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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเส่ียงทางการยศาสตรของ

พนักงานฝายผลิตในโรงงานอาหารสัตวแหงหน่ึงในจังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยางมีจํานวน 75 คน เปนพนักงาน

ฝายผลิตในโรงงานอาหารสัตว การรวบรวมขอมูลใชแบบประเมินความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการย

ศาสตร และแบบประเมินเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และวิเคราะหความสัมพนัธโดยใชสถิติ Chi – square ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ผลการวิจัยพบวา: ระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียงทางการยศาสตรดานการเคล่ือนไหว ทาทาง และ

รูปแบบการทํางาน และดานปจจัยสวนบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานงานและส่ิงของ และดาน

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับนอย กลุมตัวอยางมีอาการรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงานเปน

บางคร้ัง คิดเปนรอยละ 62.7 และมีอาการเจ็บปวด หรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกายในชวง 1 ปท่ี

ผานมา คิดเปนรอยละ 54.7 ตําแหนงของอาการเจ็บปวดของโครงรางกระดูกกลามเน้ือท่ีพบมากท่ีสุด คือ หลัง

สวนบน และหลังสวนลาง ในภาพรวมระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวด อยูในระดับนอย พบวาดานอายุ

และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงานและอาการเจ็บปวดตามสวน

ตางๆ ของรางกาย การยกส่ิงของและวัสดุส่ิงของจัดเก็บอยูในสถานท่ีไมสะดวกในการยก แบก การเคล่ือนยาย

วัสดุ มีความสัมพันธกับความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงาน ระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางการยศาสตรในทุกๆ 

ดานของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับอาการเจ็บปวดหรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกาย  

โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้ พบวาทาทางการทํางานในการยกและเคล่ือนยายส่ิงของซํ้าๆ มีความสัมพันธ

กับความรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงาน ดังน้ันสถานประกอบการควรมีกิจกรรมสงเสริมดานการบริหารโครงรางและ

กลามเน้ือ เพื่อลดความเมื่อยลาจากการทํางาน   

คําสําคัญ; ความเส่ียงทางการยศาสตร, พนักงานฝายผลิต, โรงงานอาหารสัตว 

_______________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ABSTRACT 

 This survey research was to study the risk ergonomic among production staffs of aquatic 

feed manufactory in Petchburi province. Participants were 75 support among production staffs of 

aquatic feed manufactory. Data were collected using a health risk assessment based on the 

concepts of ergonomics and the assessment of musculoskeletal disorders. Descriptive statistics 

used to analyze data were frequency, percent, mean and analysis of the relationship using the Chi 

square of the confidence level of 95 percent. 

 Results revealed that time exposure risk ergonomics of the mobility, posture and style of 

work and the personal factors this overall were moderate. The work and items, and environment at 

work overall for at a low level. Participants with symptoms of fatigue after work was 62.7% 

sometimes and there was pain or discomfort according to various parts of the body in the past, 

representing 54.7%. The location of musculoskeletal disorders, the most common was the upper 

back and lower back, Overall severity of pain was at low a level. Age and period of operation were 

associated with fatigue after work and pain to various parts of the body. Lifting and material storage 

in place not convenient to raise the bearing material movement were associated with feelings of jet 

lag and fatigue from work. Duration of exposure risk ergonomic aspects of the participants did not 

related with pain or discomfort on parts of the body. 

 In conclusion, this study found that the repeated lifting and mobility of things were 

associated with fatigue after work. There for enterprises should promote the activity of 

musculoskeletal of body exercise to reduce the fatigue from work. 

 Keywords; Risk Ergonomic, Production Staff, Aquatic Feed Manufactory  

 

บทนํา 

ในประเทศไทยและท่ัวโลกในปจจุบัน โรคไมติดตอเปนปญหาท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

โรคท่ีมีความผิดปกติจากระบบโครงรางและกลามเน้ือในกลุมวัยทํางาน ในแตละปมีกลุมวัยแรงงานท่ีมีปญหา

ระบบโครงรางและกลามเน้ือเขารับการรักษาเปนจํานวนมาก จากการสํารวจความของอาการปวดขอและ

กลามเนื้อที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน ของประชากรไทยอายุมากกวา 15 ป ท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2556 พบวา ความชุกของอาการปวดหลังระดับลาง พบบอยที่สุดคือ รอยละ 54.2 รองลงมาคือ 

การอักเสบของเสนเอ็นกลามเน้ือ รอยละ 25.0 และจากขอมูลของสํานักงานประกันสังคม และกองทุนเงิน
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ทดแทน พ.ศ. 2557 พบวา ปญหาการบาดเจ็บและเจ็บปวยในระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงรางเปนปญหาท่ี

สําคัญท่ีพบไดบอย รอยละ 74.8 และบางครั้งสงผลกระทบเรือ้รังสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 สาเหตุของอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือสวนใหญ เกิดจากลักษณะการทํางานท่ีใช

ทาทางและอิริยาบถไมถูกตอง เชน งานที่ตองหมุนหรือบิดลําตัวแบบเฉียบพลัน ลักษณะงานที่ตองน่ังหรือยืน

นานๆ งานท่ีตองยกของหนักหรือเคล่ือนยายส่ิงของท่ีมีน้ําหนักมาก งานที่อยูในทากมเงยมากเกินไป ทําใหโครง

รางและกลามเนื้อของรางกายเสียสมดุล สงผลใหเกิดความเม่ือยลาและความเจ็บปวดข้ึน  จากสาเหตุดังกลาว

เปนสวนหน่ึงของสาเหตุทางการยศาสตร ซ่ึงสงผลใหเกิดความผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือ จากการ

สํารวจความชุกและสาเหตุตางๆ จึงไดมีการนําแนวทางการเฝาระวังตอสุขภาพที่มีรูปแบบการประเมิน โดยการ

สังเกตจากทาทางทีนําหลักทางการยศาสตรมาประยุกตใชในเครื่องมือท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และใน

ลักษณะงานท่ีมีความแตกตางกัน เชน การศึกษาของจิราภารณ  วิชัย ซ่ึงประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร

ในพนักงานท่ีมีการยกเคล่ือนยายวัสดุ โดยใชเครื่องมือทางการยศาสตร คือ REBA (Rapid entired body 

assessment) โดยลักษณะการทํางานเปนงานท่ีใชทุกสวนของรางกายในการปฏิบัติงาน การเลือกใชเครื่องมือ

จึงขึ้นกับลักษณะของงานท่ีจะประเมิน ซ่ึงกลุมพนักงานฝายผลิตโรงงานอาหารสัตวตองออกแรงกายในยก

เคล่ือนยายส่ิงของหนัก มักจะมีการใชทาทางในการทํางานท่ีขัดตอหลักการยศาสตร ท้ังจากการยก การถือของ

หนักที่ตองใชแรงกายมาก การใชแรงกายเกินขีดความสามารถ การกมโนมตัวบอยครั้ง และการบิดตัว ซ่ึงเปน

กลุมพนักงานท่ีมีแนวโนมเกิดอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือได พนักงานฝายผลิตในโรงงานผลิต

อาหารสัตว เปนผูที่ทําหนาที่ในการนําวัตถุดิบ เชน เมล็ดถ่ัวเหลือง เมล็ดขาวโพด ปลายขาว ปลาปน แปง ซ่ึง

จะตองอาศัยลักษณะทาทางในการทํางาน การเอ้ือม การหยิบ และการเคล่ือนยายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการ

ผลิต และการบรรจุเพื่อใหไดผลิตภัณฑออกมา  

ดังนั้นเพื่อเปนขอมูลใหสถานประกอบการวางแผนรูปแบบการเฝาระวังตอสุขภาพและการบริหาร

จัดการความเส่ียงในการทํางาน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อประเมินความเส่ียงทาง        การยศาสตรของ

พนักงานฝายผลิตในโรงงานอาหารสัตวน้ําแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความเส่ียงทางการยศาสตรของพนักงานฝายผลิตใน

โรงงานอาหารสัตวนํ้าแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบุร ี

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานฝายผลิตในโรงงานอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 90 คน  
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 และ

ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ตามแนวทางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) กลุมตัวอยาง

ในการศึกษาครั้งน้ี คือ จํานวน 75 คน การเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 

sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

 1) แบบประเมินความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตร ท่ีพัฒนาขึ้นและดัดแปลงเพื่อให

เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง จากพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2548) อางอิงจากเอกสารรายงานของ The 

DOHSWA (1996) ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล และแบบสํารวจความปลอดภัยในการเคล่ือนยายวัสดุ  

  2) แบบประเมินความเส่ียงอาการผิดปกติของระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ จาก สํานักโรคจาก

การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2554) 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปกับความผิดปกติของ

ระบบโครงรางและกลามเน้ือ และความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตรกับความผิดปกติของระบบ

โครงรางและกลามเน้ือ โดยใชสถิติ Chi – square ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

 

ผลการศึกษา 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.0 เพศชาย คิดเปนรอยละ 44.0 กลุม

ตัวอยางมีอายุอยูระหวาง 21 - 30ป คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 

25.3 และอายุ 41 – 50ป คิดเปนรอยละ 22.7 กลุมตัวอยางมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการมาก

ที่สุด 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 28.0 และมากวา 10 ป คิดเปน 16.0 

2. ผลการวิเคราะหการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตรพบวา ระยะเวลาสัมผัส

การยืนโกงโคงหรือกมตัวลงต่ําในขณะทํางานกลุมตัวอยางมีมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาสัมผัสการยก

แขนขึ้นไปเหนือไหล ในขณะทํางาน ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียงทางสุขภาพตาม

แนวคิดการยศาสตร ดานการเคล่ือนไหว ทาทาง และรูปแบบการทํางาน อยูในระดับปานกลาง คือ ระยะเวลา

โดยรวมแลวนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอวัน  

ระยะเวลาสัมผัสการตองยกส่ิงของหนักมากกวา 4.5 กิโลกรัมของกลุมตัวอยางมากที่สุด รองลงมา

คือ ระยะเวลาสัมผัสการตองยกส่ิงของหนักมากกวา 16 กิโลกรัม และระยะเวลาสัมผัสการตองใชมือยก ผลัก 

ลาก แบก วัสดุหนัก อยูในระดับปานกลาง คือ ระยะเวลาโดยรวมแลวนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอวัน ในภาพรวมกลุม

ตัวอยางมีระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิด     การยศาสตร ดานงานและส่ิงของ อยูใน

ระดับนอย คือ ระยะเวลาโดยรวมแลว 1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน 
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ระยะเวลาสัมผัสการปฏิบัติงานในสถานท่ีอากาศไมถายเทของกลุมตัวอยางมากที่สุด รองลงมาคือ

ระยะเวลาสัมผัสบริเวณพื้นท่ีการทํางาน หรือเคล่ือนยายวัสดุ ล่ืน หรือมีส่ิงกีดขวาง อาจจะกอใหเกิดความไม

ปลอดภัย และระยะเวลาสัมผัสอากาศในขณะทํางานเย็น หรือรอนเกินไป ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีระยะเวลา

การสัมผัสความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตร ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับนอย คือ 

ระยะเวลาโดยรวมแลว 1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน 

ระยะเวลาสัมผัสการการสวมใสเส้ือผา เครื่องประดับ และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลรบกวน

ตอการปฏิบัติงานเคล่ือน ยาย หยิบ จับ วัสดุส่ิงของ ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง คือ ระยะเวลา

โดยรวมแลวนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอวัน  

3. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงานเปนบางครั้ง (1 - 2 ครั้งตอสัปดาห) มากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาเปนบอย (3 - 4 ครั้งตอสัปดาห) คิดเปนรอยละ 28.0 และเปนประจํา (5 – 6 ครั้ง

ตอสัปดาห) คิดเปนรอยละ 6.7 กลุมตัวอยางมีอาการเจ็บปวด หรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกาย

ในชวง 1 ปท่ีผานมามากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.7 และไมเคยมีอาการเลย คิดเปนรอยละ 45.8  

กลุมตัวอยางมีระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวดของโครงรางกระดูกกลามเนื้อที่ตําแหนงหลัง

สวนบนดานซาย หลังสวนลางดานซาย หลังสวนบนดานขวา และหลังสวนลางดานขวา มากที่สุด คาเฉล่ีย

เทากับ 2.49 รองลงมาคือ ระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวดของโครงรางกระดูกกลามเน้ือท่ีตําแหนงไหล

ซาย และไหลขวา คาเฉล่ียเทากับ 2.46 และระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวดโครงรางกระดูกกลามเน้ือท่ี

ตําแหนงนองซายและนองขวา คาเฉล่ียเทากับ 2.30 ในภาพรวมกลุมระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวดของ

โครงรางกระดูกกลามเนื้อที่ตําแหนงตางๆ อยูในระดับนอย คาเฉล่ียเทากับ 2.20 คือ มีอาการในชวงเวลา

ทํางาน พักแลวหาย 

4. ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ขอมูลดานเพศ

ไมมีความสัมพันธกับความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอมูลดานอายุ 

และขอมูลดานระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสัมพันธกับความรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธทางสถิติของขอมูลทั่วไป ไดแก ขอมูลดานเพศไมมีความสัมพันธกับอาการเจ็บปวด 

หรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกาย ภายใน 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอมูลดาน

อายุ และขอมูลดานระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสัมพันธกับอาการเจ็บปวด หรือรูสึกไม

สบายตามสวนตางๆ ของรางกาย ภายใน 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. ความสัมพันธระหวางความเส่ียงทางการยศาสตรกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

ความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศสตร ดานการเคล่ือนไหวทาทางไมมีความสัมพันธกับความรูสึก

เมื่อยลาหลังเลิกงาน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางการยศาสตร ดานงานและส่ิงของ ไดแก การยกส่ิงของหนักมากกวา 

4.5 กิโลกรัม การยกส่ิงของหนักมากกวา 16 กิโลกรัม การยกส่ิงของหนักมากกวา 25 กิโลกรัม และวัสดุส่ิงของ

จัดเก็บอยูในสถานท่ีไมสะดวก หรือรูสึกวาไมปลอดภัยที่จะ ยก แบก ในการเคล่ือนยายวัสดุ มีความสัมพันธกับ

ความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางการย

ศาสตร ดานส่ิงแวดลอมในการทํางานไดแก การปฏิบัติงานในสถานที่อากาศไมถายเท มีความสัมพันธกับ

ความรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางการย

ศาสตร ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก การสวมใสเส้ือผา เครื่องประดับ และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

รบกวนตอการปฏิบัติงานเคล่ือน ยาย หยิบ จับ วัสดุส่ิงของไมมีความสัมพันธกับความรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธระหวางความเส่ียงทางการยศาสตร ดานการเคล่ือนไหว ทาทาง และรูปแบบการ

ทํางาน  ดานงานและส่ิงของ ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน  และดานปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับ

อาการเจ็บปวด หรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกาย ภายใน 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่องความเส่ียงทางการยศาสตรของพนักงานฝายผลิตโรงงานอาหารสัตวแหงหนึ่งใน

จังหวัดเพชรบุรี อภิปรายผลรายหัวขอ ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไป พนักงานฝายผลิตของโรงงานอาหารสัตว เปนกลุมท่ีตองใชลักษณะทาทางการ

เคล่ือนไหวรางกาย และใชแรงในการยกเคล่ือนยายส่ิงของ กลุมตัวอยางมีอายุท่ีอยูในวัยใชแรงและมีความ

แข็งแรงของกระดูกกลามเนื้อมากท่ีสุด คือ อายุระหวาง 21 – 30 ป และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการมากท่ีสุด คือ 1 – 5 ป โดยลักษณะขอมูลทั่วไปมีลักษณะคลายคลึงกับพนักงานในสถาน

ประกอบการหรือโรงงานท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีตองใชทาทางในการเคล่ือนไหวรางกาย และใชแรงในการยก

เคล่ือนยายส่ิงของ โดยภาพรวม 

 2. การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตร ระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียงทาง

สุขภาพตามแนวคิด การยศาสตรของกลุมตัวอยาง ดานการเคล่ือนไหว ทาทาง และรูปแบบการทํางาน และการ

สวมใสเส้ือผา เครื่องประดับ อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลรบกวนตอการปฏิบัติงานเคล่ือน ยาย หยิบ จับ 

วัสดุส่ิงของ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ  ระยะเวลาโดยรวมแลวนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอวัน ดานงานและ

ส่ิงของ และดานส่ิงแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับนอย คือ ระยะเวลาโดยรวมแลว 1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน การเกิด

ความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการสัมผัสปจจัยดานการเคล่ือนไหวทาทาง 
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รูปแบบการทํางาน ดานงานและส่ิงของ ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน และดานปจจัยสวนบุคคล  (พิมพพรรณ  

ศิลปสุวรรณ, 2558 ) 

 3. ความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ กลุมตัวอยางมีอาการรูสึกเม่ือยลาหลังเลิกงาน และ

กลุมตัวอยางมีอาการเจ็บปวด หรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกายในชวง 1 ปท่ีผานมา และตําแหนง

ของอาการเจ็บปวดของโครงรางกระดูกกลามเนื้อที่พบมากท่ีสุด คือ หลังสวนบน และหลังสวนลาง รองลงมา

คือ นองขาท้ังดานซายและขวา ในภาพรวมระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวด อยูในระดับนอย คือ มีอาการ

ในชวงเวลาทํางาน พักแลวหาย จากผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ จันจิราภรณ วิชัย (2014) 

ประเมินความเส่ียงทางการยศาสตรในพนักงานที่มีการยกเคล่ือนยายวัสดุ การทํางานที่ซํ้าๆ และตอเน่ืองจะทํา

ใหกลามเนื้อเกิดความเม่ือยลา และเกิดการเจ็บปวดของระบบโครงรางและกลามเนื้อ 

 4. ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ขอมูลดานอายุ 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสัมพันธกับความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงานและอาการ

เจ็บปวดหรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ

การศึกษาของ พีรพงษ  จันทราเทพ (2554) ศึกษาปจจัยเส่ียงตอการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ

ในพนักงานเก็บขนขยะองคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู อายุและอายุการทํางานเปนปจจัยท่ี

มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ  

 5. ความสัมพันธระหวางความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตรกับความผิดปกติของระบบ

โครงรางและกลามเนื้อ ระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตร ดานงานและส่ิงของ 

การยกส่ิงของหนักมากกวา 4.5 กิโลกรัม การยกส่ิงของหนักมากกวา 16 กิโลกรัม การยกส่ิงของหนักมากกวา 

25 กิโลกรัม และวัสดุส่ิงของจัดเก็บอยูในสถานท่ีไมสะดวก หรือรูสึกวาไมปลอดภัยท่ีจะ ยก แบก ในการ

เคล่ือนยายวัสดุ มีความสัมพันธกับความรูสึกเมื่อยลาหลังเลิกงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของจันจิราภรณ วิชัย และคณะ (2556) ลักษณะการทํางานที่ตองใชแรงหรือกําลังในการ

ทํางานมาก อาจสงผลกระทบตอความผิดปกติของกระดูกและกลามเน้ือ เมื่อมีการทํางานดวยทาทางดังกลาว

ในระยะเวลานานไดแตระยะเวลาสัมผัสความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตรในทุกๆดานไมมี

ความสัมพันธกับอาการเจ็บปวดหรือรูสึกไมสบายตามสวนตางๆ ของรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงนาจะเกิดจากระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียงทาง การยศาสตรของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง

และระดับนอย คือ ระยะเวลาโดยรวมแลว 1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน และระยะเวลาโดยรวมแลวนอยกวา 4 ช่ัวโมงตอ

วัน พิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2558) อางรายงานของ The DOHSWA (1996) ระยะเวลาการสัมผัสความเส่ียง

ทางการยศาสตรโดยรวมแลวมากกวา หรือเทากับ 4 ช่ัวโมงตอวัน มีความสัมพันธกับอาการบาดเจ็บหรือการ

เจ็บปวยตามสวนตางๆ ของรางกาย 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. สถานประกอบการควรใหความสําคัญและมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพกับพนักงานที่ตองใช

ทาทางการเคล่ือนไหวและแรงในการทํางาน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูและทักษะการบริหารโครง

รางและกลามเน้ือระหวางการปฏิบัติงาน โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู  จัดกิจกรรมรณรงคโดยใชส่ือ

ประชาสัมพันธประเภทตางๆ เชน โปสเตอร เสียงตามสาย เปนตน 

 2. สถานประกอบการควรมีกิจกรรมสงเสริมดานการบริหารโครงรางและกลามเนื้อ เชน การออกกําลัง

กายท่ีเหมาะสม จัดเวลาการบริหารโครงและกลามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยลาจากการทํางาน เปนตน 

 3. ผูบริหารควรใหความสําคัญถึงปจจัยท่ีเปนความเส่ียงทางการยศาสตรของพนักงาน พิจารณา

ปรับปรุงสภาพ และวิถีการทํางานใหแกพนักงาน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 มีการศึกษาความเส่ียงทางสุขภาพตามแนวคิดการยศาสตร ใหครอบคลุมกับพนักงานในฝาย/แผนก

อ่ืนๆ  
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