ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

เบิกศักราชใหม ระวัง “ทุกข” ทวมใจ
หลัง “คอนเฟรม” กันไววา พ.ศ.2552 นี้ จะเปนปแหงความฝดเคือง เศรษฐกิจตกสะเก็ด สงผลกระทบ
ตอคนทั่วไทย และทั่วโลก ทําใหหวาดเกรงกันวา ปญหาสุขภาพจิต อันเกิดจากความเครียดและวิตกกังวลตอ
อนาคตและความมั่นคงของชีวิตจะขยายวงกวางออกไป
ซ้ําเติมสภาพย่ําแยทางจิตใจที่สงสัญญาณชัดแจงตั้งแต 5-6 ปที่ผานมาแลว!
อนิจจา...หนึ่งในหา เผชิญปญหา “จิตปวย”
นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน ผูอํานวยการสํานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
นําเสนอขอมูลไวในหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2550 วา ผลการสํารวจความชุกของโรคจิตเวช
ระดับชาติ ในป 2546 ที่เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางอายุ 15-59 ป พบวา คนไทย 1 ใน 5 กําลังเผชิญหนากับโรค
ทางจิตเวชหลักๆ อันไดแก โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล โรคจิต และโรคความผิดปกติทางอารมณ
คุณหมอ ระบุดวยวา คนไทยประมาณ 1,800,000 คน แสดงอาการโรคซึมเศรา พรอมแจกแจงขอมูลที่
นาสนใจเพิ่มเติมดังนี้
• ในจํานวนผูปวยดวยโรคนี้ 1,300,000 คน มีอาการขั้นรุนแรง (major depressive disorder)
• ภาคที่พบผูปวยมากที่สุด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ผลสํารวจจากทุกภาค ชี้วาโรคนี้เกิดกับผูหญิงมากกวาผูชาย
แผนภาพแสดงความชุกของโรคทางจิตเวชและภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
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ที่มา การสํารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต : การศึกษาระดับประเทศ ป 2546, กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2546
“ความเครียด” คุกคามคนไทย รอยละ 8
ปญหาทางจิตใจที่เปนปญหาสําคัญระดับชาติอีกโรคหนึ่งก็คือ ความเครียด ที่พบวาเกิดกับคนไทยถึง
รอยละ 8
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอีกชิ้นหนึ่งที่สํารวจในกลุมลูกจางในสถานประกอบการ พบวา คนที่มี
ความเครียดในระดับสูงและรุนแรงถึง รอยละ 23.9 และมีภาวะซึมเศราถึง รอยละ 32.8
คุณหมอทวีสิน ใหขอมูลในเรื่องนี้วา แมความเครียดเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน และความเครียด
เล็กๆ นอยๆ มีสวนชวยใหกระตุนใหรางกายและจิตใจตื่นตัว แตหากระดับความเครียดสูงเกินไปจะสงผลกระทบ
ทางลบตอสุขภาพจิต
สําหรับสาเหตุสําคัญของการเกิดความเครียดนั้น คุณหมอชี้วาสาเหตุใหญ ก็คือ เรื่องของเศรษฐกิจ
การเงิน ครอบครัว และการงาน
ทามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่คาดวาจะสาดซัดเขาสูสังคมไทยของเราในปนี้ ขอฟนธงวา การ
เตรียมใจ ตั้งหลักใหพรอมดวยสติและการใชจายและดําเนินชีวิตอยางพอประมาณบนหลักแหง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะชวยสรางภูมิตานทานใหเราประคองชีวิตผานพนคลื่นและลมที่โหมแรง
ไปได

แลวคุณละ...เครียดหรือเปลา?
ลองประเมินความเครียดดวยตัวคุณเองโดยใช “แบบวัดความเครียดสวนปรุง” ที่พัฒนาโดย
โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม กันดู โดยอานคําถามแลวสํารวจดูวาในระยะ 6 เดือนที่ผานมามีเหตุการณใน
ขอใดเกิดขึ้นกับผูตอบบาง ถาขอไหนไมไดเกิดขึ้นใหขามไปไมตองตอบ แตถามีเหตุการณในขอใดเกิดขึ้นกับ
ผูตอบใหประเมินวาผูตอบ มีความ รูสึกอยางไรตอเหตุการณนั้น แลวใหเครื่องหมายในชอง นั้น ๆ

ในระยะ 6 เดือนที่ผานมามีเหตุการณในขอใดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบาง
คําถามในระยะ 6 เดือนที่ผานมา
ไมรูสึก

ระดับของความเครียด
เล็กนอย
ปานกลาง มาก

มากที่สุด

1. กลัวทํางานพลาด
2. ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว
3. ครอบครัวมีความขัดแยงในเรื่อง
เงินทองหรือเรื่องงานในบาน
4. เปนกังวลเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะ
ในอากาศ น้ํา เสียง และดิน
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5. รูสึกวาตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ
6. เงินไมพอใชจาย
7. กลามเนื้อปวดตึง
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
9. ปวดหลัง
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
11. ปวดหัวขางเดียว
12. รูสึกวิตกกังวล
13. รูสึกคับของใจ
14. รูสึกโกรธหรือหงุดหงิด
15. รูสึกเศรา
16. ความจําไมดี
17. รูสึกสับสน
18. ตั้งสมาธิลําบาก
19. รูสึกเหนื่อยงาย
20. เปนหวัดบอย ๆ
วิธีใหคะแนน
ตอบไมรูสึกเครียด

ให 1 คะแนน

ตอบเครียดเล็กนอย

ให 2 คะแนน

ตอบเครียดปานกลาง

ให 3 คะแนน

ตอบเครียดมาก

ให 4 คะแนน

ตอบเครียดมากที่สุด

ให 5 คะแนน

ไมตอบ

ให 0 คะแนน

ผลลัพธ
 คะแนน 0 – 24 ความเครียดในระดับต่ํา (Mild Stress) หมายถึงความเครียดขนาดนอย ๆ และหายไปใน
ระยะ เวลาอันสั้นเปนความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเครียดระดับนี้ไมคุกคามตอการดําเนิน
ชีวิต บุคคลมี การปรับตัวอยางอัตโนมัติ เปนการปรับตัวดวยความเคยชินและการปรับตัวตองการพลังงาน
เพียงเล็กนอยเปน ภาวะที่รางกายผอนคลาย
 คะแนน 25 – 42 ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจําวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณสําคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
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ออกมาใน ลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือวาอยูในเกณฑปกติทั่ว ๆ ไปไมรุนแรง จนกอใหเกิด
อันตรายแก รางกาย เปนระดับความเครียดที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน
 คะแนน 43 – 62 ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เปนระดับที่บุคคลไดรับเหตุการณที่กอใหเกิด
ความเครียดสูง ไมสามารถปรับตัวใหลดความเครียดลงไดในเวลาอันสั้นถือวาอยูในเขตอันตราย หากไมได
รับการ บรรเทาจะนําไปสูความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคตาง ๆ ในภายหลังได
 คะแนน 63 ขึ้นไป ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เปนความเครียดระดับสูงที่ดําเนิน
ติดตอกันมา อยางตอเนื่องจนทําใหบุคคลมีความลมเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหนาย ทอแท หมด
แรง ควบคุมตัวเอง ไมได เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยตาง ๆ ตามมาไดงาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/ghealth2_3.php

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479
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