
 

ประวัติย่อ (Curriculum Vitae) 
1. ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวหทัยรัตน์  สายมาอินทร์ (สกุลเดิม ปฏิพัทธ์ภักด)ี       
     (ภาษาอังกฤษ)   Miss Hathairat  Saima-in (Patipatpakdee)  
    วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 24  กันยายน พ.ศ. 2517 
2. ประวัติการศึกษา 

2537 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญา 
2539 ครุศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2545 พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2555 วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN)  สาขาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต วิทยาลัย 
        พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
2558  ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research & 

                   Innovation Executive Programme) สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  
          2559 – ปัจจุบัน ศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science  
Research) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          2563   ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระบาดวิทยาคลินิก (Diploma in Clinical Epidemiology)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563   ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรสถิติศาสตร์คลินิก (Diploma in Clinical Statistics)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 – ปัจจุบัน  ศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาด 
วิทยาคลินิก (Doctor of Philosophy Program in Clinical Epidemiology)  

                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 
3. สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ :  สุขภาพจิตและจิตเวช การวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
4. โรคทางจิตเวชท่ีช านาญพิเศษ – โรคซึมเศร้า, โรคจิตเภท, โรควิตกกังวล 
5. ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 9 ต าบลสว่าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
    เบอร์โทรศัพท์ 089-7224801  E-mail : kaicake@gmail.com, hathairat@webmail.npru.ac.th  
6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์พยาบาล ต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

mailto:kaicake@gmail.com
mailto:hathairat@webmail.npru.ac.th


 

2562 – 2563 ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มภารกิจการ
บริการทางการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2557 -2561 ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีบทบาท
หัวหน้าทีมด้านวิจัยปี 2557-2561 และท าหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า ปี 2561  
2550 -2556 ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยจิตเวชหญิง 3 (หน้าที่หลักให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชในตึกผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังหญิง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2540 -2549 ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
2537 -2539 ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยจิตเวชหญิง 1 (หน้าที่หลักให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชในตึกผู้ป่วยจิตเวช

เฉียบพลันหญิง) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
 

   7. ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย / วิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเลขานุการฯคณะกรรมการ/วิชาการ 

2557 –2563 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและกลั่นกรองผลงานวิชาการ โรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ์  
2554 – 2556 เลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) โรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ์  

 7.2 ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการเป็น คณะกรรมการฯ/คณะท างาน/วิชาการ 
2558 –2563  คณะท างานพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  
กรมสุขภาพจิต  
2561 –2563  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต (เป็น 
หน้าที่โดยบทบาทเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 
2554 – 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) โรงพยาบาลพระศรี

มหาโพธิ์ 
2560 – 2563 คณะกรรมการ Care Team Depression โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2557-2561 คณะท างานพัฒนาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า (Clinical Practice guideline of Major  
Depressive Disorder: CPG-MDD ) 
2559 - 2560  คณะท างานพัฒนาหลักสูตร การบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด 
และพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) 
2560  คณะท างานพัฒนาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับ 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560 Clinical Practice guideline of Major Depressive Disorder  
for General Practitioner: CPG-MDD-GP Revision 2017 
2558-2559   คณะท างานพัฒนาหลักสูตร การบ าบัดด้วยการแก้ปัญหาส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
2557- 2558  คณะท างานพัฒนาหลักสูตร การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  



 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2555 - 2556  กรรมการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
2554 - 2558  คณะกรรมการ Care Team Schizophrenia โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

     7.3 ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 2564 โครงการวิจัย ผลของการบ าบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค 

ซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
2562-2563 โครงการวิจัย ประสิทธิผลของครอบครัวบ าบัดตามแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้อง  กลมกลืน
ของชีวิตและระดับอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
2562  โครงการวิจัย ความคิดเห็นของพยาบาลต่อหลักสูตรการให้การปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูพลังอ านาจและ
ศักยภาพที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 
2561-2562 โครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิต
เภทเรื้อรังที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ : การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
2557-2562 คณะท างานแผนงานวิจัยบูรณาการ:การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความ
สูญ เสี ย เนื่ อ งจากโรคซึม เศร้า  ระยะที่  3-4 (Integrated research program: Health care system 
development for intervention and reduce burden of depression phase III-IV) 
2560-2562   คณะท างานโครงการวิจัยและพัฒนาแบบประเมินความคิดอัตโนมัติทางลบส าหรับผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
2560-2562   คณะท างานโครงการวิจัยและพัฒนาแบบประเมินการแก้ปัญหาส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2560-2562   คณะท างานโครงการวิจัยและพัฒนาการบ าบัดแบบประคับประคองจิตใจรายบุคคลส าหรับ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2560-2561 Project Manager โครงการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการบ าบัดด้วยจิตบ าบัดประคับประคองส าหรับ 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย  
2560-2561  Project Manager โครงการวิจัย ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือ 
ระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมเศร้า และการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรค 
ซึมเศร้าร่วมด้วย 
2560-2561   Project Manager โครงการวิจัย ประสิทธิผลของการบ าบัดด้วยการปรับความคิดและ
พฤติกรรม ต่ออาการซึมเศร้า ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
2560-2561   Project Manager โครงการวิจัย ประสิทธิผลของการบ าบัดด้วยการแก้ปัญหาต่ออาการ
ซึมเศร้า ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
2560-2561   คณะท างานโครงการวิจัย การปรับปรุงและทดสอบคุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงของแบบประเมิน
โรคซึมเศร้า 9 ค าถามภาษากลาง ฉบับปรับปรุงใหม่ (Revising and Psychometric properties testing of 
the 9 Questions Scale for Depressive Disorder: Revision version) 



 

2560-2561   คณะท างานโครงการวิจัย การพัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 
ค าถาม และแบบประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 ค าถาม ในชุมชนภาคเหนือของไทย (Development and validity 
of two question screening test and 9 question depression assessment for Depressive disorder 
In North community of Thailand) 
2560-2561  คณะท างานโครงการวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพระศรีนวด
แผนไทยเปรียบเทียบกับการนวดแบบปกต:ิ การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
2560-2561  คณะท างาน โครงการวิจัย  การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้ สู งอายุ ไทย 
(Development of Depression Inventory for Thai older persons) 
2560-2561 คณะท างานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโปรแกรมออนไลน์เพ่ือป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
ไทย (Research and development online program for prevention depressive disorder in Thai 
adolescence) 
2557-2560  Project Manager โครงการวิจัยการพัฒนาการบ าบัดด้วยการปรับความและพฤติกรรมส าหรับ 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2557-2560  Project Manager โครงการวิจัยการพัฒนาการบ าบัดด้วยการแก้ปัญหาส าหรับผู้ป่วยโรค 
ซึมเศร้า 
2558  คณะท างานโครงการวิจัย ผลของกลุ่มบ าบัดแบบหวนร าลึกความหลังที่เป็นสุขต่ออาการซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า 
2558  คณะท างานโครงการวิจัยการหวนร าลึกความหลังที่เป็นสุขป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าส าหรับผู้สูงอายุ
ไทย  
2558-2560  คณะท างาน โครงการวิจัยและพัฒนากลุ่มบ าบัดแบบประคับประคองส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2559  คณะท างานแผนงานวิจัยบูรณาการ: การพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์โรคซึมเศร้าในคนไทยด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมลู (The development of predictive model of depressive disorder in Thai population by 
data mining techniques)  (ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย) 
- โครงการวิจัยการศึกษาลักษณะทางคลินิกของโรคซึมเศร้าในคนไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
- โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์ความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าไทยโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
- โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การเข้าถึงบริการในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทยโดย

เทคนิคเหมืองข้อมูล 
- โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การกลับซ้ าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยใช้เทคนิคเหมือง

ข้อมูล            
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