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จิตบาํบดัแบบกลุ่ม ในเด็กที่ประสบภยัพิบติั 

(Group psychotherapy for children in disaster) 
      

  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

บทนาํ 
การดูแลดา้นจิตใจในเด็กที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบติั จาํเป็นตอ้งบูรณาการการบาํบดัรกัษาหลายรูปแบบ

ทั้งการบาํบดัแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงการรกัษาดว้ยยาในกรณีที่จาํเป็น ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพปัญหา ระดบั

ความรุนแรง ทรพัยากรที่มี เงื่อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ซึ่งตอ้งประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมตามสถานการณ์ในขณะน้ัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลหลงัเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัจากธรรมชาติ เช่น สึนามิ พายุไซโคลน แผ่นดินไหว 

เป็นตน้ จะมีความสบัสนวุ่นวาย อพยพเคลื่อนยา้ยที่อยู่บ่อย ขาดแคลนทรพัยากร มีขอ้จาํกดัต่างๆ มากมาย แผนการ

ดูแลที่เตรียมไวอ้าจจะตอ้งปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ผูบ้าํบดัอาจมีโอกาสไดพ้บผูเ้ขา้รบัการบาํบดัเพียงครั้งเดียว  

การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็นรูปแบบการดูแลดา้นจิตใจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง 

สามารถประยุกตใ์ชไ้ดง้่าย ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองสถานที่ เน้นปริมาณผูร้บัการดูแลไดจ้าํนวนมากข้ึนในเวลาที่จาํกดั  

 

คาํจาํกดัความ  
การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็นรูปแบบการดูแลดา้นจิตใจ โดยอาศยักระบวนการ

กลุ่มในการเรียนรูร่้วมกนั เห็นแบบอย่างที่ดี เปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ และเกิดทักษะในการแกไ้ขปัญหา การ

จดัการอารมณ์ ความรูสึ้กต่างๆ อย่างเหมาะสม (1)  

เป็นรูปแบบหน่ึงของการทําจิตบาํบดั เพื่อปรบัสภาพจติใจใหค้งที่ และปรบัเปลีย่นความคิดที่ผิดเพี้ ยนไปให้

เขา้ที่ เป็นการเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการพูดคุยอย่างอิสระ หรือการเล่นอย่างอิสระ โดยผูบ้าํบดัจะเน้นความสนใจทั้งในส่วน

ลึกของจิตใจ สมัพนัธภาพ และพลวตัของกลุ่ม  

การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม มีแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบที่หลากหลาย ตัง้แต่ การใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต 

(psycho-education) การทําจิตบาํบดัแบบประคบัประคอง (supportive psychotherapy) จนถึงการบาํบดัแบบ 

cognitive behavioral therapy (CBT) ซึ่งจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา เงื่อนไข และขอ้จาํกดัต่างๆ  

 

ประโยชนท่ี์ไดร้บั  
เป้าหมายของการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม ในผูป้ระสบเหตุการณ์ภยัพิบติั เพื่อทีจ่ะฟ้ืนฟูสภาพจิตใจใหก้ลบัมา

ดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นปกติสุข ไม่เกิดบาดแผลทางจิตใจในระยะยาว หรือเกิดโรคทางจิตเวชตามมา โดยเฉพาะโรคความ

ผิดปกติทางจิตใจภายหลงัภยนัตราย (post-traumatic stress disorder, PTSD) ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในผูท้ี่

ประสบภยัพิบติั ส่งผลเสียต่อกระบวนการเรียนรูข้องเด็กอย่างมาก (2)  
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เป้าหมายในการบาํบดัมีหลายระดบั ตั้งแต่ การประคบัประคองจิตใจ การเสริมสรา้งทักษะสงัคม การบรรเทา

อาการเฉพาะเจาะจงบางอย่าง จนถึงการแกไ้ขความขดัแยง้ภายในส่วนลึกของจิตใจ เม่ือเปรียบเทยีบกบัการบาํบดั

รายบุคคล พบว่าจุดแข็งที่สาํคญัของการบาํบดัแบบกลุ่ม คือ ปฏิกิริยาการสะทอ้นกลบัทันทีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

(immediate feedback) และผูบ้าํบดัสามารถสงัเกตอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ที่ตอบสนองต่อสมาชิกในกลุ่มที่มี

ความหลากหลาย (3)  

นอกจากน้ี ในการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่มยงัสามารถช่วยคดักรองเด็กที่มีอาการทางจิตเวช หรือมีความเส่ียงสูง 

มาดูแลรกัษาต่อแบบรายบุคคลต่อไป การที่เด็กอยู่ร่วมกิจกรรมในกลุ่มเปรียบเสมือนสงัคมจาํลอง ที่สามารถสะทอ้น

ภาพการปรบัตวัของเด็กในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดช้ดัเจนข้ึน ซึ่งการประเมินรายบุคคลไม่สามารถสะทอ้นภาพเหล่าน้ีได ้ 

ขอ้ดีของการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม คือ บรรยากาศกลุ่มที่สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ซึ่งมกัเป็นกลุ่มเด็ก

วยัเดียวกนั ทําใหก้ารสรา้งสมัพนัธภาพ การปรบัตวั และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร่้วมกนัไดง้่าย การเรียนรูเ้ป็นไปอย่าง

ธรรมชาติ มีแรงต่อตา้นน้อย เด็กมีโอกาสไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน และมีโอกาสเลียนแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์

จากเพื่อนในกลุ่ม (4)  

Yule และคณะ พบว่านักเรียนพอใจมากต่อการช่วยเหลือแบบกลุ่ม โดยใหเ้ด็กที่ประสบภยัดว้ยกนั ไดพู้ดคุย

เปิดเผยอาการแก่กนั ทําใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ว่าอาการหรือผลของภยัพิบติัที่เกิดกบัตนเองน้ันไม่ไดเ้ป็นอยู่คนเดียว 

หรือผิดปกติ แต่คนอ่ืนก็มีอาการดว้ยเช่นกนั (5)  

พบว่ามีการบาํบดัแบบกลุ่มหลายรูปแบบที่นํามาใชใ้นการบาํบดั PTSD โดยส่วนใหญ่อิงตามแนวบาํบดัแบบ 

cognitive behavioral therapy (CBT) ซึ่งการบาํบดัประกอบดว้ย การใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต ยอ้นการเผชิญเหตุการณ์

ผ่านการเล่าเร่ือง การผ่อนคลายกลา้มเน้ือ การบริหารการหายใจ การควบคุมอารมณ์โกรธ การเตือนตนเองในเชิงบวก 

(positive self-talk) และการป้องกนัการเกิดอาการซํา้เดิม (6)  

 

แนวทางการทาํจิตบาํบดัแบบกลุ่ม  
จากประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือเด็กทีป่ระสบภยัสึนามิ ทางภาคใตข้องประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2547 (7) 

และการเขา้ร่วมในทีมแพทยไ์ทยพระราชทาน ในพระอุปถัมภส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ชุดที่ 2 

เม่ือปี พ.ศ.2551 เพื่อดูแลช่วยเหลือทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระสบภยัจากพายุไซโคลนนารก์ีสถล่ม ในสหภาพพม่า (8, 9) ผู้

แต่งไดถ้อดบทเรียนการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งบูรณาการหลกัของจิตบาํบดั และศิลปะบาํบดั (10, 11, 12) สรุปเป็นแนวทางการ

ทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม ในเด็กทีป่ระสบภยัพบิติั ดงัน้ี  

การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่มที่ใช ้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีขั้นการละลายพฤติกรรม ขั้นการทํากิจกรรมศิลปะ 

ขั้นการนําเสนอผลงานศิลปะ และขั้นการใหค้วามรูสุ้ขภาพจติ กาํหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม ครั้ง

ละประมาณ 90 นาที ความถ่ีในการทํากลุ่ม 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห ์แต่ทั้งน้ีข้ึนกบัเงื่อนไข และขอ้จาํกดัต่างๆ  

มีผูบ้าํบดั 1 คนเป็นผูนํ้ากลุม่ และผูช่้วยอีก 1 คน คอยสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบัการบาํบดัในกลุ่ม และ

คอยช่วยเหลือผูบ้าํบดัในจงัหวะที่เหมาะสม ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมควรมีจาํนวน 7-15 คน ในระดบัอายุที่ใกลเ้คียง

กนั แต่ในสถานการณ์ภยัพิบติัที่สบัสนวุ่นวาย อาจไม่สามารถควบคุมขนาดของกลุ่ม และระดบัอายุได ้ขั้นตอนต่างๆ 

ของการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม เป็นดงัน้ี  
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1) การละลายพฤติกรรม (ice breaking activities)  

ระยะเวลาที่ใช ้20 นาที โดยใหเ้ด็กทํากจิกรรมกลุ่มร่วมกนัเพื่อละลายพฤติกรรมใหห้ลอมรวมเป็นพฤติกรรม

กลุ่ม สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดีในการบาํบดั แนะนําตวัผูบ้าํบดัและเด็กทีเ่ขา้ร่วมกลุ่ม กิจกรรมที่ใช ้ไดแ้ก่ การสอนรอ้ง

เพลง ทําท่าทางประกอบเพลง และเล่นเกมต่างๆ  

ถา้สามารถหาคนในพื้ นที่มาเป็นผูช่้วยในกลุ่ม ช่วยสอนเพลง และนําการละเลน่ต่างๆ ดว้ย จะช่วยละลาย

พฤติกรรมไดดี้ยิ่งข้ึน และเกิดความร่วมมือในการบาํบดัขั้นต่อไปมากข้ึน เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงวิถีชีวิตพื้ นบา้น และ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย ซึ่งถือเป็นเร่ืองที่มีความสาํคญั ทําใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวยิ่งข้ึน  

จากประสบการณ์ที่สหภาพพม่า ล่ามแปลภาษาที่ช่วยอยู่เป็นครูอนุบาลดว้ย จึงสามารถนําเด็กรอ้งเพลงและ

เล่นเกมในทอ้งถ่ินที่เด็กคุน้เคย ทําใหง้่ายต่อการเรียนรู ้ทําไดท้ันที การทํากลุ่มในขั้นต่อไปจึงเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

ไดค้วามร่วมมือที่ดี  

 

2) การทาํกิจกรรมศิลปะ (art activities)  

ระยะเวลาที่ใช ้30 นาที โดยใหท้ํากิจกรรมศิลปะตามที่กาํหนด ซึ่งในการบาํบดัแต่ละครั้งอาจเลือกใชก้จิกรรม

ศิลปะที่แตกต่างกนั เช่น การวาดรูป การป้ัน การทํางานประดิษฐ์ เป็นตน้  

ในการทํากลุ่มครั้งแรก จะใชก้ิจกรรมการวาดรูป (drawing a picture) โดยใหว้าดรูปแบบอิสระ ใครจะวาดรูป

อะไรก็ไดบ้นกระดาษที่ให ้มีอุปกรณ์วาดเขียนใหพ้รอ้ม กระดาษ ดินสอ ยางลบ สีไม ้สีเทียน สีเมจิก หรือสีชอลก์ โดย

ใหเ้ด็กเลือกใชอุ้ปกรณ์ที่ใหอ้ย่างอิสระ กาํหนดใหว้าดคนละ 1 รูป (ไม่จาํเป็นตอ้งเกี่ยวกบัเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน) หลงัจาก

วาดรูปเสร็จแลว้ ใหเ้ด็กตั้งช่ือรูปทีว่าดดว้ย  

ในการทํากลุ่มครั้งต่อๆ ไป สามารถเลือกใชก้ิจกรรมศิลปะรูปแบบอ่ืนๆ ได ้การจะเลือกใชก้จิกรรมศิลปะแบบ

ใด ข้ึนอยู่กบัแผนการบาํบดัในครั้งน้ันตอ้งการหวงัผลในเร่ืองใด จะใหก้ิจกรรมศิลปะมีความหมายอย่างไร เช่น การ

สรา้งข้ึนมาใหม่จากส่ิงที่สูญสลายไปแลว้โดยการประดิษฐ์ส่ิงของจากธรรมชาติหรือวัสดุที่ไม่ใชป้ระโยชน์แลว้ การร่วม

แรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัโดยการช่วยกนัวาดรูปบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียวกนั การเช่ือม

สงัคมใหม่โดยการวาดรูปสะพานตามจินตนาการของแต่ละคน การสรา้งความหวงัโดยการทาํการด์ การป้ันแบบอิสระ 

เป็นตน้  

ขัน้ตอนน้ีประยุกตม์าจากหลกัการของศิลปะบาํบดั (art therapy) เป็นการทํางานศิลปะเพื่อประเมินสภาพ

อารมณ์ จิตใจ และความคิดของเด็ก ซึ่งประเมินไดต้ั้งแต่ การเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางศิลปะ การเลือกใชสี้ 

ลายเสน้ เน้ือหา การตั้งช่ือ และการใหค้วามหมายต่างๆ กบัผลงานศิลปะที่ทํา และตวังานศิลปะเองยงัเป็น

อุปมาอุปไมยเช่ือมโยงไปสู่ส่ิงที่ตอ้งการส่ือความหมายได ้ 

ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนกบัเด็กทีป่ระสบเหตุการณ์ภยัพบิติั ไม่ว่าจะเป็นส่ิงที่เด็กสมัผัส มองเห็น หรือไดย้ินมา 

สามารถสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในภาพที่เด็กวาด หรือรูปที่เด็กป้ัน ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ ถึงแมเ้ด็กจะกลวัหรือเศรา้ก็ตาม 

เด็กหลายคนก็ยงัวิง่เล่นได ้นอกจากเด็กที่มีอาการมากจึงจะแสดงออกใหเ้ห็น  
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3) การนาํเสนอผลงานศิลปะ (art work presentation)  

ระยะเวลาที่ใช ้30 นาที โดยใหเ้ด็กออกมานําเสนอผลงานศิลปะที่ทําเสร็จแลว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการ

ปรบัสภาพอารมณ์ จิตใจ ใหค้งที ่(stabilization) สาํรวจความรูสึ้ก (exploration) และการเสริมสรา้งพลงัใจ 

(empowerment)  

โดยคดัเลือกเด็กออกมาเล่าเร่ืองเกีย่วกบัผลงานศิลปะที่ทํา รูปที่วาด ใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง ผูบ้าํบดัใช้

กระบวนการกลุ่ม เพื่อโยงใหเ้ด็กสามารถปรบัสภาพอารมณ์ตนเอง เกิดความรูสึ้กว่าอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั

แลว้ มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกนัมากข้ึน กระตุน้ใหเ้ด็กสาํรวจความรูสึ้กของตนเอง และเสริมสรา้งพลงัใจใหเ้ด็ก

สามารถจดัการอารมณ์ความรูสึ้กของตนเองไดดี้ข้ึน สามารถปรบัตวัไดดี้ข้ึน  

การนําเสนอผลงานศิลปะข้ึนอยู่กบัขนาดของกลุ่ม ถา้เป็นกลุ่มเล็กก็สามารถนําเสนอไดทุ้กคน แต่ถา้เป็นกลุ่ม

ใหญ่จะเลือกออกมานําเสนอเพียงบางคนใหเ้หมาะสมกบักบัเวลาที่มี โดยใหมี้ผสมทั้งเด็กที่สมคัรใจออกมาเล่าใหเ้พื่อน

ฟัง และเด็กที่ผูบ้าํบดัสงัเกตระหว่างทํางานศิลปะว่ามีอาการแสดงบางอย่าง หรือผลงานส่ือความหมายบางอย่างที่ควร

ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ ควรใหอ้อกมานําเสนอและช่วยประคบัประคองจิตใจ ปรบัสภาพอารมณ์จิตใจใหค้งที่ ใหก้าํลงัใจ

ไปในตวั  

การนําเสนอผลงานศิลปะ จะเน้นความหมายที่เด็กใหต่้อผลงานศิลปะ มากกว่าการตีความหมายโดยตวัผู้

บาํบดัเอง เร่ืองราวต่างๆ จากผลงานศิลปะที่เด็กเล่าออกมา จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรูสึ้กต่างๆ ที่เด็กมีต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ความวิตกกงัวล ความกลวั ความเศรา้ที่ซ่อนอยู่ การไดป้ลดปล่อยความรูสึ้กที่ถูกเก็บกดไว ้ก็จะช่วย

ใหผ่้อนคลายจิตใจไดดี้ข้ึน  

 

4) การใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต (psycho-education)  

ระยะเวลาที่ใช ้10 นาที โดยใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต ในการจดัการอารมณ์เบื้ องตน้ การจดัการความเครียด 

เทคนิคการผ่อนคลาย การขอความช่วยเหลือเม่ือจาํเป็น และการใหค้วามรูใ้นเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่เด็กสงสยัและซกัถาม  

การใหค้วามรูใ้นขัน้ตอนน้ี ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากวิธีการของผูบ้าํบดัทั้งหมด สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มให้

เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได ้เช่น วิธีการจดัการกบัความรูสึ้กกลวั อาจถามเด็กในกลุ่มว่า “ใครยงัรูสึ้ก

กลวัอยูบ่า้ง” “เวลากลวั ทําอย่างไรดีถึงจะหายกลวั มีใครช่วยบอกเพื่อนไดบ้า้ง” เป็นตน้ พบว่าเด็กสามารถช่วยให้

คาํแนะนําที่ดี บางคนแนะนําใหไ้ปสวดมนต ์บางคนใหไ้ปเล่นกบัเพื่อน บางคนใหไ้ปหาพ่อแม่ ซึ่งทําใหเ้ด็กไดเ้ห็นถึง

วิธีการจดัการความกลวัที่หลากหลาย หลงัจากน้ันผูบ้าํบดัจึงค่อยเสริมทา้ยดว้ยเทคนิคการผ่อนคลาย สาธิต และให้

เด็กฝึกฝน  

ส่ิงสาํคญัที่ไม่ควรมองขา้มในการใหค้วามรูท้างสุขภาพจิต คือ มิติทางจิตวิญญาณ ความเช่ือ วิถีชีวิตดั้งเดิม 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นับเป็นส่ิงที่สามารถนํามาบูรณาการกบัแนวทางของจิตบาํบดัเสมอ  

แนวทางทั้ง 4 ขั้นตอน ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

เงื่อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ที่พบ ทัง้น้ีเน้นที่การแกไ้ขความคิด ความเช่ือ และปรบัสภาพอารมณ์ของเด็กที่ประสบภยั

พิบติั เพื่อลดผลกระทบในระยะยาว  

จาํนวนครั้งในการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่มไม่จาํกดั สามารถทําเพียงครั้งเดียวก็ได ้หรือหลายครั้งก็ได ้ข้ึนอยูก้บั

เป้าหมายที่ตอ้งการ เงื่อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ที่มี ซึง่ในสถานการณ์หลงัภยัพิบติัจากธรรมชาติ ที่มีความสบัสนวุ่นวาย 
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เด็กตอ้งอพยพยา้ยที่อยูบ่่อย ผูป้กครองตอ้งจดัการเร่ืองอ่ืนอีกหลายปัญหา ไม่สามารถพาเด็กมาบาํบดัไดต่้อเน่ือง อาจ

สามารถทํากลุ่มไดเ้พียง 1-3 ครั้ง เท่าน้ัน  

งานวิจยัส่วนใหญ่ยืนยนัถึงประสิทธิผลของ CBT ในการบาํบดั PTSD ในเด็กและวยัรุ่น ซึ่งวิธีที่นิยมใชก้นั

แพร่หลายคือ trauma focused – CBT ซึ่งการบาํบดัประกอบดว้ย การใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต การแสดงอารมณ์ เขา้ใจ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด ความรูสึ้ก เรียนรูก้ารจดัการความเครียดและทักษะการผ่อนคลาย ค่อยๆ คดิยอ้นเผชิญ

เหตุการณ์แลว้ปรบัเปลี่ยนกระบวนความคิดเกี่ยวกบัเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน รวมถึงฝึกทักษะการจดัการปัญหาของ

ผูป้กครองดว้ย ซึง่หลกัการเหล่าน้ีสามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายในการทําจติบาํบดัแบบกลุ่มแต่ละ

ครั้งได ้(13)  

 

เทคนิคท่ีเกี่ยวขอ้ง  
บทบาทของผูบ้าํบดั ควรส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนในกลุ่ม โดยการชมเชย เช่น การช่วยเหลอื

กนั ความไวว้างใจ การเปิดเผย การยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น และควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์โดยการหา้ม

หรือหยุดอย่างนุ่มนวล โดยอิงตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร ์ 

ผูบ้าํบดัควรสรา้งบรรยากาศที่เป็นกลัยาณมิตร อบอุ่น น่าไวว้างใจ ปลอดภยั เกิดความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั 

และเอ้ือต่อการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ผูบ้าํบดัยงัตอ้งจดัการเวลาใหเ้หมาะสม เร่ิมตน้ และยติุกลุ่มตามกาํหนดเวลาที่วางไว ้โดยดาํเนินกลุ่มให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด (14)  

ผูบ้าํบดัจะตอ้งควบคุมกาํกบัการบาํบดัใน 3 ระดบั คือ ภายในบุคคล ภายในกลุ่ม และระหว่างบุคคล ใหมี้

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการบาํบดั  

 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  
การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่มใหป้ระสบความสาํเร็จ มีปัจจยัต่างๆ เกี่ยวขอ้งมากมาย Yalom ไดศ้ึกษาวิจยัถึง

ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จ (Yalom's therapeutic factors) (3, 15) ซึ่งประกอบดว้ย  

 

1) Universality  

การรบัรูป้ระสบการณ์และความรูสึ้กร่วมกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม สรา้งสามญัสาํนึกร่วมกนั ช่วยลด

ความรูสึ้กแปลกแยก ทบทวนประสบการณ์ และเพิ่มความนับถือตวัเอง (self-esteem)  

 

2) Altruism  

กลุ่มเป็นที่ซึ่งสมาชิกสามารถช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และสรา้งประสบการณ์ของการไดม้อบบางส่ิงบางอย่าง

กบับุคคลอ่ืน สามารถเพิ่มความนับถือตวัเอง ช่วยพฒันารูปแบบการปรบัตวั และทักษะการสรา้งสมัพนัธภาพ  
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3) Instillation of hope  

ในกลุ่มผสมผสานซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกที่อยู่ในแต่ละระยะของการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ สมาชิกที่สามารถ

เอาชนะต่อปัญหาอุปสรรคไดแ้ลว้ สามารถเป็นแรงบันดาลใจ และใหค้าํแนะนํากบัสมาชิกคนอ่ืน เพื่อที่จะยืนหยดัเผชิญ

กบัปัญหาต่อไป  

 

4) Imparting information  

สมาชิกมกัไดร้บัประโยชน์จากการแลกเปลีย่นเรียนรูข้อ้เท็จจริงต่างๆ กบัสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม เช่น 

เกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล หรือเกี่ยวกบัการเขา้ถึงบริการ  

 

5) Corrective recapitulation of primary family experience  

สมาชิกมกัจะเทียบเคียงผูบ้าํบดั หรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของกลุ่ม กบับิดา มารดา หรือพี่น้องของตนเอง โดยไม่

รูต้วั ซึ่งถือเป็นรูปแบบของ transference ในการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม ผูบ้าํบดัสามารถช่วยใหส้มาชิกไดท้ําความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัผลกระทบของประสบการณ์วยัเด็กที่มีต่อบุคลกิภาพของตน และเรียนรูเ้พื่อหลีกเลีย่งการเกิดซํ้าโดยไม่รูต้วัใน

ปัจจบุนั  

 

6) Development of socializing techniques  

รูปแบบกลุ่มช่วยสรา้งส่ิงแวดลอ้มที่ปลอดภยั และเกื้ อกูลสาํหรบัสมาชิก ใหก้ลา้ที่จะเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ 

โดยเป็นที่ฝึกซอ้ม และพฒันาทักษะทางสงัคม  

 

7) Imitative behavior  

พฒันาทักษะทางสงัคม จากกระบวนการตน้แบบ (modeling) โดยการสงัเกต และการเลยีนแบบจากผูบ้าํบดั 

และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ตวัอย่างเช่น แชรค์วามรูสึ้กส่วนบุคคล เล่าส่ิงที่กงัวล และใหก้าํลงัใจซึ่งกนัและกนั  

 

8) Cohesiveness  

เป็นปัจจยัพื้ นฐาน เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม มีสญัชาตญาณของการรวมกลุ่ม การพฒันารายบุคคลใน

เร่ืองต่างๆ เกิดข้ึนไดเ้ฉพาะในบริบทของสมัพนัธภาพ กลุ่มจึงมีผลทําใหส้มาชิกทุกคนรูสึ้กถึงการเป็นสมาชิก การ

ยอมรบั และความมีตวัตนที่สมบูรณ์  

 

9) Existential factors  

เรียนรูใ้นเร่ืองที่ว่า แต่ละคนจะตอ้งรบัผิดชอบต่อชีวิตของตวัเองและผลของการตดัสินใจที่ตามมา  
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10) Catharsis  

เป็นประสบการณ์จากการผ่อนคลายความทุกข ์โดยการปลดปลอ่ยอารมณ์ที่เก็บกดไวอ้ย่างอิสระ เม่ือไดบ้อก

เล่าเร่ืองราวความทุกขใ์จต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มที่เกื้ อกูลกนั พวกเขาจะโลง่อกจากความรูสึ้กละอายและความรูสึ้ก

ผิดที่เก็บกดมานาน  

 

11) Interpersonal learning  

เกิดความตระหนักรูใ้นตนเอง ผ่านกระบวนการโตต้อบกนัภายในกลุ่ม โดยใหค้าํติชม (feedback) ใน

พฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิก และผลกระทบทีเ่กิดกบัคนอ่ืน  

 

12) Self-understanding  

บรรลุสู่ระดบัของความเขา้ใจในตนเอง (insight) โดยการมองลึกลงไปแหล่งกาํเนิดของปัญหา และแรงจงูใจ

ต่างๆ ที่เป็นตวักาํหนดพฤติกรรม ในระดบัของจิตใตส้ํานึก  

 

บทสรุป  
การทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม (group psychotherapy) เป็นรูปแบบการดูแลดา้นจิตใจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง 

สามารถประยุกตใ์ชไ้ดง้่าย ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองสถานที่ เน้นปริมาณผูร้บัการดูแลไดจ้าํนวนมากข้ึนในเวลาที่จาํกดั 

สามารถนํามาบูรณาการกบัการบาํบดัแบบรายบุคคล และการบาํบดัรกัษาดว้ยยา ตามสภาพปัญหาและความรุนแรง

ของผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ภยัพิบติั  

เป้าหมายในการบาํบดัมีหลายระดบั ตั้งแต่ การใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต (psycho-education) การทําจิตบาํบดั

แบบประคบัประคอง (supportive psychotherapy) จนถึงการบาํบดัแบบ cognitive behavioral therapy (CBT) ซึ่ง

จะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหา เงื่อนไข และขอ้จาํกดัต่างๆ โดยคาํนึงถึงปัจจยัแหง่ความสาํเร็จที่เกี่ยวขอ้ง

ในการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่มดว้ย  

แนวทางการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยการละลายพฤติกรรม การทํากิจกรรมศิลปะ การ

นําเสนอผลงานศิลปะ และการใหค้วามรูสุ้ขภาพจิต กาํหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทําจิตบาํบดัแบบกลุ่ม ครั้งละประมาณ 

90 นาที เน้นที่การแกไ้ขความคิด ความเช่ือ และปรบัสภาพอารมณ์ของเด็กที่ประสบภยัพิบติั เพื่อลดผลกระทบใน
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