
บทที่ 2 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความวิตกกังวลและความเครียด 
  

อาจารย์จิราพร รักการ 
 

วัตถุประสงค์  หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 
1. บอกความหมายของความวิตกกังวลได้ 
2. จำแนกระดับของความวิตกกังวลได้ 
3. อธิบายลักษณะและอาการของผู้ที่มีความวิตกกังวลได้ 
4. ช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความวิตกกังวลได้ 
5. บอกความหมายของความเครียดได้ 
6. จำแนกระดับของความเครียดได้ 
7. อธิบายลักษณะและอาการของผู้ที่มีความเครียดได้ 
8. ช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความเครียดได้ 

 
หัวข้อที่สอน 

2.1 ความหมายของความวิตกกังวล 
2.2 ระดับของความวิตกกังวล 
2.3 ลักษณะและอาการของผู้ที่มีความวิตกกังวล 
2.4 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความวิตกกังวล 
2.5 ความหมายของความเครียด 
2.6 ระดับของความเครียด 
2.7 ลักษณะและอาการของผู้ที่มีความเครียด 
2.8 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความเครียด 

 
ศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
 Anxiety   Coping  Euphoria    
 Panic    Mild  Moderate   
 Relaxation  Severe  Stress   
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บทนำ 
 ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นประสบการณ์ทางจิตใจของบุคคล ที่เกิดขึ้นเมื่อมีส่ิง
คุกคามความมั่นคงของบุคคล ความวิตกกังวลในระดับเล็กน้อยและปานกลางเป็นส่ิงที่มีคุณค่า จำเป็น
สำหรับการมีชีวิต ช่วยให้บุคคลมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว มีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง 
ความวิตกกังวลเป็นพลังงานผลักดันให้บุคคลกระทำหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ส่วนความเครียด 
(Stress) นั้น เป็นการสนองตอบของบุคคลที่ระบุอย่างชัดแจ้ง ไม่ได้ต่อสภาวการณ์บางอย่างที่คุกคาม
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ซึ่งการสนองตอบนี้มีลักษณะเฉพาะในแต่ละคน ไม่จำเป็นต้อง
เหมือนกัน ปรากฏให้เห็นในรูปอาการแสดงออกบางอย่าง และเป็นต้นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงหลาย
อย่างภายในร่างกายของบุคคล ทำให้บุคคลต้องมีการปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
2.1 ความหมายของความวิตกกังวล 
  ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรู้สึกกลัว ความหวาดหว่ัน  ความรู้สึกไม่
แน่นอน หรือหวาดกลัวจากส่ิงที่เกิดขึ้นจริงหรือคิดข้ึนจากส่ิงที่ไม่รู้ ไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็นต้นเหตุ
ของความรู้สึก (Varcarolis, 2013; Shives, 2012) 
  ความวิตกกังวลแตกต่างจากความกลัว (Fear) โดยความกลัวนั้นจะมีสาเหตุที่แน่ชัด 
บุคคลสามารถบอกได้ว่ากลัวอะไร ความกลัวเกี่ยวข้องกับการคิด ส่วนความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่
ตอบสนองต่อความคิดนั้น นั่นคือความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวล 
 
2.2 ระดับของความวิตกกังวล 
 ความวิตกกังวลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (แผ จันทร์สุข, 2557) 

2.2.1 วิตกกังวลระดับ 0 (Euphoria) ระดับนี้บุคคลจะไม่มีความวิตกกังวลเลย เป็น
ระดับที่อารมณ์เป็นสุข ไม่มีทุกข์ อารมณ์ดีตลอดเวลา  

2.2.2 วิตกกังวลระดับต่ำ (Mild anxiety) เป็นภาวะที่บุคคลตื่นตัว มีความไวต่อ
ความรู้สึก การรับรู้ ความจำและสมาธิดี สามารถใช้สายตาอธิบายส่ิงที่เกิดข้ึนรอบตัวได้ดี  

2.2.3 วิตกกังวลระดับปานกลาง (Moderate anxiety) เป็นภาวะที่บุคคลตื่นตัวขึ้น 
การรับรู้ เริ่มแคบลง สนใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง พลังงานที่ เกิดขึ้นมีมากกว่าระดับต่ำ อยู่ไม่นิ่ ง 
ลุกล้ีลุกลน แต่การรับรู้ และการเข้าใจสถานการณ์ยังดีอยู่ 

2.2.4 วิตกกังวลระดับสูง (Severe anxiety) การรับรู้แคบลงมาก ความสนใจมุ่ง
เฉพาะจุดปลีกย่อย พลังงานมีมากขึ้น กระสับกระส่ายมากขึ้น ลุกล้ีลุกลนมากขึ้น ไม่สนใจส่ิงแวดล้อม 
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2.2.5 วิตกกังวลระดับรุนแรง (Panic) เป็นความวิตกกังวลขั้นรุนแรงสุด บุคคลอยู่ใน
ภาวะตื่นตระหนก กลัวสุดขีด การรับรู้และการส่ือสารเสียไป ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
 
2.3 ลักษณะและอาการของผู้ที่มีความวิตกกังวล 
  ลักษณะและอาการของผู้ที่มีความวิตกกังวลสามารถแบ่งตามกลุ่มอาการ (Shives, 
2012) ได้ดังนี้ 

2.3.1 ด้านร่างกาย หัวใจเต้นเร็ว หายใจและถี่ข้ึน ชีพจรและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น มี
อาการหายใจลำบาก จุกแน่นหน้าอก เหงื่อออกที่ฝ่ามือ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน 
อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร  

2.3.2 ด้านอารมณ์  กระสับกระส่าย หงุดหงิด โกรธ ซึมเศร้า ร้องไห้ รู้สึกไม่มีสมาธิ 
2.3.3 ด้านพฤติกรรม  เดินไปเดินมา ลุก ล้ีลุกลน นั่ งไม่ติดที่  เอามือม้วนเส้นผม 

ระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ 
2.3.4 ด้านความคิด ความจำ การรับรู้ หลงลืม การตัดสินใจไม่ดี สนใจส่ิงแวดล้อม

ลดลง ไม่มีสมาธิ ไม่รับรู้ต่อส่ิงกระตุ้นรอบตัว มีอาการครุ่นคิด หมกมุ่น มีความคิดและการกระทำซ้ำๆ  
 

2.4 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความวิตกกังวล 
  การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความเครียด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
  2.4.1  ประเมินความวิตกกังวล ด้วยการสังเกตอาการและอาการแสดง การซักประวัติ 
การใช้แบบสอบถามความวิตกกังวล 
  2.4.2 ให้การพยาบาลด้วยความสงบ มีท่าทีที่เป็นมิตร มั่นคง สุขุม นุ่มนวล และให้การ
ยอมรับผู้ใช้บริการ 
  2.4.3 จัดส่ิงแวดล้อมให้สงบ ลดส่ิงกระตุ้น และลดการรบกวนของส่ิงที่ทำให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกไม่มั่นคง ในระยะบุคคลมีความกังวลสูง การรับรู้แคบลง ควรพูดให้กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน 

2.4.4 ในระยะความกังวลสูง ความสามารถในการตัดสินใจจะลดลง ไม่ควรกระตุ้นให้
บุคคลต้องตัดสินใจในระยะนี้เพราะจะทำให้เพิ่มความวิตกกังวลมากขึ้น 

2.4.5 เมื่อบุคคลมีอาการวิตกกังวลลดลง หรืออาการสงบลง ควรเปิดโอกาสให้บุคคลได้
ระบายความรู้สึก และสำรวจความคิดของตนเองถึงสาเหตุของความวิตกกังวลนั้น 

2.4.6 แนะนำเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ การกำหนดลมหายใจ และการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

2.4.7 ประเมินการปรับตัว และการเผชิญปัญหา เพื่อดูความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา แตเ่รื่องนี้ยังไม่ควรทำในระยะแรกหรือระยะที่บุคคลมีความวิตกกังวลในระดับสูง 
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2.4 ความหมายของความเครียด 
  ความเครียด หมายถึง กลุ่มอาการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงที่มาคุกคาม โดย
ส่ิงนั้นเป็นส่ิงที่ไม่พึงประสงค์ และมีต้นเหตุจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งร่างกาย จิตใจ 
ส่ิงแวดล้อม และสังคมที่บุคคลประเมินแล้วว่าเป็นอันตรายต่อตนเอง (Selye, 1976) 
 
2.5 ระดับของความเครียด 
  ความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (แผ จันทร์สุข และฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2557) ดังนี้  

2.5.1 ความเครียดระดับต่ำ (Mild stress) ความเครียดชนิดนี้ ส้ินสุดลงในระยะเวลา
อันส้ัน อาจเพียงวินาทีหรือช่ัวโมงเท่านั้น เกี่ยวข้องกับสาเหตุเพียงเล็กน้อย เช่น การจราจรติดขัดขณะ
เดินทางไปทำงาน การพลาดเวลานัดหมาย เป็นต้น 

2.5.2 ความเครียดระดับกลาง (Moderate stress) ความเครียดชนิดนี้รุนแรงกว่า
ชนิดแรก อาจใช้เวลาเป็นช่ัวโมงจนกระทั่งเป็นวัน เช่น ความเครียดจากงานหนัก ความเจ็บป่วยที่ไม่
รุนแรง เป็นต้น 

2.5.3 ความเครียดระดับสูง (Severe stress) ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยู่
นานเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี สาเหตุความเครียดจะรุนแรง หรือมีหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก การพลัดพราก ความเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือมีส่ิงกระทบกระเทือนอย่างยิ่งต่อการ
ดำรงชีวิต    
 
2.6 ลักษณะและอาการของผู้ที่มีความเครียด 
  ผู้ที่มีความเครียด จะแสดงปฏิกิริยาต่างๆ ได้หลายลักษณะ ดังนี้  

2.6.1 ด้านร่างกาย ม่านตาขยาย เหงื่อออกมาก หัวใจและชีพจรเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อ
ตึงเครียด รวมทั้งความแปรปรวนของระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายถูกกด กลไกการ
ต่อต้านเช้ือโรคทางธรรมชาติเสียไป ทำให้ติดเช้ือได้ง่าย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางกาย
ที่มีสาเหตุมาจากความเครียด เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ มะเร็ง และปวดศีรษะข้างเดียว เป็นต้น 

2.6.2 ด้านอารมณ์ อารมณ์เปล่ียนแปลงไป เช่น วิตกกังวล เศร้า โกรธ เป็นต้น 
2.6.3 ด้านพฤติกรรม สับสน วุ่นวาย พูดจาผิดปกติ หวาดระแวง และการเคล่ือนไหว

ผิดปกติ   
2.6.4 ด้านความคิด ความจำ การรับรู้ ความคิดอ่านต่างๆ สับสน  คิดวนเวียนในเรื่อง

เดิม ความคิดชะงักงันอยู่กับที่ ไม่ก้าวหน้า สติปัญญาและความสามารถทางด้านสมองลดลง ความจำ
เส่ือมลง 
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2.7 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความเครียด 
 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความเครียด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
 2.7.1 ประเมินความเครียด ด้วยการสังเกตอาการและอาการแสดง การซักประวัติ และ
ใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 

2.7.2 แนะนำให้ผู้ใช้บริการปรับเปล่ียนวิธีการคิดที่จะไม่ทำให้เกิดความเครียด เช่น คิด
ในแง่บวก คิดอย่างมีเหตุผล คิดหลายๆ ด้าน เป็นต้น 

2.7.3 แนะนำเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ การกำหนดลมหายใจ และการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

2.7.4 ประเมินการปรับตัว และการเผชิญปัญหา เพื่อดูความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา 

 
สรุป 
 ความวิตกกังวลเป็นภาวะที่บุคคลมีความไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ทำให้หวาดหว่ัน ตึงเครียด ไม่สบายใจ ทำให้มีการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจ การ
พยาบาลผู้ที่มีความวิตกกังวล พยาบาลมีบทบาทในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการได้พูดระบาย ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ส่วนความเครียดนั้นเป็นส่ิงที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการ
มีสุขภาพที่ดี ความเครียดที่มีมากๆ และมีระยะเวลานานๆ เท่านั้นที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อการปรับตัว 
ทำให้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้ทางด้านร่างกายและจิตใจ บทบาทที่สำคัญของพยาบาลคือการให้
แนวทางในการเผชิญปัญหา ช่วยเหลือบุคคลที่มีความเครียดให้มีการเผชิญความเครียดในทางที่
สร้างสรรค์และในทางที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยให้บุคคลทำหน้าที่ได้ดีข้ึน  
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