
 
Young Psychiatrist Leadership Program 

ความเปนมา 
 ในสภาพปจจุบันปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชไดขยายตัวขึ้นอันเปนผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
นานัปการท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ และบุคคล ทําใหองคกรวิชาชีพดานสุขภาพจิตจะตองพัฒนาแนวทางใหมๆ และหา
หนทางพัฒนาคนใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมได 
 คณะกรรมการสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  ชุดปจจุบัน(2553-2554) ไดเขามาบริหารสมาคมฯ ดาน
นโยบาย CNS  กลาวคือ  
C : Community of Practices  ดําเนินการสรางประชาคมแหงวิชาการและวิชาชีพใหเขมแข็ง ท้ังในระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิ
-  ในระดับชาติ สงเสริมกลุมตามความสนใจ ท้ังกลุมเดิม เชน  กลุมจิตเวช  ผูสูงอายุ  กลุม Young  Psychiatrist 

กลุมจิตเวชสารเสพติด และกลุมใหมๆ เชน กลุมBipolar  กลุมซึมเศรา ฯลฯโดยทางสมาคมฯ จะอํานวยความสะดวก
ใหการดําเนินการท้ังดานการจัดการและบทบาทตางๆ ท้ังเวทีในประเทศ  เวทีตางประเทศและใหความรูกับ
ประชาชน  

-  ในระดับนานาชาติ  สงเสริมใหสมาชิกไดมีบทบาททางวิชาการในการประชุมตางๆ  โดยจัดระบบใหมี
การพัฒนาและเตรียมการลวงหนา รวมท้ังนําผลการประชุมมาเผยแพรกับสมาชิก 
N  :  Network   เนนการประสานพลังจิตแพทย ท้ัง 3 Setting คือ มหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาล (รัฐและ

เอกชน)  
-  สรางการมีสวนรวมในการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตางๆ ดานสุขภาพจิตและจิตเวช  เชน หลักสูตร 
    แพทยศาสตร การประกันสุขภาพและการประกันสังคม  งานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบสาธารณสุข  เปนตน 
-  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมจิตแพทยตามภูมิภาคตางๆ  
-  สมาคมฯจะใชเครื่องมือท่ีมีอยูโดยเฉพาะ Website และจุลสารในการส่ือสารกับสมาชิกใหใกลชิดและ 

                 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
S   :   Social Responsibility    เนนการขยายบทบาทตอสังคม ใน 3 ดาน 

-  การใหความรูและขอคิดเห็นผานส่ือมวลชน  แบบท่ีสมาคมเคยทํารวมกับราชวิทยาลัยและกรมสุขภาพจิต 
  ในกรณีขาวความรุนแรง การฆาตัดศพเด็ก 
-  การยกระดับความรวมมือกับองคกรของผูปวยและญาตโิดยสมาคมจะสนับสนุนการทํางานอยางใกลชิด 
   กับองคกรตางๆ 
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การจะดําเนินการตามนโยบาย CNS  ดังกลาวไดนั้น ปจจัยสําคัญท่ีสุดก็คือ การรวมพลังของจิตแพทยท่ี

กระจายอยูใน Setting  ท่ีแตกตางกัน 3 ลักษณะ คือ ในหนวยงานของกรมสุขภาพจิต  ในมหาวิทยาลัย และในรพ.
ศูนย  รพ.ท่ัวไป  รวมท้ังรพ.เอกชน  ใหมารวมกันคิด   ชวยกันทํา  ในการสรางบทบาทเชิงรุกแกสังคม  นอกจาก
กรอบการทํางานท่ีเนนแตเพียงการดูแลผูปวยและญาติในโรงพยาบาล ซ่ึงอันท่ีจริงก็มีจิตแพทยผูอาวุโส ท่ีไดสราง
บทบาทและบุกเบิกชวยภายในสังคมไดพอสมควร  ทางสมาคมฯ จึงตั้งใจท่ีจะพัฒนาจิตแพทยรุนใหมๆจากทุกSetting 
ภายใตการเรียนรู และเช่ือมโยงประสบการณรวมกับรุนอาวุโส  เพ่ือขยาย และเช่ือมประสานจิตแพทย ในฐานะท่ีเปน
ผูนําของงานสุขภาพจิต  ใหขยายตอตอบสนองของปญหาและความตองการของสังคม  
 

วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดผูนําท่ีมีกระบวนทัศน  จิตปญญา และทักษะในการขับเคล่ือนสังคมใหมีสุขภาพจิต

ท้ังในระดับพ้ืนท่ี  ระดับชาติและนานาชาต ิ
2)  เพ่ือสรางเครือขาย ท่ีเขมแข็งของจิตแพทยใน 3 Setting ในการรวมกันคิด  ชวยกันทํา  เพ่ือพัฒนา 

งานสุขภาพจิต ใหตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

กรอบแนวคิด 
 
                                                           
   
   
 
 

คัดเลือกจิตแพทยรุนใหม 
ท่ีมีศักยภาพจากกรม/
มหาวิทยาลัย/รพ. 
  

กิจกรรมเพื่อสังคมท่ี
ตอบสนองตอนโยบาย CNS 
ของสมาคม การพัฒนาโครงการและกิจกรรม

เพื่อสังคม 

การสรางวิสัยทัศน   จิตปญญา 
 และทักษะ 

การเรียนรู รวมกับจิตแพทยอาวุโส 
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กระบวนการและกิจกรรม 
 

 เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 ป เพ่ือใหจิตแพทยรุนใหม (อายุไมเกิน 45 ป)  ไดมีโอกาส
มารวมเรียนรู ท่ีนําไปสูการรวมกันคิดและทําโครงการปฏิบัติการ ตามความสนใจและศักยภาพของแตละคน  โดยมี
จิตแพทยอาวโุสท่ีมีประสบการณทํางานเพ่ือสังคมเปนพ่ีเล้ียงกัลยาณมิตร  ในกระบวนการของการคิด ทํา และพัฒนา  
และมีท่ีปรึกษาอาวุโส  เปนผูคอยช้ีแนะแนวทาง 
          กิจกรรมหลักประกอบดวย 

         1)  การพัฒนาศักยภาพใน 3 Model คือ 
    - วิสัยทัศน  งานสุขภาพจิต  ซ่ึงครอบคลุมแนวคิดใหมๆในมิติดานสังคมจิตใจ จิตประสาทวิทยาและ

โลกาภิวัฒน  
                      - การพัฒนาจิตปญญาและความคิดสรางสรรค ท่ีจะเช่ือมโยงการพัฒนาจากภายในกับการพัฒนางาน 
                     - การพัฒนาทักษะผูนําดานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะทักษะการบริหารโครงการและการส่ือสาร
กับสาธารณ  โดยจัดเปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีจะนําบุคลากรแนวหนาท่ีมีบทบาททางสังคมท้ังจาก
วงการจิตเวชและองคกรอ่ืนๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู 

2) การศึกษา  ดูงาน  ในประเทศ  และประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวิสัยทัศนการพัฒนาเพ่ือเปดมุมมอง และ
วิเคราะหวิจารณการดําเนินงานเหลานั้น มาชวยในการพัฒนางานสุขภาพจิต และจิตเวชในประเทศ 

3) การพัฒนาโครงการสูการปฏิบัติตลอดกระบวนการ  จิตแพทยท่ีเขาโครงการจะมีโอกาสคิดและ
พัฒนาโครงการของตนเองหรือเปนกลุม  2-3 คน ภายใตหลักคิด และนโยบาย CNS ของสมาคม  โดยมีจิตแพทย
อาวุโส เปนพ่ีเล้ียงและกัลยาณมิตร  ขณะเดียวกันก็ใชโอกาสนี้ เรียนรูและทํางานกับภาคีท้ัง  3 Setting  ท่ีมีการ
ดําเนินการอยู เชน  การพัฒนาหลักสูตร และการสอนใน Setting  มหาวิทยาลัย  การขยายงานสุขภาพจิตเขาสูระบบ
สาธารณสุข  ระบบการศึกษาและระบบยุติธรรมของกรมสุขภาพจิต  การสรางกลุมสนใจ  เครือขายในพ้ืนท่ี  การให
ความรูประชาชน  หรือการทํางาน รวมกบัองคกรผูปวยและญาติ ของสมาคมจิตแพทยฯ  เปนตน 

4) การแลกเปล่ียนเรียนรูจากการปฏิบัต ิ ในชวงหลังของโครงการทางสมาคมจะใชโอกาสการประชุม
วิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ  ของกรมสุขภาพจิตในเดือนสิงหาคม  2554  และการประชุมวิชาการจิตแพทยของ  
3 องคกรในเดือนตุลาคม  2554  จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือใหสมาชิกและจิตแพทยอาวุโสท่ีเปนพ่ีเล้ียงกัลยาณมิตร ได
มีโอกาสมาแลกเปล่ียนเรียนรูอยางลึกและกวางขวาง 

5) การสรางบทบาทในชุมชนวิชาการระหวางประเทศ  โครงการจะสนับสนุนใหสมาชิกนําผลงานไป
นําเสนอและแลกเปล่ียนกับประชาคมวิชาการนานาชาติ  โดยคนหาชองทางการไดรับทุน  เวทีท่ีเหมาะสม  การ
เตรียมการนําเสนอ  และการนําประสบการณกลับมาแลกเปล่ียนกับประชาชนในประเทศ 
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ปฏิทินกิจกรรม 
  

กิจกรรม รายละเอียดการดําเนนิการ 
1) การพัฒนาศักยภาพ จัดเปนการอบรมปฏิบัติการ  3 ครั้ง โดยจัดเดือนละครั้ง ๆ ละ 3 วัน 2 คืน 
 ในวันศุกร ,  เสารและอาทิตย  ปลายเดือน 
 Model   I     วิสัยทัศนงานสุขภาพจิต                                         ม.ค. 2554 
 Model   II    การพัฒนาจิตปญญาและความคิดสรางสรรค        ก.พ. 2554 
 Model   III   การพัฒนาทักษะ                                                   มี.ค. 2554 
  
2) การศึกษาดูงานในและตางประเทศ จะดําเนินการตอเนื่องกับ Model   III    โดยจัดการศึกษาดูงานดาน 
 สุขภาพจิต และจิตเวช ในภาคใต ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปรกับสมาคม 
 จิตแพทยของท้ัง 2 ประเทศ 
  
3) การพัฒนาโครงการสูการปฏิบัต ิ - การพัฒนาแนวคิดโครงการจะเริ่มตนหลังจาก Model   I 
 - การจัดทําโครงรางโครงการ จะดําเนินการระหวางเดือน ธ.ค.-มี.ค. 
  โดยแตละโครงการจะมีจติแพทยอาวุโสเปนท่ีปรึกษา 
 - การดําเนินการ ระหวางเดือน ม.ค.–ก.ย.  ตามความพรอมของโครงการ 
  
4) การแลกเปล่ียนเรียนรู จัดเปน Forum 2 ครั้ง เพ่ือนําผลงานของโครงการมาแลกเปล่ียนเรียนรู 
 Forum 1  ใชเวลา 1 วัน กอนการประชุมวิชาการนานาชาติของกรมสุขภาพจิต 
  (เดือน ส.ค. 2554) 
 Forum 2  ใชเวลา 2 วัน กอนการประชุมวิชาการจิตเวชของ 3 องคกร 
 (เดือนต.ค. 2554) 
  
5) การสรางบทบาทในชุมชนวิชาการ คณะท่ีปรึกษาและพ่ีเล้ียงของโครงการจะสนับสนุนใหสมาชิกท่ีมีผลงาน 
ระหวางประเทศ และมีความประสงค ไดเขาถึงชองทางการขอทุน   เวทีท่ีเหมาะสม  การ 
 เตรียมนําเสนอและการนําผลการเรียนรูมาเผยแพร 
  
     

การไดมาซ่ึงกลุมเปาหมาย 
ผูนําจิตแพทยรุนใหม จํานวน 30 คน   ไดมาจากการคัดสรรผู ท่ีมี เจตจํานงเขารวมโครงการ  โดยมี

คณะกรรมการคัดเลือก  ท่ีสมาคมตั้งขึ้นเปนผูพิจารณา โดยคัดเลือกผูท่ีมีความมุงม่ัน มีเจตคติเชิงวิชาชีพและ 
เชิงสาธารณ  ตลอดจนแนวคิดเบ้ืองตนท่ีเขียนไวในใบสมัคร   ท้ังนี้ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกใหกระจายอยาง
เทาเทียมกันในท้ัง 3  Setting (หนวยงาน กรมสุขภาพจิต, .มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลศูนย  รพ.ท่ัวไป และรพ. เอกชน) 
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การประกาศรับสมัครจะเปดรับในเดือนตุลาคม และจะพิจารณาใหเสร็จส้ินในเดือนพฤศจิกายน 
สมาคมจะออกหนังสือเชิญ และขออนุญาตหนวยงานตนสังกัดใหทราบวา ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะเขารวม

กิจกรรมดังกลาวตลอด  1 ป  ตามโครงการ  เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม  และขอความรวมมือให
หนวยงานออกคาใชจายในการเดินทางไปกลับ  (กรณีอยูตางจังหวัด)  หากหนวยงานมีปญหา ทางสมาคมจะพิจารณา
สนับสนุนเปนกรณีพิเศษ 

การดําเนินโครงการของผูนําจิตแพทยรุนใหม จะมีงบประมาณสนับสนุนในเบ้ืองตน งบประมาณหลักจะมา
จากภาคีเครือขายท่ีไปรวมทําโครงการ ภายหลังจากจบโครงการ  ทางสมาคมจะสนับสนุนใหผูนําจิตแพทยรุนใหม 
ไดมีบทบาทตอเนื่องตอไป  ท้ังในระดับภูมิภาค  ประเทศ  และนานาชาต ิ
 

ที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงกัลยาณมิตรของโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ อ. สมพร / อ.วันเพ็ญ / อ. อุดมศิลป / อ.วีระ / อ. อภิชัย 
(ระหวางทาบทาม) 
พ่ีเลี้ยงกัลยาณมิตร         กรมฯ  :  นพ.ประเวช / พญ.พรรณพิมล / พญ.อัมพร / พญ.ศุภรัตน / ผอ.ธรณินทร / 
(ระหวางทาบทาม)              นพ.ปริทัศน / พญ.สุวรรณา / นพ.วันชัย / พญ. ดวงตา / นพ.ฐานันทร / พญ.ปทมา 

  มหาวิทยาลัย :  นพ.พิเชษฐ / พญ.สาวิตร ี/ นพ.พนม / นพ.เทียนชัย/ พญ.สุพร / นพ.สุขเจริญ /  
             นพ.มาโนช / นพ.ชัชวาลย / พญ. สุวรรณา  

   โรงพยาบาล :  พญ.วินัดดา / นพ. ปราโมทย / พญ.วาสนา / นพ.ประเสริฐ / พญ.วรลักษณา / นพ.รักษ 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ   
 1. ผูนําจิตแพทยรุนใหม 30 คน  ท่ีมีความสามารถในการทํากิจรรมเพ่ือสุขภาพจิตของสาธารณะ 
 2. โครงการท่ีตอบสนองหลักการและนโยบาย CNS ของสมาคม ซ่ึงจะยกระดับงานสุขภาพจิต 
และสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาคท้ัีง 3 setting  
 
ความยั่งยืนของโครงการ    

1) โดยศักยภาพท่ีไดรับการพัฒนาของแตละคนจะมีบทบาทของตนเองตอไปในระยะยาว รวมท้ังมีการทํางาน
รวมกันระหวาง 3 Setting  อยางมีพลังมากขึ้น 

2) เนื่องจากโครงการท่ีคิดคนตอบสนองตอหลักการและนโยบาย CNS ของสมาคม และเปนการทํางาน
รวมกับภาคี  ดังนั้น จึงมีแนวโนมท่ีจะดําเนินการตอเนื่อง  ภายใตการสนับสนุนของสมาคม  และภาคี ท่ีเขารวมโครงการ 



 6 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ แพทยหญิงสมรัก   ชูวานิชวงศ 
 

ภาคผนวก  ตัวอยางการอบรม 3 Model 
  

Model กระบวนการ 
1)วิสัยทัศนงานสุขภาพจิต - ประกอบดวย 4 หัวเรื่อง ท่ีแตละหัวขอจะประกอบดวย  กระบวนการ

นําเสนอจากวิทยากรและวิพากษจากวิทยากรรวม  อภิปรายกลุมยอยถึง
หนทาง  นํามาใชประโยชน  และนําเสนอ อภิปรายกลุมใหญ 
- ในตอนสุดทายจะรวมกันวางแผนการดําเนินงานใน 1 ป 
- ตัวอยางหัวขอท่ีวางแผนไว    
       -  ประวัติศาสตร และแนวโนมงานสุขภาพจิต 
      -  จิตเวชศาสตร : Bio-psycho-social dilemma  
      -  ความสุข  :  ทิศทางการพัฒนา 
      -  หลักสูตรจิตเวชศาสตร : คิดใหม ทําใหม 

2) การพัฒนาจิตปญญาและความคิด
สรางสรรค 

- การฝกพัฒนาจิต และการพัฒนาจิตในระดับบุคคล  ทีมงานและองคกร 
- จิตกับความคิดสรางสรรค  : ความสัมพันธระหวางการพัฒนาดานใน
และดานนอกของมนุษย 
- มิติใหมการพัฒนาจิต  ท้ังในดาน psychotherapy และ psychology   

3) การพัฒนาทักษะ -  การจัดโครงการจิตเวช และสุขภาพจิต  : บทเรียนและปจจัยความสําเร็จ 
-  การส่ือสารสาธารณะ : ทักษะการใหสัมภาษณ   
-  การนําเสนอ และฝกปฏิบัต ิ

 
ตัวอยาง   Program   การอบรมดูงานในและตางประเทศ 
 

วันท่ี 1 :  ภาคเชา  CNS (Community of Practices, Network , Social Responsibility) ในภาคใตและ 
การทํางานรวมกันของ 3 setting 

 ภาคบาย เยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวช และศูนย สุขภาพจิตในจังหวัดสงขลา   
 

วันท่ี 2 : ดูงานท่ียะโฮบาร ู การปฏิรูประบบบริการจิตเวช  ประสบการณของมาเลเซีย 
 

วันท่ี 3 :  ดูงานท่ีสิงคโปร เชา  :  ระบบบริการสุขภาพจิต  ประเทศสิงคโปร 
    บาย :  องคกรผูปวยและญาต ิ ประเทศสิงคโปร 
 

วันท่ี 4 :  สรุปบทเรียนและเดินทางกลับ 
 
    *********************************** 
 


