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บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมจักรเย็บผ้ามีกระบวนการผลิตที่มีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์โดยเฉพาะงานประกอบชิ้นส่วนจักร
เย็บผ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบสะสมเรื้อรัง และน�ำไปสู่ความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการท�ำงาน การศึกษาเชิงพรรณนานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์ส�ำหรับงานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA และ NIOSH lifting equation และ 2) พัฒนา
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ วิธีการศึกษาด�ำเนินการโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานประกอบ
ชิน้ ส่วนจักรเย็บผ้า ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการผลิต สถานีงาน ลักษณะงาน และท่าทางในการท�ำงาน การทบทวน
ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินความเสีย่ งด้านการยศาสตร์ จากนัน้ ได้ดำ� เนินการประเมินเบือ้ งต้นทาง
ด้านการยศาสตร์ด้วยแบบสอบถามความเมื่อยล้าจากการท�ำงานของพนักงานประกอบจักรเย็บผ้าจ�ำนวน 97 คน แยก
ตามส่วนของร่างกาย น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 16 คน แล้วด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้วย RULA และ NIOSH lifting equation เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางด้าน
การยศาสตร์ต่อไป จากการศึกษาพบว่า 1) การประเมินท่าทางการท�ำงานโดยใช้ RULA มีคะแนนความเสี่ยงระดับที่
ยอมรับไม่ได้ 10 งาน จาก 27 งาน (ร้อยละ 37) และการประเมินน�ำ้ หนักทีย่ กโดยใช้ NIOSH lifting equation มีคา่
ขีดจ�ำกัดของน�ำ้ หนักทีแ่ นะน�ำ (RWL) ซึง่ เป็นค่าน�ำ้ หนักทีเ่ หมาะสมในการวางกล่องงานบนพาเลท 9.05 กิโลกรัม และ
การวางกล่องงานลงบนพืน้ 8.92 กิโลกรัม ซึง่ ต�ำ่ กว่าน�ำ้ หนักกล่องทีพ่ นักงานต้องยกจริง คือ 22 กิโลกรัม 2) การเสนอ
แนะแนวทางเพือ่ จัดการความเสีย่ ง โดยมีการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานจากท่าทางการท�ำงาน ประเมินด้วย RULA
หรือ NIOSH lifting index และวัดผลการประเมินด้วยแบบสอบถามความเมือ่ ยล้าจากการท�ำงานอีกครัง้ หลังการปรับปรุง
ค�ำส�ำคัญ: การยศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง งานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า
*
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Abstract

In sewing machine manufacturing or assembling processes with ergonomic risks, workers
are vulnerable to cumulative trauma that leads to work-related musculoskeletal disorders. Therefore,
this study aimed to 1) assess ergonomic risk for sewing machine assembly processes by using Rapid
upper limp assessment (RULA) and NIOSH lifting equation, and 2) develop the manual for ergonomic
risk management. The independent study preparation involved the collection of data or information
on sewing machine assembly processes, including operating procedures, work stations, work attributes
and the motion of work, the review of theories and literature on ergonomic risk assessment. Then,
collected data on personal details and muscular fatigue problem among production operator by
using body discomfort questionnaire with 97 persons in assembly department. Data were analyzed
by descriptive statistics only 16 persons were selected as studied samples. Ergonomics risk assessment
of working posture was conducted by using RULA and NIOSH lifting equation and invested
ergonomics risk management. Therefore the assessment result by using RULA showed that 1) the
assessment of work posture by using RULA had the level of risk that was unacceptable 10 of 27
(37%) works and the assessment result by using NIOSH lifting equation  showed that recommended
weight limit (RWL) from the pallet was 9.05 kilograms and on the floor was 8.92 kilograms that are
lower than real weight was 22 kilograms, and 2) The suggestion of ergonomics risk management
and monitoring of implementation were assessment the pasture working by using RULA and NIOSH
lifting index including survey muscular fatigue problem by using body discomfort questionnaire.
Keywords: ergonomics, risk management, sewing machine assembly work

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น งานอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยมี ก าร
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากการใช้เทคโนโลยี เครือ่ งมือ
เครื่องจักรที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการน�ำระบบการจัดการ
และมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการจัดการทางด้านการยศาสตร์กเ็ ป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ การจัดสภาพงานที่มีความ
เหมาะสมกับตัวพนักงาน ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย
รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการท�ำงาน และขณะเดียวกัน
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ก็ยงั ท�ำให้งานทีท่ ำ� นัน้ มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ในทางตรงกันข้าม
หากมีสถานีงาน (work station) ที่ไม่เหมาะสม ไม่เข้า
กับขนาดรูปร่างและลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ าน ย่อมส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ผลผลิตก็ลดลงตามไป
ด้วย และส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความเครียด เกิดความ
เมื่อยล้าจากการท�ำงาน นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดความผิด
ปกติของระบบกล้ามเนือ้ และกระดูกโครงร่างเนือ่ งจากการ
ท�ำงาน (work related musculoskeletal disorder,
WMSDs) จากสถิ ติ ก ารประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย
เนื่องจากการท�ำงานจ�ำแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่
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ประสบอันตราย ปี 2557 พบว่า ผูป้ ระสบอันตรายจากการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักมีจ�ำนวน 845 ราย และผู้
ประสบอันตรายจากท่าทางการท�ำงานมีจ�ำนวน 295 ราย
(กระทรวงแรงงาน, 2558)
ส�ำหรับบริษทั ทีเ่ ลือกเป็นกรณีศกึ ษาเป็นบริษทั ผลิต
จักรเย็บผ้าส่งออก ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดล�ำพูน เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ.2533 ปัจจุบันเปิด
ด�ำเนินการมาได้ 25 ปี ปริมาณการผลิต 150,000 เครือ่ ง
ต่อปี โดยมีพนักงานทั้งหมด 400 คน เป็นพนักงานชาย
260 คน และพนักงานหญิง 140 คน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนส�ำนักงาน ส่วนการผลิตส่วนประกอบ และส่วน
การประกอบจักรเย็บผ้า บริษทั ผลิตจักรเย็บผ้าส่งออกแห่ง
นี้ ถือว่าเป็น 1 ใน 5 ของระดับโลกทีม่ กี ารผลิตจักรเย็บผ้า
บริษัทมีการผลิตจักรเย็บผ้าจ�ำนวน 6 รุ่น โดยเป็นจักรกึ่ง
อุตสาหกรรม 1 รุ่น และจักรเย็บผ้าที่ใช้ในครัวเรือน 5 รุ่น
ในปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารผลิตจักรปัก 1 รุน่ และจักรโพ้ง 1 รุน่
ส่วนประกอบของจักรเย็บผ้าหนึ่งหลังมีชิ้นงานประมาณ
5,600 ชิ้นงาน ขั้นตอนการประกอบแต่ละรุ่นมีประมาณ
200 ขัน้ ตอน เมือ่ ปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารโยกย้ายฐานการผลิต
จากบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาผลิตในบริษัท
ประเทศไทย จึงได้มกี ารก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพือ่ รองรับ
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้มกี ารติดตัง้ สถานีงานใหม่และเพิม่
เติม เพื่อให้สามารถรองรับกับก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและ
เพือ่ การผลิตจักรเย็บผ้ารุน่ ใหม่ ในการติดตัง้ สถานีงานใหม่
มีการติดตั้งโต๊ะที่สูงกว่าสถานีงานเดิม ซึ่งพนักงานส่วน
ใหญ่ที่ประกอบจักรเย็บผ้าเป็นพนักงานหญิง และงาน
ประกอบชิ้นส่วนเป็นการใช้ร่างกายส่วนบน การเอื้อมแขน
การบิดเอี้ยวตัว หรืออิริยาบถท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะ
สม ลักษณะการท�ำงานซ�้ำซาก โดยออกแรงใช้กล้ามเนื้อ
ในมัดเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ กัน ซึง่ จะท�ำให้เกิดอาการปวดเมือ่ ยกล้าม
เนื้อเฉพาะที่ และเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดกล้ามเนื้อ
เรื้อรัง ในบางสถานีต้องมีการยกจักรเย็บผ้าด้วย จากการ
ออกแบบโต๊ะทีส่ งู ทีไ่ ม่เหมาะกับรูปร่างของพนักงาน ท�ำให้

เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ อีกทั้งยังได้รับการร้อง
บ่นของพนักงานเนื่องจากสภาพการท�ำงาน ซึ่งจากข้อมูล
ห้ อ งพยาบาลของบริ ษั ท ในระหว่ า งเดื อ นมกราคม –
พฤษภาคม 2558 พบว่า มีพนักงานที่มาใช้บริการจ�ำนวน
856 ครั้ง จากพนักงานทั้งหมด 412 คน มีความผิดปกติ
ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการ
ท�ำงาน จ�ำนวน 155 ครั้ง ซึ่งมากเป็นอันดับที่สองรองจาก
โรคทางเดินอาหาร
จากความส�ำคัญและปัญหาที่พบข้างต้น ท�ำให้
ผูศ้ กึ ษาสนใจศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แผนกประกอบจักรเย็บผ้า (assembly) โดยด�ำเนินการ
เป็นกรณีศกึ ษา ทัง้ นีก้ ารประเมินความเสีย่ งด้านการยศาสตร์
ที่เป็นที่นิยมนั้นมีอยู่หลายแบบ จากการคัดเลือกแบบ
ประเมินเพื่อน�ำมาใช้ประเมินปัญหาทางด้านการยศาสตร์
ของโรงงานนั้นได้ใช้การประเมินด้วย RULA (Rapid
ั นาขึน้ โดย
upper limp assessment) ซึง่ เป็นวิธกี ารทีพ่ ฒ
Lynn McAtamney และ Nigel Corlett ใน ค.ศ. 1993
เพื่อใช้ประเมินท่าทางการท�ำงานในท่านั่ง หรือมุ่งเน้นการ
ประเมินท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบน ดังเช่น
การน�ำมาใช้ในการประเมินท่าทางการท�ำงานของพนักงาน
ทอผ้า พนักงานเย็บผ้า พนักงานขับรถ เป็นต้น ซึ่งพบว่า
สามารถใช้ในการชี้บ่งระดับความเสี่ยงหรือระดับอันตราย
ของการท�ำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี โดยการประเมิน
นีแ้ บ่งเป็น 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ A ประกอบด้วย การประเมิน
ส่วนแขนและข้อมือ และกลุ่ม B ประกอบด้วยการประเมิน
ในส่วนคอ ล�ำตัว และขา (สสิธร เทพตระการพร, 2556)
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้นำ� มาใช้เพือ่ ประเมินท่านัง่ ปฏิบตั งิ าน
ณ สถานีงาน ในการประเมินดังกล่าวใช้ในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของแขนส่วนบน (upper limb) โดย
ให้คะแนนเปรียบเทียบท่าทางของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกับ
ท่าทางใน RULA ซึง่ ท่าทางทีเ่ หมาะสมตามหลักการยศาสตร์
จะมีคะแนนน้อยที่สุด (=1) และคะ`แนนจะเพิ่มขึ้นตาม
ความไม่เหมาะสมของท่าทาง นอกจากนี้ สถานการณ์
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กิจกรรม หรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมในขณะนั่ง
ปฏิบตั งิ าน ก็ทำ� ให้คะแนนของท่าทางเพิม่ ขึน้ ด้วย (สสิธร
เทพตระการพร, 2556) ส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งใน
การยกของนัน้ จะประเมินโดยใช้ NIOSH lifting index
ในการประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร์เกีย่ วกับการยก
โดย NIOSH (The national institute for occupational
safety and health) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท�ำหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (workrelated injury and illness) (สสิธร เทพตระการพร,
2556) ได้เสนอวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินปัจจัย
เสีย่ งด้านการยศาสตร์ในการท�ำงานทีต่ อ้ งมีการยกขนย้าย
วัตถุดว้ ยแรงคน โดยเสนอสมการทีเ่ รียกว่า “สมการการยก
ของ NIOSH (NIOSH lifting equation)” ใน ค.ศ. 1981
และต่อมาใน ค.ศ. 1991 NIOSH ได้เสนอสมการการยก
ทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ (Revised NIOSH lifting equation)
จากผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส มการดั ง กล่ า ว
มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ สมการนีก้ ไ็ ด้มกี ารน�ำมาใช้งาน
อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้ (สุดธิดา กรุงไกรวงษ์,
2551)
สมการการยกของ NIOSH ใช้ในการประเมินสภาพ
การยกและเคลือ่ นย้ายสิง่ ของด้วยแรงกายของผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยพิจารณาความสามารถในการใช้แรงกล้ามเนื้อของ
มนุษย์ รวมถึงความส�ำคัญของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องและสัมพันธ์
กับงานยกนัน้ ๆ ตามหลักการทีว่ า่ น�ำ้ หนักของวัตถุสงิ่ ของ
ที่ท�ำการยก (load weight) จะต้องมีค่าไม่เกินค่าความ
สามารถของกล้ามเนื้อในท่าทางที่เหมาะสมของร่างกาย
หรือขีดจ�ำกัดของน�้ำหนักที่แนะน�ำ (Recommended
weight limit, RWL) โดยอัตราส่วนของน�ำ้ หนักทีย่ กกับ
ขีดจ�ำกัดของน�้ำหนักที่แนะน�ำนี้ เรียกว่า “ดัชนีการยก
(Lifting index, LI)” (สืบศักดิ์ นันทวานิช, 2558)
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การประเมินโดยใช้สมการยกของ NIOSH จะใช้
ประเมินได้ภายใต้เงือ่ นไขและข้อจ�ำกัดดังต่อไปนี้ (สุดธิดา
กรุงไกรวงษ์, 2551)
1. ลักษณะการยก ต้องเป็นการยกหรือขนย้าย
ด้วยมือทัง้ สองข้าง ยกทางด้านหน้าของล�ำตัว มือทัง้ สองข้าง
อยูใ่ นระดับเดียวกัน วัตถุสงิ่ ของทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายมีขนาดไม่
กว้างมากเกินไป และมีการกระจายน�้ำหนักไปยังมือทั้ง 2
ข้างเท่าๆ กัน
2. สภาพของสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน สภาพ
แวดล้อมในที่ท�ำงานควรอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง 19-27๐C
ความชืน้ ระหว่าง 35-50% นอกจากนัน้ สภาพของพืน้ ผิว
ที่ยืนท�ำงานจะต้องอยู่ในสภาพราบเรียบ หรือยืนได้อย่าง
มั่นคง และผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าที่
เหมาะสม ถ้าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอยูน่ อกเหนือช่วง
หรือลักษณะดังกล่าว อาจเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
อาการบาดเจ็บได้
ดังนัน้ จากการประเมินด้วย RULA และ NIOSH
lifting index ในการศึกษาครัง้ นี้ สามารถน�ำไปปรับปรุง
สถานีงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และสามารถน�ำไปใช้
ในลักษณะงานอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันปัญหาอาการปวดเมือ่ ยล้า
ของกล้ามเนือ้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ ประเมินความเสีย่ งด้านการยศาสตร์สำ� หรับ
งานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA และ NIOSH
lifting equation

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์

วิธีด�ำเนินการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. รู ป แบบการศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง
พรรณนา (Descriptive study)

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.3 September-December 2015

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
ศึกษาคือ พนักงานของบริษัทผลิตจักรเย็บผ้าส่งออกใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน ที่เป็นกรณี
ศึกษา จ�ำนวน 97 คน ใน 3 แผนก ได้แก่ แผนกเตรียม
ชิ้นงานประกอบ แผนกประกอบโครงจักร และแผนก
ประกอบชิ้ น งานส� ำ เร็ จ รู ป จากนั้ น เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อปัญหาการยศาสตร์มากทีส่ ดุ ตาม
เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) พนักงานใช้ร่างกายส่วนบนใน
การท�ำงาน 2) มีการยกย้ายวัสดุด้วยแรงคน และ 3) ผล

การประเมินความเมือ่ ยล้าของร่างกาย (body discomfort)
จากเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น พบว่า พนักงานในแผนก
ประกอบชิ้ น งานส� ำ เร็ จ รู ป ของการผลิ ต จั ก รเย็ บ ผ้ า
เป็นแผนกที่พนักงานนั่งใช้ร่างกายส่วนบนในการปฏิบัติ
งานตลอดเวลา มีการยกย้ายวัสดุดว้ ยแรงคน และมีคะแนน
ผลการประเมินความเมื่อยล้าสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อแยกตามส่วนของร่างกาย
(ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อ จ�ำแนกตามส่วนของร่างกาย
ส่วนของร่างกาย
ที่เป็นแกนกลาง เตรียมชิ้นงานประกอบ
คอ
1.41
หลังส่วนบน
2.02
หลังส่วนล่าง
1.88
ด้าน
ส่วนของร่างกาย
ซ้าย
ขวา
ที่เป็นรยางค์
ไหล่
ข้อศอก
ปลายแขน
มือ/ข้อมือ
สะโพก/ต้นขา
หัวเข่า
น่อง
เท้า

2.05
0.85
1.24
1.76
1.21
1.05
1.33
1.22

ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อ
แผนก

2.11
0.72
1.32
1.77
1.11
1.13
1.33
1.26

ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยล้า
กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกายของพนักงานในแต่ละ
แผนก เห็นได้วา่ พนักงานในแผนกประกอบชิน้ งานส�ำเร็จรูป
มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ
ของร่างกายสูงที่สุดในทุกส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับแผนก
อืน่ โดยเฉพาะส่วนคอ หลัง ไหล่ ปลายแขน และมือ/ข้อมือ

ประกอบโครงจักร

ประกอบชิ้นงานส�ำเร็จรูป

1.37
2.05
1.77

1.66
2.46
2.43

ซ้าย
2.10
1.05
1.35
1.78
1.09
1.10
1.35
1.30

ด้าน

ขวา
2.05
0.95
1.33
1.75
1.16
1.21
1.35
1.28

ซ้าย
2.45
1.21
1.80
2.25
2.02
1.70
2.05
2.13

ด้าน

ขวา
2.48
1.23
1.90
2.30
2.05
1.65
2.10
2.15

ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ เ ลื อ กพนั ก งานในแผนกประกอบชิ้ น งาน
ส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 16 คน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
เกณฑ์การคัดเข้า เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่
น�ำมาประเมินความเสีย่ งทางด้านการยศาสตร์อย่างละเอียด
ต่อไป
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
3.1 เครื่องมือประกอบการประเมินความเสี่ยง คือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และตลับเมตร
3.2 เครื่องมือทางการยศาสตร์ คือ แบบสอบถาม
ความเมื่อยล้าจากการท�ำงาน (body discomfort) แบบ
ประเมิน RULA และแบบประเมิน NIOSH lifting equation
4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
4.1 การสั ง เกตการประกอบจั ก รเย็ บ ผ้ า ของ
พนักงานทีอ่ าจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนือ้ และ
กระดูก (musculoskeletal disorders)
4.2 บันทึกภาพท่านัง่ ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสมเป็น
ภาพเคลือ่ นไหว รวมทัง้ บันทึกข้อมูลพนักงาน แรงทีต่ อ้ งใช้

ปฏิบัติงาน และความซ�้ำซากของการปฏิบัติงาน
4.3 ศึกษาอิรยิ าบถและลักษณะท่าทางของผูป้ ฏิบตั ิ
งานจากภาพเคลื่อนไหว และก�ำหนดท่าทางที่จะท�ำการ
ประเมิน (อาจมีหลายท่าทาง)
4.4 ถ่ายภาพนิ่งของแต่ละท่าทาง (ดังภาพที่ 1)
4.5 ใช้แบบประเมิน RULA (Rapid upper limp
assessment) เพื่อประเมินท่านั่งปฏิบัติงาน ณ สถานีงาน
4.6 ใช้แบบประเมินสมการการยกของ NIOSH ใน
การประเมินการยกของ
4.7 บันทึกระดับด�ำเนินการ
4.8 วิเคราะห์ส่วนของร่างกายที่มีปัญหา และ
ก�ำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 1 ภาพนิ่งท่าทางของผู้ปฏิบัติงาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ที่ ย อมรั บ ไม่ ไ ด้ หมายความว่ า งานนั้ น มี ป ั ญ หาด้ า น
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ การยศาสตร์ ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ในทั น ที ได้ แ ก่
แจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
งานติดสติ๊กเกอร์รุ่นจักรเย็บผ้า รองลงมาคือ งานที่มี
คะแนนความเสีย่ งในระดับ 5-6 หมายความว่า งานนัน้ เริม่
ผลการศึกษา
มีปัญหาการยศาสตร์ ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าวโดยเร็ว
1. ความเสีย่ งด้านการยศาสตร์สำ� หรับงาน ได้แก่ งานตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเพลา งานต่อสาย
ประกอบชิ้น ส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA และ ไฟและสายข้อมูล งานตรวจสอบความตึงของด้ายด้านบน
NIOSH lifting equation มีดังนี้
งานตรวจสอบฟังก์ชนั่ FHS งานประกอบฝาหลัง งานตรวจ
1.1 ผลการประเมิน RULA กลุ่มตัวอย่าง สอบบ๊อบบิ้น งานปรับตั้งแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y งาน
จ�ำนวน 16 คน ในแผนกประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าซึ่งมี สอบเทียบความเร็วจักร งานสอบเทียบความเร็วตีนเหยียบ
การท�ำงานตามกระบวนการรวม 27 ขั้นตอน พบว่า ใน (ดังตารางที่ 2) จากผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้สามารถน�ำไปเป็น
การท� ำ งานของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ลั ก ษณะงานจ� ำ นวน แนวทางส�ำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึงเป็นข้อมูลที่
10 งาน จาก 27 งาน คิดเป็นร้อยละ 37 ที่มีคะแนนความ ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสถานีต่อไป
เสี่ ย งในระดั บ 7 ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ร ะดั บ
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ตารางที่ 2 คะแนนสรุปผลการประเมิน RULA
ระดับคะแนน
7
		

ความหมาย
งานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์
ที่ต้องได้รับการปรับปรุงในทันที

5-6
งานนั้นเริ่มมีปัญหาการยศาสตร์
		
ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และรีบด�ำเนินการ
		
ปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าวโดยเร็ว
			
			
			
			
			
			

กระบวนการท�ำงาน
- ติดสติ๊กเกอร์รุ่นจักรเย็บผ้า
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเพลา
- ต่อสายไฟและสายข้อมูล
- ตรวจสอบความตึงของด้ายด้านบน
- ตรวจสอบฟังก์ชั่น FHS
- ประกอบฝาหลัง
- ตรวจสอบบ๊อบบิ้น
- ปรับตั้งแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y
- สอบเทียบความเร็วจักร
- สอบเทียบความเร็วตีนเหยียบ

3-4
งานนั้นควรมีการศึกษาให้ละเอียดมากขึ้น
- บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้วยการอ่าน
		
และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง อาจมี 		 บาร์โค๊ด
		
ความจ�ำเป็น ต้องมีการออกแบบงานใหม่
- ประกอบฝาหน้าส่วนด้านนอก
			
- เลือกโปรแกรมบริการ
				 (service program)
			
- ตรวจสอบการเย็บถอยหลัง
			
- ตรวจสอบหน้าจอ
			
- ประกอบหลอดไฟ
			
- ปรับค่าซิกแซก
			
- ปรับตั้งจังหวะการท�ำงาน
			
- ตรวจสอบความสูงตีนพาเย็บ
			
- สแกนข้อมูลกับหม้อแปลงไฟฟ้า
			
- ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า
			
- ตัง้ ค่าตีนพาเย็บให้สงู 0.9-1.0 มิลลิเมตร
			
- เช็คช่องว่างระหว่างฝาหลังกับบ๊อบบิ้น
			
- ประกอบมือหมุนปรับเข็มขึ้น-ลง
			
- ตรวจสอบปุ่มเลือกลายเย็บ
			
- ปรับระยะห่างระหว่างเข็มกับฮุก
			
- ปรับตั้งทางออกของด้าย
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1.2 ผลการประเมินสมการการยก NIOSH
จากการค�ำนวณหาค่าการยกทีป่ ลอดภัยตามสมการการยก
NIOSH (ดังตารางที่ 3) พบว่า จุดทีพ่ นักงานวางกล่องงานบน
พาเลทและจุดทีพ่ นักงานวางกล่องงานลงบนพืน้ มีขดี จ�ำกัด
ของน�ำ้ หนักทีแ่ นะน�ำ (RWL) ซึง่ เป็นค่าน�ำ้ หนักทีเ่ หมาะสมใน
การยก คือ 9.05 กิโลกรัม และ 8.92 กิโลกรัม ตามล�ำดับ

ดังนั้น จากการค�ำนวณหาค่าการยกที่ปลอดภัย
จึงควรมีการปรับปรุงสภาพการท�ำงานในจุดทีพ่ นักงานวาง
กล่องงานบนพาเลทและจุดที่พนักงานวางกล่องงานลง
บนพื้น ให้มีค่าต�่ำกว่าน�้ำหนักจริงที่ยกอยู่ในปัจจุบัน คือ
22 กิโลกรัมโดยปรับปรุงให้อยู่ในช่วงไม่เกินขีดจ�ำกัดของ
น�้ำหนักที่แนะน�ำดังกล่าว

ตารางที่ 3 คะแนนประเมินสมการการยก NIOSH
ต�ำแหน่งที่พนักงานยกของ			

ขีดจ�ำกัดของน�้ำหนักที่แนะน�ำ (RWL)

จุดที่พนักงานวางกล่องงานบนพาเลท					
จุดที่พนักงานวางกล่องงานลงบนพื้น					

ปัจจุบัน
จักร

เย็บผ้า ซึ่งมีคะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ 7
แสดงว่างานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุงในทันที ในการปรับปรุงท่าทางในการท�ำงานให้
เหมาะสม จึงอาจลดการบิดเอี้ยวตัว การไขว้แขน และการ
ก้มหลัง โดยการใช้แท่นรองชิน้ งานทีป่ รับหมุนได้ หรือหมุน
การวางจักรเย็บผ้า (ดังภาพที่ 2) ทั้งนี้ควรใช้โต๊ะวางชิ้น
งานที่มีความสูงที่เหมาะสม จัดวางให้ชิ้นงานอยู่กึ่งกลาง
ด้านหน้าของผู้ปฏิบัติงาน และใช้เก้าอี้ที่ปรับประดับความ
สูงได้

แนวความคิด
จักร

2. แนวทางการจั ด การความเสี่ ย งด้ า น
การยศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความ
รู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อโดยใช้แบบสอบถามความเมื่อยล้า
ของพนักงานจากการท�ำงาน และการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านการยศาสตร์อย่างละเอียด โดยใช้การประเมิน
RULA และสมการการยก NIOSH ผู้ศึกษาจึงได้เสนอ
แนวทางจั ด การความเสี่ ย งด้ า นการยศาสตร์ ใ นแผนก
ประกอบชิ้นส่วนส�ำเร็จรูป ซึ่งพนักงานมีความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์สูง ดังนี้
2.1 การปรับปรุงสภาพการท�ำงานจากผล
การประเมิน RULA ในกระบวนการติดสติก๊ เกอร์รนุ่ จักร

9.05 กิโลกรัม
8.92 กิโลกรัม

ภาพที่ 2 แนวทางการปรับปรุงลักษณะการวางชิ้นงานเพื่อลดปัญหาการยศาสตร์
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นอกจากนี้ ควรมีการด�ำเนินการ 1) ปรับปรุงสถานี
งานในงานต่อสายไฟและสายข้อมูล ตรวจสอบความตึงของ
ด้ายด้านบน ตรวจสอบฟังก์ชนั่ FHS ประกอบฝาหลัง ตรวจ
สอบบ๊อบบิ้น ปรับตั้งแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y สอบเทียบ
ความเร็วจักร และสอบเทียบความเร็วตีนเหยียบ ซึ่งมี
คะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ 5-6 แสดงว่า
งานนั้นเริ่มมีปัญหาการยศาสตร์ จึงควรมีการศึกษาเพิ่ม
เติม และรีบด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าว
โดยเร็ ว ส� ำ หรั บ แนวทางการปรั บ ปรุ ง ท� ำ ได้ โ ดยการ
ปรับปรุงสถานีงานเพือ่ ให้พนักงานอยูใ่ นอิรยิ าบถทีเ่ หมาะสม
ไม่ฝืนธรรมชาติ ลดการก้ม เอี้ยว เอื้อม บิด งอ ซึ่งเป็น
ท่าทางทีท่ ำ� ให้คะแนนประเมินมีคา่ สูง เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งใน
การปวดเมื่อยในการท�ำงาน และ 2) เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ท่ า ทางในการท� ำ งานที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การยศาสตร์
ส�ำหรับงานที่มีคะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ
3-4 เช่น งานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้วยการอ่านบาร์โค๊ด
ประกอบฝาหน้าส่วนด้านนอก เลือกโปรแกรมบริการ
(service program) ตรวจสอบการเย็บถอยหลัง ตรวจ
สอบหน้าจอ และประกอบหลอดไฟ ฯลฯ แสดงว่างานนั้น
ควรมีการศึกษาให้ละเอียดมากขึ้นและติดตามวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง จึงอาจต้องมีการออกแบบงานใหม่ให้สอดคล้อง
ตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งจากผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สามารถเป็นแนวทางส�ำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึง
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสถานีงานต่อไป
2.2 การปรับปรุงสภาพการยกย้ายวัสดุจาก
ผลการประเมินตามสมการการยก NIOSH จากผล
การค�ำนวณหาค่าการยกที่ปลอดภัย พบว่า RWL ในจุดที่
พนักงานวางกล่องงานบนพาเลท คือ 9.05 กิโลกรัม และ
RWL ในจุดที่พนักงานวางกล่องงานลงบนพื้น คือ 8.92
กิโลกรัม น�ำ้ หนักจริงทีย่ กในปัจจุบนั คือ 22 กิโลกรัม ดังนัน้
การปรับปรุงสภาพการยกจึงอาจท�ำได้หลายแนวทาง ได้แก่
การลดน�้ำหนักของกล่องงานให้น้อยลง การฝึกอบรมการ

ยกย้ายวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น ในการยกกล่อง พนักงานควร
จับถือกล่องให้อยู่ใกล้ล�ำตัวให้มากที่สุด เพื่อให้อยู่ในระยะ
ขีดความสามารถในการยกได้ดี และควรหารถเข็นมาวาง
กล่องเพือ่ ลดระดับความสูงทีจ่ ดุ วางกล่อง และเพิม่ ความสูง
ของแท่นวางกล่องจากพืน้ เพือ่ ลดระยะการยกถือหรือระยะ
ระหว่างจุดวางกล่องและจุดที่วางลงพื้นลดลง

การอภิปรายผล

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง
(MSDS) เป็นปัญหาสุขภาพทีพ่ บบ่อยทัง้ ในประเทศไทยและ
ทั่วโลก ผลการประเมินท่าทางการท�ำงานโดยใช้แบบ
ประเมิน RULA พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแผนกประกอบชิ้น
ส่วนจักรเย็บผ้ามีลกั ษณะงาน ร้อยละ 37 ทีม่ คี ะแนนความ
เสี่ ย งในระดั บ สู ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ในทั น ที
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jaspreet Singh ซึ่งท�ำการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในคนงาน จ�ำนวน
102 คน ในอุตสาหกรรมการปัม๊ ขึน้ รูปขนาดเล็กในประเทศ
อินเดีย โดยใช้แบบประเมิน RULA เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ท่าทางการท�ำงานเช่นเดียวกัน พบว่า ประมาณ
ร้อยละ 21 ของแรงงาน อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สูง
และจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในทันที ร้อยละ 45 ของ
แรงงาน อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต�่ำกว่า และร้อยละ 34
ของแรงงาน อยูใ่ นระดับความเสีย่ งปานกลาง (Singh, Lal,
& Kocher, 2012) การศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะแนว
ทางในการปรับปรุงด้านการยศาสตร์สอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง สถานี ง านเพื่ อ ให้
พนักงานอยูใ่ นอิรยิ าบถทีเ่ หมาะสม ไม่ฝนื ธรรมชาติ ลดการ
ก้ม เอีย้ ว เอือ้ ม บิด งอ ซึง่ เป็นท่าทางทีท่ ำ� ให้คะแนนประเมิน
มีค่าสูง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
พนักงานโดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับท่าทางในการท�ำงานที่
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
ผลการประเมิ น น�้ ำ หนั ก ที่ ย กโดยใช้ NIOSH
lifting equation ค่าน�้ำหนักที่เหมาะสม (RWL) ในจุดที่
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พนักงานวางกล่องงานบนพาเลท 9.05 กิโลกรัม และจุดที่
พนักงานวางกล่องงานลงบนพืน้ 8.92 กิโลกรัม ซึง่ ต�ำ่ กว่า
น�ำ้ หนักจริง 22 กิโลกรัม ถือว่าเป็นการยกทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการบาดเจ็บ ต้องมีการปรับปรุงสภาพการยก ซึ่งอาจ
ท�ำได้หลายแนวทางร่วมกัน ได้แก่ การลดน�ำ้ หนักของกล่อง
งานให้นอ้ ยลง การฝึกอบรมการยกย้ายวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น
ในการยกกล่องพนักงานควรจับถือกล่องให้อยู่ใกล้ล�ำตัว
ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้อยูใ่ นระยะขีดความสามารถในการยกได้ดี
และควรหารถเข็นมาวางกล่องเพือ่ ลดระดับความสูงทีจ่ ดุ วาง
กล่อง และเพิ่มความสูงของแท่นวางกล่องจากพื้นเพื่อลด
ระยะการยกถือ หรือระยะระหว่างจุดวางกล่องและจุดทีว่ าง
ลงพื้นลดลง ซึ่งสอดคล้องตามข้อเสนอแนะตามสมการ
การยกของ NIOSH (สุดธิดา กรุงไกรวงศ์, 2551)
นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ควรใช้อุปกรณ์ช่วยยก
กรณีไม่มอี ปุ กรณ์ชว่ ยยก ควรพิจารณาเลือกผูย้ กโดยค�ำนึง
ถึงเพศ วัย ขนาดสัดส่วนร่างกาย และสภาพร่างกายของ
ผูย้ กของ และจ�ำกัดน�ำ้ หนักทีต่ อ้ งยกให้ไม่เกินอัตราน�ำ้ หนัก
ตามที่กฎหมายก�ำหนด (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2556)

สะสมของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการ
ท�ำงาน
2. การปรั บ ปรุ ง สภาพการท� ำ งานตามหลั ก
การยศาสตร์ให้ประสบความส�ำเร็จ มีปัจจัยส�ำคัญคือ
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร ซึง่ เล็งเห็นความส�ำคัญ
และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญ หาทางด้าน
การยศาสตร์ และความร่วมมือจากพนักงานและหัวหน้างาน
ซึ่งเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การท�ำงานต่างๆ ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
การยศาสตร์ และเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สภาพการท�ำงานทางด้านการยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น (ปีติ
พูนไชยศรี, 2551) อีกทั้งในการประเมินด้านการยศาสตร์
ต้ อ งเป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการ
ประเมินเป็นอย่างดี เพื่อให้การด�ำเนินงานการยศาสตร์
ในสถานประกอบการประสบความส�ำเร็จ บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
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ขอขอบคุณคุณพลายแก้ว สันตะจิตโต นักวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
แรงงานช�ำนาญการ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 คุณ
จากการด�ำเนินการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุป อุกฤษฏ์ วิวฒั น์คณ
ุ ปู การ ผูจ้ ดั การฝ่ายควบคุมคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อน�ำเสนอให้ ความปลอดภัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทที่ช่วย
กับผูท้ สี่ นใจจะท�ำการศึกษาค้นคว้าได้นำ� ไปพิจารณา ดังต่อ อ�ำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ไปนี้
ศึกษาในครั้งนี้
1. การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินทางด้าน
การยศาสตร์ในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั้น เอกสารอ้างอิง
ควรมีการประเมินทางด้านการยศาสตร์สำ� หรับท่าทางอืน่ ๆ กระทรวงแรงงาน, ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทนส�ำนักงาน
เช่น การยืนท�ำงาน เป็นต้น โดยใช้แบบประเมิน REBA
ประกันสังคม. (2558). สืบค้นจาก http://www.
(Rapid entire body assessment) หรือเลือกแบบประเมิน
sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file57/
ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละสถานีงาน จะท�ำให้ทราบถึง
table032557.html
ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทุก ปีติ พูนไชยศรี. (2551). หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา และสามารถวางแผนการจัดการทางด้าน
การยศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์.
การยศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษทั ร้อยสิบเอ็ดธุรกิจ.
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