
1 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผลส ารวจส านกังานสถิติแห่งชาติปี 2556 พบวา่คนไทยร้อยละ 14 หรือประมาณ 9 
ล้านกว่าคนมีปัญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวชท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคจิต (psychosis) โรควิตกกงัวล 
(anxiety) และโรคซึมเศร้า (depression) ตามล าดับ โดยเฉล่ียผูป่้วยทางจิตจะใช้เวลารักษาใน
โรงพยาบาล 48.4 วนั (กรมสุขภาพจิต 2556) ซ่ึงสูงกวา่ผูป่้วยโรคทางกาย การรักษาจะเนน้รักษาท่ี
โรงพยาบาล และมีการจดัระบบติดตามเยีย่มบา้นผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัอาการก าเริบ ถึงแม้
จะได้รับการรักษาจนมีอาการดีข้ึน แต่จะมีอาการหลงเหลือและมีความสามารถถดถอยมากน้อย
แตกต่างกนัไปตามความเส่ือมท่ีมาจากพยาธิสภาพ ดงันั้นผูป่้วยเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทั้งดา้นร่างกาย สังคม จิตใจ และอาชีพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง และ
ด าเนินชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป (วชิระ เพง็จนัทร์, 2556) 

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยจิตเวชท่ีแผนกผูป่้วยนอก 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2525 และเร่ิมเปิดหอผูป่้วยจิตเวชเพื่อให้บริการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล จากสถิติโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ.2556 พบวา่ มี
ผูป่้วยจิตเวชท่ีมารักษาเป็นผูป่้วยนอกจ านวน 13,249 ราย ผูป่้วยในจ านวน 234 ราย มีวนันอน
โรงพยาบาลเฉล่ีย 15.14 วนั ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วมากท่ีสุด รองลงมาคือ
โรคจิตเภท (งานเวชระเบียนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2556) ซ่ึงมีแนวโนม้ป่วยซ ้ า ดงันั้นจึงมี
การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยโดยทีมสหวชิาชีพ ประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา และ
นกัสังคมสงเคราะห์ ร่วมมือกนัวางแผนการรักษาโดยเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ดูแลครอบคลุมทั้ง
ดา้นกาย จิต และสังคม อีกทั้งจดัให้มีกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ กิจกรรมแพทยพ์บ
ญาติ กิจกรรมวางแผนจ าหน่าย (discharge planning) กลุ่มกิจกรรมบ าบดัผูป่้วยนอก (day hospital)  
กิจกรรมบตัรสีฟ้า (การติดตามผูป่้วยเม่ือผูป่้วยมาพบแพทยต์ามนดั) กิจกรรมเยี่ยมบา้น และกิจกรรม
เยีย่มทางโทรศพัท ์ซ่ึงกระบวนการดูแลต่อเน่ืองน้ีมีส่วนช่วยป้องกนัการป่วยซ ้ า และท าให้อตัราการ
กลบัมารักษาซ ้ า (readmit) ลดลง  

 กลุ่มกิจกรรมบ าบัดผู ้ป่วยนอกจิตเวชของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (day 
hospital) เร่ิมจดัตั้งเม่ือเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 เป็นกิจกรรมหน่ึงของกระบวนการดูแลผูป่้วย
ต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัการป่วยซ ้ า และช่วยฟ้ืนฟูศกัยภาพของผูป่้วยจิตเวช กลุ่มบ าบดัท่ีท าในผูป่้วย  
จิตเวชมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช ้โครงสร้างของการจดักลุ่ม ลกัษณะผูป่้วย
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และลกัษณะของผูท่ี้น ากลุ่มบ าบดั (ภทัราภรณ์ ทุ่งปันค า, 2552; Frisch, 2011; Townsend, 2005) 
ไดแ้ก่ กลุ่มกิจกรรม (activity groups) กลุ่มให้ความรู้ (educational groups) กลุ่มบ าบดัเพื่อการรักษา 
(therapeutic groups) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (self-help groups) เป็นตน้ ถึงแมว้า่การท ากลุ่มให้กบั
ผูป่้วยจิตเวชนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะพบการท ากลุ่มบ าบดัเพื่อการรักษามากท่ีสุด 
กลุ่มกิจกรรมบ าบดัผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ไดใ้ช้แนวคิดของยาโลม (Yalom, 
1995) มาประยุกตใ์ชใ้นการน ากลุ่ม มีนกัจิตวิทยาและนกัสังคมสงเคราะห์เป็นผูน้ ากลุ่ม จดัให้มีข้ึน
ทุกวนัจนัทร์ วนัพุธ วนัพฤหัสบดีและวนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. โดยกิจกรรมท่ีท าได้แก่ 
ศิลปะบ าบดั การสร้างสุขภาพและการท าอาหาร ดนตรีบ าบดัและงานเสริมรายได ้ตามล าดบั ผูป่้วย
ท่ีเขา้กลุ่มเป็นผูป่้วยท่ีแพทยแ์นะน าให้ร่วมกิจกรรม และผูป่้วยสามารถเลือกกิจกรรมท่ีตนเองชอบ
ได ้ซ่ึงความหลากหลายของกิจกรรมจะช่วยตอบสนองผูป่้วยแต่ละประเภท ถึงแมว้า่กิจกรรมท่ีท าจะ
แตกต่างกนั แต่จะมีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดกิจกรรมในแต่ละวนัเหมือนกนั นัน่คือ ก่อนเร่ิมกิจกรรม
ผูน้ ากลุ่มจะส่งเสริมให้มีการพูดคุยกนั สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ขณะท ากิจกรรม
ผูน้ ากลุ่มจะเอ้ืออ านวยปฏิสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ การเรียนรู้
ตนเอง การเรียนรู้ผูอ่ื้น การเรียนรู้ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น การเรียนรู้ท่ีน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ์กินยา การดูแลตนเองในเร่ือง
ต่างๆ เป็นตน้ กลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป่้วยกบัผูน้ ากลุ่ม 
และผูป่้วยดว้ยกนัเอง ผูป่้วยใหม่ไดเ้ห็นตวัแบบและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป่้วยเก่า กลุ่มจะ
เสริมสร้างการเติบโตทั้งภายนอก (กลา้แสดงออก) และภายในจิตใจ (รู้สึกวา่ตนมีคุณค่า) แก่ผูป่้วย 
ผูป่้วยจะได้รู้จกัพูดคุยกับผูอ่ื้น มีเพื่อน มีความหวงั มีสังคม และได้ฝึกทกัษะจ าเป็นของการอยู่
ร่วมกนั ผูป่้วยท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจะไดพ้ฒันาคุณลกัษณะจ าเป็นในการท างานและการเป็นจิตอาสา 
(โครงการกลุ่มศรีตรัง, 2555) ซ่ึงการท่ีผูป่้วยจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้กลุ่มบ าบดัแต่ละประเภท
มากนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการกลุ่มแต่ละคร้ัง 
(Yalom, 1995) 

 กลุ่มบ าบดัเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีช่วยเหลือผูป่้วยจิตเวชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่
วา่จะเป็นผูป่้วยในหรือผูป่้วยนอก (ปราโมทย ์เชาวศิ์ลป์ และ รณชยั คงสกนธ์, 2542; Lambert & 
Ogles, 2004; Puskar et al., 2012) กลุ่มบ าบดัก่อให้เกิดปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
(therapeutic factors) ซ่ึงเป็นส่ิงพิเศษท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มและมีอิทธิพลต่อสมาชิกกลุ่ม จากรายงาน
วจิยัของเออร์วนิ ยาโลม (1995) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม
บ าบดั อาจเกิดจากกระบวนการกลุ่ม เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่ม หรือเกิดจากการเรียนรู้
ภายในของสมาชิกเอง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 12 ปัจจยั ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน
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ภายในกลุ่ม (interpersonal learning-input) การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีได้รับจากกลุ่ม 
(interpersonal learning-output) การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) ความรู้สึกผูกพนั
ภายในกลุ่ม (cohesiveness) ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding) สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต 
(existential factors) ความรู้สึกร่วม (universality) การเกิดความหวงั (installation of hope) การเป็นผู ้
มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น (altruism) การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม  (family re-
enactment) การแนะแนว (guidance) และพฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) ซ่ึงทั้ง 12 ปัจจยั
น้ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางวา่สามารถเอ้ือให้กลุ่มมีพลงั ภายใตบ้รรยากาศของกลุ่มท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุนจากสมาชิกและผูน้ ากลุ่ม ท าให้สมาชิกเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองจากส่ิง
เดิมๆ ท่ีเคยคิดหรือเคยเรียนรู้มา กลายเป็นคนท่ีมีทัศนคติท่ีดีกว่าเดิม สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตัวเองให้ดีข้ึนได้  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดัพบว่า ปัจจยัล าดบัตน้ๆท่ีมีความส าคญัในการท ากลุ่มบ าบดัได้แก่ ความ
เขา้ใจตนเอง ความรู้สึกร่วม ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม และสัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต (บุญย
วีย ์เสนาบุญญฤทธ์ิ, 2556; Kapur et al., 1988; Lovett & Lovett, 1991; McLeod & Ryan, 1993; 
Vlastelica et al., 2003; Yalom & Leszcz, 2005) 

 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจกรรมบ าบัดผู ้ป่วยนอกจิตเวชของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ยงัไม่เคยมีการศึกษาวา่มีปัจจยัใดท่ีตอ้งการการส่งเสริมจากผูน้ ากลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูป่้วย ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีท างานอยู่ภายในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และมีส่วนช่วยดา้น
การวเิคราะห์และประเมินผลกลุ่มกิจกรรมบ าบดัเล็งเห็นความส าคญัในการศึกษาวา่มีปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดัอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนและมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม เพราะถา้หากว่าผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือสามารถรู้ถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีส าคัญต่อการ
ช่วยเหลือใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลง ก็จะช่วยให้ผูน้  ากลุ่มสามารถด าเนินกลุ่มไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาระดบัของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของผูป่้วยนอกจิตเวชท่ี
เขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของ
โรคจิตเวช ระดับความรุนแรงของโรค และความถ่ีของการเข้ากลุ่มกับคะแนนปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดั 
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ค าถามวิจัย 
1. ผูป่้วยนอกจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีการรับรู้ระดบัของปัจจยัส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบ าบดัอยา่งไร 
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระหวา่งเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิด

ของโรคจิตเวช ระดับความรุนแรงของโรค และความถ่ีของการเขา้กลุ่ม มีผลต่อปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดัอยา่งไร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาคน้ควา้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความรุนแรงของโรค ความถ่ีของ
การเขา้กลุ่ม และคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั ซ่ึงน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดงานวจิยัไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตน้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ชนิดของโรคจิตเวช 
6. ระดบัความรุนแรงของโรค 
7. ความถ่ีของการเขา้กลุ่ม 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด 
(Therapeutic Factors) 

1) การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม  
2) การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 
3) การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั 
4) ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 
5) ความเขา้ใจตนเอง  
6) สจัจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวติ  
7) ความรู้สึกร่วม 
8) การเกิดความหวงั  
9) การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 
10) การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม  
11) การแนะแนว  
12) พฤติกรรมการเลียนแบบ 

ตวัแปรตาม 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
 เกณฑค์ดัเขา้กลุ่มประชากรศึกษา (Inclusion criteria) : 

- อาย ุ15 ปีข้ึนไป 
- ผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้กลุ่มบ าบดัท่ีสามารถอ่านออก เขียนได ้หรือสามารถ

โตต้อบกบัผูส้ัมภาษณ์ไดดี้ 
- ผูป่้วยท่ีแพทยแ์นะน าใหเ้ขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั 
- ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 เกณฑค์ดัออกจากกลุ่มประชากรศึกษา (Exclusion criteria) : 
- ผูป่้วยจิตเวชท่ีไม่สามารถอ่านออก เขียนได ้หรือไม่สามารถโตต้อบกบัผู ้

สัมภาษณ์ได ้
- ผูป่้วยท่ีไม่ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ัง น้ี  มุ่ ง ศึกษาปัจจัยส่ง เสริมประสิทธิภาพการบ าบัดในกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัผูป่้วยนอกส าหรับผูป่้วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยจะศึกษาระดบัการ
รับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของผูป่้วยจิตเวชในการเข้าร่วมกลุ่มบ าบดั และหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความ
รุนแรงของโรค และความถ่ีของการเขา้กลุ่ม กบัคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ าบดั  
 ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป่้วยนอกจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์  
 ระยะเวลาการศึกษาระหวา่ง ธนัวาคม 2556  ถึง มีนาคม 2557 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผู้ป่วยนอกจิตเวช หมายถึง ผูป่้วยจิตเวชท่ีรับการรักษาท่ีคลินิกจิตเวช โดยไม่ตอ้ง
นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  

ผู้น ากลุ่มบ าบัด หมายถึง นกัจิตวทิยาและนกัสังคมสงเคราะห์ท่ีท าหนา้ท่ีเอ้ืออ านวย
ให้การด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืน ท าให้บรรยากาศในกลุ่มมีความอบอุ่นเป็น
กนัเอง รู้สึกปลอดภยัไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่การเปิดเผยตนเอง ช่วยให้สมาชิกไดส้ ารวจท า
ความเขา้ใจปัญหาและแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้
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กลุ่มกิจกรรมบ าบัด (day hospital) หมายถึง กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนส าหรับผูป่้วยจิตเวช
เพื่อเป็นหน่ึงในกระบวนการดูแลต่อเน่ือง ป้องกนัการป่วยซ ้ า และส่งเสริมการดูแลผูป่้วยทางดา้น
จิตสังคม (Psychosocial) ซ่ึงกิจกรรมท่ีท าจะให้ความผ่อนคลายและสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั กลุ่มกิจกรรมบ าบดัจดัให้มีข้ึนทุกวนัจนัทร์ วนัพุธ วนัพฤหัสบดีและวนัศุกร์ ซ่ึง
กิจกรรมท่ีท า ได้แก่ ศิลปะบ าบดั การสร้างสุขภาพและการท าอาหาร ดนตรีบ าบดัและงานเสริม
รายได ้ 

ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด (Therapeutic factors) หมายถึง ปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนจากการรับรู้ของผูป่้วยจิตเวชท่ีมาเขา้กลุ่มบ าบดัว่าเป็นปัจจยัท่ีมีประโยชน์และช่วยเหลือให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนซ่ึงประกอบดว้ย 12 ปัจจยั ตามงานวิจยัของยาโลม (Yalom, 
1995) ไดแ้ก่ 1)การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม (interpersonal learning-input) 2) 
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 3) การปลดปล่อย
ความรู้สึกท่ีกดดนั(catharsis) 4) ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) 5) ความเขา้ใจตนเอง 
(self-understanding) 6) สัจจะแห่งการด ารงอยู่ของชีวิต (existential factors) 7) ความรู้สึกร่วม
(universality) 8) การเกิดความหวงั (installation of hope) 9) การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น
(altruism) 10) การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม (family re-enactment) 11) การแนะ
แนว (guidance) และ 12) พฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) ซ่ึงศึกษาโดยใช้แบบส ารวจการ
รับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 60 ขอ้ยอ่ยของยาโลม (Yalom, 1995) แปลและเรียบเรียง
โดยดิเรก ชยัชนะ (2547) 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบระดับของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดั 

2. เพื่อทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
3. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ

การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดั 
4. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้ผูน้  ากลุ่มในการเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจยัส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบ าบดัแก่ผูป่้วยใหเ้กิดในกลุ่มไดเ้ร็วข้ึน 
5. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการท ากลุ่มให้สอดคล้องกบั

ผูป่้วยและมีประสิทธิภาพการบ าบดัสูงสุด 
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บทที ่2 
เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัเพื่อพฒันากลุ่มกิจกรรมบาํบดั

ผูป่้วยนอกสําหรับผูป่้วยจิตเวช เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ีให้ชดัเจนยิ่งข้ึน 
ผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

1. โรคจิตเวช 
2. กลุ่มบาํบดั (Group therapy) 
3. ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั (Therapeutic factors) 

ความหมายของโรคในทางจิตเวช 
 โรคหรือความผดิปกติในทางจิตเวชนั้นบางคร้ังแยกจากภาวะปกติไดย้ากเน่ืองจาก

อาการท่ีเกิดข้ึนเป็นการเบ่ียงเบนของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมซ่ึงอาจพบได้เป็นบางคร้ัง
คราวในผูค้นปกติ ใน DSM-IV ไดร้ะบุหลกัการในการพิจารณาวา่เป็นโรคทางจิตเวชไวด้งัน้ี 
  1. มีลกัษณะหรือกลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรมท่ีมีความสาํคญัทางการแพทย ์
  2. อาการเหล่าน้ีทาํให้บุคลนั้นเกิดความทุกข์ทรมาน (distress) หรือมีความ
บกพร่องในกิจวตัรต่างๆ (disability) หรือมีความเส่ียงสูงท่ีจะถึงแก่ชีวิต หรือทุกข์ทรมาน หรือ
บกพร่องในกิจกรรมต่างๆ หรือมีกิจวตัรดา้นต่างๆ จาํกดัลงมาก 
  3. อาการท่ีเกิดข้ึนตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีสังคมนั้นๆ ยอมรับกนัว่าเป็นเร่ืองปกติ เช่น 
อาการซึมเศร้าจากการสูญเสียผูท่ี้ตนเองรัก 
  4. พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากค่านิยมดา้นการเมือง ศาสนา หรือดา้นเพศ หรือเป็น
จาก ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลนั้นๆ กบัสังคมไม่ถือวา่เป็นความผิดปกติทางจิตเวช นอกจากปัญหา
เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดภาวะดงัขอ้แรก 
 
การจ าแนกโรคทางจิตเวช 

 การจาํแนกโรคทางจิตเวชมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่ือสารระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์ในแง่ของความผิดปกติทางจิตเวชทาํได้สะดวกข้ึน แทนท่ีจะบอกว่าผูป่้วยมีอาการ
อะไรบ้างในการเจ็บป่วยของเขา การส่ือสั้ นๆ แทนว่าผูป่้วยมาด้วยอาการในกลุ่ม depressive 
disorders ก็สามารถทาํให้มีความเขา้ใจตรงกนันอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในดา้นการศึกษาและการ
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วจิยั โดยทาํใหส้ามารถศึกษาความผดิปกติแต่ละชนิดไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ทราบถึงการดาํเนินโรค 
และทาํใหมี้การพฒันาแนวทางในการรักษาท่ีเหมาะสมไดม้ากข้ึน 

 ระบบในการจาํแนกโรคท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัมีอยู ่2 ระบบ ไดแ้ก่ 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-

IV) เป็นระบบการจาํแนกโรคท่ีพฒันาโดยสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั ปัจจุบนัใชฉ้บบัปรับปรุงคร้ังท่ี
ท่ี 4 เร่ิมใชค้.ศ. 1994 

2. International Classification of Diseases and Related Health Problems. 
10th revision (ICD-10) เป็นระบบการจาํแนกโรคขององคก์ารอนามยัโลก ปัจจุบนัใชฉ้บบัปรับปรุง
คร้ังท่ี 10 เร่ิมใช ้ค.ศ. 1992  

 การจาํแนกโรคของทั้งสองระบบน้ีเดิมมีส่วนท่ีแตกต่างกนัอยู่ระดบัหน่ึง แต่ใน
ฉบบัปัจจุบนัของทั้งสองระบบน้ีแนวคิดส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั โดยต่างก็พยายามปรับให้ใกลเ้คียง
กนัข้ึน ในท่ีน้ีจะใช้ระบบการจาํแนกโรคของ DSM-IV เป็นหลกั เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัและเพื่อความสะดวกในศึกษา (ดูตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1  
 
กลุ่มโรคใน DSM-IV 

        Disorders usually first diagnosed in infancy, childhood, or adolescent 

        Delirium, dementia and amnestic and other cognitive disorders 

        Mental disorders due to a general medical condition not elsewhere classified 

        Substance- related disorders 

        Schizophrenia and other psychotic disorders 

        Mood disorders 

        Anxiety disorders 

        Somatoform disorders 

        Factitious disorders 

        Dissociative disorders 

        Sexual and gender identity disorders 
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        Eating disorders 

        Sleep disorders 

        Impulse-control disorders not elsewhere classified 

        Adjustment disorders 

        Personality disorders 

        Other condition that may be a focus of clinical attention 

(ท่ีมา: มาโนช หล่อตระกลู จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี, 2555) 
  
 แต่เดิมมกัจะแบ่งโรคออกคร่าวๆ เป็นกลุ่ม organic กบั non-organic โดยมีแนวคิด

ว่ากลุ่ม organic คือโรคท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางชีวภาพ ในขณะท่ีกลุ่ม non-organic 
เป็นมาจากปัจจยัทางจิตใจ ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยโรคจิตหากเกิดจากเน้ืองอกสมองหรือเสพยาจะจดัอยู่
ในกลุ่ม organic แต่หากไม่พบสาเหตุอะไรก็จดัอยูใ่นกลุ่ม functional เช่น โรคจิตเภท แต่ปัจจุบนัเรา
ทราบวา่โรคจิตเกิดจากความผิดปกติทางกายภาพในระดบัเซลล์และสารส่ือประสาทไม่ไดเ้กิดจาก
ปัญหาทางจิตใจ กรณีเช่นน้ีพบมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว โรคแพนิค เป็นตน้ 
ดงันั้น คาํน้ีจึงใช้กนันอ้ยลงเพราะมกัทาํให้เขา้ใจผิดหากจะมีการใชค้าํวา่ organic อยู่บา้งเพียงเพื่อ
หมายถึงภาวะท่ีเกิดจากโรคทางร่างกายหรือจากยาและสารต่างๆ เท่านั้น 

ลกัษณะส าคัญของ DSM-IV 
1. วนิิจฉัยตามลกัษณะอาการ (descriptive approach) ส่วนใหญ่ของโรคใน DSM-IV เป็น

การวนิิจฉยัโดยยดึอาการแสดงของผูป่้วยเป็นหลกัไม่อิงทฤษฎีหน่ึงในแง่สาเหตุ 
2. วินิจฉัยโดยอิงตามเกณฑ์ (diagnostic criteria) การจาํแนกโรคใน DSM-IV ใชว้ิธีดูว่า

เขา้เกณฑ์ (criteria) ท่ีกาํหนดไวไ้ม่ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะใน การศึกษาและวิจยั เพราะมีเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การแยกโรคท่ีชดัเจน ขอ้ควรตระหนกัไดแ้ก่ ในทางปฏิบติัอาจพบวา่อาการของผูป่้วยเหล่ือมลํ้าหรือ
กํ้าก่ึงกนัระหว่างหลายๆโรค มิไดต้รงตามเกณฑ์ของแต่ละโรคตามทฤษฎีไปทั้งหมดและผูป่้วยท่ีมี
การวินิจฉยัโรคเดียวกนัอาจมีอาการสําคญัแตกต่างกนัได ้เกณฑ์ใน DSM-IV ท่ีเป็นขอ้ๆ นั้นจะยึด
ตามอยา่งเคร่งครัดเฉพาะในการวิจยั ส่วนในเวชปฏิบติันั้นจะใช้เกณฑ์เหล่าน้ีเป็นเพียงแนวทางใน
การวนิิจฉยัเท่านั้น มิไดย้ดึตายตวั 

3. Multiaxial evaluation เพื่อให้ผูต้รวจสนใจผูป่้วยในทุกๆ ดา้น มิใช่จาํกดัแต่เพียงการ
วนิิจฉยัโรคเท่านั้น ใน DSM-IV ไดก้าํหนดใหป้ระเมินผูป่้วยใน 5 ดา้น (axis) ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 ดา้นท่ี 1 โรคและภาวะอ่ืนๆ ท่ีผูต้รวจสนใจอยู ่
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ดา้นท่ี 2 Personality disorders และ mental retardation 
 ดา้นท่ี 3 ภาวะความเจ็บป่วยทางกายของผูป่้วยในขณะน้ีไม่วา่เก่ียวขอ้งกบัดา้นท่ี 1 
หรือไม่ก็ตาม 
 ดา้นท่ี 4 ปัญหาจากจิตสังคมหรือส่ิงรอบตวัในช่วงปีท่ีผา่นมาท่ีมีส่วนสําคญัในการ
ก่อโรคหรือทาํโรค กาํเริบ 
 ด้านท่ี 5 เป็นการประเมินประสิทธิภาพของผู ้ป่วยโดยรวม โดยใช้ Global 
assessment of functioning Scale อาจเป็นการประเมินขณะก่อนป่วย ขณะป่วยคร้ังน้ี หรือขณะ
จาํหน่ายจากโรงพยาบาล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้กลุ่มกิจกรรมบาํบดัได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทยว์า่เป็นโรคดงัน้ี 

 1. โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
 โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติท่ียงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ผูป่้วยส่วนใหญ่เร่ิมมี
อาการในช่วงวยัรุ่น เม่ือเป็นแลว้มกัไม่หายขาด ส่วนใหญ่มีอาการกาํเริบเป็นช่วงๆ โดยมีอาการหลง
เหลืออยูบ่า้งในระหวา่งนั้น อาการในช่วงกาํเริบจะเป็นอาการดา้นบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด 
และในระยะหลงัส่วนใหญ่มีกลุ่มอาการดา้นลบ เช่น พดูนอ้ย เฉ่ือยชา แยกตนเอง 

 ลกัษณะอาการทางคลินิก 
 อาการแสดงของโรคจิตเภทอาจแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มอาการด้านบวก 

และกลุ่มอาการดา้นลบดงัต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มอาการดา้นบวก (Positive Symptoms) แสดงออกในดา้นความผิดปกติของ
ความคิด การรับรู้ การติดต่อส่ือสาร และพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะอาการออกเป็น 2 ดา้นใหญ่ 
    1.1 Psychotic dimension ไดแ้ก่ อาการหลงผดิ และอาการประสาทหลอน 
    อาการหลงผิด (Delusion)  ชนิดท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ persecutory delusion, 
delusion of reference รวมทั้งอาการหลงผิดท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มอาการหลกัของ Schneider ส่วนอาการ
หลงผิดอ่ืนๆท่ีพบบา้ง เช่น somatic delusion, religious delusion หรือ grandiose delusion เป็นตน้ 
อาการหลงผิดท่ีมีนํ้ าหนกัในการวินิจฉยั ไดแ้ก่ bizarre delusion ซ่ึงเป็นอาการหลงผิดท่ีมีลกัษณะ
แปลก ฟังไม่เขา้ใจ หรือเป็นไปไม่ไดเ้ลย อาการหลงผิดท่ีจดัอยู่ในกลุ่มอาการหลกัของ Schneider 
จดัวา่เป็น bizarre delusion  
    อาการประสาทหลอน (Hallucination) ท่ีพบบ่อยเป็น auditory 
hallucination อาจเป็นเสียงคนพูดกนัเร่ืองของผูป่้วย เสียงคอยวิจารณ์ตวัผูป่้วย หรือสั่งให้ทาํตาม 
นอกจากน้ีอาจเป็นเสียงอ่ืนๆท่ีไม่มีความหมาย อาการประสาทหลอนชนิดอ่ืนอาจพบไดบ้า้ง เช่น 
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tactile หรือ somatic hallucination อาการประสาทหลอนท่ีมีนํ้ าหนกัในการวินิจฉยัไดแ้ก่ auditory 
hallucination ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มอาการหลกัของ Schneider 
    1.2 Disorganization dimension ไดแ้ก่ disorganized behavior และ 
disorganized speech 
    Disorganized behavior เป็นพฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติอยา่งมาก ผูป่้วย
แต่งตวัสกปรก แปลก เช่น สวมเส้ือหลายตวัทั้งท่ีอากาศร้อนจดั บางคนปัสสาวะกลางท่ีสาธารณะ 
บางคนจู่ๆก็ร้องตะโกนโดยท่ีไม่มีเร่ืองอะไรมากระตุน้ 
    Disorganized speech ผูป่้วยไม่สามารถรวบรวมความคิดให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัไดต้ลอด ซ่ึงจะแสดงออกมาให้เห็นโดยผา่นทางการสนทนา อาการท่ีแสดงออกน้ี
ต้องเป็นมากจนไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างอาการเช่น loose 
associations, incoherent speech, หรือ tangentiality เป็นตน้ 
  2. กลุ่มอาการดา้นลบ (Positive Symptoms) เป็นภาวะท่ีขาดในส่ิงท่ีคนทัว่ๆไปควร
มี เช่น ในดา้นความรู้สึก ความตอ้งการในส่ิงต่างๆ อาการเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
  Alogia พดูนอ้ย เน้ือหาท่ีพดูมีนอ้ย ใชเ้วลานานกวา่จะตอบ 
  Affective flattening การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ลดลงมาก หน้าตาเฉยเมย ไม่
ค่อยสบตา แมว้่าบางคร้ังอาจยิ้มหรือมีอารมณ์ดีบา้ง แต่โดยรวมแลว้การแสดงออกของอารมณ์จะ
ลดลงมาก 
  Avolition ขาดความกระตือรือร้น เฉ่ือยชาลง ไม่สนใจเร่ืองการแต่งกาย ผูป่้วยอาจ
นัง่เฉยๆทั้งวนัโดยไม่ทาํอะไร 
  Asociality เก็บตวั เฉยๆ ไม่ค่อยแสดงออก หรือไม่มีกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
  การด าเนินโรค 
   การดาํเนินโรคโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (มาโนช หล่อตระกลู, 2555) 
  1. ระยะเร่ิมมีอาการ (prodromal phase) ผูป่้วยส่วนใหญ่จะเร่ิมมีอาการแบบค่อย
เป็นค่อยไป มกัมีปัญหาในด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือด้านสัมพนัธภาพ การเรียนหรือการ
ทาํงานเร่ิมแย่ลง ญาติสังเกตว่าเกียจคร้านกว่าเดิม ไม่ค่อยไปกบัเพื่อนเหมือนเคย เก็บตวัอยู่แต่ใน
หอ้ง ละเลยเร่ืองสุขอนามยัหรือการแต่งกาย อาจหนัมาสนใจในดา้นปรัชญา ศาสนา หรือจิตวิทยา มี
การใช้คาํหรือสํานวนแปลกๆ บางคร้ังมีพฤติกรรมท่ีดูแล้วแปลกๆ แต่ก็ไม่ถึงกบัผิดปกติชัดเจน 
ญาติหรือคนใกลชิ้ดมกัเห็นว่าผูป่้วยเปล่ียนไปไม่เหมือนคนเดิม ระยะเวลาช่วงน้ีไม่แน่นอน และ
โดยทัว่ไปบอกยากวา่เร่ิมผดิปกติเม่ือไร โดยเฉล่ียนาน 1 ปีก่อนอาการกาํเริบ การพยากรณ์โรคจะไม่
ดีหากระยะน้ีเป็นอยูน่านและผูป่้วยดูแยล่งเร่ือยๆ 



12 

  2. ระยะอาการกาํเริบ (active phase) เป็นระยะท่ีผูป่้วยมีอาการตามเกณฑ์การ
วนิิจฉยัขอ้ 1 โดยส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มอาการดา้นบวก 
  3. ระยะอาการหลงเหลือ (residual phase) อาการคลา้ยคลึงกบัระยะเร่ิมมีอาการ 
อาจพบ flat affect หรือเส่ือมลงมากกวา่ อาการโรคจิต เช่น ประสาทหลอนหรือหลงผิด อาจยงัมีอยู ่
แต่มิไดมี้ผลต่อผูป่้วยมากเหมือนในช่วงแรก พบวา่ร้อยละ 25 ของผูป่้วยโรคจิตเภทมีอาการซึมเศร้า
ร่วมดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดในช่วงน้ี ในระยะน้ีผูป่้วยอาจมีอาการกาํเริบเป็นคร้ังคราว พบวา่ผูป่้วยจะ
ทนต่อความกดดนัด้านจิตใจได้ไม่ดี อาการส่วนใหญ่กาํเริบเม่ือมีความกดดันด้านจิตใจ อาการ
เปล่ียนแปลงก่อนกาํเริบท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ นอนหลบัผิดปกติไป แยกตวัเอง วิตกกงัวล หงุดหงิด คิด
ฟุ้งซ่าน และมกัเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆเขา้กบัตนเอง 
  มีผูป่้วยโรคจิตเภทอยูจ่าํนวนหน่ึงท่ีเป็นแค่คร้ังเดียวแลว้หายขาด หรือเป็น 2-3 คร้ัง 
และแต่ละคร้ังท่ีหายก็กลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนป่วย แต่พบไดน้อ้ย ส่วนใหญ่หลงัจากท่ีอาการทุเลา
ลงจะยงัคงมีอาการหลงเหลืออยู่บา้ง และมีอาการกาํเริบเป็นช่วงๆ ยิ่งเป็นบ่อยคร้ังจะยิ่งมีอาการ
หลงเหลือมากข้ึนหรือเส่ือมลงเร่ือยๆ อาการดา้นบวกจะค่อยๆลดความรุนแรงลง อาการท่ีเด่นใน
ระยะหลงัจะเป็นอาการดา้นลบมากกวา่ (ดูภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะการดาํเนินโรคของโรคจิตเภท เม่ือติดตามไป 5 ปีหลงัเร่ิมป่วยคร้ังแรก 
 
  การรักษา 
  1. การรับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาล ซ่ึงจะรับในกรณีต่อไปน้ี 
  - มีพฤติกรรมเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่
ผูอ่ื้น 
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  - มีปัญหาอ่ืนๆท่ีตอ้งดูแลใกลชิ้ด เช่น มีอาการขา้งเคียงจากยารุนแรง 
  - เพื่อควบคุมเร่ืองยา ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ยอมกินยา 
  - มีปัญหาในการวนิิจฉยั 
  การรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลจะช่วยลดความเครียดท่ีมีในผูป่้วยและครอบครัวลง 
ผูป่้วยไดรั้บการดูแลจากบุคลากรดา้นจิตเวชซ่ึงจะช่วยเหลือในดา้นอ่ืนๆท่ีมีปัญหานอกเหนือไปจาก
เร่ืองยา ระยะเวลาท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลโดยเฉล่ียประมาณ 3-6 สัปดาห์ 
  2. การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยยารักษาโรคจิตนั้นเป็นหัวใจของการรักษา 
นอกจากเพื่อความคุมอาการดา้นบวกแลว้ยงัสามารถลดการกาํเริบซํ้ าของโรคได ้พบวา่ผูป่้วยท่ีกลบั
มีอาการกาํเริบซํ้ าอยู่บ่อยๆนั้น ส่วนใหญ่มีปัญหามาจากการขาดยา ซ่ึงการรักษาดว้ยยาอาจแบ่งได้
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระยะควบคุมอาการให้สงบลงโดยเร็ว การท่ีอาการวุ่นวายหรือพฤติกรรม
ของผูป่้วยโดยทัว่ไปดีข้ึนตั้งแต่ระยะแรกนั้น เป็นเพราะมาจากฤทธ์ิทาํให้สงบของยา (sedating 
effect) ส่วนฤทธ์ิในการรักษาอาการโรคจิตของยานั้นตอ้งใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงจะเห็นผล ขนาด
ของยาท่ีใชโ้ดยทัว่ไป คือ chlorpromazine 300-500 มก./วนั หรือ haloperidol 6-10 มก./วนั ในกรณี
ท่ีผูป่้วยอาการวุน่วายมากอาจให้ benzodiazepine ขนาดสูงร่วมไปดว้ย หากหลงัจาก 2 สัปดาห์แลว้
อาการโรคจิตยงัไม่ดีข้ึน จึงพิจารณาเพิ่มขนาดยา ส่วนช่วงท่ีสอง ระยะให้ยาต่อเน่ือง หลงัจากท่ี
อาการสงบลงแลว้ ผูป่้วยยงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บยาต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัมิใหก้ลบัมามีอาการกาํเริบซํ้ า ยิ่ง
ผูป่้วยท่ีมีการพยากรณ์โรคท่ีไม่ดี การควบคุมดว้ยยายิ่งเป็นส่ิงสําคญั ขนาดของยาจะตํ่ากวา่ท่ีใชใ้น
ระยะแรก โดยทัว่ไปจะค่อย ๆ ลดยาลงจนถึงขนาดตํ่าสุดท่ีคุมอาการได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูป่้วยแต่ละคน 
ขนาดยาท่ีใช้โดยเฉล่ียประมาณ 100-300 มก. ของ chlorpromazine ต่อวนั ในผูป่้วยท่ีไม่ยอม
รับประทานยาอาจใชย้าฉีดประเภท long acting ระยะเวลาในการรักษานั้น ส่วนใหญ่เห็นวา่ในผูป่้วย
ท่ีเป็นคร้ังแรกนั้น หลงัจากอาการโรคจิตดีข้ึนแลว้ให้ยาต่อไปอีกประมาณ 1 ปี หากผูป่้วยมีอาการ
กาํเริบคร้ังท่ีสองควรให้ยาต่อเน่ืองไประยะยาว เช่น 5 ปี หากเป็นบ่อยกว่าน้ีควรให้ยาต่อเน่ืองไป
ตลอด 
  3. การรักษาดว้ยไฟฟ้า (electroconvulsive therapy) การรักษาดว้ยไฟฟ้าในผูป่้วย
โรคจิตเภทนั้นผลไม่ดีเท่าการรักษาดว้ยยา โดยทัว่ไปจะใชใ้นกรณีผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ดว้ยยา โดยใช ้ECT ร่วมไปดว้ย นอกจากน้ียงัอาจใชใ้นผูป่้วยชนิด catatonic หรือผูป่้วยท่ีมี severe 
depression ร่วมดว้ย 
  4. การรักษาดา้นจิตสังคม การบาํบดัดา้นจิตสังคมน้ีเป็นส่วนสําคญัของการรักษา 
เน่ืองจากอาการของผูป่้วยมกัก่อให้เกิดปัญหาระหวา่งตวัเขากบัสังคมรอบขา้ง แมใ้นระยะอาการดี
ข้ึนบา้งแล้ว ปัญหาทางด้านสังคมก็ยงัคงมีอยู่หากผูรั้กษาไม่ได้สนใจช่วยเหลือแก้ไข นอกจากน้ี



14 

อาการบางอย่างเช่น อาการดา้นลบ หรือภาวะทอ้แทห้มดกาํลงัใจ ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยา จึงจาํเป็นยิ่งท่ีผูรั้กษาจะต้องคาํนึงถึงปัจจัยด้านจิตสังคมของผูป่้วย เพื่อท่ีจะเข้าใจและ
ช่วยเหลือเขาไดใ้นทุกดา้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผูรั้กษาโรคเท่านั้น ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 
    4.1 จิตบํา บัด  ( psychotherapy) ใ ช้วิ ธี ก ารขอ ง จิตบํา บัดช นิ ด
ประคบัประคอง ผูรั้กษาพึงตั้งเป้าหมายตามท่ีเป็นจริงและผูป่้วยสามารถนาํไปปฏิบติัได ้เช่น ช่วย
ผูป่้วยในการหาวิธีแก้ปัญหาในแบบอ่ืน ๆ ท่ีเขาพอทาํได้ ให้คาํแนะนาํต่อปัญหาบางประการใน
ฐานะของผูท่ี้มีความรู้มากกว่า ช่วยผูป่้วยคน้หาดูว่าความเครียดหรือความกดดนัอะไรท่ีเขามกัทน
ไม่ได ้เป็นตน้ 
    4.2 การให้ค ําแนะนําแก่ครอบครัว ( family counseling or 
psychoeducation) ผูป้กครองมกัเขา้ใจว่าเป็นเพราะตนเล้ียงดูไม่ดีจึงทาํให้ผูป่้วยเป็นโรคจิต เกิด
ความรู้สึกผิด หรือกล่าวโทษตนเอง นอกจากน้ีบางครอบครัวมีการใช้อารมณ์ต่อกันสูง และอยู่
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยเป็นเวลานานในแต่ละวนั ซ่ึงอาจเป็นการไปเพิ่มความกดดนัแก่ผูป่้วย ทั้งสองกรณี
น้ี การทาํครอบครัวบาํบดัหรือใหค้วามรู้ในเร่ืองโรค รวมทั้งส่ิงท่ีญาติควรปฏิบติัต่อผูป่้วย จะช่วยได้
เป็นอยา่งยิง่ 
    4.3 กลุ่มบาํบดั (group therapy) เป็นการจดักิจกรรมกลุ่มระหว่างผูป่้วย 
โดยส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกวา่มีเพื่อน มีคนเขา้ใจ ไม่โดดเด่ียว มีการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและให้
คาํแนะนาํแก่กนั ฝึกทกัษะทางสังคม เนน้การสนบัสนุนใหก้าํลงัใจ 
    4.4 นิเวศน์บาํบัด (milieu therapy) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาลเพื่อช่วยส่งเสริมขบวนการรักษา ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอผูป่้วย 
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอผูป่้วยให้น่าอยู่ ระบบการบริหารเป็นแบบให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเป็นบางส่วน ผูป่้วยตอ้งช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ เท่าท่ีพอทาํได ้เพื่อส่งเสริมความรู้สึก
เช่ือมัน่ในตนเองของผูป่้วย 
  2. โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder) 
  โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว หรือโรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) เป็นความ
ผิดปกติทางอารมณ์อย่างหน่ึง ซ่ึงผูป่้วยท่ีเป็นโรคน้ีจะมีลักษณะอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปมา 
ระหวา่งอารมณ์ซึมเศร้า (major depressive episode) สลบักบัช่วงท่ีอารมณ์ดีมากกวา่ปกติ (mania 
หรือ hypomania) โดยอาการในแต่ละช่วงอาจเป็นอยูน่านเป็นสัปดาห์ หรือหลาย ๆ เดือนก็ได ้ซ่ึง
อาการเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยทั้งในดา้นการงาน การประกอบอาชีพ 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และการดูแลตนเองอยา่งมาก ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเป็นปกติ  
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  ลกัษณะอาการทางคลนิิก 
  โรคไบโพลาร์อาจแบ่งกลุ่มกวา้งๆ ออกไดเ้ป็น 

- Bipolar I disorder คือ มีอาการเมเนีย สลบักบัช่วงซึมเศร้า หรืออาจมี
อาการเมเนียเพียงอยา่งเดียวก็ได ้

- Bipolar II disorder คือ มีอาการซึมเศร้า สลับกับช่วงไฮโปเมเนีย 
(hypomania) 
  ระยะอาการเมเนีย 
  ผูป่้วยท่ีป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ จะมีช่วงท่ีอารมณ์ผิดปกติ โดยมีช่วงซึมเศร้า
(depressive episode) สลบักบัช่วงท่ีอารมณ์ดี หรือคึกคกัมากกวา่ปกติ (mania หรือ hypomania) ซ่ึง
ขออธิบายแยกเป็นช่วงๆ คือ ช่วงอารมณ์ดีมากกว่าปกติ หรือเมเนีย (mania) ผูป่้วยจะมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. อารมณ์เปล่ียนแปลง ผูป่้วยจะมีอารมณ์ร่าเริงมีความสุข เบิกบานใจ หรือ
หงุดหงิดง่ายก็ได ้ซ่ึงญาติใกลชิ้ดของผูป่้วยมกัจะสังเกตไดว้า่อารมณ์ของผูป่้วยเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมจนผดิปกติ ซ่ึงอาการท่ีเกิดข้ึน จะตอ้งเป็นติดต่อกนัทุกวนัอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์  
  2. มีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ผูป่้วยจะมีความเช่ือมัน่วา่ตนเองมีความสามารถ
มากเกินไป เช่ือว่าตนเองสําคญั และยิ่งใหญ่ หรืออาจมีเน้ือหาของความคิดผิดปกติมาก ถึงขั้นว่า
ตนเองสาํคญั หรือยิง่ใหญ่ เช่น เช่ือวา่ตนเองมีอาํนาจมาก หรือมีพลงัอาํนาจพิเศษ เป็นตน้  
  3. การนอนผิดปกติไป ผูป่้วยจะมีความตอ้งการในการนอนลดลง ผูป่้วยบางราย
อาจรู้สึกวา่นอนแค่ 3 ชัว่โมงก็เพียงพอแลว้ เป็นตน้  
  4. ความคิดแล่นเร็ว (flight of idea) ผูป่้วยจะคิดค่อนขา้งเร็ว บางคร้ังคิดหลายๆ 
เร่ืองพร้อมๆ กนั คิดเร่ืองหน่ึงไม่ทนัจบก็จะคิดเร่ืองอ่ืนทนัที บางคร้ังอาจแสดงออกมาในรูปของการ
มีโครงการต่างๆ มากมาย  
  5. พูดเร็วข้ึน เน่ืองจากความคิดของผูป่้วยแล่นเร็ว จึงส่งผลต่อคาํพูด ท่ีแสดง
ออกมาให้เห็น ผูป่้วยมกัจะพูดเร็ว และขดัจงัหวะไดย้าก ยิ่งถา้อาการรุนแรงคาํพูดจะดงั และเร็วข้ึน
อยา่งมากจนบางคร้ังยากต่อการเขา้ใจ  
  6. วอกแวกง่าย ผูป่้วยจะไม่ค่อยมีสมาธิอยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดน้าน และความสนใจ
มกัจะเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้าภายนอกท่ีเขา้มากระตุน้ไดง่้าย 
  7. การเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน ในผูป่้วยบางรายจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา ทั้งท่ี
ทาํงาน ท่ีโรงเรียน หรือท่ีบา้น มีการเคล่ือนไหวเพิ่มมากข้ึนชดัเจน ไม่สามารถอยูน่ิ่งๆ ได ้ 
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  8. ยบัย ั้งชัง่ใจไม่ได ้ผูป่้วยเมเนียมกัจะแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการยบัย ั้งชัง่ใจ
ไม่ได ้เช่น ด่ืมสุรามากๆ โทรศพัทท์างไกลมากๆ เล่นการพนนั หรือเส่ียงโชคอยา่งมาก ใชเ้งินมาก
ข้ึนได ้
  สําหรับอาการไฮโปเมเนียนั้น ผูป่้วยจะมีอาการขา้งตน้เช่นเดียวกบัเมเนีย แต่จะ
แตกต่างกับเมเนียคือ อาการไฮโปเมเนียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าท่ี หรือการใช้
ชีวติประจาํวนัมากนกั และผูป่้วยตอ้งมีอาการอยา่งนอ้ยท่ีสุดนาน 4 วนั 
  ระยะซึมเศร้า 
  ช่วงอารมณ์ซึมเศร้า (depressive episode) มีอาการดงัต่อไปน้ี เกือบตลอดเวลา และ
เป็นติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
  1. มีอารมณ์ซึมเศร้า (ในเด็กและวยัรุ่นอาจเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได)้ ผูป่้วยจะรู้สึก
เบ่ือหน่ายทอ้แท ้
  2. ความสนใจหรือความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆ แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 
อะไรท่ีเคยชอบทาํก็จะไม่อยากทาํ แรงจูงใจในการทาํส่ิงต่างๆ ก็จะลดลง 
  3. นํ้าหนกัลดลงหรือเพิ่มข้ึนมาก (นํ้ าหนกัเปล่ียนแปลงมากกวา่ร้อยละ 5 ต่อเดือน) 
หรือมีการเบ่ืออาหาร หรือเจริญอาหารมาก 
  4. นอนไม่หลบั อาจมีอาการนอนหลบัยาก หรือนอนแลว้ต่ืนเร็วกวา่ปกติ อาจนอน
หลบัๆ ต่ืน ทาํใหรู้้สึกไม่สดช่ืน หรือผูป่้วยบางรายอาจมีอาการนอนหลบัมากไป ตอ้งการนอนทั้งวนั 
กลางวนัหลบัมากข้ึน  
  5. กระวนกระวาย อยูไ่ม่สุข หรือเช่ืองชา้ลง 
  6. อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีแรงไม่อยากทาํอะไร 
  7. รู้สึกตนเองไร้ค่า บางรายอาจรู้สึกส้ินหวงั มองส่ิงรอบ ๆ ตวัในแง่มุมท่ีเป็นลบ
ไปหมด รวมถึงอนาคตท่ียงัมาไม่ถึงดว้ย 
  8. สมาธิ และความจาํแยล่ง 
  9. คิดเร่ืองการตาย คิดอยากตาย 
  ในระยะซึมเศร้า ผูท่ี้เป็นจะรู้สึกเบ่ือหน่ายไป ไม่สนใจติดตามอะไร บางคนจะมี
อาการซึมเศร้า อารมณ์อ่อนไหวง่าย ร้องไห้เป็นวา่เล่น บางคนจะหงุดหงิด ขวางหูขวางตาไปหมด 
ทนเสียงดงัไม่ได ้ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวาย อาการเบ่ือเป็นมากจนแมแ้ต่อาหารการกินก็ไม่สนใจ 
บางคนนํ้าหนกัลดลงสัปดาห์ละ 2-3 กิโลกรัม บางคร้ังสามารถนัง่อยูเ่ฉยๆ ไดเ้ป็นชัว่โมงๆ ความจาํ
ก็แยล่ง มกัหลงๆ ลืมๆ เพราะใจลอย ตดัสินใจอะไรก็ไม่ได ้เพราะไม่มัน่ใจไปเสียหมด มองส่ิงต่างๆ 
ในแง่ลบไปหมด คิดว่าตวัเองเป็นภาระของคนอ่ืน ไม่มีใครสนใจตนเอง ถ้าตายไปคงจะดีจะพน้
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ทุกข์เสียที จากการศึกษาพบวา่ความชุกชัว่ชีวิตของโรคไบโพลาร์น้ีโดยรวมท่ีสํารวจในประชากร
ทัว่ไป พบไดสู้งถึงร้อยละ 1.5 -5 ซ่ึงอตัราการเกิดโรคคร้ังแรกพบบ่อยท่ีสุดท่ีช่วงอายุ 15-19 ปี และ
รองลงมา คือ อาย ุ20-24 ปี โดยกวา่คร่ึงหน่ึงของผูป่้วยจะมีอาการคร้ังแรกก่อนอายุ 20 ปี นอกจากน้ี
โรคไบโพลาร์ ถือเป็นโรคท่ีมีการดาํเนินโรคในระยะยาวเร้ือรัง และเป็นโรคท่ีมีโอกาสกลบัเป็นซํ้ า
ไดสู้ง ประมาณ 70-90% 
 
  การด าเนินโรค 
 

 

ภาพท่ี 2 การดาํเนินโรคไบโพลาร์ 
 

  อาการระยะเมเนียมกัเกิดข้ึนเร็ว และเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ จนภายใน 2-3 สัปดาห์
อาการจะเต็มท่ีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าวจนญาติจะรับไม่ไหวตอ้งพามาโรงพยาบาล อาการในคร้ัง
แรกๆ จะเกิดหลงัมีเร่ืองกดดนั แต่หากเป็นหลายๆ คร้ังก็มกัเป็นข้ึนมาเองโดยท่ีไม่มีปัญหาอะไรมา
กระตุน้เลย ขอ้สังเกตประการหน่ึงคือคนท่ีอยูใ่นระยะเมเนียจะไม่คิดวา่ตวัเองผิดปกติ มองวา่ช่วงน้ี
ตวัเองอารมณ์ดีหรือใครๆ ก็ขยนักนัได ้ในขณะท่ีหากเป็นระยะซึมเศร้าคนท่ีเป็นจะพอบอกไดว้่า
ตนเองเปล่ียนไปจากเดิม ถา้หากคนใกลชิ้ดสนใจมกัสังเกตไม่ยากเพราะเขาจะซึมลงดูอมทุกข ์แต่
อาการแบบเมเนียจะบอกยากโดยเฉพาะในระยะแรกๆ ท่ีอาการยงัไม่มาก เพราะดูเหมือนเขาจะเป็น
แค่คนขยนัอารมณ์ดีเท่านั้นเอง แต่ถา้สังเกตจริงๆ ก็จะเห็นวา่ลกัษณะแบบน้ีไม่ใช่ตวัตนของเขา เขา
จะดูเวอร์กวา่ปกติไปมาก 
  การรักษา 
  การรักษาดว้ยยา ร่วมกบัการช่วยเหลือให้คาํปรึกษาทางจิตใจเพื่อช่วยผูท่ี้เป็นใน
การปรับตวักบัสังคม และจดัการกบัปัญหาต่างๆ ในชีวติ  
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  1. การรักษาในระยะอาการกาํเริบ  
  โดยทัว่ไปหากเป็นการป่วยคร้ังแรกหลงัจากท่ีแพทยรั์กษาจนผูป่้วยอาการกลบัสู่
ปกติแลว้ จะให้ยากินต่อไปอีกจนครบ 6 เดือน แลว้ค่อยๆ ลดยาลงจนหยุดไป โดยทัว่ไปก็ใช้เวลา
ประมาณปี หากหยุดยาเร็วจะมีโอกาสกลบัมามีอาการกาํเริบอีกสูงมากเพราะตวัโรคยงัไม่ทุเลาลง
เตม็ท่ี 

 2. การป้องกนัการกลบัมาป่วยอีก 
              ผูท่ี้มีอาการกาํเริบเกิน  2 รอบ ท่ีมีอาการติดต่อกนันานเป็นเดือน และอาการรุนแรง 
ไม่วา่จะเป็นแบบเมเนียหรือซึมเศร้า ควรกินยาป้องกนัระยะยาว โดยทัว่ไปแพทยจ์ะให้กินนานอยา่ง
นอ้ย 2 ปีข้ึนไป  

 การกินยาอย่างสมํ่าเสมอเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทาํให้สามารถควบคุมอาการได้ดี 
รวมทั้งสามารถป้องกนัการกาํเริบในคร้ังต่อไป  และควรพบแพทยต์ามนดัเพื่อประเมินผลการรักษา
ตลอดจนผลขา้งเคียงจากยา แพทยอ์าจปรับยาเป็นช่วงๆ ตามแต่อาการของโรค  

 3. โรคซึมเศร้า (major depressive disorder) 
 โรคซึมเศร้าเป็นโรคสําคญัในทางจิตเวช เน่ืองจากเป็นความผิดปกติทางจิตเวชท่ี

พบไดบ้่อย ผูป่้วยไดรั้บผลกระทบจากอาการมาก อีกทั้งเป็นโรคท่ีรักษาไดห้ากผูป่้วยไดรั้บการดูแล
อยา่งเหมาะสม 

 ลกัษณะอาการทางคลินิกและการด าเนินโรค 
 อาการสําคญั คือ อารมณ์เศร้า ผูป่้วยจะซึมเศร้าหดหู่ สะเทือนใจร้องไห้ง่ายใน

ผูป่้วยไทย อาจไม่บอกวา่เศร้าแต่จะบอกวา่รู้สึกเบ่ือหน่ายไปหมด จิตใจห่อเห่ียว ไม่มีความสุขสบาย
ใจหรือสดช่ืนเหมือนเดิม อารมณ์หงุดหงิดพบไดบ้่อยและมกัรุนแรง จนผูป่้วยบอกวา่ไม่เหมือนเดิม 
รู้สึกทนเสียงดงัหรือมีคนรบกวนไม่ได ้อยากอยูค่นเดียวเงียบๆ 

 อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ อาการนอนไม่หลบั ท่ีเป็นลกัษณะจาํเพาะของโรคซึมเศร้า 
คือ การต่ืนกลางดึกแลว้หลบัต่อไม่ไดห้รือหลบัไม่สนิท (middle และ terminal insomnia) ผูป่้วย
ส่วนใหญ่จะเบ่ืออาหาร นํ้ าหนักลดลงชัดเจน รู้สึกอ่อนเพลียตลอดทั้ งวนั ผู ้ป่วยหญิงอาจมี
ประจาํเดือนผดิปกติไป 
   อาการด้านอ่ืน ได้แก่ เช่ืองช้า เฉ่ือยชาลง พูดน้อย คิดนาน อาจซึม อยู่เฉยๆ ได้
นานๆ ผูป่้วยบางคนอาจมีกระสับกระส่าย มกัอยู่เฉยไม่ได ้นัง่ไดส้ักครูก็ตอ้งลุกเดินไปมา โดยมกั
พบในผูป่้วยช่วงวยัต่อพบบ่อยวา่สมาธิของผูป่้วยเส่ือมลงจากเดิม เหม่อลอย หลงลืมง่าย ความคิด
อ่านเช่ืองช้า ลงัเล ตดัสินใจไม่แน่นอนใจ ไม่มัน่ใจตนเอง ผูป่้วยจะมองโลกภายนอกมองชีวิตของ
ตนเองในแง่ลบ รู้สึกวา่ชีวิตตนเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายต่อใคร ผูป่้วยบางคนมีความรู้สึกผิด
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หรือกล่าวโทษตาํหนิตนเองต่อส่ิงท่ีตนเองไดก้ระทาํลงไป แมเ้ป็นการกระทาํท่ีผูอ่ื้นเห็นเป็นเร่ือง
เล็กนอ้ยความคิดอยากตายพบไดถึ้งร้อยละ 60 และพบฆ่าตวัตายร้อยละ 15 ในช่วงแรกผูป่้วยอาจแค่
รู้สึกเบ่ือชีวติ ไม่รู้จะมีชีวิตอยูต่่อไปทาํไม เม่ืออาการเป็นมากข้ึนจะรู้สึกอยากตาย อยากวิ่งให้รถชน 
ต่อมาจะคิดถึงการฆ่าตวัตาย เร่ิมมีการคิดถึงวิธีการมีการวางแผน จนถึงการกระทาํการฆ่าตวัตายใน
ท่ีสุด 

 ในผูป่้วยไทยพบไม่น้อยท่ีมาหาแพทยด์ว้ยอาการทางร่างกาย มีอาการเวียนศีรษะ 
เหน่ือยง่าย ปวดเร้ือรังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่เม่ือซกัประวติัเพิ่มเติมจะพบว่ามีอาการอ่ืนๆ 
ของโรคซึมเศร้าร่วมดว้ย 

 การรักษา 
 การรักษาในรายท่ีอาการมาก เช่น กระวนกระวายมาก ไม่รับประทานอาหาร ผอม

ลงมาก หรือมีความคิดฆ่าตวัตายบ่อยๆ ให้รับไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาล ในกรณีท่ีมีความเส่ียงต่อ
การฆ่าตวัตายสูง ตอ้งมีผูดู้แลใกลชิ้ดตลอด 24 ชัว่โมง แบ่งการรักษาไดด้งัน้ี 

 1. การรักษาดว้ยยา การรักษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามการดาํเนินโรค 
   1.1 การรักษาระยะเฉียบพลนั เป็นการรักษาเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูป่้วยมาหาขณะ

มีอาการไปจนถึงหายจากอาการ คือเขา้สู่ระยะควบคุมอาการเพื่อป้องกนัการเกิดซึมเศร้าซํ้ า ยาหลกัท่ี
ใชใ้นการรักษาไดแ้ก่ ยาแกเ้ศร้าให้ขนาดเร่ิมตน้ ตามความรุนแรงของโรคในรายท่ีมีอาการนอ้ยอาจ
เร่ิมให้ amitriptyline หรือ imipramine ขนาด 25-50 มก./วนั ผูป่้วยท่ีมีอาการปานกลางถึงรุนแรงให ้
50-75 มก./วนั ในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการกระวนกระวาย หรือวติกกงัวลมากร่วมดว้ย อาจให้ diazepam 
2-5 มก. รับประทานเช้า–เย็น ร่วมด้วยในช่วง 2 สัปดาห์แรก ขนาดของ amitriptyline หรือ 
imipramine ท่ีไดผ้ลในการรักษาโดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 75-105 มก./วนั 

 ผูป่้วยท่ีมีอาการโรคจิตร่วมดว้ยนั้น การรักษาตอ้งให้ยารักษาโรคจิตควบคู่กนัไป 
โดยทัว่ไปขนาดไม่สูงเท่าท่ีใชรั้กษาผูป่้วยโรคจิตเภท เม่ืออาการโรคจิตดีข้ึนแลว้ให้ค่อยๆ ลดยาลง
จนหยุดยา ในระยะน้ียาแกเ้ศร้าไดผ้ลในการรักษาประมาณ ร้อยละ 70-80 ในผูป่้วยท่ีมีอาการดีข้ึน
ไม่มากควรให้ยาจนถึงขนาดสูงสุดเป็นระยะหน่ึง (imipramine ขนาด 250 มก./วนั นาน 4-6 
สัปดาห์)หากไม่ตอบสนอง อาจให้ลิเทียมหรือ ฮอร์โมนไทรอยด์ (T3) ร่วมไปด้วย หรืออาจ
เปล่ียนเป็นยาแกเ้ศร้ากลุ่มใหม่ 
    1.2 การรักษาระยะต่อเน่ือง เป็นการให้การรักษาต่อเน่ืองอีกประมาณ 6 
เดือน หลงัจากผูป่้วยหายแล้ว ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูป่้วยเขา้สู่ระยะพกัฟ้ืนทั้งน้ีพบว่าหากหยุด การ
รักษาก่อนน้ีผูป่้วยมีโอกาสเกิดป่วยซํ้ าสูงมากเม่ือครบ ระยะเวลาแล้วให้ค่อยๆ ลดยาลงทุก 2-3 
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สัปดาห์จนหยุด การรักษาขณะลดยา หากผูป่้วยเร่ิมกลบัมามีอาการอีก ให้เพิ่มยาข้ึนแล้วคงยาอยู่
ระยะหน่ึง เช่น 2-3 เดือน แลว้ลองลดยาใหม่ 
   1.3 การป้องกนัระยะยาว เป็นการใหย้าเพื่อป้องกนัการเกิดป่วยซํ้ าของโรค 
จะพิจารณาให้ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดป่วยซํ้ าสูง ยงัไม่มีขอ้สรุปแน่นอนว่าควรให้ยาไป
นานเท่าไร แต่อย่างน้อยควรให้นาน 3 ปี หลงัจากนั้นจึงจะประเมินอีกคร้ังหน่ึงว่าสมควรให้ยา
ป้องกนัต่ออีกหรือไม ่
  2. การรักษาดว้ยไฟฟ้าหรือ ECT ใชใ้นผูป่้วยรายท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ย
ยา ทนต่ออาการขา้งเคียงของยาไม่ได้ หรือมีความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายสูง ได้ผลดีในผูป่้วยท่ีมี
อาการรุนแรง แต่ทั้งน้ี ECT ไม่ไดช่้วยป้องกนั จึงควรให้การรักษาดว้ยยาต่อหลงัจากผูป่้วยอาการดี
ข้ึน 

3. จิตบาํบดั ชนิดท่ีไดผ้ลดีในโรคซึมเศร้า ไดแ้ก่ 
    3.1 จิตบาํบดัรายบุคคล เป็นการรักษาท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยกบั
ผูอ่ื้น มุ่งใหผู้ป่้วยมีการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มและผูอ่ื้นท่ีดีข้ึน ไม่เนน้ถึงความขดัแยง้ในจิตใจ 
    3.2 Cognitive-behavior therapy เช่ือวา่อาการของผูป่้วยมีตน้เหตุมาจาก
การมีแนวคิดท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง การรักษามุ่งแกไ้ขแนวคิดของผูป่้วยให้สอดคลอ้งกบัความ
จริงมากข้ึน รวมถึงการปรับพฤติกรรมใชท้กัษะใหม่ในการแกปั้ญหา 
   3.3 การรักษาอ่ืนๆ เช่น sleep deprivation ซ่ึงผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึนใน
วนัรุ่งข้ึนหลงังดการนอน แต่มกักลบัมาเป็นอีกหากใหน้อนตามปกติ หรือ light therapy ในผูป่้วยท่ีมี
ลกัษณะการป่วยเป็นแบบซึมเศร้าท่ีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา 

 4. โรควติกกงัวล (Anxiety disorders) 
 เป็นสภาวะท่ีไม่สบาย อึดอดั หรือหวาดกลวัอนัตราย ซ่ึงคิดว่าอาจจะเกิดข้ึน และ

เป็นความรู้สึกท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัอนัตรายท่ีตนกลวั หรือรู้สึกมากเกินไป อาการแสดงเป็นผลจาก
การทาํงานมากข้ึนของระบบประสาทอตัโนมติั ทั้งส่วน sympathetic และ parasympathetic ลกัษณะ
ของโรคแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด Panic disorder และชนิด Generalized anxiety disorder ผูป่้วยมกั
มีอารมณ์ซึมเศร้า และอาการอ่อนเพลียร่วมกบัอาการวติกกงัวลดว้ยบ่อย ๆ 

 ลกัษณะอาการทางคลนิิก 
 1. แบบ Panic disorder ความกงัวลจะเกิดอยา่งทนัทีทนัใดและเกิดแลว้เกิดอีก โดย

คาดเวลาไม่ได ้อาการประกอบดว้ย อาการทางจิตใจคือ ความวิตกกงัวลอยา่งรุนแรง หวาดกลวั และ
มกัมีความรู้สึกวา่ตนกาํลงัจะตายร่วมดว้ย นอกจากนั้นผูป่้วยยงักลวัเป็นบา้ หรือกลวัจะทาํอะไรโดย
ยบัย ั้งใจไม่ได ้และรู้สึกวา่ตนเองหรือส่ิงแวดลอ้มแปลกไป อาการทางกายประกอบดว้ย อาการหอบ 
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(dyspnea) ใจสั่น แน่นและเจ็บหน้าอก รู้สึกอึดอดัเหมือนจะหายใจไม่ออก วิงเวียน ชา หนาวๆ 
ร้อนๆ เหง่ือออกมาก เป็นลมและสั่น อาการดงักล่าวมกัจะเกิดอยู่นานเป็นนาทีๆ เท่านั้น มีน้อยท่ี
อาการเกิดนานเป็นชัว่โมงๆ 

 2. แบบ Generalized anxiety disorder อาการค่อยๆ เกิด และเกิดอยูน่าน อาการไม่
รุนแรงเท่าพวก Panic disorder อาการประกอบดว้ย อาการทางจิตใจ ผูป่้วยจะมีความวิตกกงัวล และ
คาดคิดว่าส่ิงเลวร้ายต่างๆ จะเกิดกบัตน เช่น การหมดสติ การไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตน 
และการตาย หรือคาดว่าคนในครอบครัวจะเจ็บป่วย ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ ฯลฯ อารมณ์จะ
หงุดหงิด งุ่นง่าน ขาดสมาธิ ตกใจง่าย หลบัยาก หลบัๆ ต่ืนๆ และอ่อนเพลียเวลาต่ืน ผูป่้วยส่วนใหญ่
จะมีอารมณ์เศร้าอ่อนๆ ร่วมด้วย อาการทางร่างกาย ได้แก่ กลา้มเน้ือตึงเครียด สั่น ปวดกลา้มเน้ือ 
อ่อนเพลีย ใบหน้าเครียด ถอนใจบ่อยๆ ปากแห้ง ชา ปัสสาวะบ่อย รู้สึกมีกอ้นจุกท่ีลาํคอ หน้าซีด 
ชีพจรและการหายใจเร็ว เหง่ือแตก และม่านตาขยาย 

 การด าเนินโรค 
 พวก Panic disorder อาจเป็นอยู่เพียงระยะเดียวกนัเวลาหลายสัปดาห์หรือหลาย

เดือน แต่อาจเกิดอาการหลายคร้ัง หรือกลายเป็นชนิดเร้ือรัง 
 พวก Generalized anxiety disorder มกัเป็นเร้ือรัง โรคน้ีจะตอ้งเกิดอยู่นานอย่าง

นอ้ย 1 เดือนจึงจะวนิิจฉยั 
 การรักษา 
 การรักษาท่ีดีท่ีสุด คือ การรักษาโดยจิตบาํบดัร่วมกบัการใชย้า 
  1. จิตบาํบดั 
  Cognitive behavior therapy โดยแกไ้ขการมองโลกท่ีผิดไปของผูป่้วย ให้

กลบัมามองอยา่งถูกตอ้ง ร่วมกบัการใช ้relaxation technique เพื่อลดอาการทางกาย 
  Psychodynamic psychotherapy โดยพยายามช่วยให้ผูป่้วยเขา้ใจสาเหตุ

ของความวติกกงัวล และสามารถทนกบัความกงัวลนั้นไดม้ากข้ึน 
  2. การรักษาดว้ยยา 

  Benzodiazepine เช่น diazepam ขนาด 5-15 มก./วนั จะช่วยลดอาการวิตก
กงัวลและอาการทางกายไดดี้ ซ่ึงควรใหย้าต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

  Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) การใช้ sertraline หรือ 
paroxetine ไดผ้ลดี ไม่ค่อยใช ้fluoxetine เพราะอาจจะทาํใหมี้อาการ anxiety เพิ่มข้ึน 
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  การใช้ยา Benzodiazepine หรือ SSRI ควรให้นานต่อเน่ือง 6-12 เดือน 
หรืออาจจะให้ไปนานกวา่นั้นได ้เพราะพบวา่หลงัหยุดยาร้อยละ 60-80 มีโอกาสกลบัเป็นซํ้ าไดอี้ก 
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบอาการด้ือยา (tolerance) ในผูป่้วยกลุ่มน้ี 

  Propranolol ใช้เพื่อลดอาการใจสั่น มือสั่น โดยปรับขนาดยาให้สามารถ
ลดชีพจรได ้5-10 คร้ัง/นาที และตอ้งระวงัผลขา้งเคียงคือ depression, nausea และ bradycardia 
 
กลุ่มกจิกรรมบ าบัด  

 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบักลุ่มกจิกรรมบ าบัด 
 กลุ่มกิจกรรมบาํบดั เป็นวิธีการบาํบดัท่ีนาํกิจกรรมต่างๆมาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย 

ทั้งในการส่งเสริม การป้องกนั การบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บทาง
ร่างกาย ผูมี้ความผิดปกติทางสังคม ผูมี้ปัญหาพฒันาการและเรียนรู้ ผูมี้ปัญหาความแตกต่างทาง
วฒันธรรมรวมทั้งบุคคลทัว่ไป เพื่อให้สามารถปรับตวัอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นอิสระและ
พึ่งตนเองได ้(functional independence) นั้น เป็นวิธีการท่ีใชใ้นการปฏิบติัโดยใชห้ลกัการแกปั้ญหา
ท่ีต้องอาศัยความรู้ ทักษะเพื่อสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผู ้รับบริการ 
ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงเป็นทั้งเคร่ืองมือและวิธีการท่ีช่วยให้การทาํงานเป็นระบบ ประกอบดว้ย 
การประเมินการบาํบดัรักษา การให้คาํปรึกษา การให้บริการเฉพาะทางต่างๆ เช่น การฝึกทกัษะใน
การทาํกิจวตัรประจาํวนั การฝึกทกัษะการรับรู้การเคล่ือนไหว การฝึกทกัษะการละเล่น และการใช้
เวลาการเลือกงานท่ีเหมาะสมกบัทกัษะความสามารถ (Chafee 1989, อา้งตามเทียม ศรีคาํจกัร 2540)  

 โครงสร้างของกลุ่ม  
 โครงสร้างกลุ่มกิจกรรมบาํบดั จะเป็นเช่นใดข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกลุ่ม หาก

เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการความผูกพนัเป็นหน่ึงเดียว หรือมีกระบวนการต่อเน่ืองไปสู่ช่วงเวลาท่ีมีการ
แก้ปัญหาซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาในการสร้างสัมพนัธภาพ เม่ือมีการเพิ่มสมาชิกใหม่อาจรบกวน หรือ
ขดัขวางพฒันาการของกลุ่มได ้จึงตอ้งใชก้ลุ่มประเภทกลุ่มปิด หากตอ้งใชก้ลุ่มกิจกรรมบาํบดัในหอ
ผูป่้วยจิตเวชหรือในชุมชน การเลือกใชก้ลุ่มเปิดก็จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มใหญ่มีโอกาสหมุนเวียนเขา้
มาเป็นสมาชิก การเลือกใช้กลุ่มแต่ละประเภทจึงเป็นส่ิงสําคญัในการท่ีจะดาํเนินไปสู่เป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Yalom, 1995) 
         ในการทาํกลุ่มกิจกรรมบาํบดัในผูป่้วยจิตเวช ส่วนมากผูป่้วยจะรู้สึกสับสนวุน่วาย
หวาดกลวั จะตอ้งมีการกาํหนดขั้นตอน มีการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพของกลุ่ม
เพราะผูป่้วยท่ีมีภาวะสับสนยิ่งจะมีการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพของกลุ่มเพราะ
ผูป่้วยท่ีมีภาวะสับสนยิ่งจะมีความวิตกกงัวล  ยาโลม กล่าววา่ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะสับสน จะมีความ
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หวาดกลวัและถูกคุกคามมาก ถา้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีสับสน ยิ่งถา้เป็นคร้ังแรกของการเขา้รับการ
รักษาในหอผูป่้วยจิตเวช ผูป่้วยจะมีความรู้สึกวา่ ตนอยูท่่ามกลางผูป่้วยอาการหนกัและมีพฤติกรรม
แปลกๆ สภาวะทางจิตไม่สดช่ืน บางคนอาจจะแพย้า หรือเม่ือมีการแนะนาํให้รู้จกัเพื่อนๆ และ
เจา้หนา้ท่ีหลายๆ คนท่ีทาํหนา้ท่ีต่างกนัและมีการผลดัเวรทาํงาน ยิ่งทาํให้ผูป่้วยเกิดความสับสนและ
ไม่มัน่คงมากข้ึน ดงันั้นการกาํหนดกฎเกณฑ ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความสําเร็จของ
กลุ่ม ส่ิงท่ีควรพิจารณามีดงัน้ี 
   1. รูปแบบโครงสร้าง ผูน้าํกลุ่มเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑห์รือวตัถุประสงคข์องการทาํ
กลุ่มท่ีชัดเจนและแน่นอน โดนการอธิบายในเร่ือง ขอบเขตของกลุ่ม การปรับวิธีการให้มีการ
ยดืหยุน่ การใหค้าํแนะนาํและการเตรียมผูป่้วย 

1.1 ขอบเขตของกลุ่ม ถา้กลุ่มมีขอบเขตท่ีแน่นอนมัน่คง จะทาํให้กลุ่มเกิด
ความรู้สึกมัน่คง สถานท่ีสําหรับการจดักลุ่ม ควรเป็นห้องท่ีขนาดเหมาะสม สะดวกสบาย ไม่คบั
แคบจนรู้สึกอึดอดั ถ้าห้องมีขนาดใหญ่พอ ควรจะจัดให้ผูป่้วยนั่งเป็นวงกลม และมีความเป็น
สัดส่วนก็จะเป็นการดี แต่บางแห่งอาจจะหาสถานท่ีเช่นน้ีไม่ได ้อาจตอ้งทาํกลุ่มในห้องโถงใหญ่
หรือในท่ีท่ีไม่มีขอบเขตแน่นอน เช่น ในสนามหญา้ ลานอเนกประสงค ์เป็นตน้ 

1.2 ตาํแหน่งการนั่ง ลกัษณะการนั่งก็มีความสําคญั การนั่งท่ีดีท่ีสุด คือ 
การนัง่แบบวงกลม ควรจดัเกา้อ้ีในลกัษณะท่ีให้สมาชิกทุกคนมองเห็นหนา้กนั (กรณีท่ีจดัให้นัง่มา้
ยาวทาํให้สมาชิกมองไม่เห็นหน้าสมาชิกคนอ่ืนได)้ ซ่ึงเป็นเหตุให้การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ดว้ยกนัไม่ดี และทาํใหส้มาชิกพดูกบัผูน้าํกลุ่มมากกวา่การไดพ้ดูกบัสมาชิกดว้ยกนั 

1.3 การตรงต่อเวลา การกาํหนดกฎของกลุ่มในเร่ืองการตรงต่อเวลานั้น 
ผูน้าํกลุ่มตอ้งเตรียมพร้อมทั้งตวัเอง และการเตรียมผูป่้วยให้พร้อมก่อนเวลาเปิดกลุ่ม เพราะตาม
กติกาผูป่้วยตอ้งเขา้กลุ่มตรงเวลา เม่ือเร่ิมกลุ่มแลว้จะไม่มีการออกจากกลุ่ม เพราะจะเป็นการรบกวน
สมาชิกกลุ่ม ดงันั้นในการเตรียมผูป่้วยท่ีมีอาการมากๆ จาํเป็นตอ้งเตือนหรือพาผูป่้วยไปเขา้กลุ่ม 
กรณีท่ีผูป่้วยหลบัอยู ่ก็ควรให้เจา้หนา้ท่ีปลุกให้ต่ืนก่อนอยา่งน้อย 10-15 นาที ก่อนเวลาเร่ิมกลุ่มทาํ
ธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย ในขณะท่ีทาํกลุ่ม ไม่ควรอนุญาตให้สมาชิกออกจากกลุ่มก่อนเวลาเลิกกลุ่ม 
กรณีเช่นน้ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้ากกว่าการห้ามไม่ให้มาสาย เพราะการท่ีสมาชิกท่ีมีความวิตกกงัวล
มากๆ จะยิ่งกงัวลมากข้ึนถา้รู้จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ออกจากกลุ่มก่อนเวลาเลิกกลุ่ม ดงันั้นผูบ้าํบดั
ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัผูป่้วยโดยอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล กรณีใดบา้งท่ีควรอนุญาตให้ออกนอก
กลุ่มก่อนเวลาเลิกกลุ่ม ผูป่้วยประเภทอยู่ไม่น่ิง (hyperactive) และพวกท่ีมีก่อความไม่สงบ 
(agitated) ก่อนเขา้กลุ่มพยาบาลควรเตรียมความพร้อมผูป่้วยและประเมินสภาพว่า สามารถจะนัง่
กลุ่มไดจ้นหมดเวลาหรือไม่ หากผูป่้วยปฏิเสธ อาจให้เวลาและแนะนาํให้ลองเขา้กลุ่ม ถ้ารู้สึกว่า
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สบายข้ึนถา้หากจาํเป็นตอ้งออกจากกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มควรให้กาํลงัใจในความสามารถท่ีเขานั่งอยู่ใน
กลุ่มไดใ้นระยะเวลาหน่ึง หรืออาจให้เป็นผูส้ังเกตการณ์ หรือถา้ยงัไม่สบายใจอาจให้ไปได ้แต่ผูน้าํ
กลุ่มก็ตอ้งประเมินให้ไดว้่าสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นหลบหนีความจริงหรือเกิดจากความวิตก
กงัวลไม่พร้อมท่ีจะอยูใ่นกลุ่ม หรือถา้กรณีไม่สามารถควบคุมผูป่้วยท่ีมีอาการวุน่วายมากๆได ้ก็ตอ้ง
พาออกจากกลุ่มและใหเ้จา้หนา้ท่ีช่วยดูแลต่อไป 

1.4 ภาวะผู ้นํา วิธีการส่ือสารของผู ้บ ําบัดเป็นส่ิงสําคัญในการทําให้
โครงสร้างของกลุ่มสมบูรณ์ เพราะถา้ผูน้าํกลุ่มมีความมัน่คง เปิดเผยและมัน่ใจในตนเอง จะสามารถ
ช่วยใหผู้ป่้วยท่ีมีความไม่สบายใจ สับสนหรือหวาดกลวั เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนมาได ้ซ่ึงจะทาํให้ผูป่้วย
ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มได ้

1.5 ขนาดของกลุ่ม ในการทาํกลุ่มกิจกรรมบาํบดั จาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วม
กลุ่มมีความสําคญัอย่างไร ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของผูน้าํกลุ่ม โดยทัว่ไปนิยมจดั
สมาชิกจาํนวน 8-12 คน (Marram, 1978) ยาโลม (Yalom, 1995) เสนอแนะวา่กลุ่มท่ีมีสมาชิกกลุ่ม
จํานวนน้อยกว่า 4-5 คน จะมีประสิทธิภาพน้อย จะทําให้สมาชิกมีความวิตกกังวลท่ีต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์บ่อยคร้ังควรมีจาํนวน 7 หรือ 8 คน หรือประมาณ 5-10 คน และถา้จาํนวนสมาชิกมาก
เกินไปจะทาํใหก้ารปฏิสัมพนัธ์กนัไม่ทัว่ถึง 

1.6 ระยะเวลาและความถ่ีของการเขา้กลุ่ม โดยทัว่ไปแลว้ระยะเวลาการ
เขา้กลุ่มกิจกรรมบาํบดัแต่ละคร้ังควรใชเ้วลา 1 ชัว่โมง หรือตามการทาํกลุ่มของยาโลมไดเ้สนอว่า 
ผูป่้วยในควรทาํทุกวนั คร้ังละ 75 นาที กลุ่มผูป่้วยท่ีอาการไม่รุนแรงนั้น การทาํกลุ่มกิจกรรมบาํบดั
ในผูป่้วยจิตเวชนั้น มีความสลบัซับซ้อนในการดาํเนินกลุ่มมากมาย แนวทางการทาํกลุ่มตามการ
แนะนาํของยาโลม (Yalom, 1995) เพื่อให้การทาํกลุ่มไดง่้ายข้ึน และไดผ้ลดี ในการฝึกหดัผูบ้าํบดั
ใหม่อาจจะใหเ้ป็นผูช่้วยผูน้าํกลุ่ม ดงันั้นผูน้าํกลุ่มท่ีดีตอ้งไดรั้บการฝึกเก่ียวกบัเทคนิคการทาํกลุ่มขั้น
พื้นฐานมาก่อนนัน่เอง โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่ม แบ่งไดเ้ป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 การปฐมนิเทศ และการเตรียมกลุ่ม ใช้เวลา 3-5 นาที ผูน้าํกลุ่ม
จะเปิดกลุ่มแนะนาํ ช้ีแจงให้สมาชิกใหม่ทราบวา่ ทาํกลุ่มเพื่ออะไร มีวิธีการอยา่งไร มีการเตรียมตวั
อยา่งไร และสมาชิกตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร เป็นตน้ 

1.6.2 ให้สมาชิกช่วยกนัเสนอความคิดเห็น ว่าวนัน้ีจะทาํอะไรหรือ
พูดเร่ืองอะไรในกลุ่ม อาจถามเรียงตวั ผูน้าํกลุ่มจะตอ้งกาํหนดเร่ืองท่ีจะทาํและไหวพริบในการ
คน้หาว่าจะดาํเนินกลุ่มในเร่ืองใดเพื่อให้กลุ่มไดรั้บประโยชน์สูงสุดและปฏิบติัดว้ยความรอบคอบ
ไม่เร่งรีบจนทาํให้พลาดโอกาสสําคัญ อาจรอให้สมาชิกพูดก่อน แล้วผูน้ําสรุปประเด็น เพื่อ
ดาํเนินการต่อไปใชเ้วลา 20-30 นาที 
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1.6.3 สมาชิกกลุ่มทาํงานตามหวัขอ้หรือกิจกรรมท่ีเสนอ เป็นช่วงของ
การทาํงานใหส้มบูรณ์ใชเ้วลา 20-35 นาที 

1.6.4 ผูบ้าํบดัและผูส้ังเกตการณ์อภิปรายร่วมกนั ใชเ้วลา 10 นาที 
1.6.5 ใหส้มาชิกตอบสนองต่อการอภิปรายสรุป 

  

 หลักการของกลุ่มกจิกรรมบ าบัด 
 ในการนาํแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการพยาบาลโดยใช้

กลุ่มกิจกรรมบาํบดัเป็นส่ือในการให้การช่วยเหลือผูรั้บบริการ ให้ครอบคลุมทั้งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจและสังคมนั้น เป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและเห็นผลไดจ้ริง โดนอาศยัหลกัการดงัน้ี 

 1. หลกัการส่ือความหมาย (communication) 
 การส่ือความหมายเป็นสาระสําคัญของกิจกรรมบําบัด เช่ือว่าการท่ีคนเราจะ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งราบร่ืนไดจ้าํเป็นตอ้งมีการส่ือสารท่ีดี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัตนเองและ
ผูอ่ื้นนั้น หากระบบการส่ือสารภายในตนเองและ/หรือระหวา่งบุคคลบกพร่อง ยอ่มส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินชีวิตทนัที ทั้งดา้นการเรียน การทาํงาน การทาํหน้าท่ี การอยู่ร่วมกนักบับุคคลอ่ืนๆ ใน
สังคมเช่ือวา่คนท่ีมีความผดิปกติทางจิตเวช หรือทางจิตสังคม คือ คนท่ีขาดความสามารถการส่ือสาร 
ไม่สามารถรับรู้และระบายถ่ายเทความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ให้ผูอ่ื้นรับรู้ได้ เก็บกดความรู้สึกไว้
กลายเป็นเง่ือนปมต่างๆ อยูภ่ายใตจิ้ตไร้สํานึก จนส่งผลออกมาเป็นความผิดปกติในท่ีสุด ดงันั้นการ
ใชกิ้จกรรมบาํบดัจึงเป็นการบาํบดัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฝึกทกัษะการส่ือความหมายโดยการผา่น
ทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ (Fidler 1963, อา้งตาม เทียม ศรีคาํจกัร 2540) 

 2. หลกัการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal relationship) 
 การอยู่ร่วมกนัในสังคม ด้วยความอบอุ่นและปลอดภยัทั้งกายและใจนั้น มีความ

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยต์อ้งรู้จกัการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ในผูป่้วยจิตเวชซ่ึงเช่ือวา่เป็นบุคคลท่ี
มีประสบการณ์ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในวยัเด็กบกพร่อง ทาํให้อีโก้พฒันาไม่สมบูรณ์ 
ส่งผลให้สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สังคมและโลกภายนอก ทาํให้มีความบกพร่องในการปรับตวัในวยั
อ่ืนๆ ต่อไป จนถึงการเกิดความผิดปกติทางจิตในรูปแบบต่างๆ หลกัการและเป้าหมายท่ีสําคญัของ
กิจกรรมบาํบดัอีกประการ ก็คือการช่วยใหผู้ท่ี้มีปัญหาไดเ้รียนรู้ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
โดนเร่ิมตน้ตั้งแต่การใชก้ารสร้างสัมพนัธภาพแบบตวัต่อตวักบัพยาบาล สร้างความเขา้จะธรรมชาติ
ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล การรู้จกัตวัเอง การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองการเปิดเผยตวัเอง 
การกลา้แสดงออก รวมทั้งการวางตวัในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็คือการฝึกอีโกใ้ห้มีพลงัเขม้แข็ง
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นัน่เอง ดงัท่ียาโลม (Yalom, 1995) กล่าววา่เทคนิคการบาํบดัท่ีใช้ “ท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี” ตอ้งคาํนึงถึง
สมมุติฐานหลกั 2 ประการดงัน้ี 

2.1 ความผิดปกติทางจิตใจจะเก่ียวเน่ืองกบัฐานการมีสัมพนัธภาพ ผูป่้วย
ท่ีมารักษาดว้ยอาการหลายๆ อยา่งก็ตาม จะมีสาเหตุหลกัของการเจ็บป่วย คือ เร่ืองของสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้นไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ซ่ึงเป็นเร่ืองผิดปกติทางจิตใจของทฤษฎีการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูบ้าํบัดจึง “ไม่” รักษาอาการของโรคแต่จะรักษาความบกพร่องของการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ท่ีซ่อนหรือแอบแฝงอยูใ่นบุคลิกภาพของผูป่้วย 

2.2 ความบกพร่องของการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นจะปรากฏชัดในกลุ่ม
กิจกรรมบาํบดัซ่ึงความยากลาํบากในการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น อาจจะมีความหยิ่งยโส ความ
ก้าวร้าว การพึ่ งพาผูอ่ื้น การเห็นแก่ตวั การหลงตวัเอง หรือการปรับตวัไม่เหมาะสมอ่ืนๆ ภาพ
ทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรมท่ีชดัเจนในกลุ่มกิจกรรมบาํบดั ฉะนั้นกลุ่มกิจกรรมบาํบดั
จึงเปรียบเหมือนการตรวจวินิจฉัย การมีสัมพนัธภาพของผูป่้วยกบับุคคลอ่ืนและเป็นสังคมโลก
เล็กๆ ของผูป่้วยแต่ละคนในกลุ่ม 

 3. หลกัการสร้างและความเข้าใจระบบสัญลกัษณ์ (Symbolism) 
 ในท่ีน้ีสัญลักษณ์หมายถึง ลักษณะของส่ิงท่ีใช้แทนค่าของอีกส่ิงหน่ึง เพื่อ

ประโยชน์ในการส่ือความหมายและการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นทั้งสัญลกัษณ์ประเภท
อาการ (sign) และสัญลกัษณ์ (symbol) โดยสัญลกัษณ์ ประเภทอาการ แสดงถึงความเป็นจริง เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ฯลฯ ส่วนสัญลักษณ์ แสดงถึงความเป็นจริงระดับนามธรรม อาจจะเป็น
สัญลักษณ์ท่ีเป็นสากล เช่น การสร้างสีหน้า ท่าทาง หรืออาจจะเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคล ไม่มี
รูปแบบท่ีแน่นอน   (Mosey 1970 , อา้งตาม เทียม ศรีคาํจกัร 2540) 

  
 องค์ประกอบของกลุ่มกจิกรรมบ าบัด 
 มนุษยมี์ความเป็นอิสระในการดาํรงชีวิต สามารถทาํหนา้ท่ีต่างๆ ไดต้ามศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล ตามปรัชญาของกิจกรรมบาํบดัท่ีเช่ือวา่ความสามารถ (competent) และการกระทาํ
ท่ีเป็นอิสระ (autonomy) ความสามารถ หมายถึง การปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความคิด การ
ตดัสินใจ การปฏิบติั และการรู้จกัประเมินการปฏิบติัของตนเอง เช่น คิดว่าจะทาํอะไร ตดัสินใจ
เลือกส่ิงท่ีจะทาํ ลงมือปฏิบัติ แล้วประเมินว่าส่ิงท่ีปฏิบัติไปแล้วนั้ นได้ผลอย่างไร บรรลุตาม
เป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด การปรับตวัท่ีดีจะก่อให้บุคคลเกิดทกัษะในการควบคุมส่ิงต่างๆ รอบตวั
ได้และพฒันาถึงขั้นของผูมี้ความสามารถ ส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถของมนุษย์ ในงานของ
กิจกรรมบาํบดั คือ ความสามารถในการดูแลตนเอง (self-care) ความสามารถในการละเล่น (play) 
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หรือ การพกัผอ่นหยอ่นใจ และความสามารถในการประกอบกิจการงาน (work occupation) ส่วน
การกระทาํท่ีเป็นอิสระ หมายถึง การแสดงออก ทั้งความคิด ความรู้สึกหรือความรู้ ดว้ยการพูดหรือ 
การกระทาํ ภายใตข้อบเขตท่ีส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ยอมรับได ้ดงันั้นการท่ีบุคคลนาํชีวิตไปสู่ภาวะอิสระ
และเป็นสุขได้ ก็ตอ้งอาศยัความสามารถและการกระทาํท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นพื้นฐานให้บุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (อรพรรณ วญิญูวรรธน์, 2530) การนาํกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมบาํบดั มาใช้เป็นเคร่ืองการรักษา ซ่ึงต้องอาศยัองค์ประกอบ 4 ประการคือ ผูรั้บบริการ 
กิจกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และผูบ้าํบดั ซ่ึงจะอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 1. ผู้รับบริการ  เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะในการรักษาผูรั้บบริการเป็น
ศูนยก์ลางของการรักษา ดงันั้นพยาบาลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาหรือมีความผิดปกติทาง
จิต สังคม ทุกเพศ ทุกวยั ตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงสภาพของผูรั้บบริการโดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีการ
รักษาหลากหลายรูปแบบ เช่น จิตวิเคราะห์ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล การปรับพฤติกรรม การ
ติดต่อส่ือสาร พลวตัรแห่งกลุ่ม ซ่ึงในแต่ละแนวคิดต่างก็มีจุดเด่นและจุดดอ้ย การเลือกใช้แนวคิด
ทฤษฎีดงักล่าว ควรพิจารณาถึงธรรมชาติของแต่แนวคิดเป็นสําคญั เช่น แนวคิดทางจิตวิเคราะห์มี
จุดเด่นท่ีจะช่วยใหบุ้คคลใหเ้ขา้ถึงธรรมชาติของจิตใจของตนเองไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงแก้ไขตนเอง และการพฒันาบุคลิกภาพ แต่จุดด้วยของแนวคิดน้ี เน้นเร่ืองจิตไร้
สํานึก ซ่ึงเป็นเร่ืองในอดีตมากเกินไป อดีตบางอยา่งทาํให้เจ็บปวด ทอ้แท ้ส้ินหวงั หมดกาํลงัใจใน
การเผชิญกบัชีวิต ดงันั้นจึงไม่เหมาะสมกบัผูท่ี้มีจิตใจอ่อนแอ (ego weakness) มีพยาธิทางสมอง
กลุ่มติดสารเสพติด ปัญญาอ่อน โรคจิตเร้ือรัง รวมทั้งบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อตา้นสังคม 
เป็นตน้ (เทียม ศรีคาํจกัร, 2540) ส่วนผูป่้วยจิตเวชท่ียงัมีอาการมากๆ ควรใชแ้นวคิดเอกซิสเทนเชียล 
เนน้หลกัเกณฑ์ “ท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี” ซ่ึงยาโลมคิดวา่เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งเพราะจะช่วยให้สมาชิกไดมี้
ปฏิกิริยาท่ีตอบสนองซ่ึงกนัและกนั ทาํความเขา้ใจว่ามีอะไรเกิดข้ึนในกลุ่ม และจะนาํไปใช้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร  

 1.1 การคดัเลือกผูรั้บบริการ ในการเขา้กลุ่มโดยทัว่ๆ ไปยงัไม่มีหลักเกณฑ์ท่ี
แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกลุ่มเป็นสําคญั ในการคดัเลือกควรพิจารณาจดักลุ่มผูป่้วย
ดงัน้ี 

1.1.1 กลุ่มผูป่้วยท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั เป็นลกัษณะของกลุ่มท่ีป่วยดว้ย
โรคเดียวกนั มีพยาธิสภาพท่ีคลา้ยๆ กนั การจดักลุ่มเช่นน้ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจกัน เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มจะมีปัญหาหรือเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเป็นเร่ืองเดียวกนั สมาชิก
สามารถให้ความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ทาํให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้เท่าเทียม
กนั ไม่แตกเป็นกลุ่มยอ่ยหรือ การแยกจากกนัในกลุ่ม สมาชิกจะเขา้กนัไดง่้ายข้ึน 
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                        1.1.1.1 ผูมี้ภาวะซึมเศร้า (Depression) ควรจดัใหเ้ขา้กลุ่มกิจกรรม 
ท่ีช่วยให้เกิดความอบอุ่นใจ คลายความวา้เหว ่กระตุน้ให้เกิดกาํลงัใจ เช่น กลุ่มเสริมสร้างแรงจูงใจ 
กลุ่มวาดภาพ กลุ่มจิตบาํบดั 

                        1.1.1.2 ผูมี้ภาวะวิตกกงัวล (Anxiety) ควรจดัให้เขา้กลุ่มท่ีใช้
พลงังานมาก เช่น กลุ่มออกกาํลงักาย กลุ่มกีฬากลางแจง้ กีฬาในร่ม กลุ่มวิจารณ์ข่าว หรือกลุ่มท่ีได้
พดูเพื่อจะไดร้ะบายความคบัขอ้งใจ 

                         1.1.1.3 ผูมี้ภาวะก้าวร้าว (Aggressive) ควรจดัให้เขา้กลุ่มท่ีใช้
พลงังานมาก เช่น กลุ่มกีฬา กลุ่มอาชีวบาํบดั กลุ่มพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

               1.1.2  กลุ่มผูป่้วยท่ีมีลกัษณะต่างกนั เป็นลกัษณะกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั
ในดา้น บุคลิกภาพ อายุ เพศ การศึกษาและงานอาชีพ กลุ่มเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ในดา้นการสร้าง
สัมพนัธภาพ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกเพิ่มข้ึน สมาชิกกลุ่มควรมีทั้งเพศหญิงเพศชายเป็น
ผูป่้วยท่ีอาการทุเลาและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อจะไดฝึ้กการปรับตวัการอยูใ่นสังคมท่ีเป็นจริง
การมองโลกในแง่มุมต่างๆ ไดก้วา้งขวางและมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 1.2 การจดักลุ่มผูรั้บบริการประเภทต่างๆ การจดักลุ่มบาํบดัในแต่ละวนัในหอ
ผูป่้วยนั้น โอกาสท่ีเลือกแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะนั้น คงกระทาํไดย้ากเพราะผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลมีความหลากหลาย ในการจัดกลุ่มกิจกรรมบาํบัด สามารถให้บริการกับ
ผูรั้บบริการโดย แบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ีคือ 

1.2.1 กลุ่มจิตเวชฉุกเฉิน (acute admission) ผูรั้บบริการกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะสั้ น นานไม่เกิน 6 สัปดาห์ กลุ่มจิตเวชฉุกเฉิน เช่น ความ
ผดิปกติจากโรคประสาท (neurotic type disorders) โรคจิตแบบเฉียบพลนั (acute psychosis) รวมทั้ง
ความผิดปกติทางอารมณ์รูปแบบต่างๆ (affective disorders) ผูรั้บบริการกลุ่มน้ีมกัมาดว้ยอาการ
เครียด อนัเน่ืองมาจากขาดความสามารถในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตน และไม่สามารถเขา้
กบัผูอ่ื้นได ้กิจกรรมบาํบดักลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้การประเมินเพื่อช่วยคน้หาปัญหา ทกัษะความสามารถ
และจุดเด่น จุดด้อยต่างๆ การรักษาโดยทัว่ไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอาการต่างๆ โดยเฉพาะการ
จดัการกบัความเครียด และการเสริมสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัการกบัความกงัวล 
(anxiety management) การทาํงานกลุ่ม งานฝีมือ 

1.2.2 กลุ่มท่ีตอ้งอยู่โรงพยาบาลนานกวา่ 2 เดือน มกัเป็นกลุ่มผูรั้บบริการ
ท่ีเข้าออกระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน และมักมีความเส่ือมทางบุคลิกภาพหรือทางทักษะ
ความสามารถในด้านใดดา้นหน่ึงเสมอ เช่น กลุ่มเป็นโรคจิตเภท (schizophrenia) ความผิดปกติ
เน่ืองจากความหลงผดิ (delusion disorders) ภาวะสมองเส่ือม (dementia) บุคลิกภาพแปรปรวน เป็น
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ตน้ กิจกรรมในกลุ่มน้ีจึงมุ่งเนน้การฟ้ืนฟูความสามารถท่ีขาดหายไป เป็นการฝึกทกัษะแบบเขม้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมท่ีจะกลบัสู่ชุมชน เช่น การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในกิจวตัรประจาํวนั (daily living 
skills) ฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงานอาชีพ (work skills) การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในการพกัผอ่น
หย่อนใจและการละเล่นต่างๆ กิจกรรมบาํบดัในผูรั้บบริการกลุ่มน้ี นอกจากการมุ่งเน้นการฟ้ืนฟู
ทกัษะต่างๆแลว้ในกรณีท่ีผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งเปล่ียนงาน หรือประเมินไดว้า่ไม่สามารถกลบัไป
ทาํงานเดิมไดก้็จะไดรั้บการประเมินสมรรถภาพการทาํงานซํ้ า เพื่อดูวา่เหมาะสมกบังานอาชีพแบบ
ใด และจะไดฝึ้กทกัษะท่ีจาํเป็นหรือจดัหาแหล่งฝึกอาชีพต่อไป 

1.2.3 กลุ่มจิตเวชเด็กและวยัรุ่น กลุ่มน้ีจะเป็นเด็กและวยัรุ่นท่ีมีความ
ผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าวรุนแรง ติดส่ิงเสพติด ไม่สนใจการเรียน เรียนรู้ได้ช้า รวมทั้ง
ปัญหาความผดิปกติทางเพศ กิจกรรมสาํหรับกลุ่มน้ีก็จะมุ่งเนน้ครอบครัวและโรงเรียน เพราะปัญหา
ของบุคคลเหล่าน้ีมกัเกิดจากการขาดความสามารถในการปรับตวั ส่งผลให้มีพฤติกรรมท่ีผิดปกติใน
รูปต่างๆ กิจกรรมบาํบัดในกลุ่มน้ีจึงมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กับสถานบาํบัดแต่ละแห่ง แต่
โดยทัว่ไปก็จะใชห้ลกั 4 ประการ ดงัน้ี 

1.2.3.1 เนน้การแสดงออกความรู้สึก (focus on feeling) เช่น งาน
ศิลปะ การละเล่น การละคร ดนตรี เกม กีฬาต่างๆ เนน้การปรับพฤติกรรม การเสริมแรงในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยผา่นทางกิจกรรมการทาํงานหรือการละเล่น 

1.2.3.2 เน้นการปรับปรุงทกัษะต่างๆ (improve skills) เช่น การ
ฝึกทกัษะการรับรู้และการเคล่ือนไหว ฝึกทกัษะทางสังคมและเชาวปั์ญญา 

1.2.3.3 เนน้การทาํงานร่วมกบัครอบครัวของเด็ก (working with 
families) เช่น การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง การวางแผนร่วมกบัครอบครัวในการปรับพฤติกรรม การ
ใหก้ารปรึกษา รวมทั้งการใหค้าํแนะนาํเทคนิควธีิการดูแลเด็กแก่ญาติและโรงเรียน 

1.2.3.4 ก ลุ่ ม ผู ้สู งอายุ  ท่ี เข้า ม า รับ บ ริก าร มัก เ ป็น ปั ญหา ท่ี
เน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงและความเส่ือมตามวยั อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา 
การปรับตวัรวมทั้งปัญหาทางจิตใจ เช่น ความวิตกกงัวล ความหวาดระแวง ภาวะซึมเศร้า เป็นตน้ 
กิจกรรมบาํบดัสําหรับกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการประเมินทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํรง
ชีวิตประจาํวนัและอาการต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา เช่น ทกัษะการรับรู้ การเคล่ือนไหว การดูแลรักษา
ตนเอง ทศันคติของญาติต่อผูสู้งอายุ รวมทั้งการประเมินการรับรู้ วนั เวลา บุคคล สถานท่ี ความจาํ 
การตรวจสภาพจิต เป็นตน้ กิจกรรมบาํบดั โดยทัว่ไปจะเป็นเป้าหมายการคงความสามารถในระยะ
ยาว การเยี่ยมบา้น การประสานงานกบัญาติหรืออาสาสมคัรในหมู่บา้น การส่งต่อให้ศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพผูสู้งอายุในชุมชน รวมทั้งการจดักิจกรรมเฉพาะปัญหาต่างๆ เช่น กิจกรรมฟ้ืนฟูทกัษะ
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การรับรู้สภาพความเป็นจริง (reality orientation) สําหรับผูสู้งอายุท่ีสูญเสียความทรงจาํ กิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในอดีต (reminiscence therapy) สําหรับผูสู้งอายุท่ีขาดทกัษะทางสังคม 
เป็นตน้ 

1.2.5 กลุ่มผูรั้บบริการในหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ศูนยบ์าํบดัผูเ้สพติด ศูนยแ์ม่
และเด็ก ผูรั้บบริการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ปัญหาของคนวยัทาํงาน มกัเป็นปัญหา
ทางพฤติกรรม เช่น ความเครียดท่ีมากเกินไป พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง ขาดความอดทนควบคุม
ตวัเองไม่ได ้มีปัญหาบุคลิกภาพ เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไม่ได ้ฯลฯ กิจกรรมบาํบดัสําหรับกลุ่มน้ีมกัจะ
เป็น การฝึกทกัษะการกล้าแสดงออก การผ่อนคลายความเครียด การให้ความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและการพฒันาบุคลิกภาพ (Finlay 1992, อา้งตามเทียม ศรีคาํจกัร 2540) 

 2. กิจกรรม (activity) กิจกรรมหรืองานท่ีทาํเป็นผลงาน ล้วนแล้วเป็นส่ือท่ี
เช่ือมโยงโลกภายนอกตวัเรา จะสะทอ้นภาพวา่ บุคคลนั้นมีชีวิตอยา่งไร มีความสุข มีความพึงพอใจ
ตนเอง รู้จกัการแกปั้ญหาและรู้จกัการระบายความรู้สึกในลกัษณะใด การใช้กลุ่มกิจกรรมจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีทาํให้เกิดกลุ่มหรือสังคมข้ึน อาจเป็นกลุ่มกิจกรรมบาํบดัโดยเฉพาะ หรือเป็นกิจกรรม
ทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูรั้บบริการเฉพาะราย เช่น ฝึกทกัษะการส่ือสาร ทกัษะทาง
สังคมบางประเภท เป็นตน้ 

   2.1 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมบาํบดั (เทียม ศรีคาํจกัร, 2540) 
                              2.1.1 เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน การสนองความ
ต้องการด้านร่างกายและจิตใจ จะช่วยให้บุคคลมีความสุข ความต้องการบางอย่างเกิดได้จาก 
กิจกรรมกลุ่ม เช่น การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม สามารถแสดง
ความรู้สึกนึกคิดได ้ทาํใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั 
                              2.1.2 เพื่อการป้องกนัความเส่ือม การรักษาจะมุ่งกระตุน้ส่วนท่ี
ขาดหายไปและส่งเสริมทกัษะท่ีคงเหลือไว ้เช่น ผูป่้วยจิตเวชมีสมาธิสั้ น ไม่สามารถทาํงานได ้
กระตุน้ดว้ยการฝึกใหมี้สมาธิและตั้งใจทาํงาน 
                              2.1.3 เพื่อการพัฒนาการ การรักษามุ่งให้ผู ้ป่วยได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งสมรรถภาพ ทางจิตใจ สังคมและ การดาํรงชีวติ การเขา้กลุ่มจะช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรู้การปฏิบติัตนในสังคม และ พฒันาความสามารถท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนได ้
                              2.1.4 เพื่อคงสภาพท่ีเหลืออยูไ่ว ้การรักษาจะมุ่งเน้นการป้องกนั
ภาวะเส่ือมโทรมหรือ มีชีวิตอยูโ่ดยไม่เป็นภาระแก่ผูอ่ื้นมากเกินไป เช่น การฝึกผูป่้วยเร้ือรัง ให้รู้จกั
รับประทานอาหาร อาบนํ้า แต่งตวั เป็นตน้ 
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                       2.2 ชนิดของกิจกรรมบาํบดั 
                              2.2.1 กิจกรรมการทาํงาน (task activity) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งงาน 
(Aim) เพื่อปรับปรุงทกัษะต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัและทกัษะการทาํงาน (work or task performance 
skills) ตวัอย่างกิจกรรมกลุ่มน้ี เช่น การทาํอาหาร (cooking) งานไม ้(woodwork) งานป้ันดินเผา 
(pottery) งานอุตสาหกรรมเพื่อการบาํบดั (industrial therapy) กิจกรรมรับรู้ความเป็นจริงสําหรับผูมี้
ปัญหาการรับรู้ (reality orientation) 
                              2.2.2 กิจกรรมทางสังคม (social activity) เป็นกิจกรรมท่ีมีความ
มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอ่นคลาย และมีความสุขกบัการ
ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ช่วยเบนความสนใจ รวมถึงการสร้างสัมพนัธ์และการปรับตวัเขา้กบั
ผูอ่ื้นตวัอยา่งกิจกรรมของกลุ่มน้ี เช่น งานฝีมือ (crafts) กีฬา (sports) เกมในร่ม / กลางแจง้ (indoor-
outdoor games) กิจกรรมเล่าประสบการณ์ในอดีต (reminiscence therapy) 
                              2.2.3 กิจกรรมการส่ือสารและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
(communication and sharing) เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผูป่้วยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั เช่น กลุ่มอภิปราย (discussion groups) ละครบาํบดั 
(drama therapy) การฝึกทกัษะทางสังคม (social skills training) กิจกรรมทางจิตบาํบดั 
(psychotherapy activity) มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีการแสดงออก และสํารวจความรู้สึกต่างๆ โดย
มุ่งเน้นถึงสัญลกัษณ์ความขดัแยง้ในระดบัจิตไร้สํานึกเป็นพิเศษ ตวัอย่างกิจกรรม เช่น ละครจิต
บาํบดั (psychodrama) การละเล่นท่ีไม่กาํหนดรูปแบบ (non-directive play therapy) 
                       2.3 หลกัการเลือกกิจกรรม การเลือกกิจกรรมกลุ่มนั้นมีตาํรามากมาย ท่ี
ผูน้าํกลุ่มสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักลุ่มกิจกรรม สภาพผูรั้บบริการ วุฒิภาวะดา้นต่างๆ และ
ควรมีการปรับให้เหมาะกบัสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลดีแก่สมาชิกกลุ่ม และศึกษาขอ้มูลปลีกย่อย
ต่างๆ ท่ีช่วยในการเลือกกิจกรรมท่ีมีลกัษณ์เป็นกิจกรรมเพื่อการบาํบดัดงัน้ี (อรพรรณ วิญญูวรรธน์, 
2530) 
                              2.3.1 กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายบอกเหตุผลของการให้ทาํกิจกรรม
นั้นได ้
                              2.3.2 กิจกรรมมีคุณค่าเป็นประโยชน์ อาจเห็นผลไดใ้นอนาคต 
เพราะเป็นพื้นฐานเพื่อบรรลุไปถึงเป้าหมายได ้
                              2.3.3 กิจกรรมท่ีใหป้ระโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
                              2.3.4 กิจกรรมท่ีช่วยป้องกนั ปรับปรุง คงไวซ่ึ้งการทาํหนา้ท่ีและ
คุณภาพชีวติ 
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                              2.3.5 กิจกรรมท่ี เ ก่ียวข้องกับการดํา เ นินชีวิต เ ช่น กิจว ัตร
ประจาํวนั การละเล่น การทาํงาน 
                              2.3.6 กิจกรรมท่ีให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมท่ี
สนใจและเป็นประโยชน์ 
                              2.3.7 กิจกรรมท่ีดดัแปลงขั้นตอนการกระทาํได ้เพื่อให้เหมาะกบั
เพศ วยั และระดบัความสามารถของผูรั้บบริการ 
                              2.3.8 กิจกรรมท่ีใช้พื้นความพื้นฐานทางการแพทย ์และความรู้
ทางวชิาชีพเป็นหลกัเกณฑใ์นการเลือกเหมาะสมกบัสภาพของผูรั้บบริการแต่ละคน 
                       2.4 การวเิคราะห์กิจกรรม (activity analysis) (เทียม ศรีคาํจกัร, 2538) 
                            กระบวนการแยกแยะและตรวจสอบเพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
กิจกรรม การวเิคราะห์กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีแตกต่างจากการจดัเกมโดยทัว่ไป คือ 
                              2.4.1 ช่วยใหผู้บ้าํบดัรู้ซ้ึงในกิจกรรมท่ีนาํมาเป็นส่ือการรักษา 
                              2.4.2 ช่วยให้ผูบ้าํบดัมีขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ตน้ทุน เวลา 
และสถานท่ีท่ีจาํเป็นในการจัดกิจกรรมการรักษา ทาํให้สะดวกต่อการบริหารและการจดัการ
งบประมาณต่างๆ  
                              2.4.3 ช่วยใหผู้บ้าํบดัสามารถตอบคาํถามวา่ (ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน 
อยา่งไร และทาํไม) ใหแ้ก่ญาติ และบุคคลดา้นอ่ืนๆ ได ้อนัจะนาํมาซ่ึงความรู้ความเขา้ใจ มีทศันคติ
ท่ีดีและความร่วมมือกนัต่อไป 

 3. ส่ิงแวดล้อม (environment) การจดัส่ิงแวดล้อมเพื่อการบาํบดั ควรจดัคลา้ย
ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มจริงของผูป่้วยส่วนใหญ่ให้มากท่ีสุด ลกัษณะ “บา้น” ทัว่ไปนั้น จะรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภยัมีความมัน่คงทางอารมณ์มากกว่าอยู่ในท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี ก็คือ มีสถานท่ีทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ควรมีห้องเป็นสัดส่วน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องพกัผอ่น ควรมีปฏิทิน นาฬิกา
บอกเวลาและตารางกิจกรรมประจาํวนัของสมาชิก ทาํให้ผูป่้วยสามารถทบทวนความจาํ รับรู้วนั
เวลา สถานท่ี บุคคลได ้ในท่ีน้ี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลา คือ รู้วา่วนัน้ีเป็นวนัอะไร พร้อมทั้ง
รับรู้ว่าเม่ือวานน้ีเกิดอะไรข้ึน และมีแผนการจะทาํอะไรในพรุ่งน้ี ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล คือ
บุคลากรในทีมจิตเวชทุกระดบั ญาติ เพื่อน ซ่ึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูรั้บบริการ 

 4. ผู้บ าบัด (therapist) การดาํเนินกลุ่มกิจกรรมบาํบดับุคลากรหลายวิชาชีพในทีม
สุขภาพสามารถปฏิบติัได ้บทบาทพยาบาลในฐานะผูบ้าํบดัและทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํกลุ่ม (leader) โดย
การใชต้นเองเป็นเคร่ืองมือในการบาํบดั (therapeutic use of self) นั้น นอกจากผูบ้าํบดัจะมีความรู้
ความเขา้ใจในศาสตร์ต่างๆ แลว้จะตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติจิตใจของมนุษยแ์ละธรรมชาติของ
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ผูรั้บบริการท่ีเป็นทุกข์จากความไม่สมดุลของร่างกายจิตใจและสังคม ผูบ้าํบัดจะต้องมีความ
ตระหนกัรู้ในตนเองอยา่งมีสติ (self-awareness) ให้การยอมรับบุคคลและเคารพในความมีศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยอ์ย่างจริงใจ และไม่ป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทเสียเอง การวางตวัให้เหมาะกบั
ผูป่้วยเป็นรายบุคคลและกลุ่มก็เป็นเร่ืองสาํคญั (เทียม ศรีคาํจกัร, 2540) ผูน้าํกลุ่มเป็นองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัในการดาํเนินกลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมาย จึงขอกล่าวถึงบทบาทผูน้าํกลุ่มในหลายลกัษณะดงัน้ี 
                             4.1 ผูน้าํเสนอกิจกรรม จุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมบาํบดั หากมีการนาํเสนอท่ี
น่าสนใจก็เท่ากบัการประสบความสําเร็จในการบาํบดัไปแลว้คร่ึงหน่ึง บุคลิกภาพของผูน้าํก็เป็นส่ิง
ท่ีต้องคาํนึง เพราะความร่วมมือจะเกิดเม่ือมีความถูกต้องใจกบับุคลิกภาพท่ีประทบัใจมากกว่า
รูปแบบท่ีตนไม่ชอบ เช่น การกา้วร้าวแสดงอาํนาจเหนือผูอ่ื้น อาจจะน่าสนใจสําหรับคนหน่ึงหรือ
วฒันธรรมหน่ึง ขณะท่ีคนท่ีข้ีอายประนีประนอมอาจเป็นบุคลิกท่ีน่าสนใจของคนอีกกลุ่มก็ได้
การศึกษาภูมิหลงัของผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี ก็อาจช่วยผูรั้บบริการในภาวะท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีกาํลงัเผชิญ
อยู่ได้ เช่น ผูท่ี้กาํลงัอยู่ในภาวะวิตกกงัวล ผูบ้าํบดัควรเขา้ไปหาด้วยท่าทีสงบและมัน่คง (Finlay 
1992, อา้งตามเทียม ศรีคาํจกัร 2540) ผูป่้วยซึมเศร้า ผูบ้าํบดัอาจเขา้ไปหาดว้ยความหนกัแน่นแฝง
ดว้ยความเมตตา ผูท่ี้เฉยเมย อาจเขา้ไปหาดว้ยความเป็นมิตรและกระตือรือร้น หรือผูท่ี้หวาดระแวง 
อาจใช้การวางตวัท่ีสงบน่ิง รอคอย ค่อยๆ เขา้ไป เป็นตน้ การนาํเสนอกิจกรรม กระทาํไดท้ั้งท่ีเป็น
แต่ตอ้งมีความรอบคอบและเสนอดว้ยวิธีท่ีฉลาดในการท่ีจะไม่ไปทาํให้ผูรั้บบริการดอ้ยค่าหรือทาํ
ใหเ้สียศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีพยาบาลทุกคนควรไดฝึ้กฝน 
                             4.2 ผูฟั้ง การเป็นผูฟั้งท่ีดีนั้นทาํไดย้ากหากไม่ได้รับการฝึกฝนท่ีดี การท่ี
จะตอ้งรู้วา่เม่ือไรควรพดู เม่ือไรควรฟัง เม่ือใดจะถาม เพราะการเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการไดร้ะบาย
ความรู้สึก จะช่วยใหเ้กิดความผอ่นคลายและรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเองนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อ
ความร่วมมือในการบาํบดั ดงันั้นทกัษะการฟังท่ีดีก็ตอ้งมีสมาธิ มีสติตามเร่ืองราวต่างๆ ดว้ยจิตวา่ง
และสงบ รู้ตวัว่ากาํลงัทาํอะไรอยู่ ทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริการว่าเขาคิด พูดและรู้สึก
อยา่งไร มีวธีิการเผชิญปัญหาอยา่งไร เพราะการฟังท่ีดีมิใช่การจดจอ้งคิดวา่จะใชเ้ทคนิคหรือการพูด
อะไรดี พยาบาลตอ้งใช้กระบวนการแกปั้ญหาให้เป็นธรรมชาติ ไม่ตดัสินพฤติกรรมหรือรีบร้อน
แนะนําโดยอตัโนมติั ต้องไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบ ใช้จงัหวะการเงียบอย่างฉลาด รอให้
ผูรั้บบริการพูดให้จบ รับฟังด้วยท่าทีสนใจ พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อให้เขา้ใจ
ผูรั้บบริการมากข้ึน 
                             4.3 ผูต้ ั้งคาํถาม การตั้งคาํถามต่อเน่ืองมาจากการฟัง การถามมีเป้าหมาย 
คือ การหาขอ้มูลเพิ่มเติม มกัใชข้ณะการบาํบดั การถามเพื่อให้ผูรั้บบริการไดส้ํารวจตวัเอง การถาม
เพื่อการแปลความหมาย ขอ้ควรระวงัในการตั้งคาํถามและการถาม ไม่ใช่การสอบสวนหรือการหา
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คนผิดหรือถามเพราะอยากรู้อยากเห็น หรือตอ้นให้จนมุม ควรใช้ทกัษะท่ีมีความเป็นธรรมชาติ 
เหมือนการสนทนาอยา่งธรรมดาแต่มีสาระ ใชถ้อ้ยคาํท่ีสุภาพและจริงใจ 
                             4.4 ผูแ้นะนาํและตกัเตือน มีการนาํเสนอกิจกรรม การรับฟัง การสังเกต 
การทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูรั้บบริการ การเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการไดแ้สดงออกอยา่งเต็มท่ี
บางคร้ังอาจแสดงออกเกินเลย พยาบาลตอ้งช่วยดว้ยการเสนอแนะ ตกัเตือนให้เป็นไปตามกติกาของ
กลุ่ม ไม่ควรโกรธหรือว่ากล่าวท่ีในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะทาํให้เกิดความรู้สึกผิด หรือมีความวิตก
กงัวลมากข้ึน 
                              4.5 ผูจ้าํกดัขอบเขต ในการจาํกดัขอบเขตการประพฤติของผูรั้บบริการ ท่ี
จะปฏิบติัต่อผูอ่ื้น พยาบาลตอ้งเตรียมล่วงหน้าเพื่อวางแผนร่วมกนัในการฝึกความมีวินัยและไม่
สร้างความรบกวนกบัผูอ่ื้น ในทางปฏิบติัผูบ้าํบดัตอ้งหนกัแน่น สมํ่าเสมอและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ไม่เป็นคนอ่อนแอ เกรงใจมากเกินเหตุ เพราะจะเป็นจุดอ่อนท่ีจะให้ผูรั้บบริการเจา้ก้ีเจา้การ 
เล่ียงไม่ปฏิบติัตามกติกากลุ่มได ้
 ในการศึกษาน้ี มีกลุ่มกิจกรรมบาํบดั 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มศิลปะบ าบัด 
 ศิลปะบาํบดัจดัอยู่ในทกัษะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงศิลปะเป็นวิธี

ทางเลือกหน่ึงของจิตบาํบดัในการช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ หลกัปฏิบติัของ
ศิลปะบาํบดัคือ การใชศิ้ลปะเป็นส่ือในการแสดงออกอยา่งอิสระถึงอารมณ์ความรู้สึก ความขดัแยง้ 
และความตอ้งการแทนการทาํจิตบาํบดัท่ีใช้คาํพูด เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดส้ํารวจความคิด
และความรู้สึกต่างๆในบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย โดยการใชว้สัดุต่างๆ เช่น สีนํ้ า สีไม ้สีเทียน สีผสม
อาหาร ภาพตดัปะ หรือวสัดุอ่ืนๆในการแสดงออกทางศิลปะ ซ่ึงจะช่วยนาํผูป่้วยเขา้สู่กระบวนการ
บาํบดัรักษาจากการคน้พบตนเองและสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้ห้การบาํบดั (therapist) กบัผูป่้วย โดย
มีจุดมุ่งหมายหลักของกิจกรรมท่ีหวงัผลการบาํบดั เน้นท่ีกระบวนการสร้างผลงานมากกว่าการ
ส้ินสุดของงาน ให้ผลเหมือนการเปิดประตูไปสู่จิตไร้สํานึก และแสดงออกส่ิงท่ีไม่สามารถแสดง
ออกเป็นคาํพูดได้ ผลดีจากกการรักษาโดยศิลปะบาํบดันั้นมีหลายประการ ประการแรกเน่ืองจาก
ศิลปะเป็นงานท่ีเก่ียวกับสุนทรียภาพ ทาํให้ระดับอารมณ์ของผูป่้วยดีข้ึน และก่อให้เกิดความ
ตระหนกัรู้ในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเอง ประการท่ีสองเป็นผลจากการศึกษาท่ีพบวา่ ขณะ
ทาํกิจกรรมทาํให้ระบบการทาํงานของอวยัวะต่างๆในร่างกาย เช่น การเตน้ของหัวใจ ความดัน
โลหิต และอตัราการหายใจลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในกิจกรรมจะทาํให้เกิด
ความผ่อนคลายและเป็นสุข และยงัให้ประโยชน์ในเร่ืองของการบริหารการทาํงานดว้ยตาและมือ 
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เพราะทาํให้การทาํงานประสานกนัระกว่างตากบัมือดีข้ึนเน่ืองจากได้รับการกระตุน้เส้นกระแส
ประสาทจากสมองสู่มือ 

 ศิลปะบาํบดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรักษาผูป่้วยทางจิต โดยนาํศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสัมพนัธภาพ การทาํจิตบาํบดัแก้ไขผูป่้วยทางจิต กิจกรรมทั้งด้านศิลปะ
จิตวิทยามีความเก่ียวพนักบัอารมณ์ ศิลปะเป็นงานรังสรรค์ความสวยงามท่ีเป็นจริง ก่อให้เกิดผล
ส่งเสริมอารมณ์เหมาะสาํหรับรักษาผูท่ี้มีความเจ็บป่วยทางกายและทางอารมณ์ท่ีมีความลาํบากท่ีจะ
พูดเก่ียวกบัความคิดและความรู้สึกหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงซ่อนเร้นจากจิตสํานึก (ศิริยุพา นนัสุนา
นนท,์ม.ป.ป) 

2. กลุ่มการสร้างสุขภาพ (ท าอาหาร)  
 การสร้างสุขภาพในกลุ่มน้ี หมายถึงการทาํอาหารเพื่อสุขภาพจดัอยูใ่นกลุ่มทกัษะ

พื้นฐานในการดาํเนินชีวิต โดยให้ผูป่้วยไดมี้ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทาํอาหาร เร่ิมตั้งแต่เตรียม
วตัถุดิบ อุปกรณ์ ปรุงอาหาร รับประทานอาหารร่วมกนั ตลอดจนการเก็บทาํความสะอาดอุปกรณ์
และสถานท่ีปรุงอาหารให้เรียบร้อย เป็นฝึกกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาผูป่้วยให้ตระหนกัถึงบทบาท
ของตนเองเม่ืออยูร่่วมกบัครอบครัว 

3. กลุ่มดนตรีบ าบัด 
 ดนตรีบาํบัด คือ การนําดนตรี และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับดนตรีมาใช้

ประกอบ เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างทกัษะ และการเปล่ียนแปลง
ทางการเรียนรู้ กายภาพ การส่ือสาร สังคม และอารมณ์ของผูป่้วย ในปัจจุบนัมีการนาํดนตรีมาใช้
บาํบดัโรคต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีผลดียิ่งทั้งโรคทางกายและทางจิตเวช (กรีกเป็นชาติแรกใชพ้ิณดีดรักษา
โรคซึมเศร้า) มีการคน้พบวา่ดนตรีใชล้ดอาการเจ็บปวดจากการคลอดจากการถอนฟัน รักษาคนท่ีมี
ความเครียดกงัวล แยกตวัจากสังคม หรือคนพิการซํ้ าซ้อนไดดี้ตลอดจนผูป่้วยจิตเภท ผูมี้พฤติกรรม
ถดถอย เหงาเศร้าได้ อีกทั้งยงัได้นาํดนตรีบาํบดัมาใช้กบัผูป่้วยจิตเวชพบว่าผูป่้วยมีอาการเร้ือรัง 
พฤติกรรมถดถอย แยกตวั จะกลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูเ้หงาเศร้าจะยิม้แยม้ได ้หลงัจากไม่
เคยยิม้มานานแลว้ น่าแปลกใจท่ีเสียงเพลงสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนได ้

 ดนตรีบาํบดัสามารถใช้ได้อย่างกวา้งขวางในคนทุกเพศทุกวยัและดนตรียงัช่วย
กระตุ้นพฒันาการในเด็กปกติได้ และสามารถใช้รักษาภาวะเจ็บป่วยทางกาย เช่น โรคมะเร็ง 
โรคหวัใจ โรคความจาํเส่ือม ผูป่้วยหลงัการผา่ตดั ผูป่้วยเร้ือรัง ผูติ้ดยาเสพติด ผูท่ี้มีปัญหาทางจิต ผูมี้
ความเครียด คนพิการ ผูสู้งอายุ และผูเ้จ็บป่วยในระยะสุดดนตรีบาํบดัไดถู้กนาํมาศึกษาวิจยัเพื่อใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดผ้ลดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
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 จะเห็นไดว้่าดนตรีนั้นสามารถทาํอะไรไดม้ากกว่าการท่ีเราจะฟังเพื่อการแกเ้หงา
แต่ดนตรีได้ให้ประโยชน์กบัเราอย่างมากมายถา้เรารู้จกัเลือกท่ีจะฟัง การฟังก็มีไดห้ลายรูปแบบ
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และสภาวะทางอารมณ์ในขณะนั้นร่วมดว้ยแต่ท่ีสําคญัการฟังให้เหมาะสมกบั
สภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายจึงเป็นการใช้ดนตรีบาํบดัท่ีเกิดประโยชน์ คงไม่มีใครคดัคา้น
ความคิดท่ีว่า "ดนตรีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจหรือความหมกมุ่นในใจของคนเรา ให้หันเห
ออกไปจากจุดเดิมท่ีเป็นอยู ่ไม่วา่จะเป็นความเครียด ความเจบ็ปวด…” 

 ในกลุ่มกิจกรรมดนตรีบาํบดั จะใชก้ารร้องเพลงเป็นส่ือกลางให้ผูป่้วยเลือกเพลงท่ี
ตนเองชอบ ซ่ึงผูป่้วยมกัเลือกเพลงท่ีตนเองคิดวา่ตรงกบัตนเอง เป็นการสะทอ้นอารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิดของผูป่้วย อีกทั้งการร้องเพลงยงัทาํใหผู้ป่้วยกลา้แสดงออกอีกดว้ย 

4. กลุ่มงานเสริมรายได้ (ท าดอกไม้จันทน์) 
 การทาํดอกไมจ้นัทน์จดัเป็นการพฒันาทกัษะทางอาชีพและสังคม ฝึกการทาํงาน

เบ้ืองตน้ สําหรับผูป่้วยมุ่งเน้นให้ผูป่้วยรู้จกัเลือกงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ ส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีต่อบทบาทและความสาํคญัของการทาํงานกิจกรรมท่ีจดัใหบ้ริการ 

  
ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด 

 ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั (therapeutic factors) เป็นส่ิงพิเศษท่ีเกิดข้ึน
ภายในกลุ่มและมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม สามารถท่ีจะให้คาํนิยามไดว้่า “คือปฐมภูมิของกลุ่ม
บาํบดัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การพฒันาภายใตบ้รรยากาศกลุ่ม และเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ
การปฏิบติัของผูน้าํกลุ่มและสมาชิก” (Andrews, 1995) ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัเป็น
แรงกระตุน้ทางบวกท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จ และมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์
ของสมาชิกและของกลุ่ม (Gladding, 1995) นกัทฤษฎีและนกัจิตวิทยาต่างมีความเห็นตรงกนัว่า 
ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มให้คาํปรึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จ
ของกลุ่ม อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัเป็นส่ิงท่ีซบัซ้อน
ยากท่ีจะทาํความเขา้ใจ ปัจจยับางปัจจยัเกิดข้ึนในทุกๆชนิดของกลุ่ม แต่มีความสําคญัท่ีแตกต่างกนั
ออกไปยากท่ีจะกาํหนดทิศทางท่ีแน่นอน (Yalom, 1995) 

 ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั (therapeutic factor of curative factor) เป็น
ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบาํบดัโดยแตกต่างกนัไปตามชนิดของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มหรือบุคลิกภาพ
ของสมาชิก พฒันาการของกลุ่ม การปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิก จุดมุ่งหมายของกลุ่ม การรวมกลุ่ม 
และวิธีการท่ีใชใ้นการทาํกลุ่ม แต่ไม่ข้ึนอยูก่บัการศึกษา เพศ หรือวา่อายุ (Yalom, 1995; Andrews, 
1995) ซ่ึงยาโลมไดน้าํเสนอปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั 12 ปัจจยั 
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1. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม (interpersonal learning-input) 
2. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 

 เน่ืองจากกลุ่มได้สร้างบรรยากาศให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถท่ีจะส่ือสารใน
ลกัษณะของการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) และการทดลองพฤติกรรมใหม่ (new behavior 
testing) ดงันั้นการเรียนรู้ระหว่างบุคคลจึงมี 2 ประเภท คือ การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อการ
ตอบสนองให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (interpersonal learning-input (feedback)) และการเรียนรู้ระหว่าง
บุคคลต่อการทดลองพฤติกรรมใหม่ๆ (interpersonal learning-output (new behavior)) พฤติกรรม
ใหม่สามารถท่ีจะนาํมาทดลองปฏิบติั หรือปรับปรุงใชภ้ายในกลุ่มหรือเปล่ียนแปลงใหม่ก็ข้ึนอยูก่บั
ผลของการทดลองและการตอบสนองของสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนพยายามท่ีจะ
แสดงออกเพื่อช่วยเหลือกนั มีความจริงใจและความรักให้กนัโดยกลุ่มจะให้โอกาสให้สมาชิกได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองอย่างเปิดเผย ซ่ึงจะช่วยให้พฤติกรรมใหม่ท่ีแสดง
ออกมานั้นเกิดการเปล่ียนแปลงในระยะความคิด ดังนั้นการเรียนรู้ระหว่างบุคคลจึงเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กับปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิด (Andrews, 1995) กลุ่ม
เปรียบเสมือนกลุ่มสังคมจริงยอ่ยๆ (social microcosm) ท่ีมีการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มเหมือนกบัท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ดงันั้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล (interpersonal learning-input and output) 
จะเป็นปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัโดยจะเก่ียวขอ้งกบัความสําคญัของการติดต่อระหวา่ง
บุคคล ประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีถูกตอ้ง และกลุ่มเป็นเหมือนสังคมเล็กๆท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว
โดยช่วยใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้ คือ 

1) กลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้การลดความบิดเบือน และสามารถท่ีจะ
มีความสุขกบัการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน 

2) กลุ่มช่วยสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการส่ือสาร มี
ความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม 

3) สมาชิกไดรั้บการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และการตอบสนองจากสมาชิกคน
อ่ืนช่วยใหเ้กิดการสาํรวจตนเองและรับรู้พฤติกรรมท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัคนอ่ืนๆวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึง
จะเป็นการช่วยในการปรับพฤติกรรมใหม่ได ้

4) ผูน้าํกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกไดเ้ห็นถึง พฤติกรรมของตนเองท่ีใชส่ื้อสาร
กบัสมาชิกคนอ่ืน การตอบสนองของสมาชิกและการสํารวจพฤติกรรมตนเองวา่ความรู้สึกของเรา
ต่อคนอ่ืน ความรู้สึกของคนอ่ืนต่อเรา และความรู้สึกของเราต่อตนเอง 

5) ช่วยใหเ้กิดการรับรู้ รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
6) เม่ือเกิดการรับรู้อยา่งถูกตอ้งก็จะช่วยใหเ้กิดพลงัท่ีเปล่ียนแปลงตนเอง 
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7) เพิ่มระดบัความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความจริง และประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ 

8) กลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกพร้อมท่ีจะมีทางเลือกใหม่ในการท่ีจะตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยออกมาในรูปของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการจาํนวน
สมาชิกท่ีอยากใหก้ลุ่มช่วยเหลือ และความมัน่คงของตนเองในรูปแบบของตนเอง 

9) ลดระดบัความกลวั ความคิดท่ีไร้เหตุผล และเกิดระบบความคิดใหม่ท่ีมี
เหตุผลมากข้ึน 

10) กลุ่ม คือ ตวัแทนของสังคม สมาชิกในกลุ่มจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยตวัแทน
ของบุคคลในสังคมจริง การมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงการมีสัมพนัธ์กบั
บุคคลนอกกลุ่มได ้

11) สมาชิกสามารถท่ีจะอยู่ไดด้ว้ยตนเองอย่างมีความสุข เม่ือตนเองอยู่
นอกกลุ่มมีการลดความวิตกกังวล เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองมีการตอบสนองทางบวกและมี
พฤติกรรมท่ีจะช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ รู้สึกวา่ตนเองมีค่าซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีในอนาคต ผูน้าํกลุ่มและสมาชิกจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในตนเองไดก้ระจ่างเก่ียวกบัตนเอง 
เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบและกลา้เส่ียงท่ีจะเปล่ียนแปลง 

3. การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) 
 การแสดงความรู้สึกอยา่งรุนแรงหรือการระเบิดของอารมณ์ความรู้สึกท่ีกดดนัของ

สมาชิกภายในกลุ่ม ถือวา่เป็นความรู้สึกในดา้นบวกและดา้นลบอาจจะเก่ียวกบัอดีต ปัจจุบนัในแต่
ละช่วงของเหตุการณ์ หรือต่อสมาชิกในกลุ่ม เช่น ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว 
ความเศร้า ความสับสน ความผิดหวงั ความรู้สึกผิด เป็นตน้ ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีไม่สามารถแสดง
ออกมาไดใ้นสถานการณ์ปกติ การแสดงความรู้สึกตนเองเก่ียวขอ้ง 2 ส่วนคือ ประการแรก ชนิดของ
ความรู้สึกท่ีปลดปล่อยออกมาและประการท่ีสองคือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีถูกปลดปล่อย
ออกมา เพราะความรู้สึกท่ีถูกปลดปล่อยออกมาย่อมมีสาเหตุ การปลดปล่อยความรู้สึกเกิดข้ึนใน
ระหวา่งกระบวนการเปิดเผยตนเอง (Andrews, 1995) เม่ือสมาชิกไดแ้สดงความรู้สึกท่ีถูกกดดนัของ
ตนเองออกมา อาจจะเป็นช่วงของประสบการณ์ท่ีจะเกิดเรียนรู้และเขา้ใจในระบบความคิดซ่ึงจะ
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของตนเอง (Hendrick, 1987) กระบวนการของการปลดปล่อยความรู้สึก
ตนเองเป็นท่ียากท่ีจะเขา้ใจ เป็นเสมือนการทดสอบความจริงซ่ึงผลจากการปลอดปล่อยความรู้สึก
ออกมาสมาชิกจะไดรั้บประโยชน์ในการท่ีชนะความกลวัและการหลีกเล่ียง (Yalom, 1995) การ
ระเบิดของความรู้สึกท่ีถูกกดดนัออกมามีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบักระบวนการเปล่ียนแปลงหรือ
ประสิทธิภาพของกลุ่ม (Schiedlinger, 1984 quoted in Andrews, 1995) ในกลุ่มให้คาํปรึกษาแบบ
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กาํหนดเวลา (time limited group) การระเบิดความรู้สึกท่ีถูกกดดนั (catharsis) เป็นปัจจยัสําคญัท่ี
มกัจะเกิดข้ึนและสมาชิกในกลุ่มรับรู้ต่อปัจจยัน้ีสูง ดงันั้นผูน้าํกลุ่มควรจะช่วยให้สมาชิกไดร้ะบาย
ความรู้สึกของตนเองออกมาซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดปัจจัยของความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม 
(cohesiveness) 

4. ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness)  
 ความผกูพนัภายในกลุ่ม ความรักในหมู่คณะ (esprit de corps) ประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึนภายในกลุ่มสมาชิกยอมรับวา่ไม่ไดอ้ยูต่ามลาํพงั ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่มเป็นปัจจยัสําคญั
หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัภายในกลุ่ม ความสําเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ภายใน
กลุ่มระหว่างผูน้ํากลุ่มต่อสมาชิก สมาชิกต่อสมาชิกท่ีมีความเข้าใจกัน ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กาํลงัใจ เขา้ใจความรู้สึกของแต่ละคนยอมรับซ่ึงกนัและกนั เป็นความผกูพนัภายในกลุ่มและรวมถึง
ความเส่ียงท่ีสมาชิกสามารถไวใ้จกลุ่มได ้ สมาชิกรู้สึกวา่แต่ละคนเป็นพวกเดียวกนั (we-ness) เป็น
กลุ่มเดียวกนั (group-ness) ซ่ึงจะช่วยก่อให้เกิดการยอมรับตนเอง (self-esteem) ระดบัของการเกิด
ความผูกพนัภายในกลุ่มสัมพนัธ์กับระยะเวลาของการทาํกลุ่มหรือการเข้าร่วมกลุ่มของสมาชิก 
(Yalom, 1995) ความสําคญัของความผกูพนัแสดงถึงประสิทธิภาพของกลุ่มเพราะเป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยให้สมาชิกกลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเอง กล้าเส่ียงในการท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือทดลองพฤติกรรม
ต่างๆภายในกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมแรกของกลุ่มการช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อกลุ่ม
จะเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะให้กลุ่มมีประสิทธิภาพและเกิดปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัอ่ืนๆ
ต่อไป (Yalom, 1995) 

 ความผูกพนัของสมาชิกเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกต่อ
สมาชิก สมาชิกกบัผูน้าํกลุ่ม ตามแนวความคิดแล้วการสร้างให้เกิดความผูกพนัภายในกลุ่มอาจ
มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพนัธ์และการแสดงออกในทางด้านบวกมากกว่าด้านลบ ซ่ึงจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีจะให้สมาชิกยงัคงเขา้กลุ่มตลอดการบาํบดัดงันั้นการสร้างและการเกิดของความรู้สึก
ผูกพนัภายในกลุ่มของสมาชิกจึงเป็นส่ิงสําคญัโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการเขา้กลุ่มระยะยาว 
(long-term group) พบวา่ความผกูพนัภายในกลุ่มมีสูง (Yalom, 1995) 

5. ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding) 
 ความเขา้ใจในตนเอง หมายถึงความเขา้ใจถึงปัจจยัและสาเหตุพื้นฐานท่ีเป็นผลให้

ตนเองมีพฤติกรรมต่างจากในปัจจุบนัอย่างไร โดยสมาชิกจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทางเลือกและการ
ตดัสินใจของตนเอง การเขา้ใจในตนเองเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้เก่ียวกบัตนเองภายในกลุ่ม การเขา้ใจ
ในพฤติกรรมธรรมชาติของตนเอง การเขา้ใจในตนเองภายในกลุ่มเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิก ระหวา่งผูน้าํกลุ่ม เน่ืองจากการตอบสนอง การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีจะ
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ช่วยให้เกิดการเขา้ใจในพฤติกรรมของตนเองและเขา้ใจปัญหา หรือการได้รับประโยชน์จากการ
เขา้ใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง บางคร้ังสมาชิกอาจจะเกิดการรับรู้ศกัยภาพภายในของตนเองท่ี
จะเป็นพลังส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน หลายกลุ่มให้ความสนใจกบัความเข้าใจใน
ตนเองอนัเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

6. สัจจะแห่งการดาํรงอยูข่องชีวติ (existential factors) 
 เก่ียวกบัความเขา้ใจวา่ตนเองจะตอ้งรับผิดชอบความรู้สึกและชีวิตของตนเอง โดย

จะเก่ียวขอ้งกบัความอยู่รอด ความตายของชีวิต ความอิสระ ความโดดเด่ียว โดยยาโลม (Yalom, 
1995) ไดเ้สนอหวัขอ้ของการรับรู้ถึงปัจจยัเหล่าน้ีไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1) รับรู้วา่ไม่มีความยติุธรรมในโลกน้ี 
2) รับรู้วา่ไม่มีทางหนีความเจบ็ปวดและความตายของชีวติ 
3) การเรียนรู้ว่าแมว้่าฉันจะใกลชิ้ดสนิทสนมกบัคนอ่ืนมากเพียงใด แต่

ความเป็นจริงแลว้ฉนัตอ้งเผชิญชีวติตามลาํพงั 
4) การเผชิญหนา้กบัปัญหาพื้นฐานของชีวิต คือ การมีชีวิตอยูแ่ละการตาย 

ดงันั้น จงเป็นคนท่ีซ่ือสัตยไ์ม่ยดึติดกบัชีวติ 
5) การเรียนรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองไม่ว่าจะมีการ

ประคบัประคองจากคนอ่ืนๆก็ตาม 
7. ความรู้สึกร่วม (universality) 

 สมาชิกท่ีเขา้กลุ่มจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกท่ีไม่สงบ มีความรู้สึกโดดเด่ียว รู้สึกวา่
ตนมีปัญหาและแตกต่างจากคนอ่ืน มีความเครียด ความวิตกกงัวล บางคนอาจจะแยกตวัออกมาจาก
สังคม รู้สึกวา่ตนเองอยูต่ามลาํพงั ไม่มีใครยอมรับ อยูก่บัความฝันมากกวา่ความเป็นจริง เม่ือเขา้กลุ่ม
ในช่วงแรกๆ สมาชิกไดมี้โอกาสไดพู้ดถึงปัญหาและเร่ืองราวของตนเอง ความรู้สึกของตนเอง โดย
กลุ่มจะรับฟังเร่ืองราวต่างๆ การท่ีสมาชิกสัมผสักบับรรยากาศของการยอมรับ ก่อให้เกิดความรู้สึก
ว่าทุกคนยินดีท่ีจะยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็น และปัญหาสามารถเกิดข้ึนได้กบัทุกคน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกวา่เราเป็นพวกเดียวกนั เราอยูเ่รือลาํเดียวกนั ซ่ึงสมาชิกจะรู้สึกวา่ตนเองไม่แตกต่างจากคน
อ่ืน 
 การสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมอาจสามารถทาํไดโ้ดยการให้สมาชิกเขียนความลบั
ของตนในกระดาษ แลว้ส่งขอ้ความนั้นให้เพื่อนในกลุ่มอ่านขอ้ความนั้นออกมาดงัๆให้ทุกคนใน
กลุ่มไดย้ิน และถามความรู้สึกในกลุ่มวา่รู้สึกอยา่งไรกบัความลบัน้ี วิธีการน้ีจะช่วยสร้างความรู้สึก
ร่วม ความเห็นอกเห็นใจ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัของสมาชิก (Yalom, 1995) โดยทัว่ไปแล้ว 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าในกลุ่มท่ีทาํระยะเวลาสั้ นๆ กลุ่มจะตอ้งช่วย
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ให้เกิดการเปิดเผยตนเอง ความรู้สึก ทศันคติ ความคิด และภาพพจน์ของตนเอง ซ่ึงการเปิดเผยส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นแบบเดียวกนั 
 ในกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรงทางเพศ (sexual abuse) ความรู้สึกร่วมเป็นปัจจยัท่ีสําคญั
มาก (Yalom, 1995) นอกจากน้ีความรู้สึกไม่แตกต่างหรือการเป็นพวกเดียวกนัเป็นปัจจยัสําคญั
ในช่วงเร่ิมแรกของการทาํกลุ่มในการท่ีจะช่วยให้สมาชิกได้เปิดเผยตนเอง กล้าท่ีจะเส่ียง และ
ไวว้างใจในกระบวนการของกลุ่ม (Yalom, 1995) การลดความรู้สึกโดดเด่ียวของสมาชิกช่วยให้
สมาชิกมีความรู้สึกทางด้านบวก ซ่ึงจะนําไปสู่การเปิดเผยตนเอง การเกิดความหวงั เพื่อท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเองไปในทางดา้นบวก 

8. การเกิดความหวงั (installation of hope) 
 เม่ือผูเ้ขา้กลุ่มสังเกตเห็นพฒันาการการเปล่ียนแปลงของบุคคลอ่ืนๆภายในกลุ่ม จะ

ช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่ากลุ่มสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้สามารถแก้ปัญหาและ
เปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีข้ึนได ้ 

 ในการเปล่ียนแปลงของสมาชิกในกลุ่ม ปัจจยัท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงคือ ความหวงั การ
ก่อให้เกิดความหวงัและการรักษาความหวงัของสมาชิกเอาไวใ้นขณะท่ีทาํกลุ่มเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะ
ช่วยให้สมาชิกเกิดการเปล่ียนแปลง มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงั
กบัความสาํเร็จของกลุ่มใหค้าํปรึกษา ซ่ึงพบวา่การมีความหวงัสูงของสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัความสําเร็จของกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มเป็นบุคคลท่ีสามารถช่วยให้เกิดความหวงัของสมาชิกได ้
โดยการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจในประสิทธิภาพของกลุ่มว่ากลุ่มสามารถท่ีจะช่วยเหลือ
สมาชิกได ้โดยความเช่ือถือน้ีสามารถสร้างไดใ้นการปฐมนิเทศกลุ่ม (group meeting) หรือในคร้ัง
แรกของการเขา้กลุ่ม ใหค้าํปรึกษาผูน้าํกลุ่มควรจะเพิ่มความคาดหวงัทางบวก (positive expectation) 
ให้กบัสมาชิกและลดความคาดหวงัในทางลบ (negative expectation) อยา่งไรก็ตามความคาดหวงั
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทาํให้กลุ่มประสบความสําเร็จ เพราะความสําเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กบัหลายๆ
ปัจจยั ความเป็นหน่ึงเดียวของกลุ่ม แต่ยงัมีปัจจยัท่ีสําคญัอีกอยา่งคือ ความเช่ือของผูน้าํกลุ่มวา่กลุ่ม
สามารถท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกได ้(Yalom, 1995)  

9. การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรกบัผูอ่ื้น (altruism) 
 ความรู้สึกในทางบวกกบัตนเองหรือการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองแลว้ส่งความรู้สึกใน

ทางบวกเหล่าน้ีไปยงัสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม ในการให้คาํปรึกษาแบบกลุ่ม สมาชิกจะรับรู้ถึง
วิธีการและการแสดงออกความคิด ความรู้สึกภายในกลุ่ม จากการรับรู้และช่วยเหลือกนั การรับฟัง
ของสมาชิกคนอ่ืนๆภายในกลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกรู้สึกวา่ ตนเองไดรั้บการให้ความสําคญัและรู้สึกวา่
ตนเองมีคุณค่า  (self-esteem) สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืนๆภายใน
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กลุ่ม สมาชิกจะรู้สึกเช่ือมัน่ในกลุ่มและเร่ิมท่ีจะพูดถึงเร่ืองราวของตนเองอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งวิธีการ
ในทางบวกท่ีช่วยให้ตนเองเกิดการพฒันา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเกิดการพฒันาและ
เติบโตดว้ยเช่นกนั (Yalom, 1995)  

 การมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นเป็นปัจจยัสําคญัในกลุ่มบาํบดั ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือแต่ละคนรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นปัจจยัสําคญัในการท่ีจะช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกในกลุ่ม (Andrews, 1995) 

10. การทบทวนถึงประสบการณ์ในครอบครัวเดิม (family re-enactment) 
 กลุ่มให้คาํปรึกษาจะสร้างบรรยากาศหรือให้โอกาสกับสมาชิกสามารถท่ีจะ

ทบทวนถึงประสบการณ์เก่าๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตในครอบครัวของตนเอง ส่ิงสําคญัอีกอยา่งท่ีสามารถ
นาํเขา้มาในการทาํกลุ่มบาํบดัคือ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงท่ี
สําคญัคือ ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวเดิม เพราะว่าครอบครัวมีปัจจยัหลายอย่างท่ีมี
ผลกระทบต่อสมาชิก การมีอาํนาจ พ่อแม่ พี่นอ้ง ลาํดบัการเกิด การให้ความสําคญั การแยกตวั การ
เปิดเผยตนเอง การแสดงตวั ในกลุ่มบาํบดัท่ีประกอบดว้ยสมาชิกทั้งเพศหญิงและชาย เป็นส่ิงท่ีช่วย
ในการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นลกัษณะเดียวกบัท่ีอยูใ่นครอบครัว อาจก่อให้เกิดรูปแบบหลายอยา่งต่อ
สมาชิกเหมือนกบัท่ีเคยเกิดข้ึนในครอบครัวเดิม เช่น สมาชิกจะแสดงบทบาทท่ีช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ตอ้งพึ่ งพาผูน้ํากลุ่ม หรืออาจจะเกิดการต่อตา้นการดาํเนินกลุ่มเม่ือรู้สึกว่าตนเองกาํลงัถูก
ควบคุม ส่ิงท่ีผูน้าํกลุ่มตอ้งช่วยเหลือคือ การช่วยให้เขา้ใจในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน กฎพื้นฐานใน
ครอบครัวของสมาชิก การให้ความสําคญัและการทดลองพฤติกรรมใหม่ ซ่ึงตอ้งใชค้วามกลา้และ
กาํลงัใจจากผูน้าํกลุ่ม 

11. การแนะแนว(guidance) 
 การให้คาํแนะนาํเก่ียวขอ้งกบัการให้และรับขอ้มูล รวมถึงการแนะแนวจากผูน้าํ

กลุ่มหรือสมาชิกคนอ่ืนๆจะเก่ียวขอ้งกบัการสั่งสอนเก่ียวกบัสุขภาพทางจิต การป่วยทางจิตและเร่ือง
ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกทางจิตวิทยา โดยทั้งหมดน้ีจะเกิดข้ึนภายในกลุ่มจากการแนะนาํโดยตรง
จากผู ้นํากลุ่มหรือสมาชิกด้วยกันเอง โดยทั่วไปแล้วเม่ือสมาชิกหรือผู ้นํากลุ่มได้ทดสอบ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม จะพบวา่การแนะแนวเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญันอ้ย 

1) โครงสร้างของการสั่งสอน (didactic instruction) 
  ในกลุ่มบาํบดัท่ีประสบความสําเร็จ สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ จิตท่ีสุขภาพ

ดี (psychic function) ลกัษณะของความผิดปกติ (meaning of symptoms) การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
(interpersonal) กระบวนการกลุ่ม (group dynamic) และกระบวนการของการบาํบดัแบบกลุ่ม 
(process of psychotherapy) โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการศึกษาจะมีอยูแ่ลว้ในการทาํกลุ่ม แต่บ่อยคร้ัง
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ท่ีผูน้าํกลุ่มไม่ไดใ้ห้โครงสร้างท่ีชดัเจน ในหลายปีท่ีผ่านมากลุ่มบาํบดัหลายกลุ่มไดเ้สนอวิธีปฏิบติั
เป็นโครงสร้างท่ีเป็นทางการ หรือจิตวทิยาการศึกษาใหอ้ยูใ่นส่วนหน่ึงของโปรแกรมกลุ่มบาํบดั 
   กลุ่มช่วยเหลือตนเองหลายกลุ่มท่ีให้ความสําคญักับการสอนหรือการ
แนะนาํให้ขอ้มูล เช่น กลุ่มผูห้ย่าร้าง กลุ่มผูถู้กทารุนทางเพศ กลุ่มโรคเอดส์ มะเร็ง หรือยาเสพติด 
เป็นตน้ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการแนะแนวการแลกเปล่ียนขอ้มูลภายในกลุ่ม 
  โดยทัว่ไปรูปแบบกลุ่มจะอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีทางปัญญา (cognitive 
theory) โดยการเสนอโครงสร้างท่ีชดัเจนเก่ียวกบัธรรมชาติของอาการป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก 
สภาวะของชีวติ การตรวจสอบอาการป่วยและการรับรู้หรือการตอบสนองต่ออาการป่วยของสมาชิก 
เช่น กลุ่มผูป่้วยโรคเอดส์ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่วยคือขอ้มูลทางการแพทยเ์ก่ียวกบัโรค ความคิดท่ี
ไร้เหตุผลท่ีก่อใหเ้กิดความกลวั 
  ผูน้ํากลุ่มในสมาชิกท่ีหมดหวงัหรือผูท่ี้เสียใจกับการจากไปของญาติ 
อาจจะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติของชีวิต วงจรชีวิต เพื่อให้สมาชิกได้อยู่กบัความเป็นจริง 
ผอ่นคลายความเจ็บปวดและเป็นธรรมชาติ อาจจะให้สมาชิกให้ความสําคญักบัตนเอง เช่น วนัเกิด 
วนัสําคญั เพื่อให้เกิดความรักตนเอง ในช่วงปีแรกของการสูญเสีย เพราะการให้ข้อมูล การให้
รูปแบบหรือโครงสร้างของกลุ่มเป็นส่ิงท่ีช่วยเหลือสมาชิกไดก่้อนท่ีปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บาํบดั (therapeutic factors) อ่ืนๆจะเกิดข้ึนตามมา 

2) การแนะนาํโดยตรง (direct advice) 
   ถ้าหากไม่ชอบต่อการสอนแบบมีโครงสร้างของผูน้าํกลุ่ม การแนะนํา

โดยตรงจากสมาชิกในกลุ่มดว้ยกนัเองมกัจะเกิดข้ึนในช่วงเร่ิมแรกของกลุ่ม จึงสามารถนาํมาใชเ้ป็น
ปัจจยัท่ีใช้ในการทาํนายสถานะของกลุ่มไดว้่าอยู่ในช่วงใด เพราะถา้หากว่าไดย้ินการสนทนาหรือ
การแนะนาํเช่น “ผมคิดว่าคุณควรจะ...” “ส่ิงท่ีคุณควรจะ...” หรือ “ทาํไมคุณไม่ทาํ...” จากคาํพูด
เหล่าน้ีเราก็สามารถท่ีจะบอกไดว้า่กลุ่มยงัคงดาํเนินอยูใ่นช่วงแรก หรือถา้เป็นกลุ่มท่ีทาํมานานแลว้ 
นั้นแสดงวา่กลุ่มเกิดการถดถอย (regression) การแนะนาํหรือการสั่งสอนกนัเองของสมาชิกภายใน
กลุ่มก็เป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีจะแสดงให้เห็นวิธีการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ ของสมาชิกเพราะ
สมาชิกบางคนอาจจะถามถึงคาํแนะนาํจากกลุ่มอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็นการถามถึงการแกปั้ญหา 
หรือผลของปัญหาท่ีไดแ้กแ้ลว้ แต่ก็มีสมาชิกบางคนท่ีจะไม่เคยขอร้องจากกลุ่มให้แนะนาํหรือบอก
ออกไปวา่ตนเองตอ้งการให้กลุ่มช่วยเหลืออะไรนั้นอาจเป็นเพราะความลบัและความวิตกกงัวลใน
การท่ีจะบอกความตอ้งการของตนเองใหก้บัคนอ่ืนๆทราบ 
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  จากการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของกลุ่มพบว่าการแนะนาํโดยตรงว่าให้ทาํ
อะไรนั้นมกัจะไม่มีประโยชน์ แต่การแนะแนวให้เกิดโครงสร้างลาํดบัการแกปั้ญหาเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ภายในกลุ่ม (Yalom, 1995) 

12. พฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) 
 พฤติกรรมการลอกเลียนแบบหรือบุคลิกภาพท่ีตนเองพอใจ โดยอาจเลียนแบบจาก

ผูน้าํกลุ่ม หรือสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเลียนแบบนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถนาํมา
แกไ้ขปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงของตนเองให้ดีข้ึนได ้สมาชิกท่ีเขา้กลุ่มจะเลียนแบบผูน้าํกลุ่มไม่
ว่าจะเป็นการพูด การคิด การนั่ง การยืน การแสดงความรู้สึก การช่วยเหลือเพราะผูน้าํกลุ่มเป็น
เสมือนรูปแบบท่ีจะใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดการเลียนแบบ อยา่งไรก็ตามรูปแบบของการเลียนแบบนั้น
ไม่ได้เป็นรูปแบบท่ีแน่นอนเพราะบางคร้ังสมาชิกก็มีรูปแบบของตนเองจากการเรียนรู้หรือการ
เลียนแบบจากสมาชิกคนอ่ืนๆภายในกลุ่ม ดงันั้นการท่ีจะวดัพฤติกรรมการเลียนแบบจึงเป็นเร่ืองท่ี
ยาก แต่ผูน้าํกลุ่มมกัเรียนรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในกลุ่ม พฤติกรรมการเลียนแบบมกัเกิดข้ึน
ในช่วงแรกๆ ของการทาํบุญ โดยสมาชิกจะมองหาสมาชิกในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท่ีจะให้
ตนเลียนแบบ การเลียนแบบจะช่วยใหส้มาชิกไดท้ดลองกบัพฤติกรรมใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือ
ทดลองแลว้พบวา่ไม่เหมาะสมสมาชิกก็อาจจะลองในรูปแบบอ่ืนเพื่อคน้หาวา่รูปแบบใดท่ีเป็นของ
ตนเองจริงๆ 

 ยาโลม (Yalom, 1995) ได้เสนอสมมติฐานเก่ียวกับการรับรู้ปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัของผูเ้ขา้กลุ่มใหก้ารปรึกษาวา่ การรับรู้ปัจจยัเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของกลุ่ม 
(type of group) ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของสมาชิก (individual difference) และพฒันาการของ
กลุ่ม (stage of group development) ซ่ึงจากสมมติฐานเหล่าน้ีไดมี้นกัทฤษฎี นกัจิตวิทยาไดพ้ยายาม
คน้ควา้วจิยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัดงักล่าว 

  

 วิธีการศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด 
 วิธีการศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัภายในกลุ่มให้คาํปรึกษา (a 

method for study of therapeutic factors in group counseling) เป็นการศึกษาถึงคุณภาพของการ
บาํบดัโดยศึกษาจากการปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก และสมาชิกต่อผูน้ํากลุ่ม ซ่ึง
งานวจิยัของยาโลม (Yalom, 1995) ไดศึ้กษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัในกลุ่มระยะยาว
สําหรับคนไขน้อก จาํนวน 20 คน ท่ีประสบความสําเร็จในการรับการปรึกษา เพื่อให้คะแนนการ
รับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั โดยเคร่ืองมือท่ีนกัวิจยัใช้คือแบบสํารวจตนเองของยา
โลมท่ีประกอบไปดว้ยปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั 12 ขอ้ โดยมีขอ้ย่อยๆ 5 ขอ้ในแต่ละ
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หวัขอ้ใหญ่รวมแลว้มี 60 ขอ้ยอ่ย ซ่ึงเรียกวา่ Yalom’s 60-item curative factor questionnaire โดยแต่
ละขอ้ย่อยไดพ้ิมพ์ลงบนการ์ดขนาด 3x5 ตารางเซนติเมตร แลว้ให้สมาชิกแต่ละคนให้ค่าคะแนน
การรับรู้วา่ ตนเองไดป้ระโยชน์จากประสบการณ์กลุ่มแค่ไหน โดยมีระดบัคะแนนดงัน้ี 

7: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด (most helpful to me in the group) 
6: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์มาก (extremely helpful) 
5: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์ค่อนขา้งมาก (very helpful) 
4: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์ (helpful) 
3: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ย (barely helpful) 
2: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ยมาก (less helpful) 
1: รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ยมากท่ีสุด (least helpful to me in the group) 

 คะแนนทั้งหมดนาํมาวเิคราะห์และจดัลาํดบัโดยใชเ้ทคนิค Q-sort เม่ือสมาชิกไดใ้ห้
คะแนนเรียบร้อยแลว้ พวกเขาจะถูกสัมภาษณ์อีกคร้ังประมาณ 1 ชัว่โมง จากผูต้รวจสอบขอ้มูลหรือ
นกัจิตวทิยา จาํนวน 3 คน เพื่อสาํรวจถึงเหตุผลของการใหค้ะแนนในขอ้ท่ีใหค้ะแนนวา่ “รู้สึกวา่เป็น
ประโยชน์มากท่ีสุดและนอ้ยมากท่ีสุด” นอกจากน้ียงัมีอยา่งอ่ืน เช่น ประสบการณ์ท่ีเป็นช่วงสําคญั 
(critical event) ในกลุ่มเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงเวลาของการพฒันาและปัจจยัท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบัดจากคําพูดของสมาชิก จากงานวิจัยของเขาได้ เสนอปัจจัยท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัไว ้12 ปัจจยั คือ 

1. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม (interpersonal learning-input) 
2. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 
3. การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) 
4. ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) 
5. ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding) 
6. สัจจะแห่งการดาํรงอยูข่องชีวติ (existential factors) 
7. ความรู้สึกร่วม (universality) 
8. การเกิดความหวงั (installation of hope) 
9. การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น (altruism) 
10. การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม (family re-enactment) 
11. การแนะแนว (guidance) 
12. พฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) 
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 งานวิจยัของเขาเป็นท่ียอมรับและใช้เป็นตน้แบบในการศึกษาถึงปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัของนกัวจิยัต่อมา 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบาํบดั ซ่ึงไดค้รอบคลุมถึง
จาํนวนสมาชิก การจดัตั้งกลุ่ม และอนัดบัของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีสาํคญั 
 
ตารางท่ี 2  
 
ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีอยู่  3 อันดับต้นๆของกลุ่มให้การปรึกษาคนไข้นอก 

ผูว้จิยั กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน
สมาชิก 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บาํบดั 

Yalom, Tinklenberg  
& Gilula 

“Successful” clinical Out- 
patients 

N=20 I.L (Input), Catharsis,  
Cohesiveness, Self-understanding 

Rohrbeugh and  
Barteis 

9 Therapy groups 
4 personal growth groups 

N=77 Catharsis, Cohesiveness, 
I.L (Input), Self-understanding 

Butier and  
Furhriman 

Community Mental Health  
Center Out-patients 

N=68 Self-understanding, Universality, 
I.L (Input), Catharsis 

Mower University Counseling  
Service Clients 

N=25 I.L (Input), Self-understanding 
Universality, Catharsis 

Flora Tostado Community Mental Health  
Center out-patients 

N=42 Catharsis, Self-understanding 
Installation of Hope, Universality 

Butler and Fuhriman Community Mental Health  
Center Out-patients 

N=91 Self-understanding, Catharsis, 
Universality, Cohesiveness 

(ท่ีมา: ดิเรก ชยัชนะ, 2547) 
  
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นถึง 3 ปัจจยัของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบาํบดัท่ีมกัจะอยู่ใน 3 อนัดบัตน้ๆเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มคนไขน้อก (out-patients) คือความ
เขา้ใจในตนเอง (self-understanding) การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) และการเรียนรู้
ระหวา่งบุคคลโดยการให้ขอ้มูลในทางยอ้นกลบั (interpersonal leaning-input) สําหรับความผกูพนั
ภายในกลุ่ม (cohesiveness) บางคร้ังก็จะไดรั้บการจดัอนัดบัสูงจากการรับรู้ของสมาชิกดว้ยเช่นกนั 
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 การรับรู้ต่อปัจจยัการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล (interpersonal leaning-input) เก่ียวขอ้ง
กบัการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ระหว่างสมาชิกว่ามีความเขา้ใจและเรียนรู้ผลกระทบต่อ
สมาชิกคนอ่ืนและสมาชิกตอบสนองต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไร ปัจจยัการเขา้ใจตนเอง (self-
understanding) ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจในสาเหตุของพฤติกรรมของคนอ่ืนและการเขา้ใจตนเอง 
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บการให้คุณค่าสูงเพราะเก่ียวขอ้งกบั
การระบายความรู้สึกของตนเองในกลุ่ม การดาํเนินของยาโลม (Yalom, 1995) จะให้ความสําคญัอยู่
กบัปัจจุบนัขณะ (here and now)  
 จากการรวบรวมผลการศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั (therapeutic 
factors) ท่ีเกิดข้ึนในอนัดบัตน้ๆของกลุ่มพฒันาตนเอง (personal growth group) พบวา่มีอยู ่2 ปัจจยั
ท่ีมกัจะอยูใ่นอนัดบัตน้คือ ปัจจยัการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล (interpersonal leaning-input) และปัจจยั
การเขา้ใจตนเอง (self-understanding) ในขณะท่ีปัจจยัการปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) 
ไม่ไดอ้ยูใ่นอนัดบัตน้ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3   
 
ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด ล าดับสูงสุดจากการศึกษาในสมาชิกท่ีเข้ากลุ่มพัฒนาตนเอง  

ผูว้จิยั กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนสมาชิก ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึน
ในกลุ่ม 

Liebeman, Yalom and 
Miles 

Personal growth 
groups, university 

setting 

17 groups I.L (Input), 
Universality, 

Guidance, Insight 
Sherry and Hurley Personal growth 

groups, university 
setting 

N~20 I.L (input), Catharsis 

Mower Personal growth 
groups, university 

setting 

N=31 I.L (Input), Insight, 
Altruism, 

Cohesiveness 

 (ท่ีมา: ดิเรก ชยัชนะ, 2547) 
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 ดงันั้นอาจจะเป็นการยากในการท่ีจะเฉพาะเจาะจงวา่การเกิดปัจจยัการบาํบดัจะเป็น
อย่างไร ถ้าหากว่ามีความแปรปรวนเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ยาโลม (Yalom, 1995) 
ช้ีให้เห็นว่ามนัก็มีความคล้ายคลึงกันของการเกิดปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัในกลุ่ม
พัฒนาตนเอง ดังตารางท่ี  4 แสดงให้เ ห็นความสําคัญของปัจจัยความผูกพันภายในกลุ่ม 
(cohesiveness) ในกลุ่มบาํบดักลางวนั (day treatment) และกลุ่มระยะสั้น (short team group) 
 
ตารางท่ี 4  
 
ล าดับสูงสุดของปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดของการศึกษาในคนไข้โรงพยาบาลโรคจิต
และคนไข้ในโรงพยาบาล 

ผูว้จิยั กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนสมาชิก ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึน
ในกลุ่ม 

Maxmen Short-Term 
Psychiatric Hospital 

N=100 Installation of Hope, 
Cohesiveness, 

Altruism, Universality 
Butler and Fuhriman Long-Term Day 

Treatment Program 
N=28 Cohesiveness 

 (ท่ีมา: ดิเรก ชยัชนะ, 2547) 
 

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 นงคราญ ผาสุข และคณะ (2534) ศึกษาเร่ืองผลของการทําจิตบําบัดกลุ่มต่อ

พฤติกรรมของผูป่้วยจิตเวช พบวา่ การทาํจิตบาํบดักลุ่มมีผลให้ผูป่้วยเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง 
รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง (self-esteem) ผูป่้วยไดร้ะบายความคบัขอ้งใจ ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์
และความคิดเห็นช่วยในการเรียนรู้ และปรับตวัให้เขา้กบัสังคมไดดี้ข้ึน ปัญหาของผูป่้วยจิตเวชเกิด
จากการสร้างสัมพนัธภาพ แนวทางแกไ้ขคือพยายามสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีให้กบัผูป่้วย การทาํจิต
บาํบดักลุ่มมีกลไกให้ผูป่้วยเกิดความเขา้ใจตนเอง สัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มมี 3 ลกัษณะ คือ 
ระหวา่งผูป่้วยกบัผูรั้กษา ระหวา่งผูป่้วยกบัผูป่้วย และระหวา่งผูป่้วยกบักลุ่ม ทาํให้ผูป่้วยเรียนรู้การ
ปรับตวัแกไ้ขพฤติกรรมท่ีบกพร่องของตนเอง 
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 ดิเรก ชยัชนะ (2547) ศึกษาเร่ืองการเห็นคุณค่าในตนเองและการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบัดของผูเ้ข้ากลุ่มให้การปรึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มให้การปรึกษา
แบบต่อเน่ืองและกลุ่มมาราธอนซ่ึงเป็นนกัศึกษาอาสาสมคัรท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชากระบวนการ
กลุ่มของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 30 คน โดยกลุ่มตวัอย่างถูกสุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองสองกลุ่ม คือกลุ่มให้การปรึกษาแบบต่อเน่ืองและกลุ่มให้การปรึกษา
แบบมาราธอน กลุ่มให้การปรึกษาแบบต่อเน่ืองดาํเนินกลุ่มคร้ังละ 2 ชั่วโมง เป็นจาํนวน 10 คร้ัง 
โดยดาํเนิน 2 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ และกลุ่มให้การปรึกษาแบบมาราธอน
ดาํเนินการกลุ่มรูปแบบเดียวกนัเป็นเวลา 20 ชัว่โมง ติดต่อกนั 2 วนั 2 คืน สําหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบวดัการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ฉบบัผูใ้หญ่ของไรยเ์ดน และแบบสํารวจการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั 60 
ขอ้ของยาโลม โดยใช้ระเบียบวิธีการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเขา้กลุ่มให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบต่อเน่ืองและแบบ
มาราธอนมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึนสูงกว่าก่อนการเขา้กลุ่ม และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบวา่นกัศึกษาท่ีเขา้กลุ่มแบบต่อเน่ืองมีคะแนนการเห็นคุณค่า
ในตนเองเพิ่มข้ึนสูงกวา่กลุ่มควบคุม เม่ือส้ินสุดการดาํเนินกลุ่มทั้งสองแบบพบวา่ การรับรู้ต่อปัจจยั
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัในกลุ่มให้การปรึกษาแบบต่อเน่ืองและแบบมาราธอนมีความ
แตกต่างกนัตามลาํดบัความสาํคญั แต่มีปัจจยัดา้นความรู้สึกร่วม และสัจจะแห่งการดาํรงอยูข่องชีวิต 
เป็นสองปัจจยัหลกัท่ีมีคะแนนการรับรู้สูงสุดจากทั้งสองกลุ่ม และมีปัจจยัดา้นความเขา้ใจในตนเอง 
เป็นปัจจยัเดียวท่ีมีคะแนนการรับรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสอง
กลุ่มดว้ยการทดสอบที (t-test) 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

 ออสเบและโกกา (Ozbay and Goka, 1993) ไดศึ้กษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบาํบดัในกลุ่มละครบาํบดัของกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเป็นคนไขน้อกของคลินิกจิตเวช จาํนวน 10 คน ชาย 
4 คน หญิง 6 คน อายุระหวา่ง 15-20 ปี โดยการเขา้กลุ่ม 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์รวมจาํนวนคร้ังการเขา้
กลุ่ม 20 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบาํบดัของสมาชิกในกลุ่มละครบาํบดั 2) ศึกษาการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 3) ศึกษาปัจจยัการบาํบดัท่ีเกิดข้ึนตามพฒันาการของกลุ่ม โดย
แบบทดสอบท่ีใชท้ดสอบนั้นไดแ้ปลและเรียบเรียงจากปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั 60 ขอ้
ยอ่ยของยาโลม (Yalom, 1995) โดยเขียนลงในการ์ดขนาด 3x5 เซนติเมตร และให้สมาชิกในกลุ่ม



50 

ให้คะแนนจากการรับรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม ระดบัคะแนนคือ 1-7 คะแนน โดย 1 
คะแนนหมายถึงรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด และ 7 คะแนนหมายถึงรู้สึกวา่เป็นประโยชน์มาก
ท่ีสุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน(analysis of variance) ผลการวิจยั
พบวา่ หลงัจากทาํกลุ่มคร้ังท่ี 10 ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีสําคญัของกลุ่มคือ ความ
เขา้ใจในตนเอง การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม และสัจจะแห่งการดาํรงอยูข่องชีวิต 
ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัในเพศชาย คือความรู้สึกร่วม การเกิดความหวงั และสัจจะ
แห่งการดาํรงอยู่ของชีวิต ส่วนในเพศหญิง คือ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการทบทวนถึงประสบการณ์จาก
ครอบครัวเดิม ความเขา้ใจในตนเอง และสัจจะแห่งการดาํรงอยู่ของชีวิต เม่ือพิจารณาหลงัจากทาํ
กลุ่มคร้ังท่ี 20 พบวา่ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิมสาํคญัท่ีสุด 

 McLeod and Ryan (1993) ไดศึ้กษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัในกลุ่ม
ผูป่้วยหญิงสูงอายุ โดยการสัมภาษณ์ผูป่้วยนอกท่ีเขา้ร่วมกลุ่มบาํบดัจาํนวน 8 ราย เป็นเพศหญิง มี
อายุเฉล่ีย 55 ปี ถึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้ากลุ่มบาํบดั และใช้เทคนิค Q-sort ในการ
วเิคราะห์และจดัลาํดบัคะแนน ผลการศึกษาพบวา่ 5 ปัจจยัท่ีผูป่้วยใหค้ะแนนวา่เป็นประโยชน์สูงสุด 
5 อนัดบัตน้ๆ คือ สัจจะแห่งการดาํรงอยู่ของชีวิต ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม การเกิดความหวงั 
ความรู้สึกร่วม และการปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดัน ในขณะเดียวกันปัจจัยการทบทวนถึง
ประสบการณ์จากครอบครัวเดิม พฤติกรรมเลียนแบบ และการเขา้ใจตนเองเป็นปัจจยัท่ีผูป่้วยเห็นวา่
มีความสาํคญันอ้ย 

 โลเวทท์และโลเวทท์ (Lovett and Lovett, 1991) ได้ศึกษาปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัในกลุ่มคนไขท่ี้ติดแอลกอฮอล ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั คือ  

1. ศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัต่อชนิดของ
กลุ่มและพฒันาการของกลุ่ม 
3. ศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัจากการรับรู้ของผูน้าํกลุ่ม 

 จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 70 คน เป็นคนไขใ้น ซ่ึงมีประสบการณ์การเขา้กลุ่มบาํบดั
จากการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัของกลุ่มผูติ้ดแอลกอฮอล์ท่ีสําคญั
คือ ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding) สัจจะแห่งการดาํรงอยูข่องชีวิต (existential factors) และ
ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) และสมาชิกในกลุ่มรับรู้ว่าการเลียนแบบพฤติกรรม 
(identification) และการแนะแนว (guidance) มีประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่มนอ้ยท่ีสุด 
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 2. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัของสมาชิกและผูน้ํากลุ่มมี
ความสัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะปัจจยัความเขา้ใจในตนเอง (self-understanding) และสัจจะแห่งการ
ดาํรงอยูข่องชีวติ (existential factors) 

 คิวลิแกนและมูลลิสัน (Kivlighan and Mullison, 1988) ไดศึ้กษาปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีเกิดจากการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้การปรึกษาต่อพฒันาการของกลุ่ม
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนในวิชาจิตวิทยา จาํนวน 18 คน เพศ
หญิง 13 คน เพศชาย 5 คน อายุ 20-32 ปี โดยเขา้กลุ่ม 1 ชัว่โมง 30 นาที จาํนวน 11 คร้ัง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัคือ Critical Incident Questionnaire โดยพฒันาไปสู่ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บาํบดัท่ีศึกษาไวโ้ดยยาโลม ในการวิจยัไดแ้บ่งกลุ่มของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัไว ้3 
กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มด้านความคิด (cognitive) ประกอบด้วย การเขา้ใจตนเอง การเรียนรู้
ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม การแนะแนว และความรู้สึกร่วม  

2. กลุ่มด้านพฤติกรรม (behavior) ประกอบด้วย การเปิดเผยตนเอง การเรียนรู้
ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม และการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 

3. กลุ่มดา้นความรู้สึก (affective) ประกอบด้วย การยอมรับ การเกิดความหวงั 
และการปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั 
 การใชแ้บบทดสอบ Check List of Interpersonal Transaction (CLOIT) ในการแยก
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดา้นการสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น (afflictive) และการไม่เป็นมิตรภาพกบั
ผูอ่ื้น (non-afflictive) ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัของกลุ่มดา้นความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม ไม่มีความแตกต่างกนั 

2. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัระหว่างเพศหญิงและชายไม่มี
ความแตกต่างกนั 

3. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพต่อการพฒันาการกลุ่มมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงพบว่าในการทาํกลุ่มคร้ังท่ี 1-5 ความรู้สึกร่วม (universality) และกลุ่มดา้น
ความคิด (cognitive factors) มีการรับรู้สูงสุด ในคร้ังท่ี 6-11 พบว่าการเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
(interpersonal learning) และกลุ่มดา้นพฤติกรรม (behavior factors) มีการรับรู้สูงสุด 

4. การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
คือ บุคลิกภาพด้านการสร้างมิตรภาพกับผูอ่ื้น (afflictive) และไม่เป็นมิตรภาพกับผูอ่ื้น (non-
afflictive) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัโดยสมาชิกท่ีมีบุคลิกภาพดา้นการสร้างมิตรภาพกบั
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ผูอ่ื้น (afflictive) จะรับรู้ปัจจยั การเขา้ใจในตนเองสูง (self-understanding) ในขณะท่ีสมาชิกท่ีมีการ
ไม่เป็นมิตรภาพกบัผูอ่ื้น (non-afflictive) จะมีการรับรู้ต่อปัจจยัการเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อการ
ทดลองพฤติกรรมใหม่ (interpersonal learning (output)) การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 
(altruism) และการเปิดเผยตนเอง (self-disclosure) 

5. ความรู้สึกร่วม (universality) เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนตลอดการทาํกลุ่ม
บาํบดั 

 ซิดนียแ์ละเจเนท (Bloch S and Reibstein J, 1980) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปัจจยั
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบาํบดัระยะยาวระหวา่งผูป่้วยและนกับาํบดั โดยใน
ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติในระบบประสาทหรือบุคลิกภาพ จาํนวน 33 ราย เพศ
ชาย 18 ราย เพศหญิง 15 ราย มีอายุเฉล่ีย 27 ปี ทั้ งผูป่้วยและนักบาํบดัมีการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบาํบดัท่ีตรงกนัคือ การเขา้ใจตนเอง เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด รองลงมาการเปิดเผย
ตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ปัจจยัระหวา่งผูป่้วยและนกั
บาํบดัพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยไดแ้บ่งปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบาํบดั 
10 ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม หมายถึงปัจจยัท่ีเนน้การกระทาํ ไดแ้ก่ การเปิดเผยตนเอง การ
เรียนรู้ระหว่างบุคคล และการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น ดา้นองค์ความรู้ หมายถึงปัจจยัท่ีเน้น
ความเขา้ใจความเครียด ไดแ้ก่ การเขา้ใจตนเอง การแนะแนว และความรู้สึกร่วม และดา้นอารมณ์ 
เป็นด้านท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ได้แก่ การยอมรับ การเกิดความหวงั และการ
ปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั ในกลุ่มของนกับาํบดัพบวา่จะให้ความสําคญัดา้นพฤติกรรมมากกว่า
ดา้นองคค์วามรู้ ซ่ึงกลบักนักบัผูป่้วยท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นองคค์วามรู้มากกวา่พฤติกรรม และในดา้น
อารมณ์ทั้งนกับาํบดัและผูป่้วยใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ในอาสาสมัครผูป่้วยจิตเวชท่ีเข้าร่วมกลุ่ม

กิจกรรมบ าบดัระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) 

 n = 
2)(1 eN

N


         = 

2)1.0(931

93


       = 48.2 

  ดงันั้นไดจ้  านวนอาสาสมคัรจ านวน 48 ราย เป็นการประเมินตนเองของผูป่้วยโดย
ใชแ้บบสอบถามท่ีประกอบดว้ยแบบส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบส ารวจการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดั 60 ขอ้ยอ่ยของยาโลม หลงัจากผูป่้วยไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 

 ประชากร: ผูป่้วยจิตเวชท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ (ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัตั้งแต่เดือนตุลา 2555 ถึง เดือนตุลาคม 2556 จ  านวน
ทั้งส้ิน 93 ราย) 

 กลุ่มตวัอย่าง: ผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัผูป่้วยนอกจิตเวชทุกคน 
(จ านวน 53 ราย) 

 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง: เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ เป็นผูป่้วยจิต
เวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัทุกคนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป พูดคุยรู้เร่ือง มีสมาธิเพียงพอ ควบคุมตวัเองได้ และยินดีให้ความร่วมมือใน
การศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามแบบตอบเอง ประกอบดว้ย 1) แบบส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคล 2) แบบ

ส ารวจการรับการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 60 ขอ้ยอ่ยของยาโลมซ่ึงแปลและเรียบ

เรียงโดยดิเรก ชยัชนะ (2547) ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ลกัษณะแบบส ารวจ เป็นแบบส ารวจการรับรู้จากประสบการณ์การเขา้กลุ่มของ

ผูป่้วย โดยท่ีผูต้อบจะพิจารณาขอ้ความแลว้ทบทวนประสบการณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม

บ าบดัวา่ขอ้ความน้ีมีประโยชน์หรือช่วยเหลือต่อตวัเองในระหวา่งอยูใ่นกลุ่มบ าบดัมากนอ้ยเพียงใด 

จากนั้นพิจารณาใหค้ะแนน โดยมีระดบัคะแนนดงัน้ี 

 7 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์มากท่ีสุดหรือช่วยเหลือมากท่ีสุด 

 6 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์มากหรือช่วยเหลือมาก 

5 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์ค่อนขา้งมากหรือช่วยเหลือค่อนขา้งมาก 

4 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือ 

3 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ยหรือช่วยเหลือนอ้ย 

2 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ยมากหรือช่วยเหลือนอ้ยมาก 

1 คะแนน หมายถึง รู้สึกวา่เป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุดหรือช่วยเหลือนอ้ยท่ีสุด 

 ตัวอย่างแบบส ารวจการรับรู้ ปัจจัย ส่ง เสริมประสิทธิภาพการบ าบัดจาก

ประสบการณ์ของตนเองท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้กลุ่มบ าบดั 

 

ขอ้ความ 
ระดบัการใหค้ะแนน 

7 6 5 4 3 2 1 
 1 การอยูใ่นกลุ่มเปรียบเสมือนการอยูใ่นครอบครัว แต่คร้ังน้ี
เป็นครอบครัว (สมาชิกกลุ่ม) ท่ีช่วยใหฉ้นัยอมรับและเขา้ใจ
ครอบครัวเดิมของฉนัมากข้ึน 

X 

            
2 เหมือนยกภูเขาออกจากอก 

 
X 

 
        

3 ฉนัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม X 
 

          
4 สมาชิกในกลุ่มแนะน าฉนัเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัต่อบุคคลท่ี
ส าคญัในชีวติ     

X 
        

5 ฉนัไดเ้รียนรู้วา่การท่ีฉนัชอบหรือไม่ชอบใครบางคนนั้น อาจ
มาจากสาเหตุของประสบการณ์ในอดีตของฉนักบัใครบางคนท่ี
ยงัคงคา้งอยูใ่นจิตใจฉนั     

X 
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 2. การสรุปค่าคะแนน ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยั จะ

ประกอบไปด้วยข้อย่อย 5 ข้อ โดยแต่ละข้อของปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดจะ

ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยๆดงัน้ี 

 ปัจจัยท่ี 1 การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม (interpersonal 

learning-input) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยท่ี 21,27,36,42 และ 56 

 ปัจจยัท่ี 2 การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-

output) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยท่ี 12,23,33,49 และ 58 

 ปัจจยัท่ี 3 การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดัน (catharsis) ประกอบด้วยข้อย่อยท่ี 

2,10,25,48 และ 52 

 ปัจจยัท่ี 4 ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) ประกอบด้วยขอ้ย่อยท่ี 

3,13,17,43 และ 50 

 ปัจจัยท่ี 5 ความเข้าใจตนเอง  (self-understanding) ประกอบด้วยข้อย่อยท่ี 

5,11,44,51 และ 59 

 ปัจจยัท่ี 6 สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต (existential factors) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ย

ท่ี 6,29,31,46 และ 55 

 ปัจจยัท่ี 7 ความรู้สึกร่วม (universality) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยท่ี 9,26,30,39 และ 45 

 ปัจจยัท่ี 8 การเกิดความหวงั (installation of hope) ประกอบด้วยขอ้ย่อยท่ี 

15,24,37,47 และ 57 

 ปัจจยัท่ี 9 การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น (altruism) ประกอบด้วยขอ้ย่อยท่ี 

8,19,34,40 และ 54 

 ปัจจยัท่ี 10 การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม (family re-enactment) 

ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยท่ี 1,22,16,38 และ 60 

 ปัจจยัท่ี 11 การแนะแนว (guidance) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยท่ี 4,14,20,32 และ 41 

 ปัจจัยท่ี 12 พฤติกรรมการเลียนแบบ  (identification) ประกอบด้วยข้อย่อยท่ี 

7,18,28,35 และ 53 
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 โดยในแต่ละปัจจยัจะน าคะแนนรวมของขอ้ยอ่ยทั้ง 5 ขอ้ มาจดัล าดบัคะแนนเฉล่ีย

ของแต่ละปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยั จากล าดบัคะแนนสูงสุดไปยงัคะแนน

ต ่าสุด 

  โดยทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
 1) ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ อาจารยแ์พทย ์(จิตแพทย)์ พยาบาลจิตเวช และ

อาจารยผ์ูส้อนจิตวิทยา พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้(wording) ความชดัเจน 
ความครบถว้นของขอ้ค าถาม และใช้ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามหรือค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC: Index of item objective congruence) มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงขอ้ค าถาม ซ่ึงจากการค านวณหาค่า IOC ไดค้่า IOC = 0.97        

 2) ทดสอบความเป็นปรนยัของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการ
ปรับปรุงขา้งตน้มาทดลองให้ผูป่้วยจิตเวชท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลจ านวน 15 ราย อ่านขอ้
ค าถามทั้งหมด ผลคือทุกคนเขา้ใจตรงกนัทั้งผูว้จิยัและผูต้อบแบบสอบถาม  

 3) เน่ืองจากแบบสอบถามเป็น rating scale จึงน ามาหาค่าความเท่ียง โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.97  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ผูป่้วยเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. (ปกติกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัจะจดัถึงเวลา 12.00 น. แต่เน่ืองจากผูว้จิยัขอเวลา 30 นาที ส าหรับเก็บขอ้มูลงานวจิยั) 
 2) ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูป่้วยจิตเวชท่ีมาเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัเม่ือเสร็จส้ิน
การท ากิจกรรมในแต่ละวนั หากผูป่้วยยินดีให้ความร่วมมือ ผูว้ิจยัจึงแจกแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
เตรียมไวใ้หก้บัผูป่้วย  
 3) การพิทักษ์สิทธ์ิผูป่้วย การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 (เลขท่ี 56-476-03-9) 
 4) ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจยั ความเส่ียง ผลประโยชน์และสิทธิ
ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมโดยความสมคัรใจ  
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 5) ผูว้ิจยัอ่านขอ้ค าถามทีละขอ้ให้ผูป่้วยฟังพร้อมทั้งสังเกตการตอบค าถามของ
ผูป่้วย เม่ือเสร็จส้ินทุกข้อค าถามผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมกลับทนัทีพร้อมกับใบยินยอมขอใช้ข้อมูล 
(inform consent) ผูว้จิยัตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 6) เม่ือได้ผลการวิจยั ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้ไปอภิปรายร่วมกันกับผูป้ฏิบัติงานกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดั เพื่อวเิคราะห์และหาแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงกลุ่มกิจกรรมบ าบดัต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม R โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการเขา้
กลุ่มกิจกรรมบ าบดั และคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั ใช้สถิติพรรณนา 
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 แสดงล าดบัการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่ม
กิจกรรมบ าบดั 

 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ าบดัของผูป่้วยกับตวัแปรท่ีศึกษาด้วยสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปรมากกวา่ 
2 กลุ่มข้ึนไป 

 อภิปรายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดในกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดั ในกลุ่มผูป่้วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดงันั้นการน าเสนอขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 
ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั 
ตอนท่ี 3 การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
ตอนท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดักบัเพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความรุนแรงของโรค และความถ่ีของ
การเขา้กลุ่ม 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีจ านวนทั้งส้ิน 53 ราย เป็นเพศชาย 19 
ราย (ร้อยละ 35.8) เพศหญิง 34 ราย (ร้อยละ 64.2) มีอายุเฉล่ีย 41.2 ปี (SD=13.4) ผูป่้วยส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 30-50 ปี (ร้อยละ 49.1) สถานภาพการสมรสเป็นโสด 37 ราย (ร้อยละ69.8) ผูป่้วยเกือบ
คร่ึงจบการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ร้อยละ  47.2) ผูป่้วยไม่มีโรคประจ าตวัทางกาย
จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 86.8) ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคจิตเภท (schizophrenia) และโรคอารมณ์
แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) (ร้อยละ 43.4 เท่ากนั) ผูป่้วยประเมินตนเองวา่มีความรุนแรง
ของโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 21 ราย (ร้อยละ 54.7)โดยมีพ่อแม่เป็นผูดู้แลหลกั 23 ราย (ร้อยละ 
43.4) (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5  
 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=53) 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน ร้อยละ  ลกัษณะทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
19 
34 

 
35.8 
64.2 

 โรคประจ าตวัทางกาย 
ไม่มี 

มี 

 
46 
7 

 
86.8 
13.2 

       
อาย ุ(ปี)  M (SD) 

≤30 
30-50 

>50 

     41.2 (13.4) 
12 
26 
15 

 
22.6 
49.1 
28.3 

 สถานภาพการสมรส 
โสด 

คู่/แต่งงาน 
หยา่/หมา้ย 

 
37 
12 
4 

 
69.8 
22.6 
7.5 

 
ระดบัการศึกษา 

ไม่ไดเ้รียน 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
 
ผูดู้แลหลกั 

พอ่/แม่ 
พี่/นอ้ง 

สามี/ภรรยา 
บุตร 
ญาติ 

 
 

4 
5 

19 
25 

 
 

23 
15 
9 
5 
1 

 
 

7.5 
9.4 

35.9 
47.2 

 
 

43.4 
28.3 
17.0 
9.4 
1.9 

  
ความรุนแรงของโรค 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 

ปานกลาง 
มาก 

 
โรคประจ าตวัทางจิตเวช 

โรคอารมณ์แปรปรวน
สองขั้ว 

โรคจิตเภท 
โรคซึมเศร้า 

โรคการกินผดิปกติ 

 
 

12 
17 
21 
3 
 
 
 

23 
23 
6 
1 

 
 

22.6 
32.1 
39.6 
5.7 

 
 
 

43.4 
43.4 
11.3 
1.9 

 
ตอนที ่2 พฤติกรรมการเข้ากลุ่มกจิกรรมบ าบัด 

 ผู ้ป่วยจิตเวชท่ีเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบัด จ านวน 53 ราย มีผู ้ป่วยเข้ากลุ่ม
กิจกรรมบ าบัดเป็นคร้ังแรก จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 20.8) เม่ือสืบค้นข้อมูลการเข้ากลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัส าหรับผูป่้วยท่ีเคยเขา้ร่วมแลว้พบวา่ผูป่้วยมีจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมโดยเฉล่ีย 15.2 คร้ัง 
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(SD=23.6) และพิจารณาแบ่งกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัตามเกณฑ์ของยาโลม (Yalom, 
1995) โดยแบ่งเป็นผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมนอ้ยกวา่ 13 คร้ัง จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 66.1) และผูป่้วยท่ีเขา้
ร่วม 13 คร้ังข้ึนไป จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 33.9) (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  
 
พฤติกรรมการเข้ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด (n=53) 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
การเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 

ไม่เคยเขา้ร่วม คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก 
เคยเขา้ร่วม 

 
11 
42 

 
20.8 
79.2 

   
ความถ่ีของการเขา้กลุ่ม 

 M (SD) 
Mdn (Min-Max) 

 
15.2 (23.6) 
7 (1-122) 

  
ความถ่ีของการเขา้กลุ่ม (ตามเกณฑ)์*  

เขา้ร่วมนอ้ยกวา่ 13 คร้ัง 
เขา้ร่วม 13 คร้ังข้ึนไป 

35 
18 

66.1 
33.9 

* ตามเกณฑข์องยาโลม (Yalom, 1995) 
 
ตอนที ่3 การรับรู้ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัด 

 การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีผูป่้วยมีประสบการณ์สูงสุด 5 
อนัดบัแรก คือ การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีได้รับจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 
คะแนนเฉล่ีย 29.5 (SD=4.3) สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต (existential factors) คะแนนเฉล่ีย 29.3 
(SD=3.9) การเกิดความหวงั (installation of hope) คะแนนเฉล่ีย 29.2 (SD=4.2) ความรู้สึกร่วม 
(universality) คะแนนเฉล่ีย 29.0 (SD=4.6) และความรู้สึกผูกพันภายในกลุ่ม (cohesiveness) 
คะแนนเฉล่ีย 28.9 (SD=4.3) และปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ความเขา้ใจในตนเอง (self-understanding) คะแนนเฉล่ีย 27.2 (SD=4.8) (ตารางท่ี 7) 
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 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีส าคญัสูงสุดต่อสมาชิกกลุ่มกิจกรรมบ าบดั มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ฉนัไดเ้รียนรู้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (M=6.2) 
2. ฉนัตระหนกัดีวา่ทา้ยท่ีสุดแลว้คนเราไม่สามารถหนีความเจบ็ปวดและความตาย

ไปได ้(M=6.2) 
3. เม่ือฉนัเห็นคนอ่ืนดีข้ึน ส่งผลใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัฉนั (M=6.0) 
4. ฉนัเรียนรู้วา่ฉนัไม่แตกต่างจากคนอ่ืน ซ่ึงท าใหฉ้นัรู้สึกวา่ฉนัก็เป็นมนุษยปุ์ถุชน

คนหน่ึง (M=6.1) 
5. ฉนัไดรั้บการยอมรับและเพื่อนเขา้ใจในส่ิงท่ีฉนัเป็น (M=6.1) 
6. ฉนัไดรั้บค าปรึกษา-แนะน าจากสมาชิกท่ีฉนัสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั

ได ้เช่นการกินยา การดูแลสุขภาพของตวัเอง เป็นตน้ (M=6.0) 
7. การอยูใ่นกลุ่มช่วยใหฉ้นัเขา้ใจวา่ชีวติของฉนัเติบโตมาอยา่งไร (M=5.9) 
8. ฉนัสามารถพดูถึงส่ิงท่ีรบกวนจิตฉนัแทนท่ีจะเก็บง าเอาไว ้(M=5.8) 
9. ฉนัไดเ้รียนรู้ทกัษะท่ีจะส่ือสารกบัคนอ่ืน (M=5.8) 
10. ฉนัรู้สึกภูมิใจในตนเองมากข้ึนเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น (M=5.9) 
11. ฉนัช่ืนชมและแสดงพฤติกรรมตามอยา่งผูน้ ากลุ่ม (M=5.9) 
12. ฉนัคน้พบและยอมรับบางส่วนของฉนัท่ีไม่เคยรู้/ไม่เคยยอมรับมาก่อน (M=5.7) 
เม่ือพิจารณาถึงขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีส าคญันอ้ยท่ีสุดต่อสมาชิกกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 

มีดงัต่อไปน้ี 
1. ฉนัสามารถฝึกแกปั้ญหาของฉนักบัสมาชิกบางคนภายในกลุ่ม (M=5.7) 
2. ฉนัตระหนกัดีวา่ฉนัจะสนิทสนมกบัผูอ่ื้นมากเพียงไร ในทา้ยท่ีสุดฉนัก็ตอ้ง

เผชิญชีวิตดว้ยตนเอง (M=5.6) 
3. ฉนัสังเกตเห็นสมาชิกคนอ่ืนแกปั้ญหาของเขาท่ีคลา้ยคลึงฉนัไดส้ าเร็จ (M=5.7) 
4. ฉนัไดเ้รียนรู้วา่คนอ่ืนก็มีพอ่แม่และภูมิหลงัท่ีไม่ค่อยมีความสุขหรือสับสน

วุน่วายเหมือนกนั (M=5.4) 
5. ฉนัสามารถเล่าเร่ืองท่ีน่าอบัอายใหผู้อ่ื้นรู้และยงัไดก้ารยอมรับจากกลุ่ม 

(M=5.5) 
6. สมาชิกในกลุ่มบอกฉนัวา่ฉนัควรท าอยา่งไร (M=5.5) 
7. การอยูใ่นกลุ่มเปรียบเสมือนการอยูใ่นครอบครัว แต่คร้ังน้ีเป็นครอบครัว 

(สมาชิกกลุ่ม) ท่ีช่วยใหฉ้นัยอมรับและเขา้ใจครอบครัวเดิมของฉนัมากข้ึน (M=5.4) 
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8. ฉนัสามารถแสดงความรู้สึกในดา้นลบและดา้นบวกต่อสมาชิกในกลุ่ม (M=5.4) 
9. สมาชิกในกลุ่มช้ีใหเ้ห็นถึงนิสัยหรือพฤติกรรมบางอยา่งของฉนัท่ีรบกวนผูอ่ื้น 

(M=5.1) 
10. ฉนัคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นจนลืมเร่ืองของตนเอง (M=4.9) 
11. ฉนัน ารูปแบบหรือแนวทางการแสดงออกของสมาชิกกลุ่มบางคนมาเป็น

แบบอยา่งใหต้นเอง (M=5.3) 
12. ฉนัไดเ้รียนรู้วา่การท่ีฉนัชอบหรือไม่ชอบใครบางคนนั้น อาจมาจากสาเหตุของ

ประสบการณ์ในอดีตของฉนักบัใครบางคนท่ียงัคงคา้งอยูใ่นจิตใจของฉนั (M=5.1) 
 

ตารางท่ี 7  
 
คะแนนการรับรู้ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดของผู้ป่วยท่ีเข้ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด 
(เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด-ต า่สุด) (n=53) 

ล าดบั
ท่ี 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบ าบดั  

คะแนนเฉล่ีย 
M ± SD 

ค่าสูงสุด
-ต ่าสุด 

ขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีมีคะแนน
สูงสุด-ต ่าสุด (คะแนนเฉล่ีย) 

1 การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อ
ส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 
(interpersonal learning-
output) 

29.5 ± 4.3 17-35 1.ฉนัไดเ้รียนรู้การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นผา่นการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (6.2) 
2.ฉนัสามารถฝึกแกปั้ญหาของ
ฉนักบัสมาชิกบางคนภายใน
กลุ่ม (5.7) 

     
2 สัจจะแห่งการด ารงอยูข่อง

ชีวติ(existential factors)   
29.3 ± 3.9 18-35 1.ฉนัตระหนกัดีวา่ทา้ยท่ีสุด

แลว้คนเราไม่สามารถหนีความ
เจบ็ปวดและความตายไปได ้
(6.2) 
2. ฉนัตระหนกัดีวา่ฉนัจะสนิท
สนมกบัผูอ่ื้นมากเพียงไร ใน
ทา้ยท่ีสุดฉนัก็ตอ้งเผชิญชีวิต
ดว้ยตนเอง (5.6) 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบ าบดั  

คะแนนเฉล่ีย 
M ± SD 

ค่าสูงสุด
-ต ่าสุด 

ขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีมีคะแนน
สูงสุด-ต ่าสุด (คะแนนเฉล่ีย) 

3 การเกิดความหวงั  
(installation of hope) 

29.2 ± 4.2 16-35 1.เม่ือฉนัเห็นคนอ่ืนดีข้ึน ส่งผล
ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัฉนั 
(6.0) 
2.ฉนัสังเกตเห็นสมาชิกคนอ่ืน
แกปั้ญหาของเขาท่ีคลา้ยคลึง
ฉนัไดส้ าเร็จ (5.7) 

     
4 ความรู้สึกร่วม 

(universality) 
29.0 ± 4.6 14-35 1.ฉนัเรียนรู้วา่ฉนัไม่แตกต่าง

จากคนอ่ืน ซ่ึงท าใหฉ้นัรู้สึกวา่
ฉนัก็เป็นมนุษยปุ์ถุชนคนหน่ึง 
(6.1) 
2.ฉนัไดเ้รียนรู้วา่คนอ่ืนก็มีพอ่
แม่และภูมิหลงัท่ีไม่ค่อยมี
ความสุขหรือสับสนวุน่วาย
เหมือนกนั (5.4) 

     
5 ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 

(cohesiveness) 
28.9 ± 4.3 18-35 1. ฉนัไดรั้บการยอมรับและ

เพื่อนเขา้ใจในส่ิงท่ีฉนัเป็น 
(6.1) 
2.ฉนัสามารถเล่าเร่ืองท่ีน่าอบั
อายใหผู้อ่ื้นรู้และยงัไดก้าร
ยอมรับจากกลุ่ม (5.5) 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบ าบดั  

คะแนนเฉล่ีย 
M ± SD 

ค่าสูงสุด
-ต ่าสุด 

ขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีมีคะแนน
สูงสุด-ต ่าสุด (คะแนนเฉล่ีย) 

6 การแนะแนว  
(guidance) 

28.8 ± 3.8 17-35 1.ฉนัไดรั้บค าปรึกษา-แนะน า
จากสมาชิกท่ีฉนัสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
เช่นการกินยา การดูแลสุขภาพ
ของตวัเอง เป็นตน้ (6.0) 
2.สมาชิกในกลุ่มบอกฉนัวา่ฉนั
ควรท าอยา่งไร (5.5) 

     
7 การทบทวนถึงประสบการณ์

จากครอบครัวเดิม (family re-
enactment) 

28.6 ± 4.9 8-35 1.การอยูใ่นกลุ่มช่วยใหฉ้นั
เขา้ใจวา่ชีวติของฉนัเติบโตมา
อยา่งไร (5.9) 
2.การอยูใ่นกลุ่มเปรียบเสมือน
การอยูใ่นครอบครัว แต่คร้ังน้ี
เป็นครอบครัว ท่ีช่วยใหฉ้นั
ยอมรับและเขา้ใจครอบครัว
เดิมของฉนัมากข้ึน (5.4) 

     
8 การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี

กดดนั (catharsis) 
28.5 ± 5.0 12-35 1.ฉนัสามารถพดูถึงส่ิงท่ี

รบกวนจิตฉนัแทนท่ีจะเก็บง า
เอาไว ้(5.8) 
2.ฉนัสามารถแสดงความรู้สึก
ในดา้นลบและดา้นบวกต่อ
สมาชิกในกลุ่ม (5.4) 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบ าบดั  

คะแนนเฉล่ีย 
M ± SD 

ค่าสูงสุด
-ต ่าสุด 

ขอ้ยอ่ยแต่ละปัจจยัท่ีมีคะแนน
สูงสุด-ต ่าสุด (คะแนนเฉล่ีย) 

9 การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม 
(interpersonal learning-
input) 

28.2 ± 4.4 17-35 1.ฉนัไดเ้รียนรู้ทกัษะท่ีจะ
ส่ือสารกบัคนอ่ืน (5.8) 
2.สมาชิกในกลุ่มช้ีใหเ้ห็นถึง
นิสัยหรือพฤติกรรมบางอยา่ง
ของฉนัท่ีรบกวนผูอ่ื้น (5.1) 

     
10 การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ

ผูอ่ื้น (altruism)   
27.9 ± 5.0 11-35 1.ฉนัรู้สึกภูมิใจในตนเองมาก

ข้ึนเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น (5.9) 
2.ฉนัคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นจนลืม
เร่ืองของตนเอง (4.9) 

     
11 พฤติกรรมการเลียนแบบ

(identification) 
27.7 ± 4.6 16-35 1.ฉนัช่ืนชมและแสดง

พฤติกรรมตามผูน้ ากลุ่ม (5.9) 
2.ฉนัน ารูปแบบหรือแนว
ทางการแสดงออกของสมาชิก
กลุ่มบางคนมาเป็นแบบอยา่ง
ใหต้นเอง (5.3) 

     
12 ความเขา้ใจตนเอง  

(self-understanding) 
27.2 ± 4.8 13-35 1.ฉนัคน้พบและยอมรับ

บางส่วนของฉนัท่ีไม่เคยรู้
หรือไม่เคยยอมรับมาก่อน(5.7) 
2.ฉนัไดเ้รียนรู้วา่การท่ีฉนัชอบ
หรือไม่ชอบใครบางคนนั้น 
อาจมาจากสาเหตุของ
ประสบการณ์ในอดีตของฉนั
กบัใครบางคนท่ียงัคงคา้งอยูใ่น
จิตใจของฉนั (5.1) 
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ตอนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดับความรุนแรงของโรค และความถีข่องการเข้ากลุ่ม 
 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดักบัเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความรุนแรงของโรค และความถ่ี
ของการเขา้กลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัตารางท่ี 8-14 
 
ตารางท่ี 8 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับเพศ (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

ชาย หญิง t(51) p-value 
M SD M SD 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม  

28.8 4.8 27.9 4.1 0.67 .50 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากกลุ่ม 

29.7 4.8 29.4 4.0 0.28 .78 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

28.1 5.6 28.8 4.7 -0.45 .65 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 28.8 4.5 28.9 4.2 -0.06 .95 
       
ความเขา้ใจตนเอง 28.1 5.2 26.7 4.6 1.03 .30 
       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  29.6 4.0 29.1 3.9 0.43 .67 
       
ความรู้สึกร่วม  28.8 4.9 29.1 4.4 -0.20 .84 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

ชาย หญิง t(51) p-value 
M SD M SD 

การเกิดความหวงั  29.5 4.8 29.0 3.8 0.44 .66 
       
การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

28.8 3.7 27.3 5.6 1.03 .30 

       
การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

29.2 5.1 28.3 4.8 0.63 .53 

       
การแนะแนว 28.8 4.3 28.9 3.4 -0.11 .91 
       
พฤติกรรมการเลียนแบบ 27.6 5.2 27.8 4.2 -0.14 .89 
       
  
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูป่้วยเพศชายและหญิงมีการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
บ าบดัในการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p> .05) นัน่แสดง
วา่ตวัแปรเพศไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
 
ตารางท่ี 9  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับกลุ่มอาย ุ(n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

แหล่ง df SS MS F p-value 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

38.9 
954.9 
993.8 

19.4 
19.1 

1.02 .37 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

แหล่ง df SS MS F p-value 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิง
ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

6.6 
944.7 
951.3 

3.3 
18.9 

0.17 .84 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

22.4 
1312.8 
1335.2 

11.2 
26.2 

0.43 .65 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

9.8 
941.6 
951.4 

4.8 
18.8 

0.26 .77 

       
ความเขา้ใจตนเอง ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

31.1 
1183.0 
1214.1 

15.5 
23.6 

0.66 .52 

       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

15.6 
796.7 
812.3 

7.8 
15.9 

0.49 .61 

       
ความรู้สึกร่วม  ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

11.6 
1076.4 
1088.0 

5.7 
21.5 

0.27 .77 

       
การเกิดความหวงั  ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

15.4 
884.7 
900.1 

7.7 
17.7 

0.43 .65 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

แหล่ง df SS MS F p-value 
      

การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

56.8 
1256.5 
1313.3 

28.4 
25.1 

1.13 .33 

       
การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

27.6 
1209.2 
1236.8 

13.8 
24.2 

0.57 .56 

       
การแนะแนว ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

13.6 
722.5 
736.1 

6.8 
14.4 

0.47 .63 

       
พฤติกรรมการเลียนแบบ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

12.6 
1084.6 
1097.2 

6.3 
21.7 

0.29 .75 

       
 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูป่้วยในแต่ละช่วงอายุ (นอ้ยกวา่ 30 ปี 30-50 ปี และมากกวา่ 
50 ปี) มีการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพบ าบดัในการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยัไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (p> .05) แสดงว่าตวัแปรอายุไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดั 
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ตารางท่ี 10  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับสถานภาพสมรส (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

โสด/หมา้ย คู่อยูด่ว้ยกนั t(51) p-value 
M SD M SD 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม  

28.4 4.3 27.6 4.7 0.52 .61 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากกลุ่ม 

29.4 4.1 30.0 4.8 -0.45 .65 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

28.4 5.0 29.0 5.4 -0.36 .72 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 28.8 4.3 28.9 4.1 -0.03 .98 
       
ความเขา้ใจตนเอง 27.1 5.0 27.4 4.2 -0.18 .85 
       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  29.0 4.2 30.0 2.9 -0.73 .46 
       
ความรู้สึกร่วม  28.8 4.6 29.4 4.5 -0.39 .69 
       
การเกิดความหวงั  29.0 4.1 29.6 4.5 -0.37 .71 
       
การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

27.3 5.4 29.8 2.5 -2.25 .03* 

       
การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

28.7 4.7 28.2 5.4 0.33 .73 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

โสด/หมา้ย คู่อยูด่ว้ยกนั t(51) p-value 
M SD M SD   

การแนะแนว 29.0 3.6 28.3 4.3 0.55 .58 
       
พฤติกรรมการเลียนแบบ 27.4 4.6 28.6 4.5 -0.82 .41 
       
*p-value < 0.05 

  
 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูป่้วยท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นคู่สมรสท่ีอยู่ดว้ยกนั มีการ

รับรู้ปัจจยัการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นสูงกวา่ผูป่้วยท่ีมีสถานภาพสมรสโสดและหมา้ยอยา่งมี
นยัส าคญั (p=.03) ส่วนความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

 
ตารางท่ี 11  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับระดับการศึกษา (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

มธัยมศึกษา 
และต ่ากวา่ 

อนุปริญญา/ 
ปริญญาตรี 

t(51) p-value 

M SD M SD 
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม  

27.5 3.6 28.8 5.1 -0.87 .38 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากกลุ่ม 

29.1 4.2 29.9 4.3 -0.65 .51 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

28.5 3.9 28.6 6.2 -0.04 .96 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

มธัยมศึกษา 
และต ่ากวา่ 

อนุปริญญา/ 
ปริญญาตรี 

t(51) p-value 

M SD M SD 
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 28.6 3.9 29.2 4.7 -0.50 .61 
       
ความเขา้ใจตนเอง 27.0 4.8 27.4 4.9 -0.29 .76 
       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  28.5 4.2 30.1 3.5 -1.43 .15 
       
ความรู้สึกร่วม  28.6 4.1 29.3 5.1 -0.59 .55 
       
การเกิดความหวงั  28.7 3.7 29.6 4.6 -0.80 .42 
       
การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

27.8 4.8 28.0 5.3 -0.15 .87 

       
การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

29.1 3.0 28.0 6.3 0.82 .41 

       
การแนะแนว 28.6 2.6 29.2 4.7 -0.60 .54 
       
พฤติกรรมการเลียนแบบ 27.5 3.9 27.8 5.3 -0.21 .83 
       
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูป่้วยท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมและต ่ากว่ากับระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี มีการรับรู้ปัจจัยส่ง เสริมประสิทธิภาพบ าบัดในการเข้าก ลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p> .05) แสดงวา่ตวัแปรระดบัการศึกษา
ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
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ตารางท่ี 12  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับชนิดของโรคจิตเวช (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

แหล่ง df SS MS F p-value 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

0.7 
993.1 
993.8 

0.3 
19.8 

0.02 .98 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิง
ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

3.4 
947.8 
951.2 

1.7 
18.9 

0.09 .91 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

3.8 
1331.5 
1335.3 

1.9 
26.6 

0.07 .93 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

2.6 
948.7 
951.3 

1.3 
18.9 

0.07 .93 

       
ความเขา้ใจตนเอง ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

12 
1202 
1214 

5.9 
24.0 

0.25 .78 

       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

10.5 
801.8 
812.3 

5.2 
16.0 

0.32 .72 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

แหล่ง df SS MS F p-value 

ความรู้สึกร่วม  ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

11.3 
1076.6 
1087.9 

5.6 
21.5 

0.26 .77 

       
การเกิดความหวงั  ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

24.4 
875.7 
900.1 

12.2 
17.5 

0.69 .50 

       
การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

50.9 
1262.4 
1313.3 

25.4 
25.2 

1.09 .37 

       
การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

0.5 
1236.3 
1236.8 

0.3 
24.7 

0.01 .98 

       
การแนะแนว ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

4.2 
731.8 
736.0 

2.1 
14.6 

0.14 .86 

       
พฤติกรรมการเลียนแบบ ภายในกลุ่ม 

ระหวา่งกลุ่ม 
รวม 

2 
50 
52 

46.7 
1050.4 
1097.1 

23.4 
21.0 

1.11 .33 

       
 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวัจิตเวชท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพบ าบดัในการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p> 
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.05) แสดงว่าตวัแปรชนิดของโรคจิตเวชไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ าบดั 
 
ตารางท่ี 13  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับระดับความรุนแรงของโรค (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

นอ้ยท่ีสุด/นอ้ย ปานกลาง/มาก t(51) p-value 
M SD M SD 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม  

28.0 4.3 28.5 4.4 -0.38 .70 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากกลุ่ม 

29.6 4.5 29.3 4.0 0.21 .84 

       
การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

29.0 5.3 27.9 4.7 0.74 .46 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 28.6 4.4 29.2 4.1 -0.56 .58 
       
ความเขา้ใจตนเอง 26.7 5.4 27.7 4.1 -0.71 .48 
       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  28.6 4.5 30.1 3.1 -1.38 .17 
       
ความรู้สึกร่วม  29.1 4.7 28.8 4.4 0.18 .85 
       
การเกิดความหวงั  29.1 4.5 29.3 3.8 -0.09 .92 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

นอ้ยท่ีสุด/นอ้ย ปานกลาง/มาก t(51) p-value 
M SD M SD 

การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

28.8 5.4 28.4 4.3 0.28 .78 

       
การแนะแนว 29.7 3.7 27.9 3.6 1.78 .08 
       
พฤติกรรมการเลียนแบบ 27.7 5.0 27.7 4.4 0.04 .96 
       

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงของโรคแตกต่างกนั มีการรับรู้

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพบ าบดัในการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยัไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั (p> .05) แสดงวา่ตวัแปรระดบัความรุนแรงของโรคไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัจจยัส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบ าบดั 
 
ตารางท่ี 14  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับความถ่ีของการเข้ากลุ่ม (n=53) 

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

นอ้ยกวา่ 13 คร้ัง 13 คร้ังข้ึนไป t(51) p-value 
M SD M SD 

การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่ม  

27.7 4.0 29.2 4.9 -1.17 .24 

       
การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บจากกลุ่ม 

28.9 3.8 30.6 4.9 -1.35 .18 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ)       

ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบ าบดั 

นอ้ยกวา่ 13 คร้ัง 13 คร้ังข้ึนไป t(51) p-value 
M SD M SD 

การปลดปล่อยความรู้สึกท่ี
กดดนั 

27.7 5.1 30.2 4.7 -1.72 .09 

       
ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม 27.9 4.1 30.7 4.1 -2.33 .02* 
       
ความเขา้ใจตนเอง 26.7 3.9 28.1 6.2 -0.99 .32 
       
สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต  29.0 3.4 29.6 4.8 -0.53 .59 
       
ความรู้สึกร่วม  28.1 4.8 30.6 3.4 -1.93 .05* 
       
การเกิดความหวงั  28.7 4.2 30.0 3.9 -1.02 .31 
       
การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น  

27.4 4.6 28.2 5.9 -0.29 .77 

การทบทวนถึงประสบการณ์
จากครอบครัวเดิม 

27.8 5.3 30.1 3.7 -1.59 .11 

       
การแนะแนว 28.2 3.9 30.0 3.1 -1.59 .12 
       
พฤติกรรมการเลียนแบบ 27.9 4.0 27.3 5.6 0.47 .64 
       
*p-value < 0.05 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัตั้งแต่ 13 คร้ังข้ึนไป มีการ

รับรู้ปัจจัยความรู้สึกผูกพันภายในกลุ่มและปัจจัยความรู้สึกร่วมสูงกว่าผู ้ป่วยท่ีเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัน้อยกวา่ 13 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.02 และ p=.05 ตามล าดบั) ส่วน
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ความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านอ่ืนๆ ถึงแมจ้ะมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญั (p>.05) เห็นได้ว่าตวัแปรความถ่ีของการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของปัจจัย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของผูป่้วยนอกจิตเวชท่ีเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความ
รุนแรงของโรค และความถ่ีของการเขา้กลุ่มกบัคะแนนปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั ใน
อาสาสมคัรผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 
2557 จ านวน 53 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมินตนเองท่ีประกอบดว้ยแบบส ารวจ
ขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบส ารวจการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 60 ขอ้ยอ่ยของยา
โลม ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูป่้วยจิตเวชท่ีมาเข้ากลุ่มกิจกรรมบ าบดัหลงัจากเสร็จส้ินการท า
กิจกรรมในแต่ละวนั หากผูป่้วยยินดีให้ความร่วมมือ ผูว้ิจยัจึงแจกแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัเตรียมไว้
ให้กบัผูป่้วย จากนั้นช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั อธิบายและท าความเขา้ใจขอ้ค าถามต่าง และ
พิทักษ์สิทธ์ิผู ้ป่วย ผูว้ิจ ัยอ่านข้อค าถามแต่ละข้อให้ผูป่้วยตอบจนครบทุกข้อพร้อมทั้ งสังเกต
พฤติกรรมการตอบของผูป่้วยร่วมดว้ย จากนั้นผูว้ิจยัเก็บรวบรวมกลบัทนัทีพร้อมกบัใบยินยอมขอ
ใช้ขอ้มูล (inform consent) และการศึกษาน้ีผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรม
งานวิจยัในมนุษย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 
(เลขท่ี 56-476-03-9) ผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือได้
ผลการวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดม้าอภิปรายร่วมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงและพฒันาการท ากลุ่มต่อไป 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม R โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการ
เขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั และคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั ใชส้ถิติพรรณนา 
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 แสดงล าดบัการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่ม
กิจกรรมบ าบดั 
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ าบดัของผูป่้วยกับตวัแปรท่ีศึกษาด้วยสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการ



80 

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับการทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปรมากกวา่ 
2 กลุ่มข้ึนไป 

 ผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีจ านวนทั้งส้ิน 53 ราย เป็นเพศชาย 19 
ราย (ร้อยละ 35.8) เพศหญิง 34 ราย (ร้อยละ 64.2) มีอายุเฉล่ีย 41.2 ปี (SD=13.4) ผูป่้วยส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 30-50 ปี (ร้อยละ 49.1) สถานภาพการสมรสเป็นโสด 37 ราย (ร้อยละ69.8) ผูป่้วยเกือบ
คร่ึงจบการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ร้อยละ  47.2) ผูป่้วยไม่มีโรคประจ าตวัทางกาย
จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 86.8) ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคจิตเภท และโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว 
(ร้อยละ 43.4 เท่ากนั) ผูป่้วยประเมินตนเองวา่มีความรุนแรงของโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 21 ราย 
(ร้อยละ 54.7)โดยมีพ่อแม่เป็นผูดู้แลหลกั 23 ราย (ร้อยละ 43.4) ผูป่้วยเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัเป็น
คร้ังแรก จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 20.8) จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมโดยเฉล่ีย 18.9 คร้ัง (SD=25.3)  
 การรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีผูป่้วยมีประสบการณ์สูงสุด 5 
อนัดบัแรก คือ การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีได้รับจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 
คะแนนเฉล่ีย 29.5 (SD=4.3) สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวิต(existential factors) คะแนนเฉล่ีย 29.3 
(SD=3.9) การเกิดความหวงั (installation of hope) คะแนนเฉล่ีย 29.2 (SD=4.2) ความรู้สึกร่วม 
(universality) คะแนนเฉล่ีย 29.0 (SD=4.6) และความรู้สึกผูกพันภายในกลุ่ม (cohesiveness) 
คะแนนเฉล่ีย 28.9 (SD=4.3) และปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ความเขา้ใจในตนเอง (self-understanding) คะแนนเฉล่ีย 27.2 (SD=4.8) 
 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดักบัเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความรุนแรงของโรค และความถ่ี
ของการเขา้กลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test พบวา่คะแนนเฉล่ียการรับรู้ปัจจยัการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ือ
อาทรต่อผูอ่ื้นของผูป่้วยท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นคู่สมรสท่ีอยู่ด้วยกนัสูงกว่าผูป่้วยท่ีมีสถานภาพ
สมรสโสด/หมา้ยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.03) และผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั 13 คร้ัง
ข้ึนไปมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ปัจจยัความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่มและปัจจยัความรู้สึกร่วมสูงกว่า
ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดันอ้ยกวา่ 13 คร้ังอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.02 และ p=.05 
ตามล าดบั) ส่วนตวัแปรอ่ืน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัอย่างมี
นยัส าคญั (p>.05) 
 
การอภิปรายผล 

 การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดัให้เกิดประสิทธิภาพนั้นมีองค์ประกอบสองส่วนส าคญั
คือ เน้ือหาและกระบวนการ โดยเน้ือหาไดแ้ก่ ค  าพูดต่าง หรือประเด็นในการอภิปรายท่ีพูดคุยกนั
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ในกลุ่ม ส่วนกระบวนการนั้นไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Yalom, 1995) 
โดยผูน้ ากลุ่มจะเอ้ือให้เกิดข้ึน ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัจะเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตวั
ผูป่้วยผ่านปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม ช่วยให้ผูป่้วยเกิดการเรียนรู้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเรียนรู้
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เกิดการแกไ้ขประสบการณ์ทางอารมณ์ และการเขา้กลุ่มเปรียบเสมือน
สังคมจ าลอง กลไกของกลุ่มท าให้เกิดปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั (therapeutic factors) 
ซ่ึงยาโลมพบวา่ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนมี 12 ปัจจยัไดแ้ก่  

1. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม (interpersonal learning-input)  
2. การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-output)  
3. การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis)  
4. ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) 
5. ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding)  
6. สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวติ (existential factors)  
7. ความรู้สึกร่วม (universality)  
8. การเกิดความหวงั (installation of hope)  
9. การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น (altruism)  
10. การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม (family re-enactment)  
11. การแนะแนว (guidance)  
12. พฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) 
 ในศึกษาน้ีพบวา่คะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัของการเขา้

ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัโดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมีคะแนนสูงสุดไปต ่าสุด พร้อมทั้งไดอ้ธิบายขอ้
ยอ่ยของแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี 

 1) การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม (interpersonal learning-output) 
ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

   1.1) กลุ่มให้โอกาสฉันได้เรียนรู้วิธีการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน 
(M=6.2) 
   1.2) ฉนัไดพ้ฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน (M=6.0) 

   1.3) ฉนัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวธีิท่ีใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกใน
กลุ่ม (M=5.8) 
   1.4) ฉนัมีความรู้สึกไวว้างใจต่อกลุ่มและคนอ่ืน มาก (M=5.8) 
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1.5) ฉนัสามารถฝึกแกปั้ญหาของฉนักบัสมาชิกบางคนภายในกลุ่ม 
(M=5.6) 

 จากผลขา้งตน้เห็นไดว้่าแต่ละขอ้ย่อยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 6.2-5.6 จดัเป็น
ระดบัคะแนนมาก เม่ือน าไปอภิปรายเพิ่มเติมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปได้ว่ากลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัเป็นสังคมจ าลองให้ผูป่้วยได้พฒันาตวัเองให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ท่ีเหมาะสม มี
ทักษะในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมเพิ่มข้ึน เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อผูป่้วยเม่ือน าไปใช้กบัสังคมภายนอก จะเห็นได้ว่าปัจจยัน้ีเน้นด้านพฤติกรรมเพื่อ
น าไปสู่ปัจจยัอ่ืน ต่อไป 

 2) สัจจะแห่งการด ารงอยูข่องชีวติ (existential factors) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
   2.1) ฉันตระหนกัดีว่า ทา้ยท่ีสุดแลว้คนเราไม่สามารถหนีความเจ็บปวด

และความตายไปได ้(M=6.2) 
   2.2) ฉนัเรียนรู้วา่ในท่ีสุดฉนัตอ้งรับผิดชอบต่อชีวิตของฉนัเอง ไม่วา่จะมี

ใครคอยแนะน าหรือไดรั้บการประคบัประคองจากคนอ่ืน  ก็ตาม (M=6.0) 
   2.3) ฉันตระหนักดีว่า ชีวิตในบางคร้ังก็มีการเอารัดเอาเปรียบและขาด

ความยติุธรรม (M=5.7) 
   2.4) ฉนัเขา้ใจการเผชิญกบัปัญหาพื้นฐานของชีวิตคือ การมีชีวิตและการ

ตาย ดงันั้นท าใหฉ้นัใชชี้วติดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรู้จกัปล่อยวาง (M=5.7) 
   2.5) ฉนัตระหนกัดีวา่ ฉนัจะสนิทสนมกบัคนอ่ืนมากเพียงไร ในทา้ยท่ีสุด

ฉนัก็ตอ้งเผชิญชีวติดว้ยตนเอง (M=5.5) 
 แต่ละขอ้ย่อยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 6.2-5.5 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก เม่ือ

อภิปรายเพิ่มเติมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดั สรุปไดว้า่การท่ีผูป่้วยเขา้ใจและเรียนรู้วา่ความ
เป็นจริงของชีวิตเป็นอยา่งไรจากการฟังประสบการณ์ของผูป่้วยคนอ่ืน ในกลุ่ม อีกทั้งการเขา้กลุ่ม
ท าให้ผูป่้วยไดต้ระหนกัถึงปัญหาบางอยา่ง เขา้ใจธรรมชาติของชีวิตว่าบางคร้ังก็ผิดหวงั ทุกส่ิงทุก
อย่างมีการเปล่ียนแปลง มีการแยกจากกนั ปัญหาบางอย่างคนอ่ืนสามารถช่วยได ้แต่บางอย่างเรา
ตอ้งเผชิญดว้ยตนเองและถา้แกปั้ญหาไม่ไดก้็ตอ้งปล่อยไป ซ่ึงจะท าให้ผูป่้วยสามารถใช้ชีวิตและ
ผา่นอุปสรรคต่าง ได ้เกิดความเช่ือมัน่และมีความพอใจในตนเอง ท าให้ความรู้สึกต ่าตอ้ย เสียใจ 
ทอ้ถอยกบัชีวิตตนเองลดลงหรือหมดไป ผูป่้วยจะใชชี้วิตอยูไ่ดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงปัจจยัน้ีเนน้ดา้น
อารมณ์ความรู้สึกของผูป่้วย 

 3) การเกิดความหวงั (installation of hope) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
3.1) เม่ือฉนัเห็นคนอ่ืนดีข้ึนส่งผลใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัฉนั (M=5.9) 
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3.2) เม่ือฉนัเห็นวา่กลุ่มสามารถแกปั้ญหาแบบท่ีฉนัมีใหก้บัสมาชิกคนอ่ืน
ไดท้  าใหฉ้นัเกิดก าลงัใจ (M=5.8) 

3.3) การสังเกตเห็นสมาชิกในกลุ่มท่ีมีการพฒันาการท่ีดีข้ึนช่วยใหฉ้นัเกิด
ก าลงัใจ (M=5.8) 

3.4) ฉนัทราบวา่สมาชิกคนอ่ืน  แกไ้ขปัญหาของเขาท่ีคลา้ยคลึงกบัฉนัได้
ส าเร็จ (M=5.8) 

3.5) ฉนัสังเกตเห็นสมาชิกคนอ่ืนแกปั้ญหาของเขาท่ีคลา้ยคลึงกบัฉนัได้
ส าเร็จ (M=5.7)     

  แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.9-5.7 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย
ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้า่เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูป่้วย โดย
ผา่นสมาชิกในกลุ่มท่ีมีปัญหาคลา้ยกนัวา่สามารถผา่นปัญหานั้นไปไดท้  าให้ผูป่้วยเกิดความรู้สึกว่า
ชีวติมีความหมายมากข้ึน มองโลกในแง่ดี เช่ือวา่ตนเองจะท าไดแ้ละเกิดความหวงัใหม่ข้ึนมา ท าให้
มีก าลงัใจในการต่อสู้ต่อไป  

 4) ความรู้สึกร่วม (universality) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
   4.1) ฉันเรียนรู้ว่าฉนัไม่แตกต่างจากคนอ่ืน ซ่ึงท าให้ฉนัรู้สึกว่าฉนัก็เป็น

มนุษยปุ์ถุชนคนหน่ึง (M=6.1) 
   4.2) ฉนัมองเห็นวา่ฉนัก็มีดีเหมือนคนอ่ืน (M=5.9) 
   4.3) ฉันเรียนรู้ว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวท่ีมีปัญหา แต่สมาชิกคนอ่ืน มีปัญหา

ดว้ยเช่นกนั “เราอยูเ่รือล าเดียวกนั” (M=5.7)  
   4.4) ฉันได้เรียนรู้ว่าคนอ่ืนก็มีความคิด ความรู้สึกท่ีไม่ดีเหมือนท่ีฉันมี 

(M=5.7) 
   4.5) ฉนัไดเ้รียนรู้วา่คนอ่ืนก็มีพ่อแม่และภูมิหลงัท่ีไม่ค่อยมีความสุขหรือ

สับสนวุน่วายเหมือนฉนั (M=5.4)    
  แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 6.1-5.4 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย

ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปได้ว่าการท่ีผูป่้วยรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นผูท่ี้มี
ปัญหาอยูค่นเดียว การเขา้กลุ่มท าให้ผูป่้วยเห็นวา่คนอ่ืนก็มีปัญหาเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดา
ไม่แตกต่างจากคนอ่ืน ความรู้สึกท่ีวา่ตนเองทุกข์อยูค่นเดียวก็จะลดลง ผูป่้วยรู้สึกสบายใจข้ึน และ
เกิดความรู้สึกใหม่ว่าในโลกน้ีตนเองไม่ไดทุ้กขอ์ยู่คนเดียวแต่ยงัมีเพื่อนท่ีมีความทุกข์และมีปัญหา
เช่นเดียวกบัตน  

 5) ความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม (cohesiveness) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
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   5.1) ฉนัไดรั้บการยอมรับและเพื่อนเขา้ใจในส่ิงท่ีฉนัเป็น (M=6.1) 
   5.2) ฉนัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม (M=5.8)  
   5.3) ฉนัรู้วา่ตนเองไม่อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวอีกต่อไป (M=5.8)   
   5.4) ฉนัมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัสมาชิกในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง (M=5.7) 
   5.5) ฉันสามารถเล่าเร่ืองท่ีน่าอบัอายให้ผูอ่ื้นรู้ และยงัได้รับการยอมรับ

จากกลุ่ม (M=5.5) 
 
 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 6.1-5.5 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย

ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปได้ว่า การเขา้กลุ่มสม ่าเสมอท าให้ผูป่้วยรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม รู้สึกเป็นเจา้ของกลุ่ม รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความหมายต่อกลุ่ม 
การรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกนัท าให้เกิดความผูกพนักบัสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ท าให้ความรู้สึกโดด
เด่ียวอา้งวา้งหมดไปและปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีข้ึนอยูก่บัความถ่ีของการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั  

 6) การแนะแนว (guidance) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
 6.1) ฉนัไดรั้บค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากสมาชิกท่ีฉนัสามารถน าไปใช้

ในชีวติประจ าวนัได ้เช่นการกินยา การดูแลสุขภาพของตวัเอง เป็นตน้ (M=6.0)     
6.2) สมาชิกในกลุ่มบางคนใหค้ าแนะน าอยา่งตรงไปตรงมาเก่ียวกบัปัญหา

ชีวติ (M=5.9)    
6.3) ผูน้ ากลุ่มใหก้ารแนะน าหรือค าปรึกษาใหฉ้นัปฏิบติั (M=5.9) 
6.4) สมาชิกในกลุ่มแนะน าฉนัเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัต่อบุคคลท่ีส าคญัใน

ชีวติ (M=5.6) 
6.5) สมาชิกในกลุ่มบอกฉนัวา่ฉนัควรท าอยา่งไร (M=5.5) 

 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 6.0-5.5 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย
ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้่า ผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มจะใชว้ิธีการแนะแนวช่วย
คน้หาวิธีการแก้ปัญหาให้ซ่ึงกนัและกนั เห็นได้จากคะแนนเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัน้ีคือ “ฉันได้รับ
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากสมาชิกท่ีฉนัสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เช่นการกินยา การ
ดูแลสุขภาพของตวัเอง เป็นตน้” ส าหรับผูน้ ากลุ่มจะแนะแนว อธิบายและสอนให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ใจใน
วธีิการคิดอยา่งมีระบบ ตลอดจนการสรุปผลของการท ากลุ่มแต่ละคร้ัง เพื่อให้ผูป่้วยไดท้บทวนและ
สรุปการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่ผูป่้วยไดเ้รียนรู้อะไร รู้สึกอยา่งไร และจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 

 7) การทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม (family re-enactment) 
ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
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    7.1) การอยูใ่นกลุ่มช่วยใหฉ้นัเขา้ใจวา่ชีวิตเติบโตมาอยา่งไร (M=5.9)     
7.2) ฉนัรู้สึกวา่การอยูใ่นกลุ่มเหมือนกบัวา่ฉนัไดก้ลบัไปอยูใ่นครอบครัว

ท่ีฉนัเติบโตมา ท าใหฉ้นัเขา้ใจส่ิงต่าง ในชีวติมากข้ึน (M=5.9) 
7.3) กลุ่มเป็นเสมือนครอบครัวฉนั สมาชิกบางคนหรือผูน้ ากลุ่มมีลกัษณะ

คลา้ยพอ่แม่ และญาติพี่นอ้งของฉนั และจากประสบการณ์ในกลุ่ม ท าใหฉ้นัเขา้ใจความสัมพนัธ์ใน
อดีตของฉนักบัญาติพี่นอ้ง (M=5.7) 

7.4) การอยูใ่นกลุ่มช่วยใหฉ้นัเขา้ใจส่ิงท่ีคา้งคาใจในอดีตท่ีมีต่อพอ่แม่ 
พี่ชาย พี่สาว นอ้งสาว นอ้งชายหรือบุคคลท่ีส าคญัในชีวติ (M=5.6) 

7.5) การอยูใ่นกลุ่มเปรียบเสมือนการอยูใ่นครอบครัว แต่คร้ังน้ีเป็น
ครอบครัว (สมาชิกกลุ่ม) ท่ีช่วยใหฉ้นัยอมรับและเขา้ใจครอบครัวเดิมของฉนัมากข้ึน (M=5.4) 

 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.9-5.4 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย
ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้า่ กลุ่มกิจกรรมบ าบดัจะเป็นสถานการณ์จ าลอง
คลา้ยกบัสถานการณ์ในครอบครัวของผูป่้วย ท าให้ผูป่้วยแสดงต่อกลุ่มคลา้ยกบัแสดงต่อครอบครัว
ตนเอง ซ่ึงอาจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม กลุ่มจึงตอ้งเสนอแนะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อผูป่้วย 
เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดป้รับเปล่ียนความคิดและเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขพฤติกรรมนั้น อยา่งถูกตอ้ง 

 8) การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั (catharsis) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
8.1) ฉันสามารถพูดถึงส่ิงท่ีรบกวนจิตใจฉัน แทนท่ีจะเก็บง าเอาไว ้

(M=5.9) 
8.2) ฉันสามารถแสดงความรู้สึกในด้านลบและด้านบวกต่อผูน้ ากลุ่ม 

(M=5.8)     
8.3) ฉนัไดเ้รียนรู้วธีิการแสดงความรู้สึกของตนเอง (M=5.7)   

 8.4) เหมือนยกภูเขาออกจากอก (M=5.7) 
 8.5) ฉันสามารถแสดงความรู้สึกในดา้นลบและดา้นบวกต่อสมาชิกใน

กลุ่ม (M=5.4)  
 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.9-5.4 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย

ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้่า การเขา้กลุ่มช่วยให้ผูป่้วยไดพู้ดระบายและ
แสดงอารมณ์ลึก ทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีออกมาให้กบัสมาชิกคนอ่ืนไดรั้บฟัง ซ่ึงถา้กลุ่มมีความผูกพนั
กนัสูง ผูป่้วยจะมีการพดูระบายออกและการเปิดเผยตนเองสูงดว้ย การปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดนั
ออกมาน้ีจะช่วยให้ผูป่้วยมีความสบายใจ คลายความกงัวล ท าให้เขา้ใจชีวิตและมีพฒันาการดา้น
จิตใจและอารมณ์ในทางท่ีดี พร้อมทั้งมีแนวทางในการแกปั้ญหาชีวติได ้
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 9) การเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม (interpersonal learning-input) 
ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

 9.1) ฉนัไดเ้รียนรู้ทกัษะท่ีจะส่ือสารกบัคนอ่ืน (M=5.8) 
 9.2) กลุ่มสอนฉนัเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบความประทบัใจท่ีฉนัสามารถ

สร้างใหค้นอ่ืน (M=5.7) 
 9.3) ฉนัเรียนรู้วา่ บางคร้ังฉนัท าให้ผูอ่ื้นสับสน เม่ือฉนัไม่ไดบ้อกในส่ิงท่ี

ฉนัคิด (M=5.7)    
 9.4) สมาชิกคนอ่ืน ในกลุ่มบอกฉนัดว้ยความจริงใจวา่เขาคิดเก่ียวกบัฉนั

อยา่งไร (M=5.7)    
 9.5) สมาชิกในกลุ่มช้ีให้เห็นถึงนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของฉันท่ี

รบกวนผูอ่ื้น (M=5.1)    
 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.8-5.1 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย

ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้า่ การเรียนรู้จากการตอบสนองของสมาชิกกลุ่ม 
การไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองท่ีไดแ้สดงออกไป
ในกลุ่มแลว้ไดรั้บการตอบสนองจากสมาชิกวา่คนอ่ืนรู้สึกอยา่งไร คิดอยา่งไร ซ่ึงปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้ป่้วยไดม้องเห็นรูปแบบของตนเองและเขา้ใจพฤติกรรมของตนเองมากข้ึน 

 10) การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น (altruism) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
 10.1) ฉนัรู้สึกภูมิใจในตนเองมากข้ึนเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น (M=5.9) 
10.2) ฉนัสามารถเปิดเผยตนเองใหผู้อ่ื้นทราบ (M=5.9)       
10.3) ฉนัช่วยเหลือผูอ่ื้นและมีความส าคญัต่อชีวติเขา (M=5.6) 
10.4) ฉนัใหค้วามส าคญักบัคนอ่ืน ก่อนใหค้วามส าคญักบัตนเอง (M=5.4)   
10.5) ฉนัคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นจนลืมเร่ืองของตนเอง (M=4.9)    

 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.9-4.9 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย
ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้า่ การท่ีผูป่้วยรู้สึกวา่ไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น เช่น การ
ให้ค  าแนะน าแก่เพื่อนสมาชิกในการแกปั้ญหาท่ีตนเองเคยเจอมาก่อน และเพื่อนสมาชิกในกลุ่มรับ
ฟังอยา่งตั้งใจ ท าใหผู้ป่้วยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  

 11) พฤติกรรมการเลียนแบบ (identification) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
11.1) ฉนัช่ืนชมและแสดงพฤติกรรมตามอยา่งผูน้ ากลุ่ม (M=5.9)    
11.2) ฉันพยายามท่ีจะลองเป็นเหมือนใครภายในกลุ่ม ซ่ึงเขาสามารถ

ปรับตวัไดดี้กวา่ฉนั (M=5.7) 
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11.3) ฉนัพบสมาชิกบางคนในกลุ่มท่ีฉนัสามารถน ารูปแบบของเขามาเป็น
แบบอยา่งใหต้นเองได ้(M=5.3)         

11.4) การท่ีคนอ่ืนสามารถเปิดเผยเร่ืองราวท่ีน่าอบัอายในกลุ่มและกล้า
เส่ียงซ่ึงผลดีท่ีเขาไดรั้บช่วยใหฉ้นัสามารถท าตามแบบท่ีเขาท าเช่นเดียวกนั (M=5.3)    

11.5) ฉนัน ารูปแบบหรือแนวทางการแสดงออกของสมาชิกกลุ่มบางคนมา
เป็นแบบอยา่งใหต้นเอง (M=5.3) 
 แต่ละขอ้ยอ่ยมีคะแนนระหวา่ง 5.9-5.3 จดัเป็นระดบัคะแนนมาก จากการอภิปราย
ร่วมกนัของผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัสรุปไดว้่า เม่ือใดก็ตามท่ีผูป่้วยมองเห็นว่าพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มหรือผูน้ ากลุ่มหรือวิธีการแกปั้ญหาของสมาชิกกลุ่มนั้นเป็นวิธีท่ีตนเองรู้สึกพอใจ
และเห็นว่ามีประโยชน์ โดยผ่านการสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของคนอ่ืนว่าได้รับการตอบสนอง
อยา่งไร ซ่ึงสามารถน ามาเลียนแบบในการแกปั้ญหาของตนเองได ้หรือเป็นการเลียนแบบการพูด 
การคิดของผูน้ ากลุ่ม แต่การมีพฤติกรรมเลียนแบบมักมีการเปล่ียนแปลงและไม่แน่นอน จาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัพฤติกรรมการเลียนแบบจดัอยูใ่นอนัดบัรองสุดทา้ย 
 12) ความเขา้ใจตนเอง (self-understanding) ประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

12.1) ฉนัคน้พบและยอมรับบางส่วนของฉนัท่ีไม่เคยรู้หรือไม่เคยยอมรับ
มาก่อน (M=5.7)    

12.2) ฉนัไดเ้รียนรู้วา่ การท่ีฉนัรู้สึกหรือมีพฤติกรรมอยา่งไรในวนัน้ีนั้น มี
ส่วนสัมพนัธ์กบัชีวติวยัเด็กและพฒันาการในวยัเด็ก (M=5.5)    

12.3) ฉนัเรียนรู้วา่ฉนัมีปฏิกิริยาต่อบางคนหรือบางสถานการณ์อยา่งไม่
ถูกตอ้งนั้นมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ในอดีต (M=5.4)        

12.4) ฉนัเรียนรู้วา่อะไรท่ีท าใหฉ้นัคิดหรือรู้สึกอยา่งท่ีเป็นอยู ่นัน่คือการ
เรียนรู้เก่ียวกบัสาเหตุและท่ีมาของปัญหาฉนั (M=5.3)        

12.5) ฉนัไดเ้รียนรู้วา่การท่ีฉนัชอบหรือไม่ชอบใครบางคนนั้น อาจมาจาก
สาเหตุของประสบการณ์ในอดีตของฉนักบัใครบางคนท่ียงัคงคา้งอยูใ่นจิตใจฉนั (M=5.0)    
  จากปัจจยัขอ้น้ีพบว่าข้อย่อยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ “ฉันค้นพบและยอมรับ
บางส่วนของฉนัท่ีไม่เคยรู้หรือไม่เคยยอมรับมาก่อน” จะเห็นไดว้่าผูป่้วยไดมี้การส ารวจความรู้สึก 
ความคิด พฤติกรรม และทบทวนประสบการณ์เดิมซ่ึงผลของความเขา้ใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการ
เขา้กลุ่มส่งผลใหผู้ป่้วยมีความเขา้ใจในตนเองเพิ่มมากข้ึน แต่ในการศึกษาน้ีปัจจยัความเขา้ใจตนเอง
มีคะแนนการรับรู้จดัอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย 
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 จากผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัหลายงานวิจยัท่ีพบว่า 5 ปัจจยัแรกท่ีมีคะแนน
สูงสุดขา้งตน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเกิดข้ึนในการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดั โดยเฉพาะความรู้สึกผูกพนั
ภายในกลุ่ม ความรู้สึกร่วมและสัจจะแห่งการด ารงอยู่ของชีวิต (บุญยวีย ์เสนาบุญญฤทธ์ิ, 2556; 
Kapur et al., 1988; Lovett & Lovett, 1991; McLeod & Ryan, 1993; Vlastelica et al., 2003; Yalom 
& Leszcz, 2005) และผลการวิจยัยงัพบวา่ปัจจยัความเขา้ใจตนเองมีคะแนนการรับรู้เป็นอนัดบัตน้  
ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาน้ีท่ีมีคะแนนการรับรู้ปัจจยัความเข้าใจตนเองเป็นอนัดับสุดท้าย อาจ
เน่ืองมาจากผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคจิตเภทและโรคอารมณ์
แปรปรวนสองขั้วซ่ึงธรรมชาติของผูป่้วยจะมีความผดิปกติของการคิดท าใหปั้จจยัความเขา้ใจตนเอง
มีคะแนนนอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืน  (มาโนช หล่อตระกูล, 2548) เม่ือแบ่งปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ าบดั ออกเป็น 3 ดา้นตามงานวิจยัของซิดนียแ์ละเจเนท (1980) คือดา้นพฤติกรรม หมายถึงปัจจยัท่ี
เนน้การกระท า ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระหวา่งบุคคล การเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทร และพฤติกรรมเลียนแบบ 
ดา้นองคค์วามรู้ หมายถึงปัจจยัท่ีเน้นความเขา้ใจความเครียด ไดแ้ก่ การเขา้ใจตนเอง การแนะแนว 
ความรู้สึกร่วม และการทบทวนถึงประสบการณ์จากครอบครัวเดิม และดา้นอารมณ์ เป็นดา้นท่ีมี
อารมณ์ความรู้สึกเขา้มาเก่ียวข้อง ได้แก่ สัจจะแห่งการด ารงอยู่ของชีวิต การเกิดความหวงั การ
ปลดปล่อยความรู้สึกท่ีกดดัน และความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่ม พบว่าผูป่้วยให้ความส าคญัด้าน
พฤติกรรมมากท่ีสุด รองลงมาดา้นอารมณ์ความรู้สึก และดา้นองคค์วามรู้ผูป่้วยให้ความส าคญันอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของซิดนียท่ี์ใหค้วามส าคญัในดา้นพฤติกรรมเช่นกนั 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดักบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูป่้วยพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัความรุนแรงของโรค 
และชนิดของโรคจิตเวช แต่มีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพสมรสอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.03) 
โดยผูป่้วยท่ีแต่งงาน (อยูด่ว้ยกนักบัคู่สมรส) มีคะแนนการรับรู้ปัจจยัการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้นสูงกวา่ผูป่้วยท่ีเป็นโสดหรือหมา้ย กรณีน้ีอาจเป็นไปไดว้่าผูป่้วยท่ีมีคู่ชีวิตมีความเขา้อกเขา้ใจ
สามีหรือภรรยาของตนเอง และรู้จกัการแบ่งปันความรัก ความเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ท าให้มี
คะแนนเฉล่ียของปัจจยัดา้นน้ีสูงกว่าผูท่ี้ยงัไม่สมรสหรือเป็นหมา้ย และอาจจะดว้ยตวัโรคท่ีท าให้
ผูป่้วยชอบเก็บตวั แยกตวั ไม่วุน่วายขอ้งเก่ียวกบัใคร มีปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบับุคคล (lake 
of relationship) เป็นผลใหผู้ป่้วยมีสถานภาพโสดหรือหมา้ย นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ของการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั โดยผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดั 13 คร้ังข้ึนไปมีคะแนนการรับรู้
ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัสูงกว่าผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มน้อยกว่า 13 คร้ังโดยเฉพาะปัจจยั
ความรู้สึกผูกพนัภายในกลุ่มและความรู้สึกร่วมท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.02 
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และ p=.05) จะเห็นไดว้า่ความถ่ีของการเขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัมีอิทธิพลต่อคะแนนการรับรู้ปัจจยั
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั   

 จากรายงานการศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั พบว่าเป็นปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่มบ าบดัจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มหรือบุคลิกภาพของสมาชิก 
พฒันาการของกลุ่ม การปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิก จุดมุ่งหมายของกลุ่ม การรวมกลุ่ม และวิธีการท่ีใช้
ในการท ากลุ่ม แต่ไม่ข้ึนอยูก่บัการศึกษา เพศ หรือวา่อายุ (Yalom, 1995; Andrews, 1995) อยา่งไรก็
ตามจะเห็นวา่ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัตวัหน่ึงสามารถเป็นพื้นฐานต่อปัจจยัตวัอ่ืนหรือ
เอ้ือให้เกิดปัจจยัตวัต่อไป ไม่สามารถแยกปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงออกจากกนัได ้(ปราโมทย ์เชาวศิ์ลป์ 
และรณชยั คงสกนธ์, 2542; ภทัราภรณ์ ทุ่งปันค า, 2551) ซ่ึงการท างานส่งเสริมกนัของปัจจยัต่าง  
เหล่าน้ีมีส่วนช่วยใหผู้ป่้วยเกิดการเรียนรู้สัมพนัธภาพ พฒันาความคิด จิตใจ และบุคลิกภาพในทางท่ี
ดีข้ึน และช่วยให้ผูน้  ากลุ่มมีความเขา้ใจกระบวนการกลุ่มท่ีเอ้ือให้เกิดปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบ าบดัต่าง  นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดัให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

เม่ืออภิปรายเพิ่มเติมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัท าให้เห็นว่าการเขา้กลุ่ม
กิจกรรมบ าบดัเป็นหน่ึงในกระบวนการดูแลต่อเน่ืองท่ีมีเป้าหมายหลกัคือการกลบัคืนสู่ชุมชนของ
ผูป่้วย โดยกลุ่มกิจกรรมบ าบดัน้ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดเ้ตรียมความพร้อมของตนเองก่อนกลบัสู่
บา้นและชุมชนไดดี้ อีกทั้งมีการพฒันาผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดยผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มไดดี้และสม ่าเสมอจะ
ได้รับการเสริมทกัษะเพื่อกลบัคืนสู่ชุมชนโดยผ่านกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมเยี่ยมบา้นเยี่ยม
ชุมชน เป็นการเปล่ียนบทบาทผูป่้วยกลายเป็นผูเ้ยี่ยม มีส่วนช่วยให้ผูป่้วยยอมรับความจริงว่าการ
เจ็บป่วยเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้เป็นปกติและไม่ใช่เราคนเดียวท่ีมีปัญหาแต่คนอ่ืน ก็มีปัญหาด้วย
เช่นกนั กิจกรรมค่ายครอบครัวลอ้มร้ัวดว้ยรัก กิจกรรมน้ีจดัให้ผูป่้วยไดล้องใชชี้วิตในชุมชนจริง  
โดยไปอาศยัอยูก่บัเจา้ของบา้น ส่งเสริมใหผู้ป่้วยรู้จกัการมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น เช่น การช่วยเหลือ
งานบา้น เป็นตน้ อีกทั้งความหลากหลายของชุมชนเป็นตวัช่วยฝึกการเรียนรู้การปรับตวัในสังคม 
กิจกรรมจิตสบายร่างกายแข็งแรง กิจกรรมน้ีจะส่งเสริมให้ผูป่้วยรู้จกัวิธีดูแลตนเอง และให้ผูป่้วย
ช่วยแนะน าเพื่อน ในการหาวธีิออกก าลงักายท่ีเหมาะสม รวมถึงวธีิการดูแลไม่ใหอ้าการก าเริบ และ
กิจกรรมรดน ้ าด าหัว เป็นกิจกรรมท่ีใช้ประเพณีทอ้งถ่ินมาเป็นส่ือในการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มและส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม เรียนรู้การยอมรับจากสังคม ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยเสริมปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัทั้ง 12 ปัจจยั รวมถึงการเพิ่มการ
เห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem)ของผูป่้วย และการลดการเกิดอคติ (stigma)ทั้งตวัผูป่้วยเองและ
สังคม 
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ข้อจ ากดัของการวจัิย 
  เน่ืองจากผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั ณ ช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัเร่ิมเก็บขอ้มูลมี
จ านวนนอ้ย และมาซ ้ า  ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงคร่ึงเดียว อีกทั้งผูว้ิจยัมีเวลาจ ากดัในการศึกษาจึง
ไม่สามารถขยายเวลาได้มากนัก ท าให้มีผลต่อโอกาสท่ีจะพบนัยส าคญั อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างมี
ลกัษณะเฉพาะถึงแมจ้ะมีการสุ่มแลว้ แต่ก็ไม่อาจเป็นตวัแทนการกล่าวสรุปอา้งอิงไปสู่ประชากร 
และงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัท าหน้าท่ีประเมินภายนอก ไม่สามารถเขา้ไปจดัการส่ิงท่ีอาจเป็นตวัแปรกวน
ระหวา่งการด าเนินกลุ่มกิจกรรมบ าบดัได ้เช่น ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มไม่ครบตามเวลาท่ีก าหนด หรือ
ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกลุ่มหลงัจากกิจกรรมไดด้ าเนินไปสักระยะแลว้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนใน
กลุ่มมีความส าคญัต่อการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดั ดงันั้นควรมีการศึกษาในเชิงลึกรวมถึงการศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัระหวา่งการรับรู้ของผูน้ ากลุ่มกบัผูป่้วยท่ี
เขา้ร่วมกลุ่มเพื่อจะไดเ้ห็นมุมมองทั้งสองฝ่าย และท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง รวมถึงความ
เหมาะสมของกระบวนการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดัส าหรับผูป่้วยจิตเวชใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัและการ
เปล่ียนแปลงของผูป่้วยเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษไดแ้ก่ กิจกรรมเยี่ยมบา้นเยี่ยมชุมชน กิจกรรมค่าย
ครอบครัวลอ้มร้ัวดว้ยรัก กิจกรรมจิตสบายร่างกายแขง็แรง และกิจกรรมรดน ้าด าหวั เพื่อไดแ้นวทาง
ท่ีชดัเจนในการพฒันาผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 




