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การจดัการความเครยีด 

คูมอืการศกึษาการฟนฟสูมรรถภาพของปอด 

 

เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

 

เจาหนาที่โรงพยาบาล 

คณะกรรมการประสานงานระดับช้ันอาชีวบําบัด 

  

บทนาํ 

คูมือการศึกษาการจัดการความเครียดน้ีรวบรวมโดยนักกจิกรรมบําบัดในฮองกง 

โดยจะใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของความเครียดตอสุขภาพ 

และกลยุทธการปฏบิัติในการจัดการความเครียดดวยเทคนิคตางๆของชีวิต 

 

ความสาํคญัของการจดัการความเครยีด 

ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) 

ไดเผชิญและรับมือกับภาวะที่ทําใหรางกายออนแอเร้ือรังมานานหลายป 

การอยูรวมกันของความยากลําบากในการหายใจและการทํางานที่ลดลงอยางตอเน่ืองเปนสาเหตุของควา
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มเครียด 

 

การรูสึกเครียดอยางตอเน่ืองจะเพ่ิมความเส่ียงของอาการหายใจลาํบาก นอนไมหลับ ความดันโลหิตสูง 

และอาการไมสบายในทางเดินอาหาร 

ดังน้ันการจัดการความเครียดอยางมีประสิทธิภาพและการผอนคลายสามารถชวยบรรเทาอาการเหลาน้ีขอ

งความเครียดและการหายใจไมออกในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

 

ทีม่าของความเครยีด 

ส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันของเราอาจสรางความเครียดได เชน จาก: 

1)  งาน 

2)  สภาพแวดลอมโดยรอบ (ทางกายภาพและสังคม) 

3)  บุคลิกภาพของแตละบุคคล 

4)  ภาระทางการเงินและ 

5)  ความรับผิดชอบจากการจดัการท่ีบาน 

 

การตอบสนองทางจติและสรรีวทิยาเมือ่คณุอยูภายใตความเครยีด 

ผลกระทบทางสรีรวิทยา: 

-  อัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมขึ้น 
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-  เหง่ือออกมากขึ้น 

-  ไมสบายทอง 

 

ผลกระทบทางจิตวิทยา: 

-  ความวิตกกังวล 

-  ภาวะซึมเศรา 

-  นอนไมหลับ 

-  ลดความอยากอาหาร 

 

กลยทุธการจดัการความเครยีด 

1)  ระบุแหลงที่มาของความเครียด 

การเผชิญปญหาโดยตรงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคนหาวิธีแกไข 

2)  หาคนมาแชรปญหาของคณุ 

หาใครสักคนที่หวงใยคุณอยางแทจริงซ่ึงคุณสามารถแสดงความกังวลของคณุไดอยางสบายใจ 

หรือพบผูเช่ียวชาญเพ่ือขอคําแนะนํา 

3)  วางแผนลวงหนา 

วางแผนตารางเวลาประจาํวันของคุณอยางเหมาะสมเพ่ือรักษาสมดุลระหวางกิจกรรมและการพักผอ

น 
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4)  ทําเวลาวางใหเปนนิสัย 

ชีวิตของคุณไมใชแคงานหรืองานบาน 

การมีความสนุกสนานชวยเพ่ิมความเปนอยูที่ดีในชีวิตของคุณ 

5)  ใหเวลาสําหรับการพักผอนที่ดี 

หากคุณมีความเครียดสูง คุณตองพักผอนใหเพียงพอ 

อยางนอยที่สุดก็ชวยใหคณุหนีจากพวกมันไดช่ัวคราว การไปหรือเดินระยะส้ันๆ 

การฟงเพลงหรืองีบหลับอาจชวยได 

6)  การฝกผอนคลาย 

การฝกเทคนิคการผอนคลายจะชวยใหคุณปรับตัวเขากับความตึงเครียดได 

พวกเขามุงหวังที่จะบรรเทาความตึงเครียดของกลามเน้ือและความเครียดทางจิตใจของคณุ 

 

 

การเตรยีมตวักอนการฝกผอนคลาย 

1)  ทําตัวตามสบาย เชน นอนบนเตียงหรือโซฟา หลีกเลี่ยงการสวมเส้ือผาที่คับแนน 

2)  คุณตองมีสภาพแวดลอมที่เงียบสงบดวยแสงเบาๆและอุณหภูมิหองที่ทําใหสบาย 

 

* การฝกผอนคลายสามารถทําไดหลายวิธี บางสวนมีการระบุไวดานลาง 

และคุณสามารถปรึกษานักกิจกรรมบําบัดหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของอื่นๆเพ่ือขอคําแนะนําในการผอนคล
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ายได 

 

เทคนคิการผอนคลายจติใจและรางกาย 

1)  การผอนคลายอัตโนมัติดวยการควบคุมการหายใจ 

พยายามจดจอกบัการหายใจที่มีการควบคุมและผอนคลาย 

และใชการรับรูของรางกายเพ่ือลดความเครียด 

 

A.    

หายใจเขาทางจมูกชาๆแลวลองจินตนาการวามีลมอุนๆพัดขึ้นมาจาก

น้ิวเทา 

 

B.      จากน้ันหายใจออกชาๆ และเตือนตัวเองใหผอนคลาย 

ลองนึกภาพวาความเครียดและความวิตก 

กังวลของคณุออกมาพรอมกับการหายใจออก 

 

 

2)  การผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนา 

ในเทคนิคน้ี คุณจะเนนที่ความสัมพันธของความตึงเครียดและการผอนคลายของกลามเน้ือแตละกลุม 

ส่ิงน้ีจะชวยใหคุณไดสัมผัสถึงความแตกตางระหวางความตึงเครียดของกลามเน้ือและการผอนคลาย 
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เทาและขา 

 

 

 

ช้ีน้ิวเทาลงไปที่พ้ืนแลวผอ

นคลาย 

 

เกร็งกลามเน้ือนองโดยดึงน้ิวเทาเขาหาตัวเองแ

ละผอนคลาย 

งอน้ิวเทาลงและผอนคล

าย 
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หนาทอง  แผนหลงั 

  

เกร็งหนาทองและผอนคลาย ยืดหนาอกของคุณดวยการทําให 

ไหลดึงไปขางหลังและผอนคลาย 

  

มอื แขน 

  

ทํามือเปนกําปนและผอนคลาย กระชับกลามเน้ือไบเซ็ปส 

ของคุณโดยดึงปลายแขนเขาหาตัวคุณ 

ไหลและผอนคลาย 
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ไหล คอ  

   

ยกไหลขึ้นถึงหูและ

ผอนคลาย 

 

เงยหนาขึ้นและถอยไปขางหลังจนกวาคุณจะรู

สึกตึงที่คอและผอนคลาย 

กมหนาลงโดยใหคางแตะหนาอ

กและผอนคลาย 

 

ตา  

 

 ปาก 

 

 

    

เลิกคิ้วใหไกลที่สุดแ

ละผอนคลาย 

 

ปดเปลือกตาใหแนน

และผอนคลาย 

 

ทําใหริมฝปากของคุณชิด

กันและผอนคลาย 

  

 

อาปากใหกวางพอที่จะยืดก

รามและผอนคลาย 
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* เม่ือคุณฝกการผอนคลายกลามเน้ือแบบกาวหนา อยาลืมหายใจออกชาๆ เม่ือคุณผอนคลายกลามเน้ือ 

มันจะทําใหการผอนคลายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

(3) เทคนคิการสรางภาพ 

หลายคนอาจเคยมีประสบการณการฝนกลางวัน 

การผอนคลายดวยภาพเสมือนเปนเหมือนการฝนกลางวันแบบมีโครงสรางซ่ึงทําใหจิตใจของเราผอนคลา

ย 

  

ในเทคนิคน้ี คุณจะมองเห็นการเดินทางไปยังสถานที่หรือสถานการณที่สงบเงียบ 

พยายามใชประสาทสัมผัสใหมากที่สุดเทาที่จะมากได รวมทั้งกลิ่น ภาพ เสียง และสัมผัส “ความฝน” 

ของคุณอาจเปนความอบอุนของแสงแดด ความรูสึกของเม็ดทราย กลิ่นของนํ้าเกลือ 

หรือสถานการณที่ปลอบประโลมคุณ เม่ือสมองของเราไดรับขอความภาพที่ทําใหรูสึกสบายใจ 

สมองก็จะรูสึกผอนคลาย ซ่ึงรวมถึงอัตราการเตนของหัวใจที่ชาลง อัตราการหายใจ 

และความตึงของกลามเน้ือลดลง 

 

(4) สต ิ

สติต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการตระหนักรูในปจจุบันโดยไมใชวิจารณญาณ 

การมีสติจะชวยใหคุณจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลไดดีขึ้น กลยุทธที่ใชสติรวมถึง: 
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ก) การหายใจ 

-  เนนการหายใจเขาออกอยางชาๆ 

การฝกหายใจสามารถชวยคุณจัดการกบัความคดิดานลบอันเน่ืองมาจากความเครียดได 

ก) การสแกนรางกาย 

-  การสแกนรางกายคือการสรางความตระหนักใหกับสวนตางๆของรางกาย 

การสแกนรางกายชวยใหคุณสังเกตเห็นความรูสึกไมสบายในรางกายและผอนคลายสวนตางๆของร

างกาย 

ข) การทําสมาธิ 

-  น่ังในทาที่สบาย หลับตาและใหความสนใจกับการหายใจและความรูสึกของรางกาย 

สังเกตความคิดหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นระหวางการทําสมาธิและเปลี่ยนการรับรูของคุณกลับไปที่ลมห

ายใจ 

 

(5) กลยทุธการคดิเชงิบวก 

การรักษาทัศนคติเชิงบวกเปนส่ิงสําคัญเม่ือคุณตองรับมือกับสถานการณที่ตึงเครียด 

-  ระบุความคิดเชิงลบของคณุ 

-  เนนดานบวก 

-  ฝกการพูดกบัตัวเองในเชิงบวก 

ดวยจิตใจที่มองโลกในแงดี คุณจะจดัการกับความเครียดในชีวิตประจําวันไดดีขึ้นดวยวิธีที่มีประสิทธิผล 
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บทสรปุ 

ดวยความอดทนและการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ 

คุณจะสามารถจัดการเทคนิคการผอนคลายและไดรับประโยชนจากมัน 

 

 

 

ผลิตโดยคณะกรรมการประสานงานหนวยงานโรงพยาบาล - ระดับช้ันอาชีวบําบัด 
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