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บทนำ Narcissism : Healthy versus pathological

การประเมนิพฤตกิรรมของบุคคลใดๆวา่มสีว่นของ narcissim ทีเ่ป็นปกตหิรอืเป็นพยาธสิภาพ
น้ัน นับเป็นเรือ่งท ีค่อ่นข้างยากในทางปฏบัิต ิเนือ่งจาก narcissism ซ ึง่มคีวามหมายถงึการรัก
ตัวเอง (self-love) เป็นองค์ประกอบสำคัญหนึง่ท ีพ่ึงปรารถนาในพัฒนาการปกตขิองมนุษยชาติ
และยากทีจ่ะ ตัดสนิได้วา่มนุษย์แตล่ะคนควรมคีวามรักตัวเองในปรมิาณมากน้อยแคไ่หน ใน
รูปแบบอยา่งไร นอกจากนี้ ปัจจัยแฝงอืน่ๆในพัฒนาการยังสามารถมผีลในการประเมนิ
พฤตกิรรมของบุคคลอกีด้วยวา่เป็นการแสดงออก ของ narcissistic ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่เชน่
เรือ่งของอายุ เพศ ระดับการศกึษา วัฒนธรรม เป็นต้น
ในทางตรงกันข้าม พฤตกิรรมทีแ่สดงออกในลักษณะเดยีวกัน ก็ยังสามารถถูกมองเป็น
พฤตกิรรมทีป่กตหิรอื พฤตกิรรมที ่narcissistic อยา่งผดิปกตกิ็ได้ ดังน้ัน การทำความเข้าใจ
ถงึโครงสร้างทางบุคลกิภาพ ของ narcissistic personality disorder นี้ จงึเป็นเรือ่งหนีง่ท ีม่ ี
ความละเอยีดออ่นมาก พอสมควร และเป็นสว่นหนึง่ของการท ีจ่ะนำไปสูก่ารเรยีนรู้โครงสร้าง
ทางจติใจของมนุษย์ได้เป็นอยา่งดี

วัตถุประสงค์

เพื่อใหเข้าใจและสามารถนำความรู้เก ีย่วกับ narcisssistic personality disorder ไปประยุกต์
ใช้ในการสร้างสัมพันธภาพของการรักษา และการดูแลรักษาผู้ปว่ยในกระบวนการจติบำบัด

เน ือ้หา

1. Phenomenology and classification
2. Psychodynamic understanding
3. Therapeutic approach

Phenomenology and Classification of Narcissistic Personality
Disorder

Narcissism ทีเ่ป็นพยาธสิภาพ สามารถประเมนิงา่ยๆได้จากลักษณะของสัมพันธภาพระหวา่ง
บุคคล (individual’s relationship) บุคคลเหลา่นี้จะเป็นพวกที ่“รักไมเ่ป็น” (inability to love)
จงึไมส่ามารถมคีวามรู้สกึเข้าอกเข้าใจผู้อ ืน่ (empathy)ไมส่ามารถหว่งใยความรู้สกึของผู้อ ืน่
ได้ ไมส่นใจในความคดิของใคร และไมส่ามารถอดทนตอ่สัมพันธภาพระหวา่งบุคคลซ ึง่ต้อง
อาศัยการยอมรับ ความเห็นของผู้อ ืน่ และความผดิพลาดของตนเองรว่มด้วยเสมอ คนทีม่ ี
Narcissistic personality disorder นี้ จงึปฏบัิตติอ่ผู้อ ืน่เสมอืนเป็นวัตถุส ิง่ของทีม่ไีว้เพื่อตอบ
สนองความรู้สกึและความต้องการของ ตนเทา่น้ัน บุคคลเหลา่นี้จงึมักคงความสัมพันธ์กับผู้อ ืน่
ได้ไมน่าน โดยทีค่วามสัมพันธ์ตา่งๆมักจะส ิ้นสดุลง เม ือ่ฝา่ยตรงข้ามเริม่เรยีกร้องท ีจ่ะทำตาม
ความประสงค์ของตนเองบ้าง ดังน้ัน จงึจะเห็นได้วา่ กลไกที ่เกดิขึ้นใน narcissistic
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personality disorder น้ัน กลับมไิด้เป็นกลไกทีส่ง่เสรมิตอ่ narcissistic ability ทีจ่ะคงสภาพ
ของ sense of self-esteem ของบุคคลน้ันได้เลย

ในทางคลนิกิได้มคีวามพยายามทีจ่ะจำแนก Narcissistic Personality Disorder ออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรมเดน่ชัด เพื่อความแมน่ยำและเท ีย่งตรงในการวนิจิฉัย ดังท ีป่รากฎใน
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)(ดูตารางท ี ่1) แตใ่นสว่น
ของทฤษฎทีางจติวเิคราะห์น้ัน Glen O. Gabbard ได้นำเสนอการจำแนกลักษณะของ
Narsissistic Peronality Disorder เป็น 2 ข้อ ทีม่คีวามตอ่เนือ่งถงึกัน (ดูตารางท ี ่2)คอื

1. the oblivous narcissist
2. the hypervigilant narcissist

Oblivious narcissistic

เป็นลักษณะของ narcissistic personality disorderทีถู่กระบุไว้อยา่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
วนิจิฉัยของ DSM IV บุคคลกลุม่นี้จะไมม่คีวามสนใจ ตอ่ความรู้สกึของผู้อ ืน่เลย เราสามารถพบ
บุคคลกลุม่นี้ในงานสังคมตา่งๆ ด้วยทา่ทกีารสนทนาทีเ่หมอืนการ กลา่วปราศัยในทีป่ระชมุอยู ่
ตลอดเวลา บุคคลเหลา่นี้ มักสร้างความรู้สกึเบือ่หนา่ยแกผู้่รว่มสนทนาเสมอ ท้ังจากทา่ทดัีง
กลา่วและจากเนื้อหาทีเ่น้นถงึความสำคัญ ความสำเร็จ และความเป็นจุดศนูย์กลางของ ทุกส ิง่
โดยแทบไมเ่ปดิโอกาสให้ผู้อ ืน่ได้แสดงความคดิเห็นเลย

Hypervigilant narcissistion

เป็นลักษณะของ narcissistic personality disorder ทีแ่สดงออกในทศิทางตรงกันข้ามกับ
กลุม่แรก กลา่วคอืจะมคีวามรู้สกึไวตอ่ปฏกิริยิาของ ผู้อ ืน่มากบุคคลกลุม่นี้จะสนใจใน
ภาพลักษณ์ของตน รับฟังคำวพิากษ์วจิารณ์ตา่งๆอยา่งต้ังใจ และรู้สกึรุนแรง ตอ่ปฏกิริยิาใน
ทางลบทีม่ตีอ่ตนเอง บุคคลเหลา่นี้จะงา่ยตอ่ความรู้สกึอับอาย และเกรงกลัวการไมย่อมรับ
จากผู้อ ืน่ โดยทีม่คีวามรู้สกึลกึๆในใจทีป่รารถนาจะแสดงความเกง่กาจของตนเองแฝงเร้นอยู ่
เสมอ ขณะที ่ลักษณะภายนอกจะดูเหมอืนคนขี้อายและไมก่ล้าแสดงออก

จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผู้ม ีnarcissists personality disorder ท้ังสองประเภท แม้จะมกีาร
แสดงออกภายนอกทีต่รงข้ามกัน แตต่า่งก็เป็นไปเพื่อคงสภาพของ self esteem ไว้ให้ดที ีส่ดุ
ขณะที ่oblivious narcissists พยายามทีจ่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนด้วยความสามารถ
อัน ย ิง่ใหญข่องตน โดยไมไ่ด้พยายามสนใจถงึทา่ทกีารตอบสนองทีแ่ท้จรงิจากผู้อ ืน่ แต่
hypervigilant narcissists กลับพยายามคง self-esteem ไว้ ด้วยการหลกีเลีย่งสถานการณ์
ทุกชนดิท ีท่ำให้เกดิ จุดออ่นของภาพลักษณ์ ด้วยการสนใจทา่ทขีองผู้อ ืน่วา่ตนควรประพฤติ
ปฏบัิตอิยา่งไร และ project ความไมพ่ึงพอใจตอ่ grandiose fantasies ของตนไปสูผู้่อ ืน่

Other Classification

1. Rosenfeld’s (1987) : ได้จำแนก narcissists เป็น thick-skinned และthin-skinned
2. Broucek ‘s (1982) : จำแนกเป็น egotistical และ dissociative narcissists ตาม

ลำดับ
3. Wink’s (1991) : ใช้ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

narcissism scales ศกึษาและสามารถจำแนก narcissists เป็น overt และ covert
narcissism – Hibbard’s (1992)ศกึษาในนักเรยีนระดับวทิยาลัย 701 ราย และจำแนก เป็น
กลุม่ narcissistically vulnerable style และ phallic glandiose style



แม้แนวโน้มสว่นใหญจ่ะมกีารจำแนก narcissist ออกเป็น 2 กลุม่ท ีแ่ตกตา่งโดยส ิ้นเชงิ แตใ่น
ชวีติจรงิแล้วผู้ปว่ยจำนวนหนึง่ก็ยังคงมาพบจติแพทย์ด้วยรูปแบบทีป่นเปกันของท้ังสองกลุม่นี้
นอกจากนี้ ยังมบุีคคลปกตจิำนวนมากมายทีอ่าจมบุีคลกิคอ่นไปในรูปแบบของ narcissist ท้ัง
สองแบบ ในปรมิาณแตกตา่งกันโดยไมไ่ด้มผีลกระทบตอ่สัมพันธภาพในชวีติประจำวันเลยก็
ได้

Psychodynamic understanding

Kohut’s view of narcissistic personality disorder

Kohut ได้สร้างแนวคดิในเรือ่งของ “Selfobject” เพื่อใช้ในการอธบิาย Transference ใน
narcissism selfobject หมายถงึคนทีม่บีทบาทสำคัญในพัฒนาการและเป็นผู้คงสภาพของ
coherent และ healthy sense of self เชน่สำหรับทารกแล้ว พ่อแมก่็จะเป็น major
selfobjects พ่อแมจ่ะมหีน้าท ีเ่สมอืนกระจกเงา (mirror) ทีส่ะท้อนการยอมรับ (acceptance
and confirmation) ตอ่ภาวะ early exhibitionism และความปรารถนาทีจ่ะเรยีนรู้ของเด็ก นัน่
คอื พ่อแม ่จะเป็นผู้ปรุงแตง่พัฒนาการในเรือ่งของอำนาจ (power) และความสำเร็จ
(success)ของเด็ก นอกจากนี้พ่อแมยั่งมบีทบาทเป็น idealizing needs ของเด็ก จงึเป็น
แรงผลักดันให้เด็กมพัีฒนาการ ในเรือ่งของคุณคา่และเป้าหมาย (values and goals)
นอกจากนี้ ยังมหีน้าท ีเ่ป็นต้นแบบ (models) ทีส่ำคัญสำหรับการเลยีนแบบ (imitation) สร้าง
ความรู้สกึวา่เด็กกับพ่อแมม่คีวามเหมอืนกัน (alike) และเป็นเจ้าของกันและกันหรอืเป็น
twinship

primitive selfobjects จะมบีทบาทสำคัญในการสร้างโครงหลักของความเป็น “self” ให้
แข็งแกรง่ ทำให้ “self”มคีวามทะเยอทะยาน มทัีกษะและเป็นท ีพ่ึงปรารถนาในอุดมคติ
(ambitions, skills and ideals)
ในระยะแรกของชวึติ เด็กจะรู้สกึวา่ selfobject เป็นสว่นหนึง่ของ self ดังน้ันจงึปฏบัิตติอ่ self-
object ด้วยความเข้าใจวา่ตนสามารถควบคุมบังคับได้ แทนทีจ่ะเข้าใจวา่ selfobject นัน่คอือกี
อกีบุคคลหนึง่ self จะมพัีฒนาการท ีเ่หมาะสม ถ้า selfobject คอ่ยๆปรับเปลีย่นช้าๆ มคีวาม
ยดืหยุน่ มากขึ้น ประนปีระนอมมากขึ้น ทำให้ self รู้สกึ satisfied intermally ได้งา่ยขึ้น การ
เปลีย่น แปลงนี้จะทำให้ self มท้ัีง autonomy และความเข้าใจในความปรารถนาของผู้อ ืน่
พร้อมๆกับที ่selfobject เองก็ยังเป็นส ิง่สำคัญใน inner life ทีใ่ห้ความอบอุน่ตอ่ self เราจะไม่
เคยโต เกนิกวา่ท ีจ่ะไมต้่องพึ่งพา selfobject เลย

สำหรับความผดิปกตขิอง self เชน่ใน narcissistic personality disorder น้ันจะแสดงออกใน
รูปของ transference ทีป่ฏบัิตติอ่ therapist เสมอืนเป็น primitive หรอื archaic selfobjects
โดย narcissistic character จะสร้าง pathognomonic transferences 1 ใน 3 อยา่งนี้ ตาม
ความสัมพันธ์พื้ นฐานทีค่วรจะมตีอ่ selfobjat คอื

1. a mirror transference
2. an idealizing transterence
3. a twinship transference

ผู้ปว่ยจะพยายามปฏบัิตติอ่ therapist ในรูปแบบซองการควบคุมให้เป็น extension ของตัวผู้
ปว่ยเองหรอืเป็น กระจกเงาท ีส่ะท้อนความช ืน่ชมตอ่การม ีexhibitionistic strivimg หรอืเป็น 
ideal object ทีผู้่ปว่ยปรารถนาจะให้เป็นแหลง่ของ strength และ calmness หรอืเป็น alter 
ego โดยผู้ปว่ยจะพยายามเลยีนแบบผู้ท ีต่นรู้สกึวา่เป็นเจ้าของหรอืมคีวามสัมพันธ์ตอ่กัน
(coherent)



Kernberg’s View of Narcissistic PD

Otto Kernberg ได้บรรยายถงึ pathological narcissistic individual ไว้วา่ประ กอบด้วย
ลักษณะดังนี้

1. self- inflation ทีค่วบคูกั่บความต้องการท ีจ่ะถูกสรรเสรญิเยนิยออยา่งไมม่ที ีส่ ิ้นสดุ
2. ลักษณะภายนอกทีม่เีสนห์่ นา่คบหา แตซ่อ่นเร้นความดุร้ายไว้ภายใน
3. ลักษณะของ self-sufficiency ทีต่อ่ต้านกับความรู้สกึอจิฉารษิยาภาย

การวนิจิฉัย narcissistc character สำหรับ Kernberg จะต้องขึ้นอยูกั่บลักษณะของ object
relations และ intrapsychic defenses ของผู้ปว่ยด้วย กลา่วคอื ผู้ปว่ย  narcissistic จะมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ ืน่ในแบบ exploitative และ parasitic ผู้ปว่ยจะแยกคน เป็น 2 พวก
ระหวา่งพวกหนึง่ท ีส่ามารถให้ประโยชน์กับตนได้ กับอกีพวกทีไ่มม่ปีระโยชน์ หรอื แยกคนพิ
เศษทีผู้่ปว่ยรู้สกึวา่มคุีณคา่ออกจากลุม่คนทีไ่มม่คีา่อกีพวกหนึง่ และยกยอ่งคนกลุม่แรก ใน
ขณะทีดู่ แคลนคนกลุม่หลัง นอกจากผู้ปว่ยจะ idealize คนพวกแรกแล้วก็จะรู้สกึกลัว เนือ่ง
จากผู้ปว่ยจะ  project exploitative wishes ไปยังคนพวกน้ัน ทีส่ดุ ผู้ปว่ยจงึรู้สกึไมส่ามารถ
เช ือ่ถอืหรอืพึ่งพิงใคร ได้ และรู้สกึหวาดกลัวตอ่การ depend บุคคลอืน่ objat relations จงึ
เป็นไปอยา่งวา่งเปลา่และไมพ่ึง ปรารถนา

Kernberg มคีวามเห็นวา่ narcissistic individual จะม ีprimitire defenses  บางอยา่งท ี่
เหมอืนกับ borderline personality คอื การใช้ devaluation,primitive idealization,projetive
identitification และ omnipotence สำหรับการคง self- esteem และ self-coherence รวมถงึ
การพยายามตอ่สู้กับความรู้สกึอจิฉาและก้าวร้าว (envy  and rage) รุนแรงท ีแ่ฝงเร้นอยู ่
narcissistic individual จะแตกตา่งจาก borderline personality ในเรือ่งของ การม ีsense of
object constancy ม ีimpsulse control ทีด่กีวา่ มหีน้าท ีท่างสังคมและ อาชพีท ีด่กีวา่ แม้วา่
จะมคีวามเปราะบางหรอืวา่งเปลา่ภายใต้ลักษณะภายนอกทีดู่กระด้าง นอกจากนี้การ ใช้
splitting ก็จะมคีวามเดน่ชัดน้อยกวา่ใน borderline personality
นอกจากนี้ Kernberg ยังเห็นวา่ การม ีGrandiose self ก็เป็นความแตกตา่งอกีอยา่งหนึง่
ระหวา่ง narcissistic กับ borderline เพราะ grandiose self จะเป็นสว่นผสมทีม่พียาธสิภาพ 
ระหวา่ง ideal self ideal object และ real self เป็นโครงสร้างท ีม่ไีว้เพื่อคง self-  admiration
และหลกีเลีย่งการ depend ตอ่ real objat ใดๆ

Therapeutic approach

ปัญหาทีส่ามารถสง่อทิธพิลตอ่ความต้องการบำบัดรักษาของผู้ม ีnarcissistic personality
disorder ได้แก่

1. ปัญหาสัมพันธภาพระหวา่งบุคคล
2. ความผดิหวังในหน้าท ีก่ารงาน
3. การปรับตัวกับความเจ็บปว่ย การเปลีย่นแปลงของสังขารหรอืเชาว์ปัญญา

จากความแตกตา่งของปัญหา และสถานการณ์ในชวีติ รวมท้ังข้อจำกัดตา่ง เชน่ motivation
หรอื insight การพิจารณารูปแบบการรักษา จงึต้องเป็นไปอยา่งรอบคอบและจำเพาะสำหรับ
แตล่ะบุคคล เพื่อให้ ได้แผนการรักษาทีส่ามารถเป็นจรงิได้ (realistic) และบรรลุเป้าหมายการ
รักษาได้ (achievable)
รูปแบบการรักษาสว่นใหญใ่นปัจจุบันมักเป็นไปโดยอาศัยประสบการณ์สว่นตัวของผู้รักษาแตล่ะ
ทา่น โดยไมเ่คยมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการรักษาแตล่ะแบบมากอ่น ดังน้ัน ในทีน่ ี้ จะนำเสนอ
รูปแบบตา่งๆ เพื่อ เป็นแนวทางสำหรับการเลอืกศกึษาเพื่อนำไปปฏบัิตติอ่ไป



Hospitalization

เป็นการรักษาทีไ่มไ่ด้มบีทบาทสำหรับการแก้ไข narcissistic personality แตป่ระการใด
ยกเว้นเสยีแตผู้่ปว่ยมข้ีอบง่ช ี้อ ืน่ๆสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเทา่น้ัน

Pharmacotherapy

ยามบีทบาทลักษณะเดยีวกับ hospitalizationกลา่วคอื ใช้สำหรับ รักษาปัญหาใน axis I ทีเ่กดิ
รว่มด้วยเทา่น้ัน ไมม่ยีาใดๆ ทีจ่ำเพาะตอ่การแก้ไข narcissistic  personality disorder

psychosocial therapy

1. individual theapy สามารถกระทำได้ หากผู้ปว่ยมศัีกยภาพ (capacity) เพียงพอ และ แรง
จูงใจ (motivation) ตอ่การรักษาสงู นอกจากนี้ ยังต้องประเมนิ general ego strength ของ
ผู้ปว่ยในประเด็นตา่งๆ รว่มด้วยเสมอ อาทเิชน่

1. interpersonal relationship และ quality of internalized object relations
2. historical capacity for love and feeling of guilt
3. anxiety tolerance
4. impulse control
5. potential ตอ่การ sublimate เชน่ การงาน,งานอดเิรก

Individual therapy ได้แกก่ารรักษา รูปแบบตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้
1.1 Brief therapy เหมาะสำหรับผู้ปว่ยท ีม่ปัีญหาจำเพาะจาก neurotic symptoms บางอยา่ง
และยังสามารถปรับตัวได้ดใีนเรือ่งสว่นใหญ ่การรักษาแบบนี้มเีป้าหมาย เพื่อชว่ยในการปรับตัว
(adaptation) มากกวา่จะเป็นการเปลีย่น character ซ ึง่เป็นเรือ่งยากสำหรับภาวะท ีม่ ีego-
syntonic เชน่นี้
Oldham (1988) ได้เสนอรูปแบบการรักษา โดยมุง่จะเพิ่ม insight และลด destructive
behavioral patterns ด้วยการ approach อยา่ง empathy ให้ผู้ปว่ยรู้สกึวา่ พัฒนา การทาง
จติใจของตนได้เพิ่มขึ้น มองเห็นบทบาทของตนทีม่สีว่นในปัญหา และสง่เสรมิให้ผู้ปว่ย
เปลีย่นแปลง พฤตกิรรมของตนเอง โดยอาจอาศัยแรงผลักดันซ ึง่เป็น positive reinforcement
จากญาตหิรอืครอบครัว รว่มด้วย
1.2 Psychoanalysis and Psychoanalytic psychotheapy มวัีตถุประสงค์หลักเพื่อ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างบุคลกิภาพของผู้ปว่ย จงึเป็นไปได้เฉพาะผู้ปว่ยท ีม่ ีego strength
เพียงพอ กระบวนการรักษาม ี2 แนวทางหลักตามโครงสร้างของทฤษฎจีติวเิคราะห์ คอื self
psychology และ ego psychology
1.2.1 Self psychology โดย Kohut ประกอบด้วยหลักการดังนี้

1. empathy เป็นองค์ประกอบสำคัญทีส่ดุ
2. ระมัดระวังการเกดิ premature interpretation
3. มองหาประสบการณ์ด้านดขีองผู้ปว่ย และหลกีเลีย่งการวพิากษ์วจิารณ์อยา่งรุนแรง
4. เปดิโอกาสให้ม ีtransmuting internalization อยา่งซ้ำๆ

1.2.2 Ego psychology และ object selation โดย Kernberg จะเน้นถงึวธิ ีการดังนี้

1. ม ีconfrontation อยา่งสมำ่เสมอ เพื่อเน้นวา่ความโลภและเห็นแกตั่วของตนม ีผลตอ่ผู้
อ ืน่อยา่งไร

2. สังเกตและตระหนักถงึ negative transference และใช้ interpretation เป็นระยะ



3. สง่เสรมิการใช้ cognitire understanding
4. ให้ความสำคัญตอ่ countertransference และระลกึอยูเ่สมอวา่ countertransfeence

เป็นผลจากการท ีผู้่ปว่ยใช้ผู้รักษาเป็น extension of self

2. Group therapy เป็นเรือ่งยากสำหรับผู้ปว่ยลักษณะนี้ วธิหีนึง่ท ีเ่ป็นไปได้ คอื ให้ผู้ปว่ยมี
โอกาส ได้รับ group therapy รว่มกับ individual therapy ภายหลังจากทีไ่ด้ดำเนนิ individual 
therapy ไปสักระยะหนึง่แล้ว บรรยากาศของ group ควรประกอบด้วยการ confront ผู้ปว่ย ให้
ผู้ปว่ย เริม่ยอมรับทบบาทและความเห็นของสมาชกิอืน่ พร้อมกับลดความต้องการเป็น
ศนูย์กลางความสนใจของผู้ปว่ย ลง สมาชกิอืน่สามารถมบีทบาทในการ feed back ผู้ปว่ย
ขณะทีผู้่ปว่ยจะมปีระโยชน์ตอ่ group ในการปลุก เร้า ความอจิฉาทีแ่ฝงเร้นอยู ่โดย group น้ัน
ควรมลัีกษณะ heterogenous ด้วย
3. Couple therapy Bird และคณะ (1983) ได้เสนอรูปแบบการรักษาคูส่มรสทีม่ปัีญหาจาก 
Narcissism ของฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ท ีมั่กมาพบแพทย์ เม ือ่ฝา่ยตรงข้ามไมส่ามารถอดทนตอ่ไป
ได้อกี การรักษา กอบด้วย intensive long-term individual psychotherapy สำหรับท้ัง 2 ฝา่ย
และ  conjoint marirtal therapy สำหรับท้ังคูพ่ร้อมๆกัน เม ือ่ individual psychotheropy
สามารถ ทำให้ท้ังคูเ่ริม่ปรับเปลีย่น marital interaciton ได้แล้ว

บทสรุป

การรักษาผู้ปว่ย narcissistic personality disorder ยังคงเป็นส ิง่ท ีท้่าทาย และต้องอาศัย
ความต้ังใจอยา่งสงูจากจติแพทย์ การดูแลผู้ปว่ยแตล่ะคร้ัง มักกอ่ให้เกดิความเครยีดได้มาก
จติแพทย์ เองจงึสมควรได้มโีอกาสพูดคุยกับเพื่อนรว่มงานคนอืน่ๆ หรอืจากทีป่รกึษาเพิ่มเตมิ
โดยเฉพาะในประเด็นของ countertransference ซ ึง่จะมอีทิธพิลตอ่รูปแบบการรักษาได้งา่ย
แม้ในจติแพทย์ท ีม่ปีระสบการณ์สงูก็ตาม
การแก้ไขปัญหา narcissistic personality disorder เป็นเรือ่งยาก ดังน้ัน ผลสำเร็จของ การ
รักษาจงึมักสร้างความภูมใิจให้แกผู้่รักษาได้สงู รูปแบบใหมข่องบุคลกิภาพในตัวผู้ปว่ยท ีด่ขี ึ้น
จงึสามารถ ให้ประโยชน์ตอ่ narcissistic ทีเ่ป็นปกตท้ัิงในตัวผู้ปว่ยเอง และในตัวจติแพทย์ผู้
รักษาด้วย

Table 1 DSM-IV diagnostic criteria for narcissistic personlity

A pervasive pattern of grandiosity (in fantasy or behavior),need for
admiration,and lack of empathy, beginning by early adulthood and present in
a variety of contexts, as indicated by five (or more) of the following:
(1) has a grandiose sense of self-importance (e.g.,exaggerates achievement
and talents, expects to be recognized as superior withourt commensurate
achievements)
(2) is preoccupied with fantasies of unlimited success, power,brilliance,  beauty,or
ideal love
(3) believes that he or she is “special” and unique and can only be understood
by, or should associate with, other special or high-status pecople (or institutions)
(4) requires wxcessive admiration
(5) has a sense of entitlement,i.e., unreasonable expectations of especially
favorable treatment or automatic compliance with his or her expectations
(6) is interpersonally exploitative,i.e., takes advantage of others to achieve his or her
own ends
(7) lacks empathy: is unwilling to recognize or identily with the feelings  and needs of



others
(8) is often envious of others or believes that others are envious of him  or her
(9) shows arrogant, haughty behaviors or attitudes

Table 2 Two types of narcissistic personality disorder

The Oblivious Narcissist The Hypervigilant Narcissist
1. Has no awareness of
reactions of other

1. Is highly sensitive to reaction of
other

2. Is arrogant and aggressive 2.Is inhibited, shy, or even self-
effacing

3. Is self-absorbed 3. Directs attention more toward
others than toward self

4. Needs to be the center of
attention

4. shuns being the center of
attention

5. Has a “sender but no
receiver”

5. Listens to others carefully for
evidene of slights or criticisms

6. Is apparently impervious to
having feeling hurt by others

6. Has easily hurt feeling ;is
pronetofeeling ashamed or
humiliated

กลับไปต้นฉบับ

Table 3 Paradigms for the psychoanalytic treatment of narcissistic personality
disorder

Characteristics  Kohut :self psychology
Kernberg ego
psycholog y (

object
relations )

Psychopathology Developmental arrest Deficit in
structure of self Grandiose self

Defensive
structure

Core
affect(s)defended
against Shame

Envy and rage

Transference Mirroring,idealizing,twinship
Devaluing,
pathologica
idealization

Therapeutic
strategy

Empathic encouragement of
gradiosity and idealization
Understanding
of”microempathic failures”

Interpretation of
grandiose
defenses and of
transference
Resolution of



Therapeutic goal Laying of deficient self
structure

Resolution of
pathological
grandiose self

กลับไปต้นฉบับ
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