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การพยาบาลบุคคลท่ีมีความเครียดสูง
Nursing Intervention for High Stress Person

สุวรรณา  อนุสันติ, ค.ด.*
Suwanna Anusanti, Ph.D.

บทคัดยอ
ความเครียดเปนภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคน แตถามีความเครียดสูงเกินไป จะสงผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ 

และความเปนอยูในครอบครัวและสังคมของบุคคลนั้น ท้ังนี้เพราะความเครียดเปนปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ

ท่ีตอบสนองตอสิ่งเราท่ีมาคุกคามบุคคล ทําใหบุคคลจําเปนตองพยายามปรับตัวเพ่ือรักษาความสมดุลของรางกาย

และจิตใจไว หากการปรับตัวไมสําเร็จ ความเครียดจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงมีความเครียดระดับสูง ซึ่งเปนความกดดัน

ท่ีเกินกวาธรรมดาท่ีบุคคลจะรับได และสงผลเสียตอตนเอง ท่ีอาจทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคท่ีรุนแรงหรือ

เสยีชวีติจากการทํารายตนเอง พยาบาลในฐานะทีเ่ปนบคุคลหนึง่ท่ีสาํคัญในทมีสขุภาพ ซึง่ใกลชดิผูปวยและมบีทบาทใน

การชวยเหลือบุคคลท่ีมีความเครียดสูงใหสามารถปรับตัว เผชิญกับสิ่งเราท่ีทําใหเกิดความเครียดได ลดแรงกดดันและ

ลดความเครียดลง เพ่ือใหสภาวะทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว และสามารถอยูในสังคม

ไดอยางปกติสุข การใหการพยาบาลบุคคลท่ีมีความเครียดสูงจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีพยาบาลตองใหการชวยเหลืออยางรีบ

ดวน เพ่ือปองกันผลกระทบของความเครียด โดยพยาบาลตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดใหถองแท ไมวาชนิด 

สาเหตุ ระดับ อาการและอาการแสดงของความเครียด การประเมินความเครียด และวิธีการลดความเครียด  เพ่ือใหการ

พยาบาลแกบคุคลทีม่คีวามเครียดสงูตามกระบวนการพยาบาล โดยเริม่ตัง้แตการประเมนิปญหาไดถกูตองและครอบคลมุ

ถึงปจจัยเสี่ยงและสาเหตุท่ีแทจริงของความเครียด การวินิจฉัยการพยาบาล และการวางแผนการพยาบาลเพ่ือกําหนด

แนวทางการชวยเหลือบุคคลอยางเปนขั้นตอน การใหการพยาบาลตามแผนท่ีวางไวไดอยางถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว 

และสอดคลองกับธรรมชาติของบุคคล ตลอดจนประเมินผลการใหการพยาบาลเปนระยะใหสอดคลองกับเปาหมาย

ท่ีต้ังไว ในอันที่จะใหเขาสามารถเผชิญกับสิ่งคุกคามไดอยางดีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข

คําสําคัญ: ความเครียด ความเครียดระดับสูง การพยาบาล

Abstract
Nowadays, stress will affect everyone. An exceedingly high stress can affect people through 

physical, mind, emotional as well as family and social’s well-being. Moreover, stress is the consequence 

of reactions from the stimulus, and it will affect people physically and emotionally. Hence, people 

* ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยส
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should attempt to adapt themselves to balance their stress. If the adaptation is not achievable, the 

stress level will grow higher and higher until in exceeds the acceptable level to the person. So, it 

will lead them to sickness by disease or suicidality. A nurse as one of the importance health team 

who is close to their patients, can provide support to control person’s stress such as emotional, 

physical and mind. The goal is to lead them back to a normal living lifestyle. Accordingly, nursing 

intervention for high stress person need abruptly to be considering such as types, cause, level, sign 

and symptoms of stress, stress assessment, and method of reducing stress.  Besides, the nursing 

intervention will begin with nursing assessment accurately. Moreover, the risk factors and the real 

factor will be included in the analysis method.  Furthermore, the nursing diagnosis and planning of 

nursing intervention will apply on stress person in order to provide support systematically. An

appropriate, effective, timely nursing as well as consistent with person’s nature, will lead to person’s 

good well-being. Moreover, evaluation of treatment periodically and consistent with the goal will 

ensure person’s ability to face with problematic and able to live happily within the society.

Keywords: stress, high stress, nursing intervention  

บทนํา
ความเครียดเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ซึ่งเปน

ความไมสุขสบายที่เกิดรวมกับการเปล่ียนแปลงทาง

ชวีเคมี การเปลีย่นแปลงของรางกาย และการเปลีย่นแปลง

ของพฤติกรรม เม่ือเผชญิกับปญหาตางๆ หรือสิง่ท่ีมากดดัน

หรือคุกคาม และกอใหเกิดความไมสมดุลทั้งรางกาย

จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล รวมถึง

พัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจของบุคคล ท่ีทําให

บุคคลรูสึกไมสบายใจ คับของใจ ถูกบีบคั้น หรือกดดัน

จนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ สับสน โกรธหรือเสียใจ

ซึ่งเปนปฏิกิริยาของรางกายท่ีตอบโตตอสภาพแวดลอม

ท่ีมากดดันหรือคุกคาม ซึ่งไดแก สิ่งแวดลอมในสังคม

ในการทํางาน ในธรรมชาติ และ/หรือเหตุการณตางๆ

ในชวีติ (อรพรรณ ลอืบญุธวัชชยั, 2545; กรมสุขภาพจิต, 

2541; Psychology Help Center, 2015a) ถาบุคคลไม

สามารถปรบัตวัหรือจดัการกับสภาพแวดลอมทีม่าคุกคาม

ไดดีพอ ก็จะทําใหเกิดความเครียด 

ความเครียดนัน้ดเูหมอืนวาเปนเรือ่งธรรมดาทีเ่กิด

ขึน้ไดกบับคุคลท่ัวไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชพี และดเูหมือน

ไมรุนแรง แตในขณะเดียวกันความเครียดเองก็เปนตัว

ปญหาในชวีติของบคุคลท่ีพบไดบอยมาก  โดยความเครียด

ท่ีเปนอันตราย คือ ความเครียดระดับสูงที่คงอยูเปนเวลา

นาน จะสงผลกระทบตอ 1) บุคคล ในดานสุขภาพ การ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน สัมพันธภาพกับบุคคล

อื่น การใชชีวิตอยูในสังคม และอาจถึงกับชีวิตไดจากการ

ฆาตัวตาย 2) ครอบครัว ทําใหเกิดความขัดแยง ความ

แตกแยก หรือความไมสงบสุขในครอบครัว 3) หนวยงาน 

ทําให  เ กิดความขัดแย งของบุคลากรในหน วยงาน 

ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน

ลดลง 4) ชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความไมสงบสุข

ในชมุชนและสงัคม สิง่ทีก่ลาวมาน้ีเปนผลจากความเครียด

ท่ีคนทั่วไปเห็นวาธรรมดาๆ และไมใหความสนใจหรือ

เอาใจใสท่ีจะแกไข จนกระทัง่ความเครียดนัน้สะสมและเพิม่

ระดับความรุนแรงมากข้ึนจนถึงระดับสูง ตลอดจนอาจสง
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ผลใหเกิดภาวะวิกฤตจากความเครียดทีแ่กไขยาก และอาจ

นํามาซ่ึงการสูญเสียทรัพยสิน งาน หรือแมกระท่ังชีวิตของ

บุคคลท่ีเครียดหรือบุคคลอื่นได

ความเครียดสงผลทั้งดานดีและดานไมดี โดยดาน

ด ีจะเปนประโยชนตอบคุคลนัน้ ถามีความเครียดระดบัเลก็

นอยหรือปกติ เพราะทําใหบุคคลนั้นมีการเตรียมตัวท่ีดีตอ

การเผชญิสิง่ตางๆ โดยความเครียดจะเปนแรงขบัและพลงั

ผลักดันที่ชวยใหบุคคลผานบางสถานการณไปไดดวยดี 

ดวยการทําใหบุคคลลุกข้ึนมาเผชิญกับสิ่งแวดลอมท่ีมา

คกุคาม ปรบัตวั และเอาชนะกบัสิง่ทีเ่กิดขึน้จนประสบความ

สาํเร็จ สวนดานไมด ีจะทาํใหเกิดโทษ ถามีความเครียดสงู

ขึ้นโดยเฉพาะในระดับท่ีรุนแรง โดยรางกายจะมีการ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเกิดความเตรียม

พรอมที่จะ “สู” หรือ “หนี” อันนํามาสูปญหาสุขภาพท้ัง

รางกาย จิตใจ และอารมณ ตลอดจนปญหาสังคมได โดย

ความเครียดท่ีสูงหรือความเครียดเร้ือรังสามารถสงผล

ตอสุขภาพท่ีรุนแรงได โดยมีผลตอระบบภูมิตานทาน

(immune system) ระบบหัวใจและหลอดเลือด

(cardiovascular system) ระบบประสาทของตอมใตสมอง

ท่ีเรียกวา “นวิโรเอนโดไครน (neuroendocrine system)” 

และระบบประสาทสวนกลาง (central nervous systems) 

(Psychology help center, 2015a) ท่ีกอใหเกิดอาการ

วิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ความดัน

โลหติสงู ระบบภมูคิุมกนัออนแอ เจ็บปวยดวยโรคตางๆ ได

งาย อารมณไมดี เปนทุกข หมนหมอง ทํางานผิดพลาด/

ไมประสบความสําเร็จ ตลอดจนอาจมีปญหาสุขภาพจิต 

และ/หรอืไมสามารถดาํรงชวีติอยูในสงัคมไดอยางปกตสิขุ 

เปนตน

ความเครียดท่ีเกิดข้ึนถาไมไดรับการแกไข ก็จะ

ทําใหบคุคลนัน้ๆ มคีวามเครียดในระดบัท่ีสงูขึน้จนถงึระดบั

ท่ีรนุแรงได ซึง่ถายังไมไดรบัการแกไขอกี ก็จะสงผลกระทบ

ตอบุคคล โดยบุคคลจะมีอาการแสดงออกทางรางกาย 

จิตใจ และอารมณ เชน หงุดหงิด กาวราว กินไมไดนอน

ไมหลับ ขัดแยงกับบุคคลรอบขาง  ความคิดสรางสรรค

นอยลง เบื่อหนาย ไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ี มี

ทัศนคติดานลบตอบุคคล หนวยงาน และสังคม เปนตน 

ทายสุดอาจมีปญหาดานสุขภาพจิต ไดแก ซึมเศรา ทอแท 

รูสึกตนเองดอยคุณคา และไมสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน

สังคมได บางรายอาจทํารายตนเองหรือฆาตัวตาย จาก

ขอมูลสถิติการฆาตัวตายของกรมสุขภาพจิตในป 2553-

2555  พบวา มผีูท่ีฆาตัวตายท้ังสิน้ 3,761 คน 3,873 คน 

และ 3,985 ราย ตามลําดับ โดยในป 2555 แบงเปนชาย 

3,055 ราย และหญงิ 930 ราย (ผูจดัการออนไลน, 2556) 

จะเห็นไดวา ตัวเลขการฆาตัวตายนั้นมีจํานวนสูงขึ้น

เร่ือยๆ ทุกป  

ฉะนั้น จึงจําเปนที่บุคคลที่มีความเครียดจะตอง

จดัการกับความเครียดทีเ่กิดขึน้ของตนกอนทีจ่ะบานปลาย 

ท้ังนี้บุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิด และบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสขุ โดยเฉพาะพยาบาลท่ีอยูใกล

ชิดผูปวยท่ีมารับบริการในสถานพยาบาลตางๆ ไมวาใน

ระดบัใด ตองใหความสนใจในการรวมกนัแกไขความเครียด

ของบุคคลนั้นต้ังแตตนกอนที่ความเครียดจะเพิ่มระดับสูง

ขึ้น โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความเครียดระดับสูงท่ีถือวาเปน

ระดับท่ีรุนแรง ซึ่งตองรีบจัดการหรือแกไขความเครียดนั้น

อยางรีบดวน เพ่ือใหความเครียดลดลงกอนเขาสูภาวะ

วิกฤตจากความเครียด ท้ังนี้การชวยเหลือบุคคลที่มี

ความเครียดระดบัสงูน้ัน พยาบาลท่ีใหการชวยเหลอืจะตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความเครียดแตละชนิดและแตละ

ระดับวาเปนอยางไร มีอาการและอาการแสดงอะไรบางท่ี

บงบอกวามีความเครียด มีปจจัยอะไรบางท่ีสงเสริมหรือ

ทําใหเกิดความเครียด และจะประเมินอยางไรท่ีจะทําให

ทราบวาบุคคลมีความเครยีดระดบัใด มาจากสาเหตุใด เพ่ือ

จะไดนํามาใชในการวางแผนการพยาบาลในการลดปจจัย

ดงักลาว และใหการชวยเหลอืเพ่ือใหบคุคลสามารถปรบัตวั

และรับมือกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแตละชนิด/แตละ

ระดับไดทันตอปญหาท่ีเกิดขึ้น 
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อาการและอาการแสดง
ความเครียดมีผลตอรางกาย ความคิด ความรูสึก 

และพฤติกรรมของบุคคลที่เครียด โดยจะแสดงออกมา

เปนอาการท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และ

พฤติกรรมท่ีบงบอกวาบุคคลนั้นเครียด อาการของความ

เครียดทั่วๆ ไปท่ีบุคคลแสดงออกในแตละดาน (Mayo 

clinic staff, 2013; กรมสุขภาพจิต, 2013) มีดังนี้

 1. ดานรางกาย เชน มกีารต่ืนตวั หวัใจเตนเรว็

หายใจเร็ว หายใจไมอิ่ม มึนงง ปวดศีรษะ ตึงหรือ

ปวดกลามเน้ือ เม่ือยลา เจ็บหนาอก เหนื่อยลา ออนเพลีย 

เบ่ืออาหาร ปวดทอง ทองไสปนปวน ทองเสีย และ/หรือ

ทองผูก คลื่นไสอาเจียน นอนไมหลับหรือนอนหลับยาก 

และ/หรือความตองการทางเพศเปล่ียนแปลง ฯลฯ และถา

มีความเครียดระดับสูงจะทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรงั เชน โรคความดันโลหติสงู โรคหวัใจ โรคอวน หรอื

โรคเบาหวาน ฯลฯ โดยแสดงอาการและอาการแสดงของ

โรคนั้นๆ ออกมาดวย

2. ดานอารมณและจติใจ เชน วติกกังวล วาวุน

ใจ หงุดหงิดงาย กระสับกระสาย ฟุงซาน โมโหงายหรือ

โกรธ กาวราว ขาดแรงจูงใจ เบ่ือ เซ็ง รูสึกเศราหรือซึม

เศรา อารมณแปรปรวนไปตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

รองไหงาย ทอแท มองโลกในแงราย รูสกึตนเองดอยคณุคา 

การตัดสินใจไมดี สมาธิสั้น ความจําไมดี ขี้ลืม ไมมีความ

คิดริเร่ิม ไมสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ และอาจมีความคิด

ทํารายตนเองได ฯลฯ ถามีความเครียดมากและเปนอยูนาน

ก็อาจทําใหเปนโรคซึมเศรารุนแรงถึงขั้นฆาตัวตายได  

 3. ดานพฤติกรรม เชน รับประทานอาหารมาก

เกินไป รับประทานอาหารนอยเกินไป หรือไมอยากอาหาร 

จนรางกายซูบผอม ไมมีเร่ียวแรง โกรธจัด ใชอารมณ

มากกวาเหตุผล ควบคุมอารมณไมอยูจนบนัดาลโทสะออก

มา (angry outbursts) สบูบหุร่ี ใชยา หรือดืม่แอลกอฮอล

ในทางที่ผิดที่ทําใหเกิดปญหา (drug or alcohol abuse) 

ทําใหติดยา บุหร่ี และ/หรือสุรา มีปญหาดานสัมพันธภาพ

กับบุคคลใกลชิดและบุคคลอื่น เปลี่ยนงานบอย และ/หรือ

แยกตัวจากสังคม (social withdrawal) ฯลฯ

อาการและอาการแสดงดังกลาวจึงเปนสิ่งที่จะบง

บอกถึงความเครียดของบุคคลไดเปนอยางดี และสามารถ

บอกไดวาความเครียดนัน้อยูในระดบัใด และชนดิใด ซึง่ถา

พยาบาลไดรับรูอาการเหลานี้ของผูปวยแตเร่ิมตน ก็จะ

ทําใหสามารถจัดการความเครียดนั้นๆ ของผูปวยไดอยาง

ทันทวงทีกอนที่จะรุนแรงขึ้น

ชนิดของความเครียด
 การจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น พยาบาลจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดของ

ความเครียด เพราะความเครียดแตละชนดิมลีกัษณะ อาการ 

ระยะเวลา และการบําบัดรักษาหรือวิธีจัดการความเครียด

เฉพาะในแตละชนิด นักจิตวิทยาไดแบงความเครียดออก

เปน 3 ชนดิ (Sincero, 2012; Psychology help center, 

2015a; Pattison professional counseling and

mediation center, 2014) คือ  

1. ความเครียดเฉียบพลัน (acute stress)  

เปนความเครียดที่พบโดยทั่วไป เกิดขึ้นทันทีในระยะเวลา

สัน้ในระยะเวลาหนึง่ เกิดจากความตองการและความกดดัน 

(demands and pressures) ท่ีเผชิญในแตละวันของ

บคุคล เชน ความกดดันที่เกิดขึ้นขณะทํางาน ขับรถ อยูใน

ท่ีเสยีงดงัมาก/แออัด/มอีากาศรอนหรอืเย็นจดั ภาวะท่ีหวิ

ขาว ตกใจ กลัวภยันตรายบางอยาง เชน กลัวสัตวเลื้อย

คลาน หรือกลัวเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้นใน

ขณะนั้น ฯลฯ ความกดดันนี้เกิดขึ้นโดยที่ไมรูตัว รางกาย

จะตอบสนองตอความเครียดนัน้ทนัท ีดวยการหลัง่ฮอรโมน

คอรติซอล (cortisol) และอะดรีนาลีน (adrenaline)

ออกมาในขณะเกิดความเครียด จะทําใหต่ืนเตน ความดัน

โลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ว เพ่ือเตรียมพรอมใหรางกาย

แข็งแรง และมีพลังงานพรอมท่ีจะ  “สู” หรือ “หนี” เชน 

กระโดดลงจากรถเมื่อถูกคนขับรถคุกคามหรือลวนลาม 
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วิ่งหนงี ูวิง่หนตํีารวจจับการพนัน ยกตูเย็นหนไีฟไหม หรือ

เม่ือถึงกําหนดเวลาสงงานแลว จะมีพลังมหาสารในการ

ทํางานในชวงเวลานั้น เพ่ือใหงานเสร็จอยางรวดเร็ว 

เปนตน เม่ือฮอรโมนนั้นไดถูกใชไปในการกระทําการ “สู” 

หรือ “หนี” ดังกลาว และความเครียดไดหายไป รางกาย

และฮอรโมนก็จะกลับสูสภาวะปกติเหมือนเดิม (Selye, 

1956) บุคคลจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย หมดเร่ียวแรง เพราะใช

พลังไปมากกับความเครียดนั้น แตถาอยูในภาวะท่ีทําให

เครียดในชวงนั้นเปนเวลานานหรือมากเกินไป ก็จะสะสม

และทําใหเกิดอาการทางรางกาย อารมณ และ/หรือจิตใจ

ได เชน วิตกกังวล โกรธ โมโหงาย ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว 

เหงื่อออกที่มือ มือเทาเย็น หายใจสั้น ความดันโลหิตสูง 

มนึศรีษะ ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดตึง/เม่ือยกลามเน้ือ แสบ

หนาอก ปวดทอง ทองไสปนปวน การขับถายมีปญหา ซึม

เศราเฉียบพลัน (acute periods of depression) ฯลฯ 

(Sincero, 2012; Psychology help center, 2015a;

ศุภลักษณ เข็มทอง, 2554) การจัดการความเครียด

ชนดินีโ้ดยการปรบัตวัและปรบัวถิกีารดําเนินชวีติใหสมดลุ

2. ความเครียดเฉียบพลันเปนชวงเวลา 

หรือความเครียดซ้ําๆ (episodic acute stress) 

เปนความเครียดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นซํ้าๆ บอยๆ ในชวง

เวลาหน่ึงไปสูชวงเวลาหน่ึง เปนความเครียดทีส่ะสมทีไ่มใช

ความเครียดเร้ือรัง แตเปนความเครียดที่เปนผลจากการที่

ตองทนหรือทุกขทรมานจากความเครียดเฉียบพลันบอยๆ 

หรืออาศัยอยูในสถานการณความวุนวาย/วิกฤต/ตองเรง

รบีในชวีติของแตละบคุคล และไมสามารถจัดการกับความ

ตองการและความกดดนัไดดวยตนเอง จะพบบอยในบคุคล

ท่ีมีบุคลิกภาพแบบเอ (Personality Type A) (Sincero, 

2012) ท่ีพยายามจะแขงขนัเพือ่ใหประสบความสาํเร็จมาก

ขึน้เรือ่ยๆ จงึกดดนัตวัเองมาก (ผูจดัการออนไลน, 2552; 

อมุาพร นลิทวิก, 2553) หรือบคุคลท่ีทําใหตนเองเปนทกุข 

และ/หรือมีความตองการท่ีไมไดอยูบนฐานความเปนจริง

และไมมีเหตุมีผล และพยายามท่ีจะไปใหถึงเปาหมายท่ีตน

ตองการ ก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความเครียดมากข้ึน 

ความเครียดชนิดนี้จะมีอาการทางร างกายที่พบใน

ความเครียดเฉยีบพลนัซึง่คงอยูนาน (เชน ปวดหวัท่ีเกิดจาก

ความตึงเครียดเปนประจาํ ไมเกรน ความดันโลหติสงู เจบ็

หนาอก ฯลฯ) โรคกลามเน้ือหวัใจขาดเลอืด (coronary 

heart diseases) หรือปญหาโรคหัวใจอื่นๆ และมีอาการ

ทางอารมณและจิตใจ (เชน โกรธงาย มีความวิตกกังวล 

มีความคิดไมตอเนื่อง ไมมีสมาธิ มีความเศราโศกทาง

อารมณ (emotional distress) มีอาการซึมเศราในระยะ

ยาวเปนพักๆ มีปญหาสัมพันธภาพกับคนอื่น มองสิ่งตางๆ 

ในแงลบหรอืมีพฤติกรรมในทางลบ เปนตน) ความเครียด

ชนดินี ้จะรกัษาตามระดบัของความเครยีด โดยทัว่ไปจะตอง

รักษาทางการแพทยและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเหมาะ

สม ซึ่งตองใชเวลาในการรักษาเปนเดือน (Psychology 

help center, 2015b; ศุภลักษณ เข็มทอง, 2554; Kelly 

& Associates, n.d.) และถาไมไดรบัการบําบัดรกัษาหรือ

แกไข จะทาํใหเกิดความเครียดเร้ือรงัตามมา

3. ความเครียดเรือ้รงั (chronic stress) เปน

ความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวัน ท่ีบุคคลตองเผชิญกับสิ่ง

คุกคามเปนเวลานานและดูเหมือนไมมีสิ้นสุด เป น

ความเครียดท่ีสะสมมานานโดยไมไดรับการแกไข หรือ

แกไขอยางไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ รางกายไม

สามารถตอบสนองหรือจัดการตอความเครียดนั้นได สิ่ง

คกุคามท่ีกดดันใหเกิดความเครียดชนดินี ้เชน การแตงงาน

ท่ีไมมีความสุข ประสบการณท่ีชอกชํ้าใจ (traumatic 

experiences) การทําอาชีพหรืองานที่ไมตองการทํา 

ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัวหรือตนเอง ครอบครัวทํา

หนาท่ีบกพรอง (dysfunctional families) ปญหา

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ปญหาการเรียนที่ไมเปนไป

อยางท่ีคาดหวังหรือตองทําใหไดอยางท่ีคาดหวัง ความ

เหงา/ขาดความรัก/ขาดคนเอาใจใส การเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง ปญหาทางการเมืองที่สงผลตอความเปนอยูของ

บคุคลและครอบครวั ฯลฯ เม่ือนานวนัเขา ความเครียดนัน้



36

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

34

กจ็ะสะสมเปนความเครยีดเร้ือรัง และจะคกุคามชวีติท้ังทาง

ดานรางกาย จติใจ และจติวิญญาณ ทําใหมปีญหาสุขภาพ

รนุแรง เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย โรคมะเร็ง 

โรคความดันโลหิตสูง ระบบภูมิคุมกันถูกกด มีบุตรยาก 

เรงกระบวนการความชรา และปญหาทางจิต (เชน ซมึเศรา 

และความผิดปกติท่ีเกิดหลังความสะเทือนใจ (post-

traumatic disorder) ฯลฯ) และอาจทําใหบุคคลตองใช

ความรุนแรง ฆาตัวตาย และทํารายตนเอง (สุพานี

สฤษฎวานิช 2552;  พนัส ธัญญะกิจไพศาล, 2555) 

อาการทางรางกายของความเครียดเรื้อรังที่พบท่ัวๆ ไป 

ไดแก ปากแหง หายใจลําบาก หัวใจเตนแรง ปวดทอง 

อาหารไมยอย ปวดหัว เบ่ืออาหาร เหง่ืออกมาก ปสสาวะ

บอย กลามเน้ือหดตัว โรคภูมิแพตัวเอง (autoimmune 

diseases) โรคผิวหนังอักเสบ (eczema) และอาการทาง

อารมณและจิตใจ เชน วิตกกังวล รูสึกไมปลอดภัย โมโห

ฉุนเฉียวงาย มีปญหาความตึงเครียด เบ่ือหนาย คิดกลับ

ไปกลับมา สมาธิสั้น นอนหลับยาก รูสึกเหนื่อยลา การรับ

รูแคบ รองไหงาย ซึมเศรา  ดื่มเหลาจัด การกระทํารุนแรง 

และอาจฆาตัวตาย ความเครียดชนดินีค้วรไดรบัการบําบัด

รักษาโดยแพทยและนักบําบัดในการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางจิตระยะยาว พฤติกรรมบําบัด และการใหคําปรึกษา

(Psychology help center, 2015b; Sincero, 2012)  

ดังนั้น ความเครียดทั้งสามชนิดนี้ จะมีอาการบาง

อยางเหมือนกนัและมคีวามรุนแรงของอาการตางกันขึน้อยู

กับชนิดของความเครียด ระดับของความเครียด ความ

สามารถในการเผชิญปญหาและการปรับตัว โดยทั่วไป

ความเครียดเรื้อรังจะมีความรุนแรงมากกวาความเครียด

ชนิดอื่น อาการและความรุนแรงของความเครียดในแตละ

ชนิดก็จะแตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่งถาสามารถจัดการ

ความเครียดไดแตแรกเร่ิม กจ็ะทาํใหความเครียดลดลง แต

ถาไมสามารถจัดการความเครียดไดอยางเหมาะสมหรือมี

ประสิทธิภาพ ก็จะทําใหความเครียดนั้นสะสมจนเปน

ความเครียดเรือ้รงั และอาจรนุแรงจนถงึขัน้เกดิภาวะวกิฤต

จากความเครียด ซึง่สงผลตอสขุภาพและชวีติของบคุคลนัน้

และบุคคลรอบขาง จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีพยาบาลตอง

ทําความเขาใจถึงความรูสึก อาการ และพฤติกรรมของ

บุคคลที่มีความเครียดในแตละชนิดเปนอยางดี เพ่ือนํามา

ใชในการประเมินความเครียดของบุคคล วินิจฉัยการ

พยาบาลและใหการพยาบาลไดถูกตอง และทันทวงที

ระดับของความเครียด
ระดับของความเครียดจะเปนตัวบงชี้ใหพยาบาล

ทราบถึงปญหาความเครียดของบุคคล และการใหการ

พยาบาลอยางไรจึงจะเหมาะสมกับบุคคลแตละคน โดย

กรมสุขภาพจิต (2541) ไดแบงความเครียดออกเปน 5 

ระดับ ดังนี้

1. ระดับความเครียดต่ํากวาเกณฑปกติ

อยางมาก เปนระดบัทีบ่คุคลอาจรูสกึถงึความพึงพอใจกบั

การดําเนินชีวิตท่ีเปนอยู โดยมีแรงกดดันหรือแรงจูงใจใน

การดําเนินชีวิตนอยกวาบุคคลอื่น

2. ระดับความเครียดเกณฑปกติ เปนระดับ

ท่ีบุคคลสามารถจัดการกับความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิต

ประจําวัน และสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ได

อยางเหมาะสม

3. ระดับความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย 

เปนระดับที่บุคคลมีความไมสบายใจอันเกิดจากปญหาใน

การดําเนินชวีติประจาํวัน หรอืมปีญหาอุปสรรคหรือขดัแยง

ท่ีอาจจะยังไมไดรับการคลี่คลายหรือแกไข ซึ่งถือวาเปน

ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวัน

4. ระดบัความเครียดสูงกวาปกตปิานกลาง 

เปนระดับที่บุคคลเร่ิมมีความรูสึกตึงเครียดในระดับคอน

ขางสูงและไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหา

ทางอารมณท่ีเกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤตการณ

ในชีวิต โดยอาจสังเกตไดจากอาการแสดงออกถึงการ

เปลีย่นแปลงทางดานรางกาย อารมณ ความคิด พฤติกรรม

การดําเนินชีวิต และสิ่งท่ีแสดงออกอาจจะเปนสัญญาณ
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เตือนขั้นตน วาบุคคลนั้นกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและ

ความขัดแยงตางๆ ท่ียังคงมีอยู ลักษณะอาการตางๆ จะ

เพ่ิมมากข้ึน ความเครียดระดบันีม้ผีลกระทบตอการทํางาน

และการดําเนินชีวิต

5. ระดับความเครียดสูงกวาเกณฑปกติ

มาก เปนระดบัท่ีบคุคลกําลงัตกอยูในความเครียดระดับสงู

และรุนแรง เปนภาวะที่กําลังเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิต

อยางรุนแรง หากปลอยใหความเครียดในระดบันีย้งัคงมีตอ

ไปโดยไมไดดาํเนนิการแกไขอยางเหมาะสมและถกูวธิ ีอาจ

นําไปสูความเจ็บปวยท่ีรุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและ

บุคคลใกลชิด

ดังนั้น จะเห็นไดวาความเครียดต้ังแตระดับสูงกวา

ปกติปานกลางข้ึนไป จะสงผลกระทบตอบุคคลในการ

ดําเนินชีวิต การทํางาน และสุขภาพ ถาไมไดรับการแกไข 

โดยเฉพาะความเครียดทีม่รีะดบัสงูกวาเกณฑปกติมาก จะ

ทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤตจากความเครียด ท่ีอาจ

ทําใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง หรือเส่ียงตอการทํารายผูอื่น

และตนเอง ซึ่งอาจสงผลตอการฆาตัวตายได ระดับ

ความเครียดจึงเปนสิ่งท่ีพยาบาล ผูบําบัด และผูเก่ียวของ

กบัผูปวยท่ีมคีวามเครียดตองใหความสนใจ และใหการชวย

เหลอืทันทวงทีในการลดความเครียด เพ่ือไมใหความเครียด

สะสมจนถึงขั้นรุนแรง 

สาเหตุของความเครียด
ความเครียดเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิด

จากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่หรือหลายสาเหตุรวมกัน ท้ังท่ีเปน

ปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล และบุคคลนั้นไม

สามารถจัดการกับปจจัยนั้นๆ ท่ีเปนสิ่งที่มาคุกคามหรือ

กดดันได (Smith, Segal, & Segal, 2015; Pattison 

professional counseling and mediation center, 

2014)  ดังนี้

1. ปจจัยภายในตัวบุคคล เปนสิง่ทีเ่กิดขึน้จาก

ตัวบุคคลเอง คือ สภาพรางกาย จิตใจและอารมณของ

บุคคลท่ีสงผลตอความเครียด โดยจากสภาพรางกาย เชน 

การพักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ความ

ออนลาของรางกายจากการทํางาน การสูญเสียสวนหนึ่ง

สวนใดของอวัยวะของรางกาย มีพัฒนาการดานรางกาย

ไมสมวัย ฯลฯ สวนสภาพจิตใจและอารมณ เชน ทัศนคติ 

ความเช่ือ คานิยม บุคลิกภาพ อุปนิสัยหรือวิถีการดําเนิน

ชีวิตท่ีไมเหมาะสม จริงจังมากเกินไป ขาดความยืดหยุน  

และ/หรือมองภาพเชิงลบ ฯลฯ 

2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล เปนสิ่งที่เกิดขึ้น

จากสิ่งแวดลอมของบุคคลท่ีสงเสริมหรือเขามาคุกคาม

บคุคลทัง้ทีต้ั่งใจและเกดิขึน้เองโดยไมไดต้ังใจ สิง่แวดลอม

เหลานี ้เชน 1) สภาพแวดลอมในครอบครวั ในการทํางาน 

และในสังคมท่ีสงผลตอวิถีชีวิตและความคิดของบุคคล 

ตลอดจนสัมพันธภาพของบุคคลกับบุคคลอื่น 2) สิ่ง

แวดลอมทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมี เชน อยูในที่

เสียงดังเกินไป มีอากาศรอนหรือเย็นจัด มีฝุนละออง ควัน 

ไอหรือฟมูจากโลหะหรอืสารละลาย มแีสงสวางจามากหรือ

นอยเกินไป ฯลฯ 3) เหตุการณท่ีไมสามารถคาดคิด เชน 

อบุติัเหตุ การสญูเสียคนรกั/สิง่ทีร่กั  การเปลีย่นแปลงชวีติ

อยางมากจากการแตงงาน กาํหนดการสงงานดวน ภัยพบิติั

ตางๆ ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย  สภาวะ

ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกต่ํา หรือ

ความไมปลอดภัยในทรัพยสิน เปนตน   

การประเมินความเครียด
การประเมินความเครียดของบุคคลวา มีความ

เครียดอยูในระดบัใดนัน้ เพ่ือจะไดนาํมาใชในการชวยเหลอื

บคุคลในการจดัการความเครียด โดยเครือ่งมอืทีใ่ชในการ

ประเมินความเครียดของบคุคลท่ีนยิมใชในประเทศไทย คอื 

แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 20 ขอ 

ของกรมสุขภาพจิต (2011) ซึ่งงายตอการนํามาใช โดย

ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคา

คะแนน 0-3 จากไมเคยเลย จนถึง เปนประจํา  โดยจะ
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สอบถามเกีย่วกบัอาการ พฤติกรรมหรอืความรูสกึท่ีบงบอก

วามีความเครียด เชน มปีญหาการนอนหลับ มอีาการหัวใจ

เตนแรง ปวดเกร็งกลามเน้ือ ปวดหัวขางเดียวหรือปวด

บริเวณขมับท้ัง 2 ขาง มีความรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ 

กระวนกระวาย ฯลฯ  โดยมเีกณฑการแปลผลการประเมิน

และวิเคราะหความเครียด แบงออกเปน 5 ระดับตาม

ค าคะแนนท่ีได จากการตอบแบบประเมินดังกล าว

(กรมสุขภาพจิต, 2011)  ดังนี้

1. ระดับคะแนน 0-5  หมายถึง มีความเครียด

อยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ โดยระดับคะแนนนี้

สามารถแปลผลได 3 นัย คือ ผูตอบอาจ 1) ตอบไมตรง

ตามความจริง 2) เขาใจคําถามคลาดเคล่ือน 3) เปนบคุคล

ท่ีขาดแรงจูงใจ  หรือมีชีวิตประจําวันซํ้าซากจําเจ นาเบ่ือ 

ปราศจากความต่ืนเตน

2. ระดับคะแนน 6-17 หมายถงึ มีความเครียด

อยูในเกณฑปกติ โดยบุคคลท่ีมีความเครียดในระดับนี้

สามารถจัดการกับความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน

และปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูสกึพึง

พอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก

3.  ระดับคะแนน  18-25  หมายถึ ง  มี

ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเลก็นอย เปน

ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวันและไมเปนผลเสีย

ตอการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลท่ีมีความเครียดในระดับนี้

อาจไมรูสึกตัววามีความเครียด หรืออาจรูสึกไดเล็กนอย

จากการเปล่ียนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึก และ

พฤติกรรม แตไมชัดเจน และยังพอทนได ความเครียดใน

ระดับนี้นั้น บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดไดโดย

การผอนคลายความเครียด แตอาจตองใชเวลาในการ

ปรับตัว 

4.  ระดับคะแนน  26-29  หมายถึ ง  มี

ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง 

โดยบุคคลที่มีความเครียดระดับนี้เร่ิมมีความตึงเครียดใน

ระดบัสงู และไดรบัความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหา

ทางอารมณท่ีเกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤตการณ

ในชีวิต ซึ่ งบุคคลท่ีตกอยู  ในภาวะนี้ จะจัดการกับ

ความเครียดของตนดวยความลําบาก และถาไมสามารถ

แกไขได จะเพ่ิมความรุนแรงขึ้น และมีผลกระทบตอการ

ทํางาน ความเครียดในระดับนี้ บุคคลตองพยายามจัดการ

ความเครียดดวยตนเอง โดยการผอนคลายความเครียด

อยางสม่ําเสมอทุกวัน คนหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหเกิด

ขึ้น และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา แตถาไม

สามารถจัดการกับปญหาไดดวยตนเองก็ควรปรึกษากับ

ผูใหการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต

5.  ระดับคะแนน  30-60  หมายถึ ง  มี

ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก โดย

บุคคลที่มีความเครียดระดับนี้กําลังอยูในภาวะตึงเครียด 

หรือเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง ซึ่งบุคคลท่ี

ตกอยูในภาวะนี้ จะจัดการกับความเครียดของตนดวย

ความลําบาก เพราะเปนความเครียดในระดับท่ีรุนแรงมาก 

และหากปลอยไวจะเกิดผลเสียอยางรุนแรง ดังนั้น จะตอง

เขารับการปรกึษาปญหาสขุภาพจติเพ่ือชวยใหเขามองเหน็

ปญหาและแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

ท้ังนี้ผู อานสามารถศึกษารายละเอียดและดูแบบ

ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองไดท่ีเว็บไซต

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คือ  www.

dmh.go.th  หรอื http://www.dmh.go.th/DmhFlood/

PDF/myself.pdf  

นอกจากการใชแบบประเมินความเครียดดังกลาว

แลว การท่ีจะประเมินความเครียดไดดีและมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ พยาบาลและผูบาํบดัจะตองประเมนิจากขอมลูทีไ่ด

จากการซักประวัติกับบุคคลท่ีมีความเครียด และญาติหรือ

บุคคลใกลชิดท่ีสามารถใหขอมูลได ขอมูลเหลานี้ ไดแก 

ประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน  

การสังเกตอาการ พฤติกรรม และความรูสึกของบุคคล 

ญาติและ/หรือผูใกลชิดที่ใหขอมูล  เพ่ือนํามาประมวลผล

และวเิคราะหขอมลูทีจ่ะสามารถวินจิฉยัปญหาความเครียด
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ของบุคคลไดอยางถูกตองตรงประเด็น ซึ่งจะชวยใหการ

แกไข/การจดัการความเครียดของบคุคลไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

วิธีการจัดการความเครียด
การจัดการความเครียดมีหลายวิธี แตในบทความ

นีจ้ะนาํเสนอวธิกีารจดัการความเครียด แบบ  4 เอ (4 As) 

คือ avoid, alter, adapt, หรือ accept (Smith, Segal, 

& Segal, 2015; Mayo foundation for medical

education and research, 2013) ดังนี้

1. Avoid (การหลีกเลี่ยง) โดยการหลีกเลี่ยง

การเกิดความเครียด โดยเรยีนรูท่ีจะปฏเิสธ การเรียงลาํดับ

ความสําคัญของสิ่งท่ีตองทําประจําวัน โดยการทํารายการ

สิ่งท่ี “ตองทํา” กับ “ควรทํา” ใหเลือกทําในสิ่งที่ตองทํา

มากกวาควรทํา หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําให เกิด

ความเครียด หลีกเลี่ยงการพบปะหรือใชเวลากับบุคคลท่ี

ทําใหเกิดความเครียดเทาท่ีทําได หลีกเลี่ยงการสนทนาใน

เร่ืองที่ทําใหเกิดความเครียด และขจัดสิ่งคุกคามประจําวัน

ท่ีทําใหเกิดความเครียดออกไป 

2. Alter (การปรบัเปล่ียน) โดยการปรบัเปลีย่น

สถานการณหรือสิ่งท่ีทําใหเครียด โดยถาไมสามารถ

หลีกเล่ียงได จะตองกลาท่ีจะเผชิญและจัดการกับปญหา

แทนการเก็บกดความรูสึกเอาไว ดวยการแสดงออกหรือ

บอกถึงความรูสึกของตนใหคนอื่นไดลวงรูถึงสิ่งท่ีกังวลใจ

ดวยทาทีท่ีสภุาพหรือวธิกีารท่ีนุมนวล มกีารประนปีระนอม

กัน โดยทั้งสองฝายพบกันคนละครึ่งทาง และการบริหาร

เวลาของตนใหดีในการทําสิ่งตางๆ 

3. Adapt (การปรับตัว) เ ม่ือไม สามารถ

เปลี่ยนแปลงสิ่งคุกคามได ก็ตองปรับตัวเองเพ่ือเผชิญตอ

สิง่ท่ีมาคุกคามไดอยางเหมาะสม โดยการเปล่ียนความคาด

หวงัและทศันคติของตน ปรบัมมุมองชวีติใหม โดยเนนการ

มองปญหาในเชิงบวก และทําใหชีวิตสดใส 

4. Accept  (การยอมรับ) สถานการณ 

ความเครียดบางอยางไมสามารถหลีกเล่ียงได และไม

สามารถปองกันหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ได เชน การสูญ

เสยีคนรกั การเจบ็ปวยดวยโรคทีร่ายแรง การเกิดอบุติัเหตุ 

ฯลฯ กจ็าํเปนตองเรียนรูท่ีจะยอมรบัในสิง่ท่ีเกิดข้ึนหรอืเปน

อยู ถึงแมจะยาก แตก็ดีกวาการตอตาน หรือพยายาม

ควบคุมในสิ่งท่ีไมสามารถควบคุมได เพราะจะย่ิงทําให

ความเครียดมากข้ึน ใหมองไปท่ีสถานการณท่ีทําใหเกิด

ความเครียด ซึ่งในสถานการณนั้นจะมีโอกาสที่ทําใหเกิด

การเรียนรู ท่ีทําใหเขมแข็งมากขึ้น และมีโอกาสในการ

เติบโตสวนบุคคล (personal growth) การแบงปนความ

รูสกึโดยการพูดคยุกับญาติ เพ่ือน หรอืบคุคลท่ีไวใจได เชน 

ผูบําบัด ซึ่งอาจเปนแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ เพ่ือ

ระบายสิ่งท่ีทุกขใจออกมา  และเรียนรูท่ีจะใหอภัยและกาว

ออกไปสูสิ่งท่ีดีกวา

วิธีลดความเครียดดวยตนเอง
เม่ือบคุคลเผชญิกับความเครียดไมวาระดบัใด จะตอง

ปรบัตวัเองในการลดความเครยีดของตนไดอยางเหมาะสม 

โดยสามารถประยุกตวิธีการจัดการความเครียดแบบ 4 เอ 

ดงัทีก่ลาวขางตนผสมผสานกบัการปรบัพฤติกรรมสขุภาพ

ใหเหมาะสมกับตนเองตามสถานการณความเครียดที่เกิด

ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงความเครียดและสรางภูมิตานทาน

ความเครียดใหตนเองในการเผชิญและลดความเครียดท่ี

เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอและปรับ

เวลาการนอนและตื่น โดยควรนอนอยางนอย 6-8 

ชั่วโมง และควรนอนและตื่นใหเปนเวลา โดยเวลาท่ีเหมาะ

สมสําหรับการนอน คือ เวลา 22.00 น. เนื่องจากเม่ือมี

ภาวะเครียดมากจะทาํใหความสามารถในการกําหนดเวลา

ของชีวิต (body clock) เสียไป ทําใหเกิดปญหานอนไม

หลบัหรอืตืน่งาย การกําหนดเวลาหลบัและเวลาตืน่ จะทาํ

ใหนาฬกาชีวิตเร่ิมทํางาน และเม่ือความเครียดลดลง ก็

สามารถท่ีจะหลับไดเหมือนปกติ การปรับตัวดานเวลาใน
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การนอนควรใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห บางคร้ังเม่ือลง

นอนแลวไมหลบัเปนเวลา 45 นาที ควรหาหนงัสอืเบาๆ มา

อาน เม่ืองวงก็ใหนอน ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ให

รางกายไดรับแสงแดดยามเชา เพ่ือสงสัญญาณใหรางกาย

ปรับเวลา

2. หยุดพักเพือ่ผอนคลาย เม่ือเกิดความเครียด

ตองจัดเวลาใหรางกายไดพักเพ่ือผอนคลาย เชน การลา

พักผอนเพ่ือพักผอนหรอืทาํกิจกรรมเพ่ือผอนคลาย การจัด

วาระงานเพือ่ใหไดมชีวงพักรางกาย โดยงานทีไ่มสาํคัญและ

ไมเรงดวนก็ใหหยุด ไมตองทํา หรือกรณีบุคคลนั้นชอบ

ทํางานหรือชอบเรียนก็ใหลดเวลาลงเหลือไมเกิน 40 

ชั่วโมงตอสัปดาห การทํางานอดิเรกท่ีชอบเพ่ือผอนคลาย

ความตึงเครียด  เปนตน

3. ใหเวลากับครอบครัวในวันหยุด โดยอาจ

ไปพักผ อนในสถานที่ต างๆ ท่ี เป นแหล งท องเที่ยว

รับประทานอาหารนอกบาน หรือทํากิจกรรมเบาๆ ในวัน

หยุดรวมกับครอบครัว เปนตน เพ่ือใหผอนคลายและ

เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว

4. ลดส่ิงเราที่เปนตัวกระตุนทําใหเกิด

ความเครียดมากข้ึน โดยเลือ่นการเปลีย่นแปลงใหญๆ  

ในชวงเวลาที่เครียด เชน การซื้อรถใหม การเปลี่ยน

บานใหม หรอืการเปลีย่นงาน เปนตน เพราะการเปล่ียนแปลง

จะเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความเครียดมากขึ้น

5. รบัประทานอาหารทีช่วยลดความเครียด 

โดยการรับประทานอาหารประเภทผักใหมากข้ึน เพราะจะ

ทําใหสมองสรางซีโรโตนิน (serotonin) เพ่ิมสารตัวนี้จะ

ชวยลดความเครียด และควรรบัประทานอาหารทีม่วีติามิน

และเกลือแรในปริมาณท่ีเพียงพอ นอกจากนี้ ควรลดหรือ

หยุดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทที่ชวยสง

เสริมความเครียด เชน ชา หรือกาแฟ ฯลฯ 

6. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เชน การ

เดิน การว่ิง การบริหารรางกายแบบงายๆ หรอืกจิกรรมการ

รองเพลง/เตนรํา เปนตน โดยออกกําลังทุกวันหรืออยาง

นอยวันเวนวนั วนัละ 30 นาที เพ่ือชวยผอนคลายและทาํให

มีความสุขกายสบายใจ ก็จะไปกระตุนใหรางกายการสราง

เอนดอรฟน (endorphin) ในสมอง หรือบางทีเรียกวา 

“ฮอรโมนแหงความสุข” เม่ือเอนดอรฟนสะสมในกระแส

เลือดเพ่ิมมากข้ึน ก็จะไปกดการสรางฮอรโมนแหง

ความเครียด (http://www.il.mahidol.ac.th, n.d.) จะ

ทําใหบุคคลรูสึกดีขึ้น ลดความเครียดลง และทําใหระดับ

ภูมิคุมกัน (antibody) ในเลือดเพ่ิมข้ึนดวย

7.  ฝกผอนคลายความเครียดโดยตรง เชน 

ฝกหายใจใหถูกวิธี ฝกสมาธิ ออกกําลังกายแบบงายๆ ฝก

ผอนคลายกลามเน้ือ นวด สํารวจทานั่ง นอน ยืน และเดิน 

และ/หรือใชจินตนาการนึกถึงภาพท่ีรื่นรมย เปนตน   

8. พดูคุยหรือการเขยีนเพ่ือระบายอารมณ 

เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยในการระบายความรูสึกตางๆ ในสวน

ลึกออกมา โดยพูดคุยกับคนใกลชิดหรือบุคคลท่ีไวใจได 

หรือเขียนระบายความรูสึกออกมา จะไดไมตองเก็บกด

ความรูสึก จะชวยใหความรูสึกตึงเครียดนั้นลดลงบาง 

9. รับประทานยาเพ่ือลดความเครียด เม่ือ

เกิดความเครียดไมควรซ้ือยาคลายเครียดหรือยาแกโรค

ซึมเศรามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทยเก่ียวกับการ

รับประทานยาดังกลาวถาจําเปน 

10. แกที่ตนเหตุของความเครียดมากกวา

ที่ปลายเหตุ เพราะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาวาอะไร

ท่ีเปนตนเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้น เชน วิถีการดําเนิน

ชีวิตท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความเครียด ก็ตองปรับเปลี่ยนวิถี

การดําเนินชวีติใหม เชน การเปลีย่นแปลงนสิยัและทศันคติ

ตอการดําเนินชีวิตท่ีทําใหเกิดความเครียด (เชน ลดการ

แขงขัน ผอนปรน ลดความเขมงวด หรือยืดหยุนในเรื่อง

ตางๆ มากข้ึน เปนตน) การสํารวจและเปล่ียนแปลง

ทัศนคติตอตัวเองและผูอื่น (เชน  ฝกมองโลกเชิงบวก

มองตนเองในแงดี มองผูอื่นในแงดี เปนตน) จะชวยทําให

มองเห็นทางออกของปญหา และการสํารวจและปรับปรุง

สมัพันธภาพตอคนในครอบครัวและสังคมภายนอก เปนตน
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เม่ือปฏิบัติตามวิธีดังกลาวแลวไมไดผลภายใน 2 

สัปดาห ยังมีอาการของความเครียดมากเกินกวาเหตุ และ

ไมสามารถควบคุมตนเองได ตลอดจนสงผลตอคุณภาพ

ชีวิต เชน การนอน การรับประทานอาหาร งานที่ทํา ความ

สัมพันธของตนเองกับบุคคลรอบขาง เปนตน   ควรจะพบ

แพทยเพ่ือการบําบัดรักษา หรือปรึกษาผูท่ีมีความรูดาน

สุขภาพจิตและจิตเวช

กระบวนการพยาบาลบุคคลที่มี
ความเครียดสูง

พยาบาลสามารถให การพยาบาลบุคคลที่มี

ความเครียดสูงโดยใชกระบวนการพยาบาล ดังนี้ 

1. การประเมินปญหา การใหการพยาบาล

บุคคลท่ีมีความเครียดสูงนั้น พยาบาลจะตองทําการ

ประเมินปญหาโดยวิธีการ ดังนี้  

1.1 การซกัประวติัและการสงัเกตพฤตกิรรม

การแสดงออกของบุคคลที่เครียด โดยเร่ิมจาก 1) 

การสังเกตสีหนา ทาทาง นํ้าเสียง และพฤติกรรมการ

แสดงออกตั้งแตการเร่ิมสนทนาและในขณะเลาเร่ืองราวที่

เปนปญหา 2) การซักถามเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวยสวน

บุคคลในอดีตและปจจุบัน และประวัติการเจ็บปวยของ

ครอบครวั ประวติัสวนบคุคลทีเ่ก่ียวของ (เชน ลกัษณะนสิยั 

พฤติกรรมสุขภาพ สมาชิกและสัมพันธภาพในครอบครัว 

ความเปนอยู ในครอบครัว ประวัติการทํางาน ฯลฯ) 

สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความเครียด โดยใหเขา

สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู และความเขาใจ

ของเขาเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น วาอะไรคือสาเหตุ

หรือแหลงที่มาของความเครียดนั้น ความเครียดนี้มาจาก

ตัวเขาเอง บุคคลอื่น และ/หรือสถานการณตางๆ ท่ีทําให

เกิดความเครียด เปนความเครียดชั่วคราว เปนชวงๆ หรือ

เปนมานานแลว  เขารูสึกอยางไรเก่ียวกับสภาพรางกาย 

อารมณ และจิตใจของเขา มีอะไรท่ีตางไปจากเดิมหรือไม 

กระทาํพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองตอความเครียด

ท่ีเกิดขึ้น และการกระทําอะไรท่ีทําใหตัวเขารูสึกดีขึ้น หรือ

อยูนอกเหนอืความสามารถท่ีเขาจะควบคุมได เปนตน เพ่ือ

พยาบาลจะไดนาํมาพิจารณาและวเิคราะหวาเร่ืองราวทีเ่ปน

ปญหาท่ีกอใหเกิดความเครียดนั้น เปนเรื่องอะไร มีความ

รุนแรงหรือเสียหายตอบุคคลนั้นมากนอยเพียงใด จะได

วินิจฉัยการพยาบาลและวางแผนการชวยเหลือบุคคลนั้น

ไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ 

1.2 แบบประเมินความเครียด โดยสามารถ

ใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของ

กรมสุขภาพจิตไดดังที่ไดกลาวไวขางตน เพ่ือประเมินวา

บคุคลนัน้มคีวามเครียดอยูในระดบัใด สอดคลองกบัอาการ

และอาการแสดงท่ีออกมาหรือไม ซึ่งถาเขามีความเครียด

ต้ังแตระดับสงูกวาปกติปานกลางจนถงึมาก จะไดนาํมาเปน

ขอมูลในวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลการเพ่ือลด

ความเครียดไดถกูตองและทนัเวลากับขนาดและระดบัความ

รุนแรงของความเครียด

1.3 การซักถามขอมูลจากญาติและบุคคล

ใกลชิดท่ีเกี่ยวของ โดยซักถามญาติและบุคคลใกลชิด

บคุคลท่ีมคีวามเครียดนัน้ เก่ียวกับอาการและอาการแสดง 

นิสัย ทัศนคติหรือการมองสถานการณท่ีเกิดขึ้นของบุคคล

นัน้ สาเหตหุรอืสถานการณท่ีทําใหเกิดความเครียดตามมมุ

มองของญาติและบุคคลใกลชิด สภาพแวดลอมภายใน

บาน/ครอบครัว/ชุมชนที่อยู บุคคลที่บุคคลนั้นไววางใจ/

ใหความสําคัญและสามารถชวยเหลือเขาในภาวะเครียด

วามีหรือไม มีใครบางและมีความสัมพันธอยางไรกับเขา 

เพ่ือประเมนิบคุคลทีส่ามารถจะชวยเหลอืเขาได  ตลอดจน

ซักถามเก่ียวกับสถานบริการในชุมชนที่บุคคลนั้นและ

ครอบครัวไปใชบริการ เพ่ือประเมินแหลงชวยเหลือเขาใน

ชมุชน และใชเปนขอมลูประกอบการชวยเหลอืบคุคลนัน้ได

อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. การวินิจฉัยการพยาบาล จากขอมูลที่ได

ท้ังหมดในขัน้ตอนที ่1 พยาบาลตองนาํมาประมวลเขาดวย

กันและวิเคราะหถึงปญหาความเครียดของบุคคลวา มี
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ปญหาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ จิตวิญญาณ และ

สังคมอะไรบาง สาเหตุท่ีแทจริงของความเครียดที่เกิดขึ้น

คืออะไร ความเครียดที่เกิดขึ้นเปนความเครียดชนิดใด อยู

ในระดับใด บุคคลท่ีสามารถใหการชวยเหลือเขาใน

ครอบครัวและในชมุชน แหลงทีใ่หการสนบัสนนุหรอืใหการ

ชวยเหลอืเขาในการจดัการความเครียด เพ่ือพยาบาลจะได

วนิจิฉยัการพยาบาลไดอยางถกูตองและครอบคลมุ และนาํ

มาจัดลําดับความสําคัญของปญหาท่ีเรงดวนในการชวย

เหลือ โดยทั่วไปถาบุคคลมีปญหาในหลายดาน ควรชวย

เหลือดานรางกายเปนอันดับแรก และพรอมกันนี้ตอง

ใหการชวยเหลอืดานจติใจควบคูกนัไปอยางเรงดวนใหทัน

เหตุการณ 

3. การวางแผนการพยาบาล   พยาบาลนาํขอ

วินิจฉัยการพยาบาลท่ีไดมาวางแผนการพยาบาลเพ่ือ

ต้ังเปาหมายถึงผลลัพธทางการพยาบาลท่ีตองการ และ

กําหนดแนวทางการพยาบาล/การชวยเหลืออยางเปน

รูปธรรม เปนขั้นตอนตามลําดับความสําคัญและความ

จําเปนกอนหลัง เชน แผนการชวยเหลือในภาวะวิกฤต 

แผนการลดความเครียด  และแผนการฟนฟสูภาพรางกาย

และจิตใจของบุคคลท่ีมีความเครียด เปนตน สิ่งสําคัญใน

การวางแผนนั้น จะต องวางแผนร วมกับบุคคลที่มี

ความเครียด ญาติ และผูดแูล โดยยดึบคุคลเปนศนูยกลาง 

เพ่ือใหเขาและญาติเขาใจและใหความรวมมือในการใหการ

พยาบาลเพ่ือจัดการความเครียดของบุคคลนั้น ชวยใหเขา

สามารถเผชิญปญหาและปรับตัวไดอยางเหมาะสม และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

4. การปฏิบัติการพยาบาล ตามแผนการ

พยาบาลท่ีวางไว โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม 

การใชเทคนิคการใหคําปรึกษาท่ีดี เชน การรับฟงปญหา 

กระตุนใหบคุคลท่ีมคีวามเครียดระบายความเครียดออกมา  

เสนอแนะวิธีการจัดการความเครียดดวยตนเองดังที่กลาว

ขางตน ฯลฯ เพ่ือใหเขาหลีกเลี่ยง ปรับเปลี่ยน และ/หรือ

ยอมรบัสถานการณหรอืสิง่ทีทํ่าใหเครียด ตลอดจนปรบัตวั

เองเพ่ือเผชิญตอสิ่งท่ีมาคุกคาม เชน การปรับมุมมองและ

ทัศนคติใหเปนเชิงบวก การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น

การใชวิธีการผอนคลายความเครียด การฝกวิธีการระงับ

อารมณตนเอง การฝกจติใจใหราเริง การทํากิจกรรมทีเ่ปน

ประโยชน การเตรียมรับสถานการณ การใชกลวิธาน

ปองกนัตวั และการปรับพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมเพ่ือ

สรางภูมิตานทานความเครียดใหกับตนเอง

5. การประเมินผลการพยาบาล พยาบาลจะ

ตองทําการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเปนระยะ

ในการใหการพยาบาล โดยประเมนิจากเปาหมายท่ีกาํหนด

ไวกับผลลัพธทางการพยาบาล วาเปนไปตามท่ีกําหนด

ไวหรือไม อยางไร มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง โดยใชวิธีการ

ประชุมปรึกษา (nursing conference) ดวยการนําหลัก

ฐานเชิงประจักษ (evident based) ท่ีไดจากบุคคลท่ีมี

ความเครียดมาวิเคราะห วิพากษ และใชกระบวนการคิด

วิจารณญาณ (critical thinking) เพ่ือสรรหาแนวทางใน

การพัฒนาผลลพัธทางการพยาบาล (nursing outcome) 

ใหไดคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา ความเครียดเปน

เร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไมได หากบุคคลไมรูวิธี

ลดเครียดที่ถูกตอง ความเครียดจะพอกพูนเปนทวีคูณขึ้น 

กลายเปนความเครียดระดับรุนแรง ทําใหบุคคลตกอยูใน

ภาวะวิกฤตจากความเครียดได และจะสงผลเสียอยาง

รายแรงตอการดําเนินชีวิตของบุคคล ดังนั้น พยาบาลจึง

ตองใหความสําคัญในการใหการพยาบาลแกบุคคลท่ีมี

ความเครียดสงูในการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางรีบดวน

กรณีบุคคลนั้นมีภาวะวิกฤตจากความเครียด และลด

ความเครียดของเขาใหสอดคลองกับสาเหตุ ชนดิและระดบั

ของความเครียด ตลอดจนใหคําปรึกษาและชวยเหลือ

บุคคลในการเผชิญกับความเครียดไดเปนอยางดี  ท่ีใหเขา

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข และลดการ

สูญเสียที่เกิดจากความเครียด 
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