Reading seminar
เรื่อง Psychodynamic Formulation
วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ หองประชุม ภาควิชา
จิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
นําเสนอโดย แพทยหญิง ผาณิต เปรมปยะวัฒน
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย มาโนช หลอตระกูล
บทนํา
ในการปฏิบัตงิ านดานจิตเวชผูรักษาตองมีความเขาใจเรื่องของจิตใจอยางลึกซึง้ ผูรักษาที่
มีความรูและทักษะทางจิตไดนามิคจะสามารถเขาใจปญหาและจิตใจของผูปวยไดลึกซึง้ มากกวา
และสามารถตอบสนองตอความรูส ึกและปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
ทําใหการรักษา
เปนไปไดดวยดี
จิตไดนามิค พัฒนามาจากทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Sigmund Freud ซึ่งเปนบุคคลแรกที่
ศึกษาจนเขาใจและสามารถอธิบายถึงความซับซอนของจิตใจมนุษย ทั้งในเชิงพัฒนาการ การ
ทํางาน รวมทัง้ การเกิดพยาธิสภาพทางจิตใจไดอยางเปนระบบ (6)
ในทางปฏิบตั ิบางครั้งผูรักษาไมสามารถเขาใจและไมสามารถอธิบายพฤติกรรมบางอยาง
ของผูปวยไดทั้งๆที่มีความรูท างทฤษฎีอยูพอสมควร
ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดการทํา
Psychodynamic Formulation
Psychodynamic Formulation เปนสวนสําคัญในการประเมินและรักษาผูปวย แตแทบจะไม
มีการเขียนหรือบันทึกกันอยางชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูรักษาขาดความเขาใจวา Psychodynamic
Formulation คืออะไร และขาดประสบการณในการ Form dynamic ของผูปวย เปนผลให Beginning
Therapist มองวาการเขียน Psychodynamic Formulation เปนเรื่องที่นากังวลและนาเบื่อ (3)
Psychodynamic Formulation เปนกระบวนการคิดที่พยายามอธิบาย Current Behavior
ของผูปวย และ เปนการแสดงถึง Inner life ของผูปวย โดยหลักในการ Formulate จะพยายาม
เชื่อมโยงขอมูลทีไ่ ดจากผูปวยเขากับ Psychological underlying และ Mental lifeในอดีตและปจจุบนั
ของผูปวย โดยนําทฤษฎีจติ วิเคราะหมาประยุกตใชแลว พัฒนาเปนสมมติฐานตอไป แมวา
ผูรักษาจะมาจาก School ที่แตกตางกัน แตสวนใหญแลวก็จะใช ทฤษฎีพื้นฐานเหมือนๆกัน และมี
ความคาดหวังที่เหมือนกันเกี่ยวกับพฤติกรรมในปจจุบันและอนาคตมีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมใน
อดีต (3)
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วัตถุประสงคของการเขียน Psychodynamic Formulation
วัตถุประสงคในการทํา Psychodynamic Formulation เพื่อใหผรู ักษาเขาใจผูปวยมากขึ้นใน
เรื่องของ Personality structure และ Psychological conflict และสามารถวางแผนการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพโดยมี (Specific goals and Method of treatment)(2)
การรักษาจะสําเร็จหรือลมเหลวจุดสําคัญอยูที่การทีผ่ ูรักษาสามารถเขาใจไดนามิคของ
ผูปวยและสามารถคาดการณลวงหนาถึง Resistance, Transferenceที่อาจเกิดขึ้นได และพบวา
พฤติกรรมของผูปวยในการรักษา เชน Dependent, angry, avoidant, defiant, passive- aggressive,
seductive, suspicious อาจอธิบายไดจากไดนามิคของผูปว ย (1)
Theoretical consideration
1. Psychodynamic / Psychoanalytic Theory
Topographic Theory: Freud แบงสวนของจิตใจออกเปน 3 สวน ตามระดับการ
รับรู
1.Conscious: สวนของจิตใจทีร่ บั รูขณะปจจุบัน การทํางานของจิตสํานึก
อาศัย Secondary process คือ การใชเหตุผล และอยูบนพื้นฐานของความเปน
จริง (Reality Principle)
2.Preconscious: สวนของจิตใจที่โดยปกติแลวไมสามารถรูไดแตตองใชความ
พยายามเล็กนอยจึงระลึกได
3.Unconscious: สวนของจิตใจที่อยูลึกไมสามารถระลึกได ซึ่งเปนบอเกิด
สําคัญของพฤติกรรมหลายๆอยาง
การทํางานของจิตใจสวนนีเ้ ปนแบบ
Primary process
คือปราศจากเหตุผลอยูบนพืน้ ฐานของความพอใจ
(Pleasure Principle)
Structural Theory : Freud แบงโครงสรางจิตใจออกเปน 3 สวนตามหนาที่
1) Id : สวนของจิตใจที่มีมาแตกําเนิด อยูในระดับจิตไรสํานึก มีความ
ตองการตามสัญชาติญาณธรรมชาติ (Instinct) และมีแรงขับ ( Sexual and
Aggressive drive) ซึ่งตองการการแสดงออกและการตอบสนองอยูเสมอ
การแสดงออกเปนไปตาม Primary process และ Pleasure principle
2) Ego : สวนของจิตที่แยกตัวออกมาจาก Id อยูในระดับของจิตสํานึก และ
จิตกอนสํานึกเปนสวนใหญ ทําหนาที่ควบคุมอารมณ ความรูสึก และการ
แสดงออกใหเหมาะสม และอยูในความเปนจริง เปนไปตาม Secondary
process และอยูบนหลักการของ Reality Principle
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3) Super-Ego : สวนของจิตที่พัฒนาจาก Ego อยูทั้งในจิตสํานึกและจิตไร
สํานึก
ทําหนาที่ตัดสินและกําหนดกฎเกณฑของจิตสวนอื่นในแงของ
ศีลธรรม , ความถูก-ผิด , ธรรมเนียม ประเพณี
Repetitive compulsion
การสรางสถานการณหรือความสัมพันธทคี่ ลายหรือซ้ํากับของเดิมในอดีต
โดยไมรตู ัวทั้งที่เหตุการณนั้นเปนเรื่องที่ขัดแยงในใจ
จิตวิทยาอีโกอธิบายวา Ego
พยายามใหเกิดความสมหวังในเรื่องทีไ่ มสมหวังในอดีตใหได หรืออาจมองวาเปนความ
ตองการที่จะตอบสนองตอแรงขับนั้น ในสถานการณใหมที่คลายกับของเดิม
Transference
การที่ผูปวย โยงความรูสึกตางๆที่เคยมีตอผูอื่นที่มีความสําคัญในวัยเด็กมาสู
ผูรักษาโดยรูสึกวาผูรักษามีลักษณะเหมือนกับบุคคลนั้น
Counter Transference
ปจจุบันหมายรวมถึงความรูสึกทุกอยาง ทีม่ ีตอผูปวยในการทําการรักษา ไม
วาความรูสึกนั้นจะเกิดขึ้นเพราะความรูสึกในอดีต หรือเปนปฏิกิริยาตามความเปนจริงก็
ตาม
2.Drive Theory
Freud ตั้งสมมติฐานไววา การกระทํา, ความรูสึกนึกคิด, อารมณ เกิดจากแรงขับ
ของความตองการตามสัญชาติญาณธรรมชาติ (Instinctual Drive) ซึ่งที่เนนคือ Sexual and
Aggressive drive
แรงตางๆ ภายในจิตใจและจากสิ่งแวดลอมภายนอก จะมีปฏิกิริยาสัมพันธกันอยู
ตลอด
Psychopathology
Id drive จะถูกขัดขวางจากสวนตางๆของจิตใจ (Ego และ Super Ego) ไมให
แสดงออกโดยตรง เนื่องจากการระบายออกโดยตรงกอใหเกิดอันตรายได เกิดเปน
Intrapsychic conflict เมื่อจิตใจเสียสภาพสมดุล (Id drive ขึ้นสูจติ สํานึกโดยตรง) จะเกิด
Signal Anxiety ขึ้น เปนความรูสึกไมสบายใจทําให Ego ตองใช Defense mechanism ชวย
จัดการใหจติ ใจเขาสูส มดุลใหม ถา Conflict ไมสามารถคลี่คลายได ก็จะเกิดเปนอาการ
หรือความผิดปกติทางจิตใจ (Symptom Formation)
Psychopathology จัดเปนกลุมได 4 กลุมดังนี้ (2)
1) Behavioral Disturbance: รวมถึง Character traits, interpersonal attitude, repetitive
pattern of behavior ที่นําไปสูการปรับตัวผิดปกติ
2) Cognitive Disturbance: ความผิดปกติของ Awareness, attention, perception,
memory, thought process
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3) Emotional disturbance: Mood disorder, anxiety, anger
4) Physiological and Somatic disturbance: Somatoform disorder
Psychosexual development
1.Primary narcissism
2.Oral stage (0-1ป)
3.Anal stage (1-2ป)
4.Phallic stage (3-5ป)
5.Latency stage (5-13ป)
6.Genital stage (13ปขึ้นไป)
3.Ego psychology : จิตวิทยาอีโก
Ego เปนสวนของจิตใจที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะในจิตใจมนุษย มีความ
ขัดแยงกันอยูตลอดเวลา Ego จะสรางกลไกทางจิต เพื่อแกไขความขัดแยง และรักษา
สมดุลไว
จิตวิทยาอีโก อธิบายถึง การดําเนินการและพัฒนาการของ Ego และ Super Ego,
หนาที่ของ Ego, defense mechanism, cognitive style และ area of health in personality
Ego function
1.Reality testing : ความสามารถในการแยกจินตนาการจากความเปนจริง
2.Sense of reality of self: ความสามารถในการแยกตัวเองออกจากสิ่งที่เขาไป
เกี่ยวของสัมพันธได
3.Drive regulation and control: ความสามารถในการควบคุมการแสดงออก
ของ drive
4.Object relation: ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนอื่นและคง
ความสัมพันธไว
5.Defensive function: ความสามารถในการจัดการกับ anxiety ที่เกิดจาก
conflict ดวยdefense mechanism ที่เหมาะสม
6.Judgment:
ความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
สถานการณนั้น ๆโดยตระหนักถึงผลทีต่ ามมา
7.Thought process: ความสามารถในการเขาใจ, คิด, สรุปความเห็น, จําได,
วางแผน
8.Adaptive regression in the service of the Ego (ARISE) ความสามารถในการ
หยุดใชความคิดตามความเปนจริงชั่วคราว เพื่อใหความเพอฝนไดแสดงออก
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9.Stimulus barrier: ความสามารถในการจัดการกับสิง่ กระตุน ภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของตน
10.Autonomous functioning
Primary autonomous function: มีมาแตเกิดไมขึ้นกับ conflict และ
instinctual impulse เชน perception, motility, intention, intelligence,
thinking, speech และ language
Secondary autonomous function: รูปแบบพฤติกรรมที่พัฒนาจาก
Primary autonomous function เชน พฤติกรรมทีท่ ําเปนนิสัย, งานที่ทํา,
ทักษะ
11.Synthetic integrative function: ความสามารถในการผสมผสานความ
ขัดแยงกัน ในดานตางๆของบุคคล
12.Mastery competence: ความสามารถในการวางแผนและควบคุมจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อให ประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง
Defense mechanism
เปนวิธีที่จิตใจใชจัดการกับพลังตางๆ คือ Id, Ego, Superego และพลังจาก
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุล เปนงานของจิตไรสํานึก
Narcissistic defense
1.Denial: การไมยอมรับความเปนจริงทีไ่ ดรับรูมา
2.Distortion: บิดเบือนความจริงใหเหมาะกับความรูสึกในจิตใจของตน
Immature defense
1.Acting out: การแสดงออกของจิตไรสํานึกโดยการกระทําอื่น ทําใหไมตอง
รับรูถึงความรูสึกของความตองการของตน
2.Blocking: อารมณ ความตองการ ความคิดถูกยับยั้งไวชั่วคราว
3.Hypocondriasis: การเนนความเจ็บปวยของตนเพื่อหลีกเลี่ยงกับปญหา คิด
วาตนปวยอยูตลอดเวลา
4.Introjection: การนําเอาภาพพจน ความคิด หรือกระบวนการทางจิตอื่น เขา
มาในตนเอง
5.Identification: เปนการทําตามบุคคลที่มคี วามสัมพันธตอ กัน
6.Passive-aggressive: แสดงความกาวราวตอผูอื่นโดยทางออม, เฉยๆ, ไมทํา
ตาม, ทําไมดี
7.Projection: การโทษ หรือโอนความรูสึกทีไ่ มดใี หผูอื่น
8.Regression: การถดถอยไปสูพัฒนาการระยะตนๆ เพื่อเลี่ยงปญหา
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9.Schizoid fantasy: การใชจินตนาการ และอยูในโลกแหงจินตนาการของตน
เพื่อหนีขอขัดแยง ไมตองมีความสัมพันธ กับคนอื่น
10.Somatization: ปญหาทางจิตเปลี่ยนไปแสดงออกเปนปญหาทางกาย
Neurotic defense
1.Controlling: การพยายามควบคุมสถานการณ, คน, ทุกอยาง รอบตัวใหได
ตลอดเวลาเพื่อลดความกังวล
2.Displacement: เปลี่ยนเปาหมายของอารมณ ความรูสึกจากเดิม ไปที่อื่น
3.Dissociative: เปลี่ยนแปลงบุคลิกหรือความเปนตัวเองชั่วระยะหนึ่ง เพื่อ
เลี่ยงความทุกข หรือปญหาในจิตใจทีร่ บั ไมได
4.Externalization: มองโลก / บุคคลอื่น โดยใชอารมณความคิดของตนเปน
เกณฑ มองวาสิง่ แวดลอมเปนเหตุ
5.Inhibition: การไมแสดงออกเพื่อเลี่ยงความเครียด
6.Intellectualization: ใชความคิดเชิงเหคุผลควบคุมไมใหเกิดความรูสึก
7.Isolation of affect: การแยกความรูสึก ออกจากความคิด
8.Rationalization: การอางเหตุผลที่เหมาะสม เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือ
ความคิดของตน
9.Reaction formation: เปลี่ยนความรูสึกทีต่ นรับไมไดไปเปนลักษณะตรงขาม
10.Repression: การเก็บกด กลไกนี้เปนไปโดยจิตไรสํานึก ไมรสู ึกตัว
11.Sexualization: นําเรื่องเพศมาเกี่ยวพัน เพื่อลดความวิตกกังวล
12. Undoing: มีการคิดแบบ Magical / ไมเปนที่ยอมรับ ทําใหตองชดเชยตอ
ความคิดนั้นดวยการกระทํา พยายามลบลางพลังผลักดันที่ไมสมควรดวยการกระทําอยาง
อื่นที่มีลักษณะตรงขาม
13. Conversion: ความขัดแยงถูกเปลี่ยนเปนอาการทางกาย
Mature Defense
1.Altruism: เสียสละ โดยตนไดรับความสุข
2.Anticipation: การคาดการณ หรือวางแผนลวงหนาอยางเหมาะสม
3.Asceticism: ไมตองการความสุข ที่ไดจากประสบการณที่ไมถูกตอง
4.Humor: มีอารมณขัน
5.Sublimation: การตอบสนองความตองการโดยแทนเรือ่ งที่ไมสมควร ดวย
เรื่องที่เปนที่ยอมรับ ของสังคม
6.Suppression: ไมสนใจเรื่องที่ขัดแยงในจิตใจ
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4. Objective relation theory
เปนการพัฒนาของจิตใจในแงของการสรางความสัมพันธกับผูอื่น สามารถที่จะมี
ความผูกพันและสามารถทีจ่ ะรักผูอื่นได(3)
จิตแพทยหลายทานสรุปโดยหลักการไววา
ความสัมพันธขั้นแรกเริ่มตนจากความสัมพันธระหวางมารดาและเด็ก มีบทบาทสําคัญทั้ง
ในระดับภายในจิตใจ (Intrapsychic) ระหวางบุคคล (Interpersonal) และตอกลุม (Group)
เปนการวางรากฐานตอความสัมพันธที่จะพัฒนาตอไปเปนเอกลักษณสวนตัวของบุคคล
นั้น (6)
5. Self psychology
Heinz Kohut เปนผูเริ่มตนศึกษาเรื่องความเปนตัวเอง (Self) เนนเรื่องของการ
พัฒนาความเปนตัวเอง (Development of the self) และความรูสึกวาตัวเองมีคุณคา
(Regulation of self estreme)
Structure of Psychodynamic formulation (1),(3),(5)
Perry และคณะเห็นวายังมีปจจัยดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญทีช่ วยใหการทํา
Psychodynamic formulation สมบูรณยิ่งขึน้ ดังนี้
Updated psychodynamic formulation è New element + traditional
psychodynamic formulation
New element
1. Temperament: เปนตัวกําหนดพฤติกรรม, ประสบการณ และ relationshipที่สําคัญ
2. Genetic factor
3. Childhood psychopathology
4. The impact of subsyndromal illness on emotional development
5. Extent childhood and adult trauma and its effect on mental life
6. Other model: ego psychology, object relation, self psychology model
7. Psychopharmacologic treatment
Traditional psychodynamic formulation
Part 1: Summarizing statement;
Part2: Description of nondynamic factor
Part3 : Psychodynamic explanation of central conflict
Part4 : Predicting response to the therapeutic situation
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หลักการทํา Psychodynamic formulation (6)
นําขอมูลเกี่ยวกับผูปวยทั้งหมดที่ไดจากความทรงจํา การรับรู ความรูส ึกนึกคิดของผูปวย
เอง มารวบรวมประกอบเขาดวยกัน ทําใหเกิดเปนภาพรวม ทําใหผูรักษาเขาใจถึงชีวติ จิตใจของ
ผูปวยในมุมมองตางๆ รวมถึงปญหาในปจจุบันและอดีต, อาการสําคัญ, อาการแสดง, การตรวจ
สภาพจิต, ประวัติการเจ็บปวยทั้งทางกายและทางจิต, ประวัติครอบครัว, การวินิจฉัย, ประวัติการ
รักษา, สาเหตุทมี่ ารักษา, เหตุการณที่สําคัญในชีวิตของผูปวย รวมถึง Precipitating cause, เรื่อง
กระทบกระเทือนจิตใจ, Development defect ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูปวย หรือวิธีการเผชิญ
กับปญหา, วิธีการแกหรือจัดการกับปญหา, ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ทั้งในวัยเด็กจนถึงปจจุบัน
รวมถึงความสัมพันธของผูปวยตอผูรักษา
จากนั้นตัดสินใจเลือกใหการรักษาดวยจิตบําบัดที่
เหมาะสมกับผูปวยตอไป เชน ผูปวยที่มีความเขาใจในเรื่องของจิตใจของตนเองดี เขาใจและเห็น
ปญหาไดดีเมื่อชี้แนะ เหมาะกับการรักษาแบบประคับประคอง ที่ชวยใหเกิดการอยากรู หรือการ
รักษาจิตบําบัดไดนามิค สวนผูปวยที่ไมสามารถเห็นปญหาและผูปวยที่มีการทํางานของ Ego ไมดี
เหมาะกับการรักษาจิตบําบัดแบบประคับประคองเพื่อชวยใหการปฏิบัตงิ านของจิตใจดีข้นึ
ซึ่งสามารถสรุปแบบคราวๆไดเปน Diagram ดังนี้
Practical consideration
การศึกษา Psychodynamic ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของลําดับขั้นตอนของ
พัฒนาการ และ biopsychosocial factor ตองเขาใจถึงการที่ผูปวยมีพัฒนาการในแตละชวงอยางไร
มี conflict, fixation และ regression ในชวงใหนอยางไรบาง (2)
ปญหาที่พบบอยในการเขียน Psychodynamic Formulation(2) คือ
1. เขียนประวัติวกวน และไมสามารถนําขอมูลทีไ่ ดมาประยุกตใช
2. มักนําความรูทางทฤษฎีมาเขียนใหเขากับอาการของผูปวย
Suggestion (4)
1. ใหความสําคัญกับปญหาหลักๆของผูปวย
2. พยายาม Identify ปจจัยที่มากระตุนทีท่ ําใหผูปวยตองมาพบแพทย
3. สังเกต Transference และ Counter-Transference เนื่องจากอาจเชื่อมโยงกับปญหา
ของผูปวยในอดีต
4. ที่สําคัญ การ Formulation เปนเพียงสมมติฐาน ดังนัน้ สามารถแกไขได ถามี
ขอมูลใหมๆ
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