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คํานํา
คู มื อ นั ก บํ า บั ด ครอบครั ว ในคลิ นิ ก จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น แนวทางการ
ดําเนินงานการบําบัดผูติดยาและสารเสพติด เนื้อหาสาระในคูมือเลมนี้ ประกอบดวยสาระสําคัญ
สําหรับ นักบําบัดครอบครัวในคลินิกที่จําเปนตองทราบตั้งแต วัต ถุประสงค ประโยชนข องคูมือ
ลักษณะคลินิก คุณสมบัติของนักบําบัดครอบครัว บทบาทหนาที่ของนักบําบัดครอบครัว ลําดับขั้นใน
การบําบัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต การคัดเลือกครอบครัวเขาสูการบําบัด ขั้นตอนการบําบัด ขั้นเตรียม
ความพร อ ม ขั้ น บํ า บั ด และขั้ น ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบํ า บั ด สาระสํ า คั ญ ของการบํ า บั ด
ครอบครัวรูปแบบตาง ๆ ตลอดทั้งแบบบันทึกการบําบัด และเครื่องมือที่จําเปนที่นํามาประกอบการ
บําบัด
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนักบําบัดครอบครัวในคลินิกจะเปนประโยชนแก บุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดตอไป

คณะทํางาน
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หลักการและเหตุผล
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่มนุษยสรางขึ้นจากความสัมพันธที่มีตอกัน เปน
สถาบันหลัก และเปนสถาบันแรกในการพัฒนาคน
สําหรับความหมายของคําวา ครอบครัว ตามนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 2541:6) ไดระบุไววา ครอบครัว คือ “กลุมบุคคลที่มี
ความผู กพั นกันทางอารมณแ ละจิต ใจในการดําเนินชีวิ ต ร ว มกั น รวมทั้ งการพึ่ งพิงกันทางสังคม
เศรษฐกิจและมีความสัมพันธกันทางกฏหมาย หรือ ทางสายโลหิต ครอบครัวบางครอบครัวอาจมี
ลักษณะที่เปนขอยกเวนบางประการจากดังกลาวก็ยอมได”
ซึ่งขอยกเวน อาจหมายรวมถึง
ครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก ข า มช ว งอายุ อ าศั ย อยู ด ว ยกั น เช น ปู ย า ตายายอาศั ย อยู กั บ หลานเป น ต น
นอกเหนื อ จาก การเป น ครอบครั ว เดี่ ย ว ซึ่ ง ที่ ป ระกอบด ว ย พ อ แม ลู ก และครอบครั ว ขยาย ซึ่ ง
นอกจากจะมีพอแมลูกแลว อาจมีปูยาตายายและญาติอาศัยอยูรวมอยูดว ย
ทุกชีวิตในครอบครัว ตางปรารถนา ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข โดยจะตองมีความรักความ
อบอุนระหว างกันและกัน โดยพฤติกรรมที่ แสดงความรั ก ความอบอุนนั้น ตองมีลั กษณะต าง ๆ
ดังตอไปนี้ (สายสุรี จุติกุล. 2540:15-23; อางถึงใน Eric Fromm)
1. ตองเอาใจใสดูแล และเอื้ออาทรกัน
2. ตอง “รูจัก” คนที่เรารัก
3. ตองเคารพกันและกัน
4. ตองมีความรับผิดชอบ
5. ตองมีความไววางใจกันและกัน
6. ตองใหกําลังใจกันและกัน
7. ตองใหอภัยกันและกัน
8. ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว
9. ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคา และมีคุณภาพ
10. ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว
11. ตองรูจกั หนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือกันและกัน
12. มีความใกลชิดทางสัมผัสดวย
ลักษณะทั้ง12ประการดังกลาวขางตน เปนลักษณะสําคัญที่แสดงออกถึงความรักที่จะเพิ่ม
ความอบอุนและความผูกพันแกสมาชิกในครอบครัว
อยางไรก็ตาม จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ไมวาจะเปนสภาพครอบครัวที่มีทั้ง
ครอบครัวแตกแยก ขาดความมอบอุน ตางคนตางอยู สมาชิกครอบครัวบางคนติดยาหรือเสพสาร
เสพติด ขาดความรัก ความใกลชิด ทําใหครอบครัวไมเขมแข็ง ออนแอ ความกดดันตาง ๆ เหลานี้
อาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหคนหันมาเริ่มทดลองเสพสารเสพติด จนกลายเปนผู ติดยาและ
สารเสพติด
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ดวยเหตุนี้ บุคลากรที่จะชวยใหผูที่ใชยาและสารเสพติดมีความรูสึกดีขึ้นมีพลังที่จะเผชิญ
ปญหาในชีวิต ไมวาจะเปนความขัดแยง ความวิตกกังวล หรือความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง คือนักบําบัด
ครอบครัว ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่เพรียบพรอมทั้งคุณสมบัติท่ีพึงประสงค มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการบําบัดครอบครัว ไปประยุกตใชเพื่อใหผูรับการบําบัดสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุข และมีความภาคภูมิใจในตนเองในที่สุด
วัตถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น คู มื อ ในการบํ า บั ด ครอบครั ว สํ า หรั บ นั ก บํ า บั ด ที่ จ ะนํ า ไปใช เ ป น แนวทางการ
ดําเนินงานของคลินิคยาเสพติด เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกผูที่ใชยาและสารเสพติด ใหสามารถ
เผชิญปญหา และปรับตัวตอปญหา ตลอดทั้งเรียนรูวิธีการและทักษะใหม ๆ ในการแกปญหา เพื่อ
ประคับประคองตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองใหเลิกใชยาหรือสารเสพติด และพัฒนาตนเองใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณคาและมีความสุข
ประโยชนของคูมือ
คูมื อนั กบํ าบั ด ครอบครั ว ในคลิ นิ ก จะเป น แนวทางในการให ก ารบํ า บั ด ผู ที่ ใ ช ย าและสาร
เสพติด ตลอดทั้ง จะสงผลใหทุกชีวิตในครอบครัวของผูที่ใชยาและสารเสพติด เรียนรูที่จะแกปญหา
และเผชิญปญหาครอบครัว เพื่อใหชีวิตครอบครัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักษณะคลินิก
คลินิกที่ใหการบําบัด ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีหองที่เปนสัดสวน ปลอดภัย สงบ สีผนังหองตองไมทึบ
2. ไมมีคนพลุกพลาน หรือเดินผานไปมาตลอดเวลา
3. มีอากาศถายเทสะดวก ไมรอนอบอาว และมีแสงสวางเพียงพอ
4. ไมตกแตงหองจนรกรุงรัง สะอาดเรียบรอย
5. มีโตะ เกาอี้สําหรับผูรับการบําบัดในการตอบแบบประเมินหรือแบบวัดตาง ๆ
6. มีเกาอี้ 2-5 ตัวสําหรับผูรับการบําบัด สมาชิกครอบครัว และนักบําบัด
7. มีตูสําหรับเก็บเอกสารและเครื่องมือประกอบการใหการบําบัด
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คุณสมบัติของนักบําบัดครอบครัว
คุณสมบัติที่พึงประสงคของนักบําบัดครอบครัว
1. มีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา
2. มีความรูและทักษะในการใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล
3. ผานการอบรมการใหคําปรึกษาเบื้องตนหรือการบําบัดเบื้องตน
4. ผานการอบรม ตามหลักสูตรคลินิคครอบครัวในสถานบําบัดยาเสพติด
5. มีประสบการณ ในการบําบัดครอบครัวหรือการใหคําปรึกษาครอบครัวอยางนอย 1 ป
6. มีบุคลิกภาพที่พึงประสงคของการเปนนักบําบัดครอบครัว
6.1 มีความเปนมิตร มีสัมพันธภาพอันอบอุนกับผูรับการบําบัด
6.2 มีความจริงใจ ไมเสแสรง เปนที่นาไววางใจ
6.3 ยอมรับผูรับการบําบัดโดยปราศจากเงื่อนไข
6.4 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
6.5 มีความเขาใจ และเห็นใจผูอื่น
6.6 ใหเกียรติและเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของผูอื่น
6.7 มีความสุขุมและมีความมั่นคงทางจิตใจ
6.8 มีความยืดหยุน ไมตายตัว ใจกวาง เปดตนเองใหกับประสบการณใหม ๆ
6.9 มีความรับผิดชอบ มุงมั่นที่จะใหความชวยเหลือและบริการ
6.10 มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
6.11 มีความมั่นใจในตนเอง
6.12 สามารถรักษาความลับได
6.13 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. มีความรูเกี่ยวกับ การพิทักษสิทธิผูปวย
8. มีความรูเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติสิทธิผูปวยกฎหมายวิชาชีพ
บทบาทหนาที่ของนักบําบัดครอบครัว
นักบําบัดครอบครัวตอง
1. สามารถสรางบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร ที่กอใหเกิดความไววางใจซึ่ง
กันและกันระหวางผูรับการบําบัดและนักบําบัด
2. สามารถสื่อใหผูรับการบําบัดเขาใจวัตถุประสงคของการบําบัดครอบครัว
3. ชวยใหผูรับการบําบัดมีความเขาใจตนเองและบริบทแวดลอม
4. สนั บ สนุ น ให กํ า ลั ง ใจ เอื้ อ อํ า นวยความสะดวก ที่ จ ะช ว ยให ผู รั บ การบํ า บั ด
พยายามแก ป ญ หา และสามารถตั ด สิ น ใจด ว ยตนเอง ตลอดจน สามารถ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองและปรับตัวไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
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5. ใหกําลังใจผูรับการบําบัดในการแกปญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ตลอด
ทั้ง วางแผนเพื่ออนาคต
6. สามารถประสานงานกับบุคลากรในหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ของผูรับการบําบัด
7. ติดตามผลและประเมินผลของการใหบริการการบําบัดครอบครัว
8. พัฒนายุทธวิธีในการบําบัดครอบครัวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลําดับขั้นในการบําบัด
ลําดับขั้นในการบําบัดประกอบดวย การคัดเลือกผูรับการบําบัดและครอบครัวเขาสูการ
บําบัด ขั้นตอนการบําบัด ซึ่งไดแก ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการบําบัด และขั้นติดตามผล และ
ประเมินผลการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปนี้
1. การคัดเลือกผูรับการบําบัด และครอบครัวเขาสูการบําบัด
1. ผูรับการบําบัดตองไมมีอาการทางจิต ไมมีอาการประสาทหลอน หรือหวาดระแวง
ไมอยูในภาวะขาดยา
2. ผูรับการบําบัดสามารถรับรู สามารถสื่อสาร และสนทนาตอบโตได
3. ผูรับการบําบัดเปนผูปวยที่ถูกสงตัวมารับการบําบัด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
4. ป ญ หาที่ ผู เ ข า รั บ การบํ า บั ด ประสบ เป น ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ มี ส าเหตุ ม าจาก
ครอบครัว
5. เปนครอบครัวที่มีผูเสพสารเสพติด
6. สมาชิกครอบครัวสมัครใจ มีความพรอมและใหความรวมมือในการบําบัด
7. บุคคลใกลชิด หรือ ผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมและใหความรวมมือในการบําบัด
8. บุค คลที่เ ข า รว มในการบํา บัด ไมว า จะเป น สมาชิ ก ครอบครั ว หรือ บุค คลใกลชิ ด
จะตองไมมีอาการทางจิตรบกวนการบําบัด
9. หากสมาชิกครอบครัว(บิดา มารดา หรือผูรับการบําบัด) ยังมีอารมณระหวางกัน
เชน โกรธ ไมพอใจ หรือขัดแยงกัน อยางรุนแรง ผูบําบัดควรขอพบหรือสัมภาษณ
สมาชิกทีละคน เพื่อปรับอารมณใหอยูในสภาพปกติ กอนใหการบําบัด
2. ขั้นตอนการบําบัด
ขั้นตอนการบําบัด ประกอบดวย ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการบําบัด และขั้นติดตามผล
และการประเมินผลการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปนี้
2.1 ขั้นเตรียมความพรอม ประกอบดวย การสัมภาษณเพื่อสรางสัมพันธภาพเพื่อ
ชี้แจงจุดมุงหมายของการบําบัด เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตน เพื่อประเมินครอบครัว เพื่อกําหนด
สมมติฐานในการบําบัด และเพื่อกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัดครั้งตอไปนี้
2.1.1 การสัมภาษณ
1) เปาหมายที่สําคัญของการสัมภาษณมีดังนี้:
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(1) เพื่อสรางสัมพันธภาพ และสรางการเปนพันธมิตรกับสมาชิก
ครอบครั ว และผู รั บ การบํา บั ด โดยยอมรั บ ตามที่เ ขาเป น รั บ ฟ ง
ความคิดและความรูสึกของทุกๆ คนดวยความเคารพ ดวยความ
เขาใจและใหการยอมรับตามที่เขาเปน
(2) เพื่อชี้แจงจุดมุงหมายของการบําบัด ระยะเวลาในการบําบัด
วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัด และการรักษาความลับของผูรับ
การบําบัดและของสมาชิกครอบครัว ซึ่งเปนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนักบําบัด
(3) เพื่อ รวบรวมขอมู ล เกี่ยวกับ ประวั ติของผู รับการบํ าบัด และ
บุคคลที่เกี่ยวของ โดยรับฟงเรื่องราวตาง ๆ จากผูรับการบําบัด
และสมาชิกครอบครัวหรือผูที่เกี่ยวของทีละคนฟงดวยความใสใจ
กับมุมมองของแตละคนในการเสนอปญหาหรือเรื่องราวตาง ๆ เพื่อ
จะได ร วบรวมข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดทั้ ง สั ง เกต และรั บ รู
เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกแตละคน เพื่อเปนประโยชน
ต อ การกํ า หนดสมมติ ฐ านที่ ค าดว า จะเป น ไปได เ กี่ ย วกั บ
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้ น เพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนด
วิถีทางในการบําบัด
2.1.2 การประเมินครอบครัว:
เพื่อประเมินครอบครัว เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกครอบครัว
ปฏิ สั ม พั น ธร ะหว า งสมาชิ ก ครอบครั ว การสื่ อ สาร ความผู ก พั น ทาง
อารมณ การตอบสนองทางอารมณ การแกไขปญหา การเผชิญความ
ขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น สั ม พั น ธภาพระหว า งสมาชิ ก ครอบครั ว ตลอดทั้ ง
บุคลิกภาพของผูรับการบําบัดโดยการสัมภาษณ การเขียน แผนภมู ิ
ครอบครั ว โดยผูบําบัดจะเป นผูเ ขียนแผนภูมิค รอบครัวที่ไดจากการ
สัมภาษณเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การใชแบบประเมินการทําหนาที่
ครอบครัวและหรือการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา เชน การวาดภาพ
ครอบครัว การวาดภาพ “บาน ตนไม และคน” เปนตน (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก)
2.1.3 การกําหนดสมมติฐานในการบําบัด
เพื่อกําหนดสมมติฐานหรือแนวทางหรือวิถีทางที่คาดวา จะ
เกี่ยวของ จะเปนไปได และจะเปนประโยชนตอการบําบัด โดยผูบําบัด
จะประมวลข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ และ
เรื่องราวตาง ๆ ของผูรับการบําบัด และบุคคลที่เกี่ยวของ และขอมูลที่
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ไดจากการประเมินครอบครัวที่ไดจากการตอบแบบประเมิน หรือ การ
ทดสอบทางจิตวิทยา มากําหนดแนวทางหรือวิถีทางในการบําบัดตอไป
2.1.4 การกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัด
เพื่อนัด วัน เวลา และสถานที่ในการบําบัดในแตละครั้ง จะ
ชว ยให ผู รั บ การบํ า บั ด และสมาชิ ก ครอบครั ว ได เ ตรี ย มตั ว และเห็ น
ความสําคัญของการมารับการบําบัดอยางตอเนื่อง จนกวาจะสิ้นสุด
หรือยุติการบําบัด
2.2 ขั้นการบําบัด ประกอบดวย 3 ระยะคือ ระยะแรกของการบําบัด ระยะกลาง
ของการบําบัด ระยะสิ้นสุดหรือยุติการบําบัด ดังสาระสําคัญตอไปนี้
2.2.1 ระยะแรกของการบําบัด (The Early Phase of Therapy)
1) เปาหมายของระยะแรกของการบําบัด คือ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ไดจากการสัมภาษณ และจากการประเมินครอบครัวในขั้น
เตรียมความพรอมวา สอดคลองกับสภาพปญหาและเหตุแหงปญหาตาม
ความเปนจริงหรือไม อยางไรก็ตาม สมมติฐานที่กําหนดจากขั้นเตรียม
ความพรอม ก็อาจจะปรับเปลี่ยนได หากมีขอมูลตาง ๆ ใหม ๆ เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับเรื่องราวตาง ๆ ของผูรับการบําบัดมากที่สุด
2) ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และเหตุแหงปญหา
ครอบครัว ซึ่งสวนมากจะเกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้
(1) สภาพปญหา: สภาพปญหาสวนมากที่ครอบครัวประสบ
เชน
- ปญหาเกี่ยวกับการเปนสามีภรรยา
- ปญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา
- ปญหาเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง
- ปญหาเกี่ยวกับหนาที่และบทบาทของครอบครัว
- ปญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว
- ปญหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของครอบครัว
- ปญหาเกี่ยวกับผูสูงอายุในครอบครัว
- ปญหาเกี่ยวกับชองวางระหวางวัยของบิดา มารดา และบุตรธิดา
- ปญหาเกี่ยวกับ ขอกฏหมาย และบริการทางสังคม
(2) เหตุแหงปญหาที่ครอบครัวประสบ
ความออนแอและสภาวะวิกฤตในครอบครัว สวนมากเกิดจากสาเหตุที่
สําคัญ ๆ เชน
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- ความไมพรอมของบิดามารดา โดยเฉพาะการมี จิตใจที่ไมมั่นคง มี
ปญหาทางอารมณ มีปญหาสุขภาพทางกาย มีอายุนอยตอนมีบุตรธิดา
หรือมีชองวางระหวางวัยระหวางบิดามารดา และบุตรธิดามีปญหาทางสังคม
ปญหาดานความรูและความสามารถในการประกอบอาชีพ
- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอชีวิตครอบครัว
- ขาดจิตสํานึก และพลังรวมกันจากทุกสถาบันในสังคมที่จะพัฒนาทุกชีวิตใน
ครอบครัว ปองกัน และแกปญหาครอบครัว เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สื่อมวลชนยังใหความสําคัญ และความสนใจในการพัฒนาครอบครัวไม
เพียงพอ อีกทั้งยังผลิตและนําเสนอสื่อตาง ๆ ที่ตอกย้ําใหเกิดผลทางลบแกผูรับ
สาร และกระตุ น ให เ กิ ด การเลี ย นแบบ ซึ่ ง ยั ง คงเป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นา
ครอบครัว
(3) เทคนิคพื้นฐาน(Basic Techniques) ที่สําคัญ ๆ ที่สามารถนํามาใช
ใน ระยะแรกและทุก ๆ ระยะของการบําบัด ไดแก
(1) การฟง
(2) การใชคําถามปลายเปด
(3) การสะทอนความรูสึก
(4) การทวนคําหรือขอความ
(5) การใหกําลังใจ
(6) การตีความเพื่อใหกระจางในปญหา
(7) การแสดงบทบาทสมมติ
(8) การสนทนาโดยใชเกาอี้วางเปลาใหเปนตัวแทนของคูสนทนา
และการสลับบทบาท
(9) การสื่อสารที่ประสิทธิภาพ โดย
- ใชการสื่อสารที่สอดคลองกัน หรือ รับกัน หรือไปดวยกัน
- การสื่อสารโดยใชสรรพนาม “ฉัน” หรือ”ชื่อเลน” หรือ
“ชื่อตนเอง” เพื่อแสดงความรับผิดชอบในคําพูดของตน และ
ไดสัมผัสความรูสึกตนเอง
(10) การสรุปการสนทนาเปนระยะ ๆ
(11) การสรุปสาระสําคัญ ๆ กอนยุตกิ ารบําบัดในแตละครั้ง
(4) บทบาทของผูบําบัด
ในระยะแรกของการบําบัด บทบาทที่สําคัญของผูบําบัดมีดังนี้
(1) ผูบําบัดรับฟงปญหาหรือเรื่องราวของผูรับการบําบัดและ
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

หรือของสมาชิกครอบครัว
ใหความเคารพ และใหเกียรติผูรับการบําบัด
ทํ า ความเข า ใจทุ ก ข ข องผู รั บ การบํ า บั ด ไวต อ ความรู สึ ก
สามารถเขาถึงโลกสวนตัวของผูรับการบําบัด
มีศิลปในการสรางสัมพันธภาพ สามารถสรางความอบอุนแก
ผูรับบริการทั้งผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัว และมีศิลป
ในการสื่อสาร
ให กํ า ลั ง ใจ กระตุ น ให ค รอบครั ว ค น หาศั ก ยภาพพลั ง ของ
ครอบครัวและของสมาชิกครอบครัวแตละคน
อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดบรรยากาศของการเอื้ออาทร
สนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด
ความรูสึก เกี่ยวกับปญหาหรือ เรื่องราวที่กําลังประสบ
ฝกสมาชิกใหกลาพู ดในสิ่ งที่ต นเองเห็น คิดและรูสึก เพื่อให
สามารถเปดเผยขอขั ดแยงในใจหรือความรูสึ กไมสบายใจที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูบําบัดและสมาชิกคนอื่น ๆ ไดรับทราบ
ความรู สึก ความคิ ด ความต อ งการ และความคาดหวั ง ของ
สมาชิกทานนั้น ๆ ไดตรงประเด็นยิ่งขึ้น
สนับสนุนใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวมีพลังใจ และ
แรงจูงใจ พรอมที่จะชวยกันแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น

2.2.2ระยะกลางของการบําบัด (The Middle Phase of Therapy)
1) เปาหมายของระยะกลางของการบําบัด คือ
เพื่อใหผูเ ขารับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวไดแสดง
ความคิด ความรูสึก ยอมรับปญหา และมีความเขาใจกันและกัน มี
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และสมาชิกครอบครัวมากขึ้น ตลอด
ทั้ง พรอมที่พัฒนาสัมพันธภาพ ในครอบครัวใหดีขึ้น
โดยผู บํ า บั ด จะเป ด โอกาส สนั บ สนุ น ให ส มาชิ ก สนทนา
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความรู สึ ก และแสดงออกถึ ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น และกั น และ ผู บํ า บั ด จะคอยสั ง เกต
เอื้ออํานวยความสะดวก ใหกําลังใจ และจะไมเขาไปขัดจังหวะหรือ
ทําใหการสนทนาระหวางสมาชิกครอบครัวชะงักหรือสะดุดหยุดลง
ตลอดทั้ ง จะไม วิ พ ากษ วิ จ ารณ ห รื อ ตํ า หนิ ส มาชิ ก หรื อ การ
แสดงออกของสมาชิกครอบครัวคนใด
2) เทคนิคที่นํามาใชในระยะกลางของการบําบัด
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ในระยะกลางของการบําบัดนี้ ผูบําบัดสามารถพิจารณา
เลื อ กสรรเทคนิค ต าง ๆ ของการบํ า บัดครอบครั ว ใหส อดคลอ ง
สัมพันธกับลักษณะหรือสภาพปญหาของผูรับการบําบัดและหรือ
ของสมาชิ ก ครอบครั ว ตลอดทั้ ง ป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นบริ บ ท
แวดลอมที่เกี่ยวของกับชีวิตของผูรับการบําบัด ชีวิตครอบครัวและ
หรือชีวิตการงานของผูรับการบําบัด และครอบครัว โดยจะนําเสนอ
เปาหมาย เทคนิค และบทบาทสําคัญๆของผูบําบัดครอบครัวตาม
แนวความคิดของการบําบัดครอบครัวตาง ๆ ตอไปนี้
1) การบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต
2) การบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษย
นิยม
3) การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว
4) การบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
5) การบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรู
คิดและพฤติกรรม
2.2.3 ระยะสิ้นสุดการบําบัด (Termination Phase)
ระยะสิ้นสุดของการบําบัด หรือขั้นยุติการบําบัด จะเกิดขึ้นตอเมื่อ
ปญหาที่ผูเขารับการบําบัด หรือสมาชิกครอบครัวนําเสนอ ไดรับการ
แกไขหรือไดรับการสงเสริมใหดีขึ้น สมาชิกครอบครัวพึงพอใจตาม
เปาหมายที่มาขอรับบริการ สมาชิกครอบครัวเขาใจพฤติกรรม การ
กระทํา ความคิด ความรูสึกของตนเองมากยิ่งขึ้น ไดเรียนรูวา สิ่ง
ใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา และจะทําอยางที่จะหลีกเลี่ยงไมให
เกิดปญหาเดิม ๆ ขึ้นอีก เรียนรูที่จะปองกันการเกิดปญหาตาง ๆ ใน
อนาคตตลอดทั้ง พัฒนา และเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิก
ครอบครัวใหดีขึ้น
ในขั้นยุติการบําบัดซึ่งเปนระยะสิ้นสุดการบําบัดนี้ ผูบําบัดจะตอง
วางแผนรวมกับผูรับการบําบัด และหรือสมาชิกครอบครัวถึงการจะ
ยุติการบําบัดโดยเตรียมการที่จะยุติการบําบัด โดยลดความถี่ของการ
พบกันลงและการยุติการบําบัดนี้ ผูบําบัดจะตอง
(1) กลาวถึง การยุติการบําบัด โดยสรุปผลของการบําบัด
(2) อภิ ป รายถึ งเปา หมายระยะยาว และหนทางที่ จะปอ งกัน มิ ใ ห
ปญหาที่เคยเกิดขึ้น กลับคืนมาอีกในอนาคต
(3) ติดตามผลเปนระยะ ๆ ถึงแมวา การบําบัดจะยุติไปแลว
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2.3 ขั้นติดตามและประเมินผลการบําบัด
ผูบําบัดจะตองติดตามและประเมินผลการบําบัดเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาวิธีการ
บําบัดใหสอดคลองกับสภาพปญหาของผูรับการบําบัดและหากมีประเด็นปญหา
ใดเกิดขึ้นกับผูรับการบําบัด ผูบําบัดจะไดหาทางใหการชวยเหลือหรือแกไขได
ทัน
สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวรูปแบบตาง ๆ มีดังนี้
1. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต ประกอบดวย
เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่
เนนพลวัตทางจิต

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่
เนนพลวัตทางจิต

•
•
•
•
•
•
•

การฟง
การตีความ
การวิเคราะหอยางเปนกลาง
การถายโยงความรูสึก
การศึกษาประวัติครอบครัว
การเติมประโยคใหสมบูรณ
การวิเคราะหความฝน

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่
เนนพลวัตทางจิต

การบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต (Psychodynamic Family Therapy)
1. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต:
เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งเปนความรูสึกทางลบที่เกิดขึ้นตั้งแต
อดีต แตยังคงฝงใจ และยังไมสามารถจัดการกับความรูสึกนั้นไดในปจจุบัน แมวาจะ
ไมไดแสดงออกใหบุคคลอื่นเห็นหรือรับรูก็ตาม หากสามารถลดความขัดแยงที่ฝงใจนี้ได
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จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความคิด ความรูสึก ของผูรับการบําบัด อันจะสงผล
ตอความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวในวิถีทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต ไดแก
2.1 การฟง เปนเทคนิคที่ผูบําบัดฟงอยางตั้งใจ ฟงอยางใสใจ ฟงอยางเขาใจและ
เห็นใจ แลวจับประเด็นที่เปนสาระสําคัญที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและความรูสึก เพื่อสื่อ
กลั บ ใหผู รับ การบํ าบั ดไดรับ รู เขา ใจ และไดสั มผัส เรื่องราวและ ความรูสึกที่เ กิดขึ้น
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 การตีความ เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูรับการบําบัด กระจางในปญหาอันจะ
นําไปสูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ดียิ่งขึ้น
2.3 การวิเคราะหอยางเปนกลาง เปนเทคนิคที่ผูบําบัดจะวิเคราะหเรื่องราว
ตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมเขาขางผูรับการบําบัดหรือสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่ง เพื่อ
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึกหรือความขัดแยงในใจที่ฝงใจ และในที่สุด จะ
ช ว ยให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด า นสั ม พั น ธภาพระหว า งผู รั บ การบํ า บั ด และสมาชิ ก
ครอบครัว
2.4 การถายโยงความรูสึก (Tranference)
เปนเทคนิคที่ผูบําบัดใหผูรับการบําบัดเลาถึงเรื่องราวและความรูสึกขัดแยงที่ยังฝง
ลึกอยูในใจยังคงขางคาอยูในใจเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะบุคคลที่มี
ความสําคัญในชีวิตของผูรับการบําบัด และเมื่อผูบําบัดไดรับทราบเรื่องราว และ
ความรูสึกที่เกิดจากความสัมพันธที่เปนปมปญหาของผูรับการบําบัดที่ไดถายโยง
ความรูสึกนั้นมาสูผูบําบัดแลว ผูบําบัดจะใชเทคนิคพื้นฐานของการบําบัด เชน การ
สะทอนความรูสึก การตีความเพื่อใหเกิดความกระจางในปมปญหานั้นๆ ฯลฯเพื่อ
ใหผูรับการบําบัดสัมผัสความรูสึกของตนเองสามารถปลดปลอยอารมณและความ
รูสึกที่คางคาใจออกมา อีกทั้งยังไดสํารวจความคิด ความรูสึก ของตนเอง เกี่ยวกับ
ปมปญหาที่ฝงใจอีกครั้งหนึ่ง เกิดการหยั่งรูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดตรงประเด็นและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเรียนรูแนวทางหรือวิธีการใหมๆที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
ทางสรางสรรคมากยิ่งขึ้น

2.5 การศึกษาประวัติครอบครัว (Family Life History)
เปนเทคนิคหรือวิธีการที่จะชวยใหทราบภูมิหลังของครอบครัว เหตุการณ
และประสบการณในชีวิตของผูรับการบําบัดและของสมาชิกครอบครัวแตละคน และ
รูปแบบปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว โดยผูบําบัดจะทําหนาที่สัมภาษณผูรับ
การบําบัดและสมาชิกครอบครัวทีละคนเพื่อใหไดขอมูล ตาง ๆ ตลอดทั้ง สาเหตุ
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และความเปนมาของปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้ง จะชวยใหผูรับการบําบัดเขาใจเรื่องราว
และประเด็นปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตของตนเองชัดเจน ยิ่งขึ้น
2.6 การเติมประโยคใหสมบูรณ (Sentence Completion)
เป น เทคนิ ค ที่ จ ะช ว ยใหท ราบถึ ง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ของผู รั บ การ
บํ า บั ด ที่ มี ต อ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ในครอบครั ว หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตลอดทั้ ง
ความรูสึกของผูรับการบําบัดที่มีตอสมาชิกคนอื่น ๆ ความคิดเห็น ความตองการ
และความคาดหวังของผูรับการบําบัด และของสมาชิกแตละคนที่มีตอกันและกันโดย
ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัด เติมประโยคในแบบทดสอบใหสมบูรณ ดังตัวอยางที่ตัด
ตอนมานําเสนอ ณ ที่นี้ และภายหลังที่ผูรับการบําบัดตอบแบบทดสอบดังกลาวแลว
ผูบําบัดจะนําคําตอบที่ได มาใชเปนขอมูลที่จะชวยนํารองในการสนทนา เพื่อจะได
นําขอมูลที่แฝงเรนและลึกซึ้งภายใตคําตอบนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่กระจาง
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น อั น จะเป น ประโยชน ใ นการให ก ารช ว ยเหลื อ ผู รั บ การบํ า บั ด และ
ครอบครัวตอไป
ตัวอยาง
การเติมประโยคใหสมบูรณ เชน
ฉันรูสึกวา คุณพอของฉัน……………………………..
ฉันคงจะมีความสุข ถา………………………………...
ฉันอยากให คุณแมของฉัน……………………………
ฉันหวังวา ครอบครัวของฉัน………………………….
2.7 การวิเคราะหความฝน (Dream Analysis)
เปนเทคนิคที่ผูบําบัด จะวิเคราะหความฝนของผูรับการบําบัด โดยความฝน
ของผูรับการบําบัดเปนสิ่งที่ผูรับการบําบัด ปรารถนา ตองการ เก็บกด หรือกลัวบาง
สิ่งบางอยาง หรือเปนความขัดแยงในใจที่ไมสามารถเปดเผยไดโดยตรง หรือไม
สามารถจัดการไดหรือเปนสิ่งที่ผูรับการบําบัดไมอาจยอมรับได แตแสดงออกมาใน
รูปของความฝน
ในการวิเคราะหความฝนนี้ ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัดเลาความ
ฝนของตัวเอง และผูบําบัดจะวิเคราะหและแปลความหมายของความฝน วา
สิ่งที่เขาฝนนั้นหมายความวาอะไร และสัมพันธกับความตองการหรือความ
ปรารถนาอะไร ที่ผูรับการบําบัดยังไมไดรับการตอบสนอง ซึ่งจะชวยใหผูรับ
การบําบัดเปดเผยสิ่งที่อยูในจิตใตสํานึกของเขา ทําใหผูรับการบําบัดเขาใจ
ปญหาที่เขาไมสามารถแกไขไดและเก็บกดไวในจิตใตสํานึก
เทคนิค ตาง ๆ ของการบําบัดครอบครัวที่เนนแนวพลวัตทางจิต
ดังกลาวขางต น เปนเทคนิค ที่สําคัญที่จะชวยใหผูรับการบําบัดไดเขาใจ
เรื่องราวในจิตใตสํานึก ความทรงจําในวัยเด็กหรือในอดีต บุคคลที่สําคัญใน
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ชี วิ ต ตลอดทั้ ง ความต อ งการ ความปรารถนา และความคาดหวั ง ของ
ตนเอง ไดกระจางชัดยิ่งขึ้น
3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนพลวัตทางจิต
ผู บํ า บั ด มี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ จ ะใช เ ทคนิ ค ต า ง ๆ ของการบํ า บั ด
ครอบครัวตามแนวพลวัตทางจิต ดังกลาวขางตนเพื่อชวยใหผูรับการบําบัด
และสมาชิกครอบครัวหลุดพนจากความรูสึกทางลบ เชน ความไมพอใจ
ความโกรธ ความขัดแยง ที่ฝงใจตั้งแตอดีตและความรูสึกเหลานั้น ยังคงอยู
ไมสามารถแกไขปญหาไดในปจจุบัน และเพื่อใหสามารถมองเห็นปญหา
หรือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นอยางทะลุปรุโปรงดวยสายตาที่แหลมคม อัน
สงผลตอปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ตลอดทั้งเพื่อใหผูรับการ
บําบัดและสมาชิกครอบครัวเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นผูบําบัดจึงมี
บทบาทที่สําคัญๆ ดังนี้
ก. มีบทบาทเสมือนครูที่ดี พอแมที่ดี ที่จะชวยใหผูรับการบําบัดเกิด
ความไววางใจ เขาใจในความปรารถนาที่ดีของผูบําบัด เพื่อใหผูรับการ
บําบัด สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองในวิถีทางที่ดีขึ้น
ข. มีบทบาทที่จะชวยสนับสนุน สงเสริม กระตุน ใหกําลังใจผูรับ
การบําบัดในการปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่พึงประสงค
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2. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม ประกอบดวย
เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนน
ประสบการณนิยม/มนุษยนิยม

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน
ประสบการณนิยม/มนุษยนิยม

•
•
•
•
•

การลําดับเหตุการณในชีวิตครอบครัว
การทําแผนทีค่ รอบครัว
การใชเสนเชือก
การปน
ทาทีการสื่อสาร

บทบาทของผูบ ําบัดครอบครัวที่เนน
ประสบการณนิยม/มนุษยนิยม
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การบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม
(Experiential / Humanistic Family Therapy)
1. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม มนุษยนิยม :
1.1 เพื่อพัฒนาใหแตละบุคคลมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น มีความหวังในชีวิต เรียนรู
และพั ฒ นาทัก ษะและกระบวนการในการเผชิ ญ ป ญ หา สามารถตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกที่เหมาะสมและรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองเลือกและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
1.2 เพื่อชวยใหแตละบุคคลไดพัฒนาตนเอง มีเหตุผลเหนืออารมณ ปรับปรุง
และพัฒนาการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และสอดคลองกับสภาพการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น เรียนรูวิธีการจัดการกับปญหา มีความเปนตัวของตัวเอง มีความอดทน
อดกลั้น มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น และรูสึกวา ชีวิตนี้มีคณ
ุ คา
2. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน ประสบการณนิยม /มนุษย
นิยม ไดแก เทคนิคตาง ๆ ตอไปนี้
2.1 การลําดับเหตุการณในชีวิตครอบครัว
(Family – Life Fact Chronology) โดยผูบําบัดจะสัมภาษณเรื่องราวตาง ๆ และ
เหตุการณสําคัญ ๆ ในชีวิตของผูรับการบําบัดและสัมภาษณประวัติครอบครัวตั้งแต
รุน ปูยาตายาย บิ ดา มารดา จนถึงรุนป จจุ บัน เพื่อทํ าความเขาใจเรื่องราวของ
พัฒนาการครอบครัว ทบทวนลักษณะของรูปแบบครอบครัวและแนวความคิดที่
สําคัญที่ไดเปนรากฐานของสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ซึ่งจะชวยใหผูรับ
การบําบัดและสมาชิกครอบครัวเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดดีขึ้น รวมทั้งไดรับรู และ
เขาใจถึงอิทธิพลในอดีตที่สงผลตอตนเองและครอบครัวในปจจุบัน
2.2 การทําแผนที่ครอบครัว (Family Maps)
แผนที่ครอบครัวมีลักษณะคลายจีโนแกรม(Genogram) เปนแผนที่ที่ทําใหเห็นภาพ
โครงสรางของครอบครัวอยางนอย 3 รุน คือ รุนปจจุบันของผูรับการบําบัด รุนบิดา
มารดา และรุนปูยาตายาย ของผูรับการบําบัด โดยแผนที่ครอบครัวนี้ ผูบําบัดจะ
เปนผูเขียนแผนที่ ดังกลาวโดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติและ
เรื่องราวในชีวิตครอบครัวของผูรับการบําบัด ซึ่งจะครอบคลุม รายละเอียดตาง
ๆ เกี่ยวกับบิดามารดา ปูยาตายาย พี่นองของผูรับการบําบัด เชน ชื่อ อายุ อาชีพ
การศึกษา วันที่แตงงาน วัน เดือน ป เกิด ศาสนา เชื้อชาติ งานอดิเรก จํานวนบุตร
ธิดา สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ความรูสึกที่แตละคนมีตอกัน ตลอดทั้ง
กฎระเบียบ ความเชื่อ เหตุการณสําคัญ ๆ ในชีวิต และความลับในชีวิตของสมาชิก
แตละคน
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2.3 การใชเสนเชือก (Ropes)
เสนเชือกจะนํามาใชแทนสัมพันธภาพระหางสมาชิกครอบครัว เสนเชือกแตละเสน
จะมีความยาวประมาณ 5 เมตรและจํ านวนเส นเชือกจะมี จํานวนเท ากั บจํา นวน
สมาชิกในครอบครัวของผูรับการบําบัด โดยจะผูกเชือกไวที่เอวของผูรับการบําบัด
และปลายของเสนเชือกแตละเสนผูรับการบําบัดจะนําไปผูกติดกับสมาชิกครอบครัว
คนอื่น ๆ ทุกๆคน โดยระยะหางของเสนเชือกระหวางสมาชิกแตละคน จะ บงบอก
วาผูรับการบําบัดใกลชิดหรือหางเหินจากสมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ อีกทั้ง ความตึง
หรือหยอนของเสนเชือก จะบงบอกถึง ความตึงเครียดหรือความใกลชิดสนิทสนม
ระหวางผูรับการบําบัด และ สมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ นอกจากนี้ เงื่อนปมของ
ปลายเชื อ กที่ ผู ก แน น เป น เงื่ อ นตายหรื อ เพี ย งผู ก ไว ห ลวม ๆ จะแสดงถึ ง ความ
ปรารถนาหรือความตองการของผูรับการบําบัดที่แสดงใหเห็นวา สมาชิกที่อยูปลาย
เชือกแตละเสนนั้น ผูกพันใกลชิดหรือหางเหิน หรือมีความสําคัญกับผูรับการบําบัด
มากนอยเพียงใด และผูรับการบําบัดมีความรูสึกอะไรอยางไรกับสมาชิกคนนั้น ๆ
2.4 การปน (Sculpture)
การปนเปนเทคนิคที่จะชวยใหทราบถึงเหตุการณ และความสัมพันธระหวางสมาชิก
ครอบครัว ความรูสึกของสมาชิกแตละคนที่มีตอกัน โดยแสดงออกตามรูปที่ปน
ในการใช เ ทคนิ ค การป น นี้ ผู บํ า บั ด จะให ดิ น น้ํ า มั น แก ผู รั บ การบํ า บั ด
(และหรือสมาชิกครอบครัว) โดยใหผูรับการบําบัดปนสมาชิก ครอบครัว รวมทั้ง ตัว
ผูรับการบําบัดดวย และใหปนดวยวา แตละคนกําลังทําอะไร
เมื่อผูรับการบําบัดปนเสร็จ ผูบําบัดจะใหผูรับการบําบัดเลาเกี่ยวกับรูปที่ปน
และผูบําบัดจะแปลผลจากรูปที่ปน โดยพิจารณาจาก รูปลักษณะที่ปน ระยะหาง
ระหวางสมาชิก สีหนา ทาทาง สายตา และกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งจะบงบอกถึง
อารมณ ความรูสึก ของผูรับการบําบัด ตลอดทั้ง อารมณ ความรูสึกของผูรับการ
บําบัดที่มีตอสมาชิกแตละคน สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว ความผูกพัน
ใกล ชิ ด สนิ ท สนมหรื อ ห า งเหิ น ระหว า งสมาชิ ก ตลอดทั้ ง การมี กิ จ กรรมร ว มกั น
ระหวางผูรับการบําบัดกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
ขอมูลตาง ๆ ที่ผูบําบัดไดจากการแปลผลรูปที่ปน จะเปนขอมูลที่จะชวยนํา
รองในการสนทนากับผูรับการบําบัดเพื่อจะไดทราบรายละเอียดตาง ๆ ที่จะนํามาใช
ประกอบการบําบัดตอไป อยางไรก็ตาม ผูบําบัดจะไมแปลผลจากรูปที่ปนใหผูรับ
การบําบัดทราบ
คําสั่งและการแปลรูปที่ปน ผูบําบัดจะใชหลักการและวิธีการเชนเดียวกับ
การวาดภาพครอบครัว ที่ไดระบุไวในภาคผนวก
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2.5 ทาทีการสื่อสาร (Communication Stances)
ทาทีการสื่อสาร เป นเทคนิคที่จะชว ยใหผูรับการบําบัดและสมาชิ กครอบครัว ได
ตระหนักรูหรือรับรูถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรูที่จะ
สื่อสาร โดยใชคําพูด ทาทาง น้ําเสียง ตลอดทั้ง ความรูสึกใหสอดคลองกลมกลืน
กัน ซึ่งจะชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
สําหรับรูปแบบของการสื่อสาร จําแนกเปน
การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก (1)การกลาวโทษ ผูอื่น หรือชางติ หรือ
ตําหนิผูอื่น (2)การยอมรับผูอื่นตลอดเวลาเพื่อตองการจะเอาใจผูอื่นเพียงเพื่อให
ผู อ่ื น พอใจ (3)การยึ ด ติ ด แน น กั บ กฏเกณฑ แ ละเหตุ ผ ลมากเกิ น ไปโดยไม ส นใจ
ความรูสึกของคนอื่น และ (4)การใชถอยคําที่ขาดความจริงจัง ไมเขาเรื่องกัน ไมตรง
กับปญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชอบแสรงทําเปนไมเขาใจ และเปลี่ยนเรื่องที่กําลัง
ถกเถียงหรือสนทนาโดยไมสนใจวาใครจะคิดอยางไร
ในการบํ า บั ด ผู บํ า บั ด จะต อ งเป ด โอกาสให ผู รั บ การบํ า บั ด และสมาชิ ก
ครอบครัว ไดฝกและเรียนรูเกี่ยวกับ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยใชคําพูด
ทาทาง การแสดงออกและความรูสึกที่สอดคลองกันและสัมพันธกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น
3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม /มนุษยนิยม ใน
การบําบัด ผูบําบัดจะตอง
3.1 ชวยใหผูเขารับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวเขาใจจุดมุงหมาย
ของการบําบัดและสิ่งที่คาดหวังจากการบําบัด
3.2 กระตุนใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวมีสวนรวม เรียนรู
บทบาท หนาที่ และอารมณของสมาชิกครอบครัว
3.3 ทาทาง น้ําเสียง ไดสอดคลองกลมกลืนกับเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดย
พูดจาอยางตรงไปตรงมา ไมออมคอม จริงใจ และใสใจกับความรูสึกของผู
ที่สนทนาดวย
3.4 สอนใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวไดทราบวา เขาสามารถ
เลือกและรับผิดชอบตอสิ่งที่เขาเลือก เรียนรูที่จะฝกทักษะ และกระบวนการ
ในการเผชิญปญหา เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และ คนหาแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงเรื่องราว สาระแกนสารของชีวิต ตลอดทั้งกระบวนการใน
การจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะวา “ที่จริงแลว ตัวของ
ปญหาไมใชปญหา แตวิธีการจัดการกับปญหา ตางหาก ที่เปนปญหา”
กลาวโดยสรุป เทคนิคตาง ๆ ของการบําบัดครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/
มนุษยนิยม จะชวยใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัว มีความสามารถที่จะสื่อสารความตองการ
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ความรูสึกของตนเองใหผูอื่นทราบ ซึ่งจะชวยใหผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัวผูกพัน ใกลชิด
สนิทสนม มีชีวิตชีวา และเกิดความรูสึกวา ตนเองมีคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถใน
การจัดการและเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในชีวิต มีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สวนผูบําบัดจะมีบทบาทสําคัญทั้งทําหนาที่ใหคําปรึกษา ทําหนาที่เปนผูฝกทํา
หนาที่สอน ตลอดทั้ง ใหกําลังใจ เพื่อใหผูรับการบําบัดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นคุณคา
ของตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
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3. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว ประกอบดวย
แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน
โครงสรางของครอบครัว
เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนน
โครงสรางของครอบครัว
เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนน
โครงสรางของครอบครัว
•
•
•
•

การสังเกต
การตั้งคําถาม
การทําแผนทีค่ รอบครัว
การเขารวมเพือ่ เปนสวนหนึง่ ของครอบครัว
• การติดตามรองรอย
• การเลียนแบบโดยการแสดงทาทางแทนคําพูด
• การยืนยัน / การใหการสนับสนุน
• การเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูรับการบําบัด
และสมาชิกครอบครัว เพื่อใหมีความปรองดอง
กัน
• การมองภาพใหม
• ความสามารถในการยืดหยุน ของขอบเขต
• ขอบเขตที่ชัดเจน
• ขอบเขตที่เขมงวด
• ขอบเขตที่ไมชัดเจน
บทบาทของผูบ ําบัดครอบครัวที่เนน
โครงสรางของครอบครัว
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การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว
(Structural Family Therapy)
1. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว
1.1 คําวา “โครงสรางของครอบครัว” หมายถึง แบบแผนของ
ปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกของครอบครัวที่เกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นซ้ํา ๆ
เป น ประจํา และแบบแผนของปฏิสัมพั นธ ดังกล า วนี้จะบ ง บอกถึ ง รูป แบบของ
ความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว
1.2 โครงสรางของครอบครัว จะเกี่ยวของกับ กฎ ระเบียบตาง ๆ และ ขอ
หาม ที่สมาชิกครอบครัวเปนผูกําหนดรวมกัน และถือเปนแนวปฏิบัติ
1.3 โครงสรางของครอบครัว ยังเกี่ยวของกับ บทบาทของสมาชิกครอบครัว
แตละคน และเกี่ยวของกับการผนึกกําลัง (Coalition) หรือการรวมกําลังระหวาง
สมาชิ ก ครอบครั ว เพื่ อ จะได มี ค วามเหนี ย วแน น หรื อ มี อํ า นาจเหนื อ คนอื่ น ใน
ครอบครัว อีกทั้งยังสงผลตอ การดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัว
การผนึกกําลัง แบงเปน 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1. การผนึกกําลังอยางกลมเกลียวกันระหวางสมาชิกครอบครัว
เปนการผนึกกําลังที่เหนียวแนนและมั่นคง (Stable Coalition)
ลักษณะที่ 2. การผนึกกําลังที่บุคคลหนึ่งในคูกรณีที่เกิดความขัดแยงกันจะดึง
เอาบุคคลที่สามเขามาเปนพวกของตน และดึงเขามาชวยรับผิดชอบความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น โดยหวังวาจะชวยใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นลดลง การผนึกกําลังหรือ
การรวมกําลังเชนนี้ เรียกวา การผนึกกําลังทางออม (Detour Coalition)
1.4 การบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว จะมองครอบครัวเปน
ระบบ(System) ซึ่งประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ (Subsystems) เชนระบบยอย
ของสามี-ภรรยา พอ-แม พี่-นอง รุนพี่-รุนนอง เพศชาย-เพศหญิง ซึ่งแตละระบบ
ยอยตางมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบ มีความใกลชิดสนิทสนมกันหรือหาง
เหินกัน
2. เปาหมายของการบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัวมีดังนี้
2.1 เพื่อจัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางของครอบครัวเสียใหมและใหเหมาะสม
กวาเดิม ทําใหเกิดบรรยากาศใหม ๆ ในครอบครัว หรือทําใหเกิดบริบทแวดลอม
ใหม (New Context) โดยใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใน
การติดตอเกี่ยวของกับสมาชิกคนอื่น ๆ และเรียนรูที่จะลดหรือขจัดความขัดแยง
ความไมลงรอยกัน ความเครียด หรือความทุกขใจไมสบายใจที่เกิดขึ้น
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2.2 เพื่ อ ให ส มาชิ ก ครอบครั ว เรี ย นรู ที่ จ ะสร า งความสั ม พั น ธ กั บ สมาชิ ก
ครอบครั ว คนอื่ น ๆ มองครอบครั ว ตามความเป น จริ ง มี ทั ศ นคติ ท างบวกต อ
ครอบครัว ปรารถนาที่จะเขาใจ และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว
และมีความเชื่อมั่นวา ครอบครัวของตนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได
2.3 เพื่ อ ให ส มาชิ ก ครอบครั ว ได เ รี ย นรู ว า ครอบครั ว ของตนปกครองกั น
อย า งไร มี ก ฏเกณฑ อ ะไรบ า ง แต ล ะคนมี บ ทบาทอย า งไร ปฏิ บั ติ ต นอย า งไร
มีความผูกพันกันมากนอยแคไหน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ บงบอกถึงรูปแบบหรือแบบแผน
หรื อ ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ํ า ๆ หรื อ เกิ ด ขึ้ น เป น ประจํ า ของชี วิ ต
ครอบครัวนั้น ๆ ซึ่งสมาชิกแตละคนจะตองปรับเปลี่ยนตนเอง ใหมีความยืดหยุน
และใหเหมาะสมกวาเดิม เพื่อใหบรรยากาศของครอบครัวดีขึ้น
3. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว
การบํ า บั ด ครอบครั ว ที่ เ น น โครงสร า งของครอบครั ว จะให ค วามสนใจกั บ
ปญหาที่ เ กิดขึ้ นในปจ จุ บั น โดยผูบํ าบัด จะใช วิธี ก ารหรือ เทคนิค ตา ง ๆ เชน การ
สังเกต การตั้งคําถาม การทําแผนที่ครอบครัว การเชื้อเชิญใหสมาชิกครอบครัวมี
สวนรวมในการจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้น การมองภาพใหมหรือมองสมาชิก
ครอบครัวในทางบวกในแงมุมใหม และการสรางขอบเขต โดยมีสาระสําคัญตอไปนี้
3.1 การสังเกต
ในการบําบัดครอบครัว ผูบําบัดจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิ กแตละคน
ตั้งแตเริ่มเดินเขามาในหองที่ใหการบําบัด พฤติกรรมดังกลาวจะเปนขอมูลที่จะชวย
ใหผูบําบัดทราบวา ในครอบครัวนั้น ใครเปนผูนําใครเปนผูตาม อีกทั้ง ในการนั่ง
รวมถึงทาทางที่แสดงออก ก็สามารถจะบอกไดวา ใครใกลชิดกับใคร ใครเกรงใจใคร
นอกจากนี้ ภาษาถอยคําและน้ําเสียงที่สมาชิกแตละคนแสดงออก ก็เปนขอมูลที่จะ
ชวยใหทราบถึงบทบาทของสมาชิกแตละคนวาใครควบคุมใคร หรือใครยอมใคร
3.2 การตั้งคําถาม
ขอมูลที่ได จากการสังเกต การแสดงออกและพฤติกรรมตาง ๆ ในขอ
3.1ที่ไดกลาวขางตนนี้ ผูบําบัดควรตั้งคําถาม ถามตัวเองดังนี้
- ปฏิสัมพันธ ของสมาชิกแตละคนเปนอยางไร(ใครพูดกับใคร ใครทํ า
อะไร ใครพู ด อย า งไร ภาษาถ อ ยคํ า และภาษาท า ทางที่ แ ต ล ะคนแสดงออกเป น
อยางไร)
- กําลังเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวทั้งครอบครัว(ใครควบคุมใคร)
สมาชิกแตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร
- สภาพการณหรือสภาพแวดลอมหรือบริบทใหม
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(New Environment or New context) อะไร ที่จะเหมาะสมกับผูรับการบําบัด และ
สมาชิกครอบครัว ที่จะชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาเดิม
3.3 การทําแผนที่ครอบครัว (Family Maps)
การบํ า บั ด ครอบครั ว ที่ เ น น โครงสร า งของครอบครั ว และการบํ า บั ด
ครอบครัวที่เนนประสบการณนิยม/มนุษยนิยม ตางใหความสัมพันธของการทําแผน
ที่ครอบครัว เพราะแผนที่ครอบครัว เปนเสมือนแผนผังที่แสดงใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกครอบครัว ความรูสึกของสมาชิกแตละคนที่มีตอกัน ซึ่งจะชวยใหผู
บําบัดเขาใจและพิจารณาแนวทางที่จะใหความชวยเหลือ และใหการบําบัดผูรับการ
บําบัดและครอบครัวตอไป
3.4 การเขารวม(Joining) เพื่อเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
เป นวิธี การสรางความสัมพันธระหว างผูบําบัดกับ ผูรับการบํ าบัดและ
สมาชิกครอบครัว โดยผูบําบัดจะแสดงออกใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัว
ทราบวา ผูบําบัดรับรูและเขาใจปญหา หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เขาใจและ
ยอมรับรูปแบบความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว ทําใหผูรับการบําบัดและ
สมาชิกครอบครัว รู สึกไวว างใจ และพรอมที่ จ ะใหผู บําบัดเข า มารับ รูปญหาหรื อ
เรื่องราวของครอบครัว และเขามาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
การเข า ร ว มเพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของครอบครั ว สามารถใช เ ทคนิ ค วิ ธี
ตาง ๆ ตอไปนี้
3.4.1 การติดตามรองรอย (Tracking) เปนวิธีการที่ผูบําบัดรับฟง
เรื่องราวตาง ๆ จากการสนทนา จากการพูดจา สื่อสารของสมาชิกในครอบครัว โดย
ไมมีการตัดสินเนื้อหาสาระที่ครอบครัวเลาใหฟงวาดีหรือไมดี ถูกหรือผิด วิธีการ
ติดตามรองรอยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อจะ รวบรวม และสํารวจปญหาของครอบครัว
ซึ่งจะทําใหทราบสาระหรือแกนของชีวิตครอบครัว
(Family Life
Themes) คานิยม เหตุการณที่สําคัญ ๆ ของครอบครัว เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
กลยุทธในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของครอบครัว
ในการติดตามรองรอยนี้ ผูบําบัดจะใชเทคนิคตาง ๆ ตอไปนี้คือ
- การใชคําถามปลายเปด
- การสะทอนความรูสึก
- การทวนคําหรือขอความ
- การใหขอมูลยอนกลับ(Feedback) กับครอบครัววา เทาที่ฟง และ
สังเกต ไดทราบประเด็นหรือสาระเรื่องราวที่สําคัญ ๆ อะไรบางที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว
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3.4.2 การเลียนแบบโดยการแสดงทาทาง เนื้อหาการสนทนาของผูรับ
การบําบัด (Mimesis) เปนวิธีการหนึ่งของการเขารวมกับครอบครัว โดยกอนที่ผู
บําบัดจะเลียนแบบ กิริยาทาทาง น้ําเสียง จังหวะการพูด อารมณ และเนื้อหาของ
การสนทนาของผูรับการบําบัดหรือของสมาชิกครอบครัว ผูบําบัดก็อาจะพูดกับผูรับ
การบําบัดกอนวา “ผมก็เคยมีประสบการณเชนนี้ ลุงของผมก็ชอบพูด หรือ แสดง
ทาทางแบบนี้” โดยผูบําบัดแสดงคําพูดและทาทางประกอบ ทั้งนี้เพื่อสื่อใหผูรับการ
บําบัดและสมาชิกครอบครัว ไดรูจักไววางใจ รูจักสบายใจขึ้น และชวยใหเขาใจ
เรื่องราวตาง ๆ หรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ใน
การเลียนแบบ หรือแสดงทาทาง คําพูดใหเหมือนนี้ ผูบําบัดจะตองมีความจริงใจ
ตองไมเสแสรงแกลงทํา
3.4.3 การยืนยัน (Confirmatory) หรือใหการสนับสนุน เปนวิธี
การที่ผูบําบัดแสดงใหผูรับการบําบัดและสมาชิกครอบครัวเห็นวา ผูบําบัดเขาใจ
ความรูสึกของผูรับการบําบัดและสมาชิกแตละคน และใหการสนับสนุนยืนยันถึง
ความสามารถ ศักยภาพ และขอดีของแตละคนเพื่อใหผูรับการบําบัดและสมาชิก
ครอบครัวแตละคนมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง และดํารงไวเพื่อความผาสุกของ
ชีวิตครอบครัว
3.4.4 การเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูรับการบําบัดและสมาชิก
ครอบครัว เพื่อใหมีความปรองดองกัน (Accommodating) มากขึ้น โดยผู
บําบัดจะเขารวมรับฟงปญหาหรือเรื่องราวตาง ตลอดทั้งรับรูความรูสึกของผูรับการ
บํ า บั ด และสมาชิ ก ครอบครั ว พร อ มทั้ ง เป ด โอกาสให ส มาชิ ก แต ล ะคนได แ สดง
ความคิด ความรูสึก เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและผูบําบัดจะสะทอนความรูสึก ให
กําลังใจสนับสนุ น ชมเชยผลการกระทําของสมาชิกแตละคนที่สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได แมวา จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยก็ตาม
4. การมองภาพใหม (Reframing) เปนเทคนิคหรือวิธีการที่ใหสมาชิกครอบครัว
มองสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือปญหาที่เกิดขึ้นในภาพที่แตกตางจากเดิม โดยให
สมาชิกเปลี่ยนความคิดใหม หรือมองในกรอบ หรือในแงมุมใหม หรือเปลี่ยนการ
มองใหม เปลี่ยนสิ่งที่คิดสิ่งที่รับรูเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหมีเหตุผล
มากยิ่งขึ้น ทําใหเขาใจเหตุการณนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้นและเปนไปในทิศทางบวก หรือ
สรางสรรคมากยิ่งขึ้น การมองภาพใหมจึงทําใหสมาชิ กครอบครัว มองปญหาใน
แงมุมใหมที่ไมเคยมองมากอน ซึ่งจะชวยใหสมาชิกครอบครัวสามารถปรับตัวใหเขา
กับสมาชิกคนอื่นหรือปญหาที่เกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น เชน “เดิมมองการกระทําของแมวา
ชอบเขามายุงเรื่องสวนตัว” ก็ใหเปลี่ยนความคิดหรือมองการกระทําของแมเสียใหม
วา “แมเปนหวงลูก จึงคอยซักถามเรื่องสวนตัวของลูก”

28

5. ความสามารถในการยืดหยุนของขอบเขต
(Boundary Permeability)
ขอบเขตหมายถึง เสนที่แบงกั้นระหวางระบบยอยตาง ๆ หรือระหวางสมาชิกแตละ
คน เปนเสนแบงกั้นที่มองไมเห็น เสนแบงกั้นนี้จะแสดงใหเห็นวา ใครใกลชิดกับใคร
ใครกาวกายใคร ใครหางเหินใคร ขอบเขตแบงเปน 3 ลักษณะคือ
5.1 ขอบเขตที่ชัดเจน (Clear Boundaries)
หมายถึ ง ขอบเขตระหว า งระบบย อ ย (เช น ระหว า งพ อ กั บ ลู ก ) ที่ มี
กฏเกณฑ แนวปฏิบัติ ที่มีความชัดเจน และมีความยืดหยุน พอประมาณที่จะชวยให
สมาชิกครอบครัวมีความเปนตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีความ ผูกพันกัน มี
ความเอื้ออาทร ชวยเหลือกัน ทําใหครอบครัว มีความอบอุน มีความรูสึกที่ดีตอกัน
รักและเอาใจใสกัน
5.2 ขอบเขตที่เขมงวด (Rigid Boundaries)
หมายถึง ขอบเขตระหวางระบบยอย(เชน แมกับลูก)ที่กําหนดกฏเกณฑ
ขอหามที่เขมงวด ตองปฏิบัติตามโดยจะละเลยไมได ทําใหสมาชิกครอบครัว หาง
เหินกันตางคนตางอยู ไมผูกพันกัน ไมอยากจะเขาไปเกี่ยวของทําใหเกิดความหาง
เหินทางอารมณ(Disengagement)
5.3 ขอบเขตที่ไมชัดเจน(Diffuse Boundaries)
หมายถึง ขอบเขตระหวาง ระบบยอยที่แบงแยกกันไมชัดเจนทั้งใน
เรื่อง กฏเกณฑ และแนวปฏิบัติ ทําใหระบบยอยหนึ่งไปบุกรุก กาวกายอีกระบบยอย
หนึ่ง เช น แมทํา ทุ กสิ่งทุกอย างใหลูก จะทํ า ใหลู ก คิ ดเองไมเ ป น ไมเ ปนตั ว ของ
ตัวเอง ขาดความเปนสวนตัว หรือ ถาแมกับลูกใกลชิดผูกพันกันมากเกินไป ขาดกัน
ไมได รักกันมากเกินไปจนแยกจากกันไมได อาจจะทําใหเกิดความสับสนในบทบาท
ของแตละคน ลักษณะความสัมพันธที่มีขอบเขตไมชัดเจนนี้ หากสมาชิกใกลชิดกัน
มากเกินไปจะทําใหมีความสัมพันธแบบพัวพันทางอารมณ(Enmeshment)
ลั ก ษณะขอบเขตทั้ ง 3 ลั ก ษณะดั ง นี้ จะพบในทุ ก ครอบครั ว บางเวลา สมาชิ ก
ครอบครัวจะผูกพันกันมาก บางครั้งก็จะหางเหินกันไมสนใจกัน และหากครอบครัวยึดติดอยูกับ
ความสัมพันธแบบใดแบบหนึ่ง คือ พัวพันทางอารมณ หรือ หางเหินกันเปนระยะยาวที่คอนขางถาวร
ก็อาจกอใหเกิดความตึงเครียดขึ้นในครอบครัวได ดวยเหตุนี้ ขอบเขตที่ชัดเจนจึงนับไดวา เปน
ขอบเขตที่จะชวยใหสมาชิกครอบครัวมีความผูกพันกัน เอื้ออาทรกันตลอดทั้ง ทําใหสมาชิกรูจักคิด
และมีความเปนตัวของตัวเอง
กลาวโดยสรุป ความยืดหยุนของขอบเขตที่ชัดเจน จะชวยใหสมาชิกในระบบยอยตาง
ๆ เชน สามีภรรยา พี่นอง พอแม หรือระหวางระบบยอยตาง ๆ เชน พอลูก มีความผูกพันกันมาก
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ยิ่ ง ขึ้ น มี ค วามรู สึ ก หวงแหนกั น และกั น และมี อิ ส ระภาพที่ จ ะเป น ตั ว ของตั ว เอง อี ก ทั้ ง จะช ว ย
เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว และแบบแผนปฏิสัมพันธของครอบครัว

3. บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนโครงสรางของครอบครัว
ผูบําบัดครอบครัวมีบทบาทคลาย เปนผูกํากับการแสดง ดังนั้น จึงตองมีความ
คลองแคลว วองไว มีความเชี่ยวชาญ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมกับครอบครัว
มีความเปนผูนํา และสรางเสริมพลังใจใหแกสมาชิกครอบครัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร างของ
ครอบครัวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว ประกอบดวย
แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
• ครอบครัวเปนหนวยทางอารมณ
• การเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึง่ ของระบบครอบครัวจะ
สงผลกระทบตอสวนอื่น ๆ ของครอบครัว
• การที่จะเขาใจครอบครัวไดอยางถูกตอง ชัดเจนขึ้น จะตอง
วิเคราะหเกี่ยวกับ ความสัมพันธที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อยางนอย 3 รุน
• การแยกตนเองจากครอบครัว
• สามเหลี่ยมสัมพันธ
• ระบบอารมณของครอบครัวเดี่ยว
• การตัดขาดทางอารมณ
• กระบวนการสืบทอดของบรรพบุรุษ
• ตําแหนงของพี่นองในครอบครัว
• การถดถอยของสังคม
เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
•
•
•
•
•
•

การสัมภาษณ
การทําแผนทีค่ รอบครัว
การคืนสูเหยา
การจัดการกับสามเหลี่ยมสัมพันธ
การสรางความสัมพันธแบบตัวตอตัว
เทคนิคการเผชิญหนา
บทบาทของผูบ ําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
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การบํา บั ด ครอบครั ว ที่เ น น ระบบครอบครัว หรือ การบํ าบั ด ระบบครอบครัว ตาม
แนวความคิดของโบเวน(Bowen Family Systems Therapy)
1. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว หรือการบําบัด
ระบบครอบครัวใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้
1.1 ครอบครัว เป นหน ว ยทางอารมณ ที่ส มาชิก ครอบครั ว แตล ะคนต างมีค วามผู กพั นกั น
ประสานกัน และติดตอเกี่ยวของกัน
1.2 การเปลี่ยนแปลงเพียงสวนใดสวนหนึ่งของระบบครอบครัว(Family System) จะสงผล
กระทบต อส ว นอื่น ๆ ของครอบครัว และสง ผลกระทบตอครอบครัวในภาพรวมเชน
สมาชิกคนหนึ่งติดยา การติดยาของสมาชิกคนนี้จะทําใหพอแม พี่นอง ไมสบายใจ ทุก
ๆ คนจะรู สึ ก เป น ห ว ง และพยายามช ว ยกั น คิ ด ว า ทํ า อย า งไรจึ ง จะช ว ยให ส มาชิ ก
ครอบครัวที่ติดยา เลิกการเสพยาได
1.3 การที่จะเขาใจครอบครัวไดถูกตอง ชัดเจนยิ่งขึ้น จะตองวิเคราะหเกี่ยวกับ ความสัมพันธ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางนอย 3 รุน (At Least three generations) และ
วิเคราะหเกี่ยวกับ กระบวนการสืบสกุล หรือ สืบทอดสายพันธุของบุคคลอยางตอเนื่อง
เชน รุนลูก(ปจจุบัน) มีสมาชิกครอบครัวเปนโรคมะเร็งปอด หากยอนไปที่รุนพอแม และ
รุนปูยาหรือตายาย จะปรากฏวา มีบุคคลในสกุลเดียวกัน เคยเปนโรคมะเร็งปอด เปน
ตน
1.4 การแยกตนเองจากครอบครัว(Differentiation of Self) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะแยกแยะ ความคิด สติปญญา ความรูสึก และอารมณ จากครอบครัว ไมอยู
ภายใตการครอบงําทางอารมณหรือตองคอยพึ่งพา รอการเห็นชอบจากบุคคลอื่น
ระดับของการแยกตนเองจากครอบครัว มีดังนี้

0

25

50

75

100

การแยกตนเอง
การหลอมรวมทางอารมณ
(Fusion)
ออกจาก
ระดั บ 0-25 แสดงว า เป น บุ ค คลที่ ถู ก ครอบงํ า ด ว ยอารมณ จ ะทํ า อะไร ก็ ต อ งคอยพึ่ ง พา
ความคิด ความรูสึก จากสมาชิกครอบครัว ไมมีความเปนตัวของตัวเอง การหลอมรวมทางอารมณที่
ใกล ชิ ด กั น มากสมาชิ ก ก็ จ ะสามารถรั บ รู ถึ ง ความคิ ด ความรู สึ ก ของกั น และกั น จนอาจทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด อีกทั้ง การใกลชิดกันทางอารมณจนเกินไป อาจกอใหเกิดการยอมรับกันเปนมิตรกัน
หรือเปนศัตรูกัน
25-50 แสดงวา เปนบุคคลที่ดําเนินชีวิตดวยอารมณและความรูสึกไมคอยกลาคิดที่จะ
ทําอะไรดวยตนเอง และแมวาสามารถจะคิด มีเหตุมีผลไดดวยตนเองบางแตก็ตองรอการเห็นชอบ
จากบุคคลในครอบครัว
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50-75 แสดงวา เปนบุคคลที่ดําเนินชีวิตโดยพยายามใชความคิด ใชเหตุผล มากกวา
จะใหอารมณเปนตัวนําและมีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้นกวาระดับ 25-50
75-100 แสดงวา เปนบุคคลที่พยายามแยกแยะความคิด ความมีเหตุผล และอารมณ
มีความเปนตัวของตัวเอง
1.5 สามเหลี่ยมสัมพันธ (Triangles) หมายถึง ระบบครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล 3 คน
(A Tree-Person System) โดยเนนถึงความผูกพันทางอารมณ ตามปกติความผูกพัน
ทางอารมณของบุคคลทั้งสามนี้คอนขางจะมั่นคง แตหากมีความเครียดเกิดขึ้น ระหวาง
สมาชิกคูใด คูหนึ่ง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของคูที่มีความเครียดจะดึงบุคคลที่สามเขามา
เพื่อหาพวกหรือหาแนวรวม เพื่อชวยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น แต
ความเครียดหรือความวิตกกังวลนั้น อาจจะลดลงในชวงแรก ๆ เทานั้น เพราะหาก
บุคคลที่ 3 ที่ถูกดึงเขามาเปนพวก มีความเปนกลาง ไมเขากับใคร แตหากบุคคลที่ 3 ที่
ถูกดึงเขามาไมมีความเปนกลาง เขาขางอีกฝายก็จะกอใหเกิดการขยายวงสามเหลี่ยม
ไปสูบุคคลภายนอกหาพรรคหาพวกมาตอตาน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาในครอบครัวที่
รุนแรงยิ่งขึ้น
1.6 ระบบอารมณของครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวนิวเคลียร
(Nuclear Family Emotional System)
ครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวนิวเคลียรคือครอบครัวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก
ถาสมาชิกในครอบครัวเดี่ยว เกิดความเครียดทางอารมณ เชน พอทะเลาะกับแม ก็
อาจจะทําให พอหรือแม หรือทั้ง 2 คนทุกขใจ ทุกขกาย มีปญหาสุขภาพจิตตามมา มี
ความขัดแยงในชีวิตสมรส ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอลูก ลูกอาจจะมีปญหาทางจิตใจและ
อารมณ อาจจะสงผลตอพฤติกรรมการเรียน การคบเพื่อน การหนีเรียน การหันไปหาสิ่ง
เสพติด ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความเครียดใหพอแมมากยิ่งขึ้น สงผลกระทบทางลบตอสภาพจิตใจ
อารมณของสมาชิกทุกคนในครอบครัว แตหากสมาชิกครอบครัว พอ แม ลูก รักใคร
ผูกพันกันดี ครอบครัวนั้น ๆ ก็จะมีความสุข และหากสมาชิกครอบครัวคนใดกาวกาย
บทบาทหน า ที่ ก า วก า ยความเป น ส ว นตั ว ของสมาชิ ก อี ก คนหนึ่ ง ความพั ว พั น ทาง
อารมณก็จะเกิดขึ้น สมาชิกคนที่ถูกกาวกายหรือ เขามาครอบงํา ก็จะไมมีความเปนตัว
ของตัวเอง
1.7 การตัดขาดทางอารมณ (Emotional Cutoff)
การตัดขาดทางอารมณจากครอบครัว เปน การหนีจากการผูกพันทางอารมณที่ยัง
ไมไดสะสาง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการหลีกหนี หลีกเลี่ยง หรือ การไมยอมรับความขัดแยง
ภายในจิตใจที่ยังไมไดสะสาง หรือ ไมไดรับการสนใจเอาใจใส และเมื่อสมาชิกครอบครัว
คนนั้นไมสามารถทนได เขาก็จะหาทางออก โดยเริ่มจากการหางเหินทางอารมณ สังคม
ไมพูดจาเกี่ ย วของกั น แยกตัวเองออกไปจากครอบครัว ยายไปอยูที่ไกล ๆ โดยใช
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ระยะทางเปนอุปสรรค หรือเปนเครื่องกีดกั้นทางจิตใจ ขาดการติดตอกับครอบครัว
สภาพการณดังกลาวนี้อาจจะเกิดเพียงชวงสั้น ๆ หากสมาชิกคนนั้นยังตองพึ่งพาอาศัย
ครอบครัวอยู โดยเฉพาะตองพึ่งพาทางดานเศรษฐกิจ
การตัดขาดทางอารมณนี้ หากเคยเกิดในรุน ปู ยา ตายาย พอแม ก็มีแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นในรุนตอ ๆ ไป อีกทั้ง ความรุนแรงของการตัดขาดทางอารมณจากครอบครัวใน
อดีตของบุคคลนั้น ยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งจะสงผลชีวิตสมรส โดยจะกอใหเกิดปญหาชีวิต
คู
1.8 กระบวนการสืบทอดของบรรพบุรุษ (Multigenerational Transmission Process)
เปน กระบวนการสืบทอดสายพันธุ หรือสืบสกุลของบุคคลตอเนื่องกันอยานอย 3 รุน
เชน คนที่มีความสามารถในการแยกตนเองต่ํา เมื่อไปแตงงานกับคนที่มีความสามารถ
ในการแยกตนเองต่ําเช นกัน ลูกที่เ กิดมามีแนวโนมที่จะมีความสามารถในการแยก
ตนเองต่ําเชนกัน
1.9 ตําแหนงของพี่นองในครอบครัว (Sibling Position)
ลําดับการเกิดของบุตรธิดาในครอบครัว มีความเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ และ
ปฏิสัมพันธกับคูสมรสในอนาคต
สําหรับบางครอบครัว ลําดับการเกิด อาจจะมีความสําคัญนอยกวาบทบาท
หนาที่ของบุคคลนั้น เชน ในครอบครัวบางครอบครัว ลูกคนที่ 2 หรือลูกคนอื่น ๆ
อาจจะมีบทบาทหนาที่ ดูแล รับผิดชอบ พอแม หรือครอบครัว มากกวา ลูกคนแรก
1.10 การถดถอยของสังคม (Societal Regression)
สังคม ก็เหมือนกับครอบครัว ประกอบดวย(1)แรงผลักหรืออํานาจที่ดึงดูดให
สมาชิกผูกพันกัน ไมแยกจากกัน และ (2) แรงผลักหรืออํานาจที่ผลักดันใหสมาชิกมี
ความเป น ตั ว ของตั ว เอง แต ภ ายใต ส ภาพสั ง คมที่ มี จํ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนมากขึ้น ความเครียดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอยาง
ตอเนื่องก็อาจจะบั่นทอนการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของสมาชิกในสังคมอีกทั้ง
ความผูกพันกันก็อาจจะลดนอยลง ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการถดถอยของสังคม
ดังนั้น การถดถอยของสังคม จึงเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นวา ภายใตความเครียด
และความวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมจะก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต า ง ๆ ในสั ง คม ความ
ลมเหลวในการแกปญหาลวนแลวแตจะบั่นทอนใหสังคมลาหลัง
2. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัวมีดังนี้
2.1 เพื่ อ ช ว ยให ส มาชิ ก ครอบครั ว แต ล ะคนสามารถแยกตนเองจากครอบครั ว
(Differentiation of Self) โดยสามารถแยกแยะ ความคิด สติปญญา และอารมณ เพื่อให
มีความเปนตัวของตั วเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะว า หากบุคคลในครอบครัว มีความ
ผูกพันกันมากเกินไป จะทําใหเกิดการพึ่งพิงกันมาก จนไมมีความเปนตัวของตัวเอง
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2.2 เพื่อชวยใหครอบครัวเขาใจแบบแผนพฤติกรรมระหวางรุน ซึ่งจะชวยใหเขาใจ
ถึง สภาพการณในอดีตวา มีอิทธิพลตอรูปแบบของครอบครัวในปจจุบัน
2.3 เพื่อใหสมาชิกครอบครัว สามารถจัดการกับการหลอมรวมทางอารมณ ไม
เปนบุคคลที่ถูกครอบงําดวยอารมณ หรือไมเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูภายใตระบบอารมณ
และปฏิกิริยาของผูอื่น ที่จะทําอะไรจะคิดอะไรก็ตองรอคอยการเห็นชอบจากผูอื่น
2.4 เพื่อใหสมาชิกสามารถสะสางสิ่งที่ทุกขใจ คางคาใจ อึดอัดใจ ลดความวิตกกังวล
คลายความฉุนเฉียว ผอนคลายและบรรเทาอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
2.5 เพื่อใหสมาชิกมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น และสามารถปรับตัวไดดีขึ้น
3. เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนระบบครอบครัว
ในการบํ า บัด ครอบครัว ผูบํ าบั ด จะประเมิ นระบบอารมณ ข องครอบครั ว โดยใช
เทคนิคตาง ๆ ตอไปนี้
3.1 การสัมภาษณ ผูบําบัดสัมภาษณเพื่อประเมินครอบครัว โดยอาจจะเปนการ
ติดต อทางโทรศัพท การมาพบปะพูดคุยกั น หรื อวิ ธี การอื่น ๆ ก็ต าม โดยจะเริ่มการ
สัมภาษณสมาชิกเปนรายบุคคลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาผสมผสานเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ
เขาดวยกันเพื่อจะไดเขาใจ ความคิดของสมาชิกครอบครัวคนนั้น ๆ เกี่ยวกับปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก ครอบครั ว ความผู ก พั น กั บ สมาชิ ก ครอบครั ว
ความสามารถในการแยกตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการกับ
ความวิตกกังวล หรือการตัดขาดทางอารมณที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เปนตน
จากการสั มภาษณ สมาชิกครอบครัวแตละคน คือ พอ แม ลูก สามี ภรรยา ของ
ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย ทําใหไดขอมูล เกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของ
ครอบครัวดังกลาวขางตน
3.2 การทําแผนที่ครอบครัว
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในขอ 3.1 จะชวยใหทราบเบื้องหลังของสมาชิก
ครอบครัวแตละคน ขอมูล ตาง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวสภาพอารมณ ความผูกพันทาง
อารมณ ความรูสึกที่สมาชิกมีตอกันและกัน กฎ เกณฑของครอบครัว ฯลฯ โดยนําขอมูล
ดังกลาวขางตนนี้มาทําแผนที่ครอบครัวเพื่อศึกษา ความสัมพันธของครอบครัวอยางนอย
3 รุน (Generation) หรือ 3 ชั่วอายุคน
3.3 การคืนสูเหยา (Going Home Again) เปนเทคนิคที่ผูบําบัดครอบครัวใช
แนะนําสมาชิกครอบครัวที่เปนผูรับการบําบัดที่หนีออกจากบาน หรือที่ออกจากบานมา
เพราะมีความขุนของหมองใจกับสมาชิกครอบครัว ใหกลับบาน หรือกลับคืนสูบานเดิม
เพื่อกลับไปทําความเขาใจ กลับไปสะสางสิ่งที่คางคาใจกลับไปเผชิญกับเหตุการณที่ทํา
ให ไ มส บายใจ กลั บ ไปเรี ย นรูที่จะพายามทําความเข า ใจกั น และกั น เพื่อเริ่ มต นสรา ง
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ความสัมพันธใหม เพื่อความสงบ และความราบรื่นในครอบครัว โดยผูรับการบําบัดที่
ออกจากบ า นมาหรื อ ที่ ห นี อ อกจากบ า น อาจจะเริ่ ม ต น ด ว ยการโทรศั พ ท การเขี ย น
จดหมาย การแวะไปเยี่ยม ฯลฯ กอนที่จะกลับมาอยูที่บานดังเดิม
3.4 การจัดการกับสามเหลี่ยมสัมพันธ หรือ การทําใหสามเหลี่ยมสัมพันธ
ลดลง (Detriangulation) เปนเทคนิคที่ชวยใหบุคคลที่ยังคงเกี่ยวของสัมพันธกับปญหา
ทางอารมณที่เกิดขึ้นกับตน และกับอีก 2 คนในสามเหลี่ยมสัมพันธ โดยไมเขาขางคนใด
คนหนึ่ง และสามารถตอบโตปญหาทางอารมณไดอยางเปนกลางที่สุด โดยแยกตนออก
จากป ญ หาทางอารมณ นั้ นดว ยเหตุผล ระวังไม ใ ห เ กิ ด การเผชิญ หน า กัน ทางอารมณ
ตัวอยางเชน พอดุลูกไมพอใจลูกมากที่ไปติดยาเสพติด ถึงขั้นทุบตีลูก ลูกรองไห ขอให
แมชวย แมสงสารลูกจึงเขาไปปลอบลูก พอเห็นวาแมเขาขางลูก จึงดาวาแมดวย
จากตั ว อย า งนี้ ผู บํ า บั ด มี ห น า ที่ ช ว ยให พ อ ตอบโต ป ญ หาอย า งเป น กลาง ไม ใ ช
อารมณ ใชแตเหตุผล และไมโยนความผิดไปที่แม และผูบําบัดจะตองดึงหรือแยกแม
ออกไปจากสถานการณ ซึ่ ง กํ า ลั ง ขั ด แย ง กั น อย า งรุ น แรงเพื่ อ ไม ใ ห แม เ ป น ที่ ร องรั บ
อารมณ และเปนอิสระจากสามเหลี่ยมสัมพันธ
3.5 การสรางความสัมพันธแบบตัวตอตัว (Person to Person Relationship) เปน
เทคนิคที่ชวยใหบุคคล 2 คน ไดติดตอกันโดยพูดคุยกัน เปดใจกันในเรื่องสวนตัวของกัน
และกัน แสดงความรูสึกที่มีตอกัน โดยไมพูดถึงหรือเอยถึงบุคคลที่ 3 หรือสิ่งอื่น ไมนํา
บุคคลที่ 3 เขามาเกี่ยวของ เทคนิคนี้จะชวยสรางความสัมพันธในครอบครัวชวยใหรูจัก
ตนเองมากขึ้น
3.6 เทคนิคการเผชิญหนา(Confrontation) เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูรับการ
บําบัดเผชิญกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อชวยใหผูรับการบําบัด สามารถแยกแยะความคิด
ความรูสึกใชสติ มีเหตุผลเหนืออารมณ และมีความเปนตัวของตัวเองไมใชคอยแตจะ
พึ่งพาคนอื่น จนทําคิดอะไร ทําอะไร หรือตัดสินใจดวยตัวเองไมได
4. บทบาทของผูบําบัดที่เนนระบบครอบครัว
4.1 ผูบําบัดตองเปนผูที่มีความเปนตัวเอง สามารถแยกตนเองจากครอบครัวเดิมได
4.2 ผูบําบัดตองมีความเปนกลาง และสามารถควบคุมตนเองไดเพื่อไมใหเขาไปอยู
ในวงจร สามเหลี่ยมสัมพันธ
4.3 ผู บํ า บั ด มี บ ทบาทในการสอนและเป นผู ฝ ก สมาชิ ก ครอบครั ว ให เ รี ย นรู ที่ จ ะ
แกปญหาของตนเอง โดยผูบําบัดจะตองเปนตัวอยางของการใชเหตุผล เพื่อใหสมาชิก
ครอบครัวสามารถคิดไดดวยตนเอง
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5. สาระสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรูคิดและ
พฤติกรรม
แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม

แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม

เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม

เทคนิคสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การใหผูรับการบําบัดตอบแบบสอบถาม
การฝกทักษะการสื่อสาร
การทําสัญญา
การฝกทักษะการตัดสินใจ
การฝกทักษะการจัดการหรือการบริหารความขัดแยง
การปรับโครงสรางความคิด
การเสริมแรงทางบวก
การใชเทคนิคแมแบบ
การสอน

บทบาทของผูบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรม และที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม
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การบําบัดครอบครัวที่เนนพฤติกรรมและการรูคิด-พฤติกรรม
(Behavior and Cognitive-Behavior Therapy)
1. แนวคิดสํา คัญของการบําบั ดครอบครัวที่เนนพฤติ กรรมใหความสําคัญกับ
พฤติกรรมโดย
1.1 พฤติกรรมทุกพฤติกรรม เกิดจากการเรียนรู การที่บุคคลและครอบครัว
แสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็เปนเพราะ พฤติกรรมที่เขาแสดงออกนั้น เคยไดรับการ
เสริมแรงมาในอดีต และพฤติกรรมนั้นจะคงอยูตอไป ตราบเทาที่ยังไดรับการ
เสริมแรง
1.2 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และพฤติกรรมที่ไมมีประสิทธิภาพสามารถปรับ
เปลี่ยน และแทนที่ไดดวยพฤติกรรมใหม ที่เปนพฤติกรรมที่พึงประสงค
2. แนวคิดสําคัญของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม
นักบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิดและพฤติกรรม จะใหความสําคัญกับความคิด
(Thoughts) และพฤติกรรม(Behaviors) ของแตละบุคคล โดยไมเพียงแตจะ สังเกต
พฤติกรรมตาง ๆ และคําพูดของสมาชิกครอบครัวเทานั้น จะใหความสําคัญกับความคิด
ของสมาชิกแตละคนดวย
3. เปาหมายของการบําบัดครอบครัวที่เนนการรูคิด-พฤติกรรม
การบําบัดครอบครัวในปจจุบัน จะใหความสําคัญทั้งความคิดและพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนั้นจึงกําหนดเปาหมายของการบําบัดครอบครัวไวดังนี้
3.1 เพื่อสํารวจและประเมินวา ความคิด และพฤติกรรมใดบางของสมาชิกครอบ
ครัวที่ทําใหสมาชิกครอบครัวหางเหินกัน หรือใกลชิดกัน หรือกอใหเกิดปญหาแก
ครอบครัว
3.2 เพื่อสอนสมาชิกครอบครัวใหปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เชน สอนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การแกไขปญหา การพัฒนาศักยภาพตาง ๆ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทําสัญญา การตอรองเกี่ยวกับกฎตาง ๆ และบทบาท
ตาง ๆ และการจัดการหรือการบริหารความขัดแยง
3.3 เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
3.4 เพื่อสรางสรรรูปแบบการเสริมแรงที่พึงประสงค และรักษารูปแบบการเสริมแรง
นั้น ๆ ใหคงอยูตอไป เพื่อประโยชนของสมาชิกแตละคน
3.5 เพื่อ ใหส มาชิ ก แตล ะคนเรีย นรู ที่ จ ะปรับ เปลี่ย นความคิ ด และการกระทํ า ของ
ตนเอง และเพิ่มศักยภาพที่ตนเองมีอยู เพื่อความเขมแข็งของสัมพันธภาพระหวาง
สมาชิกครอบครัว

38

4. เทคนิ ค สํ า คั ญ ของการบํ า บั ด ครอบครั ว ที่ เ น น การรู คิ ด -พฤติ ก รรม
ประกอบดวย
4.1 การใหผูรับการบําบัดตอบแบบสํารวจ (Completing Inventory) และ
แจงใหผูรับการบําบัดทราบเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของการบําบัด (Ground Rules) วา
ผูรับการบําบัดจะตองทําอะไรบางในการมารับการบําบัด
การใหผูรับ การบํ าบั ดตอบแบบสํารวจนี้ เปนเทคนิค ที่นํามาใชตั้ งแตเ ริ่มตนการ
บําบัด และทุกระยะของกระบวนการบําบัด โดยใหผูรับการบําบัดระบุ สิ่งที่เขาคาดหวัง
เกี่ ย วกั บ การบํ า บั ด สั ม พั น ธภาพของผู รับ การบํ า บั ด กั บ สมาชิ ก ครอบครั ว ประวั ติ
ครอบครัว ความสนใจของผูรับการบําบัดที่สงผลตอปจจุบัน
4.2 การฝกทักษะการสื่อสาร(Communication Skills Training) โดยผูบําบัดจะฝก
คูสมรสใหรูจักฟง รูจักขอรอง โดยเนนการใชสรรพนาม “ฉัน” ฝกการใหขอมูลยอนกลับ
ทางบวกโดยใหรูจักชื่นชมคนอื่น ตลอดทั้งฝกทักษะในการใชคําถาม และฝกการอธิบาย
เรื่องราวตาง ๆ ใหกระจาง
4.3 การทําสัญญา (Contracting)
สัญญา เปนขอตกลงระหว างบุคคล 2 คน หรือมากกวาอยางเปนลายลักษณอัก ษร
ขอตกลงตองมีความชัดเจน วาตองทําพฤติกรรมอะไร แลวผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ
อะไร เชน ลูกและแมเขียนขอตกลงรวมกันวา เมื่อกลับถึงบานลูกตองทําการบานให
เสร็จ จึงจะไปดูโทรทัศนได โดยทั้งลูกและแม จะตองลงนามในสัญญาที่เปนขอตกลง
รวมกันนั้น หากลูกไมปฏิบัติตามสัญญาลูกก็จะไมไดดูโทรทัศน
4.4 การฝกทักษะการตัดสินใจ(Decision-making Skills) โดยใหสมาชิก
ครอบครัว หรือผูรับการบําบัด เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ เริ่มตั้งแต การ
พิจารณาวา ปญหาที่เกิดขึ้นคือปญหาอะไร ฝกการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหานั้น
แลวพิจารณาวา หากจะตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ จะมีทางเลือกอะไรบาง แลวจึง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด
4.5 ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง
(Conflict Management Skills) โดยใหสมาชิกครอบครัวหรือ ผูรับการบําบัดอภิปราย
เกี่ ย วกั บ ประเด็นปญหาความขัดแยงที่เ กิดขึ้นในปจจุบั น โดยอภิ ปรายขั้นตอนการ
บริหารความขัดแยงดังนี้
(1) จุดชนวน (Trigger) ที่กอใหเกิดความขัดแยงคืออะไร
(2) ความขัดแยงนั้น ๆ สงผล(Reflex) ตอสภาพจิตใจมากนอยเพียงใด
(3) ความขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ทํ า ให เ กิ ด อาการอ อ นเพลี ย ละเหี่ ย ใจ เหนื่ อ ยล า
(Fatique) เพียงใด
(4) สามารถยอมรับ(Commitment) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นไดหรือไม
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(5) รวบรวมพลัง ทําจิตใจใหมั่นคงขึ้น (Reconsolidation) เพื่อจะจัดการกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น
(6) สรางไมตรีสัมพันธ (Rapproachement) เพื่อลดหรือจัดการความขัดแยงที่
เกิดขึ้นใหหมดสิ้นไป
4.6 การปรับโครงสรางความคิด(Cognitive Restructuring) โดยสนับสนุนให
สมาชิกครอบครัวไดรูจักสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในปจจุบัน
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของและพัฒนาทักษะโดยการคิดไตรตรอง
และตีความหมายเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตรงประเด็น
4.7 การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) โดยใหแรงเสริมทางบวก
(Positive Reinforcer) เพื่อเพิ่มความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
4.8 การใชเทคนิคแมแบบ (Modeling Technique) เพื่อใหบุคคลเลียนแบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของตัวแบบ(Model)
4.9 การสอน ใหสมาชิกครอบครัวประเมินปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัว
และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวใหมีความสมานฉันทกันมาก
ยิ่งขึ้น
5. บทบาทของผู บํ า บั ด ครอบครั ว ที่ เ น น พฤติ ก รรม และที่ เ น น การรู คิ ด และ
พฤติกรรมที่สําคัญ ๆ มีดังนี้
5.1 ผูบําบัดจะทําหนาที่สอนทักษะและพฤติกรรมใหม ๆ ใหกับสมาชิกครอบ
ครัวและผูรับการบําบัดโดยการเปนแมแบบ ตลอดทั้งใหคําชมใหกําลังใจ เพื่อให
สมาชิกครอบครัวและผูรับการบําบัด เรียนรูที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองใหดีขึ้น
5.2 สอนทักษะและฝกพฤติกรรมใหม ๆใหแกผูรับการบําบัด และสมาชิกครอบครัว
ในการปรับเปลี่ยน ความคิด และการกระทําของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่พึง
ประสงค
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ภาคผนวก
•
•
•
•
•
•
•
•

การเติมประโยคใหสมบูรณ
แบบวัดสภาพแวดลอมในครอบครัว
การทําแผนที่ครอบครัว
แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว
การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน
การวาดภาพครอบครัว
การวัดการทําหนาที่ครอบครัว
แบบบันทึกการบําบัดครอบครัว
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การเติมประโยคใหสมบูรณ
จงเติมประโยคหรือขอความตอไปนี้ใหสมบูรณ โดยอานแตละประโยคหรือแตละขอความ
แลวเติมสิ่งแรกที่ผานสมองของทานเพื่อใหประโยคนั้นสมบูรณ โปรดทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดถา
ไมทราบวาจะเติมอะไร ใหเขียนวงกลมลอมหมายเลขของขอนั้น ๆ และพยายามเติมประโยคหรือ
ขอความนั้นภายหลัง
1. ฉันรูสึกวาคุณพอของฉันไมคอยจะ…………………………………………………….
2. เมื่อเคราะหรายประดังกันเขามา ฉัน…………………………………………………
3. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุด……………………………………………………………..
4. ถาฉันตองรับผิดชอบ…………………………………………………………………..
5. สําหรับฉัน อนาคตเปนสิ่งที่……………………………………………………………
6. ผูที่มีอํานาจเหนือฉัน…………………………………………………………………..
7. ทั้ง ๆ ที่เห็นวามันไรสาระ ฉันก็ยังกลัว………………………………………………..
8. ฉันรูสึกวาเพื่อนที่แทจริง……………………………………………….......................
9. เมื่อตอนที่ฉันยังเปนเด็กอยู………………………………………………..................
10. ผูชายในอุดมคติของฉัน………………………………………………........................
11. เมื่อฉันเห็นผูชายและผูหญิงอยูดวยกัน………………………………………………..
12. ถาเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นแลว ครอบครัวฉัน…………………………………..
13. ผูที่ฉันชอบทํางานรวมกับเขามากที่สุด คือ…………………………………………..
14. คุณแมของฉัน………………………………………………......................................
15. ฉันจะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหลืม……………………………………………….........
16. ถาคุณพอของฉันเพียงแต………………………………………………....................
17. ฉันมั่นใจวาฉันมีความสามารถที่จะ……………………………………………........
18. ฉันคงมีความสุข ถา……………………………………………...............................
19. ถาใครทํางานใหฉัน……………………………………………….............................
20. ฉันกําลังตั้งตาคอย………………………………………………..............................
21. เพื่อนของฉันสวนมากไมทราบวาฉันกลัว…………………………………………….
22. ครูที่โรงเรียน……………………………………………….......................................
23. ฉันไมชอบคนที่………………………………………………...................................
24. ฉันจําไดเมื่อ………………………………………………........................................
25. ฉันคิดวาผูชายสวนมาก……………………………………………….......................
26. ความรูสึกของฉันเกี่ยวกับชีวิตแตงงาน……………………………………………….
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27. พวกที่บานทํากับฉันอยางกับวา………………………………………………...........
28. เพื่อนรวมงานของฉันคือ…………………………………………….........................
29. คุณแมกับฉัน……………………………………………….......................................
30. ฉันไดทําผิดอยางมากที่……………………………………………….......................
31. คุณพอของฉัน……………………………………………….....................................
32. จุดออนของฉันก็คือ……………………………………………….............................
33. ความทะเยอทะยานในชีวิต คือ……………………………………………….............
34. คนที่ทํางานใหฉัน………………………………………………................................
35. สักวันหนึ่งฉันคง………………………………………………..................................
36. เมื่อฉันเห็นนายเดินมา……………………………………………….........................
37. ฉันอยากขจัดความกลัวในเรื่อง………………………………………………............
38. คนที่ฉันชอบมากที่สุด………………………………………………..........................
39. ฉันไมเคยมีความสุขเทา……………………………………………….......................
40. เมื่อฉันคิดถึงผูชาย………………………………………………...............................
41. เมื่อฉันมีความรูสึกทางเพศ………………………………………………...................
42. ครอบครัวสวนมากที่ฉันรูจัก……………………………………………….................
43. ฉันชอบทํางานรวมกับคนที่………………………………………………..................
44. ถาคุณแมของฉันเพียงแต……………………………………………….....................
45. บางครั้งฉันรูสึกละอาย………………………………………………..........................
46. คุณพอและฉัน………………………………………………......................................
47. เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแลวฉัน……………………………………………….........
48. เมื่อฉันเปนคนออกคําสั่ง ฉัน………………………………………………................
49. สิ่งที่ฉันตองการมากที่สุดในชีวิต………………………………………………...........
50. อีก 10 ป ขางหนาฉัน………………………………………………..........................
51. คนที่ฉันนับถือวาเหนือกวาฉัน……………………………………………….............
52. บางครั้งความกลัวก็บังคับใหฉันตอง……………………………………………….....
53. เมื่อฉันไมอยู เพื่อนจะ………………………………………………..........................
54. สิ่งที่ฉันจําไดแมนยําที่สุดในวัยเด็กของฉัน……………………………………………
55. สิ่งที่ฉันชอบนอยที่สุดเกี่ยวกับบุรุษเพศ………………………………………………
56. ฉันรูสึกวาเรื่องเพศ………………………………………………..............................
57. เมื่อฉันยังเปนเด็กอยู บิดาของฉัน………………………………………………........
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58. คนที่ทํางานรวมกับฉันโดยมาก……………………………………………….............
59. คุณแมของฉันไมคอยจะ……………………………………………........................
60. ฉันรูสึกวาเปนความผิดใหญหลวงที่ฉันได……………………………………………
61. ผูหญิงในอุดมคติของฉัน………………………………………………......................
62. ฉันคิดวาผูหญิงสวนมาก………………………………………………......................
63. เมื่อฉันคิดถึงผูหญิง……………………………………………….............................
64. สิ่งที่ฉันชอบนอยที่สุดเกี่ยวกับสตรีเพศ………………………………………………..
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การเติมประโยคใหสมบูรณ แบงเปน 15 ดานดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หัวขอ
มารดา
บิดา
ครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ
เพศสัมพันธ
เพื่อนทั่วไป
ผูที่เหนือกวา
ผูที่ดอยกวา
เพื่อนรวมกลุม
ความกลัว
ความรูสึกผิด
ความสามารถ
อดีต
อนาคต
เปาหมาย

14
1
12
10
11
8
6
4
13
7
15
2
9
5
3

29
16
27
25
26
23
22
19
38
21
30
17
24
20
18

ขอที่
44
31
42
40
41
28
36
34
43
37
45
32
39
35
33

59
46
57
55
56
53
51
48
58
52
60
47
54
50
49

61 62 63 64

ในการนํา “ การเติมประโยคใหสมบูรณ” ไปใช ผูบําบัดจะนําคําตอบในแตละดานที่ผูรับการ
บําบัดตอบ มาใชประกอบการสนทนากับผูรับการบําบัด เพื่อจะไดทราบรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ผูรับการบําบัดตอไป
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แบบวัดสภาพแวดลอมในครอบครัว
คําแนะนํา
แบบวัดสภาพแวดลอมในครอบครัว ประกอบดวยขอความตาง ๆ จํานวน 90 ขอ ขอใหทาน
พิจารณาวา ขอความแตละขอนั้นเปนจริงหรือไมจริงสําหรับตัวทาน โปรดตอบในกระดาษ คําตอบ
ดังตัวอยางตอไปนี้
จริง

ขอ 1. ฉันรักแมมาก

1
ไม

ถาทานตอบวา “จริง”
ขอใหทานเขียนเครื่องหมายกากบาทดานบนของเลข “1” ดังนี้
จริง

1

ขอ 1. ฉันรักแมมาก
ไม

เมื่ออานคําแนะนําเขาใจแลวขอใหทานลงมือตอบทันที จะใชเวลาประมาณ 20 นาที
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ขอความ:สภาพแวดลอมในครอบครัว
1. สมาชิกในครอบครัวชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
2. สมาชิกในครอบครัวตางเก็บความรูสึกไมคอยพูดกัน
3. สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันบอย
4. สมาชิกในครอบครัวไมคอยทําอะไรดวยตนเอง
5. เรารูสึกวา ทุกสิ่งทุกอยางที่สมาชิกในครอบครัวของเราทําเปนสิ่งสําคัญ
6. สมาชิกในครอบครัวของเรา ชอบคุยเกี่ยวกับปญหาการเมืองและปญหาสังคม
7. แทบทุกวันหยุดสุดสัปดาหสมาชิกในครอบครัวของเราพบปะสังสรคกันที่บานในตอนเย็น ๆ
8. สมาชิกในครอบครัวจะไปวัด หรือโบสถ หรือมัสยิดดวยกันบอย ๆ
9. กอนจะทําอะไร สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันวางแผนลวงหนา
10. สมาชิกในครอบครัวไมคอยใชการออกคําสั่งกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
11. แมวาสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะใชเวลาสวนใหญที่บาน แตตางคนตางอยู
12. เวลาอยูบาน สมาชิกในครอบครัวของเราอยากจะคุยกันเรื่องอะไร เราก็คุย
13. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมเคยทําใหสมาชิกคนอื่นไมพอใจ
14. ครอบครัวของเราจะสนับสนุนใหครอบครัวแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง
15. ความกาวหนาเปนสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวใหความสําคัญ
16. สมาชิกในครอบครัวของเรา แทบจะไมไดไปดูภาพยนต หรือชมคอนเสิรต หรือไปฟงการบรรยาย
ทางวิชาการดวยกัน
17. เพื่อน ๆ มาสังสรรคที่บานของเราบอย ๆ
18. สมาชิกในครอบครัวของเราไมคอยไดสวดมนตออนวอน หรือภาวนา
19. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามกฏระเบียบของครอบครัวอยางเครงครัด
20. ในครอบครัวของเรามีกฏระเบียบนอยมากที่ตองทําตาม
21. ทุกคนในครอบครัวตางเสียสละ ชวยกันทํางานบาน
22. เวลาโกรธใครที่บาน ขาพเจาจะพาลสมาชิกคนอื่นในบาน
23. สมาชิกในครอบครัวบางคนเวลาโกรธมาก เขาก็จะขวางปาสิ่งของ
24. เราไมคอยคิดถึงคนอื่น นอกจากคนในครอบครัวของเรา
25. ไมวาสมาชิกในครอบครัวคนใด จะทํางานหาเงินไดมากนอยเพียงใด ก็ไมใชเรื่องสําคัญสําหรับ
ครอบครัวของเรา
26. การเรียนรูสิ่งตาง ๆ ใหม ๆ เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับครอบครัวของเรา
27. ครอบครัวของเราไมมีใครสนใจกีฬา
28. เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสําคัญของเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน วันสําคัญ ๆ ทาง
ศาสนา
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29. เวลาเราตองการสิ่งของที่ใชในบาน เราจะหาไมคอยเจอ
30. ในครอบครัวของเรา จะมีสมาชิกอยูคนหนึ่งที่สวนมากจะเปนคนคอยชวยตัดสินใจ
31. สมาชิกในครอบครัวทุกคนรักกัน
32. เราเลาปญหาสวนตัวใหกันและกันฟง
33. สมาชิกในครอบครัวของเราไมคอยหัวเสียหรือไมคอยโมโห
34. ครอบครัวของเรามีอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได ถาเราตองการ
35. เราเชื่อวา ในการแขงขันคนที่เกงที่สุดเทานั้นคือผูชนะ
36. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยสนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
37. สมาชิกในครอบครัวของเรา จะไปทองเที่ยวดวยกัน
38. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมเชื่อในเรื่องนรก หรือสวรรค
39. การตรงตอเวลา เปนเรื่องที่สําคัญสําหรับครอบครัวของเรา
40. เรากําหนดกฏเกณฑตาง ๆ ในบานรวมกัน
41. เวลาอยูบาน สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยอาสาชวยกันทํางานบาน
42. ถาสมาชิกในครอบครัวของเรา อยากทําอะไร เราก็จะทําเลยไมจําเปนตองเตรียมตัวอะไรมากอน
43. สมาชิกในครอบครัวชอบวิจารณกันและกันบอย
44. สมาชิกในครอบครัวมีเรื่องสวนตัวเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ปดบังกัน
45. สมาชิกในครอบครัวของเรา พยายามจะทําทุกสิ่งทุกอยางใหดีกวาเดิม
46. สมาชิกในครอบครัวของเรา แทบจะไมไดปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
47. สมาชิกในครอบครัวแตละคนจะมีงานอดิเรกอยางนอยคนละอยาง สองอยาง
48. สมาชิกในครอบครัวของเราตางก็รูวา อะไรเปนสิ่งที่ถูกตองและอะไรเปนสิ่งที่ผิด
49. สมาชิกในครอบครัวของเราเปลี่ยนใจบอย ๆ
50. ในครอบครัวของเรา จะเนนมาก เรื่องการปฏิบัติตามกฏระเบียบของครอบครัว
51. สมาชิกในครอบครัวของเราตางใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
52. ถาขาพเจาบนโนน บนนี่ สมาชิกบางคนในครอบครัวก็จะไมพอใจ
53. สมาชิกในครอบครัวจะตีกันหรือใชกําลังกันบางเปนบางครั้ง
54. เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดมีปญหา เขาก็จะพยายามชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด
55. สมาชิกในครอบครัวจะไมคอยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความกาวหนาในการทํางาน หรือผลการเรียน
56. สมาชิกบางคนในครอบครัวชอบเลนดนตรี
57. หลังเลิกเรียน หรือหลังเลิกทํางาน สมาชิกในครอบครัวไมคอยไปออกกําลังกาย
58. สมาชิกทุกคนในครอบครัวเชื่อวา เราตองทําสิ่งตาง ๆ ดวยความซื่อสัตย
59. สมาชิกในครอบครัวตางจัดหองของตนเองใหเปนระเบียบเรียบรอย
60. สมาชิกทุกคนในครอบครัว มีสิทธิเทาเทียมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
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61. สมาชิกในครอบครัวของเรา มีน้ําใจตอกันนอยมาก
62. ไมมีการปดบังเกี่ยวกับเรื่องรายจายในบานของเรา
63. เมื่อมีบางสิ่งบางอยางไมลงรอยกันในครอบครัว เราจะพยายามที่จะทําใหทุกสิ่งทุกอยางผานไป
ดวยดี
64. สมาชิกในครอบครัวตางสนับสนุนใหแตละคนพยายามรักษาสิทธิของตน
65. สมาชิกในครอบครัวของเรา ไมคอยพยายามทําอะไรใหสําเร็จ
66. สมาชิกในครอบครัวชอบไปหองสมุด
67. สมาชิกในครอบครัวจะไปเรียนแกะสลัก หรือทําขนม หรือทําสิ่งที่ตนเองสนใจบางเปนบางครั้งเพื่อ
เปนงานอดิเรก
68. ในครอบครัวของเรา สมาชิกแตละคนจะมีความคิดเห็นแตกตางกันวา “อะไรถูกและอะไรผิด”
69. สมาชิกในครอบครัวตางมีหนาที่ของตนอยางชัดเจน
70. เราสามารถทําในสิ่งที่สมาชิกของครอบครัวของเราตองการ
71. สมาชิกในครอบครัวตางเขากันไดดี
72. ปกติสมาชิกในครอบครัวของเราจะระมัดระวังสิ่งที่พูด ไมพูดใหสะเทือนใจกัน
73. สมาชิกในครอบครัวตางแขงขันกันและกัน
74. ขาพเจารูสึกวาเปนสิ่งที่ยากยิ่ง ที่จะไมใหใครในครอบครัวเดือดรอน
75. “การทํางานมีความสําคัญมากกวาการเลน” เปนกฏภายในครอบครัวของเรา
76. สําหรับครอบครัวของเรานั้น การดูโทรทัศนเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาการอานหนังสือ
77. สมาชิกในครอบครัวมักจะออกไปพักผอนหยอนใจนอกบานดวยกัน
78. หนังสือเกี่ยวกับศาสนา เปนหนังสือที่สําคัญยิ่งของบานเรา
79. ครอบครัวของเรา มักใชเงินอยางไมระมัดระวัง
80. กฏระเบียบตาง ๆ ของครอบครัวของเรา สามารถยืดหยุนได
81. สมาชิกในครอบครัวของเรา มีเวลาที่จะใสใจหรือใหความสนใจกันและกัน
82. เรามีสารพัดเรื่องที่จะพูดคุยกันในครอบครัวของเรา
83. เราเชื่อวา สมาชิกในครอบครัวของเราจะไมเอะอะโวยวาย หรือขึ้นเสียงกับคนอื่นที่ไมใชคนใน
ครอบครัวของเรา
84. แตละคนในครอบครัวต องรั บผิดชอบการกระทําของตนเอง สมาชิกในครอบครัวคนอื่นจะไม
ออกมาปกปอง หรือพูดแกตางให
85. สมาชิกในครอบครัวมักจะเปรียบเทียบความสําเร็จในการทํางาน หรือการเรียนของตนเองกับคนอื่น
ๆ
86. สมาชิกในครอบครัวชอบศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
87. กิจกรรมสวนใหญที่เกี่ยวกับความบันเทิงของครอบครัวของเราคือ ดูโทรทัศน หรือฟงวิทยุ
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88. สมาชิกในครอบครัวเชื่อวา หากใครทําบาปจะถูกลงโทษ
89. หลังจากสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารกันแลว เราก็ชวยกันลางจานทันที
90. สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะไมแยกจากกัน จะรวมใจกันเปนหนึ่งเดียว
-----------------สิ้นสุดการตอบแบบวัด-----------------
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การใหคะแนน

ดาน I

II

III
X

จริง X
--1---- ----2---- ----3----ไมจริง
X
จริง
X
--11--- ---12--- ---13---ไมจริง X
X
จริง X
X
--21--- ---22--- ---23---ไมจริง
X
จริง X
X
--31--- ---32--- ---33---ไมจริง
X
จริง
X
X
--41--- ---42--- ---43---ไมจริง X
จริง X
X
--51--- ---52--- ---53---ไมจริง
X
จริง
X
--61--- ---62--- ---63---ไมจริง X
X
จริง X
X
--71--- ---72--- ---73---ไมจริง
X
จริง X
X
--81--- ---82--- ---83---ไมจริง
X
รวม
คะแนน
ในแตละ
ดาน

IV

V
X

VI
X

VII

VIII
X

IX
X

X

---4----- ----5----- -----6----- ----7---- ----8----- -----9---- ---10---

X
X

X
X

X

X

X

--14---- ---15---- ----16----- ---17---- ---18----- ---19--- ---20---

X
X

X

X
X

X
X

--24---- ---25---- ----26----- ---27---- ---28----- ---29--- ---30---

X

X
X

X
X

X
X

X

--34---- ---35---- ----36----- ---37---- ---38----- ---39--- ---40---

X

X

X

X
X

X

--44---- ---45---- ----46----- ---47---- ---48----- ---49--- ---50---

X
X

X
X

X

X
X

--54---- ---55---- ----56----- ---57---- ---58----- ---59--- ---60---

X

X

X

X
X

X

x

--64---- ---65---- ----66----- ---67---- ---68----- ---69--- ---70---

x
X

X

X
X

X
X

--74---- ---75---- ----76----- ---77---- ---78----- ---79--- ---80---

X

X

X
X

X

X
X

X

--84---- ---85---- ----86----- ---87---- ---88----- ---89--- ---90---

X

X
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กระดาษคําตอบ

สภาพแวดลอมในครอบครัว

ดาน I
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

--1---- ----2---- ----3----- ---4----- ----5----- -----6----- ----7---- ----8----- -----9---- ---10----11--- ---12--- ---13---- --14---- ---15---- ----16----- ---17---- ---18----- ---19--- ---20----21--- ---22--- ---23---- --24---- ---25---- ----26----- ---27---- ---28----- ---29--- ---30----31--- ---32--- ---33---- --34---- ---35---- ----36----- ---37---- ---38----- ---39--- ---40----41--- ---42--- ---43---- --44---- ---45---- ----46----- ---47---- ---48----- ---49--- ---50----51--- ---52--- ---53---- --54---- ---55---- ----56----- ---57---- ---58----- ---59--- ---60----61--- ---62--- ---63---- --64---- ---65---- ----66----- ---67---- ---68----- ---69--- ---70----71--- ---72--- ---73---- --74---- ---75---- ----76----- ---77---- ---78----- ---79--- ---80----81--- ---82--- ---83---- --84---- ---85---- ----86----- ---87---- ---88----- ---89--- ---90---
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ตัวอยาง เมื่อตอบเสร็จแลว ใหรวมคะแนนแตละดาน ; การใหคะแนน ตอบตรงกับที่เฉลยให 1
คะแนน เชน ดานที่ 1 ใหรวมคะแนนขอ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 และ 81 ถารวมคะแนนดาน
1 ได 7 คะแนน (คะแนนดิบ) แลวนําไปเทียบกับเกณฑปกติ จะไดคะแนนมาตรฐาน T – score
เทากับ 53 ตอจากนั้นจึงนําไปเขียนเสนภาพในหนาถัดไป
เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑปกติ : สภาพแวดลอมในครอบครัว

คะแนนดิบ
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

I
68
64
60
57
53
49
46
42
38
34
31
27
23
20
16
12
9
5
1

คะแนนมาตรฐาน (T – Score)
ดาน
II
III
IV
V
73
81
70
72
70
78
66
69
66
75
62
66
63
73
57
63
60
70
53
60
57
67
49
56
54
65
45
53
50
62
41
50
47
59
36
47
44
56
32
44
41
54
28
41
37
51
24
38
34
48
20
35
31
46
15
32
28
43
11
28
25
40
7
25
21
38
3
22
18
35
19
15
32
16

คะแนนดิบ
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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คะแนนดิบ
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

VI
70
67
64
61
58
55
52
49
46
43
41
38
35
32
29
26
23
20
17

คะแนนมาตรฐาน (T – Score)
ดาน
VII VIII IX
X
70
72
70
76
67
69
67
73
64
67
64
70
62
64
61
67
59
62
59
65
56
59
56
62
53
56
53
59
51
54
50
56
48
51
48
54
45
49
45
51
43
46
42
48
40
44
40
45
37
41
37
43
35
39
34
40
32
36
31
37
29
34
29
34
27
31
26
32
24
29
23
29
21
26
20
26

คะแนนดิบ
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

55

เสนภาพ : สภาพแวดลอมในครอบครัว
คะแนนมาตรฐาน
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

ดานที่ I ความผูกพันใหการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ดานที่ II การแสดงความรูสึก
ดานที่ III ความขัดแยง การแสดงความโกรธและความกาวราว
ดานที่ IV ความเปนอิสระดานความคิด การตัดสินใจ
ดานที่ V การมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความสําเร็จดานการเรียน การทํางานรวมกัน
ดานที่ VI การมีความสนใจกิจกรรมการเมือง สังคม วัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมสรางปญญา
ดานที่ VII การมีกิจกรรมดานนันทนาการรวมกัน
ดานที่ VIII การเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา
ดานที่ IX ความสําคัญของการวางแผนงานเพื่อพัฒนาครอบครัว
ดานที่ X การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของครอบครัว
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การทําแผนที่ครอบครัว
นั ก บํ า บั ด จะต อ งทํ า แผนที่ ค รอบครั ว ซึ่ ง จะช ว ยให ใ ห ภ าพเบื้ อ งหลั ง ของสมาชิ ก แต ล ะคน
สามารถตรวจสอบการไหลของกระบวนการทางอารมณของครอบครัวที่เกิดขึ้น ในแตละรุนได ตาม
ตัวอยางแผนภูมิครอบครัว ( ทําเมื่อ พ.ศ. 2545) ดังตอไปนี้
สัญลักษณที่ใชในการทําแผนที่ครอบครัว
แทนเพศชาย
แทนเพศหญิง

แทน เพศชาย ติดสิ่งเสพติด
แทน เพศหญิง ติดสิ่งเสพติด

แทน เสียชีวิต

,

แทน แตงงานเมื่อ พศ. 2525
M 2525

18

16

10

ลูกสาวคนแรก อายุ 18 ป
ลูกชาย เปนลูกคนที่ 2 อายุ 16 ป
ลูกสาวคนที่ 3 เปนลูกที่ขอมาเลี้ยงอายุ 10 ป
เสน 3 เสน แทน รักผูกพันกันมาก
เสน 2 เสน แทน รักกัน

………………..

แทน
แทน

ขัดแยงกัน
หางเหินกัน
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MET 2540

แทน

รักกัน แตขัดแยงกัน

แทน

รักกันมาก แตขัดแยงกัน

แทน ชายและหญิง พบรักกันในป 2540
และอยูดวยกัน โดยไมจดทะเบียนสมรส

ภาพที่1 แผนที่ครอบครัวหรือแผนภูมิครอบครัว
จากแผนภูมิครอบครัว ทําใหทราบวา พอกับแมของผูรับการบําบัดแตงงานในพ.ศ.
2525 มีลูกสาวคนแรกในป พ.ศ. 2527 มีลูกสาวคนที่ 2 ในป พ.ศ. 2529 และลูกชายในปพ.ศ. 2532
พ อ กั บ แม มี ค วามใกล ชิ ด กั น มากแต ช อบทะเลาะกั น แม มี ค วามใกล ชิ ด สนิ ท สนมกั บ ลู ก ทุ ก คนดี
โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กจะมีความใกลชิดกันมากกวาพี่สาวทั้ง 2 คน สวนพอจะมีความใกลชิดกับลูก
สาวมากกวาลูกชายซึ่งติดยาเสพติดทําใหเกิดความขัดแยงกับพอมาก ตอมาในป พ.ศ. 2540 พอได
พบรักกับผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีความใกลชิดสนิทสนมกับพี่สาวของพอมากและมีลูกสาวดวยกัน 1 คน ซึ่ง
พอรักและผูกพันมาก จึงทําใหพอเกิดความขัดแยงกับแมและตาเปนอยางมาก เนื่องจากตารักและ
ผูกพันใกลชิดกับแมมาก
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การวาดภาพครอบครัว : วางกระดาษตามแนวนอน
คําสั่ง : ขอใหวาดภาพสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้งตัวคุณดวย และแตละคนกําลังทํา
อะไร พยายามวาดรูปทั้งคน อยาวาดรูปการตูนหรือวาดเปนแทง ๆ
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แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว
แบบประเมินนี้ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน มีจํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว มีทั้งหมด 4 หนา มีขอคําถามจํานวน 34 ขอ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูต อบแบบประเมิน
คําชีแ้ จง ขอความตอไปนี้เปนขอความสอบถามขอมูลสวนตัวของทาน เมื่อทานอานแลวให
เติมขอความลงใน
ชองวางหรือทําเครื่องหมาย / ลงในชอง หนาขอความตรงตามความเปนจริงของทานมากที่สดุ
ชื่อของทาน ………………………………นามสกุล……………………………………….
1. สถานภาพของทานในครอบครัว
พอ
แม
ลูก
2. อายุของทาน…….. ป
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ……..คน
5. ลักษณะครอบครัวประกอบดวย
ครอบครัวที่มีพอ แม และมีลูก 1-2 คน
ครอบครัวที่มีพอ แม และมีลูกมากกวา 2 คน
ครอบครัวที่มีพอ แม และญาติอยูรวมกัน
ครอบครัวที่มีแตพอและลูก
ครอบครัวที่มีแมและลูก
อื่นๆระบุ…………………………………………………………..
6. รายไดของครอบครัว………………………… บาทตอเดือน
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
อื่นๆระบุ………………………………………………………….
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความเขมแข็งของครอบครัว
คําชี้แจง ขอความตอไปนี้เปนสถานการณทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในทุกครอบครัว ขอใหทา น
พิจารณาแตละขอความ แลวตัดสินใจเลือกขอที่ตรงกับสถานการณภายในครอบครัวของทานมากที่สุด
แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นเพียงขอเดียว และกรุณาตอบใหครบทุกขอ แตละ
ชองมีความหมายดังนี้
จริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงอยางสม่าํ เสมอในครอบครัวของทาน
สวนใหญจริง หมายถึง ขอความนั้นเกิดขึ้นจริงหลายครั้งในครอบครัวของทาน
จริงบาง
หมายถึง ขอความนั้นเปนจริงบาง ไมจริงบางเปนครั้งคราวในครอบครัวของ
ทาน
จริงนอย
ไมจริงเลย

ขอ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

หมายถึง ขอความนั้นเปนจริงนอยมากในครอบครัวของทาน
หมายถึง ขอความนั้นไมเคยเกิดขึ้นในครอบครัวของทาน

สภาพครอบครัว

ดานสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัว
ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวไมคอยได
พูดคุย ปรึกษา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
เมื่อขาพเจามีปญหาอะไร ขาพเจาก็จะ
ปรึกษาคนในครอบครัว
ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันเสมอแมวาจะไมเห็นดวย
เมื่อครอบครัวของเราประสบปญหา
ทุกคนจะชวยกันแกไข
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตกลงกันวาทุกคน
มีอิสระที่จะกระทําหรือตัดสินใจดวยตนเอง
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัววางแผนรวมกัน
เกี่ยวกับอนาคตของครอบครัว

จริง
มากที่
สุด

สวน

จริง

ใหญ
จริง

บาง

จริง
นอย

ไม
จริง
เลย
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ขอ

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

สภาพครอบครัว
ดานการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัว
ขาพเจามักจะพูดตําหนิ หรือวิพากษวิจารณ
การกระทําของคนในครอบครัว
ขาพเจากับสมาชิกครอบครัวมักจะพูดขัดคอกัน
พูดแทรก และพูดไมเขาเรื่องเปนประจํา
บางครั้งคําพูดของขาพเจาก็มักไปทําราย
ความรูสึกของสมาชิกครอบครัวบางคน
เมื่อสมาชิกครอบครัวบางคนพูด หรือทําให
ขาพเจาไมพอใจ ขาพเจาจะไมพูดดวย
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางพูดจากันโดย
ใชคําพูด น้ําเสียงทีเ่ ขาใจกันและเปนกันเอง
ดานการปฏิบตั ิหนาที่ของสมาชิกครอบครัว
ขาพเจาปฎิบตั ิหนาทีต่ ามทีส่ มาชิกครอบครัว
ตกลงกัน
ขาพเจาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวตาง
ชวยกันกําหนดกฎเกณฑของครอบครัวเพื่อ
เปนแนวปฏิบตั ิรวมกัน
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางชวยกัน
ทํางานบานตามที่ตกลงกัน
กฎระเบียบตางๆ ของครอบครัวของเรา
สามารถยืดหยุนหรือเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมได
เมื่อขาพเจาหรือสมาชิกครอบครัวคนใดทําผิด
กฎระเบียบของครอบครัว ทุกคนจะตองถูกลง
โทษตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว

ดานบทบาทของสมาชิกครอบครัว
17.

ครอบครัวของขาพเจาจะชวยกันกําหนดบทบาและ
หนาที่ของสมาชิกแตละคน

จริง สวน
มากที่ ใหญ
สุด จริง

จริง
บาง

จริง
นอย

ไมจริง
เลย
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ขอ

18.

สภาพครอบครัว
ในฐานะที่ขาพเจาเปนสมาชิกของครอบครัว
ขาพเจาจะไมทําสิ่งใดใหทุกคนไมสบายใจ

26.

บทบาทหนาทีส่ ําคัญของขาพเจาในครอบครัวคือ
ปฎิบัติตัวใหเหมาะสมกับการเปนสมาชิกที่ดี
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางปฏิบตั หิ นาที่ ตาม
บทบาทของแตละคน
บางครั้งเมื่อสมาชิกของครอบครัวบางคนไม
อยูบาน ขาพเจาก็ทําหนาที่แทนได
ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิก
ครอบครัว
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางรักและหวงใยกัน
และกัน
ขาพเจาจะไตถามทุกขสขุ ของสมาชิกครอบครัวอยู
เสมอ
สวนมากขาพเจาและสมาชิกครอบครัวจะตางคน
ตางอยู ไมคอยเกี่ยวของกัน
เมื่อสมาชิกครอบครัวผิดหวัง ทอแท ขาพเจาจะ เขา
ไปพูดคุย และคอยใหกําลังใจ
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวไมเคยหวาดระแวงกัน

27.

ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิก
ครอบครัว (ตอ)

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

28.

29.

ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวตางใหความสําคัญ
ของกันและกัน
ถาสมาชิกในครอบครัวไมเขาใจความคิดความรูสึก
ของขาพเจา ขาพเจาจะพยายามชี้แจง เพื่อใหทุก
คนเขาใจกัน

จริง สวน
มากที่ ใหญ
สุด
จริง

จริง
บาง

จริง ไม
นอย จริง
เลย
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สภาพครอบครัว

ขอ

30.
31.
32.
33.
34.

จริง
มากที่
สุด

สวน
ใหญ
จริง

จริง
บาง

จริง
นอย

ไม
จริง
เลย

ดานการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกครอบครัว
ขาพเจาและสมาชิกครอบครัวพยายามหาเวลา

รับประทานอาหารรวมกัน อยางนอยสัปดาห
เวลาอยูบานขาพเจาและสมาชิกครอบครัวจะดู
โทรทัศนดวยกัน
ถามีโอกาสขาพเจาและสมาชิกครอบครัวจะไป
ทองเที่ยวดวยกัน
พอถึงวันเกิดของคนในครอบครัว ขาพเจาและ
ทุกคนในครอบครัวจะอวยพรใหเจาของวันเกิด

ถามีโอกาสขาพเจาและสมาชิกครอบครัว
จะชวนกันไปทําบุญ

ความเขมแข็งของครอบครัว มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้น 34 ขอ แบงเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ดานสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1-6
2. ดานการสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 7-11
3. ดานการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 12- 16
4. ดานบทบาทของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 17-21
5. ดานความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ
22-29
6. ดานการทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกครอบครัวมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 30-34
การใหคะแนน
จริงมากที่สุด
ขอความทางบวก
5
ขอความทางลบ
1

สวนใหญจริง
4
2

• ขอความทางลบไดแกขอ 1,7,8,9,10 และ 24
• ใหรวมคะแนนรายดาน
• และรวมคะแนนทุกขอ

จริงบาง
3
3

จริงนอยมาก
2
2

ไมจริงเลย
1
5
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วัตถุประสงคของการวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน มีสาระสําคัญดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง บาน ตนไม และรูปคน รวมทัง้ ลักษณะที่สําคัญอื่นๆ เชน
ขนาดของภาพ ความหนักเบาของเสนทีว่ าด การระบายภาพ การวางภาพ
2. เพื่อศึกษาความรูสึก และทัศนคติของผูวาด ที่มีตอ บุคคลสําคัญในชีวติ ของเขา หรือมี
ความรูสึกตอตนเอง
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเขาใจผูรับบริการที่เปนผูว าดมากยิง่ ขึ้น หามแปล
ความหมายของภาพใหผูรับบริการทราบ
วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน ประกอบดวย
1. อุปกรณ ประกอบดวย กระดาษขาว ไมมีเสน ขนาด 11“ X 8 ½ “ หรือ A-4
และดินสอ 2 บี พรอมยางลบ
2. การดําเนินการ
การวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน ใหผรู ับบริการวาดเปนรายบุคคลเพื่อสังเกต
พฤติกรรมการวาด การแสดงออกทางอารมณ - ความรูส ึกขณะวาด
3. คําสั่ง
ใหผูดําเนินการทดสอบ หรือผูบําบัด หรือนักจิตวิทยา วางกระดาษ A4 ตาม
แนวนอน แลวพูดกับ
ผูรับการทดสอบหรือผูรับบริการวา “ใหวาดรูปบาน 1 หลัง ตนไม 1 ตน และรูปคน
1 คน บน
กระดาษแผนนี้ พยายามวาดรูปคนทัง้ คน ไมวาดรูป การตูน และคนๆนัน้ กําลังทํา
อะไร“
การวิเคราะหการวาดภาพ บาน ตนไม และรูปคน มีสาระสําคัญดังนี้
1. บาน เปนสัญญลักษณสะทอนถึง ความรูสึกที่มีตอแมของผูวาด
2. ตนไม เปนสัญญลักษณสะทอนถึง ความรูสึกทีม่ ีตอพอของผูวาด
3. รูปคน สะทอน “ ความรูส ึกที่มีตอตนเอง “
4. ความเกี่ยวของของตําแหนง บาน ตนไม และรูปคน พิจารณาจากการวางตัวบุคคล
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การวางตัวบุคคล จะชี้ใหเห็นวา เขามีความใกลชิดหรือ ทําตัวใหเหมือน หรือ เลียนแบบ “
พอหรือแมมากกวากัน “
4.1 ถาวาดรูปคนไวตรงกลางของบานและตนไม แสดงวาผูวาดตองการไดรับการปกปอง
หรือ พยายามให
พอแมไดอยูรวมกัน หรือ พยายามประสานความรูสกึ ระหวาง พอ แม ลูก
4.2 เมื่อ พอหรือแม มีทาทีแสดงอํานาจ ภาพทีว่ าดจะแสดงที่ขนาดของภาพ โดย
เนนที่อัตราสวน
( ภาพใดขนาดใหญกวากัน )
4.2 เมื่อพอ แม มีลักษณะขัดแยงกัน หรือ มีอารมณความรูสกึ ที่ไมสนิทสนมกัน ไม
ใกลชิดกันกับ
ผูวาด
สัญลักษณทวี่ าดก็แยกออกจากกัน มีชองวางหางไกลกันมาก
สัญลักษณที่วาดที่ปรากฎบอยๆคือ ภาพคน
4.4 เมื่อพอหรือแมจากไปหรือเสียชีวิต
จะตัวเล็ก ภาพ
บาน ภาพตนไม จะมีขนาดเล็กและระยะไกลในแผนกระดาษ
5. ขนาดของภาพ
ถาวาดรูปคนขนาดใหญกวา บาน ตนไม แสดงวา
5.1 พลังอารมณของผูวาด มุง อยูภายในตนเอง หรือ
5.2 ผูวาด อาจมีความรูสึกไมอบอุน รูสึกวาตนเองมีขอบกพรองจึงพยายามจะชดเชย
ความรูสึกเหลานี้
เพื่อทําสิ่งหนึง่ สิ่งใดใหตัวเองสมบูรณขึ้น และเพื่อใหเขาใจตนเองมากยิง่ ขึ้นหรือ
5.3 ผูวาด อาจคอนขางเอาแตใจตนเอง หรือ ชอบโออวด จึงตองการ จัดการกับชีวิตที่เคย
ถูกบังคับโดยเสาะ
หาการแสดงออก
6. น้ําหนักของการวาดภาพวากดมากนอยเพียงใด
6.1 ถาวาดภาพ โดย กดหนักผิดปกติ แสดงถึง ผูวาด
- รูสึกเครียดมาก
- แสดงออกดวยความรุนแรง
- มีแนวโนมกาวราว หรือ
- มีความทะเยอทะยาน
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6.2 ถากดเบามาก แสดงถึง ผูวาดรูสึก
- ลังเล ไมแนใจ ขลาด กลัว ไมเด็ดขาด รูสึกไมปลอดภัย
- ไมคอยมีพลัง มีแนวโนมเศรา ทุกขใจ ซึมเศรา
- มีปญหาดานการปรับตัว
7. ถาแบงบานเปนหองๆ ชองๆ มีเสนขีดแบงความเปนสวนตัว
แสดงวา ผูว าด
- มีความรูสึกโดดเดี่ยว ตองการแยกตัว หลีกหนี
- มีความรูสึกวา ถูกทอดทิง้ ถูกปฏิเสธหรือไมไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
- มีความรูสึกกลัวบุคคลอื่น
- ปฏิเสธหรือยากที่จะยอมรับความรูสึกที่สําคัญๆ
- ไมตองการติดตอสื่อสารกับใคร
- พยายามปกปองตนเอง จากภัยรอบขาง
8. วาดรูปคนอยูในบาน แสดงวา ผูวาดตองการความปลอดภัย
9. วาดภาพ บาน ตนไม รูปคน อยูดานลางของแผนกระดาษ แสดงถึง ผูวาด มี ความรูสกึ
ดอย รูสึกสลดหดหู
กับชีวิต อยูอยางไรก็ขออยูอยางนัน้ หรือ ผูว าดรูสึกวา ชีวติ ครอบครัวของตนไมมนั่ คง
10. วาดภาพ เมฆมืดทึบ หมอก พายุ แสดงถึง ผูวาดมีความวิตกกังวลที่รุนแรง กลุมใจ
หนักใจไปหมด หรือ
กลัว หรือ มีจิตใจอารมณที่ไมสงบ รูสึกวุนวายใจ
11. วาดภาพกิ่งกานของตนไมวนอยูกับที่ แสดงถึง ชีวิตนี้ไมมที ี่ไป ไมรูจะทําอยางไร
12. วาดภาพกิ่งกานของตนไมลลู งมากๆ แสดงถึง คิดถึงแตอดีต ย้ําคิด คิดซ้ําๆ เจ็บปวด
เจ็บช้ําใจ คางใจ
คิดไมตก
13. วาดลําตน มีกงิ่ กานเจริญเติบโต ขยายใหญไปดานบนของลําตน แสดงถึง ผูวาดเปนคน
ที่มีชีวิตชีวา
มีความสนใจเพิ่มมากขึ้น เมือ่ อายุมากขึ้น
14. วาดตนไมที่มแี ตกิ่งกาน แหงตาย หรือวาดตนไมตาย แสดงถึงการจาก การตาย รูสกึ วา
ไมเหลืออะไรใน
ชีวิต
15. วาดตนไมที่ใบไมรวง แสดงถึง ผูวาดมีความเศราที่รุนแรงตอเนื่อง มีความเศราและ
น้ําตาที่สัมพันธกับ
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ความตาย หรือความสูญเสีย
16. วาดตนไม และมีผลไมหลนจากตน แสดงถึง บุคคลที่มีจติ ใจ มีความรูสึกวา ถูกทําลาย
ชื่อเสียง เกียรติยศ
17. วาดตนไม และมีผลไมบนตน แสดงวา ผูวาดปรารถนาจะกลับไปมีชีวติ ที่ไดรับการเลี้ยง
ดู ประคบประหงม เหมือนเมื่อตอนเด็กๆ
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แบบบันทึกการบําบัดครอบครัว
1. วันเดือนปที่สัมภาษณ ………………………………………………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล
……………………………………………………………………………
วัน เดือน ป เกิด
……………………………………………………………………………
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…
่ ………….ถนน……………..อําเภอ……………จังหวัด……………
โทรศัพท ……………………………………………………………………………………
สถานที่สามารถติดตอไดสะดวก ………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา …………………………………………………………………………………
อาชีพ ……………………………………………………………………………………………
รายไดตอเดือน …………………………………………………………………………………
3. สาเหตุท่มี าขอคําปรึกษา
มีผูแนะนําใหมา
มาดวยตนเอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………….
4. อาการสําคัญของผูรับการบําบัด(ตามที่ผูรับการบําบัดบอกในครัง้ แรกที่มารับบริการ)
คือ ………………………………………………………………………………………………..
อาการที่เปน : เปนมานานเพียงใด
เปน ๆ หาย ๆ
เปนมาเปนระยะเวลา ……………………ป…………………….เดือน
มีอาการเพิ่มขึ้น หรือ เทาเดิม
การนอน : นอนวันละประมาณ…………………………ชั่วโมง
:
นอนหลับสนิท
นอนไมคอยหลับ
การรับประทานอาหาร(รับประทานอะไรไดหรือไมได): ………………………………..
การพึ่งยา : ใชยาอะไรบาง
น้ําหนัก : หนัก……………….กิโลกรัม
:
น้ําหนักลด
น้ําหนักเพิ่ม
น้ําหนักคงที่
:
ความสูง……………….เซนติเมตร
อาการทางประสาท
หลอนทางหู
หลอนทางตา
ความถีข่ องอาการหลอนที่เกิดขึ้น (บอยเพียง)………………………..
ไมมีอาการหลง
อาการหลง
มีอาการหลง
ความถีข่ องอาการหลงที่เกิดขึ้น(บอยเพียงใด)………………………….
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5.ความเปนมาของปญหาที่มาขอรับการ
บําบัด:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
6. ลักษณะทั่วไปของผูรับการบําบัดหรือผูปวย
รูปราง:………………………………………………………………………………………
การแสดงออกทาง,สีหนา ทาทาง:…………………………………………………………
การพูด:…………………………………………………………………………………….
การแตงกาย:……………………………………………………………………………….
7. ประวัติการศึกษา
ผลการเรียนอยูในระดับ……………………………….คะแนนเฉลี่ยเทากับ………………
รูสึกอยางไรกับผลการเรียน
พอใจ
ไมพอใจ
อยากเรียนตอ
ชอบวิชาใดมากที่สุด………………………………….เพราะอะไร………………………..
ไมชอบวิชาใดมากที่สุด………………………………เพราะอะไร…………………………
8. ประวัติสุขภาพ
ปจจุบันมีสุขภาพอยางไร
แข็งแรง
ไมคอยแข็งแรง
ปวยบอย
9. ประวัติทางสังคม
ชอบเขาสังคม
ชอบสันโดษ
มีเพื่อนสนิทกี่คน…………………….
เพื่อนคนที่สนิทที่สุด คือ 1……………………………
2……………………………
3……………………………
มีเพื่อตางเพศหรือไม
ไมมี
มี
ถามี ชื่ออะไร………………………….
สนิทกับเพื่อนตางเพศ มากเพียงใด……………………………….
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10. ประวัติครอบครัว
บิดา ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..อายุ……………….ป
สถานภาพ………………………………………การศึกษา……………………………….
ศาสนา…………..อาชีพ………………………รายไดประมาณ…………….บาท/เดือน
บุคลิกภาพ………………………………………………………………………………….
มารดา ชื่อ-นามสกุล……………………………………………….อายุ…….…………..ป
สถานภาพ……………………………………….การศึกษา……………………...
ศาสนา…………..อาชีพ…………………รายไดประมาณ……….…บาท/เดือน
บุคลิกภาพ……….……………………………………………………………….
ผูรับการบําบัด เปนบุตร หรือธิดา คนที่………………………………
มีพี่……………….คน มีนอง……………….คน
บุคลิกภาพของพี่แตละคน……………………………………………….
……………………………………………………………………………
บุคลิกภาพของนองแตละคน…………………………………………….
……………………………………………………………………………
ความสัมพันธระหวางผูรับการบําบัดกับพีน่ องแตละคน………………..
……………………………………………………………………………
ผูรับการบําบัดสนิทกับพี่หรือนองคนไหนบาง……………………….…
……………………………………………………………………………
ผูรับการบําบัดสนิทกับบิดามากนอยเพียงใด……………………………
……………………………………………………………………………
ผูรับการบําบัดสนิทกับมารดามากนอยเพียงใด……………………….
……………………………………………………………………………
ความรูสึกตอบิดา…………………………………………………………
ความรูสึกตอมารดา………………………………………………………
เหตุการณที่ผรู ับการบําบัดประทับใจครอบครัว…………………………
เหตุการณที่ผรู ับการบําบัดรูสึกสะเทือนใจเกี่ยวกับครอบครัว………….
……………………………………………………………………………
12. ประวัติในอดีตของผูรับการบําบัด
ชีวติ ในวัยเด็ก……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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เหตุการณที่ประทับใจในวัยเด็ก/เหตุการณที่ไมสบายใจในวัยเด็ก…….
……………………………………………………………………………
ชีวติ ในวัยรุน…………………………………………………………….
เหตุการณที่ประทับใจในวัยรุน/เหตุการณที่ไมสบายใจในวัยรุน………..
……………………………………………………………………………
13. ประวัติการติดสิ่งเสพติด
สิ่งเสพติดที่เสพคือ…………………………………………………………………
ระยะเวลาที่เสพ เสพมานานเพียงใด…………….ป……………..เดือน……….วัน
ไดไปรับการบําบัดที่ใดบาง…………………………………………………………
ผลการบําบัด………………………………………………………………………
14. ประวัติทางเพศ………………………………………………………………………………….
15. สรุปผลการสัมภาษณ
อาการสําคัญ.. ……………………………………………………………………
การวินิจฉัย……………………………………………………………………….
การใหความชวยเหลือ……………………………………………………………
การสงตอเพื่อการบําบัด/ใหคําปรึกษา……………………………………………
การวางแผนการบําบัด: ………………………………………………………….
นัดครั้งตอไป วันที…
่ ……………เดือน……………….พศ…………………….
ลงชื่อ…………..……………………………
(นางสาว นาง นาย………………….)
ผูบําบัด
วันที…
่ ……เดือน……….…..พศ.

