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ปริญญาบตัร และหนงัสืออนุมติั 

๒๕๕๔     แพทยศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ     มหาวทิยาลยัมหิดล 
๒๕๓๒      หนงัสืออนุมติั จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น  แพทยสภา 
๒๕๒๘      หนงัสืออนุมติั กุมารเวชศาสตร์      แพทยสภา 
๒๕๑๘ หนงัสืออนุมติั จิตเวชศาสตร์       แพทยสภา 
๒๕๑๓ Certificate General Psychiatry and Child Psychiatry University of Pittsburgh, USA  
๒๕๐๔      ประกาศนียบตัรแพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๐๒ แพทยศาสตร์บณัฑิต        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
หน้าที่ราชการและต าแหน่งบริหาร 

๒๕๐๖ - ๒๕๓๙ อาจารยภ์าควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๑๓ - ๒๕๓๙  หวัหนา้หน่วยจิตเวชเด็ก  ภาควชิากุมารเวชศาสตร์  



๒๕๓๔ ศาสตราจารยจิ์ตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น ภาควชิากุมารเวชศาสตร์                          
๒๕๔๐ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
๒๕๓๔ - ๒๕๕๓ กรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์  และตรวจสุขภาพจิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล 
๒๕๓๙ - ปัจจุบนั  วทิยากรในการสัมมนาอาจารยเ์พื่อสร้างนกัศึกษาแพทยใ์นอุดมคติ  คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๔๐ - ปัจจุบนั วทิยากรการประชุมเชิงปฏิบติัในการพฒันาโครงการแพทยป์ระจ าบา้น  คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๔๔ - ปัจจุบนั วทิยากรการประชุมเชิงปฏิบติัการ “ทกัษะการส่ือสารและการใหค้  าปรึกษาใน

เวชปฏิบติั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๔๗ - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอนุกรรมการและวทิยากรโครงการหลกัสูตรฝึกอบรมพี่เล้ียงเด็กศูนย์

รับเล้ียงและพฒันาเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ  นกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั  หลกัสูตรปริญญาโทสาขาจิตวทิยา

คลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๕๐ - ปัจจุบนั กรรมการด าเนินการศูนยก์ารรักษาแบบประคบัประคอง Palliative care คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๕๒ - ปัจจุบนั อนุกรรมการชมรมแพทยอ์าวุโส 
 

ต าแหน่งอื่นๆ นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
๒๕๒๙ - ๒๕๔๓ ประธานชมรมจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 
๒๕๓๐ ประธานกรรมการก่อตั้งการฝึกอบรมแพทยส์าขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 
๒๕๓๐ - ๒๕๕๑ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ทัว่ไป 
๒๕๓๓ - ๒๕๔๔ ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 
๒๕๔๑ - ๒๕๕๐ ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต ดา้นวชิาการ  กระทรวงสาธารณสุข 
๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ กรรมการโครงการจดัตั้งสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว 
๒๕๔๕ - ๒๕๕๒ กรรมการการฝึกอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 
๒๕๒๔ – ๒๕๕๗ กรรมการมูลนิธิพิทกัษสิ์ทธิเด็ก 
๒๕๒๘ - ปัจจุบนั อนุกรรมการสาขาจิตเวชศาสตร์  ราชวทิยาลยักุมารแพทย ์
๒๕๔๑ กรรมการในคณะกรรมการกลางศาลเยาวชน  และครอบครัวกลาง 
๒๕๔๒ ผูเ้ช่ียวชาญของศาลทางจิตเวชเด็ก  กระทรวงยติุธรรม 
๒๕๔๒ - ๒๕๕๐ กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ กรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการ  ภาควชิาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ ประธานราชวทิยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 



๒๕๔๘ - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลทางวชิาการระดบัศาสตราจารย ์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

๒๕๕๒ - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 
๒๕๔๗ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุเฉพาะกิจฯ สาขาแพทยศาสตร์พิจารณาคุณสมบติัและ

ผลงานของบุคคลดา้นเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม 
๒๕๔๗ - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษสอนจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่นและพฒันาบุคลิกภาพ  แก่แพทย์

ประจ าบา้นสาขาจิตเวชศาสตร์ทัว่ไป  และจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น  ภาควชิา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และวทิยาลยัมงกุฎเกลา้ 

๒๕๔๗ - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาและอาจารยพ์ิเศษ  สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขาจิตเวช
ศาสตร์เด็กและวยัรุ่นกรมสุขภาพจิต 

๒๕๔๙ - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาราชวทิยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
๒๕๔๙ - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจิตเวชศาสตร์ทัว่ไป 
๒๕๔๙ กรรมการท่ีปรึกษาโครงการในก ากบักรมสุขภาพจิต  ภายใตแ้ผนการลงทุน

กระทรวงสาธารณสุข  ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ  ปีงบประมาณ 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ 

๒๕๔๙ - ปัจจุบนั กรรมการในคณะอนุกรรมการ Adolescent Health ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๔๙ - ปัจจุบนั กรรมการในคณะอนุกรรมการ “Communication skill” ราชวทิยาลยักุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย 

๒๕๕๐ - ๒๕๔๒ อนุกรรมการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีไทย  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
๒๕๕๐ ประธานจดัการประชุมวชิาการ  นานาชาติ  ภาคพื้นเอเชีย  แปซิฟิก  คร้ังท่ี ๑  

“Suicide Prevention Through Collaboration Asia pacific Perspective, October 
๒๕๔๗ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  อนุกรรมการร่างขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารท าศลัยกรรมแปลงเพศ   
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  กรรมการท่ีปรึกษาแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย 
๒๕๔๖ - ปัจจุบนั แพทยท่ี์ปรึกษาประจ างานส่งเสริมศกัยภาพทางการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาโรงเรียนจิตรลดา 
๒๕๒๕ - ปัจจุบนั วทิยากรบรรยายเร่ือง “การเล้ียงดูเด็กปัญหาจิตเวชเด็กทางอารมณ์  พฤติกรรม  

เชาน์ปัญญา  สังคม  การเรียน  แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  
๒๕๑๗ - ปัจจุบนั วทิยากรในการประชุมวชิาการ  การสัมมนา   การประชุมฝึกอบรม ฯลฯ เก่ียวกบั

พฒันาการบุคลิกภาพ  ปัญหาจิตเวชเด็ก  และวยัรุ่น  การพฒันาและปัญหา
ครอบครัว  เก่ียวกบัดา้นจิตสังคม  และปัญหาจิตเวชเด็กและวยัรุ่นแก่คณะ
แพทยศาสตร์  โรงพยาบาล  โรงเรียน  ศาล  องคก์รเก่ียวกบัเด็กทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 



๒๕๒๐ - ๒๕๕๕ เป็นวทิยากรเผยแพร่เร่ืองพฒันาการเด็กทางบุคลิกภาพ  และปัจจยัเก่ียวขอ้งและ
ปัญหาเด็กทางจิตเวช ทางวทิย ุ โทรทศัน์ และนิตยสาร 

๒๕๒๕ - ๒๕๕๕ ตอบปัญหาดา้นสุขภาพจิต  ปัญหาดา้นจิตเวชศาสตร์ของเด็ก  การพฒันาเล้ียงดู
เด็ก  บทบาทพอ่แม่ครอบครัว  ในนิตยสาร “รักลูก”  และ ในนิตยสาร “ทอฝัน
ปันรักตั้งแต่ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕ 

๒๕๕๙ - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลทางวชิาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
รางวลัทีไ่ด้รับ 

๒๕๔๐ รางวลัจิตแพทยดี์เด่น  สาขาความเป็นครู สมาคมจิตแพทย ์ 
๒๕๔๒ รางวลัปาฐกถาเกียรติยศหลวงวเิชียรแพทยาคม ประชุมวชิาการประจ าปีราชวทิยาลยั

จิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
๒๕๔๖ รางวลัปาฐกถาประสงคต์ูจิ้นดา 
๒๕๔๖ รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่นของสมาคมศิษยเ์ก่าแพทยศิ์ริราชในพระบรมราชูปถมัฯ   
๒๕๔๙ รางวลันกัสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทนกัสังคมสงเคราะห์อาสาสมคัร  มูลนิธิ

ศาสตราจารยป์กรณ์ องัศุสิงห์ 
๒๕๕๔ รางวลักุมารแพทยอ์าวโุสดีเด่น  ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
๒๕๕๔ รางวลันกัเวชศาสตร์ป้องกนัดีเด่น  ระดบัชาติ  แขนงเวชศาสตร์ป้องกนัคลินิค  สมาคม

เวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย 
๒๕๕๕ รางวลับุคลากรดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒๕๕๕ “ดาราอวอร์ด”  รางวลัส าหรับคนปลุกหวัใจสังคมดว้ย “หวัใจโพธิสัตว”์  เสถียรธรรม

สถาน  
๒๕๕๖ รางวลัเกียรติคุณเซอร์เวยีม  ชมรมศิษยอู์ร์สุลินประเทศไทย 

 
ผลงานทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่แล้ว 

-   ต าราเก่ียวกบัจิตเวชเด็กและวยัรุ่น และพฒันาการเด็ก ในหนงัสือจิตเวชศาสตร์ทัว่ไป  จิตเวชศาสตร์
เด็กและวยัรุ่น หนงัสือทางกุมารเวชศาสตร์ รวม  ๔๒  เร่ือง 

- บทความในวารสารต่างประเทศ ๒ เร่ือง 
- บทความในวารสารในประเทศ ๕๗ เร่ือง 
- บทความในหนงัสือ  และพิมพเ์ป็นเล่มส าหรับประชาชนเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็ก  พฒันาการและการ

ช่วยเหลือจดัการปัญหาของเด็ก  ๑๔  เร่ือง 
- ตอบปัญหาประจ าเก่ียวกบัพฒันาการ  และจิตเวชเด็กแก่ นิตยสารประจ าเดือน “รักลูก”  มากกวา่ ๒๐ 

ปี  และแก่นิตยสาร “ทอฝัน  ปันรัก” 
-  ร่วมเขียนต าราเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษา 2 เร่ือง 
- ร่วมเขียนหนงัสือจริยธรรมทางการแพทย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 



 
 
 


