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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 12 ความเครียดและการจัดการความเครียด  

ความเครียดและการจัดการความเครียดความเครียดและการจัดการความเครียด  
 
กรมสุขภาพจิต ใหความหมายวาความเครียดเปนปฏกิิริยาที่มีตอสิง่เราภายในและภายนอก ซ่ึง

อาจเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคล สถานการณ หรือส่ิงแวดลอม โดยบุคคลจะรบัรูวาเปนภาวะท่ีกดดัน 
คุกคาม บีบคัน้ หากบุคคลน้ันสามารถปรับตวัและมีความพึงพอใจจะทําใหเกิดการตื่นตวั เกิดพลังในการ
จัดการกับสิ่งตาง ๆ อีกทั้งเปนการเสริมความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ  แตถาหากไมมีความพึง
พอใจ และไมสามารถปรับตัวได จะทําใหบุคคลน้ันเกิดความเครียดสงผลใหเกิดความเสียสมดุล ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมได 

 
ส่ิงเราที่กอใหเกิดภาวะเครียด (Stressor) 

สิ่งเราที่เปนเหตุใหเกิดความเครียดในบุคคลพบไดทั้งสิง่แวดลอมภายในรางกาย และสิ่งแวดลอม
ภายนอกรางกาย เชน ยีนผิดปกต ิ การเผาผลาญสารเคมีในรางกาย เปนตน สําหรับสิ่งเราภายนอกมี
หลายปจจัยทีก่อใหเกิดภาวะเครียด  ดังตอไปน้ี 

1. สิ่งเราทางกายภาพ 
2. สิ่งเราทางชีวภาพ 
3. สิ่งเราทางดานจิตใจ ไดแก สิ่งที่ขัดขวางการไปสูเปาหมายที่ตองการ ทําใหเกิดความขัดแยง

ภายในจิตใจ ความรูสึกคบัของใจ จินตนาการหรือความคิดที่ทําใหรูสึกวาถูกคกุคาม การ
สูญเสีย การไดรับการกระตุนประสาทรับความรูสึกมากหรือนอยเกินไป การเปลี่ยนแปลง
ในชวงชวีติวัยตาง ๆ 

4. สิ่งเราทางดานวัฒนธรรม สังคม ไดแก คานิยมความเชื่อในสังคมที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในจิตใจ การแขงขัน การไหลบาทางวัฒนธรรม สื่อประเภทตาง ๆ เปนตน 

5. สิ่งเราจากการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ความขัดแยงทาง
การเมือง ภาวะสงคราม โรคระบาด การกอการราย เปนตน 

 
ปฏิกิริยาของบุคคลตอภาวะเครียด 

1. ปฏิกิริยาตอบสนองดานจิตใจ ในภาวะเครยีด สภาพอารมณ ความรูสึก ความรับรู ความคิด
การตัดสินใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เกิดอารมณกลัว ขาดสมาธิ 
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2. ปฏิกิริยาตอบสนองดานสรีระของรางกาย เม่ือเกิดภาวะรางกายจะมีปฏิกิริยาการเปลี่ยน 
แปลงในการทาํงานของระบบอวัยวะ ๆ ซ่ึงฮาน เซเย (Hans Selye) เรียกวา  

• เปนปฏิกิริยาการปรับตวัเฉพาะที่   (Local Adaptive Syndrome : LAS)   

• ปฏิกิริยาการปรับตวัทัว่ไป (General Adaptive Syndrome : GAS)  
 

ลักษณะกลุมอาการเม่ือเกิดภาวะเครยีด 
1. อาการทางกาย 

• ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ ตึงบริเวณขมับ ตนคอ หรือตามแขน ขา 

• นอนไมหลับ หลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับแลวตื่นกลางคืนไมสามารถหลับตอได 

• ใจสั่น หัวใจเตนเร็วผิดปกตทิั้งที่อยูในสภาพปกต ิ

• หายใจไมอ่ิม อึดอัดในชองทอง 

• แนนทอง ปวดทอง อึดอัดในชองทอง  

• ชา ตามรางกาย 
2. อาการทางใจ 

• วิตกกังวล ครุนคิดอยูตลอดเวลา 

• หงุดหงิดงาย โกรธ ฉนุเฉียว กาวราว 

• เบื่อหนาย ทอแท หมดหวัง สิ้นหวัง รูสึกไมมีทางออก 

• สมาธิไมดี ฟุงซานหรือหมกมุนมากเกินไป 
3. ปญหาพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

• มีการโตเถียงกันกับผูอ่ืน หรือแมแตบุคคลในครอบครัวโดยใชอารมณตั้งแตปานกลางถึง 
รุนแรง โดยไมสามารถยับยั้งตนเองได 

• มีความคิดที่จะตอบโตโดยใชกําลังในการเอาชนะ 

• มีการลงมือทาํรายรางกายเพื่อตอบโต 

• มีการเอาชนะทางความคิดกับคนที่เคยมีสัมพันธภาพที่ดีมากอนจนทําใหเกิดปญหาดาน
สัมพันธภาพอยางรุนแรง 
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ระดับของความเครียด 
1. ความเครียดระดับต่ําและระยะสั้น  
ความเครียดไมใชสิ่งที่เลวราย ถามีเล็กนอยก็เปนตัวผลักดันหรือเปนตัวกระตุนใหบุคคลกระทํา

สิ่งน้ัน ๆ อยางกระตือรือรนและมีความคิดสรางสรรค ความเครียดระดับต่ําจึงเปนเหมือนนํ้ามันที่ชวยให
รถขับไปไดดวยดี 

2. ความเครียดระดับสูงและสะสมนาน 
ความเครียดระดับสูง เม่ือเกิดขึ้นเปนระยะเวลานานจะกอใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจของ

ตนเอง รวมทั้งสงผลกระทบตอครอบครวัและหนาที่การงาน และทําใหเสียสุขภาพรางกายตางๆ ตามมา 
รวมทั้งความเครียดรุนแรงก็เหมือนรถที่ตดิเคร่ืองและเรงออกไปเต็มที่โดยเร็ว รถก็จะพุงชนสิ่งกีดขวาง
ขางหนา คนที่เครียดรุนแรงจึงสามารถทํารายตนเองและผูอ่ืนไดงาย 
 
การประเมินภาวะเครียด 

ในการประเมินภาวะเครียด นักจิตวิทยานิยมประเมินความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงทางราง 
กายหรือการแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได โดยการใชแบบประเมินใหประเมินตนเอง โดยใชแบบวัด
ความเครียด เชน แบบประเมินความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง หรือแบบประเมินความเครียดดวย
ตนเองของกรมสุขภาพจิต 
 
วิธีจัดการกับภาวะเครียด (Coping method) 

เปนกลวิธีทีบ่คุคลใชเม่ือเผชิญภาวะเครียดซ่ึงเปนทั้งการกระทําใดๆ  หรือเปนการทํางานภายใน
จิตใจที่มีเปาหมาย เพ่ือรักษาความมั่นคงของรางกาย จิตใจ จากอันตรายที่มาคุกคาม 
 รูปแบบการจัดการกับภาวะเครียดของแตละบุคคล มีรูปแบบของวธิีจัดการภาวะเครยีดได
แตกตางกันขึน้อยูกับการประเมินปริมาณและคุณภาพของสิ่งเราที่ทําใหเกิดภาวะ    รูปแบบการจัดการ
ความเครียด แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

1. วิธีจัดการกับภาวะเครียด  โดยกลไกทางรางกาย 
2. วิธีจัดการกับภาวะเครียดโดยกลไกทางจิตใจแบงออกเปน   

• กลไกปองกันทางจิต   

• กลไกการแกไขโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Coping) 

• กลไกการแกไขโดยใชอารมณเปนฐาน (Emotional Based Coping) 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
1. กรมสุขภาพจิต คูมือคลายเครียด (ฉบบัปรับปรุง) พิมพคร้ังที่ 5 กรุงเทพ : องคการรับสงสินคาและ

พัสดุภัณฑ , 2543 
2. กรมสุขภาพจิต แบบวัดความเครียดสวนปรุง [ออนไลน]  เขาถึงไดจาก 

http://www.dmh.go.th/test/stress (วันทีค่นขอมูล : 6 มิถุนายน 2553). 
3. นพมาศ ธีรเวคิน ทฤษฎีบคุลิกภาพและการปรับตวั  พิมพคร้ังที่  4 กรุงเทพฯ :โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2551 
4. ศรีเรือน แกวกังวาล จิตวิทยาพัฒนาการชีวติทุกชวงวัย เลมที่ 2 วยัรุน-วัยสูงอายุ พิมพคร้ังที่ 9  

กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2549 
 

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. อารมณ และ ความเครียด คืออะไร 
2. เม่ือเกิดความเครียดจะแสดงอาการอยางไรไดบาง 
3. สาเหตุของความเครียด คืออะไร 
4. การจัดการอารมณกับความเครียด ทําไดอยางไรบาง 
5. จงบอกเทคนคิการจัดการกับความเครียดมาสัก 3 ขอ 


