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เรื่อง Achieving Psychotherapy Effectiveness IV
หลักการและเหตุผล
จิตบำบัดเป็นกำรรักษำหลักอย่ำงหนึ่งในผู้ป่วยไม่เฉพำะผู้ที่มีปัญหำโรคจิตเวชเท่ำนั้น แต่ยัง
รวมถึ ง ผู้ที่มีปัญ หำสุ ขภำพจิต หรือ อำกำรทำงจิตเวชตำมแผนกต่ ำงๆ หรือแม้แ ต่ผู้ ที่ยั ง ไม่ถือว่ ำ
เข้ำเกณฑ์โรคทำงจิตเวช กำรให้กำรรักษำด้วยจิตบำบัดประกอบด้วยชนิดใหญ่ๆ คือ กำรรักษำแบบ
รำยบุคคล (individual psychotherapy) และ กำรรักษำแบบกลุ่ม (group psychotherapy) ซึ่งกำรรักษำ
ดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรรักษำหลักอย่ำงหนึ่งของจิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรื อ ผู้ที่ให้กำรบริกำรด้ำนนี้
เช่น พยำบำลจิตเวช นักจิตวิทยำคลินิก นักสงคมสงเครำะห์ กำรรักษำแบบกลุ่มจิตบำบัดมีประโยชน์
อย่ำงกว้ำงขวำงไม่เฉพำะต่อผู้ป่วยจิตเวช เช่น กำรช่วยบุคคลผู้ประสบภัยต่ำงๆ เช่น ภัยธรรมชำติ ภัย
จำกควำมรุนแรง
องค์ควำมรู้ทำงจิตบำบัดมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่ำงที่ผู้ที่ศึกษำหรือปฏิบัติจะมี
กำรเพิ่มเติมควำมรู้เพื่อปรับใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกองค์ควำมรู้ที่
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้แล้ว ผู้ปฏิบัติยังควรจะมีกำรศึกษำในเชิงของกำรวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่ำจิต
บำบัดที่ทำอยู่ได้ผล รวมทั้งมีกำรพัฒนำวิธีกำรบำบัดให้สอดคล้องเข้ำกับสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ให้มำก
ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น กำรจั ด งำนจึ ง ต้ อ งมี ค วำมต่ อ เนื่ อ ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ ภ ำควิ ช ำจิ ต เวชศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ ชมรมจิ ต บ ำบั ด แห่ ง ประเทศจึ ง ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเรื่ อ ง
“Achieving Psychotherapy Effectiveness”ในครั้งที่ ๔ ขึน้
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2. สำมำรถอธิบำยแนวทำงกำรทำจิตบำบัดแบบกลุ่มและรำยบุคคลไปประยุกต์ใช้ รวมถึง
อธิบำยแนวทำงกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคได้
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รวมรำยรับประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
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