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ประวัติการศึกษา 

 2556         -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
                 เชียงใหม่ ประเทศไทย 
 2561         -หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวช  
                 ศาสตร์สมเด็จพระยา 
 2564         -ระดับปริญญาโท วิชาเอก พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
                 สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
       2562         -ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็น ผู้บำบัดเบื้องต้น “สติบำบัด” กรมสุขภาพจิต 
       2563         -ผ่านการอบรม หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและ 
                       พฤติกรรม (CBT) level I และ II สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 
                       บรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 



 ประสบการณก์ารทำงาน 
 2556     -ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงาน งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง  
                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
 2559          -ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลสวนปรุง   
                   จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต  
 2559- 2565 -ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ข้าราชการ) หน่วยงาน ผู้ป่วยในชาย 
                   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต  
2565-ปัจจุบัน - อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประสบการณก์ารทำงานเสริม (Part-time) 
       2556             -ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยงาน ศูนย์ฟอกไตด้วยเครื่อง โรงพยาบาลเทพปัญญา  
                           จังหวัดเชียงใหม่ 
       2560             -ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงาน งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางไผ่  
                           จังหวัดกรุงเทพฯ 
       2562-2564   -ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงาน ติดตามเยี่ยมบ้าน ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 33 
                           สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ประสบการณใ์นด้านงานวิชาการ  

 2556             -วิทยากร สอนการกู้ชีพเบื้องต้น ให้กับหน่วยกู้ชีพ ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
 2560             -ผู้นำเสนอหัวข้อ “พลังรัก พลังชีวิตคิดบวก” เพ่ืองานพยาบาล ในงานประชุม “Journal   
                     Club” ของ กลุ่มการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2560 
 2562             -เป็นคณะกรรมการ ระบบบริหารจัดการสาธารณภัย (MCATT) ของสถาบันจิตเวชศาสตร์ 
                     สมเด็จเจ้าพระยา 
                     -เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภท นวัตกรรม เรื่อง “ฤกษ์ยา” ใน 
                      งาน Health Research and Innovation Day 2019 คณะพยาบาลศาสตร์  
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2563              -ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องภาวะเครียดและซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในโครงการ  
                      ป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคูวัด อำเภอเมือง   
                      ปทมุธานี จังหวัดปทุมธานี 
 2564              -ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรม Nursing update “เรื่องแนะนำแนวทางและ 



                      ประสบการณ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโทของสถาบันต่างๆ กลุ่มภารกิจการพยาบาล   
                      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
                     -เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขภาวะต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรค 
                     จิตเภท ในงาน Health Research and Innovation Day 2021 คณะพยาบาลศาสตร์  
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
   2563            -ได้รับคำสั่งเลื่อนระดับ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)   
                      ตำแหน่งประเภท วิชาการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
                      -วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สาชาการพยาบาลจิตเวชและ 
                      สุขภาพจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลของโปรแกรมสุขภาวะต่ออาการซึมเศร้าใน 
                      ผู้ป่วยโรคจิตเภท 
   2564            -ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ผลของโปรแกรมสุขภาวะต่ออาการซึมเศร้า 
                      ของผู้ป่วยโรคจิตเภท ในงาน Health Research and Innovation Day 2021  
                      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                     -ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการ 
                      ตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จากคณะ 
                      พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ผลงานตีพิมพ์ 
    2563            -ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขภาวะต่ออาการซึมเศร้า 
                       ของผู้ป่วยโรคจิตเภท ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 จากวารสารพยาบาล  
                       ทหารบก ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับรองคุณภาพ จาก TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                       กลุ่มที ่1 และได้รับการพิจารณาเป็น ASEAN Citation Index (ACI) 
    2564            -ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ บทความเรื่อง การบำบัดด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในผู้ป่วยจิตเภทที่มี 
                        อาการซึมเศร้า:  รายงานกรณีศึกษา จากวารสารแพทย์นาวี ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับรอง 
                        คุณภาพ จาก TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 
          -ได้รับการตีพิมพ์บทความออนไลน์ เรื่อง Psychosocial therapy in Schizophrenic  
                        patients with depression จากวาร The Bangkok Medical Journal ซึ่งเป็นวารสาร 
                        ที่ได้รับรองคุณภาพ จาก TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 2 



 
                       -ได้รับการตีพิมพ์บทความออนไลน์ เรื่อง Health literacy among individuals  
                        living with HIV (ผู้รว่มเขียน) จากวาร The Bangkok Medical Journal ซึ่งเป็น 
                        วารสารทีไ่ด้รับรองคุณภาพ จาก TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่  
          -อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายงานผู้ป่วย: อาการซึมเศร้าของ 
                        ผู้ป่วยโรคจิตเภท ของวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับ 
                        รองคุณภาพ จาก TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 
 
                        
                      

 
 


