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เร่ือง       ทุนสําหรับจิตแพทยรุนเยาวไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ญี่ปุน 
 

เรียน       สมาชิกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ที่นับถือทุกทาน 
     

               ตามที่ทางสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย   และสมาคมจิตแพทยญี่ปุน     

(The Japanese Society of Psychiatry and Neurology, JSPN) ไดมีความสัมพันธที่     

แนนแฟนมากขึ้น   ภายหลังที่สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  ไดเชิญนายกและคณะผูบริหาร

ของ JSPN มาเปนวิทยากรและรวมประชุมนานาสาระวิชาการภาคฤดูรอน (Summer Variety 

Meeting 2007) เมื่อปที่แลว  เพื่อรวมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป ความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนนั้น 

               มาในปนี้ ทาง JSPN จึงเสนอใหทุนแกจิตแพทยรุนเยาวของไทย 1 คน เพื่อไปรวม

ประชุมวิชาการประจําปของ JSPN ในระหวางวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม     

Le Meridien Grand Pacific Tokyo โดยทาง JSPN จะยกเวนคาลงทะเบียนและมอบเงินให 

100,000 เยน เพื่อเปน partial reimbursement สําหรับคาเครื่องบินและที่พัก โดยจิตแพทย     

รุนเยาวจะตองมีอายุไมเกิน 40 ป และมีประสบการณมาแลว 5-10 ป และตองเลือกนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ใน 3 เร่ืองคือ postgraduate training, 

mental health act, how restraint and seclusion is handled in the treatment โดยนําเสนอ

ในสวนของประเทศไทย ทั้งนี้จิตแพทยรุนเยาวดังกลาว จะไดมีโอกาสพบกับจิตแพทยรุนเยาว

จากประเทศญี่ปุนและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ทาง JSPN ใหทุนไปดวย 

            จึงขอใหจิตแพทยผูสนใจ ไดเขาไปใน website ของสมาคมฯ ที่ www.psychiatry.or.th

เพื่ออานประกาศของสมาคมฯ ในเรื่องนี้ และ download ใบสมัครที่ไดจาก website ดังกลาว 

แลวสงไปท่ีประธานวิชาการของสมาคมจิตแพทยฯ (รศ.พญ.สาวิตรี อังษณางคกรชัย)     

ทางไปรษณียอิเลคทรอนิกส ที่ savitree.a@psu.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2551 นี้ 
           

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ศาสตราจารยนายแพทยพิเชฐ   อุดมรัตน) 
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55 ป สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย : กาวไกลไปสูหนึ่งรอบศตวรรษ 
55 Years of PAT : Striding Towards the Century 
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