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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ (Work related musculoskeletal disorders: WMSD) โดย
การมีส่วนร่วมขององค์กร กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งพนักงานมีลักษณะ
การทางานไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ทาให้เกิด WMSD กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 7
คน พนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติงาน จานวน 80 คน คัดเลือกจากโรงงานยางแผ่นรมควันขนาดเล็ก 1 โรงงาน
ที่เต็มใจเข้าร่ วม กิจกรรมหลักคื อ 1) สร้างทีมการยศาสตร์ในโรงงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร หั วหน้ างาน
ตัวแทนพนักงาน 2) สัมภาษณ์ ความรู้ ความตระหนัก อาการ WMSD ด้วยแบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิค และ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อต่อการเกิด WMSD ใช้เครื่องมือมาตรฐาน REBA 3) อบรมทีมงานด้านการยศาสตร์
รวมทั้ งประชุ มปรึกษาหารื อ ร่วมกั นท างานเพื่อลดปั จจั ยเสี่ยงให้ แก่ พนั กงาน 4) อบรมพนั กงานทุกแผนก
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด WMSD 5) ทีมการยศาสตร์ร่วมกับทีมวิจัย หาแนวทางใน
ลดปัจจัยเสี่ยง WMSD 5) ดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน
จากวีดีโอการทางานของพนักงาน และปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับทีมการยศาสตร์ ฝึกทักษะการยืด
เหยียดกล้ามเนี้อ ปรับวิธีการทางาน ท่าทางการทางาน อุปกรณ์ และ 6) ประเมิน ความรู้ ความตระหนัก การ
ปฏิบัติงานเพี่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด WMSD (เช่น การปรับเปลี่ยนท่าทางการทางาน การยกเคลื่อนย้าย)
อาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
ผลการด าเนิ นงาน ที มการยศาสตร์ พนั กงานร่ วมมื ออย่ างดี กั บที มวิ จั ยท างานตามกระบวนการ
ดาเนินงานด้านการยศาสตร์ได้ทุกขั้นตอน พนักงานคะแนนเฉลี่ยความรู้และความตระหนักเพิ่มขึ้นกว่าก่อนให้
ความรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=4.543, p-value < .001), (t=13.877, p-value <.001) หลัง
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน พบว่า จาก 18 กิจกรรม มี 11 กิจกรรมที่ระดับความเสี่ยงท่าทางการปฏิบัติงาน
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.0 กิจกรรมลอกยางและตัดตบแต่งแผ่นยางลดจากระดับความเสี่ยงสูงเป็นระดับความ
เสี่ยงปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของอาการเจ็บปวดลดลงกว่าก่อนปรับปรุงการทางาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=8.891, p-value <.001).
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย โรงงานทายางแผ่นรมควันควรนารูปแบบการดาเนินงานด้านการย
ศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม ไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
คาสาคัญ:การดาเนินงานด้านการยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม/ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูก
โรงงานยางแผ่นรมควัน
ABSTRACT
The objectives of this participatory action research were to identify, and reduce risk
factors of work related musculoskeletal disorders (WMSD) by the workplace participating of all
staff. The production process of smoked rubber using intensive labour force with the improper
ergonomic working condition which may lead to WMSD.
The research subjects included 1 administrator, and 7 line supervisors and 80 workers,
from small scale plant which is willing to participate. The research activities were 1) ergonomic
team building: administrator, line supervisors, and representatives of the staff; 2) interview
about knowledge, awareness, and symptoms of WMSD with standard Nordic instrument and
risk factors for WMSD with standard REBA; 3) training and meeting for reduce risk factors and
solving ergonomic problems; 4) training staff from all relevant department in reducing risk
factors for WMSD; and 5) ergonomic and researcher teams used the research results in find out
WMSD risk factors from VDO of working behavior of this plant, training muscle stretching
improve working procedure, working posture, and equipment by participatory methods. 6)
evaluating knowledge, awareness, and symptoms of WMSD, working procedure, working
posture. The statistical analysis using descriptive statistics.
The ergonomic team, the staff, and the researcher team well participated throughout
the entire processes. The results showed that mean scores of knowledge and awareness have
significantly increased after the intervention, (t=4.543, p-value <.001) and (t=13.877, p-value
<.001). There were some risk reductions of 11 activities out of 18 activities (61.0 percent) and
significantly reduce musculoskeletal pain during the last 7 days (t=8.891, p-value <.001).
This study suggested that the ergonomic intervention can help reducing the risk factors
of WMSD and can resolve some symptoms of the WMSD. Therefore, the smoked rubber plant
should apply the intervention through all the process for all workers at risk.
Keywords: Participatory Ergonomics intervention/ work related musculoskeletal disorders/
Smoked Rubber Sheet Plant

78

Journal of Public Health Nursing

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระบวนการ ผลิ ต ยา งแผ่ น รมควั น
ประกอบด้ ว ย การรั บยางแผ่ นดิ บ การลอกยาง
การล้างยาง การตากยาง และตรวจความสะอาด
การนายางเข้าอบ การชั่งน้าหนักยาง การคีบยาง
อัดยางเป็นลูกเต๋า การทาแป้งแคลเซียมคาร์บอเนต
การมารค์กิ้ง และจัดส่ง (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาลระยอง, 2552) จากกระบวนการผลิตที่
ใช้ แรงงานคนเป็ นหลั ก ซึ่ งคนงานมี ลักษณะการ
ท างานไม่ ถู กต้ อ งตามหลั กการยศาสตร์ ได้ แ ก่
ท่าทาง การทางานไม่ถูกต้อง ต้องยืนทางานนาน
การยกแขนสูงเพื่อตากแผ่นยาง คีบยาง มีการก้ม
เงย เอี้ยวตัว การทางานในท่าทางเดิมซ้าๆ ในการ
ลอกยาง บิ ด ข้ อมื อขณะคี บ ยาง ท่ าทางการยก
เคลื่อนย้ายยางที่มีน้าหนักมากไม่ถูกวิธี กรรไกรที่
ใช้คีบยางไม่คมทาให้ต้องออกแรงมาก นอกจากนี้
การทางานที่ใช้แรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
ยังทาให้เกิดอาการปวดเมื่อย และล้าได้เนื่องจาก
การสะสมของกรดชนิดหนึ่งเรียกว่า กรดแลคติก
(Hill, 2006; นริศ เจริญพร, 2555) งานที่ต้องออก
แรงในการยก ผลัก หรื อดึง เหล่ านี้ ส่ งผลให้ เกิ ด
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และ
กล้ามเนื้อ (Keyserling, 2000) การออกแรงในการ
ก าหรื อ ยกสิ่ ง ของจะสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด การ
บาดเจ็ บ สะสมเรื้ อ รั ง การเจ็ บ ป่ ว ย หรื อ การ
บาดเจ็ บทางการยศาสตร์ ของคนท างาน ท าให้
พนั กงานมี ปั ญหากลุ่ มอาการผิ ดปกติ ทางระบบ
โครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทางาน เช่น ปวดหลังส่วนล่าง หลังส่วนบน ปวด
เข่า ปวดข้อมือ
กลุ่ ม อาการผิ ด ปกติ ท างระบบโครงร่ า ง
กระดูก และกล้ามเนื้อเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ
ส่ ง ผลท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานลดลง
คนทางานสูญเสียรายได้ สูญเสียเวลาในการรักษา
รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่
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ประเทศเป็นอย่างมาก (วิทยา อยู่สุข, 2549; Buckle,
& Devereux, 2002; Bunn, 2005; Occupational
Safety & Health Administration [OSHA],
2007) ส าหรั บในประเทศไทย ในช่ วงหลายปี ที่
ผ่ า นมามี ร ายงานสถิ ติ ข องกองทุ น เงิ น ทดแทน
สานักงานประกันสังคม พบว่า โรคจากการทางาน
เกี่ ยวกั บกลุ่ มอาการผิ ดปกติ ทางระบบโครงร่ าง
กระดู ก และกล้ ามเนื้ อเกิ ดขึ้ นเป็ นอั นดั บที่ หนึ่ ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2551 สาหรับจังหวัดระยอง
สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคกระดู ก และกล้ามเนื้ อ
จากการทางานของผู้ มารับบริการที่โรงพยาบาล
ระยอง จากรายงาน 506/ 2 (งานเวชระเบี ยน
โรงพยาบาลระยอง, 2552) เป็นลาดับ 1 ลาดับ 2
คือ โรคผิวหนัง ลาดับ 3 คือ โรคปอด และทางเดิน
หายใจ โดยโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ พ.ศ. 2554
พบจานวน 3,850 คน คิดเป็นร้อยละ 89.02 พ.ศ.
2555 พบจานวน 1,332 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77
จะเห็นได้ว่า สถิติการเกิดโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ
สูงมาก และพบเป็นลาดั บแรก จังหวัดระยอง มี
โรงงานแปรรูปยางพาราขั้ นต้น 17 โรงงาน เป็ น
โรงงานยางแผ่นรมควัน 6 โรงงาน มากกว่าร้อยละ
90 เป็ นโรงงานขนาดเล็ กมี ลู กจ้ าง 50-200 คน
(สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2552) ส่วน
ใหญ่เป็นโรงงานที่ยังขาดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ จึงยังพร่องความรู้ ทักษะ และการ
บริหารจัดการด้านการยศาสตร์ที่ถูกต้อง
การศึ กษาเรื่ อง ปั ญหากระดู กกล้ ามเนื้ อ
ศึกษาในลูกจ้างผลิตยางรถยนต์ ประเทศอิหร่าน
จานวน 454 คน จาก 14 แผนกพบว่ าคนงานมี
ผิดปกติของโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อในช่วง
12 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 73.0 โดยพบอัตราชุก
ของการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 50.2 ปวดเข่า
ร้อยละ 48.5 ปวดหลังส่วนบน ร้อยละ 38.1 ระดับ
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ อยู่ ในระดั บสู งถึ งสู ง
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มาก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความ
เสี่ยงทางการยศาสตร์กับกลุ่มอาการผิดปกติของ
โครงร่ า งกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ พบว่ ามี ความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(Choobineh, Tabatabaei, Mokhtarzadeh, &
Salehi, 2007) สาหรับประเทศไทยข้อมู ลการ
เจ็ บป่วย หรื อการบาดเจ็ บทางการยศาสตร์ ของ
คนทางาน ยังขาดแคลนเป็นอย่างมาก จึงทาให้ไม่
สามารถประเมิ นความเสี่ ยงเพื่ อการป้ องกั นโรค
กล้ามเนื้อ และกระดู กที่ เกิ ดจากการท างานของ
แรงงานไทยได้อย่างแม่นยา และเที่ยงตรง ดังนั้น
การใช้กระบวนการดาเนินงานด้านการยศาสตร์ 7
ขั้นตอน (Asa Kilbom & Nils F. Peterson, 2003)
ที่คานึงถึง 4 ปัจจัย (อภิรดี ศรีโอภาส, 2554) ด้าน
ระบบคน สภาพแวดล้อมในการทางาน ปฏิสัมพันธ์
ของคนกับเครื่องจักร และระบบการทางาน ได้แก่
1. ระบบคน 2. สภาพแวดล้ อ มในการท างาน
3. ปฏิสัมพันธ์ของคนกับเครื่องจักร 4. ระบบการ
ทางาน มาเป็นแนวทางในการค้นหาปัจจัยเสี่ยง ลด
ปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการยศาสตร์
สาหรับโรคกล้ามเนื้ อ และกระดูกที่ เกิดจากการ
ท างานมาใช้ ในโรงงานยางแผ่ นรมควั น ซึ่ งเป็ น
โรงงานขนาดเล็ก ซึ่งยังมีความต้องการการพัฒนา
โครงการวิจัยนี้ยังเล็งเห็นความสาคัญในการนาเอา
หลักการมีส่วนร่วมขององค์กร และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกแผนก ในการ
เพิ่ ม การตระหนั ก รู้ ปั จ จั ย เสี่ ย งพร้ อ มกั บ การ
เสริมสร้างความรู้ ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้
แข็งแรง และมีส่วนร่วมกันดาเนินงานเพื่อป้องกัน
และแก้ ไ ขปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด กลุ่ ม อาการ
ผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กรในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จึงได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เพื่อ
ลดความพิการการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยด้วย
โรคทางโครงร่ างกระดู ก และกล้ ามเนื้ อเป็ นการ
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ประหยั ดค่ าใช้ จ่ ายในการดู แลสุ ขภาพ ส่ งผลให้
คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น และเพิ่มผลิตผลจาก
การทางาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก
และกล้ามเนื้อโรงงานแผ่นยางรมควัน โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กร
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งานด้ า น
การยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม และศึกษาผลของการ
ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในการลดปัจจัยเสี่ยง และ
แก้ ไ ขปั ญ หาอาการผิ ดปกติ ท างระบบโครงร่ า ง
กระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานยางแผ่น
รมควัน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การจั ด โปรแกรมด้ า นการยศาสตร์ ใ น
โรงงานโดยคานึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย
ได้ แ ก่ 1) ระบบคน เช่ น ขนาดสั ด ส่ ว นของ
ร่างกาย รูปร่าง ความแข็งแรงของร่างกาย เป็น
ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ใช้พิจารณาในการปรับสภาพ
การทางานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
2) สภาพแวดล้ อมในการท างานทั้ งด้ านการยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม กายภาพ เคมี ชีวภาพ
สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานได้ ฉะนั้น
การออกแบบสถานที่ ท างาน การนั่ ง -ยื นท างาน
จานวนชั่วโมงการทางาน งานกะ จึงมีความจาเป็น
3) ปฏิ สั มพั นธ์ ของคนกั บเครื่ องจั กร ซึ่ งเป็ นการ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องจักรไปยังคน
ดังนั้นการปฏิ สัมพันธ์ และเครื่องจักรที่เหมาะสม
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมจะช่ วยป้องกั น
ความผิ ดพลาดจากการท างานได้ 4) ระบบการ
ทางานเช่น อัตราการทางาน (Work rate) ซึ่งไม่
ควรมากเกิ นไป ระบบการท างานที่ มี ท่ าทางการ
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ทางานไม่เหมาะสม การทางานล่วงเวลา ระบบการ
ทางานก่ อให้ เกิ ดความล้ า และความเครียดด้ าน
ร่างกาย และจิตใจ โดยใช้กระบวนการดาเนินงาน
ด้าน การยศาสตร์ 7 ขั้นตอนคือ การจัดตั้งทีมงาน
การระบุปัญหา การวิ เคราะห์ปั ญหา การพัฒนา
วิ ธี การแก้ ปั ญหา การด าเนิ นการแก้ ปั ญหา การ
ประเมินผล การนาผลลัพธ์ และประสบการณ์การ
ดาเนินงานการยศาสตร์ในองค์กรไปดาเนินการใน
โครงการด้ า นการยศาสตร์ อื่ น ๆ ต่ อ ไป ซึ่ ง ใน
กระบวนการด าเนิ น งานด้ า นการยศาสตร์ ทุ ก
ขั้นตอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน หัวหน้า
งาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้
เกิดผลลัพธ์คือ กลุ่มอาการผิดปกติของระบบโครง
ร่างกระดูก และกล้ามเนื้อรวมลดลง ปัจจัยเสี่ย ง
ด้านการยศาสตร์ลดลง
วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิ จั ย การวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory action research:
PAR)
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ผู้ บริ หาร หั วหน้ างาน พนั กงานฝ่ ายผลิ ตระดั บ
ปฏิ บั ติ งาน โรงงานแผ่ นยางรมควั น ขนาดเล็ ก
จังหวัดระยอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน
จานวน 7 คน พนักงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติงาน
80 คนโรงงานแผ่นยางรมควัน ขนาดเล็ก แห่งหนึ่ง
จังหวัดระยอง
โดยดาเนิ นงานตั้ งแต่เดื อนกรกฎาคม ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังจากได้รับการ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
เรียบร้อยแล้ว
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็ บรวบรวมข้อมู ล และเครื่ องมื อที่ใช้ ในการจั ด
กระทา
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพเสริม
ตอนที่ 2 สภาวะสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บของกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ โรค
ประจาตัว การประสบอุบัติเหตุจนทาให้ เกิดการ
บาดเจ็บของอวัยวะส่วนต่างๆ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
เป็นต้น
ตอนที่ 3 การสารวจอาการ ความผิดปกติ
ทางระบบโครงร่ างกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ ด้ วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติของโครง
ร่างกระดู ก และกล้ ามเนื้อ ที่ เกี่ ยวเนื่องจากการ
ทางาน โดยดัดแปลงจากแบบสอบถามมาตรฐาน
นอร์ดิค ของคูรินกา และคณะ (Kuorinka et al.,
1987) เป็นการระบุตาแหน่งของความผิดปกติกลุ่ม
อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ และโครงร่างกระดูก
ในช่วง 7 วัน และ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นข้อคาถามแบบปิด โดยมีเกณฑ์
ให้คะแนน ดังนี้
ไม่มีอาการผิดปกติในทุก
0 คะแนน
ตาแหน่ง
มีอาการผิดปกติตั้งแต่ 1
1 คะแนน
ตาแหน่งขึ้นไป
ตอนที่ 4 แบบประเมิ น ความรู้ ความ
ตระหนักต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของระบบ
โครงร่าง กระดูก และกล้ามเนื้อ

มกราคม – เมษายน 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
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แบบสังเกต
ตอนที่ 5 แบบสั งเกตสภาพท่ า ทางการ
ทางาน ที่มีความเสี่ยงต่อการ เกิด WMSD โดย
เครื่องมือมาตรฐาน Rapid Entire Body Assessment (REBA) โดยสังเกตลูกจ้างที่เป็นตัวแทนแต่
ละแผนกๆ ละ 3 คน พั ฒนาโดยฮิ จเนตต์ และ
แมคอะตัมเนย์ (Hignett & Mc Atamney, 2000)
ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความ
ชัดเจนของค าถามจากนั้นน าผลการพิ จารณาของ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ทุ ก คนมาวิ เคราะห์ สรุ ปผล และ
ปรับปรุง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นมากเป็ น คนต่ า งด้ า ว
สัญชาติกัมพูชาพบร้อยละ 90 เป็นเพศชาย ร้อยละ
57.5 และเพศหญิง ร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มี อายุ
อยู่ในช่วง 21- 25 ปี (ร้อยละ 30.0) รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 26 – 30 ปี (ร้อยละ 23.7) อายุเฉลี่ย
30.76 ปี ส่ ว นใหญ่ ส ถานภาพสมรสคู่ (ร้ อ ยละ
81.3) และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ
63.8.9) มีช่วงอายุการทางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ
5 ปี (ร้อยละ 70.0) รองลงมาคือ ช่วงอายุการทางาน
ปัญหาการยศาสตร์ก่อนปรับปรุง
แผนกลอกยาง
ระยะเอื้อมดึงแผ่นยางห่างจากลาตัวมาก
เกินไป ทาให้ต้องก้มตัวหยิบและดึงแผ่นยาง
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6 – 10 ปี (ร้อยละ 27.5) โดยมีอายุการทางาน
เฉลี่ย 3.53 ปี ส่วนใหญ่ทางานในแผนกลอก ล้าง
ตากยาง (ร้อยละ 33.8) และแผนกคีบยาง (ร้อยละ
21.3) และทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 88.8
สภาวะสุ ข ภาพที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
บาดเจ็บของกระดูก และกล้ามเนื้อ พนักงานส่วน
ใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์นน้าหนักปกติ
(ร้อยละ 67.5) ส่วนมากไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ
93.8) ไม่ เคยประสบอุ บั ติเหตุรุ นแรงจนเกิ ดการ
บาดเจ็ บอวั ยวะต่ างๆ (ร้ อยละ 82.5) ไม่ เคยสู บ
(ร้อยละ73.1) สูบบุหรี่เป็นประจาทุกวัน (ร้อยละ
23.8) ไม่ดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(ร้อยละ 57.5) รองลงมาดื่มนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ
17.5)
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์
และการปรั บ ปรุ งการท างาน ที ม การยศาสตร์
ร่ วมกั บที มวิ จั ยน าผลการประเมิ นความชุ กและ
ความรุนแรงของ WMSD วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
และความเกี่ ยวข้ องกันระหว่ างปั จจั ยเสี่ ยง และ
WMSD หาแนวทางในการป้องกันแก้ไข WMSD
โดยเลือกแผนกที่จาเป็นต้องแก้ไขปัญหามากที่สุด
มาด าเนิ นการแก้ ไข 2 แผนก คื อแผนกลอกยาง
ล้างยาง ตากยาง และแผนกคีบยาง ทาการปรับปรุง
ดังนี้

การปรับปรุง
ลอกยางดึงยางให้ยาวขึ้น อย่างน้อย 30 เซนติเมตร และ
พนักงานดึงยางใกล้ลาตัว เปลี่ยนวิธีเรียงแผ่นยางบน พาเลท
ตามยาวแทนตามขวางพนักงานปวดหลังน้อยลง แต่ปริมาณ
งานลดลง 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ จึงเปลี่ยนแนวทางการ
ปรับปรุงให้พนักงานดึงยาง และลอกยางเป็นเพศชาย และให้
มีการสลับกันระหว่างพนักงานดึงยาง และลอกยางแทน เพื่อ
ลดการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเดียวเป็นเวลานาน ๆ
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ปัญหาการยศาสตร์ก่อนปรับปรุง
ขณะลอกยางพนักงานกา หรือถือยางสะสม
4-5 แผ่นทาให้เพิ่มน้าหนัก และออกแรงมาก
ในการกา หรือจับ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บที่
ข้อมือ และข้อศอก มากกว่าลอกทีละแผ่น
โดยไม่กาแผ่นยางไว้

ท่าทางการลอกยางอยู่ระดับต่ากว่าเข่า ทา
ให้พนักงานต้องก้มหลัง ทาให้เพิ่มท่าทาง
จานวน ครั้งในการก้มหลังมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อหลังส่วนล่าง ไหล่ แขน ข้อศอก
และข้อมือ
ท่าทางการลอกยางแล้วบิดลาตัวหรือหมุนตัว
เพื่อเหวี่ยงยางลงอ่าง ทาให้ออกแรงมาก
กระทบต่อสันหลัง และทาให้โอกาสเกิดการ
ปวดหลัง ไหล่ แขน ข้อศอก และข้อมือ
ได้มาก

แผนกล้างยาง
การป้อนยางด้านเดียวทั้งวันทาให้ใช้
กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้า ๆ ทาให้เมื่อยล้า ปวด
กล้ามเนื้อสะสมได้
แผนกตากยาง
ยืนบนไม้รวกขณะนายางไปเรียงตากบนไม้ที่
แขวนไว้บนตะกง ระดับของพื้นไม้รวกไม่
เรียบ และไม่สม่าเสมอ ทาให้ทรงตัวลาบาก
ขณะยืน ต้องออกแรงมากขึ้น
ก้มตัวหยิบแผ่นยางจากรถเข็น ในระดับใต้
เข่าเพื่อนามาตากบนไม้รวกที่แขวนบนตะกง
ทาให้เกิดท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม
เกิดแรงกดต่อกระดูกสันหลังส่วนล่าง ท่าทาง
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การปรับปรุง
พนักงานปวดหลัง ปวดไหล่น้อยลง แต่ปริมาณงานที่ทาได้
ต่อวันลดลง จึงได้ร่วมกับทีมการยศาสตร์หาแนวทาง
ปรับปรุงใหม่ โดยให้กายางไว้ในมือขณะลอกยางน้อยลง
ไม่ควรเกิน 3 แผ่น ใช้ข้อมือช่วยในการหยิบหรือจับแผ่นยาง
ทาให้ออกแรงน้อยลง และน้าหนักยางที่หยิบหรือจับ น้อย
กว่า 7 กิโลกรัม ลดระดับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสะสม
ของกล้ามเนื้อ
พนักงานควรเหลือยางบนพาเลทให้อยู่ในระดับต้นขา แล้ว
นามัดยางแผ่นที่อยู่กับพื้นมาวางบนยางที่เหลือไว้ เพื่อลด
จานวนครั้งของการก้มหลังเพื่อดึงยางที่ต่ากว่าเข่า ขณะลอก
ยางแต่ละแผ่น
ให้วางพาเลทในทิศทางที่เสาพาเลทตั้งฉากกับอ่าง เพื่อลด
การบิดลาตัวหรือหมุนตัว ยกเลิกการเหวี่ยง ควรเป็นการยก
ไปวางแทน ปรับระยะห่างระหว่าง พาเลทกับอ่างให้ใกล้มาก
ขึ้น พาเลทที่อยู่ไม่ตรงกับอ่าง ลอกใส่รถเข็นไว้ เมื่อได้
ปริมาณมากพอ เข็นยกมาใส่อ่าง ผลการปรับปรุง: การใช้
รถเข็นแทนการเหวี่ยง เพิ่มระยะเวลาทางาน ปริมาณงาน
ลดลง จึงได้ร่วมกับทีมการยศาสตร์หาแนวทางปรับปรุงใหม่
โดยเคลื่อนย้ายคนลอก และคนดึงไปยังอ่างที่อยู่ใกล้แทน
เพื่อลดการโยนหรือเหวี่ยงแผ่นยางไปยังอ่างที่ห่างออกไป
สลับพนักงานที่ป้อนยางด้านซ้ายมาป้อนด้านขวา ทุก ๆ 2-4
ชั่วโมง เพื่อลดการสะสมเพื่อลดการปวดกล้ามเนื้อสะสม

ให้พนักงานปรับวิธีการตากยาง ไม่ยืนบนไม้รวกเพื่อเรียง
แผ่นยางบนไม้ที่แขวนบนตะกง เรียงยางบนไม้รวก ที่ชั้น 1
แล้วนาไปวางตามชั้นแขวนตะกง ตามแนวหน้ากระดานให้
เต็มทีละชั้น เพื่อลดการสัมผัสน้าจากยางที่เปียกหยดใส่
พนักงานตากยาง
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ปัญหาการยศาสตร์ก่อนปรับปรุง
การตากยาง ยกแขนเหนือไหล่บ่อยครั้ง บาง
คนก้มตัว และเอื้อมแขน เพื่อเข้าไปแขวน
ยางชั้นในของที่แขวน ต้องเอื้อมแขนไกล
และก้มลอดใต้ไม้ที่แขวนยาง
แผนกคีบยาง
ท่าทางการคีบยาง ยกแผ่นยางเหนือศีรษะ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
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ให้พนักงานไม่ยกแผ่นยางสูงเกินแนวสายตา ข้อศอกไม่เกิน
ระดับไหล่ โดยใช้วิธีพลิกแผ่นยางกลับเมื่อตรวจครึ่งแรกของ
แผ่นยางเสร็จ และไม่ยกค้างไว้ เป็นเวลานาน กรรไกรที่ใช้คีบ
ยาง ไม่คม ทาให้ออกแรงมาก สอนวิธีลับกรรไกรให้คม ลับ
กรรไกรบ่อยขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กรรไกร แบบแบบใช้แรง
กาหรือจับที่อุ้งมือและข้อมือ (Power grip)

นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทางาน ให้แก่
แผนกรับยาง แผนก QC แผนกชั่งยาง แผนกทายาง
อัดก้อน และแผนกส่งออก ซึ่งหัวหน้าของทุกแผนก
ได้นาไปปรับปรุงการทางาน ด้วยเช่นกัน
ผลการปรั บปรุ งการปฏิ บั ติ งาน อุ ปกรณ์ ด้ วย
แบบประเมิน REBA
จากการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความเสี่ ย ง
ท่าทางการปฏิบัติงานก่อน และหลังการปรับปรุง
การปฏิ บั ติ ง าน โดยจ าแนกตามกิ จ กรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใน 18 กิจกรรม พบว่า มี
11 กิจกรรมที่ระดับความเสี่ยงท่าทางการปฏิบัติ งานลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.11 ดังนี้ กิจกรรมหยิบ
ยางท าก้ อน ระดั บความเสี่ ยงลดจากระดั บความ
เสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงสูง กิจกรรมลอก
ยางยาวสูงกว่าอก กิจกรรมลอกยางสั้นสูงกว่าอก
กิจกรรมลอกยางยาวระดับเอว กิจกรรมลอกยางสั้น
ระดับเอว กิจกรรมเหวี่ยงยางลงเครื่องล้าง กิจกรรม
ตากแผ่ นยางบนไม้ กิ จกรรมแขวนไม้ ระดั บอก
กิ จกรรมแขวนไม้ ระดั บเอว และกิ จกรรมคี บยาง
ระดั บความเสี่ ยงลดจากระดั บความเสี่ ยงสู งเป็ น
ระดับความเสี่ยงปานกลาง และกิจกรรมรับยางจาก

เครื่อง ระดับความเสี่ยงลดจากระดับความเสี่ยงปาน
กลางเป็นระดับความเสี่ยงน้อย
ระดั บความเสี่ ยงท่ าทางการปฏิ บั ติ งาน
ก่อน และหลังการปรั บปรุ งการปฏิ บัติ งาน ที่ ไม่
เปลี่ยนแปลง คือกิจกรรมลอกยางได้แก่ ลอกยาง
ต่ากว่าเข่าและลอกยางสั้นต่ากว่าเข่า เนื่องจากพา
เลตที่ใส่ยางพื้นต่า เมื่อลอกจนยางเกือบหมดกอง
ยางในพาเลตแล้ว ทาให้ต้องก้มหลังมาก กิจกรรม
ตากยาง คือ แขวนไม้ตากยางเหนือไหล่ เนื่องจาก
สถานีงานซึ่งมีที่แขวน สูงประมาณ 3 เมตร ทาให้
ปรับท่าทางการทางานได้ยาก
เปรี ยบเที ยบความชุ กของกลุ่ มอาการ
ผิ ด ปกติ ท างระบบกล้ า มเนื้ อ และโครงสร้ า ง
กระดูกก่อนและหลังการปรับปรุงการทางาน
เมื่อพิจารณากลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทางานในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจาแนกตามส่วนของ
ร่างกายที่มีอาการผิดปกติ พบว่าก่อนการปรับปรุง
การท างานอาการผิ ด ปกติ ท างระบบโครงร่ า ง
กระดูก และกล้ามเนื้อซีกขวา และซีกซ้ายโดยพบ
บริ เ วณข้ อ ศอก (ร้ อ ยละ 54.40 และ 51.90)
รองลงมาบริเวณไหล่ (ร้อยละ 39.5 และ 29.60)
และบริ เ วณน่ อ ง (ร้ อ ยละ 24.6 และ 23.50)
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ภายหลังการปรับปรุงการทางาน อาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ ที่พบใน
พนั กงานลดลง โดยพบบริ เวณข้ อศอก (ร้ อยละ
30.1 และ 28.8) รองลงมาบริ เวณไหล่ (ร้อยละ
20.0 และ 16.3) และบริเวณแขนส่วนบน (ร้อยละ
13.8 และ 12.6)
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาก่อนปรับปรุง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครง
ร่ างกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ จ านวน 2 ต าแหน่ ง
(ร้อยละ 26.7) อาการผิดปกติจานวน 3 ตาแหน่ง
(ร้ อยละ 22.7) และ 1 ต าแหน่ ง (ร้ อยละ 21.3)
หลั งปรั บปรุ ง พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ ไม่ มี
อาการผิดปกติ (ร้อยละ 40.6) จานวน 1 ตาแหน่ง
(ร้ อ ยละ 23.2) และอาการผิ ด ปกติ จ านวน 2
ตาแหน่ง (ร้อยละ 15.9)
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของ
อาการเจ็บปวดของพนักงานในครั้งที่มีอาการมาก
ที่ สุ ด ในช่ วง 7 วั นที่ ผ่ านมา ก่ อนปรั บปรุ งการ
ทางานคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.55 (SD = 2.64)
และหลังปรับปรุงการทางานคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
2.47 (SD = 2.96) โดยหลังปรับปรุงการทางาน
พนั กงานมี คะแนนเฉลี่ ยความรุ นแรงของอาการ
เจ็บปวดในครั้งที่มีอาการมากที่สุด ลดลงกว่าก่อน
ปรั บปรุ งการท างานอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 (t = 8.891, p-value < .001)
เปรียบเทียบความรู้ และความตระหนัก
ของพนักงานก่อน และหลังการอบรม
เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความรู้ ต่อการ
เกิดกลุ่มอาการผิ ดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างกระดูกของพนักงานก่อน และหลังการ
อบรม พบว่าหลังการอบรมพนักงานมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เท่ากับ 13.52 (SD= 2.24) ก่อนการอบรม
พนักงานมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 12.08 (SD=
1.97) หลั งการอบรมพนั ก งานมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนให้ความรู้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 05 (t = 4.543, p-value <.001)
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก
ต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อ
และโครงสร้างกระดูกของพนักงานก่อน และหลัง
การอบรม พบว่าหลังให้ความรู้พนักงานมีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักเท่ากับ 50.79 (SD = 5.09)
ก่ อ นการอบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความตระหนั ก
เท่ากับ 40.40 (SD = 4.58) หลังอบรมมีคะแนน
เฉลี่ ยความตระหนั กเพิ่ มขึ้ นกว่ าก่ อนการอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 13.87,
p-value <.001)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยแห่งการสาเร็จของโครงการ
1.1 การจัดโปรแกรมการยศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการการด าเนินงานด้านการยศาสตร์
โดยการมี ส่วนร่ วมของบุ คลากรทุกระดั บ และมี
ส่ วนร่ วมในทุ กกระบวนการการด าเนิ นงานด้ าน
การยศาสตร์ของโรงงาน ในการเสริมสร้ าง และ
พัฒนาศักยภาพของที มการยศาสตร์ ของโรงงาน
จะพบว่ า บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะ
ร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขปัญหากลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
เนื่องจากมีพนักงานที่มีอาการผิดปกติแล้วในอัตรา
ที่สู ง ผู้ บริ หาร และหัวหน้างานเห็นความสาคั ญ
และให้ความร่วมมือกับทีมวิจัยเป็นอย่างดี
1.2 ความเข้มแข็งของทีมการยศาสตร์
และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมใช้เวลาไม่มาก โดยใน
ขั้นอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมการยศาสตร์
มี ก ารใช้ วี ดี โ อที่ เ ป็ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานจริ งของ
พนักงานในโรงงาน ร่วมกับการสอดแทรกความรู้
ความตระหนัก และทักษะของทีมวิจัย ทาให้สร้าง
ความตระหนั ก และกระตุ้ นให้ ที มการยศาสตร์
มุ่งมั่นที่จะร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขปัญหา
การยศาสตร์ โดยหัวหน้ างานเป็นแกนนาในการ
น าไปแก้ ปั ญ หาในแผนกของตนเอง ด้ ว ยการ
สอดส่องดูแลวิธีปฏิบัติงานของพนักงานไม่ให้ผิด
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หลักการยศาสตร์ รวมทั้งคิดหาวิธีปรับปรุงวิธีการ
ลอกยางถึง 3 วิธีที่นาไปทดลองปฏิบัติ แล้วสรุปว่า
จะเลือกใช้วิธีที่ไม่ทาให้ปริมาณงานที่ได้ลดลง และ
พนั กงานพอใจ นอกจากนี้ ที มวิ จั ย สอนการยื ด
เหยียดกล้ามเนื้อ ทาเป็นแผ่น DVD ให้นาไปใช้ฝึก
แกนนาในการออกกาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ของทุกแผนก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทาให้
พนักงานได้ออกกาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุก
วัน ขั้นอบรมพนักงาน มีการใช้วีดีโอที่เป็นวิธีการ
ปฏิบัติงานจริงของพนักงานในโรงงาน ร่วมกับการ
สอดแทรกความรู้ ความตระหนัก และทักษะของ
ทีมวิจัยเช่นกัน แต่เน้นการนาไปปฏิบัติจริงหน้ า
งาน มีการให้แนวทางการปฏิบั ติที่ หารื อร่ วมกั น
ก่อนว่าเหมาะสมกับบริ บทการท างานจริ ง แม้ มี
ปัญหาเรื่ องความเข้ าใจในภาษาไทยบ้าง เพราะ
พนักงานส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา แต่หัวหน้างาน
อยู่ด้วยตลอดการอบรม และช่วยแปลความขยาย
ความ พนักงานตั้งใจปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ออก
กาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทางานทุกเช้า
ได้ รั บการแนะน า ติ ดตามจากหั วหน้ างานอย่ าง
สม่าเสมอ
1.3 วิธีการปรับปรุงการทางาน ที่คิด
ร่วมกัน ทั้งหัวหน้างาน และพนักงาน ทาให้ได้รับ
การยอมรับนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ของโรงงานยาง
แผ่นรมควัน ควรนาการจัดโปรแกรมการยศาสตร์
ในโรงงาน ด้วย กระบวนการดาเนินงานด้านการย
ศาสตร์ ในโรงงานไปใช้ในการปรับปรุงปัญหาการย
ศาสตร์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
โดยการสร้ างที มการยศาสตร์ อบรมให้ ความรู้
เสริมสร้างความตระหนัก ร่วมกันกับพนักงานใน
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การค้ นหาปั จจั ยเสี่ ยง วิ เคราะห์ หาสาเหตุ และ
ดาเนินการปรับปรุง ประเมินผล
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น กลุ่ มงาน
อาชีวเวชกรรมของโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงงาน
อื่นๆ ที่มีลักษณะการทางานคล้ายคลึงกับโรงงาน
ยางแผ่นรมควัน สามารถนาการจัดโปรแกรมการย
ศาสตร์ในโรงงาน ด้วยกระบวนการดาเนินงานด้าน
การยศาสตร์ ในโรงงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของโรงงานยางแผ่ น รมควั น ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการการดาเนินงาน
ด้านการยศาสตร์ เพื่ อลดปั จจั ยเสี่ ยงต่อการเกิ ด
อาการผิ ดปกติ ทางระบบโครงร่ างกระดู ก และ
กล้ามเนื้อในโรงงานที่มีกระบวนการผลิตคล้ายคลึง
กั น ซึ่ งเป็ นโรงงานขนาดกลาง และเพิ่ มการวั ด
สมรรถภาพทางกายของพนักงานก่ อน และหลั ง
การจัดกระทา
2. ควรนาการจั ดโปรแกรมการยศาสตร์
โดยใช้ ก ระบวนการการด าเนิ น งานด้ า นการย
ศาสตร์ เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
ในโรงงานไปทดลองใช้ในโรงงานที่ มี ปั ญหากลุ่ ม
อาการผิ ดปกติ ทางระบบโครงร่ างกระดู ก และ
กล้ามเนื้อ
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