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หลักในการรักษา
เปาหมายการรักษา  คือ  การปรับเปลี่ยนความคิด ( cognitive  restructuring )  โดยการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อเฉพาะตัว   ( idiosyncratic  beliefs )  และกรอบความคิด ( cognitive
schema )  ในการรับรูโลก  ประสบการณชีวิต  และการคาดการณในอนาคต  ผูรักษาจะมีบทบาท
มาก  ไมเงียบเฉย  และทําหนาที่เปนผูสังเกตการณเหมือนจิตบําบัดชนิดอื่น  ผูรักษามีหนาที่ชวยผู
ปวยใหมองเห็นปญหาในปจจุบัน  ใหลําดับความสําคัญที่ถูกตองกับปญหา  ใหผูปวยมองเห็น
ปญหาในปจจุบัน  ใหลําดับความสําคัญที่ถูกตองกับปญหา   ใหผูปวยมองเห็นความคิดที่ผิดเพี้ยน
ไปจากความจริง  (cognitive  distortion)  ของตนโดยการใชการตั้งคําถามใหผูปวยเรียนรูที่จะ
เปลี่ยนแปลง  cognition  ของตน  ฝกทักษะที่สําคัญและการใหการบานเพื่อใหผูปวยไดทดสอบสิ่ง
ที่ตนไดเรียนรูในแตละครั้งของการรักษา  และ  cognitive  distortion  ของตน

ระยะเวลาในการรักษาประมาณ  15-20  คร้ังในชวง  12 สัปดาห  สวนการใหการรักษา
ตอเนื่องเพื่อปองกันการกลับเปนซ้ํา (maintenance  therapy) นั้นจะใหประมาณ 1-2 คร้ังตอเดือน
ในชวง 6-12 เดือน  จัดเปน booster  session

ขอบงชี้
1. ผูปวย  ควรมีลักษณะ  psychological  minded  สามารถที่จะรับรูและเขาใจอารมณ

ความรูสึกของตนเอง  สามารถตระหนักไดถึงความคิดอัตโนมัติของตน  เชื่อมโยง
อารมณความคิด  กับพฤติกรรมเขาหากันได และ มี reality  testing ดี สําหรับในแง
ของสติปญญานั้นไมใชเงื่อนไปสําคัญมากนัก

2. ผูรักษา  ควรมีคุณสมบัติเหมือนนักจิตบําบัดทั่ว ๆ ไป  คือ  warmth  สนใจผูปวย  เขา
ใจและไมวิจารณหรือตําหนิผูปวย  ไมนําปญหาของตนเขามาในการรักษา  ผูรักษาที่
มีทักษะในการทําจิตบําบัดวิธีนี้และมีความสามารถในการสอนผูปวยจะเปนปจจัยทํา
ใหไดผลการรักษาที่ดี

3. ความผิดปกติ ที่ใชวิธีนี้รักษาคือ
a. ใชเปนวิธีการรักษาหลักในความผิดปกตินั้น ๆ ในกรณีดังตอไปนี้



- ผูปวยที่ไมตอบสนองหรือมีผลขางเคียงตอการใชยา และจิตบําบัดวิธีอ่ืน
- ผูปวย dysthymic  disorder
- ผูปวยที่มีอารมณตอบสนองตอเหตุการณ หรือ สัมพันธกับ cognitionในดานลบ
- ผูปวย mild  somatoform  disorders
b. ใชเสริมในการรักษาวิธีอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกันการเปนซ้ํา
c. ใชเสริมในการรักษาใหผูปวยรวมมือในการรับประทานยา
d. ใชในการรักษาปญหาทางจิตสังคมที่อาจเปนตัวกระตุนใหเกิดการเจ็บปวยขึ้น
e. ใชแกไขความเชื่อที่ผิดที่เปนพื้นฐานของผูปวยที่มีปญหาบุคลิกภาพ

ขอหามในการรักษา
ไมมีขอหามอยางสมบูรณในการเลือกใชกับผูปวย  ผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษา

มักจะมีลักษณะ
- ผูปวยเรื้อรัง
- ผูปวยที่ผานการรักษากับผูรักษามาแลวหลายคน
- ผูปวยที่มีความผิดปกติของการรับรูความเปนจริง
- มีความผิดปกติของความจําและการใชเหตุผล
อยางไรก็ตามอาจใชเปนสวนหนึ่งในการรักษารวมกับวิธีอ่ืน  และเสริมใหผลการรกัษา

ดีข้ึน

เทคนิคการรักษา
ส่ิงสําคัญประการแรกในการรักษา  คือ  การมีแนวคิดที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับผูปวย

(case  conceptualization)    ผูรักษาควรตอบไดวาอะไรคือ  dysfunctional  core  beliefs
เฉพาะตัวผูปวยแตละราย เชน ฉันเปนคนสิ้นหวัง  อะไรคือ idiosyncratic  dysfunctional  beliefs
ของผูปวยในโรคนั้น ๆ  (ตารางที่1) อะไรที่เปนจุดออน  ( vulnerabilities )  และความเครียดแบบ
ไหนทีสงผลตอจุดออนของผูปวยจนทําใหเกิดอาการปวยขึ้น  และผูปวยมีวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้น
อยางไร

ความรู  ความเขาใจทั้งหมดที่ผูรักษาประมวลได  จะถูกนํามาใชในการทาทายใหผูปวย
ลองคิดวา  การคิดแบบเดิมกอใหเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา  และหากผูปวยสามารถตระหนักไดวาอะไร
เปน  cognition  ที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง  การพยายามคิดในส่ิงที่ตางไปจากเดิมและอยู
ในโลกแหงความเปนจริงจะสงผลอยางไรตอชีวิตของเขา  การปฏิบัติซ้ํา รวมทั้งการบานที่ไดรับใน
แตละชั่วโมงของการรักษา  จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน cognition  ของผูปวย



โปรแกรมการรักษาในผูปวยโรคซึมเศรา
1.  การสอนผูปวย  (didactic  aspect)  หมายถึง  การที่ผูรักษาอธิบายใหผูปวยทราบ

เร่ืองราวตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ ความสัมพันธระหวางอารมณซึมเศรากับการคิด  การรู
สึก0   และพฤติกรรม cognitive  triad  แบบแผนการคิดของผูปวยที่ไมถูกตอง  ผู
รักษาและผูปวยรวมกันตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แลวรวมกัน
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ังขึ้นนั้นวามีความถูกตองหรือไมอยางไร

 

2.  cognitive  technique  หมายถึงการที่ผูรักษาและผูปวยชวยกันคนหาและทดสอบ
แบบแผนการคิดของผูปวย  แนวทางการคนหาและการทดสอบประกอบดวย

 2.1  การสกัดใหพบความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ (automatic  thoughts)
 หมายถึง  cognition  ที่ค่ันอยูระหวางเหตุการณภายนอกที่มากระทบ (external  event)

กับปฏิกิริยาทางอารมณที่มีตอเหตุการณนั้น  ยกตัวอยางเชน  ผูปวยรูสึกนอยใจ (ปฏิกิริยาทาง
อารมณ)  ถาเพื่อนคนนั้นเดินผานผูปวยในหองโถงโดยไมทักทายผูปวย (เหตุการณภายนอก)  ผู
ปวยรูสึกนอยใจเพราะความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติคือ  ผูปวยคิดวาเพื่อนคนนั้นไมชอบผูปวย

 

 2.2  การทดสอบความคิดชนิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ (testing  automatic  thought)
 ผูรักษาทําหนาที่เปนครูชวยผูปวยทดสอบวาความคิดชนิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติของผู

ปวยมีความแมนตรง (validity)  หรือมีความสมเหตุสมผลหรือตรงตามความจริงเพียงไร    ผูรักษา
ชวนผูปวยทําความเขาใจวาเหตุการณที่เกิดขึ้น (เพื่อนเดินผานโดยไมทัก)  อาจเกิดจากเหตุผล
อ่ืนๆ อะไรบาง   เปนการคนหาการตีความที่เปนไปไดอ่ืน ๆ  (alternative  possible
interpretation)  หรือเปนการคนหาวาความคาดหวังของผูปวยถูกตองสมเหตุสมผลเพียงไร  ผู
รักษาจะชวนผูปวยใหเลิกความคิดชนิดที่ผิดพลาด หรือเกินความจริง

 

 2.3  พิสูจนหาขอสันนิษฐานที่ไมเหมาะสม (identifying  maladaptive  assumption)
 ในขณะที่ผูรักษารวมกับผูปวยชวยกันสกัดและทดสอบความคิดชนิดที่เกิดขึ้นอยาง
อัตโนมัติ  ผูรักษามักจะพบขอสันนิษฐานที่ไมเหมาะสมที่มีอยูในการคิดการเขาใจแลวผูปวยยึด
เปนเกณฑในการดําเนินชีวิตจนเกิดความคิดอัตโนมัติที่ไมถูกตองตางๆนานา
 

 2.4  วิเคราะหขอสันนิษฐานที่ไมเหมาะสม (analyzing  maladaptive  assumption)



 ข้ันตอนนี้จะเปนทํานองเดียวกับการทดสอบความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ  กลาวคือ
เปนการชวนผูปวยทดสอบวาขอสันนิษฐานที่มีอยูนั้นไมเหมาะสม  หรือมีขอสันนิษฐานที่ดีอยางอื่น
หรือไม  โดยอาจมีการบันทึก dysfunctional  thought ดังในตารางที่ 2  อยางไรก็ตามการใหผูปวย
บันทึกนี้ไมควรทําในผูปวยที่มีอาการซึมเศรามากจนไมสามารถมีสมาธิกับงานที่ทําอยูได

 

3.  วิธีทางพฤติกรรม  (behavioral  technique)  เพื่อชวยผูปวยในดานตาง ๆ คือ  คน
หาและทดสอบ  cognition  ที่ไมเหมาะสม  เรียนรูวิธีการคนหาคําอธิบายอื่น ๆ
สําหรับเหตุการณเดียวกัน  เรียนรูวิธีการอื่น ๆ ที่จะรับมือกับเหตุการณนั้น ๆ เรียนรูวิธี
การที่จะกลับส่ิงที่ผิดปกติชนิดตางๆ ตอไปนี้ใหกลับคืนสูปกติ  ไดแก  ความรูสึกที่ยึด
ติดกับขอคิดใดขอคิดหนึ่ง  แรงจูงใจและอาการตาง ๆ  ที่เกิดรวมกับอารมณซึมเศรา
รวมทั้งเรียนรูวิธีที่จะปองกันไมใหตนเองกลับเปนโรคอารมณซึมเศราอีก  วิธีการทาง
พฤติกรรมจะเปนวิธีที่มีโครงสรางแนนอน  มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน  วิธีการทาง
พฤติกรรมตองการความรวมมือทั้งจากผูรักษาและจากผูปวย

วิธีการทางพฤติกรรมประกอบดวย
1. ใหผูปวยบันทึกรายงานกิจกรรม (schedule  activity )  เปนรายชั่วโมงโดยมีการ

วางแผน specific  activity บางอยางไว เชน อานหนังสือเรียนใหจบเลม  และ
บันทึกกิจกรรมที่ทําจริง  ถาผูปวยไมอาจวางแผนได แพทยควรแนะนําถึงสิ่งที่ผู
ปวยอยากทําใหสําเร็จ เชน ทํางานบาน  ซื้อของ  จายใบเก็บเงิน ฯลฯ  แลวนํา
สมุดบันทึกนี้มาทบทวนรวมกับผูรักษา

2. ใหผูปวยใหคะแนนวาในแตละกิจกรรมที่ทํานั้นผูปวยมีความรูสึกวาตนมีความ
สามารถในการทํากิจกรรมนั้นไดสําเร็จ (mastery)  ดวยคะแนนเทาไรและความ
พึงพอใจที่เกิดจากการไดทํากิจกรรมนั้น ๆ มีเทาไร (pleasure)  สมุดบันทึกนี้มัก
จะทําใหผูปวยประหลาดใจวาที่จริงแลวตนเองมีความสามารถในการทํากิจกรรม
ตางๆ  และมีความสุขที่เกิดจากการไดทํากิจกรรมนั้นมากกวาที่ตนเองคิดไว

3. เพื่อใหงานแตละชิ้นงายเขา  ผูรักษาอาจแนะนําผูปวยใหแบงงานออกเปนงาน
เล็ก ๆ หลาย ๆ งานเปนขั้นตอน  หรือทําจากงานที่งายกอนเพื่อใหผูปวยรูสึกวา
ตนเองสามารถทําได (graded  task  assignments)  เชน ถามีเปาหมายอยาก
ทําอาหารได อาจเริ่มตนจากการทําไขตม



4. ซักซอม cognition (cognitive  rehearsal)  เปนการชวนผูปวยจินตนาการขั้น
ตอนตาง ๆ ในการทํางาน  รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ส่ิงที่ขัดขวางอยูและมองหาวิธี
แกปญหากอนที่จะเกิดประสบการณที่ลมเหลว

5. ฝกหัดเชื่อมั่นตนเองมากขึ้น (self – reliance  training) เปนการที่ผูรักษาชวนผู
ปวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกตนเองโดยการทํางานที่งาย ๆ ดวยตนเองเชนทําเตียง
ใหแกตนเอง  ไปจับจายดวยตนเอง  เตรียมอาหารใหแกตนเองและคนอื่น ๆ

6. การซอมตามบทบาทที่สมมุติกันขึ้นมา (role  play)  เปนวิธีที่ดีมากในการสกัด
หรือคนหาความคิดที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ  และยังเปนวิธีการที่ดีในการเรียนรูที่
จะสรางพฤติกรรมใหม ๆ

7. การทําใหเกิดความเพลิดเพลิน (diversion)  จะชวยใหผูปวยผานชวงเวลาที่มี
ความยุงยากไปได  วิธีการทําใหเกิดความเพลิดเพลินมีหลายวิธีเชน การออก
กําลังกาย  การมีกิจกรรมทางสังคม  การทํางานตาง ๆ และการนึกภาพ (visual
imaginery)

Other  Psychiatric  disorder  &  cognitive  therapy
OCD

มี cognition ดังนี้
- ใหความสําคัญตอความคิดที่แทรกเขามา  ( intrusive  thoughts)  มากเกินไป
- วิตกกังวลและพยายามควบคุมความคิด  และการกระทําดวยสํานึกวาคนดีไมควรคิด

ไมควรกระทําเชนนั้น
- ประเมินผลของความคิดไปทางรายมากเกินไป  เกินกวาคนปกติ
- หลงเชื่อวาตนเอง (ผูปวย)  ตองรับผิดชอบหรือตองปองกันไปใหเกิดสิ่งเลวราย
- ตองการทําสิ่งที่ชวยใหตนเอง (ผูปวย)  มั่นใจอยางเต็มที่วาตัวเขาจะไมทําตามความ

คิดนั้น
- ผูปวยทนตอสถานการณที่ไมแนชัด  (ambiguous)  ไมได

cognitive  therapy  ในผูปวย  OCD
- ชวยใหผูปวยประเมินอันตรายที่อาจเกิดจากการกระทําของตนเองใหม  ชวยใหลดการ

แปลผลไปทางเลวราย
- สํารวจความคิดและวิธีคิดของผูอ่ืน
- พิจารณา  ขอดี  ขอเสีย  ของความคิดที่ย้ําคิด (obsessional  ideas)  รวมทั้งแนวทาง

การแปลผล (interpretations)  ของความคิดนั้น



GAD
มีหลักการในการรักษาวา  ความวิตกกังวลที่เกิดกวาเหตุ  เปนผลจากการที่ผูปวยประเมิน

ความรุนแรงตอสถานการณไมใชตามสถานการณที่เปนจริง
ผูรักษา  ตองมีความเชื่อในหลักการรักษาและมีความมุงมั่นที่จะชวยผูปวยโดยชวยคนหา

และปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงลบของผูปวย  ดังนี้
- ผูรักษาถาม  ผูปวยคิดคําตอบ เชน ถามวาในเหตุการณที่ผานมาอยางใดอยางหนึ่ง

นั้น  “ อะไรทําใหผูปวยเกิดอาการหวาดวิตกกระวนกระวาย”
- ใหผูปวยคิดทบทวนโดยละเดียดถึงเหตุการณที่ปวยเกิดอาการวิตกกังวล
- ใหผูปวยระลึกถึงความคิดไมดีที่เกิดมาเอง (automatic  thought)
- ชวยใหผูปวยฟนความจํา  โดยการจําลองสถานการณที่เกิดขึ้น

การปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงลบ  มีวิธีการตาง ๆ ที่ใช  คือ
- การเบี่ยงเบนความสนใจ  วิธีนี้ชวยใหผูปวยควบคุมอาการวิตกกังวลได  เปนวิธีการที่

ไดผลดีในเบื้องตน  แตในระยะยาวอาจไมเปนผลดีเพราะเทากับเปนการฝกใหผูปวย
หลบหนีความคิดบางอยาง

- ปรับเปลี่ยนความคิดไมดีที่เกิดขึ้นเองใหเปนความคิดสมจริง  อาจใชวิธีต้ังคําถาม เชน
“มีเหตุอะไรที่คุณคิด (เชิงลบ)  เชนนั้น “  “ในสถานการณนี้ (ที่เกิดความคิดเชิงลบและ
อาการวิตกกังวล)  คุณมีทางที่มองในมุมมองอ่ืนหรือไม”   “ ถาเกิดความกลัวขึ้นมาจะ
มีผลเสียอยางไรบาง”

- ผูรักษาย้ําความสําคัญของ 2 เร่ืองคือ
- 1 . การที่ผูปวยหวาดหวั่นวาจะเกิดเรื่องในทางรายมากเกินไป
- 2. การที่ผูปวยมีแนวโนมที่จะเห็นเรื่องที่ไมสําคัญ  หรือเหตุการณเล็กนอยเปนเรื่องคอ

ขาดบาดตาย
พฤติกรรมบําบัด

- ชวยเสริมวิธีการปรับเปลี่ยนความคิด ( cognitive  restructuring)
- ใหผูปวยเผชิญหนากับสถานการณที่เขากลัวที่เขาหลบหนี  เปนการรักษาแบบเผชิญ

หนา (exposure  therapy)
- ฝกฝนการเขาสังคม ( social  skill  training)  ฝกฝนการสนทนา ชวยใหกลาเขาสังคม
- ฝกฝนทักษะในการแกปญหา (problem  solving skills)  เปนการชวยผูปวยโดย

เฉพาะผูที่มีปญหาในการบริหารเวลา  และผูที่มีปญหาในการตั้งเปาหมาย
ฝกการผอนคลาย (relaxation)



Social  Phobia
ผูปวยมีการกลัว unobservable  events  มีการประเมินตัวเองในดานลบ  criticism  หรือ

ถูกปฏิเสธ (reject) จากผูอ่ืน
การรักษา

- การใหเผชิญกับภาวะที่กลัว (exposure  therapy)  เชน  ผูปวยกลัวไปงานปารต้ี  ก็ให
ผูปวยไปงานและอยูในงานจนกระทั่งความกลัวลดลง  อยาปลอยใหผูปวยหนีกลับ
บานกอนที่ความกลัวจะลดลง

- อาจแกไขแบบคอยเปนคอยไป เชนใหผูปวยพูดกับกลุมคนแปลกหนาที่พูดแลวไมตอง
พบกันอีก  เชน  การประชุมตางประเทศ  ตอจากนั้นใหผูปวยฝกหัดพูดในภาวะที่ผู
ปวยกลัวมากขึ้นเรื่อย ๆ
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