1
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2557
Journal of Sports Science and Technology Volume 14, No. 1, July 2014
นิพนธ์ ต้นฉบับ (Original article)
อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
การประเมินระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือและค่ าแรงสูงสุดมาตรฐานของกลุ่มอาชีพทอผ้ าด้ วยมือ
น ้าเงิน จันทรมณี1, สสิธร เทพตระการพร2 และ ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 3
1
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ , สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2รองศาสตราจารย์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 อาจารย์ , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่ อ
การศึ กษานี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ ง สารวจ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาระดับ กิ จ กรรมที่ ท าด้ ว ยมื อ และค่ า แรงสูง สุด
มาตรฐานของกลุ่มอาชีพทอผ้ าด้ วยมือ โดยเปรี ยบเทียบวิธีเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ในกลุ่มตัวอย่างที่ทอผ้ าธรรมดา
ดั ้งเดิม การทอผ้ ากี่ กระตุก การทอผ้ า ตีน จก ในเขตภาคเหนื อตอนบน จ านวน 105 คน โดยใช้ แ บบสอบถามและแบบ
ประเมิ น ทางการยศาสตร์ ท าการทดสอบหาค่ า ร้ อยละ เปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งรายกลุ่ม ด้ วยวิ ธี ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย t-test แล้ วนามาสร้ างสมการทานาย
ผลการศึกษา พบว่า ค่า ระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ (HAL) ซึ่งศึกษาเชิงปริ มาณคุณภาพของทั ้งมือซ้ ายและมือ
ขวา ของการทอผ้ ากี่กระตุกมีค่าสูงที่สดุ และมีความแตกต่างจากการทอผ้ าชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01)
ค่าแรงสูงสุดมาตรฐาน (NPF) ของมือซ้ าย พบว่า การทอผ้ าแต่ละรูปแบบมีค่าเท่า กัน แต่ในส่วนของมือขวา พบว่า การทอ
ผ้ าตีนจก มีค่า NPF สูงที่สดุ และแตกต่างจากการทอผ้ าดั ้งเดิมและกี่กระตุก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
สัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิงปริ มาณ พบว่า มือซ้ ายของผู้ปฏิ บัติงานมีค่าคะแนนมากกว่าระดับ AL แต่ไม่เกิน TLV
ส่วนมือขวานั ้นพบว่ามีค่าคะแนนมากกว่า TLV ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ทั ้งมือซ้ าย
และมือขวามีค่าคะแนนมากกว่าค่า TLV โดยสรุ ปการศึกษาทั ้งสองวิธีจึงมีความเป็ นไปได้ ในการใช้ ทดแทนกัน เนื่องจาก
การประเมินทั ้งสองมีความสัมพันธ์ กนั ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ อาจเป็ นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม
ที่ทาด้ วยมือในงานอื่นๆ ต่อไป
(Journal of Sports Science and Technology 2014;14(1): 1 -10 )
คาสาคัญ: ระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ ค่าแรงสูงสุดมาตรฐาน การทอผ้ าด้ วยมือ
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บทนา
ปั ญหาความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื ้อนั ้นสามารถเกิดขึ ้นได้ กับหลายส่วนของร่ างกาย ได้ แก่ ไหล่
คอ หลังส่วนล่าง และส่วนของร่างกายส่วนล่าง มีการศึกษาและการพัฒนาแบบประเมินมากมายที่ให้ ความสาคัญกับส่วน
ของร่างกายดังกล่าว ซึง่ เป็ นส่วนของกล้ ามเนื ้อที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทอผ้ าด้ วยมือใช้ ในการทางานของผู้ ปฏิ บัติงาน ด้ วยเหตุนี ้การ
ประเมินระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือของ ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists);
(Hand Activity Level: HAL) จึงนามาใช้ เพื่อประเมินปั ญหาจากการทางานด้ วยมือ การออกแรงด้ วยมือ หรื อท่าทางในการ
ทางานของมือ โดยประเมิ นออกมาเป็ นระดับค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Threshold limit value: TLV) ของ ACGIH เป็ น
การประเมินงานเดี่ยว (mono task) ที่กระทานานกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีตัวแปรที่สาคัญ 2 ตัวแปร คือ ระดับกิจกรรมที่
ทาด้ วยมือ (Hand Activity Level) และ ค่าแรงสูงสุดมาตรฐาน (Normalized Peak Force; NPF) (Drinkaus, et al.,
2003) โดยระดับของกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ (HAL) สามารถแบ่งระดับจาก 0 ถึง 10 คะแนน โดยที่คะแนนเท่ากับ 0 คือ ไม่มี
การทางานอย่างสมบูรณ์ และ ค่าคะแนนเท่ากับ 10 คือ มีระดับของการทางานซ ้าไปซ ้ามามากที่สดุ โดยค่าคะแนนนี ้คิดค้ น
โดย Latko และคณะ (1997) โดย HAL จะมีการประเมินทั ้งความถี่และรอบในการทางาน (ACGIH, 2003) ซึ่งการประเมิน
ค่าระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (TLV) และ ค่าจากัดในการปฏิ บัติ (Action Limit) ในการประเมินความเสี่ยง จะใช้ สมการ
Ratio = NPF / (10 – HAL) โดยมีค่าสัดส่วนคะแนน 0.78 และ 0.56 ตามลาดับ (ภาพที่ 1) หากคะแนนมากกว่าค่า TLV
แสดงว่ากิจกรรมที่ทาด้ วยมือนั ้นมีความเสีย่ งและอันตรายในการปฏิบตั ิงาน หากมากกว่าค่า AL แต่ไม่เกินค่าTLV แสดงว่า
กิจกรรมนั ้นมีความเสีย่ งควรมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง และหากต่ากว่าค่า AL แสดงว่ากิจกรรมนั ้นมีความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน (Wurzelbacher et.al, 2010)

ภาพที่ 1 ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (TLV) และ ค่าจากัดในการปฏิบตั ิ (Action Limit)
ในการแนะนาให้ มีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง
อาชีพทอผ้ าด้ วยมือนั ้นนับว่าเป็ นอาชีพปั ญหาที่สาคัญทางด้ านการยศาสตร์ ซึ่งปั ญหาส่วนใหญ่ ที่เกิดนั ้น เกิดกับ
ระบบโครงร่างและกล้ ามเนื ้อของผู้ที่ทางานทอ (Choobineh, et al., 2007) ทั ้งนี ้อาจจะเนื่องมาจากการปฏิ บัติงานที่ซ ้าซาก
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การปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลานาน เครื่ องมือและเครื่ องใช้ ที่ไม่เหมาะสม จึงทาให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวขึ ้นกับผู้ที่ ทางาน ซึ่ง
การทอผ้ า ด้ วยมื อ ในประเทศไทยนั น้ มี ค วามหลากหลายตามเชื อ้ ชาติ เผ่ า พั น ธื หรื อ ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั ง้ (สานั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2545) จึงทาให้ มีรูปแบบการใช้ มือในการทอผ้ าจึงแตกต่างกันด้ วย เช่น ออกแรงมื อ
กระทบฟื ม การดึงเชือกกระตุกในการทอผ้ ากี่กระตุก การใช้ มือรับส่งกระสวยในการทอผ้ าดั ้งเดิม และการใช้ นิ ้วมือจับขน
เม่นหรือเหล็กแหลมเพื่อสอดเส้ นด้ ายให้ ขดั กันเป็ นลายในการทอผ้ าตีนจก ดังนั ้นการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่ทา
ด้ วยมือ จึงสาคัญในการรั บรู้ ความเสี่ยงทางด้ า นการยศาสตร์ ของการทอผ้ าแต่ ละรู ปแบบโดยให้ ความสา คัญกับ การใช้
กล้ า มเนื อ้ มื อ เป็ นหลัก โดยเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ทั ง้ สองรู ป แบบ ได้ แก่ การประเมิ น เชิ ง คุณ ภาพ (Subjective
Assessment) และ เชิงปริมาณ (Objective Assessment) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบแก้ ไขปั ญหาทางด้ านการย
ศาสตร์ ของกลุม่ อาชีพทอผ้ าด้ วยมือต่อไป
วัสดุและวิธีการ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพทอผ้ าด้ วยมือ จานวน 3 ชนิด ได้ แก่ การทอผ้ าธรรมดาดั ้งเดิม
การทอผ้ ากี่ กระตุก และการทอผ้ า ตีน จก ในเขตภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้ วย จังหวัดแม่ ฮ่อ งสอน
เชียงใหม่ เชี ยงราย น่าน ลาปาง พะเยา ลาพูน และแพร่ เนื่อ งจากประชาชนผู้หญิ งในเขตภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทอผ้ า (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, 2539) จานวน 105 คน โดยสารวจในการทอผ้ าทั ้ง 3 ชนิด ชนิดละ
35 คน โดยต้ องการให้ มีระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้ อยละ 10 ก่อนเริ่ มขัน้ ตอนของ
การด าเ นิ น การเ ก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย นั น้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด าเ นิ น การข อ อ นุ มั ติ จริ ยธ รรมการวิ จั ย ใน มนุ ษ ย์ จา ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุม่ ตัวอย่างต้ องให้ ความยินยอมในการเก็บข้ อมูล
การดาเนินการเก็บข้ อมูลและระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือและค่าแรงสูงสุดมาตรฐานของกลุ่มอาชีพทอผ้ าด้ วยมือ
จะใช้ แบบสอบถามและเครื่องมือมาตรฐานทางการยศาสตร์ คือ Hand activity level โดยทาการศึกษาลักษณะงาน (task
analysis) โดยแบ่งงานการทอผ้ าออกเป็ นลักษณะการทางานย่อยๆ เพื่อศึกษาสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงทางด้ าน
การยศาสตร์ ทาการศึกษาเวลา (time study) ในการทางานของผู้ปฏิ บัติงาน โดยทาการบันทึกวิดีโอ แล้ วนามาวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการทางานและท่าทางในการทางาน วิเคราะห์ ความเสี่ยงของกิจกรรมการทอผ้ าประเภทต่างๆ ที่มีความเสี่ยง
สูงสุด เพื่อใช้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขในขั ้นตอนต่อไป
การประเมินระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือศึกษาโดยการประเมินจากการศึกษางานและ ด้ วยการประเมินเชิงจิตวิสยั
โดยผู้วิจยั ส่วนการประเมินค่าแรงสูงสุดมาตรฐานนั ้นจะใช้ ค่า Borg scale (Bao, S., 2004) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
แล้ วนามาหาสัดส่วนเพื่อประเมินความเสีย่ งของการทอผ้ าด้ วยมือเฉลีย่ โดยการหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ด้ วยการทดสอบ ANOVA และทดสอบรายคู่โดยทดสอบสถิติ ตามวิธีของ Scheffe ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ผลการศึกษา
การศึกษานี ้เป็ นการประเมินระดับค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Threshold limit value: TLV) ของ ACGIH โดย
ทาการศึกษาตัวแปรที่สาคัญ 2 ตัวแปร คือ ระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ (Hand Activity Level; HAL) และ ค่าแรงสูงสุด
มาตรฐาน (Normalized Peak Force; NPF) โดย HAL นั ้นจะวิเคราะห์ ทั ้งเชิงปริ มาณจากการศึกษาเวลาในการทางาน
และ เชิงคุณภาพจากการสังเกตของผู้วิจัย ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 1 ในส่วนของการหาค่ า NPF นั ้น จะใช้ ค่าของ
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Borg CR-10 Scale ในการประเมิน (Spielholz P. et al, 2008) ในการศึกษานี ้จะวิเคราะห์ สดั ส่วนของ NPF กับ HAL ซึ่ง
ผลการศึกษาเป็ นไปตามตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือจากการศึกษาเชิงปริ มาณและคุณภาพ (HAL)
ค่ าระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ
ค่ าระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือ
จากการศึกษาเชิงปริ มาณ
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
มือซ้ าย

มือขวา

มือซ้ าย

มือขวา

การทอผ้ าดัง้ เดิม

1.94+0.54

1.91+0.51

3.09+1.01

3.09+1.01

การทอผ้ ากี่กระตุก

4.91+0.51

4.91+0.51

5.94+0.34

5.94+0.34

การทอผ้ าตีนจก

2.60+1.24

4.31+1.05

2.86+1.61

5.37+1.17

3.15+1.52

3.71+1.49

3.96+1.79

4.80+1.53

เฉลี่ย (n=105)

ตารางที่ 1 ค่าระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือจากการศึกษาเชิงปริ มาณของทั ้งมือซ้ ายและมือขวา พบว่า การทอผ้ ากี่
กระตุกมีค่าคะแนนสูงที่สดุ รองลงมาเป็ น การทอผ้ าตีนจกและการทอผ้ าดั ้งเดิม ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั ้งหมด 3.15
คะแนน และพบว่าค่าเฉลี่ยของการทอผ้ าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อนามา
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ค่าคะแนนของทั ้งมือซ้ ายและมือขวาจากการศึกษาเชิงปริ มาณ การทอผ้ ากี่กระตุกมีค่า
คะแนนสูงกว่าการทอผ้ าชนิดอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
เมื่อทาการศึกษาค่าระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือจากการศึกษาเชิงคุณภาพของทั ้งมือซ้ ายและมือขวา พบว่า การ
ทอผ้ ากี่กระตุกมีค่าสูงที่สดุ ทั ้งมือซ้ ายและมือขวา ซึง่ หากศึกษาของมือซ้ าย รองลงมาเป็ น การทอผ้ าดั ้งเดิม และ การทอผ้ า
ตีนจก ตามลาดับ แต่ถ้าเป็ นมือขวา รองลงมาจะเป็ น การทอผ้ าตีนจก และ การทอผ้ าดั ้งเดิมตามลาดับ และพบว่าค่าเฉลี่ย
ของการทอผ้ าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อนามาทดสอบความแตกต่างรายคู่
พบว่า ค่าคะแนนของมือซ้ ายและมือขวาจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการทอผ้ ากี่กระตุกมีค่าคะแนนสูงกว่าการทอผ้ า
ชนิดอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับการศึกษาเชิงปริมาณ
หากทาการศึกษาความแตกต่างของค่าคะแนน HAL มือซ้ ายและมือขวาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละวิธีนั ้น พบว่า
การศึกษาค่า HAL ของการศึกษาทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพของมือซ้ ายมีความแตกต่างกับมือขวา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.001)
ตารางที่ 2 ค่าแรงสูงสุดมาตรฐาน (NPF) จากค่าของ Borg CR-10 Scale
ค่ าแรงสูงสุดมาตรฐาน (NPF)
มือซ้ าย

มือขวา

การทอผ้ าดัง้ เดิม

4.46+1.84

4.74+1.63

การทอผ้ ากี่กระตุก

4.46+1.69

4.80+1.95

การทอผ้ าตีนจก

4.46+1.69

5.89+1.84

4.46+1.72

5.14+1.87

เฉลี่ย (n=105)
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า แรงสูง สุดมาตรฐาน มี ค่า เฉลี่ ยของมื อ ซ้ ายและมื อ ขวา เท่ า กับ 4.46 และ 5.17
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่า NPF ของมือซ้ ายพบว่าการทอผ้ าแต่ละรูปแบบมีค่า NPF เท่ากัน แต่ในส่วนของมือขวา พบว่า
การทอผ้ าตีนจก มีค่า NPF สูงที่สดุ และแตกต่างจากการทอผ้ าดั ้งเดิมและกี่กระตุก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p =
0.35 และ p = 0.48 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าสัดส่วนคะแนนความเสีย่ งกิจกรรมที่ทาด้ วยมือจากการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
ค่ าสัดส่ วนคะแนน
ค่ าสัดส่ วนคะแนน
จากการศึกษาเชิงปริ มาณ
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
มือซ้ าย

มือขวา

มือซ้ าย

มือขวา

การทอผ้ าดัง้ เดิม

0.56+0.25

0.59+0.21

0.67+0.31

0.71+0.29

การทอผ้ ากี่กระตุก

0.88+0.34

0.93+0.36

1.10+0.40

1.18+0.46

การทอผ้ าตีนจก

0.61+0.26

1.04+0.34

0.66+0.30

1.33+0.40

0.69+0.32

0.86+0.37

0.81+0.40

1.07+0.47

เฉลี่ย (n=105)

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของสัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิงปริ มาณ มีค่าเท่ากับ 0.69 และ 0.86 ในมือ
ซ้ ายและมือขวา กล่าวคือ มือซ้ ายของผู้ปฏิ บัติงานมีค่าคะแนนมากกว่าระดับ AL แต่ไม่เกิน TLV จะต้ องการควบคุมและ
เฝ้าระวัง ส่วนมือขวานั ้นพบว่ามีค่าคะแนนมากกว่า TLV จึงกล่าวได้ ว่า มือขวาของผู้ปฏิ บัติงานมีความเสี่ยงและประสบ
อันตรายในการปฏิบตั ิงาน ในส่วนของค่าเฉลี่ยสัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิงคุณภาพมีค่าเท่ากับ 0.81 และ 1.07 นั ้น
ในมือซ้ ายและมือขวาตามลาดับ กล่าวคือ ทั ้งมือซ้ ายและมือขวามีค่าคะแนนมากกว่าค่า TLV แสดงให้ เห็นว่า ทั ้งมือขวา
และมือซ้ ายของการทางานทอผ้ าด้ วยมือมีความเสีย่ งและประสบอันตรายในการปฏิบตั ิงาน
เมื่อพิจารณาค่าคะแนนความเสีย่ งของมือซ้ ายและมือขวาแล้ วพบว่า มือซ้ าย การทอผ้ ากี่กระตุกมี ค่าความเสี่ยง
แตกต่างจากการทอรูปแบบอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบของ
Scheffe พบว่า ผู้ที่ทอผ้ ากี่กระตุกมีแนวโน้ มที่จะมีคะแนนความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทอผ้ าดั ้งเดิมและตีนจก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั ้งการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
เมื่อพิจารณา มือขวา การทอผ้ าตีนจกมีคะแนนมีค่าความเสี่ยงแตกต่างจากการทอดั ้งเดิมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<0.001 และจากการทดสอบรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบของ Scheffe พบว่า ผู้ทอผ้ าตีนจกมีคะแนนความ
เสี่ยงสูงกว่าการทอผ้ า ดั ้งเดิม ทั ้งการศึกษาเชิงปริ มาณและคุณภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.001 และมี
คะแนนความเสีย่ งสูงกว่าการทอผ้ ากี่กระตุกทั ้งการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกด้ วย
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ สัดส่วนคะแนน HALและ NPF โดยการประเมินเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ าความต่ างเฉลี่ย
T
P
มือซ้ าย เชิงปริมาณ
0.69
0.32
0.12
11.41 0.000
มือขวา

เชิงคุณภาพ

0.81

0.40

เชิงปริมาณ

0.86

0.37

เชิงคุณภาพ

1.07

0.47

0.22

13.68

0.000

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสัดส่วนคะแนน HALและ NPF โดยการประเมินเชิงปริ มาณและคุณภาพ
จากตารางที่ 4 พบว่า มื อซ้ า ย มีสัดส่วนคะแนนการประเมิน เชิ งปริ มาณมี ค่า เฉลี่ยเป็ น 0.69 คะแนน ส่ว นคะแนนการ
ประเมินเชิงคุณภาพ เป็ น 0.81 คะแนน เมื่อทดสอบด้ วยสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมินเชิงคุณภาพมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนประเมินเชิงปริ มาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 สอดคล้ องกับมือขวา ที่มีสดั ส่วน
คะแนนการประเมินเชิงปริมาณมีค่าเฉลีย่ เป็ น 0.86 คะแนน ส่วนคะแนนการประเมินเชิงคุณภาพ เป็ น 1.07 คะแนน และ
เมื่ อทดสอบด้ ว ยสถิ ติท ดสอบที พบว่ า คะแนนเฉลี่ยของการประเมิ นเชิ งคุ ณภาพมี คะแนนสูงกว่ าคะแนนประเมิ นเชิ ง
ปริมาณอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 เช่นเดียวกัน และเมื่อนามาทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การประเมิน
มือซ้ ายและมือขวา ด้ วยสองวิธีนั ้น มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั เท่ากับ 0.947 และ 0.954 ตามลาดับ กล่าวคือ
การประเมินกิจกรรมที่ทาด้ วยมือทั ้งสองวิธีมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สถิติที่ระดับ p<0.001
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ของการประเมิน ความเสี่ยงของกิจ กรรมที่ท าด้ วยมือ ด้ ว ยวิ ธีเ ชิง ปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ เพื่ อสร้ างสมการทานายนั ้น พบว่ า ในส่วนของมื อซ้ า ย การประเมิน เชิงปริ มาณ (Y) และเชิง คุณภาพ (X) มี
ความสัม พัน ธ์ กัน อย่ างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 โดยพบว่ า เมื่ อ น ามาเขี ยนเป็ นสมการที่ ใ ช้ ใ นการ
พยากรณ์โดยมีอานาจในการทานาย 94.9% ซึง่ สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
Y = 0.048 + 0.788(X)
ในส่วนของมือขวา การประเมินเชิงปริ มาณ (Y) และเชิงคุณภาพ (X) มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เช่นเดียวกัน โดยพบว่าเมื่อนามาเขียนเป็ นสมการที่ใช้ ในการพยากรณ์ โดยมีอานาจในการ
ทานาย 90.9% ซึง่ สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
Y = 0.055 + 0.748(X)
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษาค่าระดับกิจกรรมที่ ทาด้ วยมือซึ่งศึกษาเชิงปริ มาณของทั ้งมือซ้ ายและมือขวา พบว่า การทอผ้ ากี่
กระตุกมีค่า สูงที่สดุ และมีความแตกต่างจากการทอผ้ าชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาค่าระดับกิจกรรมที่ทาด้ วยมือจากการศึกษาเชิงคุณภาพของทั ้งมือซ้ ายและมือขวา โดยพบว่า การทอผ้ ากี่กระตุก
มี ค่ า สูง ที่ สุด ทัง้ มื อ ซ้ า ยและมื อ ขวา และมี ค่า คะแนนสูง กว่ า การทอผ้ า ชนิ ด อื่ น อย่ า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ( p<0.01)
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เช่ น เดี ยวกับ การศึกษาเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ง ถ้ า หากท าการศึกษาความแตกต่ า งของค่ า คะแนน HAL มื อ ซ้ า ยและมื อ ขวา
เปรียบเทียบกันในแต่ละวิธีนั ้น พบว่า ค่า HAL ของการศึกษาทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพของมือซ้ ายมีความแตกต่างกับมือ
ขวา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) ซึง่ จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมการทางานของการทอผ้ ากี่ทอผ้ ามีกิจกรรมที่ใช้
มือมากกว่าการทอผ้ าแบบอื่นๆ ทั ้งนี ้ การทอผ้ ากี่กระตุกมีการใช้ มือซ้ ายและมื อขวาแตกต่างจากการทอผ้ าอื่น คือ การทอ
ผ้ ากี่กระตุกจะใช้ มือขวาในการกระตุกเชือกเพื่อส่งกระสวย และใช้ มือซ้ ายในการดึงฟื มเพื่อกระทบให้ เส้ นด้ ายประสานกัน
อย่างเป็ นจังหวะ (น ้าเงิน จันทรมณี และคณะ, 2554) ดังนั ้นการทางานของมือขวาและมือซ้ ายของการทอผ้ ากี่กระตุกจึง
ทางานสัมพันธ์ กนั ซึง่ จากการศึกษาเห็นได้ ว่าค่าเฉลีย่ ของมือซ้ ายและมือขวาในการทอผ้ ากี่กระตุก จะมีค่า HAL เท่ากันทั ้ง
สองการศึกษา
จากการศึกษาค่าแรงสูงสุดมาตรฐาน (NPF) ของมือซ้ ายพบว่าการทอผ้ าแต่ละรูปแบบมีค่าเท่ากัน แต่ในส่วนของ
มือขวา พบว่า การทอผ้ าตีนจก มีค่า NPF สูงที่สดุ และแตกต่างจากการทอผ้ าดั ้งเดิมและกี่กระตุก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < 0.05 ซึ่งกล่าวคือจากการสอบถามการเจ็บปวดของการออกแรงทอผ้ าด้ วยมือของการทอผ้ าตีนจกจะมี
การออกแรงมือขวาในการยกและกดเส้ นด้ ายยืน เพื่อสอดเส้ นด้ ายอีกเส้ นขัดตลอดการทอผ้ าทั ้งผืน (องค์ การบริ หารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่, 2553) ทาให้ ผ้ ทู อต้ องการออกแรงมือมากและใช้ เวลานานด้ วย
จากการศึกษาสัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิ งปริ มาณ พบว่ า มือซ้ ายของผู้ปฏิ บัติง านมีค่า คะแนนมากกว่ า
ระดับ AL แต่ไ ม่เกิน TLV ดังนัน้ จะต้ องการควบคุมและเฝ้าระวัง (ACGIH, 2001) ส่วนมือขวานั ้นพบว่า มีค่าคะแนน
มากกว่า TLV จึงกล่าวได้ ว่า มือขวาของผู้ปฏิบตั ิงานมีความเสีย่ งและประสบอันตรายในการทอผ้ า แต่ในส่วนของ ค่าเฉลี่ย
ของสัดส่วนคะแนนจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ทั ้งมือซ้ ายและมือขวามีค่าคะแนนมากกว่าค่า TLV แสดงให้ เห็นว่า
ทั ้งมือขวาและมือซ้ ายของการทางานทอผ้ าด้ วยมือมีความเสีย่ งและประสบอันตรายในการปฏิ บัติงาน โดยเมื่อพิจารณาค่า
คะแนนความเสี่ยงของมื อซ้ า ยและมื อ ขวาแล้ ว พบว่ า มื อซ้ า ย การทอผ้ า กี่กระตุกมีค่า ความเสี่ยงแตกต่ างจากการทอ
รูปแบบอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และจากการทดสอบรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบของ Scheffe พบว่า ผู้
ที่ทอผ้ ากี่กระตุกมีแนวโน้ มที่จะมีคะแนนความเสีย่ งสูงกว่าผู้ที่ทอผ้ าดั ้งเดิมและตีนจก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p
< 0.05 ทั ้งการศึกษาเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เมื่อ พิจารณาเฉพาะ มือขวา การทอผ้ าตีน จกมี คะแนนมี ค่าความเสี่ยง
แตกต่างจากการทอดั ้งเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 และจากการทดสอบรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบของ
Scheffe พบว่า ผู้ทอผ้ าตีนจกมีคะแนนความเสี่ยงสูงกว่าการทอผ้ าดั ้งเดิมทั ้งการศึกษาเชิงปริ มาณและคุณภาพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.001 และมี คะแนนความเสี่ยงสูงกว่าการทอผ้ า กี่กระตุกทัง้ การศึกษาเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ อีกด้ วย จากผลการศึกษาดังกล่าว อาจกล่าวได้ ว่า หากศึกษาการทางานของมือทั ้งสองข้ าง พบว่า การทอผ้ ากี่
กระตุกมีความเสีย่ งสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับการทอผ้ าชนิดอื่นๆ เหตุเพราะเป็ นการทอผ้ าที่ต้องใช้ แรงและทางานด้ วยมือทั ้งสอง
ข้ า งสัม พันธ์ กัน แต่ หากพิจ ารณาเฉพาะมื อ ขวา การทอผ้ า ตีน จกจะมีความเสี่ยงมากกว่ าการทอผ้ า ชนิ ดอื่ น ๆ (น ้าเงิ น
จันทรมณี และคณะ, 2554) ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสัดส่วนคะแนน HALและ NPF โดยการประเมินเชิงปริ มาณและคุณภาพ
พบว่า เมื่ อ นามาทดสอบด้ วยสถิ ติท ดสอบที พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมิน เชิง คุณภาพมีคะแนนสูงกว่ าคะแนน
ประเมินเชิงปริมาณอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 ทั ้งมือซ้ ายและมือขวา และเมื่อนามาทดสอบความสัมพันธ์
พบว่า การประเมินมือซ้ ายและมือขวา ด้ วยสองวิธีนั ้น มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั เท่ากับ 0.947 และ 0.954
ตามลาดับ กล่าวคือ การประเมินกิจกรรมที่ทาด้ วยมือทั ้งสองวิธีมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ p<0.001 ซึ่งอาจ
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กล่าวได้ ว่า การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่ทาด้ วยมือวิธีนี ้ การประเมินด้ วยวิธี Subjective assessment จะได้ ค่า
คะแนนความเสี่ยงที่มากกว่า Objective assessment ทั ้งนี ้อาจเป็ นเพราะการประเมินด้ วยวิธี Subjective assessment
เป็ นการประเมินจากการสังเกตและให้ คะแนน ซึ่งมีค่าคะแนนที่หยาบกว่า การประเมินแบบ Objective assessment แต่
ทั ้งนี ้การประเมินทั ้งสองวิธีให้ คะแนนที่มีแนวโน้ มไปในทางเดียวกัน คือ ถ้ าหากได้ ค่าคะแนนจากวิธีเชิงปริ มาณสูงแล้ ว วิธี
เชิงคุณภาพ ก็ได้ คะแนนสูงเช่นเดียวกัน (R > 90%) ดังนั ้น การประเมินทั ้งสองวิธีจึงน่าจะทดแทนกันได้ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Wurzelbacher (2010) ที่ทาการศึกษาด้ วยวิธี Subjective และ Objective assessment เนื่องจากการ
ประเมินเชิงปริมาณมีวิธีการศึกษาที่ย่งุ ยากมากกว่าเชิงคุณภาพ ทาให้
กิตติกรรมประกาศ
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ABSTRACT
This study was a survey research. The objective was to study the hand activity level (HAL) and
normalized peak force (NPF) of hand-loom weavers by comparison, quantitative and qualitative methods. 105
people from traditional weaving, Ki-kratook weaving and Teen-jok weaving in the northern Thailand were
studied by questionnaire and ergonomics evaluation. ANOVA, t-test and regression used statistic test.
The results showed that the HAL, which quality studies of both right and left hand of Keekatook
weaving is the highest and are different from other types of weaving, statistically significant (p <0.01). NPF of
the left hand weaving that each pattern is of equal value. In the right hands found that the Teen-jok weaving
with the highest NPF and different from other types of weaving (p <0.05). The HAL-NPF ratio of quantitative
studies showed that the left hand of the worker is higher than the AL level, but not more than TLV level.
However, the right hand showed a score of more than TLV level. The average ratio score of the qualitative
study found that the left hand and the right hand are higher than the TLV level. In summary, the two methods,
it is possible to replace it, due to assess the two are related statistically significant. This could be an approach
to risk assessment of the activities done by hand in the other handicraft work.
(Journal of Sports Science and Technology 2014;14(1): 1 -10 )
KEYWORDS: Hand Activity Level, Normalized Peak Force, Hand-loom Weaving

