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         ทำเนียบผู้อำนวยการ   กรมสุขภาพจิต     
หน่วยงาน     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 

 
 
 
๑.ชื่อ – ชื่อสกุล              นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ 
   ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์    
2.วันเกษียณอายุราชการ      1 ตุลาคม 2577 
๓. ประวัติการศึกษา 

สถานศึกษา วุฒิท่ีได้รับ ปี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ 

2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตร์บัณฑิต 2540 

 
๔.การดำรงตำแหน่ง 
 
14 มกราคม 2562-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
15 มิถุนายน 2560 -13 มกราคม 2562  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 
1 พฤศจิกายน 2558 - 14 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 

 
๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
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๖.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง)            
ดังนี้ 
 

โครงการ, หลักสูตร รุ่น 

  
 
7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ    
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมาย
เหตุ 

19 ม.ค.- 5 มิ.ย. 
2557 

หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่าย
การแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ว ิ ท ย าล ั ย น ั กบ ร ิ ห า ร
สาธารณสุข  

 

 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
 

วันเดือนปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การประชุม 
/การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมาย
เหตุ 

1 ก.ย. - 1 พ.ย. 2547 Mental Health and Addiction 
Treatment ณ Saint Anthony Hospital 
และ  Pilsen Little Village Mental 
Health Chicago Chicago, Illinosis, 
US 

Saint Anthony 
Hospital  
, Chicago 

 

30 ส.ค.- 3 ก.ย. 
2548 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 
AMEE 2005 ณ RAI Congress Centre 
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

The Association for 
Medical Education in 
Europe(AMEE) 

 

14 - 16 มิ.ย. 2551 เข้าร่วมประชุม NIDA International 
Forum 2008 (70st Annual Scientific 
Meeting of CPDD) ณ เมืองซานฮวน
ประเทศเปอร์โตริโก 

National Institute on 
Drug Abuse(NIDA) 

 

18 - 25 ก.ค. 2551 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสาร
เสพติด ณ Integrated Substances 

University of 
California,  
Los Angeles(UCLA) 
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วันเดือนปี สถานทีก่ารศึกษาดูงาน/การประชุม 
/การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมาย
เหตุ 

Abuse Programs (ISAP), University 
of California, Los Angeles. 

16 - 28 มิ.ย. 2552 
 

ประชุมโครงการติดตามผลระยะยาวใน
ผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนและ
เข้าร่วมประชุม NIDA International 
Forum 2009 (71st Annual Scientific 
Meeting of CPDD) ณ ร ั ฐ เ น ว าดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

UCLA 
National Institute on 
Drug Abuse(NIDA) 

 

17 - 25 เม.ย. 2553 ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหา
การดื่มสุรา ณ มหาวิทยาลัยอดิเลทและ
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

แผนงานแผนงานการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้มี
ปัญหาการดื่มสุรา(ผรส.) 

 

15 - 19 ส.ค. 2559 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน
สุขภาพจิตไทย-จีน ณ Shandong 
Mental Health Center มณฑลซาน
ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สำน ั กย ุ ทธศาสตร์ กรม
สุขภาพจิต 

 

 
9.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ      
  

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
    

 
10.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 
  

วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
13 ธ.ค. 2549 Alcohol Drinking and Mental Health 

(impact) Problems 
ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  

 

1 ก.ย. 2551 ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 

-วารสารสวนปรุง 
2551:24(3):42-58 
- การประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 
ประจำปี 2551 กรม
สุขภาพจิต 
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วันเดือนปี  รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
1 ก.ย. 2553 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคม 

แบบกลุ่มสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีก่รกลับ 
ป่วยซ้ำ (ผู้ร่วมวิจัย) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2553:25(4):67-79 

 

18 ก.ค. 2556 โรคร่วมจิตเวชของผู้ป่วยในจิตเวชที่มีปัญหา 
การดื่มสุรา(ผู้ร่วมวิจัย) 

วารสารสุขภาพจิตแห่ง 
ประเทศไทย 
2556:21(2):76-87 

 

1 ก.ค. 2559 Twelve-month follow up of liver 
stiffness by transient elastography in 
chronic alcohol users: a prospective 
cohort study. (ผู้ร่วมวิจัย) 

เชียงใหม่เวชสาร 
2559:55(3):107-13 

 

 


