ง

านเป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ต่ อ ชี วิ ต
เพราะนอกจากเป็ น การท�ำ
เพื่อยังชีพแล้ว ยังเป็นส่วน
ส�ำคั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ ค นเรารู ้ สึ ก
ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า มี ค วาม
สุ ข ใจ มี ค วามพึ ง พอใจใน
ตนเอง อย่างไรก็ตาม งานก็เป็นสาเหตุใหญ่
ที่ก่อให้เกิดความเครียด ความทุกข์ กับผู้คน
จ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน
ความเครียดที่เกิดจากการท�ำงาน ส่วน
ใหญ่เป็นความเครียดที่สะสมและเมื่อเกิดการ
สะสมเป็นระยะเวลายาวนาน มักก่อให้เกิด
อาการเจ็บป่วยทางกายหลายประการ เช่น
ปวดหัว ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวด
ท้อง นอนไม่หลับ หายใจไม่อิ่ม เป็นต้น ซึ่ง
จะลดประสิทธิภาพการท�ำงาน ความจ�ำ สมาธิ
รวมทั้งเกิดอารมณ์หงุดหงิด โมโหได้ง่าย และ
อาจท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานโดยรวมเสียไป
ได้

เคล็ดลับ

สู่การท�ำงาน
อย่างมีความสุข

>> โดย นายแพทย์ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย

เคล็ดลับการท�ำงานอย่างมีความสุข
ฝึกผ่อนคลาย ตนเองจากความเครียดให้ได้ก่อน ไม่ปล่อยให้ความเครียดสะสม จิตใจ
คนเราก็เหมือนกับร่างกาย ทุกวันเราต้องอาบน�้ำเพราะร่างกายเรามีเหงื่อไคลสะสม ถ้าไม่
อาบน�้ำความสกปรกจะสะสมเกิดการติดเชื้อ เกิดการเจ็บป่วยได้ จิตใจคนเราก็เช่นกัน ทุกวันมี
ความเครียด มีอารมณ์ขุ่นมัวเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ท�ำการช�ำระล้างในแต่ละวัน ความเครียดและ
อารมณ์ลบเหล่านั้นก็จะสะสมได้ ในแต่ละวันเราจึงจ�ำเป็นต้องให้เวลาส่วนตัวกับตนเองกับการอาบ
น�้ำใจ ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธีเพื่อให้มีการพักสมอง มีการผ่อนคลายเกิดขึ้น ได้ตั้งแต่ท�ำกิจกรรม
ที่ชอบ ฟังเพลง งานอดิเรก ลดความเร่งรีบลงด้วยการเดินช้าลง เคี้ยวอาหารช้าลง หายใจช้าๆ
ฝึกผ่อนลมหายใจ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย บางคนอาจจะใช้วิธีฝึกโยคะ ชี่กง ไท้เก๊ก หรือ
ท�ำสมาธิ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถท�ำให้อารมณ์ จิตใจ สงบลง ร่างกายผ่อนคลาย รวมทั้งสามารถ
มีโอกาสทบทวน พิจารณาอารมณ์ จิตใจ สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เกิดสติเพื่อที่จะมองเห็นสิ่งที่ดี
และสิ่งที่ผิดพลาด การปรับปรุงแก้ไขให้ดีให้ได้
คนเราทุกคนมีชีวิตหลายด้านต้องรับผิดชอบไปพร้อมๆ กัน ทั้งชีวิตส่วนตัว การงาน
ครอบครัว และสังคม ญาติสนิท มิตรสหาย ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและท�ำให้เกิด
ความเครียดก็คือ การไม่สามารถจัดสรรเวลาที่มีอยู่จ�ำกัดให้แต่ละด้านของชีวิตให้ได้เพียงพอใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากส�ำหรับหลายคน และเมื่อไม่สามารถจัดการได้ ก็จะท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งภายในจิตใจตนเอง รู้สึกผิด รู้สึกไม่ดี รู้สึกบกพร่องในบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว
ต่อการงานและชีวิตส่วนตัว ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง พักผ่อนไม่เพียงพอ สุขภาพทรุดโทรม เกิดการ
เจ็บป่วย เกิดภาวะเครียด
การจัดสรรเวลาในชีวิตให้มีความสมดุลย์ เป็นสิ่งส�ำคัญและต้องมีการตัดสินใจให้ชัดเจน

ว่าจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องใดก่อนหลังแค่ไหน มิฉะนั้น ความวิตกกังวล ความรู้สึกผิด รู้สึกว่า
เป็นคนไม่ดี บกพร่อง ก็จะวนเวียนอยู่ในหัวสมองตลอดเวลา เกิดความเครียดได้ง่าย
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การท� ำ งานด้ ว ยใจรั ก

มากกว่ า
ท�ำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว คนที่ได้ท�ำงาน
ที่ตนเองรักและท�ำเงินได้ด้วยก็เป็นโชคดีไป แต่
คนที่ยังไม่สามารถได้งานที่ถูกใจแต่ถึงยังไงก็
ต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองไว้ก่อน ถ้ายังไม่ได้
งานที่ตัวเองรัก ก็ต้องพยายามรักงานที่ตัวเอง
มี พยายามมองหาข้อดีของงานที่มีอยู่ เพื่อให้
ตนเองอยู่ได้ มีความสุขในปัจจุบันให้ได้ แล้ว
ค่อยๆ หาโอกาสมองหางานที่ถูกใจตนเองต่อ
ไป โดยไม่เป็นทุกข์กับงานปัจจุบัน ท�ำเช่นนี้
จึงจะสามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้ มิฉะนั้น
จะเครียด หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย หรือไม่ก็
รู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ได้ง่าย

การวางแผน การแตกงานย่อย จัด

ล�ำดับความส�ำคัญ และก�ำหนดเป้าหมาย

การเอาใจใส่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน แคร์
ความรู้สึกของกันและกัน มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ต่อกัน ให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นของ
กันและกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กัน ย่อมเป็น
บรรยากาศที่เอื้อต่อการท�ำงาน
ในการท�ำงานนั้นเป็นไปได้ยากที่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะด�ำเนินไปตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต์
โอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งที่วางแผน
ไว้แล้วเป็นอย่างดี เป็นได้ทั้งผิดพลาดเล็ก
น้อย หรือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จ�ำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ การเกิดความ
รู้สึกผิดหวัง ล้มเหลว ท้อแท้ หมดก�ำลังใจ
เกิดขึ้นได้แต่อย่าปล่อยให้เกิดขึ้นนานจนเสีย
งาน ต้องไม่สูญเสียความเชื่อมั่น

สามารถมองแง่บวก มองหาข้อดีเพื่อให้
เกิดก�ำลังใจเดินต่อให้ได้ เชื่อมั่นว่ามีทางแก้ไขได้
มีทางออก มีทางส�ำเร็จได้ ส่วนจะใช้วิธีใด อาจ
ต้องใช้เวลาค่อยๆ คิดอ่าน ระดมสมองร่วมกัน
แก้ไข บางคนเมื่องานเกิดความผิดพลาด อาจ
เกิดอารมณ์โกรธ โมโห ไม่พอใจ ใช้อารมณ์ต�ำหนิ
เพื่อนร่วมงาน หรือต�ำหนิตนเอง ซึ่งอาจจะท�ำให้
สถานการณ์เลวร้ายลง กว่าที่ควรจะเป็น เพราะ
ในช่วงเวลาวิกฤติ ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ
ก�ำลังใจ เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง จึงจ�ำเป็นที่จะต้องตั้งสติ
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ มองว่าไม่มีใครอยากให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้น
สามารถให้อภัย เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง

ถ้าความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ก็ต้องสามารถ
ให้อภัยตนเองและให้โอกาสตนเองหรือเพื่อนร่วม
งาน ตั้งต้นใหม่ เดินงานต่อให้ถึงเป้าหมายให้ได้
และท้ายที่สุด เมื่อสามารถท�ำงานได้อย่างมีความ
สุขแล้ว ก็อย่าลืมดูแลครอบครัว สังคม และตัว
เองให้แข็งแรง เพื่อทุกคนจะได้มีความสุขกัน
อย่างยั่งยืนตลอดไป
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