
Welcome

การประชมุนานาสาระวิชาการ

ภาคฤดรูอน

จัดโดย   สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
ดวยความรวมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย ฯ

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2549

ณ โรงแรม รอยัล คลฟิ บีช รีสอรท พัทยา



สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

ทิศทางตอไปในอนาคต

(พ.ศ.2549 – 2550)

ศ.น.พ.พิเชฐ  อุดมรตัน
นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย



ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  (พ.ศ.2549 - 2550)

1. ยุทธศาสตรเชื่อมโยงจิตแพทยทั่วไทย
2. ยุทธศาสตรเชื่อมไปจิตแพทยทั่วโลก
3. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรกัสมัครสมานสามัคคีในหมูจิตแพทยไทย  

คืนกําไรกลับไปใหมวลสมาชิก

4. ยุทธศาสตรลดตราบาป  (destigmatization) ของผูปวยจิตเวชไทย         

สรางความรูความเขาใจในหมูประชาชน

5. ยุทธศาสตรพัฒนาจิตแพทยรุนใหม ใหกาวไกลสูสากล



ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  (พ.ศ.2549 - 2550)

6.ยุทธศาสตรรักษามาตรฐานวารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 

กาวตอไปสูการรับจัดทาํASEAN Journal

7.ยุทธศาสตรพัฒนา web สมาคมฯ ใหทันสมัยและเชื่อมไปยัง web 

ของ WPA

8.ยุทธศาสตร พัฒนาจุลสารจิตแพทยสัมพันธ ใหออกทันเวลา

มีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกตาง

9.ยุทธศาสตรกิจกรรมเพื่อสมาชิกของสมาคมฯ โดยสานงานเดิม   
 และเสริมงานใหม 



โครงการพัฒนาจติแพทยรุนเยาว

ของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

ประจําป พ.ศ.2549 - 2550

ศ.น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน
นายกสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

ศ.น.พ.มานิต  ศรีสุรภานนท
 ประธานวิชาการ สมาคมจิตแพทยฯ



โครงการพัฒนาจิตแพทยรุนเยาว
(Young Psychiatrists Development Program)

1.โครงการสรางเสริมศักยภาพการวจิัยแกจติแพทยรุนเยาว

(Research Capacity Building for Young Psychiatrists หรือ Mentor –

Mentee Program, M&M Program)

2. ทุนสนับสนนุการเยีย่มสถาบันนานาชาติ 

(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

3. ทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ

(Presenting Psychiatric Paper Fund, PPP Fund)



 ความเปนมา….

• จิตแพทยรุนเยาวเปนผูที่ตองอยูในวชิาชพีอีกนาน  หากมีความสามารถ
ดานวิจยั ก็จะเปนกําลงัสําคัญขององคกร, สมาคมวิชาชพี, และสังคม
ตอไป

• จิตแพทยรุนเยาวบางทานมีความมุงมั่นที่จะทํางานวิจัยคุณภาพสูง

• จิตแพทยรุนเยาวหลายทานขาดการสนับสนนุทั้งดานงบประมาณและ

เทคนิค การวิจัย
• จิตแพทยหลายทานมปีระสบการณ สามารถ และยนิดใีหการสนบัสนุน

ทางดานเทคนคิเกี่ยวกับการวิจัย



วัตถปุระสงค ….

• เพื่อใหจิตแพทยรุนเยาวไมเกิน 10 ทาน มีโอกาสไดทํางานวิจยัที่มี 
คุณภาพ (พอสมควร) ดวยความสนับสนุนดานเทคนิคจากจิตแพทยรุนพี่ 
ที่มีประสบการณ และการสนบัสนุนดานงบประมาณ (เล็กนอย)

จากสมาคม



เปาหมาย ….

• รอยละ 90 ของงานวิจัยเสร็จสิ้นในเวลาที่กําหนด
• อยางนอยรอยละ 10 ของงานวิจยัถกูตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
• อยางนอยรอยละ 50 ของงานวิจยัถกูตีพิมพในวารสารระดับประเทศ
• อยางนอยรอยละ 30 ของงานวิจยัถกูนําเสนอในที่ประชมุระดับนานาชาติ



 คุณสมบตัิของจิตแพทยรุนเยาว….

1. เปนสมาชกิสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

2. เปนจิตแพทยหรือคาดวาจะไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรในป 2549

3. เกิดป พ.ศ.2513 หรือหลังกวานัน้ 
(อายุไมเกนิ 40 ป ใน พ.ศ.2551)



 การดําเนนิงาน (I)
1. สรรหาจิตแพทยที่มีประสบการณวิจัยมาเปน mentor ดังนี้

- กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก      2 คน

- ภาคเหนือ   2 คน

- ภาคอีสาน   2 คน

- ภาคใต  2 คน

2.     จัดการประชุมเพื่อใหจติแพทยรุนเยาวและจิตแพทยที่มีประสบการณ

ไดพบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็และความสนใจดานการวิจัย และมี

การจับคูจิตแพทยที่มปีระสบการณ (mentor) กับจิตแพทยรุนเยาว 

(mentee)



3. mentee ตองเปนผูวิจยัหลัก (principle investigator, PI) และแจง 

ความประสงคกับสมาคมฯ วาตองการใครเปน mentor 

(ควรอยูในภาคเดียวกัน)

4. รับสมัคร mentee ดังนี้

- กรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก      4 คน

- ภาคเหนือ   2 คน

- ภาคอีสาน   2 คน

- ภาคใต  2 คน

 การดําเนนิงาน (II)



5. mentee จัดทํา research proposal และขอการรับรองทางจริยธรรมวิจัย

(EC) จากหนวยงาน ในการทาํวิจัยนัน้ ใหปรึกษาดานเทคนิคกับ 

mentor และปรกึษาดานงบประมาณกับสมาคมฯ

6. สมาคมฯ จะจัดใหมี mentor – mentee meeting เพื่อให mentor และ 

mentee ทั้งหมดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับ research proposal

7. สมาคมจัดมอบงบประมาณวิจัยไมเกนิรอยละ 50 ของงบประมาณ

ทั้งหมด หลังโครงรางวิจัยผานการพจิารณาทางจริยธรรมวิจัย      

(ผาน EC) และมอบที่เหลืออีกรอยละ 50ใหหลังจัดสงรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณแลว

 การดําเนนิงาน (III)



 การดําเนนิงาน (IV)

8.    mentee ตองนําเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจําปของสมาคมฯ

และราชวิทยาลัยฯ ประจําป พ.ศ.2550 และ mentee ที่งานวิจัยมี

คุณภาพสูงสุด 2 ชิ้นแรก จะไดรับสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัย

และเสนอชื่อใหเขารวม Young Psychiatrist Followship Program ของ 

WPA World Congress of  Psychiatry, Prague, September  2008

อนึ่ง สมาคมฯ จะเปดตัวแนะนาํโครงการนี้  ในการประชุมนานาสาระวิชาการ       

ภาคฤดูรอน ในวนัที่ 5 -6 พ.ค. 2549 ที่พัทยา



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Centre for Addiction and Mental Health   (CAMH), 

University of Toronto

Postgraduate Oversea Specialist Training (POST)

University of Melbourne 



ทุนของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

เพื่อไปฝกอบรม / ดงูานระยะสัน้ที่

CAMH มหาวิทยาลัยโตรอนโต

(PAT and SAF for PIT Award)

ศ.น.พ.พิเชฐ  อุดมรตัน
นายกสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย

ศ.น.พ.มานิต  ศรีสุรภานนท
 ประธานวิชาการ สมาคมจิตแพทยฯ



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 

University of Toronto

เยีย่มสถาบันในสวนของ Schizophrenia (2 สัปดาห) และ Mood and Anxiety 
Disorder Programs (2 สัปดาห)

ทุนสนบัสนุน 1 ทุน ทนุละ 120,000 บาท  โดยบริษัท Astra-Zeneca 
(ประเทศไทย)



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 

University of Toronto

ผูสมัครตองเปนสมาชกิของสมาคม ฯ และชมรม South Asian Forum (SAF) 
Thailand Chapter

มีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2549

ไมเคยไดรับการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน

มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษคอนขางดี

เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 

University of Toronto

มีผลคะแนนการสอบ Paper-Based TOEFL ไมต่ํากวา 520 คะแนน

หรือ Computer-Based TOEFLไมต่ํากวา 190 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 
คะแนน

สมาคม ฯ จะชวยประสานงานเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสถาบัน   ผูรับทุนจะตอง
ดําเนินการในสวนอื่น ๆ เอง

มีแผนการทํางานที่ชัดเจนใหกับหนวยงานและสมาคมฯ หลังกลับจากไปฝกอบรม  
/ดูงานมาแลว



ทุนของสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย

เพื่อไปฝกอบรม / ดูงานระยะสั้นที่

University of Melbourne

ศ.น.พ.พิเชฐ  อุดมรตัน
นายกสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย

ศ.น.พ.มานิต  ศรีสุรภานนท
 ประธานวิชาการ สมาคมจิตแพทยฯ



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Postgraduate Oversea Specialist Training (POST)

University of Melbourne

เขารวมในโครงการ Postgraduate Overseas Specialist Training ของ  
University of Melbourne โดยไปฝกอบรมในสาขาใดก็ได เปนระยะเวลา      
1 เดือน

บริษัทแจนเซน-ซิแลก (ประเทศไทย) เปนผูใหความสนับสนุน โดยสมาคม
เปนผูคัดเลือกผูไดรับทุนแลว แจงใหทางบริษัท ฯ ไดทราบ เพื่อประสานไป
ยัง University of Melbourne ตอไป



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Postgraduate Oversea Specialist Training (POST)

University of Melbourne

เปนสมาชิกของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

มีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

ไมเคยไดรับการฝกอบรม/หรือดูงานในตางประเทศมากอน

มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษคอนขางดี



ทุนสนับสนุนเยี่ยมสถาบันนานาชาติ                                               
(Visiting International Psychiatric Institutes Fund, VIP Fund)

Postgraduate Oversea Specialist Training (POST)

University of Melbourne

เคยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

มีผลคะแนนการสอบ Paper-Based TOEFL ไมต่ํากวา 520 คะแนน

หรอื Computer-Based TOEFLไมต่ํากวา 190 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวา 
5.5 คะแนน

มีแผนการทํางานทีช่ัดเจนใหกบัหนวยงานและสมาคมฯ หลังกลับจากไป
ฝกอบรม /ดูงานมาแลว



ทุนสนับสนุนเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ                                 
(Presenting Psychiatric Paper Fund, PPP Fund)

International College of Geriatric Psychoneuropharmacology

(ICGP)

ทุนสนบัสนุน 2 ทุน  จากบริษัท Eisai (คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ, 
คาลงทะเบยีน, คาที่พัก และเงินสนับสนุนอีกทุนละ 10,000 บาท สําหรับ 
การนาํเสนอผลงานทางวิชาการในเรือ่งที่เกี่ยวกับ Dementia)

นําเสนอผลงานวิจยัที ่Hiroshima เดอืนตุลาคม 2549
(Abstract submission deadline: July, 2006)

www.icjp2006.umin.jp



• ผูขอทุนตอง

- มีอายุไมเกิน 40 ป (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549)

- เปนผูนิพนธลําดับที่ 1 (1st Author) ของผลการวิจัยที่นําเสนอ

สงบทคัดยอทีม่ีเนื้อหาและรปูแบบตรงตามขอกําหนดของที่ประชมุ      

• สมาคมฯ ตัดสินโดยใชเกณฑดานคุณภาพของผลงานวิจัย (โดยสมาคมฯ คาดวา  

ผลงานทีไ่ดรบัการสนับสนนุจะถูกยอมรับใหนําเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ)

เกณฑการพิจารณา



ขอบคุณครับ


