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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในสถานที่ทํางาน

ของอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีกลุมตัวอยาง 

จํานวน71คนที่ใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและโนตบุคในการทํางาน   วิธีการศึกษาโดยใชเคร่ืองวัดความเขม

ของแสงสวางแบบสํารวจสภาพการทํางานกับคอมพิวเตอรและแบบประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในการ

ทํางานกับคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิค Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ผลการศึกษาพบวาอาจารย

และเจาหนาที่สนับสนุนมีความเสี่ยงทางการยศาสตรการทํางานในระดับ4 รอยละ69.02ระดับ3 รอยละ22.53 

แสงสวางในการทํางานกับคอมพิวเตอรไมผานมาตรฐานรอยละ 100ผลการวิจัยน้ีพบวาจากการใชแบบประเมิน

มาตรฐาน RULAพบความเสี่ยงทางการยศาสตรจากการทํางานกับคอมพิวเตอรของสวนใหญในผูปฏิบัติงานกับ

คอมพิวเตอรมีความเสี่ยงอยูในระดับที่สูงซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะทาทางการทํางานและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน สําหรับการปองกันแกไข ปญหาความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้ออาจารยและเจาหนาที่

สนับสนุนควรปรับปรุงดานพฤติกรรมและออกแบบสถานีงานของผูปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรใหเหมาะสมตาม

หลักการยศาสตร 

คําสําคัญ : การประเมินความเส่ียง  การใชคอมพิวเตอร  Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

technique 
 

ABSTRACT  
This cross-sectional descriptive study was conducted to assess the ergonomic risks among 

71Faculty Members at BangkokthonburiUniversity. All of the Faculty Members used desktop  
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computers and notebook. Data were collected by using aLux Meter,working survey on the 

computer and the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) technique. The results of this study 

showed that the ergonomic risks were at level 4 in the majority of the faculty members(69.02 %), 

level 3  in22.53 %. Light intensities in the work areas were below standard for 100% of the worksta-

tions. By using the RULA technique, this study showed that most of the computer users were 

exposed to the high level of the ergonomic risks correlation with their working postures and their 

work environments. For prevention of the problems, musculoskeletal disorders (MSDs).The faculty 

members should improve the behavior and design of computer workstations with the ergonomics 

principles.  

Keyword :risk management,computers using, Rapid Upper Limb Assessment (RULA) technique 

 

บทนํา 
ในปจจุบันมักจะพบเห็นการนําคอมพิวเตอรมาใชงานในออฟฟศ หรือสํานักงานไดโดยท่ัวไป ไมวาจะ

เปนสถานที่ราชการหรือเอกชนตางก็มีใหเห็นอยางแพรหลาย เนื่องจากการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมี

ประโยชนมากมายเหลือคณานับ  แตในกลุมหรือผูท่ีใชคอมพิวเตอรในการทํางานเปนหลักท่ีตองนั่งทํางานอยู

หนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ๆ โดยมิไดพักผอนเทาท่ีควร พฤติกรรมดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพรางกายข้ึนไดโดยเฉพาะเก่ียวกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ (Musculoskeletal 

disorders: MSDs) ซึ่งไดแก  กลุมอาการทางตาจากคอมพิวเตอร (Computer Vision Syndrome: CVS)  กลุม

อาการปวดขอ(Carpal Tunnel Syndrome: CYS) กลุมอาการเหลานี้จะมีผลตอสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและ

เรื้อรัง    

จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนพบวาความชุกของอาการปวดไหลในรอบ 1 เดือนของบุคลากร

สํานักงานมีรอยละ 63.10 (1) การทํางานสํานักงานนั้นมีลักษณะงานที่อยูในอิริยาบถเดิมๆเปนเวลานานหลาย

ชั่วโมงรวมทั้งการเคลื่อนไหวและมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสมอันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความ

เสี่ยงตออาการปวดคอไหลและหลังสวนลางตามมาได (2-3) การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรของแรงงาน

นอกระบบในกลุมคนงานทําไมกวาดโดยใช Rapid UpperLimb Assessment (RULA) (4) นอกจากน้ียังมี

การศึกษาในตางประเทศในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรในพนักงานสํานักงานที่ใชคอมพิวเตอร

ในการทํางานเปนจํานวนมาก(5) เน่ืองจากปญหาการยศาสตรในการทํางานกับคอมพิวเตอรนั้นเปนปญหาที่

นับวันจะมีผูปวยจํานวนมากที่รับการบําบัดทางกายภาพซึ่งตองเสียคาใชจายและประสิทธิภาพการทํางานลด

นอยลง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในสถานที่ทํางานของอาจารยและ
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เจาหนาที่สนับสนุนที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยใชเทคนิค RULAเพื่อจะได

ทราบขอมูลความเสี่ยงที่สามารถเปนแนวทางในการเฝาระวังและปองกันตอไป 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อหาปญหาการยศาสตรในการทํางานโดยการประเมินความเสี่ยงดวยเครื่องมือที่เหมาะสมและมี

มาตรฐานสากลในสถานที่ทํางานของอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและเพื่อให

ความรูในการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร คําแนะนํา การปรับปรุง สภาพการทํางาน และลดความเสี่ยงของการ

เจ็บปวยจากปญหาความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงภาคตัดขวาง(Cross-sectional study) เพื่อประเมินความเสี่ยง

ทางการยศาสตรของอาจารยและเจาหนาท่ีสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร   รายเอียดวิธีการศึกษามี

ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ี

ปฏิบัติงานในระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธพ.ศ. 2560 ซึ่งใชคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ(Desktop 

computer) และโนตบุคโดยผูวิจัยไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังคณบดี  รวม 12   คณะ มีกลุมตัวอยาง

จํานวน 71 คน 

2.เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

1) เครื่องวัดความเขมของแสงสวาง( Lux Meter ยี่หอ EXTECH 407026)โดยทําการตรวจวัดความเขมแสง

บริเวณโตะทํางานและหนาบริเวณคอมพิวเตอร 

2)แบบสํารวจสภาพการทํางานกับคอมพิวเตอรเพื่อทราบขอมูลทั่วไป   ลักษณะงาน   สถานีงานคอมพิวเตอร   

สิ่งแวดลอมในการทํางาน ลักษณะการปฏิบัติงาน อาการลาของตาและอาการปวดเม่ือยกลามเน้ือตามสวนตางๆ

ของรางกาย 

3) แบบประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในการทํางานกับคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิค Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA)   ซึ่งถูกพัฒนาโดย Prof. McAtamneyและ Prof. Corlett (1993) สถาบันการยศาสตร

เพื่อการทํางาน (Institute for OccupationalErgonomics) มหาวิทยาลัยแหงเมืองนอตต่ิงแฮมประเทศอังกฤษ

โดยไดถูกตีพิมพเผยแพรเมื่อ ป1993 ในวารการยศาสตรประยุกต(Applied Ergonomics)เพื่อใชในการ

ตรวจสอบปจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บของไหลแขนและมือ (upper limb)ที่เกิดจากการทํางานตอเนื่องเปน

เวลานาน (5) นอกจากน้ี  Lueder, R. (1996) (6) ยังไดนํา RULAไปประยุกตใชเพื่อใหสามารถประเมินระดับ
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ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการทํางานของคอมพิวเตอรซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพอีกวิธี

หนึ่งสําหรับการระบุปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรในการใชคอมพิวเตอร 

ในการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทํางานของคอมพิวเตอรโดยใชเทคนิคRULAซึ่งแบงระดับ

ความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับคือ 

ระดับ1(คะแนนรวม 1-2) ทาทางของกรางการอยูในระดับยอมรับไดเมื่อไมทํางานน่ิงๆอยูกับที่ตอเนื่องนาน

เกินไปหรือทํางานซ้ําๆไปมาตอเนื่องนานๆ 

ระดับ 2(คะแนนรวม 3-4) ควรจะตองมีการตรวจสอบความเสี่ยงเพิ่มเติมและอาจตองมีการปรับปรุงในอนาคต 

ระดับ 3(คะแนนรวม 5-6) ควรจะตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดและตองปรับปรุงอยางเรงดวน 

ระดับ 4(คะแนนรวม 7) ควรจะตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อปรับปรุงงานทันที 

ผลสรุปคือกรณีคะแนนสุดทายของ RULA มีคา7จะถือวาเปนความเสี่ยงสูงข้ึนไปสถานที่ทํางานนั้นควรมีการ

ดําเนินการปรับปรุงและประเมินทางการยศาสตรเชิงลึกตอไปและกรณีที่เสี่ยงมากตองมีการปรับปรุงโดย

เรงดวน 

3.การเก็บขอมูล 

           ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรของกลุมตัวอยางซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบ สํารวจ

สภาพการทํางานกับคอมพิวเตอร  ใชแบบประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในการทํางานกับคอมพิวเตอรโดย

ใชเทคนิคRULAโดยสังเกตทาทางการทํางานกับคอมพิวเตอรของกลุมตัวอยางในระหวางการทํางานและ

สภาพแวดลอมในการทํางานขอมูลที่ใชในการประเมินไดแกทาทางการทํางานระยะเวลาในการทํางานความสูง

ของเกาอี้ที่วางพักแขนตําแหนงของหนาจอคอมพิวเตอรแปนพิมพเมาสโทรศัพทและสภาพแวดลอมในบริเวณที่

ทํางานสอบถามอาการที่มีขณะทํางานที่เก่ียวกับกลามเน้ือและกระดูกและใหคําแนะนําในการน่ังทํางานกับ

คอมพิวเตอรที่ถูกตอง นอกจากน้ันไดดําเนินการตรวจวัดความเขมแสงบริเวณโตะทํางานและหนาบริเวณ

คอมพิวเตอร 

4.การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจสภาพการทํางานกับคอมพิวเตอรจะทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา

คาเฉลี่ยความถ่ีรอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติSPSS 

 

 

 

ผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ  

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 71รายเปนเพศหญิง38คน(รอยละ53.5 ) ชาย33คน 
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(รอยละ46.5 ) มีอาย3ุ0 ปหรือนอยกวา มีมากที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ33.8รองลงมามีอายุระหวาง 31 

- 40 ปจํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 28.2อายุระหวาง 41 - 50 ป  จํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 14.0มีอายุ

มากกวา 51 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 24.0 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความผิดปกติเกี่ยวกับตาจํานวน 42คน คิดเปนรอยละ 59.2โดยมีสายตา

สั้น จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 32.4 สายตายาว จํานวน 5คน คิดเปนรอยละ 7.0 สายตาเอียงจํานวน 2  คน 

คิดเปนรอยละ 2.8สายตาสั้นและสายตาเอียงจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ5.6สายตาสั้น ยาว และสายตาเอียง 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4และ อื่นๆจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ไดแก  เปนตอลมและมองใกลไมชัด 

เริ่มยาวสวนที่ไมมีความผิดปกติเกี่ยวกับตา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 40.8  

กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงรางจํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 81.7สวนผูที่มีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกลามเน้ือหรือกระดูกโครงรางจํานวน 

12คน คิดเปนรอยละ 16.9ไดแก เอ็นหัวไหลอักเสบ หัวเขาและปวดหลังไมตอบ 1คน คิดเปนรอยละ 1.4 

  ผูตอบสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม

เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพ  จํานวน 62คน คิดเปนรอยละ 87.1เคยไดรับการฝกอบรมจํานวน 8คน คิดเปน

รอยละ 11.3ไมตอบ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4  

2. ขอมูลลักษณะงาน 

ผลการศึกษาขอมูลลักษณะงาน  พบวาสวนใหญทํางานสอน จํานวน 33คน คิดเปนรอยละ46.5

รองลงมาคืองานบริการขอมูลขอมูล จํานวน 18  คน คิดเปนรอยละ 25.4งานปอนขอมูลจํานวน 11  คน คิดเปน

รอยละ15.5งานเขียนโปรแกรมจํานวน 4คน คิดเปนรอยละ 5.6งานออกแบบจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.8

และมีผูที่ไมตอบ  3คน คิดเปนรอยละ  4.2 

กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานหนาคอมพิวเตอร  5 วันตอสัปดาห จํานวน 25คน คิดเปนรอยละ 35.2

รองลงมาทํางาน 7วันตอสัปดาหจํานวน  15คน คิดเปนรอยละ 21.1ทํางาน 6วันตอสัปดาหจํานวน  14 คน คิด

เปนรอยละ 19.7และมีผูที่ไมตอบ 2คน คิดเปนรอยละ 2.8 

กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานวันละ 6- 10  ชั่วโมงจํานวน 33คน คิดเปนรอยละ46.6ทํางานวันละ 3-5  

ชั่วโมงจํานวน 26คน คิดเปนรอยละ  36.6  ทํางานวันละ1-2 ช่ัวโมงจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.8  และไม

ตอบจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  4.2 

กลุมตัวอยางสวนใหญ ทํางานอยางตอเน่ืองอยูหนาจอคอมพิวเตอรโดยไมหยุดพักเปนเวลานาน

มากกวา 2   ชั่วโมงจํานวน24คน คิดเปนรอยละ 33.8รองลงมา ทํางาน1.5 – 2  ช่ัวโมง จํานวน 23คน คิดเปน

รอยละ 32.4นอยกวา 1.5ช่ัวโมง จํานวน  13คน คิดเปนรอยละ 18.3นอยกวา 1  ช่ัวโมงจํานวน 9คน คิดเปนรอย

ละ 12.7และไมตอบ จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ  2.8 
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กลุมตัวอยางสวนใหญหยุดพักจากคอมพิวเตอรแตละครั้งนาน15 – 30  นาทจีํานวน 32คน คิดเปนรอย

ละ 45.1 รองลงมาหยุดนอยกวา 15 นาทจีํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ29.6หยุดพักมากกวา  30 นาทจีํานวน 18 

คน คิดเปนรอยละ 25.4 

กลุมตัวอยางสวนใหญลุกจากที่น่ังเพื่อเปลี่ยนอริยาบทระหวางหยุดพักจากคอมพิวเตอรจํานวน 47 คน 

คิดเปนรอยละ 66.2น่ังอยูที่เดิมสลับไปทํางานอ่ืนจํานวน 17คน คิดเปนรอยละ 23.9 อื่นๆระบุ..ไดแก 1).พักทาน

อาหารเที่ยง  2) โทรศัพท แฟกซ  3) เขาหองน้ํา  4) ด่ืมนํ้า  รวมจํานวน 6คน คิดเปนรอยละ  8.5น่ังอยูที่เดิม สลับ

ไปทํางานอ่ืน หรือลุกจากที่น่ังเพื่อเปลีย่นอิริยาบถ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  1.4  

 

3.การประเมินอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือของรางกายดานขวาและซายดวยตนเอง 

ตารางที่ 1ผลสรุปการประเมินอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือของรางกายดานขวาดวยตนเอง 

ระดับของอาการปวดเม่ือย (รอยละ) 
สวนของรางกาย 

ไมรูสึก รูสึกเล็กนอย รูสึกปานกลาง รูสึกมาก 

คอ 50.7 31.3 11.9 6.0 

ไหล 45.6 27.9 22.1 4.4 

หลังสวนบน 65.7 19.4 13.4 1.5 

หลังสวนลาง 59.7 29.9 10.4 0 

แขนสวนบน 83.6            11.9 4.5  0   

ขอศอก 92.5 6.0 1.5 0 

แขนสวนลาง 89.6 10.4 0  0 

มือ/ขอมอื 76.1 14.9  9.0  0 

สะโพก/ตนขา 76.1 16.4 7.5 0 

หัวเขา 80.6 16.4 3.0 0 

นอง 85.1 13.4 1.5 0 

เทา 83.6 10.4 4.5 1.5 

 

 

ตาราง 2  ผลสรุปการประเมินอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อของรางกายดานซายดวยตนเอง 

ระดับของอาการปวดเมื่อย (รอยละ) 
สวนของรางกาย 

ไมรูสึก รูสึกเล็กนอย รูสึกปานกลาง รูสึกมาก 

คอ 50.0 33.8 11.8 4.4 
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ไหล 50.0 29.4 17.6 2.9 

หลังสวนบน 66.2 17.6 16.2 0 

หลังสวนลาง 60.3 27.9 8.8 2.9 

แขนสวนบน 80.9 16.2 2.9 0 

ขอศอก 92.6 7.4 0 0 

แขนสวนลาง 91.2 8.8 0 0 

มือ/ขอมอื 79.4 14.7 5.9 0 

สะโพก/ตนขา 79.4 13.2 7.4 0 

หัวเขา 85.3 11.8 2.9 0 

นอง 88.1 10.4 1.5 0 

เทา 86.6 9.0 3.0 1.5 

 

4.การประเมินความเส่ียงดานการยศาสตรในสถานีงานคอมพิวเตอร 

ผลการประเมินดวยแบบประเมินความเส่ียงในการทํางานกับคอมพิวเตอรดวยการวิเคราะหทาทางการ

ทํางานของผูปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรโดยใชแบบประเมินRULA (Rapid Upper Limb Assessment) ซึ่งเปน

การพิจารณาใหคะแนนแยกตามสวนตางๆของรางกาย  ประกอบไปดวยคอ ลําตัว แขนสวนลางแขนสวนบน

และขอมือจากนั้นประเมินการเคล่ือนไหวสวนตางๆออกมาเปนตัวเลขซึ่งมีระดับความรุนแรงของปญหาท่ี

ตางกันซึ่งผลการประเมินจะเปนคะแนนโดยมีระดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 7 คะแนนจากการประเมินพบวา 

ผูปฏิบัติงานกอนการปรับปรุง พบวามีระดับท่ี 4 คะแนนเทากับ 7 คิดเปนรอยละ69.02ซ่ึงหมายถึงมีความเสี่ยง

สูงมากและควรตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อปรับปรุงทาทางทํางานกับคอมพิวเตอรทันทีและมีระดับท่ี  

3  คะแนนเทากับ 5-6คิดเปนรอยละ22.53หมายถึงมีความเส่ียงสูงควรตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อ

ปรับปรุงทาทางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรอยางเรงดวน  

เนื่องจากผูปฏิบัติงานสวนใหญจะทํางานเกินกวา 6-10 ชั่วโมง ดังน้ันจึงทําใหมีความเสี่ยงสูง      

ตัวอยางภาพการทํางานกับคอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงกอนการปรับปรุงท่ีมีระดับท่ี 4 

คะแนนเทากับ 7 คะแนนระดับที ่3 คะแนนเทากับ 5-6 คะแนน 

ตารางที่3ระดับความเส่ียงดานการยศาสตรของอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

โดยใชการประเมินความเส่ียง  RULA (n=71) 
ระดับความเส่ียงดานการยศาสตร จํานวน (รอยละ) 

ระดับ 1 (1-2 คะแนน)     - 

ระดับ 2 (3-4 คะแนน)     6 ( 8.45) 
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ระดับ 3 (5-6 คะแนน)     16 (22.53 ) 

ระดับ 4 ( 7  คะแนน)     49 (69.02) 

 

5.ผลการวัดความเขมแสงในสถานที่ทํางาน 

ความเขมแสงบริเวณโตะทํางานและบริเวณคอมพิวเตอรของอาจารยและเจาหนาที่ทุกคนตํ่ากวา 600 

Lux ซึ่งต่ํากวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดโดยกฎกระทรวงแรงงานเร่ืองกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางาน

เกี่ยวกับแสงสวางพ.ศ. 2549ถึงรอยละ 100  

 

อภิปรายผล 

            จากการศึกษาวิจัยพบวาอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรมีลักษณะการทํางาน

ที่ไมเหมาะสมโดยสวนใหญใชเวลาทํางานกับคอมพิวเตอรนานมากกวา2 ช่ัวโมงจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

33.8ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

การประเมินความเส่ียงทางการยศาสตรโดยใชเทคนิค RULA  เพื่อดูปญหาการบาดเจ็บของรางกายในสวน

รยางคสวนบนเชนทาทางการทํางานทีมีความเสียงในทายกไหลยกแขน บิดเอี้ยวตัว  เบี่ยงตัวออกดานขางกม

หลังและวางขาไมสมดุล เปนตน และจากการประเมินความเสี่ยงพบวาอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนแตละ

คนมีลักษณะทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสมรวมถึงมีระยะเวลาและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไม

เหมาะสมซ่ึงเปนสวนเสริมใหเกิดความเส่ียงตอการทํางานในดานการยศาสตรโดยสวนมากมีความเสี่ยงที่ระดับ

4รอยละ69.02    เน่ืองจากการทํางานที่ซํ้าซากดวยทาทางโนมลําตัวหรือคอซึ่งมีประมาณ 1-20 องศามีผลทํา

ใหเกิดอาการปวดปวดหลัง ปวดตนคอและหัวไหลรวมถึงการจับเมาสหรือการพิมพบนแปนพิมพดวยทาทางท่ี

ไมเหมาะสมการนั่งเกาอ้ีที่มีที่พักแขนที่ตํ่าเกินไปและมนีั่งไมเต็มกนเปนตน 

จากผลการตรวจวัดความเขมแสงพบวาสวนใหญทั้งความเขมแสงบริเวณโตะทํางานและบริเวณ

คอมพิวเตอรต่ําวามาตรฐานที่กําหนดโดยกฎกระทรวงแรงงานเรื่องกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ

แสงสวางพ.ศ. 2549 (11) ไดกําหนดมาตรฐานของงานที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลและบริเวณที่แสดงขอมูล

ของคอมพิวเตอรไวที่ 600 ลักซ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของเมธินี ครุสันธ์ิและสุนิสา ชายเกล้ียง(10)ที่

พบวาความเขมแสงสวางบริเวณโตะทํางานและบริเวณคอมพิวเตอรสวนมากนอยกวา 600Luxรอยละ 99.13มี

ผลทําใหเกิดอาการปวดตารอยละ 58.00 ปวดไหลรอยละ 45.00 และปวดหลังรอยละ 43.00 

จากการศึกษาวิจัยนี้พบจุดบกพรองในเรื่องทาทางการทํางาน การจัดสถานีงานคอมพิวเตอรที่ไม

เหมาะสมตามหลักการยศาสตร  อีกทั้งความเขมของแสงสวางที่ไมเพียงพอในการทํางานกับคอมพิวเตอร       ทํา

ใหเกิดผลกระทบในระยะยาวตอความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ(Musculoskeletal disorders: 

MSDs) ในอาจารยและเจาหนาที่สนับสนุนที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบบุรี การ



9 
 

ปรับปรุงแกไขปญหาน้ีสิ่งสําคัญคือการใหความรูในเรื่องการทํางานกับคอมพิวเตอรใหถูกหลักการยศาสตรที่

ตองดําเนินการควบคูไปกับการปรับปรุงสภาพการทํางานใหเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ปญหาการยศาสตรเกี่ยวกับสถานีงานคอมพิวเตอร 

ผลจากการสํารวจและประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรฯ พบวา สถานีงานคอมพิวเตอรของ อาจารย

และเจาหนาที่สนับสนุนคือแปนพิมพวางอยูบนโตะ รวมท้ังจอภาพและแปนพิมพวางอยูไกลจากบริเวณขอบของ

โตะซึ่งทําใหเกิดปญหาตามมานั่นคือฝามือและทองแขนตองกดทับกับขอบของโตะที่แข็งตลอดเวลา อีกทั้งทําให

ตองเอื้อมแขนเพื่อไปใชงานแปนพิมพที่อยูบนโตะมากข้ึนดวย  เปนผลใหปวดบา ปวดหลัง  ปวดตนคอ   ใน

สวนของการใชโนตบุคก็เชนกันมีการวางหางจากขอบโตะทําใหเวลาพิมพงานตองโนมตัวลง 

เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงดวยแบบประเมินความเสี่ยง RULA ก็พบวาคะแนนความเสี่ยงคอนขางสูงโดยมี

ความเสี่ยงดานการยศาสตรระดับ 4 รอยละ 69.02และควรตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อปรับปรุงทาทาง

ทํางานกับคอมพิวเตอรทันที 

 สวนในเรื่องของเกาอ้ีที่น่ังปฏิบัติงานนั้น ก็พบวามีการน่ังปฏิบัติงานที่ผิดวิธี  เชนไมนั่งพิงพนักเกาอี้ 

บางรายใชหมอนอิงมาหนุนหลัง เพราะเขาใจวาความน่ิมของหมอนอิง จะชวยปองกันการเกิดอาการปวดหลังได    

ผูปฏิบัติงานบางสวนมีปญหาไมเขาใจวิธีการใชเกาอี้ ไมสามารถปรับระดับตางๆใหเหมาะสมกับการใชงานได 

อีกทั้งยังไมทราบวาตองน่ังดวยวิธีใด จึงจะเปนวิธีน่ังทํางานที่ปองกันการเกิดอาการปวดเมื่อยไดดีที่สุด ควร

จัดหาเกาอี้ที่มีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานแตละบุคคล โดยมีการนําเกาอี้มาใหผูปฏิบัติงานไดทดลองน่ัง 

เพื่อใหมีความรูสึกสบายและเหมาะสมมากที่สุดและควรหาอุปกรณเสริมในกรณีท่ีจําเปนตองใช เชน ที่พักเทา 
2. ปญหาเกี่ยวกับแสงสวาง 

ความเขมแสงสวางพบวาความเขมแสงบริเวณโตะทํางานต่ํากวามาตรฐานรอยละ 100และบริเวณ

คอมพิวเตอรต่ํากวามาตรฐานรอยละ100ซึ่งมีความเขมของแสงสวางไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย

กําหนด ควรติดตั้งโคมไฟเพิ่มในบริเวณที่หลอดไฟมีระยะหางจากตําแหนงท่ีทํางานของผูปฏิบัติงาน   และใน

กรณีท่ีมีบางจุดมีแสงจาที่เกิดจากการสะทอนแสง (Reflected glare)   จากหนาตางหรือวัสดุที่อยูใน

สภาพแวดลอมการทํางาน จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา  ปวดตา   มึนศีรษะ  กลามเนื้อ

หนังตากระตุก  วิงเวียน  การมองเห็นแยลง ในการแกไขควรจัดตําแหนงลักษณะพื้นที่ทํางานใหมีความ

เหมาะสม โดยใหแสงสวางเขาทางดานขาง เพื่อลดการสะทอนแสงจากแหลงแสงสวางไปยังจอคอมพิวเตอร

และเขาตาผูปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการปองกันคือผูปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรควรไดรับความรูในเรื่องการย

ศาสตรเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและทราบถึงลักษณะการทํางานถูกตองโดยมีทาทาง
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การทํางานและใชเวลาในการทํางานที่เหมาะสมรวมถึงควรมีการจัดสภาพแวดลอมใหถูกตองตามหลักการย

ศาสตรและจัดใหมีแสงสวางในการทํางานเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
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