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บทคัดยอ

ความเครียดเปนภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคน แตถามีความเครียดสูงเกินไป จะสงผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ
และความเปนอยูในครอบครัวและสังคมของบุคคลนั้น ทั้งนี้เพราะความเครียดเปนปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ
ที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่มาคุกคามบุคคล ทําใหบุคคลจําเปนตองพยายามปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของรางกาย
และจิตใจไว หากการปรับตัวไมสําเร็จ ความเครียดจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงมีความเครียดระดับสูง ซึ่งเปนความกดดัน
ที่เกินกวาธรรมดาที่บุคคลจะรับได และสงผลเสียตอตนเอง ที่อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคที่รุนแรงหรือ
เสียชีวติ จากการทํารายตนเอง พยาบาลในฐานะทีเ่ ปนบุคคลหนึง่ ทีส่ าํ คัญในทีมสุขภาพ ซึง่ ใกลชดิ ผูป ว ยและมีบทบาทใน
การชวยเหลือบุคคลที่มีความเครียดสูงใหสามารถปรับตัว เผชิญกับสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเครียดได ลดแรงกดดันและ
ลดความเครียดลง เพื่อใหสภาวะทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว และสามารถอยูในสังคม
ไดอยางปกติสุข การใหการพยาบาลบุคคลที่มีความเครียดสูงจึงเปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลตองใหการชวยเหลืออยางรีบ
ดวน เพื่อปองกันผลกระทบของความเครียด โดยพยาบาลตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดใหถองแท ไมวาชนิด
สาเหตุ ระดับ อาการและอาการแสดงของความเครียด การประเมินความเครียด และวิธีการลดความเครียด เพื่อใหการ
พยาบาลแกบคุ คลทีม่ คี วามเครียดสูงตามกระบวนการพยาบาล โดยเริม่ ตัง้ แตการประเมินปญหาไดถกู ตองและครอบคลุม
ถึงปจจัยเสี่ยงและสาเหตุที่แทจริงของความเครียด การวินิจฉัยการพยาบาล และการวางแผนการพยาบาลเพื่อกําหนด
แนวทางการชวยเหลือบุคคลอยางเปนขั้นตอน การใหการพยาบาลตามแผนที่วางไวไดอยางถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว
และสอดคลองกับธรรมชาติของบุคคล ตลอดจนประเมินผลการใหการพยาบาลเปนระยะใหสอดคลองกับเปาหมาย
ที่ตั้งไว 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

ความเครียดเปนภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งเปน
ความไม สุ ข สบายที่ เ กิ ด ร ว มกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
ชีวเคมี การเปลีย่ นแปลงของรางกาย และการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรม เมือ่ เผชิญกับปญหาตางๆ หรือสิง่ ทีม่ ากดดัน
หรื อ คุ ก คาม และก อ ให เ กิ ด ความไม ส มดุ ล ทั้ ง ร า งกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล รวมถึง
พัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจของบุคคล ที่ทําให
บุคคลรูสึกไมสบายใจ คับของใจ ถูกบีบคั้น หรือกดดัน
จนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ สับสน โกรธหรือเสียใจ
ซึ่งเปนปฏิกิริยาของรางกายที่ตอบโตตอสภาพแวดลอม
ที่มากดดันหรือคุกคาม ซึ่งไดแก สิ่งแวดลอมในสังคม
ในการทํางาน ในธรรมชาติ และ/หรือเหตุการณตางๆ
ในชีวติ (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545; กรมสุขภาพจิต,
2541; Psychology Help Center, 2015a) ถาบุคคลไม
สามารถปรับตัวหรือจัดการกับสภาพแวดลอมทีม่ าคุกคาม
ไดดีพอ ก็จะทําใหเกิดความเครียด
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ความเครียดนัน้ ดูเหมือนวาเปนเรือ่ งธรรมดาทีเ่ กิด
ขึน้ ไดกบั บุคคลทัว่ ไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และดูเหมือน
ไมรุนแรง แตในขณะเดียวกันความเครียดเองก็เปนตัว
ปญหาในชีวติ ของบุคคลทีพ่ บไดบอ ยมาก โดยความเครียด
ที่เปนอันตราย คือ ความเครียดระดับสูงที่คงอยูเปนเวลา
นาน จะสงผลกระทบตอ 1) บุคคล ในดานสุขภาพ การ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน สัมพันธภาพกับบุคคล
อื่น การใชชีวิตอยูในสังคม และอาจถึงกับชีวิตไดจากการ
ฆาตัวตาย 2) ครอบครัว ทําใหเกิดความขัดแยง ความ
แตกแยก หรือความไมสงบสุขในครอบครัว 3) หนวยงาน
ทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ของบุ ค ลากรในหน ว ยงาน
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน
ลดลง 4) ชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความไมสงบสุข
ในชุมชนและสังคม สิง่ ทีก่ ลาวมานีเ้ ปนผลจากความเครียด
ที่คนทั่วไปเห็นวาธรรมดาๆ และไมใหความสนใจหรือ
เอาใจใสทจี่ ะแกไข จนกระทัง่ ความเครียดนัน้ สะสมและเพิม่
ระดับความรุนแรงมากขึ้นจนถึงระดับสูง ตลอดจนอาจสง
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ผลใหเกิดภาวะวิกฤตจากความเครียดทีแ่ กไขยาก และอาจ
นํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยสิน งาน หรือแมกระทั่งชีวิตของ
บุคคลที่เครียดหรือบุคคลอื่นได
ความเครียดสงผลทั้งดานดีและดานไมดี โดยดาน
ดี จะเปนประโยชนตอ บุคคลนัน้ ถามีความเครียดระดับเล็ก
นอยหรือปกติ เพราะทําใหบุคคลนั้นมีการเตรียมตัวที่ดีตอ
การเผชิญสิง่ ตางๆ โดยความเครียดจะเปนแรงขับและพลัง
ผลักดันที่ชวยใหบุคคลผานบางสถานการณไปไดดวยดี
ดวยการทําใหบุคคลลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งแวดลอมที่มา
คุกคาม ปรับตัว และเอาชนะกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จนประสบความ
สําเร็จ สวนดานไมดี จะทําใหเกิดโทษ ถามีความเครียดสูง
ขึ้ น โดยเฉพาะในระดั บ ที่ รุ น แรง โดยร า งกายจะมี ก าร
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเตรียม
พรอมที่จะ “สู” หรือ “หนี” อันนํามาสูปญหาสุขภาพทั้ง
รางกาย จิตใจ และอารมณ ตลอดจนปญหาสังคมได โดย
ความเครียดที่สูงหรือความเครียดเรื้อรังสามารถสงผล
ต อ สุขภาพที่รุนแรงได โดยมีผลตอระบบภูมิตานทาน
(immune system) ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular system) ระบบประสาทของตอมใตสมอง
ทีเ่ รียกวา “นิวโรเอนโดไครน (neuroendocrine system)”
และระบบประสาทสวนกลาง (central nervous systems)
(Psychology help center, 2015a) ที่กอใหเกิดอาการ
วิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ความดัน
โลหิตสูง ระบบภูมคิ มุ กันออนแอ เจ็บปวยดวยโรคตางๆ ได
งาย อารมณไมดี เปนทุกข หมนหมอง ทํางานผิดพลาด/
ไมประสบความสําเร็จ ตลอดจนอาจมีปญหาสุขภาพจิต
และ/หรือไมสามารถดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางปกติสขุ
เปนตน
ความเครียดที่เกิดขึ้นถาไมไดรับการแกไข ก็จะ
ทําใหบคุ คลนัน้ ๆ มีความเครียดในระดับทีส่ งู ขึน้ จนถึงระดับ
ทีร่ นุ แรงได ซึง่ ถายังไมไดรบั การแกไขอีก ก็จะสงผลกระทบ
ตอบุคคล โดยบุคคลจะมีอาการแสดงออกทางรางกาย
จิตใจ และอารมณ เชน หงุดหงิด กาวราว กินไมไดนอน

ไมหลับ ขัดแยงกับบุคคลรอบขาง ความคิดสรางสรรค
นอยลง เบื่อหนาย ไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ มี
ทัศนคติดานลบตอบุคคล หนวยงาน และสังคม เปนตน
ทายสุดอาจมีปญหาดานสุขภาพจิต ไดแก ซึมเศรา ทอแท
รูสึกตนเองดอยคุณคา และไมสามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมได บางรายอาจทํารายตนเองหรือฆาตัวตาย จาก
ขอมูลสถิติการฆาตัวตายของกรมสุขภาพจิตในป 25532555 พบวา มีผทู ฆี่ า ตัวตายทัง้ สิน้ 3,761 คน 3,873 คน
และ 3,985 ราย ตามลําดับ โดยในป 2555 แบงเปนชาย
3,055 ราย และหญิง 930 ราย (ผูจ ดั การออนไลน, 2556)
จะเห็ น ได ว  า ตั ว เลขการฆ า ตั ว ตายนั้ น มี จํ า นวนสู ง ขึ้ น
เรื่อยๆ ทุกป
ฉะนั้น จึงจําเปนที่บุคคลที่มีความเครียดจะตอง
จัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ของตนกอนทีจ่ ะบานปลาย
ทั้ ง นี้ บุ ค คลในครอบครั ว บุ ค คลใกล ชิ ด และบุ ค ลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลทีอ่ ยูใ กล
ชิดผูปวยที่มารับบริการในสถานพยาบาลตางๆ ไมวาใน
ระดับใด ตองใหความสนใจในการรวมกันแกไขความเครียด
ของบุคคลนั้นตั้งแตตนกอนที่ความเครียดจะเพิ่มระดับสูง
ขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่มีความเครียดระดับสูงที่ถือวาเปน
ระดับที่รุนแรง ซึ่งตองรีบจัดการหรือแกไขความเครียดนั้น
อยางรีบดวน เพื่อใหความเครียดลดลงกอนเขาสูภาวะ
วิ ก ฤตจากความเครี ย ด ทั้ ง นี้ ก ารช ว ยเหลื อ บุ ค คลที่ มี
ความเครียดระดับสูงนัน้ พยาบาลทีใ่ หการชวยเหลือจะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดแตละชนิดและแตละ
ระดับวาเปนอยางไร มีอาการและอาการแสดงอะไรบางที่
บงบอกวามีความเครียด มีปจจัยอะไรบางที่สงเสริมหรือ
ทําใหเกิดความเครียด และจะประเมินอยางไรที่จะทําให
ทราบวาบุคคลมีความเครียดระดับใด มาจากสาเหตุใด เพือ่
จะไดนํามาใชในการวางแผนการพยาบาลในการลดปจจัย
ดังกลาว และใหการชวยเหลือเพือ่ ใหบคุ คลสามารถปรับตัว
และรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละชนิด/แตละ
ระดับไดทันตอปญหาที่เกิดขึ้น
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อาการและอาการแสดง

ความเครียดมีผลตอรางกาย ความคิด ความรูสึก
และพฤติกรรมของบุคคลที่เครียด โดยจะแสดงออกมา
เป น อาการทั้ ง ทางด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ และ
พฤติกรรมที่บงบอกวาบุคคลนั้นเครียด อาการของความ
เครียดทั่วๆ ไปที่บุคคลแสดงออกในแตละดาน (Mayo
clinic staﬀ, 2013; กรมสุขภาพจิต, 2013) มีดังนี้
1. ดานรางกาย เชน มีการตืน่ ตัว หัวใจเตนเร็ว
หายใจเร็ ว หายใจไม อิ่ ม มึ น งง ปวดศี ร ษะ ตึ ง หรื อ
ปวดกลามเนื้อ เมื่อยลา เจ็บหนาอก เหนื่อยลา ออนเพลีย
เบื่ออาหาร ปวดทอง ทองไสปนปวน ทองเสีย และ/หรือ
ทองผูก คลื่นไสอาเจียน นอนไมหลับหรือนอนหลับยาก
และ/หรือความตองการทางเพศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ และถา
มีความเครียดระดับสูงจะทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรค
เรือ้ รัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอวน หรือ
โรคเบาหวาน ฯลฯ โดยแสดงอาการและอาการแสดงของ
โรคนั้นๆ ออกมาดวย
2. ดานอารมณและจิตใจ เชน วิตกกังวล วาวุน
ใจ หงุดหงิดงาย กระสับกระสาย ฟุงซาน โมโหงายหรือ
โกรธ กาวราว ขาดแรงจูงใจ เบื่อ เซ็ง รูสึกเศราหรือซึม
เศรา อารมณแปรปรวนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนไป
รองไหงา ย ทอแท มองโลกในแงรา ย รูส กึ ตนเองดอยคุณคา
การตัดสินใจไมดี สมาธิสั้น ความจําไมดี ขี้ลืม ไมมีความ
คิดริเริ่ม ไมสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ และอาจมีความคิด
ทํารายตนเองได ฯลฯ ถามีความเครียดมากและเปนอยูน าน
ก็อาจทําใหเปนโรคซึมเศรารุนแรงถึงขั้นฆาตัวตายได
3. ดานพฤติกรรม เชน รับประทานอาหารมาก
เกินไป รับประทานอาหารนอยเกินไป หรือไมอยากอาหาร
จนรางกายซูบผอม ไมมีเรี่ยวแรง โกรธจัด ใชอารมณ
มากกวาเหตุผล ควบคุมอารมณไมอยูจ นบันดาลโทสะออก
มา (angry outbursts) สูบบุหรี่ ใชยา หรือดืม่ แอลกอฮอล
ในทางที่ผิดที่ทําใหเกิดปญหา (drug or alcohol abuse)
ทําใหติดยา บุหรี่ และ/หรือสุรา มีปญหาดานสัมพันธภาพ
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กับบุคคลใกลชิดและบุคคลอื่น เปลี่ยนงานบอย และ/หรือ
แยกตัวจากสังคม (social withdrawal) ฯลฯ
อาการและอาการแสดงดังกลาวจึงเปนสิ่งที่จะบง
บอกถึงความเครียดของบุคคลไดเปนอยางดี และสามารถ
บอกไดวา ความเครียดนัน้ อยูใ นระดับใด และชนิดใด ซึง่ ถา
พยาบาลไดรับรูอาการเหลานี้ของผูปวยแตเริ่มตน ก็จะ
ทําใหสามารถจัดการความเครียดนั้นๆ ของผูปวยไดอยาง
ทันทวงทีกอนที่จะรุนแรงขึ้น

ชนิดของความเครียด

การจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้ น พยาบาลจะต อ งทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของ
ความเครียด เพราะความเครียดแตละชนิดมีลกั ษณะ อาการ
ระยะเวลา และการบําบัดรักษาหรือวิธีจัดการความเครียด
เฉพาะในแตละชนิด นักจิตวิทยาไดแบงความเครียดออก
เปน 3 ชนิด (Sincero, 2012; Psychology help center,
2015a; Pattison professional counseling and
mediation center, 2014) คือ
1. ความเครียดเฉียบพลัน (acute stress)

เปนความเครียดที่พบโดยทั่วไป เกิดขึ้นทันทีในระยะเวลา
สัน้ ในระยะเวลาหนึง่ เกิดจากความตองการและความกดดัน
(demands and pressures) ที่เผชิญในแตละวันของ
บุคคล เชน ความกดดันที่เกิดขึ้นขณะทํางาน ขับรถ อยูใน
ทีเ่ สียงดังมาก/แออัด/มีอากาศรอนหรือเย็นจัด ภาวะทีห่ วิ
ขาว ตกใจ กลัวภยันตรายบางอยาง เชน กลัวสัตวเลื้อย
คลาน หรือกลัวเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ฯลฯ ความกดดันนี้เกิดขึ้นโดยที่ไมรูตัว รางกาย
จะตอบสนองตอความเครียดนัน้ ทันที ดวยการหลัง่ ฮอรโมน
คอรติซอล (cortisol) และอะดรีนาลีน (adrenaline)
ออกมาในขณะเกิดความเครียด จะทําใหตื่นเตน ความดัน
โลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ว เพื่อเตรียมพรอมใหรางกาย
แข็งแรง และมีพลังงานพรอมที่จะ “สู” หรือ “หนี” เชน
กระโดดลงจากรถเมื่อถูกคนขับรถคุกคามหรือลวนลาม
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วิ่งหนีงู วิง่ หนีตาํ รวจจับการพนัน ยกตูเ ย็นหนีไฟไหม หรือ
เมื่อถึงกําหนดเวลาสงงานแลว จะมีพลังมหาสารในการ
ทํ า งานในช ว งเวลานั้ น เพื่ อ ให ง านเสร็ จ อย า งรวดเร็ ว
เปนตน เมื่อฮอรโมนนั้นไดถูกใชไปในการกระทําการ “สู”
หรือ “หนี” ดังกลาว และความเครียดไดหายไป รางกาย
และฮอรโมนก็จะกลับสูสภาวะปกติเหมือนเดิม (Selye,
1956) บุคคลจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย หมดเรี่ยวแรง เพราะใช
พลังไปมากกับความเครียดนั้น แตถาอยูในภาวะที่ทําให
เครียดในชวงนั้นเปนเวลานานหรือมากเกินไป ก็จะสะสม
และทําใหเกิดอาการทางรางกาย อารมณ และ/หรือจิตใจ
ได เชน วิตกกังวล โกรธ โมโหงาย ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว
เหงื่อออกที่มือ มือเทาเย็น หายใจสั้น ความดันโลหิตสูง
มึนศีรษะ ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดตึง/เมือ่ ยกลามเนือ้ แสบ
หนาอก ปวดทอง ทองไสปนปวน การขับถายมีปญหา ซึม
เศราเฉียบพลัน (acute periods of depression) ฯลฯ
(Sincero, 2012; Psychology help center, 2015a;

ศุภลักษณ เข็มทอง, 2554) การจัดการความเครียด
ชนิดนีโ้ ดยการปรับตัวและปรับวิถกี ารดําเนินชีวติ ใหสมดุล
2. ความเครียดเฉียบพลันเปนชวงเวลา
หรือความเครียดซํ้าๆ (episodic acute stress)
เปนความเครียดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นซํ้าๆ บอยๆ ในชวง
เวลาหนึ่งไปสูช ว งเวลาหนึง่ เปนความเครียดทีส่ ะสมทีไ่ มใช
ความเครียดเรื้อรัง แตเปนความเครียดที่เปนผลจากการที่
ตองทนหรือทุกขทรมานจากความเครียดเฉียบพลันบอยๆ
หรืออาศัยอยูในสถานการณความวุนวาย/วิกฤต/ตองเรง
รีบในชีวติ ของแตละบุคคล และไมสามารถจัดการกับความ
ตองการและความกดดันไดดว ยตนเอง จะพบบอยในบุคคล
ที่มีบุคลิกภาพแบบเอ (Personality Type A) (Sincero,
2012) ทีพ่ ยายามจะแขงขันเพือ่ ใหประสบความสําเร็จมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ จึงกดดันตัวเองมาก (ผูจ ดั การออนไลน, 2552;
อุมาพร นิลทวิก, 2553) หรือบุคคลทีท่ าํ ใหตนเองเปนทุกข
และ/หรือมีความตองการที่ไมไดอยูบนฐานความเปนจริง
และไมมีเหตุมีผล และพยายามที่จะไปใหถึงเปาหมายที่ตน

ต อ งการ ก็ จ ะทํ า ให บุ ค คลนั้ น มี ค วามเครี ย ดมากขึ้ น
ความเครี ย ดชนิ ด นี้ จ ะมี อ าการทางร า งกายที่ พ บใน
ความเครียดเฉียบพลันซึง่ คงอยูน าน (เชน ปวดหัวทีเ่ กิดจาก
ความตึงเครียดเปนประจํา ไมเกรน ความดันโลหิตสูง เจ็บ
หนาอก ฯลฯ) โรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด (coronary
heart diseases) หรือปญหาโรคหัวใจอื่นๆ และมีอาการ
ทางอารมณและจิตใจ (เชน โกรธงาย มีความวิตกกังวล
มีความคิดไมตอเนื่อง ไมมีสมาธิ มีความเศราโศกทาง
อารมณ (emotional distress) มีอาการซึมเศราในระยะ
ยาวเปนพักๆ มีปญหาสัมพันธภาพกับคนอื่น มองสิ่งตางๆ
ในแงลบหรือมีพฤติกรรมในทางลบ เปนตน) ความเครียด
ชนิดนี้ จะรักษาตามระดับของความเครียด โดยทัว่ ไปจะตอง
รักษาทางการแพทยและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเหมาะ
สม ซึ่งตองใชเวลาในการรักษาเปนเดือน (Psychology
help center, 2015b; ศุภลักษณ เข็มทอง, 2554; Kelly
& Associates, n.d.) และถาไมไดรบั การบําบัดรักษาหรือ
แกไข จะทําใหเกิดความเครียดเรือ้ รังตามมา
3. ความเครียดเรือ้ รัง (chronic stress) เปน
ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก วั น ที่ บุ ค คลต อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง
คุ ก คามเป น เวลานานและดู เ หมื อ นไม มี สิ้ น สุ ด เป น
ความเครียดที่สะสมมานานโดยไมไดรับการแกไข หรือ
แกไขอยางไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ รางกายไม
สามารถตอบสนองหรือจัดการตอความเครียดนั้นได สิ่ง
คุกคามทีก่ ดดันใหเกิดความเครียดชนิดนี้ เชน การแตงงาน
ที่ไมมีความสุข ประสบการณที่ชอกชํ้าใจ (traumatic
experiences) การทําอาชีพหรืองานที่ไมตองการทํา
ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัวหรือตนเอง ครอบครัวทํา
หนาที่บกพรอง (dysfunctional families) ปญหา
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ปญหาการเรียนที่ไมเปนไป
อยางที่คาดหวังหรือตองทําใหไดอยางที่คาดหวัง ความ
เหงา/ขาดความรัก/ขาดคนเอาใจใส การเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง ปญหาทางการเมืองที่สงผลตอความเปนอยูของ
บุคคลและครอบครัว ฯลฯ เมือ่ นานวันเขา ความเครียดนัน้
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ก็จะสะสมเปนความเครียดเรือ้ รัง และจะคุกคามชีวติ ทัง้ ทาง
ดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทําใหมปี ญ
 หาสุขภาพ
รุนแรง เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง ระบบภูมิคุมกันถูกกด มีบุตรยาก
เรงกระบวนการความชรา และปญหาทางจิต (เชน ซึมเศรา
และความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด หลั ง ความสะเทื อ นใจ (posttraumatic disorder) ฯลฯ) และอาจทําใหบุคคลตองใช
ความรุ น แรง ฆ า ตั ว ตาย และทํ า ร า ยตนเอง (สุ พ านี
สฤษฎวานิช 2552; พนัส ธัญญะกิจไพศาล, 2555)
อาการทางรางกายของความเครียดเรื้อรังที่พบทั่วๆ ไป
ไดแก ปากแหง หายใจลําบาก หัวใจเตนแรง ปวดทอง
อาหารไมยอย ปวดหัว เบื่ออาหาร เหงื่ออกมาก ปสสาวะ
บอย กลามเนื้อหดตัว โรคภูมิแพตัวเอง (autoimmune
diseases) โรคผิวหนังอักเสบ (eczema) และอาการทาง
อารมณและจิตใจ เชน วิตกกังวล รูสึกไมปลอดภัย โมโห
ฉุนเฉียวงาย มีปญหาความตึงเครียด เบื่อหนาย คิดกลับ
ไปกลับมา สมาธิสั้น นอนหลับยาก รูสึกเหนื่อยลา การรับ
รูแคบ รองไหงาย ซึมเศรา ดื่มเหลาจัด การกระทํารุนแรง
และอาจฆาตัวตาย ความเครียดชนิดนีค้ วรไดรบั การบําบัด
รักษาโดยแพทยและนักบําบัดในการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางจิตระยะยาว พฤติกรรมบําบัด และการใหคําปรึกษา
(Psychology help center, 2015b; Sincero, 2012)

ดังนั้น ความเครียดทั้งสามชนิดนี้ จะมีอาการบาง
อยางเหมือนกันและมีความรุนแรงของอาการตางกันขึน้ อยู
กับชนิดของความเครียด ระดับของความเครียด ความ
สามารถในการเผชิญปญหาและการปรับตัว โดยทั่วไป
ความเครียดเรื้อรังจะมีความรุนแรงมากกวาความเครียด
ชนิดอื่น อาการและความรุนแรงของความเครียดในแตละ
ชนิดก็จะแตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่งถาสามารถจัดการ
ความเครียดไดแตแรกเริม่ ก็จะทําใหความเครียดลดลง แต
ถาไมสามารถจัดการความเครียดไดอยางเหมาะสมหรือมี
ประสิทธิภาพ ก็จะทําใหความเครียดนั้นสะสมจนเปน
ความเครียดเรือ้ รัง และอาจรุนแรงจนถึงขัน้ เกิดภาวะวิกฤต
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จากความเครียด ซึง่ สงผลตอสุขภาพและชีวติ ของบุคคลนัน้
และบุ ค คลรอบข า ง จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ พ ยาบาลต อ ง
ทําความเขาใจถึงความรูสึก อาการ และพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีความเครียดในแตละชนิดเปนอยางดี เพื่อนํามา
ใชในการประเมินความเครียดของบุคคล วินิจฉัยการ
พยาบาลและใหการพยาบาลไดถูกตอง และทันทวงที

ระดับของความเครียด

ระดับของความเครียดจะเปนตัวบงชี้ใหพยาบาล
ทราบถึงปญหาความเครียดของบุคคล และการใหการ
พยาบาลอยางไรจึงจะเหมาะสมกับบุคคลแตละคน โดย
กรมสุขภาพจิต (2541) ไดแบงความเครียดออกเปน 5
ระดับ ดังนี้
1. ระดับความเครียดตํ่ากวาเกณฑปกติ
อยางมาก เปนระดับทีบ่ คุ คลอาจรูส กึ ถึงความพึงพอใจกับ
การดําเนินชีวิตที่เปนอยู โดยมีแรงกดดันหรือแรงจูงใจใน
การดําเนินชีวิตนอยกวาบุคคลอื่น
2. ระดับความเครียดเกณฑปกติ เปนระดับ
ที่บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน และสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม
3. ระดับความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย
เปนระดับที่บุคคลมีความไมสบายใจอันเกิดจากปญหาใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน หรือมีปญ
 หาอุปสรรคหรือขัดแยง
ที่อาจจะยังไมไดรับการคลี่คลายหรือแกไข ซึ่งถือวาเปน
ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวัน
4. ระดับความเครียดสูงกวาปกติปานกลาง
เปนระดับที่บุคคลเริ่มมีความรูสึกตึงเครียดในระดับคอน
ขางสูงและไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหา
ทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤตการณ
ในชีวิต โดยอาจสังเกตไดจากอาการแสดงออกถึงการ
เปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย อารมณ ความคิด พฤติกรรม
การดําเนินชีวิต และสิ่งที่แสดงออกอาจจะเปนสัญญาณ
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เตือนขั้นตน วาบุคคลนั้นกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและ
ความขัดแยงตางๆ ที่ยังคงมีอยู ลักษณะอาการตางๆ จะ
เพิม่ มากขึน้ ความเครียดระดับนีม้ ผี ลกระทบตอการทํางาน
และการดําเนินชีวิต
5. ระดับความเครียดสูงกวาเกณฑปกติ
มาก เปนระดับทีบ่ คุ คลกําลังตกอยูใ นความเครียดระดับสูง
และรุนแรง เปนภาวะที่กําลังเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิต
อยางรุนแรง หากปลอยใหความเครียดในระดับนีย้ งั คงมีตอ
ไปโดยไมไดดาํ เนินการแกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธี อาจ
นําไปสูความเจ็บปวยที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและ
บุคคลใกลชิด
ดังนั้น จะเห็นไดวาความเครียดตั้งแตระดับสูงกวา
ปกติปานกลางขึ้นไป จะสงผลกระทบตอบุคคลในการ
ดําเนินชีวิต การทํางาน และสุขภาพ ถาไมไดรับการแกไข
โดยเฉพาะความเครียดทีม่ รี ะดับสูงกวาเกณฑปกติมาก จะ
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤตจากความเครียด ที่อาจ
ทําใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง หรือเสี่ยงตอการทํารายผูอื่น
และตนเอง ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ การฆ า ตั ว ตายได ระดั บ
ความเครียดจึงเปนสิ่งที่พยาบาล ผูบําบัด และผูเกี่ยวของ
กับผูป ว ยทีม่ คี วามเครียดตองใหความสนใจ และใหการชวย
เหลือทันทวงทีในการลดความเครียด เพือ่ ไมใหความเครียด
สะสมจนถึงขั้นรุนแรง

สาเหตุของความเครียด

บุคคลที่สงผลตอความเครียด โดยจากสภาพรางกาย เชน
การพักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ความ
ออนลาของรางกายจากการทํางาน การสูญเสียสวนหนึ่ง
สวนใดของอวัยวะของรางกาย มีพัฒนาการดานรางกาย
ไมสมวัย ฯลฯ สวนสภาพจิตใจและอารมณ เชน ทัศนคติ
ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพ อุปนิสัยหรือวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่ไมเหมาะสม จริงจังมากเกินไป ขาดความยืดหยุน
และ/หรือมองภาพเชิงลบ ฯลฯ
2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล เปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากสิ่งแวดลอมของบุคคลที่สงเสริมหรือเขามาคุกคาม
บุคคลทัง้ ทีต่ งั้ ใจและเกิดขึน้ เองโดยไมไดตงั้ ใจ สิง่ แวดลอม
เหลานี้ เชน 1) สภาพแวดลอมในครอบครัว ในการทํางาน
และในสังคมที่สงผลตอวิถีชีวิตและความคิดของบุคคล
ตลอดจนสั ม พั น ธภาพของบุ ค คลกั บ บุ ค คลอื่ น 2) สิ่ ง
แวดลอมทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมี เชน อยูในที่
เสียงดังเกินไป มีอากาศรอนหรือเย็นจัด มีฝุนละออง ควัน
ไอหรือฟูมจากโลหะหรือสารละลาย มีแสงสวางจามากหรือ
นอยเกินไป ฯลฯ 3) เหตุการณที่ไมสามารถคาดคิด เชน
อุบตั เิ หตุ การสูญเสียคนรัก/สิง่ ทีร่ กั การเปลีย่ นแปลงชีวติ
อยางมากจากการแตงงาน กําหนดการสงงานดวน ภัยพิบตั ิ
ตางๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย สภาวะ
ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตกตํ่า หรือ
ความไมปลอดภัยในทรัพยสิน เปนตน

ความเครียดเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิด การประเมินความเครียด
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ หรือหลายสาเหตุรวมกัน ทัง้ ทีเ่ ปน
การประเมินความเครียดของบุคคลวา มีความ
ปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล และบุคคลนั้นไม เครียดอยูใ นระดับใดนัน้ เพือ่ จะไดนาํ มาใชในการชวยเหลือ
สามารถจัดการกับปจจัยนั้นๆ ที่เปนสิ่งที่มาคุกคามหรือ บุคคลในการจัดการความเครียด โดยเครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
กดดันได (Smith, Segal, & Segal, 2015; Pattison ประเมินความเครียดของบุคคลทีน่ ยิ มใชในประเทศไทย คือ
professional counseling and mediation center, แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 20 ขอ
2014) ดังนี้
ของกรมสุขภาพจิต (2011) ซึ่งงายตอการนํามาใช โดย
1. ปจจัยภายในตัวบุคคล เปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคา
ตัวบุคคลเอง คือ สภาพรางกาย จิตใจและอารมณของ คะแนน 0-3 จากไมเคยเลย จนถึง เปนประจํา โดยจะ
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สอบถามเกีย่ วกับอาการ พฤติกรรมหรือความรูส กึ ทีบ่ ง บอก
วามีความเครียด เชน มีปญ
 หาการนอนหลับ มีอาการหัวใจ
เตนแรง ปวดเกร็งกลามเนื้อ ปวดหัวขางเดียวหรือปวด
บริเวณขมับทั้ง 2 ขาง มีความรูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ
กระวนกระวาย ฯลฯ โดยมีเกณฑการแปลผลการประเมิน
และวิเคราะหความเครียด แบงออกเปน 5 ระดับตาม
ค า คะแนนที่ ไ ด จ ากการตอบแบบประเมิ น ดั ง กล า ว
(กรมสุขภาพจิต, 2011) ดังนี้
1. ระดับคะแนน 0-5 หมายถึง มีความเครียด
อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติ โดยระดับคะแนนนี้
สามารถแปลผลได 3 นัย คือ ผูตอบอาจ 1) ตอบไมตรง
ตามความจริง 2) เขาใจคําถามคลาดเคลือ่ น 3) เปนบุคคล
ที่ขาดแรงจูงใจ หรือมีชีวิตประจําวันซํ้าซากจําเจ นาเบื่อ
ปราศจากความตื่นเตน
2. ระดับคะแนน 6-17 หมายถึง มีความเครียด
อยูในเกณฑปกติ โดยบุคคลที่มีความเครียดในระดับนี้
สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
และปรับตัวกับสถานการณตา งๆ ไดอยางเหมาะสม รูส กึ พึง
พอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
3. ระดั บ คะแนน 18-25 หมายถึ ง มี
ความเครียดอยูใ นระดับสูงกวาปกติเล็กนอย เปน
ความเครียดที่พบไดในชีวิตประจําวันและไมเปนผลเสีย
ตอการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลที่มีความเครียดในระดับนี้
อาจไมรูสึกตัววามีความเครียด หรืออาจรูสึกไดเล็กนอย
จากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรม แตไมชัดเจน และยังพอทนได ความเครียดใน
ระดับนี้นั้น บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดไดโดย
การผอนคลายความเครียด แตอาจตองใชเวลาในการ
ปรับตัว
4. ระดั บ คะแนน 26-29 หมายถึ ง มี
ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง
โดยบุคคลที่มีความเครียดระดับนี้เริ่มมีความตึงเครียดใน
ระดับสูง และไดรบั ความเดือดรอนเปนอยางมากจากปญหา
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ทางอารมณที่เกิดจากปญหาความขัดแยงและวิกฤตการณ
ในชี วิ ต ซึ่ ง บุ ค คลที่ ต กอยู  ใ นภาวะนี้ จะจั ด การกั บ
ความเครียดของตนดวยความลําบาก และถาไมสามารถ
แกไขได จะเพิ่มความรุนแรงขึ้น และมีผลกระทบตอการ
ทํางาน ความเครียดในระดับนี้ บุคคลตองพยายามจัดการ
ความเครียดดวยตนเอง โดยการผอนคลายความเครียด
อยางสมํ่าเสมอทุกวัน คนหาสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิด
ขึ้น และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหา แตถาไม
สามารถจัดการกับปญหาไดดวยตนเองก็ควรปรึกษากับ
ผูใหการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต
5. ระดั บ คะแนน 30-60 หมายถึ ง มี
ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก โดย
บุคคลที่มีความเครียดระดับนี้กําลังอยูในภาวะตึงเครียด
หรือเผชิญกับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง ซึ่งบุคคลที่
ตกอยูในภาวะนี้ จะจัดการกับความเครียดของตนดวย
ความลําบาก เพราะเปนความเครียดในระดับที่รุนแรงมาก
และหากปลอยไวจะเกิดผลเสียอยางรุนแรง ดังนั้น จะตอง
เขารับการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตเพือ่ ชวยใหเขามองเห็น
ปญหาและแนวทางแกไขที่เหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ผูอานสามารถศึกษารายละเอียดและดูแบบ
ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองไดที่เว็บไซต
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คือ www.
dmh.go.th หรือ http://www.dmh.go.th/DmhFlood/
PDF/myself.pdf

นอกจากการใชแบบประเมินความเครียดดังกลาว
แลว การที่จะประเมินความเครียดไดดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ พยาบาลและผูบ าํ บัดจะตองประเมินจากขอมูลทีไ่ ด
จากการซักประวัติกับบุคคลที่มีความเครียด และญาติหรือ
บุคคลใกลชิดที่สามารถใหขอมูลได ขอมูลเหลานี้ ไดแก
ประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน
การสังเกตอาการ พฤติกรรม และความรูสึกของบุคคล
ญาติและ/หรือผูใกลชิดที่ใหขอมูล เพื่อนํามาประมวลผล
และวิเคราะหขอ มูลทีจ่ ะสามารถวินจิ ฉัยปญหาความเครียด
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ของบุคคลไดอยางถูกตองตรงประเด็น ซึ่งจะชวยใหการ ความเครียดบางอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได และไม
แกไข/การจัดการความเครียดของบุคคลไดอยางเหมาะสม สามารถปองกันหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ได เชน การสูญ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เสียคนรัก การเจ็บปวยดวยโรคทีร่ า ยแรง การเกิดอุบตั เิ หตุ
ฯลฯ ก็จาํ เปนตองเรียนรูท จี่ ะยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเปน
วิธีการจัดการความเครียด
อยู ถึงแมจะยาก แตก็ดีกวาการตอตาน หรือพยายาม
การจัดการความเครียดมีหลายวิธี แตในบทความ ควบคุมในสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได เพราะจะยิ่งทําให
นีจ้ ะนําเสนอวิธกี ารจัดการความเครียด แบบ 4 เอ (4 As) ความเครียดมากขึ้น ใหมองไปที่สถานการณที่ทําใหเกิด
คือ avoid, alter, adapt, หรือ accept (Smith, Segal, ความเครียด ซึ่งในสถานการณนั้นจะมีโอกาสที่ทําใหเกิด
& Segal, 2015; Mayo foundation for medical การเรียนรู ที่ทําใหเขมแข็งมากขึ้น และมีโอกาสในการ
education and research, 2013) ดังนี้
เติบโตสวนบุคคล (personal growth) การแบงปนความ
1. Avoid (การหลีกเลี่ยง) โดยการหลีกเลี่ยง รูส กึ โดยการพูดคุยกับญาติ เพือ่ น หรือบุคคลทีไ่ วใจได เชน
การเกิดความเครียด โดยเรียนรูท จี่ ะปฏิเสธ การเรียงลําดับ ผูบําบัด ซึ่งอาจเปนแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อ
ความสําคัญของสิ่งที่ตองทําประจําวัน โดยการทํารายการ ระบายสิ่งที่ทุกขใจออกมา และเรียนรูที่จะใหอภัยและกาว
สิ่งที่ “ตองทํา” กับ “ควรทํา” ใหเลือกทําในสิ่งที่ตองทํา ออกไปสูสิ่งที่ดีกวา
มากกว า ควรทํ า หลี ก เลี่ ย งสถานการณ ที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด หลีกเลี่ยงการพบปะหรือใชเวลากับบุคคลที่ วิธีลดความเครียดดวยตนเอง
ทําใหเกิดความเครียดเทาที่ทําได หลีกเลี่ยงการสนทนาใน
เมือ่ บุคคลเผชิญกับความเครียดไมวา ระดับใด จะตอง
เรื่องที่ทําใหเกิดความเครียด และขจัดสิ่งคุกคามประจําวัน ปรับตัวเองในการลดความเครียดของตนไดอยางเหมาะสม
ที่ทําใหเกิดความเครียดออกไป
โดยสามารถประยุกตวิธีการจัดการความเครียดแบบ 4 เอ
2. Alter (การปรับเปลีย่ น) โดยการปรับเปลีย่ น ดังทีก่ ลาวขางตนผสมผสานกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
สถานการณ ห รื อ สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ ครี ย ด โดยถ า ไม ส ามารถ ใหเหมาะสมกับตนเองตามสถานการณความเครียดที่เกิด
หลีกเลี่ยงได จะตองกลาที่จะเผชิญและจัดการกับปญหา ขึ้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเครี ย ดและสร า งภู มิ ต  า นทาน
แทนการเก็บกดความรูสึกเอาไว ดวยการแสดงออกหรือ ความเครียดใหตนเองในการเผชิญและลดความเครียดที่
บอกถึงความรูสึกของตนใหคนอื่นไดลวงรูถึงสิ่งที่กังวลใจ เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ดวยทาทีทสี่ ภุ าพหรือวิธกี ารทีน่ มุ นวล มีการประนีประนอม
1. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอและปรับ
กัน โดยทั้งสองฝายพบกันคนละครึ่งทาง และการบริหาร เวลาการนอนและตื่น โดยควรนอนอยางนอย 6-8
เวลาของตนใหดีในการทําสิ่งตางๆ
ชั่วโมง และควรนอนและตื่นใหเปนเวลา โดยเวลาที่เหมาะ
3. Adapt (การปรั บ ตั ว ) เมื่ อ ไม ส ามารถ สมสําหรับการนอน คือ เวลา 22.00 น. เนื่องจากเมื่อมี
เปลี่ยนแปลงสิ่งคุกคามได ก็ตองปรับตัวเองเพื่อเผชิญตอ ภาวะเครียดมากจะทําใหความสามารถในการกําหนดเวลา
สิง่ ทีม่ าคุกคามไดอยางเหมาะสม โดยการเปลีย่ นความคาด ของชีวิต (body clock) เสียไป ทําใหเกิดปญหานอนไม
หวังและทัศนคติของตน ปรับมุมมองชีวติ ใหม โดยเนนการ หลับหรือตืน่ งาย การกําหนดเวลาหลับและเวลาตืน่ จะทํา
มองปญหาในเชิงบวก และทําใหชีวิตสดใส
ใหนาฬกาชีวิตเริ่มทํางาน และเมื่อความเครียดลดลง ก็
4. Accept (การยอมรั บ ) สถานการณ สามารถที่จะหลับไดเหมือนปกติ การปรับตัวดานเวลาใน
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การนอนควรใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห บางครั้งเมื่อลง
นอนแลวไมหลับเปนเวลา 45 นาที ควรหาหนังสือเบาๆ มา
อาน เมื่องวงก็ใหนอน ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ให
รางกายไดรับแสงแดดยามเชา เพื่อสงสัญญาณใหรางกาย
ปรับเวลา
2. หยุดพักเพือ่ ผอนคลาย เมือ่ เกิดความเครียด
ตองจัดเวลาใหรางกายไดพักเพื่อผอนคลาย เชน การลา
พักผอนเพือ่ พักผอนหรือทํากิจกรรมเพือ่ ผอนคลาย การจัด
วาระงานเพือ่ ใหไดมชี ว งพักรางกาย โดยงานทีไ่ มสาํ คัญและ
ไมเรงดวนก็ใหหยุด ไมตองทํา หรือกรณีบุคคลนั้นชอบ
ทํ า งานหรื อ ชอบเรี ย นก็ ใ ห ล ดเวลาลงเหลื อ ไม เ กิ น 40
ชั่วโมงตอสัปดาห การทํางานอดิเรกที่ชอบเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด เปนตน
3. ใหเวลากับครอบครัวในวันหยุด โดยอาจ
ไปพั ก ผ อ นในสถานที่ ต  า งๆ ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
รับประทานอาหารนอกบาน หรือทํากิจกรรมเบาๆ ในวัน
หยุดรวมกับครอบครัว เปนตน เพื่อใหผอนคลายและ
เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
4. ลดสิ่ ง เร า ที่ เ ป น ตั ว กระตุ  น ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียดมากขึน้ โดยเลือ่ นการเปลีย่ นแปลงใหญๆ
ในชวงเวลาที่เครียด เชน การซื้อรถใหม การเปลี่ยน
บานใหม หรือการเปลีย่ นงาน เปนตน เพราะการเปลีย่ นแปลง
จะเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความเครียดมากขึ้น
5. รับประทานอาหารทีช่ ว ยลดความเครียด
โดยการรับประทานอาหารประเภทผักใหมากขึ้น เพราะจะ
ทําใหสมองสรางซีโรโตนิน (serotonin) เพิ่มสารตัวนี้จะ
ชวยลดความเครียด และควรรับประทานอาหารทีม่ วี ติ ามิน
และเกลือแรในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ ควรลดหรือ
หยุดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทที่ชวยสง
เสริมความเครียด เชน ชา หรือกาแฟ ฯลฯ
6. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เชน การ
เดิน การวิง่ การบริหารรางกายแบบงายๆ หรือกิจกรรมการ
รองเพลง/เตนรํา เปนตน โดยออกกําลังทุกวันหรืออยาง
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นอยวันเวนวัน วันละ 30 นาที เพือ่ ชวยผอนคลายและทําให
มีความสุขกายสบายใจ ก็จะไปกระตุนใหรางกายการสราง
เอนดอรฟน (endorphin) ในสมอง หรือบางทีเรียกวา
“ฮอรโมนแหงความสุข” เมื่อเอนดอรฟนสะสมในกระแส
เลื อ ดเพิ่ ม มากขึ้ น ก็ จ ะไปกดการสร า งฮอร โ มนแห ง
ความเครียด (http://www.il.mahidol.ac.th, n.d.) จะ
ทําใหบุคคลรูสึกดีขึ้น ลดความเครียดลง และทําใหระดับ
ภูมิคุมกัน (antibody) ในเลือดเพิ่มขึ้นดวย
7. ฝกผอนคลายความเครียดโดยตรง เชน
ฝกหายใจใหถูกวิธี ฝกสมาธิ ออกกําลังกายแบบงายๆ ฝก
ผอนคลายกลามเนื้อ นวด สํารวจทานั่ง นอน ยืน และเดิน
และ/หรือใชจินตนาการนึกถึงภาพที่รื่นรมย เปนตน
8. พูดคุยหรือการเขียนเพือ่ ระบายอารมณ
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยในการระบายความรูสึกตางๆ ในสวน
ลึกออกมา โดยพูดคุยกับคนใกลชิดหรือบุคคลที่ไวใจได
หรือเขียนระบายความรูสึกออกมา จะไดไมตองเก็บกด
ความรูสึก จะชวยใหความรูสึกตึงเครียดนั้นลดลงบาง
9. รับประทานยาเพื่อลดความเครียด เมื่อ
เกิดความเครียดไมควรซื้อยาคลายเครียดหรือยาแกโรค
ซึมเศรามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการ
รับประทานยาดังกลาวถาจําเปน
10. แกที่ตนเหตุของความเครียดมากกวา
ที่ปลายเหตุ เพราะเปนวิธีที่ดีที่สุด โดยพิจารณาวาอะไร
ที่เปนตนเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้น เชน วิถีการดําเนิน
ชีวิตที่เอื้ออํานวยใหเกิดความเครียด ก็ตองปรับเปลี่ยนวิถี
การดําเนินชีวติ ใหม เชน การเปลีย่ นแปลงนิสยั และทัศนคติ
ตอการดําเนินชีวิตที่ทําใหเกิดความเครียด (เชน ลดการ
แขงขัน ผอนปรน ลดความเขมงวด หรือยืดหยุนในเรื่อง
ตางๆ มากขึ้น เปนตน) การสํารวจและเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติตอตัวเองและผูอื่น (เชน ฝกมองโลกเชิงบวก
มองตนเองในแงดี มองผูอื่นในแงดี เปนตน) จะชวยทําให
มองเห็นทางออกของปญหา และการสํารวจและปรับปรุง
สัมพันธภาพตอคนในครอบครัวและสังคมภายนอก เปนตน
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เมื่อปฏิบัติตามวิธีดังกลาวแลวไมไดผลภายใน 2
สัปดาห ยังมีอาการของความเครียดมากเกินกวาเหตุ และ
ไมสามารถควบคุมตนเองได ตลอดจนสงผลตอคุณภาพ
ชีวิต เชน การนอน การรับประทานอาหาร งานที่ทํา ความ
สัมพันธของตนเองกับบุคคลรอบขาง เปนตน ควรจะพบ
แพทยเพื่อการบําบัดรักษา หรือปรึกษาผูที่มีความรูดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช

กระบวนการพยาบาลบุคคลที่มี
ความเครียดสูง

พยาบาลสามารถให ก ารพยาบาลบุ ค คลที่ มี
ความเครียดสูงโดยใชกระบวนการพยาบาล ดังนี้
1. การประเมินปญหา การใหการพยาบาล
บุ ค คลที่ มี ค วามเครี ย ดสู ง นั้ น พยาบาลจะต อ งทํ า การ
ประเมินปญหาโดยวิธีการ ดังนี้
1.1 การซักประวัตแิ ละการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลที่เครียด โดยเริ่มจาก 1)
การสังเกตสีหนา ทาทาง นํ้าเสียง และพฤติกรรมการ
แสดงออกตั้งแตการเริ่มสนทนาและในขณะเลาเรื่องราวที่
เปนปญหา 2) การซักถามเกีย่ วกับประวัตกิ ารเจ็บปวยสวน
บุคคลในอดีตและปจจุบัน และประวัติการเจ็บปวยของ
ครอบครัว ประวัตสิ ว นบุคคลทีเ่ กีย่ วของ (เชน ลักษณะนิสยั
พฤติกรรมสุขภาพ สมาชิกและสัมพันธภาพในครอบครัว
ความเป น อยู  ใ นครอบครั ว ประวั ติ ก ารทํ า งาน ฯลฯ)
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเครียด โดยใหเขา
สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู และความเขาใจ
ของเขาเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้น วาอะไรคือสาเหตุ
หรือแหลงที่มาของความเครียดนั้น ความเครียดนี้มาจาก
ตัวเขาเอง บุคคลอื่น และ/หรือสถานการณตางๆ ที่ทําให
เกิดความเครียด เปนความเครียดชั่วคราว เปนชวงๆ หรือ
เปนมานานแลว เขารูสึกอยางไรเกี่ยวกับสภาพรางกาย
อารมณ และจิตใจของเขา มีอะไรที่ตางไปจากเดิมหรือไม
กระทําพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองตอความเครียด

ที่เกิดขึ้น และการกระทําอะไรที่ทําใหตัวเขารูสึกดีขึ้น หรือ
อยูน อกเหนือความสามารถทีเ่ ขาจะควบคุมได เปนตน เพือ่
พยาบาลจะไดนาํ มาพิจารณาและวิเคราะหวา เรือ่ งราวทีเ่ ปน
ปญหาที่กอใหเกิดความเครียดนั้น เปนเรื่องอะไร มีความ
รุนแรงหรือเสียหายตอบุคคลนั้นมากนอยเพียงใด จะได
วินิจฉัยการพยาบาลและวางแผนการชวยเหลือบุคคลนั้น
ไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ
1.2 แบบประเมินความเครียด โดยสามารถ
ใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของ
กรมสุขภาพจิตไดดังที่ไดกลาวไวขางตน เพื่อประเมินวา
บุคคลนัน้ มีความเครียดอยูใ นระดับใด สอดคลองกับอาการ
และอาการแสดงที่ออกมาหรือไม ซึ่งถาเขามีความเครียด
ตัง้ แตระดับสูงกวาปกติปานกลางจนถึงมาก จะไดนาํ มาเปน
ขอมูลในวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลการเพื่อลด
ความเครียดไดถกู ตองและทันเวลากับขนาดและระดับความ
รุนแรงของความเครียด
1.3 การซักถามขอมูลจากญาติและบุคคล
ใกลชิดที่เกี่ยวของ โดยซักถามญาติและบุคคลใกลชิด
บุคคลทีม่ คี วามเครียดนัน้ เกีย่ วกับอาการและอาการแสดง
นิสัย ทัศนคติหรือการมองสถานการณที่เกิดขึ้นของบุคคล
นัน้ สาเหตุหรือสถานการณทที่ าํ ใหเกิดความเครียดตามมุม
มองของญาติและบุคคลใกลชิด สภาพแวดลอมภายใน
บาน/ครอบครัว/ชุมชนที่อยู บุคคลที่บุคคลนั้นไววางใจ/
ใหความสําคัญและสามารถชวยเหลือเขาในภาวะเครียด
วามีหรือไม มีใครบางและมีความสัมพันธอยางไรกับเขา
เพือ่ ประเมินบุคคลทีส่ ามารถจะชวยเหลือเขาได ตลอดจน
ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ สถานบริ ก ารในชุ ม ชนที่ บุ ค คลนั้ น และ
ครอบครัวไปใชบริการ เพื่อประเมินแหลงชวยเหลือเขาใน
ชุมชน และใชเปนขอมูลประกอบการชวยเหลือบุคคลนัน้ ได
อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การวินิจฉัยการพยาบาล จากขอมูลที่ได
ทัง้ หมดในขัน้ ตอนที่ 1 พยาบาลตองนํามาประมวลเขาดวย
กันและวิเคราะหถึงปญหาความเครียดของบุคคลวา มี
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ปญหาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ จิตวิญญาณ และ
สังคมอะไรบาง สาเหตุที่แทจริงของความเครียดที่เกิดขึ้น
คืออะไร ความเครียดที่เกิดขึ้นเปนความเครียดชนิดใด อยู
ในระดั บ ใด บุ ค คลที่ ส ามารถให ก ารช ว ยเหลื อ เขาใน
ครอบครัวและในชุมชน แหลงทีใ่ หการสนับสนุนหรือใหการ
ชวยเหลือเขาในการจัดการความเครียด เพือ่ พยาบาลจะได
วินจิ ฉัยการพยาบาลไดอยางถูกตองและครอบคลุม และนํา
มาจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่เรงดวนในการชวย
เหลือ โดยทั่วไปถาบุคคลมีปญหาในหลายดาน ควรชวย
เหลือดานรางกายเปนอันดับแรก และพรอมกันนี้ตอง
ใหการชวยเหลือดานจิตใจควบคูก นั ไปอยางเรงดวนใหทนั
เหตุการณ
3. การวางแผนการพยาบาล พยาบาลนําขอ
วิ นิ จ ฉั ย การพยาบาลที่ ไ ด ม าวางแผนการพยาบาลเพื่ อ
ตั้งเปาหมายถึงผลลัพธทางการพยาบาลที่ตองการ และ
กําหนดแนวทางการพยาบาล/การชวยเหลืออยางเปน
รูปธรรม เปนขั้นตอนตามลําดับความสําคัญและความ
จําเปนกอนหลัง เชน แผนการชวยเหลือในภาวะวิกฤต
แผนการลดความเครียด และแผนการฟน ฟูสภาพรางกาย
และจิตใจของบุคคลที่มีความเครียด เปนตน สิ่งสําคัญใน
การวางแผนนั้ น จะต อ งวางแผนร ว มกั บ บุ ค คลที่ มี
ความเครียด ญาติ และผูด แู ล โดยยึดบุคคลเปนศูนยกลาง
เพือ่ ใหเขาและญาติเขาใจและใหความรวมมือในการใหการ
พยาบาลเพื่อจัดการความเครียดของบุคคลนั้น ชวยใหเขา
สามารถเผชิญปญหาและปรับตัวไดอยางเหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การปฏิบัติการพยาบาล ตามแผนการ
พยาบาลที่วางไว โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม
การใชเทคนิคการใหคําปรึกษาที่ดี เชน การรับฟงปญหา
กระตุน ใหบคุ คลทีม่ คี วามเครียดระบายความเครียดออกมา
เสนอแนะวิธีการจัดการความเครียดดวยตนเองดังที่กลาว
ขางตน ฯลฯ เพื่อใหเขาหลีกเลี่ยง ปรับเปลี่ยน และ/หรือ
ยอมรับสถานการณหรือสิง่ ทีท่ าํ ใหเครียด ตลอดจนปรับตัว
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เองเพื่อเผชิญตอสิ่งที่มาคุกคาม เชน การปรับมุมมองและ
ทัศนคติใหเปนเชิงบวก การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
การใชวิธีการผอนคลายความเครียด การฝกวิธีการระงับ
อารมณตนเอง การฝกจิตใจใหรา เริง การทํากิจกรรมทีเ่ ปน
ประโยชน การเตรียมรับสถานการณ การใชกลวิธาน
ปองกันตัว และการปรับพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมเพือ่
สรางภูมิตานทานความเครียดใหกับตนเอง
5. การประเมินผลการพยาบาล พยาบาลจะ
ตองทําการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเปนระยะ
ในการใหการพยาบาล โดยประเมินจากเปาหมายทีก่ าํ หนด
ไวกับผลลัพธทางการพยาบาล วาเปนไปตามที่กําหนด
ไวหรือไม อยางไร มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง โดยใชวิธีการ
ประชุมปรึกษา (nursing conference) ดวยการนําหลัก
ฐานเชิงประจักษ (evident based) ที่ไดจากบุคคลที่มี
ความเครียดมาวิเคราะห วิพากษ และใชกระบวนการคิด
วิจารณญาณ (critical thinking) เพื่อสรรหาแนวทางใน
การพัฒนาผลลัพธทางการพยาบาล (nursing outcome)
ใหไดคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา ความเครียดเปน
เรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไมได หากบุคคลไมรูวิธี
ลดเครียดที่ถูกตอง ความเครียดจะพอกพูนเปนทวีคูณขึ้น
กลายเปนความเครียดระดับรุนแรง ทําใหบุคคลตกอยูใน
ภาวะวิกฤตจากความเครียดได และจะสงผลเสียอยาง
รายแรงตอการดําเนินชีวิตของบุคคล ดังนั้น พยาบาลจึง
ตองใหความสําคัญในการใหการพยาบาลแกบุคคลที่มี
ความเครียดสูงในการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางรีบดวน
กรณี บุ ค คลนั้ น มี ภ าวะวิ ก ฤตจากความเครี ย ด และลด
ความเครียดของเขาใหสอดคลองกับสาเหตุ ชนิดและระดับ
ของความเครียด ตลอดจนใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
บุคคลในการเผชิญกับความเครียดไดเปนอยางดี ที่ใหเขา
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข และลดการ
สูญเสียที่เกิดจากความเครียด
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