หนวยที่ 14 การบงชี้และวิเคราะหงานดานการยศาสตรเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางาน
1การบงชี้ปญหาการศาสตรในสถานที่ทํางานมีวัตถุประสงค เพื่อที่ทราบวาปญหาการยศาสตรที่เกิดจากความไมเหมาะสม
หรือไมสมดุลระหวางผูปฏิบัติงานกับงานทีต่ องปฏิบัติ เชน ทาทางการทํางานความหนักเบาของงาน การจัดชวงเวลาทํางาน
เวลาพัก ลักษณะของเครื่องจักรหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานเปนตนอยูตรงจุดไหนเพื่อที่จะไดมีการดําเนินการ
ขจัดปญหาเหลานั้นมิใหเกิดขึ้น
2. หลังจากทีไ่ ดบงชี้วามีปญหาการยศาสตรเกิดขึ้นตรงจุดใดในสถานที่ทํางานแลวขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะหและ
ประเมินดานการยศาสตรเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของไปใชในการศึกษาสาเหคุของปญหาการยศาสตร ซึ่งวิธีการ
วิเคราะหงานและประเมินดานการยศาสตร จะขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหาที่มีในสถานที่ทํางานแตละแหง
3. หลังจากทีด่ ําเนินการวิเคราะหและประเมินดานการยศาสตรแลว ขั้นตอนตอไปคือการปรับปรุงสภาพการทํางานดาน
การยศาสตร ซึ่งควรนําหลักการดานการยศาสตรมาใชในการดําเนินการปรับปรุงหากเปนไปได ควรเริ่มจากการปรับปรุง
สภาพการทํางานเชิงวิศวกรรมกอน หากทําไมไดจึงปรับปรุงในเชิงบริหารหรือทํารวมกัน
การคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรโดยใชแบบสํารวจ
1. WISE Checklist เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรในสถานที่ทํางาน ประกอบดวยแบบ
สํารวจWISE (Work Improvement in Small Enterprises) จํานวน46 ขอซึ่งแตละขอของแบบสํารวจมิใชเปนเพียงแบบตรวจ
เพื่อคนหาปญหาและวิเคราะหงานดานการยศาสตรเทานัน้ แตจะชวยชี้แนวคิดในการดําเนินการปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล
อมในสถานที่ทํางานซึ่งแนวคิดในการปรับปรุงสวนใหญจะเปนเรื่องที่ปรับปรุงไดงาย(Simple) สามารถปรับปรุงไดโดยอาศัย
ภูมิปญญาของคนในทองถิ่น(Practical) และเปนการปรับปรุงที่มีคาใชจายนอย(Low cost) หรือไมมคี าใชจาย
2. Ergonomic Checkpoints เปนวิธีการหนึง่ ที่ใชในการคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรในสถานที่ทํางาน ซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการศาสตรขององคการแรงงานระหวางประเทศ(International Labour Organization) และสมาคมการ
ศาสตรระหวางประเทศ(International Ergonomics Association) ประกอบดวยจุดตรวจสอบทั้งหมดจํานวน128 ขอโดยแบง
ออกเปน10 หัวขอ
3. ISO/TS 24646-1: Ergonomic procedures for the improvement of local muscular workloads –Part 1: Guidelines for
reducing local muscular workloads เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรในสถานที่ทํางานซึ่งผู
เชี่ยวชาญดานการยศาสตรจากประเทศตางๆรวมกันจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงสภาพการทํางานดานการยศาสตร
เพื่อลดภาระงานของกลามเนือ้ เนื่องจากการทํางาน
การวิเคราะหดานการยศาสตรโดยการประเมินปจจัยเสี่ยง
1. RULA (Rapid Upper Limb Assessment) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการวิเคราะหและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรใน
สถานที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของสวนของแขนสวนบน(Upper Limb) ที่จะไดรับการบาดเจ็บจากการทํางานตอเนื่อง
เปนเวลานานโดยการแบงรางกายออกเปนสองกลุม คือกลุมแรกหรือสวน ประกอบดวยแขนสวนบน(Upper Arm) แขนสวน
ลาง(Lower Arm) และขอมือ(Wrist) และกลุมที่สองหรือสวนขประกอบดวยคอ(Neck) ลําตัว(Trunk) และขา(Leg)

2. OWAS (OVAKO Working Posture Analysis System) เปนวิธีหนึ่งทีใ่ ชในการวิเคราะหและประเมินปจจัยเสี่ยงดาน
การยศาสตรในสถานที่ทํางานเกี่ยวกับอิริยาบถทาทางการทํางานของหลังแขนและขารวมทั้งน้ําหนักหรือการออกแรงที่มี
ผลกระทบตอระบบกลามเนือ้ และกระดูก
3. สมการการยกของNIOSH (NIOSH Lifting Equation) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการวิเคราะหและการประเมินปจจัยเสีย่ งดาน
การยศาสตรในสถานที่ทํางานโดยการประเมินสภาพการยกขนยายดวยแรงคนซึ่งคาRWL (Recommended Weight Limit) ที่
คํานวณไดจากสมการจะเปนแนวทางในการประเมินความเสี่ยงโดยเปนคาน้ําหนักที่เหมาะสมที่จะยกขนยายไดโดยไมเกิน
ขีดจํากัดในการรับน้ําหนักของหลังซึ่งคาดวาพนักงานทัว่ ไปที่มีสุขภาพดีเกือบทุกคนจะสามารถยกขนยายไดอยางปลอดภัย
ในชวงเวลาการทํางาน
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วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับ“การบงชี้และวิเคราะหงานดานการยศาสตรเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการทํางาน”
คําแนะนํา ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด
1. ขอบงชี้ปญหาการยศาตรในสถานที่ทํางาน
ก. มีแนวโนมจะเกิดการนัดหยุดงาน
ข. มีแนวโนมจะเกิดอัคคีภยั
ค. มีแนวโนมของการเกิดการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานสูง
ง. มีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติ
จ. มีแนวโนมจะเกิดการระบาดของโรคติดตอ
2. ในการวิเคราะหงานดานการยศาสตรผูที่ทําการวิเคราะห
ก. ควรเลือกเพียงวิธีการเดียวเทานั้น
ข. อาจเลือกเพียงวิธีเดียวหรือหลายวิธีรวมกันก็ไดตามความเหมาะสม
ค. ตองเลือกไวหลายๆวิธีไวเผื่อเลือก
ง. อาจเลือกวิธีการที่มีคาใชจายสูงที่สุด
จ. ตองเลือกวิธีการที่งายที่สุด
3. . จากตัวอยางการปรับปรุงสภาพการทํางานในประเทศฟลิปปนสปรากฏผลให
ก. สถิติการประสบอันตรายลดลง
ข. อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อลงลง
ง. ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้น
จ. พนักงานไดคาจางเพิม่ มากขึ้น

ค. การลาปวยลดลง

4. ในการคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรโดยใชWISE Checklist แนวคิดในการปรับปรุงสวนใหญจะเปนเรื่อง
ก. ปรับปรุงไดงายอาศัยภูมิปญญาของคนในทองถิ่นและมีคาใชจายนอยหรือไมมีคาใชจาย
ข. ปรับปรุงไดงายอาศัยภูมิปญญาของคนในทองถิ่นและมีคาใชจายสูง
ค. ปรับปรุงไดงายอาศัยภูมิปญญาของนักวิชาการจากตางประเทศและมีคาใชจายนอยหรือไมมีคาใชจาย
ง. ปรับปรุงโดยใชหลักวิชาการขั้นสูงตองอาศัยภูมิปญญาของอาจารยมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงและมีคาใชจายนอยหรือไม
มีคาใชจาย
จ. ปรับปรุงไดงายอาศัยภูมิปญญาของคนในทองถิ่นและมีคาใชจายนอยหรือไมมีคาใชจาย

5. Ergonomic Checkpoints แบงจุดตรวจสอบทั้งหมดเปน
ก. 46 ขอ ข. 120 ขอ ค. 128 ขอ ง. 146 ขอ จ. 150 ขอ
6. มาตรฐานISO/TS 20646-1 จัดทําโดย
ก. คณะทํางานISO/TC 159/SC 3/WG 1
ค. คณะทํางานISO/TC 159/SC 3/WG 3
จ. คณะทํางานISO/TC 159/SC 3/WG 5

ข. คณะทํางานISO/TC 159/SC 3/WG 2
ง. คณะทํางานISO/TC 159/SC 3/WG 4

7. การคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรโดยใชISO/TS 20646-1 ในการสํารวจภาระงานของกลามเนื้อใหใช
ก. Annex A ข. Annex B ค. Annex C ง. Annex D จ. Annex E
8. ในการวิเคราะหและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรโดยใชRULA สามารถประเมินปจจัยเสี่ยงได4 ระดับระดับ
คะแนน7 หมายความวา
ก. งานนั้นมีปญหาดานการยศาสตรที่ตองไดรับการปรับปรุงในทันที
ข. งานนั้นเริ่มมีปญหาการยศาสตรซึ่งควรมีการศึกษาเพิม่ เติมและรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขลักษณะงานดังกลาวโดยเร็ว
ค. งานนั้นควรมีการศึกษาในละเอียดมากขึน้ และติดตามวัดผลอยางตอเนื่องอาจมีความจําเปนตองมีการออกแบบงานใหม
ง. งานนั้นยอมรับไดแตอาจมีปญหาการยศาสตรไดถามีการทํางานดังกลาวซ้ําๆตอเนื่องเปนเวลานานกวาเดิม
จ. งานนั้นไมมีปญหาการยศาสตรเลย
9. ในการวิเคราะหอิริยาบถทาทางการทํางานดวยวิธี
OWAS เปนการระบุอิริยาบถทาทางของ
ก. หลังแขนขาและลําตัว ข. มือแขนขาและลําตัว
ค. หลังแขนขาและน้ําหนักหรือการออกแรง ง. ไหลแขนขาและน้ําหนักหรือการออกแรง
จ. หลังแขนขาและไหล
10. ในสมการการยกของNIOSH คาRWL หมายถึง
ก. คาน้ําหนักที่กําหนดการยกเคลื่อนยายโดยใชเครื่องทุนแรง
ข. คาน้ําหนักที่เหมาะสมที่จะยกขนยายดวยแรงคนโดยไมเกินขีดจํากัดในการรับน้ําหนักของหลัง
ค. คาน้ําหนักที่กําหนดในการยกขนยายดวยแรงคนโดยไมเกินขีดจํากัดในการรับน้ําหนักของหลัง
ง. คาน้ําหนักที่เหมาะสมที่จะยกขนยายโดยใชเครื่องทุนแรงโดยไมเกินขีดจํากัดในการรับน้ําหนักของหลัง
จ. คาน้ําหนักที่เหมาะสมที่จะยกขนยายดวยแรงคนรวมกับการใชเครื่องทุนแรงโดยไมเกินขีดจํากัดในการรับน้ําหนักของหลัง

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที1่ 4
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับ“การบงชี้และวิเคราะหงานดานการยศาสตรเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการทํางาน”
คําแนะนํา ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด
1. ในเรื่องการยศาสตรสถานประกอบกิจการควรมีการใหความสําคัญ
ก. เมื่อมีพนักงานเสียชีวติ จากการทํางาน
ข. ตั้งแตเริ่มออกแบบโรงงานหรือสายการผลิตใหมหรือสั่งซื้อเครื่องจักรใหม
ค. ตั้งแตมีการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามกฎหมาย
ง. ตั้งแตมีการแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามกฎหมาย
จ. เมื่อมีพนักงานตรวจมาตรวจสถานประกอบกิจการ
2. การวิเคราะหและประเมินดานการยศาสตรประกอบกิจการ
ก. ควรเลือกวิธีการประชาสัมพันธที่เหมาะสมเพื่อแจงใหบุคคลในสถานที่ทํางานทราบโดยทั่งถึง
ข. ควรเลือกวิธีการสงพนักงานไปศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการอื่นกอน
ค. ควรเลือกวิธีการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานมีความรู
ง. ควรเลือกวิธกี ารขึ้นเงินเดือนใหพนักงานเพื่อเปนการจูงใจพนักงาน
จ. ไมจําเปนตองประชาสัมพันธเพื่อแจงใหบุคคลในสถานที่ทํางานทราบ
3. จากตัวอยางการปรับปรุงสภาพการทํางานในโรงงานปมโลหะในประเทศไทยปรากฏผลให
ก. สถิติการปวดเมื่อยกลามเนื้อลดลง
ข. สถิติการเขาออกงานลดลง
ค. สถิติการขาดงานลดลง
ง. สถิติการเกิดโรคจากการทํางานลดลง
จ. สถิติการประสบอันตรายลดลง
4. WISE Checklist ประกอบดวยหัวขอวิชาการจํานวน
ก. 5 เรื่อง ข. 6 เรื่อง ค. 7 เรื่อง ง. 8 เรื่อง จ. 9 เรื่อง
5. ในการวิเคราะหงานโดยใชWISE Checklist ควรดําเนินการโดย
ก. เฉพาะเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารเทานั้น
ข. อาจารยในมหาวิทยาลัย
ค. ผูที่เกี่ยวของในสถานประกอบกิจการ
ง. เจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
จ. ประชาชนทั่วไป

6. Ergonomic Checkpoints พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการยศาสตรของ
ก. องคการแรงงานระหวางประเทศและสมาคมการยศาสตรไทย
ข. สถาบันความปลอดภัยในการทํางานและสมาคมการยศาสตรระหวางประเทศ
ค. องคการแรงงานระหวางประเทศและสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
ง. สมาคมการยศาสตรไทยและสมาคมการยศาสตรระหวางประเทศ
จ. องคการแรงงานระหวางประเทศและสมาคมการยศาสตรระหวางประเทศ
7. การคนหาและวิเคราะหปญหาการยศาสตรโดยใชISO/TS 20646-1 ในการสํารวจเพื่อบงชี้
อันตรายที่เกีย่ วของกับการรับภาระงานของกลามเนื้อใหใช
ก. Annex A
ข. Annex B
ค. Annex C
ง. Annex D
จ. Annex E
8. ในการวิเคราะหและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรโดยใชRULA จะแบงรางกายออกเปน
ก. สองกลุม
ข. สามกลุม
ค. สี่กลุม
ง. หากลุม
จ. หกกลุม
9. ในการวิเคราะหอิริยาบถทาทางการทํางานดวยวิธOี WAS จําแนกการประเมินภาระงานเปน4 ระดับระดับ1 หมายถึง
ก. ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขในทันที
ข. ไมตองดําเนินการปรับปรุงแกไข
ค. ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว
ง. ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขในไมชานี้
จ. ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน1 เดือน
10. ในสมการการยกของNIOSH หากคาRWL มีคานอยกวาคาน้ําหนักที่ตองยกขนยาย
ก. ใหพิจารณาจากคาตัวคูณตางๆที่แทนคาในสมการโดยการใหตัวคูณเหลานั้นมีคานอยลง
ข. ใหพิจารณาจากคาตัวคูณตางๆที่แทนคาในสมการโดยการใหตัวคูณเหลานั้นมีคามากขึ้น
ค. ใหพิจารณาจากคาตัวคูณตางๆที่แทนคาในสมการโดยการใหตัวคูณเหลานั้นมีคาเทากัน
ง. ใหพิจารณาจากคาตัวคูณตางๆที่แทนคาในสมการโดยการใหตัวคูณเหลานั้นมีคาเทากับหนึ่ง
จ. ใหพิจารณาจากคาตัวคูณตางๆที่แทนคาในสมการโดยการใหตัวคูณเหลานั้นมีคาคงที่

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที1่ 4
กอนเรียน
1. ค
2. ข
3. ง
4. ก
5. ค
6. จ
7. ง
8. ก
9. ค
10. ข
หลังเรียน
1. ข
2. ก
3. จ
4. ง
5. ค
6. จ
7. ข
8. ก
9. ข
10. ก
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