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บทคัดย่อ
 อุตสาหกรรมจักรเย็บผ้ามีกระบวนการผลิตท่ีมีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์โดยเฉพาะงานประกอบชิ้นส่วนจักร

เย็บผ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบสะสมเรื้อรัง และน�าไปสู่ความผิดปกติของระบบ 

กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการท�างาน การศึกษาเชิงพรรณนานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเสี่ยง

ด้านการยศาสตร์ส�าหรับงานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA  และ NIOSH	lifting	equation และ 2) พัฒนา

แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ วิธีการศึกษาด�าเนินการโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานประกอบ

ชิน้ส่วนจกัรเยบ็ผ้า ได้แก่ ข้อมลูเกีย่วกบักระบวนการผลติ สถานงีาน ลกัษณะงาน และท่าทางในการท�างาน การทบทวน

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องในการประเมนิความเสีย่งด้านการยศาสตร์ จากนัน้ได้ด�าเนนิการประเมนิเบือ้งต้นทาง

ด้านการยศาสตร์ด้วยแบบสอบถามความเมื่อยล้าจากการท�างานของพนักงานประกอบจักรเย็บผ้าจ�านวน 97 คน แยก

ตามส่วนของร่างกาย น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 16 คน แล้วด�าเนินการ

ประเมินความเสี่ยงด้วย RULA และ NIOSH	 lifting	 equation เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางด้าน 

การยศาสตร์ต่อไป จากการศึกษาพบว่า 1) การประเมินท่าทางการท�างานโดยใช้ RULA มีคะแนนความเสี่ยงระดับที่

ยอมรับไม่ได้ 10 งาน จาก 27 งาน (ร้อยละ 37) และการประเมนิน�า้หนกัท่ียกโดยใช้ NIOSH	lifting	equation มีค่า

ขดีจ�ากดัของน�า้หนกัทีแ่นะน�า (RWL) ซึง่เป็นค่าน�า้หนกัท่ีเหมาะสมในการวางกล่องงานบนพาเลท 9.05 กโิลกรัม และ

การวางกล่องงานลงบนพ้ืน 8.92 กโิลกรัม ซึง่ต�า่กว่าน�า้หนกักล่องท่ีพนกังานต้องยกจริง คือ 22 กโิลกรัม 2) การเสนอ

แนะแนวทางเพ่ือจดัการความเสีย่ง โดยมกีารติดตามตรวจสอบการด�าเนนิงานจากท่าทางการท�างาน ประเมินด้วย RULA	

หรอื NIOSH	lifting	index และวดัผลการประเมนิด้วยแบบสอบถามความเมือ่ยล้าจากการท�างานอกีคร้ังหลงัการปรบัปรงุ
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บทน�า
ปัจจุบันงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากการใช้เทคโนโลย ีเครือ่งมือ 

เคร่ืองจักรที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการน�าระบบการจัดการ 

และมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของ 

ผู้ปฏบิติังาน รวมถงึการจดัการทางด้านการยศาสตร์ก็เป็น

ส่วนหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิตได้ การจัดสภาพงานท่ีมีความ

เหมาะสมกับตัวพนักงาน  ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย  

รวดเร็ว  มีความปลอดภัยในการท�างาน และขณะเดียวกัน

กย็งัท�าให้งานท่ีท�านัน้มีประสทิธภิาพสงูขึน้  ในทางตรงกนัข้าม 

หากมีสถานีงาน (work	station) ที่ไม่เหมาะสม  ไม่เข้า

กบัขนาดรูปร่างและลกัษณะของผูป้ฏบิติังาน ย่อมส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง  ผลผลิตก็ลดลงตามไป

ด้วย  และส่งผลให้ผูป้ฏบิติังานเกิดความเครียด  เกิดความ

เมื่อยล้าจากการท�างาน นอกจากนี้ ยังท�าให้เกิดความผิด

ปกติของระบบกล้ามเนือ้และกระดกูโครงร่างเนือ่งจากการ

ท�างาน (work	 related	musculoskeletal	 disorder,	

WMSDs)	 จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท�างานจ�าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุท่ี

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
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ประสบอนัตราย ปี 2557 พบว่า ผูป้ระสบอันตรายจากการ

ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักมีจ�านวน 845 ราย และผู้

ประสบอันตรายจากท่าทางการท�างานมีจ�านวน 295 ราย 

(กระทรวงแรงงาน, 2558)

ส�าหรับบริษทัท่ีเลอืกเป็นกรณีศึกษาเป็นบริษทัผลติ

จักรเย็บผ้าส่งออก  ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

จังหวัดล�าพูน  เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ.2533  ปัจจุบันเปิด

ด�าเนนิการมาได้ 25 ปี ปริมาณการผลติ 150,000  เครือ่ง

ต่อปี  โดยมีพนักงานทั้งหมด 400 คน เป็นพนักงานชาย  

260 คน และพนักงานหญิง 140 คน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนส�านักงาน ส่วนการผลิตส่วนประกอบ และส่วน

การประกอบจกัรเย็บผ้า บรษิทัผลติจกัรเยบ็ผ้าส่งออกแห่ง

นี ้ถอืว่าเป็น 1 ใน 5 ของระดบัโลกท่ีมกีารผลติจกัรเยบ็ผ้า 

บริษัทมีการผลิตจักรเย็บผ้าจ�านวน 6 รุ่น โดยเป็นจักรกึ่ง

อุตสาหกรรม 1 รุ่น และจักรเย็บผ้าที่ใช้ในครัวเรือน 5 รุ่น 

ในปีท่ีผ่านมาได้มกีารผลติจกัรปัก 1 รุ่น และจกัรโพ้ง 1 รุน่ 

ส่วนประกอบของจักรเย็บผ้าหนึ่งหลังมีชิ้นงานประมาณ 

5,600 ชิ้นงาน ขั้นตอนการประกอบแต่ละรุ่นมีประมาณ 

200 ขัน้ตอน เมือ่ปีท่ีผ่านมาได้มกีารโยกย้ายฐานการผลติ

จากบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาผลิตในบริษัท

ประเทศไทย  จงึได้มกีารก่อสร้างอาคารหลงัใหม่เพ่ือรองรับ

การผลติท่ีเพ่ิมขึน้ ท�าให้มกีารติดต้ังสถานงีานใหม่และเพ่ิม

เติม เพื่อให้สามารถรองรับกับก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและ

เพ่ือการผลติจกัรเย็บผ้ารุ่นใหม่ ในการติดต้ังสถานงีานใหม่

มีการติดต้ังโต๊ะท่ีสูงกว่าสถานีงานเดิม  ซึ่งพนักงานส่วน

ใหญ่ท่ีประกอบจักรเย็บผ้าเป็นพนักงานหญิง และงาน

ประกอบชิ้นส่วนเป็นการใช้ร่างกายส่วนบน การเอื้อมแขน  

การบิดเอี้ยวตัว หรืออิริยาบถท่าทางการท�างานที่ไม่เหมาะ

สม  ลักษณะการท�างานซ�้าซาก โดยออกแรงใช้กล้ามเนื้อ

ในมัดเดมิๆ ซ�า้ๆ กนั ซึง่จะท�าให้เกดิอาการปวดเมือ่ยกล้าม

เนื้อเฉพาะที่ และเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดกล้ามเนื้อ

เรื้อรัง  ในบางสถานีต้องมีการยกจักรเย็บผ้าด้วย จากการ

ออกแบบโต๊ะทีส่งู ท่ีไม่เหมาะกบัรปูร่างของพนกังาน ท�าให้

เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้  อีกทั้งยังได้รับการร้อง

บ่นของพนักงานเนื่องจากสภาพการท�างาน ซึ่งจากข้อมูล

ห้องพยาบาลของบริษัทในระหว่างเดือนมกราคม – 

พฤษภาคม 2558 พบว่า มีพนักงานที่มาใช้บริการจ�านวน 

856 ครั้ง จากพนักงานทั้งหมด 412 คน มีความผิดปกติ

ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการ

ท�างาน จ�านวน 155 ครั้ง ซึ่งมากเป็นอันดับที่สองรองจาก

โรคทางเดินอาหาร 

จากความส�าคัญและปัญหาท่ีพบข้างต้น ท�าให้ 

ผูศึ้กษาสนใจศึกษาสภาพปัญหาการปฏบิติังานของพนกังาน 

แผนกประกอบจักรเย็บผ้า (assembly) โดยด�าเนินการ

เป็นกรณศึีกษา ท้ังนีก้ารประเมินความเสีย่งด้านการยศาสตร์

ท่ีเป็นท่ีนิยมนั้นมีอยู่หลายแบบ  จากการคัดเลือกแบบ

ประเมินเพื่อน�ามาใช้ประเมินปัญหาทางด้านการยศาสตร์

ของโรงงานนั้นได้ใช้การประเมินด้วย RULA	 (Rapid	

upper	limp	assessment) ซึง่เป็นวธิกีารท่ีพัฒนาขึน้โดย 

Lynn	McAtamney และ Nigel	Corlett ใน ค.ศ. 1993 

เพื่อใช้ประเมินท่าทางการท�างานในท่านั่ง หรือมุ่งเน้นการ

ประเมินท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบน ดังเช่น 

การน�ามาใช้ในการประเมนิท่าทางการท�างานของพนกังาน

ทอผ้า พนักงานเย็บผ้า พนักงานขับรถ เป็นต้น ซึ่งพบว่า 

สามารถใช้ในการชี้บ่งระดับความเส่ียงหรือระดับอันตราย

ของการท�างานของพนกังานได้เป็นอย่างด ีโดยการประเมิน

นีแ้บ่งเป็น 2 กลุม่หลกั คอื กลุม่ A ประกอบด้วย การประเมิน

ส่วนแขนและข้อมือ และกลุ่ม B ประกอบด้วยการประเมิน

ในส่วนคอ ล�าตัว และขา (สสิธร เทพตระการพร,  2556)  

การศกึษาในคร้ังนี ้ได้น�ามาใช้เพ่ือประเมนิท่านัง่ปฏบิติังาน 

ณ สถานีงาน ในการประเมินดังกล่าวใช้ในการวิเคราะห์

เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของแขนส่วนบน (upper	limb) โดย

ให้คะแนนเปรยีบเทียบท่าทางของส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายกับ 

ท่าทางใน RULA ซึง่ท่าทางท่ีเหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์

จะมีคะแนนน้อยท่ีสุด (=1) และคะ`แนนจะเพ่ิมขึ้นตาม

ความไม่เหมาะสมของท่าทาง นอกจากนี้ สถานการณ์ 
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กิจกรรม หรือท่าทางท่ีไม่เหมาะสมเพ่ิมเติมในขณะนั่ง 

ปฏบิติังาน กท็�าให้คะแนนของท่าทางเพ่ิมขึน้ด้วย (สสธิร 

เทพตระการพร, 2556) ส�าหรับการประเมนิความเสีย่งใน

การยกของนัน้ จะประเมนิโดยใช้ NIOSH	 lifting	 index 

ในการประเมินความเสีย่งทางการยศาสตร์เกีย่วกบัการยก

โดย NIOSH	(The	national	institute	for	occupational	

safety	 and	 health) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีท�าหน้าท่ีหลัก 

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และจัดท�าข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (work- 

related	 injury	 and	 illness) (สสธิร เทพตระการพร, 

2556) ได้เสนอวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินปัจจัย

เสีย่งด้านการยศาสตร์ในการท�างานท่ีต้องมีการยกขนย้าย

วตัถดุ้วยแรงคน โดยเสนอสมการทีเ่รียกว่า “สมการการยก

ของ NIOSH (NIOSH lifting equation)”  ใน ค.ศ. 1981 

และต่อมาใน ค.ศ. 1991 NIOSH ได้เสนอสมการการยก 

ท่ีมกีารปรบัปรงุใหม่ (Revised	NIOSH	lifting	equation) 

จากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สมการดังกล่าว 

มคีวามเหมาะสมมากย่ิงข้ึน สมการนีก้ไ็ด้มกีารน�ามาใช้งาน

อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้ (สุดธิดา กรุงไกรวงษ์, 

2551)

สมการการยกของ NIOSH ใช้ในการประเมนิสภาพ

การยกและเคลือ่นย้ายสิง่ของด้วยแรงกายของผูป้ฏิบตังิาน 

โดยพิจารณาความสามารถในการใช้แรงกล้ามเนื้อของ

มนษุย์ รวมถงึความส�าคญัของปัจจยัท่ีเกีย่วข้องและสมัพันธ์

กบังานยกนัน้ๆ ตามหลกัการท่ีว่า น�า้หนกัของวัตถสุิง่ของ

ท่ีท�าการยก (load	weight) จะต้องมีค่าไม่เกินค่าความ

สามารถของกล้ามเนื้อในท่าทางท่ีเหมาะสมของร่างกาย 

หรือขีดจ�ากัดของน�้าหนักที่แนะน�า (Recommended 

weight	 limit,	RWL) โดยอัตราส่วนของน�า้หนกัท่ียกกับ

ขีดจ�ากัดของน�้าหนักท่ีแนะน�านี้ เรียกว่า “ดัชนีการยก 

(Lifting index, LI)” (สบืศักดิ ์ นนัทวานชิ, 2558)

การประเมินโดยใช้สมการยกของ NIOSH จะใช้

ประเมนิได้ภายใต้เงือ่นไขและข้อจ�ากัดดงัต่อไปนี ้ (สดุธดิา 

กรงุไกรวงษ์, 2551)

1. ลกัษณะการยก ต้องเป็นการยกหรอืขนย้าย

ด้วยมือทัง้สองข้าง ยกทางด้านหน้าของล�าตัว มือท้ังสองข้าง

อยูใ่นระดบัเดยีวกนั วตัถสุิง่ของท่ีจะเคลือ่นย้ายมขีนาดไม่

กว้างมากเกินไป และมีการกระจายน�้าหนักไปยังมือทั้ง 2 

ข้างเท่าๆ กัน

2. สภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน สภาพ

แวดล้อมในท่ีท�างานควรอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง 19-27๐C 

ความชืน้ระหว่าง 35-50% นอกจากนัน้ สภาพของพ้ืนผวิ

ท่ียืนท�างานจะต้องอยู่ในสภาพราบเรียบ หรือยืนได้อย่าง

มั่นคง และผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าที่มีพ้ืนรองเท้าท่ี 

เหมาะสม ถ้าสภาพแวดล้อมในการท�างานอยูน่อกเหนอืช่วง

หรอืลกัษณะดงักล่าว อาจเป็นการเพ่ิมความเสีย่งต่อการเกดิ

อาการบาดเจบ็ได้

ดงันัน้ จากการประเมนิด้วย RULA และ NIOSH	

lifting	 index ในการศกึษาคร้ังนี ้ สามารถน�าไปปรับปรงุ

สถานงีานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน และสามารถน�าไปใช้

ในลกัษณะงานอืน่ๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาอาการปวดเมือ่ยล้า

ของกล้ามเนือ้และเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพ่ือประเมนิความเสีย่งด้านการยศาสตร์ส�าหรบั

งานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA และ NIOSH	

lifting	equation

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้าน

การยศาสตร์

 

วิธีด�าเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีการด�าเนินการ ดังนี้

1. รูปแบบการศึกษา เป ็นการศึกษาเชิง

พรรณนา (Descriptive	study)
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2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ี

ศึกษาคือ พนักงานของบริษัทผลิตจักรเย็บผ้าส่งออกใน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน ท่ีเป็นกรณี

ศึกษา จ�านวน 97 คน ใน 3 แผนก ได้แก่ แผนกเตรียม

ชิ้นงานประกอบ แผนกประกอบโครงจักร และแผนก

ประกอบชิ้นงานส�าเร็จรูป จากนั้นเลือกกลุ ่มตัวอย่าง

พนกังานท่ีมคีวามเสีย่งต่อปัญหาการยศาสตร์มากทีส่ดุตาม

เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) พนักงานใช้ร่างกายส่วนบนใน

การท�างาน 2) มีการยกย้ายวัสดุด้วยแรงคน และ 3) ผล 

การประเมนิความเมือ่ยล้าของร่างกาย (body	discomfort)	

จากเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น พบว่า พนักงานในแผนก

ประกอบชิ้นงานส�าเร็จรูปของการผลิตจักรเย็บผ ้า 

เป็นแผนกที่พนักงานนั่งใช้ร่างกายส่วนบนในการปฏิบัติ

งานตลอดเวลา มกีารยกย้ายวสัดดุ้วยแรงคน และมีคะแนน

ผลการประเมินความเมื่อยล้าสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อแยกตามส่วนของร่างกาย 

(ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อ จ�าแนกตามส่วนของร่างกาย

ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อ

แผนก

เตรียมชิ้นงานประกอบ ประกอบโครงจักร ประกอบชิ้นงานส�าเร็จรูป

 ด้าน ด้าน ด้าน

 ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา

ส่วนของร่างกาย

ที่เป็นแกนกลาง

ส่วนของร่างกาย
ที่เป็นรยางค์ 

คอ 1.41 1.37 1.66
หลังส่วนบน 2.02 2.05 2.46
หลังส่วนล่าง 1.88 1.77 2.43

	 ไหล่	 2.05	 2.11	 2.10	 2.05	 2.45	 2.48
	 ข้อศอก	 0.85	 0.72	 1.05	 0.95	 1.21	 1.23
	 ปลายแขน	 1.24	 1.32	 1.35	 1.33	 1.80	 1.90
	 มือ/ข้อมือ	 1.76	 1.77	 1.78	 1.75	 2.25	 2.30
	 สะโพก/ต้นขา	 1.21	 1.11	 1.09	 1.16	 2.02	 2.05
	 หัวเข่า	 1.05	 1.13	 1.10	 1.21	 1.70	 1.65
	 น่อง	 1.33	 1.33	 1.35	 1.35	 2.05	 2.10
	 เท้า	 1.22	 1.26	 1.30	 1.28	 2.13	 2.15

ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยล้า

กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกายของพนักงานในแต่ละ

แผนก เหน็ได้ว่าพนกังานในแผนกประกอบชิน้งานส�าเรจ็รปู

มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ 

ของร่างกายสูงท่ีสุดในทุกส่วน เม่ือเปรียบเทียบกับแผนก

อืน่โดยเฉพาะส่วนคอ หลงั ไหล่ ปลายแขน และมอื/ข้อมอื 

ผู ้ศึกษาจึงได้เลือกพนักงานในแผนกประกอบชิ้นงาน

ส�าเร็จรูป จ�านวน 16 คน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม

เกณฑ์การคดัเข้า เป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาคร้ังนี ้เพือ่

น�ามาประเมนิความเสีย่งทางด้านการยศาสตร์อย่างละเอยีด

ต่อไป 
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ภาพที่ 1  ภาพนิ่งท่าทางของผู้ปฏิบัติงาน

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้

 3.1  เครื่องมือประกอบการประเมินความเสี่ยง คือ 

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และตลับเมตร

 3.2  เครื่องมือทางการยศาสตร์ คือ แบบสอบถาม

ความเมื่อยล้าจากการท�างาน (body	discomfort) แบบ

ประเมิน RULA และแบบประเมนิ NIOSH	lifting	equation 

 4. การเกบ็และรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

 4.1 การสังเกตการประกอบจักรเย็บผ ้าของ

พนกังานทีอ่าจก่อให้เกดิอาการบาดเจบ็ของกล้ามเนือ้และ

กระดูก (musculoskeletal	disorders)  

 4.2  บนัทึกภาพท่านัง่ปฏบิติังานท่ีไม่เหมาะสมเป็น

ภาพเคลือ่นไหว รวมท้ังบนัทึกข้อมลูพนกังาน แรงทีต้่องใช้

ปฏิบัติงาน และความซ�้าซากของการปฏิบัติงาน

 4.3 ศกึษาอริยิาบถและลกัษณะท่าทางของผูป้ฏบิติั

งานจากภาพเคลื่อนไหว และก�าหนดท่าทางที่จะท�าการ

ประเมิน (อาจมีหลายท่าทาง)

 4.4 ถ่ายภาพนิ่งของแต่ละท่าทาง (ดังภาพที่ 1)

 4.5 ใช้แบบประเมิน RULA	(Rapid	upper	limp	

assessment) เพื่อประเมินท่านั่งปฏิบัติงาน ณ สถานีงาน

 4.6 ใช้แบบประเมนิสมการการยกของ NIOSH ใน

การประเมินการยกของ

 4.7 บันทึกระดับด�าเนินการ

 4.8 วิเคราะห์ส่วนของร่างกายที่มีปัญหา และ

ก�าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ 

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ

แจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า

 1. ความเส่ียงด้านการยศาสตร์ส�าหรบังาน
ประกอบช้ินส่วนจักรเย็บผ้าด้วย RULA และ 
NIOSH lifting equation มีดังนี้

 1.1 ผลการประเมิน RULA กลุ ่มตัวอย่าง

จ�านวน 16 คน ในแผนกประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าซึ่งมี

การท�างานตามกระบวนการรวม 27 ขั้นตอน พบว่า ใน

การท�างานของกลุ ่มตัวอย ่างมีลักษณะงานจ�านวน 

10 งาน จาก 27 งาน คิดเป็นร้อยละ 37 ที่มีคะแนนความ

เสี่ ยงในระดับ 7 ซึ่ ง เป ็นระดับความเสี่ ยง ท่ีระดับ 

ท่ียอมรับไม่ได ้ หมายความว่างานนั้นมีป ัญหาด้าน 

การยศาสตร์ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงในทันที ได้แก ่

งานติดสติ๊กเกอร์รุ ่นจักรเย็บผ้า รองลงมาคือ งานท่ีมี

คะแนนความเสีย่งในระดบั 5-6 หมายความว่า งานนัน้เร่ิม

มีปัญหาการยศาสตร์ ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและรีบ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าวโดยเร็ว 

ได้แก่ งานตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเพลา งานต่อสาย

ไฟและสายข้อมูล งานตรวจสอบความตึงของด้ายด้านบน 

งานตรวจสอบฟังก์ชัน่ FHS งานประกอบฝาหลงั งานตรวจ

สอบบ๊อบบิ้น งานปรับต้ังแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y	 งาน

สอบเทียบความเรว็จกัร งานสอบเทียบความเรว็ตีนเหยยีบ 

(ดงัตารางท่ี 2) จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้สามารถน�าไปเป็น

แนวทางส�าคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึงเป็นข้อมูลท่ี

ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสถานีต่อไป
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ตารางที่ 2  คะแนนสรุปผลการประเมิน RULA

 ระดับคะแนน    ความหมาย กระบวนการท�างาน

 7 งานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ - ติดสติ๊กเกอร์รุ่นจักรเย็บผ้า

  ที่ต้องได้รับการปรับปรุงในทันที 

 5-6 งานนั้นเริ่มมีปัญหาการยศาสตร์  - ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเพลา

  ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และรีบด�าเนินการ - ต่อสายไฟและสายข้อมูล

  ปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าวโดยเร็ว - ตรวจสอบความตึงของด้ายด้านบน

   - ตรวจสอบฟังก์ชั่น FHS

   - ประกอบฝาหลัง

   - ตรวจสอบบ๊อบบิ้น

   - ปรับตั้งแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y

   - สอบเทียบความเร็วจักร

   - สอบเทียบความเร็วตีนเหยียบ

 3-4 งานนั้นควรมีการศึกษาให้ละเอียดมากขึ้น - บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้วยการอ่าน

  และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง อาจมี    บาร์โค๊ด

  ความจ�าเป็น ต้องมีการออกแบบงานใหม่ - ประกอบฝาหน้าส่วนด้านนอก

   - เลือกโปรแกรมบริการ 

    (service	program)

   - ตรวจสอบการเย็บถอยหลัง

   - ตรวจสอบหน้าจอ

   - ประกอบหลอดไฟ

   - ปรับค่าซิกแซก

   - ปรับตั้งจังหวะการท�างาน

   - ตรวจสอบความสูงตีนพาเย็บ

   -  สแกนข้อมูลกับหม้อแปลงไฟฟ้า

   -  ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า

   - ต้ังค่าตีนพาเยบ็ให้สงู 0.9-1.0 มลิลเิมตร

   -  เช็คช่องว่างระหว่างฝาหลังกับบ๊อบบิ้น

   - ประกอบมือหมุนปรับเข็มขึ้น-ลง

   - ตรวจสอบปุ่มเลือกลายเย็บ

   - ปรับระยะห่างระหว่างเข็มกับฮุก

   - ปรับตั้งทางออกของด้าย
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 1.2 ผลการประเมินสมการการยก NIOSH 

จากการค�านวณหาค่าการยกทีป่ลอดภัยตามสมการการยก 

NIOSH	(ดงัตารางท่ี 3) พบว่า จดุท่ีพนกังานวางกล่องงานบน 

พาเลทและจดุท่ีพนกังานวางกล่องงานลงบนพ้ืนมีขีดจ�ากัด

ของน�า้หนกัท่ีแนะน�า (RWL) ซึง่เป็นค่าน�า้หนกัท่ีเหมาะสมใน

การยก คอื 9.05 กิโลกรมั และ 8.92 กโิลกรัม ตามล�าดบั

 ดังนั้น จากการค�านวณหาค่าการยกท่ีปลอดภัย 

จงึควรมกีารปรบัปรงุสภาพการท�างานในจดุท่ีพนกังานวาง

กล่องงานบนพาเลทและจุดท่ีพนักงานวางกล่องงานลง 

บนพื้น ให้มีค่าต�่ากว่าน�้าหนักจริงที่ยกอยู่ในปัจจุบัน คือ 

22 กิโลกรัมโดยปรับปรุงให้อยู่ในช่วงไม่เกินขีดจ�ากัดของ

น�้าหนักที่แนะน�าดังกล่าว

 2. แนวทางการจัดการความเส่ียงด้าน 

การยศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความ

รู้สึกเม่ือยกล้ามเนื้อโดยใช้แบบสอบถามความเมื่อยล้า 

ของพนักงานจากการท�างาน และการประเมินความเสี่ยง

ทางด้านการยศาสตร์อย่างละเอียด โดยใช้การประเมิน 

RULA	 และสมการการยก NIOSH ผู้ศึกษาจึงได้เสนอ

แนวทางจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในแผนก

ประกอบชิ้นส่วนส�าเร็จรูป ซึ่งพนักงานมีความเสี่ยงด้าน 

การยศาสตร์สูง ดังนี้

 2.1 การปรบัปรงุสภาพการท�างานจากผล

การประเมิน RULA ในกระบวนการติดสต๊ิกเกอร์รุ่นจกัร

เย็บผ้า ซึ่งมีคะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ  7  

แสดงว่างานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ท่ีต้องได้รับการ

ปรับปรุงในทันที ในการปรับปรุงท่าทางในการท�างานให้

เหมาะสม จึงอาจลดการบิดเอี้ยวตัว การไขว้แขน และการ

ก้มหลงั โดยการใช้แท่นรองชิน้งานท่ีปรับหมุนได้ หรอืหมนุ

การวางจักรเย็บผ้า (ดังภาพที่ 2) ทั้งนี้ควรใช้โต๊ะวางชิ้น

งานท่ีมีความสูงท่ีเหมาะสม จัดวางให้ชิ้นงานอยู่ก่ึงกลาง

ด้านหน้าของผู้ปฏิบัติงาน และใช้เก้าอี้ท่ีปรับประดับความ

สูงได้ 

ตารางที่ 3  คะแนนประเมินสมการการยก NIOSH

 ต�าแหน่งที่พนักงานยกของ   ขีดจ�ากัดของน�้าหนักที่แนะน�า (RWL)

จุดที่พนักงานวางกล่องงานบนพาเลท     9.05 กิโลกรัม

จุดที่พนักงานวางกล่องงานลงบนพื้น     8.92 กิโลกรัม

ปัจจุบัน

จักร จัก
ร

แนวความคิด

ภาพที่ 2  แนวทางการปรับปรุงลักษณะการวางชิ้นงานเพื่อลดปัญหาการยศาสตร์
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 นอกจากนี ้ควรมกีารด�าเนนิการ 1) ปรับปรุงสถานี

งานในงานต่อสายไฟและสายข้อมลู ตรวจสอบความตึงของ

ด้ายด้านบน ตรวจสอบฟังก์ชัน่ FHS ประกอบฝาหลงั ตรวจ

สอบบ๊อบบิ้น ปรับตั้งแนวเข็มให้อยู่แนวแกน Y สอบเทียบ

ความเร็วจักร และสอบเทียบความเร็วตีนเหยียบ ซึ่งมี

คะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ 5-6 แสดงว่า

งานนั้นเร่ิมมีปัญหาการยศาสตร์ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิม

เติม และรีบด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานดังกล่าว

โดยเร็ว ส�าหรับแนวทางการปรับปรุง ท�าได้โดยการ

ปรบัปรงุสถานงีานเพ่ือให้พนกังานอยูใ่นอริยิาบถท่ีเหมาะสม 

ไม่ฝืนธรรมชาติ ลดการก้ม เอี้ยว เอื้อม บิด งอ ซึ่งเป็น

ท่าทางท่ีท�าให้คะแนนประเมินมค่ีาสงู เพ่ือลดปัจจยัเสีย่งใน

การปวดเม่ือยในการท�างาน และ 2) เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจให้แก่พนักงาน โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

ท่าทางในการท�างานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์  

ส�าหรับงานที่มีคะแนนสรุปผลการประเมิน RULA เท่ากับ 

3-4 เช่น งานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้วยการอ่านบาร์โค๊ด 

ประกอบฝาหน้าส่วนด้านนอก เลือกโปรแกรมบริการ 

(service	 program) ตรวจสอบการเย็บถอยหลัง ตรวจ

สอบหน้าจอ และประกอบหลอดไฟ ฯลฯ แสดงว่างานนั้น

ควรมีการศึกษาให้ละเอียดมากขึ้นและติดตามวัดผลอย่าง

ต่อเนื่อง จึงอาจต้องมีการออกแบบงานใหม่ให้สอดคล้อง

ตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งจากผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

สามารถเป็นแนวทางส�าคัญในการเฝ้าระวังปัญหา รวมถึง

เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสถานีงานต่อไป

 2.2  การปรบัปรงุสภาพการยกย้ายวัสดุจาก

ผลการประเมินตามสมการการยก NIOSH จากผล

การค�านวณหาค่าการยกที่ปลอดภัย พบว่า RWL ในจุดที่

พนักงานวางกล่องงานบนพาเลท คือ 9.05 กิโลกรัม และ 

RWL ในจุดที่พนักงานวางกล่องงานลงบนพื้น คือ 8.92 

กโิลกรัม น�า้หนกัจรงิท่ียกในปัจจบุนั คือ 22 กโิลกรมั ดงันัน้ 

การปรับปรงุสภาพการยกจงึอาจท�าได้หลายแนวทาง ได้แก่ 

การลดน�้าหนักของกล่องงานให้น้อยลง การฝึกอบรมการ

ยกย้ายวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น ในการยกกล่อง พนักงานควร

จับถือกล่องให้อยู่ใกล้ล�าตัวให้มากที่สุด เพื่อให้อยู่ในระยะ

ขีดความสามารถในการยกได้ดี และควรหารถเข็นมาวาง

กล่องเพ่ือลดระดบัความสงูทีจ่ดุวางกล่อง และเพ่ิมความสงู

ของแท่นวางกล่องจากพ้ืน เพ่ือลดระยะการยกถอืหรอืระยะ

ระหว่างจุดวางกล่องและจุดที่วางลงพื้นลดลง

การอภิปรายผล
 ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง  

(MSDS) เป็นปัญหาสขุภาพท่ีพบบ่อยท้ังในประเทศไทยและ

ท่ัวโลก ผลการประเมินท่าทางการท�างานโดยใช้แบบ

ประเมิน RULA พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแผนกประกอบชิ้น

ส่วนจกัรเยบ็ผ้ามลีกัษณะงาน ร้อยละ 37 ท่ีมคีะแนนความ

เสี่ยงในระดับสูง ซึ่งต ้องได ้รับการปรับปรุงในทันที

สอดคล้องกับการศึกษาของ  Jaspreet	Singh  ซึ่งท�าการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในคนงาน จ�านวน 

102 คน ในอตุสาหกรรมการป๊ัมขึน้รูปขนาดเลก็ในประเทศ

อินเดีย โดยใช้แบบประเมิน RULA เป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ท่าทางการท�างานเช่นเดียวกัน พบว่า ประมาณ

ร้อยละ 21 ของแรงงาน อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สูง 

และจ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในทันที ร้อยละ 45 ของ

แรงงาน อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต�่ากว่า และร้อยละ 34  

ของแรงงาน อยูใ่นระดบัความเสีย่งปานกลาง (Singh,	Lal,	

&	 Kocher,	 2012) การศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะแนว

ทางในการปรับปรุงด้านการยศาสตร์สอดคล้องกับการ

ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ การปรับปรุงสถานีงานเพ่ือให้

พนกังานอยูใ่นอริยิาบถท่ีเหมาะสม ไม่ฝืนธรรมชาติ ลดการ

ก้ม เอีย้ว เอือ้ม บดิ งอ ซึง่เป็นท่าทางท่ีท�าให้คะแนนประเมนิ

มีค่าสูง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

พนักงานโดยการฝึกอบรมเก่ียวกับท่าทางในการท�างานท่ี

ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

 ผลการประเมินน�้าหนักที่ยกโดยใช ้ NIOSH 

lifting	equation ค่าน�้าหนักที่เหมาะสม (RWL) ในจุดที่
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พนกังานวางกล่องงานบนพาเลท 9.05 กโิลกรัม และจดุท่ี

พนกังานวางกล่องงานลงบนพ้ืน 8.92 กโิลกรัม ซึง่ต�า่กว่า

น�า้หนกัจรงิ 22 กิโลกรัม ถอืว่าเป็นการยกท่ีมคีวามเสีย่ง

ต่อการบาดเจ็บ ต้องมีการปรับปรุงสภาพการยก ซึ่งอาจ

ท�าได้หลายแนวทางร่วมกนั ได้แก่  การลดน�า้หนกัของกล่อง

งานให้น้อยลง การฝึกอบรมการยกย้ายวัสดอุย่างถกูวธิ ีเช่น 

ในการยกกล่องพนักงานควรจับถือกล่องให้อยู่ใกล้ล�าตัว 

ให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้อยูใ่นระยะขดีความสามารถในการยกได้ดี 

และควรหารถเขน็มาวางกล่องเพ่ือลดระดบัความสงูท่ีจดุวาง

กล่อง และเพ่ิมความสูงของแท่นวางกล่องจากพ้ืนเพื่อลด

ระยะการยกถอื หรือระยะระหว่างจดุวางกล่องและจดุทีว่าง

ลงพ้ืนลดลง ซึ่งสอดคล้องตามข้อเสนอแนะตามสมการ 

การยกของ NIOSH (สดุธดิา กรุงไกรวงศ์, 2551) 

 นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ควรใช้อุปกรณ์ช่วยยก 

กรณไีม่มีอปุกรณ์ช่วยยก ควรพจิารณาเลอืกผูย้กโดยค�านงึ

ถึงเพศ วัย ขนาดสัดส่วนร่างกาย และสภาพร่างกายของ 

ผูย้กของ และจ�ากัดน�า้หนกัท่ีต้องยกให้ไม่เกนิอัตราน�า้หนกั

ตามที่กฎหมายก�าหนด (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2556)

ข้อเสนอแนะ
 จากการด�าเนินการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถสรุป 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้ด�าเนินการศกึษาค้นคว้า  เพื่อน�าเสนอให้

กบัผูท่ี้สนใจจะท�าการศึกษาค้นคว้าได้น�าไปพิจารณา ดงัต่อ

ไปนี้

 1. การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินทางด้าน 

การยศาสตร์ในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั้น 

ควรมกีารประเมนิทางด้านการยศาสตร์ส�าหรบัท่าทางอืน่ๆ 

เช่น การยืนท�างาน เป็นต้น โดยใช้แบบประเมิน REBA	

(Rapid	entire	body	assessment) หรอืเลอืกแบบประเมนิ

ท่ีมีความเหมาะสมกับแต่ละสถานีงาน จะท�าให้ทราบถึง

ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทุก

ประเด็นปัญหา และสามารถวางแผนการจัดการทางด้าน

การยศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ

สะสมของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการ

ท�างาน

 2. การปรับปรุงสภาพการท�างานตามหลัก 

การยศาสตร์ให้ประสบความส�าเร็จ มีปัจจัยส�าคัญคือ 

การได้รบัความเหน็ชอบจากผูบ้ริหาร ซึง่เลง็เหน็ความส�าคญั 

และมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินการเพ่ือจะแก้ไขปัญหาทางด้าน 

การยศาสตร์ และความร่วมมอืจากพนกังานและหวัหน้างาน  

ซ่ึงเป็นผู้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอน 

การท�างานต่างๆ ขั้นตอนท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน 

การยศาสตร์ และเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

สภาพการท�างานทางด้านการยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น (ปีติ 

พูนไชยศรี, 2551) อีกทั้งในการประเมินด้านการยศาสตร์

ต้องเป็นผู ้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการ

ประเมินเป็นอย่างดี เพ่ือให้การด�าเนินงานการยศาสตร ์

ในสถานประกอบการประสบความส�าเร็จ บรรลุตามวัตถุ 

ประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้
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