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บทความวิชาการ
การเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ : เทคนิคการเผชิญกับภาวะเจ็บปวยวิกฤตของสมาชิกในครอบครัว
Expressive Writing: A Technique for Family Members to
Cope with their Loved One’s Critical Illness
ดวงพร ปยะคง (Duangporn Piyakong)*

บทคัดยอ
การแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดโดยผานการเขียนอยางตอเนื่องนั้น ถือเปนเทคนิคหนึ่งในการ
บำบัดผูที่มีปญหาดานจิตใจ เพื่อชวยใหผูที่กำลังเกิดความเครียดหรือความบอบช้ำดานจิตใจจากปญหา
ที่รุนแรง สามารถเผชิญปญหาหรือปรับตัวตอเหตุการณนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ การเจ็บปวยวิกฤต
ถือเปนความเจ็บปวยที่รุนแรงและคุกคามตอชีวิตซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอสมาชิกในครอบครัวของ
ผปู ว ยทัง้ ดานรางกาย เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะดานจิตใจ ดังนัน้ การชวยใหสมาชิกในครอบครัว
ผปู ว ยวิกฤตสามารถเผชิญกับความเจ็บปวยรุนแรงของบุคคลอันเปนทีร่ กั ไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ถือเปน
มิตทิ างการพยาบาลทีจ่ ำเปนในหอผปู ว ยวิกฤต การประยุกตใชเทคนิคการเขียนเพือ่ ระบายซึง่ ความคิดและ
อารมณหรือความรูสึกตางๆ เพื่อชวยใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยวิกฤตสามารถเผชิญความเครียด
ตอความเจ็บปวยรุนแรงของผปู ว ย นับเปนสิง่ ทีน่ า สนใจมาก เพราะเปนเทคนิคทีส่ ามารถเยียวยาผมู ปี ญ
 หา
ดานจิตใจโดยตรง นอกจากนีย้ งั ใชงา ยไมซบั ซอน ตนทุนต่ำ มีประสิทธิภาพสูง และยังอยใู นขอบเขตของ
การพยาบาล
คำสำคัญ: การเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ การเผชิญปญหา สมาชิกในครอบครัวผปู ว ยวิกฤต, ผปู ว ยวิกฤต
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Abstract
Expressing thoughts and feelings through consecutive writing is a therapeutic technique in order
to help individuals who are encountering a stressful or traumatic event effectively cope with the event.
Critical illness is a severe and life-threatening illness which can extremely affect physical, economical,
social, and especially psychological problems to patients’ family members. Therefore, helping family
members cope and respond to the stressful event of having a loved one in a critical condition is an
essential dimension of nursing practice in the acute care setting. Applying the expressive writing to help
family members of critically ill patients deal with this severe illness is an interesting intervention because
it is a healing technique, easy-to-use, low cost, high efficiency, and within the scope of nursing practice.
Keywords: Expressive Writing, Coping, Family Members, Critically Ill Patients

วัฒนธรรมไทยใหความสำคัญกับคุณคาของสถาบัน
ครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด (สำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2554) สมาชิกในครอบครัวจึงมี
ความใกลชิดผูกพันกันและกัน มีความเขาใจในความ
ต อ งการของกั น และกั น ได ดี ก ว า บุ ค คลอื่ น รวมทั้ ง
ยังสามารถสงผานความรักความหวงใยระหวางกัน
ได เ ป น อย า งดี ดั ง นั้ น เมื่ อ สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง ใน
ครอบครัวเกิดความเจ็บปวย โดยเฉพาะความเจ็บปวย
รุนแรงที่วิกฤตหรือคุกคามตอชีวิต ยอมทำใหสมาชิก
ในครอบครัวคนอื่นๆ ไดรับผลกระทบทั้งดานรางกาย
และจิตใจไปดวย โดยสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
จะเกิ ด ความรู สึ ก วิ ต กกั ง วล เครี ย ด หรื อ ความทุ ก ข
ทรมานอันเปนผลมาจากความรสู กึ ไมแนนอนในความ
เจ็บปวยของบุคคลอันเปนที่รัก (ปฐมวดี สิงหดง และ
ชนกพร จิตปญญา, 2555; Jumisko, Lexell, & Soderber,
2007; Hirsh, Hocksel, Dupler, & Kaakinen, 2010;
Keenan & Joseph, 2010; Piyakong, 2014) นอกจากนี้
ยังสงผลใหสมาชิกในครอบครัวตองเผชิญกับปญหา
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของบทบาทหนาที่ การทำงาน
การนอน เวลาสวนตัว และเศรษฐกิจ (ปฐมวดี สิงหดง
และชนกพร จิตปญญา, 2555; Jumisko, Lexell, &

Soderber, 2007; Keenan & Joseph, 2010; Linnarsson,
Bubini, & Perseius, 2010; Piyakong, 2014)
ภาวะเจ็ บ ป ว ยวิ ก ฤตถื อ เป น เหตุ ก ารณ ที่ รุ น แรง
(Traumatic event) ทีก่ ระทบตอความรสู กึ ดานจิตใจของ
ญาติผปู ว ยเปนอยางยิง่ แนวทางการพยาบาลผปู ว ยวิกฤต
ในปจจุบัน จึงมุงเนนการดูแลผูปวยโดยยึดครอบครัว
เปนศูนยกลาง (Family-Centered Care) เพราะเชื่อวา
สมาชิกในครอบครัวของผปู ว ยวิกฤต เปนบุคคลสำคัญ
ทีม่ สี ว นชวยใหผปู ว ยเกิดการฟน หายไดเร็วขึน้ (Molter,
2009) ดังนัน้ การชวยใหสมาชิกในครอบครัวของผปู ว ย
วิกฤติ สามารถเผชิญกับความเครียด หรือความทุกข
ทรมานทางด า นจิ ต ใจจากการที่ บุ ค คลอั น เป น ที่ รั ก
อยู ใ นภาวะเจ็ บ ป ว ยวิ ก ฤตได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เสมือนเปนการชวยใหเกิดการฟน หายของผปู ว ยอีกทาง
หนึ่ง การพยาบาลญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของ
ผูปวยวิกฤต จึงเปนบทบาทที่ทาทายพยาบาลในหอ
ผปู ว ยวิกฤตเปนอยางมาก จากการศึกษาคนควาขอมูล
พบวา พยาบาลในหอผปู ว ยวิกฤตไดพยายามประยุกตใช
เทคนิคหรือวิธีการตางๆ เพื่อชวยใหสมาชิกครอบครัว
ของผูปวยวิกฤตสามารถปรับตัวหรือเผชิญกับความ
เจ็บปวยของผปู ว ย อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปได
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แนชัดวาเทคนิคหรือวิธีใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
จึงมีความพยายามที่จะคนหาเทคนิคหรือวิธีการตางๆ
อยางตอเนือ่ งเพือ่ ชวยใหสมาชิกในครอบครัวของผปู ว ย
สามารถปรับตัวหรือเผชิญกับความทุกขทรมานจาก
การที่บุคคลอันเปนที่รักอยูในภาวะเจ็บปวยรุนแรง
บทความนีผ้ เู ขียนจะขอนำเสนอเทคนิคหรือวิธกี ารใหม
อีกหนึง่ วิธี เรียกวา เทคนิคการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ
นึกคิด หรือเรียกวา Expressive Writing (EW) เปนการ
เขียนเพื่อการบำบัด (Writing Therapy) ที่ใชเยียวยา
ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นจิ ต ใจโดยตรง โดยการให
บุ ค คลได แ สดงออกหรื อ ปลดปล อ ยความคิ ด หรื อ
ความรสู กึ ของตนทีม่ ตี อ เหตุการณทบี่ คุ คลนัน้ กำลังประสบ
ผ า นการเขี ย นอย า งต อ เนื่ อ งเป น ระยะเวลา 3-4 วั น
เทคนิ ค การเขี ย นนี้ ไ ด รั บ ความนิ ย มและนำไปใช
อยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศ
แตในประเทศไทยไมคอยถูกนำมาประยุกตใชในการ
พยาบาลผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบดานจิตใจ วัตถุประสงคหลัก
ของเทคนิคนี้เพื่อชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล
หรือความทุกขทรมานทางใจ และทำใหผูนั้นสามารถ
เผชิญกับปญหาที่กำลังเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ (Expressive Writing:
EW) คืออะไร
การแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดโดยการเขียน
อยางตอเนื่อง หรือเรียกวา Expressive Writing (EW)
เป น แนวคิ ด ที่ พั ฒ นาโดย เพนเนเบเกอร แ ละเบลล
(Pennebaker & Beall, 1986) นักจิตวิทยาชาวอเมริกา
ในป 1989 ซึง่ เปนแนวคิดทีผ่ า นการวิจยั เปนจำนวนมาก
จนได รั บ การยอมรั บ ว า เป น เทคนิ ค เพื่ อ การบำบั ด
(Therapeutic technique) อยางหนึง่ เปนเทคนิคทีช่ ว ยให
บุคคลทีก่ ำลังเผชิญปญหาวิกฤตในชีวติ สามารถจัดการ
กั บ สภาวะทางอารมณ ข องตนเองได ดี ขึ้ น รวมทั้ ง
ยั ง ก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจของผู นั้ น
(Pennebaker, 1997, 2013) การเขียนดวยเทคนิคนี้
จะเปนการแสดงออกซึ่งความคิดและความรูสึกหรือ
อารมณของบุคคลตอเหตุการณทที่ ำใหเกิดความเครียด

(Stressful event) หรือความบอบช้ำทางจิตใจ (Traumatic
event) โดยผานการเขียนอยางตอเนื่อง (Pennebaker,
2013) ซึ่ ง เหตุ ก ารณ ที่ ทำให เ กิ ด ความเครี ย ดหรื อ
เหตุการณทที่ ำใหเกิดความบอบช้ำทางจิตใจนี้ หมายถึง
เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ที่ ส ง ผลให บุ ค คลนั้ น
เกิ ด ความทุ ก ข ท รมานด า นความรู สึ ก และอารมณ
(Emotional distress) ตัวอยางของสถานการณเหลานี้
ได แ ก การถู ก ออกจากงาน การหย า ร า ง การถู ก
ทารุณกรรมดานรางกายหรือจิตใจ การเจ็บปวยรุนแรง
หรือคุกคามตอชีวติ และการสูญเสียบุคคลอันเปนทีร่ กั
เปนตน (Pennebaker, 2013) ซึ่งความทุกขทรมาน
ดานจิตใจและอารมณนี้ จะสงผลใหเกิดการจำกัดหรือ
ลดทอนขีดความสามารถของบุคคลในการใชกระบวน
การทางความคิดที่จะจัดการกับเหตุการณนั้น ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังสงผลกระทบดานลบตอความ
ผาสุกทัง้ ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของผนู นั้
ตามมา (Pennebaker, 2013)
เทคนิ ค การเขี ย นเพื่ อ ระบายความรู สึ ก นึ ก คิ ด
เปนการทำงานที่ผสมผสานกันระหวางกระบวนการ
ทางความคิดกับอารมณเขาดวยกันกอนที่จะถูกแปล
ออกมาเปนตัวหนังสือ (Pennebaker, 2013) ดวยกลไก
การทำงานนี้ จะทำใหบุคคลผูที่กำลังประสบปญหา
รุนแรงไดปลดปลอยอารมณหรือความรูสึกตาง ๆ ที่
ตนมีจากเหตุการณที่กำลังเผชิญในขณะนั้น และขอดี
ของการเขี ย นในเรื่ อ งเดิ ม ซ้ำ ๆ หลายครั้ ง ยั ง ช ว ยให
บุคคลผนู นั้ เกิดการสะทอนความคิดของตนเองอยางตอ
เนือ่ ง เพราะผานการวิเคราะห ไตรตรอง และจัดระบบ
ความคิดของตนเองที่มีตอเหตุการณนั้นใหม กอนที่
จะสงผานมาเปนตัวหนังสือ ผลลัพธที่ไดจะทำใหเกิด
ความเขาใจในตนเอง เขาใจเหตุการณและเขาใจผลลัพธ
ของเหตุการณที่ตนกำลังเผชิญอยูมากยิ่งขึ้น อันจะนำ
ไปสกู ารปรับตัวหรือจัดการกับสถานการณทกี่ อ ใหเกิด
ความเครียด (Stressful event) หรือสถานการณทกี่ อ ให
เกิดความบอบช้ำทางจิตใจ (traumatic event) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (Pennebaker, 2013)
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การเขียนเพือ่ การระบายความรสู กึ นีม้ ปี ระโยชนอยางไร
หลักฐานเชิงประจักษจำนวนมากทีย่ นื ยันวาเทคนิค
การแสดงออกซึง่ ความคิดความรสู กึ โดยผานการเขียนนี้
เป น เครื่ อ งมื อ อั น ทรงพลั ง ในการเยี ย วยาผู ที่ กำลั ง
ประสบกับเหตุการณรนุ แรงทีก่ ระทบตอความรสู กึ ดาน
จิตใจ เพราะนอกจากจะทำใหบคุ คลสามารถปลดปลอย
อารมณ ห รื อ ความทุ ก ข ท รมานทางใจและสามารถ
ปรับตัวตอเหตุการณที่ตนเองกำลังเผชิญอยู ยังสงผลดี
ต อ สุ ข ภาพด า นร า งกายและจิ ต ใจของบุ ค คลผู นั้ น
(De Moore et al., 2002; Harrist, Carlozzi, McGovern,
& Harrist, 2007; Pennebaker, 2013; Meshberg-Cohen,
Svikis, & McMahon, 2014) สามารถสรุปได ดังนี้
1. สุขภาพดานรางกาย งานวิจยั จำนวนมากยืนยันวา
ผูที่ใชเทคนิคการเขียนเพื่อระบายความรูสึกในขณะที่
กำลังเผชิญกับปญหาที่กระทบความรูสึกและอารมณ
จะเกิดผลดานรางกายในทางบวกหลายประการ ดังเชน
การศึกษาของเพทรี บูท และเพนเนเบเกอร (Petrie,
Booth, & Pennebaker, 1998) ไดศกึ ษาผลของการเขียน
เพือ่ การระบายกับการเพิม่ ของอิมมูน Total lymphocytes
และ CD4 ในนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
แห ง หนึ่ ง ระหว า งก อ นและหลั ง การเขี ย นเพื่ อ การ
ระบายความรสู กึ นึกคิดในแตละวัน ผลการศึกษาพบวา
กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชการเขียนเพือ่ การระบายมีการเพิม่ ของ
ระดับ Total lymphocytes และ CD4 สูงขึ้นหลังจาก
เขียนในแตละวันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)
สอดคลองกับการศึกษากับการศึกษาของ เพทรี และ
คณะ (Petrie et al., 2004) ทีศ่ กึ ษาผลของการเขียนเพือ่
การระบายกับการเพิม่ ของ HIV viral load, CD4 และ
Lymphocytesในผตู ดิ เชือ้ เอดส จำนวน 37 คน โดยแบง
กลมุ ตัวอยางเปนสองกลมุ กลมุ ควบคุมใหเขียนเกีย่ วกับ
เรือ่ งทัว่ ไปในชีวติ ประจำวัน สวนกลมุ ทดลองใหเขียน
ระบายเกีย่ วกับโรคทีต่ นเปน โดยกลมุ ตัวอยางทัง้ สองกลมุ
เขียนอยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลา 4 วัน วันละ 30 นาที
และผูวิจัยทำการตรวจหา HIV viral laod, CD4 และ
Lymphocytes ทั้งกอนและหลังการเขียนเปนระยะ
ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคา viral load ลดลง
มีคา CD4 และ Lymphocytes สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p < .05) สวนสมิธ และคณะ (Smyth, Stone,
Hurewitz, & Kaell, 1999) ศึกษาผลของการเขียน
เพื่อการระบายความรูสึกกับการลดอาการหอบหืดใน
ผปู ว ยนอกทีม่ ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่
ในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ภายหลังกลมุ ตัวอยาง
เขียนระบายความรสู กึ นึกคิดอยางตอเนือ่ งทุกวัน พบวา
ปอดของกลุมตัวอยางทำหนาที่ดีขึ้น ในขณะที่กลุมที่
ไมไดเขียนเพื่อการระบายไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปอด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) นอรแมน
ลัมเลย ดูเลย และไดมอนด (Norman, Lumley, Dooley,
& Diamond, 2004) ไดศึกษาผลของการเขียนเพื่อ
ระบายความรู สึ ก นึ ก คิ ด ที่ มี ต อ การปวดสะโพก
แบบเรื้ อ รั ง ทำการศึ ก ษาในผู ห ญิ ง ที่ มี อ าการปวด
สะโพกเรื้อรัง จำนวน 48 คนโดยแบงกลุมตัวอยาง
เปนสองกลมุ กลมุ ทดลองใหเขียนระบายความรสู กึ นึก
คิดเกี่ยวกับอาการปวดของตน สวนกลุมควบคุมให
เขี ย นเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ที่ ทำให มี ค วามสุ ข โดยทั้ ง
สองกลมุ นีเ้ ขียนระบายความรสู กึ ตอเนือ่ งเปนระยะเวลา
3 วัน ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีระดับความ
เจ็บปวดลดลงกวากลมุ ควบคุมอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(P < .05) นอกจากนี้ ดี มอร และคณะ (De Moore et
al., 2002) ไดศึกษาผลของการเขียนเพื่อการระบาย
ความรูสึกที่มีตอคุณภาพและปริมาณการนอนหลับ
ในผูปวยมะเร็งในระยะลุกลาม โดยแบงกลุมตัวอยาง
เปนสองกลุมคือ กลุมทดลองใหใชวิธีเขียนเพื่อระบาย
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ที่ มี ต อ ความเจ็ บ ป ว ยของตนเอง
ส ว นกลุ ม ควบคุ ม ให เ ขี ย นเรื่ อ งทั่ ว ไป กลุ ม ตั ว อย า ง
ทัง้ สองเขียนทุกวันวันละ 15 นาที เปนระยะเวลา 4 วัน
ติดตอกัน ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชการเขียน
เพือ่ แสดงออกซึง่ ความรสู กึ นึกคิดมีคณ
ุ ภาพและปริมาณ
การนอนทีด่ กี วากลมุ ทีไ่ มไดใชการเขียนเพือ่ การระบาย
ความรสู กึ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05)
2. สุขภาพดานจิตใจ งานวิจยั หลายชิน้ ไดชใี้ หเห็น
ผลดีดานจิตใจของการใชเทคนิคการเขียนเพื่อระบาย
ความรสู กึ เชน ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ลด
ความซึมเศรา และเพิม่ ความสามารถในการเผชิญปญหา
ในผู ป ว ยหรื อ ญาติ ผู ป ว ย ดั ง เช น การศึ ก ษาผลของ
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การเขียนเพื่อระบายความรูสึกตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ในทุกดานของผปู ว ยมะเร็งเตานมในระยะแรกของ
คราฟ เดวิด และพอลสัน (Craft, Davis, & Paulson,
2013) งานวิจัยในครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางเปน 4 กลุม
ได แ ก กลุ ม ที่ ห นึ่ ง เป น กลุ ม ควบคุ ม ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า ง
ไมตอ งเขียนอะไร สวนสามกลมุ ทีเ่ หลือถูกเขียนระบาย
ความรูสึกเกี่ยวกับความเจ็บปวยของตนเองในหัวขอ
ทีแ่ ตกตางกัน ดังนีค้ อื กลมุ ทีส่ องใหเขียนเรือ่ ง “มะเร็ง
เตานมทีต่ นเองเผชิญอย”ู กลมุ ทีส่ ามเขียนหัวขอ “ความ
เจ็บปวดดานจิตใจที่ไดรับจากการเปนมะเร็งเตานม”
และกลุ ม ที่ สี่ เ ขี ย นหั ว ข อ “ความจริ ง เกี่ ย วกั บ มะเร็ ง
เตานม” ผลการศึกษาพบวา กลุมสอง กลุมสาม และ
กลมุ สีซ่ งึ่ ใชเทคนิคการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ นึกคิด
เกี่ ย วกั บ โรคที่ ต นเป น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ทุ ก ด า น
โดยเฉพาะดานจิตใจ และดีกวากลมุ ควบคุมอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) สอดคลองกับการศึกษาของเฮเวย
และวิลคสกีวิกซ (Hevey & Wilczkiewicz, 2014)
ที่ศึกษาผลของการใชเทคนิคการเขียนเพื่อการระบาย
ทีม่ ตี อ คุณภาพชีวติ ของผปู ว ยกลามเนือ้ หัวใจตาย จำนวน
120 ราย โดยแบ ง กลุ ม ตั ว อย า งออกเป น สองกลุ ม
กลมุ ทดลองไดใชเทคนิคการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ
เกีย่ วกับความเจ็บปวยของตนเอง ในขณะทีก่ ลมุ ควบคุม
ได เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ กิ จ วั ต รประจำวั น ทั่ ว ไปๆ โดยให
กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สองกลุ ม เขี ย นครั้ ง ละ 20 นาที เ ป น
ระยะเวลา 3 วั น และทำการวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งก อ นกั บ หลั ง
ทดลอง ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ใชเทคนิคการเขียน
เพื่อการระบายความรูสึกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) นอกจากนี้ เมชเบอรก โคเฮน
สวิกสิ และแมคมาฮอน (Meshberg-Cohen, Svikis, and
McMahon, 2014) ไดศึกษาผลของการใชการเขียน
เพื่ อ การระบายความรู สึ ก ต อ การลดภาวะซึ ม เศร า
(depression) ภาวะวิตกกังวล (anxiety) และภาวะเครียด
จากเหตุ ก ารณ ร า ยแรง (posttraumatic syndrome
disease) ในผูหญิงที่ติดสารเสพติด จำนวน 149 ราย
โดยเมชเบอร ก และคณะ ได แ บ ง กลุ ม ตั ว อย า งเป น
สองกลมุ คือ กลมุ ควบคุมทีไ่ ดรบั การเขียนเกีย่ วกับเรือ่ ง

ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน กับกลุมทดลองซึ่งไดเขียน
ระบายความรูสึกของตนเองที่มีตอการเจ็บปวยครั้งนี้
โดยทัง้ สองกลมุ ไดเขียนอยางตอเนือ่ งทุกวัน เปนระยะ
เวลา 4 วัน วันละ 20 นาที และผูวิจัยทำการประเมิน
ภาวะซึมเศรา ภาวะวิตกกังวล และภาวะเครียดจากเหตุการณ
รายแรงระหวางกอนและหลังทดลอง ผลการศึกษาพบวา
กลมุ ทดลองมีระดับภาวะซึมเศรา ความวิตกกังวล และ
ภาวะเครี ย ดจากเหตุ ก ารณ ร า ยแรงลดลงอย า งมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุม (p < .05)
นอกจากนี้ ผเู ขียนไดมปี ระสบการณการนำเทคนิค
การแสดงออกซึง่ ความรสู กึ นึกคิดโดยการเขียนนี้ ไปใช
เพิ่ ม ความสามารถในการเผชิ ญ ป ญ หาของสมาชิ ก
ในครอบครัวของผปู ว ยทีอ่ ยใู นภาวะโคมา ณ หอผปู ว ย
วิกฤตแหงหนึ่ง โดยแบงกลุมตัวอยางเปนสองกลุมคือ
กลมุ ควบคุมซึง่ เปนกลมุ ทีไ่ มเขียนอะไร สวนกลมุ ทดลอง
ได ใ ช เ ทคนิ ค การเขี ย นเพื่ อ ระบายความรู สึ ก นึ ก คิ ด
ทีต่ นเองมีจากการทีบ่ คุ คลอันเปนทีร่ กั อยใู นภาวะโคมา
โดยกำหนดใหกลุมทดลองเขียนติดตอกันเปนระยะ
เวลา 3 วัน วันละ 15 นาที และประเมินความสามารถ
ในการเผชิญปญหาระหวางกอนและหลังการทดลอง
ผลการนำไปใชพบวา สมาชิกในครอบครัวผูปวยที่ได
ใชเทคนิคการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ นึกคิดนีม้ คี วาม
สามารถในการเผชิญปญหาจากการที่บุคคลอันเปน
ทีอ่ ยใู นภาวะวิกฤตจากอาการโคมา ไดดกี วาญาติผปู ว ย
ทีไ่ มไดใชเทคนิคการเขียนนี้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p < .05) (Piyakong, 2014) งานวิจยั ทีก่ ลาวมาในขาง
ตน สะทอนใหเห็นถึงประโยชนของการแสดงออก
ซึง่ ความรสู กึ นึกคิดเกีย่ วกับเหตุการณทกี่ ระทบตอจิตใจ
โดยผานการเขียนอยางตอเนือ่ ง กลาวคือ นอกจากจะทำ
ใหเกิดการปลดปลอยของอารมณแลว ยังชวยสงผลดี
ทั้งดานรางกายและจิตใจตอผูนั้น ดังนั้นการนำเทคนิค
การเขียนนีม้ าใชในญาติผปู ว ยวิกฤต นาจะเปนหนทาง
หนึง่ ทีจ่ ะชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล หรือความ
ทุกขใจตางๆ เมือ่ บุคคลอันเปนทีร่ กั อยใู นภาวะเจ็บปวย
วิกฤต รวมทั้งชวยใหสามารถเผชิญหรือปรับตัวตอ
สถานการณทรี่ นุ แรงจากการทีบ่ คุ คลอันเปนทีร่ กั อยใู น
ภาวะเจ็บปวยวิกฤตไดเพิ่มมากขึ้น
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การประยุกตใชเทคนิคการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึก
คิดโดยการเขียนในญาติผูปวยวิกฤต
การชวยใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยวิกฤต
ที่ยังไมสามารถเผชิญกับสถานการณที่กอใหเกิดความ
เครียดหรือความบอบช้ำทางจิตใจจากการที่มีสมาชิก
ในครอบครัวเจ็บปวยรุนแรง โดยการใหญาติไดระบาย
ออกถึ ง ความคิ ด และความรู สึ ก ที่ ต นเองมี จ ากการที่
บุคคลที่ตนรักตองเจ็บปวยวิกฤต โดยผานการเขียน
อยางตอเนื่องนั้น พยาบาลสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
งายๆ ดังนี้
1. อธิบายใหสมาชิกในครอบครัวของผปู ว ยเขาใจ
ถึงเหตุผลหรือประโยชนที่ไดจากการเขียนวาจะเปน
ประโยชน ต อ ตนเองในแง ข องการได ร ะบายหรื อ
ปลดปลอยความรสู กึ ทุกขใจจากความเจ็บปวยรุนแรงของ
บุคคลทีต่ นรัก ซึง่ จะทำใหตนเองรสู กึ ดีขนึ้ และยังอาจ
ช ว ยทำให เ ข า ใจสถานการณ แ ละสามารถเผชิ ญ กั บ
ปญหานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสมาชิก
ในครอบครั ว ของผู ป ว ยยิ น ดี ที่ จ ะเขี ย น จึ ง แนะนำ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
2. จั ด เตรี ย มสถานที่ ที่ เ งี ย บสงบ เป น ส ว นตั ว
ไมพลุกพลาน เพื่ อ ไม ใ ห มี เ สี ย งดั ง รบกวนสมาชิ ก
ในครอบครัวของผูปวยในขณะเขียน อาจเปนสถานที่
ในหอผปู ว ยหรือขางๆ หอผปู ว ยก็ได
3. จัดเตรียมปากกาหรือดินสอแลวแตวาสมาชิก
ในครอบครั ว ของผู ป ว ยชอบใช สิ่ ง ใดเขี ย น รวมทั้ ง
เตรียมกระดาษใหเพียงพอสำหรับใหเขียนในแตละวัน
4. เตรี ย มคำชี้ แ จงในการเขี ย นไว ใ ห ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวอาน เพือ่ ใหเกิดความเขาใจกอนทีจ่ ะเขียน ใน
ที่นี้ขอเสนอตัวอยางคำชี้แจงที่ผูเขียนไดนำไปใชกับ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ของผู ป ว ยที่ อ ยู ใ นภาวะโคม า
ซึ่งประยุกตมาจากคำชี้แจงในการเขียนของ เพนเนเบ
เกอร (Pennebaker, 2013) ดังนี้
คำชี้แจงในการเขียน
‘ขอใหทา นแสดงความคิดหรือความรสู กึ ของทาน
ทีม่ ตี อ การเจ็บปวยของคนทีท่ า นรักทีก่ ำลังอยใู นอาการ
โคมา ดวยการเขียนเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดที่ทานมี

ลงในกระดาษทีใ่ ห โดยใชเวลาเขียน 15 นาทีตอ วัน และ
เขียนเปนระยะเวลา 4 วันติดตอกัน โดยขอใหทาน
ชวยอธิบายวา ทานกำลังคิดอยางไรตอความเจ็บปวย
ของบุคคลอันเปนที่รักของทานซึ่งกำลังอยูในอาการ
โคมา ทานกำลังรสู กึ กับเหตุการณนอี้ ยางไร และการที่
คนทีท่ า นรักอยใู นอาการโคมานีก้ ำลังสงผลกระทบตอ
ท า นอย า งไร รวมทั้ ง ท า นจั ด การหรื อ จะจั ด การกั บ
ผลกระทบนั้นอยางไร
ทานสามารถแสดงออกถึงความคิดและความรูสึก
ของท า นต อ คำถามเหล า นี้ ไ ด อ ย า งอิ ส ระตามความ
เปนจริง โดยเมือ่ ทานเริม่ เขียน ขอใหทา นเขียนไปเรือ่ ยๆ
โดยใชเวลา 15 นาที ถาทานเขียนเสร็จกอนเวลาที่
กำหนด ขอใหทา นทบทวนสิง่ ทีท่ า นไดเขียนไปจนกวา
จะหมดเวลา ทัง้ นีท้ า นสามารถเขียนไดโดยไมตอ งกังวล
เรื่องรูปแบบการเขียน การสะกดคำ หรือความถูกตอง
ของตัวอักษร และขอใหทา นไววางใจวาสิง่ ทีท่ า นเขียน
ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับ และจะไมมีผูใด
ไดอา นขอความทีท่ า นเขียน นอกจากทานจะยินยอม’
คำชี้แจงนี้จะทำใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
เขาใจมากขึ้น วาจะเขียนอะไรและเขียนอยางไร ทั้งนี้
พยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนคำชี้แจงใหเหมาะสมกับ
การนำไปใชในแตละสถานการณได
5. จัดเตรียมกลองหรืออุปกรณสำหรับเก็บกระดาษ
ที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยเขียนภายหลังสิ้นสุด
การเขียน
6. ใหสมาชิกในครอบครัวของผูปวยเขียนอยาง
ตอเนือ่ ง 3-4 วัน ครัง้ ละ 15 นาที ในสถานทีท่ จี่ ดั ให
เมื่อสมาชิกในครอบครัวของผูปวยยินดีที่จะเขียน
และพรอมทีจ่ ะเขียนแลว ปลอยใหสมาชิกในครอบครัว
ของผปู ว ยเขียนในหองทีเ่ ตรียมไวเพียงลำพัง เมือ่ ถึงเวลา
จึงเก็บกระดาษที่เขียน หรือใหญาติผูปวยใสกลองที่
เตรียมไว
อยางไรก็ตามการใชเทคนิคการระบายความรูสึก
โดยผานการเขียนนี้ ไมเหมาะทีจ่ ะนำไปประยุกตใชกบั
ผทู ไี่ มชอบเขียนหรือไมสามารถเขียนหนังสือไดเพราะ
นอกจากจะไมไดเนือ้ หาแลว อาจเปนการเพิม่ ความเครียด
หรือความทุกขใจใหกับผูนั้นเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้
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เพนเนเบเกอร (Pennebaker, 2013) จึงแนะนำวาผูที่
ไมสามารถเขียนหรือไมชอบการเขียน สามารถใช
การพูดแทนการเขียนได แตเพนเนเบเกอร (Pennebaker,
2013) มองวาการพูดจะมีประสิทธิภาพไมดีเทาการ
เขียนถาตองพูดใหคนอื่นฟง เพราะอาจเปนการยาก
ที่จะยอมพูดกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องที่รุนแรงตอ
ความรสู กึ ทีต่ นมี นอกจากนี้ ผทู จี่ ะนำเทคนิคการเขียนนี้
ไปใช สามารถปรับระยะเวลาในการเขียนได ซึง่ สามารถ
ปรับเปลีย่ นไดจาก 3 วันติดตอกัน เปน 4 วัน หรือจะให
เขียนเปนสัปดาหกไ็ ด (Pennebaker, 2013)
เนื้อหาที่เขียนกับประโยชนทางการพยาบาล
ตัวอยางเรื่องราวที่ญาติผูปวยรายหนึ่งไดเขียนไว
เพื่อระบายความรูสึกนึกคิดของตนเองที่มีตอบุคคล
อันเปนที่รัก ณ หอผูปวยวิกฤตแหงหนึ่ง โดยเขียน
ติดตอกัน 3 วัน วันละครัง้ ครัง้ ละ 15 นาที มีเนือ้ หา ดังนี้
วันที่ 1 ของการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ
“ยอมรับวาเครียด ผมอยากใหพอ ของผมไดพกั ผอน
ไมอยากใหทรมาน อยากใหปลอยวางเรือ่ งตางๆ ผมทน
ไมไดเมือ่ เห็นพอของผมมีอาการทีเ่ จ็บปวด แตไมสามารถ
บอกไดวารูสึกอยางไร อยากใหพอหลับอยางสบาย
ไม ต อ งห ว งอะไร ไม อ ยากให ท า นเจ็ บ ปวด เพราะ
ผมสงสารทานมาก และผมก็พยายามพูดกับพอวาให
หลับใหสบายไมตองหวงผมกับนอง ซึ่งผมและนอง
และญาติไดคยุ เรือ่ งนีก้ นั มาแลวเพราะผมมีประสบการณ
กับแมของผมมากอน ทำใหผมรูสึกวา ชีวิตตองมีเกิด
แก เจ็บ ตาย ตองใหกำลังใจซึง่ กันและกันในเวลานี”้
วันที่ 2 ของการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ
“วันนี้ยังเครียดบางแตความรูสึกในตอนนี้ทำใจ
ไดบา งแลว อยากใหพอ หลับใหสบาย ไมทรมาน วันนี้
ไดถามคุณหมอคุณพยาบาล ใหคำตอบที่ชัดเจนดีใน
เรือ่ งการรักษา แลวผมก็เขาใจ มนุษยเราเกิด แก เจ็บ ตาย
เปนเรือ่ งธรรมชาติ กำลังใจเปนสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในเวลานี้
และเขาใจในแนวทางการรักษาดี”
วันที่ 3 ของการเขียนเพือ่ ระบายความรสู กึ นึกคิด
“เมื่อวานผมและนองชายไดมีโอกาสทำสังฆทาน
ใหคณ
ุ พอ ทำใหมคี วามรสู กึ ผอนคลาย ทำใหรสู กึ สบายใจ

ขึน้ บาง ไดฟง พยาบาลอธิบายอาการของพอ การรักษา
ได แ ลกเปลี่ ย นความรู ว า อาการของพ อ เป น อย า งไร
ซึ่ ง ผมก็ เ ข า ใจดี และสามารถวางแผนต อ ไปได
อยากขอบคุณคุณหมอ คุณพยาบาลทุกๆ คนที่นี่ที่ให
ความเปนกันเองไดดมี ากๆ ทำใหญาติๆ สบายใจดีครับ”
จากตัวอยางการเขียนเพื่อระบายความรูสึกขางตน
สามารถสะทอนความคิดและความรูสึกหรือสภาวะ
อารมณที่ญาติมีตอบุคคลอันเปนที่รักไดเปนอยางดี
วามีความเครียด ความกังวล หรือความทุกขมากนอย
เพียงใด และยังบงบอกความตองการของญาติที่จะให
ผปู ว ยไดจากไปอยางสงบ นอกจากนีก้ ารเขียนทีต่ อ เนือ่ ง
ยังทำใหเห็นการเปลีย่ นแปลงของความรสู กึ นึกคิดของ
ญาติในทิศทางทีด่ ขี นึ้ แมวา อาการของผปู ว ยยังคงอยใู น
ภาวะรุนแรงและคุกคามตอชีวิตก็ตาม อาจกลาวไดวา
การใหญาติไดเขียนเพื่อระบายความรูสึกอยางตอเนื่อง
นอกจากจะชวยใหญาติไดปลดปลอยความรูสึกและ
อารมณของตนเองออกมา เชน ความเครียด ความกังวล
หรือความทุกขใจตางๆ ยังสามารถทำใหญาติเกิดความ
เขาใจในตัวเองมากขึน้ เกิดการเขาใจสถานการณทกี่ ำลัง
เผชิ ญ ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น และยอมรั บ กั บ ความเจ็ บ ป ว ยของ
บุ ค คลที่ ต นรั ก นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยให ญ าติ ข องผู ป ว ย
สามารถคนหาหนทางเผชิญกับความทุกขน้ันไดใน
ที่สุด ดังตัวอยางขางตนซึ่งใชวิธีเผชิญปญหาในมิติจิต
วิญญาณดวยการทำสังฆทานใหกบั บุคคลทีต่ นรัก และ
การพูดคุยกับบุคลากรสุขภาพเพือ่ รับรอู าการและความ
กาวหนาของโรคของผปู ว ย ดังนัน้ เนือ้ หาทีถ่ กู ถายทอด
ออกมาเปนขอความหรือตัวหนังสือ นับเปนขอมูลที่มี
คุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอพยาบาลผูดูแล
ผูปวยวิกฤตและญาติ เพราะนอกจากจะทำใหพยาบาล
รับรสู ภาวะอารมณของสมาชิกในครอบครัวของผปู ว ย
วิกฤตแลว ยังทำใหพยาบาลสามารถรับรถู งึ ปญหาหรือ
ความตองการของสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี
ซึง่ จะทำใหพยาบาลผดู แู ลสามารถวางแผนทีจ่ ะตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัว
ของผปู ว ยไดตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และทันเวลา
การนำเทคนิคการเขียนเพื่อระบายความรูสึกไปใชกับ
ญาติผูปวยวิกฤต จึงนาจะเปนกิจกรรมการพยาบาลที่
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นาสนใจ สำคัญ และมีประโยชนอยางยิง่ กิจกรรมหนึง่
สำหรับพยาบาลในหอผูปวยวิกฤต เพราะเปนวิธีการที่
ใชไดงาย ประหยัด ประสิทธิภาพสูง และพยาบาล
สามารถกระทำไดในบทบาทอิสระภายใตขอบเขตของ
การพยาบาลผปู ว ยวิกฤตทีเ่ นนครอบครัวเปนศูนยกลาง
ดวยเหตุนี้ การทราบขอมูลที่ญาติของผูปวยเขียนจึงมี
ความหมายตอพยาบาลและมีประโยชนตอญาติผูปวย
เปนอยางยิ่ง จึงเปนสิ่งจำเปนที่พยาบาลผูที่นำเทคนิค
การเขียนเพื่อระบายความรูสึกอยางตอเนื่องนี้ไปใช
ควรรับรูขอมูลที่ญาติผูปวยเขียน ดังนั้นพยาบาลควร
ขออนุญาตสมาชิกในครอบครัวของผปู ว ยทีเ่ ปนผเู ขียน
เมือ่ ตองการอานขอความในกระดาษ พรอมทัง้ อธิบาย
เหตุผลใหทราบวาทำไมตองการทราบถึงสิ่งที่สมาชิก
ในครอบครัวระบายผานการเขียน และขอมูลตางๆ นัน้
จะมีประโยชนตอญาติและผูปวยอยางไร
บทสรุป
การเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวไมวา จะรุนแรง
หรือไม ยอมสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได
หากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถเผชิญกับความ
เจ็บปวยของบุคคลอันเปนทีร่ กั ได นอกจากจะสงผลตอ
บุคคลผูนั้นโดยตรง ยังสงผลตอการฟนหายของผูปวย
ตามมา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตจึงไม
เพียงแตมีบทบาทสำคัญในการดูแลผูปวยที่เจ็บปวย
รุนแรงเทานั้น แตตองหาหนทางชวยสมาชิกในครอบ
ครัวใหสามารถเผชิญกับความเจ็บปวยของคนที่ตนรัก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทคนิคการเขียนเพื่อ
ระบายความรสู กึ เปนเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการ
ชวยใหผูที่กำลังประสบปญหารุนแรงที่สงผลกระทบ
ตอจิตใจของบุคคลผนู นั้ สามารถเผชิญกับปญหานัน้ ๆ
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นาจะเปนเทคนิคหรือวิธกี าร
หนึ่ ง ที่ พ ยาบาลสามารถนำมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ เยี ย ว
ยาความทุกขทรมานดานจิตใจของสมาชิกในครอบครัว
ของผปู ว ยทีเ่ จ็บปวยรุนแรงและคุกคามตอชีวติ ใหสามารถ
เผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ป ว ยของคนที่ ต นรั ก ได อ ย า ง
เหมาะสมและทันเวลา
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