การประชุมวิชาการประจําปี ครั ง้ ที่ 40
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ แห่ งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์ แห่ งประเทศไทย และกรมสุขภาพจิต
“จิตเวชศาสตร์ ไทยกับความเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก”
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพฯ
21-พ.ย.-55

ห ้องจตุรทิศ

07.30-08.30
08.30-09.30

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด/ปาฐกถาหลวงวิเชียรแพทยาคม
“เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ในยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลง"
ดร.ธาริษา วัฒนเกส (อดีตผู้ว่าการธนาคาร
แห่ งประเทศไทย)

9.30-11.00

พิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกราชวิทยาลัย
ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์ ฯ , สมาคมจิตแพทย์ ฯ

11.15-12.30

Improving Treatment AdherenceContributions of Attachment and
Psychodynamic Theories to Our
Understanding of Non-Compliance
- Prof. Cesar A. Alfonso

ห ้องปาริชาติ

ห ้องราชาวดี

ห ้องบุหงา

21-พ.ย.-55

ห ้องจตุรทิศ

ห ้องปาริชาติ

ห ้องราชาวดี

12.30-14.00

Lunch Symposium (Pfizer)

Lunch Symposium (Janssen)

14.00-15.15

การดําเนินการของกรมสุขภาพจิตในกรณี
วิกฤตอุทกภัย
-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
-นพ.บุรินทร์ สุรอรุ ณสัมฤทธ์
-พญ.สลักจิต ธีระนุกูล

What's New in Geriatric Psychiatry: Update
2012 (TSGN symposium)
- What's new in vascular aging
พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์ โรจน์
- What's new in BPSD management
ผศ.นพ.สุวทิ ย์ เจริญศักดิ์
- What's new in psychotherapy for elderly
patients
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ ปการั นย์

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders ( DSM-5 ): Development and
Changes I
- ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ และคณะ

15.30-16.45

เมื่อจิตแพทย์ ทาํ งานร่ วมกับศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว
- นายอริยะ นาวินธรรม
- นพ.ประเวช ตันติพวิ ัฒนสกุล

High Touch in High Tech Era : ทักษะการ
สื่อสารสําหรั บแพทย์ ยุคใหม่
- ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์
- รศ.นพ.จารุ รินทร์ ปิ ตานุพงศ์

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders ( DSM-5 ): Development and
Changes II
- ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ และคณะ

17.00-17.45

ห ้องบุหงา

Lunch Symposium
(Thai Otsuka)

Contemplative Psychiatry
ั โกวิทย์
- ผศ.นพ.ธนา นิลชย
- นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจส
ิ วัสดิ์
- นพ.กิตติศักดิ์ สุรพงษ์ พวิ ัฒนะ

22-พ.ย.-55

ห ้องจตุรทิศ

9.00-10.15

Understanding, Treating and
Working With the Schizophrenia
Patient - Assoc. Prof. Morris B
Goldman

10.15-10.45

Coffee break

10.45-12.00

Increasing Effectiveness of Drug
Abuse Treatment: Linking Clinical
Practices to System
- พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย
- รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์ กรชัย
- พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

12.00-13.30

Lunch Symposium (Astra Zeneca)

13.45-16.45

การนําเสนอผลงานวิชาการ
(Psychosocial Psychiatry)

17.00-18.00

Dinner Symposium (EISAI)

18.15-21.00

ห ้องปาริชาติ

ห ้องราชาวดี

ห ้องบุหงา

ห ้องมณฑาทิพย์

Guideline for ICT Use in Children
and Adolescents
- รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
- ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรั ตน์ เสถียร
- นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

Update in ECT & TMS
- นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
- นพ.พงศธร พหลภาคย์

Update in Child and Adolescent
Psychiatry
- Autistic Spectrum Disorder in
Adolescent
นพ. ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
- Evidence-based Psychotherapy for
Children & Adolescents
พญ.จริยา ทะรั กษา
- School Mental Health
นพ.รั งสรรค์ สิทธิชัย

What to Teach in Behavioral
Sciences?
- พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
- ศ.พญ.บุญมี สถาปั ตยวงศ์

Lunch Symposium
(Novartis)
การนําเสนอผลงานวิชาการ
(Biological Psychiatry)

การนําเสนอผลงานวิชาการ
(Child/Adolescent Psychiatry &
Psychiatric Education)

งานเลีย้ งสังสรรค์ สมาคม
จิตแพทย์ แห่ งประเทศไทย

23-พ.ย.-55

ห ้องจตุรทิศ

9.00-10.15

Clinical Pearls in CL Psychiatry
- รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
- รศ.พญ.ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ

10.15-10.45

Coffee Break

10.45-12.00

Clinical Pearls in
Psychopharmacology
- นพ.นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ
- ศ.นพ.มานิต ศรี สุรภานนท์

12.00-13.30

Lunch Symposium (GSK)

ห ้องปาริชาติ

ห ้องราชาวดี

Clinical Pearls in Forensic
Psychiatry
- การออกใบรั บรองแพทย์ เกณฑ์
ทหาร
พ.อ.นพ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ
- การออกใบรั บรองแพทย์
Dementia สมัครงาน ตรวจ
สุขภาพจิต
นพ.ประทักษ์ ลิขติ เลอสรวง

Young Psychiatrist Leadership
Program I
- รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์ กรชัย
- รศ.พญ.สุวรรณา อรุ ณพงค์ ไพศาล
- พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
- พญ. เบญจมาศ พฤกษ์ กานนท์

Clinical Pearls in Child Rearing
- รศ.นพ.อัมพล สูอัมพัน
- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

Young Psychiatrist Leadership
Program II
- นพ. ประเวช ตันติพวิ ัฒนสกุล
- พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
- พญ.เบญจมาศ พฤกษ์ กานนท์

KL = Keynote lecture L= lecture S = Symposium P = Panel discussion O = Opinion WS = Workshop

