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บทที 1
ความรู้เบืองต้ นเกียวกับ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

ความรู้เบืองต้ นเกียวกับ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
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Cognitive behavioral therapy มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนานตังแต่ยุคตังต้ นทีมุ่งเน้ นที
การปรับพฤติกรรมเป็ นหลัก แต่ผ้ ทู ีถือว่าเป็ นบิดาของ CBT ในรูปแบบซึงเป็ นทีเข้ าใจและนิยมใช้ มากทีสุด
ในปั จจุบัน (cognitive therapy) คือ Aaron T. Beck ซึงอยู่ที Philadelphia คุณูปการทีสําคัญของ Beck
คือการนํ าส่วนความคิด (cognitive) เข้ ามาเป็ นส่วนหนึงในการทํ า CBT ซึงแตกต่า งจาก behavior
therapy ในสมัยก่อนซึงจะกล่าวถึง behavior เพียงอย่างเดียวโดยละเลยความคิดทีอยู่เป็ นพืนฐาน แม้ จุด
ตังต้ นของ CBT จะไม่ได้ มีความเกียวข้ องกับศาสนา แต่พัฒนาการของ CBT จนทุกวันนี จากการที Beck
สนใจในพุทธศาสนาและได้ พบกับดาไลลามะ ท่านจึงได้ เขียนบทความเกียวกับพุทธศาสนาและ Cognitive
therapy ซึง CBT ถื อได้ ว่าเป็ นแนวคิดที ใกล้ เ คีย งกับพุท ธศาสนามากในส่วนของการรับรู้ ตน มีสติ การ
จัดการกับตัวตน ความคิดของเรา ในยุค แรกของการนํา cognitive therapy มาใช้ กับผู้ป่วย จะใช้ กับโรค
ซึม เศร้ า (Depression) คุณ ลัก ษณะที สํ า คัญ ของ CBT คื อมี ลัก ษณะเป็ น structure ซึ งต่า งจาก
Psychoanalysis เพราะ CBT จะใช้ เวลาสันกว่าและเน้ นทีปั จจุบนั ไม่ได้ ค้นกลับไปยังปมทีมีมาตังแต่อดีต
Cognition (ตามความหมายใน cognitive therapy) คืออะไร ?
Cognition เข้ าใจได้ ง่าย ๆ ว่าคือ “ความคิด ” หรื อ “กระบวนการคิด ” ตัวอย่างเช่น thoughts,
ideas, attitudes, beliefs, assumptions, expectations, images, dreams… ทังนี cognition อาจไม่ได้
หมายความถึงแค่ความคิดหรือคําพูดแต่อาจมีลกั ษณะเป็ นภาพก็ได้ เช่น ช่วงเวลาใกล้ เทียงบางคนอาจมี
ความคิดว่า “หิวจังเลย” แต่บางคนก็อาจนึกเห็นภาพอาหารแทนทีจะเป็ นความคิดก็เป็ นได้
ในเอกสารชิ นนี จะพบมีก ารใช้ คําว่า Cognitive behavioral therapy, CBT, และ Cognitive
therapy สลับไปมาโดยมีความหมายเหมือนกัน
ตัวแบบ (Models) ต่ าง ๆ ของการบําบัดด้ วย CBT
1. The “naïve” model
Event

Emotion

The “naïve” model เป็ นแนวคิดดังเดิมทีเชือตามสามัญสํานึกของมนุษย์โดยทัวไปว่า เหตุการณ์
(event) บางอย่างจะทําให้ เกิดอารมณ์ (emotion) บางประการขึน เช่น การถูกล็อตเตอรีย่อมต้ องทําให้ คนดี
ใจ ก็คือตัวเหตุการณ์เองทีทําให้ เราเกิดความรู้สกึ อย่างไรก็ดีความเป็ นจริ งในชีวิตเราอาจไม่ตรงไปตรงมา
เช่นนัน เพราะเหตุการณ์เดียวกันอาจทําให้ คนรู้สกึ แตกต่างกันก็ได้ คนถูกล็อตเตอรีอาจกังวลแทนทีจะดีใจ
ก็ได้ เช่นกังวลว่าจะจัดการกับญาติและคนรู้จกั (และไม่ร้ ูจกั ) จํานวนมากทีมาขอเงินอย่างไรดี หรืออาจกลัว
เช่นกลัวล็อตเตอรีหาย กลัวโดนโจรทีรู้ขา่ วมาปล้ น เป็ นต้ น อีกตัวอย่างที Aaron Beck ใช้ สอนเป็ นประจําก็
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คือ สมมติวา่ เรานอนอยูท่ ีบ้ าน แล้ วได้ ยินเสียงดังตึงทีหลังคา อารมณ์ทีเกิดคืออาจตกใจกลัว ซึงการตกใจ
กลัว เป็ นเพราะความคิดของเราทีคิดว่าเป็ นขโมยหรือเป็ นเรืองอันตรายอืน ๆ แต่หากเราคิดว่าเป็ นมะพร้ าว
หล่นใส่หลังคาหรือแมวกระโดดลงมาจากกิงไม้ เราก็อาจจะไม่กลัว การตีความเหตุการณ์ซึงก็คือความคิด
ของเราต่อเหตุการณ์นนจึ
ั งป็ นสิงทีบอกความรู้สกึ ดังนันในสถานการณ์หรื อเหตุการณ์เดียวกัน ความคิดที
เราให้ ความหมายหรื อตีความเหตุการณ์นันๆ เป็ นสิงสําคัญทีจะบอกความหมายของเหตุการณ์ ดังนันจึง
เป็ นเหตุผลว่าทําไมคนทีเจอเหตุการณ์เดียวกันความรู้สกึ จึงต่างกัน
2. Cognitive model แบบง่ าย
Cognition
Event

Emotion

ตามทีได้ อธิบายไปแล้ วในหัวข้ อทีแล้ ว เนืองจากเหตุการณ์ มีผลทําให้ เกิดอารมณ์ แต่ในระหว่าง
กลางก่อนทีจะเกิดอารมณ์ จะมีสิงหนึงเกิดขึนก่อน คือ ความคิด ซึงความคิดจะทําให้ เกิดอารมณ์ทีแตกต่าง
กัน เช่น เหตุการณ์มะพร้ าวตกใส่หลังคาบ้ านแล้ วเกิดเสียงดัง ถ้ าอารมณ์คือกลัว ความคิดทีเกิดอาจเป็ น
“ต้ องเป็ นขโมยขึนบ้ านแน่ ๆ” แต่ถ้าอารมณ์คือเฉยๆ ความคิดทีอาตเป็ นไปได้ คือคิดว่า “เจ้ าเหมียวเอ๊ ย....”
ดังนันจึงถือได้ วา่ ความคิดคือตัวทีทําให้ เกิดอารมณ์ขนมา
ึ
3. Cognitive model ตามแบบของ Beck
Core beliefs
Intermediate beliefs
Situation

Automatic thoughts
Emotion
Behavior
Physiology

จากแผนภูมิ เหตุการณ์ (situation) จะนําไปสู่ความคิดอัตโนมัติ (automatic thoughts) แล้ วทําให้
เกิดอารมณ์ (emotion) ขึนมา และนอกจากทําให้ เกิดอารมณ์ แล้ วยังมีพฤติกรรม (behavior) และ อาการ
ทางร่างกาย (physiology) ด้ วย ซึง พฤติกรรมเวลาทีมีอารมณ์ ก็จะมีพฤติกรรมทีสอดคล้ องกับอารมณ์นัน
เช่น มีอารมณ์กลัวก็อาจมีพฤติกรรมคือไม่ออกจากห้ อง ด้ วยความคิดทีสอดคล้ องเช่น “ออกไปต้ องเจอโจร
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แน่” และมี physiology เปลียนแปลงไปด้ วย เช่น หัวใจเต้ นเร็ว มือเย็น เหงือออก เป็ นต้ น ซึงเป็ นอาการ
ทางกายที เกิ ดขึนในระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic กล่าวโดยสรุป ก็คือ situation กับ automatic
thought ทําให้ เกิด emotion, behavior และ physiology เปลียนแปลงไป
มนุษ ย์ เรามี automatic thought ซึงมีที มาจากความเชื อทีเป็ นแก่นของระบบคิดที เรี ยกว่า core
beliefs ซึงเป็ นความเชือทีฝั งรากลึกอยู่ในตัวตนของบุคคลนัน ส่วน intermediate beliefs มีลกั ษณะเป็ น
กฎเกณฑ์ (rules) ข้ อสันนิษฐาน (assumption) มักมีลกั ษณะเป็ นเงือนไขเช่น “ถ้ าเป็ นอย่างนัน...จะทําให้
เป็ นอย่างนี...” หรือเป็ นประโยคทีมีคําว่า “ควร” หรือ “ต้ อง” เป็ นส่วนประกอบ เช่น “ฉันต้ องทําทุกอย่างให้
สมบูรณ์แบบ” “ฉันควรใส่ใจความรู้สึกคนรอบตัวมากกว่าตัวเอง” เป็ นต้ น ความเชือมักมีทีมาซึงสามารถ
สืบค้ นได้ จากประวัติในอดีต เช่น การทีคนมีความเชือว่า “โลกนีไม่ปลอดภัย” ก็อาจเป็ นเพราะว่าเติบโตมา
จากทีทีมีแต่ความรุนแรง พ่อแม่ทําร้ ายกัน หรืออยู่ในชุมชนทีมีการฆ่าฟั นกัน ดังนันเมือมีเสียงดังเกิดขึน คน
ทีมีความเชือเช่นนีก็จะเกิดมี automatic thought ทันทีว่าเป็ นเหตุการณ์ทีรุนแรงน่ากลัว และเกิดความกลัว
ขึนมา แต่ถ้าเป็ นบุคคลทีเติบโตมาในสภาพแวดล้ อมทีปลอดภัย เสียงดังตูมแม้ อาจทําให้ ตกใจแต่อาจไม่ทํา
ให้ กลัวสักเท่าไหร่ เพราะเชือว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึน ดังนันเหตุการณ์เ ดียวกันการตีความก็อาจไม่
เหมือนกัน อยู่ทีแก่นของความเชือของคน ๆ นันว่าเป็ นคนมองโลกอย่างไร ซึงอาจมาจากการอบรมเลียงดูใน
วัยเด็ก ในการทํา CBT อาจมีความจําเป็ นต้ องกลับไปแก้ ไข core beliefs เพือให้ เกิดความเปลียนแปลงใน
ชีวิตทีคงทนและยังยืน แต่โดยทัวไปจะมุง่ เน้ นทีการแก้ ไข automatic thought ก่อนเป็ นลําดับแรกเนืองจาก
สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายกว่าและมีโอกาสประสบความสําเร็จในการปรับแก้ สงู กว่า
4. Interactional model
Cognition
Emotion

Behavior
Physiology

ใน model นีความคิด (Cognition) อารมณ์ (Emotion) พฤติกรรม (Behavior) และร่างกาย
(Physiology) นันมีความสัมพันธ์กนั ดังอย่างเชือมโยงถึงกันหมด เมือเกิดความเปลียนแปลงขึนกับ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง ก็อาจส่งผลให้ เกิดความเปลียนแปลงกับองค์ประกอบอืนอย่างทัวถึงกัน
เช่นเมือบุคคลเริมมีอารมณ์เศร้ า ก็อาจมีความคิดในทางลบต่อตนเองว่าตนเองเป็ นคนไม่มีคณ
ุ ค่า มี
พฤติ กรรมแยกตัวไม่พบปะผู้คน และอาจมีความแปรปรวนทางร่างกาย เช่น กินอาหารไม่ได้ หรือนอนไม่
หลับ เมืออารมณ์เศร้ ามากขึน ความคิดในทางลบก็อาจรุนแรงขึนตามไปด้ วย การบําบัดด้ วย CBT นันก็คือ
การไปจัดการกับองค์ประกอบทีจัดการได้ โดยเชือว่าจะทําให้ องค์ประกอบอืน ๆ ดีขนตาม
ึ
เช่นเมือได้

ปรับเปลียนความคิ ดเสียใหม่ให้ เห็นถึงคุณค่าของตนเอง หรือปรับเปลียนพฤติ กรรมด้ วยการมีกิจกรรมเพิม
มากขึน ก็จะส่งผลให้ อารมณ์ดีขนึ ความเศร้ าลดลง เป็ นต้น ส่วนการตัดสินใจว่าจะจัดการทีองค์ประกอบ
ใดก่อนหลังนันขึนกับชนิดของโรคหรือปั ญหาทีแพทย์กําลังดูแล
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แนวคิดพืนฐานของการบําบัดด้ วย CBT
การบําบัดด้ วย CBT เชือว่าความคิดทีบิดเบื อนไปจากความเป็ นจริ งหรื อ dysfunctional thinking
ทําให้ เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์ โดยในโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่จะพบลักษณะของความคิดที
บิดเบือนไปบางประการ ดังนันแนวทางในการบําบัด คือ ถ้ าสามารถประเมิน (evaluate) ความคิดให้ ถกู ต้ อง
ตามความเป็ นจริงหรื ออยู่ในโลกของความเป็ นจริ งได้ (realistic) อาการเกียวกับ emotion, behavior ของ
ผู้ป่วยก็จะดีขึน โดยขันตอนคือการทํ าให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจก่อนว่าความคิดนันมีความ dysfunctional อย่างไร
แล้ วให้ ประเมินและแก้ ไขให้ ดีขนึ
CBT เป็ นการรักษาทีใช้ การผสมผสานระหว่างเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม ซึง
ในการรักษาโดยวิธีนีผู้รักษาทํ าหน้ าที ชีแนะให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เข้ าใจรูปแบบต่างๆของความคิดทีเบียงเบนและ
พฤติกรรมทีผิดปกติ โดยการอภิปรายโต้ แย้ งความคิดทีผิดปกติอย่างเป็ นระบบ ประกอบกับการให้ ผ้ ปู ่ วยฝึ ก
ทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็ นการบ้ าน เพือช่วยให้ เขาประเมิน ปรับเปลียนความคิดทีเบียงเบนและพฤติกรรมที
ผิดปกติด้วยตนเอง
Cognitive therapy เป็ นจิตบําบัด (psychotherapy) แขนงหนึงทีมุ่งความสนใจที dysfunctional
thinking โดยเฉพาะโรคต่างๆทีเกียวข้ องกับความคิดทีบิดเบื อนไป และการทีคนรู้สึก คิด หรื อมีพฤติกรรม
อย่างไรนัน เกิดจากการทีบุคคลเติบโตหรื อมีประสบการณ์มาอย่างไร Dysfunctional thinking ในระดับ
ของ automatic thought หากสามารถเข้ าใจและแก้ ไขได้ อาการของผู้ป่วยก็จะดีขึน แต่ถ้าหากแก้ ไขได้ ใน
ระดับของความเชือก็ยิงจะทําให้ อาการดีขนอย่
ึ างคงทนยืนนาน
การทํา cognitive therapy ให้ ได้ ผลดีต้องมี การทํา cognitive conceptualization โดยการใช้
cognitive model มาใช้ กบั ผู้ป่วยให้ เข้ าใจโรคหรือปั ญหาของตนเอง เช่น การบําบัดผู้ป่วย depression ก็จะ
ดูว่าผู้ป่วยมี cognitive model หรื อมีวิธีคิด และมองโลกอย่างไร ทังนี ในคนแต่ละคนก็จะใช้ cognitive
model ทีต่างกันไป และเมือพบเหตุการณ์ก็จะมีวิธีคิดและตีความแตกต่างกันไป
โรคทางจิตเวชทีมีงานวิจัยสนับสนุนว่ าบําบัดด้ วย CBT ได้ ผลดี
 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
ในแต่ละโรคทีนํา CBT มาใช้ นนต้
ั องมีการตังเป้าหมายก่อนเสมอว่าจะบําบัดเพือแก้ ไขอะไร การทํา
cognitive conceptualization โดยใช้ cognitive model จะทํ าให้ เ ข้ าใจว่าแต่ละโรคจะมีลักษณะของ
ความคิดทีบิดเบื อน เช่น depression ก็จะมีความคิดที ผิดไปจากความเป็ นจริ งโดยมักมองโลกในทางลบ
มองตัวเองแย่ ไม่มีคณ
ุ ค่า สินหวัง หรือสรุปง่ายเป็ น 3 องค์ประกอบ (triad) คือ 1) ตัวเองแย่ 2) โลกรอบตัว
แย่ 3) อนาคตแย่ การนํ า cognitive model มาใช้ ก็เ พื อให้ ผ้ ปู ่ วยเห็น ความเชื อมโยงระหว่างกัน และ
สามารถประเมินได้ วา่ การมองโลกของเขานันถูกต้ องหรือผิดเพียนไปจากความเป็ นจริงอย่างไร

บัญญัติ 10 ประการในการทํา Cognitive Therapy
1. Cognitive therapy is based on an ever-changing formulation of the patient and
problems in cognitive terms.
การทํา cognitive therapy อยู่บนพืนฐานของการสังเคราะห์ (formulate) ปั ญหาของผู้ป่วย โดย
นําข้ อมูลทีได้ จากผู้ป่วยมาวิเคราะห์ ในรูปแบบของ cognitive model ซึงจะทําให้ เข้ าใจผู้ป่วยว่าในแต่ละ
สถานการณ์เขามีความรู้สึกและความคิดอย่างไร แล้ วพิจารณา cognitive model ว่ามีปัญหาด้ านใดบ้ าง
ซึงใน formulation ของคนไข้ นันสามารถเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา การพบกับ ผู้ป่ วยในแต่ล ะครั ง
cognitive model ก็อาจเปลียนได้ เมือเราได้ ข้อมูลเพิมขึน
2. Cognitive therapy requires a sound therapeutic alliance.
การทํา cognitive therapy เป็ นจิตบําบัด (psychotherapy) อย่างหนึง ดังนัน cognitive therapy
จึงต้ องมีพืนฐานของ therapeutic alliance หรื อความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้บําบัดกับผู้ป่วยทีมีขอบเขต
โดยผู้บํ าบัดใช้ เทคนิคการบํ าบัดเบื องต้ นเพือสร้ างความสัมพัน ธ์นี และคอยตรวจสอบความมันคงของ
ความสัมพันธ์นีในขณะทีการบําบัดดําเนินไปเรื อย ๆ เราจะเห็นได้ จากการวิจัยหลายชินทีแสดงให้ เห็นว่า
ความเข้ ม แข็ ง ของความสัม พัน ธ์ ใ นการรั ก ษาเป็ นตัว ทํ า นายที ดี ที สุด ถึ ง ความสํ า เร็ จ ในการบํ า บั ด
ความสัมพันธ์ในการรักษาทีมีประสิทธิภาพมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียว คือ การพยายามทําให้ ผ้ ปู ่ วย
อาการดีขึน ซึงจําเป็ นต้ องมีพันธมิตรทีเข้ มแข็งในการรักษา เมือความสัมพันธ์มันคง ผู้ป่วยจะไว้ วางใจ
ผู้รักษามากพอทีจะพูดอย่างตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกทีแท้ จริ งไม่แสแสร้ ง ผู้รักษาคือพันธมิตรและผู้
ร่วมมือ ไม่ใช่ผ้ ปู กครองหรือผู้นําทีเอาแต่ออกคําสัง ส่วนสัญญาณเตือนทีบอกให้ ร้ ูว่าความสัมพันธ์ นีอาจมี
ปั ญหา เช่น

- ไม่มาตามนัด
- ขอยกเลิกนัด มาสาย หรือขูว่ า่ จะหยุดมารักษา
- ลืมทํางานทีตกลงกันไว้ วา่ จะทํา
- กล่าวโทษ ตําหนิ หรือวิพากษ์ วิจารณ์
- ทํา “การบ้ าน” ไม่เสร็จ
- ขัดแย้ งกับผู้บําบัดตลอดเวลา
- พฤติกรรมยัวยวนทางเพศ
- มีลกั ษณะพึงพิงสูง หรือยอมตามมากเกินไป
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3. Cognitive therapy emphasizes collaboration and active participation.
การทํา cognitive therapy เน้ นที collaboration ทีต้ องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน แม้ ผ้ บู ําบัดจะมีหน้ าทีแก้ ปัญหาให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ผ้ ปู ่ วยเองก็มีหน้ าที ต้ องช่วยเหลือตนเองด้ วย ผู้บําบัด
แบบ CBT จะพยายามกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยมีบทบาทสําคัญในการบําบัด ซึง collaboration อาจรวมถึงการทํา
การบ้ านตามทีตกลงกันว่าจะทําในแต่ละครัง การบําบัดทีมีประสิทธิภาพเป็ นผลจากการทํางานแบบเป็ นทีม
(teamwork) ระหว่างผู้บําบัดและผู้ป่วย ในการบําบัดทีประสบความสําเร็จ ผู้ป่วยจะมีบทบาทมากขึนเรื อย
ๆ ในขณะทีการบําบัดดําเนินต่อไป ความร่วมมือกันคือการพูดโต้ ตอบแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้ างสรรค์
ระหว่างคนสองคน ไม่ใช่การพูดคนเดียว บทบาทของผู้บําบัดแบบ CBT นันจึงเหมือนกับครูฝึก (Coach) ที
จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจเหตุผลว่าเหตุใดเราถึงต้ องใช้ เทคนิคนัน (rationale)
และช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ฝึกฝนการใช้ เทคนิคนัน ๆ จนเกิดความชํานาญ
4. Cognitive therapy is goal-oriented and problem-focused.
การทํา cognitive therapy มุ่งเน้ นทีปั ญหา มีเป้าหมายทีชัดเจน และพยายามไปให้ ถึงเป้าหมาย
ซึงผู้ป่วยและผู้บําบัดต้ องทํางานร่วมกันตังแต่เริมต้ น เพือกําหนดปั ญหาและเป้าหมายทีเป็ นประโยชน์
5. Cognitive therapy initially emphasizes the present.
การทํา cognitive therapy เน้ นทีปั จจุบัน ถึงแม้ เมือบําบัดไประยะหนึงอาจมีการย้ อนกลับไปดูที
อดีตเพือประเมินว่าอดีตมีผลต่อความเชือในปั จจุบนั อย่างไร แต่อย่างไรก็ดีมีวตั ถุประสงค์เพือแก้ ปัญหาใน
ปั จจุบนั เป็ นสําคัญ ผู้บําบัดช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยแยกแยะประเมิน และตอบโต้ กับความคิดและความเชือทีไม่เป็ น
ประโยชน์ ข องตนเอง ให้ เ ห็น ลัก ษณะความคิ ด ในปั จ จุบัน ที ทํ าให้ เ กิ ดความคิด ที ไม่เ ป็ นประโยชน์ ห รื อ
พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา สร้ างสมมุติฐานเกียวกับปั จจัยทีกระตุ้นให้ เกิดปั ญหาในปั จจุบัน เหตุการณ์ต่างๆ
ในช่วงของการเติบโตทีมีอิทธิพลต่อความคิด และลักษณะการตีความเหตุการณ์ทีเป็ นแบบนันมานาน
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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 จะมีส่วนทีเป็ นการสอนและให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วย เช่น ใน session มักมี
การสอนผู้ป่วยเรืองการดําเนินของโรค หลักการและแนวคิดของ cognitive therapy และ cognitive model
รวมทังเทคนิคต่าง ๆ ทีใช้ จดั การกับความคิด คุณสมบัติทีสําคัญของผู้บําบัดแบบ CBT ทีดีประการหนึงจึง
ต้ องมีความเป็ น “ครู” ทีสามารถถ่ายทอดเรืองราวต่าง ๆ ให้ กบั ผู้ฟังได้ อย่างชัดเจนและเข้ าใจ โดยเป้าหมาย
สุดท้ ายหวังว่าผู้ป่วยจะสามารถเรียนรู้จนสามารถนําไปใช้ บําบัดตนเองได้ ซึงจะเป็ นการป้องกันไม่ให้ โรค
กลับมาเป็ นซําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7. Cognitive therapy aims to be time limited.
การทํา cognitive therapy มักมีการกําหนดเวลาในแต่ละ session ไว้ ชดั เจนเช่น ครังละ 45 นาที หรื อ
1 ชัวโมง รวมทังจํานวนครังทีใช้ ในการบําบัดเช่นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าทีไม่ซบั ซ้ อนอาจกําหนดไว้ 12 ครังหรือ 16
ครัง จุดประสงค์ของการกําหนดเวลาทีสําคัญคือเพือให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจถึงคุณค่าของเวลาและพยายามเวลาทีมีให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. Cognitive therapy sessions are structured.
การทํา cognitive therapy ในแต่ละครังมีโครงสร้ างทีชัดเจนตามลําดับ ดังนี
 ตรวจสอบอารมณ์ของผู้ป่วย
 ให้ ผ้ ปู ่ วยเล่าคร่าว ๆ ว่าสัปดาห์ทีผ่านมาเป็ นอย่างไรบ้ าง
 ทบทวนการบ้ านของสัปดาห์ทีแล้ ว รวมทังข้ อมูลสะท้ อนกลับ (feedback) จาก
session ทีแล้ ว
 ร่วมมือกันกําหนดหัวข้ อ (set agenda) สําหรับการพูดคุยวันนี
 พูดคุยหัวข้ อตามทีตกลง
 สรุปเนือหาทีพูดคุย
 กําหนดการบ้ านสําหรับวันนี
 ขอข้ อมูลสะท้ อนกลับจากผู้ป่วยตอนท้ าย session
9. Cognitive therapy teaches patients to identify, evaluate, and respond to their
dysfunctional thoughts and beliefs.
การทํา cognitive therapy เป็ นการสอน ให้ ความรู้หรือให้ การศึกษาเพือให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถ identify
และ evaluate ความคิด ความเชือของตนเอง รวมถึงการจะทําอย่างไรกับตนเองเพือแก้ ไข dysfunctional
ให้ เป็ น functional thought เป้ าหมายสูงสุดของ CBT คือสอนให้ ผ้ ปู ่ วยพัฒนาตนเองจนสามารถเป็ นผู้
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บําบัดของตนเองได้ ในการใช้ CBT ผู้บําบัดจะทําตัวเหมือนครูสอนให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ทกั ษะและเทคนิคใหม่ ๆ ซึง
ผู้ป่วยจะเรียนรู้มากขึนได้ ด้วยการนําไปฝึ กฝน เปรียบเช่นการเล่นฟุตบอล ทีถึงแม้ เราจะดูมามากแค่ไหนก็
ไม่อาจทําให้ เราเล่นเก่งได้ ถ้าเราไม่ได้ ลงไปฝึ กฝนเอง เราจึงต้ องเรียนรู้วิธีทีจะเล่นฟุตบอลว่าเล่นอย่างไร เช่น
เดียวการลงฝึ กซ้ อมอย่างสมําเสมอ
10. Cognitive therapy uses a variety of techniques to change thinking, mood, and
behavior.
Cognitive therapy ใช้ เทคนิคหลากหลายเพือเปลียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึง
การเปลียนแปลงจะเริมต้ นทีจุดไหนก่อนขึนกับความเหมาะสม เช่นในผู้ป่วย depression ทีเก็บตัวไม่อยาก
ทําอะไรเพราะอารมณ์เศร้ า ถ้ าเราสามารถแก้ ไขให้ อารมณ์ดกี ็น่าจะกลับไปทํางานได้ แต่การแก้ ไขอารมณ์
โดยตรงอาจทําได้ ยาก หรื อการปรับแก้ ความคิดก็อาจทําได้ ยากในช่วงแรกเช่นกันเนืองจากผู้ป่วยยังอยู่
ในช่วงทีความคิดความอ่านยังเชืองช้ าคิดอะไรไม่ออก ดังนันจึงอาจปรับแก้ ทีพฤติกรรมก่อนโดยกําหนด
กิจกรรมให้ ทํา ให้ ช่วยคิดกิจกรรมหรือตารางกิจกรรมทีผู้ป่วยควรทํา แล้ วเฝ้าสังเกต ติดตาม และปรับเปลียน
พฤติกรรมในทางทีทําให้ ผ้ ปู ่ วยกระฉับกระเฉงมากขึน ซึงผลสุดท้ ายแล้ วก็จะทําให้ อารมณ์ดีขนตามมา
ึ
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บทที 2
เทคนิคพืนฐานสําหรั บ CBT

เทคนิคพืนฐานสําหรับ CBT
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การบอกอารมณ์ ตนเอง (Identifying Moods)
การที บุคคลสามารถบอกถึงอารมณ์ ตนเองได้ นันจะทํ าให้ เกิ ดการระลึก รู้ (awareness) และ
สามารถตังเป้าหมายได้ วา่ จะจัดการกับอารมณ์อย่างไร อาจไม่ใช่เรื องง่ายสําหรับทุกคนทีจะสามารถบอก
ถึงอารมณ์ของตนได้ นอกจากนียังอาจเกิดความสับสนระหว่าง “อารมณ์” กับ “ความคิด” การฝึ กแยกแยะ
จึงเป็ นทักษะทีควรฝึ กฝนประการหนึง โดยสิงทีบ่งบอกว่าน่าจะเป็ นอารมณ์มีดงั นี
 Strong moods เป็ นตัวบอกว่ากําลังมีเรืองสําคัญเกิดขึนในชีวิต เช่น อยู่ดีๆก็ร้ ูสึกตืนเต้ น หรื อ
เศร้ าขึนมานันแสดงว่าต้ องมี อะไรสํ าคัญ บางประการเกิ ด ขึนภายในจิ ต ใจของคน ๆ นัน
ความรู้สกึ นันไม่ได้ เกิดขึนลอย ๆ แต่จะต้ องมีทีมาของความรู้สกึ
 Moods มักบรรยายได้ ด้วยคํา ๆ เดียว สันๆ เช่น โกรธ เสียใจ เซ็ง อิจฉา
 การ identify moods ช่วยให้ เราสามารถตังเป้าหมายและติดตามผลได้ ง่ายขึน
 อาการทางกายอาจเป็ นตัวช่วยบอกอารมณ์ ควรให้ คนไข้ ได้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของอาการ
ทางกายกับอารมณ์ เช่น มีอาการสัน เหงือออก อาจเป็ นเพราะอารมณ์ “ตืนเต้ น” หรื อถ้ ามี
อารมณ์ “เศร้ า” ก็อาจแสดงอาการทางกายเป็ นลักษณะเชืองช้ า ไร้ เรียวแรง เป็ นต้ น
Situations
สถานการณ์ไม่ใ ช่ตวั กําหนดความรู้สึกของเรา ด้ วยตัวของสถานการณ์ เองไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา แต่ก ารรับรู้ และการตีความของเราต่างหากที มีอิท ธิพลต่อความรู้ สึก และ
พฤติกรรมของเราอย่างลึกซึง
อารมณ์จะมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ เราสามารถตังคําถามทีใช้ ในการ identify moods ให้ เข้ า
กับ situations โดยใช้ หลัก 4W
 Who ตอนนันอยู่กบั ใคร การทีถามว่าตอนทีเกิดเหตุการณ์อยู่กับใคร เพราะคนแต่ละคนทีอยู่
ด้ วยมีความสําคัญต่างกันและมีผลต่อความรู้ สึกทีต่างกัน เช่น การชวนคนไปเทียว ถ้ าเป็ น
เพือนบอกไม่วา่ งก็อาจรู้สกึ น้ อยใจเล็กน้ อย แต่ถ้าเป็ นแฟนก็อาจรู้สึกน้ อยใจอย่างรุนแรง เป็ น
ต้ น
 What ตอนนันทําอะไรอยู่ เหตุการณ์บางอย่างมีความจําเพาะเจาะจงกับอารมณ์ เช่น กลัว
ขณะทีอยู่ในลิฟท์ก็อาจเป็ นเพราะกลัวทีแคบ ขับรถอยู่บนถนนแล้ วกลัวก็อาจเป็ นเพราะกลัวที
โล่ง หรือการทีรู้สกึ เหงาทังทีอยู่กบั คนมาก ๆ ก็มกั มีอะไรสักอย่างทีอยูใ่ นใจ
 When เกิดขึนเมือไหร่ ระยะเวลาหรือช่วงเวลาทีเกิดเหตุการณ์ก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สกึ
 Where ตอนนันอยู่ทีไหน เหตุการณ์เดียวกันแต่หากเกิดในสถานทีทีต่างกัน อารมณ์ความรู้สึก
ทีเกิดขึนย่อมต่างกัน
ดัง นั นเมื อสามารถบรรยายเหตุก ารณ์ ไ ด้ แล้ วก็ ค วรเชื อมโยงให้ ผู้ป่ วยเห็ น ว่ า เหตุก ารณ์ มี
ความสัมพันธ์กบั อารมณ์ ทังนีการฝึ กเขียนบันทึกเหตุการณ์และอารมณ์นนจะทํ
ั
าให้ เห็นภาพได้ อย่างชัดเจน
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ขึน เนืองจากบุคคลโดยทัวไปมักไม่สามารถแยกระหว่างความคิดต่อเหตุการณ์กบั อารมณ์ทีเกิ ดออกจาก
กันได้ จึงควรฝึ กฝนโดยนึกถึงตัวอย่างของเหตุการณ์ทีเรามีอารมณ์ทีเด่นชัดแล้ วตอบคําถามตามหัวข้ อ 4W
ข้ างต้ น
ตัวอย่ างการแยก Moods and Situations
 เหตุการณ์ “อยู่ในห้ องสัมมนากับเพือนๆในกลุม่ กําลังอภิปรายกันเกียวกับการแยกอารมณ์
กับเหตุการณ์ เมือ 5 นาทีทีผ่านมา”
อารมณ์ “รู้สกึ ตืนเต้ นทีต้ องนําเสนอหน้ าห้ อง”
 เหตุการณ์ “เดินซือของอยู่ในห้ างกับเพือนเมือต้ นเดือนแล้ ว ไปเจอเสือแบบทีถูกใจ”
อารมณ์ “รู้สกึ ดีใจทีจะได้ เสือแบบตามทีต้ องการเพราะอยากได้ แบบนีมานานแล้ ว”
Moods, Situations, and Changes in Body Tension
เหตุการณ์ทําให้ เกิดอารมณ์และอาจทําให้ มอี าการทางกายเกิดขึนร่วมด้ วย ผู้ป่วยที มาเข้ ารับการ
บําบัดมักมาด้ วยอารมณ์ทางลบ เช่น โกรธ ตืนเต้ น เศร้ าใจ แต่หลายครังพบว่าผู้ป่วยอาจไม่สามารถบอกถึง
อารมณ์ของตนเองได้ ชดั เจน จึงอาจต้ องใช้ อาการทางกายเป็ นตัวช่วยบอกอารมณ์ เช่น
 เหตุการณ์ “อยู่ในห้ องสัมมนากับเพือน ๆ ในกลุม่ กําลังอภิปรายกันเกียวกับการแยกอารมณ์
กับเหตุการณ์ เมือ 5 นาที ทีผ่านมา”
อารมณ์ “รู้สกึ ตืนเต้ นทีต้ องนําเสนอหน้ าห้ อง”
อาการทางกาย “สัน เหงือออก มือเย็น หายใจถีขึน”
 เหตุการณ์ “เดินซือของอยู่ในห้ างกับเพือน เมือต้ นเดือน แล้ วไปเจอเสือแบบทีถูกใจ”
อารมณ์ “รู้สกึ ดีใจมากทีจะได้ เสือแบบตามทีต้ องการเพราะอยากได้ แบบนีมานานแล้ ว”
อาการทางกาย “ยืนแทบไม่ติด อยากกระโดด”
 เหตุการณ์ “คุณพ่อเสียชีวิต”
อารมณ์ “รู้สกึ เสียใจ เศร้ า”
อาการทางกาย “หมดแรง อ่อนเพลีย”
การเล่าเรื องของแต่ละคนนัน บางคนอาจเริ มเล่าจากอารมณ์แล้ วตามด้ ว ยเหตุการณ์ แต่บางคน
อาจเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้ วตามด้ วยอารมณ์ทีเกิดขึน หน้ าทีของผู้บําบัดคือการถามให้ ได้ องค์ประกอบทียัง
ขาดไป เพือให้ เกิดความชัดเจนหรือแน่ใจกับสิงทีคนไข้ ให้ ข้อมูลมา
การประเมินระดับอารมณ์ (Rating Moods)
อารมณ์แต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลามีความรุนแรงไม่เท่ากัน เช่น อารมณ์โกรธ ซึงความโกรธในแต่
ละเหตุการณ์มกั ไม่เท่ากันคือบางทีโกรธมาก บางทีโกรธน้ อย ประโยชน์ของการ rating moods คือ
 ช่วยให้ ร้ ูระดับความแรง (intensity) ของอารมณ์
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 ช่วยให้ เราสังเกตการขึนลง (fluctuation) ของอารมณ์
 เตือนให้ ร้ ูวา่ เหตุการณ์หรือความคิดไหนมีผลต่ออารมณ์
 ใช้ การเปลี ยนแปลงระดับ อารมณ์ เ ป็ นสิ งที บอกเราว่ า วิ ธี ที ใช้ จัด การอารมณ์ นั นมี
ประสิทธิภาพขนาดไหน
เราสามารถประเมินระดับอารมณ์ได้ โดยลองนึกตัวอย่างเหตุการณ์ทีมีอารมณ์ทีชัดเจน แล้ ว rating
โดยอาจใช้ เป็ น scale หรือเพือให้ เห็นภาพชัดขึนอาจนึกถึงปรอท แล้ วให้ นําหนักอารมณ์ว่ามีความแรงมาก
น้ อยเท่าใด ดัง scale ข้ างล่าง
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ไม่เลย
เล็กน้ อย
ปานกลาง
มาก
มากทีสุดเท่าทีเคยมี
ซึงเมือ rating แล้ วผู้บําบัดอาจถามต่อว่า ณ ตอนทีรู้สกึ โกรธมากนันมีอารมณ์อืน ๆ อีกหรื อไม่ หรื อ
ก่อนทีจะโกรธได้ มากขนาดนีมีอารมณ์โกรธอยู่บ้างแล้ วรึเปล่า เช่น กรณีโดนเพือนขโมยของ เมือไปถามแล้ ว
เพือนไม่ยอมรับ ณ ตอนนันก็อาจรู้สึกโกรธอยู่นิดๆแล้ ว และยิงจับได้ ว่าเขาเป็ นคนขโมยอารมณ์โกรธทีมีก็
อาจพุ่งสูงถึง 100 % ดังนันการทีเราได้ รายละเอียดหรื อข้ อมูลของเหตุการณ์ซึงนํามาสู่อารมณ์โกรธของ
ผู้ป่ วยนัน ก็ จ ะทํ าให้ เ ข้ าใจที มาของ rating อารมณ์ นัน ทังนี อารมณ์ ที เกิ ด ขึนนันอาจเปลี ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์
ในขณะทีใช้ CBT นีอาจเกิดมี alternative thought เพิมขึนมา และทําให้ มีทางเลือกมากขึน ซึง
alternative thought เป็ นตัวทีทําให้ คิดอะไรได้ กว้ างขึน ตามแนวของการทํา CBT ไม่ใช่เป็ นการบอกว่าสิงที
ผู้ป่วยคิดนันเป็ นความคิดทีผิด แต่ความคิดนันถูกเพียงบางส่วน เราจึงมีหน้ าทีแนะให้ ผ้ ปู ่ วยคิดให้ รอบคอบมาก
ขึน
การหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic Thoughts)
ในเหตุการณ์ใด ๆ ก่อนทีจะเกิดเป็ น emotion, behavior นัน อาจมีสิงหนึงเกิดขึนก่อน นันคือ
automatic thoughts ซึงเป็ นความคิด ต่อเหตุก ารณ์ ทีเกิ ดขึน เป็ นความคิดทีเกิ ดขึนทัน ทีก่อนทีจะผ่าน
กระบวนการคิดอย่างมีเ หตุผลรวมถึงการแปลความหมายของสิงแวดล้ อมรอบตัวในปั จจุบัน อาจเป็ น
ความคิดเกียวกับตนเองหรือบุคคลอืน automatic thoughts จะอยู่ในกระแสความคิดอืนๆ ซึงคนเราจะคิด
อยู่ตลอดเวลา automatic thoughts เป็ นความคิดที ผุดขึนมาเป็ นระยะ ๆ โดยถ้ าเปรี ย บความคิดเป็ น
กระแสนํ า automatic thoughts ก็ค งคล้ ายปลาที โผล่ขึนมาแล้ วก็ ดํา ลงไปใต้ นํ าตามเดิ ม automatic
thoughts ที ผุด ขึนมานันมัก ไม่ เ ป็ นที สัง เกตได้ ชัด เจน โดยทัวไปคนเราจะไม่ร้ ู ตัว ทัง ๆ ที automatic
thoughts มีความสัมพันธ์กบั อารมณ์หรื ออาการทางกาย และการที จะรู้ automatic thoughts ได้ นันต้ องมี
การฝึ กฝน ความสัมพัน ธ์ ของ automatic thoughts กับ อารมณ์ บ างชนิ ด เช่น อารมณ์ เศร้ า ขึนอยู่กับ
ความคิดและการให้ ความหมายกับสิงนัน
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Automatic thoughts มีได้ หลายรูปแบบ อาจเป็ นคําสันๆ เป็ นวลี เป็ นประโยค หรืออาจเป็ นภาพ
บางครังอาจมีลักษณะเหมือนสัญญาณโทรเลขที ต้ องอาศัยความชํานาญในการปะติดปะต่อเพื อรับสาร
ตัวอย่างเช่นคนทีกําลังโกรธ automatic thoughts อาจเป็ นคําพูด เช่น “อยากจะฆ่ามัน” และอาจเป็ นภาพ
โดยทีนึกถึงภาพทีตนเองเอาปื นมายิงเขาหรืออาจเห็นเป็ นภาพตนเองกําลังชกเขาอยู่ แต่บางคนอาจเห็นเป็ น
ภาพตนเองติดคุก เพราะโกรธปนกับกลัวหากตนเองทําอะไรรุนแรงไป
การดู automatic thoughts นันก็เพือดูว่ามันสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างไร โดยอาจดูทีอารมณ์ ก่อน
เพราะมัก จับ ได้ ง่ายกว่า แล้ วค่อยดูว่าเกิ ด automatic thoughts อย่างไร ส่ว นใหญ่ ค นเราจะเชื อใน
automatic thoughts ทันทีโดยทีไม่มกี ารตรวจสอบกับตนเองและความเป็ นจริ งของโลกภายนอกอย่างเป็ น
ระบบ
ทังนี การคาดการณ์เกียวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ทีเกิดขึนในอดีต
ต่าง ๆ นานาทําให้ เกิดอาการต่างๆ ของ Depression เช่น การไม่มีพละกําลัง เฉือยชา วิตกกังวล รู้สึกผิด
สมาธิไม่ดี นอนไม่หลับ ซึงเมือเกิด Depression แล้ ว automatic thoughts ทางลบก็จะเกิดตามมาเรื อย ๆ
และรุนแรงมากขึนจนความคิดทีมีเหตุผลก็จะถูกบดบังและเลือนหายไปในทีสุด และหากมี Depression
มากเท่าไรก็ยิงจะทําให้ มีความคิดด้ านลบมากขึนเท่านัน นอกจากนีก็จะทําให้ ยิงเชือไปตามความคิดนันและ
เกิดอารมณ์เศร้ ามากตามไปด้ วย
คําถามทีใช้ เพือจับความคิดอัตโนมัติ (Identifying Automatic Thoughts)
ในการตังคําถามผู้ป่วยนันก็เ พือให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจ automatic thoughts ว่าคืออะไรและทําให้ เกิ ด
ความรู้สกึ อย่างไร โดยการถามเพือ identify automatic thoughts นัน อาจเริ มจากอารมณ์ทีเกิดแล้ วตาม
ด้ วยการถาม automatic thoughts เพราะจะทําให้ ง่ายต่อการเข้ าถึง automatic thoughts ซึงคําถามที ใช้
ถามมีดงั นี
 ตอนทีเกิดเหตุการณ์นนขึ
ั นคุณจําได้ ไหมว่าคิดอะไรขึนมา?
 หรือตอนทีเกิดเหตุการณ์นนขึ
ั นคุณนึกเห็นภาพอะไร?
 ถ้ าทีคุณคิดเป็ นจริง หมายความว่าตัวคุณเป็ นอย่างไร ?
 สิงนีมีความหมายอย่างไรกับตัวคุณ ชีวิตคุณ หรืออนาคตของคุณ?
 ถ้ าทีคุณคิดเป็ นจริง หมายความว่าคนอืนจะมองคุณว่าอย่างไร?
 สิงนีมีความหมายว่าคนอืนเป็ นอย่างไร?
 ถ้ าทีคุณคิดเป็ นจริง แล้ วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึน?
 หรือคุณกลัวว่าจะเกิดอะไรขึน?
 ถ้ าความคิดนีเป็ นจริง เรืองแย่ทีสุดทีอาจเกิดขึนได้ คืออะไร?
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Hot Thought (หรือ Key Cognition)
Hot thought เป็ น automatic thoughts ทีควรได้ รับความสนใจมากทีสุดเนืองจากมีผลต่ออารมณ์
มากทีสุด เช่น ในขณะทีเศร้ าอาจมีความคิดหลายอย่างเกิดขึน ควรพิจารณาว่าความคิดไหนทีมีผลต่อความ
เศร้ ามากทีสุด ซึง hot thought เป็ นความคิดทีจําเป็ นต้ องได้ รับการปรับแก้ ก่อนความคิดอืน
รู ปแบบความคิดทีบิดเบือน (Thinking Errors) ทีพบบ่ อย
Thinking errors มีหลายรูปแบบทังทีเป็ น automatic thought และ beliefs ตัวอย่างของ
Thinking errors เช่น
1. All-or-nothing thinking (หรื อเรี ยกว่า black-and-white หรื อpolarized หรื อ dichotomous
thinking) คือความคิดสุดขัวในด้ านใดด้ านหนึง เป็ นดําหรื อขาวไปหมด บวกหรื อลบไปหมด
โดยไม่สามารถมองอะไรกลาง ๆ ได้
 “ถ้ าทําได้ ไม่สมบูรณ์แบบ อย่าทําซะดีกว่า”
 “ฉันพูดอะไรทีไม่เข้ าท่า ฉันเป็ นผู้บําบัดทีไม่ได้ เรืองทีสุด”
 “ถ้ าไม่รักฉันทีสุดในโลกก็ไม่ต้องมายุ่งเกียวกับฉัน”
2. Catastrophizing เป็ นความคิดแบบ overgeneralization ทีรุนแรง เป็ นการแปลสถานการณ์
หรือเรืองราวทีเกิดขึนให้ รุนแรงสุดขีด เป็ นความหายนะ
 “ถ้ าฉันไม่หายปวดหลัง ฉันคงไม่สามารถมีความสุขไปชัวชีวิต”
 “ถ้ าเขาไปทีนันฉันคงหงุดหงิดแล้ วทําอะไรต่อไม่ได้ ”
 “ตายแน่ ๆ ตายแน่ ๆ”
3. Disqualifying or discounting the positive ไม่พึงพอใจในสิงดีๆทีตนมีหรื อเป็ นอยู่เพราะให้
ความสําคัญสิงทีไม่ดมี ากกว่า
 “งานนีเขาว่าฉันทําดี แต่ฉนั ว่าฟลุ๊ค”
 (สอบเลขได้ A แต่สอบฟิ สิกส์ได้ C) “วิชาเลขไม่มีความหมายหรอกเพราะได้ A ทุกที ผลสอบ
ฟิ สิกส์ตา่ งหากทีเรืองใหญ่”
4. Emotional reasoning ใช้ ความรู้สกึ ตัดสิน ดูเหมือนมีเหตุผล แต่เป็ นเหตุผลทีมาจากอารมณ์
ความรู้สกึ ของตนเอง เช่น ลางสังหรณ์ หรือ “รู้สกึ ว่ามันต้ องเป็ น...แน่ ๆ”
 “ดูเหมือนอะไรจะเป็ นไปด้ วยดี แต่ฉนั ก็ยงั เชือว่าชีวิตมันแย่”
 “ฉันรู้สกึ สินหวัง เพราะฉะนันอะไรก็คงไม่ดีขนสํ
ึ าหรับฉัน”
 “ฉันรู้สกึ ไม่คอ่ ยดีกบั การลงทุนครังนี แปลว่ามันน่าจะไม่รอด“

5. Labeling เป็ นการตีตราตนเอง หรื อ คนอืนในทางลบ ไม่ว่าจะทํ าอะไรก็มัก ยึดติดกั บ
ความรู้สกึ ทีตนได้ ตีตราไว้
 “เด็กโง่”
 “ปั ญญาอ่อน”
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6. Magnification / Minimization เมือเกิดความผิดพลาดกับตนเองจะมองปั ญหานันแบบขยาย
ให้ ใหญ่โตเกินความเป็ นจริ ง เรี ยกว่า Magnification และเมือมีเรื องดีเ กิดขึนก็มองข้ อดีหรื อ
ความสําเร็จของตนเองเป็ นเรืองเล็ก ซึงเรียกความคิดลักษณะนีว่า Minimization
 “วันนีทํากุญแจหายอีกแล้ ว ไม่ได้ เรืองซักอย่างเลยฉัน”
 “วันนีเล่นดี แต่ไม่ได้ แปลว่าพรุ่งนีจะทําได้ ด”ี
7. Mental filter เลือกทีจะเชือหรือคิดในสิงทีตนเองมีความเชือหรือคิด
 (คะแนนสอบ 7 วิชา: A A D A B A A) – “เฮงซวยจริง ๆ เลยฉัน” (เนืองจากเชือมาก่อนแล้ วว่า
ตนเองไม่เก่งจึงมองเห็นแต่คะแนนวิชาทีไม่ดีและละเลยวิชาทีคะแนนดี)
 (คุยโทรศัพท์ดี ๆ กับแฟน 2 ชัวโมง แฟนขอวางโทรศัพท์ไปทํางาน) – “เขาไม่มีเวลาให้ ฉนั ”
8. Mind reading สรุป เดา ในทางลบเกียวกับความคิด โดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน
 “มองตาก็ร้ ูวา่ เขาเกลียดฉัน”
 (คนโต๊ ะข้ าง ๆ มาถามว่ากระโปรงตัวนี ซือที ไหน)- “เขาดูถูก ฉันว่าคงไม่มีปั ญญาซือของใช้
แพงๆ”
9. Overgeneralization การสรุปแบบเหมารวม ด่วนสรุปอย่างไม่มีหลักฐานหรื อมีหลักฐานเพียง
เล็กน้ อย
 (ไปงานเลียงแล้ วรู้สกึ อึดอัด) – “ฉันเป็ นคนมีปัญหามนุษยสัมพันธ์”
 “อายุ 25 ยังหาแฟนไม่ได้ แปลว่าขึนคานชัวร์ ”
10. Personalization การสรุป เหตุการณ์เ ข้ าหาตนเอง การแปลสถานการณ์ เหตุก ารณ์ หรื อ
พฤติกรรมภายนอกว่าเป็ นตัวยืนยันให้ เห็นว่าตนไม่ดี หรือบางคนก็คิดตรงข้ ามคือเมือเกิดเรื อง
ไม่ดีก็จะโทษคนอืนเสมอโดยไม่พยายามดูวา่ ตนเองก็มีสว่ นเกียวข้ อง
 (อยากดูหนังแต่ซือตัวไม่ได้ เพราะตัวเต็ม) – “เออ! คนจนมันไม่ขายตัวให้ ”
 (หัวหน้ าออกกฎเรืองการใช้ โทรศัพท์ในทีทํางาน) – “เขาหาเรืองเล่นงานฉัน”

11. “Should” and “must” statements การคิดคาดหวังให้ ตนเองหรือคนอืนเป็ นอย่างนันอย่าง
นีตามทีตนคาดหวังหรือความต้ องการของตน
 “ฉันต้ องพยายามให้ ดีทีสุดในทุกอย่างทีฉันทํา”
 (อาจารย์) “นักเรียนควรตังใจเรียนเต็มร้ อยทุกนาทีในห้ องเรียน”
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การประเมินความคิด (Evaluating Thoughts)
ในการทํา CBT นันหลักการสําคัญทีควรสอนผู้ป่วยด้ วยก็คือไม่ควรเชือความคิดของตนเองทังหมด
เนืองจากความคิดเป็ นเพียงสมมติฐานเท่านัน ไม่ใช่ความจริง ผู้ป่วยควรเรียนรู้ทีจะประเมินความคิดทังใน
แง่ความถูกต้ องตามความเป็ นจริง (validity) และประโยชน์ของความคิดนัน (utility) โดยการประเมินความ
ถูกต้ องนันมักเริมจากการหาหลักฐาน (evidence)
หลักฐานทีสนับ สนุนว่าความคิดที เรามีนันจริ งมักหาได้ ง่าย แต่ก ารหาหลักฐานทีจะมาคัดค้ าน
ความคิดนันทําได้ ยากเนืองจากเวลาเรามี negative automatic thought เรามักหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับ
ข้ อมูลทียืนยัน ความคิดเรา ทางทีดีควรมองความคิดนันเป็ นแค่สมมติฐานหรื อการคาดเดา การมองหา
ข้ อมูลมาสนับสนุนหรือคัดค้ านความคิดของเราจะทําให้ มองความคิดนันได้ กระจ่างขึน
ประเภทของหลักฐานประกอบด้ วย data, information, และ facts ส่วน interpretations และ
opinions ไม่ใช่หลักฐาน การหาหลักฐานทีจะมาคัดค้ านความคิดสามารถทําได้ โดยการถามเพือให้ ผ้ ปู ่ วย
ได้ มองมุมทีต่างจากทีเขาคิด ซึงคําถามทีใช้ เพือช่วยในการหาหลักฐานมาคัดค้ านความคิด เช่น
 เคยมีครังไหนสักครังไหมทีความคิดนีไม่จริง?
 ถ้ าเพือนสนิทหรือคนทีคุณรักสักคนคิดแบบนี คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร?
 ถ้ าเพือนสนิทหรือคนทีคุณรักสักคนรู้วา่ คุณคิดแบบนี
- คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร?
- คุณจะยกเหตุผลอะไรมาบอกว่าสิงทีเขาคิดไม่ได้ ถกู ทัง 100%?
 ตอนทีคุณไม่ได้ อยู่ในอารมณ์นี คุณคิดต่างไปจากนีหรือเปล่า?
 ถ้ าคุณเคยรู้สกึ แบบนีมาแล้ วในอดีต คุณคิดอย่างไรถึงทําให้ ร้ ูสกึ ดีขนได้
ึ ?
 คุณเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนีมาก่อนหรือเปล่า
- แล้ วครังนันกับครังนีมันต่างกันอย่างไร?
- สิงทีคุณได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ครังนันจะช่วยคุณในตอนนีได้ อย่างไร?
 มีอะไรเล็ก ๆ น้ อย ๆ ทีค้ านความคิดของคุณแต่คณ
ุ ละเลยหรือมองข้ ามมันไปหรือเปล่า?
 10 ปี จากวันนีไป ถ้ าคุณมองย้ อนกลับมาวันนี คุณจะมองมันต่างไปจากเดิมหรือเปล่า?
 มีเรืองดี ๆ เกียวกับตัวคุณหรือเหตุการณ์นีทีคุณมองข้ ามไปหรือเปล่า?
 คุณอาจสรุปอะไรเร็วไปโดยไม่ดหู ลักฐานหรือเหตุผลให้ ครบถ้ วนหรือเปล่า?
 คุณกําลังตําหนิตวั เองในสิงทีคุณไม่สามารถควบคุมได้ ทงหมดหรื
ั
อเปล่า?
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การปรับแก้ ความคิด (Modifying Dysfunctional Thoughts)
Dysfunctional thought สามารถประเมินได้ จาก 2 อย่าง คือ
1. ความถูกต้ องตามความเป็ นจริง (Validity) ของข้ อมูล เช่น คุณแม่คนหนึงซึงมีความคิดว่าลูกไม่
รักและไม่ต้องการตนแล้ วทําให้ เกิดความเศร้ า เมือได้ มาประเมินหลักฐานต่าง ๆ แล้ วก็พบว่า
ความคิดนีอาจบิดเบือนไปเนืองจากลูกก็ยังเอาใจใส่แม่ดีอยู่เพียงแต่ช่วงนันลูกอาจจะงานยุ่ง
มาก ซึงเมือได้ ปรับแก้ ความแก้ ความคิดแล้ วก็ช่วยให้ อารมณ์ดีขนึ
2. ประโยชน์ (Utility) ของข้ อมูลหรือความคิด ความคิดบางอย่างอาจตรงหรื อถูกต้ องตามความ
เป็ นจริ ง แต่ไม่มีป ระโยชน์ เช่น คนทํ างานในช่วงทีมีงานมาก ๆ อาจมี automatic thought
ขึนมาว่า “โน่นก็ยงั ไม่ทํา นีก็ยงั ไม่ทํา แย่แน่เลย” ซึงเป็ นความจริ งและ valid เพราะงานหลาย
อย่างก็ยงั ไม่ได้ ทําจริง และถ้ าทํางานไม่เสร็จก็อาจเดือดร้ อนได้ จริง ๆ แต่ปัญหาคือยิงคิดก็ยิง
เครี ยด แล้ วก็ทํ างานได้ น้ อยลง ซึงไม่เ ป็ นประโยชน์ ต่อการทํ างานเลย จึงควรเปลียนเป็ น
ความคิดทีดีมีประโยชน์กว่า เช่น “งานเยอะก็คอ่ ย ๆ ทําเดียวก็เสร็จ” จะเป็ นผลดีตอ่ การทํางาน
มากกว่า
เทคนิคการปรับความคิด โดยสรุปมีดงั นี
1. การตังคําถาม ผู้บําบัดจะใช้ ทักษะการการถามเพือทดสอบความมีเหตุผลในกระบวนการคิด
ของผู้ป่วย โดยผู้บําบัดพยายามให้ ผ้ ปู ่ วยคิดหาทางออกด้ วยตนเอง
2. ใช้ แบบฟอร์มความคิดอัตโนมัติ เพือบันทึกเหตุการณ์ ความคิดอัตโนมัติ ผลทีเกิดขึน และการ
ตอบสนองทีผู้ป่วยใช้
3. การหันเหความสนใจ การฝึ กหันเหความสนใจหรือการพยายามนึกถึงเหตุการณ์ทีเกิดความสุข
อาจช่วยให้ สามารถหยุดความคิดทางลบของผู้ป่วยได้
4. การพิจารณาข้ อดีข้อเสียของการที จะคงความคิดทางลบนันไว้ และให้ ผ้ ปู ่ วยทดลองทําตาม
ความคิดใหม่
5. ชีให้ ผ้ ปู ่ วยเห็นว่าปั ญหาไม่ใช่เกิดจากตัวผู้ป่วย และให้ พยายามคิดแบบเป็ นกลาง ไม่สดุ ขัวไป
ด้ านใดด้ านหนึง
6. ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยแปลการรับรู้ใหม่กบั เหตุการณ์ทีเกิดขึน ซึงหากเปลียนมุมมองของการรับรู้จะช่วย
ให้ เกิดความคิดเกียวกับตนเองในทางทีดีและเกิดการเปลียนแปลงได้
การตังคําถามกับความคิด (Questioning Thoughts)
วิธีการตังคําถามกับความคิดมีดงั นี
1. อะไรทําให้ คิดอย่างนัน?
 หลักฐานสนับสนุน เป็ นการหาว่าสิงทีทําให้ คิดอย่างนีคืออะไร มีหลัก ฐานหรื อเหตุผล
อะไร?

2.
3.

4.
5.

 หลักฐานคัดค้ าน เป็ นการคิดในทางตรงกันข้ ามว่ามีหลักฐานไปในอีกทางหนึงไหม?
มีคําอธิบายอืน ๆ ทีเป็ นทางเลือก (alternative explanations) หรือไม่?
ถ้ าเป็ นอย่างทีคิดจริงๆ สิงแย่ทีสุดทีเป็ นไปได้ คืออะไร?
 อะไรทําให้ เชืออย่างนัน?
 แล้ วถ้ าเป็ นอย่างนันจริงจะรับได้ แค่ไหน? จะดําเนินชีวิตต่อได้ ไหม?
 สิงดีทีสุดทีเป็ นไปได้ คืออะไร?
 แล้ วผลลัพธ์ทีน่าจะเป็ นไปได้ มากทีสุด (most realistic outcome) คืออะไร?
ถ้ าเราเชือความคิดนีจะมีผลอะไรกับชีวิตเรา?
 แต่ถ้าเราเปลียนความคิดจะเกิดผลอะไรขึน?
ถ้ าอย่างนัน สรุปว่าจะ “เชือ” และ “ทํา” อย่างไรดี?
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Cognitive Behavioral Therapy สําหรับโรคซึมเศร้ า
CBT เป็ นการรักษาทีเน้ นการแก้ ปัญหาทีอาการปัจจุบนั และองค์ประกอบทีทําให้ เกิดปั ญหา
สําหรับผู้ป่วยทีมีอาการเศร้ านัน ความคิดทางด้ านลบเป็ นกรอบทีครอบไว้ ไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยมองปั ญหาออกและ
แก้ ปัญหาได้ การใช้ CBT ไม่เพียงแต่ช่วยให้ ผ้ปู ่ วยคิดแบบมีเหตุผลได้เท่านัน แต่ยงั นําไปสูเ่ ป้าหมายของ
การรักษาทีตังไว้ คือการหาข้ อสรุปให้ กบั ปั ญหาของผู้ป่วย เพือให้ ผ้ ปู ่ วยหายจากอาการซึมเศร้ า และสามารถ
นําเทคนิคนีไปใช้ ในการแก้ ปัญหาอืน ๆ อีก ทังยังเป็ นการป้องกันการเกิดอาการซึมเศร้ าในอนาคตได้ ด้วย
(relapse prevention)
ผู้ป่วยทีจะบําบัดด้ วย CBT นัน จากการศึกษาพบว่า CBT ใช้ ได้ ผลดีกบั ผู้ป่วยทีไม่มีอาการประสาท
หลอนหรือหลงผิด (non-psychotic) ผู้ป่วยทีไม่มีอาการถึงขันเป็ นไบโพลาร์ (non-bipolar) และไม่มีความ
บกพร่องในการทํากิจกรรมต่างๆ นอกจากนีการทีผู้ป่วยยอมรับการรักษา ให้ ความร่วมมือและคิดว่าปั ญหา
ของตนเหมาะทีจะรักษาก็จะตอบสนองดีกว่าคนทีไม่ยอมรับ
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บทที 3
ขันตอนของการให้ การบําบัดด้ วย CBT สําหรับผู้ป่วยซึมเศร้ า

ขันตอนของการให้ การบําบัดด้ วย CBT สําหรับผู้ป่วยซึมเศร้ า
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Assessment and case formulation session
1 ประเมินอาการโรคซึมเศร้ าของผู้ป่วยและความคิดอยากตาย
2 ประเมินโรคทีพบร่วม
3 ประเมินความเหมาะสมในการทําจิตบําบัดแบบ CBT ของผู้ป่วย
4 อธิบายบทบาทของผู้ป่วยในการรักษา
5 อธิบายความสําคัญของการบ้ าน
4 หาข้ อมูลเพิมเติมเพือการทํา case formulation
Session 1
1 ตัง agenda และอธิบายเหตุผลของ agenda
2 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ าทีผู้ป่วยประสบอยู่
3 ถามข้ อมูลของผู้ป่วยเพิมเติมเพือนําไปใช้ ในการทํา case conceptualization
4 ค้ นหาปั ญหาผู้ป่วยและตังเป้าหมายร่วมกัน
5 ให้ ความรู้เกียวกับ Cognitive model
6 ให้ ความรู้เกียวกับโรคซึมเศร้ า
7 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
8 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
บันทึกอารมณ์และกิจกรรมทีผู้ป่วยทําในแต่ละวัน
Session 2
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 เริมแสดงให้ ผ้ปู ่ วยให้ ความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม อาการ จากประสบการณ์ของผู้ป่วย
5 นําข้ อมูลทีได้ เพิมเติมมาปรับ case conceptualization
6 อภิปรายการทํา Activity scheduling มุง่ เน้ นให้ เกิด pleasure and mastery activity ให้ มากขึน
7 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
8 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
ให้ ผ้ ปู ่ วยกลับไปทํา pleasure and mastery activity ตามทีได้ คยุ กันและบันทึกมา
ให้ ผ้ ปู ่ วยบันทึกสถานการณ์ทีผู้ป่วยรู้สกึ เศร้ าและอยากจะมาคุยกันในครังหน้ า

Session 3
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ค้ นหา negative automatic thought ทีมีความเกียวข้ องกับสถานการณ์ทีทําให้ ผ้ปู ่ วยมีอารมณ์เศร้ า
ชีให้ เห็น cognitive model
5 ให้ ความรู้เกียวกับ automatic thought
6 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
7 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Pleasure and mastery activity และบันทึก
Negative automatic thought record
อ่านเรือง automatic thought
Session 4
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 เริมฝึ กให้ ผ้ปู ่ วยค้ นหา negative automatic thought
6 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
7 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Pleasure and mastery activity และบันทึก
Negative automatic thought record
Session 5
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และผู้รักษาเริม challenge automatic thought นันๆ
5 ชีให้ เห็นถึงอารมณ์ทีเปลียนแปลงหลังจากการ challenge
6 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
7 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
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Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
Session 6
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และเริมฝึ กผู้ป่วยให้ challenge automatic thought
นันๆ
5 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
6 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
Session 7
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge automatic thought นันๆ
5 เริมหา underlying depressogenic assumption โดยใช้ downward arrow technique
6 ให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยเรือง underlying assumption และผลของ assumption ต่อการเกิด negative
automatic thought
7 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
8 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
ให้ ผ้ ปู ่ วยอ่านเรือง underlying assumption
Session 8
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge automatic thought นันๆ
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5 ฝึ กผู้ป่วยให้ ค้นหา depressogenic assumption และเริม challenge assumption
6 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
7 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
ค้ นหา depressogenic assumption และ challenge assumption
Session 9
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge automatic thought นันๆ
5 ฝึ กผู้ป่วยให้ ค้นหา depressogenic assumption และฝึ กผู้ป่วยให้ challenge assumption
6 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
7 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
ค้ นหา depressogenic assumption และ challenge assumption
Session 10
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge automatic thought นันๆ
5 ฝึ กผู้ป่วยให้ ค้นหา depressogenic assumption และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge assumption
6 เกรินนําเรืองการ terminate การรักษา
7 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
8 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
ค้ นหา depressogenic assumption และ challenge assumption

25

Session 11
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 ฝึ กให้ ผ้ ปู ่ วยค้นหา negative automatic thought และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge automatic thought นันๆ
5 ฝึ กผู้ป่วยให้ ค้นหา depressogenic assumption และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge assumption
6 พูดเรืองการ terminate การรักษาและถามปฏิกิริยาของผู้ป่วย
7 ให้ การบ้ านและอธิบายวัตถุประสงค์
8 สรุปและให้ ผ้ ปู ่ วย feedback
Homework
Negative automatic thought record และให้ ผ้ ปู ่ วย challenge
ค้ นหา depressogenic assumption และ challenge assumption
Session 12
1 ทบทวนอาการโรคซึมเศร้ า
2 ตัง agenda
3 ทบทวนการบ้ าน ตรวจสอบการบ้ านทีทําและแก้ ไขอุปสรรค
4 สรุปสิงทีได้ เรียนรู้จากการรักษา
5 ทํา therapy blueprint ร่วมกับผู้ป่วย
6 relapse prevention
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บทที 4
คําอธิบายรายละเอียดองค์ ประกอบต่ าง ๆ ของการทํา CBT ในโรคซึมเศร้ า

คําอธิบายรายละเอียดองค์ ประกอบต่ าง ๆ ของการทํา CBT ในโรคซึมเศร้ า
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1. Case formulation
การทํา Case formulation ในการทําจิตบําบัดแบบ CBT คือ การใช้ CBT model เพือทีจะ
1. บรรยายปั ญหาของผู้รับการบําบัดทีเกิดขึนในปั จจุบนั
2 .อธิบายว่าปั ญหาต่างๆเหล่านีเกิดขึนได้ อย่างไร
3 .วิเคราะห์ถึงกระบวนการทีทําให้ ปัญหาเหล่านียังคงดําเนินอยู่
การทํา case formulation และการวางแผนการรักษาในการทําจิตบําบัดแบบ CBT นันมักเน้ น
กระบวนการทีทําให้ ปัญหาต่างๆยังคงดําเนินอยู่ (maintaining processes) ดังนัน การรักษาด้ วย CBT จึง
เน้ นทีปัญหา “here and now” เป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามประวัติหรือพัฒนาการในอดีตก็มีความ
เกียวข้ องเช่นกัน
กระบวนการประเมิน (The process of assessment)
การประเมินในการรักษาแบบ CBT มีจดุ ประสงค์เพือสร้ าง formulation ทีเป็ นทียอมรับทังฝ่ ายผู้
บําบัดและผู้รับการบําบัด โดยผู้บําบัดจะพยายามทําความเข้ าใจข้ อมูลทีได้ จากผู้ป่วยตลอดเวลา เพือค้ นหา
ว่ากระบวนการอะไรทียังคงทําให้ ปัญหาดําเนินอยู่ ถ้ ามีข้อมูลเพิมเติม formulation
ทีได้ ก็จะถูก
ปรับเปลียนจนกระทังผู้บําบัดรู้สกึ ว่า formulation ทีได้ มีความเพียงพอแล้ ว หลังจากนันจะเริมอภิปราย
ร่วมกับผู้รับการบําบัดเกียวกับ formulation ทีได้ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลทีได้ เพิมเติมในขณะทีการรักษายัง
ดําเนินไปก็อาจนํามาเพิมเติมหรือปรับเปลียน formulation ได้
การประเมินปั ญหาปั จจุบัน(Assessing current problem)
1. การบรรยายปั ญหา( Problem description)
ขันแรกผู้บําบัดจะนําปัญหาต่างๆมาเรียงเป็ นหัวข้ อ (problem list) จากนันจะพยายามหาภาพทีชัดเจน
ให้ ได้ วา่ ปั ญหาทีแท้ จริงคืออะไรในระดับต่างๆ โดยการพยายามทําให้ ปัญหาจําเพาะและแตกย่อยลงไป
ใน 4 ระบบดังนี
1.1 Cognitions เช่น ความคิดทีเป็ นคําพูดหรื อเป็ นภาพต่างๆทีผ่านเข้ ามาในใจของผู้รับการบําบัดใน
ขณะทีเกิดปัญหานัน
1.2 Emotions หรื อ Affect เช่น อารมณ์ความรู้สกึ ทีเกิดขึนกับผู้รับการบําบัด
1.3 Behavior เช่น พฤติกรรมทีผู้รับการบําบัดกระทําหรื อเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับการบําบัด
ทีมองเห็นได้ จากภายนอก
1.4 Physiological changes or bodily symptoms เช่น อาการต่างๆทางระบบประสาทอัตโนมัติ
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2. Triggers and modifying factors ในปั ญหาปั จจุบนั
ในการถามคําถาม ผู้บําบัดต้ องพยายามหาปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อปัญหาในปัจจุบนั ด้ วย
Triggers ได้ แก่ ปั จจัยทีมีแนวโน้ มจะก่อให้ เกิดปั ญหาไม่วา่ มากหรือน้ อย
Modifiers ได้ แก่ บริบท (context) ทีมีผลต่อความรุนแรงของปั ญหา
ประโยชน์ของข้ อมูลเกียวกับ Triggers และ Modifiers ได้ แก่
2.1.ทําให้ ผ้ บู ําบัดได้ แนวทางเกียวกับความเชือ (beliefs) ของผู้รับการบําบัด และกระบวนการทีทําให้
ปั ญหายังดําเนินอยู่
2.2. เป็ นประโยชน์ตอ่ การรักษา
3. ผลทีเกิดขึนจากปัญหาปัจจุบนั (consequences)
สิงสําคัญอีกอย่างในการประเมินปัญหาปัจจุบนั คือ การมองหาผลทีเกิดขึนจากปัญหานันๆ โดยสํารวจ
ในด้ านต่างๆ 4 ด้ าน
3.1.ปั ญหาทีเกิดขึนมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของผู้รับการบําบัด ผู้รับการบําบัดมีชีวิตเปลียนแปลงไป
อย่างไร
3.2 .บุคคลทีมีความสําคัญต่อผู้บําบัดตอบสนองอย่างไรต่อปั ญหาทีเกิดขึน
3.3 .ผู้รับการบําบัดใช้ วิธีอะไรบ้ างในการแก้ ไขปั ญหาและประสบความสําเร็จมากแค่ไหน
3.4 .ผู้รับการบําบัดใช้ ยาหรือสารเสพติดเพือแก้ ปัญหาหรือไม่
กระบวนการทีทําให้ปัญหายังดําเนินอยู่( Maintaining processes)
สิงสําคัญมากในการประเมินปั ญหาและ formulation คือ การพยายามหากระบวนการทีทําให้
ปั ญหายังดําเนินอยู่ กระบวนการเหล่านีมักมีลกั ษณะเป็ นวงจรอุบาทว์(vicious circle )
วงจรต่อไปนีเป็ นวงจรอุบาทว์ทีพบบ่อยๆ
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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การประเมินประวัติในอดีตและพัฒนาการของปั ญหา
หลังจากทีพิจารณา maintaining processes สิงต่อไปคือการมองไปยังประวัติในอดีตของผู้รับการ
บําบัดและพัฒนาการของปัญหา การประเมินในส่วนนีมีจดุ ประสงค์เพือค้ นหา vulnerability factors,
precipitating factors และ modifying factors
Vulnerability factors คือประวัติใดๆในอดีตทีอาจจะทําให้ ผ้ รู ับการบําบัดมีความเปราะบาง เสียง
ต่อการเกิดปัญหา ทังนี ผู้รับการบําบัดทีมี vulnerability factors ไม่จําเป็ นต้ องเกิดปัญหาเสมอไป ในแง่
CBT นัน vulnerability factorsมักหมายถึงปั จจัยทีพัฒนาจนทําให้ เกิดความเชือ(belief) ไม่วา่ จะเป็ น
assumption หรือ core belief
Precipitants หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีกระตุ้นให้ เริมเกิดปัญหา ถึงแม้บางครังมี
เหตุการณ์อย่างเดียวทีกระตุ้นให้ เกิดปัญหาแต่พบว่าส่วนใหญ่มกั มีหลายๆเหตุการณ์ทีทําให้ เกิด
ความเครียดในระยะเวลาสันๆ
Modifiers เช่นเดียวกับ modifiers ในปั ญหาปั จจุบนั จะเป็ นประโยชน์แก่การรักษาถ้ าสามารถ
ค้ นหา modifiers ทีเกิดขึนในตลอดช่วงเวลาทีปัญหาเกิดขึนและดําเนินอยู่ อาจพบ modifiers ในช่วงเวลา
ทีปั ญหาดีขนหรื
ึ อช่วงเวลาทีปั ญหาแย่ลงอย่างรวดเร็ว
2. การกําหนดหัวข้ อพูดคุย (Agenda Setting)

CBT เป็ นจิตบําบัดทีมีการจํากัดเวลา โดยในผู้ป่วยซึมเศร้ าทัวไปทีไม่ได้ มีปัญหาบุคลิกภาพร่วม
ด้ วยมักกําหนดจํานวนครังในการบําบัดเบืองต้ นไว้ ประมาณ 12-16 sessions เน้ นให้ การบําบัดทีเป็ น
รูปแบบชัดเจน (structured) เพราะฉะนันการใช้ เวลาร่วมกันในชัวโมงบําบัดระหว่างผู้บําบัด (therapist) กับ
ผู้รับการบําบัด (client) ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจึงเป็ นเป้าหมายสําคัญ โดยเน้ นให้ ผ้ รู ับการบําบัดมีบทบาท
และมีสว่ นร่วมในการบําบัด และเน้ นให้ มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บําบัดและผู้รับการบําบัดเพือให้ บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้ องมีการกําหนดเรืองของการพูดคุยกันในชัวโมงบําบัด (session) ตังแต่เริมต้นของชัวโมงนัน
ๆ ซึงก็คือการกําหนดหัวข้ อพูดคุย (agenda setting) โดยหัวข้ อพูดคุยทีดีควรเป็ นความเห็นทีสอดคล้ อง
จากตกลงร่วมกันระหว่างผู้รบั การบําบัดและผู้บําบัด ปกติจะใช้ เวลาประมาณ 5 นาทีในช่วงเริมต้ นของ
session เพือกําหนดหัวข้ อในการพูดคุยกันในแต่ละ session นัน
ขันตอนของการกําหนดหัวข้ อพูดคุย
ขันแรก ควรเริมจากการทีผู้บําบัดถามผู้รบั การบําบัดว่าเรืองอะไรทีผู้รับการบําบัดคิดว่าเป็ น
เรืองสําคัญทีจะนํามาพูดคุยกันใน session นัน โดยทีอาจเน้ นไปในเรืองทีเพิงเกิดขึนในสัปดาห์ทีผ่านมา
หรือเรืองทีเกิดขึนในชีวิตทีคิดว่าเป็ นปั ญหาสําคัญ
ขันทีสอง คือผู้บําบัดแนะนําเรืองทีตัวเองคิดว่าสําคัญ ทังนีมีข้อควรระวังว่าหากผู้บําบัดเป็ นคน
เริมต้ นก่อนในการเสนอเรือง ผู้รับการบําบัดก็อาจจะรู้สกึ ว่าเรืองตัวเองไม่สําคัญ ซึงเป็ นปรากฏการณ์ทพบ
ี
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ได้ บ่อย ๆ ในผู้ป่วยไทยทีมักจะมีความเกรงใจแพทย์หรือผู้บําบัด ทําให้ โอกาสทีผู้รับการบําบัดจะนําเสนอ
เรืองของตนเองน้ อยลง ดังนันการให้ ผ้ รู ับการบําบัดเป็ นคนเริมต้นก่อนอาจช่วยลดความรู้สกึ นีได้
ขันทีสาม คือการจัดเรียงลําดับความสําคัญของหัวข้ อพูดคุยร่วมกัน (prioritizing) โดยหัวข้ อ
สําคัญหรือเร่งด่วนควรนํามาพูดคุยก่อน
ขันทีสี เลือกหัวข้ อเรืองพร้ อมทังกําหนดเวลาแต่ละเรืองว่าจะคุยกันประมาณกีนาทีในแต่ละ
เรือง
เนือเรืองทีมักจะอยู่ในหัวข้ อพูดคุย ได้ แก่เรืองดังนี
ประเด็นแรก คือการทบทวนเรืองทีผ่านมาในสัปดาห์สนั ๆ เพราะหากใช้ เวลากับเรืองนันนาน
เกินไปจะทําให้ เวลาสําหรับเนือหาหลักหมดไป จึงควรเริมจากทบทวนเรืองทีผ่านมาสัน ๆ ทังนีกรณีทีผู้รับ
การบําบัดบางคนยังไม่พร้ อมหรือยังไม่เข้ าใจกระบวนการ ก็มกั จะไม่สามารถทบทวนเรืองให้ สนได้
ั ซึงมัก
พบปั ญหานีเกิดขึนได้เสมอ ผู้บําบัดจึงมีหน้ าทีขัดจังหวะอย่างสุภาพ สรุปประเด็นสําคัญ และอธิบายให้
ผู้รับการบําบัดทราบว่า จุดประสงค์หลักคือการมาเริมกําหนดหัวข้ อการพูดคุยร่วมกัน
ประเด็นทีสอง ทีมักจะอยู่ใน agenda คือทบทวน session ทีผ่านมาว่ามีเรืองบางเรืองทียังมี
ประเด็นตกค้ าง ซึงอาจจะนํามาเป็ นประเด็นสนทนาในครังนีได้
ประเด็นทีสาม คือการประเมินอารมณ์ในปัจจุบนั ซึงสามารถกระทําได้ ในสองลักษณะ คือแบบไม่
เป็ นทางการ โดยถามด้ วยคําถามเช่น ช่วงทีเราไม่ได้ เจอกัน คุณมีอารมณ์เปลียนแปลงไปอย่างไรบ้ าง ให้
ช่วยเล่าให้ ฟัง หรือมีปัญหาใดบ้ างทีต้ องการให้ นํามาเป็ นประเด็นในการพูดคุยวันนี ส่วนแบบเป็ นทางการ
จะมีการประเมินอารมณ์ในรูปแบบทีชัดเจนด้ วยตัววัดทีได้มาตรฐาน เช่น Beck Depression Inventory
หรื อแบบประเมินโรคซึมเศร้ าชนิดอืน
ประเด็นทีสี คือการทบทวนการบ้ าน ซึงอาจจะคาบเกียวกับเนือหาหลักทีจะพูดคุยกันในวันนัน ผู้
บําบัดอาจดึงประเด็นสําคัญทีมาจากการบ้ านของผู้ป่วยมาเป็ นหัวข้ อพูดคุยได้
ประเด็นทีห้ า คือประเด็นหลักทีจะพูดคุยกันในวันนัน ซึงอาจเป็ นประเด็นทีเกียวกับอาการของโรค
เช่น อารมณ์เศร้ า ความกังวล ปัญหานอนไม่หลับ หรืออาจเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนจากผลกระทบภายนอกใน
ปั จจุบนั เช่น ปัญหาเรืองความสัมพันธ์ โดยทัวไปแล้ วประเด็นหลัก (main topic) ทีจะนํามาพูดคุยกันไม่
ควรเกิน 2 เรืองในแต่ละครังทีพูดคุยกัน เพราะการกําหนดเรืองพูดคุยทีมากเกินไปอาจทําให้ ไม่ได้ ประโยชน์
เต็มทีจาก session นัน
ประเด็นทีหก คือประเด็นเรืองการบ้ าน มีคําแนะนําว่าในการกําหนดช่วงระยะเวลาแต่ละ session
นัน ควรเผือเวลาไว้ เพือพูดคุยเรืองการบ้ านอย่างน้ อยประมาณ 10 นาที
เรืองสุดท้ าย ก็คือการให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับ( feedback) ซึงอาจจะเป็ นการถามผู้รับการบําบัด
เกียวกับความรู้สกึ ต่อประสบการณ์ทีเขาได้ ในชัวโมงบําบัด โดยอาจพูดคุยกับผู้รับการบําบัดว่า “การให้
ข้ อมูลสะท้ อนกลับจะเป็ นประโยชน์มาก ถ้ าคุณสามารถให้ ข้อมูลว่าคุณรู้สกึ อย่างไร หรือได้ อะไรจากชัวโมง
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บําบัด ซึงในระยะแรกอาจเป็ นเรืองยาก แต่ถ้าคุณได้ พดู ถึงความรู้สกึ ทีแท้ จริงไม่วา่ จะในทางบวกหรือ
ทางลบก็ตามจะช่วยให้ เราทังสองได้ ปรับปรุงการบําบัดครังต่อไปให้ ได้ ประโยชน์มากขึนและเข้ าใจกันมาก
ขึน รวมทังมีแนวโน้ มว่าจะสามารถแก้ ปัญหาร่วมกันไปได้ดียิงขึน” ซึงจะเป็ นการบอกประโยชน์ของการให้
ข้ อมูลสะท้ อนกลับให้ ผ้ ปู ่ วยได้ทราบ

การจัดเรียงลําดับความสําคัญของหัวข้ อพูดคุย (Prioritizing Agenda)
ปั จจัยทีนํามาใช้ จดั ลําดับความสําคัญของปัญหาได้ แก่
1. เรืองทีมีความเสียงต่อผู้ป่วยหรือผู้อืน เช่นการมีความคิดฆ่าตัวตายหรืออยากทําร้ ายผู้อืน
โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าเรืองนีมีสว่ นเกียวข้ องกับเด็กและเยาวชนจะต้ องถูกจัดลําดับความสําคัญสูงทีสุด
2. เรืองทีเป็ นปั ญหาเร่งด่วน เช่น กําลังมีการเปลียนงาน หรือตกงาน หรือกําลังจะมีการสอบเกิดขึน
3. จัดลําดับตามความเกียวข้ องของเรืองนันต่ออารมณ์ (level of distress) โดยเรืองทีมีผลกระทบ
ต่ออารมณ์มากกว่า หรือสร้ างทุกข์ให้ กบั ผู้ป่วยมากกว่า ควรจัดเป็ นลําดับต้น
4. ความสอดคล้ องกับ case formulation หรือสอดคล้ องกับผู้ป่วยทีผู้บําบัดคิดว่าน่าจะเป็ น
ประโยชน์ ก็จะถูกให้ ลําดับสูงขึน
5. แนวโน้ มของโอกาสทีจะเกิดความเปลียนแปลงขึน คือกรณีทีเนือหาทีจะพูดคุยกันนันไม่สามารถ
ทีจะเปลียนแปลงได้ หรือเปลียนค่อนข้ างยาก ก็อาจให้ ลําดับความสําคัญลดลง
6. ความสอดคล้ องกับทักษะทีผู้ป่วยควรได้ รับรู้ หากเรืองใดมีเนือหาสอดคล้ องมากกว่าก็ควรจัด
ให้ มีลําดับความสําคัญสูงกว่า
ประเด็นทีน่ าสนใจในการจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อ
1. ในช่วงแรก ๆ ของการบําบัดหรือ session ต้ น ๆ ควรหลีกเลียงปั ญหาทียุ่งยากซับซ้ อน และมี
ผลต่ออารมณ์มากๆ ทังนีเนืองมาจากว่าผู้รับการบําบัดเองก็ยงั มีทกั ษะไม่เพียงพอในการ
แก้ ปัญหา ถ้ านําเรืองซับซ้ อนมาพูดคุยตังแต่แรกๆ ก็อาจจะทําให้ ไม่เกิดผลดีตอ่ การรักษา
2. อีกประเด็นทีควรหลีกเลียงคือ ปั ญหาทีสอดคล้ องโดยตรงกับ core belief คือความเชือในเบือง
ลึกของผู้รับการบําบัด ซึงเปลียนแปลงได้คอ่ นข้ างยาก เพราะฉะนันการเริมต้ น session แรก ๆ
แล้ วผู้บําบัดพยายามจะปรับ core belief ก็อาจจะมีการต่อต้ านจากผู้รับการบําบัด ซึงอาจมี
ผลเสียกับการรักษา
3. อีกประเด็นทีควรให้ ความสนใจคือ ทุกครังทีมีการตกลงกันเรืองหัวข้ อของการพูดคุยในชัวโมง
บําบัด ต้ องคํานึงถึงการมีสว่ นร่วมของผู้รับการบําบัดเสมอเพราะ CBT นันเน้ นการร่วมมือกันใน
การรักษา (collaboration) เป็ นหัวใจสําคัญ ดังนันถ้ าระหว่างพูดคุยแล้ วผู้รับการบําบัดเกิดนึก
ขึนได้ วา่ มีเรืองสําคัญมากทีลืมกําหนดไว้ ตงแต่
ั ต้น ก็อาจตกลงร่วมกันทีจะเปลียนเรือง ณ เวลา
นันได้ เลย

4. อีกกรณีหนึงทีพึงให้ ความสนใจก็คือควรจะมีการสรุปประเด็นเป็ นช่วง ๆ (capsule summary)
โดยอาจกระทําประมาณทุก 10 นาที ว่าผู้รับการบําบัดได้ อะไรบ้ าง และผู้บําบัดเองเข้ าใจ
ตรงกันหรือไม่ ก่อนทีจะเปลียนเรืองไปสูห่ วั ข้ ออืน ๆ ต่อไป
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ปั ญหาส่ วนใหญ่ ทีพบในการกําหนดหัวข้ อพูดคุย
1. การ กําหนดหัวข้ อทีไม่ชดั เจน คืออาจกว้ างเกินไป เช่น ผู้รับการบําบัดอาจเสนอว่าต้ องจะคุยกัน
เรือง “ปั ญหาครอบครัว” ซึงเป็ นหัวข้ อทีกว้ างมาก ผู้บําบัดควรช่วยตีกรอบในชัดเจนขึนโดยการถาม
เพิมเติมว่าเป็ นปั ญหาครอบครัวในแง่ไหน เป็ นเรืองเกียวกับอะไรหรือเกียวกับใคร
2. การกําหนดหัวข้ อมากเกินไปในการพูดคุยกันในแต่ละครัง ซึงจะได้ รบั ประโยชน์น้อยลง เนืองจาก
เวลาจะถูกแบ่งลงไปในแต่ละเรืองจนทําให้ ไม่ได้ เนือหาทีชัดเจน
3. การไม่เรียงลําดับความสําคัญ คือพูดคุยกันไปเรือยๆ โดยไม่ได้ เรียงลําดับว่าเรืองใดทีควรจะพูด
ก่อน หรือพูดทีหลัง
4. การเริมต้นพูดคุยโดยไม่ได้ กําหนดหัวข้ อ ซึงเป็ นปั ญหาทีพบได้ บ่อยมาก ผู้บําบัดควรพยายาม
ขัดจังหวะอย่างสุภาพ แล้ วชีแจงให้ เห็นความสําคัญของการกําหนดหัวข้ อพูดคุย แล้ วฝึ กไปเรือย ๆ จนเกิด
ทักษะ
5. บางกรณีผ้บู ําบัดเริมต้ นบอกหัวข้ อสนทนาไปก่อนซึงทําให้ ผ้ รู ับการบําบัดเกิดความไม่มนใจใน
ั
การเสนอหัวข้ อของตัวเองเพิมเติม ฉะนันควรให้ ผ้ รู บั การบําบัดเป็ นคนเริมก่อน แต่ทงนี
ั และทังนัน ก็ขนกั
ึ บ
ความสัมพันธ์ของผู้บําบัดกับผู้รับการบําบัดด้ วย
6. ความเข้ าใจทีไม่ตรงกันระหว่างผู้บําบัดกับผู้รบั การบําบัด ฉะนันควรมีการพูดคุยเพือให้ เข้ าใจ
สอดคล้ องกัน เช่นในกรณีปัญหาครอบครัว ผู้รับการบําบัดอาจจะบอกเพียงว่าเป็ นปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างเขากับคูส่ มรส แต่เพือป้องกันความเข้ าใจผิดผู้บําบัดควรถามต่อว่า เรืองอะไร เกิดขึนได้ อย่างไร มี
ความรุนแรงแค่ไหน เป็ นต้น ทังนีควรต้ องมีการทําความเข้าใจให้ ตรงกันก่อนทีจะเริมต้ นพูดคุยหัวข้ อนัน
7. การเปลียนเรืองไปโดยทีไม่ได้ มีการพูดคุย และตกลงกัน ระหว่าง 2 คน คือผู้บําบัดและผู้รับการ
บําบัดก็นบั เป็ นอีกปัญหาหนึงทีพบได้ บ่อย ทําให้ ไม่เกิดข้อสรุปทีชัดเจนในเรืองทีเดิมกําลังพูดคุยอยูน่ นั ผู้
บําบัดจึงควรมีสมาธิติดตามเรืองให้ ดี
และพร้ อมทีจะกําหนดทิศทางการสนทนาให้ มเี ป้าหมายและเป็ น
ประโยชน์
3. การตังเป้าหมายของการบําบัด (Goal Setting)
การตังเป้าหมายเป็ นวิธีการหนึงทีช่วยให้ การบําบัดเห็นผลได้ ในเวลาทีกําหนด โดยผู้บําบัดและผู้รับ
การบําบัดช่วยกันตังเป้าหมาย เพือให้ มจี ดุ มุง่ หมายร่วมกัน ทําให้ เห็นภาพได้ วา่ การบําบัดนันจะดําเนินไป
อย่างไร โดยเป้าหมายนันจะต้ องเกียวพันกับผู้รับการบําบัด และผู้บําบัดจะเป็ นผู้เข้ าไปช่วยให้ เกิดเป้าหมาย
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นีขึนมา สิงสําคัญในการตังเป้าหมายคือ การเน้ นเป้าหมายทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงได้ เพราะจะช่วย
ผู้รับการบําบัด
 เกิดความหวัง
 ลดความรู้สกึ ทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเรืองทีผู้รับการบําบัดเผชิญอยู่ ทีคิดว่าเป็ นเรืองทีไม่
สามารถผ่านพ้ นไปได้
 ทราบได้ วา่ การบําบัดจะจบลงได้หรือไม่ อย่างไร
การตังเป้าหมาย
เป้าหมายทีดี ควรมีลกั ษณะสําคัญ 5 ประการ ตามอักษรย่อในภาษาอังกฤษว่า ‘SMART’
1. มีความจําเพาะเจาะจง (Specific)
2. วัดได้ (Measurable)
3. ทําได้ (Achievable)
4. อยู่บนพืนฐานแห่งความเป็ นจริง (Realistic)
5. มีกรอบของเวลา (Time frame)
เป้ าหมายทีจํา เพาะเจาะจง เป็ นการย่อยเอาเป้ าหมายรวมให้ เ ล็กลงไป ทํ าให้ ผ้ รู ับการบําบัดรู้สึก ว่า
ควบคุมได้ จัดการได้ ฉะนัน การตังคําถามอาจจะเริมต้ นด้ วยคําถามทัวๆไปก่อน เช่น
- อยากให้ การบําบัดจบลงอย่างไร หรือ
- คุณจะรู้ได้ อย่างไรว่าการบําบัดสําเร็จ หรือ
- เมือยุตกิ ารบําบัดแล้ ว ชีวิตคุณจะมีอะไรทีต่างไปจากตอนนี
ตัวอย่างในการพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึงทีรู้สกึ ว่า ชีวิตเธออยู่กบั ความกังวลในเรืองสุขภาพ เช่น
ผู้รับการบําบัด : คุณจะรู้ได้ อย่างไรว่า การบําบัดนีดีขนแล้
ึ ว คุณจะมีอะไรทีแตกต่างออกไปบ้ าง
ผู้รับการบําบัด : ดิฉนั ก็จะหยุดทีจะเช็คปอด จะไม่คิดถึงเรืองมะเร็งตลอดเวลา จะไม่ทําให้ คนใน
ครอบครัวเบือหน่ายรําคาญ และจะไปเยียมคนไข้ ทีโรงพยาบาลให้ ได้ และก็จะไม่หวันไหวกับทุกครังทีมีคน
พูดถึงเรืองมะเร็ง
ซึงในช่วงการบําบัดนัน ผู้รับการบําบัดมักจะกล่าวถึงตัวเองว่า “จะไม่ทําอย่างนัน จะไม่ทําอย่างนี
จะไม่....” มากกว่าทีจะบอกว่า ตนเองจะเป็ นอย่างไรหรื อทําอะไร ซึงก็เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาแบบตายตัว
เช่น จะไม่ตืนตกใจ จะไม่ไปเช็คปอด จะไม่ไปพูดกับญาติเรืองมะเร็ง เป็ นต้ น ฉะนัน ผู้บําบัดก็อาจจะให้ ผ้ รู ับ
การบําบัดเล่าว่า อยากจะให้ เป็ นอย่างไร หรือมีอะไรทีเขาต้ องการจะทํามากกว่าทีจะบอกว่า เขาอยากจะหนี
จากอะไร
เทคนิคหนึงทีอาจจะใช้ ได้ ดีคือ Miracle Question เป็ นการตังคําถามเหมือนมีสิงมหัศจรรย์เกิดขึน
ตัวอย่างเช่น “สมมุติวา่ คุณเผลอหลับไปแล้ ว เกิดสิงมหัศจรรย์ขนมา
ึ
คือปั ญหาทังหมดของคุณนันหายไป
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หมดเลย แต่คณ
ุ ก็ไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึน เพราะคุณหลับอยู่ แต่พอตืนขึนมาตอนเช้ า ชีวิตยังคงดําเนินต่อไป
คุณจะรู้ได้ อย่างไรว่าเกิดความเปลียนแปลงขึนกับชีวิต
และคุณจะสังเกตเห็นอะไรทีแตกต่างจากเดิมที
เป็ นอยู่ หรือคนอืนจะเห็นอะไรทีบอกว่า มีสิงมหัศจรรย์เกิดขึน?”
ผู้หญิงคนนีอาจจะตอบว่า เธอก็คงจะเก็บผลการตรวจเต้ านมได้ นานเป็ นเดือนๆโดยไม่ร้ ูสกึ อะไร
หรืออาจจะพูดกับสามีในเรืองอืนๆอย่างน้ อย 95% มากกว่าทีจะพูดคุยเรืองอาการของตนเอง และจะไป
เยียมญาติทีเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล และถ้ าเธอมีอาการกําเริบ เธอก็จะทําใจให้ สงบได้ และถ้ าจะวัด
ความก้ าวหน้ าก็อาจจะถามว่า “คุณพอทีจะไล่เรียงเป็ นขัน ๆ ถึงการเปลียนแปลงค่อยเป็ นค่อยไปทีเกิดขึนได้
ไหม หรือมีสญ
ั ญาณอะไรเป็ นสัญญาณแรกทีบอกว่า จะมีความก้ าวหน้ าขึนหรือดีขน?”
ึ
เป้าหมายทีอยู่บนพืนฐานแห่ งความเป็ นจริง ผู้บําบัดควรจะแน่ใจว่า เป้าหมายทีตังไว้ สามารถเป็ นจริง
ได้ บางครัง ผู้รับการบําบัดตังเป้าหมายทีสุดขัว เช่น ผู้รับการบําบัดทีมีปัญหาด้ านทักษะทางสังคม อาจ
ต้ องการทีจะหาคูช่ ีวิตให้ ได้ทนั ทีหลังจบการบําบัด หรือเป้าหมายทีตังไว้ อาจมีความจํากัดมากจนเกินไป
เช่น ผู้รับการบําบัดทียําคิดยําทํา อาจตังเป้าหมายว่า จะลดการล้ างมือให้ ได้ นานถึงสีชัวโมงต่อวัน หรือผู้รับ
การบําบัดและผู้บําบัดยังไม่เห็นพ้ องต้ องกัน เช่น คูส่ มรสอยากให้ ผ้ บู ําบัดเห็นดีเห็นงามทีจะยกความ
รับผิดชอบให้ ตกอยูก่ บั อีกฝ่ ายหนึง ผู้บําบัดอาจจะค่อย ๆ เจรจาเพือให้ ผ้ รู ับการบําบัดตังเป้าหมายในสิงที
เขาทําได้ หรือหวังในสิงทีควรจะหวัง เพือให้ เป้าหมายทีตังไว้ สามารถสัมฤทธิผลได้
สิงสําคัญอีกประการหนึงคือ การตังเป้าหมายจะต้ องเน้ นทีการเปลียนแปลงตัวเอง มากกว่าทีจะ
เปลียนแปลงคนอืน ขณะเดียวกันควรคํานึงถึงทรัพยากรทีมีอยู่ทีจะช่วยให้ เป็ นจริงขึนมาได้ เช่น ฐานะ
การเงิน ทักษะ ความมุง่ มัน และเวลาทีมีอยู่
การจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย ควรเลือกเป้าหมายทีทําได้ ก่อน ทําแล้ วเห็นผลได้ เร็ว เพือให้
คนไข้ เกิดความรู้สกึ ว่ามีความหวัง นอกจากนี ควรคํานึงถึงเรืองความเสียง ความเร่งด่วน ความสําคัญ หรือ
ระดับของความทุกข์ใจทีมีอยู่ และอาจจะพิจารณาเป้าหมายทีคิดว่า อะไรทีมีความจําเป็ นก่อน ก็อาจ
ตังเป้าหมายนันก่อน ส่วนผู้บําบัดควรคํานึงถึงจริยธรรมควบคูก่ นั ไปด้ วย
4. การจัดตารางกิจกรรม (Activity Scheduling)
การจัดตารางกิจกรรมเป็ นเทคนิคอย่างหนึงทีนํามาใช้ ใน CBT
เป็ นเทคนิคง่ายๆ ทีนํามา
ประยุกต์ใช้ เพือให้ เข้ าใจว่าชีวิตประจําวันของผู้รับการบําบัดในแต่ละวันเป็ นอย่างไร ซึงในตารางตัวอย่างจะ
เป็ นตารางสําหรับการบันทึกในรอบ 1 สัปดาห์ (weekly) ในแต่ละวันจะแบ่งเป็ นช่วงละ 1 ชม. ตลอดทังวัน
โดยจะเป็ นช่องเล็กๆ ให้ บนั ทึกกิจกรรมสันๆ และให้ ประเมินคะแนน (rate) ความรู้สกึ เป็ นสุข (pleasure),
ความรู้สกึ สําเร็จ (achievement) ซึงตัวตารางนันเป็ นเครืองมือหนึงทีทําให้ ผ้ บู นั ทึกได้ เห็นความเป็ นจริงว่า
ชีวิตของเขาในแต่ละวันดําเนินไปอย่างไรบ้ างผ่านทางการติดตาม (monitor) ตนเอง และการรับรู้นีจะทําให้
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เกิดการค้นพบสิงทีเกิดขึนในตนเองในแต่ละวัน ได้ เห็นว่าในแต่ละวันแท้ ทีจริงแล้ วเขาไม่ได้ เศร้ าไปทังวัน
แต่จะมีบางช่วงทีเขารู้สกึ แตกต่างออกไป
การบันทึกตารางกิจกรรมประจําวันนีเป็ นเหมือนจุดเริมต้ นทีทําให้ ผ้ รู ับการบําบัดได้ เห็น และเริมที
จะเปลียนตัวเอง ซึงผู้รับการบําบัดเองได้ เห็นหลายสิงหลายอย่างเกิดขึนใน 1 วันตังแต่เช้ าถึงเย็น ทําให้ เกิด
การตรวจสอบว่ากิจกรรมบางอย่างอาจไม่มีความจําเป็ นต้องทําเพราะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์
ในขณะที
กิจกรรมบางอย่างควรทําแต่ผ้ รู ับการบําบัดอาจกระทําน้ อยเกินไป นอกจากนียังได้เห็นว่ากิจกรรมในแต่ละ
อย่างอาจสร้ างความพึงพอใจทีแตกต่างกัน และสร้ างความรู้สกึ สําเร็จทีต่างกัน ความเข้ าใจนีสามารถ
นําไปพิจารณากําหนดเป็ นการบ้ านของผู้รับการบําบัดได้ เป็ นอย่างดี
ในกรณีผ้ รู ับการบําบัดบอกไม่ได้ วา่ กิจกรรมอะไรทีทําให้ เขามีความสุขในแต่ละวัน ผู้บําบัดอาจให้
ผู้รับการบําบัดไปทดลองทํากิจกรรมบางอย่างแล้ วจึงกลับมาเล่าถึงประสบการณ์ทีเกิดขึนก็ได้ การบันทึก
กิจกรรมทีทําในแต่ละวันจะทําให้ เห็นภาพคร่าว ๆ ในการวางแผนเปลียนแปลงตัวเอง และได้ มีแนวทางใน
การทดสอบสมมติฐานความคิดของผู้ป่วย การทดลองทํากิจกรรมอาจทําให้ ผ้ รู บั การบําบัดเกิดมี negative
automatic thoughts บางประการขึนซึงผู้บําบัดสามารถใช้ กระบวนการทดสอบและเปลียนแปลงความคิด
ของผู้รับการบําบัดให้ ถกู ต้ องตรงตามความเป็ นจริงมากขึน
ในกรณีผ้ ปู ่ วยซึมเศร้ ามักพบอยูเ่ สมอว่าการแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยมีกิจกรรมมาก ๆ มักเป็ นเรืองทีทําได้
ลําบากของผู้ป่วย เนืองจากผู้ป่วยซึมเศร้ ามีความอ่อนไหวสูงเกียวกับเรืองความล้ มเหลว ซึงพฤติกรรม
บางอย่างก็เป็ นพฤติกรรมทีผู้ป่วยต้ องการหลีกเลียงหรือไม่เผชิญหน้ าเพือไม่ให้ ตวั เองเสียงต่อความล้ มเหลว
ประเด็นนีต้ องอาศัยความเข้ าใจของผู้บําบัดเป็ นอย่างมากในการแก้ ปัญหาไปทีละเรืองอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป เน้ นการลงมือปฏิบตั ิจริงเพือให้ ผ้ รู ับการบําบัดเกิดความมันใจมากขึนเรือย ๆ ว่าเขาสามารถทําได้ ส่วน
อีกปั ญหาหนึงคือการให้ ผ้ ปู ่ วยโรคซึมเศร้ าเขียนบันทึกความสุขหรือความพึงพอใจ ซึงอาจพบว่า
1. ผู้ป่วยบางคนอาจนึกไม่ออกว่าความสุขของเขาอยู่ระดับไหน หรืออาจตอบรวม ๆ มาเลยว่าไม่มี
ความสุข ซึงเป็ นปั ญหาทีผู้บําบัดจะต้ องรู้และเตรียมตัวล่วงหน้ า และพยายามให้ ผ้ รู ับการบําบัดได้ มองเห็น
ให้ ได้ วา่ แท้ ทีจริงแล้ ว “ความสุข” ในทีนีหมายถึงอะไร ตรงกับนิยามของความสุขอย่างทีเขาคิดไว้ หรือไม่
2. สําหรับปั ญหาของการให้ ไปจดบันทึกตารางกิจกรรมนี บางครังอาจพบว่าแผนทีจะให้ ไปปฏิบตั ิ
อาจจะมีมาตรฐานแบบหนึงแล้ วไม่สามารถยืดหยุ่นได้ จึงควรพิจารณาถึงการปฏิบตั ิอืนทีเป็ นไปได้เพือใช้
ในสถานการณ์จริงๆ เพราะมาตรฐานของคนทัวไปอาจจะสูงเกินไปสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า เพราะฉะนัน
การเปลียนแปลงเพียงเล็กน้ อยสําหรับผู้ป่วยซึมเศร้ าอาจเป็ นเป็ นจุดเริมต้นทีสําคัญมากสําหรับความสําเร็จ
ในอนาคตของผู้ป่วย
3. แผนการทีคลุมเครือเกินไป ไม่สามารถเจาะจงได้ วา่ ผู้รับการบําบัดจะต้ องทําอะไร หรือมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเปลียนแปลงอย่างไร ซึงควรแก้ ไขด้ วยการอธิบายรายละเอียดให้ ชดั เจน
ทีสุด รวมทังควรลงมือฝึ กปฏิบตั ิใน session ถ้ าเป็ นสิงทีสามารถฝึ กได้ เพือให้ ผ้ รู ับการบําบัดเกิดความมันใจ
ว่าเขาสามารถทําตามแผนนีได้จริง ๆ
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ตารางกิจกรรมประจําวัน
จันทร์
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

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

5. การบ้ าน (Homework)
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ในการบําบัดด้ วย CBT มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าถ้ าทํา Home work หรือทําการบ้ านไปด้ วย ก็จะ
ได้ ประโยชน์มากกว่าไม่ทํา ถ้ าผู้รับการบําบัดได้ ทําการบ้ านไปด้ วย การบําบัด ก็จะมีประโยชน์มาก เพราะ
เขาจะได้ มีโอกาสกลับไปคิด กลับไปตรึกตรองในสิงทีพูดคุยกันใน session
สิงทีสําคัญของการทํา
การบ้ านคือทําให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับผู้รับการบําบัดเพิมขึน นอกจากนียังมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นแบบฝึ กหัดให้
ผู้รับการบําบัดทําการทดสอบในเรืองต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น automatic thought, พฤติกรรม, ความรู้สกึ ต่าง ๆ
ซึงจะนําไปสูก่ ารเรียนรู้ และได้ นําไปใช้ นอกชัวโมงบําบัด ในขณะเดียวกัน การทําการบ้ านก็เพิมการรู้จกั
พิทกั ษ์ สทิ ธิของตนเอง (assertiveness) คือการสามารถเข้ าหาความจริง การเข้ าไปพิสจู น์ และรู้ด้วยความ
เป็ นมนุษย์ทีทุกคนควรจะเป็ นได้
ควรใช้ เวลาในการพูดคุยถึงเรืองการบ้ านประมาณ 5-10 นาทีในแต่ละ session ช่วงท้ ายชัวโมง
ส่วนการตรวจการบ้ าน (Review homework) อาจกระทําในช่วงต้ นของ session ต่อไป การบ้ านทีกําหนด
ขึนมาในแต่ละครัง จะสอดคล้ องกับประเด็นหลักทีได้ จากการกําหนดหัวข้ อพูดคุย (agenda) เช่นถ้ า
agenda กําหนดว่าเรืองทีจะคุยกันคือการหา automatic thought ทีเป็ นตัวกระตุ้นทีทําให้ เกิดความรู้สกึ แย่
การบ้ านทีจะทําต่อในวันนันก็จะเป็ นการติดตาม (monitor) automatic thought ทีเกิดขึนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ระหว่างสัปดาห์
การบ้ านเป็ นกระบวนการทีเป็ น collaborative คือเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างเราและผู้รับการ
บําบัด การกําหนดการบ้ านจะต้ องเป็ นการตกลงร่วมกัน ไม่ใช่คําสังทีผู้บําบัดสังผู้รับการบําบัดให้ กระทําซึง
มีโอกาสสูงทีผู้รับการบําบัดจะต่อต้ านไม่ร่วมมือ
การบ้ านทีดีมกั มีความหลากหลายไปตามการประเมิน
ปั ญหาและประโยชน์ทีคาดผู้ป่วยจะได้ รับ เช่นการแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยอ่านหนังสือทีส่งเสริมความเข้ าใจต่อการ
บําบัด การทบทวนอดีตและเขียนเรียงความเป็ นเรืองราว การจัดตารางกิจกรรมและใช้ ชีวิตตามตารางทีได้
ร่างไว้ การทดลองตามแผนการทดลองทีได้ เตรียมไว้ (Behavioral experiment) การบ้ านควรเริมจากสิง
ง่ายก่อนแล้ วค่อยเปลียนไปเป็ นสิงทียากขึนและใช้ ทกั ษะมากขึน เพือเพิมความรู้สกึ ของความสําเร็จของการ
ทําจิตบําบัดทีสําเร็จเป็ นขันเป็ นตอนไป ซึงจะไปสอดคล้ องกับเป้าหมายทีกําหนดไว้ แม้ วา่ อาจจะไม่สําเร็จ
ในครังเดียวหรือในระยะสัน ๆ
ปั ญหาทีเกิดขึนเสมอคือเมือผู้ป่วยไม่ทําการบ้ าน สิงทีผู้บําบัดพึงปฏิบตั ใิ นกรณีนีสรุปได้ ดงั นี
1. ปรับการบ้ านให้ สอดคล้ องกับเรืองทีพูดคุยในการบําบัดใน session นัน โดยเฉพาะเรืองทีผู้ป่วย
ก็สนใจทีจะทําหรือฝึ กฝนต่อไป
2. เพือให้ แน่ใจว่าผู้ป่วยยินดีทีจะทําการบ้ านอย่างแท้ จริง ผู้บําบัดควรจะถามผู้ป่วยตรง ๆ ว่าเขา
พร้ อมทีจะทําการบ้ านหรือไม่ การแสดงเจตคติทีเปิ ดกว้ างของผู้บําบัดว่าพร้ อมจะรับฟั งถึงแม้ วา่ ผู้รับการ
บําบัดจะไม่ชอบหรือไม่เห็นด้ วยกับการบ้ านก็จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจทีตรงกันมากขึน
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3. การบ้ านทีตกลงกันว่าจะทําน่าจะเป็ นสิงทีทําได้ ชดั เจน เห็นได้ เป็ นรูปธรรม หลังจากที
กําหนดการบ้ านควรอภิปรายถึงเรืองอุปสรรคทีคาดว่าจะเกิดขึนว่าน่าจะมีมากน้ อยแค่ไหน มีจดุ ไหนทียังไม่
เข้ าใจ ยากง่ายอย่างไร และถามด้ วยว่าอะไรจะเกิดขึนบ้ างเมือเขากลับไปทํามันจริง ๆ นอกจากนีการถาม
ว่า “คุณคิดว่าจะได้ ประโยชน์อะไรกับตัวคุณบ้ าง?” จะเป็ นตัวกระตุ้นเน้ นให้ เขารู้สกึ ว่าทําแล้ วดีอย่างไร ก็
จะช่วยได้เป็ นอย่างดี
4. ระมัดระวังเมือมีการให้ การบ้ านกับผู้ป่วยทีมีปัญหาบุคลิกภาพ (Personality disorders) เช่น
ผู้ป่วยทีมีลกั ษณะเป็ น perfectionism (สมบูรณ์แบบ) เวลาให้ การบ้ านเรือง activity scheduling ผู้ป่วยอาจ
พยายามอย่างมากทีจะลงบันทึกในตารางให้ สมบูรณ์แบบจนกลายเป็ นความหมกมุน่ และสร้ างความเครียด
แทนทีจะช่วยให้ ร้ ูสกึ ดีขนึ หรือในกรณีผ้ ปู ่ วยทีมีการมองเห็นคุณค่าในตนเองตํา (Low self-esteem) ก็อาจ
เกิดปัญหาในการเขียน activity ลงในบันทึกเนืองจากคิดว่าเขียนอะไรลงไปก็คงไม่น่าเป็ นทีพอใจของผู้
บําบัด สิงทีเขียนไปอาจถูกวิพากษ์ วิจารณ์หรือทําให้ อบั อายได้
5. เชือมันว่าการบ้ านทีเราให้ ไปจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย อย่างน้ อยก็ทําให้ ได้ ข้อมูลจากคนไข้
เพิมเติม ถึงแม้ วา่ พฤติกรรมหรืออารมณ์จะยังไม่เปลียนแปลงไปในขณะนี แต่ข้อมูลทีเราได้ รับไม่วา่ ผู้รับ
การบําบัดจะทําหรือไม่ทําการบ้ านก็มีประโยชน์ทีจะนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงได้ ในทีสุด
6. การทบทวนการบ้ านใน session ต่อ ๆ ไปเป็ นสิงทีผู้บําบัดควรแสดงท่าทีทีเอาจริงเอาจัง เพือให้
ผู้รับการบําบัดเห็นถึงความสําคัญและเกิดแรงกระตุ้นทีจะทําการบ้ านให้ สําเร็จ
6. การทดสอบความคิดอัตโนมัติ (Testing Automatic Thought)
วิธีทีใช้ ประเมินความคิด (รวมทังภาพ) อัตโนมัติ (Appraising Automatic Thoughts and Images)
วิธีที 1 การถอยหลังกลับ (Taking a step back or decentring)
Aaron Beck เคยอธิบายไว้ วา่ องค์ประกอบทีสําคัญประการหนึงของ cognitive therapy คือ
ความสามารถในการมองความคิดว่าเป็ นเพียงปรากฏการณ์หนึงของจิตใจ (mental event) ไม่ใช่สิงทีบ่ง
บอกว่าเป็ นความจริง (reality) ดังนันวิธีดงั กล่าวคือการทีผู้รับการบําบัดถอยมาหนึงก้ าว และพิจารณา
ความคิดนัน แล้ วตระหนักให้ ได้ วา่ ความคิดทีเกิดขึนขณะนัน เป็ นเพียงความคิดเห็น (opinion) ซึงไม่จําเป็ น
ว่าต้ องเป็ นความจริงเสมอไป นันหมายความว่าเป็ นการตระหนักต่อความคิดอีกต่อหนึง (meta-cognitive
awareness) ซึงประกอบไปด้ วย การประเมินหรือตีคณ
ุ ค่า การตรวจสอบหรือการควบคุมความคิด ดังนันจึง
เป็ นการให้ ความสําคัญต่อกระบวนการคิดมากกว่าเนือหาของความคิด
วิธีที 2 การเข้ าใจทีมาทีไป (origin) ของความคิด
เมือผู้รับการบําบัดสามารถ เรียนรู้ทีจะประเมินความคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลได้ ผู้บําบัดต้ องช่วยให้
ผู้รับการบําบัดตระหนักได้ วา่ ความคิดหรือการมีความคิดเช่นนีนัน ได้ ทําให้ เกิดประโยชน์ใดต่อเขาหรือไม่

เป้าหมายคือ ช่วยให้ ผ้ รู ับการบําบัดตระหนักและเข้ าใจให้ ได้ วา่ มีเหตุผลบางอย่างทีทําให้ เขามีความคิด
หรือข้ อสรุปเหล่านี ซึงบ่อยครังมักเกียวข้ องกับประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวิต
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วิธีที 3 การชังนําหนักระหว่างเหตุผลทีสนับสนุนและคัดค้าน (Weighing up pro and cons)
เป็ นการหาเหตุผลว่าการทีผู้รับการบําบัดมีความคิดหรือปฏิกิริยาใดๆ
นันสมเหตุสมผลหรือไม่
อย่างไร และยังเป็ นการประเมินว่า มีข้อดีหรือประโยชน์ และข้ อเสียหรือไม่มีประโยชน์ (Advantage and
disadvantage) ของการคงและเชือความคิดดังกล่าวต่อไป โดยต้ องประเมินทังในระยะสัน และระยะยาว
วิธีการนีจะช่วยให้ ผ้ รู ับการบําบัดเกิดแรงจูงใจในการทีจะปรับเปลียนความคิดในแง่ลบ สิงทีถูกมองว่าเป็ น
ข้ อดี ของการคง negative thought มักเป็ นเป็ นการปกป้องตัวเอง เช่น ผู้ทีมักคาดหวังผลในทางไม่ดีไว้ ก่อน
และหากเกิดขึนจริงก็จะได้ ไม่ต้องรู้สกึ เสียใจหรือผิดหวังมาก เป็ นต้ น
ในบางครังถ้ าพบว่าไม่สามารถสรุปได้ วา่ ความคิดอัตโนมัตินนเป็
ั นจริงหรือไม่ อาจมีประโยชน์กว่า
ทีจะมองภาพกว้ างมากกว่าทีจะมองว่ามันจริงหรือไม่จริง หรือดูวา่ คุ้มค่าไหมทีจะคิดแบบนี วิธีนีอาจช่วย
ให้ ผ้ รู ับการบําบัดได้ ปรับความคิดใหม่ในมุมมองทีกว้ างขึน เปรียบได้ กบั การมองอีกด้ านหนึงของเหรียญ ซึง
ผู้รับการบําบัดอาจจะเคยมองเหรียญเพียงด้ านเดียว
ในขณะทีผู้บําบัดช่วยเขาค้ นหาหรือชังนําหนัก
ความคิดหรือมองให้ กว้ างขึน ในการนีไม่แนะนําให้ เราเผชิญหน้ าตรง ๆ ซึงอาจทําให้ ผ้ รู ับการบําบัดรู้สกึ ไม่
ดีได้ แต่ควรแสดงความเข้ าใจและร่วมมือกันในการทีจะหาคําตอบหรือประเมินให้ ครอบคลุม
วิธีที 4 การตังคําถามว่าอะไรคือสิงทีเลวร้ ายทีสุดทีอาจจะเกิดขึน
เป็ นคําถามทีมีประโยชน์มากเพราะผู้รับการบําบัดจะสามารถบอกถึงความกลัวต่อสิงทีตัวเองทีต้ อง
เผชิญกับอะไรบางอย่าง และคําถามต่อมาจึงมักถามว่า “แล้ วจะเผชิญหรือจัดการกับปั ญหานันอย่างไร” ซึง
นําไปสูก่ ระบวนการแก้ ปัญหา (Problem solving) นันเอง วิธีการตังคําถามแบบนีจะช่วยให้ ผ้ปู ่ วยมองเห็น
ตัวปั ญหาได้ชดั เจน และสามารถคิดถึงและควบคุมตัวปัญหาได้ และจะค่อยๆมันใจว่าจะแก้ ปัญหาได้ สิงที
ทําให้ คําถามนีได้ ผลคือเมือผู้ป่วยนึกถึงสิงทีเลวร้ ายทีสุดแล้ วคิดได้ วา่ ถึงแม้ จะเป็ นอย่างนันก็ยงั สามารถ
รับมือได้ ความกลัวต่อปั ญหาของผู้ป่วยก็จะลดลง และเริมทีจะคิดถึงการแก้ ปัญหา
วิธีที 5 Identifying cognitive theme
การระบุหรือค้ นหาประเด็นหลักของความคิด ไม่วา่ จะเป็ นในแง่ของกระบวนการ (process) หรือ
เนือหาสิงทีคิด (content) โดยใช้ วิธีการบันทึกความคิด (thought record) เราอาจพบว่า ผู้รับการบําบัด
อาจแสดงรูปแบบ (pattern) ของความคิดได้ หลายแบบ เช่น การถูกปฏิเสธ ความอับอาย ความโกรธ โรค
หรือความผิดปกติทางจิตบางอย่างมีสมั พันธ์กบั ประเด็นความคิดทีมีลกั ษณะหรือรูปแบบทีเฉพาะเจาะจง
เช่น ความคิดเกียวกับความต้ องการควบคุม หรือความสมบูรณ์แบบทีพบได้ ใน Eating disorder, OCPD
ความคิดเกียวกับความสูญเสียหรือความอายสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ า, ความคิดเกียวกับความกลัวหรือการ
ถูกคุกคามสัมพันธ์กบั anxiety disorder เป็ นต้ น ประโยชน์ของการระบุประเด็นความคิด โดยเฉพาะในกรณี
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ทีประเด็นหรือรูปแบบความคิดนันเกิดขึนซําๆ คือผู้รักษาสามารถท้ าทายและทดสอบความคิดนัน ซึงอาจ
ต้ องทําซําหลายๆ ครัง สําหรับปัญหาความคิดบางรูปแบบการใช้ วิธีการ challenge หรือท้ าทายความคิด
ดังกล่าว จะมีประโยชน์กว่าการใช้ วิธีให้ ผ้ปู ่ วยเกิดความคิดแบบใหม่หรือแบบอืนๆ (alternative thought) ซึง
อาจจะคงอยู่ไม่นาน ประโยชน์ทีสําคัญอีกประการของการ identify cognitive theme คือ อาจทําให้ ได้
ข้ อมูลลงไปถึง core beliefs ได้ เลย
ด้ วยวิธีการข้ างต้ นนีทําให้ ผ้ รู ับการบําบัดสามารถเรียนรู้วิธีทีจะ
1. ระบุความคิดทีไม่เป็ นประโยชน์
2. ระบุความคิดทีเป็ นอคติ
3. สามารถประเมินได้ วา่ ความคิดใดเป็ นความคิดทีไม่มีประโยชน์ และทําความเข้ าใจความคิดนีได้
4. ตังคําถามเกียวกับประโยชน์และความเป็ นจริงของความคิดนัน
5. พิจารณาสิงทีเป็ นผลเลวร้ ายทีสุด แล้ วคิดหาทางแก้ ไขปัญหา
การพัฒนามุมมองใหม่ (Developing new perspectives) สามารถกระทําได้ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ อัน
หลากหลายดังต่อไปนี
การรวบรวมหลักฐานทีสนับสนุนและคัดค้านความคิด (Reviewing evidence for and against:
getting a balance view)
วิธีนีจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดมุมมองใหม่ตอ่ ความเชือ ความคิด และสถานการณ์เดิมนัน ผู้บําบัดจะ
รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ให้ มากพอทีจะปรับความสมดุลระหว่างหลักฐานหรือเหตุผลทีสนับสนุนและคัดค้ าน
การรวบรวมข้ อมูลใช้ การตังคําถามในลักษณะทีดึงผู้ป่วยออกตัวเอง ทําให้ เขาหลุดจากมุมมองเดิม เช่น
- “หากเป็ นคนทีคุณรู้จกั และห่วงใย มีความคิดเช่นนี คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร”
- “หากคนทีเป็ นห่วงคุณทราบว่าคุณมีความคิดเช่นนี คุณคาดว่าเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไร”
- “เคยบ้ างไหมทีคุณเผชิญกับสถานการณ์แบบนี แต่ไม่มีความคิดเช่นนัน”
- “เคยไหมคุณรู้สกึ เช่นนีมาก่อน แล้ วจัดการกับความรู้สกึ นันอย่างไร”
- “หากคุณออกจากสถานการณ์นนั หรือเมือมันผ่านไปแล้ว ถึงตอนนันคุณจะคิดอย่างไร”
การระบุความคิดทีเป็ นอคติ (Addressing cognitive biases)
ตัวอย่างทีสําคัญคือการระบุความคิดแบบดํา-ขาว หรือสุดขัว (Dichotomous thinking) หลักการก็
คือสิงต่างๆ เช่นเหตุการณ์ทีเกิดขึนจะมีระดับและขอบเขต ตังแต่น้อยไปถึงมาก ไม่มีอะไรทีจะดีหรือแย่ทีสุด
ไปตลอด ดังนันให้ ผ้ ปู ่ วยลองคิดเป็ น 2 ทาง เช่นระหว่าง “แย่/เลว/มีคา่ /ไม่ดี” ทีสุด (ให้ คะแนนเป็ น 0) ไป
จนถึง “ดี/มีคา่ ” มากทีสุด (ให้ คะแนน 10 หรือ 100) และให้ ระบุเหตุการณ์หรือความคิดทีสอดคล้ องกับการ
ให้ นําหนักคะแนนระหว่าง 0-10/100 ประโยชน์กค็ ือ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมองเห็นว่าทีตนเองมักคิดถึงหรือคาดการณ์
ว่าเหตุการณ์ใดทีเกิดขึนจะแย่หรือรุนแรงหรือเลวร้ ายทุกๆ ครังนันไม่เป็ นความจริง จากนันให้ เจาะลงไปใน
เรืองทีแย่ทีสุดทีเขาคิดว่าจะเป็ นอะไร ให้ เลือกเรืองทีเขาคิดว่า มันแย่ทีสุด แล้ วตังคําถามเช่น มีวิธีอนที
ื จะ

42

สามารถมองสิงทีเกิดขึนไหม หรือตังคําถามว่ามันมีจดุ อืนๆ จุดแข็งทีเรามองข้ ามไปหรือเปล่า หรือว่ามัน
มีทางอืนๆไหมทีเพือนของฉันอาจจะมองไม่เหมือนฉันหรืออาจตังคําถามกับสิงทีแย่ทีสุดทีว่า ฉันไม่ทนั ได้
คิดถึงอะไรหรือเปล่า ฉันพลาดอะไรหรือเปล่า หรือไม่ทนั ได้ คิดถึงอะไรหรือเปล่า
เราสามารถจัดการกับความเชือตามความรู้สกึ (Emotional reasoning) โดยความคิดเช่นนีจะลดลง
ได้ โดยช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจและยอมรับว่า สิงทีเขาเชือโดยรู้สกึ ว่าเป็ นอย่างนันไม่ได้ หมายความจะต้ องอย่าง
นันจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น การทีเด็กคนหนึงรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นคนไม่ดี ไม่ได้ หมายความว่าเขาเป็ นคนไม่ดี ลอง
ทบทวนอีกครังว่าบางสิงบางอย่างมันไม่จําเป็ นต้ องเป็ นจริง เช่น ซานตาคลอส อาจจะไม่มีในโลกจริงก็ได้
หรือว่าโลกอาจจะไม่แบนก็ได้คือมองแล้ วคิดอีกอย่างหนึง เหมือนคิดทบทวนว่ามันอาจจะไม่เป็ นดังทีเราคิด
ก็ได้ แล้ วมีเหตุการณ์อะไรทีสนับสนุนความคิดใหม่
ความรู้สกึ แย่ๆ จากการตําหนิตนเอง เกิดขึนได้ บ่อยโดยเฉพาะถ้ าหากเป็ นการถูกตําหนิหรือต่อว่าที
รุนแรงจากผู้อืน อย่างไรความรู้สกึ นีจะลดลงได้ โดยสอนให้ ผ้ ปู ่ วยพูด ทบทวนความคิดนี เช่น การถามตัวเอง
ว่า “ฉันแย่อย่างนันจริงหรือ” “เป็ นการยุติธรรมแล้ วหรือทีตําหนิตวั เองเช่นนี” เป็ นต้น
การใช้ การจินตนาการหรือบทบาทสมมุติ (Using imagery and role play)
สามารถใช้ เทคนิคนีเพือทบทวนว่ามีความเป็ นไปได้ ไหมทีเราจะคิดอย่างอืนได้ ด้วยในขณะเดียวกับ
ทีเราคิดอีกอย่างอยู่ นอกจากนีเรายังสามารถปรับภาพทีเกิดขึนในใจเราได้ ตามต้ องการ เราสามารถปรับค่า
ความชัด ความคมให้ เหมือนกับว่าเราเป็ นผู้ชมโทรทัศน์ทีมีรีโมตคอนโทรลอยูใ่ นมือ เช่นเราเดินไปใน
สวนสาธารณะแล้ วคิดว่าเรารู้สกึ สุขสงบแล้ วเราก็จินตนาการว่าคนอืนก็เห็นเหมือนเรา ในการจินตนาการนี
สามารถทําร่วมไปกับบทบาทสมมุติ เพือให้ ภาพทีเราคิดขึนในจินตนาการได้ รับการส่งเสริมด้ วยเสียงการ
สนทนาจริง ๆ โดยอาจใช้ เทคนิคเก้ าอี 2 ตัว ซึงเทคนิคนีก็เป็ นเทคนิคทีสามารถใช้ ร่วมกับจินตนาการภาพที
เราจินตนาการด้ วยเสียงสนทนาจริง
การโยงไปสู่ข้อสรุปใหม่ (Drawing a new conclusion)
การมองความคิดทางลบดังเดิมตอนแรก จากนันนํามาพิจารณาในหลายๆมุมมอง ก็จะทําให้ เรา
มองกว้ างขึนแล้ วเกิดมีความเป็ นไปได้ ทีหลากหลายขึน ทําให้ สามารถสร้ างข้ อสรุปขึนมาใหม่ ซึงเมือมาถึง
จุดนีได้ แล้ วผู้รับการบําบัดก็จะสามารถเข้ ามาถึงจุดทีได้ คดิ ว่า
ความคิดอัตโนมัติของเขาไม่ใช่ความจริง
100% แต่สงที
ิ ควรระมัดระวัง ณ จุดนีคือความสําเร็จของเราไม่ได้ จบแค่ทีว่าผู้รับการบําบัดปรับความเชือได้
แล้ วก็แปลว่าสําเร็จแล้ ว แต่ความคิดทีเปลียนแปลงควรนําไปสูก่ ารปรับเปลียนพฤติกรรมด้ วย การปรับ
ความคิดและการพัฒนามุมมองใหม่ ๆ สามารถทําได้ โดยการให้ ผ้ ปู ่ วย
1. ไม่ยึดตัวผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง ให้ ถอยห่างไปจากอารมณ์และความคิดของตัวเอง และมอง
ความคิดของตัวเองเหมือนมองความคิดของคนอืน
2. ให้ ระบุความคิดอคติของตนเอง เช่น หาความคิดสุดโต่งของตัวเอง หรือหาการตําหนิตวั เอง
ออกมาชัดๆ จะเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลียน

3. ใช้ จินตนาการหรือบทบาทสมมุติดงึ เอาข้ อสรุปใหม่มา
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ปั ญหาทีพบบ่ อยในการทดสอบความคิด
1. ผู้ป่วยหลีกเลียงการสํารวจหรือค้ นหาความคิด
ปั ญหาบางอย่างทีเกิดขึนในการทํา cognitive therapy คือ ผู้ป่วยบางรายต้ องการพูดหรือระบาย
ความรู้สกึ เท่านัน เช่นในช่วงเวลาทีมีการสูญเสีย ในกรณีนีการใช้ Supportive counseling ก่อนอาจ
เหมาะสมกว่า แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นีบ่อยๆ ผู้บําบัดควรประเมินและค้นหาสาเหตุด้วย สําหรับผู้ป่วยทีมี
ความลังเลใจไม่แน่ใจในการรักษา การใช้ วิธีการเสริมสร้ างแรงจูงใจ (Motivation interviewing) จะเป็ น
ประโยชน์
ผู้ป่วยบางรายอาจเน้ นแค่การพูดถึงแต่ความรู้สกึ เพราะเขาเชือว่าเป็ นวิธีเดียวทีดีทีสุด สิงทีผู้บําบัด
ควรทําคือ จะต้ องยําเตือนให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจวิธีการหรือข้ อดีรวมทังสิงทีเป็ นจุดแข็งของ CBT และวิธีการรักษา
แบบนีแตกต่างจากรูปแบบการรักษาด้ วยจิตบําบัดอืนอย่างไร
ตัวอย่าง ใน session แรก ๆ ทีผู้ป่วยได้ เล่าสิงต่างๆ ให้ ฟัง
ผู้บําบัด: รู้สกึ อย่างไรบ้ างสําหรับการพูดคุยกันวันนี
ผู้ป่วย: รู้สกึ ดีมาก เพราะได้ ระบายออกมา เป็ นอย่างทีคิดไว้ วา่ อยากจะมีใครทีคอยรับฟั งปั ญหาของ
เรา
ผู้บําบัด: ผมก็ยินดีอยู่แล้ วทีจะรับฟั ง แต่การรักษาคงไม่ใช่การได้ ระบายออกอย่างเดียว เมือคุณได้
เรียนรู้วิธีตา่ ง ๆ จากกระบวนการบําบัดรักษา คุณจะพบว่ามีวิธีอืน ๆ อีกมากมายทีสามารถใช้ จดั การกับ
ความคิดความรู้สกึ ของคุณได้นอกเหนือจากการได้ ระบายความรู้สกึ
การทีผู้รับการบําบัดหลีกเลียงทีจะพยายามสํารวจความคิดอาจเกิดขึนได้ เมือผู้รับการบําบัดรู้สกึ ว่า
ไม่อยากจะนึกถึงสิงนัน
จึงทําให้ ความคิดทีเป็ นลบบางอย่างไม่ได้ รับการทบทวนหรือถูกประเมินอย่าง
เหมาะสม และผู้ป่วยก็จะยังรู้สกึ เป็ นทุกข์อยู่อย่างเดิม นอกจากนีความลังเลใจทีจะนึกถึงก็เป็ นตัวกระตุ้น
ความรู้สกึ เจ็บปวดทีอยู่ลกึ ๆ ภายในได้ ยกตัวอย่างเช่น ในรายทีอับอายต่อการตกเป็ นเหยือของการถูก
ทารุณกรรมทางเพศ ซึงผู้บําบัดต้ องใช้ เวลาในการสร้ างสัมพันธภาพ และสร้ างบรรยากาศทีทําให้ ผ้ปู ่ วยรู้สกึ
ได้ วา่ มีความปลอดภัย รู้สกึ แน่ใจทีจะดึงความคิด ความรู้สกึ นันออกมา และกล้ าทีจะเผชิญต่อความคิดที
รบกวนนีได้
2. ปั ญหาในการ identify NAT
ความคิดอัตโนมัติเป็ นสิงทีเกิดขึนแล้ วดับหายไปอย่างรวดเร็ว
จนบางครังผู้ป่วยไม่สามารถจับ
ความคิดนันได้ทนั หรือระบุความคิดตัวเองได้ สิงนีเป็ นปัญหาทีพบได้ ไม่น้อย นอกจากนีบางสิงอย่างทีเป็ น
ความคิดนัน ยากทีจะอธิบายเป็ นคําพูดให้ เข้ าใจ ซึงผู้ป่วยอาจบอกได้ เพียงว่ารู้สกึ เป็ นอย่างนี เช่น ในผู้ป่วย
body dysmorphic disorder ทีรู้สกึ ว่ามีบางส่วนของร่างกายทีผิดรูปผิดร่าง, ผู้ป่วยโรคยําคิดยําทํา ทีกังวล

และรู้สกึ ว่าสกปรก บางครังเราต้ องจัดการกับสิงทีเป็ นความรู้สกึ นี อย่างไรก็ตาม ความคิดโดยทัวไป
มักจะสามารถเชือมโยงเป็ นคําพูดได้
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3. การท้ าทาย (challenge) automatic thought มีผลน้ อยหรือไม่ มีผลต่ อผู้รับการบําบัด
ในกรณีนีผู้บําบัดต้ องทบทวนตัวเอง ว่ากระบวนการบําบัดนันถูกต้ องหรือไม่ ซึงรวมถึงการทบทวน
case formulation ซึงหากจําเป็ นอาจต้ องมีการปรับเปลียนไปตามข้ อมูลทีได้ รับเพิม นอกจากนีควรมีการ
ตรวจสอบกับผู้ป่วยว่าอะไร ทียังทําให้ เขายังคงเชือความคิด และสิงทีขัดขวางไม่ให้ เขาเชือความคิดใหม่อืนๆ
ซึงอาจมีบางอย่างทีเรายังไม่ได้จดั การอย่างถูกต้ อง เช่น ตรวจสอบหลักฐาน (evidence) ไม่ครบถ้ วน, ผู้รับ
การบําบัดยังมี safety behavior อยู,่ หรือผู้บําบัดไม่ได้ จดั การกับความคิดหลักทีรบกวนผู้รับการบําบัดจริงๆ
หรือทีเรียกว่า hot thought

7. การดัดแปลงความเชือ (Modifying Beliefs)
วิธีทวไปที
ั ใช้ ในการดัดแปลงความเชือทีเป็ น intermediate beliefs และ core beliefs ได้ แก่
1. Socratic questioning
2. การทําการทดลองทางพฤติกรรม (behavioral experiments)
3. การใช้ ความเข้ าใจ ความคิดแบบต่อเนือง (cognitive continuum)
4. การใช้ บทบาทสมมุติ (rational-emotional role-play)
5. การอาศัยผู้อืนเป็ นจุดอ้ างอิง (using others as reference point)
6. การทําตนเองเสมือนว่า (acting “as if”)
7. การเปิ ดเผยตัวเอง (self disclosure)
Socratic questioning
เป็ นการทีผู้รักษาได้ ทําการตรวจสอบหรือประเมินความเชือของผู้รับการรักษาโดยการใช้ คําถาม
แบบเดียวกับทีใช้ ประเมิน automatic thoughts แม้ วา่ ความเชือนันจะเป็ นความเชือทัวไปแต่ก็ต้องช่วยให้
ผู้รับการรักษาประเมินว่าได้ ใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์นนหรื
ั อไม่
การทําการทดลองทางพฤติกรรม (Behavioral experiments)
การตรวจสอบพฤติกรรมอาจคล้ ายกับการตรวจสอบ automatic thoughts ผู้รักษาสามารถช่วย
ผู้รับการรักษาสร้ างวิธีการทดสอบหรือตรวจสอบโดยวิธีการทางพฤติกรรม เพือทีจะตรวจสอบและประเมิน
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ความถูกต้ องของความเชือทีมีอยู่ วิธีนีถ้ าสามารถทําได้ อย่างถูกต้ องก็สามารถทีจะดัดแปลงหรือแก้ ไข
ความเชือได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าการตังคําถามตามวิธีทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ตัวอย่าง: ผู้รับการรักษามีความเชือว่าถ้ าไปขอรับการช่วยเหลือจากผู้อืน ผู้อืนอาจจะดูถกู ได้
ผู้รักษาชวนผู้รบั การรักษาคิดว่าการทีผู้รับการรักษามาขอความช่วยเหลือจากผู้รักษานัน ผู้รักษาได้ ดถู กู
หรือไม่ ผู้รับรักษาอาจจะตอบได้ วา่ ไม่ คงเป็ นหน้ าทีของผู้รกั ษา ผู้รักษาจึงชวนให้ ผ้ รู ับการรักษาคิดหาวิธีการ
พิสจู น์วา่ คนอืนทีมารับการรักษาไปขอความช่วยเหลือนันมีท่าทีอย่างไร โดยผู้รักษาให้ ผ้ รู ับการรักษาลองคิด
ดูวา่ จะไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้ าง เช่น ไปขอคําแนะนําเกียวกับการทําการบ้ านจากเพือน หรือไปขอ
คําแนะนําเกียวกับการทํารายงานจากอาจารย์ เป็ นต้ น แล้ วสร้ างเป็ นรายการทีให้ ผ้ รู ับการรักษาไปปฏิบตั ิใน
รอบสัปดาห์ เพือนํามาพิจารณาความถูกต้ องของความเชือทีมีอยู่
การทําความเข้าใจความคิดว่ ามีคุณลักษณะแบบต่ อเนือง (Cognitive continuum)
การใช้ วิธีนีจะมีประโยชน์ในการดัดแปลง automatic thoughts และความเชือทีมีลกั ษณะ 2 ขัว
(dichotomous thinking) ได้ แก่ การทีผู้รับการรักษามีวิธีการคิดแบบขาวกับดํา ได้ หรือเสีย วิธีนีจะทําให้
ผู้รับการรักษาได้ เห็นความสําคัญของการคิดในลักษณะทีอยู่ตรงกลาง ๆ
ในตัวอย่างต่อไปนี ผู้รับการรักษามีความคิดว่าตนเองล้ มเหลว (เริมต้นในความคิดของผู้รับการ
รักษา การล้ มเหลว คือ 0% แล้ วคิดว่านักเรียนทีเรียนดีนา่ จะอยู่ที 90-100% ผู้รักษาได้ ถามผู้รับการรักษา
ต่อไปว่า คนทีอยู่ตํากว่า 90% ถือเป็ นคนล้ มเหลวทังหมดใช่หรือไม่ และควรอยูท่ ีจุดใด ผู้รับการรักษาตอบ
ว่า 50% ให้ คิดและถามต่อว่า คนทีอยูต่ ํากว่า 50% คือคนล้ มเหลวทังหมดใช่หรือไม่และมีใครทีอยู่ตํากว่า
ผู้รับการรักษาอีก อาจชวนผู้รบั การรักษาให้ คิดต่อในกรณีอืน ๆ เช่น นักเรียนทีไม่ทําอะไรเลยหรือนักเรียนที
พยายามแต่สอบได้ เกรดไม่ดี ควรอยู่ ณ จุดใด เมือเปรียบเทียบกับตนเองได้ วา่ มีคนทีตํากว่าผู้รับการรักษา
อีก ดังเช่นนีแล้ ว ดังนันผู้รบั การรักษาควรอยู่ ณ จุดใด จากตัวอย่าง ผู้รับการรักษาได้ จดุ ทีกําหนดขึนมาใหม่
เป็ น 75% เมือได้ เช่นนีแล้ วควรชวนผู้รับการรักษากลับไปตรงความเชือเดิมและพยายามปรับให้ เห็นว่าจริง ๆ
คือ การประสบความสําเร็จ 75% มากกว่า
การใช้ บทบาทสมมุติ (Rational-emotional role-play)
อาจเรียกว่า point-counterpoint มักใช้ วิธีนีภายหลังจากการใช้ วิธีอืน ๆ แล้ ว วิธีนีมีประโยชน์ใน
กรณีทีผู้รับการรักษารู้สกึ ว่าโดยความคิดแล้ วความเชือทีมีอยู่เป็ นความเชือทีทําให้ ปรับตัวได้ ไม่ดี แต่วา่ ด้ วย
ทางอารมณ์แล้ วผู้รับการรักษายังคงรู้สกึ ว่าความเชือเดิมนันยังเป็ นจริงอยู่ การเล่นตามบทบาทสมมุตนิ ีใน
ช่วงแรก ผู้รักษาจะเล่นตามบทการให้ เหตุผลและผู้รับการรักษาเล่นตามบทอารมณ์ทียังคงทําให้ ยึดติดกับ
ความเชือเดิมอยู่ ส่วนในช่วงที 2 มีการสลับบทบาทกันแต่เวลาทีเล่นต่างก็สวมบทบาทเป็ นผู้รับการรักษา
เพียงแต่พดู กันคนละส่วน
ผู้รับการรักษาส่วนหนึงจะรู้สกึ ไม่สบายใจกับการใช้ บทบาทสมมุติ เนืองจากวิธีนีเป็ นวิธีทีต้ องใช้ การ
เผชิญหน้ าโดยตรง ดังนันก่อนการใช้ วิธีนีควรทําความตกลงกันก่อนและถ้ าเลือกใช้ แล้ ว ผู้รักษาควรสังเกต
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ลักษณะสีหน้ า ท่าทางของผู้รับการรักษา (nonverbal reaction) และต้ องไม่ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ากําลังถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ด้วย

การอาศัยผู้อืนเป็ นจุดอ้ างอิง (Using others as reference point)
ในบางครังการให้ ผ้ รู บั การรักษาพิจารณาความเชือของคนอืน ๆ เช่น เพือน บุคคลในครอบครัว
ผู้ป่วยมักจะสามารถเห็นความไม่สอดคล้ องกันของสิงทีตนเองเชือว่าถูกต้ องสําหรับตัวเอง และสิงทีตนเอง
เชือตามหลักฐานว่าถูกต้ องสําหรับผู้อืน โดยทีเวลาพิจารณานันผู้รับการรักษามักจะสามารถแยกแยะจิตใจ
ของตนเองออกจากความเชือทีทําให้ ตนเองปรับตัวได้ ไม่ดีได้
จากนันผู้รกั ษาอาจชวนให้ ผ้ รู ับการรักษา
กลับมาดัดแปลงความเชือของตนเองด้ วยการพิจารณาผู้อืนทีมีความเชือทํานองเดียวกันกับตนเอง
การทําตนเองเสมือนว่า (Acting “as if”)
จากแนวความคิดทีว่า ถ้ าความเชือเปลียนแปลงไปก็จะเกิดการเปลียนแปลงของพฤติกรรมตามมา
ในทางกลับกันถ้ ามีการเปลียนแปลงพฤติกรรมก็จะนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงในความเชือได้
ความเชือ
บางอย่างอาจต้ องการเพียงการแก้ ไขเป็ นบางส่วนเท่านัน เมือผู้รับการรักษาเริมมีการเปลียนพฤติกรรมของ
ตนเองไป พฤติกรรมใหม่ ๆ ก็จะช่วยลดความแรงของความเชือเดิมได้ เป็ นการทําให้ พฤติกรรมทีเกิดขึนคง
อยู่ได้ ตอ่ ไป ในการใช้ วิธีนีผู้รักษาชวนผู้รบั การรักษาให้ ทําตัวไม่เห็นด้ วยกับความเชือเดิมโดยทําตัวในแนวที
แตกต่างไปจากความเชือเดิม ตัวอย่าง เช่น ผู้รับการรักษามีความเชือว่าการไปถามผู้อืนนันเป็ นการแสดงว่า
ตัวเองไม่เก่ง เมือผู้รับการรักษาทําตัวไม่เชือตามความเชือนีก็จะไปขอคําปรึกษาจากผู้อืน แล้ วจึงชวน
พิจารณาว่า การไปขอคําปรึกษาจากผู้อืนนัน จะได้ ประโยชน์อะไรบ้ าง ผู้รักษาอาจแสดงความคิดว่าได้
ประโยชน์ ซึงผู้รกั ษาต้ องเน้ นความคิดใหม่ตรงจุดนี และในตอนท้ ายอาจให้ ผ้ รู บั การรักษาตัดสินใจว่ามีความ
พร้ อมมากน้ อยเพียงใดทีจะทําตนเองเสมือนว่าจะเชือมาทางความเชือใหม่ ๆ นัน
การเปิ ดเผยตัวเอง (Self disclosure)
ในบางครังการเปิ ดเผยตัวของผู้รักษาเองในโอกาสทีเหมาะสมก็อาจช่วยให้ ผ้ รู ับการรักษามองเห็น
ปั ญหาหรือพิจารณาความเชือของผู้รับการรักษาในมุมทีต่างออกไปได้ แต่การเปิ ดเผยตัวเองของผู้รักษานัน
จะให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ รู ับการรักษาจะต้ องเป็ นเรืองทีเป็ นความจริงและตรงประเด็นกับผู้รับการรักษา

8. การสินสุดการบําบัด (Ending Therapy)
การสินสุดการบําบัด จะเกิดขึนเมือสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายทีได้ ตงไว้
ั กบั ผู้รับการบําบัด
ตังแต่แรก โดยทีผู้รบั การบําบัดสามารถบรรลุเป้าหมายทีตัวเองต้ องการแก้ ไข และสามารถทีจะนํา CBT ไป
ใช้ ในการแก้ ปัญหาของตนเองได้ โดยใช้ ทกั ษะทีได้ เรียนรู้ระหว่างบําบัด ในขันตอนการหยุดการบําบัดใน
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session นี จะเป็ นประโยชน์มากในการทีเราจะได้ ช่วยเหลือผู้รับการบําบัด ในการพัฒนาพิมพ์เขียวของ
ผู้รับการบําบัดเพือทีเขาจะสามารถจัดการกับปั ญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
โดยมีรากฐานจากการ
เรียนรู้ในระหว่างการบําบัด ซึงใน session นี สิงทีเราจะพูดคุยกับผู้ป่วย ก็คือ
1. เขาได้ เรียนรู้อะไรบ้ างในการบําบัด
2. กระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนเป็ นอย่างไร และมีปัญหาอย่างไรบ้ าง
3. ถ้ าในอนาคตจะมีสถานการณ์ใดบ้ างทีจะทําให้ เกิดปั ญหาแบบนีได้ อีก

(แบบทีเขามาแก้ ไข

กับเรา)
4. แนวทางทีเขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเขาคาดเดาว่าจะเกิดขึน เขาจะตอบสนองอย่างไร
5. วิธีจดั การกับปั ญหาถ้ าไม่สามารถทีจะจัดการได้ เขามีช่องทางสําหรับติดต่อกลับไปทีผู้บําบัด
อย่างไรบ้ าง
สิงสําคัญก็คือในขันตอนทัง 5 ขันตอนจักต้ องได้ มาจากความคิดของผู้ป่วยไม่ได้ มาจากความคิด
ของผู้บําบัดเอง แม้ วา่ เวลาพูดคุยกับผู้ป่วย เวลาทีเราให้ ผ้ ปู ่ วยลําดับทัง 5 ขัน เขาอาจจะจัดลําดับในการ
พูดคุยอ้ อมค้ อม ไม่ตรงจุด ตามทีได้ ตงใจไว้
ั
แต่ก็ควรจะให้ สิงเหล่านีมาจากตัวผู้ป่วยเองหรือเราไม่ควรไป
เสนอตัวให้ ความช่วยเหลือจนกว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากเรา
การกระตุ้นรอบสอง : ตัวผู้บําบัดควรจะมีการวางแผนทีจะมีการนัดผู้ป่วยมากระตุ้นการบําบัด เพือ
ติดตามผลการรักษา และเป็ นการให้ กําลังใจผู้ป่วยในการทีเขาจะจัดการกับปัญหา และยังเป็ นโอกาสทีผู้
บําบัดได้ ตรวจสอบการจัดการปัญหาของผู้ป่วยว่าเขาได้ ใช้ สิงทีเรียนรู้ในระหว่างการบําบัดกับเราไปจัดการ
กับปั ญหาทีเกิดขึนของเขาได้ จริงหรือไม่ รวมทังเป็ นโอกาสทีผู้บําบัดจะได้ ตรวจสอบความคิดทีไม่เป็ นเหตุ
เป็ นผลทีอาจจะเกิดขึนอีก เพือทีจะได้ แนะนําวิธีทีจะจัดการ ถ้ าจําเป็ นต้ องจัดการอีกครังหนึงในการยุตกิ าร
รักษา
บางครังผู้รับการบําบัดอาจกังวลว่าหลังจากทีสินสุดการรักษาแล้ วตนเองอาจจะไม่สามารถจัดการ
กับปั ญหาได้ ด้วยตัวของเขาเอง ถ้ าเจอปั ญหานีเราจะมีวธิ ีการจัดการได้ โดยการสอบถามผู้ป่วยถึงเรืองทีเขา
กังวลใจ ว่ากังวลว่าจะจัดการอะไรไม่ได้ แล้ วเราก็ให้ ความช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหานันๆ
ถ้ าในการรักษาช่วงแรกผู้บําบัดกังวลว่าผู้รับการบําบัดจะเดินไปในเส้ นทางของ CBT ไม่ได้ จะมี
ตัวอย่างคําพูดทีบอกไว้ วา่
ถึงแม้ วา่ กระบวนการบําบัดโดยการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรมจะมี
ประโยชน์มากกับผู้ป่วยหลายคน แต่สําหรับบางคนอาจจะไม่เหมาะนักทีจะใช้ วิธีนี เมือผู้บําบัดเองได้ ทํา
การประเมินแล้ วว่าวิธีการนีไม่เหมาะสมกับผู้รับการบําบัดก็สามารถทีจะยุติการรักษาไว้ เพียงเท่านี แล้ ว
มองหาการบําบัดแบบอืนทีจะนํามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เหมาะสมมากขึน โดยควรให้ กําลังใจผู้ป่วยว่า เขา
สามารถหายได้ โดยวิธีการอืน เช่นอาจแนะนําให้ เขาไปเข้ ารับการบําบัดแบบอืนๆ เช่นการบําบัดคูส่ มรส
การบําบัดเรืองความสัมพันธ์ สําหรับผู้ป่วยโดยทัวไปทีได้ รับการวินิจฉัยว่ามีโรคทางจิตเวชใน axis I มักจะ
มีผลตอบรับทีดีตอ่ CBT และถ้ าผู้ป่วยมีพิมพ์เขียวของชีวติ ทีดี ก็จะทําให้ เขามีการตอบสนองต่อการบําบัด
แบบอืนได้ ดีด้วย
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ทองคํา
โมฬี ชาติ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลมนารมย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
นักจิตวิทยา 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้ าพระยา
พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนปรุง
นักจิตวิทยา 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ

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

