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คณะกรรมการอ านวยการ สมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระปี พ.ศ. 2557 - 2558

ผศ.นพ.ณทัธร พิทยรตัน์เสถียร 

ปฎิคม

รศ.นพ.ศิรไิชย  หงษส์งวนศรี

ประธานวิชาการ

รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงคไ์พศาล

ประธานวารสาร

ผศ.นพ.พิชยั  อิฐสกุล

บรรณารกัษ์

นพ.สมนึก  หลิมศิโรรตัน์

นายทะเบียน



รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

กรรมการกลาง

พญ.ทศันีย ์ กุลจนะพงศพ์นัธ์

กรรมการกลาง

นพ.ปราการ  ถมยางกูร

กรรมการกลาง

พญ.พนัธุน์ภา  กิตติรตันไพบลูย์

กรรมการกลาง

นพ.ภุชงค ์ เหล่ารุจิสวสัด์ิ

กรรมการกลาง

พญ.สมรกั  ชูวานิชวงศ์

กรรมการกลาง

คณะกรรมการอ านวยการ สมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระปี พ.ศ. 2557 - 2558



REGIONAL CLUBS : ผู้ประสานงานภมิูภาค 

ภาคเหนือ : นพ.ชวนนัท์ ชาญศลิป์

ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : รศ.พญ.สวุรรณา อรุณพงคไ์พศาล

ภาคกลางและภาคตะวนัตก : นพ.สมนึก  หลมิศโิรรตัน์

ภาคใต ้ : นพ.อานนท ์ วทิยานนท์



ยุทธศาสตร ์สมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย

วิสยัทศัน์

“จติแพทยไ์ทย รว่มใจเพือ่สงัคม กา้วไกลสูส่ากล”

พนัธกิจ
o สง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งมวลหมูส่มาชกิ
o สง่เสรมิงานวชิาการในระดบัสากล
o สรา้งเสรมิคุณคา่จติแพทยไ์ทย
o สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ใจและเขา้ถงึความรูแ้ละบรกิารดา้นจติเวช



ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประชาคมแห่งจิตเวชปฏิบติั 
(COMMUNITY OF PRACTICES)

กลยทุธท่ี์ 1 เสริมสรา้งความเช่ือมัน่ในอตัลกัษณ์ของจิตแพทยไ์ทย
กิจกรรมท่ี 1 จดัตัง้คณะท างาน Professional promotion and protection

*  คณะท างานจดัท าแนวทางการเขยีนใบรบัรองแพทยท์างจติเวชทีเ่ป็นมาตรฐานรว่มกบัราชวทิยาลยั
จติแพทยแ์หง่ประเทศไทย

พ.อ.หญงิ นวพร หริญัววิฒัน์กุล  ประธาน
ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์
พญ. ปัทมา ศริเิวช
พญ.ดวงตา ไกรภสัสรพ์งษ์
พ.อ.อศิรา รกัษ์กุล                  เลขานุการ

เป้าประสงค ์1.1 เสริมสรา้งระบบการดแูล และการให้ค าปรกึษาเก่ียวกบัเรือ่งวิชาชีพแก่สมาชิก



งานพิธีรดน ้าขอพรจิตแพทย์อาวุโส
วนัพฤหสับดีที ่3 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชัน้ 9 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กลยทุธท่ี์ 2 ธ ารงไว้ซ่ึงแบบวฒันธรรมอนัดีงามของจิตแพทยไ์ทย



ร่วมเฉลิมฉลองพระเทพรตันราชสุดา พระชนมายุครบ 5 รอบ 
งานพิธีรดน ้าขอพรจิตแพทย์อาวุโส และประชุมใหญ่พิเศษ

วันพฤหัสบดีที ่2 เมษายน 2558 
ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชัน้ 9 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา



เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
วนัพุธท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 2557



APEC NIGHT 2014
วนัพุธท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 2557  ณ สโมสร พล.ม.2 รอ. 



เย่ียมชมพระราชวงัพญาไท
วนัพุธท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2558



APEC NIGHT 2015
วนัพุธท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2558

แหล่งนายทหาร รพ.พระมงกฎุเกล้า



เป้าประสงค์ 1.2 พฒันาจดัการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาชมรมจิตศาสตร์การเสพติด และส่งเสริมชมรมท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น

กิจกรรมท่ี 1 โครงการจดัตัง้ชมรมจติเวชศาสตรก์ารเสพตดิ TSAP

กิจกรรมท่ี 2 สง่เสรมิและชว่ยเหลอืกจิกรรมของชมรมความผดิปกตทิางอารมณ์แหง่ประเทศไทย TSAD

กิจกรรมท่ี 3 สง่เสรมิและชว่ยเหลอืกจิกรรมของชมรมจติเวชศาสตรผ์ูส้งูอายแุละประสาทจติเวชศาสตรไ์ทย TSGN

กิจกรรมท่ี 4 กลุม่จติแพทย ์รพ.เอกชน Thai Society of Psychiatrists in Private practice (TSPP)



เป้าประสงค์ 1.3 พฒันาวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเข้าสู่
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์และเป้าหมายน าวารสารเข้าสู่ SCOPUS
โครงการพฒันาวารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเข้าสู่ระบบวารสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์Thai Journal Online System (Thai JO System)



THAI JOURNAL IMPACT FACTORS ดชันีผลกระทบการอ้างอิงและข้อมูล
อ้างอิงวารสารไทยในปี พ.ศ.2550-2556 JPAT

ปี พ.ศ. อนัดบัที่ Total 

cites

จ ำนวนบท

นิพนธ ์

Thai 

Impact

factors

Cross 

citation

Self 

citatio

n

2550 16 58 34 0.114 34 24

2551 10 88 33 0.235 64 24

2552 6 119 40 0.285 70 49

2553 6 108 33 0.315 81 27

2554 5 109 39 0.315 85 24

2555 4 146 42 0.347 92 54

2556 22 144 36 0.222 109 35

ISSN   0125-6985



วารสารส าหรบั
สมาชกิ

วารสาร
ระดบัชาติ

TCI 

ได้รางวลั National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครัง้ท่ี
1 เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมวินเซอรส์วีท
กรงุเทพฯ โดยมีวารสารท่ีสมคัรเข้ารบัรางวลัรวม 82 วารสาร

วารสารรบัรอง
คณุภาพระดบัชาติ

TCI 

ได้ผ่านการประเมินคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
อยู่ในกลุ่มท่ี 1 รบัรองปี พ.ศ. 2555-2557

วารสารประเมินคณุภาพ
ระดบัชาติ

TCI ครัง้ท่ี 2-2558
เพื่อรบัรอง 5 ปี

Asian Citation
Index (ACI) SCOPUS

OJS-ThaiJo Online submission



กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพงานวิจยัและความรู้สู่สากล

จิตแพทย์ผู้ได้รบัทุนหลวงวิเชียรแพทยาคม พ.ศ. 2557

ศ.นพ.พิเชฐ  อดุมรตัน์



กลยุทธท์ี่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจยัและความรู ้สู่สากล

มอบทุน Young Psychiatrists Program ให้สมาชิกสมาคมจิตแพทยฯ์ 
รุ่นเยาวเ์ข้าร่วมประชมุ AFPMH Conference วนัท่ี 10-12 พ.ย. 2557 และ ประชุม The 
14th Congress of The ASEAN Federation for Psychiatry and Mental Health วนัท่ี 13-
15 พ.ย. 2557 ประเทศฟิลิปปินส์

1. พญ.กศุลาภรณ์ วงษ์นิยม 
2. พญ.นภทัร  สิทธาโนมยั  



กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพงานวิจยัและความรู้สู่สากล
มอบทุนให้สมาชิกสมาคมจิตแพทยฯ์ เข้าร่วมประชุม

WCAP 2015 วนัท่ี 3 - 6 มี.ค. 2558 
Centennial Hall Kyushu

University School of Medicine
เมือง Fukuoka ประเทศญ่ีปุ่ น

1. นพ.นครินทร์ ชุนงาม
2. พญ.วชิราภรณ์ อรโุณทอง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย (NETWORKING)
เป้าประสงค์ 2.1 สร้างเครือข่ายทัว่ทัง้องค์กรวิชาชีพ

กลยทุธท่ี์ 6 ส่งเสริมให้มีการประชมุพบปะสงัสรรคส์มาชิกในระดบัภมิูภาคร่วมกบัราชวิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย

กิจกรรมท่ี 1. การประชมุจิตเวชสญัจรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก ระหว่างวนัท่ี 20 – 22 มิ.ย. 57

จงัหวดัชยัภมิู



กิจกรรมท่ี 2. การประชุมจิตเวชสญัจรภาคใต้ 9 กนัยายน 2557 ณ โรงแรมวงัใต้ 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



กิจกรรมท่ี 3 การประชมุจติเวชสญัจรภาคเหนือ

ระหวา่งวนัที ่19 – 20 ธ.ค. 2557 ปานวมิานรีสอรท์

จงัหวดัเชยีงใหม่

กิจกรรมท่ี 4 การประชมุจติเวชสญัจรภาคกลางและ
ภาคตะวนัตก (ม.ค.-ก.พ.)



เป้าประสงค์ 2.2 พฒันาและส่งเสริมเครือข่ายจิตแพทย์รุ่นเยาว์
กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมต่อยอด LEADERSHIP PROGRAMS

ลงนามข้อตกลงการรว่มมอืระหว่างกรมสขุภาพจิตและ สสส.



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : รบัผิดชอบต่อสงัคม (SOCIAL RESPONSIBILITY)

เป้าประสงค ์3.1 ให้บริการวิชาการทีมี่คณุภาพได้มาตรฐานแก่สงัคม

กลยทุธที์ ่8 มีระบบแนวทางการให้ความรู้ทีถ่กูต้องด้านสขุภาพจิตแก่สือ่มวลชน

โรค Bipolar เรือ่งทางสขุภาพจติและจติเวชอืน่ๆ 

โรคเกีย่วขอ้งกบัเดก็ การป้องกนัการฆา่ตวัตาย



กลยุทธ์ท่ี 9 การช่วยเหลือและให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายภาค
ประชาชน

เป้าประสงค์ 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงความรู้และบริการด้านจิต เวช

กิจกรรมวนัป้องกนัการฆ่าตวัตายโลก 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. 

มีกิจกรรมเน่ืองในวนัป้องกนัการฆ่าตวัตาย
โลก ณ ห้องประชุมพญาไท ชัน้11 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี



ชมรมจิตเวชผูสู้งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย

ประชุมวชิาการ เรื่อง “ประสาทจิต

เวชศาสตรข์องความปวดและความ

ผิดปกติทางอารมณ ์: ความรูท้นัยุค 

2558 Neuropsychiatry of 

Pain and Mood Disorders 

: Update 2015”

วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4

โรงแรมแกรนดมิ์ลเลนเนียม สุขุมวทิ 

กรุงเทพฯ



กิจกรรมวนัไบโพลาร์โลก 
เร่ือง เรียนรูแ้ละเขา้ใจ โรคไบโพลาร์ (โรคอารมณ์แปรปรวนชนิดสองขั้ว)

วันท่ี 27 มี.ค.2558 ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ



กลยุทธ์ท่ี 10 มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก
Facebook Page สมาคมจิตแพทย์ เพื่อประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชน



สถานะสมาชิกสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย

สถานะสมาชกิ
สมาคมจติแพทยฯ์ 
650 คน
วนัที ่2 เม.ย. 2558


