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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือจากการท างานของพนักงานขนย้าย  และติดต้ัง
ท่อสแตนเลส ด้วยการปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์ โดยท าศึกษาจากแบบสอบถามเพ่ือส ารวจภาระงานด้านกล้ามเน้ือ 
จากการประเมินตนเองของพนักงาน และการประเมิน REBA ในพนักงานทั้งหมด 17 คน ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  กลุ่มที่ 1 : งานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ และงานติดต้ังท่อในแนวต้ังในช่องชาฟต์ (เป็นข้ันตอนการ
ท างานต่อเน่ืองกัน) จ านวน 11 คน พบว่า ส่วนของร่างกายที่พนักงานรู้สึกถึงอาการปวดเมื่อยทั้งด้านซ้าย และด้านขวา 
คือ บริเวณหลังส่วนล่าง, ไหล่ และแขนส่วนบนตามล าดับ ผลประเมิน REBA มีคะแนน 13 ซึ่งหมายถึง ต้องท าการ
ปรับปรุงงานทันที  โดยการปรับเปลี่ยนท่าทางการท างานด้วยการใช้อุปกรณ์ล้อผ่อนแรง แทนการออกแรงก าลังเพ่ือยก
ท่อสแตนเลสน้ัน พบว่า ส่วนของร่างกายที่พนักงานรู้สึกถึงอาการปวดเมื่อยทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ได้แก่ บริเวณหลัง
ส่วนล่าง, บริเวณไหล่ และบริเวณแขนส่วนบน มีระดับลดลงตามล าดับ ซึ่งผลจากการประเมิน REBA มีค่าลดลงที่
คะแนน 7  
      กลุ่มที่ 2 : งานบังคับรอก จ านวน 6 คน พบว่า ส่วนของร่างกายที่พนักงานรู้สึกถึงอาการปวดเมื่อยทั้งด้านซ้าย 
และด้านขวา คือ บริเวณไหล่, แขนส่วนบน และแขนส่วนล่างตามล าดับ ผลประเมิน REBA มีคะแนน 11 ซึ่งหมายถึง 
ต้องท าการปรับปรุงงานทันที โดยการปรับเปลี่ยนท่าทางการท างานด้วยการใช้รอกไฟฟ้า แทนจากเดิมที่ใช้รอกโซ่มือ
สาวน้ันพบว่า ส่วนของร่างกายที่พนักงานรู้สึกถึงอาการปวดเมื่อยทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ได้แก่ บริเวณไหล่, บริเวณ
แขนส่วนบน และบริเวณแขนส่วนล่าง มีระดับลดลงตามล าดับ ซึ่งผลจากการประเมิน REBA มีค่าลดลงที่คะแนน 4 
 จากแบบจ าลองทางกายภาพ พบว่า การออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสของพนักงานก่อนการปรับปรุงงาน
น้ัน พนักงานต้องออกแรงก าลังเพ่ือยกท่อด้วยแรงขนาด 1072.23 นิวตัน ซึ่งคิดเป็นน้ าหนัก 106.30 กิโลกรัม แต่
หลังจากการปรับปรุงงานด้วยการใช้อุปกรณ์ล้อผ่อนแรงร่วมกับการท างานของรอกไฟฟ้าช่วยในการติดต้ังท่อสแตนเลส 
พบว่า พนักงานออกแรงเพ่ือผลักเลื่อนท่อด้วยแรงขนาดเพียง 10.72 นิวตัน ซึ่งคิดเป็นน้ าหนัก 1.092 กิโลกรัมเท่าน้ัน 
ซึ่งผลที่ได้รับ คือ พนักงานมีความพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ล้อผ่อนแรง เพราะสามารถลดอาการปวดเมื่อยของ
พนักงาน อีกท้ังส่งผลให้การท างานมีความสะดวก และความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 
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Abstract  
 This research intend to improve worker, who works in moving and installing of stainless 
pipe; and to design equipment that improves worker’s operation, in order to reduce such muscle 
pain and to allow more convenient operation. The self-assessment is applied first, followed by the 
observation assessment REBA. This research studies 17 male workers, which are divided into 2 
groups, as follow. 1) The first group of 11 workers move stainless pipe by using trolley and then 
install the pipe in the shaft. Using questionnaire on muscle pain reveals, the author found that 
muscle pain on both left and right side of the body. At lower back pain is highest, second is 
shoulder, and follows by upper arm, respectively. The result of REBA evaluation reveals highest 
score of 13 points, which means immediate improvement is required. The author hence designs 
labor-saving wheel for their operation. After such improvement, REBA evaluation yields the result of 
7 points, and the workers depict lower average score of muscle pain, namely, the pain at their 
lower back, shoulder and upper arm are decreased, respectively.   2) The second group of 6 
workers work with reel control. Using questionnaire on muscle pain reveals, the author found that 
muscle pain on both left and right side of the body. At shoulder pain is highest, second is upper 
arms, and follows by lower arm, respectively. The result of REBA evaluation reveals highest score of 
11 points, which means immediate improvement is required. The author improves their operation 
by substitute manual hand reel with electric reel. After such improvement, REBA evaluation reveals 
the score of only 4 points, and the worker show lower average score of muscle pain, namely, for 
The both of shoulder, upper arms and lower arm are decreased, respectively.   

From studying of worker’s interaction with stainless pipe, using physical model, the author 
found that workers exert the force of 1072.23 N (106.30 kilograms), in order to life the pipe. In 
comparison, after improvement with labor-saving wheel, the author found that the required force 
from the worker is decreased to be only 1.092 N (1.092 kilograms).  Follow up on these workers 
reveals that they have highest level of satisfaction toward their work, and the author believes that 
worker’s muscle pain tend to be reduced. As a result, the worker is now enjoying more convenient 
and safety operation.  
Keywords :  Rapid Entire Body Assessment (REBA), Ergonomics, Work Improvement, Stainless Pipe 
 
บทน า 

ปัญหาด้านการยศาสตร์ในงานก่อสร้างน้ัน ส่วนใหญ่เกิดจากการท างานที่ใช้แรงก าลังอย่างเต็มความสามารถ
ในการออกแรงเพ่ือยก แบก หาม หรือเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก รวมถึงท่าทางการท างานในลักษณะที่ฝืนธรรมชาติ ท างาน
ซ้ าๆ เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานเกิดการบาดเจ็บกล้ามเน้ือ และกระดูก  
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จากข้อมูลการเข้ารับบริการจากห้องพยาบาลของหน่วยงานก่อสร้างแห่งน้ี เฉพาะส่วนของพนักงานติดต้ังงาน
ระบบท่อทั้งหมด 336 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 ตามอาการที่เข้ารับบริการทั้งหมด 8 อาการ 
พบว่า พนักงานเข้ารับบริการด้านกล้ามเน้ือ และกระดูก ร้อยละ 19.67 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจาก ด้านระบบ
ทางเดินหายใจ  แต่หากจ าแนกเฉพาะอาการด้านกล้ามเน้ือ และกระดูกแล้วน้ัน พบว่า 3 อันดับแรก ที่พนักงานเข้ารับ
บริการทั้งในรูปแบบยาใช้ภายใน และภายนอก ได้แก่ บริเวณหลังส่วนล่าง ร้อยละ 23.61, บริเวณไหล่ ร้อยละ15.28  
และบริเวณแขนส่วนบน ร้อยละ 9.72 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามกลุ่มงาน พบว่าพนักงานกลุ่มงานติดต้ังระบบท่อน้ า
เย็นงานปรับอากาศ มีการเข้ารับบริการด้านกล้ามเน้ือ และกระดูกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 38.98  

เน่ืองจากลักษณะการท างานติดต้ังระบบท่อน้ าเย็นงานปรับอากาศในข้ันตอนการขนย้าย และติดต้ังท่อสแตน
เลสน้ัน พนักงานต้องออกแรงก าลังเพ่ือการยก, ดึง, ลาก และสาวรอกโซ่ เพ่ือบังคับท่อให้เคลื่อนเข้าไปในช่องชาฟต์ด้วย
ท่าทางที่ซ้ าๆ กันอย่างต่อเน่ือง  ด้วยท่อดังกล่าวซึ่งมีน้ าหนักต่อเส้นมากถึง 218.60 กิโลกรัม มีความยาว 6 เมตร หาก
พนักงานยังคงปฏิบัติงานในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นน้ีต่อไปเรื่อยๆ ยอมส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ และ
บาดเจ็บจากการท างาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพ่ือลดการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือจากการท างานของพนักงานขนย้าย และติดต้ังท่อสแตนเลสในกระ
บวนการติดต้ังระบบท่อน้ างานปรับอากาศด้วยการปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มประชากร 
 การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารชุดแห่งหน่ึง  เขตกรุงเทพฯ ประกอบด้วยอาคาร
จ านวน 2  อาคาร ความสูงจ านวน 52 และ 47 ชั้น ในกลุ่มพนักงานชายทั้งหมด 17 คน ท่ีปฏิบัติงานขนย้าย  และติดต้ัง
ท่อสแตนเลสของงานระบบท่อน้ างานปรับอากาศ โดยจ าแนกพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะงานทั้ง  3 ข้ันตอน 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยพนักงานที่ปฏิบัติงานในข้ันตอนที่ 1: งานขนย้ายท่อ สแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ และข้ันตอน
ที่ 2   : งานติดต้ังท่อ 
สแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ (เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน) จ านวน 11 คน และกลุ่มที่ 2 คือพนักงานที่
ปฏิบัติงานในข้ันตอนที่ 3 : งานบังคับรอก จ านวน 6 คน 
 2.เคร่ืองมือในการศึกษา 
 แบบสอบถามอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือของพนักงานโดยประยุกต์จากแบบประเมินการรับภาระงานของ
กล้ามเน้ือ (Annex D) อ้างอิงมาตรฐาน ISO/TS 20646-1 ซึ่งมีช่วงคะแนนจาก 0 (ไม่รู้สึก) – 4 (รู้สึกมากเกินทนไหว) 
และความพึงพอใจต่อการท างานขนย้าย และงานติดต้ังท่อสแตนเลส ซึ่งมีช่วงคะแนนจากน้อยที่สุด – มากที่สุด ด้วย
การตอบแบบสอบถามจากตัวพนักงานเอง อีกทั้งใช้แบบประเมิน REBA ส าหรับประเมินด้านท่าทางการท างานของ
พนักงาน พร้อมทั้งการศึกษาการออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสของพนักงานด้วยแบบจ าลองทางกายภาพ โดย
ประยุกต์จากกฎการเคลื่อนไหวของนิวตัน 

 3. ขั้นตอนการวิจัย 
 3.1. ศึกษาท่าทางการท างานจากหน้างานจริง และวิเคราะห์อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือตามส่วนของร่างกาย
จากการท างานขนย้าย และงานติดต้ังท่อสแตนเลสของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 
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 3.2 ประเมินท่าทางการท างานของพนักงานขนย้าย และงานติดต้ังท่อสแตนเลสทั้ง 3 ข้ันตอน ด้วยเทคนิค 
REBA ด้วยกล้องบันทึกภาพ และแบบฟอร์มส าหรับบันทึกผลคะแนนสรุปรวมของท่าทางการท างานในแต่ละข้ันตอน 
 3.3 ค านวณการออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสของพนักงานด้วยแบบจ าลองทางกายภาพ 
 3.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากผลคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือตามส่วนของร่างกาย, คะแนน
สรุปรวม REBA และผลการออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสด้วยแบบจ าลองทางกายภาพ พร้อมทั้งออกแบบอุปกรณ์
เพ่ือปรับปรุงงาน 
 3.5 หลังปรับปรุงงานแล้วเป็นเวลา 30 วัน ท าการสอบถามอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือตามส่วนของร่างกาย, 
ประเมินท่าทางด้วย REBA และค านวณผลการออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสอีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบ, ตรวจสอบผลที่
ได้จากการ 
ปรับปรุงงาน พร้อมสรุปผลความพึงพอใจของพนักงานต่อการท างานขนย้าย และงานติดต้ังท่อสแตนเลส 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มพนักงานที่ท าการศึกษา :  กลุ่มพนักงานขนย้าย และติดต้ังท่อสแตนเลส เป็นเพศชาย
ทั้งหมด จ านวน 17 คน อายุเฉลี่ย 27.71 ± 6.49 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 67.71 ± 10.79 ก.ก.  ส่วนสูงเฉลี่ย 171.53 ± 5.00 
ซม.  ระยะเวลาน้อยสุดที่ท างานในหน่วยงานก่อสร้างน้ี คือ 6 เดือน และนานที่สุด 13 เดือน พนักงานส่วนใหญ่มีการ
ท างานล่วงเวลา 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 วัน ภายใน 1 สัปดาห์ โดยมีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม 

1. ผลข้อมูลอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือของพนักงาน  
ท าการประเมินอาการปวดเมื่อยจากการท างานของพนักงานทั้งสองกลุ่มแยกกันตามข้ันตอนการท างาน ด้วย

คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆ 12 จุดของร่างกาย แบ่งเป็นด้านซ้าย และด้านขวา เปรียบเทียบก่อน - หลัง
ปรับปรุง พบว่า 
 1.1 กลุ่มที่ 1: งานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ และงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ 
จ านวน 11 คน  ให้คะแนนเฉลี่ยของอาการปวดเมื่อยของร่างกายทั้งด้านซ้าย และด้านขวาสูงสุด คือ บริเวณหลัง
ส่วนล่าง, บริเวณไหล่ และแขนส่วนบนตามล าดับ หลังปรับปรุงงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของอาการปวดเมื่อยของ
ร่างกายบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้าย และด้านขวา มีระดับลดลงที่ 1.00 และ0.82, บริเวณไหล่ด้านซ้าย และด้านขวา มี
ระดับลดลงที่ 0.91และ 1.00, บริเวณแขนส่วนบนด้านซ้าย และด้านขวา มีระดับลดลงที่ 0.91และ 0.45 ตามล าดับ 
โดยเรียงล าดับตามส่วนของร่างกายที่มีอาการ 
ปวดเมื่อยจากมากไปน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1 
 1.2 กลุ่มที่ 2 : งานบังคับรอก จ านวน 6 คน ให้คะแนนเฉลี่ยของอาการปวดเมื่อยของร่างกายทั้งด้านซ้าย 
และด้านขวาสูงสุด คือ บริเวณไหล่, บริเวณแขนส่วนบน และแขนส่วนล่างตามล าดับ  หลังปรับปรุงงาน พบว่าคะแนน
เฉลี่ยของอาการปวดเมื่อยของร่างกายบริเวณไหล่ด้านซ้าย และด้านขวา มีระดับคะแนนลดลงที่ 0.67 และ 0.83, 
บริเวณแขนส่วนบนทั้งด้านซ้าย และขวา มีระดับคะแนนลดลงที่ 1.16 และบริเวณแขนส่วนล่างด้านซ้าย และด้านขวา 
มีระดับคะแนนลดลงที่ 0.83 และ 1.00 คะแนน ตามล าดับ โดยเรียงล าดับตามส่วนของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อย
จากมากไปน้อย ดังแสดงในตารางที่ 2      
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ตารางที่ 1  ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อยก่อน – หลังปรับปรุง และผลต่างระดับคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงหลังการ
ปรับปรุง ของพนักงานขนย้ายท่อสแตนเลสสด้วยรถเข็นท่อ และงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์   

ส่วนของร่างกาย 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อย ± SD ผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ย

ที่ลดลงหลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านขวา 

หลังส่วนล่าง 2.27 ± 1.01 2.64 ± 0.67 1.27 ± 1.19 1.82 ± 0.75 1.00 0.82 
ไหล่ 2.00 ± 1.26 2.09 ± 1.51 1.09 ± 0.83 1.09 ± 0.83 0.91 1.00 
แขนส่วนบน 1.73 ± 1.35 1.45 ± 1.44 0.82 ± 0.75 1.00 ± 0.89 0.91 0.45 
แขนส่วนล่าง 1.27 ± 1.19 1.09 ± 0.83 0.73 ± 0.65 0.55 ± 0.52 0.54 0.54 
หลังส่วนบน 1.00 ± 1.10 1.45 ± 1.29 0.27 ± 0.47 0.55 ± 0.69 0.73 0.90 
หัวเข่า 1.00 ± 1.41 0.64 ± 1.03 0.55 ± 0.93 0.27 ± 0.47 0.45 0.37 
สะโพก/ต้นขา 1.00 ± 1.34 0.45 ± 0.93 0.36 ± 0.67 0.09 ± 0.30 0.64 0.36 
คอ 0.91 ± 0.94 0.91 ± 0.94 0.45 ± 0.69 0.45 ± 0.69 0.46 0.46 
น่อง 0.73 ± 1.01 0.45 ± 0.69 0.27 ± 0.47 0.27 ± 0.47 0.46 0.18 
มือ/ข้อมือ 0.64 ± 0.81 0.91 ± 0.83 0.00 ± 0.00 0.09 ± 0.30 0.64 0.82 
เท้า 0.27 ± 0.47 0.36 ± 0.50 0.09 ± 0.30 0.27 ± 0.47 0.18 0.09 
ข้อศอก 0.18 ± 0.40 0.27 ± 0.65 0.09 ± 0.30 0.18 ± 0.40 0.09 0.09 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อยก่อน – หลังปรับปรุง และผลต่างระดับคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงหลังการ
ปรับปรุง ของพนักงานบังคับรอก 

ส่วนของร่างกาย 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อย ± SD ผลต่างของระดับคะแนน    

ที่ลดลงหลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านขวา 

ไหล่ 2.17 ± 0.75 1.83 ± 1.17 1.50 ± 0.55 1.00 ± 0.89 0.67 0.83 
แขนส่วนบน 1.83 ± 0.75 1.83 ± 0.75 0.67 ± 0.82 0.67 ± 0.52 1.16 1.16 
แขนส่วนล่าง 1.83 ± 0.41 1.67 ± 0.82 1.00 ± 0.63 0.67 ± 0.52 0.83 1.00 
หลังส่วนล่าง 1.50 ± 0.84 1.50 ± 0.84 0.67 ± 0.52 0.83 ± 0.75 0.83 0.67 
มือ/ข้อมือ 1.50 ± 0.84 1.50 ± 0.84 0.17 ± 0.41 0.33 ± 0.52 1.33 1.17 
สะโพก/ต้นขา 1.00 ± 1.26 1.50 ± 1.38 0.00 ± 0.00 1.00 ± 0.89 1.00 0.50 
หลังส่วนบน 0.67 ± 0.82 0.33 ± 0.52 0.33 ± 0.52 0.17 ± 0.41 0.34 0.16 
หัวเข่า 0.67 ± 1.03 0.67 ± 1.03 0.33 ± 0.52 0.33 ± 0.52 0.34 0.34 
เท้า 0.67 ± 0.52 0.67 ± 0.52 0.33 ± 0.52 0.33 ± 0.52 0.34 0.34 
คอ 0.33 ± 0.52 0.33 ± 0.52 0.00 ± 0.00 0.17 ± 0.41 0.33 0.16 
ข้อศอก 0.33 ± 0.52 0.50 ± 0.84 0.17 ± 0.41 0.17 ± 0.41 0.16 0.33 
น่อง 0.33 ± 0.82 0.33 ± 0.82 0.17 ± 0.41 0.17 ± 0.41 0.16 0.16 
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2.  ผลการประเมินกลุ่มพนักงานโดยแบบประเมิน REBA  (ก่อนการปรับปรุงงาน) 
  กลุ่มที่ 1 : งานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ และงานติดต้ังท่อแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ จ านวน 11 คน 
  
 ข้ันตอนที่ 1 : งานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ (ก่อนการปรับปรุงงาน) 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ท่าทางพนักงานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ และผลคะแนนประเมิน REBA 
 ผลการประเมิน REBA มีคะแนน 8 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ควรมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม และปรับปรุง
โดยเร็ว เมื่อแยกวิเคราะห์ท่าทางของงานขนย้ายท่อสแตนเลสด้วยรถเข็นท่อ ท าให้ทราบถึงส่วนของร่างกายที่เป็น
ปัญหาจากการท างาน ได้แก่ บริเวณส่วนคอ, ล าตัว, ขา และข้อมือท้ัง 2 ข้าง ดังแสดงในภาพที่ 1  เน่ืองจากท่าทางของ
พนักงานมีลักษณะการบิด,หันของส่วนคอ และล าตัวตามทิศทางซ้าย – ขวา เป็นผลให้คะแนนจากการประเมินมี
ระดับสูงข้ึน ท้ังน้ีเพราะข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การท างานในตัวอาคารมีลักษณะกีดขวาง รวมถึงความยาวของท่อสแตนเลส 
ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางแก้ไขด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างานอย่างถูกต้องแก่พนักงาน และได้เน้นหาทาง
เพ่ือลดอาการปวดเมื่อยกล้ามของพนักงานในข้ันตอนต่อไป 
 ข้ันตอนที่ 2 : งานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ (ก่อนการปรับปรุงงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ท่าทางพนักงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ด้วยการออกแรงยก และผลคะแนนประเมิน 
REBA 
 ผลการประเมิน REBA มีคะแนน 13 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงทันที เมื่อแยก
วิเคราะห์ท่าทางของงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ด้วยการออกแรงยก ท าให้ทราบถึงส่วนของร่างกาย
ที่เป็นปัญหาจากการท างาน ได้แก่ บริเวณส่วนคอ, ล าตัว, ขาทั้ง 2 ข้าง, แขนส่วนบน และส่วนข้อมือทั้ง 2 ข้าง 
เน่ืองจากพนักงานอยู่ในท่าทางโน้มส่วนคอ และล าตัวไปด้านหน้าช่วงมุมระหว่าง 20°–60° มีการงอเข่าด้วยมุมที่
มากกว่า 60°, แขนส่วนบนอยู่ในช่วงระหว่าง 45°–90° มีการยก และกางออกของหัวไหล่ร่วมด้วย  ส่วนข้อมือคว่ าลง
มากกว่า 15° จากแนวระดับ ขณะที่ย่อก้มตัวออกแรงยกท่อสแตนเลสให้เคลื่อนเข้าไปในช่องชาฟต์ดังแสดงในภาพที่  2  
จึงมีแนวทางเพ่ือปรับปรุงงานด้วยการออกแบบ และจัดท าอุปกรณ์ล้อผ่อนแรงส าหรับงานติดต้ังท่อสแตนเลส 
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 กลุ่มที่ 2 : งานบังคับรอก จ านวน 6 คน  (ก่อนการปรับปรุงงาน) 
 ข้ันตอนที่ 3 : ท่าทางของพนักงานบังคับรอกโซ่ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3  ท่าทางพนักงานบังคับรอกโซ่ และผลคะแนนประเมิน REBA 
 ผลการประเมิน REBA มีคะแนน 11 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงทันที เมื่อแยก
วิเคราะห์ท่าทางของงานบังคับรอกโซ่ ท าให้ทราบถึงส่วนของร่างกายที่เป็นปัญหาจากการท างาน ได้แก่ บริเวณส่วนคอ, 
แขนส่วนบน ส่วนล่าง, ข้อมือท้ัง 2 ข้าง และขาท้ัง 2 ข้าง เน่ืองจากพนักงานอยู่ในท่าทางเงยหน้าข้ึน โดยส่วนคอเอนไป
ด้านหลัง ท ามุมมากกว่า 20°, ขาท้ัง 2 ข้างแยกออกจากกันไม่สมดุล, แขนส่วนบนอยู่ที่ช่วงระหว่าง 45°–90° พร้อมทั้งมี
การยกตัวของหัวไหล่,แขนส่วนล่างมีการยกข้ึนด้านบนท ามุมมากกว่า 100° จากแนวระดับ ส่วนข้อมือเคลื่อนไหวไม่เกิน 
15° ในทิศทางข้ึน – ลงจากแนวระดับ มีการเอียงข้อมือร่วมด้วยสลับด้านซ้าย-ขวา ขณะออกแรงเพ่ือสาวรอกโซ่ ซึ่งเป็น
การท างานในท่าทางเดิมซ้ าๆ อย่างต่อเน่ืองดังแสดงในภาพที่ 3  จึงมีแนวทางเพ่ือปรับปรุงงานด้วยการใช้รอกไฟฟ้า 
แทนการใช้งานรอกโซ่มือสาว 
 3. ผลการปรับปรุงงาน 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการยศาสตร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบ จัดท าอุปกรณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนท่าทางการ
ท างานแต่ละข้ันตอน และลดโอกาสการเกิดอาการปวดเมื่อยจากการท างานของพนักงานโดยแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 3  ดังน้ี 
ตารางที่ 3  รายละเอียดในการปรับปรุงงานในข้ันตอนงานติดต้ังท่อสแตนเสนแนวต้ังในช่องชาฟต์ และงานบังคับรอก 

3.1 การปรับปรงุงานในข้ันตอนงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ 

  

ก่อนการปรับปรุง :  พนักงานออกแรงก าลังยกท่อสแตนเลส  
หลังการปรับปรุง :  พนักงานใช้อุปกรณ์ล้อผ่อนแรง ซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้ใช้
งานเฉพาะท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านสูงกลาง 12 น้ิว ความยาวไม่เกิน 6 
เมตร   
ที่ฐานของตัวอุปกรณ์ติดต้ังลูกล้อชนิดล้อเป็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว  
สามารถหมุนได้รอบทิศทาง เพ่ือความสะดวกในการขนย้ายด้วยการผลัก
เลื่อน  
แทนการออกแรงก าลังในการยกท่อสแตนเลสของพนักงาน 
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3.2 การปรับปรงุงานในข้ันตอนงานบังคับรอก 

  
 
 

ก่อนการปรับปรุง :  ใช้รอกโซ่มือสาวขนาด 1 ตัน ความยาวเส้นโซ่ 6 เมตร  
หลังการปรับปรุง :  ใช้รอกไฟฟ้าขนาด 1 ตัน ความยาวเส้นสลิง 10 เมตร 
แทนรอกโซ่มือสาว เพ่ือลดการออกแรง และปรับเปลี่ยนท่าทางการท างาน
ซ้ าๆ  
จากเดิมที่ต้องออกแรงสาวรอกโซ่ เป็นการบังคับรอกโดยการควบคุมปุ่มกด
รอก 
 
 

 

4. ผลการประเมินกลุ่มพนักงานโดยแบบประเมิน REBA  (หลังการปรับปรุงงาน) 
 หลังจากท าการปรับปรุงงานของพนักงานในแต่ละข้ันตอนแล้วน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผล  REBA อีกครั้ง 
เพ่ือเปรียบเทียบผลด้านท่าทางของพนักงานก่อน และหลังการปรับปรุงงาน ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  คะแนนเปรียบเทียบ REBA ของพนักงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ระหว่างก่อนการ
ปรับปรุงงาน (การออกแรงก าลังยก) และหลังการปรับปรุงงาน (อุปกรณ์ล้อผ่อนแรง) และคะแนนปรียบเทียบ REBA 
ของพนักงานบังคับรอกระหว่างก่อนการปรับปรุงงาน (รอกโซ่มือสาว) และหลังการปรับปรุงงาน (รอกไฟฟ้า) 
 4.1  ท่าทางพนักงานในงานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังภายในช่องชาฟต์ (หลังการปรับปรุงงาน)  ผลการ
ประเมินREBA คะแนนลดลงเหลือ 7 คะแนน จากเดิมก่อนการปรับปรุงงานที่ 13 คะแนน โดยคะแนนส่วนคอ, ล าตัว, 
แขนส่วนบน, ข้อมือ และขามีคะแนนลดลง เน่ืองจากเมื่อพนักงานใช้อุปกรณ์ล้อผ่อนแรงในการท างานแล้วน้ัน ท่าทาง
ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมในลักษณะการก้มย่อตัวเพ่ือออกแรงยกท่อ เป็นการเดินเข็นประคองผลักเลื่อนท่อสแตนเล
สแทน  
 4.2  ท่าทางพนักงานบังคับรอก (หลังการปรับปรุงงาน)  ผลการประเมิน REBA มีคะแนนลดลงเหลือ 4 
คะแนน จากเดิมก่อนการปรับปรุงงานที่ 11 คะแนน โดยคะแนนส่วนคอ, แขนส่วนบน ส่วนล่าง, ข้อมือ และขา มี
คะแนนลดลง เน่ืองจากก่อนปรับปรุงงาน พนักงานออกแรงเพ่ือสาวรอกโซ่อย่างรวดเร็ว ด้วยท่าทางการท างานซ้ าๆ 
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อย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นใช้งานรอกไฟฟ้าแทนแล้วน้ัน สามารถลดการออกแรง และการท างานในท่าทางเดิม
ซ้ าๆ เป็นเวลานาน  

5.  ผลการค านวณการออกแรงกระท าต่อท่อสแตนเลสของพนักงานด้วยแบบจ าลองทางกายภาพ        
ก่อนการปรับปรุงงาน ขณะพนักงานบังคับรอกสาวรอกโซ่เพ่ือดึงให้ท่อสแตนเลสเคลื่อนที่เข้าไปในช่องชาฟต์

แล้วน้ัน เมื่อถึงในระดับหน่ึงจะเกิดความฝืดข้ึนระหว่างพ้ืนคอนกรีต และปลายท่อ ท าให้ไม่สามารถสาวรอกโซ่ดึงท่อ
ต่อไปได้  พนักงานติดต้ังจะออกแรงยกท่อขยับต าแหน่งช่วยให้สาวรอกต่อไปได้ ดังแสดงในภาพที่ 5 การกระท าน้ีส่งผล
ให้พนักงานเกิดอาการปวดเมื่อย แต่หลังจากท าการปรับปรุงงานโดยการใช้อุปกรณ์ล้อผ่อนแรงร่วมกับรอกไฟฟ้าแล้วน้ัน 
ท่าทาง และการออกแรงของพนักงานติดต้ังมีการปรับเปลี่ยน เป็นลักษณะการเดินเข็นประคอง และออกแรงผลักเลื่อน
ท่อสแตนเลสแทน ดังแสดงในภาพที่ 6 ซึ่งสามารถลดอาการปวดเมื่อยจากการท างานได้ เน่ืองจากแรงที่พนักงานใช้ใน
การผลักเลื่อนท่อ มีค่าน้อยกว่าแรงที่พนักงานใช้ในการออกแรงยกท่อสแตนเลส โดยแสดงการค านวณดังน้ี 
ก าหนดให้        m =   218.60 kg. (น้ าหนักท่อสแตนเลส ขนาด Ø 12”)    y  =   ความยาวท่อ (6 เมตร) 
          θ  =   มุมที่ท่อต้ังฉากในแนวด่ิง        T  =  แรงตึงในเส้นเชือกโดยรอก
  
      N  =   แรงที่พ้ืนกระท าต่อล้อของอุปกรณ์ล้อผ่อนแรง    W  =  น้ าหนัก (N) g  =   9.81 m/s2 
  Rr  =   แรงต้านทานการหมุนของล้อ (N)     Kr  =   สัมประสิทธ์ิแรงต้านการหมุนของล้อ ;  
       โดยที่  Kr =  0.020  (Kr :  แรงต้านทานที่เกิดความเสียดทานระหว่างล้อกับพ้ืนถนนในสภาพที่
แตกต่างกัน  
      ในกรณีน้ี พ้ืนผิวเป็นพ้ืนคอนกรีตสภาพดีพอใช้) 
กรณีที่ 1 :  การค านวณขนาดแรงที่พนักงานกระท าต่อท่อสแตนเลสโดยการออกแรงยก (ก่อนการปรับปรุงงาน) 
เง่ือนไข : ท่อสแตนเลสไม่มีการสัมผัสกับพ้ืนในขณะที่พนักงานออกแรงยกท่อดังกล่าว พิจารณาท่ีแนวแกน y เมื่ออยู่ใน 
ภาวะสมดุล  (∑Fy) = 0  แรงที่เกิดข้ึนในระบบดังแสดงได้ในสมการ (1)   
จะได้  mg      =  T + Fยก             สมการ (1) 
โดยหา moment ที่ จุด A ;  เมื่อ  y = 2x 
จะได้ (Fยก cos θ) (y)        =  (mg cos θ)  (y/2)         
 Fยก           =  mg/2     สมการ (2) 
แทนค่า   Fยก  จากในสมการ (2)  ในสมการ (1)    
จะได้ mg       =    T + mg/2 
 T      =    mg/2 สมการ (3) 
จะได้ว่า T, Fยก     =   mg/2    จึงแทนค่า ตัวแปรใน สมการ (2)      
 Fยก  =    [(218.60 kg.) (9.81 m/s2)]/2 
     =    1072.23 N 
 
แรงที่พนักงานใช้เพ่ือยกท่อสแตนเลส มีขนาด 1072.23 N           ภาพที่ 5   การออกแรงกระท าต่อท่อ
โดย 
ซึ่งเป็นน้ าหนัก 106.30 กิโลกรัม               การออกแรงยก (ก่อนการปรับปรุง) 
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กรณีที่ 2 :  การค านวณขนาดแรงที่พนักงานกระท าต่อท่อสแตนเลสโดยการผลักเลื่อน (หลังการปรับปรุงงาน) 
เง่ือนไข : ท่อสแตนเลสถูกติดต้ังเข้ากับอุปกรณ์ล้อผ่อนแรงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่พิจารณาท่ีแนวแกน y  เมื่ออยู่ใน 
ภาวะสมดุล  (∑Fy ) = 0  แรงที่เกิดข้ึนในระบบดังแสดงได้ในสมการ (4) 
จะได้  mg    =  T + N            สมการ (4) 
โดยหา moment ที ่จุด B ;  เมื่อ  y = 2x 
จะได้  (T cos θ)  (y)       =    (mg cos θ ) (y/2) 

    T        =    mg/2 สมการ (5) 
แทนค่า  T    จากในสมการ (5)  ในสมการ (4)    
 mg      =    mg/2  + N  จึงได้ว่า    T,N  =   mg/2 
ค านวณ : แรงต้านการหมุนของล้อ จาก  Rr = Kr W = Kr mg   สมการ (6) 
แทนค่า  N ;    Rr   =  (0.020)  [(218.60 kg.) (9.81 m/s2)]/2     
   Rr   =   21.44 N 
อุปกรณ์ล้อผ่อนแรงน้ี มีลูกล้อ จ านวน 2 ล้อ   
ดังน้ัน  แรงที่กระท าต่อล้อ 1 ล้อ คือ  = 21.44/2 N   = 10.72 N          
แรงที่พนักงานใช้เพ่ือผลักเลื่อนท่อสแตนเลส มีขนาด 10.72  นิวตัน            ภาพที ่6  การออกแรงกระท าต่อท่อ
โดย 
ซึ่งเป็นน้ าหนัก 1.092 กิโลกรัม               การผลักเลื่อน (หลังการปรับปรงุ)
                     
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา และประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานขนย้าย และงานติดต้ังท่อสแตนเลส 
สรุปได้ว่าผลการใช้งานอุปกรณ์ล้อผ่อนแรงร่วมกับรอกไฟฟ้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน ดังแสดงได้จากผล
คะแนนเฉลี่ยอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือจากการท างาน หรือหลังเลิกงานที่มีระดับคะแนนลดลง ดังน้ี ในพนักงานกลุ่มที่ 
1 ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยสูงสุดบริเวณหลังส่วนล่าง, ไหล่ และแขนส่วนบนตามล าดับ พนักงานกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีอาการปวด
เมื่อยสูงสุดบริเวณไหล่, แขนส่วนบน และแขนส่วนล่างตามล าดับ หลังปรับปรุงงาน พบว่า อาการปวดเมื่อยตามส่วน
ของร่างกายของพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับคะแนนที่ลดลง 

ผลการประเมิน REBA ของงานทั้ง 3 ข้ันตอน จากพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนการปรับปรุงในข้ันตอนที่ 1 มีผล
คะแนนสรุป 8 คะแนน หมายถึง การท างานน้ีมีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจสอบปรับปรุง  ในข้ันตอนที่ 2 และ
ข้ันตอนที่ 3 มีผลคะแนนสรุปคะแนน 13, 11 คะแนนตามล าดับ ซึ่งหมายถึงการท างานน้ีมีความเสี่ยงสูงมาก ต้องท า
การปรับปรุงโดยทันที ส าหรับในข้ันตอนที่ 1 น้ัน ผู้วิจัยเลือกแก้ปัญหาด้านการยศาสตร์แก่พนักงานขนย้ายท่อสแตน
เลส โดยให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างานอย่างถูกต้อง เพ่ือลดอาการปวดเมื่อยกล้ามของพนักงาน เน่ืองจาก
ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่การท างาน แต่ทั้งน้ียังคงหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดอาการปวดเมื่อยกล้ามของพนักงานในข้ันตอนต่อไป 
ด้วยการออกแบบ และจัดท าอุปกรณ์ล้อผ่อนแรงร่วมกับการใช้งานรอกไฟฟ้า แทนจากเดิมที่เป็นรอกโซ่ ส าหรับการ
ท างานของพนักงานในข้ันตอนที่ 2 และ3 โดยหลังการปรับปรุง พบว่า คะแนนประเมิน REBA ลดลง ดังน้ี ข้ันตอนที่ 2 
งานติดต้ังท่อสแตนเลสแนวต้ังในช่องชาฟต์ จาก 13 คะแนน ลดลงเหลือ 7 คะแนน เน่ืองจากท่าทางการท างานมีการ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมก้มย่อตัวออกแรงยกท่อ เป็นการเดินผลักเข็นประคองท่อสแตนเลสแทน และข้ันตอนที่ 3 งาน
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บังคับรอก จาก 11 คะแนน ลดลงเหลือ 4 คะแนน เน่ืองจากท่าทางพนักงานมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องออกแรง
สาวรอกโซ่ด้วยท่าทางเดิมซ้ าๆ เป็นการกดปุ่มเพ่ือบังคับรอกไฟฟ้าแทน 
 ผลค านวณแรงที่พนักงานกระท าต่อท่อสแตนเลสด้วยแบบจ าลองทางกายภาพ หลังปรับปรุงงานลดลง จาก
แรงขนาด 1072.23 นิวตัน (106.30 กิโลกรัม) เหลือเพียง 10.72 นิวตัน (1.092 กิโลกรัม) เท่าน้ัน, ผลส ารวจความพึง
พอใจของพนักงานต่อการท างานขนย้าย และติดต้ังท่อสแตนเลส ในทั้ง 3 ข้ันตอนการท างาน พบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ได้แก ่พนักงานไม่รู้สึกถึงอาการปวดกล้ามเน้ือเมื่อปฏิบัติงานขนย้าย ติดต้ังท่อสแตนเลส และพนักงาน
รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในระดับความพึงพอใจมาก, ความสะดวกในการปฏิบัติงานปริมาณงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด และความพึงพอใจโดยรวมต่อการปฏิบัติงานขนย้าย และติดต้ังท่อสแตนเลสในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  
 
อภิปรายผล 
 ผลการปรับปรุงงานในครั้งน้ี สามารถช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บจากการท างานด้วยท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ, 
การออกแรงที่เกินก าลัง หรือออกแรงในท่าทางซ้ าๆ เพ่ือยก ลาก หรือผลักสิ่งของขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก ที่มักจะพบได้
บ่อยในงานก่อสร้าง โดยพนักงานมักจะปฏิบัติงานด้วยความเคยชิน ในช่วงแรกของการปรับปรุงงาน ผู้วิจัยได้จัดอบรม 
ให้ค าแนะน าการท างานตามหลักการยศาสตร์แก่พนักงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้พนักงานเกิดความคุ้นเคยต่อรูปแบบการ
ท างานใหม่ และมีการทบทวนติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราน้ าหนักที่
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ (2547) ก าหนดให้ลูกจ้างสามารถท างานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นได้ไม่เกิน 55 
กิโลกรัมต่อลูกจ้างชายหน่ึงคน ซึ่งรูปแบบแนวทางของการปรับปรุงงานส าหรับพนักงานขนย้าย และติดต้ังท่อสแตน
เลสของงานติดต้ังระบบท่อน้ าเย็นงานปรับอากาศน้ีได้ถูกจัดท าในรูปแบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ประจ า
หน่วยงานฯ และยังได้ถูกประยุกต์ใช้กับงานติดต้ังระบบท่อในกลุ่มงานอื่น เช่น ระบบงานดับเพลิง ซึ่งมีลักษณะการ
ท างานที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการติดตามผลการเข้ารับบริการจากทางห้องพยาบาลด้านอาการกล้ามเน้ือ และกระดูก ของ
พนักงานหลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุงแบบการท างานของพนักงานแล้วอย่างต่อเน่ือง 

2. รูปแบบงานก่อสร้างมีลักษณะที่ไม่ตายตัว โดยส่วนมากเป็นการใช้แรงก าลังท างาน เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาด้านการยศาสตร์กับพนักงานในกลุ่มระบบงานอื่นๆ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างาน และการออก
แรงอย่างถูกต้องแก่พนักงานทุกครั้งก่อนการเริ่มท างาน  
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