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เครยีดมากเทาไหรก็ทําลายสุขภาพมาก
เทานั้น รางกายสะสมไขมัน กลามเนื้อหดหาย
พละกําลังลดนอยถอยลง มีความเสี่ยงหวัใจวาย
และชัก รวมทั้งอีกสารพัดโรค บรรยายไมหมด
แตมันก็ไมหมดเทานั้น ในประเทศญี่ปุน ความ
เครียดจากการทํางานหนักเรียกวา “คาโรชิ”
(Karoshi) มีความหมายวา “ความตายจากการ
ทาํงานมากเกิน” (Death by Overwork) ซ่ึงสือ่ถงึ
ความตายอยางฉับพลันของลูกจางจากอาการ
หัวใจวายหรือโรคชักที่มีผลตอเนื่องจากความ
เครียดจากการทาํงาน

ญีปุ่นเพ่ิม “คาโรช ิ” เขาไปในบัญชสีาเหตุ
ที่ทําใหเสียชีวิตเม่ือป 1980 และต้ังแตนั้นมา
ไดมีการเฝาระวังอยางเขมงวดจนทําใหอัตรา
การตายลดลงจากกอนหนานั้น ทั้งนี้ ไมใชแค
โรคหัวใจและโรคชักเทานั้น คาโรชิยังไดชื่อวา
เปนสาเหตุใหเกิดการเจบ็ปวยที่รนุแรง นับรอย
ชนิด รวมถึงการพยายามฆาตัวตายและการ
ปวยทางจติอีกดวย

เก่ียวของกับความเครียดจากการทํางาน แต
ไมไดระบุวาความเครยีดเปนสาเหตุหลัก พูดอกี
อยางหนึ่ง คนอเมริกันรูวาการทํางานมากเกิน
ทาํใหตายได แตไมมีการศึกษาวิจยัจรงิจงัเหมือน
ในญีปุ่น อกีทัง้ไมมีการรายงานจาํนวนผูเสยีชวิีต
จากโรคเครียดมายืนยันเพ่ือพิสจูนเรือ่งนี้

ไมวาที่ไหนในโลก การตายจากความ
เครยีดจากการทํางานหนกัหรือทาํงานมากเกิน
มีอยูจริง เพียงแตวาจะมีการสืบคน ตรวจสอบ
และรายงานผลออกมาหรือไมเทานั้นเอง

ความเครียดจากการทํางานที่สงผลให
ลูกจางเสยีชีวิต รวมถงึความเครียดเกิดจากการ
ทํางานตอเนื่องนานเกินไป (เกินระยะเวลาที่
กําหนดเปนมาตรฐาน) ทํางานยากหรือหนัก
เกินไปจนเกิดภาวะเครียดหรือถูกกดดันดาน
จติใจหรอืเกิดความลาอยางอยางรนุแรงรางกาย

วิธีเอาชนะงานมากเกิน
ไมวาญีปุ่น สหรฐัอเมริกา หรือทีอ่ืน่ๆ ใน

โลก มีวัฒนธรรมการทาํงานคลายกันอยางหนึง่
คือ “นายจางไมยอมใหลูกจางทํางานนอย แต
จะพยายามใหลูกจางทํางานมากขึน้เร่ือยๆ”

นายจางไมวาที่ไหนในโลกมีแนวโนมจะ
เอาเปรียบลูกจาง โดยเฉพาะในเรื่องของระยะ
เวลาทาํงานในแตละวันและสภาพแวดลอมขณะ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงหากไมมีการบังคับใชกฎหมายฯ
สถานการณจะย่ิงเลวรายลงไป ลูกจางควรจะมี
ระยะเวลาการทาํงานในแตละวันทีเ่หมาะสมและ
ตองทํางานในสถานที่ปลอดภัย ไมมีผลกระทบ

เม่ือจํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมมากขึน้ รฐับาล
ญีปุ่นไดกดดันใหบรษิทัตางๆ มีการเปล่ียนแปลง
บรษิทัผลิตรถยนต “โตโยตา” จาํกัดการทํางาน
ลวงเวลาทีจ่ะทาํในแตละเดือนของลูกจาง ธนาคาร
มิตซูบิชิอนญุาตใหพนกังานกลับบานกอนเวลา
เลิกงาน 3 ชั่วโมงเพ่ือไปดูแลลูกๆ หรือญาติ
ผูใหญเพ่ือผอนคลายภาวะเครยีดดานครอบครวั

ที่นาสนใจก็คือ ญี่ปุนเปนประเภทเดียว
ในโลกที่จัดใหโรคเครียดจากการทํางานมาก
เกินหรือคาโรชิเปนสาเหตุทําใหลูกจางเสียชวิีต

ในสหรัฐอเมริกา มีผูเสียชีวิตจากโรคที่

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

มีขอเสนอแนะใหลูกจางรับผิดชอบชีวิต
ตัวเอง ลูกจางจะทาํงานหรอืไมอยูตัวเอง ลูกจาง
อยาตกเปนเหย่ือของนายจาง บรษิทั หรอืรฐับาล
ของตัวเอง ลูกจางตองคํานงึถงึสขุภาพของตัวเอง
กอนเรือ่งอืน่ ลูกจางสามารถปฏิเสธทีจ่ะไมทาํงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมายก็ได หากงานนัน้มีความเสีย่ง
ที่ตัวเองจะไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และแม
นายจางจดัสภาพแวดลอมการทาํงานทีป่ลอดภยั
ให ก็ขึ้นอยูกับวาลูกจางจะใชประโยชนนั้นได
หรอืไม อยางไรก็ตาม สวนใหญลูกจางไมอาจจะ
ปฏิเสธงานทีไ่ดรบัมอบหมายเพราะมีผลโดยตรง
กับสถานภาพของตัวเอง

ลูกจางทีไ่ดทาํงานในสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัยถือวาโชคดีและก็ควรจะควา
ประโยชนตรงนี้ไว แตหากวาลูกจางตองทาํงาน
ในสภาพแวดลอมทีอ่นัตราย ลูกจางก็ยังทาํอะไร
ไดมากกวาการปฏิเสธการทาํงาน งานอาจชาลง
ยุงยาก หรือไมเปนทีพ่อใจของนายจาง แตเปน
เรื่องที่หลีกเล่ียงไมไดหากลูกจางตองการจะมี
สุขภาพที่ดีและมีชีวิตรอดยืนยาว ลูกจางมีสิทธิ์
ปกปองตัวเองจากสภาวะการทํางานทีห่นักและ
ยาวนานดวยตัวของตัวเอง โดยพยามทําตัวเอง
ไมตกอยูในภาวะของความเครียดหรือความลา
เปนการตัวรอดจากสภาพจิตใจที่ถกูกดดันหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานนั้น

ตอไปนี้เปนขอแนะนํา 10 วิธีลดความ
เครียดจากการทํางานประจําวัน แตในโลกของ
ความเปนจริงอาจทําไมไดทั้งหมด แตหลายขอ
สามารถทําไดและจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
คุณ เลือกทาํในขอทีท่าํไดเพ่ือใหชวิีตการทาํงาน
ของคุณมีความสุขและสบายใจขึ้น

1. ทํางานตอเน่ืองไมเกิน 90 นาทีตอ
หน่ึงชวงเวลา จากการศึกษานกักีฬา นกัดนตร ีนกั
แสดง และนกัเลนหมากรกุ ดร. เค แอนเดอรสนั
(Dr. K. Anders Ericsson) แหงมหาวิทยาลัยรัฐ
ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา พบวา บุคคลเหลานีจ้ะ
แสดงสมรรถภาพขัน้สงูสดุของตัวเองออกมาในชวง
เวลาไมเกิน 90 นาท ีจากนัน้จะพัก พวกเขาเนน
การทํางานอยางเต็มที่ จากนั้นใหเวลารางกาย
ไดพักฟนและกลับคืนพละกําลังขึน้มาอกีครัง้ นกั
วิทยาศาสตรเชื่อวามนุษยสามารถทํางานไดดี
ทีส่ดุ 90 นาทตีอหนึง่ชวง และตองมีการหยุดพัก
เปนเวลาทีเ่หมาะสมกอนจะทาํงานในชวงตอไป
หากมีการทาํงานตอเนือ่งเกิน 90 นาท ีรางกาย
จะเหนื่อยและลา สภาวะจิตใจจะถูกกดดันแลว
เกิดความเครียดขึน้มา

2. พกัผอนดวยการออกกําลังกาย หลาย
คนคงทราบแลววาการออกกําลังชวยลดความ
เครียดได แตก็หายากมากทีจ่ะไดลงมือทาํอยาง
จริงๆจังๆ ดวยเหตุผลรอยแปดพันประการ แต
ไมวาจะมีอุปสรรคอะไร ขีดเสนใตไวเลยวา ถา
อยากใหสุขภาพดีและหางไกลความเครียด จง
ออกไปขางนอกแลวเคล่ือนไหวรางกาย ออก

กําลังอะไรก็ไดต้ังแตเดินไปจนถงึเลนกีฬาทีช่อบ
3. เมือ่เสร็จงานจงทิง้งานไปเลย มันจะ

เปนความผิดอยางมหันตหากคุณโตตอบอีเมล
ทัง้วันทัง้คืน เพราะนัน่จะทาํใหคุณเปนกังวลและ
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สะสมความเครียดขึ้นเรือ่ยๆ อยางไรเสีย อีเมล
ไมวาจะมาจากลูกคา นายจาง หรอืเพ่ือนรวมงาน
หากพูดเรื่องงาน มันก็คือการทํางาน ตอนเย็น
เลิกจากงานไมควรกลับไปเปดดู รอใหถงึวันใหม
กอนดีกวา ใหเวลากับตัวเองและคนที่สําคัญกับ
คุณดีกวาจะไปสนใจสิ่งที่อยูในกลองขอความ

นอกเหนือจากอีเมล เอกสาร และงาน
ทุกชนิด เม่ือหมดเวลาทํางานของวันแลว ตอง
ไมกลับไปทําอกี เพราะนัน่อาจทาํใหเกิดสภาวะ
การทาํงานมากเกิน เม่ือเสรจ็งานก็จงทิง้งานไป
ทําอยางอื่นหรือพักผอน วันรุงขึ้นคอยกลับมา
เริ่มทําใหม

เบาบางลง เพราะความเครียดสวนใหญเริ่มตน
จากความคิดทีส่บัสนอลหมานและไมเปนระบบ

6. การหายใจ ฟงดูเปนเรือ่งพ้ืนๆ แตไม
บอยนกัทีเ่ราจะมีโอกาสใชเวลาใหกับการหายใจ
อยางเต็มที่ ขาวดีก็คือ คุณจะทําเม่ือไหรก็ได
แมแตตอนนี้  วิธีทําก็คือ หลับตาลงแลวเพง
ความสนใจไปที่การหายใจ จากนั้นหายใจเขา
ทางจมูกนับ 1-3 แลวหายใจออกทางปาก นับ
1-5 ทําอยางนี้ 5 ครัง้ แลวดูวาคุณรูสึกอยางไร

7. ลุกออกจากโตะทํางานแลวออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน หลายคนอาจจะ

ทํางานติดพันจนกระทัง่ถงึเวลาอาหารกลางวัน
แลวรบัประทานทีโ่ตะทาํงาน นัน่ไมใชวิธกีารทีดี่
ในการลดความเครียดจากการทํางาน เพ่ือให
สบายใจและไดพักผอนหลังทาํงานมาครึง่วัน ให
นาํตัวเองพนไปจากบรรยากาศการทาํงานในชวง
เวลาอาหารกลางวัน ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
และรับประทานอาหารอรอยๆ ขางนอก

8. หาโอกาสงบีหลับสกันิด นกัวิจยัแหง
มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนียพบวา การงีบ
หลับเปนเวลา 60 นาทีจะชวยฟนความจําไดดี
เทากับการไดนอนหลับ 8 ชั่วโมง การงีบหลับ
เปนชวงเวลาสั้นๆ ประมาณ 20 นาที เปนผลดี
ตอสขุภาพอยางมาก ย่ิงไปกวานัน้ ผลการศึกษา
ยังระบุวา การงบีหลับบางวันจะชวยลดการเปน
โรคหวัใจได 12% หากมีโอกาสงบีหลับทกุวันจะ
ลดไดถงึ 37%

9. ไปเที่ยวใหบอยขึ้น เม่ืออยูระหวาง
การทองเที่ยวในวันหยุด จงเที่ยวอยางเดียว ทิ้ง
อเีมล โทรศัพท และการนาํเสนองานไวขางหลัง
อยาใหมายุงเก่ียว

10. เขานอนแตหัววัน จากการศึกษา
วิจัยพบวานกับาสเกตทีไ่ดนอนในเวลากลางคืน
ตอเนือ่ง 10 ชัว่โมง ความแมนยําในการยิงลูกวัน
รุงขึน้จะเพ่ิมขึน้ 9% สาํหรบัคนทาํงาน การนอน
หลับอยางเพียงพอนอกจากจะทาํใหประสทิธภิาพ
การทาํงานสงูขึน้แลวยังทาํใหสขุภาพจติดีขึน้ดวย
วิธีการทีจ่ะทําใหไดนอนหลับไดยาวนานถงึ 10
ชั่วโมงคือรีบเขานอนแตหัววัน

ขอแนะนําทั้ง 10 ขอ เปนการแกปญหา
ที่ตัวเอง เม่ือคุณไมสามารถปฏิเสธนายจางที่
มอบหมายงานทีท่าํในสภาพแวดลอมไมปลอดภยั
งานหนกั หรอืงานในระยะเวลานาน คุณตองทํา
ตัวใหพรอมกอนทํางานและคอยแกปญหาเปน
ระยะๆ ระหวางปฏิบัติงาน เพ่ือใหรอดพนจาก
ความเครยีด ความลา ซ่ึงอาจฆาคุณได...หากไม
อยากตายกอนเวลาอนัควร ตองหาวิธปีองกันไว
ต้ังแตตอนนี้

4. ทําสิ่งที่สรางสรรค (ทัง้ในเวลางาน
และนอกเวลางาน) มีการศึกษาวิจยัมากมายชี้
ใหเหน็วา การทาํในสิง่สรางสรรค เชน ฟงดนตรี
วาดรูป ถายรูป หรือเขียนหนังสือ สามารถลด
ความเครยีดได นอกจากนัน้ยังทาํใหชวิีตยืนยาว
และรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ รวมทั้งมีความ
ภาคภมิูใจ

5. ทาํสมาธ ิการทาํสมาธคืิอทาํจติใหวาง
อยูนิ่งๆ ปลอยจิตใหวางไมคิดถึงเรื่องใดๆ หรือ
เพงความคิดไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ไมทําใหจิต
วอกแวก วิธนีีจ้ะทาํใหความเครียดหมดไป หรือ
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ประเทศพัฒนาแลว ไมวาสหรัฐอเมริกา
ประชาคมยุโรป และญี่ปุน ปจจุบันพลเมืองได
เปล่ียนทัศนคติเก่ียวกับการทาํงานหนักกันแลว
สมัยกอนคนในประเทศเหลานี้พยายามทาํงาน
หนักและทําใหมากที่สุดเพ่ือพัฒนาตัวเองและ
สังคมสวนรวม โดยเห็นวาการทํางานหนักและ
ทาํงานมากเทาใดยอมเปนความภาคภูมิใจมาก

มากเกินคุมคากับชีวิตไหม” คําตอบที่ไดคือ
“ไมคุม” ลูกจางเสียสละใหนายจางหรือบริษัท
มากเกินไป บางครั้งถึงขั้นเอาชีวิตเขาแลก แต
บรษิทัใหอะไรตอบแทน อยางดีก็คําชมเล็กนอย
และขึ้นเงินเดือนไมมากมายนัก ดังนั้นลูกจาง
จึงมีแนวโนมจะปฏิเสธการทํางานที่มากเกินซ่ึง
นําพาตัวเองใหพบกับความเครียด ความลาจน
สุดจะทานทนกระทั่งไมมีทางออก ประกอบกับ

รัฐบาลในประเทศเหลานั้นเล็งเห็นวา การที่
บริษัทหรือโรงงานใหลูกจางทํางานมากเกินไป
จะโดยการบังคับหรอืจงูใจดวยวิธกีารใดๆ ทาํให
มีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจาง เปนเรื่องไม
เหมาะสมจงึใชวิถทีางกฎหมายควบคุมใหบรษิทั
หรอืโรงงานเหลานัน้ปฏิบัติตอลูกจางอยางถกูตอง
สถานการณจึงคอยๆ ดีขึ้น แตก็ไมไดหมดไป
เสยีทเีดียว ยังคงมีรายงานผูเสียชวิีตดวยสาเหตุ
ที่เก่ียวเนื่องกับการทํางานมากเกินอยูในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ซ่ึงรัฐบาล
ของเขาก็พยายามเขมงวดกวดขันกันตอไป

ในการปองกันภาวะเครยีดและลาจากการ
ทํางานมากเกิน ตัวลูกจางเองก็ตองหาหนทาง
จะทําใหตัวเองไมตกอยูในภาวะอันตรายจาก
อาการดังกลาว สําคัญที่สุดคือการปฏิเสธที่จะ
ทํางานตอเนื่องหลังเลิกงานปกติที่จะทําใหขาด
การพักผอน หรอืพยายามหาโอกาสทาํกิจกรรม
ใดๆ ก็ตามเพ่ือลดภาวะเครียดจากการทํางาน
แมสักเล็กนอยก็ยังดี เพราะความเครียดและ
ความลาหากไมขจดัออกไปมันจะเกิดการสะสม
เม่ือมีมากขึน้ก็จะสงผลตอสขุภาพทัง้ทางรางกาย
และจิตใจเม่ือนั้นก็อาจจะสายเกินแก...ความ

ขึ้นเทานั้น แตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา การทํางาน
หนกัและทํางานมากเกินทาํใหเกิดความเครยีด
และลา กระทัง่เกิดปญหาดานสขุภาพทัง้ทางกาย
และทางใจ คนงานเจบ็ปวยและตายไปกอนเวลา
อนัควร ในประเทศญีปุ่น คนทาํงานมากเกินจน
กลายเปนโรคจติและคิดฆาตัวเอง (ปจจบัุนยังมี
อยูบางประปราย) ในยุคหลังๆ ผูคนในประเทศ
พัฒนาแลวต้ังคําถามกับตัวเอง “การทํางาน

พยายามทัง้หมดทีท่าํมาจะสญูเปลา เม่ือเราเกิด
การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตไป

พึงตระหนักไวตลอดเวลา “ทุกวันน้ี เรา
ทํางานเพื่ออะไร หากไมใชเพื่อความสุขและ
ปลอดภัยในชีวิต ถาทํางานแลวมีความทุกข
และชีวิตตกอยูในอันตราย ก็ไมมเีหตผุลทีเ่รา
จะตองทนทําตอไป หรือหากจําเปนตองทําก็
ควรหาวิธเีอาตัวรอดใหได”

หายใจลกึ


