
ความเครียดและวิธีการแกความเครียด 
  

คุณเคยนอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจบางหรอืเปลา? 

 เคยรูสึกเหนื่อยหนายจนไมอยากทําอะไรบางไหม? 

 เคยมีอาการปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล ทั้งที่ไมไดใชแรงทําอะไร

เลย? 

 ถาในชวง 2 เดือนที่ผานมาคุณมีอาการเหลานี้... 

แสดงวาคุณกําลังเริ่มเขาสูภาวะความเครียดในระยะเริม่แรกแลว 

 

มาทําความรูจักกันกอนวา “ความเครยีด” คืออะไร? 

 ความเครียดเปนภาวะของอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลตองเผชิญกับปญหาตางๆ 

และทําใหรูสึกถูกกดดัน ไมสบายใจ วุนวายใจ กลัว วติกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เม่ือบุคคลรบัรูหรือ

ประเมินวาปญหาเหลานั้นเปนสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จะสงผลให

สภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจเสียไป  

 

แบบไหนถึงจะเรียกวาเครียด? 

 เม่ือเกิดความเครียด บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครยีดและทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานจิตใจและอารมณ รวมทั้งดานพฤติกรรม แตเม่ือ

เวลาผานไป และความเครยีดเหลานั้นคลายลง รางกายจะกลับเขาสูภาวะสมดุลอีกครั้งหน่ึง 

 

ความเครียดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบาง? 

 ผลจากปฏิกิริยาตอบสนองที่มีตอความเครียด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวับุคคลนั้น โดย

แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ดานรางกาย  

ภาวะที่เครียดเกิดขึ้นจะกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติ   ทําใหเกิดอาการหนามืด 

เปนลม เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอวน แผลในกระเพาะอาหาร เม่ือ

บุคคลตกอยูในความเครียดเปนเวลานาน จะทําใหสุขภาพรางกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไมสมดุลของ

ระบบฮอรโมน ซ่ึงเปนชีวเคมีที่สําคัญตอมนุษย เพราะทําหนาที่ชวยควบคุมการทํางานของระบบตางๆ 

ภายใน  ขณะเกิดความเครยีดจะทําใหตอมใตถูกกระตุน ทําใหตอมหมวกไตหลัง่ฮอรโมนคอรติซอล 

(cortisol) เพ่ิมขึ้น จะทําใหเกิดอาการทางกายหลายอยางแตกตางกนัไปในแตละบุคคล ตั้งแตปวดศีรษะ 



ปวดหลัง ออนเพลีย  หากบุคคลนั้นตองเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากๆ อาจสงผลใหบุคคลเสียชีวติ

ไดเน่ืองจากระบบการทํางานที่ลมเหลวของรางกาย เชนคนที่มีโรคเบาหวานเปนโรคประจําตวัอยูแลว 

หากเกิดความเครียดอยางรุนแรง ฮอรโมนคอรติซอลจะไปกระตุนระดับนํ้าตาลในเลือดใหสูงขึ้นหรือลด

ต่ําลงอยางผิดปกติ และทําใหเกิดอาการช็อกได หรือในบางรายที่ระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานได

ไมเต็มที่สงผลใหเกิดเปนอาการของโรคหอบหืด โรคภูมิแพตางๆ โรคผิวหนัง อาจมีอาการผมรวงและมี

อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งไดงายกวาเม่ือเทียบกับคนปกติ     

2. ดานจิตใจและอารมณ 

จิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปดวยการหมกมุนครุนคิด  ไมสนใจสิ่งรอบตัว ใจลอย 

ขาดสมาธิ ความระมัดระวังในการทํางานเสียไปเปนเหตุใหเกิดอุบตัิเหตุไดงาย จิตใจขุนมัว โมโหโกรธ

งาย สูญเสียความเชื่อม่ันในความสามารถที่จะจัดการกับชีวติของตนเอง เศราซึม คับของใจ วติกกังวล 

ขาดความภูมิใจในตนเอง ในบางรายที่ตกอยูในภาวะเครียดอยางยาวนานมาก อาจกอใหเกิดอาการทาง

จิต จนกลายเปนโรคจิตโรคประสาทได    เน่ืองจากการเผชิญตอภาวะเครียดเปนเวลานานฮอรโมนคอร

ติซอลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทําใหเซลลประสาทฝอและลดจํานวนลง โดยเฉพาะในสมองสวนที่เกี่ยวของ

กับกับความจําและสตปิญญา  ความเครียดจึงทําใหทําใหความจําและสติปญญาลดลง   และยังมีผลตอ

การทํางานของระบบสารสื่อประสาททีท่ําหนาที่เกี่ยวกบัอารมณและพฤติกรรมโดยเฉพาะสารสือ่ประสาท 

จึงทําใหเกิดอาการซึมเศราและวติกกังวลกวาเวลาปกต ิ

3. ดานพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายดังที่กลาวในขางตน ไมเพียงแตจะทําใหระบบการ 

ทํางานของรางกายผิดเพี้ยนไป แตยังทําใหพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเปลี่ยนแปลงดวย 

ยกตัวอยางเชน บุคคลที่เครยีดมากๆ บางรายจะมีอาการเบื่ออาหารหรือบางรายอาจจะรูสึกวาตวัเองหิว

อยูตลอดเวลาและทําใหมีการบริโภคอาหารมากกวาปกติ มีอาการนอนหลับยากหรอืนอนไมหลับหลาย

คืนติดตอกัน ประสิทธิภาพในการทํางานนอยลง เริ่มปลีกตวัจากสังคม และเผชิญกับความเครียดอยาง

โดดเดี่ยว บอยครั้งบคุคลจะมีพฤติกรรมการปรับตวัตอความเครียดในทางที่ผิด เชน  สูบบุหร่ี ติดเหลา 

ติดยา เลนการพนัน การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอยางในสมองทําใหบุคคลมีพฤติกรรมกาวราวมาก

ขึ้น ความอดทนเริ่มต่ําลง พรอมที่จะเปนศัตรูกบัผูอ่ืนไดงาย อาจมีการอาละวาดขวางปาขาวของ ทําราย

ผูอ่ืน ทํารายรางกายตนเอง หรือหากบางรายที่เครียดมากอาจเกิดอาการหลงผิดและตัดสินใจแบบชัว่วบู

นําไปสูการฆาตัวตายในทีส่ดุ  

 

 

 



ทําอยางไรจึงจะหายจากอาการเครียดได? 

1. วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด 
2. พิจารณาดูวาสามารถแกไขปญหาที่ตนเหตุไดหรือไม หากแกไขไมไดอาจตอง 

ขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนเพ่ือแกไขปญหา เพราะบางครั้งปญหานั้นอาจไมไดเกิดจากเราเพียงคนเดียว
ก็ได  
 
สารพัดวิธีในการจัดการกับความเครยีด  

 การผอนคลายทางรางกาย เชน การหายใจลึกๆ  การออกกําลังกาย การนวด  

การพักผอน การรับประทานอาหาร การอาบน้ําอุน  

 การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เชน การสรางอารมณขัน   การคิดใทางบวก  

การดูภาพยนตร การฟงเพลง   การหัวเราะ การหายใจลึกๆ   การทําสมาธิ  การใชเทคนิคความเงียบ   
เพ่ือหยุดความคิดของตัวเอง ในเรื่องที่ทําใหเครียด 

  สําหรับการฝกคลายเครยีดนั้น เม่ือเริ่มรูสึกวามีอาการเครียดในระดบันอยๆควรฝก
บอยๆ วันละ 2-3 ครั้ง และควรฝกทุกวัน ตอเม่ือฝกจนชํานาญแลวจึงลดลงเหลือเพียงวันละ 1 ครั้งก็พอ 
หรืออาจฝกเฉพาะเมื่อรูสึกเครียดเทานั้นก็ได แตอยากแนะนําใหฝกทุกวัน โดยเฉพาะกอนนอนจะชวยให
จิตใจสงบ และนอนหลับสบายขึ้น   

วิธีที่จะนําเสนอตอไปน้ี นับเปนวิธีการเฉพาะในการลดความเครียด ของ กรม 

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1012) ซ่ึงสามารถ

ลดความเครยีดที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันได เพราะในขณะที่เกิดความเครียด กลามเนื้อสวนตางๆ ของ

รางกายจะหดเกร็งและจิตใจจะวุนวายสับสน ดังน้ัน เทคนิคการผอนคลายความเครียดสวนใหญจึงเนน

การผอนคลายกลามเนื้อ และการทําจิตใจใหสงบเปนหลัก ซ่ึงวิธีที่จะนําเสนอในทีน้ี่ จะเปนวิธีงายๆ 

สามารถทําไดดวยตวัเอง 

1. การฝกเกร็งและคลายกลามเน้ือ 
กลามเนื้อที่ควรฝกมี 10 กลุมดวยกัน คอื 
1. แขนขวา 
2. แขนซาย 
3. หนาผาก 
4. ตา แกมและจมูก 
5. ขากรรไกร ริมฝปากและลิ้น 
6. คอ 
7. อก หลัง และไหล 



8. หนาทอง และกน 
9. ขาขวา 
10. ขาซาย 

วิธีการฝกมีดังน้ี 
- น่ังในทาสบาย 
- เกร็งกลามเนื้อไปทีละกลุม คางไวสัก 10 วินาที แลวคลายออก จากนั้นก็เกร็งใหม
สลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง คอยๆ ทําไปจนครบทั้ง 10 กลุม 
- เริ่มจากการกํามือ และเกร็งแขนทั้งซายขวาแลวปลอย 
- บริเวณหนาผาก ใชวธิีเลกิคิ้วใหสูง หรือขมวดคิ้วจนชิดแลวคลาย 
- ตา แกม และจมูก ใชวิธีหลับตาป ยนจมูกแลวคลาย 
- ขากรรไกร ริมฝปากและลิ้น ใชวิธีกัดฟน เมมปากแนนและใชลิ้นดันเพดานโดยหุบปาก
ไวแลวคลาย 
- คอ โดยการกมหนาใหคางจรดคอ เงยหนาใหมากที่สุดแลวกลบัสูทาปกต ิ
- อก หลัง และไหล โดยหายใจเขาลึกๆ แลวเกร็งไว ยกไหลใหสูงทีสุ่ดแลวคลาย 
- หนาทองและกน ใชวธิีแขมวทอง ขมิบกนัแลวคลาย 
- งอนิ้วเทาเขาหากัน กระดกปลายเทาขึน้สูง เกร็งขาซายและขวาแลวปลอย 

การฝกเชนนี้จะทําใหรับรูถึงความเครียดจากการเกร็งกลามเนื้อกลุมตางๆ และรูสกึ
สบายเมื่อคลายกลามเนื้อออกแลว 

ดังน้ัน ครั้งตอไปเม่ือเครียดและกลามเนื้อเกร็งจะไดรูตัว และรีบผอนคลายโดยเร็ว กจ็ะ
ชวยไดมาก 

2. การฝกการหายใจ 
ฝกการหายใจโดยใชกลามเนื้อกระบังลมบริเวณหนาทองแทนการหายใจโดยใช
กลามเนื้อหนาอก 

เม่ือหายใจเขา หนาทองจะพองออก และเม่ือหายใจออก หนาทองจะยุบลง ซ่ึงจะรูได
โดยเอามือวางไวที่หนาทองแลวคอยสังเกตเวลาหายใจเขาและหายใจออก 

หายใจเขาลึกๆ และชาๆ กลั้นไวชั่วครูแลวจึงหายใจออก 

ลองฝกเปนประจําทุกวัน จนสามารถทําไดโดยอัตโนมัต ิ

การหายใจแบบนี้จะชวยใหรางกายไดรับออกซิเจนมากขึ้น ทําใหสมองแจมใส รางกาย
กระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงาหาวนอน พรอมเสมอสําหรับภารกิจตางๆ ในแตละวัน 



3. การทําสมาธิเบื้องตน 
เลือกสถานทีท่ี่เงียบสงบ ไมมีใครรบกวน เชน หองพระ หองนอน หองทํางานที่ไมมีคน
พลุกพลาน หรือมุมสงบในบาน 

น่ังขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือชนกันหรือมือขวาทับมือซายตั้งตัวตรง หรือจะน่ัง
พับเพียบก็ไดตามแตจะถนัด 

กําหนดลมหายใจเขาออก โดยสังเกตลมที่มากระทบปลายจมูก หรือริมฝปากบน ใหรูวา
ขณะน้ันหายใจเขาหรือออก 

หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ 

หายใจเขานับ 1 หายใจออกนับ 1 
นับไปเรื่อยๆ จนถึง 5 
เริ่มนับใหมจาก 1-6 แลวพอ 
กลับมานับใหมจาก 1-7 แลวพอ 
กลับมานับใหมจาก 1-8 แลวพอ 
กลับมานับใหมจาก 1-9 แลวพอ 
กลับมานับใหมจาก 1-10 แลวพอ 
ยอนกลับมาเริม่ 1-5 ใหม วนไปเรื่อยๆ  

ขอเพียงจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขาออกเทานั้น อยาคิดฟุงซานเรื่องอ่ืน เม่ือจิตใจ
แนวแนจะชวยขจัดความเครียด ความวติกกงัวล ความเศราหมอง เกิดปญญาที่จะคิด
แกไขปญหาและเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในชีวติไดอยางมีสติ มีเหตุมีผล และยังชวยให
สุขภาพรางกายดีขึ้นดวย 

4. การใชเทคนิคความเงยีบ 
การจะสยบความวุนวายของจิตใจที่ไดผล คงตองอาศัยความเงียบเขาชวย โดยมีวิธีการ
ดังน้ี 
- เลือกสถานที่ที่สงบเงียบ มีความเปนสวนตวั และควรบอกผูใกลชดิวาอยาเพิ่งรบกวน
สัก 15 นาที 
- เลือกเวลาทีเ่หมาะสม เชน หลังตื่นนอน เวลาพักกลางวัน กอนเขานอน ฯลฯ 
-น่ังหรือนอนในทาที่สบาย ถานั่งควรเลือกเกาอ้ีที่มีพนักพิงศีรษะอยาไขวหางหรือ
กอดอก 
- หลบัตา เพ่ือตัดสิ่งรบกวนจากภายนอก 
- หายใจเขาออกชาๆ ลึกๆ 



- ทําใจใหเปนสมาธิ โดยทองคาถาบทสั้นๆ ซํ้าไปซ้ํามา เชน พุทโธ พุทโธ หรือจะสวด
มนตบทยาวๆ ตอเน่ืองกันไปเรื่อยๆ เชน สวดพระคาถาชินบัญชร 3-5 จบ เปนตน 

ฝกครั้งละ 10-15 นาที ทุกวนั วันละ 2 ครั้ง แรกๆ ใหเอานาฬิกามาวางตรงหนา และลืม
ตาดูเวลาเปนระยะๆ เม่ือฝกบอยเขาจะกะเวลาไดอยางแมนยํา ไมควรใชนาฬิกาปลุก 
เพราะเสียงจากนาฬิกาจะทาํใหตกใจเสยีสมาธิ และรูสกึหงุดหงิดแทนที่จะสงบ 

การปรับตัวเพื่อสงเสริมสขุภาพจิต 

• หาผูที่สามารถใหคําปรึกษาได อาจเปนเพ่ือน ครอบครัว คนใกลชิด ผูใหคําปรึกษา 
(Counselor) หรือจิตแพทย 

• หลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับปญหาไปสักระยะหนึ่ง 

• พยายามไมคาดหวังในสิ่งตาง ๆ มากจนเกินไป 

• หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณรุนแรง 

• ออกกําลังกายทุกวัน 

• สนใจศึกษาคาํสอนของศาสนา 

• เขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

• ปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ 

ข้ันตอน สูการควบคุมความเครียด 

 คิดในแงดี 

 มีปญหาเลาสูกันฟง 
 สรางความรักความอบอุนในครอบครัว 
 รักษาสุขภาพกายและจิตใจใหแข็งแกรง 
 ฝกเทคนคิคลายเครียดดวยวิธีการตางๆ 

 วางแผนการบริหารจัดการเวลา 
 จัดการสิ่งที่จัดการไดกอน 

 เลือกสิ่งที่เปนไปไดจริง 
 ตัดสินใจอยางฉลาด 

 

 

 

 



อยากรูวาตัวเองกําลังเครยีดหรือเปลา?  

ทดลองทําแบบประเมินความเครียดออนไลน ที่จัดทําขึน้โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ไดที่ http://www.dmh.go.th/test/stress/asheet.asp?qid=6 

 

บทความโดย : รศ. ดร. ภญ. ศรีจันทร พรจิราศิลป 

ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เรียบเรียงโดย : ชญานุตม นิรมร 

งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


