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Crisis Theory
Definition of Crisis

Crisis คอื ภาวะชัว่คราวท ีเ่กดิขึ้นเม ือ่บุคคลรับรู้วา่มสี ิง่คุกคามตอ่ตัวเขา ภาพพจน์ของเขา หรอื
เป้าหมาย ในชวีติของเขา ความสญูเสยีหรอืความเปลีย่นแปลงทำให้บุคคลน้ัน เกดิการ
เปลีย่นแปลง โดยที ่วธิกีารแก้ปัญหา ในลักษณะเดมิๆ ไมเ่พียงพอทีจ่ะลดความตงึเครยีดน้ัน
บุคคลน้ัน เสยีความสมดุลไป

 

Model of Emotional Crisis

Gerald Caplan (1964) อธบิายไว้วา่ โดยปกตบุิคคลสามารถคงอยูใ่นสภาพสมดุล
(equilibrium) ในการจัดการกับปัญหาของเขาและส ิง่แวดล้อมของเขา แตเ่มือ่บุคคลน้ันเผชญิ
กับ ปัญหา ซ ึง่นับเป็น เรือ่งสำคัญ สำหรับเขา และเขาไมส่ามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้ ดุลยภาพ
ทีม่อียู ่จะถูกรบกวน และเสยีไป เกดิความตงึเครยีด (tension) ขึ้น และมากขึ้น จนทำให้บุคคล
น้ัน disoriented และ disorganized นัน่คอื เขาเข้าสูภ่าวะเสยีสมดุล (disequilibrium) และ ณ
จุดนี้ท ีเ่รยีกวา่ emotional crisis

http://www.ramamental.com
http://www.ramamental.com/psychiatrist/crisis-intervention/
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Crisis as a Danger or an Opportunity

เหตุการณ์หรอืเรือ่งราวท ีเ่ป็นปัญหา (Hazardous event) เป็นสาเหตุท ีก่อ่ให้เกดิ (precipitate)
crisis เหตุการณ์บางอยา่งเมือ่เกดิขึ้นอาจนับเป็น hazardous event สำหรับ บุคคลหนึง่ แตก่็
อาจไมเ่ป็น hazardous event สำหรับอกีบุคคลหนึง่ ท้ังนี้ข ึ้นกับวา่บุคคลน้ันจะรับรู้ (perceive)
เหตุการณ์น้ัน วา่มคีวามสำคัญตอ่เขาอยา่งไร คอื เห็นวา่เหตุการณ์น้ัน เป็นส ิง่คุกคาม (threat)
หรอืเห็นวา่ เป็นส ิง่ท้าทาย (challenge)
ถ้าบุคคล perceive เหตุการณ์วา่เป็นส ิง่คุกคามแล้ว จะทำให้บุคคลน้ันเกดิความกังวล
(anxiety) และความตงึเครยีด (tension) และหากบุคคลน้ัน ตอบสนองตอ่เหตุการณ์อยา่งไม่
ถูกวธิ ี(maladaptive) แล้ว ก็จะทำให้เขาไมส่ามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้ และพบวา่เหตุการณ์
น้ันเป็นความ สญูเสยี (loss) ความปวดร้าว (pain) หรอืความส ิ้นหวัง (despair) อันอาจนำมาซ ึง่
อาการตา่งๆ ทางจติเวช เชน่ depression, regression หรอืหน้าท ีใ่นเชงิสังคมทีล่ดลง
(decreased social functioning) ในนัยนี้ นับวา่เหตุการณ์นี้เป็นอันตราย (danger)
แตถ้่าบุคคล perceive เหตุการณ์เป็นส ิง่ท้าทาย เม ือ่มคีวามกังวลเกดิขึ้น ก็จะเป็นแรง กระตุ้น
ให้จัดการกับปัญหา และหากบุคคลน้ัน จัดการกับปัญหาอยา่งถูกวธิ ี(adaptive) ก็จะทำให้
แก้ไข ปัญหาได้สำเร็จ (resolution) ซ ึง่รวมไปถงึ การทำให้บุคคลน้ัน มคีวามสามารถในการ
จัดการกับปัญหา ในลักษณะเดยีวกันน้ัน ได้ดขีึ้นในภายหน้าด้วย ในนัยนี้ นับวา่เหตุการณ์นี้เป็น
โอกาส (opportunity)
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Stages of a Crisis

การดำเนนิไปของ crisis อาจแบง่เป็นชว่งตา่งๆ ได้ดังนี้
1) Pre-crisis stage
2) Crisis stage
3) Post-crisis stage

1)Pre-crisis stage
ใน stage นี้ บุคคลสามารถดำรงอยูใ่นสมดุล และสามารถ maintain steady state กับ
ส ิง่แวดล้อมของเขา โดยการใช้วธิกีารแก้ปัญหา (coping technique and problem-solving
skills) ทีเ่ขาถนัด และตราบใดทีว่ธิกีารแก้ปัญหาน้ันๆ ได้ผล crisis ก็ไมเ่กดิขึ้น
2) Crisis stage 
เป็น stage ที ่crisis เกดิขึ้น Caplan ได้อธบิายถงึลักษณะการดำเนนิไป ของ crisis โดยแบง่
ยอ่ยเป็น 4 phases ซ ึง่ตรงนี้เรยีกวา่เป็น crisis sequnce หรอื phases of a crisis
Phase 1 เป็น phase ทีม่ ีtraumatic หรอื hazardores event เกดิขึ้น เกดิเป็น stressor และ
stressor นี้ถูกรับรู้โดยบุคคลวา่เป็นส ิง่คุกคามตอ่ตัวเขา, ตอ่ภาพพจน์ของเขา (self image)
หรอืตอ่เป้าหมายในชวีติของเขา (life goals) เขาใช้วธิกีารแก้ปัญหา ตามทีเ่ขาถนัด แตมั่นไม่
เพียงพอ และไมไ่ด้ผลในการท ีจ่ะจัดการกับปัญหา ทำให้เขาต้องเผชญิกับปัญหา ซ ึง่เขา
แก้ไขไมไ่ด้ และ ณ จุดนี้จะเป็นจุดเริม่ต้นของการเสยี สมดุล (beginning sense of
disequilibrium)



Phase 2 เม ือ่วธิกีารแก้ปัญหาของบุคคลน้ันใช้ไมไ่ด้ผล กอ่ให้เกดิความเครยีด(tension
stress) ทีม่ากขึ้น ทำให้บุคคลน้ันเข้าสูภ่าวะท ีอ่อ่นไหว (vulnerabel state) เขายังคงใช้
ความพยายาม ทีจ่ะจัดการกับปัญหา โดยใช้ Emergency coping skills เชน่ การลองผดิลอง
ถูก (trial and error attempts) แตห่ากยังไมไ่ด้ผล ทำให้เขารู้สกึผดิหวังและไร้ประสทิธภิาพ
Phase 3 จะม ีprecipitating factor ซ ึง่นับเป็น final stress ทีท่ำให้ บุคคลซ ีง่อยูใ่น
vulnerable state แล้วน้ัน เข้าสู ่active crisis state ซ ึง่เป็น phase ที ่4 ทีจ่ะกลา่วถงึตอ่ไป
precipitating factor นี้ มักเป็นสว่นหนึง่ ของเหตุการณ์ หรอืปัญหาทีเ่กดิขึ้น Hoffman และ
Remmel (1975) ได้อธบิายถงึ precipitating factor ในเชงิ dynamic วา่ precipitating
factor เร้าให้เกดิ ความรู้สกึ ซ ึง่เคยเก็บกดไว้ ให้ผุดขึ้นมา โดยที ่ความปวดร้าว ทีเ่ผชญิอยู ่ใน
ปัจจุบัน อาจมสีว่นเช ือ่มโยง กับจุดขัดแย้ง (conflicts) ในอดตี
Phase 4 เป็น active crisis state เป็นจุดท ีค่วามตงึเครยีดน้ันมากขึ้น จนถงึ ระดับทีรั่บตอ่ไป
ไมไ่หว (intolerable level) นับเป็นจุดแตกหัก (breaking point) ทำให้ บุคคลน้ัน
disorganized, รู้สกึถงึ helplessness, ม ีcognitive confusion สญูเสยีความ สามารถ ในการ
กำหนดตัวปัญหา ไมส่ามารถประเมนิ และแยกแยะปัญหา บนพื้ นฐานของความเป็นจรงิ
สญูเสยีความสามารถในการแก้ไขปัญหาไป
3. Post-Crisis stage
โดยธรรมชาตขิอง active crisis state จะมลัีกษณะ self- limited ภายใน 6-8 สัปดาห์ ในระยะ
crisis state ผู้ปว่ยอาจจะไปพบ therapist เพื่อขอความชว่ยเหลอื หรอือาจจัดการกับปัญหา
ด้วยตนเองตอ่ไป ในรายทีไ่ปพบ therapist จะได้รับความชว่ยเหลอืจาก therapist โดย
therapist ทำให้บุคคลน้ัน reorganized หรอื reintegrated มคีวาม สามารถในการจัดการ
ปัญหา ได้ดขีึ้นกวา่ตอนกอ่นทีจ่ะม ีcrisis (pre-crisis level) หรอือยา่ง น้อยก็ดเีทา่กับตอน
pre-crisis level
สำหรับรายทีพ่ยายามจัดการกับปัญหาด้วยตนเองตอ่ไป หลังจาก active crisis state แล้ว
ระดับความกังวล และความเครยีดจะลดลง ซ ึง่ตรงจุดนี้ ถ้าบุคคลน้ันสามารถ reorganized ได้
เอง ก็จะหาวธิกีารท ีจ่ะจัดการกับปัญหา ได้อยา่งถูกวธิ ี(adaptive) แก้ไขปัญหาได้สำเร็จ
(resolution) ทำให้บุคคลน้ันม ีcoping skills ทีด่กีวา่หรอืเทา่กับ pre-crisis level
แตถ้่าบุคคลน้ันยังคงไมส่ามารถ reorganized และยังคงใช้วธิกีารแก้ปัญหาอยา่งผดิวธิ ี
(maladaptive) ก็จะกอ่ให้เกดิพยาธสิภาพ ทางจติเวช หรอืหน้าท ีใ่นเชงิสังคม ทีล่ดลง ทำให้
บุคคลน้ันม ีcoping skills ทีแ่ยล่งเมือ่เทยีบกับ pre-crisis level
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สรุปแนวความคดิทีไ่ด้จาก Crisis theory

1. crisis เป็นประสบการณ์ท ีเ่กดิขึ้นได้ตามปกตใินชวีติ ไมไ่ด้แสดงถงึความเจ็บปว่ย หรอื
พยาธสิภาพ, emotional crisis สะท้อนถงึ การดิ้นรนตอ่สู้ บนพื้ นฐานของความเป็นจรงิ
ท ีบุ่คคล พยายามรักษาสมดุล ระหวา่งตัวเขาและส ิง่แวดล้อม

2. stress อันนำมาซ ึง่ crisis อาจเป็นความหายนะใหญห่ลวง (catastrophic) หรอืเป็น
เพียงเหตุการณ์จุกจกิเล็กน้อย ทีเ่ก็บสะสมมา

3. ปัจจัยท ีม่ผีลตอ่การปรับตัวเข้าสูส่มดุล คอื
1. การรับรู้ (peraption) ตอ่เหตุการณ์ท ีเ่กดิขึ้น
2. social or situational support system
3. coping techniques และ problem-solving skills ของบุคคล

4. ความรุนแรงของ crisis ไมม่สีว่นสัมพันธ์โดยตรงกับความรุนแรงของ stressor แตท้ั่งนี้
ข ึ้นกับวา่บุคคลจะ perceive เหตุการณ์น้ันอยา่งไร มคีวามเก ีย่วพันเช ือ่มโยงระหวา่ง
เหตุการณ์ปัจจุบันกับจุดขัดแย้งในอดตี

5. emotional crisis เป็น self-limiting โดยระยะเวลาของ acute disorganization จะตก
อยูใ่นชว่ง 6-8 wk.



6. บุคคลทีอ่ยูใ่นภาวะ crisis จะมกีลไกการป้องกันทางจติใจทีแ่ยล่ง
7. การแก้ไข crisis อยา่งถูกวธิ ีถอืเป็นโอกาสทีด่คีอื

1. ได้จัดการแก้ไขปัญหาของปัจจุบัน
2. ได้จัดการกับจุดขัดแย้งบางอยา่งในอดตี
3. ได้เรยีนรู้วธิกีารจัดการกับปัญหาทีด่ขี ึ้นในภายภาคหน้า

8. ความสญูเสยีท ีเ่กดิขึ้นจรงิหรอืความสญูเสยีท ีค่ดิกังวลลว่งหน้าวา่จะเกดิขึ้นมักเป็น องค์
ประกอบของ crisis การจัดการกับความสญูเสยีนี้ จงึมักเป็นสว่นหนึง่ของการแก้ไข
crisis

เม ือ่มกีารแก้ไข crisis อยา่งถูกวธิ ีego จะถูก setให้ม ีcoping technique และ problem-
solving skills อันใหม ่ทีด่ขี ึ้นกวา่เดมิ ซ ึง่จะคอยชว่ยเหลอื บุคคลน้ันๆได้ในภายหน้า

 

Crisis Intervention
เป็น psychotherapy แบบหนึง่ท ีดั่ดแปลงรูปแบบมาจาก brief psychotherapy มลัีกษณะ
คล้าย brief psychotherapy ตรงทีเ่ป็น short-term และ time-limited แต ่crisis intervention
มลัีกษณะปลกียอ่ย ทีแ่ตกตา่งกันออกไป คอื เป้าหมายของการลักษณะอย ู่ที่ การแก้ไข
immediate crisis และการกลับเข้าสมดลุให้มี function ได้ดีกว่าหรือเท่ากับ ช่วงก่อนมี
crisis มุง่เน้นในเหตุการณ์ท ีเ่ป็น immediate current situation หน้าท ีข่อง therapist จะเป็น
active participant มลัีกษณะ suppressive และ direct ข้อบง่ช ี้ ของการรักษาคอืความ
สญูเสยีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้นในชวีติ จำนวน sessions โดยประมาณ 1-6
sessions

 

Model for Crisis intervention

- มเีป้าหมายการรักษาทีชั่ดเจน (well-defined goals), กำหนดผลทีจ่ะได้รับ หลังการรักษา
อยา่งชัดเจน
- เป้าหมายรักษา :

1. relieve imenediate pain
2. เข้าสู ่normal social functioning

มวีธิกีารแก้ไขปัญหาทีด่กีวา่หรอืเทา่กับ pre-crisis level – อาจมกีารเช ือ่มโยงไปถงึจุด
ขัดแย้งในอดตี เพื่อให้ผู้ปว่ยทราบวา่ crisis ในปัจจุบัน เกดิขึ้นได้อยา่งไร แตก่็ยังมจุีดประสงค์
หลักอยูต่รงท ีก่ารจัดการกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- therapist อาจใช้ authority ในการแสดงให้ผู้ปว่ยเห็นวา่ผู้ปว่ย regress เพื่อให้ผู้ปว่ยหาย
dependence
- สง่เสรมิสนับสนุนให้กำลังใจผู้ปว่ยท ีจ่ะจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง
- ถงึแม้วา่ผู้ปว่ยอาจมองหา magical helper แต ่therapist ต้องเข้าให้การรักษา base on
reality
- เพราะการรักษา base on reality หากม ีnegative transference, cognitive distortion หรอื
inappropriate affect เกดิขึ้น ต้องรบี confront และ explore
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Indication

1. มหีลักฐานของ specific precipitatiing event ซ ึง่มคีวามสัมพันธ์โดยตรง กับสภาพเสยี
สมดุลของผู้ปว่ย

2. มหีลักฐานของความกังวล และความปวดร้าวทางอารมณ์ท ีเ่กดิขึ้นอยา่งเฉยีบพลัน
3. มหีลักฐานวา่วธิกีารแก้ปัญหา (coping technique and problem-solving skills) ของ

ผู้ปว่ยเสยีไป
4. มหีลักฐานวา่การรักษาได้เริม่ต้นกอ่นทีผู้่ปว่ยจะได้รับ secondary gain จากวธิ ี
5. การแก้ปัญหาทีผ่ดิๆ (maladaptive coping strategies)
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Patient selection

1. ผู้ปว่ยมแีรงจูงใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง
2. ผู้ปว่ยมศัีกยภาพทีจ่ะเปลีย่นแปลง
3. ผู้ปว่ยมคีวามยดืหยุน่
4. ผู้ปว่ยมคีวามทนได้ตอ่ความกังวล (anxiety tolerance)
5. ผู้ปว่ยมศัีกยภาพทีจ่ะเรยีนรู้วธิกีารแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ท ีด่กีวา่เกา่
6. ผู้ปว่ยม ีpsychological mind

[กลับไปที ่"หัวข้อ"]

 

Technique of Crisis Intervention

ข้ันตอนของ crisis intervention แบง่เป็น 4 phases คอื

1. Initial phase : Assessment
2. Second phase : Setting treatment goals
3. Third phase : Implementation
4. Final phase : Termination

1) Initial Phase : Assessment 
ใน phase แรกนี้ งานที ่tharapist ต้องรว่มทำกับผู้ปว่ยคอืการประเมนิเรือ่งตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้
1. ประเมนิวา่ current problem คอือะไร, อะไรคอื crisis precipitating event
คำถามที ่therapist อาจต้องใช้คอื
“อะไรเป็นส ิง่ท ีท่ำให้คุณต้องมาพบแพทย์ในวันนี้”
“คุณกรุณาเลา่เหตุการณ์ท ีเ่ป็นปัญหาสำหรับคุณในคราวนี้”
“คุณทราบหรอืไมว่า่ เหตุการณ์อะไรท ีท่ำให้คุณมปัีญหาจนต้องมาพบแพทย์ในวันนี้”

2. ประเมนิวา่ ผู้ปว่ย perceive ปัญหาทีเ่กดิขึ้นน้ันอยา่งไร



คำถามที ่therapist อาจต้องใช้คอื
“ปัญหาทีเ่กดิขึ้นมคีวามหมาย หรอืความสำคัญตอ่ตัวคุณอยา่งไร”
“ปัญหาทีเ่กดิขึ้นมผีลกระทบกับคุณอยา่งไร”
“เพื่อนๆ หรอืญาตพิี่น้องของคุณมคีวามเห็นอยา่งไรเก ีย่วกับเรือ่งนี้”

3. ประเมนิ coping skills ของผู้ปว่ย และ pre-crisis functioning ของผู้ปว่ย
คำถามที ่therapist อาจต้องใช้คอื
“ในเวลาทีแ่ล้วๆมา เม ือ่คุณเกดิความเครยีดหรอืเจอปัญหา คุณทำอยา่งไร”
“คุณเคยประสบกับปัญหาทีค่ล้ายๆกับคร้ังนี้มากอ่นหรอืไม”่
“แล้วคุณทำอยา่งไร”
“คุณทำอยา่งไรกับปัญหาในคราวนี้” “ผลเป็นอยา่งไร”
“ในคราวนี้ คุณได้ใช้วธิกีารแบบเดมิในการแก้ปัญหาหรอืเปลา่”
ถ้าผู้ปว่ยไมไ่ด้ใช้ “ทำไมจงึไมไ่ด้ใช้วธิกีารท ีคุ่ณคดิวา่เคยใช้ได้ผลมากอ่น มาจัดการกับปัญหา
ในคร้ังนี้”
ถ้าผู้ปว่ยได้ใช้ “มันใช้ได้ผลดหีรอืไม”่
ถ้าใช้ไมไ่ด้ผล “คุณคดิวา่ทำไมมันจงึไมไ่ด้ผล”

4. ประเมนิวา่ ปัญหาทีแ่ก้ไมไ่ด้ในคราวนี้สง่ผลอะไรให้กับผู้ปว่ยบ้าง
มผีลกระทบตอ่ผู้ปว่ยในเรือ่งชวีติประจำวันหรอืไม ่เชน่ เรือ่งการกนิ, การนอน การดูแลตัวเอง,
การเข้าสังคม, การทำงาน, อาการทางจติใจเชน่ อาการวติกกังวล, อารมณ์ ซมึเศร้า, อาการ
แบบโรคจติ
คำถามทีใ่ช้
“เรือ่งอาหารการกนิของคุณในชว่งนี้เป็นอยา่งไรบ้าง”
“ยังคงรับประทานข้าวปลาอาหารได้ตามปกตหิรอืไม”่
“มปัีญหาเกีย่วกับการนอนไหม” “นอนหลับไหม”
“ในชว่งท ีเ่กดิปัญหาขึ้นนี้ คุณใช้เวลาในแตล่ะวันของคุณอยา่งไรบ้าง”
“ในชว่งท ีเ่กดิปัญหาข้ันนี้ ชวีติของคุณเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรบ้าง”
“หน้าท ีก่ารงานยังคงทำได้ดตีามปกตหิรอืไม”่
“เรือ่งทางจติใจเป็นอยา่งไร”
“ชว่งนี้ คุณมคีวามวติกกังวล หรอืไม”่
“ชว่งนี้ คุณรู้สกึ เศร้า หดหู ่เบือ่หนา่ย ท้อแท้ใจหรอืไม”่
“นสัิยใจคอเปลีย่นแปลงไปหรอืไม”่
“มอีาการประสาทหลอนหรอืไม”่ “มอีาการหูแวว่หรอืไม”่

5. ประเมนิวา่ ผู้ปว่ยมคีวามคดิ suicide หรอื homicide หรอืไม ่ซ ึง่ถ้ามกี็อาจพิจารณาการรับตัว
ไว้ในโรงพยาบาล
“คุณมคีวามคดิท ีอ่ยากจะทำร้ายตัวเองหรอืไม”่
“คุณคดิท ีจ่ะทำร้ายคนอืน่หรอืไม”่
“คุณคดิท ีจ่ะฆา่ตัวตายหรอืเปลา่”
“คุณคดิวธิกีารไว้ด้วยหรอืไม”่

6. ประเมนิถงึเรือ่ง social support system
ผู้ปว่ยอาศัยอยูกั่บใครบ้างในครอบครัว, ผู้ปว่ยมเีพื่อนสนทิกีค่น,ผู้ปว่ยสนทิกับใคร
ในครอบครัว, ผู้ปว่ยได้ขอความชว่ยเหลอืจากคนเหลา่นน้ันหรอืไม ่คนเหลา่น้ันชว่ยเหลอืผู้ปว่ย
อยา่งไร
“คุณได้ปรกึษาเรือ่งนี้ กับใครหรอืไม”่
“คุณได้ปรกึษาเรือ่งนี้ กับคนในบ้านหรอืเปลา่”
“คุณได้เลา่ปัญหานี้ให้กับเพื่อนสนทิฟังหรอืเปลา่”



“เวลาคุณเกดิปัญหา คุณมักปรกึษาใคร”

2) Socond phase : Setting treatment goals
เป้าหมายของการรักษาต้องมลัีกษณะทีจ่ำเพาะเจาะจง (specific) และยังอยูบ่น พื้ นฐานของ
ความเป็นจรงิ (realistic) มุง่ไปทีเ่หตุการณ์เฉพาะหน้า (immediate current situation)
เป้าหมายของการรักษาจะอยูต่รงท ีล่ดความเจ็บปวดของผู้ปว่ยท ีเ่กดิขึ้นใน crisis, การเรยีนรู้
วธิกีารแก้ปัญหาแบบใหมท่ ีด่ขี ึ้น, การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบันได้และผู้ปว่ยสามารถ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจพบในอนาคตได้ดขีึ้น
ใน phase นี้ therapist แสดงให้ผู้ปว่ยเห็นถงึ

1. - เป้าหมายของการรักษาทีเ่ป็นรูปธรรม
2. - จุดเริม่ต้น, ทศิทาง และจุดส ิ้นสดุของการรักษา
3. - therapist แสดง active role และอาจใช้ authority ในการบอกผู้ปว่ยวา่เขาอยูใ่น

crisis และ crisis นี้ สามารถแก้ไขให้ลุลว่งได้
4. - ให้ผู้ปว่ยรู้วา่ therapist มคีวามเต็มใจทีจ่ะชว่ยผู้ปว่ยทำงานนี้ (แก้ไข crisis)
5. - ให้ผู้ปว่ยรู้วา่ ตัวผู้ปว่ยเองก็ต้องม ีactive role เชน่กันในการท ีจ่ะทำงานนี้

therapeutic relationship ระหวา่ง therapist กับผู้ปว่ย เป็นส ิง่สำคัญมาก ทีจ่ะ กอ่ให้เกดิความ
ปรองดอง (rapport) ความเข้าใจซ ึง่กันและกัน (mutual understanding) และความรว่มมอืกัน
ในการแก้ไขปัญหา (working alliance)
การทำสัญญาหรอืการตกลงบรกิารจะเกดิขึ้นใน phase นี้ ในสัญญาจะประกอบด้วย

1. - เป้าหมายของการรักษาทีเ่ป็นจรงิได้ (reachatle treatment goals)
2. - ผลทีค่าดวา่จะได้รับจากการรักษา
3. - การรักษาจะส ิ้นสดุเม ือ่ไร
4. - หน้าท ีข่อง therapist และของผู้ปว่ยในการรักษา
5. - ความรว่มมอืและความเข้าใจซ ึง่กันและกัน ระหวา่ง therapist และผู้ปว่ย

3) Third phase : Implementation
เน้นวา่ crisis intervention เป็น process ทีม่ลัีกษณะ here and now จะพุ่ง จุดสนใจไปที่
เหตุการณ์เฉพาะหน้า therapist จะรวบรวมและ organize ข้อมูลตา่งๆท ีไ่ด้รับ จากผู้ปว่ย หรอื
ค้นหาข้อมูลสำคัญทีถู่กละเลยไป therapist มองหาสาระสำคัญ รูปแบบของพฤตกิรรม และ
วธิกีารคดิของผู้ปว่ย จากส ิง่ท ีผู้่ปว่ยเลา่และมองหาส ิง่ดังกลา่วท ีอ่าจเกดิขึ้นได้ใน session
และ บอกให้ผู้ปว่ยได้ตระหนักและรับรู้
ใน crisis intervention ; confrontation อาจเป็นส ิง่จำเป็นเพื่อดงึให้ผู้ปว่ย อยูใ่น reality ;
negative transference, cognitive inattention จะถูก explored และ removed เพราะถอืวา่
เป็นอุปสรรคตอ่การรักษา
เมือ่ therapist สามารถค้นหาวธิกีารตา่งๆในการแก้ไขปัญหา จากน้ันจะมกีารเลอืกวธิ ีการ และ
กำหนดให้ผู้ปว่ยลงมอืปฏบัิต ิโดยจะเริม่ต้นจากงานทีง่า่ยและเห็นผลเร็วกอ่น วธิกีารท ีเ่ลอืก
ปฏบัิตขิึ้นอยูกั่บความเป็นไปได้ตอ่เหตุการณ์จำเพาะ จุดแข็งและจุดด้อยของตัวผู้ปว่ย ใน
session ถัดไป จะประเมนิผลทีไ่ด้รับวา่วธิกีารดังกลา่วได้ผลหรอืไม ่ถ้าไมไ่ด้ผลเป็นเพราะ
อะไร หาวธิกีารอ ืน่ท ีจ่ะเลอืก ปฏบัิตติอ่ไป หากได้ผลก็จะสง่เสรมิให้ผู้ปว่ยแข็งแรงขึ้น ชักนำให้
ผู้ปว่ยเห็นวา่ความเป็นจรงิในการแก้ ปัญหาให้ลุลว่งกำลังใกล้เข้ามา สามารถกำหนดงานใน
ข้ันตอนตอ่ไป และในงานข้ันตอนตา่งๆนี้เองท ีผู้่ปว่ย จะได้เรยีนรู้ coping skills แบบใหม่
therapist บอกผู้ปว่ยถงึ coping skills แบบใหม ่ทีเ่ขาได้เรยีนรู้ เพื่อให้ผู้ปว่ยทราบถงึความ
ก้าวหน้าของตน และเพิ่มความหวังในการแก้ปัญหา ให้ลุลว่ง
ใน phase นี้ therapist อาจต้องเก ีย่วข้องกับ support system เชน่ ม ีsession ในการพูดคุย
กับคนในครอบครัวของผู้ปว่ย เพื่อนสนทิของผู้ปว่ยเพื่อให้ทราบถงึบทบาทในการชว่ยเหลอื
สนับสนุนให้ผู้ปว่ยแก้ไข crisis ได้สำเร็จ นอกจากนี้ therapist อาจต้องมองหา community



resources อืน่ๆ ทีอ่าจมสีว่นชว่ยเหลอืผู้ปว่ย

4) Final phase : Termination
การประเมนิวา่เม ือ่ไรควรจะส ิ้นสดุการรักษา คอืให้ดูวา่บรรลุเป้าหมายของการรักษาที ่ต้ังไว้
แล้วหรอืไม ่มเีกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ปว่ยเข้าใจถงึและสามารถบอก crisis ทีเ่กดิขึ้น
2. ผู้ปว่ยรู้ และสามารถบอก ปฏกิริยิาตอบสนอง
3. ผู้ปว่ย สามารถบอก coping skills ทีไ่ด้เรยีนรู้จากปัญหาคราวนี้ และเข้าใจวธิกีารท ีจ่ะ

นำไปใช้ เม ือ่พบกับปัญหาในคราวหน้า
4. ผู้ปว่ยหมดความรู้สกึโกรธ, ส ิ้นหวัง หรอืขมขืน่
5. ผู้ปว่ยเห็นวา่ stress เป็นเพียงเหตุการณ์ปกตทิ ีจ่ะเกดิขึ้นได้ในชวีติมนุษย์
6. แล้วคดิวา่ตนเองสามารถจัดการปัญหาได้ด้วย coping skills ทีต่นได้เรยีนรู้ส ิง่พึงระวังท ี่

เกดิขึ้น
7. ได้ใน phase นี้คอื ความรู้สกึของ therapist ทีต้่องการให้ผู้ปว่ยคงอยูถ่งึแม้จะบรรลุ

เป้าหมาย
8. ของการรักษาแล้วก็ตาม และความรู้สกึกังวลของผู้ปว่ยท ีต้่องแยกจาก therapist

ผู้ปว่ยควรมโีอกาสทีจ่ะได้กลา่วถงึความรู้สกึท ีจ่ะต้องส ิ้นสดุการรักษาหรอืแยกจาก therapist
การส ิ้นสดุการรักษาน้ัน ผู้ปว่ยอาจ perceive วา่เป็นการสญูเสยี ซ ึง่จะไปกระตุ้น ความรู้สกึ
สญูเสยีในอดตี หรอืความรู้สกึสญูเสยีใน crisis therapist ควรทำให้ผู้ปว่ยทราบวา่ ความรู้สกึท ี่
เกดิขึ้นแบบนี้ตอนส ิ้นสดุการรักษาเป็นเรือ่งปกตทิ ีจ่ะเกดิขึ้นได้
ตอนส ิ้นสดุของการรักษา therapist สรุปกับเรือ่งราวตา่งๆ ที ่therapist และผู้ปว่ยได้รว่มกันทำ
ให้ผู้ปว่ยเห็นถงึความเปลีย่นแปลงความก้าวหน้าและความเจรญิเตบิโต ทีเ่กดิขึ้นในตัวผู้ปว่ย
เน้นย้ำถงึ coping skills ใหมท่ ีผู้่ปว่ยได้เรยีนรู้และนำไปใช้ได้ในภาย ภาคหน้า วธิกีารนี้จะ
ทำให้ผู้ปว่ยรู้สกึมัน่ใจท ีจ่ะแก้ปัญหาด้วยตนเอง และจับจัดการกับเหตุการณ์ ตา่งๆ ทีต้่องเผชญิ
ในอนาคต

[กลับไปที ่"หัวข้อ"]
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