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เมื่อไมนานมานี้ สถาบันหลักดานการ
บริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ประเทศของสหรัฐอเมริกา ทัง้ OSHA และ NIOSH
ออกคําเตือนใหผูปฏิบัติงานเผชิญเหตุภัยพิบัติ
งานควบคุมโรคระบาด รวมถึงงานสถานการณ
พิเศษตางๆ ทําการปองกันตัวเองไมใหเมื่อยลา
(Fatigue) จากการทํางานตอเนือ่ งยาวนานเกิน
เวลามาตรฐานกําหนด (มากกวา 8 ชัว่ โมงตอ
วัน หรือมากกวา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห) และ
เปนภารกิจใชความอดทนสูง เชน อยูใ นสภาพ
ยากลําบาก รอนระอุ เย็นจัด อากาศเปนพิษ
เต็มไปดวยเชื้อโรค รวมทั้งตองสวมใสอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลอยูตลอดเวลา และอื่นๆ ซึ่ง
สามารถเรียกไดวา เปนการปฏิบตั งิ านเกินกําลัง
ที่ตองเฝาระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
อยางจริงจังเปนกรณีพเิ ศษ
การรักษาผูป ว ยและควบคุมการระบาดของ
โรคไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก และการ
ชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติ ทัง้ แผนดินไหว
สึนามิ พายุถลม น้ําทวม ฯลฯ ในภูมิภาคตางๆ
ทัว่ โลก เปนตัวอยางของการปฏิบตั งิ านเกินกําลัง
ทีใ่ ชเวลาทํางานยาวนานกวาปกติ ขณะเดียวกัน

แตละคนตองเรงรีบและแขงกับเวลาทุกขัน้ ตอน
ของภารกิจ เปนงานหนักและอันตราย ในบาง
กรณีตอ งสวมอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลทีจ่ าํ กัด
ความคลองตัวไวตลอด สิง่ ตางๆ เหลานีม้ ผี ลโดย
ตรงทีท่ าํ ใหผปู ฏิบตั งิ านเกิดความเมือ่ ยลาทัง้ ทาง
รางกายและจิตใจ สงผลตอสุขภาพโดยรวม และ
เปนตนเหตุสาํ คัญของการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
หรือการเจ็บปวยจากความออนแอของรางกาย
ผูป ฏิบตั ิงานตอบโตและจัดการเหตุพบิ ตั ิ
จากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด รวมถึงแพทย
พยาบาล นักดับเพลิง เจาหนาทีก่ ูภยั /ชวยชีวิต
หนวยบริการสาธารณูปโภค หนวยจัดการขนสง

นักสังคมสังเคราะห ฯลฯ จะตองเขาไปทํางาน
ลักษณะฉุกเฉิน ไมมรี ปู แบบแนนอน สถานการณ
คาดเดาไมได ในหลายกรณีไมสามารถกําหนด
เวลาทํางานตายตัว จึงจําเปนตองทํางานตอเนือ่ ง
จนกวาจะเสร็จหรือมีการสับเปลีย่ นกําลัง โดยใน
ชวงทายของการทํางานและหลังจากเลิกงานมัก
เกิดความเมื่อยลาและเหนื่อยออนอยางรุนแรง
หากพักผอนไมเพียงพอ เมือ่ กลับมาเขากะทํางาน
ใหม จะเกิดผลเสียทั้งเฉพาะหนาและระยะยาว
อาทิ เกิดอุบตั เิ หตุ เจ็บปวยเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง
และอืน่ ๆ ดังนัน้ ตัวผูป ฏิบตั งิ านและผูบ งั คับบัญชา
หรือนายจางจะตองมีความตระหนักรวมกันตอ
ปญหาทีซ่ อ นเรนอยูน พี้ รอมหามาตราแกไขโดย
เรงดวน เพือ่ ปองกันการเกิด “ภัยซอนภัย” เมือ่ ผู
เขาไปชวยเหลือผูอนื่ ใหพน ภัยกับเผชิญหนากับ
ภัยมองไมเห็นนี้เสียเอง

สาเหตุและอาการของความเมือ่ ยลา
ความเมือ่ ยลา (Fatique) เปนความ
เหนือ่ ยออนทางรางกายหรือจิตใจ เกิดจากความ
เครียด ยารักษาโรค การทํางานเกินกําลัง (งาน
หนักทีไ่ มมเี งือ่ นไขจํากัดใดๆ) ความรอนจัดหรือ
ความเย็นจัด รวมถึงอยูภ ายใตภาวะจะตองไดรบั
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ความเมื่อยและความเครียดจากการ
ทํางานที่ใชแรงมากจะเพิ่มทวีคูณ หากทํางาน
หนักขึ้น ใชการเดินทางยาวนาน และมีปญหา
สวนตัวของผูป ฏิบตั งิ าน


ความรับผิดชอบรวมระหวางนายจาง
กับผูป ฏิบตั ิงาน
ผูป ฏิบตั งิ านตอบโตเหตุกภู ยั ฟน ฟูสภาพ
รักษาพยาบาลผูบ าดเจ็บหรือเจ็บปวย และอืน่ ๆ
มีทงั้ เปนเจาหนาทีร่ ฐั และพนักงานองคกรเอกชน
ตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐฯ ถือวาอยูใน
ฐานะลูกจาง สวนนายจางคือหนวยงานตนสังกัด
ในกรณีนี้ ลูกจางและนายจางจะตองรับผิดชอบ
รวมกันเพือ่ แกปญหา ประเด็นสําคัญไดแก การ
จัดสรรเวลานอนหลับใหเพียงพอ นอกเหนือจาก
เรือ่ งอาหาร น้ําดืม่ รวมถึงอุปกรณจําเปนตางๆ
แลว ทัง้ สองฝายตองมีขอ ตกลงเรือ่ งการนอนทีม่ ี

การดู แลโดยแพทย ตั วอย างเช น
ปวยเปนโรค ทางรางกายหรือจิตใจ เปนตน
 มีหลายปจจัยรวมถึงการนอนนอยหรือ
คุณภาพการนอนต่ําในชวงเวลาหนึ่ง สามารถ
ทําใหเกิดความเมื่อยลาซึ่งเปนสัญญาณเตือน
บุคคลนัน้ วา เขาหรือเธอจําเปนจะตองไดรบั การ
พักผอน (นอนหลับ) ทีเ่ พียงพอ
 การนอนหลับ (Sleeping) เปนความ
จําเปนทางชีวภาพสําหรับชีวติ และสุขภาพ คลาย
กับความจําเปนในการกินอาหารเพื่อดํารงชีพ1
รางกายมนุษยตองไดรับการพักผอนดวยการ
นอนหลับ (สนิท) เปนเวลา 7-8 ชัว่ โมง ในเวลา
กลางคืน การทํางานกลางคืน งานผิดเวลา หรือ
งานกะยาวเกินไปจะมีผลทําใหเวลาและคุณภาพ
การนอนหลับนอยเกินไป
 ความเมื่ อยลาทําใหผู ปฏิบัติงานรูสึก
ทอแทหรือไมกระฉับกระเฉง ความสามารถทาง
กายลดลง ทํางานไดนอ ย รวมทัง้ มีความเสีย่ งจะ
เกิดความผิดพลาดและการบาดเจ็บเพิม่ ขึน้

ผลกระทบจากความเมือ่ ยลา
 งานวิจัยชี้เห็นวาการทํางานวันละ 12
ชัว่ โมง มีสว นทําใหเกิดความเสีย่ งไดรบั บาดเจ็บ
เพิม่ ขึน้ 2 37% อัตราอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ3
เพิม่ ขึน้ 18% ในชวงกะเย็น (Evening Shifts)
และ 50% ในชวงกะกลางคืน (Night Shifts) เมือ่
เทียบกับกะกลางวัน (Day Shifts)
 ทําใหการสวมใสและการถอดอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลผิดวิธี ถูกเข็มฉีดยาแทง และ
สัมผัสเลือดหรือของเหลวอื่นจากรางกายผูป วย
หรือบาดเจ็บบอยขึน้ และมีอตั ราไดรบั บาดเจ็บ
จากการทํางานสูง

คุณภาพ นายจางจะตองมีมาตรการรองรับ เชน
จัดหาสถานทีเ่ หมาะสมใหลกู จางนอนหลับอยาง
เต็มอิม่ ตัวลูกจางเองตองรับผิดชอบเรือ่ งเวลาใน
การปฏิบัตงิ าน ไมเขาทํางานสายหรือลาชาจน
กระทัง่ เกิดความเสียหายตอภารกิจของหนวยงาน
ตนสังกัดหรือองคกรโดยรวม
การปลอยใหแพทย พยาบาล เจาหนาที่
กูภ ยั ผูป ระสานงาน ฯลฯ ทํางานเกินเวลา มีเวลา
นอนไมเพียงพอหรือนอนในสถานทีไ่ มเหมาะสม
จนนอนไมหลับหรือหลับๆ ตืน่ ๆ จะสงผลเสียตอ
ประสิทธิภาพการทํางานและขาดความรอบคอบ
ทําใหเสีย่ งจะเกิดอุบัตเิ หตุไดงา ย
ทัง้ นี้ นายจางและลูกจางตองตระหนักไว
ตลอดเวลาวา ที่ไหนหรือเมื่อใดก็ตามที่มีการ
ปฏิบตั งิ านเกินกําลังหรือใชเวลาตอเนือ่ งยาวนาน
ลูกจางตองมีเวลาและสถานทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การนอนหลับที่เพียงพอเพื่อขจัดความเมื่อยลา
และทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยยิง่ ขึน้
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แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับนายจาง
การวางแผน
นายจางควรประยุกตใชวธิ จี ดั ตัง้ โครงการ
หรือระบบจัดการความเสี่ยงเกิดความเมื่อยลา
(FRMP; Fatigue Risk Management Plan) เขียน
เปนลายลักษณอกั ษร เพื่อลดแนวโนมการเกิด
อันตรายกับชีวิตและสุขภาพของคนงาน โดยใช
แนวทางบริหารงานกะและมีชั่วโมงทํางานยาว
นาน (Shift Work and Long Work Hours) ของ
สถาบัน CDC/NIOSH ซึ่งมีหัวขอสําคัญ อาทิ
 วิธร
ี วบรวมและเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับ
อันตรายของความเมือ่ ยลา การวิเคราะหความ
เสีย่ ง และดําเนินการควบคุมในสถานที่ทาํ งาน
 วิธีรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บปวย
และอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับความเมื่อยลาของผู
ปฏิบัติงาน และแนวทางการสอบสวนอุบัติเหตุ
ทีม่ ีความเปนไปไดวา ความเมื่อยลาเปนตนเหตุ
ตามแนวทาง Accident/Incident Investigation
ขององคกร OSHA
 วิธีฝกอบรมและใหความรูแกผูปฏิบัติ
งาน (ลูกจาง) และเจาหนาทีบ่ ริหารจัดการ
 วิธท
ี บทวนสถานะของโครงการ FRMP
ภายใน 2-3 เดือน หลังจากเริม่ ดําเนินการ หลัง
จากนัน้ ใหทาํ เปนรายปเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ
และการพัฒนาของโครงการ ( ในกรณีเปนการ
ตอบโตเหตุภยั พิบตั หิ รือโรคระบาดทัว่ ไป อาจใช
เวลานอยกวานี)้


การฝกอบรม
นายจางจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
 จัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมเกี่ยว
กับอันตรายของความเมื่อยลา ผลกระทบของ
ความเมือ่ ยลาตอสุขภาพ และปฏิสมั พันธในการ
ทํางานความสําคัญของการนอนหลับทีเ่ พียงพอ
รวมถึงการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และ
จัดการความเครียด เพื่อลดความเมื่อยลาที่จะ
สงผลกระทบดานลบตอสุขภาพ
 ต องแน ใจว ามี การประเมิ น อั นตราย
เพือ่ จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ที่
เหมาะสมแกลูกจาง และลูกจางไดรับการฝก
อบรมการปฏิบตั งิ านขณะสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคลเหลานัน้


การจัดเวลาสําหรับการพัก

เปนมาตรการดีทสี่ ดุ ในการปองกันความเมือ่ ยลา
อันเกิดจากการทํางานหนักตอเนือ่ งเปนเวลานาน
การใหเวลาพักผอนนอย เชน 4-5 ชัว่ โมงตอวัน
ทําใหมแี นวโนมเกิดความเมือ่ ยลาจากการทํางาน
เกินเวลากําหนดเพิม่ สูงขึน้
 วางแผนการหยุดงานเต็มวัน ดังนี้
 หยุ ดงานเต็ มวัน 1-2 วั น หลัง จาก
ทํางาน 8 ชั่วโมง/กะ ติดตอกัน 5 กะ หรือ 10
ชัว่ โมง/กะ ติดตอกัน 4 กะ
 หยุดงานเต็มวัน 2 วัน หลังจากทํางาน
12 ชั่วโมง/กะ ติดตอกัน 3 กะ
ทั้ ง นี้ การหยุ ดงานเต็ มวั นจะทําให ผู
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของผูปวยหรือผูบาดเจ็บใน
เหตุภยั พิบตั ิหรือโรคระบาดไดรบั การพักฟน ทัง้
ทางรางกายและจิตใจ แตหากสภาพการณตา งๆ
ไมเอื้ออํานวยใหสามารถทําได ควรวางแผนให
มีวันหยุดพักโดยไมมีการเรียกตัวฉุกเฉิน (No
Alarm Days) เพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านนอนหลับเต็มที่
แลวตืน่ ขึน้ มาเองโดยไมมกี ารปลุก เปนครัง้ คราว
 ตองจัดใหมช
ี ว งพักระหวางกะเพียงพอ
โดยหากจัดใหพักชวงถี่ (เชน ทุก 1-2 ชัว่ โมง)
จะชวยลดความเมือ่ ยลาไดดกี วาการพักชวงยาว
(เชน 3-4 ชัว่ โมงตอครัง้ ) กรณีเปนการหยุดพัก
รับประทานอาหาร ตองใหเวลามากกวาพักปกติ

ตองจัดใหมีเวลาอยางนอยที่สุด 10
ตรวจสอบความยาวกะและภาระงาน
ชั่ วโมงติดตอกันตอวันสําหรับใหผู ปฏิบัติงาน
หยุดพักและไดนอนหลับ 7-8 ชั่วโมง การได (Examine Shift Lengths and Work Loads)
นายจางตองตรวจสอบประเด็นตอไปนี้
พักผอนและนอนหลับเพื่อฟนฟูสภาพรางกาย
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ภาระงานหรือหาคนมาปฏิบัติงานแทน
 พิ จ ารณาให มี ก ารงี บ หลั บ (Naps)
ระหวางปฏิบตั งิ าน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ยืนยันวาสมองของมนุษยจะไดประโยชนจากการ
งีบหลับในชวงเวลา 15-30 นาที ทําใหฟน จาก
ความเมื่ อยลา อีกทั้ งไดความกระชุ มกระชวย
กลับคืนมา

การสังเกตอาการ (Monitor)
จัดใหมีการสังเกต และ/หรือ ตรวจ
สุขภาพร างกายและจิตใจของผู ปฏิบัติ งานทั้ ง
กอน ระหวาง และหลังการทํางานหนักในเวลา
ที่เกินมาตรฐาน เพื่อนําขอมูลมาเปนพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการสภาพการทํางาน รวมทัง้
จั ดสรรเวลาสําหรั บ พั ก ผ อนและนอนหลั บที่
เหมาะสม ตามแนวทางลดความเสี่ยงการเกิด


ระยะเวลาที่ ใชทํางานภายในหนึ่งกะ
และความหนักเบาของภาระงาน (Workload)
สามารถบงชี้ความเสี่ยงเกิดความเมื่อยลาของ
ผูป ฏิบตั งิ านได
 ระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตอกะ
จํานวน 5 กะ หรือ 10 ชัว่ โมงตอกะ จํานวน 4 กะ
ใน 1 สัปดาห เปนเงือ่ นไขการทํางานทีย่ อมรับได
และเสี่ยงจะเกิดความเมื่อยลาคอนขางนอย
 ระยะเวลาการทํางาน 12 ชัว
่ โมงตอกะ
ขึ้นอยูกับภาระงาน หากมีภาระงานเบา (เชน
งานเอกสาร) มีชว งพักระหวางกะถีแ่ ละมีวนั หยุด
มากกวา 1 วัน หลังทํางานติดตอกันหลายกะ
สามารถยอมรับไดและมีความเสีย่ งจะเกิดความ
เมื่อยลานอย
 ระยะเวลาการทํางานภายในกะที่ สั้ น
(8 ชั่วโมง หรือนอยกวา) สามารถปองกันการ
เกิดความเมื่อยลาทั้งทางรางกายและจิตใจจาก
ภาระงานหนัก ความเหนื่อยออน ความอึดอัด
จากการสวมอุปกรณปองกันเต็มอัตรา สภาพ
แวดลอมที่สดุ ขีด รวมถึงการสัมผัสอันตรายตอ
ชีวิตและสุขภาพ


ผูปฏิบัติงานที่ไดรับความรอนเพิ่มขึ้น
จากการสวมใสอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคล ควรมี
รอบการพักทีถ่ ขี่ นึ้ กวาปกติ
 ตองจัดใหมีระยะเวลาทํางานในกะสัน
้
(เชน 8 ชั่วโมง) ระหวางตอนเย็นและกลางคืน
เนือ่ งจากงานกลางคืนจะทําใหเกิดความเมือ่ ยลา
อยางรุนแรงเพราะชวงนัน้ สมองถูกบีบใหหยุดพัก
(นอนหลับ) และมีแนวโนมจะทําใหนอนไมหลับ
ในตอนกลางวัน
 ตองจัดใหมีการตรวจสอบการทํางาน
เปนกลุ ม หากระหวางทํางานมีการแตกกลุ ม
หรือมีผูปฏิบัติงานบางรายขาดหายไป (ทั้ งที่
แจงและไมไดแจงในบัญชีรายชื่อ) อาจทําใหผู
ปฏิบัติงานที่เหลืออยูรับภาระหนักเกินไปและ
เกิดความเมือ่ ยลาได
 ตองจัดใหมีการตรวจสอบการทํางาน
ของบุคคล หากผูป ฏิบตั ริ ายใดไมสามารถทํางาน
ตอไปไดเนื่ องจากเกิดความเมื่ อยลา ตองลด


ความเมื่อยลาสําหรับผูปฏิบัติงาน

ควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน
(Control the Environment)
จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ลักษณะกระตุน การตืน่ ตัว โดยปรับแสงสวางและ
อุ ณหภู มิ ที่ ทําให ผู ปฏิ บัติ งานเกิ ดความสบาย
และลดความเมื่อยลา


บริการเรือ่ งสวนตัวนอกเวลาทํางาน
(Services to Reduce Non-work Demands)
บริ ก ารดู แลสุ ขภาพทั้ ง ทางร างกาย
และจิตใจของผูป ฏิบตั งิ าน
 บริการอาหารทีม
่ ปี ระโยชนตอ รางกาย
ในสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
 บริ ก ารห อ งสําหรั บ นอนบริ เ วณใกล
สถานที่ทํางานหรือบริการรถรับสงไปยังที่พัก
ซึง่ อยูไ กลออกไป ในกรณีผอู อกจากกะมีอาการ
เมือ่ ยลา งวงนอน หรือเหนือ่ ยออน เพื่อปองกัน
การเกิดอุบตั ิระหวางการเดินทาง
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 แน ใจว า สภาพแวดล อ มในการนอน
บริการซักรีด เพื่อลดภาระนอกเวลา
หลับมี ความสบาย เย็ น มื ด และเงี ยบ เพื่ อ
งานของผูป ฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูป ฏิบตั งิ าน ปองกันเสียงรบกวน ใหสวมที่ เสียบหูและปด
เสียงโทรศัพทมือถือ หากนอนตอนกลางวัน ให
 ใชระบบคูหู (Buddy System) เพื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบและดูแลสุขภาพให สวมทีป่ ดตาหรือกัน้ แสงทีจ่ ะเขามาในหองนอน
กันและกันได รวมทัง้ การมีกจิ กรรมรวมกันเพือ่ ทางประตูหรือหนาตาง
สรางความตืน่ ตัวแกทงั้ คู
 รายงานอันตรายในสถานทีท
่ าํ งานแก
หัวหนางานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ งในกรณีมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยที่เกิด
จากผูป ฏิบตั งิ านรายใดรายหนึง่ เกิดความเมือ่ ยลา
 นอนหลับ 7-8 ชั่วโมง ทุก 24 ชั่วโมง
โดยไมถกู รบกวน เมือ่ ตืน่ มาจะไดสดชืน่ และไม
วิงเวียนระหวางการปฏิบัตงิ าน ไมควรดืม่ กาแฟ
มากเกินไป
 หากปฏิบัติงานกะค่ําหรือกะกลางคืน
 นอนหลับในเวลาเดียวกันของทุกวัน
 ในชวงเวลา 2-3 ชัว
่ โมงกอนเขานอน ตองนอนมาอยางเพียงพอ และไดพักผอนกอน
ควรหลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และไมควร เขากะเพือ่ ปองกันความเมือ่ ยลาขณะทํางาน โดย
ในชวงเวลาไมเกิน 16 ชั่วโมงกอนหมดกะ ตอง
รับประทานอาหารมากเกินไปหรือมีรสจัด
 ดืม
่ กาแฟตามความเหมาะสม หรือใน ไดนอนหลับเปนเวลาตามเกณฑ (7-8 ชัว่ โมง)
ปริมาณทีร่ างกายรับได สารคาเฟอีนกระตุนให หากในชวงเวลาดังกลาวนี้ ผู ปฏิบัติงานไมได
ตืน่ ตัวและไมงว งนอนซึง่ มีผลตอรางกายภายใน นอนหลับ จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดผลกระทบ
เวลา 5 ชัว่ โมง หลังจากนั้นจะหมดฤทธิ์ ดังนัน้ ดานลบตอการปฏิบตั งิ าน
 จดบันทึกการนอนหลับและเก็บรักษา
ตองวางแผนดืม่ กาแฟใหดีเพือ่ ปองกันการนอน
 หานอนหลับยากจนทําใหงว งนอน
ไมหลับ นอกจากนี้ เครือ่ งดื่มชูกําลังตางๆ ลวน ไว หากมีปญ
มีสว นผสมของสารคาเฟอีน หากดืม่ มากเกินไป หรือเมือ่ ยลาขณะทํางาน ควรปรึกษาแพทย
 เพื่ อลดอาการมึ นงงหลั ง จากการงี บ
จะมีผลตอหัวใจและระบบประสาทในระยะยาว
 เปดไฟสลัว 1-2 ชัว
่ โมง กอนถึงเวลา หลับ ใหเลือกอยางใดอยางหนึง่ ระหวางงีบสัน้
นอน หยุดใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมีหนาจอ ไมเกิน 45 นาที หรืองีบยาวชั่วโมงครึง่
 ออกกําลังกายอยางสม่า
ํ เสมอ ควบคุม
เปลงแสงไดทกุ ชนิด หากจําเปนตองใชงาน ให
อาหารระหวางเขากะ ดืม่ น้าํ เพียงพอ (พยายาม
ลดความสวางของจอและสวมแวนดํา


หลีกเลีย่ งภาวะรางกายขาดน้าํ ) รวมทัง้ ระวังอยา
ใหนา้ํ หนักตัวลดมากเกินไป
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