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 ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     

หน่วยงาน     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ 
 

 
 
๑.ชื่อ – ชื่อสกุล    นายประภาส  อุครานันท์ 
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2.วันเกษียณอายุราชการ  1 ตุลาคม 2567 
 
๓. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปีท่ีจบ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต 2532 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์) 2533 

แพทยสภา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจิตเวชศาสตร์ 

2535 

แพทยสภา วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 2555 

 
๔.การดำรงตำแหน่ง 
 
21 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจบุัน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
16 มกราคม 2554 -  20 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
21 มกราคม 2552 -  15 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
 
๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 
5 ธันวาคม   2555   มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.) 
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๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบรหิารระดับต้น/สูง)            
ดังนี้ 
หลักสูตร นบส.  รุ่นที่  88 
 
7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
พ.ศ 2537 

 
พ.ศ 2543 

 
พ.ศ 2543 

 
 
 

พ.ศ 2551 
 

พ.ศ 2555 
 

หลักสูตร “กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข” 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุขสิรินธร  
 CRISIS NEGOTIATION COURSE    จาก F.B.I 
ACADEMYWORKSHOP   ON MANAGING 
NEGOTIATIONS FOR HEALTH 
DEVELOPMENT พ.ศ. 2543 
หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับสูง รุ่นที่ 24  
หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
ชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
กรมสุขภาพจิต 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)  
 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม /การ
เจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด 

24–27 พฤษภาคม  
2548 

ศึกษาดูงานด้านยาเสพติด ณ ประเทศสิงคโปร์ กรมสุขภาพจิต 

9-13 พฤษภาคม 
2549 

ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

กรมสุขภาพจิต 

24-28 สิงหาคม 2549 ประชุมวิชาการ Asia Pacific Neuroscience ณ 
สาธารณรัฐประเทศเกาหลี 
 

กรมสุขภาพจิต 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม /การ
เจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด 

2-11 กันยายน 2549 ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแล
สุขภาพจิต ณ ประเทศญี่ปุ่น 

กรมสุขภาพจิต 
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18-25 พฤษภาคม 
2550 

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการไทย-จีน 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต 

13-20 กรกฎาคม 
2550 

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการไทย-จีน 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กรมสุขภาพจิต 

7-12 มีนาคม   2561 
 

ประชุม National Psychiatric Hospital  ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กรมสุขภาพจิต 

30 มิถุนายน -            
8 กรกฎาคม  2561  

สาธารณรัฐเกาหลี สำนักงาน ก,พ. 

 
9.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ  
 

  วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด 
พ.ศ 2540 

 
พ.ศ 2541 

 
พ.ศ 2546 
พ.ศ 2546 

 
พ.ศ 2551 

 
 
 

พ.ศ 2554 
 

พ.ศ 2555 
 
 
 
 

พ.ศ 2557 

 - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต 
ประจำปี 2540 
- บุคคลตัวอย่างประจำปี 2541  สาขา
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 
-รางวัล Priew Awards 2003        
- รางวัลเกียรติคุณดีเด่น “ผู้ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว”  
-รางวัลเหรียญทอง  หลักสูตรนักบริหารการแพทย์
และสาธารณสุขระดับสูง    รุ่นที่ 24 วิทยาลัย            
นักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ปี 
2551 
- ผลงานวิชาการดีเด่นในงานประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 
-ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประเภทวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) เรื่อง การ
พัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย      
ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 2555 
-รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภท               
นักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐดีเด่น 
ประจำปี 2557 

กรมสุขภาพจิต 
 
กรมสุขภาพจิต 
 
นิตยสารเปรียว 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย 
สถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
สมาคมนักบริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย 
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10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ  
 

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด 
พ.ศ. 2555 

 
 
 

พ.ศ. 2555 

ร่วมนิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์ เรื่อง   
“การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปี 2555” 
ร่วมนิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์ เรื่อง   
 “การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ The Development and Testing of 
Thai Geriatric Mental health Assessment 
พ.ศ. 2557” 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
กรมสุขภาพจิต 

 


