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Marital and Family Therapy
                                                                                                                                 

                                                                           แพท�ห�ง�มามน    พวงทอง

                                                                 �น�งคาร� 12 พฤศ�กายน 2545

ครอบค�วเ�นห�วย�เ�ก��ดของ�งคม และ��ญมาก��ด ม�ษ�ไ�สามารถ�ฒนาไปไ�� และใ�
��ตอ�าง�ความ�ขไ� �าปราศจากครอบค�ว�� ใน�จ��น�การเ�งเ�น�งความ�เ�น�จะ�อง�การ
ส�างพ�งใ�แ�ครอบค�ว ครอบค�ว�งกลายเ�นห�วย��ญของการ�วยเห�อ�น��งทาง�งคมห�อ
ทางการแพท�

 

Defining Terms

ครอบค�ว ( family ) เ�นก�ม�คคล�งแ� 2 คน�นไป�เ�ยว�อง�ม�น��นโดยการเ�ดการแ�งงาน
ห�อ การ�บเ�น�ตร�ญธรรม และอา�ยอ��วม�น �กษณะค�วเ�อน�นอกเห�อไปจาก��อ�าไ�ใ�
ครอบค�ว

( Poverny and Finch 1988 )

�ต��ดครอบค�ว ( family therapy ) �อ การ��ด�รวมเอา�คคล��ความ�ก�น�นในฐานะเ�น
ครอบค�วเ�ามา�วม�วย ไ�ใ�เ�นเ�ยงการ�คน�งครอบค�วมา�งพ�อม�น และ�การแทรกแซง
โดยใ�เทค�ค�าง ๆ เ�า�น แ�เ�าหมายของการ��ด โดย�งหมดจะ�งอ�บนห�กการ��า แ�ละคน�
ความ�ม�น��น และ�กคน�อง��วน�วมในการเป�ยนแปลง ไ�ใ�มอง�า�ญหาอ����วยคนเ�ยว
และ��วย�อง�บ�ดชอบในการเป�ยนแปลง�น ( Thinking family )

The historical Perspective

�ต��ดครอบค�ว ( Marital and family Therapy , MFT ) เ�ม�น�นเ�นค�งแรกในประเทศ
สห�ฐอเม�กา �น� ค.ศ. 1950 เ�น�นมา โดยใน�ค�น�ก�ต��ด�างพยายาม�นหา��การ��ด��
ประ�ท�ภาพมากก�าการ��ดเฉพาะ�คคล ( individual psychotherapy ) �ไ�ผล�า และใ�เวลานาน

ใน� ค.ศ. 1957 Christian Midelfort ��ม�ผลงาน�อ The Family In Psychotherapy และ�อมา ใน� ค.ศ.
1958 Nathan Ackerman ไ�เ�ม� Family Therapy และเ�ยนห�ง�อเ�อง The Psychodynamics of
Family Life �บเ�น�ราเ�มแรกเ�ยว�บ�ต��ดครอบค�ว � ค.ศ. 1954-1959 Murray Bowen ไ�
�กษาครอบค�วของเ�ก��วยเ�นโรค�ตเภท ใน�านกระบวนการทางอารม� เขาเ�อ�าการ�สมา�กใน
ครอบค�ว�ความ�ก�น�นมาเ�นไปจนไ��ความเ�น�วของ�วเอง ( Undifferentiated family ego mass )

เ�นสาเห�ของ�ญหาทาง�ต ( Bowen 1960 ) ในระยะแรก�ต��ดครอบค�ว��นเฉพาะในครอบค�ว�
�วยโรค�ตเภท แ��อมาไ�ขยายไป�ครอบค�วของ��วย�วยโรค�น ๆ �ต��ดครอบค�ว�งเ�มเ�น
�ป�าง�ดเจน�น

Rationale for Family Therapy
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พฤ�กรรม�เ�น�ญหาห�ออาการของ��วย ไ�ไ�เ�ด�นมาเองตาม��ง แ�เ�ด�นมาในบ�บท
(context)โดยเฉพาะครอบค�ว และบ�บทเ�น�ว�หนด�า พฤ�กรรมจะเ�นเ�นใด และ�งเ�น�วป�บ
เป�ยน�ปแบบของ พฤ�กรรม รวม�ง�ใ�พฤ�กรรม�น�น�ดลงห�อ�เ�นอ�เ�อย ๆ �ไ�

�ต��ดครอบค�ว�อ�าสมา�ก�กคน��วน�บ�ดชอบ�อ�ญหา�วม�น �ญหาไ�ไ�อ��ใครคนใดคน
ห�ง เพราะการมอง�ญหาไ�ไ�มองใน�กษณะของเห�-ผล แ�มองใน�กษณะของการเ�นวงจร (
feedback loop )

Indications for Family Therapy

�ต��ดครอบค�วเ�นการ��ด��ประโยช�ในกร��อไป� (American Psychiatric Association1984)

1. �ญหา�ตเวชในเ�ก และ�ย�น
2. �ญหา�เ�ยว�อง�บความ�ม�น���ดปก�ในครอบค�ว ห�อเ�ยว�อง�บการป���ห�า�
3. �ญหาระห�าง�สมรส ห�อ�ญหาทางเพศ
4. �การเป�ยนแปลง���ญในครอบค�ว
5. เ�นการ�วยในการ�กษา�งทางกาย ห�อ�ต��ด�วม�น

Contraindications for Family Therapy

1. อาการ�วย�นเ�ดจากความ�ดแ�งใน�ตใจ ( Intrapsychic conflict )
2. ��วย��ความ�ดปก�ของ�ค�กภาพอ�าง�นแรง
3. สมา�กคนใดคนห�ง�วยทาง�ตอ�าง�นแรง
4. ��วยไ��ความ�องการ�จะ�บการ��ดแบบครอบค�ว
5. �ญหา�สมรส��เ�นมาเ�อ�ง และแ�ละ�าย�าง�อ�ไ�โดยไ�เ�อด�อน

 

Current state of the field

�ปแบบของ�ต��ด ครอบค�วแ�งเ�น 3 �ปแบบห�ก �อ

1. Insight – oriented marital and family therapy
2. Behavioral marital and family therapy
3. Integrative approaches : เ�นการผสมผสานระห�าง insight – oriented และ Behavioral MFT มา
ประ�ก�ใ��วม�น

Insight – oriented marital and Family Therapy

Insight – oriented มาจากรากฐาน���ญ�าประสบการร�ใน��ต��านมา�ใ�เ�ดเ�น�กษณะ�
��ญ �ง�ไป�ความเ�าใจ�งความ�ดแ�ง�าง ๆ ใน�จ��นไ� ���ญ�อ� 6 �ปแบบ �อ

1. Psychodynamic Therapy

���อ Nathan Ackerman เ�าหมาย���ญ �อ เ�าใจ�ง�ปแบบของ defense ของครอบค�ว และ
ของสมา�กแ�ละคนในครอบค�วเ�อ�ไป�ความเ�าใจใน�ปแแบป��ม�น�ในระ�บ�ตไ���ก
ไ� และ�วยใ�สมา�กในครอบค�ว�ความ�ม�น��นบน�นฐานความเ�นไปใน�จ��นมากก�า
�นฐานของภาพในระ�บ�ตไ���ก ( Unconscious)

2. Object Relations Theory
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���อ Scharff and Scharff เ�นไป�ความ��ญของ Projection and Projection Identification �ง
�ใ�เ�ด และคงอ�ของ�ปแบบความ�ม�น���ดปก�ของครอบค�ว

3. Family of Origin Therapy

���อ Murray Bowen เ�อ�าการ�สมา�กในครอบค�ว�ความ�ก�น�นมากเ�นไปจนไ��ความ
เ�น�วของ�วเอง เ�นสาเห�ของ�ญหาทาง�ต ( Undifferentiated ego mass failure to acquire clear
self boundaries )

4. Contextual Therapy

���อ Boszormenyi – Nagy , 1987 เ�นความ�ม�น�ระห�างครอบค�วเ�ม�บครอบค�ว�จ��น
และ�ท�พล�ครอบค�วเ�ม��อครอบค�ว�จ��น Nagy เ�อ�าในครอบค�ว��ง��ก�นสมา�ก
เอาไ��วย�น��อ ความจง�ก�ก��ไ�อาจจะมองเ�นไ� ( Invisible Loyalty ) สมา�กแ�ละคนใน
ครอบค�ว�องผ�ด�น�บ และผ�ด�นใ�ครอบค�ว�งจะเ�บโตไ� ���ดจะพยายาม�วยใ�
สมา�กครอบค�ว�การใ� และการ�บ�สม�ล�น

5. Postmodern Therapies

มอง�า�กคนในครอบค�วมองเ�นแตก�าง�น�ไป�ความ�ดแ�งในครอบค�ว ( Family Conflict
) �ง�น เ�าหมาย �อ �ใ�เ�ด�ปแบบให� ( New Construction ) ในครอบค�ว

6. Experiential Therapy

�� �อ Carl Whitaker และ Virginia Satir ( 1983 ) เ�าหมาย��ญของการ��ด �อ เ�อ
�วยใ��คคลเ�บโต�น �ความ�นคงในตนเอง และ��สรภาพในการเ�อก��ตของตน โดย
จะเ�น� here and now , self – awareness , flexible , clear communication เทค�ค�ใ�มาก
�อ การสม��บทบาท ( role play ) และการ��ดโดยใ��ลปะ

�ามอง�วเ�นอาจ�ด�า experiential approach �างจาก insight-oriented MFT แบบ�นๆ
เ�องจาก�วนของ Insight ไ�เ�นออกมา แ� experiential approach ใ� affect เ�น�ว�ไป�
insight �ง insight �ไ��บจะมากก�าในระ�บ Cognitive level �อ เ�น Emotional insight .

Behavioral Marital and Family Therapy

Insight – oriented family therapist �งไปในการเป�ยนแปลงโดยใ�เ�ดจากความเ�าใจ ( emotional
change preced’es behavioral change ) แ� Behavioral oriented marital and Family Therapy มองใน
�มตรง�น�าม �อ เ�อ�าพฤ�กรรม�เป�ยนแปลงไป�ใ�ความ��ก�างๆ เป�ยนแปลงตาม โดยเ�น�
เป�ยนพฤ�กรรมบางอ�าง �งจะ�งผลใ�อาการ�วย��น ( Behavioral change precedes affective
change ) แนว�ด�นฐาน �อ ทฤษ�การเ�ยน� การป�บพฤ�กรรม และทฤษ�การเ�ยน�ทาง�งคม
เทค�ค�ใ� �อ การใ�แรงเส�ม , การลงโทษห�อการเ�กเฉยเ�อเ�ม ห�อลดพฤ�กรรม���ญ�อ� 6
�ปแบบห�ก �อ

1. Structural Family Therapy

���อ Salvador Minuchin จะเ�น�โครงส�างของครอบค�ว เ�น�การส�างขอบเขต��ดเจน
ระห�างระบบ�อย , การ�ด��บ�นาจ ( hierarchy ) และการ�วยใ�สมา�ก�ความ�ก�นใน
ระ�บ�เหมาะสม
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2. Strategic Family Therapy

����ญ �อ Milton Erickson , Jay Haley , Cloe Madanes , Lynn Hoffman �งเ�น�การ
เป�ยนแปลงพฤ�กรรม�เ�น�ญหาใ���นอ�างรวดเ�ว การ��ดจะพยายามเป�ยนแปลง��บ
ของพฤ�กรรม��ป��ญหาโดยอา�ยเทค�ค�าง ๆ

3. Brief family therapy

����ญ �อ Mara Selvini – Palazzoli �งเ�นไป�การส�างสถานการ�ให�ในครอบค�วใ�
ยาก�ห�บ�สมา�กในครอบค�ว จะ�กษา�ปแบบ�ไ��องการไ�ไ�

4. Solution – focused Therapy

ห�กการค�าย�บ Brief family therapy แ�เหมาะ�จะ�มาใ�ในครอบค�ว high function or
relative flexible แ�อ�างไร�ตาม�ง Brief family therapy or Solution – focused therapy จะไ�
ประโยช�มาก�น �า�มาประ�ก�ใ��วม�บ Psychoeducation , Behavioral และ�ปแบบ�น ๆ ของ
กา�กษา

5. Behavioral Marital Family Therapy

�� �อ B.F.Skinner and Robert Weiss เ�าหมาย��ญของการ��ด �อ เป�ยนพฤ�กรรมบาง
อ�าง�งจะ�งผลใ�อาการ�วย��น ���ดจะ�อง�หนดแผนการ�แ�นอนใ�สมา�กใน
ครอบค�วป��� และ�วนให�จะเ�นป��ม�น�ระห�าง�คคลเ�น� ๆ

6. Psychoeducational Approaches

Parent Management Training : �ก�อแ�ในการอบรมระเ�ยบ��ยใ��ก�ประโยช�มากใน
ครอบค�ว���ญหา Conduct disorder , autism, ADHD แ�จะไ��อยไ�ประโยช�ในกร��เ�ก�
anxiety disorder
Relapse Prevention training : �� �อ Goldstein and Miklowitz “ Training programs relapse
prevention with psychotic disorders” protocal �สามารถ�มาประ�ก�ใ��บเ�องสารเสพ�ด ห�อ
ความ�ดปก���นแรง�น ๆ �ไ�� psychotic disorder.
Family Group Education : เฉพาะเจาะจง�ห�บครอบค�ว�� Chronic disabilities

 

Integrative Models

�ก�มาใ�ในกร�ครอบค�ว�� severe mental illness , chronic illness เ�องจาก��ดเ�น�อ �ความ�ด�
�อน�าง�ดห�น ผสมผสานแนว�ดและเทค�คแบบ�าง ๆเ�า�วย�น ใ�เหมาะสม�บ�ญหา และ�กษณะ
เฉพาะของครอบค�ว�น ๆ เ�นการ�ฒนาความ�นาญใน�กษะ�างๆ มากก�า�จะ�ใ�เ�ดความ
เ�าใจตนเอง ���อเ�ยง �อ Bader and Pearson developmental model , Bowen , S multigeneration
model

Guildlines and Techniques for practice

�อน�จะ��ต��ดครอบค�วจะ�อง�การประเ�นครอบค�ว ( family assessment ) �อน เ�อ�การป���
ห�า�ของครอบค�ว ( Functional assessment ) เ�อเ�าใจ�ญหาครอบค�วอ�าง�แ�ว ���ดจะส�ป
�ญหาและผลการประเ�นใ�ครอบค�ว�บทราบ พ�อม�งตกลงเ�ยว�บเ�าหมาย และแนวทางการ�กษา
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โดย�วไป���ดจะพบครอบค�ว�ปดา�ละค�ง ๆ ละ 40-60 นา� แ��า�เห�การ��กฤต�อาจพบ�น
�อย�นการ��ดจะนานเ�าใด�น�บเ�าหมาย เ�น �า�องการแ�ไข�ญหาการ�อสารจะใ�เวลา
ประมาณ 8-10 ค�ง ใ�สมา�กเ�บโตทาง�ค�กภาพ และอารม� อาจประมาณ 1-2 � เทค�คอาจจะแตก
�าง�นไป แ�เ�าหมายห�กเห�อน�น �อ แ��ระบบครอบค�ว ไ�ใ���คคลใด�คคลห�งเ�า�น

Ten Guildlines and Techniques for Practice

1. Be solidly based in theory

�ความเ�าใจ�ญหาอ�าง�องแ��า �ออะไร เ�ดเ�องจากอะไร อะไรเ�น�ญหา��ญ��อง�บ
แ�ไข�อน ���ด�องหา�อ�ลใ�ไ�เ�ยงพอเ�อจะส�างสม��ฐานเ�ยว�บ�ญหาไ�อ�าง�ก
�องเ�งเ�งป��ม�น���งเกตไ�ใน�วโมง��ด เ�งเ�ง�กระบวนการ ( process ) �เ�ด�น
มากก�า�เ�อหา ( content ) นอกจาก��องเ�าใจความ�ม�น�ภายในครอบค�วอ�างครบ�วน

2. Be committed to a relationship approach

�ใ�ครอบค�วเ�ดความปรารถนาอ�างแรงก�า�จะ�วม�อในการ��ด�กษา จน�ต��ด
ครอบค�ว�วนให��มา�บ�ป�กษา�กไ�ไ��ด�า�ญหาอ��ครอบค�ว แ��ด�าอ����วย และ
�ครอบค�วมาพบ���ด�เ�อ�วยเห�อ��วยเ�า�น การ�ใ�ครอบค�ว�แรง�งใจ และ�วม�อ
ในการ��ด�งเ�น�ง�ยากก�า �ง�น �งแรก����ด�อง� �อ ส�างแรง�งใจใ�เ�ด�น �
ฉะ�นครอบค�วอาจห�ดการ��ด�กษากลาง�นห�อ�อ�านการ��ด�กษาไ�

3. Understand How Individuals Change

�ต��ดครอบค�ว�อ�า ความ��ก�ก�ด และความ�ดแ�ง�าง ๆรวม�งประสบการ�ไ�ไ�เ�ด
�นตาม��งในใน แ�เ�ดมาในบ�บท ( context ) แ�ใน��ตจ�งเราแยก�ง�เ�ด�นภายใน�คคล
ออกจาก�ง�เ�ด�นระห�าง�คคลไ�ไ� และเราจะไ�สามารถแ�ไข�ญหาไ�เลย�าไ�เป�ยนแปลง
�งแวด�อม�วย �ต��ดครอบค�วเ�น�ต��ดแ�งความ�ม�น� ( Relationship Therapy ) มอง
�ญหาโดยมองระบบให��งระบบ รวม�งมองความ�ม�น�ระห�างห�วย�อยแ�ละห�วยใน
ระบบ �ง�นแทน�จะมองเฉพาะ��วย และแ�ไขเฉพาะ�ว��วย �จะมามอง และแ�ไขครอบค�ว
�วม�วย

4. Make Contact

�เ�าหมาย��ดเจน�า�องการ แ��ญหาตรง�ดใด ห�อ ใ�ครอบค�วเป�ยนแปลงไปอ�างไร

5. Acquire and organize systems Data

���ด�อง�ความเ�าใจครอบค�วในแ��าง ๆโดยใ�ครอบค�วตอบ�ถาม และแสดง
ความ�ดเ�นอ�าง�สระโดย�วไปควรหา�อ�ลในแ��าง ๆ �ง�

อะไรเ�น�ญหาของครอบค�วในขณะ�
�ไมครอบค�ว�งมาขอความ�วยเห�อตอน�
วงจร��ต และสภาพ�จ��นของครอบค�ว
การประเ�นครอบค�ว ( Family Assessment )

 

�อ�ง�ในการประเ�นครอบค�ว(Grunebaum and Gilck 1983)
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1. เ�อ��วยเ�นเ�กห�อ�ย�น
2. �ญหา�มาป�กษา�นเ�น�ญหาครอบค�ว ห�อ �ญหา�สมรส��ความ�นแรงจนกระทบ�อความ
�ม�น�ห�อการป���ห�า�ใน��ตประ��น

3. �ญหา�ตเวช�เ�ยว�อง�บความ�ม�น��ไ�เหมาะสมในครอบค�ว
4. การเ�บ�วยทางกายอ�าง�นแรงห�อเ�อ�ง
5. ��กฤตการ�เ�ด�นในครอบค�ว
6. เ�อครอบค�วยอม�บ�า �ญหา��งเ�ด�น�นเ�น�ญหาครอบค�วและ�ความ�องการ�จะแ�ไข
ใ���น

7. เ�อ�อง�บ��วยทาง�ตเวชไ��กษาในโรงพยาบาล
8. ��ญหาระห�าง�น (Generation Gap)

�อ�ง��ไ�สมควรกระ�การประเ�นครอบค�ว

1. เ�อสมา�กบางคน�น�นห�กแ�น�จะใ��การประเ�นเฉพาะ�คคล
2. เ�อการพบ�น�งครอบค�วจะ�ใ��การ�ฒนาความเ�น�วของ�วเองของสมา�กบางคนชะ�ก
ไป

3. �สมรสวางแผนจะห�า�าง�น
4. �ญหา�เ�ด�นเ�นผลจากความ�ดแ�งใน�ตใจของ�คคลอ�าง�ดเจนและเ�ดเ�น�ญหา�ๆ
5. ครอบค�วเคย�ประ��ไ��วม�อห�อ�อ�านการ��ดอ�าง�นแรง
6. สมา�กในครอบค�ว��คค�กภาพแบบแยก�วห�อหวาดระแวงอ�าง�นแรง

- ประ���ฒนาการและการป�บ�วของสมา�กแ�ละคน

- ประ��การ�ฒนาและการป�บ�วของครอบค�ว

- ประ��การ��ดในอ�ต

- เค�อ�ายทาง�งคมและความ�ม�น��บระบบ�นๆ

- ครอบค�ว�แรง�งใจ เ�าหมาย ห�อความคาดห�งอะไรจากการ��ด

- ประเ�นการป���ห�า�และความ�ม�น�

- ส�ป�ญหาและใ�การ��จ�ย

6 Form Therapeutic Contracts

เ�นการส�าง�อตกลง�อน�จะเ�มการ��ด �ง�ผล��อ

- �ใ�ครอบค�วตระห�ก�า การเป�ยนแปลง��งจะเ�ม�นแ�ว

- ครอบค�ว�ระยะเวลา�แ�นอนจะใ�ในการ��ด �ใ�ไ���ก�า การ��ดจะไ���น�น�ดห�อเ�น
ภาระห�ก ครอบค�วจะ�วม�อในการ��ดมาก�น

-เ�นการ�หนด�า สมา�กแ�ละคน�บทบาทอ�างไร และ���ด�บทบาทอ�างไร อาจเ�ยนตกลงเ�น
ลาย�กษ��กษรห�อไ��ไ�

7 Make Interventions into the system
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-เป�ยนแปลงป��ม�น�ระห�างสมา�กใ�เหมาะสม�นโดยเฉพาะ�านการ�อสาร

-การเ�ยน genogram or family tree เ�นการรวบรวม�อ�ล�อนห�งไป 3 �วอา�คน จะไ��อ�ลอ�าง
ละเ�ยดครบ�วน �ใ�เราเ�าใจสถานการ��จ��นและ�ญหาของครอบค�ว��น

-การ�ง�ถาม

�ถามแบบเ�นตรง ( linear question ) : �เ�นในการรวบรวม�อ�ลแ�จะไ�เ�าใจป��ม�น��เ�ด�น
�ดเจนพอ

�ถามแบบวงกลม (Circular question) : ปรากฎการ�ทาง�ตใจ��กษณะเ�นวงกลม��ความ�อเ�อง
�ม�น��น (Bateson 1979) Systemic Family therapy (Milan group) เ�น��เ�มการ�ง�ถามและวงกลม
เ�น “ห��ก�ใจมาก��ดเ�ออ��บใคร” “�อ��า��อ�กสาวแตก�างจาก�กชายอ�างไร”

-การสมม�บทบาท ห�อใ�สมา�กแสดง�มมองของตนเองเ�ยว�บความ�ม�น�ในครอบค�ว
(sculpting)

-การ�ใ�ตรงประเ�น

-การ�ใ�กระ�าง

-การมอง�ญหาในแ��มให�

-การมอบหมายการ�าน

-Paradox or Paradoxical intervention �อการออก��งห�อ�แนะ�ใ���วยกระ�พฤ�กรรม�เ�น
�ญหา�อไป เ�นเทค�ค��ญของ strategic family therapy จะ�ประโยช�ในกร��เทค�ค�นใ�ไ�ไ�ผล
แ�ว เทค�ค�

��ดจะ�อง Reframe ความหมายของอาการห�อพฤ�กรรม�เ�น�ญหาให�และใ�ครอบค�วเ�าใจ�า
�ไม�ง�อง�พฤ�กรรม�งก�าว�อไป

(โดย�วไปเ�นการยาก�คนจะ�พฤ�กรรม�เ�น�ญกา�อ เ�อ�ก�งใ��มาก�น และใน��ด
พฤ�กรรม�งก�าว�จะลดลงเอง เ�น �งใ�ไ��ด �อ�าน �ดออกมาใน��ด)

-Reframing

Watzlawick(1974)เ�น�ใ���า reframing เ�นค�งแรกหมาย�งการเป�ยนแนว�ดและอารม��
เ�ยว�อง�บ�ญหา�เผ�ญอ� เพราะคนจะป�บ�ว�บ�ญหาไ���น เ�อเขามอง�ญหาในแ���ก�าเ�ม
raframe ��ต�ประสง�เ�อกระ�นใ�เ�ดการเป�ยนแปลงในพฤ�กรรม

-Enactmont หมาย�ง การ�ใ�เ�ดป��ม�น��นมาจ�งๆ ในระห�างการ��ดเ�อจะไ�มองเ�น�ญหา
�าเ�ด�นไ�อ�างไร �ใ�เ�ดความเ�าใจแ�ม�ดมากก�า�งจากสมา�กแ�ละคนเ�า�ญหา

-การส�างความเ�ม�นทางอารม� (Emotional Intensity) �เหมาะสม เ�น ใ��า�ปมา�ปไมย
(Metaphor),ใ�ภาษาของ�มา�บ�ป�กษา (Storytelling)การคงอ��ประเ�นเ�ม

-Challenging (การ�าทาย)เ�น��กระ�นใ�ครอบค�วเป�ยนแปลงเ�ว�น ���ดจะ�าทายใ�ครอบค�ว
มอบ�ญหาในแ�ให� เ�น “จ�งห�อ��กอ�าง�มเหลวแ�ว” “จ�งห�อ��ณ�งสองพยายาม�เ�ม�แ�ว”
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8. Acquire and organized data about the individual

�วยใ�ครอบค�ว�ภาพของเ�าหมายอ�างละเ�ยดและ�ดเจนเ�น�ปธรรม ควรเ�ยว�บพฤ�กรรม
��งเกตและ�ดไ� และ�ความเ�นไปไ�จ�ง ���ญควรเ�นการ��งให��นมาไ�ใ�ใ�เ�ก�
�งเ�าๆ�อ�งเ�าหมายในเ�งบวกแทน�จะเ�นเ�าหมายในเ�งลบ

9. Make Individual changes

�องประเ�น�าเ�าหมายแ�ละ�อ�เ�จตาม�วางแผนไ�มาก�อยแ�ไหน �อะไรเ�น�ปสรรค�าง
ครอบค�วสามารถแ��ญหา�เ�ด�นให�ไ�ห�อไ� ���ด�ห�า�เ�ยง�วยใ��แนะ�และ�วย�ดแ�
�ญหาในกร����ปสรรคเ�ด�นเ�า�น

10. Create New and Healthy Relationship systems

ระยะ��ญหา�าง ๆ ไ��บการแ�ไขจบหมด�นแ�ว ครอบค�ว�การป�บ�ว��น และแ�ไขความ�ดแ�ง�
�ไ�มาก�น �อง�ดใ�ครอบค�วแ�ไข�ญหาเอง แ����ด�วนให�จะเ�ดโอกาสใ�ครอบค�วมาพบ
�ก เ�อ��ญหาเ�ด�นให�ในอนาคต

 

ครอบค�ว��ด : �มมองของ�ม��กษาและสมา�กในครอบค�ว�อ�ญหาครอบค�วในประเทศไทย

จากการ�กษา? ของคณะแพท�ศาสต���ราชพยาบาล พบ�าไ����วยและสมา�กคนใดในครอบค�ว
ไทย��ความเ�าใจ��ก�องในเ�องของครอบค�ว��ดเลย และพบ�า�วนให� เ�น�ญหาความ
�ม�น�ระห�าง �อ แ� �กการ�อสารภายในครอบค�ว ความ�ม�น�ระห�าง�สมรส การอบรมเ�ยง�
ขาดความ�และ�กษะในการ�แล��วย และความ�ม�น�ระห�าง��อง และ�อยละ 58 �การมอง�ญหา
ครอบค�วตรง�นสอดค�อง�น ระห�าง�มมอง�ม��กษา �บ��วยและสมา�กในครอบค�ว นอกจาก�
�ง��ง�อยละ 20 �ไ�ตอบ ความหมายของครอบค�ว��ด และ�อยละ 10 ตอบแ�ไ��ก�อง อาจ�บ
เ�องมาจากการ�กษาแบบครอบค�ว��ด�เ�นแนว�ดให� �เ�ง�มาใ� และยอม�บ�นอ�างก�าง
ขวาง�นเ�อไ�นานมา� �ง�งไ�เ�น���กของ�คคล�วไป
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“ความ�ก�น �อดทนนาน และกระ��ณใ�

ความ�กไ��จฉา ไ�อวด�ว ไ�ห�งผยอง

ไ�หยาบคาย ไ�เ�นแ�ตนเอง�ายเ�ยว

ไ��นเ�ยว ไ��างจด�ความ�ด

ไ��น� เ�อ�การประพฤ��ด

ความ�กทนไ��กอ�าง แ�ความ�ดของคน�น

และเ�อใน�วน�ของเขาอ�เสมอ

�ความห�งอ�เสมอ

และอดทน�อ�กอ�าง”

 

 

 

 


