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5 
ปองกันไมใหเกิดความ 

เจ็บปวดทางสังคม 

วีรมลล  จันทรดี 

 

       

 บายจัดในวันรอนอบอาวของเดือนเมษายน ฉันเดินขึ้นตึก

คนไขสามัญเพื่อไปเยี่ยมคนไขคนหนึ่ง เปนตึกเกาแกสวยงามมีทางเดิน

ระเบียงดานหนาหองกวางเชื่อมตอถึงกันทุกหอง ท่ีหนาหองแตละหองจะ

มีมานั่งใหผูปวยนั่งชื่นชมสวนสวยได ชดเชยกับการที่ไมสามารถออกไป

คลุกคลีกับดอกไมใบหญาสวยๆ นั้นไดเพราะเสี่ยงกับโรคแทรกซอน 

 เมื่อฉันเดินขึ้นไปถึง เห็นมีคนกลุมหนึ่งอออยูหนาหองผูปวย

หองหนึ่งหนาตาทาทางเปนกังวล ฉันเดินเขาไปถามคุณพยาบาลวาเกิด

อะไรขึ้น เธอบอกวาไดแจงญาติ “คุณพล” วาผูปวยอาการไมดีใหรีบมา

เย่ียม ซ่ึงแพทยไดคุยกับภรรยาและครอบครัวแลว ทุกคนเขาใจอาการ

และเลือกที่จะไมย้ือชีวิตผูปวย คุณพลอายุสามสิบกวา มีบุตรสาวหนึ่ง

คน เพิ่งขึ้นชั้นประถม ภรรยาเปนพนักงานบริษัท มารดาและพี่สาวจะ

มาเฝาในวันธรรมดา สวนภรรยาจะมาเยี่ยมชวงเย็นและวันเสาร-

อาทิตย คุณพลปวยเปนมะเร็งระบบเลือดมารักษาไดเพียงสองสัปดาห 

อาการทรุดหนักอยางรวดเร็ว ทําใหครอบครัวไมมีเวลาเตรียมตัวเตรียม

ใจ รวมถึงตัวฉันเองที่ไดคุยกับมารดาและพี่สาวในวันที่รับเขาวันแรก

เพียงสองสามประโยครูเพียงวาคนไขทํางานที่ใดเทานั้น 

 หองที่ผูปวยนอนอยูมีสามเตียง คุณพลนอนอยูเตียงดานในสุด 

ฉันเดินเขาไปดานใน มีคนลอมรอบเตียงประมาณสี่หาคนทุกคนกําลัง

รองไห สวนคุณพลนอนบนเตียงยกหัวสูงใสท่ีครอบออกซิเจนทาทาง

กระสับกระสายแตไมสามารถสื่อออกมาเปนคําพูดได  
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 สิ่งที่ฉันคิด ณ ขณะนั้น คือ จะทําอยางไรใหทุกคนสามารถ

สงบลงไดเพื่อใหคนไขมีภาวะที่สงบสุขที่สุด ฉันตัดสินใจเดินตรงไปที่

เตียงแลวยกที่กั้นเตียงลง จากนั้นก็ยกมือไหวคุณพลพรอมทั้งพูดเสียงที่

คอนขางดังเพื่อใหเขาไดยินวา ฉันขอบคุณท่ี “คุณพล” ไดสรางความสุข

ใหคนไทยและทําหนาที่เปนตัวแทนคนไทยสงแรงเชียรนักกีฬาไทย คุณ

พลหยุดอาการทุรนทุรายและมองตรงมาที่ฉันพรอมกับสายตาที่

สามารถอานไดวาเขาดีใจที่มีคนเห็นสิ่งท่ีเขาทํา 

 จากนั้นฉันแนะนําตัวเองกับทุกคนและถามวาแตละคน

เกี่ยวของกับคนไขอยางไร ฉันถือโอกาสนี้บอกวาสิ่งที่เขาตองการมาก

ท่ีสุดตอนนี้คือ ความรักจากทุกคน การบอกเลาเรื่องราวหรือสิ่งสวยงาม

ท่ีเคยทํารวมกัน ความเศราเสียใจจะทําใหผูปวยหวงกังวลมากขึ้น ทุก

คนเปลี่ยนทาทีเปนสงบมากขึ้น จากนั้น ฉันก็เดินออกมานอกหอง เพื่อ

เปดโอกาสใหครอบครัวอยูดวยกัน  

 ท่ีหนาหองฉันเจอหลานสาวผูปวยอายุคงไมถึงย่ีสิบปดีนักเดิน

เขามาทัก ฉันขอนั่งคุยดวยและบอกวิธีท่ีเธอจะสามารถชวยเหลือมารดา

ของคุณพลได เพราะตอนนั้นยังเดินทางมาไมถึง เธอรับปากและยินดี

ทําเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณอา (คุณพล)  จากนั้นเธอบอกใหฉันชวยคุย

กับเด็กผูหญิงเล็กๆ คนหนึ่ง ท่ีกําลังนั่งเลนอยางเหงาๆ ตามลําพังอยู

หนาหองถัดไป  ฉันบอกใหเธอพาหนูนอยคนนั้นมานั่งกับฉันที่มานั่ง

ยาวหนาหอง ท่ีท่ีเราจะนั่งคุยกันตามลําพังและสามารถมองเขาไปเห็น

พอของหนูนอยได 

 หนูนอยนั่งลงขางๆ ฉัน ฉันเริ่มการคุยโดยแนะนําตัวเองและ

แทนตัวเองเปน “นา” สวนหนูนอยชื่อ “เนม” ขณะที่พูดเธอไมไดมอง

หนาฉันเลย ฉันขยับตัวเขาไปใกลเธอและชวนคุยเรื่องทั่วๆ ไป เชน 

กําลังเลนอะไร เธอตอบคําถามสั้นๆ เมื่อสังเกตวาเธอคอยผอนคลาย

แลว ฉันจึงพูดถึงพอของเธอ 

 “ตอนนี้คุณพอไมสบายคอนขางมาก ทุกคนตองไปใหกําลังใจ

คุณพอ เลยใหนามาคุยกับเนมแทน” ฉันเริ่มเรื่อง เธอพยักหนารับรู  

 “เวลาที่เนมไมสบายหรือเวลาที่หกลม คุณแมปลอบเนมวา

อยางไรคะ” เธอยังเงียบอยู ฉันเริ่มยกตัวอยางคําพูดที่พอแมจะใชปลอบ
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ลูกเวลาหกลม เธอพยักหนาบางในคําพูดที่คาดวาจะตรงกับสิ่งที่เธอ

เคยไดรับ 

 “ตอนนี้ คุณพอก็อยากให เนมบอกกับคุณพออย างนั้ น

เหมือนกัน เนมจะทําไดไหมคะ” หนูนอยยังคงตอบคําดวยการพยัก

หนา แตคราวนี้เงยหนามองฉัน ฉันชื่นชมเธอและคอยๆ บอกเธอ

เกี่ยวกับความตาย โดยพูดชาๆ และสังเกตปฏิกริยาเธอไปดวย 

 “อีกสักพักคุณพออาจจะไมไดอยูตรงนี้กับเนมกับคุณแม คุณ

พอจะไปอยูบนฟา” 

 “ทานจะคอยมองเนมอยู เนมอาจจะเห็นคุณพอไดถามองขึ้น

ไปบนฟา แตถาไมเห็นคุณพอก็จะยังอยูในใจของเนม” 

 “คุณพอเคยบอกใชไหมคะวาอยากใหเนมเปนเด็กดี ถาเนม

เปนเด็กดีคุณพอก็จะรู” 

 เนมเริ่มสะอ้ืนโดยไมมีเสียงรองไห ตัวหนูนอยสั่น ฉันโอบกอด

เธอและใหความเงียบทํางาน น้ําตาเธอคอยๆรวมตัวกันเปนเม็ดใหญ

หยาดลงบนหลังมือเธอ น้ําตาหนูนอยเริ่มพรั่งพรูแตไมมีเสียงรองไห

ออกมาเลย ฉันเอามืออีกขางบีบมือเธอสงกําลังใจให สักพักเธอคอยๆ 

เงยหนาขึ้น สงสัญญาณวาเธอพรอมแลว 

 ฉันเตรียมเธอใหพรอมที่จะรับสภาพของผูปวยที่อาจจะนา

ตกใจสําหรับเด็กเล็กๆ  

 “เนมจะเห็นคุณพอนอนบนเตียง คุณพอจะใสเครื่องที่ชวยให

หายใจสะดวกขึ้น ทําใหไมสามารถพูดกับเนมไดสะดวกนะคะ คุณพอได

ยินสิ่งท่ีหนูจะพูด แตตองพูดเสียงใหดังๆ หนอย” 

 “เนมไปกราบคุณพอใกลๆ ไดเลย แลวก็บอกทานเหมือนที่

ทานเคยบอกหนู เชน บอกวาเนมจะเปนเด็กดี จะตั้งใจเรียน” 

 หนูนอยลุกขึ้นยืน จับมือฉันใหเดินไปดวยกัน ฉันเดินเยื้องไป

ทางดานหลงัใหหนูนอยเปนผูนํา คนทั้งหองหันมองเราเปนตาเดียว ฉัน

สงสายตาไปที่แมของเด็ก บอกวาใหเชื่อมั่นการตัดสินใจของลูก  เนม

เดินตรงไปที่พอดวยทาทางที่เชื่อมั่น กราบที่มือคุณพล และบอกวา 

“หนูรักพอคะ หนูจะเปนเด็กดีนะคะ...”  เธอพยายามกลั้นสะอ้ืนและ

สามารถทําได แมของเนมเอื้อมมือไปกอดไหลลูกสาวเพื่อใหกําลังใจ 
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ฉันเดินเลี่ยงออกมาใหครอบครัวอยูดวยกัน 

 หาก “เนม” ถูกกีดกันไมใหรับรูและไมไดเขาไปพูดคุยกับพอ 

นอกจากความเศราเสียใจที่สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักแลว สิ่งที่อาจ

เกิดขึ้นคือ ความรูสึกลังเลหรือไมเชื่อมั่นเรื่องความสัมพันธวาตนเอง

เปนสวนหนึ่งของครอบครัวและการสนับสนุน (โดยเฉพาะการ

สนับสนุนทางใจ) ท่ีครอบครัวจะมีให อาจมีพฤติกรรมการแยกตัวเอง

จากครอบครัว    หากครอบครัวไม เขาใจสงผลให เกิดการเสีย

ความสัมพันธในครอบครัวในระยะยาวได  

 สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา “ความเจ็บปวดทางสังคม” (Social 

Pain) หรือ ความเจ็บปวดจากการเสียความสัมพันธทางสังคม เลียรี่

และสปริงเกอร (๒๐๐๑)<1>  บอกวา การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักนั้น

นํามาซึ่งความเจ็บปวดทางสังคม (Social pain) ไดอยางมหาศาล  

 การปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวดทางสังคมในผูปวยและ

ครอบครัว จึงควรเปนงานหนึ่งท่ีนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยตอง

เขาไปมีบทบาท เพราะวานักสังคมสงเคราะห เปนวิชาชีพเดียวในสาย

งานสาธารณสุขท่ีทํางานดานสังคม  

 

อางอิง 

<1> Geoff MacDonald, Social Pain and Hurt Feelings; To appear in P. J. Corr 

& G. Matthews (Eds.), Cambridge Handbook of Personality Psychology. 

คนขอมูลจาก internet; ไมปรากฏปที่พิมพ; p. 4  

 

นางสาววีรมลล จันทรดี 

ผูชํานาญการพิเศษนักสังคมสงเคราะห ๗ ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  จบสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒  เปนวิทยากรอบรมตางๆ หลายหลักสูตร

หลายสถาบัน นําเสนอผลงานวิชาการและดูงานในประเทศเกาหลีใตและ

สหรัฐอเมริกาไดรับรางวัลเจาหนาที่ดีเดนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และรางวัลนักสังคมสงเคราะหดีเดน ประเภทนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ จากมูลนิธิ

ปกรณ อังศุสิงห พ.ศ. ๒๕๔๙  โทร.0.2256.5398, 08.1917.3427  Email: 

veeramonl@hotmail.com 




