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สาหตุของภาวะหมดไฟในการท�างาน
 ปัญหาจากการพกัผ่อนไม่เพยีงพอ มภีาระ
รับผิดชอบมากจนเกินไปทั้งในด้านของหน้าท่ี
การงานและครอบครัว 
....................................................................................
 ปัญหาจากการท�างานทีม่คีวามรบัผดิชอบ
สงู แต่ไม่สามารถตดัสินใจอะไรเองได้ มคีวามคบั
ข้องใจในสภาพการท�างานมาเป็นเวลานาน

....................................................................................
 ปัญหาจากการไม่ไดร้ับความยตุิธรรม เกดิ
ความไม่พึงพอใจกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูก
น้อง ต้องตกเป็นผู้ถูกกระท�า และต้องรับผิดชอบ

ในสิ่งที่ไม่อยากท�า 

 ปัญหาจากการยดึตดิความสมบรูณ์แบบ แต่
ไม่สามารถท�างานให้ได้ผลลัพธ์ทีด่ตีามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ อันเนื่องจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
....................................................................................
 ปัญหาจากการตกอยู่ในภาวะกดดันจาก
การท�างาน ความเครยีดสะสมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ด้านก�าลังคน เวลา และขอบเขตการท�างานที่
จ�ากดั ต้องท�างานอย่างเร่งรบี งานมปัีญหาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน
....................................................................................
 งานทีท่�าไมเ่หมาะกบัตนเอง หากงานท่ีท�า
ไม่เหมาะกับความสามารถและความสนใจของ
ตนเอง อาจท�าให้รู้สึกเครียดตลอดเวลาได้

ภาวะหมดไฟในการท�างาน (Burnout Syndrome) หรือจะเรียกให้สั้นกว่านั้นคือ เบื่องาน !!! เกิด

จากความเครยีดสะสมจากการท�างาน ขาดแรงจงูใจในการท�างาน หดหู ่ไม่มสีมาธกิบัการท�างาน 

ส่งผลต่อทัง้สภาพร่างกายและจติใจ ภาวะหมดไฟสามารถเกดิข้ึนได้กบัคนท�างานทกุคน คณุอาจ

จะก�าลังเผชิญภาวะหมดไฟอยู่ก็ได้

วิธีรับมือ ภาวะหมดไฟ
ในการท�างาน



 หากไม่อยากให้ตนเองต้องเกดิอาการ
หมดไฟ เรามีวิธีง่ายๆ ในการเลี่ยงภาวะ 
“หมดไฟ“ ดังนี ้

1. พักผ่อนให้เพียงพอ มีความส�าคัญยิ่งต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณ เมื่อไม่
สามารถข่มตาให้หลับได้สมองก็จะไม่สามรถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งผล
ให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แย่ลงด้วย 

2. ออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายส่งผลดีทั้ง
ต่อร่างกายและจิตใจ หากออกก�าลังกายเป็น
ประจ�าจะช่วยลดระดับความเครียดลงได้ ท�าให้
ความจ�าดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มความ Productive 
ให้กับตนเองด้วย

3. ลดความเครียดลง โดยการหากิจกรรมท�า
นอกเวลา ฟังเพลง ดหูนงั ออกก�าลงักาย ถ้าเป็น
ไปได้ลาพักร ้อนเป็นระยะเวลาสั่นๆ พราะ
ความเครียดน้ันนอกจากส่งผลต่ออารมณ์ยังส่ง
ผลต่อระบบความดันโลหิต อาจจะท�าให้ความ
ดันสูงขึ้นได้

4. ปรับทัศนคต ิภาวะความเครียดส่วนใหญ่เกิด
ขึน้จากตวัเราเอง หากจะแก้ก็ต้องแก้ทีต่วัเอง เรา
ต้องรู้จักปล่อยวาง ความเครียดจากการท�างาน
นัน้สามารถเกดิขึน้ได้กับทกุคน ความเครยีดจาก
งานให้วางลงแค่ในที่ท�างานไม่ควรพกเอาไป
เครียดต่อที่บ้าน

5. เปิดใจให้กับคนรอบข้าง อย่าลังเลท่ีจะ
ปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน พยายาม

ห ลี ก เ ล่ี ย ง กั บ คน ท่ี มี ค ว า ม คิ ด ใ น แ ง ่ ล บ  
ยอมรับความแตกต่างของคน และเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นที่อาจไม่ตรงกัน

6. หัดปฏิเสธ บางครั้งการท�างานไม่ว่าอาชีพใด
ก็ตาม อาจจ�าเป็นต้องพูดปฏิเสธบ้างหากมีงาน
ต่างๆ ประเดประดังเข้ามาพร้อมกันหมด ซึ่งสิ่ง
ส�าคัญคือการจัดล�าดับความส�าคัญของงานให้
เป็น โดยเลือกท�างานท่ีส�าคัญที่สุดหรือจ�าเป็น
ที่สุดก่อนเป็นล�าดับแรก

7. เข้าสังคม ควรหาเวลาเจอเพื่อนฝูงนอกที่
ท�างานบ้าง เพื่อเป็นการเติมเต็มอารมณ์ของคุณ 
เพราะการมสีงัคมแค่ทีท่�างาน และอทุศิตวัเองให้
กับการท�างานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีกิจกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องงานเลย จะท�าให้เกิด
ภาวะหมดไฟได้ง่ายๆ

Burnout Syndrome ไม่ใช่อาการร้ายแรงจนเกนิ
จะเยียวยา เพียงแต่เป็นอาการเบื่องาน หมดแรง
จูงใจ เราสามารถแก้ไขฟื้นฟูภาวะหมดไฟการ
ท�างานได้ด้วยตนเอง และพงึระลึกไว้เสมอว่า ใน
การท�างานทกุคนย่อมมคีวามเครยีด แตกต่างกัน
เราจะมีวิธีจัดการความเครียดน้ันให้หมดไปได้
อย่างไร เพ่ือไม่ให้ความเครียดนัน้มผีลกระทบต่อ
การท�างานและการใช้ชีวิตของเรา มองหาวิธีที่ดี
ที่สุด และเริ่มจัดระเบียบการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อไม่
ให้ภาวะ Burnout Syndrome เข้ามาเป็น
อุปสรรคในการท�างานและการด�าเนินชีวิตได้

ที่มา : https://www.sanook.com/health/22817/, https://omgthailand.net/burn-

out-syndrome/, https://www.thewafflesupply.com/ โรคหมดไฟในการท�างานของ

มนุษย์ท�างาน, https://www.paolohospital.com/บทความ-สุขภาพจิต/เครียดเกิน

ไป-ระวัง-BURNOUT-SYNDROME-ภาวะหมดไฟในการท�างาน



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

สิ่งส�ำคัญของชีวิต, นิ้วกลม

หนังสือที่รวมรวบเคล็ดวิชำกำรใช้ชีวิตจำกบุคคลที่เป็นแรงบันดำลใจและสอนควำมคิดดีๆ        

กำรถอดรหัสบทเรียนกำรใช้ชีวิต และกำรท�ำงำนที่เรียบง่ำย ทว่ำ.. ลึกซึ้ง อ่ำนแล้วคุณจะพบ

“ควำมเป็นไปได้ใหม่” และใช้ชีวิตอย่ำงมีพลัง และกว้ำงขวำงมำกกว่ำที่เคยขณะเดียวกันก็ยังมี

จิตใจที่สงบ ค้นพบแก่นแท้ว่ำ “สิ่งส�ำคัญของชีวิต” คืออะไร เมื่อตอบค�ำถำมน้ีกับตัวเองได้         

คุณย่อมพบควำมสุขที่แท้จริงในนิยำมของคุณเอง..



BOOK
สุขภำพดี อำยุ 100 ปี คุณก็
มีได้
โดย นพ.ตนพุล วริฬุหกำรญุ

คุณหมอจะพาคุณไปท�าความ
รู้จัก “เวชศาสตร์ชะลอวัย” และ
การฟื้นฟู ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร 
ศาสตร์น้ีช ่วยอะไรเราได้บ้าง 
พร้อมไขข้อข้องใจถึงวิธีการได้
มาซึ่ ง  “ชีวิตยืนยาวอย ่างมี
สุขภาพดี” และควรเริ่มต้นเมื่อไร 
มีองค์ประกอบใดที่ต้องค�านึงถึง 
ซึ่งท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นราย
ละเอียดท่ีอยู่รอบตัวเรา อยู่ใน
ชวีติประจ�าวนัของเราทกุคน และ
เราสามารถที่จะจัดการได้ด้วย
ตัวของเราเอง

The Disruptor

โดย รวิศ หำญอุตสำหะ

เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 รอบ
ตวัเราเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วและฉับพลัน โลกไม่เคย
หมุนช้าลง มีแต่จะหมุนเร็วขึ้น
ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่ “ปรับ
ตัวไม่ทัน” คนกลุ่มหนึ่งกลับมอง
เหน็โอกาส ใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดเรื่องราว 
แง่คิด และหลักวิธีปฎิบัติต่างๆ 
เพื่ อน� า ไปใช ้ ในการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลและ
องค์กรเพ่ือให้สามารถอยูร่อดใน
โลกของงานและธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน ในรูปแบบภาษาที่มีความ
กระชับ เข้าใจได้ง ่ายและยก
ตัวอย่างประสบการณ์จริง

กรุงเทพท่ีผมฝัน
โดย ศ.ดร. เก รียงศัก ด์ิ  
เจริญวงศ์ศักดิ์

หนังสือท่ีรวบรวมความคิด
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของ
เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่มาก
แห ่ งหนึ่ งของโลกนั่นก็คื อ
กรุงเทพฯ ความจริงการพูด
เรื่องปัญหาต่าง ๆ นั้นเป็น
ของง่าย แต่ ดร. เกรียงศักดิ์ 
ไม่ได้พูดถึงปัญหาเฉย ๆ แต่
ไ ด ้ เ สนอแนะแนวทางแก ้
ปัญหาด้วย แนวทางเหล่าน้ี
อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้หมด แต่ก็เป็นการกระตุ้น
ให้ผู ้อ ่านต้องคิดตาม และ 
บางคร้ังอาจจะคิดแย้ง ซึ่งใน
ทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ ดี
มากจริงๆ



BOOK
Sensation (พิศวงจิตใต้ส�ำนึก)

โดย Thalma Lobel
แปล วรรธนำ วงษ์ฉัตร

สิ่งกระตุ้นที่มองไม่เห็น ราย
รอบตัวเรา อาจเป็นสาเหตุที่
ท� า ให้ เ รานอนไม่หลับ  ท� า
ข้อสอบไม่ได้ หรือแม้กระทั่ง
การตกหลุมรั ก  การศึ กษา
ศาสตร์ ใหม่ของการกระตุ้น
จิตใต้ส�านึกจากการสัมผัสทาง
กายภาพ จะบอกให้รู ้ว่าความ
รู้สึกของเรามีอิทธิพลต่อเรา
อย่ างไร องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมที่ดู เหมือนไม่
น่าจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับ
สัมผัสทางกายภาพ สามารถมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของเรา
ได้ตลอดเวลา

ผจญภัยในควำมรัก

โดย   ประภำส ชลศรำนนท์

ความรกันยิามไม่ได้ แม้แต่ความรกั
ของคนเดยีวยงัแปรผนัเปลีย่นไป
ตามภาวะปัจจัยต่างๆ มากมาย 
“อาจพูดได้ว่าไม่มีสูตรส�าเร็จใน
การผจญภยัเหมอืนเกมผจญภยัใน
คอมพิวเตอร์ และแน่นอนไม่มี
เครือ่งมอืป้องกันอันตรายเหมอืน
การผจญภัยในสวนสนกุ มเีพียง
หวัใจดวงเดยีวของเราเท่านัน้ ท่ี
ต้องแขง็และอ่อนเพยีงพอ... แขง็
แรงต่อความถกูต้อง อ่อนโยนต่อ
ความสัมพันธ์” บทความท้ังส้ันๆ 
และยาวๆ ในเล่มนี ้หลากค�าถามที่
ตัง้แง่สงสยั หลายค�าตอบ ได้ชีใ้ห้
มองเห็นความน่ารัก แง่มุมท่ี
ชวนหวั อย่างลกึซึง้

SHERLOCK  HOLMES 

ชุด ปริศนำคดีสีเลือด

โดย เซอร์อำเธอร์ โคนนั ดอยล์ 

แปล วรำงคณำ ศิริวำนนท์

บ้านเลขท่ี 3 ลอรสิตนัการ์เดน 
ถนนบรกิซ์ตนั เป็นสถานทีเ่กดิ
เหต ุ มเีลือดกระจายเตม็ไปหมด
มนัไม่ใช่เลอืดของเหย่ือทีถ่กูฆ่า... 
ลักษณะศพ ไม่มีบาดแผลใดๆ
ไม่มสีิง่ใดถกูขโมย และไม่มหีลกั
ฐานว่าท�าไมชายผู้นัน้จึงถึงแก่
ความตาย บนผนังห้องด้านหน่ึง
มตีวัอกัษรสีแดงราวกบัเขยีนด้วย
เลือดอย่างหวดัๆ ไว้เพยีงค�าเดยีว 
เชอร์ล็อก โฮล์มส์จะหาทาง
คลีค่ลายปม ‘ปรศินาคดสีเีลอืด’  
เพือ่จับกมุฆาตกรทีท่�าให้เกดิเหตุ
ประหลาด อ�ามหติและสะเทอืน
ขวัญจนยากที่จะเข้าใจนี้ได้
อย่างไร
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