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คณะอนกุรรมการบัญญัติศัพทวิศวกรรม
ศาสตร สาขาเครือ่งกลและอตุสาหการของราช
บัณฑิตยสถานบัญญัติศัพทคําวา Ergonomics
ไวคือ “การยศาสตร”

การย เปนคําสันสฤต หมายถึงการงาน
หรือ Work

ศาสตร หมายถงึ วิทยาการ หรอื Science
Ergonomics มาจากภาษากรกี 2 คํา คือ

“ergo” = work กับ “nomous” = rules รวมกัน
แลวแปลวา กฎ หลักการ หรอืวิทยาการเก่ียวกับ
การทํางานโดยมีความหมายคลายคลึงกับคํา
เหลานี ้: Human Factors, Human Engineering,
Engineering Psychology, Cognitive Engineering

การยศาสตร หมายถึง วิทยาการเกี่ยวกับ
งาน หรือการทํางาน

สมาคมการจัดการแหงประเทศไทยได
บัญญติัศัพท Ergonomics ไววา “สมรรถศาสตร”
ซ่ึงหมายความวาเปนศาสตรที่เก่ียวกับความ
สามารถ ในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานของมนุษยในลักษณะตางๆ เทียบเคียง
กับคําวา Human Performance Engineering

สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (ปจจบัุนเปน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน) ใหความหมายคํานี้วา “วิทยาการจัด
สภาพงาน” และใชในการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยระดับตางๆ ถือวาเปนชื่อที่สื่อ
ความหมายไดดี

Ergonomics เปนการเรยีนรูความสามารถ
และขอจาํกัดของมนุษยเพ่ือใชประโยชนในการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เชน ออกแบบเครือ่งมือ
เครือ่งจักร สถานีงาน อาคาร ผลิตภัณฑ สภาพ
แวดลอม รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธี
การทํางานใหเกิดความเหมาะสมกับมนุษยทั้ง
ทางรางกายและจติใจใหมากทีส่ดุ เพ่ือใหมนษุย
สามารถทาํงานดีขึน้ เรว็ขึน้ และปลอดภยัมากขึน้

วัตถุประสงคของศาสตร  โดยหลักๆ
แลวมีดังนี้

 สงเสริมประสทิธภิาพและความสาํเรจ็
ในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ

 ทํางานไดถูกตอง ลดความผิดพลาด
ในการทํางาน

 ทํางานไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 สงเสริมคุณคาของความเปนมนุษย

รวมถงึการพัฒนาความปลอดภยั การลดความ
เครียดและความลาจากการทํางาน

 ทํางานนั้นไดสบายขึ้น
 มีความปลอดภัยมากขึ้น
 มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
 มีการยอมรับจากผูใชมากขึ้น
 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การยศาสตรเปนสหวิทยาการ มีวิชาพืน้ฐาน

เชน จิตวิทยา (Psychology) ประสาทสรีรวิทยา
สรีรวิทยา (Physiology) กายวิภาคศาสตร
(Anatomy) มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ฟสิกส
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา การศึกษาทั่วไป
ชีวกลศาสตร (Biomechanics)

และมีการประยุกตวิชาการตอไปนีม้าใช
ไดแก วิศวกรรมศาสตร การศึกษาการทํางาน
การวิจัยการดําเนินงาน Cybernetics สถิติ

ประยุกต จิตวิทยาอุตสาหกรรม อาชีวอนามัย
เวชศาสตรอุตสาหกรรม กายภาพบําบัด ความ
ปลอดภัย สถาปตยกรรม

หมายเหตุ วิชาชีวกลศาสตร (Biome-
chanics) หมายถงึ การศึกษาโครงสรางและการ
ทํางานของสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการทางกลศาสตร
โดยมีเนือ้หากวางขวางครอบคลุมหลายสาขาวิชา
เชน แพทยศาสตรและสัตวแพทยศาสตรเก่ียว
กับการเคล่ือนไหวของรางกาย การทํางานของ
อวัยวะตางๆ และงานฟนฟูผูปวย วิศวกรรมการ
แพทย ศาสตรดานกายอุปกรณ พฤกษศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน ในแงของการนํา
มาใชประโยชน มีการนําวิชาชีวกลศาสตรไป
ประยุกตใชในวงการแพทย วงการวิศวกรรม
วงการกีฬา และอืน่ๆ โดยเฉพาะในวงการแพทย
แพทยเฉพาะทางทีต่องเขาใจชวีกลศาสตรอยาง
มากคือ แพทยเวชศาสตรฟนฟู และศัลยแพทย
ออรโธปดิคส เนือ่งจากตองเขาใจถงึการรปูแบบ
เคล่ือนไหวทัง้ปกติและผดิปกติ และนาํมาซ่ึงการ
รกัษาตางๆ เชน ทาํขาเทยีม ทาํแขนเทยีม รกัษา
ฟนฟูนกักีฬา เพ่ิมสมรรถภาพนกักีฬา รกัษาฟนฟู
ผูปวยกลุมมีปญหาทางการเคล่ือนไหว เปนตน

ดังนั้นจึงกลาวไดวา “การยศาสตร” มี
ลักษณะเปนการประยุกตความรูในหลายๆ สาขา
(multidisciplinary)

จากความเปนสหวิทยาการ การยศาสตร
จึงมีประโยชนในทางการศึกษา ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

 ความรูจากการศึกษาวิชาสรีรวิทยา
และกายวิภาคศาสตรทาํใหเขาใจถึงการทาํงาน
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ของอวัยวะสวนตางๆ และโครงสรางของมนุษย
ตลอดจนขนาดสดัสวนของรางกาย

 การศึกษาวิชาจิตวิทยาและสรีรวิทยา
รวมกันทาํใหมีความรูเก่ียวกับการทาํงานของระบบ
ประสาทและสมองตลอดจนกระบวนการวินจิฉัย
สั่งการการทดสอบทางจิตวิทยาทําใหสามารถ
อนุมานพฤติกรรมของมนุษยได

 ความรูจากอาชวีอนามัยจะเอือ้อาํนวย
ใหมีความสามารถประเมินสภาพการทํางานที่
เปนอันตรายตอมนุษย และความรูในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรทําใหเขาใจถึงขอจํากัดทาง
เทคนิคการผลิตและการใหบริการของกิจการ
อุตสาหกรรม ตลอดจนขอยืดหยุน (flexibility)
ตางๆ ของเทคโนโลยีเหลานั้น

ความเปนมาของการยศาสตร
จากยุคกอนประวัติศาสตรมาจนกระทั่ง

ถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเม่ือ 200 กวาปมานี้
ไดมีการพัฒนาจากการลองผิดลองถูกในการ
สรางสรรคเครือ่งมือ อปุกรณตางๆ สาหรบัใชใน
การทํากิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตของคนจน
กลายเปนเครือ่งจักร เครื่องมือตางๆ โดยมีการ
พัฒนาปรบัปรงุใหทันยุคทนัสมัยและสอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการในการใชงานเรือ่ยมา
ปจจบัุน สงัคมไดเล็งเหน็ถงึความสาํคัญของการ
สรางและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณและเครื่อง
อาํนวยความสะดวกมากขึน้ จงึเริม่มีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายมาใชในการควบคุมเพ่ือ

ลดความเสียหายอนัอาจเกิดขึ้นจากการทาํงาน
โดยเริม่มีการใหความรูเก่ียวกับเรือ่งเวชศาสตร
อุตสาหกรรมและไดมีการเปดสอนในโรงเรียน
แพทยกับเรือ่งอาชวีอนามัยก็ไดมีการเปดสอนใน
โรงเรียนสาธารณสุข และมีการปรับปรุงสภาพ
การทํางานในสถานประกอบการ มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตแบบจํานวนมาก จึงทําใหเกิด
การเรยีนรูเรือ่งการศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว
ในการทํางานของมนษุยขึน้ ซ่ึงเริ่มขึน้โดย F.W.
Taylor ขณะทํางานที่ Midvale Steel Co. ในป
พ.ศ. 2424 เขาไดพยายามใชวิธทีางวิทยาศาสตร
(Scientific approach) เพ่ือทีจ่ะคํานวณเวลาทีใ่ช
ในการทาํงานของคนแทนทีจ่ะใชวิธกีารคาดคะเน
โดยวิธีสามัญสานึกแบบที่ เคยปฏิบัติมากอน
ตอมา F.B. Gilbreth ในป พ.ศ.2454 ไดพิจารณา
เหน็ถงึความผกูพันกันระหวางตัวแปรแตละตัวใน
การทาํงานของคนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการ
เคล่ือนไหวของการทํางานวามีผลตอผลผลิต
(Productivity) เปนอันมาก เชนเดียวกันกับผล
จากการศึกษาของนักวิจัยคนอื่นๆ ที่แสดงถึง
ความสาํคัญของมนุษยตอการทํางานไดปรากฏ
ขึ้นระหวางสงครามโลกและหลังสงครามโลก
ระยะตอมาไดมีการจดัประชมุทางวิชาการเพ่ือแลก
เปล่ียนความรูเก่ียวกับผลกระทบของสิง่แวดลอม
ในการทํางานที่มีตอสมรรถภาพของคน และ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วิธีการวิจัยแผน
ใหมไดเกิดขึ้น เม่ือพบวาขีดความสามารถของ

คนงานถกูจาํกัดโดยสมรรถนะของเครือ่งมือหรอื
อปุกรณทีซั่บซอน เชน เครือ่งบิน เรดาร อปุกรณ
เหลานีค้วรทาํงานไดดีภายใตขดีจาํกัดของความ
สามารถของผูใชงาน ทัง้นีเ้พราะวาการคัดเลือก
และฝกคนใหเหมาะสมกับเครือ่งมือหรอือปุกรณ
นั้นเริ่มจะเปนเหตุผลที่ไมเปนที่ยอมรับก้ันใน
โลกที่พัฒนาแลว การแกปญหาเรื่องนี้โดยการ
ประสานความรูกันเปนสิง่แรกระหวางสาขาวิชา
ตางๆ เชน ชีววิทยา การแพทยและวิทยาศาสตร
กายภาพ ความสนใจในเรื่องลักษณะเดียวกันนี้
ไดเริม่ขึน้ต้ังแตป 2491 ทีส่หรฐัอเมรกิา และใช
ชื่อวิทยาการวา Cybernetics เปนการศึกษาสื่อ
ความหมายและการควบคุมในสตัวและเครือ่งจกัร
หรืออุปกรณ

สมาคมวิชาการไดถกูจดัต้ังขึน้เปนสาํคัญ
ไดแก Ergonomics Research Society ในป พ.ศ.
2492 เปนการตอนรับนักวิจัยโดยเฉพาะเรื่อง
สมรรถภาพของมนุษยที่กลับจากการปฏิบัติ
หนาทีใ่นสงครามโลกเพ่ือใหมารวมประชมุศึกษา
แลกเปล่ียนความรูดานวิทยาการทาํงานตลอดจน
การประยุกตใชความรูนั้นในงานอุตสาหกรรม
ตอมา International Ergonomics Association
ก็ไดเกิดขึน้ในป พ.ศ.2502 หลังจากการประชมุ
นานาชาติทีเ่มือง Leyden ในป พ.ศ. 2500 เรือ่ง
“to promote the application of the human
biological sciences to industrial and equipment
design” และในป พ.ศ.2500 ไดมีการจัดพิมพ
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วารสาร Ergonomics ฉบับแรกขึน้ พรอมกันนัน้
ก็ไดมีการจัดต้ัง Human Factors Society ขึน้ใน
สหรฐัอเมรกิา และอกี 2 ปตอมาก็ไดมีการจดัต้ัง
Ergonomics Society of Australia ขึ้น สาหรับ
ประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียนไดมีการ
รวมตัวกันในลักษณะของกลุมอาเซียน South
East Asian Ergonomics Society มีสมาชิกรวม
6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และประเทศไทย ไดมีการ
จัดการประชุมในแตละประเทศหลายครั้ง โดย
ครัง้ที ่4 ไดจดัประชมุขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และไดพยายาม
จัดต้ังสมาคมการยศาสตรไทย (Ergonomics
Society of Thailand) จนประสบความสาเรจ็ใน
ป พ.ศ. 2544 โดยมีสานักงานสมาคมอยูที่
สถาบันความปลอดภัยในการทางาน ตล่ิงชัน
กรงุเทพมหานคร

ขัน้ตอนการพฒันาดานการยศาสตร มี
ลําดับสําคัญสรุปไดดังนี้

 พัฒนาการใชเครือ่งมือ (ดํารงชวิีต ชวย
ทํางาน) เริ่มจากการลองผิดถูก (Trial & Error)
จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (เม่ือ 200 กวา
ปทีแ่ลว) มีการสรางเครือ่งจกัร เครือ่งมือทาํงาน
แทนคนและแรงสัตว แตวิชาการยังไมเจริญพอ
ผูใชแรงงานสมัยน  ัน้จึงเกิดปญหามาก เกิดการ
เจ็บปวย ลมตาย เสียคาใชจายเปนจํานวนมาก

 ตอมาสังคมมนุษยเริ่มใชมาตรการ
ทางกฎหมายควบคุมการสูญเสีย ความรูสาขา
ตางๆ เกิดขึ้นเชน วิชาเวชศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Medicine) วิชาอาชีวเวชศาสตร
(Occupational Medicine) และวิชาอาชวีอนามัย
(Occupational health)

 พ.ศ. 2544 จดัต้ังสมาคมการยศาสตร
ไทย (Ergonomics Society of Thailand)

ความสําคญัของการยศาสตร
เนือ่งจากความแตกตางกันของบุคคลทัง้

ทางดานรางกาย จติใจ อารมณ สงัคม สติปญญา
ซ่ึงไมสามารถกําหนดใหเปนไปตามความตองการ
ไดถงึแมวาปจจุบันจะมีความเจรญิกาวหนาทาง
ดานเทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่บุคคล
จะทํางานหรือทากิจกรรมใดก็ตามที่ตองอาศัย
อุปกรณ เครือ่งมือ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก
ก็ตองคํานงึถงึความเหมาะสมกับการใชงานเพ่ือ
มิใหเกิดผลกระทบทีก่อใหเกิดปญหาตอสขุภาพ
รางกายในแตละดาน หรือใหมีความเสี่ยงตอ
อันตรายนอยที่สุด

ปจจบัุนความเจรญิกาวหนาดานเทคโนโลยี
มีการประดิษฐคิดคน ออกแบบ เครื่องจักรกล
และกระบวนการหรอืวิธกีารผลิตตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและใหเหมาะสมกับลักษณะของงานใน

ขัน้ตอนกระบวนการทัง้หลายซ่ึงคนเปนทรพัยากร
ทีมี่คามากทีส่ดุของหนวยงาน ดังนัน้จะเหน็ไดวา
การพยายามปรบัคนใหเขากับงานทีท่าํ (fit the
man to the job) นัน้ เปนลักษณะของภาวะจาํยอม
เพราะการลงทนุทางดานวัสดุหรอืเครือ่งจกัรกล
ไดเกิดขึ้นมากอนแลว โดยมิไดคํานึงถึงความ
สะดวกสบายของคนที่ทางานเลย ซ่ึงอาจกอให
เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ ความเม่ือยลา
ความเสื่อมถอยของสุขภาพ และสงผลกระทบ
โดยตรงตอประสทิธภิาพของการผลิตทัง้ทางดาน
ปรมิาณและคุณภาพ ในทางตรงกันขาม ถาหาก
การออกแบบวัสดุอปุกรณ เครือ่งจกัร หรอืเครือ่ง
อานวยความสะดวกในการทาํงานไดคิดคํานงึถงึ
ขอจากัดและความตองการของบุคคลที่จะตอง
ทาํงานในลักษณะของการปรบังานใหเหมาะสม
กับคน (fit the job to the man) โดยเห็นความ
สาํคัญของความแตกตางกันของบุคคล ก็จะเปน
การลดอตัราความเสีย่งของการเกิดความเสยีหาย
และความไมปลอดภัยในการทํางาน แตยังชวย
เพ่ิมผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหกับ
หนวยงานได ซ่ึงจะตองหาขอมูลประกอบ ไดแก

1. ความตองการการชํานาญที่จําเปน
ตอการทํางาน

2. ประเภทของบุคคลที่ เหมาะสมกับ
การทาํงาน

3. เพศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. ตําแหนงหรือจุดที่เหมาะสมสาหรับ

การควบคุมเครื่องจักรในการทาํงาน
5. ลักษณะการเคล่ือนไหวขณะปฏิบัติงาน
6. ความยากงายของงานเปรียบเทียบ

กับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติงานของคน
7. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
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ขอดขีองการออกแบบงานใหเหมาะสม
กับคน (ผูปฏิบัติงาน)

1. ชวยลดความผิดพลาดตางๆ ที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน

2. ชวยลดอุบัติเหตุและความเม่ือยลา
จากการปฏิบัติงาน

3. ชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากการ
สูญเสยีลดลงและวัตถุดิบนอยลง

4. ชวยลดระยะเวลาและงบประมาณ
ในการควบคุมงานและฝกอบรม

5. เพ่ิมความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

6. ชวยใหขั้นตอนการทางานลดลงและ
สามารถตัดสนิใจในการทางานดีขึน้

ผลลัพธตอไปนีเ้ปนสิง่ทีค่าดวาจะเกิดขึน้
หากนําเอาการยศาสตรไปใชในสถานที่ทาํงาน

 เขาใจถึงความสามารถในการทํางาน
อยางเดียวกันของคนตางๆ กันวายอมจะมีคนที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม

 สามารถรูลวงหนาเก่ียวกับผลกระทบ
จากการทํางานในระยะยาวได

 สามารถประเมินความสามารถใน
การทาํงาน การใชเครือ่งมือวาดีหรอืไม เพียงใด

 เพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตและสขุภาพ
จติใจรางกายของคนงาน โดยการรูจกัขอแตกตาง
ของคํา “Fitting the person to the task” หรือ
“Fitting the task to the person” รูเก่ียวกับ
ความสามารถของมนุษยโดยไมขัดกับความ
ตองการของงานนั้นๆ ดวย

 เปนแหลงขอมูลความรู ประสบการณ
ทีส่าํคัญซ่ึงจะนาํไปสูการพัฒนาดานอืน่ๆ ตอไป
อีกในอนาคต

องคประกอบดานการยศาสตร
การยศาสตรเนนองคประกอบดานมนษุย

หมายถงึการประยุกตอยางมีระบบเพ่ือใชขอมูล
เก่ียวคุณลักษณะตางๆของมนุษย เชน รูปราง
ขนาดรางกาย ความสามารถ ขอจาํกัด การมอง
การไดยินมาใชพิจารณาสําหรับการออกแบบ
ระบบหรอืวิธีการทํางานใหไดตามวัตถปุระสงค
(Alexander และ Pulat,1985) คือ

1. ภาวะสบาย (comfort)
2. สวัสดิภาพ (well-being)
3. ประสิทธภิาพ (efficiency) ทีเ่ก่ียวกับ
ก. การผลิต (production)
ข. รางกาย (physiological)
ค. จิตใจ (mental)

ขอบเขตของการยศาสตร
การยศาสตรเก่ียวของกับแนวคดิท่ีแสดงถงึ

ความสมัพันธระหวางคนกับเครือ่งจกัร อปุกรณ
ลักษณะของงานสวนใหญจะเปนงานที่ทําโดย
อาศัยเครื่องจักร อุปกรณอํานวยความสะดวก
ระดับความสามารถในการทาํงานจะอยูภายใต
อิทธิพลของสภาพแวดลอมวัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจ และสภาวะทางจติใจกับทางกายภาพ
ในระบบงานนั้น ในระบบคนกับเครื่องจักร คน
จะทํางานในระบบที่มีกระบวนการทํางานเปน
วงจรปด โดยคนจะทํางานไดก็ตอเม่ือไดรับการ
ปอนขอมูลผานการรบัรูและการตอบสนองของ
กลามเนือ้ ขอตอ ผิวหนงั หู ตา รวมถงึอวัยวะรบั
ความรูสึกอื่นๆ เชนเดียวกับปฏิกิริยาชีวเคมี
ภายในรางกาย ดังนัน้เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน
ไปอยางมีประสทิธภิาพสงูสดุ เครือ่งจกัร อปุกรณ
ควรที่จะไดรับการออกแบบสรางโดยพิจารณา
ถึงสมรรถภาพและขอจากัดของผูควบคุมเปน
สวนประกอบสําคัญดวย

ระบบคน-เคร่ืองจักรเปนการทํางาน
แบบวงจรปด (Close-Loop)

 ตัวอยางเชน การขับรถ การควบคุม
เครื่องจักร เปนตน

 คนทํางานไดก็ตอเม่ือไดรับการปอน
กลับของขอมูลอยางตอเนื่องผานการรับรูและ
ตอบสนองจากกลามเนือ้ ขอตอ กระดูก ผวิหนงั
ตา ห ูและอวัยวะรบัความรูสกึอืน่ๆ เชนเดียวกับ
ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในรางกาย ลักษณะงานใน
ระบบนีอ้าจเปนเพียงงานการรบัรู (perception)
เชน งานเฝาดูจอเรดาร เปนตน ซ่ึงมีการใช
แรงงานนอยมาก การขบัรถนบัเปนตัวอยางทีดี่
อีกประเภทหนึ่งของงานในลักษณะการรับรู

การตัดสินใจ การสั่งใหกลามเนื้อทํางานอยาง
ตอเนือ่งกัน ในขณะขับรถ คนขบัจะไดรับขอมูล
ขาวสารผานทางประสาทตาและประสาทห ูมีการ
ตีความขอมูลและวิเคราะหตลอดจนตัดสินใจ
ตอบสนอง

แนวคิดอกีแงหนึง่ของการยศาสตรไดมา
จากทฤษฎีระบบทั่วไปซ่ึงถือวาระบบใดก็ตาม
จะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัย
ที่จําเปน 2 อยาง คือ

 องคประกอบของระบบจะตองไดรับ
การออกแบบอยางถูกตอง และ

 องคประกอบตองทาํงานเขากันไดเปน
อยางดีเพ่ือนําไปสูเปาหมายเดียวกัน

หลักการของการยศาสตร คือ การจดังาน
ใหเหมาะสมกับคนหรือการเลือกงานใหเหมาะ
กับคน อยางไรก็ตาม ถาไดมีการจัดระบบงาน
และออกแบบสถานงีาน ใหบรรลุวัตถปุระสงค 3
ประการคือ ภาวะสบาย (comfort) สวัสดิภาพ
(well-being) และประสิทธิภาพ (efficiency)

กลาวโดยสรุป หลักการของการยศาสตร
ก็คือการจดังานใหเหมาะสมกับคน โดยการเหน็
ความสําคัญของคนทํางาน และพยายามที่จะ
ออกแบบ สรางเครื่องมือ อุปกรณ จัดระบบงาน
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความสามารถและ
สมรรถนะของแตละบุคคล ในประเทศพัฒนาแลว
ถอืเปนสหวิทยาการคือนาํเอาวิชาการหลายสาขา
มาเปนประโยชนในการศึกษาการยศาสตร ไดแก
ความรูจากวิชาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร
ทาํใหมีความเขาใจถงึโครงสราง สดัสวนและการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย และเม่ือมี
การศึกษาวิชาจิตวิทยารวมกันก็ย่ิงทําใหมีความรู
เก่ียวกับเรื่องการทํางานของระบบประสาทและ
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สมองการเรียนรูพฤติกรรมมนุษย ความรูจาก
วิชาวิศวกรรมศาสตรทาํใหเขาใจถงึขอจาํกัดและ
เทคนคิตางๆ ในการทาํงานการผลิตกับเทคโนโลยี
และความรูความเขาใจในวิชาอาชีวอนามัยก็จะ
ชวยใหสามารถประเมินสภาพการทาํงานทีเ่ปน
อันตรายตอมนุษยได นักการยศาสตรจะเปนผู
ประสานปรบัเปล่ียนและประยุกต โดยการเชือ่ม
ความรูทางดานวิทยาศาสตรชวีภาพกับเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมเพ่ือประเมินสภาวะคนทาํงานและ
ผลกระทบกับคน ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การแกไข ซ่ึงความรูพ้ืนฐานมาจากการไดศึกษา
อบรมจากวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร สขุศาสตร
อตุสาหกรรม สงัคมสงเคราะห จติวิทยา รวมถงึ
วิศวกรรมศาสตร จะทําใหสามารถนําหลักวิชา
ตางๆ ดังกลาวเหลานัน้มาประยุกตใชกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมได เชน

1. ออกแบบ เปล่ียนแปลง บํารุงรักษา
เครือ่งมือ เครือ่งใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
ผลิต การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ออกแบบ วางผังโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ เปล่ียนแปลง เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการทํางาน รวมถงึการ
ดูแลบํารุงรกัษา

3. ออกแบบเพ่ือการเปล่ียนแปลงอยาง
เปนระบบในการทํางาน โดยใชอุปกรณ เครื่อง
อานวยความสะดวกตางๆ อยางถกูตอง เหมาะสม
กับสมรรถนะของบุคคลในองคกร

4. ออกแบบเพ่ือควบคุมปจจัยตางๆ ให
ทาํงานไดอยางมีประสทิธภิาพและความปลอดภยั
เชน ความสั่นสะเทือน เสียง แสง เปนตน

ประโยชนของวิทยาการจัดสภาพงาน
การนําเอาความรูจากสหวิทยาการมามี

สวนรวมในการจดัสภาพของงานตางๆ เปนการ
ชวยลดความเครยีดทีอ่าจเกิดขึน้ทัง้ทางรางกาย

และจติใจของผูทาํงานและทาํใหเกิดผลดีตอไปนี้
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
2. ลดอุบัติเหตุ และลดคาใชจาย
3. ลดตนทนุการผลิต
4. ลดระยะเวลาการฝกอบรมคนงาน
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถ

ของบุคคล
6. ลดขั้นตอนการทาํงาน
การนาํความรูดานการยศาสตรมาประยุกต

ใชในการทํางาน ตองศึกษาคนควาสาเหตุเพ่ือ
แกไขปญหาโดยคํานงึถงึตัวแปรทีเ่ก่ียวของ ไดแก

1. ลักษณะของงานที่เก่ียวของกับคนที่
ตองรบัผดิชอบ เชน การออกแรง การเคล่ือนไหว
ของรางกายในการทํางาน ลักษณะทาทางใน
การทํางาน เปนตน

2. คน คือผูปฏิบัติงานนั้นๆ ไดแก เพศ
รปูราง อายุ ความสามารถ ความอดทน เปนตน

3. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอม
การทํางาน ไดแก แสง เสียง อุณหภูมิ ฝุน ควัน
ไอระเหย แรงสั่นสะเทือน เปนตน

โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรบุคคลซ่ึง
ถอืวาเปนสวนสาํคัญทีส่ดุขององคกรและการจดั
ระบบที่ตองใหความสําคัญในสิ่งตางๆ ตอไปนี้

1. มิติทางกายภาพ ซ่ึงจะมีความสําคัญ
ตอระบบที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของ
งานที่เก่ียวของ เชน นาหนัก ความยาว ความ
กวาง ปริมาตร ฯลฯ

2. ความสามารถในการรับรู สมัผัส และ
รบัรูขอมูลขาวสาร เชน การมองเหน็ การไดกล่ิน
การรับรูรส ความรูสึกเจ็บปวด รวมไปถึงการ
กระทบกระทัง่ ความสามารถของระบบประสาท
สัมผัสของคนเปนเรือ่งซับซอน มีความแตกตาง
ระหวางบุคคลมาก สขุภาพและความลาเปนปจจยั
สําคัญที่จะมีผลกระทบตอระบบประสาทสมัผัส

ซ่ึงจะทาํงานไดดวยตัวของมันเอง และหากมีการ
ใชประสาทสมัผสัพรอมกันหลายรปูแบบจะทาํให
ความสามารถของการรับรูสัมผัสลดลง ดังนั้น
การออกแบบระบบควรหลีกเล่ียงการรับรูขอมูล
ขาวสารเพ่ือปฏิบัติทีละหลายมิติพรอมกัน

3. ความสามารถในการประมวลผล คือ
การรวบรวมขอมูลขาวสารทีไ่ดรบัมาสรปุ แยกแยะ
เพ่ือการตัดสนิใจ และประเมินทัง้ในเชงิคุณภาพ
ปริมาณ ตีความอยางมีเหตุผลเปรียบเทียบได
ซ่ึงในตัวบุคคลแตละคนนัน้มีขอจาํกัดและมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นการปฏิบัติงานใดที่ตองการ
ประมวลผลโดยบุคคลเพ่ือการวินิจฉัยจึงจาํเปน
ตองใชความระมัดระวังมากทีสุ่ดเพราะอาจเกิด
ความผิดพลาดขึน้ไดอยางงายดาย

4. ความสามารถในการเคล่ือนไหว ความ
สามารถเฉพาะตัวของบุคคลลวนมีขดีจาํกัด ไมมี
ความเสมอตนเสมอปลายและคงที่ ดังนั้นการ
ออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับใหคนเฝา
ระวังหรือควบคุมนั้น ตองพิจารณาในเรื่องของ
ขอจาํกัดเหลานีด้วย

5. ความสามารถในการเรียนรู ความ
สามารถของมนุษยเหนือกวาเครื่องจักรตรงที่
มนุษยสามารถเรียนรูได และสามารถปรับปรุง
สมรรถนะในการทํากิจกรรมใหดีขึน้ไดเสมอ ซ่ึง
การเรยีนรูของมนษุยมักใชวิธแีบบลองผดิลองถกู
กับเปล่ียนวิธกีารใหมโดยไมตองเริ่มตนเหมือน
ครั้งแรกอีก ทําใหไดรับความรูความเขาใจเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ

6. ความตองการทางกายภาพและทาง
จิตใจ สมรรถนะของคนขึน้อยูกับการไดรับการ
สนองตอบตามความตองการพ้ืนฐานของมนษุย
ที่จาํเปนตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขทั้ง
ทางดานรางกายและจติใจ รวมทัง้การไดรบัการ
สงเสรมิ สนบัสนนุ การสรางขวัญกาลังใจ ตลอดจน
ความพึงพอใจในการงานทีท่าํ สิง่ตางๆ เหลานีมี้
สวนในการสงผลตอความสามารถในการทาํงาน
ของบุคคลใหดีขึน้ได

7. ผลกระทบจากสภาพแวดลอม การ
ออกแบบระบบควรเหน็ความสาํคัญของการปรบั
สภาพแวดลอมใหคนงานทาํงานไดอยางสะดวก
สบาย และพึงพอใจกับสภาพการทํางาน ถึงแม
วาในสภาพแวดลอมทีไ่มสามารถปรบัเปล่ียนได
ก็ควรมีเครื่องมือ อุปกรณอํานวยความสะดวก
หรือเครื่องปองกันที่เหมาะสมไดอยางเพียงพอ
เพ่ือชวยลดอันตรายหรือความเครียดจากการ
ทาํงาน เชน การทาํงานหนาเตาหลอมโลหะควร
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จะมีชุดปองกันการแผรังสีความรอนใหสวมใส
หรือการทํางานในสภาพทีมี่ขอจํากัดเหนือกวา
บุคคลอื่น ก็ควรมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
สามารถตรงตามความตองการ เชน คนทํางาน
บนสะพานเดินเรอืสมุทร ควรเปนบุคคลทีอ่ดทน
ตอการเมาคล่ืนไดดีกวา

8. ผลกระทบจากสภาพสั งคม การ
ออกแบบระบบควรคํานงึถงึความสาํคัญของความ
สัมพันธระหวางบุคคล กลุมกิจกรรม ความเชื่อ
วัฒนธรรม ประเพณ ีการควบคุม บังคับบัญชาซ่ึง
อาจสงผลกระทบกับการทํางาน และหากไดรับ
การจดัระบบทีเ่หมาะสมจะเปนการชวยลดปญหา
และสงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้อีกดวย

9. ความสามารถในการประสานกิจกรรม
ขอจํากัดในความสามารถของคนและขีดจํากัด
ของงานบางอยางทาํใหคนเราไมสามารถทาํงาน
หลายๆ อยางพรอมกันไดครบถวนสมบูรณดี ซ่ึง
ลักษณะสาํคัญทีอ่าจสงผลกระทบตอการทาํงาน
ก็คืออารมณทีไ่มมีความคงทีเ่สมอไปและจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพของการสัมผัสรับรู
ขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลาจึงอาจจะกอใหเกิด
ความผดิพลาดไดเสมอ

10. ความหลากหลายของมนุษย ความ
แตกตางในดานตางๆ ของคน ทาํใหไมสามารถจดั
ระบบทีเ่ปนมาตรฐานชัดเจนเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของมนุษยได ดังนั้น ในการออกแบบระบบให
สอดคลองกับคุณสมบัติของคนที่จะมาทํางาน
รับผิดชอบหนาที่ โดยการคัดเลือกสรรหาให
เหมาะสมมากที่สุด เชน ความสูง การมองเห็น
การตัดสินใจ ปฏิภาณไหวพริบ สุขภาพ ความ
คลองแคลววองไว เปนตน

ปจจัยทีส่งผลกระทบตอคนงาน
สถานที่ทํางานในแตละแหงยอมมีความ

แตกตางในตัวของมันเอง ดังนัน้ยอมมีสาเหตุที่
แทจริงเปนตัวกําหนดตนกําเนิดสภาวะความ
เครยีดทีแ่ตกตางกันไปดวยซ่ึงสามารถรวมใหอยู
ในรูปกวางๆ ไดดังนี้

 ความซับซอนและความหลากหลาย
ของเครื่องมือที่ใชในการทาํงาน

 สภาพการทํางานที่ผิดปกติ (เชน มี
ความรอนมากเกินไป เสียงดัง สั่นสะเทอืนมาก
มีแสงสวางมากหรือนอยเกินไป วัตถุมี พิษ
เปนตน)

 ภาระงานทางดานรางกายและจติใจ
มีปจจัยอื่นอีกหลายอยางที่มีผลกระทบ

ตอคนงาน แตที่สําคัญมากไดแก
 สภาวะแวดลอมในการทํางาน (เชน

อณุหภมิู การสองสวาง เสยีง) ในสถานทีท่าํงาน
 ความจําเปนที่ตองใชความสามารถ

ตลอดจนขีดจํากัดทัง้ทางรางกายและจิตใจเพ่ือ
ปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆ

 ความใกลชิดระหวางคนงานและสาร
อันตราย

 อันตรกิริยา (Interface) ระหวางตัว
คนงานเองและเครือ่งมือในการทํางานนั้นๆ

 ความเครียดจากความรอน (Heat
Stress) เกิดขึน้เนือ่งจากอยูใกลแหลงความรอน
มากเกินไป มีผลทาํใหรอน เหงื่อออก หงดุหงิด
ไมมีสมาธิ เปนตน

 ความเครยีดเนือ่งจากความเย็น (Cold
Stress) ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอความ
สามารถในการทํางาน โดยอาจทําใหเกิดความ
เจ็บปวดเนื่องจากความเย็น (frost-bite) และ
ถาหากอุณหภมิูในรางกายตํ่ากวา 35   ํC หรือที่
เรยีกวาอาการ hypothermia ก็จะทาํใหเปนไขได

 การจัดแสงสวางที่ไมเหมาะสม (Poor
Illumination) มีผลกระทบโดยตรงกับสายตา
อาจปวดตา ระคายเคืองตา ถามีแสงนอยอาจ
เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติภยัตางๆ ได

 เสยีงดังและการสัน่สะเทอืน (Noise &
Vibration) เสียงดังเกินไปเปนอุปสรรคตอการ
สือ่สารตลอดจนรบกวนเย่ือแกวหจูนอาจฉีกขาด
จนถงึขัน้หหูนวกหรอืสงผลใหเกิดอบัุติเหตุตามมา

การนําเอาเทคโนโลยีดาน Automation
หรอืระบบการทาํงานอตัโนมัติเขามาชวยในการ
ทาํงานมีผลใหตัดสาเหตุทีก่ลาวมาขางตนหมดไป
เพราะเครือ่งจะทํางานของมันเองโดยมีคนชวย

ทํานอยมาก อยางไรก็ตาม งานบางประเภทยัง
จาํเปนทีจ่ะตองอาศัยคนในการทาํงานอยู ถงึแม
ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเปน
ไปอยางรวดเร็วก็ตาม

และถงึแมจะมีเทคโนโลยีทนัสมัยชวยใน
กระบวนผลิตและการทาํงาน แตคนงานจะตอง
รับภาระตางๆ เชน

 ภาระงานทางกาย ซ่ึงทําใหเกิดความ
เครียดดานชีวกลศาสตรและสรีรวิทยาในขณะ
ทํางานอยู ความสําคัญของเรื่องนี้เนนในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย

 ภาระงานทางจิตใจ เกิดขึน้กับคนงาน
ไดในสองกรณี

(1) เม่ือเขารับภาระสังคมมากเกินไป
กอนหรือขณะที่จะมารับภาระในงาน

(2) เม่ือขณะรางกายเริม่มีอาการเม่ือยลา
ขึน้จากการรบัภาระงานทางกายมากไปจนไมมี
สมาธิในการทํางาน

 สารเคมี ปจจุบันและอนาคตมีการใช
สารเคมีหลายชนดิ บางชนิดมีความรายแรงจน
ไมสามารถอยูใกลได บางชนดิกอใหเกิดอาการ
บาดเจ็บรุนแรงและเรื้อรัง ตลอดจนเจ็บปวยจน
ตองเขาโรงพยาบาล

ดังนัน้ จากทีก่ลาวมาแสดงวาคนงานตอง
พบกับสาเหตุแหงความเครียดอยูตลอดเวลาที่
ทาํงาน นกัการยศาสตรและนกัอาชวีอนามัยเปน
ผูซ่ึงไดรบัการฝกอบรม ศึกษาทดลอง และทาํงาน
อืน่  ๆในดานนีม้าเปนอยางด ี โดยมีเปาหมายอยูที่
การลดลงซ่ึงสาเหตุแหงความเครยีดทีจ่ะสงผลให
มีความเจ็บปวดอันรุนแรงนั้น ดวยหวังวา จะให
คนงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีและ
ทาํงานอยูในสถานทีท่าํงานเหมาะสมกับตนเอง
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ทาํงานอยางมีประสทิธภิาพ ไดผลงานมีคุณภาพ
การประยุกตผลการวิจัยดานการยศาสตร
การนาํการยศาสตรไปประยุกตในกิจการ

อตุสาหกรรมใหไดผล จาํเปนตองดําเนนิงานและ
ประสานงานโดยบุคคลที่มีความรูหลากหลาย
เชิงสหวิทยาการ (multi-discipline)

ขอควรจํา
1. การยศาสตร ไมใชเพียงการประยุกต

ใช Checklist หรือ Guidelines
2. การยศาสตร ไมใชการใชบรรทัดฐาน

ของคนใดคนหนึ่งในการออกแบบ
3. การยศาสตร ไมใชเปนเพียงการใช

ความนึกคิดทั่วไป (Common Sense)
Common sense
 เปนเรื่องที่ทุกคนสามารถเขารวมได
 เปนการนําสญัชาติญาณทางความคิด

มาใชหลายๆ ความคิด บางครั้งมีประโยชน
 เปนกฎขั้นพ้ืนฐานสามารถฝกฝนให

เกิดประโยชนได บางครั้งสามารถนําไปสูการ
พัฒนาในชัน้สูงได

วิทยาศาสตรข้ันสูง (Sophisticated Science)
เปนการใช วิธี การทางวิทยาศาสตร

โดยนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร เพ่ือคนหา
สาเหตุและที่มาของปญหาที่ มีความซับซอน
ผลหรอืขอมูลทีไ่ดจะถกูนาํไปใชในการออกแบบ
ทางการยศาสตร

การประเมินความเส่ียงของงานการยศาสตร
การประเมินภาระงานของผูปฏิบัติงานจะ

ยุงยากเพราะการตอบสนองของคน บางครั้งไม
สามารถกําหนดเปนตัวเลขเพ่ือการประมวลผล
ได แตความหนักเบาของภาระงานอาจสรุปได
จากการสาํรวจการทาํงานโดยอาศัยวิธวิีเคราะห
ลักษณะงานและสํารวจภาระงาน หรือการใช
checklist หรือแบบประเมินที่ถูกพัฒนาจาก
กลุมคนในสาขาความรูทีเ่ก่ียวของและถูกใชมา
เปนเวลานานนั้น สามารถใชเปนดัชนีชี้ระดับ
ความเสีย่งของงานได

แบบประเมิน เชน RULA, REBA, Strain
Index, OWAS, NIOSH Lifting Equation เปนตน

ประเมนิทาทางของรางกาย
RULA: Rapid Upper Limb Assessment
 Upper Limb หมายถึง สวนของแขน

และมือ รวมถึงไหลซ่ึงเปนจุดตอของแขน
 สําหรับประเมินงานที่ใชรางกายสวน

บนในการทํางาน
 การประเมินดวยการสังเกต
 ผลลัพธของ RULA คือดัชนีบอกระดับ

ความเสีย่งหรอืปญหาทีเ่กิดความเจบ็ปวด ความ
เม่ือยลาจากงานที่ประเมิน

REBA: Rapid Entire Body Assessment
 สําหรับประเมินงานที่ใชทั้งรางกาย

ทํางานทีห่นัก
 อาจเปนงานทีอ่ยูกับที ่หรอืเคล่ือนไหว

เสมอ หรือทรงตัวแบบไมเสถียร มีการเปล่ียน
ทาทางตลอด

 หลักการประเมินและผลเชนเดียวกับ
RULA

ตัวอยางปญหา Ergonomics
 โตะทาํงานหรือเกาอี้สงูหรือตํ่าเกินไป
 แสงสวางที่จาหรือแสงสะทอนเขาตา
 เสยีงดังเกิน
 งานทาํดวยทาทางผดิจากความสมดุล

ของรางกาย (Awkward position)
 งานทีร่างกายตองรบัแรงกระแทกหรอื

สั่นสะเทอืนตลอดเวลา
ตัวอยางการบาดเจ็บที่เกิดจากปญหา

ดาน Ergonomics
Musculoskeletal disorders (MSDs)
สาเหตุ
 ทาํงานดวยทาทางไมเหมาะสม (Work

is performed in awkward postures)
 ออกแรงมาก (Excessive effort)
 เกิดความเม่ือยลา (Fatigue)

 เกิดความไมสบาย (Discomfort)
อวัยวะที่ไดรับผลกระทบ
 กลามเนื้อ เอ็นกลามเนื้อและเสนเอ็น

(Muscles Tendons and Ligaments) ไดรับ
ความเสียหาย

 เสนประสาทและเสนเลือด (Nerves
and Blood Vessels) ถูกทําลาย

 ความผิดปกติของกลามเนื้อและโครง
กระดูก (MSDs: Musculoskeletal Disorders)

 หากการบาดเจ็บเกิดจากการทํางาน
โดยตรงเรียกวา “WMSDs” (Work-related
Musculoskeletal Disorders)

งานที่อาจทําใหเกิดอาการ MSDs
 การยกของ (Lifting)
 ทาทางทํางานที่ผิดจากความสมดุล

ของรางกาย (Awkward postures)
 การออกแรงบีบ จิกจับ (Forceful

gripping or pinching)
 งานที่ เกิดการสั่นสะเทือนที่ มือและ

แขน (Hand-arm vibration)
Cumulative trauma disorders (CTDs)
Cumulative trauma disorders คือการ

บาดเจ็บซํ้าๆ จากการทํางาน เชน ขอมือไดรับ
การบาดเจ็บ อาการนี้จะเกิดขึ้นไดเม่ือนั่งพิมพ
คอมพิวเตอรทั้งวัน

ในบางกรณี CTD ก็รวมถึง Repetitive
Stress Injury (RSI), Overuse strain (OS), และ
Occupational overuse syndrome (OOS)

CTD เปนกลุ มอาการซ่ึ งเกิดจากการ
บาดเจ็บซํ้าหรือการรบกวน (stress) ของเอ็น
กลามเนื้อ ขอตอ และเสนประสาทเปนระยะ
เวลานาน โดยอาการทีเ่กิดขึน้จะเปนในลักษณะ
คอยเปนคอยไป และมักไมมีอาการเจ็บอยาง
เฉียบพลัน



8SAFET Y LIFE

ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด CTD
 ทํางานในสภาวะรอนหรือเย็นเกินไป
 ทํางานในรูปแบบซํ้าๆ เปนเวลานาน
 ทํางานในทาทางเดิมๆ เปนเวลานาน
 ทํางานในทาทางที่ไมถูกตอง เชน กม

หลังมากเกินไป หรืองอขอศอกมากเกินไป
 ทํางานที่หนักกวา 1/3 ของกําลัง

กลามเนื้อติดตอกันนานๆ
 มีแรงกดจากอุปกรณหรอืเครือ่งมือตอ

ผิวหนังหรอืเนื้อเย่ืออืน่ เชน เอน็กลามเนื้อ เสน
ประสาทเปนเวลานาน

 ไดรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือ
หรือสิ่งแวดลอมในการทํางาน

กลุมอาการบาดเจ็บซํ้าจากการทํางาน
แบงไดเปน 3 ระยะคือ

 ระยะที่1
 ปวดและลาในชวงเวลาทํางาน
 อาการหายไปในเวลากลางคืนหรือ

ชวงพัก
 มีอาการเปนอาทิตยหรือเปนเดือน
 อาการเปนๆ หายๆ
 สามารถหายเปนปกติได หรืออาจจะ

พัฒนาสูระยะที่ 2 หากไมไดรับการรักษาหรือ
การจดัการอยางถกูตอง

 ระยะที่2
 อาการปวดเม่ือยจะมากขึน้ขณะทาํงาน

 อาการจะไมหายไปแมหลังเลิกงาน
หรือนอนพักขามคืน

 อาจมีอาการกดเจ็บ ปวด บวม ชา
ออนแรง

ความเก่ียวของระหวางคนกับเครือ่งจกัร เครื่องมือ
อปุกรณ เครือ่งอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน
ทีมี่องคประกอบทัง้ลักษณะทาทางในการทาํงาน
และขนาดรูปรางของคนงาน

1. ลักษณะทาทางการทํางาน
ในการทํางานโดยทั่วไป รางกายของคน

ทาํงานจาํเปนตองอยูในลักษณะทาทางทีม่ั่นคง
และสบาย ไมขัด หรือฝนไปในทางที่ไมปกติ
โดยเฉพาะขณะที่มีการออกแรง ดังนั้น หากมี
การคํานงึถงึการรกัษาทาทางของการเคล่ือนไหว
ในการทํางานใหมีมาตรฐานที่ดีไดก็จะชวยลด
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทํางานลง

1.1 ความสําคัญของลักษณะทาทางที่
เหมาะสมกับการทํางานในแตละลักษณะงาน

1.1.1 การยืนทาํงานบนพ้ืนทีมี่ความคงที่
และม่ันคง ยอมทาํใหการออกแรงในการทาํงาน
เปนไปอยางเหมาะสมสะดวกและมีประสทิธภิาพ
ในทางตรงกันขามหากการทาํงานตองยืนอยูบน
พ้ืนทีไ่มมีความม่ันคง ทาใหคนทาํงานตองกังวล
กับการยืน และตองพยายามรักษาสมดุลของ
รางกายอยูตลอดเวลา ทาํใหสญูเสยีพลังงานของ
รางกายไปโดยไมจาํเปน และยังเปนสาเหตุของ
การเกิดความผิดพลาดหรือประสิทธิภาพของ
การทาํงานลดลงได

1.1.2 ลักษณะทาทางการทํางานที่ มี
ความเหมาะสมจะชวยใหสามารถทาํงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช
น้าํหนกัของรางกายเปนหลักในการออกแรง คือ
วิธีการทีร่างกายมีที่พิงในขณะออกแรง

1.1.3 ลักษณะทาทางการทํางานของ
รางกายที่ดีนั้นจะตองไมกอใหเกิดการขัดขวาง
กระบวนการทาํงานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
เชน ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ หรือ
ระบบการยอยอาหาร

1.1.4 ลักษณะทาทางการทํางานของ
รางกายที่ดีและเหมาะสม จะตองชวยใหมีการ
แลกเปล่ียนความรอนกันระหวางรางกายคนและ
สิง่แวดลอมในการทาํงานอยางเหมาะสม โดยมี
การขับเหงือ่ที่เหมาะสมกับความหนักของงาน

 มีการรบกวนการนอน
 ความสามารถในการทํางานลดลง
 อาการคงคางอยูเปนเดือน
 รักษาใหหายได แตตองควบคูกับการ

จดัการเรือ่งการทํางาน
 ระยะที่3
 มีอาการในขณะพักหรอืเวลากลางคืน
 มีการรบกวนการนอน
 ไมสามารถทํางานได แมเปนงานเบา
 อาการอาจยาวเปนเดือนหรือเปนป
 มีการรบกวนการใชชีวิตประจําวัน
Carpal tunnel syndrome (CTSs)
Carpal tunnel syndrome เปนกลุมอาการ

บาดเจ็บที่อุโมงคขอมือ พบไดในคนงานที่ มี
แรงกดบรเิวณดานหนาของขอมือเปนเวลานานๆ
เชน งานปอนขอมูลคอมพิวเตอร จะสงผลใหมี
อาการชาทีน่ิว้โปง นิว้ชี ้นิว้กลาง และนิว้นางครึง่นิว้

Myofascial pain syndrome (MPSs)
Myofascial pain syndrome เปนอาการ

อกัเสบของกลามเนือ้เรือ้รงั พบไดจากการทาํงาน
ซํ้าๆ เปนเวลานานๆ ผูปวยจะมีอาการปวดราว
ไปตามพ้ืนที่เฉพาะของกลามเนื้อนั้นๆ ซ่ึงไม
จาํเปนตองเปนบริเวณกลามเนื้อที่มีปญหา เชน
มีปญหาทีก่ลามเนือ้คออาจปวดราวไปทีส่ะบักได

ประยุกตใช Ergonomics กับการทํางาน
การยศาสตร (Ergonomics) เปนเรือ่งของ
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หรอืความรอนทีเ่กิดจากงาน
1.1.5 ลักษณะทาทางการทาํงานจะตอง

สัมพันธกับการมองเห็นของสายตา นั่นคือ
ทาทางการทาํงานทีม่ั่นคง ตองใหมีการมองเหน็
ของสายตาในระดับราบ เพ่ือลดการเม่ือยลาของ
กลามเนื้อคอและหลัง

สวนใหญทาทางการทาํงานมักถกูกําหนด
โดยขนาดและขอจํากัดของเครื่องจักร บริเวณ
ของสถานที่ จุดควบคุมตางๆ เปนตน

1.2 หลักการจัดลักษณะทาทางในการ
ทํางานสาหรับบุคคลที่ยืนทํางาน

1.2.1 ควรปรับระดับความสูงของพ้ืนที่
การทาํงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานทีมี่ความ
สงูแตกตางกัน

1.2.2 ควรจดัใหมีทีว่างพักทาํใหผูปฏิบัติ
งานสามารถปรบัเปลีย่นอริยิาบถไดหรอืสบัเปลีย่น
น้าํหนกัในการยืนเปนครัง้คราวเพ่ือชวยลดความ
เครียดที่บริเวณหลังและขา

1.2.3 ควรจัดใหมีแผนปูรองพ้ืนที่เปน
วัสดุมีความยืดหยุน ไมล่ืน สะอาด และไดระดับ
หรอืจดัทาํแทนรองรบัชิน้งานหรอืยกพ้ืนสาํหรบั
ผูปฏิบัติงานทีมี่ความสงูมากหรอืเต้ียใหสามารถ
ยืนทํางานไดอยางเหมาะสม

1.2.4 ควรจัดใหมีบริเวณสาหรับการ
เคล่ือนเทาไปขางๆ ไปขางหนา และถอยหลังใน
แนวราบไดโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง

1.2.5 ไมควรใหผูปฏิบัติงานตองเอนตัว
ไปขางหนาหรือขางหลัง หรือตองหมุนลําตัว
หรอืเอียงไปดานขาง

1.2.6 ไมควรใหผูปฏิบัติงานตองเอือ้มมือ
สูงกวาระดับความสูงของไหลหรือตํ่ากวาระดับ
ที่มือจะหยิบไดในขณะยืน และไมควรใหมีการ
แหงนศีรษะหรอืกมศีรษะมากเกินไปดวยเชนกัน

1.2.7 ควรจัดใหมีเกาอี้หรือทีน่ั่งพักเพ่ือ
ใหผูปฏิบัติงานไดนัง่พักในระหวางชวงพักไดดวย

1.2.8 ควรใหผูปฏิบัติงานสวมรองเทาทีมี่
ความเหมาะสมพอดีเพ่ือรองรับและพยุงบริเวณ
ทีเ่ปนสวนโคงของเทา

หลักในการออกแบบโตะทํางานสําหรับ
งานทีต่องยืนนัน้จะตองมีความสงูทีผู่ปฏิบัติงาน
ยืนแลวมือทั้งสองจะตองอยูบนพ้ืนโตะทํางาน
ปกติจะตองตํ่ากวาระดับความสูงของขอศอก
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร พรอมทั้งมีพ้ืนที่
เผื่อสาหรับวางเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งของ
จําเปนอื่นๆ ไดดวย และหากจําเปนตองมีการ
วางขอศอกบนพ้ืนโตะทางานนั้นดวยก็จะตองมี
การยกระดับใหสงูขึ้นพอดีกับขอศอกดวย

สําหรับการยืนทํางานที่เทาขางหนึ่งจะ
ตองกดบังคับเครือ่งจกัรตลอดเวลานัน้ เปนการ
ยืนทีไ่มเหมาะสมอยางย่ิงเพราะจะทาํใหเกิดการ
กดทับน้ําหนักลงที่สะโพกและขาอีกขางหนึ่ง
ทําใหเกิดอาการปวดเม่ือยและลาได ฉะนั้นจึง
ควรปรับพ้ืนใ หอยูในระดับเดียวกับคันบังคับ
เพ่ือใหสามารถสลับเทาบังคับไดและสามารถ
ยืนบนเทาทั้งสองขางได

1.3 หลักการจัดลักษณะทาทางการ
ทํางานสาหรับบุคคลที่นั่งเกาอี้ทํางาน การจัด

เกาอีน้ัง่ทีมี่ความเหมาะสมเปนสิง่จาํเปนสาํหรบั
ผูปฏิบัติงาน จะทําใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังนี้

1.3.1 ศีรษะอยูในลักษณะสมดุลคืออยู
ก่ึงกลางบนไหลทั้งสองขาง และสายตามองใน
ระดับราบ

1.3.2 ไหลทัง้สองขางอยูในลกัษณะธรรมชาต ิ
1.3.3 ลําตัวต้ังตรงหรือเอนไปขางหลัง

เล็กนอย โดยมีพนักเกาอี้รองรับในระดับเอว
อยางเหมาะสม

1.3.4 ขาสวนบน (ตนขา) และแขนสวน
ลางทั้งสองขางควรอยูในระดับราบ

1.3.5 ตนแขนและขาทอนลางทัง้สองขาง
ค วรทาํมุมกับแนวด่ิงประมาณ 0 และ 45 องศา

1.3.6 ควรมีบรเิวณทีว่างสาหรบัสอดเขา
เขาไปไดอยางเหมาะสม

1.3.7 ควรมีพ้ืนทีว่างเทาอยางเหมาะสม
1.3.8 ไมควรตองเอ้ือมหรือบิดโดยไมจําเปน
การนั่งทํางาน โดยปกติโตะทํางานควร

ตํ่ากวาระดับความสูงของขอศอกพอสมควร แต
ถาเปนงานที่ตองการความละเอียด ความสูง
ของโตะทํางานก็สามารถปรับใหเหมาะสมกับ
การทาํงานใหไดระดับกับการทาํงานของสายตา
ซ่ึงโดยปกติแลวความสงูของโตะควรสงูประมาณ
ความสูงของเขาหรอืสงูมากกวานัน้อกีประมาณ
2-4 เซนติเมตร สาหรบัผูหญงิทีส่วมรองเทาสนสงู
ดังนัน้ความสงูของโตะจากพ้ืนถงึขอบลางควรสงู
ประมาณ 61 เซนติเมตร สาหรบัผูหญงิ และ 64
เซนติเมตรสาหรับผูชายในการทํางานทั่วไป

สวนโตะทีเ่หมาะสาหรบัการนัง่อานหนงัสอื
จะตองสามารถวางแขนและขอศอกบนพ้ืนโตะ
ไดอยางสบาย และเกาอีค้วรเปนแบบทีส่ามารถ
ปรับระดับความสูง-ตํ่าได มีที่พักเทาสามารถ
เคล่ือนไหวเทาไดอยางสบาย

สาหรบัเกาอีน้ัง่ทํางานนัน้จากการศึกษา
ไดมีขอเสนอแนะไวดังนี้

1. ควรปรบัระดับความสงูของทีน่ัง่ไดโดย
ใหมีความสูงระหวาง 40-53 เซนติเมตร

2. พนักพิงควรใหสามารถปรับไดใน
แนวด่ิงจาก 15-24 เซนติเมตรจากระดับทีน่ั่ง

3. พนักพิงควรปรบัระดับในแนวลึกจาก
ขอบทีน่ั่งดานหนาระหวาง 34-44 เซนติเมตร

4. ที่น่ังควรมีขนาดความลึก 35 เซนติเมตร
5. ควรมีความม่ันคงแขง็แรง ไมโยกหรอื

เล่ือนไปมา
6. ควรเคล่ือนไหวไดอยางอิสระ
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7. ควรใหเทาวางราบบนพ้ืน หรอืควรจดั
ใหมีที่วางพักเทาไดดวย

8. ดานหนาของขอบเกาอี้ควรใหมนโคง
เล็กนอย

9. หามหุมเกาอีด้วยเนือ้ผาทีอ่ากาศไหล
ผานไดงายเพ่ือปองกันการลืน่ออกจากเกาอีข้ณะนัง่

เคร่ืองมอืและอุปกรณควบคมุ
การปองกันปญหาทีอ่าจเกิดขึน้กับสขุภาพ

รางกายของผูปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของ
การทาํงาน เพ่ือใหไดผลผลิตตามตองการ จงึควร
มีการออกแบบและเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ
ทีมี่ความเหมาะสม และไดรับการออกแบบตาม
หลักการยศาสตร ซ่ึงมีขอแนะนาดังนี้

1. หลีกเล่ียงการใชเครื่องมือ อุปกรณที่
ไมมีคุณภาพ

2. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณที่ผูปฏิบัติ
งานสามารถใชไดอยางเหมาะสมกับการออกแรง
ของกลามเนื้อมัดใหญ เชน บริเวณหวัไหล แขน
ขามากกวาการใชกลามเนือ้มัดเล็กบรเิวณขอมือ
และนิ้วมือ

3. หลีกเล่ียงการหยิบจบัเครือ่งมืออปุกรณ
ในทาทางที่ตองเอี้ยว บิด หรืองอขอมือ รวมทั้ง
การถือยกเครื่องมือ อุปกรณเปนเวลานานๆ

4. เลือกใชเครื่องมือ อปุกรณทีมี่ดามจับ
ยาวพอเหมาะกับการใชงานเพ่ือชวยลดแรงกดทบั
ของฝามือและนิ้วมือ

5. หลีกเล่ียงการใชเครือ่งมือ อปุกรณทีมี่
ชองวางระหวางดามจบัซ่ึงอาจทาํใหเกิดอบัุติเหตุ
บริเวณนิ้วมือขึ้นระหวางการทํางานได

6. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณที่สามารถ
ใชไดถนัดทั้งมือซายและมือขวา

7. ดามจับควรมีฉนวนกันไฟฟาไดเปน
อยางดี ไมมีแงมุมที่แหลมคม และมีวัสดุกันล่ืน
หุมดามจับดวย

8. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณทีมี่น้ําหนัก
สมดุลเสมอกันและใชในตําแหนงที่เหมาะสม

9. มีการดูแลบํารงุรกัษาเครือ่งมือ อปุกรณ
อยางถูกตองเหมาะสม

สวนอุปกรณควบคุมนั้นควรออกแบบให

เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สวิตชควบคุมคันโยกและปุมควบคุม

ควรอยูในระยะทีผู่ปฏิบัติงานสามารถเอือ้มถงึและ
ควบคุมไดสะดวกในตําแหนงปฏิบัติงานตามปกติ

2. เลือกอุปกรณควบคุมที่เหมาะสมกับ
สภาพของงาน เชน การควบคุมดวยมือควรเปน
งานที่ตองการความละเอียดและรวดเร็ว สวน
งานทีต่องออกแรงหรอืงานหนกัควรเลือกอปุกรณ
ควบคุมดวยเทา

3. อุปกรณควบคุมดวยมือควรใชไดกับ
มือทั้งขางซายและขางขวา

4. อปุกรณควบคุมแบบไกปนควรออกแบบ
ใหสามารถใชนิ้วควบคุมไดหลายนิ้ว

5. อปุกรณควบคุมฉุกเฉินควรมีลักษณะ
ทีแ่ตกตางอยางเห็นไดชัดเจน

การทํางานทีต่องใชแรงมาก
การทาํงานทีต่องใชแรงมากจากผูปฏิบัติ

งานนัน้ ควรจะมีเครือ่งอาํนวยความสะดวกชวย
ทุนแรงเพ่ือชวยลดความเสีย่งในการทาํงานของ
ผูปฏิบัติงานและยังชวยทําใหไดงานเพ่ิมขึ้นอีก
ดวย ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้

1. ไมควรใหผูปฏิบัติงานออกแรงมาก
เกินกําลังของแตละคน

2. ควรใหผูปฏิบัติงานที่ตองทํางานที่ใช
แรงมากไดมีโอกาสทํางานเบาสลับบาง

3. ควรจัดใหมีชวงระยะเวลาพักในชวง
ของการทาํงาน

สิ่งทีค่วรพิจารณาในการออกแบบงานที่
ตองใชแรงมาก ไดแก

1. น้ําหนกัของวัสดุสิ่งของ
2. ความถี่ในการที่ผูปฏิบัติงานตองยก

เคล่ือนยายวัสดุสิ่งของ
3. ระยะทางที่ตองมีการยกเคล่ือนยาย

วัสดุสิง่ของ

4. รูปราง ขนาดของวัสดุสิง่ของทีต่องยก
5. ระยะเวลาที่ทํางาน
วิธีแกไขการทํางานทีต่องใชแรงมาก
1. การลดน้าํหนกัของวัสดุสิง่ของโดยการ

ลดขนาดของภาชนะบรรจ ุลดจานวนวัสดุ สิง่ของ
ที่ตองยกเคล่ือนยายในแตละครั้ง หรือเพ่ิม
จํานวนผูปฏิบัติงานในการยกวัสดุสิง่ของ

2. ทาํใหวัสดุสิง่ของนัน้สะดวกตอการยก
เคล่ือนยาย

3. ใชเทคนิควิธีการจัดเก็บที่ทําใหการ
เคล่ือนยายงายย่ิงขึ้น

4. ลดระยะทางท่ีตองเคลือ่นยายใหนอยท่ีสดุ
5. หลีกเล่ียงการทาํงานทีผ่ดิทาทางปกติ

ดวยการเอี้ยวตัวหรือบิดลําตัวใหไดมากที่สุด
REFERENCE
1. การออกแบบความปลอดภยัเชงิมนษุย

(Ergonomics) วิชา 216522 หลักสตูรปรญิญาโท
สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั โดย ผศ. ดร. จเร
เลิศสดุวิชยั ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(jan@ku.ac.th http://www.cpe.ku.ac.th/~jan),
ttps://www.cpe.ku.ac.th/~jan/ergonomics/
1.%20IntroERGO.pdf

2. HA 233. 31. บทที่ 3. การยศาสตร
(Ergonomics) e-Book รามคําแหง; e-book.
ram.edu/e-book/h/HA233/chapter3.pdf
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แบบสํารวจทางดานการยศาสตรในสถานประกอบการ
คําช้ีแจง ผูสํารวจอานขอความตอไปนี้แลวโปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน

รายการ จําเปนตองปรับปรุงหรือไม 

ไมจําเปน จําเปน ขอเสนอแนะ 
1. จุดหรือตําแหนงในการทํางาน 

1.1 อิริยาบถในการทํางาน 

1.1.1 เปล่ียนวิธีการทํางานเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเปล่ียนทายืนบาง น่ังบาง ในขณะทํางาน 

1.1.2 จัดใหมีระยะหางท่ีเพียงพอกับงานท่ีตองการเปล่ียนตําแหนงวางเทาบอย  ๆ

1.1.3 จัดเกาอ้ีที่น่ังสบายใหกับผูปฏิบัติงานท่ีตองยืนทํางานใหไดน่ังบางเปนคร้ังคราว 

1.1.4 เปล่ียนโครงสรางของเคร่ืองจักรและตําแหนงวัสดุหรือเคร่ืองมือ เพื่อหลีกเลี่ยงทาทํางานที่ไมเปน

ธรรมชาติ เชน ตัวงอ บิดตัว หรือน่ังงอเขา 

1.1.5 กระตุนใหผูทํางานระลึกวา ทาการยกของตองทําใหถูกวิธีจึงจะไมเกิดบาดเจ็บ 

1.2 พื้นที่ทํางาน 

1.2.1 หลีกเล่ียงการทํางานที่ตองกม สําหรับผูท่ีตองยืนทํางาน โดยปรับระดับความสูงของเคร่ืองมือ 

ระบบควบคุมหรือระดับพื้นท่ีทํางาน 

1.2.2 จัดโตะทํางานที่มีความสูงพอเหมาะกับความสูงของเกาอ้ีสาหรับผูปฏิบัติงานท่ีน่ังเกาอ้ี 

1.2.3 หลีกเล่ียงการทํางานที่ตองใชมือเอ้ือมโดยการจัดท่ีวางเทาหรือยกพื้น 

1.2.4 จัดพื้นท่ีทํางานหรือโตะทํางานใหมีเน้ือที่กวางสาหรับผูปฏิบัติงานแตละคน 

1.2.5 เคล่ือนยายสวนของวัสดุท่ียื่นออกมาอยูเหนือหรือใกลบริเวณที่ทํางาน เพ่ือความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น 

1.3 เกาอ้ี 

1.3.1 จัดเกาอ้ีหรือมาน่ังที่มีความสูงพอเหมาะหรือสามารถปรับระดับความสูงได สาหรับผูปฏิบัติงานแต

ละคน 

1.3.2 เลือกท่ีรองน่ังที่มีขนาดเหมาะสม 

1.3.3 เลือกใชวัสดุหุมที่เปนเบาะรองพักหลังท่ีมีขนาดเหมาะสม 

1.3.4 จัดหาเกาอี้ที่เปนเบาะรองพักหลังท่ีมีขนาดเหมาะสม 

1.3.5 เปล่ียนโตะทํางาน หรือออกแบบเปล่ียนโครงสรางเคร่ืองจักรเพ่ือชวยใหน่ังทํางานไดอยางสบาย 

1.4 ระยะหางสาหรับวางเทา 

1.4.1 จัดระยะหางสาหรับเขาและเทาใหกวางพอที่จะเคล่ือนไหวไดสะดวก 

1.4.2 มีชองวางท่ีกวางพอใหผูปฏิบัติงานน่ังหรือยืนไดอยางสะดวก 

1.4.3 จัดใหมีที่พักเทา แทนยืน 

1.4.4 หลีกเล่ียงการทําพ้ืนที่ไมเรียบเสมอกัน หรือมีความสูงตางระดับ โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนจุดทํางาน 

   

 

2. เครื่องมือทํางาน 

2.1 ระบบควบคุมที่เขาถึงไดงาย 

2.1.1 จัดวางระบบควบคุมการทํางานที่ใชบอยใหผูปฏิบัติงานเขาถึงไดงาย 

2.1.2 เปล่ียนแปลงแกไขขนาด หรือลักษณะของเคร่ืองควบคุมใหสามารถทํางานในตําแหนงปกติได

สะดวก 

2.1.3 หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองมือที่ใชเทาเหยียบสาหรับงานท่ีตองยืน 

2.1.4 เปล่ียน ยายตําแหนงของระบบควบคุมเพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนจากการเคล่ือนยายวัสดุหรือสวน

ของเครื่องจักร 

2.2 การทํางานของระบบควบคุม 

2.2.1 เลือกแบบระบบควบคุม (รูป ทรง ขนาด วัสดุท่ีใช) ท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ขอบเขตการใชและ

อัตราความถ่ีของการเคล่ือนยาย 
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รายการ จําเปนตองปรับปรุงหรือไม 

ไมจําเปน จําเปน ขอเสนอแนะ 
2.2.2 ตรวจดูวาระบบควบคุม ทํางานเปนไปตามทิศทางโดยธรรมชาติ โดยปรับใหเขากับทาทางและ   

ทิศทางการใชของผูใชและสอดคลองกับสามัญสํานึกในการใช 

2.2.3 ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีการใชระบบควบคุมใดๆ โดยไมตั้งใจหรือระบบควบคุมน้ันปรับไมได 

2.2.4 เปล่ียนระบบควบคุมสาหรับฉุกเฉินใหมีคุณภาพ 

2.2.5 แสดงตําแหนง “เปด” “ปด” สาหรับสวิตชที่สําคัญใหเห็นไดงายและชัดเจน 

2.2.6 ทําสวิตชโดยการเปล่ียนตําแหนง ขนาด หรือรูปทรงตางๆ ใหชัดวาตางประเภทกัน 

2.3 เครื่องมือ  

2.3.1 เลือกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและการใช 

1.2.2 จัดโตะทํางานที่มีความสูงพอเหมาะกับความสูงของเกาอี้สาหรับผูปฏิบัติงานท่ีนั่งเกาอี ้

2.3.2 เลือกเครื่องมือที่มีขนาดและรูปทรงพอเหมาะแกการใชไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

2.3.3 ปรับปรุงเคร่ืองมือ หรือใชเคร่ืองมือ เลือกเพื่อชวยลดการใชเคร่ืองมือออกแรง 

2.3.4 ตรวจดูใหแนใจวา เคร่ืองมือเก็บอยูในที่ที่มีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนเม่ือไมไดใชงาน 

2.3.5 ตรวจสอบเครื่องมืออยางสมํ่าเสมอ เพื่อหลีกเล่ียงการใชเคร่ืองมือที่ชํารุด หรือใชการไมได 

   

 

3. การจัดระบบงาน 

3.1 การเครียดที่เกิดจากการทํางาน 

3.1.1 ใชเคร่ืองยนตแทนการใชแรงงานคนสาหรับงานหนัก เชน การยกหรือแบกของหนัก 

3.1.2 สนับสนุนใหมีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเหมาะสม หรือเคร่ืองผอนแรงอื่นเมื่อจําเปน 

3.1.3 มีการสับเปลี่ยนการทํางาน โดยใชแรงงานหนักบาง เบาบาง 

3.1.4 เปลี่ยนโครงสรางของเคร่ืองจักรเพื่อใหสามารถทํางานในทาท่ีสบายขึ้น 

3.1.5 เปลี่ยนมาตรฐานของงานเพื่อใหคนมีโอกาสทํางานเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไวเพื่อจะไดม ี

ชวงพักส้ันๆ 

3.2 งานท่ีซ้ําซากจาเจ 

3.2.1 หลีกเลี่ยงการทํางานที่ใชอิริยาบถซํ้าซากและทําติดตอกันเปนเวลานาน  ๆ

3.2.2 ทํางานหลายๆ ประเภทสลับกันไป เพ่ือลดความจําเจในการทางานซํ้าซาก 

3.2.3 พยายามใหมีการสับเปลี่ยนทํางานประเภทอื่นๆ บางแทนการทํางานงายๆ ที่ซํ้าซาก 

3.2.4 จัดใหมีชวงเวลาพักสั้นๆ หลังจากทํางานชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลา 1-2 ชั่วโมง 

3.3 การติดตอพูดคุย และฝกความชํานาญ 

3.3.1 ใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพูดคุยกันบางในขณะทํางาน 

3.3.2 หลีกเลี่ยงการใหผูปฏิบัติงานไปทํางานในท่ีที่แยกออกจากผูอื่น 

3.3.3 ใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงปริมาณ และคุณภาพของงานที่พวกเขาไดทําไป 

3.3.4 เพิ่มงานดานการดูแลรักษา การปรับปรุงและการวางแผนใหแกผูทํางาน โดยใชแรงกายอยาง   

สม่ําเสมอ และใหผูทํางานดานอื่นไดทํางานประเภทใชแรงกายบาง 

3.3.5 ใหผูปฏิบัติงานมีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานรวมทั้งความรับผิดชอบตอผลงาน 

3.3.6 รวมงานเขาดวยกัน เพื่อจัดต้ังกลุมผูทํางานใหรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3.4 เวลาทํางานและเวลาพัก 

3.4.1 หลีกเล่ียงการทํางานแตละวัน หรือแตละสัปดาหที่ยาวนานเกินไป 

3.4.2 ใหผูปฏิบัติงานไดมีเวลาพักนานพอสมควรสาหรับรับประทานอาหารกลางวัน 

3.4.3 จัดใหมีชวงเวลาพักส้ันๆ เพิ่มจากเวลาพักรับประทานอาหารตอนกลางวัน 

3.4.4 หลีกเล่ียงการทํางานกลางคืน หรือลดจํานวนผูปฏิบัติงานผลัดกลางคืนใหเหลือเทาที่จําเปน 

 
 

   


