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แพทย์หญงิสุทธพิร เจณณวาสนิ

 

คำวา่ grief , bereavement และ mourning มคีวามหมายใกล้เคยีงกัน ใช้กับภาวะท ีม่กีาร
สญูเสยีคนทีเ่คยมคีวามผูกพัน บางคร้ังอาจรวมไปถงึสัตว์เลี้ยง

Grief คอืความรู้สึกเม ือ่มกีารสญูเสยีคนทีผู่กพัน

Mourning อาจใช้ในความหมายเดยีวกัน หรอื หมายถงึกระบวนการทีจ่ะ resolve grief

Bereavement เป็นภาวะทีต้่องถูกพรากจากบางคนไปโดยการตาย หรอืกำลังอยูใ่นภาวะ
mourning

ใน DSM IV ได้จัดภาวะนี้ไว้ในกลุม่ Additional Condition That May Be A Focus of Clinical
Attention ซ ึง่ถอืวา่เป็นปฎกิรยิาปกตติอ่การสญูเสยี และจะไมใ่ห้การวนิจิฉัยวา่เป็น major
depression ถ้ายังอยูใ่นชว่ง 2 เดอืนหลังการเสยีคนทีรั่ก

อยา่งไรก็ตาม มอีาการบางอยา่งท ีจ่ะชว่ยในการแยก grief จาก major depressive episode
ได้แก่

1. ความรู้สกึผดิเก ีย่วกับเรือ่งอ ืน่ๆ นอกเหนอืจากส ิง่ท ีไ่ด้ทำหรอืไมไ่ด้ทำให้ผู้ตาย

2. ความคดิเก ีย่วกับการตาย นอกเหนอืจากความคดิท ีว่า่นา่จะตายเสยีดกีวา่ หรอืนา่จะได้ตาย
ไปพร้อมกับผู้ตาย

3. หมกมุน่อยา่งมากกับความรู้สกึไร้คา่

4. ม ีpsychomotor ทีช้่าลงอยา่งมาก

5. มกีารสญูเสยี function อยา่งมากและเป็นเวลานาน

6. ม ีhallucination อืน่ นอกจากการได้ยนิเสยีงหรอืเห็นภาพผู้ตายเป็นบางคร้ัง

เนือ่งจาก grief มท้ัีงแบบปกต ิและทีผ่ดิปกตหิรอืเรยีกวา่ pathological grief ซ ึง่ต้องการการ
psychotherapy และแม้แต ่normal grief ก็อาจนำไปสู ่major depression ได้ ฉะน้ันจงึ
จำเป็นท ีแ่พทย์ควรจะรู้เก ีย่วกับอาการตา่งๆเพื่อสามารถประเมนิแล้วให้คำแนะนำ การรักษา
หรอืสง่ตอ่ผู้ปว่ยได้

 

ทำไมคนเราจึงต้องม ีgrief

มกีารศกึษาพบวา่มนุษย์ไมว่า่ชาตใิด สังคมใด ก็จะม ีgrief คล้ายกัน มคีวามพยายามให้คนคน
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น้ันกลับมา หรอืเช ือ่วา่มชีวีติหลังความตายเพื่อท ีจ่ะได้อยูด้่วยกันอกี

Bowlby จติแพทย์ชาวอังกฤษได้กลา่วถงึ attachment theory สรุปได้วา่

attachment ไมไ่ด้เกดิจาก biological needs แตเ่กดิจากความต้องการความปลอดภัย และ
เกดิขึ้นตอ่ specific individuals ซ ึง่จะมต้ัีงแตใ่นชว่งต้นๆของชวีติ แล้วคงอยูเ่กอืบตลอดชวีติ

นอกจากในคนแล้ว attachment ยังมใีนสัตว์หลายชนดิโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จงึคดิ
วา่นา่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงเผา่พันธ์ุ

เม ือ่เด็กหรอืสัตว์เล็กๆเริม่ออกไปสำรวจโลกภายนอก ก็จะหวนกลับมาหา attachment figure
เป็นคร้ังคราวเพื่อ support และ safety ซ ึง่ถ้า attachment figure หายไปหรอื ทำทา่จะหาย ก็
จะทำให้เกดิ anxiety และอารมณ์ตอ่ต้านอยา่งรุนแรง ฉน้ันความสัมพันธ์ท ีด่ตีอ่พ่อแม ่จะ
ทำให้เด็กกล้าออกไปสำรวจโลกภายนอก และสร้างความสัมพันธ์อ ืน่ท ีด่ตีอ่ไป ซ ึง่ตรงนี้จะ
สอดคล้องกับทฤษฎขีอง Erikson ทีก่ลา่วถงึเรือ่ง basic trust

เนือ่งจาก attachment behavior มขีึ้นเพื่อคง affectional bond ฉน้ันเมือ่มสี ิง่ท ีคุ่กคามหรอืมี
การ loss ของ bond นี้ จงึมปีฏกิริยิาท ีรุ่นแรง เริม่ต้ังแต ่clinging , ร้องไห้ หรอืโกรธ ซ ึง่ถ้าส ิง่ท ี่
คุกคามหายไป อาการพวกนี้ก็จะหยุดลง แตถ้่าไมส่ามารถทำอะไรได้ ก็จะเกดิการ withdraw,
apathy และ despair

ซ ึง่จากตรงนี้ก็พอจะอธบิายได้วา่คนเราต้องม ีgrief เพราะเรารู้จักสร้างความสัมพันธ์กับคนอืน่
แตถ้่าเราเป็นคนที ่mature ไมม่ ีconflict โดยเฉพาะทีเ่ก ีย่วกับความสัมพันธ์ในวัยเด็ก เราก็
สามารถม ีnormal grief ซ ึง่จะคอ่ยๆลดลงและส ิ้นสดุ แล้วไปเริม่สร้างความสัมพันธ์ใหมกั่บคน
อืน่ได้ แตน่อกจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กแล้วก็อาจยังมอีกีหลายปัจจัยท ีจ่ะทำให้เราม ีgrief
ทีผ่ดิปกตไิด้ ซ ึง่จะได้กลา่วตอ่ไป

จากการศกึษาทีพ่บวา่ grief มไีด้ในสัตว์อกีหลายชนดิ จงึมคีวามคดิวา่ปัจจัยด้าน biological
อาจมสีว่นเก ีย่วข้องด้วย

psychodynamics

Freud ได้อธบิายถงึ mourning ตาม libido theory วา่ การ loss ก็คอืการ withdraw ของ
libido ที ่attach กับ loss object ซ ึง่ไมส่ามารถทำได้งา่ยๆ จงึเกดิความรู้สกึท ีเ่จ็บปวด

ใน mourning จะตา่งกับ melancholia ตรงทีใ่น mourning เขาจะยอมรับ reality ของ loss
แตถ่งึกระน้ันก็ยังต้องใช้เวลานานกวา่ท ี ่libido จะคอ่ยๆถูกถอนออกจนหมด โดยทีเ่ขาจะรับรู้
การ loss น้ันอยา่งชัดเจนและไมม่ ีambivalence แล้วผู้ตายก็จะถูก internalize เข้าไปใน
ฐานะ คนทีรั่กและถูกรัก

แตใ่น melancholia เขาจะไมไ่ด้ยอมรับ reality ของ loss อยา่งชัดเจน คอื เขาอาจรู้วา่
สญูเสยีใครไป แตไ่มต่ระหนักวา่ ‘what was lost” และผู้ตายจะถูก incorporated เข้าไป แล้ว
มกีาร fuse กับ self ซ ึง่ถ้าม ีambivalence มาก สว่นของความรู้สกึในแงล่บตอ่ผู้ตาย ก็จะ
กลายเป็นรู้สกึในแงล่บกับตัวเอง ทำให้เขารู้สกึ depress, low self-esteem รู้สกึตัวเองไร้คา่
และโทษตัวเอง

ความเห็นของ Freud ในเรือ่งความแตกตา่งระหวา่ง mourning และ melancholia ปัจจุบันก็ยัง
ใช้ได้ เพราะเราจะไมพ่บการเสยี self- esteem มากๆ ใน normal grief

psychoanalytic theorists อืน่ๆก็ได้กลา่วถงึบทบาทของ unconcious dynamics ตอ่ grief



reactions วา่ย ิง่มสีว่นของ unconcious และ ambivalent มาก ย ิง่มโีอกาสทีจ่ะเกดิ
abnormal grief reation ได้มาก

 Normal Grief Reaction

ลักษณะทีแ่สดงออกพอจะแบง่ได้เป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ซ ึง่มักจะสัมพันธ์กัน

1. ความรู้สึก

- sadness

- numbness

- shock

- anger จาก – รู้สกึ frustrate ทีไ่มส่ามารถทำอะไรเพื่อป้องกันการตายได้

- เป็น regressive experience การสญูเสยีคนใกล้ชดิมักทำให้รู้สกึ

hopeless หรอืไมส่ามารถอยูต่ามลำพังโดยไมม่ผู้ีตายได้ และโกรธ

ซ ึง่ตรงนี้ควรได้รับการ identify และจัดการอยา่งถูกต้อง

การจัดการท ีไ่มเ่หมาะสมก็มเีชน่ displacement ไปโกรธคนอืน่ ซ ึง่อาจเป็นแพทย์ เจ้าหน้าท ี่
ญาตคินอืน่ หรอืพระเจ้า บางคนอาจโกรธตัวเองจนถงึกับคดิฆา่ตัวตาย

- guilt, self reproach มักเก ีย่วกับการปฎบัิตติอ่ผู้ตายกอ่นตาย พบบอ่ยทีไ่มส่มเหตุผลหรอื
สอดคล้องกับความเป็นจรงิ

- anxiety จาก – กลัววา่จะไมส่ามารถอยูต่ามลำพังได้

- กลัวการตายของตัวเอง

ซ ึง่ถ้าเป็นมากอาจคล้าย phobia

- helplessness

- loneliness

- yearning เป็นความรู้สกึโหยหา ซ ึง่มักลดลงเมือ่ mourning ใกล้ส ิ้นสดุ

- fatigue อาจรว่มกับเฉยเมยหรอืทอดอาลัย

- relief รู้สกึโลง่ใจท ีผู้่ตายพ้นทรมาน

- emancipaton รู้สกึโลง่ใจท ีเ่ขาตาย เพราะเดมิผู้ตายอาจสร้างความลำบากให้

2. อาการทางกาย

ซ ึง่เขาอาจคดิวา่ผดิปกตแิละมาหาแพทย์

- รู้สกึโหวงๆในท้อง



- แนน่หน้าอกหรอืจุกแนน่ในลำคอ

- ไวตอ่เสยีงมากขึ้น

- หายใจลำบากหรอืขัด

- depersonalization

- กล้ามเนื้อออ่นแรง

- พลังงานลดลง

- ปากแห้ง

3. Cognitions

พวกนี้มักเป็นไมน่าน และความคดิมักสัมพันธ์กับอารมณ์ทำให้เศร้าหรอืกังวล

- disbelief

- preoccupation

- confusion

- sense of presence

- hallucination อาจมใีนชว่ง 2-3 สัปดาห์แรก

4. พฤตกิรรม

- การนอน มไีด้ท้ังหลับยากและตืน่เร็ว บางคนอาจต้องใช้ยาชว่ย แตโ่ดยทัว่ไปมักหายเอง ถ้า
เป็นนานอาจนกึถงึ depression

อาจเป็นการแสดงถงึความกลัว เชน่ กลัวฝัน กลัวอยูค่นเดยีว กลัวหลับแล้วไมต่ืน่

- การกนิ มไีด้ท้ังกนิมากขึ้นและน้อยลง

- ใจลอย

- แยกตัวจากสังคม อาจเป็นเพื่อนฝูง หรอืโทรทัศน์ หนังสอืพิมพ์

- ฝันถงึผู้ตาย มท้ัีงแบบธรรมดาและฝันร้าย

- เลีย่งส ิง่ท ีเ่ตอืนให้นกึถงึผู้ตาย ถ้าเป็นมากเชน่ รบีท ิ้งของทุกอยา่งท ีเ่ก ีย่วข้อง มักเป็น
พฤตกิรรมทีไ่ม ่healthy แสดงถงึความสัมพันธ์ท ีม่ ีambivalence สงู อาจนำไปสู ่
complicated grief reaction ได้

- searching, calling out พบได้บอ่ย มท้ัีงแบบออกเสยีงและเรยีกในใจ

- ถอนหายใจ



- กระวนกระวาย กระสับกระสา่ย

- ร้องไห้

- ไปสถานทีท่ ีท่ำให้นกึถงึผู้ตาย หรอืนำส ิง่ท ีเ่ตอืนให้นกึถงึผู้ตายตดิตัว

- ใสเ่ส ื้อผ้าหรอืส ิง่ของของผู้ตาย หรอืนำมาเก็บไว้ใกล้ตัว

ท้ังหมดทีก่ลา่วมานี้ ถ้าเป็นมากหรอืนานเกนิ ก็อาจแสดงถงึความผดิปกตไิด้

 Grief ในเด็กและวัยรุน่

เด็กเล็กๆมักยังไมเ่ข้าใจความหมายของการตายวา่เป็นการจากไปอยา่งถาวร แตจ่ะคอ่ยๆ
เข้าใจมากขึ้น จนกระทัง่อายุประมาณ9-10ป ีจงึเข้าใจวา่ความตายเป็น permanent biological
process

เด็กจะมปีฏกิรยิาตอ่การตายของพ่อแมไ่ด้หลายวธิ ีบางคนอาจนิง่เงยีบและแยกตัว แตบ่างคน
อาจกรดีร้องหรอืเรยีกร้องความรักความสนใจ

เนือ่งจากเด็กมักไมส่ามารถแยกระหวา่งความคดิและการกระทำจรงิๆ จงึมักรู้สกึผดิหรอืรู้สกึ
กลัวถูกลงโทษ เพราะคดิวา่ตนทำให้พ่อหรอืแมต่าย จากความคดิท ีเ่คยคดิอยากให้ทา่นตาย
ซ ึง่เด็กมักจะคดิเป็นบางคร้ังเวลาไมพ่อใจ

ในวัยรุน่ ความคดิหรอืความรู้สกึมักใกล้เคยีงกับในผู้ใหญ ่แตเ่นือ่งจากวัยรุน่เป็นวัยท ีต้่องเผชญิ
กับความเปลีย่นแปลงและการปรับตัวในหลายๆด้านอยูแ่ล้ว การสญูเสยีท ีเ่พิ่มเข้ามาอาจทำให้
มากจนเกนิจะรับได้ จงึควรให้ความชว่ยเหลอื โดยรับฟังและให้โอกาสเขาได้ระบายความรู้สกึ
ในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นความโกรธ ความรู้สกึผดิ หรอืความเศร้า

mourning process ของเด็กจะคล้ายของ separation คอืประกอบด้วย 3 phase : protest,
despair และ detachment

 

Grief and Depression

ทีบ่รรยายไปเกีย่วกับลักษณะของ normal grief จะเห็นวา่มหีลายอยา่งท ีดู่คล้าย depression
ซ ึง่จรงิๆแล้ว ท้ังคูก่็มคีวามคล้ายคลงึและแตกตา่ง กันในหลายๆแง ่เชน่

Freud ได้กลา่วไว้ใน “Mourning and Melancholia” วา่ depression หรอืท ีเ่ขาเรยีก
melancholia เป็น pathologic form ของ grief โดยจะมลัีกษณะเฉพาะคอื ม ีangry impulse
ตอ่ ambivalently loved object turned inward เป็นผลให้ม ีlower self-esteem และ self
reproach

G. Klerman เช ือ่วา่ grief สามารถเปลีย่นไปเป็น depression ได้ และบอ่ยคร้ังท ี ่depression
ถูก precipitate ด้วย loss ท้ังเกดิตามหลังทันท ีและเมือ่ loss ผา่นไประยะหนึง่

Dorpat คดิวา่ depression อาจถูกใช้เป็น defense ตอ่ mourning ด้วย การท ีค่วามโกรธกลับ
เข้าสูตั่วเอง จะทำให้สามารถเลีย่งความโกรธตอ่ผู้ตาย หรอืความรู้สกึ ambivalence ได้

ข้อแตกตา่งท ีส่ำคัญของ grief และ depression คอื



-ใน depression จะมคีวามผดิปกตขิองการกนิ การนอน และมอีารมณ์เศร้าท ี ่รุนแรง เป็นอยู ่
คอ่นข้างคงที ่ตา่งจากgrief ซ ึง่มักไมรุ่นแรงเทา่ อาจมากน้อยเป็นพักๆและคอ่ยๆดขีึ้นตามเวลา
ทีผ่า่นไป

-ใน depression จะมกีารเสยี self-esteem มาก และนานกวา่

-ใน depression จะมคีวามรู้สกึผดิในเรือ่งทัว่ๆไปหลายเรือ่ง แต ่grief จะรู้สกึผดิเฉพาะเรือ่งท ี่
ได้ทำหรอืไมไ่ด้ทำตอ่ผู้ตาย

 

Grief and medical illness

แม้วา่ grief จะเป็นปฎกิรยิาปกตขิองคนทีพ่บกับการสญูเสยีแตก่็มกีารศกึษาหลายอกีท ีพ่บวา่
คนทีอ่ยูใ่นชว่ง bereavement จะอัตราความผดิปกตทิางรา่งกาย, อารมณ์ รวมท้ังอัตราการ
ตายทีส่งูกวา่ในคนทัว่ไป โดยเฉพาะในชว่งปเีแรกหลังการสญูเสยี ซ ึง่คดิวา่นา่จะเป็นผลจาก
biological

disequilibrium

 

Determinants of grief

พฤตกิรรมในการ grief จะแตกตา่งกันไปในแตล่ะคน อาจมากหรอืน้อย ใช้เวลานานหรอืส้ันๆ
เกดิหลังการตายทันท ีหรอืระยะหนึง่หลังจากน้ัน ท้ังนี้แม้จะขึ้นกับ developmental stage
และ conflict ในตัวคนน้ันเอง แตก่็มปัีจจัยหลายอยา่งท ีอ่าจใช้ทำนายได้วา่จะมปีฏกิรยิา
อยา่งไร

1. ผู้ตายเป็นใคร

2. nature of attachment

- strength : grief มักแปรผันตาม ความรุนแรงของความรัก

- security : ถ้าผู้ตายมคีวามสำคัญในการคง self-esteem หรอื well-being ของ

คนทีม่ชีวีติอยูมั่กทำให้เกดิdifficult grief

- ambivalence : ความสัมพันธ์ใกล้ชดิทุกอันจะต้องม ีแตโ่ดยทัว่ไปความ

รู้สกึในด้านบวกมักมากกวา่ด้านลบมากๆ ในกรณที ีค่วามรู้สกึด้านบวกและ

ลบใกล้เคยีงกัน หรอื ambivalence มาก มักทำให้เกดิ difficult grief

โดยมักมคีวามรู้สกึผดิมาก สงสัยวา่ตัวเองทำดพีอแล้วหรอืยัง รว่มกับความ

รู้สกึโกรธทีถู่กทอดทิ้ง

3. ลักษณะการตาย



สาเหตุการตายพอจะแบง่ได้เป็น natural, accidental, suicidal และ homicidal

ซ ึง่จะทำให้ม ีgrief ทีแ่ตกตา่งกัน

นอกจากนี้สถานทีท่ ีต่ายหรอืการได้มเีวลาเตรยีมใจกอ่นหรอืไมก่็มผีลด้วย

การตายกระทันหันมักทำให้ม ีdifficult grief

4. ประวัตอิดตี

- การสญูเสยีคร้ังกอ่นเขามปีฏกิรยิาอยา่งไร มสีว่นของ grief คร้ังกอ่นทียั่งไม่

ได้ resolve มาเสรมิในคร้ังนี้ ด้วยหรอืไม่

- ประวัตโิรคทางจติเวช โดยเฉพาะ major depression มักทำให้เกดิ difficult

grief

- เหตุการณ์ในชวีติกอ่นหน้าการตาย มคีนเช ือ่วา่ life crisis กอ่นหน้านี้ ใน

ชว่ง6-12 เดอืนจะทำให้ม ีdifficult grief แตยั่งไมม่กีารศกึษายนืยันแนชั่ด

สว่นหนึง่คดิวา่อาจเป็นเพราะต้องดูไมเ่ฉพาะวา่เป็น crisis อะไร แตเ่ป็นท ี่

ความหมายของมันตอ่คนคนน้ันด้วย

5. ความแตกตา่งในแตล่ะบุคคล

- เพศ อายุ การแสดงออกถงึความรู้สกึ การจัดการกับ anxiety และ การปรับ

ตัวกับ stress

- คนทีม่ ีpersonality disorder มักมปัีญหาปรับตัวตอ่การสญูเสยี โดยเฉพาะ

พวก borderline และ narcissistic

6. ปัจจัยด้านสังคม

- ความแตกตา่งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช ื้อชาต ิและศาสนามผีลตอ่ grief

แตยั่งไมม่กีารศกึษาแนชั่ดวา่มากน้อยแคไ่หน

- การได้ secondary gain อาจมผีลตอ่ความนานของ grief

 

Mourning

Engel กลา่ววา่process ของ mourning จะคล้ายกับของ healingซ ึง่เป็นกระบวนการท ีจ่ะ
ทำให้กลับสูส่ภาวะเดมิ โดยจะมท้ัีงแบบ healthy และ pathologic เหมอืนกับใน healing ทีถ้่า
heal ได้ดกี็จะกลับสูส่ภาพเดมิหรอืใกล้เคยีง แตถ้่าม ีinadequate healing ก็จะเกดิ funtional
impairment ซ ึง่อาจมากหรอืน้อยขึ้นกับdegree



ฉน้ัน mourning จงึเป็นกระบวนการท ีต้่องใช้เวลา และจำเป็นสำหรับการกลับสูส่ภาวะเดมิอกี
คร้ัง

มคีนได้พยายามแบง่ mourning ไว้หลายแบบ เชน่เป็น 4 phases

1. numbness

2. yearning

3. disorganize and despair

4. reorganize

แตเ่นือ่งจากมันเป็นกระบวนการ จงึนา่จะมองวา่เป็น task ทีต้่องใช้ความพยายามในการทำให้
สำเร็จลุลว่ง และให้ความรู้สกึวา่เราสามารถทำอะไรกับมันได้ รวมท้ังการ intervention จาก
ภายนอกก็อาจชว่ยได้ ดกีวา่การมองวา่เป็นภาวะท ีต้่องเกดิขึ้นและผา่นไปเฉยๆโดยเราไมต้่อง
ทำอะไร ซ ึง่ในท ีน่ ี้จะมองวา่ mourning ประกอบด้วย tasks 4 อยา่ง คอื

1. accept the reality of loss

งานข้ันแรกทีจ่ะต้องทำคอืต้องยอมรับความจรงิให้ได้วา่ เขาตายแล้ว ไมส่ามารถจะพบกันได้
อกีอยา่งน้อยก็ใน “ชาตนิี้”

การไมย่อมรับ เกดิจากการใช้ denial ซ ึง่มหีลายรูปแบบและหลายระดับ

ไมย่อมรับ – facts of loss : ทำคล้ายกับวา่เขายังอยู ่เก็บข้าวของไว้รอ (mumification)

- meaning of loss : ทำคล้ายกับวา่การสญูเสยีน้ันมคีวามสำคัญน้อย

กวา่ท ีเ่ป็นจรงิ

- วา่ death is irreversible : อาจพยายามตดิตอ่กับวญิญาณ

2. experience the pain of grief

เม ือ่สญูเสยีคนทีเ่คยผูกพัน แตล่ะคนอาจรู้สกึเจ็บปวดไมเ่ทา่กัน แตค่งเป็นไปไมไ่ด้ท ีจ่ะไม่
รู้สกึเจ็บปวดเลย การพยายามเลีย่งหรอื suppress จะ ทำให้ ระยะเวลา mourning ยาวขึ้น
แทนทีจ่ะยอมรับรู้ถงึความเจ็บปวดและคดิวา่สักวันมันจะหายไป ซ ึง่ตรงนี้คา่นยิมของสังคมและ
วัฒนธรรม ก็อาจมสีว่นขัดขวางงานข้ันนี้ โดยบอกเป็นนัยๆวา่ คุณไมจ่ำเป็นต้องรู้สกึเสยีใจหรอื
เจ็บปวด

การเลีย่งจะทำได้หลายวธิ ีเชน่ เลีย่งการนกึถงึผู้ตายหรอืส ิง่ท ีเ่ตอืนให้นกึถงึ เดนิทางไปทีอ่ ืน่
ซ ึง่นอกจากไมช่ว่ยลดความเจ็บปวดแล้วยังทำให้ขาดคนใกล้ชดิท ีจ่ะชว่ยปลอบโยนด้วย

คนทีพ่ยายามเลีย่งความรู้สกึมักเกดิ some form of depression ตามมา ต้องใช้การ therapy
ชว่ย ซ ึง่การ deal ตอนน้ันจะยากกวา่เพราะขาดคนชว่ย support ไมเ่หมอืนหลังการตายใหม่ๆ

3. ปรับตัวตอ่ส ิง่แวดล้อมทีไ่มม่ผู้ีตาย

ขึ้นกับวา่เดมิผู้ตายเคยทำหน้าท ีอ่ะไรบ้าง คนทียั่งอยูต้่องพยายามเรยีนรู้และฝกึทำหน้าท ี่
เหลา่น้ันเอง



4. withdraw emotional energy and reinvest it in another relationship

มคีนจำนวนมากทีเ่ข้าใจผดิเก ีย่วกับงานในข้ันนี้และต้องการความชว่ยเหลอื โดยเฉพาะในคู่
สมรสทีเ่สยีฝา่ยหนึง่ไป คนทียั่งอยูจ่ะไมก่ล้าเริม่ความสัมพันธ์ใหม ่เพราะคดิวา่เป็นการไม่
ซ ือ่สัตย์ตอ่ผู้ตาย กลัววา่จะสญูเสยีคนใหมอ่กี กลัวมปํีญหากับลูก หรอืคดิวา่ไมส่ามารถรักใคร
ได้อกี

ต้องให้เขาเข้าใจวา่การรักใครอกีสักคนไมไ่ด้ทำให้ความรักท ีม่ตีอ่ผู้ตายน้อยลงเลย

เมือ่ไร mourning ถงึจะจบ?

มคีนให้ความหมายการส ิ้นสดุของ mourning ตา่งๆกันหลายอยา่ง เชน่

- เม ือ่ทำ tasks ท้ัง 4 ข้ันเสร็จลุลว่ง

- เม ือ่สามารถนกึถงึผู้ตายได้โดยไมรู้่สกึเจ็บปวดมากหรอืมอีาการทางกายทีรุ่นแรง

- เม ือ่สามารถ reinvest อารมณ์กลับไปสูก่ารใช้ชวีติปกติ

สำหรับเวลาทีต้่องใช้ ไมม่ใีครให้กำหนดทีแ่นน่อนได้ รู้แตว่า่ต้องใช้เวลานาน บางคร้ัง2 ปกี็ยัง
ไมถ่อืวา่นานไป

Gorer เช ือ่วา่วธิที ีค่นตอบสนองตอ่การแสดงความเสยีใจของผู้อ ืน่ อาจบอกได้วา่เขากำลังอยู ่
ในชว่งใดของ mourning process การตอบสนองด้วยการยอมรับและซาบซ ึ้ง มักเป็นตัวบง่ช ี้
วา่เขากำลังจะผา่น mourning process ไปด้วยดี

Factors facilitating uncomplicated grief

แม้วา่คนสว่นใหญจ่ะสามารถปรับตัวผา่น tasks ท้ัง4 ได้ด้วยตัวเอง แตใ่นบางคนอาจต้องการ
ความชว่ยเหลอื โดยการ counselling ซ ึง่อาจทำโดยแพทย์ พยาบาล หรอืเจ้าหน้าท ีท่ ีไ่ด้รับ
การฝกึมา รวมท้ังอาจเป็นแบบ self-help groups ทีผู้่อยูใ่นภาวะ bereavement ให้ความ
ชว่ยเหลอืกันเอง

โดยทัว่ไปจะเริม่ทำ counselling หลังพิธศีพอยา่งน้อย 1 สัปดาห์ เพราะในชว่งแรกๆเขาอาจ
ยังอยูใ่นภาวะท ี ่shock หรอื numbness แตอ่าจยกเว้นในกรณที ีก่ารตายน้ันมกีารเตรยีมใจ
ลว่งหน้าอยูแ่ล้ว และผู้ท ีจ่ะ counselling เป็นคนทีเ่คยตดิตอ่และรู้เรือ่งนี้อยูก่อ่นแล้ว

การเลอืกวา่ควรจะให้ counselling กับใครบ้าง มหีลายแนวคดิ บางคนเช ือ่วา่ควรให้กับทุกคน
แตบ่างคนก็คดิวา่ควรให้เฉพาะในผู้ท ีม่แีนวโน้มวา่จะม ีdifficult grief และอกีบางสว่นก็คดิวา่จะ
ให้เฉพาะในผู้ท ีรู้่สกึวา่มปัีญหาและมาขอความชว่ยเหลอื ซ ึง่แตล่ะแนวคดิก็ม ีcost และ
benefit แตกตา่งกัน

counselling principles

- ชว่ยให้เขาผา่น tasks ท้ัง 4 ไปด้วยดี

- ชว่ยอธบิายถงึอาการหรอืพฤตกิรรม “ปกต”ิทีพ่บได้

- ยอมรับความแตกตา่งของการแสดงออกของ grief ในแตล่ะคน ซ ึง่ยังขึ้นกับสภาพ



สังคมและวัฒนธรรมด้วย

- ให้การ support เป็นระยะๆในเวลาทีเ่ขาต้องการ ซ ึง่อาจเป็นเวลานานหลังการสญู

เสยี แตโ่ดยมากจะเป็นชว่งปแีรก

- แยก complicated grief หรอื depression ออกจาก normal grief และสง่ตอ่ให้ผู้

เช ีย่วชาญรักษาตอ่ไป

จะพูดอะไรกับคนทีก่ำลังอยูใ่นภาวะโศกเศร้าอยา่งรุนแรง?

บางคร้ังเราอาจหวังดแีตก่็ไมแ่นใ่จวา่ควรจะพูดปลอบเขาอยา่งไรด ีจากการศกึษาของ

Harvard Bereavement Study พบวา่ คำพูดทีเ่รามักจะใช้กันทัว่ไป เชน่ “ฉันเข้าใจความรู้สกึ
ของคุณ” “เข้มแข็งไว้” “เดี๋ยวมันก็จะผา่นไปเอง” มักไมม่ปีระโยชน์ หรอืการเลา่ประสบการณ์
การสญูเสยีของตัวเองก็มักไมช่ว่ย คนทีอ่ยูใ่นภาวะเจ็บปวดอยา่งรุนแรงมักทำให้เรารู้สกึ
helpless ซ ึง่บางคร้ังเพียงแคส่ะท้อนความรู้สกึนี้ออกไปตรงๆอาจทำให้เขารู้สกึดกีวา่ เชน่พูด
วา่ “ฉันไมรู้่จะพูดอะไรกับคุณด”ี

ทีส่ำคัญคอื ควรให้เขาได้มโีอกาสระบายความรู้สกึออกมา ไมว่า่จะเป็นคำพูดหรอืการร้องไห้
และให้เขารู้วา่มคีนกำลังรับฟังอยา่งเห็นใจ

ยามคีวามจำเป็นไหม?

โดยทัว่ไปมักไมม่คีวามจำเป็นต้องใช้ยา เว้นในกรณที ีม่ ีanxiety มาก หรอืนอน ไมห่ลับอยา่ง
มาก อาจให้ anxiolytic ขนาดตำ่ๆเป็นเวลาส้ันๆ เชน่ diazepam 5 mg

สว่น antidepressant มักไมใ่ห้ในคนทีม่ ีnormal grief เพราะต้องใช้เวลานานกวา่ จะเห็นผล
แทบไมส่ามารถบรรเทาอาการของ grief ได้ และอาจนำไปสู ่abnormal grief response
เพราะจะขัดขวางการรับรู้ความรู้สกึท ีเ่กดิขึ้น

Abnormal Grief Reaction

สาเหตุมอีะไรบ้าง

ดังท ีไ่ด้กลา่วถงึปัจจัยท้ัง 6 ทีม่ผีลตอ่ griefไปแล้ว ปัจจัยพวกนี้เองท ีอ่าจทำให้ม ีabnormal
grief reaction เชน่

1. ความสัมพันธ์

ท ีพ่บบอ่ยคอืพวกทีม่คีวามสัมพันธ์ท ีม่ ีhigh ambivalence ซ ึง่ทำให้ม ีanger และ guilt มาก

ความสัมพันธ์ท ี ่highly narcissistic ทีรู้่สกึวา่ผู้ตายเป็น extension of oneself ซ ึง่ทำให้รู้สกึ
วา่การเสยีผู้ตาย คล้ายการสญูเสยีบางสว่นของตัวเองไป จงึมัก deny ตอ่การสญูเสยีน้ัน

อกีอันท ีอ่าจมปํีญหาคอืแบบที ่highly dependent ซ ึง่ทำให้รู้สกึ helpless มากกวา่ในคน
ทัว่ไป

2. สถานการณ์แวดล้อม



สถานการณ์ท ีไ่มแ่นใ่จวา่ผู้ตายตายจรงิๆหรอืไม ่เชน่ ทหารทีห่ายไประหวา่งการสู้รบ

อกีกรณคีอืภาวะท ีม่กีารตายของคนในครอบครัวพร้อมกันหลายคน

3. ประวัตอิดตี

พบวา่ complicated grief มักสัมพันธ์กับ early parental loss, insecure childhood

attachments และ ambivalent toward mother – first love objects

4. บุคคลกิภาพ

- พวกทีท่นตอ่ emotional stress ไมไ่ด้

- พวกทีม่คีวามรู้สกึวา่ตัวเองเป็นคนเข้มแข็ง ไมส่ามารถแสดงความออ่นแอออกมาได้

5. สังคม

มักเกดิจากขาดการ support จากสังคม เชน่

- กรณที ีก่าร loss เป็นเรือ่งท ีไ่มค่อ่ยนา่พูดถงึ เชน่ การฆา่ตัวตาย หรอืทำแท้ง

- กรณที ีม่กีารย้ายไปจากทีอ่ยูเ่ดมิ

 รปูแบบของ grief ที่ผิดปกติ

มีหลายคำที่ใช้เรียก grief ที่ผิดปกติ เช่น abnormal grief, pathological grief, unresolved
grief, complicated grief เป็นต้น

Freud ( 1917) และ Abraham ( 1927) ได้กล่าวถึงลักษณะของ abnormal grief แต่ปัจจบัุน
พบว่าลักษณะดังกล่าวพบได้ใน normal grief ได้เหมือนกัน เช่น hostility toward the self

ปัจจบัุนจึงเชื่อว่า normal และ abnormal grief reactions มี continuous relationship น่ันคือ
สิ่งที่จะบอกว่าผิดปกติก็คือความนานและความรนุแรงของอาการ มากกว่าจะมีอาการเฉพาะที่
บ่งถึงความผิดปกติ

โดยท่ัวไป grief ที่ผิดปกติแบ่งได้เป็น 4 แบบใหญ่ๆ

1. chronic grief reaction

คือพวกที่มี grief อย ู่เป็นเวลาหลายปโีดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือสิ้ นสดุ พวกน้ีมักวินิจฉัยได้
ไม่ยากเพราะผ ู้ ที่มีปัญหามักร ู้ ตัวและมาหาแพทย์เอง

2. delayed grief reaction

บางคร้ังเรียก inhibited, suppressed หรือ postponed grief reaction กรณน้ีีเขาจะมี
emotional reaction ในช่วงที่มีการสญูเสยีแต่ไม่มากพอ หลังจากน้ันอาการ grief ที่รนุแรงจะ
ถกูกระต ุ้ นโดยการสญูเสยีคราวต่อมา หรือการเห็นความสญูเสยีของผ ู้ อื่น รวมท้ังการด ู
ภาพยนตร์หรืออื่นๆที่เน้ือหาหลักเป็นเร่ืองของการสญูเสยี ก็จะมีอารมณ์ตอบสนองที่รนุแรงเกิน
กว่าเหต ุ



มักเกิดจากไม่ได้ผ่าน tasks ต่างๆ โดยเฉพาะ task ข้อที่ 2

3. exaggerated grief reaction

อาการจะคล้ายใน normal grief แต่รนุแรงกว่ามากและทำให้เสยีหน้าทีในด้านต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เช่น มี phobia , irrational despair หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่นๆอย่างมากเป็นเวลา
นานเกินควร

4. masked grief reaction

พวกน้ีอาจวินิจฉัยได้ยากเพราะผ ู้ ที่มีปัญหามักไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับloss

Helene Deutsch (1937) เชื่อว่าการสญูเสยีคนที่เคยผกูพันต้องทำให้เกิดปฏิกริยาบางอย่าง
การไม่มีปฏิกริยาอะไรถือเป็นความผิดปกติเช่นเดียวกับอาการที่รนุแรงเกิน และมักจะ
แสดงออกเป็นความผิดปกติอื่นๆในภายหลัง

โดยท่ัวไปจะแสดงออกได้ 2 ทาง

- อาการทางกาย อาจเป็นอาการที่ผ ู้ ตายเคยเป็นหรืออย่างอื่น ที่พบบ่อยคือ อาการปวด

- อาการด้านจิตใจหรือ maladaptive behavior เช่น พฤติกรรมฝ่าฝนืกฏระเบียบ

 

การรักษา

จะต้องทำ grief therapy ซ ึง่จะตา่งกับ grief counselling ในหลายๆด้านดังนี้

- เป้าหมาย : หาวา่เขาไมผ่า่น task ข้อใด แล้วหา conflict ทีขั่ดขวางและชว่ย resolve

- ผู้ทำ : ควรเป็นผู้มคีวามรู้ หรอืได้รับการอบรมด้านนี้มา

- ลักษณะการทำ : จะกำหนดเวลาและความถ ีท่ ีส่มำ่เสมอ คล้ายการทำ psychotherapyทัว่ไป
แตมั่กใช้เวลาไมน่าน โดยทัว่ไปมักใช้ 8-12 sessions เว้นแตม่คีวามผดิปกตอิ ืน่รว่มด้วย เชน่
บุคคลกิภาพทีผ่ดิปกตซิ ึง่อาจต้องใช้ psychotherapy อืน่ๆเสรมิ

- เนือ่งจากgrief therapy อาจต้องทำหลังการตายผา่นไปเป็นเวลานานแล้ว ซ ึง่มักทำให้ขาด
การ support จากคนรอบข้าง จงึควรเตอืนเขากอ่นวา่อาจพบกับความแปลกใจของคนรอบตัว
และถ้าเป็นไปได้ควรอธบิายให้ญาตเิข้าใจและชว่ยให้กำลังใจ

Anticipatory Grief

คอื grief กอ่นทีจ่ะเกดิการสญูเสยีจรงิๆ เพราะได้คาดไว้แล้ววา่จะต้องเกดิการสญูเสยีอยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด้ ซ ึง่ตามคำจำกัดความนี้ anticipatory grief จะจบลงเมือ่การสญูเสยีท ีค่าดไว้
เกดิขึ้น โดยไมว่า่จะมปีฏกิรยิาตามมาอยา่งไรก็ตาม

grief ชนดินี้จะตา่งจาก grief ทัว่ไปทีจ่ะคอ่ยๆลดลงตามเวลาทีผ่า่นไป anticipatory grief อาจ
จะเพิ่มขึ้นหรอืลดลงเมือ่ความสญูเสยีน้ันใกล้เข้ามา ในบางคร้ังโดยเฉพาะเมือ่มกีารคาดไว้นาน
มากกอ่นการสญูเสยีจรงิๆ และได้ม ีanticipatory grief แล้ว เขาอาจมอีาการแสดงของ acute
grief น้อยเมือ่การสญูเสยีเกดิขึ้นจรงิ



และเมือ่ม ีanticipatory grief ไปแล้ว ถ้าบุคคลน้ันไมต่ายและกลับมา คนทีอ่ยูอ่าจรู้สกึยากที่
จะให้ความสัมพันธ์เหมอืนเดมิ เชน่คนทีห่ายไปนานจนคดิวา่ตายแล้ว ภายหลังกลับมาอกี

สรุป

ทีก่ลา่วมาท้ังหมดก็คงจะให้ความรู้เบื้องต้น เก ีย่วกับ grief ต้ังแตส่าเหตุ ลักษณะท้ังท ีป่กตแิละ
ผดิปกต ิการแยกจาก depression และแนวทางการให้ความชว่ยเหลอื ซ ึง่ผู้สนใจคงจะต้องไป
ศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป
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