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1.บทนํา
อุตสาหกรรมขายปลีกในทีน่ ี้ จะหมายความถึงงานบริการดังตอไปนี้
- หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญ
- ซุปเปอรมารเก็ต และมินิมารท
- รานขายของชํา
- รานขายอาหาร
- รานขายตนไม - ดอกไม
- รานขายเครื่องโลหะและวัสดุกอสราง
- รานขายของเฉพาะประเภทตาง ๆ
ในอุตสาหกรรมขายปลีกเหลานี้ จะประกอบดวยงานสวนตาง ๆ ไดแก
- การจัดเก็บสินคาในหองเก็บของ/โกดัง
- การจัดวางสินคาและการติดราคา
- การใหบริการลูกคา และการคิดเงิน
- การทําความสะอาด
- การบริหารจัดการ
พนักงานที่ทํางานมนอุตสาหกรรมขายปลีก การเคลือ่ นยายวัสดุดว ยมือ จัดเปนสวนหนึ่งของ
ภาระหนาที่ทตี่ องปฏิบัติ
ขนาดของหนวยงานในอุตสาหกรรมขายปลีก จะมีขนาดที่แตกตางกันมาก อาจมีขนาดใหญ ดังเชน
หางสรรพสินคาที่มีการบริหารตามลําดับขั้น ไปจนถึงรานคาขนาดเล็กที่ทํากันเองในครอบครัว ปญหาที่เกิดขึน้
จากการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือในอุตสาหกรรมขายปลีก จึงขึ้นอยูกับวิธีการในการนําสงสินคา การจัดเก็บสินคา
และการขายสินคา เปนตน
จากสถิติการประสบอันตรายของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน พบวา การประสบอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือในอุตสาหกรรมขายปลีกยอมมีผลกระทบตอสถานประกอบการไดทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยทางตรงนั้นไดแก คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล คาแรงใหแกพนักงานขณะที่
เจ็บปวย คาทดแทนในกรณีที่สูญเสียสมรรถภาพการทํางาน เปนตน สวนทางออมนั้นไดแก การสูญเสียเวลา
และคาใชจายในการับสมัครพนักงานใหม ซึ่งขาดประสบการณเขามาปฏิบัติงาน ทําใหตองฝกอบรมพนักงาน
ใหมใหมีความรูและทักษะ การสูญเสียผลผลิต การสูญเสียพนักงานทีม่ ีประสบการณการทํางาน การสูญเสียใน
การสอบสวนอุบัติเหตุ ทรัพยสินชํารุดเสียหาย พนักงานขวัญเสีย เปนตน ความสูญเสียทางออมนี้คาดวาจะมี
ประมาณ 2 ถึง 10 เทา ของความสูญเสียทางตรง ซึ่งคาความสูญเสียทั้งหมดจากการประสบอันตรายเนื่องจากการ
เคลื่อนยายวัสดุดวยมือในอุตสาหกรรมขายปลีกจึงมีสูงมาก

การประสบอันตรายที่เกิดขึน้ ในอุตสาหกรรมคาปลีกสวนใหญมักจะเกิดขึ้นในชวงของการ
เคลื่อนยายสินคาทั้งนี้อาจเนือ่ งจาก
- ออกแรงมากในการยกสินคาขึ้น - ลง ยกเคลื่อนยาย ผลักดัน หรือดึงสิง่ ของ
- ลื่นหกลม หรือเดินสะดุดในขณะเคลื่อนยายสินคา
- ถูกชน หรือกระแทกจากสิ่งของในขณะเคลื่อนยายสินคา
ประเภทของการประสบอันตรายที่พบบอยที่สุดก็คือ การบาดเจ็บที่หลัง การเคล็ด ขัดยอก ความตึง
และลาของกลามเนื้อ เปนแผลเลือดออก หรือถลอกช้ํา การที่กลามเนือ้ เกิดความตึงและลานั้นอาจเกิดขึ้นจากการ
ที่ตองทํางานซ้ําซากจําเจ
พนักงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมขายปลีก มักจะมีอาการปวดเมื่อย และรูสึกไมสะดวกสบายที่
บริเวณหลัง ไหบ และแขน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการเคลื่อนยายสินคาระหวางการทํางาน เชน จากการ
ยกขึ้น-ลง ยกเคลื่อนยาย ผลักดัน จับถือ หรืออิริยาบถทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือในอุตสาหกรรมขายปลีกเลมนี้ จะชวยระบุความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ อีกทั้งยังไดมกี ารเสนอแนะแนวทางที่เปนตัวอยางในการปรับปรุง พรอม
ภาพประกอบ
การเคลื่อนยายวัสดุดวยมือคืออะไร
การเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ หมายถึง การที่บุคคลตองออกแรงในการยกขึ้น ยกลง ผลักดัน ดึง ยก
เคลื่อนยายหรือวิธีการอื่น ๆ ในการยกยายเคลื่อนที่ หรือจับถือสิ่งของ หรือลักษณะอืน่ ๆ ที่คลายคลึงกัน

ภาพที่ 1 : การจับมือ

ภาพที่ 2 : การผลักดัน

วิธีการแกปญหาการเคลื่อนยายวัสดุดวยมืออยางเปนระบบ
*นายจาง
*ผูแทนนายจาง

*การปรึกษาหารือ
*การออกแบบ

*พนักงานที่ตอ งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกับการเคลื่อนยายวัสดุ
*ผูแทนลูกจาง

การระบุความเสี่ยง
*งานเคลื่อนยายวัสดุใด
ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ตอความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย

การประเมินความเสี่ยง
ปจจัยความเสีย่ งใดที่มี
ผลกระทบตอความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยของพนักงานที่ตอง
ปฏิบัติงานเคลื่อนยายวัสดุ

การควบคุมความเสี่ยง
*จําเปนตองทํางานนั้นหรือไม
*แนวทางการแกปญหาคืออะไร
*วิธีแกปญหาวิธีใดที่
เหมาะสมที่สดุ

*ปญหาเรื่องใดและงาน
ใดที่มีความจําเปนตอง
ดําเนินการกอน

การปองกันการบาดเจ็บ
*ออกแบบวิธกี ารทํางานขึ้นใหม
*ใชอุปกรณเครื่องมือเพื่อชวยใน
การยกและเคลื่อนยายวัสดุ
*สวมใสเสื้อผาปองกัน
*ดูแลสถานที่ทํางานใหมีความ
ปลอดภัยและ
*ใหการศึกษาและฝกอบรม
พนักงาน

ทบทวนและประเมินผล
วิธีการแกปญหาใชไดผลหรือไม

2.การปรึกษาหารือ
นายจางควรจัดใหพนักงานไดมีการพูดคุยปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อจะไดชว ยกันระบุ ประเมิน และ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายวัสดุ
พนักงานที่ตองปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายวัสดุ มักจะมีแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
กวาหรือมีประสิทธิภาพมากกวา
โดยที่พนักงานเหลานี้จะเปนผูที่รูสึกถึงความยากลําบากในการทํางาน
ความรูสึกไมสะดวกสบาย หรือมีอาการปวดเมื่อยในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อใหสามารถประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงในทันทีควรไดมกี ารกระตุนใหพนักงานรีบรายงานถึงปญหาที่เกิดขึ้นใหผบู ริหารหรือเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานหรือผูแทนลูกจางไดรับทราบโดยเร็ว ซึ่งควรไดมีการนําประเด็นปญหาดังกลาวไปพูดคุย
ปรึกษาหารือกันในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพื่อใหนายจางและลูกจางชวยกันคิดหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดจากการเคลื่อนยายวัสดุใน
สถานที่ทํางาน
ควรที่จะไดมีการตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการเคลื่อนยายวัสดุ และความตั้งใจทีจ่ ะลดความเสี่ยงใน
สถานประกอบการทุกขนาด การพิจารณาดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการทํางานในรานคาขนาดเล็ก สามารถกระทํา
ไดงายดวยการพูดคุยปรึกษาหารือรวมกันระหวางนายจางและผูแทนลูกจาง สําหรับในรานคาขายปลีกขนาด
ใหญ การพิจารณาดําเนินการก็สามารถกระทําไดดวยการพูดคุยปรึกษาหารือรวมกันระหวางฝายที่เกี่ยวของ เชน
ฝายออกแบบตกแตงสถาปนิก ฝายบุคคล ฝายจัดซื้อ ฝายขาย ฝายซอมบํารุง วิศวกร ผูจัดการฝายฝกอบรม
และเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน เปนตน สํานักงานใหญอาจจัดทําแนวทางในการเคลื่อนยายวัสดุ
อยางปลอดภัย สงใหสาขายอยนําไปปฏิบัติหรืออาจตองมีการประยุกตเล็กนอย เพื่อใหเหมาะสมกับสถานที่
ทํางานแตละแหง
ควรใหมกี ารพูดคุยปรึกษาหารือรวมกัน ตัง้ แตเริ่มวางแผนและออกแบบใหตอเนื่องกันไป เมื่อมีการนํา
วิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ มาใช ควรใหมกี ารทดลองใชและประเมินผลการใชอุปกรณเครื่องมือใหม ๆ เสียกอน
เพื่อจะไดแนใจวาอุปกรณเครื่องมือและวิธกี ารปฏิบัติงานนั้น ๆ เหมาะสม เปนทีย่ อมรับของพนักงาน และมี
ความปลอดภัยมากที่สุด

3.การออกแบบ
หากสามารถลดความเสี่ยงตออันตรายจากการเคลื่อนยายวัสดุได ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ จะทําให
การทํางานมีความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น
และมีคาใชจายนอยกวาการดําเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในภายหลัง
แนวทางและนโยบายในการคัดเลือก การออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณเครื่องมือ วิธีการปฏิบัติงาน
และการวางผังราน ควรดําเนินการโดยใชหลักการทางดานการยศาสตร เชน ตองแนใจวาพนักงานสามารถ
เอื้อมถึงชั้นบนสุดของชั้นวางของเพื่อจัดวางสินคาได ซึ่งสามารถทําไดดว ยการลดระดับความสูงของชั้นวางของ
หรือใหพนักงานมีการใชบันไดที่เหมาะสม การลดระดับความสูงของชั้นวางของ ยังกอใหเกิดประโยชนตอ
ลูกคาที่มาซื้อสินคาจะไดสามารถเลือกหยิบสินคาไดสะดวกโดยไมตองใชบันไดชวย
ดวยหลักการดังกลาว
หางสรรพสินคาใหญ ๆ หลายแหง จึงไดลดระดับความสูงของชั้นบนสุดของชั้นวางของใหมีความสูงนอยลง
ควรแนใจวาการวางผังสถานที่ทํางาน วิธกี ารปฏิบัติงาน อุปกรณตาง ๆ ไดรับการออกแบบและติดตั้งให
ปราศจากความเสี่ยงตออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน หลักการในการจัดเก็บสินคาบนชั้นวางของ เปน
ตัวอยางการออกแบบสถานที่ทํางาน เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัย มีดังนี้
- น้ําหนักของสินคา สิ่งของที่มีน้ําหนักเขาควรจัดวางไวชั้นบน ๆ สิ่งของที่หนักมาก ควรจัดวางไว
บนชั้นในระดับความสูงระหวางไหลและกลางตนขา หรือขอนิ้วมือ โดยระดับเอวจะเปนระดับที่
เหมาะสมที่สดุ
- ประเภทของภาชนะบรรจุ เพื่อลดความเสีย่ งตอการแตกหัก หากทําไดควรหลีกเลี่ยงการวางภาชนะ
บรรจุที่ทําดวยแกวไวชนั้ บน ๆ หรือชั้นลาง ๆ
- สินคาในราน ควรจํากัดจํานวนสินคาแตละชนิดทีจ่ ัดวาง ทั้งนี้ขึ้นกับวาจะสามารถขายสินคาไดมาก
นอยเพียงใด
- สินคาที่จัดวางบนชั้น เพื่อใหสามารถเลือกหยิบสินคาไดสะดวก จึงไมควรวางสินคาซอนกันหลาย
ๆ ชั้น
การจัดรูปงานภาชนะบรรจุสินคา และการเก็บสินคา จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาในการ
ออกแบบงานที่ตองเคลื่อนยาย เชน การเคลื่อนยายสินคา ควรที่จะไดพิจารณากอนวา สินคาทีจ่ ะสั่งซื้อนั้น มี
น้ําหนัก ขนาด รูปทรง และภาชนะบรรจุอยางไร กําหนดการนําสงสินคาควรพิจารณาถึงเนื้อทีว่ างในการจัด
วาง และใหมพี นักงานอยูในขณะที่มกี ารนําสินคามาสงที่ราน
กอนที่จะติดตัง้ อุปกรณเครื่องมือใหม เปลี่ยนแปลงการวางผังสถานที่ทํางาน หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม
ควรจัดใหมีระยะเวลาใหพนักงานไดทดลองใชและประเมินผลการใชดวย
ควรใหพนักงานประเมินดวยความระมัดระวังในชวงระหวางการออกแบบ การทดลองใช และการ
ประเมินผลการใช เพื่อใหมนั่ ใจวาสามารถจะนํามาใชไดผลจริง

4. การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงจะเปนขั้นตอนแรกในการลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนยายวัสดุ
ดวยมือ ซึ่งจะเกีย่ วของกับการระบุถึงงานที่อาจเสี่ยงตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ในการระบุงานทีม่ ี
ความเสี่ยงนัน้ นายจางควรดําเนินการดังตอไปนี้
iเก็บรวบรวมและวิเคราะหสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น โดยจําแนกตามชนิดของการประสบ
อันตราย วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดอันตรายขึ้น
iพูดคุยหารือรวมกันระหวางนายจางและพนักงา เกีย่ วกับปญหาที่เกิดขึ้นกับงานนัน้ ๆ
iเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานและระบุปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
แบบตรวจสอบเพื่อระบุความเสี่ยงของการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่ว ๆ ไป
การเฝาสังเกตบริเวณสถานที่ทํางานและพนักงานในขณะปฏิบัติงาน จะสามรถชวยระบุปจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงาน การตรวจสอบและการเดินสํารวจสถานที่ทํางานควบคูกับการใชแบบตรวจสอบนี้
จะสามารถชวยระบุความเสี่ยงได
การตอบคําถามตามแบบตรวจสอบ จะมีประโยชนในการประเมินเฉพาะงาน โดยจะ ตอบ "ใช" ใน
คําถามที่ระบุวา งานนั้น ๆ มีความเสี่ยง หากคําตอบ "ใช" ในงานดังกลาว มีมากเพียงใด ก็แสดงวางานนั้น ๆ มี
ความจําเปนตองมีการประเมินความเสี่ยงมากขึ้นเทานัน้
สถานที่ตั้ง…………………………………………………….วันที่…………………………………………...
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….ผูประเมิน
1……………………………………………………………………..ผูแทนนายจาง
2……………………………………………………………………..เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยฯ
3……………………………………………………………………..ผูแทนลูกจาง
1. การเคลื่อนไหว อิรยิ าบถทาทาง และการวางผังสถานที่ทํางาน
1.1 มีการกมตัวลงต่ํา โดยมือจะอยูใ นระดับต่ํากวากลางตนขา
บอยครั้ง หรือเปนเวลานาน
1.2 มีการยกแขนขึ้นสูงเหนือระดับไหลบอยครั้ง หรือเปนเวลานาน
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1.3 มีการเอื้อมสุดแขนไปขางหนาบอยครั้ง หรือเปนเวลานาน
1.4 มีการบิดเอี้ยวตัวบอยครั้ง หรือเปนเวลานาน
1.5 ตองอยูใ นอิริยาบถทาทางที่ฝนธรรมชาติบอยครั้ง หรือ
เปนเวลานาน เชน ไมไดยืนตรง หรือยืนหันหนาไปขางหนา เปนตน
1.6 ตองปฏิบัติงานที่ตองทําซ้ําซากหรือตองออกแรงมาก
ในการเคลื่อนไหว
2. งานและสิ่งของ
2.1 ตองมีการปรับเปลี่ยนลําดับขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น
เชน มีการกระจายการทํางานที่หนัก - เบาไปตลอดชวง
การทํางาน โดยการใหทํางานที่หนักและเหนื่อยลาสลับกับ
การทํางานที่เบา
2.2 ตองเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ 2 ขาง โดยไมจําเปน
2.3 ตองเคลื่อนยายหรือยกของหนักไปในระยะทางไกล ๆ
2.4 น้ําหนักของสิ่งของหรือการออกแรงมากเกินไป
2.5 ในการผลักดัน ดึง หรือการออกแรงใชกําลังอื่น ๆ
ตองออกแรงมากรวมกับการใชสวนของรางกายชวย
2.6 มีความยากลําบากในการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ หรือฝน
ธรรมชาติ เชน อาจเนื่องมาจากขนาด รูปทรง อุณหภูมิ
ความไมมั่นคง หรือในกรณีอนื่ ที่เกินกวาที่คาดคิดไว
2.7 มีความยากลําบากหรือไมปลอดภัยอยางเพียงพอ
ในการจับถือสิ่งของ
2.8 งานที่ทํามีความจําเปนตองใชหรือสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตราย
2.9 มีการจัดวางสิ่งของที่ใหญและหนักในระดับต่ํากวา
กลางตนขา หรือสูงกวาหัวไหล
3 สิ่งแวดลอมในการทํางาน
3.2 ประตูหรือทางเขา- ออก มีขนาดเล็กเกินกวาแพลเลต
หรืออุปกรณยกและเคลื่อนยายจะผายเขา-ออกได
3.3 มีการวางผังสถานที่ทํางานคับแคบ จนขัดขวางการเขาถึง
หรือการเคลื่อนไหวของพนักงาน
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3.3 เครื่องมือและอุปกรณจําเปนตองมีการดูแลบํารุงรักษา
เชน บันได ที่ยิงติดราคา ที่ตัดกระดาษ อุปกรณยกและ
เคลื่อนยาย เปนตน
3.4 มีอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการยกและเคลื่อนยายไมเพียงพอ
เชน รถเข็น แพลเลต เปนตน
3.5 มีการออกแบบอุปกรณและเครื่องมือสําหรับพนักงาน
หรือการปฏิบัติงานไมดี
3.6 มีการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
3.7 มีการจัดแสงสวางอยางไมเพียงพอในการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
3.8 สิ่งแวดลอมการทํางานรอนหรือเย็นเกินไป
3.9 บริเวณพนแนนขนัด ขรุขระ ลื่น หรือมีความไมปลอดภัยอืน่ ๆ
3.10 มีการใชอุปกรณที่ไมเหมาะสมหรือไมมั่นคงในการปนขึ้นที่สูง
4.ปจจัยเกี่ยวกับพนักงาน
4.1 มีความตองการใหนายจางจัดฝกอบรมและใหความรูเกีย่ วกับ
เทคนิคที่เหมาะสมในการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ
4.2 มีเสียงรองยนจากพนักงานเกี่ยวกับความเมื่อยลา ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ หรือความไมสะดวกสบายในการทํางาน
4.3 งานที่ปฏิบัติตองใชความพยายามเปนอยางมากเมื่อเทียบกับ
ความสามารถของพนักงาน
4.4 มีพนักงานใหมที่เพิ่งปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือเพิ่งกลับมา
ทํางานใหมหลังจากที่ไดหยุดทํางานนั้น ๆ ไปนาน
4.5 มีปจจัยเกี่ยวกับอายุ ความหยอนสมรรถภาพ หรือปจจัยอืน่ ๆ
ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
4.6 เสื้อผาหรืออุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ที่พนักงานสวมใส ขัดขวางการปฏิบัติงานเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
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5.การประเมินความเสี่ยง
หากงานที่ปฏิบัติไดมีการระบุวามีความเสีย่ งตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ก็ควรที่
จะไดมกี ารประเมินตอ เพื่อพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมในการดําเนินการตอไป ซึ่งในการประเมินความเสี่ยง
ควรไดมีการพิจารณาปรึกษาหารือรวมกับพนักงานที่ตองปฏิบัติงานเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือดวย
ในการประเมินความเสี่ยงในงานเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ ควรประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
- สภาพของสิ่งของที่จะเคลื่อนยาย
- การทํางานและการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
- น้ําหนักของสิ่งของ
- อุปกรณในการยกและเคลื่อนยาย
- กําลังแรงที่ตองใช
- ระยะเวลาและความถี่ของงาน
- เวลาและระยะทางในการเคลือ่ นยาย
- อิริยาบถทาทางที่กําหนดใหเพื่อปฏิบัติงานนั้น
- การฝกอบรมและประสบการณของพนักงาน
- อายุของพนักงานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ
- สภาพสิ่งแวดลอมการทํางาน
- การวางผังสถานที่ทํางาน และการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
- การวิเคราะหสถิติการประสบอันตราย
- การสวมใสเสื้อผาและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่กําหนดใหสวมใสเพื่อ
ปฏิบัติงานนั้น
- ปจจัยอืน่ ๆ ที่มีการพิจารณาหารือรวมกันวาเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
6.การควบคุมความเสี่ยง
6.1 การปองกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
การประเมินงานเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
สามารถระบุไดหากสามารถทราบถึงความเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง จึงเปนการกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันที่สามารถดําเนินการได
ในการพิจารณาการควบยคุมความเสี่ยวขั้นแรกควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการจจัดงานทีเ่ สี่ยงตอ
อันตรายที่เกีย่ วของ อาจตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสม
หากงานดังกลาวไมสามารถขจัดออกไปได อาจใหมกี ารพิจารณาออกแบบปรับปรุงใหม เชน ปรับปรุง
บริเวณที่ทํางานใหมเพื่อหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของบนพื้น หรือปรับระดับความสูงของการทํางานเพื่อปองกันมิให
มีอิริยาบถทาทางการทํางานที่ฝนธรรมชาติ

บางกรณีอาจจําเปนตองมีการใชอุปกรณในการยกและเคลื่อนยาย การสวมใสชุดปองกันและการทํางาน
เปนทีมอาจชวยลดความเสี่ยงได การรวมผสมผสานวิธาการดังกลาวขางตนเพื่อการควยคุมความเสี่ยง อาจ
เหมาะสมในบางกรณี นอกจากนัน้ ควรไดมีการพิจารณาเกีย่ วกับความปลอดภัยของสถานที่ทํางานใหมีความ
เขมของแสงสวางอยางเพียงพอ และการดูแลพื้นใหสะอาด ก็จะชวยลดความเสี่ยงตอการประสบอันตรายได
เนื่องจากการที่ไมสามารถขจัดความเสีย่ งจากการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือไดอยางสิ้นเชิง การฝกอบรม
และการใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือที่เหมาะสม
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
6.2 ปญหาและการปรับปรุง
การแกปญหาการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมืออาจรวมในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพของสถานที่
ทํางานหรือจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือใหม ๆ ไดแกการปรับปรุงผังที่ทํางานใหม การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปงาน
การจัดใหมีการบํารุงรักษา และจัดใหมีอปุ กรณเครื่องมืออยางเพียงพอ ดวยราคาคาใชจายทีไ่ มแพงมากนัก
เมื่อใดก็ตามทีง่ านเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือนั้น ๆ ไดระบุวามีความเสี่ยงตอความปลอดภัยยและสุขภาพ
อนามัยก็จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีการประเมินความเสี่ยงของงานดังกลาว ปญหาและขอเสนอแนะตอไปนี้ จะ
เปนเพียงตัวอยางในการปองกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ
สภาพปญหา
ตองยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากเกินไป

แนวทางการปรับปรุง
-ลดขนาดของภาชนะบรรจุ หรือขนาดของสิ่งของ
-จัดใหมีอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย
-ใหมีคนหลายคนชวยกันในการยกเคลื่อนยาย

ตองออกแรงผลบักดันหรือดึงมากในการเคลื่อนยาย
สิ่งของ

-ลดขนาดของภาชนะบรรจุ หรือขนาดของสิ่งของ
-จัดใหมีอุปกรณผอนแรงชวยในการเคลื่อนยาย
-ใหมีคนหลายคนชวยกันในการยกเคลื่อนยาย
-ปรับปรุงการออกแบบอุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย
เชน ใหลอมีขนาดใหญกวาเดิม บรรทุกสิ่งของให
นอยลง ใชวัสดุที่ทําจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบา เปนตน
-ดูแลอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
-จัดใหมีการดูแลบริเวณพื้นปฏิบัติงานใหมีพื้นผิวที่
เรียบ และไมลื่น

ตองโนมตัวไปขางหนาเพื่อเอื้อมหยิบสิ่งของ

-จัดวางสินคาใหสามารถหยิบไดงาย
-เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางที่ทําใหพนักงานไมสามารถ
เขาใกลสินคา
-จัดใหมีแพลเลตที่หมุนไดโดยรอบเพื่อชวยให
พนักงานสามารถเจาถึงไดทุกดานขจองแพลเลต

ตองยกสิ่งของขึ้นจากพืน้

-หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของไวบนพื้นโดย
*จัดใหมีแพลเลตหรือรถเข็นชวย
*จัดใหมีชนั้ วางที่มีความสูงระดับเอว
*ใชอุปกรณชวยยก เชน ใชโตะยกระดับระบบ
ไฮดรอลิก หรือรถเข็น

ตองจัดเก็บสิ่งของไวสูงเหนือระดับหัวไหล

-ลดระดับความสูงของาชั้นวางของลง
-จัดใหมีที่รองเหยียบหรือมานั่งเตี้ย ๆ หรือบันไดเพื่อ
ชวยในการหยิบจับไดสะดวก

สิ่งของมีน้ําหนักมากเกินกวาที่คาดไว

-สั่งสินคาเฉพาะที่มีการเขียนบอกน้ําหนักและสิ่งที่
บรรจุอยูภายใน

ตองหยิบจับสิง่ ของดวยความลําบาก

-จัดใหมีกลองที่ไดมีการออกแบบที่จับถือเปนอยางดี
-หลีกเลี่ยงสวนที่มีของแหลมคม หรือลื่น

ตองจับถือ ผลัก ดัน หรือดึงสิ่งของเปนเวลานาน
หรือในระยะทางที่ไกล

-เปลี่ยนแปลงผังสถานที่ปฏิบัติงาน
-ใชอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย เชน
สายพาน ลอเลื่อน

สิ่งของที่มีรูปรางยากลําบากในการจับถือและยก
เคลื่อนยาย

-พิจารณาใหมกี ารออกแบบกลองหรือภาชนะบรรจุ
ใหม เชน ออกแบบใหมีทจี่ ับหิ้วไดสะดวกหรือใหมี
ขนาดบรรจุเล็กหรือนอยลง
-ใชอุปกรณชวยในการยกและเคลื่อนยาย

รถเข็น

พนักงานตองกมงอตัวตลอดระยะเวลา

-ยกระดับการทํางานใหสูงขึน้ เชน จัดวางชิ้นงานไว
บนโตะที่ยกระดับได
-จัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน หรือให
มีความหลายของงานที่ปฏิบัติ

พื้นลื่น

-ทําความสะอาดพื้นทันทีทมี่ ีสิ่งของหกลนพื้น
-ใชวัสดุทําพื้นเปนชนิดไมลื่น
-มีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อเปนการปองกันมิ
ใหมีการรัว่ ซึม
-ใหมกี ารดูแลและทําความสะอาดพื้นเปนประจํา
-สงเสริมใหพนักงานสวมใสรองเทาที่เหมาะสม
-โยกยายอุปกรณเครื่องมือ และสินคาที่จะทําใหพื้น
ลื่น เชน เศษใบไม ดอกไม การปงยางอาหาร ฯลฯ
ออกจากบริเวณทางเดิน

ตองมีการยกสินคาลงจากรถบรรทุก

-ใชอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย เชน ยกระดับ
ยกพิน้ ดวยไฮดรอลิก หรือสายพานลอเลื่อน Walkbehind stackers เปนตน

ตองยกภาชนะทรงกระบอกขึ้นตั้งแลวจึงยก
เคลื่อนยาย

-จัดใหมีอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยายที่เหมาะสม
เชน รถเข็น

ตองยกเคลื่อนยายและเก็บกองแผนแพลเลตเปลา

-จัดใหมีอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยายที่เหมาะสม
เชน Walk-behind stackers
-กําหนดความสูงหรือจํานวนของแผนแพลเลตในการ
ยกเคลื่อนยาย
-จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องเทคนิคการยก
เคลื่อนยายแพลเลต

6.3 การฝกอบรมและการใหความรู
(1) วัตถุประสงคของการฝกอบรมและการใหความรู
การฝกอบรมและการใหความรู มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา :
iพนักงานทุกคนมีทักษะและความรูในการปฏิบัติงานไดดวยความปลอดภัย ซึ่งความรูและทักษะ
ในการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือจะชวยลดความเสี่ยงจากการประสบอันตรายลงได
iพนักงานทุกคนเขาใจและตระหนักดีวามีปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายจาก
การเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ
iพนักงานทุกคนเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นตอรางกายจากการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือและจะตองทํางาน
ดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
iพนักงานทุกคนมีบทบาทสําคัญในการปองกันการประสบอันตรายจากการทํางานเคลื่อนยาย
วัสดุดว ยมือ

ภาพที่ 7 ก: พนักงานตองจับถือสายยางเพื่อรดน้ําตนไม
เปนเวลานานโดยใชมือขางหนึ่งจับถือสายยาง สวนมืออีก
ขางหนึ่งจะคอยดึงสายยางบนพื้น การทํางานดวยอิริยาบถ
ทาทางที่ไมสมดุลเชนนี้ จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บและเมื่อยลา

ภาพที่ 7 ข : พนักงานจะจับสายยางดวยมือทั้ง 2
ขาง โดยใหสายยางคลองรอบหลังเพื่อใหแขน
และมือ แตละขางชวยรับแรงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปน
อิริยาบถที่ไดสมดุล

ภาพที่ 8 ข : พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ ซึ่งผานการฝกอบรมจะจัดวางสินคาไวอยางเปนระเบียบ
ไมมีการวางสิ่งของเกะกะบนพื้น ทําใหสามารถนํารถเคลื่อนยายเขาไปจอดใกลที่จัดเก็บได พนักงานเพียงแคแบกในระยะ
ทางใกล ๆ เทานั้น

นายจางตองมัน่ ใจวาพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ
ไดรับการฝกอบรมที่
เหมาะสม และมีเทคนิคในการยกเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ นอกจากนัน้ พนักงานอืน่ ก็ควรไดรับการฝกอบรมดวย
ซึ่งควรรวมถึง
iหัวหนางาน และผูจัดการของพนักงานที่มีหนาที่เคลือ่ นยายวัสดุ
iผูแทนลูกจาง
iพนักงานทีม่ ีหนาที่เกีย่ วของกับการจัดรูปแบบการทํางาน การออกแบบงาน การสั่งซื้ออุปกรณ
เครื่องมือและการดูแลการจัดเก็บสินคา เปนตน
พนักงานเกาเปนผูที่มีความรูและประสบการณ ในขณะที่พนักงานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่
เพิ่งเริ่มเขาทํางานครั้งแรก จะเปนผูที่ขาดทักษะและประสบการณ ซึ่งพนักงานเกาไดรับการพัฒนาความรูและมี
การสะสมประสบการณ ดังนัน้ ในการจัดฝกอบรมและใหความรู จะตองพิจารณาถึงพนักงานกลุมเหลานี้ดวย
การฝกอบรมแลบะการใหความรูควรไดมีการอธิบายชี้แจงเหตุผลและตองมั่นใจวาพนักงานมีทักษะจาก
การเรียนรูมากพอ ซึ่งพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของควรผานการฝกอบรม
(2) หลักทั่วไปในการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ
เปนการยากทีจ่ ะกําหนดลงไปวาจะเคลื่อนยายวัสดุตาง ๆ อยางไร ทั้งนี้ เนื่องจากมีปจจัยมากมายที่
เกี่ยวของ นอกเหนือจากน้ําหนักและแรงที่ใช ประเด็นที่ควรพิจารณามีดงั ตอไปนี้

- หากกระทําไดควรใชอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย
- ควรจัดใหมเี นือ้ ที่วางมากพอในการยก เพือ่ ใหสามารถเคลื่อนไหวรางกาย และมีอิรยิ าบถทาทางที่
ถูกตอง
- ไมควรมีสิ่งของวางเกะกะกีดขวางการยกเคลื่อนยาย
- การยกและจัดวาง ควรใหอยูในระดับความสูงระหวางกลางตนขาจนถึงหัวไหล ระดับที่เหมาะสม
คือ ประมาณระดับเอว
- ควรยกและจับถือวัสดุใหอยูใกลตัวพนักงานมากที่สุดเทาที่จะทําได การยกและเคลื่อนยายวัสดุจะ
ทําไดยากลําบาก (หนักมากขึ้น) หากวัสดุที่จับถืออยูไกลตัวพนักงาน เชน วัสดุที่มีน้ําหนัก 10
กิโลกรัม หากจับถือไกลตัวพนักงานออกไป 80 เซนติเมตร จะหนักพอ ๆกับการยกวัสดุที่มีน้ําหนัก
50 กิโลกรัม โดยจับถือใกลลําตัวพนักงาน
- สวนหลังของพนักงานจะตองไมกมหรือบิดเอี้ยวตัวไปทางดานขาง
- ควรหลีกเลี่ยงการยกดวยมือขางเดียว
- หากตองยก ผลักดัน หรือดึงบอยครั้ง หรือเปนระยะเวลานาน ควรลดน้ําหนักของวัสดุลง หรือลด
แรงที่ตองใชใหนอยลง
(3) การสับเปลี่ยนการทํางานหนักกับงานเบา
ในแตละกะการทํางาน พนักงานที่ตองยกเคลื่อนยายของหนัก ควรไดมีการออกแบบการทํางาน
หนักสลับกับการทํางานที่เบา เพื่อใหกลามเนื้อมัดดังกลาวไดมีโอกาสพัก เพื่อไมตอ งออกแรงทํางานมากเกินไป
(4) การยกเคลื่อนยายเปนทีม
ในการยกเคลือ่ นยายเปนทีม พนักงานในทีมที่ชวยกันยก ตองมีระดับความสูงเทา ๆ กัน และควร
ผานการฝกอบรมเทคนิคการยกเคลื่อนยายดวย ควรกําหนดใหมีผูทําหนาที่เปนหัวหนาทีมเพื่อประสานงานใน
การยกเคลื่อนยาย การยกเคลื่อนยายเปนทีม จะเปนวิธกี ารหนึ่งที่จะชวยแกปญหาในการยกเคลื่อนยาย และไม
ควรใชเปนวิธแี รกในการควบคุมความเสี่ยง

(5) ขั้นตอนในการยกเคลื่อนยายวัสดุดว ยมืออยางปลอดภัย
เมื่อพนักงานจําเปนตองยกเคลื่อนยายวัสดุโดยไมมีเพื่อนรวมงานมาชวย หรือไมมีอุปกรณชวยยก
และเคลื่อนยาย ในกรณีเชนนี้จําเปนอยางยิ่ง จะตองยกเคลื่อนยายตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. พิจารณาวัสดุที่จะยกเคลื่อนยาย
กอนที่จะยกเคลื่อนยาย ควรวางแผนลวงหนาโดยการพิจารณาวัสดุทจี่ ะยกเคลื่อนยายคืออะไร
จะยกไปทีใ่ ด และจะเคลื่อนยายอยางไร ในการยกเคลื่อนยายควรกระทําในระดับความสูงระหวางกลางตนขา
จนถึง หัวไหล หลีกเลี่ยงการกมตัว การบิดเอี้ยวตัว และการเอื้อม จงแนใจวาไมมีสิ่งใดวางเกะกะกีดขวางทาง
และมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดวาง

ภาพที่ 10 : พิจารณาวัสดุทจี่ ะยกเคลื่อนยาย
2. เขาใกลวัสดุที่จะยกเคลื่อนยาย
พนักงานควรยืนในตําแหนงใกลจุดศูนยกลางของวัสดุใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หากวัสดุวาง
อยูบนโตะ ใหดึงวัสดุเขามาใกลตัว เพื่อเปนการลดแรงที่กระทําตอหลังในขณะยกวัสดุ แะยังทําใหพนักงาน
สามารถใชกลามเนื้อแขนทีแ่ ข็งแรงกวาในการยกเคลื่อนยายวัสดุ

ภาพที่ 11 : เขาใกลวัสดุที่จะยกเคลื่อนยาย

(3) วางเทาใหอยูตําแหนงที่ไดสมดุล
ใหยนื เทาแยกหางกันพอเหมาะ โดยใหตําแหนงของรางกายทรงตัวไดสมดุล หากวัสดุวางอยูใ น
ระดับต่ํากวาเอว ควรยืนครอมวัสดุกอนทีจ่ ะยกขึน้
(4) ใหเขาอยูในทาสบาย ๆ
กอนที่จะยกขึ้น ใหเขาอยูในทาสบาย ๆ และใหเขาเขาใกลวัสดุที่จะยก
(5) ยอตัวลงและงอเขา
ยอตัวลงโดยการงอเขา ควรใหหลังอยูใ นแนวตรง แตอาจงอไดบางเล็กนอย
(6) กมหนาลง
กมหนาลง เพือ่ มองดูวัสดุทจี่ ะยกเคลื่อนยาย
(7) จับยึดวัสดุที่จะยกเคลื่อนยายใหมั่น
จับยึดวัสดุที่จะยกเคลื่อนยายใหมนั่ และสบาย ๆ ดวยมือทั้งสองขาง ควรจับยึดทั้งฝามือ ไมควรจับ
ยึดเพียงแคปลายนิ้ว การจับยึดอยางมัน่ คงจะชวยในการดึงวัสดุเขามาใกลตัว รวมทั้งจะชวยใหรบั แรงไดดดี วย
ควรดึงวัสดุเขามาใกลตัวใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได

ภาพที่ 12 : จับยึดวัสดุใหมนั่

8. เงยหนาขึน้
คอย ๆ เงยหนาขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยใหหลังอยูในแนวตรง จงแนใจวาใชกลามเนื้อแขนและ
ขาในการยกเคลื่อนยาย

ภาพที่ 13 : คอย ๆ เงยหนาขึน้ กอนที่จะยกเคลื่อนยาย
9. ยึดขาใหตรง
คอย ๆ ยึดขาใหตรง ไมควรกระตุก ควรยกวัวดุขนึ้ โดยใชกลามเนื้อหลังใหนอยทีส่ ุดและใหวัสดุอยู
ใกลตัวมากทีส่ ุดในขณะยกขึ้น

ภาพที่ 14 : ยึดขาใหตรงและใหวัสดุอยูใกลตวั
10 ยกและหมุนเทา
หลังจากยกสิ่งของขึ้นแลว ใหหมุนเทาและลําตัวไปในทิศที่ตองการจะเดินไป หามบิดเอี้ยวตัว
ในขณะยกเคลื่อนยาย

6.4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ในบางกรณี จําเปนตองมีการสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเพือ่ ลดความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บหรือการประสบอันตราย เชน
- ถุงมือจะชวยปองกันอันตรายที่มือจากวัตถุมีคมบาด เปนแผลถลอก
หรือสัมผัสของที่รอนจัดหรือเย็นจัด เชน การหยิบถาดขนมปงที่รอนออกจากเตาอบ ซึ่งถุงมือที่ใช
จะตองเหมาะสมกับงานแตละอยาง สวมใส ไดกระชับโดยไมมีผลกระทบตอการหยิบจับ
- รองเทาที่เหมาะสม จะชวยปองกันอันตรายจากการลื่นลม เนื่องจากมีการยึดเกาะพื้นไดอยางดี
รองเทาหัวโลหะจะชวยปองกันการบาดเจ็บของนิ้วเทาจากของที่หลนไป
- เสื้อผาที่เหมาะสมจะชวยใหสามารถยกเคลื่อนยายวัสดุไดใกลตวั และยังชวยปองกันมิใหสิ่งของที่
ยกเคลื่อนยายเกี่ยวถูกกระดุมหรือรูเสื้อผาตาง ๆ
- ในสถานที่เชนหองเย็น และหองแชแข็งหรือขณะที่มือจับถือวัสดุที่เย็นพนักงานจะตองสวมใสชุด
ปองกันความหนาวเย็นได
6.5 การดูแลสถานที่ทํางานใหปลอดภัย
(1) การดูแลบํารุงรักษา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่อุปกรณเครื่องมือ และสวนประกอบตาง ๆไดรับการตรวจตราและดูแล
บํารุงรักษาเปนประจํา อุบัตเิ หตุอาจเกิดขึน้ ไดเนื่องจากมีชิ้นสวนของอุปกรณเครื่องมือเกิดการชํารุด การขาดการ
ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ สามารถกอใหเกิดผลกระทบที่ไมไดคาดคิดหรืออาจตองออกแรงมาก ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดความเมื่อยลาและบาดเจ็บได
การบาดเจ็บเหลานี้สามารถปองกันไดโดย :
- กําหนดใหมพี นักงานที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทําหนาที่ในการดูและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ
ดังกลาว
- ใหมีทะเบียนขอมูลอุปกรณเครื่องมือหรือมีระบบการตรวจสอบสภาพของอุปกรณเครื่องมือ
ดังกลาว และหากชํารุดควรรีบดําเนินการซอมโดยทันที
- ใหมีการพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบเปนการเฉพาะ และปญหาการดูแลบํารุงรักษากับผูผลิตและ
จําหนายอุปกรณเครื่องมือ

ภาพที่ 15 ใหมีระบบการระบุและแยกอุปกรณเครื่องมือที่ชํารุดเพื่อนําไปซอม
และควรมีอุปกรณเครื่องมือสํารองไวใหเพียงพอตอการใชงานไดตลอดเวลา

(2) พื้นผิวทีป่ ฏิบตั ิงาน
การลื่นและสะดุดหกลมเปนสารเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสดุ สภาพของ
พื้นผิวของสถานที่ปฏิบัติงานจึงเปนปจจัยสําคัญที่อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการลื่นและสะดุดหกลมได เชน
พื้นผิวที่ไมเรียบหรือชํารุดอาจจะเปนสาเหตุทําใหเดินสะดุดลมได และยังทําใหตอ งออกแรงผลักดันอุปกรณ
เครื่องมือ ที่มีลอซึ่งจะทําใหความเสี่ยงตอความเมื่อยลาหรือปวดเมื่อยได พื้นผิวที่ทําจากวัสดุชนิดไมลื่นก็ชวยลด
ความเสี่ยงตอการลื่นลมได
การเคลื่อนยายอุปกรณเครื่องมือไปบนทางลาดเอียงตองออกแรงมากในการผลักดันอุปกรณเครื่องมือ
ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณเครื่องมือไดพนักงานควรอยูดานบนของอุปกรณ
เครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ
พื้นผิวที่เปยกหรือลื่น จะเปนแหลงสําคัญที่กอใหเกิดการลื่นลม อุปกรณเครือ่ งมือและสินคาลวนมี
โอกาสกอใหเกิดอันตรายจากการลื่นลมได เชน เศษดอกไม ใบไม การปงยางอาหาร ควรเคลื่อนยายออกไปให
พนบริเวณทางเดิน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บสามารถหลีกเลี่ยงไดดว ยการหมัน่ ดูแลบํารุงรักษาเปนประจําเมื่อมี
สิ่งใดหกเปรอะเปอนบนพื้นควรรีบเช็ดทําความสะอาดทันที
การสวมใสรองเทาที่เหมาะสมก็สามารถชวย
ปองกันอันตรายได พนักงานทุกคนควรชวยกันดูแลบํารุงรักษาสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อใหพื้นผิวสะอาด แหง
และปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ

ภาพที่ 16 ก : พื้นผิวที่เปยกหรือมีสินคาหกตกหลน เชน ขาว
หรือน้ํามันจะเปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายรายแรง จากการลื่น
หกลมได

(3) แสงสวาง
ในสถานที่ปฏิบัติงานควรจัดใหมีแสงสวางมากพอ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณสถานที่จัดเก็บสินคา

ภาพที่ 16 ข : ใหมีการทําความสะอาดสิ่งที่หกตกหลนใน
ทันที พรอมวางสิ่งกีดกั้นมิใหผูใดเขาไปในบริเวณดังกลาว
จนกวาพื้นผิวจะสะอาด และแหง โดยมีสัญลักษณ ขนาด
ใหญระดับสายตาเพื่อเตือนพนักงานและลูกคา วาอาจจะ
เกิดอันตรายจากการลื่นลมได

เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานเคลื่อนยายวัสดุเปนไปอยาง

7.ตัวอยางการปรับปรุงงานเคลื่อนยาย
ตัวอยางการแกปญหาและการปรับปรุงงานเคลื่อนยาายวัสดุในอุตสาหกรรมขายปลีก ในเอกสารฉบับนี้
เปนเพียงตัวอยางของขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงเทานั้น ซึ่งอาจมีวิธกี ารอื่น ๆ ในการปรับปรุง
อีกมากมายหรือในสถานที่ทํางานบางแหง อาจมีวิธีการอืน่ ที่เหมาะสมกวาก็ได
7.1 การออกแบบงานใหม - เพื่อลดการจับถือเคลื่อนยาย
(1) การขจัดความเสี่ยงตออันตรายจากการจับถือเคลื่อนยาย
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 17 ก : พนักงานตองจับถือเครื่องยิงติดราคาเปนเวลานาน เพื่อติดแสดงราคาสินคา
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 17 ข: การใชสัญลักษณรหัสแทง (Bar-code) จะเปนการขจัดความจําเปนในการใชที่ยิงอานราคา
สินคา สัญลักษณรหัสแทงนีส้ ามารอานไดเร็วและงายที่จดุ จายเงินตรงทางออก

(2) การเปลี่ยนแปลงขนาดหรือน้ําหนักของภาชนะบรรจุ
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสดุเกิดขึ้นไดจากการยกวัสดุที่มีน้ําหนักมาก
หรือมีขนาดใหญ
เทอะทะ การยกเคลื่อนยายดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม เชน การยกเคลื่อนยายกลองที่มีขนาดเล็ก แตมีน้ําหนัก
มากกวาที่คาดคิดไว การยกเคลื่อนยายวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแตมีขนาดใหญ หรือมีรปู รางยากตอการยก การยก
เคลื่อนยายวัสดุดวยอิริยาบถทาทางที่ไมถูกตอง ฝนธรรมชาติ จะเปนสาเหตุนําไปสูก ารบาดเจ็บได การจัดวาง
สิ่งของเกะกะกีดขวางเสนทางการยกเคลื่อนยาย
หรือการที่พนักงานไมสามารถมองเห็นเสนทางการยก
เคลื่อนยายไดสะดวกจะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นลม สะดุดหรือเดินชนสิ่งของได
ปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน อาจแกไขไดดังนี้
เพื่อใหพนักงานทราบวา
iสั่งซื้อสินคาที่มีฉลากติดบอกน้ําหนักและชนิดของสิ่งของที่บรรจุ
จะตองยกเคลือ่ นยายอะไรบาง มีน้ําหนักเทาไร ทําใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ยกเคลื่อนยายสิ่งของนั้น
เพื่อใหพนักงานสามารถ
iแนใจวามีการจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือชวยในการยกเคลื่อนยาย
เลือกใชวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
iถาหากการจัดวางผังและสภาพของสถานที่เอื้ออํานวยใหกระทําไดใหสั่งซื้อสินคาที่บรรจุอยูใน
ภาชนะหีบหอขนาดใหญ และยกเคลื่อนยายดวยอุปกรณเครื่องกล ในทางกลับกัน อาจสั่งซื้อ
สินคาที่บรรจุอยูในภาชนะหีบหอขนาดเล็ก แทนการสั่งซื้อสินคาที่บรรจุอยูในภาชนะหีบหอที่
มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก เพื่อใหสินคาสามารถยกเคลื่อนยายไดงา ยขึ้น
ผูผลิตสินคาและผูสงสินคาควรมีทางเลือกในการสั่งซื้อสิตคาเพื่อบรรจุในภาชนะหีบหอและการ
นําสงสินคา ใหมีการพิจารณาปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย สอบถาม
ความเปนไปไดเพื่อใหไดมกี ารระบุชนิดและน้ําหนักของสินคาที่สั่งซื้อ สิ่งสําคัญคือตองใหพนักงานสามารถยก
เคลื่อนยายไดอยางสะดวกปลอดภัยในการยกเคลื่อนยายสิ่งของแตละชิ้น

ภาพที่ 18 : การทราบน้ําหนักและชนิดของสิ่งบรรจุ จะชวยใหพนักงานเล็งเห็นถึงความเสี่ยง
ตอการยกเคลื่อนยายสิ่งของนั้น ๆ

ภาพที่ 19 : ถุงแปงทําขนมสําหรับรานทําขนมที่มีขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม
หากลดขนาดบรรจุใหเล็กลงเปนถุงละ 12.5 กิโลกรัม
จะทําใหสามารถยกขึ้น-ลง และยกเคลื่อนยายไดสะดวกงายขึ้น

(3) การขจัดการยกเคลื่อนยายสองตอ
การยกเคลื่อนยายสินคาสองตอ บางครัง้ เปนสิ่งที่ไมจาํ เปนและอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
จากการยก จึงควรมีการวิเคราะหการทํางาน สถานที่ทํางาน และการจัดวางผังทีท่ ํางานดวยความระมัดระวัง
ควรขจัดการยืนทํางานเปนเวลานาน ๆ เชน ควรจัดสถานที่ใหมีเนื้อที่วางสําหรับจัดวางสินคาไวที่ดานหลังของ
บริเวณทีจ่ ัดเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเคลื่อนยายสองตอ ควรจัดวางสินคาไวอยางเปนระเบียบ การพิจารณาถึงเนือ้
ที่วางที่มีอยู และความรวดเร็วที่จะสามารถขายสินคาออกไปได จะชวยขจัดการยกเคลื่อนยายสองตอได
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 20 ก: สินคาจะถูกเคลื่อนยายสองตอระหวางทาขนสง สถานที่จัดเก็บ และสถานที่จัดวาง
ขายสินคาโดยใชรถเข็นบรรทุก

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 20 ข: ใชแพลเลตรองเพื่อใหสินคาถูกเคลื่อนยายโดยตรงจากทาขนสงไปยังสถานที่จัดวาง
ขายสินคา ควรสั่งซื้อสินดวยความรอบคอบ จัดตารางการสั่งสินคาใหไดสมดุลเมื่อสินคาขายเกือบหมด
จะชวยขจัดการเก็บกองสินคาไวเปนจํานวนมากเกินความจําเปน

(4) การขจัดการยกเคลื่อนยายหลายเที่ยว
ขจัดการยกเคลื่อนยายหลายเที่ยว
อาจกระทําไดโดยการใสสิ่งของไวในกลองที่ตัดปลาย
ดานบนออกแลววางกลองดังกลาวไวบนชัน้ วางของ แทนที่จะตองยกสิ่งของไปจัดวางบนชั้นที่ละชั้น เพื่อความ
สะดวกควรสั่งสินคาใสกลองที่มีขนาดพอเหมาะกับชัน้ วางของ และกลองดังกลาวไมควรมีน้ําหนักมาก
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 21 ก: สินคาแตละชิ้นจําถูกนําไปวางบนชั้นวางของ
ที่ละชิ้น

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 22 ก: พนักงานตองกมตัวและเอื้อมแขน บอยครั้ง
เพื่อจัดวางและตักอาหารจากถาดในตู ซึ่งตองมีการจัดวาง
อาหารใหมและยกยายอาหารออก เพื่อทําความสะอาด
ตูบอยครั้ง

ภาพที่ 21 ข : กลองบรรจุสินคาจะถูกตัดปลายดานบน
ออกและสามารถถูกยกเคลื่อนยายไปวางบนชั้นวางของได
โดยตรง
วิธีการนี้ไมเหมาะสมสําหรับชั้นวางของที่สูง
เนื่องจากเกิดความเสี่ยงตออันตรายในการยกเอียงขึ้นไป
วางบนชั้นวางของ
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 22 ข : อาหารถูกจัดวางไวในถาดพลาสติกที่มีน้ํา
หนักเบา ซึ่งสามารถเลื่อนเขา-ออกประตูไดงาย พนักงาน
ไมจําเปนตองกมหรือเอื้อมเพื่อจัดวางหรือตักอาหารซึ่ง
สามารถทําไดสะดวกงายดายและไมจําเปนตองทําความ
สะอาดตูบอยครั้ง

(5) ลดการออกแรงยก
ในรานขายอาหารที่มีลูกคามาก บอยครั้งที่พนักงานตองยกแขนขึน้ สูงเกินระดับหัวไหล เพื่อเติม
เครื่องดื่มในเครื่องทําน้ําเย็น ขอเสนอแนะ 2 วิธี ตอไปนีจ้ ะเปนการขจัดการยกแขนขึน้ สูงเกินระดับหัวไหล ซึ่ง
จะเปนการ ชวยลดความเมื่อยลาที่เกิดขึ้นได
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 23 ก: พนักงานตองยกภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
ขนาดบรรจุ 4 ลิตร เทเติมลงในเครื่อง

ภาพที่ 23 ข : พนักงานยื่นบนที่รองเหยียบเพื่อเติมเครื่องดื่ม
ลงในเครื่องไดสะดวกงายดายขึ้น ขณะเติมเครื่องดื่ม ควร
ยืนใหใกลเครื่องใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 23 ค: ใหน้ําผลไมไหลเขาสูเครื่อง โดยใชเครื่องปม พื้นที่ปฏิบัติงาน
ที่มีความสูงแตกตางกัน ทําใหพนักงานตองยกสิ่งของตางระดับ และการบิด
เอี้ยวตัวโดยไมจําเปน

พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความสูงแตกตางกัน ทําใหพนักงานตองมีการยกสิง่ ของตางระดับ และมีการบิดเอี้ยว
ตัวโดยไมจําเปน
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 24 ก: ในกรณีที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีความสูง แตกตาง
กัน ทําใหพนักงานตองยกสิ่งของจากระดับ ความสูงหนึ่งไป
ยังอีกระดับความสูงหนึ่ง

ภาพที่ 24 ข : หากรถเข็นและโตะปฏิบัติงาน มีระดับความ
สูงเทากันพนักงานก็สามารถออกแรงเลื่อนกลองจากรถเข็น
มายังโตะปฏิบัติงานไดโดยไมตองออกแรงยก ดังนั้นจึง
ควรสามารถปรับระดับความสูงของรถเข็นขึ้นลงได

(6) ลดการออกแรงผลัก
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 25 ก: การที่ตองออกแรงมากดวยอิริยาบถทาทางที่ไมถูกตอง ฝนธรรมชาติ เพื่อเก็บเคลื่อนยายรถเข็น
จํานวนมากในคราวเดียวกัน จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการปวดหลัง และความเหนื่อยลา การที่ซอน
รถเข็นหลาย ๆ อาจทําใหดึงแยกออกจากกันไดยาก เปนสาเหตุทําใหรถเข็นชํารุดเสียหาย นอกจากนั้น ยัง
เปนการยากในการควบคุมทิศทาง ในขณะเข็นเคลื่อนยายอาจชนลูกคาทําใหไดรับบาดเจ็บหรือชนรถลูกคา
ทําใหไดรับความเสียหาย

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 25 ข: ควรจํากัดจํานวนรถเข็นที่ตองเก็บเคลื่อนยายในแตละครั้ง การเคลื่อนยายรถเข็นจํานวนไมมาก พนักงาน
จะออกแรงผลักดันนอยลง และการควบคุมทิศทางก็ทําไดงายขึ้น นายจาง และพนักงานควรไดมีการปรึกษาหารือ
รวมกันเพื่อกําหนดจํานวนรถเข็นที่พนักงานจะเก็บเคลื่อนยายไดมากที่สุดในแตละครื้ง ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสภาพของ
สถานที่ทํางานแตละแหง เชนสภาพพื้นที่ ทางลาดเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถของพนักงานแตละคน เปนตน
พนักงานทุกคนควรไดรับแนะนําที่สามารถเขาใจไดเปนอยางดีเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บเคลื่อนยายภายใตสภาพตาง ๆ
ในบางกรณีอาจใหพนักงานอีกคนมาชวยก็ได

ภาพที่ 25 ค: ในบางประเทศมีการใชระบบใหมีการมัดจํารถเข็น เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคานํารถเข็นมาสงคืน

ภาพที่ 25 ง : ในบางประเทศมีการใชรถพวงบรรทุกรถเข็นไปยังจะที่ตองการ ซึ่งตองมีการ
กําหนดจํานวนรถเข็นที่จะบรรทุกในแตละเที่ยว

ในกรณีที่พนักงานตองจัดเก็บเคลื่อนยายรถเข็นจากบริเวณลานจอดรถ พนักงานจะตองเพิ่มคววมระมีด
ระวังเปนพิเศษในการเข็นผานถนนที่มีรถแลนไปมา ในขณะฝนตกหรือในเวลากลางคืน พนักงานควรใสเสื้อกัน
ฝนซึ่งควรเปนพลาสติกสีเหลือง สม หรือ สีแสด และมีหมวกคลุมกันฝนในขณะที่ตอ งออกไปจัดเก็บเคลื่อนยาย
รถเข็น หากเปนชวงกลางคืน ควรใสเสื้อสีสะทอนแสง เพื่อใหสามารถมองเห็นตัวพนักงานกลางสายฝนหรือใน
ที่มืดได

7.2 การออกแบบงานใหม – รูปแบบการทํางาน
(1) การจัดใหมีความหลากหลายของงาน
ควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนและเพิ่มความหลากหลายของงานที่จะตองปฏิบัติใหมากขึน้ ตลอดกะการ
ทํางานเพื่อใหพนักงานแตละคนสามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่ และลดการเคลื่อนยายวัสดุดว ยมือ ความ
หลากหลายของงานจะชวยปองกันความเครียดและความเหนื่อยลาเนื่องจากมีการเปลีย่ นงานทีจ่ ะตองปฏิบัติการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนและการเพิ่มความหลากหลายของงาน จะทําใหพนักงานมีความชํานาญสามารถปฏิบัติงาน
ไดหลายหนาที่
งานที่ปฏิบัติ ควรประกอบดวยหลายอิริยาบถ เชน นั่ง ยืน และเดินสลับกันไป ควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมการทํางานตาง ๆ ที่พนักงานตองปฏิบัติ

ภาพที่ 26 ก: พนักงานแตละคนจะปฏิบัติงาน ในหนาที่เดียว
ซ้ําซากตลอดทั้งกะ

ภาพที่ 26 ข: พนักงานแตละคนจะปฏิบัติงานในแตละหนาที่ประมาณ
2-3 ชั่วโมง ในแตละกะการทํางาน เชนทําหนาที่ตรวจเช็คสินคา
ลูกคาจายเงิน และดูแลตนไม ดอกไมเปนตน

(2) การจัดพนักงานใหมีจํานวนมากพอ
ควรจัดพนักงานใหมีมากพอในชั่วโมงที่มลี ูกคามาก และจัดเวลาเพื่อใหพนักงานไดรับประทาน
อาหารและพักระหวางกะ ซึ่งควรจะจัดหาพนักงามาชวยเสริมในชวงเทศการที่มีคนมาซื้อสินคามาก เชน ปใหม
ตรุษจีน เปนตน
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 27 ก: การที่มีลูกคามายืนเขาคิวเปนแถวยาวที่จุดจายเงิน จะเปนการเพิ่มความเครียดให พนักงานลูกคาบางคน
อาจบนและแสดงความไมพอใจ จะเปนการเพิ่มความเครียดใหกับพนักงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเหนื่อยลา
และความผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นได

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 27 ข: การเพิ่มจํานวนพนักงานใหมีมากพอ จะเปนการลดความเสี่ยงตอการเหนื่อยลา และความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มผลผลิต และความพึงพอใจของลูกคา

7.3 การออกแบบงานใหม-ลดการเอื้อม บิดเอี้ยวตัว และการกมโนมตัว
(1) การจัดใหมีเนื้อที่วางมากพอในการเคลื่อนไหว
สถานที่ทํางานที่มีเนื้อที่จํากัด จะทําใหพนักงานเกิดความยากลําบากในการยกยายสินคา หรือใช
อุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย ซึ่งเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เนื่องจากพนักงานตองทํางานดวย
อิริยาบถทาทางการทํางานทีไ่ มถูกตอง หรือตองยกเคลื่อนยายสินคาในระยะทางทีไ่ กลเกินไป
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 28 ก:
พนักงานตองกมและบิดเอี้ยวตัว หรือคลาน
เขาไปหยิบสินคาในชั้นวางของที่มีเนื้อที่วางไมมากพอสําหรับ
สวนของศรีษะ ในกรณีที่สินคาถูกวางไวบนชั้นที่อยูสวนในสุด
ของแพลเล

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 29 ก : ทางเดินในบริเวณที่จัดเก็บสินคามีความกวาง
ไมมากพอที่จะเคลื่อนยายสินคาไดโดยงาย

ภาพที่ 28 ข: เปนการวางจัดเก็บสินคาไวในสถานที่ ซึ่งมี
เนื้อที่วางมากพอสําหรับสินคาหยิบไดงาย โดยการวางแพล
เลตบนที่รองรับที่หมุนหันได เพื่อใหสินคานแพลเลตหมุน
เขามาใกลตัวพนักงานและอาจใชรถยกชวยในการยก
เคลื่อนยายไปทั้งแพลเลตไดดวย

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 29 ข : ทางเดินในบริเวณที่จัดเก็บสินคาควรมี ความ
กวางมากพอในการที่จะเคลื่อนยายสินคาไดอยางปลอดภัย
และสามารถใชบันได และรถเข็นเขาไปได

(2) การจัดใหมีการออกแบบอุปกรณและสถานที่ทํางาน
รถเข็นและอุปกรณตาง ๆ ควรไดรับการออกแบบ เพือ่ ใหพนักงานสามารถทํางานไดดว ยอิรยิ าบถ
ทาทางที่ถูกตอง และดวยวิธีการทํางานที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่ทําใหพนักงานตองกมตัวหรือบิดเอี้ยว
ตัวบอย ๆ หรือเปนเวลานานควรออกแบบเครื่องมือใหเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและสถานที่ที่จะใชงานกอน
ซื้อเครื่องมือใหมมาใชควรไดมีการทดสอบและประเมินการใชงานกอน ควรกําหนดใหมีพนักงานที่ทําหนาที่
ดูแลทําความสะอาด และบํารุงรักษาอุปกรณเหลานัน้ ดวย
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 30 ก: พนักงานไมสามารถมองเห็นทางขางหนา ไดชัดใน
ขณะเข็นรถเข็นหากดึงรถเข็นถอยหลังพนักงานจะตอง บิดเอี้ยวตัว
และคอ เพื่อคอยดูวาไมมีสิ่งใดกีดขวางทาง

ภาพที่ 30 ข: รถเข็นที่มีการออกแบบที่จับเปน
อยางดีพนักงานสามารถผลักดันรถเข็นไปขาง
หนาไดชัด ควรใหตะแกรงดานขางสามารถถอด
ออกได เพื่อให หยิบสินคาไดงาย รถเข็นสําหรับ
งานบางประเภท อาจออกแบบใหสามารถปรับ
ระดับความสูงของพื้นรถเข็นใหขึ้นลงได เพื่อที่
พนักงานจะไดไมตองกมตัวลงไปหยิบสินคา

(3) การออกแบบเครื่องมือและบริเวณที่ปฏิบัตงิ าน-กลอง ภาชนะบรรจุและแพลเลต

ภาพที่ 31 : การใชกลอง ลัง หรือภาชนะบรรจุที่มีที่จับ หรือหูจับ
จะทําใหจับถือไดอยางมั่นใจ และละความจําเปน ในการกมตัวไป
หยิบสิ่งของขึ้นมาทีละชิ้น กลองพลาสติก จะมีน้ําหนักเบาจึงเปน
การลดน้ําหนักที่ตองยกขึ้น

ภาพที่ 32 : แพลเลตที่ออกแบบใหสามารถใชงาของรถยก
เสียบเขาไปไดทุกทิศทาง จึงเปนแบบที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกสบาย สําหรับสถานที่จัดเก็บที่มีพื้นที่จํากัด
หรือบน รถบรรทุก

(4) การออกแบบหนวยที่ทํางาน
การที่ตองปฏิบัติงานในหนวยที่ทํางานที่ออกแบบไมดี จะเปนการเพิม่ ความเสี่ยงตอความเหนื่อยลา
ปวดเมื่อย และบาดเจ็บเรื้อรังได

ภาพที่ 33 ก: พนักงานตองยกถุงขึ้นเพื่อสงใหกับลูกคา
แตละคน

ภาพที่ 33 ข: การออกแบบเพื่อใหพนักงานเพียงแตเลื่อนถุงไปวาง
บนโตะใหลูกคา โดยไมตองยกถุงขึ้น ควรออกแบบใหที่จัดวางถุงมี
ระดับความสูงที่เหมาะสม เพื่อใหพนักงานสะดวกสบายในการหยิบ
ของใสถุงโดยไมตองกมตัว

กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 34 ก : การที่พนักงานตองเหยียบคันบังคับเปน
เวลานาน จะเปนสาเหตุกอใหเกิดความเหนื่อยลาและ
ปวดหลัง ขาและเทานอกจากนี้พนักงานยังตองบิดเอี้ยว
ตัว ในขณะที่หยิบของใสถุงเนื่องจากขอจํากัดของอิริยาบถ

ภาพที่ 34 ข : สายพานที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติไดดวยลําแสง
สายพานจะหยุดเมื่อสินคาเคลื่อนมาปดบังลําแสงดังกลาว ซึ่งอยูติด
กับเครื่องอานราคาสินคา พนักงานสามารถเลือกอิริยาบถทาทางการ
การทํางานที่รูสึกสะดวกสบายที่สุด
โดยไมมีขอจํากัดในการ
เคลื่อนไหว

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 35 ก: ในรานขายอาหาร มักมีการตั้งแสดงอาหารใน
ตูโชวทีมีความลึก ทําใหพนักงานตองเอื้อมแขน และกมตัว
บอยครั้ง เพื่อหยิบตักอาหารและทําความสะอาดตูโชว

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 35 ข : ตูโชวอาหารที่ออกแบบเปนลิ้นชักที่เลื่อนเขาออก ไดจะเปนแบบที่พนักงานสามารถหยิบตักอาหาร หรือ
ทําความสะอาดตูโชวไดงาย

ภาพที่ 35 ค : การออกแบบตูโชวที่ตัวตูและชั้นวาง ซึ่งทํา
ดวยกระจก ชองเปดจะเปนชนิดบานเลื่อนหรือบาน เปดก็
ได ภายในตูโชวจะแบงเปนชั้น ๆ สําหรับวางอาหาร เปน
แบบที่พนักงานสามารถหยิบตักอาหารหรือทําความ
สะอาดตูโชวไดงาย

7.4 การออกแบบงานใหม - การจัดวางผังสถานที่ทํางาน
(1) การจัดใหมีเนื้อที่สําหรับการเคลื่อนไหว
ในการออกแบบสถานที่จัดแสดงสินคา ตองแนใจวาพนักงานสามารถเขาไปจัดวาง ตรวจสอบ ดูแล
และบํารุงรักษาไดงาย
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 36 ก: การจัดวางสินคาอยางแนนขนัด จะไมสะดวก
ตอการเขาไปจัดวางและหยิบสินคาขาย อีกทั้งยังลูกคาก็เลือก
ซื้อสินคาไดยาก

ภาพที่ 36 ข: การจัดวางสินคาที่เหมาะสมไมแนนขนิดเกิน
ไป ใหสินคาที่จัดวางมีจํานวนมากพอที่จะขายใหลูกคา
สวนที่เหลือก็เก็บไวในหองเก็บของ

(2) การจัดใหมีความสูงที่เหมาะสม
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 37 ก : พนังกานตองยื่นแขนขึ้นสูงเหนือระดับไหล
บอยครั้งเพื่อวางสินคาลงบนเครื่องชั่งและตองเงยหนาดู
ตัวเลขน้ําหนักของสินคา หลังจากนั้นก็จะเอื้อมไปหยิบ
สินคาสงใหลูกคา

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 38 ก : ในการติดราคาสินคาที่วางบนพื้น พนักงาน
ตองคุกเขายอง ๆ และกมตัว ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขา หลัง และ
คอปวดเมื่อยได

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 37 ข: ควรจัดวางเครื่องชั่งไวบนโตะ ที่พนักงาน
สามารถหยิบสินคาไปวางชั่ง และดูตัวเลขน้ําหนักของสินคา
ไดอยางสะดวกสบาย และควรใหมีชองหางระหวางตูโชว
เพื่อใหพนักงานสามารถหยิบสินคาสงใหลูกคาไดงาย

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 38 ข: โตะเข็นสําหรับวางสินคาที่ไดมีการออกแบบ
ใหมีความสูงเหมาะสมในการติดราคาสินคา พรอมที่วาง
รายการสินคาที่ลาดเอียง ควรจัดวางไวใหอยูในระดับความ
สูงที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถอานรายการสินคาไดสะดวก

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 38 ค : อุปกรณที่มีอยูสามารถนํามาดัดแปลงใช
ประโยชนไดดวยคาใชจายนอย เชน นําถาดไมมาตัด
ใหมีขนาดพอดีกับรถเข็นสินคา ซึ่งสามารถใชเปน
พื้นหนางานที่เคลื่อนยายได เพื่อใชในการติดราคา
สินคา คัดแยก จัดและเคลื่อนยายสินคา

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 38 ง : รางเลื่อนสินคาเพื่อใชในการแยกชนิด และ
ติดราคาสินคา ควรใหรางเลื่อนมีระดับความสูงที่เหมาะสม
ที่จะปฏิบัติงานไดอยางสะดวกสบาย แ ละสามารถใชวิธี
ผลักดันสินคาใหเคลื่อนที่ไปแทนการยกเคลื่อนยาย

ควรใชเกาอี้ มานั่งเตี้ย ๆ และยกพืน้ เพื่อชวยใหพนักงานไมตองนั่งยอง ๆ หรือกมหลัง และบิดเอี้ยวตัว
เมื่อตองทํางานในระดับต่ํา ๆ
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 39 ก : การนั่งยอง ๆกมหลัง เพื่อจัดวางสินคาบนชั้น
ที่มีระดับต่ํา อาจกอใหเกิดความเมื่อยลาได

ภาพที่ 39 ข: การนั่งบนมานั่งเตี้ย ๆ ทําใหพนักงานไมตอง
กมและบิดเอี้ยวตัว

(3) การปฏิบตั ิงานในระดับความสูงที่เหมาะสม
กอนปรับปรุง

ภาพที่ 40 ก : ไมควรใชลังเครื่องดื่ม หรืออยางอื่นที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันเปนที่รองเหยียบ เพื่อปนขึ้นไปหยิบ
หรือจัดสินคา เพราะอาจพลัดตกหลบนลงมาและไดรับ
บาดเจ็บได

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 40 ข : ใชที่รองเหยียบที่มั่นคงแข็งแรง พื้นรอง
เหยียบไมลื่น และมีความสูงที่เหมาะสมในการหยิบและ
จัดสินคาไดงาย

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 40 ค : อาจใชบันได หรือยกพื้นชวยในการหยิบของที่วางอยูบนชั้นในระดับสูง ๆ
เพื่อใหพนักงานไมตองเอื้อมแขนสูง และยืนแอนหลังในการหยิบจับสินคา

(4) การจัดเก็บในระดับความสูงระดับเอว
การจับถือและเคลื่อนยายสิ่งของ
ถาเปนไปไดควรใหอยูใ นระดับความสูงระหวางกลางตนขาและ
หัวไหล สินคาที่มีน้ําหนักมากและอาจลมคว่ํางาย ควรจัดวางไวบนชัน้ วางของที่มีความสูงระดับเอง สวนสินคา
ที่เบาและไมคอ ยไดถูกเคลื่อนยายบอย ควรจัดวางไวบนชั้นสูงกวาหรือต่ํากวาระดับเอว
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 41 ก: พนักงานตองเอื้อมแขนสูง และยืนแอนหลัง
เพื่อจัดวางสิ่งของบนชั้นที่อยูในระดับสูง

ภาพที่ 41 ข : พนักงานตองนั่งยอง ๆ เพื่อจัดวาง
สิ่งของบนชั้นที่อยูในระดับต่ํา

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 41 ค : การออกแบบชั้นวางของเพื่อจัดวางวัสดุที่มี่น้ําหนักมาก ใหอยูในระดับความสูงระหวางกลางตนขาและ
หัวไหล การจัดวางสินคาไวบนชั้นที่อยูสูง จะทําใหไมสะดวกที่พนักงานจะจัดวา และลูกคาจะหยิบซื้อ

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 42 ก : สิ่งของที่มีขนาดใหญและยากตอการยกยาย
เชน รถจักรยาน หากจัดวางไวบนชั้นที่อยูสูง จะยากลําบาก
ในการนําลงมา

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 42 ข : สินคาที่อาจลมคว่ําไดงาย ควรจัดวางใหงาย
ตอการหยิบจับ ในกรณีขางตน จักรยานรุนทีเปนที่นิยม
ควรจัดวางไวบนพื้นหรือราวกั้นเตี้ย ๆ เพื่อใหงายและ
สะดวกในการยกเคลื่อนยาย หรือยกกลับคืนที่

7.5 การใชอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยาย
หากงานที่ปฏิบัติไดถูกประเมินวามีความเสี่ยงตออันตราย และไมสามารถออกแบบเพื่อปรับปรุงแกไขได
การใชอุปกรณในการยกและเคลื่อนยายอาจชวยลดความเสี่ยงตออันตรายได อุปกรณดังกลาวอาจไดแก รถเข็น
งาย ๆ ไปจนถึงอุปกรณที่มีราคาแพง เชน รถยก สายพานลําเลียง ยกพื้นปรับระดับได และรอก เปนตน การใช
อุปกรณเหลานี้จะชวยใหพนักงานปฏิบัตงิ านไดงายขึ้น
เมื่อมีการสั่งอุปกรณใหมเขามา สิ่งสําคัญสําหรับนายจางคือการไดมีการพูดคุยหารือรวมกันกับพนักงาน
ผูที่จะใชอุปกรณดังกลาว นอกจากนี้สิ่งที่มีความสําคัญเชนกันก็คือใหมีการทดลองใชอุปกรณเหลานั้น ดวย
วิธีการนี้จะทําใหสามารถซื้ออุปกรณที่มีความเหมาะสมมากที่สุดและคุม คา
การใชอุปกรณชวยยกและเคลื่อนยายก็อาจกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ดังกลาว
ควรจัดใหมกี ารฝกอบรมใหแกพนักงานเกีย่ วกับการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเหลานัน้ อยาง
เหมาะสม

(1) การใชรถเข็นสองลอ
มีรถเข็นสองลอใหเลือกซื้อไดมากมายในทองตลาด ซึ่งบางชนิดสามารถใชไดกับงานมากมายหลาย
ประเภท บางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อใหใชกับงานเฉพาะบางอยางเทานัน้
กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 43 ก : พนักงานตองยกถือกลอง ซึ่งบรรจุเครื่องแกว
ที่แตกงาย เพื่อไปยังสถานที่จัดเก็บ และจุดวางขายสินคา

ภาพที่ 43 ข : พนักงานใชรถเข็นสองลอจะชวยใหทํางาน
ไดงายขึ้น และลดแรงในการเคลื่อนยายกลองสินคา

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 44 ก : พนักงาน 2 คน ตองชวยกันยกถือกระถางตนไม
ทีละกระถางไปยังสถานที่เพาะชํา

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 44 ข : การใชรถเข็นเพื่อขนยายตนไมไปยังสถานที่ที่ตองการจะชวย
ประหยัดเวลา และทํางานไดดวยความสะดวกสบายมากขึ้น

(6) การใชแผนรองวางบนที่รองรับที่หมุนหันได อุปกรณชวยยก และสายพานลําเลียง
การใชแผนรองวางบนที่รองรับที่หมุนหันได จะชวยใหสามารถเขาถึงสินคาที่วางบนแผนรองได
งาย เนื่องจากแผนรองสามารถหมุนหันสินคาใหเขาใกลตัวพนักงานได จึงเปนการลดการที่จะตองเอื้อมสุดแขน
อุปกรณเครื่องชวยยก ไมวาจะเปนระบบไฟฟา หรือไฮดรอคลอลิกจะชวยยกระดับสินคาใหอยูใน
ระดับความสูงที่ทํางานไดดว ยความสะดวกสบาย
สายพานลําเลียงจะชวยลดความจําเปนในการยกถือสินคาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและยัง
สามารถชวยยกระดับความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงานใหมรี ะดับความสูงที่สามารถทํางานไดดว ยความสะดวกสบาย
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 45 ก : พนักงานตองเอื้อมสุดแขน เพื่อวาง หรือยก
สินคาบนแผนรองที่อยูริมขอบอีกดานหนึ่ง

ภาพที่ 45 ข : การใชแผนรองวางบนที่รองรับที่หมุนหันได
จะหมุนหันสินคาที่ริมของอีกดานหนึ่งใหเขามาใกลตัวพนักงาน
นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่วางสําหรับนิ้วเทา ซึ่งทําใหสินคาสามารถ
เขาใกลตัวพนักงานไดมากขึ้น จึงชวยลดความจําเปนในการ
เอื้อมสุดแขน

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 45 ค : ใชรถเข็นที่สามารถปรับระดับความสูงของ
พื้นที่ปฏิบัติงานไดดวยระบบไฮดรอลิก ทําใหการยกสินคา
ขึ้น-ลง ทําไดงายขึ้น

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 46 ก : พนักงานตองขนสงสินคาทีละชิ้นลงจาก
รถบรรทุก แลวสงใหพนักงานคนตอไป

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 45 ง : อุปกรณชวยยกระดับไฮดรอลิกหรือระบบ power
จะชวยลดแรงในการยกเคลื่อนยายสินคาที่หนัก 30 กิโลกรัมตอ
ถุง การใชอุปกรณที่สามารถปรับระดับความสูงไดนี้จะทําใหยก
เคลื่อนยายถุงเหลานี้จากแผนรองไดงายขึ้น

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 46 ข : ใชสายพานลําเลียงที่ปรับระดับความสูงได
ซึ่งจะทําใหเคลื่อนยายสินคาจากรถบรรทุกไปยังระดับ
พื้นที่ที่ตองการขนสินคาลงไดงายขึ้น

กอนปรับปรุง

ภาพที่ 46 ค : การขนสงสินคาลงจากรถบรรทุกจะทําไดงายขึ้น
ดวยการใชทาเทียบรถ และตะเฆ เพื่อยกแพลเลตที่รอบรับ
สินคาโดยใหพื้นรถและพื้นทาเทียบรถอยูในระดับเดียวกัน
ซึ่งจะตองมีความชันไมมากเกินไป

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 46 ง : รพบรรทุกคันนี้ไดรับการออกแบบใหสวน
ทายของรถสามารถปรับระดับความสูงไดดวยระบบ
ไฮดรอลิก ซึ่งจะทําใหยกสินคาลงจากรถบรรทุกไดงายขึ้น

8. การทบทวนและประเมินผล
ควรดําเนินการทบทวนและประเมินผล หลังจากที่ไดมกี ารดําเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้
ซึ่งอาจตองมีการประยุกตมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงเพือ่ ขจัดปญหาทีไ่ มไดคาดไว
ลวงหนา

