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Reading Seminar 
เรื่อง   Death And Dying 

วันอังคารที่  18 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
นพ.พีรพล ภทัรนุธาพร ผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ  ศาสตรรุงภคั 
 
Part1: Understanding and managing bereavement in palliative care  
Grief คือ การตอบสนองทางอารมณ,พฤตกิรรม,สังคมและหนาทีต่อการสญูเสยี (ไมจําเพาะวาการ
สูญเสียจะตองมาจากการตาย อาจเปนจากการพลัดพราก ฯลฯ) 
Bereavement คือ สภาวะที่เกิดข้ึนจากการสูญเสียใครบางคนไปเนื่องจากความตาย 
 
Stages of grief 
ไมไดแบงแบบมีขอบเขตชดัเจนแตมีความเหลื่อมล้ําทับซอนกันอยู แบงไดเปน3ระยะคือ 

1.Shock and numbness 
2.Acute mourning 
3.Restitution 

 
ภาวะที่เกิดขึ้นในผูสูญเสยี 

Mental and Emotional Disruptions – เมื่อตองเผชญิกับภาวะสูญเสยีทั้งรางกายและ
จิตใจตางก็บอบช้ํา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผูสูญเสยีนั้นสามารถข้ึนลงไดสามระยะตาม
stages of griefที่กลาวขางตน เมื่อ ตองสญูเสยีคนใกลตัวไปมันไมใชแคการสญูเสยีตัวตนเทานั้น
แตมันยังหมายถงึการสญูเสยีความสนิทชิดเชื้อ,มิตรภาพ,ความรูสึกมั่นคงในชิวิต,รูปแบบการใช
ชีวิต และอนาคต ความรูสึกโดดเด่ียวจะรนุแรงมากข้ึนตามกาลเวลากอนที่จะคอยๆลดลง สภาวะ
รางกายจิตใจที่เกิดข้ึนในชวงของการสูญเสยีนี้มไีดหลายลักษณะเชน  

1.Vivid and intrusive images of the deceased - ผูสญูเสยีสามารถทีจ่ะรูสึกเหมือนกับ
เหน็ภาพของผูที่เสียชีวิตผดุข้ึนมาได โดยเฉพาะเวลาตองอยูคนเดียว ภาพที่ผุดข้ึนมานี้จะพบได
ชัดเจนในกรณทีี่เปนการเสยีชีวิตแบบฉบัพลันหรอืไมคาดฝน 

2.intense psychological and somatic auguish -  ภาวะทกุขทรมานทัง้ทางรางกายและ
จิตใจเกิดข้ึนเสมอ เชน วิงเวียน ปนปวนมวนทอง หายใจไมเต็มอ่ิม รองไหโดยไมสามารถควบคมุ
ได ฯลฯ 

3.Reemerge in response to reminders of loss - เมื่อเวลาผานไปแลวทําใจไดอาการ
เหลานี้ก็ยังสามารถกลับมาเกิดข้ึนไดอีกเมื่อถึงวาระสําคญัที่สมัพันธกับผูตายเชน วันเกิด วัน
ครบรอบแตงงานฯลฯ  
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4.Anger - ความรูสึกโกรธที่แสดงออกมาในรูป เกลียด อิจฉา ไมยุติธรรม และจะเกิดกับ
คนที่เสยีชีวิต,หมอ ,พระเจาฯลฯ  

5.Guilt - ความรูสึกผิดก็มักจะพบอยูเสมอไมวาจะเปนรูสกึผิดที่ตัวเองรูสึกดีข้ึน ผิดที่
ตัวเองยังดูแลผูเสียชีวิตไมดีพอฯลฯ 

6.Mental disorganization - มักเกิดในชวง2-3สัปดาหแรกของหลังการสูญเสีย อาการ
ออกมาในลักษณะสมาธิแยลง สับสน ข้ีลืม ไมแจมใส อาการอาจคอยๆสะสมมากไปจนถึงรูสึก
ควบคมุตัวเองไมได,สิ้นหวัง,ไมมีพลังอํานาจหรือที่เรยีกวาnegative latent self-images 
 

และเมื่อความสับสนและความเจ็บปวดเหลานี้ลดลงแลว ผูสญูเสยีก็จะเริ่มกลับมาใชชีวิต
อีกครั้งเริ่มมีการปรับตัวในการทํางานใหมๆ  ทําหนาที่ใหมๆ(เชนสามีทีสู่ญเสยีภรรยาก็ตองมา
เรียนรูการผลัดผาออม,การปอนนมหรือรีดผาฯลฯ) 
 
Coping – ผูสญูเสยีเลอืกปรับตัวหลายแบบในการทีจ่ะหลีกเลี่ยงไมเผชญิกับความเจ็บปวด ผูที่ยัง
มีชีวิตอยูบางคนเลอืกที่จะกดเก็บความรูสึกไว บางคนที่ปกติเจอปญหาใชวิธีหลีกหนีก็เลือกที่จะ
หลีกหนีเชนเดียวกัน บางคนก็ใชกลไกทางจิตโดยพยายามเอาเหตผุลมาอธิบาย บางก็ทําตัวใหยุง
เพ่ือที่จะไดลืมความเจ็บปวดนั้น บางก็ใชอารมณขัน หนึง่ในวิธีการทีไ่ดผลมากสุดคอืความศรัทธา
ที่จะชวยใหยอมรับวาความตายเปนเพียงสวนหนึง่ในแผนของชีวิต ความเชื่อและศาสนาก็เปนสิ่งที่
ชวยใหผูอยูตอรูสึกวายังมีคนที่พรอมจะชวยจัดการกับความเจ็บปวด,ชวยยืนยันวาผูที่ตายไปรอ
อยูที่โลกหนาและรอคอยการกลบัมาอยูรวมกันในสวรรค หนึ่งในกลไกการปรับตัวที่อยูในระดับ
ลางสุดคือการหันเขาหายาเสพติดอธิบายไดจากการที่คนเราเมื่อสูญเสียไปก็โหยหาความรูสึก
มั่นคง ความรูสึกอบอุน การหนัเขาหายาเสพติด กิจกรรมทางเพศ ฯลฯเปนการชวยยชดเชย
ความรูสึกนั้น ดังนั้นผูดูแลจึงควรเอาใจใสเฝาระวังหากบุคคลใกลตัวมีความเสี่ยง 
 
The continuing relationship with the Deceased –โดยทั่วไปแลวผูสญูเสยีตองอยูบน
ทางเลอืกระหวางการยอมรับวาอีกฝายไดจากไปแลวหรอืจะสานความสัมพันธเสมือนวาอีกฝายยัง
มีชีวิตอยูตอไป ผูที่ยังมชีีวิตอยูหลายคนเลอืกลดความเจ็บปวดจากการสูญเสยีโดยใชชีวิตเสมือน
วาอีกฝายยังคงอยู เชน บางคนยังรูสึกวาคนที่จากไปแลววนเวียนอยูคอยเฝาดูและคอยปกปอง,
การใชชีวิตรวมกับสิง่แวดลอมเหมือนเดิมเปนสัญลกัษณของการคงตอความสัมพันธ ,การฝนถึง
ผูตายเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได เมื่อเวลาผานไปความทรงจําจะกลายเปนสิง่สดุทายที่สําคญัและมี
ความหมายมากที่สุดในการแสดงถึงการที่ผูสูญเสียยังคงสานตอความสัมพันธกับผูที่เสียชีวิต 
บอยครั้งที่ความจํามักจะถูกเลือกจําเฉพาะบางชวงบางอยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงมักเปนภาพของผู
ที่เสียชีวิตในชวงไมก่ีเดือนกอนที่จากไปดังนั้นบางคนก็จะมีความจําเก่ียวกับผูเสียชีวิตที่บิดเบือน
ไปหรือเปนเฉพาะชวงสุดทายของชีวิตอันเนื่องจากการเจ็บปวยที่ยาวนานและความเสื่อมถอย
กอนเสยีชีวิตจนบดบังภาพความทรงจําดีๆของทั้งคูที่เคยมรีวมกัน ในกรณนีีผู้รักษาสามารถที่จะ
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ชวยไดโดยการใหผูสูญเสยีไดมาพูดคยุเก่ียวกับตัวผูเสียชีวิตในชวงเวลากอนที่เขาจะปวยเพ่ือ
ปลดปลอยภาพที่บิดเบือนหรือภาพฝงใจเหลานั้นไป 
 
Changes in function – ไมเพียงเฉพาะแคความเจ็บปวยทางจิตใจผูสญูเสยีก็เพ่ิมความเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยทางกายดวยเชนกัน รวมไปถึงมีความเสีย่งเขาหากิจกรรมทีท่ําใหสุขภาพยํ่าแยลง
เชนการใชสารเสพติดฯลฯ นําไปสูภาวะหนาที่การงานหรือสังคมที่บกพรองลง มีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทหนาที่ทีต่องรับผดิชอบ ตองรับภาระในสิง่ที่ไมเคยตองทํามากอน ในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายบทบาทเหลานี้จะถูกคาดการณไวกอนลวงหนาและเตรยีมตัวกอนที่จะตองสูญเสยีคนใกล
ตัวไป 
 
Changes in relationships – การเสียชีวิตของใครสกัคนที่มีความหมายมักกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพลวัตรของความสัมพันธในหลายๆดาน มีไดทั้งโกรธ,เกลียด,เหนิหางทั้งกับคน
ใกลตัวหรือคนที่คดิวามีสวนในการรับผดิชอบ หากเปนผูที่มีความรูสึกผิดและแบกรับความรูสึกนั้น
ตอก็จะถายเทความรูสึกในการสญูเสยีไปยังคนรอบขาง ในกรณขีองผูที่คดิจะเริ่มตนชีวิตคูใหม
หลังการสูญเสยีก็จะพบกับความรูสึกขัดแยงหรือสับสนทีถู่กกระตุนข้ึนมาโดยผูที่เปนมายจะ
ยุงยากซบัซอนมากข้ึนเพราะพวกเขาจะตองเผชญิกับการที่ตัวเองตองอุทิศชวิีตหรือเวลาใหกับคน
ที่จากไป,การถูกกลาวหาวาไมซื่อสตัยจากลูกๆ หรือความกลวัที่จะสญูเสยีซ้ําข้ึนอีก 
 
Identity – ในระยะแรกของการสญูเสยีมักถาโถมดวยความรูสึกทีห่ลากหลาย ทั้งสบัสน กลัดกลุม
ทุกขทรมาน การมองตัวเองก็จะเห็นภาพลักษณตัวเองออกมาในลักษณะสิ้นหวัง,ไมดีพอ และไร
ความสามารถ บางครั้งก็ถดถอยไปเหมือนเด็ก เมื่อเวลาผานไปแลวเริ่มเรียนรูความสามารถใน
การคงอยูดวยตัวเอง มีศกัยภาพในการรับมือกับภาวะสูญเสยี หรือคนพบวิธีการใหมๆ ทีจ่ะรับมือ
กับโลกภายนอก ความรูสึกใหมๆรวมไปถงึภาพลักษณใหมๆก็จะเกิดข้ึน 
 
Anticipatory grief- เปนคําที่ใชบรรยาย ภาวะseparation anxietyที่เกิดข้ึนกับครอบครัวหรือ
เพ่ือนของผูปวยระยะสุดทายที่รับรูวาความตายจะตองมาถึงและพวกเขาตองอยูรวมกับเหตุการณ
นั้น ถงึแมวาจะเปนการเจ็บปวดทีต่องเหน็ความตายแตบางคนก็สามารถที่จะมาเปนสวนหนึ่งของ
ทีมที่จะชวยเหลอืผูปวยได เชน ชวยจัดการภาระที่คัง่คาง(unfinished business), การกลาวลา, 
การใหความกระจางในสิง่ที่เขาใจผิดหรือการเตรยีมตัวและปรับตัวรับสภาพที่จะเปลี่ยนไป 
นอกจากนี้การเตรยีมพรอมทางดานอารมณยังจะชวยในการทําใจเมื่อสญูเสยีไดงายข้ึน และลด
ความเสี่ยงตอการเจ็บปวยทางใจและกายหรือปฏิกิริยาทางสังคม สิง่ทีต่องระวังคอืการเกิดภาวะที่
เรียกวา premature grief นั่นคือการที่คนรอบตัวประพฤติกับราวกับบุคคลนั้นไดตายจากไปแลว
ทั้งที่เขายังมชีีวิตอยู 
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ภาวะแทรกซอน(Complications) 
Complications of grief -Absent,delayed grief,Inhibited grief,Hypertrophic 

grief,Chronic grief (พบความเสี่ยงมากข้ึนในกรณกีารสญูเสยีลูก,ความสัมพันธในเชงิพ่ึงพาหรือ
เกาะตดิกับผูตายและการตายทีไ่มเปนธรรมชาติ) 
 

High-Risk Medical and Psychiatric Complications – ผูสญูเสยีมีแนวโนมทีจ่ะดูแล
สุขภาพตัวเองลดลง, แยกตวั อันจะสงผลใหเกิดความเสีย่งตอภาวะการเจ็บปวยทางกายหรือทําให
โรคที่เปนอยูแลวอาการแยลง ผูสญูเสยีแตละคนจัดไดวามีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสงูข้ึนเชนกัน
ความเสี่ยงนี้จะสูงในชวงไมก่ีสัปดาหหรือไมก่ีเดือนหลงัการสญูเสยี ผูชายมีแนวโนมจะเกิด
มากกวาผูหญงิโดยเฉพาะผูที่อายุยังนอย ภาวะแทรกซอนทางจติเวชพบไดตั้งแตโรคซมึเศรา โรค
วิตกกังวล ฯลฯ 
 
การรักษา 
หลักการทั่วไป  

– การใหคาํปรึกษากับครอบครวัหรือคนรกัคนใกลตัวของผูปวยระยะสุดทายเปนสิ่งที่เปน
ประโยชน พอๆกับการสื่อสารกับตัวผูปวย รวมทัง้การเตรยีมเพ่ือรับกับสถานการณที่จะมาถึง
อยางหลกีเลยีงไมไดตามแนวคดิของAnticipatory grief การใหคําปรึกษากับครอบครัวหรือคนรัก
เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับความตายของผูปวยนั้นไมทําใหเกิดความรูสึกสิ้นหวังหรือการถอดใจ
แยกตัวจากผูปวยกอนกําหนดแตอยางใด การสื่อสารที่เปนไปอยางซื่อสัตยตรงไปตรงมาและเปน
การสื่อสารแบบเปดที่พรอมจะรับฟงและใหคาํแนะนําหรอืตอบขอซักถามกลับจะชวยใหครอบครวั
ไดมองหาปมขัดแยงที่ยังไมไดสะสาง ชวยฟนการสื่อสารความเขาใจที่ผิดเพ้ียน และเตรียมตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้เปนสิ่งสาํคญัทีต่องใหครอบครวัหรือผูดูแล
อยาลมืที่จะสนใจตัวเองดวย เพราะการละเลยสนใจตัวเองจะนําไปสูความเสี่ยงตอการปวยทั้งทาง
กายและใจ 

- การรักษาแบบเฉพาะตวับุคคลทัง้เรื่องยาหรอืจติบําบัดก็ตองไดรับการรักษาใหตอเนื่อง 
โดยสวนใหญแลวgriefไมจําเปนทีจ่ะตองไดรับการดูแลรกัษาโดยผูเชี่ยวชาญเพราะครอบครัว,คน
ใกลตัว,หมอเจาของไขก็สามารถที่จะดูแลภาวะนี้ได โดยทั่วไปผูเชี่ยวชาญจะมาเก่ียวของในกรณี
ของchronic griefหรือ grief related psychiatric disorders แมแตภาวะabsentหรือdelayed grief
ก็ไมใชภาวะที่จําเปนตองไดรับการรักษา การปฏิเสธความจริงหรือการเก็บกดความรูสึกไมใช
อาการปวยมันเปนแควิธีการปรับตัวของแตละคนเทานั้น แพทยหลายคนเคยชินกับความคิดที่วา
การกดเก็บgriefเปนความผิดปกติทัง้ที่จริงแลวพบวาคนกลุมนี้มีปญหานอยกวากลุมที่มีอาการ
มากตอนแรกดวยซ้ํา เพราะฉะนัน้หากเหน็ผูสูญเสยีมีการแสดงออกเพียงเล็กนอยก็อยาเพ่ิงดวน
สรุปวาผิดปกติในขณะเดียวกันภาวะgriefที่ยาวนานเรื้อรังจนทําใหหนาที่ในชีวิตตกต่ําแยลงก็จัด
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ไดวาไมใชภาวะที่ปกติจําเปนตองไดรับการชวยเหลือหลายครั้งเปนเรื่องของโรคซึมเศราที่แพทย
ไมไดตระหนักถึง 
 

การดูแลระยะสุดทาย(hospice care)-ลักษณะสําคญัคอืการดูแลแบบองครวม มีการจัดทีม
ที่หลากหลายแยกกันตามหนาทีส่ําหรับดูแลผูทีใ่กลเสยีชวิีตและครอบครวัในชวงระยะสุดทายและ
ดูแลภาวะbereavementของผูที่ยังมีชีวิตอยูหลงัการสญูเสยี ใหฐานขอมูลในดานการศกึษาหรอื
ชุมชน มีการประชุมรวมกับครอบครัวและชวยจัดการกับการสูญเสีย 
 
จิตบําบัดกลุม 
 
จิตบําบัดรายบุคคล 
 

การใชยา- สําหรับภาวะgrief เองแลวไมจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาถึงแมวาจะมี
ภาวะของความทุกข,สิ้นหวัง ,โดดเด่ียว, เศราโศก,หรือรูสึกเจ็บปวดก็ตาม มีเพียงบางภาวะ
เทานั้นที่จําเปน เชน ในผูที่มีปญหาการนอนชัดเจน นอกจากนี้หากพบการคงอยูตอเนื่องของ
อาการนอนไมหลับทัง้ชนดิตนคนื ระหวางคืน หรือทั้งสองรูปแบบนี้พึงสงสัยวาอาจเปนอาการเริ่ม
ของโรคซึมเศรา ในผูปวยที่มี grief-related anxiety disorders ที่ทุกขทรมานรบกวนการทํางานใน
ชีวิตประจําวัน ควรพิจารณาใชยาในการรักษา หากมีโรคซึมเศราก็ตองรักษาดวยยาตานเศรา
เชนกัน 
 
Part2:Communication with terminally ill patients and their relatives  
 
การสื่อสารกับผูปวยระยะสดุทายและญาติๆ 

ผูปวยที่เขาใจวาตัวเขาเองไดรับขอมูลนอยเกินไปหรอืมากเกินไปมีแนวโนมตอการเกิด
โรคซมึเศราหรือโรควิตกกังวลมากกวาคนที่รูสึกวาสิ่งที่ตวัเองรูนั้นตรงกับทีต่ัวเองตองการพอดิบ
พอดี แตอุปสรรคคอืจะทําอยางไรใหเติมเต็มความตองการสําหรับผูปวยไดตรงที่เขาตองการ 
 
ปญหาในการสื่อสารและใหขอมูล  

แพทยมักประสบปญหาเมื่อตองบอกขาวรายกับคนไข โดยแพทยมีแนวโนมที่
ตั้งสมมติฐานไวกอนแลววาตัวเองรูวาผูปวยตองการอะไร ดังนั้นหลังจากบอกขาวรายก็จะตามมา
ดวยการใหขอมูลและคาํแนะนําทนัทเีพ่ือใหความมั่นใจวาจะชวยอะไรผูปวยไดบาง เปนการปด
โอกาสที่จะใหผูปวยไดพูดหรือระบายความรูสึกเก่ียวกับตัวโรคออกมาสงผลใหแพทยไมสามารถที่
จะเขาใจความรูสึกผูปวยได มีการสํารวจพยาบาลที่ตองดูแลผูปวยมะเร็งทัง้เกาและใหมรวมไปถงึ
ระยะสุดทาย พบวาพยาบาลมีความมั่นใจนอยที่สุดเมื่อตองคุยกับผูปวยในกรณีที่มีการกําเริบซ้ํา
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ของโรค นอกจากนี้เมื่อตองสํารวจความรูสึกกังวลของผูปวยพยาบาลสวนใหญจะรายงานวาเปน
เรื่องของความปวด แตความกังวลเก่ียวกับดานอ่ืนๆเชน ความเหนื่อยลา,ภาวะบวม,ทองผูก 
ไดรับรายงานต่ํากวาความเปนจริง และถาผูปวยมีภาวะวิตกกังวลและซึมเศราแลวผูปวยกลุมนี้จะ
พูดถึงความวิตกกังวลกับพยาบาลนอยลง 
 
เหตุผลในการขาดการสื่อสาร 
เหตุผลจากตัวผูปวยเอง-ผูปวยไมตองการเปดเผยสิง่ทีกั่งวลเพราะเชื่อวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนผล
ของโรคทีห่ลีกเลี่ยงไมไดและถงึจะบอกไปก็ไมสามารถจะชวยบรรเทาได ผูปวยเองกลัววาจะถูก
มองวาไมอดทนพอถายอมรับวามีปญหา อีกทั้งทาทีของบุคลากรทางการแพทยก็มผีลในการ
ตัดสนิใจที่จะบอกหรือไมบอกความรูสึกและความกังวลดวย หลายคนที่พบกับทาทีของแพทยที่ดู
เหมือนจะไมสนใจในความกังวลของตัวเอง ญาติของผูปวยก็เชนกันที่ไมกลาจะเปดเผยความรูสึก
ของตัวเองเพราะคิดวาความรูสึกตัวเองสําคัญนอยกวาของคนไขและตัวเองไมมีสทิธิที่จะรบกวน
คนอ่ืน 
 
เหตุผลจากตัวผูรักษา – แพทยหรือพยาบาลมักกระอักกระอวนใจในการถามผูปวยโรคมะเร็งถึง
ความกลัวความวิตกกังวลของผูปวย ในการศึกษาผูปวยที่ผาตัดเตานม186คน พบวาไมมีหมอ
หรือพยาบาลคนไหนที่มาถามถึงความรูสึกตอการสญูเสยีเลย ผูปวยเองก็เชื่อวาพยาบาลจะสนใจ
หรืออยากรูเฉพาะปญหาอาการทางกายเทานั้นเชนเรื่องปวด หรือ การขับถาย นอกจากนั้น
บุคลากรทางการแพทยเวลาพูดคุยกับผูปวยก็มักจะหลีกเลี่ยงการลงไปที่ความรูสึกและความกังวล
ของผูปวย รวมทั้งมีทาทีทีไ่มเชญิชวนใหผูปวยเปดเผยความรูสึกสวนตัว สิง่เหลานี้จัดไดวาเปน
การยับย้ัง(blocking)โดยตัวบุคลากรเองและทาํใหไมสามารถเขาถึงผูปวยได วิธีการเหลานั้นเชน 
 
Normalization- ไมสนใจที่จะทาํความเขาใจแตทําเปนเหมือนวาเขาใจแลวพรอมกับบอกวามันจะดี
ข้ึน 
ตัวอยาง: หญงิอายุ32ป กําลังจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเตานมถูกพาเขาพักในโรงพยาบาลเพ่ือ
การรักษาประคับประคองในระยะสดุทาย ในขณะที่พยาบาลเขามาซักประวัติ เธอรูสึกตงึเครยีด
แลวเริ่มรองไห พยาบาลจึงตอบสนองดวยการบอกวา “ คณุคงเริม่รูสึกเครยีด คนไขสวนใหญที่เขา
มาที่นี่ครั้งแรกก็เปนแบบนี้ทัง้นั้น ฉนัเชื่อวาคณุจะดีข้ึนในไมชา” การตอบสนองของพยาบาลเปน
การกันไมใหผูปวยเปดเผยความกลัวตอความตายและความกังวลเรื่องลูกและสามี นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมความตึงเครียดมากข้ึนและรบกวนการรักษาที่จะควบคุมอาการปวดของคนไข 
 
Premature reassurance- รีบใหคาํแนะนําโดยไมไดเขาใจปญหาผูปวย เปนสิ่งที่แพทยและ
พยาบาลสวนใหญทําดวยความเคยชนิดวยหวังที่จะลดความเจ็บปวดของผูปวย ผูรักษามีแนวโนม
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ที่จะรีบแกไขปญหาดวยการใหคาํแนะนาํหรือขอมูลทนัททีั้งที่จริงแลวการรีบใหสิ่งเหลานี้โดยไม
ประเมินผูปวยกอนเปนสิง่ทีไ่มเหมาะสมและไมเปนประโยชนเลย 
 
ตัวอยาง: หญงิสาวเปนมะเร็งระยะสุดทายอธิบายวาเธอรูสึกกังวลที่โรคมะเรง็ของเธอกําเรบิ
กลับมาและแพรกระจายอยางรวดเร็ว เธอเขาใจมันหมายความวาเธอกําลังจะตาย เธอรูสึกตื่น
ตระหนกวาเธอจะจัดการกับมันไมได แพทยที่ดูแลเธอในแผนกระยะสุดทายบอกกับเธอวา “มี
โอกาสอยูเยอะทเีดียวที่เราจะจัดการโรคมะเรง็ของคณุใหมันอยูนิ่งไมแพรไปไดหลายป” แพทยผูนี้
มีความตั้งใจวาจะชวยความรูสึกกังวลและทาํใหผูปวยดีข้ึนไดแตที่จรงิแลวมันเปนการตอบที่เรว็
เกินไปและไมมีประสิทธิภาพเขายังไมรูเลยวาตัวผูปวยกังวลเก่ียวกับเรื่องอะไรและมนัทําใหตัว
ผูปวยเองยังคงตืน่ตระหนกตอไป 
 
Switching the topic- เปลี่ยนหัวขอเรื่องที่คุย 
ตัวอยาง: นักสังคมสงเคราะหพบกับผูปวยที่ผาตัดเตานมทิ้ง เมื่อนักสงัคมสงเคราะหถามผูปวย
วารูสึกอยางไร ผูปวยบอกวารูสึกแย นักสังคมสงเคราะหจงึถามตอวารูสึกแยหมายความวา
อยางไร ผูปวยตอบวาเธอคงจะทนไมไดกับการที่ตองสญูเสยีเตานม มันทําใหเธอรูสึกวามันนา
เกลียดและสะอิดสะเอียน มันทําใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางเธอกับสามี แทนที่นักสังคม
สงเคราะหจะทําความเขาใจผูปวยรายนี้ดวยการสํารวจมากข้ึนกลับถามวา ผูปวยไดบอกลูกถึงการ
ผาตัดนีห้รอืยัง ถึงแมวาจะมีการพูดคยุตออีก15-20นาที นกัสงัคมสงเคราะหก็ไมไดกลับไปพูดถงึ
เรื่องภาพลักษณของผูปวยที่เปนปญหาอีกเลย นั่นแสดงใหเหน็ถึงการเปลี่ยนเรื่องของผูรักษาได
เปนอยางดี 
 
Selective attention-เลือกสนใจรับฟงเฉพาะบางเรื่อง 
 
Avoidance – หลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องความกังวลอยางตรงไปตรงมา 
 
สาเหตุที่บุคลากรทางการแพทยมักหลีกเลี่ยงการถามหรือเขาถึงความกังวลใจของผูปวย 

1.Fear of harming a patient – กลัวที่จะถามวารูสึกอยางไรกับการรักษาหรือการวินิจฉัย 
คดิวาการถามวาเจ็บปวยมีผลอยางไรจะเปนการทํารายจติใจผูปวย แลวผูปวยจะย่ิงกดดันมากข้ึน
ในการทีผู่รักษาไมสามารถชวยเหลอืได ผูรักษาบางคนก็คดิวาจะเปนการเสยีเวลา 

2.Lack of training – บุคลากรทางการแพทยหลายคนยังรูสึกวาตัวเองขาดการเรียนรู
วิธีการเขาใจและเขาหาผูปวยทําใหหนักใจเมื่อตองเขาหาผูปวยและรบัมือกับการสื่อสารพูดคยุ 
เชน การบอกกับผูปวยวาโรคนั้นรักษาไมหาย,การรับมือกับความโกรธของผูปวย,การสื่อสารกับ
ผูปวยที่แยกตวัไมรับรู เปนตน การเรยีนแพทยสวนใหญไมไดบรรจวิุชาเหลานี้ไวในหลกัสตูรการ
เรียน 
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3.Lack of practical and emotional support - มีการสํารวจพบวาวิธีblockingจะถูกใช
นอยอยางเห็นไดชัดหากพยาบาลรูสึกวาไดรับการสนับสนุนแนะนําจากผูที่เปน supervisor จึงเปน
เรื่องสําคัญทีเดียวกอนที่พยาบาลจะดูแลผูปวยก็นาที่จะไดรับการดูแลอารมณความรูสึกของตัวเอง
ดวยเชนกัน 
 
การปรับปรุงทักษะการสื่อสาร 
กุญแจสาํคัญในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

1.Checking patient’s awareness -  ผูปวยระยะสุดทายสวนใหญพอรูอยูแลววาตัวเองมี
อาการรุนแรงเพียงไร แตแพทยก็ควรที่จะสํารวจความเขาใจของตัวผูปวยเชนกันวาเขาใจเก่ียวกับ
การเจ็บปวยวาอยางไร โดยไมจําเปนตองผลักใหผูปวยยอมรับแตก็ไมควรจะชวยในการปฏิเสธ
ความจริง 
  
คุณเคยคิดมากอนหรือไมวาอาการของคุณที่เปนอยูนั้นเกิดจากอะไร? 
มีเหตผุลอะไรที่ทําใหคณุคดิแบบนั้น? 
 

2.Using a hierarchy of euphemisms 
เริ่มตนสํารวจเบ้ืองตนกอน 
หมอ:หมอเกรงว าดูเหมือนผลการรักษาจะไมคืบหนาไปกวานี้อีก 
 
ถาผูปวยไมตองการขอมูลมากไปกวานี้อาจตอบมาวา 
นาย ช.:ผมไมอยากรูรายละเอียด  หมอแคบอกวาจะชวยผมยังไงไดบางก็พอ 
 
สวนใหญจะตอบสนองดวยการถามกลับไปยังหมอวา 
นาย อ.:หมอหมายความวายังไง ที่วาไมคืบหนา 
หมอ:เนื้องอกของคุณไมตอบสนองตอการรักษาไปมากกวานี้อีก 
นาย อ.:มันหมายความวาอยางไร? เปนสญัญาณที่บอกวาผูปวยตองการจะไดยินหรือรับรูเรื่องของ
การรักษาตอไปอีก 
 

3.Pausing after bad news is  confirmed or broken – หลังจากแจงขาวรายหรือยืนยัน
ในสิง่ทีผู่ปวยคดิวาถูกตองแลว มีความสําคญัอยางย่ิงทีผู่แจงขาวควรจะหยุดนิง่ เพ่ือที่จะใหเวลา
กับผูปวยเมื่อผูปวยคอยๆทําความเขาใจและมีความรูสึกตึงเครยีด ผูแจงขาวอาจเพียงตอบสนอง
วา “สิ่งทีห่มอบอกไปมันทําใหคณุลําบากใจ/ตึงเครียด/ฯลฯ” การตอบสนองแบบนี้บางคนอาจดูวา
ซ้ําซาก,ไรประโยชนแตที่จรงิแลวมันชวยใหผูปวยที่จะเปดเผยหรอืพูดถงึความรูสึกออกมาโดยไม
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รูสึกผิด และควรผูรักษาก็ควรจะชวยใหผูปวยสามารถเปดเผยความไมสบายใจหรือความกังวลได
หากเขาตองการและใหเขาไดรับรูวาเขาสามารถแสดงออกมาไดโดยชอบธรรม 
 

4.Eliciting patient’s concerns and feelings – ผูรักษาควรสรปุและรวบรวมสิง่ทีไ่ดจาก
ผูปวยกอนที่จะหาวายังมีความกังวลอ่ืนอีกหรือไมที่ผูปวยยังไมไดเลาใหฟง เมื่อผูปวยไดแบงปน
ความรูสึกแลวความตึงเครียดก็จะลดลง การจําเพาะลงไปที่หัวขอของผูปวยใสใจสําคัญกวาหัวขอ
ของทีมผูรักษาสนใจ การทําใหผูปวยไดรับรูวาเราเขาใจความกังวลของเขาและสามารถเขาถงึตัว
ผูปวยเปนเรื่องสําคญักอนทีจ่ะมาหาแนวทางการชวยเหลอื ผูปวยสวนใหญเองก็เขาใจวาตัวโรค
ของเขาไมสามารถรักษาใหหายขาดไดในจุดนีผู้รักษาสามารถที่จะชวยใหเขารบัรูวาเราเองก็เขาใจ
ดวยการบอกในลักษณะที่วา “กอนที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอาการปวยของคุณ หมอคงตองบอก
กอนวา สิ่งหนึ่งที่หมอไมสามารถจะทําไดคอืรักษาตวัโรคนี้ใหหายขาด ดังนั้นคณุอาจรูสึกวาการที่
เรามาพูดคยุกันถึงเรื่องความกังวลอ่ืนๆของคณุเปนสิง่ที่เสียเวลา อยางไรก็ตามหมอแนะนําวา
อยากใหเรามาชวยกันพิจารณาถงึสิง่ที่คณุเปนหวงกังวลอ่ืนๆวามีอะไรที่เราจะจัดการกับมันได
บางและเราจะชวยกัน” 
 
 
ตัวอยางภาวะที่ผูรักษามักพบบอยและพบวายากในการสื่อสารกับผูปวย 
1.คําถามที่ยากตอการตอบ 
“ผมจะตายหรือเปลาหมอ” 
คาํถามนี้เปนคาํถามทีผู่รักษาอาจสงสัยวาผูปวยถามเพ่ือตองการรูความจรงิหรอืผูปวยตองการจะ
ปฏิเสธไมยอมรับความจริง จรงิๆแลวไมมีใครตอบไดวาผูปวยตองการอะไร สิง่ที่ผูรักษาควรทาํคอื
ตรวจสอบความคิดหรือความตองการของผูปวยดวยการถามกลับ เชน 
 
หมอจะตอบคําถามคณุแนนอน แตกอนอ่ืนพอจะบอกไดหรือไมวาที่คณุถามคาํถามนี้เพราะอะไร 
 
2.การรับมือกับความไมแนนอน 
“ฉันจะมีชีวิตตอไปไดอีกนานเทาไหร” 
 
ญาติผูปวยเองก็อาจตองการคําตอบเชนกัน และอาจคําถามคลายๆกันวาญาติของเขาจะอยูไดอีก
นานเทาไหร 
หมอ: ที่คณุถามวาเขาจะอยูนานเทาไหรนั้น หมอใหคาํตอบไมไดและหมอเขาใจวาความไม
แนนอนนี้มันทําใหคณุรูสึกลําบากใจ 
นาง ผ.:แนนอนคะ มันเปนเรื่องที่เลวรายเมื่อรูวาเขาจะตองตายอยางแนนอนแตไมรูวาจะเปน
เมื่อไหร คณุหมอคิดวาจะเปนกอนครสิตมาสหรือเปลาคะ 

http://www.ramamental.com


ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี               http://www.ramamental.com 

 
10 

หมอ: นั่นคอืสิง่ที่บอกไดยาก หมอเองก็อยากจะบอกคณุแตหมอก็ไมสามารถตอบไดจริงๆวาเขา
จะอยูไดนานเทาไหร 
 
หลังจากนัน้ใหลองสํารวจดูวาญาตหิรือผูปวยตองการรูเก่ียวกับสญัญาณเตอืนเมื่อผูปวยอาการแย
ลงหรือไม โดยใชคําถาม 
หมอ: สิ่งที่หมอพอจะชวยไดกับคาํถามที่คณุถามนัน้คอื หมอสามารถที่จะบอกคุณไดวาอาการ
อยางไรที่จะเปนตัวบงบอกวาเขากําลังทรุดลงและวิธีการรับมือกับวาระสุดทาย ไมทราบวาคุณ
ตองการจะใหหมอบอกสิ่งเหลานี้หรือไม 
นาง ผ.:ฉันคิดวานั่นคงชวยฉันได 
หมอ: เขาอาจจะเริ่มดวยการบนถึงความรูสึกหายใจลําบากและเริ่มออนแรง ไมรับประทานอาหาร
แลวตามดวยน้ําหนักลด 
 
หลังจากนัน้ผูรักษาสามารถที่จะใหกําลังใจญาติแนะนาํทีจ่ะใชเวลาดูแลผูปวยกอนที่เวลานั้นจะ
มาถึงใหไดประโยชนมากทีสุ่ด 
หมอ: ตราบใดที่เขายังไมมีอาการแบบนั้นแสดงวาอาการเขาคงที่ ดังนั้นพยายามที่จะใชเวลานี้กับ
เขาใหมากทีสุ่ดเทาที่คณุตองการ มีอะไรที่คณุตองการทําเปนพิเศษในชวงเวลานีห้รือไม 
 
3.การจัดการกับภาวะที่ญาติไมตองการใหบอกความจริง- ญาติอยากใหหมอรวมมือในการไมบอก
ความจริงกับคนไข 
หมอ: คุณบอกหมอวา คุณไมอยากใหหมอบอกเขาวาอาการของเขารกัษาไมหายและกําลงัจะตาย 
เพราะอะไรคณุถงึไมอยากใหหมอบอกเขา 
นาง พ.: ฉันกลัววาเขาจะรับไมไดและยอมแพ ฉันคงทนไมไดถาเปนเชนนั้น 
หมอ: คณุรูจักเขามากที่สุดและสิ่งที่คณุพูดก็อาจจะถูก ยังมีเหตผุลอ่ืนอีกหรือไมที่คณุไมอยากให
หมอบอกความจริงกับเขา 
นาง พ.: ไม ฉนัคดิวาคงไมมีแลว 
หมอ: ดังนั้นคณุคดิวาคุณมีเหตผุลที่ดีทีจ่ะไมใหเขาจะรูความจริงนี ้
 
หลังจากนัน้ผูรักษาควรตรวจสอบเพ่ิมเตมิถงึความรูสึกทีเ่กิดข้ึน 
หมอ: หมอขอถามวาเรื่องนี้มันสงผลอยางไรกับคุณ 
นาง พ.: มันเครียดและกดดัน ฉันฝนรายมาหลายคืน 
หมอ: เลาใหหมอฟงถึงฝนรายเหลานั้นหนอยซิครบั 
นาง พ.: เขาดูเหมือนกําลังจะจากไป 
หมอ: นั่นคอืสิง่ที่กําลังจะเกิดข้ึนในไมชา เรื่องที่วาเขากําลังจะตาย 
นาง พ.: (รองไห)ใช ฉันเครียดในเรื่องนั้น 
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หมอ: ฟงดูแลวจากที่คณุเลา สําหรับคณุมันเปนเรื่องที่เครียดมากทีเดียว 
นาง พ.: ใช มันเปนเรื่องที่เครยีดมากจรงิๆ ฉนักังวลวาเขาเองก็คงเดาอยูเหมือนกันวาเกิดอะไรข้ึน 
ไมนานมานี้เขาก็เพ่ิงทักวาฉันดูเงียบกวาปกติ 
หมอ: คุณแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดเหลานี้อยางไร 
นาง พ.: ตอนถึงจุดที่ฉนัอยากจะกรีดรอง ฉนัก็จะไปลงที่เด็กๆ ฉันหงุดหงิดงาย 
หมอ: คณุพบปญหาอะไรหรือไมในการที่ไมบอกความจรงิใหเขารู 
นาง พ.: ใช เราไมคยุกันเหมือนทีผ่านๆมา ฉนัอยากจะแสดงออกความรักที่มากข้ึนแตถาฉนัทําก็
กลัววาเขาจะเดาไดวามีอะไรผิดปกติ เขาบอกวาชวงนี้ฉันดูถอยหางออกไป มันเลวรายมาก 
เมื่อไหรก็ตามที่ฉนัอยากเขาใกลเขาก็รูสึกเหมือนกับมีเกราะกําบังมาก้ันอยูระหวางเราสองคน 
หมอ: อืม มีอยู2เรื่องที่เรานาจะมาพิจารณารวมกันวาเราจะจัดการกับมันไดอยางไร หนึ่งคือ
อารมณตึงเครยีดของคณุ และสอง ผลกระทบที่มตีอคณุกับสามี 
นาง พ.: คะ 
หมอ: คุณพอจะแนะนําหมอไดบางมั้ย วาเราจะเริ่มทําอยางไรกับมันดี 
นาง พ.: แตคณุคงไมบอกสามีของฉนัใชมั้ย 
หมอ: ไม สิ่งทีห่มอจะเขาไปคยุกับเขาไมเก่ียวกับการบอกความจริง คณุตองการเขาไปพรอมกัน
หรือไม 
นาง พ.:ใช ฉนัตองการ 
 

ถึงจุดนีผู้รักษาควรที่จะชี้ใหญาติไดมัน่ใจวาการที่เราจะพูดกับผูปวยเพ่ือจะชวยดูวาตัว
ผูปวยเองรูหรือเขาใจมากนอยเทาไหรแลววาเกิดอะไรข้ึน และควรเนนยํ้าใหชัดเจนวาเราไมได
ตั้งใจที่จะไปบอกความจริงกับผูปวย 
หมอ: หมอขอเนนยํ้าอีกครั้งวาการเขาไปพูดคุยครั้งนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะบอกความจริงกับตัว
เขา  หมอตองการจะสํารวจดูวาเขาเขาใจสถานการณตอนนี้อยางไร เพราะถาเขาเองรูอยูแลววา
มะเร็งของเขารกัษาไมหาย เราจะไดไมตองมาปกปดอีกตอไป 
นาง พ.:แตคณุจะไมบอกเขากอนใชมั้ย 
หมอ: ไมบอกแนนอน หมอจะเช็คดูเทานัน้ วาเขารูอะไรมากนอยแคไหน 
 

ถัดไปผูรักษาก็ควรทีจ่ะเลือกใชคาํถามที่เหมาะสมเพ่ือเขาใหถงึตัวผูปวย ดูวาเขามีความ
เขาใจหรือมีมุมมองตอการเจ็บปวยนี้อยางไรและหากมสีิง่ใดทีผู่ปวยบอกเปนนยัก็ควรสาํรวจตอ 
หมอ: หมอตองการจะคุยกับคณุดูวาชวงนี้คณุรูสึกอยางไรบาง 
นาย อ.:ไมคอยดี 
หมอ: ไมคอยดี? 
นาย อ.:มันไมชัดเจนอยูร!ึ พวกเขาไมใหการรักษาอะไรผมเลย ผมเองก็รูสึกพลงังานในตัวนอยลง
ทุกวัน น้ําหนักผมลดลงและผมก็หายใจลําบากข้ึน 
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หมอ: คุณเขาใจวาอยางไร 
นาย อ.:มันถึงจุดสิ้นสุดแลวใชมั้ยหมอ 
หมอ: อะไรที่ทําใหคณุคดิวาถงึจุดสิน้สุด 
นาย อ.:ผมรูมานานแลวละวาผมเปนมะเรง็ แมวาพวกเขาจะไมบอกผมก็ตาม ตอนนี้ผมไดแตคดิ
วาผมเองคงอยูไดไมนาน 
หมอ: ฟงดูเหมือนคุณรูอยูกอนแลววาเกิดอะไรข้ึน 
นาย อ.:ใชครับ แตผมไมอยากใหภรรยาตองสับสนกังวลดวยการพูดถงึเรื่องนี้ เธอยุงยากพออยู
แลวกับผมที่ตองปวยอยูแบบนี้รวมไปถงึเรื่องลูกๆทีต่องรับมือ 
 

เมื่อผูปวยมีการรับรูที่ถูกตองแลวผูรักษาก็ควรจะยืนยันตอบรับและขออนุญาตที่จะนํา
เรื่องนี้ไปบอกกับญาติเพ่ือทีจ่ะแบงปนความรูสึกใหกันและกัน การเขาไปจัดการกับกรณเีชนนี้เปน
ความรูสึกที่เจ็บปวดเพราะผูรักษาจะเปนเสมือนพยานทีรู่เหน็ความรักของคนทัง้คูและผลกระทบ
อารมณที่เกิดข้ึนตามมาจากการสูญเสยี อยางไรก็ดีมคีวามจําเปนที่ผูรักษาตองเขาไปจัดการกับ
การรวมปดบังความจริงผูปวยใหเรว็ที่สุดเมื่อมันเริ่มจะเปนปญหา มิฉะนั้นภาระที่คั่งคางจะถูกทิ้ง
ไวโดยไมไดจัดการ นัน่จะทําใหตัวผูปวยเองเกิดความวิตกกังวลหรือซึมเศราข้ึนไดและจะลดระดับ
ความสามารถที่จะทนตอความเจ็บปวยทางกายเชน ลดความสามารถที่จะทนอาการปวดฯลฯ รวม
ไปถึงตัวญาติเองก็จะไดรับผลกระทบในทายที่สุดเมื่อผูปวยจากไปโดยยังมีสิ่งที่คั่งคางไวไมวาจะ
เปนเรื่องของการงานหรอืเรื่องของความรูสึกก็ตาม 
 
4.การจัดการกับภาวะปฏิเสธ-ผูปวยหลายคนใชการปฏิเสธความจริงเปนกลไกปองกันตัวเมื่อ
พบวาความจริงเจ็บปวดเกินรับได วิธีนี้ไมจําเปนทีผู่รักษาตองไปคดัคานนอกเสยีจากวามันทําให
เกิดปญหาที่รุนแรง ในการเขาไปจัดการดวยการทาทายหรือคัดคานการปฏิเสธนั้นผูรักษาควรเขา
ไปอยางสุภาพและเริ่มดวยการถามเพ่ือใหไดขอมูลกอนวาเกิดอะไรข้ึนบางหลงัจากพบวาเริ่ม
เจ็บปวยแลวจึงสํารวจความคิดความเชื่อวามีจุดไหนที่ผิด 
 
นาย ส.:ผมเชื่อวาผมเปนแคแผลในกระเพาะอาหาร ผมคอนขางมั่นใจ 
หมอ:คอนขางมั่นใจ? 
 
แลวสิ่งทีผู่ปวยตอบกลับมาจะแสดงใหเหน็วาเขามองอาการปวยของตัวเองอยางไรเชน 
นาย ส.:ใช มนัก็มีอยูบางที่ผมสงสัยวามะเร็งมันจะกลับมาใหม 
 
และเมื่อผูปวยลังเลที่จะเผชิญหนากับความจริง ผูรักษาอาจชวยไดดวยการตอบกลับวา 
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หมอ:มันดูเหมือนกับวาใจหนึง่คณุก็อยากจะเชื่อวามันไมไดเปนโรครายแรงอะไรในขณะที่อีกใจก็
กําลังคดิวาเปนเรื่องของมะเรง็ที่มันกลับมาเปนใหมและไมตอบสนองตอการรักษาหรอืเปลา ดาน
ไหนที่เปนสิง่ที่คณุอยากใหหมอเขาใจชวยเหลอื 
 

อีกตัวอยางที่ผูปวยที่เปนมะเร็งรังไขปฏิเสธที่จะยอมรับและยืนยันวาอาการที่เกิดข้ึนมา
จากการตั้งครรภ ผูรักษาลองใชวิธีการทาทายการปฏิเสธนี้ดวยการชี้ใหเห็นความไมเขากัน
ระหวางการรับรูในเหตกุารณครัง้นี้เทยีบกับประสบการณที่ผานมาของผูปวย 
หมอ: คณุบอกหมอวาการตั้งครรภครั้งนี้ทองคณุใหญกวาสองครั้งที่ผานมา คณุเคยสงสัยหรือเปลา
วาเพราะอะไรถงึเปนเชนนั้น 
นาง ส.:ฉันคิดทํานองนั้นแหละ ไมไดคิดอะไรมากไปกวานั้น 
หมอ: คณุแนใจหรือ? 
นาง ส.:ใช ฉนัมัน่ใจวาเปนการตั้งครรภธรรมดา 
 

ถาในกรณีที่ลมเหลวที่จะทาทายการปฏิเสธความจรงิผูปวยใหลองสํารวจดูวายังมีชองทาง
(window)อยูอีกหรือไม เชน ถามวา “หมอเขาใจวาคุณคดิถึงวาเปนเรื่องของการติดเชื้อ กระนั้นก็ดี
มีชวงเวลาไหนหรอืมีบางหรือไมที่คณุคดิวามันอาจไมใชอยางที่คณุคดิ” ถาผูปวยยังยืนยันวาไม
ผูรักษาก็ตองยอมรับในสิง่ที่ผูปวยเลอืกเพราะความจริงมนัก็อาจเจ็บปวดเกินที่ผูปวยบางคนจะ
ยอมรับได 
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