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ที ่สจท. 27/2566 
                          21  กุมภำพันธ์  2566 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำอบรมกำรจัดท ำระบบดูแลสุขภำพจิตในองค์กร 

 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรฝึกอบรม    1   ฉบับ 
   

ด้วยสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมำคมนักจิตวิทยำคลินิกไทย พิจำรณำ
ว่ำปัญหำสุขภำพจิตของบุคคลำกรในองค์กรได้รับควำมสนใจมำกขึ้น เช่น ภำวะหมดไฟของ
บุคลำกร เป็นต้น ปัญหำสุขภำพจิตดังกล่ำวส่งผลต่อทั้งตัวบุคคลและประสิทธิภำพขององค์กร จึง
จัดกำรอบรมเรื่องกำรจัดท ำระบบดูแลสุขภำพจิตในองค์กร เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมเข้ำใจและตระหนัก
ถึงปัญหำสุขภำพจิต และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจำกกำรจัดให้มีกำรดูแลสุขภำพจิตในองค์กร 
รวมถึงเห็นภำพกำรจัดระบบดูแลสุขภำพจิตที่ดี และน ำมำใช้พัฒนำระบบดูแลที่มีอยู่เดิมได ้  โดย
ก ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2566 เวลำ 8.30 – 12.00 น. อบรมทำงระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom  

 

ในกำรนี้สมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนและบุคลำกรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำยหรือดูแลด้ำนพัฒนำบุคคลำกรในสังกัดที่สนใจเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมดังกล่ำว สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย โดยสแกน QR 
Code ตำมที่ปรำกฎด้ำนล่ำง ทั้งนี้ปิดรับกำรลงทะเบียนในวันที่ 7 เมษำยน 2566 (รับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวนจ ำกัด) 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงควำมนับถือ 

                              
                                         (ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ชวนันท์   ชำญศิลป์) 

                       นำยกสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ แสกนคิวอำร์โค๊ตเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมท้ำยนี้         

       

   

 

 

 



 
ก าหนดการอบรมจัดท าระบบดูแลสุขภาพจิตในองค์กร 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566  
อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

 
8.30-8.45 น.  ที่มาและความส าคัญของการจัดกิจกรรมสุขภาพจิตในองค์กร  

โดย ศ.นพ.ชวนันท์ ชำญศิลป์ นำยกสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และ
นำงสุภำวดี นวลมณี นำยกสมำคมนักจิตวิทยำคลินิกไทย 
 

8.45-9.15 น. ปัญหาสุขภาพจิตในองค์กร และผลกระทบและประโยชน์ของระบบดูแล
สุขภาพจิตในองค์กร  
โดย ผศ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์  ภำควิชำจิตเวชศำสตร์  
คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  มหำวิทยำลัยมหิดล  
นพ.สุทธำ สุปัญญำ สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
             

9.15-10.15 น. องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบดูแลสุขภาพจิตในองค์กร ตัวอย่างของ
องค์กรที่มีระบบดูแลสุขภาพจิต  
โดย ผศ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์  ภำควิชำจิตเวชศำสตร์  
คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  มหำวิทยำลัยมหิดล  
นพ.สุทธำ สุปัญญำ สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก จ ำกัด  

              
10.30-11.30 น. การจัดระบบดูแลสุขภาพจิตในระดับบุคคล และระดับทีมเพ่ือลดปญัหา 

Burnout ในองค์กร 
 โดย ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

นำยธีระ เพ็ชรภำ  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
 

11.30-12.00 น. How to start? And resource   
โดย ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
นำยธีระ เพ็ชรภำ  โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
 


