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การฝึกอบรมหลังปริญญาเอกในสาขาจิตเวชศาสตร์
Postdoctoral Fellowship Training in Psychiatry
เจ้าของโครงการ: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทนา
การฝึกอบรม Postdoctoral fellowship ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ และสาขาจิตบาบัด ทาง
ภาควิชาฯ มีดาริจัดการฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาเอกนีข้ นึ้ มาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของ
ความรูท้ างจิตเวชศาสตร์และความต้องการของประเทศในการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และการ
ทาจิตบาบัดชนิดต่าง ๆ ตาแหน่งนี้เปิดรับผูท้ ี่จบการศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดย
ต้องเรียนรู้รว่ มกันทั้งการทางานทางคลินกิ และการทาวิจัย รายละเอียดของการฝึกอบรมทั้งสองอยู่
ภายในเอกสารฉบับนี้ และในอนาคตมีแนวโน้มว่าทางภาควิชาจะเพิ่มสาขาฝึกอบรมให้มากขึ้น
นอกจากการฝึกอบรม Postdoctoral fellowship จะสะท้อนถึงการพัฒนางานด้านการเรียนการ
สอนของภาควิชาฯ และคณะฯ แล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่คณะฯ จะให้การฝึกอบรมชั้นสูง
(advanced academic training) แก่แพทย์และบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลทาง
วิชาการด้วยมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ คู่มอื นีไ้ ด้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักเกณฑ์การรับสมัคร จานวนตาแหน่งที่รับ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงแหล่งทุนสนับสนุนและ
ระยะเวลาในการรับสมัครด้วย
การเข้าฝึกอบรม Postdoctoral fellowship จะเป็นโอกาสอันดีของผูศ้ กึ ษาในการหา
ประสบการณ์เพิ่มเติมในวิชาจิตเวชศาสตร์ และในขณะเดียวกันผู้ฝึกอบรมจะอยู่ในระบบที่ได้รับการ
ปกป้องในขณะทาเวชปฏิบัติภายใต้การดูแลโดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ การฝึกอบรมนี้จึง
ให้ทั้งความรู้ในแนวกว้างและแนวลึกเฉพาะความสนใจ
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Postdoctoral fellowship Program คืออะไร
Postdoctoral fellowship program นีเ้ ป็นโอกาสในการศึกษาในขั้นสูงทั้งด้านการที่จาเป็นต่อวิชา
ทางจิตเวชศาสตร์และความรู้เฉพาะทางในงานคลินกิ สาหรับผูท้ ี่จะไปดูแลผูป้ ่วยจิตเวช เหมาะสาหรับผู้
ศึกษาในระดับสูงทุกประเภท และเป็นการเตรียมให้ผู้ศึกษาได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพทางวิชาการ และ
เปิดโอกาสให้ผศู้ กึ ษาได้มโี อกาสทางานร่วมกับผูท้ ี่มคี วามสนใจงานทางคลินิกและสรรค์สร้าง
ผลงานวิจัยในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน
Postdoctoral fellowship จะใช้เวลาศึกษา 2 ปีจงึ จะจบการฝึกอบรม ทางภาควิชาดาเนินการ
ฝึกอบรม Postdoctoral fellowship มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Clinical-Research Fellowship เน้นการทาวิจัยหรืองานวิชาการที่สร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ ๆ โดยมีผลงานตีพมิ พ์ต่าง ๆ ร่วมกับการมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการตรวจโรค หาสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยและวางแผนการทาวิจัยทั้งที่เป็นวิจัยทางคลินกิ และวิจัยพืน้ ฐาน Clinical-Research
Fellowship นีไ้ ด้รวมการทางานทางคลินกิ ไปด้วยแต่ไม่เกิน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ fellows ใช้เวลา
ส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยได้แก่ การทาวิจัย การ supervision หรือ consultation กับอาจารย์ผู้
ควบคุม และการเตรียมงานเพื่อการตีพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีงานวิชาการและงานสอน หมายถึง fellows
จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญา (การฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้าน) ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย
และจะได้รว่ มสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน หรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในบางวิชา ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับ
ความเหมาะสม
2. Research Fellowship เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการทาวิจัยและงานวิชาการซึ่งไม่จาเป็นต้องมีงาน
บริการทางคลินิก
หน้าที่และความรับผิดชอบของ fellow
1. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่กาหนดไว้
2. ผลิตผลงานซึ่งมีคุณค่าและมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
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3. นาเสนองานที่ได้ทาในระหว่างฝึกอบรม (อาจเป็นผลงานเบือ้ งต้นหรือที่สาเร็จแล้ว) ในที่ประชุมระดับ
มหาวิทยาลัย หรือใหญ่กว่านั้น
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตลอดปี
เวลาเริ่มการศึกษา
1 กรกฎาคม ของทุกปี (ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม)
จานวนที่รับ
1 ตาแหน่งต่อปี
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
1. สาขาจิตบาบัด
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ เป็นหัวหน้าหน่วยจิตบาบัด ซึ่งจะดูแลการ
ฝึกอบรมของ fellow ให้มคี วามรูใ้ นทฤษฎีต่าง ๆ มีทักษะในการรักษา
ผูป้ ่วยด้วยการทาจิตบาบัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนงานวิจัยใน
การทาจิตบาบัด ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ มีประสบการณ์รักษาผูป้ ่วย
ด้วยการทาจิตบาบัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 20 กว่าปี โดยศึกษาจาก
ปรมาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
จิตบาบัดจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยฝึกอบรมที่
Mount Sinai Hospital เป็นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ในการรักษาด้วยจิตบาบัดด้วย dynamic
psychotherapy, control mastery psychotherapy, group psychotherapy นอกจากนี้ fellow จะได้มี
ประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคของบุคลิกภาพต่าง ๆ
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ มีผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติอย่าง
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ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ San Francisco Psychotherapy Research Group และ American
Group Psychotherapy Association อาจารย์แต่งหนังสือ “จิตบาบัด: ทฤษฎีและเทคนิค” และ
“บุคลิกภาพแปรปรวน: การประเมินและการรักษา” ที่เป็นที่รู้จัก และยังมีความชานาญในการพัฒนา
แบบวัดที่ใช้ในการประเมินผลการรักษาด้วยจิตบาบัด ทาให้วัดผลของการทาจิตบาบัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม
(รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม กรุณาติดต่อ fellowship director)
2. สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ เป็นหัวหน้าหน่วยจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
fellow จะได้รับความรูแ้ ละประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่วยที่หลากหลาย
เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคสมองเสื่อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่มี
ปัญหาเรื่องพฤติกรรม) ฯลฯ ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง
รศ.พญ. ณหทัย วงศ์ปการันย์ จบการฝึกอบรมหลักสูตรจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ จากมหาวิทยาลัยโต
รอนโต ประเทศแคนาดา โดยฝึกอบรมที่ Baycrest (เดิมคือ Baycrest Centre for Geriatric Psychiatry)
เป็นเวลา 2 ปี
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ ก่อตั้งคลินิกจิตเวชผูส้ ูงอายุขนึ้ ในห้องตรวจจิตเวช ของแผนกผูป้ ่วยนอก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันพัฒนาเป็น คลินิกจิตเวช
ผูส้ ูงอายุและศูนย์การศึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุเชียงใหม่ (CMPEC) โดยร่วมกับพยาบาล นัก
กิจกรรมบาบัด และนักจิตวิทยาคลินกิ ของภาควิชาฯ ทั้งยังผลักดันให้มีการเรียนการสอนวิชาจิตเวช
ศาสตร์ผสู้ ูงอายุในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหลักสูตรวุฒิบัตรฯ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์
ทั่วไป และหลักสูตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดด้วย
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ เป็นสมาชิกของ International Psychogeriatric Association และเป็น
จิตแพทย์กลุ่มแรกของประเทศไทยที่ก่อตัง้ องค์กรที่สาคัญสาหรับวิชาชีพภายใต้ชื่อกลุ่ม Geriatric
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Psychiatry and Neuropsychiatry Interest Group (GeNPIG) หรือ กลุ่มผูส้ นใจจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ/
ประสาทจิตเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น ชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุและประสาทจิต
เวชศาสตร์ไทย (Thai Society of Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry-TSGN) ในปี พ.ศ. 2553
และเป็นองค์กรสมทบของ IPA ในปี พ.ศ. 2552
(รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม กรุณาติดต่อ fellowship director)
แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
โดยทั่วไปจะมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา 3 แหล่งสาหรับ fellow ซึ่งอาจเป็นแหล่งเดียว
หรือผสมผสานกันก็ได้
1. ค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ในลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งตาแหน่งนีจ้ ะมี
อัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงและมีจากัด ขอให้ตดิ ต่อผ่านผู้ดูแลหลักสูตร (fellowship director) เพื่อ
สอบถามอัตราว่างและความเป็นไปได้ในการสมัครเพื่อรับทุนและค่าตอบแทนประเภทนี้ และในบางปี
การศึกษาอาจมีค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากภาควิชาหรือหน่วยฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐาน
ของความเป็นไปได้และการมีสว่ นร่วมในงานวิจัยที่ดาเนินการอยู่ในหน่วยฝึกอบรม
2. ทุนจากหน่วยงานเพื่อการวิจัยต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนนักวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากหน่วยงานสนับสนุนการทาวิจัยและหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขจะต้อง
อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของผู้ให้ทุนและต้องสอดคล้องกับ fellowship program ซึ่งทางคณะฯ และ ภาควิชา
ฯ มีนโยบายให้ supervisor เป็นผู้ขอรับทุนเหล่านี้
3. ทางเลือกอื่น ๆ fellow บางคนอาจไม่สามารถหาทุนสนับสนุนได้ทันช่วงเวลาที่จะเข้าเรียน fellow
อาจต้องหาแหล่งทุนสนับสนุนเอง บางคนอาจมาจากหน่วยงานที่ต้นสังกัดมีทุนสนับสนุน
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คุณสมบัติของผู้สมัคร Postdoctoral fellowship program
ขณะนี้ fellowship program เปิดสาหรับผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาหรับแพทย์ ตาแหน่งนี้รับแพทย์ที่สาเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
และได้รับวุฒิบัตรผูเ้ ชี่ยวชาญหรือหนังสืออนุมัติฯ แล้วจากแพทยสภา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ได้รับการรับรองให้ทาเวชปฏิบัติได้ในประเทศไทยซึ่งยังไม่หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างเพิก
ถอน
2. สาหรับผูม้ ิใช่แพทย์ ตาแหน่งนี้รับผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เช่น พยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบาบัด จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างเพิกถอน
ขั้นตอนการสมัคร
มี 3 วิธีในการสมัคร Postdoctoral fellowship program
1. ผูส้ มัครติดต่อผ่าน supervisor ในหน่วยฝึกอบรม ซึ่งควรมีการตกลงกันเกี่ยวกับระบบการเรียน
งานบริการทางคลินิกที่ตอ้ งรับผิดชอบและขอบข่ายงานวิจัยที่สนใจ จากนั้นทั้ง fellow และ
supervisor กรอกใบสมัครยื่นผ่าน ผูด้ ูแลหลักสูตร (fellowship director)
2. ผูส้ มัครมีกรอบของงานที่สนใจจะทา และต้องการมาทางานที่หน่วยฝึกอบรมนี้ แต่ยังไม่มีการ
ติดต่อ supervisor ในหน่วยฝึกอบรมอยู่แล้ว ในกรณีน้ใี ห้ติดต่อผู้ดูแลหลักสูตรเพื่อตรวจสอบ
ตาแหน่งที่วา่ งและความเป็นไปได้ที่จะจัดหา supervisor จากนั้นทั้ง fellow และ supervisor ควรจะ
ได้มกี ารตกลงเรื่องระบบการเรียน งานที่ต้องรับผิดชอบ แล้วจึงดาเนินการสมัครตามขั้นตอน ทั้งนี้
fellow ที่ตอ้ งการรับค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์ต้องผ่านการตอบรับ การสมัคร ให้แล้ว
เสร็จก่อน 1 มีนาคมของทุกปี และทั้ง fellow และ supervisor ต้องมีโครงการวิจัยทีผ่ ่านการอนุมัติ
โดยคณะแพทยศาสตร์ก่อน 1 กรกฎาคมของทุกปี
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3. ผูส้ มัครมีทุนมาจากภายนอก ให้ติดต่อผูด้ ูแลหลักสูตรเพื่อตรวจสอบตาแหน่งที่ว่าง และหา
supervisor ที่เหมาะสม จากนั้นจึงดาเนินการสมัคร
ผูส้ มัคร download เอกสารที่ตอ้ งกรอกและตรวจสอบเอกสารที่จาเป็นในการสมัครได้ที่เวบไซต์
ของภาควิชาฯ
คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารของผู้สมัคร หากคุณสมบัติของผู้สมัครและ
เอกสารครบถ้วนจะมีการรับรองและจัดส่งเอกสารการสมัครเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หากเป็นแพทย์หรือบุคลากรที่ต้องทางานทางคลินกิ เอกสารจะถูกส่งไปที่สานักงานผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอแนะนาให้ผู้สมัครยื่นเอกสารก่อนการเริ่มต้นการศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 6 เดือน
การวัดและประเมินผล
ผูด้ ูแลหลักสูตรจะรายงานผลการประเมินไปยังคณะกรรมการการฝึกอบรมของภาควิชา และ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตามเงื่อนไขของคณะฯ ในขณะเดียวกัน fellow ทุกคนจะต้องกรอกแบบ
ประเมิน supervisor และหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Fellow ที่จบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม Postdoctoral Fellowship
Program จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อ
รศ. พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (Fellowship Director)
การฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053945422, โทรสาร 053945426,
Email: psychfellows.cmu@gmail.com Website: http://www.medicine.cmu.ac.th/dept/psychiatry/
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จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Psychiatry)
หน่วยจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นเพื่อความเป็น
เลิศในการผลิตผลงานวิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชในผูส้ ูงอายุ และให้ความรู้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผูส้ ูงอายุที่มคี วามเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอย่างถูกต้องและมีหลักการ
โดยผู้สอนที่เป็นจิตแพทย์ดา้ นจิตเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ (geriatric psychiatrist) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ ูงอายุหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ดาเนินการฝึกอบรมโดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักแต่ทั้งนี้
ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของภาควิชา ไม่วา่ จะเป็นด้านการบริการทางการแพทย์
การเรียนการสอน หรือวิจัย
งานวิจัย
มีโครงการวิจัยหลายโครงการที่ทาอยู่ที่ภาควิชาฯ เช่น ด้าน late-life mood disorders, ด้าน
geriatric consultation-liaison psychiatry ด้าน cognitive disorders ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ (caregivers)
ด้านแบบทดสอบที่ใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ ด้านสถานดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (long-term care) และด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่า fellow จะเป็น research fellow หรือ clinical fellow ทุกคนจะได้มี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของหน่วยฯ fellows จะสามารถพัฒนา
โครงการวิจัยของตัวเองอย่างเหมาะสม และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการวิจัยของ fellow อีก
ด้วย ภาควิชาฯ คาดหวังว่า fellow จะดาเนินการวิจัยของตัวเอง และจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี และจะนาเสนอผลงานในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจทุกปี
งานบริการทางคลินิก
หน่วยจิตเวชผูส้ ูงอายุมีคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาด้านจิตเวชผู้สูงอายุ (Chiang
Mai Psychogeriatrics and Education Centre-CMPEC) ตรวจผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจหมายเลข 24 ซึ่ง
เปิดบริการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 มีบริการตรวจผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปที่มปี ัญหา
ทางด้านโรคทางจิตเวช และปัญหาทางจิตสังคมต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม วิตกกังวล
โรคจิต เป็นต้น มีความพร้อมและความหลากหลายของผูป้ ่วยให้ fellow เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมี
ผูป้ ่วยเพียงพอต่อการทาวิจัยในหลักสูตร นอกจากนั้นยังมีหอผูป้ ่วยในของแผนกจิตเวชรองรับผูป้ ่วยที่
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ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนในการดูแลผูป้ ่วยจิตเวชที่จะทางานร่วมกัน
และให้การสนับสนุนตลอดหลักสูตร รวมถึงมีการบริการแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่มปี ัญหาทางจิตเวชแต่รักษา
อยู่ในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อันเป็นบริการอยู่ในงานรับปรึกษาต่างแผนก
ซึ่งทางหน่วยได้ให้การบริการร่วมกันกับคณาจารย์จากแผนก consultation-liaison psychiatry อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาได้ขยายการให้บริการไปยังสถานสงเคราะห์คนชราซึ่งเป็นสถานพยาบาล
ผูส้ ูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง fellow จะได้มีประสบการณ์ในการทางานในสถานที่เหล่านี้
งานบริการถูกจัดสัดส่วนตามความสนใจและความถนัดของ fellow และถูกจัดให้เหมาะสมกับ
ประเภทของ fellowship หน่วยฝึกอบรมต้องการให้งานทางคลินกิ ของหน่วยมีคุณภาพ ต้องการมุ่งหวัง
ให้ fellow มีความสามารถในการสืบค้นเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานเพื่อให้งานบริการมีความ
เข้ากันได้กับงานวิจัยของ fellow ด้วย
งานวิชาการ
หน่วยได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะสาหรับ fellow ได้แก่ การ supervision ทุกสัปดาห์กับ
supervisor การอ่านวารสารทางการแพทย์ การทา evidence-based geriatric psychiatry และ case
conference การฟังบรรยาย การทาสัมมนาทางวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางวิชา
กับแพทย์ประจาบ้านจิตเวชศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็นการฟังบรรยาย การอ่านวารสารวิชาการ การสัมมนา
ทางวิชาการ case conference ฯลฯ รวมไปจนถึงสัมนาเกี่ยวกับการรับปรึกษาต่างแผนก
Fellow อาจได้ร่วมสอนในบางวิชาหรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนแพทย์ประจาบ้านหรือ
นักศึกษาแพทย์รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีอ่ืน ๆ เพื่อเติมประสบการณ์ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับความ
ชานาญและขอบข่ายงานในอนาคถเมื่อจบการฝึกอบรม fellowship ไปแล้ว
ติดต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (supervisor): รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์
ประเภทงาน (%): วิจัย-60, การวิชาการและงานบริการทางคลินิก-ไม่เกิน 40
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ระยะเวลาฝึกอบรม: 2 ปี
เปิดรับ: MD’s , PhD’s
จานวนที่รับต่อปี: 1
ทุน: มีต้นสังกัด หรือรับค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์ และ/หรือรับค่าตอบแทนค่าช่วยวิจัยใน
หน่วยเพิ่มเติม
กาหนดรับสมัคร: เปิดตลอดปี
Email: nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th
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จิตบาบัด
โปรแกรมจิตบาบัด มีศูนย์บริหารงานตั้งอยู่ที่หน่วยจิตบาบัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตบาบัดในรูปแบบต่าง ๆ โดย
โปรแกรมนี้จะมุ่งไปที่ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ จิตบาบัดรายบุคคล ได้แก่ psychodynamic psychotherapy,
Self psychology, Control mastery therapy และ กลุ่มจิตบาบัด (group psychotherapy) ฯลฯ นอกจาก
ผูส้ อนจากภาควิชาและจากต่างสถาบันในประเทศไทย ยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก visiting
professor จากต่างประเทศ
งานวิจัย
Fellow จะมีสว่ นร่วมและเรียนรู้ตลอดการศึกษา ในปีแรก fellow จะทาวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้คุม
สอน ในปีที่สอง fellow จะเริ่มทาวิจัยที่สร้างสรรค์ขนึ้ มาเอง (Individual Fellow Research Project) โดย
เป็นวิจัยเกี่ยวกับผลการทาจิตบาบัด การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของจิตบาบัด single case design
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของจิตบาบัด (psychotherapy process)
งานบริการ
Fellow จะได้รับการมอบหมายในการทาจิตบาบัดดังต่อไปนี้
 Long-term psychodynamic- self psychology ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
 Short-term psychodynamic- self psychology ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี
 Long-term control mastery therapy ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
 Short-term control mastery therapy ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี
 Long-term group psychotherapy ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
 Short-term group psychotherapy ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี
 Long-term /short-term group psychotherapy จานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร
ระยะยาว จานวนชั่วโมง 75 ต่อราย X 3

= 225 ชั่วโมง

ระยะสั้น จานวนชั่วโมง 16 ต่อราย X 3

= 48 ชั่วโมง

กลุ่มจิตบาบัด 1 กลุ่ม จานวนชั่วโมง 1.5 X 50 sessions = 75 ชั่วโมง
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Supervision จะจัดชั่วโมง supervision ให้ในแต่ละครั้งที่มีการทาจิตบาบัด จานวน ครั้งละ 1-2
ชั่วโมง โดย supervisor สามารถให้การสอนได้หลายวิธีได้แก่ การสังเกตและบันทึกการทาจิตบาบัดของ
fellow ผ่านทางกระจกทางเดียว (one-way mirror), ให้การ supervision จากบันทึกวิดิโอ, บันทึกเทป
เสียง, จาก verbatim transcript, จานวนชั่วโมง Supervisionตลอดหลักสูตร 220 ชั่วโมง (180+40)
ติดต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (supervisor): ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
ประเภทงาน (%): วิจัย-60, การวิชาการและงานบริการทางคลินิก-ไม่เกิน 40
ระยะเวลาฝึกอบรม: 2 ปี
เปิดรับ: MD’s , PhD’s
จานวนที่รับต่อปี: 1
ทุน: มีต้นสังกัด หรือรับค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์ และ/หรือรับค่าตอบแทนค่าช่วยวิจัยใน
หน่วยเพิ่มเติม
กาหนดรับสมัคร: เปิดตลอดปี
Email: tchanob@med.cmu.ac.th
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ใบสมัครเฟลโลว์ชิพ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุณากรอกใบสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาทา
 จบปริญญาเอก/เทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์
เครื่องหมาย
 จบปริญญาเอก ไม่ใช่แพทย์
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน:
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:
(หากแตกต่างจากด้านบน)
เลขที่ประกันสังคม:
แฟกซ์:
โทรศัพท์:
Email Address:
ระบุเฟลโลว์ชิพที่ต้องการ
1. กิจกรรมเฟลโลว์: (ร้อยละของเวลาที่ตอ้ งการในแต่ละส่วน)
วิจัย
60%
งานคลินกิ
การเรียนการสอน
(กาหนด)
%
%
2. ระยะเวลาที่ตอ้ งการ (2 ปี):
เริ่ม
สิน้ สุด (วว/ดด/ปปปป)
3. สาขาที่สนใจ:
 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Psychiatry/Psychogeriatrics)
 จิตบาบัด (Psychotherapy)
ใบอนุญาตเกี่ยวกับวิชาชีพ:
ท่านมีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่
หากมี:

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ

 ใช่  ไม่ใช่
หมดอายุวันที่ (วว/ดด/ปปปป)
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เลขที่ใบอนุญาตอื่นๆ
ประวัติการศึกษา: (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
ปริญญา/วุฒิบัตร/
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
หนังสืออนุมัติ

ประวัติการทางาน: (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
วันที่
ตาแหน่ง

หมดอายุวันที่ (วว/ดด/ปปปป)

วันที่ (วว/ดด/ปปปป)

โรงพยาบาบาล, มหาวิทยาลัย,
ที่อยู่

ในการสมัครนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า การศึกษาและการฝึกอบรมเฟลโลว์ชิพนี้ ไม่เป็น ส่วนหนึ่ง
ของการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของแพทยสภาและ/หรือราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
ลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
วันที่ (วว/ดด/ปปปป)
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ส่วนที่ 2 – เอกสารแนบ
กรุณาแนบเอกสารให้สมบูรณ์
1. หนังสือรับรองการทางานจากที่ทางานปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองการให้ฝกึ อบรม
2. อัตตประวัติ
3. สาหรับแพทย์ เตรียมสาเนาเอกสารต่อไปนี้:
3.1) ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
3.2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.3) วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตกิ ารฝึกอบรมเฉพาะทาง
4. สาหรับผู้ไม่ใช่แพทย์ เตรียมสาเนาเอกสารต่อไปนี้:
4.1) ปริญญาตรี/โท/เอก
4.2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
5. จดหมายแนะนา 2 ฉบับ: (ระบุชื่อ ยศ ตาแหน่งและที่อยู่ของผู้แนะนาด้านล่าง)
(อย่างน้อย 1 ท่านเป็นอาจารย์ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน หรือหลักสูตรปริญญาเอก โดยให้ปิดผนึก)
5.1

5.2

6. เอกสาร (พิมพ์แนบต่างหาก) บรรยายวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับเฟลโลว์ชิพ สิ่งทีต่ ้องการ
จะทา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ที่มเี นือ้ หาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ (เป็นอย่างน้อย):
7.1) โครงการวิจัยที่ต้องการจะทา 1 หน้ากระดาษ A4
7.2) บทบาทหน้าที่หรือภารกิจงานในปัจจุบัน
7.3) เป้าหมายของเฟลโลว์ชิพ
7.4) แผนเกี่ยวกับอาชีพ/การทางานในอนาคต
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ส่วนที่ 3 – การสาแดงตน
1. ท่านเคยต้องคดีใด ๆ หรือไม่

 ใช่  ไม่ใช่

2. ท่านเคยต้องคดีใด ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการศึกษา
 ใช่  ไม่ใช่
เฟลโลว์ชิพหรือไม่
3. ท่านกาลังอยู่ในระหว่างการลงอาญาใด ๆ ที่อาจจะ  ใช่  ไม่ใช่
มีผลต่อการศึกษาเฟลโลว์ชิพหรือไม่
หากท่านตอบว่า ใช่ ข้อใด ๆ ด้านบน ขอให้ระบุรายละเอียด

4. ท่านเคยต้องคาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเวชปฏิบัติใด ๆ  ใช่  ไม่ใช่
มาก่อนหรือไม่

หากท่านตอบว่า ใช่ ขอให้ระบุรายละเอียด

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธ/ถูกพัก/ถูกถอน ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่
หากท่านตอบว่า ใช่ ขอให้ระบุรายละเอียด

 ใช่  ไม่ใช่

6. ท่านเคยถูกพักการเรียน ภาคฑัณ หรือถูกให้ออก
จากการศึกษาในระดับต่าปริญญาตรี/โท/เอก หรือไม่

 ใช่  ไม่ใช่

หากท่านตอบว่า ใช่ ขอให้ระบุรายละเอียด
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ส่วนที่ 4 – ตรวจสอบความครบถ้วน
หากข้อมูลไม่ครบตามรายการที่ให้กรอก จะไม่สามารถดาเนินการต่อได้ โปรดตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการในส่วนต่าง ๆ และตอบคาถาม พร้อมกับลงลายมื่อชื่อกากับ
ท่านได้…..
1. กรอกเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่

ลงลายมือชื่อ

2. กรอกเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนแล้วใช่
หรือไม่?

 ใช่  ไม่ใช่

ลงลายมือชื่อ

3. กรอกเอกสารส่วนที่ 3 ครบถ้วนแล้วใช่
หรือไม่?

 ใช่  ไม่ใช่

ลงลายมือชื่อ

ข้าพเจ้าขอยืนย้นว่าข้อมูลในเอกสารนี้และเอกสารแนบเป็นจริงและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าข้าพเจ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากเอกสารขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม่เป็นจริง
ลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
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กรุณาส่งใบสมัครนี้ที่กรอกครบถ้วนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่:
รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์
โครงการฝึกอบรมเฟลโลว์ชิพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ +66-53-945422
แฟกซ์ +66-53-945426
Email: psychfellows.cmu@gmail.com
หรือ nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th
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