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Abstract

Burnout syndrome is a state in which people got suppressed by pressure from long term hard work
and anxiety. This sickness causes patients both physical and mental problems, showing 3 main symptoms
such as; 1) Emotional fatigue and loss of mental energy, 2) Having a negative work performance and lack off
a successful feeling concerning their job performance or field of work, 3) Having a negative view on their
workplace relationship or feeling isolated from colleagues. The World Health Organization (WHO) has
classified burnout syndrome as a mental health problem that must be retained and categorized it into ICD10
(International Classification of Diseases). Burnout syndrome shows mental health warning signals in the
form of sadness, depress, anger, unstable emotions and unsatisfaction in the workplace. Burnout syndrome
also affects the patient’s thoughts such as having negative views on colleagues and work, paranoid, blaming
the problem on others, doubting their individual work performance and trying to escape problems. Lastly,
Burnout syndrome affects patients’ personal habits such as impulsive acts, inability to finish an assignment
on time, having fewer pleasant activities, being late for work and having poor time management. They can
perform self-evaluation by using the Maslach Burnout syndrome test. After they translated the score, they
should check the results to see if their emotional fatigue and ignoring work rate are excessively high, which
would show that they are suffering from Burnout syndrome. They should follow these steps to recover as
soon as possible such as ; controlling stress, consider the pros and cons of quitting their job, finding the true
objective of living, planning for their objective, and living their daily life with happiness.
Keywords : Burnout.
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บทคัดย่อ
ภาวะหมดไฟในการทํางานเป็ นภาวะทีบุคคลได้รบั แรงกดดันจากการทํางานเป็ นเวลานานจนทําให้เกิดความเครียด
สะสม ซึ งจะมี พ ฤติ กรรมและการแสดงออกที ผิ ด ปกติ ท ังทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ พบอาการหลัก ประการ คื อ
) มีความเหนื อยล า้ ทางอารมณ์ รู ส้ ึ กสู ญเสียพลัง งานทางจิ ตใจ ) มองความสามารถในการทํา งานของตนเองในเชิ งลบ
ขาดความรู ส้ ึกประสบความสําเร็จ ) มองความสัมพันธ์ในทีทํางานไปในทางลบ รู ส้ กึ เหินห่างจากคนอืน ซึงเป็ นโรคทางจิต
ทีต้องได้รบั การรักษาโดยจัดอยู ่ในกลุ่มโรคทางจิ ตเวชตามเกณฑ์การวินิ จฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก สัญญาณเตือนว่า
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เริมเกิดภาวะหมดไฟ ประกอบด้วย ด้านร่างกายพบว่ามีอาการเหนือยล ้า ไม่สดชืน การนอนผิดปกติ หลับยาก นําหนักเพิม
หรื อลดอย่ างมาก อาการปวดกล า้ มเนื อและภู มิต า้ นทานโรคน้อยลง ด้านพฤติกรรมจะมีอาการแยกตัวชอบอยู ่ ค นเดี ยว
หวาดระแวงสงสัยผู อ้ นและขาดความรั
ื
บผิดชอบในงาน ด้านอารมณ์จะมีความรูส้ กึ หดหู่ เศร้า หงุดหงิด โกรธง่าย คับแค้นใจ
น้อยใจและไม่พอใจในงานทีทํา ด้านความคิดจะเริมมองงานหรือคนอืนในแง่รา้ ย หวาดระแวง โทษคนอืน สงสัยความสามารถ
ของตนเองและอยากเลียงปัญหา สามารถประเมินภาวะหมดไฟได้ตามแบบประเมินของมาลาซ หากพบว่ามีความอ่อนลา้ ทาง
อารมณ์และการเมินเฉยต่องานในระดับสูงและคะแนนความสามารถในการทํางานอยูใ่ นระดับตํา แสดงว่ากําลังอยูใ่ นภาวะหมดไฟ
ในการทํางานอย่างเต็มที วิธีการจัดการเพือให้เข้าสู่ระยะฟื นตัวโดยเร็ว ได้แก่ การจัดการกับความเครียด การพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการลาออกจากงาน การค้นหาเป้ าหมายทีแท้จริงของชีวติ การวางแผนชีวติ ตามเป้ าหมายทีเลือกและวิธีการอยู ่กบั
ปัจจุบนั อย่างมีความสุข
คําสําคัญ : ภาวะหมดไฟในการทํางาน

บทนํ า
ความเหนื อยหน่ ายหรือภาวะหมดไฟ (burnout)
เป็ นปัญหาทีพบได้มากโดยเฉพาะในบุคลากรทีมีอาชีพในการ
บริการ โดยพบได้ประมาณร้อยละ - ของคนทํางาน อาชีพ
ทีต้องทํางานเกียวข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืนและ
บุคลากรสาธารณสุ ขมักเป็ นกลุ่มเสี ยงทีประสบปัญหาภาวะ
หมดไฟได้มากทีสุด โดยพิจารณาจากสถิตกิ ารลาออกจากงาน
ของแพทย์ พยาบาล พบว่าในแต่ละปี มีการลาออกถึงร้อยละ
48.68(1) ซึงถือว่าเป็นจํานวนมากโดยสาเหตุทสํี าคัญประการหนึง
คือเป็ นงานทีหนักและเครียดอยู ่ตลอดเวลาก่อให้เกิด ผลเสีย
ทังต่อตัวบุคคลและองค์กร โดยผูท้ มีี ภาวะเหนือยหน่ายในงาน
จะขาดงานบ่อย มีอตั ราการลาป่ วยมากกว่าคนทัวไป - เท่า
โดยส่ วนใหญ่จะลางานด้วยอาการปวดหัว ปวดท้อง หรือ
ไข้หวัด นอกจากนีในด้านอารมณ์ พบว่ามักมีอาการโกรธง่าย
ขีหงุดหงิด แยกตัว ไม่สุงสิงกับผูร้ ่วมงาน ไม่มคี วามกระตือรือร้นในการทํางาน ขาดความคิดริเริมทีจะพัฒนาสิงใหม่ ๆ จน
ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรตําลง และนําไปสู่
การลาออกจากงาน(2,3)
ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) เป็ นโรคทาง
สุขภาพจิตทีต้องได้รบั การรักษาซึงองค์การอนามัยโลกจัดอยู ่
ในกลุม่ ICD (International Classification of Diseases)(4)
ผู ้ทีมีภาวะหมดไฟในการทํางานมักเป็นผลมาจากการสะสมความ
เครียดในการทํางานมาอย่างต่อเนืองยาวนาน จนมีอาการแสดง
ออกทีผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น มีความรู ส้ ึก
เหนื อยล า้ หมดเรี ยวแรง อ่ อนเพลีย นอนไม่ หลับ หดหู่
หมดหวัง ท้อแท้ หงุดหงิด โมโหง่าย รูส้ ึกตนเองไม่มีคุณค่า

ปฏิเสธงาน ความสามารถในการทํางานลดลง ขาดงานบ่อย
และจบด้วยการขอลาออกจากงาน(1) รู ส้ กึ ว่าตนเองขาดความ
สามารถ มองตนเองด้านลบ ไม่ มี ค วามก้าวหน้า ในงาน
มีความรู ้สึกว่าสิงแวดล ้อมในการทํางานเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
ไม่สามารถปรับตัวต่องานและการใช้ชวี ติ ส่วนตัวประสิทธิภาพ
ลดลง(5)
บุคคลมีความเสียงทีจะเผชิญกับภาวะหมดไฟใน
การทํางาน ซึงผู ท้ ประสบภาวะนี
ี
ควรได้รบั การแก้ไขก่อนทีจะ
ก่อตัวเป็ นความเครียดสะสม เป็ นปัญหารุนแรงคุกคามต่อการ
ใช้ชวี ติ ประจําวันและเป็ นโรคซึมเศร้าต่อไปในทีสุด บทความนี
อธิ บายความหมาย สาเหตุ ของภาวะหมดไฟในการทํา งาน
การประเมิ น ภาวะหมดไฟในการทํา งานด้ว ยตนเอง และ
วิธีการจัดการเมือมีภาวะหมดไฟในการทํางานด้วยการพิจารณา
ข้อดี-ข้อเสียของงานทีทํา การค้นหาเป้ าหมายทีแท้จริงของชีวติ
สามารถจัดการวางแผนปัญหาทีเกิดขึนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็นด้านการปฏิบตั งิ าน การดูแลตนเอง สามารถทํางาน
และอยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างมีความสุข
ความหมาย และสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทํางาน
ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) เป็ นภาวะ
ของความอ่ อนล า้ ของอารมณ์ จิ ตใจและร่ างกายที มี ความ
เครียดสะสมจากการทํางานเป็ นเวลายาวนาน ซึงเกิดขึนเมือ
บุคคลรู ส้ ึกว่าไม่ สามารถทีจะจัดการงานต่าง ๆ ได้ท งหมด
ั
ทําให้มคี วามเครียดอย่างต่อเนือง จนขาดแรงจูงใจและความ
สนใจทีจะทําหน้าทีหรือบทบาทของตนอย่างเต็ มที ซึ งจะมี
อาการอ่อนล า้ ทางอารมณ์ มีความรู ส้ ึกท้อแท้ หมดกําลังใจ
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มี ค วามรู ้สึ กและพฤติ กรรมในทางลบต่ อตนเองและผู ้อื น
เมินเฉย แยกตัว ไม่ตอ้ งการให้ใครมายุง่ มีการประเมินตนเอง
ในทางลบ รูส้ กึ ว่าตนไร้ความสามารถ ขาดความสําเร็จในงาน
มีความรู ้สึกว่าสิงแวดล ้อมในการทํางานเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
และไม่สามารถปรับตัวต่องานได้(6)
Freudenberger (1980)(7) ได้ให้ความหมายว่า
เป็ นการปฏิบตั ิงานทีจะต้องอาศัยทังด้านร่ างกายและจิ ตใจ
ในการปฏิบตั งิ านจนหมดเรียวแรงเพือให้บรรลุถงึ ความมุ่งมัน
ทุ่ มเทแต่ไ ม่ ประสบความสําเร็จตามคาดหวังจนเกิ ดอาการ
หมดกําลังใจ อ่อนลา้ และท้อถอยกับชีวติ ในการทํางาน
Potter (1997)(8) ให้ความหมายว่าเป็ นการทีบุคคล
มีแรงจูงใจในการทํางานลดลงและมีความรูส้ กึ ว่าสิงทีทํายุง่ ยาก
ซั บซ้อ นไปหมดโดยมี ส ั ญญาณเตื อนคื อรู ้ สึ ก คั บ ข้องใจ
อารมณ์พล่าน การถอนตัวออกจากสังคม การปฏิบตั ิงานตํา
มีปญ
ั หาสุขภาพ
สรุ ปได้ว่าภาวะหมดไฟในการทํางานเป็ น ภาวะที
บุคคลมีความรูส้ กึ หดหู่ ท้อแท้ เบือหน่าย อารมณ์เปลียนแปลง
ง่าย นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย มองโลกในแง่ลบ รู ส้ ึกว่า
ตนไร้ความสามารถ เริมมาทํางานสายบ่อยขึน ไม่มคี วามสุขใน
การทํางาน การบริหารจัดการเวลาแย่ลง ซึงจะมีพฤติกรรมและ
การแสดงออกทีผิดปกติทงทางด้
ั
านร่างกายและจิตใจ โดยมี
ปัจจัยทีเกียวข้องกับงานทีสําคัญ ดังนี(9,3)
. ภาระงานหนักและปริมาณงานมากงาน มีความ
ซับซ้อนต้องทํางานให้เสร็จในเวลาเร่งรีบ
. ขาดอํานาจในการตัดสินใจและมีปญั หาการเรียง
ลําดับความสําคัญของงาน
. ไม่ได้รบั การตอบแทนหรือรางวัลทีเพียงพอต่อ
สิงทีทุม่ เทไป
. รู ส้ ึกไร้ตวั ตนในทีทํางานหรือไม่ เป็ นส่ วนหนึ ง
ของทีม
. ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมขาดความเชือใจ และการ
เปิ ดใจยอมรับกัน
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. ระบบบริหารในทีทํางานทีขัดต่อคุณค่า และจุด
มุ่งหมายในชีวติ ของตนเอง
ภาวะหมดไฟในการทํางานมีสาเหตุจากการได้ร บั
ภาระงานทีหนักและมีปริมาณมากอย่างต่อเนืองยาวนาน การ
ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม ขาดอํานาจในการตัดสินใจ รูส้ กึ ไม่ได้
เป็ นส่วนหนึงของทีม ได้รบั แต่คาํ ตําหนิไม่เคยได้รบั คําชืนชม
จากผู ้ร่วมงาน บรรยากาศองค์กรทีขาดความเห็นอกเห็นใจกัน
รวมถึงสาเหตุจากปัญหาความไม่ สมดุ ลระหว่างงานกับชีว ิต
ส่ ว นตัว และการที มี ค วามเข้ม แข็ง ทางอารมณ์ ใ นระดับตํา
หากเกิดความรู ส้ กึ เหล่านีจําเป็ นทีจะต้องมีการประเมินตนเอง
เพือตรวจสอบว่าขณะนีมีภาวะหมดไฟในการทํางานหรือไม่

การประเมินภาวะหมดไฟในการทํางานด้วยตนเอง
ภาวะหมดไฟในการทํางานทีกล่าวมาในข ้างต้น เป็ น
การตรวจสอบตนเองเบืองต้น แต่การทําแบบประเมินภาวะ
หมดไฟในการทํางาน ซึงแปลมาจากแบบประเมิน Maslach
Burnout Inventory- Genera Survey (MBI-GS) สร้างโดย
Maslach et al. (1981) ปรับปรุงโดย วัลลภ วิชาญเจริญสุข
และสุนทร ศุภพงษ์ ( ) แบบประเมินแบ่งออกเป็ น ส่วน
ได้แก่ ประเมินด้านความอ่อนล า้ ทางอารมณ์ (emotional
exhaustion) ด้านการเมินเฉยต่องาน (cynicism) และ
ด้านความสามารถในการทํางาน (professional efficacy)
โดยแบบประเมินแต่ละด้าน มีค่าสัมประสิทธิ อัลฟาเท่ากับ
. , . , . ตามลําดับ คําตอบเป็นแบบ Likert scale
ระดับ คือ เริมตังแต่ไม่เคยรูส้ กึ เช่นนันเลย (ให้ คะแนน)
จนถึงรู ส้ ึกเช่นนี ทุก ๆ วัน (ให้ คะแนน) ประเมินความ
อ่อนล ้าทางอารมณ์ ในข ้อที , , , , , , , ,
ด้านการเมินเฉยต่องาน ในข ้อที , , , , สําหรับ
คะแนนด้านความสามารถในการทํางานจะให้คะแนนตรงข้ามกัน
คือไม่เคยรู ส้ กึ เช่นนันเลย (ให้ คะแนน) จนถึงรู ส้ ึกเช่นนี
ทุก ๆ วัน (ให้ คะแนน) ในข ้อข้อที , , , , , , ,
21
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(10)

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการคําถาม
ฉันรูส้ กึ ห่อเหียวจิตใจกับงานทีทําอยู่
ฉันรูส้ กึ หมดหวังเมือถึงเวลาเลิกงาน
ฉันรูส้ กึ อ่อนเพลียตอนตืนนอนและ
ตอนเข้าทํางาน
ฉันสามารถเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิด
ของผูอ้ นได้
ื โดยง่าย
ฉันปฏิบตั ิต่อผูร้ ่วมงาน/ผูร้ บั บริการราวกับ
เขาไม่มีชวี ิตจิตใจ
การทํางานบริการผูอ้ ืนทังวันทําให้รูส้ กึ เครียด
ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้ผูอ้ ืนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
ฉันรูส้ กึ เหนือยหน่ ายกับงานทีทําอยู่
ฉันรูส้ กึ ว่าได้ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงทีดีขึน
ในชีวิตของผูร้ ่วมงาน/ผูร้ บั บริการจากการ
ทํางานของฉัน
ฉันกลายเป็ นคนแข็งกระด้างตังแต่เริมทํางานนี
ฉันกังวลใจว่างานทีทําอยู่ทาํ ให้ฉนั เป็ น
คนเจ้าอารมณ์
ฉันรูส้ กึ เต็มเปียมไปด้วยพละกําลัง
ฉันรูส้ กึ คับข้องใจจากการทํางาน
ฉันรูส้ กึ ว่ากําลังทํางานในหน้าทีทีหนักเกินไป
ฉันรูส้ กึ ไม่อยากใส่ใจต่อพฤติกรรมของ
ผูร้ ่วมงานบางคน
การทํางานเกียวข้องกับคนอืนโดยตรงทําให้ฉนั
รูส้ กึ เครียดมากเกินไป
ฉันสามารถสร้างบรรยากาศทีเป็นกันเองกับ
ผูร้ ่วมงาน/ผูร้ บั บริการได้ไม่ยาก
ฉันรูส้ กึ เป็ นสุขภายหลังจากให้บริการแก
ผูร้ ่วมงาน/ผูร้ บั บริการอย่างใกล้ชิด
ฉันรูส้ กึ ว่าได้สร้างสิงทีมีคุณค่ ามากให้กบั
งานทีฉันทําอยู่
ฉันรูส้ กึ หมดความอดทนกับงานทีทําอยู่
ในการทํางานฉันสามารถเผชิญปัญหาทาง
อารมณ์ได้อย่างสงบนิง
ฉันรูส้ กึ ว่าทีผูร้ ่วมงาน/ผูร้ บั บริการตําหนิฉนั นัน
เป็ นปัญหาของเขา

ไม่เคยรูส้ ึก ปี ละ เดือนละ เดือนละ สัปดาห์ละ สัปดาห์ละ ทุก ๆ
เช่นนันเลย ครัง ครัง - ครัง
ครัง
- ครัง วัน
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การแปลค่าคะแนนแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทํางาน
องค์ประกอบ
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (emotional exhaustion)
ด้านการเมินเฉยต่องาน (cynicism)
ด้านความสามารถในการทํางาน (professional efficacy)

หากผลการประเมินพบว่ามีความอ่อนล ้าทางอารมณ์
และการเมินเฉยต่องานในระดับสูง และคะแนนความสามารถ
ในการทํางานอยูใ่ นระดับตํา แสดงว่ากําลังอยูใ่ นระยะหมดไฟ
อย่างเต็มที ซึงอาการของภาวะหมดไฟในการทํางานไม่ได้เกิด
ขึนแบบเฉียบพลัน อาการจะค่อย ๆ ก่อตัวขึนเป็ นระยะ ๆ โดย
Miller & Smith (1993) ได้แบ่งระยะต่าง ๆ ในการทํางานซึงนํา
มาสู่ภาวะหมดไฟไว ้ดังนี(11)
. ระยะฮันนี มูน (the honeymoon) เป็ นช่วงเริม
งาน คนทํางานมีความตังใจ เสียสละเพืองานเต็มทีพยายาม
ปรับตัวกับเพือนร่วมงานและองค์กร
. ระยะรูส้ กึ ตัว (the awakening) เมือเวลาผ่าน
ไป คนทํางานเริมรู ส้ ึกว่าความคาดหวังของตนอาจไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริง เริมรู ส้ ึกว่างานไม่ตอบสนองกับความต้องการ
ของตนทังในแง่ค่าตอบแทนและการเป็ นทียอมรับ คนทํางาน
อาจรูส้ กึ ว่าชีวติ ดําเนินอย่างผิดพลาดและไม่สามารถจัดการได้
ทําให้เกิดความขับข้องใจและเหนือยล ้า
. ระยะไฟตก (brownout) มีความรูส้ กึ เหนือยล ้า
เรือรัง และหงุดหงิดง่ายขึนอย่างชัดเจน อาจมีการปรับเปลียน
วิถชี ีวติ เพือหนีความขับข้องใจ เช่น ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย ดืมสุรา
ส่งผลให้ความสามารถในการทํางานเริมลดลง อาจเริมมีการ
แยกตัวจากเพือนร่วมงานมีการวิพากษ์วจิ ารณ์องค์กรของตนเอง
. ระยะหมดไฟเต็มที (full scale of burnout)
หากช่วงไฟตกไม่ได้รบั การแก้ไข คนทํางานจะเริมรูส้ กึ สินหวัง
มีความรู ส้ กึ ว่าตนเองล ้มเหลวสู ญเสียความมันใจในตนเองไป
มีอาการของภาวะหมดไฟเต็มที
. ระยะฟื นตัว (the phoenix phenomenon)
หากคนทํางานได้มโี อกาสผ่อนคลาย และพักผ่อนอย่างเต็มที
จะสามารถกลับมาปรับตนเองและความคาดหวังต่องานให้ตรง
กับความเป็ นจริงมากขึน รวมถึงสามารถปรับแรงบันดาลใจ
และเป้ าหมายในการทํางานด้วย

ระดับภาวะหมดไฟ
ตํา

ปานกลาง

สูง

< 10
<5
> 30

10.01-15.99
5.01-10.99
24.01-29

> 16
> 11
< 24

จากระยะที Miller & Smith (1993) กล่าวมาใน
ข้างต้น จะเห็นว่าการก่อตัวของภาวะหมดไฟในการทํางาน
จะเริมก่อตัวตังแต่ระยะที และชัดเจนมากขึนในระยะที
และ ถ้าปล่อยให้มีความรู ้สึกทีเกิดในระยะที และ ต่อเนือง
ยาวนานไปเป็ นปี ๆ จะทําให้มีความเครียดรุนแรงและเสียงทีจะ
เป็ นโรคซึมเศร้าได้ในทีสุด

วิธีการจัดการเมือมีภาวะหมดไฟในการทํางาน
เมือพบว่ากําลังเกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน สิงที
ควรปฏิบตั เิ พือให้เข้าสู่ระยะฟื นตัวโดยเร็ว ได้แก่ การจัดการ
กับความเครียด การพิ จารณาถึงข้อดี -ข้อเสี ยของงานที ทํา
การค้นหาเป้ าหมายทีแท้จริงของชีว ิต การวางแผนชีว ิตตาม
เป้ าหมายทีเลือก การจัดการวางแผนปัญหาทีเกิดขึนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมไม่ ว่าจะเป็ นด้านการปฏิบ ตั ิงาน การดู แล
ตนเองและอยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างมีความสุข เป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง
การจัดการกับความเครียด
ความเครียดเป็นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดภาวะหมดไฟ
ในการทํางานดังนั นต้องรู เ้ ท่าทันความเครียดทีเกิดขึนและ
ยอมรับว่าความเครียด (Stress) เป็ นส่วนหนึงของชีวติ ทีทุกคน
ไม่อาจหลีกเลียงได้ ความเครียดเป็ นปฏิกริ ยิ าตอบสนองอย่าง
ไม่เฉพาะเจาะจงของร่างกายต่อสิงกระตุนที
้ ทําให้เกิดการสู ้หรือหนี
หรือเรียกว่าเป็ นกลุม่ อาการปรับตัว ความเครียดทีพอดีทาํ ให้
เกิดผลดี แต่ถ ้าเครียดเป็ นเวลานานเกินไปจะทําให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกายและจิตใจ(12) ได้แบ่งความเครียดออกเป็ น ระยะ
คือ
) ระยะเตือน (Alarm reaction) ร่างกายเริมมี
การตอบสนองต่อสิงกระตุน้ ซึงเกิด จากการทํางานของระบบ
ประสาทอัตโนมัตทิ เกีี ยวข้องกับการหลังของสาร epinephrine
และ norepinephrine และ cortisol เพิมขึน
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) ระยะต่อต้านและระยะหมดกําลัง (Stage of
resistance) ระยะนีร่างกายปรับตัวเต็มทีทีจะสู ห้ รือหนี เพือ
ป้ องกันอันตราย
) ระยะหมดกํา ลัง (Stage of exhaustion)
เกิดจากมีการปรับตัวถึงขีดสุดจนหมดพลังทีจะสู ต้ ลอดชีวติ
ของบุคคลจะต้องพบกับความเครียด ความไม่สมหวัง ความ
ไม่ แน่ นอน (ไม่ เทียง) หรือการเปลียนแปลงทังภายในและ
ภายนอกร่างกายอยูต่ ลอดเวลา การเปลียนแปลงทีทําให้ต้องมี
การปรับตัว การปรับตัวทําให้เกิดความเครียดขึน และถ้าการ
ปรับตัวลม้ เหลวจะทําให้เกิดภาวะวิกฤติทางอารมณ์ข ึนได้(13)
ถ้าบุคคลไม่สามารถปรับตัวยอมรับกับงานทีทําอยูไ่ ด้จะเกิดความ
เครียดซึ งเป็ นสาเหตุทีก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทํางาน
ดังนั นให้พิจารณาว่าอะไรบ้างทีทํา ให้รู ส้ ึกเครียดหรือทําให้
เริมหมดไฟ แล ้วรีบจัดการและหาวิธีแก้ไขในส่วนดังกล่าว ซึง
สุวนีย ์ เกียวกิงแก้ว ( ) เสนอถึงกลวิธที างด้านจิตใจเพือลด
ความกดดันทางด้านจิตใจ อารมณ์ ไว ้ ประการ คือ
) หนีและเลียง (flight) โดยการปฏิเสธว่าตัวเอง
เครียด แยกตัว ใช้เครืองดืมมึนเมา ฯลฯ ซึงเป็ นวิธีทไม่
ี เป็ น
ผลดีต่อตนเอง
) ยอมรับพร้อมทังเผชิญกับภาวะความเครียด
นัน ๆ เสีย (fight) เป็ นการต่อสูก้ บั ความเครียด โดยการแก้ไข
ภาวะนอกตัวเราที สร้างความเครี ยด หรื อแก้ไขตัวเราเอง
ให้มคี วามเขม้ แข็งและแกร่งขึน
) เรียนรูท้ จะอยู
ี ก่ บั ความเครียด (coexistence)
โดยการปรับเปลียนตัวเองโดยใช้กลไกทางจิต ด้วยวิธีการกด
ระงับ (suppression) คือการลืมบางสิงบางอย่างโดยเจตนา
หรือการหาเหตุผล (rationalization) คือการหาเหตุผลเข้าข้าง
ตนเองเพือความสบายใจในเวลานัน ซึงเป็ นการวางความเครียด
ไวเ้ พียงชัวคราวเท่านัน
ตามความเชื อในการบํา บัด ของซาเทียร์ (Satir)
กล่าวว่า “พวกเรามีทางเลือกมากมายโดยเฉพาะในแง่ของการ
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ตอบสนองต่ อความเครี ยดแทนการมี ปฏิ กิ ริ ยาโต้ตอบต่ อ
สถานการณ์นน”
ั (14) ซึงหมายถึงว่าท่านสามารถเลือกทีจะเลียง
จากสถานการณ์ททํี าให้เครียดนันได้ โดยการช่วยเหลือผู ท้ มีี
ภาวะเครียดทีดีทีสุด คือ การหลีกเลียงสถานการณ์ทก่ี อให้
เกิดความเครียด และการปรับตัวกับสถานการณ์เครียด โดยใช้
เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด ได้แก่ การออกกําลังกาย
การทําสมาธิ การนอน การสร้างอารมณ์ขนั การทํากิจกรรม
ทีชอบและรู ้จักยืดหยุน่ รวมถึงการปรับเปลียนความคิดเชิงลบ
ให้เป็ นเชิงบวก อาจลองปรึกษาหัวหน้างานเพื อแลกเปลียน
มุมมองและความคิดเห็น หาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ร่วมกันหรืออาจหาทีปรึกษาและผู ท้ อาจให้
ี
ความช่วยเหลือใน
ด้านนีได้ เช่น คนในครอบครัว เพือนร่วมงาน คนสนิท หรือ
คนรัก เป็ นต้น เพือให้ช่วยร่ วมกันคิดและช่วยให้คาํ แนะนํา
ในการตัดสินใจ(15)
ดังนัน เมือมีความเคร่งเครียดจากการทํางานหนัก
ควรหนี ออกจากงานนันไปสักระยะก่อน โดยการหาเวลาไป
พักผ่อนเพือผ่อนคลายความเครียด สร้างพลังใจให้เข้มแข็ง
กลับมาสูก้ บั งานต่อไป แต่ถ ้ายังรูส้ กึ เบืองาน ไม่ตอ้ งการทํางาน
นันและตัดสินใจทีจะลาออกจากงานนันจริง ๆ ขอให้ทบทวน
ความคิดอีกครังเพือความชัดเจนว่าเป็ นการลาออกด้วยอารมณ์
หรือไม่ ด้วยการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการลาออก
จากงาน
การพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสียของการลาออกจากงาน
ประเมิน ตนเองและงานที ทํา อยู ่ เพื อให้ทราบว่ า
ตนเองเหมาะสมกับงานทีทําอยู ่แลว้ หรือไม่ โดยเริมจากถาม
ตัวเองว่างานทีทําอยู ่ มีผลดี ต่อตนเองอย่างไรบ้าง และเกิด
ผลเสียต่อตนเองอย่างไรบ้าง ให้เขียนข้อดีและข้อเสียลงใน
กระดาษเป็ นข้อ ๆ ซึ งสิ งที เขียนควรเป็ น ประเด็ นสํา คัญ
ทีมีสาระพอควร และเปรียบเทียบดู สาระและจํานวนของข้อดี
ว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อเสีย

ตัวอย่างของการเขียนข้อดี-ข้อเสียของการลาออก จากงาน
ข้อดี
. มีความอิสระในชีวติ อยากทําอะไรก็ทาํ ได้ไม่ตอ้ ง
ขึนอยูก่ บั ใคร
. ไม่ตอ้ งเผชิญกับคน-งาน-กฎระเบียบต่าง ๆ
. ได้ไปใช้ชวี ติ ตามความต้องการของตัวเอง
. ความเครียดลดลง

ข้อเสีย
. รายได้ลดลง ต้องประหยัดในการใช้จ่ายมากขึน
. ไม่มเี งินผ่อนค่าบ้าน-ค่ารถ
. เสียสิทธิการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
. เป็ นบุคคลทีโลกลืม (โลกคนทํางาน)
. ไม่ได้พบปะพูดคุย-กินข ้าวกับเพือนร่วมงาน
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ถ้ามี ข อ้ ดี ม ากกว่ าข้อเสี ยแสดงว่ า งานที ทํา อยู ่
ส่งผลดีต่อตนเอง ควรปรับตัวโดยการรูจ้ กั และยอมรับตนเอง
ซึงเป็ นพืนฐานของสุขภาพจิตทีดี ซึงแสดงว่าการรู จ้ กั ตนเอง
ทีแท้จริง ด้วยความจริงใจต่อตัวเอง และยอมรับความเป็นจริง
นันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทําให้สามารถ
ดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข แต่ถา้ พบข้อเสียจํานวนมากกว่า
ข้อดีกว่าครึงหนึง แสดงว่ากําลังมีภาวะเบือหน่ ายในงานทีทํา
ควรค้นหาเป้ าหมายทีแท้จริงของชีวติ ต่อไป(12)
การค้นหาเป้ าหมายทีแท้จริงของชีวิต
เป้ าหมายชี ว ิต คื อเป้ าหมายที มี ค วามหมายต่ อ
ชีวติ การมีความรู ส้ กึ ตืนเต้น กระตือรือร้นทีจะทํา เป็ นความ
ทะยานอยากความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือเรียกสัน ๆ ว่า
“Passion” ทีสําคัญเป้ าหมายนันต้องสอดคล ้องกับสิงทีบุคคล
ให้คุ ณค่ า ศรัทธาและเป็ นความต้องการของบุคคลจริ ง ๆ
การรูว้ า่ ตนเองต้องการเป็ นอะไร และรูส้ กึ อย่างไรกับสิงทีอยาก
เป็ นมีความสําคัญมาก เพราะจะทําให้บคุ คลทุ่มเททังแรงกาย
และแรงใจเพือให้ได้มาโดยไม่คาํ นึงถึงอุปสรรคใด ๆ เมือพบ
ปัญหาก็พร้อมทีจะเรียนรูแ้ ละแก้ไขด้วยความมุ่งมัน ตังใจทํา
ให้เป้ าหมายนันสําเร็จตามทีต้องการ ซึงสอดคล ้องกับงานวิจยั
ทีระบุว่าการมีเป้ าหมายในชีวติ เกิดจากบุคคลต้องมีความเชือ
ว่าชี ว ิตของตนเองมีความสําคัญหรือมีค วามหมายและเมื อ
บุ คคลค้น พบความหมายและเป้ าหมายในชี ว ิต ทํา ให้เกิ ด
ความรู ส้ ึกถึงความมีคุ ณค่ าในตนเอง รู ส้ ึกพึงพอใจในชีว ิต
มี ความหวัง มี ความเข้มแข็ง และมีพลังในการดํา เนิ น ชีว ิต
บุคคลทีมีเป้ าหมายชัดเจนและใช้ชีวติ อย่างมีความหมายจะมี
ความกระตือรือร้นในการค้นหาตนเอง และค้นหาความหมาย
ทีเหมาะสมกับชีวติ ของตน ตลอดจนมีการกระทําด้วยความ
ทุม่ เทเพือให้บรรลุเป้ าหมายในชีวติ (16)
สิงสําคัญในการเลือกเป้ าหมายชีวติ คือควรเชือว่า
การเปลียนแปลงเป็ นสิงทีเป็ นไปได้ ถึงแม้วา่ การเปลียนแปลง
ภายนอกจะมีข ้อจํากัด แต่การเปลียนแปลงภายในจิตใจไม่มี
ข้อจํากัด เพราะทุกคนมีความหวังมีศกั ยภาพหรือขุมทรัพย์
ภายในตนเองทีจะใช้รบั มือกับสิงต่าง ๆ ได้สาํ เร็จ(12) การเลือก
เป้ าหมายชีว ิตสําหรับผู ท้ ีมีภาวะหมดไฟในการทํางาน มีอยู ่
สองทาง คือ จะสู ้ (fight) กับงานนันต่อไปหรือจะหนี (flight)
จากงานนั นสู่ เ ป้ าหมายใหม่ เ มื อเลือกเป้ าหมายใดแล ว้ ควร
ยอมรับในการตัดสินใจของตนเอง ไม่เสียใจ ระแวงสงสัย
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ในการตัดสิ นใจของตนเองเพราะถ้าเกิด ความระแวงสงสัย
จะเป็ น สาเหตุ ที ก่ อให้เ กิ ดความเครี ยด และเจ็ บป่ วยเป็ น
โรคซึมเศร้าต่อไปได้ในทีสุด
การวางแผนชีวิตตามเป้ าหมายทีเลือก
เมือได้เป้ าหมายชีวติ ทีเลือกแล ้ว โดยทีเป้ าหมายนัน
ไม่ใช่เป้ าหมายทีเกิดจากความต้องการของบุคคลอืนหรือเป็ น
ความคาดหวังของสังคม ซึงเป้ าหมายทีดีควรตังอยูบ่ นพืนฐาน
ความเป็ นจริง มีขอบเขตและตัวชี วัดทีชัดเจน เพื อให้เห็น
เส้นทางทีจะไปให้ถงึ เป้ าหมายชีวติ ดังนันควรมีการวางแผน
ชีวติ สูเ่ ป้ าหมายอย่างเป็นขันตอน และมีความกระจ่างชัดในการ
เดินทางสูเ่ ป้ าหมายทีเลือก เช่น ถ้าต้องการมีบ ้านเป็นของตนเอง
สักหนึ งหลังจะต้องวางแผนตังแต่หาบ้านทีถูกใจและราคาที
สามารถผ่อนได้ สมมติวา่ บ้านราคา ล ้านบาท จะต้องการผ่อน
ให้หมดภายใน ปี ต้องคํานวณว่าต้องมีรายได้ไม่ ตากว่
ํ า
เดือนละ , บาท เพือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายวันและ
ค่าผ่อนบ้านรายเดือน ต้องคิดวิธีหารายได้เพิมขึนและปฏิบตั ิ
ให้ได้ แต่ถ ้าเส้นทางสู่เป้ าหมายทีวางแผนไว ้ไม่ชดั เจนแน่นอน
ควรล ้มเลิกเป้ าหมายนันเสีย เพราะการทุม่ เทแบบไม่มที ศิ ทาง
ขาดการวิเคราะห์ทดีี จะทําให้ไปไม่ถงึ เส้นชัยหรือเป้ าหมายชีวติ
ทีเลือก
วิธกี ารอยู่กบั ปัจจุบนั อย่างมีความสุข
จากแนวคิ ด ทฤษฎี อ ั ตภวนิ ยม (Existential
Therapy) มองว่ามนุ ษย์มเี สรีภาพ (freedom) ทีจะแสวงหา
กฎเกณฑ์และความหมายให้ชีวติ มีอสิ รภาพในตนเองทีจะเลือก
(choice) และตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําสิงใดและมีความ
รับผิดชอบ (responsibility) ต่อการกระทําและผลทีเกิดขึน
จากการตัดสิ น ใจของตนเอง (17) ซึ งไม่ ว่ าจะเดิ น ทางไปถึ ง
เป้ าหมายชีวติ ทีเลือกหรือไม่กต็ ามควรยอมรับในการตัดสินใจ
กับสิ งที เลื อกด้วยความจริ งใจและอยู ่ ก ับปั จ จุ บ นั อย่ างมี
ความสุข ด้วยวิธีการตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก(18)
ดังต่อไปนี
. การจัดการกับตัวเอง เช่น พักผ่อนให ้เพียงพอ
นอนอย่างน้อย - ชัวโมงต่อวัน, ผ่ อนคลายอารมณ์ดว้ ย
กิจกรรมอืน ๆ เช่น นอนดูหนัง ฟังเพลง หรือชอปปิ ง เพือ
ให้รางวัลกับตนเอง, พูดคุยขอคําปรึกษากับผู อ้ นื ว่าคุณรู ส้ กึ
หมดแรงหรือเบือ หากมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ ต้องการ
ความช่วยเหลือหรือสามารถปรึกษาผู เ้ ชียวชาญได้
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. การจัดการกับสิงแวดล ้อมในการทํางาน โดยการ
ปรับสิงแวดลอ้ มในการทํางานใหม้ ีความรู ส้ ึกทางบวกมากขึน
ซึงต้องอาศัยวิสยั ทัศน์และนโยบายของผู บ้ ริหาร เช่น สร้าง
เป้ าหมายเส้นทางอาชีพให้พนักงานอย่างชัดเจน สร้างการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงาน นโยบายดูแลสุขภาพกาย
และใจของพนักงาน เพือช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม
. การดู แลสุ ข ภาพ เมื อทํา งานหนักเกิ นไปหรือ
มีภาระงานมาก อาจทําให้ไม่มีเวลารับประทานอาหารกลางวัน
ไม่ได้ออกกําลังกาย นอนน้อยหรือนอนดึก ซึงปัจจัยเหล่านี
ล ว้ นส่ ง ผลให้ส ภาพร่ างกายเสื อมโทรมลง และทํา ให้รู ้สึ ก
หมดไฟเร็วขึน การดูแลสุขภาพจึงอาจช่วยให้รับมือกับปัญหา
Burnout ได้ ซึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ
- ชัวโมง/วัน อาจช่วยเสริมสุขภาพร่างกายและการใช้ชวี ติ
ให้ดีขนึ และควรทํากิจกรรมทีต้องใช้แรงกายหรือออกกําลังกาย
เป็ นเวลา ชัวโมงครึง/สัปดาห์เป็ นอย่างตํา เพราะอาจช่วย
คลายความเครียด และช่วยให้สมองได้พกั จากการคิดเรืองงาน
ไปสนใจสิ งอื นแทน นอกจากนี การรับประทานอาหารครบ
ทุกมืออย่างสมําเสมอ และเลือกรับประทานแต่สงที
ิ มีประโยชน์
โดยเน้นอาหารทีมีไขมันดีและโปรตีนอาจช่วยให้ร่างกายสงบลงได้
รวมทังควรหลีกเลียงกาแฟและนําตาล เพราะอาจมีฤทธิเพิม
ความเครียดจนทําให้มีอาการแย่ลงได้
. ทํางานแต่พอดี อย่าพยายามคิดว่าตนเองเป็ น
ยอดมนุ ษย์ททํี าได้ทุกอย่าง แม้ในบางครังหัวหน้างานอาจคิด
เช่นนันก็ตามจึงมักเร่งให้ทาํ งานทีต้องใช้เวลามาก แต่กาํ หนด
ให้แลว้ เสร็จในเวลาอันสัน ซึงหลายคนอาจอยากรับผิดชอบ
ให้งานสําเร็จเรียบร้อยเพือสร้างความประทับใจ แต่อย่าลืมว่า
ร่ างกายของมนุ ษย์ไม่ ใช่ หุ่ น ยนต์ และไม่ อาจแก้ปัญหาของ
บริษทั ด้วยตัวคนเดียวได้ อีกทังการกระทําดังกล่าวอาจทําให้
รู ส้ กึ กดดันและเพิมความวิตกกังวลขึนได้ดว้ ย ดังนันจึงควร
ปรึกษากับหัวหน้างานเพือหาทางออกทีดีร่วมกัน เพราะหาก
ไม่หาทางแก้ ปัญหาอาจคงอยู ่อย่างเรือรัง จนส่ งผลเสียต่อ
สภาพจิตใจและร่างกายในด้านอืน ๆ เพิมขึน

บทสรุป
ภาวะหมดไฟในการทํางานเป็ นภาวะของความอ่อนล ้า
ทางอารมณ์ จิตใจ และร่างกายของบุคคลทีเกิดจากแรงกดดัน
ในการทํางานเป็ นเวลานานจนทําให้เกิดความเครียดสะสม
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ซึ งจิ ตแพทย์ไ ด้ชี แจงว่ าหากมี ภ าวะหมดไฟในการทํา งาน
แล ว้ หาทางออกหรื อ จั ด การความเครี ย ดของตนเองได้
ก็สามารถนําพาตนเองออกมาจากจุดนันได้อย่างดี แต่ถ ้าจัดการ
ไม่ได้จะเริมพัฒนากลายเป็ นโรคซึมเศร้า เบือหน่ าย ท้อแท้
ซึ งเป็ น สิ งที จะต้องสัง เกตตนเองว่ าอยู ่ ในขันเริ มต้น ภาวะ
หมดไฟในการทํางานหรือพัฒนาเป็ นโรคซึมเศร้าไปเรียบร้อย
แล ้วหรือยัง นอกจากนีถ้ามีปจั จัยอืน ๆ เข้ามากระตุนอี
้ ก อาจจะ
ทําให้บุคคลนันมีความเสียงในการเป็ นโรคทางจิตเวชมากขึน
หรืออาจจะถึงขันฆ่าตัวตายได้

ข้อเสนอแนะ
การรู ้ เ ท่ าทั น ภาวะหมดไฟในการทํา งานและ
สามารถจัดการได้เร็วทีสุดจะเป็นผลดี โดยทีเพือนร่วมงานหรือ
คนในครอบครัวสามารถช่ วยให้กาํ ลังใจ เป็ น ผู ้ร ับฟัง ที ดี
ทําความเขา้ ใจในความรู ส้ กึ ของผู ท้ อยู
ี ใ่ นภาวะนี ให้ได้ระบาย
ในสิงทีเป็ นความรู ส้ ึกทีแท้จริง ให้ได้เล่าให้ฟงั ว่าเพราะอะไร
ทีทําให้ไม่มีความสุขในการทํางาน ผู ร้ บั ฟังควรช่วยทําความ
กระจ่างทางความคิดและความรูส้ กึ ของผูท้ อยู
ี ใ่ นภาวะหมดไฟ
ในการทํางานให ้ชัดเจนยิงขึน ก่อนเข้าสู่ขนตอนของการค้
ั
นหา
เป้ าหมายชีวติ และวางแผนการดําเนินชีวติ ใหม่ตามทีได้ตัดสินใจ
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