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1.  บทนํา 

 การยศาสตรคอือะไร 
 ทุกวันนี้ไดมกีารนําเครื่องจักรกลเขามาใชในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  เปนผลใหอัตราความเร็วของการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น  และในขณะเดียวกันก็ยังทําใหงานดูนาเบื่อเพราะเกดิจากความซ้ําซากจาํเจมากยิ่งขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีงานอกีเปนจํานวนมากที่ตองใชแรงงานคนในการทํางาน  ซ่ึงรวมถึงงานทีต่องออกแรงให
กําลังมาก  จากการที่ตองใชแรงงานคนในการทํางาน  และมีการใชเครือ่งจักรเพิ่มมากขึ้น  จึงสงผลใหผูที่ทํางานมี
อาการปวดบรเิวณหลัง  คอ  ขอมือ แขน ขา และสายตา  มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
 การยศาสตรเปนเรื่องการศกึษาสภาพการทํางานที่มีความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน เปนการพิจารณาวาสถานที่ทํางานดังกลาว ไดมีการออกแบบหรือปรับปรุงใหมคีวามเหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงานอยางไร  เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดดวย หรืออาจกลาวอีกนยัหนึ่งไดวา เพื่อทําใหงานที่ตองปฏิบัติ
ดังกลาว มีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน  แทนที่จะบังคบัใหผูปฏิบัติงานตองทนฝนปฏิบัติงานนั้น ๆ ตัวอยางงาย 
ๆ ตัวอยางหนึง่ไดแก การเพิม่ระดับความสูงของโตะทํางานใหสูงขึ้น  เพื่อพนกังานจะไดไมตองกมโนมตัวเขาใกล
ช้ินงาน ผูเชี่ยวชาญทางดานการยศาสตร หรือนักการยศาสตร (Ergonomist)  จึงเปนผูที่ศึกษาถงึความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบตัิงาน สถานที่ทํางาน และการออกแบบงาน 
 

 

 

  

 

 ในการนําการยศาสตรไปประยุกตใชในสถานที่ทํางานนัน้  ยอมกอใหเกดิประโยชนที่สามารถเห็นได
อยางเดนชดัมากมาย อาทิ ทําใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และสภาพการทาํงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
สวนนายจางกจ็ะไดรับประโยชนอยางเดนชัดจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 

 การยศาสตร จงึเปนแขนงวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมกวางขวาง โดยไดรวมเนื้อหาวิชาหลาย ๆ สาจาที่
เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่สามารถทําใหพนักงานมีความสะดวกสบายและมีสุขภาพอนามัยดีรวมไปถึงปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน แสงสวาง เสียงดัง อุณหภมูิ ความสั่นสะเทือน การออกแบบหนวยทีท่ํางาน การออกแบบเครื่องมอื  
การออกแบบเครื่องจักร  การออกแบบเกาอี้  และการออกแบบงาน  ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ จะกลาวถึงเฉพาะเพยีง
หลักการพื้นฐานการยศาสตรที่เกี่ยวกับงานยืนและนั่งทาํงาน เครื่องมือ งานที่ตองออกแรงใชกาํลังมาก และการ
ออกแบบงาน 
 ในการจดัลําดบัปญหาความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัของประเทศที่กําลังพัฒนานั้น  การยศาสตรมักจะ
ไมไดถูกจดัใหอยูในลําดับตน ๆ อยางไรก็ตามการเพิม่ขึ้นของขนาดปญหาและจาํนวยพนกังานทไดรับผลกะทบ

 



จากการออกแบบงานที่ไมดี  จะสงผลใหการยศาสตรมีความสําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจากความสําคญัที่เพิ่มมากขึน้  
และปญหาสุขภาพอนามยัที่เกิดจากการจัดสถานที่ทํางานโดยไมไดคํานงึถึงหลักการยศาสตรจึงทําใหการยศาสตร
กลายมาเปนประเด็นในการเจรจาตอรองของสหภาพแรงงานหลายแหง 

 การยศาสตรเปนเรื่องของการประยุกตใชหลักการทางดานชีววิทยา  จิตวิทยา  กายวิภาคศาสตร  และสรี
วิทยา  เพื่อขจัดสิ่งที่อาจเปนเหตุทําใหพนักงานเกิดความไมสะดวกสบาย ปวดเมือ่ย หรือมีสุขภาพอนามยัทีไ่มดี 
เนื่องจากการที่ตองทํางานในสภาพแวดลอมนั้น ๆ การยศาสตรจึงสามารถนําไปใชในการปองกันมิใหมีการ
ออกแบบงานที่ไมเหมาะสมที่อาจเกิดขึน้ในสถานที่ทํางาน โดยใหมีการนําการยศาสตรไปประยุกตใชในการ
ออกแบบงาน เครื่องมือ  หรือหนวยที่ทํางาน  ดังตัวอยาง  พนักงานที่ตองใชเครื่องมือในการทํางาน  ความเสี่ยงใน
การเกิดอันตรายตอระบบกลามเนื้อ-กระดกูจะสามารถลดลงได  ถาพนักงานใชเครื่องมือที่ไดมีการออกแบบอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามหลักการยศาสตรตั้งแตเร่ิมแรก 

 เมื่อไมนานมานี้ ไดมพีนักงาน สหภาพแรงงาน นายจาง เจาของสถานประกอบการ เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน นักวิชาการ และนักวจิัย ไดเร่ิมหันมาใหความสนใจในเรือ่งการออกแบบสถานที่ทํางานวา
จะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนกังานไดอยางไร  หากในการออกแบบเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณและ
หนวยที่ทํางาน  ไมไดมีการนําหลักการยศาสตรมาประยุกตใช  โดยท่ีมิไดมกีารคํานึงถึงความจริงเกี่ยวกับความ
แตกตางระหวางบุคคลในเรื่องความสูง  รูปราง  และขนาดสัดสวน  รวมทั้งระดบัความแข็งแรงที่แตกตางกันซึ่ง
ลวนมีความสําคัญที่ตองนํามาพิจารณา  เพือ่ใหพนกังานมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสะดวกสบายในการทํางาน 
ดังนั้น หากมิไดมีการนําหลักการยศาสตรมาประยุกตใช จึงเปนการบังคับใหพนักงานตองปรับตัวทํางานกับ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 

 
ขอควรจํา 

1. พนักงานทีไ่ดรับบาดเจ็บและเจ็บปวยที่มีผลกระทบจากการทํางานดวยมือ และการนําเครื่องจักรกล
เขามาใชในการทํางาน  มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ 

2. การยศาสตรเปนวิธีการปรบังานใหเหมาะสมกับพนกังาน  แทนที่จะบังคับใหพนักงานปรับตัวให
เหมาะสมกับงาน 

3. เราสามารถนําการยศาสตรมาใชในการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม และเมื่อมีการ
ติดตั้งอุปกรณและสรางหนวยที่ทํางานขึ้นใหม ก็สามารถนําไปใชในการปองกันการออกแบบงาน
เครื่องมือ และหนวยที่ทํางานที่ไมเหมาะสมไดดวย 

4. หากมิไดมีการนําหลักการการยศาสตรมาประยุกตใช พนักงานมกัจะถูกบังคับใหปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมการทํางานทีไ่มเหมาะสม 

 
 
 
 



2. การบาดเจ็บ / การเจ็บปวยท่ีพบโดยทั่วไป 
 พนักงานมกัจะถูกบังคับใหตองทํางานในสถานทํางานที่ไมไดมีการออกแบบใหถูกตองเหมาะสมตาม
หลักการยศาสตร ซ่ึงอาจเปนสาเหตุนําไปสูการไดรับบาดเจ็บที่รุนแรงที่บริเวณมือ  ขอมือ  หลัง หรือสวนตาง ๆ 
ของรางกาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกดิจากการทํางานตอไปนี้ 

 การใชเครื่องมอืและอุปกรณที่มีความสั่นสะเทือนซ้ํา ๆ เปนเวลานาน  เชน  Jackhammer 

 การใชเครื่องมอืและลักษณะงานที่ตองบิดขอมือหรือขอตอสวนตาง ๆ ของรางกายในการ
เคลื่อนไหว 

 การออกแรงทาํงานดวยอิริยาบถทาทางกาทํางานที่ฝนธรรมชาติ 

 การทํางานที่กอใหเกดิแรงกดที่มากเกนิไปบริเวณมือ ขอมือ ขอตอสวนตาง ๆ และหลงั 

 การทํางานที่ตองเอื้อมสุดแขน หรือยกแขนขึ้นสูงเหนือศีรษะ 

 การทํางานที่ตองกมหลัง 

 การทํางานที่ตองออกแรงยก หรือผลักดันสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก 

 การบาดเจ็บมักจะคอย ๆ เกิดขึ้นอยางชา ๆ 
 การบาดเจ็บและเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจากการออกแบบเครื่องมือและหนวยที่ทํางานที่ไมเหมาะสม  มกัจะเปน
อาการที่คอย ๆ เกิดขึ้นอยางชา ๆ ซ่ึงอาจใชเวลานานเปนเดือน หรือเปนป อยางไรก็ตาม  โดยปกติแลวพนกังานจะ
รูสึกวามีสัญญาณและอาการบางอยางที่แสดงใหเห็นถึงความผิดปกติเกดิขึ้นกอนเปนระยะเวลานาน เชน พนกังาน
อาจรูสึกวาเกดิความไมสะดวกสบายในการทํางาน หรือรูสึกเจ็บปวดกลามเนื้อ หรือขอตอ รวมทั้งอาจมีอาการปวด
เมื่อยกลามเนือ้ หลังจากเลิกงานแลวกลับบานอยูชวงระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองสืบสวนหา
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้  ตั้งแตเร่ิมแรกที่รูสึกวามคีวามไมสะดวกสบายเกดิขึ้นในหลายกรณ ี อาจนําไปสูการ
บาดเจ็บหรือเจบ็ปวยที่รุนแรงไดตอไปในอนาคต 

 ตารางตอไปนี ้ เปนตารางอธิบายการบาดเจ็บและการเจบ็ปวยที่มีสาเหตุมาจากการทาํงานซ้ําซากจําเจหรือ
เปนลักษณะงานที่มีการออกแบบอยางไมเหมาะสมที่สามารถพบเห็นไดบอย  ซ่ึงพนักงานจําเปนที่ตองไดทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่อาจเกดิขึ้นจากการที่ไมไดมีการนําหลักการพื้นฐาน
การยศาสตรไปประยุกตใชในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 



การบาดเจ็บ อาการ สาเหตุ 
Bursits : เกิดการอักเสบของBursa 
(ลักษณะคลายถุง) ระหวางผิวหนังและ
กระดูกหรือกระดูกและเสนเอ็น สามารถ
เกิดได ที่หัวเขาเรียก beat knee ที่ขอศอก
เรียก Beat elbow และที่หัวไหลเรียก 
frozen shoulder 

ปวดและบวมบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ การคุกเขา  การเกิดแรงกดที่ขอศอก  การ
เคลื่อนไหวไหลซ้ํา ๆ 

Carpal  tunnel syndrome: เกิดแรงกดบน
เสนประสาทที่ผาขอมือ 

รูสึกชา ปวดและหมดความรูสึกบริเวณ
นิ้วหัวแมมือ  และนิ้วมืออื่น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเวลากลางคืน 

การทํางานที่ตองบิดขอมือซ้ํา ๆ การใช
เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน  บางครั้ง
อาจตามดวยการเกิดปลอกเอ็นอักเสบ 
Tenosynovitis (ดูรายละเอียดดานลาง) 

Cellulitis: เกิดการติดเชื้อโรคของฝามือ
แลวตามดวยแผลถลอกซ้ํา ๆ เรียก beat 
hand 

ปวดและบวมบริเวณฝามือ การใชเครื่องมือ เชน คอน และพลั่ว การ
ขัดถูฝุนละอองและสิ่งสกปรก 

Epicondylitis : เกิดการอักเสบที่บริเวณ
กระดูกและเสนเอ็นมาเชื่อมตอกัน หาก
เกิดที่ขอศอกเรียก tennis elbow 

ปวดและบวมบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บซึ่ง
เปนบริเวณที่กระดูกและเอ็นเชื่อมตอกัน 
แลวเกิดการอักเสบ 

การทํางานซ้ําซากจําเจซึ่งมักเปนงานที่
ตองใชกําลังมาก เชน งานชางไม งานปูน 
งานกออิฐ 

Ganglion : เกิด cyst ที่ขอตอหรือปลอก
เอ็น ปกติมักจะเกิดที่หลังมือหรือขอมือ 

เกิดถุง Cyst แข็ง เล็กและบวมกลมปกติ
จะไมเจ็บ โดยทั่วไปจะเกิดบริเวณหลังมือ
และขอมือ 

การเคลื่อนไหวมือซ้ํา ๆ 
 

Osteo-arthritis : เกิดการเสื่อมของขอตอ  
เปนผลจากการเกิดแผลเปนที่ขอตอและ
การงอกของกระดูก 

มีอาการแข็งทื่อ และปวดที่กระดูกสัน
หลัง คอ และขอตอตาง ๆ  

การทํางานที่ตองออกแรงบริเวณกระดูก
สันหลัง และขอตอตาง ๆ มากเกินกําลัง
เปนระยะเวลานาน 

Tendonitis (เอ็นอักเสบ) : เกิดการอักเสบ
ขึ้นในบริเวณที่กลามเนื้อและเสนเอ็นมา
เช่ือมตอกัน 

ปวด บวม มีความไวอยางผิดปกติตอการ
กดหรือสัมผัส และแดงที่บริเวณมือ 
ขอมือ และ/หรือปลายแขน มีความ
ยากลําบากในการใชมือ 

การเคลื่อนไหวซ้ําซากจําเจ 

Tenosynovitis : เกิดการอักเสบของเสน
เอ็นและ/หรือปลอกเอ็น 

ปวด มีความไวอยางผิดปกติตอการกด
หรือสัมผัส บวมและเจ็บปวดอยางมาก มี
ความยากลําบากในการใชมือ 

การเคลื่อนไหวซ้ําซากจําเจ ซึ่งไมตอง
ออกแรงมากนัก อาการที่เกิดขึ้นจากการที่
มีการเพิ่มการออกแรงในทันที หรือมีการ
นําขบวนการผลิตใหม ๆ มาใช 

Tension neck or shoulder : เกิดการ
อักเสบของกลามเนื้อและเสนเอ็นที่คอ 

เกิดการอักเสบที่เอ็นและกลามเนื้อบริเวณ
คอและไหล ทําใหปวดบริเวณคอ และ
ไหล 

การที่ตองพยายามรักษาอิริยาบททาทาง
การทํางานใหอยูในทาเดิม 

Trigger finger : เกิดการอักเสบของเสน
เอ็น และ/หรือปลอกเอ็นของนิ้วมือ 

ไมสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือไดคลอง 
อาจมีหรือไมมีอาการปวด 

การเคลื่อนไหวที่ซ้ําซากจําเจ การใช
เครื่องมือที่มีดามจับยาวเกินไป การจัดที่
แนนเกิดไป หรือมีการใชงานบอยมาก 

 



 การทํางานซ้ําซากจําเจ เปนสาเหตุที่พบบอยที่ทําใหเกดิการบาดเจ็บและเจ็บปวยของระบบกลามเนื้อและ
กระดกู การบาดเจ็บ การเกรง็ของกลามเนือ้ที่เกิดจากการทํางานซ้ําซากจําเจ (Repetitive Strain Infuries  หรือ RSI) 
นี้  จะกอใหเกดิการเจ็บปวดอยางมาก และสามารถทําใหเกิดการทุพพลภาพไดอยางถาวร โดยในระยะเริ่มแรกของ
การเกิด RSI  นั้น  พนักงานอาจเพียงแครูสึกเจ็บปวดและปวดเมื่อยเทานั้นในชวงหลังเลิกงาน แตในระยะตอมาอาจ
เกิดอาการเจ็บปวยอยางรุนแรงและเกดิผลกระทบตอกลามเนื้อ ซ่ึงอาจนําไปสูการเกดิอาการอยางถาวร และยังเปน
ประเด็นที่ทําใหพนักงานไมสามารถทํางานตอไปได  การปองกันมิใหเกิดอาการ RSI สามารถดําเนินกาไดโดย : 

 ขจัดปจจยัเสี่ยงที่เกิดจากการทํางาน 
 ลดความเร็วของชวงจังหวะการทํางาน 
 โยกยายพนกังานใหไปทํางานอื่น หรือใหทํางานสลับกับงานที่ไมซํ้าซากจําเจ 
 เพิ่มจํานวนเวลาการหยุดพักใหมากขึน้สําหรับงานที่ตองทําซ้ําซากจําเจ 

 ในบางประเทศ การเกิดอาการ RSI จะไดรับการรักษาโดยการผาตัด อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ควรจําก็คือ
การแกไขปญหาจะแตกตางกับการปองกนั โดยที่การปองกันควรเปนเปาหมายประการแรก  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รายที่มีอาการ RSI ที่ตองผาตัด  มักจะไดรับผลที่ไมคอยดีนัก และถาหากพนักงานตองกลับเขาไปทาํงานอยางเดมิที่
เปนสาเหตุของปญหา  ในหลายกรณีจะทําใหกลับมีอาการเกิดขึ้นมาอีกถึงแมจะไดรับการผาตัดมาแลวก็ตาม 

 การบาดเจ็บเปนสิ่งท่ีสิ้นเปลืองคาใชจายมาก 
 การบาดเจ็บของพนักงานทีม่ีสาเหตุมาจากการออกแบบเครื่องมือและหนวยที่ทํางานที่ไมเหมาะสม ทําให
ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในเครื่องการบาดเจบ็ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งทําใหพนกังานและครอบครัวตอง
สูญเสียรายได  นอกจากนี้ การบาดเจ็บยังทําใหนายจางตองสิ้นเปลืองคาใชจายจํานวนมากเชนกัน  ดังนั้น จึงควร
ออกแบบการทํางานดวยความระมัดระวังตั้งแตเร่ิมแรก หรือใหมีการออกแบบขึ้นใหม ซ่ึงอาจทําใหนายจางตอง
สูญเสียเงินบางในระยะแรก แตผลในระยะยาวแลว นายจางจะไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีคุ่มคา  คุณภาพ
และประสิทธิภาพของการทาํงานจะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น  คาใชจายเกี่ยวกับการดูแลทางดานสุขภาพอนามัย
จะลดนอยลง และขวัญกําลังใจของพนกังานจะดีขึ้นดวย สําหรับพนักงานก็จะไดรับประโยชนอยางชัดเจนจากการ
นําหลักการยศาสตร ไปประยกุตใช  ซ่ึงจะสามารถชวยปองกนัการเกดิการบาดเจ็บและโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความพิการจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย รวมทั้งยงัทําใหงานมีความสะดวกสบายมากขึ้น  และทําใหการ
ปฏิบัติงานทําไดงายขึ้นดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอควรจําเกี่ยวกับ 
การบาดเจ็บ / การเจ็บปวยท่ีพบบอย 

1. การบังคับพนกังานใหปบตวัเขากับสภาพการทํางานที่ออกแบบไมเหมาะสม  จะสามารถนําไปสูการ
บาดเจ็บอยางรนุแรงที่บริเวณมือ  ขอมือ  ขอตอ  หลัง  และสวนตาง ๆ ของรางกายได 

2. ความสันสะเทอืน  งานที่ตองทําซ้ําซากจําเจ  การบิดเอี้ยวตัว  และการทาํงานที่มีอิริยาบถทาทางการทํางาน
ที่ฝนธรรมชาติ  การที่ตองออกแรงมากเกินกําลัง  การยกเคลื่อนยายหรือผลักดัน  ลวนสามารถกอใหเกดิ
การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยได 

3. การบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  อาจมีสาเหตุเนือ่งมาจากการที่มีการออกแบบที่ไมดี  หรือมีการใชเครื่องมือและ
การทํางานในหนวยที่ทํางานที่ไมเหมาะสม 

4. ควรมีการใหขอมูลแกพนกังานในเรื่องการบาดเจ็บและการเจ็บปวยที่เกีย่วเนื่องกับการยศาสตร  รวมทั้ง
อาการที่พบไดบอย ๆ และสภาพการทํางานที่อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอาการเหลานัน้ 

5. การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยทีเ่กิดจากการทํางานซ้ําซากจําเจหรือที่เรียกวา RSIs ควรที่จะไดมีการกําหนด
มาตรการขึ้นมาเพื่อปองกันการเกิดอาการ RSIs ดังกลาว 

6. การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ไมไดนําหลักการพื้นฐานการยศาสตรมาประยุกตใช ยอมจะกอใหเกิด
ผลกระทบทั้งตอนายจางและลูกจางไดเปนอยางมาก  ทัง้ในเรื่องของการบาดเจ็บและความเสยีหายที่ไดรับ  
รวมถึงเรื่องเงินคาใชจายดวย 

7. การนําหลักการพื้นฐานการยศาสตรมาประยุกตใชในสถานที่ทํางาน  ยอมจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอ
นายจางและลกูจาง 

 
3.  หลักการพื้นฐานทางดานการยศาสตร 

 ในการนําหลักการพื้นฐานทางดานการยศาสตรไปประยกุตใชในการแกปญหาหรือปองกันมิใหเกดิปญหา
ขึ้นนั้น  โดยปกติแลว  วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  คือดําเนนิการตรวจสอบสภาพการทํางานในแตละแหง 
ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานการยศาสตรเพียงเลก็นอยในเรื่องของการออกแบบเครื่องมือ  หนวยที่ทํางาน 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ ก.หนวยที่ทํางาน)  หรืองานที่ปฏิบัติ จะสามารถทําใหพนักงานรูสึกสะดวก สบาย มี
สุขภาพอนามยัดี มีความปลอดภัย และเพิม่ผลผลิตไดอยางเดนชดั ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางซึ่งแสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการยศาสตรที่สามารถดําเนินการปรับปรุงอยางไดผล 

 สําหรับงานที่ตองมีการตรวจสอบายละเอยีดของชินงาน  ควรใหเกาอีน้ั่งอยูในระดับต่ํากวางานที่
ตองออกแรงมาก 

 สําหรับงานในขบวนการผลิตทั่วไป ควรวางชิ้นงานใหอยูในตําแหนงและระดับที่พนกังาน
สามารถใชกลามเนื้อสวนทีแ่ข็งแรงปฏิบัติงานสวนใหญได 



 ควปรับปรุงหรือเปลี่ยนแครือ่งมือที่เปนสาหุกอใหเกดิความไมสะดวกสบาย หรือการบาดเจ็บโดย
ที่พนักงานจะเปนแหลงขอมลูสําคัญที่มีแนวความคิดเกีย่วกับวิธีการในการปรับปรุง เพื่อ
กอใหเกิดความสะดวกสบายตอการใชงาน เชน ดามคมีอาจใหอยูในแนวตรงหรือโคง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความตองการในการใชงาน 

 พนักงานไมควรปฏิบัติงานดวยอิริยาบถทางทางที่ฝนธรรมชาติ  เชน การเอื้อมสุดแขน การกม 
หรือโกงโคงเปนระยะเวลานาน 

 ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหพนกังานทราบถึงวิธีการยกเคลื่อนยายที่ถูกตองเหมาะสม  งานที่
ไดรับการออกแบบเปนอยางดี  ควรเปนงานที่มีระยะทางการยกเคลื่อนยายสั้นที่สุด และมีความถี่
ในการยกเคลือ่นยายนอยทีสุ่ด 

 ควรใหมีงานทีพ่นักงานตองยนืทํางานนอยที่สุด ซ่ึงโดยทั่วไปแลว งานที่ยืนทํางานจะกอใหเกิด
ความเหนื่อยลามากกวางานที่นั่งทํางาน 

 สําหรับงานที่ตองทําซ้ําซากจําเจมาก  ควรจัดใหมีการหมุนเวยีนสบัเปลี่ยนการทาํงาน  ทั้งนี้
เนื่องจากงานที่ตองทําซ้ําซากจําเจ จะเปนการใชกลามเนื้อมัดเดิมซ้ําแลวซํ้าอีก และมักจะเปนงาน
ที่นาเบื่อมาก 

 ควรใหพนักงานและอุปกรณที่ใชงาน อยูในตําแหนงที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยใหแขน
สวนบนอยูขางลําตัว และใหขอมืออยูในแนวตรง 

 ไมวาจะพิจารณาหรือดําเนินการใหมการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางดานการยศาสตรมากหรือนอยเพียงใด
ก็ตาม  สิง่ท่ีมีความสําคญัเปนอยางมากก็คือ พนักงานผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ดังกลาว  จะตองเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดวย  ซ่ึงจะเปนปะโยชนอยางมากในการพิจารณาวาควรจะการ
ปรับปรงุเรื่องใด  ซ่ึงเปนเรือ่งท่ีมีความจําเปนตองดําเนนิการและมีความเหมาะสม  เขาเหลานั้นยอมเปนผูท่ีทาบ
เก่ียวกับงานทีป่ฏิบตัิไดดีกวาผูอ่ืนใด 

ขอควรจําเกี่ยวกับ 
หลักการพื้นฐานทางดานการยศาสตร 

1. ในการนําหลักการพื้นฐานทางดานการยศาสตรไปประยกุตใชในการแกปญหา  หรือปองกนัมิใหเกิด
ปญหาขึ้นนั้น โดยปกติแลว วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือดําเนินการตรวจสอบสภาพการทํางาน
ในแตละแหง 

2. ในบางครั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางดานการยศาสตรเพียงเล็กนอยในเรื่องการออกแบบอุปกรณ
หนวยที่ทํางาน หรืองานที่ปฏิบัติ ก็สามารถกอใหเกิดประโยชนจกการปรับปรุงไดอยางเดนชัด 

3. พนักงานผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากกาปบปรุงเปลี่ยนแปลงทางดานการยศาสตรในสถานที่ทํางานควร
ตองเขามามีสวนวมในการพิจารณากอนที่จะมีการดําเนินการปรับปรุงใด ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมาก
ในการพจิารณาวาการปรับปรุงเรื่องใด เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองดําเนินการและมคีวามเหมาะสม  

 



ก. หนวยท่ีทํางาน 
 หนวยที่ทํางาน  หมายถึงสถานที่ซ่ึงพนักงานตองอยูปฏิบัติงานนั้น ๆ หนวยที่ทํางานอาจเปนสถานที่ซ่ึง
พนักงานอยูปฏิบัติงานนั้น ๆ ตลอดทั้งวัน หรืออาจเปนสวนหนึง่ของปลาย ๆ สวนของสถานที่ซ่ึงพนักงาน
ปฏิบัติงาน ตัวอยางของหนวยที่ทํางาน ไดแก พืน้ซึ่งพนักงานตองยืนปฏิบัตงิาน หรือโตะงานสําหรับการ
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร  การผลิตหรือการตรวจสอบ  โตะงานสําหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร  
ตูควบคุม ฯลฯ 

 การออกแบบหนวยที่ทํางานเปนอยางดี  จะเปนสิ่งสําคัญในการปองกันมิใหเกดิโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  รวมทั้งเพื่อใหแนใจวางานทีป่ฏิบัตินั้นเปนงานที่มีปะสิทธิภาพ หนวยที่
ทํางานทุกแหง  ควรไดรับการการออกแบบเพื่อใหทั้งพนักงานและงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม  ซ่ึงจะทําให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดวยความสะดวกสบาย ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 

 ถาหากไดมกีารออกหนวยทีท่ํางานเปนอยางดี จะทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติไดดวยอิริยาบถทาทางการ
ทํางานที่ถูกตองบและสะดวกสบาย ซ่ึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากอิริยาบถทาทางการทํางานที่ไม
สะดวกสบาย สามารถกอใหเกิดปญหามากมายตามมา เชน 

 อาการปวดหลัง 
 การบาดเจ็บ การเกร็งของกลามเนื้อที่เกดิจากการทํางานซ้าํซาก (RSIs) ที่มีอาการหนกัขึ้น 
 ปญหาการไหลเวียนของโลหิตที่บริเวณขา 

 สาเหตุของปญหาสวนใหญ ไดแก 
 การออกแบบที่นั่งไมเหมาะสม 
 การยืนทํางานเปนเวลานาน 
 การทํางานที่ตองเอื้อมไกลเกนิไป 
 แสงสวางที่ไมเพียงพอ ทําใหพนักงานตองเขาใกลช้ินงานมากเกินไป 

 ตัวอยางของหลักการพื้นฐานทางดานการยศาสตรบางประการในเรื่องการออกแบบหนวยที่ทํางาน โดย
การใชกฎทัว่ไปของนิ้วหวัแมมือ ซ่ึงไดแกการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับขนาดของรางกาย เชน สวนสูง เมื่อมีการ
เลือกและปรับเปลี่ยนหนวยที่ทํางาน ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหพนักงานเกิดความสะดวกสบาย
ในการทํางาน 
 
 
 
  

 
  

 
  

 



ความสูงของศรีษะ 
 ใหมีเนื้อทีว่างมากพอสําหรับพนักงานที่สูงที่สุดที่มีอยู 
ควรจัดวางหนาปดจอแสดงภาพใหอยูในระดับเดียวกนักับระดับสายตาหรือต่ํากวา เนื่องจากปกติคน
ทั่วไปจะมองในลักษณะมองลงเล็กนอย 

ความสูงของไหล 
 ควรจัดวางอุปกรณควบคุม ใหอยูในระดับความสูงระหวางไหลและเอว 
 หลกเลื่ยงการจัดวางสิ่งของหรืออุปกรณควบคุมที่ใชงานบอยใหอยูสูงเกิดกวาระดบัไหล 

ระยะวงแขน 
 ควรจัดวางสิ่งของในระยะวงแขนที่ส้ันที่สุด เพื่อหลีกเลีย่งการที่ตองเอื้อมไกลสุดแขน 
 ควรจัดวางสิ่งของใหเหมาะสมตอความจะเปนในการใชงาน เพื่อใหพนักงานที่สูงที่สุดไมตองกมโนมตัว
เพื่อหยิบชิน้งาน 

 ควนจดัวางวัสดุส่ิงของและเครื่องมือที่ใชงานบอยใหอยูใกลตัวและดานหนาของลําตัว 
ความสูงของขอศอก 

 ควรปรับระดบัความสูงของพื้นหนางาน เพื่อใหงานสวนใหญทีป่ฏิบัติอยูในระดับเดียวกับความสูงของ
ขอศอกหรือต่ํากวาความสูงของขอศอกเล็กนอย 

ความสูงของมอื 
 จงแนใจวาสิ่งของที่จะตองยกเคลื่อนยายอยูในระดับความสูงระหวางมอืและไหล 

ความยาวของขา 
 ควรปรับระดบัความสูงของเกาอี้ใหเหมาะสมกับความยาวของเขา และความสูงของพื้นหนางาน 
 ควรจัดใหมีเนือ้ที่วางเพื่อใหสามารถยืดขาได โดยใหมีเนือ้ที่วางมากพอสําหรับคนขายาว 
 ควรจัดใหมีทีว่างพักเทาที่สามารถปรับไดเพื่อขาจะไดไมหอยและยังชวยใหพนักงานสามารถเปลี่ยน
อิริยาบถทาทางของรางกายได 

ขนาดของมือ 
 ควรใหดามจับของเครื่องมือกระชับเหมาะกับมือ  โดยดามจับขนาดเล็กจะเหมาะสาํหรับคนที่มีมอืขนาด
เล็ก สวนดามจบัขนาดใหญจะเหมาะสําหรับคนที่มีมือขนาดใหญ 

 ควรจัดใหมีเนือ้ที่วางมากพอสําหรับคนที่มือขนาดใหญทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขนาดของรางกาย 
 ควรจัดหนวยที่ทํางานใหมเีนื้อที่วางมากพอสําหับคนที่มีรูปรางใหญที่สุด 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ขอเสนอแนะทั่วไปบางประการเกี่ยวกับหนวยท่ีทํางานทางดานการยศาสตร 

 ควรจัดใหมีการวางผังงานและออกแบบเครื่องมือ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใชทั้งทือขวาอละมอืซาย
ทํางานไดอยางถนัดและเหมาะสม 

 ควรจัดใหมีเกาอี้นั่งในหนวยที่ทํางานแตละแหง ถึงแมจะเปนงานที่ยืนทําก็ตาม การที่ไดนั่งพกัและเปลี่ยน
อิริยาบถทาทางของรางกายบางเปนครั้งคราว จะชวยลดปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการที่ตองยืนทํางานเปน
เวลานาน 

 ควรขจัดแสงจาและการเกิดเงาในขณะทํางาน การจัดใหมีแสงสวางที่ดเีปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิง่ 

หากทานคิดวา ทานจะปรับปรุงหนวยท่ีทํางานไดอยางไร ขอใหจํากฎตอไปนี้ : 
• ถารูสิกวาถูกตอง แสดงวาอาจถูกตอง 
• ถารูสึกไมสะดวกสบาย แสดงวาอาจมบางสิ่งบางอยางทีไ่ดรับการออกแบบไมดี ไมไดเกิดจากตัว

ผูปฏบิัตงิาน 
 

ขอควรจําเกี่ยวกับ 
การออกแบบหนวยท่ีทํางาน 

1.   หนวยที่ทํางานหมายถึงสถานที่ซ่ึงพนักงานอยูปฏิบัติงานนั้น ๆ  
2. การออกแบบหนวยที่ทํางานเปนอยางดี เปนสิ่งสําคัญในการปองกันโรคที่เกิดจากการทํางานในสภาพแวดลอม

ที่ไมเหมาะสม รวมทั้งเพื่อใหแนใจวางานมีประสิทธิภาพ 
3. หนวยที่ทํางานทุกแหง ควรไดรับการออกแบบเพื่อใหทัง้พนักงานและงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม 
4. หนวยที่ทํางานที่ไดมีการออกแบบเปนอยางดี ควรใหพนักงานสามารถทํางานไดดวยอิริยาบถทาทางการ

ทํางานที่ถูกตองและสะดวกสบาย 

 



 

5. มีปจจัยที่เกี่ยวกับการยศาสตรจํานวนมาก ที่ควรนํามาพิจารณาในการออกแบบหนวยที่ทํางาน รวมทั้งในเรื่อง
ของความสูงของศีรษะ ความสูงของไหล ระยะวงแขน ความสูงของขอศอก ความสงูของมือ ความยาวของขา 
ขนาดของมือและรางกาย 

6. หากทานคดิวา ทานจะปรับปรุงหนวยที่ทาํงานไดอยางไร ขอใหจํากฎตอไปนี้ : ถารูสึกวาถูกตองแสดงวาอาจ
ถูกตอง  ถารูสึกวาไมสะดวกสบายแสดงวาอาจมีบางสิ่งบางอยางที่ไดรับการออกแบบไมดี  ไมไดเกิดจากตัว
พนักงาน 

 ข.  การออกแบบงานนัง่และเกาอี้นั่งทํางาน 
 งานนั่ง 
 ถางานที่ทําเปนงานที่ไมตองการยืดเหยยีดรางกายมากและสามารถทําไดในเนื้อที่จํากัด งานดังกลาวก็ควร
เปนงานที่นั่งทาํงาน 
 หมายเหตุ: การนั่งตลอดทั้งวัน เปนสิ่งที่ไมดีตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของหลัง ดังนั้นจงึควรมี
การทํางานที่หลากหลาย เพือ่พนักงานจะไดไมตองอยูในอิริยาบถทานั่งทํางานแตเพยีงทาเดียว การจัดใหมีเกาอีน้ัง่
ที่ดีก็เปนสิ่งจําเปนในการนั่งทํางาน ซ่ึงควรเปนเกาอี้นั่งที่พนักงานสามารถขยับขาได และนั่งทํางานปกติไดอยาง
สบาย 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการยศาสตรบางประการสําหรับงานนัง่ทํางาน 
 พนักงานควรสามารถเอื้อมถึงบริเวณเนื้องานไดทั้งหมดโดยไมตองเอื้อมสุดแขนหรือบิดเอี้ยวตวัโดยไม
จําเปน 

 อิริยาบถทานั่งที่ดี หมายถึงการที่พนักงานสามารถนั่งอยูทางดานหนาของเนื้องาน และใกลกับเนื้องาน 
 ควรมีการออกแบบเกาอี้นั่งและโตะงาน เพือ่ใหพื้นหนางานอยูนะดับความสูงประมาณขอศอก 
 สวนของหลัง ควรอยูในแนวตงและปลอยไหลตามสบาย ไมเกร็ง 
 หากทําไดควรจัดใหมีที่รองรับขอศอก ปลายแขนหรือขอมือที่สามารถปรับระดับได 

 
ควรจัดใหมีอิ ริ ยาบถทาทางการ
ทํางานที่สะดวกสบายมากที่สุดเทาที่
จะทําได  ลูกศรชี้บริ เวณที่มีความ
จําเปนตองไดรับการปรับปรุง เพื่อ
ปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นใน
การปรับปรุงอิริยาบถทานั่งสําหรับ
พนักงานในภาพดานขวา  ควรลด
ระดับความสูงของเกาอี้ใหตํ่าลง  ให
ที่นั่งดานหนาเอียงลงเล็กนอยและ
ควรจัดใหมีที่วางพักเทา 
 
 
 



เกาอี้นั่งทํางาน 
เกาอี้นั่งที่ดีควรเปนไปตามขอกําหนดทางดานการยศาสตร ขอแนะนําในการเลือกเกาอี้นั่งมีดังนี ้

 เกาอี้นั่งทํางาน ควรมีความเหมาะสมสําหรับงานที่ตองปฏิบัติ รวมทั้งระดับความสูงของโตะงาน 
 เกาอี้นั่งและพนักพิงหลังควรใหสามารถปรับระดับความสูงแยกกันได โดยใหพนกัพิงหลังสามารถปรับ
ความเอียงไดดวย 

 เกาอี้นั่งควรเปนแบบที่ใหพนักงานสามารถปรับเอนไปขางหนา – หลังไดงาย 
 ควรใหมีเนื้อทีว่างใตโตะอยางเพียงพอสําหรับวางขาของพนักงาน และควรใหสามารถขยับขาไดงาย 
 ควรใหเทาวางราบบนพื้น หากทําไมได ควรจัดใหมีทีว่างพักเทา ซ่ึงทีว่างพักเทาจะชวยลดแรงกดทีเ่กิดขึ้น
ที่ดานหลังของขาออนและเขา 

 เกาอี้ควรมีพนกัพิงหลัง เพื่อพยุงหลังสวนลาง 
 ดานหนาตรงขอบเกาอี้ควรใหโคงมนลงเล็กนอย 
 หากเปนไปได ควรเปนเกาอีท้ี่มี 5 ลอ เพื่อความมั่นคงในการนั่งทํางาน 
 หากเปนไปได ควรใหทีว่างพักแขนสามารถถอดออกได เมื่อพนักงานพบวาเกิดความรูสึกไมสะดวกสบาย 
เนื่องจากในบางกรณีที่วางพกัแขนจะทําใหพนักงานไมสามารถเขาใกลโตะงานได 

 ควรหุมเกาอีด้วยเนื้อผาที่ยอมใหอากาศไหลผานไดงายเพื่อปองกันการลื่นออกจากเกาอี้ในขณะนัง่ 

 ในงานบางอยาง ท่ีวางพักแขน จะชวยลดความเมื่อยลาของแขนได 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอมูลขางตน อาจดูเปนสิ่งที่ดีเกินไปสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม เร่ืองดังกลาวก็เปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่พนักงานและผูที่เกี่ยวของจะตองเขาใจวา ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางานหลายเร่ือง  จะเกี่ยวของกับการที่ไมไดนําหลักการทางดานการยศาสตรมาประยุกตใชในสถานที่ทํางาน 
พนักงานสามารถเริ่มดําเนินการปรับปรุงสภาพการทํางานไดโดยเฉพาะอยางยิ่งถาฝายบริหารเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางการเพิ่มผลผลิต และการจัดใหมีสภาพการยศาสตรเปนอยางดี  

 

 



ขอควรจําเกี่ยวกับ 
การออกแบบเกาอี้ / ท่ีนั่ง 

1. ถางานที่ทํา เปนงานที่ไมตองใชกําลังหรือความแข็งแรงของรางกายมาก และสามารถทําไดในเนือ้ที่จํากัด 
ก็ควรใหเปนงานที่นั่งทํา 

2. การนั่งตลอดทัง้วันเปนสิ่งที่ไมดีตอรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนจองหลัง ดังนั้น จึงควใหมีการทํางานที่
มีความหลากหลาย 

3. เกาอี้นั่งที่ดเีปนสิ่งจําเปนสําหรับงานที่ตองนั่งทํางาน 
4. งานที่ตองนั่งทํางาน ควรมีการออกแบบเพื่อใหพนักงานไมตองยืน่แขนออกไปจนไกลสุดเอื้อมหรือไม

ตองบิดเอี้ยวตวัโดยไมจําเปน ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานสามารถเขาถึงบริเวณพื้นทีก่ารทํางานไดโดยงาย 
5. มีปจจัยทางดานการยศาสตจาํนวนมากที่จะตองนํามาพิจารณาในการออกแบบงานนั่ง และการเลือกเกาอี้

นั่งสําหรับผูปฏิบัติงาน 

ค. หนวยท่ีทํางานสาํหรับงานที่ตองยนืทํางาน 
หากเปนไปได ควรหลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองยืนเปนเวลานาน เนือ่งจากการยนืทํางานเปนเวลานาน อาจเปน
สาเหตุของการเกิดอาการปวดหลัง ขาบวม มีปญหาการไหลเวียนของโลหิต ปวดเทาและปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

 ขอแนะนําบางประการสําหรับงานทีไ่มสามารถหลีกเล่ียงการใหพนักงานยืนทํางาน 
 หากงานที่ทําเปนงานที่ตองยืน ควรจดัใหมีเกาอี้หรือที่นัง่เพื่อใหพนักงานไดนั่งพักในระหวางชวงพัก 
 พนักงานควรทํางานโดยใหแขนสวนบนอยูขางลําตัว และไมมีการกมตวัหรือบิดเอีย้วตัวมากเกินไป 
 ควรปรับระดบัความสูงของพื้นหนางานใหเหมาะกับพนักงานที่มีความสูงไมเทากันและลักษณะงานที่
แตกตางกัน 

 หากพื้นหนางานไมสามารถปรับระดับความสูงได สําหรับพนักงานทีม่ีรูปรางสูงควรจัดทําแทนรอง เพื่อ
ยกวางชิ้นงานใหสูงขึ้น สําหรับพนักงานที่มีรูปรางเตี้ย ควรจัดทํายกพื้นใหยืนเพื่อใหมีความสูงเหมาะกับ
งานที่ทํา 

 ควรจัดมีทีว่างพักเทา เพื่อลดความเครียดที่มีตอหลัง และใหพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถทาทาง
ได การสลับสับเปลี่ยนน้ําหนักในการยนืเปนครั้งคราว จะสามารถชวยลดความเครยีดที่บริเวณหลังและขา 

 ควรจัดใหมีแผนรองปูพื้นเพือ่ที่พนักงานจะไดไมตองยืนบนพื้นที่แข็งกระดาง พืน้คอนกรีตหรือโลหะ 
ควรปูดวยวัสดทุี่มีความยืดหยุน พื้นความสะอาด ไดระดบั และไมล่ืน 

 พนักงานทีย่ืนทํางานควรสวมรองเทาที่มีสนเตี้ยและมีที่พยุงบริเวณที่เปนสวนโคงของเทา 
 ควรจัดใหมีเนือ้ที่วางมากพอสําหรับขาและเขาเพื่อใหพนกังานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถทาทางการ
ทํางานในขณะยืนทํางานได 

 ไมควรใหพนกังานตองเอื้อมไกลในขณะทํางาน ดังนัน้ พนักงานจึงควรปฏิบัติงานทางดานหนาของลําตัว
ในระยะประมาณ 8 ถึง 12 นิว้ หรือประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตร 

 
 



 
เกาอี้ที่วางพักเทาแผนรองปูพ้ืน และพื้นหนางาน 
ที่ปรับระดับได ลวนเปนสิ่งจําเปน 
สําหรับหนวยที่ทํางานที่ตองยืนทํางาน 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ควรออกแบบงานเพื่อใหพนักงานไมตองยกแขนขั้นสงูและขอศอกอยูขางลําตัว 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการพจิารณาระดับความสงูที่เหมาะสมสาํหรับพื้นหนางานนั้น จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองคํานึงถึงปจจัย
ตอไปนี ้

 ความสูงของขอศอกจองผูปฏิบัติงาน 
 ชนิดหรือประเภทของงานทีต่องปฏิบัติ 
 ขนาดของชิ้นงาน 
 เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 

 ขอแนะนําเพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานอยูในอิยาบถทาทางที่ดีในการยืนทํางานมีดังนี ้
 หันหนาเขาหางานที่ปฏิบัติ 
 อยูใกลงานที่ปฏิบัติ 
 หันเทาไปขางหนาในทิศทางที่ตองการไป แทนที่จะบิดเอี้ยวหลังและไหล 



ขอควรจําเกี่ยวกับหนวยท่ีทํางานสําหรับงานที่ตองยืนทํางาน 

1. หากเปนไปได ควรหลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองยืนเปนเวลานาน 
2. การยืนทํางานเปนเวลานาน อาจเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพอนามยั 
3. มีปจจัยการยศาสตรจํานวนมากที่จะตองมาพิจารณาในการออกแบบหนวยที่ทํางานที่ตองยืนทํางาน 
4. ปจจัยสําคัญทีค่วรพิจารณาสาํหรับผูปฏิบัติงานที่ตองยืนทํางาน คือควรแนใจวาผูปฏิบัติงานอยูในอริิยาบถ

ทาทางการทํางานที่ด ี
 

ง.  เคร่ืองมือและอุปกรณควบคุม 
 เครื่องมือที่ใชงาน ควรเปนเครื่องมือออกแบบตามหลักการยศาสตร เครื่องมือที่ออกแบบไมดี หรือเปน
เครื่องมือหรืองานที่ไมไดออกแบบใหมีความเหมาะสมสาํหรับผูปฏิบัติงานแตละคน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามยัของผูปฏิบัติงาน และลดปริมาณผลผลิตของผูปฏิบัติงานได ดังนัน้ ไนการปองกันปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นตอสุขภาพอนามยั รวมทั้งคงไวซ่ึงปริมาณของผลผลิต จึงควออกแบบเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมตอทั้ง
ผูปฏิบัติงานแตละคนและงานที่ตองปฏิบัติ เครื่องมือที่ไดรับกาออกแบบเปนอยางดี จะชวยใหผูปฏิบัติงานมี
อิริยาบถทาทางการทํางานและการเคลื่อนไหวทีด่ีและสามารถนําไปสูการเพิ่มผลผลิตได ขอแนะนําในการเลือกใช
เครื่องมือที่ดีมีดังนี ้

 หลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือที่มีคุณภาพไมด ี
 เลือกใชเครื่องมือที่ผูปฏิบัติงานสามารถใชกําลังกลามเนือ้มัดใหญบริเวณไหล แขน และขา 
มากกวาการใชกําลังกลามเนื้อมัดเล็กบริเวณขอมือ และนิ้วมือ 

 หลีกเลี่ยงทาทางการยกถือเครื่องมือเปนระยะเวลานาน หรือตองออกแรงมากในการบีบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม ขณะที่ใชเครื่องมือ ขอศอกของผูปฏิบัติงานจะตอง
อยูขางลําตัว ซ่ึงเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกดิขึน้กับไหลและแขน นอกจากนี้ ยังทําให
ผูปฏิบัติงานไมตองบิดงอขอมือ กม หรือบิดเอี้ยวตัว 

 ควรเลือกใชเครื่องมือที่ดามจับมีความยาวมากพอ เพื่อใหเหมาะกับมือผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยลด
แรงกดบริเวณฝามือ หรือขอนิ้วมือ หรือมือ 

 ไมควรเลือกใชเครื่องมือที่มีชองวางระหวางดามจับ เพราะอาจทําใหนิ้วมือหรือผิวหนังถูกหนีบ
เขาไปอยูในชองดังกลาวได 

 เลือกใชเครื่องมือ เชน กรรไกร คีม ที่ใชไดถนัดทั้งมือซายหรือมือขวา ควรใหตัวขาดามจับมี
ระยะหางพอเหมาะ เพื่อที่จะไดไมตองกางนิ้วมือออกมากเกินไป 

 ไมควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสําหรับมือขนาดเดยีว เพราะจะกอใหเกดิแรงกดที่มือหากเครื่องมือ
ที่ใชไมเหมาะกับขนาดของมือ 

 ใหดามจับของเครื่องมืองายตอการจับถือ ควรมีฉนวนกนัไฟฟาไดเปนอยางดี และไมควรมีขอบ
คม หรือมุมที่แหลมคม  ควรมีพลาสติกนิ่ม ๆ หุมดามจบัเพื่อลดความลื่นในการจับถือเครื่องมือ 



 

 หลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือที่บังคับใหตองบดิงอขอมือ หรือตองอยูในอิริยาบถทาทางที่ฝน
ธรรมชาติ ควรออกแบบเครื่องมือใหม เพื่อใหดามจับของเครื่องมือโคงงอแทนทีจ่ะตองบิดงอ
ขอมือ 

 เลือกเครื่องมือที่มีน้ําหนกัสมดุลเสมอกันและควรแนใจวามีการใชในตาํแหนงทีเ่หมาะสม 
 จงแนใจวามีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออยางเหมาะสม 
 ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับผูปฏิบัติงานที่ถนัดมือขวา หรือมือซาย 

 
 
ภาพแสดงการออกแบบเครื่องมือที่สามารถ
ชวยปองกันการบิดงอขอมือขณะใชเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานชําแหละเนื้อไก มกีารใชมีดที่ออกแบบดามจับขึน้มาเปนการเฉพาะ 
เพื่อใหการตัดเนื้อไกแตละครั้ง  สามารถทําไดโดยที่ขอมอือยูในแนวตรง 

   
 

 



 

  
 
หามใชเครื่องมือที่มีชองวางระหวางดามจับ 
เนื่องจากนิ้วมือหรือเนื้ออาจถูกหนีบได 
 
 
 
 
 
 
 ในบางกรณี อาจสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือ  เครื่องบัดกรีที่มีดามจับโคงงอ ทําใหไมตอง 
เพื่อจะไดไมตองยกแขนและใหขอศอกอยูขางลําตัว   ยกขอศอกขึ้นและขอมืออยูในแนวตรง 

                   ออกแบบไมด ี        ออกแบบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อุปกรณควบคมุ 
 ควรออกแบบสวิตซควบคุม คันโยก และปุมควบคมุใหเหมาะกับงานที่ปฏิบัติ ขอเสนอแนะในการ
ออกแบบอุปกรณควบคุมมีดงันี้ 

 ควรใหสวติซควบคุม คันโยก และปุมควบคุมอยูในระยะที่ผูควบคุมสามารถเอื้อมถึงไดงายใน
ตําแหนงทีย่ืนหรือนั่งปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะเปนสิ่งสาํคัญอยางยิ่งสําหรับงานที่ตองใชอุปกรณ
ควบคุมเปนประจํา 

 เลือกอุปกรณควบคุมใหเหมาะกับงานทีจ่ะตองปฏิบัติ เชน หากเปนงานละเอียดทีต่องการความ
แมนยําสูงและตองปฏิบัติอยางรวดเร็ว ควรเลือกอุปกรณที่ควบคุมดวยมือ แตหากเปนงานที่ตอง
ออกแรง ควรเลือกอุปกรณทีค่วบคุมดวยเทา เชน คันเหยยีบ ซ่ีงผูปฏิบัติงานหนึ่งคนไมควรใชเทา
ควบคุมคันเหยียบสองอันหรือมากกวา 

 ควรออกแบบใหผูปฏิบัติงานใชอุปกรณควบคุมดวยมือทั้งสองขาง 
 อุปกรณควบคมุแบบไกปน (Trigger) ควรเปนแบบที่สามารถควบคุมอุปกรณไดดวยนิ้วหลายนิ้ว
ไมใชใชนิว้ควบคุมเพียงนิว้เดียว 

 



 ส่ิงสําคัญสําหรับอุปกรณควบคุมในกรณีทีม่ีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึน้ก็คอื จะตองใหอุปกรณ
ดังกลาวมีความแตกตางอยางชัดเจนกับอุปกรณควบคุมอืน่ ๆ ที่ใชงานอยูเปนประจาํ ซ่ึงความ
แตกตางนี้อาจไดแก ใหมีรูปรางลักษณะและสีที่แตกตางกนั มีการติดฉลากใหเห็นชดัเจน เปนตน 

 มีการออกแบบอุปกรณควบคุมเพื่อปองกนัการเกดิอุบัตเิหตุโดยไมไดตั้งใจ ซ่ึงอาจทําไดโดยจัด
ใหมีชองวางทีเ่หมาะสม มีระยะหางและมกีารปดกั้นอยางเพียงพอ 

 ส่ิงสําคัญก็คือวิธีการใช อุปกรณควบคุมตองเขาใจไดงายโดยสามารถใชสามัญสํานึกซึ่งอาจ
แตกตางกันในแตละประเทศ และควรทีจ่ะนําความแตกตางนี้มาพิจารณาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุปกรณควบคมุที่ส่ังซื้อเขามาจากตางประเทศ 

 
      
 
 
 
 
 

ในบางครั้งจําเปนตองออกแบบงานใหม เพื่อปองกัน       ฝามือลงมาในอยูในระดับต่ําโดยใหแขนอยูในระดับต่ํากวา 
เพื่อปองกันการเกิด RSI ขึ้นบริเวณแขน คอ และไหล       ระดับไหล จะทําใหพนักงานทํางานไดดวยความปลอดภัย 
จากตัวอยาง ปุมควบคุมที่ใชฝามือควบคุมซึ่งตอง        
เคลื่อนไหวบอย สามารถแกไขไดดวยการยายปุม 
ควบคุมที่ควบคุมดวย 
 

ขอควรจําเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณควบคุม 
1. ควรออกแบบเครื่องมือตามหลักการยศาสตร เครื่องมือที่มีการออกแบบไมดี หรือเปนเครื่องมือหรืองานที่

ไมไดออกแบบใหมีความเหมาะสมสําหรับพนักงานแตละคน อาจกอใหเกดิผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของพนักงานและลดปริมาณผลผลิตของพนักงานได ดังนั้น เพื่อเปนการปองกนัปญหาที่อาจเกิดขึ้นตอ
สุขภาพอนามยั รวมทั้งคงไวซ่ึงปริมาณของผลผลิต จึงควรที่จะออกแบบเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมตอ
พนักงานแตละคนและงานที่ตองปฏิบัติ 

2. มีปจจัยการยศาสตรหลายประการที่ควรนํามาพิจารณาในการออกแบบเครื่องมือ 
3. ควรออกแบบสวิตซ  คันโยก  และปุมควบคุมใหเหมาะกับงานที่ปฏิบตัิ 

 
 
 
 
 
 

  



จ. การทํางานที่ตองออกแรงมาก 
 งานที่ใชแรงคนทํางาน จะตองมีการออกแบบเพื่อมิใหพนักงานตองออกแรงมากเกินไป ซ่ึงการที่ตองออก
แรงมากในการปฏิบัติงาน อาจเปนสาเหตุทําใหอัตราการหายใจและการเตนของหวัใจเพิ่มมากขึน้ หากพนักงาน
เปนผูที่มีสุขภาพรางกายไมแข็งแรงสมบูรณ อาจทําใหรูสึกเหนื่อยงาย ดังนั้น งานทีต่องออกแรงมากถาทําไดควรมี
การนําอุปกรณเครื่องทุนแรงมาใช ซ่ึงไมไดหมายความวาจะเปนการนําอุปกรณเครือ่งจักรกลมาใชแทนแรงงานคน 
แตจะเปนการที่ใหพนกังานทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณเครื่องจักรกลเหลานั้น โดยทีอุ่ปกรณเหลานั้น
จะชวยลดความเสี่ยงในการทํางานของพนกังาน และในขณะเดียวกนั จะทําใหไดงานเพิ่มมากขึน้โดยไมตองออก
แรงมาก ขอแนะนําในการออกแบบงานทีต่องออกแรงมากในการทํางาน ซ่ึงอาจมีอันตรายตอระบบกลามเนื้อและ
กระดกู โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของหลัง มดีังนี ้

 ไมควรใหพนกังาน ทํางานที่ตองออกแรงมากเกินกําลังของแตละคน 
 ในชวงวันทํางาน ควรใหพนกังานที่ตองออกแรงทํางานมาก ไดมีโอกาสทํางานเบาสลับบาง 
 ควรจัดใหมีชวงระยะเวลาพกัไวในชวงวันทาํงาน 

 หมายเหตุ : งานที่ไมตองใชความพยายาม มักจะเปนงานที่ไมนาทํา สวนงานที่ไมมีการเคลื่อนไหวรางกาย
มักจะเปนงานที่เหนื่อยและนาเบื่อ 

 การออกแบบงานที่ตองออกแรงมาก สิ่งสาํคญัท่ีควรพิจารณามีดงันี ้
 น้ําหนกัของสิ่งของ 
 ความบอยครั้งในการที่พนักงานตองยกเคลื่อนยายวัสดส่ิุงของ 
 ระยะทางที่พนกังานตองยกเคลื่อนยายวัสดส่ิุงของ 
 รูปรางวัสดุของสิ่งของที่พนักงานตองยกเคลื่อนยาย 
 ระยะเวลาที่ตองทํางานดังกลาว 

 รายละเอียดขอแนะนําสําหรับการทํางานหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่เกีย่วของกับการยกเคลื่อนยาย 
(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ซ่ึงกลาวถึงขอแนะนําเกี่ยวกับเทคนคิวิธีการยกเคลื่อนยายที่ถูกตองเหมาะสม) 

 การลดน้ําหนกัของวัสดุสิง่ของที่จะยกเคลื่อนยาย สามารถลดลงไดดังนี้ 
 ลดขนาดของภาชนะบรรจุ 
 ลดจํานวยวัสดส่ิุงของที่จะตองยกเคลื่อนยายในแตละครั้ง 
 ควรเพิ่มจํานวนพนักงานในการยกเคลื่อนยายวัสดุส่ิงของที่มีน้ําหนกัมาก 

 ควรทําใหวัสดสุิ่งของงายตอการยกเคลื่อนยาย ดงันี ้
 เปลี่ยนขนาดและรูปรางของวัสดุส่ิงของ เพื่อใหจดุศูนยกลางแรงโนมถวงของวัสดุส่ิงของอยูใกล
ตัวผูยกมากทีสุ่ด 

 จัดวางวัสดุส่ิงของใหอยูระดบัไมต่ํากวาสะโพก เพื่อหลีกเลี่ยงการกมยกของ 
 ใชอุปกรณเครือ่งจักรกลเพื่อชวยในการยกวัสดุส่ิงของใหสูงขึ้น โดยใหสูงระดับสะโพกเปนอยาง
นอย 



 มีพนักงานมากกวาหนึ่งคน หือใชอุปกรณเครื่องทุนแรงชวยในการยกเคลื่อนยายของ 
 ควรลากหรือกล้ิงสิ่งของโดยใชอุปกรณชวย เชน รถลากเชือก หรือสลิง 
 ควรใชสวนของรางกายที่แข็งแรงกวาในการยกเคลื่อนยายวัสดุส่ิงของโดยใหมีที่จบัหรือสายรัด
คาดยึดสิ่งของนั้น 

 ควรใชเทคนิควิธีการการจัดเก็บท่ีทําใหการยกเคล่ือนยายทําไดงายขึน้ ดังนี ้
 ใชเหล็กฉากตดิผนัง  ช้ันวางของ  หรือแพลเล็ต  เพื่อจัดวางวัสดส่ิุงของในระดบัความสูงที่
เหมาะสม  

 ในการจดัวางวัสดุส่ิงของบนแพลเล็ต ใหจัดวางวัสดุส่ิงของที่หนักไวรอบ ๆ ขอบของแพลเลต็
แทนที่จะจัดวางไวตรงกลาง เพื่อเปนการกระจายน้ําหนกัใหเทากันทั้งแพลเล็ต อยางไรก็ตาม ตอง
แนใจวาสิ่งของดังกลาวจะไมตกหลนออกจากแพลเล็ตไดงายและไมเปนอันตรายตอผูได 

 ควรลดระยะทางที่ตองยกเคลื่อนยายใหนอยท่ีสุด ดงันี ้
 ปรับปรุงแผนผังบริเวณสถานที่ทํางาน 
 หาบริเวณที่ผลิตสินคาและพืน้ที่การจัดเก็บสิ่งของใหม 

 ควรลดจํานวนการยกเคลื่อนยายใหนอยท่ีสุด ดังนี ้
 เพิ่มจํานวยพนกังานในงานยกเคลื่อนยายใหมากขึ้น 
 ใชอุปกรณเครือ่งจักรกลชวยในการยกเคลือ่นยาย 
 ปรับเปลี่ยนบริเวณทีจ่ัดเก็บหรือพื้นที่การทํางานใหม 

ใหมีการบิดเอี้ยวตัวของพนกังานนอยท่ีสุด ดังนี ้
 ใหยกเคลื่อนยายโดยใหส่ิงของอยูดานหนาของลําตัว 
 ใหมีเนื้อทีว่างมากพอเพื่อใหพนักงานสามารถหมุนหันตวัได 
 ใหหมนุหนัตัวโดยหมนุหันเทาแทนการบดิเอี้ยวตัว 

 
ขอควรจําเกี่ยวกับการทํางานที่ตองออกแรงมาก 

1. หากเปนไปไดควรจัดใหมีการนําอุปกรณเครื่องจักรกลมาใชในการทํางานที่ตองออกแรงมากโดยพนกังาน
สามารถใชอุปกรณเครื่องจักรกลในงานทีย่ากลําบาก  ไมใชเปนการนําเครื่องจักรกลมาแทนที่พนกังาน 

2. ในชวงวันทํางานควรจัดใหมกีารทํางานหนกัสลับงานเบา 
3. ในชวงวันทํางาน ควรจัดไดมีชวงระยะเวลาพัก 
4. ในการออกแบบงานที่ตองออกแรงมาก ควรพิจารณาปจจัยทางดานการยศาสตร เชน น้ําหนัก รูปรางของ

วัสดุส่ิงของ รวมทั้งความบอยครั้งในการยกเคลื่อนยาย 
5. ขอแนะนําอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการยศาสตร ไดแก การลดน้ํานักของสิ่งของ การทําใหส่ิงของงายตอการจัด 

การใชเทคนิควิธีการจัดเก็บที่ทําใหการยกเคลื่อนยายทําไดงายขึ้น การลดระยะทางในการยกเคลือ่นยาย



ใหนอยที่สุด การลดจํานวนครั้งที่ตองยกเคลื่อนยายทําไดงายขึ้น การลดระยะทางในการยกเคลื่อนยายให
นอยที่สุด การลดจํานวนครั้งที่ตองยกเคลื่อนยายใหนอยที่สุด และการลดการบิดเอี้ยวตัวของพนักงานให
นอยที่สุด 

 ฉ.  การออกแบบงาน 
 ส่ิงสําคัญในการออกแบบงาน คือ ตองมีการนําปจจัยเกีย่วกับมนษุยมาพิจารณา การออกแบบงานที่ดี ควร
ไดมีการพิจารณาเกีย่วกับสภาพจิตใจและรางกายของพนกังาน รวมทั้งสภาพความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัดวย 
วิธีการในการออกแบบงานนั้น ควรพิจารณาวางานดังกลาวมีความหลากหลายหรือเปนงานซ้ําซากจําเจ เปนงานที่
พนักงานทําไดดวยความสะดวกสบายหรอืตองทําดวยอิริยาบถทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติและเปนงานที่
นาสนใจ / เราความรูสึกใหอยากทําหรือเปนงานทีจ่ําเจนาเบื่อ ปจจัยการยศาสตรที่ควรนํามาพิจารณาในการ
ออกแบบงานมีดังนี ้

 ชนิดหรือประเภทของงานทีต่องทํา 
 วิธีการที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 จํานวนงานที่ตองทํา 
 จํานวนงานที่จะตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จทันตามใบสัง่ซื้อ 
 ชนิดหรือประเภทของอุปกรณที่จําเปนตองนํามาใชเพื่อใหงานแลวเสร็จ 

 นอกจากนี้ การออกแบบงานที่ดี ควรประกอบดวย 
 ควรใหพนักงานทํางานดวยอิริยาบถทาทางการทํางานที่หลากหลาย 
 ควรใหพนักงานทํางานที่มีการใชความคิดทีห่ลากหลาย 
 ควรใหพนักงานมีความคิดอสิระที่สามารถตัดสินใจไดตามที่พนักงานตองการในระดบัหนึ่ง ใน
เร่ืองของการเปลี่ยนแปลงวธีิการทํางาน การแตงกายในการทํางานและการจดัสิ่งแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน 

 ใหพนกังานสามารถทํางานไดตามขีดความสามารถ 
 จัดใหมีการฝกอบรมอยางเพยีงพอ เพื่อสอนพนักงานใหทราบเกี่ยวกบังานที่ตองทํา และวิธีการ
ทํางาน 

 จัดใหมีตารางเวลาการทํางานและเวลาพักอยางเหมาะสม เพื่อใหพนักงานมีเวลามากพอที่จะ
ทํางานใหแลวเสร็จ และมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ 

 จัดใหมีระยะเวลาในการปรับตัวอยางเพียงพอสําหรับการทํางานใหมของพนักงาน เพื่อใหรางกาย
ของพนักงานสามารถปรับตัวใหเคยชินกับงานใหมนั้นได 

 
ขอควรจําเกี่ยวกับการออกแบบงาน 

1. การออกแบบงานที่ดีควรที่จะไดมกีารพิจารณาเกีย่วกับสภาพจิตใจ และรางกายของพนักงาน รวมทั้ง
สภาพความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัดวย 



 

2. ในการออกแบบงานนั้น ควรพิจารณาวางานดังกลาว มีความหลากหลายหรือเปนงานซ้ําซากจําเจ เปนงาน
ที่พนักงานทําไดดวยความสะดวกสบาย หรือตองทําดวยอิริยาบถทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติ และ
งานที่ทําเปนงานที่นาสนใจ / เราความรูสึกใหอยากทํางานหรือซํ้าซากจําเจนาเบื่อหนาย 

3. มีปจจัยทางดานการยศาสตรมากมายที่ควรนํามาพิจารณาในการออกแบบงาน เชน ชนิดหรือประเภทของ
งานที่ทํา ขีดความสามารถของคนงานที่จะสามารถทําใหงานสําเร็จ และชนิดหรือประเภทของอปุกรณที่
จะเปนตองนํามาใชเพื่อใหงานแลเสร็จ 

4. งานที่มีการออกแบบงานเปนอยางดี ควรเปนงานที่ทําใหพนักงานทํางานไดดวยอิริยาบถทาทางการทํางาน
ที่หลากหลาย ซ่ึงควรรวมถึงความหลากหลายของเนื้องานดวย พนกังานควรมีอํานาจในการตัดสินใจได
ในบางเรื่อง พนักงานตองเขาใจถึงขีดความสามารถในการที่จะทํางานใหสําเร็จ รวมทั้งมีการฝกอบรมการ
ทํางานใหม ๆ การจัดใหมีตารางเวลาการทํางานและเวลาพักอยางเหมาะสม ตลอดจนการจัดใหมีเวลาใน
การปรับตัวใหเขากับงานใหมอยางเพยีงพอ 

 
4. บทบาทของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ในฐานะที่ทานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ทานจึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการนํา
หลักการยศาสตรไปใชในสถานที่ทํางาน ทานควรพยายามดําเนินการใหเกดิความมั่นใจไดวาอุปกรณ และงานที่
ปฏิบัติ ไดมีการออกแบบหรือปรับใหเหมาะกับผูปฏิบัตงิาน ซ่ึงจะชวยปองกันมใิหเกิดปญหาดานสุขภาพอนามยัที่
มีสาเหตุมาจากสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม 
 
 
 

เจาหนาที่ความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

 
 

 
 
 
 ขอควรจํา   เปาหมายของการยศาสตร คือ การทําใหงานมีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน  แทนทีจ่ะบังคับ
ใหพนกังานตองปรับตัวใหเขากับงานที่ทํา 
 เมื่อตองกาจะขจัดหรือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึน้จากการที่ไมไดมีการนําลักการยศาสตรไปประยกุตใช 
คําถามตอไปนี้จะชวยในการระบุสาเหตุของปญหา 
 1.  ผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับงาน  เครื่องมือ และหนวยที่ทํางานอยางไร 
 2.  พนักงานตองใชเวลาและความพยายามมากเพียงใดในการทํางนนัน้ ๆ  
 3.  งานที่ทํา เปนงานที่มีความซ้ําซากจําเจเพียงใด 



 ทานควรพยายามทํางานรวมกับผูบริหารและพนักงาน ในการดําเนินกาเพื่อกอใหเกดิการปรับปรุงทางดาน
การยศาสตรในสถานที่ทํางาน ควรใชแบบสํารวจและแบบตรวจสอบเพื่อชวยในกาดาํเนินการ ซ่ึงนอกจากจะชวย
ใหสามารถระบุปญหาที่มีในสถานที่ทํางานแลว ทานยงัสามารถจัดลําดับความสําคญัของปญหาไดแลวดาํเนินการ
แกไขปญหาโดยรวมมือกับกลุมงานอื่น ๆ ในหลายกรณีควรคิดหาทางปรับปรุงตามสถานการณที่เปนจรงิใน
ขณะนัน้ เชน ในกรณีทีไ่มมีเงินมากพอทีจ่ะซื้อเครื่องจกัรใหมที่มกีารออกแบบโดยคํานึงถึงปจจัยทางการยศาสตร 
เปนตน 

 ขอควรจํา  ส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางมาก คือ พนกังานผูซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากผลของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางดานการยศาสตร ไมวาจะนอยหรือมากก็ตาม ควรไดมีการหารือรวมกันกอนทีจ่ะมีการดําเนนิการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซ่ึงแนวความคิดของเขาเหลานั้น จะเปนประโยชนอยางมากในดารดําเนินการ และ
กอใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เนื่องจากเขาเหลานั้นเปนผูที่รูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติไดดีกวาผูอ่ืนใด 
 กลยุทธ 6 ประการสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในกรทํางาน เพือ่ชวยใหสามารถดําเนินการปรับปรุง
สถานที่ทํางานเกี่ยวกับการยศาสตรอยางไดผล มีดังนี้ 

1. ใหเขาถึงพนักงาน 
1.  เผยแพรเอกสารขอมูลที่เปนขอเท็จจริงหรือแผนปลิวในสถานที่ทํางาน 

  2. รับฟงประเด็นปญหาที่เกี่ยวกบัการยศาสตรที่คนอื่น ๆ พูดถึง 
  3. ควรจดชื่อและพื้นที่การทํางานของพนักงานที่มีอาการซึ่งนาสงสัยวามีสาเหตุจากการทีไ่มไดนํา

หลักการทางการยศาสตรมาประยุกตใช 
2. รวบรวมขอมูลเพื่อใหสามารถระบุพื้นท่ีท่ีมีปญหาได 
3. ศึกษาพื้นท่ีการทํางานที่ทานสงสัยวามปีญหาดานการยศาสตร 

1.  เดินสํารวจบริเวณพืน้ที่การทํางานที่มีปญหาดานการยศาสตร และทบทวนงานที่ปฏิบัติ 
2. เร่ิมคิดหาวธีิแกไขปญหา เชน การยกระดับโตะงานใหสูงขึ้น  การสับเปลี่ยนหมนุเวยีนการทํางาน        
เปนตน 

4. รวบรวมขอเสนอแนะจาก 
  1.  พนักงานทีไ่ดรับผลกระทบ 
  2.  พนักงานทีม่ีหนาที่ดแูลและซอมบํารุง 
  3.  เจาหนาทีใ่นฝายที่เกีย่วกบัความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (ถามี) เชน ในหองพยาบาล เปนตน 
  4.  ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัอ่ืน ๆ  

5. ผลักดันเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  การสนับสนุนจากพนกังาน (รวมทั้งเอกสารรายงานตาง ๆ ) จะเปนสิง่ที่ชวยในการดําเนินการดาน
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ไมวาจะดวยวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือ
ขอตกลงอื่นใดกับฝายบริหาร 

6. สื่อสารกับพนกังาน 
การสื่อสารแบบสองทางจะเปนสิ่งสําคัญในการสรางและรักษาความสมัครสมานสามัคคีภายในองคกร 



5.  สรุป 
 การยศาสตร เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ซ่ึงหากไดมีการนําไปประยกุตใชอยางมีประสิทธิผลจะสามารถ
นําไปสูการปรับปรุงสภาพการทํางาน  โดยใหมีการออกแบบงานทีจ่ะตองปฏิบัติ การกําหนดายละเอียดของเนือ้
งาน วิธีการจับถือและการใชอุปกรณ การตดิตั้งอุปกรณ การกําหนดตารางการทํางาน ฯลฯ อยางเหมาะสม 

 การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ในทางบวก จะสามารถชวยปองกนัการบาดเจ็บและการเจ็บปวย ทั้งตอ
รางกายหรือจติใจ ที่มีสาเหตุจากการไมไดนําหลักการยศาสตรไปประยุกตใชในสถานที่ทํางาน 

 การดําเนนิการปรับปรุงทางดานการยศาสตร ไมใชเปนเรื่องที่ยุงยากสลับซับซอนแตประการใด ซ่ึง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  พนักงาน  และฝายบริหาร ควรที่จะรวมมือกันในการดําเนินการคนหา
ปญหา ประเมนิปญหาเพื่อจดัลําดับความสาํคัญของปญหา และแกไขปญหาดังกลาว 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
1.  การยกและเคลื่อนยายอยางถูกตองเหมาะสม 

การยกและเคลื่อนยายอยางถกูตองเหมาะสม 
 การยกและเคลื่อนยายสิ่งของที่รางกายตองใชกําลังมากและมีความเสีย่งที่จะเกิดอุบตัิเหตุอยูเสมอ ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบาดเจบ็บริเวณสวนของหลังและแขน ดังนัน้ ในการหลีกเลีย่งมิใหเกิดอันตายดังกลาว จงึ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบน้ําหนกัของสิ่งของระดับความสูงของมือที่ถือจับสิ่งของ และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่อาจมผีลกระทบตอผูที่ปฏิบัติงานในการยกเคลือ่นยาย ผูที่ทําหนาที่ในการยกเคลื่อนยายควรทราบถึง
วิธีการทํางานที่ปลอดภัย และใหมกีารนําเครื่องมืออุปกรณมาใช เพื่อชวยผอนแรงในการทํางาน 

 
        อิริยาบถทาทาง 
        ของหลังและขา 
 
 
 
 
 

 

 
 ควรยกสิ่งของใหใกลลําตัว มิฉะนั้นแลว จะทําใหกลามเนื้อและเสนเอน็ที่บริเวณสวนของหลังตองถูกยืด
ออก และทําใหเกิดแรงกดทีห่มอนรองกระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้น 

 การเกร็งกลามเนื้อทองและหลังจะชวยทําใหสวนของหลงัอยูในตําแหนงเดิมตลอดเวลาที่ยกเคลื่อนยาย 
   
 
 
       การวางตําแหนงของขา 
 
 
 
 
 
 
 ยืนใกลสิ่งของ ยิ่งยืนใกลส่ิงของที่จะยกเคลื่อนยายมากเทาใด จะทําใหมีความปลอดภัยในการยกมากยิ่งขึ้น 
 ยืนแยกเทาออก เพื่อใหสามารถยืนไดอยางสมดุลมั่นคง 



 

 
 

ตําแหนงของแขนและการจับยึด 
 
 
 
 
 
 

 พยายามจับสิ่งของใหมั่นโดยจับทั้งฝามือในมุมที่ถูกตอง  การจับโดยใชเพียงแคนิ้วมือ จะทําใหไมสามารถ
จับสิ่งของไดมัน่ 
 หากทําได ควรยกขึ้นพรอมกันท้ังสองมือ 
 
 
 
 

 
การยกวางดานขาง 

   
 
 
 
 
 
 
 การยกสิ่งของขึ้นพรอมกันการบิดเอี้ยวตัวในเวลาเดยีวกัน จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่
บริเวณสวนของหลัง  ใหจัดวางตําแหนงเทาในทิศทางที่ตองการจะเดินไป  โดยใหเทาขางหนึง่ชี้ไปในทิศทางที่
ตองการจะวางสิ่งของ ใหยกสิ่งของขึ้นแลวเล่ือนน้ําหนกัตัวไปยังเทาที่ไดหันไปในทิศทางที่ตองการจะวางสิ่งของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 

การยกขึ้นวางบนที่สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากตองการวางสิ่งของขึ้นสูงกวาระดับไหล ควรวางเทาในตําแหนงของการเดิน ขั้นแรกใหยกสิง่ของขึ้น
สูงระดับอก ตอจากนั้นใหผลักดันสิ่งของขึ้นโดยขยบัเทาออกไปเพื่อใหมีการเคลื่อนที่ของสิ่งของ แลวจึงเลื่อน
น้ําหนกัตัวไปยังเทาหนา 
 สําหรับคนทั่วไปสวนใหญ ระดับความสูงที่เหมาะสมในการยกเคลื่อนยายจะประมาณ 70 ถึง 80 
เซนติเมตร ซ่ึงในการยกเคลือ่นยายสิ่งของจากพื้น บางครั้งอาจตองใชกําลังมากเปนสามเทา 
 
   
 

การชวยกันยก 
 

 
 
 
 
 
 ผูที่ทําหนาที่ในการยกเคลื่อนยายสิ่งของรวมกัน ควรจะมีความแข็งแรงพอ ๆ กัน และไดผานการฝกปฏิบัติ
ในการยกเคลือ่นยายสิ่งของรวมกัน ซ่ึงในการยกเคลื่อนยายควรยกขึน้พรอม ๆ กัน และใชความเรว็ในการยกเทา ๆ 
กัน 
 ขอแนะนําในการยกเคลื่อนยายน้ําหนกัสูงสุดขององคการแรงงานระหวางประเทศ มดีังนี ้
 ผูชาย : ............55 กิโลกรัม ในกรณยีกเปนครั้งคราว และ.......35 กิโลกรัม  ในกรณยีกซ้ํา ๆ 
 ผูหญิง:............30 กิโลกรัม ในกรณยีกเปนครั้งคราว และ........20 กิโลกรัม ในกรณยีกซ้ํา ๆ 
 ไมควรยกเคลื่อนยายสิ่งของใด ๆ หากทานมีอาการปวดหลัง  เมื่อหายจากการมีอาการปวดหลังแลว ใหเร่ิม
ฝกปฏิบัติการยกเคลื่อนยายทีละเล็กทีละนอยดวยความระมัดระวัง 



 

 
 
  การยกถือ 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณียกถือส่ิงของ สวนของรางกายทีไ่ดรับผลกระทบคือบริเวณคอดานหลังและแขนสวนบน หัวใจ
และระบบการไหลเวยีนของโลหิต ควรยกถือใหใกลตัวใหมากที่สุด นอกจากนัน้ควรพยายามใหส่ิงของที่ยกถือและ
ตัวผูยกถืออยูในสภาพที่สมดลุดวย วัตถุทีม่ีรูปทรงกลมจะทําใหยากตอการจับถือ ทั้งนี้ เนื่องจากน้ําหนกัของวตัถุ
อยูไกลจากตัวผูยก  การมีที่จับและหูหิว้ทีด่ี จะชวยใหทาํงานไดงายมากขึ้นและยังมคีวามปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ดวย 
ควรกระจายน้ําหนักไปยังแขนทั้งสองขางเทา ๆ กัน 
 การยกถือ ตองมีการใชกําลังมาก ดังนั้น ควรตรวจสอบกอนวาจะสามารถเคลื่อนยายโดยใชสายพาน หรือ
รถเข็นไดหรือไม จงแนใจวา ไมควรพยายามยกเคลื่อนยายสิ่งของที่หนักมากโดยลําพัง  ควรมีทีจ่บัถือส่ิงของและ
ใหที่จับถืออยูในระยะที่เหมาะสม จัดใหมเีนื้อที่วางมากเพียงพอ  นอกจากนีแ้ลว ขัน้บันได ประตู และทางลาดเอยีง 
ลวนอาจกอใหเกิดอันตายได จึงควรมีการออกแบบเปนอยางด ี

 
เสื้อผา 

 
 
 
 
 
 เสื้อผาที่พนักงานสวมใส ควรสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศในสิ่งแวดลอมการทํางานนั้น ๆ และความ
รอนที่เกิดขึ้นจากภายในรางกายของผูปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงไมควรสวมใสเสื้อผาที่หลวมมากเกินไป หรือยาม
เกินไป หรือรุมรามจนอาจกอใหเกดิอันตรายได ควรสวมใสถุงมือเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกดิขึน้กับมือและชวย
ในการจับยึด ควรสวมใสรองเทาที่แข็งแรงทนทาน พืน้ไมล่ืนและมีสนรองเทากวาง สามารถปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากสิ่งของหลนทับ  ในกรณีทีใ่ชเครื่องจักรกลในการยกเคลื่อนยาย จําเปนตองสวมใสหมวกนิรภัย ซ่ึงควร
กระชับแนนพอดีกับศีรษะ  เพื่อจะไดไมหลนจากศีรษะไดงาย และจะตองไมบดบังการมองเห็น  การใชเข็มขัดชวย
พยุงหลังที่กวาง (แบบที่นกัยกน้ําหนักใช) อาจชวยไดบาง 
 



 
 
 
 
 
 

อุปกรณชวยยกเคล่ือนยาย 
 
 
 
 
 
 
  การใชเครื่องมอือุปกรณตาง ๆ ชวยในการยกเคลื่อนยาย จะชวยใหการทํางานงายขึน้ ซ่ึงเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ ควรมีน้ําหนกัเบาและงายตอการใชงาน เพือ่ลดการออกแรง และการเสีย่งตอการเกดิอบุัติเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  แบบตรวจสอบการออกแบบงาน 

 การอยูในตาํแหนงการทํางานที่ยากลําบาก 
1. สามารถลดการทํางานที่ตองอยูในอิริยาบถทาทางการทํางานเดียวตลอดเวลา (นั่ง ยนื กม โนมตัว บิด

เอี้ยวตวั) ไดดวยการออกแบบงานใหม จัดใหมีชวงพัก สับเปลี่ยนหมนุเวียนการทํางาน หรือจัดมเีกาอี้
หรือที่นั่ง เปนตน 

2. สามารถปรับระดับความสูงของการทํางานได เชน จัดใหมีโตะที่สามารถปรับระดับความสูงไดเพื่อให
มีระดับความสูงที่เหมาะสมในการนั่งหรือยืนทํางานสําหรับพนักงานแตละคน 

3. จัดใหมีเกาอี้ทีส่ามารถปรับระดับความสูงได 
4. จัดวางอุปกรณควบคุมเครื่องจักรและวัสดส่ิุงของใหอยูในระยะที่พนกังานสามารถเอื้อมถึงไดโดยงาย 

 ความเครียดท่ีเกิดจากสภาพจิตใจ 
1. ไดมีการจดัชวงพักใหเปนพเิศษสําหรับพนกังานที่ตองใชสมาธิในการทํางานมาก 
2. ไดมีการจดัใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวยีนใหพนักงานผูทีต่องทํางานลําพังคนเดยีว ไดไปทํางานอื่นบาง 

เพื่อจะไดไมเกดิความรูสึกที่โดดเดยีว และสําหรับพนักงานผูที่ตองการทํางานเกีย่วของกับคนจํานวน
มากในการทํางานชวงกลางวันควรใหไดทํางานประเภทอื่นบาง 

3. พนักงานสามารถกําหนดชวงจังหวะการทํางานของตนเองได เชน ผูดแูลหรือควบคมุงานจะบอกให
ทราบวาอะไรบางที่จําเปนตองทําใหเสร็จในระหวางสัปดาห และอนุญาตใหพนักงานพิจารณา
กําหนดการทํางานไดดวยตนเองวาจะดําเนนิการอยางไรและใหแลวเสร็จเมื่อใด 

4. งานที่มอบหมายใหพนักงานแตละคนปฏิบตัินั้น สามารถปรับใหเหมาะสมกับขีดความสามารถของ
พนักงาน 

 ความเครียดท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมการทํางาน 
1. สามารถดําเนินการควบคุมหรือโยกยายแหลงกําเนิดเสียง และความสัน่สะเทือนได เชน ดําเนินการ

ปดคลุม หรือโยกยายเครื่องจกัรกลที่กอใหเกิดเสียงดังอันอาจกอใหเกิดความเครียดแกพนักงาน 
2. สามารถดําเนินการควบคุมสารเคมีอันตราย ที่อาจกอใหเกิดอาการปวดศีรษะ หรือการระคายเคือง 
3. สามารถดําเนินการปรับปรุงในเรื่องแสงสวาง 
4. พนักงานสามารถควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมการทํางานได 

การออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักร 
1. มีการออกแบบเครื่องมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอมือหรือขอมือ 
2. ไดมีการออกแบบรถบรรทุกหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ เพื่อใหพนักงานขับรถหรือผูทําหนาที่ควบคุม

เครื่องจักรกล สามารถมองเห็นทางไดอยางชัดเจน 
3. ไดมีการออกแบบหนาปด เพือ่ใหสามารถอานไดงาย 
4. ไดมีการนําอุปกรณเครื่องจักรกลมาใชในการยกเคลื่อนยายสิ่งของแทนการยกเคลื่อนยายดวยแรงคน 

เชน มีการใชสลิงและอุปกรณชวยอ่ืน ๆ ในการยกเคลื่อนยายผูปวยในโรงพยาบาล 



3.  สิ่งที่ควรดําเนินการ หากเกิดอาการ  Cumulative trauma disorder 

 หากทานคดิวา ทานมีอาการ Cmulative trauma disorder ทานควรดําเนนิการดังนี ้

1. แจงใหนายจางทราบ 
 ควรแจงใหนายจางไดรับทราบ อาจโดยการบอกกลาวหรือเขียนเปนลายลักษณอักษรก็ได และควรทํา
สําเนาไวที่ตวัเองดวย 

2. ไปพบแพทยโดยเร็ว 
 เนื่องจากการเกิดอาการ Cumulative trauma injuries จะคอย ๆ เกิดขึน้อยางชา ๆ จงึทําใหพนักงานไมคอย
ไดใหความสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นจนกวาจะมีอาการหนัก ซ่ึงเมื่อถึงตอนนั้น การบาดเจ็บอาจเปนอาการที่เกดิขึ้น
อยางถาวร ดังนั้น ตองแนใจวา ทานไดอธิบายเกีย่วกับลักษณะงานที่ทานทํา ใหแพทยไดรับทราบดวย 

3. เอกสาร 
 จงบันทึกเหตกุารณที่เกีย่วของกับการบาดเจ็บในครั้งนี้ รวมทั้งทานไดพูดเรื่องนี้กับใครบาง และพูดเมื่อใด 
ตลอดจนคาใชจายที่ใชในการรักษาพยาบาล อาการบาดเจ็บและการสนทนาการหรือการโตตอบทางจดหมายกบั
นายจาง ซ่ึงบนัทึกเหลานีจ้ะเปนประโยชนหากเกิดขอขัดแยงเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกดิขึ้นกับทาน 

4. จงติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีความปลอดภยัในการทํางาน เพื่อขอความชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4.  การประเมินปจจัยความเสี่ยงจากการทํางาน 
 
 งานที่ทานทาํอยูนั้น  เปนงานที่มีลักษณะตอไปนี้หรือไม 

 มีการโคงและบิดงอขอมือซํ้า ๆ  
 มีการบิดงอแขนซ้ํา ๆ  
 มีการกางขอศอกซ้ํา ๆ  
 มีการจับแบบใชเฉพาะนิว้มือหยิบจับซ้ํา ๆ  
 มีการเอื้อมหรือยกส่ิงของขึ้นสูงเกินระดับไหลซํ้า ๆ  
 มีการใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนซ้ํา ๆ 
 มีการใชมือเพือ่ออกแรงซ้ํา ๆ  
 มีการกมหรือบิดเอี้ยวตัวซํ้า ๆ  
 มีการยกเคลื่อนยายวัสดุส่ิงของจากระดับทีต่่ํากวาระดับหวัเขาซ้ํา ๆ 
 มีการกมศีรษะซ้ํา ๆ 

 
 ที่กลาวทั้งหมดนี้ ลวนเปน “อิริยาบถทาทางที่เสี่ยง” ซ่ึงอาจนําไปสูการบาดเจ็บจองกลามเนื้อและกระดกู
จากการทํางานซ้ํา ๆ ถาคําตอบของขอดังกลาวคือ “ใช” ควรแจงใหนายจางและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานไดรับทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  การควบคุมอันตรายที่เกิดจากความสั่นสะเทือน 

 การปรับงานใหเหมาะกับผูปฏิบตัิงาน 

การควบคุมอันตรายที่เกิดจากความสั่นสะเทือน 
 ขจัด การใชเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน เชน ปรับปรุงเทคนิควิธีการทําเบาหลอมในโรงงาน
หลอมโลหะ เพื่อลดการหลอโลหะ 

 ทดแทน ขบวนการทํางานตาง ๆ เชน ใช air-arc gouging ซ่ึงจะเปนการขจัดโลหะออกโดย
ปราศจากความสั่นสะเทือน 

 อัตโนมัติ เชน ใชหุนยนตนําชิ้นงานเขาไปเจียระไนที่เครือ่ง 
 ใชเครื่องมือที่สามารถ ลดความสั่นสะเทือน ลงได เชน มีการออกแบบเครื่องมือลมแบบใหมเปน
พิเศษ เพื่อใหสามารถใชงานไดโดยมีแรงสั่นสะเทือนนอยลง 

 แยกแรงสั่นสะเทือน ออกจากดามจับ เชน ใชเครื่องเล่ือยที่ทันสมัยบางชนิด 
 จัดใหมี การบาํรุงรักษาอยางเพียงพอ เชน 

 * ดูแลสภาพของลอใหใชงานไดอยางถกูตองเหมาะสม 
 * เปลี่ยนฉนวนเปนประจําสม่ําเสมอเพื่อลดแรงสั่นสะเทอืน 
 * ปรับเช็คเครื่องจักรกลเปนประจําสม่ําเสมอ 
 * หมั่นลับมีดใหคมอยูเสมอ 
 * มีการดูแลบาํรุงรักษาเปนประจําสม่ําเสมอ 

 Support เคร่ืองมือหรือชิ้นงาน เชน 
   * Resting posts ที่ลอเจียร 
   * ใชระบบการแขวนเครื่องมือที่ใชดวยมือซาย 

 Warm เคร่ืองมือหรือชิ้นงาน เชน 
 * เล่ือยที่ heated handles 
 * เครื่องมือลมท่ีมีพลาสติกหุม 
 * เร่ิมใหความรอนในการหลอกอนที่จะแปรสภาพ 
 * air exhausts piped away from the operator’s hands 

 Warm สถานที่ทํางาน  โดยการใหความรอนอยางเพยีงพอ และทําใหบริเวณทีพ่ักมคีวามอบอุน 
 ลดเวลาการทํางาน โดยการสับเปลี่ยนหมนุเวยีนการทํางาน ลดปริมาณการผลิต การจัดใหมีชวง
พักพิเศษ 

 
 
 
 



การสํารวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย : ความสั่นสะเทือนแบบทั้งตัว 

ขอมูลสวนบุคคล 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................................................................ 

อายุ : .......................ป เพศ :  ….ชาย       ......หญิง 

ขอมูลเก่ียวกับงานทีป่ฏิบตั ิ
 งานที่ทําอยูปจจุบัน  ............................................................................................................................................ 
  ทานเริ่มทํางานนี้เมื่อ............................................................................................................................................ 
 อุปกรณเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนที่ทานใช.................................................................................................. 
 ระยะเวลาที่ทานใชอุปกรณเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน.................................................................................... 
 งานที่ทําในอดตีซึ่งเปนปจจยัตอความสั่นสะเทือน............................................................................................... 
 ระยะเวลาการทํางาน............................................................................................................................................ 
 เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือที่ใช........................................................................................................................... 

ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามยั 
 หากทานตองสัมผัสกับความสั่นสะเทือนแบบทั้งตัว (ใกลเครื่องจักร Concrete vibrators รถบัส รถบรรทุก รถ
แทรคเตอร  ฯลฯ) ทานมีอาการตอไปนี้หรือไม 
  *  ปวดหลัง * นอนไมหลับ 
  *  ขออักเสบ *  การไวตอการกระตุน 
  *  เสนเลือดขอด *  อาการเวียนศีรษะ 
  * โรคริดสีดวงทวาร *  สายตาพรามัว 
  *  ความผิดปกติที่ไขดันหรือขาหนีบ *  เหนื่อยลา 
  *  อาหารไมยอย *  หยอนสมรรถภาพ 
  *  ความดันโลหิตสูง *  หายใจลําบาก 
  *  ความผิดปกติของหัวใจ *ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
 ในแตละขอที่เปนปญหา ขอใหระบดุังตอไปนี้ 

ก. ตลอดเวลา 
ข. บอยครั้ง 
ค. นาน ๆ คร้ัง 

 ทานมีอาการตาง ๆ เหลานี้กอนที่ทานจะมาทํางานที่ทานทําอยูในปจจบุันหรือไม หากมี โปรดใหรายละเอียด 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 
 



การสํารวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย : ความสั่นสะเทือนเฉพาะที่มือและแขน 
ขอมูลสวนบุคคล 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................................................................ 

อายุ : .......................ป เพศ :  ….ชาย       ......หญิง 

ขอมูลเก่ียวกับงานทีป่ฏิบตั ิ
 งานที่ทําอยูปจจุบัน  ............................................................................................................................................ 
  ทานเริ่มทํางานนี้เมื่อ............................................................................................................................................ 
 อุปกรณเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนที่ทานใช.................................................................................................. 
 ระยะเวลาที่ทานใชอุปกรณเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน.................................................................................... 
 งานที่ทําในอดตีซึ่งเปนปจจยัตอความสั่นสะเทือน............................................................................................... 
 ระยะเวลาการทํางาน............................................................................................................................................ 
 เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือที่ใช........................................................................................................................... 

ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามยั 
 หากทานตองสัมผัสกับความสั่นสะเทือนที่มือและแขน (จากเครื่อง pneumatic เครื่องเล่ือย เครื่องเจียร ฯลฯ)  
 ทานมีอาการตอไปนี้หรือไม 
  * การมีอาการเสียวแปลบที่นิว้มือหรือมือ 
  * ชาที่นิ้วหรือมือ 
  *นิ้วมือซีดขาว 
   * เฉพาะชวงฤดูหนาว หรือทาํงานในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็น 
   * ไมวาจะเปนฤดูใดก็ตาม หรือทํางานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเทาใดก็ตาม 
  * ตะคริวหรือเจ็บปวดทีแ่ขนหรือไหล 
  * ชาที่แขน 
  * ขอมือตกหอย 
  ในแตละขอที่เปนปญหา ขอใหระบดุังตอไปนี้ 

ง. ตลอดเวลา 
จ. บอยครั้ง 
ฉ. นาน ๆ คร้ัง 

 ทานมีอาการตาง ๆ เหลานี้กอนที่ทานจะมาทํางานที่ทานทําอยูในปจจบุันหรือไม หากมี โปรดใหรายละเอียด 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 


