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ทำเนียบผูอำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หนวยงาน     สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

 

 
 

 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล  นายธรณนิทร  กองสุข 
    ต ำ แ ห น ง        ผูอำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
2. วันเกษียณอายุราชการ  1 ตุลาคม 2567 
 
3. ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2531 แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 พ.ศ.2532 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลนิิกช้ันสูง  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ.2533 วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร   
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ.2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ ระบาดวิทยาคลินิก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   (หลักสูตรรวมระหวาง Macmaster University Canada และคณะแพทยศาสตร ศิรริาช 
  พยาบาล,มหาวิทยาลัยขอนแกน, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 
 พ.ศ.2548 อนุมัติบัตรผูเช่ียวชาญวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงจิตเวชชุมชน  
  แพทยสภา 
  อนุมัติบัตรผูเช่ียวชาญวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา  
  แพทยสภา 
 พ.ศ.2556 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (เกียรตินิยม)  สาขาเศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหาร   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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4. การดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ 
  
22 พฤศจิกายน 2561-ปจจบัุน   ผูอำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
21 กุมภาพันธ 2560-21 พฤศจิกายน 2561 ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  
15 พฤศจิกายน 2555    ผูอำนวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7  (รก) 
4 มกราคม 2548- 20 กุมภาพันธ 2560  ผูอำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
8 พฤศจิกายน 2544 – 3 มกราคม 2548 ผูอำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร 
    
5. เครื่องราชอิสริยาภรณชัน้สูงสุดที่ไดรบั     

  
5 ธันวาคม พ.ศ.2557  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
5 ธันวาคม พ.ศ.2554  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) 
5 ธันวาคม พ.ศ.2549  ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) 
5 ธันวาคม พ.ศ.2546  ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)  
 
  

6. ผานการฝกอบรมหลักสตูร  (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผูที่จะดำรงตำแหนงประเภทบรหิารระดับตน/สูง) 
ดังนี ้
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง: ผูนำที่มีวิสัยทศันและคุณธรรม (นบส.) หลกัสูตรที่ 1 รุนที่ 59  พ.ศ.2551 
หลักสูตร  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรบัผูบริหารระดับสูง รุนที่ 23  พ.ศ. 2562 
 
7. ผานการฝกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    

วันเดือนป หลักสูตร หนวยงานผูจัด 
พ.ศ.2539 หลักสูตรนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
พ.ศ.2541 หลักสูตรผูแทนฝายบริหารคุณภาพ ระบบ ISO 

9002 
โรงพยาบาลเซนตหลุย กทม. 

พ.ศ.2543 หลักสูตร Quality management system-
requirements  ISO 9001-2000 

บริษัท BVQI Co. Ltd กทม. 

พ.ศ.2544 หลักสูตร Total Quality Management for 
executive 

สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี เทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุน) 

พ.ศ.2546 หลักสูตร Effective management for 
hospital director ระยะที่1 

สถาบันศศินทรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2547 หลักสูตร Effective management for 
hospital director ระยะที่ 2 

สถาบันศศินทรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2548 Clinical research and ethic in Psychiatry Lunbeck company 
พ.ศ.2548 Community mental health Population health Faculty, 

Melbourne University 
พ.ศ.2551 การพัฒนากระบวนการความคิดของผูบริหาร กรมสุขภาพจิต 
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วันเดือนป หลักสูตร หนวยงานผูจัด 
พ.ศ.2551 การพัฒนามุมมองทางการบริหารในระดับสากล สำนักงาน ก.พ. 
พ.ศ.2552 การบริหารแนวใหมองคกรขดีสมรรถนะสูง ก.พ.ร. 
พ.ศ.2554 หลักการจัดการดานการเงินสำหรับผูบริหาร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกร

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2555 การบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม กรมสุขภาพจิตและกรมบัญชีกลาง 
10-14 พ.ย.

2557 
Hospital management program กระทรวงสาธารณสุขและบรษิัทแจนเซน 

ฝกงานที่สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
8. ผานการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ตางประเทศ)    
 

วันเดือนป สถานทีก่ารศกึษาดูงาน /การประชุม /
การเจรจา (ตางประเทศ) 

หนวยงานผูจัด 

14-25 พฤษภาคม 
2546 

การพัฒนาการบำบัดโรคออทิสซึม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

กรมสุขภาพจิต 

4-12 เมษายน 2548 การบริหารจัดการการพัฒนาการบำบัด 
รักษาโรคออทิสซึมและการจดัต้ังศูนย
พัฒนาการเด็ก เยอรมันนี เบลเย่ียม และ 
สหราชอาณาจักร 

กรมสุขภาพจิต 

9-17 กรกฎาคม 2548 Community psychiatry and 
addiction ประเทศออสเตรเลีย 

กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2549 Psychiatric rehabilitation Hongkong 
University 

กรมสุขภาพจิต 

10-14 พฤศจกิายน 
2549 

De-stigma of chronic psychiatric 
community care เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศ
จีน 

กรมสุขภาพจิต 

25-29 เมษายน 2556 การจัดการสิ่งแวดลอมและกำจัดขยะ  
เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

25-29 เมษายน 2556 การเตรียมความพรอมแกประชาชนสำหรับ
เผชิญภัยพิบัติ  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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9.   การไดรับรางวัล/ประกาศเกียรติคณุ      
  

วันเดือนป รางวัล/ประกาศเกียรติคณุ หนวยงานผูจัด 
พ.ศ.2545 นักบริหารดีเดน สาขาการบริหาร

โรงพยาบาล แหงป 2545  (การบริหาร
โรงพยาบาล) 

มูลนิธิสรางสรรคสังคมไทย รวมกับ
หนังสือพิมพเสนทางเศรษฐกจิ 

พ.ศ. 2547 ศิษยเกาดีเดน สาขาการบริหาร ป 2547  
(การบริหารโรงพยาบาล) 

สมาคมศิษยเกาแพทยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2554 ขาราชการพลเรือนดีเดน  กรมสุขภาพจิต  
พ.ศ. 2555 องคกรจริยธรรมดีเดน การพัฒนาองคกร

ดานจริยธรรม 
ชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2556 Thailand Public Award (รางวัลบริการ
ภาครัฐแหงชาติและรางวัลคุณภาพการ
บริการจัดการภาครัฐ) ระดับดีเดน  จากการ
พัฒนาระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับ
จังหวัด 

ศูนยราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา  

พ.ศ. 2559 รางวัลศูนยราชการสะดวก(GECC: 
government easy contact center)  
การบริหารจัดการการบริการของ
โรงพยาบาลจนผานเกณฑมาตรฐานหนวย
ราชการสะดวก 

สำนักนายกรัฐมนตร ี

พ.ศ. 2559 รางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม จิตแพทย
ดีเดนที่มีผลงานวิจัยสงผลตอการแกไข
ปญหาดานสุขภาพจิตและจิตเวชของ
ประเทศไทย 

ที่ประชุมวิชาการราชวิทยาลัย จิตแพทย
แหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 รางวัลนักศึกษาเกาที่สรางช่ือเสียงใหแก
สถาบัน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

7 พฤษภาคม 
2561 

โลหประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเปน
ผูบริหารสาธารณสุขทีม่ีผลงานดีเดนและ
เปยมคุณธรรม จากสมาคมนักบริหาร
สาธารณสุข 

สมาคมนักบรหิารสาธารณสุข  
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10.   การเผยแพรผลงานทางวิชาการทีส่ำคญั  
วันเดือนป  รายการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 

พ.ศ.2542 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคจิตเวช
และความรูเจตคติทักษะดานสุขภาพจิตของ
ประชาชนไทย พ.ศ.2541 

เผยแพร ที่ประชุม
วิชาการกรมสุขภาพจิต 
ครั้งที่ 5 

 

พ.ศ.2542, 
2547 

ศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยเสี่ยง ของ
กระทรวงสาธารณสุข  

 เผยแพรในรายงานผล
การศึกษาภาระโรคและ
ปจจัยเสี่ยงของประชาชน
ไทย พ.ศ.2542 . สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข. Bask 
digital Co. 2547 (ISBN 
974-465-852- 

พ.ศ.2545 ผลของโมโคลบีมายดและอัลพราโซแลมใน
การลดอาการพานิกใน โรคพานิก 

 เผยแพรในวารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย 
ปที ่47 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2545 

พ.ศ.2545 การศึกษาวิจัยสาเหตุและปจจัยการระบาด
ของโรคอุปาทานหมู(Mass Psychological 
illness) ในโรงเรียน ซึ่งเปนการวิจัยทาง
ระบาดของโรคทางจิตครั้งแรกในประเทศ
ไทยที่ไดศึกษาครอบคลุมปจจัยทุกดานที่
เกี่ยวของกับโรคอุปาทานหมูและมีรูปแบบ
การวิจัยที่กาวหนามากที่สุดจนนำไปสูการ
คนพบวิธีการจัดการและควบคุมอยางไดผล  
(ไดรับรางวัลการศึกษาวิจัยดีเดน) 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย
แหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ.2546 สำรวจระบาดวิทยาของโรคจิตเวชและ
ปญหาสุขภาพจิตของประเทศไทย  

 เผยแพรในวารสาร
สุขภาพจิตแหงประเทศไทย 
ปที่12 ฉบับที ่3 กันยายน 
2547 (vol12 No3, Sep 
2004); 177-188  
ความเครียดของคนไทย: 
การศึกษาระดับชาติ 
2546. กรมสขุภาพจิต. 
กรมสุขภาพจิต. บียอรนพับ
ลิสช่ิง. 2546 (ISBN 974-
296-351-7) 
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วันเดือนป  รายการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 
พ.ศ.2546 ประสิทธิผลของแนวเวชปฏิบัติการบำบัด

ทางสังคมจิตใจผูปวยโรคซึมเศราสำหรับ
พยาบาลในสถานบรกิารระดับตติยภูมิ                
(The effectiveness of clinical practice 
guideline of psychosocial 
intervention for depressive disorder 
for psychiatric nurse in tertiary care)  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ. ศิริธรรม ออฟเซ็ต  
 

พ.ศ.2546 การศึกษาคุณภาพชีวิตและความเครียดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

 เผยแพรเปนเอกสารคุณภาพ
ชีวิตและความเครียดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย. กรม
สุขภาพจิต. บียอรนพับลิส
ช่ิง. 2546 (ISBN 974-
296-297-9) 

พ.ศ.2546 การศึกษาคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุในประเทศไทย  

 เผยแพรการศกึษาคุณภาพ
ชีวิตและภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุในประเทศไทย ป 
บียอรนพับลิสช่ิง. 2546 
(ISBN 974-296-247-2) 

19-21 
พฤศจิกายน 
2547 

ระบาดวิทยาโรคจิตเวชของประเทศไทย:ผล
การสำรวจระดับชาติ ป 2546 เปน
การศึกษาทางระบาดวิทยาระดับประเทศที่มี
ความยุงยากในการกำหนดระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหไดมาซึ่งผลการวิจัยที่สามารถอางอิง
อยางนาเช่ือถือระดับประเทศ(ไดรับรางวัล
วิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการระบาดวิทยา
แหงชาติป 2547) 

สำนักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

พ.ศ.2547 การศึกษาเครื่องช้ีวัดภาระโรคและปจจัย
เสี่ยงของประเทศไทย   

 จัดทำเอกสารเผยแพรโดย
สำนักพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2547 การทบทวนองคความรูปจจัยเสี่ยงของโรค
ทางจิตเวช  

 เผยแพรเปนเอกสารการ
ทบทวนองคความรูปจจัย
เสี่ยงของโรคทางจิตเวช : 
โรควิตกกังวล โรคซึมเศรา 
โรคจิตเภท. กรมสุขภาพจิต.                  
บียอรนพับลิสซิ่ง. 2549 
(ISBN 974-296-271-5) 
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พ.ศ.2549  โครงการสำรวจระบาดวิทยาดานอารมณ

และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน   
  จัดทำเปนเอกสารเผยแพร

โดยกรมสุขภาพจิต. บียอรน
พับ ลิสช่ิง. 2549 

พ.ศ.2549 การศึกษาความถูกตองแบบคัดกรองการ
เจ็บปวยทางจิตในชุมชนประชากรไทย   

 เผยแพรในวารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย 
2549;51(2):22-38 

พ.ศ.2549 การพัฒนาแบบคัดกรองการเจ็บปวยทางจิต
ในชุมชน 

 เผยแพรในวารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย. 
2549, 51(2). 22-38 

พ.ศ.2549 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันการฆา
ตัวตายในโรงพยาบาล  

 เผยแพรในวารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย 
2549, 51(1). 42-51 

1-3 สิงหาคม 
2550 

1. ผลการพัฒนารปูแบบการทำงานเชิงระบบ
ในการเฝาระวังโรคซึมเศรา ณ จังหวัด 
นำรอง : จังหวัดยโสธร  ป 2549 

2. การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัด
กรองโรคซึมเศราชนิด 2 คำถาม  ใน
ชุมชนไทยอีสาน (2Q)  

3. การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินโรคซมึเศรา 9 คำถามภาษาอีสาน 
(9Q) 

(ไดรับรางวัลงานวิจัย/การพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตกรรมดานสุขภาพจิตดีเดน
อันดับ 1 จำนวน 3 เรื่อง) 

การประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 โดย กรม
สุขภาพจิต ณ โรงแรม 
ปริ้นซ พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 

พ.ศ.2550 การบริหารกระบวนการและเครือขาย
พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพจติ ภายใต
แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยสำนักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ   

พ.ศ.2550 การศึกษาความตองการและทบทวนดัชนีช้ี
วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ 
และพัฒนาดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต ภายใต
แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยสำนักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ  ป 
2550 

พ.ศ.2550 การพัฒนารูปแบบการทำงานเชิงระบบใน
การเฝาระวังโรคซึมเศรา ณ จงัหวัดนำรอง : 
จังหวัดยโสธร ป 2549  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ.  ศิริธรรมออฟเซ็ต 
2550  

พ.ศ.2550 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคซึมเศรา   จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
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มหาโพธ์ิ.  ศิริธรรมออฟเซ็ต 
2550  

11 กันยายน 
2550 

การนำเสนอผลงานวิจัย “ระบบดูแลเฝา
ระวังโรคซึมเศราของประเทศไทย” 
(ไดรับโลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand Research Expo 
2007) 

สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

 

พ.ศ.2551 ความสัมพันธระหวางเหตุการณความเครียด
ในชีวิตกับการเกิดโรคซึมเศราในผูปวยที่มา
รับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย5แหง  

 ตีพิมพใน วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย 
2551; 53(1): 61-68 

พ.ศ.2551 การวิจัยปจจัยเสี่ยงโรคซึมเศราในคนไทย      
ป 2549  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
ในวารสารสมาคมจิตแพทย
แหงประเทศไทย 2551; 
53(1): 61-68 

1 ธันวาคม 2552 
 

Development and validity of two-
question screening test for 
depressive disorders in Northeastern 
Thai community 

 Asian journal of 
psychiatry, Published 

พ.ศ.2552 การศึกษาผลของการดำเนินงานเชิงระบบใน
การดูแลเฝาระวังเพ่ือการดูแลและแกไข
ปญหาโรคซึมเศราในระดับจังหวัดของ
ประเทศไทย  (ป 2552)  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต 
2552  

18-20 สิงหาคม 
2553 

1. ความนาเช่ือถือและความเทีย่งตรง
ของแบบประเมินอาการโรคซึมเศราดวย 
9 คำถามเมื่อเทียบกับแบบประเมิน 
Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD-17) 

2. Prevalence of Mental 
Disorders in Thailand: Results from 
the Epidemiology of Mental 
Disorders National Survey 2008 

(ไดรับรางวัลงานวิจัย/การพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตกรรมดานสุขภาพจิตดีเดน
อันดับ 1จำนวน 2 เรื่อง) 

การประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ 
ครั้งที่ 9 โดย  
กรมสุขภาพจิต               
ณ โรงแรมปริน้ซ พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

 

20-22 ธันวาคม 
2553 

ระบบสารสนเทศการดูแลเฝาระวังโรค
ซึมเศราระดับของคนไทย 
(ไดรับรางวัลชนะเลิศระบบสารสนเทศ
สุขภาพจิตของประเทศไทยอันดับที่ 1) 

การประชุมเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพจิต        
กรมสุขภาพจิต  ณ 
โรงแรมเชียงใหมฮิลล 
เชียงใหม 

 



9 
 

 

วันเดือนป  รายการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 
กุมภาพันธ  2555 Patterns of alcohol dependence in 

Thai drinkers: A differential item 
functioning analysis of gender and 
age bias 

 Addictive Behaviors. 
Volume 37, Issue 2, 
Pages 173-178 

พ.ศ.2554 ความเสี่ยงการฆาตัวตายในคนไทย: 
การศึกษาระดับชาติ  

 ตีพิมพใน วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย 
2554; 56(4): 413-424 

21 สิงหาคม 
2556 
 

Time to relapse and remission of 
bipolar disorder: Findings from a 1-
year prospective study in Thailand. 

 Neuropsychiatric 
Disease and Treatment 
Published 

พ.ศ.2556 
 

ระบาดวิทยาโรคจิตเวชรวมในคนไทย: 
การศึกษาระดับชาติ 2551  

 ตีพิมพในวารสารสุขภาพจิต
แหงประเทศไทย ปที่ 21 
ฉบับที่ 1 ป 2556 

พ.ศ.2557 
 

การวิจัย  The efficacy of cognitive 
behavioral therapy in MDD, gender 
dimension : RCT phase I  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต  

พ.ศ.2557 
 

The efficacy of Problem solving 
therapy in MDD, gender dimension : 
RCT phase 1  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต  

พ.ศ.2557 
 

การพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาโรค
ซึมเศราทีม่ีโรครวมทางจิตเวช phase1  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต  

พ.ศ.2557 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดผูปวยโรค
ซึมเศราดวยการนวดแผนไทย ; รูปแบบการ
นวดไทยบำบัดซึมเศรา รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ 
(Prasri Thai massage Depressive 
Model)  

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศรี-
มหาโพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต  

พ.ศ.2557 การพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลเฝา
ระวังโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศร-ี 
มหาโพธ์ิ 2557  จัดทำเปนเอกสาร
เผยแพรโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ.   
ศิริธรรมออฟเซ็ต 2557 

 จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
โดยโรงพยาบาลพระศร-ี
มหาโพธ์ิ ศิริธรรมออฟเซ็ต  

เมษายน 2560 Services for depression and suicide in 
Thailand 

 WHO South-East Asia 
Journal of Public Health 
Volume 6, Issue 1 

มิถุนายน 2560 Gender Differences in Depressive 
Symptoms in Thai Individuals with 
Depressed Mood and/or Anhedonia: 
A Differential Item Functioning 
Approach 

 
 

International Journal of 
Mental Health & 
Addiction Vol. 15 Issue 
3, p493-502. 10p 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603/37/2
https://loop.frontiersin.org/publications/39213425
https://loop.frontiersin.org/publications/39213425
https://loop.frontiersin.org/publications/39213425
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