การอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
1. หลักการและเหตุผล
การบําบัดรักษาในผูปวย โรคซึมเศรา ประกอบดวยการรักษาทางชีวภาพ เชน การใหยารักษาอาการเศรา
การรักษาดวยไฟฟา และใหการบําบัดทางจิตสังคมรวมดวย เชน จิตบําบัดสัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Inter
Personal Therapy : IPT) การบําบัด โดยการแกปญหา(Problem Solving Therapy : PST) การบําบัดดวยการ
ออกกําลังกาย ( Exercise Therapy : ET)และ การบําบัด แบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม( Cognitive
Behavior Therapy : CBT)เปนตน การบําบัด แบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมหรือ CBTเปนกระบวนการ
ชวยเหลือใหบุคคลเขาใจและยอมรับปญหาของตนเอง รูจักตนเอง เขาใจตนเองและเกิดการยอมรับนับถือตนเอง
จากการศึกษาพบวา CBT เปนการบําบัดที่ดีรับคําแนะนําในระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูงของ NICE
(2009) และ Ministry of health Malaysia วาเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการ
โรคซึมเศรา เปนคําแนะนําระดับกลางวาควรบําบัดใชในระดับรุนแรง และจาก Meta-analysis พบวา CBT เปน
วิธีการบําบัดทางจิตที่มีประสิทธิภาพในการรักษา MDDในระดับนอยถึงปานกลางไมแตกตางจากการรักษาดวยยา
และมีการศึกษาพบวาเมื่อใหการบําบัดดวย CBTรวมกับยาพบวา อัตราการ dropoutของผูปวยนอยกวาการรักษา
ดวยยาเพียงอยางเดียว
จากเหตุผลดังกลาว ศูนยวิจัยและฝกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จึงไดมี การอบรมการบําบัดผูปวย
โรคซึมเศราดวย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อใหบุคลากรทางสาธารณสุขผูสนใจมีความรูความ
เขาใจเทคนิคและวิธีการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย
การ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( Cognitive
Behavior Therapy: CBT)
2. วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
2.1 อธิบายแนวคิดและหลักการของเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม Cognitive
(
Behavioral
Therapy: CBT)
2.2บอกเกณฑการพิจารณาของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการบําบัดไดถูกตอง
2.3บอกขั้นตอนและเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ได(Cognitive Behavioral Therapy:
CBT)
2.4 สามารถบําบัดดวยการบําบัดดวยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ได( Cognitive
Behavioral Therapy: CBT)
3. องคประกอบของหลักสูตร
สังเขปหัวขอรายวิชา ดังนี้
3.1 การปรับเจตคติตอโรคซึมเศรา
3.2 ธรรมชาติของโรคซึมเศราและการดูแลรักษา
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( Introduction and Overview of
Cognitive Behavioral Therapy: CBT)

- ความหมายและประวัติความเปนมาของ CBT
- แนวคิดพื้นฐานและตัวแบบ (Models) ตางๆ ของการบําบัดดวย CBT
- บัญญัติ 10 ประการในการทํา Cognitive Therapy
- โรคทางจิตเวชที่มีงานวิจัยสนับสนุนวาบําบัดดวย CBT ไดผลดี
3.4 ขั้นตอนการบําบัดดวย CBT
3.5 รูปแบบความคิดที่บิดเบือนหรือความคิดที่กอใหเกิดทุกข (Thinking Errors/ Thought)
- ความคิดอัตโนมัติ ( Automatic Thought) ความคิดอัตโนมัติทางลบ ( NegativeAutomatic
Thought)
- รูปแบบความคิดบิดเบือน (Thinking Errors) ที่พบบอย
- รูปแบบ/ ลักษณะความคิดของผูมีภาวะซึมเศรา(The Cognitive Model of Depression)
- การใช CBT ในการบําบัดผูปวยซึมเศรา
- ใหการบาน: บันทึกตารางกิจกรรมประจําวัน
3.6 เทคนิคการบําบัดดวย CBT
- เทคนิคการเขียนรูปแบบของการเกิดปญหา (Case Formulation หรือ Conceptualization)
- การคนหาความคิดอัตโนมัติ (Identify Thought/ Mood)
- การพิสูจนความคิด(Evaluation/ Test/ Challenge Thought)
- การปรับเปลี่ยนความคิด
- การแกไขปญหา (Problem Solving Technique)
- เทคนิคดานพฤติกรรม (Behavioral Techniques)
- เทคนิคทางสรีรวิทยา (Physiological Techniques)
3.7 ฝกปฏิบัติการบําบัดดวย CBT
4. วิธีการฝกอบรม
บรรยาย/ สาธิต/ ฝกปฏิบัติ/อภิปรายแบบมีสวนรวม
5. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
5.1 เปนสหวิชาชีพ ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และจิตเวช
5.2 ผานการอบรมการใหคําปรึกษา (Counseling)
5.3 สามารถเขารวมอบรมไดครบทุกระยะ
6. จํานวนผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คนตอกลุม
7. ระยะเวลาการฝกอบรมกําหนดระยะเวลาการอบรม ทั้งสิ้น 5 ระยะ
ระยะที่ 1 ใชเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 3 วัน

ระยะที่ 2ใชเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 2 วัน
ระยะที่ 3ใชเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 1 วัน
ระยะที่ 4ใชเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 1 วัน
ระยะที่ 5 ใชเวลาในการอบรมทั้งสิ้นจํานวน 1 วัน
8. วิทยากรในหลักสูตร
วิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9. คาใชจายในการฝกอบรม
คาลงทะเบียน ทานละ 3,500 บาท
10. สถานที่ฝกอบรม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผานการอบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมีความรู ทักษะเรื่องการ
บําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT สามารถบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวย CBT ได ทําใหผูปวยโรคซึมเศราหาย ทุเลา
จากอาการซึมเศรา
12. การติดตอ/สอบถาม
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ศูนยวิจัยและฝกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทร 045-352535

