
โครงการอบรมทางเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง Achieving Psychotherapy Effectiveness IV 

หลักการและเหตุผล  

จิตบ ำบัดเป็นกำรรักษำหลักอย่ำงหนึ่งในผู้ป่วยไม่เฉพำะผู้ที่มีปัญหำโรคจิตเวชเท่ำนั้น แต่ยัง

รวมถึงผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิต หรือ อำกำรทำงจิตเวชตำมแผนกต่ำงๆ หรือแม้แต่ผู้ ที่ยังไม่ถือว่ำ

เข้ำเกณฑ์โรคทำงจิตเวช กำรให้กำรรักษำด้วยจิตบ ำบัดประกอบด้วยชนิดใหญ่ๆ คือ กำรรักษำแบบ

รำยบุคคล (individual psychotherapy) และ กำรรักษำแบบกลุ่ม (group psychotherapy) ซึ่งกำรรักษำ

ดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรรักษำหลักอย่ำงหนึ่งของจิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรือ ผู้ที่ให้กำรบริกำรด้ำนนี ้

เชน่ พยำบำลจิตเวช นักจิตวิทยำคลินิก นักสงคมสงเครำะห์ กำรรักษำแบบกลุ่มจิตบ ำบัดมีประโยชน์

อย่ำงกว้ำงขวำงไม่เฉพำะต่อผู้ป่วยจิตเวช เช่น กำรช่วยบุคคลผู้ประสบภัยต่ำงๆ เช่น ภัยธรรมชำติ ภัย

จำกควำมรุนแรง 

องค์ควำมรู้ทำงจิตบ ำบัดมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงจ ำเป็นอย่ำงที่ผู้ที่ศึกษำหรือปฏิบัติจะมี

กำรเพิ่มเติมควำมรู้เพื่อปรับใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม  นอกจำกองค์ควำมรู้ที่

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้แล้ว ผู้ปฏิบัติยังควรจะมีกำรศึกษำในเชิงของกำรวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่ำจิต

บ ำบัดที่ท ำอยู่ได้ผล รวมทั้งมีกำรพัฒนำวธิีกำรบ ำบัดให้สอดคล้องเข้ำกับสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ให้มำก

ยิ่ งขึ้น  ดังนั้นกำรจัดงำนจึงต้องมีควำมต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมจิตบ ำบัดแห่งประเทศจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 

“Achieving Psychotherapy Effectiveness”ในครั้งที่ ๔  ขึน้  

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

1. สำมำรถอธิบำยกำรรักษำด้วยจิตบ ำบัดในปัจจุบัน 

2. สำมำรถอธิบำยแนวทำงกำรท ำจติบ ำบัดแบบกลุ่มและรำยบุคคลไปประยุกต์ใช ้รวมถึง

อธิบำยแนวทำงกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคได้  

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. หนว่ยจิตบ ำบัด ภำควิชำจติเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่  

2. ชมรมนักจิตบ ำบัดแหง่ประเทศไทย  

4. ผู้เข้ารับการอบรม  

จติแพทย์ แพทย์สำขำอื่น แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจติเวชฯ พยำบำลจติเวชฯ 



นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห ์      นักศึกษำ และ ผู้สนใจ  

5. วิทยากร  

1.  รศ.นพ. ทินกร วงศป์กำรันย์  

2.  รศ. พญ. ณหทัย วงศ์ปกำรันย์  

3.  อ.พญ.กนกขวัญ เอื้อวริิยำนุกูล  

4.  ผศ. สุธีร ์อนิต๊ะประเสริฐ  

5.  นำยแพทย์ปรำโมทย์ เชำวศิลป์และคณะ  

6. ระยะเวลา สถานที่ ที่จัดอบรม  

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภำพันธ์  2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2556 ณ โรงแรม ฮอลลิเดย์ 

อินน ์เชยีงใหม ่  

  7. งบประมาณ   

    รายรับ  

ค่ำลงทะเบียน 2,500 บำท (ไม่รวมหอ้งพัก) 

ข้ำรำชกำรเบิกจำกหน่วยงำนต้นสังกัดได้ 2,500 x 40 = 100,000 บำท  

(คำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมประชุมรำว 40 คน)  

รวมรำยรับประมำณ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

     

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และแนวทำงในกำรรักษำด้วยจิตบ ำบัดทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม 

พร้อมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับผูป้่วยของตนใชไ้ด้  

2. มีเครอืข่ำยของผู้สนใจในกำรท ำจติบ ำบัดทั้งชนิดรำยบุคคลและกลุ่ม  

9. วิธีการรับสมัคร  

โปรดส่งหลักฐำนกำรตดิตอ่ที ่ 



รศ. พญ. ณหทัย วงศ์ปกำรันย์  

ภำควิชำจิตเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตร ์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ 

โทรศัพท์ : 053 945422, 0849867644     Email: psychotherapy_cmu@yahoo.com    

Website: http://www.med.cmu.ac.th/dept/psychiatry/news10.htm  

ถ้ำผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถ เตรยีม case ของตนเองเพื่อมำอภปิรำยด้วยจะดีมำก  

 

วิทยากรหลัก  

อ.นพ. ปราโมทย์ เชาวศลิป์  จติแพทย์อาวุโส และประธานชมรมนักจิตบ าบัดแห่งประเทศไทย  

ได้รับกำรฝึกอบรมทำงจิตเวชศำสตร์และจิตบ ำบัดที่มหำวิทยำลัย Northwestern, Chicago 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้รักษำผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องทั้งจิตบ ำบัดรำยบุคคลแบบอิงจิตวิเครำะห์และ

กลุ่มจิตบ ำบัดมำเป็นเวลำ 40 ปี นอกจำกนี้ นพ. ปรำโมทย์ เชำวศิลป์ยังได้รับกำรยอมรับในกำรเป็น 

international editorial board committee ของ American Journal of Psychotherapy ประจ ำประเทศ

ไทย นอกจำกสอน และฝึกอบรมจิตบ ำบัดแก่แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำจิตเวชศำสตร์ นักจิตวิทยำ 

พยำบำล นักสังคมสงเครำะห์แล้ว อ. นพ. ปรำโมทย์ เชำวศิลป์ ยัง เรียบเรียงหนังสือที่เกี่ยวกับจิต

บ ำบัดได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ จิตบ ำบัดทำงกำรแพทย์ จิตวิเครำะห์แนวใหม่ กลุ่มจิตบ ำบัดส ำหรับ

ผู้ป่วยใน ปัจจุบัน อ. นพ. ปรำโมทย์ เชำวศิลป์ยังให้กำรสอนและฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจทุกสัปดำห์ที่

บ้ำน  

รศ.นพ. ทนิกร วงศ์ปการันย์ ภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วิทยำกรส ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในปี 2532 และ 

วุฒิบัตรผูเ้ชี่ยวชำญสำขำจิตเวชศำสตร์จำกคณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในปี 2536 ช่วง

ที่เป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน วทิยำกรได้ไปฝึกอบรมด้ำนจิตบ ำบัดและกลุ่มจิตบ ำบัดกับ อ. ปรำโมทย์เชำว

ศิลป์ ที่โรงพยำบำลประสำท กรุงเทพ และได้ท ำจิตบ ำบัดรวมทั้งสอนในสำขำนี้เรื่อยมำ เมื่อปี 2547 

วิทยำกรได้ไปศึกษำต่อในระดับ postdoctoral fellowship เรือง group psychotherapy ณ University of 

Toronto, Canada ประเทศแคนำดำเป็นเวลำ 2 ปี ปัจจุบันวิทยำกรได้ให้บริกำรจติบ ำบัดแก่ผู้ป่วย สอน

นักศึกษำแพทย์และแพทย์ประจ ำบ้ำน ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับจิตบ ำบัด และ จัดตั้งหน่วยจิตบ ำบัดขึ้นที่

ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน วิทยำกรเป็นสมำชิกของ 

American group psychotherapy association, the international society for the study of dissociation, 

San Francisco psychotherapy research group (CMT), Society for Psychotherapy Research  



 

 

 


