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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการ
ทํางาน ขอมูลการพักผอน และระดับความเสี่ยงจากการประเมินโดยเทคนิควิธีของ REBA และวิเคราะห 
ขอมูลความเมื่อยลา และระดับความเมื่อยลากลามเนื้อจากการทํางานดวยวิธี NQAMS โดยเก็บขอมูล ณ 
บริษัท ผลิตยางรถยนตแหงหนึ่ง สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนักงานที่
ปฏิบัติงานในแผนกตัดผาใบจํานวนทั้งหมด 65 คน โดยใชแบบสอบถามรวมกับแบบประเมิน ผลการวิจัย
พบวาพนักงานแผนกตัดผาใบทั้งหมดเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุมากกวา 30 ป มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ มีประสบการณการทํางานแผนกตัดผาใบมากกวา 5 ป ขึ้นไป ทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน 
ทํางาน 6 วันตอสัปดาห  มีระยะเวลาในการนอนหลับนอยกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน พักเที่ยง 45นาทีตอวัน 
พักระหวางทํางานมากกวา 35 นาที   เกิดความเมื่อยลาของกลามเนื้อ รอยละ 67.7 และใชวิธีปลอยให
หายเอง บริเวณที่มีความรูสึกปวด และเมื่อยลามากที่สุด ไดแก บริเวณไหล/แขนสวนบนขางซาย 
ลักษณะงานในงานตัดผาใบมีความเสี่ยงปานกลาง การเคลื่อนไหวของรางกายที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ 
แขนสวนบนขวา  
 เนื่องจากปจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธกับความปวด และเมื่อยลาสวนตางๆ ของรางกาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ดังนั้นโรงงานควรปรับปรุงทาทางทํางาน โดยปรับตําแหนงคอ และ
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แขนสวนบนใหเคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 20 องศา และแขนสวนบนเคลื่อนไหวทํามุมไม
เกิน 60 องศา ปรับตําแหนงขอมือเคลื่อนไหวทํามุมไมเกิน 0 - 15 องศา ปรับตําแหนงลําตัวและขาใหอยูใน
ลักษณะเหยียดตรง ไมควรเอนหรือโนมลําตัวไปทางดานหนาและดานหลังมากเกินไป หลีกเลี่ยงการยืน
และการบิดเอี้ยวลําตัวเปนระยะเวลานานๆ โดยใหขอศอกผูปฏิบัติงานแนบอยูขางลําตัว และควรมีการ
ประเมินทาทางการทํางานของพนักงานเปนระยะๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขทาทางการทํางานและหา
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง เชน การเพิ่มระยะเวลาในการพักระหวางทํางาน ปรับปรุงทาทางใน
ชีวิตประจําวัน เชน ลักษณะทาทางในการนอน ควรจัดใหทานอนหงายโดยใชหมอนหนุนศีรษะวาง
หมอนสอดใตเขา เพื่อลดการกดทับของกลามเนื้อบริเวณ เอว สะโพก และตนขา  การนอนตะแคงควรให
เขางอและเปลี่ยนตะแคงซายสลับขวาเปนระยะๆ และควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาและ
ผอนคลายกลามเนื้อระหวางพักใหแกพนักงาน 
 

คําสําคัญ: ความเมื่อยลาของกลามเนื้อจากการทํางาน/ เทคนิคการประเมินทาทางรางกายทั้งลําตัว  
 
 

Abstract 
 The purpose of this study were to study the relationship of the personnel information, 
working information, rest time information and risk levels assessed by REBA techniques and 
evaluated the fatigue information and the muscle fatigue levels with NQAMS. All data were 
collected by purposive sampling at a tire company from 65 employees who work in the department 
of the canvas used questionnaires and evaluation forms.  
 The studied factors were significantly related to pain and fatigues on different parts of the 
body at p<0.05 significant level. So the factory should improve posture of working by adjusting the 
neck and the upper arm forward an angle not exceeding 20 degrees and the wrist an angle not 
exceeding 0 - 15 degrees and the upper arm at an angle less than 60 degrees. The trunk and legs 
should be in a straight manner. Do not lean or bend the body forward and backward too much. 
Avoid standing and twisting the body for a long time. The position of the elbows should be attached 
to the body and an assessment of employees should be done from time to time to improve working 
posture and take measures to reduce the risk. Add more time to work out. Improve posture in daily 
life style, such as the lying position on bed. Workers should be in supine position with pillows 
inserted under the knees to relieve the pressure of the muscles around the waist, hips and thighs and 
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knees should be bent or side to side, left and right to switch the time. Training should be provided 
with knowledge on how to relieve and relax muscle during a break of the staff. 
 

Keywords: Posture and muscle fatigue/ Rapid entire body assessment (REBA) technique 
 

บทนํา 
ความเมื่อยลาของรางกาย เปนผลจาก

การปฏิบัติงานในทาทางการทํางานที่ ไม
เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผูปฏิบัติงานไมมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงานใน
ทาทางการทํางานที่ถูกตอง สถานที่ เครื่องจักร
หรือ อุปกรณทํ า ง าน  หรือปฏิบัติ ง านไม
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานประเภทนั้นหรือ
การจัดการคนที่ไมเหมาะสมกับงานโดยที่ไม
คํานึงถึงสัดสวนของคนที่เขาไปทํางานจาก
ความไมเหมาะสมจากทาทางการทํางานหรือ
การทํางานที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงสงผล
ทําใหเกิดความเมื่อยลา และอาจเกิดอาการ
บาดเจ็บขึ้นที่อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
เชน ปวดคอ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา เปน
ตน หรือเกิดอาการเรื้อรังและทําใหเกิดโรคจาก
การทํางานขึ้นได นอกจากนี้ความเมื่อยลาจาก
ทาทางในการทํางานนั้นสงผลเสียในหลาย
ดาน เชน ดานประสิทธิภาพในการผลิต ดาน
ความสามารถในการทํางานใหไดตามปริมาณ
และคุณภาพของงานที่กําหนด ดานคาใชจาย
ตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาตนทุนการผลิต 
ตลอดจน ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
เปนตน  

จากสถิติการประสบอันตราย หรือการ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความ

รายแรงและผลของการประสบอันตราย พ.ศ. 
2553 จากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน 
พบวา ผลการประสบอันตรายทําใหขอตอ
เคล็ด และการอักเสบตึงตัวของกลามเนื้อ เปน
หนึ่งใน 3 อันดับแรกของการเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน จํานวน 26,481 ราย (รอยละ 18.07) 
รองลงมาจากการไดรับบาดเจ็บเปนบาดแผล
ลึกและบาดแผลตื้น จํานวน 60,129 ราย (รอย
ละ41.04) และ 20,582 ราย (รอยละ14.04) 
ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุของการประสบอันตราย
จากทาทางการทํางานและการประสบอันตราย
เกิดจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก มีการ
รายงานมากถึง 1,474 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 
จํานวน 333 ราย และหยุดงานไมเกิน 3 วัน 
จํานวน 1,138 ราย จากผูประสบอันตราย
ทั้งหมด 146,511 ราย (สํานักงานกองทุนเงิน
ทดแทน, 2553) 
 ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต
ลักษณะทาทางการทํางานสวนใหญเปนการ
ปฏิบัติงานที่ยืนอยูกับที่ ซ่ึงแนวโนมปญหา
สุขภาพของพนักงาน สามารถพิจารณาจาก
บันทึกการเขารับการรักษาจากหองพยาบาล 
ทั้งนี้ในสวนของบริษัท ผลิตยางรถยนตแหง
หนึ่ง ซ่ึงเปนบริษัทที่ทําการศึกษา และเก็บ
ขอมูล พบวา พนักงานเขามารับการรักษา
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อาการตางๆ ในหองพยาบาลดวยอาการตางๆ 
ทั้งหมด 23 รายการ ตั้งแตเดือนมกราคม- 
ธันวาคม 2553 ซ่ึงอาการที่มารับการรักษามาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้คือ ปวดศีรษะ ปวด
กลามเนื้อ อาการไขหวัด ตามลําดับ โดยพบวา
อาการปวดกลามเนื้อยังเปนปญหาสุขภาพ
ระดับตนและจากการวิเคราะหรอยละของ
พนักงานที่เขาหองพยาบาลดวยอาการปวด
กลามเนื้อในงานพบวารอยละ 67.12 ของ
พนักงานที่มารักษาดวยอาการปวดกลามเนื้อ
เปนพนักงานที่ยืนปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน ซึ่งรอยละ 19.43 มาจากพนักงานที่
ปฏิบัติงานแผนกตัดผาใบ (McAtamney and 
Corlett, 1993) 

ปจจุบันมีการประยุกตใชเครื่องมือที่
เปนแบบประเมินทาทางเสี่ยงในการทํางาน
เรียกวา Rapid Entrie Body Assessment 
(REBA) (Hignette and McAtamney, 2000)
เพื่อใชในการประเมินความสภาวะความ
เมื่อยลาของกลามเนื้อ โดยคาดหวังวาเครื่องมือ
ที่นํามาใชสามารถชวยแกไขปญหาขางตนได  
ดังนั้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จึงมุ งประเด็น
การศึกษาประเมินความเสี่ยงโดยใชเทคนิควิธี
ของ REBA เพื่อลดปญหาการเมื่อยลาของ
กลามเนื้อจากการทํางาน และปรับปรุงทาทาง
การทํางานใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพนอย
ที่ สุดของผูปฏิบัติงานแผนกตัดผาใบ  โดย
ประยุกตใชเครื่องมือมาชวยในการทดสอบและ
ประเมินสภาวะทางการยศาสตรเกี่ยวกับทาทาง
การทํางานซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งที่อาจ

นําไปสูปญหาการบาดเจ็บสะสมของกลามเนื้อ
ระยะยาว (ณัฏฐา, 2549; สมพิศ, 2539) 

งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
การทํางาน ขอมูลการพักผอน และระดับความ
เสี่ยงจากการประเมินโดยเทคนิควิธีของ REBA 
กับ ขอมูลความเมื่อยลาและระดับความเมื่อยลา
กลามเนื้อจากการทํางาน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ

ขอมูล ณ บริษัท ผลิตยางรถยนตแหงหนึ่ง กับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานแผนกตัดผาใบ ทั้งในกะ
กลางวัน และกลางคืน สุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) พนักงาน 65 คน 
ทําการศึกษาเฉพาะชวงเวลาตั้งแตเวลา 07.30 - 
19.30 น.  เครื่องมือที่ใชเปน แบบสอบถาม แบบ
ประเมินทาทางรางกายทั้งลําตัว (Rapid Entrie 
Body Assessment: REBA) และแบบสอบถาม
ประเมินความเมื่อยลากลามเนื้อในสวนตางๆ ของ
รางกาย (Nordic Questionnaires for Analysis of 
Musculoskeletal Symptoms: NQAMS)  

 

ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
     พนักงานแผนกตัดผาใบทั้งหมด
เปนเพศหญิงจํานวน 65 คน มีอายุมากกวา 30 
ป รอยละ 69.2 มีคาดัชนีมวลกายปกติ คือมีคา
อยูระหวาง 18.5 - 22.9 รอยละ 78.5 
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 2. ขอมูลการทํางาน 
      พนักงานสวนใหญมีประสบการณ
การทํางานแผนกตัดผาใบมากกวา 5 ป ขึ้นไป 
รอยละ 61.5 มีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 
8 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 60.0 มีระยะเวลาใน
การพักระหวางทํางาน 60 นาทีตอวัน รอยละ 
66.2 มีการทํางานลวงเวลา รอยละ 72.3 และมี
จํานวนวันที่ทํางาน 6 วันตอสัปดาห รอยละ 
78.5 
  3. ขอมูลการพักผอน 
       พนักงานส วนใหญมี ลักษณะ
ทาทางในการนอนตะแคง  รอยละ  70.8 มี
ระยะเวลาในการนอนหลับนอยกวา 8 ช่ัวโมง
ตอวัน รอยละ 53.8 มีระยะเวลาในการพักเที่ยง 
45นาทีตอวัน รอยละ 64.6 มีระยะเวลาพัก
ระหวางทํางานมากกวา 35 นาที  รอยละ 64.6  
 4. ขอมูลความเมื่อยลา 
      พนักงานสวนใหญไมเคยไดรับ
อุบัติเหตุจนทําใหเกิดอาการเจ็บ และเกิดความ
เมื่อยลาของกลามเนื้อ รอยละ 67.7 และพบวา
ใ น ร อบ  3  เ ดื อ น  ที่ ผ า น ม า ก อ น ก ร อก
แบบสอบถามพนักงาน รอยละ 81.5 เคยมี
อาการเมื่อยลากลามเนื้อ ซ่ึงมักมีอาการเมื่อยลา
กลามเนื้อในชวงเวลากอนเริ่มทํางาน หรือหลัง
เลิกงาน รอยละ 69.2 โดยเมื่อยลากลามเนื้อ
เปนบางวันไมแนนอน  รอยละ  58.5 เมื่อ
พนักงานมีอาการเมื่อยลากลามเนื้อสวนมากใช
ระยะเวลาในการรักษามากกวา 3 วัน รอยละ 
63.1 พนักงานปลอยใหความเมื่อยลาหายเอง 
รอยละ  56.9 โดยพนักงานสวนใหญคิดวา

อาการเมื่อยลากลามเนื้อมีสาเหตุมาจากการ
ทํางาน รอยละ 89.2 
 5. ขอมูลแบบประเมินทาทางรางกาย
ท้ังลําตัว 
      การประเมินทาทางรางกายทั้งลําตัว 
(Rapid Entrie Body Assessment : REBA) โดย
วิเคราะหขั้นตอนการทํางานในแผนกตัดผาใบ 
พบวา การเคลื่อนไหวของรางกายที่มีความเสี่ยง
สูงสุด คือ แขนสวนบนขางขวา มีความเสี่ยง
ระดับ 4 และรองลงมา คือ คอ ลําตัวและแขน
สวนบนขางซาย มีความเสี่ยงระดับ 3 ซ่ึงทาทาง
การทํางานที่ความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 นั้น แสดง
ถึงการเริ่มมีปญหาทางดานการยศาสตรและควร
รีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทาทางการทํางาน
โดยทันที 
 6. ขอมูลผลการประเมินคะแนนความ
เสี่ยงรวมทั้งรายกายของทาทางการทํางาน  

     ขอมูลผลการประเมินคะแนนความ
เสี่ยงรวมทั้งรางกายของทาทางการทํางาน 
พบวา คะแนนความเสี่ยงรวมทั้งรางกายของ
ทาทางการทํางานของพนักงานทั้งหมดใน
แผนกตัดผาใบซึ่งมีขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 
5 ขั้นตอน มีคะแนนรวม 4-7 จัดอยูในระดับ
ความเสี่ยง 3 แสดงวาลักษณะงานในแผนกตัด
ผาใบมีความเสี่ยงปานกลาง ควรไดรับการ
ปรับปรุง  และวิ เคราะหทาทางการทํางาน
เพิ่มเติม  
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 7. ขอมูลแบบประเมินความเมื่อยลา
กลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกาย (Nordic 
Questionnaires for Analysis of Musculoske- 
letal Symptoms: NQAMS) 

 จ ากก า รประ เ มิ นคว าม เ มื่ อ ย ล า
กลามเนื้อในสวนตางๆ  ของรางกายของ
พนักงาน ไดผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับความเมื่อยลากลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกายของกลุมตัวอยางตามแบบประเมนิ    
                 NQAMS (N = 65) 
 

สวนตางๆ ของรางกาย รอยละของพนักงานที่รูสึกปวด/เม่ือยลากลามเนื้อ 
ไมปวด ปวด 

คอ 38.5 61.5 
หลังสวนลาง/เอว 32.3 67.7 

ไหล/แขนสวนบนขางซาย 13.8 86.2 
ไหล/แขนสวนบนขางขวา 29.2 70.8 
ขอศอกขางซาย 30.8 69.2 
ขอศอกขางขวา 43.1 56.9 
แขนสวนปลายขางซาย 52.3 47.7 
แขนสวนปลายขางขวา 46.2 53.8 
ขอมือ/มือขางซาย 44.6 55.4 
ขอมือ/มือ ขางขวา 49.2 50.8 
สะโพก/ตนขาขางซาย 32.3 67.7 
สะโพก/ตนขาขางขวา 49.2 50.8 
เขาขางซาย 43.1 56.9 
เขา ขางขวา 50.8 49.2 
นองขางซาย 41.5 58.5 
นอง ขางขวา 52.3 47.7 
ขอเทา/เทาขางซาย 43.1 56.9 
ขอเทา/เทาขางขวา 46.2 53.8 
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 ความเมื่อยลากลามเนื้อในสวนตางๆ 
ของรางกายของพนักงานจากการวิจัยคร้ังนี้
พบวา  บริเวณที่มีความรูสึกปวด และเมื่อยลา
มากที่สุด ไดแก บริเวณไหล/แขนสวนบนขาง
ซาย รอยละ 86.2 รองลงมาคือ ไหล/แขน
สวนบนขางขวา รอยละ 70.8 ขอศอกขางซาย 
รอยละ 69.2 หลังสวนลาง/เอว และสะโพก/ตน
ขาขางซาย รอยละ 67.7 และคอ รอยละ 61.5 
 8. ผลการวิ เคราะหความสัมพันธ
ปจจัย ท่ี ศึกษากับความปวดและเมื่ อยล า
กลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย 
        ความสัมพันธปจจัยที่ศึกษาไดแก 
อายุ คาดัชนีมวลกาย อายุการทํางาน ระยะเวลา
ในการทํางานแตละวัน ระยะเวลาพักระหวาง
ทํ างานในแตละวัน  การทํางานลวง เวลา 
จํ า น วนวั นที่ ทํ า ง าน  ลั กษณะก า รนอน 
ระยะเวลาในการนอนหลับ ระยะเวลาในการ
พักเที่ยง  ระยะพักระหวางทํางาน  การเกิด
อุบัติเหตุจนทําใหเกิดอาการเจ็บ หรือเมื่อยลา 
การเกิดความเมื่อยลาในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
ชวงที่เมื่อยลาเปนประจํา วันที่เมื่อยลาที่สุดใน
สัปดาห ระยะเวลาในการบรรเทา หรือรักษา
ความเมื่อยลา วิธีการรักษาความเมื่อยลา และ
ส า เ ห ตุ ข อ ง ค ว า ม เ มื่ อ ย ล า  นํ า ม า ห า
ความสัมพันธกับความปวด  และเมื่อยลา
บริเวณสวนตางๆ ของรางกายที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 พบวา 
 
 

 1) อายุ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความปวด  และเมื่อยลากลามเนื้อบริ เวณ
ขอศอกขางซายของพนักงาน 
 2) คาดัชนีมวลกาย  เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความปวด  และเมื่อยลา
กลามเนื้อบริเวณแขนสวนปลายขางซายของ
พนักงาน 
 3) อายุการทํ า งาน  เปนป จจั ยที่ มี
ความสัมพันธกับความปวด  และเมื่อยลา
กลามเนื้อบริเวณขอศอกขางขวาของพนักงาน 
 4) ระยะเวลาพักระหวางการทํางานใน
แตละวัน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
ปวด  และเมื่ อยล ากล าม เนื้ อบ ริ เวณหลั ง
สวนลาง หรือเอวของพนักงาน 
 5) จํานวนวันที่ทํางาน เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความปวด  และเมื่อยลา
กลามเนื้อบริเวณสะโพก หรือตนขาขางซาย
ของพนักงาน 
 6) ลักษณะการนอน  เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความปวด  และเมื่อยลา
กลามเนื้อบริเวณขอมือ หรือมือขางซายของ
พนักงาน 
 7) ระยะเวลาในการนอนหลับ เปน
ปจจัยมีความสัมพันธกับความปวด  และ
เมื่อยลากลามเนื้อบริเวณเขาขางซายของ
พนักงาน 
 8) ระยะเวลาในการพักเที่ยง  เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความปวด  และ
เมื่อยลากลามเนื้อบริเวณเขาขางขวาของ
พนักงาน 
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 9) ระยะพักระหวางการทํางาน เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความปวด  และ
เมื่ อยล ากล ามเนื้ อบริ เวณไหล  หรือแขน
สวนบนขางซาย ขอศอก หรือศอกขางขวา 
และเขาขางซายของพนักงาน 
 10)  การเกิดความเมื่อยลาในชวง 3 
เดือนที่ผานมา เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความปวด และเมื่อยลากลามเนื้อบริเวณไหล 
หรือแขนสวนบนขางขวาของพนักงาน 
  11) ระยะเวลาในการบรรเทา  หรือ
รักษาความเมื่อยลา เปนปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความปวด และเมื่อยลากลามเนื้อบริเวณ
ขอมือ /มือข างซ าย  และเข าข างขวาของ
พนักงาน 

12) สา เหตุ ของความ เมื่ อ ยล าซึ่ ง
เกี่ยวของกับการทํางานในแผนกตัดผาใบ เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความปวด  และ
เมื่อยลากลามเนื้อบริเวณขอเทา หรือเทาขาง
ขวาของพนักงาน 

13) ปจจัยที่ศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
ความปวด และเมื่อยลากลามเนื้อ ไดแก บริเวณ
คอ  แขนสวนปลายขางขวา  ขอมือ หรือมือขาง
ขวา  สะโพก หรือตนขาขาขวา นองขางซาย 
และขอเทา หรือเทาขางซายของพนักงาน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลความเมื่อยลา
และระดับความเมื่อยลากลามเนื้อจากการ
ทํางานของพนักงานแผนกตัดผาใบทั้งหมดที่
เปนเพศหญิงจํานวน 65 คน มีอายุมากกวา 30 
ป  มีคาดัชนีมวลกายปกติ มีประสบการณการ

ทํางานแผนกตัดผาใบมากกวา 5 ป ขึ้นไป มี
ระยะเวลาในการทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอ
วัน มีระยะเวลาในการพักระหวางทํางาน 60 
นาทีตอวัน มีการทํางานลวงเวลา มีจํานวน
วันที่ทํางาน 6 วันตอสัปดาห พบวาพนักงาน
สวนใหญมีลักษณะทาทางในการนอนตะแคง 
มีระยะเวลาในการนอนหลับนอยกวา 8 ช่ัวโมง
ตอวัน มีระยะเวลาในการพักเที่ยง 45นาทีตอ
วัน มีระยะเวลาพักระหวางทํางานมากกวา 35 
นาที สวนใหญไมเคยไดรับอุบัติเหตุจนทําให
เกิดอาการเจ็บ  และเกิดความเมื่อยลาของ
กลามเนื้อ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมากอนกรอก
แบบสอบถามพนักงานเคยมีอาการเมื่อยลา
กลามเนื้อ ซ่ึงมักมีอาการเมื่อยลากลามเนื้อใน
ชวงเวลากอนเริ่มทํางาน หรือหลังเลิกงานโดย
เมื่อยลากลามเนื้อเปนบางวันไมแนนอนเมื่อ
พนักงานมีอาการเมื่อยลากลามเนื้อสวนมากใช
ระยะเวลาในการรักษามากกวา 3 วัน สวน
ใหญคิดวาอาการเมื่อยลากลามเนื้อมีสาเหตุมา
จากการทํางาน 
 จากการประเมินทาทางรางกายทั้งลําตัว 
(Rapid Entrie Body Assessment: REBA) พบวา 
การเคลื่อนไหวของรางกายที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
คือ แขนสวนบนขาขวา มีความเสี่ยงระดับ 4 และ
รองลงมา คือ คอ ลําตัวและแขนสวนบนขางซาย 
มีความเสี่ยงระดับ 3 ซ่ึงทาทางการทํางานที่ความ
เสี่ยงระดับ 3 และ 4 นั้น แสดงถึงการเริ่มมีปญหา
ทางดานการยศาสตรและควรรีบดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขทาทางการทํางานโดยทันที 

ขอมูลผลการประเมินคะแนนความ
เสี่ยงรวมทั้งรางกายของทาทางการทํางาน 
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พบวา คะแนนความเสี่ยงรวมทั้งรางกายของ
ทาทางการทํางานของพนักงานทั้งหมดใน
แผนกตัดผาใบซึ่งมีขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 
5 ขั้นตอน มีคะแนนรวม 4-7 จัดอยูในระดับ
ความเสี่ยง 3 แสดงวาลักษณะงานในแผนกตัด
ผาใบมีความเสี่ยงปานกลาง ควรไดรับการ
ปรับปรุง  และวิ เคราะหทาทางการทํางาน
เพิ่มเติม  
 จ ากก า รประ เ มิ นคว าม เ มื่ อ ย ล า
กลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกายพบวา                  
บริเวณที่มีความรูสึกปวด และเมื่อยลามากที่สุด 
ไดแก  บริ เวณไหล /แขนสวนบนข างซ าย  
รองลงมาคือ ไหล/แขนสวนบนขางขวา ขอศอก
ขางซาย หลังสวนลาง/เอว และสะโพก/ตนขา
ขางซาย และคอ  

การศึกษาวิจัยแบบประเมินทาทาง
รางกายทั้งลําตัว (Rapid Entrie Body 
Assessment: REBA) ของแผนกตัดผาใบ 
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน พบวา มีระดับคะแนนความ
เสี่ยงปานกลางที่ระดับ 3 ซ่ึงแสดงใหเห็นวางาน
ตัดผาใบเริ่มมีปญหาดานการยศาสตร และควร
ปรับปรุงท าทางการทํางาน  ในสวนของ
คะแนนทาทางการทํางานที่ สูงสุดคือ การ
ทํางานที่คอเคลื่อนไหวไปดานหนามากกวา 20 
องศา มีลําตัวเคลื่อนไหวไปดานหนามากกวา 0 
-20 องศา และมีการหมุนเอียงลําตัว มีการยอขา
ระหวาง 30-60 องศา มีแขนสวนบนทํามุม
ระหวาง 20-45 องศา และมีการยกไหลสูงขึ้น มี
แขนสวนหนาทํามุม 60 - 100 องศา และมีขอมือ
เคลื่อนไหวทํามุมระหวาง 0-15 องศา และมีการ
หักขอมือ  เมื่อพิจารณารวมกับขอมูลแบบ

ประเมินความเมื่อยลากลามเนื้อในสวนตางๆ 
ของรางกาย (Nordic Questionnaires for 
Analysis of Musculoskeletal Symptoms: 
NQAMS) พบวามีความสัมพันธกับทาทางการ
ทํางานที่มีความเสี่ยง คือ พนักงานมีอาการปวด
และเมื่อยลากลามเนื้อบริเวณไหล/แขนสวนบน
ขางซาย รอยละ 86.2 รองลงมาคือ ไหล/แขน
สวนบนขางขวา รอยละ 70.8 ขอศอกขางซาย 
รอยละ 69.2 หลังสวนลาง/เอว และสะโพก/ตน
ขาขางซาย รอยละ 67.7 และคอ รอยละ 61.5 
ทาทางการเคลื่อนไหวของคออยูในระดับความ
เสี่ยง 3 รอยละ 80.0 และมีความเสี่ยงระดับ 2 
รอยละ 20.0 เนื่องจากในการทํางานตัดผาใบ
จําเปนตองใชสายตาสํารวจ ตรวจสอบ และ
ประกอบชิ้นผาใบ ทําใหพนักงานใชความถี่มาก
ในการเคลื่อนไหวคอมากเกินไป สงผลให
พนักงานรูสึกเหนื่อยและเมื่อยลา เนื่องจาก
กลามเนื้อบริเวณคอมีการหดเกร็งมากเกินไป  
ทําใหปริมาณออกซิ เจนในกระแสเลือดมี
นอยลง จึงเกิดของเสีย (แกสคารบอนไดออก-
ไซด) และกรดแลคติกสะสมอยู สงผลใหเกิด
อาการปวดและเมื่อยลา   
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการ
ปฏิบัติ มีดังนี้ 
  1. การวิเคราะหทาทางทางการทํางาน
ในแผนกตัดผาใบ พบวา คาคะแนนทาทางการ
ทํางานอยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง ควร
ไดรับการปรับปรุงทาทางการทํางานดังนี้  
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 1. 1  ป รั บ ตํ า แ ห น ง ข อ ง ค อ
เคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 20 
องศา คือ ผูปฏิบัติงานไมควรแหงนคอ หรือกม
หนามากเกินไปขณะยืนทํางานตัดผาใบ  
 1.2 ปรับตําแหนงแขนสวนบน
เคลื่อนไหวไปทางดานหนาทํามุมไมเกิน 20 
อ ง ศ า  แล ะ ให ตํ า แหน ง แ ขนส ว นหน า
เคลื่อนไหวทํามุมระหวาง 60 - 100 องศา คือ 
ไมควรเอื้อมมือไปในระดับที่สูงมากกวาระดับ
ความสูงของไหล หรือระดับต่ํากวาระดับความ
สูงของขอนิ้ว 
 1.3 ปรับตําแหนงลําตัว ไมเอนไป
ทางดานหลัง หรือโนมลําตัวไปทางดานขาง
มากเกินไป  
 1 . 4  ข อมื อ เ คลื่ อนไหวทํ า มุ ม
ระหวาง 0 - 15 องศา โดยไมมีการพับ หรืองอ
ขอมือ คือ ใหขอศอกของผูปฏิบัติงานตองแนบ
อยูขางลําตัว ซ่ึงเปนการปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับไหล และแขน นอกจากนี้ ยังทําให
ผูปฏิบัติงานไมตองบิดงอขอมือ กมหรือบิด
เอี้ยวตัว 
 1.5 ปรับตําแหนงขาอยูในลักษณะ
เหยียดตรง ไมมีการบิด หรือเอี้ยวลําตัวไปทาง
ขางใดขางหนึ่งเปนระยะเวลานาน และไมควร
ยืนทิ้งน้ําหนักตัวลงบนเทาขางใดขางหนึ่งเพียง
ขางเดียว เชน หลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองใชเทา
ข าง เดี ยวควบคุมคันบังคับ เครื่ องจักรอยู
ตลอดเวลาขณะที่เทาอีกขางหนึ่งใชเพื่อการยืน
ทรงตัวเทานั้น  
 2 . ควรมีการประเมินท าทางการ
ทํางานของพนักงานเปนระยะๆ เพื่อนําไป

ปรับปรุงแกไขทาทางการทํางานที่มีความเสี่ยง 
และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง เชน การ
เพิ่มระยะเวลาในการพักระหวางการทํางาน 
ปรับปรุงทาทางในชีวิตประจําวัน เชน ลักษณะ
ทาทางในการนอนหลับ ควรจัดทานอนหงาย
โดยใชหมอนหนุนศีรษะวางหมอนสอดใตเขา 
เพื่อลดการกดทับของกลามเนื้อบริเวณ เอว 
สะโพก และตนขาและทานอนตะแคงควรให
เขางอและเปลี่ยนตะแคงซายสลับขวาเปน
ระยะๆ  
  3. การผอนคลายกลามเนื้อในการพัก
ระหวางทํางานพนักงานสามารถนําแนวทาง
ปฏิบัติไปใชได ดังนี้ 
  3.1 การผอนคลายกลามเนื้อ
บริเวณคอ โดยกมหนาใหคางจรดคอคางไว 5 
วินาที และเงยหนาไปทางดานหลังชาๆ เกร็ง
กลามเนื้อคางไว 5 วินาที แลวเงยหนาขึ้นใน
หนาตรง ทําซ้ํา 5 คร้ัง  
 3.2 การผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
ไหล/แขนสวนทั้งขางทั้งสองขาง โดยหายใจ
เขาลึกๆ กล้ันหายใจเอาไว พรอมกับยกไหลสูง
ที่สุด เกร็งกลามเนื้อคางไว ประมาณ 5 วินาที 
แลวหายใจออกพรอมกับลดระดับของไหลลง 
ทําซ้ํา 10 คร้ัง 
 3.3 การผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
แขนสวนปลาย และขอมือทั้งสองขาง โดยกาง
แขนออกข างลํ าตั ว  กํ ามือใหแนน  เกร็ ง
กลามเนื้อคางไว 5 วินาที แลวคลายมือออก 
ทําซ้ํา 10 คร้ัง 
 3.4 การผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
หลังสวนลาง/เอว โดย กางขา แขนออกทั้งสอง



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                        82             

ขาง บิดลําตัวไปดานซาย คางไว 5 วินาที แลว
หมุนกลับมาอยูทาเดิม ทําซ้ําสลับกันทั้งสองขาง 
10 ครั้ง  
 3.5 การผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
สะโพก/ตนขา เขา และนองทั้งสองขาง โดย ยืน
ตรง มือทั้งสองขางเทาสะเอว เขยงขึ้นยืนบน
ปลายเทาเกร็งกลามเนื้อคางไว 5 วินาที แลวมา
กลับยืนทาปกติ ทําซ้ํา 10 ครั้ง 
 3.6 การผอนคลายกลามเนื้อบริเวณ
ขอเทา/เทา โดยยืนตรง มือทั้งสองขางเทาสะเอว 
หมุนเทาวนเปนวงกลมโดยหมุนออก และหมุน
เขาสลับกันทั้งสองขาง ทําซ้ํา 10 ครั้ง  
 4. จัดหายาทาคลายกลามเนื้อ ยาแกปวด
มารับประทานรวมดวย หรือใชน้ํามันทานวด 
อาจประคบดวยความรอน/เย็นรวมทั้งใชนิ้วมือ
คลึงนวดและหากมีอาการปวดหรือเมื่อยลา
กลามเนื้อนานเกิน 6 อาทิตยหรือปวดแบบเรื้อรัง 
ควรรีบปรึกษาแพทยและควรหลีกเลี่ยงอิริยาบถ
ที่ทําใหปวด หรือเมื่อยลากลามเนื้อ 
 5. นอกจากทาทางในการทํางานที่อาจ
เปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดอาการปวด และ
เมื่ อยล าของพนักงานยั งมีป จจั ยอื่ นๆ  คือ 
ระยะเวลาในการทํางานในแตละวันไมควร
มากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน ระยะพักระหวางทําการ
งานควรมากกวา 35 นาทีและระยะเวลาในการ
พัก เที่ ยงควรมากกวา  45  นาที  ทั้ งนี้สถาน
ประกอบควรจัดเวลาพักผอนเพิ่มขึ้นใหแก
พนักงานตามความเหมาะสม  
 
 
 

 

 6. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาทาทาง
การทํ างานที่ เหมาะสมในการทํ างานของ
พนักงานเพื่อลดความเมื่อยลาในการศึกษาวิจัย
ครั้งตอไป 
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