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Extrapolation of Prevalence Rate of Depression to Countries 

Depression in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics)  

Country  
Extrapolated 
Prevalence  

Population Estimated Used*  

East Timor  54,020  1,019,252 

Indonesia  12,638,006  238,452,952 

Laos  321,610  6,068,117 

Malaysia  1,246,691  23,522,482 

Philippines  4,570,810  86,241,697 

Singapore  230,756  4,353,893 

Thailand  3,437,872  64,865,523 

Vietnam  4,381,128 82,662,800 

*US Census Bureau, International Data Base, 2004 

These prevalence extrapolations for Depression are 
only estimates, based on applying the prevalence rates from 
the US (or a similar country) to the population of other 
countries 
เอกสารอ้างอิง 
Phillips, A.C., Batty, G.D., Gale, C.R., Deary, I.J., Osborn, D., MacIntyre, K., & Carroll., 

D. (2009). Generalised anxiety disorder, major depressive disorder, and their 
comorbidity as predictors of all-cause and cardiovascular mortality: the 
Vietnam Experience Study. Psychosomatic Medicine, 71, 395-403.  

Chong SA, Abdin E, Vaingankar JA, Heng D, Sherbourne C, Yap M, Lim YW, Wong HB, 
Ghosh-Dastidar B, Kwok KW, Subramaniam M. A population-based survey of 

http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/east-timor.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/indonesia.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/laos.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/malaysia.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/philippines.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/singapore.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/thailand.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/vietnam.htm
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(Clinical Cytogenetic)  
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บริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์จ ากัด 

ความช านาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร,์ เวชพันธุศาสตร์ในบุคคลปัญญาอ่อน
และผูม้ีความพิการแต่ก าเนดิ, Cytogenetics and molecular cytogenetics, 
Human cell culture and cell line maintenance, Cell line 
transformation and cryopreservation (lymphocyte, fibroblast, bone 
marrow), Molecular cloning and expression in bacteria, yeast, DNA 
and RNA molecular biology techniques, Next Generation Sequencing 
บรรยายหัวข้อเรื่อง   
“Genetic MDD : การศึกษาพันธุกรรมของโรคซึมเศร้า” 

 
โรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางจิตเวชที่ส าคัญเมื่อเจ็บป่วยจะท าให้

เกิดความสูญเสียต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างสูง จาก
การศึกษาที่ผ่านมาท าให้พบปัจจัยทางพันธุกรรม ที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคซึมเศร้า แต่ยังไม่มีการศึกษาดังกล่าวในคนไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน recurrent major depressive disorder [rMDD]           
กรมสุขภาพจิตจึงได้สนับสนุนให้สถาบันราชานุกูลและหน่วยงานภายใต้
สังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ มหิดล (รพ.รามาธิบดี 
และ รพ.ศิริราช) ด าเนินโครงการวิจัย การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
ของโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรไทยในระยะที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ 
2549- 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยเป็นระยะ 

2. จัดท าคลังตัวอย่างทางพันธุกรรมของผู้ป่วยในข้อ 1 เพ่ือใช้
ในการวิจัยในอนาคต 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNP ในยีน 5-HTT, 5-HTR2A,  
CREB1กับการโรคซึมเศร้า 

จากการด าเนินโครงการวิจัย 3 ปี ในระหว่างปีงบประมาณ 
2549 – 2551 คณะนักวิจัย สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยไดผ้ลผลิต(Output) ดังนี้ 

1. สามารถเกบ็ข้อมูลกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมได้ 627 
ตัวอย่าง และมีการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลอิเลคโทรนิค 
ซึ่งสามารถสืบค้นผ่านระบบ on-line ได้ที่ 
www.psy.si.mahidol.ac.th 

2. มีคลังตัวอย่างทางพันธุกรรมของผู้ป่วยในข้อ 1 เพ่ือใช้ใน
การวิจัยในอนาคต โดยมีการเก็บตัวอย่าง DNA และ cell 
line ไว้ที่ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล 

http://www.psy.si.mahidol.ac.th/
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3. ไดผ้ลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNP กับ โรคซึมเศร้า 
ทั้งนี้ข้อมูลในเบื้องต้นใน 201 ตัวอย่าง (126 cases/75 
controls) พบว่า SNP บางต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กับการ
เกิด recurrent major depressive disorder แต่เมื่อท า
การ genotype โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม รวมทั้งเพ่ิม
จ านวน SNP ที่ genotype โดยใช้ micro-array 
technology ได้พบว่า ไม่มี SNP ใด ที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคดังกล่าว 

4. มีผลผลิตทางวิชาการเพ่ิมเติม เช่น การจัดท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเก็บบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ได้
ทุกชนิด, การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้สัมภาษณ์ข้อมูล, 
การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
เพ่ือให้สามารถค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทย 
หรือสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในประชากรในเชื้อชาติอ่ืน 
มาใช้ในคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนให้
ด าเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องในระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 ปี ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2552- 2555  เพ่ือศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัช
พันธุกรรมของโรคซึมเศร้าในคนไทยโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ  



  Thai Symposium โลกของซึมเศร้าในอาเซียน : มองอย่างเข้าใจ จุดไหนที่เราอยู่ และจะไปสู่สิ่งใด 

 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ คร้ังท่ี 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก คร้ังท่ี 13 
ประจ าปี 2559 “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” วันท่ี 8-10 มิถุนายน 2559                                                                              

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
14 

 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค
ซึมเศร้าในคนไทย 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางเภสัชพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการ
ตอบสนองต่อยาต้านเศร้าชนิด SSRI (selective 
serotonin reuptake inhibitor) 

จากการด าเนินโครงการวิจัย 4 ปี คณะนักวิจัย สามารถ
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยได้ผลผลิตที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
กับสถาบัน RIKEN ประเทศญี่ปุ่น ในการวิจัยทางพันธุกรรม
ของโรคซึมเศร้า และได้ตรวจวิเคราะห์ SNP (single 
nucleotide polymorphism) จ านวนมากกว่า 500,000 
SNPs ต่อราย ในกลุ่มผู้ป่วย 185 ราย และกลุ่มควบคุม 186 
ราย และได้น า 100 top SNPs ที่ได้จากการท า GWAS มา
ตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างใหม่ จ านวน 957 ราย โดยใน
ศึกษาครั้งนี้ แม้จะไม่มี SNPs ใด ที่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (p-value 
<10-8) แต่ก็มี SNPs จ านวนหนึ่งที่มีค่า p-value ต่ ามาก
และมีรายงานในการศึกษาอื่น หรือในโรคทางจิตเวชอ่ืนที่
ใกล้เคียงกัน เช่น bipolar disorder หรือ schizophrenia 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา SNPs กลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต 
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2. จากการวิเคราะห์ SNP (single nucleotide 
polymorphism) ในกลุ่มควบคุม ท าให้เกิดชุดข้อมูลความ
หลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปของคนไทย ศูนย์วิจัย
พันธุศาสตร์การแพทย์ ได้ประสานกับสถาบันจีโนม ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้จัดท าและ
ดูแลฐานข้อมูลสนิปของคนไทย ให้เป็นผู้ดูแล และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้  และได้
จัดท าพิธีส่งมอบข้อมูลสนิปคนไทย ระหว่างกรมสุขภาพจิต 
และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยฐานข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล
จากกลุ่มควบคุม จ านวน 186 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่าง มี
ข้อมูลสนิปไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง ข้อมูลนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทยใน
อนาคต 

3. จากการศึกษาด้าน epigenetics ได้พบความสัมพันธ์ของ
การเกิด methylation บนยีน NR3C1 กับการเกิดโรค
ซึมเศร้าในผู้หญิง 

4. มีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ทั้งใน
ด้าน population genetics, epigenetics และ 
pharmacogenomics รวมทั้งผลิตนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาเอกในด้านพันธุศาสตร์ 
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ใน ปี 2554 สถาบันราชานุกูล ได้ลงนามความร่วมมือกับ ISPC 
[International SSRI Pharmacogenomics Consortium ] เพ่ือด าเนิน
การศึกษาการตอบสนองต่อยาต้านเศร้า ในกลุ่มประชากรอาเซียน โดย
คัดเลือกตัวอย่างและข้อมูลทางคลินิกท่ีได้จากโครงการวิจัยในระยะที่1 
และ2 เข้าร่วมศึกษาด้วยวิธี GWAS กับตัวอย่างท่ีมาจากประชากรอ่ืนใน
เอเชีย และได้มีข้อค้นพบที่ส าคัญรวมทั้งมีผลงานลงพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่างประเทศ 

จากประสบการณ์ในการศึกษาที่ผ่านมา ได้สนับสนุนข้อค้นพบ
ของกลุ่มวิจัยอื่นว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมของโรคซึมเศร้า เป็นลักษณะ
ของ polygenic และมีอิทธิพลของ environment มาเก่ียวข้อง 
การศึกษาส าหรับประเทศไทยในอนาคต นอกจากจะใช้เทคโนโลยีด้าน 
genomics แล้ว ควรเพ่ิมการศึกษาด้าน transcriptomics, 
metabolomics และ epigenetics ควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งการเพ่ิม
ข้อมูลคลินิก ในด้าน functional neuroimaging จะช่วยให้การศึกษาท้ัง
ทางด้าน genetics และ pharmacogenomics ของโรคซึมเศร้าใน
ประเทศไทย สามารถบรรลุความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพศภาวะและ
สุขภาพสตรี  
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความช านาญพิเศษ : การฟื้นฟูทางจิตเวช พุทธธรรมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการบ าบัด การให้การปรึกษา การดูแลครอบครัวและผู้ป่วยเรื้อรงั 
บรรยายหัวข้อเรื่อง 
“ภาวะซึมเศร้าในผู้ชายมองผ่านเลนส์เพศภาวะ  
(Depression in man : Gender lens)”  

 
 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายเป็น 
2 เท่า แต่พบว่า ผู้ชายมีปัญหาการใช้สารเสพติดรวมถึงสุราและการฆ่าตัว
ตายสูงกว่าผู้หญิง และเชื่อว่า ที่จริงแล้วผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าและเข้าถึง
การรักษาน้อยกว่าความจริง ปัจจุบันนักวิชาการหลายประเทศโดยเฉพาะ
ในซีกโลกตะวันตกให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจ หรืออธิบายสาเหตุ
ที่พบว่าผู้ชายมีความชุกของภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่า
ผู้หญิง กรอบแนวคิดที่นักวิชาการส่วนใหญ่น ามาใช้ในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ คือ เพศภาวะ (gender) ในมิติของบรรทัดฐานความเป็นชาย 
(masculine gender norms) 
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 บรรทัดฐานความเป็นชายดั้งเดิม (Traditional masculinity) 
ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงในโลกตะวันตกและในโลกตะวันออกรวมถึง
ประเทศไทยด้วย คุณลักษณะของความเป็นชายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ 
แข็งแรงเป็นผู้น า เข็มแข็ง กล้าหาญ มุ่งความส าเร็จ ใช้เหตุผล เพ่ือตัวเอง 
แสวงหาอ านาจและต้องการควบคุม ก้าวร้าว ไม่แสดงอารมณ์ ยกเว้น
อารมณ์โกรธ  
 นักวิชาการรวมถึงนักวิจัยอธิบายสาเหตุที่พบว่าผู้ชายมีอัตราการ
เป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าผู้หญิงออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1) อาการซึมเศร้า หรือ
อารมณ์ซึมเศร้า ขัดแย้งกับความเป็นชาย 2) ผู้ชายไม่ค่อยแสวงหาความ
ช่วยเหลือ และ 3) เครื่องมือประเมินอาการซึมเศร้าไม่มีความไวหรือความ
เฉพาะต่อผู้ชาย 

1) อาการซึมเศร้า/อารมณ์ซึมเศร้าขัดแย้งกับความเป็นชาย 
บรรทัดฐานความเป็นชายมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ การ

แสดงออกและการตอบสนองต่อภาวะซึมเศร้า เพราะอารมณ์เศร้าเป็น
อารมณ์ความรู้สึกของภาระอ่อนแอ สิ้นหวัง ไร้พลัง อยากร้องไห้ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับความเป็นชายที่ต้องเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ไม่แสดงความรู้สึก 
ท าให้ผู้ชายหลายคนอาจปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้ หรือไม่ตระหนักอารมณ์
เศร้าที่เกิดขึ้นจึงไม่รายงานอาการในการแสดงอารมณ์เศร้าออกมาทาง
ค าพูดหรือทางสีหน้า ส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ชายรู้สึกเครียดพวกเขามักจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาภายนอก (acting out) ใช้สารเสพติดรวมถึงดื่ม
สุรามากผิดปกติ ท างานหนักมากผิดปกติหรือมีพฤติกรรมทางเพศเพ่ิมข้ึน 
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บ่นเจ็บป่วยทางร่างกาย ต่อต้านสังคม นักวิชาการบางคนเรียกกลุ่มอาการ
นี้ว่าการซ่อนเร้นอารมณ์เศร้า (mask depression)  

2) ผู้ชายไม่ค่อยแสวงหาความช่วยเหลือ 
ผู้ชายบางคนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะรู้สึกว่าการเจ็บป่วยนั้น

คุกคามเอกลักษณ์ความเป็นชาย เพราะความอ่อนแอ หรือต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน
ไม่ใช่คุณลักษณะของความเป็นชาย การขอความช่วยเหลือเป็นการสูญเสีย
การควบคุมตัวเอง เป็นคนไม่มีความสามารถ ดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ผู้ชายส่วนใหญ่จะยังไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น  

3) เครื่องมือประเมินอาการซึมเศร้าไม่มีความไวหรือความเฉพาะ
ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ชาย 
 จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่าเมื่อผู้ชายมีอารมณ์เศร้า ผู้ชายจะไม่
ตระหนักถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะปฏิเสธนอกจากนี้มีผู้ชายบางคนมี
ความยากล าบากในการหาค าที่จะอธิบายความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น พบว่าความ
ตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือประเมินอาการซึมเศร้า ในกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายมีค่าต่ ากว่าในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ข้อค าถามที่ใช้ในการประเมิน
อาการซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการแสดงออกของอารมณ์ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็นหญิงที่มีความอ่อนไหวและ
แสดงอารมณ์ออกมา ในขณะที่ผู้ชายจะเก็บความรู้สึก แต่แสดงออกมาใน
ลักษณะภายนอกในรูปแบบอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้นการใช้
เครื่องมือประเมินความซึมเศร้าที่มีอยู่ จึงพบว่าผู้ชายตอบสนองต่อข้อ
ค าถามน้อย น ามาสู่การไม่ถูกประเมินว่ามีภาวะซึมเศร้า 
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 ในการประเมินผู้ชายเกี่ยวกับอาการซึมเศร้า ควรค านึง 
1) ประเมินตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคความผิดปกติทางอารมณ์ 

ซึ่งประกอบด้วยอารมณ์เศร้า ความสนใจในการท ากิจกรรม
ลดลง มีความผิดปกติในการนอน การรับประทานอาหาร 
และความคิดอยากฆ่าตัวตาย\ 

2) ประเมินการรับรู้ต่อความเป็นชาย โดยค านึงความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของผู้ป่วย เช่น  
2.1 มีอารมณ์โกรธ หรือปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

อาจแสดงออกในลักษณะแยกตัวหรือกระท ารุนแรง 
2.2 ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดเพ่ิมขึ้น 
2.3 ความผิดปกติทางร่างกาย 
2.4 กังวลใจเกี่ยวกับความส าเร็จในงานที่ท าหรือผลการ

เรียน 
2.5 เครียดเรื้อรังเกี่ยวกับการไม่ประสบความส าเร็จตาม

ความคาดหวัง ตามบาทบาทเพศภาวะ โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับท่ีท างานและครอบครัว 

 3)  ประเมินและจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการท าร้ายตัวเอง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันและการดูแลผู้ชายท่ีมีภาวะซึมเศร้า 
1. ให้ความรู้เรื่องระบบเพศภาวะกับประชาชนทั่วไป 
2. ประเมินอาการซึมเศร้าซ่อนเร้น 
3. ในการประเมินภาวะซึมเศร้ากับผู้ชายควรถามประเด็นทัศนคติต่อ

บทบาททางเพศภาวะ 
4. การบ าบัดให้ความส าคัญกับการตระหนักถึงการยึดติดบทบาท 

บรรทัดฐานความเป็นชายที่ส่งผลต่อความเครียดเรื้อรัง 
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รางวัล 
1. รางวัลพยาบาลจิตเวชดีเด่นสาขา วิชาการ จากสมาคมพยาบาล

จิตเวชแห่งประเทศไทย ปี 2554 
2. Best Abstract Award จาก การน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 

“Gender-related influences in nursing education: a 
case study in Thailand ในที่ประชุม Innovations in Nurse 
Education in Practice, Thinking Aloud, Thinking Ahead"   
Australasian Nurse Educators 2011 ประเทศ นิวซีแลนด์ 
ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านผลงานเด่น ปี 
พ.ศ. 2556 

4. รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ปี 
พ.ศ. 2557 จาก ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) 

5. รางวัลสาขาวิจัยทางการพยาบาลแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557 
จากสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ ระดับดี ประจ าปีการศึกษา 2558 
จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

ผู้รับผิดชอบจัด Thai Symposium ประเด็นโรคซึมเศร้า 
 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
 ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com 

E-mail: depreesion54@hotmail.com, 
info@thaidepression.com 

Tel 045 352 599, Fax 045 352 598 
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ประมวลภาพประทับใจ 

4 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
และความหวงัในการดแูลผู้ป่วย      

โรคซึมเศร้า   
ระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าในอาเซียน 

Genetic &Depression 

Depression & Gender 

 
ทุกนิยามทุกความหมายทุก

ค าถาม คมชัดลึก  
   

ตั้งใจ & ก าลังใจ  
อาจารย์ที่เคารพรักยิ่ง&ทีมงาน 

 
  

ทีมมดงานซึมเศร้า : เบื้องหน้า MDD Teams 

เบื้องหลัง 
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