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อันว่ าความเครี ยด
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มนุษย์ทกุ คนทุกวันประสบกับสิงกระตุ้นจนทําให้ เกิดสภาวะทีเรี ยกว่าความเครี ยด
สิงกระตุ้นอย่างเดียวกันแต่สมั ผัสโดยคนทีมีเงือนไขของสุขภาวะแตกต่างกันก็ก่อให้ เกิดผลแตกต่าง
กั น

ดัง นัน. ความเครี ย ดในระดับ แตกต่ า งกั น จึ ง เกิ ด ขึ น. กั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ อย่ า งไม่ เ ท่ า กั น

อย่างไรก็ดีมนุษย์ไม่อาจหลีกหนีความเครี ยดไปได้ ทงหมด
ั.

การเข้ าใจเรื องความเครี ยดอาจช่วย

ให้ ทา่ นอยูป่ ลายสเกลของความเครี ยดได้
คุณจุรนุช จิตราทร แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ เขียน
เรื อง “ความเครี ยด” ซึงทํ าให้ เมื ออ่านแล้ วความเครี ยดลดลงไปได้ มากเพราะเห็นหนทางที จ ะ
หลีกหนีมนั ได้

ขอนํามาถ่ายทอดต่อดังนี .
“ความเครี ยดคื ออะไร

ความเครี ย ดก็ คือ การหดตัว ของกล้ ามเนื อ. ส่ วนใด

ส่วนหนึง หรื อหลายส่วนของร่ างกายนัน เอง

ซึงทุกคนจําเป็ นต้ องมีอยู่เสมอในการดํารงชีวิต

เช่น

มี การศึกษาพบว่าทุกครั ง. ที เราคิดหรื อมี อารมณ์

การทรงตัว

เคลือนไหวทัว ๆ ไป

บางอย่างเกิ ดขึ .นจะต้ องมี การหดตัวเคลื อนไหวของกล้ ามเนื อ. แห่งใดแห่งหนึงในร่ างกายเกิ ดขึน.
ควบคูเ่ สมอ
ความเครี ย ดมี ทัง. ประโยชน์ แ ละโทษ

แต่ค วามเครี ยดที เ ป็ นโทษนัน. เป็ น

ความเครี ยดชนิดทีเกินความจําเป็ น แทนทีจะเป็ นประโยชน์กลับกลายเป็ นอุปสรรคและอันตราย
ต่อชีวิต

เมือคนเราอยูใ่ นภาวะตึงเครี ยดร่ างกายก็จะเกิดความเตรี ยมพร้ อมทีจะ “สู้” หรื อ “หนี”

โดยทีร่างกายมี การเปลียนแปลงต่าง ๆ เช่น (ก) หัวใจเต้ นแรงและเร็ วขึน. เพือฉี ดเลือดซึงจะนํ า
ออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ไปเลี .ยงเซลล์ทวั ร่ างกาย
เลือดอย่างเร็ ว

พร้ อมกับขจัดของเสียออกจากกระแส

(ข) การหายใจทีเร็ วขึ .นแต่เป็ นการหายใจตื .น ๆ

(ค) มีการขับครี นาลีนและ

ฮอร์ โมนอืน ๆ เข้ าสู่กระแสเลือด

(ง) ม่านตาขยายเพือให้ ได้ รับแสงมากขึ .น

หดเกร็ งเพือเตรี ยมการเคลือนไหว

เตรี ยมสู้หรื อหนี

หดตัว

เหงือออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ .น

(จ) กล้ ามเนื .อ

(ฉ) เส้ นเลือดบริ เวณอวัยวะย่อยอาหาร
ทําให้ อณ
ุ หภูมิของร่างกายเพิมขึ .น

-2เมือวิกฤตการณ์ผา่ นพ้ นไปร่างกายจะกลับสูส่ ภาวะปกติ
อันตรายก็คือความเครี ยดทีเกิดขึ .นมากเกินความจําเป็ น

แต่ความเครี ยดทีเป็ น

เมือเกิดแล้ วคงอยู่เป็ นประจํา

ไม่ลด

หรื อหายไปตามปกติ หรื อเกิดขึ .นโดยไม่มีเหตุการณ์ทีเป็ นการคุมคามจริ ง ๆ
ผลของความเครี ยดต่อชีวิต (1) ผลต่อสุขภาพทางร่ างกาย ได้ แก่ อาการไม่
สบายทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมือยตามส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ของหัวใจ
หอบหืด

ความดันโลหิตสูง

โรคกระเพาะ

อาการท้ องผูกท้ องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ

เสือมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
(2) ผลต่อสุขภาพจิตใจ นําไปสู่ความวิตกกังวล

เหตุผล

ความผิดปกติ

อารมณ์ไม่มนั คง

เปลียนแปลงง่าย

ซึมเศร้ า

หรื อโรคประสาทบางอย่าง

นอกจากนี ค. วามเครี ย ดส่ ง ผลต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน

กลัวอย่างไร้

ย่ อ มส่ ง ผลไปถึ ง

สัม พัน ธภาพต่ อ ครอบครั ว และบุ ค คลแวดล้ อ ม

ประสิทธิ ภาพในงานตกตํา สัมพันธภาพเสือมทรามลง

และเมื อ

จิตใจย่อมได้ รับผลตึงเครี ยดมากขึ .น

ซํ .าซ้ อน นับว่าความเครี ยดเป็ นภัยต่อชีวิตอย่างยิง
สาเหตุข องความเครี ย ด (1) สภาพแวดล้ อ มทัวไป เช่ น มลภาวะ ได้ แ ก่
เสี ย งดัง เกิ น ไปจากเครื อ งจัก ร
ฝุ่ นละออง

ยาฆ่ า แมลง

เครื อ งยนต์

อากาศเสี ย จากควัน ท่ อ ไปเสี ย

การอยู่กัน อย่า งเบี ย ดเสี ย ดยัด เยี ย ด

เศรษฐกิ จทีไม่น่าพอใจ เช่น รายได้ น้อยกว่ารายจ่าย
การสอบแข่งขันเข้ าเรี ยน

เข้ าทํางาน

เลือนขัน.

เป็ นต้ น

นํ า. เสี ย
(2) สภาพ

(3) สภาพแวดล้ อมทางสังคม เช่น
เลือนตําแหน่ง เป็ นต้ น

(4) นิ สัย ในการกิ น -ดื ม ที ส่ ง เสริ ม ความเครี ย ด เช่ น ผู้ที ดืม กาแฟบ่อ ย ๆ
สูบบุหรี
ไม่ราบรื น

ดืมเหล้ า ตลอดจนกินของกินทีมีนํ .าตาลมาก ๆ (5) มีสมั พันธภาพกับคนอืน ๆ ที
มักมีข้อขัดแย้ ง ทะเลาะเบาะแว้ งกับคนอืนเป็ นปกติวิสยั

(6) ความรู้ สึกตนเอง

ตําต้ อยกว่าคนอืน ต้ องพยายามต่อสู้เอาชนะ (7) ต้ องการมีอํานาจเหนือผู้อืน
นอกจากนี ค. วามเครี ยดยัง อาจเกิ ด จากอุปนิ สัย หรื อวิ ธี การดํ าเนิ นชี วิต ของคน
บางคนที มี ลักษณะต่อไปนี . (1) คนที ช อบแข่ง ขันสูง

ชอบท้ าทาย

(2) คนทีเข้ มงวด เอาจริ งเอาจังกับทุกอย่างไม่มีการผ่อนปรน

ชิ ง ดี ชิ ง เด่นเอาชนะ

(3) คนทีพยายามทําอะไร

หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (4) คนทีมีอารมณ์รุนแรงอัดแน่นในใจเป็ นประจํา (5) คนที
ใจร้ อน จะทําอะไรต้ องให้ ได้ ผลทันทีไม่ชอบรอนาน
วิธีลดความเครี ยดมีหลายวิธี (ก) วิธีแก้ ไขทีปลายเหตุ ได้ แก่ การใช้ ยา เช่น
ยาหม่อง

ยาดม

ยาแก้ ปวด

ยาลดกรดในกระเพาะ

ยากล่อมประสาท

แต่วิธีการ

-3ดังกล่าวไม่ได้ แก้ ไขความเครี ยดทีต้นเหตุ อาจทําให้ ความเครี ยดนันเกิ
. ดขึ .นได้ อีก

วิธีทีดีทีสดุ

คือ (1) วิธี แก้ ไขที ต้นเหตุ ได้ แก่ แก้ ไขเปลี ยนแปลงวิถีชีวิตที เอื อ. อํ านวยให้ เกิ ดความเครี ยด
เช่น งานอดิเรกทีชอบ ฝึ กออกกําลังกาย

บริ หารร่างกายแบบง่าย ๆ เป็ นต้ น

(2) เปลี ยนแปลงนิ สัย และทัศนคติต่อ การดํ าเนิ นชี วิ ต เช่ น ลดการแข่ง ขัน
ผ่อนปรน
เช่น

ลดความเข้ มงวดในเรื องต่าง ๆ

รู้ ว่ าอาหาร

(3) หาความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับโภชนาการ

เครื องดื ม บางประเภท ช่ว ยส่ง เสริ ม ความเครี ย ด

(4) สํ ารวจและ

เปลี ย นแปลงทั ศ นคติ ต่ อ ตั ว เองและผู้ อื น เช่ น มองตั ว เองในแง่ ดี

มองผู้ อื น ในแง่ ดี

(5) สํารวจและปรับปรุ งสัมพันธภาพต่อคนในครอบครัวและสังคมภายนอก (6) ฝึ กผ่อนคลาย
โดยตรง เช่น การฝึ กหายใจให้ ถูกวิ ธี

การฝึ กสมาธิ

การฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนื อ.

การสํ ารวจ

การนวด

การออกกํ าลัง กายแบบง่ าย ๆ
ท่านัง

นอน

ยื น

เดิน

การใช้ จินตนาการ นึกภาพทีรืนรมย์
เมื อคุณเกิดความเครี ยดขึน. มา
อะไร

ลองพยายามนึกทบทวนดูว่าเกิ ดจากสาเหตุ

และเลือกใช้ วิธีลดความเครี ยดดังทีกล่าวมาวิธีใดวิธีหนึง หรื อหลายวิธีร่วมกัน อาจทํา

ให้ ความเครี ยดผ่อนคลายหรื อไม่เครี ยดเลยก็ได้
ของมัน เครี ย ดกันได้

ขอให้ ทกุ คนโชคดีอย่าได้ มีความเครี ยดเลย”

แต่ข ออย่า ให้ เ ครี ยดในระดับ สูง อยู่ตลอดเวลาจนเป็ น

อันตรายต่อสุขภาวะของตนเองก็แล้ วกันครับ
--------------------------------------------

