
“ความเครยีด” จดัการได.้....ไมย่าก 

เรยีบเรียงโดย  พ.อ.นพ.ยรรยงค ์อิม่สวุรรณ                                  

ผูอ้ านวยการกองแพทย ์ส านกังานสนบัสนนุ หนว่ยบญัชาการทหารพฒันา 

 

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเปน็ปัญหาใหญ่ทีก่ าลังคกุคามคน

ไทยทั้งนี้ต้นเหตกุม็าจากความเครียด โดยสถติิจากกรมสขุภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุขปี 2556  ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคจิตท่ี

เข้ามารับการรับการรักษามจี านวนกว่า 1,076,155 ราย ซึ่งเป็นตัว

เลขที่สงูมาก หลายคนสงสัยว่าอะไรคือเหตุแห่งความเครียดของเรา 

หลายคนคิดว่าตวัเองไม่มีความเครียดแต่เมื่อมีอาการผิดปกติทาง

ร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะบ่อยๆ หรือ หายใจเร็ว แลว้ไป

พบแพทย์กจ็ะได้ค าตอบว่าอาการเหล่านี้มาจาก “ความเครียด” ที่

แฝงอยู่ในจิตใจของคุณ สิ่งนีส้ะท้อนค ากล่าวทีว่่า “เมือ่ใจไม่เปน็สุข 

กายก็ได้รับผลกระทบไปด้วย” ได้อย่างชัดเจน 

 ชีวิตประจ าวนัของคนเมืองแตล่ะวนั คือท างานจนดึก อยู่ที่

ท างานจนค่ าเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพรถติด นอนน้อยแตต่้องตื่นเช้ามาก 

บางคนนอนหลังเที่ยงคืนแต่ต้องตืน่ตีห้า เพื่อฝ่าการจราจรที่ติดขัด

ไปท างาน ผู้ที่โดยสารรถประจ าทาง รถไฟฟ้า หรือรถใต้ดิน กต็้อง

เผชิญกับฝูงชนอดัแนน่เบียดเสียดกันบนรถ นี่คือสภาพชีวิตตอนเช้า

และตอนเยน็ที่คนเมืองเผชิญ ยังไม่นบัรวมปญัหาค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

ในแต่ละเดือน ความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่ต้องดูแล บาง

คนท างานคนเดียวแต่ต้องดแูลทั้ง พอ่ แม่ และลูกชาวบ้านชนบทอยู่

ในสิง่แวดล้อมธรรมชาติ อากาศบริสทุธิ์ก็จริง แตต่้องกงัวลกับ ลม 



ฟ้า อากาศ ที่มีผลต่อการเกษตร อาชีพที่ท ารายได้หลกัให้แก่ทุก

ครอบครัว ความเครียดมักเปน็เรื่องค่าใช้จ่าย ท าการเกษตรเหนื่อย

ทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ แต่รายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้หนียื้มสนิกนั

ตลอดชีวิต จากทีก่ล่าวมา คือ ทั้งหมดที่พวกเราต้องเผชิญอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนมีเงินทองใชจ้่ายไม่ขาดมือ แตภ่าระงานที่

ต้องรับผิดชอบท าให้เครียด การจราจรในเส้นทางท่ีต้องผ่านไป

ท างานติดขัดมากจนรูส้ึกหงุดหงิดทกุเช้า บางคนเดนิทางสะดวก 

ละแวกบ้านอากาศดี ไปทุกที่ได้ง่ายๆ ด้วยการเดนิเท้า แต่ไมม่ีอาชีพ 

ไม่มเีงนิ ดังนัน้ตน้เหตุของความเครียดของเราแต่ละคนไม่

เหมือนกนั  

 เมื่อคนเราเกิดความเครียดไมว่่าจะเกดิมาจากเรื่องอะไร หาก

ไม่รู้จกัวิธีผ่อนคลายหรือตั้งรับความเครียด ก็จะเกดิความหงุดหงิด 

โมโห ไมส่บายใจสะสมไว ้จนสุดท้ายแสดงออกมาทางร่างกาย  เช่น 

นอนไม่หลับ รู้สึกเหนื่อยหน่าย ไม่อยากท าอะไร ปวดเกร็งบริเวณ

ท้ายทอย หลัง หรือไหล่ ท้ังที่ไม่ได้ใช้แรง ปวดศีรษะไมเกรน 

หายใจหอบ พึงระลึกไว้เสมอว่า ความเครียด คืออาการป่วยทางใจที่

ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย  จิตใจ  และ

พฤติกรรม  

 ดา้นรา่งกาย  เมื่อเกิดภาวะเครียด จะเกิดการกระตุน้ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ท าให้หน้ามดื เป็นลม เจ็บหน้าอก ความดนัโลหิต

สูง ปวดท้อง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ระดับฮอร์โมนในร่างกาย

ไม่สมดลุ ท าให้สขุภาพร่างกายโดยรวมแย่ลง เพราะฮอร์โมน คือ 

สารชีวเคมีที่ส าคัญต่อร่างกายมนษุย์ช่วยควบคุมการท างานของ

ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย อาการต่างๆ เหล่านี้หากเกิดในผู้ป่วย

โรคเรื้อรังอาจท าให้เสียชีวติได้เนื่องจากระบบการท างานของ

ร่างกายล้มเหลว 



เช่น คนที่เปน็โรคเบาหวาน เมื่อมีความเครียดสะสมต่อเนื่อง 

ฮอร์โมนคอร์ตซิอลจะไปกระตุน้ระดบัน้ าตาลในเลือดให้สูงหรือต่ า

กว่าปกติท าให้เกดิอาการช็อกได้   

 ดา้นจติใจ   คนที่เครียดมักจะปล่อยวางไม่ได้ หมกมุน่กับ

ความคิดวนเวียนในเรื่องที่เครียด ดังนั้นจงึไมส่นใจสิ่งรอบตัว 

บางครั้งจะนั่งใจลอย ขาดสมาธิ ซึ่งหากเกิดในนกัเรียน ก็จะส่งผล

ให้คะแนนลดลง อ่านหนงัสือได้แต่ไม่จ าเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลมี

ปริมาณเพิม่ขึน้ท าให้เซลประสาทฝ่อและลดปรมิาณลง ส่งผลต่อ

สมองส่วนความจ าและสติปญัญญา คนที่เครียดแลว้ดงึตัวเองออก

จากสังคม เมื่อมีใครไปไต่ถามถึงความไมส่บายใจ ก็อาจจะหงุดหงิด

และโมโหง่าย  

 ดา้นพฤตกิรรม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจที่

กล่าวมาข้างตน้สง่ผลให้พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคล

เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร บางคนมี

ภาวะเบื่ออาหาร บางคนรู้สกึหวิตลอดเวลาและรับประทานอาหาร 

อาหารมากกว่าปกติ  นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ ประสิทธิภาพ

ในการท างานลดลง เริ่มอยากอยู่คนเดียว การเปลี่ยนแปลงของ

สารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงท าใหม้ีพฤตกิรรมก้าวรา้ว อาละวาด

ขว้างปาข้าวของ ความอดทนต่ า และหากมีความเครียดมาก ก็จะ

น าไปสูก่ารฆ่าตัวตายได้ในที่สุด 

 เมื่อเรารู้ดีแล้วว่าความเครียดเกิดจากสิง่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา

และดูเหมือนเรากจ็ะต้องเผชิญกับมนัอยู่ทุกเมื่อเช่ือวนั อีกทั้ง

ความเครียดยังสง่ผลกระทบต่อจิตใจร่างกายเราได้อย่างมากด้วย 

ดังนัน้เราจึงควรทีจ่ะเรียนรู้วธิีจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม 

เพื่อท่ีจะรับมือให้ได้เมื่อเราต้องประสบปัญหาท่ีท าให้เราเครียด จ า



ไว้ว่า เราต้องชนะความเครียดให้ได ้เราต้องไม่ปล่อยให้มนับั่นทอน

จิตใจจนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายของเรา พึงระลึกไวว้่า  

“เหตุแห่งความเครียดของคนเราต่างกันฉนัใดวธิีการจดัการ

ความเครียดของตา่งกันฉนันัน้” การจัดการกับความเครียดไม่ได้ใช้

เพียงวธิีใดวธิีหนึ่งกับทุกปญัหา ทุกคน หรือ ทุกสถานการณ์ เรา

เลือกวิธีที่เหมาะกบัเราได้ 

 

 วธิจีดัการความเครยีด หรอื Stress management คอือะไร? 

 วิธีจัดการความเครียด คือแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมทีส่อน

คุณให้รับมือกับความเครียดได้ ช่วยให้คุณลดผลกระทบจาก

ความเครียดที่รุนแรงลงได้ และช่วยตัดไฟแต่ต้นลมไมใ่ห้

ความเครียดลกุลามไปมากจนควบคมุไม่ได้ในอนาคต วิธีจัดการ

ความเครียด ก็คือการค่อยๆ ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต ความคิด 

อารมณ์ วิธีรับมือกบัปัญหา  รวมไปถงึการเปลี่ยนสถานการณ์ตึง

เครียดให้คลี่คลาย ปรับวิธีการตอบสนองต่อปัญหา ดูแลตัวเองด้วย

การผ่อนคลาย หาเวลาไปพกัผ่อน 

 เมื่อเรารู้สกึว่าความเครียดที่เราแบกรับอยู่ในจุดที่เกดิต้านทาน 

มันจะอยู่เหนือการควบคุมของเราแลว้เราต้องนกึถึงวธิจีัดการ

ความเครียด โดยเริ่มตน้จากการพิจารณาว่าต้นตอของความเครียด

ของเรานัน้มาจากอะไร ปัญหาหลกัของความเครียดทีค่นเราประสบ

มักมาจากเหตกุารณ์ส าคัญๆ ในชีวติไม่กีเ่รื่อง เช่น การเปลี่ยนงาน 

การย้ายบ้าน การเปลี่ยนโรงเรียน การสูญเสียคนหรือสิ่งที่รกั  หรือ

ถ้าหากเหตุของความเครียดเกดิจากเรื่องเล็กน้อยในชวีติประจ าวัน 

เช่น การกังวลว่าจะท างานเสร็จไม่ทนัเวลาท่ีก าหนด ให้พยายามนกึ



ว่านั่นเป็นเรื่องจ าเป็นบีบขั้นจรงิๆ หรือเป็นเพียงการตตีนไปก่อนไข้

ของเราเอง คนบางคนไม่ได้เผชิญกบัภาวะคับขัน ตึงเครียดใดๆ เลย

แต่เป็นนิสัยส่วนตวัที่มกัจะคิดกังวลและตีโพยตีพายไปก่อนลว่งหน้า 

การระบุว่าที่มาของความเครียดที่แท้จริงของเราคืออะไร ให้ลอง

ตรวจสอบนสิัย เจตคติ และข้ออ้างที่คุณมกัพูดบ่อยๆ 

1. คุณพูดถึงความเครียดนั้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่า เช่น 

วันนี้คุณอาจจะพดูว่า “วันนี้เป็นวนัที่แสนจะยุ่งของฉนั ฉนัมี

ภาระร้อยแปดพันเก้าที่จะต้องท า” หากคุณพูดแบบนีน้ัน่

หมายความว่านี่ไม่ใช่ความเครียดที่เป็นปัญหาหนกัหนาหรือ

ถาวรของคุณ หากแต่คุณเพียงแค่อยากบ่นออกมาด้วยความ

ร าคาญหรือหงุดหงิดระยะสั้นๆ เท่านัน้ 

2. คุณคิดว่าความเครียดก็มีอยู่ทุกที่ทัง้ที่ท างานและที่บ้าน หรือ

คุณคิดว่าความเครียดคือส่วนหนึง่ของบุคลิกภาพของคุณ

เพราะคุณเองเปน็คนขี้กงัวลกับทุกๆ เรื่อง 

3. คุณกล่าวโทษผู้อ่ืนหรือโทษว่าสิง่แวดล้อมเป็นตัวการ

ความเครยีดของคุณ หรือคุณเหน็ว่าความเครียดเปน็เรือ่ง

ธรรมดา ที่ใครก็ไม่อาจหลกีเลี่ยงได ้

การตรวจสอบตนเองเช่นนี้ ท าให้เรารู้จักตวัเองมากขึน้ ยอมรับ

ได้มากขึ้นว่าจริงๆ แล้วคุณสร้างความเครียดขึน้มาเองและผูกติดกับ

มันเองหรือว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึน้จากปจัจัยภายนอกจริงๆ ถ้าเกดิจาก

ตัวคุณเอง คุณต้องปรับทัศนคติของตัวเองเพราะแนน่อนว่าหากไป

พยายามแก้ที่ปัจจยัอื่นๆ ก็จะไม่สามารถก าจัดความเครียดได้อย่าง

ถาวร และในท านองเดียวกนั หากความเครียดเกิดจากปัจจัย

ภายนอกคุณก็ต้องไปพยายามแก้ไขที่ส่วนนั้น แตส่ าหรับปัจจัย



ภายนอกนัน้ เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไม่คาดหวัง เพราะบางครั้งการ

เปลี่ยนผู้อื่นหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ให้เป็นดงัใจเราเป็นเรื่องท่ีท าได้

ยากหรือท าไม่ได้ ดังนัน้สดุท้ายก็ต้องกลับมาจัดการกบัมุมมอง

ความคิดของตนเอง  ตัวอย่างเช่น  ถนนเสน้ที่คุณอาศัยอยู่

การจราจรติดขดัมากไม่ว่าคุณจะตืน่นอนเช้า สกัเพียงใดคุณกต็้อง

พบกับสภาพรถติดทุกวนั ปัญหานี้ท าให้คุณหงุดหงิดจนปวดท้อง 

และอารมณฉ์ุนเฉยีวทุกวนั จากหลกัการวิเคราะห์ 3 ข้อท่ีกล่าวมา

เรื่องนี้เปน็ความ เรื่องนี้ไม่ใช่ความเครียดแบบชั่วคราว เพราะคุณ

พบทุกวนั เปน็สิ่งที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันที่คุณเลี่ยงไม่ได้ และ

แน่นอนว่าคุณก าลังกล่าวโทษสิง่แวดล้อมอยู่ว่า ปัญหารถติดท าให้

คุณเครียด แต่เรื่องนี้เปน็ปัจจัยภายนอกที่คนทั้งกรงุเทพมหานครก็

ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนัน้ต้องหนักลับมาที่ตัวเองว่าคุณสามารถ

ช่วยให้ตัวเองผ่านพ้นสภาวะความเครียดนี้ได้หรือไม่อย่างไร มัน

อาจจะคุ้มค่าต่อสขุภาพจิตของคุณมากกว่าหากคุณยอมแบ่งเงนิส่วน

หนึ่งของคุณไปเชา่หรือซื้อที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่ท างาน หรือลอง

โดยสาร BTS หรอื MRT เพราะถงึแม้จะผู้โดยสารเยอะและ

เบียดเสียดแตก่็ใชเ้วลาเพียงแค่ไมก่ีน่าที หรือหากหลกีเลี่ยงที่จะใช้

รถยนต์ไม่ได้ ลองหาเพลงเพราะๆ ฟงัยามรถตดิ หรือดคูลิปสอน

ท าอาหาร หรืองานประดิษฐ์สิง่ของที่ชอบท าด้วยตนเอง (DIY) เพื่อ

ความเพลิดเพลนิขณะรถตดิ 

 ที่กล่าวมาคือวิธีตรวจสอบทีม่าของความเครียดเพื่อให้

แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด แตว่ิธีที่จะแนะน าต่อไปนี้ เป็นวิธีที่คุณจะ

ผ่อนคลายความตงึเครียดได้ และหากคุณท าต่อเนื่องได้ คุณจะ

ได้รับประโยชน์จากสิง่นี้อย่างถาวร และความเครียดกจ็ะไม่สามารถ 

คืบคลานเข้ามาหาคุณได้อีกต่อไป 



วธิทีี ่1 การเคลือ่นไหวรา่งกาย หรอื ออกก าลงักาย 

วิธีนีน้อกจากจติใจแจ่มใสแลว้ร่างกายยังแข็งแรงอีกดว้ย เมื่อพูดถึง

การออกก าลังกายหลายคนก็อาจจะส่ายหน้าและมีข้ออ้างว่า ไม่มี

เวลา แต่ที่จริงแล้วการออกก าลังกายไม่ได้ใช้เวลามากเลย เพียงแค่ 

30 นาทีกถ็ือว่าไดอ้อกก าลังกายแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าฟิตเน

สเซน็เตอร์  ไม่ต้องเสียเงนิค่าเทรนเนอร์ และไมต่้องถงึขั้นเปน็

นักกฬีา ก็ออกก าลังกายได้ เพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายให้ได้เหงื่อ

บ้าง ก็จะช่วยปลดปล่อยพลังความเครียด  ลดความหงดุหงิดของคณุ

ได้ เนื่องจากในเวลาท่ีคุณออกก าลงักายสมองจะหลัง่สารเอ็นดรอ

ฟิน (Endrophine) หรือสารแห่งความสขุออกมาท าให้สมองปลอด

โปร่งจิตใจแจม่ใส ซึ่งการออกก าลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุดควร

ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที เริ่มจากการอบอุ่นร่างกาย และกระตุน้

ให้หัวใจเตน้เร็วในอัตราที่พอเหมาะ แล้วต่อเนื่องไปจนใหพ้อมีเหงื่อ

ซึม ซึง่ท าได้ง่ายๆ โดยการเดินเร็ว หรือวิ่งในสวนหรอืในซอยบ้านก็

ได้ หากไมม่ีเวลาแน่นอนในแต่ละวนัลองเพิม่กิจกรรมเหล่านี้ไว้ใน

กิจวตัรประจ าวนัของคุณดู 

- เปิดเพลงจังหวะเรว็และสนกุในห้องแล้วเต้นท่าอะไรกไ็ด้

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 30 นาท ี

- พาสนุัขไปเดนิในสวนสาธารณะใกล้บ้าน 

- เดินหรือปั่นจกัรยานแทนการขับรถ เมื่อจ าเป็นต้องไปซื้อของ

ในซุปเปอร์มาร์เกต็แถวบ้าน 

- ใช้บันไดแทนลิฟต์ 

- จอดรถให้ไกลจากจุหมายที่เราจะไปช่วยให้เราได้เดนิเยอะ 



- หาเพื่อนไปออกก าลังกายด้วยกันเพือ่ความสนกุสนาน และให้

ก าลังใจกนัใหม้ีความพยายามในการออกก าลังกาย 

- หากิจกรรมท ากับสมาชกิในครอบครัว เช่น เตะฟุตบอล เล่น

ปิงปอง หรือแบดมนิตนัหน้าบ้าน 

- เปิดคลิปสอนเตน้แอโรบิคง่ายๆ  และท าตามในห้องนอน 

คนที่ยังไม่คุน้เคยกับการออกก าลังกายให้เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ ท่ี

กล่าวมา เมื่อคุณรูส้ึกว่าการออกก าลงัเลก็ๆ น้อยๆ เป็นเรื่องที่ไม่

ยากล าบากส าหรบัคุณเลย ก็จงจดัให้การออกก าลังกายอยู่ใน

ตารางกิจกรรมประจ าวันของคุณ การออกก าลังกายที่ได้

ประโยชน์มากๆ คือ ร่างกายได้เคลื่อนไหวทัง้ตัว ขาและแขน 

เช่น ป่ันจกัรยาน เดิน วิ่ง ว่ายน้ า เตน้ ร ามวยจนี โยคะ เต้นแอโร

บิค เลือกวิธีที่คุณชอบ และหาเพื่อนรู้ใจไปเล่นด้วยกัน การออก

ก าลังกายนั้น หากท าอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สกึว่าคุณตดิ อยากที่

จะออกก าลังกายทกุวนั วนัไหนไม่ได้ท าจะเริ่มหงุดหงดิ 

ขณะท่ีออกก าลงักายเราให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวผู้คน

รอบข้างสถานที่ออกก าลงักายปัญหาและความเครียด ก็จะถกูวาง

ลงจากจติใจของคุณ อยู่นอกความนกึคิดของคุณ หากออกก าลัง

กายทุกวนั เวลาท่ีจะนึกถึงความเครียด จะน้อยลงไปมาก 

วธิทีี ่2 เขา้สงัคม พบปะเพือ่นฝงู อยา่อยูค่นเดยีว 

ไม่ว่าคุณจะรู้สกึเครียดหรือไมก่็ตามคุณควรจะฝึกนิสัยให้เป็นคนที่มี

เพื่อนฝูง มีสังคมบา้ง เพราะการได้พบปะพูดคุณกับผู้อืน่ ได้รับการ

สัมผัส หรือเหน็สายตาของผู้อ่ืนเวลาที่พูดคุยกนั สมองของเราจะลด

ความตึงเครียดลงได้ ดังนัน้ควรมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเก่าๆ ไว้

บ้างหรือนัดเพื่อนทานข้าว ดูหนังเปน็ครั้งคราว เพราะมนษุย์เป็น



สัตวส์ังคมโดยธรรมชาติ ไมม่ีใครชอบการอยู่คนเดียว และย่ิงเวลาท่ี

เราเครียด สิ่งที่ควรท าคือติดต่อเพื่อนเพื่อพูดคุย บางครั้งเพื่อนไม่

สามารถชว่ยเราแก้ปัญหาได้ แต่ช่วยรับฟังข้อคับข้องใจที่เรา

อยากจะระบายออกมาได้ หรือการคุยเรื่องอ่ืนๆ กับเพื่อน เราก็ลมื

ความเครียดนัน้ไปได้ และบางครั้งเราอาจจะได้รับรู้ปัญหาของผู้อ่ืน

ที่มากกว่าเราจนลมืเรื่องเครียดของเราไปได้หรือช่วยกันหาทาง

แก้ไขไดเ้ช่นกัน 

วธิทีี ่3 รูจ้กัหลกีเลีย่งตวัการของความเครียด 

หากคุณรู้ว่าใครหรืออะไรท่ีเป็นตัวการท่ีท าให้คุณเครียด ให้หาทาง

หลีกเลี่ยง และวิธนีี้ไม่ใชว่ิธีทีส่อนให้หนีปญัหา แตส่ิ่งที่เราเลี่ยงคือ

สิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อชีวิตเรา เป็นสิ่งที่เราขาดได้ เช่น หากคนคนหนึ่ง

ท าให้เราไม่สบายใจ หรือท าให้เราเครียดอยู่บ่อยๆ ก็ให้หลกีเลี่ยงที่

จะมีปฏิสมัพันธ์กับคนนัน้ ใช้เวลากับเขาให้น้อยที่สดุหรือหาก

เป็นไปได้ใหเ้อาคนคนนี้ออกไปจากชีวิตประจ าวนั หรอืความรู้สกึ

นึกคิดของเราด้วยการไมส่นใจเรื่องใดเกี่ยวกับคนนัน้เลย หรือ หาก

รายการทีวีตอนเยน็เป็นรายการท่ีไร้สาระดูแลว้รู้สกึหงดุหงิด และ

เลี่ยงที่จะบ่นไม่ไดเ้ลย ในเวลานัน้ก็ให้หากิจกรรมอื่นท า เช่น ฟัง

เพลง หรือเข้าครัวท าอาหาร 

วธิทีี ่4 ค่อยๆ ปรับสถานการณ ์และปรบัตวั 

เมื่อเราต้องเผชญิกับความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้อง

พยายามปรับเปลี่ยนให้สถานการณด์ีขึ้น โดยการรู้จักที่จะเผย

ความรู้สกึของตนเองแทนที่จะเก็บกดมนัไว้ เชน่ พรุ่งนี้คุณจะสอบ

และต้องการทบทวนบทเรียน แต่เพือ่นร่วมหอพกัของคุณเป็นคน

ช่างคุย และชวนคุณคุยทุก 5 นาที หากคุณไมก่ล้าเผยความรู้สกึ



ของคุณให้เพื่อนได้รู้ คุณก็จะเกิดความเครียด ท้ังนี้เพราะคุณกังวล

กับการอ่านหนังสอืสอบ คุณอยากอ่านให้ไดม้ากๆ แตก่็ต้องมานั่งคุย

กับเพื่อน สิ่งทีถ่กูตอ้งคือ คุณควรจะพูดอย่างสุภาพกับเพื่อนว่า คุณ

จะสอบพรุ่งนี้และต้องการเวลาทบทวนบทเรียน เมื่อสอบเสร็จแลว้

ค่อยมาคุยกันใหม ่การตัดสนิใจพูดออกไปท าให้คุณเครียดน้อยลง 

เพราะไม่ต้องทนกบัสิ่งที่ไมพ่ึงปรารถนา นอกจากนัน้แล้วการ

ปรับตัวก็เปน็เรื่องส าคัญในการลดความเครียด หากคณุต้องการให้

ใครปรับตัวขอใหพู้ดกับคนคนนัน้อย่างสุภาพและประนีประนอมและ

ตัวของคุณเองก็ควรจะปรับด้วย เปน็การพบกนัครึ่งทาง 

วธิทีี ่5 สรา้งมมุมองใหมใ่นทางบวก ยดืเวลา และปรบัมาตรฐาน 

อธิบายอย่างตรงตัวก็คือ เมื่อเผชญิกบัสิ่งที่เป็นเหตุให้ความเครียด 

ให้ลองสร้างมมุมองใหมต่่อสิ่งนัน้ เช่น รถตดิก็ดเีหมือนกันจะได้ฟงัดี

เจคนโปรดพูดนานๆ  ต่อมาคือการยืดเวลา เช่น หากสิ่งที่คาดหวงั

ไม่บรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีคาดการณ์ไว้ ให้ลองถามตัวเองว่า เรา

เลื่อนเป้าหมายนี้ไว้ในเดือนหน้าหรอืปีหน้าได้หรือไม่ เราจะได้มี

เวลาท าให้ดียิ่งขึน้ และสุดท้ายการปรับมาตรฐานก็เปน็วิธีหนึ่งที่ช่วย

ลดความเครียดของเรา สังเกตไดว้่าผู้บริหารงานบางคนที่มนีสิัยการ

ท างานแบบรักความสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน คน

เหล่านีม้กัมีความเครียดสูงกว่าคนทีรู่้จักลดมาตรฐานเมื่อจ าเป็น เรา

ต้องเรียนรู้ว่าในการท างานทุกอย่างความสมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องที่

ยากทั้งนี้เพราะกระบวนการท างานประกอบด้วยคนหลายคน แต่ละ

คนก็อาจจะมีความผิดพลาดได้ สิ่งที่ดีท่ีสุดคือการปรบัสมดลุให้อยู่

ในจุดที่ทกุคนพอใจ 

 



วธิทีี ่6 ยอมรบัในสิง่ทีค่ณุไมส่ามารถเปลีย่นได ้และใหอ้ภยั 

คุณไม่ควรหมกมุน่ครุ่นคิดในสิ่งที่คุณแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

เพราะจะย่ิงท าใหคุ้ณเครียด เรียนรูท้ี่จะยอมรับและปล่อยวาง และ

ให้อภัย 

 

 

วธิทีี ่7 หาเวลาไปพกัผอ่น 

ไม่มีใครท างานตลอดเวลาแล้วสุขภาพจิตดี มนษุย์ทุกคนมีเงื่อนไข

ในเรื่องสุขภาพ หากร่างกายไม่ไดพ้กั ก็เกิดความเจ็บป่วย เมื่อ

เจ็บป่วยก็ไม่สบายใจ กังวลใจ หรือเมื่อท างานมากไปสมองเกดิ

ความเหนื่อยล้า กส็่งผลกระทบต่อร่างกายท าให้เจ็บไขไ้ด้ป่วย 

ดังนัน้ควรหาเวลาพักผ่อนในวันหยุดพิเศษ ไปเที่ยวตา่งจังหวัดหรือ

ต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ได้เหน็ธรรมชาติ ได้เหน็สิ่ง

แปลกใหม่ ลิม้ลองอาหารที่ต่างจากวนัธรรมดา เพื่อหลกีหนีความ

จ าเจ และพยายามสร้างอารมณ์ขนั ย้ิมหรือหัวเราะบ้าง 

วธิทีี ่8 ใช้ชวีติในวถิทีางสง่เสรมิสขุภาพ 

คือ เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นออกก าลงั

กาย  ไม่ดื่มเครื่องดื่มทีม่ีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ ไมส่บูบุหรี่ เพราะ

การมสีุขภาพกายที่ดี จิตใจก็จะสดชืน่มีความสุข การใช้ชีวิตแบบ

ท าลายสุขภาพรับประทานไม่เลือก ไม่ออกก าลังกายก็มีแนวโน้มที่

จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และโรคร้ายแรงได้ง่าย ความเจ็บป่วย

ส่งผลต่อเร่ืองเศรษฐกิจซึง่อาจจะย่ิงเพิ่มความเครียดได้ 



 

 “หากคณุอยากมชีวีติทีม่แีตร่อยยิม้ กจ็งเรง่ขจดัความเครียด

ออกไปจากชวีติของคณุ 

เริม่ไดต้ัง้แตว่นันี ้เลอืกวธิทีีเ่หมาะสมกบัตวัคณุเอง ฝกึฝนอย่าง

ตอ่เนือ่ง เชือ่ไดว้า่ ความเครยีดจะไมม่วีนัเขา้ใกลค้ณุได้ 


