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ทำเนียบผูอ้ำนวยการ กรมสุขภาพจิต 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

  
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล      นายธิติพันธ์  ธานีรัตน์      
    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์    
   
2. วันเกษียณอายุราชการ    1  ตุลาคม 2585        
3. ประวัติการศึกษา 
  

ปี วุฒิท่ีได้รับ/สาขา สถานศึกษา 
2548 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2550 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2552 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  สาขาจิตเวชศาสตร์ 
แพทยสภา 
 

2560 วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
ชุมชน 

แพทยสภา 
 

 
4. การดำรงตำแหน่ง 
7  พฤษภาคม 2563  - ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
28 กุมภาพันธ์ 2560 - 6 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
21 พฤษภาคม 2561 -13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อีกหน้าที่หนึ่ง 
25 กันยายน 2559 -27 กมุภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13 มกราคม 2557-24 กันยายน 2559  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 
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5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว.ด.ป.ที่ได้รับพระราชทาน 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 28 กรกฎาคม 2560 

 
6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามท่ี ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง) ดังนี้ 

- 
7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ 
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
3 – 5 กรกฎาคม  
2549 

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย 

 

7 – 9 สิงหาคม 
2549 

เทคนิคพ้ืนฐานในการสัมภาษณ์ 
และการทำจิตบำบัด 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
กรมสุขภาพจิต 

 

27 - 29 มกราคม 
2552 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้
ประเมินบทความวิชาการ 

กรมสุขภาพจิต 
 

 

23 - 26 กรกฎาคม 
2552 

การเขียนหลักสูตรการเรียนการสอน 
สำหรับนักศึกษาแพทย์ 

ศูนย์แพทย์ระดับชั้น
คลินิกโรงพยาบาล
มหาราช นครศรธีรรมราช 

 

10 – 12 มกราคม 
2553 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Interpersonal Psychotherapy 

กรมสุขภาพจิต 
 

 

6 – 7 สิงหาคม 
2553 

Speaker Training:  
The Powerful Medical Presenter 

International Training 
Center 

 

30 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2553 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Cognitive-Behavior Therapy 

กรมสุขภาพจิต 
 

 

11-13 มีนาคม 
2554 

Young Psychiatrist Leadership 
Program  ครั้งที่  1 

สมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

23 -24 มีนาคม 
2554 

Neuropsychiatry of Stroke: Update 
2011 

กรมการแพทย์ ร่วมกับ 
ชมรมจิตเวชศาสตร์ไทย 

 

29 เมษายน – 1 
พฤษภาคม 2554 

Young Psychiatrist Leadership 
Program  ครั้งที่  2 

สมาคมจิตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย 

 

22 – 24 มิถุนายน 
2554 

การพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินบทความ
วิชาการหลักสูตรก้าวหน้า 

กรมสุขภาพจิต  

12 ตุลาคม 2554 Young Psychiatrist Leadership 
Program 

สมาคมจิตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย 

 

5 มิถุนายน – 6 
กรกฎาคม 2555 

new wave leadership program สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
20 พฤศจิกายน 
2555 

Clinical Practice in Daily 
Alzheimer’s Disease Management 

Siam Kempinski  

15 มีนาคม 2556 Dementia Update: A psychosocial 
intervention in geriatric mental 
health context of dementia model 

โรงพยาบาล                      
สวนสราญรมย์ 

 

14 พฤษภาคม 
2556 

ตัวแทนกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ 17 ประจำปี งบประมาณ 2556 
(New Wave) 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน   

 

24 – 27 เมษายน 
2557 

เทคนิคการสะกดจิตเพ่ือการบำบัดผู้ป่วย 
ที่มีปัญหาทางจิตเวช 

ศูนย์อนัมคารา กทม.  

30 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2557 

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  
รุ่นที่ 28 

วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข (หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม 

 

30 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2557 

โครงการพัฒนาภาวการณ์นำองค์กร 
และการสร้างความต่อเนื่องทางการ
บริหารและวิชาการ กิจกรรมอบรม 
ด้านการโค้ชงาน (Performance) 

กรมสุขภาพจิต  

28 มกราคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการ 
ของกรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต  

23 กุมภาพันธ์ 
2558 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบริหาร 
เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม 
และองค์กรคุณธรรม 
 

กรมสุขภาพจิต  

24 พฤษภาคม 
2558 

ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย 
และผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 “ASEAN Active 
Ageing Conference 2015” 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 
กรุงเทพมหานคร 

 

12 – 13 
พฤศจิกายน 2558 

ประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย 
ครั้งที่ 43 

สมาคมจิตแพทย์                
แห่งประเทศไทย 

 

26 – 27 
พฤษภาคม 2559 

อบรมแพทย์เพ่ือขึ้นทะเบียนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ 1 

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม 

 

22 -23 สิงหาคม 
2559 

ประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด                  
กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 

กรมสุขภาพจิต  

6-17 พฤษภาคม 
2562 

การสัมมนา Blue Ocean Shift กับระบบ
บริการสุขภาพจิตไทย ภาคปฏิบัติ 

กรมสุขภาพจิต  
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
23-24 พฤษภาคม 
2562 

อบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชา
ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ รุ่นที่ 2 

กรมการแพทย์  

 
 
8. ผ่านการศึกษาดูงาน การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ) 
 

วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม/ 
การเจรจา (ต่างประเทศ) 

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 

1 – 30 มีนาคม 
2556 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต :                
การป้องกันดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า 
ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย  

2 – 26 เมษายน 
2556 

Depression Sydney and South 
Western Sydney 
Local Health Districts 
ประเทศออสเตรเลีย 

 

21 – 26 มิถุนายน 
2556 

Clinical Management in TRD ประเทศญี่ปุ่น  

26 – 31 มีนาคม 
2557 

ประชุม The Asian Conference on 
Psychology & the Behavioral 
Sciences 2014 เมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น  

19 - 22 มิถุนายน 
2558 

โครงการให้บริการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน
แก่ชุมชนไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

29 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2559 

Sichuan Provincial Health and 
Family Commission 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

2 - 6 มิถุนายน 
2562 

โครงการประชุม World Congress of 
Biological Psychiatry, to be held in 
Vancouver 

ประเทศแคนาดา  

25-29 พฤศจิกายน 
2562 

อบรมหลักสูตร Hospital Management 
Program 

สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

 

 
9. การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
    

10. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ 



5 
 

วันเดือนปี รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ 
2552 Prevalence of depression, 

hemoglobin A1C level, and 
associated factors in outpatients 
with type-2 diabetes. 

วารสาร Asian 
Biomedicine. Vol. 3 
No.383-390 

 

2553 ตำรา“ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ผิดปกติในทางจิตเวช”พิมพ์ครั้งที่ 2  
วางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ  

2557 การพัฒนาและทดสอบความเท่ียงตรง 
ของแบบคัดกรองและแบบประเมินโรค
ซึมเศร ้าชนิด 2 คำถาม (2Q) และ 9 
คำถาม (9Q) ภาษาใต้ ในชุมชนภาคใต้              
ในประเทศไทย 

กรมสุขภาพจิต  

2558 ผู ้เข ียนหนังสือ “พลังช ีว ิต...คิดบวก”  
“พลังชีวิต...คิดให้ทัน” และ "พลังชีวิต...
พินิจโรค" 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11  

2559 ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล   
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบุคลากร
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

วารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย 

 

2559 ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล  
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลหลัก 
ของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ  

งานประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ 
กรมสุขภาพจิต 

 

2560 พัฒนาแบบคัดกรองสมองเสื่อม 
Dementia Screening Test (DST) 

วารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย  
และนำเสนองานประชุม
วิชาการ กรมสุขภาพจิต 

 

2561 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์และความคิด (BPSD) ในผู้สูงอายุ
ไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม 

งานประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ 
กรมสุขภาพจิต 

 

 


