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Stress in Nursing Education: Relaxation Techniques for
Mind and Body
Walailak Pumpuang, RN, PhD1
Abstract
Stress is physical and psychological responses to threatening situations which frequently occurs
in nursing education globally. Stress may affect students’ health either healthful or hurtful ways.
The changes in nursing education such as traditional classroom teaching to student-based teaching,
practices in laboratories, as well as adjustment to new social cultures of institutes and clinical
settings which lead to stress of nursing students. Most studies found that sources of stress are
academic studies, clinical practices, and personal or social issues. Effective stress management
strategies for decreasing stress of nursing students include Yoga, Meditation, Mindfulness,
Autogenic training, and Biofeedback. Therefore, stress in nursing education is challenging for
educators to understand natures of stress, sources of stress, and decision to use stress management
strategies from diverse cultures to manage stress in nursing context appropriately.
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ความเครียดในการศึกษาทางการพยาบาล: เทคนิคการผ่อนคลาย
สำ�หรับร่างกายและจิตใจ
วไลลักษณ์ พุ่มพวง, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
ความเครียดเป็นสภาวะทีร่ า่ งกายและจิตใจตอบสนองต่อสิง่ คุกคามทีพ่ บได้บอ่ ยในการศึกษาทางการพยาบาลทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเครียดอาจส่งผลกระทบในทางทีเ่ ป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อสุขภาพของนักศึกษา
การเปลีย่ นแปลงในการศึกษาทางการพยาบาล เช่น การจัดการเรียนการสอนจากเน้นครูผสู้ อนมาเป็นเน้นผูเ้ รียนเป็น
สำ�คัญ การฝึกภาคปฏิบตั ทิ เ่ี น้นการฝึกในห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการปรับตัวกับสภาพสังคมใหม่ในสถาบัน และแหล่ง
ฝึกต่างๆ ล้วนส่งผลให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดความเครียด งานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียด ได้แก่
การเรียนภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบตั ใิ นคลินกิ และปัญหาส่วนตัวและสังคม วิธกี ารจัดการความเครียดทีม่ ปี ระสิทธิผล
ในการลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ การฝึกเจริญสติ การฝึกจิตตนเอง และ
การสะท้อนกลับทางชีวภาพ  ดังนัน้ ความเครียดในการศึกษาทางการพยาบาลจึงเป็นความท้าทายของผูส้ อนทีจ่ ะเข้าใจ
ธรรมชาติของความเครียด แหล่งของความเครียด รวมทัง้ สามารถเลือกวิธกี ารจัดการความเครียดทีม่ าจากหลากหลาย
วัฒนธรรมไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาพยาบาล  
คำ�สำ�คัญ: นักศึกษาพยาบาล การศึกษาพยาบาล ความเครียด การจัดการความเครียด
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บทนำ�
ปั จ จุ บัน นี้อ าจกล่ า วได้ ว่า “ความเครี ย ด” และ
“การเปลีย่ นแปลง” เป็นสิง่ ทีม่ าคูก่ นั การเปลีย่ นแปลงของ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสือ่ สาร สภาพอากาศ
และการดูแลสุขภาพ ล้วนเป็นสภาพการณ์ท่บี ุคคลต้อง
เผชิญในปัจจุบนั แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงจะนำ�ไปสูท่ ศิ ทาง
ทีด่ ขี น้ึ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง เพราะมีผล
ต่อเขตพืน้ ทีท่ ร่ี สู้ กึ สุขสบายของบุคคล บุคคลมักรูส้ กึ สะดวก
ใจกับสิง่ ทีร่ จู้ กั คุน้ เคยไม่วา่ สิง่ นัน้ จะดีหรือไม่กต็ าม เพราะ
ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าสิ่งที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย1
การเปลีย่ นแปลงจึงเป็นสิง่ เร้าให้บคุ คลตอบสนองโดยเกิด
ความเครียดที่อาจเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อบุคคล
ความเครียดที่ให้ผลในทางที่ดีจะเป็นเสมือนแรงผลักให้
บุคคลทำ�งานได้ส�ำ เร็จและรูส้ กึ เป็นสุข แต่ในทางตรงกันข้าม
ความเครียดอาจจะส่งผลให้บคุ คลแสดงอาการทางร่างกาย
จิตใจ หรือพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เหนือ่ ยล้า
โกรธ มองตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า มีความวิตกกังวล นํา้ หนักลด
ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น1-2 นอกจากนีค้ วามเครียดยังมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคและการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรค
หัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง โรคติดเชือ้
เป็นต้น3
การศึกษาพยาบาลเป็นบริบททีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการ
จัดการศึกษามาโดยตลอด เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบนั จากการทบทวนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผล
ต่อการจัดการศึกษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ไทย และ
จีน4 พบว่า ลักษณะของผู้เรียนในสหรัฐอเมริกามีการ
เปลีย่ นแปลงจากนักศึกษาเรียนเต็มเวลามาเป็นนักศึกษาที่
เรียนบางช่วงเวลามากขึ้น ขณะที่ในไทยมีความต้องการ
พยาบาลชายมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารพยาบาลในหลายๆ
สถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะกับพยาบาลหญิง รูปแบบการเรียน
รู้ในสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงจากเน้นครูผ้สู อนใน
ห้องเรียนมาเป็นการเรียนรูผ้ า่ นเว็บไซต์ ขณะทีร่ ปู แบบการ
เรียนรู้ในไทยปรับเปลี่ยนจากที่เน้นครูผู้สอนมาเน้นที่
นักศึกษา ชุมชน หรือโครงงานเป็นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้
การเปลี่ย นแปลงอื่น ๆ เช่ น การขาดแคลนพยาบาล
การขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ การใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษา เช่น การใช้อนิ เทอร์เน็ต การเปลีย่ นแหล่ง
การดูแลสุขภาพ เช่น จากผูป้ ว่ ยในมาเป็นผูป้ ว่ ยนอก หรือ
ในชุมชน การมีประชากรผู้สูงอายุ ลักษณะโรคมีความ
ซับซ้อน ผูใ้ ช้บริการมีความรู้ การนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาใช้ การประกันค่ารักษาทางการพยาบาล
เป็นต้น ล้วนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนพยาบาล
โดยเฉพาะผูเ้ รียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง มีความสามารถในการทำ�งานเป็นทีม และการใช้
เทคโนโลยี ต่า งๆ รวมทั้ง ผู้เรี ย นต้ อ งปรั บ ตั ว ในแหล่ ง
ฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ และผู้ รั บ บริ ก ารที่ เ ปลี่ ย นไป
การเปลี่ย นแปลงเหล่ า นี้มัก ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดใน
นักศึกษาพยาบาล5 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
แหล่งของความเครียดทีส่ �ำ คัญในนักศึกษาพยาบาลมาจาก
การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินกิ การเรียนภาคทฤษฎี และปัญหา
ส่วนตัวและสังคม6-7 ความเครียดในระหว่างการศึกษา
พยาบาลจึงเป็นปรากฎการณ์ส�ำ คัญทีไ่ ด้รบั ความสนใจใน
การศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาระดับของ
ความเครียด แหล่งของความเครียด วิธกี ารเผชิญปัญหา
และการจัดการความเครียด อย่างไรก็ตามการสำ�รวจ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในรอบหลายปีทผ่ี า่ นมา
ก็ยังปรากฏให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลมีความเครียดที่
ต้องการการช่วยเหลือจากผู้สอนและสถาบันการศึกษา
จากการศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลใน
หลายๆ ประเทศแถบภูมภิ าคเอเชีย เช่น ฮ่องกง8 มาเก๊า9
จอร์แดน10 เป็นต้น พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลมี
ความเครียดอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ในบทบาทของครู
ผูส้ อนทีต่ อ้ งสร้างบรรยากาศการเรียนทีเ่ อือ้ ต่อความสำ�เร็จ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ครูผสู้ อนจึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติและแหล่งที่ทำ�ให้ผ้เู รียนเกิดความเครียด และ
เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับความเครียด
เพื่อจะได้ตระหนักและให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน รวมทัง้ ยังเป็นการป้องกันปัญหาจากผลกระทบทาง
ด้านลบของความเครียด โดยเฉพาะการเจ็บป่วยทาง
ร่างกายและจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ การเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการ
ความเครียดจากหลากหลายวัฒนธรรมจะช่วยให้ครูผสู้ อน
มีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ และสามารถเลือกวิธกี ารจัดความเครียด
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ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความเครี ย ด แหล่ ง ของความเครี ย ด วิ ธีก ารจั ด การ
ความเครียดแบบเน้นการผ่อนคลาย และแนวทางการ
จัดการความเครียดในสถาบันการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความเครียด
ความเครียดมีหลายความหมายขึน้ กับมุมมองในแต่ละ
สภาวะของบุคคล และแตกต่างไปตามปรัชญาความเชือ่ ใน
แต่ละวัฒนธรรม เช่น ทางตะวันตกอธิบายว่าความเครียด
เป็ น ปฏิ ก ริ ย าตอบสนอง หรื อ เป็ น สิ่ ง เร้ า ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ส่วนทางตะวันออกมองว่า
ความเครียดเป็นสภาวะทีบ่ คุ คลขาดความสงบสุขภายใน1
เป็นต้น แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความเครียดทีส่ �ำ คัญ มีดงั นี้
1. ความเครียดเป็นการตอบสนอง (stress as a
response) เป็นแนวคิดทางสรีรวิทยาและการแพทย์ท่ี
พัฒนาโดย ฮานส์ เซลเย่1 ให้ความหมายของความเครียด
คือ การตอบสนองของร่างกายอย่างไม่เฉพาะเจาะจงต่อ
สิง่ ทีม่ าคุกคาม เรียกว่า General Adaptation Syndrome
(GAS) โดยมีหลักการ ดังนี้ 1) การตอบสนองความเครียด
เป็นการตอบสนองแบบป้องกันตัวทีไ่ ม่ขน้ึ กับลักษณะของ
สิง่ ทีม่ าคุกคาม (stressor) 2) การตอบสนองความเครียด
เป็นปฏิกริ ยิ าแบบป้องกันตัวทีแ่ บ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
เผชิญ เป็นระยะทีม่ สี ง่ิ คุกคามมารบกวน ร่างกายจะตอบ
สนองโดยระบบประสาทซิมพาเธติกทำ�งานทันที เช่น หัวใจ
เต้นเร็ว เหงือ่ ออก เป็นต้น ซึง่ แสดงถึงการเตรียมพร้อมของ
ร่างกายทีจ่ ะตอบสนองแบบสู้ หรือถอยหนี (fight or flight)
ระยะต่ อ ต้ า นหรื อ ระยะปรั บ ตั ว เป็ น ระยะที่เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและ
ระบบเอ็นโดครายเพือ่ ต่อต้านสิง่ ทีม่ าคุกคาม และนำ�ไปสู่
การปรับตัว และระยะเหนือ่ ยล้า มักปรากฏเมือ่ มีสง่ิ คุกคาม
มากระตุน้ เป็นเวลานาน หรือสิง่ คุกคามมีความรุนแรงมาก
ทำ�ให้รา่ งกายต้องใช้พลังงานอย่างมากในการปรับตัวและ
เกิดความเหนื่อยล้า 3) ถ้าการตอบสนองความเครียดมี
ความรุนแรงมากหรือมีระยะเวลานาน จะส่งผลให้เกิดโรค
ที่มาจากการปรับตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจวาย
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ข้ออักเสบ และมะเร็ง นอกจากนี้แนวคิดนี้ได้อธิบายว่า
ความเครียดไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลทางลบอย่างเดียว แต่อาจ
ก่อให้เกิดผลทางบวก ขึน้ อยูก่ บั การรับรูห้ รือความคิดของ
บุคคล
2. ความเครียดเป็นเหมือนสิง่ เร้า (stress as a stimulus)
พัฒนาโดยนักจิตวิทยา โฮมส์ และราฟ1 ให้ความหมาย
ความเครียด คือ การปรับตัวต่อเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลง
สำ�คัญในชีวติ เช่น การแต่งงาน การสูญเสียคนรัก การตัง้ ครรภ์
การหย่าร้าง การเกษียณอายุ การเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็นต้น มีหลักการดังนี้ 1) การเปลีย่ นแปลงในชีวติ เป็นเรือ่ ง
ปกติ และการเปลีย่ นแปลงในแต่ละเหตุการณ์สง่ ผลให้ทกุ คน
มีการปรับตัวคล้ายกัน 2) การเปลีย่ นแปลงเป็นความเครียด
แม้จะเป็นเหตุการณ์ทน่ี า่ ยินดีกต็ าม 3) บุคคลมีความทนทาน
ในการปรับตัว ซึง่ ท้ายสุดจะเกิดการเจ็บป่วยได้
3. ความเครี ย ดเป็ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนและ
สิ่งแวดล้อม (stress as a transaction) พัฒนาโดย
นักจิตวิทยา ลาซาลัส และโฟลคแมน1 ซึง่ เชือ่ ว่าความเครียด
เป็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนและสิง่ แวดล้อม โดยบุคคลจะ
ตอบสนองตามผลของการประเมินสถานการณ์ ประกอบ
ด้วย 1) การประเมินปฐมภูมิ (primary appraisal) เป็นการ
ตัดสินใจโดยประเมินว่าสถานการณ์ทเ่ี ข้ามา เป็นอันตราย
สูญเสีย คุกคาม หรือท้าทาย ซึ่งการประเมินว่าเป็นสิ่ง
ท้าทายและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลเลยนัน้ จะไม่ตดั สินใจ
ว่าเป็นสถานการณ์ความเครียด แต่สถานการณ์ความเครียด
จะเป็นการประเมินว่าเป็นสิ่งคุกคามและมีความหมาย
เจาะจงสำ�หรับบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์
ความเครียด เช่น กังวล กลัว โกรธ รูส้ กึ ผิด และเศร้า เป็นต้น
2) การประเมินทุติยภูมิ (secondary appraisal) เป็น
กระบวนการเพื่อกำ�หนดวิธีเผชิญความเครียดหรือแหล่ง
ประโยชน์ท่ีนำ�มาใช้จัดการกับสถานการณ์ มักเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการประเมินปฐมภูมิ 3) การประเมินซ้ํา
(reappraisal) เป็นการประเมินทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง หรือระบุ
การประเมินปฐมภูมหิ รือทุตยิ ภูมใิ หม่ ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ ใน
การประเมินปฐมภูมริ ะบุเป็นสิง่ ทีค่ กุ คาม แต่การประเมินซํา้
อาจระบุ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทาย หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยแล้ ว
การประเมินซํา้ จึงส่งผลในการขจัดการรับรูว้ า่ เป็นสิง่ คุกคาม
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ได้ นอกจากนีแ้ นวคิดนีไ้ ด้อธิบายถึงการเผชิญความเครียด
(coping) หมายถึง ความพยายามของบุคคลทีจ่ ะจัดการ
สถานการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเครียด โดยพยายามทีจ่ ะลด
หลีกเลีย่ ง อดทน เปลีย่ นแปลง หรือยอมรับสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดนัน้ การเผชิญความเครียดสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดการกับปัญหา เป็น
ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมหรือเปลีย่ นแปลง
ตนเอง โดยค้นหาปัญหา คิดหาทางเลือกอืน่ พิจารณาถึง
ประโยชน์ และความคุม้ ค่าของการกระทำ�  รวมทัง้ เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ และ 2) การจัดการกับอารมณ์ เป็นความ
พยายามทีจ่ ะลดอารมณ์ทเ่ี ป็นทุกข์ โดยใช้วธิ กี ารเพิม่ ระยะ
ห่าง หลีกเลีย่ ง เลือกทีจ่ ะสนใจ ระบายอารมณ์ แสวงหาการ
ช่วยเหลือจากสังคมรอบข้าง ออกกำ�ลังกาย และทำ�สมาธิ1
ความเครียดและแหล่งของความเครียดในนักศึกษา
พยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปีท่มี ีการ
จัดการเรียนการสอนทัง้ รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โดยรายวิชาทีศ่ กึ ษา ได้แก่ รายวิชาศึกษาทัว่ ไป รายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่
การพยาบาลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ
ทุ ก ภาวะสุ ข ภาพ ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ
โดยทั่วไปหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จะมีรายวิชาที่ศึกษา
ประมาณ 140-150 หน่วยกิต4 ซึง่ ในแต่ละประเทศจะมีการ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการกำ�หนดชั่วโมงการเรียนรู้ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกัน เช่น หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ในฮ่องกงกำ�หนดชัว่ โมงการเรียนรูภ้ าคทฤษฎีเท่ากับ
1,250 ชัว่ โมง และชัว่ โมงการฝึกภาคปฏิบตั เิ ท่ากับ 1,400
ชัว่ โมง11 ซึง่ นักศึกษาพยาบาลในฮ่องกงรับรูว้ า่ ต้องใช้เวลา
อย่างมากในการทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย การศึกษา
รายกรณี การทดสอบ และการทำ�โครงงาน รวมทัง้ การทีม่ ี
ค่ า นิ ย มเกี่ย วกั บ การได้ ผ ลการเรี ย นดี แ ละคะแนนสู ง
นักศึกษาจึงมักถูกคาดหวังจากพ่อแม่ ส่งผลให้นักศึกษา
กังวลกับผลคะแนนทีไ่ ด้8 สิง่ เหล่านีจ้ งึ พบว่าเป็นสาเหตุของ
ความเครี ย ดในนั ก ศึ ก ษาพยาบาลฮ่ อ งกง สำ � หรั บ ใน

ประเทศไทยได้ก�ำ หนดชัว่ โมงการเรียนภาคทฤษฎีอย่างน้อย
1,635 ชั่วโมง และชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย
1,500 ชัว่ โมง12 จะเห็นได้วา่ จำ�นวนชัว่ โมงในการเรียนรูข้ อง
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลไทยมี จำ � นวนชั่ ว โมงค่ อ นข้ า งมาก
ทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ จำ�นวน
ชั่วโมงในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เป็นปัจจัยที่นำ�ไปสู่
การเกิดความเครียดในนักศึกษาพยาบาลได้  
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกั บ แหล่ ง ของ
ความเครียดในนักศึกษาพยาบาล มีดงั นี้
1. การฝึกภาคปฏิบตั ิ การฝึกภาคปฏิบตั คิ รัง้ แรกและ
การฝึกปฏิบตั ขิ องนักศึกษาชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ เป็นสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดแก่นกั ศึกษา การฝึกปฎิบตั คิ รัง้ แรก
อาจทำ�ให้นักศึกษารู้สึกสับสนและช๊อคกับประสบการณ์
ใหม่ ขณะทีก่ ารฝึกปฏิบตั ใิ นชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ นักศึกษามักถูก
คาดหวังถึงความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแหล่ง
ความเครียดในการฝึกภาคปฏิบตั ิ สามารถสรุปดังนี้
1.1 ด้านผู้เรียน แหล่งของความเครียดที่พบใน
ผูเ้ รียน มีดงั นี้ 1) ผูเ้ รียนขาดความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิ
การพยาบาล โดยนักศึกษาทีข่ น้ึ ปฏิบตั คิ รัง้ แรกส่วนใหญ่รบั รู้
ว่ายังขาดความรูใ้ นเรือ่ งโรคและการให้การพยาบาล และไม่มี
ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ทำ�ให้รู้สึกไม่ม่ันใจใน
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล กลัวไม่ถกู ต้องตามเทคนิค และ
ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอ13-14
ขณะทีน่ กั ศึกษาชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ มักมีความเครียดจากการถูก
คาดหวังจากครูผ้สู อนและพยาบาลบนหอผู้ป่วยถึงความ
สามารถในการดูแลผูป้ ว่ ย และยังมีความรูส้ กึ ไม่มน่ั ใจและ
กลัวความผิดพลาดในการดูแลผูป้ ว่ ย10 2) ปัญหาสุขภาพ
ของผูเ้ รียน เช่น ผูเ้ รียนรูส้ กึ สุขภาพอ่อนเพลีย เหนือ่ ยล้า
พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความเครียด
ยิง่ ขึน้ 13 3) สัมพันธภาพและการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ย อาจารย์
และเจ้าหน้าทีท่ างทีมสุขภาพ โดยนักศึกษาอธิบายว่ารูส้ กึ
กลัวว่าสัมพันธภาพทีส่ ร้างขึน้ จะไปทำ�ร้ายผูป้ ว่ ย และรูส้ กึ
กลัวการเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ท่ดี ุ และ
ไม่คนุ้ เคยกันมาก่อน13,15
1.2 ด้านครูผู้สอน โดยทั่วไปครูผู้สอนในคลินิก
จะมีบทบาทสำ�คัญในการสอนงานการพยาบาล การจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ การติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ครูผ้สู อนจึงมีการติดตามดู
การปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งแหล่งของ
ความเครียดทีพ่ บในครูผสู้ อน ดังนี้ 1) วิธกี ารการสอนและ
การประเมินผล การใช้ค�ำ พูด/พฤติกรรมการแสดงออก และ
การสังเกตของครูผสู้ อน โดยนักศึกษามักกลัวจะได้รบั การ
ประเมินตํา่ จากครูผสู้ อน รูส้ กึ ว่าทัศนคติและพฤติกรรมของ
ครูผสู้ อนทำ�ให้หมดกำ�ลังใจ15 นอกจากนีก้ ารถูกสังเกตจาก
ครูผสู้ อนในขณะให้การพยาบาลผูป้ ว่ ย คำ�พูดทีถ่ กู ตำ�หนิตอ่
หน้าผูอ้ น่ื หรือมีการใช้ค�ำ ถาม/คำ�พูดทีบ่ น่ั ทอนจิตใจผูเ้ รียน
เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้เครียด16 2) ครูพเ่ี ลีย้ ง ทีม่ าทำ�หน้าทีข่ องการ
เป็นผูส้ อน พบว่าเป็นแหล่งของความเครียด โดยนักศึกษา
อธิบายว่าครูพเ่ี ลีย้ งเป็นบุคคลภายนอกและรูส้ กึ ไม่คนุ้ เคย
กับรูปแบบการสอนของครูพเ่ี ลีย้ ง10
1.3 ด้านแหล่งฝึกและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แหล่ง
ของความเครียดที่พบ มีดังนี้ 1) ปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยนักศึกษาทีเ่ ริม่ ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ อธิบาย
ว่าทำ�ให้ไม่มเี วลาพักผ่อน มีงานทีม่ ากล้น และต้องส่งงาน
ให้ตรงเวลา16 2) ลักษณะของผูป้ ว่ ย/งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าการดูแลผูป้ ว่ ย เช่น ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัว
ผูป้ ว่ ยทีป่ วดและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ผูป้ ว่ ยทีถ่ าม
คำ�ถามส่วนตัว ผูป้ ว่ ยไม่ไว้วางใจในตัวนักศึกษา ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
รับการดูดเสมหะ ผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผลไฟไหม้ และการสัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ยจิตเวช รวมทัง้ การทีไ่ ม่สามารถตอบคำ�ถามผูป้ ว่ ยได้
หรือบางคำ�ถามไม่เคยเรียนมาก่อนทำ�ให้เกิดความเครียด15
3) ตารางหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย โดยพบว่า
การหมุนเวียนฝึกปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ย และมีการเปลีย่ นครู
ผูส้ อนตามการหมุนเวียนหอผูป้ ว่ ย เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ศึกษา
เกิ ด ความเครี ย ดมากกว่ า การมี ค รู ผู้ ส อนคนเดี ย ว 17
4) ลักษณะของแหล่งฝึก ซึ่งพบว่าการฝึกภาคปฏิบัติใน
โรงพยาบาลสามารถอธิบายการเพิม่ ระดับของความเครียด
ได้มากกว่าการฝึกปฏิบัติในชุมชนหรือการรักษาเบื้องต้น
หรือแหล่งฝึกทีม่ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ยมากมีปริมาณความต้องการ
มากจะเพิม่ ความเครียดให้กบั นักศึกษา17 5) สิง่ แวดล้อม
ในการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย โดยนักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่า
รูส้ กึ ไม่คนุ้ เคยกับสถานที่ เจ้าหน้าที่ และเพือ่ นในกลุม่ ทีข่ น้ึ
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ฝึกปฏิบตั ิ ไม่กล้าถามพยาบาล กลัวถูกดุ เป็นต้น13
2. การเรียนภาคทฤษฎี ความเครียดในการเรียนภาค
ทฤษฎีมาจากการทดสอบ และปริมาณงานทีต่ อ้ งทำ�มีมาก
เกิน6 นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าแหล่งของความเครียดมาจากครู
ผูส้ อน เช่น วิธกี ารสอนไม่จงู ใจผูเ้ รียน ขาดทักษะในการนำ�
เสนอ แหล่งความเครียดจากผูเ้ รียน เช่น ไม่กระตือรือร้น/
ไม่ตอ้ งการมีสว่ นร่วมในการเรียน การเรียนหนักมากและ
กลัวเรียนไม่ทัน วิชาเรียนมีความซับซ้อนมากเกินและ
ไม่จงู ใจ กังวลกับการทดสอบ เป็นต้น6,15 นอกจากนีแ้ หล่ง
ความเครียดมาจากเพื่อนร่วมชั้น เช่น การแบ่งกลุ่มใน
ห้องเรียน ปัญหาการสื่อสาร จำ�นวนที่ไม่เท่ากันของ
นักศึกษาชายและหญิง ไม่แบ่งปันบันทึกการเรียน นักศึกษา
มุง่ ทีก่ ารทำ�คะแนน เป็นต้น15
3. ด้านส่วนตัวและสังคม พบว่า 1) ปัญหาการเงินเป็น
ปัญหาสำ�คัญในนักศึกษาพยาบาล เนือ่ งจากค่าครองชีพที่
เพิม่ สูงขึน้ ภาระค่าใช้จา่ ยทีน่ กั ศึกษาต้องรับผิดชอบ เช่น
ค่าใช้จ่ายประจำ�วัน ค่าเช่าหอพัก ค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้า
เป็นต้น6 2) การไม่มีเวลาส่วนตัวในการทำ�กิจกรรมนอก
หลักสูตรหรือสิง่ ทีช่ อบ โดยนักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าไม่มเี วลา
ร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือกับกลุม่ เพือ่ นเพราะต้อง
เรียนหนัก15 3) การใช้ชวี ติ ในหอพักและในสถาบันการศึกษา
เป็นแหล่งของความเครียดทีส่ �ำ คัญ โดยส่งผลต่อการปรับตัว
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาอธิบายว่าต้อง
เรียนรูก้ ารสร้างสัมพันธภาพและการได้รบั การยอมรับจาก
เพือ่ นใหม่ การรับผิดชอบตนเอง ความรูส้ กึ ไม่คนุ้ เคยกับ
สภาพแวดล้อมในเมืองทีน่ กั ศึกษาต้องมาพักอาศัย รวมทัง้
นักศึกษามีลกั ษณะส่วนตัว เช่น ขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ไม่มคี วามสามารถในการจัดการอารมณ์ การจัดการเวลา
และการแก้ไขปัญหาจึงเป็นแหล่งของความเครียด15
วิธกี ารจัดการความเครียดแบบการผ่อนคลาย
จากการที่บุคคลสัมผัสรับรู้ส่งิ เร้าผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น การมองเห็น การได้ยนิ การดมกลิน่ การรับรสชาติ
และการรั บ สั ม ผั ส และแปลการรั บ รู้ว่า สิ่ง เร้ า นั้น เป็ น
สิง่ คุกคาม ร่างกายจะถูกกระตุน้ ให้ตอบสนองต่อสิง่ เร้านัน้
เทคนิ ค การผ่ อ นคลายจึ ง เป็ น วิ ธีก ารที่ช่ว ยปรั บ สมดุ ล
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ร่างกาย โดยลดการถูกกระตุน้ หรือลดการสัมผัสรับรูล้ ง
และช่วยเปลี่ยนการสัมผัสรับรู้น้ันว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุกคาม
ส่งผลให้รา่ งกายมีการตอบสนองทีส่ งบ และปรับสมดุลทาง
จิตใจ เทคนิคการผ่อนคลายจึงเป็นวิธีการสำ�คัญในการ
จัดการความเครียด และเป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาล18 การศึกษาเกีย่ วกับ
เทคนิคการผ่อนคลายในนักศึกษาพยาบาลไทยและในแถบ
ภูมภิ าคเอเชีย พบว่ามีหลากหลายวิธกี ารทีส่ ามารถนำ�มาใช้
ลดความเครียด เช่น การฝึกโยคะ19 การฝึกจิตตนเอง20
การสะท้อนกลับทางชีวภาพ21 การเกร็งคลายกล้ามเนือ้ 22
การฝึกสมาธิ23 การฝึกเจริญสติ24 การจินตนาการภาพ25
เป็นต้น
การฝึกโยคะ (yoga) เป็นการฝึกรวมจิตใจ และร่างกาย
ให้เป็นหนึง่ เดียว โดยรับรูถ้ งึ การหายใจเข้าออกและรับรูถ้ งึ
การยืดหยุ่น การเกร็งคลายของกล้ามเนื้อขณะที่มีการ
เคลือ่ นไหวข้อต่อและส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทำ�ท่า
อาสนะต่างๆ รวมทัง้ จัดสมดุลร่างกายในแต่ละท่าอาสนะ
ซึ่งการรับรู้การหายใจ การตระหนักรู้ในการเคลื่อนไหว
ร่ า งกาย และการจั ด สมดุ ล ร่ า งกายจะช่ ว ยให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ของการเป็นหนึ่งเดียวของกายและจิต 1
การศึกษาการฝึกโยคะในนักศึกษาพยาบาลเกาหลี พบว่า
นักศึกษาจะได้รบั การฝึกท่าอาสนะต่างๆ พร้อมกับการฝึก
หายใจ วันละ 1 ชัว่ โมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เริม่ ด้วยการ
ฝึกชุดท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์ (surya
namaskara) 12 ท่าพร้อมกับฝึกการหายใจ เป็นเวลา 20
นาที จากนัน้ ฝึกปฏิบตั ทิ า่ ศพ (shavasana) เพือ่ ผ่อนคลาย
เป็นเวลา 5 นาที และฝึกโยคะนิทรา (yoga nidra) เพือ่ ฝึก
สติและการผ่อนคลายเป็นเวลา 35 นาที ซึง่ ผลการศึกษา
พบว่าสามารถลดความเครียดได้ รวมทัง้ สามารถลดนํา้ ตาล
ในเลือด และเพิม่ สมรรถภาพทางกายบางด้านได้19
การฝึกจิตตนเอง (autogenic training) เป็นเทคนิค
การผ่อนคลายทีใ่ ช้ค�ำ สัง่ กำ�กับส่วนต่างๆ ของร่างกายเพือ่
ให้เกิดการตอบสนองอย่างผ่อนคลาย ร่วมกับฝึกให้จติ ใจ
จดจ่ออยูก่ บั ส่วนของร่างกายทีถ่ กู สัง่ จนรูส้ กึ ผ่อนคลายตาม
นั้น 1 การฝึ ก จิ ต ตนเองพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาในนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเกาหลี โดยนักศึกษาจะฝึกใช้สตู รคำ�สัง่ 6 รูปแบบ

เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองอย่างผ่อนคลาย โดยเริม่ จากการ
นั่งในท่าที่ผ่อนคลาย หลับตา และใช้สูตรคำ�สั่งกำ�กับให้
กล้ามเนือ้ ร่างกายผ่อนคลายทีละคำ�สัง่ เช่น “แขนข้างขวา/
ข้างซ้ายของฉันรูส้ กึ หนัก” “แขนข้างขวา/ข้างซ้ายของฉัน
รูส้ กึ อุน่ ” จากนัน้ ให้จดจ่อกับการหายใจ โดยใช้ค�ำ สัง่ เช่น
“ลมหายใจของฉันสงบและสม่าํ เสมอ” และต่อจากนั้น
รับรูถ้ งึ การผ่อนคลายจากการอุน่ ขึน้ ของท้อง การเย็นขึน้
ของหน้าผาก ความสงบ และสมา่ํ เสมอของการเต้นหัวใจ
โดยใช้ค�ำ สัง่ เช่น “ท้องของฉันรูส้ กึ อุน่ ” “หน้าผากของฉัน
รู้สึกเย็น” “หัวใจของฉันเต้นอย่างสงบและสมํ่าเสมอ”
ตามลำ�ดับ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจะฝึกในกลุ่ม
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ฝึกปฏิบตั เิ องวันละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 8
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าการฝึกจิตตนเองสามารถลด
ความเครียดได้ แต่ไม่พบว่ามีผลต่อการเต้นหัวใจ20
การสะท้อนกลับทางชีวภาพ (biofeedback) เป็น
กระบวนการที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการติดตามดูการ
ตอบสนอง/สัญญาณของร่างกาย เช่น อัตราเต้นของหัวใจ
การเกร็งของกล้ามเนือ้ ความดันโลหิต คลืน่ สมอง อุณหภูมิ
ของร่างกาย เป็นต้น เพื่อที่จะปรับเปลี่ยน/ควบคุมให้
ร่างกายตอบสนองอย่างผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคของ
การผ่อนคลาย เช่น การทำ�สมาธิ การจินตนาการภาพ
การสะกดจิตตนเอง การหายใจ เป็นต้น1 การสะท้อนกลับ
ทางชีวภาพพบว่า มีการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลไทย
โดยอุปกรณ์ท่ใี ช้ติดตามดูการตอบสนองของร่างกาย คือ
อุปกรณ์วัดความแปรปรวนของการเต้นหัวใจแบบพกพา
ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการสะท้อนกลับทางชีวภาพจะได้
รับการฝึกใช้อปุ กรณ์ และเรียนรูก้ ารควบคุมการหายใจและ
ปรับอารมณ์ให้เป็นบวกจำ�นวน 2 ครัง้ และให้ฝกึ ปฏิบตั เิ อง
วันละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าระดับ
ความเครียดของนักศึกษาไม่เพิม่ ขึน้ แต่สามารถลดความ
วิตกกังวลได้21
การเกร็งคลายกล้ามเนือ้ (progressive muscular
relaxation) เป็นเทคนิคการผ่อนคลายทีใ่ ช้การเกร็งและ
การคลายของกลุม่ กล้ามเนือ้ อย่างเป็นระบบ โดยเกร็งกล้าม
เนือ้ ขณะหายใจเข้า และคลายกล้ามเนือ้ ขณะหายใจออก
และจดจ่อกับการเกร็งและคลายของกล้ามเนือ้ กลุม่ กล้าม
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เนือ้ ในการเกร็งคลาย ได้แก่ ใบหน้า ขากรรไกร คอ ไหล่
อก มือและแขน ท้อง หลัง ก้นกบ น่อง และเท้า1 จากการ
การศึกษาการเกร็งคลายกล้ามเนื้อในนักศึกษาพยาบาล
อิหร่าน นักศึกษาจะได้รบั การฝึกการเกร็งคลายกล้ามเนือ้
จำ�นวน 4 ครัง้ ใช้เวลาครัง้ ละ 30 นาที และนำ�ไปฝึกปฏิบตั ิ
เองวันละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 45 วันจนถึงวันสอบ ผลการศึกษา
พบว่าสามารถลดความวิตกกังวลจากการสอบได้22
การฝึกสมาธิ (meditation) เป็นวิธกี ารทีท่ �ำ ให้จติ ใจ
สงบจากการจดจ่ออยูก่ บั การสัมผัสรับรูใ้ นบางสิง่ บางอย่าง
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกำ�หนดให้มสี มาธิจดจ่ออยูก่ บั
ความคิดหนึง่ เดียว ผ่านการทำ�กิจกรรม 5 รูปแบบ เช่น การ
กล่าวคำ� วลี หรือเสียง การจดจ่อกับวัตถุ หรือรูปภาพ เช่น
เทียนไข ดอกไม้ ภาพสวยงาม หรือวงจักรวาล การจดจ่อ
กับเสียงทีไ่ ด้ยนิ เช่น เสียงระฆัง เสียงกลอง เสียงนา้ํ ตก เสียง
คลืน่ กระทบฝัง่ การจดจ่อกับการเคลือ่ นไหว เช่น การหายใจ
หรือการออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิค (เช่น การวิง่ การเดิน
การว่ายนํ้า) และการจดจ่อกับการกำ�และสัมผัสวัตถุช้นิ
เล็กๆ ในมือ เช่น ลูกประคำ�  ซึง่ การฝึกสมาธิในลักษณะนี้
จะช่วยขจัดความคิดอื่นๆ ออกไป เพิ่มการตระหนักรู้ใน
ตนเอง และส่งเสริมให้เกิดความผ่อนคลาย 2) การฝึกเจริญ
สติ (mindfulness) เป็นการฝึกสติในการตามดูความคิด
ของตนเองในขณะทีก่ �ำ ลังทำ�กิจกรรมอยูโ่ ดยปราศจากการ
ปรุงแต่งอารมณ์หรือการตัดสินใดๆ เช่น ขณะรับประทาน
อาหาร ให้ฝกึ สติรบั รูถ้ งึ การมองเห็นลักษณะอาหาร รับรูถ้ งึ
กลิ่น รสชาติ การสัมผัสกับอาหารในช่องปากขณะเคี้ยว
อาหาร และรับรูถ้ งึ การกลืนอาหาร เป็นต้น1 จากการศึกษา
การฝึกสมาธิในนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาไทยมี
การใช้การอบรมพัฒนาจิตที่ประกอบด้วย การสวดมนต์
การเดินจงกรม การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน การฝึกสติ
และการกำ�หนดอิริยาบถ โดยใช้เวลาฝึกเป็นเวลา 8 วัน
7 คืน23 และนักศึกษาพยาบาลเกาหลีมีการใช้โปรแกรม
การฝึกเจริญสมาธิในกิจกรรมทีท่ � 
ำ ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การทำ�งาน การนั่ง การเดิน และการทำ�โยคะ
ฝึกวันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่าการฝึกสมาธิ/เจริญสติในนักศึกษาพยาบาลสามารถ
ลดความเครียดได้ เพิ่มสมรรถนะแห่งการมีสติ และลด
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ความวิตกกังวลได้24
การจินตนาการภาพ (mental imagery and
visualization) เป็นการใช้ความสามารถของจิตใต้ส�ำ นึกที่
จะจินตนาการให้เห็นภาพที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความ
ผ่อนคลาย สงบ โดยใช้การจินตนาการถึงภาพธรรมชาติท่ี
เงียบสงบ หรือภาพธรรมชาติทม่ี ผี ปู้ ฏิบตั เิ ข้าไปอยูใ่ นสถาน
ที่น้ัน ขณะจินตนาการภาพผู้ปฏิบัติควรหายใจลึกยาว
สมา่ํ เสมอ และให้รวมความสนใจมาอยูก่ บั รายละเอียดของ
ภาพทีส่ ร้างขึน้ เช่น สี ขนาด ผิวสัมผัส เสียง กลิน่ และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ และเมื่อมีความคิดอื่นมารบกวนให้ดึง
ความสนใจกลับมาอยูท่ ร่ี ายละเอียดของภาพทีจ่ นิ ตนาการ1
การศึกษาการจินตนาการภาพในนักศึกษาพยาบาลอินเดีย
นักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมภาพและเสียงในการสร้าง
จินตนาการภาพ มีความยาว 25 นาที เป็นเวลา 14 วัน
ผลการศึกษาพบว่าการจินตนาการภาพสามารถลดความ
วิตกกังวลจากการสอบได้25
แนวทางการจัดการความเครียดในสถาบันการศึกษา
แนวทางสำ�หรับสถาบันการศึกษาในการจัดการ
ความเครียดให้กบั นักศึกษาพยาบาลในบทความนีร้ วบรวม
มาจากข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเครียดในนักศึกษาพยาบาลสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลใน
แต่ละชัน้ ปี มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี10,13-15
้
1.1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นชั้นปีท่ตี ้องเผชิญกับ
แหล่งของความเครียดด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื เช่น
การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ การปรับตัวกับเพื่อนร่วม
ห้อง และด้านสภาพสิง่ แวดล้อม เช่น การแยกจากครอบครัว
มาใช้ชวี ติ ในหอพักนักศึกษา หรือการไม่คนุ้ เคยกับสภาพ
เมืองทีเ่ ป็นทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ดังนัน้ ในช่วงเวลา
ของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ควรได้มกี ารจัดโปรแกรม
อบรมการจัดการความเครียดให้กบั นักศึกษา หรืออย่างน้อย
ควรมีการอธิบายให้นกั ศึกษาทราบถึงแหล่งของความเครียด
ทีพ่ บบ่อยในนักศึกษา และแหล่งบริการช่วยเหลือทีจ่ ะช่วย
นักศึกษาในการจัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้
1.2 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ที่ข้ึนฝึกปฏิบัติในคลินิก
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ครัง้ แรก เป็นนักศึกษาทีร่ บั รูว้ า่ ตนเองขาดความรูแ้ ละความ
สามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ไม่เชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และกลัวความผิดพลาดเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
ดังนัน้ ฝ่ายการศึกษาควรมีหอ้ งฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้
นักศึกษาได้ฝกึ ก่อนขึน้ ปฏิบตั จิ ริง และมีการจัดสอนเสริม
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความ
เชือ่ มัน่ และปฏิบตั งิ านจริงได้อย่างคล่องแคล่ว
1.3 นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 และ 4 ควรจัดให้มโี ปรแกรม
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมและมีการคาดหวังทีเ่ หมาะสมในการ
เรียนรูแ้ ละการประเมินผล นอกจากนีน้ กั ศึกษาในทุกชัน้ ปี
ควรได้รบั การฝึกให้มที กั ษะการสือ่ สารและทักษะทางสังคม
ทีด่ ใี นการใช้สนทนาและการดูแลผูป้ ว่ ย และนักศึกษาควร
ได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ตระหนักถึงการจัดความสมดุลระหว่าง
การเรียนและการทำ �กิจกรรมนอกหลักสูตร การมอง
เชิงบวก การให้คณ
ุ ค่าในสิง่ ทีท่ � 
ำ
2. การจัดการความเครียดในการจัดการศึกษาทางการ
พยาบาล มีขอ้ เสนอแนะดังนี5-7,8-10
้
2.1 การสร้างสิง่ แวดล้อมในการเรียนรูแ้ บบสนับสนุน
ช่วยเหลือ เป็นการสร้างสิง่ แวดล้อมในการเรียนรูผ้ า่ นการมี
สัมพันธภาพทีม่ คี วามจริงใจ ให้เกียรติ และให้การช่วยเหลือ
สนับสนุน โดยผูเ้ รียนและครูผสู้ อนจะมีบทบาททีเ่ ท่าเทียม
กันในการประสานความร่วมมือกัน มีข้อตกลงร่วมกัน
มีการนำ�ตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ จะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทด่ี ี ส่งเสริมการมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และส่งเสริม
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมีความหมายในผูเ้ รียน รวมทัง้
สิง่ แวดล้อมในลักษณะทีไ่ ม่คกุ คาม และให้ก�ำ ลังใจนีจ้ ะช่วย
ให้ผเู้ รียนรับรูว้ า่ เมือ่ มีความยุง่ ยากเกิดขึน้ ตนเองจะได้รบั
การช่วยเหลือทันที และมีผทู้ ค่ี อยให้ค�ำ แนะนำ�ในการให้การ
พยาบาลกับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผ้เู รียนลดความเครียดที่
เกิดขึน้ ในคลินกิ ได้
2.2 การใช้รปู แบบการเรียนรูใ้ นคลินกิ ทีต่ า่ งไปจาก
เดิม เป็นการนำ�รูปแบบการเรียนรูใ้ หม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อลดความเครียดในคลินิก ได้แก่ การใช้วิธีการ
สะท้อนการเรียนรู้ ซึง่ เป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยให้นกั ศึกษาแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไปสู่การ

ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นคลิ นิก ซึ่ง ในการแบ่ ง ปั น ประสบการณ์
การเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ จะส่งเสริมการทำ�งานอย่างร่วมมือกัน
การมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล และการคิดค้นความรูใ้ หม่
การใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งและการสนับสนุนจากเพือ่ น เป็นวิธกี าร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดความวิตกกังวลในคลินกิ ซึง่ เป็น
วิธีการที่ให้นักศึกษารุ่นพี่ ทำ�บทบาทของพี่เลี้ยงให้กับ
นักศึกษารุน่ น้อง โดยให้ค�ำ แนะนำ�ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย ความสัมพันธ์ในลักษณะนีจ้ ะช่วยให้นกั ศึกษา
สามารถสือ่ สารหรือตัง้ คำ�ถามได้อย่างอิสระปราศจากความ
กลัวการถูกตำ�หนิจากครูผสู้ อน นักศึกษาจะเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ มีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีบรรยากาศการเรียนรูแ้ บบไม่คกุ คาม และลดความวิตก
กังวลในการขึน้ ปฏิบตั งิ านทางคลินกิ นอกจากนีน้ กั ศึกษา
รุ่นพี่ท่ที ำ�บทบาทของพี่เลี้ยงจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ
การสือ่ สารและการเป็นผูน้ � 
ำ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีคณ
ุ ค่าในตนเองและมีศกั ยภาพแห่งตนเพิม่ ขึน้
2.3 การปรับบทบาทและพฤติกรรมของครูผสู้ อน
ในการลดความเครียดจากครูผสู้ อนในคลินกิ ครูผสู้ อนควร
มีบทบาทของผู้เอื้ออำ�นวยการเรียนรู้ โดยการให้ความ
สำ�คัญกับการเป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละการเป็นตัวแบบมากกว่า
การประเมินผู้เรียน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
สิง่ แวดล้อมในการเรียนรูแ้ บบสนับสนุนช่วยเหลือ รวมทัง้
ครูผู้สอนควรมีการใช้เทคนิคที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ให้ก�ำ ลังใจแก่ผเู้ รียน เช่น การให้แรงเสริมทางบวก การให้เวลา
กับนักศึกษาในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เป็นต้น และครูผสู้ อน
ควรมีการใช้ทกั ษะการฟังอย่างตัง้ ใจ การแสดงความเข้าใจ
อย่างร่วมรู้สึก และการใช้เทคนิคการสื่อสารที่เอื้อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทด่ี ี ช่วยลดความเครียด และเพิม่ กระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการคำ�นึงถึงการให้งานมอบหมายทีเ่ หมาะ
สมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และความสามารถของ
ผูเ้ รียน
2.4 การสร้างระบบและเครือข่ายในการช่วยเหลือ
สนับสนุน โดยมีการจัดระบบและเครือข่ายการช่วยเหลือ
สนับสนุนทัง้ ในด้านการเรียน สังคม และพฤติกรรม มีการ
ค้นหานักศึกษาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มีการจัดบริการช่วยเหลือ
ทีเ่ หมาะสม เช่น มีการสอนวิธกี ารจัดการความเครียดและ
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ทักษะในการดูแลตนเอง มีการพบปะนักศึกษาเป็นระยะๆ
เพื่อประเมินและให้การช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดการ
กับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ มีการศึกษาเกีย่ วกับแหล่ง
ของความเครียด วิธีการสอน และวิธีการช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิผลในการลดความเครียด เช่น การฝึกเจริญสติ
เป็นต้น
สรุป

ความเครียดในนักศึกษาพยาบาลเป็นปัญหาสำ�คัญที่
ครูผ้สู อน ตลอดจนสถาบันการศึกษาควรตระหนักและ
ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับความเครียด แหล่งของความเครียด
และนำ�วิธกี ารต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผลในการลดความเครียด
เช่น การฝึกสมาธิ การฝึกเจริญสติ การฝึกโยคะ การเกร็ง
คลายกล้ามเนือ้ การสะท้อนกลับทางชีวภาพ เป็นต้น ไปใช้
ในการจัดการความเครียดของนักศึกษา รวมทั้งควรมี
การปรับรูปแบบและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีไม่ก่อ
ความเครียดให้กบั นักศึกษา เพือ่ ลดผลกระทบและส่งเสริม
ให้นกั ศึกษามีสขุ ภาวะทีด่ ที ง้ั ร่างกายและจิตใจ ตลอดระยะ
เวลาของการศึกษาการพยาบาล
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