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จิตบําบัดแบบกลุม่ ในเด็กที่ประสบภัยพิบตั ิ
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การดูแลด้านจิตใจในเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ จําเป็ นต้องบูรณาการการบําบัดรักษา
หลายรูปแบบทั้งการบําบัดแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงการรักษาด้วยยาในกรณีที่จาํ เป็ น ทั้งนี้
ขึ้ นกับสภาพปั ญหา ระดับความรุนแรง ทรัพยากรที่มี เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ในขณะนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิจากธรรมชาติ เช่น สึนามิ พายุไซโคลน
แผ่นดินไหว เป็ นต้น จะมีความสับสนวุน่ วาย อพยพเคลื่อนย้ายที่อยูบ่ ่อย ขาดแคลนทรัพยากร มี
ข้อจํากัดต่างๆ มากมาย แผนการดูแลที่เตรียมไว้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ผูบ้ าํ บัดอาจมีโอกาส
ได้พบผูเ้ ข้ารับการบําบัดเพียงครั้งเดียว
การทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็ นรูปแบบการดูแลด้านจิตใจ ที่มคี วาม
ยืดหยุน่ สูง สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่องสถานที่ เน้นปริมาณผูร้ บั การดูแลได้จาํ นวนมาก
ขึ้ นในเวลาที่จาํ กัด

คําจํากัดความ

การทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็ นรูปแบบการดูแลด้านจิตใจ โดยอาศัย
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรูร้ ่วมกัน เห็นแบบอย่างที่ดี เปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และเกิดทักษะ
ในการแก้ไขปั ญหา การจัดการอารมณ์ ความรูส้ ึกต่างๆ อย่างเหมาะสม1
เป็ นรูปแบบหนึ่ งของการทําจิตบําบัด เพื่อปรับสภาพจิตใจให้คงที่ และปรับเปลี่ยนความคิดที่
ผิดเพี้ ยนไปให้เข้าที่ เป็ นการเอื้ ออํานวยให้เกิดการพูดคุยอย่างอิสระ หรือการเล่นอย่างอิสระ โดยผูบ้ าํ บัด
จะเน้นความสนใจทั้งในส่วนลึกของจิตใจ สัมพันธภาพ และพลวัตของกลุ่ม
การทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม มีแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ การให้ความรู ้
สุขภาพจิต (psycho-education) การทําจิตบําบัดแบบประคับประคอง (supportive psychotherapy)
จนถึงการบําบัดแบบ cognitive behavioral therapy (CBT) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปั ญหา เงื่อนไข และข้อจํากัดต่างๆ
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ประโยชน์ที่ได้รบั

เป้าหมายของการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม ในผูป้ ระสบเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ เพื่อที่จะฟื้ นฟูสภาพ
จิตใจให้กลับมาดําเนิ นชีวติ ได้เป็ นปกติสุข ไม่เกิดบาดแผลทางจิตใจในระยะยาว หรือเกิดโรคทางจิตเวช
ตามมา โดยเฉพาะโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (post-traumatic stress disorder,
PTSD) ซึ่งเป็ นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในผูท้ ี่ประสบภัยพิบตั ิ ส่งผลเสียต่อกระบวนการเรียนรูข้ องเด็ก
อย่างมาก2
เป้าหมายในการบําบัดมีหลายระดับ ตั้งแต่ การประคับประคองจิตใจ การเสริมสร้างทักษะ
สังคม การบรรเทาอาการเฉพาะเจาะจงบางอย่าง จนถึงการแก้ไขความขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับการบําบัดรายบุคคล พบว่าจุดแข็งที่สาํ คัญของการบําบัดแบบกลุ่ม คือ
ปฏิกิริยาการสะท้อนกลับทันทีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (immediate feedback) และผูบ้ าํ บัดสามารถ
สังเกตอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ที่ตอบสนองต่อสมาชิกในกลุ่มที่มีความหลากหลาย3
นอกจากนี้ ในการทําจิตบําบัดแบบกลุ่มยังสามารถช่วยคัดกรองเด็กที่มีอาการทางจิตเวช หรือมี
ความเสี่ยงสูง มาดูแลรักษาต่อแบบรายบุคคลต่อไป การที่เด็กอยูร่ ่วมกิจกรรมในกลุ่มเปรียบเสมือน
สังคมจําลอง ที่สามารถสะท้อนภาพการปรับตัวของเด็กในการอยูร่ ่วมกับผูอ้ ื่นได้ชดั เจนขึ้ น ซึ่งการ
ประเมินรายบุคคลไม่สามารถสะท้อนภาพเหล่านี้ ได้
ข้อดีของการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม คือ บรรยากาศกลุ่มที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมัก
เป็ นกลุ่มเด็กวัยเดียวกัน ทําให้การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัว และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันได้
ง่าย การเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างธรรมชาติ มีแรงต่อต้านน้อย เด็กมีโอกาสได้รบั การยอมรับจากเพื่อน และมี
โอกาสเลียนแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากเพื่อนในกลุ่ม4
Yule และคณะ พบว่านักเรียนพอใจมากต่อการช่วยเหลือแบบกลุ่ม โดยให้เด็กที่ประสบภัย
ด้วยกัน ได้พดู คุยเปิ ดเผยอาการแก่กนั ทําให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่วา่ อาการหรือผลของภัยพิบตั ิที่เกิดกับ
ตนเองนั้นไม่ได้เป็ นอยูค่ นเดียว หรือผิดปกติ แต่คนอื่นก็มีอาการด้วยเช่นกัน5
พบว่ามีการบําบัดแบบกลุ่มหลายรูปแบบที่นํามาใช้ในการบําบัด PTSD โดยส่วนใหญ่อิงตาม
แนวบําบัดแบบ cognitive behavioral therapy (CBT) ซึ่งการบําบัดประกอบด้วย การให้ความรู ้
สุขภาพจิต ย้อนการเผชิญเหตุการณ์ผ่านการเล่าเรื่อง การผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ การบริหารการหายใจ
การควบคุมอารมณ์โกรธ การเตือนตนเองในเชิงบวก (positive self talk) และการป้องกันการเกิด
อาการซํ้าเดิม6
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แนวทางการทําจิตบําบัดแบบกลุม่

จากประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยสึนามิ ทางภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อปี
พ.ศ.25477 และการเข้าร่วมในทีมแพทย์ไทยพระราชทาน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมาร ชุดที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อดูแลช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผปู้ ระสบภัยจากพายุ
ไซโคลนนาร์กีสถล่ม ในสหภาพพม่า8, 9 ผูแ้ ต่งได้ถอดบทเรียนการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งบูรณาการหลักของ
จิตบําบัด และศิลปะบําบัด10, 11, 12 สรุปเป็ นแนวทางการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภัยพิบตั ิ
ดังนี้
การทําจิตบําบัดแบบกลุ่มที่ใช้ แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน โดยมีข้นั การละลายพฤติกรรม ขั้นการทํา
กิจกรรมศิลปะ ขั้นการนําเสนอผลงานศิลปะ และขั้นการให้ความรูส้ ุขภาพจิต กําหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
การทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม ครั้งละประมาณ 90 นาที ความถี่ในการทํากลุ่ม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ท้งั นี้
ขึ้ นกับเงื่อนไข และข้อจํากัดต่างๆ
มีผบู้ าํ บัด 1 คนเป็ นผูน้ ํากลุ่ม และผูช้ ่วยอีก 1 คน คอยสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้ารับการบําบัด
ในกลุ่ม และคอยช่วยเหลือผูบ้ าํ บัดในจังหวะที่เหมาะสม ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมควรมีจาํ นวน 7-15
คน ในระดับอายุที่ใกล้เคียงกัน แต่ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิที่สบั สนวุน่ วาย อาจไม่สามารถควบคุมขนาด
ของกลุ่ม และระดับอายุได้
ขั้นตอนต่างๆ ของการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม เป็ นดังนี้
1) การละลายพฤติกรรม (ice breaking activities)
ระยะเวลาที่ใช้ 20 นาที โดยให้เด็กทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อละลายพฤติกรรมให้หลอมรวม
เป็ นพฤติกรรมกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบําบัด แนะนําตัวผูบ้ าํ บัดและเด็กที่เข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ การสอนร้องเพลง ทําท่าทางประกอบเพลง และเล่นเกมต่างๆ
ถ้าสามารถหาคนในพื้ นที่มาเป็ นผูช้ ่วยในกลุ่ม ช่วยสอนเพลง และนําการละเล่นต่างๆ ด้วย จะ
ช่วยละลายพฤติกรรมได้ดียงิ่ ขึ้ น และเกิดความร่วมมือในการบําบัดขั้นต่อไปมากขึ้ น เนื่ องจากสามารถ
เข้าถึงวิถีชีวติ พื้ นบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย ซึ่งถือเป็ นเรื่องที่มีความสําคัญ ทําให้เกิดความเป็ น
หนึ่ งเดียวยิง่ ขึ้ น
จากประสบการณ์ที่สหภาพพม่า ล่ามแปลภาษาที่ช่วยอยูเ่ ป็ นครูอนุ บาลด้วย จึงสามารถนําเด็ก
ร้องเพลงและเล่นเกมในท้องถิ่นที่เด็กคุน้ เคย ทําให้งา่ ยต่อการเรียนรู ้ ทําได้ทนั ที การทํากลุ่มในขั้นต่อไป
จึงเป็ นไปด้วยความราบรื่น ได้ความร่วมมือที่ดี
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2) การทํากิจกรรมศิลปะ (art activities)
ระยะเวลาที่ใช้ 30 นาที โดยให้ทาํ กิจกรรมศิลปะตามที่กาํ หนด ซึ่งในการบําบัดแต่ละครั้งอาจ
เลือกใช้กิจกรรมศิลปะที่แตกต่างกัน เช่น การวาดรูป การปั้ น การทํางานประดิษฐ์ เป็ นต้น
ในการทํากลุ่มครั้งแรก จะใช้กิจกรรมการวาดรูป (drawing a picture) โดยให้วาดรูปแบบอิสระ
ใครจะวาดรูปอะไรก็ได้บนกระดาษที่ให้ มีอุปกรณ์วาดเขียนให้พร้อม กระดาษ ดินสอ ยางลบ สีไม้ สี
เทียน สีเมจิก หรือสีชอล์ก โดยให้เด็กเลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้อย่างอิสระ กําหนดให้วาดคนละ 1 รูป (ไม่
จําเป็ นต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น) หลังจากวาดรูปเสร็จแล้ว ให้เด็กตั้งชื่อรูปที่วาดด้วย
ในการทํากลุ่มครั้งต่อๆ ไป สามารถเลือกใช้กิจกรรมศิลปะรูปแบบอื่นๆ ได้ การจะเลือกใช้
กิจกรรมศิลปะแบบใด ขึ้ นอยูก่ บั แผนการบําบัดในครั้งนั้นต้องการหวังผลในเรื่องใด จะให้กิจกรรมศิลปะ
มีความหมายอย่างไร เช่น การสร้างขึ้ นมาใหม่จากสิ่งที่สญ
ู สลายไปแล้วโดยการประดิษฐ์สิ่งของจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว การร่วมแรงร่วมใจเป็ นหนึ่ งเดียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการ
ช่วยกันวาดรูปบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียวกัน การเชื่อมสังคมใหม่โดยการวาดรูปสะพานตาม
จินตนาการของแต่ละคน การสร้างความหวังโดยการทําการ์ด การปั้ นแบบอิสระ เป็ นต้น
ขั้นตอนนี้ ประยุกต์มาจากหลักการของศิลปะบําบัด (art therapy) เป็ นการทํางานศิลปะเพื่อ
ประเมินสภาพอารมณ์ จิตใจ และความคิดของเด็ก ซึ่งประเมินได้ต้งั แต่ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ทางศิลปะ การเลือกใช้สี ลายเส้น เนื้ อหา การตั้งชื่อ และการให้ความหมายต่างๆ กับผลงานศิลปะที่ทาํ
และตัวงานศิลปะเองยังเป็ นอุปมาอุปไมยเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ตอ้ งการสื่อความหมายได้
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้ นกับเด็กที่ประสบเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งที่เด็กสัมผัส มองเห็น หรือ
ได้ยนิ มา สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นในภาพที่เด็กวาด หรือรูปที่เด็กปั้ น ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว ถึงแม้เด็ก
จะกลัวหรือเศร้าก็ตาม เด็กหลายคนก็ยงั วิง่ เล่นได้ นอกจากเด็กที่มอี าการมากจึงจะแสดงออกให้เห็น
3) การนําเสนอผลงานศิลปะ (art work presentation)
ระยะเวลาที่ใช้ 30 นาที โดยให้เด็กออกมานําเสนอผลงานศิลปะที่ทาํ เสร็จแล้ว โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการปรับสภาพอารมณ์ จิตใจ ให้คงที่ (stabilization) สํารวจความรูส้ ึก (exploration) และ
การเสริมสร้างพลังใจ (empowerment)
โดยคัดเลือกเด็กออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่ทาํ รูปที่วาด ให้เพื่อนในกลุ่มฟั ง ผู้
บําบัดใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อโยงให้เด็กสามารถปรับสภาพอารมณ์ตนเอง เกิดความรูส้ ึกว่าอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างกันมากขึ้ น กระตุน้ ให้เด็กสํารวจ
ความรูส้ ึกของตนเอง และเสริมสร้างพลังใจให้เด็กสามารถจัดการอารมณ์ความรูส้ ึกของตนเองได้ดีขึ้น
สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น
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การนําเสนอผลงานศิลปะขึ้ นอยูก่ บั ขนาดของกลุ่ม ถ้าเป็ นกลุ่มเล็กก็สามารถนําเสนอได้ทุกคน
แต่ถา้ เป็ นกลุ่มใหญ่จะเลือกออกมานําเสนอเพียงบางคนให้เหมาะสมกับกับเวลาที่มี โดยให้มีผสมทั้งเด็ก
ที่สมัครใจออกมาเล่าให้เพื่อนฟั ง และเด็กที่ผบู้ าํ บัดสังเกตระหว่างทํางานศิลปะว่ามีอาการแสดง
บางอย่าง หรือผลงานสื่อความหมายบางอย่างที่ควรให้การดูแลช่วยเหลือ ควรให้ออกมานําเสนอและ
ช่วยประคับประคองจิตใจ ปรับสภาพอารมณ์จติ ใจให้คงที่ ให้กาํ ลังใจไปในตัว
การนําเสนอผลงานศิลปะ จะเน้นความหมายที่เด็กให้ต่อผลงานศิลปะ มากกว่าการ
ตีความหมายโดยตัวผูบ้ าํ บัดเอง เรื่องราวต่างๆ จากผลงานศิลปะที่เด็กเล่าออกมา จะสะท้อนให้เห็นถึง
อารมณ์ ความรูส้ ึกต่างๆ ที่เด็กมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น ความวิตกกังวล ความกลัว ความเศร้าที่ซ่อนอยู่
การได้ปลดปล่อยความรูส้ ึกที่ถกู เก็บกดไว้ ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจได้ดีขึ้น
4) การให้ความรูส้ ุขภาพจิต (psycho-education)
ระยะเวลาที่ใช้ 10 นาที โดยให้ความรูส้ ุขภาพจิต ในการจัดการอารมณ์เบื้ องต้น การจัดการ
ความเครียด เทคนิ คการผ่อนคลาย การขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็ น และการให้ความรูใ้ นเรื่องอื่นๆ
ตามที่เด็กสงสัยและซักถาม
การให้ความรูใ้ นขั้นตอนนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องมาจากวิธีการของผูบ้ าํ บัดทั้งหมด สามารถใช้
กระบวนการกลุ่มให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ เช่น วิธีการจัดการกับความรูส้ ึกกลัว
อาจถามเด็กในกลุ่มว่า “ใครยังรูส้ ึกกลัวอยูบ่ า้ ง” “เวลากลัว ทําอย่างไรดีถึงจะหายกลัว มีใครช่วยบอก
เพื่อนได้บา้ ง” เป็ นต้น พบว่าเด็กสามารถช่วยให้คาํ แนะนําที่ดี บางคนแนะนําให้ไปสวดมนต์ บางคนให้
ไปเล่นกับเพื่อน บางคนให้ไปหาพ่อแม่ ซึ่งทําให้เด็กได้เห็นถึงวิธีการจัดการความกลัวที่หลากหลาย
หลังจากนั้นผูบ้ าํ บัดจึงค่อยเสริมท้ายด้วยเทคนิ คการผ่อนคลาย สาธิต และให้เด็กฝึ กฝน
สิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการให้ความรูท้ างสุขภาพจิต คือ มิติทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ วิถี
ชีวติ ดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็ นสิ่งที่สามารถนํามาบูรณาการกับแนวทางของจิตบําบัดเสมอ
แนวทางทั้ง 4 ขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้น สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ที่พบ ทั้งนี้ เน้นที่การแก้ไขความคิด ความเชื่อ และปรับสภาพ
อารมณ์ของเด็กที่ประสบภัยพิบตั ิ เพื่อลดผลกระทบในระยะยาว
จํานวนครั้งในการทําจิตบําบัดแบบกลุ่มไม่จาํ กัด สามารถทําเพียงครั้งเดียวก็ได้ หรือหลายครั้งก็
ได้ ขึ้ นอยูก้ บั เป้าหมายที่ตอ้ งการ เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ที่มี ซึ่งในสถานการณ์หลังภัยพิบตั ิจาก
ธรรมชาติ ที่มคี วามสับสนวุน่ วาย เด็กต้องอพยพย้ายที่อยูบ่ ่อย ผูป้ กครองต้องจัดการเรื่องอื่นอีกหลาย
ปั ญหา ไม่สามารถพาเด็กมาบําบัดได้ต่อเนื่ อง อาจสามารถทํากลุ่มได้เพียง 1-3 ครั้ง เท่านั้น
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งานวิจยั ส่วนใหญ่ยนื ยันถึงประสิทธิผลของ CBT ในการบําบัด PTSD ในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งวิธีที่
นิ ยมใช้กนั แพร่หลายคือ trauma focused – CBT ซึ่งการบําบัดประกอบด้วย การให้ความรูส้ ุขภาพจิต
การแสดงอารมณ์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรูส้ ึก เรียนรูก้ ารจัดการความเครียดและ
ทักษะการผ่อนคลาย ค่อยๆ คิดย้อนเผชิญเหตุการณ์แล้วปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น รวมถึงฝึ กทักษะการจัดการปั ญหาของผูป้ กครองด้วย ซึ่งหลักการเหล่านี้ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดเป้าหมายในการทําจิตบําบัดแบบกลุ่มแต่ละครั้งได้13

เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผูบ้ าํ บัด ควรส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้ นในกลุ่ม โดยการชมเชย เช่น
การช่วยเหลือกัน ความไว้วางใจ การเปิ ดเผย การยอมรับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่น และควบคุมพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ โดยการห้ามหรือหยุดอย่างนุ่ มนวล โดยอิงตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
ผูบ้ าํ บัดควรสร้างบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร อบอุ่น น่ าไว้วางใจ ปลอดภัย เกิดความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน และเอื้ อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ผูบ้ าํ บัดยังต้องจัดการเวลาให้เหมาะสม เริ่มต้น และยุติกลุ่มตามกําหนดเวลาที่วางไว้ โดย
ดําเนิ นกลุ่มให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด14
ผูบ้ าํ บัดจะต้องควบคุมกํากับการบําบัดใน 3 ระดับ คือ ภายในบุคคล ภายในกลุ่ม และระหว่าง
บุคคล ให้มีบรรยากาศที่เอื้ อต่อการบําบัด

ปั จจัยแห่งความสําเร็จ

การทําจิตบําบัดแบบกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ มีปัจจัยต่างๆ เกี่ยวข้องมากมาย Yalom ได้
ศึกษาวิจยั ถึงปั จจัยแห่งความสําเร็จ (Yalom's therapeutic factors)3, 15 ซึ่งประกอบด้วย
1) Universality
การรับรูป้ ระสบการณ์และความรูส้ ึกร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม สร้างสามัญสํานึ ก
ร่วมกัน ช่วยลดความรูส้ ึกแปลกแยก ทบทวนประสบการณ์ และเพิ่มความนับถือตัวเอง (self-esteem)
2) Altruism
กลุ่มเป็ นที่ซึ่งสมาชิกสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างประสบการณ์ของการได้มอบบาง
สิ่งบางอย่างกับบุคคลอื่น สามารถเพิ่มความนับถือตัวเอง ช่วยพัฒนารูปแบบการปรับตัว และทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพ
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3) Instillation of hope
ในกลุ่มผสมผสานซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยูใ่ นแต่ละระยะของการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ สมาชิกที่
สามารถเอาชนะต่อปั ญหาอุปสรรคได้แล้ว สามารถเป็ นแรงบันดาลใจ และให้คาํ แนะนํากับสมาชิกคน
อื่น เพื่อที่จะยืนหยัดเผชิญกับปั ญหาต่อไป
4) Imparting information
สมาชิกมักได้รบั ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ อ้ เท็จจริงต่างๆ กับสมาชิกคนอื่นภายใน
กลุ่ม เช่น เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ
5) Corrective recapitulation of primary family experience
สมาชิกมักจะเทียบเคียงผูบ้ าํ บัด หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม กับบิดา มารดา หรือพี่นอ้ งของ
ตนเอง โดยไม่รตู ้ วั ซึ่งถือเป็ นรูปแบบของ transference ในการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม ผูบ้ าํ บัดสามารถ
ช่วยให้สมาชิกได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของประสบการณ์วยั เด็กที่มีต่อบุคลิกภาพของตน และ
เรียนรูเ้ พื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซํ้าโดยไม่รตู ้ วั ในปั จจุบนั
6) Development of socializing techniques
รูปแบบกลุ่มช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเกื้ อกูลสําหรับสมาชิก ให้กล้าที่จะเผชิญกับ
ความเสี่ยงต่างๆ โดยเป็ นที่ฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะทางสังคม
7) Imitative behavior
พัฒนาทักษะทางสังคม จากกระบวนการต้นแบบ (modeling) โดยการสังเกต และการ
เลียนแบบจากผูบ้ าํ บัด และสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น แชร์ความรูส้ ึกส่วนบุคคล เล่าสิ่งที่กงั วล
และให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน
8) Cohesiveness
เป็ นปั จจัยพื้ นฐาน เนื่ องจากมนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม มีสญ
ั ชาตญาณของการรวมกลุ่ม การพัฒนา
รายบุคคลในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้ นได้เฉพาะในบริบทของสัมพันธภาพ กลุ่มจึงมีผลทําให้สมาชิกทุกคนรูส้ ึก
ถึงการเป็ นสมาชิก การยอมรับ และความมีตวั ตนที่สมบูรณ์
9) Existential factors
เรียนรูใ้ นเรื่องที่วา่ แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อชีวติ ของตัวเองและผลของการตัดสินใจที่
ตามมา
10) Catharsis
เป็ นประสบการณ์จากการผ่อนคลายความทุกข์ โดยการปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บกดไว้อย่าง
อิสระ เมื่อได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ใจต่างๆ ให้กบั สมาชิกในกลุ่มที่เกื้ อกูลกัน พวกเขาจะโล่งอกจาก
ความรูส้ ึกละอายและความรูส้ ึกผิดที่เก็บกดมานาน
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11) Interpersonal learning
เกิดความตระหนักรูใ้ นตนเอง ผ่านกระบวนการโต้ตอบกันภายในกลุ่ม โดยให้คาํ ติชม
(feedback) ในพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิก และผลกระทบที่เกิดกับคนอื่น
12) Self-understanding
บรรลุส่รู ะดับของความเข้าใจในตนเอง (insight) โดยการมองลึกลงไปแหล่งกําเนิ ดของปั ญหา
และแรงจูงใจต่างๆ ที่เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม ในระดับของจิตใต้สาํ นึ ก

บทสรุป

การทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็ นรูปแบบการดูแลด้านจิตใจ ที่มคี วาม
ยืดหยุน่ สูง สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่องสถานที่ เน้นปริมาณผูร้ บั การดูแลได้จาํ นวนมาก
ขึ้ นในเวลาที่จาํ กัด สามารถนํามาบูรณาการกับการบําบัดแบบรายบุคคล และการบําบัดรักษาด้วยยา
ตามสภาพปั ญหาและความรุนแรงของผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
เป้าหมายในการบําบัดมีหลายระดับ ตั้งแต่ การให้ความรูส้ ุขภาพจิต (psycho-education) การ
ทําจิตบําบัดแบบประคับประคอง (supportive psychotherapy) จนถึงการบําบัดแบบ cognitive
behavioral therapy (CBT) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหา เงื่อนไข และข้อจํากัดต่างๆ
โดยคํานึ งถึงปั จจัยแห่งความสําเร็จที่เกี่ยวข้องในการทําจิตบําบัดแบบกลุ่มด้วย
แนวทางการทําจิตบําบัดแบบกลุ่ม แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน โดยการละลายพฤติกรรม การทํา
กิจกรรมศิลปะ การนําเสนอผลงานศิลปะ และการให้ความรูส้ ุขภาพจิต กําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทํา
จิตบําบัดแบบกลุ่ม ครั้งละประมาณ 90 นาที เน้นที่การแก้ไขความคิด ความเชื่อ และปรับสภาพอารมณ์
ของเด็กที่ประสบภัยพิบตั ิ เพื่อลดผลกระทบในระยะยาว
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