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บทคัดย่อ
บทความนี้ มวี ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อทบทวนแนวความคิดและพฤติกรรมส�ำหรับผู้ป่วยบุ คลิกภาพชนิ ด
ก�ำ้ กึง่ โดยผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแนวทางการบ�ำบัดทีม่ ปี ระสิทธิผลในการรักษาผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ ได้แก่
แบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี (Dialectical Behavioral Therapy) และการบ�ำบัดแบบแผนความคิด (Schema
Therapy)
บทความแบ่งการน�ำเสนอเป็ นสามส่วน คือ ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
ชนิดก�้ำกึง่ , แนวคิดพืน้ ฐานและเทคนิคของการบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี (Dialectical Behavioral
Therapy) และแนวคิดพืน้ ฐานและเทคนิคการบ�ำบัดแบบแผนความคิด (Schema Therapy) บทความนี้น่าจะเป็ น
ข้อมูลเบือ้ งต้นส�ำหรับนักจิตวิทยาคลินกิ หรือบุคลากรทางสุขภาพจิตทีท่ ำ� งานกับผูป้ ่ วยบุคลิกภาพชนิดก�ำ้ กึง่
ค�ำส�ำคัญ: การบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี การบ�ำบัดแบบแผนความคิด โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด
ก�้ำกึง่
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Abstract
The objective of this article was to review different types of cognitive behavioral therapy for
borderline personality disorder. The evidenced-based research showed that the effective therapeutic
models for these patients are dialectic behavioral therapy and schema therapy.
In this review, therefore, three sections of content were presented. The first section was
general information about borderline personality disorder. The second section involved the fundamental
concepts and techniques of dialectic behavioral therapy. The third section was the fundamental concepts
and techniques schema therapy. The article might be fundamentally beneficial for clinical psychologists
and mental health professionals working with patients with borderline personality disorder.
Keywords: dialectic behavioral therapy; schema therapy; borderline personality disorder

1

Internship clinical psychologist, Suanprung Hospital

47

บทน�ำ
บุคลิกภาพผิดปกติเป็ นปั ญหาส�ำคัญอย่าง
หนึ่งในระบบสาธารณสุข Torgersen, Kringlen และ
Cramer (2011) (อ้างถึงใน เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา,
2559) รายงานว่า ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากร
วัยผูใ้ หญ่มลี กั ษณะอาการทางคลินกิ ทีเ่ ข้าได้กบั เกณฑ์
วินิ จ ฉั ย บุ ค ลิก ภาพผิด ปกติอ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง แบบ
Zimmerman (2001) (อ้างถึงใน เธียรชัย งามทิพย์
วัฒนา, 2559) ได้กล่าวว่าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยทางจิตเวชด้วยโรคใน Axis
I จะมีปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติรว่ มด้วย โรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติโดยทัวไปเป็
่
นภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยมักไม่ทราบว่าเป็ น
ความผิดปกติ ซึง่ จะเริม่ ปรากฏให้เห็นในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลายหรือผูใ้ หญ่ตอนต้น ส่วนใหญ่ความผิดปกติ
นีจ้ ะอยูอ่ ย่างถาวร เปลีย่ นแปลงได้ยากค่อนข้างตายตัว
(rigidly) ท�ำให้ผปู้ ่ วยมีปัญหาความสัมพันธ์กบั คนรอบ
ข้าง (ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ปการันย์,
2555)

ลักษณะบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่ ไม่อยูก่ บั ร่อง
กับรอยหรือเอาแน่ เอานอนไม่ได้ (erratic) มักใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ซึง่ ในกลุม่ นี้ประกอบด้วย 4
บุคลิกภาพ ได้แก่ บุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเอง
(Narcissistic Personality), บุคลิกภาพผิดปกติชนิด
ฮิสทริโอนิค (Histrionic Personality), บุคลิกภาพผิด
ปกติชนิดก�้ำกึง่ (Borderline Personality) และ
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial
Personality) (ธิตพิ นั ธ์ ธานีรตั น์, 2555)

ผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ จะมี
ลักษณะของการแปรปรวนอย่างมาก ไม่แน่นอน และ
ไม่มคี วามมันคงในหลากหลายด้
่
าน ได้แก่ อารมณ์
พฤติกรรม สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื และอัตลักษณ์ของ
ตนเอง (self-identity) (นวนันท์ ปิ ยะวัฒน์กลู , 2559)
โดยมักจะมองทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพียงด้านเดียวอย่างสุด
โต่ง ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ่ วยทีม่ ลี กั ษณะของการรักแรง - เกลียด
แรง มักทนการอยูค่ นเดียวไม่ได้ กลัวการถูกทอดทิง้
รูส้ กึ ว่างเปล่า และมักมีพฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดปั ญหา
ในชีวติ เช่น การเปลีย่ นคูน่ อนบ่อย การใช้แอลกอฮอล์
การวินิจฉัยโรคบุคลิกภาพผิดปกติตามคูม่ อื
หรือสารเสพติดชนิดต่าง ๆ มีพฤติกรรมการท�ำร้าย
การวินิจฉัยและสถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิต
ตัวเองซ�ำ้ ๆ รวมถึงการพยายามฆ่าตัวตาย เพือ่ เรียก
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
ร้องความสนใจ หรือการแสดงความโกรธหรือความ
Disorders, Fifth Edition; DSM-5) (American
ตัง้ ใจทีจ่ ะเสียชีวติ (ธิตพิ นั ธ์ ธานีรตั น์, 2555) โดยโรค
Psychiatric Association, 2013) แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่
บุคลิกภาพชนิดก�้ำกึง่ สามารถพบได้ประมาณร้อยละ
(cluster) ดังต่อไปนี้ กลุ่ม A มีลกั ษณะเด่น คือ
1 – 2 ของประชากรทัวไป
่ และพบในเพศหญิงมากกว่า
เก็บตัวแยกตัว พฤติกรรมและความคิดแปลกประหลาด
เพศชาย มักมีการวินิจฉัยโรคร่วมทีห่ ลากหลาย เช่น
มักมีปัญหาในเรือ่ งการจัดการกระบวนความคิดของ
โรคซึมเศร้า (MDD), โรคซึมเศร้าเรือ้ รัง (Dysthymia),
ตัวเอง กลุม่ B มีลกั ษณะเด่น คือ เจ้าอารมณ์ แสดงออก
โรคอารมณ์สองขัว้ (Bipolar disorder), โรคทีเ่ กีย่ ว
ทางอารมณ์อย่างเด่นชัด มีปัญหาในการจัดการกับ
กับความผิดปกติทางการกิน (Eating disorder) และ
อารมณ์ มีพฤติกรรมเหมือนแสดงละคร คาดเดา
ภาวะการใช้สารในทางทีผ่ ดิ (Substance Abuse)
ไม่คอ่ ยได้ รวมถึงชอบอยูท่ า่ มกลางผูอ้ น่ื และกลุม่ C
เป็ นต้น และพบว่าผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
มีลกั ษณะเด่น คือ มีความวิตกกังวลสูง ขีก้ ลัว หมกมุน่
ชนิดก�ำ้ กึง่ และมีการวินจิ ฉัยโรคร่วมด้วยจะท�ำให้การ
อยูก่ บั ตนเอง มีปัญหาในการจัดการความวิตกกังวล
ดูแลรักษาเป็ นไปได้ยากจึงต้องการการดูแลรักษาที่
(รณชัย คงสกนธ์, 2558) โดยในโรคความผิดปกติ
เข้มข้นขึน้ (Gunderson & Links, 2008)
ทางบุคลิกภาพในกลุ่ม B (cluster B) เป็ นผูท้ ม่ี ี
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โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึ่งเป็ นโรค
บุคลิกภาพทีร่ กั ษาได้ยากมักเกิดปั ญหาในการรักษา
เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ จะ
มีลกั ษณะของการพึง่ พิง เจ้าอารมณ์ และมีความ
แปรปรวนทางอารมณ์อย่างมาก ซึง่ ส่งผลต่อการบ�ำบัด
รักษา โดยผูร้ กั ษาทีข่ าดประสบการณ์ในการบ�ำบัด
รักษาผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ อาจจะ
ให้ผลประโยชน์ทางการรักษาแก่ผูป้ ่ วยมากไปและ
บางครัง้ ก็อาจจะให้น้อยเกินไป ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การรักษาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพมากนักท�ำให้มกี ารด�ำเนิน
โรคทีย่ าวนานมากขึน้ (ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ
ทินกร วงศ์ปการันย์, 2555)
คลื่นลูกที่สามของการบ�ำบัดทางความคิด
และพฤติกรรม (third wave cognitive behavioral
therapy) ให้ความส�ำคัญกับบริบทและกลยุทธ์การ
เปลีย่ นแปลงเชิงประสบการณ์ (Carvalho et al., 2017)
จากการรวบรวมวรรณกรรมพบว่าการบ�ำบัดทีเ่ ป็ น
คลื่ น ลู ก ที่ ส ามทางความคิ ด และพฤติ ก รรมที่ ม ี
ประสิทธิภาพกับโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิด
ก�้ำกึง่ (Zanarini, 2009; Ogrodniczuk, 2011) คือ
พฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี (Dialectical Behavior
Therapy: DBT) (Linehan et al., 1999; Paris, 2010)
และการบ�ำบัดแบบแผนความคิด (Schema Therapy:
ST) (Giesen-Bloo et al., 2006; Van Asselt et al.,
2008; Sempértegui et al., 2013) บทความนี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับโรคความผิด
ปกติทางบุคลิกภาพชนิดก�้ำกึง่ และการบ�ำบัดทัง้ สอง
แบบ โดยการน�ำเสนอจะแบ่งเป็ นสามส่วน คือ ความ
รูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิด
ก�้ำกึง่ , การบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี
(Dialectical Behavior Therapy) และการบ�ำบัด
แบบแผนความคิด (Schema Therapy)
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1. โรคบุคลิ กภาพผิดปกติ ชนิ ดก�ำ้ กึ่ง
(Borderline Personality disorder: BPD)
ค�ำว่า Borderline หมายถึง เส้นทีแ่ บ่งระหว่าง
neurosis กับ psychosis คือ ยังไม่สญ
ู เสียการรับรู้
ความเป็ นจริง กับ สูญเสียการรับรูค้ วามเป็ นจริงแล้ว
(ธิตพิ นั ธ์ ธานีรตั น์, 2555) โดยการวินิจฉัยโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ ตาม DSM-5 (American
Psychiatric Association, 2012) ของโรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ จะมีลกั ษณะตรงตามเกณฑ์ต่อไป
นี้
A. ความบกพร่องทางของบุคลิกภาพอย่าง
มีนยั ส�ำคัญแสดงให้เห็นโดย:
1. มีความบกพร่องในการท�ำงานของตัวตน
(Self) (a หรือ b)
		
a. เอกลักษณ์ / ตัวตน: เสือ่ มลงอย่าง
ชัดเจน, มีการพัฒนาการทีไ่ ม่ด,ี หรือ มีภาพลักษณ์
เกีย่ วกับตนเองไม่คงที่ มักจะเกีย่ วข้องกับการวิจารณ์
ตนเองอย่างมาก; มีความรูส้ กึ ว่างเปล่าเรือ้ รัง; แยก
ตัวเมือ่ อยูภ่ ายใต้ความเครียด
		
b. การก�ำกับตนเอง: มีความไม่ชดั เจน
ในเป้ าหมาย, แรงบันดาลใจ, คุณค่า หรือการวางแผน
อาชีพ
และ
2.มีค วามบกพร่ อ งในความสามารถใน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (a หรือ b)
		
a. การเอาใจใส่: มีความสามารถใน
การรับรูอ้ ารมณ์และความต้องการของผูอ้ ่นื ลดลงซึง่
เกีย่ วข้องกับความอ่อนไหวอย่างมากในสัมพันธภาพ
(เช่น แนวโน้มทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าโดนดูถูก หรือ ถูกจู่โจม)
มีการรับรูผ้ อู้ ่นื อย่างมีอคติเนื่องจากมีลกั ษณะทีเ่ ป็ น
ไปในทางลบหรือความเปราะบาง
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b. ความใกล้ชดิ : มักมีความเข้มข้น
ไม่มนคง
ั ่ และมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ทใ่ี กล้
ชิด ซึง่ เกิดขึน้ จากความไม่ไว้ใจ ความต้องการ และ
ความวิตกกังวล โดยเกีย่ วกับความคิดทัง้ ทีเ่ ป็ นจริง
และเพียงความคิดของการถูกทอดทิง้ ; สัมพันธภาพ
ทีใ่ กล้ชดิ มักจะถูกมองในรูปแบบของอคติและการถูก
ลดค่าอย่างทีส่ ดุ และสลับกันระหว่างการยุง่ เกีย่ วมาก
เกินไปและการถอนตัว
B. มีพยาธิสภาพทางบุคลิกภาพในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. การมีอารมณ์ทางลบ โดยสามารถแยกได้
ดังนี้
		
a. มีความบกพร่องของอารมณ์:
มีอารมณ์ทไ่ี ม่คงทีแ่ ละเปลีย่ นแปลงบ่อย; ถูกกระตุน้
อารมณ์ได้ง่าย เข้มข้น และ/หรือ เกินไปกว่า
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
		
b. ความวิตกกังวล: มีความกังวลอย่าง
มาก, ตึงเครียด หรือ อาการ panic มักจะเกิดเป็ นการ
ตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดจากสัมพันธภาพ;
กังวลเกีย่ วกับอารมณ์ทางลบทีเ่ กิดขึน้ กับเหตุการณ์
อันไม่พงึ ประสงค์ในอดีตและความเป็ นไปได้ในทางลบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต; รูส้ กึ หวาดกลัว หรือถูกคุกคาม
ด้วยความไม่แน่นอน; กลัวจะไม่สามารถควบคุมได้
		
c. รูส้ กึ ไม่มนคงเกี
ั่
ย่ วกับการแยกจาก:
กลัวการถูกปฏิเสธจาก และ/หรือ การแยกจากจาก
บุคคลทีส่ ำ� คัญ ซึง่ เกีย่ วข้องกับความกลัวจากการพึง่
พึงอย่างมากและการสูญเสียอิสระในการปกครอง
ตนเองไปโดยสิน้ เชิง
		
d. ความซึมเศร้า: มีความรูส้ กึ หดหู่
ทนทุกข์ และ/หรือ สิน้ หวังบ่อยครัง้ ; ยากทีจ่ ะน�ำตัว
เองออกจากอารมณ์ดงั กล่าว; มองอนาคตในแง่รา้ ย;
มีความรูส้ กึ ผิดทีแ่ ผ่ไปทัว;่ มีความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้คา่ ;
มีความคิดฆ่าตัวตายและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

2. การไม่สามารถยับยัง้ ตนเองได้ จ�ำแนกได้

ดังนี้
		
a. การหุนหันพลันแล่น: มีการกระท�ำ
เพือ่ ตอบสนองต่อสิง่ เร้าทีก่ ระตุน้ ในขณะนัน้ ; ลงมือ
กระท�ำโดยไม่ได้มกี ารวางแผนหรือพิจารณาถึงผลลัพธ์
ทีเ่ กิดอาจตามมา; ยากล�ำบากทีจ่ ะวางแผนหรือท�ำตาม
แผน; ในสถานการณ์ทม่ี คี วามตึงเครียดทางอารมณ์
จะมีลกั ษณะทีเ่ ร่งรีบและมีพฤติกรรมการท�ำร้ายตนเอง
		
b. การรับความเสีย่ ง: มีกจิ กรรมที่
อันตราย เสีย่ ง เป็ นอันตรายต่อตนเองโดยไม่ได้คำ� นึง
ถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ; ขาดการพิจารณาถึงข้อจ�ำกัดของ
ตนและอันตรายต่อตนเอง
3. การต่อต้าน/ การเป็ นปรปั กษ์ จ�ำแนกได้
ดังนี้
		
a. ความไม่เป็ นมิตร: มีอารมณ์โกรธ
บ่อย ๆ; โกรธหรือหงุดหงิดกับการโดนดูถกู แม้เพียง
เล็กน้อย
C. ความบกพร่องในหน้าทีแ่ ละการแสดงออก
ของลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลทีจ่ ะแสดงออกมา
อย่างคงทีแ่ ละเหมือนกันไปทุกสถานการณ์
D. ความบกพร่องของบุคลิกภาพและการ
แสดงออกของบุ ค คลไม่ ส ามารถอธิบ ายได้ โ ดย
พัฒนาการตามช่วงวัยหรือมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมของ
บุคคล
E. ความบกพร่องในหน้าทีแ่ ละการแสดงออก
ของลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลไม่ได้เป็ นผลโดยตรง
จากการใช้สาร (เช่น สารเสพติด, การใช้ยา) หรือจาก
ภาวะทางกาย (เช่น การได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ)

ลักษณะทางคลินิกที่สำ� คัญ
ผู้ ป่ วยมี อ ารมณ์ ท่ี แ ปรปรวนอย่ า งมาก
มีลกั ษณะคุม้ ดีคมุ้ ร้าย ดูเหมือนกับอยูใ่ นภาวะวิกฤติ
(crisis) ตลอดเวลา ยากล�ำบากในการประคับประคอง
ความสัมพันธ์ (intense instability of interpersonal
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relationship) มีความสุดโต่งในทุกเรือ่ ง คือ ผูป้ ่ วยจะ
มองสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น เพีย งด้า นเดีย วในสองด้า นอย่า ง
สุดโต่ง มีลกั ษณะ “รักแรง-เกลียดแรง” (รณชัย
คงสกนธ์, 2558) มีความล�ำบากในการอยูด่ ว้ ยตนเอง
และการควบคุมอารมณ์ มีลกั ษณะกลัวหรือกังวลไป
ทุกอย่าง กลัวการถูกทอดทิง้ และต้องอยู่อย่างโดด
เดียว รูส้ กึ ว่างเปล่าเรือ้ รัง้ (emptiness) โหยหาความ
รักท�ำให้ผปู้ ่ วยสนิทกับคนแปลกหน้าได้ภายในระยะ
เวลาสัน้ ๆ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารส�ำส่อนทางเพศ (ธิตพิ นั ธ์
ธานีรตั น์, 2555) การสับสนในภาพลักษณ์ของตนเอง
(self-identity) หรือแม้กระทัง้ ในอัตลักษณ์ทางเพศ
ท�ำให้ไม่แน่ใจในรสนิยมทางเพศ (sexual preference)
(ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ปการันย์, 2555)
เมื่ อ ผู้ ป่ วยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญหาอุ ป สรรคหรื อ
ความเครียด ผูป้ ่ วยจะใช้กลไกทางจิตหลักอยู่ 2 แบบ
ได้แก่ splitting คือการใช้วธิ มี องปัญหาหรือมองบุคคล
เพียงด้านใดด้านหนึ่งแบบสุดโต่ง และใช้ projective
identification ในระดับจิตส�ำนึก โดยโยนความไม่ดี
(badness) ไปทีบ่ คุ คลอืน่ (ธิตพิ นั ธ์ ธานีรตั น์, 2555)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (impulsivity) เช่น การเล่นพนัน ความผิดปกติทางการ
กินแบบบูลเิ มีย ขับรถโดยประมาท การใช้แอลกอฮอล์
และสารเสพติด อีกทัง้ มีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าไม่อยาก
มีชวี ติ อยู่ พยายามฆ่าตัวตาย และท�ำร้ายตัวเองซ�้ำ
แล้วซ�ำ้ เล่าเพือ่ เรียกร้องความสนใจ และขอความช่วย
เหลือจากผูซ้ ง่ึ มีความส�ำคัญกับผูป้ ่ วย หรือแสดงออก
ความโกรธ (สมภพ เรืองตระกูล, 2553)

ระบาดวิทยา
โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึ่งสามารถ
พบได้ประมาณร้อยละ 1 – 2 ของประชากรโดยทัวไป
่
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (นวนันท์ ปิ ยะวัฒน์
กูล, 2559) และมักมีการวินจิ ฉัยโรคร่วมทีห่ ลากหลาย
ได้แก่ โรคซึมเศร้า (MDD), โรคซึมเศร้าเรือ้ รัง
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(Dysthymia), โรคอารมณ์สองขัว้ (Bipolar disorder),
โรคทีเ่ กีย่ วกับความผิดปกติทางการกิน (Eating
disorder), ภาวะการใช้สารในทางทีผ่ ดิ (Substance
abuse), การใช้แอลกอฮอล์ในทางทีผ่ ดิ (Alcohol
abuse) (Gunderson & Links, 2008)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเกิดโรค
ปัจจัยทางชีวภาพก็มผี ลท�ำให้เกิดโรคเนื่องจาก
พบว่า ผูป้ ่ วยมีความเสีย่ งทีจ่ ะมียนี ทีผ่ ดิ ปกติมากกว่า
คนทัวไป
่ มีความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟ้ าสมอง มีความ
ผิดปกติของ dexamethasone suppression test
และ thyrotropin releasing hormone test (นวนันท์
ปิ ยะวัฒน์กลู , 2559) ตามทฤษฎีของ Mahler (1971)
เชือ่ ว่าในช่วงของ separation-individuation ซึง่ เป็ น
ขัน้ ทีท่ ารกพัฒนาความเข้าใจในขอบเขตและความ
รูส้ กึ ของตนเอง ผูป้ ่ วยอาจถูกทิง้ ไม่ได้รบั ความอบอุน่
โดยตัวผูป้ ่ วยไม่สามารถคาดเดาได้วา่ จะได้รบั ความ
อบอุ่นหรือไม่อยู่เป็ นประจ�ำ (Edward, Ruskin &
Turrini, 1991) นอกจากนี้การทีเ่ ด็กถูกทารุณกรรม
ทางเพศ ถูกทอดทิง้ และการดูแลเด็กทีม่ ากเกินไปก็
สามารถเกิดปั ญหา ยิง่ ไปกว่านัน้ Kernberg (1984)
ได้อธิบายขัน้ พัฒนาการของบุคลิกภาพว่าเด็กที่ม ี
พัฒนาการติดขัดในช่วงอายุประมาณ 36 เดือน หรือ
ระยะ oedipal ซึง่ เป็ นขัน้ ของการรวมเข้ากับผูอ้ ่นื
(integration of self representation and object
representation) ส่งผลให้สว่ นทีด่ ขี องตนเองและของ
ผูอ้ ่นื ถูกปกป้ องจากส่วนไม่ดดี ว้ ยกลไกการแบ่งแยก
ทีเ่ กิดขึน้ ในระยะการแยกตนเองออกจากบุคคลอืน่ ซึง่
ท�ำให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถคิดได้ว่าคนเรามีทงั ้ ส่วนทีด่ ี
และไม่ดใี นตัวเสมอ แต่จะมีมุมมองแบบขาวกับด�ำ
(all good-all bad) (Kernberg, 1984; ณหทัย
วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ปการันย์, 2555)
นอกจากนี้ รูปแบบความผูกพัน (attachment pattern)
ที่เ ป็ นการได้ ร ับ บาดเจ็ บ ในระหว่ า งพัฒ นาการ

51

(developmental trauma) มีผลกับการเกิดโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ ได้เช่นกัน (เธียรชัย
งามทิพย์วฒ
ั นา, 2559)

การด�ำเนินโรคและการพยากรณ์โรค
จากการศึกษาของ Gunderson et al. (2011)
พบว่า ผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ มีอตั รา
การหายที่สู ง และการกลับ มาเป็ นซ�้ ำ ต�่ ำ กว่ า โรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดอื่น ๆ รวมถึงโรคซึมเศร้า
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังพบว่าผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดก�้ำกึง่ มีทกั ษะทางสังคมทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความบกพร่องมากกว่าถ้า
เทียบกับโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดอืน่ ๆ ซึง่ ผูป้ ่ วย
ยัง ต้ อ งเผชิญ กับ ปั ญ หาสัม พัน ธภาพที่ไ ม่ ม ัน่ คง
และไม่ยงยื
ั ่ น ท�ำให้มปี ั ญหาพฤติกรรมฆ่าตัวตายอยู่
บ่อยครัง้ โดยลักษณะนี้ของผูป้ ่ วยแทบจะคงทีต่ ลอด
ชีวติ และพบโอกาสทีส่ งู มากต่อการเป็ นโรคซึมเศร้า
(ธิตพิ นั ธ์ ธานีรตั น์, 2555)

แนวทางการรักษา
โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ มีพฤติกรรม
และทัศ นคติ ท่ี ด� ำ เนิ น มาเป็ นเวลานานจนเป็ น
ส่วนหนึ่งทีผ่ ปู้ ่ วยคุน้ เคย (ego-syntonic) สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ
เป็ นประการแรก คือ ผูป้ ่ วยต้องเรียนรูว้ า่ สิง่ เหล่านี้
เป็ น ปั ญหาและก่ อ ให้เกิด ปั ญ หาต่า ง ๆ ทัง้ ในการ
ด�ำเนินชีวติ และสัมพันธภาพ ซึง่ การท�ำจิตบ�ำบัดเป็ น
วิธกี ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยทีผ่ า่ นมาการรักษาที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กั บ โ ร ค บุ ค ลิ ก ภ า พ ผิ ด ป ก ติ
ชนิดก�้ำกึง่ ได้แก่ การบ�ำบัดรักษาแบบเมนทัลลิเซชัน่
(Mentalization-based treatment: MBT) ช่วยลดความ
ยุง่ ยากในการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ท�ำให้การรักษา
สัมพันธภาพของผูป้ ่ วยให้ดขี น้ึ รวมถึงช่วยลดลักษณะ
ของพยาธิสภาพทางบุคลิกภาพ พฤติกรรมท�ำร้าย

ตัวเองและการฆ่าตัวตาย (Bateman และ Fonagy,
2004 อ้างถึงใน Zanarini, 2009; Bales et al., 2012)
และการรักษาแบบ Transference-focused Psychotherapy (TFP) สามารถลดพยาธิสภาพทางบุคลิกภาพ
การพยายามฆ่าตัวตาย ลักษณะหุนหันพลันแล่น และ
อารมณ์หงุดหงิดง่ายของผูป้ ่ วยได้ (Clarkin et al.,
2007 อ้างถึงใน Zanarini, 2009; Fischer-Kern et al.,
2015) อีกทังยั
้ งมีการบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy: CBT) ซึง่ จะช่วยให้
ผูป้ ่ วยเห็นกรอบแนวคิดของตนเอง และใช้พฤติกรรม
บ�ำบัดร่วมด้วย เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
หุนหันพลันแล่น (เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา, 2559)
ร่วมกับการรักษาด้วยยา โดยส่วนใหญ่มงุ่ ให้ยารักษา
อาการ 2 กลุม่ 1. ยากลุม่ mood stabilizer ช่วยลด
อารมณ์โกรธ และอาการซึมเศร้า 2. ยารักษาโรคจิต
ช่ ว ยในการรัก ษาอาการความคิ ด และการรับ รู้
และการควบคุมอารมณ์ (ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ
ทินกร วงศ์ปการันย์, 2555)
นอกจากนี้ การบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัด
วิภาษวิธี (Dialectical Behavior Therapy: DBT)
(Linehan, 1993) และการบ�ำบัดแบบแผนความคิด
(Schema Therapy: ST) (Young, 1990) ยังเป็ นวิธี
การบ�ำบัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับโรคความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพชนิดก�้ำกึง่ ซึง่ ในบทความนี้จะน� ำเสนอ
แนวคิดพืน้ ฐานและเทคนิคการบ�ำบัดของทัง้ สองวิธี

2.การบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี
การบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี
(Dialectical Behavior Therapy: DBT) ถูกพัฒนาขึน้
มาจากทฤษฎีชวี สังคม (biosocial model) โดย
Marsha Linehan เพือ่ รักษาโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดก�ำ้ กึง่ โดยเฉพาะ (ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร
วงศ์ปการันย์, 2555) ซึง่ เป็ นการบ�ำบัดทีร่ วมเอาหลัก
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ของพฤติกรรมบ�ำบัดกับหลักของพุทธศาสนา นิกาย
เซน (การยอมรับ และ สติ) เข้าด้วยกัน (McKay, Wood
& Brantley, 2007) มีเป้ าหมายเพือ่ ช่วยเหลือบุคคล
ในการจัดการอารมณ์ทม่ี ากมายและยากจะจัดการโดย
เรียนรู้ประสบการณ์ นัน้ ด้วยตัวเองและยอมรับมัน
(Grace, 2017)

ความหมายของค�ำว่าวิภาษวิธี (Dialectical)
Linehan (1993) ได้ให้ความหมายของ
Dialectical ไว้วา่ เป็ นพืน้ ฐานทางธรรมชาติของความ
เป็ นจริง และการโน้ ม น้ า วจากการสนทนาหรือ
สัมพันธภาพเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
Dimeff and Linehan (2008) ได้ให้ความ
หมายของ Dialectical ว่าเป็ นการสังเคราะห์หรือ
รวบรวมให้เ กิด ความสมดุ ล ระหว่ า งของสองสิ่ง
ทีอ่ ยู่ตรงข้ามกัน ซึง่ จะส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ
(acceptance) และการเปลีย่ นแปลง (change) ใน
ผูป้ ่ วย
ณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร วงศ์ปการันย์
(2555) ได้ให้ความหมายของ Dialectical ไว้วา่
เป็ นการถ่วงดุลทีจ่ ะเป็ นตัวน�ำ หรือตัวทีจ่ ะชีแ้ นะให้ผู้
บ�ำบัดเกิดสมมติฐานในปัญหาของผูป้ ่ วยทีจ่ ะท�ำให้เขา
เข้าใจมากขึน้ รวมทัง้ น�ำสมมติฐานไปใช้ในการรักษา
ส่วนบทสนทนาและสัมพันธภาพ จะหมายถึงวิธกี าร
รักษาและวิธที จ่ี ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ ความหมายของ วิภาษวิธี (Dialectical)
คือ การสังเคราะห์ให้เกิดความสมดุลของสองสิง่ ทีอ่ ยู่
ตรงข้ามกันเพือ่ ให้เกิดการยอมรับ (acceptance) และ
การเปลีย่ นแปลง (change) ซึง่ จะใช้สมั พันธภาพและ
การสนทนาทีม่ ลี กั ษณะของการโน้มน้าว ถ่วงดุล เพือ่
น�ำให้ผบู้ ำ� บัดได้เข้าใจปั ญหาของผูป้ ่ วย และน�ำสิง่ ที่
ได้ไปใช้ในการรักษา
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มุมมองการบ�ำบัดแบบพฤติ กรรมบ�ำบัดวิ ภาษวิ ธี
ต่อโรคบุคลิ กภาพผิดปกติ ชนิ ดก�ำ้ กึ่ง
Linehan (1993, อ้างถึงใน Gunderson &
Links, 2008) ได้เสนอส่วนส�ำคัญของพยาธิสภาพ
บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ช นิ ด ก�้ ำ กึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทฤษฎีชวี สังคมนัน้ ก็คอื ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์
(emotional dysregulation) ทีเ่ กิดขึน้ จากความเปราะ
บางตัง้ แต่แรกเกิดและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กทีไ่ ม่
มันคง
่ ท�ำให้ผปู้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่
จะอารมณ์แปรปรวนได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ต้อง
ใช้เวลาและการจัดการทีด่ ใี นการที่จะท�ำให้สงบลง
ความผิดปกติของระบบการควบคุมอารมณ์เกิดขึน้
จากอารมณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ มีความเปราะบางทาง
อารมณ์และวิธกี ารจัดการอารมณ์ทไ่ี ม่ดพี อ ซึง่ ความ
ล้มเหลวในการจัดการอารมณ์อาจเกิดจากความหุนหัน
พลันแล่น การแสดงออกทางอารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม
และความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับการ
แสดงออกทีเ่ ป็ นอันตรายต่อตนเองของผูป้ ่ วย ท�ำให้
DBT ให้ความส�ำคัญต่อการลดการหลบหนีหรือการ
แสดงออกอารมณ์ทางลบเหล่านัน้

รูป แบบการบ�ำ บัด แบบพฤติ ก รรมบ�ำ บัด
วิภาษวิธี
Linehan (1993) ได้น�ำวิธที างการบ�ำบัดทาง
ความคิดและพฤติกรรม (CBT) มาประยุกต์ใช้กบั
ปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่
ซึง่ DBT จะให้ความส�ำคัญกับการประเมินแนวโน้ม
ของพฤติกรรม ก�ำหนดรูปแบบการบ�ำบัดทีเ่ หมาะสม
และท�ำงานร่วมกับความสัมพันธ์ของผู้บ�ำบัดและ
ผูป้ ่ วย ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ด้านใหญ่ ได้แก่ ด้านแรกให้
ความส� ำ คัญ กับ การยอมรับ และการตรวจสอบ
พฤติกรรม ณ เวลานัน้ ๆ โดยจะเน้นความสมดุล
ระหว่างการเปลีย่ นแปลงและการยอมรับโดยที่ DBT
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ให้ความส�ำคัญในเรื่องการยอมรับตนเองของผูป้ ่ วย
ณ เวลานัน้ ๆ ซึง่ ไม่ใช่การยอมรับเพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
การยอมรับในการบ�ำบัดแบบ DBT เป็ นการรวมวิธี
การบ�ำบัดทางตะวันตกและการฝึกสติตามวิธกี ารรักษา
ทางตะวันออกเข้าด้วยกัน ด้านทีส่ องจะให้ความส�ำคัญ
กับพฤติกรรมทีร่ บกวนการรักษาของทัง้ ผูป้ ่ วยและ
ผูบ้ ำ� บัดโดยจะเป็ นการเน้นพฤติกรรมของความรูส้ กึ
ทีผ่ ปู้ ่ วยมีต่อผูบ้ ำ� บัด (Transference) และความรูส้ กึ
ทีผ่ บู้ ำ� บัดมีตอ่ ผูป้ ่ วย (Countertransference) ด้านต่อ
มาให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ในการบ�ำบัดซึง่
เป็ นปั จ จัย ส� ำ คัญ ต่ อ ความก้ า วหน้ า ในการรัก ษา
ของ DBT เหมือนเป็ นฝึกทักษะทางจิตสังคมในความ
สัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ำ� บัดกับผูป้ ่ วย และในด้านสุดท้าย
จะมุง่ เน้นไปทีก่ ระบวนการแนววิภาษวิธี

ยุทธวิธีในการรักษา (treatment strategies)
ณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร วงศ์ปการันย์
(2555) ได้แบ่งยุทธวิธใี นการรักษาของการบ�ำบัดแบบ
พฤติกรรมบ�ำบัดวิภาษวิธี ไว้ดงั นี้
1. ยุทธวิธกี ารรักษาแบบวิภาษวิธี ประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนย่อย
1.1 การท�ำให้เกิดความสมดุล ผูบ้ ำ� บัดจะท�ำให้
มี ก ารสลั บ ไปมาระหว่ า งการยอมรั บ และการ
เปลีย่ นแปลง
1.2 การเป็ นแบบอย่างในการคิดและแสดงออก
แนววิภาษวิธี ผูบ้ �ำบัดจะพยายามหาสิง่ ทีไ่ ม่มใี นตัว
ของผูป้ ่ วย และตัง้ ข้อสังเกต ชวนให้ผปู้ ่ วยคิดต่อเกีย่ ว
กับสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยคิดว่าคงอยู่อย่างถาวร และผูบ้ �ำบัด
สนับสนุนวิธเี ดินสายกลาง
1.3 การใช้ขอ้ ขัดแย้ง (paradox)เป็ นการอุปมา
อุปไมยเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมองเห็นและเข้าใจง่าย
2. ยุทธวิธหี ลัก (core strategies) ประกอบ
ไปด้วย 2 วิธหี ลัก

2.1 การยอมรับและเข้าใจ ในเวลาปกติผปู้ ่ วย
มักมีมมุ มองว่าพฤติกรรมของเขาเป็ นทางออกในการ
แก้ปัญหา (แต่เป็ นปั ญหาในสายตาผูอ้ ่นื ) ซึง่ ในมุม
มองของผูบ้ ำ� บัดจะมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็ นปัญหา
และต้องแก้ไข การยอมรับและเข้าใจ มีอยู่ 2 ประเภท
		
2.1.1 ผูบ้ ำ� บัดพยายามทีจ่ ะค้นหาสิง่
ทีถ่ ูกต้อง ค่านิยมทีด่ ใี นอารมณ์ ความคิด หรือ
พฤติกรรมของผูป้ ่ วยในบริบทของสถานการณ์นนั ้ ๆ
ด้วยการยอมรับและเข้าใจตัวตนผูป้ ่ วย
		
2.1.2 เกิดขึน้ จากการสังเกตของผู้
บ�ำบัด และความเชือ่ ทีว่ า่ ผูป้ ่ วยสามารถออกจากการ
ด�ำเนินชีวติ แบบเดิมและสร้างชีวติ ใหม่ทม่ี คี ุณค่าขึน้
มาได้ ต้องพยายามดึงศักยภาพของผูป้ ่ วยขึน้ มา
2.2 การแก้ปัญหา (problem solving) ผูบ้ ำ� บัด
ต้องมองการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ได้แก่
		
2.2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมหนึ่งๆ
ทีน่ �ำไปสูพ่ ฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหา
		
2.2.2 การวิเคราะห์วธิ กี ารแก้ปัญหา
และพัฒนาทางเลือกอืน่
		
2.2.3 การแนะน�ำหรือสอนผูป้ ่ วยให้
รูว้ ธิ กี ารแก้ปัญหาทีไ่ ด้คน้ พบ
		
2.4 ท�ำข้อตกลงร่วมกัน
		
2.5 การน�ำไปใช้
3. ยุทธวิธกี ารใช้รปู แบบ (stylistic strategies)
เป็ นทักษะในการสือ่ สารของผูบ้ ำ� บัด ซึง่ มีหลายปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น น�้ำเสียง ความหนักเบา ความเร็วใน
การพูด และการตอบสนอง

การฝึ กทักษะ (skill training)
ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ปการั
นย์ (2555) กล่าวว่าการฝึกทักษะมีเป้ าหมายเพือ่ ให้
ผูป้ ่ วยได้เรียนรูแ้ ละเสริมทักษะในการเปลีย่ นแปลง
ความคิดและพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั ปั ญหาในการใช้
ชีวติ ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่
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ทักษะการฝึกสติ (Mindfulness skill) จะช่วย
ให้ผปู้ ่ วยยอมรับและอดทนต่ออารมณ์ทร่ี ุนแรง โดย
จะเป็ นการใส่ใจ จดจ่อในขณะเวลาหนึง่ ๆ แต่ไม่ตดั สิน
ว่าดีหรือไม่ดี ซึง่ หลักการคือจะมี อะไร 3 อะไร และ
มี อย่างไร 3 อย่างไร
ทักษะ “อะไร” ประกอบไปด้วย
การสังเกต คือ การสร้างรูปแบบการด�ำเนิน
ชีวติ ให้มสี ติ (awareness) โดยให้ผปู้ ่ วยสนใจสังเกต
ทังภายในและภายนอก
้
เพือ่ ช่วยให้เข้าใจว่าอะไรก�ำลัง
เกิดขึน้
การพรรณนา คือ การอธิบายสถานการณ์และ
ตอบสนองออกมาเป็ นค�ำพูด เป็ นหัวใจในการสือ่ สาร
และการควบคุมตนเองอย่างหนึ่ง
การมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สิง่ ทีต่ นก�ำลังท�ำโดยปราศจากการแยกตัวเองออกมา
จากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และปฏิสมั พันธ์นนั ้ ให้ตระหนักรูใ้ น
สิง่ ทีก่ ระท�ำ
ทักษะ “อย่างไร” ประกอบไปด้วย
การคิดแบบไม่แบ่งแยก คือ การไม่ตดั สินว่า
ถูกผิด ดีเลว
การเพ่งความสนใจอยูก่ บั ปั จจุบนั เป็ นการ
ตัง้ ใจใช้สมาธิในการท�ำในสิง่ ทีท่ ำ� อยูเ่ พือ่ หยุดอารมณ์
ฟุ้งซ่าน ทีผ่ ปู้ ่ วยถูกรบกวนอยูเ่ สมอจากความคิด และ
ยากทีจ่ ะสลัดออก
การท�ำให้เกิดผล เป็ นทักษะทีใ่ ช้กบั ทักษะอืน่
เพือ่ ช่วยให้สำ� เร็จในการใช้ทกั ษะนัน้ ๆ
ทัก ษะทางสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal effective) การฝึ กทักษะนี้จะสอนผู้
ป่ วยเกีย่ วกับรูปแบบการตอบสนองต่อบุคคลอืน่ ๆ
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การฝึกจัดการอารมณ์ (Emotion regulation)
ผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ มักมีอารมณ์
รุนแรงและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การควบคุม
อารมณ์จงึ มีประโยชน์มากในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้
ความทนทานต่อความทุกข์ (Distress tolerance) เป็ นทักษะทีพ่ ฒั นามาจากการฝึกสติ เป็ นความ
สามารถในการยอมรับ โดยวิธนี ้ีจะไม่ประเมินหรือ
ตัดสินตัวเองและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยมีเป้ าหมาย
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าใจสถานการณ์ทไ่ี ม่ดที เ่ี กิดขึน้ และ
ผลของมัน แทนทีจ่ ะถูกครอบง�ำด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ
ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ่ วยตัดสินใจได้ดกี ว่าว่าจะปฏิบตั อิ ย่างไร
ต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็น ได้ว่า
มุมมองของการบ�ำบัดแบบ DBT มองว่าผูป้ ่ วยโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ จะมีการตอบสนองทาง
อารมณ์ทอ่ี ่อนไหวอย่างมากและมีปฏิกริ ยิ าทีร่ ุนแรง
โดยไม่สามารถจัดการอารมณ์และการตอบสนองที่
เกิดขึน้ ได้ ซึง่ มีสาเหตุจากความเปราะบางตัง้ แต่แรก
เกิดและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มนคง
ั่
การบ�ำบัดแบบ DBT จึงได้น�ำวิธกี ารบ�ำบัดแบบ CBT
มาประยุกต์ เพื่อรักษาโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด
ก�้ำกึง่ โดยใช้การสนทนาและสัมพันธภาพเพือ่ เน้นให้
เกิดความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการ
ยอมรับ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยยอมรับตนเอง ณ ขณะเวลานัน้
ผ่านเทคนิคทีห่ ลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะ
การฝึกสติ และฝึกทักษะทางจิตสังคมหรือการแทนที่
พฤติกรรมทางลบของผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดก�ำ้ กึง่ ด้วยพฤติกรรมทีม่ ที กั ษะรวมถึงสร้างคุณค่า
ในการใช้ชวี ติ ให้กบั ผูป้ ่ วย
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จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าการ
บ�ำ บัด แบบวิภ าษวิธีม ีป ระสิท ธิภ าพในการรัก ษา
ผู้ป่ วยโรคบุ ค ลิก ภาพผิด ปกติช นิ ด ก�้ ำ กึ่ง และผู้ม ี
โรคร่ ว มกั บ บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ช นิ ด ก�้ ำ กึ่ ง ได้
โดย Linehan et al. (1999) ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพ
การรักษาระหว่างการบ�ำบัดแบบ DBT กับการรักษา
แบบปกติ (treatment-as-usual) ซึง่ เป็ นการรักษา
ตามมาตรฐานโดยจะเป็ นการให้ค�ำปรึกษาหรือรับ
โปรแกรมการบ�ำบัดรักษาสารเสพติดภายในชุมชน
โดยเป็ นการออกแบบเพือ่ ควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ทีอ่ าจ
จะกระทบความตรงของการศึกษาในผูป้ ่ วยบุคลิกภาพ
ผิดปกติทใ่ี ช้สารเสพติด โดยผลการศึกษาสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Koons et al. (2001) ทีพ่ บว่าการ
บ�ำบัดแบบ DBT มีประสิทธิภาพส�ำหรับการรักษาดี
กว่าการให้คำ� ปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มที่
ผูป้ ่ วยได้รบั ตามปกติ และการศึกษาของ Bohus et
al. (2004) ทีพ่ บว่าการบ�ำบัดแบบ DBT มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการรักษามากกว่าการรักษามาตรฐานทีจ่ ะได้
รับจากหน่ วยจิตเวชทีไ่ ม่ได้ใช้การบ�ำบัดแบบ DBT
รวมถึงการศึกษาประสิทธิภาพของการบ�ำบัดแบบ
DBT กับผูป้ ่ วยบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ ทีม่ โี รค
ร่วมของ Kröger et al. (2006) และ Wetterborg
et al. (2018) ทีพ่ บว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการ
ทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ประกอบกับการศึกษาของ
Probst et al. (2019) พบว่า DBT สามารถลดอาการ
ของลักษณะอารมณ์ทผ่ี ดิ ปกติในผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติชนิดก�้ำกึง่

3.การบ�ำบัดแบบแผนความคิด

(difficult patient) เช่น ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาบุคลิกภาพ
โดยจะเน้นความส�ำคัญของการค้นหาสาเหตุของปัญหา
ทางจิตใจในวัยเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็ นรากฐานของความ
เจ็บป่ วย โดยเฉพาะมุมมองในแง่ของสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสม
จากวัยเยาว์ (early maladaptive schema) ซึง่ จะมี
การใช้ model ต่าง ๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าใจถึงปั ญหา
ลักษณะพยาธิสภาพทีต่ วั เองเป็ นอยู่ (ego-dystonic)
โดยผูบ้ ำ� บัดจะช่วยผูป้ ่ วยในการต่อสูก้ บั Schema ของ
ตัวเองผ่านการใช้วธิ ที างความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ
พฤติกรรม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึง่ ผูบ้ ำ� บัด
เองก็อาจจะต้องให้ในสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยขาดในวัยเด็กผ่านการ
แก้ ไ ขประสบการณ์ ก ารเลี้ย งดู อ ย่ า งมีข อบเขต
(limited reparenting) (Young et al., 2003; ทินกร
วงศ์ปการันย์, 2555)
แบบแผนความคิ ดที่เกิ ดจากการปรับตัว
ที่ไม่เหมาะสมจากวัยเยาว์ (early maladaptive
schema)
แบบแผนความคิด (schema) ในนิยามของ
Aaron Beck คือ โครงสร้างความคิด (cognitive
structure) ทีท่ ำ� หน้าทีค่ ดั กรอง บันทึก และประเมิน
สิง่ เร้าทีส่ งิ่ มีชวี ติ พบเจอ โดย Beck อธิบายว่าแบบแผน
ความคิดเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก ส่งผล
ให้บุคคลมีอคติทางการรูค้ ดิ (cognitive bias) ซึง่ ส่ง
ผลไปยังความคิด อารมณ์และพฤติกรรม รวมถึงความ
เชือ่ ทีม่ ตี อ่ ตนเอง (self-reference beliefs) และอาการ
เจ็บป่ วยทางจิตใจต่าง ๆ (Alford & Beck, 1997 อ้าง
ถึงใน ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2561) ต่อมา Beck
ได้อธิบายบุคลิกภาพว่าหมายถึงกระบวนการทางความ
คิด อารมณ์ แรงจูงใจทีก่ �ำหนดโดยโครงสร้างความ
คิดทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของบุคคลหรือทีเ่ รียกว่าแบบแผน
ความคิด (schema) (Alford & Beck, 1997; Thimm,
2011 อ้างถึงใน ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2561)

การบ� ำ บัด แบบแผนความคิด (Schema
Therapy: ST) พัฒนาโดย Jeffrey Young ซึง่ อาศัย
หลัก การพื้น ฐานของการรัก ษาแบบCognitive
Behavioral Therapy (CBT) ร่วมกับผสมผสาน
หลายแนวคิดและเทคนิคการบ�ำบัดของแนวทางอื่น
เข้าด้วยกัน ซึง่ พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามยาก
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วารสาร จิตวิทยาคลินิก 50 (2): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
นอกจากนี้เนื้อหาของแบบแผนความคิด (content of
schemas) ถูกเรียกว่า แก่นความคิด (core beliefs)
ต่อมา Young ได้น�ำแบบจ�ำลองแบบแผนความคิด
ของ Beck มาพัฒนาต่อ (Edwards & Arntz, 2012
อ้างถึงใน ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2561)
Young (1990, 1999) (Young et al., 2003)
ให้ความหมายของแบบแผนความคิดทีเ่ กิดจากการ
ปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสมจากวัยเยาว์ (early maladaptive
schema: EMS) ไว้วา่ เป็ นแบบแผนความคิดทีเ่ กิด
จากการปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสมทีเ่ กิดจากประสบการณ์
ในวัยเด็กหรือวัยรุน่ ของบุคคล ซึง่ จะประกอบไปด้วย
ความจ�ำ อารมณ์ ความคิด และความรูส้ กึ ทางกายที่
มีความเกีย่ วข้องกับตัวเองและสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื
โดย EMS จะมีลกั ษณะทีค่ ่อนข้างคงที่ มักเกิดขึน้
ซ�้ำ ๆ ในหลายสถานการณ์ เนื่องจากการตีความของ
บุคคลทีม่ กั ตอกย�ำ้ EMS ของตัวเอง จึงท�ำให้การตอบ
สนองนัน้ ยังคงเกิดขึน้ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างปั ญหา
แก่ตวั เองและอาจเป็ นสาเหตุของปั ญหาบุคลิกภาพ
พัฒนาการของแบบแผนความคิ ดที่เกิ ด
จากการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมจากวัยเยาว์
Young et al. (2003) ได้แบ่งสาเหตุของ
แบบแผนความคิดทีเ่ กิดจากการปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะ
สมจากวัยเยาว์เกิดจากผลรวมของหลายประการ ดังนี้
1. ความต้องการทางอารมณ์หลัก (core
emotional needs) 5 ด้าน ดังนี้
		
1.1 ความรูส้ กึ ผูกพันมันคงกั
่ บบุคคล
อืน่ (secure attachments to others)
		
1.2 ความเป็ นอิสระ ความสามารถ
และความมีอตั ลักษณ์ (autonomy, competence and
sense of identity)
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1.3 การมีอสิ ระในการแสดงความ
ต้องการและอารมณ์ทแ่ี ท้จริง (freedom to express
valid need and emotions)
		
1.4 การตอบสนองต่อสิง่ ต่าง ๆ อย่าง
เป็ นธรรมชาติและการเล่น (spontaneity and play)
		
1.5 การควบคุมขอบเขตและควบคุม
ตนเองทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริง (realistic limits
and self-control)
ซึง่ Young อธิบายว่าสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะ
สมในวัยเด็ก คือ สิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์หลักของเด็กได้ และผูท้ ม่ี กี ารปรับ
ตัวและมีสขุ ภาพจิตดีเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์ครบทัง้ 5 ด้าน
2. ประสบการณ์ชว่ งแรกของชีวติ (Early life
experiences) ประสบการณ์วยั เด็กทีเ่ ป็ นอันตราย
(toxic childhood experience) เป็ นสาเหตุหลักของ
การเกิด EMS ซึง่ ประกอบไปด้วย
		
2.1 ความต้องการทางอารมณ์ไม่ได้
รับการตอบสนอง (frustration of needs)
		
2.2 การทารุณกรรม (traumatization
or victimization)
		
2.3 การทีเ่ ด็กได้รบั สิง่ ดี ๆ มากเกิน
ไป (too much of a good thing)
		
2.4 การเลือกรับลักษณะบางอย่าง
ของบุ ค คลส� ำ คัญ มาเป็ นของตน (selective
internalization or identification with significant
others) ซึง่ เด็กอาจจะซึมซับเอาความคิด ความรูส้ กึ
ประสบการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ทีไ่ ม่ดขี องบุคคล
ส�ำคัญมาเป็ นของตน
3. ลักษณะอารมณ์พน้ื ฐาน (emotional
temperament) เป็ นลักษณะอารมณ์พน้ื ฐานของเด็ก
ทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่แรกเกิด

57

ประเภทของแบบแผนความคิ ดที่เกิ ดจากการปรับตัวไม่เหมาะสมจากวัยเยาว์
Young et al. (2003) ได้แบ่งประเภทของแผนความคิดทีไ่ ม่เหมาะสมจากวัยเยาว์วา่ มีจำ� นวน 18 แบบ
ซึง่ แบ่งได้เป็ น 5 กลุม่ ดังนี้
ตารางที ่ 1 แสดงรายละเอียดของแบบแผนความคิดทีไ่ ม่เหมาะสมแต่ละด้าน
EMS
รายละเอียด
กลุ่มไม่สามารถสร้างปฏิ สมั พันธ์และถูกปฏิ เสธ (Disconnect and Rejection)
การถูกทอดทิง้ (abandonment)
การไม่ไว้วางใจ (mistrust)
การขาดการตอบสนองทางอารมณ์
(emotional deprivation)
การมีขอ้ บกพร่อง (defectiveness)
ความโดดเดีย่ ว (social isolation)

บุคคลมีความเชือ่ ว่าคนส�ำคัญในชีวติ มีลกั ษณะไม่มนคง
ั่
เอาแน่เอานอนไม่ได้ อาจเสียชีวติ หรือทอดทิง้ ตนเองไป
เมือ่ ใดก็ได้
บุคคลมีความเชือ่ ว่าบุคคลอืน่ จะท�ำให้ตนเองเสียใจ อับอาย
หลอกลวง เอาเปรียบตนเอง
บุคคลมีความเชือ่ ว่าบุคคลอืน่ ๆ ไม่มที างทีจ่ ะเติมเต็ม
ความต้องการทางอารมณ์ของตนเองได้
บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองมีขอ้ บกพร่อง เป็ นคนไม่สำ� คัญ
และไม่เป็ นทีต่ อ้ งการ
บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองแปลกแยก เข้ากับคนอืน่ ๆ ไม่
ได้ และไม่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่

กลุ่มขาดอิ สระและความสามารถในการดูแลตนเอง (Impaired Autonomy and Performance)
การพึง่ พิง (dependence)
บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะด�ำเนิน
กิจวัตรประจ�ำวันทีเ่ ป็ นความรับผิดชอบของตนเองได้หาก
ปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่
การได้รบั อันตรายและเจ็บป่ วยได้งา่ ย
บุคคลมีความเชือ่ ว่าภยันตราย อุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วย
(vulnerability to harm or illnesses)
จะขึน้ กับตนเองเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ และตนเองไม่สามารถจัดการ
กับสถานการณ์ดงั กล่าวได้
การพัวพันกันมากเกินไป (enmeshment)
บุคคลมีความใกล้ชดิ ผูกพันกับคนส�ำคัญจนไม่สามารถแยก
ตัวออกมามีชวี ติ ของตนได้ ยุง่ เกีย่ วในชีวติ ของกันมากเกิน
ไป ไม่มคี วามเป็ นส่วนตัวและไม่มจี ดุ ยืนทีแ่ ตกต่างออกไป
ความล้มเหลว (failure)
บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองจะประสบความล้มเหลว
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ตารางที ่ 1 แสดงรายละเอียดของแบบแผนความคิดทีไ่ ม่เหมาะสมแต่ละด้าน (ต่อ)
EMS
รายละเอียด
กลุ่มขาดการยับยัง้ (Impaired Limits)
การมีสทิ ธิเหนือคนอืน่ (entitlement)
การควบคุมตนเองไม่ดพี อ (insufficient
self-control)
กลุ่มให้คนอื่นชี้น�ำ (Other Directedness)
การยอมคนอืน่ (subjugation)
การเสียสละตนเอง (self-sacrifice)
การแสวงหาการยอมรับ (approval seeking)

บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองเหนือกว่าคนอืน่ และมีความ
ส�ำคัญมากกว่าคนอืน่ และสมควรทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นกฎ
เกณฑ์ตา่ ง ๆ
บุคคลไม่สามารถควบคุมตนเองให้ทำ� ตามแผนทีว่ างไว้ได้
มีความอดทนต่อความคับข้องใจได้ต่ำ� และไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
การยอมท�ำตามความต้องการของคนอืน่ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การทะเลาะเบาะแว้งกับคนอืน่ หรือการถูกทอดทิง้
บุคคลมีความเชือ่ ว่าตนเองต้องเสียสละให้แก่คนอืน่ โดย
มองข้ามความสุขและความต้องการของตน
บุคคลมีความต้องการยอมรับจากบุคคลอืน่

กลุ่มระแวดระวังเกิ นไปและควบคุมตนเอง (Overvigilance and Inhibitions)
การมองโลกในแง่รา้ ย (negativity)
บุคคลเชือ่ ว่าสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นไปในแง่รา้ ย มีความ
สนใจแต่เรือ่ งราวทางลบทีจ่ ะเกิดขึน้
การควบคุมอารมณ์มากเกินไป
การพยายามควบคุมอารมณ์และการแสดงความรูส้ กึ เนื่อง
(emotional inhibition)
มาจากกลัวการไม่ยอมรับ หรือกลัวจะควบคุมตนเองไม่ได้
การตัง้ มาตรฐานสูงในทุกเรือ่ ง
บุคคลตัง้ มาตรฐานของตนเองสูง ชอบความสมบูรณ์แบบ
(unrelenting standards)
เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งถูกต�ำหนิหรือวิพากษ์วจิ ารณ์
การลงโทษ (punitiveness)
บุคคลมีความเชือ่ ว่าคนทีท่ ำ� ผิดไปจากมาตรฐานทีต่ นวาง
ไว้ตอ้ งได้รบั การลงโทษและไม่ได้รบั การให้อภัย
ทีม่ า: ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ (2561)
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จากการศึก ษาพบว่ า แบบแผนความคิด
(schemas) ทีเ่ ด่น ๆ ของผูป้ ่ วยบุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดก�้ำกึง่ คือ การถูกทอดทิง้ (abandonment),
การไม่ไว้วางใจ (mistrust), การขาดการตอบสนอง
ทางอารมณ์ (emotional deprivation), การมีขอ้
บกพร่อง (defectiveness), การพึง่ พิง (dependence),
การได้รบั อันตรายและเจ็บป่ วยได้งา่ ย (vulnerability
to harm or illnesses), การควบคุมตนเองไม่ดพี อ
(insufficient self-control), การยอมคนอืน่ (subjugation), การควบคุมอารมณ์มากเกินไป (emotional
inhibition) และ การลงโทษ (punitiveness) (Young
& Behari, 1998 อ้างถึงใน Nordahl & Nysæter, 2005;
Arntz et al., 2005 อ้างถึงใน Gunderson & Links,
2008; Arntz & Genderen, 2009)
สภาวะของแบบแผนความคิ ด (schema mode)
สภาวะของแบบแผนความคิด (schema
mode) เป็ นภาวะทางอารมณ์ (emotional states) และ
การจัดการกับปั ญหา (coping response) ทีบ่ คุ คลใช้
ในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ อาจจะเหมาะสมหรือไม่กไ็ ด้ มักถูก
กระตุน้ จากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ ซึง่ หาก EMS
ของบุคคลต่างกันก็จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ท่ี
ต่างกัน เมือ่ EMS ถูกกระตุน้ บุคคลก็จะเกิดสภาวะ
ทางอารมณ์และพยายามจัดการกับสถานการณ์ดงั
กล่าว จากเหตุการณ์หนึง่ ไปสูอ่ กี เหตุการณ์หนึง่ ท�ำให้
สภาวะของแบบแผนความคิดนี้จะมีการเปลีย่ นแปลง
อยูเ่ สมอ (Young et al., 2003; ทินกร วงศ์ปการันย์,
2555)
แนวคิดของสภาวะของแบบแผนความคิดนัน้
มีพฒ
ั นามากจากการรักษาผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิด
ปกติชนิดก�ำ้ กึง่ เนื่องจากผูป้ ่ วยมีปัญหาทีท่ ว้ มท้นและ

เปลีย่ นแบบแผนความคิด (schema) และการตอบ
สนองในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ทงั ้ ผูบ้ ำ� บัด
และผูป้ ่ วยเองไม่สามารถมองเห็นสาเหตุทแ่ี ท้จริงได้
ท�ำให้ทงั ้ ผูป้ ่ วยและผูบ้ ำ� บัดเองต้องรับมือกับสิง่ เหล่า
นี้อยูต่ ลอดเวลาท�ำให้การจัดการกับ EMS ของบุคคล
ท�ำได้ยากกว่า Young จึงได้พฒั นาสภาวะของแบบแผน
ความคิดเพื่อจัดการกับปั ญหาของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้โดย
เฉพาะ (McGinn & Young, 1996 อ้างถึงใน Arntz
& Genderen, 2009; Young et al., 2003)
ประเภทของสภาวะของแบบแผนความคิ ด
Young et al. (2003, อ้างถึงใน ไชยันต์ สกุล
ศรีประเสริฐ, 2561) ได้แบ่งสภาวะของแบบแผนความ
คิดออกเป็ น 10 ชนิด โดยจัดเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่
1. Child modes เป็ นลักษณะและการ
แสดงออกทางอารมณ์ทเ่ี หมือนเด็ก ๆ ทีต่ ดิ ตัวมาตังแต่
้
เกิด ซึง่ สิง่ แวดล้อมในวัยเด็กจะเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลให้
สภาวะนี้มมี ากขึน้ หรือถูกเก็บกดเอาไว้ โดยแบ่งออก
เป็ น
- เด็กทีเ่ ปราะบาง (vulnerable child) ซึง่ เป็ น
mode ทีพ่ บในแบบแผนความคิดทีเ่ กิดจาก EMS เกือบ
ทุกแบบ ซึง่ ประกอบไปด้วยลักษณะของการตื่นกลัว
เศร้าเสียใจ หรือไร้ทพ่ี ง่ึ
- เด็กขีโ้ มโห (angry child) เป็ นการแสดงออก
ทางอารมณ์โกรธ เนื่องจากไม่ได้รบั การตอบสนอง
ทางอารมณ์ ซึง่ จะแสดงออกมาเป็ นการกระท�ำ
- เด็กทีข่ าดความยังคิ
้ ดหรือไร้วนิ ยั (impulsive/
undisciplined child) เป็ นการแสดงออกเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตนเองซึง่ ขาดการยับยัง้ โดยอาจ
แสดงออกมาในรูปแบบของการควบคุมตนเองไม่ได้
ไม่มคี วามอดทน เกียจคร้าน ไม่รอบคอบ
- เด็กทีม่ คี วามสุข (happy child) เป็ นการ
แสดงออกทางอารมณ์เมื่อได้รบั การตอบสนองทาง
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อารมณ์ เช่น การได้รบั ความรักและความเอาใจใส่
สภาวะนี้มาจากการทีเ่ ด็กได้รบั การตอบสนองความ
ต้องการอย่างเหมาะสม
2. Maladaptive Coping modes เป็ นการ
จัดการกับปัญหาซึง่ พัฒนาขึน้ มาตัง้ แต่วยั เด็กทีบ่ คุ คล
ใช้ในแต่ละสถานการณ์เมื่อไม่ได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ วิธนี ้ีอาจจะมีความเหมาะ
สมในวัยเด็ก แต่เมื่อโตขึน้ อาจจะเป็ นลักษณะทีไ่ ม่
เหมาะสม สภาวะในกลุ่มนี้จะสอดคล้องกับรูปแบบ
การแก้ปัญหาทัง้ การยอมแพ้ การหลีกหนี และการ
ชดเชย ได้แก่
- Compliant Surrender จะยอมตามความ
ต้อ งการของผู้อ่ืน เพื่อ เลี่ย งความขัด แย้ง ที่อ าจจะ
เกิดขึน้
- Detached Protector จะเป็ นการหลีกหนี
ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ทางลบทีเ่ กิดขึน้
- Over-compensator เป็ นการพยายามชดเชย
ทีม่ ากเกินไปซึง่ จะแสดงออกในทางตรงกันข้ามกับ
แบบแผนความคิดทีเ่ กิดจากการปรับตัวไม่เหมาะสม
จากวัยเยาว์ (EMS)
3. Dysfunctional Parent mode เป็ นการที่
บุคคลรับเอาภาพพจน์ ของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมา
เป็ นของตัวเอง ในกลุ่มนี้บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ความคิด ความรูส้ กึ ทีเ่ หมือนกับผูเ้ ลีย้ งดูเคยท�ำ โดย
แบ่งออกเป็ น
- Punitive Parent เป็ นการเลียนแบบพ่อแม่
ทีล่ งโทษเด็กทีท่ ำ� ตัวไม่ดี เมือ่ บุคคลใช้สภาวะนี้จะมี
การลงโทษ การต�ำหนิ วิพากษ์วจิ ารณ์ รวมไปถึง
ควบคุมทัง้ ตนเองและผูอ้ ่นื เมือ่ เกิดความผิดพลาด
- Demanding Parent เป็ นการเลียนแบบพ่อ
แม่ทก่ี ดดันและบังคับให้เด็กท�ำตามมาตรฐานทีต่ นตัง้
เอาไว้ ซึง่ บุคคลในกลุม่ นี้จะตัง้ มาตรฐานกับตนเองและ
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ผูอ้ น่ื โดยจะมองว่าสิง่ ทีส่ มบูรณ์แบบเป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
4. Healthy Adult mode สภาวะนีเ้ ป็ นลักษณะ
ของบุคคลทีม่ สี ขุ ภาพจิตดี เป็ นการเลือกแสดงออกที่
เหมาะสม ซึง่ สภาวะนีม้ หี น้าทีใ่ นการควบคุมและจัดการ
กับสภาวะอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม บุคคลทีม่ กี ารปรับตัว
ทีเ่ หมาะสมจะมีสภาวะนี้มาก
การประเมิ น และการเปลี่ ย นแปลงแบบแผน
ความคิ ด (Schema Assessment and Change)
Young et al. (2003) แบ่งกระบวนการบ�ำบัด
ออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงการตรวจประเมินและให้
ความรู้ และช่วงของการเปลีย่ นแปลง
1. การตรวจประเมินและให้ความรู้ ในขันตอน
้
นี้ผบู้ ำ� บัดจะช่วยผูป้ ่ วยในการระบุ EMS ของตนเอง
และท�ำความเข้าใจพืน้ ฐานของ EMS เหล่านัน้ ในวัย
เด็ก รวมทัง้ หารูปแบบการแก้ปัญหาทีไ่ ม่เหมาะสม
(maladaptive coping styles) และการตอบสนองใน
การแก้ปัญหา (coping responses) และอาจจะประเมิน
พืน้ ฐานอารมณ์เดิมของผูป้ ่ วยด้วยผ่านการสัมภาษณ์
การประเมินตัวเอง และการใช้แบบสอบถามของ
แบบแผนความคิด ซึง่ ผูบ้ �ำบัดจะน� ำสิง่ ทีไ่ ด้ไปเป็ น
แนวทางในการช่วยเหลือ
2. การเปลีย่ นแปลง ในช่วงนี้ผบู้ �ำบัดจะน� ำ
เทคนิคของ CBT รูปแบบการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน ซึง่ มีความ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ป่วย
ประกอบด้วย
- Cognitive techniques ส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยจะ
เชือ่ ว่า schema ของตนเองถูกต้อง จะไม่ตอ้ งการที่
จะเปลีย่ นแปลงและยังคงมีความเชื่อผิด ๆ นัน้ อยู่
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ดังนัน้ ผูป้ ่ วยและผูบ้ ำ� บัดจะช่วยกันหาหลักฐานมาหัก
ล้างความเชือ่ นัน้ ซึง่ อาจมีการใช้ flash card ในการ
บันทึกการจัดการปั ญหาที่เหมาะสมเมื่อผูป้ ่ วยเจอ
สถานการณ์ทถ่ี กู กระตุน้ schema ก็สามารถน�ำออก
มาอ่านได้ทนั ที
- Experiential techniques ผูป้ ่ วยจะต่อสู้
กับ schema ในระดับอารมณ์ผ่านการใช้เทคนิค
เชิงประสบการณ์ ผูป้ ่ วยจะพูดคุยเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วย
ต้องการแต่ไม่ได้รบั จากพ่อและแม่ในวัยเด็ก อาจจะ
เชือ่ มโยงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ถือว่าเป็ นการทีผ่ ปู้ ่ วย
ต่อสูก้ บั schema โดยตรง ผูป้ ่ วยฝึ กการสื่อสาร
ด้วยการจินตนาการ (imagery) และบทบาทสมมติ
(role-playing)
- Behavioral pattern-breaking ในเทคนิคนี้
ผู้ บ� ำ บัด และผู้ ป่ วยจะร่ ว มกัน ออกแบบวางแผน
ก�ำหนดการบ้านทีต่ อ้ งท�ำ เพื่อทีจ่ ะสร้างพฤติกรรม
ทดแทนพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปัญหาผ่านการซ้อมพฤติกรรม
ใหม่ ๆ ทัง้ ในจินตนาการและบทบาทสมมติ รวมถึง
ใช้ flash card
- Therapist-patient relationship ผูบ้ ำ� บัดจะ
ประเมินและรักษา schema ของผูป้ ่ วยโดยอาศัย
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและผูบ้ ำ� บัด ซึง่ ในการรักษา
ผูป้ ่ วยจะน�ำเอาลักษณะของ healthy adult ของผูบ้ ำ� บัด
เข้าไปไว้ในตัวเอง โดยสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
ผูบ้ ำ� บัดจะมี 2 ลักษณะ คือ empathic confrontation
เป็ นการทีผ่ บู้ ำ� บัดแสดงให้ผปู้ ่ วยเห็นว่าสิง่ ทีแ่ สดงออก
ของผูป้ ่ วยมีลกั ษณะทีบ่ ดิ เบือนไปจากความจริงด้วย
ความเข้าใจเห็นใจ และ limited reparenting คือ
การทีผ่ บู้ ำ� บัดให้ในสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยขาดแต่ไม่ได้รบั จากพ่อ
และแม่ในวัยเด็กในขอบเขตทีเ่ หมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็น ได้ว่า
การบ�ำบัดแบบ ST ถูกพัฒนามาเพื่อผูป้ ่ วยทีร่ กั ษา

ได้ยากโดยเฉพาะ เป็ นการรวมหลายแนวคิดและ
เทคนิคของการบ�ำบัดเข้าด้วยกัน จะเน้นให้ความส�ำคัญ
กับ EMS และรูปแบบการแก้ปัญหาทีไ่ ม่เหมาะสม
(maladaptive coping styles) แต่ในผูป้ ่ วยโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ มักเกิด schema และมี
การตอบโต้ในการแก้ปัญหาทีห่ ลากหลายและรวดเร็ว
ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้การรักษาเป็ นไปได้ยาก Young
จึงได้พฒ
ั นาสภาวะของแบบแผนความคิด (schema
mode)
เพื่อจัดการกับปั ญหาของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ ซึง่ ในการบ�ำบัดรูปแบบนี้จะท�ำงานกับ
ความสัมพันธ์ผ่านการให้ความส�ำคัญกับความรูส้ กึ
และสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยยังยึดติดอยู่ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีวธิ ที เ่ี หมาะ
สมในการตอบสนอง ด้วยวิธกี ารเฉพาะบางอย่าง เช่น
experiential techniques และ limited reparenting
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าการ
บ�ำบัดแบบแผนความคิดมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วย
โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ โดย Nordahl and
Nysæter (2005) และ Fassbinder et al. (2016)
ได้ทำ� การศึกษาประสิทธิภาพของการบ�ำบัดแบบ ST
กับผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึ่งพบว่า
ลักษณะความรุนแรงและอาการโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดก�้ำกึง่ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ รวมถึงอาการดีขน้ึ
และไม่เข้าเกณฑ์วนิ ิจฉัยหลังจากรับการบ�ำบัดซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Reiss et al. (2013) ที่
พบว่าการบ�ำบัดแบบ ST ช่วยลดความรุนแรงของ
อาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ อย่างมี
นัยส�ำคัญ และการศึกษาของ Renner et al. (2013)
ยังพบอีกว่าการบ�ำบัดแบบ ST สามารถลด EMS,
ความเครียดทัวไป,
่ สภาวะของแบบแผนความคิด และ
การแก้ไขปั ญหาทีไ่ ม่เหมาะของผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ ได้
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ผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ จะมี
ความยากล�ำบากในการควบคุมอารมณ์และการรักษา
สัมพันธภาพ พยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงท�ำร้ายตัว
เองเพือ่ เรียกร้องความสนใจ ไม่ชดั เจนในอัตลักษณ์
ของตัวเอง นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
ทีม่ กั ส่งผลร้ายต่อตนเอง ลักษณะดังกล่าวคงทีแ่ ทบ
จะตลอดชีวติ ส่งผลต่อทัง้ ตัวผูป้ ่ วยเองและกระทบกับ
ผูท้ อ่ี ยูร่ อบข้างอยูเ่ สมอ ซึง่ ในการบ�ำบัดแบบพฤติกรรม
บ�ำบัดวิภาษวิธี (DBT) มีมุมมองต่อผูป้ ่ วยโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ ว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ม่สามารถ
จัดการกับอารมณ์ (emotional dysregulation) ซึง่ ใน
การรักษาแบบ DBT ใช้วธิ กี ารสนทนาและสัมพันธภาพ
เพือ่ เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการเปลีย่ นแปลง
และการยอมรับ โดยน�ำวิธกี ารทาง CBT มาประยุกต์
ร่วมกับการฝึกสติ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยยอมรับตนเองและมี
ทักษะทางจิตสังคมมากขึน้ และช่วยลดพฤติกรรมทาง
ลบ เช่น พฤติกรรมท�ำร้ายตัวเอง การพยายามฆ่าตัว
ตาย และการแสดงออกความก้าวร้าวต่าง ๆ รวมถึง
ช่วยให้ผปู้ ่ วยควบคุมอารมณ์ทผ่ี ดิ ปกติของตนเองได้
ส่วนการบ�ำบัดแบบแผนความคิด (ST) ผูป้ ่ วยโรค
บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�้ำกึง่ จะมีการตอบโต้ในการ
แก้ปัญหาทีห่ ลากหลายและรวดเร็วในเวลาเดียวกัน
ซึง่ ท�ำให้การรักษาเป็ นไปได้ยาก Young (2003)
จึงเสนอแนวคิดเรื่องสภาวะของแบบแผนความคิด
(schema mode) และพัฒนาแนวทางการท�ำงานกับ
สภาวะของแบบแผนความคิดแต่ละประเภทโดยตรง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ า นมาแสดงถึ ง
ประสิทธิผลของการบ�ำบัดทัง้ 2 ประเภทในการบ�ำบัด
ผูป้ ่ วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก�ำ้ กึง่ ซึง่ นักจิตวิทยา
คลินิกหรือบุคลากรทางสุขภาพจิตทีส่ นใจสามารถ
ศึกษาแนวทางการบ�ำบัดทัง้ 2 ประเภทได้ต่อไป
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