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เม่ือไมนานมานี้ สถาบันหลักดานการ
บริหารสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ประเทศของสหรัฐอเมริกา ท้ัง OSHA และ NIOSH
ออกคําเตือนใหผูปฏิบัติงานเผชิญเหตุภัยพิบัติ
งานควบคุมโรคระบาด รวมถึงงานสถานการณ
พิเศษตางๆ ทําการปองกนัตัวเองไมใหเม่ือยลา
(Fatigue) จากการทํางานตอเนือ่งยาวนานเกนิ
เวลามาตรฐานกาํหนด (มากกวา 8 ชัว่โมงตอ
วัน หรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห) และ
เปนภารกจิใชความอดทนสงู เชน อยูในสภาพ
ยากลําบาก รอนระอุ เย็นจัด อากาศเปนพิษ
เต็มไปดวยเชื้อโรค รวมท้ังตองสวมใสอุปกรณ
ปองกนัสวนบุคคลอยูตลอดเวลา และอ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถเรียกไดวาเปนการปฏิบติังานเกนิกาํลัง
ท่ีตองเฝาระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
อยางจริงจงัเปนกรณพีเิศษ

การรกัษาผูปวยและควบคมุการระบาดของ
โรคไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก และการ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ท้ังแผนดินไหว
สึนามิ พายุถลม น้ําทวม ฯลฯ ในภูมิภาคตางๆ
ท่ัวโลก เปนตัวอยางของการปฏิบติังานเกนิกาํลัง
ท่ีใชเวลาทํางานยาวนานกวาปกติ ขณะเดียวกนั

แตละคนตองเรงรีบและแขงกับเวลาทุกข้ันตอน
ของภารกจิ เปนงานหนักและอันตราย ในบาง
กรณตีองสวมอุปกรณปองกนัสวนบคุคลท่ีจาํกดั
ความคลองตัวไวตลอด สิง่ตางๆ เหลานีมี้ผลโดย
ตรงท่ีทําใหผูปฏิบติังานเกดิความเม่ือยลาท้ังทาง
รางกายและจติใจ สงผลตอสขุภาพโดยรวม และ
เปนตนเหตุสาํคัญของการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ
หรือการเจ็บปวยจากความออนแอของรางกาย

ผูปฏิบติังานตอบโตและจดัการเหตุพบิติั
จากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด รวมถึงแพทย
พยาบาล นักดับเพลิง เจาหนาท่ีกูภัย/ชวยชวิีต
หนวยบริการสาธารณปูโภค หนวยจดัการขนสง

นักสังคมสงัเคราะห ฯลฯ จะตองเขาไปทํางาน
ลักษณะฉุกเฉิน ไมมีรูปแบบแนนอน สถานการณ
คาดเดาไมได ในหลายกรณีไมสามารถกาํหนด
เวลาทํางานตายตัว จงึจาํเปนตองทํางานตอเนือ่ง
จนกวาจะเสร็จหรือมีการสบัเปล่ียนกาํลัง โดยใน
ชวงทายของการทํางานและหลังจากเลิกงานมัก
เกิดความเม่ือยลาและเหนื่อยออนอยางรุนแรง
หากพกัผอนไมเพยีงพอ เม่ือกลับมาเขากะทํางาน
ใหม จะเกิดผลเสียท้ังเฉพาะหนาและระยะยาว
อาทิ เกดิอุบติัเหตุ เจบ็ปวยเฉียบพลันหรือเร้ือรัง
และอ่ืน  ๆดังนัน้ ตัวผูปฏิบติังานและผูบงัคับบญัชา
หรือนายจางจะตองมีความตระหนักรวมกันตอ
ปญหาท่ีซอนเรนอยูนีพ้รอมหามาตราแกไขโดย
เรงดวน เพือ่ปองกนัการเกดิ “ภยัซอนภยั” เม่ือผู
เขาไปชวยเหลือผูอ่ืนใหพนภัยกับเผชิญหนากับ
ภัยมองไมเห็นนี้เสียเอง

สาเหตแุละอาการของความเม่ือยลา
 ความเมือ่ยลา (Fatique) เปนความ

เหนือ่ยออนทางรางกายหรือจติใจ เกดิจากความ
เครียด ยารักษาโรค การทํางานเกนิกาํลัง (งาน
หนกัท่ีไมมีเงือ่นไขจาํกดัใดๆ) ความรอนจดัหรือ
ความเยน็จดั รวมถงึอยูภายใตภาวะจะตองไดรับ
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การดู แลโดยแพทย  ตั วอย างเช น
ปวยเปนโรค ทางรางกายหรือจติใจ เปนตน

 มีหลายปจจยัรวมถงึการนอนนอยหรือ
คุณภาพการนอนตํ่าในชวงเวลาหนึ่ง สามารถ
ทําใหเกิดความเม่ือยลาซึ่งเปนสัญญาณเตือน
บคุคลนัน้วา เขาหรือเธอจาํเปนจะตองไดรับการ
พักผอน (นอนหลับ) ท่ีเพียงพอ

 การนอนหลับ (Sleeping) เปนความ
จาํเปนทางชวีภาพสาํหรับชวิีตและสขุภาพ คลาย
กับความจําเปนในการกินอาหารเพื่อดํารงชีพ1

รางกายมนุษยตองไดรับการพักผอนดวยการ
นอนหลับ (สนทิ) เปนเวลา 7-8 ชัว่โมง ในเวลา
กลางคืน การทํางานกลางคืน งานผดิเวลา หรือ
งานกะยาวเกนิไปจะมีผลทําใหเวลาและคุณภาพ
การนอนหลับนอยเกินไป

 ความเม่ือยลาทําใหผูปฏิบัติงานรูสึก
ทอแทหรือไมกระฉับกระเฉง ความสามารถทาง
กายลดลง ทํางานไดนอย รวมท้ังมีความเสีย่งจะ
เกดิความผดิพลาดและการบาดเจบ็เพิม่ข้ึน

ผลกระทบจากความเม่ือยลา
 งานวิจัยชี้เห็นวาการทํางานวันละ 12

ชัว่โมง มีสวนทําใหเกดิความเสีย่งไดรับบาดเจบ็
เพิม่ข้ึน2 37% อัตราอุบติัเหตุและการบาดเจบ็3

เพิม่ข้ึน 18% ในชวงกะเย็น (Evening Shifts)
และ 50% ในชวงกะกลางคืน (Night Shifts) เม่ือ
เทียบกับกะกลางวัน (Day Shifts)

 ทําใหการสวมใสและการถอดอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลผิดวิธี ถูกเข็มฉีดยาแทง และ
สัมผัสเลือดหรือของเหลวอ่ืนจากรางกายผูปวย
หรือบาดเจ็บบอยข้ึน และมีอัตราไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางานสงู

 ความเม่ือยและความเครียดจากการ
ทํางานท่ีใชแรงมากจะเพิ่มทวีคูณ หากทํางาน
หนักข้ึน ใชการเดินทางยาวนาน และมีปญหา
สวนตัวของผูปฏิบติังาน

ความรบัผดิชอบรวมระหวางนายจาง
กับผูปฏิบตัิงาน

ผูปฏิบติังานตอบโตเหตุกูภัย ฟนฟสูภาพ
รักษาพยาบาลผูบาดเจบ็หรือเจบ็ปวย และอ่ืนๆ
มีท้ังเปนเจาหนาท่ีรัฐและพนกังานองคกรเอกชน
ตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐฯ ถือวาอยูใน
ฐานะลูกจาง สวนนายจางคือหนวยงานตนสงักดั
ในกรณนีี ้ลูกจางและนายจางจะตองรับผิดชอบ
รวมกนัเพือ่แกปญหา ประเด็นสาํคัญไดแก การ
จดัสรรเวลานอนหลับใหเพยีงพอ นอกเหนอืจาก
เร่ืองอาหาร น้ําด่ืม รวมถึงอุปกรณจําเปนตางๆ
แลว ท้ังสองฝายตองมีขอตกลงเร่ืองการนอนท่ีมี

คุณภาพ นายจางจะตองมีมาตรการรองรับ เชน
จดัหาสถานท่ีเหมาะสมใหลูกจางนอนหลับอยาง
เต็มอ่ิม ตัวลูกจางเองตองรับผดิชอบเร่ืองเวลาใน
การปฏิบัติงาน ไมเขาทํางานสายหรือลาชาจน
กระท่ังเกดิความเสยีหายตอภารกจิของหนวยงาน
ตนสงักดัหรือองคกรโดยรวม

การปลอยใหแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี
กูภัย ผูประสานงาน ฯลฯ ทํางานเกนิเวลา มีเวลา
นอนไมเพยีงพอหรือนอนในสถานท่ีไมเหมาะสม
จนนอนไมหลับหรือหลับๆ ต่ืนๆ จะสงผลเสยีตอ
ประสทิธภิาพการทํางานและขาดความรอบคอบ
ทําใหเสีย่งจะเกดิอุบัติเหตุไดงาย

ท้ังนี ้นายจางและลูกจางตองตระหนกัไว
ตลอดเวลาวา ท่ีไหนหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีการ
ปฏิบติังานเกนิกาํลังหรือใชเวลาตอเนือ่งยาวนาน
ลูกจางตองมีเวลาและสถานท่ีเหมาะสมสําหรับ
การนอนหลับท่ีเพียงพอเพื่อขจัดความเม่ือยลา
และทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพ
และปลอดภัยยิง่ข้ึน
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แนวทางปฏิบัตสิําหรบันายจาง
 การวางแผน
นายจางควรประยกุตใชวิธจีดัต้ังโครงการ

หรือระบบจัดการความเสี่ยงเกิดความเม่ือยลา
(FRMP; Fatigue Risk Management Plan) เขียน
เปนลายลักษณอักษร เพื่อลดแนวโนมการเกิด
อันตรายกบัชวิีตและสุขภาพของคนงาน โดยใช
แนวทางบริหารงานกะและมีชั่วโมงทํางานยาว
นาน (Shift Work and Long Work Hours) ของ
สถาบัน CDC/NIOSH ซึ่งมีหัวขอสาํคัญ อาทิ

 วิธรีวบรวมและเผยแพรขอมูลเกีย่วกบั
อันตรายของความเม่ือยลา การวิเคราะหความ
เสีย่ง และดําเนินการควบคุมในสถานท่ีทํางาน

 วิธีรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บปวย
และอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวของกับความเม่ือยลาของผู
ปฏิบัติงาน และแนวทางการสอบสวนอุบัติเหตุ
ท่ีมีความเปนไปไดวาความเม่ือยลาเปนตนเหตุ
ตามแนวทาง Accident/Incident Investigation
ขององคกร OSHA

 วิธีฝกอบรมและใหความรูแกผูปฏิบัติ
งาน (ลูกจาง) และเจาหนาท่ีบริหารจัดการ

 วิธทีบทวนสถานะของโครงการ FRMP
ภายใน 2-3 เดือน หลังจากเร่ิมดําเนนิการ หลัง
จากนัน้ใหทําเปนรายปเพือ่ประเมินประสทิธภิาพ
และการพฒันาของโครงการ ( ในกรณเีปนการ
ตอบโตเหตุภัยพบิติัหรือโรคระบาดท่ัวไป อาจใช
เวลานอยกวานี)้

 การฝกอบรม
นายจางจะตองดําเนนิการดังตอไปนี้
 จัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมเกี่ยว

กับอันตรายของความเม่ือยลา ผลกระทบของ
ความเม่ือยลาตอสขุภาพ และปฏิสมัพนัธในการ
ทํางานความสาํคัญของการนอนหลับท่ีเพยีงพอ
รวมถงึการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และ
จัดการความเครียด เพื่อลดความเม่ือยลาท่ีจะ
สงผลกระทบดานลบตอสขุภาพ

 ตองแนใจวามีการประเมินอันตราย
เพือ่จดัหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ท่ี
เหมาะสมแกลูกจาง และลูกจางไดรับการฝก
อบรมการปฏิบติังานขณะสวมใสอุปกรณปองกนั
สวนบคุคลเหลานัน้

การจดัเวลาสําหรบัการพัก
 ตองจัดใหมีเวลาอยางนอยท่ีสุด 10

ชั่วโมงติดตอกันตอวันสําหรับใหผูปฏิบัติงาน
หยุดพักและไดนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง การได
พักผอนและนอนหลับเพื่อฟนฟูสภาพรางกาย

เปนมาตรการดีท่ีสดุในการปองกนัความเม่ือยลา
อนัเกดิจากการทํางานหนกัตอเนือ่งเปนเวลานาน
การใหเวลาพกัผอนนอย เชน 4-5 ชัว่โมงตอวัน
ทําใหมีแนวโนมเกดิความเม่ือยลาจากการทํางาน
เกนิเวลากาํหนดเพิม่สงูข้ึน

 วางแผนการหยุดงานเต็มวัน ดังนี้
 หยุดงานเต็มวัน 1-2 วัน หลังจาก

ทํางาน 8 ชั่วโมง/กะ ติดตอกัน 5 กะ หรือ 10
ชัว่โมง/กะ ติดตอกัน 4 กะ

 หยดุงานเต็มวัน 2 วัน หลังจากทํางาน
12 ชั่วโมง/กะ ติดตอกนั 3 กะ

ท้ั งนี้  การหยุดงานเต็มวันจะทําใหผู
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของผูปวยหรือผูบาดเจ็บใน
เหตุภัยพิบติัหรือโรคระบาดไดรับการพักฟนท้ัง
ทางรางกายและจติใจ แตหากสภาพการณตางๆ
ไมเอ้ืออํานวยใหสามารถทําได ควรวางแผนให
มีวันหยุดพักโดยไมมีการเรียกตัวฉุกเฉิน (No
Alarm Days) เพือ่ใหผูปฏิบติังานนอนหลับเต็มท่ี
แลวต่ืนข้ึนมาเองโดยไมมีการปลุก เปนคร้ังคราว

 ตองจดัใหมีชวงพกัระหวางกะเพยีงพอ
โดยหากจดัใหพักชวงถี ่(เชน ทุก 1-2 ชัว่โมง)
จะชวยลดความเม่ือยลาไดดีกวาการพกัชวงยาว
(เชน 3-4 ชัว่โมงตอคร้ัง) กรณเีปนการหยดุพกั
รับประทานอาหาร ตองใหเวลามากกวาพกัปกติ

ตรวจสอบความยาวกะและภาระงาน
(Examine  Shift Lengths and Work Loads)

นายจางตองตรวจสอบประเด็นตอไปนี้
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 ระยะเวลาท่ีใชทํางานภายในหนึ่งกะ
และความหนักเบาของภาระงาน (Workload)
สามารถบงชี้ความเสี่ยงเกิดความเม่ือยลาของ
ผูปฏิบติังานได

 ระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตอกะ
จาํนวน 5 กะ หรือ 10 ชัว่โมงตอกะ จาํนวน 4 กะ
ใน 1 สปัดาห เปนเงือ่นไขการทํางานท่ียอมรับได
และเสี่ยงจะเกิดความเม่ือยลาคอนขางนอย

 ระยะเวลาการทํางาน 12 ชัว่โมงตอกะ
ข้ึนอยูกับภาระงาน หากมีภาระงานเบา (เชน
งานเอกสาร) มีชวงพกัระหวางกะถีแ่ละมีวันหยดุ
มากกวา 1 วัน หลังทํางานติดตอกันหลายกะ
สามารถยอมรับไดและมีความเสีย่งจะเกดิความ
เม่ือยลานอย

 ระยะเวลาการทํางานภายในกะท่ีสั้น
(8 ชั่วโมง หรือนอยกวา) สามารถปองกันการ
เกิดความเม่ือยลาท้ังทางรางกายและจิตใจจาก
ภาระงานหนกั ความเหนื่อยออน ความอึดอัด
จากการสวมอุปกรณปองกันเต็มอัตรา สภาพ
แวดลอมท่ีสดุขีด รวมถงึการสัมผสัอันตรายตอ
ชีวิตและสุขภาพ

 ผูปฏิบัติงานท่ีไดรับความรอนเพิ่มข้ึน
จากการสวมใสอุปกรณปองกนัสวนบคุคล ควรมี
รอบการพกัท่ีถีข้ึ่นกวาปกติ

 ตองจดัใหมีระยะเวลาทํางานในกะสัน้
(เชน 8 ชั่วโมง) ระหวางตอนเยน็และกลางคืน
เนือ่งจากงานกลางคืนจะทําใหเกดิความเม่ือยลา
อยางรุนแรงเพราะชวงนัน้สมองถกูบบีใหหยดุพกั
(นอนหลับ) และมีแนวโนมจะทําใหนอนไมหลับ
ในตอนกลางวัน

 ตองจัดใหมีการตรวจสอบการทํางาน
เปนกลุม หากระหวางทํางานมีการแตกกลุม
หรือมีผูปฏิบัติงานบางรายขาดหายไป (ท้ังท่ี
แจงและไมไดแจงในบัญชีรายชื่อ) อาจทําใหผู
ปฏิบัติงานท่ีเหลืออยูรับภาระหนักเกินไปและ
เกิดความเม่ือยลาได

 ตองจัดใหมีการตรวจสอบการทํางาน
ของบคุคล หากผูปฏิบติัรายใดไมสามารถทํางาน
ตอไปไดเนื่องจากเกิดความเม่ือยลา ตองลด

ภาระงานหรือหาคนมาปฏิบัติงานแทน
 พิจารณาใหมีการงีบหลับ (Naps)

ระหวางปฏิบติังาน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ยนืยนัวาสมองของมนษุยจะไดประโยชนจากการ
งบีหลับในชวงเวลา 15-30 นาที ทําใหฟนจาก
ความเม่ือยลา อีกท้ังไดความกระชุมกระชวย
กลับคืนมา

การสงัเกตอาการ (Monitor)
 จัดใหมีการสังเกต และ/หรือ ตรวจ

สุขภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานท้ัง
กอน ระหวาง และหลังการทํางานหนกัในเวลา
ท่ีเกินมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลมาเปนพื้นฐาน
ในการบริหารจดัการสภาพการทํางาน รวมท้ัง
จัดสรรเวลาสําหรับพักผอนและนอนหลับท่ี
เหมาะสม ตามแนวทางลดความเสี่ยงการเกิด

ความเม่ือยลาสําหรับผูปฏิบัติงาน
ควบคมุสภาพแวดลอมในการทํางาน

(Control the Environment)
 จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี

ลักษณะกระตุนการต่ืนตัว โดยปรับแสงสวางและ
อุณหภูมิท่ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสบาย
และลดความเม่ือยลา

บรกิารเรือ่งสวนตวันอกเวลาทํางาน
(Services to Reduce Non-work Demands)

 บริการดูแลสุขภาพท้ังทางรางกาย
และจติใจของผูปฏิบติังาน

 บริการอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย
ในสถานท่ีปฏิบติังาน

 บริการหองสําหรับนอนบริเวณใกล
สถานท่ีทํางานหรือบริการรถรับสงไปยังท่ีพัก
ซึง่อยูไกลออกไป ในกรณีผูออกจากกะมีอาการ
เม่ือยลา งวงนอน หรือเหนือ่ยออน เพื่อปองกัน
การเกดิอุบติัระหวางการเดินทาง
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 บริการซักรีด เพื่อลดภาระนอกเวลา
งานของผูปฏิบติังาน

แนวทางปฏิบตัสิาํหรบัผูปฏิบตังิาน
 ใชระบบคูหู (Buddy System) เพื่อให

สามารถติดตามตรวจสอบและดูแลสุขภาพให
กนัและกันได รวมท้ังการมีกจิกรรมรวมกนัเพือ่
สรางความต่ืนตัวแกท้ังคู

 รายงานอันตรายในสถานท่ีทํางานแก
หัวหนางานอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังในกรณีมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเกิด
จากผูปฏิบตังิานรายใดรายหนึง่เกดิความเม่ือยลา

 นอนหลับ 7-8 ชั่วโมง ทุก 24 ชั่วโมง
โดยไมถกูรบกวน เม่ือต่ืนมาจะไดสดชืน่และไม
วิงเวียนระหวางการปฏิบัติงาน ไมควรด่ืมกาแฟ
มากเกินไป

 นอนหลับในเวลาเดียวกันของทุกวัน
 ในชวงเวลา 2-3 ชัว่โมงกอนเขานอน

ควรหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และไมควร
รับประทานอาหารมากเกินไปหรือมีรสจัด

 ด่ืมกาแฟตามความเหมาะสม หรือใน
ปริมาณท่ีรางกายรับได สารคาเฟอีนกระตุนให
ต่ืนตัวและไมงวงนอนซึง่มีผลตอรางกายภายใน
เวลา 5 ชัว่โมง หลังจากนั้นจะหมดฤทธิ ์ดังนัน้
ตองวางแผนด่ืมกาแฟใหดีเพือ่ปองกนัการนอน
ไมหลับ นอกจากนี ้เคร่ืองด่ืมชกูําลังตางๆ ลวน
มีสวนผสมของสารคาเฟอีน หากด่ืมมากเกนิไป
จะมีผลตอหัวใจและระบบประสาทในระยะยาว

 เปดไฟสลัว 1-2 ชัว่โมง กอนถึงเวลา
นอน หยดุใชคอมพวิเตอรหรืออุปกรณมีหนาจอ
เปลงแสงไดทุกชนดิ หากจําเปนตองใชงาน ให
ลดความสวางของจอและสวมแวนดํา

 แนใจวาสภาพแวดลอมในการนอน
หลับมีความสบาย เย็น มืด และเงียบ เพื่อ
ปองกันเสียงรบกวน ใหสวมท่ีเสียบหูและปด
เสยีงโทรศัพทมือถอื หากนอนตอนกลางวัน ให
สวมท่ีปดตาหรือกัน้แสงท่ีจะเขามาในหองนอน
ทางประตูหรือหนาตาง

 หากปฏิบัติงานกะคํ่าหรือกะกลางคืน
ตองนอนมาอยางเพยีงพอ และไดพักผอนกอน
เขากะเพือ่ปองกนัความเม่ือยลาขณะทํางาน โดย
ในชวงเวลาไมเกนิ 16 ชั่วโมงกอนหมดกะ ตอง
ไดนอนหลับเปนเวลาตามเกณฑ (7-8 ชัว่โมง)
หากในชวงเวลาดังกลาวนี้ ผูปฏิบัติงานไมได
นอนหลับ จะมีความเสีย่งสูงท่ีจะเกิดผลกระทบ
ดานลบตอการปฏิบติังาน

 จดบนัทึกการนอนหลับและเกบ็รักษา
ไว หากมีปญหานอนหลับยากจนทําใหงวงนอน
หรือเม่ือยลาขณะทํางาน ควรปรึกษาแพทย

 เพื่อลดอาการมึนงงหลังจากการงีบ
หลับ ใหเลือกอยางใดอยางหนึง่ ระหวางงีบสัน้
ไมเกิน 45 นาที หรืองบียาวชั่วโมงคร่ึง

 ออกกาํลังกายอยางสมํ่าเสมอ ควบคุม
อาหารระหวางเขากะ ด่ืมน้าํเพยีงพอ (พยายาม

หลีกเล่ียงภาวะรางกายขาดน้าํ) รวมท้ัง ระวังอยา
ใหน้าํหนักตัวลดมากเกินไป
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