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ความรู้เบืองต้นเกียวกับ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

 

Cognitive behavioral therapy มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมายาวนานตงัแต่ยุคตงัต้นทีมุ่งเน้นที

การปรับพฤติกรรมเป็นหลกั  แตผู่้ ทีถือวา่เป็นบิดาของ CBT ในรูปแบบซึงเป็นทีเข้าใจและนิยมใช้มากทีสดุ

ในปัจจุบัน (cognitive therapy) คือ Aaron T. Beck  ซึงอยู่ที Philadelphia  คณุูปการทีสําคญัของ Beck 

คือการนําส่วนความคิด (cognitive) เข้ามาเป็นส่วนหนึงในการทํา CBT ซึงแตกต่างจาก behavior  

therapy ในสมยัก่อนซึงจะกลา่วถึง behavior เพียงอย่างเดียวโดยละเลยความคิดทีอยู่เป็นพืนฐาน แม้จุด

ตงัต้นของ CBT จะไม่ได้มีความเกียวข้องกับศาสนา แต่พัฒนาการของ CBT จนทุกวนันีจากการที Beck 

สนใจในพทุธศาสนาและได้พบกบัดาไลลามะ ท่านจึงได้เขียนบทความเกียวกบัพุทธศาสนาและ Cognitive 

therapy ซึง CBT ถือได้ว่าเป็นแนวคิดทีใกล้เคียงกับพุทธศาสนามากในส่วนของการรับรู้ตน มีสติ การ

จัดการกับตวัตน ความคิดของเรา ในยุคแรกของการนํา cognitive therapy มาใช้กับผู้ ป่วย จะใช้กับโรค

ซึมเศร้า (Depression)  คุณลักษณะทีสําคัญของ CBT คือมีลักษณะเป็น structure ซึงต่างจาก 

Psychoanalysis เพราะ CBT จะใช้เวลาสนักวา่และเน้นทีปัจจบุนั ไมไ่ด้ค้นกลบัไปยงัปมทีมีมาตงัแตอ่ดีต 

  

Cognition (ตามความหมายใน cognitive therapy) คืออะไร ? 

 Cognition เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าคือ “ความคิด” หรือ “กระบวนการคิด” ตัวอย่างเช่น  thoughts, 

ideas, attitudes, beliefs, assumptions, expectations, images, dreams… ทังนี cognition อาจไม่ได้

หมายความถึงแคค่วามคิดหรือคําพดูแต่อาจมีลกัษณะเป็นภาพก็ได้ เช่น ช่วงเวลาใกล้เทียงบางคนอาจมี

ความคิดวา่ “หิวจงัเลย”  แตบ่างคนก็อาจนึกเห็นภาพอาหารแทนทีจะเป็นความคิดก็เป็นได้ 

 ในเอกสารชินนีจะพบมีการใช้คําว่า Cognitive behavioral therapy, CBT, และ Cognitive 

therapy สลบัไปมาโดยมีความหมายเหมือนกนั  

 

ตัวแบบ (Models) ต่าง ๆ ของการบําบัดด้วย CBT 

1. The “naïve” model 

 

   Event                       Emotion 

  

The “naïve” model เป็นแนวคิดดงัเดิมทีเชือตามสามญัสํานึกของมนุษย์โดยทัวไปว่า เหตกุารณ์ 

(event) บางอย่างจะทําให้เกิดอารมณ์ (emotion) บางประการขนึ เช่น การถกูลอ็ตเตอรีย่อมต้องทําให้คนดี

ใจ ก็คือตวัเหตกุารณ์เองทีทําให้เราเกิดความรู้สกึ  อย่างไรก็ดีความเป็นจริงในชีวิตเราอาจไม่ตรงไปตรงมา

เช่นนนั เพราะเหตกุารณ์เดียวกนัอาจทําให้คนรู้สกึแตกตา่งกนัก็ได้  คนถกูลอ็ตเตอรีอาจกงัวลแทนทีจะดีใจ

ก็ได้ เช่นกงัวลวา่จะจดัการกบัญาติและคนรู้จกั (และไมรู้่จกั) จํานวนมากทีมาขอเงินอย่างไรดี  หรืออาจกลวั 

เช่นกลวัลอ็ตเตอรีหาย กลวัโดนโจรทีรู้ขา่วมาปล้น เป็นต้น  อีกตวัอย่างที Aaron Beck ใช้สอนเป็นประจําก็
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คือ สมมติวา่เรานอนอยูที่บ้าน แล้วได้ยินเสียงดงัตงึทีหลงัคา อารมณ์ทีเกิดคืออาจตกใจกลวั ซึงการตกใจ

กลวั เป็นเพราะความคิดของเราทีคิดวา่เป็นขโมยหรือเป็นเรืองอนัตรายอืน ๆ  แตห่ากเราคิดว่าเป็นมะพร้าว

หลน่ใสห่ลงัคาหรือแมวกระโดดลงมาจากกิงไม้เราก็อาจจะไม่กลวั การตีความเหตกุารณ์ซึงก็คือความคิด

ของเราตอ่เหตกุารณ์นนัจึงป็นสิงทีบอกความรู้สกึ ดงันนัในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์เดียวกัน ความคิดที

เราให้ความหมายหรือตีความเหตกุารณ์นันๆ เป็นสิงสําคญัทีจะบอกความหมายของเหตกุารณ์ ดงันันจึง

เป็นเหตผุลวา่ทําไมคนทีเจอเหตกุารณ์เดียวกนัความรู้สกึจึงตา่งกนั 

 

2. Cognitive model แบบง่าย 

 

Cognition 

 

Event                     Emotion 

 

 ตามทีได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อทีแล้ว  เนืองจากเหตกุารณ์มีผลทําให้เกิดอารมณ์ แต่ในระหว่าง

กลางก่อนทีจะเกิดอารมณ์ จะมีสิงหนึงเกิดขนึก่อน คือ ความคิด ซึงความคิดจะทําให้เกิดอารมณ์ทีแตกต่าง

กนั เช่น เหตกุารณ์มะพร้าวตกใส่หลงัคาบ้านแล้วเกิดเสียงดงั ถ้าอารมณ์คือกลวั ความคิดทีเกิดอาจเป็น 

“ต้องเป็นขโมยขนึบ้านแน่ ๆ”  แตถ้่าอารมณ์คือเฉยๆ ความคิดทีอาตเป็นไปได้คือคิดว่า “เจ้าเหมียวเอ๊ย....”  

ดงันนัจึงถือได้วา่ความคิดคือตวัทีทําให้เกิดอารมณ์ขนึมา 

 

3. Cognitive model ตามแบบของ Beck 

 

Core beliefs 

  

Intermediate beliefs 

                    

      Situation                Automatic thoughts         Emotion 

                   Behavior 

                                                                       Physiology 

 

 จากแผนภมิู เหตกุารณ์ (situation) จะนําไปสู่ความคิดอตัโนมตัิ (automatic thoughts) แล้วทําให้

เกิดอารมณ์ (emotion) ขนึมา และนอกจากทําให้เกิดอารมณ์  แล้วยังมีพฤติกรรม (behavior) และ อาการ

ทางร่างกาย (physiology) ด้วย ซึง พฤติกรรมเวลาทีมีอารมณ์ ก็จะมีพฤติกรรมทีสอดคล้องกับอารมณ์นัน 

เช่น มีอารมณ์กลวัก็อาจมีพฤติกรรมคือไมอ่อกจากห้อง ด้วยความคิดทีสอดคล้องเช่น “ออกไปต้องเจอโจร
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แน่” และมี physiology เปลียนแปลงไปด้วย เช่น หัวใจเต้นเร็ว มือเย็น เหงือออก เป็นต้น ซึงเป็นอาการ

ทางกายทีเกิดขึนในระบบประสาทอตัโนมตัิ sympathetic กล่าวโดยสรุปก็คือ situation กับ automatic 

thought ทําให้เกิด emotion, behavior และ physiology เปลียนแปลงไป 

 มนุษย์เรามี automatic thought ซึงมีทีมาจากความเชือทีเป็นแก่นของระบบคิดทีเรียกว่า core 

beliefs ซึงเป็นความเชือทีฝังรากลึกอยู่ในตวัตนของบุคคลนัน  ส่วน intermediate beliefs มีลกัษณะเป็น

กฎเกณฑ์ (rules) ข้อสนันิษฐาน (assumption)  มกัมีลกัษณะเป็นเงือนไขเช่น “ถ้าเป็นอย่างนัน...จะทําให้

เป็นอย่างนี...” หรือเป็นประโยคทีมีคําวา่ “ควร” หรือ “ต้อง” เป็นส่วนประกอบ เช่น “ฉันต้องทําทุกอย่างให้

สมบรูณ์แบบ” “ฉนัควรใสใ่จความรู้สึกคนรอบตวัมากกว่าตวัเอง” เป็นต้น  ความเชือมกัมีทีมาซึงสามารถ

สืบค้นได้จากประวตัิในอดีต เช่น การทีคนมีความเชือวา่ “โลกนีไม่ปลอดภยั” ก็อาจเป็นเพราะว่าเติบโตมา

จากทีทีมีแตค่วามรุนแรง พ่อแมทํ่าร้ายกนั หรืออยู่ในชมุชนทีมีการฆ่าฟันกนั  ดงันนัเมือมีเสียงดงัเกิดขนึ คน

ทีมีความเชือเช่นนีก็จะเกิดมี automatic thought ทนัทีวา่เป็นเหตกุารณ์ทีรุนแรงน่ากลวั  และเกิดความกลวั

ขนึมา แตถ้่าเป็นบคุคลทีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทีปลอดภยั เสียงดงัตมูแม้อาจทําให้ตกใจแต่อาจไม่ทํา

ให้กลวัสกัเท่าไหร่ เพราะเชือว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึน  ดงันันเหตกุารณ์เดียวกันการตีความก็อาจไม่

เหมือนกนั อยู่ทีแก่นของความเชือของคน ๆ นนัวา่เป็นคนมองโลกอย่างไร ซึงอาจมาจากการอบรมเลียงดใูน

วยัเดก็ ในการทํา CBT อาจมีความจําเป็นต้องกลบัไปแก้ไข core beliefs เพือให้เกิดความเปลียนแปลงใน

ชีวิตทีคงทนและยงัยืน  แตโ่ดยทวัไปจะมุง่เน้นทีการแก้ไข automatic thought ก่อนเป็นลําดบัแรกเนืองจาก

สามารถเข้าถึงได้ง่ายกวา่และมีโอกาสประสบความสําเร็จในการปรับแก้สงูกวา่ 

 

4. Interactional model 

             Cognition 

     

                   Emotion                         Behavior 

 

             Physiology 

 

        ใน model นีความคิด  (Cognition)  อารมณ์ (Emotion)  พฤติกรรม (Behavior)  และร่างกาย 

(Physiology)  นนัมีความสมัพนัธ์กนัดงัอย่างเชือมโยงถึงกนัหมด  เมือเกิดความเปลียนแปลงขนึกบั

องค์ประกอบใดองคป์ระกอบหนึง ก็อาจสง่ผลให้เกิดความเปลียนแปลงกบัองค์ประกอบอืนอย่างทวัถึงกนั  

เช่นเมือบคุคลเริมมีอารมณ์เศร้า ก็อาจมีความคิดในทางลบตอ่ตนเองวา่ตนเองเป็นคนไมมี่คณุคา่ มี

พฤติกรรมแยกตวัไมพ่บปะผู้คน และอาจมีความแปรปรวนทางร่างกาย เช่น กินอาหารไมไ่ด้หรือนอนไม่

หลบั  เมืออารมณ์เศร้ามากขนึ ความคิดในทางลบก็อาจรุนแรงขนึตามไปด้วย  การบําบดัด้วย CBT นนัก็คือ

การไปจดัการกบัองค์ประกอบทีจดัการได้  โดยเชือวา่จะทําให้องค์ประกอบอืน ๆ ดีขนึตาม เช่นเมือได้
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ปรับเปลียนความคิดเสียใหมใ่ห้เหน็ถึงคณุคา่ของตนเอง  หรือปรับเปลียนพฤติกรรมด้วยการมีกิจกรรมเพิม

มากขนึ  ก็จะสง่ผลให้อารมณ์ดีขนึ ความเศร้าลดลง เป็นต้น  สว่นการตดัสินใจวา่จะจดัการทีองค์ประกอบ

ใดก่อนหลงันนัขนึกบัชนิดของโรคหรือปัญหาทีแพทย์กําลงัดแูล   

 

แนวคดิพืนฐานของการบําบัดด้วย CBT 

 การบําบดัด้วย CBT เชือว่าความคิดทีบิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือ dysfunctional thinking 

ทําให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์  โดยในโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่จะพบลกัษณะของความคิดที

บิดเบือนไปบางประการ ดงันนัแนวทางในการบําบดั คือ ถ้าสามารถประเมิน (evaluate) ความคิดให้ถกูต้อง

ตามความเป็นจริงหรืออยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ (realistic) อาการเกียวกับ emotion, behavior ของ

ผู้ ป่วยก็จะดีขึน โดยขนัตอนคือการทําให้ผู้ ป่วยเข้าใจก่อนว่าความคิดนันมีความ dysfunctional อย่างไร 

แล้วให้ประเมินและแก้ไขให้ดีขนึ 

CBT เป็นการรักษาทีใช้การผสมผสานระหวา่งเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม ซึง

ในการรักษาโดยวิธีนีผู้ รักษาทําหน้าทีชีแนะให้ผู้ ป่วยได้เข้าใจรูปแบบต่างๆของความคิดทีเบียงเบนและ

พฤติกรรมทีผิดปกติ โดยการอภิปรายโต้แย้งความคิดทีผิดปกติอย่างเป็นระบบ ประกอบกบัการให้ผู้ ป่วยฝึก

ทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการบ้าน เพือช่วยให้เขาประเมิน ปรับเปลียนความคิดทีเบียงเบนและพฤติกรรมที

ผิดปกติด้วยตนเอง 

Cognitive therapy เป็นจิตบําบัด (psychotherapy) แขนงหนึงทีมุ่งความสนใจที dysfunctional 

thinking โดยเฉพาะโรคตา่งๆทีเกียวข้องกับความคิดทีบิดเบือนไป และการทีคนรู้สึก คิด หรือมีพฤติกรรม

อย่างไรนัน เกิดจากการทีบุคคลเติบโตหรือมีประสบการณ์มาอย่างไร  Dysfunctional thinking ในระดบั

ของ automatic thought หากสามารถเข้าใจและแก้ไขได้อาการของผู้ ป่วยก็จะดีขึน แต่ถ้าหากแก้ไขได้ใน

ระดบัของความเชือก็ยิงจะทําให้อาการดีขนึอย่างคงทนยืนนาน 

 การทํา cognitive  therapy ให้ได้ผลดีต้องมีการทํา cognitive conceptualization โดยการใช้ 

cognitive model มาใช้กบัผู้ป่วยให้เข้าใจโรคหรือปัญหาของตนเอง เช่น การบําบดัผู้ป่วย depression ก็จะ

ดวู่าผู้ ป่วยมี cognitive model หรือมีวิธีคิดและมองโลกอย่างไร ทังนีในคนแต่ละคนก็จะใช้ cognitive 

model ทีตา่งกนัไป และเมือพบเหตกุารณ์ก็จะมีวิธีคิดและตีความแตกตา่งกนัไป 

 

โรคทางจติเวชทีมีงานวจัิยสนับสนุนว่าบําบัดด้วย CBT ได้ผลดี  

 Major depression 

 Generalized anxiety disorder 

 Panic disorder 

 Social phobia 

 Substance abuse 

 Eating disorders 
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 OCD (Obsessive Compulsive Disorder) 

 PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) 

 Personality disorders 

 Bipolar disorder 

 Schizophrenia 

ในแตล่ะโรคทีนํา CBT มาใช้นนัต้องมีการตงัเป้าหมายก่อนเสมอวา่จะบําบดัเพือแก้ไขอะไร การทํา 

cognitive conceptualization โดยใช้ cognitive model  จะทําให้เข้าใจว่าแต่ละโรคจะมีลักษณะของ

ความคิดทีบิดเบือน เช่น depression ก็จะมีความคิดทีผิดไปจากความเป็นจริงโดยมกัมองโลกในทางลบ 

มองตวัเองแย ่ไมมี่คณุคา่ สินหวงั  หรือสรุปง่ายเป็น 3 องค์ประกอบ (triad) คือ 1) ตวัเองแย่ 2) โลกรอบตวั

แย่ 3) อนาคตแย่   การนํา cognitive model มาใช้ก็เพือให้ผู้ ป่วยเห็นความเชือมโยงระหว่างกันและ

สามารถประเมินได้วา่การมองโลกของเขานนัถกูต้องหรือผิดเพียนไปจากความเป็นจริงอย่างไร 

 

บัญญัติ 10 ประการในการทาํ Cognitive Therapy 

1. Cognitive therapy is based on an ever-changing formulation of the patient and 

problems in cognitive terms.  

การทํา cognitive therapy อยู่บนพืนฐานของการสงัเคราะห์ (formulate) ปัญหาของผู้ ป่วย  โดย

นําข้อมลูทีได้จากผู้ป่วยมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ cognitive model  ซึงจะทําให้เข้าใจผู้ ป่วยว่าในแต่ละ

สถานการณ์เขามีความรู้สึกและความคิดอย่างไร แล้วพิจารณา cognitive model ว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง  

ซึงใน formulation ของคนไข้นันสามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา  การพบกับผู้ ป่วยในแต่ละครัง 

cognitive model ก็อาจเปลียนได้เมือเราได้ข้อมลูเพิมขนึ  

 

2. Cognitive therapy requires a sound therapeutic alliance.  

การทํา cognitive therapy เป็นจิตบําบัด (psychotherapy) อย่างหนึง ดงันัน cognitive therapy 

จึงต้องมีพืนฐานของ therapeutic alliance หรือความสมัพันธ์อนัดีระหว่างผู้ บําบัดกับผู้ ป่วยทีมีขอบเขต 

โดยผู้ บําบัดใช้เทคนิคการบําบัดเบืองต้นเพือสร้างความสัมพันธ์นี และคอยตรวจสอบความมนัคงของ

ความสมัพนัธ์นีในขณะทีการบําบดัดําเนินไปเรือย ๆ  เราจะเห็นได้จากการวิจัยหลายชินทีแสดงให้เห็นว่า

ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ในการรักษาเป็นตัวทํานายทีดี ทีสุดถึงความสําเ ร็จในการบําบัด  

ความสมัพนัธ์ในการรักษาทีมีประสิทธิภาพมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียว คือ การพยายามทําให้ผู้ ป่วย

อาการดีขึน ซึงจําเป็นต้องมีพันธมิตรทีเข้มแข็งในการรักษา เมือความสมัพันธ์มันคง ผู้ ป่วยจะไว้วางใจ

ผู้ รักษามากพอทีจะพดูอย่างตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกทีแท้จริงไม่แสแสร้ง  ผู้ รักษาคือพันธมิตรและผู้

ร่วมมือ ไมใ่ช่ผู้ปกครองหรือผู้นําทีเอาแตอ่อกคําสงั  สว่นสญัญาณเตือนทีบอกให้รู้ว่าความสมัพันธ์นีอาจมี

ปัญหา เช่น 
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  - ไมม่าตามนดั  

  - ขอยกเลิกนดั มาสาย หรือขูว่า่จะหยดุมารักษา 

  - ลืมทํางานทีตกลงกนัไว้วา่จะทํา 

  - กลา่วโทษ ตําหนิ  หรือวิพากษ์วิจารณ์ 

  - ทํา “การบ้าน” ไมเ่สร็จ 

  - ขดัแย้งกบัผู้บําบดัตลอดเวลา 

  - พฤติกรรมยวัยวนทางเพศ 

  - มีลกัษณะพึงพิงสงู หรือยอมตามมากเกินไป 

 

 3. Cognitive therapy emphasizes collaboration and active participation. 

การทํา cognitive therapy เน้นที collaboration ทีต้องอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่าง

แขง็ขนั  แม้ผู้บําบดัจะมีหน้าทีแก้ปัญหาให้ผู้ ป่วยแต่ผู้ ป่วยเองก็มีหน้าทีต้องช่วยเหลือตนเองด้วย ผู้ บําบัด

แบบ CBT จะพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีบทบาทสําคญัในการบําบัด ซึง collaboration อาจรวมถึงการทํา

การบ้านตามทีตกลงกนัวา่จะทําในแตล่ะครัง การบําบดัทีมีประสิทธิภาพเป็นผลจากการทํางานแบบเป็นทีม 

(teamwork) ระหวา่งผู้บําบดัและผู้ป่วย  ในการบําบดัทีประสบความสําเร็จ ผู้ป่วยจะมีบทบาทมากขึนเรือย 

ๆ ในขณะทีการบําบดัดําเนินตอ่ไป ความร่วมมือกนัคือการพดูโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกนัอย่างสร้างสรรค์

ระหวา่งคนสองคน ไมใ่ช่การพดูคนเดียว บทบาทของผู้บําบดัแบบ CBT นันจึงเหมือนกับครูฝึก (Coach) ที

จะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้เทคนิคตา่ง ๆ   ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตผุลวา่เหตใุดเราถึงต้องใช้เทคนิคนนั (rationale)  

และช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกฝนการใช้เทคนิคนนั ๆ จนเกิดความชํานาญ  

 

4. Cognitive therapy is goal-oriented and problem-focused. 

การทํา cognitive therapy มุ่งเน้นทีปัญหา มีเป้าหมายทีชัดเจน และพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย 

ซึงผู้ป่วยและผู้บําบดัต้องทํางานร่วมกนัตงัแตเ่ริมต้น เพือกําหนดปัญหาและเป้าหมายทีเป็นประโยชน์  

 

5. Cognitive therapy initially emphasizes the present.   

การทํา cognitive therapy เน้นทีปัจจุบัน  ถึงแม้เมือบําบัดไประยะหนึงอาจมีการย้อนกลบัไปดทีู

อดีตเพือประเมินวา่อดีตมีผลตอ่ความเชือในปัจจบุนัอยา่งไร  แตอ่ย่างไรก็ดีมีวตัถปุระสงค์เพือแก้ปัญหาใน

ปัจจบุนัเป็นสําคญั  ผู้บําบดัช่วยให้ผู้ป่วยแยกแยะประเมิน และตอบโต้กับความคิดและความเชือทีไม่เป็น

ประโยชน์ของตนเอง ให้เห็นลักษณะความคิดในปัจจุบันทีทําให้เกิดความคิดทีไม่เป็นประโยชน์หรือ

พฤติกรรมทีเป็นปัญหา สร้างสมมตุิฐานเกียวกับปัจจัยทีกระตุ้นให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน เหตกุารณ์ต่างๆ

ในช่วงของการเติบโตทีมีอิทธิพลตอ่ความคิด และลกัษณะการตคีวามเหตกุารณ์ทีเป็นแบบนนัมานาน  
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6. Cognitive therapy is educative, aims to teach the patient to be his/her own therapist, 

and emphasizes relapse prevention.  

การทํา cognitive therapy จะมีส่วนทีเป็นการสอนและให้ความรู้แก่ผู้ ป่วย เช่น ใน session มกัมี

การสอนผู้ป่วยเรืองการดําเนินของโรค หลกัการและแนวคิดของ cognitive therapy  และ cognitive model  

รวมทงัเทคนิคตา่ง ๆ ทีใช้จดัการกบัความคิด  คณุสมบตัิทีสําคญัของผู้บําบัดแบบ CBT ทีดีประการหนึงจึง

ต้องมีความเป็น “ครู” ทีสามารถถ่ายทอดเรืองราวตา่ง ๆ ให้กบัผู้ฟังได้อย่างชดัเจนและเข้าใจ โดยเป้าหมาย

สดุท้ายหวงัวา่ผู้ป่วยจะสามารถเรียนรู้จนสามารถนําไปใช้บําบัดตนเองได้  ซึงจะเป็นการป้องกันไม่ให้โรค

กลบัมาเป็นซําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. Cognitive therapy aims to be time limited.  

การทํา cognitive therapy มกัมีการกําหนดเวลาในแตล่ะ session ไว้ชดัเจนเช่น  ครังละ 45 นาที หรือ 

1 ชวัโมง รวมทงัจํานวนครังทีใช้ในการบําบดัเช่นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีไมซ่บัซ้อนอาจกําหนดไว้ 12 ครังหรือ 16 

ครัง  จดุประสงค์ของการกําหนดเวลาทีสําคญัคือเพือให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงคณุคา่ของเวลาและพยายามเวลาทีมีให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

 

8. Cognitive therapy sessions are structured.   

การทํา cognitive therapy ในแตล่ะครังมีโครงสร้างทีชดัเจนตามลําดบั ดงันี 

 ตรวจสอบอารมณ์ของผู้ป่วย 

 ให้ผู้ป่วยเลา่คร่าว ๆ วา่สปัดาห์ทีผา่นมาเป็นอย่างไรบ้าง 

 ทบทวนการบ้านของสปัดาห์ทีแล้ว รวมทังข้อมลูสะท้อนกลบั (feedback) จาก 

session ทีแล้ว 

 ร่วมมือกนักําหนดหวัข้อ (set agenda) สําหรับการพดูคยุวนันี 

 พดูคยุหวัข้อตามทีตกลง 

 สรุปเนือหาทีพดูคยุ 

 กําหนดการบ้านสําหรับวนันี 

 ขอข้อมลูสะท้อนกลบัจากผู้ป่วยตอนท้าย session 

 

9. Cognitive therapy teaches patients to identify, evaluate, and respond to their 

dysfunctional thoughts and beliefs.  

การทํา cognitive therapy เป็นการสอน ให้ความรู้หรือให้การศกึษาเพือให้ผู้ ป่วยสามารถ identify 

และ evaluate ความคิด ความเชือของตนเอง รวมถึงการจะทําอย่างไรกับตนเองเพือแก้ไข dysfunctional 

ให้เป็น functional thought  เป้าหมายสูงสดุของ CBT คือสอนให้ผู้ ป่วยพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นผู้
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บําบดัของตนเองได้ ในการใช้ CBT ผู้บําบดัจะทําตวัเหมือนครูสอนให้ผู้ป่วยรู้ทกัษะและเทคนิคใหม ่ๆ ซึง

ผู้ป่วยจะเรียนรู้มากขนึได้ด้วยการนําไปฝึกฝน  เปรียบเช่นการเลน่ฟุตบอล ทีถึงแม้เราจะดมูามากแค่ไหนก็

ไมอ่าจทําให้เราเลน่เก่งได้ถ้าเราไมไ่ด้ลงไปฝึกฝนเอง เราจึงต้องเรียนรู้วิธีทีจะเลน่ฟตุบอลวา่เลน่อย่างไร เช่น

เดียวการลงฝึกซ้อมอย่างสมําเสมอ 

 

10. Cognitive therapy uses a variety of techniques to change thinking, mood, and 

behavior.  

Cognitive therapy ใช้เทคนิคหลากหลายเพือเปลียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม   ซึง

การเปลียนแปลงจะเริมต้นทีจดุไหนก่อนขนึกบัความเหมาะสม เช่นในผู้ป่วย depression ทีเก็บตวัไม่อยาก

ทําอะไรเพราะอารมณ์เศร้า  ถ้าเราสามารถแก้ไขให้อารมณ์ดกี็น่าจะกลบัไปทํางานได้  แต่การแก้ไขอารมณ์

โดยตรงอาจทําได้ยาก  หรือการปรับแก้ความคิดก็อาจทําได้ยากในช่วงแรกเช่นกันเนืองจากผู้ ป่วยยังอยู่

ในช่วงทีความคิดความอ่านยังเชืองช้าคิดอะไรไม่ออก  ดงันันจึงอาจปรับแก้ทีพฤติกรรมก่อนโดยกําหนด

กิจกรรมให้ทํา ให้ช่วยคิดกิจกรรมหรือตารางกิจกรรมทีผู้ป่วยควรทํา แล้วเฝ้าสงัเกต ติดตาม และปรับเปลียน

พฤติกรรมในทางทีทําให้ผู้ป่วยกระฉบักระเฉงมากขนึ  ซึงผลสดุท้ายแล้วก็จะทําให้อารมณ์ดีขนึตามมา 
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บทที 2 

 

เทคนิคพืนฐานสําหรับ CBT 
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เทคนิคพืนฐานสาํหรับ CBT 

 

การบอกอารมณ์ตนเอง (Identifying  Moods)  

การทีบุคคลสามารถบอกถึงอารมณ์ตนเองได้นันจะทําให้เกิดการระลึกรู้ (awareness) และ

สามารถตงัเป้าหมายได้วา่จะจดัการกบัอารมณ์อย่างไร  อาจไมใ่ช่เรืองง่ายสําหรับทุกคนทีจะสามารถบอก

ถึงอารมณ์ของตนได้  นอกจากนียงัอาจเกิดความสบัสนระหวา่ง “อารมณ์” กบั “ความคิด”  การฝึกแยกแยะ

จึงเป็นทกัษะทีควรฝึกฝนประการหนึง  โดยสิงทีบ่งบอกวา่น่าจะเป็นอารมณ์มีดงันี 

 Strong moods เป็นตวับอกวา่กําลงัมีเรืองสําคญัเกิดขึนในชีวิต  เช่น อยู่ดีๆก็รู้สึกตืนเต้นหรือ

เศร้าขึนมานันแสดงว่าต้องมีอะไรสําคัญบางประการเกิดขึนภายในจิตใจของคน ๆ นัน  

ความรู้สกึนนัไมไ่ด้เกิดขนึลอย ๆ แตจ่ะต้องมีทีมาของความรู้สกึ  

 Moods  มกับรรยายได้ด้วยคํา ๆ เดียว สนัๆ เช่น โกรธ เสียใจ เซ็ง อิจฉา  

 การ  identify moods  ช่วยให้เราสามารถตงัเป้าหมายและติดตามผลได้ง่ายขนึ 

 อาการทางกายอาจเป็นตวัช่วยบอกอารมณ์ ควรให้คนไข้ได้เข้าใจถึงความสมัพันธ์ของอาการ

ทางกายกับอารมณ์ เช่น มีอาการสนั เหงือออก อาจเป็นเพราะอารมณ์ “ตืนเต้น”  หรือถ้ามี

อารมณ์ “เศร้า”  ก็อาจแสดงอาการทางกายเป็นลกัษณะเชืองช้า ไร้เรียวแรง เป็นต้น 

Situations 

สถานการณ์ไม่ใช่ตวักําหนดความรู้สึกของเรา ด้วยตวัของสถานการณ์เองไม่ได้มีผลกระทบต่อ

อารมณ์และพฤติกรรมของเรา แต่การรับรู้และการตีความของเราต่างหากทีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและ

พฤติกรรมของเราอย่างลกึซึง 

อารมณ์จะมีความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์  เราสามารถตงัคําถามทีใช้ในการ identify moods ให้เข้า

กบั situations โดยใช้หลกั 4W   

 Who  ตอนนนัอยู่กบัใคร การทีถามวา่ตอนทีเกิดเหตกุารณ์อยู่กับใคร เพราะคนแต่ละคนทีอยู่

ด้วยมีความสําคญัต่างกันและมีผลต่อความรู้สึกทีต่างกัน เช่น การชวนคนไปเทียว ถ้าเป็น

เพือนบอกไมว่า่งก็อาจรู้สกึน้อยใจเลก็น้อย  แตถ้่าเป็นแฟนก็อาจรู้สึกน้อยใจอย่างรุนแรง เป็น

ต้น 

 What  ตอนนันทําอะไรอยู่ เหตกุารณ์บางอย่างมีความจําเพาะเจาะจงกับอารมณ์ เช่น กลวั

ขณะทีอยู่ในลิฟท์ก็อาจเป็นเพราะกลวัทีแคบ ขบัรถอยู่บนถนนแล้วกลวัก็อาจเป็นเพราะกลวัที

โลง่ หรือการทีรู้สกึเหงาทงัทีอยู่กบัคนมาก ๆ ก็มกัมีอะไรสกัอย่างทีอยูใ่นใจ 

 When  เกิดขนึเมือไหร่ ระยะเวลาหรือช่วงเวลาทีเกิดเหตกุารณ์ก็มีผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึ 

 Where  ตอนนนัอยู่ทีไหน เหตกุารณ์เดียวกนัแตห่ากเกิดในสถานทีทีตา่งกนั อารมณ์ความรู้สึก

ทีเกิดขนึย่อมตา่งกนั  

ดังนันเมือสามารถบรรยายเหตุการณ์ได้แล้วก็ควรเชือมโยงให้ผู้ ป่วยเห็นว่าเหตุการณ์มี

ความสมัพนัธ์กบัอารมณ์  ทงันีการฝึกเขียนบนัทึกเหตกุารณ์และอารมณ์นนัจะทําให้เห็นภาพได้อย่างชดัเจน
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ขนึ เนืองจากบคุคลโดยทวัไปมกัไมส่ามารถแยกระหวา่งความคิดตอ่เหตกุารณ์กบัอารมณ์ทีเกิดออกจาก

กนัได้  จึงควรฝึกฝนโดยนึกถึงตวัอย่างของเหตกุารณ์ทีเรามีอารมณ์ทีเดน่ชดัแล้วตอบคําถามตามหวัข้อ 4W 

ข้างต้น  

 

ตัวอย่างการแยก Moods and Situations   

 เหตกุารณ์   “อยู่ในห้องสมัมนากบัเพือนๆในกลุม่ กําลงัอภิปรายกนัเกียวกบัการแยกอารมณ์ 

 กบัเหตกุารณ์ เมือ 5 นาทีทีผา่นมา”  

อารมณ์ “รู้สกึตืนเต้นทีต้องนําเสนอหน้าห้อง” 

 เหตกุารณ์   “เดินซือของอยู่ในห้างกบัเพือนเมือต้นเดือนแล้ว ไปเจอเสือแบบทีถกูใจ”  

อารมณ์ “รู้สกึดีใจทีจะได้เสือแบบตามทีต้องการเพราะอยากได้แบบนีมานานแล้ว” 

 

Moods, Situations, and Changes in Body Tension 

เหตกุารณ์ทําให้เกิดอารมณ์และอาจทําให้มีอาการทางกายเกิดขึนร่วมด้วย  ผู้ ป่วยทีมาเข้ารับการ

บําบดัมกัมาด้วยอารมณ์ทางลบ เช่น โกรธ ตืนเต้น เศร้าใจ  แตห่ลายครังพบวา่ผู้ป่วยอาจไมส่ามารถบอกถึง

อารมณ์ของตนเองได้ชดัเจน  จึงอาจต้องใช้อาการทางกายเป็นตวัช่วยบอกอารมณ์  เช่น 

 เหตกุารณ์ “อยู่ในห้องสมัมนากบัเพือน ๆ ในกลุม่ กําลงัอภิปรายกนัเกียวกบัการแยกอารมณ์ 

 กบัเหตกุารณ์ เมือ 5 นาที ทีผา่นมา”  

อารมณ์ “รู้สกึตืนเต้นทีต้องนําเสนอหน้าห้อง” 

อาการทางกาย “สนั เหงือออก มือเย็น หายใจถีขนึ”  

 เหตกุารณ์   “เดินซือของอยู่ในห้างกบัเพือน เมือต้นเดือน แล้วไปเจอเสือแบบทีถกูใจ”  

อารมณ์ “รู้สกึดีใจมากทีจะได้เสือแบบตามทีต้องการเพราะอยากได้แบบนีมานานแล้ว” 

อาการทางกาย “ยืนแทบไมต่ิด อยากกระโดด”  

 เหตกุารณ์   “คณุพ่อเสียชีวิต”  

อารมณ์ “รู้สกึเสียใจ เศร้า” 

อาการทางกาย “หมดแรง ออ่นเพลีย” 

 การเลา่เรืองของแต่ละคนนัน บางคนอาจเริมเล่าจากอารมณ์แล้วตามด้วยเหตกุารณ์ แต่บางคน

อาจเลา่เหตกุารณ์ก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ทีเกิดขนึ หน้าทีของผู้บําบัดคือการถามให้ได้องค์ประกอบทียัง

ขาดไป เพือให้เกิดความชดัเจนหรือแน่ใจกบัสิงทีคนไข้ให้ข้อมลูมา 

 

การประเมินระดับอารมณ์ (Rating  Moods) 

อารมณ์แตล่ะชนิดในแตล่ะช่วงเวลามีความรุนแรงไมเ่ท่ากนั เช่น อารมณ์โกรธ  ซึงความโกรธในแต่

ละเหตกุารณ์มกัไมเ่ท่ากนัคือบางทีโกรธมาก บางทีโกรธน้อย  ประโยชน์ของการ rating moods คือ 

 ช่วยให้รู้ระดบัความแรง (intensity) ของอารมณ์ 
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 ช่วยให้เราสงัเกตการขนึลง (fluctuation) ของอารมณ์ 

 เตือนให้รู้วา่เหตกุารณ์หรือความคิดไหนมีผลตอ่อารมณ์ 

 ใช้การเปลียนแปลงระดับอารมณ์เป็นสิงทีบอกเราว่าวิธีทีใ ช้จัดการอารมณ์นันมี

ประสิทธิภาพขนาดไหน 

เราสามารถประเมินระดบัอารมณ์ได้โดยลองนึกตวัอย่างเหตกุารณ์ทีมีอารมณ์ทีชัดเจน แล้ว rating 

โดยอาจใช้เป็น scale หรือเพือให้เห็นภาพชดัขนึอาจนึกถึงปรอท แล้วให้นําหนักอารมณ์ว่ามีความแรงมาก

น้อยเท่าใด ดงั scale ข้างลา่ง 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

ไมเ่ลย     เลก็น้อย       ปานกลาง              มาก              มากทีสดุเท่าทีเคยมี 

 ซึงเมือ rating แล้วผู้บําบดัอาจถามตอ่วา่ ณ ตอนทีรู้สกึโกรธมากนนัมีอารมณ์อืน ๆ อีกหรือไม่ หรือ

ก่อนทีจะโกรธได้มากขนาดนีมีอารมณ์โกรธอยู่บ้างแล้วรึเปลา่ เช่น กรณีโดนเพือนขโมยของ เมือไปถามแล้ว

เพือนไมย่อมรับ ณ ตอนนนัก็อาจรู้สึกโกรธอยู่นิดๆแล้ว และยิงจับได้ว่าเขาเป็นคนขโมยอารมณ์โกรธทีมีก็

อาจพุ่งสงูถึง 100 %  ดงันันการทีเราได้รายละเอียดหรือข้อมลูของเหตกุารณ์ซึงนํามาสู่อารมณ์โกรธของ

ผู้ ป่วยนัน ก็จะทําให้เข้าใจทีมาของ rating อารมณ์นัน ทังนีอารมณ์ทีเกิดขึนนันอาจเปลียนแปลงได้

ตลอดเวลาตามสถานการณ์  

ในขณะทีใช้ CBT นีอาจเกิดมี alternative thought เพิมขึนมา และทําให้มีทางเลือกมากขึน ซึง 

alternative thought เป็นตวัทีทําให้คิดอะไรได้กว้างขนึ ตามแนวของการทํา CBT ไม่ใช่เป็นการบอกว่าสิงที

ผู้ป่วยคิดนนัเป็นความคิดทีผิด แตค่วามคิดนนัถกูเพียงบางสว่น เราจึงมีหน้าทีแนะให้ผู้ป่วยคิดให้รอบคอบมาก

ขนึ 

 

การหาความคดิอัตโนมัติ (Automatic Thoughts) 

 ในเหตกุารณ์ใด ๆ ก่อนทีจะเกิดเป็น emotion, behavior  นัน อาจมีสิงหนึงเกิดขึนก่อน นันคือ 

automatic thoughts ซึงเป็นความคิดต่อเหตกุารณ์ทีเกิดขึน เป็นความคิดทีเกิดขึนทันทีก่อนทีจะผ่าน

กระบวนการคิดอย่างมีเหตผุลรวมถึงการแปลความหมายของสิงแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบัน อาจเป็น

ความคิดเกียวกบัตนเองหรือบคุคลอืน automatic thoughts จะอยู่ในกระแสความคิดอืนๆ ซึงคนเราจะคิด

อยู่ตลอดเวลา automatic thoughts เป็นความคิดทีผดุขึนมาเป็นระยะ ๆ โดยถ้าเปรียบความคิดเป็น

กระแสนํา automatic thoughts ก็คงคล้ายปลาทีโผล่ขึนมาแล้วก็ดําลงไปใต้นําตามเดิม  automatic 

thoughts ทีผุดขึนมานันมักไม่เป็นทีสังเกตได้ชัดเจน โดยทัวไปคนเราจะไม่รู้ตัว ทัง ๆ ที automatic 

thoughts มีความสมัพนัธ์กบัอารมณ์หรืออาการทางกาย และการทีจะรู้ automatic thoughts ได้นันต้องมี

การฝึกฝน  ความสัมพันธ์ของ automatic thoughts กับอารมณ์บางชนิด เช่น อารมณ์เศร้า ขึนอยู่กับ

ความคิดและการให้ความหมายกบัสิงนนั  
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Automatic thoughts มีได้หลายรูปแบบ  อาจเป็นคําสนัๆ เป็นวลี เป็นประโยค หรืออาจเป็นภาพ 

บางครังอาจมีลักษณะเหมือนสัญญาณโทรเลขทีต้องอาศยัความชํานาญในการปะติดปะต่อเพือรับสาร  

ตวัอย่างเช่นคนทีกําลงัโกรธ automatic thoughts อาจเป็นคําพูด เช่น “อยากจะฆ่ามนั” และอาจเป็นภาพ

โดยทีนึกถึงภาพทีตนเองเอาปืนมายิงเขาหรืออาจเห็นเป็นภาพตนเองกําลงัชกเขาอยู่ แตบ่างคนอาจเห็นเป็น

ภาพตนเองติดคกุ เพราะโกรธปนกบักลวัหากตนเองทําอะไรรุนแรงไป     

การด ูautomatic thoughts นันก็เพือดวู่ามนัสมัพันธ์กับอารมณ์อย่างไร โดยอาจดทีูอารมณ์ก่อน

เพราะมักจับได้ง่ายกว่า  แล้วค่อยดูว่าเกิด automatic thoughts อย่างไร  ส่วนใหญ่คนเราจะเชือใน 

automatic thoughts ทนัทีโดยทีไมมี่การตรวจสอบกบัตนเองและความเป็นจริงของโลกภายนอกอย่างเป็น

ระบบ  

 ทงันี การคาดการณ์เกียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคตจากเหตกุารณ์หรือประสบการณ์ทีเกิดขึนในอดีต

ตา่ง ๆ นานาทําให้เกิดอาการต่างๆ ของ Depression เช่น การไม่มีพละกําลงั เฉือยชา วิตกกังวล รู้สึกผิด 

สมาธิไมด่ี นอนไมห่ลบั ซึงเมือเกิด Depression แล้ว  automatic thoughts ทางลบก็จะเกิดตามมาเรือย ๆ 

และรุนแรงมากขึนจนความคิดทีมีเหตผุลก็จะถูกบดบังและเลือนหายไปในทีสดุ และหากมี Depression 

มากเท่าไรก็ยิงจะทําให้มีความคิดด้านลบมากขนึเท่านนั นอกจากนีก็จะทําให้ยิงเชือไปตามความคิดนนัและ

เกิดอารมณ์เศร้ามากตามไปด้วย 

 

คาํถามทีใช้เพือจับความคดิอัตโนมัติ (Identifying Automatic Thoughts) 

 ในการตงัคําถามผู้ ป่วยนันก็เพือให้ผู้ ป่วยเข้าใจ automatic thoughts ว่าคืออะไรและทําให้เกิด

ความรู้สกึอย่างไร  โดยการถามเพือ identify automatic thoughts นัน อาจเริมจากอารมณ์ทีเกิดแล้วตาม

ด้วยการถาม automatic thoughts เพราะจะทําให้ง่ายต่อการเข้าถึง automatic thoughts ซึงคําถามทีใช้

ถามมีดงันี 

 ตอนทีเกิดเหตกุารณ์นนัขนึคณุจําได้ไหมวา่คิดอะไรขนึมา? 

 หรือตอนทีเกิดเหตกุารณ์นนัขนึคณุนึกเห็นภาพอะไร? 

 ถ้าทีคณุคิดเป็นจริง  หมายความวา่ตวัคณุเป็นอย่างไร ? 

 สิงนีมีความหมายอย่างไรกบัตวัคณุ ชีวิตคณุ หรืออนาคตของคณุ? 

 ถ้าทีคณุคิดเป็นจริง  หมายความวา่คนอืนจะมองคณุวา่อย่างไร? 

 สิงนีมีความหมายวา่คนอืนเป็นอย่างไร? 

 ถ้าทีคณุคิดเป็นจริง แล้วคณุคิดวา่จะเกิดอะไรขนึ? 

 หรือคณุกลวัวา่จะเกิดอะไรขนึ? 

 ถ้าความคิดนีเป็นจริง เรืองแย่ทีสดุทีอาจเกิดขนึได้คืออะไร? 
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Hot  Thought (หรือ Key Cognition)  

Hot thought เป็น automatic thoughts ทีควรได้รับความสนใจมากทีสดุเนืองจากมีผลต่ออารมณ์

มากทีสดุ เช่น ในขณะทีเศร้าอาจมีความคิดหลายอย่างเกิดขนึ ควรพิจารณาวา่ความคิดไหนทีมีผลตอ่ความ

เศร้ามากทีสดุ ซึง hot thought เป็นความคิดทีจําเป็นต้องได้รับการปรับแก้ก่อนความคิดอืน  

 

รูปแบบความคดิทีบิดเบือน (Thinking Errors) ทีพบบ่อย  

 Thinking errors มีหลายรูปแบบทงัทีเป็น automatic thought และ beliefs ตวัอย่างของ  

Thinking errors เช่น 

1.  All-or-nothing thinking (หรือเรียกว่า black-and-white หรือpolarized หรือ dichotomous 

thinking)  คือความคิดสดุขวัในด้านใดด้านหนึง เป็นดําหรือขาวไปหมด บวกหรือลบไปหมด 

โดยไมส่ามารถมองอะไรกลาง ๆ ได้ 

 “ถ้าทําได้ไมส่มบรูณ์แบบ  อย่าทําซะดีกวา่” 

 “ฉนัพดูอะไรทีไมเ่ข้าท่า  ฉนัเป็นผู้บําบดัทีไมไ่ด้เรืองทีสดุ” 

 “ถ้าไมรั่กฉนัทีสดุในโลกก็ไมต้่องมายุ่งเกียวกบัฉนั” 

 

2. Catastrophizing  เป็นความคิดแบบ overgeneralization ทีรุนแรง เป็นการแปลสถานการณ์

หรือเรืองราวทีเกิดขนึให้รุนแรงสดุขีด เป็นความหายนะ 

 “ถ้าฉนัไมห่ายปวดหลงั  ฉนัคงไมส่ามารถมีความสขุไปชวัชีวิต” 

 “ถ้าเขาไปทีนนัฉนัคงหงดุหงิดแล้วทําอะไรตอ่ไมไ่ด้” 

 “ตายแน่ ๆ ตายแน่ ๆ” 

 

3. Disqualifying or discounting the positive  ไม่พึงพอใจในสิงดีๆทีตนมีหรือเป็นอยู่เพราะให้

ความสําคญัสิงทีไมด่มีากกวา่ 

 “งานนีเขาวา่ฉนัทําดี  แตฉ่นัวา่ฟลุ๊ค” 

 (สอบเลขได้ A  แตส่อบฟิสิกส์ได้ C)  “วิชาเลขไมมี่ความหมายหรอกเพราะได้ A ทุกที  ผลสอบ

ฟิสิกส์ตา่งหากทีเรืองใหญ่” 

 

4. Emotional  reasoning  ใช้ความรู้สกึตดัสิน ดเูหมือนมีเหตผุล แตเ่ป็นเหตผุลทีมาจากอารมณ์ 

ความรู้สกึของตนเอง เช่น ลางสงัหรณ์ หรือ “รู้สกึวา่มนัต้องเป็น...แน่ ๆ”  

 “ดเูหมือนอะไรจะเป็นไปด้วยดี  แตฉ่นัก็ยงัเชือวา่ชีวิตมนัแย่” 

 “ฉนัรู้สกึสินหวงั  เพราะฉะนนัอะไรก็คงไมด่ีขนึสําหรับฉนั” 

 “ฉนัรู้สกึไมค่อ่ยดีกบัการลงทนุครังนี  แปลวา่มนัน่าจะไมร่อด“ 
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5. Labeling  เป็นการตีตราตนเอง หรือ คนอืนในทางลบ ไม่ว่าจะทําอะไรก็มักยึดติดกับ

ความรู้สกึทีตนได้ตีตราไว้ 

 “เดก็โง่” 

 “ปัญญาออ่น” 

 

6. Magnification / Minimization  เมือเกิดความผิดพลาดกบัตนเองจะมองปัญหานันแบบขยาย

ให้ใหญ่โตเกินความเป็นจริง เรียกว่า Magnification และเมือมีเรืองดีเกิดขึนก็มองข้อดีหรือ

ความสําเร็จของตนเองเป็นเรืองเลก็ ซึงเรียกความคิดลกัษณะนีวา่ Minimization 

 “วนันีทํากญุแจหายอีกแล้ว  ไมไ่ด้เรืองซกัอย่างเลยฉนั” 

 “วนันีเลน่ดี  แตไ่มไ่ด้แปลวา่พรุ่งนีจะทําได้ด”ี 

 

7. Mental filter  เลือกทีจะเชือหรือคิดในสิงทีตนเองมีความเชือหรือคิด 

 (คะแนนสอบ 7 วิชา: A A D A B A A) – “เฮงซวยจริง ๆ เลยฉัน” (เนืองจากเชือมาก่อนแล้วว่า

ตนเองไมเ่ก่งจึงมองเห็นแตค่ะแนนวิชาทีไมด่ีและละเลยวิชาทีคะแนนดี) 

 (คยุโทรศพัท์ดี ๆ กบัแฟน 2 ชวัโมง  แฟนขอวางโทรศพัท์ไปทํางาน) – “เขาไมมี่เวลาให้ฉนั” 

 

8. Mind reading  สรุป เดา ในทางลบเกียวกบัความคิด โดยไมมี่หลกัฐานมาสนบัสนนุ 

 “มองตาก็รู้วา่เขาเกลียดฉนั” 

 (คนโต๊ะข้าง ๆ มาถามว่ากระโปรงตวันีซือทีไหน)- “เขาดูถูกฉันว่าคงไม่มีปัญญาซือของใช้

แพงๆ” 

 

9. Overgeneralization  การสรุปแบบเหมารวม ดว่นสรุปอย่างไมมี่หลกัฐานหรือมีหลกัฐานเพียง

เลก็น้อย  

 (ไปงานเลียงแล้วรู้สกึอดึอดั) – “ฉนัเป็นคนมีปัญหามนษุยสมัพนัธ์” 

 “อาย ุ25  ยงัหาแฟนไมไ่ด้ แปลวา่ขนึคานชวัร์” 

 

10. Personalization  การสรุปเหตุการณ์เข้าหาตนเอง การแปลสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือ

พฤติกรรมภายนอกวา่เป็นตวัยืนยนัให้เห็นวา่ตนไมด่ี หรือบางคนก็คิดตรงข้ามคือเมือเกิดเรือง

ไมด่ีก็จะโทษคนอืนเสมอโดยไมพ่ยายามดวูา่ตนเองก็มีสว่นเกียวข้อง 

 (อยากดหูนงัแตซื่อตวัไมไ่ด้เพราะตวัเตม็) – “เออ!  คนจนมนัไมข่ายตวัให้” 

 (หวัหน้าออกกฎเรืองการใช้โทรศพัท์ในทีทํางาน) – “เขาหาเรืองเลน่งานฉนั” 
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11. “Should” and “must” statements   การคิดคาดหวงัให้ตนเองหรือคนอืนเป็นอย่างนนัอย่าง

นีตามทีตนคาดหวงัหรือความต้องการของตน 

 “ฉนัต้องพยายามให้ดีทีสดุในทกุอย่างทีฉนัทํา” 

 (อาจารย์) “นกัเรียนควรตงัใจเรียนเตม็ร้อยทกุนาทีในห้องเรียน” 

 

การประเมินความคดิ (Evaluating Thoughts) 

ในการทํา CBT นนัหลกัการสําคญัทีควรสอนผู้ป่วยด้วยก็คือไมค่วรเชือความคิดของตนเองทังหมด 

เนืองจากความคิดเป็นเพียงสมมติฐานเท่านนั ไมใ่ช่ความจริง  ผู้ป่วยควรเรียนรู้ทีจะประเมินความคิดทังใน

แง่ความถกูต้องตามความเป็นจริง (validity) และประโยชน์ของความคิดนนั (utility) โดยการประเมินความ

ถกูต้องนนัมกัเริมจากการหาหลกัฐาน (evidence)  

หลักฐานทีสนับสนุนว่าความคิดทีเรามีนันจริงมักหาได้ง่าย แต่การหาหลักฐานทีจะมาคัดค้าน

ความคิดนนัทําได้ยากเนืองจากเวลาเรามี negative automatic thought  เรามกัหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับ

ข้อมลูทียืนยันความคิดเรา  ทางทีดีควรมองความคิดนันเป็นแค่สมมติฐานหรือการคาดเดา  การมองหา

ข้อมลูมาสนบัสนนุหรือคดัค้านความคิดของเราจะทําให้มองความคิดนนัได้กระจ่างขนึ 

ประเภทของหลกัฐานประกอบด้วย  data, information, และ facts  ส่วน interpretations และ 

opinions ไมใ่ช่หลกัฐาน  การหาหลกัฐานทีจะมาคดัค้านความคิดสามารถทําได้โดยการถามเพือให้ผู้ ป่วย

ได้มองมมุทีตา่งจากทีเขาคิด ซึงคําถามทีใช้เพือช่วยในการหาหลกัฐานมาคดัค้านความคิด เช่น 

 เคยมีครังไหนสกัครังไหมทีความคิดนีไมจ่ริง? 

 ถ้าเพือนสนิทหรือคนทีคณุรักสกัคนคิดแบบนี  คณุจะบอกเขาวา่อย่างไร? 

 ถ้าเพือนสนิทหรือคนทีคณุรักสกัคนรู้วา่คณุคิดแบบนี 

-   คณุจะบอกเขาวา่อย่างไร? 

-   คณุจะยกเหตผุลอะไรมาบอกวา่สิงทีเขาคิดไมไ่ด้ถกูทงั 100%? 

 ตอนทีคณุไมไ่ด้อยู่ในอารมณ์นี  คณุคิดตา่งไปจากนีหรือเปลา่? 

 ถ้าคณุเคยรู้สกึแบบนีมาแล้วในอดีต  คณุคิดอย่างไรถึงทําให้รู้สกึดีขนึได้? 

 คณุเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนีมาก่อนหรือเปลา่ 

-    แล้วครังนนักบัครังนีมนัตา่งกนัอย่างไร? 

-    สิงทีคณุได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครังนนัจะช่วยคณุในตอนนีได้อย่างไร? 

 มีอะไรเลก็ ๆ น้อย ๆ ทีค้านความคิดของคณุแตค่ณุละเลยหรือมองข้ามมนัไปหรือเปลา่? 

 10 ปีจากวนันีไป  ถ้าคณุมองย้อนกลบัมาวนันี  คณุจะมองมนัตา่งไปจากเดิมหรือเปลา่? 

 มีเรืองดี ๆ เกียวกบัตวัคณุหรือเหตกุารณ์นีทีคณุมองข้ามไปหรือเปลา่? 

 คณุอาจสรุปอะไรเร็วไปโดยไมด่หูลกัฐานหรือเหตผุลให้ครบถ้วนหรือเปลา่? 

 คณุกําลงัตําหนิตวัเองในสิงทีคณุไมส่ามารถควบคมุได้ทงัหมดหรือเปลา่? 
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การปรับแก้ความคดิ (Modifying Dysfunctional Thoughts) 

Dysfunctional thought สามารถประเมินได้จาก 2 อย่าง คือ 

1. ความถกูต้องตามความเป็นจริง (Validity) ของข้อมลู เช่น คณุแมค่นหนึงซึงมีความคิดวา่ลกูไม่

รักและไมต้่องการตนแล้วทําให้เกิดความเศร้า  เมือได้มาประเมินหลกัฐานต่าง ๆ แล้วก็พบว่า

ความคิดนีอาจบิดเบือนไปเนืองจากลกูก็ยังเอาใจใส่แม่ดีอยู่เพียงแต่ช่วงนันลกูอาจจะงานยุ่ง

มาก  ซึงเมือได้ปรับแก้ความแก้ความคิดแล้วก็ช่วยให้อารมณ์ดีขนึ 

2. ประโยชน์ (Utility) ของข้อมลูหรือความคิด  ความคิดบางอย่างอาจตรงหรือถูกต้องตามความ

เป็นจริง แต่ไม่มีประโยชน์ เช่น คนทํางานในช่วงทีมีงานมาก ๆ อาจมี automatic thought 

ขนึมาวา่ “โน่นก็ยงัไมทํ่า นีก็ยงัไมทํ่า แย่แน่เลย” ซึงเป็นความจริงและ valid เพราะงานหลาย

อย่างก็ยงัไมไ่ด้ทําจริง และถ้าทํางานไมเ่สร็จก็อาจเดือดร้อนได้จริง ๆ   แต่ปัญหาคือยิงคิดก็ยิง

เครียด แล้วก็ทํางานได้น้อยลง  ซึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานเลย  จึงควรเปลียนเป็น

ความคิดทีดีมีประโยชน์กวา่ เช่น “งานเยอะก็คอ่ย ๆ ทําเดียวกเ็สร็จ” จะเป็นผลดีตอ่การทํางาน

มากกวา่ 

 

เทคนิคการปรับความคดิ โดยสรุปมีดงันี 

1. การตงัคําถาม ผู้บําบดัจะใช้ทักษะการการถามเพือทดสอบความมีเหตผุลในกระบวนการคิด

ของผู้ป่วย โดยผู้บําบดัพยายามให้ผู้ป่วยคิดหาทางออกด้วยตนเอง  

2. ใช้แบบฟอร์มความคิดอตัโนมตัิ เพือบนัทึกเหตกุารณ์ ความคิดอตัโนมตัิ ผลทีเกิดขึน และการ

ตอบสนองทีผู้ป่วยใช้ 

3. การหนัเหความสนใจ การฝึกหนัเหความสนใจหรือการพยายามนึกถึงเหตกุารณ์ทีเกิดความสขุ 

อาจช่วยให้สามารถหยดุความคิดทางลบของผู้ป่วยได้  

4. การพิจารณาข้อดีข้อเสียของการทีจะคงความคิดทางลบนันไว้ และให้ผู้ ป่วยทดลองทําตาม

ความคิดใหม ่ 

5. ชีให้ผู้ป่วยเห็นวา่ปัญหาไมใ่ช่เกิดจากตวัผู้ ป่วย และให้พยายามคิดแบบเป็นกลาง ไม่สดุขวัไป

ด้านใดด้านหนึง 

6. ฝึกให้ผู้ป่วยแปลการรับรู้ใหมก่บัเหตกุารณ์ทีเกิดขนึ ซึงหากเปลียนมมุมองของการรับรู้จะช่วย

ให้เกิดความคิดเกียวกบัตนเองในทางทีดีและเกิดการเปลียนแปลงได้ 

 

การตังคาํถามกับความคดิ (Questioning  Thoughts) 

 วิธีการตงัคําถามกบัความคิดมีดงันี 

1. อะไรทําให้คิดอย่างนนั? 

 หลกัฐานสนับสนุน  เป็นการหาว่าสิงทีทําให้คิดอย่างนีคืออะไร มีหลกัฐานหรือเหตผุล

อะไร? 
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 หลกัฐานคดัค้าน เป็นการคิดในทางตรงกนัข้ามวา่มีหลกัฐานไปในอีกทางหนึงไหม? 

2. มีคําอธิบายอืน ๆ ทีเป็นทางเลือก (alternative explanations) หรือไม?่ 

3. ถ้าเป็นอย่างทีคิดจริงๆ สิงแย่ทีสดุทีเป็นไปได้คืออะไร? 

 อะไรทําให้เชืออย่างนนั? 

 แล้วถ้าเป็นอย่างนนัจริงจะรับได้แคไ่หน? จะดําเนินชีวิตตอ่ได้ไหม? 

 สิงดีทีสดุทีเป็นไปได้คืออะไร? 

 แล้วผลลพัธ์ทีน่าจะเป็นไปได้มากทีสดุ (most realistic outcome) คืออะไร? 

4. ถ้าเราเชือความคิดนีจะมีผลอะไรกบัชีวิตเรา? 

 แตถ้่าเราเปลียนความคิดจะเกิดผลอะไรขนึ? 

5. ถ้าอย่างนนั  สรุปวา่จะ “เชือ” และ “ทํา” อย่างไรด?ี 

 

Cognitive Behavioral Therapy  สําหรับโรคซมึเศร้า 

 

 CBT เป็นการรักษาทีเน้นการแก้ปัญหาทีอาการปัจจบุนั และองค์ประกอบทีทําให้เกิดปัญหา 

สําหรับผู้ป่วยทีมีอาการเศร้านนั ความคิดทางด้านลบเป็นกรอบทีครอบไว้ไมใ่ห้ผู้ป่วยมองปัญหาออกและ

แก้ปัญหาได้  การใช้ CBT ไมเ่พียงแตช่่วยให้ผู้ป่วยคิดแบบมีเหตผุลได้เท่านนั แตย่งันําไปสูเ่ป้าหมายของ

การรักษาทีตงัไว้คือการหาข้อสรุปให้กบัปัญหาของผู้ป่วย เพือให้ผู้ป่วยหายจากอาการซึมเศร้า และสามารถ

นําเทคนิคนีไปใช้ในการแก้ปัญหาอืน ๆ อีก ทงัยงัเป็นการป้องกนัการเกิดอาการซึมเศร้าในอนาคตได้ด้วย 

(relapse prevention) 

ผู้ป่วยทีจะบําบดัด้วย CBT นนั จากการศกึษาพบวา่ CBT ใช้ได้ผลดีกบัผู้ป่วยทีไมมี่อาการประสาท

หลอนหรือหลงผิด (non-psychotic)  ผู้ป่วยทีไมมี่อาการถงึขนัเป็นไบโพลาร์ (non-bipolar)  และไมมี่ความ

บกพร่องในการทํากิจกรรมตา่งๆ นอกจากนีการทีผู้ป่วยยอมรับการรักษา ให้ความร่วมมือและคิดวา่ปัญหา

ของตนเหมาะทีจะรักษากจ็ะตอบสนองดีกวา่คนทีไมย่อมรับ  
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บทที 3  

 

ขันตอนของการให้การบําบัดด้วย CBT สําหรับผู้ป่วยซึมเศร้า 
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ขันตอนของการให้การบาํบัดด้วย CBT สําหรับผู้ป่วยซมึเศร้า 

 

Assessment and case formulation session 

1 ประเมินอาการโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยและความคิดอยากตาย 

2 ประเมินโรคทีพบร่วม 

3 ประเมินความเหมาะสมในการทําจิตบําบดัแบบ CBT ของผู้ป่วย 

4 อธิบายบทบาทของผู้ป่วยในการรักษา 

5 อธิบายความสําคญัของการบ้าน 

4 หาข้อมลูเพิมเติมเพือการทํา case formulation 

Session 1 

1 ตงั agenda และอธิบายเหตผุลของ agenda 

2 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้าทีผู้ป่วยประสบอยู ่

3 ถามข้อมลูของผู้ป่วยเพิมเติมเพือนําไปใช้ในการทํา case conceptualization 

4 ค้นหาปัญหาผู้ป่วยและตงัเป้าหมายร่วมกนั 

5 ให้ความรู้เกียวกบั Cognitive model  

6 ให้ความรู้เกียวกบัโรคซึมเศร้า 

7 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

8 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework  

บนัทึกอารมณ์และกิจกรรมทีผู้ป่วยทําในแตล่ะวนั 

 

Session 2 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 เริมแสดงให้ผู้ป่วยให้ความสมัพนัธ์ของความคดิ อารมณ์ พฤติกรรม อาการ จากประสบการณ์ของผู้ป่วย 

5 นําข้อมลูทีได้เพิมเติมมาปรับ case conceptualization 

6 อภิปรายการทํา Activity scheduling มุง่เน้นให้เกิด pleasure and mastery activity ให้มากขนึ 

7 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

8 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework  

ให้ผู้ป่วยกลบัไปทํา pleasure and mastery activity ตามทีได้คยุกนัและบนัทึกมา 

ให้ผู้ป่วยบนัทกึสถานการณ์ทีผู้ป่วยรู้สกึเศร้าและอยากจะมาคยุกนัในครังหน้า 
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Session 3 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ค้นหา negative automatic thought ทีมีความเกียวข้องกบัสถานการณ์ทีทําให้ผู้ป่วยมีอารมณ์เศร้า 

ชีให้เหน็ cognitive model    

5 ให้ความรู้เกียวกบั automatic thought  

6 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

7 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Pleasure and mastery activity และบนัทึก 

Negative automatic thought record 

อา่นเรือง automatic thought 

 

Session 4 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 เริมฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought 

6 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

7 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework  

Pleasure and mastery activity และบนัทึก 

Negative automatic thought record 

 

Session 5 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และผู้ รักษาเริม challenge automatic thought นนัๆ  

5 ชีให้เห็นถึงอารมณ์ทีเปลียนแปลงหลงัจากการ challenge 

6 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

7 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 
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Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge 

 

Session 6  

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และเริมฝึกผู้ป่วยให้ challenge automatic thought 

นนัๆ  

5 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

6 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge 

 

Session 7 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย challenge automatic thought นนัๆ  

5 เริมหา underlying depressogenic assumption โดยใช้ downward arrow technique 

6 ให้ความรู้ผู้ป่วยเรือง underlying assumption และผลของ assumption ตอ่การเกิด negative 

automatic thought 

7 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

8 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge 

ให้ผู้ป่วยอา่นเรือง underlying assumption 

 

Session 8 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย challenge automatic thought นนัๆ  
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5 ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และเริม challenge assumption 

6 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

7 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge   

ค้นหา depressogenic assumption และ challenge assumption 

 

Session 9 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย challenge automatic thought นนัๆ  

5 ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และฝึกผู้ป่วยให้ challenge assumption 

6 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

7 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge 

ค้นหา depressogenic assumption และ challenge assumption 

 

Session 10 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย challenge automatic thought นนัๆ  

5 ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และให้ผู้ป่วย challenge assumption 

6 เกรินนําเรืองการ terminate การรักษา 

7 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

8 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge 

ค้นหา depressogenic assumption และ challenge assumption 
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Session 11 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย challenge automatic thought นนัๆ  

5 ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และให้ผู้ป่วย challenge assumption 

6 พดูเรืองการ terminate การรักษาและถามปฏิกิริยาของผู้ป่วย 

7 ให้การบ้านและอธิบายวตัถปุระสงค ์

8 สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Homework 

Negative automatic thought record และให้ผู้ป่วย challenge  

ค้นหา depressogenic assumption และ challenge assumption 

 

Session 12 

1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2 ตงั agenda 

3 ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านทีทําและแก้ไขอปุสรรค 

4 สรุปสิงทีได้เรียนรู้จากการรักษา 

5 ทํา therapy blueprint ร่วมกบัผู้ป่วย 

6 relapse prevention 
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บทที 4 

 

คาํอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการทาํ CBT ในโรคซึมเศร้า 
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คาํอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการทาํ CBT ในโรคซมึเศร้า 

 

 

1. Case formulation 

 

การทํา  Case formulation ในการทําจิตบําบดัแบบ CBT  คือ การใช้ CBT model เพือทีจะ 

1. บรรยายปัญหาของผู้ รับการบําบดัทีเกิดขนึในปัจจบุนั 

2 .อธิบายวา่ปัญหาตา่งๆเหลา่นีเกิดขนึได้อย่างไร 

3 .วิเคราะห์ถึงกระบวนการทีทําให้ปัญหาเหลา่นียงัคงดําเนินอยู ่

การทํา case formulation และการวางแผนการรักษาในการทําจิตบําบดัแบบ CBT นนัมกัเน้น

กระบวนการทีทําให้ปัญหาตา่งๆยงัคงดําเนินอยู ่ (maintaining processes) ดงันนั การรักษาด้วย CBT จึง

เน้นทีปัญหา “here and now”  เป็นสว่นใหญ่ อยา่งไรก็ตามประวตัิหรือพฒันาการในอดีตก็มีความ

เกียวข้องเช่นกนั 

 

กระบวนการประเมิน (The process of assessment) 

การประเมินในการรักษาแบบ CBT  มีจดุประสงคเ์พือสร้าง formulation    ทีเป็นทียอมรับทงัฝ่ายผู้

บําบดัและผู้ รับการบําบดั โดยผู้บําบดัจะพยายามทําความเข้าใจข้อมลูทีได้จากผู้ป่วยตลอดเวลา เพือค้นหา

วา่กระบวนการอะไรทียงัคงทําให้ปัญหาดําเนินอยู่ ถ้ามีข้อมลูเพิมเติม  formulation    ทีได้ก็จะถกู

ปรับเปลียนจนกระทงัผู้บําบดัรู้สกึวา่  formulation   ทีได้มีความเพียงพอแล้ว หลงัจากนนัจะเริมอภิปราย

ร่วมกบัผู้ รับการบําบดัเกียวกบั formulation    ทีได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมลูทีได้เพิมเติมในขณะทีการรักษายงั

ดําเนินไปก็อาจนํามาเพิมเติมหรือปรับเปลียน formulation   ได้ 

 

การประเมินปัญหาปัจจุบัน(Assessing current problem) 

1. การบรรยายปัญหา( Problem description) 

ขนัแรกผู้บําบดัจะนําปัญหาตา่งๆมาเรียงเป็นหวัข้อ (problem list) จากนนัจะพยายามหาภาพทีชดัเจน

ให้ได้วา่ปัญหาทีแท้จริงคืออะไรในระดบัตา่งๆ โดยการพยายามทําให้ปัญหาจําเพาะและแตกย่อยลงไป

ใน 4 ระบบดงันี 

1.1 Cognitions เชน่ ความคิดทีเป็นคําพดูหรือเป็นภาพตา่งๆทีผา่นเข้ามาในใจของผู้ รับการบําบดัใน

ขณะทีเกิดปัญหานนั 

1.2 Emotions หรือ Affect  เช่น อารมณ์ความรู้สกึทีเกิดขนึกบัผู้ รับการบําบดั 

1.3 Behavior เช่น พฤตกิรรมทีผู้ รับการบําบดักระทําหรือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ รับการบําบดั

ทีมองเหน็ได้จากภายนอก 

1.4 Physiological changes or bodily symptoms  เช่น อาการตา่งๆทางระบบประสาทอตัโนมตั ิ
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2. Triggers and modifying factors ในปัญหาปัจจบุนั 

ในการถามคําถาม ผู้บําบดัต้องพยายามหาปัจจยัทีสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาในปัจจบุนัด้วย 

 Triggers  ได้แก่ ปัจจยัทีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาไมว่า่มากหรือน้อย 

 Modifiers   ได้แก่ บริบท (context) ทีมีผลตอ่ความรุนแรงของปัญหา 

ประโยชน์ของข้อมลูเกียวกบั Triggers และ Modifiers ได้แก ่

2.1.ทําให้ผู้บําบดัได้แนวทางเกียวกบัความเชือ (beliefs) ของผู้ รับการบําบดั และกระบวนการทีทําให้

ปัญหายงัดําเนินอยู ่

2.2. เป็นประโยชน์ตอ่การรักษา 

3. ผลทีเกิดขนึจากปัญหาปัจจบุนั(consequences) 

สิงสําคญัอีกอย่างในการประเมินปัญหาปัจจบุนั คือ การมองหาผลทีเกิดขนึจากปัญหานนัๆ โดยสํารวจ

ในด้านตา่งๆ 4 ด้าน 

3.1.ปัญหาทีเกิดขนึมีผลกระทบอย่างไรตอ่ชีวิตของผู้ รับการบําบดั ผู้ รับการบําบดัมีชีวิตเปลียนแปลงไป

อย่างไร 

3.2 .บคุคลทีมีความสําคญัตอ่ผู้บําบดัตอบสนองอย่างไรตอ่ปัญหาทีเกิดขนึ 

3.3 .ผู้ รับการบําบดัใช้วิธีอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาและประสบความสําเร็จมากแคไ่หน 

3.4 .ผู้ รับการบําบดัใช้ยาหรือสารเสพติดเพือแก้ปัญหาหรือไม่ 

 

กระบวนการทีทาํให้ปัญหายังดําเนินอยู่ ( Maintaining processes) 

สิงสําคญัมากในการประเมินปัญหาและ formulation คือ การพยายามหากระบวนการทีทําให้

ปัญหายงัดําเนินอยู่ กระบวนการเหลา่นีมกัมีลกัษณะเป็นวงจรอบุาทว์(vicious circle ) 

วงจรตอ่ไปนีเป็นวงจรอบุาทว์ทีพบบ่อยๆ 

1. Safety behaviors 

2. Escape/avoidance 

3. Reduction of activity 

4. Catastrophic misinterpretation 

5. Scanning or hypervigilance 

6. Self-fulfilling prophesies 

7. Performance anxiety 

8. Fear of fear 

9. Perfectionism 

10. Short-term rewards 
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การประเมินประวตัิในอดีตและพัฒนาการของปัญหา 

หลงัจากทีพิจารณา maintaining processes สิงตอ่ไปคือการมองไปยงัประวตัิในอดีตของผู้ รับการ

บําบดัและพฒันาการของปัญหา การประเมินในสว่นนีมีจดุประสงค์เพือค้นหา vulnerability factors, 

precipitating factors และ modifying factors 

Vulnerability factors  คือประวตัิใดๆในอดีตทีอาจจะทําให้ผู้ รับการบําบดัมีความเปราะบาง เสียง

ตอ่การเกิดปัญหา ทงันี ผู้ รับการบําบดัทีมี vulnerability factors  ไมจํ่าเป็นต้องเกิดปัญหาเสมอไป ในแง่ 

CBT นนั vulnerability factorsมกัหมายถึงปัจจยัทีพฒันาจนทําให้เกิดความเชือ(belief)    ไมว่า่จะเป็น 

assumption   หรือ core belief   

Precipitants  หมายถึง เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีกระตุ้นให้เริมเกิดปัญหา ถึงแม้บางครังมี

เหตกุารณ์อย่างเดียวทีกระตุ้นให้เกิดปัญหาแตพ่บวา่สว่นใหญ่มกัมีหลายๆเหตกุารณ์ทีทําให้เกิด

ความเครียดในระยะเวลาสนัๆ 

Modifiers  เชน่เดยีวกบั modifiers ในปัญหาปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์แกก่ารรักษาถ้าสามารถ

ค้นหา modifiers ทีเกิดขนึในตลอดช่วงเวลาทีปัญหาเกิดขนึและดําเนินอยู่ อาจพบ modifiers  ในช่วงเวลา

ทีปัญหาดีขนึหรือช่วงเวลาทีปัญหาแย่ลงอย่างรวดเร็ว 

 

2. การกาํหนดหัวข้อพดูคุย (Agenda Setting) 

 

CBT เป็นจิตบําบดัทีมีการจํากดัเวลา  โดยในผู้ป่วยซึมเศร้าทวัไปทีไมไ่ด้มีปัญหาบคุลิกภาพร่วม

ด้วยมกักําหนดจํานวนครังในการบําบดัเบืองต้นไว้ประมาณ 12-16 sessions   เน้นให้การบําบดัทีเป็น

รูปแบบชดัเจน (structured) เพราะฉะนนัการใช้เวลาร่วมกนัในชวัโมงบําบดัระหวา่งผู้บําบดั (therapist) กบั

ผู้ รับการบําบดั (client) ให้เกิดประโยชน์สงูสดุจึงเป็นเป้าหมายสําคญั โดยเน้นให้ผู้ รับการบําบดัมีบทบาท

และมีสว่นร่วมในการบําบดั และเน้นให้มีการปรึกษาร่วมกนัระหวา่งผู้บําบดัและผู้ รับการบําบดัเพือให้บรรลุ

เป้าหมาย  จึงต้องมีการกําหนดเรืองของการพดูคยุกนัในชวัโมงบําบดั (session) ตงัแตเ่ริมต้นของชวัโมงนนั 

ๆ ซึงก็คือการกําหนดหวัข้อพดูคยุ (agenda  setting)  โดยหวัข้อพดูคยุทีดีควรเป็นความเห็นทีสอดคล้อง

จากตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ รับการบําบดัและผู้บําบดั  ปกติจะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในช่วงเริมต้นของ 

session เพือกําหนดหวัข้อในการพดูคยุกนัในแตล่ะ session นนั 

 

ขันตอนของการกําหนดหัวข้อพูดคุย 

 ขันแรก ควรเริมจากการทีผู้บําบดัถามผู้ รับการบําบดัวา่เรืองอะไรทีผู้ รับการบําบดัคิดวา่เป็น

เรืองสําคญัทีจะนํามาพดูคยุกนัใน session นนั  โดยทีอาจเน้นไปในเรืองทีเพิงเกิดขนึในสปัดาห์ทีผา่นมา

หรือเรืองทีเกิดขนึในชีวิตทีคดิวา่เป็นปัญหาสําคญั 

    ขันทีสอง คือผู้บําบดัแนะนําเรืองทีตวัเองคิดวา่สําคญั ทงันีมีข้อควรระวงัวา่หากผู้บําบดัเป็นคน

เริมต้นก่อนในการเสนอเรือง ผู้ รับการบําบดัก็อาจจะรู้สกึวา่เรืองตวัเองไมสํ่าคญั ซึงเป็นปรากฏการณ์ทีพบ
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ได้บ่อย ๆ ในผู้ป่วยไทยทีมกัจะมีความเกรงใจแพทย์หรือผู้บําบดั ทําให้โอกาสทีผู้ รับการบําบดัจะนําเสนอ

เรืองของตนเองน้อยลง  ดงันนัการให้ผู้ รับการบําบดัเป็นคนเริมต้นก่อนอาจช่วยลดความรู้สกึนีได้ 

ขนัทีสาม คือการจดัเรียงลําดบัความสําคญัของหวัข้อพดูคยุร่วมกนั (prioritizing) โดยหวัข้อ

สําคญัหรือเร่งดว่นควรนํามาพดูคยุก่อน 

    ขันทีสี  เลือกหวัข้อเรืองพร้อมทงักําหนดเวลาแตล่ะเรืองวา่จะคยุกนัประมาณกีนาทีในแตล่ะ

เรือง  

 

เนือเรืองทีมักจะอยู่ในหัวข้อพูดคุย ได้แก่เรืองดงันี 

ประเด็นแรก คือการทบทวนเรืองทีผา่นมาในสปัดาห์สนั ๆ  เพราะหากใช้เวลากบัเรืองนนันาน

เกินไปจะทําให้เวลาสําหรับเนือหาหลกัหมดไป   จึงควรเริมจากทบทวนเรืองทีผา่นมาสนั ๆ  ทงันีกรณีทีผู้ รับ

การบําบดับางคนยงัไมพ่ร้อมหรือยงัไมเ่ข้าใจกระบวนการ  ก็มกัจะไมส่ามารถทบทวนเรืองให้สนัได้  ซึงมกั

พบปัญหานีเกิดขนึได้เสมอ  ผู้บําบดัจงึมีหน้าทีขดัจงัหวะอย่างสภุาพ  สรุปประเดน็สําคญั  และอธิบายให้

ผู้ รับการบําบดัทราบวา่  จดุประสงคห์ลกัคือการมาเริมกําหนดหวัข้อการพดูคยุร่วมกนั 

ประเด็นทีสอง ทีมกัจะอยู่ใน agenda คือทบทวน session ทีผา่นมาวา่มีเรืองบางเรืองทียงัมี

ประเดน็ตกค้าง  ซงึอาจจะนํามาเป็นประเดน็สนทนาในครังนีได้ 

ประเด็นทีสาม คือการประเมินอารมณ์ในปัจจบุนั  ซึงสามารถกระทําได้ในสองลกัษณะ คือแบบไม่

เป็นทางการ  โดยถามด้วยคําถามเช่น ช่วงทีเราไมไ่ด้เจอกนั คณุมีอารมณ์เปลียนแปลงไปอย่างไรบ้าง ให้

ช่วยเลา่ให้ฟัง หรือมีปัญหาใดบ้างทีต้องการให้นํามาเป็นประเดน็ในการพดูคยุวนันี   สว่นแบบเป็นทางการ

จะมีการประเมินอารมณ์ในรูปแบบทีชดัเจนด้วยตวัวดัทีได้มาตรฐาน  เช่น Beck Depression Inventory  

หรือแบบประเมินโรคซึมเศร้าชนิดอืน 

ประเด็นทีสี คือการทบทวนการบ้าน ซึงอาจจะคาบเกียวกบัเนือหาหลกัทีจะพดูคยุกนัในวนันนั  ผู้

บําบดัอาจดงึประเดน็สําคญัทีมาจากการบ้านของผู้ป่วยมาเป็นหวัข้อพดูคยุได้ 

ประเด็นทีห้า คือประเดน็หลกัทีจะพดูคยุกนัในวนันนั ซึงอาจเป็นประเดน็ทีเกียวกบัอาการของโรค 

เช่น อารมณ์เศร้า  ความกงัวล ปัญหานอนไมห่ลบั หรืออาจเป็นปัญหาทีเกิดขนึจากผลกระทบภายนอกใน

ปัจจบุนั เช่น ปัญหาเรืองความสมัพนัธ์  โดยทวัไปแล้วประเดน็หลกั (main topic) ทีจะนํามาพดูคยุกนัไม่

ควรเกิน 2 เรืองในแตล่ะครังทีพดูคยุกนั เพราะการกําหนดเรืองพดูคยุทีมากเกินไปอาจทําให้ไมไ่ด้ประโยชน์

เตม็ทีจาก session นนั 

ประเด็นทีหก คือประเดน็เรืองการบ้าน มีคําแนะนําวา่ในการกําหนดช่วงระยะเวลาแตล่ะ session 

นนั  ควรเผือเวลาไว้เพือพดูคยุเรืองการบ้านอย่างน้อยประมาณ 10 นาที 

เรืองสุดท้าย ก็คือการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั( feedback) ซึงอาจจะเป็นการถามผู้ รับการบําบดั

เกียวกบัความรู้สกึตอ่ประสบการณ์ทีเขาได้ในชวัโมงบําบดั  โดยอาจพดูคยุกบัผู้ รับการบําบดัวา่  “การให้

ข้อมลูสะท้อนกลบัจะเป็นประโยชน์มาก ถ้าคณุสามารถให้ข้อมลูวา่คณุรู้สกึอย่างไร  หรือได้อะไรจากชวัโมง
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บําบดั ซึงในระยะแรกอาจเป็นเรืองยาก  แตถ้่าคณุได้พดูถงึความรู้สกึทีแท้จริงไมว่า่จะในทางบวกหรือ

ทางลบก็ตามจะช่วยให้ เราทงัสองได้ปรับปรุงการบําบดัครังตอ่ไปให้ได้ประโยชน์มากขนึและเข้าใจกนัมาก

ขนึ  รวมทงัมีแนวโน้มวา่จะสามารถแก้ปัญหาร่วมกนัไปได้ดียิงขนึ”   ซึงจะเป็นการบอกประโยชน์ของการให้

ข้อมลูสะท้อนกลบัให้ผู้ป่วยได้ทราบ 

 

การจัดเรียงลาํดับความสําคัญของหัวข้อพูดคุย (Prioritizing Agenda)  

ปัจจยัทีนํามาใช้จดัลําดบัความสําคญัของปัญหาได้แก ่

1. เรืองทีมีความเสียงตอ่ผู้ป่วยหรือผู้ อืน เช่นการมีความคดิฆ่าตวัตายหรืออยากทําร้ายผู้ อืน  

โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าเรืองนีมีสว่นเกียวข้องกบัเดก็และเยาวชนจะต้องถกูจดัลําดบัความสําคญัสงูทีสดุ 

2.  เรืองทีเป็นปัญหาเร่งดว่น เชน่ กําลงัมีการเปลียนงาน หรือตกงาน หรือกําลงัจะมีการสอบเกิดขนึ 

3. จดัลําดบัตามความเกียวข้องของเรืองนนัตอ่อารมณ์ (level of distress) โดยเรืองทีมีผลกระทบ

ตอ่อารมณ์มากกวา่ หรือสร้างทกุข์ให้กบัผู้ป่วยมากกวา่  ควรจดัเป็นลําดบัต้น 

4.  ความสอดคล้องกบั case formulation หรือสอดคล้องกบัผู้ป่วยทีผู้บําบดัคดิวา่น่าจะเป็น

ประโยชน์ ก็จะถกูให้ลําดบัสงูขนึ 

5. แนวโน้มของโอกาสทีจะเกิดความเปลียนแปลงขนึ  คือกรณีทีเนือหาทีจะพดูคยุกนันนัไมส่ามารถ

ทีจะเปลียนแปลงได้หรือเปลียนคอ่นข้างยาก  ก็อาจให้ลําดบัความสําคญัลดลง 

6.  ความสอดคล้องกบัทกัษะทีผู้ป่วยควรได้รับรู้  หากเรืองใดมีเนือหาสอดคล้องมากกวา่กค็วรจดั

ให้มีลําดบัความสําคญัสงูกวา่ 

 

ประเด็นทีน่าสนใจในการจัดลาํดับความสาํคัญของหัวข้อ 

1. ในช่วงแรก ๆ ของการบําบดัหรือ session ต้น ๆ  ควรหลีกเลียงปัญหาทียุ่งยากซบัซ้อน  และมี

ผลตอ่อารมณ์มากๆ  ทงันีเนืองมาจากวา่ผู้ รับการบําบดัเองก็ยงัมีทกัษะไมเ่พียงพอในการ

แก้ปัญหา ถ้านําเรืองซบัซ้อนมาพดูคยุตงัแตแ่รกๆ  ก็อาจจะทําให้ไมเ่กิดผลดีตอ่การรักษา 

2. อีกประเดน็ทีควรหลีกเลียงคือ  ปัญหาทีสอดคล้องโดยตรงกบั  core belief  คือความเชือในเบือง

ลกึของผู้ รับการบําบดั  ซงึเปลียนแปลงได้คอ่นข้างยาก เพราะฉะนนัการเริมต้น session แรก ๆ  

แล้วผู้บําบดัพยายามจะปรับ core  belief  ก็อาจจะมีการตอ่ต้านจากผู้ รับการบําบดั  ซงึอาจมี

ผลเสียกบัการรักษา 

3. อีกประเดน็ทีควรให้ความสนใจคือ ทกุครังทีมีการตกลงกนัเรืองหวัข้อของการพดูคยุในชวัโมง

บําบดั ต้องคํานึงถึงการมีสว่นร่วมของผู้ รับการบําบดัเสมอเพราะ CBT นนัเน้นการร่วมมือกนัใน

การรักษา (collaboration) เป็นหวัใจสําคญั  ดงันนัถ้าระหวา่งพดูคยุแล้วผู้ รับการบําบดัเกิดนึก

ขนึได้วา่มีเรืองสําคญัมากทีลืมกําหนดไว้ตงัแตต้่น  ก็อาจตกลงร่วมกนัทีจะเปลียนเรือง ณ เวลา

นนัได้เลย 
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4. อีกกรณีหนึงทีพึงให้ความสนใจก็คือควรจะมีการสรุปประเดน็เป็นช่วง ๆ (capsule summary) 

โดยอาจกระทําประมาณทกุ 10 นาที   วา่ผู้ รับการบําบดัได้อะไรบ้าง และผู้บําบดัเองเข้าใจ

ตรงกนัหรือไม ่ ก่อนทีจะเปลียนเรืองไปสูห่วัข้ออืน ๆ ตอ่ไป 

 

ปัญหาส่วนใหญ่ทีพบในการกาํหนดหัวข้อพดูคุย 

1. การ กําหนดหวัข้อทีไมช่ดัเจน คืออาจกว้างเกินไป เชน่ ผู้ รับการบําบดัอาจเสนอวา่ต้องจะคยุกนั 

เรือง “ปัญหาครอบครัว”  ซึงเป็นหวัข้อทีกว้างมาก  ผู้บําบดัควรช่วยตกีรอบในชดัเจนขนึโดยการถาม

เพิมเตมิวา่เป็นปัญหาครอบครัวในแง่ไหน เป็นเรืองเกียวกบัอะไรหรือเกียวกบัใคร  

2. การกําหนดหวัข้อมากเกินไปในการพดูคยุกนัในแตล่ะครัง ซึงจะได้รับประโยชน์น้อยลง เนืองจาก

เวลาจะถกูแบ่งลงไปในแตล่ะเรืองจนทําให้ไมไ่ด้เนือหาทีชดัเจน   

3.  การไมเ่รียงลําดบัความสําคญั คือพดูคยุกนัไปเรือยๆ โดยไมไ่ด้เรียงลําดบัวา่เรืองใดทีควรจะพดู

ก่อน หรือพดูทีหลงั 

4.  การเริมต้นพดูคยุโดยไมไ่ด้กําหนดหวัข้อ  ซึงเป็นปัญหาทีพบได้บ่อยมาก  ผู้บําบดัควรพยายาม

ขดัจงัหวะอย่างสภุาพ แล้วชีแจงให้เห็นความสําคญัของการกําหนดหวัข้อพดูคยุ  แล้วฝึกไปเรือย ๆ จนเกิด

ทกัษะ 

5.  บางกรณีผู้บําบดัเริมต้นบอกหวัข้อสนทนาไปก่อนซงึทําให้ผู้ รับการบําบดัเกิดความไมม่นัใจใน

การเสนอหวัข้อของตวัเองเพิมเติม ฉะนนัควรให้ผู้ รับการบําบดัเป็นคนเริมก่อน แตท่งันีและทงันนั ก็ขนึกบั

ความสมัพนัธ์ของผู้บําบดักบัผู้ รับการบําบดัด้วย  

6. ความเข้าใจทีไมต่รงกนัระหวา่งผู้บําบดักบัผู้ รับการบําบดั  ฉะนนัควรมีการพดูคยุเพือให้เข้าใจ

สอดคล้องกนั เช่นในกรณีปัญหาครอบครัว ผู้ รับการบําบดัอาจจะบอกเพียงวา่เป็นปัญหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งเขากบัคูส่มรส  แตเ่พือป้องกนัความเข้าใจผิดผู้บําบดัควรถามตอ่วา่ เรืองอะไร เกิดขนึได้อย่างไร มี

ความรุนแรงแคไ่หน เป็นต้น ทงันีควรต้องมีการทําความเข้าใจให้ตรงกนัก่อนทีจะเริมต้นพดูคยุหวัข้อนนั 

7.  การเปลียนเรืองไปโดยทีไมไ่ด้มีการพดูคยุ และตกลงกนั ระหวา่ง 2 คน คือผู้บําบดัและผู้ รับการ

บําบดัก็นบัเป็นอีกปัญหาหนึงทีพบได้บ่อย  ทําให้ไมเ่กิดข้อสรุปทีชดัเจนในเรืองทีเดิมกําลงัพดูคยุอยูน่นั  ผู้

บําบดัจึงควรมีสมาธิติดตามเรืองให้ดี  และพร้อมทีจะกําหนดทิศทางการสนทนาให้มีเป้าหมายและเป็น

ประโยชน์ 

 

3. การตังเป้าหมายของการบาํบัด (Goal Setting) 

 

การตงัเป้าหมายเป็นวิธีการหนึงทีช่วยให้การบําบดัเห็นผลได้ในเวลาทีกําหนด โดยผู้บําบดัและผู้ รับ

การบําบดัช่วยกนัตงัเป้าหมาย เพือให้มีจดุมุง่หมายร่วมกนั ทําให้เหน็ภาพได้วา่ การบําบดันนัจะดําเนินไป

อย่างไร โดยเป้าหมายนนัจะต้องเกียวพนักบัผู้ รับการบําบดั และผู้บําบดัจะเป็นผู้เข้าไปช่วยให้เกิดเป้าหมาย
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นีขนึมา สิงสําคญัในการตงัเป้าหมายคือ การเน้นเป้าหมายทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงได้ เพราะจะช่วย

ผู้ รับการบําบดั    

 เกิดความหวงั  

 ลดความรู้สกึทีช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้ ในเรืองทีผู้ รับการบําบดัเผชิญอยู่ ทีคิดวา่เป็นเรืองทีไม ่

สามารถผา่นพ้นไปได้   

 ทราบได้วา่การบําบดัจะจบลงได้หรือไม ่ อย่างไร 

 

การตังเป้าหมาย  

เป้าหมายทีดี ควรมีลกัษณะสําคญั 5 ประการ ตามอกัษรย่อในภาษาองักฤษวา่ ‘SMART’   

1. มีความจําเพาะเจาะจง (Specific)  

2. วดัได้ (Measurable) 

3. ทําได้ (Achievable) 

4. อยู่บนพืนฐานแห่งความเป็นจริง (Realistic) 

5. มีกรอบของเวลา (Time frame)    

 

เป้าหมายทีจําเพาะเจาะจง เป็นการย่อยเอาเป้าหมายรวมให้เล็กลงไป ทําให้ผู้ รับการบําบัดรู้สึกว่า

ควบคมุได้  จดัการได้ ฉะนนั การตงัคําถามอาจจะเริมต้นด้วยคําถามทวัๆไปก่อน เช่น   

- อยากให้การบําบดัจบลงอย่างไร หรือ 

- คณุจะรู้ได้อย่างไรวา่การบําบดัสําเร็จ หรือ 

- เมือยตุกิารบําบดัแล้ว ชีวิตคณุจะมีอะไรทีตา่งไปจากตอนนี    

ตวัอย่างในการพดูคยุกบัผู้หญิงคนหนึงทีรู้สกึวา่ ชีวิตเธออยู่กบัความกงัวลในเรืองสขุภาพ เชน่  

       ผู้ รับการบําบดั :  คณุจะรู้ได้อย่างไรวา่ การบําบดันีดีขนึแล้ว คณุจะมีอะไรทีแตกตา่งออกไปบ้าง    

       ผู้ รับการบําบดั :  ดิฉนักจ็ะหยดุทีจะเช็คปอด จะไมค่ิดถงึเรืองมะเร็งตลอดเวลา จะไมทํ่าให้คนใน

ครอบครัวเบือหน่ายรําคาญ และจะไปเยียมคนไข้ทีโรงพยาบาลให้ได้ และกจ็ะไมห่วนัไหวกบัทกุครังทีมีคน

พดูถึงเรืองมะเร็ง  

ซึงในช่วงการบําบดันนั ผู้ รับการบําบดัมกัจะกลา่วถึงตวัเองว่า “จะไม่ทําอย่างนัน จะไม่ทําอย่างนี  

จะไม.่...”  มากกว่าทีจะบอกว่า ตนเองจะเป็นอย่างไรหรือทําอะไร  ซึงก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบตายตวั 

เช่น จะไมต่ืนตกใจ จะไมไ่ปเช็คปอด จะไมไ่ปพดูกบัญาติเรืองมะเร็ง เป็นต้น  ฉะนนั ผู้บําบดัก็อาจจะให้ผู้ รับ

การบําบดัเลา่วา่ อยากจะให้เป็นอย่างไร หรือมีอะไรทีเขาต้องการจะทํามากกวา่ทีจะบอกวา่ เขาอยากจะหนี

จากอะไร  

เทคนิคหนึงทีอาจจะใช้ได้ดีคือ Miracle Question เป็นการตงัคําถามเหมือนมีสิงมหศัจรรย์เกิดขนึ   

ตวัอย่างเชน่ “สมมตุิวา่ คณุเผลอหลบัไปแล้ว เกิดสิงมหศัจรรย์ขนึมา คือปัญหาทงัหมดของคณุนนัหายไป
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หมดเลย แตค่ณุก็ไมรู้่วา่เกิดอะไรขนึ เพราะคณุหลบัอยู่ แตพ่อตืนขนึมาตอนเช้า ชีวิตยงัคงดําเนินตอ่ไป  

คณุจะรู้ได้อย่างไรวา่เกิดความเปลียนแปลงขนึกบัชีวิต และคณุจะสงัเกตเหน็อะไรทีแตกตา่งจากเดิมที

เป็นอยู่ หรือคนอืนจะเห็นอะไรทีบอกวา่ มีสิงมหศัจรรย์เกิดขนึ?”  

ผู้หญิงคนนีอาจจะตอบวา่ เธอก็คงจะเก็บผลการตรวจเต้านมได้นานเป็นเดือนๆโดยไมรู้่สกึอะไร  

หรืออาจจะพดูกบัสามีในเรืองอืนๆอย่างน้อย 95% มากกวา่ทีจะพดูคยุเรืองอาการของตนเอง  และจะไป

เยียมญาติทีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และถ้าเธอมีอาการกําเริบ เธอก็จะทําใจให้สงบได้ และถ้าจะวดั

ความก้าวหน้าก็อาจจะถามวา่ “คณุพอทีจะไลเ่รียงเป็นขนั ๆ ถึงการเปลียนแปลงคอ่ยเป็นคอ่ยไปทีเกิดขนึได้

ไหม หรือมีสญัญาณอะไรเป็นสญัญาณแรกทีบอกวา่ จะมีความก้าวหน้าขนึหรือดีขนึ?”  

 

เป้าหมายทีอยู่บนพืนฐานแห่งความเป็นจริง  ผู้บําบดัควรจะแนใ่จวา่ เป้าหมายทีตงัไว้สามารถเป็นจริง

ได้ บางครัง ผู้ รับการบําบดัตงัเป้าหมายทีสดุขวั เช่น ผู้รับการบําบดัทีมีปัญหาด้านทกัษะทางสงัคม อาจ

ต้องการทีจะหาคูชี่วิตให้ได้ทนัทีหลงัจบการบําบดั  หรือเป้าหมายทีตงัไว้อาจมีความจํากดัมากจนเกินไป 

เช่น ผู้ รับการบําบดัทียําคิดยําทํา อาจตงัเป้าหมายวา่ จะลดการล้างมือให้ได้นานถึงสีชวัโมงตอ่วนั หรือผู้ รับ

การบําบดัและผู้บําบดัยงัไมเ่ห็นพ้องต้องกนั เชน่ คูส่มรสอยากให้ผู้บําบดัเห็นดเีหน็งามทีจะยกความ

รับผิดชอบให้ตกอยูก่บัอีกฝ่ายหนึง ผู้บําบดัอาจจะคอ่ย ๆ เจรจาเพือให้ผู้ รับการบําบดัตงัเป้าหมายในสิงที

เขาทําได้ หรือหวงัในสิงทีควรจะหวงั เพือให้เป้าหมายทีตงัไว้สามารถสมัฤทธิผลได้  

   สิงสําคญัอีกประการหนึงคือ การตงัเป้าหมายจะต้องเน้นทีการเปลียนแปลงตวัเอง มากกวา่ทีจะ

เปลียนแปลงคนอืน  ขณะเดยีวกนัควรคํานึงถึงทรัพยากรทีมีอยู่ทีจะช่วยให้เป็นจริงขนึมาได้ เช่น ฐานะ

การเงิน  ทกัษะ ความมุง่มนั และเวลาทีมีอยู่  

 

การจัดลาํดับความสาํคัญของเป้าหมาย ควรเลือกเป้าหมายทีทําได้ก่อน  ทําแล้วเหน็ผลได้เร็ว  เพือให้

คนไข้เกิดความรู้สกึวา่มีความหวงั นอกจากนี ควรคํานงึถงึเรืองความเสียง ความเร่งดว่น ความสําคญั หรือ

ระดบัของความทกุข์ใจทีมีอยู่  และอาจจะพิจารณาเป้าหมายทีคดิวา่ อะไรทีมีความจําเป็นก่อน ก็อาจ

ตงัเป้าหมายนนัก่อน สว่นผู้บําบดัควรคํานึงถึงจริยธรรมควบคูก่นัไปด้วย 

 

4. การจัดตารางกิจกรรม (Activity Scheduling) 

 

การจดัตารางกิจกรรมเป็นเทคนิคอย่างหนึงทีนํามาใช้ใน CBT   เป็นเทคนิคง่ายๆ  ทีนํามา

ประยกุตใ์ช้เพือให้เข้าใจวา่ชีวิตประจําวนัของผู้ รับการบําบดัในแตล่ะวนัเป็นอย่างไร  ซึงในตารางตวัอย่างจะ

เป็นตารางสําหรับการบนัทึกในรอบ 1 สปัดาห์ (weekly)  ในแตล่ะวนัจะแบ่งเป็นช่วงละ 1 ชม. ตลอดทงัวนั 

โดยจะเป็นช่องเลก็ๆ ให้บนัทกึกิจกรรมสนัๆ   และให้ประเมินคะแนน (rate) ความรู้สกึเป็นสขุ (pleasure), 

ความรู้สกึสําเร็จ (achievement)  ซึงตวัตารางนนัเป็นเครืองมือหนึงทีทําให้ผู้บนัทกึได้เหน็ความเป็นจริงวา่

ชีวิตของเขาในแตล่ะวนัดําเนินไปอย่างไรบ้างผา่นทางการติดตาม (monitor) ตนเอง  และการรับรู้นีจะทําให้
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เกิดการค้นพบสิงทีเกิดขนึในตนเองในแตล่ะวนั ได้เห็นวา่ในแตล่ะวนัแท้ทีจริงแล้วเขาไมไ่ด้เศร้าไปทงัวนั  

แตจ่ะมีบางช่วงทีเขารู้สกึแตกตา่งออกไป   

การบนัทกึตารางกิจกรรมประจําวนันีเป็นเหมือนจดุเริมต้นทีทําให้ผู้ รับการบําบดัได้เหน็ และเริมที

จะเปลียนตวัเอง ซึงผู้ รับการบําบดัเองได้เหน็หลายสิงหลายอย่างเกิดขนึใน 1 วนัตงัแตเ่ช้าถึงเย็น  ทําให้เกิด

การตรวจสอบวา่กิจกรรมบางอย่างอาจไมมี่ความจําเป็นต้องทําเพราะไมก่่อให้เกิดประโยชน์  ในขณะที

กิจกรรมบางอย่างควรทําแตผู่้ รับการบําบดัอาจกระทําน้อยเกินไป  นอกจากนียงัได้เหน็วา่กิจกรรมในแตล่ะ

อย่างอาจสร้างความพึงพอใจทีแตกตา่งกนั  และสร้างความรู้สกึสําเร็จทีตา่งกนั  ความเข้าใจนีสามารถ

นําไปพิจารณากําหนดเป็นการบ้านของผู้ รับการบําบดัได้เป็นอย่างด ี  

ในกรณีผู้ รับการบําบดับอกไมไ่ด้วา่กิจกรรมอะไรทีทําให้เขามีความสขุในแตล่ะวนั  ผู้บําบดัอาจให้

ผู้ รับการบําบดัไปทดลองทํากิจกรรมบางอย่างแล้วจึงกลบัมาเลา่ถึงประสบการณ์ทีเกิดขนึก็ได้  การบนัทึก

กิจกรรมทีทําในแตล่ะวนัจะทําให้เห็นภาพคร่าว ๆ ในการวางแผนเปลียนแปลงตวัเอง  และได้มีแนวทางใน

การทดสอบสมมตฐิานความคิดของผู้ป่วย  การทดลองทํากิจกรรมอาจทําให้ผู้ รับการบําบดัเกิดมี negative 

automatic thoughts บางประการขนึซึงผู้บําบดัสามารถใช้กระบวนการทดสอบและเปลียนแปลงความคิด

ของผู้ รับการบําบดัให้ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงมากขนึ 

ในกรณีผู้ป่วยซึมเศร้ามกัพบอยูเ่สมอวา่การแนะนําให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมมาก ๆ มกัเป็นเรืองทีทําได้

ลําบากของผู้ป่วย  เนืองจากผู้ป่วยซึมเศร้ามีความออ่นไหวสงูเกียวกบัเรืองความล้มเหลว ซึงพฤติกรรม

บางอย่างก็เป็นพฤติกรรมทีผู้ป่วยต้องการหลีกเลียงหรือไมเ่ผชิญหน้าเพือไมใ่ห้ตวัเองเสียงตอ่ความล้มเหลว 

ประเดน็นีต้องอาศยัความเข้าใจของผู้บําบดัเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาไปทีละเรืองอย่างคอ่ยเป็นคอ่ย

ไป  เน้นการลงมือปฏิบตัิจริงเพือให้ผู้ รับการบําบดัเกิดความมนัใจมากขนึเรือย ๆ วา่เขาสามารถทําได้  สว่น

อีกปัญหาหนึงคือการให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขียนบนัทึกความสขุหรือความพึงพอใจ ซึงอาจพบวา่ 

1. ผู้ป่วยบางคนอาจนกึไมอ่อกวา่ความสขุของเขาอยู่ระดบัไหน  หรืออาจตอบรวม ๆ มาเลยวา่ไมมี่

ความสขุ  ซึงเป็นปัญหาทีผู้บําบดัจะต้องรู้และเตรียมตวัลว่งหน้า  และพยายามให้ผู้ รับการบําบดัได้มองเห็น

ให้ได้วา่แท้ทีจริงแล้ว “ความสขุ” ในทีนีหมายถึงอะไร  ตรงกบันิยามของความสขุอย่างทีเขาคิดไว้หรือไม ่  

2. สําหรับปัญหาของการให้ไปจดบนัทึกตารางกิจกรรมนี  บางครังอาจพบวา่แผนทีจะให้ไปปฏิบตัิ

อาจจะมีมาตรฐานแบบหนึงแล้วไมส่ามารถยืดหยุ่นได้  จึงควรพิจารณาถึงการปฏิบตัิอืนทีเป็นไปได้เพือใช้

ในสถานการณ์จริงๆ เพราะมาตรฐานของคนทวัไปอาจจะสงูเกินไปสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะฉะนนั

การเปลียนแปลงเพียงเลก็น้อยสําหรับผู้ป่วยซึมเศร้าอาจเป็นเป็นจดุเริมต้นทีสําคญัมากสําหรับความสําเร็จ

ในอนาคตของผู้ป่วย 

3.  แผนการทีคลมุเครือเกินไป  ไมส่ามารถเจาะจงได้วา่ผู้ รับการบําบดัจะต้องทําอะไร หรือมี

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการเปลียนแปลงอย่างไร  ซึงควรแก้ไขด้วยการอธิบายรายละเอียดให้ชดัเจน

ทีสดุ  รวมทงัควรลงมือฝึกปฏิบตัิใน session ถ้าเป็นสิงทีสามารถฝึกได้เพือให้ผู้ รับการบําบดัเกิดความมนัใจ

วา่เขาสามารถทําตามแผนนีได้จริง ๆ   
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ตารางกิจกรรมประจาํวัน 

 

 จนัทร์ 

 

องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

6-7        

7-8        

8-9        

9-10        

10-11        

11-12        

12-13        

13-14        

14-15        

15-16        

16-17        

17-18        

18-19        

19-20        

20-21        

21-22        

22-23        

23-24        

24-1        

1-2        

2-3        

3-4        

4-5        

5-6        
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5. การบ้าน (Homework) 

 

ในการบําบดัด้วย CBT มีหลกัฐานยืนยนัแนน่อนวา่ถ้าทํา Home work หรือทําการบ้านไปด้วย ก็จะ

ได้ประโยชน์มากกวา่ไมทํ่า    ถ้าผู้ รับการบําบดัได้ทําการบ้านไปด้วย การบําบดั ก็จะมีประโยชน์มาก เพราะ

เขาจะได้มีโอกาสกลบัไปคดิ  กลบัไปตรึกตรองในสิงทีพดูคยุกนัใน session   สิงทีสําคญัของการทํา

การบ้านคือทําให้ได้ข้อมลูเกียวกบัผู้ รับการบําบดัเพิมขนึ  นอกจากนียงัมีวตัถปุระสงคเ์พือเป็นแบบฝึกหดัให้

ผู้ รับการบําบดัทําการทดสอบในเรืองตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น automatic thought, พฤติกรรม, ความรู้สกึตา่ง ๆ 

ซึงจะนําไปสูก่ารเรียนรู้  และได้นําไปใช้นอกชวัโมงบําบดั   ในขณะเดยีวกนั การทําการบ้านก็เพิมการรู้จกั

พิทกัษ์สิทธิของตนเอง (assertiveness)  คือการสามารถเข้าหาความจริง การเข้าไปพิสจูน์ และรู้ด้วยความ

เป็นมนษุย์ทีทกุคนควรจะเป็นได้   

 ควรใช้เวลาในการพดูคยุถงึเรืองการบ้านประมาณ 5-10 นาทีในแตล่ะ session ช่วงท้ายชวัโมง   

สว่นการตรวจการบ้าน (Review homework) อาจกระทําในช่วงต้นของ session ตอ่ไป  การบ้านทีกําหนด

ขนึมาในแตล่ะครัง จะสอดคล้องกบัประเดน็หลกัทีได้จากการกําหนดหวัข้อพดูคยุ (agenda)  เช่นถ้า 

agenda กําหนดวา่เรืองทีจะคยุกนัคือการหา automatic thought ทีเป็นตวักระตุ้นทีทําให้เกิดความรู้สกึแย่  

การบ้านทีจะทําตอ่ในวนันนักจ็ะเป็นการตดิตาม (monitor) automatic thought ทีเกิดขนึในสถานการณ์

ตา่ง ๆ ระหวา่งสปัดาห์ 

การบ้านเป็นกระบวนการทีเป็น collaborative คือเป็นการทํางานร่วมกนัระหวา่งเราและผู้ รับการ

บําบดั  การกําหนดการบ้านจะต้องเป็นการตกลงร่วมกนั ไมใ่ช่คําสงัทีผู้บําบดัสงัผู้ รับการบําบดัให้กระทําซึง

มีโอกาสสงูทีผู้ รับการบําบดัจะตอ่ต้านไมร่่วมมือ  การบ้านทีดีมกัมีความหลากหลายไปตามการประเมิน

ปัญหาและประโยชน์ทีคาดผู้ป่วยจะได้รับ เช่นการแนะนําให้ผู้ป่วยอา่นหนงัสือทีสง่เสริมความเข้าใจตอ่การ

บําบดั  การทบทวนอดตีและเขียนเรียงความเป็นเรืองราว  การจดัตารางกิจกรรมและใช้ชีวิตตามตารางทีได้

ร่างไว้  การทดลองตามแผนการทดลองทีได้เตรียมไว้ (Behavioral experiment)  การบ้านควรเริมจากสิง

ง่ายก่อนแล้วคอ่ยเปลียนไปเป็นสิงทียากขนึและใช้ทกัษะมากขนึ เพือเพิมความรู้สกึของความสําเร็จของการ

ทําจิตบําบดัทีสําเร็จเป็นขนัเป็นตอนไป ซึงจะไปสอดคล้องกบัเป้าหมายทีกําหนดไว้ แม้วา่อาจจะไมสํ่าเร็จ

ในครังเดียวหรือในระยะสนั ๆ    

ปัญหาทีเกิดขนึเสมอคือเมือผู้ป่วยไมทํ่าการบ้าน  สิงทีผู้บําบดัพึงปฏิบตัใินกรณีนีสรุปได้ดงันี 

1. ปรับการบ้านให้สอดคล้องกบัเรืองทีพดูคยุในการบําบดัใน session นนั  โดยเฉพาะเรืองทีผู้ป่วย

ก็สนใจทีจะทําหรือฝึกฝนตอ่ไป   

2. เพือให้แนใ่จวา่ผู้ป่วยยินดีทีจะทําการบ้านอย่างแท้จริง  ผู้บําบดัควรจะถามผู้ป่วยตรง ๆ วา่เขา

พร้อมทีจะทําการบ้านหรือไม ่  การแสดงเจตคตทีิเปิดกว้างของผู้บําบดัวา่พร้อมจะรับฟังถงึแม้วา่ผู้ รับการ

บําบดัจะไมช่อบหรือไมเ่หน็ด้วยกบัการบ้านก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจทีตรงกนัมากขนึ 
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3. การบ้านทีตกลงกนัวา่จะทําน่าจะเป็นสิงทีทําได้ชดัเจน เหน็ได้เป็นรูปธรรม หลงัจากที

กําหนดการบ้านควรอภิปรายถึงเรืองอปุสรรคทีคาดวา่จะเกิดขนึวา่น่าจะมีมากน้อยแคไ่หน  มีจดุไหนทียงัไม่

เข้าใจ ยากง่ายอย่างไร และถามด้วยวา่อะไรจะเกิดขนึบ้างเมือเขากลบัไปทํามนัจริง ๆ  นอกจากนีการถาม

วา่ “คณุคิดวา่จะได้ประโยชน์อะไรกบัตวัคณุบ้าง?”  จะเป็นตวักระตุ้นเน้นให้เขารู้สกึวา่ทําแล้วดีอย่างไร  ก็

จะช่วยได้เป็นอย่างด ี

 4. ระมดัระวงัเมือมีการให้การบ้านกบัผู้ป่วยทีมีปัญหาบคุลิกภาพ (Personality disorders)  เช่น 

ผู้ป่วยทีมีลกัษณะเป็น perfectionism (สมบรูณ์แบบ) เวลาให้การบ้านเรือง activity scheduling ผู้ป่วยอาจ

พยายามอย่างมากทีจะลงบนัทกึในตารางให้สมบรูณ์แบบจนกลายเป็นความหมกมุน่และสร้างความเครียด

แทนทีจะช่วยให้รู้สกึดีขนึ  หรือในกรณีผู้ป่วยทีมีการมองเห็นคณุคา่ในตนเองตํา (Low self-esteem)  ก็อาจ

เกิดปัญหาในการเขียน activity ลงในบนัทึกเนืองจากคิดวา่เขียนอะไรลงไปก็คงไมน่่าเป็นทีพอใจของผู้

บําบดั สิงทีเขียนไปอาจถกูวิพากษ์วิจารณ์หรือทําให้อบัอายได้   

5. เชือมนัวา่การบ้านทีเราให้ไปจะมีประโยชน์ไมม่ากก็น้อย อย่างน้อยกทํ็าให้ได้ข้อมลูจากคนไข้

เพิมเตมิ  ถึงแม้วา่พฤติกรรมหรืออารมณ์จะยงัไมเ่ปลียนแปลงไปในขณะนี  แตข้่อมลูทีเราได้รับไมว่า่ผู้ รับ

การบําบดัจะทําหรือไมทํ่าการบ้านกมี็ประโยชน์ทีจะนําไปสูก่ารเปลียนแปลงได้ในทีสดุ 

6. การทบทวนการบ้านใน session ตอ่ ๆ ไปเป็นสิงทีผู้บําบดัควรแสดงท่าทีทีเอาจริงเอาจงั เพือให้

ผู้ รับการบําบดัเห็นถึงความสําคญัและเกิดแรงกระตุ้นทีจะทําการบ้านให้สําเร็จ    

 

6. การทดสอบความคดิอัตโนมัต ิ(Testing Automatic Thought) 

 

วธีิทีใช้ประเมินความคดิ (รวมทังภาพ) อัตโนมัติ (Appraising Automatic Thoughts and Images) 

วธีิที 1 การถอยหลงักลบั (Taking a step back or decentring)  

Aaron Beck เคยอธิบายไว้วา่ องค์ประกอบทีสําคญัประการหนึงของ cognitive therapy คือ

ความสามารถในการมองความคดิวา่เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึงของจิตใจ (mental event) ไมใ่ช่สิงทีบง่

บอกวา่เป็นความจริง (reality) ดงันนัวิธีดงักลา่วคือการทีผู้ รับการบําบดัถอยมาหนงึก้าว และพิจารณา

ความคิดนนั แล้วตระหนกัให้ได้วา่ ความคิดทีเกิดขนึขณะนนั เป็นเพียงความคิดเหน็ (opinion) ซึงไมจํ่าเป็น

วา่ต้องเป็นความจริงเสมอไป นนัหมายความวา่เป็นการตระหนกัตอ่ความคิดอีกตอ่หนึง (meta-cognitive 

awareness) ซึงประกอบไปด้วย การประเมินหรือตีคณุคา่ การตรวจสอบหรือการควบคมุความคดิ ดงันนัจึง

เป็นการให้ความสําคญัตอ่กระบวนการคิดมากกวา่เนือหาของความคิด   

 

วธีิที 2  การเข้าใจทีมาทีไป (origin) ของความคิด  

เมือผู้ รับการบําบดัสามารถ เรียนรู้ทีจะประเมินความคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผลได้ ผู้บําบดัต้องช่วยให้

ผู้ รับการบําบดัตระหนกัได้วา่ความคิดหรือการมีความคิดเช่นนีนนั ได้ทําให้เกิดประโยชน์ใดตอ่เขาหรือไม ่
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เป้าหมายคือ ช่วยให้ผู้ รับการบําบดัตระหนกัและเข้าใจให้ได้วา่ มีเหตผุลบางอย่างทีทําให้เขามีความคิด

หรือข้อสรุปเหลา่นี ซึงบ่อยครังมกัเกียวข้องกบัประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวิต  

 

วธีิที 3 การชงันําหนกัระหวา่งเหตผุลทีสนบัสนนุและคดัค้าน (Weighing up pro and cons) 

เป็นการหาเหตผุลวา่การทีผู้ รับการบําบดัมีความคดิหรือปฏิกิริยาใดๆ นนัสมเหตสุมผลหรือไม ่

อย่างไร และยงัเป็นการประเมินวา่ มีข้อดหีรือประโยชน์ และข้อเสียหรือไมมี่ประโยชน์ (Advantage and 

disadvantage) ของการคงและเชือความคิดดงักลา่วตอ่ไป โดยต้องประเมินทงัในระยะสนั และระยะยาว 

วิธีการนีจะช่วยให้ผู้ รับการบําบดัเกิดแรงจงูใจในการทีจะปรับเปลียนความคิดในแง่ลบ สิงทีถกูมองวา่เป็น

ข้อดี ของการคง negative thought มกัเป็นเป็นการปกป้องตวัเอง เชน่ ผู้ ทีมกัคาดหวงัผลในทางไมด่ีไว้ก่อน 

และหากเกิดขนึจริงกจ็ะได้ไมต้่องรู้สกึเสียใจหรือผิดหวงัมาก เป็นต้น 

 ในบางครังถ้าพบวา่ไมส่ามารถสรุปได้วา่ความคิดอตัโนมตัินนัเป็นจริงหรือไม ่  อาจมีประโยชน์กวา่

ทีจะมองภาพกว้างมากกวา่ทีจะมองวา่มนัจริงหรือไมจ่ริง  หรือดวูา่คุ้มคา่ไหมทีจะคิดแบบนี  วิธีนีอาจช่วย

ให้ผู้ รับการบําบดัได้ปรับความคดิใหมใ่นมมุมองทีกว้างขนึ เปรียบได้กบัการมองอีกด้านหนึงของเหรียญ ซึง

ผู้ รับการบําบดัอาจจะเคยมองเหรียญเพียงด้านเดียว ในขณะทีผู้บําบดัช่วยเขาค้นหาหรือชงันําหนกั

ความคิดหรือมองให้กว้างขนึ  ในการนีไมแ่นะนําให้เราเผชิญหน้าตรง ๆ  ซึงอาจทําให้ผู้ รับการบําบดัรู้สกึไม่

ดีได้  แตค่วรแสดงความเข้าใจและร่วมมือกนัในการทีจะหาคําตอบหรือประเมินให้ครอบคลมุ 

 

วธีิที 4 การตงัคําถามวา่อะไรคือสิงทีเลวร้ายทีสดุทีอาจจะเกิดขนึ  

เป็นคําถามทีมีประโยชน์มากเพราะผู้ รับการบําบดัจะสามารถบอกถึงความกลวัตอ่สิงทีตวัเองทีต้อง

เผชิญกบัอะไรบางอย่าง และคําถามตอ่มาจึงมกัถามวา่ “แล้วจะเผชิญหรือจดัการกบัปัญหานนัอย่างไร” ซึง

นําไปสูก่ระบวนการแก้ปัญหา (Problem solving) นนัเอง วิธีการตงัคําถามแบบนีจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็น

ตวัปัญหาได้ชดัเจน และสามารถคิดถงึและควบคมุตวัปัญหาได้และจะคอ่ยๆมนัใจวา่จะแก้ปัญหาได้  สิงที

ทําให้คําถามนีได้ผลคือเมือผู้ป่วยนึกถึงสิงทีเลวร้ายทีสดุแล้วคิดได้วา่ถึงแม้จะเป็นอย่างนนักย็งัสามารถ

รับมือได้ ความกลวัตอ่ปัญหาของผู้ป่วยก็จะลดลง และเริมทีจะคิดถึงการแก้ปัญหา 

 

วธีิที 5   Identifying cognitive theme    

การระบหุรือค้นหาประเดน็หลกัของความคิด ไมว่า่จะเป็นในแง่ของกระบวนการ (process) หรือ

เนือหาสิงทีคิด (content) โดยใช้วิธีการบนัทึกความคิด (thought record) เราอาจพบวา่  ผู้ รับการบําบดั

อาจแสดงรูปแบบ (pattern) ของความคิดได้หลายแบบ เช่น การถกูปฏิเสธ  ความอบัอาย  ความโกรธ  โรค

หรือความผิดปกตทิางจิตบางอย่างมีสมัพนัธ์กบัประเดน็ความคิดทีมีลกัษณะหรือรูปแบบทีเฉพาะเจาะจง 

เช่น ความคิดเกียวกบัความต้องการควบคมุ หรือความสมบรูณ์แบบทีพบได้ใน Eating disorder, OCPD  

ความคิดเกียวกบัความสญูเสียหรือความอายสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า, ความคิดเกียวกบัความกลวัหรือการ

ถกูคกุคามสมัพนัธ์กบั anxiety disorder เป็นต้น ประโยชน์ของการระบปุระเดน็ความคดิ โดยเฉพาะในกรณี
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ทีประเดน็หรือรูปแบบความคิดนนัเกิดขนึซําๆ คือผู้ รักษาสามารถท้าทายและทดสอบความคิดนนั ซึงอาจ

ต้องทําซําหลายๆ ครัง สําหรับปัญหาความคดิบางรูปแบบการใช้วิธีการ challenge หรือท้าทายความคิด

ดงักลา่ว จะมีประโยชน์กวา่การใช้วิธีให้ผู้ป่วยเกิดความคดิแบบใหมห่รือแบบอืนๆ (alternative thought) ซึง

อาจจะคงอยู่ไมน่าน ประโยชน์ทีสําคญัอีกประการของการ identify cognitive theme   คือ อาจทําให้ได้

ข้อมลูลงไปถึง core beliefs ได้เลย 

ด้วยวิธีการข้างต้นนีทําให้ผู้ รับการบําบดัสามารถเรียนรู้วิธีทีจะ  

 1. ระบคุวามคิดทีไมเ่ป็นประโยชน์  

 2. ระบคุวามคิดทีเป็นอคต ิ

 3. สามารถประเมินได้วา่ความคิดใดเป็นความคิดทีไมมี่ประโยชน์ และทําความเข้าใจความคิดนีได้ 

 4. ตงัคําถามเกียวกบัประโยชน์และความเป็นจริงของความคิดนนั 

 5. พิจารณาสิงทีเป็นผลเลวร้ายทีสดุ แล้วคิดหาทางแก้ไขปัญหา  

 

การพฒันามุมมองใหม่ (Developing new perspectives) สามารถกระทําได้ด้วยเทคนิคตา่ง ๆ อนั

หลากหลายดงัตอ่ไปนี 

การรวบรวมหลักฐานทีสนับสนุนและคัดค้านความคดิ (Reviewing evidence for and against: 

getting a balance view)  

วิธีนีจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดมมุมองใหมต่อ่ความเชือ ความคิด และสถานการณ์เดิมนนั ผู้บําบดัจะ

รวบรวมข้อมลูตา่งๆ ให้มากพอทีจะปรับความสมดลุระหวา่งหลกัฐานหรือเหตผุลทีสนบัสนนุและคดัค้าน 

การรวบรวมข้อมลูใช้การตงัคําถามในลกัษณะทีดงึผู้ป่วยออกตวัเอง ทําให้เขาหลดุจากมมุมองเดิม เชน่ 

- “หากเป็นคนทีคณุรู้จกัและห่วงใย มีความคิดเชน่นี คณุจะบอกเขาวา่อย่างไร” 

- “หากคนทีเป็นห่วงคณุทราบวา่คณุมีความคิดเช่นนี คณุคาดวา่เขาจะพดูกบัคณุวา่อย่างไร” 

- “เคยบ้างไหมทีคณุเผชิญกบัสถานการณ์แบบนี แตไ่มมี่ความคิดเชน่นนั” 

- “เคยไหมคณุรู้สกึเช่นนีมาก่อน แล้วจดัการกบัความรู้สกึนนัอย่างไร” 

- “หากคณุออกจากสถานการณ์นนั หรือเมือมนัผา่นไปแล้ว ถึงตอนนนัคณุจะคิดอย่างไร”  

 

การระบุความคดิทีเป็นอคต ิ(Addressing cognitive biases) 

ตวัอย่างทีสําคญัคือการระบคุวามคิดแบบดํา-ขาว หรือสดุขวั (Dichotomous thinking)  หลกัการก็

คือสิงตา่งๆ เช่นเหตกุารณ์ทีเกิดขนึจะมีระดบัและขอบเขต ตงัแตน้่อยไปถึงมาก ไมมี่อะไรทีจะดีหรือแย่ทีสดุ

ไปตลอด ดงันนัให้ผู้ป่วยลองคดิเป็น 2 ทาง เช่นระหวา่ง “แย/่เลว/มีคา่/ไมด่ี” ทีสดุ (ให้คะแนนเป็น 0) ไป

จนถึง “ดี/มีคา่” มากทีสดุ (ให้คะแนน 10 หรือ 100) และให้ระบเุหตกุารณ์หรือความคิดทีสอดคล้องกบัการ

ให้นําหนกัคะแนนระหวา่ง 0-10/100 ประโยชน์กค็ือ ทําให้ผู้ป่วยมองเหน็วา่ทีตนเองมกัคิดถึงหรือคาดการณ์

วา่เหตกุารณ์ใดทีเกิดขนึจะแย่หรือรุนแรงหรือเลวร้ายทกุๆ ครังนนัไมเ่ป็นความจริง  จากนนัให้เจาะลงไปใน

เรืองทีแย่ทีสดุทีเขาคิดวา่จะเป็นอะไร ให้เลือกเรืองทีเขาคดิวา่ มนัแย่ทีสดุ  แล้วตงัคําถามเช่น มีวิธีอืนทีจะ
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สามารถมองสิงทีเกิดขนึไหม หรือตงัคําถามวา่มนัมีจดุอืนๆ จดุแขง็ทีเรามองข้ามไปหรือเปลา่ หรือวา่มนั

มีทางอืนๆไหมทีเพือนของฉนัอาจจะมองไมเ่หมือนฉนัหรืออาจตงัคําถามกบัสิงทีแยที่สดุทีวา่ ฉนัไมท่นัได้

คิดถึงอะไรหรือเปลา่ ฉนัพลาดอะไรหรือเปลา่ หรือไมท่นัได้คิดถึงอะไรหรือเปลา่ 

เราสามารถจดัการกบัความเชือตามความรู้สกึ (Emotional reasoning) โดยความคิดเช่นนีจะลดลง

ได้โดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับวา่ สิงทีเขาเชือโดยรู้สกึวา่เป็นอย่างนนัไมไ่ด้หมายความจะต้องอย่าง

นนัจริงๆ ยกตวัอย่างเชน่ การทีเดก็คนหนึงรู้สกึวา่ตวัเองเป็นคนไมด่ี ไมไ่ด้หมายความวา่เขาเป็นคนไมด่ี ลอง

ทบทวนอีกครังวา่บางสิงบางอย่างมนัไมจํ่าเป็นต้องเป็นจริง เชน่ ซานตาคลอส อาจจะไมมี่ในโลกจริงก็ได้

หรือวา่โลกอาจจะไมแ่บนก็ได้คือมองแล้วคิดอีกอย่างหนงึ เหมือนคิดทบทวนวา่มนัอาจจะไมเ่ป็นดงัทีเราคิด

ก็ได้แล้วมีเหตกุารณ์อะไรทีสนบัสนนุความคดิใหม ่

ความรู้สกึแย่ๆ จากการตําหนิตนเอง เกิดขนึได้บ่อยโดยเฉพาะถ้าหากเป็นการถกูตําหนิหรือตอ่วา่ที

รุนแรงจากผู้อืน อย่างไรความรู้สกึนีจะลดลงได้ โดยสอนให้ผู้ป่วยพดู ทบทวนความคิดนี เชน่ การถามตวัเอง

วา่ “ฉนัแย่อย่างนนัจริงหรือ” “เป็นการยตุิธรรมแล้วหรือทีตาํหนิตวัเองเชน่นี” เป็นต้น   

 

การใช้การจนิตนาการหรือบทบาทสมมุต ิ (Using imagery and role play)  

สามารถใช้เทคนิคนีเพือทบทวนวา่มีความเป็นไปได้ไหมทีเราจะคิดอย่างอืนได้ด้วยในขณะเดยีวกบั

ทีเราคิดอีกอย่างอยู ่ นอกจากนีเรายงัสามารถปรับภาพทีเกิดขนึในใจเราได้ตามต้องการ เราสามารถปรับคา่

ความชดั ความคมให้เหมือนกบัวา่เราเป็นผู้ชมโทรทศัน์ทีมีรีโมตคอนโทรลอยูใ่นมือ เชน่เราเดินไปใน

สวนสาธารณะแล้วคิดวา่เรารู้สกึสขุสงบแล้วเรากจิ็นตนาการวา่คนอืนก็เหน็เหมือนเรา ในการจินตนาการนี

สามารถทําร่วมไปกบับทบาทสมมตุิ เพือให้ภาพทีเราคดิขนึในจินตนาการได้รับการสง่เสริมด้วยเสียงการ

สนทนาจริง ๆ  โดยอาจใช้เทคนิคเก้าอี 2 ตวั ซึงเทคนิคนีก็เป็นเทคนิคทีสามารถใช้ร่วมกบัจินตนาการภาพที

เราจินตนาการด้วยเสียงสนทนาจริง 

 

การโยงไปสู่ข้อสรุปใหม่ (Drawing a new conclusion) 

การมองความคิดทางลบดงัเดิมตอนแรก จากนนันํามาพิจารณาในหลายๆมมุมอง ก็จะทําให้เรา

มองกว้างขนึแล้วเกิดมีความเป็นไปได้ทีหลากหลายขนึ  ทําให้สามารถสร้างข้อสรุปขนึมาใหม ่ ซึงเมือมาถึง

จดุนีได้แล้วผู้ รับการบําบดักจ็ะสามารถเข้ามาถึงจดุทีได้คดิวา่ ความคิดอตัโนมตัิของเขาไมใ่ช่ความจริง 

100% แตสิ่งทีควรระมดัระวงั ณ จดุนีคือความสําเร็จของเราไมไ่ด้จบแคที่วา่ผู้ รับการบําบดัปรับความเชือได้

แล้วก็แปลวา่สําเร็จแล้ว แตค่วามคิดทีเปลียนแปลงควรนําไปสูก่ารปรับเปลียนพฤติกรรมด้วย  การปรับ

ความคิดและการพฒันามมุมองใหม ่ๆ สามารถทําได้โดยการให้ผู้ป่วย  

 1. ไมย่ึดตวัผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง  ให้ถอยห่างไปจากอารมณ์และความคิดของตวัเอง และมอง

ความคิดของตวัเองเหมือนมองความคิดของคนอืน  

 2. ให้ระบคุวามคิดอคติของตนเอง เช่น หาความคิดสดุโตง่ของตวัเอง หรือหาการตําหนิตวัเอง

ออกมาชดัๆ จะเกิดแรงจงูใจในการปรับเปลียน 
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 3. ใช้จินตนาการหรือบทบาทสมมตุิดงึเอาข้อสรุปใหมม่า 

 

ปัญหาทีพบบ่อยในการทดสอบความคดิ  

1. ผู้ป่วยหลีกเลียงการสํารวจหรือค้นหาความคดิ 

 ปัญหาบางอย่างทีเกิดขนึในการทํา cognitive therapy คือ ผู้ป่วยบางรายต้องการพดูหรือระบาย

ความรู้สกึเท่านนั เช่นในช่วงเวลาทีมีการสญูเสีย  ในกรณีนีการใช้ Supportive counseling ก่อนอาจ

เหมาะสมกวา่  แตถ้่าเกิดเหตกุารณ์นีบ่อยๆ ผู้บําบดัควรประเมินและค้นหาสาเหตดุ้วย สําหรับผู้ป่วยทีมี

ความลงัเลใจไมแ่น่ใจในการรักษา การใช้วิธีการเสริมสร้างแรงจงูใจ (Motivation interviewing) จะเป็น

ประโยชน์  

ผู้ป่วยบางรายอาจเน้นแคก่ารพดูถงึแตค่วามรู้สกึ เพราะเขาเชือวา่เป็นวิธีเดยีวทีดทีีสดุ สิงทีผู้บําบดั

ควรทําคือ จะต้องยําเตือนให้ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการหรือข้อดีรวมทงัสิงทีเป็นจดุแขง็ของ CBT และวิธีการรักษา

แบบนีแตกตา่งจากรูปแบบการรักษาด้วยจิตบําบดัอืนอย่างไร  

ตวัอย่าง ใน session แรก ๆ ทีผู้ป่วยได้เลา่สิงตา่งๆ ให้ฟัง 

ผู้บําบดั: รู้สกึอย่างไรบ้างสําหรับการพดูคยุกนัวนันี 

ผู้ป่วย: รู้สกึดีมาก เพราะได้ระบายออกมา เป็นอย่างทีคดิไว้วา่อยากจะมีใครทีคอยรับฟังปัญหาของ

เรา 

ผู้บําบดั: ผมก็ยินดีอยู่แล้วทีจะรับฟัง แตก่ารรักษาคงไมใ่ช่การได้ระบายออกอย่างเดียว เมือคณุได้

เรียนรู้วิธีตา่ง ๆ จากกระบวนการบําบดัรักษา คณุจะพบวา่มีวิธีอืน ๆ อีกมากมายทีสามารถใช้จดัการกบั

ความคิดความรู้สกึของคณุได้นอกเหนือจากการได้ระบายความรู้สกึ 

การทีผู้ รับการบําบดัหลีกเลียงทีจะพยายามสํารวจความคดิอาจเกิดขนึได้เมือผู้ รับการบําบดัรู้สกึวา่

ไมอ่ยากจะนึกถึงสิงนนั     จึงทําให้ความคิดทีเป็นลบบางอย่างไมไ่ด้รับการทบทวนหรือถกูประเมินอย่าง

เหมาะสม  และผู้ป่วยก็จะยงัรู้สกึเป็นทกุข์อยู่อย่างเดิม นอกจากนีความลงัเลใจทีจะนึกถงึก็เป็นตวักระตุ้น

ความรู้สกึเจบ็ปวดทีอยู่ลกึๆ ภายในได้ ยกตวัอย่างเช่น ในรายทีอบัอายตอ่การตกเป็นเหยือของการถกู

ทารุณกรรมทางเพศ ซงึผู้บําบดัต้องใช้เวลาในการสร้างสมัพนัธภาพ และสร้างบรรยากาศทีทําให้ผู้ป่วยรู้สกึ

ได้วา่มีความปลอดภยั  รู้สกึแน่ใจทีจะดงึความคดิ ความรู้สกึนนัออกมา และกล้าทีจะเผชิญตอ่ความคิดที

รบกวนนีได้  

 

2. ปัญหาในการ identify NAT 

ความคิดอตัโนมตัิเป็นสิงทีเกิดขนึแล้วดบัหายไปอย่างรวดเร็ว จนบางครังผู้ป่วยไมส่ามารถจบั

ความคิดนนัได้ทนัหรือระบคุวามคิดตวัเองได้ สิงนีเป็นปัญหาทีพบได้ไมน้่อย นอกจากนีบางสิงอย่างทีเป็น

ความคิดนนั ยากทีจะอธิบายเป็นคําพดูให้เข้าใจ ซึงผู้ป่วยอาจบอกได้เพียงวา่รู้สกึเป็นอย่างนี เช่น ในผู้ป่วย 

body dysmorphic disorder ทีรู้สกึวา่มีบางสว่นของร่างกายทีผิดรูปผิดร่าง, ผู้ป่วยโรคยําคิดยําทํา ทีกงัวล
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และรู้สกึวา่สกปรก บางครังเราต้องจดัการกบัสิงทีเป็นความรู้สกึนี อย่างไรก็ตาม ความคิดโดยทวัไป

มกัจะสามารถเชือมโยงเป็นคําพดูได้  

 

3. การท้าทาย (challenge) automatic thought  มีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อผู้รับการบาํบัด  

ในกรณีนีผู้บําบดัต้องทบทวนตวัเอง วา่กระบวนการบําบดันนัถกูต้องหรือไม ่ ซึงรวมถึงการทบทวน 

case formulation  ซึงหากจําเป็นอาจต้องมีการปรับเปลียนไปตามข้อมลูทีได้รับเพิม  นอกจากนีควรมีการ

ตรวจสอบกบัผู้ป่วยวา่อะไร ทียงัทําให้เขายงัคงเชือความคดิ และสิงทีขดัขวางไมใ่ห้เขาเชือความคิดใหมอื่นๆ 

ซึงอาจมีบางอย่างทีเรายงัไมไ่ด้จดัการอย่างถกูต้อง เช่น ตรวจสอบหลกัฐาน (evidence) ไมค่รบถ้วน, ผู้ รับ

การบําบดัยงัมี safety behavior อยู,่ หรือผู้บําบดัไมไ่ด้จดัการกบัความคิดหลกัทีรบกวนผู้ รับการบําบดัจริงๆ 

หรือทีเรียกวา่ hot thought 

 

 

7. การดัดแปลงความเชือ (Modifying Beliefs) 

 

วิธีทวัไปทีใช้ในการดดัแปลงความเชือทีเป็น intermediate beliefs และ core beliefs ได้แก ่

1. Socratic questioning 

2. การทําการทดลองทางพฤตกิรรม (behavioral experiments) 

3. การใช้ความเข้าใจ ความคิดแบบตอ่เนือง (cognitive  continuum) 

4. การใช้บทบาทสมมตุิ (rational-emotional role-play) 

5. การอาศยัผู้ อืนเป็นจดุอ้างอิง (using others as reference point) 

6. การทําตนเองเสมือนวา่ (acting “as if”) 

7. การเปิดเผยตวัเอง (self disclosure) 

 

Socratic questioning 

      เป็นการทีผู้ รักษาได้ทําการตรวจสอบหรือประเมินความเชือของผู้ รับการรักษาโดยการใช้คําถาม

แบบเดยีวกบัทีใช้ประเมิน automatic thoughts แม้วา่ความเชือนนัจะเป็นความเชือทวัไปแตก่็ต้องช่วยให้

ผู้ รับการรักษาประเมินวา่ได้ใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์นนัหรือไม ่

 

การทาํการทดลองทางพฤติกรรม (Behavioral experiments) 

 การตรวจสอบพฤตกิรรมอาจคล้ายกบัการตรวจสอบ automatic thoughts ผู้ รักษาสามารถช่วย

ผู้ รับการรักษาสร้างวิธีการทดสอบหรือตรวจสอบโดยวิธีการทางพฤติกรรม เพือทีจะตรวจสอบและประเมิน



 45
ความถกูต้องของความเชือทีมีอยู่ วิธีนีถ้าสามารถทําได้อย่างถกูต้องก็สามารถทีจะดดัแปลงหรือแก้ไข

ความเชือได้มีประสิทธิภาพมากกวา่การตงัคําถามตามวิธีทีได้กลา่วมาข้างต้น 

 ตวัอย่าง: ผู้ รับการรักษามีความเชือวา่ถ้าไปขอรับการช่วยเหลือจากผู้อืน ผู้ อืนอาจจะดถูกูได้ 

ผู้ รักษาชวนผู้ รับการรักษาคดิวา่การทีผู้ รับการรักษามาขอความช่วยเหลือจากผู้ รักษานนั ผู้ รักษาได้ดถูกู

หรือไม ่ผู้ รับรักษาอาจจะตอบได้วา่ไม ่คงเป็นหน้าทีของผู้ รักษา ผู้ รักษาจึงชวนให้ผู้ รับการรักษาคิดหาวิธีการ

พิสจูน์วา่คนอืนทีมารับการรักษาไปขอความช่วยเหลือนนัมีท่าทีอย่างไร โดยผู้ รักษาให้ผู้ รับการรักษาลองคิด

ดวูา่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้าง เชน่ ไปขอคําแนะนําเกียวกบัการทําการบ้านจากเพือน หรือไปขอ

คําแนะนําเกียวกบัการทํารายงานจากอาจารย์ เป็นต้น แล้วสร้างเป็นรายการทีให้ผู้ รับการรักษาไปปฏิบตัิใน

รอบสปัดาห์ เพือนํามาพิจารณาความถกูต้องของความเชือทีมีอยู่ 

 

การทาํความเข้าใจความคดิว่ามีคุณลักษณะแบบต่อเนือง (Cognitive continuum) 

 การใช้วิธีนีจะมีประโยชน์ในการดดัแปลง automatic thoughts และความเชือทีมีลกัษณะ 2 ขวั 

(dichotomous thinking) ได้แก่ การทีผู้ รับการรักษามีวิธีการคิดแบบขาวกบัดํา ได้หรือเสีย  วิธีนีจะทําให้

ผู้ รับการรักษาได้เห็นความสําคญัของการคิดในลกัษณะทีอยู่ตรงกลาง ๆ  

ในตวัอย่างตอ่ไปนี  ผู้ รับการรักษามีความคิดวา่ตนเองล้มเหลว (เริมต้นในความคิดของผู้ รับการ

รักษา การล้มเหลว คือ 0% แล้วคิดวา่นกัเรียนทีเรียนดนีา่จะอยู่ที 90-100% ผู้ รักษาได้ถามผู้ รับการรักษา

ตอ่ไปวา่ คนทีอยู่ตํากวา่ 90% ถือเป็นคนล้มเหลวทงัหมดใช่หรือไม ่ และควรอยูที่จดุใด ผู้ รับการรักษาตอบ

วา่ 50% ให้คิดและถามตอ่วา่ คนทีอยูต่ํากวา่ 50% คือคนล้มเหลวทงัหมดใช่หรือไมแ่ละมีใครทีอยู่ตํากวา่

ผู้ รับการรักษาอีก อาจชวนผู้ รับการรักษาให้คิดตอ่ในกรณีอืน ๆ เช่น นกัเรียนทีไมทํ่าอะไรเลยหรือนกัเรียนที

พยายามแตส่อบได้เกรดไมด่ี ควรอยู่ ณ จดุใด เมือเปรียบเทียบกบัตนเองได้วา่มีคนทีตํากวา่ผู้ รับการรักษา

อีก ดงัเช่นนีแล้ว ดงันนัผู้ รับการรักษาควรอยู่ ณ จดุใด จากตวัอย่าง ผู้ รับการรักษาได้จดุทีกําหนดขนึมาใหม่

เป็น 75% เมือได้เช่นนีแล้วควรชวนผู้ รับการรักษากลบัไปตรงความเชือเดิมและพยายามปรับให้เห็นวา่จริง ๆ 

คือ การประสบความสําเร็จ 75% มากกวา่   

 

การใช้บทบาทสมมุติ (Rational-emotional role-play) 

 อาจเรียกวา่ point-counterpoint มกัใช้วิธีนีภายหลงัจากการใช้วิธีอืน ๆ แล้ว วิธีนีมีประโยชน์ใน

กรณีทีผู้ รับการรักษารู้สกึวา่โดยความคิดแล้วความเชือทีมีอยู่เป็นความเชือทีทําให้ปรับตวัได้ไมด่ี แตว่า่ด้วย

ทางอารมณ์แล้วผู้ รับการรักษายงัคงรู้สกึวา่ความเชือเดิมนนัยงัเป็นจริงอยู่ การเลน่ตามบทบาทสมมตุนีิใน

ช่วงแรก ผู้ รักษาจะเลน่ตามบทการให้เหตผุลและผู้ รับการรักษาเลน่ตามบทอารมณ์ทียงัคงทําให้ยึดตดิกบั

ความเชือเดิมอยู่ สว่นในช่วงที 2 มีการสลบับทบาทกนัแตเ่วลาทีเลน่ตา่งก็สวมบทบาทเป็นผู้ รับการรักษา

เพียงแตพ่ดูกนัคนละสว่น 

 ผู้ รับการรักษาสว่นหนึงจะรู้สกึไมส่บายใจกบัการใช้บทบาทสมมตุิ เนืองจากวิธีนีเป็นวิธีทีต้องใช้การ

เผชิญหน้าโดยตรง ดงันนัก่อนการใช้วิธีนีควรทําความตกลงกนัก่อนและถ้าเลือกใช้แล้ว ผู้ รักษาควรสงัเกต
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ลกัษณะสีหน้า ท่าทางของผู้ รับการรักษา (nonverbal reaction) และต้องไมทํ่าให้รู้สกึวา่กําลงัถกู

วิพากษ์วิจารณ์ด้วย 

  

การอาศัยผู้อืนเป็นจุดอ้างองิ (Using others as reference point) 

 ในบางครังการให้ผู้ รับการรักษาพิจารณาความเชือของคนอืน ๆ เชน่ เพือน บคุคลในครอบครัว 

ผู้ป่วยมกัจะสามารถเห็นความไมส่อดคล้องกนัของสิงทีตนเองเชือวา่ถกูต้องสําหรับตวัเอง และสิงทีตนเอง

เชือตามหลกัฐานวา่ถกูต้องสําหรับผู้ อืน โดยทีเวลาพิจารณานนัผู้ รับการรักษามกัจะสามารถแยกแยะจิตใจ

ของตนเองออกจากความเชือทีทําให้ตนเองปรับตวัได้ไมด่ีได้ จากนนัผู้ รักษาอาจชวนให้ผู้ รับการรักษา

กลบัมาดดัแปลงความเชือของตนเองด้วยการพิจารณาผู้อืนทีมีความเชือทํานองเดียวกนักบัตนเอง 

 

การทาํตนเองเสมือนว่า (Acting “as if”) 

 จากแนวความคิดทีวา่ ถ้าความเชือเปลียนแปลงไปก็จะเกิดการเปลียนแปลงของพฤติกรรมตามมา 

ในทางกลบักนัถ้ามีการเปลียนแปลงพฤติกรรมกจ็ะนําไปสูก่ารเปลียนแปลงในความเชือได้ ความเชือ

บางอย่างอาจต้องการเพียงการแก้ไขเป็นบางสว่นเท่านนั เมือผู้ รับการรักษาเริมมีการเปลียนพฤติกรรมของ

ตนเองไป พฤติกรรมใหม ่ ๆ ก็จะช่วยลดความแรงของความเชือเดมิได้ เป็นการทําให้พฤติกรรมทีเกิดขนึคง

อยู่ได้ตอ่ไป ในการใช้วิธีนีผู้ รักษาชวนผู้ รับการรักษาให้ทําตวัไมเ่ห็นด้วยกบัความเชือเดิมโดยทําตวัในแนวที

แตกตา่งไปจากความเชือเดิม ตวัอย่าง เช่น ผู้ รับการรักษามีความเชือวา่การไปถามผู้อืนนนัเป็นการแสดงวา่

ตวัเองไมเ่ก่ง เมือผู้ รับการรักษาทําตวัไมเ่ชือตามความเชือนีกจ็ะไปขอคําปรึกษาจากผู้อืน แล้วจึงชวน

พิจารณาวา่ การไปขอคําปรึกษาจากผู้อืนนนั จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ผู้ รักษาอาจแสดงความคิดวา่ได้

ประโยชน์ ซึงผู้ รักษาต้องเน้นความคดิใหมต่รงจดุนี และในตอนท้ายอาจให้ผู้ รับการรักษาตดัสินใจวา่มีความ

พร้อมมากน้อยเพียงใดทีจะทําตนเองเสมือนวา่จะเชือมาทางความเชือใหม ่ๆ นนั 

 

การเปิดเผยตัวเอง (Self disclosure) 

    ในบางครังการเปิดเผยตวัของผู้ รักษาเองในโอกาสทีเหมาะสมก็อาจช่วยให้ผู้ รับการรักษามองเห็น

ปัญหาหรือพิจารณาความเชือของผู้ รับการรักษาในมมุทีตา่งออกไปได้ แตก่ารเปิดเผยตวัเองของผู้ รักษานนั

จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ รับการรักษาจะต้องเป็นเรืองทีเป็นความจริงและตรงประเดน็กบัผู้ รับการรักษา 

 

 

8. การสินสุดการบาํบัด (Ending Therapy) 

 

     การสินสดุการบําบดั จะเกิดขนึเมือสามารถตอบสนองตอ่เป้าหมายทีได้ตงัไว้กบัผู้ รับการบําบดั

ตงัแตแ่รก โดยทีผู้ รับการบําบดัสามารถบรรลเุป้าหมายทีตวัเองต้องการแก้ไข  และสามารถทีจะนํา CBT ไป

ใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองได้  โดยใช้ทกัษะทีได้เรียนรู้ระหวา่งบําบดั  ในขนัตอนการหยดุการบําบดัใน
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session นี  จะเป็นประโยชน์มากในการทีเราจะได้ช่วยเหลือผู้ รับการบําบดั  ในการพฒันาพิมพ์เขียวของ

ผู้ รับการบําบดัเพือทีเขาจะสามารถจดัการกบัปัญหาทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต  โดยมีรากฐานจากการ

เรียนรู้ในระหวา่งการบําบดั  ซงึใน  session  นี  สิงทีเราจะพดูคยุกบัผู้ป่วย  ก็คือ 
 

1. เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างในการบําบดั  

2. กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขนึเป็นอย่างไร  และมีปัญหาอย่างไรบ้าง   

3. ถ้าในอนาคตจะมีสถานการณ์ใดบ้างทีจะทําให้เกิดปัญหาแบบนีได้อีก (แบบทีเขามาแก้ไข      

กบัเรา) 

4. แนวทางทีเขาจะตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีเขาคาดเดาวา่จะเกิดขนึ    เขาจะตอบสนองอย่างไร  

            5. วิธีจดัการกบัปัญหาถ้าไมส่ามารถทีจะจดัการได้  เขามีช่องทางสําหรับติดตอ่กลบัไปทีผู้บําบดั 

อย่างไรบ้าง  

สิงสําคญัก็คือในขนัตอนทงั 5 ขนัตอนจกัต้องได้มาจากความคิดของผู้ป่วยไมไ่ด้มาจากความคิด

ของผู้บําบดัเอง  แม้วา่เวลาพดูคยุกบัผู้ป่วย เวลาทีเราให้ผู้ป่วยลําดบัทงั 5 ขนั เขาอาจจะจดัลําดบัในการ

พดูคยุอ้อมค้อม ไมต่รงจดุ  ตามทีได้ตงัใจไว้ แตก่็ควรจะให้สิงเหลา่นีมาจากตวัผู้ป่วยเองหรือเราไมค่วรไป

เสนอตวัให้ความช่วยเหลือจนกวา่เขาจะมาขอความช่วยเหลือจากเรา 

 การกระตุ้นรอบสอง :  ตวัผู้บําบดัควรจะมีการวางแผนทีจะมีการนดัผู้ป่วยมากระตุ้นการบําบดั เพือ

ติดตามผลการรักษา และเป็นการให้กําลงัใจผู้ป่วยในการทีเขาจะจดัการกบัปัญหา และยงัเป็นโอกาสทีผู้

บําบดัได้ตรวจสอบการจดัการปัญหาของผู้ป่วยวา่เขาได้ใช้สิงทีเรียนรู้ในระหวา่งการบําบดักบัเราไปจดัการ

กบัปัญหาทีเกิดขนึของเขาได้จริงหรือไม ่ รวมทงัเป็นโอกาสทีผู้บําบดัจะได้ตรวจสอบความคิดทีไมเ่ป็นเหตุ

เป็นผลทีอาจจะเกิดขนึอีก เพือทีจะได้แนะนําวิธีทีจะจดัการ  ถ้าจําเป็นต้องจดัการอีกครังหนึงในการยตุกิาร

รักษา  

บางครังผู้ รับการบําบดัอาจกงัวลวา่หลงัจากทีสินสดุการรักษาแล้วตนเองอาจจะไมส่ามารถจดัการ

กบัปัญหาได้ด้วยตวัของเขาเอง  ถ้าเจอปัญหานีเราจะมีวิธีการจดัการได้โดยการสอบถามผู้ป่วยถึงเรืองทีเขา

กงัวลใจ  วา่กงัวลวา่จะจดัการอะไรไมไ่ด้แล้วเราก็ให้ความช่วยเหลือในการจดัการกบัปัญหานนัๆ   

ถ้าในการรักษาช่วงแรกผู้บําบดักงัวลวา่ผู้ รับการบําบดัจะเดินไปในเส้นทางของ CBT ไมไ่ด้ จะมี

ตวัอย่างคําพดูทีบอกไว้วา่ ถึงแม้วา่กระบวนการบําบดัโดยการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรมจะมี

ประโยชน์มากกบัผู้ป่วยหลายคน แตสํ่าหรับบางคนอาจจะไมเ่หมาะนกัทีจะใช้วิธีนี  เมือผู้บําบดัเองได้ทํา

การประเมินแล้ววา่วิธีการนีไมเ่หมาะสมกบัผู้ รับการบําบดัก็สามารถทีจะยตุิการรักษาไว้เพียงเท่านี  แล้ว

มองหาการบําบดัแบบอืนทีจะนํามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมาะสมมากขนึ   โดยควรให้กําลงัใจผู้ป่วยวา่ เขา

สามารถหายได้โดยวิธีการอืน เช่นอาจแนะนําให้เขาไปเข้ารับการบําบดัแบบอืนๆ เชน่การบําบดัคูส่มรส  

การบําบดัเรืองความสมัพนัธ์   สําหรับผู้ป่วยโดยทวัไปทีได้รับการวินิจฉยัวา่มีโรคทางจิตเวชใน axis I มกัจะ

มีผลตอบรับทีดีตอ่ CBT  และถ้าผู้ป่วยมีพิมพ์เขียวของชีวิตทีดี  ก็จะทําให้เขามีการตอบสนองตอ่การบําบดั

แบบอืนได้ดีด้วย 
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