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บทคัดย่อ
ความโศกเศร้าเป็นกระบวนการตอบสนองทางธรรมชาติของมนุษย์เมือ่ ต้องเผชิญกับการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองใน
ด้านความรู้สึก ด้านร่างกาย ด้านความนึกคิด และด้านพฤติกรรม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านนั้นจะ
มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิกริ ยิ า                
การตอบสนองต่อความโศกเศร้าทีแ่ สดงออกมานัน้ หากผูส้ ญ
ู เสีย เข้าใจ สามารถปรับตัว ยอมรับและกลับ
มาดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ เรียกว่าความโศกเศร้าแบบปกติ หากเป็นภาวะโศกเศร้าแบบผิดปกติจะไม่
สามารถยอมรับหรือปรับตัวต่อการสูญเสียไม่ได้ หรือ มีพฤติกรรมการแยกตัว ซึมเศร้ามีความคิดอยาก
ฆ่าตัวตาย พยาบาลมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยเหลือ ดูแลให้ผู้สูญเสียได้มีการระบายความรู้สึก โดย                   
รับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ ตลอดจนแนะนำ�แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูญเสียที่มี
ภาวะโศกเศร้าสามารถเผชิญกับการสูญเสียผ่านพ้นช่วงเวลานีไ้ ปได้และปรับตัวได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
บทความนี้จะเสนอ ชนิดของความโศกเศร้า ปัจจัยที่มีผลต่อความโศกเศร้า ลักษณะที่แสดงออกเมื่อเกิด
ความโศกเศร้า ปฏิกิริยาที่เกิดจากความโศกเศร้าและบทบาทพยาบาล
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Abstract
Grief is a natural human response when experiencing the death of a loved one.
Physical, emotional, imagery and behavioral reactions are common outcomes of the loss
of a dear one. The intensification of grief reactions vary for each person, depending on
different factors. For a normal response to grief, people should be able to recover
through accepting the loss and resuming their normal activities within a period of time.
On the other hand, this is not deemed a typical response for those who cannot get
through that sense of pain. Incapable of adjusting themselves to a new sense of normalcy,
the bereaved may become socially isolated and eventually feel suicidal. Nurses can play
a pivotal role in providing care to distressed individuals, listening attentively while allowing
them to freely express their emotions. Furthermore, the availability and appropriateness
of social support during bereavement seem to be significant factors helping these
people cope with a traumatic experience and survive the overwhelming sorrow within a
timely manner. This article presents the kinds of grief, factors affecting grief, expressions
of grief, the reaction to grief and the nursing role.
Keywords: grief, bereavement, nursing role
ความโศกเศร้าเป็นภาวะที่พบได้เมื่อบุคคล
ต้องเผชิญกับการสูญเสีย ถือเป็นกระบวนการตอบ
สนองต่อการสูญเสียตามธรรมชาติ1,2,3 โดยเฉพาะ
การสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั ทีม่ คี วามผูกพันใกล้
ชิดกันจากการเสียชีวิต เช่น การสูญเสียบิดา
มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท ซึ่งการสูญ
เสี ย บุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก ถื อ ว่ า เป็ น การสู ญ เสี ย ที่
สมบูรณ์และถาวร1,2 เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับการ
สูญเสียจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียที่
แตกต่างกัน บางคนสามารถเผชิญกับการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นทีร่ กั ได้และปรับตัวจนสามารถใช้ชวี ติ
ประจำ�วันได้ตามปกติ ในขณะทีบ่ างคนไม่สามารถ
เผชิ ญ ต่ อ การสู ญ เสี ย ได้ แ ละสภาวะนี้ มี ผ ลต่ อ
สุขภาพของผูส้ ญ
ู เสีย ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการแยกตัว
14...
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เกิดความวิตกกังวลมากหรือเกิดภาวะซึมเศร้า1,2,4
ทั้งนี้การเผชิญต่อการสูญเสียนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ เช่น ความรักความผูกพันต่อผู้เสีย
ชีวิต ประสบการณ์การสูญเสีย บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะการเสียชีวติ
ของผูป้ ว่ ยเป็นการเสียชีวติ อย่างสงบ หรือเสียชีวติ
แบบทุกข์ทรมาน การดูแลบุคคลทีม่ คี วามโศกเศร้า
จึ ง เป็ น อี ก บทบาทหนึ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ สำ � หรั บ
พยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวในระยะใกล้เสียชีวิต รวมทั้งการดูแล
ภายหลังการเสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ให้บคุ คลทีม่ คี วามโศกเศร้าได้ระบายอารมณ์ ความ
รู้สึกอย่างเหมาะสม สามารถเผชิญและผ่านพ้น
ช่วงเวลาทุกข์ทรมานจากสภาวะนี้ไปได้ พยาบาล
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ควรตระหนักว่าพยาบาลคือแหล่งของความหวัง
และกำ�ลังใจที่สำ�คัญของบุคคลที่กำ�ลังเผชิญกับ
การสูญเสีย การช่วยเหลือบุคคลที่เกิดความโศก
เศร้าจากการเสียชีวติ ของบุคคลทีต่ นรักและผูกพัน
นัน้ มีคณ
ุ ค่ายิง่ 5 บทความนีจ้ ะเสนอ ชนิดของความ
โศกเศร้า ปัจจัยที่มีผลต่อความโศกเศร้า ลักษณะ
ทีแ่ สดงออกเมือ่ เกิดความโศกเศร้า ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิด
จากความโศกเศร้าและบทบาทพยาบาล

ชนิดของความโศกเศร้า
การสูญเสียเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คนทุก
คนจะต้องประสบ พบได้ในทุกระยะของชีวติ และ
นำ�มาซึง่ ความโศกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นทีร่ กั ทีผ่ กู พัน ความโศกเศร้าสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ความโศกเศร้าแบบปกติ เป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น ผู้สูญเสียจะ
แสดงความโศกเศร้าออกมาทัง้ ทางอารมณ์ ความ
รู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และอาการทางกาย แต่จะ
สามารถปรับตัวให้สามารถเผชิญกับการสูญเสีย
สามารถยอมรับและปรับตัวให้ดำ�เนินชีวิตได้ตาม
ปกติ1
2. ความโศกเศร้าแบบผิดปกติ ผูส้ ญ
ู เสียจะ
ไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวต่อการสูญเสียได้
อารมณ์ความโศกเศร้าจะไม่บรรเทาลง ไม่สามารถ
ดำ�เนินชีวติ ได้ตามปกติ อาจพบพฤติกรรมซึมเศร้า
แยกตัว รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง รู้สึกผิด ไม่รู้ว่า
จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร มีความคิดทำ�ร้าย
ตนเอง ซึ่งความโศกเศร้าแบบผิดปกตินี้อาจมีผล
มาจากผูส้ ญ
ู เสียมีประวัตกิ ารสูญเสียทีร่ นุ แรงในชีวติ
หรือประสบกับการสูญเสียแบบกระทันหัน เป็น           

ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตแบบพึ่งพา คิดว่า
ตนเองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต มีการสูญเสีย
เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เช่น สูญเสียสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวด้วยหรือสูญเสียทรัพย์ร่วมด้วย ผู้เสีย
ชีวิตอายุน้อยทำ�ให้ผู้สูญเสียยอมรับไม่ได้และมัก
คิดว่ายังไม่ถงึ เวลาทีค่ วรจะเสียชีวติ ผูส้ ญ
ู เสียเป็น
คนโดดเดีย่ วไม่คอ่ ยมีสงั คมหรืออยูค่ นเดียวไม่มคี น
ดูแล ไม่มแี หล่งสนับสนุนทางสังคม หรือ ผูส้ ญ
ู เสีย
มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่เดิมก่อนการสูญเสียบุคคล
อันเป็นทีร่ กั 4 ภาวะโศกเศร้าทีเ่ กิดขึน้ หากเกิดนาน
กว่า 6-12 เดือน ร่วมกับการมีอารมณ์โศกเศร้าที่
รุนแรงถือว่าเป็นความโศกเศร้าแบบผิดปกติ6,7,8

ปัจจัยที่มีผลต่อความโศกเศร้า
ปฏิกิริยาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคลเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันขึ้น
อยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ผู้เสียชีวิตเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูญเสียในบทบาทใด ความผูกพันที่มีต่อกันมี
ความผันแปรตามความสัมพันธ์ของความรักทีม่ ตี อ่
กัน2 ความสำ�คัญของผู้เสียชีวิตที่มีผลต่อความ  
เป็นอยู่ ความปลอดภัยของผู้สูญเสียหรือความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีต่อกัน โดยส่วนใหญ่มักเป็น
ความรู้สึกในด้านบวกมากกว่าด้านลบ ในกรณีที่
ความรู้สึกด้านบวกและลบใกล้เคียงกัน มักทำ�ให้
เกิดความโศกเศร้าแบบผิดปกติ เช่น มีความรู้สึก
ผิดมาก สงสัยว่าตัวเองทำ�ดีที่สุดแล้วหรือยัง บาง
รายอาจรู้สึกโกรธที่ถูกทอดทิ้งไปให้อยู่ลำ�พัง
2. ลักษณะการเสียชีวิต เช่น การเสียชีวิต
ตามธรรมชาติ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การฆ่า
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ตัวตาย การถูกฆ่าตาย สำ�หรับผูป้ ว่ ยเรือ้ รังนัน้ ต้อง
พิจารณาว่าการเจ็บป่วยทำ�ให้เกิดความทุกข์ทรมาน
มากน้อยเพียงใดต่อผู้ป่วย ตลอดจนลักษณะการ
เสียชีวิตในระยะสุดท้าย ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดความ
โศกเศร้าทีแ่ ตกต่างกัน5 นอกจากนี้ การได้รบั ทราบ
ข้อมูล สถานที่ที่เสียชีวิต การมีเวลาเตรียมตัว
เตรียมใจ ก็มีผลต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วย
3. ประสบการณ์การสูญเสียและความโศกเศร้า
ผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียในอดีตและปรับตัว
ได้ดี มีโอกาสปรับตัวต่อการสูญเสียได้ดีกว่า9
4. ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ขึน้ อยูก่ บั
เพศ อายุ การแสดงออกถึงความรู้สึก การจัดการ
กับความวิตกกังวล การปรับตัวกับความเครียด คน
ที่มีความผิดปกติทางบุคคลิกภาพ มักจะมีปัญหา
การปรับตัวต่อการสูญเสีย โดยเฉพาะผู้ที่มีความ
ผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่ 2
5. ปัจจัยด้านสังคม บุคคลที่มีความใกล้ชิด
มีความรักใคร่ผกู พันกันดีในครอบครัว หรือมีแหล่ง
สนับสนุนทางสังคมที่ดี ได้รับการดูแลช่วยเหลือ    
ให้ก�ำ ลังใจ ทำ�ให้สามารถเผชิญกับการสูญเสียและ
ปรับตัวยอมรับความเป็นจริงได้ดกี ว่าบุคคลทีอ่ ยูใ่ น
ครอบครัวที่มีความใกล้ชิดผูกพันกันน้อย หรือไม่
ค่อยมีแหล่งสนับสนุนทางสังคม
6. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ศาสนา การได้ปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา หรือการ
ปฏิบัติตามประเพณี ความเชื่อต่างๆ เช่น การจัด
พิธีศพ การทำ�บุญให้แก่ผู้เสียชีวิต การสารภาพ
บาปต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลปรับตัวต่อ
ความโศกเศร้าได้ดีขึ้น การมีศาสนาเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ จะช่วยให้บุคคลยอมรับต่อการ
สูญเสียได้ดยี งิ่ ขึน้ ศาสนาแต่ละศาสนามีความเชือ่
16...
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เกีย่ วกับการเสียชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน ในศาสนาพุทธ
เชื่อว่าการเสียชีวิตเป็นความจริงตามธรรมชาติ
ของทุกคน ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นเรื่อง
ธรรมดา สิ่งที่จะทำ�ได้คือต้องรู้จักเท่าทันและปรับ
สภาพจิตใจให้ทนั กับสิง่ ต่างๆ ทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ศาสนา
อิสลามเชื่อว่าการเสียชีวิตถูกกำ�หนดโดยพระเจ้า
เมื่อเสียชีวิตบุคคลจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ สถานที่
ซึง่ ได้สญ
ั ญาไว้กบั พระอัลเลาะห์ ส่วนศาสนาคริสต์
เชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้น
สูก่ ารไปพบพระเจ้า และก้าวไปสูอ่ กี โลกทีส่ มบูรณ์
กว่าโลกนี10้

ลักษณะที่แสดงออกเมื่อเกิดความโศกเศร้า
จากการสูญเสีย
อาการและพฤติกรรมการแสดงออกเมือ่ เกิด
ความโศกเศร้าจากสูญเสียของแต่ละบุคคลนั้นจะ
มีความแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะพบการ
แสดงออกของภาวะโศกเศร้า 4 ด้าน คือ ความ
รู้สึก อาการทางกาย ความคิด และพฤติกรรม
อาการและพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของแต่ละบุคคล
อาจมากหรือน้อย ใช้ระยะเวลานานหรือสัน้ ขึน้ อยู่
กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและบุคลิกลักษณะของ
บุคคลนั้น
1. ด้านความรู้สึก
เมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักจะเกิดอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ มึนงง ตกใจ
รูส้ กึ โกรธ สับสน11,12 ไม่สามารถช่วยอะไรได้ รูส้ กึ
หมดหวังหรือไม่สามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีผู้
เสียชีวิต บางคนมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม จะ
โกรธหรือโทษบุคคลอื่น (displacement) เช่น
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ญาติคน

ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: บทบาทพยาบาล / Grief and Bereavement: The Nursing Role

อืน่ หรือพระเจ้า บางคนอาจโกรธตัวเอง13 บางคน
คิดทำ�ร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย บางคนอาจมี
ความรู้สึกโล่งใจ (relief) อยู่ลึกๆ ที่ผู้ป่วยเสียชีวิต
พ้นความทรมานจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น บาง
คนรู้สึกปลดปล่อย (emancipation) ที่ผู้ป่วยเสีย
ชีวิตเพราะเดิมผู้เสียชีวิตอาจสร้างความลำ�บาก
หรือความทุกข์ทรมานไว้ให้
2. ด้านร่างกาย
ผูส้ ญ
ู เสียอาจเกิดอาการทีต่ นเองรูส้ กึ ว่าผิดปกติ
เช่น ปวดท้อง แน่นหน้าอก หายใจไม่อม่ิ หัวใจเต้น
แรง จุกแน่นในลำ�คอ คลืน่ ไส้อาเจียน ความอยาก
อาหารลดลง มีอาการปากแห้ง นอนไม่หลับ ปวด
ศรีษะ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง มีอาการอ่อนล้า รูส้ กึ ไวต่อ
เสียงมากขึน้ 12 บางรายอาจดืม่ สุรามากขึน้ สูบบุหรี่
มากขึ้น
3. ด้านความคิด
อาการในด้านความคิดนี้มักเป็นอยู่ไม่นาน
และความคิดมักจะสัมพันธ์กับอารมณ์ทำ�ให้เศร้า
หรือกังวล2 เช่น การปฏิเสธความจริง ไม่ยอมรับ
และไม่เชื่อว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นจริง เกิดความ
ลังเล ไม่มั่นใจ ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกสับสนคิดว่า              
ผู้เสียชีวิตน่าจะฟื้นคืนกลับมาได้ บางคนฝันถึง              
ผูเ้ สียชีวติ รูส้ กึ ว่าผูเ้ สียชีวติ ยังอยูก่ บั ตนเอง บางคน
อาจมีประสาทหลอน2 เช่น ได้ยินเสียงของผู้เสีย
ชีวิต หรือเห็นภาพผู้เสียชีวิต
4. ด้านพฤติกรรม
มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและชีวติ ประจำ�วัน
เช่น อยู่คนเดียวไม่ได้ พึ่งพาคนอื่นแม้เรื่องง่ายๆ
มีอาการเหม่อ ใจลอย เก็บตัวไม่อยากพบผู้คน
แยกตัวออกจากสังคมหรือกิจกรรมที่เคยชอบทำ� 
นึกถึงหรือฝันถึงผู้เสียชีวิตทั้งแบบปกติและฝัน

ร้าย2 มีพฤติกรรมโหยหา เรียกหา ร้องไห้ ถอน
หายใจ กระวนกระวาย กระสับกระส่าย เดินทาง
ไปยังสถานที่ที่ทำ�ให้นึกถึงผู้เสียชีวิต หรือนำ�สิ่ง
ของของผูเ้ สียชีวติ ติดตัวไว้เพือ่ เตือนให้นกึ ถึงผูเ้ สีย
ชีวติ แต่บางคนอาจหลีกเลีย่ งสถานที่ หรือสิง่ ของ
ที่เตือนให้นึกถึงผู้เสียชีวิต อาจร้องขอไม่ให้มีใคร
กล่าวถึงผูเ้ สียชีวติ เลย ถ้าเป็นมากจะแสดงพฤติกรรม
การทิง้ สิง่ ของทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องและไม่ไปยังสถานที่    
ที่ผู้เสียชีวิตเคยไป พยายามหลีกเลี่ยงบรรยากาศ
ที่เคยมีผู้เสียชีวิตอยู่ด้วย2 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้  
อาจนำ�ไปสูค่ วามโศกเศร้าแบบผิดปกติ ได้14

ปฏิกิริยาที่เกิดจากความโศกเศร้า
เมือ่ เผชิญกับการสูญเสีย คนเราจะมีปฏิกริ ยิ า
การตอบสนองที่แตกต่างกันไป Kubler-Ross ได้
แบ่งปฏิกริ ยิ าโศกเศร้าจากการสูญเสียเป็น 5 ระยะ
ดังนี้ 1,2,6,11
1. ระยะปฏิเสธ (stage of denial) เมื่อ
บุคคลรับรูว้ า่ มีการสูญเสีย ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ คือไม่
เชือ่ ว่าได้มกี ารสูญเสียเกิดขึน้ ไม่ยอมรับ เกิดความ
รู้สึกช็อก (Shock)
2. ระยะโกรธ (stage of anger) เมือ่ ผูส้ ญ
ู เสีย
ไม่สามารถปฏิเสธได้ต่อไป จะมีความรู้สึกโกรธที่
ตนเองต้องเผชิญกับการสูญเสีย ผูส้ ญ
ู เสียอาจแสดง
ความโกรธออกมากับคนใกล้ชิด ญาติ เพื่อนสนิท
กล่าวโทษพระเจ้าหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่
คิดว่าควรจะช่วยเหลือตนเองได้ เกิดความรูส้ กึ ว่า
ไม่ยุติธรรมที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นกับตนเอง
3. ระยะการต่อรอง (stage of bargaining)
เป็นระยะที่เริ่มยอมรับต่อการสูญเสียได้มากขึ้น
แต่ยงั มีความพยายามต่อรองด้วยการแสดงความหวัง
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ผู้ สู ญ เสี ย มั ก จะมี ก ารต่ อ รองโดยการสวดมนต์   
อ้อนวอน
4. ระยะซึมเศร้า (stage of depression)
เมือ่ รับทราบข่าวร้ายว่ามีการสูญเสียเกิดขึน้ กับตน
เองจริงๆ จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดความรู้สึกเสียใจ
อย่างรุนแรง มีอาการหรือพฤติกรรมต่างๆ เช่น
รู้สึกไม่มีแรง หมดหวัง หดหู่ นิ่งเงียบ ไม่พูดคุย
ร้องไห้ แยกตัวอยู่คนเดียว จนอาจคิดอยากตาย
หรือคิดฆ่าตัวตายได้
5. ระยะยอมรับ (stage of acceptance)
ในระยะนี้บุคคลจะยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
เข้าใจและปรับตัวกับความโศกเศร้าทีเ่ กิดขึน้ และ
กลับมาดำ�เนินชีวิตตามปกติได้
ปฏิกริ ยิ าการตอบสนองต่อการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ แต่ในบาง
คนอาจใช้ระยะเวลานาน หากผู้เสียชีวิตมีความ
สำ�คัญต่อผู้สูญเสียมาก อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นนี้ไม่ควรนานเกิน 6- 12 เดือน มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้7
ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกับผู้สูญเสียในทุกบทบาท15
ไม่วา่ จะเป็น เด็ก บิดามารดา คูส่ มรส ผูส้ งู อายุ มี
การศึกษาพบว่าการสูญเสียบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
ใกล้ชิด เช่น การสูญเสียคู่สมรส มีผลทำ�ให้ผู้สูญ
เสียบางรายอาจมีความรู้สึกต้องการเสียชีวิตตาม
คูส่ มรสไป เนือ่ งจากคิดว่าตนเองจะไม่สามารถอยู่
เพียงลำ�พังได้13 และมีการศึกษาทีพ่ บว่าการสูญเสีย
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า16             
ดังนั้นพยาบาลและทีมสุขภาพควรมีความเข้าใจผู้
สูญเสียในแต่ละบทบาท เพื่อให้สามารถประเมิน
18...
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และให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม             
ต่อไป

บทบาทพยาบาลในการดูแลผูม้ คี วามโศกเศร้า
จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
การพยาบาลเพือ่ ช่วยเหลือผูม้ คี วามโศกเศร้า
จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นบทบาทที่
สำ�คัญของพยาบาลอีกบทบาทหนึ่ง เพราะเป็น
บทบาททีส่ ะท้อนเป้าหมายการดูแลบุคคลแบบองค์
รวมทัง้ ด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ5
โดยส่วนใหญ่การดูแลผูท้ มี่ คี วามโศกเศร้าจากการ
สูญเสียจะเริ่มตั้งแต่ผู้เสียชีวิตเข้าสู่ระยะสุดท้าย
ประมาณ 3-6 เดือนก่อนเสียชีวิต ต่อมาเป็นการ
ดูแลในระยะใกล้เสียชีวิต คือ 24-48 ชั่วโมงก่อน
เสียชีวติ และการดูแลภายหลังการเสียชีวติ ซึง่ การ
ดูแลในระยะสุดท้ายและระยะใกล้เสียชีวติ ต้องมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรค การดำ�เนินไปของโรค การวางแผนการรักษา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ครอบครัวได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจวางแผนการดูแลรักษา การให้
ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดได้อยู่กับผู้เสียชีวิตในช่วง
ลมหายใจสุดท้าย ตลอดจนการได้มีส่วนร่วมใน
การทำ�ความสะอาดร่างกายและการช่วยแต่งตัว
เมื่อเสียชีวิต ทั้งนี้พยาบาลจะประเมินอารมณ์
ความโศกเศร้า ความคิด พฤติกรรมที่แสดงออก
การตัดสินใจ และภาวะสุขภาพของผู้สูญเสียเป็น
ระยะๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ผู้สูญเสีย
สามารถเผชิญกับความโศกเศร้า ก้าวผ่านช่วง
เวลาแห่งความทุกข์ทรมานนี้ไปได้และปรับตัวได้
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ในการดูแลผู้สูญเสียที่มีปฏิกิริยาการตอบ
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สนองต่อความโศกเศร้าเมือ่ ต้องเผชิญกับการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักที่แตกต่างกันไป โดยพยาบาล
สามารถให้การพยาบาลผูส้ ญ
ู เสียทีม่ กี ารแสดงออก
ในแต่ละระยะดังนี้
การพยาบาลในระยะปฏิเสธ
ในระยะนี้ผู้สูญเสียอาจ มึน งง ปฏิเสธ ไม่
ยอมรับ หรือ ช็อก พยาบาลต้องสร้างสัมพันธภาพ
ให้เกิดความเชือ่ ใจ ซึง่ ปกติจะมีการสร้างสัมพันธภาพ
มาในระยะก่อนหน้านีแ้ ล้วเพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจ
นอกจากนีพ้ ยาบาลควรเป็นทีป่ รึกษาและให้ค�ำ แนะนำ� 
แก่ผสู้ ญ
ู เสียในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ผสู้ ญ
ู เสีย
ได้ระบายความรู้สึก โดยไม่ต้องสนับสนุนหรือ
แสดงความเห็ น ด้ ว ยกั บ คำ � พู ด หรื อ แสดงความ
ขัดแย้งกับคำ�พูด ให้รบั ฟังด้วยความสงบ ให้ก�ำ ลังใจ
ด้วยการสัมผัสและคำ�พูด เช่น เข้าใจความรู้สึก
ของคุณ ตลอดจนอยู่เป็นเพื่อนผู้สูญเสีย
การพยาบาลในระยะโกรธและระยะต่อรอง
ในระยะนีพ้ ยาบาลต้องยอมรับและเข้าใจใน
พฤติกรรมของผู้สูญเสีย ไม่แสดงอารมณ์โกรธ
โต้ตอบกลับไปอย่างเด็ดขาด ต้องให้ความเห็นใจ
และมีกิริยาท่าทีที่เป็นมิตร ให้แสดงท่าทีที่เคารพ
และให้เกียรติในการแสดงความคิดของผู้สูญเสีย5
เปิดโอกาสให้พดู ระบายความรูส้ กึ โดยรับฟังอย่าง
สงบและตั้งใจ ให้ความสนใจในความรู้สึก ให้การ
ยอมรับ และติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
การพยาบาลในระยะซึมเศร้า
ในระยะนีพ้ ยาบาลยังคงเปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึกโศกเศร้า เสียใจ สื่อสารและรับฟังด้วย
ท่ า ที เ ข้ าใจ อาจใช้ สั ม ผั ส เพื่ อให้ กำ � ลั งใจ 7,13,14

ประเมินความคิดอยากทำ�ร้ายตนเองหรือความคิด
ฆ่าตัวตายเพือ่ ให้การช่วยเหลือ หรือส่งต่อจิตแพทย์
ช่วยหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมหรือหาสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ เช่น การปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความเชื่อทางศาสนา นอกจากนี้ควรให้การดูแล
ด้านร่างกายในเรื่องสุขอนามัย ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมเพราะผู้สูญเสียในระยะนี้อาจซึม
เศร้าจนไม่สนใจดูแลตนเอง
การพยาบาลในระยะยอมรับ
ในระยะนี้ผู้สูญเสียจะเริ่มปรับตัว ยอมรับ
และกลับมาดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันตามปกติ พยาบาล
ควรเปิดโอกาสให้ผสู้ ญ
ู เสียได้เล่าถึงความทรงจำ�ทีด่ ี
การปรับตัวของผู้สูญเสีย และควรให้กำ�ลังใจ
สนับสนุนเสริมแรงแก่ผู้สูญเสีย ให้ผู้สูญเสียได้
วางแผนสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตในอนาคตด้วย
ตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายตามความสนใจ
เช่น การนวดผ่อนคลาย การอ่านหนังสือ การฟัง
เพลงที่ชอบ การดูภาพยนต์ หรือการท่องเที่ยว
นอกจากนีพ้ ยาบาลสามารถแนะนำ�ให้ญาติ พีน่ อ้ ง
มีสว่ นร่วมในการดูแลผูส้ ญ
ู เสียร่วมด้วย เช่น การ
ให้ญาติมาอยูเ่ ป็นเพือ่ นพูดคุยในระยะแรก การให้
ญาติชวนผู้สูญเสียทำ�กิจกรรมต่างๆ มีรายงาน     
การศึกษาพบว่าการทีผ่ สู้ ญ
ู เสียได้ไปทำ�งานจะช่วย
ให้สภาพจิตใจดีขนึ้ ลดเวลาในการคิดวนเวียนเรือ่ ง
การสูญเสียและช่วยเบี่ยงเบนความรู้สึกโศกเศร้า
จากการสูญเสียได้17
ในสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงผูส้ ญ
ู เสียยังต้อง
เผชิญกับความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
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อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ รวมทั้งสภาพที่ไม่   
น่าดูของผูเ้ สียชีวติ ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกใน
ครอบครั ว เป็ น อย่ า งมาก ความต้ อ งการการ
สนับสนุนช่วยเหลือจึงมากขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้  
ดังนัน้ พยาบาลผูท้ ต่ี อ้ งเผชิญกับสถานการณ์ ดังกล่าว
จึงจำ�เป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจปฏิกริ ยิ า การตอบ
สนองของบุคคลในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
มีความเห็นอกเห็นใจ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและ
เป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพือ่ ให้ผสู้ ญ
ู เสีย สามารถผ่านช่วงสถานการณ์ของ
โศกเศร้าจากการสูญเสียไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนดูแลอย่างต่อเนื่อง

สรุป
ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ทีร่ กั เป็นปฏิกริ ยิ าการตอบสนองทางธรรมชาติของ
ทุกคนทีต่ อ้ งเผชิญในแต่ละช่วงของชีวติ การพยาบาล        
ที่สำ�คัญ คือ การให้ผู้สูญเสียได้ระบายความรู้สึก
การรับฟังอย่างเข้าใจ แสดงท่าทางยอมรับให้
เกียรติ มีความไวในการประเมินภาวะโศกเศร้าใน
แต่ละระยะ มีการสื่อสารที่แสดงความเห็นอก
เห็นใจ ให้การพยาบาลทีส่ อดคล้องกับความเชือ่ ทาง
ศาสนา การพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีความโศก
เศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั นัน้ มีเป้าหมาย
หลักของการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้สูญเสียสามารถ
เผชิญภาวะดังกล่าว ปรับตัว ยอมรับและกลับมา
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ตามปกติ
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