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บทคัดยอ
การทำงานในสำนักงาน มีลกั ษณะงานทีน่ ำไปสกู ารเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เนือ่ งจากมีทา ทางในการ
ทำงานในอิริยาบถเดิม เปนเวลานานหลายชั่วโมง การทำงานที่มีเคลื่อนไหวนอย และการจัดสภาพแวดลอม
การทำงานที่ไมเหมาะสม อาจทำใหพนักงานมีความเสี่ยงตออาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจาก
การทำงาน การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงในการทำงานที่เปนสาเหตุของ
การเกิดกลุมอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงานของพนักงานในสำนักงาน โดยถือเปน
การปองกันโรคระดับแรก ปจจุบนั การใชอปุ กรณเครือ่ งมือในสำนักงานเชน การทำงานกับคอมพิวเตอรดว ยทาทาง
ที่ไมเหมาะสมตามหลักการยศาสตร เปนการเพิ่มความเสี่ยงอีกดานหนึ่งตออาการผิดปกติทางระบบกระดูกและ
กลามเนือ้
บทความนี้นำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร ทาทางการทำงาน
ในสำนักงาน เครื่องมือการประเมินปจจัยเสี่ยงทางดานการยศาสตร ตัวอยางงานวิจัยที่ประยุกตใชเครื่องมือ
การประเมินปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตรในการทำงานในสำนักงาน และประโยชนในการปรับปรุงการยศาสตร
ของพนักงานในสำนักงาน เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำขอมูลนีไ้ ปใชในการดำเนินการประเมิน
ความเสีย่ งทางการยศาสตร และเลือกใชเครือ่ งมือเพือ่ การประเมินและออกแบบจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม ในการจัด
สภาพแวดลอมของสำนักงานใหปลอดภัย อันจะทำใหลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกระดูก
และกลามเนือ้ จากการทำงานของพนักงาน
คำสำคัญ: การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร การยศาสตร ทาทางการทำงาน สำนักงาน
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Ergonomic risk assessment of employee in the office
Wiphada Srijaroen1 *

ABSTRACT
Office work has the nature of work that leads to an impact on health. The static working posture
for many hours, physical inactivity, and an inappropriate working environment may put the employees at
risk of work-related musculoskeletal disorders. Ergonomic risk assessment is the measure of the risk
factors that may lead to musculoskeletal disorders in the employee's work environment, it is considered as
the primary disease prevention. Currently, the use of office equipment such as working with computers
with inappropriate ergonomic postures increased one of the risks of musculoskeletal disorders.
This article presents information related to ergonomic risk assessment, working posture in the
office, ergonomic risk assessment tools, the example of research that applies ergonomics risk assessment
tools for the office work, and the benefits of improving ergonomics in the office for the employees.
The safety officer can use this information in conducting an ergonomic risk assessment and selecting the
tools to assess and design the appropriate activity to achieve the safety environment in the office that will
be minimize the risk for work-related musculoskeletal disorders among employees.
Keywords: Ergonomic Risk Assessment, Ergonomic, Working posture, Office
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บทนำ
ปจจุบนั กลมุ วัยทำงาน ในชวงอายุ 15-60 ป เปนกลมุ
ที่ มี ค วามสำคั ญ ต อ การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยการ
จ า งงานในภาคเกษตรที่ มี แ นวโน ม ลดลง ในขณะที่
การจางงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการนั้น
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ยกตัวอยางอาชีพในภาคบริการ เชน
เจาหนาทีส่ ำนักงานทัว่ ไป มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต
ป พ.ศ. 2558-2562 จาก 446,131 คน เปน 461,638 คน
ในระยะเวลา 5 ป (Labour Market Research Division,
2018) สุขภาพกลุมวัยทำงานเปนสิ่งสำคัญที่สงผลให
การทำงานมีประสิทธิภาพดวยลักษณะหรือสภาพของ
งานสำนักงานสงผลใหจำนวนของการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยดวยอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อจากการทำงานสูงสุด 5 อันดับแรกของป
พ.ศ. 2556-2560 (Kongdee, 2020; Social Security
Office, Thailand e-Government, 2018) จากรายงาน
สถานการณโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดลอม ป พ.ศ. 2561 พบวาผปู ว ยทีม่ อี าการ
ผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน
เฉพาะรายที่เกี่ยวของกับภาวการณทำงาน จำนวน
114,578 ราย คิดเปนอัตราปวย 189.37 ตอประชากร
แสนราย ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ป พ.ศ. 2560 ทีพ่ บ ผปู ว ยทีม่ ี
อาการผิ ด ปกติ ท างระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ
เฉพาะรายที่เกี่ยวของกับภาวการณทำงาน จำนวน
100,743 ราย คิดเปนอัตราปวย 167.22 ตอประชากร
แสนราย (Department of Disease Control, 2019)
การทำงานสำนักงานทั่วไป จะมีลักษณะงานที่มี
ความเกีย่ วของกับการใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลัก
ในการทำงาน ทำใหมกี ารนัง่ ทำงานเปนระยะเวลานาน
ในท า ทางที่ ไ ม เ หมาะสม (Janwatanakul, 2015)
ส ง ผลให ผู ที่ ทำงานสำนั ก งานจะมี ค วามชุ ก ของการ
เกิดอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจาก
การทำงานสู ง กว า ผู ที่ ไ ม ไ ด ทำงานสำนั ก งานร อ ยละ
69.0 (Janwatanakul, 2015) บุคลากรสายสนับสนุน
ในโรงพยาบาลที่ทำงานกับคอมพิวเตอร พบมีอัตรา
ความชุก ในชวง 12 เดือนที่ผานมา มากที่สุดบริเวณ
คอและไหล รอยละ 16.7 รองลงมาคือ หลังสวนลาง

หลังสวนบน และขอมือ รอยละ 14.9 12.7 และ 8.9
ตามลำดับ (Jaibarn, Suthakorn, & Kaewthummanukul,
2013) บุคลากรในศูนยบริการขอมูลพบความชุกของ
อาการปวดคอ ไหล และหลัง ในรอบ 3 เดือนทีผ่ า นมา
(Poochada & Chaiklieng, 2015) การปวดระบบกลามเนือ้
ในบริเวณรางกายที่แตกตางกันเปนหนึ่งในสาเหตุของ
การขาดงาน ประกอบกับเกิดความเครียด ซึมเศรา หรือ
วิตกกังวล เนื่องจากภาวะความกดดันในการทำงาน
ปริมาณงานที่มากที่ตองสงใหทันกำหนด นอกจากนี้
อิรยิ าบถในการทำงานไมเหมาะสม นัง่ หลังคอม การทำงาน
หน า จอคอมพิ ว เตอร น านกว า 4 ชั่ ว โมงต อ วั น โดย
ไมเปลี่ยนอิริยาบถ (Noroozi, Hajibabaei, Saki, &
Memari, 2015; Health and Safety Executive, 2014;
Keawnual, Lohapoontagoon, & Pochana, 2017)
อาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจาก
การทำงานดังกลาวเกิดไดจากหลากหลายปจจัย เชน
ปจจัยดานบุคคล กลาวคือ เพศหญิงจะสามารถออกแรง
ไดเพียง รอยละ 70.0 ของเพศชายเทานั้น เนื่องจาก
เพศหญิงมีลักษณะกลามเนื้อที่เล็กกวาเมื่ออายุมากขึ้น
ความแข็งแรงของกลามเนือ้ ก็ลดลง รวมกับดัชนีมวลกาย
ที่มากกวา 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรทำใหกลามเนื้อ
หลังตองทำงานหนักอยูตลอดเวลา สงผลทำใหเกิด
การปวดหลังได (Sukhothai Thammathirat Open
University, 2012) ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก ประวัติ
การเจ็บปวย การออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ เปนตน
(Dawongsa, 2015) ปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม
ไดแก ชัว่ โมงการทำงานเฉลีย่ ตอวันทีม่ ากเกิน 8 ชัว่ โมง
ไมมเี วลาหยุดพักระหวางงานหรือการทำงานอยทู า เดิม
ติดตอกันนานเกิน 2 ชัว่ โมง ประกอบกับการมีภาระงานมาก
(Intensified workload) ทำให ร า งกายและจิ ต ใจ
ต อ งเคร ง เครี ย ดกั บ งานตลอดเวลา มี ผ ลทำให ก าร
ปวดหลังสวนลางมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น (Sukhothai
Thammathirat Open University, 2012)
นอกจากนี้ ปจจัยดานลักษณะการทำงาน ทำใหเกิด
พยาธิ ส ภาพที่ ตำแหน ง แตกต า งกั น ขึ้ น กั บ ลั ก ษณะ
ทาทางการทำงานและการเคลื่อนไหวลักษณะเดิมซ้ำๆ
การบิดเอีย้ วลำตัว การกมโคงตัว การกมเงย การหมุน
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ศีรษะและเอียงคอ รวมถึงนัง่ หรือยืนนานกวา 2 ชัว่ โมง
การทำงานอยทู า เดิมนานๆ (Static work posture) ทำให
เกิดความเสี่ยงตอสุขภาพการทำงานได รวมถึงการนั่ง
เหยียดหลังโดยไมมพี นักพิงเปนระยะเวลานานสงผลตอ
การลาของกลามเนื้อและนำไปสูอาการผิดปกติทาง
ระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงานเรื้อรังได
(Chaothaworn, Chanprasit, & Jongrungrotsakul,
2014; Jaibarn et al., 2013) ทัง้ นี้ การปองกันอาการ
ผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน
เรื้อรังตองคำนึงถึง 3 องคประกอบ ไดแก พนักงาน
สิง่ คุกคาม และสิง่ แวดลอม (Ekburanawat, Chino, &
Polbun, 2011) การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร
สำนักงาน เปนสิ่งสำคัญที่จะตองเปนคำนึงถึงทุกดาน
ของสถานการณการทำงาน เพื่อดำเนินการประเมิน
ความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม ตลอดกระบวนการประเมิ น
ความเสี่ยง (เชน ในการระบุ การประเมิน และการ
ควบคุมความเสี่ยง) จนสามารถชี้บงสาเหตุอันตราย
และนำไปใช ใ นการออกแบบวิ ธี ก ารป อ งกั น การเกิ ด
อาการผิ ด ปกติ ท างระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ จาก
การทำงานของพนั ก งานที่ ทำงานในสำนั ก งานได
(European Agency for Safety and Health at Work,
2007; Butmee, 2016)
บทความนี้ นำเสนอขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตร การทำงานในสำนักงาน
ทีน่ ำไปสอู าการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนือ้
จากการทำงานการดำเนิ น การภายใต ขั้ น ตอนการ
ประเมินความเสีย่ งจากการทำงาน โดยอาศัยเครือ่ งมือ
ในการประเมินปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร เพื่อนำไป
พิจารณาปจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ และปรับปรุงการทำงาน
ของพนักงานในสำนักงาน
การประเมินความเสี่ยงทางกายรศาสตร
การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร คือ เปนการ
ประเมินหาสาเหตุของสิง่ คุกคามตางๆ เนนกระบวนการ
ชีบ้ ง อันตรายทางการยศาสตร เพือ่ นำไปสกู ารตัดสินใจ
ในการเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมในการปองกันอันตราย
ใหกบั พนักงานในลักษณะตางๆ เปนการรวบรวมขอมูล
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ใหครอบคลุมสิง่ ทีค่ กุ คามสุขภาพและความปลอดภัยตอ
พนักงาน โดยงานทีจ่ ะถูกประเมินความเสีย่ งจากทาทาง
การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก การยศาสตร ควรเป น งาน
ดังตอไปนี้ (1) เปนงานทีม่ ลี กู จางรองเรียนหรือมีรายงาน
ว า ทำให เ กิ ด อาการผิ ด ปกติ ที่ ร ะบบกล า มเนื้ อ และ
โครงสรางกระดูก (2) เปนงานทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นอิรยิ าบถ
ทาทางเดิมเปนเวลานาน (3) เปนงานทีป่ ฏิบตั ใิ นทานัง่
ทายืน หรือทากึง่ นัง่ -กึง่ ยืน โดยมีสถานีงานทีเ่ หมาะสม
และเปนมาตรฐาน (4) เปนงานทีไ่ มตอ งใชแรงกายมาก
ในการปฏิบัติงาน แตเปนงานที่ทำใหกลามเนื้อบริเวณ
คอ แขน หลัง และ/หรือขามีการหดตัวของกลามเนื้อ
แบบสถิต (Static Contraction) (5) เปนงานทีม่ อี ริ ยิ าบถ
ทาทาง และการเคลื่อนไหวที่ไมถนัดหรือฝนธรรมชาติ
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรมีประโยชน
ในการระบุตำแหนงและความรุนแรงของความเสี่ยงที่
เกิดจากทาทางการปฏิบตั งิ านนัน้ รวมถึงสามารถนำไป
สูการการออกแบบและสรางระบบงานใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานมากที่สุด (Meepradit, 2016; Health
and Safety Executive, 2015; Ergonomics Risk
Assessment Standards Team, 2021) โดยเครือ่ งมือ
ที่ใชในการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรในการ
ทำงาน ยกตัวอยางเชน
1. การประเมินสภาพการยกขนยายดวยแรงคน
โดยใชสมการการยกของของ NIOSH (The NIOSH
Lifting Equation)
2. การประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตรเกีย่ วกับ
ทาทางการทำงานแบบทั้งตัว Rapid Entire Body
Assessment (REBA)
3. การประเมิ น ท า ทางการทำงานที่ ใ ช ร า งกาย
สวนบนในการทำงาน Rapid Upper Limb Assessment
(RULA)
4. ประเมิ น ป จ จั ย เสี่ ย งทางการยศาสตร เช น
การทำงานกับงานคอมพิวเตอรในสำนักงาน Rapid
Office Strain Assessment (ROSA)
5. การประเมิ น อิ ริ ย าบถท า ทางการทำงานเมื่ อ
ออกแรงในการทำงาน OVAKO Working Posture
Analysis System (OWAS)
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การทำงานในสำนักงาน เปนงานที่จัดอยูในงานที่
จะมีการประเมินความเสีย่ งและมีทา ทางการปฏิบตั งิ าน
ในลักษณะสถิต (Static Working Posture) หมายถึง
ทาทางปฏิบัติงาน ที่อยูในทาทางเดิมเปนระยะเวลา
นานกวา 4 วินาที โดยทีไ่ มมกี ารเคลือ่ นไหวหรือมีการ
เคลื่อนไหวเล็กนอยของสวนตางๆ ของรางกาย หรือ
การทำงานของกลามเนื้อมีระดับไมเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลีย่ นแปลงเล็กนอย (Ergonomics Risk Assessment
Standards Team, 2021)
การทำงานในสำนักงาน
การทำงานในสำนักงาน หมายถึง ผูที่ทำงานใน
ลั ก ษณะดั ง นี้ เช น การรั บ โทรศั พ ท อ า นและจั ด ทำ
เอกสาร นำเสนองาน ปฏิสมั พันธกบั บุคคลตางๆ โดยใช
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการทำงาน ซึ่งอาจ
เปนผทู ปี่ ระกอบวิชาชีพตาง ๆ เสมียน พนักงานบริการ
เจาหนาที่ บุคลากรสายวิชาการ บุลากรสายสนับสนุน
เป น ต น (National Statistical Office, 2021;
Janwatanakul, 2015) ผปู ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับ
ลักษณะงานกับอุปกรณคอมพิวเตอรดวยทาทางการ
นั่งทำงานเปนสวนใหญมากกวาหรือเทากับ 7 ชั่วโมง
ต อ วั น ทำให ผู ที่ ทำงานด ว ยลั ก ษณะงานดั ง กล า ว
ประสบปญหาดานสุขภาพดวยอาการความผิดปกติ
ทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในอัตราที่สูงถึงรอยละ
63.00 (Tantipanjaporn, Yoonim, Tongmee, &
Keeratisiroj, 2019;Yoopat, 2018; Janwatanakul, 2015)
พบอาการบาดเจ็บสะสมนั้นเปนกลุมอาการปวดจาก
การทำงาน หรือ Office syndrome เปนกลมุ อาการปวด
จากการทำงานโดยใชคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานานๆ
เกิดขึน้ กับระบบกระดูก กลามเนือ้ เสนเอ็น กระดูกออน
และเสนประสาท แบบคอยเปนคอยไป อาการปวดที่
พบมาก ไดแก การปวดหลัง รองลงมาคือ การปวดคอ
ไหล และศีรษะ ตามลำดับ สวนอาการทางกายอืน่ ๆ ทีพ่ บ
ได แ ก Carpal Tunnel Syndrome และ Chronic
Tenosynovitis เปนตน สาเหตุเกิดจากรางกายมีการ
เคลือ่ นไหวทีน่ อ ยลง การอยใู นทาทางซ้ำเดิม การออกแรง
ซ้ำๆ การทำงานทามกลางแรงสั่นสะเทือน และการ
บิดขอมือมากจนเกินไป (Niu, 2010; Dawongsa, 2015)
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ทาทางการทำงานในสำนักงาน หมายถึง ลักษณะ
ของการทำงานปกติ ที่ ร า งกายมี ค วามมั่ น คงสมดุ ล
ซึง่ ทาทางการทำงานตามหลักการยศาสตรนนั้ สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ทาทางหลักๆ คือ 1) ทานัง่ ทำงาน
2) ทายืนทำงาน และ 3) ทานัง่ สลับยืนทำงาน โดยทาทาง
การทำงานทีเ่ หมาะสมนัน้ คือ ลำตัวตรง ใบหูอยใู นแนว
เหนือไหล แขนวางอยขู า งลำตัวในทาสบาย หรือไหลและ
ขอศอกอยใู นทาสบาย แนวแกนขอมือตรง ขาเหยียดตรง
เทาวางราบกับพื้น การจัดวางทาทางใหอยูในแนวตรง
มากทีส่ ดุ ซึง่ มีความสำคัญตอการออกแรงของกลามเนือ้
ประหยั ด พลั ง งานและลดการสู ญ เสี ย พลั ง งานโดย
ไมจำเปน ชวยใหรา งกายถายเทความรอนกับสิง่ แวดลอม
รวมถึงลดความตึงบริเวณคอและหลังทำใหการมองเห็น
ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ หากท า ทางการทำงานที่ ไ ม เ หมาะสม
(Awkward posture) คือ ทาทางการทำงานทีไ่ มอยใู น
ลักษณะสมดุลจะสงผลกระทบตอความเมื่อยลา ความ
ไมสะดวกสบาย ความเจ็บปวดบริเวณตาง ๆ ของรางกาย
นอกนั้นยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอทาทางการทำงาน
เชน การจัดวางผังของสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน คุณภาพของ
การออกแบบ เครือ่ งมือ วิธกี ารทำงาน สัดสวนของรางกาย
พนักงาน พฤติกรรมของพนักงาน (Taweepiriyajinda,
2015; Sukhothai Thammathirat Open University, 2012)
ทาทางการทำงานทีไ่ มเหมาะสม (Awkward posture)
เชน การบิด หรือการกมลำตัว เปนหนึ่งในปจจัยทาง
การยศาสตรในสำนักงาน รวมถึงการทำงานซ้ำซากและ
การยกของ เปนสาเหตุของอาการผิดปกติทางระบบ
กระดูกและกลามเนือ้ ในผทู ที่ ำงานสำนักงาน (Hodgins,
Fleming, & Griffiths, 2016)
ลักษณะทาทางการทำงานกับคอมพิวเตอรสำหรับ
งานสำนักงานพนักงานสวนใหญมที า ทางการนัง่ ทำงาน
อยูกับที่หนาจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานานกวา 4
วินาที โดยที่ไมมีการเคลื่อนไหวหรือมีการเคลื่อนไหว
เล็กนอยของสวนตางๆ ของรางกาย (Ergonomics
Risk Assessment Standards Team, 2021) คือ
นัง่ ใหศรี ษะตัง้ ตรงและแขนทอนบนผอนคลาย วางศอก
อยูใกลลำตัว แขนทอนลางและแขนทอนบนอยูในมุม
ทีพ่ อดี มือและขอมือควรอยใู นแนวตรงกับแขนทอนลาง
ตาอยู ใ นระดั บ ที่ สู ง กว า ขอบของจอภาพ เข า อยู ใ น
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ระดับเดียวกับสะโพก (Yoopat, 2018) พนักงานกับ
คอมพิวเตอรจะอยูประจำสถานีงาน (Work station)
สถานีงานคอมพิวเตอร ประกอบดวยเกาอี้ (สำหรับ
พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร) และโตะสำหรับวาง
อุปกรณคอมพิวเตอร (ไดแก แปนพิมพ เมาส แผนรอง
เมาส จอภาพ และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา) รวมทั้ง
อุปกรณเสริม ไดแก ลิน้ ชักวางแปนพิมพ ฐานวางเครือ่ ง
คอมพิ ว เตอร พ กพา แขนยึ ด จอภาพ และที่ พั ก เท า
โดยมีขนั้ ตอนในการนัง่ ปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งคอมพิวเตอร
ตั้งโตะตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
ตามหลักการยศาสตร (มปอ.301-2561) (Thailand
Institute of Occupational Safety and Health, 2019)
ดังนี้
1) นั่งศีรษะตั้งตรงหรือกมเล็กนอย ระดับสายตา
ในแนวราบควรอยูระดับเดียวกับขอบบนของจอภาพ
ไมหมุนคอไปทางซายหรือทางขวา
2) ระยะมองจอภาพควรอยรู ะหวาง 40-60 เซนติเมตร
(หรือประมาณ 1 ชวงแขน)
3) นั่งหลังตรงหรือเอนไปดานหลังเล็กนอย (ถามี
พนักพิงหลัง)
4) นัง่ ชิดพนักพิงหลัง (โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณ
หลังสวนลาง)
5) นัง่ ปฏิบตั งิ านโดยไมบดิ หรือเอียงตัวไปทางซาย
หรือทางขวา
6) หอยแขนทอนบนแนบชิดขางลาตัว ไมนงั่ ยกไหล
หรือกางแขนออกทางดานขาง
7) ไม ว างแขนบนที่ พั ก แขนขณะปฏิ บั ติ ง านกั บ
แปนพิมพหรือเมาส (ถาไมสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และ
ระยะชิด-หางจากลำตัวได)
8) แขนทอนลางอยใู นแนวราบ (ขนานกับพืน้ ) และ
ทามุมประมาณ 90 องศากับแขนทอนบน (มุมทีข่ อ ศอก)
9) มือและแขนทอนลางอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน
ไมงอขอมือทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
10) ไมวางฝามือ (หรือขอมือ) บนลิ้นชักวางแปน
พิมพ แปนพิมพ หรือทีพ่ กั ฝามือ ถาไมสามารถ รักษา
แนวเสนตรงที่ขอมือได
11) ขาทอนบนอยใู นแนวราบ (ขนานกับพืน้ ) และ
ทามุมประมาณ 90-110 องศากับลำตัว
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12) ขาทอนลางอยใู นแนวดิง่ (ตัง้ ฉากกับพืน้ ) และ
ทามุมประมาณ 90 องศากับขาทอนบน (มุมทีห่ วั เขา)
13) วางเทาทัง้ 2 ขางบนพืน้ หรือทีพ่ กั เทา ไมวางเทา
บนขาเกาอี้หรือเบาะนั่ง
หากมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรในการทำงาน
ไมเปนไปมาตรฐานของการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
ตามหลักการยศาสตรสงผลกระทบตอสวนตางๆ ของ
รางกาย เชน สวนของขอมือ แขนสวนลาง และแขน
สวนบนอยใู นตำแหนงทาทางการทำงานทีไ่ มเหมาะสม
มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 93.6 ร อ ยละ 83.7 และ
รอยละ 72.6 ตามลำดับ (Suriya, Rattnakool, & Sukkrajang,
2015) นอกจากตำแหนงในสวนของรยางคสว นบนแลว
ยั ง มี บ ริ เ วณคอและหลั ง ที่ พ บความชุ ก ของอาการ
ผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนือ้ อาจเนือ่ งมาจาก
การนั่ ง ทำงานโดย ก ม หน า มากกว า 20 องศาหรื อ
เงยหนา ยกแขน ไหล ในการทำงาน และนั่งโนมตัว
ไปขางหนา การนั่งทาเดิมโดยไมเปลี่ยนอิริยาบทนาน
เกิน 10 นาที และนัง่ ทำงานนานกวา 4 ชัว่ โมงตอวัน รวม
ถึงสถานีงานไมเหมาะสมเชน ความสูงของโตะ เกาอี้ และ
ตำแหน ง ของคี ย บ อร ด เมาส เป น ต น (Krusun &
Chaiklieng, 2013)
เมือ่ มีอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนือ้
จากการทำงานเป น ระยะเวลานานยั ง ส ง ผลต อ การ
ใชชีวิตประจำวัน เชน การออกกำลังกาย การยกของ
ไม ส ามารถออกกำลั ง กายและทำงานนอกบ า นได
(Kingkaew, 2016) ดังนั้น การปองกันอาการผิดปกติ
ทางระบบกระดูกและกลามเนือ้ จากการทำงานสำนักงาน
ควรมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทาทางการทำงาน และ
ปรับปรุงสถานีงานใหเหมาะสมกับสัดสวนของรางกาย
ซึ่งการวัดสัดสวนของรางกาย จะเปนประโยชนในการ
ออกแบบ หรื อ จั ด หาอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ที่ พ อดี แ ละ
เหมาะสม (Yoopat, 2018) อาการผิดปกติทางระบบ
กระดู ก และกล า มเนื้ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากการทำงาน
สำนั ก งานมาจากสภาวะแวดล อ มการทำงานที่ ไ ม
เหมาะสม การทำงานซ้ำซาก งานหนักเกินไป ทำให
ผู ที่ ทำงานในสำนั ก งานมี อ าการผิ ด ปกติ ท างระบบ
กระดูกและกลามเนื้อจากการทำงานแบบเฉียบพลัน
บริเวณ คือ เกิดอาการในชวง 7 วันทีผ่ า นมา บริเวณ
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หลังหลังสวนลาง รอยละ 58.5 คอ รอยละ 51.3 และ
หลังสวนบน รอยละ 50.3 และแบบเรือ้ รัง คือ มีอาการ
ในชวง 1 ปทผี่ า นมา บริเวณคอ รอยละ 51.1 หลังสวนบน
55.7 และหลังสวนลาง 53.1 (Keawnual et al., 2017) และ
บุคลากรทีป่ ฎิบตั งิ านกับคอมพิวเตอร มีความชุกมากทีส่ ดุ
บริเวณคอ รอยละ 83.4 (Phonharn, Ruengvoraboon,
Boonkaew, & Seewirat, 2014) บา/ไหล สะบักรอยละ
45.3 รองลงมาคือ บริเวณเอว/หลังสวนลาง และหลัง
สวนกลาง รอยละ 39.1และ 30.4 ตามลำดับ (Chuntum,
2015) อาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ
จากการทำงานมักเกิดอาการลา เนื่องจากกลามเนื้อ
มีของเสียสะสมเปนระยะเวลานานทำใหเกิดการ บาดเจ็บ
ประกอบกับรางกายมีการพักผอนนอย ทำใหกลามเนือ้
บริเวณนั้นมีเวลาฟนตัวไมเพียงพอจนกลามเนื้อเขาสู
ภาวะวิกฤตได นอกจากปจจัยดานการยศาสตรและ
ที่กลาวมาแลวยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกระทบใหเกิด
อาการผิดปกติดังกลาวได (Yoopat, 2018) ซึ่งการ
ทำงานในสำนักงาน พนักงานตองมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมในการทำงานตลอดระยะเวลาการทำงาน
ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก ดังนี้
(1) ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ เปนปจจัยทีม่ ผี ล
ต อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านโดยเฉพาะงาน
ที่ตองออกแรง เพศหญิงจะสามารถออกแรงไดเพียง
รอยละ 70.0 ของเพศชายเทานัน้ เมือ่ อายุ 30 ปขนึ้ ไป
ความแข็งแรงจะลดลงอยางตอเนื่องมีสรีรวิทยาของ
รางกาย เชน ความสูง ความอวน ทีไ่ มไดสดั สวนกับอุปกรณ
การทำงานตางๆ เปนตน (Sukhothai Thammathirat
Open University, 2012)
(2) ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก ประวัตกิ ารเจ็บปวย
การออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ เพราะมีการบาดเจ็บ
สะสมสงตอสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานได
(Dawongsa, 2015)
(3) ป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คม (Psychosocial
factor) พบวา พนักงานทีต่ อ งรับผิดชอบงานสูง บทบาท
ไมชดั เจน การกาวหนาในตำแหนงงานนอย สัมพันธภาพ
ระหว า งเพื่ อ นร ว มงาน ส ง ผลต อ ร า งกายและจิ ต ใจ
เกิดความรสู กึ กดดันจากสภาพการทำงานทีไ่ มเหมาะสม
เกิดความเบือ่ หนายกับงานทีม่ คี วามซ้ำซาก จำเจ และ
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เรงรีบแขงกับเวลา ดังนั้นการประเมินปญหาที่เกิดขึ้น
ไม ว า จะเป น ทางด า นการยศาสตร ห รื อ ด า นอื่ น ๆ
จะเป น การหาแนวทางการป อ งกั น อาการผิ ด ปกติ
ทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในผูที่ทำงานสำนักงาน
และทำใหพนักงานนัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ (Sukhothai
Thammathirat Open University, 2012; Alavi, Abbasi,
& Mehrdad, 2016; Laokiat, 2017)
(4) ปจจัยดานลักษณะการทำงาน พบวา ทาทาง
การทำงาน การนั่งเปนเวลานาน การออกแรงซ้ำๆ
การบิดเอี้ยวลำตัว ระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลา
การพั ก ที่ จำกั ด โต ะ เก า อี้ นั่ ง ทำงานไม ส ามารถปรั บ
ระดับได (Laokiat, 2017)
การทราบปจจัยทีเ่ กีย่ วของทำใหเกิดอาการผิดปกติ
ทางระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ จากการทำงานใน
พนักงานสำนักงานจะนำไปสกู ารประเมินความเสีย่ ง และ
ปรับปรุงดานการยศาสตรของพนักงานสำนักงานตอไป
ขั้นตอนและเครื่องมือการประเมินปจจัยเสี่ยงทาง
ดานการยศาสตรในสำนักงาน
การวัดและการประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร
ในสำนักงาน ทำใหทราบปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร
จากการทำงานที่ถูกตอง นำไปสูวิธีการควบคุมกอนที่
จะเกิดผลกระทบขึ้น (Butmee, 2016) การประเมิน
ความเสี่ยงการยศาสตรในสำนักงาน มีขั้นตอน ดังนี้
(Collier et al., 2019; Sukhothai Thammathirat Open
University, 2012; Meepradit, 2016)
1. การวางแผน (Plan) เชน เตรียมแผนการดำเนิน
งานการประเมิ น ความเสี่ ย งทางการยศาสตร ใ น
สำนักงานโดยวิเคราะหงานสำนักงานที่เสี่ยงตอการ
เกิ ด อาการผิ ด ปกติ ท างกระดู ก และกล า มเนื้ อ เช น
พนักงานทีท่ ำงานกับคอมพิวเตอร เปนตน
2. การสำรวจปญหา (Survey) โดยการตรวจสอบ
ขอมูลรายงานตาง ๆ ทีม่ อี ยู (Review any existing data)
เชน แบบประเมินอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อจากการทำงาน นอกจากนั้นยังมีสถิติการ
บาดเจ็บและการประสบอุบตั เิ หตุในการทำงาน คาใชจา ย
ในการรักษาพยาบาล การลา การหยุดงาน เปนตน
การทบทวนขอมูลเหลานี้ทำใหทราบและระบุปญหา
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และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อมุงเนนการประเมินทางการ
ยศาสตรและการปรับปรุงสภาพการทำงานนั้น
3. การรวบรวมขอมูลและวัตถุประสงคในการประเมิน
(Gather subjective and objective data) ขั้นตอนนี้
ผูประเมินควรมีวัตถุประสงคของรวบรวมขอมูลในการ
ประเมินทีช่ ดั เจนทัง้ จากพนักงานและสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยใหพนักงานนั้นมีสวนรวมในการตอบคำถามตางๆ
เพื่อเปนประโยชนในการคนหาและวิเคราะหปญหา
ทางการยศาสตรรวมกับขั้นตอนที่ 2
4. การเลือกเครื่องมือ (Choose your tools) คือ
เลือกเครือ่ งมือใหตรงตามวัตถุประสงคทตี อ งการวัด เชน
เครื่องมือประเมินประเมินปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร
สำนักงาน ดวยแบบประเมินการทำงานกับงานคอมพิวเตอร
ในสำนักงาน Rapid Office Strain (ROSA) รวมดวย
นอกจากนี้ยังมีการสังเกต (Observation) แบบสำรวจ
WISE Checklist แบบสำรวจ Ergonomics Checkpoint
และแบบสำรวจเพือ่ ปรับปรุงสภาพการทำงานตามมาตรฐาน
ISO/TS 2064-1 Ergonomic procedure for the
improvement of local muscular workloads (Part 1
Guidelines for reducing local muscular workloads)
5. การดำเนินการและประเมิน (Implement and
evaluation)ดำเนิ น การการประเมิ น ความเสี่ ย งทาง
การยศาสตรในสำนักงาน
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6. สรุปผล (Conclusion the result) สรุปผลการ
ประเมินคาคะแนนของแบบประเมินการทำงานกับงาน
คอมพิวเตอรในสำนักงาน Rapid Office Strain (ROSA)
ถาคะแนนสูงจำเปนตองมีกวี่ เิ คราะหสถานีงานเพิม่ เติม
เพื่อปรับปรุงและแนวทางที่จะลดปจจัยเสี่ยงนั้น
7. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเชนเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุง ดานสถานีงาน ดานกระบวน
การทำงาน และดานการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เปนตน
8. การติดตามผล (Follow up the result) เมื่อ
ดำเนินการแกปญหาตามแนวทางในการปรับปรุงแลว
ควรติดตามเปนระยะๆ เชน แบบสอบถามอาการผิดปกติ
ของระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ ต า งๆ ของร า งกาย
โดยเฉพาะสวนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้
ในระหว า งการแก ป ญ หาอาจเกิ ด อุ ป สรรคหรื อ เกิ ด
ปญหาใหมขึ้น รวมถึงขอเสนอแนะจากพนักงานที่จะ
ตองนำไปสกู ารประชุมหารือวิธกี ารทีจ่ ะแกปญ
 หาตอไป
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ป จ จั ย เสี่ ย งทางด า น
การยศาสตร (Ergonomic Risk Assessment Tools)
แบงออกเปน 3 กลมุ วิธี ไดแก วิธกี ารสังเกต (Observation method)เครื่ อ งวั ด มุ ม องศาการเคลื่ อ นไหว
แบบสากล (Universal goniometer) และวิธกี ารรายงาน
ดวยตนเอง (Self-reports) ทีส่ ามารถเลือกนำไปประยุกต
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทจี่ ะประเมินได ดังตาราง 1
(Sukhothai Thammathirat Open University, 2012;
Meepradit, 2016; Clarkson, 2013; Taweepiriyajinda,
2015)
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ตาราง 1 เครือ่ งมือการประเมินปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตร (Ergonomic Risk Assessment Tools)
เครือ่ งมือ

ผพู ฒ
ั นาเครือ่ งมือ

ป ค.ศ.,
ประเทศ

วัตถุประสงค

วิธกี ารประเมิน

วิธกี ารสังเกต (Observation method)
1.การประเมิน
Guangyan Li & Peter
ทางการยศาสตร
Buckle
แบบผสมผสาน
(Combined
Ergonomic Risk
Assessment)
เชน Quick Exposure
Checklist (QEC)
2.การประเมิน
Sue Hignett & Lynn
ความเสี่ยงทาง
McAtamney
การยศาสตร
เกี่ยวกับทาทาง
การทำงานแบบ
ทัง้ ตัว
Rapid Entire Body
Assessment (REBA)

1999 เพื่อประเมินความเสี่ยง
ประเทศ การทำงานระดับบุคคล
อังกฤษ และประเมินระดับของ
การสัมผัสปจจัยเสีย่ ง
ทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อจากการทำงาน
(WMSDS)

ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน คือ
1. เลือกงานที่จะทำการประเมิน
2. ประเมินและใหคะแนนการรับสัมผัส
ปจจัยเสี่ยงของรางกายแตละสวน
3. แปลผลคะแนน
4. จัดลำดับความสำคัญ

2000 เพือ่ ประเมินเกีย่ วกับ
ประเทศ ทาทางในการทำงาน
อังกฤษ ของรางกายแบบทั้งตัว

ประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. บันทึกทาทางการทรงตัวในขณะ
ทำงาน โดยแบงพิจารณารางกาย
ออกเปน 2 สวน คือ สวน A ประกอบดวย
คอ ลำตัว และขา สวน B ประกอบดวย
แขนทอนบน แขนทอนลาง และขอมือ
ทั้งขางซายและขวา
2. ประเมินคะแนนรวมของสวน A
และ B
3. นำคาคะแนนความรุนแรงของ
ปญหาของรางกายสวน A บวกกับแรง
หรือน้ำหนักทีถ่ ว งรางกายสวน A อยู
และคาคะแนนความรุนแรงของปญหา
ของรางกายสวน B มาบวกกับลักษณะ
ของการจับวัตถุของมือ
4. ประเมินคะแนนรวมทั้งหมด
5. นำคาคะแนนความรุนแรงรวม
แตละขางมารวมกับความรุนแรงของ
กิจกรรมทีท่ ำ
6. นำคาคะแนนความรุนแรงทั้งหมด
มาทำการประเมินความเสี่ยงของ
ลักษณะทาทางในการทำงาน
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ตาราง 1 เครือ่ งมือการประเมินปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตร (Ergonomic Risk Assessment Tools) (ตอ)
เครือ่ งมือ

ผพู ฒ
ั นาเครือ่ งมือ

ป ค.ศ.,
ประเทศ

3.การประเมินทาทาง
Lynn
1993
การทำงานที่ใช McAtamney & Esmond ประเทศ
รางกายสวนบนในการ Nigel Corlett
อังกฤษ
ทำงาน Rapid Upper
Limb Assessment
(RULA)
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วัตถุประสงค
เพื่อประเมินทาทาง
การทำงานกับลักษณะ
งานทีม่ คี วามเสีย่ งตอคอ
และรางกายสวนบน

วิธกี ารประเมิน
ประกอบดวย 16 ขัน้ ตอน
1. ประเมินความเสี่ยงสำหรับแขน
สวนบน (Upper Arm)
2. ประเมินความเสี่ยงแขนสวนลาง
(Lower Arm หรือ Forearm)
3. ประเมินความเสีย่ งของขอมือ (Wrist)
4. ประเมินความเสี่ยงของการบิด
ขอมือ (Wrist Twist)
5.ทำการสรุปคะแนนความเสี่ยงจาก
ขอที่ 1 ถึง 4 เพือ่ รวมคะแนนแขน
สวนบน แขนสวนลาง ขอมือ และ
การบิดขอมือ (สวน A)
6. ประเมินความเสี่ยงระดับของแรง
ทีใ่ ชงานกลามเนือ้ ระหวางการทำงาน
7. ประเมินความเสี่ยงภาระงานที่ทำ
8. ทำการรวมคะแนนสำหรับการออกแรง
และน้ำหนักทีย่ กดวยแขนกับคะแนน
ของรางกายสวน A
9. ประเมินความเสี่ยงของทาทางของ
ศีรษะและคอ
10. ประเมินความเสีย่ งของลำตัว (Trunk)
11. ประเมินความเสีย่ งของขาและเทา
ทีส่ มดุล
12.สรุปคะแนนทาทางของคอ ลำตัว
ขา และเทา (สวน B)
13.ประเมินความเสีย่ งของลักษณะ
ของการใชกลามเนือ้ ของรางกายสวน B
14.ประเมินความเสีย่ งของการออกแรง
หรือน้ำหนักทีย่ กดวยรางกายสวน B
15.สรุปรวมการวิเคราะห ศีรษะ คอ
ลำตัว ขา และเทา (สวน B)
16.สรุปผลระดับคะแนน C
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ตาราง 1 เครือ่ งมือการประเมินปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตร (Ergonomic Risk Assessment Tools) (ตอ)
เครือ่ งมือ

ผพู ฒ
ั นาเครือ่ งมือ

4.ประเมินปจจัยเสี่ยง Sonne, M., Villalta,
ทางการยศาสตร D. L., & Andrewsa,
เชน การทำงานกับ
D. M.
งานคอมพิวเตอร
ในสำนักงาน
Rapid Office Strain

5. การประเมิน
บริษทั Ovako oy
อิริยาบถทาทางการ
ทำงาน เมือ่ ออกแรง
ในการทำงาน OVAKO
Working Posture
Analysis System
(OWAS)

ป ค.ศ.,
ประเทศ
2012

วัตถุประสงค
เพือ่ ใชบง ชีป้ จ จัยเสีย่ ง
ของพนักงานที่ทำงาน
ในสำนักงาน

1970 เพื่อการประเมิน
ประเทศ อิริยาบถทาทาง
ฟนแลนด การทำงานเมื่อ
ออกแรงในการทำงาน

วิธกี ารประเมิน
ประกอบดวย 13 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การประเมินความสูงของเกาอี้
(Chair Height)
2. การประเมินความลึกของที่นั่ง
(Pan Depth)
3. การประเมินทีพ่ กั แขน (Armrest)
4. การประเมินพนักพิง (Backrest)
5. การประเมินหนาจอ (Monitor)
6. การประเมินโทรศัพท (Phone)
7. การประเมินเมาส (Mouse)
8. การประเมินแปนพิมพ (Key Board)
9. การหาคาคะแนนของเกาอี้จะเปน
การนำคะแนนการประเมินในสวน
ของความสูงของเกาอี้ (ขัน้ ตอนที1่ )
มารวมกับคะแนนการประเมินความลึก
ของทีน่ งั่ (ขัน้ ตอนที่ 2)
10. การประเมินระยะเวลาการใชงาน
(Duration)
11. การหาคาคะแนนรวมของอุปกรณเสริม
หลังจากที่ไดรวมคะแนนการประเมิน
ระยะเวลาการใชงานกับคะแนนของ
อุปกรณตา งๆ แลว
12. การหาคาคะแนนรวมของจอภาพ
และอุปกรณเสริม
13. การหาคาคะแนนรวมและการสรุปผล
ประกอบดวย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. จำแนกอิริยาบถทาทางในการ
ทำงาน และออกแรง ของหลัง แขน
และขา
2. ใหคะแนนอิรยิ าบถทาทางการ
ทำงาน
3. ประเมินภาระงานโดยการจำแนก
อิริยาบถทาทางการทำงานออกเปน
4 ระดับ

11

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ตาราง 1 เครือ่ งมือการประเมินปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตร (Ergonomic Risk Assessment Tools) (ตอ)
เครือ่ งมือ

ผพู ฒ
ั นาเครือ่ งมือ

ป ค.ศ.,
ประเทศ

วัตถุประสงค

วิธกี ารประเมิน

เครือ่ งวัดมุมองศาการเคลือ่ นไหวแบบสากล (Universal Goniometer)
เครือ่ งวัดมุมองศา
การเคลื่อนไหวแบบสากล
(Universal Goniometer)

-

-

เพือ่ ใชในการวัดมุม
ของการเคลื่อนไหว
ของขอตอ

วัดสำหรับงานทีอ่ ยกู บั ที่ ไมเคลือ่ นไหว
ตลอดเวลา
นำเครือ่ งมือไปวัดบริเวณมุมของ
ขอตอ เชน ขอศอก ขอเขา และบันทึก
ขอมูล เหมาะสำหรับการประเมินใน
หองปฏิบัติการ

วิธกี ารรายงานดวยตนเอง (Self-Reports)
แบบสำรวจ
Ergonomic
Checkpoints

12

องคการแรงงาน
1996
ระหวางประเทศ
(International
Labour Organization: ILO)
และสมาคมการยศาสตร
ระหวางประเทศ
(International Ergonomics
Association: IEA)

เพื่อคนหาและวิเคราะห แบบสำรวจ 120 ขอ โดยแบงออกเปน
ปญหาทางการยศาสตร 1. การจัดเก็บและยกขนยายวัสดุ
สิง่ ของ จำนวน 21 ขอ
2. เครือ่ งมือ จำนวน 15 ขอ
3. เครือ่ งจักรจำนวน 20 ขอ
4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน
จำนวน 15 ขอ
5. แสงสวางจำนวน 10 ขอ
6. อาคารสถานทีจ่ ำนวน 6 ขอ
7. อันตรายจากสิง่ แวดลอมจำนวน
6 ขอ
8. สวัสดิการจำนวน 6 ขอ
9. การจัดระบบงานจำนวน 21 ขอ
แบบสำรวจมีการถามจุดทีค่ วรปรับปรุง
และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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ตัวอยางงานวิจัยที่มีการประยุกตใชเครื่องมือการ
ประเมินปจจัยเสี่ยงทางดานการยศาสตรในการ
ทำงานสำนักงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมหลายงานวิจยั ไดมกี าร
ประยุกตใชเครื่องมือการประเมินปจจัยเสี่ยงทางดาน
การยศาสตร ใ นการทำงานสำนั ก งานเพื่ อ นำไปใช
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1.ดานการประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร
ในการทำงานสำนักงาน
การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งทาง
การยศาสตร นั้ น มั ก มี ก ารนำเครื่ อ งมื อ ไปวั ด เพื่ อ ให
ทราบถึงระดับของความเสีย่ งทางการยศาสตรนนั้ และ
บริเวณทีส่ ว นตางๆ ของรางกายทีเ่ กิดการบาดเจ็บจาก
การทำงาน และนำผลการวิจยั ทีไ่ ดไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การทำงาน และสิ่งแวดลอมในการทำงาน โดยวิจัยใน
หลากหลายอาชีพ เชน กลุมบุคลากรมหาวิทยาลัย
มีการใชแบบประเมินมาตรฐาน RULA พบความเสี่ยง
ทางการยศาสตรการทำงานในระดับ 3 และ 4 แสดงวา
งานนั้ น มี ป ญ หาและควรต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั น ที
ความเสีย่ งทีส่ งู สงผลตออาการปวดคอ ไหล หลัง และ
ขอศอกทีส่ มั พันธกบั เกาอี้ หนาจอคอมพิวเตอร การใช
โทรศัพท เมาส และคียบ อรด (Habibi, Mohammadi,
& Sartang, 2016; Mohammadipour, Pourranjbar,
Naderi, & Rafie, 2018) แบบประเมินมาตรฐาน ROSA
พบคะแนน 5-9 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ที่สัมพันธกับการปวดและความบกพรองของรยางค
สวนบน (ความสามารถในการทำกิจกรรมของรยางค
สวนบน) (Kosidaphun, Samrong, & Sribroorapa, 2016;
Vinyoocharoenkul & Pochana, 2015) กลมุ พนักงาน
บริการขอมูลแบบประเมินมาตรฐาน ROSA พบวามี
ความเสีย่ งสูงคะแนน 5-7 คะแนน รอยละ 52.4 และความ
เสีย่ งปานกลาง คะแนน 3-4 รอยละ 47.6 (Chaiklieng,
Suggaravetsiri, & Stewart, 2021) สรุปแลวในการ
ทำงานสำนั ก งานจะมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทาง
การยศาสตรโดยมีการใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน
การประเมิ น ท า ทางการทำงานที่ ใ ช ร า งกายส ว นบน
ในการทำงาน Rapid Upper Limb Assessment
(RULA) และประเมินปจจัยเสีย่ งทางการยศาสตร เชน
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การทำงานกับงานคอมพิวเตอรในสำนักงาน Rapid
Office Strain Assessment (ROSA) และแบบสอบถาม
มีสวนของประเมินปจจัยดานอื่นๆ ดวย
2.ดานการปรับปรุงสภาพการทำงานสำนักงาน
ตามหลักการยศาสตร
การปรับปรุงสภาพการทำงานสำนักงานตามหลัก
การยศาสตรตอ งพิจารณาปญหาทีเ่ กิดจากความสัมพันธ
ระหวางพนักงาน ระบบงานและสิง่ แวดลอมการทำงาน
โดยจะมาจากการรวบรวมข อ มู ล ด า นการประเมิ น
ความเสี่ยงทางการยศาสตรเพื่อใหทราบระดับความ
เสี่ยงทางการยศาสตรที่ตองปรับปรุงกอน หรืออาจ
ดำเนิ น การร ว มกั น และนำผลที่ ไ ด ไ ปทำโปรแกรม
การปรับปรุงทางการยศาสตรซึ่งภายในโปรแกรมการ
ปรับปรุงทางการยศาสตรจะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ
เชน ดานพนักงาน ไดแก การแนะนำดานการยศาสตร
การทำงานในสำนักงาน การใหความรเู กีย่ วกับการยศาสตร
การทำงานกับคอมพิวเตอร คมู อื การทำงานกับคอมพิวเตอร
ในสำนักงาน และระยะเวลาในการดำเนินโปรแกรม
ประมาณ 3 เดือน/ 6 เดือน (Chaiklieng & Poochada,
2016; Mahmud, Kenny, Zein, & Hassan, 2011)
ระยะเวลาของการดำเนินโปรแกรมทางการยศาสตร
แบบระยะยาวจะทำใหเกิดสามารถลดอาการผิดปกติ
ทางระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ จากการทำงานได
(Etuknwa & Humpheries, 2018) ดานสภาพแวดลอม
ในการทำงาน เชน ประเมินสถานีงานดวย Checklist
ประกอบดวยหนาจอคอมพิวเตอร คียบ อรด เมาส เกาอี้
และโตะทำงาน (Mahmud et al., 2011) นอกจากนี้
ควรคำนึงถึงเกณฑคัดเขาผูที่ไดรับโปรแกรมสวนใหญ
เปนผหู ญิง ควรคัดเขาใหสมดุลเนือ่ งจากเพศก็มอี ทิ ธิพล
ตอผลลัพธทอี่ อกมา (Etuknwa & Humpheries, 2018;
Habibi et al., 2016)
ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการดำเนิ น การประเมิ น
ความเสี่ยงทางการยศาสตร
การปรั บ ปรุ ง สภาพการทำงานให ไ ด ป ระโยชน
มากทีส่ ดุ ควรใหผทู มี สี ว นเกีย่ วของรวมในการดำเนินการ
ปรับปรุง ดานวิศวกรรม และดานบริหาร เชน การอบรม
ให ค วามรู ท างการยศาสตร การเลื อ กใช อุ ป กรณ
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ปรับสถานีงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ใหถกู ตองตามหลักการยศาสตร (Mani, 2018; Working
groups on Ergonomics Manual for Computer
Operations Improvement in the Office, 2019; Habibi
et al., 2016) ดังนี้
1.การใหความรูทางการยศาสตรมี 2 แบบ คือ
แบบแรกพนั ก งานไม มี ส ว นร ว ม เช น การบรรยาย
สัมมนา เอกสาร และวิดโี อ เปนตน แบบทีส่ องพนักงาน
มีสวนรวมทำใหเกิดการโตตอบและหาแนวทางรวมกัน
ซึ่งดีกวาวิธีการแรก การใหความรูทางการยศาสตร
ทำใหพนักงานเกิดความตระหนังถึงปจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ลดการบาดเจ็บของกระดูกและ
กลามเนื้อ ปรับปรุงทาทางการทำงานและสถานีงาน
ขอจำกัดของการใหความรู คือ การใหความรนู นั้ คงอยู
และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตองใชระยะเวลา แรงจูงใจ
และการสนับสนุนขององคกร
2.การเลือกใชอุปกรณสำนักงานที่เหมาะสม เชน
พิจารณาประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
กับงานและลูกจาง โดยงานที่ทำตอเนื่องและปฏิบัติ
ในเวลาทำงานควรเปนคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ เปนตน
3.การปรับปรุงสถานีงาน คือ สถานีงานคอมพิวเตอร
ประกอบดวยโปรแกรมทางการยศาสตร เชน การออกแบบ
สถานีงานคอมพิวเตอร โตะทีว่ างอุปกรณคอมพิวเตอร
เกาอีน้ งั่ สำหรับพนักงานคียบ อรด เมาส เปนตน
4.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานใหถูกตอง
ตามหลักการยศาสตร ซึ่งการลดชั่วโมงการทำงานกับ
คอมพิวเตอรลงไมปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอรอยางตอเนือ่ ง
นานเกิน 1 ชัว่ โมง ถาเปนไปไดควรปฏิบตั งิ านประเภท
อื่นสลับกับงานคอมพิวเตอร เชน ตรวจ/เขียนเอกสาร
พูดโทรศัพท เขาประชุม เปนตน

สรุป
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรในสำนัก
งานเป น การประเมิ น หาสาเหตุ ข องสิ่ ง คุ ก คามต า งๆ
ในสำนักงาน เชน ทาทางการทำงานที่ไมเหมาะสม
(Awkward posture) พฤติกรรมการทำงานทีไ่ มถกู ตอง
ตามหลักการยศาสตร และสิ่งแวดลอมในการทำงาน
เชน สถานีงาน ไดแก พืน้ ทีท่ ำงาน โตะ เกาอี้ หนาจอ
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คอมพิ ว เตอร คี ย บ อร ด เมาส โทรศั พ ท เป น ต น
ขั้ น ตอนการประเมิ น สภาพแวดล อ มในการทำงาน
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