




 
 
 
 
 

วิธีการจัดการความเครียดเกี่ยวกับการทํางานออฟฟศ 

นางสาวขวัญใจ แวนใหญ 
                ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

วัยทํางาน เปนกลุมที่เกิดความเครียดไดสูง จากขอมูลสายดวนสุขภาพจิต 1323 ที่ใหบริการ                          
ปรึกษาปญหาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ในรอบ 3 ป ตั้งแต พ.ศ. 2558 - 2560 พบวาผูใชบริการมากที่สุด                      
คือ กลุมวัยทํางาน อายุ 22 - 59 ป จํานวน 105,967 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62 ของผูใชบริการท้ังหมด 
169,728 ครั้ง อันดับ 1 รอยละ 36 คือเรื่องการกินยารักษาอาการปวยทางจิตใจ อันดับ 2 รอยละ 28 
คือความเครียดหรือวิตกกังวล เชน กังวลเก่ียวกับอนาคต เรื่องคนอ่ืน เรื่องท่ัวๆ ไป อันดับ 3 รอยละ 10  
เรื่องปญหาสารเสพติด ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับวัยอ่ืน ขณะนี้มี 38 ลานกวาคนท่ัวประเทศ               
ประมาณรอยละ 70 อยู ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเหลืออยู ในภาคเกษตรกรรม วัยทํางานนี้  เปนกลุมเสี่ยง             
เกิดความเครียด ท้ังจากการทํางาน ครอบครัว เศรษฐกิจ ซ่ึงเปนตนตอสําคัญทําใหเกิดการเจ็บปวยโรค       
ทางกาย เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ปญหาติดสุรา และใชสารเสพติด รวมท้ังการใชความรุนแรง          
ในครอบครัว ประชาชนวัยทํางานเปนทร ัพยากรบุคคลที ่ม ีความสําคัญและ เปน กําล ังหล ัก ในการ              
พัฒนาประเทศ  เปนผู ที ่ร ับภาระดูแลทั้งตนเองและครอบครัว  เ มื ่อ เผชิญกับความเปลี ่ยนแปลง              
ของสถานการณเศรษฐกิจ สังคม จะทําใหเกิดความเครียดไดงาย ซึ่งสงผลตอปญหาสุขภาพตามมา 
รวมทั้งทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ผลวิจัยยืนยันวาคนทํางานท่ีมีความสุขจะเพ่ิมผลผลิตมากกวา
คนทํางานท่ีไม มีความสุขถึงรอยละ 20  พฤติกรรมความเครียดมีผลกระทบตอสุขภาพโดยตรง       
ทั้งรางกายและจิตใจ ทุกครั้งที่เครียดระดับฮอรโมนภูมิคุมกันและระบบประสาทอัตโนมัติจะทํางาน
แปรปรวน รางกายทํางานไมประสานสอดคลอง การเปลี่ยนแปลงหลายอยางในระบบ เชน ตอมเหง่ือ                  
ทํางานมากขึ้น ไตขับ ของเสียนอยลง ของเสียคั่งในรางกาย หัวใจเตนเร็วและแรง เสนเลือดในทอง
และผิวหนังหดตัว อาหารไมยอย ภูมิคุมกันลดลง เปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ ตามมา ความสุข
ในการดําเนินชีวิตประจําวันลดลงไปดวย ในการปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข กลุมสงเสริม
การใชกฎหมาย ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริม ใหคําแนะนําในการ
ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ีบางทาน อาจมาปฏิบัติงานไมตรงสายตามท่ีเรียนมา เพราะไมไดจบมาทางดานกฎหมาย
โดยตรง อาจทําใหเกิดความเครียดในการทํางาน ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพจิตและสุขภาพทางกาย  

เทคนิคการสรางสุข การคลายเครียด สามารถสรางความสุขงายๆ รายวันใหแกตนเองในการทํางาน        
มีขอแนะนํา 10 ประการดังนี้  

1. ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ชื่นชมขอดีของตนเองและผูอ่ืน พรอมเริ่มตนวันใหมดวย
ความสุข 

2. มีอารมณขันและสงยิ้มใหกันอยูเสมอ  
3. กลาวคําขอบคุณใหเปนนิสัย และขอโทษเม่ือทําผิด 
4. ตั้งเปาหมายถึงสิ่งท่ีจะทําใหชีวิตมีความสุข และลงมือทําใหสําเร็จ 

 5. หยุดคิดเล็กคิดนอย ยอมรับขอบกพรองของผูอ่ืน  
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 6. จัดสรรเวลาใหสมดุล ตามหลัก 8-8-8 คือทํางาน 8 ชั่วโมง เวลาท่ีเหลืออีก 2 สวนคือการนอนหลับ               
และใหเวลากับครอบครัว  
 7. ใสใจสุขภาพ ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 - 5 วัน         
ชวยคลายความเครียด นอนหลับดีข้ึน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด 

  8. ออฟไลนออกจากโลกโซเชียล แลวหันมาพูดคุย ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับคนใกลชิดและคนรอบขาง  
 9. ทํางานอดิเรกท่ีชอบหรือทดลองทําอะไรใหมๆ 
 10. ยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต พอใจในสิ่งท่ีตัวเองมี  

4 วิธี สุขภาพจิตดีท้ังองคกร  
๑. ปองกันปญหาสุขภาพจิต ดูแลใสใจบุคลากรเพ่ือปองกันปญหาสุขภาพจิต เชน วิตกกังวล             

ตื่นตระหนก เครียด ดวยการสังเกต พูดคุย ซักถาม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
๒. บริหารจัดการงาน เพ่ือลดความเครียด และเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชระบบจับคู           

กันทํางาน กระจายงาน ใชตารางงานท่ียืดหยุน สนับสนุนใหมีชวงเวลาพัก เนนการสื่อสารท่ีทัน
เหตุการณถูกตอง และมีคุณภาพ 

๓. กําหนดแนวทางชวยเหลือดานสุขภาพจิต มีบริการดานสุขภาพแกบุคลากรในองคกร เชน สายดวน
ใหคําปรึกษา มีบุคลากรและสถานท่ีใหคําปรึกษา โดยอํานวยความสะดวกตางๆ และไมถือเปนวันลา 
เพ่ือใหไดรับบริการและการชวยเหลือดานสุขภาพจิต     

๔. สนับสนุนความรู ใหความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจแกบุคลากรสามารถดูแลตนเองและผูอ่ืนได  

วิธีการเสริมสรางความสุขในการทํางาน โดยมีขอแนะนําใหปฏิบัติ 5 ประการดังนี้  
   1. เตรียมตัวใหพรอมกอนไปทํางานแตละวัน เชน นอนใหพอ ทานม้ือเชาใหอ่ิม และบอกตัวเอง      
ทุกครั้งวา “ฉันพรอมแลวท่ีจะทํางาน”       
   2. ผูกมิตรกับเพ่ือนรวมงานดวยการใจกวาง รับฟง รูจักพูดใหเปน เชน พูดชื่นชมเมื่อเพื่อนทําดี       
ขอโทษเม่ือทําผิด รับฟงและใหกําลังใจเม่ือเพ่ือนรวมงานเกิดความทอแท และยอมรับความคิดตาง 
   3. เปดใจรับฟงเม่ือหัวหนาใหคําแนะนําหรือตักเตือน และชี้แจงดวยเหตุผลมากกวาการใชอารมณ 
   4. พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการทํางาน โดยหม่ันฝกฝนหาความรูเพ่ิมเติมในงานที่ทํา 
รวมทั้งถาไดรับมอบหมายงานใหมๆ ใหคิดวาเปนโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทําใหเราเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขกับการทํางาน        
    5. หาท่ีปรึกษาท่ีไวใจไดเม่ือมีปญหา เชน เพ่ือนสนิท หัวหนางาน เพ่ือชวยกันคิดแกปญหา 
การออกกําลังกาย คลายเครียด 

การออกกําลังกายเพื่อผอนคลายความเครียดเหมาะสมกับสมรรถภาพของรางกาย รูปแบบ
การออก กําล ังกายมีหลายอยา ง  เช น  วิ ่ง  เ ด ิน เ ร ็ว  ขี ่จ ักรยาน  ว ายน้ํา  เต นแอโรบิก  เตะบอล 
บาสเกตบอล เทนนิส แบดมินตัน เปนตน สําหรับผู ท่ีไมถนัดกีฬา อาจใชกายบริหาร เชน โยคะ หรือ
มวยจีน แทนได การฝก โยคะและมวยจีน ทําใหจิตใจมีสมาธิในขณะท่ี ออกกําลังกายตอเนื่องนานพอควร               
ประมาณ 20 นาที รางกายจะหลั่งสารแหงความสุข (Endophine) ขึ้นในสมอง ชวยใหมีความสุข                          
และรูสึกสบายใจ และผอนคลายความเครียด 

วิธีจัดการกับความเครียดการฝก เกร็ง กลามเนื้อ จะทําใหรับรู อ่ืนๆ เชน การเกร็ง กลามเนื้อ
กลุมตางๆ และรูสึกสบายเมื่อคลาย กลามเนื้อ และการฝกกําหนดลมหายใจเปนทาง เลือกเพื่อผอน
คลายความเครียดในแตละวัน    
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โดยขาพเจาไดลองปฏิบัติตามทฤษฎีขางตนแลว พบวามีผลท่ีดีและสามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับ
วิธีการจัดการความเครียดเก่ียวกับการทํางานออฟฟศใหเพ่ือนรวมงานและคนรอบขาง มีการปรับใหเขากับ
รูปแบบการทํางาน ตามทฤษฎีใชคนใหถูกกับงาน (put the right man on the right job) ระหวางการ
ทํางานควรมีการหยุดพัก บํารุงตัวเอง ทํางานอยางพอเหมาะเพ่ือปองกันความเสื่อมของรางกาย และรักษาใหมี
คุณภาพเพ่ือการทํางาน ในระยะยาวไดอยางดี มีประสิทธิภาพ การสรางสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว
แบบ Work Life Balance นั้นเปนสิ่งที่บุคลากรและองคกรควรใหความสําคัญทีเดียว เพราะสิ่งนี้จะชวยให
ชีวิตสมดุล ประสบความสําเร็จท้ังหนาท่ีการงาน การดูแลครอบครัว สุขภาพรางกายดี สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม 
เม่ือทุกอยางดีแลวก็จะทําใหชีวิตมีความสุข ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ
ไดยิ่งข้ึน และมีพนักงานท่ีมีคุณภาพชวยสรางศักยภาพใหกับองคกรไดในระยะยาวอีกดวย และวิธีสังเกต
ประเมินสําหรับผูท่ีไมมีความสุขในการทํางาน มีขอสังเกตไดจากการมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนี้     
เบื่อ ไมอยากทํางาน ขาดความกระตือรือรน ทํางานผิดพลาดบอย หรือขาดงานเปนประจํา ไมอยากพูดกับใคร 
โกรธงาย นอยใจงาย ไมรูสึกสนุกสนานเหมือนเดิม สูบบุหรี่จัดข้ึน หรือดื่มเหลาจัดข้ึน จนบางครั้งขาดงาน หรือ
หาทางออกดวยการเลนการพนัน เจ็บปวยบอยๆ โดยไมมีสาเหตุ เชน ปวดหัวเปนประจํา ปวดหลัง ปวดไหล 
ออนเพลีย นอนไมหลับ อยากนอนตลอดเวลา หากพบวาตัวเองหรือเพ่ือนรวมงานมีอาการท่ีกลาวมา สามารถ
ขอรับบริการปรึกษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขท่ีอยูใกลบาน หรือโทรปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 
24 ชั่วโมง เพ่ือหาทางแกไขท่ีเหมาะสม สามารถศึกษาวิธีการจัดการความเครียดไดทางเว็บไซตกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข หรือสแกนคิวอารโคดนี้   
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สืบคนเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 จาก  https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/exercise2/ 
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