แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง
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ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปนี้มากนอยเพียงใด โปรด
กาเครื่องหมาย 9 ลงในชองแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวทาน ตามความเปนจริงมากที่สุด
ระดับอาการ
อาการ พฤติกรรม หรือความรูสึก

0
ไมเคยเลย

1
เปนครั้งคราว

2
เปนบอย

3
เปนประจํา

1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสารทตึงเครียด
4. มีความวุนวายใจ
5. ไมอยากพบปะผูค น
6. ปวดหัวขางเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง
7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง
8. รูสึกหมดหวังในชีวิต
9. รูสึกวาชีวิตของตนไมมีคุณคา
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ
12. รูสึกเพลียไมมีแรงจะทําอะไร
13. รูสึกเหนื่อยไมอยากทําอะไร
14. มีอาการหัวใจเตนแรง
15. เสียงสั่น ปากสัน่ หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ
16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตางๆ
17. ปวด หรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอยหลัง หรือไหล
18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณไมคุนเคย
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง
รวมคะแนน
0-5
คะแนนแสดงวา
ผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถาม
6-17
คะแนนแสดงวา
ปกติ/ไมเครียด
18-25 คะแนนแสดงวา
เครียดสูงกวาปกติเล็กนอย
26-29 คะแนนแสดงวา
เครียดปานกลาง
30
คะแนนแสดงวา
เครียดมาก

การรับบริการคลายเครียด
ระดับความเครียด 18-25 สูงกวาปกติเล็กนอย ทานสามารถผอนคลายความเครียดดวยตนเองตามคําแนะนํา
ระดับความเครียด 26-29 สูงกวาปกติปานกลางและระดับความเครียดมากกวา 30 ขึ้นไป ทานสามารถใชบริการ
Hotline และคลินิกคลายเครียดไดจากสถานบริการทั่วประเทศ อนึ่ง การกินมากเกินไป ดื่มของมึนเมา สูบและเสพ
สารเสพติด เที่ยวกลางคืนและเลนการพนัน ไมใชการคลายเครียด และจะสรางปญหาใหทานเครียดมากขึ้น
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ประเมินและวิเคราะหความเครียด
ระดับคะแนน 0-5 ท า นมี ค วามเครี ย ดอยู ใ นระดั บ ต่ํ า กว า เกณฑ ป กติ ความเครี ย ดในระดั บ ต่ํ า มากเช น นี้ อาจ
หมายความวา ทานตอบไมตรงตามความเปนจริง ทานอาจเขาใจคําถามคลาดเคลื่อนไป ทานอาจเปนคนที่ขาด
แรงจูงใจ มีความเฉื่อยชา หรือชีวิตประจําวันซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อ ปราศจากความตื่นเตน
ระดับคะแนน 6-17 ทานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
และสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมเปนอยาง
มาก ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จใน
ชีวิตได
ระดับ คะแนน 18-25 ทา นมี ค วามเครี ย ดอยู ใ นระดั บ สูง กว าปกติ เ ล็ก นอ ย ซึ่ งถื อ ว าเปน ความเครี ย ดที่ พบได ใ น
ชีวิตประจําวันอาจไมรูตัววามีความเครียดหรืออาจรูสึกไดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรมบางเล็กนอย แตไมชัดเจนและยังพอทนได อาจตองใชเวลาในการปรับตัวแตในที่สุดทานก็สามารถ
จัดการกับความเครียดไดและความเครียดระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิต ในกรณีนี้ ทานสามารถผอนคลาย
ความเครียดดวยการหากิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชน การออกกําลังกาย เลนกีฬา ทําสิ่งที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน ดู
หนัง ฟงเพลง อานหนังสือ หรือทํางานอดิเรกตางๆ หากทานตองการ ปองกันไมใหความเครียดมากขึ้น ในอนาคต
ทานอาจฝกความเครียดตามวิธีในหัวขอตอไปนี้ อยาลืมพูดคุยกับผูที่ไววางใจ พิจารณาและลงมือแกไขปญหา
ตามลําดับความสําคัญอยางรอบคอบและมีสติ
ระดับคะแนน 26-29 ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง ขณะนี้ทานเริ่มมีความตรึงเครียดในระดับ
คอ นขา งสูงและได รับ ความเดือ นรอ นเป นอย างมากจากป ญ หาทางอารมณที่เกิด จากปญ หาความขั ด แย ง และ
วิกฤตการณ ในชีวิตเปนสัญญาณเตือน ขั้นตนวาทานกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและความขัดแยง ซึ่งทานจัดการ
แกไขดวยความยากลําบากลักษณะดังกลาวจะเพิ่มความรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบตอการทํางานจําเปนตองหาวิธีการ
แกไขขอขัดแยงตางๆ ใหลดนอยลงหรือหมดไปดวยวิธีการอยางใด อยางหนึ่ง สิ่งแรกที่ตองการรีบจัดการคือ ทาน
ตองมีวิธีคลายเครียดที่ดีและสม่ําเสมอทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที โดยนั่งในทาที่สบาย หายใจลึกๆ ให
หนาทองขยาย หายใจออกชาๆ นับ 1-10 ไปดวย ทานจะใชวิธีการนั่งสมาธิหรือสวดมนตก็ได ทานควรแกไขปญหา
ใหดีขึ้น โดยคนหาสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยง หาวิธีแกไขปญหาหลายๆวิธี พรอมทั้งพิจารณาผลดี
ผลเสียของแตละวิธี เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเองมากที่สุด ทั้งนี้ตองไมสรางปญหาใหเพิ่มขึ้น หรือ
ทําใหผูอื่นเดือนรอน วางแผนแกไขปญหาเปนลําดับขั้นตอน และลงมือแกปญหา หากทานไมสามารถจัดการ
คลี่คลาย หรือแกปญหาดวยตนเองไดควรปรึกษากับผูใหการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตตามหนวยงานตาง ๆ
ระดับคะแนน 30-60 ทานมีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก กําลังตกอยูในภาวะตึงเครียดหรือกําลังเผชิญ
กับวิกฤตการณในชีวิตอยางรุนแรง เชน การเจ็บปวยที่รุนแรง เรื้อรัง ความพิการ การสูญเสีย ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจซึ่งมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอยางชัดเจน ทําใหชีวิตไมมีความสุข ความคิด
ฟุงซาน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย บางครั้งอาจมีพฤติกรรม กาวราวรุนแรง
เชน เอะอะโวยวาย ขวางปาขาวของความเครียดในระดับนี้ถือวามีความรุนแรงมาก หากปลอยไวโดยไมดําเนินการ
แกไขอยางเหมาะสมและถูกวิธี อาจนําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่รุนแรง ซึ่งสงผลเสียตอตนเองและบุคคลใกลชิด
ตอไปไดในระดับนี้ทานตองไปปรึกษาหรือใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหทาน
มองเห็นปญหาและแนวทางแกไขที่ชัดเจนและเหมาะสมตอไป.
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