
รายชื่อเครือข่ายนักวิจัยภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 



 

ชื่อนักวิจัย:  นางจินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึก

ความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: virgojinny12@gmail.com 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางนิชนันท  คําลาน 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ      

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

 e-mail : Nichanun9778@hotmail.com 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย  นางสาวเกษราภรณ  เคนบุปผา 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย  

3. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึก

ความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: kedsarapornk@gmail.com 

 



 

ชื่อนักวิจัย  นางสุปราณี  พิมพตรา 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึก

ความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: phim_su@hotmail.com 

 

ชื่อนักวิจัย:  นางดารนี ชัยอิทธิพร            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 สังกัด:สํานักบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์         

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหา

ของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: daranee.tu@gmail.com 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย :  นางหทัยรัตน ปฏิพัทธภักดี 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสทิธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: kaicake@gmail.com 

 



 

ชื่อนักวิจัย :  นางสาวศิริจันทร  สุขใจ 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: suksiri66@gmail.com 

 

 

ชื่อนักวิจัย  นางสาวสุดารัตน พุฒิพิมพ 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : กลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก                          

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: sputpim@hotmail.com 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย  นางลัดดาวัณย  คุณวุฒิ 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: laddawan.tum@gmail.com 

 

 

 

 



                                             

 

 

ชื่อนักวิจัย :  นางวีนัสริน  กอนศิลา 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: ja-ay14@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางอัจฉริยาภรณ สุพิชญ 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: nongatcha@gmail.com 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางจุรีรัตน สุธีร 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: Ja_Jurerat@hotmail.com 

 



 

ชื่อนักวิจัย  นางหทัยรัตน  ดิษฐอั๊ง 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: k.hathairat2007@gmail.com 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางกนกวรรณ  วงคขึง 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: poradok2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางสาววิไลพร  วงษจําปา 

ตําแหนง: นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

สังกัด : กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์     

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: tayaykai@hotmail.com 

 

 



 

ชื่อนักวิจัย  นางสาวปยะวรรณ พลศรี 

ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห 

สังกัด : กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์     

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและ

พฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทย 

e-mail: piya_psw@hotmail.com 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย:  นางสาวสุภัคกาญจน ประกอบแสง            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด: กลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก                 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหา

ของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: Nomklawkul25@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย:  นางสาววิไลรัตน สะสมผลสวัสดิ ์           

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด: กลุมงานพยาบาลจิตเวชหญิง  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหา

ของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: k.keeke@gmail 

 

 

 



 

ชื่อนักวิจัย:  นางจามจุรี อุดรสาร 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด: กลุมงานพยาบาลจิตเวชหญิง  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        

อ. เมือง  จ.อุบลราชธานี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหา

ของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: jam2505@gmail.com 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย: นางพนิดา กองสุข            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด :กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail : panida_gom@hotmail.co.th 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย:  นางประนอม แกวกุล            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด: กลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก                 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหา

ของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: Nomklawkul25@hotmail.com 

 

 

 



 

ชื่อนักวิจัย: นางสังวาล แกวคําแพง            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด :กลุมงานพยาบาลจิตเวชชายเรงรัดบําบัด 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail : sungkaew2510@gmail.com 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย:  นายเบญเยี่ยม ลาภาอุตย 

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด: กลุมงานพยาบาลจิตเวชเรื้อรัง                      

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง  จ.อุบลราชธานี  

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: Bengiumlapaod@hotmail.com 

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย:  นางสาวศิวะพร ไชยชนะ            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 สังกัด: กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา                         

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง  จ.อุบลราชธานี  

งานวิจัยที่เขารวม : การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: daranee.tu@gmail.com 

 

 

 



 

ชื่อนักวิจัย:  นางสาวจิราภรณ สีดํา            

ตําแหนง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด: กลุมงานพยาบาลโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

e-mail: jang_1920@yahoo.com 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย :  นางชินารัตน จิตพริ้ง  

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail :  Jitprink@hotmail.com  

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย :  นางศิรินุช สมตัว  

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail : Sirinut_so@hotmail.com  

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย :  น.ส. ชลธิชา สาระบูรณ  

ตําแหนง : แพทยแผนไทย  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail :  salaytay01@gmail.com  

 



 

 

 

ชื่อนักวิจัย : น.ส. นิตยา บุญชิต   

ตําแหนง :  แพทยแผนไทย  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail :  Parueng25@gmail.com  

 

 

 

 

 

ชื่อนักวิจัย : นางจิรายุ   อิ่มแกว 

ตําแหนง :  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรม

การระลึกความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรค

ซึมเศรา 

e-mail      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



        

 

ชื่อนักวิจัย : นางไพรณา เสมอภาค 

ตําแหนง :  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรม

การระลึกความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail : Addyna@gmail.com 

 

ชื่อนักวิจัย : นางสุพัตรา สุขาวห  

ตําแหนง :   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรม

การระลึกความหลังที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา

e-mail     s_sukawa@yahoo.com 

 

 

ชื่อนักวิจัย :  นางสุภาภรณ  ทองเบญจมาศ 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: supaporn.somjuk@gmail.com 



 

ชื่อนักวิจัย : นางวราณนันทน โมตันตะสุทธิ ์

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: 1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: ramimo@kku.ac.th 

 

ชื่อนักวิจัย  นางสาวพลับพลึง  หาสุข 

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: 1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: plubplung009@hotmail.com 

 

ชื่อนักวิจัย : นายสมเกียรติ  โพธิ์งาม 

ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: 1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: p_somkiart@hotmail.com 



 

ชื่อนักวิจัย : นายสินชัย เจรญิศรี 

ตําแหนง : นักการจัดการทั่วไป 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา               

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: 1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: sinchai001@yahoo.com 

 

ชื่อนักวิจัย : นายนันทวัฒน  โคตรเจริญ 

ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา              

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: 1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: depression54@hotmail.com 

 

ชื่อนักวิจัย :  นายวาที   วันเพ็ง 

ตําแหนง: นักวิชาการสาธารณสุข 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา               

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการ

แกปญหาของผูปวยโรคซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: ppswatee@hotmail.com 



 

ชื่อนักวิจัย : นางสาววงเดือน  คนกลา 

ตําแหนง: นักวิชาการสาธารณสุข 

สังกัด : ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรี

มหาโพธิ์      อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม:  

1.การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการแกปญหาของผูปวยโรค

ซึมเศราไทย     

2.การพัฒนารูปแบบการบําบัดความคิดและพฤติกรรมของผูปวย

โรคซึมเศราไทย 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา

ดวยนวดพระศรีแผนไทย 

4. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการระลึกความหลัง

ที่เปนสุขสําหรับผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา 

e-mail: artitkonkla_2528@hotmail.com 

  

 ชื่อนักวิจัย : น.ส. อารยา เหมือนลา  

ตําแหนง :ผูชวยแพทยแผนไทย  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail :   

 

 ชื่อนักวิจัย : น.ส. นิตยา ผองพุฒ 

ตําแหนง : ผูชวยแพทยแผนไทย  

สังกัด : กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก             

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธาน ี 

งานวิจัยที่เขารวม: โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการบําบัด

ผูปวยโรคซึมเศราดวยนวดพระศรีแผนไทย  

E – mail :   

 

 


	Blank Page



