ภาค 4
เทคนิคในงาน
สังคมสงเคราะห
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15
เทคนิคการทําจิตบําบัด
มะลิ ชูโต
ขาราชการบํานาญ ระดับ 9 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
สังคมสงเคราะห 2508-2512

งานสังคมสงเคราะหทางการแพทยที่นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติใน
โรงพยาบาลทั่วไป เปนการชวยเหลือใหบริการกับผูปวยในปญหาทาง
ดานสังคม อารมณ จิตใจ งานสังคมสงเคราะหทางการแพทยเปนการ
ทํางานกับมนุษย นักสังคมสงเคราะหเปนผูที่มีความรูแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับจิตใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมของมนุษย วิชาการสังคม
สงเคราะหเปนศาสตรประยุกตจากทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตรหลายสาขา
นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยไดเรียนรูทฤษฎีจิตวิเคราะห ซึ่ง
เปนทฤษฎีพื้นฐานที่พัฒนา เปนทฤษฎีอื่นๆ อีกมากมาย ทฤษฎีจิต
วิเคราะหก็เปนทฤษฎีหลักของการทําจิตบําบัด ดังนั้นจิตบําบัดกับงาน
สังคมสงเคราะหจึงจะสามารถนํามาประยุกตใชเขากันไดอยางกลมกลืน
เหมือนเปนงานอยางเดียวกัน
จิตบําบัดจะลงลึกมากกวางานสังคมสงเคราะห สวนงานสังคม
สงเคราะหจะเปนงานที่กวางกวา การชวยเหลือครอบคลุมกลุมเปา
หมายหลายกลุม ดังนั้นนักสังคมสงเคราะหจึงสมควรนําความรูทางจิต
บําบัดมาใชชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาทางอารมณ จิตใจ ในระยะเริ่มตน
เพื่อเปนการปองกันปญหาสุขภาพจิตที่จะลุกลามกลายเปนโรคทางจิต
เวช ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแลวก็ยากที่ผูปวยจะมีโอกาสกลับคืนเปนผูมีสุข
ภาพจิตสมบูรณอยางประชาชนทั่วไป
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แมโรงพยาบาลจิตเวชจะรักษาโรคทางจิตเวชใหดีขึ้นได แตการหาย
ขาดจากโรคนั้น บุคลากรในวงการจิตเวชทราบดีวาไมมีใครกลารับรอง
เพราะผู ป ว ยจิ ต เวชมี ด วงจิ ต ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นแก ว ที่ ร า วแล ว ยากที่ จ ะ
ประสานใหรอยตอสนิทเหมือนเดิมอยางกับแกวที่ไมเคยมีรองรอยของ
การแตกราวมากอน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพ
จิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นักสังคมสงเคราะหทางการ
แพทยซึ่งมีจํานวนมากประจําอยูตามสถานพยาบาลของกระทรวงสา
ธารณสุขทั่วประเทศควรจะสนใจความรูเรื่องสุขภาพจิตและจิตบําบัด
เพื่อจะไดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของนักสังคม
สงเคราะหไดอยางเหมาะสม
จิตบําบัดมีหลายชนิด ปจจุบันเปนที่ยอมรับในวงการจิตเวชไทยวา
จิ ต บําบั ด นั้ น ไม จําเป น ต อ งพึ่ ง จิ ต แพทย เ ท า นั้ น ที่ ทําได นั ก สั ง คม
สงเคราะหและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ที่สนใจศึกษาหาความรูและ
นํามาฝกฝนปฏิบัติยอมจะเกิดทักษะและจะเปนประโยชนแกผูปวยมาก
นั ก สั ง คมสงเคราะห ท างการแพทย จ ะสนใจจิ ต บําบั ด ชนิ ด ใดและใช
ทฤษฎี ใดนั้นแล วแต ความศรัทธา ความเหมาะสมของผูปฏิบัติและ
ลักษณะผูปวยที่นักสังคมสงเคราะหจะใหความชวยเหลือ
การประยุกตจิตบําบัดรายบุคคลเขาในหลักการกระบวนการสังคม
สงเคราะหเฉพาะราย มีรายละเอียดการดําเนินงานอยางผสมผสานกัน
ไดดังตอไปนี้
1. หลักการยอมรับ (Acceptance) ในหลักการนีน้ กั สังคมสงเคราะห
จะตองเขาใจผูปวยใหตรงกับความเปนจริงอยางที่เขาเปนอยู ซึ่งจะทําให
ผูปวยมีความรูสึกเปนอิสระปลอดภัยที่จะเปดเผยเรื่องสวนตัวของเขา
โดยนั ก สั ง คมสงเคราะห จ ะใช จิ ต บําบั ด ชนิ ด Confession and
Ventilation คือ การสารภาพผิดและการระบายอารมณใหผูปวยระบาย
ความรู สึ ก ความคิ ด การกระทําที่ ผ า นมาอย า งอิ ส ระ นั ก สั ง คม
สงเคราะห จ ะได ขอมู ลที่ ตรงกั บความเปนจริงมากกวาการสัมภาษณ
ธรรมดา เพราะขณะที่ผูปวยกําลังพูดเพลินอยูนั้น ยอมจะขาดการปอง
86

นี่คืองานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ

กันตัว เรื่องราวตางๆ ที่พูดออกมาจะมาจากอารมณ ความรูสึกจริงๆ
นั ก สั ง คมสงเคราะห ยั ง อาจใช จิ ต บําบั ด ชนิ ด Life-History
Discussion ซึ่งหมายถึง การศึกษาประวัติผูปวยและนํามาพูดพิจารณาชี้
แจงกับผูปวยก็จะใชรวมกันไดดี นอกจากนั้น การปฏิบัติเหลานี้ยังอยูใน
กระบวนการหาขอมูล (Fact Finding) ของนักสังคมสงเคราะหอีกดวย
จะไดขอมูลตางๆ จากการรับฟง สัมภาษณ สังเกต ศึกษาชีวิต ทุกแงทุก
มุมของผูปวยอยางละเอียด
2. ในขณะที่ผูปวยสารภาพผิดและระบายอารมณนั้น นอกจากนัก
สังคมสงเคราะหจะใชหลักการยอมรับแลว จะตองใชหลักการอื่นๆ ดวย
เชน หลักการควบคุมอารมณ (Control Emotional Involvement) ไม
โตตอบตอความรูสึกของเขาโดยใชความคิดของนักสังคมสงเคราะหเปน
เครื่องตัดสินความผิดถูก และหลักการแสดงออกอยางมีความหมาย
(Purposeful Expression of feeling) คือ ในขณะรับฟง นักสังคม
สงเคราะหจะตองสังเกตพฤติกรรมของผูปวย มีความปกติ ผิดปกติ
ความสามารถในการจัดการกับปญหาชีวิต โดยไมตาํ หนิติเตียนผูปวยให
เสียกําลังใจ นักจิตบําบัดก็จะปฏิบัติเชนเดียวกัน
3. กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย (Diagnosis) หรื อ ประเมิ น ป ญ หา
(Assessment) ในขณะที่ผูปวยทํา Confession and Ventilation นัก
สังคมสงเคราะหจะทําการวินิจฉัยหรือประเมินปญหา ซึ่งปญหาของผู
ปวยจะประกอบดวย ปญหาเศรษฐกิจและสังคม ปญหาสุขภาพอนามัย
ปญหาทางอารมณจิตใจ ในการทําจิตบําบัด นักจิตบําบัดจะสนใจปญหา
ทางอารมณจิตใจเปนพิเศษ จากขอมูลตางๆ ที่ผูปวยระบายออก
นักจิตบําบัดจะประเมินวา
- ผูปวยมีความขัดแยงอะไรอยูในใจ
- ผูปวยสามารถเขาใจความแตกตาง ระหวางสภาวะความเปนจริง
กับจินตนาการมากนอยเพียงใด
- ผูปวยมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นอยางไร
- Ego ของผูปวยจัดการกับคานิยมและกฎเกณฑของสังคมอยางไร
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- ผูป ว ยสามารถเขาใจความแตกตางระหวางคานิยมในวัยเด็กกับใน
ปจจุบันหรือไม
- Ego ของผูปวยตอบสนองความปรารถนาและ Id อยางไร
- ผูปวยสามารถทนตอความผิดหวังและการรอคอยไดเพียงใด
- ผูปวยมีปญหาทางอารมณธรรมดาหรือเปนโรคจิตโรคประสาท
- ปญหาของผูป ว ยนัน้ หนักหนาเกินความสามารถทีจ่ ะชวยเหลือโดย
วิธีจิตบําบัดชั้นตน หรือชั้นกลางที่นักสังคมสงเคราะหมีความรูอยูหรือ
ไม จะตองนําทรัพยากรอื่นมาใชรวมดวยหรือไมอยางไร ในชวงที่กาํ ลัง
ดําเนินการในกระบวนการวางแผนใหความชวยเหลือ (Planning) จะมี
การจั ด ลําดั บ ความสําคั ญ ของป ญ หาที่ ไ ด จ ากการวิ นิ จ ฉั ย หรื อ การ
ประเมินปญหา
4. หลักการรักษาความลับ (Confidentiality) ถือเปนจรรยาบรรณ
ของนักจิตบําบัดจะตองตระหนักในเรื่องนี้เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห เรื่องของผูปวยถือวาเปนความลับสุดยอดเพื่อผูปวยจะไดมี
ความไววางใจ เชื่อถือ ศรัทธา เปดเผยตัวเองใหทราบถึงสาเหตุของ
ปญหาที่แทจริงของผูปวยเพื่อการชวยเหลือที่เหมาะสม
5. กระบวนการแทรกแซง (Intervention) หรือการใหความชวย
เหลือ หรือการบําบัดรักษา (Treatment) ในการทําจิตบําบัดเมื่อเขาใจ
ปญหาของผูปวยอยางละเอียดทั้งสาเหตุและผลกระทบตางๆ รวมทั้งกล
ไกทางจิตของผูปวย นักจิตบําบัดจะใช Interposition กับ Interpretation
และ Professional relationship ที่มีอยู ดําเนินการตีแปลความหมาย
ปญหาทางอารมณจิตใจ โดยใชการพูดในหลายรูปแบบและหลายวิธี
เพื่ออธิบายหรือชี้แจงใหผูปวยทราบความหมายของคําพูด ความคิด ทัศ
นคติ และพฤติกรรมของผูปวย
กอนหนานี้ผูปวยไมเขาใจหรือไมทราบความหมายของสิ่งดังกลาว
เพราะความหมายเหลานี้อยูในระดับจิตไรสาํ นึก ถือวาเปนการเผชิญ
หนากับผูปวย ทําใหสิ่งที่เปน Unconscious กลายเปน Conscious ซึ่งจะ
ทําใหผูปวยเขาใจตัวเองและจัดการกับปญหาของตัวเองไดอยางเหมาะ
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สมตามความเปนจริง Interpretation มี 3 ชนิด คือ Classification
Interpretation, Comparison Interpretation และ Wish-defense
Interpretation ซึ่งนักจิตบําบัดจะใชภาษางายๆ ตามระดับภูมิปญญา
ของผูปวย ในการทํา Interpretation ซึ่งจะตรงกับหลักความแตกตาง
ระหวางบุคคล (Individualization) ของนักสังคมสงเคราะหนั่นเอง
ในกระบวนการใหความชวยเหลือ นักสังคมสงเคราะหและนักจิต
บําบัดใชหลักการมีสวนรวม (Participation) และหลักการตัดสินใจดวย
ตนเอง (Self Determination) เหมือนกัน โดยนักจิตบําบัดจะไมทาํ ตัว
เปนผูสั่งสอน ชี้แนะแนวทางใหผูปวย แตจะประคับประคองใหผูปวยเกิด
ความคิดขึ้นดวยตนเองวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไรตอสถานการณ
ชีวิต เพราะการสั่งสอนแนะนําผูปวยไดรับมาแลวจากพอแม ญาติพี่นอง
ครูอาจารย ผูใกลชิด ถาจะทําใหผูปวยดีขึ้นจนไมตองมาพบนักจิตบําบัด
คงจะชวยตัวเองไดนานแลว นอกจากนั้นการใหผูปวยมีสวนรวมคิดตัด
สินใจดวยตัวเองจะทําใหผูปวยยังคงมีศักดิ์ศรี ไมเสียSelf esteem มาก
นักในการมาขอความชวยเหลือจากนักจิตบําบัด
6. กระบวนการติดตามผล (Evaluation) กอนจะจบการรักษา นัก
จิตบําบัดจะบอกผูปวยลวงหนาถึงกําหนดของการจะหยุดการมาพบกัน
เมื่อไหร เพื่อใหผูปวยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะอยูดวยตัวเองโดยไมตองมี
นักจิตบําบัดเปนที่ปรึกษาอีกตอไป และยืดเวลาการมาพบกันจากเดิม
2 – 3 วัน/ครั้งตอสัปดาห เปน 2 สัปดาหตอครั้ง เดือนละครั้ง และใน
ที่สุดจะหยุดมาพบกัน โดยบอกผูปวยวาเมื่อผูปวยเกิดปญหายุงยาก
ตองการพบกับนักจิตบําบัดอีกใหผูปวยติดตอขอพบได
นักจิตบําบัดยินดีจะรับผูปวยอีกเสมอ นักสังคมสงเคราะหที่ทํา
Social Case Work ก็ทาํ ไมตางจากนี้มากนัก แตจะมีการติดตามผล
โดยการไปเยี่ยมบานผูปวยดวย ซึ่งนักจิตบําบัดจะไมเยี่ยมบานผูปวย
การปฏิ บั ติ ต า งๆ จะต อ งระมั ด ระวั ง ตรวจสอบ Professional
relationship อยูเสมอ ไมใหผูปวยติดพึ่งพิงนักจิตบําบัดมากเกินไป จะ
ไมบรรลุวัตถุประสงคในการชวยเหลือที่จะมุงใหผูปวยสามารถชวยตัว
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เองได ยืนอยูดวยขาของตัวเองตลอดไปในที่สุด
7. หลักความยุติธรรมเสมอภาค นักสังคมสงเคราะหจะชวยเหลือ
ผูปวยอยางเทาเทียมกันทุกคน ไมเลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่ง
งานสังคมสงเคราะห มีการชวยเหลือผูปวยอยางกวางขวางกวาการทํา
จิตบําบัดมีขอจํากัดมากกวา แมจะเปนการทํากับผูปวยจิตเวชก็ยังตอง
เลือกสรรกอน เพราะการชวยเหลือดวยวิธีจิตบําบัดใชไมไดกับผูปวยทุก
ราย โดยเฉพาะจิตบําบัดชั้นสูง มีขอจํากัดมากกวา เชน ตองทําตอเนื่อง
ระยะเวลาหนึ่ง คนบานไกลมาติดตอไมสม่าํ เสมอก็ไมไดผล สวนจิต
บําบัดชั้นตนและชั้นกลางนั้นทําไดเกือบทุกกรณีถามีโอกาส
การใชเทคนิคจิตบําบัดนี้ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่นักสังคม
สงเคราะหจะไดนํามาใชเพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาทางสุขภาพ
จิตในระยะเริ่มตน เพื่อเปนการปองกันไมใหปญหาดังกลาวลุกลาม
กลายเปนโรคทางจิตเวช การที่นักสังคมสงเคราะหจะใชเทคนิควิธี
การจิตบําบัดไดดี ก็ตองอาศัยการฝกฝน พัฒนาความรูและประสบ
การณการทํางานอยางไมยอทอนั่นเอง
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นี่คืองานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ

