
บทที่ 9  

การสงเสริมสุขภาพจิต สังคม อารมณ ปญญา 
 

         ณรีนุช  วรไธสง 

 

แนวคดิ 

สุขภาพจติเปนสภาวะทางจติใจ อารมณ ความคิด และความสามารถในการปรับตัวของบุคคล 

ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมของมนุษย การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของสุขภาพจิต 

ลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดีและไมดี ความสําคัญของบุคลิกภาพและความเครียดกับสุขภาพจิต 

ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพจิต ชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม      ใชชีวิตใหเปน

ประโยชน  ทัง้การเรยีน  การทํางาน  การอยูในสังคมเปนปกติ การปองกันปญหาสุขภาพจติและโรคจติ

เวช ซ่ึงความรูดังกลาวนักศกึษาสามารถนําไปปรับใชในดําเนนิชีวติและการทํางานตอไป 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกถงึความหมายและความสําคัญของสุขภาพจติ  

2. บอกถงึลักษณะของผูที่มีสุขภาพจติดแีละสุขภาพจติไมดี 

3. บอกถงึความสําคัญของบุคลกิภาพกับสุขภาพจติ 

4. มีวามรูเกี่ยวกับความเครยีด ปจจัยทีท่ําใหเกดิความเครยีด และการเผชิญความเครยีด 

5. มีความรูเกี่ยวกับการสงเสรมิสุขภาพจติ 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจติ   

2. ลักษณะของผูที่มีสุขภาพจติดแีละไมด ี

3. บุคลกิภาพกบัสุขภาพจติ 

4. ความเครยีดกับสุขภาพจติ 

5. การสงเสรมิสุขภาพจติ 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. ใหนักศกึษาประเมินความเครยีดและประเมินความสุขของตนเอง 

3. แบงกลุมวเิคราะหตัวอยางกรณศีกึษาผูที่มีสุขภาพจติด ี สุขภาพจติไมด ีและนําเสนอ 
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แผนการเรียนการสอน 

1. นําเขาสูบทเรยีนโดยการใหดู คลปิเดก็เลยีนแบบผูใหญ และแลกเปลี่ยนการแสดงความคิดเห็น

กับผูเรยีน 

2. บรรยายความหมายและความสําคัญของสุขภาพจติ  ลกัษณะของผูที่มีสุขภาพจติดแีละไมด ี

3. บรรยายเรื่องบุคลกิภาพกับสุขภาพจติ 

4. บรรยายเรื่องความเครยีดกับสุขภาพจติ 

5. บรรยายเรื่องการสงเสรมิสุขภาพจติ 

6. ใหนักศกึษาประเมินความเครยีด ความสุขของตนเอง และวิเคราะหถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ของ

ความเครยีด และแนวทางการจัดการความเครยีดดวยตนเอง  

7. แบงกลุมผูเรยีน วเิคราะหกรณศีกึษาตัวอยางดารา หรือตัวละคร เกี่ยวกับบุคลกิภาพ ลกัษณะ

ของการมีสุขภาพจติดีและไมด ี 

8. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอกลุมละ 3 นาท ี

9. ผูสอนสรปุ และช้ีแนะใหเห็นประเด็นความสําคัญของสุขภาพจติ การปรับตัวทีส่งผลตอ

สุขภาพจติดแีละไมด ี

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารการสอน หนังสอื  

2. Power point 

3. คลปิเดก็เลยีนแบบ 

4. กรณศีกึษาตัวอยางดารา หรอืตัวละคร 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน ความสนใจ 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายในกลุม 

3. การประเมินและวเิคราะหความเครยีดและความสุขของตนเอง 

4. การนําเสนอ 
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1. ความหมายของสุขภาพจิต 

 องคการอนามัยโลก ใหความหมายของสุขภาพจิตวา เปนความสามารถของบุคคลที่จะ

ปรับตัวใหมีความสุขอยูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอ่ืน และ

ดํารงชีวิตอยูดวยความสมดุลอยางสุขสบาย รวมทั้งสนองความตองการของตนเองในโลกที่กําลัง

เปลี่ยนแปลงโดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ ทั้งนี้คําวา “สุขภาพจิต” มิไดหมายความเฉพาะแตเพียง

ความปราศจากอาการของโรคประสาทและโรคจติเทานัน้  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2548) ใหความหมายของสุขภาพจิต ไววา เปนสภาพ

ความสมบูรณของจติใจซ่ึงดูไดจากความสามารถในเรื่องการกระชับมิตร พิชิตอุปสรรค และรูจักพอใจ 

ดังนี้  

 การกระชับมิตร หมายถึง ความสามารถในการผูกมิตรและรักษาความเปนมิตรไวใหได 

รวมทัง้ความสามารถในการอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางราบรื่นและเปนสุข 

 พิชิตอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาและปรับตัวใหอยูได หรือกอใหเกิด

ประโยชนไดในทามกลางความเปนอยูและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 รูจักพอ หมายถึง ความสามารถในการทําใจใหยอมรับในสิ่งที่อยากได อยากเปนเทาที่ไดที่

เปนอยูจรงิไดดวยความสบายใจ 

 จากความหมายของสุขภาพจิตที่กลาวมา สรุปไดวา สุขภาพจิต หมายถึงความสมบูรณทั้ง

รางกายและจติใจ คอื ปราศจากอาการตางๆทางจติและประสาท และสามารถปรับตัว หรือปรับความ

ตองการของตนเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคคล และสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาไดด ีโดยที่ตนเองไมเปนทุกข สามารถผูกมิตร มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในทางที่ดี และ

สามารถปฏิบัตหินาที่การงาน การแกปญหาในการดําเนนิชีวติประจําวันไดอยางสุขสบาย และสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองไดดี โดยไมเกดิความขัดแยงภายใน 

2. ความสําคัญของสุขภาพจิต  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งตอคณะจิตแพทย 

ณ พระตําหนักภูพิงราชนเิวศน เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 2520 วา 

“สุขภาพจิตและสุขภาพกายนี้ มีความสัมพันธที่จะโยงกันอยางยิ่ง พูดไดวาสุขภาพจิตสําคัญ

กวาสุขภาพกายดวยซํ้า เพราะวาคนไหนทีท่างกายสมบูรณแข็งแรง แตจติใจฟนเฟอนไมไดเรื่องนั้น ถา

ทําอะไรก็จะยุงกันได กายที่แข็งแรงนัน้ก็จะไมประโยชนตอตนเองหรือสังคมอยางใด สวนคนที่สุขภาพ

กายไมสูแข็งแรงแตสุขภาพจติด ีหมายความวา จติใจด ีรูจักจติใจของตัว และรูจักปฏิบัตใิหถูกตองยอม

เปนประโยชนตอตัวเอง และเปนประโยชนตอสังคมไดมาก ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซ่ึง

สุขภาพทางกายที่ดไีด” 
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 ซ่ึงจะเห็นวา สุขภาพจิตมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยหลายดาน เชน ด าน

การศกึษา ดานอาชีพ ดานครอบครัว ดานเพื่อนรวมงาน และดานสุขภาพรางกาย ผูที่มีสุขภาพจิตดีจะ

ประสบความสําเร็จในทุกดาน ถาสุขภาพจติดรีางกายก็สดช่ืน หนาตายิ้มแยม สมองแจมใส เปนที่สบาย

ใจแกผูพบเห็น อยากคบคาสมาคมดวย ทํางานสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

3. ลักษณะของผูมสุีขภาพจิตดแีละไมดี  

 สุขภาพจิตมีหลายระดับ  ในการพิจารณาเพื่อบอกลักษณะสุขภาพจิตวาอยูในรูปแบบ

สุขภาพจิตที่ดีหรือไมดีนั้น สามารถบอกไดโดยคุณลักษณะโดยรวม แบบกวางๆ เพื่อใชสําหรับการ

ประเมินอยางคราวๆ ดังนัน้ การจําแนกเกณฑการพิจารณาสุขภาพจติดังกลาว จงึสามารถจําแนกออก

ไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตด ีและลักษณะของผูมีสุขภาพจติไมด ีดังนี้  

 ลักษณะของผูมสุีขภาพจิตท่ีด ี 

           1. มีความสามารถในดานสตปิญญา เปนผูที่สามารถคิด และเขาใจสิ่งตางๆ ตามความเปนจรงิ 

สามารถใชสติปญญาคิด และทําอยางมีเหตุผล เต็มใจที่จะเผชิญกับปญหา ใชสติปญญาในการ

แกปญหาอยางเหมาะสม 

  2. มีการแสดงออกทางดานอารมณอยางเหมาะสม เม่ือเผชิญกับปญหาอุปสรรค และความตงึ

เครียดสามารถรักษาและควบคุมอารมณ ตลอดจนการแสดงออกทางอารมณที่สอดคลองและ

เหมาะสมกับเหตุการณที่เกดิข้ึน  

 3. มีการแสดงออกทางสังคมอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะทางดานสังคมที่เหมาะกับ

กาลเทศะ  

 4. มีความสามารถในการทํางานอยางเต็มประสทิธภิาพ มีความสนุกกับการทํางาน ทํางานดวย

ความเต็มใจ และกระตอืรอืรน 

  5. สามารถแสดงออกซ่ึงความรักกับผูอ่ืนอยางจริงใจตรงไปตรงมา มีความรักและนับถือ

ตนเอง มีความเมตตากรุณา และเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 

  6. มีความสามารถที่จะทนตอความบีบค้ันทางจิตใจสามารถจัดการกับความตึงเครียดของ

ตนเอง 

  7. ยอมรับตนเองในทุกดานทัง้ดานบวกและดานลบ ยอมรับภาพลักษณของตนเอง และยอมรบั

ขอดแีละขอเสยีของตนเอง 

ลักษณะของผูท่ีมสุีขภาพจิตไมดี 

        1. ไมสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนออกไป 

และจะแสดงความผิดปกตทิางจิตที่เกิดจากความผิดปกติทางสมอง โรคจิต โรคประสาท บุคลิกภาพ

แปรปรวน  
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        2. มีความผิดปกตทิางดานความประพฤต ิเชน ชอบทะเลาะววิาท กาวราว เลนการพนัน และติด

สารเสพตดิ เปนตน 

 3. ความผิดปกติทางดานประสาท เชน หงุดหงิด ฉุนเฉียว ข้ีอิจฉา พูดเพอเจอ ไมสามรรถ

ตัดสนิใจ เปนตน 

        4. มีความผิดปกตทิางดานลักษณะนสิัย เชน กนิยากอยูยาก หลับยาก กัดเล็บ ย้ําคิดย้ําทํา และ

มักมีปญหากับผูอ่ืน  

 5. แสดงพฤตกิรรมไมเหมาะสมกับวัย เชน กริยิามารยาท การพูด และการแตงกาย 

 6. มีบุคลิกภาพที่บกพรอง เชน ชอบเก็บตัว ไมชอบคบหาสมาคมกับใคร เบื่อผูคนและ

สิ่งแวดลอม 

 7. มีความผิดปกตทิางดานรางกาย เชน เจ็บปวยบอยๆ เปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ปวด

ศรีษะขางเดยีว ความดันโลหติสูง โรคหัวใจ เปนตน  

4. บุคลกิภาพกับสุขภาพจิต 

 บุคลกิภาพเปนลักษณะทางความคิด การปรับตัวของมนุษย พัฒนาการทางบุคลกิภาพของ

มนุษยมีอิทธพิลมาจากการพัฒนาแตละข้ันตอนของโครงสรางทางจติที่เรยีกวา อิด (Id) อีโก (Ego) และ

ซุปเปอรอีโก (Superego) ทําใหมนุษยมีพฤตกิรรมที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงวัย  

 บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึ แบบแผนลักษณะจําเพาะของแตละบุคคล เปนผลมา

จากประสบการณ ประกอบดวยความรูสึกนึกคิด การรับรู และพฤติกรรมการแสดงออกของแตละ

บุคคลในชีวติประจําวัน บุคคลที่มีบุคลกิภาพด ีเชน พูดจาสุภาพ แตงกายเรยีบรอย สามารถปรับตัวเขา

กับบุคคลอ่ืนไดดี สวนบุคคลที่มีบุคลิกภาพเบี่ยงเบนอยางชัดเจน จะมีลักษณะของพฤติกรรมที่ไม

ยดืหยุน การปรับตัวไมเหมาะสม ทําใหเกดิปญหาดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน มีความคิด ความเขาใจ

ตอตนเองและสิ่งแวดลอมคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจรงิ ถอืวาเปนบุคคลที่มีบุคลกิภาพผิดปกต ิ 

 ทฤษฎบีุคลกิภาพ  

  ทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลากหลาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการนําไปใช หรือความสําคัญของแตละ

บุคคลที่นําไปศกึษา แตที่นยิมใชมี 2 ทฤษฎี คอื  

 1) ทฤษฎจิีตวเิคราะหของฟรอยด (Psychoanalytic theory) เช่ือวาโครงสรางของบุคคล

ประกอบดวย 3 สวน คอื อิด (id) อีโก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Superego) ที่ทําใหเกิดเปนพฤติกรรม

ของมนุษย 

 อิด (id) เปนสวนที่รวมสัญชาตญาณไวทัง้หมด เกดิจากประสบการณ มีลักษณะแสวงหา

ความสุขสบาย ความพอใจของตนเองโดยไมคํานงึถงึคุณธรรม ความเปนจรงิใดๆทัง้สิ้น  
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 อีโก (Ego) เปนสวนที่พัฒนามาจาก id ทําใหมนุษยอยูในโลกของความเปนจริง ทําหนา

ชวยใหรูจักแยกแยะ อยูในกฎเกณฑของสังคม นอกจากนี้ อีโกยังมีหนาที่สําคัญ คือเปนศูนยกลางของ

บุคลกิภาพ มีหนาที่ตดิตอกับโลกภายนอกแทน อิดและซุปเปอรอีโก 

 ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนของจริยธรรม คุณธรรม ความดี และการมีอุดมคต ิ

เกดิจากสวนของ อีโกที่ไดรับการพัฒนามาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว กฎเกณฑทางสังคม การรับรู

และการเรยีนรู จากระเบียบวินัยและคานิยม ชีวิตที่เติบโตภายใตสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันของแตละ

บุคคล อยูใตบุคลกิภาพซ่ึงไมสามารถตดิตอโลกภายนอกได ตองผานการกลั่นกรองจาก อีโก มากอน 

โดยระบบการทํางานของ อิด อาศัยแหลงแหงความสําราญ และระบบการทํางานของ อีโก อาศัยหลัก

แหงความจรงิ สําหรับซุปเปอรอีโก ซ่ึงอยูนอกเหนอืหลักของความเปนจรงิ แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

1. อุดมคติ หมายถึง ผูใหญสั่งสอนใหจดจําไววา สิ่งใดควรทํา ควรประพฤติ เด็กที่

ประพฤตปิฏิบัตติามอุดมคตขิองผูใหญ จะเปนที่ช่ืนชอบของผูใหญ หรอืพอแม 

2. ความรูสกึสํานกึ หมายถงึ ความรูสกึวาสิ่งใดดไีมด ีหรอืเปนความช่ัวตองละเวน สิ่งใดที่

พอแมไมชอบ เคยหามกระทําหรอืประพฤตปิฏิบัต ิถาเด็กทําก็จะไดรับโทษ ถูกวากลาวตักเตือน หรือ

ถูกลงโทษ ทําใหเด็กเรยีนรูวา เม่ือทําตามคําสอนหรอืระเบยีบวนิัยที่ผูใหญกําหนดใหเด็กฝกเปนนิสัย

แลวนัน้ จะไดรับคําชมเชย แตการทําอะไรที่ฝนคําสั่งสอนและขอบังคับแลว จะเหมือนถูกทําทา แม

เพียงแตคิดยังไมกระทําก็จะสํานกึผิดแลว 

 ซ่ึงโครงสรางทั้ง 3 สวนจะมีปฏิสัมพันธกัน หากสวนใดมีอํานาจเหนือกวา บุคคลจะมี

บุคลกิภาพตามโครงสรางนัน้ ในคนปกต ิ                                     

 2) ทฤษฎีชนิดของบุคลิกภาพ (Type theory) ของ คาล จี จุง (Carl G. Jung) เช่ือวา

บุคลกิภาพหรือจติใจ ประกอบดวยระบบที่เปนอิสระตอกัน แตมีการปฏิสัมพันธกัน แบงประเภทของ

บุคลกิภาพเปน 2 ชนดิ คอื  

 2.1 ชนดิเก็บตัว (Introvert) เปนพวกที่ชอบใชกลไกทางจติ (Mental mechanism) ควบคุม

ตนเอง ชอบเก็บตัวอยูตามลําพัง ไมไวใจใคร ไมยุงกับใคร 

 2.2 ชนดิเปดเผย (Extrovert) ชอบสังคม เปดเผย ราเรงิ ยดืหยุนตามสิ่งแวดลอม  

 ซ่ึงจะเห็นวาบุคคลปกตมัิกจะมีทัง้ 2 ลักษณะผสมอยู ชวยในการปรับตัวใหเขากับลักษณะ

สิ่งแวดลอมไดด ีเชน บางครัง้ตองการอยูเงยีบๆ บางครัง้สามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับคนอ่ืน

ได 

5. ความเครียดกับสุขภาพจิต 

 การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละวันยอมพบกับปญหา และอุปสรรคตางๆอยูเสมอ 

ความสามารถในการแกปญหา หรือการหาทางออกไมเหมาะสม ทําใหเกิดความกดดัน หรือเกิด

ความเครยีด หากความรูสกึดังกลาวไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมก็จะนําไปสูปญหาสุขภาพจติ 
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 ความหมายของความเครียด 

 ความเครียด (Stress) หมายถึง ความกดดันที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมสบายใจ เปน

สภาวะทางจิตที่เกิดจากบุคคลเผชิญปญหาที่เกิดข้ึนทั้งจากตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด

ความแปรปรวนทางดานรางกาย และจติใจ ความเครยีดจะเปนปฏิกริยิาตอบสนองทัง้รางกายและจติใจ 

เกดิพฤตกิรรมที่แสดงอกมาในรูปของความกลัว ไมสบายใจ ความวุนวายใจ ทําใหบุคคลเสยีสมดุลของ

ตนเอง เปนแรงผลักดันใหพฤตกิรรมของบุคคลเปลี่ยนไป (Salye, 1974)  

 ปจจัยท่ีทําใหเกดิความเครียด  

 สามารถแบงออกเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกบุคคล (Miller, 1993) ดังนี้  

 

 ปจจัยภายในบุคคล 

1. สาเหตุทางรางกาย สภาวะทางรางกายที่ทําใหเกดิความเครียด เชน ความเม่ือยลา ไม

แข็งแรง การพักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวยทางรางกาย พันธุกรรม การมีโรคประจําตัว การไดรับการ

ผาตัด การตดิสุรา หรอืสารเสพตดิ เปนตน 

 2.สาเหตุทางจติใจ เปนสภาวะทางจติบางอยางที่ทําใหเกดิความเครยีด ไดแก อารมณทาง

ลบทุกชนดิ กลัว วติกกังวล ความคับของใจ ทัศนคติ และเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ประเภทจริงจังกับ

ชีวติมากเกนิไป ใจรอน กาวราว ควบคุมอารมณตนเองไมได พ่ึงพาผูอ่ืนตลอดเวลา ขาดความม่ันใจ ไม

กลาตัดสินใจ หวาดหว่ันถงึอนาคตอยูเสมอ หรอืบุคลกิภาพที่ขาดความยดืหยุน เปนตน 

 ปจจัยภายนอกบุคคล  

1. สาเหตุทางกายภาพ เชน สภาพดนิฟาอากาศ การจราจรตดิขัด เปนตน 

2. การสูญเสียสิ่งที่รัก เชน คนรัก ทรัพยสิน หนาที่การงาน ปลดเกษียณ ยายที่ทํางาน 

เปนตน 

3. การทํางานที่กอใหเกดิความเครยีด เชน งานเสี่ยงตออันตราย ไมพึงพอใจในงาน เปน

ตน 

4. สภาวะเศรษฐกจิที่ตกต่ํา ยากจน มีหนี้สนิ หรอืไมมีความปลอดภัยในทรัพยสนิ เปนตน 

 ระดับความเครียด  

 ความเครยีดที่เกดิข้ึนตอบุคคล แมจะมีสาเหตุเดยีวกันแตจะมีระดับความรุนแรงที่แตกตาง

กัน ข้ึนอยูกับ ความสามารถในการปรับตัวและการยอมรับของแตละบุคคล ความเครยีดแบงออกเปน 3 

ระดับ ไดแก  

1. ความเครยีดระดับต่ํา (Mild stress) เปนความเครยีดที่เกดิข้ึน และหมดไปในระยะเวลา

สัน้อาจเปนวนิาทหีรอืเปนช่ัวโมง เปนภาวะของจติใจในระดับปกต ิพบไดในชีวติประจําวันของทุกคน ทํา

ใหบุคคลเกดิความรูสกึเครยีดเพียงเล็กนอย พอทนได โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ความ
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นกึคิด หรอืพฤตกิรรมใหเห็นอยางชัดเจน และไมเกดิผลเสยีในการดําเนนิชีวติ เชน การจราจรติดขัดใน

การไปทํางาน การพลาดเวลานัดหมาย เปนตน 

2. ความเครยีดระดับปานกลาง (Moderate stress) มีระดับรุนแรงกวาระดับแรก เกิดอยู

ชวงระยะเวลานานหลายช่ัวโมง หรือ 1 วัน ทําใหมีผลตอรางกายและจิตใจที่ตองตอสูกับความเครียด 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสระระ ความคิด พฤตกิรรม และการดําเนนิชีวติ ซ่ึงเปนสัญญาณเตอืนภัยวา

มีความเครียดมากกวาปกติที่ตองรีบหาทางขจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด หรือการผอนคลาย

ความเครยีด ถาปลอยทิ้งไวจะทําใหเกิดความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ ขาดประสิทธิภาพในการ

ดําเนนิชีวติ 

3. ความเครยีดระดับสูง (Severe stress) เปนสภาวะทางจติใจที่มีความเครยีดอยางรุนแรง 

ซ่ึงอาจจะเปนระยะเวลานานเปนสัปดาห เดือน หรือป ความเครียดระดับรุนแรงนี้กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายอยางเห็นไดชัด ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ และมีผลเสียตอการดําเนิน

ชีวติประจําวัน ซ่ึงตองไดรับการชวยเหลอื จากผูอ่ืน 

 ปฏิกริยิาตอบสนองและพฤตกิรรมการแสดงออกของความเครยีดมี 2 แบบ ไดแก  

1. กลุมอาการปรับตัวเฉพาะที่ เปนการปรับตัวที่เกิดข้ึนที่อวัยวะใด อวัยวะหนึ่ง หรือ

เกดิข้ึนที่สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย เชน การอักเสบเฉพาะที่  

2. กลุมอาการปรับตัวโดยทั่วไป เปนการปรับตัวที่เกิดข้ึนเม่ือรางกายเกิดความเครียด

ติดตอกันเวลานาน กลุมอาการปรับตัวโดยทั่วไปนี้ เม่ือเกิดข้ึนในทุกกรณีจะมีแบบแผนเดียวกัน จะ

แตกตางกันในระดับความรุนแรงเทานัน้ และในขณะที่มีการปรับตัวโดยทั่วไป รางกายจะมีการปรับตัว

ตอสิ่งที่มากระตุนใหเกดิความเครยีดเฉพาะที่รวมดวย เม่ือเกดิความเครยีดจะเกดิการเปลี่ยนแปลงทาง

รางกาย 3 ระยะ คอื 

2.1 ระยะตื่นกลัว (Alarm reaction) เปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย ตอความเครยีด

ที่เกิดข้ึนในระยะแรกเม่ือเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม โดยมีการกระตุน ไฮโปธาลามัสใหกระตุนตอมใต

สมองสวนหนาเพื่อหลั่งอดรีโนคอรติโคโทรฟค ฮอรโมน (Adrenocortricotrophic hormone: ACTH) 

ออกมา มีผลตอการเรงตอมหมวกไตช้ันเปลอืกนอกหลั่งกลูโคคอรติคอย (Glucocorticoid) เพ่ิมข้ึนมีผล

ตอการควบคุมเมตาโบลซึิมของโปรตนี คารโบไอเดรต และไขมัน ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน ไฮ

โปธาลามัสจะกระตุนตอมหมวกไตช้ันใน ใหหลั่งอดรีนาลีน และนอรอดรีนาลีน ทําใหหัวใจเตนเร็ว 

ความดันโลหติสูงข้ึน กลามเนื้อสวนตางๆมีความตงึตัวมากข้ึน หูรูดกระเพาะอาหารและลําไสหดและบบี

ตัวมากข้ึน  

2.2 ระยะตอตาน (Stage of resistance) เปนระยะที่รางกายมีการปรับตัวเพื่อให

รางกายเขาสูสภาวะสมดุล การหลั่งอดรนีาลนี และนอรอดรนีาลนีลดลง รางกายมีการใชกลไกในการ
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ตอสูในสิ่งที่มารบกวน เชน ไตตองทํางานหนักเพื่อปรับระดับน้ําตาลและเกลือแร หากสาเหตุของ

ความเครยีดไมรุนแรง รางกายจะปรับสภาพเขาสูสภาวะสมดุลได 

2.3 ระยะหมดกําลัง (State of exhaustion) เปนระยะสุดทายของการปรับตัว เกิดใน

กรณทีี่มีความเครยีดรุนแรงหรอืเรื้อรังนานเกนิไป ปฏิกริยิาของรางกายจะยอนกลับไปสูระยะตื่นตัวใหม 

ภายหลังระยะตอตาน ถารางกายไมสามารถปรับตัวได เกิดภาวะไมสมดุลของรางกาย จนไมสามาร

กลับคนืสูสภาวะปกตไิด ถาไมไดรับการชวยเหลอื อาจถงึชีวติได 

ผลของความเครียดตอสุขภาพ 

1. ปวดเร็งกลามเนื้อ เชน ปวดศรีษะ ปวดตนคอ  

2. อาหารไมยอย จุกเสยีดแนนทอง  

3. ทองผูก  

4. น้ําตาลในเลอืดสูง 

5. รางกายออนเพลยี 

6. ภูมิคุมกันในรางกายลดลง ตดิเช้ือโรคงาย 

พฤตกิรรมการเผชิญความเครียด 

 พฤตกิรรมที่บุคคลแสดงออกเม่ือเกดิความเครยีดมีความแตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบงออก

ไดเปน 2 ลักษณะ คอื  

1. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุงลดอารมณ (Emotion focus coping) เปน

พฤตกิรรมที่บุคคลพยายามที่จะจัดการกับอารมณและความรูสกึตางๆที่เกดิข้ึน โดยไมไดมุงแกปญหาที่

เกดิข้ึน แตเปนการบรรเทา รวมถงึการนําเอากลไกการปองกันทางจิตมาใช เชน การปฏิเสธ หลีกหน ี

พยายามลมื เพอฝน แยกตัว เปนตน  

2. พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุงแกปญหา (Problem coping) เปนพฤติกรรมที่

บุคคลพยายามกับสิ่งที่มากระตุนใหเกดิความเครยีดโดยตรง เปนการใชกระบวนการทางปญญา ในการ

ตัดสนิใจเลอืกวธิจีัดการกับปญหา โดยมุงเนนที่ตนเหตุของปญหาไดแก การเผชิญกับเหตุการณที่เปน

ความเครยีดตามสภาพความเปนจริงและหนทางแกไข หรือการเสริมสรางความสามารถใหตนเองใน

การเผชิญความเครยีด ซ่ึงบุคคลมีการเลอืกใชพฤตกิรรมเผชิญความเครยีดตางกันไปตามระดับการเกดิ

ความเครียด เชน บุคคลที่เกิดความเครียดระดับต่ํา อาจใชวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 2 แบบแตเม่ือ

ความเครยีดเพ่ิมข้ึนเปนระดับปานกลาง บุคคลมีแนวโนมในการเลือกใชพฤติกรรมเผชิญความเครียด

แบบมุงแกปญหา และเม่ือความเครยีดระดับรุนแรง บุคคลมักใชพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุง

อารมณแทน ในทางปฏิบัต ิบุคคลสามารถใชพฤตกิรรมเผชิญภาวะเครียดทั้งสองแบบ และสัมพันธกัน 

โดยอาจมีสวนลดหรอืเพ่ิมประสทิธภิาพของบุคคลในการเผชิญความเครยีด   
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         การปรับตัวเมื่อบุคคลเกดิความเครียด   

1. ฝกและปรับเปลี่ยนวธิคิีด มองโลกและบุคคลในแงด ีจะทําใหไมมีความโกรธ หรอือิจฉา

รษิยาผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม และมีชีวติอยางมีความสุข 

2. ยอมรับตนเอง และมองตนเองอยางมีคุณคา ทําใหมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง เม่ือทํา

ผิดพลาดก็จะใหอภัยตนเอง และพยายามปรับปรุงแกไขตลอดจนพัฒนาตนเอง สามารถที่จะเลือก

กระทําในสิ่งที่ตนเองตองการ ซ่ึงจะนําไปสูความรูสกึพึงพอใจ และความสุขปราศจากความเครยีด 

3. จัดการกับความโกรธอยางเหมาะสม ตองรูเทาทันความโกรธและจัดการอยาง

เหมาะสม 

4. เรียนรูที่จะปลดปลอย และระบายความรูสึกทางลบออก ชวยลดความกดดัน และ

ความเครยีดใหนอยลง เชน การพูดระบายความรูสกึกับบุคคลที่เช่ือใจได 

5. ดําเนนิชีวติดวยความยดืหยุน  

6. ไมคาดหวังผลสําเร็จสูงเกินไป เพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางสบายๆ และมี

ความสุข 

7. สรางสัมพันธภาพที่ดกีับบุคคลอ่ืน  

8. ไมคิดหมกมุนกับปญหา หรือเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่งตลอดเวลา ทําใหคิดฟุงซาน 

กอใหเกดิความเครยีดไดงาย 

9. ใชเหตุผลและความเปนจริงในการพิจารณาที่จะเลือกตัดสินใจในสิ่งตางๆ อยาง

รอบคอบตามความเปนจรงิ 

10. หาแนวทางในการผอนคลายความเครยีดดวยวธิตีางๆ เชน การฟงเพลง การเดินเลน 

การเลนกฬีา เปนตน  

11. ฝกผอนคลายกลามเนื้อ หลักการ คอื ขณะที่บุคคลเกดิความเครียด กลามเนื้อสวน

ตางๆของรางกายจะเกร็ง หรอืหดตัว จะทําใหความเครยีด หรอืความวติกกังวลลดลง 

12. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ เพราะหากนอนไมพอจะทําใหเกิดความเครียดและ

หงุดหงดิ 

6. การสงเสริมสุขภาพจิต 

การสงเสริมสุขภาพจิต เปนกระบวนการที่ทําใหคนเราสามารถควบคุมจิตใจตนเองได 

เพื่อที่จะเอ้ือใหมีสุขภาพจติที่ด ีการสงเสรมิสุขภาพจติ สามารถดําเนนิใน 3 ระดับ ไดแก กลุมประชาชน

ทั่วไป ผูที่มีกลุมเสี่ยง และกลุมที่มีปญหาสุขภาพจติ  

กลุมประชาชนทั่วไป เปนการเพ่ิมและการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการในการ

สงเสริมสุขภาพจิต ในระดับบุคคล เปนการเพ่ิมความสามารถในการปรับอารมณ การสราเสริม
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ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทักษะการเผชิญความเครียด การสื่อสาร การเจรจาตอรอง การสราง

สัมพันธภาพและทักษะการปองกันและสงเสรมิสุขภาพจติ การเปนพอแม 

การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตในแตละวัย  

วัยทารกและวัยเด็ก 

     เขาใจในปญหาทางอารมณและจิตใจของเด็ก อาการลงมือลงเทา อาการกลัวการไป

โรงเรยีน ปญหาการพูดชา เปนตน 

วัยเรียน  

     การสงเสรมิใหพอแมตระหนักถงึการเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสมตามวัย โดยใหโอกาสแก

เด็กไดเรยีนรู ไดฝกหัดระเบยีบวนิัย ดูแลเรื่องอาหารที่มีคุณภาพ และการปองกันอุบัตเิหตุในเด็ก พอแม 

หรอืครูตระหนักตอการเรยีนในเด็ก ควรสบืหาสาเหตุของผลการเรียนตกต่ํา เพื่อจะชวยเหลือแกไขได

ถูกตอง 

วัยรุน 

    พอแมควรเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เพื่อ

ชวยเหลอืแนะนําเด็กวัยรุน ในการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ การคบเพื่อนตางเพศ  การวางตัวใน

สังคมที่จะพ่ึงพาตนเองได การเลอืกวชิาชีพและแนวทางการดําเนนิชีวติ 

 

วัยผูใหญ  

    การรูจักแกไขปญหา และอุปสรรคที่พบในการดํารงชีวติ ไดแก ปญหาในอาชีพการงาน 

ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในชีวิตสมรสและครอบครัว การรูจักปรับตัวอยางเหมาะสม เม่ือมีความเครียด

เกดิข้ึน หรอืมีเหตุการณรุนแรงที่ตองเผชิญในการดําเนนิชีวติ 

วัยผูสูงอายุ 

    การรูจักเตรยีมตัวเตรยีมใจกอนการเกษยีณอายุ รูจักการดําเนนิชีวติอยางเหมาะสมกับ

วัยที่ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืนจนเกนิไป รูจักระวังรักษาสุขภาพตอกระบวนการชราที่เริ่มเสื่อม เพื่อปองกันไมให

ปวยเปน 

โรคตางๆ ที่พบบอยในวัยผูสูงอายุ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหติสูง และโรคขอ กระดูตางๆ 

7. บทบาทของบาน โรงเรียน และชุมชนในการสงเสริมสุขภาพจิต 

 บทบาทของบานหรือครอบครัว 

     ความสําคัญของบาน คอืความเปนครอบครัว ในฐานะที่เปนหนวยเล็กและสําคัญที่สุด

ของสังคม ในการสราง ผลติ อบรม พัฒนาสมาชิกในครอบครัว การที่บุคคลจะเตบิโตและมีพัฒนาการ

ในความเปนมนุษยไดอยางมีประสทิธภิาพหรอืไมนั้น คนในครอบครัวมีอิทธพิล อยางยิ่ง โดยเฉพาะพอ

แม และผูเลี้ยงดู 
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 วธิเีสรมิสรางความสุขในครอบครัว (กรมสุขภาพจติ, 2547)  

1. ทําตัวไมใหเปนปญหากับคนอ่ืน ไดแก การรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง ไมนําความ

เดอืดรอนมาสูครอบครัว ทําตัวใหสมกับบทบาทหนาที่ 

2. มีน้ําใจ ชวยเหลอืกจิการงานของครอบครัวที่ทําได ไมดูดาย อดทน และเสียสละเพื่อ

ครอบครัว 

3. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว ทัง้การพูด การสรางอารมณแจมใส ไมหยุมหยมิ 

4. ใชเวลาวางที่อยูรวมกันกับครอบครัวใหเกดิคุณคา 

บทบาทของโรงเรียน 

    โรงเรียนเปนสังคมแรกที่เด็กออกมาเผชิญภายนอกเม่ือออกจากบาน และความรูสึก

ม่ันคงทางจิตใจของเด็กตอโรงเรียนจะดีหรือไม มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการเตรียมพรอมของ

ครอบครัว และโรงเรยีนในการดูแลเด็ก เด็กในวัยเรยีนจะใชกจิกรรมสวนใหญที่โรงเรยีน ดังนัน้ การจัด

กจิกรรมตางๆในกระบวนการเรยีนการสอน ตางมีจุดมุงหมายของการสราง และพัฒนาคนใหเปนผูมี

ความรู เจตคต ิและเกดิพฤตกิรรมที่ด ีมีคุณภาพ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และเปนคนดขีองสังคม 

บทบาทของชุมชน 

ชุมชนเปนแหลงที่มนุษยอยูรวมกัน กอใหเกิดวัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงมี

บทบาทที่สําคัญ ไดแก 

1. การรักษาและการถายทอดขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามที่ชวยสงเสริม

สุขภาพจติ เชน ประเพณสีงกรานตแบบดัง้เดมิ ประเพรทีําบุญตักบาตร ประเพรทีางศาสนา เปนตน 

2. การทําหนาเปนแบบอยางที่ดตีอคนรุนหลัง 

3. การจัดกจิกรรมสงเสรมิสุขภาพจติในชุมชน 

4. การจัดระบบการใหความรูดานสุขภาพจติแกสมาชิกในชุมชน 
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กจิกรรมทายบท 

 

1. ใหนกัศกึษาเขียนเลาประสบการณความเครยีดของตนเองถงึสาเหตุผลกระทบจากความเครยีดที่

เกดิข้ึน และวธิจีัดการจดัการความเครยีด 

2. ใหนักศกึษาประเมินความเครยีดโดยทําแบบวัดความเครยีดและความสุขดวยตนเอง 

 

แบบวดัความเครียดสวนปรุง 

 

 

คําถามในระยะ 6 เดอืนที่ผานมา 

ระดับความเครยีด 

เครยีดมาก

ที่สุด  

5 คะแนน 

รูสกึเครยีด 

4 คะแนน 

เครยีดปาน

กลาง 

3 คะแนน 

เล็กนอย 

2 คะแนน 

ไมเครยีด 

1 คะแนน 

1. กลัวทํางานผิดพลาด      

2.ไปไมถงึเปาหมายที่วางไว      

3.ครอบครัวมีความขัดแยงกันใน

เรื่องเงนิหรอืเรื่องงานในบาน 

     

4.เปนกังวลกบัเรื่องสารพิษ หรอื

มลพิษในอากาศ น้ํา เสยีง และดนิ 

     

5.รูสกึวาตองแขงขันหรอื

เปรยีบเทยีบ 

     

6.เงนิไมพอใชจาย      

7.กลามเนื้อตงึหรอืปวด      

8.ปวดหัวจากความตงึเครยีด      

9.ปวดหลงั      

10.ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง      

11.ปวดศรีษะขางเดยีว      

12.รูสกึวติกกังวล      

13.รูสกึคับของใจ      

14.รูสกึโกรธหรอืหงุดหงดิ      

15.รูสกึเศรา      

16.ความจําไมด ี      

17.รูสกึสับสน      
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คําถามในระยะ 6 เดอืนที่ผานมา 

ระดับความเครียด 

เครียด

มากท่ีสุด  

5 คะแนน 

รูสกึ

เครียด 

4 คะแนน 

เครียด

ปาน

กลาง 

3 

คะแนน 

เล็กนอย 

2 

คะแนน 

ไมเครียด 

1 คะแนน 

18.ตัง้สมาธลิําบาก      

19.รูสกึเหนื่อยงาย      

20.เปนหวัดบอยๆ      

รวม      

 

การแปลผล 

คะแนน 0 – 23       เครยีดระดับนอย เปนความเครยีดที่เกดิข้ึนในชีวติประจําวัน ความเครยีดระดับนี้ 

   ไมคุกคามตอการดําเนนิชีวติ 

คะแนน 24 – 41      เครยีดระดับปานกลาง เปนระดบัความเครยีดที่ทําใหบุคคลเกดิความ

กระตอืรอืรน 

คะแนน 42 – 61      เครยีดระดับสูง อยูในเขตอันตราย หากไมไดรับการ บรรเทาจะนําไปสู

ความเครยีดเรื้อรงั เกดิโรคตาง ๆ ในภายหลังได 

คะแนน 62 ข้ึนไป   เครยีดระดับรุนแรง ควบคุมตัวเอง ไมได เกดิอาการทางกายหรอืโรคภัยตาง ๆ 

ตามมาไดงาย 

แบบวดัความสุขคนไทย 

คําช้ีแจง : กรุณาเลือกคําตอบในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด และขอความรวมมือตอบ

คําถามทุกขอคําถามตอไปนี้จะถามถงึประสบการณของทานในชวง 1 เดือนที่ผานมา จนถึงปจจุบัน ให

ทานสํารวจตัวทานเองและประเมินเหตุการณ อาการหรอืความคิดเห็นและความรูสกึของทาน วาอยูใน

ระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบที่เปนจรงิกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลอืก คอื 

ไมเลย  หมายถงึ ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสกึ หรอืไมเห็นดวยกับเรื่องนัน้ ๆ 
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เล็กนอย  หมายถงึ เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสกึในเรื่องนัน้ ๆ เพียงเล็กนอยหรอืเห็นดวย

กับเรื่องนัน้ ๆ เพียงเล็กนอย 

มาก  หมายถงึ เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสกึในเรื่องนัน้ ๆ มาก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้น 

ๆ มาก 

มากท่ีสุด  หมายถงึ เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นดวย 

กับเรื่องนัน้ ๆ มากที่สุด 

 

ขอ ขอคําถาม ระดับ 

ไมเลย เล็กนอ

ย 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1 ทานรูสกึพึงพอใจในชีวติ     

2 ทานรูสกึสบายใจ     

3 ทานรูสกึเบื่อหนายทอแทกับการดําเนนิชีวติประจําวัน     

4 ทานรูสกึผิดหวังในตัวเอง     

5 ทานรูสกึวาชีวติของทานมีแตความทุกข     

6 ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรบัปญหาที่ยากจะ

แกไข (เม่ือมีปญหา) 

    

7 ทานม่ันใจวาสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือมี

เหตุการณคับขันหรอืรายแรงเกดิข้ึน 

    

8 ทานม่ันใจทีจ่ะเผชิญกับเหตกุารณรายแรงที่เกดิข้ึนใน

ชีวติ 

    

9 ทานรูสกึเหน็ใจเม่ือผูอ่ืนมีทกุข     

10 ทานรูสกึเปนสุขในการชวยเหลอืผูอ่ืนที่มีปญหา     

11 ทานใหความชวยเหลอืแกผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส     

12 ทานรูสกึภูมิใจในตนเอง     

13 ทานรูสกึม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยูในครอบครัว     

14 หากทานปวยหนกั ทานเช่ือวาครอบครัวจะดูแลทาน

เปนอยางด ี

    

15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน     

แหลงอางอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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การใหคะแนนและการแปลผลคาปกต ิ(norm) 

ดัชนช้ีีวัดความสขุคนไทยฉบับสัน้ 15 ขอ (THI – 15)   :   มีการใหคะแนนแบบประเมิน โดยแบงเปน 2 

กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1 ไดแกขอ  

1 2 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

 

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี ้

ไมเลย = 1 คะแนน เล็กนอย = 2 คะแนน 

มาก = 3 คะแนน มากที่สุด = 4 คะแนน 

 

กลุมท่ี 2 ไดแกขอ 3 4 5  

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี ้

ไมเลย = 4 คะแนน เล็กนอย = 3 คะแนน 

มาก = 2 คะแนน มากที่สุด = 1 คะแนน 

 

การแปลผลการประเมนิ 

ดัชนช้ีีวัดความสุขคนไทยฉบับสัน้ใหม 15 ขอ มีคะแนนเตม็ทัง้หมด 60 คะแนน 

เม่ือผูตอบไดประเมินตนเองแลว และรวมคะแนนทกุขอไดคะแนนเทาไร สามารถนํามาเปรยีบเทยีบกับ

เกณฑปกตทิี่กําหนดดังนี้ 

51-60     คะแนน                        หมายถงึ     สุขภาพจติดกีวาคนทั่วไป(Good) 

44-50     คะแนน                        หมายถงึ     สุขภาพจติเทากับคนทั่วไป (Fair) 

43          คะแนนหรอืนอยกวา        หมายถงึ     สุขภาพจติต่ํากวาคนทั่วไป (Poor) 
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