ความเครียด: หดหู่ใจ
จากคนอ้ วน
ความเครียด จะควบคุมและนาไปใช้ อย่ างไร?
สังคมทุกวันนี้มีความกดดันและปั ญหาต่าง ๆ มากมายจนบ่อยครั้งเราเกิดความเครี ยด บางครั้ง
ความเครี ยดก็เป็ นสิ่ งดีเพราะเป็ นพลังให้เกิดการผลิตที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามความเครี ยดจะมีประสิ ทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด เราจะสามารถควบคุมและนามันใช้อย่างไร นัน่ สาคัญกว่า
เมื่อความเครี ยดเกิดมาก ๆ ขึ้นจะก่อให้เกิดความหดหู่ ใจท้อแท้ หากถึงจุดนี้นบั ว่าเป็ นเรื่ อง
อันตรายมาก เพราะอาจจะทาลายชีวติ ทั้งชีวติ ของเราได้
กรุ ณาอ่านบทความต่อไปนี้ดว้ ยความตั้งใจ
เราทุกคนต้องเผชิญกับความเครี ยดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งอาจเกิดขึ้นเมื่อเราพลาดในการ
สอบ,ชีวติ รักล้มเหลว,ความโกรธเคืองกันในหน้าที่การงาน,การถูกข่มเหงเพราะเป็ นคริ สเตียน,สามีไปมี
ภรรยาน้อย, เรื่ องทะเลาะเบาะแว้งภายในบ้าน,ลูกก็ป่วย,รถก็เสี ย หรื อเงินไม่พอจะใช้จ่ายตามที่
ครอบครัวต้องการ ฯลฯ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถควบคุมปั ญญาต่าง ๆ ได้ สิ่ งเหล่านี้จะมารุ มเรา และมัน
จะก่อให้เกิดความเครี ยดอย่างแรงจนกลายเป็ นความหดหู่ ใจ และท้อแท้ หมดหวัง
เป็ นที่ทราบกันดีในทางจิตศาสตร์ วา่ ความเครี ยดสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจได้ ความหดหู่ใจ
หรื อมีความเครี ยดอย่างรุ นแรงนั้นยังเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ก่อให้เกิดโรคหื ดหอบ
ไขข้ออักเสบมี
บาดแผลในกระเพราะและโรคอื่น ๆ ตามมา แท้จริ งความหดหู่ใจหรื อความเครี ยดไม่ได้เป็ นสาเหตุหลัก
ทาให้ร่างกายของเราเจ็บป่ วย แต่มนั ไปบัน่ ทอนการทางานของอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ในร่ างกาย อาทิเช่น
ในกระเพราะอาหารน้ าย่อยจะออกมามากขึ้นหากว่าเรามีความเครี ยดหนัก
และจะมีกรดมากซึ่ งเป็ น
สาเหตุให้เกิดการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ กล้ามเนื้อในกระเพาะบีบรัดตัวและระบบการขับถ่ายก็เป็ นไป
อย่างเชื่องช้ายิง่ หากเป็ นอยูล่ กั ษณะนี้ติดต่อกันนานวันเข้าจะยิง่ เพิ่มความหงุดหงิดให้แก่เรา และนัน่ จะ
ก่อให้เกิดบาดแผลในการเพาะอาหารได้
สาหรับบางคน
ความเครี ยดทาให้เขาทานอาหารมากเกินไปรู ้สึกหิ วตลอดเวลาและหาก
รับประทานอาหารบ่อย ๆ ก็เป็ นสาเหตุของการมีน้ าหนักมากเกินไป และที่สาคัญการรับประทานอาหาร
อย่างไม่ค่อยเลือกชนิ ดของอาหาร
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จิตใจหดหู่เป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็ นตัวก่อปั ญหาให้แก่สามีและ
ภรรยาในเรื่ องเพศ ผูช้ านาญทางโรคจิตได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่าความหดหู่ และท้อแท้ใจจะทาลายบุคลิภาพที่
แจ่มใสให้กลับตรงกันข้าม และทาลายความสามารถอีกด้วย
ผูค้ นทุกวันนี้ โดยทัว่ ไปตอบสนองต่อความหดหู่และการท้อถอยใน 2 ลักษณะ คือ บ้างก็วงิ่ หนี
จากมัน บ้างก็ต่อสู ้กบั มันหากเราตัดสิ นใจที่จะเผชิ ญหน้าและต่อสู ้กบั ความหดหู่ใจนี้ ร่ างกายของเราจะ
ขับน้ าต่อมหรื อฮอร์ โมน เข้าไปในสายเลือด หัวใจจะเต้นเร็ วยิง่ ขึ้นเมื่อส่ วนประกอบของเลือดเปลี่ยน
ดังนั้นเมื่อเราได้รับบาดแผล หรื อบาดเจ็บ โลหิ ตจะเกาะกันเป็ นก้อน ๆ
หลายครั้งเราเองไม่สามารถหนีพน้ จากความท้อแท้ สิ้ นหวังและหดหู่ใจ เราได้แต่นงั่ ลงและกัด
ฟันตัวเอง สิ่ งนี้หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทาอันตรายแก่ร่างกายของเราได้ ทัว่ ไปเราจะผ่าน 2 ขั้นตอน
พื้นฐาน เมื่อเราอยูภ่ ายในความหดหู่ใจ ประการแรกคือ แสงอาการโต้ หรื อประการที่สอง เราจะปฏิบตั ิ
ตามหรื อไม่ เราจะเลือกวิธีใดที่จะปรับสถานการณ์ จะปล่อยให้ความหดหู่ใจ ความเครี ยดชนะเรา และ
ดึงเราให้ตกต่าแถมร่ างกายยังได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยสมองมีปัญหาและที่สาคัญทาให้เราดูแก่เกินวัน
อีกด้วย
มีการสารวจพบว่าพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศเป็ นพวกหนึ่งที่เป็ นแผลในกระเพราะ
อาหารเป็ นเปอร์ เซ็นต์สูง เพราะพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อผูโ้ ดยสารนับพัน ในวันหนึ่ง ๆ (ในจานวน
111 คนนั้นมีถึง 86 คน ที่เป็ นโรคดังกล่าว

เราจะควบคุมหรือจากัด ความเครียดของเราอย่ างไรดี?
1. ศึกษาดูวา่ ความเครี ยดมันทาอะไรกับเราบ้าง มันทาลายสุ ขภาพและทาให้เราดูแก่เกินวัย
อย่างไร?
2. หาให้พบว่าความเครี ยดของเรามีขีดจากัดมากน้อยเพียงใด?
3. ประเมินผลตัวเอง เราไม่สามารถหนีจากปั ญหาได้ในชัว่ ชีวติ นี้ ต้องเรี ยนรู ้ที่จะควบคุมปั ญหา
ที่เกิดขึ้น,เรี ยนรู ้จกั การเปลี่ยนแปลงหากจาเป็ น, หาให้พบว่าอะไร คือสิ่ งสาคัญที่สุดอย่างแท้จริ ง
4. ยอมรับส่ วนที่เราเองต้องรับผดชอบต่อสุ ขภาพ อย่าบ่นต่อพระเจ้า
5. สุ ดท้ายคือ วางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจ อย่าพึ่งในความเข้าใจของตัวเอง แต่พ่ งึ วิถีทางของพระ
เจ้า ยอมรับพระองค์ แล้วพระองค์จะนาทางเรา (สุ ภาษิต 3:5-6)
6. อย่าแก้เผ็ด หรื อเครี ยดแค้น พระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราแก้แค้นใคร ใครก็ตามที่เป็ นสาเหตุให้
เราได้รับความคับแค้นใจ, หดหู่ใจ นัน่ เป็ นเพียงการทาร้ายสุ ขภาพเท่านั้นเอง
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7. อย่ากระวนกระวายใจ,การกังวลใจเกี่ยวกับปั ญหาของเราไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างใด,อธิ ษฐาน
และแสวงหาพระเจ้า,สรรเสริ ญพระเจ้า พระองค์มีคาตอบที่ดีที่สุดและท้ายที่คือจงยินดีในพระเจ้า เพราะ
ความยินดีในพระเจ้าเป็ นกาลังของเรา
การพยายามชิงดีชิงเด่นกันนั้น เป็ นการเช่นสาปสาหรับโลกทุกวันนี้ เราเห็นได้ในโรงเรี ยน,การ
กีฬา การสอนแข่งขัน,ธุ รกิจ,การเมือง หรื อบางครั้งท่ามกลางคริ สเตียนด้วย พระเจ้าไม่สนพระทัยในการ
นี้ของเรา การชิงดีชิงเด่นเหล่านี้นอกจากจะขโมยเวลากาลังความสามารถและสุ ขภาพที่ดีของท่าน ท่าน
จาต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ช่วยโดยเร็ วพลัน

แบบสอบถาม
โปรดตอบคาถามต่อไปนี้ (ใช่,ไม่ใช่)
1. ท่านเคยเกิดความเครี ยดบ้างไหม?
2. ความเครี ยดได้สร้างความเบื่อหน่ายแก่ท่านบ่อยหรื อไม่?
3. มีความเครี ยดในหน้าที่การงานหรื อไม่?
4. มีความเครี ยดภายในบ้านหรื อไม่?
5. ท่านมักจะโมโหไหมเมื่อเกิดความเครี ยดขึ้น?
6. ท่านเป็ นความดันโลหิ ตสู งหรื อไม่?
7. ท่านมีบาดแผลหรื อไม่?
8. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องหัวใจหรื อไม่?
หากท่านตอบว่า “ใช่” ในคาถามข้อ 1,2,5,6 และ 8 ...ท่านกาลังมีปัญหาเกี่ยวกับ “ความเครี ยด”
อย่างร้ายแรง

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-สิ งหาคม 1998, หน้า 49-50.
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