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การเขาใจตนเองและตัวผูปวย เปนหนาที่ที่สํ าคัญของจิตแพทยเพราะมีผลตอการวางแผนดูแลรักษาผูปวย
การประเมินตนเองและผูปวย จึงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตอเน่ือง

ในแงของ  psychodynamic assessment! การประเมินคุณลักษณะ (characteristics) ของ ego

เปนหัวขอหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไมได คุณลักษณะที่สํ าคัญอันหน่ึงของ ego ที่จะกลาวถึงในที่นี้ก็คือ Defense
mechanisms

ตาม Structural model ของ Freud แบงโครงสรางจิตใจเปน id, ego และ superego ซึ่งถือวาเปน
intrapsychic world โครงสรางท้ัง 3 สวนจะมีปฎิสัมพันธกัน โดยมีแรงผลักดันซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความขัดแยง
(interagency conflict) ซึ่งความขัดแยงอาจจะเกิดจากบุคคลกับสิ่งแวดลอม(External world) แตตนตอของความ
ขัดแยงตางๆ มีจุดเร่ิมตนมาจากความขัดแยงระหวาง id กับ ego ทั้งสิ้น เรียกวา “neurotic conflict”

เม่ือมีconflict จะเกิดภาวะเสียสมดุล(disequilibrium) เกิดความวิตกกังวล(anxiety) และเกิดสญัญาณเตือน
ตอ ego ที่เรียกวา “Signal anxiety”    ego จะใชdefense เขาแกไขสถานการณ เพื่อปรับใหเกิดความสมดุลขึ้นใหม

ความเปนมา (History)
!  Freud เปนคนแรกที่คนพบและน ําเอาแนวคิดเก่ียวกับ defense มาใช คํ าวา “defense” ปรากฏขึ้นครั้ง

แรกในงานเขียนของทานที่ชื่อวา “The Neuro-Psychoses of Defense” (1894) หลังจากนั้นทานมักใชค ําวา
“repression” ในความหมายเดียวกับ “defense”

"!ในยุคของ Freud ทานและลูกศิษยคอนขางจะใหความส ําคัญกับ dream interpretation,

      childhood sexuality, the psychoanalytic method, unconscious conflict และ   



      “Phantasy” มากกวา จึงคอนขางที่จะละเลยกับความส ําคัญของdefense mechanisms
      (Vaillant, 1992)
"!ในป 1926 ตอนที ่Freud อายุ 70 ป ทานกลับมาเพิ่มความสนใจในเรื่อง defense     

      mechanism  อีกคร้ังตอนหลัง ทานแนะน ําลูกศิษยวา

     “There are an extraordinarily large number of methods used by our ego in the
      discharge of its defensive functions………………. my daughter, the child analyst,
      is writing a book upon them”

"!Freud พูดถึงหนังสือที่ ลูกสาวของทาน “Anna Freud” เขียนไวและมอบเปนของขวัญวันเกิด
       ครบรอบ 80 ป ของทาน  หนังสือที่ชื่อวา “The Ego and the Mechanisms of Defense”

      ซึ่งเปนงานเขียนที่คลาสสิกและใชอางอิงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
!  Anna Freud แบง defense mechanisms เปน 10 ชนิด คือ regression, repression, reaction

formation, isolation, undoing, projection, introjection, turning against the self, reversal และ
sublimation งานเขียนดังกลาวถาอานอยางรอบคอบ ก็จะคนพบวา จริงๆแลวมีอยางนอย 20 defenses
(Vaillant,1992)

!! ป 1961 Arthur Valenstein และEdward Bibring ไดจัดพิมพ “Glossary of Defenses” จํ าแนก
Basic defense mechanisms ไว 24 ชนิด และ Complex defense mechanisms 15 ชนิด

!! ป 1963 Norman Haan อธิบายและใหค ําจํ ากัดความของ adaptive styles 20 ชนิด
#!  Coping(healthy) 10 ชนิด
#  Defending(pathological) 10 styles

!   ป 1967 Evin Semrad  ศกึษาการใชdefenses ในผูปวย acute schizophrenia และพัฒนาเคร่ืองมือ
(rating scale)  ส ําหรับใชศึกษา defenses

!! ป 1971 George Vaillant ใน “A Theoretical Hierarchy of Adaptive Ego Mechanisms”    
ไดจํ าแนก defense lifestyles ออกเปน 18 ชนิด

!! ป 1987 โดยการทํ างานของ Advisory Committee on Defense Mechanisms ไดบรรจุ
Glossary of Defense Mechanisms เปนภาคคํ าศัพทอธิบายที่แทรกอยูใน DSM-III-R

!  ป 1994 ใน DSM – IV  เสนอใหมีการศึกษาตอ เพื่อหาความเปนไปไดส ําหรับให Defense Levels

เปนอีกหนึ่ง Axis (Proposed  Axis for further study) ใน DSM-IV แบง Defense Levels เปน 7 levels

รวม 31 ชนิด
! ในปจจุบัน  ระบบการจํ าแนก(Nomenclature)  ยังไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ในComprehensive

Textbook of Psychiatry 7th Edition ไดแบง defense mechanisms ออกเปน 4 กลุม คือ Narcissistic,

Immature, Neurotic และ Mature defenses รวมท้ังหมด 28 ชนิด



! Analysts สวนใหญ ก็ยังมีความเห็นที่แตกตางกันในแงของจํ านวนทั้งหมด(total number) ของ
defense mechanisms

นิยาม (Definition)
!! วิธีการจัดการกับพลังตางๆ ทั้งภายใน คือ id และจาก superego และจากภาวะแวดลอมภายนอก

เปนวิธีการที่ชวยให ego รักษาสมดุลของจิต เปนการทํ างานของจิตไรสํ านึก (สมพร,1982)

! วิธีการที่บุคคลใชจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและสภาวะภายใน     ที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน (sudden changes in his/her external and internal milieu) โดยที่ไมไดตั้งใจ (involuntary)

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดจาก [Vaillant,1992]

$     ความตองการทางสัญชาตญาณและอารมณที่ทวมทน (instinctual demands and   
         overwhelming affects)
$     ความขัดแยงระหวางบุคคล (interpersonal conflict)

$!  ขอหามทางวัฒนธรรมและการลงโทษของมโนธรรม (cultural taboos and unexpected   
                               pangs of conscience)

$     การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอก   (sudden alterations in external reality)

ลักษณะท่ีสํ าคัญของ defense mechanisms
1.# เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตไรส ํานึก (Freud ใชค ําวา unconscious, Vaillant ใชค ําวา relatively

unconscious)
2.# แตละกลไกแยกออกจากกันอยางชัดเจน  (discrete from one another)

3.# เปนโครงสรางของจิตพยาธิสภาพ (they often form the building blocks   psychopathology)

4.# ถาใชเพื่อการเยียวยามักจะมีผลตอการสรางสรรคจิตใจ (in the service of healing they often
effect creative  mental synthesis)

5.# มักจะเก็บกด (repress) ปฏิเสธ (deny)  และบิดเบือน(distort) ความเปนจริง (internal and

external reality) ท ําใหดูแปลกหรือไมสมเหตุสมผล
6.# มีพลวัตและเปลี่ยนแปลงได (dynamic and reversible)

วตัถุประสงคของการมี ego mechanisms of defense
1.  เพื่อเก็บอารมณ (affects) ใหเหลืออยูในปริมาณท่ีพอทนได ในระหวางที่มีการเปลี่ยนแปลง อยางฉับ
พลันของสภาวะอารมณ (emotional life) เชน

- หลังการสูญเสียบุคคลที่ส ําคัญอยางฉับพลัน
- เมื่อรูสึกขึ้นมาวาตัวเองมีความรูสึกที่ลึกซึ้ง/รูสึกวาตองพึ่งพากับบุคคลตองหาม



2.! ปรับใหเกิดสภาวะสมดุล (psychological  homeostasis) โดยการหนวงเหนี่ยว/เบี่ยงเบน แรงผลักดัน
       ทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน (sudden increases in biological drives) เชน

       -  ความตองการทางเพศ  (sexual awareness) และ
                           - “instinctual anxiety” ในระหวางวัยรุน

3.! เพื่อใหมีเวลาไดจัดการกับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณแหงตน (self-image / self

   schemata) ทีย่ังไมสามารถบูรณาการ / ผสมผสานกันไดทันทีทันใด เชน
       - วัยรุน   
       -  การผาตัดใหญ       
       -  การเล่ือนข้ัน

4.! เพื่อจัดการกับความขัดแยงที่ยังไมไดแกไข (unresolvable conflict) กบับุคคลส ําคัญ หรือ ความรูสึก  ที่
ทนไมไดกับความพลัดพรากจากผูตาย

- “object anxiety”

การประเมินทางคลินิก(clinical Assessment of Defense Mechanisms)
1.! เคร่ืองมือท่ีใหรายงานดวยตัวเอง (Self-report measures)

%! The Defense Mechanism Inventory (DMI)
โดย Gleser และ Ihilerich(1969)

%! The Defense Style Questionnaire(DSQ)
โดย Micheal Bond(1986)

%! The Life Style Index(LSI)
โดย Plutchik, Kellerman & Conte, 1979
 Conte & Plutchik, 1993

%   The Coping and Defending Scales(CDS)
โดย Joffe และ Naditch(1977)

2.! เครื่องมือที่รายงานโดยผูสังเกตการณ(Observer-report measures)
&! The Defense Mechanism Rating Scales(DMRS)
โดย Perry, Kardos & Pagano(1993)

&! The Lerner Defense Scale(LDS) and Rorschach Defense Scale(RDS)
LDS โดย Lerner &  Lerner (1980)

RDS โดย Cooper, Perry & Arnow(1988)
&! The Defense Mechanism Manual
โดย Cramer(1991)



Defense Mechanisms กับ Personality Disorders
ความยุงยากที่พบบอยในทางจิตเวชก็คือมีแบบอยาง (models) ที่มีความแตกตางกันในการอธิบายถึงจิตพยาธิ

สภาพของมนุษย (human psychopathology)

แบบอยางแรก มีตนกํ าเนิดจาก psychoanalysis

       '   อธิบายวาบุคลิกภาพ (personality) มีรากฐานมาจาก defenses ที่ใช
       '   Lingiardi   และคณะ(1999)  ศกึษาหาความสัมพันธระหวาง  defenses

           mechanisms กับ Personality disorders(PDs) ในผูปวยที่มีปญหาบุคลิกภาพ 50 คน    
             โดยใช DMRS (observer-based method), SCID-II และ SCL-90  ใหความเห็นวาถึง
              แม defense mechanisms และ PDs จะไมใช concepts เดียวกัน แต defense

           mechanisms สามารถชวยจํ าแนกใหเห็นความสามารถในการดํ าเนินชีวิต (Levels  of

           functioning) ของผูปวยที่มีปญหา PDs เหมือนกันได    
                                        (  ในการศึกษาของคณะพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยส ําคัญระหวาง low-level     

                                                 defenses (borderline และ action defenses) กับ Cluster B

                          (  สวน higher-level defenses คอนขางจะสัมพันธกับ Cluster C

                          (  ในผูปวย histrinic สามารถแบงกลุมตาม level of adaptation เปน 2 กลุมคือ
)  histrionic-narcissistic (medium-level defenses)
)  histrionic-borderline (low-level defenses)

                                                     (  ในผูปวย antisocial มีการใช projection, intellectualization และ
                                                            acting out ซึ่งสามารถอธิบายคุณ  ลกัษณะบางอยางในผูปวยประเภทนี้ได

            (   ใน OCPD สัมพันธกับ narcissistic defenses ดวยซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่
                                 วามีความเกี่ยวของกันระหวาง obsessive และ narcissistic features           
                           (hypervigilant  narcissistic patient, Gabbard, 1989)
                          (   การศึกษาสนับสนุนสมมุติฐานที่วาความทุกขยาก(distress) ใน PDs สัมพันธ
                                  กับ very  maladaptive defenses

                           (  ขอจํ ากัดของการศึกษา -  กลุมตัวอยางคอนขางนอย
                             - ไมมีผูปวยใน Cluster A

'!Vaillant บอกวาความเขาใจในเร่ือง ego mechanism of defense มีความส ําคัญในการ
       เขาใจ human personality บคุคลจะใช defenses คอนขางจะคงที่ตามเวลาที่เปลี่ยนไป   
       ถึงแมวาตามพัฒนาการอาจจะเปลี่ยนจากการใช immature ไปเปน neurotic และ mature

     defenses   ตามล ําดับ



       '  Vaillant แสดงขอมูลใหเห็นวา
*!การใช mature defenses สามารถพยากรณไดวาจะใหผลทางดานสุขภาพกาย/จิต
        ดีกวา
*!คนท่ีมีปญหา personality disorders  มักจะใช immature defenses

Cluster A (schizoid, schizotypal และ paranoid)
                 +  Fantasy

+  Projection
               Cluster B (antisocial , borderline , histrionic และ narcissistic)
                                 +  Acting out
  +  Splitting

+  Dissociation
+  Devaluation

               Cluster C (avoidant, dependent, obsessive compulsive และ
                          passive aggressive)
                     +  Passive aggression

+  Hypochondriasis
แบบอยางท่ี 2  psychobiological model of personality เสนอโดย Cloninger อธิบายวาสมาชิกใน

ครอบครัวมักจะมี spectrum of disorders มากกวาที่จะเปน specific illness

personality traits ถายทอดทางพันธุกรรม (inherited) แบบแผนของ personality traits ท ําใหเสี่ยงตอการเกิด
จิตพยาธิสภาพบางอยาง (certain ranges of psychopathology)

Defense Mechanism กับ Axis I disorder / Psychiatric Symptoms
Freud (1926) และ Anna Freud (1937) คิดวานาจะม ีdefense mechanisms ท่ีจํ าเพาะกับ symptoms

ระยะหลัง ๆจึงมีการศึกษากันวามีความเกี่ยวของกันหรือไม อยางไร

Semrad(1967)ศกึษาการใช defenses ในผูปวย acute schizophrenia อธิบายวา
,  ในระยะแรก   ผูปวยมีประสบการณ   เกี่ยวกับการสูญเสีย(unbearable loss)  จนปรับตัวไมได   
       (decompensation) ผูปวยจะถดถอยกลับไปใช denial, projection และ distortion

,! หลังจากนั้นจะใช  less  pathological defenses มากข้ึนเร่ือยๆ อยางแรกที่ใชจะเปน
hypochondriasis และ ritual หลังจากนั้นจะเปนdissociation  และ somatization

,  ระยะที่อาการดีขึ้น(recovery)   ผูปวยจะมีภาวะซึมเศราและวิตกกังวล(relatively
      unmodified depresssion and anxiety)

Vaillant (1986) ศึกษา defense styles ในผูปวยซึมเศรา 16 ราย พบวาไมแตกตางกับกลุมควบคุม แตการ
ศึกษาครั้งนั้นเปนการศึกษาแบบ cross-sectional และกลุมตัวอยางก็เล็กเกินไป



Andrews และคณะ (1989) ศึกษาแบบ case-control ในผูปวยหญิงท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน anxiety

disorders [โดยใช Diagnostic Interview Schedule (DIS)] พบวาการวินิจฉัยที่ตางกันจะใช defenses ตางกัน
(วัดดวย DSQ-72)  เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม

  - Agoraphobia สัมพันธกับ neurotic defense style

 -  Social phobia สัมพันธกับ immature defense style

 - Obsession สัมพันธกับ neurotic และ immature defense styles

-! แตใน Panic disorders ไมพบความแตกตาง

Pollock!  และ Andrews (1989) ขยายการศึกษาตอวา แตละ defense เกี่ยวของอยางไรบางกับโรคทั้ง 4
โรคในกลุม anxiety disorders เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม พวกเขาพบวา

.  Panic disorder(with/without agoraphobia) สัมพันธกับ displacement, somatization

      และ reaction formation

.  Social phobia สัมพันธกับ devaluation และ displacement และมีการใช humor นอย

.! Obsessive disorder สัมพันธกับ undoing, acting out และ projectionและใชhumorนอย

Akkerman และคณะ (1992) ศึกษา defense style ในผูปวย MDD 37 ราย   กอนและหลังการรักษา
(7-9 สัปดาห) พบวาเมื่อผูปวยอาการดีขึ้นจะมีการใช immature defenses ลดลง แตไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
neuroticและmature defenses อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางมีนอยและการติดตามการรักษาก็เปนระยะที่คอนขางสั้น

Bloch และคณะ (1993), Busch และคณะ (1995) ศึกษาในผูปวย Dysthymia 22 ราย เทียบกับผูปวย
Panic disorder 22 ราย (โดยใช SCID, ADIS-R, DMRS) พบวา

       /   ทั้ง 2 กลุมมีแนวโนมที่จะใช  lower-maturity defenses   โดยใช denial   และ     
               repression   บอย
       /  Dysthymia สัมพันธกับ devaluation, projection, passive aggression,

           hypochondriasis,  projective identification และ acting out

           /  Panic disorder ใช reaction formation และ undoing มากกวา Dysthymia ขอจํ ากัดของ
                    การศึกษานี้คือไมไดเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (healthy control)

Spinhoven และ Kooiman (1997) ศกึษาในผูปวย Anxiety disorders และ Depressive disorders

เทียบกับกลุมควบคุม โดยใช DSQ-36 และ SCL-90 พบวา
0! Anxiety disorders สัมพันธกับ neurotic defense style อยางมีนัยส ําคัญ



0! Panic disorder  สัมพันธกับ somatization, devaluation และ idealization

0  Dythysmia สัมพันธกับ somatization, devaluation และ isolation

0  Anxiety score สัมพันธอยางชัดเจนกับ somatization

0  Depression score สัมพันธอยางชัดเจนกับ projection

Akkerman และคณะ(1999) ศกึษาในผูปวย MDD 68 ราย โดยใช DSQ ทัง้กอนและหลังการรักษา
(6 เดือน, 2 ป) เทียบกับกลุมควบคุม พบวา

1! ระยะแรกในผูปวย MDD จะมีการใช mature defenses นอยมาก แตเม่ืออาการดีข้ึน แนวโนม
       ของการใช defenses  จะมีทิศทางเขาหา mature defenses มากขึ้น
1   "mmature defenses มีความคงที่ตลอดระยะ 6 เดือนแรก
1! Neurotic defense มีความคงที่ตลอดระยะการศึกษา

Defenses are elusive : the more closely you look at them,
the harder they become to study and to verify.

Vaillant, 1992



DSM IV : Proposed Ax#s for Further Study

Defensive Functioning Scale
Defense mechanisms (or coping styles) are automatic psychological processes that
protect the individual against anxiety and from the awareness of internal or external
dangers or stressors.

Defense Levels and Individual Defense
Mechanisms

High adaptive level.
�! Anticipation
�! Affiliation
�! Altruism
�! Humor
�! Self-assertion
�! Self-observation
�! Sublimation
�! Suppression

Mental inhibitions (compromise formation) level.
"! Displacement
"! Dissociation
"! Intellectualization
"! Isolation of affect
"! Reaction formation
"! Repression
"! Undoing

Minor image-distorting level.
#! Devaluation
#! Idealization
#! Omnipotence

Disavowal level.
$! Denial
$! Projection
$! Rationalization

Major image-distorting level.
%! Autistic fantasy
%! Projective identification
%! Splitting of self-image or image of others



Action level.
&! Acting out
&! Apathetic withdrawal
&! Help-rejecting complaining
&! Passive aggression

Level of defensive dysregulation.
'! Delusional projection
'! Psychotic denial
'! Psychotic distortion
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