
ต่อไปนี้เป็นเทคนิคคลายเครียดที่ผู้เขียนขอ
นำเสนอซึ่งปฏิบัติง่ายได้ผลดีโดยเฉพาะในขณะที่
เผชิญหน้ากับความเครียด เป็นทุกข์ ไม่พึงพอใจ หรือ
อารมณ์ทางลบต่างๆ เกิดความรู้สึกท่วมท้น ต้อง
จัดการอย่างรีบด่วนฉุกเฉิน (เมื่อความเครียดใหญ่
มาเยือน ก่อนที่จะจัดการต้นเหตุของปัญหาหรือปรับ
เปล่ียนวิธีคิดเพ่ือป้องกันความเครียด) มีอยู่ 2 ข้ันตอน
คือ

1. ผันตัวเองออกจากปัญหาชั ่วคราว โดยเลือกวิธีที ่
ตนเองเคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจ ทำแล้วได้ผล
เพลิดเพลินมีความสุข เช่น นอนหลับพักผ่อน
ฟังเพลง ดูหนัง ดูโทรทัศน์ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
อ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์ ทำงานอดิเรก
เปล่ียนบรรยากาศ ท่องเท่ียว เป็นต้น ข้อพึงระวังใช้
สติหลีกเล่ียงพฤติกรรมทำลายตัวเอง เช่น ใช้ชีวิต
เหลวแหลก ด่ืมเหล้า ใช้สารเสพติด เล่นการพนัน
เท่ียวกลางคืน ฯลฯ เพราะจะทำลายสุขภาพ ติด
โรค เสียเงินทอง เกิดอุบัติเหตุ และมีคดีได้

2. ใช้เทคนิคเฉพาะเพ่ือคลายเครียด 7 วิธีจากง่ายสู่ยาก
คือ
1. การฝึกหายใจ (Breathing exercise)
หลักการ ตามปกติคนท่ัวไปจะหายใจต้ืนๆ โดย

ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลัก ทำให้ได้ออกซิเจนน้อย
กว่าท่ีควรโดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาเครียด คนเราจะย่ิง

หายใจถี่และตื้นมากขึ้น ทำให้เกิดอาการถอนหายใจ
เป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้ออกซิเจนมากข้ึน การฝึกหายใจ
ช้าๆลึกๆ โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณท้องจะ
ช่วยให้ได้อากาศเข้าสู ่ปอดมากขึ้น  เพิ ่มปริมาณ
ออกซิเจนในเลือดไปเล้ียงทุกส่วนของร่างกายท้ังสมอง
หัวใจ ปอด และกล้ามเน้ือ นอกจากน้ีการหายใจออก
อย่างช้าๆ จะทำให้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความ
เครียดออกจากตัวจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่ความรู้สึก
โล่งสบายเท่าน้ัน

วิธ ีการ นั ่งในท่าที ่สบาย หลับตา เอามือ
ประสานไว้บริเวณหน้าท้อง ค่อยๆหายใจเข้าพร้อมๆ
กับนับ 1 ถึง 4 ในใจช้าๆ ให้มือรู้สึกว่าท้องพองออก,
กล้ันหายใจนับ 1 ถึง 4 แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออก
นับ 1 ถึง 8 ช้าๆ, พยายามไล่ลมหายใจออกจนหมด
สังเกตว่า หน้าท้องยุบลง ทำซ้ำติดต่อกัน 4-5 ครั้ง
ในเวลาท่ีเครียดโกรธไม่สบายใจ ไม่พอใจ หรือฝึกทุก
ครั้งที่นึกได้ ควรฝึกบ่อยๆจนสามารถทำเองได้โดย
อัตโนมัติ

2. การจินตนาการ (Visualization)
หลักการ เป็นเทคนิคเบ่ียงเบนความจดจ่อของ

จิตใจจากสถานการณ์อันเคร่งเครียดในปัจจุบัน  ไปสู่
ประสบการณ์เดิมในอดีตท่ีเคยทำให้จิตใจสงบและเป็น
สุข  การย้อนระลึกถึงประสบการณ์ท่ีดีๆในอดีต จะทำให้
จิตใจผ่อนคลาย, ละวางจากความเครียดในปัจจุบันได้
ระยะหน่ึงเพ่ือต้ังหลัก, ในขณะจินตนาการควรพยายาม
ให้เหมือนจริงที่สุด, คล้ายจะรับรู้ได้ครบทั้งภาพ รส
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นายแพทย์ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง
- แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค
- วุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์
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กลิ่น เสียงและสัมผัส เพื่อจะได้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามจนรู้สึกสุขสงบได้เหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้น
จริงๆ

วิธีการ เลือกสถานที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว
น่ังในท่าท่ีสบาย หลับตา ใช้เทคนิคการฝึกหายใจ แล้ว
เร่ิมจินตนาการถึงเหตุการณ์ท่ีสงบสุขในอดีต (เช่น การ
น่ังดูพระอาทิตย์ตกริมชายหาด ฟังเสียงคล่ืนซัดกระทบ
ฝ่ัง, การยืนดูเทือกเขากว้างไกลรับลมเย็นสบาย, การดำ
น้ำดูฝูงปลาสัตว์น้ำแหวกว่ายใกล้ประการัง การเดิน
ชมสวนดอกไม้ฝูงผีเส้ือแมลงปอ ฟังเสียงนกร้อง ฯลฯ)
เมื่อจินตนาการจนจิตใจสงบ และเพลิดเพลินแล้ว
ให้บอกส่ิงดีๆกับตัวเองว่า “ฉันเป็นคนดี คนเก่ง ไม่หว่ัน
กลัวต่ออุปสรรค ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างแน่นอน” แล้วนับ 1, 2, 3 ค่อยๆลืมตาขึ้น
คงความรู้สึกสงบสุขไว้, พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคในชีวิตต่อไป

3. การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ (Muscle relaxation)
อาจแบ่งได้เป็น 6 ข้ันตอน ฝึกต่อเน่ืองตามลำดับเพ่ือ
ให้เกิดความชำนาญเป็นไปตามอัตโนมัติ แล้วในท่ีสุด
จะทำได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์

หลักการ ความเครียดมีผลให้กล้ามเนื้อหด
เกร็งสังเกตได้จากอาการหน้าน่ิวค้ิวขมวด หน้าผากย่น
ขมับตึงเส้นเลือดโป่ง กำหมัด กัดฟัน ฯลฯ เม่ือกล้าม
เน้ือเกร็งค้างนานๆ จะทำให้ปวดเม่ือย เช่น ปวดบริเวณ
ขมับ ท้ายทอย คอไหล่ เป็นต้น การฝึกคลายกล้ามเน้ือ
จะทำให้หายปวด นอกจากนี้จิตใจที่จดจ่ออยู่กับการ
คลายกล้ามเน้ือ จะมีสมาธิลดการคิดฟุ้งซ่าน และวิตก
กังวลลง

วิธีการ
3.1 การเกร็งคลายกล้ามเน้ือท่ัวตัว (Progressive

muscle relaxation) ให้เลือกสถานที่สงบ นั่งในท่าที่
สบาย ผ่อนคลาย ตั้งสมาธิอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ให้เกร็งกล้ามเน้ือ 5 วินาที แล้วผ่อนคลาย 15 วินาที
ทำซ้ำได้อีก เป็นวิธีค้นหาว่ากล้ามเนื้อส่วนใดหรือ
มัดใดตึงเครียด และใช้แยกความแตกต่างระหว่าง
ความรู ้สึกตึงเครียดกับผ่อนคลาย วิธีทำให้เรียง
ลำดับดังน้ี

- หน้าผากให้เลิกค้ิวสูงแล้วคลาย, ขมวดค้ิวแล้ว

คลาย
- ตา แก้ม จมูกให้หลับตาป๋ี ย่นจมูก แล้วคลาย
- ขากรรไกร ริมฝีปาก ล้ิน ให้กัดฟัน เม้มปาก
ล้ินดันเพดาน แล้วคลาย

- คอ ให้ก้มหน้าจนคางจรดคอแล้วคลาย,
เงยหน้าจนสุดแล้วคลาย

- แขน ให้กำมือ เกร็งแขน แล้วคลาย
- ไหล่ หลัง อก ให้หายใจเข้าลึกๆ กล้ันไว้ยก
ไหล่สูงแล้วคลาย

- ท้อง ก้น ให้แขม่วท้อง ขมิบก้น แล้วคลาย
- ขา ให้เหยียดขา งอน้ิวเท้าแล้วคลาย, กระดก
ปลายเท้าแล้วคลาย
3.2 การผ่อนคลายกล้ามเน้ือท่ัวตัว (Release-only

relaxation) นั่งบนเก้าอี้ที่สบาย วางแขนไว้ด้านข้าง
หายใจเข้าลึกๆ กลั้นหายใจชั่วขณะแล้วค่อยๆหายใจ
ออกช้าๆทางปาก รู้สึกถึงความตึงเครียด และความ
วิตกกังวลทั้งหลายได้ถูกขจัดออกไปพร้อมกับลม
หายใจออก ให้เพ่งจิตใจไปเพื่อทำให้กล้ามเนื้อส่วน
ที่ต้องการผ่อนคลาย โดยไม่ต้องทำให้ตึงเครียดก่อน
ทำอยู่ 5 นาที

3.3 การหายใจแล้วผ่อนคลาย (Cue-Controlled
relaxation) ทำแบบ 3.2 เพ่งจิตใจไปที่กล้ามเนื้อ
ส่วนที่ต้องการให้ผ่อนคลาย ขณะที่หายใจเข้าพูด
“หายใจเข้า” แล้วหายใจออกพูด “ผ่อนคลาย” ทำอยู่ 2-
3 คร้ัง

3.4 การผ่อนคลายขณะทำกิจกรรม (Differential
relaxation) ทำแบบ 3.2 ขณะเคล่ือนไหวทำกิจกรรม
ต่างๆ โดยแต่ละท่าให้สังเกตว่ากล้ามเนื้อส่วนไหน
ตึงเครียดให้ผ่อนคลาย พูดหรือคิดว่า ”หายใจเข้า
แล้วผ่อนคลาย”

3.5 การผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว (Rapid relax-
ation) ใช้เวลาสั้นลงเหลือ 1 นาที ให้หายใจเข้าออก
ลึกๆ 2-3 คร้ัง คิดถึง “การผ่อนคลาย” ทุกคร้ังท่ีหายใจ
ออก ค้นหาว่าส่วนใดของร่างกายท่ีตึงเครียด มุ่งความ
สนใจไปที่นั่นให้ผ่อนคลาย แล้วมองหาสัญญลักษณ์
เพ่ือจะเป็นเคร่ืองหมายของการผ่อนคลาย เช่น ปากกา
นาฬิกา ภาพวาด ฯลฯ ขณะที่กำลังปฏิบัติกิจกรรม
ประจำวันตามปกติ
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3.6 การผ่อนคลายแบบประยุกต์ (Applied relax-
ation) เป็นการผ่อนคลายได้ทันทีเมื่อเผชิญกับความ
เครียด โดยหายใจลึกๆ 2-3 คร้ัง หายใจเข้าแล้วผ่อน
คลาย ผ่อนคลายร่างกายส่วนที่ตึงเครียด ผ่อนคลาย
ท่ีจิตใจ ทำได้ทุกขณะท่ีมองไปท่ีไหน

4. การคลายเครียดจากใจสู่กายหรือส่ังจิต (Auto-
genic relaxation)

หลักการ เป็นเทคนิคท่ีผู้ฝึกสามารถผ่อนคลาย
ได้โดยหลักที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ใช้ใจสั่ง
หรือบอกกับตัวเองด้วยคำพูดง่ายๆ แต่จะได้ผลถึงการ
ผ่อนคลายในระดับจิตใต้สำนึก คำสั่งที่ใช้จะเน้นให้
ส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึก “หนักและอุ่น” เนื่องจาก
ในภาวะเครียดกล้ามเน้ือจะเกร็งตัวติดต่อกันจนล้าทำ
ให้รู้สึกชาๆหนาๆ แต่เบา และหลอดเลือดบริเวณส่วน
ปลายท่ีหดเล็กลง ทำให้เลือดไปเล้ียงน้อยลงทำให้รู้สึก
เย็น การบอกตัวเองเป็นการสั่งจิตไปสู่กาย ทำให้
ร่างกายส่วนต่างๆรับรู้ถึงความรู้สึกหนักและอุ่นขึ้น
จึงเป็นการช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี นอกจาก
น้ียังช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานดีข้ึน

วิธีการ ใช้เทคนิคการฝึกหายใจและจินตนาการ
ถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย โดยบอกอวัยวะนั้น
ในใจซ้ำๆ กัน 3 คร้ัง ตามลำดับ ดังน้ี

- หน้าผาก ใบหน้า, คอ หลังไหล่, แขนมือ,
  หน้าอก ท้อง, ขา เท้า ของฉันหนักข้ึนๆๆ
- หน้าผาก ใบหน้า, คอ หลังไหล่, แขนมือ,
  หน้าอก ท้อง, ขา เท้า ของฉันอุ่นข้ึนๆๆ
- สมองของฉันทำงานอย่างสงบและสบาย
   ข้ึนๆๆ
- ปอดของฉันหายใจอย่างสงบและสบาย
   ข้ึนๆๆ
- หัวใจของฉันเต้นอย่างสงบและสบายข้ึนๆๆ
- ท้องของฉันทำงานอย่างสงบและสบาย
   ข้ึนๆๆ

เมื่อทำครบแล้ว ให้ค่อยๆลืมตาขึ้น ขยับแขนขาให้
สบาย และคงความรู้สึกสบายและสดชื่นไว้พร้อม
ท่ีจะทำ กิจกรรมต่างๆต่อไป

5. การนวด (Massage)
หลักการ การนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ

กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง
สบายตัว หายเครียด และลดอาการเจ็บปวดต่างๆ

วิธีการ ใช้การนวดไทย นวดด้วยตนเอง โดยใช้
ปลายน้ิวท่ีถนัดค่อยๆเพ่ิมแรงกดทีละน้อย กดนาน 10
วินาที แล้วค่อยๆปล่อยนานกว่าเท่าตัว แต่ละจุดของ
ร่างกายควรนวดซ้ำ 3 ครั้ง จุดที่นวดคือ จุดกลาง
ระหว่างค้ิว, จุดใต้หัวค้ิว 2 ข้าง, จุดใต้ปลาย ไหปลาร้า
2 ข้าง, จุดต้นแขน 2 ข้าง, จุดเหนือรักแร้ 2 ข้าง, จุดขอบ
ไรผมที่ท้ายทอยตรงกลางและ 2 ข้าง, จุดบริเวณ
หลังคอตามแนว 2 ข้าง, จุดบริเวณบ่า 2 ข้าง, จุด
บริเวณหลัง 2 ข้าง, จุดบริเวณสะบัก 2 ข้าง และจุด
เหนือรักแร้ด้านหลัง 2 ข้าง

6. ยืดเส้นยืดสายให้คลายเครียด (Exercise)
หลักการ  เวลาเครียดกล้ามเน้ือจะเกร็งยึด การ

ทำกายบริหารยืดเส้นยืดสายจะช่วยให้กล้ามเนื ้อ
ผ่อนคลาย จิตใจก็ผ่อนตามไปด้วย

วิธีการบริหาร
ต้นคอ ไหล่  ก้ม-เงยคอ, เอียงศีรษะซ้ายขวา,

หันศีรษะซ้ายขวา, ยกไหล่
แขน มือ   ประสานนิ ้ว หันฝ่ามือออก

เหยียดแขนไปข้างหน้า
หน้าอก, ปอด เหย ี ยดแขนท ั ้ ง สอง ไป

ข้างหน้า ค่อยๆยกแขนข้ึนเหนือศีรษะพร้อมกับหายใจ
เข้า แล้วผ่อนแขนลงพร้อมกับหายใจออก

หน้าท้อง, ลำตัว ก้ม-หงายตัว, เหยียดแขน
เหนือศีรษะมือกุมไว้ เอนตัวไปด้านข้างซ้ายขวา,
ยืนกางแขนกางขา หมุนลำตัวซ้ายขวา

ขา เท้า ยืนตรงแล้วงอเข่า, ยืนตรงแล้วยกขา
ข้างหนึ ่งยืดไปข้างหน้า ข้อเท้ายกขึ ้นหรือกดลง
หมุนข้อเท้าไปมา, เขย่งเท้า, เดินย่ำเท้าอยู่กับท่ี

7. การทำสมาธิ (Meditation)
หลักการ เป็นการผ่อนคลายความเครียดท่ีลึก

ซึ ้งที ่สุด หากฝึกสมาธิเป็นประจำ จะทำให้จิตใจ
เบิกบาน อารมณ์เย็น สมองแจ่มใส หายเครียด ถ้าทำ
ก่อนนอนอาจช่วยให้หลับได้ดี ไม่มีฝันร้าย

วิธีการ ใช้การนับลมหายใจเป็นหลัก ในการฝึก
คร้ังแรกๆ อาจยังไม่มีสมาธิพอ ทำให้นับเลขผิดพลาด
หรือมีความคิดอื่นแทรก ให้นั่งในท่าที่สบายหรือนอน
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ก็ได้ หลับตา หายใจเข้า ออกช้าๆ แล้วเร่ิมนับลมหายใจ
เข้าออกดังน้ี

ขั้นที่ 1 หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2
นับไปเรื่อยๆจนถึง 5, แล้วเริ่มนับใหม่ นับไปเรื่อยๆ
จนถึง 6, 7, 8, 9, 10 ครบ 10 ถือเป็น 1 รอบ

1/1 2/2 3/3 4/4 5/5
1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6
1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7
1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8
1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8  9/9
1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8  9/9 10/10
ขั้นที่ 2 หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2..

นับไปเร่ือยๆจนถึง 5, แล้วเร่ิมนับ 1 ใหม่ นับไปเร่ือยๆ
จนถึง 6, 7, 8, 9, 10 ครบ 10 ถือเป็น 1 รอบ

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ข้ันท่ี 3 เม่ือนับลมหายใจได้เร็วและไม่ผิดพลาด

แสดงว่าจิตใจสงบมากแล้ว คราวนี้ให้ใช้สติรับรู้ลม
หายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องนับเลขอีกและ
ไม่คิดเร่ืองใดๆท้ังส้ิน มีแต่ความสงบเท่าน้ัน

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บุหร่ีจะแก่กว่าเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันไปนับ
10-20 ปี ผู ้ที ่ส ูบบุหรี ่ย ังมีรอยตีนกาเกิดได้มาก
เพราะการสูบบุหร่ีทำให้ต้องหยีตา พบว่าแสงแดดเป็น
สาเหตุทำให้ผิวเหี่ยวแก่เป็นอันดับ 1 และการสูบ
บุหร่ีเป็นสาเหตุทำให้ผิวเห่ียวแก่เป็นอันดับ 2

นอกจากการมี sex แล้ว การออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอทำให้ผิวสวยใส และยังทำให้หัวใจ
แข็งแรง, กล้ามเนื้อแข็งแรงและน้ำหนักคงที ่ควรเล่น
กีฬาท่ีเป็น aerobic exercise เช่น การเดิน, การว่ายน้ำ,
ป่ันจักรยาน และการออกกำลังกายจะลดความเครียด
ลงด้วย ความเครียดทำให้ใบหน้าเหี่ยวย่น ซึ่งเห็นได้
ชัดเจน ในผู้ที่ชอบทำหน้านิ่วคิ้วขมวดและผู้ที่ชอบ
ย่นหน้าผาก ทำให้เกิดรอยย่นที่หน้าผากเป็นชั้นๆ
ทำให้เกิดรอยย่นท่ีหัวค้ิวท่ีเรียกว่าค้ิวผูกโบว์ นอกจาก
น้ัน ความเครียดยังทำให้โรคสิวกำเริบ เกิดเป็นลมพิษ
และมีรังแคเป็นผ่ืนแดง มีขุยท่ีใบหน้า ความเครียดทำ
ให้เกิดกล่ินตัว และผมร่วงได้

เพื่อมีผิวสวยควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ควรนอนวันละ 8 ชั่วโมง การนอนหลับมีผลดีต่อ
ร่างกายจิตใจ และผิวพรรณ เพราะช่วงที่นอนหลับ
เป็นเวลา ท่ีร่างกายซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ในปัจจุบัน
คนไทยเรานอนน้อยลง เพราะมีสิ่งเร้ากระตุ้นเยอะ
บางคนอดหลับอดนอนดูถ่ายทอดฟุตบอล บางคนเล่น
เกมส์คอมพิวเตอร์ บางคนเล่นอินเตอร์เน็ตท้ังวันท้ังคืน
มัวแต่ chat กัน เหล่าน้ีทำให้ผิวพรรณไม่สดใสเพราะ
พักผ่อนไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามเร่ืองของ How to have a baby
face น้ันก็คงต้องจบลงด้วยความจริงท่ีว่า เกิด แก่ เจ็บ
ตาย น้ันเป็นธรรมดาของโลก จึงย่อมไม่มีใครจะฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์น้ีไปได้ จึงไม่มีผู้ใดท่ีจะมี baby face ไปได้
ตลอด ในท่ีสุดแล้ว ผิวก็ต้องหย่อนยาน ผมก็จะบางลง
ฟันหักหลุดร่วง และดวงตาฝ้าฟาง หากทำใจยอมรับ
ได้เช่นนี้ จึงจะมีใบหน้าเหี่ยวย่นเพียงใด ก็ไม่ต้อง
ทุกข์ใจอีกต่อไป

(ต่อจากหน้า 71 เร่ือง How to have a baby face)
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