
ความเหน่ือยล้า (Fatigue)



2

➢เพือ่ใหเ้ข้าใจเกี่ยวกับความ
เหน่ือยล้าและสาเหตุ

➢เพือ่ใหส้ามารถดอูอก บอกได้
ถงึอาการของความเหน่ือยล้า
ของตนเองและคนรอบข้าง

➢เพือ่ป้องกันไม่ใหเ้สียนิสัยใน
การนอนหลับ

➢เพือ่ใหส้ามารถพัฒนา
มาตรการรับมือกับความเหน่ือย
ล้า

วัตถุประสงค์
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นิยามความเหน่ือยล้า
▪ระดับของความอยากนอนหรือง่วงนอนทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่
ส่งผลใหก้ารนึกคิด และ/หรือ การท าหน้าทีข่องร่างกาย   
แย่ลง อันจะน าไปสู่ความเส่ียงตอ่การเกดิความผิดพลาด 
หรืออุบัตเิหตุ

▪ความเมื่อยล้าเกดิจากการเพิม่ระยะเวลาการตืน่ลืมตาและ / 
หรือการนอนหลับทีไ่ม่เพยีงพอ
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ถ้าคุณงว่งแล้วขับ คุณจะหลับไม่ตืน่

Microsleep Examples.mov
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ความเหน่ือยล้าส าคัญอย่างไร
➢1 ใน 5 ของรายงานจากระบบรายงานความปลอดภัย     
การบนิเกีย่วข้องกับ ความเหน่ือยล้า
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ประเภทของความเหน่ือยล้า
➢ความเหน่ือยล้าเฉียบพลัน

➢ความเหน่ือยล้าสะสม
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ความเหน่ือยล้า

สาเหตุหลักทีท่ าใหเ้กดิความเหน่ือยล้า

การนอนหลับทีไ่ม่
เพยีงพอ

จังหวะในรอบวัน
ของร่างกายผิดเพีย้น
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การนอนหลับ

การนอนหลบัเป็นความตอ้งการทางกายภาพ 
เช่นเดียวกนักบั ความกระหาย และความหิว     
คนทั่วไปตอ้งการนอนหลบัโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

นอนหลบัไม่เพียงพอเป็นอาการสะสม

คณุจะตกเป็น “หนีก้ารนอน”

Brain Rule #7 - Sleep.mp4

Brain Rule #7 - Sleep.mp4
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วงรอบการนอนหลับตามปกติ
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เช็ควงรอบการนอนหลับของคุณได้ด้วยแอพ
iPhone / iPad / iPod App ช่วยบันทกึการนอน    
“Sleep Cycle Alarm Clock”
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หากตืน่ลมืตาต่อเน่ืองเป็นเวลา 17 ช่ัวโมง เราจะมสีมรรถนะไม่ต่างจากคนที่
มกีารพักผ่อนนอนหลับอย่างเพยีงพอซึง่มปีริมาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดระดับ 
.05%.

หากอดนอนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สมรรถนะจะเทยีบได้กับการมปีริมาณ
แอลกอฮอลใ์นเลือดระดับ .10% (เกนิเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด)

Drowsy vs Drunk - Which one is worse_ (1).mp4

Source: University of South Australia

คุณรู้หรือไม่?

Drowsy vs Drunk - Which one is worse_ (1).mp4
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จังหวะของร่างกายในรอบวัน (Circadian Rhythm)

03 09 15 21 03240624 12 18

ความตืน่ตัว

เวลา
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นาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock)
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Midnight 6 am Noon 6 pm Midnight

200

400

600

800

1000 N = 6052

(Gander, 2002)

ช่วงเวลากับการเกดิอุบัตเิหตุ
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ช่วงเวลากับการเกดิอุบัตเิหตุ

Three Mile Island 
Started at? Chernobyl  Nuclear 

Accident started at?

Bhopal Chemical Plant Disaster 
started at?
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ความตอ้งการนอน กบั แรงกระตุน้การนอน
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อาการของความเหน่ือยล้า
➢ ปฏกิริิยาการตอบสนองทางร่างกายและจติใจช้าลง
➢ การตัดสินใจแย่ลง
➢ การสื่อสารแย่ลง
➢ สมรรถนะลดลงหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้
➢ ยอมรับสมรรถนะมาตรฐานทีต่ ่ากว่า 
➢ ยอมรับความเสี่ยงสูงโดยไม่จ าเป็น
➢ ระดับความใส่ใจลดลง
➢ มปัีญหาเกีย่วกับความจ าระยะสั้นหรือความจ าใช้งาน
➢ การเปลี่ยนแปลงทางทศันคติ
➢ เกดิภาพลวงตาได้งา่ย
➢ มแีนวโน้มทีจ่ะวูบหลับ
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ความเหน่ือยล้าสะสมส่งผลตอ่สุขภาพ
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หลีกเล่ียงการตกเป็นหน้ีการนอน

วางแผนเดินทางล่วงหนา้

สร้างนิสยัการนอนท่ีดี

หลีกเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอล ์และคาเฟอีนก่อนนอน

หากเร่งรีบ กินอาหารรองทอ้งหรือของขบเค้ียวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

หลีกเล่ียงการออกก าลงักายตอนกลางคืน

หลีกเล่ียงการท าใหจ้งัหวะวงรอบของร่างกาย ผดิเพี้ยน

มาตรการจัดการความเหน่ือยล้า
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สรุป
ความเหน่ือยล้าก่อตัวขึน้อย่างเงยีบๆ

คุณไม่อาจกระตุ้นตัวเองให้สลัดหลุดจากความเหน่ือยล้าได้ ร่างกายและ
จติใจจ าเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพยีง

ความเหน่ือยล้าอาจก่อผลร้ายแรงดังน้ันจงึควรใส่ใจกับมันอย่างจริงจัง

การขับขีย่วดยานพาหนะก่อให้เกดิความเหน่ือยล้าได้ อย่างไรกต็ามมวีธีิที่
จะจัดการกับความเหน่ือยล้าได้

ไม่มทีางออกทีง่่ายกับเร่ืองนี ้จงค้นหาสิง่ทีใ่ช้ได้กับตัวของคุณเอง



ความเครียด (STRESS)
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นิยามความเครียด
▪ การตอบสนองของตวัเราตอ่สถานการณก์ารเรียกร้องทีเ่กดิขึน้

▪ อาจเป็นไดท้ัง้ส่ิงทีด่หีรือไม่ดี

▪ อาจเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายของตวัเรา 

▪ ความเครียดสะสมเพิม่ขึน้ได้

▪ อาจเป็นส่ิงทีเ่กิดจากจนิตนาการหรือความคดิ
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ตัวก่อความเครียด
➢ ส่ิงเร้า หรือ ส่ิงกระตุน้ ทีถู่กรับรู้ว่าเป็นภยัคุกคาม

➢ อะไรบา้งทีถ่อืไดว้่าเป็น ตวัก่อความเครียดในสถานการณ์
การขับขี่?

✓ ทางกายภาพ 

✓ ทางสรีรวทิยา

✓ ทางจติใจ
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อาการเครียด

➢ มักปรากฎใหเ้หน็ใน 3
ทางดงัตอ่ไปนี้

✓ ทางอารมณ์

✓ ทางกายภาพ

✓ พฤตกิรรม
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ความเครียด สมรรถนะ

ความเครียด vs. สมรรถนะ
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ความเครียดแบบฉับพลัน (Acute Stress)
➢ เป็นผลของความตอ้งการทีร่่างกายตอ้งตอบสนองต่อ
สถานการณง์านทีก่ าลังท าอยู่:

▪ การท างานภายใตเ้วลาทีบ่บีคัน้ 

▪ งานทีต่อ้งใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อย่างหนัก 

▪ งานทีต่อ้งใช้การระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา 
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ความเครียดสะสม (Chronic Stress)
➢ เป็นผลของความตอ้งการทีร่่างกายตอ้งตอบสนองต่อ
เหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในชีวติไม่ว่าจะดหีรือร้ายก็ตาม

▪การเป็นหนีก้้อนใหญ่ระยะยาว 

▪ปัญหาภายในครอบครัว 



31

มาตรการก าจัดความเครียดฉับพลัน

➢ เพิม่ทรัพยากร

➢ ย้าย/ก าจัดตวัก่อความเครียดออกไป

➢ เปล่ียนแปลงเป้าหมาย

➢ รับมือกับตัวก่อความเครียด
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จัดการกับความเครียดระยะยาว

▪ จัดการตัวเอง บริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล
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จัดการกับความเครียดระยะยาว

▪ ปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อม
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▪ ออกก าลังกาย
เป็นประจ า

▪ ฟังเสียงเพรียก
จากภายในตนเอง

จัดการกับความเครียดระยะยาว



35

▪ เรยีนรูท่ี้จะพกัผอ่น
หยอ่นใจอยา่งชาญ
ฉลาด

จัดการกับความเครียดระยะยาว
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สร้างเช็คลิสของตนเอง

S ความเครียด?

M การใช้ยา?

A ทศันคต?ิ

I อาการเจบ็ป่วย?

A แอลกอฮอล?์

F ความเหน่ือยล้า?

E กินอาหาร?
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การประเมิน ระดับ
ความเครียดดว้ยตนเอง ตาม
แบบของ Holmes Rahe

➢ คุณสามารถใช้แบบประเมินนี้
เพือ่ประเมินความเครียดของตวั
คุณเอง
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แบบประเมิน ความเครียดของ Holmes Rahe

➢ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเครียดของตนเองเป็นเร่ืองทีด่แีละ
หากคุณมีความกังวลในเร่ืองนีส้ามารถท าแบบประเมินความเครียด
ของตวัคุณเองไดท้ี่

http://www.cliving.org/lifestresstestscore.htm
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สรุป
➢ ความเครียดเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเราทุกคน

➢ ความเข้าใจถงึสาเหตุและผลของความเครียดจะช่วยให้เราสามารถ
ระบุมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่จัดการกับความเครียดได้

➢ การสร้างสมดุลทีด่ทีัง้ในเชงิสังคมและสภาพแวดล้อมทีท่ างานเป็น
ส่วนส าคัญทีจ่ะช่วยใหเ้รารับมือกับความเครียดทีเ่กิดขึน้ในแตล่ะวัน
ได้




