
ความเครียดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร 
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ผู้อ านวยการกองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

                เนื่องดว้ยมีท่านบรรณาธกิารไดก้รุณาช่วยแนะน าใหช้่วยเขียนบทความนี้หลงัจากที่ทา่น

ได้รบัการสอบถามจากท่านผู้อ่านหลายๆท่าน พบว่า อยากทราบความเครียดนั้นสง่ผลอย่างไรต่อสขุภาพ

บ้าง จงึเปน็ที่มาของบทความนี้ครับ 

 

 

 

 

ความเครยีด 

ความเครียด เป็น สิ่งหนึ่งที่รา่งกายตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ท าใหเ้รามกีารตอบสนองต่อ

เรื่องราวต่างๆท่ีเข้ามากระทบร่างกายทั้งทางดา้น ร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์แท้จรงิแล้วความเครียด

นั้นเป็นปฏกิิริยาตอบสนองอย่างหนึง่ของร่างกายทีม่ีต่อเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวติ ไม่วา่จากภายใน

ตัวเองหรือจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  ความเครียดสามารถเกดิได้ทุกแห่งทุกเวลา อาจจะเกดิจากสาเหตุ

ภายนอก เช่น การยา้ยบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บปว่ย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสมัพันธก์ับ

เพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกดิจากภายในผูป้่วยเอง เช่น ความต้องการเรียนด ีความต้องการเปน็หนึ่ง

หรือความเจ็บปว่ยของร่างกาย 



 ความเครียดเปน็ระบบเตือนภัยของร่างกาย ให้เตรียมพรอ้มที่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมี
ความเครียดนอ้ยเกินไปและมากเกนิไปไมเ่ปน็ผลดตี่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเปน็สิ่งไมด่ีท่ี
มันก่อให้เกดิอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หวัใจเตน้เรว็ แนน่ท้อง มือเทา้เย็น แตค่วามเครียดกม็ีส่วน
ด ีเชน่ ท าให้เรามคีวามตืน่เต้นความท้าทายและความสนุก  

ชนิดของความเครียด 

1. Acute stress ( ความเครียดเฉียบพลัน ) คือ ความเครยีดที่เกดิขึน้ทันท ีและร่างกายก็ตอบสนองต่อ
ความเครียดนัน้ทันทเีหมือนกัน และเมื่อความเครียดหายไป รา่งกายก็จะกลับสภาวะสู่ปกติเหมือนเดมิ 
ตัวอย่างความเครียดเฉียบพลัน ไดแ้ก ่

 เสียง 
 อากาศเย็นหรือร้อน 
 ชุมชนทีค่นมากๆ 
 ความกลัว 
 ตกใจ 
 หิวขา้ว 
 อันตราย 

2. Chronic stress ( ความเครยีดเรื้อรัง ) เปน็ความเครียดที่เกิดขึ้นทกุวนั และรา่งกายไม่สามารถ
ตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนัน้ในทนัทีแลว้หายไปแต่เมื่อนานวนัเขา้ความเครียดนัน้ก็จะ
สะสมมากขึน้เรื่อยๆจนเป็นความเครียดเรือ้รัง ตวัอย่างความเครียดเรือ้รัง ได้แก ่

 ความเครียดที่ท างาน 
 ความเครียดที่เกดิจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ความเครียดของการอดทนอดกลัน้ต่อสิง่ที่ไม่พึงประสงค์ 
 ความเหงา                  

 

 

 



ค าถามที่ควรถามท่านผู้อา่นเองว่ามีอาการเหล่าน้ีหรอืไม่ 

อาการแสดงทาง
ร่างกาย 

มึนงง ปวดตามกล้ามเนื้อ กดัฟัน ปวดศีรษะ แนน่
ท้อง เบื่ออาหาร นอนหลบัยาก หวัใจเต้นเร็ว หูอื้อ 
มือเย็น อ่อนเพลีย ท้องร่วง ท้องผูก จกุท้อง มึนงง 
เสียงดังให้ห ูคลื่นไส้อาเจียน หายใจไมอ่ิ่ม ปวด
ท้อง 

อาการแสดงทางด้าน
จิตใจ 

วิตกกังวล ตัดสนิใจไมด่ี ขี้ลมื สมาธิสั้น ไม่มี
ความคิดริเริม่ ความจ าไม่ด ีไม่สามารถเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 

อาการแสดงทางด้าน
อารมณ ์

โกรธง่าย วติกกงัวล ร้องไห ้ซึมเศร้า ท้อแท ้
หงุดหงดิ ซึมเศร้า มองโลกในแงร่้าย นอนไมห่ลับ 
กัดเลบ็หรอืดงึผมตัวเอง 

อาการแสดงทาง
พฤติกรรม 

รับประทานอาหารเก่ง ตดิบหุรี่สุรา โผงผาง 
เปลี่ยนงานบอ่ย แยกตวั 

 
  
ร่างกายของคนเราทุกคนต้องพบกับความเครียด และมปีฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดและเรื่องราวที่
เกิดขึ้น  ความเครียดที่จรงิกม็ีข้อดีตรงที่ท าให้เราตื่นตวัอยู่เสมอและตอบสนองตอ่อันตรายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต  แตค่วามเครียดกม็ีข้อเสียคือ เมือ่มีความเครียดอยา่งต่อเนื่องโดยที่ร่างกายไม่ได้ผ่อนคลาย  ท าให้
เกิดผลเสียต่อรา่งกายตามมา     
ความเครียดที่ไม่ได้รับการผอ่นคลาย จะน าไปสู่การตอบสนองต่อความเครียดในทางที่ผิด ซึ่งจะน าไปสู่
อาการต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ทางกาย เช่น มีอาการปวดหวัจากปวดศรีษะไมเกรนหรือความดันโลหติสูงขึ้น 
ปวดแสบท้องจากการหลั่งน้ าย่อยมากขึน้ในกระเพาะอาหาร  ปวดเจ็บหน้าอกจากภาวะเสน้เลือดหวัใจ
ตีบ  มีปญัหากับการนอนไมห่ลับหรือหลบัไม่สนิท 
ความเครียด จะมีผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นเมื่อมกีารตอบสนองต่อความเครียดในทางที่ผิด เช่น การดืม่
สุราแอลกอฮอล ์การสูบบหุรี่ หรือการใช้สารเสพติด  ซึง่ยิ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในด้านตา่ง ๆ ตามมา 



                         

 ประมาณร้อยละ 75 ของคนไข้ที่พบแพทย์ที่ผู้ป่วยนอก มีส่วนทีเ่กี่ยวข้องมาจากความเครียด 
 ประมาณร้อยละ 45 ของผู้ใหญ่ได้รบัความทกุข์จากสุขภาพที่แย่ลงจากความเครียด 
 ความเครียดท าใหม้ีผลความแปรปรวณของอารมณ์ 
 ความเครียดมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
 ความเครียดท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเสียไป 

 
เมื่อร่างกายมคีวามเครียดเกดิขึน้ปล่อยฮอร์โมนส าคัญ 2 ตวั คือ “คอรต์ิซอล ( Cortisol )” และ “แอดี
นาลีน ( Adrenaline )” เราเรียกรวมว่า “ฮอร์โมนความเครียด” ซึง่หลัง่ออกมาจากต่อมหมวกไตสอง
ข้าง ฮอร์โมนความเครียดนี้มีพลังงานมากพร้อมที่จะให้ร่างกายกระท าการใหญ่ เช่น การวิ่งหนีอันตราย การยก

ของหนีไฟ ถ้าหากได้กระท าการแล้วฮอร์โมนนั้นจะถูกใช้ไป ความกดดันหรือความเครียดจะหายไป  ฮอรโ์มนนี้
จะเพิ่มระดับน้ าตาลในเลือด และไขมันไตรกรีเซอไรด์ จงึส่งผลกระทบต่อรา่งกาย  ได้แก่ ทานอาหารได้
น้อย  วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง หัวใจเต้นเรว็ เหนื่อยง่าย ปวดศรีษะ ไม่มีสมาธิ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ท้องเสีย วิตกกังวล หายใจเร็ว เหงือ่ออกไมห่ยุด ตลอดจน ตัวสัน่ ใจสั่น และยิ่งถา้มีฮอรโ์มนความเครียด
เพิ่มมากขึ้น ร่างกายก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นจนอาจเกดิอาการอนัตราย ไดแ้ก่ สง่ผลกระทบตอ่ระบบ
ภูมิคุ้มกนั ระบบอาหารไม่ยอ่ย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง  ความจ าสมาธิสัน้ ไปจนถึงขัน้หวัใจวาย 

@ ความเครียดสามารถกระตุ้นใหเ้กิดอาการเจ็บหนา้อกในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมีกลไกท าให้หวัใจท างาน
หนักขึ้น หวัใจบีบตัวมากขึ้น หัวใจเตน้เรว็ขึน้อาจจะเกดิการเต้นผดิปกตขิองหัวใจ 

@ คนทีเ่ครียดเรือ้รังจะมีภูมติอบสนองต่อการตดิเชือ้และจ านวนเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าคนทั่วไป จงึท าให้
เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เชน่ ไข้หวดั เริม เปน็ต้น 

@ คนทีเ่ครียดเรือ้รังจะมีปญัหาการรับประทานอาหารได้ 3 รูปแบบกล่าวคือ 



 น้ าหนักเกิน เนื่องจาก เมื่อเกิดความเครียดผู้ปว่ยจะรบัประทานอาหารรส เค็ม มัน หวาน เพื่อไปต่อสู้กบั
ความเครียด จงึท าใหน้้ าหนกัเพิ่มขึ้นเกดิลักษณะอ้วนลงพุง 

 น้ าหนักลดลง เนื่องจาก เบือ่อาหาร ทานอาหารไมค่่อยได ้
 มอีาการรับประทานอาหารผิดปกติ เช่น Bulimia nervosa ผู้ป่วยจะอยากทานอาหารมากกว่าปกติ

ควบคุมตนเองไมไ่ด้ เมื่อทานจนอิม่แลว้จะรู้สกึผิด ไม่สบายใจ และจะพยายามเอาอาหารที่ทานเข้าไป
แล้วออกมา เชน่ ลว้งคอท าให้อาเจียนออกมา ใช้ยาถ่าย หรือออกก าลงักายหนักต่อเนื่องนานหลาย
ชั่วโมง 

@ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความเครียดท าให้ระดบัน้ าตาลในเลือดสงูขึน้ เกิดการดื้อต่ออินซูลนิ 

@ ความต้องการทางเพศจะลดลงทั้งผูห้ญงิและผู้ชาย ผูช้ายอาจจะมปีัญหาเรื่องการแข็งตวัขององคชาต ิ
ส่วนผูห้ญิงจะมปีัญหาเรือ่งการถึงจดุสดุยอด ประจ าเดือนผิดปกต ิและการแทง้บตุรก็พบไดบ้่อย 

สรุปผลของความเครยีดท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 3 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านรา่งกาย 
      ภาวะทีเ่ครียดเกดิขึน้จะกระตุน้ระบบประสาทอัตโนมัติ ท าใหเ้กิดอาการหน้ามดืเปน็ลม เจ็บหน้าอก 
ความดนัโลหติสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอดุตนั โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร เมื่อท่านตกอยู่ใน
ความเครียดเปน็เวลานาน จะท าให้สุขภาพร่างกายเลวลงเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน 
ซึ่งเป็นชวีเคมีที่ส าคญัของร่างกายเราที่มหีน้าทีช่่วยควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ภายใน ขณะเกดิ
ความเครียดจะท าให้ตอ่มหมวกไตหลั่งฮอร์โมนความเครียดดงักล่าวเพิ่มขึ้น จะท าให้เกิดอาการทางกาย
หลายอย่างแตกตา่งกนัไปในแต่ละคน ตั้งแตป่วดศรีษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย หากท่านนัน้ตอ้งเผชญิกับ
ความเครียดที่รนุแรงมากๆ อาจส่งผลให้ทา่นนั้นเสียชีวิตได ้ เนือ่งจากระบบการท างานที่ล้มเหลวของ
ร่างกาย เช่น คนที่มโีรคเบาหวานเป็นโรคประจ าตวัอยูแ่ล้ว หากเกิดความเครียดอย่างรุนแรง ฮอรโ์มน
ความเครียด จะไปกระตุน้ระดับน้ าตาลในเลอืดให้สงูขึน้หรือลดต่ าลงอย่างผิดปกต ิ และท าให้เกดิอาการ
ช็อกได ้ หรอืในบางท่านทีร่ะบบภูมิคุ้มกันของรา่งกายท างานไดไ้ม่เต็มที่สง่ผลให้เกดิเปน็อาการของโรค
หอบหืด โรคภูมแิพ้ต่างๆ โรคผวิหนัง อาจมีอาการผมร่วงและมีอตัราเสี่ยงตอ่การเกดิโรคมะเร็งไดง้่าย
กว่าเมื่อเทียบกับคนปกต ิ
2.  ด้านจิตใจและอารมณ ์
      จติใจของท่านที่เครียดจะเตม็ไปดว้ยการหมกมุ่นครุ่นคดิ ไม่สนใจสิ่งรอบตวั  ใจลอย ขาดสมาธิ 
ความระมัดระวังในการท างานเสียไปเปน็เหตุใหเ้กิดอุบตัิเหตุได้งา่ย จติใจขุ่นมัว โมโหโกรธง่าย สญูเสีย
ความเชื่อมัน่ในความสามารถที่จะจดัการกับชวีิตของตนเอง เศร้าซึม คับข้องใจ วติกกงัวล ขาดความ



ภูมิใจในตนเอง ในบางท่านที่ตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมาก อาจก่อใหเ้กดิอาการทางจิต จน
กลายเปน็โรคจิตโรคประสาทได ้ เนื่องจากการเผชญิตอ่ภาวะเครียดเปน็เวลานานฮอร์โมนความเครียดท่ี
มีปริมาณเพิ่มขึน้ จะท าให้เซลล์ประสาทฝ่อและลดจ านวนลง โดยเฉพาะในสมองสว่นที่เกี่ยวข้องกบักับ
ความจ าและสตปิัญญา ความเครียดจึงท าให้ท าให้ความจ าและสติเชาวน์ปัญญาลดลง และยังมีผลต่อการ
ท างานของระบบสารสื่อประสาทที่ท าหน้าทีเ่กี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมโดยเฉพาะ สารสื่อประสาท 
จึงท าให้เกดิอาการซึมเศร้าและวติกกงัวลกว่าเวลาปกติไม่เครียด 
3. ด้านพฤติกรรม 
       การเปลี่ยนแปลงทางรา่งกายดังที่กลา่วในข้างต้นไม่เพียงแต่จะท าให้ระบบการท างานของร่างกาย
ผิดปกติไป แต่ยังท าให้พฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลเปลี่ยนแปลงด้วย ยกตัวอย่างเชน่ ทา่นท่ี
เครียดมากๆ บางรายจะมอีาการเบื่ออาหารหรือบางรายอาจจะรู้สกึว่าตวัเองหิวอยู่ตลอดเวลาและท าให้
มีการบริโภคอาหารมากกว่าปกติ มีอาการนอนหลับยาก นอนไมห่ลับ หรอืหลบัไม่สนิท หลายคืน
ติดต่อกนั ประสิทธิภาพในการท างานนอ้ยลง เริม่ปลีกตวัจากสังคม และเผชญิกับความเครียดอย่างโดด
เดี่ยว บ่อยครั้งบางรายจะมพีฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครียดในทางที่ผดิ เชน่ สบูบุหรี่ ติดสรุา ติดยา
เสพติด เลน่การพนัน การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองท าให้ท่านทีเ่ครียดนั้นมีพฤตกิรรม
ก้าวรา้วมากขึ้น ความอดทนเริ่มต่ าลง พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับผู้อืน่ได้ง่าย อาจมีการอาละวาดขว้างปาข้าว
ของ ท ารา้ยผู้อื่น ท ารา้ยร่างกายตนเอง หรือหากบางรายที่เครียดมากอาจเกิดอาการหลงผดิและ
ตัดสนิใจแบบชั่ววูบน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สดุ 
 
เป็นเรื่องส าคัญมากทีค่นเราต้องควบคุมความเครียดให้ได้ เพราะความเครียดนั้นส่งผลต่อระบบการ
ท างานของร่างกายได้ทั้งหมด ส าหรบัใครทีรู่้สึกวา่ตวัเองเครียดมากเกนิไป เรามีทางเลือกงา่ยๆ เพื่อให้
คุณไดด้แูลร่างกายและจติใจให้สมบูรณแ์ขง็แรงอยู่เสมอ  
 

o ออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวัน เริม่ตน้แบบงา่ยๆ ไปกอ่น ท่านไม่ต้องหกัโหมมาก ทั้งนี้ การออกก าลงั
กายจะชว่ยให้ระบบภูมคิุ้มกนัร่างกายท างานไดด้ีขึน้ ลองเริ่มด้วยการเตน้แอโรบิกเลก็ๆ น้อยๆ หรอืเดนิ
เล่นในสวนสาธารณะ  เล่นกฬีาที่ชอบ  ค าแนะน า คือ เมื่อใดกต็ามทีรู่้สึกเครียด ใหไ้ปออกก าลังกาย
ทันที จะช่วยใหร้่างกายผ่อนคลาย ไม่หมกหมุ่นกบัเรือ่งที่ท่านกงัวลอยู ่เพราะ หลงัออกก าลงักายไปสัก
ระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะหล่ังฮอรโ์มน เอนดอฟีน ( Endorphine ) เราเรียกว่า “ฮอร์โมนความสขุ” 

o อาหารการกิน คนบางคนเวลาเครียด ก็ทานอาหารไม่ลง บางคนก็ทานมากเกนิไป และบางคนก็มี
แนวโน้มจะทานอาหารที่ไมด่ีต่อร่างกาย เนื่องจาก เครยีดจัดจนไมม่ีเวลาสรรหาอาหารทีด่ีพอมา
รับประทาน ค าแนะน า คือ ไม่ควรปลอ่ยให้ตวัเองเครียดเกนิไป และหยดุคดิก่อนจะเลือกทานอาหาร 



ส าหรบัอาหารที่เป็นตัวช่วยลดความเครียดได้ เชน่ กล้วย นม ช็อกโกแลต เป็นตน้ แต่กต็้องทานใน
ปริมาณที่พอเหมาะ  

o ตระหนกัรูว้่าตวัเองกังวลเรื่องอะไร ในแต่ละวัน อยากให้ท่านผู้อ่านหาเวลาอยู่กับตัวเองอย่างน้อยๆ 15 
นาที ปล่อยให้ตวัเองคดิเรื่องปัญหาหรอืความกงัวลอยา่งเต็มที ่และมีสมาธิในการหาทางแก้ปัญหา แต่
พบครบ 15 นาทแีล้ว เราอยากให้ท่านเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่น และท าใจให้สบาย ตระหนกัรูไ้ดว้่าปญัหามี
อยู่ แต่ไม่จ าเปน็ตอ้งนกึถึงมนัตลอดเวลา บางเรื่องเวลาที่ผ่านไป ปญัหาเรื่องนัน้จะคลี่คลายแก้ไขได้เอง 

o เรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย เคลด็ลับง่ายๆ ที่เราพอจะบอกท่านได้ กค็ือ ถ้าเครียดมากให้ลองหลับตาลง แล้ว
หายใจเข้าออกช้าๆ ลกึๆ โดยพยายามหายใจเข้าให้ลงมาที่ท้องท้องป่อง และหายใจออกให้ยาวที่สุดจน
ท้องแบนเหมือนหลกัการหายใจของโยคะ หรืออาจเลือกฟังเพลงเพราะๆที่ชอบ เบาสบาย จิบดื่ม
เครื่องดื่มทีช่อบ 
 
เทคนิคในการช่วยลดความเครียด 
ในการจดัการความเครียด มเีทคนิคง่าย ๆ ที่จะช่วยทา่นผู้อ่านลดความเครียดได ้ ไดแ้ก ่

 ฝึกให้เปน็คนที่มีความคิดในแง่บวก 
 ยอมรับสิ่งที่เกดิขึน้ในชวีิต ในส่วนที่ไม่สามารถปรับเปลีย่นแกไ้ขได้ 
 ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหโ้กรธ ด้วยความสงบ ความเข้าใจ แทนที่จะใช้ความรนุแรงกา้วร้าว 
 เรียนรูแ้ละฝกึฝน การใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครยีดแบบตา่ง ๆ 
 ออกก าลงักายเป็นประจ า รา่งกายจะตอบสนองต่อความเครียดได้ดขีึ้น 
 รับประทานอาหารทีด่ตี่อสุขภาพ 
 พักผ่อนให้เพียงพอ นอนให้เป็นเวลา 
 งดการใช้แอลกอฮอล์ ยาต่าง ๆ หรือสารเสพติด เพื่อจดัการความเครียด 
 จัดการเวลาต่าง ๆ ในชวีติประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปรึกษาแพทย์หากไม่สามารถควบคุมอาการได้ดว้ยตวัเอง 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเครียด 

 ระดบัความเครียดไมเ่หมอืนกันทุกคน  สิ่งทีก่ระตุ้นให้เกดิความเครียดในแต่ละคนไมเ่หมือนกนั และการ
ตอบสนองต่อความเครียดกแ็ตกต่างในแต่ละคน 

 ความเครียดเปน็สิ่งไมด่ีจริงหรือไม่ ความเครียดเปรียบเหมือนสายกตีารต์ึงไปกไ็มด่ี หย่อนไปเสียกไ็ม่
ไพเราะ เชน่กันเครียดมากกม็ีผลต่อสขุภาพเครียดพอดีจะช่วยสรา้งความสขุ กระตือรือร้น 



 รับทราบวา่ความเครียดมีอยูทุ่กแหง่ทุกเวลา ท่านไม่สามารถจดัการกับมันไดต้ลอดเวลา แม้ว่าจะมี
ความเครียดทุกแหง่แต่คุณสามารถวางแผนที่จะจดัการกบังาน ล าดับความส าคญั ความเรง่ดว่นของงาน
เพื่อลดความเครียดลงได ้

 จริงหรือไม่ที่ไมม่ีอาการ คือ ไม่มีความเครียด ไม่จรงิเนื่องจากอาจจะมีความเครียดโดยที่ไมม่ีอาการก็
ได  ้และความเครียดจะสะสมมากจนเกดิอาการดังกลา่ว 

 ควรใหค้วามสนใจกบัอาการของความเครียด เมื่อท่านเริม่เกิดอาการความเครียดแมไ้ม่มากกต็้องใหค้วาม
สนใจ เชน่ อาการปวดศีรษะ ปวดทอ้ง เพราะอาการเพียงเล็กน้อยจะเตือนว่าคุณตอ้งเปลี่ยนแปลงวธิีการ
ด าเนินชวีิตเพื่อลดความเครยีด 

 ความเครียดไม่ใช่โรคจิต เนือ่งจาก โรคจิตจะมีการแตกแยกของความคดิ ไมไ่ด้อยู่ในโลกของความจริง
บุคลิคภาพเปลี่ยนไปไม่สามารถด าเนินชวีิตเหมือนคนปกติ 

 ขณะที่มคีวามเครียดทา่นสามารถท างานได้ แต่ทา่นต้องจัดล าดบัก่อนหลงัและความส าคัญของงาน 

เมื่อใดต้องปรกึษาแพทย ์

 เมื่อท่านรู้สึกเหมอืนคนหลงทาง หาทางแกไ้ขปัญหาหรอืความเครียดไม่ได ้
 เมื่อท่านกังวลสิ่งต่างๆมากเกินกว่าเหตแุละไม่สามารถควบคมุความเครียดได ้
 เมื่ออาการของความเครียดมีผลต่อคณุภาพชีวติ เชน่ การนอน การรบัประทานอาหาร งานที่ท า

ความสมัพันธข์องท่านกับคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปมาก 

“ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกๆทา่นสามารถรับมือกบัความเครียดได้โดยไมต่้องปรึกษาแพทย์นะครบั ” 


