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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑. รศ.พญ.วันเพ็ญ          ธุรกิตต์วัณณการ     ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
๒. พญ.ศันสนีย์               นิซู     คุณอ านวย ( Facilitator)  
๓. นางสาวทิภาพร          รตธิรรมานนท์  คุณลิขิต (Note Taker) 
๔. นพ.ทรงภูมิ         เบญญากร   คุณกิจ (KP) 
๕. นพ.รัตนภูมิ                วัฒนปัญญาสกุล    คุณกิจ (KP) 
๖. นพ.ดีพร้อม                ศิริเขต   คุณกิจ (KP) 
๗. นพ.วฤทธ                   มงคลเนาวรัตน์     คุณกิจ (KP) 
๘. น.ส.ส าเนียง         ทองทิพย์   คุณกิจ (KP) 
๙. น.ส.ฐิติรัตน์           สายเท้าเอ้ียน  คุณกิจ (KP) 
๑๐. น.ส.สุรีรัตน์                ฉวยกระโทก         คุณกิจ (KP) 
๑๑. น.ส.วรางค์กุล             คงอนันต์   คุณกิจ (KP) 
๑๒. น.ส.ฉัทชนัน               อาซัน   คุณกิจ (KP) 
๑๓. น.ส.อารยา                  หวงัมาน            คุณกิจ (KP) 
๑๔. น.ส.ชุติมา         เสือแก้ว   คุณกิจ (KP) 

 

3. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้  พบว่า  ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยเก่าในโรค

ซึมเศร้าเข้ามารับบริการเป็นจ านวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1  ในการสรุปยอดรวมการให้บริการรายเดือนของ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ดังนั้น  ทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการ  การดูแล  
และวิธีการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก  จึงมีความเห็นตรงกันที่ว่าควรน าข้อมูลเรื่องเทคนิคการดูแล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาท าการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน..........ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง...........การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า........... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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1. เพื่อให้มีวิธีการดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
             2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่นอกเหนือจากการใช้ยา 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1. มีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมข้ึน   
 2. จากการติดตามผลการรักษาในแต่ละครั้ง โดยผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นตามล าดับของแนวทางการ
รักษานั้นๆ 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ 

ผู้เล่าเรื่อง 
(Narrator) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share & Learn) 

เทคนิค/วิธีการ 
(Action) 

พญ.วันเพ็ญ เทคนิค CBT โดยดูที่เหตุทั้งจากอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ประกอบกัน เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับความคิดของผู้ป่วยให้ตรงตามความเป็น
จริง โดยมีอาการที่ดีข้ึนหรือมีประโยชน์ต่อ

ผู้ป่วย 

Cognitive Behavior Therapy 
(CBT) การบ าบัดทางจิตวิทยาด้วยการ

ปรับความคิด 

พญ.ศันสนีย์ ประเมินทั้งจาก Bio Psycho Social  รวมถึง
การประเมินตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการ 

-Psychotherapy และ 
Psychodynamic รวมถึง Family 

Therapy 
- Satir Therapy  

- Sand tray Therapy   
นพ.ทรงภูมิ การท าจิตบ าบัดทั้งแบบรายบุคคล โดยต้อง

เน้นให้มีการจัดกระท า (Action) เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
มักได้ผลทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่น 

Interpersonal Therapy (IPT) เป็นที่
นิยมของต่างประเทศ 

นพ.รัตนภูมิ ปัญหาที่เกิดขึ้นมักมาจากความสัมพันธ์ในอดีต
ที่ส่งผลถึงอาการป่วย หรือเป็นอาการน ามาสู่
ตัวโรคในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของความ

ขัดแย้งในวัยเด็กกับครอบครัวเดิม 

กระตุ้นให้เกิด Insight ภายในตนเอง
กับ Dynamic เดิมของผู้ป่วย 

นพ.ดีพร้อม การประคับประคองอาการให้ดีขึ้นในเบื้องต้น
ของแต่ละครั้งที่มาติดตามการรักษา 

Supportive Therapy 

นพ.วฤทธ การพร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วยในการระบาย 
(Ventilation) ความรู้สึก อารมณ์ และความ

นึกคิดต่างๆ 

Active Listening  

ส าเนียง คอยให้แรงเสริมทางบวกในสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถ
ท าได้เหมาะสมอยู่แล้ว หรือชื่นชมในข้อดีของ

Positive Reinforcement 
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ผู้ป่วย 
ฐิติรัตน์   เน้นให้ผู้ป่วยอยู่กับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่ 

ณ ปัจจุบัน มากกว่าการอยู่กับสิ่งที่เป็น
ตัวกระตุ้นอาการ 

Here and Now 

สุรีรัตน์ สังเกตอาการ และแนะน าให้ญาติดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการทานยาอย่าง

ต่อเนื่อง และการชวนพูดคุย เพ่ือเป็นการให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในฐานะบุคคลที่

ใกล้ชิด 

Observations และ Talkative  

วรางค์กุล เป็นการสร้างเสริมพลังอ านาจในการดูแล
สุขภาพในตนเองของผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วย

ตระหนักถึงความเจ็บป่วยของตนเอง ให้ผู้ป่วย
ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สร้าง
แรงจูงใจ ให้มีก าลังกาย ก าลังใจในการต่อสู้

กับโรคที่เป็นอยู่  

Empowerment 

ฉัทชนัน ค้นหาภาพรวมของสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว และคู่สมรส (หากสมรสแล้ว) 

Family Therapy 

ทิภาพร หาสาเหตุที่แท้จริง และรักษาให้ตรงกับสาเหตุ การค้นหาสาเหตุ หรือปัจจัยที่น ามา 
อารยา ให้แบ่งเวลาในการท ากิจกรรมที่สนใจ หรือ

งานอดิเรกให้มากยิ่งข้ึน 
การเบี่ยงเบนความสนใจ 

ชุติมา หมั่นปลอบใจและให้ก าลังใจผู้ป่วย เมื่อตกอยู่
ในภาวะอารมณ์เศร้า หรือเจอเหตุการณ์

กระตุ้น 

Supportive  

 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

ก าหนดหัวข้อ         เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้  
พบว่า  ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วย
เก่าในโรคซึมเศร้าเข้ามารับบริการเป็นจ านวน
มากที่สุดเป็นอันดับ 1  ในการสรุปยอดรวมการ
ให้บริการรายเดือนของภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ดังนั้น ทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการให้บริการ       การดูแล  
และวิธีการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก  
จึงมีความเห็นตรงกันที่ว่าควรน าข้อมูลเรื่อง
เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาท าการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบและสามารถน าไป
ประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมาก

          ผู้ จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
ด า เนินการจัดประชุ ม  และ ให้
สมาชิ กแต่ ล ะท่ าน  เสนอแนะ
แนวทางการดูแล และวิธีการรักษา
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
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ยิ่งขึ้น 
 

ค้นหาสาเหตุ         การดูแล และวิธีการรักษาในแนวทาง
เดิมๆ อาจไม่ได้ผลกับผู้ป่วยซึมเศร้าในบางราย 
และการดูแลรักษาแบบเดิมอาจยังไม่ครอบคลุม
ในด้านต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อาจมี
โอกาสที่จะกลับป่วยซ้ าได้ หากผู้ป่วยยังขาด
ทักษะในการจัดการ และปรับตัวต่อปัญหาที่
เหมาะสม              
           

1.เพ่ือให้มีวิธีการดูแล และ
รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ไ ด้
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
            2. เพ่ือเป็นการเพ่ิม
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าที่นอกเหนือจากการใช้ยา 

วิธีการแก้ไข           ผู้จัดการความรู้ ให้สมาชิกทุกคน เสนอ
แนวทางการดูแล และวิธีการรักษาผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า โดยเริ่มจาก 
พญ. วันเพ็ญ : เทคนิค CBT โดยดูที่เหตุทั้ง
จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประกอบกัน 
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับความคิดของผู้ป่วยให้
ตรงตามความเป็นจริง โดยมีอาการท่ีดีขึ้นหรือมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
พญ : ศันสนีย์ ประเมินทั้งจาก Bio Psycho 
Social  รวมถึงการประเมินตัวกระตุ้นที่ท าให้
เกิดอาการ 
นพ. วฤทธ : การพร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วยในการ
ระบาย (Ventilation) ความรู้สึก อารมณ์ และ
ความนึกคิดต่างๆ 
นพ. ดีพร้อม : การประคับประคองอาการให้ดี
ขึ้นในเบื้องต้นของแต่ละครั้งที่มาติดตามการ
รักษา 
นพ.ทรงภูมิ : การท าจิตบ าบัดทั้งแบบ
รายบุคคล โดยต้องเน้นให้มีการจัดกระท า 
(Action) เพ่ิมข้ึน ซึ่งมักได้ผลทั้งในวัยเด็กและ
วัยรุ่น 
นพ.รัตนภูมิ : ปัญหาที่เกิดขึ้นมักมาจาก
ความสัมพันธ์ในอดีตที่ส่งผลถึงอาการป่วย หรือ
เป็นอาการน ามาสู่ตัวโรคในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
เรื่องของความขัดแย้งในวัยเด็กกับครอบครัว
เดิม 
ฐิติรัตน์ : เน้นให้ผู้ป่วยอยู่กับเหตุการณ์หรือสิ่ง
ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน มากกว่าการอยู่กับสิ่งที่
เป็นตัวกระตุ้นอาการ 

          การดูแล และวิธีการรักษา
ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 
 
- Active Listening 
- Supportive Therapy 
- Cognitive Behavior Therapy 
(CBT) 
- Here and Now 
- Psychotherapy  
- Psychodynamic รวมถึง 
Family Therapy 
- Positive Reinforcement 
- Observations 
-การค้นหาสาเหตุ หรือปัจจัยที่
น ามา 
-การเบี่ยงเบนความสนใจ 
- Empowerment 
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ส าเนียง : คอยให้แรงเสริมทางบวกในสิ่งที่
ผู้ป่วยสามารถท าได้เหมาะสมอยู่แล้ว หรือชื่น
ชมในข้อดีของผู้ป่วย 
สุรีรัตน์ : สังเกตอาการ และแนะน าให้ญาติดูแล
อย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง และการชวนพูดคุย เพ่ือเป็นการให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในฐานะบุคคลที่
ใกล้ชิด 
วรางค์กุล : เป็นการสร้างเสริมพลังอ านาจใน
การดูแลสุขภาพในตนเองของผู้ป่วย โดยให้
ผู้ป่วยตระหนักถึงความเจ็บป่วยของตนเอง ให้
ผู้ป่วยได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สร้างแรงจูงใจ ให้มีก าลังกาย ก าลังใจในการ
ต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ 
ฉัทชนัน : ค้นหาภาพรวมของสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว และคู่สมรส (หากสมรสแล้ว) 
ทิภาพร : หาสาเหตุที่แท้จริง และรักษาให้ตรง
กับสาเหตุ 
อารยา : ให้แบ่งเวลาในการท ากิจกรรมที่สนใจ 
หรืองานอดิเรกให้มากยิ่งขึ้น 
ชุติมา : หมั่นปลอบใจและให้ก าลังใจผู้ป่วย เมื่อ
ตกอยู่ในภาวะอารมณ์เศร้า หรือเจอเหตุการณ์
กระตุ้น 
 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. Active Listening โดยพร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วยในการระบาย (Ventilation) ความรู้สึก อารมณ์ 
และความนึกคิดต่างๆ 

2. Supportive Therapy การประคับประคองอาการให้ดีขึ้นของแต่ละครั้งที่มาติดตามการรักษา     
3. Cognitive Behavior Therapy (CBT) โดยดูที่เหตุทั้งจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประกอบกัน 

เพ่ือน ามาใช้ในการปรับความคิดของผู้ป่วยให้ตรงตามความเป็นจริง  
4. Here and Now เพ่ือเน้นให้ผู้ป่วยอยู่กับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน มากกว่าการอยู่

กับสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอาการ        
5. Psychotherapy และ Psychodynamic รวมถึง Family Therapy ในการประเมินทั้งจาก Bio 

Psycho Social  รวมถึงการประเมินตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการ 
6. Positive Reinforcement  ในการที่คอยให้แรงเสริมทางบวกในสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถท าได้

เหมาะสมอยู่แล้ว        
7. Observations และแนะน าให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการทานยาอย่างต่อเนื่อง 
8. การค้นหาสาเหตุ หรือปัจจัยที่น ามา ซึ่งเป็นเทคนิคพ้ืนฐานในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นอยู่แล้ว 
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9. การเบี่ยงเบนความสนใจ โดยให้แบ่งเวลาในการท ากิจกรรมที่สนใจ หรืองานอดิเรกให้มากยิ่งข้ึน 
10. Empowerment โดยให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความเจ็บป่วยของตนเอง ให้ผู้ป่วยได้ทราบข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง สร้างแรงจูงใจ ให้มีก าลังกาย ก าลังใจในการต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ  เว็ปไซต์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, เพจจิตเวช มศว,  
  
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

1. มีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในแบบที่นอกเหนือจากการใช้ยา   
 2. ท าให้มีวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่หลากหลาย และเป็นระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โดยการมีแนวทางในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในหลากหลายวิธีการ เป็นระบบ และมาจากความร่วมมือในการระดมความคิด
จากทุกคนในหน่วยงาน  ดังนั้น จึงยิ่งเป็นการท างานเป็นทีมและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ของผู้รักษาหรือผู้ให้บริการ 

  
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 

- 
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
- 
 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
น าไปเผยแพร่เว็ปไซต์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, เพจจิตเวช มศว และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

ที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช 
 
12. ข้อเสนอแนะ 

 - 
 
 
 
 
 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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                   .................................................... 

         (ลงช่ือ รศ.พญ.วนัเพญ็ ธุรกิตตว์ณัณการ) 

                   หวัหนา้ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 


