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ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     สถาบันราชานุกูล 

 

 
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล  นางมธุรดา  สุวรรณโพธิ์  
    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล 
        
2.   วันเกษียณอายุราชการ     1 ตุลาคม 2577    

3. ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2560  อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
 พ.ศ. 2549  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2541  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

4. การดำรงตำแหน่ง        
   
25  มิถุนายน  2561 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล       ,               
13 มกราคม 2557 - 24 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
27 มิถุนายน 2554-12 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
  
5.   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ     
 -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย          
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6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ
ต้น/สูง)          ดังนี้ 
หลักสูตร      นักบริหารระดับสูง : ผนูําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 91 
 
7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
มีนาคม - พฤษภาคม 
2555 

- นบส.กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28  วิทยาลัยนักบริหารกระทรวง
สาธารณสุข 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม / 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด 

26 - 30 สิงหาคม 
2561 

 

การเจรจา Health and Family Planning   
Commission of Shandong province  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

กรมสุขภาพจิต 
 

22 - 24 เมษายน 
2561 

ศึกษาดูงาน นโยบายป้องกันและ ลดผลกระทบจาก
ปัญหาพนัน ณ สิงคโปร์ 

สสส. 
 

12 - 14 กุมภาพันธ์ 
2561  

- นำเสนอผลงานวิชาการ International  
  Gambling Conference 2018  

ประเทศนิวซีแลนด์ 
 

15 - 19 มกราคม 
2561 

- อบรม Healthcare Executives Asia  
  Leadership (TF HEAL) 2018 Programme 

Temasek 
Foundation  

7 - 10 กรกฎาคม 
2560 
 

ประชุมวิชาการ ESCAP (European  
  Society for Child and Adolescent  
  Psychiatry) 2017 ณ เจนวีา  
  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

European Society 
for child and 
adolescent 
psychiatry 

22 - 27 เมษายน 
2560 
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมสุขภาพจิต  
  กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ 
  สำนักงานคณะกรรมการด้านสุขภาพและ 
  การวางแผนครอบครัว มหานครปักก่ิง  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 

กรมสุขภาพจิต 
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วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม / 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด 

18 - 21 กันยายน 
2559 
 

หารือและประชุมวิชาการ 13th World  
  Conference on Injury Prevention and  
  Safety Promotion ณ Tampere,  
  Finland  
 

WHO 

29 มีนาคม - 2 
เมษายน 2559 
 

ช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยใน 
  ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

17 - 21 สิงหาคม 
2558 

 

ศึกษาดูงาน ณ Chongqing Municipal  
  Health and Family Planning  
  Commission สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

กรมสุขภาพจิต 
 

2 - 9 กรกฎาคม 
2555 

 

- ศึกษาดูงาน ณ Chongqing Municipal  
  Bureau People’s Republic of China  

 

กรมสุขภาพจิต 
 

15 -18 มิถุนายน 
2555 

 

ดูงานผู้บริหาร นบส.กระทรวงสาธารณสุข 
  ณ ประเทศเยอรมัน 

 

วิทยาลัยนักบริหาร 
กระทรวงสาธารณสุข 
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9.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ      

  
วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด 

พ.ศ. 2561 
 
 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
พ.ศ. 2555 
 
พ.ศ. 2554 
 
 
 
พ.ศ. 2542 
 
 
 

- Certificate of Healthcare Executives Asia 
Leadership (TF HEAL) 2018 
 
- รับพระราชทานรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากพระเจ้าว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี      พระวรราชาทินัดดา
มาตุ “หน่วยงานด้านนันทนาการ” ของกรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 
- รางวัลเหรียญทอง หลักสูตร นบส.     
  กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28 
- ผลงานวิชาการผ่านเข้ารอบสุดท้าย 
  เวทีวิชาการของ UN การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
  ร่วมกับเครือข่ายบริการผ่านระบบ SINAP 
 
- รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้า 
  พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
  นราธิวาสราชนครินทร์ “หนว่ยงานที่   
  ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น”  
  ระดับประเทศ 

Temasek 
Foundation 
International  
กรมพลศึกษา 
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 
วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข  
กระทรวง
สาธารณสุข 
องค์การ
สหประชาชาติ  
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ  

 
วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด 

เมษายน 2561 ถึง
ปัจจุบัน 
 
 
มกราคม 2561 ถึง
ปัจจุบัน 
 
 
มกราคม 2561 ถึง
ปัจจุบัน 
 
พฤศจิกายน 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561  
 
 
มิถุนายน 2560 - 
กันยายน 2561  
 
 
 
13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 

- สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและ 
  ความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย ชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ประจำปี 2561  
- การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็ก 
  โรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่าง 
  บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง  
  และครู (ปีที่ 2) 2018 
- วิจัยประสิทธิผลของเครื่องมือ TEDA 41  
  นำรอง จังหวัดกาญจนบุรี และขยายผล 
  ทั้งประเทศ 
- จัดทำเอกสารตัวชี้วัดเฉพาะของประเทศ  
  (Country Specific Indicators: CSI)  
  ประเด็นผลกระทบของการพนันที่มีต่อ 
  เด็กและเยาวชน 
- วิจัยพัฒนาโปรแกรมป้องกันการรังแกกัน 
  ในโรงเรียนบริบทไทย(2018) Research  
  and Development of Bully  
  prevention program in Thai  
  Context schools 
- Oral presentation : Problem  
  gambling, game; The adaptation of  
  problem gambling questionnaire  
  to raise awareness of problem in  
  Thailand’s community. (ปัญหาพนัน 
  เกมและการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือการ 
  ตระหนักรู้ปัญหาพนัน)  
- พัฒนาระบบข้อมูลบริการเพ่ือเครือข่าย 
  สุขภาพจิต  
  

กรมสุขภาพจิต 
 
 
 
สวรส. 
 
 
 
สสส. 
 
 
มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ 
 
 
สสส. 
 
 
 
 
International 
Gambling 
Conference : IGC 
2018 ณ ออคแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ 
 
 
งานมหกรรมคุณภาพ
ภาครัฐวิสาหกิจแห่ง
ประเทศไทย  
ครั้งที่ 24 
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10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ (ต่อ) 

  
วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด 

23 มีนาคม 2556 
ตุลาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sakaeo Inter Network Assisting   Program   
- งานวิจัยเรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบ
เหตุการณ์ความไม่สงบจาก  ความขัดแย้งทางการเมือง
ในประเทศไทย   พ.ศ.2553 ตีพิมพ์ใน วารสาร
สมาคม  จิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ฉบับที่ 4,  
  ตุลาคม 2555,หน้า 455-462 
  (Mental health  problem  among   
  people  affected  by encountered   
  with  the  Thailand 2010  political   
  chaos, Journal Psychiatric  
  Association Thailand Vol. 57 No.4  
  October-December 2012) 
- งานวิจัยเรื่อง การบูรณาการงาน 
  สุขภาพจิตในแผนสุขภาพตำบล ตีพิม์ใน 
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 7,  
  ฉบับที่ 4, เมษายน 2555,หน้า 51-56 
  (The integration of the mental     
  health issues in the community   
  health plan, Primary Health Care  
  Division Journal ,Vol.7 no.4 April  
  2012) 
- งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการฟ้ืนฟู   
  สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพ่ือสร้างเสริม  
  ทักษะ ชีวิตในสถานสงเคราะห์ ตีพิมพ์ใน 
  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 9,  
  ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 27  (The  
rehabilitation to improve life skills  for 
psychiatric patients in half way   house, 
Journal Of Srithanya Hospital,   Vol.9 No.2 
September 2008) 

UN 
ตีพิมพ์ในวารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2555, 
หน้า 455-462 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารสุขภาพภาค
ประชาชน ปีที่ 7, ฉบับที่ 
4, เมษายน 2555, หน้า 
51-56 
 
 
 
 
  
วารสารโรงพยาบาล 
ศรีธัญญา  ปีที่ 9, ฉบับที่ 
2, กันยายน 2551, หน้า 
27 

 


