Young Psychiatrist Leadership Program
ความเปนมา
ในสภาพปจ จุบัน ปญหาสุข ภาพจิตและจิต เวชไดข ยายตัว ขึ้น อัน เปน ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นานัปการที่มีผลตอเศรษฐกิจ และบุคคล ทําใหองคกรวิชาชีพดานสุขภาพจิตจะตองพัฒนาแนวทางใหมๆ และหา
หนทางพัฒนาคนใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมได
คณะกรรมการสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ชุดปจจุบัน (2553-2554) ไดเขามาบริหารสมาคมฯ ดาน
นโยบาย CNS กลาวคือ
C : Community of Practices ดําเนินการสรางประชาคมแหงวิชาการและวิชาชีพใหเขมแข็ง ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
- ในระดับชาติ สงเสริมกลุมตามความสนใจ ทั้งกลุมเดิม เชน กลุมจิตเวช ผูสูงอายุ กลุม Young Psychiatrist
กลุมจิตเวชสารเสพติด และกลุมใหมๆ เชน กลุมBipolar กลุมซึมเศรา ฯลฯโดยทางสมาคมฯ จะอํานวยความสะดวก
ใหก ารดําเนิน การทั้งด านการจัด การและบทบาทตางๆ ทั้งเวทีใ นประเทศ เวทีตางประเทศและใหค วามรูกั บ
ประชาชน
- ในระดับนานาชาติ สงเสริมใหสมาชิกไดมีบทบาททางวิชาการในการประชุมตางๆ โดยจัดระบบใหมี
การพัฒนาและเตรียมการลวงหนา รวมทั้งนําผลการประชุมมาเผยแพรกับสมาชิก
N : Network เนนการประสานพลังจิตแพทย ทั้ง 3 Setting คือ มหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาล (รัฐและ
เอกชน)
- สรางการมีสวนรวมในการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตางๆ ดานสุขภาพจิตและจิตเวช เชน หลักสูตร
แพทยศาสตร การประกันสุขภาพและการประกันสังคม งานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบสาธารณสุข เปนตน
- สนับสนุนการจัดตั้งชมรมจิตแพทยตามภูมิภาคตางๆ
- สมาคมฯจะใชเครื่องมือที่มีอยูโดยเฉพาะ Website และจุลสารในการสื่อสารกับสมาชิกใหใกลชิดและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
S : Social Responsibility เนนการขยายบทบาทตอสังคม ใน 3 ดาน
- การใหความรูและขอคิดเห็นผานสื่อมวลชน แบบที่สมาคมเคยทํารวมกับราชวิทยาลัยและกรมสุขภาพจิต
ในกรณีขาวความรุนแรง การฆาตัดศพเด็ก
- การยกระดับความรวมมือกับองคกรของผูปวยและญาติโดยสมาคมจะสนับสนุนการทํางานอยางใกลชิด
กับองคกรตางๆ
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การจะดําเนินการตามนโยบาย CNS ดังกลาวไดนั้น ปจจัยสําคัญที่สุด ก็คือ การรวมพลังของจิตแพทย ที่
กระจายอยูใน Setting ที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ คือ ในหนวยงานของกรมสุขภาพจิต ในมหาวิทยาลัย และในรพ.
ศูนย รพ.ทั่วไป รวมทั้งรพ.เอกชน ใหมารวมกันคิด ชวยกันทํา ในการสรางบทบาทเชิงรุกแกสังคม นอกจาก
กรอบการทํางานที่เนนแตเพียงการดูแลผูปวยและญาติในโรงพยาบาล ซึ่งอันที่จริงก็มีจิตแพทยผูอาวุโส ที่ไดสราง
บทบาทและบุกเบิกชวยภายในสังคมไดพอสมควร ทางสมาคมฯ จึงตั้งใจที่จะพัฒนาจิตแพทยรุนใหมๆจากทุกSetting
ภายใตการเรียนรู และเชือ่ มโยงประสบการณรวมกับรุนอาวุโส เพื่อขยาย และเชื่อมประสานจิตแพทย ในฐานะที่เปน
ผูนําของงานสุขภาพจิต ใหขยายตอตอบสนองของปญหาและความตองการของสังคม
วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดผูนําที่มีกระบวนทัศน จิตปญญา และทักษะในการขับเคลื่อนสังคมใหมีสขุ ภาพจิต
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อสรางเครือขาย ที่เขมแข็งของจิตแพทยใน 3 Setting ในการรวมกันคิด ชวยกันทํา เพื่อพัฒนา
งานสุขภาพจิต ใหตอบสนองความตองการของประชาชน
กรอบแนวคิด
คัดเลือกจิตแพทยรุนใหม
ที่มีศักยภาพจากกรม/
มหาวิทยาลัย/รพ.

การสรางวิสัยทัศน จิตปญญา
และทักษะ
การพัฒนาโครงการและกิจกรรม
เพื่อสังคม
การเรียนรู รวมกับจิตแพทยอาวุโส

กิจกรรมเพื่อสังคมที่
ตอบสนองตอนโยบาย CNS
ของสมาคม
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กระบวนการและกิจกรรม
เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 ป เพื่อใหจิตแพทยรุนใหม (อายุไมเกิน 45 ป) ไดมีโอกาส
มารวมเรียนรู ที่นําไปสูการรวมกันคิดและทําโครงการปฏิบัติการ ตามความสนใจและศักยภาพของแตละคน โดยมี
จิตแพทยอาวุโสที่มีประสบการณทํางานเพื่อสังคมเปนพี่เลี้ยงกัลยาณมิตร ในกระบวนการของการคิด ทํา และพัฒนา
และมีที่ปรึกษาอาวุโส เปนผูคอยชี้แนะแนวทาง
กิจกรรมหลักประกอบดวย
1) การพัฒนาศักยภาพใน 3 Model คือ
- วิสัยทัศน งานสุขภาพจิต ซึ่งครอบคลุมแนวคิดใหมๆในมิติดานสังคมจิตใจ จิตประสาทวิทยาและ
โลกาภิวัฒน
- การพัฒนาจิตปญญาและความคิดสรางสรรค ที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาจากภายในกับการพัฒนางาน
- การพัฒนาทักษะผูนําดานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะทักษะการบริหารโครงการและการสื่อสาร
กับสาธารณ โดยจัดเปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่จะนําบุคลากรแนวหนาที่ มีบทบาททางสังคมทั้งจาก
วงการจิตเวชและองคกรอื่นๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู
2) การศึกษา ดูงาน ในประเทศ และประเทศเพื่อนบานที่มีวิ สัยทัศนการพัฒนาเพื่อเปดมุมมอง และ
วิเคราะหวิจารณการดําเนินงานเหลานั้น มาชวยในการพัฒนางานสุขภาพจิต และจิตเวชในประเทศ
3) การพัฒ นาโครงการสูการปฏิบัติต ลอดกระบวนการ จิตแพทยที่เขาโครงการจะมีโอกาสคิด และ
พัฒนาโครงการของตนเองหรือเปนกลุม 2-3 คน ภายใตหลักคิด และนโยบาย CNS ของสมาคม โดยมีจิตแพทย
อาวุโ ส เปนพี่เลี้ยงและกัลยาณมิต ร ขณะเดียวกัน ก็ใ ชโอกาสนี้ เรียนรูและทํางานกับภาคี ทั้ง 3 Setting ที่มีก าร
ดําเนินการอยู เชน การพัฒนาหลักสูตร และการสอนใน Setting มหาวิทยาลัย การขยายงานสุขภาพจิตเขาสูระบบ
สาธารณสุข ระบบการศึกษาและระบบยุติธรรมของกรมสุขภาพจิต การสรางกลุมสนใจ เครือขายในพื้นที่ การให
ความรูประชาชน หรือการทํางาน รวมกับองคกรผูปวยและญาติ ของสมาคมจิตแพทยฯ เปนตน
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติ ในชวงหลังของโครงการทางสมาคมจะใชโอกาสการประชุม
วิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ของกรมสุขภาพจิตในเดือนสิงหาคม 2554 และการประชุมวิชาการจิตแพทยของ
3 องคกรในเดือนตุลาคม 2554 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อใหสมาชิกและจิตแพทยอาวุโสที่เปนพี่เลี้ยงกัลยาณมิตร ได
มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางลึกและกวางขวาง
5) การสรางบทบาทในชุมชนวิชาการระหวางประเทศ โครงการจะสนับสนุนใหสมาชิกนําผลงานไป
นําเสนอและแลกเปลี่ยนกับประชาคมวิชาการนานาชาติ โดยคนหาชองทางการได รับทุน เวที ที่เหมาะสม การ
เตรียมการนําเสนอ และการนําประสบการณกลับมาแลกเปลี่ยนกับประชาชนในประเทศ
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ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรม
1) การพัฒนาศักยภาพ

รายละเอียดการดําเนินการ
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
จิตแพทยของทั้ง 2 ประเทศ
3) การพัฒนาโครงการสูการปฏิบัติ

- การพัฒนาแนวคิดโครงการจะเริ่มตนหลังจาก Model I
- การจัดทําโครงรางโครงการ จะดําเนินการระหวางเดือน ธ.ค.-มี.ค.
โดยแตละโครงการจะมีจติ แพทยอาวุโสเปนที่ปรึกษา
- การดําเนินการ ระหวางเดือน ม.ค.–ก.ย. ตามความพรอมของโครงการ

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู

จัดเปน Forum 2 ครั้ง เพื่อนําผลงานของโครงการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
Forum 1 ใชเวลา 1 วัน กอนการประชุมวิชาการนานาชาติของกรมสุขภาพจิต
(เดือน ส.ค. 2554)
Forum 2 ใชเวลา 2 วัน กอนการประชุมวิชาการจิตเวชของ 3 องคกร
(เดือนต.ค. 2554)

5) การสรางบทบาทในชุมชนวิชาการ คณะที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงของโครงการจะสนับสนุนใหสมาชิกที่มีผลงาน
ระหวางประเทศ
และมีความประสงค ไดเขาถึงชองทางการขอทุน เวทีที่เหมาะสม การ
เตรียมนําเสนอและการนําผลการเรียนรูมาเผยแพร
การไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย
ผูนํ าจิ ต แพทย รุ น ใหม จํา นวน 30 คน ได มาจากการคั ด สรรผู ที่มี เจตจํ านงเข าร ว มโครงการ โดยมี
คณะกรรมการคัด เลือก ที่สมาคมตั้งขึ้น เปน ผูพิจ ารณา โดยคัด เลือกผูที่มีค วามมุงมั่น มีเจตคติเชิงวิชาชีพและ
เชิงสาธารณ ตลอดจนแนวคิดเบื้องตนที่เขียนไวในใบสมัคร ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกใหกระจายอยาง
เทาเทียมกันในทั้ง 3 Setting (หนวยงาน กรมสุขภาพจิต, .มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลศูนย รพ.ทั่วไป และรพ. เอกชน)
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การประกาศรับสมัครจะเปดรับในเดือนตุลาคม และจะพิจารณาใหเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน
สมาคมจะออกหนังสือเชิญ และขออนุญาตหนวยงานตนสังกัดใหทราบวา ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะเขารวม
กิจกรรมดังกลาวตลอด 1 ป ตามโครงการ เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม และขอความรวมมือให
หนวยงานออกคาใชจายในการเดินทางไปกลับ (กรณีอยูตางจังหวัด) หากหนวยงานมีปญหา ทางสมาคมจะพิจารณา
สนับสนุนเปนกรณีพิเศษ
การดําเนินโครงการของผูนําจิตแพทยรุนใหม จะมีงบประมาณสนับสนุนในเบื้องตน งบประมาณหลักจะมา
จากภาคีเครือขายที่ไปรวมทําโครงการ ภายหลังจากจบโครงการ ทางสมาคมจะสนับสนุนใหผูนําจิตแพทย รุนใหม
ไดมีบทบาทตอเนื่องตอไป ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงกัลยาณมิตรของโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
อ. สมพร / อ.วันเพ็ญ / อ. อุดมศิลป / อ.วีระ / อ. อภิชัย
(ระหวางทาบทาม)
พี่เลี้ยงกัลยาณมิตร 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.สาวิตรี / 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 ทีม่ ีความสามารถในการทํากิจรรมเพื่อสุขภาพจิตของสาธารณะ
2. โครงการที่ตอบสนองหลักการและนโยบาย CNS ของสมาคม ซึ่งจะยกระดับงานสุขภาพจิต
และสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาคีทั้ง 3 setting
ความยั่งยืนของโครงการ
1) โดยศักยภาพที่ไดรับการพัฒนาของแตละคนจะมีบทบาทของตนเองตอไปในระยะยาว รวมทั้งมีการทํางาน
รวมกันระหวาง 3 Setting อยางมีพลังมากขึ้น
2) เนื่องจากโครงการที่คิดคนตอบสนองตอหลักการและนโยบาย CNS ของสมาคม และเปนการทํางาน
รวมกับภาคี ดังนั้น จึงมีแนวโนมที่จะดําเนินการตอเนื่อง ภายใตการสนับสนุนของสมาคม และภาคี ที่เขารวมโครงการ
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ผูรับผิดชอบโครงการ

แพทยหญิงสมรัก ชูวานิชวงศ

ภาคผนวก ตัวอยางการอบรม 3 Model
Model
1)วิสัยทัศนงานสุขภาพจิต

2) การพัฒนาจิตปญญาและความคิด
สรางสรรค

3) การพัฒนาทักษะ

กระบวนการ
- ประกอบดวย 4 หัวเรื่อง ที่แตละหัวขอจะประกอบดวย กระบวนการ
นําเสนอจากวิทยากรและวิพากษจากวิทยากรรวม อภิปรายกลุมยอยถึง
หนทาง นํามาใชประโยชน และนําเสนอ อภิปรายกลุมใหญ
- ในตอนสุดทายจะรวมกันวางแผนการดําเนินงานใน 1 ป
- ตัวอยางหัวขอที่วางแผนไว
- ประวัติศาสตร และแนวโนมงานสุขภาพจิต
- จิตเวชศาสตร : Bio-psycho-social dilemma
- ความสุข : ทิศทางการพัฒนา
- หลักสูตรจิตเวชศาสตร : คิดใหม ทําใหม
- การฝกพัฒนาจิต และการพัฒนาจิตในระดับบุคคล ทีมงานและองคกร
- จิตกับความคิดสรางสรรค : ความสัมพันธระหวางการพัฒนาดานใน
และดานนอกของมนุษย
- มิติใหมการพัฒนาจิต ทั้งในดาน psychotherapy และ psychology
- การจัดโครงการจิตเวช และสุขภาพจิต : บทเรียนและปจจัยความสําเร็จ
- การสื่อสารสาธารณะ : ทักษะการใหสัมภาษณ
- การนําเสนอ และฝกปฏิบัติ

ตัวอยาง Program การอบรมดูงานในและตางประเทศ
วันที่ 1 :

ภาคเชา
ภาคบาย

CNS (Community of Practices, Network , Social Responsibility) ในภาคใตและ
การทํางานรวมกันของ 3 setting
เยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวช และศูนย สุขภาพจิตในจังหวัดสงขลา

วันที่ 2 :

ดูงานทีย่ ะโฮบารู การปฏิรูประบบบริการจิตเวช ประสบการณของมาเลเซีย

วันที่ 3 :

ดูงานที่สิงคโปร

วันที่ 4 :

สรุปบทเรียนและเดินทางกลับ

เชา : ระบบบริการสุขภาพจิต ประเทศสิงคโปร
บาย : องคกรผูปวยและญาติ ประเทศสิงคโปร
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