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Source: 10 Proven Ways to Reduce Stress at Work (And Why Overwork could be Killing You), https://jamesclear.com/working-hard

ญีป่ นุ เพิม่ “คาโรชิ” เขาไปในบัญชีสาเหตุ
ที่ทําใหเสียชีวิตเมื่อป 1980 และตั้งแตนั้นมา
ไดมีการเฝ าระวั งอยางเขมงวดจนทําให อัตรา
การตายลดลงจากกอนหนานั้น ทั้งนี้ ไมใชแค
โรคหัวใจและโรคชักเทานั้น คาโรชิยังไดชื่อวา
เปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยที่รนุ แรง นับรอย
ชนิ ด รวมถึ งการพยายามฆาตั วตายและการ
ปวยทางจิตอีกดวย

เครียดมากเทาไหรกท็ ําลายสุขภาพมาก
เทานั้น รางกายสะสมไขมัน กลามเนื้อหดหาย
พละกําลังลดนอยถอยลง มีความเสี่ยงหัวใจวาย
และชัก รวมทั้งอีกสารพัดโรค บรรยายไมหมด
แตมันก็ไมหมดเทานั้น ในประเทศญี่ปุน ความ
เครียดจากการทํางานหนักเรียกวา “คาโรชิ”
(Karoshi) มีความหมายวา “ความตายจากการ
ทํางานมากเกิน” (Death by Overwork) ซึง่ สือ่ ถึง
ความตายอยางฉับพลันของลูกจางจากอาการ
หัวใจวายหรือโรคชักที่มีผลตอเนื่องจากความ
เครียดจากการทํางาน

เมือ่ จํานวนผูเ สียชีวติ เพิม่ มากขึน้ รัฐบาล
ญีป่ นุ ไดกดดันใหบริษทั ตางๆ มีการเปลีย่ นแปลง
บริษทั ผลิตรถยนต “โตโยตา” จํากัดการทํางาน
ลวงเวลาทีจ่ ะทําในแตละเดือนของลูกจาง ธนาคาร
มิตซูบิชิอนุญาตใหพนักงานกลับบานกอนเวลา
เลิกงาน 3 ชั่ วโมงเพื่อไปดูแลลูกๆ หรือญาติ
ผูใ หญเพือ่ ผอนคลายภาวะเครียดดานครอบครัว
ที่นาสนใจก็คือ ญี่ปุนเปนประเภทเดียว
ในโลกที่ จัดใหโรคเครียดจากการทํางานมาก
เกินหรือคาโรชิเปนสาเหตุทําใหลูกจางเสียชีวิต
ในสหรัฐอเมริกา มีผูเสียชีวิตจากโรคที่

เกี่ ยวของกับความเครี ยดจากการทํางาน แต
ไมไดระบุวา ความเครียดเปนสาเหตุหลัก พูดอีก
อยางหนึ่ง คนอเมริกันรูวาการทํางานมากเกิน
ทําใหตายได แตไมมกี ารศึกษาวิจยั จริงจังเหมือน
ในญีป่ นุ อีกทัง้ ไมมกี ารรายงานจํานวนผูเ สียชีวติ
จากโรคเครียดมายืนยันเพื่อพิสจู นเรือ่ งนี้
ไมว าที่ ไหนในโลก การตายจากความ
เครียดจากการทํางานหนักหรือทํางานมากเกิน
มีอยูจริง เพียงแตวาจะมีการสืบคน ตรวจสอบ
และรายงานผลออกมาหรือไมเทานั้นเอง
ความเครียดจากการทํางานที่ส งผลให
ลูกจางเสียชีวติ รวมถึงความเครียดเกิดจากการ
ทํางานตอเนื่องนานเกินไป (เกินระยะเวลาที่
กําหนดเปนมาตรฐาน) ทํางานยากหรือหนัก
เกินไปจนเกิดภาวะเครี ยดหรือถูกกดดันดาน
จิตใจหรือเกิดความลาอยางอยางรุนแรงรางกาย
วิธีเอาชนะงานมากเกิน
ไมวา ญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา หรือทีอ่ นื่ ๆ ใน
โลก มีวัฒนธรรมการทํางานคลายกันอยางหนึง่
คือ “นายจางไมยอมใหลูกจางทํางานนอย แต
จะพยายามใหลกู จางทํางานมากขึน้ เรือ่ ยๆ”
นายจางไมวาที่ไหนในโลกมีแนวโนมจะ
เอาเปรียบลูกจาง โดยเฉพาะในเรื่องของระยะ
เวลาทํางานในแตละวันและสภาพแวดลอมขณะ
ปฏิบัติงาน ซึ่งหากไมมีการบังคับใชกฎหมายฯ
สถานการณจะยิ่งเลวรายลงไป ลูกจางควรจะมี
ระยะเวลาการทํางานในแตละวันทีเ่ หมาะสมและ
ตองทํางานในสถานที่ปลอดภัย ไมมีผลกระทบ
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ต อชี วิตและสุขภาพ แตจะมี ลูกจ างสั กกี่ คนที่
โชคดีไดนายจางดี แมในประเทศที่พัฒนาแลว
มีขอเสนอแนะใหลูกจางรับผิดชอบชีวิต
ตัวเอง ลูกจางจะทํางานหรือไมอยูต วั เอง ลูกจาง
อยาตกเปนเหยือ่ ของนายจาง บริษทั หรือรัฐบาล
ของตัวเอง ลูกจางตองคํานึงถึงสุขภาพของตัวเอง
กอนเรือ่ งอืน่ ลูกจางสามารถปฏิเสธทีจ่ ะไมทาํ งาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมายก็ได หากงานนัน้ มีความเสีย่ ง
ที่ตัวเองจะไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และแม
นายจางจัดสภาพแวดลอมการทํางานทีป่ ลอดภัย
ให ก็ขึ้นอยูกับวาลูกจางจะใชประโยชนนั้ นได
หรือไม อยางไรก็ตาม สวนใหญลกู จางไมอาจจะ
ปฏิเสธงานทีไ่ ดรบั มอบหมายเพราะมีผลโดยตรง
กับสถานภาพของตัวเอง
ลูกจางทีไ่ ดทาํ งานในสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัยถือวาโชคดีและก็ควรจะควา
ประโยชนตรงนี้ไว แตหากวาลูกจางตองทํางาน
ในสภาพแวดลอมทีอ่ นั ตราย ลูกจางก็ยงั ทําอะไร
ไดมากกวาการปฏิเสธการทํางาน งานอาจชาลง
ยุงยาก หรือไมเปนทีพ่ อใจของนายจาง แตเปน
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดหากลูกจางตองการจะมี
สุขภาพที่ดีและมีชีวิตรอดยืนยาว ลูกจางมีสิทธิ์
ปกปองตัวเองจากสภาวะการทํางานทีห่ นักและ
ยาวนานดวยตัวของตัวเอง โดยพยามทําตัวเอง
ไมตกอยูในภาวะของความเครียดหรือความลา
เปนการตัวรอดจากสภาพจิตใจที่ถกู กดดันหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานนั้น
ตอไปนี้เปนขอแนะนํา 10 วิธีลดความ
เครียดจากการทํางานประจําวัน แตในโลกของ
ความเปนจริงอาจทําไมไดทั้งหมด แตหลายขอ
สามารถทําไดและจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
คุณ เลือกทําในขอทีท่ าํ ไดเพือ่ ใหชวี ติ การทํางาน
ของคุณมีความสุขและสบายใจขึ้น

2. พักผอนดวยการออกกําลังกาย หลาย
คนคงทราบแลววาการออกกําลังชวยลดความ
เครียดได แตก็หายากมากทีจ่ ะไดลงมือทําอยาง
จริงๆจังๆ ดวยเหตุผลรอยแปดพันประการ แต
ไมวาจะมีอุปสรรคอะไร ขีดเสนใตไวเลยวา ถา
อยากใหสุขภาพดีและหางไกลความเครียด จง
ออกไปขางนอกแลวเคลื่ อนไหวรางกาย ออก

1. ทํางานตอเนื่องไมเกิน 90 นาทีตอ
หนึง่ ชวงเวลา จากการศึกษานักกีฬา นักดนตรี นัก
แสดง และนักเลนหมากรุก ดร. เค แอนเดอรสนั
(Dr. K. Anders Ericsson) แหงมหาวิทยาลัยรัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบวา บุคคลเหลานีจ้ ะ
แสดงสมรรถภาพขัน้ สูงสุดของตัวเองออกมาในชวง
เวลาไมเกิน 90 นาที จากนัน้ จะพัก พวกเขาเนน
การทํางานอยางเต็มที่ จากนั้นใหเวลารางกาย
ไดพกั ฟน และกลับคืนพละกําลังขึน้ มาอีกครัง้ นัก
วิทยาศาสตรเชื่อวามนุษยสามารถทํางานไดดี
ทีส่ ดุ 90 นาทีตอ หนึง่ ชวง และตองมีการหยุดพัก
เปนเวลาทีเ่ หมาะสมกอนจะทํางานในชวงตอไป กําลังอะไรก็ไดตงั้ แตเดินไปจนถึงเลนกีฬาทีช่ อบ
หากมีการทํางานตอเนือ่ งเกิน 90 นาที รางกาย
3. เมือ่ เสร็จงานจงทิง้ งานไปเลย มันจะ
จะเหนื่อยและลา สภาวะจิตใจจะถูกกดดันแลว เปนความผิดอยางมหันตหากคุณโตตอบอีเมล
เกิดความเครียดขึน้ มา
ทัง้ วันทัง้ คืน เพราะนัน่ จะทําใหคณ
ุ เปนกังวลและ
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สะสมความเครียดขึ้นเรือ่ ยๆ อยางไรเสีย อีเมล
ไมวา จะมาจากลูกคา นายจาง หรือเพือ่ นรวมงาน
หากพูดเรื่องงาน มันก็คือการทํางาน ตอนเย็น
เลิกจากงานไมควรกลับไปเปดดู รอใหถงึ วันใหม
กอนดีกวา ใหเวลากับตัวเองและคนที่สําคัญกับ
คุณดีกวาจะไปสนใจสิ่งที่อยูใ นกลองขอความ
นอกเหนือจากอีเมล เอกสาร และงาน
ทุกชนิด เมื่อหมดเวลาทํางานของวันแลว ตอง
ไมกลับไปทําอีก เพราะนัน่ อาจทําใหเกิดสภาวะ
การทํางานมากเกิน เมือ่ เสร็จงานก็จงทิง้ งานไป
ทําอยางอื่นหรือพักผอน วันรุงขึ้นคอยกลับมา
เริ่ มทําใหม

4. ทําสิ่งที่สรางสรรค (ทัง้ ในเวลางาน
และนอกเวลางาน) มีการศึกษาวิจยั มากมายชี้
ใหเห็นวา การทําในสิง่ สรางสรรค เชน ฟงดนตรี
วาดรูป ถายรูป หรือเขียนหนังสือ สามารถลด
ความเครียดได นอกจากนัน้ ยังทําใหชวี ติ ยืนยาว
และรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจ
5. ทําสมาธิ การทําสมาธิคอื ทําจิตใหวา ง
อยูนิ่งๆ ปลอยจิตใหวางไมคิดถึงเรื่องใดๆ หรือ
เพงความคิ ดไปที่ สิ่ งหนึ่งสิ่ งเดียว ไมทําใหจิต
วอกแวก วิธนี จี้ ะทําใหความเครียดหมดไป หรือ

เบาบางลง เพราะความเครียดสวนใหญเริ่มตน
จากความคิดทีส่ บั สนอลหมานและไมเปนระบบ
6. การหายใจ ฟงดูเปนเรือ่ งพื้นๆ แตไม
บอยนักทีเ่ ราจะมีโอกาสใชเวลาใหกบั การหายใจ
อยางเต็มที่ ขาวดีก็คือ คุณจะทําเมื่อไหรก็ได
แม แต ตอนนี้ วิ ธี ทําก็คื อ หลั บตาลงแล วเพ ง
ความสนใจไปที่การหายใจ จากนั้นหายใจเขา
ทางจมูกนับ 1-3 แลวหายใจออกทางปาก นับ
1-5 ทําอยางนี้ 5 ครัง้ แลวดูวาคุณรูส ึกอยางไร
7. ลุกออกจากโตะทํางานแลวออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน หลายคนอาจจะ

ทํางานติดพันจนกระทัง่ ถึงเวลาอาหารกลางวัน
แลวรับประทานทีโ่ ตะทํางาน นัน่ ไมใชวธิ กี ารทีด่ ี
ในการลดความเครียดจากการทํางาน เพื่อให
สบายใจและไดพกั ผอนหลังทํางานมาครึง่ วัน ให
นําตัวเองพนไปจากบรรยากาศการทํางานในชวง
เวลาอาหารกลางวัน ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
และรับประทานอาหารอรอยๆ ขางนอก
8. หาโอกาสงีบหลับสักนิด นักวิจยั แหง
มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนียพบวา การงีบ
หลับเปนเวลา 60 นาทีจะชวยฟนความจําไดดี
เทากับการไดนอนหลับ 8 ชั่วโมง การงีบหลับ
เปนชวงเวลาสั้นๆ ประมาณ 20 นาที เปนผลดี
ตอสุขภาพอยางมาก ยิง่ ไปกวานัน้ ผลการศึกษา
ยังระบุวา การงีบหลับบางวันจะชวยลดการเปน
โรคหัวใจได 12% หากมีโอกาสงีบหลับทุกวันจะ
ลดไดถงึ 37%
9. ไปเที่ยวใหบอยขึ้น เมื่ออยูระหวาง
การทองเที่ยวในวันหยุด จงเที่ยวอยางเดียว ทิ้ง
อีเมล โทรศัพท และการนําเสนองานไวขางหลัง
อยาใหมายุงเกี่ยว
10. เขานอนแตหัววัน จากการศึกษา
วิจัยพบวานักบาสเกตทีไ่ ดนอนในเวลากลางคืน
ตอเนือ่ ง 10 ชัว่ โมง ความแมนยําในการยิงลูกวัน
รุง ขึน้ จะเพิม่ ขึน้ 9% สําหรับคนทํางาน การนอน
หลับอยางเพียงพอนอกจากจะทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานสูงขึน้ แลวยังทําใหสขุ ภาพจิตดีขนึ้ ดวย
วิธีการทีจ่ ะทําใหไดนอนหลับไดยาวนานถึง 10
ชั่วโมงคือรีบเขานอนแตหัววัน
ขอแนะนําทั้ง 10 ขอ เปนการแกปญหา
ที่ตัวเอง เมื่อคุณไมสามารถปฏิเสธนายจางที่
มอบหมายงานทีท่ าํ ในสภาพแวดลอมไมปลอดภัย
งานหนัก หรืองานในระยะเวลานาน คุณตองทํา
ตัวใหพรอมกอนทํางานและคอยแกปญหาเปน
ระยะๆ ระหวางปฏิบัติงาน เพื่อใหรอดพนจาก
ความเครียด ความลา ซึง่ อาจฆาคุณได...หากไม
อยากตายกอนเวลาอันควร ตองหาวิธปี อ งกันไว
ตัง้ แตตอนนี้
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รัฐบาลในประเทศเหล านั้ นเล็งเห็นวา การที่
บริษัทหรือโรงงานใหลกู จางทํางานมากเกินไป
จะโดยการบังคับหรือจูงใจดวยวิธกี ารใดๆ ทําให
มีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจาง เปนเรื่องไม
เหมาะสมจึงใชวถิ ที างกฎหมายควบคุมใหบริษทั
หรือโรงงานเหลานัน้ ปฏิบตั ติ อ ลูกจางอยางถูกตอง
สถานการณจึงคอยๆ ดีขึ้น แตก็ไมไดหมดไป
เสียทีเดียว ยังคงมีรายงานผูเสียชีวิตดวยสาเหตุ
ที่เกีย่ วเนื่องกับการทํางานมากเกินอยูใ นหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ซึ่งรัฐบาล
ของเขาก็พยายามเขมงวดกวดขันกันตอไป
ในการปองกันภาวะเครียดและลาจากการ
ทํางานมากเกิน ตัวลูกจางเองก็ตองหาหนทาง
จะทําให ตัวเองไม ตกอยู ในภาวะอันตรายจาก
อาการดังกลาว สําคัญที่สุดคือการปฏิเสธที่จะ
ทํางานตอเนื่องหลังเลิกงานปกติที่จะทําใหขาด
การพักผอน หรือพยายามหาโอกาสทํากิจกรรม
ใดๆ ก็ตามเพื่อลดภาวะเครียดจากการทํางาน
แมสักเล็ กน อยก็ยังดี เพราะความเครียดและ
ความลาหากไมขจัดออกไปมันจะเกิดการสะสม
เมือ่ มีมากขึน้ ก็จะสงผลตอสุขภาพทัง้ ทางรางกาย
และจิ ตใจเมื่ อนั้ นก็อาจจะสายเกิ นแก...ความ

ประเทศพัฒนาแลว ไมวาสหรัฐอเมริกา
ประชาคมยุโรป และญี่ปุน ปจจุบันพลเมืองได
เปลี่ยนทัศนคติเกีย่ วกับการทํางานหนักกันแลว
สมัยกอนคนในประเทศเหลานี้พยายามทํางาน
หนักและทําใหมากที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองและ
สังคมสวนรวม โดยเห็นวาการทํางานหนักและ
ทํางานมากเทาใดยอมเปนความภาคภูมใิ จมาก
หายใจลึก

ขึ้นเทานั้น แตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา การทํางาน
หนักและทํางานมากเกินทําใหเกิดความเครียด
และลา กระทัง่ เกิดปญหาดานสุขภาพทัง้ ทางกาย
และทางใจ คนงานเจ็บปวยและตายไปกอนเวลา
อันควร ในประเทศญีป่ นุ คนทํางานมากเกินจน
กลายเปนโรคจิตและคิดฆาตัวเอง (ปจจุบันยังมี
อยูบ า งประปราย) ในยุคหลังๆ ผูค นในประเทศ
พัฒนาแล วตั้ งคําถามกับตัวเอง “การทํางาน

มากเกินคุมคากับชีวิตไหม” คําตอบที่ไดคือ
“ไมคุม” ลูกจางเสียสละใหนายจางหรือบริษัท
มากเกินไป บางครั้งถึงขั้นเอาชีวิตเขาแลก แต
บริษทั ใหอะไรตอบแทน อยางดีกค็ ําชมเล็กนอย
และขึ้นเงินเดือนไมมากมายนัก ดังนั้นลูกจาง
จึงมีแนวโนมจะปฏิเสธการทํางานที่มากเกินซึง่
นําพาตัวเองใหพบกับความเครียด ความลาจน
สุดจะทานทนกระทั่งไมมีทางออก ประกอบกับ

พยายามทัง้ หมดทีท่ าํ มาจะสูญเปลา เมือ่ เราเกิด
การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตไป
พึงตระหนักไวตลอดเวลา “ทุกวันนี้ เรา
ทํางานเพื่ออะไร หากไมใชเพื่อความสุขและ
ปลอดภัยในชีวิต ถาทํางานแลวมีความทุกข
และชีวติ ตกอยูใ นอันตราย ก็ไมมเี หตุผลทีเ่ รา
จะตองทนทําตอไป หรือหากจําเปนตองทําก็
ควรหาวิธเี อาตัวรอดใหได”
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