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ค�ำน�ำ
คู่มือการจัดกิจกรรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน
ตามโครงการวิจยั เรือ่ งผลของโปรแกรมการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยแอมเฟตามีน
(Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Depression in Amphetamine-Type Stimulants
(ATS) patients) มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและบอกเล่าวิธีการ ขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มบ�ำบัด
โดยใช้เทคนิคและทักษะต่างๆ ของทฤษฎีการบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมที่ผู้วิจัยได้ผ่านการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 รู้ทันอารมณ์เศร้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บ�ำบัดกับผู้ป่วย กิจกรรมที่ 2 รู้ทันความคิด เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ
ความคิด ความรู้สึก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอัตโนมัติด้านลบที่ส่งผลต่อ
ภาวะซึมเศร้า กิจกรรมที่ 3 การปรับพฤติกรรมเพือ่ ลดอารมณ์ซมึ เศร้า เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจ และเห็น
ประโยชน์ของกิจกรรมทีก่ ระท�ำเพือ่ ลดอารมณ์ซมึ เศร้า กิจกรรมที่ 4 ความคิดทีน่ �ำสูอ่ ารมณ์ซมึ เศร้า จัดขึน้ เพือ่ ให้
ผู้ป่วยเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยาทางร่างกายและพฤติกรรม รู้จักการแยกแยะ
ลักษณะของความคิดทัง้ ทีท่ �ำให้เกิดและไม่ท�ำให้เกิดอารมณ์ซมึ เศร้าพร้อมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นความคิดทีน่ �ำสู่
อารมณ์เศร้า กิจกรรมที่ 5 การปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อลดอารมณ์เศร้า เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยรู้จักการ
ประเมินความคิดอัตโนมัติที่น�ำสู่อารมณ์ซึมเศร้า รู้จักวิธีการคิดและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อน�ำสู่ภาวะ
อารมณ์ที่สมดุล กิจกรรมที่ 6 การเผชิญและแก้ไขปัญหา 1 เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และพิจารณา
ข้อดี - ข้อเสียของการแก้ไขปัญหา สามารถระบุปญ
ั หาและวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้ถกู ต้อง กิจกรรมที่ 7 การ
เผชิญและแก้ไขปัญหา 2 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยระบุปัญหาสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
เผชิญและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง กิจกรรมที่ 8 ภาวะซึมเศร้า...เราจัดการได้ เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการจัดการ
กับภาวะซึมเศร้า วางแผนในการปรับตัวเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าซ�้ำ กิจกรรมที่ 9
ฉันเลือกที่จะ...ชนะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา รู้จักการ
วางแผนในการน�ำความรู้ไปใช้เพื่อลดภาวะซึมเศร้า ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและลดการกลับไปเสพติดซ�ำ้
โดยกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เมื่อผู้ป่วยผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ผู้ป่วย
จะสามารถลดภาวะซึมเศร้าและปรับตัวอยู่ในสังคม
ขอกราบขอบพระคุณผู้อ�ำนวยการสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา รัชชุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษาตลอดระยะเวลา
ด�ำเนินการวิจัย ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนคู่มือนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณความดีและ
ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ขออุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บุพการี ครู อาจารย์และผู้มี
พระคุณทุกท่าน หากคูม่ อื ฉบับนีม้ ขี อ้ บกพร่องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับเพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
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1
บทที่ 1
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ความหมายของภาวะซึมเศร้า (Depression)
เบ็ค (Beck, 1997) อธิบายความหมายของภาวะซึมเศร้าตามแนวคิดทฤษฎีปัญญานิยม ว่าเป็นความ
เบี่ยงเบนทางด้านอารมณ์ ความคิด แรงจูงใจ ด้านร่างกายและพฤติกรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัย 3 ประการ คือ
ความคิดอัตโนมัติทางลบ (Cognitive Triad) โครงสร้างความคิด (Schema) หรือความเชื่อ (Belief) และ
ความคิดที่บิดเบือน (Cognitive Errors) มีความเชื่อมโยงกันในการเกิดภาวะซึมเศร้า กล่าวคือ ผู้ที่เกิดภาวะ
ซึมเศร้าจะมีโครงสร้างทางความคิดที่บิดเบือนหรือมีความเชื่อที่ไร้เหตุผลแอบแฝงอยู่ในตัว และจะถูกกระตุ้น
เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤติของชีวิต ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่บุคคลเคยประสบมาใน
อดีต โครงสร้างความคิดที่บิดเบือนหรือความเชื่อที่ไร้เหตุผลจะประเมินและแปลผลเหตุการณ์นั้นไปในทางลบ
ร่วมกับการเผชิญปัญหาและได้รับผลกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤติกระตุ้นให้เกิด ความคิดอัตโนมัติในทางลบ
ต่อตนเอง ต่อเหตุการณ์ที่เผชิญและอนาคต เมื่อบุคคลมีภ าวะซึมเศร้ามากขึ้นก็มีผ ลย้อนกลั บทาให้ เกิด
ความคิดอัตโนมัติทางลบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อที่มีเหตุผลลดลงและทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งแสดงอาการสาคัญใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านอารมณ์ (Emotional) บุคคลมีอารมณ์เศร้า มีความรู้สึกด้านลบต่อตนเอง ความพึงพอใจใน
ตนเองลดลง สูญเสียความผูกพันทางอารมณ์ ร้องไห้ง่ายกว่าปกติ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความร่าเริงต่างๆ
ลดลง
2. ด้านปัญญา (Cognitive) บุคคลมีการประเมินตนเองต่า เช่น คิดว่าตนเองล้มเหลวทาอะไรไม่
สาเร็จ ไม่มีความสามารถ มองโลกในแง่ร้าย มีความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตในทางลบ รู้ สึกสิ้นหวัง มีการ
ตาหนิและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง หรือรู้สึกว่าตนเองจะต้องถูกตาหนิและลงโทษ ขาดความมั่นใจในตนเอง
มีความยากลาบากในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองไม่ตรงกับความเป็นจริง
ทาให้มองภาพลักษณ์ตนเองบิดเบือนไป
3. ด้านแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อบุคคลเริ่มมีภ าวะซึมเศร้าเกิดขึ้นนั้น บุคคลจะมีความคิด
การเคลื่อนไหว ตลอดจนการพูดเชื่องช้า ความสนใจในสิ่งต่างๆ ลดลง ไม่กระตือรือร้นในชีวิต บุคคลรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้แต่ไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดการได้จึงทาให้เกิดความกังวลใจมากขึ้น เพราะไม่ทราบสาเหตุ
และจะพยายามฝืนตัวเองในการกระทาต่างๆ แต่ก็ทาไม่ได้ ประกอบกับความจาและสมาธิลดลง มีความ
ต้องการพึ่งพาผู้อื่นสูงจึงทาให้บุคคลขาดแรงจูงใจที่จะทาสิ่งต่างๆต่อไป ส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยง่าย แยกตัวจาก
สังคมทาให้เกิดความคิดอยากตายได้
4. ด้านร่างกาย (Physical) บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า มักมีอาการเหล่านี้ คือ อยากทานอาหารลดลง
น้าหนักลด หรืออาจรับประทานอาหารมากขึ้นน้าหนักเพิ่ม นอนหลับยาก แบบแผนการนอนผิดปกติ ขาด
ความสนใจเรื่องเพศ เพราะเชื่อว่าตนเองเจ็บป่วยทางกาย เนื่องจากผู้มีอาการซึมเศร้ามักมีอาการทางกายร่วม
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ปวดท้อองงท้ท้อองอืงอืดด อาหารไม่ยย่ออยย ปวดศีรษะ และ
เจ็บหน้าอก เป็นต้น บางคนรู้สึกว่าน้าหนักลดลง ผู้ป่วยจะบ่นว่าเพลียมากจนไม่อยากเคลื่อนไหว
อุบล ก๋องแก้ว (2547) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลในภาวะปกติ
ซึ่งเป็นการแสดงออกของการเสียสมดุลทางอารมณ์ มีอาการดังนี้ ซึมเศร้า หงุดหงิด รู้สึกหมดความสนใจในสิ่ง
ต่างๆ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลียไม่มีแรง ความคิดและการเคลื่อนไหวช้าลง หรือพลุ่งพล่านกระวน
กระวาย รู้สึกไร้ค่า ตาหนิตนเองมากผิดปกติ สมาธิเสีย มีความคิดอยากตาย ถ้ามีอาการดังกล่าวตลอดเวลา
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สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (Ranna Parekh, 2015) กล่าวถึง การวินิจฉัยความผิดปกติทางอารมณ์
ชนิดซึมเศร้าว่า มีอาการตั้งแต่ 5 อาการ ใน 9 อาการ โดยมีอาการดังกล่าวนาน 2 สัปดาห์ และมีอาการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไปจากแต่ก่อน โดยมีอาการอย่างน้อย 1 ข้อของ 1) อารมณ์ซึมเศร้า และ 2) เบื่อ
หน่ายไม่มีความสุข ภาวะซึมเศร้ามีระดับตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรง โดยมีอาการ 9 ข้อ ดังนี้
1) มีอารมณ์ซึมเศร้าส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน ได้จากการบอกเล่า จากการสังเกต
2) มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ลดลงเป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน
3) มี น้ าหนั กลดโดยไม่ ได้ควบคุม หรือมีน้าหนักเพิ่ มขึ้นอย่ างมีความส าคั ญ (เพิ่มมากกว่ า
ร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีการเบื่ออาหาร หรือเจริญอาหารแทบทุกวัน
4) นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน
5) มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น หรือมีการเคลื่อนไหวลดลงแทบทุกวัน
6) อ่อนเพลีย แทบทุกวัน
7) รู้สึกตนเองไร้ค่า รู้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสม หรือมากเกินควร
8) สมาธิเสีย ความสามารถในการคิดลดลง หรือมีความลาบากในการตัดสินใจ
9) คิดเรื่องการตาย หรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ภาวะซึมเศร้ามีความหมายที่คล้ายกันมากจึงสรุปได้ว่า ภาวะ
ซึมเศร้า หมายถึง อาการแสดงที่มีการเบี่ยงเบนทางด้านอารมณ์ ความคิดและการรับรู้ซึ่งนาไปสู่การเบี่ยงเบน
ทางด้านร่างกาย และหรือพฤติกรรม เช่น มีอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ รู้สึกไร้ค่า หมดหวัง มีความคิดอัตโนมัติ
ด้านลบต่อตนเอง ต่อโลกและต่ออนาคต มีอาการเบื่ออาหาร นอนไม่ห ลั บและขาดความสนใจเรื่องเพศ
อาการสาคัญของภาวะซึมเศร้าคือ อารมณ์ลดลง มองสิ่งต่างๆในแง่ร้าย ตาหนิตนเอง เคลื่อนไหวช้าลงหรือเร็ว
มากขึ้น สมาธิสั้น มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยอาการดังกล่าวอาจเกิดตลอดเวลาและหรือมีอาการตั้งแต่ 2 สัปดาห์
ขึ้นไป จนมีผลกระทบต่อการงาน และกิจวัตรประจาวัน
ระดับของภาวะซึมเศร้า
จากความหมายของภาวะซึมเศร้าตามแนวคิดของเบ็ค (Beck, 1967) ให้ความสาคัญในส่วนของอาการ
และอาการแสดงของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าทั้งด้านอารมณ์ ปัญญา แรงจูงใจ และด้านร่างกาย โดยได้แบ่งระดับ
ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าเป็น 4 ระดับ (หยาดชล ทวีธนาวณิชย์, 2557) ดังนี้
1. ไม่มีภาวะซึมเศร้า (Normal Depression) จากการศึกษาของเบ็ค พบว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า มีอารมณ์ความรู้สึกใน 3 ส่วน คือ มีอารมณ์เศร้าหรือไม่มีความสุขเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 23) รู้สึกไม่
ชอบตนเองเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 37) และความรู้สึกไม่พอใจบางครั้ง (ร้อยละ 35)
2. ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย (Mild Depression) เป็นภาวะอารมณ์ที่ไม่สดชื่นแจ่มใส
มีอารมณ์เศร้า เหงาชั่วคราว ซึ่งบุคคลทั่วไปก็รู้สึกได้ บางครั้งมีสาเหตุเพียงพอ บางครั้งก็ไม่มีสาเหตุใดๆ มักจะมี
การเปรี ยบเที ยบตนเองกั บผู้ อื่ น เริ่ มรู้ สึ กไม่ ชอบตนเอง มี ความกระตื อรื อร้นลดลง รู ปแบบการนอนหลั บ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลับยากกว่าปกติ มีความต้องการทางเพศลดลง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ กลัวการตัดสินใจ
ผิดพลาด
3. ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง (Moderate Depression) อาการในระยะนี้จะรุนแรงขึ้น
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน แต่ยังสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์
มีอารมณ์เศร้ามากขึ้น รู้สึกไม่ มีความสุข มักตาหนิตนเอง รู้สึกตนเองไร้ค่า เป็นคนไม่มีความสามารถ คิดว่า
ตนเองเป็นคนไม่ดี ไม่มีความภูมิใจในตนเอง หงุดหงิดและโกรธง่าย ร้องไห้ง่าย บางครั้งวิตกกังวล ขาดสมาธิ
มีความคิดลังเล บางครั้งอาจมีความคิดฆ่าตัวตาย มีอาการแสดงออกทางกาย เช่น ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจ

4

4

ไม่สะดวก เบื่ออาหาร มีความต้องการอยากรับประทานอาหารลดลงหรือเพิ่มมากขึ้น ไม่สนใจตนเอง มีการ
เคลื่อนไหวช้าลง บางคนจะมีความกระวนกระวาย มีอาการย้าคิดย้าทา การพูดลาบาก บางครั้งไม่พูด ขาด
ความมั่นใจในตนเอง มีการตัดสินใจลาบากแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เริ่มมีก ารแยกตัวออกจากสังคม ไม่สนใจทา
กิจวัตรประจาวัน
4. ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง (Severe Depression) เป็นภาวะที่มีอารมณ์ซึมเศร้า
ตลอดเวลาและเป็นอยู่นานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และพฤติกรรม
อย่างชัดเจน เช่น รู้สึกเศร้ามาก รู้สึกหมดหวัง ทุกข์ทรมาน ไม่มีความสุข ไม่อยากมีชีวิตอยู่ มักจะดูถูกตนเอง
คิดว่าตนเองไร้คุณค่า ไม่มีประโยชน์ตลอดเวลา ขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการเคลื่อนไหวลดลง
การพูดช้าลง เงียบขรึม บางรายอาจมีผุดลุกผุดนั่ง ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับนี้จะไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ได้ และมักจะถอนตัวจากโลกความเป็นจริงไม่ยอมเข้าสังคม ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม มีความคิดฆ่าตัวตายหรือ
พยายามฆ่าตัวตายเนื่องจากความคิดที่หลงผิด หรืออาการประสาทหลอน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอาการแสดงออกของภาวะซึมเศร้านั้น เป็นการแสดงออกทั้งด้าน
อารมณ์ ปัญญา แรงจูงใจและด้านร่างกาย มีได้ตั้งแต่ระดับปกติจนถึงระดับรุนแรง สามารถประเมินได้ด้วย
การสังเกต การสัมภาษณ์และการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
จากการสารวจขององค์การอนามัยโลกใน พ.ศ. 2558 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยภาวะซึมเศร้าจานวน 350
ล้านคนทั่วโลก และพบว่าภาวะนี้ยังเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพของประชากรโลกด้วย ปัจจุบันจัดลาดับ
ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของปีสุขภาวะที่สูญเสีย หรือ DALYs (Disability Adjusted Life Years:
DALYs ซึ่งเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ หรือ
ช่องว่างสุขภาพ (Health Gap) โดยแสดงถึงจานวนปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร (Years of Life
Lost – YLL) รวมกับจานวนปีที่มีชีวิตอยู่กับความบกพร่องทางสุขภาพ (Years Life with Disability - YLD)
ในประชากรช่วงอายุ 15 - 44 ปีทั่วโลกมีอัตราความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 2 – 10
ในประเทศไทยจากผลการสารวจพบว่าความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ของประชากรไทยในพ.ศ.
2554 คิดเป็น 10.6 ล้านปี โดยเพศชายมีความสูญเสียมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.3 เท่า เพศชายมีความ
สูญเสียประมาณ 6.1 ล้านปี และหญิง 4.5 ล้านปี ภาวะซึมเศร้าเป็นอันดับ 12 ของการสูญเสียสุขภาวะใน
เพศชายคิดเป็น ร้อยละ 2.1 และเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 5.4
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ภาวะซึมเศร้า อาจเกิดจากความเสียหายของสมองซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคเส้นเลือดแข็งตัว
ผิดปกติ/โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Arteriosclerosis) โรคเส้นเลือดอุดตันหรือแตกในสมอง/โรคหลอดเลือด
สมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก โรคสมองซึ่งเกิดภายหลังอุบัติเหตุทางสมอง โรคเนื้องอกสมองหรือ
โรคทางสมองที่มอี าการซึมเศร้าร่วมกับภาวะจิตเภทและลมชัก นอกจากนี้ความผิดปกติทางกายอื่นๆก็อาจทา
ให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ เช่น โรคตับอักเสบ โรคหัวใจ และหลอดเลือดโรคพาร์กินสัน โรคภูมิแพ้ตนเอง (SLE:
Systemic LupusEry thematosus) เป็นต้น รวมถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดเช่น ยา Corticosteroid,
Propranolol และยาเสพติดบางประเภท ซึ่งมีผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในบางคนได้ เป็นต้น
2. สาเหตุด้านจิตใจ (Psychological cause) สาเหตุอื่นๆ ด้านจิตใจ เช่น การสูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รัก ผิดหวังในชีวิต ล้มเหลว ผิดพลาด มีความโกรธแค้นแล้วระบายออกไม่ได้จึงย้อนมากดดันรู้สึกผิดใน
ตนเอง มีความคิดลบ มีความคิดบิดเบือน ไม่มีใครช่วยเหลือได้ ไม่มีความหวังแล้ ว เป็นต้น บุคคลบางคนมี
แนวโน้ ม เกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า ได้ ม ากกว่ า ผู้ อื่ น แม้ ว่ า ลั ก ษณะภายนอกจะเป็ น มี บุ ค ลิ ก ภาพมั่ น คง มี ค วาม
ทะเยอทะยาน มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความประพฤติดี แต่บุคคลนั้นอาจมีสภาพจิตใจระดับลึกที่มีความ
ลังเลสับสนและขาดความมั่นใจ จึงมีแนวโน้มจะเกิดภาวะนี้ได้โ ดยผู้เกิดภาวะซึมเศร้านี้ต้องประสบกับ ภาวะ
เหตุการณ์รุ น แรงบางอย่ างในชีวิตที่ตนเองไม่ส ามารถจัดการได้ ซึ่ งอาจมีส าเหตุจากครอบครัวตึง เครียด
สะเทือนใจอย่างมาก ถูกคาดหวังสูง ถูกบีบคั้นอย่างมาก การหย่าร้าง ความสูญเสีย เป็นต้น
3. สาเหตุด้านสังคม (Social cause) ความกดดันจากสังคมหรือเศรษฐกิจเป็นเวลานานหรือการที่
บุคคลไม่สามารถทาได้ตามการคาดหวังของสังคม หรือประคับประคองเศรษฐกิจของตนให้เสถียรได้
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีการบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT)

แนวคิดของการบ
ของการบ�ำบั
ความคิดดและพฤติ
และพฤติกกรรม
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นความคิ
ตัวเอง และโลกที
และโลกที่เ่เขาอยู
ขาอยู่ ่ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภภาษิ
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กกังงวล
วลต่ต่ต่อออมาจึ
มาจึงงพังพัพัฒฒฒนาและน
นาและน�ำไปใช้
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งขวางขึ้น้นนี(นีนีนนั ันและด
และ
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รรมที
สอดคล้อองกั
แนวคิดของเธียรชัย งามทิพย์วัฒนา (2549) ทีที่ก่กล่ล่าาวว่
วว่า CBT
CBT เป็เป็นนการบ
การบ�ำบั
ทางจิตตใจและพฤติ
ใจและพฤติกรรมที่เป็นผล
าบัดดทางจิ
มาจากกระบวนการคิดที่ผิดปกติ หรือคิดในแง่ลบ (Negative
(Negative cognition)
cognition) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิด อารมณ์ และพฤติ
และพฤติกกรรมในลั
รรมในลักกษณะที
ษณะที่เ่เชื่อมโยงกัน การบ
การบ�ำบั
าบัดดจึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักถึง
ความคิดด้านลบ และเปลี
และเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึง
สรุปได้ว่า การบ
การบ�ำบั
หมายถึง วิวิธธีกีการบ
ารบ�ำบั
าบั ดความคิดและพฤติกรรม หมายถึ
าบั ดรูปแบบหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนความคิด ความ
เชื่อและการรับรูของบุคคลซึ่งมีกระบวนการคิดที่บิดเบือน หรือคิดในด้านลบให้มีความคิดที่ตรงตามความ
เป็นจริง และมีเหตุผลเชิงบวกเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อ
จัดการความคิดและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา และน
และน�ำไปสู
าไปสู่พฤติกรรมที่ปลอดการใช้ยาเสพติด
การบาบัดรูปแบบนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมเป็นหลักโดยบิดา
ของแนวคิดนี้ คือเอรอน ที เบค (Aaron T. Beck) ได้นาส่วนความคิด (Cognitive) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การทา CBT ซึ่งแตกต่างจาก Behavior Therapy ในสมัยก่อนที่กล่าวถึงพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวโดยละเลย
ความคิดที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน แม้จุดเริ่มต้นของ CBT จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่ถือว่า CBT มีแนวคิดที่
ใกล้เคียงกับพุทธศาสนามากในส่วนของการรับรู้ตน มีสติ การจัดการกับตัวตน และความคิดของตนเอง
ในยุคแรกมีการนา Cognitive Therapy มาใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Depression) คุณลักษณะที่
สาคัญของ CBT คือมีลักษณะเป็นโครงสร้าง (Structure) ซึ่งต่างจาก Psychoanalysis เพราะ CBT ใช้เวลา
สั้นกว่าและเน้นที่ปัจจุบัน ไม่ได้ค้นกลับไปยังปมที่มีมาตั้งแต่อดีต (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, 2556)
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ตัวแบบต่างๆ ของการบาบัดด้วย CBT (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, 2556)
1. Common Sense model เป็นแนวคิดดั้งเดิมที่เชื่อตามสามัญสานึกของคนโดยทั่วไปว่า
เหตุการณ์ (Event) บางอย่างจะทาให้เกิดอารมณ์ (Emotion) บางอย่างขึ้น เช่น การถูกล็อตเตอรี่ย่อมทาให้
คนดีใจ คือตัวเหตุการณ์เองที่ทาให้เราเกิดความรู้สึก แต่ความเป็นจริงในชีวิตเราอาจไม่ตรงไปตรงมาเช่นนั้น
เพราะเหตุการณ์เดียวกันอาจทาให้คนรู้สึกแตกต่างกันได้ กล่าวคือ คนถูกล็อตเตอรี่อาจกังวลแทนที่จะดีใจก็
ได้ เช่น กังวลว่าจะจัดการกับญาติและคนรู้จัก (และไม่รู้จัก) จานวนมากที่มาขอเงินอย่างไรดีหรืออาจเกิด
ความกลัวว่าล็อตเตอรี่จะหาย กลัวถูกโจรที่รู้ข่าวจะมาปล้น เป็นต้น Aaron Beck มักยกตัวอย่างว่า สมมติเรา
นอนอยู่ในบ้าน แล้วได้ยินเสียงดังโครมที่หลังคา อารมณ์ที่เกิด คือ อาจตกใจกลัว ซึ่งการตกใจกลัว เป็นเพราะ
ความคิดของเราที่คิดว่า เสียงดังนั้นอาจเกิดจากขโมยหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นเรื่องอันตรายอื่นๆ แต่หากเราคิดว่า
เป็นมะพร้าวหล่นใส่หลังคา หรือแมวกระโดดลงมาจากกิ่งไม้เราก็อาจจะไม่กลัว การตีความเหตุการณ์ซึ่งก็คือ
ความคิดของเราต่อเหตุการณ์นั้นจึ งเป็นสิ่งที่ บอกความรู้สึ ก ดังนั้นในสถานการณ์หรือเหตุการณ์เดียวกัน
ความคิดที่เราให้ความหมายหรือตีความเหตุการณ์นั้นๆ เป็นสิ่งสาคัญที่จะบอกความหมายของเหตุการณ์
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกันความรู้สึกจึงต่างกันดังภาพที่ 1
Event

Emotion

ภาพที่ 1 Common Sense Model
2. Cognitive model อธิบายว่าเนื่องจากเหตุการณ์มีผลทาให้เกิดอารมณ์ แต่ในระหว่างกลางก่อนที่
จะเกิดอารมณ์ จะมีสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นก่อน คือ ความคิด ซึ่งความคิดจะทาให้ เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน เช่น
เหตุการณ์มะพร้าวตกใส่หลังคาบ้า นแล้วเกิดเสียงดัง ถ้าอารมณ์คือกลัว ความคิดที่เกิดอาจคิดว่า “ต้องเป็น
ขโมยขึ้นบ้านแน่ ๆ” แต่ถ้าอารมณ์ คือ เฉยๆ ความคิดที่อาจเกิดขึ้นคือ คิดว่า “เจ้าเหมียวเอ๊ย....” ดังนั้นจึง
ถือได้ว่าความคิดคือตัวที่ทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาดังภาพที่ 2
Cognition
Event

Emotion

ภาพที่ 2 Cognitive Model

3. Beck’s
Beck’sCognitive
Cognitive Model
Model เป็นแนวคิดของเบคที่อธิบายจากเหตุการณ์ (Situation)
(Situation)ทีที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นจะจะ
นำน�าไปสู
ไปสู่ความคิดอัตโนมัติ (Automatic
(Automatic Thoughts) แล้วททำาให้
�ให้เกิดอารมณ์
อารมณ์ (Emotion)
(Emotion)ขึขึ้น้นมา
มานอกจากท
นอกจากทำาให้
�ให้เกิเกิดด
อารมณ์แล้วยังมีพฤติกรรม
และอาการทางร่างกาย (Physiology)
(Physiology)ด้ด้ววยยซึ่ซึงพฤติ
่งพฤติกกรรมในช่
รรมในช่ววงทีงที่เกิ่เกิดด
รรม (Behavior) และอาการทางร่
อารมณ์จจะมี
ะมีพพฤติ
ฤติกกรรมที
รรมที่ส่สอดคล้
อดคล้องกั
องกับอารมณ์
บอารมณ์
มีอารมณ์
ก็อพาจมี
ฤติกรรมไม่
กล้าออกจากห้
นั้นนั้นเช่นเช่มีนอารมณ์
กลัวกก็ลัอวาจมี
ฤติพกรรมไม่
กล้าออกจากห้
อง ด้วอยง
ด้ความคิ
วยความคิ
ทีส่ อดคล้
น “ออกไปต้
องเจอโจรแน่
” และมี
อาการแสดงออกทางร่
างกายที
ย่ นแปลงไปด้วยวยเช่เช่นน
ดที่สดอดคล้
องเช่อนงเช่“ออกไปต้
องเจอโจรแน่
” และมี
อาการแสดงออกทางร่
างกายที
่เปลีเ่ ปลี
่ยนแปลงไปด้
หั ว ใจเต้ น เร็ ว มื อ เย็ น เหงื
เหงื่ อ่ อออก
ออก เป็เป็นนต้ต้นน ซึซึ่ ง่ งเป็เป็นนอาการทางกายที
อาการทางกายที่ เ กิ่ เ กิดดขึขึ้ น้ นโดยระบบประสาทอั
โดยระบบประสาทอัตตโนมั
โนมัตติ ิ
sympathetic
กล่าาวโดยสรุ
วโดยสรุปปก็ก็คคืออื เมืเมื่ออ่ เกิเกิดดเหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ขขึ้นนึ้ บุบุคคคลจะเกิ
คลจะเกิดดความคิ
ความคิดดอัอัตตโนมั
โนมัตติ และส่
ิ และส่งงผลให้
ผลให้เกิเกิดดอารมณ์
อารมณ์
sympathetic กล่
พฤติกรรม และสภาพร่
และสภาพร่าางกายที
งกายที่เปลี
่เปลี่ย่ยนแปลงไป
นแปลงไป
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มาจากความเชื่อ่อทีที่เ่เป็ป็นนแก่
แก่นนของระบบคิ
ของระบบคิดดทีที่เรี่เรียยกว่กว่าาCore
Core Beliefs
Beliefs ซึ่ง
มนุษย์เรามีความคิดอัตโนมัติซึ่งมาจากความเชื
ษณะเป็นกฎเกณฑ์
เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวตนของบุคคลนั
คลนั้น้นส่ส่ววนน Intermediate
Intermediate beliefs
beliefs มีมีลลักักษณะเป็
(Assumption) มักมัมีกลมีกัลษณะเป็
ักษณะเป็นเงืนเงือ่ นไขเช่
่อนไขเช่
้น...จะทาให้
(Rules) ข้อสันนิษฐาน (Assumption)
น น“ถ้“ถ้
าเป็านเป็อย่นอย่
างนัาน้งนั...จะท�ำให้
เป็นเป็อย่นาอย่
งนีา.้ งนี
..”้
หรือหรื
เป็นอเป็
ประโยคที
่มีค�ำว่่มีคาาว่“ควร”
หรืหรื
อ “ต้
อง”อง”เป็เป็นส่นวส่นประกอบ
...”
นประโยคที
า “ควร”
อ “ต้
วนประกอบเช่เช่นน “ฉั
“ฉันนต้ต้อองท�ำทุ
งทาทุกกอย่
อย่างให้สมบูรณ์
ความเชื่อมักมีที่มาซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก
แบบ”“ฉันควรใส่ใจความรู้สึกคนรอบตัวมากกว่าตัวเอง” เป็นต้น ความเชื
การที่ ค่ นมีความเชื่อว่า “โลกนี้ไม่ปลอดภัย” ก็ก็ออาจเป็
าจเป็นนเพราะว่าเติบโตมาจากที่ที่มีแต่
ประวัติในอดีต เช่น การที
�ำร้ายกัน หรื
หรืออยู่ในชุมชนที่มีการฆ่าฟันกัน ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้น คนที่มีความเชื่อ
ความรุนแรง พ่อแม่ทาร้
เช่นนี้ก็จะเกิดมีความคิดอัตโนมัติทันทีว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงน่ากลัวและเกิ
และเกิดดความกลั
ความกลัววขึขึ้น้นมา
มา แต่ถ้าเป็น
าจท�ำให้
�ำให้กลัวสักเท่าไหร่
บุคคลที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เสียงดังตูมแม้อาจท
าให้ตกใจแต่อาจไม่ทาให้
เพราะเชื่อว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้น ดังนั้นเหตุการณ์เดียวกันการตีความก็อาจไม่เหมือนกัน อยู่ที่แก่นของ
ความเชื่อของคนๆ นั้นว่าเป็นคนมองโลกอย่างไร ซึ่งอาจมาจากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก ในการท
ในการท�ำการบ�ำบั
าการบาบัด
ตาแนวคิด CBT
CBT อาจมี
อาจมีคความจ
วามจ�ำเป็
งกลับบไปแก้
ไปแก้ไไขข Core
Core Beliefs
Beliefs เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่
าเป็นนต้ต้อองกลั
คงทนและยั่งยืนแต่โดยทั
ดยทั่ว่วไปจะมุ
ไปจะมุ่ง่งเน้เน้นนทีที่ก่การแก้
ารแก้ไไขข Automatic
Automatic Thought
Thought ก่อนเป็นล�ำดั
ลาดับแรกเนื่องจาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีโอกาสประสบความส�ำเร็
อกาสประสบความสาเร็จในการปรับแก้สูงกว่าดังภาพที่ 3
Core beliefs
Intermediate beliefs
Situation

Automatic thoughts

Emotion
Behavior
Physiology

ภาพที่ 3 Beck’s Cognitive Model

4. Interactional
Interactional Model เป็เป็นนรูรูปปแบบความคิ
(Emotion) พฤติกรรม
แบบความคิดด (Cognition)
(Cognition) อารมณ์ (Emotion)
(Behavior)
และร่างกาย
างกาย(Physiology)
(Physiology) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันหมด กล่าวคือเมื่อเกิดความ
(Behavior) และร่
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ก็อาจส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบ
อื่นได้เช่นเมื่อบุคคลเริ่มมีอารมณ์เศร้า ก็ก็ออาจมี
าจมีคความคิ
วามคิดดในทางลบต่
ในทางลบต่ออตนเองว่
ตนเองว่าาตนเองเป็
ตนเองเป็นนคนไม่
คนไม่มมีคีคุณุณค่ค่าามี
พฤติกรรมแยกตัวไม่พบปะผู้คน และอาจมีความแปรปรวนทางร่างกาย เช่น รับประทานอาหารไม่ได้หรือนอน
ไม่หลับเมื่ออารมณ์เศร้ามากขึ้น ความคิดในทางลบก็อาจรุนแรงขึ้นตามล
ตามลำาดั
�ดับด้วยดังภาพที่ 4
Cognition
Emotion

Behavior
Physiology

ภาพที่ 4 Interactional model
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แนวคิดพื้นฐานของการบาบัดด้วย CBT
การบาบัดด้วย CBT เชื่อว่าความคิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง (Dysfunctional Thinking)
ทาให้ เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์ โดยในโรคทางจิตเวชส่ ว นใหญ่จะพบลั กษณะของความคิด ที่
บิดเบือนไปบางประการ ดังนั้นแนวทางในการบาบัด คือ ถ้าสามารถประเมิน (Evaluate) ความคิดให้ถูกต้อง
ตามความเป็ น จริ ง หรื อ อยู่ ใ นโลกของความเป็ น จริ ง ได้ (Realistic) อาการเกี่ ย วกั บ อารมณ์ (Emotion)
พฤติกรรม (Behavior) ของผู้ป่วยก็จะดีขึ้น โดยขั้นตอนคือ การทาให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนว่าความคิดนั้นมีความ
ผิดปกติอย่างไร ให้การประเมินและช่วยแก้ไขให้ดีขึ้น
CBT เป็นการรักษาที่ใช้การผสมผสานระหว่างเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม ซึ่งใน
การรักษาโดยวิธีนี้ผู้บาบัดทาหน้าที่ชี้แนะให้ผู้ป่วยเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรม
ที่ผิดปกติ โดยการอภิปรายโต้แย้งความคิดที่ผิดปกติอย่างเป็นระบบ ประกอบกับการให้ผู้ป่วยฝึกทากิจกรรม
ต่างๆ เป็นการบ้าน เพื่อช่วยให้เขาประเมิน ปรับเปลี่ยนความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติด้วย
ตนเอง
Cognitive therapy เป็นจิตบาบัด (Psychotherapy) แขนงหนึ่งที่มุ่งความสนใจที่ความคิดที่บิดเบือน
(Dysfunctional Thinking) โดยเฉพาะโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความคิด ที่บิดเบือนไป และการที่คนรู้สึกคิด
หรือมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น เกิดจากการที่บุคคลเติบโตหรือมีประสบการณ์มาอย่างไรความคิดที่บิดเบือนใน
ระดับของความคิดอัตโนมัติ หากสามารถเข้าใจและแก้ไขได้อาการของผู้ป่วยก็จะดีขึ้น แต่ถ้าหากแก้ไขได้ใน
ระดับของความเชื่อก็ยิ่งจะทาให้อาการดีขึ้นอย่างคงทนยืนนาน
การท�า Cognitive
การทำ
Cognitive Therapy ให้ได้ผลดีต้องมีการท
ารทำ�า Cognitive Conceptualization โดยการใช้
หาของตนเอง เช่น การบ
Cognitive Model มาใช้กับผู้ป่วยให้เข้าใจโรคหรืออปัปัญญหาของตนเอง
การบำาบั
�บัดผู้ป่วยซึมเศร้าก็จะดูว่า
ผู้ป่วยมีรูปแบบการคิ
แบบการคิดดหรื
หรืออวิวิธธีคีคิดิดและมองโลกอย่
และมองโลกอย่างไร
า งไรทั้งทันี้ ง้ในีนคนแต่
้ ใ นคนแต่
ล ะคนก็
จ ะใช้Cognitive
CognitiveModel
Modelที่
ละคนก็
จะใช้
ทีต่า่ตงกั
่างกันไป
นไปและเมื
และเมื่อพบเหตุ
่อพบเหตุการณ์
การณ์ก็จกะมี
็จะมีวิธวีคิธิดีคและตี
ิดและตีความแตกต่
ความแตกต่างกั
างกันไป
นไป
โรคทางจิตเวชที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าบาบัดด้วย CBT ได้ผลดี
- Major depression
- Generalized anxiety disorder
- Panic disorder
- Social phobia
- Substance abuse
- Eating disorders
- OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
- PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
- Personality disorders
- Bipolar disorder
- Schizophrenia
มาใช้นนั้นั้นต้ต้อองมี
งมีกการตั
ารตั้งเป้าหมายก่อนเสมอว่าจะบ
จะบำาบั
�บัดเพื่อแก้ไขอะไร การท
การทำา�
ในแต่ละโรคที่นำ�า CBT มาใช้
Cognitive Conceptualization
Cognitive Model
Model จะทำ
�ให้เข้าใจว่าแต่ละโรคจะมีลักษณะของ
Conceptualization โดยใช้ Cognitive
จะทาให้
ภาวะซึ
มเศร้
ความคิ
่ผิดไปจากความเป็
จริงโดยมั
กมองโลกในทางลบ
ความคิดดทีที่บ่บิดิดเบืเบืออนนเช่เช่นนภาวะซึ
มเศร้
าก็าจก็ะมีจคะมีวามคิ
ดที่ผดิดทีไปจากความเป็
นจรินงโดยมั
กมองโลกในทางลบ
มอง
วเองแย่
หวัองหรื
ปง่านยเป็3นองค์
3 องค์
ประกอบ
(triad)
ตัวเองแย่
2) โลกรอบตั
ตัมองตั
วเองแย่
ไม่มีคไมุ่ณมค่ีคาุณสิค่้นาหวัสิ้นงหรื
สรุอปสรุ
ง่ายเป็
ประกอบ
(triad)
คือ คื1)อ ตั1)วเองแย่
2) โลกรอบตั
วแย่วแย่
3)
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อนาคต
การน
า cognitive
3)
อนาคตแย่แย่
การนำ
� cognitivemodel
modelมาใช้
มาใช้เพืเ่อพืให้
อ่ ให้ผู้ปผปู้่วยเห็
ว่ ยเห็นนความเชื
ความเชื่ออ่ มโยงระหว่
มโยงระหว่าางกั
งกันนและสามารถประเมิ
และสามารถประเมิน
ได้ว่าการมองโลกของเขานั้นถูกต้องหรือผิดไปจากความเป็นจริงอย่างไร
ประเด็นสาคัญที่ควรคานึงถึงในการบาบัด
1. Cognitive therapy is based on an ever-changing formulation of the patient and
problems in cognitive terms การทา cognitive therapy อยู่บนพื้นฐานของการสังเคราะห์
(Formulate) ปัญหาของผู้ป่วย โดยนาข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ Cognitive Model
ซึ่งจะทาให้เข้าใจผู้ป่วยว่าในแต่ละสถานการณ์เขามีความรู้สึกและความคิดอย่างไร แล้วพิจารณา Cognitive
Model ว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง ซึ่งใน formulation ของคนไข้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การพบ
กับผู้ป่วยในแต่ละครั้ง Cognitive Model ก็อาจเปลี่ยนได้เมื่อเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
2. Cognitive therapy requires a sound therapeutic alliance.
การทา Cognitive Therapy เป็นจิตบาบัด (Psychotherapy) อย่างหนึ่ง ดังนั้น Cognitive Therapy
จึงต้องมีพื้นฐานของ Therapeutic Alliance หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บาบัดกับผู้ป่วยที่มีขอบเขต
โดยผู้ บ าบั ด ใช้ เทคนิ ค การบ าบั ดเบื้ อ งต้น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั นธ์ นี้ และคอยตรวจสอบความมั่น คงของ
ความสัมพันธ์นี้ในขณะที่การบาบัดดาเนินไปเรื่อยๆ เราจะเห็นได้จากการวิจั ยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าความ
เข้มแข็งของความสัมพันธ์ในการรักษาเป็นตัวทานายที่ดีที่สุดถึงความสาเร็จในการบาบัดความสัมพันธ์ในการ
รั ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี จุ ด มุ่ ง หมายเพี ย งประการเดี ย ว คื อ การพยายามท าให้ ผู้ ป่ ว ยอาการดี ขึ้ น ซึ่ ง
จาเป็นต้องมีพันธมิตรที่เข้มแข็งในการรักษา เมื่อความสัมพันธ์มั่นคง ผู้ป่วยจะไว้วางใจผู้รักษามากพอที่จะพูด
อย่างตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกที่แท้จริงไม่แสแสร้ง ผู้บาบัดคือพันธมิตรและผู้ร่วมมือ ไม่ใช่ผู้ปกครองหรือ
ผู้นาที่เอาแต่ออกคาสั่ง ส่วนสัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจมีปัญหาเช่น
- ไม่มาตามนัด
- ขอยกเลิกนัด มาสาย หรือขู่ว่าจะหยุดมารักษา
- ลืมทางานที่ตกลงกันไว้ว่าจะทา
- กล่าวโทษ ตาหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์
- ทา “การบ้าน” ไม่เสร็จ
- ขัดแย้งกับผู้บาบัดตลอดเวลา
- พฤติกรรมยั่วยวนทางเพศ
- มีลักษณะพึ่งพิงสูง หรือยอมตามมากเกินไป
3. Cognitive therapy emphasizes collaboration and active participation.
การทา Cognitive Therapy เน้นที่ Collaboration ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันแม้ผู้บาบัดจะมีหน้าที่แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยเองก็มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือตนเองด้ว ย ผู้บาบัด
แบบ CBT จะพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีบทบาทสาคัญในการบาบัด ซึ่ง Collaboration อาจรวมถึงการทา
การบ้านตามที่ตกลงกันว่าจะทาในแต่ละครั้ง การบาบัดที่มีประสิทธิภาพเป็นผลจากการทางานแบบเป็นทีม
(Teamwork) ระหว่างผู้บาบัดและผู้ป่วยในการบาบัดที่ประสบความสาเร็จ ผู้ป่วยจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะที่การบาบัดดาเนินต่อไป ความร่วมมือกันคือการพูดโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างคนสองคน ไม่ใช่การพูดคนเดียว บทบาทของผู้บาบัดแบบ CBT นั้นจึงเหมือนกับครูฝึก (Coach) ที่จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดเราถึงต้องใช้เทคนิคนั้น (Rationale)
และช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกฝนการใช้เทคนิคนั้นๆ จนเกิดความชานาญ

11
11
4. Cognitive therapy is goal-oriented and problem-focused.
การทำ
cognitivetherapy
therapyมุ่งมุเน้่งเน้
ัญหามีเป้มีาเป้หมายที
าหมายที
ัดเจน
และพยายามไปให้
าหมาย
การทา� cognitive
นทีน่ปทีัญ่ปหา
่ชัด่ชเจน
และพยายามไปให้
ถึงเป้ถึงาเป้
หมาย
ซึ่ง
ซึผู้ป่งผู่ว้ปยและผู
่วยและผู
�งานร่
ตั้งแต่
น ่อเพืก่อาหนดปั
กำ�หนดปั
ญหาและเป้
าหมายที
นประโยชน์
้บาบั้บ�ำ ดบัต้ดอต้งทองทำ
างานร่
วมกัวมกั
นตัน้งแต่
เริ่มเริต้่มนต้เพื
ญหาและเป้
าหมายที
่เป็น่เป็ประโยชน์
5. Cognitive therapy initially emphasizes the present.
การทา Cognitive therapy เน้นที่ปัจจุบัน ถึงแม้เมื่อบาบัดไประยะหนึ่งอาจมีการย้อนกลับไปดูที่
อดีตเพื่อประเมินว่าอดีตมีผลต่อความเชื่อในปัจจุบันอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใน
ปัจจุบันเป็นสาคัญ ผู้บาบัดช่วยให้ผู้ป่วยแยกแยะประเมิน และตอบโต้กับความคิดและความเชื่อที่ไม่เป็น
ประโยชน์ของตนเอง ให้เห็นลักษณะความคิดในปัจจุบันที่ทาให้เกิดความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์หรือพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา สร้างสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน เหตุการณ์ต่างๆในช่วงของการ
เติบโตที่มีอิทธิพลต่อความคิด และลักษณะการตีความเหตุการณ์ที่เป็นแบบนั้นมานาน
6. Cognitive therapy is educative, aims to teach the patient to be his/her own
therapist, and emphasizes relapse prevention.
การทา Cognitive Therapy จะมีส่วนที่เป็นการสอนและให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เช่น ใน Session มักมีการ
สอนผู้ป่วยเรื่องการดาเนินของโรค หลักการและแนวคิดของ Cognitive Therapy และ Cognitive Model รวมทั้ง
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับความคิด คุณสมบัติที่สาคัญของผู้บาบัดแบบ CBT ที่ดีประการหนึ่งจึงต้องมีความ
เป็น “ครู” ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับผู้ฟังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ โดยเป้าหมายสุดท้ายหวังว่า
ผู้ป่วยจะสามารถเรียนรู้จนสามารถนาไปใช้บาบัดตนเองได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. Cognitive therapy aims to be time limited.
การทา Cognitive Therapy มักมีการกาหนดเวลาในแต่ละ Session ไว้ชัดเจน เช่น ครั้งละ 45 นาที
หรือ 1 ชั่วโมง รวมทั้งจานวนครั้งที่ใช้ในการบาบัด เช่น ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ซับซ้อนอาจกาหนดไว้ 12 ครั้ง
หรือ 16 ครั้ง จุดประสงค์ของการกาหนดเวลาที่สาคัญคือเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงคุณค่าของเวลาและพยายามใช้
เวลาที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. Cognitive therapy sessions are structured.
การทา Cognitive Therapy ในแต่ละครั้งมีโครงสร้างที่ชัดเจนตามลาดับ ดังนี้
- ตรวจสอบอารมณ์ของผู้ป่วย
- ให้ผู้ป่วยเล่าคร่าว ๆ ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
- ทบทวนการบ้านของสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จาก Session ที่แล้ว
- ร่วมมือกันกาหนดหัวข้อ (Set Agenda) สาหรับการพูดคุยวันนี้
- พูดคุยหัวข้อตามที่ตกลง
- สรุปเนื้อหาที่พูดคุย
- กาหนดการบ้านสาหรับวันนี้
- ขอข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วยตอนท้าย Session
9. Cognitive therapy teaches patients to identify, evaluate, and respond to their
dysfunctional thoughts and beliefs.
การทา Cognitive Therapy เป็นการสอน ให้ความรู้หรือให้การศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถแยกแยะ
และประเมินความคิด ความเชื่อของตนเอง รวมถึงการจะทาอย่างไรกับตนเองเพื่อแก้ไขความคิดที่บิดเบือนให้
เป็นความคิดที่สมเหตุสมผล เป้าหมายสูงสุดของ CBT คือสอนให้ผู้ป่วยพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นผู้บาบัดของ
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ตนเองได้ ในการใช้ CBT ผู้บาบัดจะทาตัวเหมือนครูสอนให้ผู้ป่วยรู้ทักษะและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งผู้ป่วยจะเรียนรู้
มากขึ้นได้ด้วยการนาไปฝึกฝน เปรียบเช่นการเล่นฟุตบอล ที่ถึงแม้เราจะดูมามากแค่ไหนก็ไม่อาจทาให้เราเล่น
เก่งได้ถ้าเราไม่ได้ลงไปฝึกฝนเอง เราจึงต้องเรียนรู้วิธีที่จะเล่นฟุตบอลว่าเล่น อย่างไร เช่นเดียวการลงฝึกซ้อม
อย่างสม่าเสมอ
10. Cognitive therapy uses a variety of techniques to change thinking, mood, and
behavior
Cognitive therapy ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นที่จุดไหนก่อนขึ้ นกับความเหมาะสม เช่นในผู้ป่วยซึมเศร้าที่เก็บตัวไม่อยากทาอะไร
เพราะอารมณ์เศร้าถ้าเราสามารถแก้ไขให้อารมณ์ดีก็น่าจะกลับไปทางานได้ แต่การแก้ไขอารมณ์โดยตรงอาจ
ทาได้ยากหรือการปรับแก้ความคิดก็อาจทาได้ยากในช่วงแรกเช่นกันเนื่องจากผู้ป่วยยังอยู่ในช่วงที่ความคิด
ความอ่านยังเชื่องช้าคิดอะไรไม่ออก ดังนั้นจึงอาจปรับแก้ที่พฤติกรรมก่อนโดยกาหนดกิจกรรมให้ทา ให้ช่วย
คิดกิจกรรมหรือตารางกิจกรรมที่ผู้ป่วยควรทา แล้วเฝ้าสังเกต ติดตาม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ทา
ให้ผู้ป่วยกระฉับกระเฉงมากขึ้น ซึ่งผลสุดท้ายแล้วก็จะทาให้อารมณ์ดีขึ้น ตามมา (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร,
2556)
เทคนิคพื้นฐานสาหรับ CBT
1. การบอกอารมณ์ตนเอง (Identifying Moods)
การที่บุคคลสามารถบอกถึงอารมณ์ตนเองได้นั้นจะทาให้เกิดการระลึกรู้ (Awareness) และสามารถ
ตั้งเป้าหมายได้ว่าจะจัดการกับอารมณ์อย่างไรอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับทุกคนที่จะสามารถบอกถึงอารมณ์
ของตนได้นอกจากนี้ยังอาจเกิดความสับสนระหว่าง “อารมณ์” กับ“ความคิด”การฝึกแยกแยะจึงเป็นทักษะที่
ควรฝึกฝนประการหนึ่งโดยสิ่งที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นอารมณ์มีดังนี้
- Strong Moods เป็นตัวบอกว่ากาลังมีเรื่องสาคัญเกิดขึ้นในชีวิต เช่น อยู่ดีๆก็รู้สึกตื่นเต้นหรือ
เศร้าขึ้นมานั่นแสดงว่าต้องมีอะไรสาคัญบางประการเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนๆ นั้นความรู้สึกนั้นไม่ได้ เกิดขึ้น
ลอยๆ แต่จะต้องมีที่มาของความรู้สึก
- Moods มักบรรยายได้ด้วยคาๆ เดียว สั้นๆ เช่น โกรธ เสียใจ เซ็ง อิจฉา
- การแยกแยะอารมณ์ (Identify Moods) ช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามผลได้ง่ายขึ้น
- อาการทางกายอาจเป็นตัวช่วยบอกอารมณ์ ควรให้คนไข้ ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอาการ
ทางกายกับอารมณ์ เช่น มีอาการสั่น เหงื่อออก อาจเป็นเพราะอารมณ์ “ตื่นเต้น”หรือถ้ามีอารมณ์ “เศร้า”ก็
อาจแสดงอาการทางกายเป็นลักษณะเชื่องช้า ไร้เรี่ยวแรง เป็นต้น
2. สถานการณ์ต่างๆ (Situations)
สถานการณ์ไม่ใช่ตัวกาหนดความรู้สึกของเรา ด้วยตัวของสถานการณ์เองไม่ได้มีผลกระทบต่ออารมณ์
และพฤติกรรมของเราโดยตรงแต่การรับรู้และการตีความของเราต่างหากที่ มีอิทธิพลต่อความรู้สึ กและ
พฤติกรรมของเราอย่างลึกซึ้ง
อารมณ์จะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ เราสามารถตั้งคาถามที่ใช้ในการแยกแยะความคิดให้
เข้ากับเหตุการณ์โดยใช้หลัก 4 W
- Who ตอนนั้นอยู่กับใคร การที่ถามว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์อยู่กับใคร เพราะคนแต่ละคนที่อยู่
ด้วยมีความสาคัญต่างกันและมีผลต่อความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น การชวนคนไปเที่ยว ถ้าเป็นเพื่อนบอกไม่ว่างก็
อาจรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นแฟนก็อาจรู้สึกน้อยใจอย่างรุนแรง เป็นต้น

13
13
- What ตอนนั้นทาอะไรอยู่ เหตุการณ์บางอย่างมีความจาเพาะเจาะจงกับอารมณ์ เช่น กลัว
ขณะที่อยู่ในลิฟต์ก็อาจเป็นเพราะกลัวที่แคบ ขับรถอยู่บนถนนแล้วกลัวก็อาจเป็นเพราะกลัวที่โล่ง หรือการที่
รู้สึกเหงาทั้งที่อยู่กับคนมากๆ ก็มักมีอะไรสักอย่างที่อยู่ในใจ
- When เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
- Where ตอนนั้นอยู่ที่ไหน เหตุการณ์เดียวกันแต่หากเกิดในสถานที่ที่ต่างกัน อารมณ์ความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นย่อมต่างกัน
ดังนั้นเมื่อสามารถบรรยายเหตุการณ์ได้แล้วก็ควรเชื่อมโยงให้ผู้ป่วยเห็นว่าเหตุการณ์มีความสัมพันธ์
กับอารมณ์ ทั้งนี้การฝึกเขียนบันทึกเหตุการณ์และอารมณ์นั้นจะทาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นเนื่องจาก
บุคคลโดยทั่วไปมักไม่สามารถแยกระหว่างความคิดต่อเหตุการณ์กับอารมณ์ที่เกิดออกจากกันได้ จึงควรฝึกฝน
โดยนึกถึงตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เรามีอารมณ์ที่เด่นชัดแล้วตอบคาถามตามหัวข้อ 4W ข้างต้น
3. อารมณ์ สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดความเครียด (Moods Situations,
and Changes in Body Tension)
เหตุการณ์ทาให้เกิดอารมณ์ และอาจทาให้มีอาการทางกายเกิดขึ้นร่วมด้วย ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการ
บาบัดมักมาด้วยอารมณ์ทางลบ เช่น โกรธ ตื่นเต้น เศร้าใจ แต่หลายครั้งพบว่าผู้ป่วยอาจไม่สามารถบอกถึง
อารมณ์ของตนเองได้ชัดเจนจึงอาจต้องใช้อาการทางกายเป็นตัวช่วยบอกอารมณ์
การเล่าเรื่องของแต่ละคนนั้น บางคนอาจเริ่มเล่าจากอารมณ์แล้วตามด้วยเหตุการณ์ แต่บางคนอาจ
เล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้น หน้าที่ของผู้บาบัดคือการถามให้ได้องค์ประกอบที่ยังขาดไป
เพื่อให้เกิดความชัดเจนหรือแน่ใจกับสิ่งที่คนไข้ให้ข้อมูลมา
4. การประเมินระดับอารมณ์ (Rating Moods)
อารมณ์แต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลามีความรุนแรงไม่เท่ากัน เช่น อารมณ์โกรธซึ่งความโกรธในแต่ละ
เหตุการณ์มักไม่เท่ากันคือบางทีโกรธมาก บางทีโกรธน้อย ประโยชน์ของการ Rating Moods คือ
- ช่วยให้รู้ระดับความแรง (Intensity) ของอารมณ์
- ช่วยให้เราสังเกตการขึ้นลง (Fluctuation) ของอารมณ์
- เตือนให้รู้ว่าเหตุการณ์หรือความคิดไหนมีผลต่ออารมณ์
- ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับอารมณ์เป็นสิ่งที่บอกเราว่าวิธีที่ใช้จัดการอารมณ์นั้นมีประสิทธิภาพ
ขนาดไหน
เราสามารถประเมินระดับอารมณ์ได้โดยลองนึกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ที่ชัดเจนแล้ว Rating
โดยอาจใช้เป็น Scale หรือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอาจนึกถึงปรอท แล้วให้น้าหนักอารมณ์ว่ามีความแรงมาก
น้อยเท่าใด ดัง Scale ข้างล่าง
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มากที่สุดเท่าที่เคยมี
เมื่อ Rating แล้วผู้บาบัดอาจถามต่อว่า ณ ตอนที่รู้สึกโกรธมากนั้นมีอารมณ์อื่นๆ อีกหรือไม่หรือ
ก่อนที่จะโกรธได้มากขนาดนี้มีอารมณ์โกรธอยู่บ้างแล้วรึเปล่า เช่น กรณีโดนเพื่อนขโมยของ เมื่อไปถามแล้ว
เพื่อนไม่ยอมรับ ณ ตอนนั้นก็อาจรู้สึกโกรธอยู่นิดๆแล้ว และยิ่งจับได้ว่าเขาเป็นคนขโมยอารมณ์โกรธที่มีก็อาจ
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พุ่งสูงถึง 100 % ดังนั้นการที่เราได้รายละเอียดหรือข้อมูลของเหตุการณ์ซึ่งนามาสู่อารมณ์โกรธของผู้ป่วยนั้น
ก็จะทาให้เข้าใจที่มาของ Rating อารมณ์นั้น ทั้งนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
สถานการณ์
ในขณะที่ใช้ CBT นี้อาจเกิดมีความคิดที่เป็นทางเลือก (Alternative Thought) เพิ่มขึ้นมาและทาให้
มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่ง Alternative Thought เป็นตัวที่ทาให้คิดอะไรได้กว้างขึ้น ตามแนวของการทา CBT
ไม่ใช่เป็นการบอกว่าสิ่งที่ผู้ป่วยคิดนั้นเป็นความคิดที่ผิด ในความคิดนั้นถูกต้องเพียงบางส่วน เราจึงมีหน้าที่แนะ
ให้ผู้ป่วยคิดให้รอบคอบมากขึ้น
5. การหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic Thoughts)
ในเหตุการณ์ใดๆ ก่อนที่จ ะเกิดเป็นอารมณ์ และพฤติกรรมนั้นอาจมีสิ่ งหนึ่งเกิดขึ้นก่อน นั่นคื อ
Automatic Thoughts ซึ่ งเป็ นความคิ ดต่ อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นความคิ ดที่ เกิ ดขึ้นทันทีก่ อนที่ จะผ่ าน
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลรวมถึงการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบัน อาจเป็นความคิด
เกี่ยวกับตนเองหรือบุคคลอื่น ความคิดอัตโนมัติจะอยู่ในกระแสความคิดอื่นๆ ซึ่งคนเราจะคิดอยู่ตลอดเวลา
ความคิดอัตโนมัติเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ โดยถ้าเปรียบความคิดเป็นกระแสน้า ความคิดอัตโนมัติก็
คงคล้ายปลาที่โผล่ขึ้นมาแล้ วก็ดาลงไปใต้น้าตามเดิม ความคิดอัตโนมั ติที่ผุดขึ้นมานั้นมักไม่เป็นที่สังเกตได้
ชัดเจน โดยทั่วไปคนเราจะไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่ความคิดอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กับอารมณ์หรืออาการทางกาย และ
การที่จะรู้ความคิดอัตโนมัติได้นั้นต้องมีการฝึกฝนความสัมพันธ์ของความคิดอัตโนมัติกับอารมณ์บางชนิด เช่น
อารมณ์เศร้าขึ้นอยู่กับความคิดและการให้ความหมายกับสิ่งนั้น
ความคิดอัตโนมัติมีได้หลายรูปแบบ อาจเป็นคาสั้นๆ เป็นวลี เป็นประโยค หรืออาจเป็นภาพ บางครั้ง
อาจมีลักษณะเหมือนสัญญาณโทรเลขที่ต้องอาศัยความชานาญในการปะติดปะต่อเพื่อรับสาร ตัวอย่างเช่นคน
ที่กาลังโกรธ ความคิดอัตโนมั ติอาจเป็นคาพูด เช่น “อยากจะฆ่ามัน ” และอาจเป็นภาพโดยที่นึกถึงภาพที่
ตนเองเอาปืนมายิงเขาหรืออาจเห็นเป็นภาพตนเองกาลังชกเขาอยู่ แต่บางคนอาจเห็นเป็นภาพตนเองติดคุก
เพราะโกรธปนกับกลัวหากตนเองทาอะไรรุนแรงไป
การดูความคิดอัตโนมัตินั้นก็เพื่อดูว่ามันสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างไร โดยอาจดูที่อารมณ์ก่อนเพราะมัก
จับได้ง่ายกว่าแล้วค่อยดูว่าเกิดความคิดอัตโนมัติอย่างไรส่วนใหญ่คนเราจะเชื่อในความคิดอัตโนมัติทันทีโดยที่ไม่
มีการตรวจสอบกับตนเองและความเป็นจริงของโลกภายนอกอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตต่างๆ
นานาทาให้เกิดอาการต่างๆ ของภาวะซึมเศร้าเช่น การไม่มีพละกาลัง เฉื่อยชา วิตกกังวล รู้สึกผิด สมาธิไม่ดี นอน
ไม่หลั บ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้ าแล้ ว ความคิดอัตโนมัติทางลบก็จะเกิดตามมาเรื่อยๆ และรุนแรงมากขึ้นจน
ความคิดที่มีเหตุผลก็จะถูกบดบั งและเลื อนหายไปในที่สุ ด และหากมีภาวะซึมเศร้ามากเท่าไรก็ยิ่งจะทาให้ มี
ความคิดด้านลบมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ก็จะทาให้ยิ่งเชื่อไปตามความคิดนั้นและเกิดอารมณ์เศร้ามากตามไป
ด้วย
6. คาถามที่ใช้เพื่อจับความคิดอัตโนมัติ (Identifying Automatic Thoughts)
ในการตั้งคคำาถามผู
อะไรและท�าให้
�ถามผู้ป่วยนั้นก็เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจความคิดอัตโนมั ติว่าคืออะไรและทำ
ให้เกิดความรู้สึก
อย่างไร โดยการถามเพื่อแยกแยะความคิดอัตโนมัติ (Identify
Automatic Thoughts)
Thoughts) นันั้น้น อาจเริ่มจาก
(Identify Automatic
แล้ววตามด้
ตามด้ววยการถามความคิ
ยการถามความคิดดอัอัตตโนมั
โนมัตติ เพราะจะท
ิ เพราะจะทำ
ง่ายต่
อการเข้
ถึงความคิ
อัตโนมั
อารมณ์ที่เกิดดแล้
าให้�ให้
ง่ายต่
อการเข้
าถึงาความคิ
ดอัตดโนมั
ติ ซึต่งิ
คำ�ถามที
ถามมี
คซึ่งาถามที
่ใช้ถ่ใช้ามมี
ดังดนีัง้ นี้
- ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นคุณจาได้ไหมว่าคิดอะไรขึ้นมา?
- หรือตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นคุณนึกเห็นภาพอะไร?
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- ถ้าที่คุณคิดเป็นจริง หมายความว่าตัวคุณเป็นอย่างไร ?
- สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับตัวคุณ ชีวิตคุณ หรืออนาคตของคุณ?
- ถ้าที่คุณคิดเป็นจริง หมายความว่าคนอื่นจะมองคุณว่าอย่างไร?
- สิ่งนี้มีความหมายว่าคนอื่นเป็นอย่างไร?
- ถ้าที่คุณคิดเป็นจริง แล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
- หรือคุณกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
- ถ้าความคิดนี้เป็นจริง เรื่องแย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้คืออะไร?
7. ความคิดอัตโนมัติที่เราสนใจที่สุด (Hot Thought/ Key Cognition)
Hot Thought เป็นความคิดอัตโนมัติที่ควรได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากมีผลต่ออารมณ์มาก
ที่สุด เช่น ในขณะที่เศร้าอาจมีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้น ควรพิจารณาว่าความคิดไหนที่มีผลต่อความเศร้า
มากที่สุด ซึ่ง hot thought เป็นความคิดที่จาเป็นต้องได้รับการปรับแก้ก่อนความคิดอื่น
รูปแบบความคิดที่บิดเบือน (Thinking Errors)
รูปแบบความคิดที่บิดเบือนมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นความคิดอัตโนมัติและความเชื่อมีดังนี้
1. All-or-nothing thinking (หรือเรียกว่า Black-and-White หรือPolarized หรือ Dichotomous
Thinking) คือความคิดสุดขั้วในด้านใดด้านหนึ่ง เป็นดาหรือขาวไปหมด บวกหรือลบไปหมด โดยไม่สามารถ
มองอะไรกลาง ๆ ได้
- “ถ้าทาได้ไม่สมบูรณ์แบบอย่าทาซะดีกว่า”
- “ฉันพูดอะไรที่ไม่เข้าท่า ฉันเป็นผู้บาบัดที่ไม่ได้เรื่องที่สุด”
- “ถ้าไม่รักฉันที่สุดในโลกก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉัน”
2. Catastrophizing เป็นความคิดแบบ Overgeneralization ที่รุนแรง เป็นการแปลสถานการณ์
หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้รุนแรงสุดขีด เป็นความหายนะ
- “ถ้าฉันไม่หายปวดหลัง ฉันคงไม่สามารถมีความสุขไปชั่วชีวิต”
- “ถ้าเขาไปที่นั่นฉันคงหงุดหงิดแล้วทาอะไรต่อไม่ได้”
- “ตายแน่ๆ ตายแน่ๆ”
3. Disqualifying or discounting the positive ไม่พึงพอใจในสิ่งดีๆที่ตนมีหรือเป็นอยู่เพราะให้
ความสาคัญสิ่งที่ไม่ดีมากกว่า
- “งานนี้เขาว่าฉันทาดีแต่ฉันว่าฟลุ๊ค”
- (สอบเลขได้ A แต่สอบฟิสิกส์ได้ C)“วิชาเลขไม่มีความหมายหรอกเพราะได้ A ทุกที
ผลสอบฟิสิกส์ต่างหากที่เรื่องใหญ่”
4. Emotional reasoning ใช้ความรู้สึกตัดสิน ดูเหมือนมีเหตุผล แต่เป็นเหตุผลที่มาจากอารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง เช่น ลางสังหรณ์ หรือ“รู้สึกว่ามันต้องเป็น...แน่ ๆ”
- “ดูเหมือนอะไรจะเป็นไปด้วยดีแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าชีวิตมันแย่”
- “ฉันรู้สึกสิ้นหวังเพราะฉะนั้นอะไรก็คงไม่ดีขึ้นสาหรับฉัน”
- “ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับการลงทุนครั้งนี้แปลว่ามันน่าจะไม่รอด”
5. Labeling เป็นการตีตราตนเอง หรือ คนอื่นในทางลบ ไม่ว่าจะทาอะไรก็มักยึดติดกับความรู้สึกที่ตนได้
ตีตราไว้
- “เด็กโง่”
- “ปัญญาอ่อน”
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6. Magnification/ Minimization เมื่อเกิดความผิดพลาดกับตนเองจะมองปัญหานั้น แบบขยายให้
ใหญ่โตเกินความเป็นจริง เรียกว่า Magnification และเมื่อมีเรื่องดีเกิดขึ้นก็มองข้อดีหรือความสาเร็จของ
ตนเองเป็นเรื่องเล็ก ซึ่งเรียกความคิดลักษณะนี้ว่า Minimization
- “วันนี้ทากุญแจหายอีกแล้ว ไม่ได้เรื่องซักอย่างเลยฉัน”
- “วันนี้เล่นดีแต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะทาได้ดี”
7. Mental filter เลือกที่จะเชื่อหรือคิดในสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อหรือคิด
- (คะแนนสอบ 7 วิชา: A A D A B A A) – “เฮงซวยจริง ๆ เลยฉัน” (เนื่องจากเชื่อมาก่อน
แล้วว่าตนเองไม่เก่งจึงมองเห็นแต่คะแนนวิชาที่ไม่ดีและละเลยวิชาที่คะแนนดี)
- (คุยโทรศัพท์ดๆี กับแฟน 2 ชั่วโมงแฟนขอวางโทรศัพท์ไปทางาน)–“เขาไม่มีเวลาให้ฉัน”
8. Mind reading สรุป เดา ในทางลบเกี่ยวกับความคิด โดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน
- “มองตาก็รู้ว่าเขาเกลียดฉัน”
- (คนโต๊ะข้างๆ มาถามว่ากระโปรงตัวนี้ซื้อที่ไหน)-“เขาดูถูกฉันว่าคงไม่มีปัญญาซื้อของใช้แพงๆ”
9. Overgeneralization การสรุปแบบเหมารวม ด่วนสรุปอย่างไม่มีหลักฐานหรือมี หลักฐานเพียง
เล็กน้อย
- (ไปงานเลี้ยงแล้วรู้สึกอึดอัด) – “ฉันเป็นคนมีปัญหามนุษยสัมพันธ์”
- “อายุ 25 ยังหาแฟนไม่ได้ แปลว่าขึ้นคานชัวร์”
10. Personalization การสรุปเหตุการณ์เข้าหาตนเอง การแปลสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมภายนอกว่าเป็นตัวยืนยันให้เห็นว่าตนไม่ดี หรือบางคนก็คิดตรงข้ามคือเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีก็จะโทษคน
อื่นเสมอโดยไม่พยายามดูว่าตนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (อยากดูหนังแต่ซื้อตั๋วไม่ได้เพราะตั๋วเต็ม) – “เออ! คนจนมันไม่ขายตั๋วให้”
- (หัวหน้าออกกฎเรื่องการใช้โทรศัพท์ในที่ทางาน) –“เขาหาเรื่องเล่นงานฉัน”
11. “Should” and “must” statements การคิดคาดหวังให้ตนเองหรือคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ตามที่ตนคาดหวังหรือความต้องการของตน
- “ฉันต้องพยายามให้ดีที่สุดในทุกอย่างที่ฉันทา”
- (อาจารย์) “นักเรียนควรตั้งใจเรียนเต็มร้อยทุกนาทีในห้องเรียน”
การประเมินความคิดและพฤติกรรม
ในการทา CBT นั้นหลักการสาคัญที่ควรสอนผู้ป่วยด้วยก็คือไม่ควรเชื่อความคิดของตนเองทั้งหมด
เนื่องจากความคิดเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ไม่ใช่ความจริง ผู้ป่วยควรเรียนรู้ที่จะประเมินความคิดทั้งในแง่
ความถูกต้องตามความเป็นจริง (Validity) และประโยชน์ของความคิดนั้น (Utility) โดยการประเมินความ
ถูกต้องนั้นมักเริ่มจากการหาหลักฐาน (Evidence)
หลั กฐานที่ ส นั บ สนุ น ว่ าความคิ ด ที่เ รามีนั้ น จริ งมั กหาได้ ง่า ย แต่ก ารหาหลั ก ฐานที่ จ ะมาคั ดค้ า น
ความคิดนั้นทาได้ยากเนื่องจากเวลาเรามี Negative Automatic Thought เรามักหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับ
ข้อมูลที่ยืนยันความคิดเรา ทางที่ดีควรมองความคิดนั้ นเป็นแค่สมมติฐานหรือการคาดเดาการมองหาข้อมูล
มาสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดของเราจะทาให้มองความคิดนั้นได้กระจ่างขึ้น
ประเภทของหลักฐานประกอบด้วย Data, Information, และ Facts ส่วน Interpretations และ
Opinions ไม่ใช่หลักฐาน การหาหลักฐานที่จะมาคัดค้านความคิดสามารถทาได้โดยการถามเพื่อให้ผู้ป่วยได้
มองมุมที่ต่างจากที่เขาคิด ซึ่งคาถามที่ใช้เพื่อช่วยในการหาหลักฐานมาคัดค้านความคิด เช่น
- เคยมีครั้งไหนสักครั้งไหมที่ความคิดนี้ไม่จริง?
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- ถ้าเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรักสักคนคิดแบบนี้ คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร?
- ถ้าเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรักสักคนรู้ว่าคุณคิดแบบนี้
- คุณจะบอกเขาว่าอย่างไร?
- คุณจะยกเหตุผลอะไรมาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดไม่ได้ถูกทั้ง100%?
- ตอนที่คุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์นี้ คุณคิดต่างไปจากนี้หรือเปล่า?
- ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้มาแล้วในอดีต คุณคิดอย่างไรถึงทาให้รู้สึกดีขึ้นได้?
- คุณเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
- แล้วครั้งนั้นกับครั้งนี้มันต่างกันอย่างไร?
- สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนั้นจะช่วยคุณในตอนนี้ได้อย่างไร?
- มีอะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่ค้านความคิดของคุณ แต่คุณละเลยหรือมองข้ามมันไปหรือเปล่า?
- 10 ปีจากวันนี้ไป ถ้าคุณมองย้อนกลับมาวันนี้ คุณจะมองมันต่างไปจากเดิมหรือเปล่า?
- มีเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือเหตุการณ์นี้ที่คุณมองข้ามไปหรือเปล่า?
- คุณอาจสรุปอะไรเร็วไปโดยไม่ดูหลักฐานหรือเหตุผลให้ครบถ้วนหรือเปล่า?
- คุณกาลังตาหนิตัวเองในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรือเปล่า?
การปรับแก้ความคิด (Modifying Dysfunctional Thoughts)
1. Dysfunctional thought สามารถประเมินได้จาก 2 อย่าง คือ
1) ความถูกต้องตามความเป็นจริง (Validity) ของข้อมูล เช่น คุณแม่คนหนึ่งซึ่งมีความคิดว่า
ลูกไม่รักและไม่ต้องการตนแล้วทาให้เกิดความเศร้า เมื่อได้มาประเมินหลักฐานต่างๆแล้วก็พบว่าความคิดนี้
อาจบิ ดเบือนไป เนื่ องจากลู กก็ยังเอาใจใส่แม่ดีอยู่เพียงแต่ช่ว งนั้นลู กอาจจะงานยุ่งมากซึ่งเมื่อได้ปรับแก้
ความคิดแล้วก็ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น
2) ประโยชน์ (Utility) ของข้อมูลหรือความคิดบางอย่างอาจตรงหรือถูกต้องตามความเป็น
จริง แต่ไม่มีประโยชน์ เช่น คนทางานในช่วงที่มีงานมากๆ อาจมี Automatic Thought ขึ้นมาว่า “โน่นก็ยัง
ไม่ทา นี่ก็ยังไม่ทา แย่แน่เลย” ซึ่งเป็นความจริงและ Valid เพราะงานหลายอย่ างก็ยังไม่ได้ทาจริง และถ้า
ทางานไม่เสร็จก็อาจเดือดร้อนได้จริง ๆ แต่ปัญหาคือยิ่งคิดก็ยิ่งเครียด แล้วก็ทางานได้น้อยลง ซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานเลย จึงควรเปลี่ยนเป็นความคิดที่ดีมีประโยชน์กว่า เช่น “งานเยอะก็ค่อยๆ ทาเดี๋ยวก็
เสร็จ” จะเป็นผลดีต่อการทางานมากกว่า
2. เทคนิคการปรับความคิด โดยสรุปมีดังนี้
1) การตั้งคาถาม ผู้บาบัดจะใช้ทักษะการถามเพื่อทดสอบความมีเหตุผลในกระบวนการคิด
ของผู้ป่วย โดยผู้บาบัดพยายามให้ผู้ป่วยคิดหาทางออกด้วยตนเอง
2) ใช้แบบฟอร์มความคิดอัตโนมัติ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความคิดอัตโนมัติ ผลที่เกิดขึ้น และ
การตอบสนองที่ผู้ป่วยใช้
3) การหันเหความสนใจ การฝึกหันเหความสนใจหรือการพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ความสุข อาจช่วยให้สามารถหยุดความคิดทางลบของผู้ป่วยได้
4) การพิจารณาข้อดีข้อเสียของการที่จะคงความคิดทางลบนั้นไว้ และให้ผู้ป่วยทดลองทา
ตามความคิดใหม่
5) ชี้ให้ผู้ป่วยเห็นว่าปัญหาไม่ใช่เกิดจากตัวผู้ป่วย และให้พยายามคิดแบบเป็นกลาง ไม่สุดขั้ว
ไปด้านใดด้านหนึ่ง
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6) ฝึกให้ผู้ป่วยแปลการรับรู้ใหม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเปลี่ยนมุมมองของการรับรู้จะ
ช่วยให้เกิดความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
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ต่อตนเองและต่
้ป่วยจะต้
ความสามารถในการใช้
ทักษะและ
มีปฏิสปัมฏิพัสนัมธ์พัไปกั
ผู้ปบ่วผูยจะต้
องมีอกงมี
ารกำการก
�หนดระเบี
ยบวาระก่
อนเริอ่มนเริ
ต้น่มในแต่
ละครัละครั
้งและมี
การสอนทั
กษะใหม่
การมี
นธ์ไบปกั
้ป่วยจะต้
าหนดระเบี
ยบวาระก่
ต้นในแต่
้งและมี
การสอนทั
กษะ
ทัง้ ผูป้ ทัว่ ้งยและผู
บ้ �ำ บัด้บจะต้
อกัวนมมื
ในการดำ
�เนินการบำ
ด ส่วาบั
นประกอบของการบำ
�บัดทางพฤติ
รรม
ใหม่
ผู้ป่วยและผู
าบัอดงมี
จะต้สว่ อนร่
งมีวสมมื
่วนร่
อกันในการด
าเนิ�นบัการบ
ด ส่วนประกอบของการบ
าบัดกทาง
ความคิ
ดประกอบด้ดประกอบด้
วย 3 ขั้นตอน
(Sadock&Sadock,
2003; สุชาติ
พหลภาคย์
, 2542) , 2542)
พฤติ
กรรมความคิ
วย 3ดังขันี้น้ ตอน
ดังนี้ (Sadock&Sadock,
2003;สุ
ชาติ พหลภาคย์
ขั้นตอนที่ 1 การสอนผู้ป่วย (Didactic Aspects) หมายถึง ผู้บาบัดอธิบายให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับ
แบบแผนความคิดของผู้ป่วย (Cognitive triad) โครงสร้างทางความคิด (Schema) ที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย
โดยผู้บาบัดจะต้องบอกผู้ป่วยให้รู้ถึงวิธีการและตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและร่วมกัน
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ซึมเศร้า กับความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม และเหตุผลของการบาบัดทางพฤติกรรมความคิด
ขั้นตอนที่ 2 เทคนิคการบาบัดทางความคิด (Cognitive Technique) มี 4 ขั้นตอน คือ
1. การสกัดความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ (Eliciting Automatic Thought) ของผู้ป่วยหรือการ
ค้นหา Automatic Thought ผู้บาบัดควรให้ผู้ป่วยสังเกตผลที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ภายนอกที่มากระตุ้น
ผู้ป่วยอาจรายงานถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ทาให้ไม่สบายใจอย่างไม่มีเหตุผลอธิบาย โดยใช้การบันทึกด้วยตนเอง
การบันทึกดังกล่าวสามารถนำ
วสมารถนามาวิ
�มาวิเเคราะห์
คราะห์ถถึงึงระบบความคิ
ระบบความคิดและเนื้อหาของความคิดได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
อธิบายกระบวนการทางความคิดที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลได้
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2. การทดสอบความคิดชนิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ (Testing Automatic Thought) ผู้บาบัดทา
หน้าที่เป็นครูช่วยผู้ป่วยทดสอบความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติว่ามีความสมเหตุสมผลเพียงใดและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ (Alternative Possible Interpretation) หรือเป็นการค้นหาความคาดหวัง
ของผู้ป่วยว่าถูกต้องสมเหตุสมผลเพียงใด ผู้บาบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยเลิกความคิดที่ผิดพลาดเกินความจริงที่มักจะ
เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ การตรวจสอบความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติช่วยให้ผู้ป่วยมีการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ความคิดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ความคิด ทัศนคติ การให้ความหมายของผู้ป่วยต่อปัญหา
หรือสถานการณ์นั้นๆ เป็
เป็นนการสะท้
การสะท้ออนให้
นให้ผผู้ปู้ป่ว่วยได้
ยได้เเห็ห็นถึงงความคิ
ความคิดดทีที่ไ่ไม่ม่เเหมาะสม
หมาะสม มุมุ่ง่งแต่
แต่จจะโทษตนเอง
ะโทษตนเองให้
ให้
ตระหนักถึงความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดที่บิดเบือน
3. การพิสูจน์มูลบทหรือข้อสันนิษฐานที่ไม่เหมาะสม (Identifying Maladaptive Assumption)
ในขณะที่ผู้ป่วยและผู้บาบัดช่วยกันสกัดและทดสอบความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ผู้บาบัดมักจะพบมูลบท
หรือข้อสันนิษฐานที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ในความคิด การเข้าใจของผู้ป่วยยึดมูลบทหรือข้อสันนิษฐานเป็นเกณฑ์
ในการดาเนินชีวิตจนเกิดความคิดอัตโนมัติที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ผู้ป่วยไม่พอใจตนเอง รู้สึกว่าตนเองล้มเหลวและ
มีอารมณ์ซึมเศร้าตามมา ในขั้นตอนนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้มีมุมมองในการคิดที่
ยืดหยุ่น สมเหตุสมผล ตรงตามความจริงมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนความคิดได้จากปัจจัยเหตุของปัญหาและต่อ
ผลลัพธ์ของปัญหา
4. การวิเคราะห์มูลบทหรือข้อสันนิษฐานที่ไม่เหมาะสม (Analyzing Maladaptive Assumption)
ขั้นตอนนี้คล้ายกับการทดสอบความคิดชนิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ คือเป็นการที่ผู้บาบัดช่วยผู้ป่วยทดสอบว่า
มูลบทหรือข้อสันนิษฐานที่ผู้ป่ว ยมีนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้จะมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือการ
ชวนผู้ป่วยให้ป้องกันตนเองว่ายังมีมูลบทหรือข้อสันนิษฐานที่ดีอย่างอื่น ในขั้นตอนนี้เบคและคณะ (Beck et
al.,1979) กล่าวว่าเป็นการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ ยนความคิดได้ โดย
มีการเข้าใจและแยกแยะความคิดอัตโนมัติทางลบ และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นวิธีการเพื่อให้
ผู้ป่วยมองปัญหาในแง่มุมใหม่ มีลักษณะความคิด การตีความปัญหา และวิธีการเผชิญปัญหาในแนวทางอื่น
ขั้นตอนที่ 3 เทคนิคการบาบัดทางพฤติกรรม (Behavior Technique)
เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในการบาบัดทางพฤติกรรมความคิดมีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิค (Beck
et al.,1979) เช่น
1. การจัดกิจกรรม (Scheduling Activity) การจัดกิจกรรมจะทาให้ผู้มีภาวะซึมเศร้ามีแรงกระตุ้น
ในการทากิจกรรมต่างๆ ลดอาการเฉื่อยชา หมกมุ่นกับความคิดทางลบของตนเอง ลดความคิดที่ว่าไม่สามารถ
ในการทาสิ่งต่างๆ
2. การฝึกทักษะการสร้างความคิดใหม่ด้วยวิธีการหยุดความคิด (Thought Stopping) ช่วยให้
ผู้ป่วยได้เกิดทักษะใหม่ในการควบคุมความคิดและสร้างความคิดใหม่ที่เหมาะสม สมเหตุสมผล เนื่องจาก
ปัญหาของผู้ ป่ ว ยบางปั ญหาทาให้ ผู้ ป่ว ยไม่ส ามารถหยุดความคิดได้ หรือเลิ กคิดได้ยาก เทคนิคการหยุด
ความคิด สามารถใช้ได้ดีในความคิดที่เป็นปัญหา เมื่อผู้ ป่วยสามารถหยุดความคิดนั้นได้แล้ ว จึงให้ผู้ป่ว ย
นาไปใช้หยุดความคิดในปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
3. การให้คะแนนความสาเร็จ และความพึงพอใจในการทากิจกรรม (Master and Pleasure
Technique) เป็นการทาให้ผู้รับการบาบัดมีอารมณ์ดีขึ้น
4. การมอบหมายงานอย่างเป็นขั้นตอน (Graded Task Assignment) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะคิด
ว่ า ตนเองไม่ ส ามารถท างานได้ เมื่ อ ผู้ รั บ การบ าบั ด สามารถท างานตามที่ ว างแผนได้ ส ามารถประเมิ น
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ความสาเร็จและความพอใจในการทากิจกรรม การมอบหมายงานอย่างเป็นขั้นตอนจะต้องมีการประเมิน
ความสามารถของผู้รับการบาบัดก่อนแล้วจึงมอบหมายงานที่เหมาะสม
5. การทาการบ้าน (Homework) ผู้บาบัดใช้เทคนิคของการมอบหมายการบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้
เรีย นรู้ หรือมีทักษะใหม่ๆ เพราะการที่ ผู้ป่วยได้หัดทาแทนการฟังและพูดในการบาบัดทางความคิดและ
พฤติกรรม การให้ผู้ป่วยทาการบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้การควบคุมอาการของตน
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บทที่ 3
โปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน
การดาเนินการกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการ
บาบัดรักษา ซึ่งโปรแกรมนี้มีกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 120 นาที ดาเนินการสัปดาห์ละ
2 ครั้ง มีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 รู้ทันอารมณ์เศร้า
กิจกรรมที่ 2 รู้ทันความคิด
กิจกรรมที่ 3 การปรับพฤติกรรมเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
กิจกรรมที่ 4 ความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า
กิจกรรมที่ 5 การปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
กิจกรรมที่ 6 การเผชิญและแก้ไขปัญหา 1
กิจกรรมที่ 7 การเผชิญและแก้ไขปัญหา 2
กิจกรรมที่ 8 ภาวะซึมเศร้า....เราจัดการได้
กิจกรรมที่ 9 ฉันเลือกที่จะ...ชนะ!!
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ครั้งที่ 1
กิจกรรมรู้ทันอารมณ์เศร้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและไว้วางใจผู้บาบัด
2. รู้วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ
3. เข้าใจวงจรการเกิดภาวะซึมเศร้าที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด
แนวความคิด
ภาวะซึมเศร้า เป็นผลจากการมองตนเอง มองโลก และอนาคต ในด้านลบ ซึ่งเกิดจากการมีความคิด
ความคิดดและอารมณ์
และอารมณ์ขของตนเองที่มีผลต่อภาวะ
ที่บิดเบือนจากความจริง ดังนั้นหากผู้ป่วยมีความรู
วามรู้แ้และเข้
ละเข้าใใจจ ความคิ
ซึมเศร้าแล้ว ก็จะสามารถวิเคราะห์ความคิดที่บิดเบือนได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม จากนั้นผู้บาบัดแนะนาตนเอง แล้วให้ผู้ป่วยแนะนาตัวทีละคนจน
ครบทุกคน แล้วชวนให้ผู้ป่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การทางาน/ การประกอบอาชีพ งานอดิเรกที่
สนใจ สิ่งที่มีความสาคัญในชีวิต เหตุการณ์ที่มีความสุขที่สุดในชีวิต และเหตุการณ์ที่มีความสุขน้อยที่สุดใน
ชีวิต เพื่อทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ และร่วมมือในการทากิจกรรม
2. ชี้แจงวัตถุป ระสงค์ของการทาวิจัย กาหนดวัน เวลาการทากิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ ป่ว ย
ซักถาม หลังจากนั้นกาหนดข้อปฏิบัติร่วมกันในการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมกลุ่มแต่ละครั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดอธิบายวิธีการประเมินระดับความสุขเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจการตีค่าเป็นระดับตัวเลขในกราฟ
โดยยกตัวอย่างให้ผู้ป่วยฟัง เช่น ถ้าผู้ป่วยมีความสุขที่สุด จะมีค่าระดับเลขที่ 10 ถ้ารู้สึกว่าเศร้ามากที่สุดจะมี
ค่าระดับเลขที่ 0 ถ้ารู้สึกเฉยๆ จะมีค่าระดับเลขที่ 5 เป็นต้น
2.ให้ ผู้ ป่ ว ยประเมิน ระดั บ ความรู้สึ ก เป็นสุ ข ของตนเองโดยให้ ผู้ ป่ ว ยทาเครื่องหมายกากบาทบน
เส้นกราฟ ตามใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
3. ผู้บาบัดและสมาชิกร่วมกันกาหนดเป้าหมายการบาบัด โดยตั้งคาถามให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็น
เพื่อสารวจความคาดหวังในการร่วมโครงการ ดังตัวอย่างคาถามเช่น
 หลังจบโปรแกรมนี้ คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร
 คุณต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้
4. ผู้บำ�าบับัดให้ความรู้แก่ก่ผผู้ปู้ป่ว่วยยเรืตามใบความรู
่องภาวะซึมเศร้
า ตามใบความรู
้ที่ 1.1“ความรู
มเศร้าด:
้ที่ 1.1“ความรู
้เรื่องภาวะซึ
มเศร้า: เรี้เรืย่อนรูงภาวะซึ
้วงจรความคิ
เรี
นรู้วงจรความคิ
ต่อภาวะซึมดเศร้
” และความคิ
ตโนมั
ติ โดยอธิ
บายถึง สาเหตุ และวงจรของความคิ
ต่อยภาวะซึ
มเศร้า” ดและความคิ
อัตาโนมั
ติ โดยอธิดบอัายถึ
ง สาเหตุ
และวงจรของความคิ
ดที่ส่งผลต่อการเกิด
ทีภาวะซึ
่ส่งผลต่มเศร้
อการเกิ
ดภาวะซึมเศร้าและการหายจากภาวะซึ
มเศร้า
าและการหายจากภาวะซึ
มเศร้า
ำ�บัดสรุปความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติ โดยอธิ
โดยอธิบบายให้
ายให้ผผู้ปู้ป่ว่วยเข้
ยเข้าใจว่าความคิด
5. ผู้บาบั
มีผลต่ออารมณ์ ร่างกาย และการแสดงออกของบุ
และการแสดงออกของบุคคคล
คล และเมื
และเมื่อ่อจัจัดดประเภทของความคิ
ประเภทของความคิดที่ทาให้
�ำ ให้รู้สึกเศร้าแล้ว
จะเห็นว่าามีมี33แบบคื
ดลบต่
อตัวเองอความคิ
อโลก
และการคิ
ดลบต่
ออนาคตดัดังงนันั้นน้ หากทุ
หากทุกกคนมาเข้
คนมาเข้า
แบบคืออการคิ
การคิ
ดแบบลบต่
ตัวเองดต่ลบต่
อโลก
และการคิ
ดลบต่
ออนาคต
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กลุ่มเพื่อเรียนรู้และฝึกปรับความคิด และการปฏิบัติตัวก็จะทาให้อารมณ์และความรู้สึกซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการนาไปสู่การใช้ยาเสพติด ลดลงได้
ขั้นสรุป (10 นาที)
ผู้บาบัดกระตุ้นให้ผู้ป่วยร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญที่ได้จากการเข้ากิจกรรมกลุ่มและสรุปเพิ่มเติม
ประเด็นที่ไม่ครบถ้วน
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 1.1
2. ใบงานที่1.1
3. กระดาษ Flip Chart
4. ปากกาเคมี ปากกา /ดินสอ
การประเมินผล
1. ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยโดยการสังเกตการตอบสนอง ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
2. ประเมินสัมพันธภาพระหว่างผู้บาบัดกับผู้ป่วยในเรื่องความเข้าใจและรู้จักผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
3. ผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมโครงการที่เหมาะสม
4. ผู้ป่วยเข้าใจวงจรการเกิดภาวะซึมเศร้า
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ใบความรู้ที่ 1.1
ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้า : เรียนรู้วงจรความคิดต่อภาวะซึมเศร้า

เมื่อกล่าวถึงภาวะซึมเศร้า คนส่วนใหญ่มักนึกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากความ
ผิดหวัง หรือสูญเสีย แต่จริง ๆ แล้ว ภาวะซึมเศร้าเป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับคนทุกคนและไม่
จัดเป็นความผิดปกติที่ร้ายแรง เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นแล้วก็สามารถจัดการให้หายได้ ผลจากการสารวจ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี พบว่าร้อยละ 23.1 มีภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลางและ 30.8 มีภาวะซึมเศร้า
ระดับเล็กน้อย ภาวะซึมเศร้ามีหลายระดับ ทุกคนได้ทาแบบประเมินภาวะซึมเศร้ าและได้ทราบระดับคะแนน
ของตัวเองไปแล้ว หลายคนอาจคิดและรู้สึกกังวลกับผลคะแนนของตัวเอง ดังนั้นเรามาเรียนรู้และทาความ
เข้าใจกับภาวะซึมเศร้ากัน
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง อารมณ์เศร้า เหงา โดดเดี่ยว หมดหวัง รู้สึกผิด เสียใจ/น้อยใจ หงุดหงิด
อ่อนล้า นอนไม่หลับ/นอนมาก เบื่ออาหาร/กินจุ ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย ไม่มั่นใจในตนเอง ขาดสมาธิ ความจา
ไม่ดี
สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้า
1. ด้านร่างกาย อาจเกิดจาก
- พันธุกรรม คือ มี พ่อ หรือ แม่ เป็นโรคซึมเศร้า
- การขาดภาวะสมดุลด้านการทางานของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งเกิดจากการใช้สารเสพ
ติด
2. ด้านจิตใจ
- มีระบบและวิธีการคิดในลักษณะบิดเบือนจากความเป็นจริง
- เกิดความเศร้าโศกจากการสูญเสียต่างๆ เช่น สูญเสียบุคคลสาคัญในชีวิต สูญเสียความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สูญเสียความหวัง เป็นต้น
3. ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้น เช่น การพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
เนื่องจากภาวะซึมเศร้า อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามภาวะซึมเศร้า
สามารถรั
ษาให้หหายได้
ายได้โดยรั
โ ดยรับบการบ
การบำาบั�ดบัทางจิ
ด ทางจิ
ต ใจด้
ธี บปรัเปลี
บ เปลี
่ ย นความคิ
ด และพฤติ
สามารถรักกษาให้
ตใจด้
วยวิว ยวิ
ธี ปรั
่ยนความคิ
ดและพฤติ
กรรมก รรม
(CBT)(CBT)
ซึ่ง
ซึวิธ่งีวิกธารบ
ีการบำ
ดแบบนี
ับการทดสอบทางวิ
ทยาศาสตร์แล้แวล้พบว่
วพบว่ามีาปมีประสิ
ระสิททธิภธิภาพาพเพราะจะช่
เพราะจะช่วยให้
วยให้ผู้ผรับู้รับการ
การ
าบั�ดบัแบบนี
้ได้้ไรด้ับรการทดสอบทางวิ
ทยาศาสตร์
บำบาบั
�บัดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์
อารมณ์ และพฤติ
และพฤติกกรรมของตนเองได้
รรมของตนเองได้รวมทั
รวมทั้งมี้งมีวิธวีจิธัีจดัดการกั
การกับบปัปัญญหาหรื
หาหรืออ
อยู่กับปัญหานั้นได้
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�หรับสาเหตุหนึ่งที่สำ�าคัคัญ คือ การใช้สารเสพติด ซึ่งขณะนี้ทุกคนได้พยายามหยุดเสพแล้ว จึงขอ
สสำาหรั
ชวนให้ดูตัวอย่างวงจรการเกิดภาวะซึมเศร้า เช่น ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาส่วนใหญ่ ดังนี้
อารมณ์ปปกติ
กติ
อารมณ์

หดหู่
คิดว่าชีวิต
ล้มเหลว

ครอบครัวไม่มาเยี่ยม
รู้สึกน้อยใจ

รู้สึกเศร้า

คิดว่าฉันไร้ค่า
ครอบครัวเบื่อระอา
แยกตัวจากเพื่อน

ไม่ดูแลตัวเอง

รู้สึกแย่ลง

เข้าร่วมกลุ่มบาบัดไม่ได้

คิดทาร้ายตนเอง

วงจรเกิดภาวะซึมเศร้า
จากภาพหากทุกคนอยากหายจากภาวะซึมเศร้าและกลับไปมีชีวิตเป็นสุขเหมือนปกติ ซึ่งมีตัวอย่าง
วงจรการหายจากภาวะซึมเศร้า ดังนี้
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อารมณ์ปกติ

เข้าร่วมกลุ่มบาบัดได้
ตามแผนการรักษา

อารมณ์ปกติ

ร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนสมาชิก

แยกตัวน้อยลง

คิดว่าฉันคงไม่ได้
ล้มเหลวไปทุกอย่างใน
ชีวิต

สุขกับการเล่นกีฬา/
ดูทีวี

รู้สึกเศร้าลดลง

ภาวะซึมเศร้า
วงจรการหายจากภาวะซึมเศร้า
ภาวะซึมเศร้า

เกือบจะไม่มีภาวะซึมเศร้า
คิดว่า ฉันสามารถมีความสุขได้
ระหว่างรับการบาบัดรักษา
ยิ้ม/หัวเราะ ได้บ้าง
พูดข้อความสั้น
ในกลุ่มประชุมเช้าได้

ได้รับการติดต่อจากครอบครัว
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ใบงานที่ 1.1
แบบบันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน
คาชี้แจง ให้ท่านทาเครื่องหมาย √X ลงในช่องตามระดับอารมณ์ของท่านในแต่ละวันตามที่เป็นจริง

วันที่เริ่มบันทึก……………………….……………
10
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ครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

7

8

9

10
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ครั้งที่ 2
กิจกรรม รู้ทันความคิด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้ความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
2. เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอัตโนมัติด้านลบที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า
แนวความคิด
แนวคิด ของการบ าบั ด ความคิ ด และพฤติ ก รรม ให้ ความส าคัญ การปรั บความคิ ด และการปรั บ
พฤติกรรม โดยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และนาไปสู่การเกิดพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น และการที่บุคคลมีภาวะซึมเศร้าเกิดจากบุคคลที่มีลักษณะการคิดในทางลบต่อตนเอง ต่อโลก
และต่ออนาคตของเขา ซึ่งความคิดนั้นเป็นความคิดอัตโนมัติด้านลบ คือ ความคิด ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีโดยไม่
ตั้งใจ ไม่ผ่านกระบวนการคิดที่มีเหตุผล ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นบุคคลควรเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ
ค้นหาความคิดอัตโนมัติของตน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการของการเกิดความคิดที่ทาให้เกิดความทุกข์ และ
นาไปสู่การปรับความคิดให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดทักทายสอบถามอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ป่วยแล้ว ให้ทาใบงานที่ 1.1“แบบบันทึก
ระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดชวนพูดคุยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเป็นประสบการณ์ของผู้ป่วย แล้วถามผู้ป่วยว่า
ขณะเกิดเหตุการณ์นั้นผู้ป่วยมีความคิดอะไรเกิดขึ้น อารมณ์ / ความรู้สึก เป็นอย่างไร และผู้ป่วยทาอย่างไร
(พฤติกรรม) เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งเมื่อมี
ความคิดต่อเหตุการณ์แตกต่างกัน อารมณ์ / ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกก็แตกต่างกันไปด้วย
ตัวอย่างเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ 1 ขณะที่เดินอยู่ในตลาด มีคนไม่รู้จักเดินผ่านแล้วยิ้มให้
เหตุการณ์ที่ 2 ขณะที่เดินอยู่ในตลาด มีคนรู้จักเดินผ่านแล้วไม่ยิ้มให้
2. ผู้บาบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า คนส่วนมากจะคิดว่าเหตุการณ์จะมีผลต่ออารมณ์ /ความรู้สึก
และพฤติกรรมที่แสดงออก แต่หากเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าระหว่างเหตุการณ์ และอารมณ์ / ความรู้สึกจะมี
ความคิดเกิดขึ้นแทรกอยู่ ซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นแบบแตกต่างกันนี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์ หรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน ดังนั้นในการเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน บุคคลกลับมีอารมณ์ และพฤติกรรม
แสดงออกที่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับความคิดของผู้มีอารมณ์ซึมเศร้า กับผู้ไม่มีอารมณ์ซึมเศร้า จะมีความคิด
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆ แตกต่างกัน ผู้ บาบัดเขียนภาพรูปแบบของความคิด (Cognitive Model)
ประกอบการบรรยาย

29
29
ความคิด
เหตุการณ์

อารมณ์

พฤติกรรม
3. แจกใบงานที่ 2.1 “ฉันคือ อะไร” ให้ผู้ป่วยจาแนกประเภทของตัวอย่างคาที่ให้ว่าเป็น ความคิด
อารมณ์ หรือพฤติกรรม เมื่อผู้ป่วยทาเสร็จแล้ว ผู้บาบัดเฉลยคาตอบที่ถูกต้องในกลุ่ม
4. ผู้บาบัดกระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยกันคิดว่า มีเหตุการณ์ ความคิด และความรู้สึกอะไรบ้าง ที่ทาให้เกิด
อารมณ์เศร้าแล้วเขียนบน Flip Chart
5. แจกใบงานที่ 2.2“คิดแบบนี้แล้ว .....สุขน้อยลง” ให้ผู้ป่วยแต่ละคนเขียนตัวอย่างเหตุการณ์
ความคิด และอารมณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนผู้ป่วยจะมีอารมณ์ / รู้สึกซึมเศร้า
6. ผู้บำ�าบับัดและผู้ปป่ว่วยช่
ภาวะซึมมเศร้
เศร้าาในผู
ในผู้ป้ป่ว่วยเสพติดและเขียนบน
ยช่ววยกั
ยกันนสรุ
สรุปปสาเหตุ
สาเหตุกการณ์
ารเกิเกิดดภาวะซึ
นบน Flip
chart
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บาบัดกระตุ้นให้ผู้ป่วยร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและอธิบายเพิ่มกรณีผู้ป่วยสรุปไม่ครบถ้วน
2.3“แบบบั�นรวจความเชื
ทึกความเชื่อมโยงของเหตุการณ์
2. ผู้บ�ำาบับัดมอบการบ้านและอธิบายวิธีทา�ำ ตามใบงานที่ 2.3“แบบสำ
ความคิ ด อั ต โนมั ติ ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม” เพื่ อ ฝึ ก ให้ ผู้ ป่ ว ยส ารวจและบั น ทึ ก ความเชื่ อ มโยงของ
เหตุการณ์ ความคิด และอารมณ์เศร้า
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 2.1, 2.2 และ 2.3
2. Flip Chart และปากกาเคมี
3. กระดาษ ปากกา / ดินสอ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยขณะทากิจกรรม
2. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่
ผู้ป่วยแสดงออก
3. สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเสพติดกับอารมณ์ซึมเศร้าได้
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ใบงานที่ 2.1
ฉันคือ อะไร
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ถูกต้อง ตรงกับประเภทของคา
ตัวอย่างคา

1. ยิ้ม
2. อยากให้แฟนมาเยี่ยมจังเลย
3. เหงา
4. อาหารมื้อนี้อร่อยดี
5. เล่นกีฬา
6. ไปเดินเล่นกับเพื่อน
7. อยู่ที่นี่ก็สบายดี
8. เศร้า
9. คุยกับเพื่อน
10. ฉันพูดในกลุ่มไม่ได้แน่ๆ
11. โมโห
12. เล่นดนตรี

ความคิด

อารมณ์

พฤติกรรม
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ใบงานที่ 2.2
คิดแบบนี้แล้ว .....สุขน้อยลง

คำ�ชี
ให้ทท่า่ านเขี
นเขียยนข้นข้อความลงในช่
อ ความลงในช่
า ง โดยเล่
า ถึกง เหตุ
ารณ์ และความคิ
่ เ กิ ด ขึ้ น ในเวลานั
คาชี้แจง ให้
องว่อางว่
ง โดยเล่
าถึงเหตุ
ารณ์กและความคิ
ดที่เกิดขึด้นทีในเวลานั
้น(ความคิ้ดน
อั(ความคิ
ตโนมัติ)ดอัตโนมัติ)
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดอารมณ์เศร้า

ความคิดที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
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ใบงานที่ 2 .3
แบบสารวจความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ ความคิดอัตโนมัติ ความรู้สึก และพฤติกรรม
คาชี้แจง ให้ท่านเขียนข้อความลงในช่องว่าง โดยเล่าถึงเหตุการณ์ ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
วัน เวลา

เหตุการณ์

ความคิดที่
เกิดขึ้น
ขณะนั้น

ความรู้สึก/
อารมณ์

พฤติกรรมของฉัน
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ครั้งที่ 3
กิจกรรม การปรับพฤติกรรมเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของกิจกรรมที่กระทาเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
2. สามารถวางแผนกิจกรรมที่จะไปทดลองปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติด้วยการทดลองกระทาพฤติกรรมเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
แนวความคิด
ความคิด อารมณ์/ ความรู้ สึก อาการทางร่างกาย และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนความคิดอัตโนมัติทางลบของผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และต่ออนาคต ที่มีลักษณะ
หมดหวัง ไม่มีคุณค่า ย่อมส่งผลต่ออารมณ์ซึมเศร้า หดหู่ ท้อแท้ใจ ให้เปลี่ย นแปลงไปสู่ภาวะสมดุล รวมทั้งมี
การเปลี่ยนแปลงอาการทางร่างกาย และพฤติกรรมหรือการกระทาด้วย
อย่างไรก็ตามในการบาบัดผู้ป่วยซึมเศร้า ในระยะเริ่มแรกที่ผู้ป่วยยังไม่มีความพร้อมในการปรับ
ความคิด หรื อยั งมี อารมณ์มากอยู่ การปรับพฤติกรรมก่อ นจะช่ว ยได้ ดีมากกว่าโดยการให้ ผู้ ป่ ว ยกระท า
กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้าบางทีก็ไม่รู้สึกอยากทาอะไร จะทาสิ่งต่างๆ
น้อยลง เมื่อทาสิ่งต่างๆ น้อยลงก็ยิ่งรู้สึกเศร้า เมื่อยิ่งรู้สึกเศร้า ก็ยิ่งทาสิ่ งต่างๆน้อยลงไปอีก จึงวนเวียนอยู่ ใน
วงจรชั่วร้าย (Vicious cycle) ทาให้ อารมณ์เศร้าคงอยู่ ดั งนั้นในการให้ผู้ป่วยเริ่มด้วยการลงมือกระทา
กิจกรรมต่างๆ (Activities) จึงเป็นการบาบัดรักษาผู้ป่วยในระยะแรกๆ เพื่อให้มีอารมณ์เศร้า ลดน้อยลงซึ่ง
่ทาแล้
วรูว้สรูึก้สมีึกคมีวามสุ
ข ข(Pleasant
2)
กิจกรรมที่ใช้มี 22 ลัลักกษณะควบคู
ษณะควบคู่ก่กันันไปไปคืคืออ1)1)กิจกิกรรมที
จกรรมที
่ทำ�แล้
ความสุ
(Pleasantactivities)
activities)และและ
กิจ กรรมต้
องใช้
ความพยายาม
2)
กิจกรรมต้
องใช้
ความพยายามความอดทน
ความอดทนทาให้
ทำ�ให้ส าเร็
สำ�เร็จจแล้แล้ววจะเกิ
จะเกิดดความสุ
ความสุข ความภาคภู
ความภาคภูมิใจ (Mastery
activities) กิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว มีพละก
ละกำาลั
�ลัง ลดความเฉื่อยชา มีอารมณ์ดีขึ้นไม่หมกมุ่น
อยู่กับความคิดลบของตนเอง
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
ำ�บัดทักทาย พูพูดดคุคุยย และให้
และให้ททาใบงานที
ำ�ใบงานที่ ่ 1.1
1.1 “แบบบั
“แบบบันนทึทึกกระดั
ระดับบความรู
ความรู้สึกเป็นสุขของฉัน” และ
1. ผู้บาบั
เสนอการบ้าน ใบงานที่ 2.3 “แบบบั
“แบบสำน�รวจความเชื
ความคิด อัต โนมั ติ
ให้ ผู้ ป่ ว ยนำ
ยน�าเสนอการบ้
ทึก ความเชื่อ มโยงของเหตุก ารณ์ ความคิ
ความรู้สึก และพฤติกรรม”
2. เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับการบ้านและทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดสอบถามผู้ป่วยแต่ละคนถึง ช่วงเวลาที่มีภาวะซึมเศร้าว่ามีอาการอะไรบ้าง รวบรวมแล้ว
เขียนขึ้นบน Flip chart และทบทวนอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้ากับ กิจกรรมต่างๆที่ทาซึ่ง
จะเห็นได้ว่าเมื่อมีภาวะซึมเศร้า มักจะมีอาการแยกตัว ไม่สนใจ เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข ก็ไม่อยากทาอะไร
เมื่อเราไม่อยากทาอะไร กิ จกรรมต่างๆ ก็ลดน้อยลง และเมื่อกิจกรรมต่างๆ ลดน้อยลงก็ยิ่งทาให้เรามีอาการ
ซึมเศร้ามากขึ้น
2. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 3.1 “กิจกรรมเติมความสุข ต้านความเศร้า ” และนาเสนอ
แลกเปลี่ยนกัน โดยให้เขียนกิจกรรมลงในช่องกิจกรรม และให้พิจารณาว่ากิจกรรมนี้ทาแล้ว มีความสุขมาก
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น้อยแค่ไหนและเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายาม/อดทนมากน้อยแค่ไหนกว่าจะทาให้สาเร็จ หรือทา
ให้รู้สึกภาคภูมิใจ โดยมีระดับคะแนนจาก 0 ถึง10
3. ผู้ บ าบั ด อธิบ ายให้ เ ห็ น ว่ าในชีวิ ตประจ าวั น มีกิ จกรรมมากมายที่ ทาแล้ ว ทาให้ เ รามี ความสุ ข
เพลิดเพลิน (Pleasant activities = P) แต่บางกิจกรรมเราก็ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน เพื่อทาสาเร็จ
ซึ่งเราก็จะภาคภูมิใจและรู้สึกมีความสุขที่ได้ทาสิ่งนั้น (Mastery activities = M) ผู้บาบัดร่วมกับผู้ป่วย
พิจารณาในใบงานแต่ละคนว่ากิจกรรมใดที่มีน้อยเกินไป ควรเพิ่มเติมให้ทามากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเป็นกิจกรรม
ที่ต้องใช้ความพยายาม หรือความอดทนถึงแม้ว่าจะลาบากแต่เมื่อเราทาสาเร็จก็จะเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่ง
การทากิจกรรมต่างๆ นี้ทาให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น ความเศร้าของเราก็จะลดน้อยลงได้
นอกจากนี้ควรได้มีการอภิปรายร่วมกันในเรื่องของผลที่ได้ของกิจกรรมนั้นในระยะสั้น และระยะ
ยาว เช่น กรณีผู้ป่วยเขียนว่ากิจกรรมใช้ยาเสพติด ทาให้มีความสุข และสูบได้สาเร็จด้วย ผู้บาบัดควรอภิปราย
เพิ่มเติมว่า เป็นความสุขจริงหรือ และในระยะยาวเกิดผลเสีย ผลกระทบอย่างไร ดังนั้นกิจกรรมที่ควรทาคือ
อะไร
4. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 3.2 “แผนกิจกรรมพิชิตภาวะซึมเศร้า” ซึ่งเป็นการวางแผนของ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่ผู้ป่วยจะนาไปปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บาบัดและผู้ป่วยร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากกิจกรรม
2. ผู้บาบัดมอบหมายให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 3.3 “ปฏิบัติการพิชิตความเศร้า”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 3.1, 3.2 และ 3.3
2. Flip Chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การทาใบงาน และการซักถามข้อสงสัย
2. ผู้ป่วยบอกถึงกิจกรรมที่ทาแล้วมีความสุข และกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามทาให้สาเร็จ จึงจะ
เกิดความภาคภูมิใจ
3. ผู้ป่วยสามารถบอกถึงประโยชน์ของการทากิจกรรมต่างๆเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า
4. ผู้ป่วยฝึกวางแผนกิจกรรม และนากิจกรรมสู่การปฏิบัติ
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ใบงานที่ 3.1
กิจกรรมเติมความสุข ต้านความเศร้า
คาชี้แจง ให้ท่านเขียนกิจกรรมต่างๆ ทีท่ าลงในตาราง และให้คะแนนตามหัวข้อดังนี้
1. กิจกรรมนี้ทาแล้วมีความสุข (P) มีคะแนน 0-10 (น้อยที่สุด
มากที่สุด)
2. กิจกรรมนี้ต้องใช้ความพยายาม/ความอดทน ทาให้สาเร็จ (M) 0-10 (น้อยที่สุด
กิจกรรม
- เล่นตะกร้อ

มากที่สุด)

ความรู้สึกมีความสุข (P) ความรู้สึกที่ต้องใช้ความพยายาม/
ความอดทน (M)
(คะแนน 0-10)
(คะแนน 0-10)
P=9
M=7
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ใบงานที่ 3.2
แผนกิจกรรมพิชิตภาวะซึมเศร้า
คาชี้แจง ให้วางแผนกิจวัตรประจาวันที่ท่านจะกระทาใน 1 วัน
วันที่/ เวลา

กิจกรรม

การดาเนินการทาอย่างไร
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ใบงานที่ 3.3
ปฏิบัติการพิชิตความเศร้า
คาชี้แจง ให้ท่านเขียนกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในช่วง 1 วัน และเขียนระดับคะแนนของกิจกรรมที่ทา
วันที่/ เวลา

กิจกรรมที่ทา

ความรู้สึกมีความสุข (P)
(คะแนน0 ถึง 10)

ความรู้สึกที่ต้องใช้
ความพยายาม (M)
(คะแนน 0 ถึง 10)
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ครั้งที่ 4
กิจกรรม ความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยาทางร่างกาย และพฤติกรรม
2. รู้จักและสามารถแยกแยะลักษณะของความคิดทั้งทีท่ าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าและไม่ทาให้เกิด
อารมณ์ซึมเศร้า
3. สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่นาสู่อารมณ์เศร้าได้
แนวความคิด
แนวคิดความสัมพันธ์ของความคิด (Cognition) อารมณ์/ความรู้สึก (Emotion) อาการทางร่างกาย
(Physiology) และพฤติกรรม (Behavior) หรือเรียกว่ารูปแบบ Interaction model เป็นความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวข้องกันของความคิด อารมณ์/ความรู้สึก ปฏิกิริยาทางร่างกาย และพฤติกรรมที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ถ้ามี
สิ่งกระตุ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ด้วย
ดังเช่นเมื่อพ่อแม่ไม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักและห่วงใยตน จึงรู้สึกซึมเศร้า เบื่ออาหาร
ร่างกายอ่อนล้า แยกตัว เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่พูดจากับใครซึ่งการที่ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละช่วงของการเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้ดีขึ้น รวมทั้งการบาบัด
ด้วย CBT นั้นจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ก็จะทาให้องค์ประกอบด้านอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเป็นสิ่งที่สาคัญที่นาไปสู่อารมณ์ซึมเศร้า และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาทาง
ร่างกายและพฤติกรรม โดยความคิดที่ จะทาให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า มีลักษณะของความไม่ยืดหยุ่น (Not
flexible) และเป็นการตัดสิน (Judgmental) ส่วนความคิดที่ไม่นาไปสู่อารมณ์ซึมเศร้า จะเป็นความคิดที่มี
ความท้าทาย (Changeable) มีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงได้ (Hope for change) และให้ความสาคัญในสิ่ง
ที่ทาไม่ใช่บุคคลที่ทา (Looks at what we do, not who we are)
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดทักทาย พูดคุย ประเมินความคิด และอารมณ์ซึมเศร้าของผู้ป่วยในช่วงวันที่ผ่านมาโดย
ให้ทาใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม
2. ให้ผู้ป่วยนาเสนอการบ้านในใบงานที่ 3.3 “ปฏิบัติการพิชิตความเศร้า”และให้ผู้ป่วยร่วมกันสรุป
ข้อคิดที่ได้จากการบ้าน
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยนั่งในท่าที่สบาย ฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ เมื่อหายใจสุด
แล้วให้กลั้นลมหายใจไว้นานประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นให้หายใจออกช้าๆ ทาซ้าๆ ประมาณ 10 ครั้งแล้ว
สอบถามความรู้สึกของผู้ป่วย
2. ผู้บาบัด ให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 4.1 “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์/ความรู้สึก อาการ
ทางร่างกาย และพฤติกรรม” นาเสนอและอภิปรายร่วมกันในใบงาน และผู้บาบัดอธิบายรูปแบบปฏิสัมพันธ์
(Interaction model) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด (Cognition) อารมณ์/ความรู้สึก (Emotion)
อาการทางร่างกาย (Physiology) และพฤติกรรม (Behavior) ที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ถ้ามีสิ่งกระตุ้นทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆด้วย ซึ่งจากตัวอย่างในใบ
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งานสถานการณ์เดียวกันคือ ขณะที่เดินอยู่ในตลาด มีคนรู้จักเดินผ่านแล้วยิ้มให้ ถ้าเรามีความคิดในทางบวก
อารมณ์ก็จะเป็นปกติ ไม่เศร้า แต่ถ้าเรามีอารมณ์ในทางลบ ก็จะทาให้เรารู้สึกไม่ดี อาจเกิดความรู้สึกเศร้าได้
3. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 4.2 “กับดักความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า ” โดยผู้บาบัดอาจ
1-2 ตัตัววอย่
อย่าางงและสอบถามผู
และสอบถามผู้ป้ป่วยว่
่วยว่าเคยมี
าเคยมีคความคิ
วามคิดดในลั
ในลักษณะนี
กษณะนี้ไหม?
้ไหม
ยกตัวอย่างความคิดที่มีในใบงานขึ้นมา 1-2
ซึ่งความคิดแบบนี้เป็นความคิดอัตโนมัติทางลบที่นาสู่อาการซึมเศร้าได้ หลังจากนั้นลองให้ผู้ป่วยจับคู่ความคิด
ในรูปแบบต่างๆ และอภิปรายร่วมกัน
4. อธิบายเพิ่มเติมในใบความรู้ 4.1 “ความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า ” ความคิดที่นาสู่อารมณ์
ซึมเศร้าจะมีลักษณะไม่มีความยืดหยุ่น และมีลักษณะเป็นการตัดสิน ส่วนความคิดที่ไม่นาไปสู่อารมณ์ซึมเศร้า
จะเป็นความคิดที่มีความท้าทาย มีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงได้ และให้ความสาคัญในสิ่งที่ทาหรือพฤติกรรม
ไม่ใช่บุคคลที่ทา
5. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยตรวจสอบความคิดตามใบงานที่ 4.3 “ตรวจสอบความคิดสักนิด ชีวิตไม่เศร้า ”
โดยมีหลักในการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ
5.1 ความคิดนั้นเป็นจริง ถูกต้องไหม ซึ่งการที่จะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ เราต้องหาหลักฐาน
หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ม าสนั บ สนุ น หรื อ คัด ค้ า นความคิ ดที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ถ้ า ประเมิ น ความคิ ด ไม่ เ ป็ น จริ ง ก็ ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนความคิด ถ้าความคิดนั้นเป็นจริงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหา
5.2 ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ไหม ถ้าคิดแล้วเกิดความทุกข์ใจ ซึมเศร้า ชีวิตแย่ลง
ท้อแท้ใจ ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิด หรือไม่ควรที่จะให้มีความคิดเช่นนี้อีก
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ให้ ผู้ ป่ ว ยร่ ว มกั น สรุ ป ในสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ใ นชั่ ว โมงนี้ ผู้ บ าบั ด เพิ่ ม เติ ม และทบทวนให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ และความคิดที่ส่งผลต่อ
อารมณ์ซึมเศร้า และอารมณ์ที่ไม่ซึมเศร้า
2. ผู้บาบัดมอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยทาตามใบงานที่ 4.4 “ฉันจับเธอได้แล้ว (อารมณ์เศร้า)”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 4.1
2. ใบงานที่ 4.1, 4.2 และ 4.3
3. Flip chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การทาใบงาน และการซักถามข้อสงสัย
2. ผู้ป่วยสามารถบอกได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก ปฏิกิริยาทางร่างกาย และ
พฤติกรรม
3. ผู้ ป่ ว ยบอกได้ถูกต้องว่า ความคิด ลั กษณะใดที่ท าให้ เกิดอารมณ์ซึมเศร้า และไม่เกิดอารมณ์
ซึมเศร้า
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ใบความรู้ที่ 4.1
ความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า

ความคิดเป็นสิ่งที่สาคัญที่นาไปสู่อารมณ์ซึมเศร้า และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาทาง
ร่างกายและพฤติกรรม โดยความคิดที่จะทาให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า มีลักษณะของความไม่ยืดหยุ่น (Not
flexible) และเป็นการตัดสิน (Judgmental) ส่วนความคิดที่ไม่นาไปสู่อารมณ์ซึมเศร้ า จะเป็นความคิดที่มี
ความท้าทาย (Changeable) มีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงได้ (Hope for change) และให้ความสาคัญในสิ่ง
ที่ทาไม่ใช่บุคคลที่ทา (Looks at what we do, not who we are)
รูปแบบความคิดที่บิดเบือน (Thinking Errors)
Thinking errors มีหลายรูปแบบทั้งที่เป็น Automatic Thought และ Beliefs ตัวอย่างของ
Thinking Errors ที่พบบ่อยเช่น
All-or-nothing thinking
thinking(หรื อ(หรื
เรียากว่black-and-white
า black-and-white
อpolarized หรือ
1.1. All-or-nothing
เรี ยอกว่
หรื อหรืpolarized
Dichotomous thinking) คืคืออความคิ
ความคิดดสุสุดดขัขั้ว้วในด้
ในด้าานใดด้
นใดด้าานหนึ
นหนึ่ง่ง เป็เป็นนดดำาหรื
�หรืออขาวไปหมดบวกหรื
ขาวไปหมดบวกหรืออลบไปหมด
โดยไม่สามารถมองอะไรกลาง ๆ ได้
“ถ้าทาได้ไม่สมบูรณ์แบบ อย่าทาซะดีกว่า”
“ถ้าไม่รักฉันที่สุดในโลก ก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉัน”
“ถ้าแฟนไม่มาเยี่ยมฉัน ก็เลิกกันไปเลย”
2. Seeing one bad event as meaning everything will be bad เห็นเหตุการณ์บางอย่างไม่
ดีก็ตีความว่าทุกสิ่งจะไม่ดี
“ฉันเรียนไม่เก่งสมัยอยู่ในโรงเรียนฉันคงจะทาไม่ได้ดีเมื่อเข้าในกลุ่มบาบัด”
3. Mental filter เลือกที่จะเชื่อหรือคิดในสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อหรือคิด
“เฮงซวยจริง ๆ เลยฉัน” (คะแนนสอบ 7 วิชา: A A D A B A A) (เนื่องจากเชื่อมา
ก่อนแล้วว่า ตนเองไม่เก่งจึงมองเห็นแต่คะแนนวิชาที่ไม่ดี และ ละเลยวิชาที่คะแนนดี)
“เขาไม่มีเวลาให้ฉัน” (คุยโทรศัพท์ดี ๆ กับแฟน 2 ชั่วโมง แฟนขอวางโทรศัพท์ไป
ทางาน)
“ถึงฉันพูดให้เพื่อนเข้าใจได้ แต่พอพูดหน้าห้องก็ทาไม่ได้ ฉันมันไม่ได้เรื่องจริงๆ”
4. Jumping to Conclusion ด่วนสรุป
4.1 Mind Reading สรุป เดา ในทางลบเกี่ยวกับความคิด โดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน
“มองตาก็รู้ว่าพี่เขาไม่ชอบฉัน”
“เขามองมาที่ฉันแล้วหัวเราะ เขาต้องหัวเราะเยาะฉัน” (เพื่อนนั่งคุย และเล่าเรื่อง
สนุกๆ กันอยู่โต๊ะข้างๆ)
4.2 Fortune Telling การพยากรณ์ ทานาย คาดการณ์ โดยเชื่อว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเอง
5. Disqualifying or Discounting the Positive ไม่พึงพอใจในสิ่งดีๆที่ตนมีหรือเป็นอยู่เพราะให้
ความสาคัญสิ่งที่ไม่ดีมากกว่า
“งานนี้เขาว่าฉันทาดี แต่ฉันว่าฟลุ๊ค”
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“วิชาเลขไม่มีความหมายหรอกเพราะได้ A ทุกที ผลสอบฟิสิกส์ต่างหากที่เรื่อง
ใหญ่” (สอบเลขได้ A แต่สอบฟิสิกส์ได้ C)
6. Catastrophizing เป็ น ความคิ ด แบบ Overgeneralization ที่ รุน แรง เป็น การแปลง
สถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้รุนแรงสุดขีด เป็นความหายนะ
“ถ้าฉันไม่หายปวดหลัง ฉันคงไม่สามารถมีความสุขไปชั่วชีวิต”
“ถ้าเขาไปที่นั่น ฉันคงหงุดหงิดแล้วทาอะไรต่อไม่ได้”
“ตายแน่ ๆ ตายแน่ ๆ”
7. Labeling เป็นการตีตราตนเอง หรือ คนอื่นในทางลบ ไม่ว่าจะทาอะไรก็มักยึดติดกับความรู้สึกที่
ตนได้ตีตราไว้
“เด็กโง่”
“ฉันมันเป็นคนไม่เอาไหน”
8. Magnification/Minimization เมื่อเกิดความผิดพลาดกับตนเองจะมองปัญหานั้นแบบขยายให้
ใหญ่โตเกินความเป็นจริง เรียกว่า Magnification และเมื่อมีเรื่องดีเกิดขึ้นก็มองข้อดีหรื อความสาเร็จของ
ตนเองเป็นเรื่องเล็ก ซึ่งเรียกความคิดลักษณะนี้ว่า Minimization
“วันนี้ทากุญแจหายอีกแล้ว ไม่ได้เรื่องซักอย่างเลยฉัน”
“วันนี้เล่นดี แต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะทาได้ดี”
“ส่งฉันมาฟื้นฟู 4 เดือน ฉันทนอยู่ไม่ได้หรอก”
9. Overgeneralization การสรุปแบบเหมารวม ด่วนสรุปอย่างไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานเพียง
เล็กน้อย
“ฉันเป็นคนมีปัญหามนุษยสัมพันธ์” (ไปงานเลี้ยงแล้วรู้สึกอึดอัด)
“อายุ 25 ยังหาแฟนไม่ได้ แปลว่าขึ้นคานชัวร์”
10. Should and Must Statements การคิดคาดหวังให้ตนเองหรือคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ตามที่ตนคาดหวังหรือความต้องการของตน
“ฉันต้องพยายามให้ดีที่สุดในทุกอย่างที่ฉันทา”
“นักเรียนควรตั้งใจเรียนเต็มร้อยทุกนาทีในห้องเรียน” (อาจารย์)
“เพื่อนควรที่จะเข้าใจฉันมากกว่านี้”

สถานการณ์ที่ 2: ขณะที่เดินอยู่
ในตลาด มีคนรู้จักเดินผ่านแล้ว
ยิ้มให้

สถานการณ์ที่ 1: ขณะที่เดินอยู่
ในตลาด มี ค นไม่ รู้ จั ก เดิ น ผ่ า น
แล้วยิ้มให้

สถานการณ์/สิ่งกระตุ้น

ความคิดที่มีต่อสถานการณ์/
สิ่งกระตุ้น
อารมณ์ซึมเศร้า/ความรู้สึก
ซึมเศร้า (0-10)

อาการทางร่างกายที่เกิดขึ้น

คาชี้แจง
1. ให้บันทึกความคิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกทีเ่ ร็วที่สุดที่มีต่อสถานการณ์/สิ่งกระตุ้นในช่องความคิด
2. ให้บอกถึงอารมณ์อารมณ์ซึมเศร้า/ความรู้สึกซึมเศร้าที่เกิดขึ้น โดยให้คะแนนให้ตรงกับความรู้สึกของตนเองในขณะนั้น
คะแนน ตั้งแต่ 0-10 คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีความรู้สึกเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้าเลย
คะแนน 10 หมายถึง มีความรู้สึกเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้ามากที่สุด

ใบงานที่ 4.1
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์/ความรู้สึก อาการทางร่างกาย และพฤติกรรม

พฤติกรรม/การกระทา
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คิดเลือกในสิ่งที่เชื่อ

ถึงฉันพูดให้เพื่อนเข้าใจได้ แต่พอพูดหน้า
ห้องก็ทาไม่ได้ ฉันมันไม่ได้เรื่องจริงๆ

ถ้าแฟนไม่มาเยี่ยมฉัน ก็เลิกกันไปเลย

2. ตัวอย่างความคิด

ความคิดสุดขั้ว
คิดเกินจริง

ส่งฉันมาฟื้นฟู 4 เดือน
ฉันทนอยู่ไม่ได้หรอก

ฉันมันเป็นคนไม่เอาไหน

คิดสรุปเดาเอาเอง

คิดตีตรา
แง่ลบ

พี่เขาไม่ชอบฉันหรอก
มองตาก็รู้

คิดคาดหวัง

เพื่อนว่าฉันเก่ง แต่ฉันว่า
มันฟลุ๊กนะ

เพื่อนควรที่จะเข้าใจฉันมากกว่านี้

คิดถ่อมตัว
ไม่พึงพอใจสิ่งที่มีอยู่

คาชี้แจง ให้ท่านจับคู่โดยการโยงเส้นรูปแบบความคิดที่ทาให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าไปยังตัวอย่างความคิดนั้น
1. รูปแบบความคิด

ใบงานที่ 4.2
กับดักความคิดที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า
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บาบัดรักษาใน
โรงพยาบาล 4
เดือน

-ได้ทราบว่าต้องอยู่

เหตุการณ์

ความรู้สึก

คาชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่เป็นความคิดอัตโนมัติและประเมินความคิดลงในช่อง

ความคิดนี้มีประโยชน์ต่อการบาบัด
หรือไม่

ข้อมูลคัดค้านความคิด

ข้อมูลสนับสนุนความคิด

การประเมินความคิด

ใบงานที่ 4.3
ตรวจสอบความคิดสักนิด ชีวิตไม่เศร้า

ปรับความคิด
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ใบงานที่ 4.4
ฉันจับเธอได้แล้ว (อารมณ์เศร้า)
คาชี้แจง ให้ท่านสารวจอารมณ์ เศร้าที่เกิดในแต่ละวัน และให้ใส่เครื่องหมาย × ทับในช่องเวลา และเขียน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วัน...............
เวลา
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-1
1-2
2-3
3-4
4-5

เหตุการณ์

วัน............
เวลา
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-1
1-2
2-3
3-4
4-5

เหตุการณ์
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ครั้งที่ 5
กิจกรรม การปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อลดอารมณ์ซึมเศร้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถประเมินความคิดอัตโนมัติที่นาสู่อารมณ์ซึมเศร้า
2. รู้จักวิธีการคิด และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนาสู่ภาวะอารมณ์ที่สมดุล
แนวความคิด
ความคิดมีความส าคัญที่น าไปสู่ อารมณ์ซึมเศร้า การที่ส ามารถค้นหาความคิดอัตโนมัติ และรู้จัก
แยกแยะความคิดที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบได้จะทาให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนัก รู้เท่าทันความคิดของ
ตนเอง และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้ ซึ่ง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์/ความรู้สึก
ซึมเศร้าได้ ในการฝึกวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดนั้น ในเบื้องต้นผู้ป่วยต้องรู้จัก ค้นหาความคิดอัตโนมัติให้ได้
ก่อนว่าเนื้อหาความคิดนั้น เป็ นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้ผู้ ป่ว ยสามารถจับความคิด และ
แยกแยะความคิดที่เกิดขึ้นกับตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร และความคิดที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็ไม่ได้ถูกต้อง เชื่อถือได้เสมอ แต่มีผลต่อการกระทา หรือการดาเนินชีวิต ของผู้ป่วยอย่าง
มาก ดังนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้น ความคิดนั้น เป็นเพียงแค่สมมุติฐาน ยังไม่สามารถเชื่อถือได้จนกว่าจะมีการ
ตรวจสอบประเมินความคิดของตนเองก่อนโดยหาข้อพิสูจน์ว่าความคิดนั้นเป็นจริง หรือความคิดนั้นมีประโยชน์
หรือไม่
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดทักทาย พูดคุย และให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
และนาเสนอการบ้านตามใบงานที่ 4.4 “ฉันจับเธอได้แล้ว (อารมณ์เศร้า)”
2. เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และทบทวนเนื้อหากิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดฝึกผ่อนคลายโดยให้ผู้ป่วยนั่งหลับตาอยู่ในท่าที่สบาย และเปิดเพลงบรรเลงเสียงเบาๆให้
ฟังประมาณ 2-3 นาที หลังจากนั้น ให้ผู้ป่วยลืมตา สอบถามความรู้สึกของผู้ป่วยจากการฟังเสียงบรรเลง
		2. 2.ผู้บผูาบั้บำ�ดบัให้ดผใหู้้ปผ่วู้ปยท
่วยทำ
�ใบงานที
่ 5.1“การประเมิ
“การประเมิ
นความคิด ”ด” โดยมี
าใบงานที
่ 5.1
นความคิ
โดยมีตตัวัวอย่
อย่าางง 44 สถานการณ์
สถานการณ์ ให้
�ถาม ใน 3 ประเด็นคือ 1) ความคิดนั้นเป็นจริง ถูกต้องไหม 2) ความคิดที่
ยกตัวอย่างทีละสถานการณ์และตั้งคคำาถาม
ถามให้ผู้ป่วยตอบ และ
เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ไหมและ
หมและ 3) ถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้ว คิดอย่างอื่นได้ไหม โดยแต่ละคำ
ะค�าถามให้
อภิปรายร่วมกันทีละประเด็น ซึ่งมีการพิจารณาดังนี้
2.1 ความคิดนั้นเป็นจริง ถูกต้องไหม ซึ่งการที่จะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ เราต้องหาหลักฐานหรือ
ข้อมูลที่มาสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าประเมินความคิดไม่เป็นจริงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ความคิด ถ้าความคิดนั้นเป็นจริงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหา
2.2 ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ไหม ถ้าคิดแล้ วเกิดความทุกข์ใจ ซึมเศร้า ชีวิตแย่ล ง
ท้อแท้ใจ ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิด หรือไม่ควรที่จะให้มีความคิดเช่นนี้อีก
2.3 ถ้าไม่คิดอย่างนี้ คิดอย่างอื่นได้ไหม ซึ่ งเป็นการปรับเปลี่ยนความคิด และเกิดความคิด
อื่นๆ ขึ้นมาใหม่
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3. ผู้บาบัดอธิบายในใบความรู้ที่ 5.1“แนวทางการเสริมสร้างความคิด” ซึ่งมีทั้งการเพิ่มความคิดเพื่อ
สร้างอารมณ์ที่ดี และ การลดความคิดที่ทาให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดี และให้ผู้ป่วยร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บาบัดและผู้ป่วยร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากกิจกรรม
2. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
3. ผู้บาบัดมอบหมายให้ผู้ป่วยแต่ละคนทาใบงานที่ 5.2 “แบบสารวจอารมณ์ซึมเศร้า”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 5.1
2. ใบงานที่ 5.1 และ 5.2
3. Flip chart และ ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การทาใบงาน และการซักถามข้อสงสัย
2. ผู้ป่วยบอกวิธีการประเมินความคิด และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนาสู่ภาวะอารมณ์ที่
สมดุลได้
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ใบความรู้ที่ 5.1
แนวทางการเสริมสร้างความคิด

ความคิดมีความสั มพันธ์ต่ออารมณ์/ความรู้สึ ก ต่อพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ถ้ามี
ความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นความคิดดี ในเชิงบวก ก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ สมบูรณ์
แข็งแรง ในทางกลับกันถ้าความคิดบิดเบือนจากความเป็นจริง และเป็นไปในเชิงลบก็ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ภาวะอารมณ์ซึมเศร้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตามมีแนวทางในการพัฒนาความคิดดังนี้
1. การเพิ่มความคิดที่ทาให้อารมณ์มีความสุขมากขึ้น
1.1 การเพิ่มจานวนความคิดดีๆในจิตใจ ทาโดยการรวบรวมความคิดที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และ
เกี่ยวกับชีวิต
1.2 สามารถแสดงความยินดี ชื่นชมกับตัวเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่สิ่งต่างๆที่เราทาคนอื่น
ไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็น ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับตัวเราที่จะสังเกตเห็นได้ และเชื่อถือได้ในสิ่งที่ทา
1.3 รู้จักที่จะปล่อยวาง หยุดพัก ขอเวลานอกให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ให้ร่างกายรู้สึกถึงความเป็น
อิสระ สงบ ซึ่งความรู้สึกสงบจะทาให้เรากลับมีพลังขึ้นมาอีกครั้ง
1.4 ใช้จินตนาการในการนาพาตนเองให้เคลื่อนไปตามเวลา เพื่อก้าวเดินไปสู่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น
2. การลดความคิดที่ทาให้อารมณ์/ความรู้สึกที่ไม่ดี
2.1 หยุดความคิด เมื่อความคิดทาให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดี
2.1.1 แยกแยะจับความคิด
2.1.2 บอกกับตัวเอง “ความคิดนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ด”ี
2.1.3 คิดถึงความคิดอื่นๆ
2.2 ช่วงเวลาที่ลาบากให้ทาตารางในแต่ละวันจะช่วยทาให้สามารถมีใจจดจ่ออยู่กับความคิดที่
จาเป็น และใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับช่วงเวลาที่อิสระปราศจากความกังวล ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 10-30 นาที
2.3 ทาให้สนุกกับปัญหา
2.3.1 มีอารมณ์ขัน
2.3.2 พยายามทาให้สนุกกับเรื่องที่วิตกกังวล
2.4 พิจารณาสิ่งเลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งที่ความกลัวคลุมเครือไม่รู้ได้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นทาให้ภาวะซึมเศร้ามีมากกว่าสิ่งที่คิด และเผชิญกับความเป็นไปได้ที่เลวร้าย
2.4.1 จาว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้เพียง 1 ใน 100
2.4.2 เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด มันไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด
2.5 เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวเอง
2.5.1 คิดวิธีการที่ต้องการให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้น
2.5.2 เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
2.5.3 คิดเกี่ยวกับขั้นตอนที่จาเป็นที่นาไปสู่เป้าหมาย
2.5.4 จดจาว่าการทาสิ่งเหล่านี้ คุณกาลังที่จะควบคุมภาวะซึมเศร้าของตัวคุณ

1. คนใช้ยาอย่างเราไม่มีใครเขา
เห็นคุณค่าอะไรหรอก

ความคิด

ความคิดนี้มีประโยชน์ตอ่ การบาบัดหรือไม่

ข้อมูลคัดค้านความคิด

ข้อมูลสนับสนุนความคิด

คาชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่เป็นความคิดอัตโนมัติและประเมินความคิดลงในช่อง

ใบงานที่ 5.1
การประเมินความคิด

ปรับความคิด
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2. คนที่บ้านคงจะทิ้งเราไว้
ที่นี่

ความคิด

ความคิดนี้มีประโยชน์ตอ่ การบาบัดหรือไม่

ข้อมูลคัดค้านความคิด

ข้อมูลสนับสนุนความคิด

คาชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่เป็นความคิดอัตโนมัติและประเมินความคิดลงในช่อง

ใบงานที่ 5.1 (ต่อ)
การประเมินความคิด

ปรับความคิด
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3. กฎระเบียบอะไรมากมาย
ใครเขาจะอยูไ่ ด้

ความคิด

ความคิดนี้มีประโยชน์ตอ่ การบาบัดหรือไม่

ข้อมูลคัดค้านความคิด

ข้อมูลสนับสนุนความคิด

คาชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่เป็นความคิดอัตโนมัติและประเมินความคิดลงในช่อง

ใบงานที่ 5.1 (ต่อ)
การประเมินความคิด

ปรับความคิด
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4. “เราทาอะไรไม่เคยสาเร็จ
ไม่เคยอยู่ในสายตาของใครๆ”

ความคิด

ความคิดนี้มีประโยชน์ตอ่ การบาบัดหรือไม่

ข้อมูลคัดค้านความคิด

ข้อมูลสนับสนุนความคิด

คาชี้แจง ให้พิจารณาข้อความที่เป็นความคิดอัตโนมัติและประเมินความคิดลงในช่อง

ใบงานที่ ่ 5.1
5.1 การประเมิ
(ต่อ) นความคิด (ต่อ)
ใบงานที
การประเมินความคิด

ปรับความคิด
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เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์

ความคิ
ความคิดด/ความเชื
/ความเชื่อ่อ

ความร้
ความรููส้สึกึกทีที่ต่ตามมา
ามมา

ความคิ
ความคิดดทีที่โ่โต้ต้แแย้ย้งงความคิ
ความคิดดเดิ
เดิมม

คาชี้แจง ให้ท่านนึกย้อนไปในช่วงเวลาที่เกิดอารมณ์ซึมเศร้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนั้นมีความคิด/ความเชื่ออะไร ที่ทาให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า
ให้เขียนลงในตาราง และถ้าจะโต้แย้งความคิดนั้นจะโต้แย้งว่าอย่างไร

ใบงานที่ 5.2
แบบสารวจอารมณ์ซึมเศร้า
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ครั้งที่ 6
กิจกรรม การเผชิญและแก้ไขปัญหา 1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และพิจารณาข้อดีข้อเสียของการแก้ไขปัญหา
2. สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
3. สามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
แนวคิด
ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ามักจะมีความคิดอัตโนมัติทางลบและมีวิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
บางคนอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยการเสพยา ซึ่งทาให้เกิดอาการซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยตระหนัก
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการแก้ไขปัญหาด้วยการเสพยา และกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิ ธี ก ารอื่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาได้ คื อ การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด
ความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหา จึงมีความสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถแก้ไขปัญหาและ
หายจากอาการซึมเศร้าได้
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดทักทาย พูดคุย และประเมินความรู้สึกเป็นสุขของผู้ป่วย ในใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับ
ความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
2. ให้ผู้ป่วยนาเสนอการบ้าน ในใบงานที่ 5.2 “แบบสารวจอารมณ์ซึมเศร้า” พูดคุยอภิปราย
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บ าบัดสุ่ มถามผู้ป่วย 1-2 คนว่าในชีวิตที่ผ่านมาใครพบเจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วแต่ละคนมี
ความคิดต่อปัญหานั้นอย่างไร และทาอย่างไร ให้แต่ละคนเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ผู้บาบัดสรุปปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาของแต่ละคนใน Flip chart
2. ผู้บาบัดเชื่อมโยงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยที่ใช้วิธีการเสพยาในการแก้ปัญหาว่าเพราะอะไรจึง
ใช้วิธีนี้ กรณีที่ไม่มีผู้ป่วยพูดถึงการใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยการไปเสพยาให้ผู้บาบัดสอบถามผู้ป่วยว่าที่ผ่านมาใคร
มีปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาด้วยการไปเสพยาบ้าง ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเสพยานั้นมีข้อดี หรือข้อเสีย
อย่างไร ให้ผู้ป่วยช่วยกันระดมสมอง ผู้บาบัดสรุปข้อดี ข้อเสียการแก้ไขปัญหาด้วยการไปเสพยาใน Flip chart
ข้อดีของการแก้ไขปัญหาด้วยการเสพยา

ข้อเสียของการแก้ไขปัญหาด้วยการเสพยา

3. ผู้บาบัดสรุปเชื่อมโยงให้ผู้ป่วยเห็นว่าการเสพยานอกจากไม่ได้ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วยัง
ทาให้อาการซึมเศร้าที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นั้นมีอาการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลของยาเสพติดทาให้มีอาการซึมเศร้าได้
(ตามใบความรู้ในกิจกรรมที่ 1) หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ไม่ใช้ยาว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง
4. ผู้บาบัดกล่าวว่า ในการตรวจสอบความถูกต้องของความคิดนั้น ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าความคิดของเรา
นั้นมีส่วนจริงหรือเป็นความจริง การปรับเปลี่ยนความคิดบางครั้งไม่สามารถช่วยได้ เพราะเกิดเป็นปัญหาแล้ว
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หรือถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท
ะท�ำให้
ราจะต้อองเรี
งเรียยนรู้หรือหาวิธีที่จะมาช่วยได้ก็คือ การแก้
การแก้ไข
าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ดัดังงนันั้น้นสิสิ่ง่งทีที่เ่เราจะต้
ปัญหา ผู้บาบั
�ำบัดสอนขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 6 ขั้นตอนตามใบความรู้ที่ 6.1 “การแก้
ไขปัญญหาหา”
การแก้ไขปั
5. ผู้บาบั
�ำบัดให้ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ให้
ให้แแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
เหตุการณ์/สถานการณ์ ซึ่งอาจจะใช้เรื่องราวของผู้ป่วยเอง หรื
หรืออสถานการณ์
สถานการณ์ที่คิดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้
เวลา 5 นาที
นาที แล้
แล้ววให้ให้แแต่ต่ลละกลุ
ะกลุ่ ม่มแลกเปลี
แลกเปลี่ ย่ยนกรณี
นกรณีศศึ กึกษากั
ษากันน โดยให้
โดยให้แแต่ต่ลละกลุ
ะกลุ่ ม่มคิคิดดหาวิ
หาวิธธีกีการแก้
ารแก้ไไขปั
ขปัญหาใน
กรณีศกึ ษาทีไ่ ด้รรบั ับมอบหมาย
ข้อ่ม1-4
แต่ละกลุ
ม่ ส่งาเสนอ
ตัวแทนขึสาหรั
น้ มาน�ำเสนอ
มอบหมายตามใบงานที
ตามใบงานที่ 6.1
่ 6.1“การแก้
ข้อ 1-4ไขปัให้ญแหา”
ต่ละกลุ
ส่งตัให้วแทนขึ
้นมาน
บข้อที่ 5
ส�ำหรั
6 ให้่มผเติ
ู้บ�ำบั
และ 6บข้ให้อผทีู้บ่ 5าบัและ
ดสอนเพิ
ม ดสอนเพิ่มเติม
6. ผู้บาบัดสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บาบัดสอบถามความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการทากลุ่ม
2. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทากลุ่ม
3. ผู้บาบัดมอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยนาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการเรียนรู้ไปฝึกใช้ โดยให้ทาตามใบ
งานที่ 6.2 “ปรับความคิดพิชิตปัญหา”
สือ่ และอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 6.1
2. ใบงานที่ 6.1 และ 6.2
3. Flip chart, ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผลจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
2. ผู้ป่วยสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
3. ผู้ป่วยสามารถบอกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
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ใบความรู้ที่ 6.1
การแก้ไขปัญหา

ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ แต่จะเป็นปัญหาใหญ่เพียงใด
ขึ้นอยู่กับว่าการรับรู้ ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละคน ที่จะมองปัญหานั้นมีความยุ่งยากหรือซับซ้อน
เพี ย งใด ปั ญหานั้ น ส่ ง ผลกระทบให้ คนเกิ ด ความรู้สึ ก ตึง เครีย ดและเศร้ า ใจเพี ยงใด บุค คลที่ มีทั กษะการ
แก้ปัญหาที่ดีจะช่วยให้สามารถจัดการคลี่ คลายปัญหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการคิดที่
สามารถใช้ใ นการจั ดการกับ ปั ญ หาได้ อย่ า งเป็ น รูป ธรรม โดยมี ขั้น ตอน 6 ขั้น ตอน ซึ่ งในแต่ล ะขั้ นตอนมี
รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา ตัวอย่างปัญหา เช่น
- ปัญหาพฤติกรรม
- ปัญหาความรัก ความสัมพันธ์
- ปัญหาการทางาน การดาเนินชีวิต
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่แก้ได้ คือ ขั้นตอนการเลือกปัญหาที่สาคัญและสามารถแก้ได้
- ใช้วิธีการตั้งคาถามเพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
- ค้นหาปัญหาที่คิดว่าอยากแก้
- เลือกปัญหาที่มีความจาเป็นเร่งด่วน แก้ไขได้ง่าย และควบคุมได้
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาทางเลือก
- เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก
ขั้นตอนที่ 4 ตัดสินวางแผน
- ทาอะไร กับใคร เมื่อไร ที่ไหน และพิจารณาความเป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติ
- โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้อง ความสาเร็จที่เป็นไปได้ มีทรัพยากรพอเพียงและเกิดความพึง
พอใจ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลจากการแก้ไขปัญหา
- ประเมินว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
- การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นได้ผลหรือไม่อย่างไร
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ตัวอย่างการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์
ผู้ป่วยติดยาบ้า เข้ามารับการบาบัดในตึกฟื้นฟูสมรรถภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ปัจจุบันอยู่ในรพ.เป็น
เวลานาน 1 เดือน ภรรยาไม่มาเยี่ยม รู้สึกอยากกลับบ้าน
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอะไร (ขั้นระบุปัญหา)
1.1 ....ถ้ากลับบ้านอาจกลับไปเสพยาซ้า.....(ปัญหาด้านพฤติกรรม)......................................................
1.2 ....รู้สึกอยากกลับบ้าน...(ปัญหาความรู้สึก/อารมณ์).......................................................................
1.3 .....ภรรยาไม่มาเยี่ยม....(ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว)...............................................................
2. จะเลือกแก้ไขปัญหาอะไร เพราะอะไร (ขั้นเลือกปัญหา)
ลาดับของปัญหาที่
ปัญหา
เหตุผล
ต้องการแก้ไข
1
ภรรยาไม่มาเยี่ยม (คิดว่าภรรยาจะไปมี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีผลทาให้
แฟนใหม่)
รู้สกึ ไม่สบายใจมาก ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
อาจทาให้หลบหนีออกจากรพ.ได้
2

รู้สึกอยากกลับบ้าน

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลมา
จากปัญหาแรก ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาแรก
ได้ปัญหานี้จะหมดไป

3

กลับไปเสพยาซ้า

เป็น ปัญ หาที่ เคยเกิ ดขึ้ น และเป็น ปัญ หาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งยังมีเวลาในการ
วางแผนแก้ไขปัญหา

3. จากปัญหาที่เกิดขึ้นท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร (ขั้นพิจารณา
ทางเลือก)
วิธีที่
วิธีการแก้ปัญหา
ข้อดี
ข้อเสีย
1 ขอโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพ่อแม่ - พ่อแม่ให้ข้อมูลตามความจริง
- พ่ อ แม่ ไ ม่ เ ห็ น พฤติ ก รรม
เพื่อถามถึงภรรยา
ของภรรยาเมื่ออยู่นอกบ้าน
- ลดการเผชิญหน้า ไม่เกิดการ - พ่อแม่อาจจะให้ข้อมูล
ทะเลาะกัน
ตามที่เห็นและเข้าใจเอง
2 ขอโทรศั พท์ พู ด คุ ย กับ ภรรยา - ได้พูดคุยกันโดยตรงทาให้ทราบ - ถ้าพูดคุยไม่เข้าใจกันอาจ
โดยตรง
ในสิ่ ง ที่ ส งสั ย ไม่ ต้ อ งผ่ า นบุ ค คล ทาให้ทะเลาะกันได้
อื่น
3 ให้พยาบาลโทรศัพท์แจ้งให้มา - ได้เห็นสีหน้า ท่าทาง
- ภรรยาอาจจะไม่มาเยี่ยม
เยี่ ย มและร่ ว มกิ จ กรรมวั น - มี เ วลาให้ ไ ด้ คิ ด ทบทวนและ หรือมาร่วมกิจกรรม ทาให้
ครอบครัว เพื่อให้ได้พูดคุยทา เตรียมตัว/ คาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ เสียใจมากยิ่งขึ้น
ความเข้าใจกัน
ต้องการพูดคุย
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สรุปวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตัดสินใจเลือก คือ …ให้พยาบาลโทรศัพท์แจ้งให้มาเยี่ยมและร่วมกิจกรรม
วันครอบครัว เพื่อให้ได้พูดคุยทาความเข้าใจกัน ……………………………………………………………………………………
เหตุ ผล ...เพื่อให้ ได้พูดคุย ทาความเข้าใจกันโดยตรง และมีการเตรียมตัว / คาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่
ต้องการพูดคุย..
4. จากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท่านเลือก ท่านจะนาไปปฏิบัติอย่างไร (ขั้นตัดสินวางแผน)
ทาอะไร (what)/
กับใคร (who)
เมื่อไร (when)
ที่ไหน (where)
ทาอย่างไร (How)
- แจ้งพยาบาลขอให้พยาบาล - พยาบาล
- วันนี้ เวลา 18.00 น. - ห้ อ ง ท า ง า น ข อ ง
โทรศั พท์ ห าภรรยาขอให้ ม า
พยาบาลในตึก
เยี่ยมและแจ้งวันเวลาในการ
ม า เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วั น
ครอบครัว
5. (ขั้นลงมือปฏิบัติ)
……ได้นาไปปฏิบัติจริงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยได้ขอโทษภรรยาในสิ่งที่เคยทาไม่ดีไว้กับ
ภรรยา และได้พูดคุย ตกลงถึงแนวทางปฏิบัติห ลังจากที่รับการบาบัดรักษาแล้ว และได้ส อบถามภรรยาว่า
ต้องการไปมีแฟนใหม่หรือไม่ ซึ่งภรรยาบอกว่าไม่มี แต่ถ้าตนเองยังเลิกยาเสพติดไม่ได้อีกก็จะขอเลิก…….
6. หลังจากนาไปปฏิบัติแล้ว ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร (ขั้นประเมินผล)
6.1 ผลการปฏิบัติ …ภรรยาหายโกรธ ให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมา ………………………………………………
6.2 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น …ถ้ากลับไปเสพยาอีกภรรยาจะขอเลิก……………………………………
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ใบงานที่ 6.1
การแก้ไขปัญหา
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอะไร (ขั้นระบุปัญหา)
1.1 .....................................................................................................................................................
1.2 ...................................................................................................................................................
1.3 ....................................................................................................................................................
2. จะเลือกแก้ไขปัญหาอะไร เพราะอะไร (ขั้นเลือกปัญหา)
ลาดับของปัญหาที่
ต้องการแก้ไข

ปัญหา

เหตุผล

3. จากปัญหาที่เกิดขึ้นท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร (ขั้นพิจารณา
ทางเลือก)
วิธีที่
1.

วิธีการแก้ปัญหา

ข้อดี

ข้อเสีย

2.
3.

สรุปวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตัดสินใจเลือก คือ ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล .............................................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
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4. จากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท่านเลือก ท่านจะนาไปปฏิบัติอย่างไร (ขั้นตัดสินวางแผน)
ทาอะไร (what)/
ทาอย่างไร (How)

กับใคร (who)

เมื่อไร (when)

ที่ไหน (where)

5. (ขั้นลงมือปฏิบัติ)
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
6. หลั ง จากน าไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว ผลการปฏิ บั ติ เ ป็ น อย่ า งไร มี ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ ไม่ อย่ า งไร
(ขั้นประเมินผล)
6.1 ผลการปฏิบัติ ……………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ใบงานที่ 6.2
ปรับความคิดพิชิตปัญหา
คาชี้แจง ให้ท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดปัญหาที่ผ่านมาในอดีต เขียนบันทึกรายละเอียดของการแก้ไข
ปัญหาลงในแต่ละช่องรายการตามที่กาหนด
การแก้ไขปัญหาแบบเดิม
ปัปัญ
ททำ�อย่
าอย่าางไร
ญหา/เหตุ
หา/เหตุกการณ์
ารณ์ เดิ
เดิมมคิคิดดอย่
อย่าางไร
งไร
งไร

การแก้
การแก้ไขปั
ไขปัญญหาด้
หาด้ววยการปรั
ยการปรับบความคิ
ความคิดด
ปัปัจจจุจุบบันันคิคิดด
ททำ�อย่
าอย่างไร
างไร
อย่
อย่าางไร
งไร
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ครั้งที่ 7
กิจกรรม การเผชิญและแก้ไขปัญหา 2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง
2. สามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
3. สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
แนวคิด
ผู้ป่ วยซึมเศร้า/ผู้ป่ ว ยยาเสพติดจะเคยชินกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่เคยทาอยู่ ดังนั้น การ
ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ป่วยซึมเศร้า/ผู้ป่วยยาเสพติดจาเป็นต้องให้มีการ
กระทาซ้าๆ เพื่อให้ผู้ป่วยจดจาได้และเกิดประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
ในการแก้ไขปัญหานั้น สิสิ่ง่งทีที่ส่สำ�าคั
คัญญและจำ
เป็นนอย่
และจ�าเป็
อย่าางยิงยิ่ง่ง คืคืออ ต้องพยายามให้ผู้ป่วยเห็นภาพที่ชัดเจนว่า
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร มีมีปปัจัจจัจัยยอะไรบ้
อะไรบ้าางที
งที่ม่มาเกี
าเกี่ย่ยวข้
วข้อองง ปัปัญญหานั
หานั้น้นมีมีผผลกระทบอย่
ลกระทบอย่างไรกั
างไรกับบชีชีวิตวิตของผู
ของผู้ ป่้ปว่วยมีย
ุคคลสำาคั�คัญญของผู
ของผู้ป้ป่ว่วยเกี
ยเกี่ย่ยวข้วข้อองกังกับบปัปัญญหาอย่
หาอย่าางไรและที
งไรและที่ผ่ผ่า่านมาใช้
นมาใช้ววิธิธีอะไรในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นในการฝึก
บุมีบคคลส
การแก้ไขปัญหานั้นจึงต้องมีการคิดทบทวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนนำามาใช้
�มาใช้ประกอบการวางแผนการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดทักทาย พูดคุย และประเมินความรู้สึกเป็นสุขของผู้ป่วย ในใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับ
ความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
2. ให้ผู้ป่วยนาเสนอการบ้าน ในใบงานที่ 6.2 “ปรับความคิดพิชิตปัญหา” พูดคุยอภิปราย
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดสุ่มถามผู้ป่วย 1-2 คน ในช่วงระยะเวลาในการบาบัดที่ผ่านมา ใครพบเจอปัญหาในการ
บาบัดบ้าง ปัญหานั้นเป็นปัญหาอะไร แล้วแต่ละคนมีความคิดต่อปัญหานั้นอย่างไร และทาอย่างไร ให้แต่ละคน
เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ให้ผู้ป่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บาบัดกล่าวชื่นชมผู้ป่วยที่สามารถฝ่าฟันปัญหาและ
อุปสรรคนั้นมาได้ และให้กาลังใจผู้ที่แก้ปัญหาไม่สาเร็จ
2. ผู้บาบัดกล่าวเพิ่มเติม “คนเราเกิดมาทุกคนล้วนมีปัญหาไม่มากก็น้อย ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่ง
สาคัญที่ทาให้เราดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข คือ การรู้จักแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธี ในการแก้ไขปัญหานั้นใน
เบื้องต้นต้องทาใจให้สงบ ตั้งสติคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ทาความเข้าใจกับปัญหา ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ปัญหาอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วเราจะต้องทาอย่างไรจึงจะทาให้ปัญหานั้นผ่านลุล่วงไปได้” และให้ผู้ป่วย
ทบทวนความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหา 6 ขั้นตอน ตามใบความรู้ที่ 6.1 “การแก้ไขปัญหา” ซ้าอีกครั้งหนึ่งผู้บาบัด
อาจสรุปเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถจดจาได้
3. ให้ผู้ป่วยเรียนรู้และฝึกการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้ป่วยแต่ละคนนึกถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทา
ให้ตนเองรู้สึกไม่ดี ทั้งที่ผ่านมาในอดีตหรือที่เกิดขึ้นในขณะบาบัด แล้วตนเองมีความคิดที่สาคัญต่อสถานการณ์
นั้นอย่างไร ทาการตรวจสอบทั้งความถูกต้องและประโยชน์ของความคิดแล้วเป็นอย่างไร ให้ปรับความคิ ดหรือ
หาวิธีแก้ปัญหา โดยพิจารณาข้อดีข้อเสีย และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา ตามใบงานที่ 7.1 “ปัญหามีไว้ให้แก้”
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4. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยพูดคุยตามใบงานและให้เพื่อนในกลุ่มช่วยแบ่งปันประสบการณ์
5. ผู้บาบัดสรุปประเด็นเพิ่มเติม
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผู้บาบัดสอบถามความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการทากลุ่ม
2. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทากลุ่ม
3. ผู้บาบัดมอบหมายการบ้านให้ผู้ป่วยนาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการเรียนรู้ไปฝึกใช้ โดยให้ทาตามใบ
งานที่ 7.2 “แบบบันทึกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา”
สือ่ และอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 7.1 และ 7.2
2. Flip chart, ปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ผลจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
2. ผู้ป่วยสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
3. ผู้ป่วยสามารถบอกถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาได้
4. ผู้ป่วยสามารถบอกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
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ใบงานที่ 7.1
ปัญหามีไว้ให้แก้
1. ปัญหา/สถานการณ์/เรื่องที่ทาให้รู้สึกเศร้า/ไม่สบายใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ความคิดสาคัญ ที่ตนเองมีต่อปัญหา/สถานการณ์/เรื่องที่ทาให้รู้สึกเศร้า/ไม่สบายใจ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ความคิดนี้ทาให้รู้สึก ................................................................. ระดับ ................./10
4. ได้ทาการตรวจสอบความคิดนั้นแล้ว พบว่า
4.1 ความถูกต้องของความคิด
ความคิด
ข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน

ข้อมูล/หลักฐานคัดค้าน

ผลสรุปความคิด
(จริง/ไม่จริง)

4.2 ประโยชน์ของความคิด
 มีประโยชน์ เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มีประโยชน์เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. จึงได้ปรับเปลี่ยนความคิด ซึ่งทาให้ความรู้สึกเปลี่ยนไป คือ
ความคิดที่ได้ปรับเปลี่ยน
ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป
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6. ถ้าความคิดเดิมจริงหรือมีส่วนจริง ได้ทาการแก้ปัญหาโดยไล่เรียงวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ดังนี้
วิธีที่
วิธีแก้ปัญหา
ข้อดีของวิธีนี้
ข้อเสียของวิธีนี้
1.
2.
3.
4.

7. เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วได้ตัดสินใจแก้ปัญหานี้ด้วยวิธี
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
เนื่องจาก ................................................................................................................... ......................................
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………...
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ใบงานที่ 7.2
แบบบันทึกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

คาชี้แจง ให้ท่านเขียนบันทึกปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาลงในแต่ละช่องรายการตามที่กาหนด
ปัญหา/เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

แก้ปัญหาอย่างไร

กับใคร

เมื่อไร

ที่ไหน

ผลที่เกิดขึ้น
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ครั้งที่ 8
กิจกรรม ภาวะซึมเศร้า...เราจัดการได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. เรียนรู้วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้า
2. วางแผนในการปรับตัวเพื่อลดภาวะซึมเศร้า
3. ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าซ้า
แนวความคิด
หลักการบาบัดผู้ป่วยเสพติดที่มีภาวะซึมเศร้า ระบุว่าความคิดเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพล ทาให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยภาวะซึมเศร้า การช่วยเหลือให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงควร
ปรับแก้ความคิดของตนเองมากกว่าการที่จะไปหลีกเลี่ยงกับเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ ที่จะทาให้ บุคคลเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ ฉะนั้น การเปลี่ยนความคิดนั้นต้องมีแผนการปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
และก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ โดยผู้ป่วยควรมีแผนการปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นด้วย
ตนเอง เพื่อแผนปฏิบัติเหล่านั้นจะได้เหมาะสมกับแบบแผนการดาเนินชีวิต และบริบทของผู้ป่วยเอง บุคคล
เหล่านั้นจะตระหนักได้ว่าตนเป็นผู้กาหนดและเป็นเจ้าของแผนปฏิบัติการนั้น ดังนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่มุ่งมั่น
ตั้ง ใจ และรั บ ผิ ดชอบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว จนสามารถประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการนั้น
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)
1. ผู้บาบัดพูดคุยทักทายสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
2. ให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 1.1 “แบบบันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน”
3. เปิเปิ
ดเพลงบรรเลง
อเพลงจากหมู
่บ้า่บนพลั
ดเพลงบรรเลงหรืหรื
อเพลงจากหมู
้านพลัม ม(เพลง
(เพลงณณ ตรงนี
ตรงนี้ท้ที่ฉี่ฉันันสุสุขข)) ให้ผู้ป่วยหลับตาและ
จินตนาการตาม
4. ผู้บาบัดสุ่มถามผู้ป่วย 2 – 3 คน คิดอะไรจากการฟังเพลงนี้
ขั้นดาเนินการ (90 นาที)
1. ผู้บาบัดสอบถามผู้ป่วยว่า 1-2 คนว่าช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมา ที่อยู่ภายในสถานพยาบาล เคยเกิด
ความรู้สึกไม่ดี หรือกังวลใจหรือไม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วท่านรู้สึกอย่างไร ถ้ารู้สึกไม่ดี ได้มีการเตรียมตัวรับกับ
ความรู้สึกไม่ดี หรือกังวลใจหรือไม่ และขณะนั้น ผู้ป่วยคิดอย่างไร ความรู้สึกนั้นเป็นปัญหาหรือทาให้เป็นทุกข์
หรือไม่ หากเป็นทุกข์ มีวิธีจัดการทุกข์นั้นอย่างไร
2. ให้
ให้ผผู้ปู้ป่ว่วยนึ
ยนึกกถึถึงงสถานการณ์
สถานการณ์// เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ออะไรในชี
ะไรในชีววิติตทีที่ท่ทาให้
ำ�ให้ตตนเองเกิ
นเองเกิดดภาวะเศร้
ภาวะเศร้าาแล้แล้วให้
วให้เขีเขียยนลงใน
นลงใน
า” ในช่
สถานการณ์
ที่สาคัญต่อความรู
ใบงานที่ 8.1
8.1 “แผนการป้
“แผนการป้อองกังกันนภาวะซึ
การเกิมดเศร้
ภาวะซึ
มเศร้องา”1 เหตุ
ในช่กอารณ์
ง 1 /เหตุ
การณ์/ สถานการณ์
ที่ส�ำ คัญ้สต่ึกอและคิ
ความด
รูว่้สาจะมี
ึกและคิ
ว่าจะมี
วิธี่อกงมื
ารหรื
อเครื่อจงมื
องกันไม่บให้ไปมี
ตนเองกลั
มเศร้ใครหรื
าอีก อและมี
ใคร
วิธีกดารหรื
อเครื
ออะไรที
ะช่อวอะไรที
ยป้องกั่จนะช่
ไม่วให้ยป้ตนเองกลั
ภาวะซึบมไปมี
เศร้าภอีาวะซึ
ก และมี
บุคคลใด
หรื
คลใดที
่จะช่ตวั ยเตื
อนสติ
ตัวเราได้
โดยเขี
ยนลงในช่
และนาเสนอที
3 แล้วให้
นำ�เสนอที
ละคน้นให้
หลัแงลกเปลี
จากนั้น่ยให้น
ที่จอะช่บุวคยเตื
อนสติ
เราได้
โดยเขี
ยนลงในช่
องที
่ 2 และอ3งทีแล้่ 2วให้
ละคน
หลังจากนั
แลกเปลี
่ยนประสบการณ์
กัน
ประสบการณ์
กัน
3. ผู้บาบัดเสริมสร้างความมั่นใจว่า ผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมีศักยภาพหรือความสามารถที่จะปรับตัวเพื่อ
ลดภาวะซึมเศร้าที่จะเกิดกับตนเองได้ และยกตัวอย่างกิจกรรมตนเองทาสาเร็จพร้อมทั้งชื่นชมให้กาลัง สาหรับ
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ผู้ที่สามารถลดภาวะซึมเศร้าได้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่บาบัดรักษา ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
4. ผู้บาบัดสรุปเพิ่มเติมตามใบความรู้ ที่ 8.1 “การบริหารจัดการภาวะซึมเศร้า ” เพื่อช่วยเพิ่มความ
เข้าใจให้ผู้ป่วย
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ถามข้อสงสัยต่างๆ พร้อมกับการพูดคุยให้กาลังใจ
2. มอบหมายให้ผู้ป่วยทาการบ้านตามใบงานที่ 8.2 “ทบทวนการเรียนรู้”
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 8.1
2. ใบงานที่ 8.1, 8.2
3. คอมพิวเตอร์ ที่เปิดเพลงได้
4. แผ่นซีดี เพลงจากหมู่บ้านพลัม (เพลง ณ ตรงนี้ที่ฉันสุข)
5. ปากกาเคมี/ ปากกา/ ดินสอ/ กระดาษ Flip Chart
การประเมินผล
1. ผู้ป่วยบอกเหตุการณ์/ สถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
2. ผู้ป่วยมีแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองในการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าซ้า
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ใบความรู้ที่ 8.1
การบริหารจัดการภาวะซึมเศร้า
ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการทางจิตเวชที่พบบ่อย บุคคลจะสูญเสียโอกาสด้านการงานและการศึกษาใน
ขณะที่ป่วย ภาวะซึมเศร้ าเป็ นความเจ็บป่ว ยที่มีความเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงถึง ร้อยละ 15-1 ภาวะนี้
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความคิด และทุกๆ ส่วนของร่างกาย โดยมีผลต่อการนอนหลับ การรับประทานอาหาร
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองและสิ่งต่างๆ รอบตัว
ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์เศร้าหมองที่ผ่านเข้ามาและจะผ่านไปได้ง่ายๆ ดังใจ
ปรารถนาและไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอหรือใจอ่อนของบุคคลนั้น บุคคลที่มีอาการซึมเศร้าจะไม่สามารถ
รวบรวมสติและพลังที่จะต่อสู้ให้ดีขึ้ นได้ด้วยตนเอง ภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยทางพันธุกรรม ชีวภาพ บุคลิกภาพและภาวะตึงเครียดในชีวิต บุคลิกภาพที่ขาดความเชื่อมั่นไม่สามารถ
มองเห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกและตนเองในแง่ร้ายไม่สามารถขจัดความเครียดได้อย่างเหมาะสมจะทาให้
บุคคลนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้
เทคนิคการปรับความคิด เพื่อลดและป้องกันภาวะซึมเศร้า มี 3 ขั้นตอนหลัก ผู้บาบัดสามารถให้
ความรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะ เพื่อความเข้าใจของผู้ป่วย ดังนี้
1. ปรับความคิดเพื่ออารมณ์ที่ดีกว่า ด้วยการ
1.1 เพิ่มจานวนความคิดดี ๆ ในสมอง/หัวใจ เช่น คิดว่า ฉันดี ฉันเก่ง ฉันสามารถ หรือคิดว่า
การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี คิดมุมกลับบ้างเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เช่น โกรธแล้วได้อะไร ถ้าไม่โกรธจะรู้สึกสบายกว่าหรือไม่
เป็นต้น
1.2 ให้ผู้ป่วยลองหลับตา และหายใจเข้า – ออกลึกๆ ยาวๆ แล้วลองคิดว่าหากเราเศร้า หรือ
วิตกกังวลจนส่งผลให้เราซึมเศร้า เราลองเก็บความคิดเหล่านั้นโดยไม่คิดถึงมัน และหาสิ่งที่เราชอบทา เช่น ฟัง
เพลง เดินเล่น ปลูกต้นไม้ หรือออกกาลังกาย เป็นต้น
1.3 ให้ผู้ป่วยลองคิดว่า ความซึมเศร้าเป็นเหมือนสิ่งของสักอย่างหนึ่งที่เราพยายามแบกมันไว้
เมื่อเรารู้สึกหนัก ให้ตั้งเวลาปล่อยวางหรือปลดความความซึมเศร้าให้ออกไปจากตัว โดย “ลองคิดว่าเมื่อเราเดิน
ขึ้นบันไดแล้วแบกของหนักไว้ข้างหลัง ให้คิดว่า “ควรจะทาอย่างไรต่อไป เพื่อให้ เกิดประโยชน์กับตัวเองที่สุด”
โดยอาจให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดทั้งความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงลบ โดยเขียนบนกระดาษ Flip Chart
ตามตาราง ดังนี้
ความคิดเชิงบวก
มันหนักก็วางลงสิ

ความคิดเชิงลบ
แบกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ชินไปเอง

2. การหยุดความคิดที่ทาให้คุณรู้สึกแย่
2.1 หยุดคิด: เมื่อความคิดเหล่านั้นทาร้ายความรู้สึกของคุณควรใช้เทคนิค
(1) แยกแยะ ความคิด ดี/ไม่ดีของความคิดที่ทาให้เกิดความเศร้า
(2) เตือนตัวเองว่า “ความคิดนี้ทาร้ายความรู้สึกของตนเอง”
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(3) เปลี่ยนกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ เช่น คิดในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตัวเอง เป็นต้น

2.2 ทบทวนดูระยะเวลาที่ใช้ในการคิดและทาให้เกิดความวิตกกังวลโดยใน 1 วัน คุณต้องคิด
ในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต มากมาย ผู้บาบัดจึงควรแนะนาว่าควรจะปล่อยวางหรือหยุดคิดบ้าง โดยใช้
เทคนิค
(1) จากัดเวลาคิดเรื่องวิตกกังวลให้ได้ โดยใช้เวลาวันละ 10-30 นาทีเท่านั้น เช่น
ลองให้ผู้ป่วยตั้ง/จับเวลาว่าวันนี้คิดเรื่องที่ทาให้เศร้านานแค่ไหนแล้ว หากนานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงควรหยุดหรือ
เลิกคิดได้แล้ว หรือค่อยๆ ลดเวลาคิดเรื่องวิตกกังวลลงวันละ 5 – 10 นาที โดยลดเวลาลงเรื่อยๆ จนทาให้หยุด
คิด อาจจะใช้เวลาที่ค่อยข้างยาวนาน แต่ต้องใช้ความพยายาม
(2) หากิจกรรมอย่างอื่นทาเพื่อความผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ทาอาหาร
เป็นต้น
2.3 ทาปัญหาให้เป็นเรื่องตลก โดย
(1) สร้างความรู้สึกดีๆ ด้วยอารมณ์ขัน
(2) ลองทาความวิตกกังวลให้เป็นเรื่องตลกโดยการเปลี่ยนมุมคิด เช่น
- ท่านคิดว่า “เหงาจัง คิดถึงบ้าน”
- เปลี่ยนมุมคิดว่า “บ้านเราก็อยู่ที่เดิม อยู่บ้านมาตั้งนานแล้วเปลี่ยนที่อยู่บ้างสิ จะได้
ไม่เบื่อ”
2.4 หากพบผู้ป่วยที่มีความเศร้าจากความสูญเสีย แนะนาให้ผู้ป่วยคิดว่า
(1) เมื่อเกิดการสูญเสียแล้ว ความสูญเสียนั้นอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเป็นครั้ง
สุดท้ายในชีวิตก็ได้
(2) ความสู ญ เสี ย เกิ ด ขึ้ น แล้ ว หากเรายั ง เศร้ า อยู่ จ ะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ตนเอง
ครอบครัว และคนรอบข้างอย่างไร หากเราเข้มแข็งเราจะสามารถอยู่กับความสูญเสียนั้นต่อไปได้
3. การป้องกันความซึมเศร้า เมื่อเกิดความเศร้า ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัว แต่อาจสังเกตได้ด้วยตัวเอง เช่น รู้สึก
เหงาๆ อากาศไม่สดชื่น อารมณ์ขุ่นมัว เป็นต้น เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ ให้ลองถามตัวเองก่อนว่ากาลังคิดอะไร
หลังจากนั้นพยายามบอกกับตัวเองว่าความคิดนั้นเป็นจริงหรือไม่ เป็นประโยชน์กับตัวหรือไม่ หรือความคิดนั้น
กาลังทาร้ายตัวเอง และหาบุคคล สิ่งของ หรืออะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เกิดสติ เช่น เสียงระฆัง บัตรคาโดนใจ เป็น
ต้น เพื่อเตือนว่าไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ทาให้เกิดภาวะเศร้าต่อไปโดยให้ลองฝึกปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง ดังนี้
(1) คิดว่าจะทาอย่างไรเมื่อไม่ต้องการให้เหตุการณ์ที่ทาให้ตนเองเศร้ากลับมารบกวนอีก
(2) ผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเศร้านั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่
มีข้อมูลสนับสนุนว่าเป็นจริงอย่างไรบ้าง และมีข้อมูลสนับสนุนว่าไม่เป็นจริงอย่างไรบ้าง
(3) หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนหาวิธีการที่จะปฏิบัติ เพื่อลดความ
วิตกกังวลที่ส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้า
(4) ตั้งใจทาในสิ่งนั้นซ้าๆ เพื่อจะควบคุมความซึมเศร้าได้ด้วยตนเอง
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ใบงานที่ 8.1
แผนการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า
คาชี้แจง ให้ท่านเขียนแผนการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าที่เกิดกับ ตนเองตามช่องรายการที่กาหนดให้ใน
ช่องต่อไปนี้

1. เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่
ทาให้ฉันเศร้า………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………….
2. แนวทาง/วิธีการป้องกัน
.....................................................................
.....................................................................
..............................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..............................................................

3. บุคคล/สิ่งของ/คาพูดที่สามารถช่วยเตือนสติ
ท่านได้…………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……….
………………………………………………..
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ใบงานที่ 8.2
ทบทวนการเรียนรู้

ให้ ท่า นกลั บ ไปทบทวนสิ่ งที่ เรี ยนรู้ มาในกิจ กรรมครั้ งที่ 1 – 8 และบัน ทึก สิ่ ง ที่ ท่ านได้ นาไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยให้อิสระในการคิด เขียน และสื่อสาร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือ

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………

ใช้เทคนิค/วิธีการอย่างไรในการจัดการกับ
ความคิด/ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
............................

คิดอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.......

รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
...

ผลที่ได้รับคือ
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
...........................................................
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ครั้งที่ 9
กิจกรรม ฉันเลือกที่จะ...ชนะ!!
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย
1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา
2. วางแผนในการนาความรู้ไปใช้เพื่อลดภาวะซึมเศร้า
3. ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและลดการกลับไปเสพติดซ้า
แนวความคิด
ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความคิดที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติ การช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้
เน้นที่การเปลี่ยนแปลงความคิด เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาจานวน
8 ครั้ง เริ่มตั้งแต่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บาบัดกับผู้ป่วย และกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้รูปแบบของความคิด
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Cognitive Model) การเรียนรู้เทคนิคปรับเปลี่ยนความคิด การวางแผนเพื่อการปฏิบัติ
การค้นหาปัญหาที่ผ่านมาในชีวิต พร้อมทั้งการเรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และครั้งที่ 8 ได้
เรี ย นรู้ เทคนิ ค วิธี ก ารปรั บ ความคิ ดและการวางแผนในการลดหรือ ปลดภาวะซึ ม เศร้า ออกจากตัว ตลอด
ระยะเวลาที่ได้เรียนรู้ ผ่านการทดสอบประสบการณ์ ผ่านการทดลองทา ผ่านการคิดกลั่นกรอง จนสุดท้ายใน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพฝันเพื่อนาความรู้ทั้งหมดไปใช้ในชีวิตประจาวันหากเกิดภาวะซึมเศร้าและเมื่อ
เกิดอาการอยากยาเสพติด
ระยะเวลา 120 นาที
วิธีการดาเนินการ
ขั้นเริ่มต้น ( 20 นาที)
1. ผู้นากลุ่มทักทาย และพูดคุย ประเมินความคิดและอารมณ์ซึมเศร้าโดยให้ทาใบงานที่ 1.1 “แบบ
บันทึกระดับความรู้สึกเป็นสุขของฉัน” และให้ผู้ป่วยเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละครั้งจนถึงครั้งนี้ว่ามีความเห็น
หรือความคิดอย่างไร
2. ให้นาเสนอการบ้านในใบงานที่ 8.2 “ทบทวนการเรียนรู้”
ขั้นดาเนินการ ( 90 นาที)
1. ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่ง ๆ กลับตา หายใจเข้าออก ลึก ๆ ยาว ๆ ประมาณ 2 นาที ผู้บาบัดพูดคุยทักทาย
สอบถามถึงสิ่ งที่ได้เรียนรู้ ใน 8 ครั้งที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีใครทดลองนาความรู้ที่เรียนมาไปใช้บ้าง
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร (ทบทวนการบ้าน: ทบทวนการเรียนรู้) หรือได้ข้อคิดอะไรบ้างที่สามารถนามาเป็นข้อคิด
หรือคติประจาตัวได้ และให้ผู้ป่วยเขียนคติเก็บไว้กับตนเอง
2. แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 – 3 กลุ่มๆ ละ 2 -3 คนให้ช่วยสรุปการเรียนรู้ที่ผ่านมา ตามใบงานที่ 9.1“สรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้...ฉันต้องชนะ...”
3. ให้แต่ละกลุ่มหาผู้แทนเพื่อนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ และให้เวลา ประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อเตรียม
สรุปกลุ่ม
4. ผู้บาบัดให้ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มนาเสนอ โดยเขียนบนกระดาษ Flip Chart และผู้บาบัดเพิ่มเติมในสิ่งที่
ขาด โดยใช้เทคนิคการให้ความรู้แบบ Sandwich Technique ดังนี้
4.1 ขนมปังชิ้นที่ 1 ให้ผู้ป่วยสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง
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4.1 ขนมปังชิ้นที่ 1 ให้ผู้ป่วยสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง
4.2 ไส้ของ Sandwich คือ สิ่งที่ผู้ป่วยยังหลงลืมหรือบอกไม่หมด โดยใช้เทคนิค “ขออนุญาต
เพิ่มเติมส่วนที่ขาด/ ยังไม่ครบนะคะ”
4.3 ขนมปังชิ้นบนสุด คือ หากผู้ป่วยมีอะไรสงสัย หรือต้องการให้ผู้บาบัดเพิ่มเติม ผู้บาบัด
อาจสรุปประเด็นเฉพาะบุคคลให้ผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล
5. ให้ผู้ป่วยนาคติของตนเองที่เขียนไว้แต่แรกมาพูดให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และให้เพื่อนลงความเห็นว่า
ส่วนใหญ่ชอบคติของใคร ผู้นากลุ่มให้คาชื่นชมหรือของรางวัลเช่น ขนม ปากกา
6. ให้ผู้ป่วยเขียนความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนผ่านกระดาษรูปวงกลมซึ่งเปรียบเสมือน “โลกใบใหม่” ที่ผู้ป่วย
จะคิดใหม่ทาใหม่ (ผู้บาบัดแจกกระดาษรูปวงกลม และให้ผู้ป่วยเขียนชื่อของตนเองไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
วงกลม) และเวียนให้ผู้ป่วยทุกคนเขียนจนครบ
7. ให้ผู้ป่วยทาใบงานที่ 9.2 “ส่งต่อความรู้สึก..”
ขั้นสรุป (10 นาที)
1. ผูผู้บ้บาบั
ำ�บัดดสอบถามความรู
สอบถามความรู้ส้สึกึกและสิ
และสิ่งที่งที่ได้่ได้รับรับจากการท
จากการทำากลุ
�กลุ่ม ่มกิจกิกรรมในภาพรวมทั
จกรรมในภาพรวมทั
กิจกรรม
้ง 8้ง กิ8จกรรม
ให้
ให้
่วยสรุ
ปสาระสำ
จากการเรี
้ และประโยชน์
้บำ�ดบัสรุดสรุ
ผู้ปผ่วู้ปยสรุ
ปสาระส
าคั�ญคัทีญ่ได้ทีจ่ได้ากการเรี
ยนรูยนรู
้ และประโยชน์
ทีไทด้รีได้ับรผูับ้บผูาบั
ปเพิป่มเพิเติ่มมเติม
2. ให้ผู้ป่วยจับมือประสานกัน และเปิดเพลง/ ร้องเพลงเกี่ยวกับเพื่อนและการอาลากลุ่มพร้อมกับผู้นา
กลุ่มฝากข้อคิดเตือนใจให้ผู้ป่วยก่อนจบกิจกรรมกลุ่ม
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงานที่ 9.1 และ 9.2
2. คอมพิวเตอร์เปิดเพลงได้
3. แผ่นซีดี เพลงศรัทธา/ ชัยชนะ พร้อมอาลากลุ่ม
4. ปากกา/ดินสอ
5. กระดาษสีตัดเป็นวงกลมเท่าจานวนผู้ป่วย
6. Flip Chart และปากกาเคมี
การประเมินผล
1. ทาแบบประเมินอาการซึมเศร้า ตามกิจกรรมครั้งที่ 1 โดยเทียบคะแนนกับคะแนนครั้งที่ 9
2. ทาแบบประเมินหลังการทดลอง
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ใบงานที่ 9.1
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้...ฉันต้องชนะ...
คาชี้แจง สมาชิกกลุ่มละ 2 – 3 คน ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนาไปใช้
และสิ่งที่ได้รับ หลังจากนั้นเลือกเพื่อนสมาชิก 1 คน นาเสนอต่อกลุ่ม
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งที่ 1 – 8……………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรื่องที่นาไปทดลองใช้ คือ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้น
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
..........................
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ใบงานที่ 9.2
ส่งต่อความรู้สึก....

ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อเข้ากลุ่มกิจกรรมจนจบโปรแกรม ขอให้ท่านวงกลม
ล้อมรอบหมายเลข 0 – 10 หมายเลข 1 คือ ท่านรู้สึกไม่ดีมากๆ – 10 รู้สึกดีเลิศ

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10

ท่านอยากบอกอะไรเราบ้างไหม....บอกเถอะนะ...เราอยากรู้...เพื่อจะได้
นาไปปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
1. ต้องการให้ผู้บาบัดปรับปรุงอะไรบ้าง.........................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................
2. ท่านต้องการให้เราช่วยนัดกลุม่ ที่มีความเศร้าเช่นเดียวกับท่านมาคุยกันอีก
หรือไม่ (ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดของท่าน)
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ
เพราะ.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………
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