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 This research was a research and development. The purpose of the research were 1) to study 

the basic opinion information and needs for health’s balance to reduce the risk factors of ergonomics of  

the employees in Kabinburi Industrial zone 2) to study a model development and the health’s 

balance manual to reduce the risk factors of ergonomics of the employees in Kabinburi Industrial  

zone 3) to propose a pilot approach to make the health’s balance model to the reduce the risk  

factors of ergonomics. 4) To assess a satisfaction and improve the health’s balance model to the 

reduce the risk factors of ergonomics. The research has conducted in 4 steps by using the mix method. 

The qualitative method use synthesis of in-depth interview. The quantitative method is a tool for 

confirmation and test. The result of research at 1st step from sample group of respondents  

392 persons found that they had their opinions in a moderate level for the risk factors of ergonomic. 

They need to make the healthy balance in high level. This result comply with 8 experts. They gave        

an instruction to develop knowledge of human resource and standard of the ergonomics knowledge. 

The model development or the healthy balance making model will support the reduce the risk 

factors of ergonomics. For the healthy balance manual use for training. Then 2 nd  step was the 

synthesis in the basic information of an academic paper, a research and in-depth interview.          

They can be 6 model / configurations. It was called "KABINS Model” is the development of 

knowledge, risk assessment activity, behavior changing, Conditional adjustment, norm of natural 

balance creation and self-care holistic. The experts have agreed this with high level to confirm      

the configuration. At 3 rd step was the experimental prototypes .They were tested in the experiment 

study area with 60 samples. The results of the pre-tests by a questionnaire were low level. After 

the sample group joined the training the scores of post-tests were at a high level. For 4 th step was the 

evaluation of satisfaction. Overview was high level. The result from the focus group that will be a topic 

to improve and development. From the trainees and the experts they suggested that the creation of 

healthy balance for holistic health it will can reduce the risk factors of ergonomics and it can promote 

development into the human resource for health. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.ความเป�นมาและความสําคัญของการวิจัย   
 ป�ญหาด	านการยศาสตร�ในต�างประเทศ จากการสํารวจกลุ�มผู	ใช	แรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว�า การทํางานซํ้า เป*นสาเหตุของการบาดเจ็บและเจ็บป-วยบริเวณกล	ามเนื้อรยางค�ส�วนบนร	อยละ 3.9 
(Anderson, 2000) ชาวอเมริกันประมาณ 8 ใน 10 คน จะต	องเกิดอาการปวดหลังเนื่องจากท�าทาง
ในการนั่ง ยืน ยกของไม�เหมาะสม สถิติจากประเทศแคนนาดา พบว�าลักษณะการทํางานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร�เป*นเวลานาน ท�าทาง การทํางานท่ีไม�เหมาะสม การทํางานด	วยท�าทางซํ้า เป*นป�จจัยเสี่ยง
ด	านการยศาสตร�ที่ก�อให	เกิดป�ญหาในระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ ประชากรอายุต้ังแต� 20 ปG มี
อาการปวดตึงกล	ามเนื้อ อันเกิดจากการทํางานซํ้าคิดเป*น ร	อยละ 10 (Health and Safety 
Executive, 2003) ในประเทศญ่ีปุ-น พบว�าคนงานท่ีใช	แรงงาน มีอาการปวดบริเวณมือมากท่ีสุดถึง 
ร	อยละ 59.3 ข	อมือ และไหล� ร	อยละ 36.5 ในจํานวนนี้ ร	อยละ 8.4 ของผู	ป-วยต	องหยุดงาน และ ต	อง
เข	ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึงร	อยละ 4.3 (HSE statistics, 2004)  ในประเทศเบลเยี่ยม ได	มีการสํารวจ
จํานวนของอาการปวดต	นคอ จากการทํางานของกลุ�มคนทํางานท่ีใช	คอมพิวเตอร�พบว�า ร	อยละ 45.5 
มีอาการปวดต	นคอ ร	อยละ 18.1 มีอาการปวดรุนแรงถึงข้ันต	องหยุดงาน ร	อยละ 10.2 ยังศึกษาพบอีก
ว�าผู	ท่ีมีท�าทํางานท่ีโน	มตัวไปข	างหน	า เอนตัวไปด	านหลัง มีความสัมพันธ�กับการเกิดอากาปวดต	นคอ 
(De Loose and Cambier, 2007) ลักษณะงานท่ีมักจะพบว�ามีการใช	แรงของกล	ามเนื้อ ได	แก� งานท่ี
ต	องก	มตัวไปข	างหน	าและด	านข	าง การถือของไว	ในมือ การขนย	ายเคลื่อนย	ายสิ่งของโดยใช	แขนใน
แนวระดับ การใช	แรงขาเพ่ือบังคับด	วยเท	า การผลักลากวัตถุหนัก งานท่ีต	องโน	มศีรษะไปด	านหน	า
หรือหลัง งานท่ีต	องยกไหล�เป*นเวลานาน (HSE statistics, 2004) พบผลการวิจัยแสดงถึงป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร� เกิดจาก การออกแรงกล	ามเนื้อแบบอยู�กับท่ี การกด การเกร็งกล	ามเนื้อนานๆ หลอดเลือด
จะถูกกดโดยแรงดันภายในเนื้อเยื่อของกล	ามเนื้อ ทําให	เลือดไม�สามารถผ�านไปหล�อเลี้ยงกล	ามเนื้อได	 
ทําให	กรดแลคติกสะสมมากข้ึนในกล	ามเนื้อ กระตุ	นปลายประสาทรับความรู	สึกทําให	เจ็บท่ีกล	ามเนื้อ 
เป*นสาเหตุของความเจ็บป-วยและอาการปวดเม่ือยกล	ามเนื้อ ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับการเกิดโรคข	อ เอ็น 
ปลอกหุ	มเอ็นอักเสบ ข	อเสื่อม และหมอนรองกระดูกสันหลัง (Punnett and Wegman, 2004)   
 ป�ญหาด	านการยศาสตร�ในประเทศไทย พบว�า ช�วงปG 2545 ถึง 2550 มีการบาดเจ็บทาง
โครงร�างและกล	ามเนื้อจากท�าทางการทํางาน  ปวดไหล� เพ่ิมข้ึนถึง 2.7 เท�า จาก 5 ปGก�อน และมี
แนวโน	มเพ่ิมสูงขึ้น (สํานักประกันสังคม, 2550) ในปG 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได	รับการ
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จดทะเบียนอนุญาตจํานวน 142,853 โรงงาน มีคนงานท้ังสิ้น 4,433,954 คน สถิติการเจ็บป-วยในปG 
2556 พบการเจ็บป-วยด	วยโรคจากการทํางาน จํานวน  1,884,276 คน ซ่ึงในจํานวนนี้ เป*นโรคปวดหลัง 
โครงร�างและกล	ามเนื้อ ร	อยละ 13.5 (254,377 คน) (สํานักสถิติแห�งชาติ, 2557) จากการสํารวจ
คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานไทยยังอยู�ในสภาวะท่ีน�าเป*นห�วง โดยเฉพาะสภาพการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ซ่ึงป�ญหาด	านการยศาสตร�เป*นป�จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน	มเพ่ิมสูงข้ึน (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, 2552) ในภาคอุตสาหกรรมไทย เก่ียวกับการเจ็บป-วย บริเวณ โครงร�าง กล	ามเนื้อ  เป*นป�จจัย
ท่ีส�งเสริมทําให	โรคกระดูกสันหลัง ภาวะปวดหลัง ไหล� กลายเป*นป�ญหาด	านสาธารณสุขของไทย เป*น 
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโรคจากการทํางาน ท่ีมีความเก่ียวพันธ�กับป�ญหาทางการยศาสตร�
เป*นอุปสรรคต�อการรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวม (สํานักงานความปลอดภัยแรงงาน, 2559) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ระบุถึงบุคคลมีสิทธิได	รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมท้ังหลักประกัน
ในการดํารงชีวิตทั้งในระหว�างทํางาน จากแผนงานระเบียบวาระแห�งชาติ “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี” ระยะเวลา 10 ปG พ.ศ.2550 -2559 ถือเป*นนโยบายท่ีต	องปฏิบัติ ให	แรงงานมี
หลักประกันความม่ันคงในการทํางาน มีจิตสํานึกและองค�ความรู	 ได	รับการเฝmาระวังด	านสุขภาพอย�าง
เป*นระบบ มีวัฒนธรรม อนามัยและความปลอดภัยในการทํางานท่ีดี จากข	อมูลของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร�กล�าวถึงป�ญหาการขาดศักยภาพในการสนองความต	องการให	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�
สุขภาพระหว�างประเทศอย�างเป*นระบบ ซ่ึงยังขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาให	ทันความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ�ป�ญหาด	านสุขภาพท่ีหลากหลาย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�, 2559) พนักงาน
หรือผู	ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการท้ังภาครัฐและเอกชน ยังขาดความตระหนักและการสร	าง
จิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล	อมในการทํางาน (สํานักงานความปลอดภัย
แรงงาน, 2559) แผนยุทธศาสตร�ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปGงบประมาณ 2559 – 2563 ได	กําหนดให	มีการปฏิรูประบบสุขภาพแบบองค�รวม ในการพัฒนา
ดุลภาพด	านสุขภาพคนไทย ตามนโยบายบูรณาการอาเซียน สร	างความเข	มแข็งทรัพยากรในระดับ
พ้ืนท่ี ท	องถ่ินให	สามารถพ่ึงตนเองได	 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�, 2559)  
 จากสถิติจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจําปG 
2559 ข	อมูลจังหวัดปราจีนบุรี มีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมจํานวน 930 แห�ง จํานวนคนงาน
รวม 90,332 คน สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี มีจํานวน 58 บริษัท มี
จํานวนพนักงาน 14,994 คน (ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร�บุรี, 2559) ประเภทของการประกอบ
กิจการ แบ�งเป*น 4 กลุ�ม คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนต� จํานวน 15 แห�ง 2) อุตสาหกรรมเครื่องใช	ไฟฟmา  
5 แห�ง 3) อุตสาหกรรมเคมี 18 แห�ง 4) การบริการและอ่ืนๆ 15 แห�ง  จากข	อมูลการประชุม เรื่องความ
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ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร�บุรีได	 ยกกรณีตัวอย�าง บริษัทฮิตาชิ 
อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี เป*นบริษัทผลิต
เครื่องใช	ไฟฟmาเพ่ือการส�งออก  มีพนักงาน 850 คน จากแบบสํารวจความสุขในการทํางานประจําปG 
2557 พบพนักงานมีแนวโน	มเจ็บป-วยกล	ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 225  คน ที่อยู�ใน
ระหว�างการรักษา 105 คน และยังไม�ตัดสินใจเข	ารับรักษา 120 คน พบข	อมูลการหยุดงานเนื่องจาก
การเจ็บป-วยด	วยโรคกล	ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 25,200 ชั่วโมง  พนักงานท่ีรับการผ�าตัดเพ่ือ
รักษา จํานวน 4 ราย ไม�สามารถกลับมาทํางานในหน	าท่ีเดิมได	 ต	องเปลี่ยนจุดงานใหม�ให	มีงานเบากว�าเดิม  
พนักงานในจํานวนดังกล�าวหลังการรักษา อาการป-วยไม�สามารถหายขาด กลายเป*นโรคเรื้อรังต�อไป 
ซึ่งการแก	ไขความเจ็บป-วยฝ-ายทรัพยากรบุคคลเป*นผู	ประสานความรับผิดชอบ (ชมรมบริหารงาน
บุคคลกบินทร�บุรี, 2559) พบประเด็นหน	าสนใจด	านการยศาสตร� ผู	วิจัยได	ทําการติดตามข	อมูลการ
รักษาผู	บาดเจ็บในสถานท่ีทํางานของผู	วิจัยเองในเบื้องต	นร�วมกับการปรึกษาหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พบว�าคณะกรรมการความปลอดภัย หน�วยงานความปลอดภัย และเจ	าหน	าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานทุกระดับ เข	ารับผิดชอบในขอบเขตของมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001 แต�ยังขาด
การวิเคราะห�ป�ญหาทางการยศาสตร� เพ่ือแก	ไขและปmองกันป�ญหาท่ีเกิดข้ึนเท�าท่ีควร ฝ-ายทรัพยากรบุคคล
จึงเข	าประสานและอํานวยความสะดวกในการติดตามอาการเจ็บป-วยและตรวจสุขภาพ หลังการประสาน
แก	ไขโดยการร�วมมือกับสถานดูแลสุขภาพอนันตราปุระรีสอร�ท (สถานรักษาแพทย�ทางเลือก) ต้ังแต�
ช�วงเดือนพฤษภาคม 2558 เป*นเวลาประมาณ 7 เดือน และทําการสํารวจด	านสุขภาพประจําปG 2559 
เม่ือเดือนมกราคม พบว�าพนักงานยังมีป�ญหาการเจ็บป-วยบริเวณโครงร�างและกล	ามเนื้อจํานวน 126 คน 
ท่ีมีลักษณะเรื้อรังคือรักษาไม�หายขาด จึงทําให	เกิดความท	าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
เก่ียวกับการติดตามกรณีศึกษานี้ เพ่ือหามาตรการแก	ไขและปmองกันท่ียั่งยืนให	กับองค�การเก่ียวกับกา
รักษาและพัฒนาให	พนักงานมีสุขภาพและความเป*นอยู�ท่ีดีข้ึน เพราะคุณภาพชีวิตเก่ียวข	องกับสุขภาพ
กายและสุขภาพใจในการปรับตัวเข	ากับสภาพแวดล	อมในการทํางานมีความสําคัญต�อการดํารงชีวิต
ของทรัพยากรมนุษย� อันส�งผลต�อผลการปฏิบัติงาน (Performance) โดยตรง (ดนตร�ทวี ไทรวิจิตร, 
2555) ผู	วิจัยได	ศึกษาและพบต	นแบบด	านสุขภาพ แผนแม�บทสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559-
2568 ได	กําหนดการคุ	มครองสุขภาพของเมืองอุตสาหกรรม “ระบบสุขภาพระดับชั้นนํา เมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ	มครองสุขภาพท่ัวถึง ภาคีเข	มแข็ง” ต้ังเปmาลดป�ญหาการเจ็บป-วย ป�ญหา
สุขภาพอย�างเป*นรูปธรรม ผู	ประกอบการมีส�วนร�วมในการเสริมสร	างสุขภาพพนักงาน ประชาชนมี
สุขภาพดีท้ังกายและใจ พ่ึงตนเองทางสุขภาพได	อย�างยั่งยืน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานด	วยคนทํางาน
สุขภาพดี โรงงานต	นแบบด	านสุขภาพ ผลิตภาพแรงงานท่ีมีสุขภาพดี  
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 จากท่ีกล�าวมาข	างต	นเห็นว�า ป�ญหาในระดับบุคคล คือ 1) เกิดความผิดปกติในระบบโครงร�าง
และกล	ามเนื้อท่ีส�งผลมาจาการปฏิบัติงานในท�าทางท่ีไม�เหมาะสมทําให	พนักงานในภาคอุตสาหกรรม
ต	องเจ็บป-วยหรือบาดเจ็บด	วยโรคจากการทํางาน 2) กระทบต�อคุณภาพชีวิตบั่นทอนความม่ันใจและ
โอกาสในการประกอบอาชีพ 3) สูญเสียเวลาในการรักษาส�งผลกระทบต�อการสูญเสียเวลาในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงกระทบต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ป�ญหาในระดับองค�การ 1) การบริหารการผลิต
หรือการบริการได	รับผลกระทบจากการสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานส�งผลต�อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 2) กระทบต�อประสิทธิภาพในด	านการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ด	วยบุคลากรขาดความเข	าใจเก่ียวกับป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�ท่ีถูกต	องส�งผลต�อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�กระทบต�อประสิทธิภาพของสมรรถนะ ด	านการพัฒนาความรู	 การพัฒนาคุณลักษณะ 
และการพัฒนาทักษะ  เกิดช�องว�างในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� เก่ียวกับ การสรรหาบุคลากรให	
ตรงกับภารกิจขององค�การ การรักษาสุขภาพอนามัยให	พร	อมต�อการปฏิบัติงาน และ การพัฒนา
ความก	าวหน	าไปตามสายอาชีพ  3) ส�งผลต�อประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยเก่ียวกับป�จจัยเสี่ยงท่ีทําให	เกิดโรคจากการทํางานในความผิดปกติของระบบโครงร�างและ
กล	ามเนื้อ   4) เกิดความไม�ชัดเจนของขอบเขตการทํางานหรือหน�วยงานท่ีเข	ามารับผิดชอบกับป�ญหา
ทางการยศาสตร�ของพนักงาน ป�ญหาในระดับสังคม 1) ขาดแนวทางในการส�งเสริมสุขภาพด	าน
การยศาสตร�ท้ังในเชิงปmองกันและเชิงแก	ไขป�ญหาอย�างเหมาะสมเพ่ือลดอัตราการเจ็บป-วยท่ีเกิดข้ึนกับ
โครงร�างและกล	ามเนื้อของพนักงานหรือผู	ใช	แรงงาน 2) ขาดการเฝmาติดตามสถิติโรคจากการทํางานท่ี
เก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อของผู	ใช	แรงงานท่ีส�งผลต�อสถิติโรคจากการทํางานใน
สังคม ผู	วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึง การพัฒนาต	นแบบการสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี ซ่ึงผู	วิจัย ประสงค�ให	เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Change) และเกิดรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ (Action) ให	สอดคล	องกับป�ญหาท่ีเกิดข้ึนต�อไป 

 
2. คําถามการวิจัย 
 การดําเนินการตามวัตถุประสงค� เป*นการดําเนินการเพ่ือตอบคําถามการวิจัย ดังต�อไปนี้ 

2.1 ข	อมูลพื้นฐานและความต	องการในการสร	างสมดุลสุขภาพเพื่อลดป�จจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร�เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร�บุรีมีผลเป*นอย�างไร  

2.2 การพัฒนารูปแบบและคู�มือการสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรีพัฒนามาได	อย�างไร 

2.3 การทดลองใช	รูปแบบการสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรีมีผลเป*นอย�างไร 
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2.4 การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบการสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร�ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรีมีผลเป*นอย�างไร  

 
3. วัตถุประสงค$ของการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัย ด	วยการพัฒนาต	นแบบการสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร� ของพนักงานงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี โดยมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

3.1 เพ่ือศึกษาข	อมูลพ้ืนฐานและความต	องการในการสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร�ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี  

3.2 เพื่อศึกษารูปแบบและคู�มือการจัดการสร	างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป�จจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร�ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี  

3.3 เพ่ือทดลองใช	รูปแบบสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี  

3.4 เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร	างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร�ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

 
4.ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ�งวิจัยและพัฒนาต	นแบบการสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร� ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี หน�วยของการวิเคราะห� (Unit of Analysis) 
คือ พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 23 โรงงาน จากผู	เข	าร�วม
โครงการพัฒนาสมดุลสุขภาวะทางการยศาสตร� เพื่อลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� กับชมรม
บริหารงานบุคคลกบินทร�บุรี  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู	วิจัยกําหนดขอบเขตในการวิจัยเป*น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) ด	วยการวิเคราะห�ข	อมูลพ้ืนฐานและความต	องการ 
(Analysis : A) 
 2. ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) ด	วยการออกแบบและพัฒนาต	นแบบ 
(Design and Development: D and D) 
 3. ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) ด	วยการนําต	นแบบไปทดลองใช	และนําเครื่องมือท่ี
ได	ไปใช	 (Implementation: I)  
 4. ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) ด	วยการประเมินผลและปรับปรุง 
(Evaluation : E) 
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  ประชากร กลุ�มตัวอย�างผู	ให	ข	อมูลหลัก  
 ในข้ันตอนท่ี1 

 ประชากร ได	แก� พนักงาน ผู	ปฏิบัติงาน หัวหน	างาน เจ	าหน	าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ ผู	บริหารองค�การ ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 23 โรงงาน 
รวมจํานวน 10,909 คน (ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร�บุรี, 2559)   
 กลุ�มตัวอย�าง จากการเปxดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) กําหนดความ
คาดเคลื่อน 5% ได	กลุ�มตัวอย�าง 384 คน แต�การวิจัยนี้กําหนด  400 คน เป*นการสุ�มตัวอย�างโดยแยก
ประชากรออกเป*นกลุ�มประชากรย�อย ๆ แบ�งเป*นชั้นภูมิ ที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) 
ตามสัดส�วนของขนาดกลุ�มตัวอย�างพนักงาน หัวหน	างาน ผู	บริหาร ผู	ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร�บุรี ท่ีมีจํานวนแน�นอน (Finite population) ใช	การสุ�มตัวอย�างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
sampling)  
 ในข้ันตอนท่ี 2  
 บุคคลท่ีเก่ียวข	องกับงานด	านการบริหารองค�การ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และด	าน
การดูแลรักษาผู	ป-วยหรือโรคจากการทํางาน ผู	มีความรู	ความสามารถในการตรวจรับรองรูปแบบ ต	นแบบ 
และคู�มือการสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงทางการยศาสตร� จํานวน 4 กลุ�ม ได	แก� 1) ผู	บริหาร
องค�การ เจ	าหน	าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 2) เจ	าหน	าที่ของรัฐผู	ทํางานด	านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย 3) แพทย� แพทย�ทางเลือก เจ	าหน	าที่สาธารณาสุข 4) นักวิชาการด	านความปลอดภัย 
อาชีวเวชศาสตร� การยศาสตร� รวมกลุ�มเปmาหมายท่ีศึกษา จํานวน 5 คน 
 ในข้ันตอนท่ี 3 
 การศึกษา ทดลองใช	รูปแบบ คู�มือ หรือนําเครื่องมือท่ีได	ไปใช	 กับสถานประกอบกิจการใน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี จํานวน 1 แห�งพื้นที่ต	นแบบ เป*นการเลือก
กลุ�มเปmาหมายแบบเจาะจง (Purposive sample deletion) ผู	วิจัยได	ตัดสินใจเลือก (Judgment 
sampling) สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีความพร	อมในด	านมาตรฐานการทํางานด	านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย การบริหารจัดการองค�การ มีความสอดคล	องกับวัตถุประสงค�การวิจัย ได	แก� บริษัท ฮิตาชิ 
อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือทําแบบทดสอบก�อนและหลังดําเนินการทดลอง 
พร	อมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	 รวมกลุ�มเปmาหมายท่ีศึกษา จํานวน 60 คน 
 ในข้ันตอนท่ี 4  

 การประเมินความพึงพอใจ ที่มีต�อต	นแบบการสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร� ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี ของกลุ�มเปmาหมายท่ีศึกษา และ บุคคลท่ี
เก่ียวข	องกับงานด	านการบริหารองค�การ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และด	านการดูแลรักษาผู	ป-วย
หรือโรคจากการทํางาน ผู	มีความรู	ความสามารถในการตรวจรับรองรูปแบบ ต	นแบบ และคู�มือการสร	าง
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สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและ
กล	ามเนื้อ จํานวน 4 กลุ�ม ได	แก� 1) ผู	บริหารองค�การ เจ	าหน	าท่ีความปลอดภัยอาชีวอนามัย 2) เจ	าหน	าท่ี
ของรัฐผู	ทํางานด	านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 3) แพทย� แพทย�ทางเลือก เจ	าหน	าท่ีสาธารณาสุข 
4) นักวิชาการด	านความปลอดภัย อาชีวเวชศาสตร� การยศาสตร� รวมกลุ�มเปmาหมายท่ีศึกษา จํานวน 5 คน  
 ขอบเขตด)านเนื้อหา  

 การศึกษาสภาพการและความต	องการพัฒนา เก่ียวกับป�ญหาและความต	องการในการสร	าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและ
กล	ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี ด	วยการศึกษาดังนี้  

 ศึกษาการสร	างสมดุลทางสุขภาพ ความจําเป*นของการสร	างสมดุลสุขภาพ (โฆสิต แพงสร	อย, 
2551) ความต	องการ จากผู	ที่มีป�ญหาสุขภาพ วิเคราะห�ต	นแบบที่ได	จากการพัฒนาสมดุลสุขภาพ 
การพัฒนารูปแบบ (Getzels and Guba, 1957; Good, 1973; นรินทร� สังข�รักษา, 2556) ในเชิงการ
แก	ไข เพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป-วย และ ในเชิงการปmองกันด	านสุขภาพ (Myers, Sweeny, 
and Witmer, 2000) เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ 3 ส�วน คือ 1) รยางค�
ส�วนบน 2) รยางค�ส�วนล�าง 3) แกนร�างกาย (ประณีต ปx�นเกล	า, 2551) การสร	างสมดุลสุขภาพแบบ
องค�รวม (วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ�, 2558)  

 ศึกษาถึงป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� (Neumann, 2004) เก่ียวกับผู	ปฏิบัติงาน สภาพการทํางาน
และการออกแบบ (สุดธิดา กรุงไกรวงศ�, 2556) โอกาสและความรุนแรงที่จะนําไปสู�การบาดเจ็บ
เจ็บป-วย (National Institute for Occupational Safety and Health, [NIOSH], 1997, OHCOW, 
2003) เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ท่ีไม�เหมาะสม 
(แอนน� จิระพงษ�สุวรรณ, 2556) ระหว�างท�าทางตามความสามารถของร�างกาย กับงานท่ีทําใน
สภาพแวดล	อมท่ีเป*นอยู� (Karl Kroemer H.E., 2010) การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร� 
(National Research Council and Institute of Medicine, 2001) ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการผิดปกติ
ทางด	านโครงร�างและกล	ามเนื้อ (Hammer, and Price, 2001)   

 ศึกษาการเก่ียวกับ ความรับผิดชอบของฝ-ายทรัพยากรบุคคล (Robert, Mathis, John, 
Jackson, 2007) เก่ียวกับด	านสุขภาพท่ีมีต�อพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย� (Harter, James K., 
Schmidt, Frank L. and Keyes, Corey L. M., 2003) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และ
การกําหนดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป*น The Activity control ให	ครอบคลุมเก่ียวกับ มาตรฐานการ
ทํางานภายในงาน และกิจกรรมท่ีไม�เก่ียวข	องกับมาตรฐานการทํางานโดยตรง (E. Fang R. Evans 
Zou, 2004) กระบวนการเพ่ิมความรอบรู	 ทักษะ และความสามารถของประชาชนในสังคม กําลังกาย ใจ 
สติป�ญญา มีความรู	 ทุ�มเทพลังเพ่ือผลสําเร็จ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร (มานีสงค� 
ปฐมวิริยะวงศ�, 2550)   
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 ศึกษาและจัดทําการพัฒนาคู�มือหรือต	นแบบ (นรินทร� สังข�รักษา, 2558) การสร	างสมดุล
สุขภาพ การสร	างองค�ความรู	 (Ikujiro Nonaka and Ryoko Toyama, 2003) ทดลองใช	ต	นแบบการสร	าง
สมดลสุขภาพ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต	นแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557) การสร	าง
สมดลสุขภาพ    
 ขอบเขตด)านพ้ืนท่ี  

 การเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บข	อมูล ผู	วิจัยเลือกวิจัยสถานประกอบการที่เป*นสมาชิกชมรม
บริหารงานบุคคลกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30 แห�ง ด	วยเหตุผลท่ีสามารถเข	าถึงข	อมูลได	
สะดวกเพราะเป*นสมาชิกอยู�ในชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร�บุรี และยังสะดวกในการทําโครงการ
พัฒนาสุขภาพร�วมกับบริษัทท่ีเป*นสมาชิกรวมท้ังส�วนราชการท	องถ่ินและโรงพยาบาลหลักในจังหวัด 
ผู	วิจัยเลือกบริษัทฮิตาชิอินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือทดลองใช	ต	นแบบงานวิจัย 
ด	วยเหตุผลท่ีผู	วิจัยสามารถเข	าถึงข	อมูลในเชิงลึกได	สะดวก และมีระบบบริหารจัดการ ด	วยมาตรฐานสากล
ด	านคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานสิ่งแวดล	อม ISO 14001มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
OHSAS 18001 และมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 ที่ตรงกับพื้นฐานเบื้องต	นท่ีผู	วิจัยต	องการ 
เพราะจะทําให	สามารถมองเห็นจุดบกพร�องของความรับผิดชอบสําหรับหน�วยงานต�างๆ ด	านสุขภาพ
ได	ง�ายกว�าสถานประกอบการท่ียังไม�มีระบบมาตรฐานสากล อีกท้ังต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช	บริหาร
แพทย�ทางเลือกได	สะดวก มีป�จจัยและสภาพแวดล	อมท่ีคล	ายคลึงกับสถานประกอบกิจการอ่ืนในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร�บุรี สามารถเข	าถึงข	อมูลจากสมาชิกในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรีได	ง�าย 
สามารถประสานกับส�วนราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข	องจากการเข	าร�วมเป*นสมาชิก อนุกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการเครือข�ายอาชีวเวชศาสตร�จากโรงพยาบาล
เจ	าพระยาอภัยภูเบศร�  สามารถบริหารจัดการข	อมูลการวิจัยผ�านการทําโครงการพัฒนาสุขภาพของ
ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร�บุรีได	อย�างต�อเนื่อง  
 ขอบเขตด)านระยะเวลา 

 ผู	วิจัยได	กําหนดขอบเขตระยะเวลาท่ีใช	ในการวิจัยนี้ รวมท้ังสิ้น 18 เดือน โดยแบ�งเป*น 2 ช�วง 
ได	แก� 1) ช�วงเดือน 1-5 ศึกษาเอกสารและเก็บข	อมูลจากกลุ�มให	ข	อมูลหลักเพ่ือให	ได	ความหมายท่ี
ชัดเจนครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 2) ช�วงเดือน 6-18 เป*นการพัฒนาคู�มือ/ต	นแบบการสร	างสมดุล
สุขภาพทดลองใช	และปรับปรุง สรุปผลการวิจัย 
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5. นิยามศัพท$ปฏิบัติการ  
 การวิจัยและการพัฒนาต	นแบบ หมายถึง งานท่ีมีลักษณะสร	างสรรค� เพ่ือประดิษฐ�คิดค	น

สิ่งท่ีเป*นประโยชน�ใหม�ๆ ซ่ึงดําเนินการอย�างเป*นระบบเพ่ือสร	างรูปแบบ ด	านการเพ่ิมพูนคลังความรู	 
ท้ังความรู	เก่ียวกับมนุษย� วัฒนธรรมและสังคม และการใช	ประโยชน�จากความรู	เหล�านั้น ท้ังในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ (นรินทร� สังข�รักษา, 2558) แล	วจัดทําเป*นคู�มือ  

 สมดุลสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังทางกาย ทางจิต ทางป�ญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ (integration) เป*นองค�รวม (holistic) (พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห�งชาติ, 2550) ท้ังในเชิงแก	ไข และเชิงปmองกัน ด	านกายานามัย จิตตานมัย ชีวิตานามัย (โฆสิต แพงสร	อย, 
2551) ท่ีสามารถประเมินความมากเกินไปหรือน	อยเกินไปได	ด	วยตัวผู	ปฏิบัติเองสําหรับการพ่ึงพาตนเอง
ด	านสุขภาพ (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553)  

 ป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� หมายถึง โอกาสและความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึนในการเจ็บป-วย
จากการปฏิบัติท่ีไม�สมดุลระหว�าง ท�าทางตามความสามารถของร�างกาย กับงานท่ีทํา ในสภาพแวดล	อมท่ี
เป*นอยู� (Karl Kroemer H.E., 2010) ซ่ึงเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ ของ
พนักงาน 

 โครงร�างและกล	ามเนื้อ หมายถึง ร�างกาย 3 ส�วน คือ 1) รยางค�ส�วนบน 2) รยางค�ส�วนล�าง 
3) แกนร�างกาย (ประณีต ปx�นเกล	า, 2551) 

 กิจกรรมควบคุมท่ีจําเป*นด	านสุขภาพ หมายถึง กลุ�มกิจกรรมท่ีองค�การกําหนดข้ึนให	ครอบคลุม
เก่ียวกับ มาตรฐานการทํางานภายในงาน และกิจกรรมท่ีไม�เก่ียวข	องกับมาตรฐานการทํางานโดยตรง 
(Eric Fang, Evans, and Shaoming, 2004) ท่ีเก่ียวข	องกับสุขภาพและป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� 

 พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี หมายถึง ผู	ปฏิบัติงาน หัวหน	างาน ผู	บริหาร ท่ี
ปฏิบัติงานอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเป*นสมาชิกชมรมบริหารงาน
บุคคลกบินทร�บุรี  

 พ้ืนท่ีต	นแบบ หมายถึง สถานประกอบการ ท่ีใช	ในการศึกษา ทดลองใช	รูปแบบ คู�มือ หรือ
นําเครื่องมือท่ีได	ไปใช	 ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี เป*น สถานประกอบกิจการท่ีมีความพร	อมใน
ด	านมาตรฐานการทํางานด	านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การบริหารจัดการองค�การ มีความสอดคล	อง
กับวัตถุประสงค�การวิจัย 

 ความพึงพอใจต�อรูปแบบการพัฒนาต	นแบบ หมายถึง ความรู	สึกนึกคิดของบุคคลท่ีเก่ียวข	อง
กับงานด	านการบริหารองค�การ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และด	านการดูแลรักษาผู	ป-วยหรือโรค
จากการทํางาน ผู	มีความรู	ความสามารถในการตรวจรับรองรูปแบบ ต	นแบบ และคู�มือการสร	างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ 
โดยใช	วิธีการวัด 5 ระดับ  
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6. ประโยชน$ท่ีได)รับจากการวิจัย 
6.1 นําไปวางนโยบายด	านการพัฒนาทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมมนุษย� 
6.2 เป*นแนวทางให	สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี ภาคอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ีต�างๆ หน�วยงานท่ีเก่ียวข	องกับการดูแล รักษาผู	ป-วย บาดเจ็บจากโรคในการทํางาน สาธารณสุข 
แรงงานสวัสดิการท่ีดูแลงานด	านความปลอดภัย ได	ขยายผลการเรียนรู	วิทยาการ (Professional 
Learning Community: PLC) ในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย�ในภาคอุตสาหกรรมอย�าง
ต�อเนื่อง 

6.3 ประชาสัมพันธ�ผลการวิจัย รูปแบบ ต	นแบบ คู�มือ การสร	างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร�เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล	ามเนื้อ ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี ไปสู�ภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ประเทศ ก�อให	เกิดผลต�อคุณภาพ 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ของพนักงานต�อไป 

6.4 เป*นการส�งเสริมให	เกิดการเรียนรู	ด	านสุขภาพอนามัย ท้ังในระดับบุคคล (Individual) 
ระดับองค�การ (Corporation) และระดับสังคม (Sociality) สนับสนุนในองค�การในภาครัฐ เอกชน 
รวมถึงสถาบันต�างๆได	ต่ืนตัวกับการดูแลสุขภาพแบบองค�รวม (Holistic) และการพัฒนาสุขภาพแบบ
บูรณาการ (Integration) ท่ียึดหลักมาตรฐานสากล รูปแบบการพัฒนาอย�างเป*นระบบ สนับสนุนให	งาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความม่ันคงข้ึนเก่ียวกับการส�งเสริมการบริหารจัดการการยศาสตร�
อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.5 เป*นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ให	เกิดประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือสนองต�อภารกิจด	านการรักษา พัฒนา และสรรหา บุคลากรในองค�การอุตสาหกรรม เพ่ือ
เตรียมความพร	อมต�อการการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เพื่อปฏิบัติหน	าท่ีตาม
สมรรถนะ (Competency) อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยนี้ มีความมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป$จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร' ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี ผู �วิจัยได�ทําวิจัยเอกสารเพ่ือค�นหา
แนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจัยต�างๆที่มีความเกี่ยวข�อง อยู�ภายในกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดัง
รายละเอียดต�อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพพนักงาน 
  1.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพ 
  1.2 การบริหารองค'การในด�านสุขภาพ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'  
  2.1 ความหมายของการยศาสตร'  

2.2 ประเภทของการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 
2.3 การประเมินการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 

     3. อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
  3.1 ความหมายของอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

3.2 ป$จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
3.3 การประเมินอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

     4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ 
  4.1 ความหมายของสมดุลสุขภาพ 

4.2 ลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพ  
4.3 รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ 

     5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ Model 
5.1 ความหมายการพัฒนารูปแบบ 
5.2 หลักการพัฒนารูปแบบ 

     6. บริบทของภาคอุตสาหกรรม และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี 
  6.1 ข�อมูลภาคอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี 
  6.2 ข�อมูลด�านสุขภาพโรคจากการทํางานของภาคอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม

กบินทร'บุรี 
     7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
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1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ด�านสุขภาพพนักงาน 
 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากร คือ การใช�กลยุทธ'เชิงรุกท่ีมี
ความสัมพันธ'กันอย�างต�อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค'การท้ังในรูปของทีม หรือ 
ปฏิบัติการ เพ่ือบรรลุเปCาหมายในการดําเนินการทางธุรกิจ จําเปDนต�องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ' 
การบวนการ เริ่มต้ังแต� การสรรหา รักษา และ พัฒนาบุคลากรในองค'การ ให�เกิดประโยชน'สูงสุด
สําหรับสนับสนุนการดําเนินการ (Robert, L., Mathis, John, H. Jackson, 2007) ซ่ึงสุขภาพถือเปDน
สิ่งสําคัญท่ีจะทําให�มนุษย'มีบุคลิกภาพและสมรรถนะท่ีสมบูรณ'แบบ ส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เดวิด ซี แมคเคลแลน (David Mc Cleland) และ สก̂อต บี พารี (Scott B. Parry) ได�ให�คํานิยามของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ที ่สมรรถนะ ไว� คือ การพัฒนาที่กลุ �มของความรู� (Knowledge) 
คุณลักษณะ (Attribution) และ ทักษะ (Skill) ท่ีเก่ียวข�องกับผลงานมีอิทธิพลต�อการสร�างสมรรถนะ
ของบุคคล (อาภรณ' ภู�วิทยพันธุ', 2551) 
 แนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior TPB) โดย 
Ajzen พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด�วยเหตุผล (Theory of reasoned action) ของฟnชบายน'
และไอน'เซ็น (Fishbein and Ajzen) โดยมีข�อสมมติฐานว�า โดยปกติแล�วมนุษย'เปDนผู�ท่ีมีเหตุผล 
ข�อมูลต�างๆท่ีได�รับจะนํามาใช�ประโยชน'อย�างมีระบบ แต�การกระทําของบุคคลจะประสบป$ญหาในการ
ควบคุม ทําให�บุคคลไม�สามารถตัดสินใจได�แน�นอนว�าจะทํา หรือ ไม�ทํา โดยต�องอาศัย โอกาส เงิน 
เวลา ทักษะ การร�วมมือจากบุคคลอ่ืน เปDนต�น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนกับทฤษฎีการกระทํา
ด�วยเหตุผลจึงมีความแตกต�างกันท่ีป$จจัยการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเอง 
(Perceived behavioral control) การแสดงพฤติกรรมของมนุษย'ท่ีเกิดข้ึนโดยความเชื่อ เก่ียวกับ
พฤติกรรม (Behavioral beliefs) กลุ�มอ�างอิง (Normative beliefs) ความสามารถในการควบคุม 
(Control beliefs) (Ajzen,1991) หากต�องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ให�ประสบความสําเร็จตาม 
ผู�บริหารองค'การต�องให�ความสนใจกับการสร�างสภาพแวดล�อมในการทํางานให�เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ทําให�บุคลากรมีกลุ�มอ�างอิงและทัศนคติในทางบวกต�อการแบ�งป$นแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค'การ 
(Ryu, Ho, and Han 2003) 

 แนวคิดของ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom) ท่ีแบ�งการพัฒนามนุษย'ด�วยการเรียนรู�
ออกเปDน 3 ด�าน คือ 1) ด�านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2) ด�านทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) 3) ด�านเจตพิสัย (Affective Domain) รวมถึง การสร�างการคล�อยตามกลุ�มอ�างอิง (Subjection 
Norm: SN) หมายถึงการรับรู�ของบุคคลว�าบุคคลอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญกับตนต�องการหรือไม�ต�องการให�
ตนกระทําพฤติกรรมเช�นไร สร�างความเชื่อให�เกิดข้ึนและนํามาสร�างเปDนมาตรฐาน จูงใจให�ปฏิบัติตาม
ความคาดหวังของกลุ�ม การสร�างพฤติกรรมทางบวกเปDนสิ่งสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด�าน
สุขภาพ 
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 1.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ด�านสุขภาพ 
  ขอบเขตงานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย' คือ การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรให�เหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาบุคลากรกระตุ�นจูงใจให�ความรู�ท่ีเก่ียวช�องกับ
ป$จจัยในการทํางาน การบํารุงรักษาบุคลากรให�ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ชนันนัทธ' จันทร'รินทร', 
2550) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 1  เปCาหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย' 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เปCาหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'  
ท่ีมา: ชนันนัทธ' จันทร'รินทร', “อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย'และบรรยากาศองค'การต�อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” ( วิทยานิพนธ'ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค'การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม�, 2550). 

 
  เม่ือบุคคลเข�ามาเริ่มทํางานกับองค'การ องค'การควรให�ความสําคัญกับสุขภาพ 

พฤติกรรม บุคลิกภาพเปDนอันดับแรก การประเมินพฤติกรรมด�านสุขภาพ ส�งผลต�อบุคลิกภาพเปDนเอก
ลักษณะเฉพาะตัว สามารถจําแนกหรือทํานายพฤติกรรมด�านความปลอดภัย การทํางานของแต�ละ
บุคคลได� (Robbins and Judge, 2009) พบว�ามาตรการทางกายศาสตร'ถือเปDนสิ่งท่ีช�วยส�งเสริม
คุณภาพผลผลิตที่เกี่ยวข�องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล ให�สูงข้ึนได�ถึง 50% ของ
ข�อบกพร�องทางคุณภาพส�วนใหญ� ถูกพิจารณาว�าเปDนป$ญหาทางการยศาสตร' ต�องการการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนและทุกระดับของคนงาน ให�ตระหนักถึงความสําคัญของการยศาสตร' ต�องอาศัยการ
ซึมซับไปด�วยกันท้ังองค'การ (Lin, L., 2001) ผลการศึกษาการตอบแบบสอบถามและรวบรวมข�อมูล
โดยผู�เชี่ยวชาญทางการยศาสตร'ในยุโรปพบว�า องค'การท่ีมีการดําเนินงานไม�มีประสิทธิภาพโดยส�วนใหญ� 
มาจากการมองข�ามความสําคัญของมาตรการปรับปรุงทางการยศาสตร' ส�งเสริมให�เกิดป$จจัยเสี่ยงต�อ
ป$ญหาสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพ ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ี

สรรหา/

คัดเลือก 

รักษา พัฒนา 
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เพ่ิมข้ึน ล�วนเปDนผลมาจากการให�ความสนใจทางการยศาสตร' (Breedveld, 2005) ความเสี่ยงด�าน
ทรัพยากรมนุษย'ในองค'การธุรกิจอุตสาหกรรม ได�แก� การขาดบุคลากรท่ีเหมาะสมท้ังจํานวนและ
คุณภาพ บุคลากรประสบป$ญหาด�านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ด�านทรัพย'สินการทุจริตผิด
กฎหมาย ประสบการณ'และความรู�ที่สูญหาย ต�นทุนด�านเวลาและประสิทธิภาพการทํางาน (Neil 
Doherty, 2000) 

  หลายองค'กรได�พยายามหาเครื่องมือในการช�วยบริหารองค'การให�เกิดความสุขท้ัง
กายและใจ ท่ีมีความเกี่ยวข�องกับสุขภาพของพนักงานในองค'การ ควบคู�ไปกับการสร�างวัฒนธรรม
องค'การ ทฤษฎีการปฏิบัติ (Theory of Action) ท่ีประกอบด�วยวงจรการปฏิบัติ การวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท�อนป$ญหาการปฏิบัติ (Reflecting) 
ตลอดจนการปรับปรุงผล (Re-planning) ก็สามารถทําให�การดําเนินการประสบผลสําเร็จได�เพ่ือทําให�
เปDนองค'การแห�งการเรียนรู�ให�พร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย'ใน
ประเทศไทย ได�กล�าวถึงเครื่องมือท่ีช�วยสนับสนุนการบริหารจัดการองค'กรอย�างยั่งยืน ด�วยการสร�าง
ป$จจัยท่ีมีผลต�อการทําให�เกิดองค'กรแห�งความสุข เปDนการดําเนินการขององค'กรให�พนักงานทํางาน
อย�างมีความสุข สร�างที่ทํางานน�าอยู� เปDนเครื่องมือที่สร�างขึ้นเพื่อใช�ในการประเมินและดําเนินงาน 
Happy workplace หรือ happy 8 1) Happy Body สุขภาพดีแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ 2) Happy 
Heart น้ําใจงาม 3) Happy Money ปลอดหนี้สามารถจัดการรายรับจ�ายของตนเอง 4) Happy 
Relax ผ�อนคลายในการดําเนินชีวิต 5) Happy Brain หาความรู�พัฒนาตนเองตลอดเวลา 6) Happy 
Soul ทางสงบมีศรัทธาในการดําเนินชีวิต 7) Happy Family ครอบครัวดีอบอุ�นม่ันคง 8) Happy 
Society สังคมดีอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดี  ความสุขท้ังแปดเปDนแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิต
ให�มีความสุขท่ียั ่งยืน (สํานักกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ, 2552) ซ่ึงการใช�เครื่องมือ 
Happy workplace มีวัตถุประสงค'ช�วยรักษาสุขภาพท้ังกายและใจให�กับพนักงานในองค'การ เพ่ือให�
ส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม Happy Body หมายถึงกิจกรรมส�งเสริมให�พนักงานมี
สุขภาพแข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ รู�จักใช�ชีวิตดูแลตัวเองอย�างมีความสุขจัดสมดุลชีวิตได� การประชุม
อนามัยโลก พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ให�การรับรองกลยุทธ'ด�านชีวอนามัยของประชาชนทุก
กลุ�มเปCาหมาย (The global strategy on occupational health for all) ซ่ึงเปDนกลยุทธ'เบื้องต�นท่ี
ประเทศต�างๆจะนําไปใช�เพ่ือสร�างองค'กรแห�งความสุข และ ในป� พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) การประชุม
อนามัยโลกได�รับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือสร�างองค'กรแห�งความสุขระหว�าง พ.ศ. 2551 -2560 (Plan 
of action on workplace health (GPA) for the period 2008 – 2017)  มี 5 วัตถุประสงค'หลัก
คือ 1) การกําหนดเครื่องมือทางนโยบายด�านสุขภาพของพนักงานเพ่ือให�เกิดการนําไปปฏิบัติ 2) ปกปCอง
สนับสนุนสุขภาวะในท่ีทํางาน 3) สนับสนุนให�เกิดการเข�าถึงบริการด�านสุขภาพในการทํางาน 4) จัดหา
และสื่อสารเพ่ือให�เกิดการสร�างองค'การแห�งความสุข 5) ผลักดันวาระเรื่องสุขภาวะของแรงงานไปสู�
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นโยบายท่ีเก่ียวข�อง ประเทศต�างๆ จึงให�ความสนใจและพัฒนานโยบายพื้นฐานด�านสุขภาพข้ึนใน
องค'การด�วยการสร�างกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพใน 2 รูปแบบ ในลักษณะองค'รวม Holistic คือ ส�งเสริม
สุขภาพพนักงาน (Health promotion activity) และ กิจกรรมด�านอาชีวอนามัย (Occupation 
health activity) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 2 องค'รวมในการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพในองค'การ 

 

 
 

ภาพท่ี 2  องค'รวมในการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพในองค'การ 
 

  การจัดการสิ่งแวดล�อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ถือเปDนป$จจัยสําคัญในการสร�างเสริม
สุขภาพและความสุขในการทํางานเปDนการลงทุนท่ีให�ผลตอบแทนท่ีคุ�มค�า เปDนประโยชน'ท้ังพนักงาน
และองค'การ ลดความสูญเสีย การขาดงาน ลดความเครียดในท่ีทํางาน สร�างพฤติกรรมด�านบวกต�อ
องค'การ ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานได� ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให�ดีข้ึน (ศศิธร 
เหล�าเท�ง, 2556) งานวิจัยเรื่อง Well-Being in the workplace and its Relationship to 
Business Outcomes a Review of the Gullup Studies เปDนงานวิจัยท่ีวิพากษ'งานของ Gallup 
ป� 1999 กล�าวถึงคุณภาพชีวิตและผลงานของพนักงาน ได�รับผลกระทบมาจากคามเครียดและสุขภาพ
ของพนักงานนั้น โดยให�เหตุผลถึง ความเบื่อหน�ายท่ีพนักงานได�รับจากการไม�ได�ทรัพยากรตามความ
ต�องการ ความไม�สมดุลของสุขภาพและสภาพแวดล�อม เปDนอุปสรรคต�อผลงานและคุณภาพชีวิตท่ีมี
ความเก่ียวข�องกับสุขภาวะและความสุขในการทํางาน  พฤติกรรม ป$ญญาและความรู�สึกในเชิงบวก จะ
มีผลต�อสุขภาพ การฝ�กให�พนักงานสร�างอารมณ'เชิงบวก จะส�งผลท่ีดีต�อประสิทธิภาพการทํางานได� 
(Harter et al., 2003)  

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'เปDนหนทางท่ีต�องให�ความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะมีผลต�อ
การพัฒนาในองค'การและภาคอุตสาหกรรมต�องอาศัยรูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนา โดย
ผู�เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส�งเสริมการเรียนรู�ในองค'การประสานป$จจัยท่ีเอ้ือต�อ
การบริหารเชิงกลยุทธ' เพื่อให�องค'การมั่นคงขึ้น (ดรุณี มโนรัตน', 2544) กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย'ภายในองค'กร ท�ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทาง
เศรษฐกิจของโลก บุคลากรและองค'การต�องพยายามปรับตัวให�สามารถคงอยู�ต�อไปได�ด�วยการปรับกล
ยุทธ'ให�สอดคล�องกับสภาวการณ' การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค'กร
ป$จจัยท่ีสําคัญข้ึนอยู�กับการปรับตัวของทรัพยากรมนุษย'ในองค'กร Harbison, F.H. and Mayers, 

Health promotion activity 

กิจกรรมส7งเสริมสุขภาพ 

Occupation health activity 

กิจกรรมด�านอาชีวอนามัย 
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C.A. ได�ให�ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ว�า คือกระบวนการเพิ่มความรอบรู� ทักษะ และ
ความสามารถของประชาชนในสังคม องค'กรต�องมีกําลังกาย ใจ สติป$ญญา มีความรู� ทุ�มเทพลังเพ่ือ
ผลสําเร็จ  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'กร (มานีสงค' ปฐมวิริยะวงศ', 2550) ดังแสดงไว�
ในภาพท่ี 3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรในองค'กร 

 

 
 

ภาพท่ี 3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรในองค'กร 
 

  ป$จจัยนําเข�า Input  1) ป$จจัยภายใน Internal Factor เปDนเรื่องเก่ียวข�องกับองค'กร 
โครงสร�างองค'กร วัฒนธรรม ค�านิยมภายในองค'กร การวางแผนดําเนินการต�องสอดคล�องกับป$จจัย
ภายในมีเปCาหมายร�วมกัน 2)ป$จจัยภายนอก External Factor เปDนป$จจัยท่ีอยู�เหนือการควบคุมของ
องค'กร เช�นความเสี่ยงด�านการเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ เปDนต�น  

  กระบวนการ Process 1) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด�วย การพัฒนาตนเอง 
Self-Development Program ความอิสระในการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องท้ังทางตรงและทางอ�อม 
เช�นด�านสุขภาพ อารมณ' จิตใจ เปDนต�น การให�การศึกษา Scholarship Program การฝ�กอบรม 
Training Program การหมุนเวียนงาน Job Rotation การออกแบบงานใหม� Job Redesign 2) การ
พัฒนาองค'กร Organizational Development หมายถึงการปรับเปลี่ยนองค'กรให�มีความทันสมัย 
ต�อสภาพการณ'เพ่ือการดํารงอยู� อย�างมีประสิทธิภาพ ประกอบด�วย การวิจัยเพ่ือการพัฒนาองค'กร 
Organizational Development Research การวางรูปแบบการจัดการ Management Style การ
ประเมินผล Evaluation 3) การปรับปรุงผลผลิตองค'กร Productivity Improvement เปDนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย'และองค'กร ประกอบด�วย การวางแผนกิจกรรม Activities 
Planning รูปแบบกิจกรรมการการเพ่ิมผลผลิต Productivity Style การประเมินผล Evaluation  

  ป$จจัยนําออก Output หมายถึงการบรรลุเปCาหมาย 2 ประการ คือ 1) ศักยภาพ
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพองค'กรเพ่ิมข้ึน ก�อให�เกิด
ประโยชน'ในการลดข�อบกพร�องผิดพลาด ทําให�ระบบการทํางานดีขึ้น ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีท่ี

ป<จจัยนําเข�า  

Input 

1 ป<จจัยภายใน 

2 ป<จจัยภายนอก 

กระบวนการพัฒนา 

 Process 

1 การพัฒนาบุคลากร 

2 การพัฒนาองค$กร 

3 การปรับปรุงผลผลิตขององค$กร 

ป<จจัยนําออก 

 Output 

1 ศักยภาพบุคลากรเพ่ิมขึ้น 

2 ผลิตภาพองค$กรเพ่ิมขึ้น 
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เหมาะสม ส�งเสริมขวัญกําลังใจ สร�างความรู�สึกท่ีดี สํานึกผูกพัน ลดป$ญหาท่ีเกิดข้ึน ในการส�งเสริม
สุขภาพในองค'กร บทบาทหน�าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย'มุ�งความสําเร็จ 3 มิติด�วยกัน เพ่ือ
ส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ในองค'การ (Organizational Learning) เสริมสร�างผลการปฏิบัติงานให�กับ
องค'การ (Organizational performance) และ การสร�างสรรค'ให�องค'การเกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Organizational change) (ดรุณี มโนรัตน', 2544).  

  แนวคิดของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ท่ีแบ�งการพัฒนามนุษย'ทักษะ
ด�านการเรียนรู�ออกเปDน 3 ด�าน คือ 1) ด�านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปDนการพัฒนาด�านสมอง
สติป$ญญา ความคิด 6 ขั้นตอนคือ ความจํา (Knowledge) ความเข�าใจ (Comprehension) 
การประยุกต'ใช� (Application) การวิเคราะห' (Analysis) การสังเคราะห' (Synthesis) การประเมินค�า 
(Evaluation) 2) ด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มี 5 ข้ันตอน คือ การรับรู� (Imitation) 
การลงมือปฏิบัติ ทําตาม (Manipulation) ความถูกต�อง (Precision) ความชัดเจน ต�อเนื่องในการ
ปฏิบัติ (Articulation) ความเปDนธรรมชาติ (Naturalization)  3) ด�านเจตพิสัย (Affective Domain) 
มี 5 ข้ันตอน คือ การรับรู� (Receive) การตอบสนอง (Respond) คุณค�า ค�านิยม (Value) การจัดระบบ 
(Organize) บุคลิกภาพ (characterize) ซ่ึงข้ันตอนท่ีกล�าวมาเปDนกระบวนการ การพัฒนาทักษะของ
บุคคล (Anderson and Krathwonl. 2001) 
 1.2 การบริหารองค$การในด�านสุขภาพ 

  การให�ความรู�ด�านสุขภาพต�อพนักงานในภาคอุตสาหกรรมให�ได�ผลสําเร็จตาม
เปCาหมายอย�างสูงสุด ป$จจัยสําคัญอย�างหนึ่งข้ึนอยู�กับสมรรถนะของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ท่ีต�องมี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพท่ีต�องการ 3 ประการ คือ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความกระตือรือร�นต�อการ
แก�ไขป$ญหาองค'การ การเปDนผู�มีจิตใจกว�างยอมรับฟ$งความคิดของผู�อ่ืนเสมอ (Layne, 2000) ได�แก� 
การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปDนด�านสุขภาพ การจัดสรรงานตาม (Competency) ให�เหมาะสมกับ
สุขภาพ กําหนดมาตรฐานสากลและผู�รับผิดชอบในทางกฎหมายด�านสุขภาพ การกําหนดมาตรฐานสากล
และผู�รับผิดชอบในทางกฎหมายด�านสุขภาพ 
  กิจกรรมควบคุมท่ีจําเปHนด�านสุขภาพ 

  กิจกรรมควบคุมท่ีจําเปDนด�านสุขภาพ (Eric Fang, Kenneth R. Evans, Shaoming 
Zou, 2004) ท่ีจําเปDนต�อประสิทธิภาพการทํางาน (Performance) โดยปกติ จะมีระบบควบคุมอย�าง
เปDนทางการโดยตรง เก่ียวกับผลงานของพนักงาน อยู� 3 ประเภท คือ ควบคุมท่ีผลลัพธ' (Outcome 
control) ควบคุมท่ีกิจกรรม (Activity control) และ ควบคุมท่ีความสามารถ (Capability control) 
กิจกรรมควบคุมด�านสุขภาพเปDนสิ่งสําคัญท่ีต�องสร�างให�เกิดข้ึนในองค'การเพราะมีผลกระทบกับ
ประสิทธิภาพการทํางาน และความสุขในการทํางาน กระบวนการพัฒนาความคิดอย�างยั่งยืน 4 ประการ 
คือ 1) ต�องเปลี่ยนบทบาทเปDนนักสืบค�นหามูลเหตุแห�งป$ญหาท่ีเกิดข้ึนในองค'การ 2) ให�ความรู�ในการ
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วางแผนส�งเสริม ให�สอดคล�องกับป$จจัยเสี่ยงของป$ญหาท่ีเกิดข้ึน 3) สร�างความเข�าใจกับพนักงานใน
การใช�ชีวิตบนความเสี่ยง เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 4) ต�องเปDนผู�รับฟ$งและให�
คําปรึกษาอย�างเข�าใจเนื่องจากป$ญหามีความซับซ�อนและละเอียดอ�อน (จุฑามาศ แก�วพิจิตร, 2552)  
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย'จึงมีบทบาทสําคัญต�อการสร�างทัศนคติในการวางแผน เพ่ือนําไปสู�แนวทาง 
การแก�ไขป$ญหาด�านสุขภาพและป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'ในองค'การ 
  การจัดสรรงานตามสมรรถนะ (Competency) และสายอาชีพ (Career path)  
ให�เหมาะสมกับสุขภาพ 
  (นิธิกร ศาตากร, 2554) กล�าวถึงสมรรถนะของบุคคลในเชิงลึก ที่ต�องประกอบด�วย 
ความรู� ทักษะ และคุณลักษะ และยังสามารถแบ�งออกเปDน 4 ระดับ คือ ทักษะวิชาชีพ (technical 
competency) ความสัมพันธ'ส�วนบุคคล (Interpersonal competency)  สติป$ญญา (Intellectual 
competency) ด�านธุรกิจ (Business competency) ซ่ึงประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล
ข้ึนอยู�กับสมรรถนะเหล�านี้ สุขภาพมีอิทธิพลต�อการกําหนดบุคลิกลักษณะ ท่ีมีความสัมพันธ'ต�อ
สมรรถนะโดยตรง ดังนั้น หน�าท่ีประการหนึ่งของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ก็คือ การ
จัดสรรบุคคลตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับสุขภาพของบุคคลนั้น จึงจะทําให�การดําเนินการบรรลุ
เปCาหมายง�ายข้ึน ตามเส�นทางสายอาชีพ (Career path)  
  กําหนดมาตรฐานสากลและผู�รับผิดชอบในทางกฎหมายด�านสุขภาพ 

  การท่ีองค'การได�สร�างระบบควบคุมกิจกรรมจําเปDนได�อย�างเหมาะสม จะสามารถ
รักษามาตรฐานการดําเนินงานไว�ได� การบูรณาการมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข�องกับการทํางานจะสามารถ
ช�วยให�การบริหารองค'การมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การจัดทํามาตรฐานด�านคุณภาพ ISO 9001 
ด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001 ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 มาตรฐานแรงงาน
ไทย TLS 8001 เปDนต�น การจะบริหารองค'การด�านสุขภาพให�ประสบความสําเร็จควรให�ความสนใจ
กับมาตรฐานการทํางานท่ีเก่ียวข�องดังกล�าวมา เพราะจะทําให�สามารถครอบคลุมมิติด�านข�อกําหนด
และกฎหมายท่ีเปDนมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีต�องทํา และสามารถตรวจสอบแก�ไขปCองกันของผิดพลาดในการ
ดําเนินงานได�เปDนอย�างดี การกําหนดผู�รับผิดชอบในการทํางานด�านสุขภาพเปDนสิ่งท่ีต�องมีในองค'การ
อุตสาหกรรมเพราะจะต�องมีการประสานงานระหว�างคณะกรรมการความปลอดภัย หน�วยงานความ
ปลอดภัยตามกฎหมาย จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด�านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยได�เปDนอย�างมาก 

  มาตรฐาน ISO/TS 20646-1 หลักการประเมินมาตรฐานด�านการยศาสตร' ซ่ึงเปDน
มาตรฐานสากลในรูปแบบการดําเนินการแบบมีส�วนร�วม (Participation Approach) ของบุคคลท่ี
เก่ียวข�องในองค'การ เช�น ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
องค'การ ผู�ท่ีรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ประเมินเพ่ือปรับปรุงงาน โดยมีข้ันตอนการใช�มานฐาน 
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แบ�งเปDน 8 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห'งาน 2) อธิบายหลักการวิเคราะห'งาน
โดยใช�มาตรฐาน ISO/TS 20646-1 3) สํารวจเพ่ือชี้บ�งอันตรายท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานของกล�ามเนื้อ
โดยให�สมาชิกทุกคนประเมินด�วยตนเองในพ้ืนท่ี 4) สํารวจสภาพการทํางานด�วยแบบวิเคราะห'ท่ีมีการ
ปรับให�เหมาะกับหน�วยงาน 5) นําผลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 3-4 มาสรุปเพ่ือจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการ
ปรับปรุง ระบุกิจกรรมท่ีจําเปDน 6) ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว� 7) ประเมินผลโดยเปรียบเทียบสภาพ
การทํางานก�อนและหลักการปรับปรุง สอบถามความคิดเห็นของผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 8) ประชาสัมพันธ'
ผลการดําเนินการในองค'การขยายผลไปยังพ้ืนท่ีและหน�วยงานอ่ืน 

  สรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพ หมายถึง การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให�เหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาบุคลากร เครื่องมืออย�างหนึ่งในการช�วยบริหาร
องค'การให�เกิดความสุขท้ังกายและใจคือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพการจัดการ
สิ่งแวดล�อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ถือเปDนป$จจัยสําคัญในการสร�างเสริมสุขภาพและความสุขใน
การทํางานเปDนการลงทุนท่ีให�ผลตอบแทนท่ีคุ�มค�า เปDนประโยชน'ท้ังพนักงานและองค'การ ลดความ
สูญเสีย การขาดงาน ลดความเครียดในที่ทํางาน สร�างพฤติกรรมด�านบวกต�อองค'การ กําหนด
ผู�รับผิดชอบ ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานได� ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให�ดีข้ึน  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$ 

 แนวคิดทางการยศาสตร' มีพ้ืนฐานจากการศึกษาขีดจํากัดของคนเพ่ือหาค�าท่ีเหมาะสม
สําหรับบุคคลด�วยการวัดขนาดสัดส�วนร�างกายมนุษย'มาช�วยในการออกแบบ ดังนี้ 1) วัดความยาว กว�าง
ของสัดส�วนร�างกายผู�ปฏิบัติงานในการออแบบ 2) ระบุกลุ�มเปCาหมายในการออกแบบ 3) กําหนดค�า
บวกลบกับมิติต�างๆของแบบ 4) สร�างต�นแบบเพื่อใช�กับกลุ�มประชากรที่มีขนาดรูปร�างท่ีกําหนด 
5) นําเอาต�นแบบท่ีดีท่ีสุดไปกําหนดเปDนมาตรฐาน (Neumann P., 2004) 
 2.1 ความหมายของการยศาสตร$  

  การยศาสตร' หมายถึง วิทยาการท่ีว�าด�วย ความสัมพันธ'ระหว�าง คนกับสิ่งแวดล�อม
การทํางาน องค'ประกอบของการยศาสตร'ประกอบด�วยแนวคิดด�านกายวิภาคศาสตร' ได�แก� ขนาด 
รูปร�าง ท�าทางการทํางาน การออกแรง แนวคิดด�านสรีรวิทยาการทํางาน สภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
แนวคิดด�านจิตสังคม ที่หมายถึงความเครียดจากการทํางาน งานหนักเกินไป ความสัมพันธภาพ
ระหว�างบุคคล ความรับผิดชอบในงาน บทบาทในหน�วยงาน ความรุนแรง ควรให�ความรู�แก�ผู�ปฏิบัติงาน
เพ่ือสร�างความตระหนักและส�งเสริมพฤติกรรมในการปCองกันอันตรายทางการยศาสตร' (แอนน' จิระ
พงษ'สุวรรณ, 2556) การยศาสตร'เปDนการศึกษาถึงธรรมชาติของงานหรือศึกษาคนในสิ่งแวดล�อมการ
ทํางานโดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือปCองกันโรค ลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางานและลดค�าใช�จ�าย
ในการรักษาพยาบาล หลักของการยศาสตร'สามารถนําไปใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทํางาน 
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คุณภาพการทํางานตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานให�ดีข้ึน (Ergoweb, 
2006)  

   การศึกษาลักษณะทางสรีระ มีประโยชน'ต�อการออกแบบทางการยศาสตร' เช�น 
การวัดความแข็งแรงของกล�ามเนื้อ โดยประเมินจากแรงดึง ผลักของร�างกายเม่ืออยู�ในท�าทางต�างกัน 
การวัดความสามารถในการใช�ออกซิเจนสูงสุดของร�างกาย อัตราการเต�นของหัวใจสูงสุดท่ีร�างกายทนได� 
คุณลักษณะทางสรีระ (Physiological Characteristics) เปDนข�อมูลทางการยศาสตร'ท่ีจะช�วยให�
ผู�เก่ียวข�องในงานเกิดความเข�าใจลักษณะของร�างกายมนุษย'ได�ดีข้ึน แบ�งแยกออกได�เปDน 2 ส�วน 
(Hignett and Mc Atamney, 2000) คือ 

1. ระบบการทํางานและหน�าท่ีของอวัยวะต�าง ใๆนร�างกาย (Functional characteristics) 
เช�น การทํางานของกล�ามเนื้อ การหายใจ การไหลเวียนของเลือด 

2. ความสามารถและขีดจํากัดในการรับภาระงาน (Load characteristics) เก่ียวกับ
ความแข็งแรงของร�างกายว�ามีมากน�อยขนาดไหน 

  การยศาสตร' ได�ศึกษาถึงท�าทางการทํางานท่ีเหมาะสม คือ 1) ไม�ควรแหงนคอ เงยหน�า 
ก�มหน�า มากเกินไปขณะทํางาน 2) ไม�ควรเอ้ือมมือไปในระดับท่ีสูงมากกว�าระดับความสูงของไหล� 
หรือระดับตํ่ากว�าระดับความสูงของข�อนิ้ว knuckle height เพราะทําได�ลําบาก ไม�ยืดตัวหรือ เขย�ง
ปลายเท�า  ไม�ก�มตัวมาหยิบของ 3) ไม�ควรบิดลําตัว เอี้ยงตัว หรือเอียงตัวมากเกินไปเปDนเวลานาน 
4) ไม�ควรเอนร�างกายส�วนบนไปทางด�านหลัง หรือโน�มไปข�างหน�ามากเกินไป 5) ไม�ยืนท้ิงน้ําหนักตัวลง
บนเท�าข�างใดเพียงข�างเดียว หลีกเลี่ยงการทํางานเพียงข�างเดียว 6) ควรสวมร�องเท�าท่ีเหมาะสม มี
ความม่ันคง แข็งแรง พอดีเท�า ท่ีมีความนุ�มหนาเพียงพอรองรับส�นเท�าและส�วนโค�งของกลางฝ�าเท�าได�ดี 
7) ไม�เอ้ือมมือหยิบของจากท่ีสูงโดยไม�มีท่ีหนุนเท�า หรือบิดสะโพกให�งอนมากเกินไป (Marras and 
Karwowski, 2006) 

  การยศาสตร'มีความสัมพันธ'ระหว�างผู�ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล�อมการทํางาน เปDนการ
พิจารณาว�าสถานท่ีทํางานดังกล�าว ได�มีการออกแบบหรือปรับปรุงให�มีความเหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงาน
อย�างไร เพ่ือปCองกันผลกระทบต�อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานได�ด�วย หรืออาจกล�าวว�า การยศาสตร'เปDนการหาความเหมาะสมระหว�างงาน
กับผู�ปฏิบัติงาน แทนท่ีจะบังคับให�ผู�ปฏิบัติงานต�องทนฝ�นปฏิบัติงานไปเช�นนั้น (สุดธิดา กรุงไกรวงศ', 
2556) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 4 ความเหมาะสมทางการยศาสตร' 
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ภาพท่ี 4  ความเหมาะสมทางการยศาสตร' 
 

  การออกแบบงาน สถานที่ทํางาน และอุปกรณ'ในการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตตามลําดับ ลดความเม่ือยล�าจากการทํางาน ความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บ ได�แก� งานท่ีเคลื่อนไหว
ซํ้าๆอย�างรวดเร็ว ยกของหนักเกิดขีดจํากัดของร�างกาย งานท่ีมีท�าทางการทํางานรูปแบบเดียว ใช�แรง
ฉุดกระชาก ยกน้ําหนักถือค�าง ท�าทางร�างกายไม�สมดุล การเคลื่อนไหวท่ีรีบเร�งป$จจัยเหล�านี้ ส�งผลกระทบ
ต�อกระดูก กล�ามเนื้อ เส�นประสาทและเนื้อเยื่อการไหลเวียนเลือด (Xiao et al., 2004) 
  ความสัมพันธ$ระหว7างการยศาสตร$และความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

  ทฤษฏีโดมิโนของเฮน'ริคฮ' (Heinrich) ได�นําเสนอแนวทางการแก�ไขป$ญหาความ
ปลอดภัยจากการกระทําท่ีไม�ปลอดภัยของมนุษย' (Un safe action) และสภาพการท่ีไม�ปลอดภัย 
(Un safe condition) โดยในยุคหลังได�พัฒนามาเปDน ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุหลายสาเหตุ (Theory of 
multicausation) ท่ีเชื่อว�าอุบัติเหตุหรือโรคจากการทํางานมิได�เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท�านั้น 
แต�เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุท่ีมีความสัมพันธ'กัน แนวทางการศึกษาจึงให�ความสนใจกับระบบการจัดการ 
(Management system) (สราวุธ สุธรรมาสา, 2550)  

  ทฤษฎีด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ได�กล�าวถึงโมเดลเก่ียวกับการค�นหาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุและความสูญเสีย มีองค'ประกอบ 4 อย�าง คือ 1) คน (People) 2) อุปกรณ' (Equipment) 
3) วัสดุ (Material) 4) สิ่งแวดล�อม (Environment) (Bateman et al., 1996) 

  การดูแลสุขภาพแรงงานมีเปCาหมายเพ่ือการส�งเสริมและรักษาสุขภาพอนามัยท่ีดี ท้ัง
ร�างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการควบคุมปCองกันโรคและการบาดเจ็บท่ีเกิดจากสัมผัสกับอันตราย
หรือสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การดูแลสุขภาพคนกลุ�มแรงงานอุตสาหกรรมมีความเฉพาะต�างจาก
สุขภาพคนท่ัวไป ต�องอาศัยการประเมินอันตรายจากการทํางานท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพร�วมกับทีม
วิชาชีพอ่ืนเช�น แพทย'อาชีวะเวชศาสตร' นักสิ่งแวดล�อม นักสุขศาสตร'อุตสาหกรรม และเจ�าหน�าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางาน การสร�างความเข�าใจถึงอันตรายจากสภาพแวดล�อมการทํางาน 

ผู�ปฏิบัติงาน 

 

การออกแบบ

งาน 
สถานท่ีทํางาน 
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เสนอแนวทางปCองกันตามบทบาทของผู�ดูแลสุขภาพผู�ประกอบอาชีพ การประยุกต'ใช� กับการค�นหา
อันตรายจากการทํางาน (แอนน' จิระพงษ'สุวรรณ, 2556) การยศาสตร'กับความเก่ียวพันด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย ที่เปDนการควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานซ่ึงเก่ียวข�องกับ 
การบาดเจ็บ เจ็บป�วย ซ่ึงความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมทรัพย'สินหายและความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต การควบคุมจะหมายรวมถึงการปCองกันไม�ให�เกิดอุบัติเหตุและการดําเนินการให�
สูญเสียน�อยท่ีสุดเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน สภาวการณ'ปราศจากภัย อันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย 
หรือ การสูญเสีย การมีสุขภาพอนามัยดีในการทํางานของสถานประกอบอาชีพ Occupational 
safety and health.ความปลอดภัย หมายถึง การปลอดจากอันตรายหรือ สิ่งคุกคามสุขภาพ 
ได�แก� สิ่งแวดล�อมและสภาพการทํางานท่ีส�งผลให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดความเจ็บป�วยจากโรค หรือ การ
บาดเจ็บ ในการประเมินค�นหาอันตรายจากสภาพแวดล�อมการทํางานนั้น ควรทราบหลักการควบคุม
และปCองกันสิ่งคุกคามดังกล�าวเพ่ือสามารถให�เกิดความปลอดภัยในการทํางานข้ึน (Sarazar, 2006)  

  สรุป การยศาสตร'หมายถึง ความสัมพันธ'ระหว�าง คนกับสิ่งแวดล�อมการทํางาน 
องค'ประกอบของการยศาสตร'ประกอบด�วยแนวคิดด�านการยวิภาคศาสตร' ลักษณะทางสรีระ มี
ประโยชน'ต�อการออกแบบทางการยศาสตร' 

2.2 ประเภทของการสัมผัสป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$ 
  ประเภทของการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' จึงเกิดจาก 1) ข้ันตอนการทํางาน 

(Action) 2) สิ่งแวดล�อมหรือสภาพแวดล�อม (Condition) และ 3) ระบบหรือการออกแบบในการ
ทํางานมีความไม�เหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงาน และนําไปสู�การบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางานสภาพ
การทํางานเปDนการตอบสนองทางร�างกายต�อภาระงาน เช�น การทํางานท่ีต�อง ดึง ก�ม บิด เอ้ียวลําตัว 
ซ่ึงเปDนท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม และการทํางานนั่ง ยืน เดิน ท่ีมีท�าทางซํ้าซาก (Repetition) 
ในการออกแรง หรือทําบ�อยๆ เช�น นั่งจับอุปกรณ'คอมพิวเตอร' จากการจับหรือถือเครื่องมือใน
งานท่ีใช�เครื่องมือจําพวกสว�าน เครื่องขัด เครื่องตัด ซ่ึงทําให�การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงนิ้วมือลดลง
เปDนสาเหตุของการสูญเสียความรู�สึกรับสัมผัสของนิ้วมือ และอาจเกิดนิ้วตามตามมาได� (Safety Info, 
2006) ประเภทของการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงด�านอาชีวเวชศาสตร'ท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร' มี 5 ป$จจัย 
ได�แก� 1) ป$จจัยคุกคามทางกายภาพ คือ แสง เสียง อุณหภูมิ รังสี สั่นสะเทือน อุบัติเหตุ 2) ป$จจัย
คุกคามทางเคมี คือ สารเคมี โลหะหนัก ตัวทําละลาย 3) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ คือ เชื้อโรค 
4) สิ่งคุกคามท่ีเกิดจากท�าทางการทํางานท่ีไม�ถูกต�องหรือการยศาสตร' 5) สิ่งคุกคามทางจิตสังคม 
(อดุลย' บัณฑุกุล, 2554) การยืนทํางาน มีความสัมพันธ'กับการบาดเจ็บท่ีหลังส�วนล�างซ่ึงจะค�อยๆ 
สะสมการบาดเจ็บ ภาระของกระดูกสันหลังจะเพิ่มขึ้นเมื่อลําตัวโน�มไปข�างหน�าจากท�ายืนตรง 
(Takahachi et al., 2006)  
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  ป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$กับการทฤษฎีบริหารการความเส่ียง 
  การออกแบบปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติ Action- สภาพแวดล�อมCondition ให�

เหมาะสมกับสุขภาพ ถือเปDนความสําคัญเบื้องต�นในการแก�ไขและปCองกันป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 
ให�สอดคล�องกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย หากการออกแบบ
สถานีงานมีความเหมาะสม กับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย' และสอดคล�องกับกระบวนการ
ผลิตนอกจากจะส�งผลต�อประสิทธิภาพการทํางานแล�วยังทําให�ประหยัดต�นทุนและเวลาอีกด�วย ทฤษฎี
การบริหารความเสี่ยง ของ COSO มี 5 องค'ประกอบในทางปฏิบัติ คือ 1) ควบคุมสภาพแวดล�อม 
(Control Environment) 2) ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 3) กิจกรรมควบคุม (Control 
activity) 4) สื่อสารและสารสนเทศ (Information & Communication) 5) เฝCาติดตาม Monitoring 
เปDนมาตรฐานท่ีบริษัทท่ัวโลกนิยมนํามาอ�างอิงแนวทางในการกํากับดูแลความเสี่ยง (Arunthari, 2013) 
  ป<จจัยด�านสภาพการทํางาน Action  

  ประกอบด�วย 1) ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม หมายถึง ท�าทางท่ีมีตําแหน�งของ
แขน ขาและลําตัวเบี่ยงเบนไปจากท�าปกติ (neutral anatomical posture) ตามแนวของร�างกาย 
เช�น รยางค' ข�อต�อ หลัง มีการเอียงออกจากแนวธรรมชาติ เช�นบิดเอ้ียวตัว งอหรือเหยียดมากเกินไป 
มีผลทําให�ข�อต�อต�าง ๆ ในร�างกายเคลื่อนออกจากตําแหน�งปกติ (neutral position) นําไปสู�การ
ทําลายข�อและเส�นเอ็นท่ียึดข�อ ทําให�เกิดการบาดเจ็บของร�างกายได�อย�างฉับพลันและเรื้อรัง การบาดเจ็บ
ดังกล�าวได�แก�การเม่ือยล�าของกล�ามเนื้อ อาการปวดหลังส�วนล�าง หรือ อาการปวดบริเวณต�นคอเปDน
ต�น หากการบาดเจ็บมีสาเหตุจากการใช�แรงร�วมด�วย เช�นก�มหลังเพ่ือยก หรือ เคลื่อนย�าย วัตถุ สิ่งของ 
หรือ การก�มเพ่ือออกแรงกด อาจทําให�ความดันบนหมอนรองกระดูกสันหลังส�วนเอวเพ่ิมข้ึน มีอาการ
ฉีกขาดของเส�นใยภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง ซ่ึงเปDนจุดเริ่มต�นของภาวะเสื่อมของหมอนรองกระดูก 
หรือทําให�เกิดโป�งพอกของผนังด�านหลังของกระดูกหลังไปกดทับเส�นประสาท เกิดอาการปวดหลัง
อย�างรุนแรงได� ท�าทางการทํางานที่ไม�เหมาะสมจึงเปDนป$จจัยเสียงสําคัญของการเกิดอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (ประณีต ปn�นเกล�า, 2551) 2) ท�าทางการทํางานซํ้าซาก หมายถึง 
จํานวนครั้งของการเคลื่อนไหวในช�วงระยะเวลาท้ังหมดของการทํางานต้ังแต�เริ่มจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
นับค�าเปDนรอบ หรือ เรียกว�า จํานวนรอบการทํางาน หากมีความถ่ีมากสามารถทําให�กล�ามเนื้อได�รับ
การบาดเจ็บอย�างต�อเนื่อง ก�อให�เกิดอาการปวดทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ท่ีเรียกว�าปวดตึง
กล�ามเนื้อแบบซํ้าซาก (Repetitive Strain Injuries) (Environment Health and Safety [EHS], 
2010) การทํางานท่ีต�อเนื่อง ไม�มีช�วงเวลาพัก หรือระยะเวลาพักไม�เหมาะสมจะเกิดการสะสมของกรด
แลคติคเพ่ิมข้ึน ทําให�ร�างกายเกิดอาการปวดเม่ือยและอ�อนเพลีย จากการศึกษาการบาดเจ็บในกรุง
ลอนดอนพบว�า ร�อยละ 20 มีการทํางานท่ีซํ้าซากและเปDนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บทางระบบ
โครงร�างและกล�ามเนื้อได� ร�อยละ73 (Glover et al., 2005) การพักที่เพียงพอจะช�วยให�ร�างกาย
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สามารถปรับตัวเข�าสู�ภาวะปกติได� 3) แรง หมายถึง ปริมาณกําลังของร�างกายท่ีใช�ในการตอบสนองต�อ
ความต�องการทํางาน หรือ การเคลื่อนไหว การใช�แรง จะทําให�เกิดแรงกระทําต�อข�อต�อส�วนต�างๆใน
ร�างกาย กล�ามเนื้อ เส�นเอ็น และเอ็นท่ียึดระหว�างข�อต�อ การใช�แรงมากเท�าใดก็จะเพ่ิมระดับของแรง
กระทําได�มากเท�านั้น ซ่ึงจะทําให�เกิดอาการปวด ตึง อักเสบ และอาจเกิดการฉีกขาดของกล�ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อโดยรอบได� นอกจากนี้การออกแรงอย�างต�อเนื่องเปDนเวลานานๆ ยังทําให�อาการปวดเม่ือย
และล�าได�เนื่องจากการสะสมของกรดแลคติค แรงจึงมีความสําคัญต�อป$จจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บทาง
ระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อโดยเฉพาะเม่ือมีป$จจัยเสี่ยงอ่ืนร�วมด�วย เช�น ท�าทางการทํางาน อัตรา
ความเร็วหรือความเร�ง ความซํ้าซาก ตลอดจนระยะเวลาในการทํางาน (Ergoweb, 2006) 4) การออกแรง
กล�ามเนื้อแบบสถิต หมายถึง การออกแรงกล�ามเนื้อแบบอยู�กับที่ เช�น การกด การเกร็งกล�ามเนื้อ 
ทําให�กล�ามเนื้อหดเกร็ง หลอดเลือดจะถูกกดโดยแรงดันภายในเนื้อเยื่อของกล�ามเนื้อ ทําให�เลือด
ไม�สามารถผ�านไปเลี้ยงกล�ามเนื้อได�เกิดกรดแลคติคสะสมมากข้ึนในกล�ามเนื้อ และจะไปกระตุ�นปลาย
ประสาทรับความรู�สึกเจ็บท่ีกล�ามเนื้อเปDนสาเหตุของการเกิดอาการปวดได� (ประณีต ปn�นเกล�า, 2551)  
5) แรงกดเฉพาะจุดบนส�วนของร�างกาย เกิดจากการท่ีเนื้อเยื่อถูกกดด�วยของแข็งบ�อยๆเปDนเวลานาน 
ทําให�ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ไปยังบริเวณที่ถูกกด เช�น การวางข�อมือกดขอบโต̂ะหรือ 
การนั่งคุกเข�า นั่งทํางาน ยืนทํางาน เปDนเวลานานทําให�เกิดอาการชา หรือ ปวด (OSHA, 1999) ซ่ึง
การออกแรงกดในท�าทางการทํางานซํ้าซากเปDนระยะเวลานานหรือ มากเกินไปสามารถทําให�เกิดการ
บาดเจ็บทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อได�  
  ท7าทางการเคล่ือนย�ายวัสดุ ด�วยการใช�แรงสําหรับทํางานในภาคอุตสาหกรรม ท่ีทําให�
เกิดอาการบาดเจ็บในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อมากท่ีสุด คือ 1) การยกวัสดุ 2) การผลัก ดึง ลาก 
วัสดุ ป$จจัยสําคัญที่เกี่ยวข�องต�อการทํางาน คือ 1) คน (human factors)  2) งาน (task factors) 
3) อุปกรณ' (equipment factors) 4) พ้ืนผิวท่ีปฏิบัติงาน (Ground factors) สัดส�วนของร�างกาย
ผู�ปฏิบัติงาน ตําแหน�งของข�อศอกมีมุมท่ีไม�เท�ากัน ย�อมส�งผลให�การถ�ายแรงไปตามชิ้นส�วนของร�างกาย
ไม�เท�ากัน การรับภาระงานส�งผลต�อโครงร�างและกล�ามเนื้อ หมอนรองกระดูก การใช�ออกซิเจนใน
ระบบของร�างกาย การเผาผลาญพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร�างกาย การเต�นของหัวใจ 
ความดันเลือด ปริมาณเกลือในเลือด มีผลต�อกระบวนการสันดาปภายในร�างกาย และสมผลต�อ ความ
สมดุลสถิตภายในกล�ามเนื้อและร�างกาย 

  ในทางการแพทย'ประเมินสรีระด�วยการวัดความแข็งแรงสถิตและการวัดสัดส�วน
ร�างกาย เม่ือกล�ามเนื้อรับภาระงาน จะเกิดความเมื่อล�ามากขึ้นและความแข็งแรงลดลงเม่ือทํางาน
ในช�วงเวลานานข้ึน การใช�แรงกล�ามเนื้อในแต�ละครั้งไม�ควรเกิน 10 วินาที การเกิดสภาวะสถิต (static) 
เฉลี่ยอยู�ท่ี 3 วินาที ต�องให�มีการพักกล�ามเนื้อ 30 วินาที ตําแหน�งของการวางเท�ามีความสําคัญกับการ
ออกแรง คือ ตําแหน�งของเท�าซ�ายและขวาต�องวางเหลื่อมกันอย�างอิสระ อย�างน�อย 6-8 เซนติเมตร 
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และอยู�ห�างกันไม�น�อยกว�า 30 เซนติเมตร ให�สามารถย�อเข�าได�อย�างถนัด จะทําให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถ
ออกแรงได�ดีตามธรรมชาติ ตําแหน�งของมือจับกว�างประมาณร�อยละ 70 ของความกว�างหัวไหล� และ
ทิศทางของการออกแรงได�ดีคือแนวนอน ตําแหน�งควรอยู�ระหว�างอก และเข�า และควรเปDนท�ายืน จะมี
ความสัมพันธ'กัน โมเมนต'ของการยกวัสดุกับการลากหรือดึง มีหลักท่ีคล�ายกัน คือต�อรักษาความสมดุล
ของโครงร�างและกล�ามเนื้อของร�างกายให�อยู�ในลักษณะตรงตามธรรมชาติ จากการทดลอง หากโครงร�าง
หรือกล�ามเนื้อร�างกายอยู�ในลักษณะเอียง จะสามารถวัดค�าทางไฟฟCาสถิตในกล�ามเนื้อ EMG ได�
มากกว�าร�างกายท่ีอยู�ในลักษณะตรง ดังแสดงไว�ในรูปภาพท่ี 5 ท�าทางการทํางานท่ีถูกต�องตามหลัก
ชีวกลศาสตร' 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ท�าทางการทํางานท่ีถูกต�องตามหลักชีวกลศาสตร' 
 
  การใช�แรงของร�างกายในการทํางานนําไปสู�การบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยของร�างกายท่ี
เก่ียวข�องกับป$ญหาด�านระบบกล�ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal system) เกิดได� 2 ลักษณะ
ใหญ�ๆคือ  

1. การบาดเจ็บแบบทันที (Acute trauma) เกิดจากการทํางานท่ีส�งผลให�เกิดแรงท่ี
มีขนาดมากกระทําต�ออวัยวะของร�างกายเพียงครั้งเดียวแล�วทําให�เกิดการบาดเจ็บได�ทันที  แรงท่ี
กระทํามีค�าสูงเกินกว�าขีดจํากัดความทนทานของอวัยวะนั้น เช�น การยกของท่ีมีน้ําหนักมากๆทําให�
หมอนรองกระดูกสันหลังเกิดการฉีกขาด (Intervertebral disk rapture) หรือการถูกกระแทกต�อ
อวัยวะอย�างแรง 

2. การบาดเจ็บแบบสะสม (Cumulative trauma) ในทางกลศาสตร'หมายถึงการ
สึกหรอและเสียหายของวัสดุท่ีเกิดจากการรับแรงท่ีกระทําซํ้าอย�างต�อเนื่อง สําหรับสภาวะการทํางาน
ของร�างกายท่ีเกิดจากเคลื่อนไหวหรือใช�แรงซํ้าแม�ว�าขนาดของแรงกระทําไม�มากไม�เกินขีดจํากัดความ
ทนทาน แต�ก็นําไปสู�การบาดเจ็บได� 
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  สามารถปCองกันด�วยการลดป$จจัยเสี่ยง 7 ประการ 1) งานท่ีหนักเกินกําลัง 2) งาน
ซํ้าซาก 3) ท�าทางที่ไม�เหมาะสม 4) อยู�ในท�าทางหนึ่งนานเกินไป 5) แรงกด 6) แรงสั่นสะเทือน  
7) อุณหภูมิร�อนเกินไป (Maiti, 2008) 

  สรุปจากลักษณะการทํางานของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหว
ร�างกายด�วยท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสมและเกิดข้ึนอย�างซํ้าซาก ทําให�มีโอกาสสูงต�อการสัมผัสกับ
ป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'จากการทํางาน ซ่ึงเปDนสภาพการทํางานท่ีส�งผลต�อการเกิดอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อการออกแบบงาน สถานที่ทํางาน และอุปกรณ'ในการทํางานท่ี
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตามลําดับ ลดความเมื่อยล�าจากการทํางาน ความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บ 
การออกแบบปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติ Action- สภาพแวดล�อมCondition ให�เหมาะสมกับสุขภาพ 
ถือเปDนความสําคัญเบื้องต�นในการแก�ไขและปCองกันป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 
  ป<จจัยด�านส่ิงแวดล�อม หรือสภาพแวดล�อมในการทํางาน (Condition)  

  สิ่งแวดล�อม หรือ สภาพแวดล�อมในการทํางานถือเปDนป$จจัยสําคัญในการควบคุม
ความเสี่ยงทางการยศาสตร' ด�วยความเหมาะสมของอุปกรณ' เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงกายภาพ 
ล�วนมีผลกระทบต�อความเครียดท้ังในร�างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงาน ป$จจัยด�านสภาพแวดล�อม
ประกอบด�วย 1) ลักษณะสถานท่ีทํางาน อุปกรณ'ท่ีใช�ในการทํางานเปDนองค'ประกอบท่ีมีผลกระทบต�อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู�ปฏิบัติงานเพราะมีส�วนช�วยทําให�เกิด ท�าทางการทํางานที่เหมาะสม 
ลดแรงท่ีกล�ามเนื้อ ลดความล�า ลดป$จจัยเสี่ยงต�อสุขภาพและความปลอดภัย เช�น เก�าอ้ีนั่งทํางานท่ี
เหมาะสมช�วยให�ผู�ใช�สามารถรักษาลักษณะของหลังและศีรษะให�ตั้งตรง ปCองกันความเครียดดึงบริเวณ
หลังและคอ 2) การจัดระบบงาน ได�แก� ระบบการจัดตารางการปฏิบัติงาน การจัดช�วงเวลาการทํางาน 
จํานวนชั่วโมงการทํา งาน  ปริมาณงาน ภาระหน�า ที่  และความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงาน          
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน�าท่ี จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท้ังทางร�างกายและจิตใจ อันมี
ผลต�อเนื่องมายังประสิทธิผลของงานได� (Ergoweb, 2006)  
  ป<จจัยด�านระบบหรือการออกแบบการทํางาน 

  การนําหลักการยศาสตร'ใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือไม�ให�เกิด
การบาดเจ็บหรือโรคจากการทํางานอาการผิดปกติเกี่ยวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อ ผลท่ีได�จากการ
ออกแบบการทํางาน คือ พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น คุณภาพงานดีข้ึน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลผลิตสูงข้ึน ลดการขาดงานจากการบาดเจ็บหรือป�วย ลดอัตราการเข�า
ออกของพนักงาน ลดอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการผิดปกติเก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อของพนักงาน 
ลดการประสบอันตรายจากการทํางานซํ้าซาก ลดสถิติจากโรคการทํางาน 

  ชีวะกลศาสตร' เปDนการศึกษาถึงโครงร�างและกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงานกับการออก
แรงในการทํางาน โครงสร�างท่ีสําคัญท่ีสุดของหลังคือ กระดูกสันหลัง (vertebral column) แบ�ง
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กระดูกสันหลังออกเปDน กระดูกสันหลังส�วนคอ (cervical vertebrae) 7 ชิ้น กระดูกสันหลังส�วนอก 
(Thoracic vertebrae) 12 ชิ้น และกระดูกสันหลังส�วนเอว (Lumbar vertebrae) 5 ชิ้น ร�วมท้ังหมด 
25 ชิ้น  แบ�งเปDน ส�วนท่ีเคลื่อนไหวได� กับ ส�วนท่ีเคลื่อนไหวไม�ได� โดยมีหมอนรองกระดูกค่ันอยู�ทุกชิ้น 
ยกเว�นกระดูกสันหลังส�วนคอชิ้นท่ี1และ 2 หมอนรองกระดูกจึงมี 23 ชิ้น การกดทับเส�นประสาทเปDน
สาเหตุสําคัญท่ีก�อให�เกิดอาการปวดหลัง การก�มหรือแอ�นหลังจะทําให�เกิดการยื่นโป�งของหมอนรอง
กระดูกด�านกว�าง กระดูกเหนือก�นกบ (Sacrum) และ กระดูกก�นกบ (Coccyx) เปDนส�วนท่ีเคลื่อนท่ี
ไม�ได�  ในเชิงชีวะกลศาสตร' ความลาดเอียงของกระดูกก�นกบกับกระดูกเชิงกรานคว่ํามาทางด�านหน�า 
ซ่ึงมีผลมากต�อการผิดรูปจากอุบัติเหตุ (ธนพล บุปผา, 2547) การออกแบบสถานีงานทางด�านกายศาสตร'
มี 3 หลักการ 1) การใช�ค�าเฉลี่ยในการออกแบบ เช�น ออกแบบเก�าอ้ี 50 คน ท่ีมีเท�าไม�เท�ากัน 2) การ
ใช�ค�าน�อยหรือมากท่ีสุดในการออกแบบ เช�น การใช�อุปกรณ'ขนาดเล็กท่ีคนตัวโตกว�าสามารถใช�งานได� 
3) การใช�ช�วงในการออกแบบ เช�น อุปกรณ'ท่ีสามารถปรับระดับได�  

  การศึกษาขนาดของร�างกายเพ่ือมาออกแบบสถานีงาน มีหลัก คือ หาขนาดสัดส�วน
ร�างกายของคนงาน จัดกลุ�มคนงานเพ่ือประโยชน'ในการออกแบบ หาเกณฑ'ในการออกแบบ เช�นใช�
ค�าเฉลี่ย  การออกแบบตามความเหมาะสม คือ การกําหนดค�าของกลุ�มประชากร เลือกใช�ค�าขนาด
ร�างกายตามเปอร'เซ็นไทล' ปรับค�าให�เหมาะสม 
  การออกแบบสถานีงาน  

  ในทางการยศาสตร' ความสะดวกสบายของมนุษย'เปDนป$จจัยสําคัญต�อผลผลิต หาก
ความเข�าใจในหลักพ้ืนฐานและความสัมพันธ'เก่ียวกับภาระงานและสรีระของมนุษย'แล�วจะช�วยให�
ระบบการผลิตมีความสมบูรณ'มากข้ึน 1) เนื้อท่ีปฏิบัติงาน (Work space) หมายถึง เนื้อท่ีท้ังหมดของ
สถานีงานที่มีความเหมาะสมต�อการปฏิบัติงานของพนักงานคนหนึ่งๆ หมายถึงพ้ืนท่ีๆ อยู�รอบตัว
ผู�ปฏิบัติงาน ขนาดของเนื้อท่ีผู�กําหนดโดยตําแหน�งไกลสุดท่ีผู�ปฏิบัติงานจะสัมผัสได�ด�วยส�วนต�างๆของ
ร�างกายในขณะท่ีกําลังทํางานอยู�ในสถานีงานนั้น  รวมถึงพ้ืนท่ีว�างท่ีเพียงพอต�อการจัดวางส�วนควบคุม 
เครื่องมือ หรือ อุปกรณ'ต�างๆ ท่ีต�องใช�งานด�วย (Damon et al., 1966) 2) สถานท่ีทํางาน (Workplace) 
หมายถึง สถานีประกอบ (assembly stations) สํานักงาน (offices) คลังสินค�า (warehouses) 
รถยนต' หรือพ้ืนท่ีต�างๆ ซ่ึงมีการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน ป$จจัยท่ีมีผลกระทบ กับสถานท่ีทํางาน คือ 
อุปกรณ' เครื ่องมือ เครื ่องจักร และสภาพแวดล�อมของสถานที่ทํางานนั้น ซ่ึงมีผลกระทบต�อ
ประสิทธิภาพการทํางานท้ังด�านร�างกายและจิตใจ 

  ปรัชญาพ้ืนฐาน 3 ประการในการออกแบบทางการยศาสตร' 1) การออกแบบโดยใช�
ค�าเฉลี่ย (Design for the average) เปDนการออกแบบท่ีใช�ค�าเฉลี่ยขนาดร�างกายของประชากร ซ่ึง
อาจเปDนค�าเฉลี่ยของพนักงานในองค'การนั้นก็ได� เช�น เก�าอ้ี โต̂ะ เครื่องมือ อุปกรณ'ในการทํางานต�างๆ 
2) การออกแบบโดยใช�ค�าสูงสุดหรือตํ่าสุด (Design for the extremes) โดยวัดจากขนาดร�างกายของ
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ผู�ท่ีเต้ียหรือเล็กท่ีสุด และ สูงหรือใหญ�ท่ีสุด ซ่ึงวิธีการนี้อาจต�องใช�การลงทุนท่ีสูงกว�าปกติมาก 3) การ
ออกแบบโดยใช�ช�วงข�อมูล (Design for a range) เปDนการใช�ช�วงขนาดท่ีเหมาะสมของประชากร 
ค�าเปอร'เซ็นต'ไทล'ท่ี 5-95 ช�วงข�อมูลจะแคบหรือกว�างข้ึนอยู�กับลักษณะของงานและความเหมาะสม
ของต�นทุน โดยใช�สูตร Xp = X + Zp . S 
  เม่ือ  X  คือค�าเฉลี่ยของข�อมูลตัวอย�าง 

   S คือค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย�าง 
   Xp คือ Pth percentile หรือ ค�าเปอร'เซ็นต'ไทล'ท่ี P  
   Zp คือ ค�าตัวแปรสุ�มมาตรฐานแบบปกติกับค�าเปอร'เซ็นต'ไทล'ท่ี P ของ

ตัวแปรสุ�ม X 

  ถ�าข�อมูลท่ีได�มามีการกระจายแบบปกติ สามารถใช�ตารางการกระจายแบบปกติ
มาตรฐานในการประมาณค�าเปอร'เซ็นต'ไทล' ของตัวแปร X ได� (Tayyari and Smith, 1997)  
  กฎโดยท่ัวไปสําหรับการออกแบบสถานีทํางาน  

  ในทางการยศาสตร' มีหลักในการออกแบบสถานีทํางาน เพ่ือใช�เปDนแนวทางในการ
ดําเนินงาน คือ 1) กฎสําคัญ 6 ประการ ได�แก� (1) จําเปDนต�องเห็นอะไรในขณะปฏิบัติงาน (2) ต�องได�
ยินอะไรในขณะปฏิบัติงาน (3) ลักษณะงานท่ีต�องทําเปDนอย�างไร (4) ลําดับข้ันตอนการทํางาน (5) พ้ืนท่ีวาง
สิ่งของเปDนอย�างไร (6) พ้ืนท่ีว�างท่ีต�องมีในขณะทํางานเพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพ  2) การค�นหา
ขนาดของสถานีทํางาน ด�วยหลักพ้ืนฐาน 3 ประการ ได�แก� (1) ขนาดสัดส�วนร�างกาย (anthropometric 
data) เช�น ความสูง ความยาวแขน ขา (2) ลักษณะของงานนั้น ๆ (the nature of the job) เช�น 
น้ําหนักของท่ียก รอบการทํางาน ลําดับการเคลื่อนย�าย เปDนต�น (3) รูปแบบทางพฤติกรรมของพนักงาน 
(Behavioral patterns of employee) เช�น ชอบเอนตัว เหยียดขา ถนัดมือซ�าย นั่งไขว�ห�าง เปDนต�น   
3) กฎความพึงพอใจ 5 ประการ ได�แก� (1) ท�าทางไม�ฝ�นธรรมชาติ (2) มุ�งท่ีจะลดความล�า เม่ือย  (3) มุ�งลด
ความเสี่ยงต�อสุขภาพ อนามัย ความไม�ปลอดภัย และโรคระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ  (4) มุ�งส�งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดเวลาการทํางาน  (5) ประหยัดต�นทุน   4) กฎท่ีเกิดจากข�อมูลในอดีต 
อาทิเช�น  สถานีงานต�องพิจารณาจากข�อมูลสัดส�วนร�างกายท่ีเก่ียวข�องกัน ต�องมีท่ีว�างเพียงพอสําหรับ 
ศีรษะ ลําตัว แขน หัวเข�า เท�า (ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีร�างกายใหญ� หรือ เล็ก เกินไปต�องถูกพิจารณาเปDน
พิเศษ) หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือยกของข้ึนเหนือหัวไหล� การยื่นแขน การงอตัว งอมือ เอียง
ศีรษะ บิดของตัว หรือท�าทางเอียงตัวไปทางด�านข�าง ไม�งอข�อศอกห�างจากลําตัวมาก จะทําให�เกิดการ
เม่ือยล�าและลดความสามารถในการทํางานของมือและแขนลง  ไม�ควรออกแบบสถานีงานท่ีต�องนั่งหรือยืน
เปDนเวลานานๆ และควรให�ง�ายสําหรับการเปลี่ยนท�าทางการทํางาน การเคลื่อนไหวของแขนต�องให�
สมมาตรกันท้ังสองข�างจึงจะเปDนผลดีต�อระบบประสาท ตําแหน�งของงานต�องมีระยะห�างท่ีเหมาะสม
ต�อการมองเห็น เครื่องมือ อุปกรณ'ต�างๆต�องจัดวางไว�ให�ง�ายต�อการหยิบใช� และ ตําแหน�งท่ีวางต�องไม�ทําให�
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เกิดการเอ้ือมมากเกินไป งานท่ีต�องใช�มือ ควรให�สามารถมีเครื่องช�วยรองรับน้ําหนักบริเวณข�อศอก 
แขน และ มือได�  ใช�วัสดุประเภทยางหรือผ�าปnดบริเวณขอบโต̂ะหรือม�านั่งท่ีร�างกายอาจสัมผัสได�  

  การพิจารณาออกแบบสถานีงาน 3 ลักษณะใหญ� คือ 1) สถานีทํางานท่ีต�องนั่งทํา 
(Seated workstation)  2) สถานีสําหรับงานท่ีต�องยืนทํา (Standing workstation)  3) สถานีสําหรับ
งานท่ีต�องการนั่งและยืนทํางาน (Sit-Stand workstation) (Tayyari and Smith, 1997) สถานี
ทํางานท่ีต�องนั่งทํา (Seated workstation) มีคําแนะนําดังนี้ เปDนงานท่ีสามารถทําได�อย�างสะดวก
ในขณะนั่งตลอดช�วงปฏิบัติงาน ไม�มีการเอ้ือมตัวมากเกินกว�า 40 เซนติเมตร หรือ ไม�มีตําแหน�งของ
งานอยู�สูงกว�าพ้ืนผิวงานมากกว�า 15 เซนติเมตร งานท่ีไม�ต�องใช�แรงมาก เช�น ยกของไม�เกิน 4.5 กิโลกรัม 
งานท่ีเก่ียวข�องกับการเขียน หรือ ประกอบชิ้นส�วนขนาดเล็ก งานท่ีต�องการความละเอียดสูง งานท่ี
ต�องใช�คันบังคับเท�า ในขณะปฏิบัติงาน  คําแนะนําสําหรับท�าในการนั่งทํางาน ได�แก� 1) แขนส�วนบน 
(Upper arms) และ ขาส�วนล�าง (Lower legs) ควรอยู�ในแนวดิ่ง 2) แขนส�วนล�าง (Forearms) 
และ น�อง (thighs) ควรอยู�ในแนวระดับ  3) เท�าควรวางราบอยู�กับพ้ืน  4) พนักพิงควรมีลักษณะหรือ
อยู�ในตําแหน�งท่ีจะรองรับ ลักษณะรูปร�างโค�งของหลังส�วนเอวได�ดี 5) น้ําหนักของร�างกายส�วนบนควร
กระจายลงบริเวณก�นและน�อง และวางน้ําหนักลงสู�พ้ืนท่ีนั่งได�อย�างดี นอกจากนี้ สภาความปลอดภัย
แห�งชาติของสหรัฐ (National safety and council, 1988) ก็ได�ให�คําแนะนําถึงหลักการออกแบบ
สถานีสําหรับนั่งทํางานไว� คือ 1) ต�องมีท�าทางท่ีสามารถหยิบจับอุปกรณ' หรือ เครื่องมือต�างๆ ได�อย�าง
สะดวก 2) เก�าอี้ต�องทําให�ผู� ใช�งานรักษาลักษณะของหลัง  และศีรษะให�ตั้งตรงเพื่อปCองกัน
ความเครียดบริเวณหลังและคอ 3) อย�าให�เกิดการยกของจากพ้ืน ในขณะนั่งดังแสดงไว�ในภาพท่ี 6 
ลักษณะความสัมพันธ'โดยท่ัวไป ระหว�างเก�าอ้ีกับสัดส�วนร�างกาย 

 

 
 
ภาพท่ี 6  ลักษณะความสัมพันธ'โดยท่ัวไป ระหว�างเก�าอ้ีกับสัดส�วนร�างกาย 
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  คําแนะนําสําหรับการออกแบบท่ีนั่งและการเลือกท่ีนั่งทํางาน คือ เก�าอ้ีควรมีความ
ม่ันคง เก�าอ้ีท่ีมีล�อควรมี 5 ขา เพ่ือลดความเสี่ยงต�อการล�ม บนพ้ืนโรงงานหรือพ้ืนท่ีมีความลื่น ไม�ควร
ใช�เก�าอ้ีมีล�อ  เก�าอ้ีควรมีพนักพิงหลังท่ีมีความสูงเหมาะสม อย�างน�อย 18 เซนติเมตร กว�าง 32-36 
เซนติเมตร สูง 48-52 เซนติเมตร โค�งรัศมีประมาณ 40-50 เซนติเมตร มีตําแหน�งรองท่ีบริเวณส�วน
เอวได�เหมาะสม ควรปรับความสูงได� เพ่ือให�น้ําหนักกระจายได�ดีบริเวณก�นและบริเวณต�นขา เพ่ือ
รักษาแนวระดับต�นขาให�อยู�ในแนวระนาบ  เบาะนั่งควรมีความลึกและกว�างท่ีเหมาะสม ควรมีระยะห�าง
ท่ีเหมาะสมระหว�างขอบหน�าของเก�าอี้ และด�านหลังของหัวเข�าประมาณ 5-15 เซนติเมตร ขอบ
ด�านหน�าเก�าอ้ีควรโค�งลงเพ่ือปCองกันการกดและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดบริเวณต�นขา พ้ืนเก�าอ้ี
ควรมีความลาดไปทางด�านหลัง 1-5 องศา มุมระหว�างเบาะนั่งและพนักพิงควรมีค�าประมาณ 100 องศา 
ท้ังเบานั่งและพนักพิงควรถูกหุ�มด�วยไฟเบอร'ท่ีสามารถยุบตัวได�ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรเม่ือเกิดการ
กดทับ หากต�องมีการบิดตัวระหว�างทํางาน หรือมีการเคลื่อนไหวด�านข�างบ�อยๆ เก�าอ้ีควรถูกออกแบบ
ให�หมุนได� เม่ือความสูงของเก�าอ้ีไม�สามารถปรับได� ควรมีท่ีวางเท�าเตรียมไว�เพ่ือให�ผู�ใช�งานสามารถวาง
เท�าเพ่ือรักษาระดับของต�นขาให�อยู�ในแนวระนาบหรือไม�ถูกกดเม่ือความสูงของเก�าอ้ีมีมากเกินไป ท่ี
วางเท�าควรมีลักษณะเอียงข้ึนเล็กน�อย ควรมีพ้ืนผิวท่ีกว�างพอท่ีจะรองรับเท�าได� ลึกประมาณ 27-30 
เซนติเมตร และกว�างประมาณ 40 เซนติเมตร ไม�ควรใช�ท่ีวางเท�าท่ีมีลักษณะเล็กไป หรือไม�สามารถ
รอบรับพ้ืนผิวของเท�าได�ท้ังหมด จะเปDนผลให�เกิดแรงกดมากท่ีบริเวณบางส�วนของพ้ืนเท�า ท่ีวางแขน
ควรเตรียมไว�ในกรณีท่ีจําเปDนเหมาะต�อการทํางาน โดยท่ีทําให�แขนสามารถยื่นไปทางด�านหน�าได�อย�าง
สะดวก และหุ�มด�วยวัสดุท่ีไม�ลื่น ท่ีวางมือควรถูกเตรียมไว�สําหรับงานท่ีมีความละเอียดและประณีต
เพ่ือให�มือยู�ในลักษณะท่ีม่ันคง อยู�นิ่ง เพียงพอต�องานท่ีต�องทํา ต�องมีการออกแบบความสูงของพ้ืนโต̂ะ
ให�สามารถปรับได� เพ่ือให�เกิดความสมบูรณ'ในการวางท�าทางการทํางานมากข้ึน เกณฑ'ความสูงของ
พ้ืนท่ีทํางานขณะนั่ง ความเร็วท่ีสุดในการทํางานด�วยมือ จะเกิดขึ้นได�ข�อศอกต�องถูกเก็บไว�ด�านข�าง
ลําตัวและแขนงอทํามุมฉาก ความสูงของพ้ืนท่ีทํางานในลักษณะละเอียด ต�องเหมาะสมไม�ก�ม ศีรษะ 
คอ และหลัง หากงานท่ีทําต�องใช�แรงมากข้ึน ระดับความสูงต�องตํ่าลงเพ่ือให�สามารถใช�แรงร�างกายได�
มากข้ึน แต�ต�องระวังป$ญหาของพ้ืนท่ีใต�โต̂ะท่ีไม�เพียงพอต�อความสูงของเข�า จึงต�องนําความสูงของเข�า
มาพิจารณาในการปรับความสูงของพ้ืนท่ีทํางานในท�านั่งเสมอ 

  พฤติกรรมการนั่งทํางานของพนักงานในสํานักงาน กับพนักงานชาย 261 คน 
หญิง 117 ที่ทํางานในสํานักงาน เพ่ือวิเคราะห'ความสัมพันธ'ระหว�างความสูงของโต^ะท่ีใช�งานกับ
ป$ญหาการบาดเจ็บของโครงกระดูกและกล�ามเนื้อ ด�วยการสุ�มวิเคราะห' พฤติกรรมเกี่ยวกับการนั่ง 
พบว�าท�าทางในการนั่งทํางานมีความแตกต�างกัน ในช�วงเวลาทํางาน การนั่งตัวตรงเกิดข้ึนเปDนร�อยละ 
50 ชองระยะเวลาท่ีสํารวจ นั่งพิงพนักร�อยละ 40 ชี้ให�เห็นว�าการออกแบบพนักพิงยังไม�ได�มาตรฐาน 
ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 7 ข�อมูลการสํารวจพฤติกรรมการนั่งของพนักงานสํานักงานจํานวน 378 คน 
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ภาพท่ี 7  ข�อมูลการสํารวจพฤติกรรมการนั่งของพนักงานสํานักงานจํานวน 378 คน  
 

  มีการสํารวจพฤติกรรมการนั่งและอาการเจ็บโครงร�างและกล�ามเนื้อ ของพนักงาน
สํานักงาน จํานวน 246 คน พบว�า พนักงานพิมพ'งานท่ีมีโต̂ะสูงเกินกว�ามาตรฐาน มีอาการปวดคอและ
ไหล� ร�อยละ 24  พนักงานท่ีนั่งบริเวณขอบเก�าอ้ีเพราะไม�มีท่ีพักเท�า มีอาการปวดเข�าและเท�า ร�อยละ 
29  จากการสํารวจพบว�า ความสูงของโต̂ะทํางานท่ีเหมาะสม คือ 74-78 เซนติเมตร เก�าอ้ีมีความสูง
ระหว�าง 27-30 เซนติเมตร ซ่ึงจะทําให�ท�าทางการนั่งทํางานเปDนธรรมชาติมากท่ีสุด พนักงานมีความ
ต�องการพนักพิงร�อยละ 42 และการออกแบบพักพิงท่ีไม�เหมาะสมจะทําให�เกิดอาการปวดหลังได�ถึง
ร�อยละ 57 มีการบันทึกค�าการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟCา (EMG) ของกล�ามเนื้อหลังและหัวไหล� (Trapezius 
and Deltoid)  ของพนักงานท่ีนั่งทํางานในสํานักงาน พบว�าพนักงานที่นั่งทํางานในท�าทางท่ีผ�อน
คลายและสมดุลด�วยการใช�พนักพิงจะมีค�า EMG ท่ีตํ่ากว�าพนักงานท่ีนั่งทํางานในโต̂ะท่ีมีระดับสูงเกิน
มาตรฐานและต�องยกไหล�อยู�ตลอดเวลา พนักงานที่นั่งทํางานในระดับความสูงของโต̂ะทํางานท่ี
แตกต�างกันจะมีค�า EMG สูงสําหรับพนักงานท่ีต�องยกไหล� แขน กางข�อศอกมาก ในขณะนั่งทํางาน มี
การใช�แรงเพ่ือหดเกร็งตัวของกล�ามเนื้อในยกไหล�ข้ึนถึงร�อยละ 20 ของความสามารถกล�ามเนื้อ MVC : 
Maximum value contraction ซ่ึงแรงขนาดนี้สามารถทําให�เกิดอาการบาดเจ็บท่ีรุนแรงในกล�ามเนื้อ
หัวไหล�ได�  (Tayyari and Smith, 1997) ความสําคัญของระยะห�างระหว�างพ้ืนผิวท่ีนั่งและพ้ืนโต̂ะ 
ควรอยู�ระหว�าง 27-30 เซนติเมตร ด�วยพฤติกรรมการนั่งของคนโดยส�วนใหญ� มักนั่งพิงพนัก คนสูงมัก
ก�มศีรษะและคอ ไม�เลือกท่ีจะหาปรับความสูงของเก�าอ้ี พนักพิง หรือโต̂ะให�เหมาะสม เพ่ือให�การ
จัดหาอุปกรณ'สํานักงานสะดวกมากข้ึน ควรใช�เกณฑ'คนสูงเปDนเกณฑ'และใช�การปรับเก�าอ้ี จัดท่ีรองเท�า
สําหรับคนเต้ีย ระยะห�างจากขอบโต̂ะไปถึงผนังโต̂ะด�านหลังไม�ควรน�อยกว�า 60 เซนติเมตร เม่ือวัดท่ี
ระดับเท�าไม�ควรน�อยกว�า 80 เซนติเมตร ผู�นั่งทํางานพิมพ'เอกสารมักมีมุมของข�อศอกอยู�ด�านข�างลําตัว 
งอเปDนมุมน�อยกว�า 90 องศา ความสูงของคีย'บอร'ดคอมพิวเตอร' เปDนตัวกําหนดระดับการทํางาน

น่ังมาทางด�านหน�าของเบาะเก�าอี ้

น่ังตรงกลางของเบาะเก�าอี ้

น่ังมาทางด�านหลังของเบาะเก�าอี ้

น่ังเอนหลังพิงพนักเก�าอี ้

น่ังเอามือวางกับโต̂ะ 
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อ�างอิงความสูงท่ีบริเวณแถวกลางของตัวอักษรทั้งหมดควรให�อยู�ในระดับเดียวกันกับข�อศอก ขนาด
ของโต̂ะต�องกว�างพอท่ีจะวางคีย'บอร'ด คอมพิวเตอร' และเอกสารได�สะดวก การเปลี่ยนท�าทางการนั่ง 
สลับยืน จะช�วยให�เกิดการพัก และลดภาระงานของกล�ามเนื้อในแต�ละส�วนได� มีผลต�อการเปลี่ยนแปลง
ของสารหล�อเลี้ยงหมอนรองกระดูก (intervertebral disc) คําแนะนําในการออกแบบโต̂ะทํางาน ให�
พิจารณาจาก ความสูง ความลึก ความกว�าง ของเข�า และความลึกของปลายเท�าของผู�นั่งทํางาน  
  สถานีสําหรับงานท่ีต�องยืนทํา (Standing workstation)  มีคําแนะนําคือ เหมาะ
สําหรับงานท่ีต�องการความสะดวกในการเคลื่อนไหว มีความคล�องตัวสูง สามารถออกแรงได�มากกว�า
การทํางานในท�าทางอื่น ดังนั้นความสูงที่พื้นที่ทํางานจะต�องมีความเหมาะสม มิฉะนั้นจะส�งผลต�อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระยะยาวและ ทําให�เกิดการบาดเจ็บโครงร�างและกล�ามเนื้อได� การพิจารณา
ขนาดสัดส�วนร�างกายของผู�ปฏิบัติงานจึงมีความจําเปDนอย�างยิ่ง จึงแบ�งสถานีงานท่ีต�องยื่นทํางาน
ออกเปDน 3 กลุ�มใหญ�คือ 1) งานท่ีมีความละเอียด 2) งานท่ีใช�แรงไม�หนักมากนัก และไม�ต�องใช�ความ
ละเอียด เช�นการประกอบชิ้นส�วน 3) งานท่ีต�องยืนทํา ใช�แรงมาก หรือ ต�องใช�น้ําหนักจากร�างกาย
ส�วนบน เช�น งานประกอบชิ้นงานขนาดใหญ� การออกแบบให�ข้ึนอยู�กับภาระงานและความสูงของผู�
ปฏิบัติ โดย หลีกเลี่ยงการยืนทํางานเปDนเวลานาน ให�พิจารณาจากผู�ปฏิบัติงานท่ีสูงท่ีสุด สําหรับคนที
เต้ียกว�าให�ปรับความสูงของพ้ืนด�วยการเสริม งานละเอียดต�องสามารถมองเห็นชิ้นงานได�อย�างชัดเจน 
เม่ือต�องใช�แรงมากความสูงของโต̂ะต�องตํ่าลง ถ�าพ้ืนท่ีทํางานสูงเกินไปจะทําให�เกิดการยกของไหล�
ส�งผลต�อกล�ามเนื้อบริเวณหลังและหัวไหล� การปูพ้ืนด�วยยางหรือพรมจะสามารถลดความเม่ือล�าจาก
การยื่นทํางานนานได� พื้นปูความปราศจากขอบเพื่อปCองกันการหกล�ม ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 8  
ลักษณะการยืนทํางาน 
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ภาพท่ี 8 ลักษณะการยืนทํางาน 
 

  สถานีสําหรับงานที่ต�องการนั่งและยืนทํางาน (Sit-Stand workstation) มี
คําแนะนํา คือ เหมาะสําหรับลักษณะงานท่ีต�องการระยะเอ้ือมทางด�านหน�าท่ีมากกว�า 41 เซนติเมตร  
และด�านบนมากกว�า 15 เซนติเมตร เหนือระดับพ้ืนทํางาน ลักษณะของงานประกอบด�วยงานหลายๆ
แบบ บางครั้งเหมาะสําหรับการนั่งและบางครั้งสะดวกเม่ือยืนทํางาน ข�อดีของสถานีงานแบบนี้คือ 
ช�วยผ�อนแรงกดของน้ําหนักตัวบริเวณขาและเท�าได� ปCองกันการทํางานในท�าทาง ท่ีไม�เหมาะสมได� ลด
การใช�พลังงานในการทรงตัวในขณะยืนทํางาน ทําให�กล�ามเนื้อเกิดความล�าได�ช�ากว�าการยืนทํางาน ทําให�
ระบบการทํางานของเลือดน�อยกว�าการยืน ให�ความมั่งคงในการทรงตัวของการทํางานท่ีมีความ
ละเอียดสูง สามารถใช�การบังคับเท�าได�ดีหรือละเอียดกว�าการยืน  

  ลักษณะของคอและศีรษะกับการออกแบบสถานีงาน  ค�ามุมก�มหรือเงยคอและศีรษะ
ท่ีทําให�เกิดความล�าของกล�ามเนื้อบริเวณคอทําให�เกิดอาการท่ีรุ�นแรงข้ึนเม่ือมีมุมเกินกว�า 20-30 องศา 
วัดจากกระดูกคอ C7 ไปยังรูหู เทียบกับเส�นในแนวด่ิง  สําหรับการทํางานท่ีมีระยะเวลายาวนาน แนว
การมองเห็นปกติของสายตา อยู�ในช�วงประมาณ 10-15 องศา ตํ่ากว�าแนวราบ การเคลื่อนไหวตาจะ
สามารถทําได�ประมาณ 15 องศา สูงและตํ่ากวาแนวของเส�นการมองปกติ จึงหมายความว�า มุมมองท่ี
สบายจะอยู�ประมาณ 30 องศา รอบเส�นแนวการมอง ถ�าสิ่งท่ีจะต�องมองมีค�ากว�างเกินกว�าช�วงท่ีกล�าว 
ผู�ปฏิบัติงานก็จะต�องเคลื่อนคอหรือศีรษะเพ่ือให�มุนของการมองครอบคลุมภาวการณ'ทํางานในขณะนั้น 
การกําหนดแนวในการมองอยู�ในช�วงท่ีผู�ปฏิบัติงานทํางานอยู�ในภาวะหรือท�าทางสบาย แต�ส�วนใหญ� 
มุมมองของคอมพิวเตอร'บนโต̂ะทํางานจะประมาณ 9 องศาซ่ึงตํ่ากว�าแนวระดับจึงทําให�ต�องก�มศีรษะ
ลง ซ่ึงควรปรับแนวการมองให�อยู�ในระดับ 10-15 องศา ไม�ควรก�มไปด�านหน�ามากกว�า 15 องศา  
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  Condition ให�เหมาะสมกับสุขภาพ ถือเปDนความสําคัญเบื้องต�นในการแก�ไขและ
ปCองกันป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสมจึงเปDนป$จจัยเสียงสําคัญของการ
เกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อการนําหลักการยศาสตร'ใช�ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือไม�ให�เกิดการบาดเจ็บหรือโรคจากการทํางานอาการผิดปกติเก่ียวกับ
โครงร�างและกล�ามเนื้อ  

2.3 การประเมินการสัมผัสป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$ 
  การะประเมินการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร' หมายถึง กระบวนการตรวจวัดหรือ

ระบุถึง สภาพการทํางาน สถานที่ทํางาน และสิ่งแวดล�อมในการทํางาน (National Research 
Council and Institute of Medicine, 2001) โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือทราบข�อมูลเฉพาะเก่ียวกับ
ระดับของการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร' ท่ีผู�ปฏิบัติงานสัมผัส เพ่ือเปDนแนวทางนําไปสู�การค�นหา
มาตรการในการปCองกันป$ญหาอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ลดอันตรายและลด
ภาวะเสี่ยงอย�างเหมาะสม ป$จจัยเสี่ยงจากการทํางานสามารถประเมินอันตรายได� 3 ข้ันตอน คือ 1) ตระหนัก
ถึงอันตราย (Hazard recognition) เปDนการระบุถึงป$ญหาและอันตรายจากการทํางาน รวมถึงข�อมูล
ด�านการปCองกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน 2) ประเมินอันตราย (Hazard evaluation) การหา
ขนาดและความรุนแรงของอันตรายจากการทํางาน ด�วยการสังเกต การสัมภาษณ' การตรวจวัดอันตราย 
นําข�อมูลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานก�อนการตัดสินใจถึงขนาดของอันตรายและป$ญหาท่ีเปDนอันตราย 
3)ควบคุมอันตราย (hazard control) หลังจากท่ีได�ข�อมูลจากการประเมินอันตราย ก็ควรให�ข�อเสนอแนะ
การควบคุมอันตรายจัดลําดับชั้นของการควบคุม (Hierarchy of controls) (แอนน' จิระพงษ'สุวรรณ, 
2556) การประเมินการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'สามารถทําได�หลายวิธีข้ึนกับลักษณะการทํางาน 
ความต�องการนําไปใช�ของผู�วิจัย รวมทั้งขีดจํากัดของเครื่องมือ ซึ่งวิธีที่ใช�ประเมินโดยท่ัวไปมี 3 วิธี 
(David, 2005; National Research Council and Institute of Medicine, 2001) ดังนี้  

1. วิธีการสังเกต (Observational methods) ใช�วิเคราะห'หรือประเมินท�าทางการ
ทํางานและการกระทําซํ้าซากในงานเปDนวิธีท่ีมีความสะดวก เพราะไม�รบกวนการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน 
แต�มีข�อจํากัดในด�านความชํานาญและอคติของผู�สังเกต วิธีการสังเกตสามารถแบ�งตามลักษณะ
เครื่องมือท่ีใช�ได� 2 แบบคือ  

1.1 การสังเกตโดยใช�แบบบันทึก (Pen-Paper Based Observational Method) 
แบบบันทึกท่ีถูกพัฒนาข้ึนให�เหมาะสมกับลักษณะการทํางานต�างๆ (Hignett, and Mc Atamney, 
2000) การศึกษาท�าทางในการทํางานเปDนสิ่งสําคัญ ในการชี้วัดความรุนแรงหรือความเสี่ยง อันเปDน
ท่ีมาของการหาแนวทางในการปรับปรุงแก�ไขลักษณะท�าทางในการทํางาน เทคนิคท่ีใช�แบบประเมิน
ท�าทางการทํางานนั้นมีอยู�หลายชนิด ได�แก� (1) แบบประเมินท�าทางการทํางานของรยางค'ส�วนบน 
(Rapid Upper Limb Assessment: RULA)  ใช�ประเมินท�าทางของแขน ข�อมือ คอ และลําตัว 
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เหมาะสําหรับงานท่ีนั่งทํางานและมีการใช�แรงของไหล�และข�อมือ (Mc Atamney, and Corlett, 1993) 
การวิเคราะห'ท�าทางการทํางานแบบเทคนิค (RULA: Rapid upper limb assessment) มี 3 ส�วนคือ 
ประเมินระดับการยก ของรยางค'ส�วนบน Upper limb ประกอบด�วย แขนส�วนบน (upper arm) 
แขนส�วนล�าง (lower arm) หรือ (fore arm) มือและข�อมือ (hand , wrist) การบิดหมุนของข�อมือ 
(wrist twist) ประเมินการโน�ม ก�ม เอียง ของแกนร�างกาย และรยางค'ส�วนล�วง (axial, lower limb) 
ซ่ึงประกอบด�วยคอ (neck) ลําตัว (trunk) และ ขา (leg) ประเมินการใช�งาน ของกล�ามเนื้อ muscle 
ซ่ึงประกอบด�วย ลักษณะการใช�กล�ามเนื้อ (muscle use) ภาระงาน (force/load) เปDน 4 ระดับ 
ยอมรับได� ควรพิจารณา เริ่มมีป$ญหา งานท่ีมีป$ญหาทางการยศาสตร' (2) แบบประเมินท�าทางการทํางาน
ของรยางค'ส�วนล�าง (Ovaka Working Posture Analyzing System: OWAS)  ซ่ึงรวมท้ังสะโพก  
เข�าและข�อเท�า ท่ีมีการเคลื่อนไหวบริเวณหลังส�วนล�าง ไหล� และ ใช�ประเมินท�าทาง ลักษณะการ
ทํางาน 4 แบบ คือ การก�มโค�ง (bending) การหนุน (rotation) การยก (evaluation) การวางท�าทาง 
(Position) ประเมิน หลัง แขน ขา และแรงท่ีต�องใช�ในการทํางาน คะแนนท่ีได�จะบอกถึงความเร�งด�วน
ในการแก�ไขวิธีการทํางาน (3) แบบประเมินร�างกายทุกส�วน (Rapid entire body assessment: 
REBA) เปDนวิธีการท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือประเมินท�าทางการทํางานท้ังร�างกาย ท้ังในรูปแบบการทํางาน 
ท่ีเคลื่อนท่ีและหยุดนิ่ง ได�ทําการคิดโค�ด ใช�ประเมินการทํางานในงานท่ีมีการใช�ทุกส�วนของร�างกายไม�
เฉพาะรยางค'ส�วนบน ได�แก� ข�อมือ แขนส�วนล�าง แขนส�วนบน คอ ลําตัว และขา เช�น คนท่ียืนทํางาน 
ยกของ นั่งประดิษฐ' คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงท�าทางอย�างรวดเร็ว ข้ันตอนการทํางานท่ีไม�คงที การถือ
หรือไม�ถือของในมือขณะท่ีกําลังทํางาน แบ�งร�างกายเปDน 2 กลุ�ม คือ A ได�แก� คอ หลัง และขา กลุ�ม B 
ได�แก� แขนส�วนบน แขนส�วนล�าง และข�อมือ (Hignett, and Mc Atamney, 2000) (4) แบบประเมิน
ความรู�สึกเหนื่อยจากการออกแรง (Rating of perceived exertion scale: RPE) เปDนการประเมิน
แบบจิตพิสัย เปรียบเทียบ สเกลระดับความรับรู� เปDนแบบ สบาย = 0 เบาสุด = 0.5 เบามาก = 1-5 
ค�อนข�างหนัก = 6-7 หนัก = 8-9 หนักมาก = 10 

1.2 วิธีการสังเกตโดยการบันทึก ภาพร�วมกับการวิเคราะห'ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร' 
(Videotaping and Computer-aided observational method) เปDนวิธีท่ีสะดวกและสามารถลด
ข�อผิดพลาดท่ีเกิดจากผู�สังเกต การบันทึกโดยใช�ภาพถ�ายนั้นผู�วิเคราะห'จะไม�สามารถเห็นลักษณะการ
เคลื่อนไหวของผู�ปฏิบัติงานได�อย�างสมบูรณ'จึงนิยมใช�การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงสามารถนํามา
วิเคราะห'ท�าทางการทํางานได�ท้ังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร' ทําให�ผลการ
วิเคราะห'น�าเชื่อถือมากข้ึน (David, 2005) Strain Index:  SI เปDนเครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห'ความ
เสี่ยงต�อการบาดเจ็บของร�างกายส�วนบนอันได�แก� แขนและข�อมือ ว�ามีความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บใน
การทํางานมากน�อยเพียงใด โดยทําการวิเคราะห'ป$จจัยท่ีทําให�เสี่ยงต�อการเกิดการบาดเจ็บ 6 ประการ 
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คือ 1) ระดับของการออกแรง 2) ระยะเวลา 3) ความพยายามในการออกแรงต�อนาที 4) ท�าทางของ
มือและข�อมือ 5) ความเร็วของงาน 6) ระยะเวลาการทํางาน  

2. วิธีการวัดโดยตรง (direct method) เปDนวิธีท่ีใช�ในการประเมินท�าทางการทํางาน
ของร�างกาย (posture assessment) และแรง (force) โดยใช�เครื่องมือวัด แบ�งออกเปDน 2 วิธี ได�แก�  

2.1 การประเมินท�าทางการทํางาน (posture assessment) โดยการใช�เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส' เข�าไปวัดกับตัวผู�ปฏิบัติงานโดยตรง แต�ใช�เวลานานและอาจต�องทําความเข�าใจกับเรื่อง
รบกวนการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน เครื่องมือท่ีใช� ได�แก� โกนิโอมิเตอร' (Goniometer) ใช�วัดมุมของ
ข�อต�อท�าทางการทํางานและความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อส�วนต�างๆ หรือวิธีตรวจวัด
การเคลื่อนไหวของลัมบาร' (Lumbar motion monitor: LMM) เปDนการวัดความเคลื่อนไหวของ
ลําตัวท้ังความเร็วและความเร�งของการเคลื่อนไหวเปDน 3 มิติ วิธีการนี้สามารถใช�กับการทํางานท่ีมีการ
เคลื่อนไหวอย�างต�อเนื่อง 

2.2 การประเมินความตึงตัวหรือ ความล�าของกล�ามเนื้อ (Postural Strain or 
Local Muscle Fatigue Assessment) เปDนวิธีการวัดคลื่นไฟฟCาของกล�ามเนื้อ Electromyography: 
EMG หลักการวิเคราะห'ภาระงานของกล�ามเนื้อด�วยคลื่นไฟฟCากล�ามเนื้อ มี 2 วิธี คือ 1) การเปรียบเทียบ
ด�วยค�าศักย'ทางไฟฟCาวัดจากเครื่องวัดไฟฟCากล�ามเนื้อในขณะที่กล�ามเนื้อหดตัวสูงสุด Maximal 
voluntary: MVC ทดสอบในขณะท่ีออกแรงกล�ามเนื้อในท�าใดท�าหนึ่งเปรียบเทียบกับการทํางานใน
สภาวะต�างๆ เพ่ือหาเกณฑ'ท่ีเหมาะสมของการทํางานเพ่ือไม�ให�เกิดอาการบาดเจ็บของกล�ามเนื้อ 
2) การเปรียบเทียบขนาดสัญญาณและความถี่ของคลื่นไฟฟCากล�ามเนื้อท่ีวัดได�ในภาวะต�างกัน เม่ือ
กล�ามเนื้อมีความล�าจะส�งผลให�ขนาดของสัญญาณมีค�ามากข้ึน (สมชาย รัตนทองคํา, 2554)  

2.3 การประเมินแรง โดยท่ัวไป ในทางอุตสาหกรรมการประเมินแรงจะใช�การ
คํานวณจากน้ําหนักสิ่งของท่ีผู�ปฏิบัติงานยก ลาก หรือ ดึง น้ําหนักสิ่งของจะเปDนป$จจัยกําหนดท่ีสําคัญ
ของความเสี่ยง หรือการเกิดอาการบาดเจ็บจากการทํางาน ประกอบด�วย ขนาดของแรง (dose) และ
ระยะเวลาท่ีใช�แรง (duration) 

3. วิธีการรายงานด�วยตนเอง (Self-report) เปDนการประเมินโดยการใช�แบบสัมภาษณ' 
แบบสอบถาม หรือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับลักษณะและภาระงานของผู�ปฏิบัติงาน 
เช�น แบบตรวจสอบรายการมาตรฐานการวิเคราะห' และลดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อสําหรับผู�ปฏิบัติงาน กระทรวงแรงงาน รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Washington 
State Department of Labor and Industries: L & I, 2003) หรือ แบบสอบถาม การสัมผัสป$จจัย
ด�านการยศาสตร'ท่ีพัฒนาข้ึนโดย ชี และ แรมพอล (Chee, and Rampal, 2004) ใช�ในการประเมิน
การสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส�วนสารก่ึงตัวนํา แบ�งการสัมผัสออกเปDน  
2 ระดับ คือ การสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ท่ีมีความเสี่ยงต�อสุขภาพ เปDนการสัมผัสท่ีติดต�อกันนาน
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มากกว�าหรือเท�ากับ 4 ชั่วโมงติดต�อกัน และการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ท่ีไม�มีความเสี่ยงต�อสุขภาพ
เปDนการสัมผัสป$จจัยติดต�อกันน�อยกว�า 4 ชั่วโมง ซึ่งการรายงานด�วยตนเองอาจมีวิธีอ่ืนๆ อีก เช�น 
การพิจารณาจาก อัตราการเต�นของหัวใจ (Heart Rate) ด�วยการใช�เครื่องมือวัดหัวใจ เม่ือร�างกายใช�
พลังงานมากข้ึนอัตราการเต�นของหัวใจก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะร�างกายต�องการออกซิเจนมากข้ึน ระบบ
การหายใจและระบบเลือดต�องทํางานหนักเพ่ือปCอนออกซิเจนให�แก�ร�างกายได�อย�างเพียงพอ อัตราการ
เต�นของหัวใจสามารถเปDนดัชนีในการบอกถึงค�าภาระงานได� ได�แก� เม่ือร�างกายได�พัก 30-60 วินาที 
การเต�นของหัวใจไม�ควรเกิน 110 ครั้งต�อนาที บวกลบไม�เกิน 10 ครั้งต�อนาที  ดูจากท�าทางการทํางาน 
(Work posture) จําเปDนต�องอยู�ในลักษณะท่ีม่ันคง เสถียร สบายตัวพอสมควร ขณะออกแรงทาง
กายภาพ ท�าทางทํางานท่ีไม�สมดุลจะส�งผลกระทบต�อความเม่ือยล�า ความไม�สะดวกสบาย ความเจ็บปวด
ของส�วนร�างกาย เช�น ความเค�นท่ีกล�ามเนื้อ คอ แรงกดท่ีข�อต�อ การปวดหลังส�วนล�าง การเม่ือยล�า
ของกล�ามเนื้อ ปวดกระดูกสันหลัง ต�นคอ เอ็นอักเสบ เปDนต�น การวิเคราะห'ท�าทางการทํางานจะมี
ส�วนช�วยในการวางแนวทางสําหรับการประเมินความเค�นในร�างกาย และอัตราการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก
ท�าทางการทํางาน พิจารณาจากภาระจากการขนย�ายสิ่งของ Handling loads สามารถก�อให�เกิด
ความเครียดท้ังในระบบการไหลเวียนของเลือด และระบบกล�ามเนื้อโครงร�าง ซ่ึงระบบการไหลเวียน
ของเลือดมีความสัมพันธ'กับปริมาณการใช�ออกซิเจน และอัตราการเต�นของหัวใจการบาดเจ็บบริเวณ
กล�ามเนื้อส�วนล�างท่ีเก่ียวข�องกับกระดูกสันหลัง L5 และหมอนรองกระดูก มักพบมากในอาชีพกรรมกร 
เกษตรกร  

  การประเมินการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ต�างๆ เหล�านี้ ถูกสร�างข้ึนตามวัตถุประสงค'
ของการนําไปใช� สําหรับการประเมินการสัมผัสป$จจัยในผู�ปฏิบัติงานอาชีพต�างๆ ซึ่งทําให�ทราบว�า
ผู�ปฏิบัติงาน มีการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร' ท่ีมีความเสี่ยงต�อสุขภาพหรือไม�อย�างไร โดยท่ัวไป
แล�วก็มักจะนํามาเปรียบเทียบวิเคราะห'ท�าทางการทํางาน  ต�องมีลักษณะท่ีม่ันคง มีเสถียรภาพ สบาย
ตัวพอสมควร ในขณะออกแรงทางกายภาพ การรักษาท�าทางท่ีเหมาะสมจะส�งผลให�ประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงข้ึน และช�วยลดอันตรายอันเกิดจากการทํางานให�มีน�อยลง ท�าทางการทํางานท่ีไม�สมดุลจะ
ส�งผลกระทบต�อความเม่ือยล�า การเจ็ดปวดของส�วนร�างกาย เช�น เกิดความเค�นท่ีกล�ามเนื้อคอ แรงกด
ท่ีข�อต�อ การปวดหลังส�วนล�าง การเม่ือยล�าของกล�ามเนื้อ การปวดกระดูกสันหลังส�วนต�นคอ เอ็นอักเสบ  
ท�าทางท่ีดีต�องช�วยออกแรงกล�ามเนื้อได�อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยประหยัดพลังงานของร�างกาย ช�วย
ให�ระบบการมองเห็นดีข้ึน ลดความเค�นของกล�ามเนื้อคอและหลัง ช�วยให�เกิดการแลกเปลี่ยนถ�ายเท
ความร�อนระหว�างร�างกายกับสิ่งแวดล�อมเปDนไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Marras and 
Karwowski, 2006) 
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  สรุป การประเมินการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' หมายถึง กระบวนการ
ตรวจวัดหรือระบุถึง สภาพการทํางาน สถานท่ีทํางาน และสิ่งแวดล�อมในการทํางาน ป$จจัยเสี่ยงจาก
การทํางานสามารถประเมินอันตราย คือ ตระหนักถึงอันตราย Hazard recognition ประเมิน
อันตราย Hazard evaluation ควบคุมอันตราย hazard control ถูกสร�างข้ึนตามวัตถุประสงค'ของ
การนําไปใช� สําหรับการประเมินการสัมผัสป$จจัยในผู�ปฏิบัติอาชีพซ่ึงทําให�ทราบว�าผู�ปฏิบัติงานสัมผัส
ป$จจัยด�านการยศาสตร'ท่ีมีความเสี่ยงต�อสุขภาพอย�างไร 
 
3.อาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 

 การบาดเจ็บท่ีเปDนผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' คือการบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยท่ีมี
สามารถมาจากพนักงานต�องทํางานในสถานท่ีไม�ได�ออกแบบให�ถูกต�องเหมาะสมตามหลักการยศาสตร' 
(สุดธิดา กรุงไกรวงศ', 2556) 
 3.1 ความหมายของอาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 

  ความรู� ท่ัวไปของโครงสร�างและกลุ�มโรคระบบกล�ามเนื้อและกระดูกโครงร�าง 
(Musculoskeletal system) หมายถึงระบบอวัยวะท่ีรวมเนื้อเยื่อของกล�ามเนื้อ (Muscle) เส�นเอ็น
ของกล�ามเนื้อ (tendon) เส�นเอ็นยึดข�อ (ligament) เส�นประสาท (nerve) และหลอดเลือดเลี้ยง
เนื้อเยื่อกระดูก (Vessel) ข�อต�อ (Joint) และเยื่อหุ�มข�อกระดูก (synovial bone) หมอนกระดูกสัน
หลังและกระดูกโครงสร�างร�างกายต�างๆ รวมไว�ด�วยกัน ในร�างกายของเรามีกล�ามเนื้อประมาณ 600 
มัดซ่ึงทําหน�าท่ีต�างๆกัน เช�น ใช�ในการเคลื่อนท่ี ใช�ในการหายใจ การทรงตัว การย�อยอาหาร การรักษา
อุณหภูมิของร�างกาย โดยกล�ามเนื้อแบ�งออกได� 3 ชนิดได�แก� กล�ามเนื้อลาย กล�ามเนื้อเรียบ และ
กล�ามเนื้อหัวใจ กล�ามเนื้อลายเปDนกล�ามเนื้อท่ีทําหน�าท่ีสําคัญเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี การทรงตัว กล�ามเนื้อลาย
เปDนส�วนประกอบท่ีมีมากท่ีสุดของร�างกาย คิดเปDนร�อยละ 44 ของน้ําหนักตัว ส�วนกล�ามเนื้อเรียบนั้น
เปDนกล�ามเนื้อท่ีบุตามอวัยวะภายในต�างๆ ของร�างกายเช�น เยื่อบุทางเดินอาหาร มดลูก เส�นเลือด ส�วน
กล�ามเนื้อหัวใจนั้นเปDนกล�ามเนื้อพิเศษท่ีมีเฉพาะท่ีหัวใจเท�านั้นทําหน�าท่ีสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร�างกาย 
โดยท่ีกล�ามเนื้อเรียบและกล�ามเนื้อหัวใจนั้นไม�อยู�ภายใต�การควบคุมของจิตใจ การท่ีกล�ามเนื้อจะเพ่ิม
ความแข็งแรงหรือเพ่ิมขีดความสามารถนั้นข้ึนอยู�กับกิจกรรมท่ีเราทํา ถ�ามีการใช�งานมากก็จะมีการ
หนาตัวข้ึนมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน แต�ถ�าไม�ได�ใช�งานก็จะมีการฝ�อลีบลงได� หรือเม่ือทํางานไประยะหนึ่ง
โดยไม�ได�พักการใช�งานกล�ามเนื้อจะเกิดมีอาการล�าขึ้นมาได� โดยจะมีการสะสมแคลเซียมเพ่ิมใน
กล�ามเนื้อ มีการเพ่ิมของกรดแลคติกและมีอนุมูลอิสระจํานวนหนึ่งปล�อยออกมาด�วย ซ่ึงอาจจะทําให�
ตัวเซลล'ของกล�ามเนื้อเสื่อมสภาพไปได� ขบวนการเหล�านี้สามารถพบได�ในคนท่ีมีอาการปวดกล�ามเนื้อ
เรื้อรัง 
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  เส�นเอ็นกล�ามเนื้อเปDนส�วนท่ียื่นต�อมาจากตัวกล�ามเนื้อในแต�ละมัด เพ่ือยึดเชื่อมต�อ
กับกระดูก ส�วนประกอบของเส�นเอ็นกล�ามเนื้อนั้นมาจาก เส�นใยคอลลาเจนประมาณร�อยละ 86 และ
สารประกอบจําพวกอีลาสติน โปรตีโอไกลแคน และแร�ธาตุต�างๆ เล็กน�อย ในตัวเส�นเอ็นเองไม�มี
เส�นประสาทวิ่งอยู�ด�านใน แต�เส�นประสาทจะอยู�ท่ีบริเวณเยื่อหุ�มเอ็นด�านรอบนอก ในแต�ละบุคคลถ�า
ลักษณะการดําเนินชีวิตแตกต�างกัน ลักษณะเส�นเอ็นก็จะเจริญแตกต�างกัน หน�าท่ีของเอ็นคือยึดกล�ามเนื้อ
เข�ากับกระดูกและเปDนตัวช�วยส�งกําลังเพ่ือให�เกิดการเคลื่อนไหวข้ึน ด�วยคุณสมบัติท่ีมีความยืดหยุ�นสูง
ทําให�สามารถรองรับแรงกระแทกได�ดี เนื่องจากเส�นเอ็นกล�ามเนื้อก็มีความทนทานของตนเอง ในคนท่ี
ทํางานหรือมีกิจกรรมท่ีทําให�เกิดแรงกระทําต�อเส�นเอ็นกล�ามเนื้อจํานวนมาก เช�น การออกแรงมากๆ
ในนักกีฬา ในคนงานท่ีมีการยกของหนัก ทํางานซํ้าๆ ถ�าแรงท่ีกระทําต�อเส�นเอ็นมากกว�าขีดจํากัด ท่ี
เส�นเอ็นกล�ามเนื้อจะทนได� ก็จะเกิดการบาดเจ็บได� และเม่ือมีการบาดเจ็บข้ึน เส�นเอ็นกล�ามเนื้อจะมี
การซ�อมแซมตัวเอง โดยแบ�งเปDน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 inflammation ระยะท่ี 2 proliferation 
ระยะท่ี 3 remodeling โดยระยะท่ี1 เปDนระยะท่ีเซลล'มีการอักเสบ ระยะท่ี 2 เปDนระยะท่ีเซลล'เริ่มมี
ไฟโบรบลาสต' (fibroblast) มาช�วยสร�างเนื้อเยื่อเก่ียวพัน โดยการดึงคอลลาเจนและสารประกอบต�างๆ ไป
ยังส�วนท่ีมีการบาดเจ็บ และทําให�เกิดผังยืดข้ึน หลังจากนั้นเม่ือเข�าระยะท่ี 3 ก็จะเริ่มมีการจัดระเบียบ
เนื้อเยื้อท่ีสร�างใหม�เข�าท่ีเพื่อเตรียมพร�อมที่จะทํางานต�อไป ดังนั้นหากมีการทํางานท่ีต�องทํางาน
ตลอดเวลา แล�วไม�ได�หยุดพักนั้น ก็จะทําให�มีการบาดเจ็บกับเส�นเอ็นข้ึนมา ตามระยะท่ีกล�าวมา ในคน
ท่ีมีการอักเสบของเส�นเอ็นบ�อยๆ จะมีการหนาตัวข้ึนในบริเวณท่ีมีการอักเสบนั้นเปDนการอักเสบเรื้อรัง 
เปDนอาการเจ็บเรื้อรังตามมา มีผลต�อการออกแรงโดยกล�ามเนื้อมัดนั้นได� 

  เส�นประสาทเปDนโครงสร�างหนึ่งในร�างกายท่ีเกิดจากการรวมกันของเซลล'ประสาท
สานกันเปDนเส�นใย รวมกันเปDนเส�นเชื่อมระหว�างอวัยวะในระบบประสาทกับอวัยวะต�างๆ ในร�างกาย
และทําหน�าที่ในการนํากระแสประสาทส�งไปยังอวัยวะเปCาหมาย เพื่อทํางานตามที่สมองสั่งการ 
เส�นประสาทประกอบด�วยกลุ�มของแอกซอน (axon) จํานวนมาก ซ่ึงเปDนโครงสร�างยาวท่ียื่นออกมา
จากเซลล'ประสาท และตัวเส�นประสาทก็จะมีเยื่อท่ีเรียกว�า เยื่อไมอีลิน (myelin sheath) ห�อหุ�มแอก
ซอน เหล�านั้นเพ่ือช�วยในการส�งสัญญาณให�เร็วข้ึน เส�นประสาทเปDนส�วนหนึ่งของระบบประสาทนอก
ส�วนปลาย (peripheral nervous system) โดยระบบจะประกอบด�วยเส�นประสาทนําเข�า (afferent 
nerve) นําสัญญาณที่แปลงจากการรับความรู�สึกจากอวัยวะต�างๆ เช�น ผิวหนัง ขน ไปยังระบบ
ประสาทส�วนกลาง (central nervous system) ส�วนเส�นประสาทนําออก (efferent nerve) จะนํา
สัญญาณท่ีส�งมาจากระบบประสาทส�วนกลาง ไปยังอวัยวะปลายทาง เช�น นิ้วมือ ขา แขน ต�อมต�างๆ 
ซ่ึงเส�นประสาทนําเข�าและเส�นประสาทนําออก อาจจะรวมอยู�ในเส�นประสาทเดียวกันก็ได�  ด�านนอก
ของเส�นจะถูกหุ�มด�วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว�า อิพินิวเรียม (epineurium) โดยมีชั้นในเรียกว�า 
เพอรินิวเรียม (perineurium) ท่ีมีการเรียงตัวกันของเซลล'แบบบางๆ ส�วนท่ีเรียกว�า เพอรินิวเรียม 
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เซปตัม (perineurium septum) ยื่นเข�าไปในเส�นประสาทและแบ�งเส�นประสาทออกเปDนมัด         
ใยประสาทหลายมัด และในแต�ละเส�นใยประสาทก็จะถูกหุ�มด�วยเยื่อเอนโดนิวเรียม (Endoneurium) 
ในแต�ละเส�นประสาทจะมีเส�นเลือดเล็กๆมาเลี้ยงเปDนจํานวนมาก การส�งสัญญาณประสาทเพ่ือให�
กล�ามเนื้อทํางานจะเริ่มจาก ระบบประสาทส�วนกลางส�งสัญญาณไฟฟCาท่ีเรียกว�า แอกชั่นโพเทนเชียล 
(action potential) ผ�านเอกซอนของเซลล'ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล'ประสาทหนึ่ง แล�วผ�านรอยต�อ
กล�ามเนื้อร�วมประสาท (neuromuscular junction) ไปยังกล�ามเนื้อและทําให�กล�ามเนื้อทํางานในท่ีสุด 
ความเสียหายของเส�นประสาทมีได�หลายสาเหตุ เช�น การบาดเจ็บทางกายภาพ มีการทับกดเบียดตัว
เส�นประสาท มีการอักเสบติดเชื้อ หรือเกิดจากการเสียหายของหลอดเลือดท่ีมาเลี้ยง แต�เม่ือมีการ
เสียหายมากๆ ก็จะเริ่มมีอาการ อ�อนแรง (weakness) หรือเปDนอัมพาต (paralysis) นอกจากนี้อาจ
พบว�ามีการบาดเจ็บของเส�นประสาทเรื้อรัง อาจจะพบการหดลีบ (atrophy) ตัวของกล�ามเนื้อท่ี
เส�นประสาทนั้นไปเลี้ยงได� (สมทัด พัลลภดิษฐ'สกุล, 2554) 

  โรคเก่ียวเนื่องจากการทํางาน (work-related disease) องค'การอนามัยโลก (WHO) 
ได�ให�คํานะยามไว�ว�า เปDนโรคท่ีเกิดจากป$จจัยคุกคามหลายป$จจัย ได�แก� ป$จจัยคุกคามทางกายภาพ 
ทางชีวภาพ ทางเคมี ทางการยศาสตร' และป$จจัยด�านจิตสังคม อันเปDนสาเหตุให�เกิดการสูญเสีย เช�น 
ผลผลิตน�อยลง เกิดการลางาน หยุดงาน และอ่ืนๆอีกมากมาย โรคระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเปDน
โรคหนึ่งท่ีพบได�บ�อยเพราะงานส�วนใหญ�มักจะต�องใช�กล�ามเนื้อในการทํางานเกือบทุกชนิด โรคระบบ
โครงร�างและกล�ามเนื้อท่ีเกิดจากการทํางาน (work-related musculoskeletal disease) อาจเรียก
อีกชื่อหนึ่งว�า “repetitive strain injury: RSIs”หรือ “cumulative trauma disorder: CTD” 
(WHO, 2009) 

  อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders: 
MSDs) หมายถึงการบาดเจ็บและความผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ (tendon) 
เอ็นกระดูก (Ligament) และเส�นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยล�า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา 
หรือ มีอาการติดของข�อต�อต�างๆ (National Institute for Occupational Safety and Health, 
[NIOSH], 1997). ผลของการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ เนื่องจากการสัมผัสป$จจัยด�าน
การยศาสตร' (ท�าทางในการทํางานท่ีไม�เหมาะสม) มักมีอาการปวด บวม แดง มีอากาชา หรือ อาการ
ข�อต�อติดแข็ง ทําให�การเคลื่อนไหวของข�อต�อส�วนนั้นถูกจํากัดลง ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
ต�างๆ ก็ลดลง  

  อวัยวะท่ีมีการบาดเจ็บบ�อยมักพบในบริเวณรยางค'ส�วนบน (upper extremity) 
บริเวณข�อศอก แขนส�วนปลาย ข�อมือ มือ นิ้วมือ มักพบความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณมือ ข�อมือ หลัง 
กล�ามเนื้อแขน สะบัก กล�ามเนื้อขา เอ็นแขน ขา นิ้วมือ คอ บาด ไหล� ซ่ึงเกิดจากการทํางานซํ้าเปDน
เวลานาน อิริยาบถท�าทางการทํางานท่ีฝ�นธรรมชาติ แรงกดท่ีมากเกินไปบริเวณมือ ข�อมือ ข�อต�อส�วนต�างๆ 
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หลัง เอ้ือมสุดแขน ยกแขนสูงเหนือศีรษะ ก�มหลัง ออกแรงยก ผลักดันสิ่งของท่ีมีน้ําหนัก สาเหตุ 
อาการและการบาดเจ็บท่ีมีผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' (สุดธิดา กรุงไกรวงศ', 2556) ดังแสดง
ในตารางท่ี 3 สาเหตุ อาการและการบาดเจ็บท่ีมีผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' และภาพท่ี 3 
ลักษณะการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความเสี่ยงทางการยศาสตร' 
   ใน ค.ศ. 2003 หน�วยงานความปลอดภัยและสุขภาพคนทํางาน ของกระทรวง
แรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีเรียกว�า “Occupational Safety and Health Administration: 
OSHA” ได�เก็บข�อมูลการบาดเจ็บของกลุ�มระบบกระดูกโครงร�างและกล�ามเนื้อจากการทํางาน พบว�า 
ส�วนใหญ�เปDนการบาดเจ็บกล�ามเนื้อและเส�นเอ็น คิดเปDนร�อยละ 42.9 เปDนกลุ�มอาการกดทับเส�นประสาท
มีเดียนท่ีช�องกระดูกข�อมือ (carpal tunnel syndrome) คิดเปDนร�อยละ 1.7 การบาดเจ็บท่ีหลัง 
คิดเปDนร�อยละ 23.1 ข�อมือ คิดเปDนร�อยละ 5 โดยสาเหตุการบาดเจ็บพบว�า เกิดจากการทํางานท่ีต�อง
บิดเอ้ียวตัว คิดเปDนร�อยละ 25.8 การยกของหนัก ร�อยละ 14.1 การทํางานซํ้าๆ (repetitive movement) 
คิดเปDนร�อยละ 4.4 (William N. Rom SBM, 2007) ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 1 สาเหตุ อาการและการ
บาดเจ็บท่ีมีผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' และ ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 9 ลักษณะการบาดเจ็บท่ีเกิด
จากความเสี่ยงทางการยศาสตร' 
 

ตารางท่ี 1  สาเหตุ อาการและการบาดเจ็บท่ีมีผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'  

การบาดเจ็บ อาการ สาเหตุ 
Bursits : เบอร'ไซตสิ เกิดการ
อักเสบของ Bursa เบอร'ซา 
(ลักษณะคล�ายถุง) ระหว�างผิวหนัง
และ กระดูก หรือ กระดูกและเส�น
เอ็น สามารถเกิดได�ท่ีหัวเข�าเรียก 
Beat knee ท่ีข�อศอกเรียก Beat 
elbow และท่ีหัวไหล�เรยีก Frozen 
shoulder 

ปวด (pain) และบวมบรเิวณท่ี
ได�รับบาดเจบ็ 

การเกิดแรงกดตามข�อต�อ ข�อศอก 
เข�า หรือ จากการเคลื่อนไหวไหล�
ซ้ําๆ 

Carpal tunnel syndrome: CTS 
กล�าอาการคาร'ป$ลทันเนลซินโดม 
เกิดแรงกดเส�นประสาทท่ีผ�ามือ 
หรือข�อมือ 

รู�สึกชา ปวดและหมดความรู�สึก
บริเวณน้ิวหัวแม�มือ น้ิวมือ 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน บางครั้ง
เกิดปลอกเอ็นอักเสบ 
(Tenosynovitis)  

การทํางานท่ีต�องบิดข�อมือซ้ําๆ 
ความสั่นสะเทือน  

Cellulitis : เซลลูไลตสิ การอักเสบ
ของเน้ือเยื้อผิวหนังช้ันลึก เกิด        
การติดเช้ือของฝ�ามือ ตามด�วยแผล
ถลอกซ้ําๆ เรียก Beat hand 

ปวดและบวมบริเวณฝ�ามือ การใช�เครื่องมือ เช�น ค�อน พลั่ว    
การขัดถู 
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ตารางท่ี 1 สาเหตุ อาการและการบาดเจ็บท่ีมีผลจากป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' (ต�อ)  
การบาดเจ็บ อาการ สาเหตุ 

Epicondyle : อีพิคอนได'เกิดการ
อักเสบท่ีบริเวณกระดูกและเส�นเอ็น
ท่ีมาเช่ือมต�อกันท่ีข�อศอก Tennis 
elbow เทนนิสเอลโบว' 

ปวดและบวมบริเวณท่ีได�รับ
บาดเจ็บบริเวณท่ีกระดูกและเอ็น
เช่ือมต�อกันแล�วเกิดการอักเสบ 

การทํางานซ้ําซากจําเจ มักเปDนงาน
ท่ีต�องใช�กําลังมาก  

Ganglion : แกงเกลียน เกิด Cyst 
ซีสท' ท่ีข�อต�อหรือปลอกเอ็น ปกติ
มักเกิดท่ีบรเิวณหลังมือ หรือ ข�อมอื 

เกิดถุง Cyst แข็ง เล็กและบวม
กลม มักเกิดบริเวณหลังมือ ข�อมือ 

การเคลื่อนไหวซ้ําๆ 

Osteo-arthritis : OA ออสที
โออัลเทียรสิ เกิดอาการเสื่อมของ
ข�อต�อ เกิดแผลท่ีข�อต�อกระดูก 

อาการแข็ง ปวดท่ีกระดูกสันหลัง 
คอ ข�อต�อ 

การทํางานท่ีต�องออกแรงบริเวณ
กระดูกสันหลัง ข�อต�อ มากเกินกําลัง 
เปDนระยะเวลานาน 

Tendonitis ���������	 เกิดการ
อักเสบข้ึนในท่ีบริเวณกล�ามเน้ือ
และเส�นเอ็นท่ีมาเช่ือมต�อกัน 

ปวด บวม มีความไวอย�างผิดปกติ
ต�อการกดหรือสัมผสั แดงท่ีบริเวณ
มือ ข�อมือ ปลายแขน ยากลําบาก
ในการใช�มือ 

การเคลื่อนไหวซ้ําๆ 

Tenosynovitis ทีโนเซียโทไวทีส 
เกิดการอักเสบของเส�นเอ็นและ
หรือปลอกเอ็น 

ปวด มีความไวอย�างผิดปกติต�อการ
กดหรือสมัผสั ปวดและเจ็บปวด
อย�างมาก มีความยากลําบากใน
การใช�มือ 

การเคลื่อนไหวซ้ําๆ ไม�ต�องออกแรง
มากนัก มีการเพ่ิมแรงในทันที        
มีการเปลี่ยนวิธีการออกแรงใหม� 

Tension neck or shoulder : 
เทนชันเนค โชเดอร' เกิดการอักเสบ
ของกล�ามเน้ือและเส�นเอ็นท่ีคอ 

เกิดการอักเสบท่ีเอ็น และ
กล�ามเน้ือบริเวณคอและไหล� ทําให�
ปวด 

การพยายามรักษาอิริยาบถท�าทาง
การทํางานให�อยู�ในท�าเดิม 

Trigger finger : ทริกเกอร'ฟnงเกอร' 
เกิดการอักเสบของเส�นเอ็น และ
หรือปลอกเอ็นของน้ิวมือ โรค     
น้ิวล็อค 

ไม�สามารถเคลื่อนไหวน้ิวมือได�
คล�อง อาจมีหรือไม�มีอาการปวด 

การเคลื่อนไหวท่ีซ้ําๆ ใช�เครื่องมือมี
ด�านจับยาวเกินไป จับแน�นไป หรอื
ใช�งานบ�อยมาก 
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ภาพท่ี 9 ลักษณะการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความเสี่ยงทางการยศาสตร' 

เบอร'ซา 

คาร'ป$ลทันเนลซินโดม 

Carpal tunnel syndrome: CTS  

ก�����	����	�� 
 

 

Bursits เบอร'ไซติส ก����ก�	�����ก���������� 

Epicondyle: อีพิคอนได' 
 ��ก�	�������ก����ก ����!� 

Ganglion: แกงเกลียน 

ก�อนเนื้อที่ข�อต�อกระดูกเอ็น 

Osteoarthritis: OA ออสที
โออัลเทียริส 

เกิดการเส่ือมของข�อต�อ 

Tendonitis เทนโดไนตีส 

อักเสบกล�ามเน้ือและเอ็น 

Tenosynovitis ทีโนเซียโทไวทีส 
การอักเสบของเส�นเอ็นและปลอก

เอ็น 

Tension neck / shoulder: 
เทนชันเนค / โชเดอร' การอกัเสบของ
กล�ามเน้ือและเส�นเอ็นท่ีคอ �"��#� 

Trigger finger: ทริกเกอร'ฟnงเกอร' 
การอักเสบของเส�นเอ็น และปลอก
เอ็นของน้ิวมือ โรคน้ิวล็อค 
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  การผิดปกติจากโครงร�างและกล�ามเนื้อมีกลุ�มอาการท่ีพบบ�อยในผู�ปฏิบัติงานหรือ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ได�แก� 1) อาการปวด (pain) ส�วนต�างๆของร�างกาย เช�น นิ้วมือ มือส�วนหน�า
และหลัง (Low Back Pain)  2) ภาวะเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นอักเสบ (Tendinitis/Tenosynovitis)       
3) กลุ�มอาการคาร'ปอลทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome) (First Hand Medical, 2005) ดังนี้ 
(1) อาการปวด (Pain) เปDนการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อท่ีพบบ�อยในผู�ใช�แรงงาน เช�น 
ผู�ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู�ปฏิบัติงานในอาชีพอ่ืน หรือผู�ต�องทํางานแบบซํ้าซากเช�น งาน
สํานักงาน การผลิตหรือประกอบชิ้นงาน โดยจะมีอาการปวดท่ีส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายโดยเฉพาะ
รยางค'บน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนอย�างรุนแรง ในระยะเวลาสั้นๆ หรือ เกิดอาการเคล็ด ตึง แสบ ร�อนร�วมกับ 
อาการอ�อนแรงของมือและแขน อาจมีอาการชา บวมของกล�ามเนื้อและเส�นเอ็น กดหรือสัมผัสโดน
กล�ามเนื้อจะเจ็บ ในระยะแรกจะมีอาการเจ็บเล็กน�อย ถึงปานกลาง และจะปรากฏอาการรุนแรงข้ึน 
แม�ขณะพักหรือทํากิจกรรมอ่ืน ยกแขนไม�ข้ึน หรือมีการเจ็บตึง การปวดหลังส�วนล�าง (Low back pain) 
เปDนการปวดกล�ามเนื้อหลังและเส�นเอ็นท่ีเก่ียวข�องกับการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
การยกของหนัก การก�มๆเงยๆ การบิด เอ้ียวตัวบ�อยๆ การนั่ง หรือยืน เปDนเวลานานๆ ส�วนใหญ�มักมี
อาการปวดตื้อๆ (dull aching pain) บริเวณบั้นเอว สะโพกหรือก�น ป$จจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิดอาการ
ได�แก� การยกของหนัก ลาก บิดเอี้ยวตัวบ�อย ทํางานท�าซํ้า ร�วมกับป$จจัยด�านพันธุกรรม ลักษณะ
รูปร�าง ความผิดปกติด�านจิตใจและอารมณ' (วิษณุ กัมทรทิพย', 2548) (2) ภาวะเอ็นและปลอกหุ�ม
เอ็นอักเสบ (Tendinitis/Tenosynovitis) คือภาวะท่ีเส�นใยของเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นเกิดการฉีกขาด
หรือระคายเคือง ปลอกหุ�มเอ็นหรือเส�นเอ็นเปDนตัวเชื่อมต�อระหว�างกล�ามเนื้อและกระดูกและอยู�ใกล�
กับจุดหมุนของข�อต�อซ่ึงต�องมีการเคลื่อนไหว การเกิดแรงกดหรือแรงดันในขณะเคลื่อนไหวทําให�เส�นใย
ของเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นขยายตัวเพ่ิมข้ึน รวมถึงการกระทําซํ้าซากหรือการใช�งานของร�างกายอย�าง
ไม�เหมาะสม อาจเกิดการฉีกขาดของเส�นเอ็นได� การฉีกขาดนําไปสู�ภาวะอักเสบของเอ็น มีอาการบวม
กดเจ็บ เม่ือระยะเวลานานข้ึนปลอกหุ�มเอ็นอาจแคบลง (Steno sing tenosynovitis) ขาดเลือดไป
เลี้ยงอย�างเพียงพอ และเกิดเปDนพังพืดตามมา ลักษณะอาการของเอ็นอักเสบ โดยท่ัวไป คือ อาการ
ปวดเม่ือเคลื่อนไหว และอาการจะดีข้ึนเม่ือพัก บริเวณปวดจะแสบร�อนเม่ือสัมผัส หากปล�อยไว�อาจมี
การสูญเสียการทําหน�าที่ของอวัยวะส�วนนั้นได� (3) กลุ�มอาการคาร'ปอลทันเนล (Carpal Tunnel 
Syndrome) เปDนกลุ�มอาการท่ีเกิดจากการกดทับเส�นประสาทมีเดียน (median nerve) ท่ีบริเวณ
ช�องว�างของคาร'ปอล (Carpal Tunnel) บริเวณข�อมือด�านฝ�ามือของข�อมือ ภายในช�องนี้มีเอ็นของ
กล�ามเนื้อ 9 เส�น รวมท้ังเส�นประสาทมีเดียน อาการท่ีพบบ�อยคืออาการชาบริเวณนิ้วหัวแม�มือ นิ้วชี้ 
และนิ้วกลาง อาจมีการร�าวไปถึงแขน มีอาการหลังจากการใช�มือเปDนเวลานาน มักเปDนเวลากลางคืน
ขณะนอนหลับ หรือตื่นขึ้นตอนดึก อาจทุเลาลงได�หากสะบัดมือ ผู�มีอาการรุนแรงจะมีอาการของ
กล�ามเนื้ออ�อนแรงร�วมด�วย  (First Hand Medical, 2005)  
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  สรุปความหมายของอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ หมายถึงการ
บาดเจ็บและความผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ (tendon) เอ็นกระดูก 
(Ligament) และเส�นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยล�า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา หรือ มี
อาการติดของข�อต�อ 
 3.2 ป<จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 

  ป$จจัยอ่ืนท่ีมีผลทําให�เกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Hammer, 
and Price, 2001) ได�แก�  1) อายุ (age) โดยท่ัวไปเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน ระบบการทํางานหรืออวัยวะส�วนต�างๆ
ของร�างกายจะมีการเสื่อมสภาพ ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อต�างๆลดน�อยลงโอกาสท่ีร�างกายได�รับ
อันตรายหรือบาดเจ็บรุนแรงย�อมเพ่ิมมากข้ึนตามไปด�วย ร�างกายเพ่ิมเสื่อมสภาพลงอย�างชัดเจนส�วน
ใหญ�อยู�ในช�วง อายุ 31-45 ป� เปDนต�นไป  2) เพศ (gender) ความแตกต�างในด�านเพศมีความเก่ียวข�อง
กับลักษณะทางด�านกายภาพของร�างกายและประเภทงาน โดยปกติ เพศหญิงจะทํางานเบากว�าเพศชาย
และเปDนงานท่ีใช�มือจากการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว�า ผู�ประกอบอาชีพนวดท่ีเปDนหญิง มี
อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการใช�อวัยวะส�วนหนึ่งส�วนใดมากเกินไป (overuse syndrome) มากกว�า
เพศชาย ร�อยละ 78  พบว�าคนงานเพศหญิงมีอัตราการปวดกล�ามเนื้อสูงกว�าเพศชายเท�ากับ 3 ต�อ 1 
และพบว�า ผู�หญิงท่ีมีอายุมากกว�า 45 ป� มีโอกาสเกิดอาการปวดทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ
สูงข้ึน (Green, and Goggins, 2006) พบว�าเพศหญิงมีความกระต้ือรื้อร�นมากว�าเพศชายในการมา
พบแพทย'เพ่ือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส�งผลให�มีการบันทึกการรักษาโครงร�างและ
กล�ามเนื้อมากกว�าเพศชาย (NIOSH, 1997) 3) ลักษณะทางกาย (anthropometry) ได�แก� น้ําหนัก 
ส�วนสูง ดัชนีมวลกาย( Body mass Index [BMI]) และความอ�วนมีผลต�ออาการผิดปกติ ทางระบบ
โครงร�างและกล�ามเนื้อ จากการศึกษาพบว�าการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อจะ
สูงข้ึนตามน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณไขมันท่ีมากจะชัดขวางการทํางานงานของเอ็น กระดูก
และเพ่ิมแรงกดต�อเส�นประสาทมีเดียน (median nerve) ทําให�มีโอกาสเกิดกลุ�มอาการคาร'ปอล
ทันเนลมากกว�าคนผอม (Green and Goggins, 2006; NIOSH, 1997)   4) โรคและความเจ็บป�วย 
พบว�าโรคบางอย�างเปDนสาเหตุทําให�ผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ เช�น โรคข�ออักเสบรูมมาตอยด' โรคเกาต' โรคภูมิคุ�มกันตนเองบกพร�อง (NIOSH, 1997)   
5) การออกกําลังกาย จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบว�า นักกายภาพบําบัดท่ีมีความแข็งแรง
ของร�างกายมากกว�า จะมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อน�อยกว�านักกายภาพบําบัดท่ี
มีความแข็งแรงของร�างกายน�อยกว�า ท้ังนี้ความแข็งแรงของร�างกายส�งผลให�กล�ามเนื้อมัดต�างๆมีความ
ยืดหยุ�นสูงและแข็งแรงตามไปด�วย การเปลี่ยนแปลงภายในร�างกายหรือภาวะเสื่อมของร�างกายก็
จะเกิดข้ึนช�าลง ดังนั้นอากาผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อในกลุ�มท่ีออกกําลังกายจึงพบได�
น�อยกว�า (Snodgrass et al., 2003) 6) ประสบการณ'การทํางาน การศึกษาในประเทศอังกฤษ พบว�า 
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ผู�ท่ีมีระยะเวลาทํางานเท�ากับ 3ป� จะมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเพ่ิมข้ึน 1.5 เท�า 
เม่ือเทียบกับผู�ท่ีมีระยะเวลาทํางาน 4 ป� เนื่องจากประสบการณ'มากข้ึนจะสามารถทราบหรือตระหนัก
รู�ถึงภาวะหรือระดับของความล�าและอาการผิดปกติชองร�างกายท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานได� และยัง
สามารถดัดแปลงเทคนิคการนวดต�างๆมาใช�เพ่ือช�วยลดภาวะตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนกับร�างกายได�มากกว�า
ผู�มีประสบการณ'ทํางานน�อย ความผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อมักพบมากในช�วงอายุงาน 
ภายใน 5 ป�แรกของการทํางาน (Glover et al., 2005) 7) จํานวนชั่วโมงการทํางานต�อสัปดาห' จาก
การศึกษาชั่วโมงการทํางานต�อสัปดาห'ของนักกายภาพบําบัดประเทศออสเตรเลียท่ีปฏิบัติงาน ต�อสัปดาห'
จะมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเพ่ิมข้ึนเม่ือชั่วโมงการทํางานเพ่ิมข้ึน (Snodgrass, 
et al., 2003)  

  จะเห็นได�ว�านอกจากการสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานแล�ว
ป$จจัยอ่ืนๆ ยังมีความสัมพันธ'กับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ จึงต�องใช�ความ
ระมัดระวัง เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องน�าเชื่อถือและสามารถนํามาใช�เปDนแนวทางในการลดการ
สัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร'ในการทํางานได�อย�างเหมาะสม 

  สรุป ป$จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
หมายถึงการบาดเจ็บและความผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ (tendon) เอ็น
กระดูก (Ligament) และเส�นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยล�า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา หรือ 
มีอาการติดของข�อต�อ การผิดปกติจากโครงร�างและกล�ามเนื้อ กลุ�มอาการท่ีพบบ�อยในผู�ปฏิบัติงาน
หรือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ได�แก� อาการปวด (pain) ส�วนต�างๆของร�างกาย นิ้วมือ มือส�วนหน�า
และหลัง (Low Back Pain) ภาวะเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นอักเสบ (Tendinitis/Tenosynovitis) กลุ�ม
อาการคาร'ปอลทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome) 
 3.3 การประเมินอาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 

  การประเมินกลุ�มอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ สามารถประเมิน
ได�โดยรายงานด�วยตนเอง เช�น การใช�แบบสอบถามมาตฐานนอร'ดิค (Standardized Nordic 
Questionnaire [SNQ],) พัฒนาข้ึนในประเทศแถบยุโรปเหนือใช�สําหรับประเมินอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อของร�างกายในระหว�าง 7 วัน และ 12 เดือนก�อนการศึกษาเพ่ือประเมิน
อาการท้ังในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังตามลําดับ (Cromie et al, 2000) ในประเทศไทยได�นํา
แบบสอบถามนี้มาใช�กับโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ�าสําเร็จรูป จังหวัดเชียงใหม� แพทย'ผู�เชียว
ชาญหรือการใช�เครื่องมือตรวจวินิจฉัย เปDนวิธีการท่ีสามารถระบุผู�ท่ีมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�าง
และกล�ามเนื้อได� เช�นอาการปวดหลัง การตรวจไฟฟCาวินิจฉัย (electro diagnosis) ความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาของระบบประสาท แต�ก็ต�องใช�เวลาและเสียค�าใช�จ�ายมากไม�เหมาะต�อการวิจัยในผู�ปฏิบัติงาน
จํานวนมาก (ประณีต ปn�นเกล�า, 2551) 



47 
 

  สรุปการประเมินอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ หมายถึง การใช�
แบบมาตรฐานเข�ามาประเมินความผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

  สรุปอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ หมายถึงการบาดเจ็บและความ
ผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ (tendon) เอ็นกระดูก (Ligament) และ
เส�นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยล�า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา หรือ มีอาการติดของข�อต�อ 
กลุ�มอาการท่ีพบบ�อยในผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ได�แก� อาการปวด (pain) ส�วนต�างๆ
ของร�างกาย นิ้วมือ มือส�วนหน�าและหลัง (Low Back Pain) ภาวะเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นอักเสบ 
(Tendinitis/Tenosynovitis) กลุ�มอาการคาร'ปอลทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome) 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ 

 การศึกษาการสร�างสมดุลสุขภาพ เกิดข้ึนจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพ 
จากผู�ท่ีประสบป$ญหาด�านสุขภาพ (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) ต�องการรูปแบบ แนวทางในการแก�ไข 
หรือในการปCองกัน เพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป�วย และ ในเชิงการปCองกันด�านสุขภาพ (Myers 
et al., 2000) แบบองค'รวม (holistic) (วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ', 2558)  

 4.1 ความหมายของสมดุลสุขภาพ 
  สมดุลสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย'ท่ีสมบูรณ'ท้ังทางกาย ทางจิต ทางป$ญญา 

และทางสังคม เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ (integration) เปDนองค'รวม (holistic) (พ.ร.บ.สุขภาพ
แห�งชาติ, 2550) ท้ังในเชิงแก�ไข และเชิงปCองกัน ด�านกายานามัย จิตตานมัย ชีวิตานามัย (โฆสิต แพงสร�อย, 
2551) ท่ีสามารถประเมินความมากเกินไปหรือน�อยเกินไปได�ด�วยตัวผู�ปฏิบัติเองสําหรับการพ่ึงพา
ตนเองด�านสุขภาพ (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553) สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย'ท่ีสมบูรณ'ท้ัง
ทางกาย ทางจิต ทางป$ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปDนองค'รวมอย�างสมดุล (พรบ.สุขภาพ
แห�งชาติ, 2550) องค'ประกอบของร�างกาย Body composition ท่ีดี หมายถึงสัดส�วนปริมาณไขมัน
ในร�างกายกับมวลร�างกายท่ีปราศจากไขมัน วัดเปDนเปอร'เซ็นไขมัน โดยใช�ดัชนี มวลกาย Body Mass 
Index และเปอร'เซ็นไขมัน Percent fat พบข�อมูลพ้ืนฐานของผู�มีสุขภาพแข็งแรงมีค�าเฉลี่ยของดัชนี
มวลกายอยู�ในระดับปกติตามเกณฑ'มาตรฐาน ซ่ึงสอดคล�องกับอายุท่ีอยู�ในช�วงวัยรุ�นตอนปลายและ
ผู�ใหญ�ตอนต�น ยังไม�ถึงวัยเสื่อมของร�างกาย ผู�มีความเสี่ยงต�อการเกิดป$ญหาสุขภาพจากการท่ีมีดัชนี
มวลกายและรอบเอวเกินเกณฑ'มาตรฐาน มีเปอร'เซ็นไขมันเกินมาตรฐาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต
คนทํางาน 6 องค'ประกอบหลัก คือ 1) ครอบครัว 2) สภาพแวดล�อมและการพักอาศัย 3) คุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรม 4) สังคม 5) ชีวิตการทํางาน 6) สุขภาพ สําหรับสุขภาพนั้น ประกอบด�วย
ตัวชี้วัดความสมบูรณ' 7 ตัว ได�แก� 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) รับประทานอาหารม้ือหลัก          
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4) ออกกําลังกายและพักผ�อนหย�อนใจ 5) ไม�สูบบุหรี่ 6) ไม�ดื่มแอลกอฮอล'และเครื่องด่ืมชูกําลัง  
7) ไม�มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับสมดุลสุขภาพ 
  แนวคิดและทฤษฏี Health promotion model เปDนการแบ�งส�วนการรับรู�เก่ียวกับ

การประยุกต'ตามบุคคล สถานการณ' การมีปฏิสัมพันธ' ทําให�เกิดเปDนพฤติกรรมสร�างเสริมสุขภาพ โดย
กล�าวถึงตัวแปรสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อสุขภาพ คือ กิจกรรมท่ีนําไปสู�ความมุ�งม่ันตามแนวความคิดหลัก
ดังนี้ 1)  บุคคลควรมีมุมมองว�าสุขภาพคือ สิ่งที่มีคุณค�าที่ควรแสวงหา (Importance of health) 
2)  บุคคลสามารถรับรู�และเชื่อว�า สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพได� (Perceived control of health) 
3) รับรู�ความสามารถของตนด�วยความเชื่อว�าพฤติกรรมสามารถเกิดได�ตามท่ีบุคคลกําหนด (Perceived 
self – efficacy) 4) การรับรู�สภาวะสุขภาพ แยกความรู�สึกดี รู�สึกป�วยจากพฤติกรรมสุขภาพ 
(Perceived health status) 5) การรับรู�ประโยชน'ของพฤติกรรม (Perceived benefits of 
behaviors) และมีความโน�มเอียงที่จะทําอย�างต�อเนื่องเมื่อรู�ว�ามีประโยชน'ต�อสุขภาพ 6) การรับรู�
อุปสรรคของพฤติกรรม หากการปฏิบัติยากลําบากจะทําให�ความต้ังใจลดลง (Perceived barriers to 
health promoting behaviors) (Albert bandura, 1996) 

  แนวคิดและทฤษฏีสุขภาพ Health Belief Model: HBM ท่ีสําคัญต�องานสุขศึกษา
และการส�งเสริมสุขภาพ เพ่ือลดป$จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน การจัดการกับโรค
และการเจ็บป�วย ให�พอเพียงต�อบุคคล ครอบครัว องค'การ ชุมชน มักมีรากฐานจากพฤติกรรมด�าน
สุขภาพ ท่ีเก่ียวข�องกับทางวางแผนปฏิบัติงาน การทํากิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ ต�องทําความเข�าใจ
กับเหตุผลท่ีทําไมกลุ�มเปCาหมายถึงปฏิบัติตามหรือไม�ปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรด�านความ
ปลอดภัยและสาธารณะสุขเรื่องการดูแลสุขภาพ ผู�ปฏิบัติต�องรู�อะไรบ�างในการดําเนินงาน ข้ันตอนของ
กิจกรรมปCองกัน ควบคุม กํากับ ประเมินผล (National cancer institute, 2003) 

  แนวคิดและทฤษฏีความเข�าใจธรรมชาติของพฤติกรรมสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลง
ของป$จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต�อสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง มี 2 ส�วนใหญ�คือ 
ส�วนท่ี1 มีแนวคิดพ้ืนฐานการประยุกต'ทฤษฎีสู�การปฏิบัติ 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีท่ีใช�อธิบายป$ญหา
หรือป$จจัย  Theory of Problem หรือสถานการณ'ท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรม เช�น การขาดความรู� เจตคติ
ไม�เหมาะสม ขาดความสามารถในตนเอง รวมถึง ขาดแรงสนับสนุนจากสังคม หรือขาดทรัพยากร 
2) ทฤษฎีใช�ปรับเปลี่ยน Change Theory นําไปสู�การปฏิบัติ Theory action ส�วนท่ี 2 แนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร'ท่ีสําคัญท่ีนํามาใช�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มี 3 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎี
ระดับบุคคล Individual/Intrapersonal health behavior models theories 2) ทฤษฎีระหว�าง
บุคคล Interpersonal health behavior theory 3) ทฤษฎีระดับชุมชน สังคม Community 
models theory แบบแผนความเชื่อด�านสุขภาพพัฒนามาจากพฤติกรรมการศึกษาป$ญหาสุขภาพ 
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เม่ือบุคคลเกิดความกลัว ภาวะคุกคามท่ีจะถึงตัว บุคคลจะปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือปCองกันโรคและ
จัดการกับป$ญหาโดยคํานึงถึงประโยชน'ท่ีตนจะได�รับมี 4 องค'ประกอบ 1) การรับรู�โอกาสเสี่ยงต�อการ
เกิดโรค Perceived susceptibility เปDนความเชื่อว�าตนมีโอกาสเกิดโรคได� 2) การรับรู�ความรุนแรง
ของโรค Perceived severity เปDนความคิดประเมินความรุนแรงของโรคท่ีมีต�อตนในด�านการเจ็บป�วย 
พิการ เสียชีวิต ทําให�รับรู�ภาวะคุกคาม มีความโน�มเอียงท่ีจะหลีกเลี่ยง 3) การรับรู�ประโยชน'ท่ีจะได�รับ 
คําแนะนําในสิ่งท่ีเปDนประโยชน' เพ่ือจะลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงลง 4) รับรู�อุปสรรค ค�าใช�จ�าย 
เปรียบเทียบข�อดีข�อเสียของการกระทําเพ่ือชักนําสู�การปฏิบัติ Cause to action ข�อจํากัดของ HBM 
คือ อาจมีความเชื่อท่ีนอกเหนือองค'ประกอบท้ัง 4 ท่ีกล�าวมา และยังมีงานวิจัยไม�พอเพียงเพ่ือชี้ให�เห็นว�า 
ความเชื่อต�องเกิดก�อนจึงจะทําให�นําไปสู�การเปลี่ยนพฤติกรรมด�านสุขภาพ  (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 
2553) 

  แนวคิดและทฤษฎี Stages of change model or Trans theoretical model: 
TTM ท่ีมองว�าบุคคลจะมีความสนใจด�านสุขภาพ ขึ้นอยู�กับความพร�อมและการถูกจูงใจ จะทําให�
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด�านสุขภาพ พฤติกรรมใหม�ๆ จะเกิดจากการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 
ถ�าขาดแรงจูงใจ ขาดการสนับสนุนและกําลังใจ จะทําให�บุคคลเลิกกลางคัน TTM แบ�งออกเปDน 5 
ระดับคือ 1) ข้ันไม�สนใจสุขภาพ Precontemplation เปDนข้ันท่ีบุคคลไม�คิดเปลี่ยนพฤติกรรมคิดว�า
ตนเองสามารถควบคุมได� 2) ข้ันลังเล Contemplation หรือ Learning เปDนขั้นที่บุคคลเริ่มรับรู�
ป$ญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับตน แต�ก็ยังเชื่อว�าพฤติกรรมท่ีตนทํายังมีประโยชน'อยู� 3) ข้ันตัดสินใจ 
Preparation โดยเริ่มวางแผนมาพบแพทย' หรือซื้อหนังสือมาอ�าน เรียนรู�วิธีการออกกําลังกาย  
4) ข้ันกระทําต�อเนื่อง Maintenance เกิดการปฏิบัติต�อเนื่องจนกลายเปDนวิถีชีวิต ต�องวิเคราะห'ว�า
บุคคลอยู�ในข้ันใดเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล�องเพ่ือขยับสู�ข้ันตอนถัดไป(Naidoo and Wills,  
2000)  

  แนวคิดและทฤษฎีวัตสัน Watson เปDนการดูแลมนุษย'แบบองค'รวมชี้ให�เห็นความสําคัญ
ของจิตวิญญาณในชีวิตมนุษย' เน�นความรู�สึกอารมณ' 10 ข้ันตอน คือ 1) การยอมรับความเปDนมนุษย'
และคุณค�าของบุคคล 2) สร�างความเชื่อ ศรัทธา ความหวังในการดูแลสุขภาพ 3) เปnดเผยความรู�สึก
ของตนเอง  4) สร�างสัมพันธภาพในการช�วยเหลือ 5) ยอมรับความรู�สึกท้ังด�านบวกและลบ 6) ใช�วิธี
แก�ป$ญหาอย�างสร�างสรรค' 7) สร�างการเรียนการสอนระหว�างบุคคลในด�านบวก 8) ประคับประคอง 
สนับสนุน การปCองกันและการแก�ไขสภาวะด�านร�างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ 9) สนองความ
ต�องการของบุคคล 10) เสริมสร�างพลังจิตวิญญาณ ความอดทนต�อแรงกดดันภายนอกและสร�างความ
เข�มแข็ง 
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  สรุปความหมายของสมดุลสุขภาพ คือ ภาวะของมนุษย'ท่ีสมบูรณ'ด�านกายานามัย 
จิตตานมัย ชีวิตานามัยท้ังทางกาย ทางจิต ทางป$ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ 
(integration) เปDนองค'รวม (holistic) ท้ังในเชิงแก�ไข และเชิงปCองกัน ประยุกต'ตามบุคคล สถานการณ' 
เน�นความสําคัญของจิตวิญญาณ เน�นความรู�สึกอารมณ' มุ�งทําให�บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด�านสุขภาพอย�างต�อเนื่องเพ่ือลดป$จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน สําหรับการพ่ึงพา
ตนเอง 
 4.2 ลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพ  

  ลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพถือเปDนสิ่งสําคัญ ที่จะช�วยให�ประสบความสําเร็จ
เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ ต�องอาศัยแนวคิดในการให�ความรู�ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือหา
กระบวนทัศน'ใหม�ทางการแพทย'ท่ีสามารถส�งผลต�อการสร�างเสริมพฤติกรรมสุขภาพแบบองค'รวมข้ึน 
จึงจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และต�องเปDนวิถีสุขภาพท่ีสอดคล�อง
สมดุลกับวิถีชีวิตประชาชน ท่ีสร�างรากฐานชีวิตและ สร�างสุขภาวะแบบองค'รวม holistic care ได�
อย�างแท�จริง (วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ', 2558)  

  มีหลายองค'การพยายามหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร�างสุขภาพท่ีดีใน
องค'การ เช�น 1) การพัฒนา หลัก “สุข5มิติ” เรียกว�า “Map HR” ซ่ึงประกอบด�วย มิติท่ี1 สุขด�วย
การจัดการ (M: Management) มิติท่ี2 สุขด�วยบรรยากาศในท่ีทํางาน (A: Atmosphere)  มิติท่ี3 สุข
ด�วยกระบวนการสร�างสุข (P: Process) มิติท่ี4 สุขด�วยสุขภาพกายใจ (H: Health) มิติท่ี5 สุขด�วย
ผลลัพธ'องค'การ (R: Result) เพ่ือกําหนดกรอบในการทํางานและวางนโยบายด�านสุขภาพให�กับองค'การ 
2) การพัฒนาศักยภาพของผู�ทํางานในองค'การด�วยการ ควรวิเคราะห'จุดอ�อนและจุดแข็ง SWOT ของ
ป$จจัยต�างๆในองค'การและพัฒนากระบวนการเสริมสร�างสุขภาพในองค'การข้ึนบนพ้ืนฐานความ
ต�องการของพนักงาน จึงจะสามารถส�งผลทําให�เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติอย�างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ จนบรรลุตามเปCาหมายท่ีวางไว�ได� (Manion, 2003) 3) การสนับสนุนให�มีการออกกําลัง
กายแบบผ�อนคลายเพ่ือทําให�ร�างกายเกิดสมดุล เปDนการส�งเสริมสุขภาพด�านจิตใจ อารมณ' จิตวิญญาณ 
เปDนส�วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผู�ป�วยแบบองค'รวม (holistic) ก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการรักษา
และดูแลสุขภาพ 4) ให�ความรู� สร�างกิจกรรมควบคุมที่จําเปDน (activity control) ส�งเสริมในการ
ลดป$จจัยเสี่ยงในการเกิดโรค บาดเจ็บ หรือเจ็บป�วย มีรายงานการทํากิจกรรมในระดับท่ีเหมาะสม 
สามารถก�อให�เกิดประโยชน'ต�อสุขภาพโดยลดป$จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคร�ายแรงต�อพนักงานในองค'การ 
อาทิ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบตัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง โรคข�ออักเสบ โรคจากการ
ทํางาน ด�วยการสามารถสร�างให�เกิดความคล�องแคล�วในการทํากิจกรรมต�างๆในองค'การให�เกิดการ
เคลื่อนไหวออกแรงในการทํากิจกรรมแต�ละอย�างติดต�อกันอย�างน�อย 10 นาที ส�งผลต�อความแข็งแรง
ของกล�ามเนื้อ เปDนความจําเปDน สร�างให�เกิดความเชื่อม่ันในตนเองข้ึนมาได� (Whit et al., 2003) 5) 
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การให�ความรู�ด�านสุขภาพเก่ียวกับวิถีพุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพ มีความเชื่อมโยงระหว�าง
ธรรมชาติกับพฤติกรรมมนุษย' อาทิการคิด การกระทํา การดํารงชีวิต และวัฒนธรรม ด�วยการแยกธาตุ
เปDนแบบนามและรูป เน�นองค'รวม ไม�เน�นส�วนใดส�วนหนึ่ง มองว�าโรค คือ ความไม�สบายกายและใจ เปDน
ทุกข' เปDนป$ญหาท่ีต�องแก�ไขด�วยการทําให�จิตใจให�สงบอย�างมีสมาธิ ผ�อนคลาย สภาพจิตผ�อนคลาย
สงบวางเฉยจะส�งผลต�อกาย จิตท่ีเกิด “ป$สสัทธิ” สุขภาพกายจะดี สุขภาพจิตดีคือจิตไม�ถูกกิเลสอันมี
รากฐานมาจาก โลภ โกรธ หลง มุ�งเน�นการปฏิบัติให�กายและจิตอยู�ในสภาวะปกติสงบเกิดสมดุล  
เปDนการรักษาสุขภาพแบบองค'รวมที่มีความสมดุลระหว�างกายและจิต Holistic View หรือ 
Holism เปDนวิถีทางพ้ืนฐาน ได�แก� 1) กายานามัย คือ การปCองกันก�อนป�วย กินอยู�ให�พอดีเหาะสมกับ
ธาตุ ถูกกับโรค หลักมัชฌิมาปฏิปทา กินอาหารเปDนยา ออกกําลังกายแบบท�าฤๅษีดัดตนท่ีไม�ฝ�น
ร�างกาย ต�องพยายามรักษาสมดุลของธาตุไว� 2) จิตตานมัย คือ การฝ�กจิต ทําสมาธิ เพ่ือให�เกิดป$ญญา 
เม่ืออยู�ในสถานการณ'บีบบังคับ ทางกาย ใจ การพัฒนาจิตให�เข�มแข็ง มีพลัง จะส�งเสริมสุขภาพ
ไม�ตามใจกิเลสหรือตัณหา 3) ชีวิตานามัย คือ การดําเนินชีวิตชอบ สุจริต ไม�กังวลใจ ทางสายกลาง 
รักษาศีล เปDนการสร�างสมดุลของธาตุท้ัง 4 (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) แนวคิดเรื่องธาตุ สมดุลสุขภาพ
และความเจ็บป�วย ธรรมชาติมีพ้ืนฐานจากการเปลี่ยนแปลง ธาตุ 4 มีคุณสมบัติและบทบาทท่ีแตกต�าง
กัน การรักษาสมดุลแห�งธาตุ จะทําให�สุขภาพดี อันตรกิริยาของสรรพสิ่งในโลกมีคุณสมบัติต�างกัน เช�น 
แข็ง อ�อน ร�อน เย็น ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 2 (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) 

 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของธาตุ  

ธาตุ ความเปDนธรรมชาติ ลักษณะ 
ดิน สุขุม แข็ง 
น้ํา ไหล เหลว 
ลม เย็น เคลื่อนท่ี 
ไฟ ร�อน สว�าง 

 
  แนวคิดเรื่องตารางธาตุเพ่ือเปDนแนวทางในการรักษาและดูแลสมดุลสุขภาพใน
ศาสตร'ของแพทย'ทางเลือก เปDนพ้ืนฐานแนวคิดเพ่ือนําไปสู�การวิเคราะห'การเกิดโรคและการรักษาโดย
จึงหลักการตามธรรมชาติ  6) การดูแลด�านการแพทย' และ การแพทย'ทางเลือก Alternative health 
or Alternative medicine ความเจ็บป�วยมีความสลับซับซ�อนมากข้ึนทําให�มีข�อจํากัดของแพทย'แผน
ป$จจุบันซ่ึงส�วนใหญ�มีลักษณะเปDนการแพทย'แบบแยกส�วนและลดส�วน Atomistic and reductive 
medicine และมีแนวโน�มความต่ืนตัวด�านสุขภาพและกระแสคืนสู�ธรรมชาติมากข้ึน   แนวคิดท่ีเปDน
จุดเด�นของศาสตร'การแพทย'ทางเลือกส�วนใหญ� คือ การดูแลแบบองค'รวม Holistic care ท้ังด�าน
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ร�างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ เชื่อว�าความเจ็บป�วยเกิดจากหลายป$จจัยท่ีมีความเชื่อมโยงกัน 
ให�ความสําคัญกับการดํารงชีวิตท่ีเก้ือกูลสุขภาพ เน�นการส�งเสริมสุขภาพและปCองกันโรค (กลุ�มนโยบาย
สาธารณสุขด�านสังคมและวัฒนธรรม สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2543) การดูแลรักษา
สุขภาพแบบทางเลือก คือ รูปแบบต�างๆของการดูแลสร�างเสริมสุขภาพท่ีไม�ใช�การแพทย'แผนป$จจุบัน 
จําแนกตามกลุ�มหน�วยงานของ National Center of Complementary and alternative Medicine : 
NCCAM ของสหรัฐอเมริกา ป� ค.ศ. 2005 จําแนกเปDน 5 กลุ�ม (กรรณิการ' พุ�มทอง, 2558) ได�แก� 
1) Alternative Medical Systems การแพทย'ระบบอ่ืน เช�น การแพทย'แผนโบราณของจีน Traditional 
Chinese Medicine เช�นการฝ$งเข็ม  2) Mind Body Interventions คือ วิธีการบําบัดรักษาแบบใช�
กายและใจ เช�น การใช�สมาธิบําบัด โยคะ ชี่กง เปDนต�น 3) Biologically Based Therapies คือ
วิธีการบําบัดรักษาโดยใช�สารชีวภาพ สารเคมีต�างๆ เช�นสมุนไพร การใช�อาหารมาดูแลสุขภาพ เช�น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช�วิตามิน เปDนต�น  4) Manipulative and Body 
Based Methods คือ วิธีการบําบัดรักษาโดยการใช�หัตถการต�างๆ เช�น การนวด การดัด การจัด
กระดูก เปDนต�น 5) Energy Therapies คือ วิธีการบําบัดรักษาที่ใช�พลังงานธรรมชาติในการ
บําบัดรักษา ที่สามารถวัดได�และไม�สามารถวัดได� ในการบําบัดรักษา เช�น การสวดมนต'บําบัด 
พลังกายทิพย' โยเร เปDนต�น  7) การส�งเสริมสุขภาพ องค'การอนามัยโลกเสนอว�าองค'การท่ีดีต�องจัดให�
มีระบบการปCองและส�งเสริมสนับสนุนสุขภาพ ท้ังด�านร�างกายจิตใจ เพ่ือความผาสุกของพนักงาน ซ่ึง
ต�องอาศัยการพัฒนา 4 ด�าน คือ 1) สภาพแวดล�อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล�อมทางจิตสังคม 
3) สิ่งเอ้ืออํานวยสุขภาพอนามัยในท่ีทํางาน 4) ความร�วมมือกับชุมชนและจากเครื่องมือตรวจสุขภาพ
ในองค'การ Company health check  (Burton, 2010) โครงการขับเคลื่อนยุโรป Move Europe 
พบว�าแนวทางการสร�างสุขภาพในท่ีทํางานมีโครงสร�าง 4 มิติ คือ 1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม  
2) การจัดองค'การและโครงสร�าง 3) กลยุทธ'และการดําเนินงาน 4) การประเมินผลลัพธ'องค'การ 
(Muylaert et al., 2007) การส�งเสริมสุขภาพเปDนบทบาทท่ีสําคัญ ต�องการองค'ความรู�ในการนํามา
ออกแบบกิจกรรม หรือ วางแผนให�บุคคล ชุมชนได�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู�การ ส�งเสริมสุขภาพตนเอง 
ให�ความสําคัญกับคุณลักษณะของบุคคล และประสบการณ'ของบุคคล (Individual characteristics 
and experiences) การคิดรู�และอารมณ'ท่ีจําเพาะต�อพฤติกรรม (Behavioral specific cognitions 
and experiences) และพฤติกรรมท่ีได� (Behavioral outcome) การรู�ตัวแปรท่ีเปDนป$จจัยต�อการ
เกิดพฤติกรรม จะเปDนประโยชน'ต�อการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให�เกิดพฤติกรรม แสดงให�รู�ถึง
ลักษณะเฉพาะของป$จจัยท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Pender et al., 2002) 

  สรุปลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพ จะช�วยกําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือให�
ประสบความสําเร็จเก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพได� ต�องอาศัยแนวคิดในการให�ความรู�ท้ังในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพ่ือหากระบวนทัศน'ใหม�ทางการแพทย'ท่ีสามารถส�งผลต�อการสร�างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
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แบบองค'รวมข้ึน จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และต�องเปDนวิถีสุขภาพท่ี
สอดคล�องสมดุลกับวิถีชีวิตประชาชน ท่ีสร�างรากฐานชีวิตและ สร�างสุขภาวะแบบองค'รวม holistic 
care ได�อย�างแท�จริง 
 4.3 รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ 

  (Myers et al., 2000) ได�กล�าวถึงกงล�อแห�งการดูแลความสุขสบายในรูปแบบการ
รักษาองค'รวม (Holistic) โดยรวมเอาหลักการจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย' สังคมและจิตวิทยา 
มาเปDนพ้ืนฐานในการพัฒนาความเปDนอยู�ของบุคคลตลอดทุกช�วงชีวิต เน�นการพัฒนาแบบองค'รวมอัน
เปDนทิศทางใหม�ในการดูแลสุขภาพ ท้ังในเชิงการแก�ไขและเชิงการปCองกัน 

1. รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเชิงแก�ไข  
   สังคมหนึ่ง จะมีระบบการดูแลสุขภาพเกิดข้ึน ชี้ให�เห็นความแตกต�างของการดูแล

สุขภาพเปDนการ ผสมผสานลักษณะการดูแลสุขภาพ ในส�วนของสามัญชน (Popular sector) วิชาชีพ 
Professional sector และ แพทย'พื้นบ�าน Folk sector ประชาชนจะกลับไปกลับมาระหว�าง 
3 ระบบ Health care system ในการตัดสินใจเข�ารับการรักษา ท้ังในเชิงแนวคิด ความเจ็บป�วย และ 
ปฏิสัมพันธ'ต�อกันในการรักษา 

1. การดูแลสุขภาพแบบสามัญชน Popular sector of health care เปDนระบบ
การดูแลสุขภาพท่ีใหญ�ท่ีสุด มีวิธีคิดแบบชาวบ�านธรรมดาประกอบไปด�วย ชุดความคิด ความเชื่อ และ
พฤติกรรมหลายระดับ คือ ผู�ป�วย ครอบครัว เครือข�ายทางสังคม ญาติ เพ่ือบ�าน ชุมชน หรือผู�นํา
ชุมชน 

2. การดูแลสุขภาพแบบวิชาชีพ Professional sector of health care เปDนการ
ปฏิบัติทางการแพทย'ท่ีเปDนรูปแบบมีการจัดองค'การท่ีเปDนทางการ เช�น พยาบาล แพทย' ผดุงครรภ' 
นักการยภาพบําบัด ป$จจุบันแพทย'แผนไทยได�รับการรับรองจากรัฐบาลให�เปDนแพทย'วิชาชีพได� 

3. การดูแลสุขภาพแบบแพทย'พ้ืนบ�าน Folk sector of health care หมอ
พ้ืนบ�านเปDนคําท่ีสื่อความหมายระบบแพทย'ท่ีมิใช�แพทย'แบบวิทยาศาสตร' มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม
ท�องถ่ิน เช�น Tradition/ Folk/ Indigenous/ Local/ Ethno medicine ไม�มีสถาบันหรือสถาน
บริหารท่ีเปDนทางการ Part time มีการพัฒนาความรู�คล�ายแพทย'วิชาชีพ 
   รูปแบบการรักษาแบบแพทย'แผนป$จจุบัน  

   การรักษา ผู�มีอาการปวดหลัง เพ่ือลดอาการปวดและเกร็งกล�ามเนื้อมีวิธีการรักษา
หลายลักษณะ  1) การรักษาตามลักษณะอาการ คือ อาการปวดเฉียบพลัน ให�จัดท�าทางท่ีสบาย
รับประทานยาบรรเทาอาการปวดคลายกล�ามเนื้อหรือใช�ผ�าพยุงหลัง (corset) การให�ความรู� ติดตาม
ผลในช�วง 4-6 สัปดาห'เพ่ือหลีกเลี่ยงอาการเรื้อรัง ออกกําลังกายด�วยการยืดกล�ามเนื้อหน�าท�องจะช�วย
ให�อาการดีข้ึนภายใน 2 สัปดาห' เม่ืออาการดีข้ึนให� ว�ายน้ํา เดิน ถีบจักรยาน วิ่งเหยาะ หลีกเลี่ยงการ
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ก�มหรือบิดตัวสาเหตุท่ีเพ่ิมอาการปวดคือความเครียด  อาการเรื้อรัง คือการออกกําลังกาย ใช�ผ�ารัด
บริเวณเอวเพ่ือลดการเคลื่อนไหว ลดน้ําหนัก ลดการทํางานของกล�ามเนื้อและกระดูกเอว หลีกเลี่ยง
การใช�ท�าทางไม�ถูกต�อง ขจัดความเครียดทางจิตใจและอารมณ' 2) การรักษาแบบอนุรักษ'และการรักษา
แบบผ�าตัด 2.1) การนอนพัก (rest) ไม�ควรเกิน 2 วัน เพราะจะทําให�ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อ
ลดลง หลีกเลี่ยงท�าทาท่ีทําให�ปวดมากข้ึน (Cole, 2001)  2.2) การรักษาโดยยา (medication) ช�วย
ควบคุมอาการได�เม่ือมีการหกเกร็งของกล�ามเนื้อหรือวิตกกังวล ใช� 3 ประเภท คือ ยาแก�ปวด 
(analgesics) พาราเซตามอล ใช�ระงับอาการอักเสบ ยาคลายกล�ามเนื้อ (Muscle Relaxant) ยาต�าน
อาการซึมเศร�า (antidepressants) ช�วยลดอาการวิตกกังวล 2.3) การใช�กายภาพบําบัด (physical 
therapy) เพ่ิมความยืดหยุ�นของกล�ามเนื้อ เพ่ิมช�วงของการเคลื่อนไหว แก�ไขท�าทางท่ีผิดปกติ รักษา
ด�วยความเย็นลดการอักเสบ ลดอาการปวดเกร็งกล�ามเนื้อ รักษาด�วยความร�อน กระตุ�นปลายประสาท
ด�วยไฟฟCาผิวหนัง (TENS: Transcutaneous electrical nerve stimulation) การนวด (massage) 
ช�วยให�กล�ามเนื้อคลายตัว ลดอาการบวมแต�หากเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะไม�ใช�การนวด 
เนื่องจากทําให�บวมซํ้ามากข้ึน การฉีดยาสเตียรอยด'เข�าช�องไขสันหลัง (lumbar epidural steroid 
injection)  2.4) การใช�เครื่องพยุงหลัง (lumbar support) รัดรอบท�องและสะเอว เม่ือมีอาการปวด
จากการเคลื่อนไหว  2.5) การบริหารร�างกาย มีความสําคัญมาก เนื่องจากผู�ป�วยมีกล�ามเนื้อไม�แข็งแรง 
มีการหดเกร็งของกล�ามเนื้อ ท�าบริหารร�างกายต�องเปDนท�ายืดกล�ามเนื้อ และสะโพกให�ยืดหยุ�น 
(Flexibility) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให�กล�ามเนื้อหลังและเอว ทนทานของกล�ามเนื้อหน�าท�องและ
กล�ามเนื้อหลังช�วยรับน้ําหนักตัว บริหารปอดหัวใจ เช�น การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ว�ายน้ํา เดิน 
โยคะ 2.6) การสอนแนะนําหลักสูตรดูแลสุขภาพ อิริบถท่ีควรหลีกเลี่ยงหรือควรปฏิบัติ ลดความเสี่ยง 
เช�น ความอ�วน บุหรี่ แอลกอฮอลล' เล�นกีฬาบิดตัว เครียด สภาพท่ีทํางานไม�เหมาะสม (จิราภรณ' 
ธรรมสโรช, 2548)  
  รูปแบบการรักษาแบบแพทย'ทางเลือก (Alternative Medical Systems) 

  การแพทย$แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) ถือเปDนหนึ่งในแพทย'
ทางเลือกท่ีสําคัญ และเปDนท่ีนิยมมากข้ึนเนื่องจาก ป$จจุบันแพทย'แผนตะวันตก Western Medicine 
ท่ีถือเปDนแพทย'แผนหลักยังไม�สามารถแก�ไขป$ญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บป�วยของประชาชนได�
ท้ังหมด การแพทย'แผนจีนมี 2 หลักการ คือ  

1. หลักการมองสุขภาพแบบองค'รวม Concept of Holistic ถือว�าสุขภาพของคนมี
ความสัมพันธ'เปDนส�วนหนึ่งของธรรมชาติ the human being interrelated with nature พลังชี่ Qi 
เปDนจุดกําเนิดของพลังท้ังมวล สามารถแบ�งเปDน ชี่ หยิน Qi Yin และ ชี่ หยาง Qi Yang เปDนการสร�าง
สมดุล balance ของพลังงานธาตุในร�างกายและจักรวาล จึงได�แบ�งสุขภาพของคนเปDน 4 แบบ ได�แก� 
(1) กลุ�ม หยางแข็งแรง มีบุคลิกคล�องแคล�ว ว�องไว ตื้นเต�นง�าย ชีพจรเร็ว ใบหน�าและลิ้นมีสีแดง 
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(2) กลุ�ม หยินแข็งแรง มีบุคลิกภาพเงียบ เรียบร�อย ข้ีหนาว อ�อนเพลียง�าย (3) กลุ�ม หยางอ�อนแอ มี
บุคลิกภาพเก็บกด อ�อนแอ หน�าซีดเขียวคล�ายขาดเลือด (4) กลุ�ม หยินอ�อนแอ มีบุคลิกภาพหงุดหงิด 
โมโหง�าย รูปร�างผอมบาง อารมณ'ปรวนแปร และได�แบ�งธาตุในร�างกายออกเปDน 5 ธาตุ ได�แก� ไม� ไฟ 
ดิน ทองหรือโลหะ และน้ํา เรียกว�า “ป$ญจธาตุ” 

2. หลักพิจารณาความแตกต�างในลักษณะเฉพาะของโรคและการบําบัดรักษา 
Syndrome differentiation and treatment เนื่องจากโรคมีความแตกต�างจึงต�องรวบรวมข�อมูล
เพ่ือการวินิจฉัยอย�างรอบด�าน ประกอบด�วย การดูหรือสังเกต การฟ$ง การดมกลิ่น การซักถาม การจับ
ชีพจร palpation ซ่ึงโรคท่ีเหมือนกันอาจมีวิธีการรักษาท่ีแตกต�างกันได�  วิธีการบําบัดรักษาท่ีเหมือนกัน
อาจนํามารักษาโรคท่ีแตกต�างกันได�  (Hu Zen., 2011)  การแพทย'แผนจีน มีหลักในการดูแลสุขภาพ 
2 หลักคือ (1) หลักการรักษา เน�นการหาสาเหตุท่ีแท�จริงของการเจ็บป�วย (2) หลักการปCองกัน เน�น
การดูแลสุขภาพและจิตท่ีแข็งแรงและสมดุลกัน หลีกเลี่ยงความไม�สมดุล เน�นความสมํ่าเสมอ แนวคิด
พ้ืนฐานคือการสร�างสมดุลของพลังชี่และพลัง หยิน หยาง ในร�างกาย ทางสายกลาง ลดละกิเลสหรือ
ความปรารถนาเพ่ือนําไปสู�การมีสุขภาพดี  

  การรักษาท่ีได�รับความนิยมเช�น การฝ$งเข็ม (acupuncture) ยาสมุนไพรจีน การกด
จุดแบบจีน เปDนต�น 

  ประโยชน'ของการรักษา ดูแลสุขภาพแบบแพทย'ทางเลือก การฝ$�งเข็มร�วมกับการรม
ยา เพ่ือปรับสมดุลไปท่ีไต ตับ ม�าม การกระตุ�นกระบวนการเผาผลาญในร�างกายให�กลับมาทํางานปกติ 
การกระตุ�นการเกิดความสมดุลของ หยิน -หยาง มีผลทําให�ร�างกายแข็งแรง และมีภูมิต�านทานท่ีดี 
เม่ือร�างกายแข็งแรง ผู�ป�วยจึงรู�สึกว�ามีกําลังมากข้ึน สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�ดีข้ึน ทําให�การ
รักษามีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใช�ร�วมกับการแพทย'แผนป$จจุบัน (Liao et al., 2007) 

  การรักษาระบบไหลเวียนของเลือดแบบเกาหลี (Seoul Buhang Cupping) เปDน
ศิลปะทางการแพทย'แสดงภูมิป$ญญาทางสุขภาพ ด�วยการใช�เครื่องมือ cupping บริเวณผิวหนัง เพ่ือ
คลายความตึงเครียดกล�ามเนื้อและเส�นประสาท สามารถช�วยปรับเลือดเสียท่ีสะสมกรดแลคติค ใน
ร�างกายและกระตุ�นให�มีการสร�างเม็ดเลือดใหม�มาทดแทนจะช�วยรักษาสมดุลในร�างกายและระบบ
ประสาท รอยจากการ cupping จะหายภายใน 4-9 วัน เปDนการสร�างปฏิกิริยาการไหลเวียนเลือดและ
ระบบประสาทบริเวณผิวหนัง กระดูกสันหลัง ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 10 แสดงตําแหน�งจุดสูญรวม
เส�นประสาทท่ีเชื่อมโยงกับอวัยวะในร�างกาย 
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ภาพท่ี 10  แสดงตําแหน�งจุดสูญรวมเส�นประสาทท่ีเชื่อมโยงกับอวัยวะในร�างกาย 
 

  การรักษา ด�วยการ cupping แบบเกาหลี สามารถกระทําได� 2 แบบคือ 1) การ cupping 
เพ่ือดูตําแหน�งความผิดปกติบริเวณผิวหนังท่ีสามารถแสดงให�เห็นอาการช้ําภายในชั้นกล�ามเนื้อ หรือ
บริเวณแนวเส�นประสาทกระดูกสันหลังท่ีเปDนศูนย'รวมเส�นประสาทส�งไปควบคุมอวัยวะต�างๆในร�าง
การซ่ึงผู�ป�วยหลังจากทําการ cupping แล�วระบบในร�างกายจะกําจัดออกทางป$สสาวะ  2) การเจาะ
ปล�อยเลือดเสียบบริเวณรอบ cupping ออกเพ่ือให� มีการสร�างเซลล'เม็ดเลือดใหม�มาทดแทน เปDนการ
ปรับสมดุลภายในร�างกายให�เลือกกลับมามีภาวะสมดุลตามธรรมชาติ และยังช�วยคล�ายความตึงเค�น
บริเวณกล�ามเนื้อและเส�นประสาทในบริเวณท่ีเจาะได�อีกด�วย (ภาคผนวก) 
  การแพทย$แผนไทย 

  การแพทย'แผนไทย (Traditional Thai Medicine) หรือ แพทย'แผนโบราณ อาศัย
แนวทางของพระพุทธศาสนาเปDนหลัก ถูกแบ�งออกเปDน 4 สาขา 1) เวชกรรม 2) เภสัชกรรม 3) นวด
ไทย 4) ผดุงครรภ' การแพทย'ไทยประยุกต' โดยใช�ความรู�ทางวิทยาศาสตร'ช�วยให�เข�าใจรูปร�างและการ
ทํางานของร�างกาย สาเหตุของโรค เพ่ือช�วยในการวินิจฉัยโรค 

  วิธีการบําบัดรักษาโดยการใช�หัตถการ(Manipulative and Body Based Methods) 
  การนวดไทยมีวิธีการนวดหลายวิธี โดยการใช�นิ้วมือและส�วนอื่นๆของร�างกาย 

วิธีการนวดไทย (ประณีต ปn�นเกล�า, 2551) มีดังต�อไปนี้  

สมอง 

ปอด 

หัวใจ 
ความดันโลหิต 

หลอดเลือด 

ระบบทางเดินอาหารลําไส� 

ไต 

ตับ 

กระเพาะป$สสาวะ 
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1. การกด (compress) การใช�นิ้วหัวแม�มือเพียงนิ้วเดียวหรือซ�อนกันสองนิ้ว ใช�ส�น
มือ ศอก เข�า แข�ง กดลงไปบนส�วนต�างๆของร�างกาย ได�แก� บริเวณกล�ามเนื้อของแขน ขา หลัง หรือ
ลําตัว ใช�น้ําหนักตัวของผู�นวดในการออกแรง ต�องฝ�กฝนการกดร�วมกับจังหวะในการลงน้ําหนัก ช�วย
คลายกล�ามเนื้อ กระตุ�นระบบการไหลเวียนเลือด ต�องระวังการระบมของกล�ามเนื้อ  

2. การกลึง (circular Motion) การใช�นิ้วหัวแม�มือ นิ้วมือ ฝ�ามือ หรือส�นมือ ในการ
กดพร�อมกับเคลื่อนอวัยวะส�วนท่ีใช�กดเปDนวงกลมไปรอบๆ บริเวณกล�ามเนื้อท่ีคลึง ใช�กับกล�ามเนื้อมัด
ใหญ� เช�น สะโพก บ�า หรือบริเวณข�อต�อนิ้วมือ นิ้วเท�าและเข�า ช�วยให�กล�ามเนื้อผ�อนคลาย 

3. การบีบ (squeeze) การใช�มือข�างใดข�างหนึ่งหรือทั้งสองข�างจับกล�ามเนื้อ
ของผู�รับการนวดให�เต็มฝ�ามือและออกแรงบีบ อาจบีด�วยมือข�างเดียวหรือพร�อมกันท้ังสองมือ ใช�กับ
กล�ามเนื้อบริเวณแขน ขา เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดและลดอาการเกร็ง 

4. การดึง (stretch) การใช�มือหรือนิ้วมือจับและออกแรงดึงเพ่ือท่ีจะยืดเส�นเอ็นของ
กล�ามเนื้อ หรือพังผืดของข�อต�อท่ีหดสั้นเข�าไป ออก เพ่ือให�ส�วนนั้นทําหน�าท่ีได�ตามปกติ เช�น การดึง
ข�อนิ้วและนิ้วเท�าเปDนต�น 

5. การบิด (twist) การใช�มือจับกล�ามเนื้อให�เต็มฝ�ามือแล�วออกแรงบิดหมุนไปตาม
แนวขวาง เพ่ือให�กล�ามเนื้อหรือเส�นเอ็นยืดออก มักใช�กับกล�ามเนื้อมัดใหญ� เช�น แขน ขา หลัง 

6. การคัด (bend) การใช�มือจับและออกแรง กระทําให�ข�อต�อท่ีติดขัดมีการเคลื่อนไหว
ได�ตามปกติ มักใช�กับข�อต�อท่ีติดแข็งหรือมีอาการขัด เช�น ข�อเท�า 

7. การตีหรือการทุบ สับ (hit and chop) การออกแรงกระตุ�นกล�ามเนื้อ เปDนจังหวะ 
โดยใช�กําป$�นหลวมๆ ใช�สันมือ หรือฝ�ามือ เคาะ สับลงไปตรงบริเวณท่ีต�องการ มักใช�กับบริเวณหลัง 
คอ บ�า เพ่ือช�วยบรรเทาอาการปวดหรือช�วยในการขับเสมหะเวลาไอ 

8. การเหยียบ (step on) การท่ีผู�นวดข้ึนไปเหยียบ หรือเดิน อยู�บนร�างกายของผู�รับ
การนวด โดยใช�น้ําหนักตัวของผู�นวดกดลงบนกล�ามเนื้อ เพ่ือให�เกิดการผ�อนคลาย มักใช�กับกล�ามเนื้อ
มัดใหญ� เช�น แขน ขา หลัง 

  หลักพ้ืนฐานการนวดไทย ต�องผ�านการเรียนรู�ทางทฤษฎี เทคนิค และ การฝ�กปฏิบัติ 
(ประณีต ปn�นเกล�า, 2551) ดังต�อไปนี้  

1. ท�าทางการนวดและการวางมือ เท�า อวัยวะท่ีใช�นวด ท�าทางการนวดต�องถูกต�อง
และเหมาะสม ตรงตามจุดท่ีต�องการนวด แล�วผู�นวดจะไม�เกิดอาการเม่ือยล�า สามารถทําการนวดได�
อย�างมีประสิทธิภาพ เรียกว�า สัดส�วน องศา ทิศทาง “แขนตึง หน�าตรง องศาได�” หลักสอนนี้ ปCองกัน
การบาดเจ็บของผู�นวดด�านการยศาสตร'ได�ด�วย  

2. แรงท่ีใช�นวด หมายถึง การลงน้ําหนักกด ต�องผ�านการฝ�กฝน ทักษะของการกด 
และการลงน้ําหนัก ใช�น้ําหนักตัวของผู�นวด 3 ระดับ คือ 1) เบา ออกแรงกดประมาณร�อยละ 50        
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2) ปานกลาง ออกแรงกดประมาณร�อยละ 70 3) มาก ออกแรงกดประมาณร�อยละ90 ของน้ําหนักท่ี
สามารถกดลงได� 

3. จังหวะ หมายถึง การหน�วง เน�น และนิ่ง หน�วง คือ การลงน้ําหนักเบาเพ่ือกระตุ�น
กล�ามเนื้อของผู�นวดก�อน ไม�ให�เกิดอาการเกร็งรับการนวด เน�น คือการลงน้ําหนักเพ่ิมข้ึนบนตําแหน�งท่ี
กด นิ่ง คือการลงน้ําหนักมากและกดนิ่งไว�นานประมาณ 30-45 วินาที การกดนานเท�าไหร�อยู�ท่ีผู�รับ
การนวด และอาการเจ็บป�วย การกดในระยะสั้นเกินไปจะทําให�การนวดนั้นไม�ได�ผล หากกดนาน
เกินไปอาจทําให�มือผู�นวดและตําแหน�งท่ีถูกนวดระบมได� อย�างไรก็ตาม การใช�แรงกดนวดสําหรับการ
นวดไทย จัดเปDนศิลปะท่ีผู�นวดสามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม ความพอเหมาะพอดีข้ึนอยู�
กับประสบการณ' ความชํานาญของผู�นวดแต�ละคน ใช�การสอบถามความรู�สึกของผู�ถูกนวดร�วมด�วย  

4. จํานวนครั้งของการนวด หรือ การนวดซํ้า การนวดไทย นิยมนวดข้ึนลง ไปกลับ
ตามแนวร�างกาย ประมาณ 3-5 รอบ และนวดให�เสมอท้ังด�านซ�ายและขวาของร�างกาย หลักการนวด
แต�ละส�วนร�างกาย กระทําประมาณ 2-3 ครั้ง  

  ประเภทของการนวดไทย แบ�งตามลักษณะการนวดออกเปDน 2 ประเภท คือ 1) การนวด
แบบราชสํานัก หมายถึงการบําบัดรักษา แก�อาการ ปวดกล�ามเนื้อ ปวดศีรษะ โรคกระดูก ระบบ
ไหลเวียนเลือด ถวายกษัตริย'หรือเจ�านายชั้นสูงเน�นจรรยามารยาท 2) การนวดแบบท่ัวไป หรือเชลยศักด์ิ 
หมายถึงการนวดเพ่ือบําบัดรักษา และส�งเสริมสุขภาพท่ีมีการสืบทอดฝ�กฝนแบบแผนการนวดตาม
วัฒนธรรมท�องถ่ิน ได�รับความนิยมอย�างแพร�หลายในสังคมไทย (มูลนิธิหมอชีวก โกมารภัจจ', 2548) 

  ประโยชน'ของการนวด และการใช�สมุนไพร อย�างถูกต�อง แบบแพทย'ทางเลือกจะ
สามารถช�วยดูแลรักษาสุขภาพผู�ป�วยได� (Castro Sanchez, et al., 2011) วิธีการบําบัดรักษาโดยใช�
สารชีวภาพ(Biologically Based Therapies) 
  การแพทย$พ้ืนบ�าน 

  ในช�วงป� ค.ศ. 2000 – 2010 กลุ�มประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนาได�ให�ความสนใจ
เพ่ิมข้ึนในการแพทย'พ้ืนบ�านและการแพทย'ทางเลือก Tradition Medicine/Complementary and 
Alternative Medicine: TCAM ได�บรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสาธารณสุขแห�งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 
2550-2555 และฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได�กล�าวถึงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจากภูมิ
ป$ญญาไทย การจัดการความรู�ด�านการแพทย'แผนไทย แพทย'ทางเลือกให�มีมาตรฐาน การสร�างทางเลือก
สุขภาพท่ีหลากหลาย ผสมผสานภูมิป$ญญาไทยและสากล การขับเคลื่อนบูรณาการ การแพทย'แผนไทย 
การแพทย'ทางเลือกกับการแพทย'แผนป$จจุบัน ให�เปDนการแพทย'สายหลักในระบบสุขภาพแห�งชาติของ
ประเทศไทย พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนจากการรักษามาสู�เตรียมพร�อมที่เปDนการปCองกันก�อนจะเจ็บป�วย 
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร', 2559) 
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  วิธีการบําบัดรักษาแบบใช�กายใจและวิธีการบําบัดรักษาท่ีใช�พลังงานธรรมชาติใน
การบําบัดรักษา (Mind Body Interventions and Energy Therapies 

  สมาธิบําบัดและการผ�อนคลายจิตใจ 
  การปรับความคิด การปรับจากลบไปสู�บวกเปDนที่นิยมกันมาก เพราะคนสามารถ

มองเห็นความเปลี่ยนแปลงได�ง�าย องค'การก็สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความคิด ท่ีเปลี่ยนไปได�ง�ายเช�นกัน แต�หากจะให�ดีข้ึนอีกคือ ฝ�กท่ีจะผ�อนความคิดบวกและลบให�มาอยู�
ตรงกลางคือ ไม�ยึดติดกับฝ$�งบวกหรือลบ จะทําให�มีความสุขได�มากกว�าอยู�ฝ$�งไหน การปรับความคิดก็
จะส�งผลต�อการปรับทัศนคติไปด�วย (วรภัทร' ภู�เจริญ, 2553) เปCาหมายของการทําสมาธิบําบัด ก็คือคําว�า 
“ความเปDนกลาง” ใกล�เคียงกับ “ความยุติธรรม” โสเครติสเชื่อว�ามนุษย'ทุกคนชอบค�นหาความเปDน
แม�แบบของแนวทางต�างๆ ท่ีใช�เปDนแนวทางในการตัดสินท่ีกําหนดหน�าท่ี ความดีความชั่วหากแปล
ตามความหมาย ความยุติธรรมหรือความเปDนกลางก็คือ ธรรมหรือความจริงอันนําไปสู�การยุติป$ญหา 
อริสโตเต้ิลกล�าวว�า มนุษย'ทุกคน ต�องเลือกเองว�าจะทําอะไร ซ่ึงดีสําหรับตนเองและในขณะเดียวกัน ก็
ดีสําหรับผู�อ่ืน โดยการใช�หลักคุณธรรมมากกว�าใช�ความพอใจชองตนเอง และสิ่งนี้คือ ต�องเรียนรู�ท่ีจะ
ควบคุมตนเอง ข�มใจ รู�จักพอ ความกล�าหาญในการเลือกตัดสินใจด�วยเหตุผล ถึงแม�จะตระหนักถึง
อันตรายท่ีอยู�ข�างหน�า ความเชื่อม่ันว�าสิ่งท่ีกระทํานั้นถูกต�อง ความเปDนกลางจึง มีลักษณะท่ีเปรี่ยมไป
ด�วยความยุติธรรม บนศีลธรรมจรรยาไม�เบียดเบียนตนเองหรือผู�อ่ืน ชอบด�วยเหตุและผล เต็มไปด�วย
ความรู�สึกผิดชอบและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึน อยู�กับป$จจุบันและความเปDนจริง ยอมรับ เข�าใจกับสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึน (นิธิกร ศาตากร, 2554) ความสัมพันธ'ระหว�างร�างกายและจิตคือสิ่งท่ีเปDนรูปและนาม มี
คุณสมบัติเปDนธาตุ มีขนาดเล็กที่ไม�สามารถมองเห็นด�วยตาเปล�า สามารถแยกแยะออกได�เข�าถึงได� 
ร�างกายของเราประกอบด�วยธาตุที่เปDนกระดูก ผม ขน หนัง ท่ีมารวมตัวกันจากอนุภาคเล็กๆ 
เรียกว�า “อัฎฐะกลาปะ” หมายถึงหน�วยเล็กจนไม�สามารถแบ�งออกได�อีก การรวมตัวของธาตุ
เปDนสสารและพลังงาน ในสิ่งมีชีวิตเรียกว�า เซลล' (cell) ประกอบด�วยนิวเคลียส เยื้อหุ�มเซลล' 
สิ่งท่ีเปDนรูปขันธ' สิ่งที่เปDนนามธรรม คือนามขันธ' ประกอบด�วย วิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร  
(โกเอ็นก�า, 2550) มนุษย'เรียนรู�ถึง การแยกแยะและการเชื่อมโยงของธาตุท่ีเรียกว�า กายและจิตมา
นานแล�ว ด�วยอิทธิพลท่ีจิตมีต�อกาย สัมพันธ'กันตามหลักกายภาพ ด�วยระบบประสาทและการทํางาน
ของสมอง กับระบบรับความรู�สึก มีอวัยวะรับความรู�สึกและกระแสประสาทท่ีเชื่อมต�อการทํางานไปยัง
สมอง (Brian) ทําให�เกิดคลื่นสมอง เปDนสัญญาไฟฟCาท่ีสามารถวัดสัญญาได� (Electro encephalograph: 
EEG) ความถ่ีประมาณ 8-12 Hz เปDนสัญญาท่ีวัดได�ในขณะท่ีมนุษย'มีจิตใจท่ีคลาย เรียกว�า คลื่นอัลฟา 
(Alpha) ถ�าในขณะท่ีวิตกกังวลคลื่นสมองจะมากว�า 12Hz เรียกว�า เบต�า (Beta) คลื่นสมองประมาณ 
4-8 Hz เปDนขณะหลับ (อนุพันธุ' ภารศิลป�,2549) คลื่นสมองกับการเรียนรู�และการผ�อนคลายท่ีเหมาะสม
อยู�ในระดับ อัลฟาทําให�มนุษย'สามารถเกิดสมาธิ และมีความคิดสร�างสรรค' จินตนาการได� การทํา
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สมาธิบําบัดและการสวดมนต'ก็มีเปCาหมายให�คลื่นสมองได�รับการผ�อนคลายจากความวิตกกังวล 
ฟุCงซ�าน หรือซึมเซา ซ่ึงจะส�งผลต�อการปรับความสมดุลของระบบภายในร�างกายได� สารเคมีในสมอง 
หรือสารสื่อกระแสประสาท (Brain chemical) เปDนสารท่ีเซลล'ประสาทสร�างข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีส�ง
กระแสประสาท จากเซลล'หนึ่งไปยังอีกเซลล'หนึ่งเม่ือถูกกระตุ�น ชนิดของสารเคในสมองท่ีหลั่งออกมา 
มีท่ีทําหน�าท่ีควบคุมพฤติกรรมการแสดงอารมณ'ทําให�สมองต่ืนตัวมีความสุข อะซิติลโคลีน  (Acetylcholine) 
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร�างกาย เอนโดฟnน (Endorphin) ทําให�เกิดความสุข อารมณ'ดี สมอง
เจริญเติบโตต�อการเรียนรู� ยับยังความวิตกกังวล และทําให�ระบบการย�อยสารอาหารทําได�ดี จิตใจของ
มนุษย' ซิกม่ัน ฟรอยด' (Sigmund freud) ได�กล�าวว�า สามารถแบ�งได�เปDน 3 ระดับ 1) จิตสํานึก (The 
conscious) เปDนส�วนท่ีใช�ในการนึกคิดในแต�ละขณะ 2) จิตก�อนสํานึก (The preconscious) การนึกถึง
เหตุการณ'ท่ีผ�านมา 3) จิตไร�สํานึก (The unconscious) เปDนจิตในส�วนท่ีลึกท่ีสุด ใช�ขณะฝ$นหรือ
แสดงอาการต�างๆ ท่ีไม�ได�ใช�จิตสํานึกท่ีการนึกคิดใดๆ 

  ในทางอภิธรรม ได�จําแนกจิต คือ ธรรมชาติฝ�ายรู�และอารมณ'คือธรรมชาติฝ�ายถูกรู� 
ขยายความว�า จิตมีลักษณะเกิดดับรวดเร็ว และจิตท่ีดับไปนั้นเปDนป$จจัยให�จิตใหม�เกิดข้ึนเกิดดับสืบต�อ
กันไปไม�ขาดสาย ตามหลักแห�งความเปDนเหตุเปDนผลในธรรมชาติ เปรียบดังแสงไฟฟCานีออน ท่ีเกิดดับ
ต�อเนื่องไปแต�รวดเร็วเหมือนไม�ได�ดับ จิตในเชิงอภิธรรมจึงมีลักษณะแปรเปลี่ยนและไร�ความเปDนตัวตน 
เม่ือจิตไปรับรู�อารมณ'แต�ละครั้งแล�วก็ดับไปเรียกว�า จิตดวงหนึ่ง และจิตแต�ละดวงก็แตกต�างกันไปตาม
การรับรู�อารมณ' องค'ประกอบของจิตท่ีแตกต�างกันนี้ เรียกว�า เจตสิก มีอยู� 52 ชนิด แยกออกเปDน จิตดี 
จิตชั่ว หรือ จิตที่เปDนกลาง ในการเกิดดับรับรู�อารมณ'แต�ละครั้งทางอภิธรรมเรียกว�า ขณะจิตหนึ่ง  
ในขณะท่ีทําสมาธิหรือสวดมนต' จิตท่ีไปรับอารมณ'สงบ เบาสบาย เรียกว�า จิตตป$สสัทธิ คือความสงบ
แห�งจิต ถ�าเกิดข้ึนกับกาย เรียกว�า กายป$สสัทธิ อยู�ในกลุ�มของจิตฝ�ายดี หรือกุศลจิต (ระวี ภาวิไล, 
2548) การทําสมาธิ และการทําจิตให�สงบ จะทําให�เข�าถึงซ่ึงป$ญญาได� หมายถึง ความรู�ท่ัวถึงเหตุและผล 
รู�คุณโทษ รู�สิ่งท่ีควรทําและควรละเว�น สามารถแก�ป$ญหาต�างๆ ให�สําเร็จลุล�วงไปได�โดยไม�ติดขัด 
ป$ญญาแบ�งเปDน 2 ข้ัน คือ ป$ญญาท่ีเข�าถึงความจริงของธรรมชาติและป$ญญาท่ีนําความจริงมาใช�แบ�ง
ออกเปDน 3 ประเภท คือ 1) สุตมยป$ญญา หมายถึง ความรู�ท่ีได�รับจากการฟ$งหรืออ�าน ทําให�เกิดการ
ยอมรับในความจริงเกิดความเชื่อและศรัทธา 2) จินตมยป$ญญา หมายถึง การใช�ความคิดพิจารณา ให�
เกิดความเข�าใจในระดับเหตุผล 3) ภาวนามยป$ญญา หมายถึง ทําให�มีข้ึนเปDนข้ึน จากประสบการณ'
ด�วยตนเอง ประสบการณ'กับความจริงภายในตัวเองเปDนป$ญญาในระดับท่ีลึกท่ีสุด เกิดท่ีจิตไร�สํานึก 
ประโยชน'ของป$ญญาคือ ทําให�เกิดความระมัดระวัง 3 ประการ ได�แก� กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ในชีวิตประจําวันหากจิตสามารถสร�างป$ญญาเพ่ือสํารวจความเปDนจริงท่ีกายประพฤติอยู� 
จิตใจเปDนอยู�ตามธรรมชาติแล�วย�อมสามารถแก�ไขป$ญหาต�างๆได� (โกเอ็นก�า, 2550)  
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  การสร�างสมาธิ  การปฏิบัติให�เกิดป$ญญา ด�วยหลัก ไตรสิกขา หมายถึง ศีลหรือ
ศีลสิขา คือ การประพฤติท่ีดีงามตามระเบียบข�อบังคับกติกาสังคม ไม�ทําให�ผู�อ่ืนและตนเองเดือนร�อน
บุคคลท่ีมีศีลเปDนเบื้องต�นย�อมมีอาการเปDนปกติทางกาย พร�อมต�อการพัฒนาจิตไปสู�ข้ันต�อไป สมาธิ
หรือจิตสิกขา เปDนอาการข้ันต�อไปของจิตท่ีต�อเนื่องจากศีลสิกขา เม่ือกายอยู�ในอาการสงบ จิตก็สงบ 
พร�อมท่ีจะพิจารณาสืบค�นเหตุผล ของสรรพสิ่งว�า สิ่งท่ีอุบัติข้ึนเปDนเหตุให�เข�าไปยึดม่ันถือม่ันให�เกิด
ทุกข' ป$ญญาหรือป$ญญาสิกขา เปDนอาการท่ีต�อเนื่องศีลสิกขาและจิตสิกขา ท้ังนี้จิตท่ีมีความสํานึก
พร�อมอยู�หรือระลึกรู� เรียกว�า สติ ต�องเกิดข้ึนก�อนอ่ืน เพ่ือนําไปสู�ไตรสิกขาดังกล�าวมา ฐานท่ีต้ังท่ี
ถูกต�อง คือสติ หมายถึง การระลึกได�ท่ีต�องใช�คําว�า “ได�”ก็เพราะคนท่ัวไประลึกไม�ค�อยได� และต�อง
ทันเวลาและมากพอด�วย สติป$ฎฐาน จึงหมายถึง ฐานท่ีตั้งของการระลึกได�อย�างถูกต�อง จิตนั้นเร็วมาก 
ถ�าผิดจังหวะ ก็ระลึกไม�ทัน ไม�พอ จึงต�องใช�สัมปชัญญะ หรือสติสัมปชัญญะด�วย การนําสติไประลึกใน
ท่ีต้ังท้ัง 4 คือ 1) กายเรียกว�า กายานุป$สสนาสติป$ฎฐาน คือ รู�ตัวอยู�กาย 2) รู�สึกหรือเวทนา เรียกว�า 
เวทนานุป$สสนาสติป$ฎฐาน 3) จิตเรียกว�า จิตตานุป$สสนาสติป$ฎฐาน 4) สภาวธรรมหรือธรรมเรียกว�า 
ธัมมานุป$สสนาสติป$ฎฐาน การมีสติสัมปชัญญะ รู� กาย ความรู�สึกเวทนา จิต และธรรม อยู�เสมอเปDน
ประจํา ตามเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม จะทําให�เกิดการระลึกรู�เพ่ิมข้ึน 
กรรมฐานหรือฐานที่ตั ้งของจิตมี 40 วิธี คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อนุสติ 10 พรหมวิหาร 4           
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 จตุธาตุววัตถนา 1 อรูป 4 แต�จะกล�าวถึง อานาปนสติ ท่ีอยู�ในกลุ�ม อนุสติ 10 
เปDนการกําหนดลมหายใจเข�าออก ตั้งอยู�บนสติป$ฎฐาน 4 หมวด คือ 1) ลมหายใจ 2) เวทนาหรือ
ความรู�สึก 3) จิต 4) ธรรมหรือสภาวะท่ีเกิดข้ึน เม่ือสติมีฐานท่ีต้ังคือสติป$ฎฐานแล�วให�การรับรู�อารมณ'
แห�งสติป$ฎฐานเพียงสิ่งเดียวเปDนการต�อเนื่องหรือสติต้ังม่ัน เรียกว�า มีสมาธิ จึงดําเนินการวิป$สสนา 
หมายถึง การสัมผัสความรู�สึก เพ่ือสํารวจความจริงท้ังหมดของรูปและนามในทุกส�วนของร�างกาย ฝ�ก
ยอมรับในความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนรับรู�ทุกสิ่งท่ีประสบ (โกเอ็นก�า, 2550) มัชฌิมา แปลว�า ท�ามกลาง 
ปฏิปทาแปลว�า ทางแห�งการปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ข�อปฏิบัติที่อยู�บนทางสายกลาง       
ไม�หย�อนหรือตึงจนเกินไป พอดี จุดมุ�งหมายคือ อิสระจากทุกข' ไม�มีบวก ไม�มีลบ มีแต�ความเปDนกลาง 
เม่ือเข�าใจเหตุแห�งทุกข' ความทุกข'จะลด สุขจะเกิดข้ึนเอง การฝ�กไม�เอนเอียง ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
แก�จิตตกหรือติดลบในอวิชชาท่ีง�ายคือ ดึงจิตไปหาบวกก�อน แล�วผ�อนลงมาอยู�ท่ีความพอดีจะง�ายกว�า 
(วรภัทร' ภู�เจริญ, 2553) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 11   
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ภาพท่ี 11 เทคนิคการผ�อนความคิด จิต ทัศนคติ ของมนุษย'  
ท่ีมา: วรภัทร' ภู�เจริญ, เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม7 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ'อริยชน, 2553). 
 

  สรุป การสร�างสมดุลสุขภาพเชิงการแก�ไข คือการหาวิธีการการรักษาสมดุลสุขภาพ 
เม่ือบุคคลเกิดการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป�วยก็ต�องแสวงหาแนวทางในการแก�ไขอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
หากเรามีความรู�ในศาสตร'การรักษาหลายด�านก็จะทําให�เกิดช�องทางเลือกรูปแบบในการรักษาให�
เหมาะสมกับโรคหรืออาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน การผสมผสานการรักษาจะทําให�เกิดความได�เปรียบใน
การเข�าถึงสาเหตุของโรคและประหยัดเวลาในการรักษา การแพทย'ประยุกต'ในแนวใหม�มีแนวโน�ม
เชื่อมโยงบูรณาการรูปแบบการรักษาให�กว�างขวางมากข้ึนแบบองค'รวมจะก�อให�เกิดประโยชน'ต�อผู�ป�วย
และวงการแพทย'เปDนอย�างมาก 
  2. รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเชิงการป\องกัน 

   รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเชิงการปCองกัน เปDนวิธีการรักษาสมดุลสุขภาพท่ีมี
เปCาหมายไม�ต�องการให�เกิดการเจ็บป�วยหรือการบาดเจ็บข้ึนกับผู�ปฏิบัติงาน หลายองค'การนิยมจัด

กิจกรรมในรูปแบบส�งเสริมสุขภาพพนักงาน หรือ การส�งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน การดูแล

สุขภาพแนวใหม�มีแนวโน�มการสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุก สําหรับการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนให�ทัน
ต�อสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553) ไม�เน�นการใช�ยาและ
การผ�าตัดในการรักษา บําบัดด�วยการจัดการความเครียด ปรับปรุงการสื ่อสาร ความสัมพันธ'
ระหว�างบุคคล ปรับแบบการดําเนินชีวิต เช�น การออกกําลังกาย โภชนาการ การฝ�กสมาธิ รูปแบบ
การสร�างสมดุลสุขภาพเชิงการปCองกัน เปDนดังนี้ 
   การกําหนดท7าทางการทํางานให�เหมาะสมกับสรีระร7างกาย 

   องค'การบางแห�งได�เลือกใช�มาตรฐานสากลในการตรวจสอบ ความถูกต�องของ
ท�าทางการทํางานตามสรีระของผู�ปฏิบัติงาน อาทิ มาตรฐาน ISO/TS 20646 Ergonomics procedures 
for the improvement of part1 Guidelines for reducing local muscular workload. เปDน
มาตรฐานวิชาการในรูป TS (technical specification) มาประยุกต'ใช� เพ่ือชี้บ�งอันตรายท่ีเก่ียวข�อง
กับภาระงานของกล�ามเนื้อ สํารวจเพ่ือการปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือสํารวจสภาพการทํางาน เพ่ือ

Positive 

Equanimity 

Negative 
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สํารวจภาระงานของกล�ามเนื้อ การกําหนดท�าทางการทํางานของพนักงานในสอดคล�องกับระบบ
กล�ามเนื้อและกระดูกจะช�วยลดการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานได�เปDนอย�างดี เช�น ลักษณะและ
วิธีการทํางาน สถานีงาน ลักษณะคนงาน ลักษณะวัตถุ ทักษะการทํางาน 

   ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม (awkward postures) หมายถึง ท�าทางท่ีทําให�
แนวของร�างกายเช�น รยางค' ข�อต�อ หลัง มีการเอียงออกจากแนวธรรมชาติ เช�น การบิดเอ้ียว การงอ 
หรือเหยียดมากเกินไป เพ่ือรักษาสมดุลของร�างกายไว� (OSHA, 1999) ร�างกายคนเราโดยปกติต�องอยู�
ท�าทางที่มั่นคงและสบายไม�ขัดหรือฝ�นไปในทางท่ีไม�ปกติ โดยเฉพาะในขณะท่ีทําการออกแรง ต�อง
รักษาสมดุลของร�างกายอยู�ตลอดเวลา มาตรฐานในการเคลื่อนไหวร�างกายท่ีดีจะช�วยลดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บและโรคจากการทํางานเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อได� ดังนี้ 
1) ความสําคัญของลักษณะท�าทางท่ีเหมาะสมกับการทํางานในแต�ละลักษณะงาน ได�แก� การยืนทํางาน
บนพ้ืนท่ีมีความคงท่ีและมั่นคง ท�าทางเหมาะสมในการใช�น้ําหนักร�างกายเปDนหลักในการออกแรง 
ไม�ขัดขวางการทํางานของอวัยวะ เช�นการไหลเวียนโลหิต หายใจ ย�อยอาหาร สามารถแลกเปลี่ยน
ความร�อนระหว�างร�างกายและสิ่งแวดล�อมได� เช�นการขับเหง่ือ มองเห็นในระดับราบเพ่ือลดการเม่ือยล�า
ของกล�ามเนื้อคอและหลัง 2) หลักการจัดลักษณะท�าทางในการทํางานสําหรับบุคคลท่ียืนทํางาน 
ปรับระดับความสูงของพ้ืนท่ีการทํางานกับผู�ปฏิบัติงานให�เหมาะสม มีท่ีวางพักอิริยาบถหรือสับเปลี่ยน
น้ําหนักการยืนลดความเครียดบริเวณหลังและขา แผ�นปูรองพ้ืนท่ีมีความยืดหยุ�นไม�ลื่นหรือแท�นรองรับ
ชิ้นงาน บริเวณเคลื่อนเท�าไปด�านข�าง หน�าและหลังได�สะดวก ไม�เอนตัวไปข�างหรือข�างหลังไม�หนุน
ลําตัว ไม�เอื้อมมือสูงกว�าระดับความสูงของไหล� หรือตํ่ากว�าระดับการหยิบในขณะยืนไม�แหงน
ศีรษะหรือก�มศีรษะมาก เก�าอ้ีท่ีนั่งในช�วงพัก สวมรองเท�าเหมาะสมเพ่ือพยุงส�วนโค�งของเท�า 3) ท�าท่ี
เหมาะสมสําหรับนั่งทํางาน ศีรษะอยู�ในลักษณะสมดุลคือก่ึงกลางบนไหล�ท้ังสองข�างสายตามองระดับราบ 
ไหล�ท้ังสองข�างอยู�ในลักษณะตามธรรมชาติไม�ยก ลําตัวต้ังตรง แอนไปข�างหลังเล็กน�อย ขาส�วนบน 
(ต�นขา)และแขนส�วนล�างอยู�ในระดับราบ ต�นแขนและขาท�อนล�างควรทํามุมแนวด่ิงไม�เกิน 45 องศา มี
บริเวณว�างสําหรับสอดเข�าเข�าไป มีพ้ืนท่ีวางเท�าให�สมดุล ทํามุม 90 องศากับพ้ืน ไม�เอ้ือมบิดร�างกาย
โดยไม�จําเปDน (สุดธิดา กรุงไกรวงศ', 2556)                                                                                                                            

   เพ่ือให�ลูกจ�างปลอดจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางานจากป$จจัยด�าน
การยศาสตร'ต�องศึกษาผลกระทบด�านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน (สํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน, 2557)  

   การศึกษาความเหมาะสมขนาดโครงสร�างร�างกายของคนมีความแตกต�างกันเพ่ือ
ลดป$จจัยเสี่ยงและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัยขนาดร�างกายของ
ผู�ปฏิบัติหรือใช�แรงงานจํานวน 2,189 คน ชาย 1,478 คน หญิง 711 คน ระหว�างอายุ 21-31 ป� และ 
31-40 ป� ของ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิติกุล ได�ผลการวิจัยโดยเฉลี่ย ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 3 ค�าเฉลี่ย 
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ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วน (ในกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงและเพศชาย หน�วยวัด
เปDนเซนติเมตร)  
 
ตารางท่ี 3 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วน (ในกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงและ

เพศชาย หน�วยวัดเปDนเซนติเมตร) 
ขนาดของร�างกาย หญิง ชาย 

เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD 
ท�ายืน 
น้ําหนักตัว (กก.) 
ความสูงร�างกาย 
ความสูงตา 
ความสูงของไหล� 
ความสูงของกําป$�น 
ความสูงข�อศอก 
ระยะไหล�ถึงกําป$�น 
ความกว�างไหล� 
ความกว�างสะโพก 
ระยะห�างระหว�างข�อศอก 
ความยาวเท�า 

 
50.8 
154.0 
143.1 
127.1 
67.4 
94.7 
59.7 
40.6 
30.5 
80.2 
23.0 

 
6.4 
5.0 
4.8 
4.7 
3.1 
3.8 
3.1 
2.3 
1.6 
3.9 
1.1 

 
59.2 
165.4 
154.0 
137.4 
73.0 
102.4 
64.4 
44.2 
30.8 
86.5 
25.0 

 
8.7 
5.9 
5.6 
5.3 
3.5 
4.2 
3.1 
2.4 
1.7 
3.9 
1.2 

ท�านั่ง 
ความสูงขณะนั่ง 
ความสูงของตา 
ความสูงของไหล� 
ความสูงของข�อศอก 
ความหนาต�นขา 
ความหนาหน�าท�อง 
ความสูงขา 
ระยะพ้ืนท่ีนั่งถึงกําป$�น 

 
 

81.7 
70.9 
54.7 
22.3 
13.4 
21.5 
36.6 
4.1 

 
 

2.7 
7.7 
2.4 
2.3 
1.2 
2.5 
1.9 
2.6 

 
 

87.2 
76.3 
59.4 
24.4 
14.2 
22.4 
39.3 
3.9 

 
 

3.2 
3.0 
2.7 
2.4 
1.4 
2.9 
2.1 
2.8 
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   โครงร�างมนุษย'มีลักษณะท่ีแตกต�างกัน การหาค�าเฉลี่ยอวัยวะสามารถช�วยในการ
ออกแบบทางการยศาสตร' เพ่ือจัดหาเครื่องมือหรือสถานท่ีให�เหมาะกับขนาดรูปร�างของผู�ปฏิบัติงานได� 
ช�วยลดความเสี่ยงทางการยศาสตร' เก่ียวกับความผิดปกติของกล�ามเนื้อและโครงร�างได� การจัดกลุ�ม
ผู�ใช�แรงงานออกตามขนาดของร�างกายจะช�วยให�การออกแบบประเภทงานได�อย�างเหมาะสมยิ่งข้ึน 

   ป$จจัยท่ีมีผลต�อความแตกต�างของสัดส�วนร�างกาย 1) ความแตกต�างของสัดส�วน
ร�างกาย (General body size variability) 2) ความแตกต�างทางเพศ (Sexual variation) 3) ความ
แตกต�างทางอายุ (Age variation) 4) ความแตกต�างทางเชื้อชาติและเผ�าพันธุ' (Racial/Ethnic 
variation) 5) ความแตกต�างอ่ืน เช�น ข�อมูล ขณะเอ้ือม หรือเคลื่อนไหว เปDนต�น 

   ลักษณะของกระดูกสันหลังในขณะยืนหรือนั่ง เม่ือยืนตรงโดยปกติลักษณะของ
กระดูกสันหลัง ส�วนเอวจะอยู�ในลักษณะ แอ�นหน�า (lordorsis) และส�วนหลังจะโค�ง (Kyphosis) การ
ยืนและการนั่งมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงแนวกระดูกสันหลัง การหมุนกลับหรือบิดตัว หรือการทําให�
กระดูกสันหลังอยู�ในลักษณะโค�งจะทําให�ความดันในหมอนรองกระดูกเพ่ิมสูงข้ึน   

   การนั่งตัวตรงและการนั่งพัก นักออร'โธพีดิค ได�ให�คําแนะนําว�า ท�านั่งพักท่ีดีท่ีสุด
คือ การนั่งหลังตรง เพราะการนั่งพักในลักษณะหลังโค�งจะทําให�เกิด ไคโพสิส (Kyphosis) บริเวณ
กระดูกสันหลังส�วนเอว ส�วนอก เกิดความดันในหมอนรองกระดูกเพ่ิมข้ึน  โต̂ะทํางานหรือเก�าอ้ีท่ีสูงข้ึน 
และโต̂ะท่ีมีความเอียงมากข้ึนจะทําให�ตัวผู�ปฏิบัติงานต้ังตรงโดยอัตโนมัติ และช�วยลดการโน�มตัวไป
ด�านหน�าจนเกิดการโค�งหลัง การนั่งพิงมีมุมเอียง 100 องศา จะช�วยลดการยืดของกล�ามเนื้อหลังและ
ทําให�การนั่งสบายข้ึน  การใช�แผ�นรองหลัง ขนาด 50 เซนติเมตร ในส�วนเอวช�วยลดแรงดันในหมอน
รองกระดูกสันหลังได� 
   การออกกําลังกายและพักผ7อน  

   การออกกําลังกายในทางการแพทย' หมายถึง การใช�กิจกรรมทางกายท้ังหลายท่ี
ทําให�อัตราการเต�นของหัวใจจากอัตราปกติ 78 ครั้งต�อนาที ข้ึนไปถึงประมาณ 150-160 ครั้งต�อนาที 
เน�นที่การทํางานของหัวใจที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร�างกายมีจํานวนมากกว�าปกติ (ฐานิตา ดิษฐ'รอด, 
2554) ความสัมพันธ'ระหว�างสมรรถนะทางกายเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู�ปฏิบัติงานกับการออกกําลัง
กายนั้นมีความสําคัญมากเพ่ือสร�างกล�ามเนื้อและโครงสร�างร�างกายให�แข็งแรง พร�อมต�อการใช�แรงงาน
เปDนการจัดความสมดุลตามธรรมชาติของร�างกาย มีการวิจัยจากผู�ใช�แรงงานจํานวน 200 คน ท้ังเพศ
ชายและหญิงท่ีมีอายุระหว�าง 17 – 45 ป� พบว�าผู�ท่ีออกกําลังกายเปDนประจํา มีค�าเฉลี่ยด�านดัชนีมวล
กายอยู�ในระดับปกติ ซ่ึงจะส�งผลต�อสมรรถนะทางกายและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมีความ
ยืดหยุ�นของร�างกายดีกว�าผู�ท่ีไม�ออกกําลังกาย  
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   การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหวส�วนต�างๆของร�างกาย
ซํ้าๆด�วยความต้ังใจท่ีจะรักษาหรือพัฒนาสมรรถนะของร�างกาย กิจกรรมทางกาย (physical activity : 
PA) หมายถึง ท่ีการเคลื่อนไหวส�วนต�างๆ ของร�างกายท่ีเกิดจากการหดตัวของกล�ามเนื้อลาย ทําให�มี
การใช�พลังงานเพ่ิมข้ันจากภาวะปกติ ประกอบด�วยองค'ประกอบต�างๆ ครอบคลุมรูปแบบ ประเภท 
ความแรง ความถ่ี ช�วงเวลา ระดับของการทํากิจกรรมต้ังแต� ระดับเบา ปานกลาง และหนัก กิจกรรม
ทางกายในชีวิตประจําวัน แบ�งออกเปDน 4 ประเภท ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�ต้ังใจ 1) การทํางานบ�าน 2) กิจกรรม
เวลาว�าง เช�นการเดิน  3) การออกกําลังกาย 4) การทํางานท่ีก�อรายได� ประโยชน'ของการออกกําลังกาย 
1) ทางด�านร�างกาย อวัยวะในระบบต�างๆ ทํางานประสานกันได�อย�างมีประสิทธิภาพ กล�ามเนื้อโครง
ร�างแข็งแรงข้ึน บุคลิกภาพดี ภูมิต�านทางสูง สมรรถภาพทางกายดี 2) ทางด�านจิตใจ แจ�มใสร�าเริง 
สุขมรอบคอบ เอ้ือเฟ��อ ยุติธรรม 3) ด�านอารมณ' เยือกเย็นข้ึน ผ�อนคลายจากความเครียด 3) สติป$ญญา มี
ไหวพริบ ปลอดโปร�ง คิดสร�างสรรค' 4) ด�านสังคม สามารถปรับตัวเข�ากับเพ่ือนร�วมงานหรือผู�อ่ืนได� 
   พฤติกรรมการออกกําลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จากการศึกษา
พบว�า พฤติกรรมสุขภาพด�านการออกกําลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ'กับ
สุขภาพโดยรวม ซ่ึงสังคมไทยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากข้ึนส�วนสังคมชนบทมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายไปพร�อมกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ (ฐานิตา ดิษฐ'รอด, 2554) การออกกําลังกาย
ต�องกระทําโดยระมัดระวังตามหลักการออกกําลังกายมิฉะนั้น จะทําให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพได� ควร
ปฏิบัติดังนี้ 1) ประมาณตน ตามความเหมาะสมของสภาพร�างกายในการเลือกชนิดกีฬา รวมถึงการ
ฝ�กซ�อม 2) การแต�งกาย มีผลต�อการเคลื่อนไหวตามชนิดกีฬาและสามารถเปDนอุปกรณ'ปCองกันส�วนบุคคล
ได� เสื้อ กางเกง ร�องเท�า และอุปกรณ'กีฬานั้นๆ 3) เวลา และฤดูกาลที่เหมาะสม 4) สภาพของ
กระเพาะอาหาร ต�องไม�อ่ิมจัด เพราะจะทําให�กระบังลมและปอดทํางานไม�เต็มท่ีควรงดอาหารหนัก
ก�อนออกกําลังกาย 3 ชั่วโมง 5) การด่ืมน้ํา มีความจําเปDนในการออกกําลังกาย ร�างกายจะสูญเสียน้ํา
ไปมากจากการระบายความร�อนออกจากร�างกาย การให�น้ําชดเชยประมาณร�อยละ 2 ของน้ําหนักตัว 
เช�นคนน้ําหนัก 50 กิโลกรัม ควรมีน้ําสํารองสําหรับการสูญเสียได� 1 กิโลกรัม การเล�นกีฬา 1 ชั่วโมง
มักเสียน้ําประมาณ 2 ลิตร หรือกว�านั้น ใน 1 ชั่วโมงควรได�น้ําชดเชย ร�อยละ 25 และอีกร�อยละ 75 
หลังออกกําลังกาย 6) ความเจ็บป�วย ทําให�สมรรถภาพในการออกกําลังกายลดลง 7) ความเจ็บป�วย
ระหว�างออกกําลังกายต�องระวัง 8) ด�านจิตใจ ต�องพยายามขจัดเรื่องรบกวนใจออกในระหว�างออก
กําลังกาย ลดความเครียด 9) ความสมํ่าเสมอเปDนสิ่งจําเปDน 10) การพักผ�อน หลังการออกกําลังกาย
ต�องเพียงพอ 
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   การพักผ7อน  
   พ.ร.บ.คุ�มครองแรงงาน (2553) กําหนดให�ลูกจ�างมีเวลาพักหลังจากทํางานติดต�อกัน

ไม�เกิน 5 ชั่วโมง และต�องมีเวลาพักแต�ละช�วงไม�น�อยกว�า 20 นาที เม่ือร�วมกันแล�วต�องไม�น�อยกว�า 60 
นาทีต�อวัน และก�อนทําล�วงเวลาต�องมีเวลาพักไม�น�อยกว�า 20 นาที  

   สิ่งท่ีเก้ือกูลต�อสุขภาพคือการพักผ�อนหย�อนใจ การพักผ�อน หมายถึง การท่ีบุคคล
ได�บ�อยวางพักท้ังกายและจิตใจ ออกจากภาระหน�าท่ีงานหรือความกังวลท่ีมีอยู� เช�น การไปเท่ียว การ
นอน อ�านหนังสือ ได�ทํางานอดิเรก การได�อยู�เฉยๆ โดยไม�ต�องเสียพลังงานมาก และรู�สึกว�า ร�างกาย
และจิตใจได�หยุดเปรียบเสมือนได�ชาร'จ พลังงานให�กลับคืนมาอีกครั้ง การพักผ�อนท่ีดีท่ีสุดคือ การนอน
หลับสนิท ติดต�อกัน 7-8 ชั่วโมง 
   การนอนพัก 
   การนอนหลับเปDนปรากฏการณ'ตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยา
ท่ีซับซ�อนสอดคล�องกับจังหวะชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ถูกควบคุมโดยระบบประสาทส�วนกลางในสมอง 
เปDนการเปลี่ยนแปลงจากการรู�สติไปเปDนการหมดสิตชั่วคราว (พฤติกรรมคล�ายหมดสติ) ความรู�สึกตัว
ลดลง จนไม�รู�สึกตัว การเปลี่ยนแปลงด�านร�างกายไปในลักษณะผ�อนคลาย อวัยวะทุกส�วน ทํางาน
ลดลง ใช�พลังงานลดลง  สัญญาญาณชีพลดลง ชีพจรเต�นช�าลง ความดันโลหิตอุณหภูมิในร�างกายลดลง 
การเผาผลาญและพลังงานที่จะนําไปใช�ในร�างกายลดลง เปDนกระบวนการปรับสมดุลของร�างกาย
เรียกว�าจังหวะชีวภาพ ระยะของการนอนหลับ (Sleep stage) และวงจรการนอนหลับ (Sleep cycle) 
สังเกตการณ'เปลี่ยนแปลงจากคลื่นไฟฟCา EOG  การเคลื่อนไหวกล�ามเนื้อ ความตึงตัวของกล�ามเนื้อ 
การหลับแบ�งออกเปDน 2 ช�วงตามการเคลื่อนไหวของลูกตา คือ  

1. การนอนหลับระยะท่ีไม�มีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว (NREM: non rapid eye 
movement) ใช�เวลาร�อยละ 70-80 ของการนอนทั้งหมด ซึ่งแบ�งออกเปDน 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี1 ระยะเริ่มต�นของการนอน เปDนการหลับตื้นๆ แบบเคลิ้มหลับ กล�ามเนื้อเริ่มผ�อนคลาย 
แต�ยังคงรับรู�ต�อสิ่งแวดล�อม อัตราการหายใจและชีพจรสมํ่าเสมอ ถูกปลุกให�ตื่นได�ง�าย ถ�าต่ืนในระยะนี้
จะรู�สึกเหมือนนอนไม�หลับ คลื่นไฟฟCาสมอง (EEG) จะเปลี่ยนจากระดับคลื่นอัลฟา (alpha wave) 
เปDนคลื่น เธตา (theta wave) มีความถ่ี 1-8 รอบต�อวินาที (cycle per second : CPS) คลื่นขนาด 
(low amplitude) ประมาณ 50-100 ไมโครโวลต' (micro voltage) ปกติ การนอนหลับระยะนี้นาน 2-3 
นาที หรือ ร�อยละ 2-5 ของระยะเวลาการนอนหลับท้ังหมด ระยะท่ี2 ยังอยู�ในช�วงต�นของระยะ
การนอนหลับ ร�างกายจะผ�อนคลายมากข้ึน ปลุกยากข้ึน (asleep) จะต่ืนได�ถ�าถูกกระตุ�น อัตรา
การเผาผลาญอาหารและอุณหภูมิร�างกายลดตํ่าลง ลักษณะของคลื่นไฟฟCาสมองเปDนคลื่นเธตา และมี
คลื่นสองชนิด คือ คลื่น สปnนเดิล (spindle) และคลื่นเคคอมเพล็กซ' (K-complex) มีความถ่ีประมาณ          
8-16 รอบต�อวินาที คลื่นขนาด 50-150 ไมโครโวลต' ซ่ึงคลื่นท้ังสองชนิดนี้แสดงถึงการเข�าสู�การนอนหลับ
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ในระยะนี้ ไม�มีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว ในวัยผู�ใหญ�ตอนต�นระยะนี้ใช�เวลาประมาณ 10-20 นาที 
หรือมากกว�า ครึ่งชั่วโมง หรือพบประมาณร�อยละ 45-55 ของระยะเวลาการนอนหลับทั้งหมด ระยะ
ที่ 3 ระยะเริ่มหลับสนิท ร�างกายตอบสนองต�อสิ่งเร�าภายนอกช�าลง กล�ามเนื้อคลายตัวมากขึ้น 
ระบบประสาทพาซิมาเธติคจะทําให�อัตราการหายใจ และระดับความดันโลหิตลดลง อัตราการ
เผาผลาญอยู�ในระดับตํ่า อุณหภูมิในร�างกายลดลง คลื่นไฟฟCาสมองเปDนคลื่นเดลต�า โดยพบคลื่นเดลต�า
ร�อยละ 26-50 มีความถี่ช�าลงเปDน 2-4 รอบต�อวินาที และคลื่นขนาดใหญ�ข้ึน (high amplitude) 
100-150 ไมโครโวลต' เกิดข้ึนประมาณ 20 นาที หลังหลับ หรือประมาณ ร�อยละ 12-20 ของ
ระยะเวลาการนอนหลับท้ังหมด ระยะท่ี4 ระยะหลับสนิท การผ�อนคลายของกล�ามเนื้อ จะสมบูรณ'
ท่ีสุด การหายใจช�าลง เลือดมาเลี้ยงหัวใจลดลง ปลุกให�ตื่นได�ยาก ความตื่นตัวของอวัยวะต�างๆ 
ลดลงมาก บางคนพบอาการพูดละเมอ เดินละเมอ มีลักษณะกล�ามเนื้อหมดแรงลง (nocturnal 
myoclonus) แต�กล�ามเนื้อจะกลับมาแข็งแรงเม่ือปลุก คลื่นไฟฟCาสมองเปDนคลื่น เดลต�าร�อยละ50โดย
คลื่นสมองจะเปDนจังหวะท่ีสูงท่ีสุดและกว�างท่ีสุด มีความถ่ีช�าลง 0.5 – 2 ครั้งต�อวินาที หรือ <2Hz 
คลื่นขนาด 100-200 ไมโครโวลต' ระยะนี้ใช�เวลาประมาณร�อยละ 10-15 ของระยะเวลาการนอน
ท้ังหมด หรือประมาณ 60 นาทีหลังจากเริ่มหลับ การเข�าสู�ระยะท่ี 3 และ4 เรียกรวมกันว�า ระยะหลับ
ลึกหรือหลับสนิท 

2. การนอนหลับระยะท่ีมีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว (REM: rapid eye movement) 
เกิดข้ึนในระยะ หนึ่งในสามของวงจรการนอนหลับ เปDนผลจากการกระตุ�นของระบบประสาทส�วนกลาง
เพ่ิมระบบการทํางานของระบบซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) อัตราการเต�นของ
หัวใจ ชีพจรและการหายใจเพ่ิมข้ึน ความตึงตัวของกล�ามเนื้อลดลง กล�ามเนื้อมีการคลายตัวเต็มท่ี 
(postural muscleatonia) แขน ขามีอาการอ�อนแรง เปDนการยับยั้งการทํางานของกล�ามเนื้อเพ่ือลด
การเคลื่อนไหว ไม�มีปฏิกิริยาตอบสนองต�อสิ่งกระตุ�น ยกเว�นกล�ามเนื้อตา ลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ลูกตาจะเคลื่อนจากข�างหนึ่งไปยังอีกข�างหนึ่ง ปลุกให�ต่ืนได�ยากกว�าระยะอ่ืน มักจะมีความฝ$นในระยะนี้ 
และจะฝ$นเปDนเรื่องราวชัดเจน เม่ือต่ืนนอนสามารถจําความฝ$นได�ถึงร�อยละ 86 การฝ$นอาจมีร�วมกับ
การแสดงออกทางใบหน�า เช�น ยิ้ม หัวเราะ ร�องไห� ซ่ึงมีประโยชน'ในการส�งเสริมความคิด ความจํา 
การรับรู� หรือระบายความเก็บกดท่ีอยู�ในจิตใจ ระยะนี้ เกิดข้ึนหลังจากเริ่มนอนหลับประมาณ 90-100 
นาที ใช�เวลาประมาณร�อยละ 15-30 ของเวลานอนหลับท้ังหมด ในช�วงแรกการนอนหลับในระยะนี้
จะสั้น อาจน�อยกว�า 5 นาที ในวงจรต�อๆ มาจะเกิดข้ึนทุก 50-60 นาที ในแต�ละรอบจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยใช�
เวลาประมาณ 20 นาทีลักษณะคลื่นไฟฟCาสมองเปDนคลื่นฟ$นเรื่อย (saw tooth) มีความแรงไฟฟCาตํ่า 
คลื่นขนาด 50-100 ไมโครโวลต' ซ่ึงมีลักษณะคล�ายคลึงกับตอนต่ืน เม่ือเริ่มนอนจะมีวงจร ช�วงไม�มีการ
กรอกตาอย�างรวดเร็ว ระยะท่ี 1 ,2 ,3 ,4 หลังจากนั้นจะค�อยๆ ย�อนกลับ มาจากระยะท่ี4 ,3 ,2 และ
เข�าสู�ระยะท่ีมีการกรอกตาอย�างรวดเร็ว แทนท่ีจะเข�าสู�ระยะท่ี 1 สลับไปเปDนรอบๆ จนกระท่ังต่ืนนอน
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ตอนเช�า ซ่ึงหนึ่งวงจรใช�เวลาประมาณ 90-110 นาที จํานวนวงจรข้ึนอยู�กับระยะเวลาท่ีนอน ในการ
นอน 7-8 ชั่วโมง จะมีวงจรเกิดข้ึนประมาณ 4-5 วงจร นอกจากนี้ช�วงเวลาของวงจรระยะต�างๆ ก็
เปลี่ยนไป เช�น ในวงจรท่ี 2 เวลาของระยะท่ี 3 และ4 ก็จะลดลง แต�เวลาของระยะท่ี 2 จะนานข้ึน 
เม่ือการนอนผ�านไปอีกหลายๆ รอบ ก็จะมีระยะเวลาของการนอนชนิดท่ีมีการกรอกตาอย�างรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จาก 9 นาที เปDน 20 นาที หรืออาจจะนานถึง 60 นาที ในคืนหนึ่งถ�านอนติดต�อกัน 8 
ชั่วโมงเปDนช�วงเวลานานเพียงพอท่ีจะมีความฝ$นเกิดข้ึน  วงจรในการหลับจะมีความแตกต�างกันใน
แต�ละคน ท้ังจํานวนและระยะเวลาของวงจรการนอนหลับ แต�แบบแผนการนอนหลับจะตรงกัน 
(Landis,2000) ดังแสดงไว�ในแผนภูมิท่ี 1  วงจรการนอนหลับพ้ืนฐาน 1 วงจร  

 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 วงจรการนอนหลับพ้ืนฐาน 1 วงจร 
 

   หลังจากการทํางานหรือกิจกรรมต�างๆมาในแต�ละวัน ร�างกายต�องการพักด�วยการ
หลับ ประมาณวันละ 7- 8 ชั่วโมง ความสําคัญของการนอนหลับกับ ร�างกายและจิตใจ 1) รักษาระบบ
ภูมิคุ�มกันของร�างกายไม�ให�ลดลง ผู�ท่ีอดนอนจะมีระดับของภูมิคุ�มกันเชื่อแบคทีเรียและไวรัส ท่ีลดลง 
ระดับเม็ดเลือดขาวเพ่ิมข้ึน 2) ช�วยรักษาระบบความทรงจํา ระบบประสาท ฮิปโปแคมป$ส (Hippocampus) 
3) การอดนอนมีผลต�อการเครียดไม�สดชื่น 4) การนอนไม�พอส�งผลต�อระบบการย�อยอาหารเพราะ
ร�างกายต�องใช�เวลาร�อยละ 40 สําหรับจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดการอดนอนจะทําให�ระบบ
น้ําตาลในเลือดสูงข้ึน 5) การอดนอนส�งผลต�อการผลิตฮอร'โมนควบคุมปริมาณกล�ามเนื้อและไขมันทํา
ให�ร�างกายมีไขมันสะสมมากข้ึน  6) หากนอนไม�ถึง 8 ชั่วโมง ร�างกายจะผลิตแลปติน (leptin) น�อยลง 
ทําให�การควบคุมความอยากอาหารลดลง ทําให�ต�องทานอาหารเพ่ิมข้ึน และอยากของหวานมากข้ึน 
7) การอดนอนทําให�สูญเสียโอกาสหลั่งโกรทฮอร'โมน(Growth hormone) ท่ีหลั่งเฉพาะขณะหลับเปDน
สารท่ีช�วยให�ดูอ�อนวัย ซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอของเซลล' 8) สารเมลาโทนินเปDนสารท่ีสร�างมากท่ีสุด

ระยะต่ืน(sleep latency) 

ระยะ1 NREM ระยะ2 NREM ระยะ3NREM ระยะ4 NREM 

ระยะ2 NREM ระยะ3 NREM 

REM 
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เวลาหลับตอนกลางคืน เปDนสารท่ีคอยปกปCองเซลล'ผิวหนัง ผู�ขาดสารนี้จะทําให�ผิวหนังอักเสบและมี
ภูมิแพ�ของผิวหนังได�ง�าย เทคนิคการนอนหลับสบาย 1) จัดตารางเวลาให�เหมาะสมเพ่ือให�สามารนอน
ได�วันละ 7-8 ชั่วโมง 2) สร�างบรรยากาศการนอน ความเงียบ ไม�มีเสียงรบกวน อุณหภูมิต�องเย็นพอดี
ประมาณ 25 องศา ไม�มีแสงแยงตา อากาศถ�ายเทได�สะดวก 3) เลือกหมอนให�พอเหมาะกับสรีระ ท่ี
สามารถรองรับ ศีรษะ กระดูกคอ ให�อยู�ในลักษณะตรงได 4) ควรอาบน้ําอุ�นให�ระบบไหลเวียนเลือด
สะดวกข้ึน นั่งสมาธิ ทําให�จิตผ�อนคลายก�อนนอน 5) ท�านอนหงายเปDนท�าท่ีสบายท่ีสุด สลับนอน
ตะแคง ควรมีหมอนข�างเพ่ือลดการกดทับของน้ําหนัก 6) ให�นวด บริเวณใบหน�าก�อนนอน ใช�ปลายนิ้ว
นวดเวียนเปDนวงกลมตามหัวค้ิว ขมับ ร�องจมูก คาง และ มุมปากจะทําให�หลับสนิทข้ึน 7) หลีกเลี่ยง
เครื่องด่ืมท่ีมีส�วนผสมของคาเฟอีน เช�น ชา กาแฟ หรือน้ําอัดลม ก�อนนอน (นิตยา ตรีศิลปะวิเศษ, 
2555) 
   การนั่งและการนั่งพัก 
   พฤติกรรมการนั่งทํางานของพนักงานในสํานักงาน จากการสํารวจของ Grandjean 
and Burandt กับชาย 261 คน หญิง 117 คน เพ่ือวิเคราะห'สัมพันธ'ระหว�างความสูงของโต̂ะท่ีใช�งาน
กับป$ญหาการบาดโครงร�างและกล�ามเนื้อ จากการสุ�มวิเคราะห'พฤติกรรมเก่ียวกับการนั่งของพนักงาน 
พบว�า ท�าทางในการนั่งทํางานมีความแตกต�างกัน คือ พนักงานมีลักษณะการนั่งมากกว�า 1 ท�าในเวลา
ท่ีทํางาน มีการนั่งตัวตรงเปDนเวลาร�อยละ 52 ของเวลาท่ีสํารวจ อีกร�อยละ 48 เปDนกลุ�มท่ีนั่งไม�ถูกต�อง
โดยแบ�งออกเปDนนั่งพิงหรือเอนหลังร�อยละ 42  พนักงานที่นั่งทํางานมักมีการบาดเจ็บบริเวณหลัง
มากท่ีสุด พนักงานนั่งหลังค�อมร�อยละ 15 นั่งแบบใช�ศอกยันโต̂ะทํางานร�อยละ 40 นั่งเอียงตัวร�อยละ 
3 การนั่งยกไหล�จะเปDนป$ญหาท่ีรุนแรงโดยส�งผลต�อกล�ามเนื้อ ทราพีเซียส (trapezius) เม่ือมีการยก
ท�อนแขนส�วนบน จะส�งผลต�อกล�ามเนื้อ เดลตอยด' (deltoid) การหดตัวของกล�ามเนื้อเพ่ือยกไหล�อาจ
ใช�แรงเพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 20 ของความสามารถสูงสุด (MVC: maximum value contraction) มากพอท่ีจะ
ทําให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได� 

   การนั่งท่ีถูกต�องจะทําให�สามารถรักษาสมดุลของโครงร�างและกล�ามเนื้อได�เปDน
อย�างดี คําแนะนําคือ 1) แขนส�วนบน (upper arms) และขาส�วนล�าง (Lower lages) ควรอยู�ใน
แนวด่ิง 2) แขนส�วนล�าง (forearms) และน�อง (thighs) ควรอยู�ในแนวระดับ 3) เท�าควรวางราบอยู�
กับพ้ืน 4) พนักพิงควรมีลักษณะและอยู�ในตําแหน�งท่ีจะรองรับลักษณะรูปโค�งของหลังส�วนเอว 5ป 
น้ําหนักของร�างกายส�วนบนควรกระจายลงพ้ืนท่ีนั่งได�อย�างดี บริเวณก�นและน�อง ซ่ึง NSC: National 
safety and council สภาพความปลอดภัยแห�งชาติของสหรัฐอเมริกา ได�ให�คําแนะนําการนั่งทํางานไว� 
คือ ต�องสามารถหยิบจับอุปกรณ'หรือเครื่องมือได�สะดวกไม�ควรให�ทํางานในตําแหน�งท่ีสูงจากพ้ืน
ทํางานเกิน 15 เซนติเมตร ชิ้นงานท่ีต�องมีการเคลื่อนย�ายไม�ควรมีน้ําหนักเกินกว�า 4.5 กิโลกรัมถ�า
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จําเปDนต�องมีเครื่องลดภาระงาน ไม�ให�เกิดการยกของจากพ้ืนในขณะนั่ง แนวการมองงานต�องอยู�ใน
ระยะ 10-15 องศา 

   แรงดันในหมอนรองกระดูกขณะนั่ง จากการวัดค�าทางไฟฟCา electromyography  
เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกส�วนอก ทอราซิส (toracic) กระดูกส�วนเอว ลอร'โดร'ซิส (lordorsis) 
ได�สู� ไคโพซิส (kyphosis) ทําให�แรงดันในหมอนรองกระดูกเพ่ิมข้ึน การนั่งตัวตรงจะดีกว�าการนั่งในท�า
พักท่ีมีลักษณะหลังโค�งซ่ึงกระทบต�อกระดูกสันหลังส�วนเอว อก มากกว�า การลดการเอนตัว โน�มตัว 
เปDนการช�วยลดแรงดันในกระดูกได� หากต�องการพิงพนักเก�าอ้ี ผลการทดสอบวัดค�าทางไฟฟCา พบว�า 
การนั่งเอนหลังเพ่ือใช�พนักพิง ทํามุม 110 หรือ 120 องศา และโน�มตัวไปข�างหน�าโดยใช�แขนรับ
น้ําหนักไว� จะสามารถช�วยลดแรงดันของหมอนรองกระดูกได� จึงถือเปDนท�าพักอีกในท�านั่งได�  การใช�
แผ�นรองหลังขนาดหนา 50 เซนติเมตร รองส�วนเอวบริเวณ L4- L5 สามารถช�วยลดแรงดันในหมอน
รองกระดูกได�ดีกว�าตําแหน�ง L1- L2  ดังตารางท่ี 72 (ภาคผนวก ข) 

   ในหลายสถานการณ'ท่ีต�องใช�แรงงาน การยืนทํางาน ทําให�เกิดความสะดวกใน
การเคลื่อนไหว มีความคล�องตัวสูง ยังทําให�เราสามารถออกแรงได�มากกว�าการทํางานในท�านั่ง 
คําแนะนํา การยื่นทํางานท่ีถูกต�อง หลีกเลี่ยงการยืนทํางาในตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งเปDนเวลานานๆ
โดยไม�เปลี่ยนอิริยาบถ ควรจัดระดับของพ้ืนท่ีทํางานให�เหมาะสมกับความสูงโดยหลีกเลี่ยงการก�มบ�อย
หรือยกแขนไหล� บ�อยๆ เม่ือต�องใช�แรง ความสูงของพ้ืนท่ีทํางานควรตํ่าลงให�เกิดความถนัด การรักษา
ลักษณะของโครงร�างกระดูกสันหลังให�ตรงไว�คือพ้ืนฐานการยืนท่ีถูกต�อง เม่ือต�องใช�แรง ให�แยกขาและ
ตําแหน�งการวางเท�าออก เหลื่อมเท�าให�เกิดความถนัด มีพ้ืนท่ีทํางานให�เพียงพอต�อการก�าวเท�า ย�อเข�า 
และใช�แรงดึง ดัน ผลัก  

   ท�าพักในขณะยืนทํางาน 1) การพักขาและเท�าเอ้ือมไปทางด�านหน�ามากกว�า 41 
เซนติเมตร หรือ ยกข้ึน 15  เซนติเมตรเหนือระดับพ้ืนท่ีทํางานเดิม 2) ลดการใช�พลังงาน หรือทํางาน
ให�ช�าลง รักษาร�างกายให�ตรง 3) ขับตัวหรือบิดตัว เพ่ือให�เกิดการผ�อนคลายกล�ามเนื้อ 4) สลับนั่งพัก 
ดังตารางท่ี ท�ายืน และท�ายืนพักหรือพักจากการยืนท่ีถูกต�อง 
   การโภชนาการ 

   อาหารตามความหมายของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกิน
หรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได�แก� ได�แก�วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อมหรือนําเข�าสู�ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธีใดๆ 
หรือในรูปลักษณะใดๆ แต�ไม�รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตประสาทหรือยาเสพติดให�โทษตามกฎหมาย
ว�าด�วยการนั้นแล�วแต�กรณี อาหารจึงหมายถึงสิ่งท่ีรับเข�าสู�ร�างกายแล�วเกิดประโยชน'แก�ร�างกายเปDน
สิ่งจําเปDนสําหรับมนุษย'เม่ือเข�าสู�ร�างกายแล�วจะเกิดกระบวนการย�อย การดูดซึม การแปรรูป ขนส�งเข�า
ไปยังอวัยวะต�างๆ ประโยชน'ในการดํารงไว�ซึ่งการทํางานของเซลล' 
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   โภชนาการ มีความหมายกว�างกว�าคําว�าอาหารมากกล�าวคือ โภชนาการ หมายถึง 
เรื่องต�างๆท่ีว�าด�วยอาหาร เช�นการจัดแบ�งประเภทสารอาหาร ประโยชน'ของอาหาร การย�อยอาหาร 
โรคขาดสารอาหาร เปDนต�น โภชนาการจึงเปDนวิชาการสาขาหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเปDนวิทยาศาสตร'
ประยุกต'ท่ีกล�าวถึงการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ของอาหารท่ีเรารับประทานเข�าไป แล�วร�างกายนําเอาไปใช�
เพ่ือการทําหน�าท่ีเปDนปกติของอวัยวะสําคัญ เช�น หัวใจ ปอด เปDนต�น นอกจากนี้ยังนําไปใช�เพ่ือ
เสริมสร�างความเจริญเติบโตของร�างกาย การซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอของร�างกาย  

   โภชนาการศาสตร' (Nutrition) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร'ท่ีเก่ียวข�อง
กับการเปลี่ยนแปลงของอาหารและสารอาหารท่ีร�างกายรับเข�าไป ท้ังด�านฟnสิกส' (เปลี่ยนขนาดรูปร�าง) 
และด�านเคมี (เปลี่ยนโครงสร�างและขนาดโมเลกุลด�วยสารเคมี เช�น น้ําย�อยต�างๆ และกรดในกระเพาะ
อาหาร) ตลอดจน การใช�สารอาหารเพ่ือการทํางานของร�างกาย ด�วยเหตุนี้ภาวการณ'โภชนาการจึง
เปDนสิ่งสําคัญท่ีต�องปฏิบัติซึ่งรวมถึงการกินอาหารโดยพิจารณาชนิดของอาหารและปริมาณท่ีควรกินใน
แต�ละม้ือแต�ละวัน เพ่ือให�ได�รับสารอาหารท่ีเหมาะสมกับความต�องการของร�างกาย ตามเพศ อายุ 
กิจกรรม และสภาพร�างกาย  

   อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย'รับเข�าสู�ร�างกาย โดยทางใดก็ตามแล�ว
ก�อให�เกิดประโยชน'ช�วยในการเจริญเติบโต ซ�อมแซมเนื้อเยื่อของร�างกายและทําให�อวัยวะต�างๆของ
ร�างกายทํางานได�อย�างปกติ อาหารประกอบด�วยสารอาหาร 6 ชนิด ได�แก� โปรตีน คาร'โบไฮเดรต 
ไขมัน วิตามิน เกลือแร� และน้ํา  (อนุกูล พลศิริ, 2550) 

   คุณค�าของอาหารต�อสุขภาพ เม่ือเรารับประทานอาหารตามหลักโภชนาการจะทําให�
ร�างกายได�รับประโยชน'และคุณค�าซึ่งส�งผลต�อสุขภาพดังนี้ 1) ช�วยให�ร�างกายเจริญเติบโต 2) ช�วย
ซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอของร�างกาย 3) ให�พลังงานและความอบอุ�นแก�ร�างกาย 4) ช�วยให�อวัยวะต�างๆ
ภายในร�างกายทํางานได�ตามปกติ 5) ช�วยเสริมสร�างภูมิต�านทานโรคให�แก�ร�างกาย  

   สารอาหาร (Nutrient) คือส�วนประกอบทางเคมีท่ีมีอยู�ในอาหารประกอบด�วย 
ธาตุต�างๆ ได�แก� คาร'บอน (C) ไนโตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) เหล็ก (Fe) กํามะถัน (S) 
เปDนต�น ซ่ึงธาตุอาหารเหล�านี้ จะรวมกันเปDนโมเลกุลเล็กบ�าง ใหญ�บ�าง ทําให�เกิดเปDนสารอาหาร ซ่ึง
สารอาหารท่ีจําเปDนแก�ร�างกาย มีดังนี้ 

   สารอาหารประเภทโปรตีน (Protein)  อวัยวะทุกส�วนของร�างกายโดยเฉพาะส�วน
ท่ีเปDนกล�ามเนื้อจะประกอบด�วยโปรตีนเปDนส�วนใหญ� ประมาณร�อยละ 16.9 ของน้ําหนักร�างกาย เม่ือ
ร�างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีคือ ประมาณ อายุ 25 ป� แล�วจะต�องการโปรตีนน�อยลง แต�สําหรับนักกีฬา
หรือผู�ออกกําลังกายเปDนประจําจะมีความต�องการโปรตีนท่ีมากกว�าคนท่ัวไป เพราะในขณะท่ีออกกําลัง
จะมีการทําลายเซลล'กล�ามเนื้อ จึงต�องการโปรตีนไปซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอ เม่ือทานโปรตีนมากจะทํา
ให�มีพลังงานและความอดทนสูง สถาบันวิจัยแห�งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ได�แนะนําให�คนท่ี
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เจริญเติบโตเต็มวัยรับประทานโปรตีนประมาณ 1 กรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม /วัน ถ�าเปDนนักกีฬา
จะต�องเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 50-100 โปรตีน 1 กรัมให�พลังงาน 4 แคลลอรี่ โดยร�างกายจะนําโปรตีนมาใช� 
ต�อเม่ือ ร�างกายได�ใช�พลังงานจากคาร'โบไฮเดรต หรือ ไขมัน แล�วเท�านั้น เพราะหน�าท่ีหลักของโปรตีน
จะให�ในการเสริมสร�างความเจริญเติบโต สังเคราะห'เอนไซม'และฮอร'โมน (Enzyme and Hormone)  

   สารอาหารประเภทคาร'โบไฮเดรต (carbohydrate) เปDนสารอาหารท่ีให�พลังงาน
เปDนสําคัญประมาณ ร�อยละ 40-50 ของพลังงานท่ีได�จากสารอาหารอ่ืนๆ ร�างกายใช�คาร'โบไฮเดรตใน
การเผาผลาญโดยจะเก็บไว�น�อยมาก ถ�าจะเก็บจะสะสมอยู�ในตับและกล�ามเนื้อในรูปของกลัยโตเจน 
ร�างกายจะดึงคาร'โบไฮเดรตไปใช�ในรูปพลังงานก�อนหากมีไม�พอจึงจะไปนําโปรตีนมาใช� หรือ หากขาด
คาร'โบไฮเดรต ร�างกายจะทําการเผาผลาญไขมันแต�จะทําให�เกิดการรวมตัวกันของกรดท่ีเปDนของเสียท่ี
มากจากการสลายตัวของไขมัน คาร'โบไฮเดรต จะช�วยในการทําลายพิษต�างๆ ส�งเสริมให�เซลล'สมอง
ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ การใช�แรงงานร�างกายจะใช�คาร'โบไฮเดรตเปDนหลัก ควรรับประทานก�อน
ออกกําลังหรือทํางานหนักมากกว�า 2-3 ชั่วโมง 

   สารอาหารประเภทไขมัน (Fat) อยู�ในอาหารธรรมชาติท่ัวไป มีมากในสัตว'และ
น้ํามันพืช ส�วนประกอบของไขมันมี คาร'บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ไขมันมี 2 ชนิดคือ 1) ไขมัน
ชนิดไม�อ่ิมตัว (Unsaturated fat) มีลักษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได�ในน้ํามันพืช น้ํามันปลา มัน
สัตว'ทะเล 2) ไขมันชินอ่ิมตัว (Saturated fat) พบมากในนม น้ํามันมะพร�าว มันสัตว' ไขมัน มีหน�าท่ี 
ให�พลังงานและความอบอุ�นแก�ร�างกาย ช�วยดูดซึมวิตามินสู�กระแสเลือก คุ�มกันโรคผิวหนัง ให�การ
เจริญเติบโต ปCองกันการสูญเสียวิตามินของร�างกาย หล�อลื่นอาหารในลําไส� ผู�ใหญ�ควรได�รับไขมัน
ประมาณร�อยละ 20-25 ของแคลลอรี่ท้ังหมดท่ีได�รับในแต�ละวัน  

   ได�มีการวิจัย ให�รับประทานอาหารชนิดที่มีปริมาณคาร'โบไฮเดรตและไขมันใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมแล�วให�ออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic) เปDนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว�า
ร�อยละ 50-60 ของพลังงานได�มาจากอาหารประเภทไขมัน แต�ถ�าออกกําลังกายแบบ แอนแอโรบิค 
(anaerobic) เปDนระยะเวลา 30 นาที พลังงานส�วนใหญ�ได�มาจากอาหารประเภทคาร'โบไฮเดรต 
ดังนั้น ไขมันและคาร'โบไฮเดรตจึงเปDนสารอาหารท่ีสําคัญอย�างยิ่งต�อการออกกําลังกาย ผู�ท่ีทํางานหนัก
จึงจะเปDนต�องทานอาหารประเภทคาร'โบไฮเดรตและไขมัน 

   สารอาหารประเภทวิตามิน (Vitamins) ทําหน�าท่ีเสมือนตัวกระตุ�นและควบคุม
การทํางานของระบบต�างๆ ของร�างกาย ควบคุมการใช�พลังงานต�านทานโรค ส�งเสริมพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของร�างกาย วิตามินแบ�งออกเปDน 2 ประเภท คือ 1) วิตามินท่ีละลายในไขมัน (Fast 
soluble group) คือ เอ ดี อี เค มีคุณสมบัติไม�สูญเสียไปกับความร�อนธรรมดาในการหุงต�ม ไม�ละลาย
ในน้ํา แต�ละลายในไขมัน คงทนไม�เสื่อมง�ายร�างกายสะสมไว�ในตับ และถูกขับออกมาทางป$สสาวะ
อุจจาระ ถ�าได�รับมากอาจเกิดอาหารแพ�  อยู�ในนม ตับ ไข� น้ํามันตับปลา ผลไม� ผักสีเขียว บทบาท
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สําคัญต�อการสร�างภูมิคุ�มกัน กระดูก ฟ$น การมองเห็น ดูดซึมแคลเซียม เม็ดเลือดแดง 2) วิตามินท่ี
ละลายในน้ํา (water soluble group) บี ซี มีคุณสมบัติลําลายน้ําได�ง�าย ถูกทําลายได�ด�วยความร�อน
จากการหุงต�ม หรือแสงสว�าง และด�าง ไม�มีการสะสมในร�างกาย ไม�มีอาการแพ� มีอยู�ในเนื้อ เมล็ดข�าว 
ไก� มันฝรั่ง นม ตับ ปลา ผักใบเขียว ถ่ัว บทบาทสําคัญต�อ ระบบประสาท พลังงาน ระบบทางเดิน
อาหาร เม็ดเลือดแดง เผาผลาญสารอาหาร เสริมสร�างกระดูกและฟ$น ต�อต�านการติดเชื้อ 

   สารอาหารประเภทเกลือแร� (Minerals) มีอยู�ร�อยละ 4 ของน้ําหนักตัวเปDน
ส�วนประกอบของระบบโครงร�างและเนื้อเยื่อของเหลวในร�างกาย ทําหน�าท่ี รักษาสมดุลของกรดและ
ด�างในร�างกาย เร�งปฏิกิริยาทางชีวะ รักษาสมดุลของน้ําในร�างกาย ช�วยในการรับส�งความรู�สึก ควบคุม
การหดตัวของกล�ามเนื้อ ช�วยเจริญเติบโตของกล�ามเนื้อ การเจริญเติบโตและพัฒนาอวัยวะต�างๆ 
ร�างกายจะมีระบบกลไกพิเศษสําหรับควบคุมการดูดซึมเกลือแร�ท่ีจําเปDนต�อร�างกาย และสามารถขับ
เกลือแร�ท่ีเกินจําเปDนออกไปทางป$สสาวะ อุจจาระ น้ําดี เหง่ือ ทางลําไส� ความเข�มข�นของเกลือแร�ใน
ร�างกายจะช�วยให�มีการเคลื่อนย�ายของเหลวภายในร�างกาย ผนังก้ันเซลล' เชื่อมความรู�สึก เชื่อมเซลล'
ประสาทแต�ละตัว มนุษย'จึงมีความจําเปDนต�องรักษาสมดุลของเกลือแร�ให�สมํ่าเสมออยู�ตลอดเวลา เพ่ือ
การดํารงชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ แร�ธาตุท่ีมีความจําเปDนต�อร�างกาย 4 ชนิด คือ 1) แคลเซียม (Calcium) มี
อยู�ในนม ปลา กุ�งแห�ง ผักใบเขียวช�วยบํารุงเสริมสร�างกระดูกและฟ$น ทําให�กล�ามเนื้อแข็งแรง ช�วยการ
แข็งตัวของเลือด 2) เหล็ก (iron) มีอยู�ในเนื้อแดง เครื่องในสัตว' ตับ ไต ไก� ถ่ัว ผลไม� ผักใบเขียว ช�วย
สร�างเม็ดเลือดแดง ขนส�งออกซิเจนเข�าสู�กล�ามเนื้อและเลือด 3) โพแทสเซียม (potassium) มีอยู�ใน
ผลไม�สด ส�มเขียวหวาน กล�วย ผัก เนื้อสัตว' ข�าวกล�อง นม ช�วยกระตุ�นประสาท ควบคุมการหดตัวของ
กล�ามเนื้อ รักษาความดันโลหิตให�เปDนปกติ 4) สังกะสี (Zinc) มีอยู�ในตับ เนื้อแดง ไข�แดง นม ข�าวกล�อง 
อาหารทะเล หอยนางรม ช�วยเผาผลาญและย�อยอาหาร ช�วยให�บาดแผลหายเร็วข้ึน ช�วยเจริญเติบโต 
ซ�อมแซมเนื้อเยื่อท่ีสึกหรอ พัฒนาการทางเพศ 

   สารอาหารประเภทน้ํา (water) ร�างกายมนุษย'มีน้ําอยู�ประมาณ 2 ใน 3 ส�วน 
ของน้ําหนักตัว และ 1 ใน 3 ของน้ําหนักน้ํานี้จะเปDนของเหลวนอกเซลล' ร�างกายพยายามรักษาสมดุล
ระหว�างน้ําท่ีสูญเสียกับน้ําท่ีบริโภค น้ําหนักตัวอาจเปลี่ยนแปลงได�ถึง 2 กิโลกรัมต�อวัน ถ�าร�างกายขาด
น้ําถึง 800 ซีซี ร�างกายขับน้ําออกมาทางผิวหนัง ปอด ไต ประมาณวันละ 1,000 – 1,500 ซีซี ออกมา
ทางอุจจาระประมาณ 200 ซีซี ถ�าร�างกายสูญเสียน้ําประมาณร�อยละ 10 ของน้ําหนักตัวถือว�า
อันตรายมาก และหากสูญเสียน้ําถึงร�อยละ 20 – 22 อาจทําให�เสียชีวิตได� น้ําช�วยทําให�รักษาปริมาณ
ของเหลวในเลือด รักษาอุณหภูมิทุกส�วนของร�างกาย รักษาความร�อนสะสม ช�วยรักษาประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบภายในร�างกาย ความดันโลหิตในเส�นเลือดดํา  
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   ความสําคัญของอาหารกับสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารในแต�ละม้ือให�
เหมาะสมกับความต�องการของร�างกาย จะช�วยให�ร�างกายเจริญเติบโตแข็งแรงเปDนปกติและรักษา
สมดุลไว�ได� การโภชนาการเปDนความสัมพันธ'ระหว�างอาหารกับกระบวนการต�างๆท่ีเก่ียวกับสุขภาพ
และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ถ�าร�างการได�รับสารอาหารครบ และเพียงพอ ต�อความต�องการ 
ร�างกายจะสามารถนําสารอาหารนั้นไปใช�ได�อย�างเต็มท่ี เรียกว�าภาวะโภชนาการท่ีดี ในทางตรงกัน
ข�ามหากร�างกายได�รับสารอาหารไม�ครบถ�วนและไม�เพียงพอต�อความต�องการของร�างกาย จะเรียกว�า 
“ทุพโภชนาการ” ภาวะท่ีร�างกายได�รับอาหารหรือสารอาหารตํ่าจะทําให�เกิดโรคขาดสารอาหาร การมี
ภาวะโภชนาการเกิน คือ ร�างกายได�รับอาหารหรือสารอาหารมากเกินความต�องการของร�างกาย ทําให�
เกิดการสะสมจนเกิดโทษแก�ร�างกายได�  

   ผลของภาวะโภชนาการ ขนาดของร�างกาย มีป$จจัยท่ีมีอิทธิพล ได�แก�พันธุกรรม 
และสิ่งแวดล�อม เช�น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร แต�สามารถปรับปรุงได� การได�รับสารอาหารท่ี
เพียงพอจะสามารถช�วยสร�างภูมิต�านทานโรค ทําให�ร�างกายสามารถฟ��นตัวได�เร็วไม�แก�ก�อนวัย และไม�
เสียชีวิตก�อนวัยอันควร การเลือกอาหาร ควรเลือกท่ีมีประโยชน'สดใหม� ปลอดภัยจากสารพิษ สะอาด 
ประหยัดตามฤดูกาล ขนาดร�างกายมีความสัมพันธ'กับการต�านทานโรค อายุยืน ผลทางอารมณ'และ
สติป$ญญา สุขภาพจิตท่ีดีข้ึนใช�ความคิดอ�านได�ดี ผลต�อครอบครัว ทําให�สมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
ประสิทธิภาพในการทํางานดี ไม�สิ้นเปลืองเงินทองและเวลาดูแลการเจ็บป�วยบ�อย ผลต�อองค'การ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานได� 

   สุขภาพกายท่ีสมดุล เหมาะกับการต�านทานโรคและการประกอบกิจการงานเปDน
สิ่งท่ีต�องให�ความสนใจเปDนอย�างมาก การกําหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมดัชนีมวลกายด�วยโภชนาการถือ
เปDนกิจกรรมจําเปDนท่ีต�องให�ความรู�และสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง สําหรับผู�ใหญ�มีดัชนีมวลกายคํานวณ
จากสูตรดังนี้ 

 

ดัชนีมวลกาย = 
น้ําหนัก	(กิโลกรัม)

ส�วนสูง�(เมตร)
 

 
   น้ําหนักท่ีอยู�ในเกณฑ'ปกติ เหมาะต�อการต�านทานโรคและประกอบกิจการงาน มี

ค�าอยู�ระหว�าง 18.5 – 24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร (กก./ม2) ถ�าน�อยกว�า 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
แสดงว�า น้ําหนักตํ่ากว�าเกณฑ' ถ�ามีค�าอยู�ระหว�าง 25 – 29.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร แสดงว�า น้ําหนักเกิน 
ถ�ามีค�าต้ังแต� 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ข้ึนไป แสดงว�า เปDนโรคอ�วน ควรชั่งน้ําหนักตัวเดือนละ 1 ครั้ง  
ให�ความรู�ในองค'การ ด�านโภชนาการ คือ 1) กินข�าวเปDนอาหารหลักสลับกับแปCงเปDนบางม้ือ 2) กิน
อาหารให�ครบ 5 หมู�และหม่ันดูแลน้ําหนักตัวให�อยู�ในเกณฑ'ปกติ 3) กินพืชผักให�มากและกินผลไม�เปDน
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ประจํา 4) กินปลา เนื้อสัตว'ไม�ติดมัน ไข�สัปดาห'ละ 2-3 ฟอง ถ่ัวเมล็ดแห�ง เปDนประจํา 5) ด่ืมนมให�
เหมาะสมตามวัยวันละ 1-2 แก�ว 6) กินอาหารท่ีมีไขมันแต�พอควร โคเลสเตอรอลมีมากในไข�แดง 
เครื่องในสัตว' ปลาหมึก หอยนางรม อาหารทอดทําให�ไขมันเพ่ิมข้ึน 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรส
หวานจัดและเค็มจัดเสี่ยงต�อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 8) กินอาหาร
ท่ีสะอาดปราศจากการปนเป��อน ใช�หลัก 3ส. คือ สุกเสมอ สงวนคุณค�าอาหาร สะอาดปลอดภัย 9) งดหรือ
ลดเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล' มีผลต�อตับ ขาดสติ เสียการทรงตัว สมรรถภาพการทํางานลดลง 
ประมาทเปDนสาเหตุของอุบัติเหตุ 

   จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว�า ค�าดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธ'กับการใช�
เวลาในการใช�อุปกรณ'สื่อสารหรือโทรทัศน' คนท่ีใช�เวลากับอุปกรณ'สื่อสารมากจะมีค�าดัชนีมวลกาย
มากกว�าคนท่ีไม�ใช� ปริมาณอาหารท่ีรับประทาน ปริมาณพลังงานท่ีได�รับเพ่ิมข้ึนจากเดิม 300-400 
กิโลแคลอรี่ เพราะการด่ืมน้ําอัดลม รับประทานอาหารทอด ขนมกรุบกรอบและพบว�าพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจะมีความสัมพันธ'กับพฤติกรรมการออกกําลังกาย (อรุณรัศมี, 2010) 

   การควบคุมน้ําหนักตัวด�วยหลักการรักษาสมดุลของแคลลอรี่ (calories balance) 
การดํารงชีวิตของมนุษย'มีการเปลี่ยนแปลงไปเปDนอย�างมากตามการเปลี่ยนแปลงทางด�านวิทยาศาสตร'
และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต�การพัฒนาการด�านสาธารณะสุขทําให�คนมีอายุขัยเฉลี่ยท่ียืนยาวข้ึน 
แต�อาหารท่ีบริโภคกลับสร�างผลกระทบต�อสุขภาพและการดํารงชีวิตมากข้ึน สิ่งอํานวยความสะดวก
และการรีบเร�งในชีวิตการทํางานทําให�ขาดการออกกําลังกายมีผลต�ออวัยวะการเสื่อมของร�างกาย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม�ถูกต�อง ไม�ได�สัดส�วนทําให�เกิดการเจ็บป�วยมากขึ้น ประกอบกับ
ความเครียดจากการทํางานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ภาวะอ�วนจะส�งผลต�อการเกิดโรคมากมาย หลักการควบคุม
น้ําหนักโดยไม�เสียประสิทธิภาพในการทํางาน คือ 1) การจํากัดอาหาร (Food restriction) เปDนการ
จํากัดอาหารประเภท ไขมัน และ คาร'โบไฮเดรต ที่ร�างกายจะได�รับให�อยู�ในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
2) การจํากัดน้ําหรือของเหลว ต�างๆท่ีจะเข�าสู�ร�างกาย (Fluid deprivation) วิธีนี้เหมาะกับบุคคลบาง
ประเภท เช�น นักมวย นักยกน้ําหนัก ยูโค 3) การทําให�สูญเสียน้ําโดยการใช�ความร�อน (Thermal 
dehydration) เช�นการอบซาวน�า การสวมเสื้อผ�าท่ีหนา การสูญเสียเหง่ือเพ่ิมมากข้ึน อาจส�งผลต�อ
การขาดน้ําและเกลือแร� โซเดียมคลอไรด' ทําให�เกิดอาการตะคิวได� 4) เพ่ิมกิจกรรม หรือทํางานมากข้ึน 
(Increased activity) ได�แก�การทํางานท่ีใช�แรงกายในชีวิตประจําวันมากข้ึน ออกกกําลังเปDนประจํา
สมํ่าเสมอ 

   หลักการลดน้ําหนักอย�างถูกวิธี การออกกําลังกายอย�างต�อเนื่องอย�างน�อยวันละ 
30 นาทีและการลดอาหารเปDนสิ่งท่ีหลายคนต�างเชื่อและยอมรับ 1) การออกกําลังกาย เปCาหมายของ
การออกกําลังกายคือ การกําจัดไขมันส�วนเกิน และให�มีการแทนท่ีด�วยกล�ามเนื้อท่ีมีขนาดกระชับมากข้ึน 
ดังนั้นการท่ีมีกล�ามเนื้อท่ีสมส�วนมากข้ึนและไขมันลดลงจึงไม�ได�หมายถึงสัดส�วนน้ําหนักท่ีลดลงเพียง
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อย�างเดียว เปCาหมายท่ีแท�จริงคือ “กล�ามเนื้อท่ีมากกว�าไขมัน” แม�น้ําหนักจะไม�ลดแต�หากร�างกาย
กระชับและผอมเพรียวได�จะเปDนการจัดสรรน้ําหนักตัวท่ีดีท่ีสุด 2) การจํากัดอาหาร หรือการควบคุม
อาหาร การลดน้ําหนักอย�างรวดเร็วจะทําให�เกิดภาวะขาดน้ํามากกว�า การจํากัดคาร'โบไฮเดรต จะเปDน
ป$ญหาต�อภาวะขาดน้ํา และมีกรดไขมันอิสระเพ่ิมข้ึน ทําให�ร�างกายมีสารคาร'บอนมอนนอกไซด'ผสม
อยู�จึงเผาผลาญไขมันไม�สมบูรณ'เกิดกรดมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการจํากัดอาหารจึงควรทําควบคู�ไปกับการ
ออกกําลังกายและไม�ให�เกิน สัปดาห'ละ 1-2 ปอนด' โดยการใช�การออกกําลังกายด�วยการใช�แรง
ต�านทานปานกลางประมาณร�อยละ 50-70 ของอัตราการเต�นของหัวใจสูงสุดคือการออกแบบแอโรบิค  

   การดูแลสุขภาพด�วยการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารอย�างถูกหลัก
อนามัย ยึดหลักการรักษาสมดุลพลังงานของร�างกาย (Calories balance) คือการรักษาสมดุล
ระหว�างพลังงานท่ีนําเข�าสู�ร�างกาย (Calories intake) ได�แก� พลังงานท่ีได�จากการรับประทานอาหาร
ท่ีให�พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร'โบไฮเดรต และเครื่องด่ืมต�างๆ กับพลังงานท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน 
(Calories Output) ได�แก� พลังงานท่ีร�างกายใช�เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบต�างๆ
ตามปกติและพลังงานท่ีใช�ในการประกอบกิจกรรมต�างๆ พลังงานของร�างกายต�องอยู�ในภาวะสมดุล 
(Weight maintained) แต�ถ�าเม่ือใดเรารับประทานอาหารท่ีให�พลังงานมากกว�า พลังงานท่ีร�างกายใช�
ในแต�ละวันหมายความว�า สมดุลพลังงานของร�างกายเสียไป จะเกิดภาวะพลังงานท่ีนําเข�าสู�ร�างกาย
เหลือใช�หรือมีส�วนเกิน ร�างกายจะเก็บสะสมไว�ในรูปของไขมันใต�ผิวหนังส�งผลให�น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน 
เปDนสาเหตุของการมีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือความอ�วน (weight gain) แต�เม่ือใดเรารับประทาน
อาหารท่ีให�พลังงานน�อยกว�าพลังงานที่ร�างกายใช�ในแต�ละวัน หมายความว�า สมดุลพลังงานของ
ร�างกายเสียไปเกิดภาวะไม�เพียงพอ (weight loss) ร�างกายจะดึงเอาพลังงานท่ีสะสมไว�ในรูปของไขมัน
ใต�ผิวหนังออกมาใช� น้ําหนักตัวก็จะลดลง  ดังแสดงในรูปภาพท่ี 12 สมดุลพลังงานแคลอรี่ (Calories 
balance) ในร�างกาย 
 

 
 
ภาพท่ี 12  สมดุลพลังงานแคลอรี่ (Calories balance)  ในร�างกาย 
 

Calories intake Calories Output 

Weight Maintained 
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   เราจะทราบได�อย�างไรว�า พลังงานท่ีใช�ในแต�ละวัน (Total daily energy expenditure 
: TDEE) หรือพลังงานท่ีขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบต�างๆตามปกติ (Basal metabolic 
rate : BMR) ท่ีใช�ในการประกอบกิจกรรมต�างๆรวมเปDนจํานวนเท�าใด การคํานวณ BMR จะสามารถ
คํานวณปริมาณแคลอรี่ท่ีใช�ต�อวันได�และเม่ืออายุมากข้ึนความสามารถในการเผาผลาญแคลอรี่จะลดลง 
สูตร คือ  

   ผู�ชาย BMR = 66 + (13.7 x น้ําหนักตัวเปDน กิโลกรัม) + (5 x ส�วนสูงเปDน
เซนติเมตร) – (6.8 x อายุ) 

   ผู�หญิง BMR = 665 + (9.6 x น้ําหนักตัวเปDน กิโลกรัม) + (1.8 x ส�วนสูงเปDน
เซนติเมตร) – (4.7 x อายุ) 
   ตัวอย7าง ผู�ชายคนหนึ่ง BMR = 66+(13.7x60)+(5x175)-(6.8x30) = 1,559 
แคลอรี่ มีกิจกรรมเล�นกีฬา ต�อวัน ประมาณ 7 แคลอรี่ต�อนาท่ี เล�นวันละ 60 นาที คิดเปDน 420 แคลอรี่ 
คิด TDEE = 1,559+420=1,979 แคลอรี่ ถ�า ทานอาหารม้ือเช�า โจ^กหมู 236 แคลอรี่ กาแฟใส�ครีม
เทียมน้ําตาล 145 แคลอรี่ ม้ือกลางวัน ข�าหน�าเปDน 423 แคลอรี่ ของหวานบัวลอย 211 แคลอรี่ ม้ือ
เย็น สุก้ีน้ําหมู 211 แคลอรี่ นมโคจืด 155 แคลอรี่ รวม 3 ม้ือ มีค�าพลังงานท่ีเข�าสู�ร�างกายเท�ากับ 
1,381 แคลอรี่ พลังงานท่ีใช�แต�ละวันเท�ากับ1,979 แคลอรี่ พบว�าเกิดภาวะไม�สมดุลของพลังงาน
ร�างกายคือ รับประทานอาหารรวมน�อยกว�าท่ีใช�ต�อวัน เปDนจํานวน 598 แคลอรี่ เปDนต�น 
   จากตัวอย�างเปDนการดูแลสุขภาพด�วยการออกกําลังกายควบคู�กับการควบคุม
อาหาร  ในกรณีผู�ท่ีอ�วนมีน้ําหนักตัวมาก หากเลือกท่ีจะอดอาหารบางม้ือหรือไม�รับประทานอาหารม้ือ
เย็น ทําให� BMR ลดลงได�หรือรับประทานแต�ผักผลไม� จะได�รับสารอาหารไม�ครบถ�วนของสารอาหาร
หลัก 5 หมู� โดยเฉพาะหากขาดโปรตีน สารอาหารท่ีจําเปDนต�อการซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอ และการ
สร�างเซลล'ใหม� การขาดเกลือแร�และวิตามินจะทําให�ร�างกายอ�อนแอหรือป�วยเปDนโรคขาดสารอาหาร
ได� ดังนั้นถ�าจะให�ได�ผลควรรับประทานอาหารให�ได�สารอาหารครบท้ัง 5 หมู� และลดปริมาณอาหาร
ประเภทคาร'โบไฮเดรต แปCง น้ําตาล และ ไขมันชนิดต�างๆให�น�อยลง ควบคู�กับการออกกําลังกาย จะ
ทําให� BMR เปDนไปตามปกติได�ดีกว�า การควบคุมอาหารอย�างเดียวจึงไม�เพียงพอต�องทําควบคู�กับการ
ออกกําลังกาย เปDนไปตามทฤษฎีของลามาร'ค (Jean Lamarck) “ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะผันแปรได�
ตามสภาพแวดล�อมอวัยวะใดท่ีใช�อยู�บ�อยๆย�อมคงสภาพท่ีดี ความแข็งแรง หรือขยายใหญ�ข้ึน ส�วน
อวัยวะใดท่ีไม�ได�ใช�จะค�อยๆ ลดขนาด อ�อนแอลง และเสียไปในท่ีสุด” 
   การปรับสภาพจิตใจ 

   การสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุก (Proactive Personality) สําหรับการทํางาน เปDน
ลักษณะท่ีไม�ยอมจํานนต�อแรงกดดันจากภายนอก พยายามทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อม
ให�เหมาะสมด�วยตนเอง กล�าเผชิญหน�ากับอุปสรรคและสามารถแก�ป$ญหา ทําให�เกิดความสุขท่ีมีผลดี
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ต�อสุขภาพเปDนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จใน
อาชีพได� การกระตุ�นให�เกิดการศึกษาเรื่องสภาพแวดล�อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน 
หรือการออกแบบงานและอุปกรณ'ให�เหมาะสมกับผู�ใช�งานพร�อมท้ังทําให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวคิดในสาขาวิชาจิตวิทยาบุคลากร เปDนการยึดแนวทาง “Make the job fit the man”  และ 
“Put the right man in the right job” การรับรู�บรรยากาศองค'การและความสุขในการทํางานท่ี
เปDนป$จจัยส�งผลต�อสุขภาพของพนักงานโดยรวม ไม�เน�นการใช�ยาและการผ�าตัดในการรักษา บําบัด
ด�วยการจัดการความเครียด ปรับปรุงการสื่อสาร ความสัมพันธ'ระหว�างบุคคล ปรับแบบการดําเนินชีวิต 
เช�นการออกกําลังกาย โภชนาการ การฝ�กสมาธิ โดยการแบ�งออกเปDน 5 ด�านดังนี้ 1) จิตวิญญาณเปDน
การตระหนักรู� รู�สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลเปDนแกนของสุขภาพท่ีดี 2) การให�ทิศทางแก�ตนเองเพ่ือไปสู�
เปCาหมายระยะยาว คือความรู�สึกในคุณค�าแห�งตน นับถือตนเองควบคุมตนเองจากภายในเชื่อใน
ประสิทธิภาพแห�งตนเองเปDนป$จจัยสําคัญต�อการปCองกันโรคภัยไข�เจ็บ สามารถควบคุมน้ําหนัก ออก
กําลังกาย มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ กําจัดความวิตกกังวล ความรู�สึกในการควบคุมตนเอง ความ
เชื่อสอดคล�องกับความเปDนจริง การยอมรับตนเองว�าไม�สมบูรณ'ไปหมดทุกอย�าง ตระหนักในอารมณ'
ตนเอง การแสดงออกทางอารมณ'อย�างเหมาะสมมีอารมณ'ทางบวก การแก�ไขป$ญหาและความคิด
สร�างสรรค' มีเหตุผล สามารถวิพากษ'วิจารณ' ตนเองได�ทนต�อความกดดัน นับถือตนเองพอใจในตนเอง 
มีอารมณ'ขัน ผ�อนคลายเพ่ิมพูนภูมิคุ�มกันการปรับตนได�อย�างเหมาะสม การโภชนาการท่ีดี ออกกําลัง
กายเพ่ือปCองกันโรคส�งเสริมสุขภาพ ความแข็งแรงและความเชื่อม่ัน ดูแลตนเองมีนิสัยระมัดระวังใน
ความปลอดภัยปกปCองตนเองจากอันตรายต�างๆ พฤติกรรมกล�าแสดงออกในการแก�ป$ญหา 3) งานและ
เวลาว�าง รู�สึกมีความสามารถในการทํางานกิจกรรมทางกายภาพ สังคม ป$ญญาทําด�วยความสมัครใจ 
4) มิตรภาพและความสัมพันธ'ทางสังคมอย�างเปDนธรรมชาติ ได�รับการสนับสนุนจากสังคม 5) รู�สึกว�า
เปDนท่ีรัก ช�วยปกปCองจากโรคทางกายและใจเพ่ิมอายุให�ยืนยาว ถือเปDนพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย'มาสู�การปรับเปลี่ยนแบบการดําเนินชีวิตได� (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553)  

   ในขณะท่ีมนุษย'คิด วิตกกังวล หรืออยู�ในสภาวะผ�อนคลาย สามารถส�งผลความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟCา หรือ คลื่นสมองทีเกิดข้ึน เปDนการทํางานร�วมกันของจิตกับระบบ
ประสาทและกาย ท่ีเชื่อมโยงประสานกันตามธรรมชาติ นอกจากจะส�งผลต�อระบบฮอร'โมน สารเคมี 
และอุณหภูมิในร�างกาย ซ่ึงมีผลต�อสุขภาพโดยตรงแล�ว ยังส�งผลต�อจิตใจ ท่ีนําไปสู�ความคิดทัศนคติ 
และพฤติกรรม อันเปDนต�นเหตุของป$ญหามากมายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีสมองเปDนศูนย'รวมแปลสัญญาณ การ
พัฒนาความคิด ด�วยการปรับจิตและกายให�อยู�ในสภาวะผ�อนคลายอย�างถูกวิธี จึงกลายเปDนสิ่งจําเปDนมาก
สําหรับการกระตุ�นให�เกิดการปรับสมดุลของ บุคคล ท่ีสามารถส�งผลต�อองค'การ และสังคมได�ในท่ีสุด 
โดยเริ่มต�นจากบุคคล ซ่ึงถือเปDนสาเหตุหลัก เปDนเจ�าของความทุกข'และป$ญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงโรคภัย
ไข�เจ็บท้ังมวล (นิธิกร ศาตากร, 2554) ในหลักของพุทธธรรมมีเปCาหมายสูงสุดคือ การดับทุกข'ท่ีเกิดข้ึน
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โดยสิ้นเชิง หากยังมองไม�เห็นทุกข'เท�ากับยังมองไม�เห็นป$ญหาท่ีเผชิญอยู� การแก�ไขและปCองกันทุกข' 
อาจต�องทําไปในขณะเดียวกันเนื่องจากจิตรับอารมณ'ทุกข'อยู�ตลอดเวลาและอย�างต�อเนื่อง การแก�ไข
ให�ดับทุกข' ณ.ป$จจุบันขณะจึงเปDนการปCองกันทุกข'ท่ีจะเกิดข้ึนได� ความทุกข'ท่ีเกิดข้ึนเปDนสิ่งท่ีอยู�ในจิต
ท่ีมีลักษณะด้ินรน ต�องการให�หลุดพ�นจากสิ่งท่ีไม�พึงประสงค'หรือท่ียึดติดนั้น ซ่ึงเกิดจากการรับสัมผัส
เข�ามาสู�กายและจิตใจ   

   การปCองกันทุกข'เกิดข้ึนในจิตใจ ข้ันแรก การสังเกตทุกข'ท่ีเกิดข้ึนภายในร�างกาย
และจิตใจของตนเองให�ได�เสียก�อน ข้ันท่ีสอง คือ สังเกตสาเหตุท่ีแท�จริงของทุกข' ข้ันท่ีสาม ข้ันท่ีความ
ทุกข'ค�อยๆ ลดลงจากความเข�าใจในสาเหตุท่ีเกิดข้ึนอย�างแท�จริง ข้ันท่ีสี่ การปล�อยว�างและวางการด้ิน
รนท่ีทําให�เกิดทุกข'ลง ด�วยประสบการณ'ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในจิตใจและร�างกาย  (โกเอ็นก�า, 2550: 102)  
ในหลักอริยสัจ 4 แบ�งออกเปDนสองฝ�ายคือ 1) ฝ�ายทุกข'รู�ว�าอะไรเปDนทุกข' และ อะไรเปDนเหตุให�เกิด
ทุกข' 2) ฝ�ายดับทุกข'คือ ต�องปฏิบัติธรรมเท�านั้น จึงจะเข�าถึงได� (พุทธทาสภิกขุ, 2552) ความเปDน
สากลของธรรมชาติ หมายถึง การให�ผลอย�างเดียวกันแก�ผู�ปฏิบัติทุกคน โดยเสมอกันไม�มีข�อยกเว�น กฎ
ธรรมชาติมีอยู�ว�า เม่ือใดท่ีสร�างกิเลสข้ึนในจิต เช�น ความโลภ โกรธ ความพยาบาท ความเกลียดชัง 
ความหลงใหล ความกลัว เปDนต�น กิเลสเหล�านี้ ก็จะทําให�เปDนทุกข'อย�างแน�นอน เม่ือมีความทุกข' 
ธรรมชาติก็แสดงการลงโทษในทันทีทันใด หรือเม่ือมีจิตเต็มเป��ยมไปด�วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี 
ก็ได�พบกับความรัก ความเมตตา ความปรารถนาท่ีเกิดข้ึนในจิตใจในทันทีเช�นกัน ธรรมชาติให�รางวัล 
คือ เกิดความรู�สึกร�มเย็น ความสงบสุข รู�สึกถึงความอ�อนโยน สอดคล�องกลมกลืนอยู�ภายในตัว ไม�ว�า
จะเรียกตัวเองว�าชาวคริสต' ชาวยิว  ชาวฮินดู ชาวมุสลิมหรือชาวพุทธ หรือจะเรียกว�าเปDนคนอินเดีย 
คนอเมริกัน คนพม�าหรือคนจีน ก็ไม�มีอะไรแตกต�าง เพราะธรรมเปDนสากล เปDนธรรมท่ีแท�จริงเปDน
ธรรมะท่ีบริสุทธิ์ จะแยกออกเปDนกลุ�มเปDนนิกายหรือแขนงไม�ได� ธรรมะเปDนกฎธรรมชาติ ย�อมเปDน
สากลครอบคลุมจักรวาลท้ังหมด เปDนท่ียอมรับได�ของทุกคน (โกเอ็นก�า, 2550: 30) การศึกษาเรียนรู�
ธรรม เปDนเรื่องทางวิทยาศาสตร'ทางจิต  ทางนามธรรม เปDนการกระทําท่ีมีเหตุป$จจัย มีผลสืบเนื่องกัน
ตามธรรมชาติท่ีมีอยู�จริง เพียงแต�อาจไม�คุ�นเคย เพราะวิทยาศาสตร'ท่ีคุ�นกันส�วนใหญ�ก็เปDนเรื่องทาง
วัตถุ คําว�าวิทยาศาสตร'คือทําลงไปจริงๆ ด�วยความรู�สึกเฉพาะหน�า เรียกว�า วิถีทางวิทยาศาสตร' ต�อง
ทําให�เห็นชัดว�าคืออะไร เปDนอย�างไร เช�น กิเลสท่ีเกิดข้ึนอยู�ในจิตในกายเราอย�างไร รู�สึกอย�างไร 
ปCองกันอย�างไร ทําลายอย�างไร คือเปDนไปตามกฎอิทัปป$จจยตาของธรรมชาติ เปDนเหตุเปDนผล
ซ่ึงกันและกัน เกิดผลใดข้ึนก็เพราะเนื่องด�วยหลักการของตรรกวิทยา (Logic) (พุทธทาสภิกขุ, 2552) 
กฏอิทัปป$จจยตา คือ หลักความสัมพันธ'ระหว�างเหตุและผลความเปDนจริงของสรรพสิ่งตามธรรมชาติมี
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงอย�างเปDนพลวัตร (Dynamic inter connectedness) เปDน
ป$จจัยต�อกันและกัน หรือเปDนกระแสของเหตุป$จจัย อันหนุนเนื่องกัน อิทะ แปลว�า “นี้” ป$จจยตา 
แปลว�า “ความเปDนป$จจัยให�เกิดหรือป$จจยาการ” เช�น นี้ทําให�เกิดนี้....ทําให�เกิดนี้....ทําให�เกิดนี้  หรือ
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เม่ือมีสิ่งนี้...สิ่งนี้จึงมี เปDนต�น สิ่งใดท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู�ก็เพราะมีเหตุมีป$จจัยให�มันเกิดข้ึน อะไรท่ีไม�มีก็
เพราะไม�มีเหตุป$จจัยให�มันเกิด เม่ือใดความยึดม่ันของเราไปขัดแย�งเหตุป$จจัยทางธรรมชาติเข�า ก็จะ
ทําให�เกิดเปDนความทุกข'ขึ้น วงจรปฏิจสมุทปบาท เปDนหลักความสัมพันธ' ภายในจิตมีวงจรการ
เกิดดับ 11 ข้ันตอน คือ 1) ความไม�รู�หรืออวิชชา เปDนเหตุให�เกิดผล คือ 2) การปรุงแต�งหรือสังขาร
เปDนเหตุให�เกิดผล คือ 3) การรู�แจ�งในจิตหรือวิญญาณเปDนเหตุให�เกิดผล คือ 4) นามรูปเปDนเหตุ
ให�เกิดผล คือ 5) อวัยวะรับสัมผัสท้ังหกหรืออายตนะหก เปDนเหตุให�เกิดผล คือ 6) สัมผัสหรือผัสสะ
เปDนเหตุ ให�เกิดผล คือ 7) ความรู�สึก หรือเวทนา เปDนเหตุให�เกิดผล คือ 8) ความต�องการหรือตัณหา 
เปDนเหตุให�เกิดผล คือ 9) การยึดม่ันหรืออุปทานเปDนเหตุให�เกิดผล คือ 10) การเกาะเก่ียวหรือภพเปDน
เหตุให�เกิดผล คือ 11) การเกิดข้ึนหรือชาติท่ีเรียกว�าทุกข' การปCองกันทางจิตใจท่ีดีท่ีสุดคือการสร�าง
ป$ญญา เม่ือมีป$ญญา รู�เท�าทันสิ่งท้ังหลายตามความเปDนจริง ก็หลุดจากความบีบค้ัน เปDนอิสระ สงบ มี
ความสุขข้ึน มีพลังมากข้ึน เปDนอันว�า ป$ญญา กับความเปDนอิสระ ความสงบ ความสุข ความมีพลัง 
เปDนเรื่องเดียวกัน จิตของเราเองก็จะไม�เพ่ิมโรค ไม�เพ่ิมทรมาน ไม�เพ่ิมการลุกลาม หรือปCองกันไม�ให�มี
โรคโดยไม�จําเปDน ไม�ปวดมากไป ไม�ด้ินรน ไม�ทรมานมาก เม่ือจิตสงบลงจากความฟุCงซาน วิตกกังวล 
สับสน กลัว เครียด เบื่อ ท�อแท� สิ้นหวัง  ป$ญญาก็สามารถมีพ้ืนท่ีเกิดข้ึนได�ภายในจิต (เจตสิก) 
ความคิดที่ผลิตออกมาตอนจิตว�าง ไม�มีอคติ ไม�ลํา เอียง เรียกว�า ป$ญญา แปลกมากวิธ ีแก�
ความคิด เฉโก(ไม�ถูกต�อง) คือ ต�องหยุดคิด กลับมาอยู�ที่ ฐานกายและใจของตัวเอง ผ�อนคลายจิต
ให�สงบ คือ สงบจากความคิดท้ังหลาย แล�วป$ญญาจะเกิดเอง เม่ือป$ญญาเกิด การเข�าใจความจริงจะ
เกิด (วรภัทร' ภู�เจริญ, 2553) ประโยชน'ของป$ญญาคือ เพ่ือให�เกิดความระมัดระวัง 3 อย�าง สามารถ 
ได�แก� กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ในชีวิตประจําวันเรามักให�ความสําคัญกับการระมัดระวัง
กายกรรมมากท่ีสุ และวจีกรรมรองลงมา โดยไม�สนใจจิตใจ การสร�างป$ญญาด�วยการกลับมาสํารวจ
ความเปDนจริงภายในกายตามธรรมชาติ จะแสดงผลออกมาว�า มโนกรรมหรือจิตใจนั้นมีความสําคัญ
ท่ีสุด ทุกอย�างเริ่มท่ีจิตใจก�อน แล�วจึงกลายมาเปDนวจีกรรมหรือกายกรรม (โกเอ็นก�า, 2550: 90)  

   การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดป$ญญา โพธิป$กขิยธรรม โพธิ แปลว�า ความรู�ท่ีถูกต�อง ตรง
ข�ามกับความไม�รู�คือ อวิชชา และความรู�นี้ จําเปDนกับคนทุกระดับ ต�องมีตามสัดส�วนท่ีเหมาะสม ต�อง
ฝ�กฝน ป$กขิย แปลว�า ฝ$กฝ�ายหรือไปในฝ�าย บุคคลท่ีต�องการรู�สิ่งใดไปในฝ�ายนั้น ธรรม แปลว�า หน�าท่ี 
โพธิป$กขิยธรรม จึงแปลว�า ความรู�ท่ีถูกต�องสําหรับการปฏิบัติหน�าท่ี มีอยู� 7 หมวดคือ สติป$ฏฐาน 4  
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย'5 พละ5 โพชฌงค' 7 มรรคมีองค' 8 รวมเปDน 37 ธรรม เลือกใช�
ตามสถานการณ'และระดับของทุกข'แต�ละบุคคล สิ่งท่ีใช�ในการฝ�กอนุสติ อานาปานสติ ลมหายใจ 
ภาษาบาลีเรียกลมหายใจว�า “กาย” แล�วให�ผลไปเกิดข้ึนคือ มีสติเกิดข้ึนท่ีศีล สมาธิ ป$ญญา ฝ�กการอยู�
กับทุกลมหายใจอย�างถูกต�อง ตลอดเวลา ไม�มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเปDนตัวกูของกู (Egoism) 
ธรรมอันเอกทําให�มากย�อมทําให�โพชฌงค'ท้ังเจ็ดบริบูรณ' ทําให�เกิดการระงับ ประณีต เปDนของเย็น 
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สุขภาพจิตจะดีข้ึนตามลําดับ โดยธรรมชาติจิต ต�องอาศัยฐานท่ีต้ังหรือกรรมฐานก�อน จากนั้นก็สร�าง
ความเจริญงอกงามให�เกิดข้ึนภายในจิต ด�วยการภาวนา คือ การทําให�มีข้ึนเปDนข้ึน เกิดข้ึน เจริญข้ึน มี
ความเข�มแข็งมั่นคง เบิกบาน สงบสุขผ�องใส พร�อมด�วยความเพียร การวิป$สสนาภวนา หมายถึง 
การสัมผัสความรู�สึก ของนามรูปสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน เลิกสงสัย ฝ�กต้ังจิตให�อยู�บนฐานกายและ
จิตเท�านั้น มีหน�าท่ีสังเกตความรู�สึกของกายและจิต รูปและนามภายในตัวอยู�ในทุกขณะจิตเม่ือจิต 
หลุดลอยไปก็มีหน�าท่ี ต้ังจิตเพ่ือพิจารณาบนฐานกายและจิตอีกทําเช�นนี้ไปเรื่อยจนจิตอยู�บนฐานท่ีต้ัง
แห�งกายและจิต ม่ันคงแล�วเรียกว�ามี สมาธิ จึงทําการสังเกตไปท่ัวกายและจิต รูปแบบนามเรียก ว�า
วิป$สสนาภาวนา การพัฒนาป$ญญา คือ การทําจิตให�อยู�กับอุเบกขา หรือความเปDนกลาง ระหว�าง
ความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้น หรือเรียกว�า “จิตสมดุล” การขจัดรากเหง�า
ของความไม�บริสุทธิ์ทั้งหลาย ต�องใช�วิธีที่สามารถเจาะลึกลงไปยังส�วนลึกของจิตใจ เพื่อขจัดต�น
ตอของกิเลส เปDนการพัฒนาป$ญญา พระพุทธองค'เรียกว�า “วิป$สสนาภาวนา” (โกเอ็นก�า, 2550: 152) 
การต้ังจิตบนฐานท่ีตั้งแห�งกายและจิต เริ่มจากการต้ังกายตรง ดํารงสติม่ัน ดูลมหายใจท่ีผ�านเข�าออกท่ี
ปลายจมูก หาจิตหลุดไปคิดเรื่องอ่ืน เม่ือคืนสติได�ก็ให�กลับมาต้ังม่ันอยู�ท่ีปลายจมูก  ทําเช�นนี้ไปทุกครั้ง 
โดยไม�โกรธ ไม�รําคาญเพ่ือเปDนธรรมชาติของจิตท่ีเกิดดับและรับอารมณ'อย�างรวดเร็ว เฝCาสังเกตลมท่ี
เข�าผ�านปลายจมูกท้ังสองข�าง เช�น อุณหภูมิของลมหายใจท่ีผ�านเข�าออก แตกต�างกันเข�าเย็นออกร�อน 
ลมหายใจเข�าออกผ�านบริเวณใดของรูจมูก ลมหายใจมีลักษณะสั้นหรือยาวเปDนต�น ให�เฝCาดูเฝCารู�เช�นนี้
ไปเรื่อยๆ เม่ือจิตต้ังม่ันดีแล�ว สงบแล�ว ลมหายใจนิ่งแล�วก็จึง เฝCาสังเกต อาการท่ีเกิดข้ึนภายในกาย 
เช�น เนื้อเต�น เม่ือย ปวด ตึง บริเวณใด เปDนอาการทางธรรมชาติท่ีมนุษย'ทุกคนต�องเกิดข้ึน ยอมรับใน
สิ่งท่ีเกิดข้ึน เฝCาสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิต เช�น หงุดหงิด เบื่อ รําคาญ โกรธ เปDนต�น เปDน
อาการทางธรรมชาติท่ีมนุษย'ทุกคนต�องเกิดข้ึน เฝCาสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายกายและจิตไปเช�นนี้ 
โดยไม�ต�องคํานึงถึงเวลาว�าสั้นหรือยาวเพียงใด ตัดความกังวลต�างภายในจิตออกไป หม่ันฝ�กฝนเช�นนี้ 
แล�วจิตจะดีข้ึนเบาสบายข้ึน ตามลําดับ 

   เม่ือจิตได�รับการฝ�กให� มีสติ สมาธิ จิตก็จะไม�เลื่อนลอยไปรับอารมณ'ใดๆได�ง�าย 
ในขณะท่ีทํางานก็จะมีสมาธิกับการทํางาน การนั่ง ยืน ยกของ ดึง ดัน ก็จะทําอยู�บนสติ และสมาธิท่ี
ม่ันคงข้ึน การรู�เนื้อรู�ตัวของกล�ามเนื้อ เรี่ยวแรง การตระหนักรู�ถึงการบาดเจ็บ อันตราก็จะมากข้ึน 
ในขณะท่ีรับประทานอาหารก็มีสติมากข้ึน ไม�บริโภคมากหรือน�อยจนเกินไป เม่ือเกิดการเจ็บป�วยก็จะ
เข�าใจถึงธรรมชาติของการเจ็บป�วยมากข้ึนไม�เพ่ิมความเครียด ไม�ทําให�การเจ็บป�วยเกิดอาการทรุด
หนักข้ึน จึงเปDนการสร�างสมดุลสุขภาพด�วยการสร�างความเข�าใจและป$ญญาให�เกิดข้ึนในจิตถือเปDนการ
ปฏิบัติในเชิงปCองกันอีกทางหนึ่ง 
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   การตรวจสุขภาพตามป<จจัยเส่ียง 
   การตรวจสุขภาพมีความสําคัญต�อการดูแลสุขภาพเพ่ือรักษาสมดุลสุขภาพเปDน

อย�างยิ่ง เพราะจะเปDนการวัดสมรรถภาพของร�างกายท้ังระบบ และยังเปDนการแจ�งให�ทราบถึงความ
ปกติหรือผิดปกติของระบบภายในร�างกายและอวัยวะต�างๆด�วย ซ่ึงการโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
สําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีองค'การควรจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�านการยศาสตร' สามารถแบ�งออกได�เปDน 
2 กลุ�มคือ 1) การตรวจสุขภาพตามกฎหมายกําหนด 2) การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร' การ
ตรวจสุขภาพตามกฎหมายกําหนด 

   กฎหมายไม�ได�กําหนดไว�โดยตรงเก่ียวกับการตรวจสุขภาพด�านการยศาสตร'แต�ได�
กําหนดการตรวจสุขภาพตามป$จจัยเสียง คือ พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ'และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ�างตามป$จจัยเสี่ยง
เพ่ือคุ�มครองปCองกันและเฝCาระวังสุขภาพอนามัยท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานของลูกจ�าง พ.ศ. 2547 
นายจ�างที่มีลูกจ�างตั้งแต� 1 คนขึ้นไป ซึ่งมีสถานที่ทํางานเกี่ยวกับป$จจัยเสี่ยง คือ สารเคมีอันตราย 
จุลชีวันเปDนพิษ ความร�อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง และ
สภาพแวดล�อมท่ีอาจเปDนอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ต�องดําเนินการให�มีการตรวจสุขภาพ
โดยแพทย'ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ แพทย'แผนป$จจุบันได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด�าน
อาชีวเวชศาสตร' หรือผ�านอบรมหลักสูตรด�านอาชีวเวชศาสตร' หรือ มีคุณสมบัติท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
จัดให�ตรวจสุขภาพลูกจ�างภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ลูกจ�างเข�าทํางานหรือนับจากวันเปลี่ยนงาน
ลูกจ�างแจ�งผลการตรวจสุขภาพท่ีผิดปกติภายใน 3 วัน ถ�าปกติแจ�งภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีทราบผล 
จัดทําสุขสุขภาพให�ลูกจ�างและเก็บไว� 2 ป�นับจากวันท่ีลูกจ�างสิ้นสุดการจ�างงาน กฎหมายคุ�มครองแรงงาน 
กําหนดให�ลูกจ�างทํางานปกติ 8 ชั่วโมงต�อวัน งานอันตราย 7 ชั่วโมงต�อวัน ทําล�วงเวลาได�ไม�เกิน 36 
ชั่วโมงต�อสัปดาห' การยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก ด�วยแรงกาย ผู�ชายไม�เกิน 55 กิโลกรัม ผู�หญิงไม�เกิน 
25 กิโลกรัม (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2556) 
   การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร$ 
   อาชีวเวชศาสตร' เปDนศาสตร'ด�านอายุรกรรม ท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลปCองกันสุขภาพ 
พนักงานจากสิ่งคุกคามและความเสี่ยงต�อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน รวมท้ังเปDนความพยายามท่ีจะให�คนทํางานมีสุขภาพดีสูงสุดเพ่ือทํางานให�ได�ผลิตผลท่ีดีต�อไป 
อาชีวเวชศาสตร'จึงเก่ียวกับระหว�าง คนและงาน ท่ีมีความผูกพันต�อกัน มีการส�งเสริมปCองกันสุขภาพ
คนทํางานฟ��นฟูสุขภาพคนทํางาน (อดุลย' บัณฑุกุล, 2554)  การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร' 
หมายถึง การตรวจเฝCาระวังทางการแพทย' คือการ ตรวจวินิจฉัยว�า คนงานป�วยจากสิ่งคุกคามสุขภาพ
นั้นๆ หรือไม� หากพบว�าป�วยให�รีบ ลดการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทันทีเพ่ือปCองกันภาวะแทรกซ�อน บ�อยครั้ง
อาจพบการสัมผัสป$จจัยเสี่ยง แต�ยังไม�พบอาการป�วย ควรต�องปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับปรุงการ
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ดําเนินการทางวิศวกรรม ประเด็นป$ญหาของการตรวจสุขภาพหรือการเฝCาระวังทางการแพทย'คือ 
พบว�าสัมผัสแต�ไม�ยังไม�ป�วยก็ไม�แก�ไข บากครั้งการป�วยอาจไม�ได�เกิดจากการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงในงาน 
การขาดแคลนแพทย'อาชีวเวชศาสตร' ค�ามาตรฐานด�านอาชีวเวชศาสตร'ต�องเปDนไปตามหลักสากล 
OEL (occupation exposure limit) หรือ PEL (permissible safety and health administration)  
การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร' แบ�งเปDน 3 แบบ คือ การตรวจเฝCาระวังสิ่งแวดล�อม การตรวจเฝCาระวัง
ชีววัตถุ และ การตรวจเฝCาระวังทางการแพทย'  (พรชัย ลิทธิศรัณย'กุล, 2012) การประยุกต'การตรวจ
ทางอาชีวเวชศาสตร'กับการเฝCาระวังสุขภาพ นิยมแบ�งเปDน 5 กลุ�ม คือ กายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร' 
และ สังคมจิตวิทยา จะสังเกตได�ว�า สิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี ค�อนข�างชัดเจนมีค�ามาตรฐาน แต� 
สิ่งคุกคามทาง ชีวเคมี การยศาสตร' และ สังคมจิตวิทยา มีความชัดเจนน�อยกว�าและอาจไม�ครบใน
รูปแบบของการเฝCาระวัง  เพ่ือให�การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร'เกิดประโยชน'สูงสุด ควรทราบว�าข้ันตอน
ท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจทางห�องปฏิบัติการอาจแบ�งได� 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันก�อนตรวจ (Pre-analytical 
phase)ได�แก� การเตรียมผู�ถูกตรวจให�เหมาะสม การเก็บตัวอย�างอย�างถูกวิธี ติดฉลาก ระบุข�อมูล 
ขนส�งเข�าห�องปฏิบัติการ 2) ข้ันหลังการตรวจ (Post-analytical phase) ได�แก� การรายงานผลตรวจ
แก�ผู�สั่งตรวจ รักษาความลับ ทบทวนความเสี่ยง HRA (health risk assessment) JHA (job hazard 
analyses)  

   สรุปรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเชิงการปCองกัน การดูแลสุขภาพแนวใหม�มี
แนวโน�มการสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุก สําหรับการทํางานเพ่ือปรับเปลี่ยนให�ทันต�อสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร�างกายคนเราโดยปกติต�องอยู�ท�าทางท่ีม่ันคงและสบายไม�ขัดหรือฝ�นไปในทาง
ท่ีไม�ปกติ โดยเฉพาะในขณะท่ีทําการออกแรง ต�องรักษาสมดุลของร�างกายอยู�ตลอดเวลา ความสัมพันธ'
ระหว�างสมรรถนะทางกายเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู�ปฏิบัติงานกับการออกกําลังกายนั้นมีความสําคัญ
มากเพ่ือสร�างกล�ามเนื้อและโครงสร�างร�างกายให�แข็งแรง พร�อมต�อการใช�แรงงาน การสร�างบุคลิกภาพ
ในเชิงรุก (Proactive Personality) สําหรับการทํางาน เปDนลักษณะท่ีไม�ยอมจํานนต�อแรงกดดันจาก
ภายนอก กล�าเผชิญหน�ากับอุปสรรคและสามารถแก�ป$ญหา ทําให�เกิดความสุขท่ีมีผลดีต�อสุขภาพเปDน
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จในอาชีพได� 

   สรุปรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ แบ�งออกเปDน 2 กลุ�มคือ 1) การสร�างสมดุล
สุขภาพเชิงแก�ไข 2) การสร�างสมดุลสุขภาพเชิงปCองกัน หากเรามีความรู�ในศาสตร'การรักษาหลายด�าน
ก็จะทําให�เกิดช�องทางเลือกรูปแบบในการรักษาให�เหมาะสมกับโรคหรืออาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน 
การผสมผสานการรักษาจะทําให�เกิดความได�เปรียบในการเข�าถึงสาเหตุของโรคและประหยัดเวลาใน
การรักษา การแพทย'ประยุกต'ในแนวใหม�มีแนวโน�มเชื่อมโยงบูรณาการรูปแบบการรักษาให�กว�างขวาง
มากข้ึนแบบองค'รวมจะก�อให�เกิดประโยชน'ต�อผู�ป�วยและวงการแพทย'เปDนอย�างมาก การเฝCาระวังสุขภาพ 
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คือ กายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร' และ สังคมจิตวิทยาเปDนการดูแลสุขภาพแนวใหม�มีแนวโน�ม
การสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุกเพ่ือสร�างสมดุลสุขภาพ  

 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ Model 

 แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนารูปแบบหรือโมเดล (Model)  ได�เข�ามามีบทบาทในงานวิจัย 
ซ่ึงมักใช�คําว�า รูปแบบ แบบจําลอง ต�นแบบ แบบแผน วงจร ตัวแบบ เปDนต�น สําหรับความหมายของ
รูปแบบ มีผู�ให�ความหมายไว� ดังนี้ Longman Dictionary of Contemporary English (1981: 688) 
ได�อธิบายความหมายของรูปแบบ สามารถสรุปได� 3 ลักษณะคือ 1) สิ่งซ่ึงเปDนแบบย�อส�วนของความจริง 
ความหมายส�วนนี้ตรงกับภาษาไทยว�าแบบจําลอง 2) สิ่งของหรือคนท่ีนํามาใช�เปDนแบบอย�างในการ
ดําเนินการบางอย�าง และ 3) แบบหรือรุ�นของผลิตภัณฑ'ต�างๆ (นรินทร' สังข'รักษา, 2558) 
 5.1 ความหมายการพัฒนารูปแบบ 

  รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอย�างง�าย หรือย�อส�วนของปรากฏการณ'ต�างๆ ท่ีผู�เสนอ
รูปแบบด�งกล�าวได�ศึกษาและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ' ให�เข�าใจได�ง�ายข้ึนหรือ
ในบางกรณีอาจจะใช�ประโยชน'ในการทํานายปรากฏการณ'ท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนอาจใช�เปDนแนวทางใน
การดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไป สําหรับรูปแบบในการวิจัยควรช�วยให�มองเห็นภาพของสิ่งท่ี
ต�องทําความเข�าใจ ให�มีลักษณะเข�าใกล�ความเปDนรูปธรรมมากท่ีสุด โดยจะต�องมีองค'ประกอบสาม
ประการคือ 1) วัตถุประสงค'ตัวแปร 2) โครงสร�างความสัมพันธ'ระหว�างตัวแปรต�างๆ 3) การวิเคราะห'
รูปแบบสมการเชิงโครงสร�าง  
  (Good, 1973) ได�รวบรวมความหมายของรูปแบบ (Model) ไว� 4 ประการ คือ 
1) รูปแบบ คือ แบบอย�างของสิ่งหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช�เปDนแนวทางในการสร�างหรือทําซํ้า 2) รูปแบบ 
คือ ตัวอย�างท่ีจะทําให�เกิดการเลียนแบบ 3) รูปแบบ คือ แผนภูมิท่ีใช�เปDนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีใช�
เปDนหลักการ หรือแนวคิด และ 4) รูปแบบ คือ ชุดของป$จจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ'กัน หรือ
องค'ประกอบท่ีสามารถรวมตัวกันและเขียนเปDนหลักการได� ได�เสนอหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการของ
รูปแบบ ได�แก�  1) รูปแบบจะต�องเปDนท่ีรวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ'ต�างๆ ของแนวคิด
ซึ่งไม�เพียงแต�จะสามารถตอบป$ญหาที่เคยมีมาก�อนเท�านั้น แต�จะต�องสามารถแก�ป$ญหาที่จะเกิด
ตามมาได�อีกด�วย 2) ในโครงสร�างของแนวคิด และความสัมพันธ'ดังกล�าว จะต�องสามารถปฏิบัติ 
(Operation) และวางอยู�ในรูปขององค'กรได� ซ่ึงหมายถึง แนวคิดและความสัมพันธ'ไม�เพียงแต�สามารถชี้
แนวทางให�เกิดความเข�าใจเท�านั้น แต�ยังสามารถติดตามตรวจสอบได�อีกด�วย และ 3) รูปแบบท่ีเกิดข้ึน
จะต�องยึดหลักการและอยู�บนพื้นฐานทางการบริหาร หรือผลงานท่ีเก่ียวโยงกับการบริหารภายใต�
แนวคิดและความสัมพันธ'ดังกล�าว (Raj, 1996: 241)  ได�ให�ความหมาย ของคําว�ารูปแบบ (Model) ไว� 2 
ความหมาย ดังนี้ 1) รูปแบบ คือ รูปย�อของความจริงของปรากฏการณ' ซ่ึงแสดงด�วยข�อความ จํานวน 
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หรือภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให�เข�าใจความจริงของปรากฏการณ'
ได�ดียิ่งข้ึน และ 2 ) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช�แนวความคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ  

  สรุปรูปแบบ หมายถึง เค�าโครงของสิ่งท่ีต�องการศึกษา โดยแสดงโครงสร�างทางความคิด 
องค'ประกอบและความสัมพันธ'ขององค'ประกอบเหล�านั้น เปDนรูปย�อท่ีเลียนแบบความสัมพันธ'หรือ
ความจริงของปรากฏการณ'ใดปรากฏการณ'หนึ่งท่ีเกิดข้ึน โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ  และ
กาลเทศะ เพ่ือให�เข�าใจปรากฏการณ'ดังกล�าวได�ง�ายข้ึน 
  ประเภทของรูปแบบ 

   (Steiner, 1988: 108) ได�แบ�งรูปแบบออกเปDน 2 ประเภทได�แก� 1) รูปแบบเชิง
ปฏิบัติ (Ethical Model or Model-of) เปDนการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส�วนร�วม รูปแบบ
ประเภทนี้เปDนแบบจําลองทางกายภาพ เช�น แบบจําลองรถยนต' เครื่องบิน  ภาพจําลอง 2) รูปแบบเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เปDนแบบจําลองท่ีสร�างข้ึนจากรอบความคิดท่ีมีทฤษฎี
เปDนพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม�ใช�รูปแบบหรือแบบจําลองเปDนตัวช�วยให�เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร�างต�างๆ ท่ี
สัมพันธ'กัน (Keeves, 1988: 47) ได�แบ�งรูปแบบออกเปDน 5 ประเภท ได�แก� 1) รูปแบบคล�าย 
(Analogue Models) คือ เปDนรูปแบบที่มีความสัมพันธ'กับระบบจําลอง มักเปDนรูปแบบท่ีใช�ใน
วิทยาศาสตร'กายภาพ เปDนรูปแบบที่นําไปใช�อุปมากับสิ่งอ่ืนได� เช�น รูปแบบจําลองระบบสุริยะกับ
ระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารจําลองกับระบบธนาคารท่ีเปDนจริงแบบจําลองการผลิตกับการผลิตจริง  
2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให�ความหมาย (Semantic Models) คือ เปDนรูปแบบท่ีใช�ภาษา
ในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะช�วยใช�วิธีการอุปมาในการพิจารณาด�วยภาษา 
มากกว�าท่ีจะใช�วิธีอุปมาในการพิจารณาด�วยโครงสร�างกายภาพ 3) รูปแบบท่ีมีลักษณะเปDนแผนภูมิ 
แบบแผน หรือโครงการ (Schematic Models) 4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร' (Mathematical Models) 
คือเปDนรูปแบบท่ีกําหนด ความสัมพันธ'ขององค'ประกอบในรูปสมการหรือฟ$งก'ชันทางคณิตศาสตร'          
5). รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ เปDนรูปแบบท่ีมีโครงสร�างเปDนสมการเชิงเส�น ประกอบด�วย
ตัวแปรสัมพันธ'กันเปDนเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 
  การสร�างรูปแบบ 

   การสร�างรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศน'ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ'กันอย�างเปDนระบบเพ่ือ
ชี้ให�เห็นว�า รูปแบบเสนออะไร เสนออย�างไร เพ่ือให�ได�อะไร และสิ่งท่ีได�นั้นอธิบายปรากฏการณ'อะไร 
และนําไปสู�ข�อค�นพบอะไรใหม�ๆ  สําหรับขั้นตอนการสร�างรูปแบบสามารถเขียนเปDนแผนภาพได� 
ดังแสดงไว�ใน แผนภูมิท่ี 2  
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แผนภูมิท่ี 2  ข้ันตอนการสร�างรูปแบบ  
ท่ีมา: P. J. Keeves, Educational research, and methodology, and measurement (Oxford: 
Pergamum Press, 1988), 49. 
 

  การสร�างรูปแบบ เปDนองค'ความรู�และกระบวนการสังเคราะห' สภาพแวดล�อมและ
ทรัพยากรเข�าด�วยกัน ผ�านการปฏิสัมพันธ'ทางสังคม การขยายองค'ความรู�สามารถทําได�ด�วย การค�นหา
ความจริงในเชิงประจักษ'และใช�ร�วมกับประสบการณ'ในเชิงวิทยาศาสตร' ผ�านการวิเคราะห'ความเปDน
จริงทางสังคม รวบรวมแนวทางการแก�ไขความเห็นท่ีขัดแย�งกันตามธรรมชาติ ความรู�ท้ังภายในและ
ภายนอกองค'กร จะสามารถประมวลเปDนรูปแบบ องค'ความรู�ท่ีชัดเจนได� การสร�างระบบความรู�ท่ีชัดเจน 
จะกระทําได�ด�วยวิธีการสร�างแบบตรรกะมากกว�าการสังเคราะห' คือความรู�ท่ีผ�านการปฏิบัติ สะท�อน
ให�เห็นความจริงท่ีเข�าใจได�มากกว�า 

   การสร�างคู�มือขององค'การจะต�องสะท�อนให�เห็นแนวทางในการฝ�กอบรม เปDนความรู�
แบบลายลักษณ'อักษรในรูปแบบเอกสาร Explicit Knowledge นอกจากนี้ยังสามารถใช�ควบคู�กับการ
ทดลอง จําลองเหตุการณ' เพ่ือสะดวกต�อการเรียนรู�ให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การสร�างองค'ความรู�
ใหม�จะมีลักษณะการสร�างแบบเปDนเกลียวสัมพันธ' ไม�ควรมีลักษณะเปDนวงกลม ความรู�ท่ีดีต�องสามารถ
ทําให�คนท่ีอยู�ในปรากฏการณ'เดียวกันเห็นในรูปแบบท่ีแตกต�างและตัดกันได� มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ซ่ึงกันและกัน การสร�างความรู�ใหม�ผ�านกลุ�มบุคคลจะสามารถทําให�เกิดความรู�ใหม�ได�เปDนอย�างดี 
(Ikujiro Nonaka and Ryoko Toyama, 2003) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 13 แนวความคิดการสร�าง
องค'ความรู�แบบเกลียว (Conceptual Representation) 

 

มโนทัศน' 

(Concepts) 

ข�อเสนอ 

(Propositions) การวัด 

สร�างความสัมพันธ' 

ระหว�างตัวแปร 

(Relating Variables) 

คําทํานาย 

ผลการทํานาย(Solution) รูปแบบ(Models) 

สร�างความสัมพันธ'ระหว�างข�อเสนอ 

(Relating Proposition) 

ตัวแปร 

(Variables) 
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ภาพท่ี 13  แนวความคิดการสร�างองค'ความรู�แบบเกลียว (Conceptual Representation)  
ท่ีมา: Ikujiro Nonaka and Ryoko Toyama, “The Knowledge-Creating theory revisited: 
Knowledge creation as a synthesizing process,” (The Graduate School of International 
Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Japan, 2003). 
 

  การสร�างองค'ความรู�ทางกายภาพ ข้ึนอยู�กับเวลาและพ้ืนท่ี ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
การแปลความเกลียวความรู�ของแต�ละบุคคลย�ายและเพ่ิมเติมไปตามเกลียวความรู�ของแต�ละคน เปDน
เหตุเปDนผลซ่ึงกันและกันแบบปรากฏการณ'ทางวิทยาศาสตร'  จะทําให�เกิดความรู�ใหม�ข้ึนมาเปDนกลไก
ลการปฏิสัมพันธ' ผ�านประสบการณ'ตรง  

  ปฏิสัมพันธ'แบบกายภาพ เปDนการแบ�งป$นบริบททางภาษาและความหมายของ
ความรู� ระหว�างผู�เข�าร�วมแลกเปลี่ยนความรู�ในสถานท่ีจริง ซ่ึงถูกผูกไว�ด�วยสถานท่ี เวลา และ สติของ 
ผู�ร�วมแลกเปลี่ยนมีบริบทแห�งการสร�างองค'ความรู�นั้น การหารือระหว�างผู�เข�าร�วมวิพากษ'ช�วยกระตุ�น
กระบวนการทางตรรกวิทยา และจะทําให�บรรลุเปCาหมายของการสังเคราะห'ได� อันมาจากมุมมองใหม�
ท่ีแตกต�างกันของผู�ร�วมแลกเปลี่ยนปรากฏการณ'ทางสังคมสามารถสร�างการเปลี่ยนแปลงองค'ความรู�
และกําหนดกิจกรรมขององค'กรได� (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) กล�าวถึง รูปแบบการ
จัดการ หมายถึง แบบแผนในการดําเนินงาน เพ่ือให�การดําเนินงานขององค'การดําเนินไปในทิศทางท่ี
พึงประสงค'นําไปสู�การบรรลุวัตถุประสงค'องค'การ รูปแบบการจัดการ จึงประกอบด�วย วัตถุประสงค'
ของรูปแบบ และ กลไกลของรูปแบบ ท่ีเปDนตัวกําหนดหน�าท่ีของรูปแบบโดยมีบริบทเปDนเง่ือนไขของ
การเกิดข้ึน คงอยู� และล�มสลายไปของรูปแบบท่ีสร�างข้ึนนั้น 

Knowledge 

Individual 

Context 
Individual 

Context 

Shared 

Context 
Existential 

Emotion, Recognition, Value, Action 

Physical 

Virtual 
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  สรุปว�าทฤษฎีการสร�างองค'ความรู� หรือรูปแบบ เปDนแนวความคิด Tacit knowledge 
ท่ีมีกระบวนการแบบตรรกวิทยา สร�างข้ึนผ�านการดําเนินการแบบพลวัตระหว�างตัวแทนบุคคลท่ี
กระทําอยู�บนโครงสร�างองค'การ อย�างเปDนธรรมชาติ ความรู�ท่ีได�ต�องมีความชัดเจน ความรู�ของคนหนึ่ง
สามารถแยกจากกัน แต�ต�องมีต�องลักษณะปฏิสัมพันธ'เชื่อมโยงกับความรู�ของคนอ่ืน ป$ญหาและความ
ขัดแย�งจะถูกสังเคราะห'และบูรณาการการวิธีการแก�แก�ไขโดยกระทําผ�านโครงสร�างหรือเปCาหมาย
องค'การ มีลักษณะเปDนเกลียวต�อยอดความรู�ไปไม�สิ้นสุดเพ่ือค�นหาความจริงท่ีไม�เคยพบมากก�อน 
 5.2 หลักการพัฒนารูปแบบ  

  หลักการพัฒนารูปแบบในทางการยศาสตร' ประกอบด�วยข้ันตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห'
สภาพป$จจุบัน คือการหาข�อมูลท่ีเปDนข�อเท็จจริงเก่ียวกับป$ญหาอย�างลึกซ่ึง จัดทําแผนภูมิกระบวนการ
ทํางานแสดงข้ันตอนการทํางานต้ังแต�ต�นจนจบ 2) การกําหนดแนวทางการปรับปรุง กําจัดกิจกรรมท่ี
ไม�ก�อให�เกิดมูลค�าเพ่ิมปรับปรุงกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค�า ECRS (eliminate, combine, rearrange , 
simplify) 3) สํารวจสุขภาพพนักงานประเมินระดับความรุนแรงของป$ญหา 4) วิเคราะห'ท�าทางการ
ทํางาน RULA: Rapid upper limb assessment เปDนเทคนิคท่ีเก่ียวข�องกับท�าทางการทํางาน ท่ีมี
ป$จจัยเสี่ยงต�อการบาดเจ็บของกล�ามเนื้อ 3 ส�วนคือ รยางค'ส�วนบน แกนร�างกาย รยางค'ส�วนล�าง 
กล�ามเนื้อ (Mc Atamney, and Corlett, 1993) 5) การออกแบบงานและสถานท่ีทํางาน ควร
คํานึงถึงตัวผู�ปฏิบัติงานเปDนหลัก ทําให�ผู�ปฏิบัติงานอยู�ในท�วงท�าทางการทํางานท่ีเหมาะสม มีความสุข 
สะดวกสบาย ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพเต็มกําลังความสามารถ ตามหลักของการยศาสตร' เรียกว�า 
NEWS: N = neutral posture การรักษาท�าทางให�สมดุล E= (work at) elbow height การทํางาน
ท่ีระดับความสูงข�อศอกไม�ว�าจะเปDนงานนั่งหรือยืน W= (sufficient) Work area การมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือ
การเคลื่อนไหวส�วนร�างกายท่ีพอเพียง S=(no) stretching ไม�มีการยืด เหยียด แขน ขา ไหล� และ
ลําตัวในขณะทํางานจนเกินขีดความสามารถของเอ็น ข�อต�อ และกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงาน  มีพ้ืนฐาน
มาจากการศึกษาความสามารถ และขีดจํากัดของคน เพ่ือหาค�าท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับบุคคลหรือกลุ�ม
คน ด�วยการคํานึงถึงสัดส�วนร�างกายมนุษย'เปDนสําคัญ (Marras and Karwowski, 2006) 

  การพัฒนารูปแบบทางการจัดการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557) ได�เสนอว�า ผู�วิจัย
จะต�องสร�างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก�อน เปDนรูปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาค�นคว�าทฤษฎี 
แนวคิด ท่ีมีผู�พัฒนาไว�ในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องอ่ืนๆ ผลการศึกษา หรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงจะ
ช�วยให�สามารถกําหนดองค'ประกอบหรือตัวแปรต�างๆภายในรูปแบบรวมท้ังลักษณะความสัมพันธ' 
ระหว�างองค'ประกอบ หรือตัวแปรเหล�านั้น ตามลําดับก�อนหลังของแต�ละองค'ประกอบในรูปแบบ   
การพัฒนารูปแบบจะต�องใช�หลักของเหตุผลเปDนรากฐานสําคัญ และ การศึกษาค�นคว�ามากจะเปDน
ประโยชน'ต�อการพัฒนารูปแบบอย�างยิ่ง ผู�วิจัยอาจคิดโครงสร�างรูปแบบข้ึนก�อน แล�วปรับปรุงโดย
อาศัยข�อสนเทศจากการศึกษาค�นคว�าทฤษฎีแนวความคิด รูปแบบหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข�องหรือ
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ทําการศึกษาองค'ประกอบย�อย หรือตัวแปรแต�ละตัว แล�วคัดเลือกองค'ประกอบหรือตัวแปรท่ีสําคัญ 
ประกอบข้ึนเปDนโครงสร�างรูปแบบ 
   สรุปหลักการพัฒนารูปแบบในทางการยศาสตร' ประกอบด�วย การวิเคราะห'
สภาพป$จจุบัน การกําหนดแนวทางการปรับปรุง สํารวจสุขภาพพนักงานประเมินระดับความรุนแรง
ของป$ญหา วิเคราะห'ท�าทางการทํางาน การออกแบบงานและสถานที่ทํางาน ควรคํานึงถึงตัว
ผู�ปฏิบัติงานเปDนหลัก 
 
6. บริบทของภาคอุตสาหกรรม และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร$บุรี 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได�รับการจดทะเบียนอนุญาตในป� 2557 จํานวน 142,853 โรงงาน 
ความหลากหลายของเขตอุตสาหกรรม มีคนงานท้ังสิ้น 4,433,954 คน (สํานักสถิติแห�งชาติ, 2557) 
ในภาคอุตสาหกรรมไทยถือเปDนกําลังสําคัญกลุ�มหนึ่งในทางเศรษฐกิจของชาติ ประชากรของประเทศท่ี
อยู�ในวัยแรงงาน ร�อยละ10 ได�ตัดสินใจเข�าสู�ภาคอุตสาหกรรม อัตราการประสบอันตราย การเจ็บป�วย
จากการทํางานท่ีมีสาเหตุจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ในป� 2545 – 2550  มีแนวโน�มทาง
สถิติท่ีลดลง (กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2556) แต�จํานวนผู�เจ็บป�วยหรือบาดเจ็บในกลุ�มของ
ผู�ป�วยท่ีมีสาเหตุจากการทํางานหรือโรคจากการทํางานท่ีเก่ียวกับการผิดปกติทางโครงร�างและ
กล�ามเนื้อกลับมีแนวโน�มสูงข้ึน ถึง 2.7 เท�า (สํานักประกันสังคม, 2550) จึงเปDนความท�าทายของส�วนงาน
ท่ีเก่ียวข�องท้ังในภาครัฐและเอกชน ท่ีต�องให�ความสนใจกับ ป$จจัยเสี่ยงทางด�านการยศาสตร'ท่ีเกิดข้ึน 
ท่ีมีความสอดคล�องกับพฤติกรรมด�านสุขภาพของประชากรโลกท่ีมีแนวโน�มการผิดปกติทางโครงร�าง
และกล�ามเนื้อเช�นกัน การศึกษาวิจัยเพ่ือหาข�อมูลด�านสุขภาพที่มีความสอดคล�องกับป$จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร'จะสามารถช�วยแก�ไขและปCองกันการบาดเจ็บหรือการเจ็บป�วยจากการทํางานได�อีก
ทางหนึ่ง 
 6.1 ข�อมูลภาคอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมกบินทร$บุรี 

  ข�อมูลโรงงานท่ีต้ังอยู�ในเขตปราจีนบุรี 1,020 โรงงาน มีคนงาน 90,491 คน แบ�ง
ออกเปDนนิคมอุตสาหกรรม 5 แห�ง มีจํานวนสถานประกอบกิจการ 550 โรงงาน เขตอุตสาหกรรม 3 
แห�ง มีจํานวนสถานประกอบกิจการ 280 โรงงาน ท่ีเหลือเปDนสถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู�นอกเขต
นิคมและเขตอุตสาหกรรม มีจํานวนสถานประกอบกิจการ 109 โรงงาน   

  สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี มีจํานวน 53 โรงงาน มี
จํานวนพนักงาน 32,250 คน ประเภทของการประกอบกิจการ แบ�งเปDน 4 กลุ�ม คือ 1) อุตสาหกรรม
ยานยนต' จํานวน 15 แห�ง 2) อุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟCา 5 แห�ง 3) อุตสาหกรรมเคมี 18 แห�ง         
4) การบริการและอ่ืนๆ 15 แห�ง  จากข�อมูลการประชุม เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
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  ข�อมูลท่ัวไปของสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร$บุรี 

  ขนาดของสถานประกอบกิจการ จัดจากจํานวนพนักงาน และจํานวนสถานประกอบ

กิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี มีจํานวนสถานประกอบกิจการท้ังสิ้น 58 บริษัท จํานวน 14,994 

คน (เฉพาะแรงงานไทย) ท่ีเข�ารับการสํารวจ 23 บริษัท จํานวน 10,909 คน (เฉพาะแรงงานไทย) ดังแสดง

ไว�ในตารางท่ี 4 แสดงขนาดของสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี (ชมรม

บริหารงานบุคคลกบินทร'บุรี, 2559) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขนาดของสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี  

ขนาดสถานประกอบกิจการ จํานวนสถานประกอบกิจการ 

(บริษัท) 

จํานวน 

(คน) 

ขนาดใหญ� มีจํานวนพนักงานต้ังแต� 500 คน 6 7,676 

ขนาดกลาง มีจํานวนพนักงานต้ังแต� 100 – 499 คน 11 2,843 

ขนาดเล็ก มีจํานวนพนักงานต้ังแต� 1-99 คน 6 390 

รวม 23 10,909 

 

  จากตารางท่ี 4 แสดงถึงขนาดของสถานประกอบกิจการท่ีวัดจากจํานวนพนักงาน 

ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี ท่ีรับการสํารวจ ประกอบด�วย บริษัทขนาดใหญ� จํานวน 6 บริษัท มี

จํานวนพนักงานรวม  7,676 คน  ขนาดกลาง จํานวน 11 บริษัท มีจํานวนพนักงานรวม 2,843 คน 

ขนาดเล็ก มีจํานวน 6 บริษัท มีจํานวนพนักงานรวม  390   คน รวมมีจํานวนสถานประกอบกิจการท่ี

เข�ารับการสํารวจท้ังสิ้น 23 บริษัท รวมมีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 10,909 คน 

 6.2 ข�อมูลด�านสุขภาพ/โรคจากการทํางานของภาคอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม

กบินทร$บุรี 

  บริษัทฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เปDนบริษัทผลิต

เครื่องใช�ไฟฟCาเพ่ือการส�งออก ต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี มีพนักงาน 850 คน ในป� 2558 

พบพนักงานมีแนวโน�มเจ็บป�วยกล�ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 215  คน ท่ีอยู�ในระหว�างการ

รักษา 95 คน และยังไม�ตัดสินใจเข�ารับรักษา 120 คน พบข�อมูลการหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป�วย

ด�วยโรคกล�ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 25,200 ชั่วโมง  พบข�อมูลพนักงานท่ีรับการผ�าตัดเพ่ือ

รักษา จํานวน 4 ราย ไม�สามารถกลับมาทํางานในหน�าท่ีเดิมได� ต�องเปลี่ยนจุดงานใหม�ให�มีงานเบา

กว�าเดิม  พบว�าพนักงานในจํานวนดังกว�าหลังการรักษา อาการป�วยไม�สามารถหายขาด กลายเปDนโรค

เรื้อรังต�อไป (ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร'บุรี, 2558) 
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  สรุปบริบทของภาคอุตสาหกรรม และ เขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี มีแนวโน�มของ
ผู�บาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อจากประเภทของการ
ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปDนอุตสาหกรรมท่ีต�องใช�แรงในการทํางาน กอปร กับยังขาดหน�วยงานท่ี
ให�ความสนใจทางด�านการยศาสตร'หรือการแก�ไขปCองกันในทางการยศาสตร'อย�างจริงจัง ดังแสดงไว�ใน
ตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี  5 แสดงการสังเคราะห' สรุปแนวคิด/ทฤษฎีในการวิจัย 

ท่ี แนวคิด/ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 
1 การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย'ด�านสุขภาพ
พนักงาน 

        การใช�กลยุทธ'เชิงรุกท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
องค'การ ให�เกิดประโยชน'สูงสุดสําหรับสนับสนุนการสรรหา รักษา และ 
พัฒนาบุคลากรในองค'การ (Robert et al., 2007) การควรให�
ความสําคัญกับพฤติกรรมด�านสุขภาพ ส�งผลต�อการทํานายพฤติกรรม
ด�านความปลอดภัย การทํางานของแต�ละบุคคลได� (Robbins and Judge, 
2009) ได�แก� การสร�างกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปDนในลักษณะองค'รวม 
Holistic ด�านสุขภาพพนักงาน และกิจกรรมด�านอาชีวอนามัย มาตรการ
ทางกายศาสตร'ช�วยส�งเสริมคุณภาพผลผลิตท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคคล (performance) ให�สูงข้ึนได�ถึง 50% (Lin, 
2001) การศึกษาการยศาสตร'ในยุโรปพบว�า องค'การท่ีมีการดําเนินงาน
ไม�มีประสิทธิภาพ ส�วนใหญ�มาจากการมองข�ามมาตรการทางการยศาสตร' 
(Breedveld,  2005) ความเสี่ยงด�านทรัพยากรมนุษย'ในองค'การธุรกิจ
อุตสาหกรรม ได�แก� การขาดบุคลากรท่ีเหมาะสม บุคลากรประสบป$ญหา
ด�านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ต�นทุนด�านเวลาและประสิทธิภาพ
การทํางาน (Neil Doherty, 2000)  การให�ความรู�ด�านสุขภาพ ต�อ
พนักงานในภาคอุตสาหกรรมเอ้ือต�อการบริหารเชิงกลยุทธ' ให�องค'การ
ม่ันคงข้ึน (ดรุณี มโนรัตน', 2544)  
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ตารางท่ี  5 แสดงการสังเคราะห' สรุปแนวคิด/ทฤษฎีในการวิจัย (ต�อ) 
ท่ี แนวคิด/ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 
2 ป$จจัยเสี่ยงทาง  

การยศาสตร' 
     การยศาสตร'เปDนความสัมพันธ'ระหว�างผู�ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล�อม
การทํางาน การออกแบบให�มีความเหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปCองกันผลกระทบต�อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (สุดธิดา กรุงไกรวงศ', 2556)   
      ประเภทของการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'  เกิดจาก
สภาพการทํางาน Actionและสิ่งแวดล�อมหรือสภาพแวดล�อม Condition 
รวมถึงระบบในการทํางานมีความไม�เหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงาน และ
นําไปสู�การบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางาน  
      การประเมินการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' กระบวนการ
ตรวจวัดหรือระบุถึง สภาพการทํางาน สถานท่ีทํางาน และสิ่งแวดล�อม
ในการทํางาน (National Research Council and Institute of 
Medicine, 2001) 
       ป$จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�าง
และกล�ามเนื ้อ ได�แก� อายุ เพศ ลักษณะทางกาย (Green and 
Goggins, 2006) โรคและความเจ็บป�วย (NIOSH, 1997) การออก
กําลังกาย (Rowe, 2003) ประสบการณ'การทํางาน (Glover,  2005). 
จํานวนชั่วโมงการทํางานต�อสัปดาห' (Snodgrass, 2003)   

3 อาการผิดปกติทาง
ระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ 

      อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal 
Disorders : MSDs) หมายถึงการบาดเจ็บและความผิดปกติของกล�ามเนื้อ 
เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ เอ็นกระดูก และเส�นประสาท (National 
Institute for Occupational Safety and Health, [NIOSH], 1997, 
OHCOW, 2003). การสัมผัสป$จจัยด�านการยศาสตร' หมายถึง ท�าทาง
ในการทํางานท่ีไม�เหมาะสม (OHCOW, 2003) การประเมินอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อสามารถทําได�โดยรายงานเช�น
การใช�แบบสอบถาม (Cromie, H.L. et al, 2000) 
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ตารางท่ี  5 แสดงการสังเคราะห' สรุปแนวคิด/ทฤษฎีในการวิจัย (ต�อ) 
ท่ี แนวคิด/ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 

4 การสร�างสมดุล
สุขภาพ 
 

       สมดุลสุขภาพ หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพในกระบวนทัศน'
ใหม�ทางการแพทย' ส�งผลให�ต�อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด�านสุขภาพ
ท่ีสอดคล�องสมดุลกับวิถีชีวิตประชาชน นําไปสู�การสร�างรากฐานชีวิต 
สมดุลสุขภาพแบบองค'รวม holistic care (วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ', 
2558)  คือสมดุลระหว�าง กายานามัย จิตตานมัย ชีวิตานามัย (โฆสิต 
แพงสร�อย, 2551) 
          การสร�างสมดุลสุขภาพเชิงแก�ไข แพทย'แผนป$จจุบัน การรักษา
ตามลักษณะอาการ การรักษาแบบอนุรักษ'และการรักษาแบบผ�าตัด 
การนอนพัก (rest) (Cole, 2001) การรักษาโดยยา (medication) 
การใช�กายภาพบําบัด (physical therapy) การใช�เครื่องพยุงหลัง 
(lumbar support) การบริหารร�างกาย มีความสําคัญมาก การสอน
แนะนําหลักสูตรดูแลสุขภาพ (จิราภรณ' ธรรมสโรช, 2548)  

แพทย'ทางเลือก ดูแลสุขภาพ มีผลทําให�ร�างกายแข็งแรง และ
มีภูมิต�านทานท่ีดีช�วยทําให�การรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใช�
ร�วมกับการแพทย'แผนป$จจุบัน (Liao et al., 2007) 

การแพทย'แผนจีน Traditional Chinese Medicine ถือเปDนหนึ่ง
ในแพทย'ทางเลือกท่ีสําคัญ แพทย'แผนตะวันตก Western Medicine 
เชื่อว�าแพทย'แผนหลักยังไม�สามารถแก�ไขป$ญหาสุขภาพอนามัยหรือ
ความเจ็บป�วยของประชาชนได�ท้ังหมด มีหลักการมองสุขภาพแบบองค'รวม 
Concept of Holistic ถือว�าสุขภาพของคนมีความสัมพันธ'เปDนส�วน
หนึ่งของธรรมชาติ พลังชี่ Qi เปDนจุดกําเนิดของพลังแบ�งเปDน ชี่ หยิน 
Qi Yin และ ชี่ หยาง Qi Yang เปDนการสร�างสมดุล balance ของ
พลังงานธาตุในร�างกายและจักรวาล แบ�งธาตุในร�างกายออกเปDน 5 ธาตุ 
ได�แก� ไม� ไฟ ดิน ทองหรือโลหะ และน้ํา เรียกว�า “ป$ญจธาตุ” (Hu 
Zen, 2011) 

การแพทย'แผนไทย อาศัยแนวทางของพระพุทธศาสนาเปDนหลัก 
ถูกแบ�งออกเปDน เวชกรรม  เภสัชกรรม นวดไทย ผดุงครรภ' การแพทย'
ไทยประยุกต' โดยใช�ความรู�ทางวิทยาศาสตร'ช�วยให�เข�าใจรูปร�างและ
การทํางานของร�างกาย สาเหตุของโรค เพ่ือช�วยในการวินิจฉัยโรค 
(ประณีต ปn�นเกล�า, 2551)  
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ตารางท่ี  5 แสดงการสังเคราะห' สรุปแนวคิด/ทฤษฎีในการวิจัย (ต�อ) 
ท่ี แนวคิด/ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 

  การแพทย'พื ้นบ�าน ได�บรรจุอยู �ในแผนพัฒนาสาธารณสุข
แห�งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2555 และฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-
2559 ได�กล�าวถึงการพัฒนาสุขภาพจากภูมิป$ญญาไทย การจัดการ
ความรู�ด�านการแพทย'แผนไทย แพทย'ทางเลือกให�มีมาตรฐาน การสร�าง
ทางเลือกสุขภาพท่ีหลากหลาย ผสมผสานภูมิป$ญญาไทยและสากล การ
ขับเคลื่อนบูรณาการ การแพทย'ทางเลือกกับการแพทย'แผนป$จจุบัน ให�
เปDนการแพทย'สายหลักในระบบสุขภาพแห�งชาติของประเทศไทย 
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร', 2559) 
           การสร�างสมดุลสุขภาพเชิงปCองกัน มีการเสนอรูปแบบการ
รักษาองค'รวม (Holistic) โดยรวมเอาหลักการทางการแพทย' สังคม
และจิตวิทยา มาเปDนพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบองค'รวมการดูแลสุขภาพ 
รักษาความรู�สึกนับถือตนเองจากภายใน อารมณ'บวก แก�ไขป$ญหา คิด
สร�างสรรค' มีเหตุผล วิพากษ'วิจารณ'ตนเอง ทนความกดดันได� ผ�อน
คลาย ปรับตัวเข�าสู�สมดุล โภชนาการท่ีดี ออกกําลังกาย เปDนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย'มาสู�การปรับเปลี่ยนแบบการดําเนินชีวิตได� 
(Myers et al., 2000) 

5 บริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม 
และเขตอุตสาหกรรม
กบินทร'บุรี 

ข�อมูลโรงงานท่ีต้ังอยู�ในเขตปราจีนบุรี 1,020 โรงงาน มีคนงาน 
90,491 คน สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'
บุรี มีจํานวน 58 โรงงาน มีจํานวนพนักงาน 32,250 คน ข�อมูลด�าน
สุขภาพ/โรคจากการทํางานของภาคอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม
กบินทร'บุรี (ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร'บุรี, 2558) 

6 การพัฒนารูปแบบ 
Model 

        รูปแบบหรือโมเดล (Model)  ได�เข�ามามีบทบาทในงานวิจัย ซ่ึง
มักใช�คําว�า รูปแบบ แบบจําลอง ต�นแบบ แบบแผน วงจร ตัวแบบ เปDนต�น 
สําหรับความหมายของรูปแบบ มีผู�ให�ความหมายไว� ดังนี้ Longman 
Dictionary of Contemporary English (1981: 688) รูปแบบ มี
ลักษณะเปDนแบบย�อส�วนของความจริง แบบจําลอง นํามาใช�เปDนแบบอย�าง
ในการดําเนินการบางอย�าง (นรินทร' สังข'รักษา, 2558) แบ�งรูปแบบ
ออกเปDน รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Ethical Model or Model-of) รูปแบบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) (Steiner 1988: 
108) 
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  จากตารางท่ี 5 แสดงการสังเคราะห' สรุปแนวคิด/ทฤษฎีในการวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพพนักงานใช�กลยุทธ'เชิงรุกท่ีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในองค'การ ให�เกิดประโยชน'สูงสุดสําหรับสนับสนุนการสรรหา รักษา และ 
พัฒนาบุคลากรในองค'การ ป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' เปDนความสัมพันธ'ระหว�างผู�ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล�อมการทํางานประเภทของการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'  เกิดจากสภาพการทํางาน 
Actionและสิ่งแวดล�อมหรือสภาพแวดล�อม Condition รวมถึงระบบในการทํางานมีความไม�เหมาะสม
กับผู�ปฏิบัติงาน และนําไปสู�การบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางาน อาการผิดปกติทางระบบโครงร�าง
และกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders: MSDs) หมายถึงการบาดเจ็บและความผิดปกติของ
กล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซ่ึงได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ เอ็นกระดูก และเส�นประสาท การสร�างสมดุลสุขภาพ ต�อง
สอดคล�องกับวิถีชีวิตนําไปสู�การสร�างรากฐานชีวิต สมดุลสุขภาพแบบองค'รวม (holistic care) การ
สร�างสมดุลสุขภาพเชิงปCองกัน มีการเสนอรูปแบบการรักษาองค'รวม (Holistic) โดยรวมเอาหลักการ
ทางการแพทย' สังคมและจิตวิทยา มาเปDนพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบองค'รวมการดูแลสุขภาพ รักษา
ความรู �ส ึกน ับถ ือตนเองจากภายใน อารมณ'บวก แก �ไขป $ญหา ค ิดสร �า งสรรค ' มีเหตุผล 
วิพากษ'วิจารณ'ตนเอง ทนความกดดันได� ผ�อนคลาย ปรับตัวเข�าสู�สมดุล โภชนาการท่ีดี ออกกําลังกาย 
เปDนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'มาสู�การปรับเปลี่ยนแบบการดําเนินชีวิตได� บริบทของ
ภาคอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรีข�อมูลโรงงานท่ีต้ังอยู�ในเขตปราจีนบุรี 1,020 โรงงาน 
มีคนงาน 90,491 คน สถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี มีจํานวน 58 
โรงงาน มีจํานวนพนักงาน 32,250 คน ข�อมูลด�านสุขภาพ/โรคจากการทํางานของภาคอุตสาหกรรม
และเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี การพัฒนารูปแบบ Model รูปแบบ มีลักษณะเปDนแบบย�อส�วนของ
ความจริง แบบจําลอง นํามาใช�เปDนแบบอย�างในการดําเนินการบางอย�าง ท้ังรูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(Ethical Model or Model-of) และรูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 ผู�วิจัยในรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'บุรี ท้ังท่ี
เปDนเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเปDนแนวทางในการศึกษา สังเคราะห'และ
วิเคราะห'ข�อมูลในครั้งนี้ 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ 

1. การสร�างสมดุลสุขภาพ 
   แดนชัย ชอบจิตร (2543) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความคิดเห็นของทีม

สุขภาพต�อการนําการแพทย'แผนไทยมาใช�เปDนการแพทย'ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
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เชียงราย จากกลุ�มตัวอย�างซ่ึงเปDนทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการแพทย'แผนไทย 
จํานวน 104 คน พบว�าการนําแพทย'แผนไทยมาใช�ในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐจะช�วยลด
ค�าใช�จ�ายด�านยาของประเทศ การนวดไทยช�วยกระตุ�นความตึงตัวของกล�ามเนื้อและการไหลเวียนของ
โลหิตให�ดีข้ึนได� การแพทย'แผนไทยและการแพทย'แผนป$จจุบันสามารถผสมผสานการให�บริการ
สุขภาพแก�ประชาชนได� การแพทย'ทางเลือกสามารถลดค�าใช�จ�ายค�ายาของประชนชน ผู�รับบริการมี
ความพึงพอใจต�อประสิทธิภาพของการให�บริหารด�านการแพทย'แผนไทย 

   พัชรินทร' สุรินทร' (2544) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเรื่อง มหกาย
วิภาคศาสตร'ของ lamina ลามิน�า กับระดับการทํา laminectomy ลามิเนกโตมี การผ�าตัดกระดูกสันหลัง 
ท่ีมีผลต�อความม่ันคงของกระดูก จากการศึกษากระดูกต�นคอจํานวน 250 โครง ชายจํานวน 163 โครง หญิง 
จํานวน 87 โครง อายุระหว�าง 15-95 ป� (อายุเฉลี่ย 63 ป�) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร'
ของกระดูกสันหลังระดับ C2-C7 บริเวณคอ โดยศึกษาส�วนของ Lamina กับระดับการทําผ�านตัด ท่ี
อาจส�งผลต�อความม่ันคงของกระดูกคอ พบว�าค�าเฉลี่ยของความสูงมากท่ีสุดท่ีระดับ C7 (1.8869 ซม.) 
ความสูงน�อยท่ีสุดท่ี ระดับ C4 (1.4254 ซม.) และ C5 (1.4258) หนามากท่ีสุดท่ีระดับ C2 (0.6682 
ซม.) บางที่สุดระดับ C5(0.3938 ซม.) เมื่ออายุมากขึ้นการรับน้ําหนักจะลดลง และมีพ้ืนท่ีเฉลี่ย
ช�องว�างพ้ืนผิวของร�างกายเพ่ิมข้ึน การรักน้ําหนักของกระดูสันหลังส�วนคอจากมาไปน�อยคือ C2 (ร�อย
ละ 78.15) C7 (ร�อยละ 67.42) C6 (ร�อยละ49) C3 (ร�อยละ 46.45) C5 (ร�อยละ 40.44) C4 (ร�อยละ 
40.07) ผลท่ีได�จากการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบว�าการทําการผ�าตัดบริเวณกระดูกสันหลัง C2 และ C7 
เสี่ยงต�อการเกิดผิดรูปหรือความไม�ม่ันคงของกระดูกคอมากท่ีสุด ระดับท่ีเสี่ยงน�อยท่ีสุดคือ C3 – C5 
ควรหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงในผู�ป�วยอย�างเหมาะสม 

   อภิชาต สินธุบัว (2544) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเรื่องความสัมพันธ'
ระหว�างอายุและเพศกับการเปลี่ยนแปลงทางมหกายวิภาคศาสตร'ของกระดูกสันหลัง ในคนไทย
ภาคเหนือ การวัดส�วนต�างๆของกระดูกสันหลัง Vertebral เวอร'ทีบราล' จํานวน 240 ร�าง เพศชาย 
160 ร�าง เพศหญิง 80 ร�าง อายุระหว�าง 30-100 ป� หาความสัมพันธ'กับอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไป พบว�า
เพศชายมีค�าพารามิเตอร'มากกว�าเพศหญิง ขนาดเส�นผ�าศูนย'กลางกระดูกเพศชายมากกว�าเพศหญิง 
เม่ืออายุมากข้ึนความแข็งแรงของกระดูกก็จะลดลงท้ังเพศหญิงและชาย ซ่ึงเพศหญิงมีภาวะเสี่ยงต�อ
การเปDนโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) มากกว�าชาย การเข�าใจถึงลักษณะของกระดูกสันหลัง
ระหว�างเพศชายและหญิง และการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ'กับอายุ มีความสําคัญสําหรับการ
ประเมินภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลังและโครงร�างท่ีเกิดจากภาวะเสื่อมของกระดูก 

   เยาวภา ปฐมศิริกุล (2557) พฤติกรรมด�านสุขภาพและป$จจัยจิตวิทยาท่ีส�งผลต�อ
การตัดสินใจใช�บริหารด�านสุขภาพด�วยวิธีการแพทย'ทางเลือกของลูกค�าโรงพยาบาลบ�านนาจังหวัด
นครนายก เปDนสํารวจพฤติกรรมด�านสุขภาพ ป$จจัยจิตวิทยาและการตัดสินใจ ใช�บริหารการแพทย'
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ทางเลือกของผู�ใช�บริหารและลูกค�าคาดหวังของโรงพยาบาล โดยวิเคราะห'จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 
461 คนและลูกค�าคาดหวังจํานวน 582 คนผลการวิจัยพบว�า กลุ�มตัวอย�างผู�ใช�บริการส�วนใหญ�มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยพบแพทย'เม่ือเจ็บป�วย มีความต�องการใช�บริการแพทย'แผนไทยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ธรรมชาติบําบัด แพทย'แผนจีน ชะลอวัยและแพทย'สายจิตตามลําดับ พฤติกรรมด�าน
สุขภาพของผู�ใช�บริการและลูกค�าคาดหวังท่ีแตกต�างกันมีระดับการตัดสินใจใช�บริการทางการแพทย'
ทางเลือกแตกต�างกัน ตัวแปรในด�านการตัดสินใจอยู�ท่ีทัศนคติ สุขภาพแนวคิด และประสบการณ'ของ
ผู�รักษา 

   จิราภรณ' ธรรมสโรช (2548) การศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมส�งเสริมสุขภาผู�ป�วย
ปวดหลังส�วนล�าง เปDนการศึกษาเชิงปริมาณ ในกลุ�มผู�ป�วยด�วยอาการปวดหลังท่ีมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
ในจังหวัดเชียงใหม� จํานวน 200 ราย พบว�าพฤติกรรมด�านสุขภาพด�านการออกกําลังกายอยู�ในระดับ
ปานกลาง และผู�ท่ีดูแลสุขภาพด�วยการออกกําลังกาย และโภชนาการ จะมีอาการปวดหลังส�วนล�างท่ี
ลดลง  

   ยุพาวดี บุญชิต (2549) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการศึกษาสถานภาพการ
ให�บริการแพทย'แผนจีนของสถานพยาบาลในป$จจุบัน จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 131 สถานพยาบาล 
การให�บริการทางการแพทย'จีนมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนประมาณร�อยละ 53.22 ความนิยมสูงสุดคือการ
ฝ$งเข็ม ร�อยละ 74.47 สมุนไพรจีนหรือยาจีน ร�อยละ 36.17 การนวดแบบจีน (ทุยนา) ก็มีแนวโน�ม
ได�รับความนิยมมากข้ึน ร�อยละ 8.51 มีอัตราการขยายตัวจากกลุ�มผู�ป�วยใหม�เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 53.22 
ทําให�ขาดแคลนผู�เชียวชาญ ขาดการพัฒนาองค'ความรู�อย�างต�อเนื่องและป$ญหาการเข�าถึงแหล�งความรู�
และเอกสารอ�างอิงทางวิชาการ 

   เจสดา ธนวิภาคะนนท' (2550) การศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบมีส�วนร�วมเก่ียวกับ
การส�งเสริมสุขภาพในระดับรากหญ�าเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของชุมชน พบว�า การส�งเสริมสุขภาพต�อง
ดําเนินการเพื่อแก�ไขป$ญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับสุขภาพของชุมชนนั้น ตามความต�องการของชุมชนจะ
สามารถส�งผลต�อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม สร�างแรงจูงใจ การเปnดโอกาสให�บุคคลได�
มีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพร�วมกันจะสร�างให�เกิดความกระตือรือร�น สร�างข�อตกลง
ร�วมกันเรื่องสุขภาพ ทําให�เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในกลุ�มสมาชิกได�ตามลําดับ  

   ทิพสุคนธ' บํารุงวงศ' (2550) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องแนวทางการพัฒนา
ข�อมูลเพ่ือให�ผู�รับบริการใช�การแพทย'แผนโบราณและการแพทย'ทางเลือกอย�างเหมาะสม กล�าวถึง
ความต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพตนเองด�วยการแพทย'แผนโบราณและการแพทย'ทางเลือกเปDนท่ี
แพร�หลายมากข้ึนท้ังในสังคมไทยและต�างประเทศ นอกเหนือจากการแพทย'กระแสหลักหรือการแพทย'
แผนป$จจุบัน ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือปCองกันการเจ็บป�วยหรือบาดเจ็บมากข้ึน 
อาทิเช�นการใช�สมุนไพร การเลือกใช�ผลิตภัณฑ'ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ'เสริมอาหาร การแสวงหารูปแบบ



99 
 

หรือวิธีการบําบัดรักษาแบบต�างๆ จากต�างประเทศมาใช�กันอย�างหลากหลาย ประชาชนสามารถรับรู�
ข�อมูลและรูปแบบของการบําบัดรักษาด�วยการแพทย'แผนโบราณและการแพทย'ทางเลือกได�จากสื่อ
โฆษณา เน�นการไม�ใช�สารเคมี แต�สิ่งท่ีต�องระวังก็คือ ข�อมูลท่ีช�วยในการตัดสินใจยังไม�ชัดเจนสําหรับ
การเลือกใช�การบําบัดรักษา หรือ หากไม�ระมัดระวังอาจก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพ เช�น การใช�ยา
เกินขนาด สมุนไพรปลอมปน การบริการกับผู�ให�การรักษาหรือแพทย'ท่ีไม�ได�รับอนุญาต  

   โฆสิต แพงสร�อย (2551) รูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมในการประยุกต'ใช�ภูมิป$ญญา
ญ่ีปุ�น (คิวเซเคียว) เปDนการแพทย'ทางเลือกในการดูแลสุขภาพชาวอีสาน การดูแลสุขภาพตนเองมี
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีธาตุมีความเชื่อท่ีผสมผสานวิถีพุทธ สําคัญกับการดูแลสุขภาพและความ
เจ็บในลักษณะองค'รวมท้ัง ทางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ  ศึกษาวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ชาวอีสาน จํานวน 45 คน ด�วยการ เก็บข�อมูลแบบสอบถาม และการสัมภาษณ'เชิงลึก 
ผลการวิจัย พบว�า ภูมิป$ญญาพ้ืนบ�านในการดูแลสุขภาพของชาวอีสาน ระยะเริ่มแรกได�รับอิทธิพลจาก
อาณาจักรขอม ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 สมัยพระเจ�าชัยวรมันท่ี 7 พุทธนิกายมหายาน ผสมผสาน
แพทย'พ้ืนบ�านกับแพทย'อายุรเวทของอินเดีย มีบทบาทในการดูแลรักษาและความเจ็บป�วยในลักษณ'
องค'รวม เซไคคิวเคียว เปDนองค'การศาสนาท่ีก�อต้ังเม่ือป� พ.ศ. 2478 โดยโมกิจิ โอกาดะ (เมซุซามะ) 
ชาวญ่ีปุ�น ลัทธิชินโต และศาสนาคริสต' มีกิจกรรมหลัก 3 ประการ ในการดูแลสุขภาพ ได�แก� 1) การปฏิบัติ
โยเร คือการดูแลสุขภาพด�านจิตวิญญาณ 2) เกษตรธรรมชาติวเซคือการรักษาสุขภาพด�วยร�างกาย 
และ 3) ศิลปะการจัดดอกไม�คาโดซังเงจึ คือการช�วยเสริมอารมณ' ความรู�สึกด�านจิตใจ มีเมตตากรุณา 
รูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมในการใช�แพทย'ทางเลือกนี้ มีองค'ประกอบ 4 ประการในการดูแลสุขภาพชาว
อีสาน คือ 1) การดูแลสมาชิกด�วยระเบียบพ่ีเลี้ยง (เซวานิน) 2) ระบบภาคีเครือข�าย 3) การจัดการ 
และ 4) การร�วมระดมทุนของสมาชิก  ผลการดูแลสุขภาพด�วยแพทย'ทางเลือกแบบองค'รวม ซ่ึงมี
การบูรณาการ องค'ความรู�ของระบบการแพทย'ทางเลือกท่ีเก่ียวข�องดังกล�าวเปDนรูปแบบวิธีการท่ีสามารถ
นําไปประยุกต'ใช�ในการดูแลสุขภาพตนเองได�อย�างเหมาะสม ยั่งยืน และพ่ึงตนเองได� 

   ตวงพร กตัญ¢ุตานนท' (2551) การศึกษาเชิงพรรณนาถึงการแพทย'ทางเลือกท่ีมี
ลักษณะการรักษาแบบองค'รวมโดยรักษาบนพ้ืนฐานของร�างกาย จิต ป$ญญา ในสหรัฐอเมริกาได�แบ�ง
แพทย'ทางเลือกออกเปDน 5 กลุ�มได�แก� ระบบการแพทย'ทางเลือก การแพทย'ที่ให�ความสําคัญกับ
ศักยภาพจิตท่ีมีผลต�อกาย  การใช�สารชีวภาพธรรมชาติบําบัดรักษา เยียวยาด�วยมือ การแพทย'ใน
รูปแบบพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย'แผนไทยและการแพทย'ทางเลือก 
กองการแพทย'ทางเลือก แบ�งเปDน 3 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มศาสตร'หรือเทคนิคของศาสตร'เพ่ือการปรับสมดุล
ของธาตุ สารชีวภาพในร�างกาย  กลุ�มศาสตร'เพ่ือการปรับสมดุลของโครงสร�างร�างกาย(กระดูกและ
กล�ามเนื้อ) และ กลุ�มศาสตร'เพ่ือปรับสมดุลของพลังในร�างกาย ป$ญหาสุขภาพเรื้อรังได�รับความนิยมไป
รักษาแบบแพทย'ทางเลือกมากขึ้น และยังสามารถใช�เพื่อการสร�างเสริมสุขภาพหรือปCองกันโรค  
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ข�อจํากัดของแพทย'ทางเลือก คือ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ' มาตรฐานในการปฏิบัติ  
หลักฐานทางวิทยาศาสตร'หรือการวิจัยมีน�อย หลักในการพิจารณารักษาแพทย'ทางเลือกคือ ความ
น�าเชื่อถือ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการรักษาปCองกัน และความคุ�มค�าต�อการนําไปใช�. 

   อัมภิชา นาไวย' (2551) การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องความต�องการและการได�รับ
การตอบสนองความต�องการของผู�ป�วยผ�าตัดกระดูกสันหลัง พบว�าการผ�าตัดกระดูกสันหลังเก่ียวกับ
ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง เช�น กระดูกสันหลังเลื่อน เสื่อมของกระดูก เลื่อนตัวของ
กระดูกสันหลังและโพรงกระดูกสันหลังแคบ เปDนต�น ซ่ึงมีผลกระทบทําให�ผู�ป�วยมีอาการปวดร�าวลงขา 
น�องและส�นเท�า ชาท่ีขาและกล�ามเนื้อขาอ�อนแรงร�วมด�วยการผ�าตัดกระดูกสันหลังคือการทําการผ�าตัด
เปnดด�านหลังคาของกระดูกสันหลังและเอ็นยึดระหว�างปล�องออกและเปnดเข�าไปในช�องไขสันหลังเพ่ือ
นําเอาหมอนรองกระดูกสันหลังส�วนท่ีเคลื่อนออก หลังการผ�าตัดมีความสําคัญต�อการดําเนินชีวิตใน
ระยะยาวกระทบต�อร�างกายและจิตใจเสี่ยงต�อภาวะแทรกซ�อน การใช�ยาระงับความรู�สึกจะมีผลกระทบต�อ
เนื้อเยื้อปอดขาดเลือดและถุงลมปอดแฟบความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง เส�นประสาท
ท่ีอยู�ใกล�เคียงได�รับการกระทบกระเทือน เกิดความเครียดและทุกข'ทรมานจากความเจ็บปวดกลัวพิการ 
ท�อแท� ซึมเศร�า  

   พัชนา ใจดี (2552) การศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการแพทย'แผนจีน กับ
สาธารณสุขไทย พบว�า การแพทย'แผนจีนถือเปDนหนึ่งในการแพทย'ทางเลือกท่ีสําคัญและเปDนท่ีนิยมใน
เมืองไทย เนื่องจากในการแพทย'แผนตะวันตก ซ่ึงเปDนการแพทย'แผนหลักในประเทศไทยไม�สามารถ
แก�ไขป$ญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บป�วยของประชาชนได�ท้ังหมด ดังนั้นประชาชนจึงได�หันมา
พ่ึงพาการแพทย'ทางเลือกอ่ืนๆ เช�นการแพทย'แผนไทย การแพทย'แผนจีน ควบคู�ไปกับการแพทย'แผน
ตะวันตก การแพทย'แผนจีนเน�นการมองสุขภาพแบบองค'รวม (Concept of Holistic) และการ
พิจารณาถึงความแตกต�างในลักษณะเฉพาะของโรค ลักษณะของคนและการรักษา (Syndrome 
differentiation and treatment) รวมท้ังสุขภาพมีความสัมพันธ'กับวัฒนธรรมมากเช�น การฝ$�งเข็ม 
(Acupuncture) การเคลื่อนไหวเดินพลังลมปราณด�วยเทคนิควูซู (Wushu) การนวดจีน (Chinese 
massage/Tui-na) การใช�สมุนไพรจีน (Chinese herbal) เพ่ือส�งเสริมสุขภาพและบําบัดโรค 

   อุบลรัตน' มโนศิลป� (2553) การศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับพฤติกรรมส�งเสริม
สุขภาพและป$จจัยท่ีเก่ียวข�องในบุคลากรแพทย'แผนไทยประยุกต' สุขภาพเปDนรากฐานสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย'หากขาดสมดุลจะก�อให�เกิดป$ญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพด�านโภชนาการและ
การออกกําลังกาย เปDนป$ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต�อพฤติกรรมส�งเสริมสุขภาพ กลุ�มเปCาหมายจํานวน 
20 คนมีพฤติกรรมสุขภาพด�านโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีดี จึงส�งผลต�อการมีสุขภาพกายท่ีดี 
บรรยากาศในที่ทํางาน นโยบายสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีผลต�อการส�งเสริม
สุขภาพของกลุ�มตัวอย�างเปDนอย�างมาก องค'การควรมีหน�วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมส�งเสริม
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สุขภาพท่ีเหมาะสมกับบุคลากร และควรจัดสถานท่ีออกกําลังกาย มีการให�คําแนะนํา แนะแนวให�
คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพและมีการจัดกิจกรรมให�บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรื่องสุขภาพ
ภายในองค'การ 

   ฐานิตา ดิษฐ'รอด (2554) การศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพด�าน
การออกกําลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 400 คน พบว�า 
พนักงานท้ังชายและหญิงมีพฤติกรรมด�านความรู�เก่ียวกับการออกกําลังกายและการเล�นกีฬาอยู�ใน
ระดับดี การรับรู�ประโยชน'ของการออกกําลังกาย เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติในการสร�างสุขภาพด�านการ
ออกกําลังกาย ความเข�าใจและอธิบายข�อเท็จจริงเก่ียวกับการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได�อย�างมี
แบบแผน มีแรงผลักดันให�เกิดพฤติกรรมการออกําลังกาย วัฒนธรรมและสังคมมีอิทธิพลต�อการสร�าง
พฤติกรรมการออกกําลังกาย แบ�งการออกกําลังเปDน 2 แบบ คือ การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิต 
ประจําวันทํากิจกรรมเคลื่อนไหวต�างๆให�อวัยวะได�เคลื่อนท่ี การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน เปDน
กิจกรรมท่ีทําให�กล�ามเนื้อใช�พลังงานจากการสันดาปออกซิเจนเปDนหลัก 

   วิรากานต' ปn�นสกุล (2554) การศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่องการประยุกต'แบบแผน
ความเชื่อด�านสุขภาพร�วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสร�างเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของพนักงาน จากกลุ�มเปCาหมายจํานวน 30 เพ่ือเข�าร�วมกิจกรรมสร�างเสริมพฤติกรรมของการออก
กําลังกาย ทําให�มีความรู� รับรู�โอกาสเสี่ยงต�อการเปDนโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชน'และอุปสรรค
ของการออกกําลังกายมากข้ึนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P<0.01 และหลังสร�างเสริมพฤติกรรม
ทําให�กลุ�มตัวอย�างมีพฤติกรรมการออกกําลังกายดีกว�าเดิม มีดัชนีมวลกายท่ีลดลง  

   ธัญยากร อัญมณีเจริญ (2555) การศึกษาเรื่องป$จจัยด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
ความพึงพอใจในงานและกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีส�งผลต�อความสุขในการทํางาน การเคลื่อนไหว
ร�างกายของพนักงาน ในกลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต'และชิ้นส�วนยานยนต'ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 360 คน พบว�า สภาพแวดล�อมในการทํางาน การเคลื่อนไหว
ร�างกายของพนักงาน มีความสัมพันธ'ท่ีดี กับป$จจัยในการทํางานให�เกิดความสุขอย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p<0.05 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีใช�แรงงานส�วนใหญ�มีลักษณะการทํางาน
ของพนักงานด�วยการยืน นั่งติดต�อกันยาวนานประมาณ 8 ชั่วโมงต�อวันทําให�พนักงานเกิดความเม่ือยล�า
กล�ามเนื้อเกิดการตึงตัว ทําให�ขาดความกระตือรือร�น เบื่อหน�ายในการปฏิบัติงาน ทําให�เกิดผลเสีย 
การเคลื่อนไหวร�างกายหรือการออกกําลังกายเปDนความต�องการและจําเปDนอย�างมากของทุกคนท่ีจะ
ช�วยรักษาสมรรถภาพและสุขภาพให�มีความพร�อมท่ีจะดํารงชีวิตอย�างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหว
ร�างกาย Body Movement หมายถึงการเปลี่ยนแปลงท�าทางในขณะทํางานและนอกเวลาการทํางาน
โดยมีการเปลี่ยนท�าทาง ขยับอวัยวะส�วนใดส�วนหนึ่งหรือหลายส�วน ประกอบด�วยการเคลื่อนไหวในงาน 
Movement on the job การขยับร�างการขณะทํางานการเปลี่ยนท�าทางความถ่ีในการนั่งยืน หมุนตัว 
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เอ้ียวตัว ก�ม เงย การเดิน การหยิบยกสิ่งของ การทํางานท่ีเสียเหง่ือ และการเคลื่อนไหวจากกิจกรรม 
Activities Movement หมายถึง การเปลี่ยนท�าทางส�วนต�างๆของร�างกาย โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือ
สร�างความแข็งแกร�ง ความทนทาน ความแม�นยํา ความว�องไว พัฒนาระบบการทํางานต�างๆของ
ร�างกายให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   ทรงเดช มโนจินดา (2557) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เรื่องป$จจัยท่ี
นําไปสู�การส�งเสริมแพทย'ทางเลือก วิจัยเชิงปริมาณจากลุ�มผู�ใช�บริการแพทย'ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร 450 คน ผลงานวิจัยพบว�าความไว�วางใจในการรักษาด�วยแพทย'ทางเลือก
ส�งผ�านความต้ังใจและความเชื่อส�วนบุคคล ส�งผลต�อทัศนคติในระดับนัยสําคัญ P< 0.01 แพทย'ทางเลือก
หมายถึงนําไปเสริมการแพทย'แผนป$จจุบัน สามารถนํามาใช�ท้ังก�อนและหลังรักษา คือการปCองกันก�อน
และในการบําบัดรักษาโดยใช�เสริมการแพทย'แผนป$จจุบันเพ่ือเพ่ิมช�องทางในการบําบัดรักษาให�มี
ทางเลือกมากข้ึนสามารถใช�ร�วมกับการแพทย'แผนป$จจุบันได� แพทย'ทางเลือกมีหลากหลายวิธีในการ
บําบัดรักษา สามารถปCองกันและบําบัดรักษาด�วยตนเองโดยไม�ต�องอาศัยแพทย'แผนป$จจุบันและ
สามารถช�วยในการบําบัดรักษาข้ันต�นได�ก�อนหันไปใช�บริการแพทย'แผนป$จจุบัน การรักษาด�วยตนเอง
เปDนข�อได�เปรียบคือมีโอกาสได�ทําความเข�าใจกับต�นสายปลายเหตุของโรคโดยตรง รับรู�สถานการณ'
ของโรคและการรักษา สามารถปรับปรุงการรักษาจากประสบการณ'ของตนเองได�ดีกว�าและมีประสิทธิภาพ
ดีกว�าการรักษาด�วยคนอ่ืน 

    กรรณิการ' พุ�มทอง (2558) การวิจัยเชิงคุณภาพ การแพทย'ทางเลือกในการดูแล
รักษาผู�ป�วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอาจารย'คณะแพทย'แผนไทย
และแพทย'ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี Princess of naradhiwas university journal 
ผลการวิจัยพบว�า นอกจากท่ีผู�ป�วยใช�การรักษาโรคเบาหวานจากแพทย'แผนป$จจุบันในการดูแล
สุขภาพตนเองแล�ว มีการใช�แพทย'ทางเลือก 2 กลุ�ม  คือ 1) การแพทย'แผนจีน ได�แก� การฝ$งเข็ม 
ร�วมกับการรมยา การกระตุ�นด�วยไฟฟCา การใช�แก�วดูดสุญญากาศ 2) การบําบัดรักษาโดยการใช�  
สารชีวภาพ สารเคมี เช�น สมุนไพรพ้ืนเมือง การบริโภคอาหารสุขภาพ ซ่ึงผู�ป�วยบางรายมีการเลือกใช�
การแพทย'ทางเลือกในรูปแบบต�างๆ ร�วมกัน หรือใช�บางอย�างตามความเหมาะสม พบว�ามีการสนับสนุน
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม จะนําไปสู�การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ
ช�วยพัฒนาแนวทางรักษาได� 

2. ป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$  
   นิรัชชา เผด็จตะคุ (2549) ได�ศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง การวิเคราะห'ป$ญหาการย

ศาสตร'ในโรงงานอิเลคโทรนิค จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 442 คน พบการทํางานท่ีมีลักษณะซํ้าๆอย�าง
ต�อเนื่องพนักงานมีป$ญหาเม่ือยล�าจากการทํางานส�งผลต�อสุขภาพและความสามารถในการผลิตของ
โรงงาน การวิเคราะห'ด�านการยศาสตร'สามารถนํามาใช�ในการจัดการป$ญหาประเภทนี้ได� คือ การวิเคราะห'
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ป$จจัยท่ีก�อให�เกิดการเม่ือยล�าและการบาดเจ็บของพนักงาน การเสนอแนวทางในการแก�ไขป$ญหา 
พนักงานมีป$ญหาเลือกสายตาในส�วนงานตรวจสอบ การปวดไหล�และเข�า ของพนักงานท่ีต�องทํางานนั่ง
และยืนเปDนระยะเวลานานในการทํางาน การหยุดพักในระหว�างงานเปDนเวลา 5 นาทีต�อการทํางาน        
2 ชั่วโมงสามารถช�วยลดการการเม่ือยล�าลงได� ท�าทางการทํางานและขนาดของร�างกายท่ีไม�เหมาะสม
กับขนาดของโต̂ะและเก�าอ้ีเปDนสาเหตุของการเม่ือยล�าและบาดเจ็บกล�ามเนื้อและโครงร�าง 

   จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย (2550) ได�ศึกษาเรื่องป$จจัยเสี่ยงกับการจัดการโซ�อุปทาน 
ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต�ในทางปฏิบัติจําเปDนต�องประยุกต'จากทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความเสี่ยง 
และวิธีการจัดการความเสี่ยงให�เข�ากับธุรกิจแต�ละประเภท ควรให�ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง
อย�างจริงจัง 

    ดวงตา เทียนกล่ํา (2550) ได�ศึกษาเชิงพรรณนา เรื่องความเชื่อด�านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการปCองกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร'คอมเพรสเซอร' 
พบว�าความเชื่อด�านสุขภาพกับพฤติกรรมการปCองกันตนเองของผู�ปฏิบัติงานฝ�ายการผลิตและสิ่ง
คุกคามสุขภาพของพนักงาน จากกลุ�มตัวอย�าง 411 คน อยู�ท่ีระดับสูงคือ ร�อยละ93.7 มีการรับรู�
โอกาสเสี่ยงต�อการเกิดอันตรายความรุนแรงต�อการเกิดอันตรายประโยชน'ของการปฏิบัติเพ่ือปCองกัน
ตนเองแต�ระยะเวลาทํางานและความรู�เก่ียวกับอันตรายในการทํางานมีความสัมพันธ'เชิงลบกับ
พฤติกรรมการปCองกันตนเอง และพบว�าสิ่งคุมคามอ่ืนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ด�านการยศาสตร' และกายภาพ 
องค'การควรมีมาตรการบังคับ และกําหนดกฎระเบียบของการปCองกันอันตรายส�วนบุคคลและการ
ลงโทษผู�มีเจตนาฝ�าฝ�นอย�างจริงจังโดยไม�เลือกปฏิบัติโดยใช�หลักการทางสุขศาสตร'อุตสาหกรรมเพ่ือ
ลดป$ญหาการเกิดอันตรายต�อสุขภาพพนักงาน 

   ประณีต ปn�นเกล�า (2551) ได�ทําการศึกษาเรื่องป$จจัยด�านการยศาสตร'และอัตรา
ความชุกกลุ�มอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อในผู�ประกอบอาชีพนวดแผนไทย การวิจัย
เชิงปริมาณ ได�อธิบาย ป$จจัยด�านการยศาสตร' หมายถึง สภาพการทํางานท่ีส�งผลต�อการเกิดกลุ�ม
อาการผิดปกติทางระบบโครงร�าง และกล�ามเนื้อของผู�ประกอบอาชีพ ประกอบด�วยท�าทางการทํางาน
ท่ีไม�เหมาะสม ท�าทางการทํางานซํ้าซากและการออกแรงท่ีมีป$จจัยสําคัญคือปริมาณงานและระยะเวลา
ของการสัมผัสป$จจัย รายงานในต�างประเทศก็เกิดผลกระทบต�อสุขภาพของผู�ประกอบอาชีพนวดใน
ประเทศแคนนาดาเกิดการเบี่ยงเบนลําตัวไปจากปกติ ร�อยละ50 แขนผิดปกติ ร�อยละ70 ไหล�ผิดปกติ 
ร�อยละ60 เกิดจากท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม พบว�านักกายภาพบําบัดมีท�าทาการทํางานซํ้าซาก
ร�อยละ 73.5 ทําให�เกิดการผิดปกติกับกล�ามเนื้อและโครงร�าง ในประเทศญ่ีปุ�นพบการผิดปกติท่ี
บริเวณข�อศอก เข�า ร�อยละ 51  ประเทศอังกฤษพบความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อโครงร�าง ร�อยละ68  
ไต�หวั่นพบความผิดปกติบริเวณนิ้วหัวแม�มือ ร�อยละ 32.3 ทําให�เกิดผลกระทบด�านการขาดงาน การ
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เฝCาระวังด�านสุขภาพจะเปDนหนทางท่ีเกิดประสิทธิภาพท่ีสุด ด�วยการกําหนดแนวทางการปCองกันการ
สัมผัสป$จจัยอันตรายจากการทํางานและแก�ไขความรุนแรงของป$ญหาท่ีเกิดข้ึน 

   แอนน' จิระพงษ'สุวรรณ (2556) วิจัยเชิงคุณภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล�อม
ในการทํางานและการสํารวจสถานประกอบกิจการ โรคและการบาดเจ็บจากการทํางานเกิดจากหลาย
สาเหตุ ตัวผู�ปฏิบัติ ลักษณะการทํางาน และอันตรายจากสภาพแวดล�อมในการทํางาน การยศาสตร'คือ
การทํางานอยู�ในสภาพการทํางาน เครื่องจักร และ อุปกรณ'ท่ีเหมาะสม มีการจัดช�วงเวลาพักระหว�าง
การทํางาน ติดตามเฝCาระวังการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ให�ความรู�ผู�ปฏิบัติงานเพ่ือสร�างความตระหนัก
และส�งเสริมพฤติกรรมในการปCองกันอันตรายทางการยศาสตร' 

   ธวัชชัย คําปCอง (2556) การศึกษาเชิงปริมาณ เก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงต�อ
สุขภาพด�านการยศาสตร' และป$จจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ'กับการปวดหลังจากการทํางานของแรงงาน พบว�า
ผู�ใช�แรงงานในประเทศไทยมีท้ังสิ้น 38.7 ล�านคน มีแรงงานนอกระบบ 24.1 ล�านคน ได�รับอุบัติเหตุ
จากการทํางานถึง 3.5 ล�านคน หรือร�อยละ 14.6 เปDนป$ญหาด�านการอักเสบและความผิดปกติของ
อวัยวะ 1.2 ล�านคนหรือร�อยละ 37.9 มีชั่วโมงการทํางานต�อสัปดาห'ต้ัง 50ชั่วโมงถึง ร�อยละ 63.4 
ป$ญหาสุขภาพส�วนใหญ�เปDนเรื่องการผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�าง ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ด�าน
งานและสภาพแวดล�อม การเคลื่อนไหวซํ้าๆ การออกแรงเกิน การทํางานในท�าเดิมเปDนเวลานาน 
ความสั่นสะเทือน กระทบต�อคุณภาพชีวิตและค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล การประเมินความเสี่ยง
ต�อสุขภาพด�านการยศาสตร'เพ่ือสร�างมาตรการในการลดความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีมีผลต�อสุขภาพ
จําเปDนต�องส�งเสริมสุขภาพ เพ่ือลดการสัมผัสอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 
   ศิริขวัญ ศรีสมศักด์ิ (2557) การศึกษาเชิงปริมาณเรื่อง ความสัมพันธ'ระหว�าง
ความเชื่อด�านสุขภาพกับพฤติกรรมการปCองกันอันตรายจาก จากกลุ�มตัวอย�างพนักงาน 228 คนท่ีทํางาน
โรงงานผลิตชิ้นส�วนรถยนต' พบว�าพนักงานมากกว�าร�อยละ 95.6 รับรู�โอกาสเสี่ยงต�อการได�รับอันตราย
หรืออุบัติเหตุจากการทํางาน ร�อยละ 97.1 รับรู�ประโยชน'ของการระมัดระวังและการใส�อุปกรณ'
ปCองกันอันตราย ร�อยละ 84.6 รับรู�ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และ ร�อยละ 
91.2 มีความเชื่อด�านสุขภาพ และต�องการควบคุมโอกาสและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน 
แต�พนักงานร�อยละ 56.1 กลับมีพฤติกรรมปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยอยู�ในระดับปานกลาง มีพนักงาน
ท่ีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยอย�างจริงจังเพียงร�อยละ 9.2 ความเชื่อด�านสุขภาพจะมีความสัมพันธ'กับ
การคิดเชิงบวกด�านความปลอดภัยและการปCองกันอันตรายอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.01 การ
ส�งเสริมความเชื่อด�านสุขภาพจะทําให�พนักงานตระหนักถึงโอกาสและความรุนแรงของอันตรายจาก
การทํางานมากข้ึนได� 
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3. อาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 

   วิลาวัลย' ชัยแก�น (2550) การศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับป$จจัยด�านการยศาสตร'

และอัตราความชุกชองอาการปวดทางโครงร�างและกล�ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส�วนก่ึงตัวนําใน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว�าท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสมซํ้าซาก การยกของ จะมีอัตรา

ความชุกของอาการปวดทางโครงร�างและกล�ามเนื้อมีความสัมพันธ' ระหว�างป$จจัยด�านการยศาสตร'

และอาการปวดทางโครงร�างและกล�ามเนื้อในคนงานโรงงานจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 265 คน ด�าน

ท�าทางการทํางานไม�เหมาะสม ร�อยละ 68.3 ท�าทางการทํางานซํ้าซากร�อยละ 61.5 การยกของร�อยละ 

5.7 พบอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร�างและกล�ามเนื้อในช�วง 12 เดือนและ 7 วันก�อน

การศึกษาเท�ากับร�อยละ 97.7 และร�อยละ56.2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ'ระหว�างป$จจัยด�าน

การยศาสตร'และอาการปวดโครงร�างและกล�ามเนื้อมี พบว�าการสัมผัสป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'ด�าน

ท�าทางการทํางานไม�เหมาะสมกับท�าทางการงานซํ้าซาก และท�าทางการทํางานไม�เหมาะสมร�วมกับ

การยกของมีนัยสําคัญทางสถิติP<0.05 

   ณัฐรียา เบ�าทอง (2551) ได�ศึกษาเชิงปริมาณ การลดอากาปวดหลังส�วนล�าง ของ

พนักงานแผนกข้ึนรูปทราย โดยใช�หลักการยศาสตร': กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส�วนยานยนต' จากลุ�ม

ตัวอย�างจํานวน 120 คน พบว�า ผู�ป�วยร�อยละ 94.8ปวดหลังส�วนล�าง มีผลจากท�าทางการทํางานจาก

การประเมินด�วยแบบสํารวจ RULA มีค�า 7(±0) คะแนนซ่ึงอยู�ในระดับท่ีต�องมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุง

การทํางานทันที เม่ือตรวจสอบการเคลื่อนไหวด�วยเครื่องทางไฟฟCา กล�ามเนื้อด�านซ�ายและขวามีค�า

ร�อยละ 22.29 , 19.6 , 41.39 และ 16.25 ของค�าสัญญาณไฟฟCากล�ามเนื้อสูงสุด  EMG ในตําแหน�ง

ด�านซ�ายมีค�าเกินร�อยละ35 ของค�า MVE ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานในระยะยาวอาจเปDนอันตรายได� ท�าทางใน

การทํางานท่ีไม�เหมาะสมเปDนป$จจัยต�ออาการปวดหลังส�วนล�าง จากการปรับปรุงสถานีงานใหม�ในเวลา 

6 สัปดาห'พบว�า ค�า AI ลดลงอย�างมีนัยสําคัญ P<0.05 RULA ลดลงเปDน 3(±0)และค�า EMG ขณะ

ทํางานมีค�าร�อยละ 25.79, 21.83,24.12 และ 17.23 ซ่ึงไม�เกินร�อยละ35 ของค�า MVE หมายถึงภาระ

งานของกล�ามเนื้อส�วนล�างลดลงเม่ือทํางานในสถานีงานท่ีปรับปรุงใหม� 

   เกศ สัตยพงศ' (2553) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องความชุกและป$จจัยท่ีเก่ียวข�อง

ของอาการผิดปกติของระบบกล�ามเนื้อและกระดูกโครงร�าง MSDในอาชีพหมอนวดแผนไทย จากลุ�ม

ตัวอย�างจํานวน 322 คนความชุกของอาการ MSD ในตําแหน�งไหล�มากถึง ร�อยละ 96.6 หลังส�วนล�าง 

ร�อยละ 93.2 ป$จจัยท่ีส�งผลได�แก� เพศหญิงมากกว�าเพศชาย อายุมากว�า 40 ป� ค�าดัชนีมวลกายต้ังแต� 

25 ข้ึนไป การก�มบ�อยๆ 
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   ภัทริยา มูลกาย (2553) ได�ทําการศึกษาป$จจัยเก่ียวข�องและการสร�างแบบคัดกรอง

ผู�มีความเสี่ยงต�อการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล�ามเนื้อหลังส�วนบั้นเอวในผู�ท่ีทํางานใน

สํานักงานพบว�าอาการทางระบบกระดูกและกล�ามเนื้อหลังส�วนบั้นเอวในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมาการ

ก�มหลังบ�อยๆระดับความเครียดและความยืดหยุ�นของหลังไม�ดี  จากแบบคัดกรองมีคะแนนเต็ม 15 

คะแนน จุดตัดของคะแนนอยู�ท่ี 7 คะแนน ความไวเท�ากับ ร�อยละ 61.9 ความจําเพาะเท�ากับร�อยละ 

70.8 ป$จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล�ามเนื้อหลังส�วนบั้นเอวในรอบ 4 

สัปดาห' การยืนทํางานอยู�ติดต�อกันนานกว�า 2 ชั่วโมงต�อวัน การก�มหลังบ�อย การใช�เก�าอ้ีท่ีไม�มีพนักพิง

หนุนบริเวณหลังส�วนล�าง ความไม�สมดุลระหว�างความทุ�มเทในการทํางานและผลตอบแทนท่ีได�ทําให�

เกิดความเครียด ความยืดหยุ�นของหลังไม�ดี 

   พาวิณี ใจบาน (2555) ได�ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับป$จจัยด�านการยศาสตร'

และกลุ�มอาการผิดปกติโครงร�างและกล�ามเนื้อของบุคคลสายสนับสนุนในโรงพยาบาลท่ีทํางานกับ

คอมพิวเตอร' ป$ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของคนทํางานกับคอมพิวเตอร'ท่ีมีความสัมพันธ'ระหว�างป$จจัยด�าน

การยศาสตร'และกลุ�มอาการผิดปกติโครงร�างและกล�ามเนื้อจํานวน 285 คน พบว�า ท�าทางการทํางาน

ท่ีไม�เหมาะสม มีการเคลื่อนไหวซํ้า ร�อยละ16.1 ท�าทางการทํางานไม�เหมาะสมในระดับเสี่ยงร�อยละ 

43.9 มีการใช�ท�าทางการทํางานท่ีมีการเคลื่อนไหวซํ้าในระดับเสี่ยงแสดงถึงความชุกในกลุ�มอาการ

ผิดปกติโครงร�างและกล�ามเนื้อในช�วงเวลา 12 เดือนและ 7 วันก�อนการศึกษาร�อยละ 92.3 พบความ

ผิดปกติในตําแหน�งคอ ไหล� และหลังส�วนล�างท่ีมีความผิดปกติสูงท่ีสุด และพบว�ากลุ�มตัวอย�างมีความ

ผดปกติเปDน 2 เท�าถึง ร�อยละ 95 ทีมีอาการหนักข้ึนจากก�อนศึกษา 

   จิราพรรณ กลางคาร (2556) ได�ศึกษาเชิงพรรณนา เก่ียวกับการปวดกล�ามเนื้อ

จากการทํางานของเจ�าพนักงานทันตสาธารณสุข จากกลุ�มเปCาหมายจํานวน 86 คน มีอายุเฉลี่ย 30.8 ป� 

น้ําหนักเฉลี่ย 55.53 กิโลกรัม ความสูงเฉลี่ย 160.05 เซนติเมตร ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 21.65 อายุงาน

เฉลี่ย 8.51 ป� พบว�า อัตราความชุกของการปวดกล�ามเนื้อจากการทํางาน มากท่ีสุดคือ คอ ไหล� และ 

เอว ร�อยละ 76.74,73.26 และ 72.09 ตามลําดับเนื่องจากการทานในท�าทางซํ้าๆ เปDนเวลานานและ

ไม�หยุดพัก ซ่ึงการออกกําลังกาย การหยุดพักในระหว�างการทํางาน มีความสัมพันธ'กับ การปวดคอ 

กล�ามเนื้อบริเวณคอ ไหล� หลังส�วนบน แขนท�อนบน ข�อศอก เอวท�อนล�าง ก�น และสะโพก มือ มือและ

ข�อมือ ต�นขา น�องและเท�า และข�อเท�า อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05  

4. การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย$ด�านสุขภาพพนักงาน 

   ชนันนัทธ' จันทร'รินทร' (2550) ได�ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก่ียวกับอิทธิพลของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย'และบรรยากาศองค'การต�อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จากกลุ�มตัวอย�าง 328 คน ด�วยการใช�เครื่องมือวัดเก่ียวกับลักษณะส�วนบุคคล 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย' บรรยากาศองค'การและผลการปฏิบัติงาน พบว�า บทบาทหน�าท่ีในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย'และบรรยากาศระหว�างพนักงานท่ีมีผลปฏิบัติงานสูงและตํ่ามีความแตกต�างกัน

อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.001 ซึ่งเปDนผลจากการที่พนักงานรับรู�บทบาทหน�าที่การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย'และองค'การมีบรรยากาศการทํางานท่ีสูงกว�าพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานตํ่า 

บทบาทหน�าท่ีในการดูแลรักษาบุคลากรมีค�าทางสถิติ P<0.01 มีผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การท่ีองค'การให�ความรู�แลรักษาพนักงานจะสร�างให�ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีข้ึน 

   วันชัย ปานจันทร' (2550) งานวิจัยเชิงคุณภาพระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพ่ือต�องการ

แก�ไขป$ญหาท่ีเกิดข้ึนในองค'กร ด�วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'กรโดยใช�ฐานการจัดการความรู� 

พบว�า ป$จจัยสําคัญท่ีทําให�องค'กรประสบความสําเร็จในการบริหารงานหรือทรัพยากรมนุษย'ในองค'กร

ซ่ึงเปDนส�วนประกอบท่ีก�อให�เกิดผลผลิตในด�านต�างๆ จําเปDนต�องพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ให�มีความพร�อม

และมีความเหมาะสมจําเปDนต�องมีการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องในการแก�ไขป$ญหา รับรู�ถึงข�อดีข�อเสียจาก

การปฏิบัติจะทําให�เกิดข�อเปรียบเทียบ การพัฒนาบุคลากรต�องจัดการองค'ความรู�ให�ครบท้ัง 3 องค'ประกอบ 

ความรู�จึงจะฝ$งลึกในคน ความรู�แฝงในองค'กร และความรู�เปnดเผยเพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมหลัก 

(Core activities) ขององค'กร โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) การบูรณาการให�ความรู�อยู�ใน

กิจกรรมหรืองานประจํา ไม�ถือเปDนกิจกรรมแยกจากงานประจําต�องดําเนินการโดยไม�ให�บุคลากร

มีความรู�สึกว�ามีงานเพ่ิมข้ึน 2) เน�นการดําเนินการเก่ียวกับคนในองค'กร กลุ�มบุคคล หรือ เครือข�าย 

วัดผลจากงาน วัฒนธรรมองค'กร สินทรัพย'ทางป$ญญาขององค'กร และความสามารถในการสร�าง

นวัตกรรมหรือการปรับตัวขององค'กร การสร�างจินตนาการและความคิดสร�างสรรค'เพ่ือจัดการความรู�

อย�างเต็มท่ี มีความเปDนอิสระ ม่ันใจ เพ่ือแก�ไขป$ญหาท่ีเกิดข้ึน การพัฒนาโดยส�วนใหญ�กระทําผ�าน

กระบวนการฝ�กอบรม ศึกษา และ พัฒนา ทําให�พนักงานมีความรู�สึกไม�ล�าหลัง การปรับปรุง

พฤติกรรมให�มีความพร�อมในการปฏิบัติหน�าท่ีในความรับผิดชอบอย�างเกิดประโยชน'สูงสุด การบูรณาการ

ฐานความรู�ในการแก�ป$ญหาและพัฒนาให�เหมาะสมกับสภาพการขององค'กร เปDนสิ่งจําเปDนอย�างยิ่ง 
   ธัญยากร อัญมณีเจริญ (2555)  การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเรื่องป$จจัย

ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีส�งผลต�อความสุข
ในการทํางาน การเคลื่อนไหวร�างกายของพนักงาน ในกลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต'และชิ้นส�วนยานยนต'
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 360 คน พบว�า สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
การเคลื่อนไหวร�างกายของพนักงาน มีความสัมพันธ'ท่ีดี กับป$จจัยในการทํางานให�เกิดความสุขอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีใช�แรงงานส�วนใหญ�มี
ลักษณะการทํางานของพนักงานด�วยการยืน นั่งติดต�อกันยาวนานประมาณ 8 ชั่วโมงต�อวันทําให�
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พนักงานเกิดความเม่ือยล�ากล�ามเนื้อเกิดการตึงตัว ทําให�ขาดความกระตือรือร�น เบื่อหน�ายในการ
ปฏิบัติงาน ทําให�เกิดผลเสียต�อองค'การ 

   บํารุง สาริบุตร (2555) การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ เรื่องป$จจัยท่ีส�งผลต�อ
การเปDนองค'การสุขภาวะ พบว�าองค'การต�องสร�างป$จจัยด�านการดูแลสุขภาพให�กับพนักงาน เปDนการ
สร�างพึงพอใจลดความเครียดในงานลงได�อิทธิพลท่ีส�งผลท้ังทางตรงและทางอ�อม มีผลในเชิงจิตวิทยา
การสร�างบรรยากาศองค'การท่ีดี จะเปDนวัฒนธรรมองค'การและยังสามารถเปDนพลังอํานาจสําหรับการ
ต�อสู�กับความเปลี่ยนแปลงต�างๆได� องค'การสุขภาวะส�งผลให�เกิดความผูกพันต�อองค'การเปDนอย�างมาก 

   กรศิวัช คงธนาสินธร (2556) การศึกษาเชิงคุณภาพการวิจัยและพัฒนาเรื่องรูปแบบ
ภาวะผู�นําในการสร�างสุขภาวะองค'กรภาคเอกชนในประเทศไทย กลุ�มเปCาหมายคือผู�บริหารองค'กร
จํานวน 30 แห�ง พบว�าการสร�างสุขภาวะในองค'การภาคเอกชนต�องประกอบด�วย ด�านความรู�
ความสามารถและสติป$ญญา ด�านความฉลาดทางอารมณ' ด�านสัมพันธภาพระหว�างบุคคล ด�าน
บุคลิกภาพและสถานะทางสังคม และด�านการบริหารจัดการการท่ีพนักงานมีสุขภาพร�างกาย จิตใจ 
สังคมดีปราศจากโรคและความเจ็บป�วย สามารถนําความสามารถท่ีตนเองมีอยู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ตนเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได� การบริหารจัดการองค'กรเพ่ือให�เกิดสุขภาวะท่ีดี 
นําไปสู�การเตรียมพร�อมขององค'กรในอนาคต สร�างคุณค�าให�เกิดข้ึนกับผู�เก่ียวข�องในองค'การ สร�าง
ความผูกพันท่ีเหนี่ยวแน�นระหว�างลูกค�าและองค'กร พ้ืนฐานความสมดุลของผลลัพธ'องค'การจะต�องมี
การมุ�งเน�นท่ีคนเปDนศูนย'กลางในการพัฒนาแบบองค'รวม ท้ังกาย ใจ สติป$ญญา อารมณ'  จึงจะช�วยให�
องค'การมีคุณภาพ 

   สมคิด ปn�นทอง (2556) การวิจัยระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เรื่องรูปแบบการจัดการ 
การกีฬาแห�งประเทศไทย (กกท.) ให�เปDนองค'กรแห�งความสุข เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดพฤติกรรมสร�าง
รูปแบบการจัดการองค'กรแห�งความสุข เทคนิคการวิจัยแบบผสมระหว�างการวิจัยเชิงคุณภาพอาศัย
การสัมภาษณ'แบบเจาะลึกและการวิจัยเชิงปริมาณใช�แบบสอบถาม จํานวน 1,231 คน พบว�า อิทธิพล
ท่ีมีต�อพฤติกรรมการเปDนสมาชิกขององค'กรแห�งความสุขการกีฬาแห�งประเทศไทยได�มาจากการทําให�

เกิดองค'กรแห�งความสุข (β= 0.58) และความผูกพันต�อองค'กร (β=0.39) พัฒนากรอบแนวคิด
ความหมายของสุขภาพจิตองค'ประกอบของสุขภาพจิตและองค'ประกอบย�อยของสุขภาพจิต จาก
ผู�เชี่ยวชาญด�านสุขภาพจิตของ WHO (1951) องค'ประกอบด�านสุขภาพจิต หมายถึงสภาพจิตใจท่ีเปDน
สุขหรือทุกข'การรับรู�สภาวะของสุขภาพตนเองความเจ็บป�วยทางร�างกายท่ีส�งผลกระทบต�อจิตใจและ
ความเจ็บป�วยทางจิต ความปลอดภัยทางร�างกายและความมั่นคงในชีวิต คือความรู�สึกของบุคคล
ท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงในชีวิตและความปลอดภัยจากภัยอันตรายต�างๆสิ่งท่ีคุกคามความม่ันคง
ปลอดภัยเกิดได�จากหลายสาเหตุ ชีวิตคนทํางานส�วนใหญ�ต�องใช�เวลาอยู�กับงานประมาณ 7-8 ชั่วโมง
เปDนอย�างตํ่าหรือประมาณ 1 ใน 3 ของเวลา 24 ชั่วโมง การเสริมสร�างความสุขในการทํางานจึงเปDน
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สิ่งจําเปDน Happy Workplace = Teamwork + Happy + Reactivity หมายถึงการสร�างให�คนใน
องค'กรทํางานเปDนทีม มีความสุขในการทํางานร�วมกัน และสร�างความคิดสร�างสรรค'ของการอยู�ร�วมกัน
และพัฒนาร�วมกัน การพัฒนาตนเองให�มีความรู�ความสามารถในการทํางานมากขึ้นโดยการใฝ�หา
ความรู�เพ่ิมเติมอยู�เสมอทําให�ความผิดพลาดน�อยลง และมีสุขภาพกายและใจท่ีดี จะทําให�เกิดความสุข
ในการทํางานมากข้ึน การได�ออกกําลังกาย เล�นกีฬากับเพ่ือนหลังเลิกงาน ทําสมาธิให�ใจสงบ การสร�าง
วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห�งสุขภาวะ มีการ เร�งรัดงานสุขภาพเชิงรุก
หลักประกันความปลอดภัยอย�างพอเพียงในชีวิตประจําวันท้ังด�านอาหารโภชนาการ ยา ผลิตภัณฑ'
สุขภาพ สิ่งแวดลอม เปDนการสร�างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพท่ีดี ผลต�อการทําให�เกิดองค'กรแห�ง
ความสุขจะส�งผลต�อพฤติกรรมการเปDนสมาชิกขององค'กรแห�งความสุขอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ธรินทร' มาลา (2557) การวิจัยเชิงปริมาณศึกษาพนักงาน 400 คน พบว�าในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย'นั้น สภาพแวดล�อมในการทํางานมีผลต�อคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ระดับความคิดเห็นของพนักงาน สภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย มีความสัมพันธ'ต�อคุณภาพชีวิตของพนักงาน สภาพการทํางานท่ีมีความเปลี่ยนแปลง หาก
สามารถรักษาความพึงพอใจให�กับพนักงานได�จะสามารถส�งผลต�อประสิทธิการทํางาน สุขภาพจิตท่ีดี 
มีความสําคัญต�อคุณภาพชีวิตเปDนอย�างมาก ป$จจัยที่เปDนอุปสรรค'คือ ความกดดัน ความเครียด 
สภาพแวดล�อมมีผลต�อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย' ส�งผลต�อพฤติกรรม ความรู�สึกนึกคิด การสร�าง
ต�นแบบสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย'ในองค'การให�มีสุขลักษณ'และปลอดภัย การสร�างความสมดุล
ระหว�างชีวิตท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพ การทํางาน สภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณ' ต�องไม�มีผลเสียต�อ
สุขภาพและไม�เสี่ยงกับอันตรายเปDนสิ่งท่ีต�องกระทําเพ่ือการมุ�งสู�ความสําเร็จ  
 7.2 งานวิจัยในต7างประเทศ 

1. การสร�างสมดุลสุขภาพ 
   Kate, Lorig and Philip Ritter, 2001) ประโยชน'ของโปรแกรมดูแลตนเองด�าน
สุขภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ จากการสอบถามผู�เข�าร�วมโครงการ 1,140 คน  ในช�วงระยะเวลา 2 ป� 
และสุ�มกลุ�มตัวอย�างจํานวน 831 คน ด�วยการใช�โปรแกรมดูแลสุขภาพตนเอง CDSMP พบว�าผู�มีอายุ
มากข้ึนจะมีแนวโน�มของการเปDนโรคเรื้อรังทางสุขภาพมากข้ึนถึง 70% เก่ียวกับความเม่ือยล�า ผู�ท่ีเข�า
โปรแกรมมีความทุกข'จากโรคท่ีน�อยลง P<0.05 สามารถลดค�าใช�จ�ายในการดูแลสุขภาพลงได� ลดการ
ผ�าตัด ความรู�สึกไม�สบายใจ ความพิการ ด�วยการรู�จักการดูแลตนเองอย�างสมํ่าเสมอมากข้ึน การสร�าง
พฤติกรรมเพ่ือเข�าใจถึงข�อจํากัดในการทํางาน อารมณ' การออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ การตรวจ
สุขภาพและพบแพทย'เปDนประจํา ผู�เข�าร�วมโปรแกรมสามารถรับรู�และอธิบายข�อจํากัดของตนเองได� 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีค�าใช�จ�ายท่ีลดลงในการรักษาสุขภาพ 
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2. ป<จจัยเส่ียงทางการยศาสตร$  
   Benjamin C. Amick (2000) การวัดผลกระทบของพฤติกรรมองค'การในจัดการ

ปCองกันความพิการจากการทํางาน เปDนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด�วยกานสัมภาษณ'
พนักงานถึงวิธีการในการจัดการสุขภาพและผลผลิตของแรงงานในโรงงานกระดาษ จํานวน 198 คน 
ผลการวิจัยแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการปCองกันและแก�ป$ญหาความพิการจากการทํางานของ
องค'กร เพ่ือให�นักวิจัยมีมาตรการอย�างมีประสิทธิภาพประเมินป$จจัยเสี่ยงขององค'การ ผลวิจัยจาก
คลินิกผสมผสานกับข�อมูลจากการประกอบอาชีพ จากการศึกษาในสหรัฐอเมริการัฐมิชิแกน นโยบาย
องค'การท่ีให�ความสําคัญกับการลดจํานวนความบาดเจ็บพิการท่ีเก่ียวข�องกับการทํางานของพนักงานได� 

(α=0.88) การปฏิบัติการปCองกันท่ีเหมาะสมกับการทํางาน (α=0.88) การจัดสภาพแวดล�อมให�เกิด

ความปลอดภัย (α=0.88) การเพ่ิมข้ึนของผู�บาดเจ็บและคนพิการจากการทํางานทําให�ธุรกิจได�รับ
ผลกระทบด�านค�าใช�จ�าย การสร�างระบบท่ีสมบูรณ'แบบจะเปDนมาตรการด�านความปลอดภัยให�การ
บริหารจัดการความปลอดภัย การควบคุมสภาพแวดล�อมทางกายภาพ สามารถควบคุมป$จจัยเสี่ยงท่ี
เปDนสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางานได� การจัดการความปลอดภัยในเชิงปCองกันสามารถช�วย
แทรกแซงให�เกิดความปลอดภัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับสภาวะด�านสุขภาพของพนักงานท่ี
บาดเจ็บอย�างมีประสิทธิภาพจะสามารถลดการพิการลงได� การจัดสถานท่ีทํางานให�เหมาะสมกับ
สภาพงาน การประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย'เก่ียวกับสุขภาพของพนักงานในระดับ
บุคคล อย�างเหมาะสมและเพียงพอท่ีความเก่ียวข�องกับการปCองกันการบาดเจ็บ โรคจากการทํางานได� 
การสร�างนโยบายการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุให�มีความเชื่อถือได�ในทางปฏิบัติแสดงให�เห็นถึงวิธีการ
ปCองกันความพิการท่ีนําไปสู�การดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพได� การจัดทําแบบสอบถามท่ีสามารถ
ประเมินการปฏิบัติของนายจ�างและลูกจ�าง สามารถนําไปกําหนดรูปแบบในการปรับปรุงสภาพแวดล�อมใน
การทํางานได� สามารถลดความเสี่ยงจากการทํางานและส�งเสริมให�เกิดการจัดการปCองกันความพิการ
จากการทํางานได� การวัดพฤติกรรมองค'การท่ีมีความเชื่อมโยงกับข�อมูลของผู�ปฏิบัติงาน การพัฒนา
มาตรการในการปฏิบัติเพ่ือสํารวจการทํางานเปDนสิ่งสําคัญในการดําเนินการ การตรวจสุขภาพอย�างมี
ประสิทธิภาพจะสามารถช�วยพยากรณ'มาตรการปCองกันสุขภาพได� มาตรการในการปCองกันด�าน
สุขภาพจึงเปDนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปCองกันความพิการในองค'การ 

   Maiti, (2008) วิจัยปริมาณได�ศึกษาภาระงานก�อนสร�างของอินเดีย โดยใช�กลุ�ม
แรงงานหญิงมีอายุ 28-37 ป� ประสบการณ' 3-7 ป� เปDนกรรมกรแบกหาม จํานวน 11 จาก 20 คน 
ด�วยการใช�นาฬิกาจับเวลาวงรอบงาน Cycle time 5 วงรอบการทํางาน จับเวลาในขณะยกหรือแบก
ของ มีอัตราการเต�นของหัวใจ Heart rate ความดันเลือด Blood pressure ก�อนการทํางาน ในขณะ
ทํางาน และหลังจากทํางานเสร็จเทียบค�า Recommended weight limit : RWL เพ่ือหาความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 
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   Kenneth, E. Covinsky (2010) การศึกษาผลกระทบของการเจ็บป�วยอย�าง
รุนแรงต�อครอบครัวผู�ป�วย จากกองการแพทย'ภาควิชาอายุรศาสตร' สหรัฐอเมริกา ท่ีมีความสัมพันธ'
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สามารถช�วยระวังปCองกันโรคและความเสี่ยง จากการออกแบบสอบถาม
และสัมภาษณ'ผู�ป�วย 2,661 คน จากโรงพยาบาล พบว�า 80% ส�งกระทบต�อครอบครัวเปDนอย�างมาก 
มี 20% ท่ีครอบครัวต�องดูแลผู�ป�วยเปDนระยะเวลานาน สมาชิกในครอบครัวต�องออกจากการทํางาน
เพ่ือมาดูแลผู�ป�วย 31% สูญเสียเงินออมท่ีมีอยู�ในครอบครัวท้ังหมด 29% สูญเสียแหล�งท่ีมาของรายได�
หลักจากการเจ็บป�วยและต�องสูญเสียโอกาสท่ีจะเก็บออมเงินของครอบครัว และครอบครัวของผู�เจ็บป�วย
ส�วนใหญ�มีแนวโน�มต�องสูญเสียเงินออมท่ีมีในครอบครัวท้ังหมดจากการรักษา  34% ผู�ป�วยท่ีบาดเจ็บ
รุนแรงจะไม�สามารถกลับไปปฏิบัติงานได�ตามปกติอีกทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เกิดความเครียด 
สําหรับครอบครัวแสดงให�เห็นความเครียดมากท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องเงินออมในครอบครัวท่ีต�องหมดไป 
(P< 0.05) ฐานะการเงินท่ีเลวร�ายลง (P<0.01) 

   Victor CW. Hoe. (2012) ได�ศึกษาเชิงปริมาณถึง การออกแบบตามหลัก
สรีรศาสตร'เพ่ือนําไปสู�การฝ�กอบรมในการปCองกันความผิดปกติของกล�ามเนื้อแขนลําคอ จากการทํางาน 
พบว�ามีความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�าง MSDs ของผู�ปฏิบัติงานในท่ัวโลกแม�ว�าจะมีการ
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร' และฝ�กอบรมแล�วก็ตาม มีแนวโน�มความเสี่ยงในความไม�ปลอดภัยจาก
การทํางานของผู�ใช�แรงานบริเวณแขนและลําคอ การปCองกันความซุกของการเกิดโรค การประเมิน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ'ท่ีใช�ในการทํางาน การลดชั่วโมงการทํางานลง การฝ�กอบรมเก่ียวกับเทคนิค
การทํางานท่ีเหมาะสม การดูแลผู�ป�วยท่ีเปDนโรคผิดปกติบริเวณแขนและลําคอจะสามารถลดการ
เจ็บป�วยลงได�ถึง 95%  ผู�บาดเจ็บบริเวณ ไหล� แขนขวา คอ ส�วนใหญ�เกิดจากการใช�เมาส'คอมพิวเตอร' 
เปDนป$ญหาด�านการยศาสตร'ท่ีส�งผลจากป$จจัยในการออกแบบอุปกรณ'ใช�งานท่ีไม�เหมาะสม การทํางาน
ต�อเนื่องเปDนเวลานาน การเลือกใช�อุปกรณ'ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร'สามารถช�วยลดความ
บาดเจ็บบริเวณไหล� แขนและคอได� 

   Palatinsakaya I.P. (2015) ได�ศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในประเทศรัสเซีย 
เรื่องการวิเคราะห'ความสั่นสะเทือนของกระดูกสันหลังจากงานการขนส�งด�วยรถยนต' เปDนการดําเนินการ
ตรวจสอบกลุ�มตัวอย�างจํานวน 5500 คน อายุเฉลี่ย 30-40 ป� ท่ีทํางานขนส�งด�วยการตรวจสอบการ
กระจายแรงสเปกตรัมของกระดูกสันหลังเก่ียวกับความตึงเครียดจากแรงสั่นสะเทือนในขณะท่ีขับ
รถยนต'ขนส�งจะมีความถ่ี 1HZ ถึง 90HZ ในทางชีวกลศาสตร'เกิดไดนามิกข้ึนท่ีบริเวณกระดูกสันหลัง
มีผลต�อระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อหน�าอก เอวและกระดูกสันหลัง การสร�างแบบจําลองด�วย
คอมพิวเตอร'ในกระบวนการทางชีวกลศาสตร'ท่ีเกิดข้ึนในระบบร�างกายมนุษย'ท่ีมีความซับซ�อน เพ่ือลด
ความพิการและเปDนโรคจากการทํางานของผู�ประกอบอาชีพขนส�ง พบว�า 50% ของผู�ทํางานขนส�งจะมี
อาการเจ็บป�วยท่ีบริเวณ กระดูกสันหลังซึ่งเปDนผลจากการสั ่นสะเทือนในขณะขับรถขนส�งเปDน
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เวลานาน ด�วยการตรวจสอบความสั่นสะเทือนและความเร็วในการขับรถขนส�งตัวแปรของการเกิดโรค 
ด�วยการแก�ไขทางการยศาสตร'ในการออกแบบเก�าอ้ีคนขับให�รองรับต�อการสั่นสะเทือนบริเวณเอวมาก
ข้ึนจะทําให�ค�าสเปกตรัมของกระดูกสันหลังมีความถ่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีด�วย 

3. อาการผิดปกติทางระบบโครงร7างและกล�ามเนื้อ 
   Pat Tittiranonda (1999) ได�ศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ เก่ียวกับเรื่อง ผล

ของการใช�คีย'บอร'ดคอมพิวเตอร'กับความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและกระดูก จากกลุ�มเปCาหมาย
จํานวน 80 คน จากการเปรียบเทียบผู�ใช�แปCนพิมพ'แบบธรรมดากับท่ีปรับปรุงใหม�ในเวลา 12 สัปดาห' 
พบว�าการลดความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและกระดูกโครงร�าง สําหรับผู�ที่ใช�คีย'บอร'ดรูปทรงท่ี
ปรับปรุงใหม�ให�สอดคล�องกับความโค�งขององศาการทํางานของแขนและมือทําให�ผู�ใช�มีความผิดปกติ
บริเวณกล�ามเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับผู�ใช�คีย'บอร'ดรูปทรงธรรมดา เมื่อตรวจสอบการใช�งาน
ของแปCนพิมพ'ท่ีปรับปรุงใหม�จากการทํางาน 4 ชั่วโมงสามารถทําให�ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ิมข้ึน 
เพ่ิมความสะดวกสบายในการทํางานได�มากกว�าและสามารถทํางานได�นานข้ึน  แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ'
ระหว�างการออกแบบแปCนพิมพ'ให�เหมาะสมกับลักษณะองศาการทํางานของแขนและข�อมือ กับการ
ลดการบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อไหล�แขนและมือของผู�ใช�งาน ในกลุ�มคนท่ีทํางาน
สํานักงานพบว�ามีความผิดปกติบริเวณมือมากข้ึนจากการศึกษาในครั้งสามารถแสดงให�เห็นถึงความ
จําเปDนท่ีต�องปรับเปลี่ยนรูปทรงของแปCนพิมพ'คอมพิวเตอร'ให�มีความโค�งเหมาะสมกับสรีระร�างกาย
ของผู�ใช�งานโดยส�วนใหญ� 

4. การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย$ด�านสุขภาพพนักงาน 
   Clermont E. Diome (2006) ได�ศึกษาเชิงปริมาณ เก่ียวกับองค'การต�องดูแล

สุขภาพพนักงานท่ีเจ็บป�วยด�วยอาการปวดหลังก�อนกลับไปทํางาน  จากอาสาสมัคร 1007 คน พบว�า
หลังจากท่ีพนักงานมีอาการปวดหลังต�องมีมาตรการท่ีถูกต�องในองค'การเพ่ือจะเตรียมความพร�อม
สําหรับการกลับเข�ามาทํางานอีกครั้งเพราะความสามารถในด�านร�างกายของพนักงานต�องถูกจํากัดลง
ประมาณ 25% การส�งพนักงานกลับไปทํางานซํ้าเดิมจะทําให�เกิดความเสียหายรุนแรงต�อสุขภาพ
พนักงานได� อา การปวดหลังถือเปDนอาการท่ีแพทย'พบบ�อยท่ีสุดในกลุ�มผู�ใช�แรงงานเปDนสาเหตุของการ
ขาดงาน และเปDนป$จจัยหลักของป$ญหาสุขภาพทําให�เสียค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษาอย�างมากใน
สหรัฐอเมริกา สวีเดน เนเธอร'แลนด' และ สหราชอาณาจักร ในประเทศแคนนาดามีแนวโน�มค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับการรักษาอาการปวดหลังประมาณป�ละ 23 พันล�านดอลลาร' การปวดหลังโดยส�วนใหญ�มี
สาเหตุมาจากสภาพร�างกายและพฤติกรรมของแต�ละบุคคล การพัฒนาสุขภาพท่ีดีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปCองกันและรักษาอาการปวดหลังได� อาการปวดหลังมักนําไปสู�อาการเรื้อรัง ถึง 33% ในท่ีสุด
ซ่ึงบางรายต�องพิการ ผลกระทบท่ีพบบ�อยเก่ียวเนื่องกับอาการปวดหลังคือ กระดูกสันหลังและคอ 
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   Hugo Piodrahita (2006) ได�ศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับค�าใช�จ�ายท่ีองค'การและ
ประเทศโคลอมเบียต�องเสียไปสําหรับการรักษาผู�มีอาการผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและกระดูก อันเปDน
ผลจากการทํางาน จากกรณีศึกษา 23,477 คน พบว�าความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและกระดูก 
(MSDs) ท่ีเกิดข้ึนกับผู�ใช�แรงงานด�านการผลิตเปDนป$ญหาต�อการพัฒนาประเทศและเปDนสาเหตุท่ีทําให�
เกิดคนพิการเพ่ิมข้ึน ในแต�ละป�รัฐบาลต�องสูญเสียค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการรักษาผู�ป�วยอาการปวดหลัง
และกล�ามเนื้อสูงถึง 171.7 ล�านดอลลาร'สหรัฐ คิดเปDน ร�อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ'มวลรวมของประเทศ 
แม�จะมีงานวิจัยเปDนจํานวนมากท่ีพยายามจะสะท�อนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและป$จจัยท่ีแท�จริงจาก
โรคบาดเจ็บกล�ามเนื้อและกระดูกในผู�ใช�แรงงาน สําหรับในประเทศท่ีกําลังพัฒนาผู�ใช�แรงงานมีความ
จําเปDนต�องปฏิบัติงานแม�ในสภาพการณ'ท่ีไม�ปลอดภัย แต�ข�อมูลจากประเทศท่ีพัฒนาแล�วก็ยังพบว�ามีผู�
เจ็บป�วยจากโรคกล�ามเนื้อและกระดูกจํานวนมาเช�นกัน เปDนป$ญหาด�านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยท่ีต�องให�ความสนใจเปDนอย�างมากสถาบันแห�งชาติด�าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย NIOH ได�
ให�คําจํากัดความถึง MSDs ว�าเปDนกลุ�มโรคท่ีเก่ียวข�องกับเส�นประสาทเอ็นกล�ามเนื้อ โครงร�างกระดูก
และหมอนรองกระดูกสันหลัง และพบความผิดปกติด�านสุขภาพจนถึงข้ันเรื้อรังจากโรคนี้เปDนจํานวนมาก 
สาเหตุหลักท่ีทําให�สุขภาพทรุดโทรมลง การปวดตึงคอ เครียด และอาการปวดหลังเปDนความผิดปกติท่ี
สะสมจากการต�องทํางานหรือทําภารกิจซํ้าๆอยู�ตลอดเวลา 

   Keith (2006) การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องผลกระทบของการตรวจคัดกรอง
ความสามารถทางกายภาพก�อนการว�าจ�างเพ่ือลดความผิดปกติของกล�ามเนื้อและกระดูกให�เหมาะสม
กับสภาพแวดล�อมในการทํางานหนัก เปDนการศึกษาจากผู�ใช�แรงงานจํานวน 1423 คน สถานประกอบการท่ี
ไม�ได�คัดเลือกผู�ใช�แรงานด�วยการพิจารณาสรีระร�างกายให�เหมาะสมกับงานท่ีทําจะมีแนวโน�มของ
ความผิดปกติกล�ามเนื้อและกระดูก MSDs มากกว�าองค'การที่คัดเลือกผู�ใช�แรงงานโดยดูจากความ
เหมาะสมของร�างกายและงานท่ีต�องทํา ถึง 4.33 เท�า การจัดประเภทงานและคัดเลือกผู�ใช�แรงงาน
ก�อนการว�าจ�างให�เหมาะสมกับประเภทงานมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.001 ท่ีสามารถลดความบาดเจ็บ
จากความผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�างของผู�ใช�แรงงานได� การท่ีผู�ใช�แรงานมีขนาดร�างกาย
กล�ามเนื้อส�วนสูงท่ีเล็กหรือใหญ�เกินไปไม�เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทําเปDนภาระด�านสุขภาพของผู�ใช�
แรงงานแต�ก�อนว�าจ�าง ผู�ท่ีผอมหรืออ�วนเกินไป ชาวอเมริกันในช�วงอายุ 30 – 40 ป� กว�า 40% มีความ
อ�วนเกินไปและมีแนวโน�มของการบาดเจ็บด�านโครงร�างและกล�ามเนื้อ การจับคู�ท่ีเหมาะสมระหว�าง
คนงานกับงานท่ีทํา มีความสําคัญมากในการควบคุม MSDs ถือเปDนจุดเริ่มต�นของการดําเนินงาน
ทางการยศาสตร' 

   จากงานวิจัยท้ังในประเทศไทยและต�างประเทศท่ีกล�าวมาข�างต�นแสดงให�เห็นถึง
ความจําเปDนของการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร'สําหรับผู�ปฏิบัติท่ีมีความ
ผิดปกติบริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�าง ด�วยแนวโน�มของการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานเก่ียวกับ 
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MSDs มีแนวโน�มสูงขึ้นทั่วโลก องค'การมีคามจําเปDนต�องดูแลบุคลาการให�มีสุขภาพพลานามัยท่ี
สมบูรณ'เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน�าท่ี ด�วยการหันมาใส�ใจด�านการส�งเสริมสุขภาพอย�างเปDนระบบ
แบบบูรณาเพ่ือให�เกิดความสมดุลแบบองค'รวม ดังตารางท่ี 5 แสดงถึงการสังเคราะห'งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 6 แสดงการสังเคราะห'งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
ตารางท่ี 6  แสดงการสังเคราะห'งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ท่ี หัวข�อหลัก ป�ที่วิจัย จํานวน
เร่ือง 

ประเภทการวิจัย 
เอกสาร ปริมาณ คุณ 

ภาพ 
ผสม 
ผสาน 

R&D PAR 

งานในประเทศ         
1 การบริหาร และ พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพ
พนักงาน 

2550 - 2557 8 - 2 - 3 2 1 

2 ป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 2551 - 2558 7 - 3 3 1 - - 
3 อาการผิดปกติทางระบบโครง

ร�างและกล�ามเน้ือ 
2550 - 2556 6 - 3 2 1 - - 

4 การสร�างสมดุลสุขภาพ 2548 -2558 18 - 2 11 4 1 - 
งานต�างประเทศ         
1 การบริหาร และ พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย'ด�านสุขภาพ
พนักงาน 

 3 - 1 2 - - - 

2 ป$จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร' 2000 - 2010 5 1 2 - 2 - - 
3 อาการผิดปกติทางระบบ              

โครงร�างและกล�ามเน้ือ 
 1 - - - 1 - - 

4 การสร�างสมดุลสุขภาพ 2001 1 - 1 - - - - 
รวม 49 1 14 18 12 3 1 

ร�อยละ 100 2 29 37 24 6 2 

 
   จากตารางท่ี 6  พบว�างานวิจัยที่เกี่ยวข�องทั้งหมด เรื่อง ดําเนินการวิจัยในช�วง

ป� พ.ศ. 2548 - 2558 / ค.ศ. 2000 - 2015  สามารถแยกออกเปDน 4 ประเภท  เรียงตามลําดับจาก
มากน�อย ดังนี้ 
   จากการทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย/วิทยานิพนธ'/งานวิชาการ/องค'ความรู�ท่ีพบ
ท่ีเก่ียวข�องในช�วงป� พ.ศ. 2548 - 2558 / ค.ศ. 2000 - 2015   ผู�วิจัยได�วิเคราะห'/สังเคราะห' เปDน
กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป$จจัยเสี่ยง
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ทางการยศาสตร'เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร'บุรี การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การร�างรูปแบบ/คู�มือต�นแบบ การร�วมกับ
การวิจัยในพ้ืนท่ีต�นแบบ ประกอบด�วย สภาพการณ'และความต�องการในการพัฒนา การสนทนากลุ�มย�อย 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทดสอบก�อนและหลังการทดลองใช�ต�นแบบ การสนทนาข�อเสนอแนะนํา
แนวทาง การจัดประชุม การวิจัย (Research: R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห'ข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ต�นแบบ (Analysis : A) การพัฒนา (Development: D1) เปDนการออกแบบและพัฒนาต�นแบบ 
(Design and Development: D and D) การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช�ต�นแบบ หรือนํา
เครื่องมือท่ีได�ไปใช� (Implementation: I)  การพัฒนา (Development: D2) เปDนการประเมินผล
และปรับปรุง (Evaluation: E) พัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป$จจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร'เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร'บุรี ดังแสดงไว�ในแผนภูมิท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภูมิท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

-แนวคิดในการสร�างสมดุลสุขภาพ 
เพื่อลดป$จจัยเส่ียงทางการยศาสตร'
เกี่ยวกบัอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร�างและกล�ามเน้ือ 
-แนวคิดการพัฒนาต�นแบบการ
สร�างสมดุลสุขภาพ 
-การเรียนรู�จากการปฏิบัติ 
-แนวคิดในการรักษาสุขภาพ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร'บุรี 

ขั้นตอนที่ 1  
การวิจยั (Research: R1) การศึกษาและ
วิเคราะห'ข�อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต�น
แบ (Analysis :A) สังเคราะห'รูปแบบ
ลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลด
ป$จจัยเส่ียงทางการยศาสตร'เกี่ยวกับ
อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและ
กล�ามเน้ือ ท้ังในเชิงปCองกัน และเชิง
แก�ไข 
-รวบรวมข�อมูลวิจยัเชิงปริมาณหาคาม
สัมพันธ'ระหว�างความสมดุลสุขภาพ กับ 
ความเส่ียงทางการยศาสตร' จํานวน 400 
ชุด 
-รวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพจากการ

ขั้นตอนที่ 2  
การพัฒนา (Development: D1) เปDนการออกแบบและพัฒนาต�นแบบ (Design and 
Development: D and D) วิเคราะห' /สังเคราะห' เพื่อออกแบบพัฒนาเคร่ืองมือ ร�าง
รูปแบบ/คู�มือต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป$จจยัเส่ียงทางการยศาสตร'เกี่ยวกับ
อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเน้ือ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร'
บุรี จากการสอบถามผู�เช่ียวชาญ 8 คน 

ขั้นตอนที่ 3 
 การวจิัย (Research: R2) การทดลองใช�ต�นแบบ หรือนําเคร่ืองมือท่ีได�ไปใช� 
(Implementation: I) ทดลองใช� รูปแบบ/คู�มือต�นแบบกบัพื้นท่ีต�นแบบ ทดสอบก�อน
และหลังปฏิบัติ (Pre-test & Post-test) 60 คน จัดเวทีกลุ�มย�อย จัดประชุมเพือ่หา
ข�อเสนอแนะแนวทาง  

สังเคราะห'ข�อมูลวิชาการท่ี
เกี่ยวข�องกับการยศาสตร'การ
วิเคราะห' SWOT Analysis 
ของสถานประกอบ 

การพัฒนาเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือท่ีใช�เปDนแบบสอบถาม 
(Questionnaires) 

การพัฒนาเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
ผู�วิจัยใช�การสนทนากลุ�ม 
(Focus Group Discussion) 

สร�างรูปแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพ เพื่อลดป$จจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร' 

จัดทําคู�มือการจัดการสร�าง
สมดุลสุขภาพ สําหรับฝ�กอบรม 

ศึกษาข�อมูลเบื้องต�น (Pilot 
Study) จัดทําเปDนหลักสูตรและ
คู�มือการฝ�กอบรม แผนการจัด
กิจกรรมจําเปDน แบบทดสอบ
ก�อนและหลัง 

ขั้นตอนที่ 4  
การพัฒนา (Development: D2) เปDนการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง เชิงปริมาณ จากกลุ�มตัวอย�าง 60 คน  ถอดแบบเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ�มผู�เช่ียวชาญ 6 คน 

เคร่ืองมือถามความพึงพอใจท่ีมี
ต�อต�นแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพ เพื่อลดป$จจัยเส่ียง

 

กระบวนการถอดบทสนทนา 
แบบ After Action Review : 
AAR ถอดบทสนทนาท่ีได� 
สรุปผลและเขียนรายงาน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�วิธีวิทยาการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) โดยศึกษาค�นคว�าอย9างเป<นระบบในการสร�างต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFในด�านสังคมศาสตรFและพฤติกรรมศาสตรFส9งเสริมการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยF โดยมีจุดมุ9งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการและความต�องการเก่ียวกับความสัมพันธF 
ปEญหา วิเคราะหFแนวทางและรูปแบบ/โมเดล ทดลองใช�ต�นแบบในพ้ืนท่ีต�นแบบ จัดทําคู9มือการจัดการ
สร�างสมดุลสุขภาพสําหรับฝMกอบรมข้ึนเป<นแนวทางแก�ไขและปNองกันปEญหาการบาดเจ็บหรือเจ็บปPวย
ด�วยโรคจากการทํางานเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ผู�ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู�วิจัยเลือกใช�ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) 
โดยใช�ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเคราะหFแนวคิดและการประยุกตF ใช�ระเบียบวิธีเชิงปริมาณใน
การยืนยันและทดลองใช�เครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคFของการวิจัยโดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
 
1.หน�วยการวิเคราะห� 
 งานวิจัยครั้งนี้เป<นการวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรFของพนักงานผู�ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี หน9วยการวิเคราะหF (Unit 
of Analysis) ในครั้งนี้เป<น พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู9ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีจํานวน 23 แห9ง 
ท่ีเป<นสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลกบินทรFบุรี  
 
2.การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย 
 ผู�วิจัยเลือกสถานประกอบกิจการท่ีต้ังอยู9ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีเป<นสถานท่ีเก็บ
ข�อมูลการวิจัย แล�วทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีต�นแบบ เพ่ือเป<นสนามในการศึกษาทดลอง ได�กําหนดพ้ืนท่ี
ต�นแบบ คือบริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
 เกณฑFในการเลือกพ้ืนท่ีวิจัย ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามลําดับข้ันดังต9อไปนี้ 

1. ศึกษาข�อมูลเบื้องต�นเก่ียวกับสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาให�เห็นความแตกต9างสําหรับจัดกลุ9มสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 1) ขนาด
ของสถานประกอบกิจการพิจารณาจากจํานวนพนักงาน 2) ประเภทและลักษณะงาน แบ9งออกเป<น 3 
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ลักษณะ คือ งานหนัก งานปานกลาง งานเบา ท่ีสอดคล�องกับกฎหมายความปลอดภัยและคุ�มครอง
แรงงาน 3) ระบบมาตรฐานท่ีสถานประกอบกิจการเลือกใช�ในการบริหารจัดการองคFการ ได�แก9 ด�านคุณภาพ 
การจัดการสิ่งแวดล�อม ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรฐานแรงงานไทย 4) การได�รับ
รางวัลสถานประกอบการดีเด9นระดับประเทศ คือ ความปลอดภัย สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
ความรับผิดชอบต9อสังคม 5) สถิติผู�มีความผิดปกติเก่ียวกับโครงร9างและกล�ามเนื้อท้ังท่ีมีสาเหตุจาก
งานหรือไม9ใช9สาเหตุจากงาน การศึกษาให�เห็นความแตกต9างสํารับจัดกลุ9มสถานประกอบกิจการ
เพ่ือให�สามารถกําหนดความชัดเจนของสภาพการเบื้องต�นในการจัดการองคFการโดยรวมได� ผู�วิจัยได�
ข�อมูลจากการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชม สังเกต สัมภาษณFเชิงลึก (In-depth Interview) ผู�ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ัง
ได�ประสานข�อมูลจากหน9วยงานที่เกี่ยวข�อง อาทิ บริษัทเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี แรงงานและ
สวัสดิการจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงพยาบาลส9งเสริมสุขภาพตําบล และบุคคล
ท่ีเก่ียวข�อง ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทรFบุรี คณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยจังหวัด
ปราจีน แพทยFอาชีวเวชศาสตรFจังหวัดปราจีนบุรี แพทยFแผนไทยประยุกตF พยาบาลวิชาชีพ เจ�าหน�าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ผู�จัดการบุคคลในองคFการเอกชน เป<นต�น 

2. ศึกษาข�อมูลเพ่ือเลือกพื้นที่ต�นแบบ ได�แก9 บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู9ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด�วยมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามเกณฑFในข�อ1 โดยเฉพาะความหน�าสนใจ ดังนี้ 1) เก่ียวกับระบบมาตรฐานท่ีใช�ในการบริหารจัดการ
องคFการ บริษัทมีการใช�ระบบมาตรฐานสากลในการบริหารแบบบูรณาการณF สามารถตัดประเด็นปEญหา
เก่ียวกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ ด�านคุณภาพ สิ่งแวดล�อม  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มาตรฐานแรงงาน ในเบื้องต�นได� 2)การทํากิจกรรมด�านความสุขในการทํางาน  Happy place โดยจัด
กิจกรรมพ้ืนฐานเพ่ือดําเนินการ 5 ฐาน คือ (1) มาตรฐานการทํางาน Work (2) การดูแลสุขภาพ 
Health (3) การใส9ใจการออมและการประหยัด Saving (4) การรักษาความสัมพันธFและครอบครัว 
Family & Relation  (5) จริยธรรม Ethic  ท่ีพัฒนามาจาก Happy work place มาอย9างต9อเนื่อง 
3) การได�รับรางวัลดีเด9นด�านความปลอดภัยระดับประเทศเป<นเวลา 10 ปqต9อเนื่อง การได�รับรางวัล
ดีเด9นด�านแรงงานสัมพันธF 11 ปqต9อเนื่อง ได�รับรางวัล Zero accident ระดับถ�วยทองแดง ได�รับ
รางวัลความรับผิดชอบต9อสังคม CSR 6 ปq ต9อเนื่อง ด�วยความพร�อมของบริษัทพ้ืนท่ีต�นแบบเก่ียวกับ
การบริหารจัดการในระดับพ้ืนฐานดังกล9าวมา ทําให�ผู�วิจัยไม9ต�องคํานึงถึงปEจจัยสอดแทรกในด�านการ
บริหารจัดการ  4) ผู�วิจัยได�รับความร9วมมือจากผู�บริหารองคFการ หัวหน�างาน และพนักงานท่ีเก่ียวข�อง 
รวมถึง ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข�องกับงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยF ด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตรFในส9วนภูมิภาค แพทยFอาชีวเวชศาสตรF
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศท่ีเป<นเครือข9ายในการบริหารกิจกรรมในบริษัทพ้ืนท่ีต�นแบบนี้เป<น
อย9างดี ซ่ึงทุกภาคส9วนมีความสนใจและยินดีร9วมมือในการวิจัยและพัฒนาร9วมกันในครั้งนี้ จากความ
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เหมาะสมดังกล9าว จึงทําให�ผู�วิจัยสามารถเข�าถึงข�อมูลการวิจัยในเชิงลึกเก่ียวกับสาเหตุและพฤติกรรม
ส9วนบุคคลด�านการยศาสตรFได�ดี ทําให�พร�อมต9อการพัฒนาต�นแบบด�านสุขภาพและการยศาสตรFท้ังใน
เชิงการแก�ไขและปNองกันให�กับองคFการในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยFเพ่ือการพัฒนาองคFการ   

 ผู�วิจัยกําหนดวิธีการวิจัยในครั้งนี้ ด�วยการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: 
R & D) โดยแบ9งการวิจัยออกเป<น 4 ข้ันตอน คือ  

  ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) ด�วยการวิเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและ
ความต�องการ (Analysis : A) สัมภาษณFผู�เชี่ยวชาญและจัดสนทนากลุ9ม 
 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) ด�วยการออกแบบและพัฒนาต�นแบบ 
(Design and Development: D and D) สังเคราะหFสร�างเครื่องมือ รูปแบบ/ต�นแบบและรับรอง
รูปแบบ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) ด�วยการนําต�นแบบไปทดลองใช�และนําเครื่องมือท่ี
ได�ไปใช� (Implementation: I) จัดอบรมรม ทดสอบ จัดสนทนากลุ9ม 
 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) ด�วยการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: 
E) วิเคราะหFข�อมูลความพึงพอใจ จัดสนทนากลุ9ม ดังแสดงไว�ใน แผนภูมิท่ี  4 แสดงข้ันตอนการวิจัย 
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ปEจจัยนําเข�า        กระบวนการ            ผลท่ีได� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  4  แสดงข้ันตอนการวิจัย 

1).การวิจัย (Research: R1)  
เป<นการศึกษาและวิเคราะหF
ข�อมูลต�นแบบ (Analysis :A) 

2). การพัฒนา 
(Development: D1)  
เป<นการออกแบบและพัฒนา
ต�นแบบ 
(Design and Development 
: D and D) 

3).การวิจัย (Research: R2)  
การทดลองใช�ต�นแบบการ
สร�างสมดุลสุขภาพเพื่อลด
ปEจจัยเส่ียงทางการยศาสตรF
(Implementation: I) 

4).การพัฒนา (Development: 
D2)  
เป<นการประเมนิผลและปรับปรุง 
(Evaluation : E ) 

สรุปผล 
การวิจยั 

-ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วกับ
ปEญหาการวิจยั ศึกษาสภาพการณF
ความคิดเห็นและความต�องการในการ
พัฒนาต�นแบบ ศึกษาเชิงคุณภาพจาก
ผู�เช่ียวชาญ 
-การวิเคราะหF SWOT Analysis  
-การวิเคราะหFเน้ือหาท่ีกําหนดเป<น
นโยบายความปลอดภยั 
-สรุปข�อมูลเน้ือหาลักษณะ
องคFประกอบของร9างรูปแบบ/โมเดล 
การสร�างสมดุลสุขภาพ 

 -ทราบสภาพการณF -ได�เคร่ืองมือ
การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-ได�ผลความคิดเห็นและความ
ต�องการด�านสุขภาพเกีย่วกบั     
การยศาสตรF 
-ได�ผลการวิเคราะหF SWOT 
-ได�ผลการวิเคราะหFเน้ือหาท่ีกําหนด
เป<นนโยบายความปลอดภยั 
-เน้ือหาลักษณะองคFประกอบและ
รูปแบบ/โมเดล  
 

-ร9างรูปแบบ ต�นแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเส่ียงทางการยศาสตรF
และรับรองรูปแบบความเหมาะสมความ
เป<นไปได� 
-สร�างคู9มอืการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
 

-ร9างรูปแบบ/โมเดล (Model) การ
สร�างสมดุลเพื่อลดปEจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตรF และผลการ
ตรวจสอบรับรอง  
-คู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
สําหรับใช�ฝMกอบรม  

-ศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�น (Pilot Study) 
สํารวจพ้ืนที่ต�นแบบและประชากรเพ่ือหา
กลุ9มตัวอย9าง 
-ทําการฝMกอบรมและทดสอบ  
-ประเมนิการฝMกอบรม 
-ประเมนิความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มอื 
-ติดตามผลการปฏิบัติจากกลุ9มตัวอย9าง 
 

-ได�กลุ9มตัวอย9างทีม่ีปEญหา MSDs 
-ได�ผลจากการทดสอบ ผลประเมินการ
ฝMกอบรม ผลประเมนิความเหมาะสม
ของเนื้อหาคู9มือการจัดการสร�างสมดุล
สุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรม 
-ได�ผลจากการติดตามการปฏิบัติของ
กลุ9มตัวอย9างในพ้ืนที่ต�นแบบ 
 

-ประชุม สนทนากลุ9ม หาข�อเสนอ แนว
ทางการพัฒนาตันแบบกับกลุ9มตัวอย9าง
และผู�เช่ียวชาญ 
-ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบ/
ต�นแบบ ของกลุ9มตัวอย9าง 
-ปรับปรุงต�นแบบเพื่อความสมบูรณFใน
การพัฒนาอย9างต9อเน่ือง 

-ได�ข�อเสนอแนวทางการพัฒนาต�นแบบ
จากกลุ9มตัวอย9าง และผู�เช่ียวชาญ 
-ได�ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต9อ
รูปแบบ/ต�นแบบ ของกลุ9มตัวอย9าง 
-ได�ต�นแบบหลังปรับปรุงเพ่ือความ
สมบูรณFในการพัฒนาอย9างต9อเนื่อง 
 

สรุปผล การปรับปรุง  
และพัฒนา 

รายงานการวิจยั 
ฉบับสมบูรณF 
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3.ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) ด�วยการวิเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการ 
(Analysis : A) สัมภาษณFผู�เชี่ยวชาญและจัดสนทนากลุ9ม  

1. เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี  

  ข้ันตอนนี้เป<นการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFโดยเน�นเนื้อหาเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ 
(Musculoskeletal system) เครื่องมือท่ีใช�เป<นการวิเคราะหFข�อมูลด�วย เอกสาร (Documentary 
Analysis) แบบสอบถาม การสนทนากลุ9ม การหาจุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) เนื้อหาท่ีกําหนด
เป<นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ดังนี้ 

1.1 สังเคราะหFเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเป<นข�อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF 

1.2 ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับสภาพการณFและความต�องการของผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย
ในการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

1.3 การวิเคราะหFจุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) ของเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
1.4 การวิเคราะหFเนื้อหาท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ

บริษัทในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
1.5 สรุปข�อมูลเนื้อหาลักษณะองคFประกอบของร9างรูปแบบ/โมเดลต�นแบบการสร�าง

สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
2. วิธีดําเนินการ 

2.1 วิเคราะหFเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสมดุลสุขภาพการลด
ปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมและอาชีพใกล�เคียง  

2.2 ศึกษาสภาพการณFและความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ได�แก9 

2.2.1 จัดทําแบบสอบถามข�อมูลพื้นฐานและความต�องการด�านสุขภาพและ
การยศาสตรFท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี 

2.2.2 นําแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต�องการด�านสุขภาพ ท่ี
เก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
เข�าเก็บข�อมูลจากผู�มีส9วนได�ส9วนเสียท่ีต้ังสถานประกอบกิจการอยู9ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
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ประกอบด�วย  3 กลุ9ม คือ 1) กลุ9มพนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน 2) กลุ9มหัวหน�างาน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานระดับวิชาชีพ 3) กลุ9มผู�บริหารองคFการ 

2.2.3 วิเคราะหFภาพรวม SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ9อน โอกาส และอุปสรรค
ของสถานประกอบการท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

2.2.4 วิเคราะหFข�อมูลจากเนื้อหาท่ีกําหนดเป<นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของบริษัทหรือสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

2.2.5 กําหนดเนื้อหาลักษณะองคFประกอบของร9างรูปแบบ/โมเดล ต�นแบบการสร�าง 
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

3. ประชากร/กลุ9มตัวอย9าง ผู�ให�ข�อมูลหลัก  
3.1 ประชากร คือพนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�างาน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับวิชาชีพ ผู�บริหารองคFการ ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 23 
โรงงาน รวมจํานวน 10,909 คน (ชมรมบริหารงานบุคคลกบินทรFบุรี, 2559)   

3.2 กลุ9มตัวอย9าง 
   ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ ผู�วิจัยศึกษา พนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�างาน 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ผู�บริหารองคFการในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดย การสุ9มตัวอย9างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) เป<นการสุ9ม
ตัวอย9างโดยแยกประชากรออกเป<นกลุ9มประชากรย9อย ๆ แบ9งเป<นชั้นภูมิ ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous) ตามสัดส9วนของขนาดกลุ9มตัวอย9าง ท่ีมีจํานวนแน9นอน (Finite population) จาก
ตารางของ Krejcie & Morgan รวม 400 คน เป<นหน9วยในการวิเคราะหF (Unit of Analysis) 

   ผู�วิจัยใช�กลุ9มตัวอย9าง โดยการสุ9มตัวอย9างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เป<น
การสุ9มตัวอย9างโดยแยกประชากรออกเป<นกลุ9มประชากรย9อย ๆ แบ9งเป<นชั้นภูมิท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous) ตามสัดส9วนของขนาดกลุ9มตัวอย9างท่ีมีจํานวนแน9นอน (Finite population) 
Krejcie & Morgan ดังนี้ 
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   N = ขนาดของประชากร 
   n   = ขนาดของกลุ9มตัวอย9าง 
   e

2 = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ9มตัวอย9างท่ียอมรับได� 
   X2 = ค9าไคสแควรFท่ี df เท9ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% (X2=3.841) 
   P = 0.5 



123 

   กลุ9มตัวอย9าง จากการเป�ดตารางของ Krejcie and Morgan (1970) กําหนดความ
คาดเคลื่อน 5% ได�กลุ9มตัวอย9าง 384 คน แต9การวิจัยนี้กําหนด  400 คน เป<นการสุ9มตัวอย9างโดยแยก
ประชากรออกเป<นกลุ9มประชากรย9อยๆ แบ9งเป<นชั้นภูมิ ที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) 
ตามสัดส9วนของขนาดกลุ9มตัวอย9างพนักงาน หัวหน�างาน ผู�บริหาร ผู�ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ที่มีจํานวนแน9นอน (Finite population) ใช�การสุ9มตัวอย9างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random sampling) 

 
ตารางท่ี 7 จํานวนประชากรและกลุ9มตัวอย9างท่ีมีจํานวนแน9นอน (Finite population) 

 

ผู�มีส9วนได�ส9วนเสียในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรีจังหวัด

ปราจีนบุรี 

ประชากร  
(คน) 

กลุ9มตัวอย9าง  
(คน) 

พนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�า
งาน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ 
ผู�บริหารองคFการ 

10,909 400 

 

   จากตารางท่ี 7 ผู�มีส9วนได�ส9วนเสียในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ประกอบด�วย 

พนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�างาน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทานระดับวิชาชีพ ผู�บริหารองคFการ 

จํานวนประชากร 10,909 คน กลุ9มตัวอย9าง 400 คน 

3.3 การสนทนากลุ9มเชิงคุณภาพ 

   ผู�เชี่ยวชาญผู�ให�ข�อมูลหลักในการสนทนากลุ9มประกอบด�วย ผู�บริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ผู�บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ผู�อํานวยการโรงพยาบาล  แพทยFอาชีวเวชศาสตรF 

แพทยFแผนไทยประยุกตF พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ นักวิชาการ

แรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ�มครองแรงงานท่ีเป<นท้ังเจ�าหน�าท่ีภาครัฐและ

ภาคเอกชน ผู�มีประสบการณFและความชํานาญด�านการพัฒนาสมดุลสุขภาพ จํานวน 8 คน ใช�การ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

   วิธีดําเนินการ 

1. กําหนดแนวทางในการประชุมเก่ียวกับการศึกษาวิจัยสภาพการณFปEญหาท่ีนํามา

สู9การวิจัยเพ่ือทราบข�อมูลความคิดเห็นและความต�องการสําหรับพนักงานกลุ9มผู�เชี่ยวชาญ  



124 

2. ติดต9อหรือทําหนังสือขออนุญาตถึงผู�เชี่ยวชาญผู�ให�ข�อมูลเพ่ือจัดสนทนากลุ9มและ

สัมภาษณFเชิงลึก 
3. สรุปผลการสนทนากลุ9มและสัมภาษณFเชิงลึก 

   เครื่องมือท่ีใช�ในการสนทนากลุ9มและสัมภาษณFเชิงลึก 
   การรวบรวมข�อมูลจากการบันทึกเสียงและการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) 

การถอดความระหว9างดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล 
   การวิเคราะหFข�อมูล ใช�การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) 

4. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
4.1 การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช�เป<นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จํานวน 1 ชุด เพ่ือสอบถามกลุ9มตัวอย9างในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
   แบบสอบถามท่ีใช�ในการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการณFความคิดเห็นและความต�องการ
ของผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย คือแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพ
ท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี
และการรวบรวมปEญหา อุปสรรค และ ข�อเสนอแนะ จํานวน 1 ชุด ทําเป<นแบบมาตราส9วนประมาณค9า 
(Rating Scale) การวิเคราะหFความแปรปรวนหาความแตกต9างสําหรับข�อมูลท่ีได� (Analysis of Variance)  

4.2 เชิงคุณภาพ ผู�วิจัยใช�การสนทนากลุ9ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณF
เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือสอบถามสถานการณF ปEญหา ความคิดเห็นและความต�องการ
สําหรับผู�เชี่ยวชาญ 

5. การสร�างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในเชิงทฤษฏี ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. กําหนดจุดมุ9งหมายในการสร�างแบบสอบถาม ตามตัวแปรท่ีกําหนด 
2. ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุล

สุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี  
3. กําหนดนิยามปฏิบัติการของการสอบถามการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ

เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี จัดทําแบบสอบถาม
รายข�อ 

4. เขียนข�อคําถามตามจุดมุ9งหมายและคํานิยามท่ีกําหนดให�ครอบคลุม 
5. ผู�วิจัยสร�างแบบสอบถามข้ึนมาโดยมีการตรวจสอบคุณภาพในด�านของความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) ก9อนนําไปใช�ในการเก็บข�อมูลจริงผู�ท่ีทําการตรวจสอบก็คือผู�เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก) 
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  การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ศึกษาเอกสารการสร�างแบบสอบถามท่ีใช�ในการวิจัย 

2. สร�างแบบสอบถามโดยให�ข�อมูลครอบคลุมเก่ียวกับสภาพการณF ปEญหา อุปสรรค 

และข�อเสนอแนะ ความคิดเห็นเก่ียวกับสมดุลสุขภาพและปEจจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิดความผิดปกติในระบบ

โครงร9างและกล�ามเนื้อความต�องการในการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFเก่ียวกับ

อาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

3. นําแบบวิเคราะหFเอกสารไปปรึกษาทรงคุณวุฒิ 5 คน ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหา ภาษา

และวัดผลประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใช�และนํามาหาค9าดัชนีความ

สอดคล�องของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยกําหนดเกณฑF

พิจารณา คือ  

    เห็นว9าสอดคล�อง ให�คะแนน  +1 

    ไม9แน9ใจ ให�คะแนน  0 

    เห็นว9าไม9สอดคล�อง ให�คะแนน  -1 

    การวิเคราะหFข�อมูลความเหมาะสมสอดคล�องของแบบวิเคราะหFเอกสารท่ีใช�ศึกษา

ความต�องการโดยใช�ดัชนีความสอดคล�อง  (IOC) คํานวณค9าตามสูตร  (Hemphill and Westie, 1900: 

325-342) 

    IOC        =     
N

R∑  

    ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

    N =    จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
 

    นําข�อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค9า (IOC) โดยใช�ดัชนี

ความสอดคล�อง  (Index  of  Item  Objective  Congruence) ถ�าค9าดัชนี (IOC) ท่ีคํานวณได�ในข�อใด

มีค9ามากกว9าหรือเท9ากับ 0.50 คําถามข�อนั้นก็มีความสอดคล�องกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต�องการวิจัย 

แต9ถ�าคําถามข�อใดมีค9าดัชนีตํ่ากว9า 0.50 คําถามข�อนั้นจะถูกตัดออกไปและปรับปรุงแก�ไขเก่ียวกับ

รายละเอียดของคําถามให�มีความชัดเจนสามารถสื่อความได�ง9ายได�ค9า (IOC) ระหว9าง .80-1.00 และ

ปรับปรุงแก�ไขเก่ียวกับรายละเอียดของคําถามให�มีความชัดเจนมากท่ีสุด   

4. นําแบบสอบถามไปทดสอบก9อนนําไปใช�จริง (Try-out) กับพนักงาน หัวหน�างาน 

ผู�บริหาร ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีท่ีไม9ใช9กลุ9มตัวอย9าง จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cornbach’s 
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alpha coefficient) เนื่องจากลักษณะคําถามเป<นมาตรส9วนประมาณค9าแบบลิเคอรFท (Likert Rating 

Scale) 5 ระดับ (น�อยท่ีสุดได� 1 คะแนน, น�อยได� 2 คะแนน, ปานกลางได� 3 คะแนน, มากได� 4 

คะแนน, มากท่ีสุดได� 5 คะแนน) พร�อมท้ังปรับข�อผิดพลาดเพ่ือจะนําไปใช�เก็บข�อมูลจริงต9อไป   
 

              จากสูตรการคํานวณ    
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     เม่ือ  (α) r   แทน  ค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

    n    แทน จํานวนข�อในแบบสอบถาม 

     ΣS2
i  แทน ผลรวมของค9าคะแนนความแปรปรวนเป<นรายข�อ 

      S2
t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 

   ซ่ึงผลจากการทดสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาแบบสอบถามทุกส9วนต�องมีค9า

ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผ9านเกณฑFค9าความเชื่อม่ันต้ังแต9 0.70 ข้ึนไป และต�องได�ค9าความสอดคล�อง

ของข�อคําถามผ9านเกณฑF 0.20 ข้ึนไป (นิคม ถนอมเสียง,  2550)  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช�ในการ

เก็บข�อมูลจริงได�            

5. นําแบบสอบถามไปเก็บข�อมูลกับกลุ9มตัวอย9าง คือพนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�างาน 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ผู�บริหารองคFการในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี   

   แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบ9งเป<น 4 ส9วนดังนี้ 

   ส9วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส9วนบุคคล คือเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ตําแหน9งงาน ประเภทงานหลักท่ีทําและภูมิลําเนา/ถ่ินจังหวัดท่ีเกิด เป<นคําถามแบบตรวจสอบคําตอบ 

(Check list) ตามตัวเลือก จํานวน 7 ข�อ 

   ส9วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมดลสุขภาพและปEจจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิด

ความผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อจํานวน 26 ข�อ  

   ส9วนท่ี 3 แบบสอบถาม ความต�องการในการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง

ท่ีทําให�เกิดความผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ จํานวน 19 ข�อ  

   โดยลักษณะของแบบสอบถามใช�มาตราส9วนประมาณค9า (Likert Rating Scale) 5 

ระดับ (Likert, 1931) ในด�านความคิดเห็น คือ 

   ระดับ 5 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

   ระดับ 4 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมาก 
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   ระดับ 3 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน�อย 
   ระดับ 1 หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน�อยท่ีสุด 
   ส9วนท่ี 4 ปEญหา/อุปสรรค และข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ความผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อเป<นคําถามปลายเป�ด (Opened End) จํานวน 2 ข�อ คือ
ปEญหา/อุปสรรคและ ข�อเสนอแนะ 
  การรวบรวมข�อมูล 

1. ผู�วิจัยขอความร9วมมือกับผู�บริหารสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี
ผ9านการประชุมชมรมบริหารงานบุคคลกบินทรFบุรี 

2. ผู�วิจัยและผู�ช9วยวิจัยตรวจสอบความครบถ�วนของแบบสอบถามดําเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือนํามาจัดทําข�อมูลท่ีสอบถามด�วยตนเอง   
  การวิเคราะหFข�อมูล 
  ผู�วิจัยทําการวิเคราะหFข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยร9วมกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องและ
จัดทํารายงานผลการวิจัยตามท่ีได�กําหนด การวิเคราะหFข�อมูลเชิงปริมาณด�วยการใช�อธิบายผลการวิจัย
หาค9าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได�แก9 ค9าร�อยละค9าเฉลี่ยและส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคําถามปลายเป�ด ด�วยการวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis)  
  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหFข�อมูล 

1. การวิเคราะหFสถิติพ้ืนฐานของกลุ9มตัวอย9าง ด�วยร�อยละ ค9าเฉลี่ย ( X ) และค9าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)   

2. การวิเคราะหFคําถามปลายเป�ดด�วยการวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis)  
3. การวิเคราะหFสถิติพ้ืนฐานของกลุ9มตัวอย9างความคิดเห็นและความต�องการ เก่ียวกับ

การสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF  
  สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เป<นการศึกษาและวิเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนา (Analysis : A) ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 8 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย  
 
ตารางท่ี 8 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) 
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิต ิ

1.วิเคราะหFข�อมลู
พ้ืนฐานเก่ียวกับ
แนวคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข�อง 

ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
กับปEญหาการวิจยั 

1.เอกสารแนวคิด ทฤษฎี 
2.งานวิจัย 

บันทึกข�อมูล/การวิเคราะหF
เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ตารางท่ี 8 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) (ต9อ) 
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิต ิ
2.เพ่ือศึกษาการสร�าง
สมดลุสุขภาพเพ่ือลด
ปEจจัยเสี่ยงทาง        
การยศาสตรFของ
พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม         
กบินทรFบุร ี

-การเก็บรวบรวม
ข�อมูลการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช�
แบบสอบถามจํานวน 
400 ชุด 
-การสนทนากลุ9ม
ผู�เช่ียวชาญ จํานวน      
8 คน 
-การศึกษาจุดอ9อน
จุดแข็ง (SWOT 
analysis) 
-การวิเคราะหFเน้ือหา
ท่ีกําหนดเป<น
นโยบายความ
ปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย 
-สรุปข�อมูลเน้ือหา
ลักษณะ
องคFประกอบของร9าง
รูปแบบ/โมเดลการ
สร�างสมดลุสุขภาพ 

-ใช�แบบสอบถาม จํานวน 400 
ชุด 
-ผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา 
-พนักงาน ผู�ปฏิบัติงาน 
หัวหน�างาน เจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ ผู�บริหาร
องคFการในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรีจังหวัดปราจีนบุรี  
-ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 8 คน 
ประกอบด�วย ผู�บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ผู�บริหาร
โครงการเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ผู�อํานวยการ
โรงพยาบาล  แพทยFอาชีว
เวชศาสตรF แพทยFแผนไทย
ประยุกตF พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษนัก
กิจกรรมสร�างเสรมิสุขภาพ 
นักวิชาการแรงงานชํานาญ
การพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน ท่ีเป<นท้ังเจ�าหน�าท่ี
ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู�มี
ประสบการณF และความ
ชํานาญด�านการพัฒนา
สมดลุสุขภาพ 
-เอกสารการวิเคราะหF
จุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT 
analysis) และการ
วิเคราะหFเน้ือหาท่ีกําหนด
เป<นนโยบายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ของ
สถานประกอบการท่ีตั้งใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบรุ ี
-ข�อมูลเน้ือหาลักษณะ
องคFประกอบของร9าง
รูปแบบ/โมเดลการสร�าง
สมดลุสุขภาพ 

1.แบบสอบถามวิเคราะหFสถิติ
พ้ืนฐานด�วยร�อยละค9าเฉลี่ย(
X ) และค9าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) วิเคราะหF
เน้ือหา(Content Analysis) 
2.สนทนากลุ9มใช�การวิเคราะหF
เน้ือหาสัมภาษณFเชิงลึก (In-
depth Interview) การสังเกต
และบันทึก 

 



129 

  จากตารางท่ี 8 สรุปข้ันตอนท่ี1 การวิจัย (Research : R1) เป<นการศึกษาและวิเคราะหF
ข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา (Analysis: A) วิเคราะหFแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับปEญหาการวิจัยศึกษาสภาพการณFความคิดเห็นและความต�องการในการพัฒนา
ต�นแบบการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช�แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด การสนทนา
กลุ9มย9อย ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน การศึกษาจุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT analysis)  การวิเคราะหF
เนื้อหาท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสรุปข�อมูลเนื้อหาลักษณะองคFประกอบ
ของร9างรูปแบบ/โมเดลการสร�างสมดุลสุขภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1)  

 เป<นการออกแบบและพัฒนาต�นแบบ (Design and Development: D and D) สังเคราะหF
สร�างเครื่องมือ ต�นแบบ/รูปแบบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  

1. วัตถุประสงค�การพัฒนารูปแบบ/โมเดล (Model)  
  เพ่ือศึกษาและออกแบบรูปแบบในการพัฒนาต�นแบบและคู9มือการจัดการสร�างสมดุล

สุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี  
1.1 วิธีดําเนินการ            

   การดําเนินการวิเคราะหFร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนา
ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 การวิเคราะหFและออกแบบสร�างร9างรูปแบบ/โมเดล (Model) 
1.1.2 การตรวจสอบรับรองร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนา

ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี 

1.1.3 การสร�างคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพสําหรับใช�ฝMกอบรมในการสร�าง
สมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

1.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะหFร9างรูปแบบ/โมเดล (Model) 
   เครื่องมือท่ีใช� ในการวิเคราะหFร9างรูปแบบ / โมเดล (KABINS Model) การวิจัย
และพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรี เป<นดังนี้ 

1.2.1 การสังเคราะหFข�อมูลเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะหFผลการวิจัย
เชิงปริมาณจากแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพท่ี
เก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
วิเคราะหFเนื้อหาการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ9มและสัมภาษณFเชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ วิเคราะหF
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จุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT analysis) และการวิเคราะหFเนื้อหาท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของสถานประกอบการท่ีตั้งในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

1.2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการรับรองร9างรูปแบบการวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�าง
สมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีได�แก9 
แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีต9อรับรองรูปแบบ (KABIN model) การวิจัยและพัฒนา
ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี  
   แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นที่มีต9อรับรองรูปแบบ (KABIN model) 
การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ประกอบด�วย 3 ส9วน คือ ส9วนท่ี1 ลักษณะส9วนบุคคลของผู�ตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 5 ข�อ ส9วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต9อรูปแบบ การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางกายศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ตามรูปแบบ “ KABIN Model” จํานวน 
12 ข�อ วัดความเหมาะสมของการพัฒนาการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ส9วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะท่ีมีต9อองคFประกอบ
ของรูปแบบหรือ “KABIN model” ท้ังส9วนท่ี 2 วัดเป<นแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Likert Rating 
Scale) 5 ระดับ  แสดงค9าเฉลี่ย ส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Likert, 1931) 

1.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ  
   การวิเคราะหFร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนาต�นแบบ
การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

1.3.1 สังเคราะหFข�อมูลด�วยการนําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�จากข�อมูลเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยท่ีศึกษา การวิเคราะหFผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและ
ความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี จากการวิเคราะหFเนื้อหาการศึกษาเชิงคุณภาพการสนทนากลุ9มและ
สัมภาษณFเชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ การวิเคราะหFจุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT analysis) และการวิเคราะหFเนื้อหา
ท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของสถานประกอบการท่ีต้ังในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี 

1.3.2 ออกแบบองคFประกอบจากผลลัพธFท่ีพึงประสงคFร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS 
Model) การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ตามวัตถุประสงคFการวิจัย 
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1.3.3 นําร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�าง
สมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีท่ีสร�าง
ข้ึนมาจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนา
ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี หาความถูกต�องของเนื้อหาและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช�
และนํามาหาค9าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได�ค9าระหว9าง 
0.80-1.00 และนํามาปรับปรุงแก�ไขเก่ียวกับรายละเอียดของภาษาท่ีเก่ียวกับรูปแบบ “KABINS Model” 
เสนอผู�ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพ่ือตรวจสอบรับรองร9างรูปแบบ/โมเดล 

2. การรับรองร�างรูปแบบ   
2.1 วัตถุประสงคFเพ่ือรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมท่ีมีต9อร9างรูปแบบ 

“KABINS Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพื่อลดปEจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

2.2 วิธีดําเนินการ 
   นําร9างรูปแบบ “KABINS Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีไปตรวจสอบ
เพ่ือหาความเหมาะสมจากผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ด�วยแบบประเมินความเหมาะสมของร9าง
รูปแบบ/โมเดล “KABINS Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีด�วยการใช�แบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบ
มาตราส9วนประมาณค9า (Likert Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1931) ตามวิธีการของลิเคิรFท (Likert’s 
Scale) รายละเอียดดังนี้  

2.2.1 ใช�แบบสอบถามผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพ่ือรับรองร9างรูปแบบ 
2.2.2 เครื่องมือท่ีใช� แบบประเมินความเหมาะสมของร9างรูปแบบ/โมเดล “KABINS 

Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี มีข้ันตอนการสร�างดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารออกแบบสร�างแบบสอบถามเพ่ือใช�รับรองแบบประเมิน
ความเหมาะสมของร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีหาความเป<นไป
ได� ตามวิธีของเบสทFและแคนนF  

2. จัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของร9างรูปแบบ/โมเดล “KABINS Model” 
การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี มีลักษณะเป<นการวัดแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Likert Rating Scale) 
ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย และ น�อยท่ีสุด ตามวิธีการของลิเคิรFท (Likert’s 
Scale) (Likert, 1931) 
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3. ดําเนินการรับรองร9างรูปแบบโดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
คิดเห็นของร9างรูปแบบ “KABINS Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีโดยใช�แบบสอบถาม
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 

4. วิเคราะหFผลข�อมูลท่ีได�จากแบบประเมินความเหมาะสมของร9างรูปแบบ/
โมเดล “KABINS Model” การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีโดยหาค9าเฉลี่ยและส9วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล�วนําค9าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑF ดังนี้  
        ค9าเฉลี่ย   ความหมาย 
    4.50 - 5.00  ความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49  ความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมาก 
    2.50 – 3.49  ความเหมาะสมของรูปแบบในระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  ความเหมาะสมของรูปแบบในระดับน�อย 
    1.00 – 1.49  ความเหมาะสมของรูปแบบในระดับน�อยท่ีสุด 
    จากข้ันตอนการวิเคราะหFร9างรูปแบบ/โมเดล “KABINS Model” การวิจัย
และพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ดังแผนภูมิท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  5  แสดงข้ันตอนการพัฒนาร9างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model)  

สังเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐาน  

เพ่ือสร�างต�นแบบและร9างรูปแบบ/โมเดล 

ออกแบบรูปแบบ/โมเดล 

ให�สอดคล�องกับวัตถุประสงคFการวิจัย 

นําร9างรูปแบบ/โมเดล ต�นแบบท่ีสร�างข้ึนนําเสนอผู�ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือตรวจสอบรับรอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

จัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสขุภาพ สําหรับฝMกอบรม 
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3. จัดทําคู�มือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝAกอบรม 
  ในการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพมีความจําเป<นต�องจัดให�มีการเรียนรู�ด�วย

การฝMกอบรม กลุ9มเปNาหมายให�เข�าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาร9างรูปแบบ/โมเดล 
“KABINS Model” การจัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพสําหรับใช�ฝMกอบรม จึงถือเป<น
เครื่องมือสําคัญท่ีต�องนํามาใช�ในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF 
แหล9งข�อมูลและเนื้อหาท่ีใช�ในการจัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ จึงได�มาการสังเคราะหF
ข�อมูลด�วยการนําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�จากข�อมูลเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะหF
ผลการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพ 
ท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
วิเคราะหFเนื้อหาการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ9มและสัมภาษณFเชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ การวิเคราะหF
จุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT analysis) และการวิเคราะหFเนื้อหาท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ของสถานประกอบการท่ีต้ังในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีและประเด็นการสนทนากลุ9ม
เชิงคุณภาพจากผู�เชี่ยวชาญ ผู�ให�ข�อมูลหลักในการสนทนากลุ9ม ประกอบด�วยผู�บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ผู�บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ผู�อํานวยการโรงพยาบาล  แพทยFอาชีวเวชศาสตรF 
แพทยFแผนไทยประยุกตF พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน ท่ีเป<นท้ังเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ผู�มีประสบการณF และความชํานาญด�านการพัฒนาสมดุลสุขภาพ จํานวน 8 คน ใช�การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เก่ียวกับเนื้อหาและหัวข�อรายละเอียดของคู9มือการจัดการ
สร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรม  
  ข้ันตอนการจัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรม เป<นดังนี้ 

1. สังเคราะหFข�อมูลด�วยการนําข�อมูลพ้ืนฐานท่ีได�จากข�อมูลเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะหFผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและ
ความต�องการสร�างสมดุลสุขภาพท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี วิเคราะหFเนื้อหาการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ9มและ
สัมภาษณFเชิงลึกผู�เชี่ยวชาญ การวิเคราะหFจุดอ9อนจุดแข็ง (SWOT analysis) และการวิเคราะหFเนื้อหา
ท่ีกําหนดเป<นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการท่ีต้ังในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี 

2. จัดประชุมเพ่ือสัมภาษณFและสอบถามข�อมูลเชิงคุณภาพจากผู�เชี่ยวชาญด�วยการ
สนทนากลุ9ม เก่ียวกับเนื้อหาและหัวข�อรายละเอียดของคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�
ฝMกอบรม 
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3. สรุปประเด็นการสนทนากลุ9มเก่ียวกับเนื้อหาและหัวข�อรายละเอียดเพ่ือออกแบบ
เนื้อหาคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรม 

4. จัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพสําหรับใช�ฝMกอบรมแบ9งเนื้อหาเป<น “Module” 
5. จัดทําเอกสารการฝMกอบรมให�สอดคล�องกับประเด็นเนื้อหา “Module” ในคู9มือการ

จัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับฝMกอบรม 
  สรุปข้ันท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) เป<นการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D and D) รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 9 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา 
(Development: D1) 
 
ตารางท่ี 9 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1)  
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย 
/เอกสาร 

เครื่องมือการ
วิเคราะหFข�อมูล 

ผลท่ีได� 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบ
และคู9มือการจัดการ
สร�างสมดลุสุขภาพ 
เพ่ือลดปEจจยัเสีย่ง
ทางการยศาสตรFของ
พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม 
กบินทรFบุร ี
 
 

-สังเคราะหF
ข�อมูลพ้ืนฐาน 
-จัดประชุม
เพ่ือสัมภาษณF
และสอบถาม
ข�อมูลเชิง
คุณภาพจาก
ผู�เช่ียวชาญ
ด�วยการ
สนทนากลุ9ม 

เอกสารวิชาการและ
งานวิจัยท่ีศึกษา 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถามข�อมลูพ้ืนฐาน
ความคิดเห็นและความ
ต�องการสร�างสมดุลสุขภาพ 
ท่ีเก่ียวกับอาการผดิปกติใน
ระบบโครงร9างและ
กล�ามเน้ือ ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบรุี 
การศึกษาเชิงคุณภาพจาก
การสนทนากลุ9มย9อยและ
สัมภาษณFเชิงลึกผู�เช่ียวชาญ 
การวิเคราะหFจดุอ9อนจุด
แข็ง (SWOT analysis) 
และการวิเคราะหFเน้ือหา      
ท่ีกําหนดเป<นนโยบายความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
ของสถานประกอบการท่ีตั้ง
ในเขตอุตสาหกรรม 
กบินทรFบุร ี

วิเคราะหFเน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

-ร9างรูปแบบ/โมเดล 
“KABINS Model” 
การสร�างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลด
ปEจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตรF      
ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรม
กบินทรFบุร ี
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ตารางท่ี 9 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) (ต9อ) 
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย 
/เอกสาร 

เครื่องมือการ
วิเคราะหFข�อมูล 

ผลท่ีได� 

2.การรับรองร9าง
รูปแบบ 

ประเมินความ
เหมาะสมของ
ร9างรูปแบบ/
โมเดล 
(KABINS 
Model)  

-ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 
-ใช�แบบประเมินความ
เหมาะสมของร9างรูปแบบ/
โมเดล (KABINS Model) 
การวิจัยและพัฒนาต�นแบบ
การสร�างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปEจจยัเสีย่งทางการย
ศาสตรFของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุร ี

หาความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา 
(Content 
Validity) และ
นํามาหาค9าดัชนี
ความสอดคล�อง 
(Index of Item 
Objective 
Congruence : 
IOC) 

-แบบประเมินความ
เหมาะสมของร9าง
รูปแบบ/โมเดล 
(KABINS Model) 
การวิจัยและพัฒนา
ต�นแบบการสร�าง
สมดลุสุขภาพ เพ่ือ
ลดปEจจยัเสีย่ง
ทางการยศาสตรFของ
พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม
กบินทรFบุร ี
-ผลการรับรองร9าง
รูปแบบ/โมเดล 
“KABINS Model” 

3.จัดทําคู9มือการ
จัดการสร�างสมดลุ
สุขภาพ สําหรับใช�
ฝMกอบรม 

-สังเคราะหF
ข�อมูลพ้ืนฐาน 
-จัดประชุม
เพ่ือสัมภาษณF
และสอบถาม
ข�อมูลเชิง
คุณภาพจาก
ผู�เช่ียวชาญ
ด�วยการ
สนทนากลุ9ม 

เอกสารวิชาการและ
งานวิจัยท่ีศึกษา 
สนทนากลุ9มผู�เช่ียวชาญ 
จํานวน 8 คน 

สนทนากลุ9มเชิง
คุณภาพ 

ประเด็นเน้ือหา 
(Module) และ
หัวข�อเน้ือหา
รายละเอียดของ
คู9มือการจัดการสร�าง
สมดลุสุขภาพ 
สําหรับใช�ฝMกอบรม 

 
  จากตารางท่ี 9 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป<นการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัย จัดทําร9างรูปแบบ/โมเดล สังเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐาน สัมภาษณFและสอบถามข�อมูลเชิงคุณภาพจาก
ผู�เชี่ยวชาญ รับรองร9างรูปแบบ จัดทําคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรม  
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 ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช� เป<นการวิจัย (Research: R2) ด�วยการนําต�นแบบไปทดลองใช� 
หรือนําเครื่องท่ีได�ไปใช� (Implementation: I)  

1. วัตถุประสงค� เพ่ือทดลองใช�ต�นแบบสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสีย่งทางการยศาสตรF
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี  
  ข้ันตอนนี้ผู�วิจัยนําร9างรูปแบบ/ต�นแบบที่ได�จากขั้นตอนที่ 2 มาทดลองใช�กับพ้ืนท่ี
ต�นแบบ ได�แก9 บริษัท ฮิตาชิอินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีต้ังอยู9ในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู�วิจัยได�ตัดสินใจเลือก (Judgment sampling) พ้ืนท่ีต�นแบบด�วย
เหตุผลว9า เป<นสถานประกอบกิจการที่มีความพร�อมในด�านมาตรฐานการทํางานด�านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การบริหารจัดการองคFการ เพ่ือตัดประเด็นปEจจัยเสี่ยงเก่ียวกับไม9มีระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยออกไปเพ่ือสามารถหาค�นหาประเด็นท่ีเก่ียวข�องด�านพฤติกรรมศาสตรFและการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยFได�ชัดเจนมายิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงคFการวิจัย โดย
ดําเนินเตรียมความพร�อมของพ้ืนท่ีต�นแบบและสํารวจกลุ9มตัวอย9าง จัดฝMกอบรมให�ความรู�กลุ9มตัวอย9าง 
จํานวน 60 คน 

1.1 การเตรียมความพร�อมของพ้ืนท่ีต�นแบบ 
1.1.1 ผู�วิจัยได�จัดให�มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคFของการวิจัยกับผู�บริหาร

องคFการ เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เจ�าหน�าท่ีฝPายทรัพยากรบุคคล ประธาน
คณะกรรมการความปลอดภัย หัวหน�าหน9วยงานความปลอดภัย ทําการรวบรวมศึกษาข�อมูลเบื้องต�น 
(Pilot Study) และศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต�นแบบ โดยแบ9งลักษณะงาน
ในพ้ืนท่ีต�นแบบออกเป<น 3 ลักษณะตามประเภทของการใช�กล�ามเนื้อในการทํางาน คือลักษณะงาน
หนัก ปานกลางและเบา  

1.1.2 ดําเนินการสํารวจผู�มีความผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อและ
สภาพแวดล�อมในสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต�นแบบด�วยการแจกแบบสํารวจความเม่ือยล�าจาก
ท9าทางการทํางานกับพนักงานจํานวน 850 คน ตอบกลับจํานวน 452 คน และโดยในเบื้องต�นมีผู�ให�
ข�อมูลว9ามีความอาการปวดเม่ือยตามส9วนต9าง ๆ ของร9างกายในระดับมากจํานวน 120 คน ผู�วิจัยจึงใช�
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 60 คน ให�ครอบคลุมลักษณะการทํางานท้ัง 3 
ลักษณะ จัดทํารายชื่อกลุ9มตัวอย9างท่ีมีอาการผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อแยกตามลักษณะ
งานหนัก ปานกลางและเบา 

1.1.3 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคFและแนวทางการดําเนินการวิจัย กับผู�บริหาร
องคFการระดับสูงจํานวน 9 คนเพ่ือขออนุญาตนําพนักงานกลุ9มตัวอย9างจํานวน 60 คน เข�ารับการ
ฝMกอบรมตามวัตถุประสงคFการวิจัยโดยแบ9งกลุ9มตัวอย9างออกเป<น 3 กลุ9ม กลุ9มละ 20 คน เพ่ือให�
สามารถถ9ายทอดเนื้อหาท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได�อย9างมีคุณภาพสูงสุด 
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1.2 การจัดฝMกอบรมให�ความรู�แก9กลุ9มตัวอย9าง 
1.2.1 จัดอบรมกลุ9มตัวอย9างกลุ9มละ 20 คน ครั้งละ 8 ชั่วโมง (1วัน) จํานวน 3 กลุ9ม 

(3 วัน) 
1.2.2 เครื่องมือท่ีใช�จัดทําแบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร�างสมดุลสุขภาพ

เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศสตรF แบบประเมินผลความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มือการจัดการเพ่ือสร�าง
สมดุลสุขภาพเพ่ือใช�สําหรับฝMกอบรมการวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี แบบประเมินคุณภาพการฝMกอบรม
การวิจัยและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี รวมท้ังอุปกรณFบันทึกภาพและเสียง เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

1.2.3 จัดสนทนากลุ9มติดตามผลจากกลุ9มตัวอย9าง ในพ้ืนท่ีการทํางานจริงเป<น
รายบุคคล คนละ 30 นาที หลังจากการอบรมแล�วไม9น�อยกว9า 30 วันเพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติ  
    ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีต=นแบบ  

1. การจัดฝAกอบรมให=ความรู= แก�กลุ�มตัวอย�าง 
     ผู�วิจัยจัดทําหลักสูตรและวางแผนการฝMกอบรม ในการสร�างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ให�กับกลุ9มตัวอย9างท่ีมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ 
ตามวัตถุประสงคFการวิจัย โดยให�ความรู�ตามเนื้อหาในคู9มือการจัดการเพ่ือสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับ
ใช�ฝMกอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก) 

2. แบบทดสอบ (Pre–Post - test) การสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัย
เสี่ยงทางการยศสตรF   
     ผู�วิจัยได�จัดทําแบบทดสอบ (Pre-Post- test) การสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศสตรF มีลักษณะเป<นแบบ Multiple Choice จํานวน 30 ข�อ และได�นําไปหา
ค9าดัชนีความสอดคล�องจากผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพ่ือหาค9า IOC จากนั้นนําแบบทดสอบไป
ดําเนินการทดสอบก9อนนําไปใช�จริง (Try-out) กับ พนักงาน หัวหน�างาน ผู�บริหาร ในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ท่ีไม9ใช9กลุ9มตัวอย9าง หรือกลุ9มเปNาหมายจํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความยากง9ายของ
แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF นํามาวิเคราะหF
ค9าความยาก ค9าอํานาจจําแนก และค9าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเชิงสภาพ (Concurrent Validity) มี
สูตรดังนี้ 

     การหาค9าความยาก-ง9าย  ลักษณะของข�อสอบที่ดี ต�องประกอบด�วย 
ข�อสอบท่ีมีความยาก-ง9าย ระดับปานกลาง ประมาณ 50%  ระดับยาก ประมาณ 205% และระดับ
ง9ายประมาณ 25% ตามลําดับ (พรสันตF เลิศวิทยาวิวัฒนF, 2556) 
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     สูตรความยากง9าย    P =  
N

R            
 

                   เม่ือ P   คือ   ค9าดัชนีความยากง9าย 
      R   คือ   จํานวนคนท่ีทําข�อนั้นถูก 
      N   คือ   จํานวนคนท้ังหมดท่ีทําข�อสอบข�อนั้น  

    การวิเคราะหFผลความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) ทําการทดสอบ
ความเชื่อม่ันก9อนนําไปใช�จริง (Try-out) กับพนักงาน หัวหน�างาน ผู�บริหาร ในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ท่ีไม9ใช9กลุ9มตัวอย9าง หรือกลุ9มเปNาหมาย  จํานวน 30 คน แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับ
การสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF โดยใช�สูตร KR20 ของ Kuder-Richardson 
(Guilford, 1965) เนื่องจากลักษณะคําถามเป<นแบบตอบถูกได� 1 คะแนนและตอบผิดได� 0 คะแนน 
เนื่องจากลักษณะคําถามเป<นมาตราส9วนประมาณค9าแบบลิเคอรFท (Likert Rating Scale) พร�อมท้ัง
ปรับปรุงข�อผิดพลาด เพ่ือจะนําไปใช�เก็บข�อมูลจริงต9อไป 

    สูตร KR20 ของ Kuder-Richardson    rtt    =   
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      เม่ือ  rtt    คือ   สัมประสิทธิ์แห9งความน9าเชื่อถือของแบบสอบถาม  
           k คือ    จํานวนข�อคําถามในแบบทดสอบ 
           p คือ    สัดส9วนของผู�ท่ีทําถูกในแต9ละข�อ 
           q คือ    สัดส9วนของผู�ท่ีทําผิดแต9ละข�อ = 1-p 
          s2

t คือ   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
    ท้ังนี้เนื่องจากผลการทดสอบค9าความน9าเชื่อถือ (Reliability) โดยใช�สูตร 

KR20 ของ Kuder-Richardson มีค9าเท9ากับการหาค9าความเชื่อม่ัน โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาช (เพ็ญแข  ศิริวรรณ, 2546) ผู�วิจัย จึงใช�วิธีการคํานวณโดยใช�
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาช  

      จากสูตรการคํานวณ    
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     เม่ือ  (α) r แทน ค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
        n แทน จํานวนข�อในแบบสอบถาม 

        ΣS2
i   แทน ผลรวมของค9าคะแนนความแปรปรวนเป<นรายข�อ 

         S2
t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 



139 

    ซ่ึงผลจากการทดสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาแบบสอบถามทุกส9วน ต�องมี
ค9าความเชื่อม่ัน (Reliability) ความคิดเห็นเก่ียวกับสมดุลสุขภาพและปEจจัยเสี่ยงท่ีทําให�เกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อและความต�องการในการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตรFที่ทําให�เกิดความผิดในระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของกลุ9มตัวอย9างผ9านเกณฑF
ค9าความเชื่อม่ันต้ังแต9 0.70 ข้ึนไป (Cornbach, 2003) และต�องได�ค9าความสอดคล�องของข�อคําถาม
ผ9านเกณฑF 0.20 ข้ึนไป (นิคม ถนอมเสียง,  2550)  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช�ในการเก็บข�อมูล
จริงได�ต9อไป 
    การวิเคราะหFข�อมูล ก9อนและหลังอบรม ของแบบทดสอบ (Pre-Prost test) 
การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศสตรF เป<นการเปรียบเทียบความแตกต9างของ
ค9าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู�ด�วยคู9มือการฝMกอบรม (training Handbook) การสร�างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี (Module 1-8 และ
ภาพรวม) เป<นการวัดผลก9อนและหลังการอบรมท่ีไม9เป<นอิสระต9อกัน โดยใช� Paired Sample t-test 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (กัลยา วานิชยFบัญชา, 2550) 

      สูตร         t      =   
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     เม่ือ  ΣD  คือ  ผลรวมของความแตกต9างระหว9างคะแนนก9อนและหลัง 
          การอบรมของผู�เข�าอบรมแต9ละคน 
        n    คือ  จํานวนผู�เข�าอบรม 

        ΣD2  คือ ผลรวมของกําลังสองของความแตกต9างระหว9างคะแนน 
          สอบก9อนและหลังการอบรมของผู�เข�าอบรมแต9ละคน 
            df   คือ  n – 1 
    โดยผลสัมฤทธิ์ของ การเรียนรู�ด�วยคู9มือการฝMกอบรม (training Handbook) 
การสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
(Module 1-8 และภาพรวม) หลังการอบรมต�องสูงกว9าก9อนเข�าอบรม H0 : µ หลัง < µก9อน  ; µd > 0  ,    
H1 : µ หลัง > µก9อน ; µd < 0 
    การวัดผลสัมฤทธิ์ ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ของผู�เข�าอบรม ก9อนและ
หลักการฝMกอบรม ได�กําหนดเกณฑFคะแนนไว�ดังนี้ 
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    เม่ือ 
    rXY     =   สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    N      =   จํานวนผู�เรียนท่ีทําแบบทดสอบ 

    ΣX   =   ผลรวมคะแนนแบบทดสอบท่ีหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

    ΣY =  ผลรวมคะแนนความรู�ของผู�เรียนท่ีเป<นเกณฑF 
 

    โดยระบุค9าความเชื่อม่ันท่ีได�มีค9าเข�าใกล� 1 
    กําหนดเกณฑFคะแนนก9อนและหลัง การฝMกอบรม หรือ เข�าร9วมกิจกรรม 
ดังนี้ (นรินทรF สังขFรักษF, 2556) 
    คะแนนเฉลี่ย >80% หมายถึง ความรู�หรือบรรลุผลในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 60-79% หมายถึง ความรู�หรือบรรลุผลในระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย <60% หมายถึง ความรู�หรือบรรลุผลในระดับน�อย 
   1.2.4 กลุ9มตัวอย9าง 
    กลุ9มตัวอย9างจํานวน 60 คนแบ9งเป<น 3 กลุ9ม/กลุ9มละ 20 คน ผู�วิจัยได�
แบ9งกลุ9มตัวอย9างตามความผิดปกติจากระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ:MSDs แบ9งตาม 3 กลุ9มงาน 
1) กลุ9มท่ีทํางานแบบใช�แรงงานหรือกล�ามเนื้อในการทํางานเป<นหลัก (manual materials):งานหนัก 
2) กลุ9มท่ีทํางานแบบใช�กล�ามเนื้อหรือท9าทางค�างเป<นประจํา (static muscular work):งานปานกลาง 
3) กลุ9มท่ีทํางานแบบใช�กล�ามเนื้อส9วนเล็กในลักษณะหดเกร็งตลอดเวลา (repetitive work):งานเบา  
   1.2.5 วิธีดําเนินการ 

1. กําหนดการจัดฝMกอบรมให�ความรู� เรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ
ตามคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรมรวม 8 module ใช�เวลา 8 ชั่วโมง (1 วัน) 
จัดติดตามผลการพัฒนาสมดุลสุขภาพภายหลังการอบรมไปแล�วไม9น�อยกว9า 30 วัน ด�วยการสนทนา
กับกลุ9มตัวอย9างเป<นรายบุคคล คนละ 30 นาที  

1.1 ทําสื่อการสอนอบรมตามหัวข�อการจัดอบรมให�ความรู�และการจัดให�มี
ภาคปฏิบัติในการทํากิจกรรมควบคุมท่ีจําเป<นตามหลักสูตรและคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
สําหรับใช�ฝMกอบรม 

1.2 ทําการแจกจ9ายแผนและกําหนดการอบรม/จัดทําหนังสือเชิญ
กลุ9มเปNาหมาย 
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2. จัดเตรียมเอกสารกําหนดวันเวลา สถานท่ี ทีมงาน จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFเก่ียวกับอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 

2.1 ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม/จัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป<น อาหาร 
เครื่องด่ืม ห�องประชุม ซ่ึงเป<นสถานท่ีในสถานประกอบกิจการ 

2.2 จัดเตรียมเอกสารและคู9มือการฝMกอบรม 
2.3 แบบลงทะเบียนการฝMกอบรม การจัดทําแบบทดสอบ (Pre-Post-test) 

แบบประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มือการจัดการเพ่ือสร�างสมดุลสุขภาพ แบบประเมินคุณภาพ
การฝMกอบรม 

2.4 กําหนดแผนและตารางการฝMกอบรมท่ีจําเป<นตามท่ีกําหนด 
3. กรอบและเนื้อหาการฝMกอบรมกําหนดการจัดฝMกอบรมให�ความรู� เก่ียวกับ

การพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFเก่ียวกับอาการผิดปกติ
ทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี โดยใช�การวิจัยเป<นฐาน 
(Research-based Learning: RBL) ในด�านการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF
เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ ได�แก9 วิธีการสร�างสมดุลสุขภาพกายใจ เชิง
แก�ไข และเชิงปNองกัน ท9าทางการทํางานอย9างถูกวิธีและเหมาะสมต9อสรีระ การปรับสภาพแวดล�อม
หรือพื้นที่ในการทํางาน การเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Action learning) การเรียนรู�จากปEญหา 
(Problem-based Learning: PBL) การเรียนรู�จากตนเองจากภายใน (Individual Incentive) การสร�าง
กิจกรรมควบคุมท่ีจําเป<น (The Activity control) ท่ีเหมาะสมต9อปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF  

4. ระยะเวลาการฝMกอบรม ใช�ระยะเวลาในช9วงแรกจํานวน 1 วัน โดยใช�
กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Action learning) การเรียนรู�จากปEญหา (Problem-based 
Learning: PBL) การเรียนรู�จากตนเองจากภายใน (Individual Incentive) ผู�วิจัยและผู�เชี่ยวชาญเข�า
ติดตามผลและสัมภาษณFเชิงลึก 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที/คน กําหนด 3 เดือน ตามกรอบและ
วัตถุประสงคFของการวิจัยในการพัฒนาต�นแบบ 

5. ประเมินผลการจัดอบรมด�วยการใช�แบบทดสอบ (Pre-Pro-test) จาก       
ผู�เข�าอบรมจํานวน 60 คน 

6. ประเมินผลความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
สําหรับใช�ฝMกอบรมในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรFบุรี โดยผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 60 คน วิเคราะหFข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม 
เพ่ือใช�รับรองความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝMกอบรมการ
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สร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี 
โดยหาค9าเฉลี่ย และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล�วนําค9าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑF ดังนี้  
         ค9าเฉลี่ย ความหมาย 
     4.50 - 5.00 ความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 ความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับมาก 
     2.50 – 3.49 ความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 ความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับน�อย 
     1.00 – 1.49 ความเหมาะสมของเนื้อหาในระดับน�อยท่ีสุด 

7. ประเมินคุณภาพการฝMกอบรม โดยผู�เข�ารับการอบรมในโครงการวิจัย 
จํานวน 60 คน วิเคราะหFข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติการวิจัย จาก
การฝMกอบรม โดยหาค9าเฉลี่ย และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล�วนําค9าเฉลี่ยมาแปลความหมายตาม
เกณฑF ดังนี้  
         ค9าเฉลี่ย ความหมาย 
     4.50 - 5.00 คุณภาพในระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 คุณภาพในระดับมาก 
     2.50 – 3.49 คุณภาพในระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 คุณภาพในระดับน�อย 
     1.00 – 1.49 คุณภาพในระดับน�อยท่ีสุด 
   1.2.6 การรวบรวมข�อมูล 

    ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากแบบทดสอบ (Pre-Pro-test) แบบประเมินผล 
ความเหมาะสมของเนื้อหาคู9มือการฝMกอบรม และประเมินคุณภาพการฝMกอบรม รวมถึงการติดตามผล
การจัดเสวนาย9อยติดตามผลการผู�เข�าอบรม 
   1.2.7 การวิเคราะหFข�อมูล 

    การวิเคราะหFข�อมูลเชิงปริมาณ  
    สถิติท่ีใช� 

1. ลักษณะส9วนบุคคลใช�การวิเคราะหF ด�วยร�อยละ ค9าเฉลี่ยละส9วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบคะแนนท้ัง (Pre-Pro-test) ด�วยสถิติแบบไม9อิสระจากกัน 

(Paired Sample t-test) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (กัลยา วานิชยFบัญชา, 2550) 
3. วิเคราะหFคําถามปลายเป�ดด�วยการใช�การวิเคราะหFเนื้อหา (Content 

Analysis)  
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1.3 จัดเวทีเสวนาเพ่ือติดตามการพัฒนาการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตรFเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ  

1.3.1 เครื่องมือท่ีใช�เป<นการจัดเวทีเสวนา การสอบถาม การสังเกตแบบไม9มีส9วนร9วม 

(Non-participant observation) เพ่ือใช�ในการเก็บข�อมูล 

1.3.2 กลุ9มเปNาหมายคือกลุ9มตัวอย9างผ9านการอบรม จํานวน 60 คน  

1.3.3 วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือขออนุญาตเข�าพ้ืนท่ีต�นแบบเพ่ือจัดสนทนาย9อยกับกลุ9ม

ตัวอย9าง 

2. จัดเวทีเสวนา เพ่ือติดตามผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงการปฏิบัติ

ในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9าง

และกล�ามเนื้อของพนักงานในพ้ืนท่ีต�นแบบ เน�นการจัดแบบไม9เป<นทางการแต9ให�ได�การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและนํากลับไปปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจัย กําหนดกรอบการดําเนินการ ดังนี้ 

1.3.4 การรวบรวมข�อมูล 

    ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช�การ

บันทึกเสียง จดบันทึกภาคสนาม การสังเกตแบบมีส9วนร9วม และภาพถ9ายประกอบการดําเนินการ 

1.3.5 การวิเคราะหFข�อมูล 

    การวิเคราะหFข�อมูลด�วยการวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) ร9วมกับ

เทคนิคแบบอุปนัย (Inductive Technique) และพรรณนาความตามประเด็นท่ีกําหนด 

    ประเด็นการจัดเวทีเสวนา ใช�การวิเคราะหFเนื้อหา (Content Analysis) 

ร9วมกับเทคนิคแบบอุปนัย(Inductive Technique) แล�วนําเสนอในลักษณะการบรรยายความ 

    จากข้ันตอนผลการทดลองใช� หรือการนําไปใช� ในข้ันท่ี 3 การวิจัย (Research: 

R2) เป<นการนําไปใช� (Implementation: I) สามารถสรุปวัตถุประสงคFและวิธีการวิจัยได�ดังแสดงไว�ใน

ตารางท่ี 10 สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) 
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ตารางท่ี 10  สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย(Research: R2)  
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือการ
วิเคราะหFข�อมูล 

ผลท่ีได� 

1.การเตรียม
ความพร�อมของ
พ้ืนท่ีต�นแบบ 
เพ่ือเสนอแนว
ทางการทดลองใช�
ต�นแบบ 

-การประชุม
ช้ีแจง 
-ศึกษาข�อมูล
เบ้ืองต�น (Pilot 
Study)  

-ผู�บริหารองคFการ 
เจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ 
เจ�าหน�าท่ีฝPาย
ทรัพยากรบุคคล 
ประธาน
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย หัวหน�า
หน9วยงานความ
ปลอดภัย 
 

-บันทึกการประชุม 
-การวิเคราะหFข�อมูล
เบ้ืองต�น 

-ข�อมูลพ้ืนฐานของ
พ้ืนท่ีต�นแบบ 
- การแบ9งลักษณะ
และประเภทงานของ
กลุ9มตัวอย9าง 
-ข�อมูลความผดิปกติ
เก่ียวกับโครงร9างและ
กล�ามเน้ือของกลุ9ม
ตัวอย9าง 

2.การทดลองใช�
ต�นแบบสร�าง
สมดลุสุขภาพเพ่ือ
ลดปEจจยัเสีย่ง
ทางการยศาสตรF
ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรีด�วย
การจัดฝMกอบรม
ให�ความรู� กลุ9ม
ตัวอย9าง 

ฝMกอบรม 8 
module ตาม
คู9มือการจัดการ
สร�างสมดลุ
สุขภาพ 

กลุ9มตัวอย9าง 60 คน  
แบ9งออกเป<น 3 กลุ9ม 
กลุ9มละ 20 คน 

-แบบทดสอบ (Pre-
Post-test)  
สถิติแบบไม9อิสระ 
จากกัน (Paired 
Sample t-test) 
-แบบประเมิน
คุณภาพการฝMกอบรม 
-แบบประเมินผล
ความเหมาะสมของ
เน้ือหาคู9มือการ
จัดการเพ่ือสร�าง
สมดลุสุขภาพเพ่ือใช�
สําหรับฝMกอบรม 

-ผลการทดสอบ (Pre-
Pro-test) 
-ผลการประเมิน
คุณภาพการฝMกอบรม 
-ผลการประเมินความ
เหมาะสมของเน้ือหา
คู9มือการจัดการเพ่ือ
สร�างสมดลุสุขภาพ  

3.ติดตามผลและ
แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น 

จัดสนทนา
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
เป<นรายบุคคล 
คนละ 30 นาที 
ในพ้ืนท่ีการทาน
จริง 

กลุ9มตัวอย9าง 60 คน 
ผู�ผ9านการอบรม
มาแล�วไม9น�อยกว9า 
30 วัน 

-การเสวนากลุ9ม 
วิเคราะหFเน้ือหา 
(Content 
Analysis)  
 

-ผลการสนทนากับ
กลุ9มตัวอย9างท่ีแสดง
ความคิดเห็นท่ีได�จาก
การปฏิบัติ  
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 จากตารางท่ี 9 สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป<นการนําไปใช� (Implementation:  
I) การเตรียมความพร�อมของพ้ืนท่ีต�นแบบ การประชุมชี้แจง ศึกษาข�อมูลเบื้องต�น (Pilot Study) การ
จัดฝMกอบรมให�ความรู�กลุ9มตัวอย9าง ฝMกอบรม 8 module ตามคู9มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
ติดตามผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป<นรายบุคคล 
 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เป<นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 

1. วัตถุประสงค�การพัฒนา เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี  

  ข้ันตอนการดําเนินการ 
  การวิจัยเชิงปริมาณ ใช�เครื่องมือเป<นแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบการสร�าง
สมดุลสุขภาพ เพื่อลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี
สอบถามกลุ9มตัวอย9างผู�ผ9านการฝMกอบรมในพ้ืนท่ีต�นแบบ จํานวน 60 คน   การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช�การจัด
ประชุมกับผู�มีส9วนได�ส9วนเสียในพ้ืนท่ีต�นแบบ การจัดเวทีสนทนากลุ9มย9อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ
กลุ9มตัวอย9าง และ ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน  

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
1.1.1 กลุ9มเปNาหมายเชิงปริมาณ 

    กลุ9มตัวอย9างผู�ผ9านการฝMกอบรมในพ้ืนท่ีต�นแบบ จํานวน 60 คน 
1.1.2 เครื่องมือและการสร�างเครื่องมือ 

    แบบสอบถามความพึงพอใจมีต9อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลด
ปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย 
3 ส9วน ดังนี้ 
    ส9วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส9วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อายุงาน ลักษณะงาน การศึกษา ตําแหน9ง เป<นคําถามแบบตรวจสอบคําตอบ (Check List) ตาม
ตัวเลือก จํานวน 7 ข�อ 
    ส9วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจมีต9อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี จํานวน 36 ข�อ  โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป<นแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) 5 ระดับ 
    ส9วนท่ี 3 ปEญหา/อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFเก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงร9างและกล�ามเนื้อ ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี เป<นคําถามแบบปลายเป�ด (Opened End) จํานวน 2 ข�อ 
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1.1.3 การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ 
    ผู�วิจัยได�จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจมีต9อรูปแบบการสร�างสมดุล

สุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีจํานวน 36 ข�อ
และได�นําไปหาค9า ดัชนีความสอดคล�องจากผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ผ9านการตรวจสอบ จาก
ผู�เชี่ยวชาญหาค9า IOC ท่ีได�ค9าระหว9าง .80-1.00 ไปทําการทดลองใช� (Try Out) กับพนักงาน หัวหน�า
งาน และ ผู�บริหาร ในภาคอุตสาหกรรม ท่ีไม9ใช9กลุ9มเปNาหมายหรือกลุ9มตัวอย9างจํานวน 30 คน และนํา
ข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะหFหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคํานวณค9าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ตามสูตรของครอนบาค (Cornbach’s Alpha Coefficient) (นรินทรF สังขFรักษา, 
2556)  

    จากสูตรการคํานวณ   
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     เม่ือ    α แทน ค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
       n แทน จํานวนข�อในแบบสอบถาม 

       ΣS2
i  แทน ผลรวมของค9าคะแนนความแปรปรวนเป<นรายข�อ 

                                   S2
t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

    ซ่ึงผลจากการทดสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจ
มีต9อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรF ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ทุกส9วน ต�องมีค9าความเชื่อม่ัน (Reliability) ความพึงพอใจในท่ีมีต9อรูปแบบการสร�าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ของ
กลุ9มตัวอย9างผ9านเกณฑFค9าความเชื่อม่ันต้ังแต9 0.70 ข้ึนไป (Cornbach, 2003) และต�องได�ค9าความ
สอดคล�องของข�อคําถามผ9านเกณฑF 0.20 ข้ึนไป (นิคม ถนอมเสียง,  2550)  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปใช�ในการเก็บข�อมูลจริงได�ต9อไป 

1.1.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
1. ผู�วิจัยทําหนังสือขอความร9วมมือกับผู�บริหารของสถานประกอบกิจการใน

พ้ืนท่ีต�นแบบท่ีต�องการศึกษา 
2. ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามในพ้ืนท่ีต�นแบบ ตรวจสอบ

ความครบถ�วนสมบูรณFของข�อคําถามท่ีสอบถาม 
3. ผู�วิจัยตรวจสอบความครบถ�วนของแบบสอบถาม 
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1.1.5 การวิเคราะหFข�อมูลเชิงปริมาณ 
    วิเคราะหFผลความคิดเห็นของกลุ9มตัวอย9างท่ีศึกษาและบุคคลท่ีมีส9วนได�ส9วนเสีย

ท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใช�การวิเคราะหFข�อมูลความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบ/การพัฒนา
ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรFบุรี ค9าสถิติพรรณนา ได�แก9 ค9าร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล�วนําค9าเฉลี่ยมา
แปลความหมายตามเกณฑF ดังนี้  
    ค9าเฉลี่ย   ความหมาย 

    ระดับ 5 หมายถึง   ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับมากท่ีสุด 
    ระดับ 4 หมายถึง   ความพึงพอใจทีมีต9อรูปแบบในระดับมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง   ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง   ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับน�อย 
    ระดับ 1 หมายถึง   ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับน�อยท่ีสุด 
    เกณฑFการให�คะแนน 
    ค9าเฉลี่ย   ความหมาย 
    4.50 – 5.00  ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49  ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับมาก 
    2.50 – 3.49  ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับน�อย 
    1.00 -  1.49  ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบในระดับน�อยท่ีสุด 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.2.1 กลุ9มเปNาหมาย 

    ผู�ให�ข�อมูลหลักในการสนทนากลุ9ม/กลุ9มแรก คือกลุ9มตัวอย9างผู�ผ9านการ
ฝMกอบรมและปฏิบัติมาแล�วจํานวน 60 คน กลุ9มท่ีสอง คือผู�เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวน 3 คน 
ประกอบด�วยผู�บริหารงานทรัพยากรบุคคล  ผู�บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี ผู�อํานวยการ
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ผู�เชี่ยวชาญซ่ึงเป<นผู�บริหารในพ้ืนท่ีต�นแบบ จํานวน 3 คน ได�แก9 
ผู�บริหารด�านทรัพยากรมนุษยF ผู�บริหารด�านการผลิต ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและ
หัวหน�าด�วยงานความปลอดภัย ผู�เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้น 6 คน ใช�การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection)    

1.2.2 การถอดบทสนทนา 
    จากการวิจัยและพัฒนาต�นแบบในครั้งนี้กระบวนการดําเนินการวิจัยใช�การ
สนทนาแลกเปลี่ยนติดตามผลการปฏิบัติจากกลุ9มตัวอย9างจํานวน 60 คน ภายหลังการอบรมและเป<น
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การนําเสนอผลการทดลองดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีต�นแบบกับผู�เชี่ยวชาญท้ังจากภายนอกและภายใน
พ้ืนท่ีต�นแบบจํานวน 6 คน โดยการจัดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะการประยุกตFการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วมด�วยการจัดให�มีข�อเสนอแนะนําจากการสนทนากลุ9มเพ่ือแนะแนวทางในการ
พัฒนาต�นแบบตามองคFประกอบในรูปแบบ/โมเดล (Model) ท่ีกําหนดไว� ให�สอดคล�องกับวัตถุประสงคF
การวิจัยและการพัฒนาต�นแบบ    
   1.2.3 การวิเคราะหFข�อมูลเชิงคุณภาพ  
    ใช�กระบวนการถอดบทสนทนาแบบ After Action Review : AAR สรุปผล
และเขียนรายงานจากข�อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได�จากกลุ9มตัวอย9างผู�ผ9านการฝMกอบรม
จํานวน 60 คนและภายหลังจากที่กลุ9มตัวอย9างได�นําเทคนิคที่ได�จากการอบรมไปปฏิบัติเพ่ือสร�าง
สมดุลสุขภาพเป<นเวลาไม9น�อยกว9า 30 วัน และจากการสนทนากลุ9มกับผู�เชี่ยวชาญท้ัง 6 คนเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพตามเนื้อหาในองคFประกอบของ
รูปแบบ/โมเดล “KABINS Model” โดยสามารถสรุปให�เห็นความสัมพันธFขององคFประกอบใน
รูปแบบ/โมเดลและการดําเนินการด�านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยFอย9างยั่งยืนท่ี
สอดคล�องกับหลักทฤษฏีและแนวคิดท่ีได�ศึกษาเพ่ือนํามาสู9การแก�ปEญหาท่ีนํามาสู9การวิจัยต9อไป  
  จากข้ันตอนการพัฒนาต�นแบบ เป<นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรีข้ันท่ี 4 คือการ
พัฒนา (Development: D2) เป<นการประเมินผล (Evaluation: E) สามารถสรุปเป<นข้ันตอน ได�ดัง
ตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11  สรุปข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2)  
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย เครื่องมือ
วิเคราะหFข�อมูล 

ผลท่ีได� 

เพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงต�นแบบการ
สร�างสมดลุสุขภาพเพ่ือ
ลดปEจจยัเสีย่ง
ทางการยศาสตรFของ
พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม     
กบินทรFบุร ี

สอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต9อรูปแบบ
การสร�างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปEจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตรF 
ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรม     
กบินทรFบุร ี

กลุ9มตัวอย9าง 
จํานวน 60 คนผู�
ผ9านการฝMกอบรม
และนําเทคนิคท่ี
ได�จากการอบรม
ไปปฏิบตัิ ไม9น�อย
กว9า 30 วัน 

ร�อยละ ค9าเฉลีย่ 
และส9วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

-ผลความพึงพอใจท่ี
มีต9อรูปแบบการ
สร�างสมดลุสุขภาพ 
เพ่ือลดปEจจยัเสีย่ง
ทางการยศาสตรF 
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ตารางท่ี 11  สรุปข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) (ต9อ) 
 

วัตถุประสงคF วิธีการ กลุ9มเปNาหมาย เครื่องมือ
วิเคราะหFข�อมูล 

ผลท่ีได� 

การถอดบทสนทนาใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการปรับปรุง
ต�นแบบการสร�างสมดลุ
สุขภาพ 

สนทนากลุ9มตัวอย9าง 
และกลุ9มผู�เช่ียวชาญ 

-กลุ9มตัวอย9าง 
จํานวน 60 คน       
ผู�ผ9านการ
ฝMกอบรมและนํา
เทคนิคท่ีได�จาการ
อบรมไปปฏิบัติ 
ไม9น�อยกว9า 30 วัน 
-ผู�เช่ียวชาญ
จํานวน 6 คน 

วิเคราะหF
เน้ือหา/ประเด็น 

-ผลประเด็นการ
สนทนากับกลุ9ม
ตัวอย9างผู�ผ9านการ
ปฏิบัติเพ่ือนําไป
ปรับปรุงต�นแบบการ
สร�างสมดลุสุขภาพ 
-ผลประเด็นจาก       
ผู�เช่ียวชาญในการ
ปรับปรุงต�นแบบการ
สร�างสมดลุสุขภาพ 

 
  จากตารางท่ี 11 สรุปข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) เป<นการประเมินผล 
(Evaluation: E) การประเมินผลเชิงปริมาณและปรับปรุงต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต9อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปEจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรFของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทรFบุรี การถอดบทสนทนาในการวิจัยเชิงคุณภาพและการนําเสนอประเด็น
ปรับปรุงต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ ด�วยการสนทนากลุ9ม/กลุ9มตัวอย9างและกลุ9มผู�เชี่ยวชาญ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
  
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมี
วัตถุประสงค5 1) เพ่ือศึกษาข=อมูลพ้ืนฐานและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 2) เพ่ือศึกษารูปแบบและคูGมือการจัดการ
สร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
3) เพ่ือทดลองใช=รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ใช=การเก็บรวบรวมข=อมูลท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนําเสนอผลการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข=อมูลพ้ืนฐาน เป�นการวิจัย (Research: R1) ด=วยการวิเคราะห5ข=อมูล
พ้ืนฐานและความต=องการ (Analysis: A)  
 ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เป�นการพัฒนา (Development: D1) 
ด=วยการออกแบบและพัฒนาต=นแบบ (Design and Development: D and D)  
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช= เป�นการวิจัย (Research: R2) ด=วยการนําต=นแบบไปทดลองใช=
และนําเครื่องมือท่ีได=ไปใช= (Implementation: I)  
 ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ด=วยการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: 
E) วิเคราะห5ข=อมูลความพึงพอใจของผู=รับการอบรมในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานเป#นการวิจัย (Research: R1) ด�วยการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน
ความคิดเห็นและความต�องการ (Analysis: A)   
 การวิเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี จากแบบสอบถาม
ข=อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต=องการด=านสุขภาพท่ีเก่ียวกับอาการผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี และการสัมภาษณ5ผู=เชี่ยวชาญด=วยการจัด
เสวนากลุGม ผลการวิเคราะห5ข=อมูลการวิจัยเป�นไปตามวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาข=อมูลพ้ืนฐานความ
คิดเห็นและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  
  ผู=วิจัยได=แจกแบบสอบถามข=อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต=องการด=านสุขภาพท่ี
เป�นปBจจัยสGงผลเก่ียวข=องกับอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในกลุGมตัวอยGางท่ีกําหนดจํานวน 400 ชุด ได=รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 
392 ชุด คิดเป�นร=อยละ 98 

1.1 สภาพการณ�ความคิดเห็นของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี  
1.1.1 ข�อมูลลักษณะสBวนบุคคลของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

ผลการวิเคราะห5ลักษณะสGวนบุคคลของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 12  
 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคล ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

                                                                (n=392) 
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
เพศ   

      ชาย 243 62.00 
      หญิง 149 38.00 
อายุระหวGาง   
 20-30 ป̂ 161 41.10 
 31-40 ป̂ 173 44.10 
 41-50 ป̂ 56 14.30 
 51-60 ป̂ 2 00.50 

สถานภาพ   
   โสด 138 35.20 
   สมรสแล=ว 230 58.70 
   หม=าย/หยGา/แยกกันอยูG 24 6.10 

ระดับการศึกษา   
              มัธยมศึกษา 139 35.50 
              ปวช. ปวส. 129 32.90 
              ปริญญาตร ี 113 28.80 
              สูงกวGาปริญญาตรี   11 02.80 
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ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคล ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  
(ตGอ) 

                                                                (n=392) 
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
ตําแหนGง   
              พนักงาน 242 61.70 
              หัวหน=างาน  118 30.10 
              ผู=บริหาร 32 08.20 
ประเภทงานท่ีทํา   
              ทํางานกับเครื่องจักร (งานหนัก) 202 51.50 
              ทํางานขนสGงหรือเคลือ่นย=าย(งานปานกลาง) 32 08.20 
              ทํางานเอกสารหรือสํานักงาน (งานเบา) 158 40.30 
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
ภูมิลําเนาเดิม   
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 31.40 
              ภาคเหนือ 34 08.70 
              ภาคกลางและภาคตะวันออก 220 56.10 
              ภาคใต= 15 03.80 

 

    จากตารางท่ี 12 พบวGาลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGางจํานวน 392 คน 
ท่ีเป�นพนักงาน ผู=ปฏิบัติงาน หัวหน=างาน เจ=าหน=าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
ผู=บริหารองค5การในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีจังหวัดปราจีนบุรี สGวนใหญGเป�นเพศชาย จํานวน 243 คน 
คิดเป�นร=อยละ 62.00 เป�นเพศหญิง จํานวน 149 คน คิดเป�นร=อยละ 38.00 มีอายุระหวGาง 31-40 ป^ 
จํานวน 173 คน คิดเป�นร=อยละ 44.10 รองลงมาอายุระหวGาง 20-30ป^ จํานวน 161 คน คิดเป�นร=อยละ 
41.10  มีสถานสมรสแล=ว จํานวน 230 คน คิดเป�นร=อยละ 58.70 รองลงมาเป�นโสด จํานวน 138 คน 
คิดเป�นร=อยละ 35.20 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 139 คน คิดเป�นร=อยละ 35.50 รองลงมา
ระดับการศึกษาปวช.ปวส. จํานวน 129 คน คิดเป�นร=อยละ 32.90 ระดับปริญญาตรีจํานวน 113 คน 
คิดเป�นร=อยละ 28.80 ระดับตําแหนGง เป�นพนักงาน จํานวน 242 คน คิดเป�นร=อยละ 61.70 รองลงมา
เป�นระดับ หัวหน=างาน จํานวน 118 คน คิดเป�นร=อยละ 30.10 มีระดับผู=บริหารจํานวน 32 คน คิดเป�น
ร=อยละ 08.20 ประเภทงานท่ีทํา ทํางานกับเครื่องจักร จํานวน 202 คน คิดเป�นร=อยละ 51.50 
รองลงมาทํางานด=านเอกสารหรือสํานักงาน จํานวน 158 คน คิดเป�นร=อยละ 40.30 สGวนท่ีเหลือ
ทํางานด=านการขนสGงหรือเคลื่อนย=ายจํานวน 32 คน คิดเป�นร=อยละ 08.20 มีภูมิลําเนาเดิมอยูGในภาค
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กลางและภาคตะวันออก จํานวน 220 คน คิดเป�นร=อยละ 56.10 รองลงมาเป�นผู=อยูGในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 123 คน คิดเป�นร=อยละ 31.40 

1.1.2 ความคิดเห็นด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน/สุขภาพท่ีมีผลตBอการเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความคิดเห็นด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพท่ี
เป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 13   

 
ตารางท่ี 13 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/

สุขภาพท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 
(n=392) 

ความคิดเห็นด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1. มีอาการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อจากการทํางาน 3.46 0.945 ปานกลาง 1 
2. มีการออกแบบสถานท่ี อุปกรณ5ท่ีใช=ไมGเหมาะสม 3.14 0.843 ปานกลาง 2 
3. กายภาพเป�นสาเหตุของการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อ 2.52 0.995 ปานกลาง 3 
4. อุบัติเหตุ เป�นสาเหตุของการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อ 2.14 1.068 น=อย 4 

รวม 2.81 0.579 ปานกลาง  
 
    จากตารางท่ี  13  พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอความผิดปกติ
ในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.81 , S.D. = 0.579) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุดคือ กลุGมตัวอยGางมี
อาการเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อจากการทํางาน อยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.46, S.D. = 0.945) 
รองลงมา คือมีการออกแบบสถานที่ อุปกรณ5 ที่ใช=ในการทํางานไมGเหมาะสมอยูGในระดับปานกลาง      
( X = 3.14, S.D. = 0.843) และเป�นสาเหตุจากด=านกายภาพ อาทิ แสง ความร=อน เสียงดัง เป�นต=น 
อยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.52, S.D. = 0.995) ด=านท่ีต่ําท่ีสุด คือสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน อยูGในระดับน=อย ( X = 2.14, S.D. = 1.068) 
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1.1.3 ความคิดเห็นด�านทBาทางการทํางานและการบริหารรBางกายท่ีเป#นปHจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร�และสBงผลตBอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความคิดเห็นด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย
ท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 14  

 
ตารางท่ี 14 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านทGาทางการทํางานและการบริหาร

รGางกายท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=392) 

ความคิดเห็นด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกาย X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

1. มีการใช=กล=ามเนื้อและแรงสGวนใหญGในการทํางาน  3.81 0.812 มาก 1 
2. มีการทํางานในทGาใดค=างไว=นานๆ  3.62 1.024 มาก 2 
3. มีการใช=กล=ามเนื้อสGวนเล็กๆในการทํางาน  2.54 0.841 ปานกลาง 3 
4. มีการออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายอยGางสมํ่าเสมอ  2.24 1.115 น=อย 4 

รวม 3.05 .564 ปานกลาง  
 

    จากตารางที่ 14  พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกายท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอความผิดปกติ
ในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.05, S.D. = 0.564) เมื่อพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือมีการใช=
กล=ามเนื้อและแรงสGวนใหญGในการทํางาน อยูGในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.812) รองลงมา คือ 
มีการทํางานในทGาใดค=างไว=นาน ๆ อยูGในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 1.024) และมีการใช=กล=ามเนื้อ
สGวนเล็ก ๆ ในการทํางาน อยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.54, S.D. = 0.841) ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือสาเหตุ
เนื่องจากกลุGมตัวอยGางมีการออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายอยGางสมํ่าเสมอ อยูGในระดับน=อย 
( X = 2.24, S.D. = 1.115) 
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1.1.4 ความคิดเห็นด�านโภชนาการ/การควบคุมน้ําหนักตัวท่ีเป#นปHจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร�และสBงผลตBอการเกิดความผิดปกติในระดับโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความคิดเห็นด=านโภชนาการ/การควบคุมน้ําหนักตัวท่ีเป�น
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระดับโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 15  

 
ตารางท่ี 15 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านโภชนาการ/การควบคุม

น้ําหนักตัวท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระดับ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

 
(n=392) 

ความคิดเห็นด=านโภชนาการ/การควบคุมน้ําหนักตัว X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 
ท่ี 

1. มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน 2.98 1.138 ปานกลาง 3 
2. ชอบทานอาหารประเภททอด กะทิ ไขมัน แปgง  3.08 0.967 ปานกลาง 2 
3. ชอบทานอาหารประเภท ผัก ผลไม= ปลา 3.69 0.813 มาก 1 
4.มีการทานยาอยูGเป�นประจํา 2.10 1.090 น=อย 4 

รวม 2.96 0.593 ปานกลาง  
 

     จากตารางท่ี 15  พบวGาคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ด=านโภชนาการ/การควบคุมน้ําหนักตัวท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.96, S.D. = 0.593) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุดคือ กลุGมตัวอยGาง
สGวนใหญGชอบทานอาหารประเภท ผัก ผลไม= ปลา อยูGในระดับมาก ( X = 3.69 , S.D. = 0.813) 
รองลงมา คือ ชอบทานอาหารประเภททอด กะทิ ไขมัน แปgง อยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.08, S.D. 
= 0.967) รองลงมา คือ มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน อยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D. = 1.138) 
แตGพบวGาด=านท่ีต่ําท่ีสุด คือมีการทานยาอยูGเป�นประจํา อยูGในระดับน=อย ( X = 2.10, S.D. = 1.090) 
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1.1.5 ความคิดเห็นด�านการพักผBอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจท่ีเป#นปHจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร�และสBงผลตBอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจท่ี
เป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 16   
 
ตารางท่ี 16 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพ

กายและจิตใจท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 (n=392) 

ความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

1. มีเวลานอนพักผGอนท่ีเพียงพอแล=ว 3.03 0.844 ปานกลาง 2 
2. มีโอกาสทําสมาธิ หรือทําใจให=สงบ 2.39 0.923 น=อย 3 
3. มีเวลาพัก ในระหวGางทํางาน 3.13 0.874 ปานกลาง 1 

รวม 2.85 0.614 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี  16 พบวGาคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวม
อยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.85 , S.D. = 0.614) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือมี
เวลาพักในระหวGางทํางานอยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.13 , S.D. = 0.874) รองลงมา คือมีเวลา
นอนพักผGอนท่ีเพียงพอแล=ว อยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.03 , S.D. = 0.844) ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือมี
โอกาสทําสมาธิหรือทําใจให=สงบอยูGในระดับน=อย ( X = 2.39 , S.D. = 0.923) 

1.1.6 ความคิดเห็นด�านทางเลือกในการรักษาหรือฟLMนฟูเม่ือเกิดความผิดปกติใน
ระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5 ความคิดเห็นด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟู เม่ือเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=
ในตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟู 
เม่ือเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี 

(n=392) 

ความคิดเห็นด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟู X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 
ท่ี 

1. เมื่อมีอาการผิดปกตโิครงรGางกล=ามเน้ือพยายามรักษาด=วยตนเอง 3.24 0.944 ปานกลาง 1 
2. เมื่อมีอาการผิดปกตโิครงรGางกล=ามเน้ือใช=แพทย5แผนปBจจุบันรักษา 2.89 1.018 ปานกลาง 2 
3. เมื่อมีอาการผิดปกตโิครงรGางกล=ามเน้ือใช=แพทย5ทางเลือกรักษา 2.42 1.060 น=อย 3 
4. มีความเข=าใจถึงวิธีการดูแล รักษา ฟijนฟูตนเอง 2.42 0.808 น=อย 4 

รวม 2.74 0.564 ปานกลาง  

 
    จากตารางท่ี 17 พบวGาคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น

ด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟูเม่ือเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.74 , S.D. = 0.564) เม่ือ
พิจารณารายด=าน พบวGา ด=านท่ีสูงท่ีสุดคือ เม่ือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางกล=ามเนื้อจะพยายาม
รักษาด=วยตนเองกGอน อยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.24, S.D. = 0.944) รองลงมา คือเม่ือมีอาการ
ผิดปกติโครงรGางกล=ามเนื้อใช=แพทย5แผนปBจจุบันรักษา อยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.89, S.D. = 1.018) 
และเม่ือมีอาการผิดปกติโครงรGางกล=ามเนื้อกลุGมตัวอยGางเลือกใช=แพทย5ทางเลือกรักษาในการรักษาหรือ
ฟijนฟูตนเอง อยูGในระดับน=อย ( X = 2.42, S.D. = 1.060)  ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือมีความเข=าใจถึงวิธีการ
ดูแล รักษา และฟijนฟูตนเอง อยูGในระดับน=อย ( X = 2.42, S.D. = 0.808) 
    ผลการวิเคราะห5 ความคิดเห็นของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีท่ี
มีตGอปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ใน
ภาพรวม ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 18  
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ตารางท่ี 18 แสดงความคิดเห็นของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีท่ีมีตGอปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ในภาพรวม 

(n=392) 

ความคิดเห็นท่ีมีตGอปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ท่ี 

1. ด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพ 2.81 0.579 ปานกลาง 4 
2. ด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกาย 3.05 0.564 ปานกลาง 1 
3. ด=านการรับประทาน/การควบคุมน้ําหนักตัว 2.96 0.593 ปานกลาง 2 
4. ด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ 2.85 0.614 ปานกลาง 3 
5.ด=านทางเลือกในการดูแล รักษา หรือฟijนฟู 2.74 0.564 ปานกลาง 5 

รวม 2.88 0.582 ปานกลาง  
 
    จากตารางท่ี 18 แสดงความคิดเห็นของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีท่ี
มีตGอปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ใน
ภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.88, S.D. = 0.582)  พบความคิดเห็นท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5สูงสุดในระดับปานกลาง ( X = 3.05, S.D. = 0.564) คือทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกาย 
รองลงไปในระดับปานกลาง ( X = 2.96, S.D. = 0.593)  คือการรับประทาน/การควบคุมน้ําหนักตัว 
( X = 2.85, S.D. = 0.614) การพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ  ( X = 2.81, S.D. = 0.579)  
สภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพ และตํ่าสุด ระดับปานกลาง ( X = 2.74 , S.D. = 0.564) คือ
ทางเลือกในการดูแล รักษา หรือฟijนฟู 

1.2 ความต�องการในการสร�างต�นแบบสมดุลสุขภาพ 
   ความต=องการในการสร=างต=นแบบสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5
เก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี เป�น
ดังนี้ 

1.2.1 ความต�องการปรับปรุงด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน/สุขภาพเพ่ือลด
ปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความต=องการปรับปรุงด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 19   
 



159 

ตารางท่ี 19 แสดงคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการปรับปรุงด=านสภาพแวดล=อมใน
การทํางาน/สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 (n=392) 

ความต=องการปรบัปรุงด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1. ด=านลักษณะงานท่ีทําประจําด=ายทGาทางซ้ํา ๆ บGอย ๆ 3.89 0.837 มาก 2 

2. ด=านการออกแบบ ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน อุปกรณ5ให=เหมาะสม 3.81 0.887 มาก 3 
3. ด=านการควบคุมกายภาพในสถานท่ีทํางาน 4.02 0.928 มาก 1 
4. ด=านการควบคุมอุบตัิเหตจุากการทํางาน  3.79 0.829 มาก 4 

รวม 3.87 0.595 มาก  

 
    จากตารางท่ี 19  พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ

ปรับปรุงด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGใน
ระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.595) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุดคือ ต=องการปรับปรุง
ด=านการควบคุมกายภาพในสถานท่ีทํางาน อาทิ แสง ความร=อน เสียงดัง เป�นต=น อยูGในระดับมาก 
( X = 4.02 , S.D. = 0.928) รองลงมา คือ ด=านลักษณะงานท่ีทําประจําด=วยทGาทาง ซํ้า ๆ บGอย ๆ อยูG
ในระดับมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.837) และ ด=านการออกแบบ ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน อุปกรณ5ท่ี
ใช=ในการทํางานให=เหมาะสม อยูGในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.887) ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ด=านการ
ควบคุมอุบัติเหตุจากการทํางานอยูGในระดับมาก ( X = 3.79 , S.D. = 0.829) 

1.2.2 ความต�องการปรับปรุงด�านทBาทางการทํางาน/การออกกําลังกายเพ่ือลด
ปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความต=องการปรับปรุงด=านทGาทางการทํางาน/การออก
กําลังกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี  20  
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ตารางท่ี  20 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการปรับปรุงด=านทGาทางการทํางาน/
การออกกําลังกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=392) 

ความต=องการปรบัปรุงด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1. ด=านทGาทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับภาระงาน 3.92 0.839 มาก 1 
2. ความรู=เก่ียวกับลักษณะงานท่ีทําและภาระงาน 3.72 0.810 มาก 4 
3. ด=านการบริหารรGางกายหรือออกกําลังกาย 3.88 0.820 มาก 2 
4. ด=านกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ 3.88 0.792 มาก 3 

รวม 3.85 0.673 มาก  

 
    จากตารางท่ี  20 พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ

ปรับปรุงด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGใน
ระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.673) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือด=านทGาทางการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับภาระงาน อยูGในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.839) รองลงมา คือ ด=านการ
บริหารรGางกายหรือออกกําลังกาย อยูGในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.820) และด=านกิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพ อยูGในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.792) ด=านท่ีต่ําท่ีสุด คือความรู=เก่ียวกับการ
ลักษณะงานท่ีทําและภาระงาน อยูGในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.810) 

1.2.3 ความต�องการความรู�ด�านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกายเพ่ือลด
ปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5 ความต=องการความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกาย
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 21   
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ตารางท่ี 21 แสดงคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือ
สุขภาพ/มวลกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=392) 

ความต=องการความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1. ด=านกิจกรรมชGวยควบคุมนํ้าหนักตัวหรือมวลกาย 3.76 0.943 มาก 1 
2. การควบคุมอาหารทอด ไขมัน แปgง นํ้าตาล 3.34 0.965 ปานกลาง 3 
3. การสร=างเสรมิสุขภาพด=านอาหารท่ีมีประโยชน5 3.44 0.897 ปานกลาง 4 
4 การสร=างเสรมิสุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงการทานยาเป�นประจํา 3.52 0.995 มาก 2 

รวม 3.51 0.752 มาก  

 
    จากตารางท่ี  21 พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ

ความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGใน
ระดับมาก ( X = 3.51, S.D. = 0.752)  เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือด=านกิจกรรม
ชGวยควบคุมน้ําหนักตัวหรือมวลกาย อยูGในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.943) รองลงมา คือการ
สร=างเสริมสุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงการทานยาเป�นประจํา อยูGในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.995) 
และการควบคุมอาหารทอด ไขมัน แปgง น้ําตาลอยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.34, S.D. = 0.965) 
ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือการสร=างเสริมสุขภาพด=านอาหารท่ีมีประโยชน5 อยูGในระดับปานกลาง ( X = 3.44, 
S.D. = 0.897) 

1.2.4 ความต�องการความรู�ด�านการพักผBอนในการปรับสภาพกายและจิตใจเพ่ือ
ลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความต=องการความรู=ด=านการพักผGอนในการปรับสภาพกาย
และจิตใจเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 22   
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ตารางท่ี 22 แสดงคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=านการพักผGอนในการ
ปรับสภาพกายและจิตใจเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 
(n=392) 

ความต=องการความรู=ด=านการพักผGอนในการปรับสภาพกายและ
จิตใจ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 
ท่ี 

1. ด=านการสร=างสมดุลสุขภาพกายและจติใจ 4.09 0.748 มาก 1 
2. ด=านการทําจิตใจให=สงบหรือผGอนคลายความเครยีด 4.07 0.774 มาก 2 
3. ด=านวิธีการปฏิบัตสิมาธิ 3.97 0.799 มาก 3 

รวม 4.05 0.689 มาก  

 
    จากตารางท่ี  22 พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ

ความรู=ด=านการพักผGอนในการปรับสภาพกายและจิตใจเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับ
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวม
อยูGในระดับมาก ( X = 4.05 , S.D. = 0.689) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือด=านการสร=าง
สมดุลสุขภาพกายและจิตใจ อยูGในระดับมาก ( X = 4.09 , S.D. = 0.748) รองลงมา คือด=านการทํา
จิตใจให=สงบหรือผGอนคลายความเครียด อยูGในระดับมาก ( X = 4.07 , S.D. = 0.774) ด=านท่ีต่ําท่ีสุด 
คือด=านวิธีการปฏิบัติสมาธิ อยูGในระดับมาก ( X = 3.97 , S.D. = 0.799) 

1.2.5 ความต�องการความรู�ด�านการรักษาหรือฟLMนฟูสภาพรBางกายเพ่ือลดปHจจัย
เส่ียงทางการยศาสตร�ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

    ผลการวิเคราะห5ความต=องการความรู=ด=านการรักษาและฟijนฟูสภาพรGางกาย
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีดังแสดงไว=ในตารางท่ี  23  

 
 
 
 
 



163 

ตารางท่ี 23  แสดงคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=านการรักษาและฟijนฟู
สภาพรGางกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=392) 

ความต=องการความรู=ด=านการรักษาหรือฟijนฟูสภาพรGางกาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1. ความรู=เก่ียวกับการดูแล รักษา หรือฟijนฟู ตนเอง 4.12 0.753 มาก 2 
2. ความรู=เก่ียวกับรปูแบบการรักษาหรือฟijนฟูแบบแพทย5แผนปBจจุบัน 4.07 0.819 มาก 3 
3. ความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือฟijนฟูแบบแพทย5ทางเลือก 3.94 0.823 มาก 4 
4. กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพเพ่ือลดความเสีย่งเก่ียวกับความ 
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเน้ือ 

4.21 0.775 มาก 1 

รวม 4.08 0.631 มาก  

 
    จากตารางท่ี 23  พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ

ความรู=ด=านการรักษาหรือฟijนฟูสภาพรGางกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGใน
ระดับมาก ( X = 4.08 , S.D. = 0.631) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือกิจกรรมสร=างเสริม
สุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ อยูGในระดับมาก        
( X = 4.21, S.D. = 0.775) รองลงมา คือความรู=เก่ียวกับการดูแล รักษาหรือฟijนฟูตนเอง อยูGในระดับมาก 
( X = 4.12, S.D. = 0.753) และความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือฟijนฟูแบบแพทย5แผนปBจจุบัน
อยูGในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.819) ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือ
ฟijนฟูแบบแพทย5ทางเลือกอยูGในระดับมาก ( X = 3.94 , S.D. = 0.823) 
    ผลการวิเคราะห5ความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี
เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อ ในภาพรวม ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24 ความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีเก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
ในภาพรวม 

(n=392) 

ความต=องการสร=างสมดุลสุขภาพ X  S.D. 
ระดับความ
ต=องการ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล=อมในการทํางาน/สุขภาพ 3.87 0.595 มาก 3 
2. ปรับปรุงทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกาย 3.85 0.673 มาก 4 
3. ความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกาย 3.51 0.752 มาก 5 
4. ความรู=ด=านการพักผGอนในการปรับสภาพกายและจิตใจ 4.05 0.689 มาก 2 
5.ความรู=ด=านการรักษาหรือฟijนฟูสภาพรGางกาย 4.08 0.631 มาก 1 

รวม 3.87 0.668 มาก  
 
    จากตารางท่ี 24 พบวGาความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี
เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.668) ความต=องการสูงสุดอยูG
ในระดับมาก คือต=องการความรู=ด=านการรักษาหรือฟijนฟูสภาพรGางกายเม่ือเกิดอาการผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อ ( X = 4.08, S.D. = 0.631) รองลงมาเป�นระดับมาก คือความรู=ด=านการ
พักผGอนในการปรับสภาพกายและจิตใจ ( X = 4.05, S.D. = 0.689) การปรับปรุงสภาพแวดล=อมใน
การทํางาน/สุขภาพ ( X = 3.94, S.D. = 0.823) ปรับปรุงทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกายและ
ตํ่าสุดอยูGในระดับมาก คือความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกาย 

1.3 ปHญหา/อุปสรรคและข�อเสนอแนะ 
   ข=อมูลท่ีได=จากคําถามแบบปลายเปlดจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความต=องการ

ในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5เก่ียวกับความผิดปกติกับระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

   ผลการวิเคราะห5ความถี่และร=อยละของปBญหา/อุปสรรคจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5เก่ียวกับ
ความผิดปกติกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=
ในตารางท่ี 25  
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ตารางท่ี 25 แสดงความถี่และร=อยละของปBญหา/อุปสรรคจากแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5เก่ียวกับ
ความผิดปกติกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=30) 
ท่ี ประเด็น ความถ่ี ร=อยละ 

ปBญหา/อุปสรรค   
1 ขาดความรู=เก่ียวกับสุขภาพด=านการยศาสตร5 26 86.66 
2 มีพฤติกรรมในการทํางานในทGาทางซํ้า ๆ ไมGได=บริหารรGางกาย

และออกกําลังกาย 
29 96.67 

3 ขาดมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 15 50.00 
4 ไมGมี การดูแลสุขภาพแบบองค5รวม 5 16.66 
ข=อเสนอแนะ   
1 ต=องการกิจกรรมควบคุมท่ีเก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5

และการสร=างเสริมสุขภาพ 
18 60.00 

2 ต=องการบรรทัดฐานท่ีเก่ียวกับการพักผGอน และการรักษาฟijนฟู
สุขภาพ 

9 30.00 

 
   จากตารางท่ี 25 พบวGาความถ่ีและร=อยละของปBญหา/อุปสรรคและข=อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5เก่ียวกับความผิดปกติกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี ประเด็นหลัก คือ 1) มีพฤติกรรมในการทํางานในทGาทางซํ้า ๆ ไมGได=ออกกายบริหารกGอน
ทํางานและไมGมีโอกาสได=ออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอ ร=อยละ 96.67 2) ขาดความรู=เก่ียวกับสุขภาพ
ด=านการยศาสตร5 คิดเป�นร=อยละ 86.66 3) ต=องการกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป�นท่ีเก่ียวกับการลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5และการสร=างเสริมสุขภาพ คิดเป�นร=อยละ 60.00 4) ต=องการมาตรฐานการควบคุม
สภาพแวดล=อมในการทํางานท่ีถูกต=องและเหมาะสม คิดเป�นร=อยละ 50.00 5) ต=องการบรรทัดฐานท่ี
เก่ียวกับการพักผGอนและการรักษาฟijนฟูสุขภาพ คิดเป�นร=อยละ 30.00  และ 6) ต=องการเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพแบบองค5รวม ร=อยละ 16.66  

1.4 การวิเคราะห� SWOT เกี่ยวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพและปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5ท่ีมีผลตGออาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของสถานประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 26  
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ตารางท่ี 26 การวิเคราะห5จุดแข็ง จุดอGอน โอกาส และอุปสรรคท่ีเก่ียวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
และปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีมีผลตGออาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 

จุดแข็ง จุดอBอน 
1.ได=รับความรGวมมือจากสมาชิกในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในการเก็บข=อมูลด=าน
สุขภาพเป�นอยGางดี 
2.มีการประชุมชมรมบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รับทราบข=อมูลทุกเดือน 
3.มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ5ภายในเขต
อุตสาหกรรมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
อาทิ กีฬาเขตอุตสาหกรรม กิจกรรมกีฬาประจํา
ตําบล เพ่ือสร=างเสริมสุขภาพ 

1.มีสถานท่ีออกกําลังกายอยูGเพียง 2 แหGง        
ไมGเพียงพอตGอความต=องการ 
2. พนักงานภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี
ยังขาดความเข=าใจเก่ียวกับการยศาสตร5และสุขภาพ 
3.หGางจากโรงพยาบาลศูนย5ประจําจังหวัด 58 กม. 
4.ยังมีสถานประกอบการท่ีไมGได=ใช=ระบบ
มาตรฐานสากลในการบริหารงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย รวมถึงสิ่งแวดล=อม และ
มาตรฐานแรงงานไทย 

4.ได=รับการชGวยเหลือจากชมรมบริหารงาน
บุคคลในการขับเคลื่อนโครงการสร=างเสริม
สุขภาพ 

 

5.ภูมิทัศน5และสภาพแวดล=อมภายในเขต
อุตสาหกรรมยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวเป�นจํานวนมาก 
ใกล=เขตธรรมชาติเขาใหญG  
6.ไมGมีจํานวนโรงงานขนาดใหญGและมีจํานวน
โรงงานไมGแออัด 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.ได=รับการสนับสนุนจากเจ=าหน=าท่ีสาธารณะ
สุขและโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพเก่ียวกับ 
การสร=างเสริมสุขภาพพนักงาน 
2.ได=รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคลินิก
โรคของจังหวัดปราจีนบุรี 
3.มีทีมงานแพทย5ท้ังแผนปBจจุบันและแผนไทย
ประยุกต5รGวมถึงทีมสGงเสริมสุขภาพคอยให=
คําแนะนําและชGวยเหลือในการปฏิบัติ 

1. ข=อมูลสถิติในการรักษาพยาบาล การเจ็บปoวย
เก่ียวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อท่ีมีอยูGท้ังใน
ภาครัฐและเอกชนยังไมGเพียงพอตGอการ
ศึกษาวิจัย 
2. พ้ืนท่ีโดยรอบเขตอุตสาหกรรมไมGเหมาะสมกับ
การออกกําลังกาย  
3. สภาพแวดล=อมในจังหวัดปราจีนบุรีมีการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน            
ทําให=มีโอกาสในการเพ่ิมมลภาวะ  
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ตารางท่ี 26 การวิเคราะห5จุดแข็ง จุดอGอน โอกาส และอุปสรรคท่ีเก่ียวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
และปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีมีผลตGออาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

 

โอกาส อุปสรรค 
4.ได=รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สาธารณะสุข
ตําบล สวัสดิการและแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 
ประกันสังคม พัฒนาฝ^มือแรงงาน โรงพยาบาล
ศูนย5ประจําจังหวัดปราจีนบุรีเก่ียวกับทีมงานและ
ข=อมูล 
5.มีโรงพยาบาลประจําจังหวัด (รพ.เจ=าพระยา
อภัยภูเบศท่ีเป�น ศูนย5รักษาแพทย5แผนไทย
ประยุกต5และแพทย5แผนปBจจุบันในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี 
6. จังหวัดปราจีนบุรีกําลังขยายตัว และมีนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําให=ได=รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน     
มากข้ึนในด=าน ความปลอดภัย สภาพแวดล=อม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5และด=านสุขภาพ 
7. มีแหลGงน้ําและธรรมชาติท่ีสมบูรณ5 สะอาดตGอ
การอุปโภคและบริโภค 
8. ได=มีโอกาสประชุม กับสมาชิกชมรมบริหารงาน
บุคคลในจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือแลกเปลี่ยนข=อมูล
และขGาวสาร 

4.มีจํานวนผู=ปoวยท่ีไปใช=บริการใน
สถานพยาบาลและสถานีอนามัยเพ่ิมมากข้ึน 
จํานวนแพทย5และเจ=าหน=าท่ีไมGเพียงพอตGอ
ความต=องการ 
5. จํานวนแพทย5อาชีเวชศาสตร5มีเพียง 1 คน
ในจังหวัดปราจีนบุรี 
6. จํานวนเจ=าหน=าท่ีท่ีทํางานด=านแรงงานและ
สวัสดิการไมGพอเพียง 

 
   จากตารางท่ี 26 การวิเคราะห5จุดแข็ง จุดอGอน โอกาส และอุปสรรคท่ีเก่ียวข=องกับ
การสร=างสมดุลสุขภาพและปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีมีผลตGออาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGาจุดแข็งเก่ียวกับความรGวมมือท่ี
เกิดข้ึนจากสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลกบินทร5บุรีสําหรับการเก็บข=อมูลและการขับเคลื่อนโครงการ
สGงเสริมสุขภาพ มีการประชุมตัวแทนบริษัทและผู=แทนงานบุคคลของแตGละบริษัทอยูGเป�นประจําทุกเดือน 
มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ5ตามแผนการดําเนินงานประจําป^ได=รับความชGวยเหลือจากชมรมบริหารงาน
บุคคลกบินทร5บุรีเก่ียวกับการสGงเสริมสุขภาพ ไมGพบปBญหาข=อร=องเรียนของผู=ประกอบการเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล=อม พบวGาโอกาสเก่ียวกับทีมงานแพทย5และคณะกรรมการจากคลินิกโรคจากการทํางานของ
จังหวัดคอยให=การสนับสนุนทีมงานจากโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูมเบศร มีการขยายตัวจาก
ภาคอุตสาหกรรม  พบวGาจุดอGอนเก่ียวกับสถานท่ีออกกําลังกาย 2 แหGงเป�นของเอกชนคิดคGาบริการทําให=
ไมGสะดวกตGอการใช=บริหารของผู=ใช=แรงงานโดยสGวนใหญG ขาดความเข=าใจในเรื่องการยศาสตร5ท่ีดีพอ
หลายบริษัทไมGได=รับการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัย พบอุปสรรคข=อมูลการเจ็บปoวยโรคจาก
การทํางานยังไมGชัดเจนจํานวนแพทย5และเจ=าหน=าท่ีด=านอาชีวเวชศาสตร5และการยศาสตร5มี 1 คน 
เจ=าหน=าท่ีตรวจแรงงานด=านความปลอดภัยมี 2 คน  

1.5 การวิเคราะห�นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
   การวิเคราะห5ข=อมูลจากเนื้อหาท่ีกําหนดเป�นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ของบริษัทหรือสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีจํานวน 23 บริษัทท่ีเข=ารับการ
สํารวจ  ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 27  
 
ตารางท่ี 27 การวิเคราะห5จํานวนและร=อยละของเนื้อหาที่กําหนดเป�นนโยบายความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของบริษัท หรือสถานประกอบกิจการ ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
                                                                (n=23) 

เนื้อหาท่ีกําหนดเป#นนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จํานวน ร�อยละ 
กําหนดความมุGงมั่นชัดเจนด=านความปลอดภัยในการลดอุบัตเิหตจุาก
การทํางาน 

23 100.00 

กําหนดความมุGงมั่นชัดเจนด=านอาชีวอนามัยในการควบคุมโรคจาก
การทํางาน 

15 65.21 

กําหนดความมุGงมั่นชัดเจนในการดแูลด=านการยศาสตร5ในองค5การ 1 04.34 

ไมGได=กําหนดความมุGงมั่นชัดเจนด=านความปลอดภัย 0 00.00 

 
   จากตารางท่ี 27 พบวGาจํานวนและร=อยละของเนื้อหาท่ีกําหนดเป�นนโยบายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของบริษัทในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีจํานวน 23 บริษัทท่ีเข=ารับการสํารวจใน
ภาพรวมได=มีการกําหนดความมุGงม่ันชัดเจนด=านความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน
จํานวน 23 บริษัท คิดเป�นร=อยละ 100.00 กําหนดความมุGงม่ันชัดเจนด=านอาชีวอนามัยในการควบคุม
โรคจากการทํางานจํานวน 15 บริษัท คิดเป�นร=อยละ 65.21 และตํ่าสุด คือบริษัทได=มีการกําหนด
ความมุGงม่ันชัดเจนในการดูแลด=านการยศาสตร5ในองค5การ จํานวน 1 บริษัท คิดเป�นร=อยละ 04.34 ซ่ึง
ไมGพบบริษัทท่ีเข=ารับการสํารวจท่ีไมGได=กําหนดความมุGงม่ันชัดเจนด=านความปลอดภัยแตGอยGางใด 
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2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการสนทนากลุBมเชิงคุณภาพ 
  จากการสนทนากลุGมผู=มีสGวนได=เสียในการหาแนวทางศึกษาวิจัยและพัฒนาต=นแบบการ
สร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดความปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5เก่ียวกับการผิดปกติของโครงรGางและ
กล=ามเนื้อสืบเนื่องจากข=อมูลของกลุGมตัวอยGางและการวิเคราะห5ทบทวนเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข=อง 
จึงสามารถสรุปประเด็นเพ่ือนํามาสูGการสร=างรูปแบบหรือโมเดล ดังนี้ 

2.1 การดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี การดําเนินงานด=านการยศาสตร5ใน
องค5การอุตสาหกรรมอยGางไมGเหมาะสม โดยสGวนใหญGมักสGงผลตGอสุขภาพของพนักงานในองค5การ      
ทําให=เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=วยโรคจากการทํางานด=วยอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้ออันสGงผลกระทบตGอการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5โดยตรง ในการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ได=ทําการวิเคราะห5ข=อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ Gมพนักงาน
ผู=ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีและผู=เชี่ยวชาญถึงการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
   หัวหน=างานผู=ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีกลGาวถึงการเจ็บปoวยท่ีเกิด
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานและความต=องการเก่ียวการวิจัยและพัฒนา
ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ดังนี้ 
 

  “ถ=ามีการวิจัยเพื่อมาชGวยศึกษาถึงการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับกล=ามเนื้อ
หรือกระดูกทับเส=นประสาท การปวดหลังที่เป�นผลมาจากการทํางานก็จะเกิดประโยชน5กับ
ผู=ปฏิบัติงานมาก ตอนนี้คนที่เป�นโรคแบบนี้มักไมGเข=าใจวGาสาเหตุเกิดข้ึนจากอะไร จะต=องปรับปรุง
หรือระวังตัวอยGางไรถึงจะถูกต=องไมGเข=าใจวGาความเสี่ยงเกี่ยวกับทGาทางการทํางานและ
สภาพแวดล=อมในการทํางานมีลักษณะอยGางไร การได=ศึกษาและทําความเข=าใจถึงสาเหตุของ
โรคจึงเป�นสิ่งที่ดี ยิ่งหากสามารถแก=ไขอาการบาดเจ็บได=ก็จะทําให=ผู=ปฏิบัติงานหลายคนพ=นจาก
ความทุกข5ที่เกิดอาการเจ็บปoวยด=วยโรคนี้” (หัวหน=างานผู=ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี, 
2559) 

   เจ=าหน=าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังนี้ 
 

  “พนักงานที่ปoวยเป�นโรคปวดหลังหรือเจ็บกล=ามเนื้อก็ไปหาแพทย5เพื่อรักษาแตGก็
มักจะกลับมาเป�นอีก หากรู=วิธีการแก=ไขปgองกันที่สาเหตุก็จะทําให=ลดความสิ้นเปลืองทั้งในด=าน
สGวนบุคคลและสาธารณะสุขลงได=และยังสามารถนําไปใช=ในชีวิตประจําวันได=อีกด=วย เพราะใน
แตGละวันก็ต=องทํางานจะหลีกเลี่ยงคงไมGได=ด=วยความจําเป�นทางเศรษฐกิจ การได=เรียนรู=เทคนิค
วิธีการรักษาสมดุลสุขภาพเพื่อลดปBญหาความผิดปกติที่เกิดข้ึนในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
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ถือเป�นประโยชน5ตGอผู=ใช=แรงงานเป�นอยGางยิ่ง” (เจ=าหน=าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี, 2559)  

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวดังนี้ 
 

  “การดําเนินการวิจัยนี้ผมเห็นด=วยเป�นอยGางยิ่ง นอกจากจะกGอให=เกิดประโยชน5ใน
ด=านการสGงเสริมสุขภาพสําหรับผู=ใช=แรงงานในภาคอุตสาหกรรมแล=วก็ยังชGวยแบGงเบาภาระที่ทาง
โรงพยาบาลมีหน=าที่รักษาผู=เกิดการเจ็บปoวยหรือบาดเจ็บในกรณีที่มาใช=บริการกองทุนเงินทดแทน
หรือประกันสังคมได=อีกด=วย หากเราสามารถสGงเสริมสุขภาพให=กับผู=ใช=แรงงานหันกลับมาดูแล
ตนเองมากข้ึนก็จะสามารถลดอัตราการเจ็บปoวยหรือบาดเจ็บลง เร่ืองของการยศาสตร5เป�นเร่ือง
ใกล=ตัวแตGเนื่องจากคนทั่วไปไมGคGอยมีความรู=จึงไมGสามารถแยกแยะสาเหตุออกทําให=ปBจจัยเสี่ยง
แอบแฝงอยูGรอบตัวของผู=ใช=แรงงานและสGวนใหญGที่พบสาเหตุของปBญหามากจากพฤติกรรม” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร, 2559) 

 

    นอกจากนี้ 
 

    “การวิจัยนี้ดีมีประโยชน5ตGอคนโดยสGวนใหญGจะเป�นการสร=างเสริมสุขภาพ
ให=ทุกคนได=ตื่นตัวเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ อาทิ การออกกําลังกาย การบริโภค การทําสมาธิ 
การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ เป�นต=น หากสามารถทําได=อยGางสมํ่าเสมอจะกGอให=เกิดประโยชน5ตGอตนเอง
เป�นอยGางมากเม่ือทุกคนมีสุขภาพที่ดีข้ึนก็เทGากับเป�นการแบGงเบาภาระของรัฐบาลในด=านการ
บริการสาธารณะสุขที่ปBจจุบันกําลังของบุคลากรก็มีไมGเพียงพอตGอความต=องการการ การนําเข=า
ยารักษาโรคหรือเครื่องมือทางการแพทย5เป�นการใช=เงินมหาศาลตGอป^ เม่ือทุกคนหันมาดูแล
สุขภาพประโยชน5ยGอมเกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล องค5การและสังคมอยGางแนGนอน” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร, 2559) 

 
    ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว ได=กลGาวดังนี้ 
 

   “สGวนใหญGผู=ปoวยก็ไมGสามารถจะหลีกเลี่ยงสภาพงานที่เขาทําอยูGทุกวันได= 
เพราะเป�นอาชีพที่ต=องเลี้ยงปากท=องและมีความเก่ียวพันกับเศรษฐกิจและฐานะทางครอบครัว 
ทางสาธารณาสุขก็มักจะใช=การแนะนําให=มีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือบริหารรGางกาย ผู=ปoวยต=อง
คอยหาเวลาเปลี่ยนทGาเพื่อผGอนคลายกล=ามเนื้อสําคัญมากคือผู=ปoวยหรือผู=บาดเจ็บต=องรู=จักรักษา
และปgองกันตัวเองโดยการหาเวลายืดเหยียดกล=ามเนื้อหรือพักกล=ามเนื้อให=ได=ในแตGละวัน 
ประชาชนในภาคเกษตรกรรมที่เปลี่ยนไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมีจํานวนมากเพราะเรา
เปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล=อมที่เปลี่ยนแปลงไป เรามีนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงงานอุตสาหกรรมในท=องที่เดิมที่เคยทําเกษตรมากข้ึนทุกป^ ประชาชนไมGมีทางเลือกมากนัก
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ในการประกอบอาชีพ สิ่งใดที่มองวGาเป�นโอกาสในการหาเลี้ยงชีพก็ต=องทํา เม่ือเข=าไปอยูGใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะงานหรือสภาพแวดล=อมอยGางไรก็มักจะหลีกเลี่ยงไมGได= ความเจ็บปoวย
ก็ตามมา อาการเก่ียวกับการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อ ปวดไหลG เอว ทางสาธารณะสุขก็
ต=องพยายามซักประวัติและหาข=อมูลที่เป�นสาเหตุของอาการ ก็พบวGาผู=ปoวยต=องทํางานอยูG
ในทGาทางเดิมซํ้า ๆ นาน ๆ เชGน ยืนนานๆ นั่งนานๆ ซ่ึงสภาพแวดล=อมในพื้นที่ทํางานมีผลตGอ
การบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเหลGานี้ สGวนใหญGที่พบมักมีอาการเจ็บปoวย บริเวณ คอ ไหลG แขน หลัง เอว 
การวิจัยนี้เป�นประโยชน5ตGอประชาชนที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเป�นอยGางมากและยังสามารถ
ขยายผลไปยังผู=ที่ต=องปฏิบัติงานในสาขาอาชีพอ่ืน ๆ หรือผู=ใช=แรงงานตGาง ๆ ได=อีกด=วย” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

  “จากที่สัมผัสกับผู=ปoวยที่เป�นผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โรคที่กําลังเพิ่ม
จํานวนสูงข้ึนคือ โรคที่มาจากพฤติกรรมการบริโภค อาทิ เบาหวาน ความดัน โคเลสเตอรอล 
Cholesterol โรคอ=วน มะเร็ง ซ่ึงโรคที่มาจากพฤติกรรมนี้ในผู=ปoวยบางคนก็พบหลายโรคควบคูG
กันไปและโรคที่มีสาเหตุมาจากการใช=อิริยาบถที่ไมGถูกต=อง ก็จะสGงผลตGอการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวย
เก่ียวกับโครงรGางกล=ามเนื้อ ทับเส=นประสาท โรคเหลGานี้ก็กําลังมีแนวโน=มเพิ่มสูงข้ึนเชGนกัน และ
ทําลายความสุขของผู=ปoวย ครอบครัว ที่สGงผลกระทบตGอ สังคม เศรษฐกิจ เม่ือเกิดการเจ็บปoวยก็
ไมGมีจิตใจที่จะทํางานเป�นตัวขัดขวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5เป�นอยGางมาก” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=
กลGาวดังนี้ 
 

  “จากสถิติในจังหวัดปราจีนบุรีพนักงานในภาคอุตสาหกรรมที่มารักษาเป�น
อันดับต=น ๆ คือโรคปวดหลังที่มีสาเหตุมาจากการใช=ทGาทางการทํางานที่ไมGถูกต=องและโรคMSDsนี้ ก็
ถือเป�นโรคอันดับหนึ่งของประเทศในกลุGมคนทํางาน โดยสามารถดูสถิติได=จากรายงานประกันสังคม
แตGละป^เราต=องแยกระหวGางสาเหตุของการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคจาก
การทํางาน งานวิจัยนี้จะเป�นประโยชน5อยGางมากในการชGวยแก=ไขและปgองกันปBญหาการเจ็บปoวย 
MSDs ตั้งแตGต=นทางที่มีสาเหตุ การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5จะชGวยลดจํานวนการบาดเจบ็
หรือเจ็บปoวยของผู=ใช=แรงงานในภาคอุตสาหกรรมลงได= เป�นการแบGงเบาภาระของทั้งภาครัฐและ
เอกชน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   นอกจากนี้ 
 

  “เนื่องจากโรคที่เกิดข้ึนจากการยศาสตร5สGวนใหญGไมGได=เกิดจากความผิดพลาด แตG
เกิดข้ึนจากทGาทางการทํางานหรือการทํางานที่ไมGรู=ในสิ่งที่ถูกต=อง ทําให=คนขยันมากแตGทําทGาทาง
ผิดก็ยิ่งเจ็บมากไมGยุติธรรมตGอการดําเนินงาน การสร=างโมเดลที่จะชGวยสนับสนุนให=เกิดการเรียนรู=
ด=านการยศาสตร5จะสามารถชGวยลดความสูญเสียลงได=เป�นอยGางมาก ลูกจ=างจะไมGต=องนําเงินที่
สะสมมาไปใช=ในการรักษาตัวลูกจ=างเอง การรักษาสมดุลสุขภาพถือเป�นการออมอยGางหนึ่งสามารถ
นําเงินคGารักษาไปพัฒนาประเทศจะเกิดประโยชน5มากกวGา ปBจจัยความเสี่ยงด=านการยศาสตร5
ค=อนข=างตรงกับปBญหาด=านสุขภาพการทํางานหรือด=านความปลอดภัยในการทํางานที่องค5การ
มักเน=นถึงผลประกอบการเป�นหลัก จึงออกแบบการทํางานให=มีการนั่งหรือยืนทํางานเป�น
เวลานาน ๆ อยGางตGอเนื่องเพื่อให=ได=ผลผลิตตามเปgาหมาย โดยมีผลตอบแทนการทํางานเป�น
สิ่งแลกเปลี่ยน ฝoายลูกจ=างได=รายได=นายจ=างก็ได=ผลผลิต การจะออกแบบให=มีการพักเบรกใน
ระหวGางทํางานนั้นโรงงานหลายแหGงก็มองข=ามไปถ=าเราสามารถนําโมเดลนี้เข=าไปขับเคลื่อนให=
เกิดการรับรู=ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจะเป�นการอุดชGองวGางของกฎหมายที่ก=าวไปไมG
ถึงก็จะทําให=เกิดประโยชน5อยGางมหาศาล” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวดังนี้ 
 

  “สGวนใหญGพนักงานในภาคอุตสาหกรรมจะมาใช=บริการทางการแพทย5แผนไทย
ด=วยอาการออฟฟlตซินโดม (Office Syndrome) หรือบาดเจ็บจากการทํางาน พบอาการใน
ลักษณะปวดหลัง บGา ไหลG ที่มีผลจากการทํางานที่ผิดทGาทางด=านการยศาสตร5 แพทย5แผนไทยก็
ให=การรักษาด=วยการนวดและการใช=ยาสมุนไพรทั้งยากิน และยาทา จากการซักประวัติผู=ปoวย
ที่มาทําการรักษาโดยสGวนใหญGเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยอันมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ทางการ
แพทย5แผนไทยเรียกสาเหตุเหลGานี้วGาการขาดสมดุลทางสุขภาพ สาเหตุที่มาจากการใช=อิริยาบถ
ที่ไมGถูกต=องการรับประทานอาหารไมGถูกสุขลักษณะการพักผGอนที่ไมGเพียงพอการอยูGใน
สภาพแวดล=อมที่ไมGเหมาะสมการใช=กําลังเกินตัวและความเครียดถ=าการวิจัยนี้สามารถสนับสนุน
ให=มีการปฏิบัติด=วยการรักษาสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมได=จะสามารถกGอให=เกิดประโยชน5ตGอ        
ผู=ปฏิบัติเป�นอยGางมาก”(หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
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   “โดยปกติ มนุษย5ทุกคนมีธาตุเจ=าเรือนอยูGแล=ว ที่เป�นปBจจัยให=เกิดแนวโน=มการ
เจ็บปoวยหากไมGเข=าใจก็จะไมGสามารถรักษาสมดุลสุขภาพให=ดีได=งGายนักการรักษาสมดุลสุขภาพ
แบบองค5รวมจะสามารถสร=างเสริมสุขภาพให=รองรับกับภาระงานหรือการดํารงชีวิตได=ดีข้ึนได=จะ
เป�นการลดปBจจัยเสี่ยงที่อยูGภายในตนเองและจากภายนอกหรือสิ่งแวดล=อมที่จะมากระทบทําให=
เกิดโรคภัยไข=เจ็บได=เป�นอยGางดี”(หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559)  

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวดังนี้ 
 

  “โดยสGวนตัวผมมีความคิดเห็นวGาโรคจากการทํางานที่สGงผลมากจากการยศาสตร5
กGอให=เกิดปBญหามากกวGาโรคจากการทํางานอ่ืน หนGวยงานอาชีวเวชศาสตร5ก็ค=อนข=างมีน=อย
แพทย5ที่ได=รับการอบรมโดยตรงหรือ แพทย5อาชีวเวชศาสตร5ก็ยังมีไมGเพียงพอ ผู=ให=คําแนะนํา
เก่ียวกับลักษณะทGาทางในการทํางานหรือด=านการยศาสตร5ก็มีน=อยมาก ดังนั้นการหันกลับมาให=
ความสนใจเก่ียวกับการให=ความรู=และสGงเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงด=านการยศาสตร5ลงก็จะ
เกิดประโยชน5เป�นอยGางมาก การปรับปรุงสภาพแวดล=อมในสถานประกอบการจากประสบการณ5ที่
ได=ไปตรวจโรงงานหลายพื้นที่นั้นในภาพรวมจะแบGงออกเป�น 3 กลุGมตามขนาดของสถานประกอบการ 
คือสถานประกอบการขนาดใหญGที่มีลูกจ=างมากกวGา 500 คนข้ึนไปก็มักจะมีสวัสดิการหรือระบบ
บริหารจัดการที่ได=มาตรฐานมากข้ึน เชGน 5ส. มาตรฐานคุณภาพ เป�นต=น เม่ือเร่ิมมีมาตรฐานใน
การทํางานก็มักจะมีสภาพแวดล=อมทีคGอนข=างได=มาตรฐานไปด=วย สถานประกอบการขนาดกลาง
ที่มีจํานวนลูกจ=าง 200-500 คนก็ยังมองเห็นระบบการจัดการที่พอใช=ได=ร=อยละ 50 สามารถ
ประคับประคองสภาพแวดล=อมและสวัสดิการไปได=ตามสมควรแตGไมGถึงกับดีมากนัก สําหรับปBญหา
ที่เกิดข้ึนมักจะเกิดกับสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มักมีระบบการจัดการที่ไมGคGอยได=
มาตรฐาน อาจเป�นผลจากความจํากัดด=านการลงทุนและความอยูGรอดทางธุรกิจ สถานประกอบการ
กลุGมนี้ก็มักจะเป�นกลุGมเสี่ยงมักมีสภาพแวดล=อมในการทํางานที่ไมGดีไมGได=มาตรฐาน ลักษณะการ
ทํางานกลุGมเสี่ยงสGวนใหญGมักเป�นสถานกิจการที่เน=นการใช=แรงงานคนเป�นหลัก”(ผู=ตรวจแรงงาน 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานกังานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี,  
2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “ในภาครัฐก็มักใช=มาตรการเสริม เชGน การให=รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดGน
ด=านความปลอดภัย ด=านสวัสดิการและคุ=มครองแรงงาน ซีโรGแอ็คซิเด็น (Zero accident) เป�นต=น 
ซ่ึงก็จะสามารถกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบหรือเกณฑ5ที่ต=องการให=เกิดการยกระดับ
มาตรฐานทางกฎหมายที่มีอยูG การพัฒนาความรู=ให=กับผู=ใช=แรงงานเพื่อนําไปสูGการปฏิบัติเก่ียวกับ



174 

ความปลอดภัยโดยเฉพาะด=านการยศาสตร5เป�นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากกฎหมายที่มีอยูGเก่ียวกับ
เร่ืองเหลGานี้ เป�นเพียงมาตรฐานข้ันต่ําเป�นเร่ืองยากที่จะกําหนดกฎเกณฑ5เร่ืองของรายละเอียด
ลงไป  หากนายจ=างได=ปฏิบัติตามกฎหมายแล=ว เชGน เวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตGอวัน จัดอุปกรณ5
ปgองกันสGวนบุคคลให=แล=ว เป�นต=น ก็ถือวGาผGานกฎหมาย การที่กฎหมายจะไปกําหนดให=ยืนหรือ
นั่งทํางานอยGางไรก็คงจะยากในทางปฏิบัติ  การที่นายจ=างและลูกจ=างได=มีโอกาสมาเรียนรู=ถึง
อันตรายที่เกิดจากการยืนหรือนั่งนาน ๆ ที่มีผลตGอการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับโครงรGางและ
กล=ามเนื้ออันเป�นโรคจากการทํางาน ก็สามารถนํามาใช=ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออุปกรณ5
รวมถึงระเบียบการทํางานในองค5การได= การจับคูGหรือสร=างพี่เลี้ยงให=คําแนะนําในการสร=าง
จิตสํานึกเพื่อนําไปสูGการเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติจะชGวยทําให=เกิดการสอดสGองดูแลแลและ
การยอมรับซ่ึงกันและกัน การปรึกษาหารือยGอมดีกวGาการบังคับใช=กฎหมายเพราะกฎหมายไมGสามารถ
เดินตามทุกพฤติกรรมของมนุษย5ได= การสร=างสังคมชGวยกันคิดชGวยกันทําสร=างปทัสถานมาตรฐาน
ทางวินัยที่สร=างข้ึนมากจากการยอมรับ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาว ดังนี้ 
 

  “โครงการวิจัยนี้มีประโยชน5สําหรับชGวยเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกับความสุขให=
เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล องค5การ และสังคม สิ่งเหลGานี้ถือเป�นภาระหน=าที่ของ HR ที่ต=อง
พยายามค=นหาเทคนิคหรือตัวชGวยในการทํางาน ทั้งด=านHRMและHRDเพื่อทําให=บริษัทอยูGรอด
ทGามกลางสภาวะและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลา นอกจากสิ่งที่เราต=องปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5
แล=วเราสมควรที่จะต=องแสดงความรับผิดชอบตGอสังคมให=พอเพียงกับความจําเป�นที่เกิดข้ึน 
การสร=างภูมิคุ=มกันให=กับพนักงานเป�นสิ่งที่สําคัญมาก การให=ความรู=และพัฒนาอยGางมีเหตุผล
และพอประมาณจะชGวยสร=างความยั่งยืนให=เกิดข้ึนได=ในองค5การและสังคม การพัฒนาสุขภาพ
เป�นการสร=างความม่ันคงให=กับคุณภาพชีวิตเป�นการชGวยสGงเสริมประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยตรง 
คนที่มีสุขภาพดีกําลังใจก็เกิดขึ้นได=เอง ถ=าสุขภาพแข็งแรงจะคิดหรือทําสิ่งใดก็ได=ทั้งหมด” 
(ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 
2559) 

 

   ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ได=กลGาวดังนี้ 
 

  “จากสถิติด=านโรคจากการทํางานโรคเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อเป�นโรคที่มี
อัตราการเติบโตสูงในกลุGมผู=ใช=แรงงาน การที่ได=มีโอกาสรGวมมือทําโครงการวิจัยการสร=างสมดุล
สุขภาพเพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีที่ทํางาน
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อยูGนี้ถือวGาเป�นสิ่งที่ดีมากและยินดีให=ความรGวมมือ การขยายผลจากพื้นที่ต=นแบบสูGโรงงานอ่ืน ๆ 
ประโยชน5ก็จะได=แกGพนักงานมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงยังสามารถใช=เป�นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
การสGงเสริมสุขภาพของคลินิกโรคจากการทํางานของจังหวัดปราจีนบุรีและการสุขศึกษาของ
สาธารณะสุขได=อีกด=วย ยังถือวGาเป�นโอกาสที่ดีที่จะได=มีการรวบรวมข=อมูลด=านการวิจัยเก่ียวกับ
เร่ืองการยศาสตร5ที่ทําไว=ทั้งในด=านวิศวกรรมและด=านการแพทย5ในลักษณะของการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5” (ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี,  
2559) 

 

2.2 ความคาดหวังของการวิจัย 

   ความคาดหวังของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ
เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ด=วยการวิเคราะห5
ข=อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุGมผู=เชี่ยวชาญได=กําหนดความคาดหวังของการวิจัยเก่ียวกับเนื้อหา
ทางการยศาสตร5ท่ีควรมีท้ังในระดับบุคคล คือการสGงเสริมความรู=เพ่ือให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด=านสุขภาพกGอให=เกิดผลในการลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยท่ีเกิดข้ึนจากการผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้ออันเป�นโรคจากการทํางานท่ีสGงผลตGอสุขภาพของพนักงานในภาคอุตสาหกรรม สําหรับ
การคาดหวังของการวิจัยในระดับองค5การ คือการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย5และการพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การด=วยการดําเนินการสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5อยGางเป�นระบบ 
โดยสามารถแบGงประเด็นความคาดหวังของการวิจัยท่ีกลGาวถึงได=ดังตGอไปนี้  

   การพัฒนาความรู�ของทรัพยากรมนุษย�ให�เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด�าน
การยศาสตร� 

   การสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในภาพ
อุตสาหกรรมจําเป�นต=องมีการพัฒนายกระดับความรู=ด=านสุขภาพแบบองค5รวมให=เพ่ิมสูงข้ึน โดยมี
เปgาหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=านการยศาสตร5ท่ีเกิดจากการแสดงพฤติกรรมไมGเหมาะสม
เก่ียวกับทGาทางการทํางาน การบริหารรGางกาย การโภชนาการ การพักผGอนและการดูแลรักษาฟijนฟู
สุขภาพท้ังในเชิงแก=ไขหรือปgองกัน เพ่ือลดโอกาสและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการทํางานหรือ
สภาพการในการทํางาน ความคาดหวังของการวิจัยจากผู=เชี่ยวชาญถึงการพัฒนาความรู=ของทรัพยากร
มนุษย5ให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=านการยศาสตร5 คือ 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวดังนี้ 
 

  “หากจะลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยที่เกิดข้ึนจากการผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อนั้น การพัฒนาความรู=เพื่อให=เกิดการปรับเปลี่ยนทGาทางให=เข=ากับงานเป�นสาเหตุหลัก
ที่สําคัญมากโดยเฉพาะทGาทางการยกของ ต=องแนะนําทGาทางที่ถูกวิธี เชGน การยGอขา หลังตรง 
แขนชิดลําตัว เป�นต=น ซ่ึงผู=ยกของก็ต=องมีกล=ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ5ด=วยและต=องเข=าใจถึงการ
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ผGอนคลายหรือพักผGอนกล=ามเนื้อไมGทํางานเกินตัวต=องมีความรู=เก่ียวกับการยืดเหยียดกล=ามเนื้อที่
เกิดความตึงเกร็งหรือเม่ือยล=า” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559)  

 

   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

  “การให=ความรู=เก่ียวกับการบริหารรGางกายมีสําคัญมากเชGนกัน การออกกําลังกาย
อยGางถูกวิธีจะทําให=รGางกายมีความแข็งแรงแบบยั่งยืนกวGาการที่จะต=องคอยทานยาอยูGเป�นประจํา
เม่ือเกิดการปวดเม่ือยกล=ามเนื้อ  ถึงแม=ยาจะมีประโยชน5แตGถ=าทานมากก็มีโทษได=เราจึงควรหัน
มาให=ความสนใจกับการบริหารรGางกายและออกกําลังกายซ่ึงมี 3 กิจกรรมที่สําคัญของการดูแล
กล=ามเนื้อที่ผู=ใช=แรงงาน คือ 1) การวอร5มอัพ (warm up) กล=ามเนื้อกGอนทํางานคล=ายกับนักกีฬา
กGอนแขGงขันเป�นสิ่งสําคัญมากเพื่อลดการบาดเจ็บ 2) แอโรบิก (Aerobic) คือการใช=แรงหรือใช=
กล=ามเนื้อในการทํากิจกรรมให=เกิดการเคลื่อนไหวกล=ามเนื้อและหัวใจเต=นเร็วข้ึนระบบเลือดสูบฉีด
ได=ดีข้ึน 3) คูดาวน5 (Cool down) ทําให=ระบบโครงรGางกล=ามเนื้ออวัยวะรวมถึงระบบการไหลเวียน
ตGาง ๆ คGอย ๆ เย็นตัวลง 3 ข้ันตอนเป�นสิ่งสําคัญที่คนทํางานต=องเรียนรู=” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาว
ดังนี้ 
 

   “การพัฒนาความรู=ทําให=เกิดความเข=าใจและรู=สึกวGาต=องการมีสุขภาพดีจะทําให=
ผู=ปoวยหันกลับมาดูแลรักษาตนเองมากข้ึนถึงแม=การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ที่ดีที่สุดก็คือ
การปรับปรุงสภาพแวดล=อมและอุปกรณ5ในการทํางานรวมถึงการปรับปรุงทGาทางการทํางานที่
เก่ียวข=องกับพฤติกรรมแตGการให=ความรู=ก็เป�นหนทางหนึ่งที่ต=องทําควบคูGกันไปในทางปฏิบัติซ่ึง
เราต=องหาวิธีติดตามการปฏิบัติเพื่อให=เกิดความสมํ่าเสมอและยั่งยืนในการแก=ไขปgองกันโรคที่
เก่ียวข=องกับการยศาสตร5ด=วย ความรู=ทําให=เกิดการพัฒนาในการสร=างมาตรฐานด=านการยศาสตร5
อยGางเป�นระบบสามารถชGวยลดปBจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข=องกับการยศาสตร5ได=อยGางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน การอินเตอร5เวนชั่น (Intervention) ที่ดีที่สุด คือต=องแก=ที่ระบบ เชGน การปรับ
ทGาทางการทํางานหรือสร=างระบบการทํางานข้ึนมาเพื่อเปลี่ยนทGาทางการทํางานไปเลยจะถือวGา
ดีที่สุด D:DO ต=องสร=างกิจกรรมที่เก่ียวข=องกับการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางานในระดับบุคคล
ข้ึนการปรับเปลี่ยนทGาทางในระหวGางทํางานจะทําให=การปgองกันโรค MSDs ที่เป�นสาเหตุมาจาก
การยศาสตร5ได=อยGางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   นอกจากนี้ 
 

  “แตGการให=ความรู=ด=านการยศาสตร5 (Education) ในทางการแพทย5มักจะให=คะแนน
ในระดับคุณภาพที่ต่ําที่สุดในแงGอินเตอร5เวนชั่น (Intervention) หรือการรักษาเพราะเสี่ยงที่คนไข=
จะไมGทําตามโดยทั่วไปหากเรากระตุ=นในชGวงแรกก็มักจะได=ผลแตGก็จะมีโอกาสที่คนไข=ไมGปฏิบัติ
ตามในระยะตGอมาดังนั้นการอินเตอร5เวนชั่น (Intervention) ที่ดีที่สุดคือการพัฒนาที่ระบบ เชGน 
การสร=างระบบการทํางานข้ึนมาเพื่อให=เกิดการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางานไปเลยจะถือวGาดีที่สุด” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวดังนี้ 
 

  “การเรียนรู=เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=วยการปรับทGาทางการทํางานเพื่อ
ไมGให=อยูGในอิริยาบถเดิม ๆ คือต=องรู=จักทGาทางพักกล=ามเนื้อที่มาข้ันจังหวะการทํางานจะชGวยทําให=
กล=ามเนื้อได=มีชGวงเวลาคลายตัวจากการเกร็งหรือออกแรงได=การทําความเข=าใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด=วยการปรับทGาทางการทํางานจึงเป�นหนทางในการรักษาหรือปgองกันโรคโครงรGาง
และกล=ามเนื้อได=ทางหนึ่ง”(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “ความสมดุลของรGางกายข้ึนอยูGกับองค5ประกอบหลายอยGางเชGนด=านอาหารการ
กินที่เก่ียวกับสารอาหาร มวลกายก็มีผลกระทบตGอการเจ็บปoวยรวมถึงธาตุเจ=าเรือนที่ติดตัวคนปoวย
มาแตGกําเนิดด=วยที่ชGวยสGงผลกระตุ=นให=เกิดการเจ็บปoวยได=มากข้ึน อยGางไรก็ตามภาวะเครียดจะ
กระตุ=นให=เกิดความหดเกร็งตัวของมัดกล=ามเนื้อและระบบประสาทมากข้ึนได=เชGนกัน การแก=ไข
และปgองกันโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อจึงควรดําเนินไปพร=อม ๆ กันในหลาย ๆ ด=านในลักษณะ
องค5รวม การเรียนรู=เก่ียวกับการทําสมาธิเป�นหนทางหนึ่งที่ทางการแพทย5แผนไทยมักนํามาแนะนํา
ในกระบวนการรักษาผู=ปoวยซึ่งได=ผลคGอนข=างดีหากผู=ปoวยปฏิบัติอยGางสมํ่าเสมอ การทําสมาธิ
อยGางถูกต=องจะทําให=ผู=ปoวยเข=าใจความจริงมากข้ึนนําไปสูGการยอมรับในความเป�นจริงได=มากข้ึน 
ซ่ึงจะทําให=การรักษาเกิดความสะดวกและรวดเร็ว การเรียนรู=เก่ียวกับการจัดสรรเวลาพักผGอน
หลีกเลี่ยงไมGทํางานเกินกําลังถือเป�นการปรับปรุงสภาพการทํางานที่จะชGวยให=ความเสี่ยงด=าน
การยศาสตร5ลดลงได= ซ่ึงการสร=างสมดุลสุขภาพที่ถูกต=องตามหลักแพทย5แผนไทยต=องทําให=
ครบถ=วนเก่ียวกับการรักษาดุลภาพ 8 ประการ” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5
และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวดังนี้ 
 

  “การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างความมีวินัยในสําหรับตนเองสําคัญกับการทํากิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพให=เกิดผล เราต=องมีความสมํ่าเสมอในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เชGนการออกกําลังกาย 
ควบคุมอาหารและน้ําหนักตัวให=อยูGในมาตรฐาน ควบคุมอารมณ5ให=อยูGสภาวะที่ไมGเครียดหรือ
วิตกกังวลนานหรือมากเกินไป” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริม
สุขภาพ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “ควรทําความเข=าใจเก่ียวกับการออกกําลังกายอยGางถูกต=องเพราะการออกกําลังกาย
มีหลายประเภททั้งการบริหารรGางกายที่เรียกวGาวอร5มอัพ (Warm up) การเสริมสร=างกล=ามเนื้อ
แบบแอนแอร5โรบิค (Anaerobic) การออกกําลังกายให=ระบบการไหลเวียนเลือดและปอดแข็งแรง
แบบแอร5โรบิค (aerobic) และการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ (Stretching Exercises) ทําให=เกิดการ
ผGอนคลายและยืดหยุGนตามโครงรGางและมัดกล=ามเนื้อ เชGน โยคะ (Yoga)  เป�นต=น การให=ความ
สนใจกับการทําสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ5และความเครียดก็สามารถชGวยสGงเสริมให=เกิดความ
แข็งแรงในด=านจิตใจได= เม่ือเรียนรู=ให=เกิดการพัฒนารGางกายและจิตใจให=แข็งแรงหมายถึงความ
สมดุลที่เกิดข้ึนในด=านสุขภาพ” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 
2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษสาํนักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “รGางกายของเราก็แปรผันไปตามอายุ การพัฒนาความรู=เพื่อให=เกิดการรักษา
สมดุลสุขภาพให=ดีสมวัยอยูGเสมอเป�นสิ่งจําเป�นตGอบุคคลทุกคนโดยเฉพาะผู=ที่ต=องใช=แรงงาน
จําเป�นต=องเรียนรู=ให=เกิดความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพติดตามผลอยGางเป�นระบบเพื่อให=เกิด
ความตGอเนื่องและยั่งยืนจากรุGนสูGรุGนจนในที่สุดกลายเป�นวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมตั้งแตGระดับ
บุคคลถึงองค5การไปโดยอัตโนมัติ การฝ�กฝนและเรียนรู=จนชํานาญสามารถกลายเป�นทักษะที่ไมGต=อง
สอนมากไมGต=องปgอนมากเม่ือบุคคลเรียนรู=จนสามารถปฏิบัติได=เองจากจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบจะเป�นการสร=างความรับรู=ความเข=าใจอยGางเป�นระบบและตGอเนื่องทําให=เกิด
ประโยชน5ดังนั้นกระบวนการสร=างความตระหนักรู=จึงเป�นสิ่งที่อยูGเหนือกวGากฎหมายเสมอ” 
(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
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  “มีคําที่นิยมในวงการดูแลสุขภาพ คือคําวGา “องค5รวม (Holistic)”  เป�นการดูแลสุขภาพ
ด=วยปBจจัยหลาย ๆ ด=านมาประกอบกันนําประโยชน5แตGละด=านมารวมกัน ปBญหาด=านการยศาสตร5
เป�นเร่ืองของพฤติกรรมเสียสGวนใหญG การเรียนรู=ที่จะควบคมพฤติกรรมตนเองเพื่อนําไปสูGการมี
สุขภาพที่ดีจึงเป�นการปฏิบัติในเชิงรุก การดูแลรักษาตัวเองในการดําเนินชีวิตประจําวันถ=าจะต=อง
คอยพึ่งพาใคร ๆ ตลอดก็คงจะไมGรอด การรู=จักเรียนรู=ในการอยูGรอดศึกษาถึงสาเหตุที่นําไปสูGผล
เป�นเสมือนการสร=างภูมิคุ=มกันที่ดีให=กับตัวเอง เชGน รู=จักพักผGอนกายใจให=เพียงพอ การทานอาหาร
ที่มีประโยชน5หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล5ที่เป�นตัวกระตุ=นให=รGางกายหรืออวัยวะตGาง ๆ ต=องทํางานเกิน
ความจําเป�น การไมGอดหลับอดนอน รู=จักผGอนคลายจิตใจอยูGเสมอ การออกกําลังกายเป�นประจํา 
เป�นต=น สิ่งเหลGานี้เป�นเหตุปBจจัยที่สามารถควบคุมสมดุลสุขภาพทั้งกายและใจของมนุษย5ได=” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “คนสGวนใหญGนGาจะรู=วGาอะไรควรทําหรือไมGควรทําแตGสิ่งที่ขาดคือความตระหนักรู=
ทักษะหรือการปฏิบัติที่สมํ่าเสมอมากกวGาหรืออาจกลGาววGารู=แตGไมGทําคือสู=ความต=องการของ
ตัวเองไมGได=การให=ความรู=ต=องกระตุ=นให=เกิดพลังความเชื่อให=ได=ที่เข=าถึงตระหนักรู=นั้นเอง” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ผู=ปoวยควรเรียนรู=กระบวนการทางธรรมชาติโดยปกติโรคMSDsนั้นหากเราลดการ
ใช=งานกล=ามเนื้อที่มีปBญหานั้นลงอาการก็สามารถทุเลาลงหรือหายเองได=ตามธรรมชาติ ซ่ึงรGางกาย
มนุษย5มีความสามารถในการฟijนฟูตัวเองได=อยูGแล=ว การทํางานที่ไมGได=พักหรือผิดทGาทางจึงทําให=
กล=ามเนื้อมีปBญหาไมGมีโอกาสปรับสมดุลตามธรรมชาติทางการแพทย5เรียกวGาเป�นลักษณะการ
บาดเจ็บสะสม” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 
2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การให=ความรู=แกGผู=ปoวยในทางแพทย5แผนไทยถือวGามีประโยชน5มากเนื่องจากวGา
หากผู=ปoวยมีความรู=ที่เก่ียวกับโรคMSDsที่ดีพอก็อาจไมGต=องมาพบแพทย5 ใช=การรักษาแบบดูแล
ตนเองก็ได=และความรู=ที่มีก็จะสามารถชGวยปgองกันไมGให=บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยได=” (หัวหน=าสGวน 
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   นอกจากนี้ 
 

  “การสร=างสมดุลสุขภาพทางแพทย5แผนไทยใช=การดูแลคนไข=เพื่อปรับสมดุลตาม
ธาตุ 4 ธาตุ คือ 1) ธาตุดิน ได=แกG อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นหรือจับต=องได= เชGน ตับ ไต 
ผิวหนัง เป�นต=น 2) ธาตุน้ํา ได=แกG ของเหลวในรGางกาย เชGน น้ําเลือด น้ําลาย น้ํามูก 3) ธาตุลม 
ได=แกG สิ่งที่ทําให=เคลื่อนไหวได= เชGน การเคลื่อนไหวรGางกาย ซ่ึงคนปoวยในโรคMSDs มักมีเหตุมา
จากธาตุลมเป�นสําคัญด=วย 3) ธาตุไฟ ได=แกG พลังงานทั้งหลายในรGางกาย เชGน ความร=อน 
อุณหภูมิในรGางกาย สําหรับธาตุเจ=าเรือนทางแพทย5แผนไทยก็แบGงคนไข=ไปตามวันเดือนป^เกิด
ของคนไข=ซึ่งจะสามารถสันนิษฐานมูลเหตุของโรคได=ด=วย เชGน คนไข=ที่มีธาตุเจ=าเรือนเป�นธาตุลม
อยูGในระหวGางเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ก็มักจะมีแนวโน=มของการปวดเก่ียวกับโครง
รGางและกล=ามเนื้อได=มากกวGาคนไข=ที่เกิดในเดือนอ่ืน ซ่ึงจะมีพื้นฐานบุคลิกและสภาพรGางกายที่
เอ้ือตGอการเป�นโรคนี้ อาทิ ข=อลั่นงGาย เม่ือยตัวงGายเพราะมีลักษณะที่ชอบเคลื่อนไหวรGางกายอยูG
เสมอ” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ทุกคนรู=มานานแล=ววGาการออกกําลังกายมีประโยชน5ทําให=หัวใจและปอดทํางาน
ได=ดีข้ึน โครงรGางและกล=ามเนื้อที่แข็งแรงข้ึน แตGเป�นที่ทราบกันดีคือหลายคนไมGออกกําลังกาย
กันโดยมักอ=างวGาไมGมีเวลา สาเหตุที่แท=จริงเป�นเพราะเราข้ีเกียจออกกําลังกายมากกวGา จึงทําให=
รGางกายของเราเสื่อมโทรมไปเร็วกวGาวัยอันควรหากเราหันมาให=ความสนใจศึกษาหาความรู=
เพิ่มเติมในการดูแลตนเองให=มากข้ึนด=วยการออกกําลังกายจะทําให=โครงรGางและกล=ามเนื้อของ
เราแข็งแรงสามารถทนทานตGอการใช=แรงงานหรือการใช=พลังงานได=มากข้ึน การออกกําลังกาย
เป�นยาวิเศษที่ธรรมชาติให=มนุษย5ทุกคนมาแล=ว” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ด�านการยศาสตร� 
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=านสุขภาพสามารถสGงผลตGอพัฒนาการด=าน

การยศาสตร5ของบุคลากรในองค5การได= การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย5จะชGวยสGงเสริมตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคลและในระดับองค5การ
กGอให=เกิดความตGอเนื่องและยั่งยืนในการสGงเสริมสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5ซ่ึงถือเป�นพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ความคาดหวังของการวิจัยจากผู=เชี่ยวชาญถึงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=านการยศาสตร5 คือ 



181 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัทพรีเมียร5โพรดักส5จํากัด
(มหาชน)ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “การสร=างระบบการบริหารจัดการเป�นความสําคัญอันดับแรกกGอนการพัฒนา
บุคคลเม่ือระบบดีระบบจะไปสร=างคนเม่ือเราพัฒนาคนข้ึนมาภายใต=ระบบที่ดีคนจะมาพัฒนา
ระบบตGอไป การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5เป�นสิ่งที่ต=องกระทําไปพร=อมกัน 
โดยเฉพาะหากเราให=ความสนใจตGอการพัฒนาคนด=านสขุภาพก็เทGากับวGาเรากําลงัพัฒนาพื้นฐาน
หรือคุณภาพชีวิตของมนุษย5ให=มีภูมิคุ=มกันเพื่อใช=ในการพัฒนาเร่ืองอ่ืนตGอไปมนุษย5สําคัญที่
สุขภาพกายและใจสามารถเสริมสร=างประสิทธิภาพในเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะได= ถ=าสุขภาพดี
จะทําสิ่งใดก็สามารถทําได=องค5การควรให=ความสนใจกับสุขภาพของบุคลากรเป�นอันดับแรกเพื่อ
การตGอยอดการบริหารจัดการที่มั่นคงและยั่งยืน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากร
บุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 
 

   ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ถือเป�นหัวใจสําคัญของธุรกิจและทุกองค5การเม่ือคน
มีคุณภาพงานยGอมมีคุณภาพ การพัฒนาสุขภาพอยGางเป�นระบบเป�นสิ่งที่หลายองค5การมองข=าม
เพราะอาจถือวGาเป�นเร่ืองนอกเหนือภารกิจขององค5การแตGในความเป�นจริงแล=วประสิทธิภาพ
ของพนักงานของเราข้ึนอยูGกับประสิทธิภาพของสุขภาพสGวนบุคคลเป�นหลัก หากพนักงานเกิด
การเจ็บปoวยก็ไมGมีจิตใจที่จะคิดสร=างสรรค5ผลงาน โครงการสร=างสมดุลสุขภาพด=านการยศาสตร5
ถือเป�นทางรอดขององค5การอยGางแท=จริง”(ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การสร=างกิจกรรมในลักษณะองค5รวม (Holistic) เพื่อการปgองกันและรักษาโรค
MSDs อยGางเป�นระบบให=ยึดหลัก PDCA ไว= คือ 1) P:Plan การวางแผนในการดูแลตนเอง ต=อง
มีกิจกรรมที่สGงเสริมเก่ียวกับการออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายเพื่อทําให=กล=ามเนื้อยืดหยุGน
และแข็งแรงมากข้ึน 2) D:DO ต=องมีกิจกรรมที่เก่ียวข=องกับการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางาน
และควรทําให=เป�นระบบในการชGวยปรับเปลีย่นในระหวGางทํางานจะทําให=การปgองกันโรค MSDs 
ที่เป�นสาเหตุมากจากการยศาสตร5มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3) C:Check ควรเป�นกิจกรรมที่ชGวย
ในการตรวจสอบเฝgาติดตามวGาการปรับเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพแคGไหน เกิดผลตGอรGางกาย        
ผู=ทํางานให=ดีข้ึนหรือน=อยลงอยGางไร รวมถึงการเก็บข=อมูลความรู=เพื่อนํามาใช=ประโยชน5ในการ
ดําเนินงานสร=างเสริมสุขภาพ 4) A:Action กิจกรรมสGงเสริมในการรักษาและฟijนฟูพบผู=บาดเจ็บ
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หรือเจ็บปoวย ต=องการให=กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ5หรือเข=าสูGสมดุลสุขภาพมากข้ึน ทั้ง4ข้ันตอน
นี้ก็จะเป�น Intervention ที่สมบูรณ5ได= ในทางการแพทย5เราเป�นสGวนปลายทางเน=นที่ Action 
สGวน  Plan DO และ Check ก็ควรเป�นกิจกรรมสGงเสริมที่ต=นทางหรือในองค5การ” (หัวหน=าสGวน
งานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การพัฒนาความรู=เก่ียวกับสุขภาพเป�นสิ่งที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5แตG
ควรเป�นความรู=ที่ถูกต=องเหมาะสมกับแตGละบุคคล คนทุกคนทีธาตุเจ=าเรือนที่แตกตGางกันการ
ปรับสมดุลสุขภาพต=องอาศัยความเข=าใจในบริบทของธรรมชาติที่มีองค5ประกอบจากธาตุเป�นสําคัญ 
การสร=างองค5ความรู=ที่ถูกต=องและเผยแพรGในองค5การที่มีบุคคลมาอาศัยอยูGรวมกันจะสามารถ
ชGวยสร=างความเข=าใจและนําไปสูGการสGงเสริมสุขภาพแบบองค5รวมในองค5การได=” (หัวหน=าสGวน 
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

   “องค5การความจัดให=มีการให=ความรู= สร=างกิจกรรมที่สอดคล=องกับมูลเหตุของการ
เกิดโรคด=วยการรักษาดุลภาพหรือความสมดุลของรGางกายผู=ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับทGาทาง
การทํางานและการออกกําลังหรือกายบริหารกล=ามเนื้อ การควบคุมน้ําหนักหรือมวลกายให=สม
สGวนและการรักษาฟijนฟูรGางกายและจิตใจ  แบบองค5รวม (Holistic)  ซ่ึงจะสามารถชGวยในการปgองกัน
และรักษาโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อให=กับพนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานได=เป�นอยGางดี”(หัวหน=าสGวน         
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การสร=างกิจกรรมในองค5การที่สนับสนนุตGอการรักษาอารมณ5ให=เกิดการผGอน
คลายความเครียดเป�นสิ่งที่ควรกระทําเป�นอยGางยิ่ง อาจเรียกวGาการรักษาบรรยากาศการทาํงาน
เพื่อให=บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได=ดีข้ึน การพัฒนาสุขภาพที่ดีก็ต=องให=ความสนใจตGอการพัฒนา
อารมณ5ของบุคลากรด=วย เพราะเร่ืองของจิตใจและกายเป�นของคูGกัน” (พยาบาลวชิาชีพชํานาญ
การพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ถ=าจะกลGาวถึงกฎหมายแรงงานหรือที่เก่ียวข=องก็คงจะกําหนดไมGครอบคลุม
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในเร่ืองของสุขภาพ ยิ่งเร่ืองการยศาสตร5แล=วบางแหGงอาจดู
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เป�นเร่ืองไกลตัวแท=ที่จริงกลับเป�นเร่ืองใกล=ตัวอยGางยิ่งเพราะพนักงานต=องสัมผัสกับงานและ
ปBจจัยเสี่ยงอยูGตลอดเวลาที่ทํางาน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5ก็มีจุดมุGงหมายให=บุคลากร
ที่อยูGรGวมกันในองค5การมีความผาสุกทั้งกายและทั้งใจด=วยกันทั้งนั้น แตGจะทําได=มากน=อยเพียงใด
ก็ข้ึนอยูGกับผู=นําในแตGละองค5การด=วย เคร่ืองมือที่สําคัญที่จะชGวยให=การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย5ประสบความสําเร็จเป�นที่นGาพอใจในระดับใดก็ต=องอาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 เป�น
เคร่ืองมือในการชGวยผลักดันเพราะมนุษย5เป�นทรัพยากรที่มีคGาที่สุดในองค5การเม่ือทรัพยากร
มนุษย5มีคุณคGา ก็ยGอมจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาเร่ืองสุขภาพให=กับ
บุคลากรในองค5การเป�นสิ่งที่ควรกระทําเพราะจะสามารถสร=างประโยชน5ที่ประมาณคGาไมGได=สูG
กระบวนการบริหารจัดการ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   การพัฒนามาตรฐานด�านการยศาสตร�ในองค�การ 
   ความจําเป�นของการสร=างมาตรฐานด=านการยศาสตร5เพ่ือพัฒนาการยศาสตร5ใน

องค5การ จะสามารถทําให=เกิดแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติข้ึนด=วยการแบGงประเภทงานท่ีมีโอกาส
สัมผัสกับความเสี่ยงท่ีสGงผลตGอขีดจํากัดของสรีระบุคคล ภาระงานท่ีได=รับและการออกแบบข้ันตอน
การทํางาน สภาพการในการทํางานอันเป�นปBจจัยหรือสาเหตุของการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับ
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในองค5การ ผู=เชี่ยวชาญได=ให=แนวคิดและความคิดหวังในการ
พัฒนามาตรฐานด=านการยศาสตร5ในองค5การ คือ 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “องค5การควรมีเกณฑ5ในการแบGงประเภทงานที่มีความเสี่ยงตGอการบาดเจ็บของ
ระบบกล=ามเนื้อและโครงรGางออกอยGางชัดเจน ซ่ึงทางการแพทย5ก็จะแบGงออกเป�น 3 ประเภท 
ได=แกGงานหนัก งานปานกลาง และ งานเบา แยกด=วยการใช=แคลลอลี่ โดยงานที่ใช=แคลลอลี่มาก
ก็คืองานหนัก ที่มีความเสี่ยงตGอการบาดเจ็บมากกวGางานที่ใช=แคลลอลี่น=อย การแบGงประเภท
งานจะสามารถชGวยให=องค5การดําเนินการบริหารจัดการปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ได=อยGางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน องค5การต=องมีมาตรฐานในการปรับปรุงสภาพแวดล=อม เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
สถานที่ อุปกรณ5 สถานีงาน ให=เหมาะสมกับสรรีระรGางกายของพนักงาน ก็จะสามารถลดความ
เสี่ยงจากการเจ็บปoวยลงได= รวมถึงการปรับปรุงด=านกายภาพ คือ แสง เสียง อุณหภูมิ ก็ชGวยให=
รGางกายและจิตใจได=รับการผGอนคลายจากการทํางานได=เป�นเชGนกัน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5
อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
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  “การดําเนินการ C:Check ควรเป�นกิจกรรมที่ชGวยในการตรวจสอบเฝgาติดตามวGา
การปรับเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพแคGไหนเกิดผลตGอรGางกายผู=ทํางานให=ดีข้ึนได=อยGางไรรวมถึง
การเก็บข=อมูลความรู=เพื่อนาํมาใช=ประโยชน5ในการดําเนินงานสร=างเสริมสุขภาพ” (หัวหน=าสGวน
งานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ วันที่ 6 มิถุนายน 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การในทางการแพทย5แผนไทยก็คือการสร=างเกณฑ5
ในการดูแลอิริยาบถ ไมGทํางานเกินกําลัง มีการพักผGอนที่พอเหมาะและอยูGในสภาพแวดล=อมที่
เหมาะสม องค5การต=องให=ความสนใจกับปBจจัยที่เป�นสาเหตุมาสูGการเจ็บปoวย การสร=างกฎเกณฑ5
ข้ึนเพื่อใช=ในองค5การตามความเหมาะสมก็สามารถชGวยควบคุมปBจจัยเสี่ยงให=อยูGในขอบเขตที่
จํากัดได=เกณฑ5บางอยGางกฎหมายก็กําหนดไว= เชGนเวลาพักหรือเวลาการทํางาน แตGการจะให=
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีองค5การต=องสร=างกฎเกณฑ5ข้ึนมาชGวยสนับสนุนให=พอเพียงตGอมูลเหตุ
และปBจจัย” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต=องให=ความสนใจตGอการเสริมสร=างกล=ามเนื้อให=
แข็งแกรGงเหมาะตGอการปฏิบัติหน=าที่ตามภารกิจที่ได=รับมอบหมาย กล=ามเนื้อจะแข็งแรงได=ก็ต=อง
อาศัยการเสริมสร=างการออกกําลังกายและรับประทานสารอาหารที่เพียงพอ องค5การควรมี
กิจกรรมที่ชGวยสGงเสริมมาตรฐานความแข็งแรงของโครงรGางและกล=ามเนื้อ ให=เหมาะตGอลักษณะ
งาน เชGน กิจกรรมกีฬา โยคะ การบริหารรGางกายกGอนทํางาน เป�นต=น เพื่อชGวยสนับสนุนให=
พนักงานมีสุขภาพรGางกายที่แข็งแรงคล=ายกับนักกีฬาที่ต=องเสริมสร=างกล=ามเนื้อสําหรับการพร=อม
ตGอการแขGงขัน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “หากจะกลGาวถึงมาตรฐานทางการยศาสตร5ก็มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและตGางประเทศด=านความปลอดภัยกลGาวไว=เป�นจํานวนมากเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการออกแบบอุปกรณ5 เครื่องมือหรือสถานีงานให=เหมาะสมกับผู=ปฏิบัติงาน แตGในความเป�น
จริงโดยสGวนใหญGนั้นผู=ปฏิบัติงานมักไมGมีสิทธิเลือก หากต=องเข=าไปทํางานกับสถานประกอบการ
หรือโรงงานที่มีสภาพอยGางไรก็จําเป�นต=องยอมรับกฎหมายที่ควบคุมเก่ียวกับมาตรฐานการยศาสตร5 
ที่เก่ียวข=องกับกฎหมายแรงงานเพื่อให=เกิดเป�นมาตรฐานการปฏิบัติยังไมGเพียงพอ องค5การโดย
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สGวนใหญGโดยเฉพาะที่ มีต=นทุนในการลงทุนไมGมากนักก็มักจะมองข=ามความจําเป�นนี้ไป         
การพัฒนาสภาพแวดล=อมจึงเป�นสิ่งที่ทําได=ยาก หากเราสามารถเพิ่มเติมเทคนิคเก่ียวกับมาตรฐาน
ในทางปฏิบัติแล=วแนะนําให=กับผู=ปฏิบัติได=นําไปใช=เพื่อรักษาตัวให=รอดจากการบาดเจ็บก็จะเป�น
ผลดีทําได=เร็วและงGายกวGา เชGน มาตรฐานเร่ืองทGาทางการทํางานที่ถูกต=อง เป�นต=น” (ผู=ตรวจ
แรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ในสGวนราชการก็มีการขับเคลื่อนด=านการสGงเสริมสุขภาพมาโดยตลอดแตGไมGได=
เน=นหนักไปทางการยศาสตร5หากโครงการนี้เกิดข้ึนก็จะกGอให=เกิดประโยชน5ตGอการสนับสนุนการ
สGงเสริมสุขภาพให=ตรงกับภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนและยังชGวยพัฒนามาตรฐานการแก=ไขและ
ปgองกันโรคจากการทํางานให=ก=าวหน=าไปอีกระดับหนึ่ง”(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศร, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “โดยปกติทางสาธารณะสุขก็มีการสGงเสริมปgองกันและฟijนฟูด=วยหลัก3อ.และ2ส.
เป�นสิ่งที่งGายใช=งบประมาณน=อยเข=าใจได=งGายสาธารณาสุขยึดหลักนี้แนะนําและสGงเสริมสุขภาพ
ให=กับประชาชนและผู=ปoวยมาโดยตลอดสําหรับเร่ืองการรักษาก็เป�นหน=าที่หลักของแพทย5เฉพาะ
ทางหากเราสามารถพัฒนามาตรฐานที่เป�นแนวทางเฉพาะด=านมาสGงเสริมให=เกิดการตื่นตัวด=าน
การยศาสตร5ในภาคอุตสาหกรรมหรือผู=ใช=แรงงานก็จะชGวยสGงเสริมให=งานสาธารณะสุขศึกษา
ประสบความสําเร็จมากข้ึน” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงาน แพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ยังไมGเป�นที่รู=จักมากนัก สําหรับการ
เผยแพรGทGาทางการทํางานที่ถูกต=องการออกแบบสถานีงานให=เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
ด=านต=นทุนการผลิตเป�นที่นิยมมากกวGา หากเราสามารถศึกษารวมกันทั้งในด=านการออกกําลัง
การเพื่อเสริมสร=างกล=ามเนื้อการบริหารรGางกายเพื่อเตรียมกล=ามเนื้อกGอนทํางานการรับประทาน
อาหารอยGางมีคุณภาพที่คํานึงถึงสารอาหารเป�นหลักเพื่อสGงเสริมความแข็งแรงของรGางกายการ
ใช=ทGาทางการทํางานที่ถูกต=องเพื่อปgองกันการบาดเจ็บและการออกแบบสถานีงานให=สอดคล=อง
กับสรีระรGางกายของผู=ปฏิบัติงาน สิ่งเหลGานี้จะเป�นผลดีตGอการพัฒนามาตรฐานด=านการยศาสตร5
เป�นอยGางมาก” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 
2559) 
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   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “อิริยาบถของผู=ปฏิบัติงานมีผลตGอการบาดเจ็บเม่ือเราออกแรงไปบนความไมG
สมดุลของทGาทางและสรีระรGางกายเทGากับเป�นการฝiนตGอกฎธรรมชาติพลังงานยGอมสูญเสียไป
แบบไมGสมดุล การสร=างสมดุลให=กับอิริยาบถก็คือการออกแรงหรือใช=พลังงานไปบนสภาวะ
ที่เหมาะสมทําให=รGางกายไมGถูกใช=งานเกินกําลัง การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การก็คือ
การพัฒนาให=เกิดการใช=อิริยาบถให=เหมาะสมกับภาระงานนั้นเอง” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5
แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “องค5การต=องหันมาสนใจและชGวยกันสนับสนุนให=มีกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพหรือ
สร=างเสริมสมดุลของรGางกายเพื่อปgองกันหรือแก=ไขอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับโครงรGาง
และกล=ามเนื้อถือวGาถูกต=องตรงกับปBญหาของยุคสมัยและพฤติกรรมด=านสุขภาพของคนในยุคนี้
ที่ต=องทํามากข้ึนหรือแยกไมGออกระหวGางงานกับการพักผGอน การก=มหน=าก=มตากับอุปกรณ5สื่อสาร
หรือคอมพิวเตอร5ด=วยเวลานาน ๆ ผู=ปฏิบัติต=องมีรGางกายที่แข็งแรงเหมาะตGอการใช=กล=ามเนื้อที่
เก่ียวข=อง เชGน บริเวณชGวง คอ บGา ไหลG ข=อมือ นิ้วมือ หลัง สะโพก ข=อพับ เขGา เท=า นิ้วเท=า เป�นต=น 
ต=องสามารถทนตGอการทํางานซํ้า ๆ นาน ๆ หรือกดทับ นานๆ ได= การรู=จักเลือกประเภทกีฬา
และรูปแบบของการออกกําลังกายบริหารรGางกายยืดเหยียดกล=ามเนื้อจะสามารถทําให=
ผู=ปฏิบัติงานสามารถคืนความสมดุลให=กับโครงรGางและกล=ามเนื้อได=เร็วข้ึน” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพที่เป�นนิยมในองค5การ คือการจัดกีฬาแตGกีฬามีหลาย
ประเภทบางอยGางอาจไมGเหมาะตGอการสGงเสริมสุขภาพของผู=ปฏิบัติงานมากนักและก็มีหลายคน
ที่บาดเจ็บเพราะการเลGนกีฬา จนทําให=มีผลกระทบตGอประสิทธิภาพในการทํางานได= การที่
องค5การต=องมาทําความเข=าใจในประเภทกีฬาและสนับสนุนให=มีการเลGนกีฬาที่เหมาะสมตGอการ
เสริมสร=างพลานามัยของผู=ปฏิบัติงานอยGางแท=จริง จึงจะทําให=การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพใน
องค5การได=รับการพัฒนามาตรฐานไปได=และกิจกรรมกีฬาที่องค5การสนับสนุนควรคํานึงถึงอายุ
และเพศของผู=ปฏิบัติงานเพื่อเปlดโอกาสให=ผู=ปฏิบัติงานได=มีโอกาสเลือกเข=ารGวมกิจกรรม” 
(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

  “มาตรฐานเร่ืองกิจกรรมควบคุมด=านการวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงของการทํางานนั้น 
ก็มีมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัยกําหนดอยูG แตGในทางปฏิบัติมักเป�นเร่ืองของ
แตGละองค5การซ่ึงจะปฏิบัติให=อยูGในมาตรฐานที่กําหนดหรือไมGจะสามารถแก=ไขปBญหาโรคจาก
การทํางานด=านการยศาสตร5ได=มากน=อยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูGกับการมองปBญหาของแตGละองค5การ
ถ=าสถานประกอบการใดมีการตระหนักและรับรู=ถึงปBญหาการยศาสตร5ก็จะเกิดผลสําเร็จในเร่ือง
การแก=ไขและปgองกันปBจจัยเสี่ยงได=อยGางครอบคลุมมากข้ึน”(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   การพัฒนาต�นแบบ/รูปแบบและคูBมือการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปHจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร� 

   การสGงเสริมความรู=เพ่ือให=เกิดการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ควรกําหนดรูปแบบในการพัฒนาท่ีชัดเจนอยGางเป�นระบบ และควรมีการ
จัดทําคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพสําหรับใช=เป�นแนวทางในการฝ�กอบรมจะสามารถกําหนด
รายละเอียดในทางปฏิบัติให=มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนได= สGงผลตGอการพัฒนาต=นแบบ/รูปแบบให=เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นเก่ียวกับการคาดหวังท่ีจะได=รับจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “หากผู=วิจัยสามารถสร=างคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพข้ึนมาได=สําเร็จก็จะสGงผลดี
ตGองานด=านสาธารณะสุขและความปลอดภัยในการทํางานเป�นอยGางมากเม่ือผลงานวิจัยได=ถูก
เผยแพรGไปก็จะเป�นเคร่ืองมือชิ้นหนึ่งที่มาชGวยสนับสนนุในข้ันตอนการปgองกันเพื่อชGวยลดจํานวน
ผู=เจ็บปoวยหรือบาดเจ็บด=วยโรคจากการทํางานด=านการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ได=” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “เปgาหมายของสGวนราชการคือการพัฒนาเร่ืองของการให=สุขศึกษาในลักษณะให=
คําแนะนําการดูแลสุขภาพตนเองให=มากข้ึน เพราะถ=าเรารู=จักที่จะดูแลตนเองได=จะเป�นสิ่งที่
ยั่งยืนในด=านการปฏิบัติ ผลที่สังคมจะได=รับคือจํานวนผู=ปoวยจะลดลงได= หากผู=วิจัยสามารถ
กําหนดรูปแบบ/โมเดล (Model) เก่ียวกับการสร=างเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ที่ใช=เป�นแนวทาง
ในการสGงเสริมสุขภาพจะถือวGาเกิดประโยชน5ตGองานสาธารณะสุข ซ่ึงควรจัดทําเป�นคูGมือที่ชัดเจน
รวบรวมวิธีการปฏิบัติอยGางเป�นรูปธรรมจะทําให=งGายตGอการทําความเข=าใจ”(ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 
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   นอกจากนี้  
 

    “การสร=างรูปแบบของการดูแล สุขภาพ สาธารณาสุขต=องดูแลทุกกลุGมวัย 
โดยเฉพาะวัยแรงงานเป�นวัยที่สําคัญเพราะต=องดูแลครอบครัวเม่ือคนไข=เดินเข=ามาหาเราก็จะ
ได=รับการแนะนําด=านสุขศึกษากลับไป โดยมุGงเน=นแก=ไขที่สาเหตุมากกวGาลักษณะนี้เป�นเชิง
รับ สําหรับเชิงรุกนั้นเราจะต=องทําเป�นแบบเครือขGายรGวมกับ อบต. อสม. โรงเรียน โรงพยาบาล 
ผู=ใหญGบ=านแถบจะทุกภาคสGวนเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองโรคหากเรามีภาคเอกชนชGวย
สนับสนุนเก่ียวกับการเสริมสร=างแนวทางหรือจัดทําคูGมือขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกิดประโยชน5ตGอ
สุขภาพก็เทGากับเป�นการสนับสนุนการทํางานเชิงรุกของสาธารณะสุขได=”(ผู= อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 
 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การรวบรวมแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถือเป�นสิ่งดีอยูGแล=ว
ยิ่งผGานกระบวนการศึกษาวิจัยยGอมทําให=เกิดความเชื่อถือในการปฏิบัติมากข้ึน รูปแบบและคูGมือ
ของการสร=างเสริมสุขภาพต=องสGงเสริมให=เกิดการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล=อมอุปกรณ5เคร่ืองมือเคร่ืองใช=อยGางเป�นระบบ มีข้ันตอนกระบวนการในการแก=ไข
ปgองกันที่ชัดเจนถึงจะชGวยลดปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5ที่มีความเก่ียวพันกับชีวกลศาสตร5ได=” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “รูปแบบและคูGมือของการสร=างสมดุลสุขภาพที่ดีต=องมีลักษณะเป�นองค5รวมที่
ครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ความเข=าใจในการสร=างสมดุลทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยง
กับธาตุตามธรรมชาติ ดุลยภาพเป�นความลงตัวตามธรรมชาติที่ทําให=ดําเนินตGอไปได=เม่ือเจ็บปoวย
ก็ทุเลาลงหรือเจ็บน=อยลงจนเข=าสูGสภาวะปกติคือไมGปoวยไมGเจ็บ ซ่ึงผู=ปoวยเทGานั้นคือผู=ที่จะสรุปได=
วGาตนเองเข=าใกล=ความเป�นสมดุลมากน=อยเพียงใดจากความรู=สึกที่ได=รับในรGางกายและจิตใจ ดีข้ึน 
สุขข้ึน ทุกข5น=อยลง” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ทางสาธารณาสุขและนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพทุกแหGงก็มักจะรณรงค5วGา
สุขภาพดีไมGมีขายหากต=องการมีสุขภาพที่ดีข้ึนเราต=องปฏิบัติหรือไขว=คว=าหาด=วยตัวของเราเอง
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ตGอให=มีเงินหรือความรู=ความสามารถมากแคGไหนก็ไมGสามารถซ้ือสุขภาพได=รูปแบบหรือคูGมือใน
การสร=างเสริมสุขภาพนั้นก็คงต=องเป�นแนวทางเดียวกันคือควรมีลักษณะของการสะท=อนหรือ
สื่อสารให=กับคนในทุกเพศทุกรุGนทุกวัยหันมาสนใจ 3อ. ซ่ึงปBจจุบันจะมีก่ี อ. ก็แล=วแตG ขอแคG 3
อ.ก็พอ คือการควบคุม อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ5 ถ=าเราได=ปฏิบัติอยGางสมํ่าเสมอแล=ว
เรายGอมได=รับผลทําให=สุขภาพของเราสมบูรณ5และสมดุลข้ึนแนGนอน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ตอนนี้อุปสรรคที่สําคัญมากของภาครัฐก็คือกําลังบุคลากรที่มีน=อยไมGเพียงพอตGอ
ความต=องการบางจังหวัดเจ=าหน=าที่ที่คGอยกํากับดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 2 ทGาน
แตGต=องรับผิดชอบอยูGประมาณ 930 โรงงานก็ไมGสามารถทํางานได=ทันไมGครอบคลุมสิ่งที่เราต=องการ
คือจะทําอยGางไรที่จะให=กฎหมายหรือมาตรฐานการทํางานที่เก่ียวกับความปลอดภัยนี้ซึมลึกเข=า
ไปในจิตใจหรือเพิ่มความตระหนักรู=ให=เกิดข้ึนทั้งตัวนายจ=างและลูกจ=างเองให=ได= การสร=างรูปแบบ
หรือคูGมือข้ึนมาเพื่อเป�นแนวทางในการให=ความรู=จึงถือวGาจะสามารถชGวยขับเคลื่อนกฎหมายได=
อีกทางหนึ่ง โดยไมGต=องไปเน=นที่จะนํากฎหมายไปบังคับใช= แนวทางที่กําหนดข้ึนในเชิงวิชาการ
จะสามารถกําหนดกฎเกณฑ5หรือกติกาได=เองละเอียดกวGาการใช=กฎหมายโดยตรง หากกฎกติกา
เกิดข้ึนจากการรับรู=ของทั้งสองฝoายระหวGางนายจ=างและลูกจ=างก็จะเกิดการยอมรับสร=าง
ปทัสถาน (Nome) ข้ึนมาได=เป�นสิ่งที่ดีมาก” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
พิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   สรุปวิเคราะห5ผลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ5ผู= เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็น
ข=อคิดเห็นและความคาดหวังท่ีมีตGอเนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 
28  
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ตารางท่ี 28 แสดงการสรุปประเด็นข=อคิดเห็นของผู=เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับความคาดหวัง
เนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=8) 
ประเด็นข=อคิดเห็น จํานวน(คน) 

ผู=กลGาวถึง 
ความคาดหวังเนื้อหาของการวิจัย 

การพัฒนาความรู=ของทรัพยากร
มนุษย5 ให=เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด=านการยศาสตร5 

8 1.แนวทางเพ่ือชGวยในการปรับเปลี่ยนทGาทาง
การทํางานให=ถูกต=อง 
2.ความเข=าใจเรื่องการทํางานเกินขีด
ความสามารถของรGางกาย 
3.ความรู=เก่ียวกับการรักษาสมดุลสุขภาพ 
4.วิธีติดตามการปฏิบัติเพ่ือให=เกิดความยั่งยืน 
5.การพัฒนาความรู=แบบองค5รวม 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5
ด=านการยศาสตร5 

5 1.การสร=างระบบบริหารจัดการและการ
พัฒนาด=านสุขภาพในองค5การ 
2.การสร=างกิจกรรมในลักษณะองค5รวมเพ่ือ
แก=ไขและปgองกันโรค MSDs 
3.การเฝgาติดตามข=อมูลด=านการยศาสตร5ใน
องค5การ 
4.เทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=าน
สุขภาพ 

การพัฒนามาตรฐานด=านการย
ศาสตร5ในองค5การ 

4 1.เกณฑ5การแบGงประเภทงานท่ีมีความเสี่ยง
ตGอการบาดเจ็บกล=ามเนื้อและโครงรGาง 
2.การปรับปรุงสภาพแวดล=อมในองค5การท่ีมี
ผลกระทบตGอการยศาสตร5 
3.ระบบบริหารจัดการด=านการยศาสตร5ใน
องค5การ 
4.เกณฑ5ในการควบคุมปBจจัยเสี่ยงด=านการย
ศาสตร5ในองค5การ 
5.การประเมินและวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงด=าน
การยศาสตร5 
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ตารางท่ี 28 แสดงการสรุปประเด็นข=อคิดเห็นของผู=เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับความคาดหวัง
เนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

(n=8) 
ประเด็นข=อคิดเห็น จํานวน(คน) 

ผู=กลGาวถึง 
ความคาดหวังเนื้อหาของการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมสร=างเสริม
สุขภาพด=านการยศาสตร5ใน
องค5การ 

6 1.กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5 
2.กิจกรรมสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือปgองกันและ
แก=ไขอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานใน
องค5การ 
3.การสร=างกิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายใน
การดูแลสุขภาพให=กับผู=ปฏิบัติงาน 

การพัฒนารูปแบบและคูGมือการ
สร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5 

6 1.คูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพ ท่ีสามารถ
นํามาใช=ในการฝ�กอบรมให=ความรู=ด=าน       
การยศาสตร5 
2.รูปแบบของการดูแลสุขภาพแนะนําด=านสุข
ศึกษา แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด=านสุขภาพ 
3.รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพในลักษณะ
องค5รวมท่ีครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรค MSDs 
4.แนวทางการกําหนดกฎเกณฑ5สร=าง
ปทัสถาน (Nome) ท่ีเก่ียวกับการยศาสตร5ท่ี
เกิดประโยชน5ท้ังในระดับบุคคลและองค5การ 

 
   จากตารางท่ี 28 สรุปประเด็นข=อคิดเห็นของผู=เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับ

ความคาดหวังท่ีมีตGอเนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGาความเห็นมากท่ีสุดเห็นวGาควรมี
ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาความรู=ของทรัพยากรมนุษย5ให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=านการย
ศาสตร5ท่ีประกอบด=วยเนื้อหา คือแนวทางชGวยในการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางานให=ถูกต=อง ความเข=าใจ
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เรื่องการทํางานเกินขีดความสามารถของรGางกาย ความรู=เก่ียวกับการรักษาสมดุลสุขภาพ วิธีติดตาม
การปฏิบัติเพ่ือให=เกิดความยั่งยืน การพัฒนาความรู=แบบองค5รวม ความเห็นรองลงมาตามลําดับ เห็นวGา
ในงานวิจัยต=องมีประเด็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ในองค5การท่ี
ประกอบด=วยเนื้อหาคือกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5 กิจกรรมสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ปgองกันและแก=ไขอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในองค5การ 
การสร=างกิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายในการดูแลสุขภาพให=กับผู=ปฏิบัติงานและประเด็นเก่ียวกับ
การพัฒนาต=นแบบ/รูปแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ี
ประกอบด=วยเนื้อหา คือคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพท่ีสามารถนํามาใช=ในการฝ�กอบรมให=ความรู=ด=าน
การยศาสตร5 รูปแบบของการดูแลสุขภาพที่แนะนําด=านสุขศึกษา แนวทางในการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมด=านสุขภาพ รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพในลักษณะองค5รวมท่ีครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรค MSDs แนวทางการกําหนดกฎเกณฑ5สร=างปทัสถาน (Nome) ท่ีเก่ียวกับการยศาสตร5อัน
เกิดประโยชน5ท้ังในระดับบุคคลและองค5การ ลําดับตGอมา ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=านการยศาสตร5 ประกอบด=วยเนื้อหา คือการสร=าง
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=านสุขภาพในองค5การ การสร=างกิจกรรมใน
ลักษณะองค5รวมเพ่ือแก=ไขและปgองกันโรค MSDs การเฝgาติดตามข=อมูลด=านการยศาสตร5ในองค5การ 
เทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ด=านสุขภาพ ลําดับน=อยท่ีสุด คือประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
มาตรฐานด=านการยศาสตร5ในองค5การท่ีประกอบด=วยเนื้อหา คือเกณฑ5การแบGงประเภทงานท่ีมีความ
เสี่ยงตGอการบาดเจ็บกล=ามเนื้อและโครงรGาง การปรับปรุงสภาพแวดล=อมในองค5การท่ีมีผลกระทบตGอ
การยศาสตร5 ระบบบริหารจัดการด=านการยศาสตร5ในองค5การ เกณฑ5ในการควบคุมปBจจัยเสี่ยงด=าน
การยศาสตร5ในองค5การ การประเมินและวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5 

   จากผลการวิเคราะห5เชิงคุณภาพดังกลGาวมาข=างต=นสามารถสรุปเป�นแผนภูมิเชิง
คุณภาพจากผลการสัมภาษณ5ผู=เชี่ยวชาญเก่ียวกับประเด็นความสัมพันธ5ของข=อคิดเห็นและความ
คาดหวังท่ีมีตGอเนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในแผนภูมิท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 



193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 ความคาดหวังของผู=เชี่ยวชาญท่ีมีตGอเนื้อหาของการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 
   จากแผนภูมิท่ี 6 ความคาดหวังของผู=เชี่ยวชาญท่ีมีตGอเนื้อหาของการวิจัยและพัฒนา
ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี พบวGาการพัฒนาความรู=ของทรัพยากรมนุษย5มีเปgาหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด=านการยศาสตร5สามารถสGงเสริมให=มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5
ด=านการยศาสตร5ได= ด=วยการพัฒนาต=นแบบ/รูปแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5สามารถกระทําได=ด=วยการพัฒนากิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ใน
องค5การ ซ่ึงจะกGอให=เกิดผลในด=านการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การได=ในท่ีสุด 
 
 
 
 
 

พัฒนาความรู=ของทรัพยากรมนุษย5 
ให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด=านการยศาสตร5 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5

ด=านการยศาสตร5 

การพัฒนามาตรฐาน 
ด=านการยศาสตร5 

ในองค5การ 

การพัฒนากิจกรรมสร=างเสริม
สุขภาพด=านการยศาสตร5 

ในองค5การ 

พัฒนารูปแบบและคูGมือการสร=าง
สมดลุสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตร5 
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ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เป#นการพัฒนา (Development: D1) ด�วยการ
ออกแบบและพัฒนาต�นแบบ (Design and Development: D and D)  
 การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาต=นแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ตามวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษารูปแบบใน
การพัฒนาต=นแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังนี้ 

1. การวิเคราะห�และออกแบบสร�างรBางรูปแบบ/โมเดล (Model)  
  ผลการสังเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานท่ีได=จากข=อมูลเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีศึกษา

เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรีได=จากการสังเคราะห5แนวคิด/ทฤษฎีงานวิจัยและข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ
มีองค5ประกอบหลัก 6 องค5ประกอบได=แกG  องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมความรู= องค5ประกอบท่ี 2 
การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน 
(ภายนอก) องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง เป�นดังนี้ 
  องค�ประกอบท่ี 1 การสBงเสริมความรู�  
  แนวคิดและทฤษฏีท่ีได=จากการสังเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการเก่ียวกับ
การสGงเสริมความรู= เรียกวGา “KABINS Model” มี 6 องค5ประกอบยGอย  คือ (1) K : Knowledge of 
ergonomics (ความรู=ด=านการยศาสตร5) (2) A: Assessment risk exposure (ประเมินการสัมผัส
ความเสี่ยง) (3) B: Behavioral Change (การเปลี่ยนพฤติกรรม) (4) I: Improving Conditions (การ
ปรับปรุงสภาพการ) (5) N: Normalization of natural balance (สร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 
(6) S: Self-Care (การดูแลตนเอง) ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล รวมถึงข=อมูลจากการ
สนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ ดังแสดงไว=ใน ตารางท่ี 29  
 
ตารางท่ี 29 องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมความรู=และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model)  
ท่ี องค5ประกอบท่ี 1 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
 การสGงเสริมความรู= Health Belief Model/Theory: HBM แบบแผนความเช่ือด=าน

สุขภาพ โรเซนสตอซ5ค (Rosenstock) เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงตGอการ
เกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน ให=พอเพียงตGอบุคคล ครอบครัว 
องค5การ ชุมชน ทําความเข=าใจกับเหตุผลเรื่องการดูแลสุขภาพ 
(National cancer institute, 2003) 
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ตารางท่ี 29 องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมความรู=และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) (ตGอ) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 1 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
1 K: Knowledge of ergonomics 

(ความรู=ด=านการยศาสตร5) 
ทฤษฎี Health promotion model เป�นการแบGงสGวนการรับรู=
เก่ียวกับการประยุกต5ตามบุคคล สถานการณ5 การมีปฏสิัมพันธ5 ทํา
ให=เกิดเป�นพฤติกรรมสร=างเสรมิสุขภาพ โดยกลGาวถึงตัวแปรสําคัญ
ท่ีมีอิทธิพลตGอสุขภาพ (Perceived barriers to health 
promoting behaviors) (Albert bandura, 1996) 

2 A: Assessment risk 
exposure (ประเมินการสัมผัส
ความเสี่ยง)  

แนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบการควบคุมท่ีจําเป�นและสGงผลตGอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) คือ ควบคุมท่ี
ผลลัพธ5 (Outcome control)  

3 B: Behavioral Change (การ
เปลี่ยนพฤติกรรม) 

ทฤษฎี Stages of change model or Trans theoretical 
model: TTM บุคคลจะมีความสนใจด=านสุขภาพ ข้ึนอยูGกับความ
พร=อมและการถูกจูงใจ จะทําให=บคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด=านสุขภาพ การปฏิบตัอิยGางตGอเน่ืองจนกลายเป�น      
วิถีชีวิต (Naidoo and Wills, 2000) ควบคุมท่ีกิจกรรม (Activity 
control) และ ควบคุมท่ีความสามารถ (Capability control) 
(Eric Fang , Kenneth R. Evans, Shaoming Zou. 2004) 

4 I: Improving Conditions 
(การปรับปรุงสภาพการ) 

องค5การอนามัยโลกเสนอวGาองค5การท่ีดีต=องจัดให=มีระบบการปgอง
และสGงเสรมิสนับสนุนสุขภาพ ท้ังด=านรGางกายจติใจ เพ่ือความ
ผาสุกของพนักงาน ซึ่งต=องอาศัยการพัฒนา เก่ียวกับ 
สภาพแวดล=อมทางกายภาพ สภาพแวดล=อมทางจิตสังคม สิ่ง
เอ้ืออํานวยสุขภาพอนามยั เครื่องมือ อุปกรณ5 ในท่ีทํางาน  
(Company health check) (Burton, J., 2010) 

5 N: Normalization of 
natural balance (สร=าง
บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 

ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior  
TPB) โดย Ajzen พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล 
(Theory of reasoned action) แสดงพฤติกรรมของมนุษย5ท่ี
เกิดข้ึนโดยความเช่ือ เก่ียวกับพฤตกิรรม (Behavioral beliefs) 
กลุGมอ=างอิง (Normative beliefs) ความสามารถในการควบคุม 
(Control beliefs) (Ajzen,1991) 

6 S: Self-Care (การดูแลตนเอง) ทฤษฎีวัตสัน Watson Theory เป�นการดูแลมนุษย5แบบองค5รวม 
สร=างสมัพันธภาพในการชGวยเหลือ ยอมรับความรู=สึกท้ังด=านบวก
และลบ ใช=วิธีแก=ปBญหาอยGางสร=างสรรค5 สร=าง แนวทางในการแก=ไข 
หรือในการปgองกัน เพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวย แบบ          
องค5รวม (holistic) (Myers, Sweeny, and Witmer, 2000) 
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  จากตารางที่ 29 องค5ประกอบที่ 1 การสGงเสริมความรู=และท่ีมาขององค5ประกอบ
รูปแบบหรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบ มีท่ีมาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทาง
วิชาการท่ีได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการ เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข=อง คือ
การสGงเสริมความรู= (Health Belief Model/Theory: HBM) แบบแผนความเชื่อด=านสุขภาพ โรเซน
สตอซ5ค (Rosenstock) เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงตGอการเกิดโรคหรือโรคจากการทํางาน การพัฒนาความรู=มา
จากทฤษฎีสGงเสริมสุขภาพ (Health promotion model) เป�นการแบGงสGวนการรับรู=เก่ียวกับการ
ประยุกต5ตามบุคคล สถานการณ5 การมีปฏิสัมพันธ5 ทําให=เกิดเป�นพฤติกรรมสร=างเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมการประเมินแนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบการควบคุมท่ีจําเป�น (Activity of control) และ
สGงผลตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) การเปลี่ยนพฤติกรรม ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลง 
(Stages of change model or Trans theoretical model: TTM) บุคคลจะมีความสนใจด=าน
สุขภาพข้ึนอยูGกับความพร=อมและการถูกจูงใจ การปรับสภาพแวดล=อม องค5การอนามัยโลกเสนอวGา
องค5การท่ีดีต=องจัดให=มีระบบการปgองและสGงเสริมสนับสนุนสุขภาพท้ังด=านรGางกายจิตใจเพ่ือความ
ผาสุกของพนักงาน ซ่ึงต=องอาศัยการพัฒนาเก่ียวกับสภาพแวดล=อมทางกายภาพ สภาพแวดล=อมทาง
จิตสังคม สิ่งเอ้ืออํานวยสุขภาพอนามัย เครื่องมือ อุปกรณ5ในท่ีทํางาน  (Company health check) 
ปทัสถานสมดุลธรรมชาติ ทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior  TPB) โดย 
Ajzen พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) การดูแลตนเอง
แบบองค5รวม ทฤษฎีวัตสัน (Watson Theory) เป�นการดูแลมนุษย5แบบองค5รวมสร=างสัมพันธภาพใน
การชGวยเหลือยอมรับความรู=สึกท้ังด=านบวกและลบใช=วิธีแก=ปBญหาอยGางสร=างสรรค5   
  ผลการศึกษาจากการสนทนากลุBมกับผู�เช่ียวชาญสภาพการณ�ความคิดเห็นและ
ความต�องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรีเ ก่ียวกับการสBงเสริมความรู�มี 6 
องค�ประกอบยBอยตามอักษรภาษาอังกฤษ เรียกวBา “KABINS Model”  

1. ความรู=ด=านการยศาสตร5 (K : Knowledge of ergonomics) ผลการศึกษาจากการ
สนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญจากสภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีเก่ียวกับการพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5 ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็น
สาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

   “การพัฒนาความรู=ให=มนุษย5มีความสนใจหรือให=เกิดความเข=าใจและรู=สึกวGา
ต=องการมีสุขภาพดีจะทําให=เขาหันกลับมาดูแลรักษาตนเองมากข้ึนเป�นลักษณะของการพึ่งพา
ตนเองการให=ความรู=ด=านการยศาสตร5ทําให=มีผลตGอการรักษาหรือปgองกันโรคMSDsในคนทํางานได= 
แตGในทางการแพทย5มักจะให=คะแนนในระดับคุณภาพที่ต่ําที่สุดในแงGการรักษา (Intervention) 
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เพราะเสี่ยงที่คนไข=จะไมGทําตาม หากเรากระตุ=นในชGวงแรกก็มักจะได=ผล แตGก็จะมีโอกาสที่คนไข=
ไมGปฏิบัติตามในระยะตGอมา ดังนั้นการแก=ไขหรือปgองกันที่ดีที่สุด คือการแก=ที่ระบบ” (หัวหน=า
สGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การให=ความรู=แกGผู=ปoวยในทางแพทย5แผนไทยถือวGามีประโยชน5มากเนื่องจากถ=า
ผู=ปoวยมีความรู=ที่เก่ียวกับโรคMSDsในบางคร้ังอาจไมGต=องมาพบแพทย5ใช=การรักษาแบบดูแล
ตนเองก็ได=และความรู=ที่มีก็จะสามารถชGวยปgองกันไมGให=บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยได=”(หัวหน=าสGวน 
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 
2. การประเมินการสัมผัสความเสี่ยง (A: Assessment risk exposure)  ผลการศึกษา

จากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญสภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีเก่ียวกับการประเมินการสัมผัสความเสี่ยง ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็น
สาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชวีะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

 

   “กิจกรรมที่จําเป�นอยGางยิ่งในการแก=ไขและปgองกันปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5คือ
การวิเคราะห5หาโอกาสและความรุนแรงในปBจจัยตGาง ๆ ที่สามารถทําให=เกิดการบาดเจ็บโครงรGาง
และกล=ามเนื้อได= มาตรฐานในการตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงในระดับสากล อาทิเชGน การประเมิน
อันตราย การประเมินทGาทางการทํางาน Rapid Upper Limb Assessment: RULA  เก่ียวกับ
รยางค5สGวนบน แบบประเมินทGาทางการทํางานของรยางค5สGวนลGาง Ovaka Working Posture 
Analyzing System: OWAS แบบประเมินรGางกายทุกสGวน Rapid entire body assessment : 
REBA  การประเมินทGาทางการทํางานโดยใช= เคร่ืองมือแบบโกนิโอมิเตอร5 (Goniometer) ใช=วัด
มุมของข=อตGอทGาทางการทํางานและความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล=ามเนื้อสGวนตGาง ๆ 
หรือวิธีตรวจวัดการเคลื่อนไหวของลัมบาร5 (Lumbar motion monitor: LMM) การประเมิน
ความตึงตัวหรือความล=าของกล=ามเนื้อ (Postural Strain or Local Muscle Fatigue Assessment) 
การวัดคลื่นไฟฟgาของกล=ามเนื้อ (Electromyography: EMG) การประเมินแรงโดยทั่วไปในทาง
อุตสาหกรรมใช=การคํานวณจากน้ําหนักสิ่งของที่ผู=ปฏิบัติงานยก ลากหรือดึง การประเมินโดย
การใช=แบบสัมภาษณ5แบบสอบถาม หรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับลักษณะ
และภาระงานของผู=ปฏิบัติงาน เป�นต=น ซ่ึงจะด=วยวิธีใดก็ตามกิจกรรมการวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยง
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ทางการยศาสตร5จะสามารถบอกให=เราทราบถึงการสัมผัสปBจจัยในผู=ปฏิบัติงานอาชีพตGาง ๆ ได=”  
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

    นอกจากนี้ 
 

   “ปBจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับทGาทางการทํางานที่ไมGถูกต=อง สภาพความไมGเหมาะสมของ
การออกแบบสถานีงานและเคร่ืองมือที่ใช=ในการทํางานเป�นสาเหตุที่ทําให=เกิดการผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อได=ลักษณะงานที่ทํา งานหนัก ปานกลางหรือเบา รGวมถึงการ
ทํางานเกินกําลังหรือความแตกตGางเกี่ยวกับเพศ ที่มีความแข็งแรงของกล=ามเนื้อที่แตกตGางกัน 
โดยปกติในขนาดรูปรGางที่ใกล=เคียงกันเพศชายยGอมมีลักษณะโครงรGางและกล=ามเนื้อที่แข็งแรง
กวGาเพศหญิง ในทางกฎหมายจึงอนุญาตให=เพศชายสามารถยกของได=ไมGเกิน 55 กิโลกรัม เพศหญิง
ยกได= 25 กิโลกรัม” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 
2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงด=วยการประเมินสมดุล 8 ประการทางการแพทย5แผนไทย
นั้น สามารถตรวจสอบข=อบกพรGองเพื่อนําไปสูGการวางแผนการรักษาได= คือ 1) อาหาร ต=อง
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากหรือน=อยเกินไปรวมถึงไมGรับประทานของบูดหรือไมGสุก 
2) อิริยาบถที่ไมGเหมาะสม เชGน ทGาทางการเดิน ยืน นั่ง นอน การใช=แรงงาน 3) อุณหภูมิ อากาศ 
ร=อน เย็น ชื้น 4) การขาดพลังงาน เชGน นอนไมGพอ อดอาหาร ดื่มน้ําน=อยไป 5) การกลั้นอุจจาระ 
ปBสสาวะ หรือการขับถGายไมGปกติ 6) การทํางานเกินกําหลังหรือหักโหม 7) จิตใจหGอเห่ียว หมด
กําลังใจ โศกเศร=า เสียใจ หรือท=อถอย 8) โทสะ ความเครียด โมโห พยาบาท ขุGนเคือง เป�นต=น 
สิ่งเหลGานี้ต=องวินิจฉัยในภาพรวมรGวมกัน” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และ
แพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “ในระบบมาตรฐานความปลอดภัย ก็ได=กําหนดให=มีการวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงหรือ
การประเมินอันตราย การกําหนดคGาอันตรายเพื่อให=สามารถรู=วGามีโอกาสและความรุนแรง
ในกระบวนการทํางานอยูGในระดับใดเพื่อนําไปวางแผนการแก=ไขปgองกันในด=านการยศาสตร5ซ่ึง
หากเราสามารถกําหนดระดับของความเสี่ยงได=ใกล=เคียงกับความเป�นจริงก็จะสามารถแก=ไขหรือ
ปgองกันปBจจัยเสี่ยงได=อยGางมีประสิทธิภาพมากข้ึน” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญ
การพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การตรวจสุขภาพและการสร=างเสริมสุขภาพ สาธารณสุขก็มักแนะนําให=ปฏิบัติ
ด=วย 3 อ. 1) ทานอาหารที่มีประโยชน5ในแตGละวันและแตGละวัยก็ต=องรู=จักเลือกอาหารให=เหมาะสม 
2) อารมณ5เป�นปBจจัยหลักเพราะสGงผลตGอองค5รวมทุกสGวน ความเครียดสGงผลกระทบตGอสุขภาพ
เป�นอยGางมาก 2ส. ก็ต=องงด คือ ส.สูบบุรี และ ส.สุรายาเมา เป�นสาเหตุที่ทําให=รGางกายเสื่อม
โทรมมาก เป�นแนะนําให=หาวิธีผGอนคลายจิตใจ 3) อ.ออกกําลังกาย สาธารณาสุขถือวGาเป�นยา
วิเศษที่ไมGต=องไมGซ้ือหาที่ไหน ถ=าอยากได=ก็ต=องปฏิบัติเอาเอง การออกกําลังกายเป�นสิ่งที่เหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย โครงสร=างรGางกาย กล=ามเนื้อ อวัยวะ ก็จะแข็งแรงเพราะได=รับผลจากการหายใจ 
เอาออกซิเจนเข=าไปในรGางกายมากข้ึน การสGงเสริมปgองกันและฟijนฟูด=วยหลัก3อ.และ2ส.เป�นสิ่ง
ที่งGายใช=งบประมาณน=อยเข=าใจได=งGาย สาธารณาสุขก็จะยึดหลักนี้แนะนําและสGงเสริมสุขภาพ
ให=กับประชาชนและผู=ปoวยของเรามาโดยตลอด” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพ
ตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

    นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

   “คนสGวนใหญGนGาจะรู=วGาอะไรควรทําหรือไมGควรแตGสิ่งที่ขาดคือทักษะหรือการปฏิบัติ
มากกวGาหรืออาจกลGาววGารู=แตGไมGทํา เปgาหมายของการให=สุขศึกษาเป�นการให=คําแนะนําใน
การดูแลตนเองเพราะถ=าเรารู=จักที่จะดูแลตนเองได=จะเป�นสิ่งที่ดียั่งยืน” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การสGงเสริมสุขภาพสําคัญไมGแพ=การรักษาและฟijนฟูถ=าการสGงเสริมมีประสิทธิภาพ
การรักษาก็ไมGจําเป�นผู=ที่ดูแลสุขภาพดมัีกไมGคGอยพึ่งหมอหรือไมGต=องพึ่งยา แตGการสGงเสริมสุขภาพ
ที่ดีต=องอยูGภายใต=หลักวิชาการ ซ่ึงสมดุลของรGางกายเป�นเปgาหมายหลักของการสGงเสริมสุขภาพ
จําเป�นต=องทําไปหลายด=านพร=อมกันแบบองค5รวม (Holistic) ด=วยปBจจัยเสี่ยงมีหลายด=านการ
แก=ไขปgองกันฟijนฟูก็ต=องกระทําหลายด=านด=วยเชGนกันจึงจะสมดุล เชGน การออกกําลังกายยืด
เหยียดกล=ามเนื้อการรับประทานอาหารที่มีประโยชน5การทําจิตใจให=ปราศจากความเครียดการ
ปรับ อิริยาบถทGาทาง เป�นต=น ในทางการแพทย5แผนไทยนิยมทําให=ครบทั้ง 8 ด=านคือ อาหาร 
อิริยาบถ อุณหภูมิ พลังงาน การขับถGาย หักโหม จิตใจหGอเห่ียว โทสะ” (หัวหน=าสGวน งาน
การแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   นอกจากนี้ 
 

   “การรักษาทางการแพทย5แผนไทยประยุกต5ในปBจจุบันนิยมรักษารGวมกับแพทย5แผน
ปBจจุบันเชGน กระบวนการในการตรวจโรคการสักประวัติ อาทิโรคทับเส=นประสาทแพทย5แผน
ไทยต=องใช=ผล X-rayและผลการวินิจฉัยโรคจากแพทย5แผนปBจจุบันมาเป�นแนวทางในการรักษา
คนไข=ให=สอดคล=องกับการรักษาทางการแพทย5แผนปBจจุบันทําให=ชGวยสGงเสริมให=กระบวนการ
รักษาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนได=ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อเกิดข้ึนจากเหตุ
ปBจจัยหลายอยGางแตGสิ่งที่สําคัญคือพฤติกรรมของผู=ปoวย แพทย5แผนไทยเรียกวGา อิริยาบถ การรู=จัก
ควบคุมอิริยาบถให=ถูกต=องเหมาะสมอยูGเสมอจะชGวยลดปBจจัยเสี่ยงการเกิดโรคในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อได=” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ในยุคสารสนเทศนี้คนสGวนใหญGใช=เวลาไปกับโลกดิจิตอล (Digital) มักไมGคGอยแบGง
เวลาให=กับการออกกําลังกาย เวลาทํางานก็ติดอยูGกับงานจนลืมขยับตัวบ=าง ค=างทGาทางอยูGในทGา
ผิด ๆ บ=าง ประกอบกับกล=ามเนื้อก็ไมGแข็งแรงเทGาที่ควรเพราะขาดการออกกําลังที่ดีไมGได=
เตรียมพร=อมกล=ามเนื้อกGอนการทํางานหนักทําให=เกิดการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อได=งGาย 
สิ่งเหลGานี้ก็ล=วนแล=วแตGจะเป�นผลที่เกิดจากสาเหตุของการ ไมGได=รับการสGงเสริมดูแลสุขภาพที่ดี 
สําคัญมากคือไมGได=ออกกําลังกายอยGางเพียงพอตGอภาระงานที่มี เชGน หากต=องนั่ง หรือ ยืนนาน ๆ 
ก็ต=องมีชGวงเอว ชGวงลGาง ขา เขGา นGอง เท=า หรือ ชGวงหลังที่แข็งแรงทนตGอการนั่งหรือยืนได=  หาก
ต=องใช=มือกด หรือบีบ จับ บGอย ๆ ก็ต=องมีกล=ามเนื้อ นิ้วมือ ข=อมือ แขน บGา ไหลG คอที่แข็งแรง
ทนตGอการใช=งานนั้น เป�นต=น เมื่อไมGสร=างกล=ามเนื้อ หรือยืดเหยียด โครงรGางกล=ามเนื้อให=
เหมาะสม ก็เสี่ยงตGอการเจ็บปoวยได=งGาย” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “โครงรGางและกล=ามเนื้อที่ไมGแข็งแรงพอทําให=เกิดการบาดเจ็บเม่ือเราใช=กล=ามเนื้อ
มากเกินขีดจํากัดการขยายประสิทธิภาพให=กับโครงรGางและกล=ามเนื้อด=วยการออกกําลังกาย
อยGางถูกต=องและเหมาะสมเป�นการลดปBจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อได=” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 
 

3. การเปลี่ยนพฤติกรรม (B: Behavioral Change) ผลการศึกษาจากการสนทนากลุGม
กับผู=เชี่ยวชาญสภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี
เก่ียวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 
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   การปรับทBาทางการทํางาน 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “การรักษา (Intervention) ที่ดีที่สุดคือการแก=ที่ระบบ เชGนการปรับทGาทางการทํางาน
หรือสร=างระบบการทํางานข้ึนมาเพื่อให=เปลี่ยนทGาทางการทํางานไปเลยจะถือวGาดีที่สุด” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ที่ดีที่สุดคือการปรับปรุงสภาพแวดล=อมที่
เก่ียวข=องกับอุปกรณ5ในการทํางานและทGาทางการการทํางานที่เก่ียวข=องกับพฤติกรรม การให=
ความรู=ก็เป�นหนทางหนึ่งซ่ึงเราต=องหาวิธีติดตามเพื่อให=เกิดความสมํ่าเสมอและยั่งยืนในทาง
ปฏิบัติ” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การปรับทGาทางการทํางานเพื่อไมGให=อยูGในอิริยาบถเดิม ๆ หรือต=องรู=จักทGาทางพัก
กล=ามเนื้อในจังหวะการทํางานจะทําให=กล=ามเนื้อได=มีชGวงเวลาคลายตัวจากการเกร็งหรือออก
แรงได=การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทGาทางการทํางานจึงเป�นทางที่ยั่งยืนในการรักษาหรือ
ปgองกันโรค” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การปรับเปลี่ยนทGาทางให=เข=ากับงานสําคัญมากโดยเฉพาะการยกของผู=ปฏิบัติงาน
ควรได=รับคําแนะนําถึงทGาทางการทํางานที่ถูกวิธี เชGนการยGอขา หลังตรง แขนชิดลําตัว และควร
เรียนรู=ถึงประโยชน5ของเวลาพักผGอนกล=ามเนื้อ วิธียืดเหยียดกล=ามเนื้อที่เกิดความตึงเกร็งหรือ
เม่ือยล=า ซ่ึงเป�นสิ่งที่ต=องทําให=ได=ในแตGละวัน” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบล
เขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   จากข=อมูลในเชิงปริมาณพบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการ
ปรับปรุงด=านทGาทางการทํางาน/การออกกําลังกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 3.85, 
S.D. = 0.673) เมื่อพิจารณารายด=านพบวGา ด=านที่สูงที่สุดคือด=านการปรับทGาทางการทํางานให=
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เหมาะสมกับลักษณะงานและภาระงานท่ีทําอยูGในระดับมาก รองลงมาคือด=านการบริหารรGางกายหรือ
ออกกําลังกายและด=านกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพด=านท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ความรู=เก่ียวกับทGาทางการทํางาน
ท่ีไมGถูกต=องอยูGในระดับมาก ( X = 3.72 , S.D. = 0.810) 
   การบริหารรBางกายและออกกําลัง 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

 

  “การเตรียมกล=ามเนื้อให=มีความพร=อมตGอการใช=งานทําให=กล=ามเนื้อมีความยืดหยุGน
ข้ึนปgองกันการบาดเจ็บได=ทําให=การบาดเจ็บลดน=อยลง ทําให=กล=ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงเกิด
การยืดหยุGนและทดทานข้ึน เหมาะตGอการออกแรงหรือทํางาน การออกกายบริหารในตอนเช=า
กGอนทํางาน มีวัตถุประสงค5เพื่อเตรียมกล=ามเนื้อสGวนการออกกําลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงาน
หรือออกกําลังกายเม่ือมีเวลามีวัตถุประสงค5ให=กล=ามเนื้อแข็งแรงข้ึน ทั้งสองกิจกรรมจะชGวย
ปgองกันและชGวยสนับสนุนการรักษาโรคMSDs ได=” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

    นอกจากนี้ 
 

   “การบริหารรGางกายหรือกายบริหารเป�นแนวคิดของการสGงเสริมสุขภาพในลักษณะ
รณรงค5 (Promotion) ยกตัวอยGาง นักกีฬากGอนลงแข็งขันที่ต=องมีการยืดเหยียดกล=ามเนื้อให=มี
ความพร=อมกGอนใช=กล=ามเนื้อหนัก (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การบริหารรGางกายสามารถชGวยปgองกันและรักษาโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อได=
เป�นอยGางดี แพทย5ไทยจะนิยมแนะนําให=คนไข=ใช=ทGาฤๅษีดัดตน ซ่ึงจะดูตามความเหมาะสมแล=วแตG
อาการของคนไข=แตGละคน วิธีการแนะนําก็มักจะสอนให=คนไข=ทําในขณะที่ทําการรักษาหากทํา
ไมGถูกต=องก็จะแก=ไขให=เกิดความเข=าใจเพื่อคนไข=จะได=นํากลับไปใช=ประโยชน5ในชวีิตประจําวันได=เลย” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัย
ภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “เร่ืองของการออกกําลังกายคนทุกเพศทุกวัยรู=มานานแล=ววGามีประโยชน5ตGอรGางกาย
เป�นอยGางมากทําให=หัวใจแข็งแรงข้ึนปอดทํางานได=ดีข้ึนโครงรGางและกล=ามเนื้อแข็งแรงข้ึน  แตG
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หลายคนก็ไมGออกกําลังกายกันโดยมักอ=างวGาไมGมีเวลาสาเหตุที่แท=จริงเป�นเพราะเราข้ีเกียจออก
กําลังกายมากกวGา ผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมไมGวGาจะอยูGในกลุGมประเภทงานหนัก ปานกา
ลางหรือเบาก็ตามต=องให=ความสนใจตGอการเสริมสร=างกล=ามเนื้อให=แข็งแกรGงเหมาะตGอการ
ปฏิบัติหน=าที่ตามภารกิจที่ได=รับมอบหมาย ทGาทางการออกกําลังกายสําหรับพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ถ=าเป�นประเภทงานสํานักงานหรืองานเบาควรเลือกออกกําลังกายที่ใช=ทGาทาง
บริหาร แขน ไหลG คอ บGา ให=แข็งแรงข้ึน เชGนการยืดแขน ยกแขน แกวGงแขน หมุนคอ ถ=าเป�น
พนักงานในโรงงานการผลิตควรออกกําลังกายในทGาทางที่เสริมสร=างกล=ามเนื้อบริเวณแขน ไหลG 
หลัง ขา ให=แข็งแรง เชGน การลุกนั่ง การบิดเอว ก=มแตะปลายเท=าหรือควรวิ่งออกกําลังกายให=
หัวใจแข็งแรงข้ึนคนที่มีโรคประจําตัวควรเลือกทGาทางและประเภทกีฬาให=เหมาะสมกับตนเอง 
เชGน โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรเดินหรือบริหารรGางกายอยGาให=เหนื่อยมาก เป�นต=น” 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “อ.ออกกําลังกาย ทุกวันควรทําให=ได=ไมGน=อยกวGา 30 นาทีแคGขยับยังไมGพอกับการ
ทําให=สุขภาพแข็งแรงข้ึนได= ซ่ึงการออกกําลังกายก็จะแบGงออกเป�น 2 กลุGมคือ (1) แอโรบิก 
(Aerobic Exercise) คือการออกกําลังกายที่ต=องอาศัยออกซิเจนตลอดเวลาในขณะออกกําลังกาย
ทําให=หัวใจเต=นเร็วข้ึนความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงจากปกติกล=ามเนื้อจะได=รับพลังงานจาก
ออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหารเพราะต=องเคลื่อนไหวทําให=อัตราการเต=นของหัวใจอยูGที่
ระดับมากกวGา 60-70% นานกวGา 15 นาทีข้ึนไปจะสGงผลตGอระบบหลอดเลือดและหัวใจ เหมาะ
ตGอการควบคุมน้ําหนักตัว สารอาหารไขมันถูกเผาผลาญได=ดี เชGน ปB�นจักรยาน วGายน้ํา เดินเร็ว 
เป�นต=น (2) แอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) คือการออกกําลังที่กล=ามเนื้อโดยตรงใน
ระยะเวลาสั้น ๆ ไมGเกิน 3 นาทีตGอทGา พลังงานที่กล=ามเนื้อได=จากปฏิกิริยาเคมีสลายสารกลุGม
ฟอสเฟสและการสลายกลัยโคเจนที่รGางกายสะสมไว=ในกล=ามเนื้อทําให=เซลกล=ามเนื้อมีสภาพเป�น
กรด (lactic acid) มีผลตGอการหดตัวของกล=ามเนื้อ เปgาหมายของการออกกําลังกายประเภทนี้
คือการสร=างกล=ามเนื้อเฉพาะสGวนให=แข็งแรงทนทานข้ึนทนทานตGอการเม่ือยล=ามากข้ึนทําให=
ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน เชGน การยกน้ําหนัก ออกกําลังรGางกายเฉพาะสGวน เป�นต=น อยGางไรก็ตาม 
กGอนออกกําลังกายหรือใช=กล=ามเนื้อหนัก ควรมีการยืดเหยียดกล=ามเนื้อหรือวอร5มอัพ (warm 
up) สัก 5-10 นาที ควรหาเวลาในการออกกําลังกายให=ได=สัก 60 นาทีจะดีที่สุดเพราะ 30 นาที
น=อยไปสําหรับการสร=างกล=ามเนื้อให=แข็งแรงของผู=ใช=แรงงานแล=วก็คGอยลดเวลาลงตามอายุที่
เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากความทนทานของกล=ามเนื้อลดลง” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นัก
กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 
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4. การปรับปรุงสภาพการ (I: Improving Conditions) ผลการศึกษาจากการสนทนา
กลุGมกับผู=เชี่ยวชาญสภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรีเก่ียวกับการปรับสภาพการผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   การสร�างมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ

คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “จากที่ไปตรวจสถานประกอบการมา องค5การที่สร=างระบบควบคุมกิจกรรมที่
จําเป�นได=อยGางเหมาะสม จะสามารถรักษามาตรฐานการดําเนินงานไว=ได=งGายกวGา การบูรณาการ
มาตรฐานสากลที่เก่ียวข=องกับการทํางานจะสามารถชGวยให=การบริหารองค5การมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน การจัดทํามาตรฐานด=านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให=ประสบความสําเร็จควร
ให=ความสนใจกับมาตรฐานข=อกําหนดและกฎหมายที่มีอยูG” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “จากประสบการณ5ที่ได=ไปตรวจโรงงานหลายพื้นที่ในภาพรวมจะแบGงออกเป�น 
3 กลุGม คือสถานประกอบการขนาดใหญGที่มีลูกจ=างมากกวGา500คนข้ึนไปมักจะมีสวัสดิการหรือ
ระบบบริหารจัดการที่ได=มาตรฐานโดยมีมาตรการด=านตGาง ๆ เข=ามาดูแล เชGน 5ส. มาตรฐาน
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล=อม เป�นต=น สถานประกอบการขนาดกลางที่มี
จํานวนลูกจ=าง 200-500 คนร=อยละ 50 มักมีมาตรฐานด=านความปลอดภัยที่สามารถประคับประคอง
สภาพแวดล=อมและสวัสดิการไปได=ตามสมควรแตGไมGถึงกับดีมากนัก สําหรับปBญหาที่เกิดข้ึน
มักจะเกิดกับสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่ไมGคGอยมีระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาจเป�น
ผลจากการลงทุนมักมีสภาพแวดล=อมในการทํางานที่ไมGดีสGวนใหญGเป�นสถานประกอบกิจการที่
เน=นการใช=แรงงานคนเป�นหลัก” (ผู =ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การกําหนดผู=รับผิดชอบด=านการยศาสตร5ในองค5การเป�นสิ่งดีสะดวกตGอการ
ควบคุมดูแล ซ่ึงยังสามารถประสานด=านข=อมูลกับทีมแพทย5อาชีวอนามัยในสถานพยาบาลได= ทําให=
งานด=านการรักษาและฟijนฟูเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การลดปBจจัยเสีย่งของการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยในเร่ืองการยศาสตร5มีความจําเป�นต=อง
ให=ความสนใจตGอการปรับปรุงสภาพแวดล=อม อาทิเคร่ืองมือ อุปกรณ5 สถานที่ทํางาน ควรให=
เหมาะสมตGอการปฏิบัติงานของพนักงานมิฉะนั้นพนักงานก็จะต=องออกแรงหรือใช=แรงทํางาน
มากเกินขนาดคนเรามีขีดจํากัดด=วยสภาพของรGางกายและจิตใจหากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ5ที่ใช=
ทํางานมีขนาดไมGเหมาะสม สูง ต่ํา ยาว แคบเกินไปการทําองศาของโครงรGางกล=ามเนื้อและออก
แรงกระทําตGอวัตถุตามแรงโน=มถGวงของโลกก็จะเกิดการเสียสมดุลตามหลักฟlสกิส5ทางธรรมชาต”ิ 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   พบวGา คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านสภาพแวดล=อมในการ
ทํางาน/สุขภาพท่ีทําให=เกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.81 , S.D. = .579) เม่ือพิจารณา
รายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือมีอาการเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อจากการทํางาน รองลงมา คือมี
การออกแบบสถานท่ี อุปกรณ5 ท่ีใช=ในการทํางานไมGเหมาะสม สาเหตุจากด=านกายภาพ ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด 
คือสาเหตุจากอุบัติเหตุจากการทํางาน อยูGในระดับน=อย ( X = 2.14 , S.D. = 1.068)  

5. สร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (N: Normalization of natural balance) ผล
การศึกษาจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญสภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีเก่ียวกับการสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึง
ประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   มาตรฐานการพักผBอน 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=

กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ขณะที่ใช=กล=ามเนื้อยกของหนักทํางานซํ้า ๆ ถ=าแรงที่กระทําตGอเส=นเอ็นมากกวGา
ขีดจํากัดที่เส=นเอ็นกล=ามเนื้อจะทนได=จะเกิดการบาดเจ็บและเส=นเอ็นกล=ามเนื้อจะมีการซGอมแซม
ตัวเองโดยแบGงเป�น 3 ระยะ คือระยะที่1 เป�นระยะที่เซลล5มีการอักเสบ ระยะที่ 2 เป�นระยะที่
เซลล5เร่ิมมีไฟโบรบลาสต5 (fibroblast) มาชGวยสร=างเนื้อเยื่อเก่ียวพัน โดยการดึงคอลลาเจนและ
สารประกอบตGาง ๆ ไปยังสGวนที่มีการบาดเจ็บ และทําให=เกิดพังผืดข้ึน เม่ือเข=าระยะที่ 3 ก็จะ
เร่ิมมีการจัดระเบียบเนื้อเยื้อที่สร=างใหมGเข=าที่เพื่อเตรียมพร=อมที่จะทํางานตGอไป ดังนั้นหากมีการ
ทํางานตลอดเวลาแล=วไมGได=หยุดพักจะทําให=มีการบาดเจ็บบริเวณกล=ามเนื้อและเส=นเอ็นแบบ
สะสม การพักใช=กล=ามเนื้อจึงเป�นสิ่งจําเป�นมากตGอการทุเลาอาการบาดเจ็บหรือหายจาก
โรคMSDsได=” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “การจัดสรรเวลาพักผGอนจะชGวยให=ความเสี่ยงลดลงได=ในทางการแพทย5แผนไทยมัก
แนะนําให=ผู=ปoวย จัดสรรเวลาสําหรับการพักผGอนให=เหมาะสมซ่ึงแตGละบุคคลจะต=องสร=างมาตรฐาน
ที่เป�นของตนเองข้ึนมาการพักผGอนของแตGละบุคคลมีลักษณะที่แตกตGางกันไปตามสภาพของ
รGางกายหรือจิตใจและความชอบแตGที่สําคัญของการพักผGอนต=องเป�นการหลุดออกจากภาระที่
เป�นกังวลหรือความเครียดทั้งกายและใจที่เป�นอยูGให=รGางกายได=พักจริง ๆ  ให=ใจได=พักหรือหยุด
กังวลซ่ึงเป�นสิ่งยากสําหรับใจต=องฝ�กฝน โดยทุกคนต=องหาแนวทางเฉพาะที่เป�นของตนเอง” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัย
ภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้  
 

   “สําหรับการนอนหลับถือเป�นการพักผGอนที่ดีที่สุดแตGมีคนหลายคนหลับไมGเป�นคือ
หลับไมGลึกซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากโรคประจําตัว พฤติกรรม สภาพแวดล=อมหรือปBจจัยอ่ืน ๆ การ
หลับไมGลึกจะทําให=ประสิทธิภาพในการนอนลดต่ําลงสGงผลตGอการเสียสมดุลของระบบในรGางกาย 
การหลับลึก คือการพักผGอนกล=ามเนื้อกายและพักจิตใจเป�นเสมือนการชาร5จพลังงานให=กลับคืน
มาการหลับจึงต=องสร=างเทคนิควิธีเฉพาะบุคคลและต=องฝ�กฝนเชGนกัน” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5
แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงการดังนี้ 
 

   “ การพักผGอนเป�นสิ่งจําเป�นมากสําหรับชีวิตแตGจะมีสักก่ีคนที่พักผGอนได=จริงและพัก
อยGางถูกต=อง ในหลัก 3อ. อารมณ5สําคัญมากในการดํารงชีวิต คนที่มีอารมณ5บูดหรือเครียดบGอย ๆ 
รGางกายมักจะไมGแข็งแรง ในขณะเครียด รGางกายต=องเสียพลังงานไปกระทบตGอระบบการทํางาน
ของสมอง ระบบประสาท ระบบการหายใจ การไหลเวียนเลือด การยGอยอาหาร การขับถGาย 
การเกร็งของกล=ามเนื้อ การเครียดหนึ่งคร้ังมีผลกระทบทั้งระบบในรGางกาย ในด=านจิตใจทําให=
การตัดสินใจ ความรอบครอบหรือสติปBญญาขาดประสิทธิภาพลง คนที่ประสงค5จะรักษาความ
แข็งแรงของรGางกายและจิตใจจึงต=อง ฝ�กฝนที่จะลดหรือระงับความเครียด” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การสร=างเสริมสุขภาพสาธารณสุขก็มักแนะนําให=ปฏิบัติ 3อ. โดยเฉพาะ อ.อารมณ5
เป�นปBจจัยหลัก สGงผลตGอองค5รวมของรGางกายและจิตใจ ความเครียดถือเป�นตัวแปรสําคัญของ
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สุขภาพจากที่ซักประวัติคนไข=ที่มาทําการรักษาความเครียดมีผลตGอการเพิ่มข้ึนของอาการแถบ
ทุกโรคยิ่งโรคเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อนี้มีผลเชื่อมโยงกันมากเพราะกล=ามเนื้อทํางานด=วย
ระบบประสาทสั่งการความเครียดมีผลตGอระบบประสาททําให=กล=ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวมากกวGา
ปกติได= ในชGวงเครียดการปวดตึงก็จะเพิ่มข้ึนและที่สําคัญ คือความเครียดทําให=หมดกําลังใจ 
ความพยายามลดลง ดังนั้นการเรียนรู=วิธีลดความเครียดเพื่อการพักผGอนกายและใจจึงเป�นสิ่งที่
ทุกคนต=องฝ�ก” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

  “การพักผGอนดูแลรักษาตัวเองเป�นสิ่งที่ต=องเรียนรู=เพราะการดําเนินชีวิตถ=าเรา
จะต=องพึ่งพาใคร ๆตลอดก็อาจสิ้นเปลือง การรู=จักเรียนรู=ในการอยูGรอด ด=วยการรู=จักพักผGอนกายใจ
ให=เพียงพอเป�นการทําประโยชน5ให=เกิดข้ึนกับตนเอง การทานอาหารที่มีประโยชน5 หลีกเลี่ยง
แอลกอฮอล5ที่เป�นตัวกระตุ=นให=รGางกายหรืออวัยวะต=องทํางานเกินความจําเป�นยังกระตุ=นให=
กล=ามเนื้อปวดมากข้ึนด=วย” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “ในกฎหมายก็ได=กําหนดเวลาพักสําหรับข้ันเวลาทํางานไว= อาทิเชGน เวลาพักรวม
แตGละวันต=องไมGน=อยกวGา 1 ชั่วโมง หลังจากลูกจ=างทํางานมาแล=วไมGเกิน 5 ชั่วโมง มีวันหยุด
ไมGน=อยกวGา 1 วันตGอสัปดาห5 โดยมีระยะหGางกันไมGเกิน 6 วัน มีวันหยุดตามประเพณีไมGน=อยกวGา 
13 วันตGอป^ มีวันหยุดพักผGอนประจําป^ไมGน=อยกวGา 6 วันทํางานตGอป^ และได=กําหนดเวลาทํางาน
ตามปกติไว= ไมGเกิน 7-8 ชั่วโมงตGอวัน ทําลGวงเวลาไมGให=เกิน 36 ชั่วโมงตGอสัปดาห5 นอกจากนี้ยัง
ได=กลGาวถึงวันลาปoวย วันลากิจและวันลาอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงสิ่งเหลGานี้เป�นกฎเกณฑ5ให=ผู=ปฏิบัติได=เกิด
ความชัดเจนเก่ียวกับเวลาการทํางานและเวลาพัก แสดงถึงการสGงเสริมสุขภาพด=วยกฎหมาย
พื้นฐานแรงงาน สถานประกอบกิจการบางแหGงยังกําหนดเวลาพักมากกวGาที่กฎหมายกําหนดไว=
อีก เชGน พักเบรก 10 นาที หลังจากที่ทํางานติดตGอกันมาทุก 2 ชั่วโมง เป�นต=น ซ่ึงเหนือกวGาที่
กฎหมายกําหนดไว= เชGนนี้เป�นการสGงเสริมสุขภาพด=วยข=อตกลงหรือสภาพการจ=างที่เป�นระเบียบ
ภายใน ผู=ปฏิบัติงานจําเป�นต=องเรียนรู=วิธีพัก หรือเบรกจากความเม่ือยล=าเก่ียวกับการนั่ง ยื่น ใช=
แรง จะมีทGาทางในการพักที่ถูกต=องเพื่อชGวยผGอนภาระให=กับกล=ามเนื้อ ซ่ึงสิ่งเหลGานี้กฎหมายยัง
ไมGสามารถกําหนดได=” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   พบวGา คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับ
สภาพกายและจิตใจ  ท่ีสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานใน
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เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.85 , S.D. = .614) เม่ือ
พิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือมีเวลาพักในระหวGางทํางานอยูGในระดับปานกลาง รองลงมา 
คือมีเวลานอนพักผGอนท่ีเพียงพอแล=ว ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือมีโอกาสทําสมาธิหรือทําใจให=สงบอยูGในระดับ
น=อย ( X = 2.39 , S.D. = .923) พบวGาคGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=าน
การพักผGอนในการปรับสภาพกายและจิตใจเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.05 , S.D. 
= .689) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGาด=านท่ีสูงท่ีสุด คือด=านการสร=างสมดุลสุขภาพกายและจิตใจอยูGใน
ระดับมาก รองลงมา คือด=านการทําจิตใจให=สงบหรือผGอนคลายความเครียด ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือด=าน
วิธีการปฏิบัติสมาธิ อยูGในระดับมาก ( X = 3.97 , S.D. = .799) 

   การรักษาและฟLMนฟูสุขภาพด�วยการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=

กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การรักษา (Intervention) ที่ดีที่สุด คือต=องแก=ที่ระบบ เชGน การปรับทGาทางการ
ทํางานหรือสร=างระบบการทํางานข้ึนมากเพื่อให=เปลี่ยนทGาทางการทํางานไปเลยจะถือวGาดีที่สุด
รูปแบบการรักษาในทางการแพทย5เก่ียวกับโรค MSDs คือ 1) การใช=ยาที่มีทั้งยากิน ยาทาและ
ยาฉีด 2) กายภาพบาํบดัเป�นการใช=วิธกีารตGาง ๆ  ที่ทําให=กล=ามเนื้อมัดนั้นหรือบริเวณทีมี่การเจ็บปoวย
มีการอักเสบที่ลดลงหรือคลายตัวลง เชGนการใช=คลื่นความร=อน การใช=ธาราบําบัด การยืดเหยียด
กล=ามเนื้อ เป�นต=น เพื่อทําให=กล=ามเนื้อหยุดเกร็งการอักเสบก็จะลดลงได= 3) การผGาตัด เชGน 
แก=ไขพังพืด ข้ึนอยูGกับความรุนแรงและสาเหตุสําคัญของตัวโรค ซ่ึงทางการแพทย5ก็จะจัดลําดับ
การรักษาเรียงตามที่กลGาวมา ในยุคปBจจุบันแพทย5ทางเลือกก็เป�นสิ่งที่แพทย5แผนปBจจุบัน
เลือกใช=เหมือนกัน เชGน การฝBงเข็มทําให=กล=ามเนื้อคลายตัว เป�นต=น เม่ือใช=ประกอบกับการรักษาใน
แผนปBจจุบันในบางจุดจะเวิร5คมาก เชGน บริเวณคอ ไหลG หลังสGวนบน เป�นต=น เม่ือนํามา
ประกอบการรักษาแล=วจะทําให=เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนโรคMSDsหากเราลดการใช=งานในบริเวณ
กล=ามเนื้อที่มีปBญหานั้นก็สามารถหายเองได=ตามธรรมชาติซ่ึงรGางกายมนุษย5มีความสามารถใน
การฟijนฟูตัวเองได=อยูGแล=วการทํางานที่ไมGได=พักหรือผิดทGาทางจึงทําให=กล=ามเนื้อที่มีปBญหาไมGมี
โอกาสได=หายตามธรรมชาติ ทางการแพทย5เรียกวGาเป�นลักษณะการบาดเจ็บสะสม” (หัวหน=า
สGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การนวดไทย คือการกดที่บริเวณกล=ามเนื้อ มีวัตถุประสงค5ให=กล=ามเนื้อคลายตัวใช=
รักษาโรค MSDs ได=ในบางกรณีข้ึนอยูGกับอาการและความเชื่อของผู=ปoวยและข้ึนอยูGกับความรู=
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หรือความชํานาญของผู=นวดด=วย เปgาหมายของการนวด คือต=องการให=การบาดเจ็บหรืออาการ
เจ็บปoวยลดลงจากการนวดนั้นด=วยการทําให=กล=ามเนื้อผGอนคลายหรือสบายข้ึนถ=าการนวดไมGทํา
ให=บาดเจ็บเพิ่มข้ึนถือวGาใช=ได=และเป�นการรักษาที่ถูกทางอีกทางหนึ่งการลดปBจจัยเสี่ยงทาง      
การยศาสตร5ที่ดีที่สุด คือการปรับปรุงสภาพแวดล=อมที่เก่ียวข=องกับอุปกรณ5ในการทํางานและ
ทGาทางการการทํางานที่เก่ียวข=องกับพฤติกรรม การให=ความรู=ก็เป�นหนทางหนึ่ง แตGเราต=องหาวิธี
ติดตามเพื่อให=เกิดความสมํ่าเสมอและยั่งยืนในทางปฏิบัติ การสร=างมาตรฐานอยGางเป�นระบบจะ
สามารถชGวยให=การลดปBจจัยเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การควบคุมจิตใจมีผลตGออุณหภูมิในรGางกายเพราะในขณะที่จิตใจมีความโกรธ 
เครียด พลังงานภายในตัวจะทํางานมากข้ึนทําให=อุณหภูมิในรGางกายเพิ่มสูงข้ึนสGงผลตGอความดัน
เลือดนํามาสูGการปวดหัวปวดตัวและกล=ามเนื้อได=” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5
และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “ในทางการแพทย5แผนไทย นิยมแนะนําให=ผู=ปoวย ฝ�กฝนทGา ฤาษีดัดตนซ่ึงสามารถ
เรียนรู=ได=ทางชGองทาง อินเตอร5เน็ตก็ได=เป�นทGาทางในการยืดเหยียดกล=ามเนื้อที่เหมาะสมกับผู=ที่ปoวย
เป�นโรคMSDsมาก เม่ือกล=ามเนื้อได=รับการยืดเหยียดอยGางสมํ่าเสมอจะเกิดการผGอนคลาย มีการ
หยGอนตัวลง มีคGาเผื่อมากข้ึนไมGตึงเกร็งอยูGตลอดเวลาและยังทําให=จิตใจได=รับการฝ�กไปด=วย” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัย
ภูเบศ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “รูปแบบของการรักษาโรคเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อที่เลือกใช=ก็มีหลายอยGาง
การให=ยาทาน ทายา การฉีดยา การกายภาพบําบัด การนวดแบบไทย การใช=สมุนไพรประคบหรือ
รับประทาน แตGสิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให=มีทGาทางที่ถูกต=องข้ึน ออกกําลังกาย 
ยืดเส=นยืดกล=ามเนื้อเป�นหนทางที่ดีในการรักษาฟijนฟูที่โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพก็มักนิยมจัด
ให=มีการนวดแบบไทยไว=บริการ”(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 
2559) 
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   นอกจากนี้ 
 

  “การสGงเสริมปgองกันและฟijนฟูด=วยหลัก 3อ.และ2ส. เป�นสิ่งที่งGายใช=งบประมาณน=อย
เข=าใจได=งGายสาธารณาสุขก็จะยึดหลักนี้แนะนําและสGงเสริมสุขภาพให=กับประชาชนและผู=ปoวย
ของเรามาโดยตลอดสําหรับเร่ืองการรักษาเป�นหน=าที่หลักของแพทย5เฉพาะทางการพักผGอนดูแล
รักษาตัวเองเป�นสิ่งที่ต=องเรียนรู=” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 
2559) 

 

   พบวGา คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านทางเลือกในการรักษา
หรือฟijนฟูเม่ือเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.74 , S.D. = .564) เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGา
ด=านท่ีสูงท่ีสุด คือเม่ือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางกล=ามเนื้อจะพยายามรักษาด=วยตนเองกGอน อยูG
ในระดับปานกลาง รองลงมา คือเม่ือมีอาการผิดปกติโครงรGางกล=ามเนื้อใช=แพทย5แผนปBจจุบันรักษา
และเม่ือมีอาการผิดปกติโครงรGางกล=ามเนื้อใช=แพทย5ทางเลือกรักษา อยูGในระดับน=อย ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด 
คือมีความเข=าใจถึงวิธีการดูแล รักษา ฟijนฟูตนเองอยูGในระดับน=อย ( X = 2.42 , S.D. = .808) พบวGา 
คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=านการรักษาหรือฟijนฟูสภาพรGางกายเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีใน
ภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.08 , S.D. = .631)  เม่ือพิจารณารายด=าน พบวGา ด=านท่ีสูงท่ีสุด คือ
กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
รองลงมา คือความรู=เก่ียวกับการดูแล รักษา หรือ ฟijนฟู ตนเองและความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษา
หรือฟijนฟูแบบแพทย5แผนปBจจุบัน ด=านท่ีตํ่าท่ีสุด คือความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือฟijนฟูแบบ
แพทย5ทางเลือก อยูGในระดับมาก ( X = 3.94 , S.D. = .823) 

6. การดูแลตนเอง (S: Self-Care) ผลการศึกษาจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ
สภาพการณ5ความคิดเห็นและความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีเก่ียวกับการ
ดูแลตนเองแบบองค5รวมผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   การปฏิบัติสมาธิ 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=

กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ในทางการแพทย5ก็เป�นที่ยอมรับวGาการทําสมาธิชGวยให=สุขภาพทั้งกายและใจของ
ผู=ปoวยดีข้ึนได= คือชGวยสGงเสริมให=กระบวนการรักษาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนในตGางประเทศ
ใช=การทําสมาธิมาชGวยในกระบวนการรักษามากข้ึนมีผลการวิจัยได=แสดงวGาในขณะที่มีสมาธิ 

ระดับคลื่นสมองของมนุษย5จะอยูGประมาณระดับ อัลฟา α ที่มีความเสถียรและผGอนคลาย 



211 

สภาวะสมดุลที่รGางกายต=องการคือความเสถียรที่สGงผลตGอการทํางานของระบบภายในรGางกายให=
มีประสิทธิภาพมากข้ึน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 
2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การทําสมาธิสGงเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณหรือใจเปgาหมายคือทําให=เกิด
ความสุขข้ึนคนที่มีความสุขก็มักจะไมGเจ็บปoวยงGาย ๆ ทําให=เกิดความรู=สึกทางใจที่ดีข้ึนมีพลังใจ
เพิ่มมากขึ้นสามารถชGวยสGงเสริมกระบวนการรักษาได=เป�นอยGางดี” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5
อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การดูแลสุขภาพแบบองค5รวม (Holistic) ในทางการแพทย5แผนไทยถือวGาสมบูรณ5
แล=วปgองกันและรักษาโรคMSDsได=แตGต=องรักษาความสมดุลให=ได= 8 ประการ คือ 1) อาหาร ต=อง
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากหรือน=อยเกินไป รวมถึงของบูดหรือไมGสุก 2) อิริยาบถที่
ไมGเหมาะสม เชGนทGาทางการเดิน ยืน นั่ง นอน การใช=แรงงาน 3) อุณหภูมิ อากาศ ร=อน เย็น ชื้น 
4) การขาดพลังงาน เชGน นอนไมGพอ อดอาหาร ดื่มน้ําน=อยไป 5) การกลั้นอุจจาระ ปBสสาวะ
หรือการขับถGายไมGปกติ 6) การทํางานเกินกําหลังหรือหักโหม 7) จิตใจหGอเห่ียวหมดกําลังใจ 
โศกเศร=า เสียใจหรือท=อถอย 8) โทสะ ความเครียด โมโห พยาบาท ขุGนเคือง การรักษาแบบเน=น
การพึ่งพาตนเองหรือการดูแลตนเองจะทําให=เกิดความยั่งยืนในด=านสุขภาพมากที่สุดชGวยปgองกัน
โรคได=ดี” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การควบคุมจิตใจด=วยการทําสมาธิถือเป�นสิ่งสําคัญมากในองค5รวม เป�นการสร=าง
ภูมิคุ=มกันที่ดีสร=างให=เกิดความพอประมาณและมีเหตุผลเม่ือจิตใจมีสมาธิความคิดตGาง ๆ ก็จะ
เข=าใกล=ความเป�นจริงมากข้ึนระบบภายในรGางกายก็จะสมดุลมากข้ึนเม่ืออยูGในสถานการณ5บีบ
บังคับทางกายใจการพัฒนาจิตให=เข=มแข็งมีพลังจะสGงเสริมสุขภาพไมGตามใจกิเลสหรือตัณหาธาตุ
ภายในรGางกายจะสมดุลการสร=างปBญญาด=วยการกลับมาสํารวจความเป�นจริงในกายตาม
ธรรมชาติชGวยให=ผู=ปoวยเข=าใจสภาวะของตัวเองได=มากข้ึน” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทย
ประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
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   “การควบคุมความเครียดพยายามรักษาจิตใจให=เข=มแข็งจะสามารถชGวยสGงเสริมให=
รGางกายแข็งแรงข้ึนได= เพราะรGางกายและจิตใจนี้สัมพันธ5กันการรักษาสติชGวยให=เราคGอยคิดคGอย
ทํามีผลงานวิจัยสนับสนุนเก่ียวกับประโยชน5ของการทําสมาธิการสร=างสุขภาวะแบบองค5รวม 
(Holistic care) เป�นการสร=างเสริมพฤติกรรมเพื่อหากระบวนทัศน5ใหมGทางการแพทย5 การออก
กําลังกายก็เป�นหนึ่งในการสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมด=วยใช=ในการดูแลผู=ปoวยหรือบุคคลที่
มีสุขภาพดีอยูGแล=วก็ตามรวมถึงการให=ความรู=ด=านสุขภาพแบบวิถีพุทธด=วย” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “แนวทางในการให=คําแนะนําเพื่อสุขภาพของสาธารณะสุขก็นิยมแนะนําให=ฝ�กวิธี
ผGอนคลายทั้งด=านรGางกายและจิตด=านจิตใจการทําสมาธิหรืออาจแนะนําเก่ียวกับทําวิปBสสนา
กรรมฐานหากผู=ปoวยสามารถเข=าใจได= สําหรับเร่ืองการทําสมาธิเป�นที่นิยมในทุกวงกาโดยเฉพาะ
ด=านการแพทย5ทั้งในแผนปBจจุบันและแพทย5แผนไทย การทําสมาธิหากได=รับการแนะนําหรือ
ปฏิบัติอยGางถูกวิธีสามารถเห็นผลได=รวดเร็วและเป�นแนวทางในการดําเนินชีวิตตGอไปการทําบุญ 
การบริจาค การให= แบGงปBน ก็สามารถจัดอยูGในกลุGมของการสร=างการผGอนคลายได=เชGนกัน” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   พบวGา คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับ
สภาพกายและจิตใจ  ท่ีสGงผลตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.85, S.D. = .614) พบวGา
คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต=องการความรู=ด=านการพักผGอนในการปรับสภาพกายและ
จิตใจเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.05 , S.D. = .689) 

   การดูแลการบริโภคและมวลกาย 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=

กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การดูแลตนเองเก่ียวกับความอ=วนหรือการมีภาวะไขมันมากเกินไปทําให=มวลกาย
ไมGสมดุลตามมาตรฐาน จําเป�นมากในการดูแลสุขภาพเพื่อลดการบาดเจ็บหรือปgองกันการเจ็บปoวย
จากโรคMSDsหากเราสามารถควบคุมมวลกายให=สมสGวนแข็งแรงเป�นปกติเป�นการลดปBจจัย
เสี่ยงได=ทางหนึ่งในองค5รวมควรมีการดูแลรักษามวลกายซ่ึงเราสามารถควบคุมมวลกายได=ด=วย
การออกกําลังกายอยGางถูกวิธีจะทําให=กระบวนในการกําจัดไขมันของรGางกายเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด การควบคุมอาหารเป�นอีกมาตรการหนึ่งในการดูแลตนเองให=มีมวลกายที่สมสGวนแตG
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ต=องไมGใช=การอดอาหารเพราะจะทําให=เกิดโทษ การควบคุมอาหาร คือการบริโภค
สารอาหารอยGางครบถ=วนไมGมากหรือน=อยเกินไปและสามารถบาร5ลาน (Balance) กันระหวGาง
พลังงานที่รับเข=าไปกับพลัง แคลอรีที่กําจัดออก” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “คนอ=วนมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อมากกวGาเพราะน้ําหนักตัว
จะไปกดทับ ข=อ เอ็น เส=นประสาท ทําให=เกิดอาการหรือทําให=อาการเพิ่มมากข้ึนได= สGวนใหญG
เทGาที่พบผู=ปoวยมาจะพบวGา โรคโครงรGางและกล=ามเนื้อมักจะไมGคGอยเกิดข้ึนกับบุคคลที่มีรูปรGาง
สมสGวนในทางการแพทย5แผนไทยก็มีการแนะนําให=ควบคุมน้ําหนักตัวหรือมวลกายซ่ึงต=องอยูGบน
ความพอดีหมายถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน5เน=นการรับประทานผกัสดผลไม=ปลาเพื่อให=ได=
สารอาหารครบถ=วนการโภชนาการหรือการบริโภคสารอาหารอยGางถูกต=องเพื่อการใช=พลังงาน
ผักที่เรารับประทานโดยสGวนใหญGเป�นสมุนไพรพื้นบ=านนอกจากจะทําให=ผู=บริโภคผักได=รับ
สารอาหารตามหลักโภชนาการแล=วยังเป�นการรับประทานยาสมุนไพรเพื่อเสริมสร=างประโยชน5
และวิตามินได=ด=วยในเวลาเดียวกันธาตุทั้ง4ที่ขาดสมดุลในรGางกายก็สามารถใช=ผักหรือผลไม=ทน
แทนได= เชGนเม่ือเราเกิดร=อนใน ก็สามารถรับประทานผักผลไม=ที่มีความเย็นในตัว อาทิมังคุด ส=ม 
เป�นต=น การแก=ไขในทางจีนเรียกหยิน หยาง” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5
และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “คนที่มีภาวะอ=วนหรือมีมวลกายไมGสมสGวนมีจํานวนมากข้ึนด=วยวัฒนธรรมของการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความสะดวกสบายในการบริโภคประเภทอาหารที่บริโภคมีไขมันมาก
ข้ึนพฤติกรรมการบริโภคที่ติดกับความต=องการคGานิยมทําให=หลายคนมองข=ามเร่ืองของคุณคGา
อาหารและพลังงานสGวนเกินคนจึงเกิดโรคที่เป�นผลมาจากการบริโภคเสียสGวนใหญGการดูแล
ตนเองแบบองค5รวมต=องกลGาวถึงการดูแลมวลกาย สําหรับวิธีการทําให=มวลกายสมสGวนนั้น
อาจจะมาจากการควบคุมการบริโภคหรือการออกกําลังกายในหลัก 3อ. อาหารก็เป�นสิ่งหนึ่งที่
ต=องให=ความสํา คัญการดุแลสุขภาพแบบองค5รวมถึงต=องให=ความสํา คัญกับอาหาร” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 
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    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “อาหารกับการออกกําลังกายนั้นมีความสําคัญมากในองค5รวมสุขภาพด=วย
กล=ามเนื้อของมนุษย5มีความสัมพันธ5กับอาหารและการออกกําลังถ=าเรารับประทานอาหารมาก
ไปรGางกายจะแปลงอาหารสGวนเกินเป�นไขมันที่อยูGใต=ผิวหนังไมGได=นําไปสร=างกล=ามเนื้อโดยตรงคน
อ=วนจึงมีไขมันใต=ผิวหนังมากหากเราไมGออกกลังกายกล=ามเนื้อก็จะไมGแข็งแรงไมGสามารถทนตGอ
ภาระการใช=แรงงานได=ทําให=บาดเจ็บการออกกําลังกายเป�นวิธีเผาพลาญไขมันที่ได=ผลประมาณ
ร=อยละ 20 การควบคุมการบริโภคสารอาหารที่พอเหมาะไมGมากหรือน=อยเกินไปจะสามารถควบคุม
ไขมันได=ถึงร=อยละ 80 หากกลGาวแบบงGาย ๆ คือควบคุมอาหารชGวยลดไขมัน ออกกําลังกายสร=าง
ความแข็งแรงให=กับกล=ามเนื้อได= ทั้ง 2 อยGางต=องเป�นองค5รวมที่ไปด=วยกันเสมอ” (พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ ยังกลGาวเสริมอีกวGา 
 

  “ถ=าเรารับประทานอาหารครบ คือไมGมากหรือน=อยเกินไปไมGทานของรสจัดหากเรา
ทานแคลลอลี่มากไปประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารสGวนเกินก็จะไมGสมดุลกันการรักษาดุล
ภาพในการรับประทานอาหารสําหรับนักสGงเสริมสุขภาพจึงถือวGาเป�นสิ่งสําคัญมากในลําดับที่ 1
เลย” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   พบวGา คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด=านการรับประทาน/การ
ควบคุมน้ําหนักตัว ท่ีทําให=เกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ( X = 2.96 , S.D. = .593) พบวGาคGาเฉลี่ย 
สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความต=องการความรู=ด=านการรับประทานเพ่ือสุขภาพ/มวลกายเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5
บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 3.51 , S.D. = .752) 
   การสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค�รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “ถ=าสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมแบบองค5รวมเพื่อการพึ่งพาตนเองได=จะดีมากและ
เกิดประโยชน5ตGอการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในองค5การ งานแรงงาสัมพันธ5 
และ งานด=านความปลอดภัย” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การดูแลตนเองด=วยการบริหารรGางกายในทางการแพทย5แผนไทยสามารถชGวย
ปgองกันและรักษาโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อได=เป�นอยGางดีแพทย5ไทยจะนิยมแนะนําให=คนไข=ใช=
ทGาฤๅษีดัดตนซ่ึงจะดูตามความเหมาะสมแล=วแตGอาการของคนไข=แตGละคน”(หัวหน=าสGวนงานการแพทย5
แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การดูแลด=วยเองด=วยการปรับทGาทางการทํางานเพื่อไมGให=อยูGในอิริยาบถเดิม ๆ 
ทGาทางพักกล=ามเนื้อที่มาข้ันจังหวะงานทํางานจะทําให=กล=ามเนื้อได=มีชGวงเวลาคลายตัวจากการ
เกร็งหรือออกแรงได=การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทGาทางการทํางาน จึงเป�นทางที่ยั่งยืนในการ
รักษาหรือปgองกันโรค” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   องค�ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย�  
   องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 แนวคิด
และทฤษฏีท่ีได=จากการสังเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการเก่ียวกับการสGงเสริมความรู=และ
ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล รวมถึงข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ ดังแสดงไว=
ในตารางท่ี 30  
 
ตารางท่ี 30 องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5และท่ีมาของ

องค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 2 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 

 การพัฒนาสมรรถนะด=าน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 

ทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) กับ
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned Behavior) 
และแนวคิดเก่ียวกับการใช=กลยุทธ5เชิงรุกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในองค5การ ให=เกิดประโยชน5สูงสดุสําหรับสนับสนุน
การสรรหา รักษา และ พัฒนาบุคลากรในองค5การ (Robert, L., 
Mathis, John, H. Jackson, 2007) 

 
 
 



216 

ตารางท่ี 30 องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5และท่ีมาของ
องค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) (ตGอ) 

ท่ี องค5ประกอบท่ี 2 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
1 การพัฒนาความรู= Knowledge  ตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang) แนวคิดของ 

เดวิด ซี แมคเคลแลน (David Mc Cleland) และ สก�อต บี พารี 
(Scott B. Parry) ได=ให=คํานิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ท่ี 
สมรรถนะ ไว= คือ การพัฒนาท่ีกลุGมของความรู= (Knowledge) 
คุณลักษณะ (Attribution) และ ทักษะ (Skill) ท่ีเก่ียวข=องกับ
ผลงานมีอิทธิพลตGอการสร=างสมรรถนะของบุคคล (อาภรณ5 ภูGวิทยพันธุ5, 
2551) 

2 การพัฒนาคุณลักษณะ 
Attribution 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะด=านความปลอดภัย ด=วยการ
ให=ความสําคัญกับพฤติกรรมด=านสุขภาพ สGงผลตGอบุคลิกภาพ และ
การทํานายพฤติกรรมด=านความปลอดภัย การทํางานของแตGละ
บุคคลได= (Robbins and Judge, 2009) 

3 การพัฒนาทักษะ Skill ตามทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) แนวคิดของ เบนจามิน 
บลูม (Benjamin Bloom) การพัฒนามนุษย5ทักษะด=านการเรียนรู= 
เพ่ือให=เกิดความชํานาญในการปฏิบัติ ด=านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ด=านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3) ด=านเจตพิสัย 
(Affective Domain) (Anderson & Krathwonl. 2001)  

  
   จากตารางท่ี 30 องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากร

มนุษย5และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบ มี
ท่ีมาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการท่ีได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการ
เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข=อง คือการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5ทฤษฎีการ
กระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) กับทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of 
planned Behavior) การพัฒนาความรู= ตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang) แนวคิด
ของ เดวิด ซี แมคเคลแลน (David Mc Cleland) และ สก�อต บี พารี (Scott B. Parry) การพัฒนา
คุณลักษณะ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะด=านความปลอดภัย ด=วยการให=ความสําคัญกับ
พฤติกรรมด=านสุขภาพ การพัฒนาทักษะ ตามทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) แนวคิดของ 
เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) การพัฒนามนุษย5ทักษะด=านการเรียนรู=เพ่ือให=เกิดความชํานาญ
ในการปฏิบัติ 

   การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 (Competency Development) 
ประกอบด=วย การพัฒนาความรู= (Knowledge) การพัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) การพัฒนา
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ทักษะ (Skill) จากผลการศึกษาสภาพการณ5และความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรีผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัทพรีเมียร5โพรดักส5จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 

 

   “การพัฒนาคนด=านสุขภาพ คือการพัฒนาพื้นฐานหรือคุณภาพชีวิตของมนุษย5ให=มี
ภูมิคุ=มกันเพื่อใช=ในการพัฒนาเร่ืองอ่ืนตGอไป มนุษย5สําคัญที่สุขภาพกายและใจหากมีคุณภาพก็
สามารถเสริมสร=างประสิทธิภาพในเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะได=สุขภาพดีจะทําสิ่งใดก็สามารถ
ทําได=องค5การควรให=ความสนใจกับสุขภาพของบุคลากรเป�นอันดับแรกเพื่อการตGอยอดการ
บริหารจัดการที่ม่ันคงและยั่งยืน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท
พรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 
 

   นอกจากนี้ 
 

  “โครงการวิจัยนี้มีประโยชน5สําหรับชGวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลักษณะความสุข
ให=เกิดข้ึนทั้งในระดับ บุคคล องค5การ และสังคมสิ่งเหลGานี้ถือเป�นภาระหน=าที่ของ HR ที่ต=อง
พยายามค=นหาเทคนิคหรือตัวชGวยในการทํางานทั้งด=านHRMและHRDเพื่อทําให=บริษัทอยูGรอด 
ทGามกลางสภาวะและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลา นอกจากสิ่งที่เราต=องปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5แล=ว
เราต=องแสดงความรับผิดชอบตGอสังคมให=พอเพียงกับความจําเป�นที่เกิดข้ึนการสร=างภูมิคุ=มกัน
ให=กับพนักงานเป�นสิ่งที่สําคัญมากการให=ความรู=และพัฒนาอยGางมีเหตุผลและพอประมาณจะ
ชGวยสร=างความยั่งยืนให=เกิดข้ึนได=ในองค5การและสังคมการพัฒนาสุขภาพเป�นการสร=างความ
ม่ันคงให=กับคุณภาพชีวิตเป�นการชGวยสGงเสริมประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยตรงคนที่มีสุขภาพดี
กําลังใจก็มีเองสุขภาพแข็งแรงจะคิดหรือทําสิ่งใดก็ได=ทั้งหมด” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ถือเป�นหัวใจสําคัญของธุรกิจหรือทุกองค5การเม่ือคนมี
คุณภาพงานยGอมมีคุณภาพการพัฒนาสุขภาพอยGางเป�นระบบเป�นสิ่งที่หลายองค5การมองข=าม
เพราะอาจถือวGาเป�นเร่ืองนอกเหนือภารกิจขององค5การแตGในความเป�นจริงแล=วประสิทธิภาพ
ของพนักงานของเราข้ึนอยูGกับประสิทธิภาพของสุขภาพสGวนบุคคลเป�นหลักหากพนักงานเกิด
การเจ็บปoวยก็ไมGมีจิตใจที่จะคิดสร=างสรรค5ผลงานไมGวGาบุคลากรในองค5การจะมีระดับการศึกษา
ใดก็ตามก็มีโอกาเจ็บปoวยด=วยโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อได=หากอยูGในสภาพแวดล=อมและมี
ทGาทางการทํางานที่ไมGเหมาะสม” (ผู=จัดการฝoายบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี, 2559) 
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   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “รGางกายของเราก็แปรผันไปตามอายุการพัฒนาความรู=เพื่อให=เกิดการรักษาสมดุล
สุขภาพให=ดีอยูGเสมอเป�นสิ่งจําเป�นตGอบุคคลทุกคนโดยเฉพาะผู=ทีต่=องใช=แรงงานสิ่งที่ต=องตระหนัก
ให=มากกวGาการปgอน คือการติดตามผล เพื่อให=เกิดความยั่งยืนให=เกิดการตGอเนื่องจากรุGนสูGรุGนจน
ในที่สุดกลายเป�นวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมแตGละบุคคลไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไมGต=องสอนมาก      
ไมGต=องปgอนมากเม่ือบุคคลสามารถปฏิบัติได=เองจากจิตสํานึกความรับผิดชอบการสร=างความรับรู=
ความเข=าใจกับบุคลากรในทุกเพศทุกวัยในเรื่องสุขภาพและการยศาสตร5”(ผู=ตรวจแรงงาน 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานกังานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 
2559) 

 

   การพัฒนาความรู� (Knowledge)  
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 คือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
ไปปฏิบัติงานตามภารกิจองค5การการบํารุงรักษาบุคลากรให=ทํางานอยูGอยGางมีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาความรู=ความสามารถของบุคลากรให=เติบโตไปในองค5การอยGางมีประสิทธิภาพ 3 
ภารกิจนี้หากบุคลากรที่เราต=องดูแลมีสุขภาพที่ไมGแข็งแรงเราก็คงตั้งเปgาหมายอะไรมากไมGได=ซ่ึง
อาจจะถึงขนาดทําให=ไมGบรรลุวัตถุประสงค5ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5ได=เลยทีเดียว” 
(ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “สGวนใหญGแล=วองค5การที่ประสบความสําเร็จหรือสามารถดําเนินการได=เป�นไปตาม
เปgาหมายที่กําหนดไว=เบื่อหลังความสําเร็จมักมาจากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5อยGางเป�น
ระบบ อาทิเชGนมีการฝ�กอบรมอยGางสมํ่าเสมอมีการสอนงานมีมาตรฐานการทํางานอยGางชัดเจน
เป�นต=นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5เป�นสิ่งจําเป�นอยGางยิ่งที่องค5การทุกแหGงต=องมีแตGกลับไมGคGอย
พบความชัดเจนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในด=านสุขภาพทั้งที่มีความสําคัญมากถ=า
พนักงานสุขภาพไมGดีก็ไมGสามารถเรียนรู=หรือพัฒนาตนเองได=อยGางมีประสิทธิภาพ เพื่อให=ครอบคลุม
ปBจจัยเสี่ยงในการดําเนินการองค5การควรมีแผนการฝ�กอบรมด=านการพัฒนาสุขภาพอยูGด=วย
เสมอ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ในองค5การมักมีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพการรักษาพยาบาลโดยใช=บริการบุคลากร
ทางการแพทย5กันอยGางแพรGหลายแตGก็คงมีองค5การจํานวนน=อยที่ดําเนินการให=ความรู=และพัฒนาบุคลากรใน
ด=านสุขภาพอยGางตGอเนื่องซ่ึงถ=าองค5การใดมีสวัสดิการเก่ียวกับการพัฒนาความรู=เร่ืองสุขภาพมากเทGาใดก็
เทGากับสามารถรักษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรได=มากข้ึนเพียงนั้นซ่ึงยGอมสGงผลตGอการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานอยGางแนGนอน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชวีะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือกโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การพัฒนาความรู=เก่ียวกับสุขภาพเป�นสิ่งที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5แตG
ควรเป�นความรู=ที่ถูกต=องเหมาะสมกับแตGละบุคคลคนทุกคนทีธาตุเจ=าเรือนที่แตกตGางกันการปรับ
สมดุลสุขภาพต=องอาศัยความเข=าใจในบริบทของธรรมชาติที่มีองค5ประกอบจากธาตุเป�นสําคัญ
การสร=างองค5ความรู=ที่ถูกต=องและเผยแพรGในองค5การที่มีบุคคลมาอาศัยอยูGรGวมกันจะสามารถ
ชGวยสร=างความเข=าใจและนําไปสูGการสGงเสริมสุขภาพแบบองค5รวมในองค5การได=” (หัวหน=าสGวน 
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   การพัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “พนักงานสGวนใหญGในองค5การมักไมGคGอยดูแลสุขภาพอยGางเป�นระบบอาจ
เนื่องจากยังไมGมีความรู=ที่ชัดเจนในเร่ืองสุขภาพเพราะเร่ืองสุขภาพดูเหมือนจะคิดกันวGาเป�นเร่ือง
เฉพาะบุคคลหรือเร่ืองสGวนตัวแตGหากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยในการทํางานข้ึนมากก็ยGอม
กระทบตGอการบริหารจัดการอยGางแนGนอนทั้งในด=านกฎหมายสําหรับโรคจากการงานหรือด=าน
ประกันสังคมการพัฒนาทัศนคติด=านสุขภาพให=กับพนักงานในองค5การยGอมคุ=มคGาตGอการลงทุน
เป�นอยGางมากคงถึงเวลาที่องค5การต=องให=ความสนใจเร่ืองสุขภาพอยGางจริงจังและถือเป�น
นโยบายหลักขององค5การ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5
โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) , 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
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   “การสร=างจิตสํานึกเพื่อให= เกิดการใสGใจสุขภาพหากทําได=จะนําไปสูGการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบังคับใช=กฎหมายไมGสามารถกําหนดเพื่อให=มีการปฏิบัติในด=าน
สุขภาพได=มากนักการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรเป�นสิ่งที่ควรกระทําเป�นการพัฒนาเก่ียวกับ
คุณลักษณะเม่ือบุคลากรมีความใสGใจเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากข้ึนจะทําให=ปBจจัย
เสี่ยงลดลงจิตสํานึกที่ดี”(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การมีวินัยในตนเองสําคัญมากกับการทํากิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพให=เกิดผลเรา
ต=องมีความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกายควบคุมอาหารและน้ําหนักตัวให=เหมาะสมควบคุม
อารมณ5ให=อยูGสภาวะที่ไมGเครียดหรือวิตกกังวลนานหรือมากเกินไป สิ่งเหลGานี้ต=องได=รับการพัฒนา
สมรรถนะในระดับบุคคลอยGางถูกต=อง เม่ือบุคลากรมีวินัยในตนเองก็จะสามารถสร=างพฤติกรรม
ที่ดีในการดูแลสุขภาพได=เป�นอยGางมากการพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลสามารถกําหนด
บุคลิกภาพหรือทัศนคติในด=านสุขภาพทําให=ปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการยศาสตร5ได=รับการควบคุม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5วินัยในระดับบุคคลเป�นปBจจัยเอ้ือที่จะนําไปสูGความสําเร็จใน
ดําเนินการ” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การพัฒนาความรู=ให=มนุษย5มีความสนใจหรือให=เกิดความเข=าใจและรู=สึกวGา
ต=องการมีสุขภาพดีจะทําให=เขาหันกลับมาดูแลรักษาตนเองมากข้ึนการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลอาจมีข=อบกพรGองเก่ียวกับความไมGสมํ่าเสมอในการปฏิบัติในทางการแพทย5เชื่อวGาโอกาสที่
คนไข=จะไมGปฏิบัติตามเป�นไปได=มากการทําความเข=าใจหรือการให=ความรู=ก็ถือวGาสําคัญ” 

 

     หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “สGวนใหญGที่พบคนไข=มักไมGสามารถปฏิบัติตนอยGางเสมอต=นเสมอปลายได= เชGน 
การปรับอิริยาบถ การรับประทานอาหาร การควบคุมอารมณ5 เป�นต=น ที่เป�นเชGนนี้ก็เพราะ
ทัศนคติหรือความเชื่อในแตGละบคุคลนั้นแตกตGางกันพืน้ฐานความรู=เป�นสิ่งสาํคัญมากทีท่ําให=การ
ปฏิบัติตนมีความแตกตGางกันไปด=วยเม่ือคนไข=มารับการรักษาในทางการแพทย5แผนไทยก็มักจะ
ใช=การพูดคุยเพื่อให=เกิดความเชื่อเพื่อนําไปสูGการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงจะทําให=กระบวนการ



221 

ในการรักษางGายข้ึนหรือประสบความสําเร็จมากข้ึน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การพัฒนาทักษะ (Skill) 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ทGาทางการทํางานเป�นสาเหตุสําคัญของการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อการที่บุคคลจะสามารถใช=ทGาทางที่ถูกต=องนั้นต=องอาศัยประสบการณ5และ
ความเชี่ยวชาญในการทํางานนั้นการใช=แรงงานมีลักษณะคล=ายกับทGาทางในการออกกําลังกาย 
ซ่ึงหากบุคคลได=รับการถGายทอดความรู=เก่ียวกับทGาทางการออกกําลังกายอยGางเหมาะสมและ
ถูกต=องก็จะเป�นปBจจัยสนับสนุนในการใช=ทGาทางการทํางานที่ถูกต=องข้ึนมาได=การออกกําลังกาย
จะสามารถสร=างให=เกิดความคลGองตัวในการใช=กล=ามเนื้อของบุคคล และยังสร=างให=กล=ามเนื้อมี
ความแข็งแรงเหมาะตGอภาระงานการพัฒนาทักษะเก่ียวกับทGาทางการทํางานที่ถูกต=องจึงเป�นสิ่ง
ที่ความเรียนรู=” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  องค�ประกอบท่ี 3 ปHจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
  องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) แนวคิดและทฤษฏีท่ีได=จากการสังเคราะห5ข=อมูล

พ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการ เก่ียวกับ การสGงเสริมความรู=และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล 
รวมถึงข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 31  

 
ตารางท่ี 31 องค5ประกอบท่ี 3 และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 3 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) แนวคิดเก่ียวกับการปรับความสัมพันธ5ระหวGางรGางกายและจติใจ ให=

สามารถ พ่ึงพาตนเองได=มากข้ึน (ประเวศ วสี , 2553) 
1 ความหวังต=องการดูแลตนเอง แนวคิด เก่ียวกับ สุขภาพพ่ึงตนเอง เน=นธรรมชาติบําบัด รักษาตาม

วิถีทางธรรมชาติ สร=างสมดุลให=กับรGางกายและจิตใจ 
2 ความรับผิดชอบอยGางตGอเน่ือง แนวคิดเก่ียวกับ โยนิโสมนสิการ คือการรู=จักคิด คิดถูกวิธี ความ

รับผิดชอบจะเกิดข้ึนได=ปรบัปรุง ความคิดให=เกิดสัมมาทิฐิ 
3 วินัยในการปฏิบัต ิ เกณฑ5หรือข=อบังคับข=อตกลงเพ่ือให=ปฏิบัติหรือละเว=นการปฏิบัติ 

สําหรับการควบคุมความประพฤต ิเป�นแบบแผนในการอยูGรGวมกัน
อยGางสุขสบาย  

4 การตระหนักรู= แนวคิดระเบิดจากข=างใน ขององค5พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูGหัว 
ภูมิพลอดลุยเดช เพ่ือเข=าถึงความพอเพียง ในการสร=างเหตุผล 
ความพอประมาณ และ ภูมคุิ=มกัน  

 



222 

   จากตารางท่ี 31 องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) และท่ีมาขององค5ประกอบ
รูปแบบหรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบ มีท่ีมาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทาง
วิชาการท่ีได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการ เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข=อง คือ
ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) แนวคิดเก่ียวกับการปรับความสัมพันธ5ระหวGางรGางกายและจิตใจ ให=สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได=มากข้ึน ความหวังต=องการดูแลตนเอง แนวคิด เก่ียวกับ สุขภาพพ่ึงตนเอง เน=น
ธรรมชาติบําบัด รักษาตามวิถีทางธรรมชาติ สร=างสมดุลให=กับรGางกายและจิตใจ ความรับผิดชอบอยGาง
ตGอเนื่อง แนวคิดเก่ียวกับ โยนิโสมนสิการ คือการรู=จักคิด คิดถูกวิธี ความรับผิดชอบจะเกิดข้ึนได=
ปรับปรุง ความคิดให=เกิดสัมมาทิฐิ วินัยในการปฏิบัติ เกณฑ5หรือข=อบังคับข=อตกลงเพ่ือให=ปฏิบัติหรือ
ละเว=นการปฏิบัติ สําหรับการควบคุมความประพฤติ การตระหนักรู= แนวคิดระเบิดจากข=างใน ของ
องค5พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูGหัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเข=าถึงความพอเพียง ในการสร=างเหตุผล ความ
พอประมาณ และ ภูมิคุ=มกัน 

   ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ชGวยให=การพัฒนาสมรรถนะประสบความสําเร็จ ได=แกG 1) การ
ดูแลตนเอง 2) ความรับผิดชอบ 3) วินัยในการปฏิบัติ 4) การตระหนักรู= จากผลการศึกษาสภาพการณ5
และความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู =เชี ่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็น
สาระสําคัญของเนื้อหา คือ 
   ความหวังท่ีจะดูแลตนเอง 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=ดังนี้ 
 

   “จากที่ได=ทํากิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในชุมชนมาเป�นเวลาหลายป^พบวGาการสGงเสริม
สุขภาพจะเกิดผลสําเร็จที่สGงผลตGอการพัฒนาสุขภาพให=ดีข้ึนได=นั้นผู=ปฏิบัติต=องมีการดูแลตนเอง
โดยอาศัยความรับผิดขอบและสร=างวินัยให=กับตนเองซ่ึงสิ่งเหลGานี้ถือเป�นเสมือนตัวแปรหากใคร
มีมากก็จะสGงผลตGอสุขภาพได=มากเทGานั้นความสมํ่าเสมอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสูGการ
รักสุขภาพหากจะกลGาวไปยากอยูGตนเองวGาจะสามารถควบคุมหรือบังคับตนเองได=มากน=อย
เพียงใด” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “สGวนใหญGผู=ปoวยเก่ียวกับโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อที่เข=ามาปรึกษาที่โรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบลนั้นจากการซักถามประวัติก็มักจะมีสาเหตุมากจากพฤติกรรมของแตGละ
บุคคลความรับผิดชอบในการดูแลตนเองนั้นทําได=ยากอาจเนื่องจากความเคยชินหรือเศรษฐกิจที่
บีบให=ต=องฝiนต=องทําทั้งที่เม่ือยปวดหรือบาดเจ็บ พอแนะนําให=ปรับทGาทางการทํางาน ก็มักจะ
ทําได=ในระยะแรกๆ หากใครสามารถปรับพฤติกรรมได=ก็มักจะดีข้ึน การดื่มสุรา การทานอาหาร
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ที่ไมGถูกสุขลักษณะหรือไมGครบ 5 หมูG ก็เป�นปBญหาด=วย” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริม
สุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   ความรับผิดชอบในการปฏิบัติอยBางตBอเนื่อง 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “พนักงานโดยทั่วไปมักมีความรับผิดชอบในเร่ืองงานแตGในด=านสุขภาพนั้นอาจยัง
ไมGเพียงพอที่จะทําให=รอดพ=นจากปBจจัยเสี่ยงในทางการยศาสตร5ได=การรับประทานอาหารให=
ครบ 5 หมูGเหมือนที่ทุกคนเคยเรียนสุขศึกษามานั้นจะมีสักก่ีคนที่สามารถทําได=อยGางสมํ่าเสมอยิง่
หากต=องควบคุมให=มีปริมาณที่เหมาะสมระหวGางพลังงานนําเข=าและพลังงานที่ใช=แตGละวันด=วย
แล=วก็ยากตGอการปฏิบัติหากจะรณรงค5ในการสGงเสริมสุขภาพให=เกิดประสิทธิภาพก็ควรจะต=อง
ผลักดันให=เกิดความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=วย” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสาย
งานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ความรับผิดชอบให=เกิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติการสร=างความตระหนักรู=
เพื่อหันกลับมาดูแลตนเองเป�นสิ่งที่ต=องสร=างให=เกิดข้ึนให=ได=หากเราต=องการจะมีสุขภาพรGางกาย
ที่สมดุลแข็งแรงพร=อมตGอการรับผิดชอบของภาระงานในแตGละวัน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ผู=ที่มารับการรักษาในทางการแพทย5แผนไทยก็ต=องปรับตัวให=สอดคล=องกับ
คําแนะนําของแพทย5การเจ็บปoวยด=วยโรคโครงรGางกล=ามเนื้อนี้หากไมGปรับพฤติกรรมเก่ียวกับ
อิริยาบถที่ทําไมGถูกต=องอยูGเป�นประจําแล=วก็ยากที่จะหายหรือทุเลาลงได=สิ่งเหลGานี้ต=องอาศัย
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติเป�นอยGางมากการปฏิบัติแบบองค5รวมจะ
ทําให=ผู =ปoวยดีขึ้นได=” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   วินัยในการปฏิบัติ 
   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ

คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 



224 

   “การสGงเสริมสุขภาพในรูปแบบของสวัสดิการหรือสิ่งที่อยูGเหนือกวGาที่กฎหมาย
กําหนดไว=ต=องอาศัยระเบียบวินัยในการปฏิบัติเป�นอยGางมากจึงจะประสบความสําเร็จได=ดังนั้น
การสร=างวินัยให=กับตนเองในการปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป�นสิ่งสําคัญมากและสร=างได=
ยากด=วย ความท=าทายของโครงการวิจัยนGาจะอยูGที่ปBจจัยเอ้ือเหลGานี้จะทําอยGางได=ให=ผู=ปฏิบัติมี
วินัยมีความรับผิดชอบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอยGางสมํ่าเสมอข้ึนมากได=” (ผู=ตรวจ
แรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ความคาดหวังในการวิจัยการสร=างความมีวินัยในสําหรับตนเองสําคัญมากกับ
การทํากิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพให=เกิดผลเราต=องมีความสมํ่าเสมอในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง” 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   การตระหนักถึงปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร� 
   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=ดังนี้ 
 

   “การสร=างความตระหนักรู=เก่ียวกับโทษหรือปBจจัยเสี่ยงในด=านการยศาสตร5ก็จะ
สามารถทําให=กระบวนการรักษาหรือฟijนฟูทําได=งGายข้ึนแตGอยGางไรก็ตามการรักษาที่ดีที่สุดก็คือ
การสร=างระบบในการปรับปรุงทGาทางการทํางาน สภาพแวดล=อมเพราะไมGต=องเป�นกังวลกับการ
ปฏิบัติหรือไมGปฏิบัติของผู=ปoวย การฝ�กให=ผู=ปoวยตระหนักรู=ในปBจจัยเสี่ยงจะกระตุ=นให=เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสะสมของการบาดเจ็บลงได=ในระดับหนึ่ง” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5
อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “แพทย5ก็มีความคาดหวังวGาผู=ปoวยจะมีสํานึกที่จะตระหนักรู= เ ก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=วยการปรับทGาทางการทํางานเพื่อไมGให=อยูGในอิริยาบถเดิม ๆ หรือ
ต=องรู=จักทGาทางพักกล=ามเนื้อที่มาข้ันจังหวะการทํางานจะชGวยทําให=กล=ามเนื้อได=มีชGวงเวลาคลาย
ตัวจากการเกร็งหรือออกแรงได=การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทGาทางการทํางานการให=ความรู=
จึงเป�นหนทางที่ยั่งยืนในการรักษาหรือปgองกันโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อได=ทางหนึ่งแตGความ
สมดุลของรGางกายข้ึนอยูGกับองค5ประกอบหลายอยGางรวมถึงธาตุเจ=าเรือนที่ติดตัวคนปoวยมาแตG
กําเนิดก็จะชGวยสGงผลกระตุ=นให=การเจ็บปoวยมีมากข้ึนอยGางไรก็ตามการแก=ไขและปgองกันโรค
โครงรGางและกล=ามเนื้อ ควรดําเนินไปพร=อม ๆ กันในหลายด=านในลักษณะองค5รวม” (หัวหน=าสGวน 
งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
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   องค�ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร�ในองค�การ 
   องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การแนวคิดและทฤษฏีท่ี

ได=จากการสังเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการเก่ียวกับการสGงเสริมความรู=และท่ีมาของ
องค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล รวมถึงข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ ดังแสดงไว=ในตาราง
ท่ี 32  

 
ตารางท่ี 32 องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การและท่ีมาขององค5ประกอบ

รูปแบบหรือโมเดล (Model) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 4 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ใน

องค5การ 
แนวคิดจากมาตรฐานสากล ISO/TS 20646-1  เรื่องการยศาสตร5
เป�นมาตรฐานวิชาการในรูปแบบ TS (Technical Specification) 
เก่ียวกับการช้ีบGงอันตรายท่ีเก่ียวข=องกับภาระงานของกล=ามเน้ือ 
การปรับปรุงสภาพการทํางาน  

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู= แนวคิดเก่ียวกับการสร=างองค5ความรู=ใหมGจะมีลักษณะการสร=างแบบ
เป�นเกลียวสัมพันธ5ต=องสามารถทําให=คนท่ีอยูGในปรากฏการณ5
เดียวกันเห็นในรูปแบบท่ีแตกตGางและตดักันได=มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู=ซึ่งกันและกัน การสร=างความรู=ใหมGผGานกลุGมบุคคลจะ
สามารถทําให=เกิดความรู=ใหมGได=เป�นอยGางดี (Ikujiro Nonaka and 
Ryoko Toyama, 2003) 

2 การเตรียมความเหมาะสมระหวGาง
บุคคลกับภาระงาน 

แนวคิดเรื่องการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ คือการ
ปรับคนให=เข=ากับงาน (fit the man to the job) และการปรับ
งานให=เข=ากับคน (fit the Job to the man) 

3 นโยบายการบริหารจัดการ ทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle)  PDCA เพ่ือให=เกิดการ
ขับเคลื่อนอยGางเป�นรูปธรรมในเชิงแก=ไขและปgองก=นในการลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ  

 
   จากตารางท่ี 32 องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การและ

ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบท่ีมาจากทฤษฎี
หรือแนวคิดทางวิชาการท่ีได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการเอกสารการ
วิจัยท่ีเก่ียวข=อง คือการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ แนวคิดจากมาตรฐานสากล ISO/TS 
20646-1  เรื่องการยศาสตร5 เป�นมาตรฐานวิชาการในรูปแบบ TS (Technical Specification) 
เก่ียวกับการชี้บGงอันตรายท่ีเก่ียวข=องกับภาระงานของกล=ามเนื้อการปรับปรุงสภาพการทํางานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู=แนวคิดเก่ียวกับการสร=างองค5ความรู=ใหมGจะมีลักษณะการสร=างแบบเป�นเกลียว
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สัมพันธ5ต=องสามารถทําให=คนท่ีอยูGในปรากฏการณ5เดียวกันเห็นในรูปแบบท่ีแตกตGางและตัดกันได=มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู=ซึ่งกันและกันการสร=างความรู=ใหมGผGานกลุGมบุคคลการเตรียมความเหมาะสมระหวGาง
บุคคลกับภาระงาน แนวคิดเรื่องการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ คือการปรับคนให=เข=า
กับงาน (fit the man to the job) และการปรับงานให=เข=ากับคน (fit the Job to the man) 
นโยบายการบริหารจัดการ ทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming cycle)  PDCA เพ่ือให=เกิดการขับเคลื่อน
อยGางเป�นรูปธรรม ในเชิงแก=ไข และปgองก=น ในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ 

   ด=วยการจัดให=มีกิจกรรมหรือการดําเนินการด=านการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ใน
องค5การ 3 สGวนหลัก ได=แกG 1) การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู= 2) การเตรียมความเหมาะสมระหวGางบุคคล
กับภาระงาน 3) การบริหารจัดการจากผลการศึกษาสภาพการณ5และความต=องการของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “โดยปกติองค5การโดยสGวนใหญGมักมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยตาม
กฎหมายอยูGแล=วแตGจะถูกต=องตามหลักการยศาสตร5หรือไมGนั้นเป�นสิ่งที่ต=องตรวจสอบการพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การให=เกิดมีข้ึนเป�นสิ่งดีไมGวGาองค5การจะมีมาตรฐานการยศาสตร5
อยูGในระดับใดหากเราคอยสอดสGองดูแลสร=างระบบในการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาด=านการยศาสตร5ไว=ก็จะชGวยให=การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค5การมี
คุณภาพที่ดีข้ึนตามลําดับ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5
โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “มาตรฐานด=านการยศาสตร5มีการศึกษาวิจัยทั้งในและตGางประเทศแตGกฎหมายไทย
ยังไมGเข=มงวดกับมาตรฐานการยศาสตร5มากนัก องค5การบางแหGงก็มักมองข=ามไมGคGอยให=ความ
สนใจซ่ึงหากจะทําให=ได=ผลต=องเร่ิมกันตั้งแตGการออกแบบโรงงานการเลือกเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ
และการออกแบบสถานีงานด=วยซํ้าไปการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ให=ได=ผลจึงต=องหม่ัน
วิเคราะห5และประเมินความเสี่ยงด=านการยศาสตร5และต=องมีระบบในการแก=ไขปรับปรุง” 
(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=
กลGาวถึงดังนี้ 
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    “การสร=างมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ เพื่อการปgองกันและรักษาโรคMSDs
อยGางเป�นระบบให=ยึดหลัก PDCA ไว= คือ 1) P:Plan การวางแผนในการดูแลตนเอง ต=องมี
กิจกรรมที่สGงเสริมเก่ียวกับการออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายเพื่อทําให=กล=ามเนื้อยืดหยุGน
และแข็งแรงมากข้ึน 2) D:DO ต=องมีกิจกรรมที่เก่ียวข=องกับการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางาน
และควรทําให=เป�นระบบในการชGวยปรับเปลี่ยนในระหวGางทํางานจะทําให=การปgองกันโรคMSDs
ที่เป�นสาเหตุมากจากการยศาสตร5มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3) C:Check ควรเป�นกิจกรรมที่ชGวย
ในการตรวจสอบเฝgาติดตามวGาการปรับเปลี่ยนวGามีประสิทธิภาพแคGไหนเกิดผลตGอรGางกายผู=
ทํางานให=ดีข้ึนได=อยGางไรรวมถึงการเก็บข=อมูลความรู=เพื่อนํามาใช=ประโยชน5ในการดําเนินงาน
สร=างเสริมสุขภาพ 4) A:Action หรืออาจจะเพิ่มเติมเร่ืองการฟijนฟูเข=าไปด=วย กิจกรรมที่สGงเสริม
ในการรักษาและฟijนฟูในกรณีพบผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยต=องการให=กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ5
หรือเข=าสูGสมดุลมากข้ึน ในทางการแพทย5เป�นสGวนปลายทางเน=นที่การปฏิบัติการแก=ไข (Action) 
สGวน  Plan DO และ Check ก็ควรเป�นกิจกรรมสGงเสริมที่อยูGในสGวนต=นทางหรือในองค5การ” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   การแลกเปล่ียนเรียนรู�ด�านการยศาสตร� 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “เร่ืองสุขภาพต=องมีการพูดคุยและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู=ซ่ึงกันและกันจะทํา
ให=พัฒนาได=เร็วสร=างความเชื่อม่ันได=งGาย เพื่อนคุยกับเพื่อนหรือหัวหน=าคุยกับลูกน=องเป�นสิ่งที่ควรทํา 
องค5การก็ต=องมีเวทีหรือสร=างกิจกรรมมาตรฐานที่เปlดโอกาสให=ได=แลกเปลี่ยนเรียนรู=กัน 
เชGนการฝ�กอบรมด=านสุขภาพ การสร=างทีมที่ปรึกษาด=านสุขภาพหรือการให=คําแนะนําโดยแพทย5
อาชีวอนามัย” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “รัฐบาลก็มีเจ=าหน=าที่ด=านอาชีวอนามัยที่คอยให=คําแนะนําด=านสุขภาพสําหรับผู=ใช=
แรงงานอยูGแล=ว หากสถานประกอบการสามารถจัดทีมให=คําปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=าน
สุขภาพข้ึนจะทําให=สามารถพัฒนาคุณภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยหรือการ
สGงเสริมสุขภาพได= การยศาสตร5เป�นสิ่งที่ต=องอาศัยประสบการณ5จากผู=ที่เคยผGานการปoวยหรือ
ผGานการเรียนรู=มากGอนจึงจําเป�นต=องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ซ่ึงกันและกันจะเกิดประโยชน5มากข้ึน” 
(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให�เหมาะสมกับภาระงาน 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “ปBญหาที่ฝoายบุคคลได=รับเก่ียวกับสุขภาพด=านโครงรGางและกล=ามเนื้อที่เป�นสาเหตุ
มาจากการจัดสรรคนที่มีรูปรGางไมGเหมาะสมกับพื้นที่หรือภาระงานมีอยูGบGอยคร้ังหากเราสามารถ
สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีรูปรGางหรือความแข็งแรงเหมาะสมกับงานก็จะไมGเพิ่มความลําบาก
ให=กับผู=ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับตัวเข=ากับภาระงานกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน
ในสGวนผลิตสGวนใหญGใช=การสัมภาษณ5 ถ=าไมGกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปรGางให=ละเอียดเพื่อ
ความเหมาะสมกับลักษณะงานแล=วเม่ือเกิดผลการบาดเจ็บของพนักงานฝoายบุคคลก็จะกลับมา
แก=ไขผลนั้นอีก” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 
จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การคัดเลือกผู=ปฏิบัติงานให=เหมาะสมกับลักษณะงานจะชGวยลดปBจจัยเสี่ยงลงได= 
เนื่องจากสรีระรGางกาย โครงรGางและกล=ามเนื้อของคนมีความแตกตGางกันความทนทานตGอสภาพ
วะหรือภาระงานก็แตกตGางกัน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ คือการสร=างเกณฑ5ในการดูแลอิริยาบถ การไมG
ทํางานเกินกําลัง การพักผGอนให=พอเหมาะและอยูGสภาพแวดล=อมที่เหมาะสมองค5การต=องให=
ความสนใจกับปBจจัยที่เป�นสาเหตุมาสูGการเจ็บปoวย องค5การต=องสร=างกฎเกณฑ5ข้ึนมาชGวยสนับสนุน
ให=พอเพียงตGอมูลเหตุและปBจจัย” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5
ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

   การบริหารจัดการ 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “เราควรสร=างระบบการบริหารจัดการไว=และพัฒนาบุคลากรภายใต=ระบบการ
จัดการที่มีอยูGจะทําให=การดําเนินงานมีความม่ันคง การพัฒนาก็จะอยูGบน โรดแม็พ (Road 
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map) ที่ถูกต=องตรงกับภารกิจองค5การมากที่สุด” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากร
บุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ทุกองค5การต=องมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยตามกฎหมาย การดําเนินการ
ด=านการยศาสตร5ก็ควรอยูGภายใต=ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยใช=
การพัฒนามนุษย5เป�นตัวขับเคลื่อน การเพิ่มความเข=าใจเก่ียวกับการยศาสตร5จะสร=างความเข=มแข็ง
ให=กับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยไปด=วย” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญ
การพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

   “ในองค5การก็ต=องมีระบบการบริหารจัดการ การสร=างกิจกรรมที่เก่ียวข=องกับการ
ปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางานในระดับบุคคลข้ึนและควรทําให=เป�นระบบในการชGวยปรับเปลี่ยน
ในระหวGางทํางานจะทําให=การปgองกันโรคMSDsที่เป�นสาเหตุมากจากการยศาสตร5มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   องค�ประกอบท่ี 5 ปHจจัยสนับสนุน (ภายนอก)  
   องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) แนวคิดและทฤษฏีท่ีได=จากการ

สังเคราะห5ข=อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการเก่ียวกับการสGงเสริมความรู=และท่ีมา ดังแสดงไว=ในตาราง
ท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33 องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือ

โมเดล (Model) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 5 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอยGางเป�นรปูธรรม 

ในเชิงแก=ไข และปgองก=น ในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ใน
องค5การ 

1 มาตรฐานของระบบความ
ปลอดภัยในองค5การ 

แนวคิดเก่ียวกับการนํามาตรฐานสากล สําหรับการสร=างระบบ
บริหารจดัการองค5การ ทําให=เกิดกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกต=องตาม
หลักวิชาการ 
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ตารางท่ี 33 องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือ
โมเดล (Model) (ตGอ) 

ท่ี องค5ประกอบท่ี 5 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
2 การสนับสนุนจากภาคสังคม แนวคิดเก่ียวกับการสร=างเครือขGาย การทํางานท่ีเก่ียวข=องท้ังภาครัฐ 

และเอกชน 
3 กิจกรรมสร=างเสรมิสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับ Happy health การสGงเสริมสุขภาพในองค5การ

สร=างองค5กรแหGงความสุข จากการประชุมอนามัยโลกได=รับรอง
แผนปฏิบัติการเพ่ือสร=างองค5กรแหGงความสุขระหวGาง พ.ศ. 2551 -
2560 (Plan of action on workplace health (GPA) for the 
period 2008 – 2017)   

4 ทีมงานให=คําแนะนํา  แนวคิดเก่ียวกับการสร=างความเช่ือมั่น ความกระตือรือร=นตGอการ
แก=ไขปBญหาองค5การ การเป�นผู=มีจติใจกว=างยอมรับฟBงความคิดของ
ผู=อ่ืน โดยกําหนดให=เกิดความรับผดิชอบในหน=าท่ีในองค5การ 
(Layne, W.R., 2000)  

  
   จากตารางที่ 33 องค5ประกอบที่ 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) และท่ีมาของ

องค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบมีท่ีมาจากทฤษฎีหรือ
แนวคิดทางวิชาการท่ีได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการ เอกสารการวิจัยท่ี
เก่ียวข=อง คือปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming cycle)  การใช=PDCA เพ่ือให=
เกิดการขับเคลื่อนอยGางเป�นรูปธรรม ในเชิงแก=ไข และปgองก=นในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ใน
องค5การ มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค5การ แนวคิดเก่ียวกับการนํามาตรฐานสากลสําหรับ
การสร=างระบบบริหารจัดการองค5การทําให=เกิดกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกต=องตามหลักวิชาการ การ
สนับสนุนจากภาคสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการสร=างเครือขGาย การทํางานที่เกี่ยวข=องท้ังภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพดีเป�นสุข (Happy health) ด=วยการ
สGงเสริมสุขภาพในองค5การสร=างองค5กรแหGงความสุข จากการประชุมอนามัยโลกได=รับรองแผนปฏิบัติ
การเพ่ือสร=างองค5กรแหGงความสุขระหวGาง พ.ศ. 2551 -2560 (Plan of action on workplace 
health (GPA) for the period 2008 – 2017)  ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ชGวยให=การพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การประสบความสําเร็จมากขึ้น ควรจัดให=มีกิจกรรมท่ีจําเป�น ได=แกG 
1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค5การ 2) การสนับสนุนจากภาคสังคม 3) กิจกรรมสร=าง
เสริมสุขภาพในองค5การ 4) ทีมงานคอยให=คําแนะนํา (Coaching) จากผลการศึกษาสภาพการณ5และ
ความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญ
ของเนื้อหา คือ 
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   การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร�ในองค�การ 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “การกําหนดนโยบายด=านสุขภาพของพนักงานให=เกิดประโยชน5ในทางปฏิบัติ
เพื่อให=เกิดสุขภาวะที่ดีในการทํางานเป�นการสร=างการบริการด=านสุขภาพให=เกิดองค5การแหGง
ความสุข (Happy workplace) โดยพื้นฐาน ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสGงเสริมสุขภาพใน
องค5การให=มีคุณภาพมากข้ึนให=ครอบคลุมอาชีวอนามัยในองค5การเม่ือพนักงานได=รับประโยชน5
จากการพัฒนาด=านสุขภาพก็จะสามารถนําไปประยุกต5ใช=ในชีวิตประจําวัน จะทําให=เกิดความ
ม่ันใจในการทํางานและการดํารงชีวิตมากข้ึนกิจกรรมที่กําหนดข้ึนในองค5การก็ควรให=สอดคล=อง
กับการพัฒนาสุขภาพที่เอ้ือประโยชน5ตGอการทํางาน ควรเพิ่มความรับผิดชอบให=กับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและเจ=าหน=าที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ทํางานเก่ียวกับความปลอดภัยอาชี
วอนามัยในองค5การประสานความรับผิดชอบในการสรรหา รักษาและพัฒนาบุคลากรของสGวน
งานจัดการทรัพยากรมนุษย5หรือฝoายบุคคลในการบริหารงานด=านความปลอดภัยและงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย5ก็เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล 
บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การยศาสตร5ประกอบด=วยแนวความคิดด=านกายวิภาคศาสตร5 ได=แกG รูปรGาง การ
ออกแรง ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับศาสตร5ด=านสรีรวิทยาการทํางานเป�นการศึกษาถึงธรรมชาติของ
คนและสภาพการทํางานเพื่อปgองกันการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยจากการทํางาน หากสามารถเพิ่ม
มาตรฐานในระดับบุคคล องค5การได=ก็จะทําให=ในระดับสังคมมีการพัฒนาด=านการยศาสตร5ไปด=วย 
สิ่งสําคัญก็คือการลดสิ่งคุกคามสุขภาพลงด=วยการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนจึงเป�นการชGวยบอก
ปริมาณของการปฏิบัติให=รอดพ=นจากปBจจัยเสี่ยงได=” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

    “หากจะกลGาวถึงมาตรฐานทางการยศาสตร5ก็มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและตGางประเทศในด=านความปลอดภัยกลGาวไว=เป�นจํานวนมากเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ออกแบบอุปกรณ5 เคร่ืองมือหรือสถานีงานให=เหมาะสมกับผู=ปฏิบัติงานแตGในความเป�นจริงโดย
สGวนใหญGนั้นผู=ปฏิบัติงานมักไมGมีสิทธิเลือกเม่ือต=องเข=าไปทํางานกับสถานประกอบการหรือ
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โรงงานที่มีสภาพอยGางไรก็จําเป�นต=องยอมรับ กฎหมายที่ควบคุมเก่ียวกับมาตรฐานการยศาสตร5
ที่เก่ียวข=องกับกฎหมายแรงงานเพื่อให=เกิดเป�นมาตรฐานการปฏิบัติยังไมGเพียงพอองค5การโดย
สGวนใหญGโดยเฉพาะที่มีต=นทุนในการลงทุนไมGมากนักก็มักจะมองข=ามความจําเป�นนี้ไป หากเรา
สามารถเพิ่มเติมเทคนิคที่เป�นมาตรฐานในทางปฏิบัติได=แล=วแนะนําให=กับผู=ปฏิบัติได=นําไปใช=เพื่อ
รักษาตัวให=รอดจากการบาดเจ็บก็จะเป�นผลดีทําได=เร็วและงGายกวGา เชGนมาตรฐานเร่ืองทGาทาง

การทํางานที่ถูกต=อง เป�นต=น” 
 

   นอกจากนี้ 
 

   “การสร=างมาตรฐานความปลอดภัยในองค5การเป�นเสมือนการสร=างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิตให=กับพนักงาน ยิ่งเราให=ความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยมา
เพียงใดพนักงานยGอมได=รับสวัสดิภาพที่ดีมากข้ึนเพียงนั้นหลายแหGงก็ได=นําระบบมาตรฐานสากล
มาใช=เพื่อสร=างกฎเกณฑ5การทํางานและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ5 สิ่งแวดล=อมและความ
ปลอดภัยให=กับกระบวนการทํางานในองค5การ การให=ความสนใจกับเร่ืองการยศาสตร5จึงถือเป�น
สิ่งดีที่จะชGวยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบริหารจัดการสภาพแวดล=อมให=ทรัพยากร
มนุษย5ได=รับประโยชน5ในการมาอยูGรGวมกันองค5การ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญ
การพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   การสนับสนุนจากภาคสังคม 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “โดยทั่วไปองค5การตGาง ๆ มักใช=องค5การในภาคเอกชนเพื่อชGวยในการสนับสนุน
ด=านสุขภาพ อาทิเชGน การตรวจสุขภาพ การตรวจสภาพแวดล=อม การทํากิจกรรม การฝ�กอบรม 
เป�นต=น สําหรับในภาครัฐก็ใช=บริการเก่ียวกับการรักษาเม่ือเกิดการเจ็บปoวย” (ผู=ชGวยกรรมการ
ผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “สถานประกอบการสามารถขอความรGวมมือไปยังภาคเอกชนหรือภาครัฐเพื่อรับ
การสGงเสริมด=านสุขภาพได=การใช=บริษัทเอกชนสําหรับจัดทําโครงการดูแลสุขภาพ อาทิเชGน การ
ตรวจสุขภาพ การตรวจสภาพแวดล=อม การฝ�กอบรม เป�นต=น การขยายเครือขายเพื่อรับการ
สนับสนุนในภาครัฐเป�นสิ่งที่ดี เชGน ด=านอาชีวเวชศาสตร5 ประกันสังคม การตรวจความปลอดภัย 
แตGที่สําคัญคือองค5การต=องทราบปBญหากGอน ตGอจากนั้นจึงเลือกที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
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ภาคสGวนตGาง ๆ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “ในงานประกันสังคมของโรงพยาบาลมีทีมงานสําหรับสGงเสริมสุขภาพชุมชนที่คอย
ให=คําแนะนําด=านสุขภาพและเป�นผู=นําในการดูแลรักษาสุขภาพ อาทิเชGน การแนะนําให=ออก
กําลังกาย บริหารรGางกาย การบริโภคอาหารอยGางถูกสุขลักษณะเป�นต=น องค5การใดที่ต=องการ
ความชGวยเหลือหรือสนับสนุนก็จะขอความรGวมมือมายังทีมงาน การดูแลเพื่อไมGให=เกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อหรือด=านการยศาสตร5นั้นต=องอาศัยความรGวมมือจาก
หลายสGวนจึงจะสามารถทําให=การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากข้ึน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพในองค�การ 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “องค5การโดยสGวนใหญGมีการจัดกิจกรรมกีฬากันอยูGแล=วแตGหากจะทําให=การสGงเสริม
สุขภาพด=านการยศาสตร5ประสบความสําเร็จต=องขยายให=มีกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพด=านอ่ืนด=วย 
อาทิเชGน การตรวจสุขภาพด=านการยศาสตร5 การบริหารรGางกายกGอนปฏิบัติงาน การทําสมาธิ 
เป�นต=น องค5การขาดสิ่งใดที่จะสGงเสริมให=การดําเนินการด=านการยศาสตร5ดีข้ึนให=การสGงเสริมสิ่งนั้น” 
(ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “เนื่องจากโรคที่เกิดข้ึนจากการยศาสตร5สGวนใหญGไมGได=เกิดจากความผิดพลาดแตG
เกิดข้ึนจากทGาทางการทํางานหรือการทํางานที่เราไมGรู=ในสิ่งที่ถูกต=องทําคนขยันมากแตGทํา
ทGาทางผิดก็ยิ่งเจ็บมากไมGยุติธรรมตGอการดําเนินงานการสร=างโมเดลที่จากชGวยสนับสนุนให=เกิด
การเรียนรู=ด=านการยศาสตร5จะสามารถลดความสูญเสียลงได=เป�นอยGางมาก” 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การฝ�กอบรมด=านสุขภาพหรือให=ความรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5มี
ประโยชน5มากในมาตรการสGงเสริมสุขภาพขององค5การชGวยให=ผู=ปฏิบัติงานมีตระหนักและสร=าง
จิตสํานึกด=านความปลอดภัยมากข้ึน การสGงเสริมสุขภาพในองค5การทําให=เกิดความม่ันใจวGาองค5การ
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ไมGมองข=ามและคอยให=การดูแลเป�นการสร=างขวัญกําลังใจในการทํางานอยGางหนึ่ง” (ผู=ตรวจ
แรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2559) 

 

   ทีมงานให�คําแนะนํา 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

   “สถานประกอบการหลายแหGงได=สร=างทีมงานหรือคณะกรรมการด=านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยไว= ที่ทําหน=าที่ดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานมีเจ=าหน=าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานในระดับตGาง ๆ เชGน จป.วิชาชีพ จป.บริหาร จป.หัวหน=างาน เป�นต=น ที่
คอยดําเนินการด=านความปลอดภัยมีคณะกรรมการจัดกีฬามีทีมงานพยาบาลหรือทีมงานที่คอย
ตรวจสุขภาพ ซ่ึงสิ่งเหลGานี้หากจะขยายผลออกไปก็ให=ครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการยศาสตร5จะ
ทําให=เกิดประโยชน5มากข้ึนให=กับบุคลากรและองค5การ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การจับคูGหรือสร=างพี่เลี้ยงให=การแนะนํา ในการสร=างจิตสํานึกนําไปสูGการเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติจะชGวยทําให= เกิดการสอดสGองดูแลแลการยอมรับซ่ึงกันและกัน
ปรึกษาหารือดีกวGาบังคับใช=กฎหมายเพราะกฎหมายไมGสามารถเดินตามทุกพฤติกรรมของมนุษย5
ได=การสร=างสังคมชGวยกันคิดชGวยกันทําสร=างปทัสถาน มาตรฐานทางวินัยที่สร=างข้ึนมากจากการ
ยอมรับซ่ึงกันและกัน”(ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานกังานสวัสดิการ
และคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   องค�ประกอบท่ี 6 การเฝmาติดตาม 
   องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามตรวจสอบ แนวคิดและทฤษฏีท่ีได=จากการสังเคราะห5

ข=อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารวิชาการ เก่ียวกับ การสGงเสริมความรู=และท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือ
โมเดล รวมถึงข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 34   
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ตารางท่ี 34 องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามและท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
ท่ี องค5ประกอบท่ี 6 ท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบหรือโมเดล (Model) 
 การเฝgาติดตาม แนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบในการทํางานให=เกิดความเหมาะสมกับ

ผู=ปฏิบัติงานและนําไปสูGการแก=ไขหรือปgองกันผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยจาก
การทํางาน MSDs อยGางตGอเน่ือง (CCOFS,2002 ; OHCOW, 2003) 

1 ระดับบุคคล แนวคิดเก่ียวกับ การสร=างสมดลุสขุภาพและ สGงเสริมการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย5อยGางยั่งยืน 

2 ระดับองค5การ  แนวคิดเก่ียวกับ การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ 

   
   จากตารางท่ี 34 องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามและท่ีมาขององค5ประกอบรูปแบบ

หรือโมเดล (Model) พบวGาเนื้อหาภายในองค5ประกอบมีท่ีมาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการท่ี
ได=มาจากการสังเคราะห5เนื้อทางวิชาการจากเอกสารวิชาการ เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวข=อง คือการเฝgา
ติดตาม แนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบในการทํางานให=เกิดความเหมาะสมกับผู=ปฏิบัติงานและนําไปสูG
การแก=ไขหรือปgองกันผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยจากการทํางานMSDsอยGางตGอเนื่องระดับบุคคล แนวคิด
เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพและสGงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5อยGางยั่งยืนระดับองค5การ 
แนวคิดเก่ียวกับการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในองค5การ 
   การเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงในพ้ืนท่ีต=นแบบ เพ่ือให=สอดคล=องกับหลักการ
และวัตถุประสงค5 รGางรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 จึง
ได=แบGงการเฝgาติดตามผลเป�น 3 ระดับ ได=แกG 1) ในระดับบุคคลมีการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือสGงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5อยGางยั่งยืน 2) ในระดับองค5การมีการลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร5 จากผลการศึกษาสภาพการณ5และความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
ผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ 

   การสร�างสมดุลสุขภาพในระดับบุคคลและการสํารวจอาการ MSDs 
   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การเฝgาติดตามผลการสร=างสมดุลสุขภาพของแตGละบุคคลนั้นสามารถแสดงผล
ออกมาในด=านความพึงพอใจในการเข=ารGวมกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพที่จัดข้ึนผู=ปฏิบัติจะสามารถ
รู=สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสุขภาพของตนเองที่ดีข้ึนเทียบกันระหวGางกGอนและหลังการทํา
กิจกรรมนั้น ๆ แตGที่สําคัญการเฝgาติดตามผลจะต=องมีอยGางสมํ่าเสมอและตGอเนื่อง ด=วยผู=ปฏิบัติ
สGวนใหญGมักขาดระเบียบวินัยและความมุGงม่ันต=องการระบบในการติดตามผลที่จะสGงให=การ
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ , 
2559) 
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   หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การวัดผลสําเร็จในการรักษาควรอาศัยการสอบถามผู=ปoวยวGามีอาการดีข้ึน
อยGางไร สิ่งนี้เป�นการแสดงให=เห็นวGาการปฏิบัติแบบการสร=างสมดุลสุขภาพองค5รวมได=ผลหรือไมG 
ผู=ปoวยต=องไมGหมดความพยายาม แพทย5ก็ต=องหม่ันนัดติดตามผลการรักษาอยGางสมํ่าเสมอจึงจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการรักษาหรือฟijนฟูอาการปoวย” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผน
ไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   การลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ในองค�การและตรวจสอบจํานวนสถิติโรคจาก
การทํางาน 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

   “แนGนอนวGาการจัดกิจกรรมข้ึนในองค5การยGอมหวังผลสําเร็จหรือกGอให=เกิด
ประโยชน5ตGอบุคลากรและองค5การการสGงเสริมสุขภาพที่องค5การจัดข้ึนต=องสามารถลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5ให=เห็นผลได=จริงไมGวGาจะเป�นการแก=ไขปรับปรุงสภาพแวดล=อมหรือ
อุปกรณ5และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค5การให=มีทGาทางการทํางานที่ถูกต=อง
ข้ึนการเฝgาติดตามผลมีความคาดหวังวGาจะมีการรายงานวGาปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ใน
องค5การนั้นได=ลดลง” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 
จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=
กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การดําเนินการ C:Check ควรเป�นกิจกรรมที่ชGวยในการตรวจสอบเฝgาติดตามวGา
การปรับเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพแคGไหนเกิดผลตGอรGางกายผู=ทํางานให=ดีข้ึนหรือน=อยลงอยGางไร
รวมถึงการเก็บข=อมูลความรู=เพื่อนํามาใช=ประโยชน5ในการดําเนินงานสร=างเสริมสุขภาพการสร=าง
ระบบในการเฝgาติดตามผลจะทําให=สามารถพิจารณาความคืบหน=าของการดําเนินการได=” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

    “การจัดทําสถิติข=อมูลสําหรับชGวยในการตัดสินใจทํากิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ
จําเป�นมากในการดําเนินการเนื่องจากการยศาสตร5มีความเก่ียวพันกับศาสตร5ในหลายด=านการ
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ตัดสินใจทํากิจกรรมสGงเสริมจึงต=องมีความหลากหลาย จึงจะทําให=เกิดผลสําเร็จ” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “การหม่ันคอยสอดสGองดูแลเฝgาติดตามความผิดปกติของพนักงานเก่ียวกับ
บาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อเป�นสิ่งดีจะได=มีข=อมูลนํามาพิจารณาวางแผนดําเนินการแก=ไข
ปgองกันด=านสุขภาพได=ทันทGวงทีถ=าในระดับบุคคลก็หวังวGาการเจ็บปoวยต=องลดน=อยลงในระดับ
องค5การก็ควรมีกิจกรรมสGงเสริมสนับสนุนให=มีการรักษาสุขภาพกันในด=านตGาง ๆ อาทิ การตรวจ
สุขภาพเป�นประจํา การเลGนกีฬา ออกกําลังกายอยGางเหมาะสม เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานให=ได=ดียิ่งข้ึนไมGต=องมาเป�นกังวลในเร่ืองสุขภาพมากนักในระดับสังคมก็หวังจะได=มี
มาตรการมาชGวยแบGงเบาการใช=สวัสดิการหรือการมีจํานวนผู=เจ็บปoวยที่ลดน้ําลง” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

   ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและ
คุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “โดยปกติในภาครัฐก็มีการเฝgาติดตามข=อมูลสถิติการเจ็บปoวยหรือบาดเจ็บด=วยโรค
จากการทํางานอยูGแล=วแตGหากในภาคเอกชนที่เป�นต=นน้ํามีระบบการเฝgาติดตามข=อมูลที่ดีและ
ตรงกับประเด็นปBญหาที่เกิดข้ึนได=มากเพียงใดก็จะชGวยสGงเสริมให=การดําเนินการประสบ
ความก=าวหน=าและถือเป�นการพัฒนาองค5ความรู=ด=านการยศาสตร5ให=ดียิ่งข้ึน” (ผู=ตรวจแรงงาน 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 
2559) 

   สรุปความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมยGอยเชิงคุณภาพในการจัดทํารGาง
รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ตามตารางท่ี 35  
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ตารางท่ี 35 สรุปความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพในการจัดทํารGางรูปแบบการ
พัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

ความคิดเห็นเก่ียวกับองค5ประกอบ 
ในการจัดทํารGางรูปแบบ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข=อยGอย 
ในการจัดทํารGางรูปแบบ 

องค5ประกอบท่ี1 การสGงเสริมการสร=างสมดลุสุขภาพ 1.ให=มี K : Knowledge of ergonomics (การพัฒนา
ความรู=ด=านการยศาสตร5) 
  1.1 เรียนรู=เรื่องปBจจัยเสีย่งทางการยศาสตร5 
  1.2 เรียนรู=เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
  1.3 เรียนรู=เรื่องสภาพแวดล=อมในการทํางาน 
  1.4 เรียนรู=เรื่องทGาทางการทํางานและการบริหาร   
   รGางกาย 
  1.5 เรียนรู=เรื่องโภชนาการเพ่ือสขุภาพ 
  1.6 เรียนรู=เรื่องการพักผGอนกายใจ 
  1.7 เรียนรู=เรื่องการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ 
  1.8 เรียนรู=เรื่องสมดลุสุขภาพแบบองค5รวม 
2.ให=มี A: Assessment risk exposure (การประเมิน
การสัมผัสความเสี่ยง) 
  2.1 มีการประเมินปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5/ การ
สํารวจสุขภาพ 
3.ให=มี B: Behavioral Change (การเปลีย่นพฤติกรรม) 
  3.1 ด=วยการปรับทGาทางการทํางาน 
  3.2 ด=วยการบริหารรGางกายและออกกําลังกาย 
4.ให=มี I: Improving Conditions (การปรับปรุงสภาพการ) 
  4.1 มีการสร=างมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล=อมใน
การทํางาน 
5.ให=มี N: Normalization of natural balance (สร=าง
บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 
  5.1 สGงเสริมมาตรฐานการพักผGอน 
  5.2 ฝ�กฝนมาตรฐานฟijนฟูสุขภาพด=วยการยดืเหยยีด
กล=ามเน้ือ 
6.ให=มี S: Self-Care (การดูแลตนเอง) แบบองค5 รวม 
(Holistic)  
  6.1 มีการปฏิบตัิสมาธิ 
  6.2 มีการดูแลการบริโภคและมวลกาย 
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ตารางท่ี 35 สรุปความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพในการจัดทํารGางรูปแบบการ
พัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  (ตGอ) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับองค5ประกอบ 
ในการจัดทํารGางรูปแบบ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข=อยGอย 
ในการจัดทํารGางรูปแบบ 

องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพ
ของทรัพยากรมนุษย5 

1.ให=มีการพัฒนาความรู=ของทรัพยากรมนุษย5 
2.ให=มีการพัฒนาคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย5 
3.ให=มีการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย5 

องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 1.ฝ�กตั้งความหวังท่ีจะดูแลตนเอง 
2.ฝ�กให=เกิดความรับผิดชอบอยGางตGอเน่ือง 
3.ฝ�กให=มีวินัยในการปฏิบัต ิ
4.ฝ�กฝนการตระหนักถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 

องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5
ในองค5การ 

1.ให=มีกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู= 
2.ให=มีกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให=
เหมาะสมกับภาระงาน 
3.ให=มีนโยบายการบริหารจดัการความปลอดภัย 

องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 1.ให=มีมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
2.สร=างชGองทางการสนับสนุนจากภาคสังคม 
3.สร=างกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ 
4.ให=มีทีมงานคอยให=คําแนะนําด=านการยศาสตร5 

องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามตรวจสอบ             
ปBจจัยเสี่ยง 

1. ระดับบุคคล : สํารวจอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=วย
โรค MSDs  
2. ระดับองค5การ: ตรวจสอบจํานวนสถิติโรคจากการ
ทํางาน MSDs 

   

   จากตารางท่ี 35 สรุปความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมยGอยเชิงคุณภาพ 
ในการจัดทํารGางรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGาผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึงเนื้อหาท่ีสามารถจัดเป�นองค5ประกอบได= 6 
องค5ประกอบ คือ องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ประกอบด=วยหัวข=อยGอย ดังนี้ 
1)ให=มีการพัฒนาความรู= (Knowledge of development)  (1.1)เรียนรู=เรื่องปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
(1.2) เรียนรู=เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (1.3) เรียนรู=เรื่องสภาพแวดล=อมในการทํางาน (1.4) เรียนรู=
เรื่องทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย (1.5)เรียนรู=เรื่องโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (1.6) เรียนรู=
เรื่องการพักผGอนกายใจ (1.7).เรียนรู=เรื่องการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ (1.8).เรียนรู=เรื่องสมดุลสุขภาพ
แบบองค5รวม 2)ให=มีกิจกรรมการประเมิน (Assessment of activity) (2.1) มีการประเมินปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 (2.2) มีการตรวจสุขภาพ 3).ให=มีการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change) (3.1)ด=วย
การปรับทGาทางการทํางาน (3.2)ด=วยการบริหารรGางกายและออกกําลังกาย 4)ให=มีการปรับสภาพแวดล=อม 
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(Improvement of condition) (4.1)มีการสร=างมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 
5).ให=มีการสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (Natural balance of norm) (5.1).สGงเสริมมาตรฐาน
การพักผGอน (5.2).ฝ�กฝนมาตรฐานฟijนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 6).ให=มีการดูแลสุขภาพ
แบบองค5รวม (6.1)มีการปฏิบัติสมาธิ (6.2)มีการดูแลการบริโภคและมวลกายองค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนา
สมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 1).ให=มีการพัฒนาความรู=ของทรัพยากรมนุษย5  2)ให=มีการ
พัฒนาคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย5 3)ให=มีการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย5 องค5ประกอบท่ี 3 
ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน)  1).ให=ต้ังความหวังในการดูแลตนเอง 2).ฝ�กให=เกิดความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง 
3).ฝ�กให=มีวินัยในการปฏิบัติ 4).ฝ�กฝนการตระหนักรู= องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5
ในองค5การ 1).ให=มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู= 2).ให=มีการเตรียมความเหมาะสมระหวGางบุคคลและภาระงาน 
3).ให=มีระบบบริหารจัดการด=านมาตรฐานการยศาสตร5 องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
1)ให=มีมาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค5การ 2)สร=างชGองทางการสนับสนุนจากภาคสังคม 3)สร=าง
กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ 4).ให=มีพ่ีเลี้ยงคอยให=คําแนะนําด=านการยศาสตร5  องค5ประกอบ
ท่ี 6 การเฝgาติดตามผล 1).ในระดับบุคคล เรียนรู=การสร=างสมดุลสุขภาพ 2).ในระดับองค5การวิเคราะห5
การลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และการลดลงของโรคจากการทํางาน MSDs 
   สรุปแผนภูมิความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพในการจัดทํา
รGางรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในแผนภูมิท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 7 ความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพในการจัดทํารGางรูปแบบการ
พัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

องค5ประกอบท่ี 1 

การสGงเสริมการสร=างสมดลุสุขภาพ 

องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนา

สมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากร

องค5ประกอบท่ี 3  

ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐาน

การยศาสตร5ในองค5การ 

องค5ประกอบท่ี 5  

ปBจจัยสนับสนุน 

(ภายนอก) องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตาม

ตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง 
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   จากแผนภูมิที่ 7 ความคิดเห็นผู=เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพในการ
จัดทํารGางรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGา องค5ประกอบท่ี 1 คือ การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ มี
ความสัมพันธ5กับองค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ท่ีต=องอาศัย 
องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) และการสGงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ5กัน องค5ประกอบท่ี 4 
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ ท่ีต=องอาศัย องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
ท้ังองค5ประกอบท่ี 2 และ 4 ควรดําเนินการเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงตามองค5ประกอบท่ี 6 
กําหนดไว= 
 2. การรับรองรูปแบบ โดยใช�แบบประเมินความเหมาะสมของรBางรูปแบบ/โมเดล (KABINS 
Model) การวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

  จากรGางรูปแบบ/โมเดล การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทาง         
การยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=วิจัยได=นําไปตรวจรับรองรGางรูปแบบโดยการจัด
ประชุมสัมมนาผู=ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 5 คน เพ่ือรับรองรูปแบบรายละเอียดผGาน
แบบประเมินความเหมาะสมของรGางรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนาต=นแบบ
การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
ดังนี้ 

  สBวนท่ี 1 ลักษณะสBวนบุคคล 
  แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของผู=ทรงคุณวุฒิในการรับรองรGาง

รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรีดังแสดงไว=ใน ตารางท่ี 36  

 
ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของผู=ทรงคุณวุฒิในการรับรองรGางรูปแบบ

การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=5) 
ปBจจัยสGวนบุคคล จํานวน (คน) ร=อยละ 
1. เพศ   

             ชาย 2 40.00 

             หญิง 3 60.00 
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ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของผู=ทรงคุณวุฒิในการรับรองรGางรูปแบบ
การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

(n=5) 
ปBจจัยสGวนบุคคล จํานวน (คน) ร=อยละ 
2. อายุ   

           < 31 - 40 ป̂         1 20.00 

              41- 50 ป̂      1 20.00 

              51-60 ป̂ 3 60.00 

3 สถานภาพสมรส   

               โสด 3 60.00 

               แตGงงานแล=ว 2 40.00 

4. ระยะเวลาในการทํางาน   

             <10-14 ป̂ 1 20.00 

               15-19 ป̂ 1 20.00 

               20 ป̂ ข้ึนไป  3 60.00 

5. ระดับการศึกษา   

               ปริญญาเอก                    3 60.00 

               แพทย5 2 40.00 

 
  จากตารางท่ี 36 พบวGา ผู=ทรงคุณวุฒิ สGวนใหญGเป�นเพศหญิงจํานวน  3 คน  คิดเป�นร=อยละ 
60.00 สGวนใหญGอายุ  51-60 ป^ จํานวน  3 คน คิดเป�นร=อยละ 60.00  มีสถานภาพแตGงงานแล=ว จํานวน  
2  คน  คิดเป�นร=อยละ 40.00  สGวนใหญGมีระยะเวลาในการทํางาน 20 ป^ ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเป�น
ร=อยละ 60.00 และ มีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3  คน  คิดเป�นร=อยละ  60.00  เป�นแพทย5 
2 คน คิดเป�นร=อยละ 40.00  
                 สBวนท่ี 2 การวัดระดับความคิดเห็นที่มีตBอรBางรูปแบบ “KABINS Model”หัวข�อ
รายละเอียดด�านการบริหารจัดการ วัดความเหมาะสมของการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ตามรูปแบบ “KABINS Model” 

  ผลการวิเคราะห5 ระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี “KABINS Model” แสดง
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คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหัวข=อรายละเอียดการรับรองรGางรูปแบบวัดระดับความคิดเห็น
ตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี “KABINS Model”  ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 37   

 
ตารางท่ี 37 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหัวข=อรายละเอียดด=านการบริหารจัดการรGาง

รูปแบบ วัดระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี “KABINS Model” 

(n = 5) 
 
รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1.  ความสมบูรณ�ในการกําหนดองค�ประกอบของรูปแบบ 4.68 .512 มากท่ีสุด (1) 
   1.1. การกําหนดองค5ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 
ครอบคลมุความต=องการตามแนวคิดการสร=างสมดลุสุขภาพเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 

4.65 .537 มากท่ีสุด  

    1.2. องค5ประกอบของรูปแบบแตGละองค5ประกอบมี
ความสัมพันธ5สอดคล=อง สGงเสริม ซึ่งกันและกัน 

4.79 .489 มากท่ีสุด  

     1.3. องค5ประกอบของรูปแบบ สามารถ สร=างสมดลุสุขภาพ 
เพ่ือลดปBจจยัเสีย่งทางการยศาสตร5 ของทรัพยากรมนุษย5 
ผู=ปฏิบัติงานหรือพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรไีด= 

4.61 .510 มากท่ีสุด  

2. องค�ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค� 4.47 .511 มาก (2) 
   2.1. หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล=องกับการ
สร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของ
ทรัพยากรมนุษย5 ผู=ปฏิบตัิงานหรือพนักงานในภาคอุตสาหกรรมได= 

4.58 .523 มากท่ีสุด  

   2.2. วัตถุประสงค5 มคีวามเหมาะสมและชัดเจน สามารถแสดงถึง
สิ่งท่ีมุGงหวังให=เกิดข้ึนกับทรัพยากรมนุษย5ผู=ปฏบัิติงานหรือพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

4.32 .488 มาก  

  2.3. หลักการและวัตถุประสงค5 มีความสอดคล=องกัน 4.52 .522 มากท่ีสุด  
3. องค�ประกอบเชิงกระบวนการ 4.32 .515 มาก (4) 
  3.1. กระบวนการ สGงเสริมความรู= มีความสอดคล=องกับ การสร=าง
สมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 

4.19 .510 มาก  

  3.2. กระบวนการ พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด=าน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 มีความสอดคล=องกับ การสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางกายศาสตร5 

4.32 .4.88 มาก  

 



244 

ตารางท่ี 37 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหัวข=อรายละเอียดด=านการบริหารจัดการรGาง
รูปแบบ วัดระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี “KABINS Model” (ตGอ) 

(n = 5) 
 
รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

  3.3.กระบวนการ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ มี
ความสอดคล=องกับ การสร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 

4.46 .547 มาก  

4. องค�ประกอบเชิงเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช� 4.47 .500 มาก (3) 
  4.1. ปBจจัยเอ้ือ(ภายใน) มีความเหมาะสม กับ การสร=างสมดลุ
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

4.61 .510 มากท่ีสุด  

  4.2. ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) มีความเหมาะสม สอดคล=องกับ
กระบวนการ สร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

4.48 .503 มาก  

  4.3. การเฝgาติดตามผล ในระดับบุคคล มีการสร=างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือสGงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5อยGางยั่งยืน ระดับองค5การ 
การลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ระดับสังคม การลดลง
ของการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=วยโรคจากการทํางาน MSDs มี
ความสอดคล=องกับ การสร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

4.32 .488 มาก  

รวม 4.48 .509 มาก  

 
  จากตารางท่ี 37 พบวGาผู=ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นตGอรูปแบบ การพัฒนาการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีอยูGใน
ระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = .509) เม่ือพิจารณาด=านรูปแบบท่ีสูงท่ีสุดคือ ความสมบูรณ5ในการ
กําหนดองค5ประกอบของรูปแบบ ( X = 4.68, S.D. = .512) รองลงมาอยูGในระดับมากคือ องค5ประกอบ
เชิงหลักการและวัตถุประสงค5 ( X = 4.47, S.D. = .511) องค5ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช= 
( X = 4.47, S.D. = .500) และ องค5ประกอบเชิงกระบวนการ ( X = 4.32, S.D. = .515) สGวน
องค5ประกอบของรูปแบบ สามารถ สร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของ
ทรัพยากรมนุษย5 ผู=ปฏิบัติงานหรือพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีได=อยูGในระดับมากท่ีสุด 
คือ ( X = 4.61, S.D. = .510) 
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  สBวนท่ี 3 การวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีตBอรBางรูปแบบ “KABINS Model”ด�าน
รายละเอียดในองค�ประกอบ 

  ผลการวิเคราะห5 ระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในองค5ประกอบของรูปแบบ 
“KABIN Model”คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการ
สร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ใน
องค5ประกอบของรูปแบบ “KABIN Model” ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 38   
 
ตารางท่ี 38 คGาเฉลี่ยสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตGอรูปแบบด=านรายละเอียดใน

องค5ประกอบ การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในองค5ประกอบของรูปแบบ “KABIN Model”  

 
    (n = 5) 

รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ  
เพ่ือลดปBจจยัเสีย่งทางการยศาสตร5 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1. K : Knowledge of ergonomics (การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5) 4.63 .633 มากท่ีสุด 3 

2. A: Assessment risk exposure (การประเมินการสัมผัสความเสีย่ง)  4.21 .586 มาก 9 

3. B: Behavioral Change (การเปลี่ยนพฤติกรรม) 4.70 .825 มากท่ีสุด 1 

4. I: Improving Conditions (การปรับปรุงสภาพการ) 4.64 .431 มากท่ีสุด 2 

5. N: Normalization of natural balance (สร=างบรรทัดฐานสมดลุ

ธรรมชาติ) 

4.42 .620 มาก 7 

6. S: Self-Care (การดูแลตนเอง) 4.55 .514 มากท่ีสุด 4 

7. องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสรมิความรู=  4.52 .514 มากท่ีสุด 5 

8.องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 4.39 .574 มาก 8 

9.องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 4.44 .467 มาก 6 

10.องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 4.00 .849 มาก 10 

11.องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 3.87 .791 มาก 12 

12. องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามผล 3.88 .720 มาก 11 

รวม 4.35 .627 มาก  
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  จากตารางที่ 38 พบวGา ผู=ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตGอรูปแบบการพัฒนาการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีใน
ภาพรวมในองค5ประกอบของรูปแบบ “KABINS Model” อยูGในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = .627) 
เม่ือพิจารณารายข=อ ข=อท่ีสูงท่ีสุด อยูGในระดับมากท่ีสุด คือ B: Behavioral Change (การเปลี่ยน
พฤติกรรม) ( X = 4.70, S.D. = .825) รองลงมา คือ I: Improving Conditions (การปรับปรุงสภาพการ)  
( X = 4.64, S.D. = .431) K : Knowledge of ergonomics (การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5)          
( X = 4.63, S.D. = .633) S: Self-Care (การดูแลตนเอง) แบบองค5 รวม (Holistic)  ( X = 4.55, 
S.D. = .514) สGวนในด=านองค5ประกอบ ข=อท่ีสูงท่ีสุด อยูGในระดับมากท่ีสุด คือ องค5ประกอบท่ี 1 การ
สGงเสริมความรู= (X = 4.52, S.D. = .514) รองลงมา คือ องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ( X = 4.44, 
S.D. = .467) องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ( X = 4.39, S.D. = .574) 
สําหรับองค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เป�นข=อท่ีได=ตํ่าสุด อยูGในระดับมาก ( X = 3.87, 
S.D. = .791) 
  สGวนคําถามปลายเปlดมีข=อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีตGอรูปแบบนั้นทางผู=ทรงคุณวุฒิเห็นวGา
เป�นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม รวมถึงการนําไปใช=ได=จริง เนื่องจากบGงบอกรายละเอียดของแตGละสGวน 
มีหลักการ วัตถุประสงค5 และโครงสร=างของรูปแบบ และผลท่ีจะได=จากรูปแบบ มีความชัดเจนและ
สอดคล=อง แตGมีข=อเสนอแนะท่ีสําคัญคือ  

  “การแก=ไขท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรเกิดจากการปรับปรุงสภาพแวดล=อมให=
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน”  

  “การบริหารจัดการท่ียั่งยืนต=องจัดทําเป�นระบบมีกระบวนการและข้ันตอนการวางแผน
ปฏิบัติ ตรวจสอบแก=ไขปรับปรุงอยGางสมํ่าเสมอ”  

  “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต=องอาศัยวินัยและความรับผิดชอบซ่ึงต=องสร=างระบบใน
การตรวจสอบ เฝgาติดตามผลอยGางสมํ่าเสมอ”  

  “รูปแบบท่ีดีต=องสามารถปรับเข=ากับบุคคลและสถานการณ5ได=มีความยืดหยุGนในการ
ปฏิบัติภายใต=มาตรฐานและหลักวิชาการ”  

  “การพัฒนาความรู=ต=องอาศัยประสบการณ5ทําให=เกิดความสอดคล=องกับการปฏิบัติท้ัง
เชิงแก=ไขและปgองกัน” 
  รBางรูปแบบการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพื่อลดปHจจัยเส่ียงทาง 
การยศาสตร� ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร�บุรี 

  ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัยเพ่ือสังเคราะห5รูปแบบการพัฒนาการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีด=วยการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบซ่ึงมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. 
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= .509) และในรายองค5ประกอบ อยูGในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = .627) จึงเห็นได=วGารูปแบบ
ดังกลGาวสามารถนําไปใช=ในการทดลองตGอไปได= ข้ันตอนนี้จึงตอบวัตถุประสงค5การวิจัยข=อ2   จากท่ีมา
ของรูปแบบ ผู=วิจัยได=สังเคราะห5 จนได=รูปแบบเรียกวGา “ KABINS Model”  ประกอบด=วย K : 
Knowledge of ergonomics (การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5) ประกอบด=วย เรียนรู=เรื่องปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 สภาพแวดล=อมในการทํางาน   ทGาทางการทํางานและ
การบริหารรGางกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การพักผGอนกายใจ การรักษาและฟijนฟูสุขภาพ การสร=าง
สมดุลสุขภาพแบบองค5รวม A: Assessment risk exposure (การประเมินการสัมผัสความเสี่ยง) มี
การประเมินปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5/การสํารวจสุขภาพ B: Behavioral Change (การเปลี่ยน
พฤติกรรม) การปรับทGาทางการทํางาน การบริหารรGางกายและออกกําลังกาย I: Improving the 
Conditions (การปรับปรุงสภาพการ) มีการสร=างมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 
N: Normalization of natural balance (บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) สGงเสริมมาตรฐานการ
พักผGอน ฝ�กฝนมาตรฐานฟijนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ S: Self-Care (การดูแลตนเอง) 
การปฏิบัติสมาธิ การดูแลการบริโภคและมวลกาย ดังแสดงไว=ในแผนภูมิท่ี 8  
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แผนภูมิท่ี 8 รูปแบบการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
 

ร�างรูปแบบการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสีย่งทางการยศาสตร" 
ของ พนักงาน ในเขตอุตสาหกรรมกบนิทร"บุร ี

วัตถุประสงค5 : เพ่ือ สGงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 และ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
                   

KABINS 

Model 

หลักการ      : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
 

องค"ประกอบท่ี 1 การสBงเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ 
1) Knowledge of ergonomics : K (การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5)    
2) Assessment risk exposure: A (ประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยง)    
3) Behavioral Change : B (การเปลี่ยนพฤติกรรม) 
4) Improving the Conditions : I (การปรับสภาพการ)    
5) Normalization of natural balance: N (บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 
6) Self-Care: S (การดูแลตนเอง) 
 

ป�จจัยภายนอก 
 
องค"ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
เกี่ยวกับ  
1) การแลกเปล่ียนเรียนรู=ด=านการยศาสตร5 2) การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงาน 3) นโยบายการ
บริหารจัดการความปลอดภัย  
องค"ประกอบท่ี 5 ป�จจยัสนับสนนุ (ภายนอก)  
1) การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ  
2) การสนับสนุนจากภาคสังคม  
3) กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ   
4) ทีมงานให=คําแนะนาํ 
 
 

ป�จจัยภายใน 
 
องค"ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของกลุGมตัวอยGาง 
พัฒนาความรู� (Knowledge) ฝ�กอบรม  
พัฒนาคุณลักษณะ (Attribution)  
การพัฒนาทักษะ (Skill)  
 
องค"ประกอบท่ี 3 ป�จจัยเอื้อ (ภายใน) 1) ความหวังที่จะดูแลตนเอง  
2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติอยGางตGอเนื่อง  3) วินัยในการปฏิบัติ   
4) การตระหนักถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5  
 

องค�ประกอบท่ี 6  การเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ต=นแบบ 
1) ระดับบุคคล : สํารวจอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=วยโรค MSDs  
2) ระดับองค5การ: ตรวจสอบจํานวนสถิติโรคจากการทํางาน MSDs  
 

ผลการสร=างสมดุลสุขภาพ  
 และการลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
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  จากแผนภูมิท่ี 8 รูปแบบการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGา รGางรูปแบบ การพัฒนาต=นแบบ
การสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี
เรียกวGา “ KABINS Model” แบGงออกเป�น 6 องค5ประกอบ คือ องค5ประกอบท่ี1 การสGงเสริมการ
สร=างสมดุลสุขภาพ องค5ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพ องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ 
(ภายใน) องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ องค5ประกอบท่ี 6 ปBจจัย
สนับสนุน(ภายนอก) องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง 

  เง่ือนไขของการใช�รูปแบบหรือโมเดล “KABINS Model” ท่ีได=นี้เป�นเพียงแบบจําลอง
ซ่ึงต=องนําไปจัดทําเป�นแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Action) ในระบบการ
บริหารจัดการจัดทําหลักสูตรการฝ�กอบรมและคูGมือการฝ�กอบรมเพ่ือให=เกิดความสมบูรณ5มากยิ่งข้ึนใน
การดําเนินการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงกําหนดประเด็นรายละเอียดของการจัดกิจกรรมด=านการสGงเสริมสุขภาพเพ่ือ
สร=างสมดุลสุขภาพในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในระดับบุคคลและองค5การอยGางตGอเนื่อง
ตGอไป 

3. เนื้อหาและรายละเอียดของคูBมือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพสําหรับใช�ฝsกอบรม
ในการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร�บุรี  

  การจัดทําคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขาภาพสําหรับใช=ฝ�กอบรมในการสร=างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=เชี่ยวชาญได=
กลGาวถึงประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหา คือ   

  การเรียนรู�ปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�และความผิดปกติในระบบโครงรBางและ
กล�ามเนื้อ  

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

 

  “การเรียนรู=ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ควรให=ความสําคัญกับการศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อหากต=องพัฒนาเป�นหลักสูตรหรือคูGมือการฝ�กอบรมต=องให=
ผู=เข=าอบรมได=เข=าใจลักษณะโครงรGางกระดูกหมอนรองกระดูกการรับแรงตามธรรมชาติลักษณะ
การทํางานของกล=ามเนื้อระบบประสาทรวมถึงเส=นเอ็นรูปแบบของอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนกับ
โครงรGางและกล=ามเนื้อเพื่อให=ผู=เข=าอบรมได=จินตนาการความเชื่อมโยงอยGางเป�นระบบได=ซ่ึงการ
ออกแบบเนื้อหากนําเสนอก็ต=องให=เหมาะสมและงGายตGอการทําความเข=าใจในเบื้องต=น” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 



250 

  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 
ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ปกติองค5การต=องการทราบปBจจัยเสี่ยงที่อยูGในกระบวนการอยูGแล=วในเร่ืองของการย
ศาสตร5ก็เชGนกัน เพราะหากเรามองเห็นความเสี่ยงก็ยGอมนํามาซ่ึงการแก=ไขได= การเปlดใจเข=า
ศึกษาความเสี่ยงทางการยศาสตร5จึงถือเป�นสิ่งที่มีประโยชน5ตGอพนักงานและองค5การเป�นอยGางยิ่ง” 
(ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 
2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ในระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยก็มีการวิเคราะห5หรือ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อค=นหาอันตรายและกําหนดคGาอันตรายนําไป
บริหารจัดการแตGหากเราให=ความสําคัญกับการยศาสตร5น=อยไปการประเมินก็จะไมGคGอยแสดงผล
ที่สะท=อนปBจจัยเสี่ยงที่ทําให=เกิดการบาดเจ็บโครงรGางหรือกล=ามเนื้อถ=าให=มีประสิทธิภาพควรมี
การแยกประเมินความเสี่ยงด=านการยศาสตร5ไปเลย” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  ปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร� 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ความจําเป�นในการศึกษาเร่ืองปBจจัยเสี่ยงที่ทําให=เกิดการเจ็บปoวยเก่ียวกับโครงรGาง
กล=ามเนื้อนั้น จําเป�นถึงขนาดวGาถ=าเราไมGมีความรู=เก่ียวกับการดูแลตนเองจากปBจจัยเสี่ยงที่มีอยูG
เราก็บาดเจ็บหรือปoวยที่เกิดจากการสะสมและเปลี่ยนสภาพเป�นเร้ือรังในที่สุด ที่จริงแล=วการลด
ปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5ก็คือต=องสร=างพฤติกรรมด=านสุขภาพข้ึนมาทําให=รGางกายแข็งแรงข้ึน
เพื่อรับตGอภาระงานได=เหมือนนักกีฬาจําเป�นต=องฝ�กซ=อมกGอนการแขGงขัน” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “คนไข=ที่มาโรงพยาบาลสGวนใหญGไมGทราบวGาสาเหตุของการผิดปกติของกล=ามเนื้อ
เกิดจากพฤติกรรมที่เราทําซํ้า ๆ บGอย ๆ เพราะมองวGาเป�นสิ่งที่ต=องทําอยูGทุกวันไมGคิดวGาจะเป�น
สาเหตุให=บาดเจ็บดังนั้นการหันกลับมาศึกษาปBจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข=องกับการยศาสตร5ก็จะเป�น
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สิ่งจําเป�นเพื่อให=รู=ตัวเองเม่ือรู=แล=วก็หวังวGาจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมGถูกต=องได=” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

  “เป�นเร่ืองปกติหากเราต=องการลดปBจจัยเสี่ยงเราต=องเข=าใจความเสี่ยงเสียกGอน
การศึกษาสาเหตุที่เป�นปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5จึงเป�นสิ่งที่ต=องทําหากต=องการประสิทธิภาพ
แตGการรักษาที่ได=ผลต=องสร=างระบบให=เกิดการปรับปรุงปรับเปลี่ยนที่ทGาทางการทํางาน อุปกรณ5
เคร่ืองใช=ในงานหรือจะกลGาวอีกอยGางหนึ่งวGาเราควรศึกษาเร่ืองปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5
เพื่อให=เกิดการปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพการทํางานนั้นเอง” (หัวหน=าสGวน
งานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ปBจจัยเสี่ยง คือความไมGสมดุลของธาตุและความไมGสมดุลทั้ง 8 ประการ การศึกษา
ถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5จึงต=องศึกษาอยูGบนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวข=องกับธาตุและ
ความสมดุล” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ระบบการทํางานของรBางกาย (Functional characteristic) 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “ผลที่เกิดข้ึนกับความเสี่ยงด=านการยศาสตร5นั้นสGวนใหญGก็จะเกิดข้ึนกับระบบโครง
รGางและกล=ามเนื้อของผู=ปฏิบัติงานทําให=เกิดการบาดเจ็บหรือโรคจากการทํางานทั้งในลักษณะ
สะสมและเร้ือรัง จึงมีความจําเป�นที่ต=องศึกษาระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อที่ทํางานรGวมกันอยGาง
เป�นระบบสําหรับการเคลื่อนไหวรGางกายหรือการสะสมอาการบาดเจ็บจากการทํางาน” (หัวหน=า
สGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

  

  ขีดจํากัดในการรับภาระงาน (load characteristic) 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “การเรียนเร่ืองขีดจํากัดในการรับภาระงานจําเป�นต=องศึกษาวิทยาศาสตร5การ
เคลื่อนไหวอันมีองค5ประกอบพื้นฐานทางด=านกายวิภาคศาสตร5สรีรวิทยาและฟlสิกส5โดยอาศัย
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พื้นความรู=ทางคณิตศาสตร5 จิตวิทยาและสังคมวิทยาด=วยเพื่อเข=าใจถึงสาเหตุลักษณะและกฎเกณฑ5
ทางกลศาสตร5ชีวภาพนําไปประยุกต5ใช=กับงานการออกแบบผลิตภัณฑ5วัสดุอุปกรณ5ทั้งทGายืน เดิน นั่ง 
ลักษณะการเคลื่อนไหวรGางกาย ข=อจํากัดของการเคลื่อนไหวรGางกายรวมถึงลักษณะสGวนบุคคล 
เชGน เพศ อายุ เป�นต=น”  (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัย
ภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การทํางานเกินกําลัง เป�นสิ่งหนึ่งที่ต=องหลีกเลี่ยง เพราะทําให=เสียสมดุลสุขภาพ ซ่ึง
ตรงกับแนวทางในการรักษาโรคเก่ียวกับกล=ามเนื้อการทํางานเกินกําลังก็มาจากการที่ไมGรู=กําลัง
กายของตนหรือขาดสติสัมปชัญญะที่พอเพียงในการใช=แรงกายที่เรียกวGาขีดจํากัดซ่ึงอาจทําให=
เกิดบาดเจ็บฉับพลันหรือการเจ็บปoวยสะสมได=” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5
และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อม (Condition) 
  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “ในด=านความปลอดภัยแบGงสาเหตุของการเกิดโรคเป�น 2 ด=าน คือด=านการกระทําและ
ด=านสภาพแวดล=อม ที่เป�นผลกระทบหรือสิ่งเล=าตามธรรมชาติ การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล=อม
ด=านกายภาพที่มีความเก่ียวข=องกับการยศาสตร5เป�นสิ่งที่ต=องให=ความสําคัญด=วย” (ผู=ตรวจแรงงาน 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานกังานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 
2559) 

 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “สภาพแวดล=อมสGงผลกระทบตGอการเจ็บปoวยแนGนอนพื้นที่ทํางานที่แคบหรือไกลไป
สูงต่ําเกินไป คนไข=ที่ปวดเม่ือยกล=ามเนื้อหากเราซักประวัติก็จะได=ข=อมูลที่เก่ียวข=องกับปBจจัยด=าน
สภาพแวดล=อม เชGนระยะหGางของการวางเท=า ระยะวางเคร่ืองมือ ระดับพื้นและเนื้อที่ทํางาน 
ประกอบกับความถ่ีของการใช=งาน มีความสัมพันธ5กันล=วนเป�นปBจจัยที่ทําให=เกิดความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อทั้งสิ้น” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 
2559) 
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  ความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อ 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “อวัยวะที่พบวGาการบาดเจ็บบGอย ๆ อยูGในบริเวณรยางค5สGวนบน บริเวณข=อศอก 
แขนสGวนปลาย ข=อมือ นิ้วมือ บริเวณ คอ ไหลG หลัง ก็พบในจํานวนมาก ความผิดปกติของระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อที่เกิดข้ึนในบริเวณตGาง ๆ ตามรGางกายเกิดข้ึนจากลักษณะของการใช=งาน 
การศึกษาอาการบาดเจ็บก็สามารถย=อนไปถึงทGาทางการทํางานหรือพฤติกรรมที่ไมGถูกต=องได=” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “คนไข=มักมีอาการปวด คอ บGา ไหลG หลัง ซ่ึงมีทั้งบาดเจ็บตามกล=ามเนื้อลักษณะการ
ทับเส=นประสาท การลักษณะตามอาการ คนอ=วนมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อ
มากกวGา เพราะน้ําหนักตัวจะไปกดทับ ข=อ เอ็น เส=นประสาท ทําให=เกิดอาการหรือทําให=อาการ
เพิ่มมากข้ึนได=สGวนใหญGเทGาที่พบผู=ปoวยมาจะพบวGาโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อมักจะไมGคGอยเกิด
ข้ึนกับบุคคลที่มีรูปรGางสมสGวน” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5
ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร คือการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานให=กับ
องค5การซ่ึงมีความสัมพันธ5กับภารกิจองค5การ สมรรถนะของบุคคลจึงเป�นสิ่งที่ควรได=รับการ
พัฒนาและการรักษาให=บุคลากรสามารถทํางานในองค5การได=อยGางมีประสิทธิภาพควรให=
ความสําคัญกับสุขภาพพฤติกรรมและบุคลิกภาพเป�นอันดับต=น ๆ การประเมินพฤติกรรมด=าน
สุขภาพสามารถนําข=อมูลมาชGวยในการตัดสินใจวางแผนการทํางานไปตามสายอาชีพของแตG
บุคคลได=” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน), 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
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  “การแนะนําให=ผู=ปoวยรักษาสมดุลสุขภาพทั้ง 8 ประการเป�นการสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให=มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป�นสิ่งที่ทุกคนควรรู=เพื่อนําไปพัฒนาตนเองด=านสุขภาพ 
บุคคลควรมีมุมมองด=านสุขภาพถึงสิ่งที่ควรแสวงหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด=านสุขภาพ พัฒนา
ความเชื่อแยกความรู=สึกดีหรือปoวยให=ได=ซ่ึงความสมดุลสุขภาพวัดได=ที่ความรู=สึกของผู=ปoวยเอง” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 
 

  การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย�ท่ีเหมาะสมกับภาระงานปรับ
คนให�เข�ากับงานท่ีทํา (fit the man to the job) 

  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 

 

  “คําพูดในทางวิชาการที่ได=ยินกันอยูGประจําคือการปรับงานให=เข=ากับคนหรือปรับ
คนให=เข=ากับงาน ก็ต=องแล=วแตGวGาจะดําเนินการจากมิติใด ซึ่งถือเป�นสิ่งที่ควรกระทําทั้งสิ้น 
การปรับคนให=เข=ากับงาน สะท=อนให=เห็นความรับผิดชอบของผู=ดูแลบุคลากรที่ต=องดําเนินการ
คัดกรองสมรรถนะหรือคุณสมบัติเฉพาะบุคคลให=สอดคล=องกับภาระหน=าที่ในงานซ่ึงหาก
ผู=ปฏิบัติงานมีขนาดรGางกายหรือความแข็งแรงเหมาะสมกับงานที่ทํามากเทGาใดก็จะทําให=การ
บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยลดน=อยลงได=มากเทGานั้น” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล 
บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) , 2559) 

  

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “มาตรการทางการยศาสตร5ที่ดีสามารถชGวยสGงเสริมข=อบกพรGองด=านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ5หรือองค5การได=ด=วยซํ้าไปเพราะการยศาสตร5เก่ียวข=องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยสGวนใหญG และมาตรการที่ดีต=องเร่ิมตั้งแตGการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข=ามา
ทํางานในองค5การแล=วก็พัฒนาความรู=มองวGาเป�นหน=าที่ของฝoายทรัพยากรบุคคลที่จะต=องชGวย
ผลักดันให=มาตรการการยศาสตร5ประสบความสําเร็จในองค5การ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

  “การเลือกคนให=เหมาะสมต=องอาศัยประสบการณ5และข=อมูลด=านภาระงานและ
ด=านการตรวจสุขภาพเชิงการยศาสตร5 เชGน วัดประสิทธิภาพของกล=ามเนื้อวัดแรงดึงแรงบีบของ
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มือความแข็งแรงของรGางกาย จากการทดสอบสมรรถภาพรGางกาย ตรวจสุขภาพ ซักประวัติ สิ่ง
เหลGานี้คือการเตรียมคนเพื่อปรับให=เข=ากับงาน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป#นด�านสุขภาพ 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “ในองค5การมีเจ=าหน=าที่ที่คอยดูแลประสานให=มีกิจกรรมด=านสุขภาพอยูG เชGน การ
แขGงขันกีฬา การตรวจสุขภาพ เป�นต=น ควรดูวGาพอเพียงกับปBจจัยเสี่ยงที่เกิดข้ึนหรือไมGหลาย
แหGงก็สร=างองค5กรแหGงความสุขคิดหาเครื่องมือตGาง ๆ ขับเคลื่อนผGานกิจกรรมที่หลากหลาย
กิจกรรมที่ต=องควบคุมให=มีในองค5การต=องเป�นกิจกรรมที่จําเป�นในลักษณะกGอให=เกิดประโยชน5
ตGอบุคคลและองค5การจึงจะเกิดประสิทธิภาพ เชGน การบริหารรGางกายกGอนทํางาน ให=รGางกาย
พร=อมกับการทํางาน การออกกําลังกายหลายแหGงก็จัดพื้นที่หรืออุปกรณ5ออกกําลังกายให= และ
เปlดโอกาสให=ได=ใช=ประโยชน5 การฝ�กอบรมด=านสุขภาพจากผู=เชี่ยวชาญ” (ผู=ชGวยกรรมการ
ผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) , 2559) 

 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ ต=องเอ้ือประโยชน5 3 ด=าน คือด=านการออกกําลังกาย ด=าน
อาหารหรือการบริโภค และด=านอารมณ5 3อ. จะครอบคลุม กิจกรรมด=านอาชีวอนามัยได= 
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพบุคคลควรโน=มน=าวให=เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่สGงผลตGอความแข็งแรง
ของสุขภาพ” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “สาธารณสุขหรือภาครัฐก็ให=การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพมาโดย
ตลอด การอบรมให=ความรู= การแนะนําให=ปฏิบัติ การรณรงค5 3อ. 2ส. กิจกรรมสุขศึกษาต=องทํา
ตGอเนื่องและให=เหมาะสมกับกลุGมเปgาหมาย” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขา
ไม=แก=ว วันที่ 9 มิถุนายน 2559) 

 

  การประสานความรBวมมือในองค�กรให�มีการดูแลด�านสุขภาพ 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
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  “ในรอยตGอระหวGางกระบวนการจัดการความปลอดภัยกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย5 มีโอกาสที่จะเกิดปBญหาข้ึนได=เก่ียวกับขอบเขตความรับผิดชอบดูแล เพราะการย
ศาสตร5เป�นเร่ืองพฤติกรรมกับวิศวกรรม 2 อยGางมารวมกัน สGวนการผลิตก็ต=องให=ความสนใจ 
ด=านบุคคลก็ต=องรับผิดชอบ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5
โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ด=วยการยศาสตร5เป�นเร่ืองของการออกแบบกระบวนการผลิตกับพฤติกรรมและ
ทGาทางการทํางาน จึงมีความระเอียดอGอนระหวGางศาสตร5หลายอยGางที่เราอาจเรียกวGา ชีวกลศาสตร5 
การประสานความรGวมมือทั้งในองค5การหรือระหวGางภาครัฐกับภาคเอกชน ก็ต=องอาศัยความรู= 
ความเช=าใจเป�นอยGางมาก ในภาครัฐและในด=านกฎหมายกําหนดให=แพทย5อาชีวเวชศาสตร5ดูแล
ด=านการยศาสตร5ที่เก่ียวกับโรคจากการทํางานด=านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” (ผู=ตรวจ
แรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2559) 

 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “สถานประกอบการหลายแหGงก็ให=ความสนใจ ติดตGอให=งานประกันสังคมเก่ียวกับการ
สGงเสริมสุขภาพไปชGวยรณรงค5ด=านสุขภาพทั้งภายในองค5การเองหรือจัดอบรมให=ความรู=นอก
สถานที่ซ่ึงความสําเร็จอยูGที่ทีมประสานงานที่แตGละสถานประกอบการมีอยูGที่จะสามารถเปlด
ประเด็นปBญหาด=านสุขภาพออกมากGอนแล=วจึงจัดหาทีมงานที่มีความรู=เข=าชGวยสGงเสริมตGอไป” 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ทีมสาธารณาสุขเข=าสนับสนุนด=านสุขศึกษาและออกปฏิบัติการนอกพื้นที่อยูG
ประจําทั้งการให=ความรู=ด=านสุขภาพการประสานการดูแลรักษาโรคประสานสGงตัวกับ
โรงพยาบาลหรือแพทย5เฉพาะทางและที่โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลจัดกิจกรรมสGงเสริม
สุขภาพ เชGน การนวดไทย การให=ความรู=เร่ือง 3อ. 2ส. รวมถึงการจGายยาและรักษากรณี
เจ็บปoวยหากองค5การหรือสถานประกอบการต=องการความชGวยเหลือเพียงประสานมา” 
(ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
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  “สGวนใหญGแล=ว แพทย5ที่ประจําอยูGตามโรงพยาบาล ก็คอยรักษาบําบัดอาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปoวย อยูGแล=ว โดยแพทย5อาชีวเวชศาสตร5ก็จะมีความชํานาญเก่ียวกับโรคจากการทํางาน
เป�นพิเศษ หลายคร้ังก็ได=รับการประสานข=อมูลจากสถานประกอบการหรือองค5การของผู=ปoวย ก็
ทําให=แพทย5ได=รับความสะดวกในการประสานการนัดตรวจรักษาหรือผู=ปoวยก็สะดวกตGอการ
เดินทางมาตรวจรักษา” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ�ให�เหมาะสมกับคน (fit the 
job to the man) 

  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 
ได=กลGาวถึง ดังนี้ 

 

  “สถานประกอบการที่มีมาตรฐานสGวนใหญGก็มักคํานึงถึงการออกแบบอุปกรณ5
เคร่ืองมือ สภาพแวดล=อมที่สอดคล=องกับระบบบริหารความปลอดภัยการออกแบบสถานที่
ทํางานให=เหมาะสมกับสรีระรGางกายเป�นการสะท=อนถึงความก=าวหน=าของกระบวนการจัดการ
มนุษย5และนวัตกรรม” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 
จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “สGวนใหญGโรงงานตั้งแตGขนาดกลางถึงขนาดใหญGมักมีระบบการบริหารการผลิตที่
ทันสมัยและในความทันสมัยก็มักจะดูแลเร่ืองระบบความปลอดภัยไปด=วยมากน=อยไปตามการ
ลงทุน ปBญหามักอยูGที่โรงงานขนาดเล็ก ที่มักมีอุปสรรคจากต=นทุนการดําเนินการ จึงทําให=
มาตรฐานความปลอดภัยมักอยูGในระดับต่ําไปด=วย หากสถานประกอบการมีความสนใจในเร่ือง
การยศาสตร5ก็มักจะออกแบบสถานที่ทํางานให=มีเหมาะสมกับสุขภาพของพนักงาน ยิ่งเร่ิมต=นได=
เร็วความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดข้ึนจากปBจจัยทางการยศาสตร5ก็จะลดลงได=เร็วมากข้ึน
เทGานั้น” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานกังานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  ปHจจัยเอ้ือ (ภายใน)  
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
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  “เนื่องจากการยศาสตร5โรคที่ เก่ียวช=องกับพฤติกรรมทัศนคติและความเชื่อ
ความชอบไมGชอบของบุคคลจึงมีผลมาก หากจะทําเรื่องนี้ให=มีประสิทธิภาพควรเน=นไปที่การ
พัฒนาพฤติกรรม ทําอยGางไรผู=ปฏิบัติจึงมีวินัย หรือความรับผิดชอบที่เสมอต=นเสมอปลาย ซ่ึง
หน=าที่ขององค5การอีกประการหนึ่งก็ต=องปรับปรุงสภาพแวดล=อมอุปกรณ5เคร่ืองไม=เคร่ืองมือด=วย
พร=อมกัน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การสร=างความตระหนักสําคัญกับการยศาสตร5ด=วยกฎหมายไมGสามารถเข=าไป
กําหนดถึงพฤติกรรมได=มากนักสGวนใหญGจึงเป�นเร่ืองที่พนักงานผู=ปฏิบัติงานต=องสร=างสํานึกหรือ
ความตระหนักรู=ข้ึนมาเพื่อนไปสูGการปรับปรุงพฤติกรรม” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “กิจกรรมสุขภาพข้ึนอยูGกับพฤติกรรมสGวนบุคคลเป�นสGวนมาก หัวใจความสําเร็จอยูGที่
ความเชื่อม่ันวGาจะต=องทําได=และก็ลงมีปฏิบัติ ตัวอยGางเชGน การลดน้ําหนักหรือการออกกําลัง
กายถ=าเราไมGสามารถความมุGงมันหรือความเชื่อวGาเราสามารถดีข้ึนได=แล=ว ไมGมีทางสําเร็จแนG” 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “จะมีสักก่ีคนที่รักษาวินัยของการรับประทานได=อยGางสมํ่าเสมอออกกําลังกาย
ประจําไมGดื่มแอลกอฮอลล5 ทGาอาหารครบ 5 หมูG ทําสมาธิ รักษาไมให=เครียด สิ่งเหลGานี้ยากมาก
แตGต=องทําดังนั้นหัวใจของความสําเร็จก็จึงอยูGที่การปรับทัศนคติของตัวเองเสียกGอน เราเชื่อแคG
ไหนวGาสาเหตุของโรคเกิดข้ึนจากอะไร เราพร=อมแคGไหนที่จะปรับปรุงพฤติกรรม การสร=างปBจจัย
เพื่อโน=มน=าวให=ผู=ปoวยหันมาใสใจตนเองจึงเป�นสิ่งแรกที่ต=องทําให=ได=” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  การสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
  สภาพแวดล�อมในการทํางาน (Condition) 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
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  “องค5การควรสร=างให=เกิดความสุขข้ึนในการทํางาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ทํางาน เคร่ืองมือที่จะนํามาสร=างความสุขก็มีหลายอยGางแตGสิ่งที่นGาสนใจคือการลดความทุกข5ที่
เกิดข้ึนกับพนักงานลงในหลาย ๆ ด=าน เร่ืองสุขภาพก็เป�นทุกข5ที่ทุกคนต=องเผชิญ เป�นความท=าทาย
ขององค5การที่จะสํารวจให=เห็นความทุกข5แล=วดําเนินการสGงเสริมให=เกิดการบรรเทาลง” 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การสร=างบรรยากาศที่ดีให=เกิดข้ึนในพื้นที่ทํางานโดยสGวนใหญGก็มักดูแลเก่ียวกับ
สภาพแวดล=อมเพราะสามารถตรวจสอบได=อยGางเป�นรูปธรรมได=งGายและสGงผลตGอสภาพจิตใจ
ด=วย เชGน สีอาคาร ความสะอาด แสงสวGาง อุณหภูมิในพื้นที่ทํางาน เป�นต=น การออกแบบ
สถานที่ทํางานที่ดี จึงเก่ียวข=องกับสภาพแวดล=อม และสGงผลตGอบรรยากาศการทํางานที่องค5การ
ควรให=ความสนใจ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 
จํากัด (มหาชน), 2559) 
 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “กฎหมายที่เก่ียวข=องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล=อมได=กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
สภาพแวดล=อมได= เชGน ด=านกายภาพ แสง เสียง อุณหภูมิ มลภาวะ ซ่ึงหากสถานประกอบ
กิจกรรมปฏิบัติตามระดับของความปลอดภัยและสภาพแวดล=อมก็จะดีข้ึน สภาพแวดล=อมมีผล
ตGอการจัดการการยศาสตร5เป�นอยGางมากด=วยระบบการทํางานในรGางกายของเรามีความสัมพันธ5
กับการมองกับความเครียด การทรงตัว อุณหภูมิรGางกายกับความแข็งแรง ระบบการไหลเวียน
เลือด เป�นต=น การจัดระบบการทํางานที่ดีควรมาจากการจัดสภาพแวดล=อมให=ดี บรรยากาศการ
ทํางานจะสGงผลถึงผู=ปฏิบัติงานโดยตรง” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การอยูGในสภาพแวดล=อมที่เหมาะสมเป�นสิ่งจําเป�นในการรักษาสมดุลสุขภาพ
สภาพแวดล=อมมีผลกระทบทั้งด=านรGางกายเก่ียวกับโรคภัยไข=เจ็บและด=านจิตใจคืออารมณ5และ
ความรู=สึกสภาพแวดล=อมก็ประกอบด=วยธาตุเชGนเดียวกับรGางกายมนุษย5ความสมดุลที่ดีจึงต=อง
อาศัยทั้งสมดุลภายในรGางกายและสมดุลที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล=อมที่อยูGภายนอกรGางกายด=วย” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 
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  การออกแบบสถานท่ีทํางาน (Workstation Design) 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “รGางกายมนุษย5มีสัดสGวนไมGเทGากัน แตกตGางไปตาม เพศหรือภูมิภาค ด=วยความ        
ไมGเทGากันนี้จึงต=องมีการกําหนดคGาเฉลี่ยในการออกแบบและเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ5ให=
เหมาะสมที่สุดการออกแบบด=วยคGาเฉลี่ยเป�นการออกแบบที่ใช=คGาเฉลี่ยของรGางกายประชากรใน
องค5การมากําหนดเป�นมาตรฐานของอุปกรณ5หรือการออกแบบสถานีงาน หลายแหGงนิยมแบGง
สถานีงานเป�นแบบ นั่งหรือยืนทํางาน เม่ือกําหนดเชGนนั้นก็จึงทําให=มีการนั่งหรือยืนทํางานเป�น
เวลานาน ๆ เกิดข้ึน การแก=ไขปgองกันจึงต=องคํานึงถึงปBจจัยและความสัมพันธ5ของสิ่งเหลGานี้ด=วย” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน (The nature of the job performed 
in the station) 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “การออกแบบสถานีงานให=เอ้ือตGอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู=ปฏิบัติงาน
ควรใสGใจเก่ียวกับความสมดุลตามหลักธรรมชาติ อาทิเชGน ทGาทางที่สมดุล ระดับความสูงของ
ข=อศอก พื้นที่ใช=สอยในการทํางานที่เพียงพอตGอการเคลื่อนไหวรGางกาย เน=นให=เกิดการหลีกเลี่ยง
ความเม่ือยล=า ลดความเหนื่อยออกแบบในเชิงกลศาสตร5เพื่อลดการเอ้ือม ใช=อวัยวะอยGางสมดุล 
ไมGสร=างให=เกิดภาระกล=ามเนื้อมาก ๆ ในขณะทํางาน” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร�ในองค�การ 
  ผู=ตรวจแรงงานนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “นอกจากระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยOHSAS 18001ยังมีระบบ
มาตรฐานที่เก่ียวกับการยศาสตร5โดยตรงISO/TS 20646-1 ที่เน=นไปที่การสํารวจสภาพการทํางาน
เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุงด=านการยศาสตร5ในองค5การเป�นการดําเนินการแบบมีสGวนรGวม 
สามารถชGวยให=เกิดการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การได=” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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  ปHจจัยสนับสนุน (ภายนอก)  
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “การจะพัฒนาระบบมาตรฐานการยศาสตร5ในสถานประกอบกิจการ เป�นความท=า
ทายขององค5การที่ต=องสร=างให=เกิดปBจจัยสนับสนุนที่เก่ียวข=องกับการสร=างมาตรฐานความ
ปลอดภัยควบคูGไปกับการสร=างเสริมกิจกรรมด=านสุขภาพที่ต=องอาศัยการสนับสนุนทางสังคม
และทั้งภาครัฐและเอกชน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5
โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การจับคูGหรือสร=างพี่เลี้ยงหรือทีมงานที่คอยให=คําแนะนําในการสร=างจิตสํานึก
นําไปสูGการเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติชGวยทําให=เกิดการสอดสGองดูแลแลการยอมรับซ่ึงกันและ
กันปรึกษาหารือดีกวGาบังคับใช=กฎหมายเพราะกฎหมายไมGสามารถเดินตามทุกพฤติกรรมของ
มนุษย5ได=การสร=างสังคมชGวยกันคิดชGวยกันทํา สร=างปทัสถาน มาตรฐานทางวินัยที่สร=างข้ึนมาก
จากการยอมรับซ่ึงกันและกัน” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงาน
สวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  การสร�างสมดุลสุขภาพด�านทBาทางการทํางานและการบริหารรBางกาย  
  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ในการด=านความปลอดภัยสิ่งที่มีความจําเป�นมากคือการชี้บGงอันตรายและ
ประเมินคGาความอันตรายออกมาซ่ึงการดําเนินการด=านการยศาสตร5ทําอยGางไรเราจะสามารถชี้
บGงและประเมินอันตรายออกมาได=วGา ทGาทางการทํางานของพนักงานในขณะนี้ถูกหรือผิดและมี
สิ่งใดที่ต=องแก=ไข” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการ
และคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

   “เม่ือรGางกายอGอนแอ สิ่งที่ต=องคํานึงเป�นอันดับแรกคือเรารักษาความสมดุลของ
รGางกายยังไมGดี ไมGวGาจะเป�นเร่ือง อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ5 โดยเฉพาะด=านการออก
กําลังกายก็ยังมีหลายคนที่ยังทําไมGครบวัตถุประสงค5ของการออกกําลังกาย คือเราได=ทําให=ระบบ
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ไหลเวียนเลือกและปอดได=ทํางานเต็มที่แล=วหรือยัง เราได=มีการเสริมสร=างกล=ามเนื้อแล=วหรือยัง มี
การบริหารรGางกายและยืดเหยียดกล=ามเนื้อพอเพียงแล=วหรือยัง” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

   นอกจากนี้ 
 

   “การบริหารรGางกาย (Warm up) หรือยืดเหยียดกล=ามเนื้อ กGอนการใช=แรงกาย
เพื่อการทํางานหรือออกกําลังกาย ควรทําสัก 5-10 นาที เพื่อเพิ่มความสะดวกของกล=ามเนื้อ
และโครงรGางในการเคลื่อนไหว ปgองกันการเกิดอาการยึดตึงของกล=ามเนื้อ” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

  “การยศาสตร5มีความเก่ียวข=องกับศาสตร5ทางชีววิทยาคือโครงรGางและกล=ามเนื้อ ใน
สGวนเร่ืองการออกแรงคือด=านกลศาสตร5 ในทางการแพทย5การเคลื่อนไหวรGางกายการทํางานของ
อวัยวะการรักษาและฟijนฟูผู=ปoวย ก็ต=องมีความสัมพันธ5กับการใช=อุปกรณ5ในการทํางานรวมไปถึง
วิทยศาสตร5สุขภาพหรือวิทยาศาสตร5การกีฬา” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ชีวกลศาสตร� 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “การประยุกต5ใช=ประโยชน5ในทางการแพทย5มีเวชศาสตร5ฟi jนฟูศัลยแพทย5       
ออร5โธปlดิคส5การศึกษาปBญหาทางการเคลื่อนไหวแรงกลทางธรรมชาติปริมาณของวัตถุหรือมวล
ที่มีน้ําหนักและเก่ียวข=องกับการออกแรงในการทํางานแรงโน=มถGวงที่สGงผลตGอโครงรGางกล=ามเนื้อ
และน้ําหนักในการออกแรงการหดหรือคลายตัวของกล=ามเนื้อและพลังงานที่รGางกายใช=ในการ
เคลื่อนไหว สิ่งเหลGานี้อาจเรียกวGา ชีวกลศาสตร5” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ทBาทางการทํางานท่ีปลอดภัย 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “รGางกายคนเราต=องอยูGในทGาทางที่ ม่ันคงและสบายไมGขัดไมGฝiนไปในทางที่ไมGปกติ 
โดยเฉพาะในขณะที่ออกแรง ต=องรักษาความสมดุลของรGางกายอยูGตลอดเวลา” (พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 
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  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “ทGาทางที่เหมาะสมในการใช=น้ําหนักรGางกายเป�นหลักในการออกแรง ไมGขัดขวางการ
ทํางานของอวัยวะ การไหลเวียนโลหิต การหายใจ ยGอยอาหาร การแลกเปลี่ยนความร=อนระหวGาง
รGางกายและสิ่งแวดล=อมต=องสามารถทําได=อยGางสะดวก” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริม
สุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง 
ดังนี้ 

  “โครงสร=างหลักของรGางกายที่มักถูกใช=งานอยูGตลอดเวลาคือมือและข=อมือแขนและ
ไหลGคอและหลัง ขาเขGาและเท=า รวมไปถึงดวงตา กระดูกและกล=ามเนื้อที่ชGวยในการเคลื่อนไหว
ทํางานไปกับระบบประสาทที่ชGวยรับความรู=สึก ทGาทางที่ปลอดภัยตามหลักการยศาสตร5คือ
อวัยวะต=องอยูGในตําแหนGงปกติตามธรรมชาติของโครงกระดูก ข=อตGอ และกล=ามเนื้อ หลีกเลี่ยง
การบิดงอ หรือการออกแรงมากเกินไป หลีกเลี่ยงการจับชิ้นงานเล็ก กําชิ้นงานไมGถนัดใหญGหรือ
เล็กไปทําให=เกร็งกล=ามเนื้อมากข้ึน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ความสมดุลของรGางกายมีความสัมพันธ5กับโครงรGางและกล=ามเนื้อโดยเฉพาะในสGวน
ของกระดูกสันหลังที่เป�นศูนย5รวมของระบบประสาทไปหลGอเลี้ยงอวัยวะและระบบการทํางาน
ของรGางกายระบบเอ็นที่มีการเชื่อมโยงกับกล=ามเนื้อและรยางค5ทGาฤาษีดัดตนหรือโยคะก็
สามารถชGวยรักษาสมดุลของระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อได=” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผน
ไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  ทBากายบริหารเพ่ือสุขภาพ 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “เม่ืออายุมากข้ึนประสิทธิภาพการยืดหยุGนของกล=ามเนื้อจะลดลงการยืดเหยียด
กล=ามเนื้อชGวยรักษาระดับความยืดหยุGนของรGางกายได=เพศหญิงข=อตGอและสะโพกมีความอGอนแอ
กวGาเพศชายการยืดเหยียดกล=ามเนื้อที่ดีต=องทําแบบค=างไว=ชGวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดหยุGน
ของกล=ามเนื้อได=ดีข้ึนผGอนคลายกล=ามเนื้อจากการหดเกร็งได=” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 



264 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง 
ดังนี้ 

  “ทGาทางการบริหารรGางกายที่เหมาะสมกับประเภทงานที่ทําต=องพิจารณาจากมัด
กล=ามเนื้อและโครงรGางที่มีความเชื่อมโยงกัน การยืดเหยียดโครงรGางและกล=ามเนื้อข=อตGอต=องมี
ทGาทางที่สัมพันธ5และกลมกลืมตั้งแตGคอ บGา ไหลG แขน ข=อศอก ข=อมือ การยืดแขน ยกแขน 
แกวGงแขน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การเลือกประเภทชองการออกกําลังกายให=เหมาะสมกับอายุ เพศ ก็จะทําให=สามารถ
รักษาสมดุลไว=ได=งGายไมGเกินกําลังหรือเพียงพอตGอความต=องการใช=งาน ผู=มีโรคประจําตัวที่
เก่ียวกับระบบหายใจความดันโลหิต หัวใจควรเลือกประเภทกีฬาและระยะเวลาให=เหมาะสมกับ
โรคที่เป�นอยูGด=วย” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  การสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การรับประทานอาหารก็สGงผลตGอสุขภาพเป�นอยGางมากและโดยตรงอาหารจะชGวย
เสริมรGางให=รGางกายและอวัยวะตGาง ๆ ทํางานได=อยGางปกติถ=าเราทานอาหารไมGตามใจปากมาก
นักต=องทานตามหลักโภชนาการหรือเน=นคุณคGาที่มีผลตGอสุขภาพ” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  อาหารและโภชนาการ (Biomechanics) 
  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=วได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “คนที่ทานแปgงหรือคาร5โบไฮเดรตมากเกินไปก็อ=วนได= แปgงมีประโยชน5ชGวย
เสริมสร=างให=เซลสมองทํางานอยGางมีประสิทธิภาพ ผู=ใช=แรงงานจะใช=แปgงเป�นหลัก ไขมันก็มีใน
สัตว5และพืชให=พลังงานและสร=างความอบอุGนทานมากก็อ=วน ผักให=วิตามิน กระตุ=นระบบใน
รGางกาย ต=านโรคได= สGงเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตของรGางกาย อาหารทั้ง 5 หมูG เราต=อง
รู=จักทาน รู=จักควบคุมปริมาณอยGาตามใจปากอยGางเดียว” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริม
สุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
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  “เราต=องรู=จักเลือกรับประทานอาหารในแตGละม้ือให=เหมาะสมกับความต=องการของ
รGางกายรักษาสมดุลไว=ให=ได=ระหวGางพลังงานที่รับเข=าและพลังงานที่ปลGอยออกไปโภชนาการเป�น
เร่ืองของอาหารกับกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพและการเจริญเติบโต สารอาหารต=องครบ 
พอเพียง ถ=ารGางกายได=รับสารอาหารดีและนําไปใช=อยGางมีประสิทธิภาพ เรียกวGา โภชนาการดี” 
(หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “พันธุกรรมพฤติกรรมมีผลตGอการบริโภคความเคยชินการเลี้ยงดูสGงผลกับภาวะ
โภชนาการของคน การรู=จักรักษาสมดุลในการทานอาหารให=เป�นยาสร=างภูมิต=านทานโรคทําให=
ฟijนตัวจากการเจ็บปoวยได=เร็วข้ึน อาหารก็ควรเลือกสด ใหมG ปลอดสารพิษ ตามฤดูกาล 
ธรรมชาติของรGางกายมีความสัมพันธ5กัน ต=นไม= สมุนไพร พืช ผัก ผลไม= อากาศ สGงผลกับสมดุล
สุขภาพ” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  การควบคุมมวลกาย 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การควบคุมไขมันหรือรักษาสมดุลของมวลกายให=อยูGในเกณฑ5มาตรฐานที่สอดคล=อง
กับอายุ เพศ วัย สามารถควบคุมปBจจัยเสี่ยงด=านสุขภาพได=หลายโรค สําหรับโรคที่เกิดข้ึนกับ
โครงรGางและกล=ามเนื้อคนอ=วนที่มีน้ําหนักตัวมากก็มีผลตGอการเคลื่อนไหว” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “การดํารงชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได=ตาม สภาวะ เศรษฐกิจ สังคม 
อาหารที่บริโภคสร=างผลกระทบตGอสุขภาพและการดํารงชีวิตมากข้ึนสิ่งอํานวยสะดวกและการ
รีบเรGงดําเนิบชีวิตการทํางานทําให=ขาดการดูแลสุขภาพงGายที่สุดก็ดูแลด=วยไปหาอะไรรับประทาน 
ทานไปมาก ๆ ก็อ=วน เกิดโรคมากมายตามมา ต=องเรียนรู=เก่ียวกับการควบคุม จํากัดอาหาร 
สร=างสมดุลในการบริโภค อาหารหรือสารอาหารทั้ง 5 หมูGให=ได=” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
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 “ดัชนีมวลกายในทางการแพทย5ก็นิยมแนะนําให=คนไข=หรือผู=ปoวยหันมาควบคุมอาหาร
ใช=ใจสุขภาพและการโภชนาการของตน การออกกําลังกายอยGางตGอเนื่องอยGางน=อยวันละ 30 นาที 
ก็จะเกิดประโยชน5ตGอรGางกายโดยรวมกําจัดไขมันสGวนเกินและเสริมสร=างกล=ามเนื้อที่มีประโยชน5
ตGอโครงรGางและกล=ามเนื้อข้ึนมาแทนที่เพื่อรองรับภาระงานในแตGละวัน” 

 

  นอกจากนี้ 
 

 “การรักษาสมดุลระหวGางพลังงานที่นําเข=าสูGรGางกายคืออาหารกับพลังงานที่รGางกายใช=
ออกไปเพื่อการขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบ ถ=าเข=ามากกวGาออกจะเกิดการสะสม
ในรูปไขมันทําให=มีน้ําหนักเกิน อ=วนแตGถ=าพลังงานออกมากกวGาเข=า สมดุลก็จะเสียน้ําหนักตัว
ลดลงมากเกินพอดีก็จะอGอนเพลียหรือเจ็บปoวยได=” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ทานอาหารเป#นยา 
  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา

อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “เปgาหมายของการทานอาหารคือซGอมสGวนที่สึกหรอรักษาสมดุลในระบบรGางกาย และ
เพื่อสุนทรียภาพด=านรGางกายและจิตใจเม่ือเป�นเชGนนี้อาหารคือยาทางธรรมชาติที่รGางกาย
ต=องการเป�นประจํา ใครทานได=ดีสมดุลรGางกายก็แข็งแรง ใครทานไมGดี ก็เกิดโทษ” 

 

  นอกจากนี้ 
 

  “บางคนอาจไมGทานเนื้อสัตว5ก็ต=องหาสารอาหารอ่ืนมาชดเชยโปรตีนจากเนื้อสัตว5 เชGน 
ผัก นม ถ่ัว ให=พอเพียงแกGความต=องการของรGางกายด=วยจึงจะสมดุลการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทานอาหาร ก็ต=องหลีกเลี่ยงน้ํามันหรือไขมันทานผักและผลไม=มากข้ึน เนื้อสัตว5ที่ยGอยยากก็ต=อง
ทานให=น=อยลง”(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผBอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ  
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “คนเราต=องพักผGอนให=เพียงพอ จะเกิดประโยชน5มากทั้งกายและใจพักผGอนที่ดีคือออก
จากภาระหน=าที่หรือความกังวลให=ได= เชGน ไปเที่ยว นอน อGานหนังสือ ทํางานอดิเรก อยูGเฉย ๆ 
เป�นต=น แตGทีส่ําคัญคือคําวGาพักต=องพักจริง ๆ ออกจากความวิตกกังวลได=จริง ๆ” (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 
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  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “ในสถานประกอบการทุกแหGงต=องกําหนดเวลาทํางานและเวลาพักที่ชัดเจนไว=เพื่อ
ประโยชน5ในด=านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตรวมถึงด=านสภาพการจ=างแตGการกําหนดเวลานั้น
อาจแตกตGางกันไปตามประเภทของงาน หลายแหGงก็กําหนดเวลาพักมากกวGาที่กฎหมายแรงง
งานกําหนดถ=าทํางานมากพักน=อยผลเสียจะเกิดข้ึนในด=านสุขภาพของผู=ปฏิบัติงาน”(ผู=ชGวย
กรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  การพักและผBอนคลาย 
  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “เม่ือทํางานติดตGอกันไมGเกิน 5 ชั่วโมงควรกําหนดเวลาพักให=รวมเวลาพักทั้งหมดแล=ว
ต=องไมGน=อยกวGา 1 ชั่วโมงตGอวัน มีวันหยุดไมGน=อยกวGา 1 วันตGอสัปดาห5 หยุดประเพณีไมGน=อยกวGา 
13 วันตGอป^ หยุดพักร=อนไมGน=อยกวGา 6 วันตGอป^ สิ่งเหลGานี้เป�นมาตรฐานข้ันต่ําที่กฎหมายกําหนด
ไว=ในด=านคุณภาพชีวิตและสภาพการจ=างทั่วไป” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญ
การพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “การนอนที่ถูกต=องคือหลับสนิทหลับลึกทําให=ระบบประสาทกล=ามเนื้อได=พักผGอน
คล=ายทุกสิ่งอวัยวะทุกสGวนทํางานลดลงใช=พลังงานลดลงชีพจรเต=นช=าลง การนอนจึงเป�นกระบวนการ
สร=างสมดุลอยGางหนึ่งตามธรรมชาติ” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสขุภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 
2559) 

 

  การสร�างความสงบให�จิตใจ 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษนักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “การทําสมาธิเป�นที่นิยมในทุกสาขาอาชีพและเป�นสิ่งที่ควรทําในทุกเพศทุกวัยเพื่อ
ควบคุมอารมณ5และจิตใจให=สามารถดําเนินตGอไปได=อยGางมีสติเราจะสามารถทําอะไรได=มากข้ึน
นานข้ึนดีข้ึนเม่ือเรามีสมาธิ การตัดสินใจก็จะดีข้ึน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
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  “สาธารณะสุขก็นิยมแนะนําให=ผู=ปoวยที่มาปรึกษารู=จักการผGอนคลายด=วยการทํา
สมาธิแตGด=วยระดับของการรับรู=เร่ืองของจิตใจของคนเราไมGเหมือนกันวิธีผGอนคลายจิตใจก็ควร
แตกตGางกัน เชGน บางคนอาจแนะนําให=ไปเที่ยว หยุดพักงาน ไหว=พระ ทําบุญใสGบาตร บางคนก็
อาจเหมาะที่จะแนะนําให=ทําสมาธิได=เลย ต=องดูความเหมาะสมเป�นกรณีไป” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

 “การทําสมาธิก็เป�นที่นิยมมากแล=วในปBจจุบันเพราะเป�นที่ยอมรับวGาสามารถสGงผลได=
จริงกับการรักษา ฟijนฟู หรือบําบัดผู=ปoวย และยังรวมถึงในเชิงปgองกันด=วย” (หัวหน=าสGวนงาน
แพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “การฝ�กจิต ทําสมาธิ เพื่อให=เกิดปBญญา เป�นทางพุทธศาสนา ในทางการแพทย5แผน
ไทยก็นิยมนํามาใช=กับกระบวนการในการรักษา ฟijนฟู บําบัด เป�นการสร=างการสGงเสริมสุขภาพ
ไมGตามใจกิเลสหรือตัณหา ดูแลสุขภาพแบบวิถีพุทธ จะสามารถสGงผลตGอ การดํารงชีวิต 
พฤติกรรมได= การฝ�กให=สภาพจิตผGอนคลาย รู=จักปลGอยวางภาระ วGางจากความ โลภ โกรธ หลง 
สมดุลของจิตก็จะดีข้ึน” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  ทBาพักเพ่ือผBอนคลายรBางกายขณะทํางาน 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “สถานประกอบการหลายแหGงมีการจัดหาโต�ะ เก=าอ้ี อุปกรณ5ชGวยทํางานให=กับ
พนักงานของตนแตGจะมีสักก่ีแหGงที่มองนอกเหนือจากความสะดวกสบายและต=นทุนไปถึงเร่ือง
ของความเหมาะสมทางการยศาสตร5 การสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงจึงเกิดข้ึนทุกวันของการทํางาน 
สิ่งที่แก=ไขได=เร็วที่สุดคือทGาทางการทํางานและทGาทางในการผGอนคลายรGางกายจากภาระงานนั้น 
เป�นสิ่งที่ควรเผยแพรGให=กับพนักงานทราบ” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล 
บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
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 “ลูกจ=างต=องมีเวลาพักไมGน=อยกวGาคร้ังและ 20 นาที เม่ือรGวมแล=วไมGน=อยกวGา 60 นาที
ตGอวัน เพื่อการผGอนคลายออกจากภาระงาน หลายแหGงมีเวลาพักเพิ่มข้ึน เชGน การพักเบรก
ในขณะทํางาน 10 นาที ทุก 2 ชั่วโมง เป�นต=น” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
พิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

   หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 

 

  “การนั่งที่ถูกต=องจะทําให=สามารถรักษาสมดุลของโครงรGางและกล=ามเนื้อได=เป�น
อยGางดี การนั่งผิด เชGน นั่งเอียงตัว หลังโกGงงอ เป�นต=น จะทําให=เกิดแรงดันในหมอนรองกระดูก
มากข้ึน การนั่งหรือยืนตัวตรงจะดีกวGา” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ ได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “ในทางการแพทย5แบGงประเภทของการรักษาออกเป�น 2 แบบคือการรักษาแบบตามลักษณะ
อาการและการรักษาแบบอนุรักษ5แพทย5จะเป�นผู=ตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษาให=เหมาะกับผู=ปoวยแตGละราย 
การเลือกใช=กายภาพบําบัด เพิ่มความยืดหยุGนของกล=ามเนื้อ เพิ่มชGวงของการเคลื่อนไหว ก็เป�นวิธีที่นิยม
เก่ียวกับการรักษาอาหารผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การรักษาแบบแพทย�แผนปHจจุบัน 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

 “การผGาตัดจะเป�นวิธีสุดท=ายที่แพทย5เลือกใช= ซึ่งปBจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย5
ทันสมัยก=าวหน=าไปมากสําหรับการรักษาอาการเจ็บปoวยหรือบาดเจ็บMSDs อาทิ การกระตุ=น
ปลายประสาทด=วยไฟฟgา กายภาพบําบัด MRI X-ray เป�น ซ่ึงแพทย5จะเป�นผู=เลือกใช=เคร่ืองมือ
และเทคนิควิธีในการรักษาตามความเหมาะสมกับอาการของผู=ปoวย” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5
อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 
 
 



270 

  การแก�อาการแบบแพทย�ทางเลือก 
  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา

อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “สาเหตุของการเจ็บปoวยสลับซับซ=อนมากข้ึนหากเรารักษาแบบแยกสGวน ก็จะทําให=
การรักษายากข้ึน แนวคิดแพทย5ทางเลือกก็จะดูแลแบบองค5รวมทั้งรGางกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณ
แนวคิดเร่ืองธาตุตามธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ สิ่งตรงกันข=าม ร=อน เย็น อGอน แข็ง เป�นต=น การ
นําเดือนเกิดในลักษณะธาตุเจ=าเรือนมาเป�นสGวนในการวินิจฉัย” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5
แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 
 

  การฟLMนฟูสุขภาพแบบยืดเหยียดกล�ามเนื้อ 
  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง

ดังนี้ 
 

  “การทําให=รGางกายกลับมาเป�นปกติก็มีหลายแนวคิดและหลายวิธีทั้งในเชิงแก=ไข
และปgองกันการไมGใช=งานกล=ามเนื้อที่บาดเจ็บเป�นวิธีพื้นฟูตามธรรมชาติแบบหนึ่งการประคบ
ด=วยความร=อนหรือเย็นการพันด=วยผ=ายืดที่บริเวณบาดเจ็บ การบริหารรGางกายด=วยตนเอง การนวด
ตนเอง การยืดเหยียดกล=ามเนื้อตนเอง” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “การใช=ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ ใช=ทาน นวดประคบ อบไอน้ํา ก็
สามารถทําให=กล=ามเนื้อ เส=นเอ็น ระบบการไหลเวียนเลือด กับเข=าสูGสภาวะสมดลได=เร็วข้ึน
ในทางการแพทย5แผนไทยก็ใช=สมุนไพรเป�นหลัก การนวดกระดูก  กดจุด การนวดตัว การฝB�งเข็ม
ที่นําศาสตร5ของจีนเข=ามาใช=ในแพทย5แผนไทยที่เรียกวGาแพทย5ทางเลือก ด=วยการนํามาประยุกต5ใช=” 
(หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การตรวจสุขภาพ 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
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 “องค5การหลายแหGงมีการจัดดําเนินการตรวจสุภาพประจําป^ให=กับพนักงานหรือ
ความถ่ีอาจมากกวGา 1 คร้ังตGอป^ก็ได=จุดประสงค5เพื่อเป�นการเฝgาระวังโรคขวัญกําลังใจแตGการ
ตรวจด=านการยศสตร5ยังไมGเป�นที่นยิม แตGกลับมีความจําเป�นในด=านการทํางานมาก คือการตรวจ
สุขภาพด=านอาชีวเวชศาสตร5” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5
โพรดักส5 จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “การตรวจสุขภาพตามกฎหมาย คือตรวจตามปBจจัยเสี่ยงที่มีตามประกาศของกระทรวง
อุตสาหกรรม มี พ.ศ.2555 เชGนการตรวจการได=ยิน ความปอด การมอง สารเคมีสะสม สถาน
ประกอบการก็ต=องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แตGการตรวจทางอาชีวเวชศาสตร5 เชGนตรวจความแข็งแรง
ของกล=ามเนื้อแรงบีบของมือ เป�นต=น ก็ยังไมGคGอยแพรGหลาย ก็อาจเป�นเพราะกฎหมายไมGได=
ขยายผลไปบังคับใช=ถึงกรณีนี้  เร่ืองของระยะเวลาและความถ่ี กฎหมายก็ได=ควบคุมเก่ียวกับการ
ตรวจสุขภาพกGอนจ=างงาน กGอนเข=าทํางาน ตามระยะ หลังเปลี่ยนงาน และกGอนออกจากงาน
หรือเกษียณอายุ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการ
และคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

  “การตรวจสุขภาพกGอนจ=างการ ในทางการแพทย5ก็เห็นสมควรเพื่อดูความปลอดภัย 
ตั้งแตG โรคร=ายแรง โรคประจําตัว และก็ควรจะรวมถึงความพร=อมของกล=ามเนื้อโครงรGางที่
เหมาะสมกับภาระงานที่กําลังจะทําด=วย เพื่อเป�นการเตรียมความพร=อม และก็ต=องหม่ันตรวจ
เป�นระยะตามจําเป�นของปBจจัยเสีย่งทุกด=าน” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชวีะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค�รวมเพ่ือการดูแลตนเอง  
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “องค5รวมจําเป�นสําหรับการดูแลสุขภาพเนื่องจากรGางกายและจิตใจต=องการองค5ประกอบ
หลายอยGางในการรักษาความสมดุล อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ5 ต=องทําไปพร=อมกัน” (พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 2559) 

 

  บริบทของการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค�รวม 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว  ได=กลGาวถึงดังนี้ 
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  “องค5รวมสําคัญ3 อ. 2 ส.ที่สาธารณะสุขรณรงค5อยูG ก็สาเหตุมีหลากหลาย ซับซ=อน
ข้ึนเร่ือย ๆ ดูแลแบบแยกสGวนไมGพอแล=วต=องอาศัยความรGวมมือหลายสGวนผู=ปoวยก็ต=องปฏิบัติเพื่อ
ดูแลสุขภาพตนเองหลายด=าน” (ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

  “การจะลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5มีความจําเป�นต=องอาศัยปBจจัยทั้งภายนอก
และภายในเพื่อสร=างให=เกิดความสมดุลของรGางกายและจิตใจของผู=ปฏิบัติ การปรับปรุงสภาพแวดล=อม 
ทั้งด=านกายภาพ สถานีงาน อุปกรณ5 เคร่ืองมือที่ใช= ในลักษณะองค5รวม” (หัวหน=าสGวนงาน
แพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “องค5รวมสําหรับการสร=างสมดุลต=องครบ 8 ประการ ดังที่เคยกลGาวไว= การดูแลอิริยาบถ 
สําคัญมากตGอการรักษาโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อการดูแลสุขภาพแบบองค5รวมนี้ ในทางแพทย5
แผนไทยถือเป�นปกติในการปฏิบัติการวางแผนรักษาก็ต=องพิจารณาเป�นองค5รวมที่มีความ
เชื่อมโยงกันจึงจะได=ผล” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก 
โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ ได=กลGาวถึงดังนี้ 

 

  “บุคคลต=องออกกําลังกาย ให=ครบ ทั้งการบริหารรGางกาย แอโรบิค และแอนแอโรบิค 
เพื่อรักษาสมดุลในระบบรGางกายสร=างความแข็งแรงให=โครงรGางและกล=ามเนื้อเป�นเสมือนยา
วิเศษที่ธรรมชาติสร=างไว=ให=” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นักกิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ, 
2559) 

 

  ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเข=าไม=แก=ว ได=ดังนี้ 
 

 “การสร=างความเข=าใจเก่ียวกับการยศาสตร5 สําคัญมากกับการดําเนินการ ด=วยคนสGวนใหญG
ที่ทํางานอยูGยังไมGคGอยเข=าใจเก่ียวกับ ทGาทางการทํางานหรือการดูแลสุขภาพอยGางถูกต=องมากนัก
จึงทําให=มีคนปoวยเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อเพิ่มข้ึน” (ผู=อํานวยการ
โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลเขาไม=แก=ว, 2559) 
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  หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศรได=กลGาวถึง
ดังนี้ 
 

  “การแก=ไขที่ดีคือต=องสร=างระบบในการปรับปรุงแก=ไข ไปที่ ทGาทาง การใช=เคร่ืองมือและ
อุปกรณ5 สถานีงาน การเคลื่อนไหว จึงจะเกิดประสิทธิภาพ และก็ควรทําไปด=วยกัน ในหลายด=าน แบบองค5
รวม การดูแลตนเอง มวลกาย การโภชนาการด=วย” (หัวหน=าสGวนงานแพทย5อาชีวะเวชศาสตร5 โรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และแพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศ ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติเพื่อรักษาองค5รวมเป�นตัวกําหนดความสําเร็จการรักษา
สุขภาพต=องทําตGอเนื่อง สมํ่าเสมอ ผู=ปoวยต=องให=ความรGวมมือ ผู=ที่สร=างแนวทางปฏิบัติที่ดีมีวินัย
และความรับผิดชอบก็จะสําเร็จได=ดีกวGา” (หัวหน=าสGวน งานการแพทย5แผนไทยประยุกต5และ
แพทย5ทางเลือก โรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศ, 2559) 

 

  การดําเนินการอยBางตBอเนื่อง 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) 

ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

  “องค5การความมีมาตรฐานในการดําเนินการเร่ืองการยศาสตร5นี้อยGางตGอเนื่องและ
ต=องสร=างชGองทางในการประสานการดําเนินการกับสGวนที่เก่ียวข=องไว=เพื่อไมGให=เกิดชGองวGางใน
การปฏิบัติ เจ=าหน=าที่ความปลอดภัยในการทํางานคณะกรรมการความปลอดภัย สGวนการผลิต 
สGวนบุคคล และองค5การภายนอก ต=องสามารถประสานกันได=อยGางชัดเจนเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 
จํากัด (มหาชน), 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

  “มาตรฐานความปลอดภัยในองค5การ กฎหมายได=กําหนดให=ดําเนินการในลักษณะ
การบริหารจัดการความปลอดภัยแตGลําหรับการยศาสตร5นั้นยังไมGชัดเจนนัก องค5การที่มีความ
สนใจจะแก=ไขปBญหาด=านการยศาสตร5จึงจําเป�นต=องสร=างกระบวนการอยGางเป�นระบบข้ึนใน
กระบวนการทํางานและสร=างทีมงานเพื่อรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อประสานทั้งภายในและ
ภายนอกให=เกิดประโยชน5สูงสุดตGอพนักงานและองค5การ” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน
ชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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  การสBงเสริมความย่ังยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
  ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 

(มหาชน) ได=กลGาวถึง ดังนี้ 
 

 “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5ในองค5การก็มุGงหวังจะสร=างวัฒนธรรมองค5การ
อยGางเป�นระบบข้ึน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ให=มีศักยภาพตามสมรรถนะ การสร=างความ
รับผิดชอบหรือความตระหนักในด=านสุขภาพ เป�นสิ่งที่ต=องให=ความสําคัญและปลูกฝBง จึงจะทํา
ให=เกิดหน=าที่ที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การสร=าง เหตุผล ที่พอประมาณเป�นการสร=างภูมิคุ=มกัน
เพื่อให=เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได=” (ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท
พรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด (มหาชน) , 2559) 

 

  ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครอง
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได=กลGาวถึงดังนี้ 
 

 “ภูมิคุ=มกันที่ดีที่สุดก็ต=องระเบิดจากข=างใน ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ=าอยูGหัวรัชกาลที่ 9 เร่ืองกายศาสตร5ที่ดําเนินการนี้ ก็ต=องสร=างภูมิ บทความมีเหตุผล 
อยGางพอประมาณ เชGนกัน ปรัชญานี้ เป�นศาสตร5แหGงการพัฒนามนุษย5 ที่สามารถนํามา
ประยุกต5ใช=กับการพัฒนามนุษย5ในทุกเร่ือง” 

 

  นอกจากนี้ 
 

  “ถ=าสามารถขับเคลื่อน กิจกรรมให=ได=ทั้ง 6 ประการ (KABIN Model) และทุก
องค5ประกอบในโมเดลนี้จะดีมากและเกิดประโยชน5ตGอการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
ในองค5การ งานแรงงาสัมพันธ5 และ งานด=านความปลอดภัย” (ผู=ตรวจแรงงาน นักวิชาการ
แรงงานชํานาญการพิเศษสํานักงานสวัสดิการและคุ=มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
 

  สรุปประเด็นการสนทนากลุGมยGอยเชิงคุณภาพจากผู=เชี่ยวชาญ เก่ียวกับเนื้อหาและ
หัวข=อรายละเอียดของคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 
39  
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ตารางท่ี 39 สรุปประเด็นการสนทนากลุGมเชงิคุณภาพจากผู=เชี่ยวชาญเก่ียวกับเนื้อหาและหัวข=อรายละเอียด
ของคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพสําหรับใช=ฝ�กอบรม 

เนื้อหาคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ หัวข=อรายละเอียดของคูGมือการจัดการ 
สร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม 

Module 1 
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 

1.ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
2.ระบบการทํางานของรGางกาย(Functional 
characteristic) 
3.ขีดจํากัดในการรับภาระงาน(load 
characteristic) 
4.ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล=อม 
(Condition) 
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 

Module 2 
สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 

1.การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากร
มนุษย5 ท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับคนให=เข=ากับ
งานท่ีทํา (fit the man to the job) 
2.การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป�นด=านสุขภาพ 
3.การประสานความรGวมมือในองค5กรให=มีการ
ดูแลด=านสุขภาพ 
4.ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหา
อุปกรณ5 ให=เหมาะสมกับคน (fit the job to the 
5.ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

Module 3 
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการ
ทํางาน 

1.สภาพแวดล=อมในการทํางาน (Condition) 
2.การออกแบบสถานท่ีทํางาน (Workstation 
Design) 
3.การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน 
(The nature of the job performed in the 
station) 
4.การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
5.ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
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ตารางท่ี 39 สรุปประเด็นการสนทนากลุGมเชงิคุณภาพจากผู=เชี่ยวชาญเก่ียวกับเนื้อหาและหัวข=อรายละเอียด
ของคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพสําหรับใช=ฝ�กอบรม (ตGอ) 

เนื้อหาคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ หัวข=อรายละเอียดของคูGมือการจัดการ 
สร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม 

Module 4 
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางาน
และการบริหารรGางกาย 

1.ชีวกลศาสตร5 (Biomechanics) 
2.ทGาทางการทํางานท่ีปลอดภัย (Motion) 
3.ทGากายบริหารเพ่ือสุขภาพ (Exercise) 

Module 5 
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ 

1.อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
2.การควบคุมมวลกาย (Body mass) 
3.ทานอาหารเป�นยา (Healthy food) 

Module 6 
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือ
ปรับสภาพกายและจิตใจ 

1.การพักและผGอนคลาย (Relaxation)  
2.การสร=างความสงบให=จิตใจ (Calm the mind)  
3.ทGาพักเพ่ือผGอนคลายรGางกายขณะทํางาน (Stay 
at work) 

Module 7 
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านทางเลือกในการ
รักษาหรือฟijนฟูสุขภาพ 

1.การรักษาแบบแพทย5แผนปBจจุบัน (Physician) 
2.การแก=อาการแบบแพทย5ทางเลือก 
(Alternative medicine)  
3.การฟijนฟูสุขภาพแบบยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 
(Stretching muscles)  
4.ประโยชน5ของการตรวจสุขภาพ (Physical 
examination) 

Module 8 
การสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมเพ่ือการ
ดูแลตนเอง 

1.บริบทของการการสร=างสมดุลสุขภาพองค5รวม
แบบผสมผสาน (Holistic blend) 
2.การดูแลสุขภาพแบบการพ่ึงพาตนเอง (Self-
reliance) 
3.การดําเนินการอยGางตGอเนื่อง (Operating 
continuously)  
4.การสGงเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย5 (Sustainable development) 
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  จากตารางท่ี 39 สรุปประเด็นการสนทนากลุGมยGอยเชิงคุณภาพจากผู=เชี่ยวชาญ เก่ียวกับ
เนื้อหาและหัวข=อรายละเอียดของคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม พบวGา 
ประเด็นเนื้อหาและหัวข=อรายละเอียดท่ีจําเป�นตGอการเรียนรู= ดังนี้ 1).ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และ
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ มีหัวข=อยGอย คือ (1).ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
(2).ระบบการทํางานของรGางกาย(Functional characteristic) (3).ขีดจํากัดในการรับภาระงาน(load 
characteristic) (4).ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล=อม (Condition) (5).ความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อ 2).สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (1).การพัฒนาสมรรถนะด=าน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับคนให=เข=ากับงานท่ีทํา (fit the man to 
the job) (2).การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป�นด=านสุขภาพ (3).การประสานความรGวมมือในองค5กรให=มี
การดูแลด=านสุขภาพ (4).ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ5 ให=เหมาะสมกับคน 
(fit the job to the) (5).ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 3).การสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการ
ทํางาน (1).สภาพแวดล=อมในการทํางาน (Condition) (2).การออกแบบสถานท่ีทํางาน (Workstation 
Design) (3).การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน (The nature of the job performed in 
the station) (4).การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ (5).ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 4).การ
สร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย (1).ชีวกลศาสตร5 (Biomechanics) 
(2).ทGาทางการทํางานท่ีปลอดภัย (Motion) (3).ทGากายบริหารเพ่ือสุขภาพ (Exercise) 5).การสร=าง
สมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (1).อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) (2).การ
ควบคุมมวลกาย (Body mass) (3).ทานอาหารเป�นยา (Healthy food) 6).การสร=างสมดุลสุขภาพ
ด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ (1).การพักและผGอนคลาย (Relaxation) (2).การสร=าง
ความสงบให=จิตใจ (Calm the mind) (3).ทGาพักเพ่ือผGอนคลายรGางกายขณะทํางาน (Stay at work) 
7).การสร=างสมดุลสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟูสุขภาพ (1).การรักษาแบบแพทย5แผน
ปBจจุบัน (Physician) (2).การแก=อาการแบบแพทย5ทางเลือก (Alternative medicine) (3).การฟijนฟู
สุขภาพแบบยืดเหยียดกล=ามเนื้อ (Stretching muscles) (4).ประโยชน5ของการตรวจสุขภาพ 
(Physical examination) 8).การสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมเพ่ือการดูแลตนเอง (1).บริบทของ
การการสร=างสมดุลสุขภาพองค5รวมแบบผสมผสาน (Holistic blend) (2).การดูแลสุขภาพแบบการ
พ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) (3).การดําเนินการอยGางตGอเนื่อง (Operating continuously) (4).การ
สGงเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (Sustainable development) 
 
 
 



278 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช� เป#นการวิจัย (Research: R2) ด�วยการนําต�นแบบไปทดลองใช� หรือ
นําเครื่องท่ีได�ไปใช� (Implementation: I)  
 การทดลองใช=ในการวิจัยครั้งนี้เป�นการดําเนินการเก่ียวกับ 1) การเตรียมความพร=อมของ
พ้ืนท่ีต=นแบบ 2) การดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีต=นแบบ 3) การจัดเวทียGอย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ใน
การสร=างสมดุลสุขภาพ 4) ประชุมข=อเสนอแนวทางการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ ขอนําเสนอใน
แตGประเด็น ตามวัตถุประสงค5เพ่ือทดลองใช=รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร�อมของพ้ืนท่ีต�นแบบ 
  การเตรียมความพร=อมของพ้ืนท่ีต=นแบบ ประกอบด=วยข้ันตอน และการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1.1 การประชุมหารือแนวทางการดําเนินการ  
   ผู=วิจัยได=จัดประชุมหารือกGอนการดําเนินการวิจัย  โดยกําหนดการประชุมกับ

ผู=บริหารองค5การ เจ=าหน=าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เจ=าหน=าท่ีฝoายทรัพยากรบุคคล 
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย แบGงกลุGมเปgาหมายออกตามลักษณะงาน หนัก ปานกลาง 
(ประชุมหารือแนวทางการดําเนินการ วันท่ี 6 มิถุนายน 2559) 

     1.2 สํารวจผู�มีความผิดปกติในระบบโครงรBางและกล�ามเนื้อและสภาพแวดล�อมใน
สถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต�นแบบ (สํารวจผู=มีความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ วันท่ี 7 
มิถุนายน 2559) พบปะพูดคุยกับผู=มีสGวนได=เสียและกลุGมตัวอยGาง เพ่ือรวบรวมศึกษาข=อมูลเบื้องต=น 
(Pilot study) และศึกษาข=อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต=นแบบเพ่ือยืนยันการวิจัย 
(สํารวจสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต=นแบบ วันท่ี 13 มิถุนายน 2559) จัดทํารายชื่อกลุGมตัวอยGางท่ีมี
อาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อแยกตามลักษณะงาน หนัก ปานกลาง เบา  

        การประเมินคุณสมบัติสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีและ
พ้ืนท่ีต=นแบบ ผู=วิจัยได=รวบรวมข=อมูลเบื้องต=นเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาให=เห็นความแตกตGางสําหรับจัดกลุGมสถานประกอบกิจการ 
ดังนี้ 1) ขนาดของสถานประกอบกิจการวัดจากจํานวนพนักงาน 2) ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทของาน 
และลักษณะงาน หนัก ปานกลาง เบา ท่ีสอดคล=องกับกฎหมายความปลอดภัยและคุ=มครองแรงงาน  
3) ระบบมาตรฐานท่ีใช=ในการบริหารจัดการองค5การ อาทิ ISO 9001 ด=านคุณภาพ ISO 14001 การ
จัดการสิ่งแวดล=อม OHSAS 18001 ด=านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรฐานแรงงานไทย TLS 
8001 หรือการได=รับรางวัลสถานประกอบการดีเดGนด=านตGางๆ ด=านการผลิต บริการ เป�นต=น 4) สถิติ       
ผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ ทั้งที่มีสาเหตุจากงาน หรือ ไมGใชGสาเหตุจากงาน 
เพ่ือให=สามารถกําหนดความชัดเจนของสภาพการเบื้องต=นในการจัดการองค5การโดยรวมได= 
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   ผู=วิจัยได=รวบรวมข=อมูลเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีต=นแบบ ได=แกG บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยูGในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป�นบริษัท
สัญชาติญ่ีปุoน กGอต้ังในป^ พ.ศ. 2532 ขนาดของสถานประกอบกิจการ ขนาดใหญG มีจํานวนพนักงาน
ต้ังแตG 500 คนข้ึนไป 

   ข=อมูลจํานวนพนักงานในสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต=นแบบ ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 40  
 
ตารางท่ี 40 แสดงจํานวนพนักงานในสถานประกอบกิจการพ้ืนท่ีต=นแบบ 

(n=850) 
ประเภทพนักงาน จํานวน (คน) ร=อยละ 

ผู=บริหาร 40 04.71 
หัวหน=างาน 220 25.88 
พนักงาน 590 69.41 
รวม 850 100.00 
 
   จากตารางท่ี 40  พบวGาบริษัทฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
เป�นบริษัทขนาดใหญG มีพนักงานท้ังสิ้น 850 คน แบGงเป�นผู=บริหาร 40 คน คิดเป�นร=อยละ 04.71 
หัวหน=างาน 220 คน คิดเป�นร=อยละ 25.88 และ พนักงาน 590 คน คิดเป�นร=อยละ 69.41 

   โรงงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช=ไฟฟgาแบGงงานเป�น 3 ลักษณะ หนัก 
ปานกลาง เบา  

   โรงงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช=ไฟฟgาแบGงงานเป�น 3 ลักษณะ 
ประเภทงาน และจํานวนผู=ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีต=นแบบ ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 41  

 
ตารางท่ี 41  แสดงลักษณะงาน ประเภทงาน และจํานวนผู=ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ลักษณะงาน ประเภทงาน จํานวน
ผู=ปฏิบัติงาน (คน) 

ร=อยละ 

หนัก งานท่ีต=องใช=แรงงานกล=ามเนื้อเป�นสGวนใหญG 177 20.83 
ปานกลาง งานท่ีต=องใช=กล=ามเนื้อหรือทGาทางใดค=างไว= 415 48.82 
เบา งานท่ีใช=กล=ามเนื้อเล็กน=อย 258 30.35 

รวม 850 100.00 
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   จากตารางท่ี 41 พบวGาบริษัทฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
เป�นโรงงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช=ไฟฟgา แบGงงานออกเป�น 3 ลักษณะ ตามลําดับ มากท่ีสุด 
คือ ลักษณะงานปานกลาง ประเภทงานท่ีต=องใช=แรงงานกล=ามเนื้อหรือทGาทางใดค=างไว= มีผู=ปฏิบัติงาน
จํานวน  415 คน คิดเป�นร=อยละ 48.82 ลักษณะงานเบา ประเภทงานท่ีต=องใช=แรงงานกล=ามเนื้อ
เล็กน=อย มีผู=ปฏิบัติงานจํานวน 258 คน คิดเป�นร=อยละ 30.35 และ ลักษณะงานหนัก ประเภทงานท่ี
ต=องแรงงานกล=ามเนื้อเป�นสGวนใหญG มีผู=ปฏิบัติงานจํานวน 177 คน คิดเป�นร=อยละ 20.83 

   ระบบมาตรฐานท่ีใช=ในการบริหารจัดการองค5การ มุGงเน=นความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัย คุณภาพการผลิต และการพัฒนาบริษัทด=วยระบบมาตรฐานสากล สนับสนุนรณรงค5กิจกรรม
ด=าน CSR บริหารมาตรฐานแบบบูรณาการ ด=านคุณภาพ ISO9001 ด=านสิ่งแวดล=อม ISO14001 ด=าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 ด=านมาตรฐานแรงงานไทย TLS8001 และ ด=านพลังงาน 
ISO 50001 ได=รับรางวัลสถานประกอบการดีเดGนด=านแรงงานสัมพันธ5และสวัสดิการแรงงาน 11 ป^
ตGอเนื่อง สถานประกอบการดีเดGนด=านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล=อมในการทํางาน
ระดับประเทศ 10 ป^ตGอเนื่อง รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู=ประกอบการ
อุตสาหกรรมตGอสังคม 6 ป^ตGอเนื่อง รางวัลแรงบันดาลใจแหGงป^ พ.ศ.2557 ด=านการทํางานเป�นทีมของ
บริษัทเครือฮิตาชิท่ัวโลกในภูมิภาคเอเชีย  

   สถิติผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ ท้ังท่ีมีสาเหตุจากงาน หรือ 
ไมGใชGสาเหตุจากงาน 

   จากจํานวนผู=มีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ ท้ังท่ีมีสาเหตุจากงาน 
หรือ ไมGใชGสาเหตุจากงาน ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 42  

 
ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนผู=มีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ ท้ังท่ีมีสาเหตุจากงาน 

หรือ ไมGใชGสาเหตุจากงาน  

ลักษณะงาน ประเภทงาน ผู=มีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ (คน) 

ชาย ร=อยละ หญิง ร=อยละ 
งานหนัก งานท่ีต=องใช=แรงงาน

กล=ามเนื้อเป�นสGวนใหญG 
28 29.16 0 00.00 

งานปาน
กลาง 

งานท่ีต=องใช=กล=ามเนื้อ
หรือทGาทางใดค=างไว= 

56 58.33 15 62.50 

งานเบา งานท่ีใช=กล=ามเนื้อ
เล็กน=อย 

12 12.51 9 37.50 

รวม 96 100.00 24 100.00 
รวมท้ังสิ้น 120 
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   จากตารางท่ี 42 ในการสํารวจอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=านการยศาสตร5ของ
พนักงานในพ้ืนท่ีต=นแบบในลักษณะงาน และประเภทงานตGาง ๆ ท้ังเพศชายและหญิง พบวGาผู=มีอาการ
ผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อ รวม 120 คน มากท่ีสุดเป�น เพศชาย 96 คน เพศหญิง 24 คน 
แบGงตามลักษณะงาน ผู=มีอาการผิดปกติสูงสุด คือ งานปานกลาง ประเภทงานท่ีต=องใช=กล=ามเนื้อหรือ
ทGาทางใดค=างไว= เพศชาย จํานวน 56 คน คิดเป�นร=อยละ 58.33 เพศหญิง 15 คน คิดเป�นร=อยละ 
62.50 รองลงมา คือ ลักษณะงานหนัก ประเภทงานท่ีต=องใช=แรงงานกล=ามเนื้อเป�นสGวนใหญG เพศชาย 
จํานวน 28 คน คิดเป�นร=อนละ 29.16 ลักษณะงานเบา ประเภทงานท่ีใช=กล=ามเนื้อเล็กน=อย เพศชาย
จํานวน 12 คน คิดเป�นร=อยละ 12.51 เพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเป�นร=อยละ 37.50 จึงคัดเลือกกลุGม
ตัวอยGางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 60 คน 
  1.3 การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค�และแนวทางการดําเนินการวิจัย ผู=วิจัยได=ให=
ความสําคัญกับการเริ่มดําเนินการวิจัยเป�นอยGางยิ่ง โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการ
วิจัยแกGผู=บริหารองค5การระดับสูง จํานวน 10 คน เพ่ือขออนุญาตนําพนักงานกลุGมตัวอยGาง จํานวน 60 คน 
จากจํานวน 120 คน ท่ีสํารวจได= ท่ีทํางานตามประเภทและลักษณะงาน หนัก ปานกลาง เบา ท่ีมี
อาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยจากความผิดปกติบริเวณโครงรGางและกล=ามเนื้อตามแบบสํารวจอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปoวยด=านการยศาสตร5 โดย 1) ประชุมชี้แจงผู=บริหารองค5การ วันท่ี 3 ตุลาคม 2559   
เวลา 15.00-17.00 น. 2) ประชุมชี้แจงกลุGมตัวอยGางที่จะดําเนินการวิจัยจํานวน 60 คน  ในวันท่ี  
5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. วาระในการประชุม คือ การชี้แจงวิธีการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลา และ กิจกรรมท่ีต=องดําเนินการวิจัย ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว= 

 2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีต�นแบบ 

  ผู=วิจัยได=จัดดําเนินการฝ�กอบรม กลุGมตัวอยGาง จํานวน 60 คน ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ตาม
วัตถุประสงค5การวิจัย ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว= ดังนี้  

  2.1 การจัดฝsกอบรมให�ความรู� แกBกลุBมตัวอยBาง   
   จัดทํา แบGงออกเป�น 3 ครั้ง รวม 3 วัน  เพ่ือให=เกิดประสิทธิภาพในการอบรม จึงได=

แบGงผู=เข=าอบรมจํานวน 60 คนออกเป�น 3 กลุGม/ละ 20 คน และดําเนินการจัดอบรม ตามกําหนด 
อบรมเรียนรู= การสร=างสมดุลสุขภาพ 8 Module ใช=เวลา 8 ชั่วโมง (1วัน) รวมท้ัง 3 กลุGม จํานวน 60 
คน เป�นเวลา 3 วัน (จัดฝ�กอบรมในวันท่ี 22-24 ธันวาคม 2559) 

  2.2 ผลการทดสอบความรู� 
   เครื่องมือท่ีใช=เป�นแบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด

ปBจจัยเสี่ยงทางการยศสตร5  
 



282 

   ผลการวิเคราะห5คGาความยากงGายของแบบทดสอบ จํานวน 30 ข=อ ประกอบด=วย 
1) ข=อสอบระดับปานกลาง (P=0.40-0.60) จํานวน 14 ข=อ คิดเป�นร=อยละ 46.67 2) ข=อสอบระดับยาก 
(P<0.40) จํานวน 8 ข=อ คิดเป�นร=อยละ 26.67 และ 3) ข=อสอบระดับงGาย (P>0.60) จํานวน 8 ข=อ คิด
เป�นร=อยละ 26.67 ซ่ึงถือไว=วGาข=อสอบชุดนี้มีความเหมาะสมกับการนําไปใช=ทดสอบได= (ตามรายละเอียด
ในภาคผนวก) 

   ผลการวิเคราะห5ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศสตร5 พบวGา แบบสอบถามมีคGาความเชื่อม่ันอยูGระหวGาง 0.708 
ถึง 0.808 ซ่ึงผGานเกณฑ5คGาความเชื่อม่ัน และยังให=คGาความสอดคล=องของข=อคําถาม (Item Total 
Correlation: ITC) อยูGระหวGาง 0.210 ถึง 0.458 ซ่ึงผGานเกณฑ5 0.20 จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช=
ในการเก็บข=อมูลจริงตGอไป (ตามรายละเอียดในภาคผนวก) 
   การทดสอบความรู=และการประเมินผลการฝ�กอบรมการวิจัย ผู=เข=าอบรมจํานวน 
60 คน (รายชื่อในภาคผนวก) กGอนฝ�กอบรมให=ผู=รับการอบรมจัดทําแบบทดสอบ (Pre-test) การสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศสตร5 และหลังเสร็จสิ้นการอบรมให=ผู=เข=ารับการอบรม
จัดทําแบบทดสอบ (Prost test) การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และ
ประเมินผลการฝ�กอบรมการวิจัย 

   ลักษณะสGวนบุคคลของผู=เข=าอบรมหลักสูตร พัฒนาการสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 43  

 
ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของผู=เข=าอบรมหลักสูตร พัฒนาการสมดุล

สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
(n=60 )                                                                  

ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
 ชาย 42 70.00 
 หญิง 18 30.00 
อายุ   
 21-30 ป̂ 15 25.00 
 31-40 ป̂ 31 51.68 
 41-50 ป̂ 13 21.66 
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ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของผู=เข=าอบรมหลักสูตร พัฒนาการสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

(n=60)                                                                
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
 51-60 ป̂ 1 01.66 
สถานภาพ   
 โสด 13 21.70 
 สมรส 42 70.00 
 หม=าย/หยGา/แยกกันอยูG 5 08.30 
อายุ
งาน 

   

 < 10 ป̂ 16 26.70 
 10-15 ป̂ 27 45.00 
 20 ป̂ข้ึนไป 17 28.30 
ลักษณะงาน 
 หนัก 11 18.30 
 ปานกลาง 40 66.70 
 เบา 9 15.00 
ระดับการศึกษา   
            ปริญญาตร ี 8 13.30 
            ปวส. 6 10.00 
            มัธยมศึกษา 46 76.70 
ตําแหนGง   
            ผู=บริหาร 3 05.00 
            หัวหน=างาน 15 25.00 
            พนักงาน  42 70.00 

 
   จากตารางท่ี 43 ลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=เข=าอบรมในหลักสูตรพัฒนา 
การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 สําหรับพนักงานในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม พบวGา ผู=เข=าอบรมสGวนใหญG เป�นเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเป�นร=อยละ 70 มีอายุ 
31-40 ป^ จํานวน 31 คน คิดเป�นร=อยละ 51.68 สถานภาพสมรสแล=ว จํานวน 42 คน คิดเป�นร=อยละ 
70 มีอายุงานอยูGระหวGาง 10-15 ป^ คิดเป�นร=อยละ 45 งานท่ีทํามีลักษณะปานกลาง จํานวน 40 คน 
คิดเป�นร=อยละ 66.70 สGวนใหญGมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 46 คน คิดเป�นร=อยละ 
76.70 ตําแหนGงงานเป�นพนักงาน จํานวน 42 คน คิดเป�นร=อยละ 70 
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   จากผลการวิเคราะห5 การทดสอบความรู=กGอนและหลังการอบรม (Pre-Prost test) 
พัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 44  
 

ตารางท่ี  44 แสดงการเปรียบเทียบความรู=กGอนและหลังการอบรม (Pre-Prost test) พัฒนาการสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=60) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. ร�อยละ การแปรผล df t p-value 
Module 1 ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเน้ือ 

กBอนอบรม 60 4 2.46 .872 61.50 ปานกลาง 59 -12.751* 0.000 
หลังอบรม 60 4 3.90 .302 97.50 มาก    

Module 2 สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
กBอนอบรม 60 5 2.36 1.119 47.20 น�อย 59 -17.433* 0.000 

หลังอบรม 60 5 4.93 .251 98.60 มาก    

Module 3 การสร=างสมดลุสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน 

กBอนอบรม 60 3 1.70 .645 56.66 น�อย 59 -15.424* 0.000 

หลังอบรม 60 3 2.95 .219 98.33 มาก    

Module 4 การสร=างสมดลุสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย 

กBอนอบรม 60 3 1.56 .889 52.00 น�อย 59 -11.857* 0.000 

หลังอบรม 60 3 2.95 .219 98.33 มาก    

Module 5 การสร=างสมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

กBอนอบรม 60 3 1.93 .954 64.33 ปานกลาง 59 -8.435* 0.000 

หลังอบรม 60 3 2.98 .129 99.33 มาก    

Module 6 การสร=างสมดลุสุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจติใจ 

กBอนอบรม 60 4 1.83 1.011 45.75 น�อย 59 -15.993* 0.000 

หลังอบรม 60 4 3.76 .499 94.00 มาก    

Module 7 การสร=างสมดลุสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ 

กBอนอบรม 60 3 1.26 .733 42.00 น�อย 59 -13.683* 0.000 

หลังอบรม 60 3 2.65 .659 88.33 มาก    

Module 8 การสร=างสมดลุสุขภาพแบบองค5รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 

กBอนอบรม 60 5 2.40 1.330 48.00 น�อย 59 -14.332* 0.000 

หลังอบรม 60 5 4.65 .577 93.00 มาก    

ภาพรวมกBอนอบรม 30 15.53 3.159 51.76 น�อย 59 -41.363* 0.000 

ภาพรวมหลังอบรม 30 28.78 1.403 95.93 มาก    

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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   จากตารางท่ี 44  ในภาพรวมของ การอบรมพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีท้ัง 8 Module ของกลุGมเปgาหมาย
ผู=เข=าอบรมจํานวน 60 คน ทําการทดสอบจากแบบทดสอบ จํานวน 30 ข=อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre - test) มีคะแนนเฉลี่ย = 15.53 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.159   
คิดเป�นร=อยละ 51.76 อยูGในระดับน=อย และได=ทําการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย 
= 28.78 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.403 คิดเป�นร=อยละ 95.93 อยูGในระดับมาก สGวนผลการเปรียบเทียบ
คะแนนกGอนการอบรมและหลังการอบรมด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 พบวGา เม่ือทดสอบสถิติ t = -41.363*, p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนการอบรม
และหลังการอบรมเฉลี่ยแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   เม่ือพิจารณาตามบท Module 1 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 2.46 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .872  คิดเป�นร=อยละ 61.50 อยูGในระดับปานกลาง 
และได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 3.90 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= .302 คิดเป�นร=อยละ 97.50 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 4 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบ
คะแนนกGอนและหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา 
เม่ือทดสอบสถิติ t = -12.751* , p-value = 0.000  แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ย
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 2 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 2.36 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.119 คิดเป�นร=อยละ 47.20 อยูGในระดับน=อย และ
ได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 4.93 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= .251 คิดเป�นร=อยละ 98.60 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 5 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบ
คะแนนกGอนและหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา 
เม่ือทดสอบสถิติ t = -17.433*, p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ย
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 3 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.70  สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .645 คิดเป�นร=อยละ 56.66 อยูGในระดับน=อย และได=
ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 2.95 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .219  
คิดเป�นร=อยละ 98.33 อยูGในระดับมาก จากคะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบคะแนนกGอนและหลัง
การอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา เม่ือทดสอบสถิติ 
t = -15.424*, p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ยแตกตGางกันอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
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   เม่ือพิจารณาตามบท Module 4 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.56 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .889 คิดเป�นร=อยละ 52.00 อยูGในระดับน=อย และได=
ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 2.95 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .219  
คิดเป�นร=อยละ 98.33 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 3 คะแนน   สGวนผลการเปรียบเทียบคะแนนกGอน
และหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา เม่ือทดสอบ
สถิติ t = -11.857* , p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ยแตกตGางกัน
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 5 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.93 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .954  คิดเป�นร=อยละ 64.33 อยูGในระดับปานกลาง 
และได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 2.98  สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= .129 คิดเป�นร=อยละ 99.33 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 3 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบ
คะแนนกGอนและหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา 
เม่ือทดสอบสถิติ t = -8.435*, p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ย
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 6 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.83 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.011 คิดเป�นร=อยละ 45.75 อยูGในระดับน=อย และ
ได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 3.76  สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= .499  คิดเป�นร=อยละ 94.00 อยูGในระดับมาก  จากคะแนน 4 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบ
คะแนนกGอนและหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา 
เม่ือทดสอบสถิติ t = -15.993*  , p-value = 0.000  แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ย
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 7 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 1.26 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .733  คิดเป�นร=อยละ 42.000 อยูGในระดับน=อย และ
ได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 2.65  สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .659   
คิดเป�นร=อยละ 88.33 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 3 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบคะแนนกGอน
และหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา เม่ือทดสอบ
สถิติ t = -13.683* , p-value = 0.000  แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ยแตกตGางกัน
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

   เม่ือพิจารณาตามบท Module 8 พบวGา คะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) มี
คะแนนเฉลี่ย = 2.40 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.330 คิดเป�นร=อยละ 48.00 อยูGในระดับน=อย และ
ได=ดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ย = 4.65 สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
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.577 คิดเป�นร=อยละ 93.00 อยูGในระดับมาก จากคะแนน 5 คะแนน สGวนผลการเปรียบเทียบคะแนน
กGอนและหลังการอบรม ด=วย t-test แบบ dependent ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวGา เม่ือ
ทดสอบสถิติ t = -14.332* , p-value = 0.000 แสดงให=เห็นวGาคะแนนกGอนและหลังอบรมเฉลี่ย
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 (รายละเอียดในภาคผนวก) 
  2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคูBมือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือใช�สําหรับฝsกอบรม  

   จากการจัดทําคูGมือการฝ�กอบรม การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=วิจัยได=ประเมินผลการฝ�กอบรมด=วย
แบบสอบถาม จํานวน 60 ชุด ได=รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 60 ชุด คิดเป�นร=อยละ 100.00  

   ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผลการวิเคราะห5 ความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=างสมดุล
สุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 45  
 
ตารางท่ี 45 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=าง

สมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง          
การยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=60 ) 

การประเมินเหมาะสมของเน้ือหาคูGมือฝ�กอบรม X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับท่ี 

1. หลักการและเหตุผล 3.81 .724 มาก 3 
2. จุดมุGงหมายการใช=คูGมือการฝ�กอบรม 3.83 .784 มาก 1 
3. Module 1 การเรยีนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และ
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเน้ือ 

3.82 .761 มาก 2 

4. Module2การเรียนรู=เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย5 

3.74 .733 มาก 6 

5.Module3การเรยีนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสุขภาพด=าน
สภาพแวดล=อมในการทํางาน 

3.78 .744 มาก 4 

6. Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=าน
ทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย 

3.67 .781 มาก 9 

7. Module 5 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=าน
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

3.69 .798 มาก 8 
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ตารางท่ี 45 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=าง
สมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง          
การยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

(n=60 ) 

การประเมินเหมาะสมของเน้ือหาคูGมือฝ�กอบรม X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับท่ี 

8.Module6 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านการ
พักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจติใจ 

3.72 .777 มาก 7 

9.Module 7 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=าน
ทางเลือกในการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ 

3.76 .740 มาก 5 

10.Module 8 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5
รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 

3.65 .711 มาก 10 

การประเมินเหมาะสมของเน้ือหาคูGมือฝ�กอบรม X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

ลําดับท่ี 

รวม 3.74 .754 มาก  

 
   จากตารางท่ี 45  พบวGาการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=าง
สมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก คือ ( X = 3.74, S.D.= .754) 
เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความเหมาะสมสูงสุด คือ  จุดมุGงหมายการใช=คูGมือการฝ�กอบรม ( X = 3.84, 
S.D.= .784) รองลงมา เรียงลําดับลงไป คือ Module 1 การเรียนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5
และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ( X = 3.82, S.D.= .761)  หลักการและเหตุผล         
( X = 3.79, S.D.=  .724) Module3 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อม
ในการทํางาน ( X = 3.76, S.D.= .744) Module 7 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=าน
ทางเลือกในการรักษาและฟijนฟูสุขภาพ ( X = 3.76, S.D.= .740) Module2 การเรียนรู=เก่ียวกับ
สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ( X = 3.74, S.D.=.733) Module6 การเรียนรู=เก่ียวกับ
การสร=างสมดุลสุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ ( X = 3.72, S.D.=  .777)  
Module 5 การเรียนรู=เกี่ยวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ( X = 3.65, 
S.D.=  .798)  Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการ
บริหารรGางกาย ( X = 3.65, S.D.= .781)  และหัวข=อท่ีตํ่าสุด คือ Module 8 การเรียนรู=เก่ียวกับการ
สร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมเพ่ือการดูแลตนเอง ( X = 3.65, S.D.= .711)  
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  2.5 การประเมินคุณภาพการฝsกอบรม 
   จากผลการวิเคราะห5 แบบประเมินคุณภาพการฝ�กอบรม การสร=างสมดุลสุขภาพ 

เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี โดยผู=เข=ารับการอบรม 
จํานวน 60 คน วิเคราะห5ข=อมูลที่ได=จากแบบประเมินคุณภาพการวิจัย เพื่อประเมินคุณภาพการ
ฝ�กอบรม ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 46   
 
ตารางท่ี 46 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการฝ�กอบรม การสร=างสมดุล

สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
(n=60) 

การประเมินคุณภาพการฝ�กอบรม X  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับ
ที่ 

1. หัวข=อบรรยายสอดคล=องกับวัตถุประสงค5การอบรม 4.51 .536 มากที่สุด 5 
2. ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหาในการอบรม 4.30 .696 มาก 13 
3. เนื้อหาสาระในการอบรมทําให=เกิดประโยชน5ตGอการทาํงาน 4.43 .647 มาก 10 
4. เทคนิคการนําเสนอ และการถGายทอดของวิทยาการ 4.58 .497 มากที่สุด 1 
5.การบริหารเวลาฝ�กอบรมของวิทยากรในแตGละหัวข=ออบรม 4.48 .535 มาก 7 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม 4.35 .684 มาก 12 
7. ความเหมาะสมของสถานที่ใช=ในการอบรม 4.46 .546 มาก 8 
8.อุปกรณ5และสื่อการสอนที่ใช=ประกอบการอบรม 4.25 .535 มาก 15 
9.อาหาร การจัดเวลาพักการอบรม 4.26 .704 มาก 14 
10.การประสานงานการอบรม ของเจ=าหน=าที่จัดฝ�กอบรม 4.43 .685 มาก 9 
11.เอกสาร/คูGมือที่ใช=ประกอบการอบรม 4.40 .620 มาก 11 
12.ประโยชน5ที่ได=รับจากการอบรม 4.53 .643 มากที่สุด 4 
13.การนําความรู=ไปประยุกต5ใช= 4.56 .503 มากที่สุด 2 
14.ประโยชน5ที่ได=จากภาคปฏิบตัิและกิจกรรมประกอบการ
อบรม 

4.56 .499 มากที่สุด 3 

15.ความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากรตGอการให=ความรู= 4.48 .536 มาก 6 
รวม 4.48 .648 มาก  
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   จากตารางท่ี 46 การประเมินคุณภาพการฝ�กอบรมการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ของผู=เข=าอบรม จํานวน 60 คน 
พบวGา ภาพรวมของคุณภาพการฝ�กอบรม อยูGในระดับมาก ( X = 4.48  ,S.D.= .648) เม่ือพิจารณา
ตามรายข=อ ข=อที่อยูGในระดับมากที่สุดตามลําดับ คือ เทคนิคการนําเสนอ และการถGายทอดของ
วิทยาการ ( X = 4.58, S.D.= .497) การนําความรู=ไปประยุกต5ใช= ( X = 4.56, S.D.= .503) ประโยชน5ท่ี
ได=จากภาคปฏิบัติและกิจกรรมประกอบการอบรม ( X = 4.56, S.D.= .499) ประโยชน5ท่ีได=รับจาก
การอบรม ( X = 4.53, S.D.= .643) หัวข=อบรรยายสอดคล=องกับวัตถุประสงค5การอบรม ( X = 4.51 , 
S.D.= .536) ข=อท่ีอยูGในระดับมาก ตามลําดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากรตGอการให=ความรู= 
( X = 4.48, S.D.= .536) การบริหารเวลาฝ�กอบรมของวิทยากรในแตGละหัวข=ออบรม ( X = 4.48, 
S.D.= .535) ความเหมาะสมของสถานท่ีใช=ในการอบรม ( X = 4.46, S.D.= .546) การประสานงาน
การอบรม ของเจ=าหน=าท่ีจัดฝ�กอบรม ( X = 4.43, S.D.= .685) เนื้อหาสาระในการอบรมทําให=เกิด
ประโยชน5ตGอการทํางาน( X = 4.43, S.D.= .647) เอกสาร/คูGมือท่ีใช=ประกอบการอบรม ( X = 4.40, 
S.D.= .620) ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม ( X = 4.35, S.D.= .684) ความเหมาะสมของ
เวลาและเนื้อหาในการอบรม ( X = 4.30, S.D.= .696) อาหาร การจัดเวลาพักการอบรม ( X = 4.20, 
S.D.= .704) ข=ออยูGในระดับตํ่าสุด คือ อุปกรณ5และสื่อการสอนท่ีใช=ประกอบการอบรม ( X = 4.25, 
S.D.= .535) 
  2.6 การจัดสนทนาติดตามผลจากกลุBมตัวอยBางในพ้ืนท่ีการทํางานจริง เป#นรายบุคคล 

   ในการติดตามผลจากผู=เข=าอบรมในพื้นที่การทํางานเป�นรายบุคคล ภายหลังการ
อบรมมาแล=ว 60 วัน โดยใช=เวลาในการติดตามผล ด=วยการสัมภาษณ5เป�นรายบุคคล คนละ 30 นาที 
รวม 5 วัน  ของกลุGมตัวอยGาง จํานวน 60 คน ผู=รGวมโครงการวิจัยในพ้ืนท่ีต=นแบบ  

   การประเมินคุณภาพการปฏิบัติภายหลังการอบรม เป�นการทวนสอบผลการนําไป
ปฏิบัติของผู=เข=าอบรม ภายหลังจากได=รับการฝ�กอบรมตามคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับ
ใช=ในการฝ�กอบรมท่ีมีเนื้อหารสอดคล=องกับการสGงเสริมความรู=ในองค5ประกอบท่ี 1 ของ “KABINS 
Model” เพ่ือพิจารณาถึงประสิทธิผลในเชิงการปฏิบัติ ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 47  
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ตารางท่ี 47 แสดงความถ่ีและร=อยละ จากการสอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGาง ในภาพรวมท่ี
สนใจปฏิบัติหลังการอบรมเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนํา หลังจากการอบรมผGาน
ไป 60 วัน 

(n 60) 
ภาพรวมท่ีสนใจปฏิบัติหลังการอบรม ความถ่ี ร=อยละ 

1.ผู=เข=าอบรมมีความสนใจนําไปปฏิบัติ 54 90.00 
2.ผู=เข=าอบรมไมGยอมปฏิบัติ 6 10.00 

 
   จากตารางท่ี 47 แสดงความถ่ีและร=อยละ จากการสอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGม
ตัวอยGาง ในการสร=างสมดุลสุขภาพ ภายหลังจาการอบรมผGานไป 60 วัน พบวGา ในภาพรวมผู=เข=าอบรม
มีความสนใจนําไปปฏิบัติ จํานวน 54 คน คิดเป�นร=อยละ 90.00 ผู=เข=าอบรมไมGยอมปฏิบัติจํานวน 6 คน 
คิดเป�นร=อยละ 10.00 
   จากการสนทนาและสัมภาษณ5 ผู=ผGานการอบรม พบผลความคิดเห็นของผู=เข=าอบรม
และกลุGมตัวอยGางท่ีไมGยอมปฏิบัติ มีประเด็นสําหรับการไมGปฏิบัติ ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส G5 
   “ไมGได=ปฏิบัติเลย เพราะไมGมีเวลา เคยพยายามทําแล=วแตGไมGดีข้ึน ยังปวดบริเวณ

หลังและตึงขาอยูG” 
   และยังกลGาวเสริมตGอไปอีกวGา 
    “งานมีเข=ามาตลอด ไมGรู=จะพักอยGางไร”  
   ผู=เข=าอบรมรหัส L4 
   “มีโรคประจําตัว ออกกําลังกายมากไมGได= ต=องกินยาวันและ 17 เม็ดเป�นประจํา” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส H4 
   “พยายามทําแล=ว แตGต=องยกงานตลอด ไมGสามารถแก=ไขการวางของได=” และยัง

กลGาวเสริมตGอไปอีกวGา 
   “อาการปวดหลังยังปวดอยูG เพราะยังต=องยกงานอยูG จุดท่ีวางของทําให=ยGอขาไมGได=เลย 

ต=องยกท้ังวันเวลามีคนมาเบิกของ มีการควบคุมอาหาร ม้ือเย็นใช=การกินกล=วยแทน” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส I2 
   “พยายามลดอาหารแตGทําไมGได= พอเม่ือยก็นวดตัวเอง ใช=ยาทา” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส K2 
   “ไมGได=ทําเลย ก็เลยไมGหาย อ=วนข้ึนด=วย” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส D5 
   “ไมGได=ทําเลย งานแก=ไขไมGได= ต=องยกท้ังวัน พ้ืนท่ีงานปรับไมGได=” 
   ผลการแสดงความถ่ีและร=อยละ จากการ สอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGาง ท่ี

ปฏิบัติเป�นรายการสําหรับสร=างสมดุลสุขภาพ ในระดับบุคคลตามคําแนะนําหลังจากการอบรมผGานไป 
60 วัน จากผู=ท่ีปฏิบัติจํานวน 54 คน ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 48  

 
ตารางท่ี 48  แสดงความถี่และร=อยละจากการสอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGาง ท่ีปฏิบัติเป�น

รายการสําหรับสร=างสมดุลสุขภาพ ในระดับบุคคลตามคําแนะนําหลังจากการอบรมผGาน
ไป 60 วัน จากผู=ท่ีปฏิบัติจํานวน 54 คน 

 (n 54) 
การปฏิบัติสําหรับพัฒนาสุขภาพด=านการยศาสตร5ของทรัพยากร

มนุษย5 
ความถ่ี ร=อยละ ลําดับ 

1.ใช=การปรับทGาทางการทํางานให=ถูกต=องด=วยการ ยืดหลัง ยGอขา 52 96.29 1 
2.ใช=การบริหารรGางกาย 5 นาที กGอนทํางาน 48 88.88 3 
3.ใช=การออกกําลังกายแบบแอโรบิก30นาทีอยGางน=อย1ครั้ง/
สัปดาห5 

20 37.03 5 

4.ใช=การออกกําลังแบบแอนแอโรบิก 10 นาทีอยGางน=อย 1ครั้ง/
สัปดาห5 

10 18.51 9 

5.เปลี่ยนจุดการทํางาน 5 09.25 10 
6.หลีกเลี่ยงการเอ้ือม เอ้ียวตัว ด=วยการปรับปรุงพ้ืนท่ีในการ
ทํางานใหมG 

24 44.44 4 

7.มีการทําสมาธิอยGางน=อย15 นาทีตGอ 1 ครั้ง/สัปดาห5 19 37.03 6 
8.ใช=การพักอิริยาบถ ในขณะทํางาน 12 22.22 7 
9.ใช=การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ เพ่ือนวดตนเอง 50 92.59 2 
10.ใช=การระวังการรับประทานสารอาหารในแตGละวัน 11 20.37 8 
11.มีการควบคุมน้ําหนักตัว (มวลกาย) 3 05.55 11 

 
   จากตารางท่ี 48 แสดงความถ่ีและร=อยละ จากการสังเกต สอบถามและบันทึกผู=เข=า
อบรมและกลุGมตัวอยGางท่ีปฏิบัติในการสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนําหลังจากการอบรมผGานไป 60 
วันจากผู=ท่ีปฏิบัติจํานวน 55 คน พบวGา ในภาพรวมมีผู=เข=าอบรมมีความสนใจนําไปปฏิบัติตามรายข=อ
ในการสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนํา มีความถ่ีเป�นลําดับท่ี 1 คือ การปรับทGาทางการทํางานให=
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ถูกต=อง ด=วยการยืดหลัง ยGอขา จํานวน 52 คน คิดเป�นร=อยละ 96.29 ลําดับรองลงมาเป�นลําดับท่ี 2 
คือ ใช=การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ เพ่ือนวดตนเองจํานวน 50 คน คิดเป�นร=อยละ 92.59 ลําดับท่ี 3 ใช=การ
บริหารรGางกาย 5 นาทีกGอนทํางาน จํานวน 48 คน คิดเป�นร=อยละ 88.88  สําหรับในลําดับตGอมาเป�น
รายข=อท่ีผู=เข=าอบรมเลือกใช=สําหรับการสร=างสมดุลสุขภาพเรียงลําดับจากมากไปหาน=อย คือ หลีกเลี่ยง
การเอ้ือม เอ้ียงตัว ด=วยการปรับพ้ืนท่ีในการทํางานใหมGจํานวน 24 คน คิดเป�นร=อยละ 44.44 ใช=การ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิก30นาทีอยGางน=อย1ครั้ง/สัปดาห5จํานวน 20 คน คิดเป�นร=อยละ 37.03 มี
การทําสมาธิอยGางน=อย 15 นาทีตGอ 1 ครั้ง/สัปดาห5จํานวน 19 คน คิดเป�นร=อยละ 37.03 ใช=การพัก
อิริยาบถในขณะทํางานจํานวน 12 คน คิดเป�นร=อยละ 22.22 ใช=การระวังการรับประทานสารอาหาร
ในแตGละวันจํานวน 11 คน คิดเป�นร=อยละ 20.37 ใช=การออกกําลังแบบแอนแอโรบิก 10 นาที อยGางน=อย 
1 ครั้ง/สัปดาห5 จํานวน 10 คน คิดเป�นร=อยละ 18.51 เปลี่ยนจุดการทํางานจํานวน 5 คน คิดเป�นร=อยละ 
09.25 มีการควบคุมน้ําหนักตัว (มวลกาย) จํานวน 3 คน คิดเป�นร=อยละ 05.55   

   ผลการแสดงความถ่ีและร=อยละ จากการ สอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGาง ท่ี
เลือกปฏิบัติเป�นรายการหรือมากกวGา 1 รายการ  ในการสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนําหลังจาก
การอบรมผGานไป 60 วัน และสามารถทําให=สุขภาพสมดุลข้ึนได= ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 49  

 
ตารางท่ี 49 แสดงความถ่ีและร=อยละจากการสอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGาง ท่ีเลือกปฏิบัติใน

การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางกายศาสตร5 เป�นรายการหรือมากกวGา 1 
รายการ  ในการสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนําหลังจากการอบรมผGานไป 60 วัน และ
สามารถทําให=สุขภาพสมดุลข้ึนได= 

 (n 54) 
การปฏิบัติเป�นรายข=อหรือมากกวGา 1 รายการในการสร=างสมดุล

สุขภาพ 
ความถ่ี ร=อยละ ลําดับ 

1.ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 1 
รายการ 

10 18.51 3 

2.ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 2-3 
รายการ 

22 40.74 1 

3.ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 4-5 
รายการ 

13 24.07 2 

4.ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ >5 
รายการ 

9 16.66 4 
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   จากตารางท่ี 49 แสดงความถ่ีและร=อยละ จากการ สอบถามผู=เข=าอบรมและกลุGม
ตัวอยGาง ท่ีเลือกปฏิบัติเป�นรายข=อหรือมากกวGา 1 รายการ  ในการสร=างสมดุลสุขภาพตามคําแนะนํา
หลังจากการอบรมผGานไป 60 วัน และสามารถทําให=สุขภาพสมดุลข้ึนได= พบวGา ลําดับท่ี 1 ของผู=เข=า
อบรมท่ีมีความสนใจเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุล 2-3 รายการจํานวน 22 คน คิดเป�น 40.74 
ลําดับท่ี 2 ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 4-5 รายการจํานวน 13 คน คิดเป�น
ร=อยละ 24.07 ลําดับท่ี 3 ผู=เข=าอบรมเลือกรายปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 1 รายการจํานวน 10 
คน คิดเป�นร=อยละ 18.51 ลําดับท่ี 4 ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพมากกวGา 5 
รายการจํานวน 9 คน คิดเป�นร=อยละ 16.66  
   การสนทนากลุBมสัมภาษณ�กลุBมตัวอยBางหลังผBานการอบรม พบความคิดเห็นของ
ผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGางท่ีมีความสนใจนําไปปฏิบัติท่ีปฏิบัติ 1 รายการ ดังนี้ 
   ผู=เข=าอบรมรหัส A4 

   “ดีข้ึนมากประมาณ 80 เปอร5เซ็นต5 ทําตามท่ีเรียนมา การยืดกล=ามเนื้อดีมากเลย 
ทําให=หายปวดหลัง เด๋ียวนี้ไมGต=องกินยาแก=ปวดแล=ว ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=า และคุกเขGาก=มหน=า ทําได=
แถบทุกวัน ตอนนี้สุขภาพดีข้ึนมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E4 
   “ดีข้ึนมากแล=วให=สัก 98 เปอร5เซ็นต5เลยก็ได= ไมGต=องกินยาแก=ปวดคลายเส=นแล=ว ใช=

ปรับทGานั่งขับรถ พอนึกข้ึนได=ก็ยืดตัวข้ึน ทําบGอย ๆ หายปวดหลัง และหายตึงขาเลย อยากให=ขยายผล
เปlดอบรมให=เพ่ือน ๆ ด=วย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส H3 
   “ขอบคุณมากท่ีเปlดอบรมให= ตอนนี้เรียกวGาหายแล=วก็ได= ไมGเหมือนกGอนอบรม ปวด

หลังทุกวัน ต=องกินยาแก=ปวดไมGดูประวัติการเปlดยาห=องพยาบาลได=เต็มไปหมด ตอนนี้ไมGกินยาเลย
รักษาสุขภาพ ยังเอาไปสอนให=พGอ กับแมGท่ีบ=านด=วย ทGาคุกเขGาแอนหลังดีมาก ก=มแตะปลายเท=าก็ทําอยูG 
หลังกับขาท่ีปวดตึงหายแล=ว” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส D1 
   “ใช=ยืดกล=ามเนื้อก=มแตะปลายเท=าแล=วแอนหลังสะพานโค=ง ตอนนี้อาหารปวดหลัง 

กับตึงขาดีข้ึนมาก ถ=ามีเวลาก็ออกกําลังกายได= ไมGต=องกินยาเหมือนกGอน ตอนนี้หัวมาสนใจสุขภาพมาก
ข้ึนแนะนําภรรยาให=ทําด=วย อยากให=เปlดอบรมอีก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A5 
   “ดีข้ึน แตGอาจไมGถึงกับหายขาด  ก็ได=ทGายืดกล=ามเนื้อท่ีอบรมมา ทGานอนคว่ําแล=ว
เงยหน=ายกหลังข้ึน ถ=าปวดเม่ือยก็จะใช=พิง หรือยืดตัวเหมือนท่ีสอน” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส C5 
   “ใช=ทําอยGางเดียว ก็คือเปลี่ยนทGานั่งทํางานใหมG พอนึกข้ึนได=ก็ยืดหลังให=ตรง แตGพอ

เผลอก็นั่งผิดอีกอยูGเรื่อย ต=องไมGท=อ รู=สึกตัวเม่ือไหรGก็นั่งให=ตรงข้ึนมา ตอนนี้อาการปวดไหลG บGา และ
ปวดหลัง ดีข้ึนมากแล=ว ไมGนึกวGาจะหายงGายด=วยการเปลี่ยนแคGนี้ ไปรักษามาหลายเดือน ท้ังทานยา ฉีดยา 
คุณหมอก็แนะนําให= เลGนโยคะ แตGไมGเข=าใจ พอได=อบรม ก็เข=าใจมากข้ึน ขอบคุณท่ีเปlดสอน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส I5  
   “ก็ทําทGายืดกล=ามเนื้อ เวลาปวดบGา หัวไหลG ก็ใช=ทGาดึงคอสลับมือ ทําให=โลGงบริเวณ

ไหลGและคอท่ีตึงอยูG ถ=าอยูGบ=านก็จะยกมือแล=วขยับตัวเข=าแนบชิดข=างฝาบ=านเม่ือดัดเส=นบริเวณแขน ถ=า
ทําประสานมือไปข=างหน=าทําได=ไมGถึงจุดท่ีปวดเพราะมันตึงมากจึงต=องใช=การดันเข=ากับข=างฝาชGวยสGง” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F4 
   “การทําทGาคุกเขGา ทําให=การปวดขาดีข้ึนมาก แตGตอนนี้ยังเหลือบริเวณบGาไหลGท่ียัง

ปวด คงฟlตไมGพอไมGคGอยได=ออกกําลังกาย อาหารก็ลดลงแตGน้ําหนักไมGคGอยลด” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส K5 
   “น้ําหนักมากข้ึน ทําให=ข=อปวด รู=สึกได=เลยเม่ือน้ําหนักข้ึนจะทําให=ปวดข=อได= ตอนนี้

ไมGกินยา เวลาปวดใช=ยืดเหยียดกล=ามเนื้อตัวเอง” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส G3 

   “กGอนอบรมมีอาการปวดข=อมือ หลังอบรมอาการปวดดีข้ึน ด=วยทGายืดแขน ทํา
ประมาณ 3 วันตGอครั้งหรือตอนเกิดอาการเม่ือยปวดก็ใช=ยืดแขนตัวเอง ใช=ทGาคุกเขGาก=มและเอนหลัง
กGอนนอน ตอนนี้ดีข้ึนมาประมาณ 60% ไมGต=องกินยาแก=ปวดแล=ว พอปวดก็พ่ึงพาตนเองด=วยการยืด
กล=ามเนื้อ” 
   การสนทนากลุBมสัมภาษณ�กลุBมตัวอยBางหลังผBานการอบรม พบความคิดเห็นของ
ผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGางท่ีมีความสนใจนําไปปฏิบัติท่ีปฏิบัติ 2-3 รายการ ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส B2 
   “ตอนนี้น้ําหนักลดลง รู=สึกคลGองตัวข้ึนมาก ใช=ควบคุมอาหารแตGไมGต=องอดอาหาร 
กินกล=วยน้ําว=าทุกเช=า ยืดเหยียดกล=ามเนื้อแล=วเม่ือยหรือปวด ถ=าปวดแขนก็ยืดแขน ปวดขาก็ก=มแตะ
ปลายเท=า กGอนนอนก็นั่งคุกเขGาก=มหน=า แอนหลัง ตอนนี้อาการปวดหลังหายแล=ว ม่ันใจข้ึนมาก ไมGต=อง
กินยาแก=ปวดอีกแล=ว” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส L2 
   “ทําสมาธิได=วันละประมาณ 15 ถึง 30 นาที จิตใจสบายข้ึน ไมGคGอยเครียดหรือ
กังวลเหมือนกGอน ออกกําลังกายได=วันละ 30 นาที สัปดาห5ละ 4 ถึง 5 วัน มีการบริหารรGางกายตอน
เช=า 5 นาที ดีข้ึนมาก 90 เปอร5เซ็นต5 ดีมากเลยท่ีอบรมมา ยังได=เอามาบอกให=เพ่ือน ๆ ทํา อยากให=
เปlดอบรมอีก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส L5 
   “โรคภูมิแพ=ท่ีเป�นอยูGหายแล=ว ออกกําลังกาย 30 นาทีตGอวัน อาจทําไมGได=ทุกวัน แตG

สัปดาห5ละไมGน=อยกวGา 3 วัน หลังท่ีปวดก็หาย หรือดีข้ึนมากแล=ว มีกําลังใจทํางานมากข้ึน ไมGคิดมาก
เหมือนกGอน ดีมากก็การยืดกล=ามเนื้อแขน ทําให=หายปวดบGา ไหลGได= พอนึกได=ก็ยืดตัวเวลานั่ง เด๋ียวนี้
หลังไมGปวดแล=ว ถ=าปวดเม่ือยก็ยืดเหยียดตัวเองได=ไมGต=องพ่ึงใคร”  

   ผู=เข=าอบรมรหัส J2 
   “ตอนนี้สุขภาพดีข้ึน  ดีมากเลยท่ีอบรมมา ประมาณ 30 วันก็หายแล=ว ก=มแตะ

ปลายเท=าทุกวัน พอนึกได=ก็ยืดตัวยืดหลัง ออกกําลังกายไมGบGอยไมGคGอยมีเวลา แตGใช=บริหารรGางกาย
ตอนเช=ากับบริษัทเอาแถบทุกวัน 10 นาที อาหารปกติควบคุมอยูGแล=วไมGคGอยกินมาก ขอบคุณมากท่ี
อบรมให=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัสL4 
   “หลังจากเรียนมาแล=วก็ดีข้ึน การปวดหลัวและเอวลดลง มีการปรับทGาทางทํางาน
กับสลับจุดทํางาน ออกกําลังกายไมGได=เหนื่อย ไมGได=มีโรคประจําตัว มีการยืดแขนตัวเองอยูGแตGไมGทํา
บGอย ๆ กินกล=วยทุกวัน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส K1 
   “พอมาปรับเก=าอ้ีให=สูงข้ึน และเปลี่ยนให=เครื่องมือท่ีต=องหยิบบGอย ๆ มาใกล=ตัวมากข้ึน 

และใช=ก=มแตะปลายเท=าแถบจะทุกวัน ตอนนี้อาการปวดไหลGกับขาดีข้ึน  ถ=าปวดไหลก็ให=ยืดแขนตามท่ี
สอน ถ=าเทียบเป�นเปอร5เซ็นต5 สัก 80 หายแล=ว สุขภาพดีข้ึน ม่ันใจข้ึนมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส K4 
   “ม่ันใจวGาถ=าได=ออกกําลังกายทุกวันต=องดีข้ึนแนG ๆ การไหว=พระก็ทําให=ใจดีข้ึน หลัง

อบรมมาแล=วไหว=พระมากข้ึน ทําให=ใจนิ่งมากข้ึน หลับสบายข้ึน รู=สึกอยGางนั้น การนั่งสมาธิชGวยได=มาก
จริงกับการหลับสบายข้ึน การปวดก็ลดลงได=ถ=าใจสบาย แตGอยGางไรก็ต้ังใจจะทําตGอ เพราะหลังจาก
อบรมรู=สึกวGาม่ันใจและดีข้ึน จําทGาเหยียดกล=ามเนื้อท่ีสอนไมGคGอยได=หมด อยากให=มีหนังสือสรุปทGายืด
กล=ามเนื้อ หลังอบรมมาแล=วพอได=ยืดกล=ามเนื้อและบริหารรGางกาย ตอนเช=าก็ลุกข้ึนได=งGาย ไมGต=องให=
คนมาคอยฉุดข้ึนเหมือนแตGกGอน  ไปหาหมอก็ยังสรุปไมGได=วGาเป�นอะไรแนG หมอแนะนําให=ออกกําลังกาย 
กายภาพบําบัด เหมือนท่ีอบรมเลย” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส D4 
   “ใช=การยGอขาเวลายกงาน ก็ทําให=อาการปวดหลังดีข้ึน สัก 80% กGอนอบรมไมGคGอย

ได=ยGอขาเลย ตอนนี้ยGอขามาก ออกกําลังกายสมํ่าเสมอมากข้ึน กายบริหารทําทุกวัน 10 นาที” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส C3 
   “ใช=ทGาแตะปลาเท=า ทําให=รGางกายดีข้ึนปวดหลังหายแล=ว ยGอขาตามหลักสูตรท่ีเรียน

มา ตอนนี้เลยหายดีข้ึน กินยาน=อยลงมากหลังจากอบรม น้ําหนักตัวข้ึนๆ ลง ๆ อยูGแตGยังลดสุราไมGได= 
สิ่งท่ีทําก็คือการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ ตอนนี้สัก 80% หายแล=วไมGต=องใช=เข็มขัดลองหลังแล=วตอนนี้ 
สามารถรับภาระงานได=สบายมากเพราะรู=วิธีแล=ว ปกติไมGคGอยมีปBญหาเรื่องการนอนอยูGแล=ว” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A3 
   “ตอนนี้เวลาทํางานพยายามไมGก=ม ใช=ยGอขาแทน หลังไมGคGอยปวดแล=ว ออกกําลัง

กายอยูGแตGไมGได=ทุกวัน ตอนนี้มาปรับทGาทางการทํางานด=วยการยGอขามากข้ึน อาการคGอยยังชั่วแล=ว” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส H1 
   “ได=ออกกําลังกาย บริหารกล=ามเนื้อ ตอนนี้ท=องอยูGได=บริหารรGางกายในตอนเช=า 

กล=ามเนื้อบริเวณบGาไหลGไมGตึงแล=ว หลังจากอบรมรGางกายดีข้ึนไมGคGอยปวดเม่ือย ใช=การยืดเส=นยืดสายใน
เวลาทํางานด=วย หลังอบรมนี้สุขภาพดีข้ึนสัก 80% รู=จักการควบคุมอาหาร กินอาหารท่ีมีประโยชน5
ควบคูGกับการออกกําลังกาย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส B4 
   “แตGกGอนอบรม ต=องกินยาเวลาปวด หลังอบรมเวลาปวดหลังให=การยืดเหยียดหรือ

ดัดหลัง ตอนนี้หายประมาณ 50% อาหารกินปกติ ตอนยกของใช=ยGอขา ได=ประโยชน5จากการอบรม
มาก ปวดหลังถ=าเราใช=ทGาดัดหลังแล=วจะหาย ตัวดัดเองนวดเอง ดีกวGาให=ใครมานวด” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A1 
   “ปวดไหลGก็ยืดแขน ก=มแตะปลายเท=า ตอนนี้ดีข้ึน ตอนเย็นก็จะยืดตัวเอง ด=วยทGา

นั่งก=มแตะปลายเท=า กGอนอบรมไปหาหมอเอายามากินบGอย ๆ เด๋ียวนี้ ไมGกินยาแก=ปวดแล=ว ใช=การปรับ
ทGานั่งให=ตัวตรงข้ึน ออกกําลังกายวันละ 30 นาที สิ่งท่ีทําให=รGางกายดีข้ึนคือ ทGาก=มแตะปลายเท=าและ
ยืดหลัง” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E2 
   “หลังจากเรียนมาได=ประโยชน5มากเลย แตGกGอนไมGรู=เรื่อง ตอนนี้ไมGได=กินยาเลย แตG

กGอนก=มหน=าไมGได= ตอนนี้ก=มได=แล=วมาใช=ทGาดัดคอ นั่งคุกเขGาก=มหน=า เอนหลัง ทําให=คอสามารถก=มได= 
แตGกGอนเกือบทํางานตรงนี้ไมGได=แล=ว ตอนนี้ทําได=สบายเลย ตอนพักตอนกลางวันทุกวันก็จะคุกเขGาและ
ยืดแขนก=มหน=าและเอนหลัง การควบคุมน้ําหนักทําได=ดี นอนนี้ก็แนะนําสามีให=ทําด=วย อยากให=ขยาย
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ผลเปlดเรียนอีก น้ําหนักลดลงจาก 4 กิโลกรัม ไมGบวม ถ=าปวดก็จะพึงตัวเองไป มีการปรับอุปกรณ5ให=
ใกล=ข้ึน นั่งยืดตัวข้ึน พอนึกข้ึนมาได= เวลาเดินไปเข=าห=องน้ําก็ยืดเส=นยืดสายไปด=วย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F1 
   “อบรมมาแล=วดีข้ึน ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=า ตอนนี้ดีข้ึน 80% ยืดเส=นทุกเข=า การนั่ง

ขับรถยก พอเม่ือยปวดก็ยืดข้ึนแล=วดี แตGกGอนไมGรู=นั่งผิด พอรู=แล=วก็ปรับใหมGทําให=ดีข้ึนมา ควบคุม
น้ําหนักอาหารได=มากข้ึน วันหนึ่งไมGต=องมาก ชGวงสัปดาห5แรก ๆ ก็ปวดเม่ือย แล=วจะคGอย ๆ ปรับตัวได=
เอง ดีจริงไมGลองไมGรู=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส B3 
   “ยGอขาบGอยข้ึน ตอนนี้อาการปวดหลังดีข้ึน 90%  มีการออกําลังกายทุกวัน 20 นาที 

ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=า งดอาหารลดจัด ลดอาหารเค็ม เด๋ียวนี้รGางกายแข็งแรงข้ึน กินกล=วยน้ําว=าแทน
อาหารเย็น” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส C2 
   “ใช=ทGาก=มแตะเท=า บิดแขน มีการปรับให=เครื่องมือทํางานใกล=ตัวมากข้ึน เวลานึก

ข้ึนได=ก็ยืดตัวข้ึน พอกลับบ=านก็อาบน้ํานอน  นาน ๆ ทําทGาคุกเขGากGอนนอนถ=านึกข้ึนมาได= ตอนนี้หาย
แล=วประมาณ 80%” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส I3 
   “ก็มีการปรับทGาทางการทํางานด=วยการนั่งยืดหลังข้ึนเวลาปวดหรือเม่ือย ออกกาย

บริหารตอนเข=าได= 10 นาทีแตGไมGทุกวัน ประมาณ 2 ถึง3 วันตGอ สัปดาห5 ตอนนี้อาการปวดตึงขาและ
หลังก็ดีข้ึน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส I1 
   “กGอนอบรมปวดหลัง ตอนนี้ ดีข้ึน ด=วยการยืดกล=ามเนื้อ ทGาก=มแตะปลายเท=า และ

แขน ได=ออกกายบริหารตอนเช=าบ=างแตGไมGทุกวัน สัก 3 วันตGอสัปดาห5” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส B5 
   “ตอนนี้ข้ึนแล=ว อาการตึงขาลดลง  ใช=การบริหารรGางกายตอนเช=ากGอนทํางาน 10 

นาที และมีการปรับทGาทํางานด=วยการยGอขาเวลายกของ ทําได=บGอยครั้งข้ึนกวGาแตGกGอนอบรม” 
   ผู=เข=าอบรมรหัส E5 
   “หลังอบรมมีสุขภาพโดยรวม ดีข้ึน สัก 70 เปอร5เซ็นต5 ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=าและ

คุกเขGากGอนนอน อาการปวดหลังหายไปแล=ว แตGพอรู=สึกตึงหรือเม่ือยก็ใช=ยืดแขนหรือก=มแตะปลายเท=า 
ปรับทGายืนและนั่งเวลาทํางานด=วยยืดให=หลังตรงข้ึนเม่ือนึกได=” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส J1 
   “อาการโดยรวมดีข้ึน แตGก็ยังไมGหายขาด ใช=การยืดกล=ามเนื้อเม่ือนึกข้ึนได=ก็นั่งให=

หลังตรงข้ึน พยายามควบคุมอาหารแตGทําได=ไมGดีนัก รู=สึกสบายตัวข้ึนมาก” 
   การสนทนากลุBมสัมภาษณ�กลุBมตัวอยBางหลังผBานการอบรม พบความคิดเห็นของ

ผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGางท่ีมีความสนใจนําไปปฏิบัติท่ีปฏิบัติ 4-5 รายการ ดังนี้ 
   ผู=เข=าอบรมรหัส J5 
   “พอต่ืนเช=ามาก็ด่ืมน้ําเลย 1 แก=ว สGวนใหญGได=ทานกล=วยน้ําว=าวันละ 1 ถึง 2 ลูก

อยGางท่ีแนะนํา ระบบขับถGายดีข้ึนมาก พยายามออกกําลังกายถ=ามีเวลาเม่ือไหรGก็ทําทันที วันละ 20 ถึง 
30 นาที ออกกายบริหารได=แถบทุกวัน วันละ 10 นาที คุกเขGาทําไมGคGอยได=ยังเจ็บอยูG ตอนนี้อาการ
ปวดหลังดีข้ึนมากแล=ว ไมGต=องกินยาอีก จะพยายามนั่งคุกเขGาก=มหน=าและหลังให=ได=ตGอไป” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E1 
   “ใช=การนวดมือเอง  แล=วเหยียดหลัง ก็จะดีข้ึน ไมGปวดเหมือนแตGกGอน  นอนคว่ํา

แล=วยืดข้ึน นวดมือด=วย ออกกําลังกายบริหารรGางกาย 5 นาที แตGไมGได=ทุกวัน สมาธิไมGได=ทําทุกวันหลับ
กGอน ปรับของท่ีต=องใช=บGอยๆ ให=มาอยูGใกล=ตัว ก็จะดีข้ึน ควบคุมอาหารไมGคGอยได=ทํา การออกกําลังกายจะ
ได=ผลมาก รู=สึกวGาตัวเบา ผGอนคลายข้ึนกวGาแตGกGอน มีความม่ันใจมากข้ึน ท่ีจะดูแลตนเองได= กําลังจะ
พยายามทําให=ได=ทุกวัน ถ=าไมGเหนื่อยหรือหลับไปกGอน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส J3 
   “ปวดเม่ือไหรG หรือนึกข้ึนมาได= ก็จะยืดหลังข้ึนมาทีหนึ่ง การยืดกล=ามเนื้อให=สุดๆ 

จะชGวยได= ถ=าไมGหนักจริง ๆ ผมจะไมGกินยาเลย ตอนนี้ ได=เปลี่ยนหน=างานไปด=วยจึงทําให=ดีข้ึน สมาธิก็
ทําอยูGประมาณ 1 ถึง 2 วันตGอสัปดาห5 ตอนนี้น้ําหนักยังไมGลง ได=ความรู=จากการอบรมมาใช=
ชีวิตประจําวัน รู=สึกวGาดีข้ึน ดีข้ึนสัก 60 %” 

   “หลังอบรมก็ได=ทําสมาธิบ=าง ได=หลักการ ทําให=สบายใจข้ึน สัก 5 นาทีตGอสัปดาห5 
มีการยืดเหยียดกล=ามเนื้อตอนต่ืนนอน ยกขาข้ึนลง อาการปวดหลังดีข้ึนมาก น้ําหนักตัวก็ลดลงมา 3 
กิโลด=วยการควบคุมอาหาร พยายามไมGทานอาหารซํ้าสารอาหารในแตGละวัน ตอนนี้อาการปวดขาก็ดี
ข้ึนมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส G4 
   “หลังอบรมออกกําลังกาย ยืดเหยียดกล=ามเนื้อตอนนี้พองGวง ๆ ขณะทํางานก็ใช=ยืด

กล=ามเนื ้อ หรือเวลาเมื ่อยก็เริ ่มรู =ต ัวมากขึ้น หาทGาผGอนคลาย ควบคุมน้ําหนักตัวอยูG ได=ปรับ
สภาพแวดล=อมให=เข=ามาใกล=ตัวมากข้ึน ท่ีตํ่าก็เสริมให=สูงเหมาะกับตัวเรา ทําให=งานสบายข้ึน สุขภาพ
โดยรวมรGางกายดีไมGคGอยปวดเม่ือย ภาระงานตอนนี้รับได=แตGกGอนคิดมาก เอาเวลาไปออกกําลังกายให=
มากข้ึน รGางกายโดยรวมดีข้ึน” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส A2 
   “หลังอบรมแล=วอการปวดหลังหายหมดเลย ยังไปสอนภรรยาทําด=วย ใช=การออก

กําลังกาย ยืดกล=ามเนื้อประมาณ 20 วินาทีตGอทGา คุกเขGา ก=มแตะปลายเท=าได=มากข้ึนกวGาเดิม แตGเดิม
ตึงไปหมดตอนนี้รGางกายดีข้ึน หลีกเลี่ยงยาหลังอบรม ตอนนี้มายืดเส=นตัวเอง ออกกําลังกาย แทนการ
กินยา หลังจากท่ีเรียนรGางกายแข็งแรงข้ึนยังคุยให=ผู=จัดการฟBงเลย อยากให=อบรมให=กับน=องๆในแผนก
ด=วย ตอนนี้ได=ถือศีลทําสมาธิทุกวันพระ ปรับทGายกของมายGอเขGา เรียกคนมาชGวยยก ไมGฝiน หลีกเลี่ยง
การบิดเอ้ียวตัว” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส C1 
   “แตGกGอนนั่งท้ังวัน ปวดชGวงเขGา พอหลังอบรมแล=วได=มีการเปลี่ยนจุดทํางาน มีการ

นั่งสลับยืน ตอนนี้พยายามไมGงอขา ยืดกล=ามเนื้อท่ีบ=าน ดัดขาตัวเอง นั่งคุกเขGายังไมGได= ก=มแตะปลายเท=า 
ตอนเช=าบริหารรGางกายนิดหนGอย บอกพGอแมGกับน=องให=ลองทํา ยืดกล=ามเนื้อเหมือนท่ีเรียนมาสGงผลให=
รGางกายเค=าแข็งแรงข้ึน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส D2 
   “แตGกGอนปวดขา หลังเรียนก็มาทํากายภาพ รู=สึกตัวก็ยืดตัวข้ึน ตอนนี้ดีข้ึน 80% 

ตอนนอนใช=ทGาคุกเขGาก=มหน=ายังเอนหลังไมGได= ก=มแตะปลายเท=า มีการปรับพ้ืนท่ีทํางานเปลี่ยนให=ท่ีใช=
ชิ้นสGวนมาอยูGใกล=พ้ืนท่ีทํางานมากข้ึน มีการออกกําลังกายตอนเช=าท่ีบ=านสักวันละ 10 นาที” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส D3 
   “กGอนอบรม ปวดหลังและตึงขา หลังอบรมดีข้ึนมากกวGา 80% ด=วยการยืดกล=ามเนื้อ

หลังทGาคุกเขGาเอนหน=าและหลัง ก=มแตะปลายเท=า ออกกําลังกายได=วันละประมาณ 20 นาที แตGไมGได=
ทุกวันประมาณ สัปดาห5และ 2 วัน ออกกายบริหารตอนเข=า สัปดาห5ละ 3 วัน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส I4 
   “ก=มแตะปลายเท=าแตGไมGทุกวัน ยืดกล=ามเนื้อทําให=หลังดีขึ้น แตGยังไมGหายขาด 

ตอนนี้พยายามลดน้ําหนักแตGก็ยากมาก พยายามออกําลังกายอยูGแตGไมGได=ทุกวัน ทGานั่งทํางานก็ปรับให=
หลังตรงข้ึน ใช=หมอนรองท่ีเก=าอ้ีนั่งให=สูงข้ึน พออบรมมาแล=วก็เข=าใจมากข้ึนวGาต=องดูแลตนเองอยGางไร
สุขภาพโดยรวมดีข้ึนมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส G2 
   “กGอนอบรมต=องกินยาแก=ปวดทุกวัน ตอนนี้ไมGต=องกินยาแล=ว ใช=ทGายืดกล=ามเนื้อก=ม

แตะปลายเท=า และการปรับนั่งขับรถยก พอนึกข้ึนได=ก็ยืดตัวข้ึน ทําอยูGเรื่อย ๆ ตอนนี้หลังท่ีปวดขาท่ีตึงดี
ข้ึนมาก พยายามควบคุมอาหารอยูGด=วยแตGทําได=ไมGดีนัก มีการบริหารรGางกายตอนเช=าแตGไมGได=ทุกวัน” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส L3 
   “หลังอบรมก็พยายามลดน้ําหนักตัวลง แตGการควบคุมอาหารทํายากมาก พยายาม

ก=มแตะปลายเท=า และยืดเหยียดกล=ามเนื้อตามท่ีสอน ตอนนี้หลังท่ีปวดดีข้ึน แตGยังไมGหายขาด ก็
พยายามตGอ มีการออกกายบริหารตอนเช=าบ=างแตGไมGได=ทุกวัน ปรับทGาทางทํางานด=วยการยืนหรือนั่งให=
ตรงข้ึนเม่ือนึกข้ึนได=”  

   ผู=เข=าอบรมรหัส K3 
   “ตอนนี้สุขภาพโดยรวมดีข้ึนสัก 60% ได= ใช=การยืดกล=ามเนื้อแขน และทGาคุกเขGา

กGอนนอน มีการออกการบริหารอยูGแตGไมGได=ทุกวันประมาณ 3 วันตGอสัปดาห5 ออกกําลังกายได=ประมาณ 
1 ครั้งตGอสัปดาห5 แตGครั้งละประมาณ 30 นาที ควบคุมอาหารได=ในระดับหนึ่งแตGก็ยังทําได=ไมGดี แตGใน
ภาพรวมพอใจแล=ว” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส C2 
   “มีการปรับทGาทางทํางานด=วยการยืดหลังให=ตรงเม่ือนึกได= ทําสมาธิบ=างแตGไมGบGอย

สัปดาห5ละ 1 ครั้ง/ละ 15 นาที ควบคุมอาหารอยูG ออกกําลังกายได=วันละ 20 นาที ต้ังแตGอบรมมา
ตอนนี้สุขภาพดีข้ึน คลGองตัวมากข้ึน อาหารตึงขา และปวดเอวดีข้ึนมาก ดีใจท่ีได=เข=ารับการอบรม
อยากให=เปlดอบรมอีก” 
   การสนทนากลุBมยBอยสัมภาษณ�กลุBมตัวอยBางหลังผBานการอบรม พบความคิดเห็น
ของผู=เข=าอบรมและกลุGมตัวอยGางท่ีมีความสนใจนําไปปฏิบัติท่ีปฏิบัติ >5 รายการ ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F5 
   “ทําได=หลายรายการอยูG ท้ังสมาธิ ควบคุมน้ําหนัก ออกกําลังกาย บริหารรGางกาย 

ตอนนี้ดีข้ึนเรียกวGาหายแล=วก็ได= ถ=าเม่ือยเราก็ยืดเส=นสายเอง ด่ืมน้ํามาก ๆ ดีมากเลยท่ีเรียนมา เป�น
เรื่องท่ีลืมไปแล=วหรือนึกไมGได=พอให=ทบทวนและมาทํา ก็รู=สึกวGาสุขภาพดีข้ึนทันที” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F2 
   “ตอนนี้น้ําหนักลดลง ก็รู=สึกสบายข้ึน ตอนอ=วนหลังจะปวด ตอนนี้พยายามทําให=

หลังตรงตลอดเวลายืนทํางาน ทําสมาธิด=วยการสวดมนต5 ชGวยด=านจิตใจมาก  กGอนอบรมไมGได=ทําเลย 
หลังอบรมมาทําสมาธิก็ทําให=ใจเย็นลง ควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย สืบเนื่องกันหมด  ยังไปแนะนํา
เพ่ือนให=เข=าอบรม เป�นวิธีแนะนํางGายๆแล=วสามารถทําให=เราหายได= การพักในขณะทํางาน มีการพัก
เท=า เปลี่ยนอิริยาบถ ตอนนี้ไมGต=องกินยาเลย ปกติจะต=องกินยาทุกวัน ตอนนี้มากินผลไม=แทน สิ่งท่ี
ได=ผลมากก็คือออกกําลังกาย การเปลี่ยนทGาทางการทํางานจะทําให=เราหายจากโรคนี้ได=  การคุกเขGา
เอนหลังกGอนนอนทําให=รGางกายสบายมาก จากแตGกGอนท่ีหลังแข็งตอนนี้รGางกายอGอนและสบายตัวมาก 
ตอนนี้ม่ันใจมากและเชื่อวGาต=องหายขาดได= รู=วิธีรักษาตัวเองแล=ว ดีข้ึนไปหมดท้ังรGางกายและจิตใจ” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส C4 
   “หลังจากท่ีเรียนมาก็มาปรับใช=กับงานได=มาก การยกของ ยGอขา ได=ประโยชน5กับ

รGางกายมาก ตอนนี้เพ่ิมเวลาในการนั่งสมาธิได=มากข้ึน แตGอาหารไมGคGอยได=ควบคุมอะไรเลย ในสถานท่ี
ทํางานก็ปรับแตGงอะไรท่ีเอามาใกล=ตัวได=ก็ทํา แตGใช=การยGอขาในการทํางานจะชGวยได=มากกวGา การยก
ด=วยทGาท่ีถูกต=องยGอขาดีท่ีสุด ตอนนี้ไมGต=องกินยาและเข=าห=องพยาบาลเลย ใช=สิ่งท่ีเรียนมาปรับกับการ
ทํางาน ทGานั่งคุกเขGาทําให=ผมกลับมาเลGนตระกร=อได=อีกครั้ง หยุดเลGนมาหลายป^ ตอนนี้เลGนได=อีกแล=ว” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส H5 
   “แตGกGอนไปหาหมอตลอด หลังอบรมไมGต=องไปหาหมอแล=ว ดีข้ึนหายปวดหลัง เวลา

นั่งทําคอมฯ ก็จะต=องพักไมGหGอตัวเหมือนแตGกGอน น้ําหนักลดลงมา 4 กิโลกรัม ใช=คุมอาหารเย็น กิน
ผลไม= สุขภาพโดยรวมดีข้ึนต้ังแตGอบรมมายังไมGปoวยเลย เวลายกของใช=ยGอขา กางเท=า ระวังไมGทําอะไร
เร็วๆ มีสติมากข้ึน ทําอะไรให=ช=าลง ยืดเหยียดกล=ามเนื้อตอนเช=า นั่งยGอ ลุกนั่ง คุกเขGายังทําไมGได=
พยายามอยูG สGวนใหญGใช=ปรับทGาทางการทํางานแล=วพักขณะทํางาน หายปวดมา 80% เพ่ือนท่ีไปเรียน
ด=วยกันก็มาคุยกันวGาดีข้ึน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส H2 
   “ดีข้ึนหลังอบรม 80% ควบคุมอาหารทําให=ลดน้ําหนักได= ไมGกินอาหารเย็นมาก 

ตอนนี้แข็งแรงข้ึน ออกกําลังกายเช=า 15 นาที ด่ืมน้ําแก=วแรกหลังต่ืนนอน ยืดกล=ามเนื้อด=วยการก=มแตะ
ปลายเท=า ปรับทGานั่ง ยืดหลังข้ึน หนุนเบาะรถยกด=วยการหนุนเบาะนั่งหลังให=ตรง ตอนนี้ไมGกินยาเลย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส B1 
   “ปวดเอวตอนนี้ดีข้ึนมาก เวลาต่ืนนอนไมGปวดหลังอีกแล=ว หลังจากท่ีไปอบรมมาก็

เอามาใช= ทําทGาคุกเขGาเอนหน=าและหลัง ตอนนี้ไมGเรGงทํางานเหมือนกGอนผGอนแรงรักษาสุขภาพไว=กGอน 
ดีข้ึนมาได=ถึง 90% ออกกําลังกายวันละประมาณ 20 นาที สัปดาห5ละประมาณ 3 วัน ท่ีหลังและเอวก็
หายปวด จากการยืดเส=นด=วยทGาคุกเขGาและก=มแตะปลายเท=า” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส G2 
   “อาการปวดหลังและตึงแขน หายไปมาก หลังอบรมก็ได=ปรับทGาทางการทํางาน

ด=วยการนั่งและยืนให=หลังตรงข้ึน หรือเวลาปวดเม่ือยก็ให=ยืดกล=ามเนื้อ ก=มแตะปลายเท=า มีการออก
กําลังกายได=สัก 30 นาทีตGอวัน แตGไมGได=ทุกวัน อาหารก็ควบคุม ตอนนี้น้ําหนักตัวกําลังพอดี รู=สึกวGาดี
ข้ึน สมาธิก็ทําได=สัก 10 นาทีตGอครั้งแตGไมGทุกวัน มีการปรับอุปกรณ5การทํางานให=มาอยูGใกล=ตัวมากข้ึน
ไมGต=องเอ้ือมหยิบเหมือนแตGกGอน สุขภาพโดยรวมดีข้ึนกวGากGอนอบรมมาก” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส E3 
   “กGอนอบรมปวดหลัง ตอนนี้ใช=ทGายืดกล=ามเนื้อแขนและคุกเขGา หลังท่ีปวดหายไป

ประมาณ 80% ควบคุมอาหารได=บ=าง ออกกําลังกายประมาณ 30 นาทีแตGไมGทุกวัน ออกกายบริหาร
ตอนเช=า 10 นาที ทําสมาธิครั้งและ 10 นาทีได=สัก 2 ครั้งตGอสัปดาห5 ปรับเก=าอ้ีให=สูงข้ึนนั่งถนัดข้ึน ยืด
หลังให=ตรงเวลานั่ง สุขภาพตอนนี้ดูกวGากGอนอบรมมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F3 
   “ต้ังแตGอบรมมาก็เอามาปรับทGาทางการทํางาน นั่งให=ตัวตรงข้ึน ออกกําลังกายได=

วันละ 30 นาที จะพยายามทําให=ได=ทุกวัน เวลาเม่ือยปวดก็ยืดกล=ามเนื้อตัวเอง แขนบ=างขาบ=างแล=วแตG
จุดท่ีปวด ออกกายบริหารตอนเช=าได=ดีกวGากGอน พยายามควบคุมอาหารด=วย ตอนนี้ โรคภูมิแพ=ท่ีเคย
เป�นคิดวGาหายไปแล=วนะ สุขภาพดีข้ึนด=วย ม่ันใจข้ึนมากกับการมาทํางานไมGท=อเหมือนกGอน สมาธิก็ได=
ทําอยูGแตGไมGบGอย สัก2 วันตGอสัปดาห5 จิตใจก็สบายข้ึนได= ขอบคุณท่ีอบรมให=ความรู= รู=สึกวGารอดแล=ว
สามารถทํางานตGอไปได=” 
   สรุปผลการสัมภาษณ5กลุGมตัวอยGางผู=ปฏิบัติหลังอบรม พบวGาสGวนใหญGมีการนํา
เทคนิคการแก=ไขและปgองกันไปใช= ต้ังแตG 1 รายการ ไปจนถึงมากวGา 5 รายการ เชGน การปรับทGาทาง
การทํางานใหมG เม่ือรู=ตัวหรือรู=สึก ข้ึนมาได=ก็ปรับทGาทางการทํางานให=ถูกต=องมากข้ึน ให=หลังตรงข้ึน มี
การพักให=ขณะทํางานมากข้ึนเม่ือลดอาการเม่ือยล=าสะสมของกล=ามเนื้อ มีการใช=เทคนิคการยืดเหยียด
กล=ามเนื้อในทGาตGาง ๆ ท่ีสามารถทําได= อาทิ ทGาก=มแตะปลายเท=า ทGาคุกเขGาก=มหน=า หรือคุกเขGาเอน
หลังเป�นต=น มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ5หรือโต�ะเก=าอ้ีให=เหมาะสมมากข้ึน หลีกเลี่ยงการก=มหรือเอ้ียวตัว 
มีการควบคุมจิตใจด=วยสมาธิ มีการออกําลังการอยGางถูกวิธีมากข้ึน อาทิ การบริหารรGางกายกGอน
ทํางาน การออกกําลังกายให=หัวใจและปอดทํางานมากข้ึน 30 นาทีในแตGละวัน มีการเสริมสร=าง
กล=ามเนื้อท่ีต=องการใช=งานให=มีความแข็งแรงข้ึนด=วยการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก มีการควบคุม
อาหารเพ่ือดูแลมวลกายให=เหมะสมมากขึ้น เป�นต=น ในภาพรวมกลุGมตัวอยGางผู=ปฏิบัติรูปสึกดีข้ึน 
แข็งแรงข้ึน ม่ันใจมากข้ึนในการทํางาน มีกําลังใจและสดชื่นข้ึน ทําให=สมดุลสุขภาพดีข้ึนตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ด�วยการประเมินผล (Evaluation: E)  
1. ผลการประเมินความพึงพอใจเชิงปริมาณของกลุBมตัวอยBางเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาต�นแบบ 
  จากผู=เข=ารับการฝ�กอบรมตามโครงการวิจัยและผู=ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี

ตGอรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี ผู=วิจัยได=ประเมินผลด=วยแบบสอบถาม จํานวน 60 ชุด ได=รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 60  ชุด คิดเป�นร=อยละ 100 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 50 แสดงจํานวนและร=อยละของ
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ลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=ประเมินความพึงพอใจ ในการเข=ารGวมโครงการวิจัย การสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ตาม
วัตถุประสงค5เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง        
การยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังนี้ 

  ลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=ประเมินความพึงพอใจ ในการเข=ารGวมโครงการวิจัย 
การสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี  50   
 
ตารางท่ี  50 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=ประเมินความพึงพอใจ ใน

การเข=ารGวมโครงการวิจัย การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

(n=60 )                                                                  
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 

เพศ   
 ชาย 42 70.00 
 หญิง 18 30.00 

อายุ   
 21-30 ป̂ 15 25.00 
 31-40 ป̂ 31 51.68 
 41-50 ป̂ 13 21.66 
 51-60 ป̂ 1 01.66 
สถานภาพ   
 โสด 13 21.70 
 สมรส 42 70.00 
 หม=าย/หยGา/แยกกันอยูG 5 08.30 

อายุงาน    
 < 10 ป̂ 16 26.70 
 10-15 ป̂ 27 45.00 
 20 ป̂ข้ึนไป 17 28.30 
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ตารางท่ี  50 แสดงจํานวนและร=อยละของลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=ประเมินความพึงพอใจ ใน
การเข=ารGวมโครงการวิจัย การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

(n=60 )                                                                  
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
ลักษณะ
งาน 

   

 หนัก 11 18.30 
 ปานกลาง 40 66.70 
 เบา 9 15.00 
ระดับการศึกษา   
            ปริญญาตร ี 8 13.30 
            ปวส. 6 10.00 
            มัธยมศึกษา 46 76.70 
   
ลักษณะของกลุBมตัวอยBาง จํานวน ร�อยละ 
ตําแหนGง   
            ผู=บริหาร 3 05.00 
            หัวหน=างาน 15 25.00 
            พนักงาน  42 70.00 

 
  จากตารางท่ี 50 ลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง ผู=ประเมินความพึงพอใจในการ
เข=ารGวมโครงการวิจัยการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGา ผู=เข=าอบรมสGวนใหญG เป�นเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเป�นร=อยละ 70 
มีอายุ 31-40 ป^ จํานวน 31 คน คิดเป�นร=อยละ 51.68 สถานภาพสมรสแล=ว จํานวน 42 คน คิดเป�น
ร=อยละ 70 มีอายุงานอยูGระหวGาง 10-15 ป^ คิดเป�นร=อยละ 45 งานท่ีทํามีลักษณะปานกลาง จํานวน 
40 คน คิดเป�นร=อยละ 66.70 สGวนใหญGมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 46 คน คิดเป�น
ร=อยละ 76.70 ตําแหนGงงานเป�นพนักงาน จํานวน 42 คน คิดเป�นร=อยละ 70 

  จากการจัดทําแบบสอบถาม ความพึงพอใจท่ีมีตGอรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=วิจัยได=ประเมินผลด=วย
แบบสอบถาม จํานวน 60 ชุด ได=รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 60   ชุด คิดเป�นร=อยละ 100   
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 51 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง 
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ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ที่มีตGอองค5ประกอบรวมของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

  ผลการวิเคราะห5ความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางในพ้ืนท่ีต=นแบบท่ีมีตGอภาพรวมของ
องค5ประกอบรวมของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 51   
 
ตารางท่ี 51 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ท่ีมีตGอองค5ประกอบรวมของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง       
การยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

   (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอภาพรวมของ
องค5ประกอบของรูปแบบการสร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดลุสุขภาพ 4.22 .421 มาก 3 
องค5ประกอบท่ี2การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 4.01 .437 มาก 4 
องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 4.22 .482 มาก 2 
องค5ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 3.83 .454 มาก 5 
องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 3.71 .522 มาก 6 
องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามผล 4.31 .543 มาก 1 

รวม 4.05 .361 มาก  
 

  จากตารางท่ี 51  พบวGาการประเมินความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางในพ้ืนท่ีต=นแบบท่ีมี
ตGอภาพรวมขององค5ประกอบรวมของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรีในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.05, S.D.= .361) เม่ือ
พิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความเหมาะสมสูงสุด คือ องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามผล   ( X = 4.31  , 
S.D.= .543) รองลงมาตามลําดับ คือ องค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ( X = 4.22, S.D.= .482) 
องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ( X = 4.22, S.D.= .421) องค5ประกอบท่ี 2 
การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ( X = 4.01, S.D.= .437) องค5ประกอบท่ี 4 
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ มนุษย5 ( X = 3.83, S.D.= .526) และ หัวข=อท่ีตํ่าสุด คือ 
องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ( X = 3.71, S.D.= .522)   

  ผลการวิเคราะห5ของความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางในพ้ืนท่ีต=นแบบท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 1) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี  52  
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ตารางท่ี 52 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ี
ต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 1) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

   (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGางในพ้ืนท่ีต=นแบบท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสีย่งทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

องค�ประกอบท่ี 1 การสBงเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ  
การพัฒนาความรู� ตอนท่ี1  

    

1.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับปBจจยัเสี่ยงทางการยศาสตร5 4.43 .532 มาก 1 
2.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5  4.31 .567 มาก 3 
3.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ สภาพแวดล=อมในการทํางาน 4.08 .645 มาก 8 
4.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ ทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย 4.25 .600 มาก 4 
5.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 4.16 .642 มาก 7 
6.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การพักผGอนกายใจ 4.23 .697 มาก 5 
7.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การรักษาและฟijนฟูสุขภาพ 4.41 .696 มาก 2 
8.การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ สมดลุสุขภาพแบบองค5รวม 4.23 .620 มาก 6 

ภาพรวมตอนท่ี1 4.26 .448 มาก  
ตอนท่ี 2 ศึกษาตัวอยBางภาคปฏิบัติกิจกรรม     
9 กิจกรรมควบคุมวิเคราะห5ปBจจยัเสี่ยงทGาทางการทํางาน 4.20 .632 มาก 5 
10 กิจกรรมควบคุมการสรรหา รกัษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย5 4.16 .642 มาก 6 
11 กิจกรรมควบคุมการเปลี่ยนพฤติกรรม ทGา น่ัง ยืน การใช=แรง 4.40 .616 มาก 1 
12 กิจกรรมควบคุม การบริหารรGางกาย/ออกกําลัง 4.38 .613 มาก 2 
13 กิจกรรมควบคุมปรับสภาพแวดล=อม การออกแบบสถานีงาน 3.96 .758 มาก 9 
14 กิจกรรมควบคุมสร=างบรรทัดฐาน พัก นอน ทําสมาธิ 4.00 .637 มาก 8 
15 กิจกรรมควบคุมสมดลุธรรมชาติ การยืดเหยียดกล=ามเน้ือ 4.20 .632 มาก 4 
16 กิจกรรมควบคุมดูแลตนเองแบบองค5รวม 4.13 .675 มาก 7 
17กิจกรรมควบคุม เรียนรู=การดูแลตนเองการควบคุมมวลกาย 4.28 .584 มาก 3 

ภาพรวมตอนท่ี 2 4.19 .450 มาก  
ภาพรวมองค�ประกอบท่ี1 4.22 .421 มาก  
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  จากตารางท่ี  52  พบวGาการประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 
ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 1) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.22, 
S.D. = .421) เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ตอนท่ี1 อยูGในระดับมาก ตามลําดับ คือ การพัฒนาความรู= 
เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ( X =4.43, S.D.= .532)  การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การรักษา
และฟijนฟูสุขภาพ ( X = 4.41, S.D.= .696) การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5  
( X = 4.31, S.D.= .567) การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ ทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย  
( X = 4.25, S.D.= .600 ) การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ การพักผGอนกายใจ  ( X = 4.23, S.D.= .697)  
การพัฒนาความรู= เก่ียวกับ สมดุลสุขภาพแบบองค5รวม ( X = 4.23, S.D.= .620) การพัฒนาความรู= 
เก่ียวกับ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ( X = 4.16, S.D.= .642) และ หัวข=อท่ีตํ่าสุดในตอนท่ี 1 คือ การพัฒนา
ความรู= เก่ียวกับ สภาพแวดล=อมในการทํางาน ( X =4.08 , S.D.= .645) ตอนท่ี 2 อยูGในระดับมาก 
ตามลําดับ คือ กิจกรรมควบคุม การเปลี่ยนพฤติกรรม ทGา นั่ง ยืน ใช=แรง ( X = 4.40, S.D.= .616) 
กิจกรรมควบคุม การบริหารรGางกาย/ออกกําลัง  ( X = 4.38, S.D.= .613)  กิจกรรมควบคุม เรียนรู=
การดูแลตนเองการควบคุมมวลกาย ( X = 4.28, S.D.= .584)  กิจกรรมควบคุมสมดุลธรรมชาติ 
การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ ( X = 4.20, S.D.= .632) กิจกรรมควบคุมวิเคราะห5ปBจจัยเสี่ยงทGาทางการ
ทํางาน  ( X = 4.20, S.D.= .632) กิจกรรมควบคุมการสรรหา รักษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ( X = 4.16, 
S.D.= .642) กิจกรรมควบคุมดูแลตนเองแบบองค5รวม ( X = 4.13, S.D.= .675) กิจกรรมควบคุม
สร=างบรรทัดฐาน พัก นอน ทําสมาธิ  ( X = 4.00, S.D.= .637) และ หัวข=อท่ีตํ่าสุดในตอนท่ี 2 คือ 
กิจกรรมควบคุมปรับสภาพแวดล=อม การออกแบบสถานีงาน ( X = 3.96, S.D.= .758) 
  ผลการวิเคราะห5 ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 2) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี  53  
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ตารางท่ี 53 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ี
มีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 2) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

 (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบท่ีมีตGอองค5ประกอบ
ยGอย ของรูปแบบการสร=างสมดุลสขุภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

องค�ประกอบท่ี 2  การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากร
มนุษย� 

    

18.การพัฒนาความรู= ด=านสุขภาพ 4.15 .546 มาก 2 
19.การพัฒนาคุณลักษณะ (ทัศนคติด=านการยศาสตร5)  4.13 .623 มาก 3 
20.การพัฒนาทักษะ (ความชํานาญด=านการยศาสตร5) 4.30 .561 มาก 1 
21.แผนงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการ
ดําเนินการด=านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ขององค5การ 

3.83 .526 มาก 4 

ภาพรวมองค�ประกอบท่ี 2 4.01 .437 มาก  

 
  จากตารางท่ี 53  พบวGาการประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 2) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.01, 
S.D.= .437) เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ  การพัฒนาทักษะ (ความชํานาญ
ด=านการยศาสตร5) ( X = 4.30, S.D.= .561)  รองลงมา อยูGในระดับมาก ตามลําดับ คือ การพัฒนา
ความรู= ด=านสุขภาพ ( X = 4.15, S.D.=  .546) การพัฒนาคุณลักษณะ (ทัศนคติด=านการยศาสตร5) 
( X = 4.13, S.D.= .623) และ หัวข=อท่ีได=ตํ่าสุด คือ แผนงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงการดําเนินการด=านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ขององค5การ ( X = 3.83, S.D.= .526) 
  ผลการวิเคราะห5 ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 3) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 54   
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ตารางท่ี 54 แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 
ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 3) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

   (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมตีGอองค5ประกอบยGอย 
ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

องค�ประกอบท่ี 3  ปHจจัยเอ้ือ (ภายใน)      
22.การเรียนรู=เพ่ือสร=างความหวังด=านสุขภาพ 4.33 .601 มาก 1 
23.การเรียนรู=เพ่ือสร=างความรับผดิชอบอยGางตGอเน่ือง 4.11 .613 มาก 4 
24.การเรียนรู=เพ่ือสร=างวินัยในการปฏิบัต ิ 4.16 .668 มาก 3 
25. การเรียนรู=เพ่ือ การตระหนักรู=ถึง สมดุลสุขภาพและความเสีย่งด=าน
การยศาสตร5 

4.28 .613 มาก 2 

ภาพรวมองค�ประกอบท่ี 3 4.22 .482 มาก  

 
  จากตารางท่ี 54  พบวGาการประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 3) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก คือ ( X = 4.22, 
S.D.= .482) เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การเรียนรู=เพ่ือดูแลตนเอง ( X = 4.33, 
S.D.= .601)  รองลงมา อยูGในระดับมาก คือ การเรียนรู=เพ่ือ การตระหนักรู=ถึง สมดุลสุขภาพและความ
เสี่ยงด=านการยศาสตร5 ( X = 4.28, S.D.= .613) การเรียนรู=เพ่ือสร=างวินัยในการปฏิบัติ ( X = 4.16, 
S.D.=  .668) และ หัวข=อท่ีได=ต่ําสุด คือ การเรียนรู=เพ่ือสร=างความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง  ( X = 4.11, 
S.D.=  .613) 

  ผลการวิเคราะห5 ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 4) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 55  
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ตารางท่ี 55  แสดงคGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 
ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 4) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

 (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมตีGอองค5ประกอบยGอย 
ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
ท่ี 

องค�ประกอบท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร�ในองค�การ 
กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือลดปHจจัยเสี่ยง 

    

26.การแลกเปลี่ยนเรียนรู= ระหวGางบุคคลในองค5การ 3.46 .700 ปานกลาง 4 
2.7.การเตรยีมความเหมาะสม ระหวGาง บุคคลกับภาระงาน 3.70 .696 มาก 3 
2.8.การบริหารจัดการ ในการรักษามาตรฐานการยศาสตร5ในสถานท่ี
ทํางาน 

4.13 .769 มาก 1 

ภาพรวมกิจกรรมสนบัสนนุท่ีองค�การดําเนินการอยูB 3.76 .510 มาก  
29.แผนงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดําเนินการ
ด=านการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 

3.95 .622 มาก 2 

รวม 3.85 .454 มาก  

 
  จากตารางท่ี 55  พบวGาการประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 4) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก คือ ( X = 3.85, 
S.D.=  .454) ภาพรวมกิจกรรมสนับสนุนท่ีองค5การดําเนินการอยูG อยูGในระดับมาก คือ ( X = 3.76, 
S.D.=  .510)  เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การลงมือปฏิบัติ ในการรักษา
มาตรฐานการยศาสตร5ในสถานท่ีทํางาน ( X = 4.13, S.D.=  .769)  รองลงมา อยูGในระดับมาก คือ 
แผนงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดําเนินการด=านการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5
ในองค5การ ( X = 3.95, S.D.= .622) การเตรียมความเหมาะสม ระหวGาง บุคคลกับภาระงาน ( X = 3.70, 
S.D.=  .696) และ หัวข=อท่ีตํ่าสุด อยูGในระดับปานกลาง คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู= ระหวGางบุคคลใน
องค5การ ( X = 3.46, S.D.= .700) 

  ผลการวิเคราะห5 ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 5) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 56   
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ตารางท่ี 56 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 
ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 5) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

  (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
ท่ี 

องค�ประกอบท่ี 5  ปHจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
กลุBมท่ี1 การสนับสนุนภายในองค�การ 

    

30.มาตรฐานชองระบบความปลอดภัยในองค5การ 3.78 .640 มาก 1 
31.การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ 3.56 .697 มาก 2 

ภาพรวมกลุBมท่ี1 3.67 .558 มาก  
กลุBมท่ี 2 การสนับสนุนจากองค�การภายนอก     
32.กิจกรรมสนับสนุนจากหนGวยงานภายนอก 3.68 .770 มาก 2 
33.บุคคล หรือ ทีมงานสนับสนุนจากภายนอก 3.81 .676 มาก 1 

ภาพรวมกลุBมท่ี2 3.75 .571 มาก  
ภาพรวมองค�ประกอบท่ี 5 3.71 .522 มาก  

 
  จากตารางท่ี  56 พบวGา การประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 

ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 5) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก คือ ( X = 3.71, 
S.D.= .522) เม่ือพิจารณารายหัวข=อ กลุGมท่ี1 ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ตามลําดับคือ มาตรฐานชอง
ระบบความปลอดภัยในองค5การ ( X = 3.78, S.D.= .640) การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ 
( X = 3.56, S.D.= .697) กลุGมท่ี 2 ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ตามลําดับคือ บุคคล หรือ ทีมงาน
สนับสนุนจากภายนอก  ( X =  3.81, S.D.= .676 ) กิจกรรมสนับสนุนจากหนGวยงานภายนอก ( X =  3.68, 
S.D.= .770 ) และ หัวข=อท่ีตํ่าสุดในองค5ประกอบท่ี 5 คือ การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ           
( X = 3.56, S.D.= .697)    

  ผลการวิเคราะห5 ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
(องค5ประกอบท่ี 6) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 57   
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ตารางท่ี 57 คGาเฉลี่ย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ี
มีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 6) รูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

  (n = 60) 
ความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย 
ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

องค�ประกอบท่ี 6  การเฝmาติดตามผล 
กิจกรรมท่ีองค�การดําเนินการอยูB 

    

34. การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร5ในระดับบุคคล 4.41 .590 มาก 1 
35.การลดลงของผู=ปoวยMSDs สGงผลประโยชน5ท่ีองค5การได=รับ 4.38 .584 มาก 2 
36.การลดลงของสถิติการใช=บริการสวัสดิการสังคมด=วยโรค
MSD 

4.15 .659 มาก 3 

ภาพรวมองค�ประกอบท่ี 6 4.31 .543 มาก  
 

  จากตารางท่ี 57 พบวGา การประเมินความพึงพอใจ ของกลุGมตัวอยGาง ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 
ท่ีมีตGอองค5ประกอบยGอย (องค5ประกอบท่ี 6) ของรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในภาพรวมอยูGในระดับมาก ( X = 4.31, 
S.D.= .543 ) เม่ือพิจารณารายหัวข=อ ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ตามลําดับคือ การพัฒนาความรู=ด=าน
การยศาสตร5ในระดับบุคคล ( X = 4.41, S.D.= .590) การลดลงของผู=ปoวยMSDs สGงผลประโยชน5ท่ี
องค5การได=รับ ( X = 4.38, S.D.= .584)  และ หัวข=อท่ีได=ตํ่าสุด คือ การลดลงของสถิติการใช=บริการ
สวัสดิการสังคมด=วยโรค ( X = 4.15, S.D.= .659) 
  ปHญหา/อุปสรรคและข�อเสนอแนะ 

  ข=อมูลท่ีได=จากคําถามแบบปลายเปlด จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

  ผลการวิเคราะห5 ปBญหา/อุปสรรค แบบสอบถามความพึงพอใจในการสร=างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ดังแสดงไว=ในตารางท่ี 
58  
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ตารางท่ี 58 แสดงความถ่ี และร=อยละ ของปBญหา/อุปสรรค แบบสอบถามความพึงพอใจในการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร5บุรี 

(n=60 ) 
ท่ี ประเด็น ความถ่ี ร�อยละ ลําดับ 
ปHญหา/อุปสรรค    
1 ไมGมีเวลาในการออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอ 42 70.00 1 
2 งานเรGง ทําให=ไมGสามารถพักหรอืผGอนคลายในขณะท่ีปoวยเม่ือยได= 26 43.00 6 
3 ใช=อุปกรณ5ชGวยผGอนแรงแตGก็ต=องออกแรงในการ ดึงหรือลาก 14 12.00 8 
4 ต=องทํางานซํ้า ๆ ตGอเนื่องอยูGทุกวัน 33 55.00 4 
5 ต=อง นั่ง หรือ ยืน ทํางานตGอเนื่องเป�นเวลานาน 29 48.00 5 
6 สภาพแวดล=อม เก่ียวกับแสงสวGางไมGเพียงพอมองไมGถนัด 8 13.00 7 
7 สภาพแวดล=อม งานท่ีทําต=อง เอ้ือม บGอย ๆ  15 8.00 9 
8 ควบคุมน้ําหนักตัว และการรับประทานอาหาร ทําได=ยาก 39 65.00 3 
9 ควบคุมความเครียดทําได=ยาก 41 68.00 2 

ข�อเสนอแนะ    
1 อยากให=มีการจัดอบรมในเรื่องนี้บGอย ๆ และขยายผลให=

พนักงานอ่ืน 
48 80.00 1 

2 อยากให=มีการพัฒนาตGอยอดให=ความรู=เพ่ิมเติมให=มากข้ึน 26 43.00 3 
3 อยากให=จัดทําเป�นคูGมือหรือหนังสือแจก 39 65.00 2 
4 อยากให=บริษัทกําหนดเวลาออกกําลังกายในแตGละวันให=

ชัดเจน 
6 10.00 6 

5 ต=องการให=ขยายการตรวจสอบในพ้ืนท่ีทํางานทุกแหGง 11 18.00 4 
6 ควรจัดอุปกรณ5เสริมการอบรม เชGน แผGนยางปูรอง  5 08.00 7 
7 ควรเพ่ิมการอบรมในพ้ืนท่ีทํางานจริง 9 15.00 5 

 
  จากตารางท่ี 58 พบวGาประเด็นหลักเก่ียวกับปBญหาและอุปสรรคท่ีมีความถ่ีมากวGา ร=อยละ
50 ตามลําดับ คือ 1) ผู=เข=าอบรมไมGมีเวลาในการออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอ คิดเป�นร=อยละ  70.00  
2) การควบคุมความเครียดทําได=ยาก คิดเป�นร=อยละ 68.00 3) การควบคุมน้ําหนักตัว และการ
รับประทานอาหาร ทําได=ยาก คิดเป�นร=อยละ 65.00 4)  ต=องทํางานซํ้า ๆ ตGอเนื่องอยูGทุกวัน คิดเป�น
ร=อยละ 55.00 สําหรับข=อเสนอแนะ ท่ีเป�นประโยชน5ตGอการพัฒนาการฝ�กอบรมและการวิจัย ตามลําดับ 
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คือ 1)  อยากให=มีการจัดอบรมในเรื่องนี้บGอย ๆ และขยายผลให=พนักงานอ่ืน คิดเป�นร=อยละ 80.00 
2) อยากให=จัดทําเป�นคูGมือหรือหนังสือแจก คิดเป�นร=อยละ 65.00 3) อยากให=มีการพัฒนาตGอยอดให=
ความรู=เพ่ิมเติมให=มากข้ึน คิดเป�นร=อยละ 43.00 4) ต=องการให=ขยายการตรวจสอบในพ้ืนท่ีทํางานทุก
แหGง คิดเป�นร=อยละ 18.00 5) ควรเพ่ิมการอบรมในพ้ืนท่ีทํางานจริง คิดเป�นร=อยละ 15.00 6) อยาก
ให=บริษัทกําหนดเวลาออกกําลังกายในแตGละวันให=ชัดเจน คิดเป�นร=อยละ 10.00 และ 7) ควรจัด
อุปกรณ5เสริมการอบรม เชGน แผGนยางปูรอง คิดเป�นร=อยละ 08.00 
  2.5 ผลการสนทนากลุBมเชิงคุณภาพของกลุBมตัวอยBางและผู�เช่ียวชาญ เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาต�นแบบ 
   การสนทนากลุGม กลุGมแรก คือ กลุGมตัวอยGางผู=ผGานการปฏิบัติและฝ�กอบรมมาแล=ว
จํานวน 60 คน กลุGมท่ีสอง คือ ผู=เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวน 3 คน ประกอบด=วย ผู=บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล  ผู=บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยา
อภัยภูเบศร ผู=เชี่ยวชาญซ่ึงเป�นผู=บริหารในพ้ืนท่ีต=นแบบ จํานวน 3 คน ได=แกG ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 
ผู=บริหารด=านการผลิต ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย    
ผู=เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้น 6 คน ใช=การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ท่ีมีความสอดคล=องกับ
องค5ประกอบในรูปแบบและโมเดล ( KABINS Model) พบวGา กลุGมตัวอยGางและผู=เชี่ยวชาญได=กลGาวถึง
การปรับปรุงและพัฒนาต=นแบบ ดังนี้ 
   การสBงเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ  

   กลุGมตัวอยGางและผู=เชี่ยวชาญได=นําเสนอประเด็นการพัฒนาเพ่ือการสGงเสริมสมดุล
สุขภาพนําไปสูGการพัฒนาต=นแบบดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส H3 

   “ขอบคุณมากท่ีเปlดอบรมให= ตอนนี้เรียกวGาหายแล=วก็ได= ไมGเหมือนกGอนอบรม... ยัง
เอาไปสอนให=พGอ กับแมGท่ีบ=านด=วย...แตGกGอนไมGเคยรู=วGาทGาทางการทํางานของเราเองท่ีไมGถูกต=องแล=วทํา
ให=เกิดความผิดปกติ เพียงแคGเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็ทําให=หายจากโรคปวดหลังได= ถ=าเราไมGรู=เราก็ 
ไมGคิดจะเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไร รอแตGจะไปหาหมอบ=าง กินยาแก=ปวดบ=าง เราเองรักษาตัวเราได=
และดีท่ีสุดด=วย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส L3 
   “หลังอบรมก็พยายามลดน้ําหนักตัวลง แตGการควบคุมอาหารทํายากมาก พยายาม

ก=มแตะปลายเท=า และยืดเหยียดกล=ามเนื้อตามท่ีสอน ตอนนี้หลังท่ีปวดดีข้ึน ... ความรู=เก่ียวกับเรื่อง
ขีดจํากัดของตัวเองสําคัญมาก เราต=องนําไปเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีเรามีอยูGตGอวัน ถ=ารGางกาย 
ไมGพร=อมก็มีโอกาสเจ็บตัวหรือปoวยด=วยโรคนี้ได= เม่ือหันกลับมารู=ขีดจํากัดตัวเองเราก็จะระวังตัวและมี
สติมากข้ึน”  
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   ผู=เข=าอบรมรหัส C4 

   “หลังจากท่ีเรียนมาก็มาปรับใช=กับงานได=มาก การยกของ ยGอขา ได=ประโยชน5กับ
รGางกายมาก...ในสถานท่ีทํางานก็ปรับแตGงอะไรท่ีเอามาใกล=ตัวได=ก็ทํา ... ใช=สิ่งท่ีเรียนมาก็นํามาปรับ
กับการทํางาน ...การเรียนรู=เรื่องการรู=ตัวและรู=สึกตัวดีมาก เป�นการฝ�กให=เรากลับมาต้ังสติ เม่ือมีสติก็
ปรับพฤติกรรมทGาทางทํางานได= การท่ีเราได=ยืดหลังข้ึนทําให=ความเม่ือยลดลงได=จริง เม่ือทําบGอย ๆ ก็
สร=างสมดุลรGางกายให=กลับมาได=” 
   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร 

   “ปBญหาท่ีเก่ียวกับการทํางาน กิริยา ทGาทาง หรือเรียกวGา กายศาสตร5นี้ มีแนวโน=ม
เพ่ิมมากข้ึน สําหรับคนไข=ท่ีมารักษาท่ีเป�นโรคโครงรGางและกล=ามเนื้อ อัตราสGวนประมาณ 200-300 คน 
ตGอคนไข= 1,000 คน ถือวGาเป�นอัตราสGวนท่ีสูง และมีแนวโน=มท่ีจะเกิดกับผู=สูงอายุมากข้ึนด=วย  สําหรับ
แนวทางการรักษายุคใหมGก็เลือกท่ีจะรักษาแบบผสมผสาน (Blend) มากข้ึน  อาทิ การรักษาแบบ
แพทย5แผนปBจจุบัน ผสมผสานกับ แบบแพทย5แผนไทยประยุกต5หรือ ภูมิปBญญาพ้ืนฐาน เชGน การนวด
แบบอภัยภูเบศร การใช=ยาสมุนไพร การบริหารทGาทาง การรักษาโดยแพทย5อาชีวเวชศาสตร5โดยตรง 
แพทย5ออร5โทพีดิกส5 (Orthopedic) เก่ียวกับข=อกระดูกเนื้อเยื่อ หรือ เวชศาสตร5ฟijนฟู เป�นต=น การให=
ความรู= และสGงเสริมสุขภาพด=วยการรักษาแบบองค5รวม Holistic แบGงเป�น ด=านฟlสิคอล (Physical) 
ด=านรGางกาย และด=านจิตใจ (Mental)  ด=านสังคม(Social)  ด=านความเป�นอยูGท่ีดี (wellbeing) หรือ
อยูGเย็นเป�นสุข ด=านมโนมัย (Spiritual) หรือจิตวิญญาณ การจะดูแลสุขภาพของใครสักคนหนึ่ง ต=อง
สร=างความปรารถนาดีต=องการให=เขาหาย  ก็ต=องอาศัยการดูแลแบบองค5รวมแบบผสมผสาน (Holistic 
blend)  สําหรับคนท่ียังไมGผิดปกติก็ใช=เชิงปgองกัน (Prevention) ให=ความรู= ผสมผสาน ออกกําลังกาย 
เพ่ือควบคุมปgองกันไมGให=เกิดโรค ตGอไปก็การรักษาพยาบาล หรือเชิงแก=ไข (Correction) อาจต=อง
ใช=รGวมกับการฟijนฟู (Health recovery)  อีกอยGาง คือ การสGงเสริมสุขภาพ (Health promotion) 
อาหาร ออกกําลังกาย ก็สามารถใช=ได=ท้ังเชิงปgองกันและแก=ไข สิ่งเหลGานี้คือ องค5รวมและผสมผสาน 
(Holistic blend)” 
   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 

   “บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติท่ีจะชGวยลดปBญหาด=านการยศาสตร5ให=ดี ต=องได=รับการ
ยอมรับจากบุคคลนั้น ๆ เพราะต=องหวังผลท่ีการแสดงออกทางพฤติกรรมของแตGละคน การกําหนด
บรรทัดฐานจึงต=องสร=างจากการสGงเสริมความรู=ความเข=าใจของท้ังผู=ปฏิบัติและผู=กําหนด โดย ไมGฝiน
ธรรมชาติและปลอดภัยในทางวิชาการ พัฒนาการของคนไข=ข้ึนอยูGกับ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อิริยาบถ ทGาทาง ให=มีความเหมาะสมและถูกต=อง กับสิ่งท่ีอยูGรอบตัว การซักถามและ
ติดตามความคืบหน=าในการรักษาของแพทย5ก็ต=องคอยเฝgาติดตามข=อมูลเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง
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เหลGานี้ วGามีการปรับพฤติกรรมหรืออิริยาบถได=มากน=อยเพียงใดก็จะชGวยในการพัฒนาการสGงเสริม
สุขภาพได=”  

   การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีสําคัญ คือ 
การให=ความรู= เพ่ือให=ผู=ปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง สามารถเปรียบเทียบขีดจํากัดของ
รGางกายตนเองกับภาระงานท่ีทําอยูGได= การให=ความรู=เก่ียวกับ “การสร=างสติ” จึงเป�นเสมือนหัวใจ
สําคัญของการสGงเสริมความรู= ซึ่งต=องให=ครอบคลุม การสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวมและ
ผสมผสาน (Holistic blend)  

   การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย� 
   กลุGมตัวอยGางและผู=เชี่ยวชาญได=นําเสนอประเด็นการพัฒนาในการพัฒนาสมรรถนะ

ด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5เพ่ือนําไปสูGการพัฒนาต=นแบบดังนี้ 
   ผู=เข=าอบรมรหัส F1 
   “อบรมมาแล=วดีข้ึน ... ตอนนี้ดีข้ึน 80% ...การได=มีโอกาสเรียนรู=เพ่ือพัฒนาสุขภาพ

ของตัวเองเป�นความโชคดี เพราะสุขภาพสําคัญท่ีสุด หากสุขภาพไมGดีจะอบรมอะไรก็ไมGรู=เรื่อง ประสิทธิภาพ
การทํางานก็ตก การได=รู=เรื่องการพัฒนาตัวเองด=านสุขภาพทําให=สามารถมีกําลังใจเพ่ือกลับมาทํางาน
ได=อีกครั้ง...ปรับตัวได=เอง ดีจริงไมGลองไมGรู=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A3 
   “ตอนนี้เวลาทํางานพยายามไมGก=ม ใช=ยGอขาแทน หลังไมGคGอยปวดแล=ว ... ตอนนี้มา

ปรับทGาทางการทํางานด=วยการยGอขามากข้ึน ...ถือวGาได=พัฒนาทักษะทGาทางการทํางานของเราให=ดีข้ึน 
การปรับปรุงทGาทางทํางานยังทําให=ทํางานได=มากข้ึน รู=สึกวGาตัวเองทํางานมีประสิทธิภาพมากกวGาแตGกGอน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส L5 
   “โรคภูมิแพ=ท่ีเป�นอยูGหายแล=ว ออกกําลังกาย 30 นาทีตGอวัน …หลังท่ีปวดก็หาย 

หรือดีข้ึนมากแล=ว มีกําลังใจทํางานมากข้ึน ไมGคิดมากเหมือนกGอน ...รู=สึกวGาทGาทางการทํางานใหมGเป�น
การพัฒนาความชํานาญในการทํางานได=ดีข้ึน... พอนึกได=ก็ยืดตัวเวลานั่ง เด๋ียวนี้หลังไมGปวดแล=ว ถ=า
ปวดเม่ือยก็ยืดเหยียดตัวเองได=ไมGต=องพ่ึงใคร ได=พัฒนาความสามารถในการดูแลตัวเองท่ีสGงผลให=งานดี
ข้ึนได= สบายใจข้ึนไมGต=องกังวลกับอาการปวดหลังอีก เหมือนกับตัวเองได=พัฒนาความสามารถข้ึน” 
   ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 

   “เม่ือบุคคล ได=รับการพัฒนาความรู=มากข้ึน ก็ยGอมทําให= สมรรถนะ ด=านความรู=
ความเข=าใจ (Knowledge) ทักษะความชํานาญ (Skill) และ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Attribution) 
บุคลิกลักษณะทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปได=ซ่ึงสGงผลตGอพฤติกรรมของบุคคลในท่ีสุด เป�นเรื่องท่ีนGายินดีท่ี
ผลการฝ�กอบรม สะท=อนให=เห็นการพัฒนาในระดับบุคคลทุกด=าน ละสอดคล=องกับผลการแก=ไขปBญหา
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การยศาสตร5ในภาพรวมของบุคคลท่ีเข=าอบรมด=วย แสดงถึงความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย5 ด=วยการสGงเสริมความรู=จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ให=ดีข้ึนได=” 

   ผู=บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
   “เพ่ือให=เกิดการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ให=ตGอเนื่องและ

เกิดความยั่งยืน จําเป�นต=องสร=างองค5ความรู=แบบองค5รวมอยGางเป�นระบบ เพ่ือให=เกิด การปลูกจิตสํานึกใน
ระดับบุคคล ซ่ึงจะทําให=กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในองค5การเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
สGงผลให=เกิดคุณภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5 และการบริหารจัดการองค5การในท่ีสุด”  
   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 
   “การบริหารจัดการความปลอดภัยอยGางตGอเนื่องและให=เกิดความยั่งยืนจําเป�นต=อง 
อาศัยการออกแบบกระบวนการเชGนเดียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
สํารวจปBญหาและแนวโน=มของปBญหาหรือปBจจัยเสี่ยงตGาง ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับสิ่งท่ีต=องการควบคุม ใน
กรณีปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการยศาสตร5ก็เชGนกัน ต=องกําหนดให=มีกระบวนการในการสํารวจสถานะ
เบื้องต=นเก่ียวกับผู=สัมผัสโอกาสและความรุนแรงของปBจจัยเสี่ยง นํามาประเมินคGาอันตราย ตGอจากนั้น
ก็วางแผนดําเนินการให=ครอบคลุมการแก=ไขปgองกันถึงเหตุปBจจัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือดําเนินการตามแผนท่ี
วางไว= ทําการตรวจสอบผลท่ีได=จากการดําเนินการ วิเคราะห5การปรับปรุง รายงานผลเพ่ือให=ครบ
วงรอบของการบริหารจัดการ PDCA”  
   ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 
   “การดูแลสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ต=องกระทําอยGางตGอเนื่องและสมํ่าเสมอ ก็
มักจะอาศัยหลักการในการบริหารจัดการอยGางเป�นระบบเข=ามาชGวยในการกําหนดกระบวนการ เป�น
วงจรของ PDCA ซ่ึงเราสามารถปรับหรือเพ่ิมข้ันตอนให=เหมาะสมกับเรื่องท่ีต=องการจะทํา อยGางกรณี
การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5นี้ เป�นสิ่งท่ีต=องอาศัยความสมํ่าเสมอและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว ซ่ึงต=องสร=างให=เกิดความหวัง ความตระหนักรู= ความรับผิดชอบ 
และวินัยในการปฏ ิบัติ โดยสร=างให=เกิดความพร=อมสําหรับการถGายทอดและฝ�กอบรมให=เป�นสGวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมการทํางานตGอไป หากองค5การสามารถเฝgาติดตามข=อมูลของผู=สัมผัสปBจจัยเสี่ยงและ
สามารถประสานให=เกิดการแก=ไขหรือปgองกันอยGางเป�นระบบและตGอเนื่องได= ก็จะทําให=การสGงเสริม
สุขภาพในองค5การเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด” 
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   การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร�ในองค�การ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส J2 
   “ตอนนี้สุขภาพดีข้ึน  ดีมากเลยท่ีอบรมมา ประมาณ 30 วันก็หายแล=ว... ก็ได=นํามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหวGางเพ่ือน ๆ ด=วยกัน ก็ทําให=พัฒนาข้ึน หากได=มีเวลาได=พูดคุยกันมากข้ึนก็จะทํา
ให=ได=เรียนรู=เร็วข้ึนอีก การเรียนรู=เทคนิคระหวGางกันเป�นสิ่งท่ีดี เม่ือเกิดข=อสงสัยก็ปรึกษากันได= ประสบการณ5
ของแตGละคนมีคGามาก เม่ือได=นํามาถGายทอดตGอกันก็จะทําให=สุขภาพพัฒนาได=ดี มีกําลังใจด=วย” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส K1 
   “พอมาปรับเก=าอ้ีให=สูงข้ึน และเปลี่ยนให=เครื่องมือท่ีต=องหยิบบGอย ๆ มาใกล=ตัวมาก

ข้ึน … ตอนนี้อาการปวดไหลGกับขาดีข้ึน …จริงแล=วหากเริ่มต=นด=วยการเลือกขนาดรูปรGางพนักงานให=
เหมาะสมกับเครื่องจักร อุปกรณ5ชGวยผลิตตGาง ๆ ได=ก็จะทําให=สามารถลดภาระงานให=เหมาะสมกับขีด
ความสามารถของพนักงานคนนั้นได=มากเลย ” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส D4 
   “ใช=การยGอขาเวลายกงาน ก็ทําให=อาการปวดหลังดีข้ึน สัก 80% ... การใช=อุปกรณ5

ชGวยในการยกของพวก เครน หรือรถลาก ก็ชGวยผGอนแรงได= แตGเราก็ต=องปรับตัวให=เหมาะสมกับการใช=
แรงอยูGดี การทําความเข=าใจถึงองศาและแรงท่ีต=องใช=ให=เหมาะสมกับขีดจํากัดของตัวเราจึงเป�นสิ่งจําเป�น 
ถึงบริษัทจะมีข=อกําหนดหรือระเบียบมาควบคุมการใช=อุปกรณ5ก็มีโอกาสท่ีจะออกแรงผิดทGาได=  
การกําหนดนโยบายให=ได=รับการเรียนรู=เรื่องการยศาสตร5จึงเป�นสิ่งท่ีต=องกระทํา” 

   ผู=บริหารด=านการผลิต 
   “โครงการวิจัยการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ท่ีได=

ดําเนินการนี้ มีประโยชน5มาก  ทําให=ผู=ท่ีเข=าอบรมมีสุขภาพท่ีดีข้ึน รู=วิธีดูแลตนเอง เก่ียวกับทGาทางการ
ทํางานท่ีถูกต=อง การปรับตัวเข=ากับสภาพแวดล=อมท่ีมีอยูGได=มากข้ึน หลายคนท่ีเข=าโครงการก็มีสุขภาพ
โดยรวมท่ีดีข้ึน ทํางานม่ันใจข้ึน สGงผลถึงประสิทธิภาพท่ีทํางาน การหยุดงานลดลง คนท่ีปoวยเป�นโรค
ผิดปกติด=านโครงรGางและกล=ามเนื้อ ปวดเอว หลัง แขน ขา ก็ไมGรู=วGาจะหาทางแก=ไขอยGางไร เม่ือได=เช=า
โครงการก็ทําให=มีความรู=เก่ียวกับสาเหตุของโรค และ การดูแลตนเอง บางคนก็มีความหวังท่ีจะรักษา
ตนเองท่ีดีข้ึน มีกําลังใจมากข้ึน ตอนนี้ก็ต่ืนตัวกันหลายคน อยากจะเข=าโครงการด=วย อยากให=จัด
โครงการรักษานี้หรือขยายผลสูGพนักงานอ่ืน ๆ ให=ได=รับการฝ�กอบรมด=วย ในระบบบริหารความปลอดภัย
ท่ีบริษัทมีอยูG ก็ยังไมGได=ให=ความชัดเจนเรื่องการดูแลการยศาสตร5มากนัก หากต=องการให=ประสบ
ผลสําเร็จต=องมีการดําเนินการทบทวนสถานะเบื้องต=นเก่ียวกับมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การข้ึน 
อาทิเชGน การสํารวจทGาทางการทํางานของพนักงานในพ้ืนท่ี การตรวจสอบสถานีงานเก่ียวกับความ
เหมาะสมของการออกแบบ และการเลือกใช=เครื่องจักรอุปกรณ5ท่ีมีผลกระทบตGอการผิดปกติโครงรGาง
กล=ามเนื้อของพนักงาน สภาพแวดล=อม แสงน=อยหรือมากเกินไป อุณหภูมิ ท่ีสGงผลตGอความเครียด เกร็ง
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ในการทํางาน เป�นต=นการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ต=องเกิดจากการสํารวจปBจจัยเสี่ยงท้ังหลายให=
ครอบคลุม และทําการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เชGนเดียวกับในงานบริหารจัดการ
ความปลอดภัยท่ีทําอยูG แตGต=องเน=นท่ีการยศาสตร5ในลักษณะเฉพาะมากข้ึน จึงจะทําให=สามารถเห็น
ปBญหาท่ีซ=อนอยูGในกระบวนการทํางานได= ซ่ึงจะทําให=สามารถนําไปสูGการวางแผนการทํางานสมบูรณ5
ตGอไป แนGนอนวGาการทํางานอยGางเป�นระบบ เราต=องมีกระบวนการ PDCA จะสามารถทําให=มีวงจรการ
ดําเนินการท่ีครบถ=วน การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ หากได=มีการวางแผนท่ีดี ก็จะ
สามารถกําหนดไว=วGาต=องทําอะไรบ=าง สําหรับตอบวGาต=องทําอยGางไรจึงจะสามารถพิชิตเปgาหมายได= 
ลักษณะของการวางแผนงานก็เป�นกระบวนการบริหารจัดการท่ัวไปเพียงแตGเน=นไปท่ีการทํากิจกรรม
สGงเสริมให=มาตรฐานการยศาสตร5มีประสิทธิภาพมากข้ึน” 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) 

   “การวางแผนเพ่ือพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ท่ีดี ต=องสามารถครอบคลุมประเด็น
ปBญหาท่ีพบจากการสํารวจหรือทบทวนสถานเบื้องต=นให=ได= จะทําให=ปBจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข=องกับการยศาสตร5
ได=รับการควบคุม และยังถือโอกาสทบทวนข้ันตอนการดําเนินการให=มีผู=รับผิดชอบท่ีชัดเจนและเหมาะสม
กับเวลารวบถึงงบประมาณตGอไป การให=ความรู=เรื่องการยศาสตร5ในองค5การเป�นสิ่งจําเป�นมาก เพราะ
ทุกคนในองค5การต=องใช=ทGาทางอยูGภายใต=มาตรฐานการออกแบบสถานีงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ5ท่ีมี การสร=างคูGมือฝ�กอบรมเรียนรู= ต=องรวบรวมไว=ซ่ึงมาตรฐานเก่ียวกับการยศาสตร5ท่ีองค5การ
ต=องการ เพ่ือนําไปเป�นมาตรฐานในการพัฒนาความรู= สําหรับถGายทอดจากรุGนสูGรุGนตGอไปได=อยGางมี
คุณภาพ การพัฒนาความรู=ท่ีดีนั้น ต=องศึกษาวัฒนาธรรมขององค5การควบคูGไปด=วย จึงจะทําให=องค5
ความรู=ท่ีได=เป�นสิ่งเฉพาะและเหมาะสมกับองค5การนั้นจริง ๆ เชGน ความสอดคล=องของกระบวนการกับ
ภารกิจองค5การ เหมาะสมกับปBจจัยเสี่ยงท่ีองค5การนั้นมีอยูG ต=องไมGต่ํากวGากฎหมายกําหนด และ เหมาะ
สําหรับการครอบคลุมประเด็นปBญหาที่เกี่ยวข=องกับการยศาสตร5ท้ังหมด ต้ังแตGการคัดเลือกบุคคล 
การดูแลรักษา และการพัฒนาบุคลากรด=วย การจัดกิจกรรมการประเมินด=วยการตรวจสุขภาพ สิ่งจําเป�น
ในการพัฒนาการยศาสตร5ในองค5การ หลังจากที่มีการประเมินปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5แล=ว 
องค5การต=องพัฒนาให=มีการประเมินผลจากการตรวจสุขภาพพนักงานตามรอบความถ่ี แล=วแตGประเภท
ของความเสี่ยงท่ีเก่ียวข=อง การตรวจสุขภาพในทางการยศาสตร5 ก็ต=องเน=นไปท่ีการวัดความแข็งแรง
ของระบบโครงรGาง และกล=ามเนื้อ วGาเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยูGหรือไมG เพ่ือจะได=นําไปสูGการ
วางแผนพัฒนาหรือแก=ไขปรับปรุงตGอไป ปกติบริษัทก็มีการตรวจสุขภาพในลักษณะการตรวจความ
แข็งแรงของกล=ามเนื้ออยูGแล=ว เชGน การตรวจแรงบีบของมือ แรงดึงของแขนและขา หรือความแข็งแรง
ของหลัง แตGก็เป�นลักษณะรายการเสริมสุขภาพ ไมGได=นําข=อมูลไปทําประโยชน5อะไร หากจะพัฒนาด=าน
การยศาสตร5ต=องแจ=งพนักงานท่ีเข=าตรวจสุขภาพให=ทราบวัตถุประสงค5ของการทดสอบ และนําผลการ
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ตรวจท่ีได=มาเข=าสูGกระบวนการวางแผนการแก=ไขปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน ให=ความรู= จะทําให=เกิด
ประโยชน5ในทางปฏิบัติมากข้ึน การสGงเสริมความรู=ด=านการยศาสตร5เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย5เป�นสิ่ง
ท่ีนGาสนใจและสําคัญสําหรับเป�นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในองค5การ เม่ือมนุษย5มี
สุขภาพท้ังกายและใจท่ีดีสมบูรณ5ยGอมพร=อมตGอการเรียนรู=หรือปฏิบัติงานในลักษณะตGาง ๆ ได= ความรู=
เป�นเสมือนประตูด=านแรกของการพัฒนา และสุขภาพของบุคคลทุกคนก็เป�นเสมือนรากฐานท่ีจะทําให=
กระบวนการพัฒนามนุษย5มีคุณภาพมากข้ึน ในฐานองค5การ ปรารถนาท่ีจะได=บทสรุปในการแก=ไข
ปBญหาหรือปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเกิดข้ึน วGาหลังจากท่ีผู=ปฏิบัติได=ผGานกระบวนการศึกษาพัฒนา
มาแล=ว ผลความเปลี่ยนแปลงด=านสมดุลสุขภาพเป�นอยGางไร ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท้ังในระดับ
บุคคลและองค5การลดลงหรือไมG และจํานวนผู=ปoวยหรือผิดปกติเก่ียวกับโรคจากการทํางานด=านการยศาสตร5
ลดลงมากน=อยเพียง ซ่ึงยังรวมถึงผู=ท่ียังไมGปoวย หากเข=าโครงการมีผลตGอความเปลี่ยนแปลงด=านการ
สGงเสริมสุขภาพมากน=อยแคGไหนด=วย” 

   ผลการเข=ารGวมกิจกรรมการปฏิบัติขององค5การ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
จากการสัมภาษณ5กลุGมตัวอยGาง 60 คน ท่ีเข=ารGวมกิจกรรม หรือได=รับประโยชน5ในการจัดกิจกรรม
สGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ในองค5การพ้ืนท่ีต=นแบบ ในชGวงต้ังแตG วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 
มีนาคม 2560 ดังแสดงไว=ในตารางท่ี  59 
 
ตารางท่ี 59 แสดงการทบทวนกิจกรรมการปฏิบัติขององค5การ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 

จากการสัมภาษณ5กลุGมตัวอยGางท่ีเข=ารGวมกิจกรรม หรือได=รับรู=ประโยชน5ในการจัดกิจกรรม 
(n=60) 

กิจกรรมปฏิบัติขององค5การ 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง              

การยศาสตร5 

กิจกรรมท่ีพบในองค5การ จํานวน (คน)  
กลุGมตัวอยGาง

ได=รับประโยชน5 

คิดเป�นร=อยละ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=าน
การยศาสตร5 

การปรึกษาด=านสุขภาพกับผู=
เข=าอบรมด=วยกัน 

15 25.00 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให=เหมาะสมกับภาระงาน 

การสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน 

0 0.00 

นโยบายการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย 

การให=ความรู=ด=านการย
ศาสตร5 

60 100.00 

การกําหนดมาตรฐาน      
การยศาสตร5ในองค5การ 

เวลาพักขณะทํางาน 10 
นาทีทุก 2 ชั่วโมง 

60 100.00 
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ตารางท่ี 59 แสดงการทบทวนกิจกรรมการปฏิบัติขององค5การ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 
จากการสัมภาษณ5กลุGมตัวอยGางท่ีเข=ารGวมกิจกรรม หรือได=รับรู=ประโยชน5ในการจัดกิจกรรม 
(ตGอ) 

(n=60) 
กิจกรรมปฏิบัติขององค5การ 

เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง           
การยศาสตร5 

กิจกรรมท่ีพบในองค5การ จํานวน (คน)  
กลุGมตัวอยGาง

ได=รับประโยชน5 

คิดเป�นร=อยละ 

การสนับสนุนจากภาคสังคม การฝ�กอบรมจาก เจ=าหน=าท่ี
ของรัฐ 

10 16.66 

กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพใน
องค5การ 

การตรวจสุขภาพประจําป^ 20 33.33 

ทีมงานให=คําแนะนํา การปรึกษาด=านสุขภาพกับ
ฝoายทรัพยากรบุคคล 

5 08.33 

 
   จากตารางท่ี 59 พบวGากลุGมตัวอยGางท่ีเข=ารGวมกิจกรรม หรือได=รับรู=ประโยชน5ในการ
จัดกิจกรรม สูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหาน=อย คือ กิจกรรมการกําหนดนโยบายจัดการความ
ปลอดภัย เก่ียวกับการให=ความรู=ด=านการยศาสตร5 จํานวน 60 คน คิดเป�นร=อยละ 100.00 และ การ
กําหนดมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การเก่ียวกับเวลาพักขณะทํางาน 10 นาทีทุก 2 ชั่วโมง จํานวน 
60 คน คิดเป�นร=อยละ 100.00  รองลงมา คือ กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การเก่ียวกับการตรวจ
สุขภาพประจําป^ จํานวน 20 คน คิดเป�นร=อยละ 33.33 การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=านการยศาสตร5
เก่ียวกับการปรึกษาด=านสุขภาพกับผู=เข=าอบรม จํานวน 15 คน คิดเป�นร=อยละ 25.00 การสนับสนุน
จากภาคสังคมเกี่ยวกับการฝ�กอบรมจาก เจ=าหน=าที่ของรัฐ จํานวน 10 คน คิดเป�นร=อยละ 16.66 
น=อยท่ีสุด คือ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงานเกี่ยวกับการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน ยังไมGพบการเข=ารGวมกิกรรมหรือได=รับรู=ประโยชน5จากกลุGมตัวอยGาง 
   ปHจจัยเอ้ือ (ภายใน) เพ่ือทําให�การพัฒนาสมรรถนะประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน 

   ปBจจัยท่ีชGวยเสริมให= การพัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคลประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึนท่ีเรียกวGา ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) จากการสัมภาษณ5 กลุGมตัวอยGางผู=เข=าอบรมและผู=เชียวชาญท่ีให=
ความเห็นและคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาต=นแบบ ดังนี้ 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส L2 
   “ทําสมาธิได=วันละประมาณ 15 ถึง 30 นาที จิตใจสบายข้ึน ไมGคGอยเครียดหรือ
กังวลเหมือนกGอน ...ดีมากเลยท่ีอบรมมา ...สําคัญวGาเราต=องมีความหวังวGาเราสามารถจะหายได=ด=วย
การปฏิบัติและดูแลตัวเอง เม่ือเราคิดได=อยGางนั้นกําลังใจจะเกิดข้ึน แล=วเราก็จะพยายามทํา เกิดความ
รับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติ” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส B2 
   “ตอนนี้น้ําหนักลดลง รู=สึกคลGองตัวข้ึนมาก ใช=ควบคุมอาหารแตGไมGต=องอดอาหาร 
กินกล=วยน้ําว=าทุกเช=า ยืดเหยียดกล=ามเนื้อ...ตอนนี้อาการปวดหลังหายแล=ว ม่ันใจข้ึนมาก ไมGต=องกินยา
แก=ปวดอีกแล=ว ความสําเร็จของการรักษาตัวเองอยูGท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ มีวินัยท่ีจะทําอยGาง
สมํ่าเสมออยGาท=อ เม่ือเชื่อวGาเราต=องทําได= เห็นตัวอยGางจากผู=สอนก็เกิดกําลังใจ มีความหวังอยากจะ
หาย อยากจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้ง” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส C5 

   “ใช=ทําอยGางเดียว ก็คือเปลี่ยนทGานั่งทํางานใหมG พอนึกข้ึนได=ก็ยืดหลังให=ตรง แตGพอ
เผลอก็นั่งผิดอีกอยูGเรื่อย ต=องไมGท=อ รู=สึกตัวเม่ือไหรGก็นั่งให=ตรงข้ึนมา ตอนนี้อาการปวดไหลG บGา และ
ปวดหลัง ดีข้ึนมากแล=ว ไมGนึกวGาจะหายงGายด=วยการเปลี่ยนแคGนี้ ...เม่ือเราเชื่อวGาสามารถจะหายได= ก็มี
ความหวังข้ึนมา กําลังใจก็เกิด ทําบGอย ๆ เรื่อย ๆ ไมGถึงเดือนก็เห็นผล จริงแล=วเม่ือเรายืดตัวให=ตรงครั้ง
แรกก็รู=สึกได=วGาดีข้ึนแล=ว จึงม่ันใจวGาหากทําจริงก็จะต=องหายได=แนGนอน” 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) 

   “การจะพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพสิ่งท่ีต=องให=ความสําคัญก็คือ เทคนิคท่ีจะสร=าง
การจูงใจให=เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร=างกําลังใจให=กับตนเองท่ีจะฝBนฝoาอุปสรรคท่ียิ่งใหญGก็
คือ ใจตนเองไปให=ได= โรคการยศาสตร5มักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมท่ีไมGถูกต=องของตนเอง การเปลี่ยน
พฤติกรรมไมGใช=เรื่องงGายแตGก็สามารถทําได= หากเรามีความเชื่อวGาเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได= เราต=อง
สร=างความหวังให=เกิดขึ้นกับตนเองวGาจะดีขึ้นได= ต=องการดูแลตนเองให=ได= ประการตGอมาความ
รับผิดชอบเป�นสิ่งท่ีหลายคนมองข=ามไป เพราะมักจะไปมอบหน=าท่ีดูแลรักษาให=แพทย5หรือหมอนวด ก็
เป�นการละเลยหน=าท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองไป การหันกลับมาพ่ึงพาตนเองด=วยคิดวGา
เป�นหน=าท่ีท่ีต=องทําก็จะชGวยให=เราสามารถมีพลังท่ีจะปฏิบัติได=อยGางตGอเนื่อง” 

   ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 
   “ในการทํากิจกรรมหรือดําเนินการอะไรเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือ ความมีวินัย บุคลากรท่ีสามารถประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได= ก็
มักจะสร=างวินัยให=กับตนเองข้ึน หมายถึงความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ เม่ือคิดจะทําสิ่งใดหากขาดซ่ึง
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ความสมํ่าเสมอแล=วก็ยากท่ีจะยั่งยืน เม่ือเราติดต้ังความรู=ให=เกิดความตระหนักรู=ในระดับ การสร=างมโนทัศน5 
(Concept) สร=างความเข=าใจทางกายภาพ (Physical) ให=เกิดข้ึน แล=วก็เหลือเพียงความสมํ่าเสมอท่ี
ต=องสร=างให=มีข้ึนในแตGละบุคคล” 

   ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) จึงต=องอาศัย การสร=างมโนทัศน5 (Concept) สร=างความเข=าใจ
ทางกายภาพ (Physical) สร=างความหวังเพ่ือให=เกิดพลังใจท่ีจะดําเนินการปฏิบัติในการดูและหรือ
พ่ึงพาตนเอง สร=างความรับผิดชอบเสมือนเป�นหน=าท่ีท่ีต=องปฏิบัติ สร=างวินัยหรือความสมํ่าเสมอในการ
ปฏิบัติ และ สร=างการตระหนักรู=หมั่นทบทวนและให=ความสนใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ก็จะทําให=ผู=ปฏิบัติในการสร=างสมดุลสุขภาพประสบความสําเร็จ
มากยิ่งข้ึน 

   ปHจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เพื่อทําให�การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร�ใน
องค�การประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน 

   ปBจจัยท่ีชGวยเสริมให= การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การประสบความสําเร็จ
มากยิ่งข้ึน ท่ีเรียกวGาปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) จากการสัมภาษณ5 กลุGมตัวอยGางผู=เข=าอบรม และ          
ผู=เชียวชาญ ท่ีให=ความเห็นและคําแนะนําเพ่ือการพัฒนาต=นแบบ ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E2 

   “หลังจากเรียนมาได=ประโยชน5มากเลย แตGกGอนไมGรู=เรื่อง ตอนนี้ไมGได=กินยาเลย ...
แตGกGอนเกือบทํางานตรงนี้ไมGได=แล=ว ตอนนี้ทําได=สบายเลย... อยากให=ขยายผลเปlดเรียนอีก ... ควรมี
กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการยศาสตร5ท่ีใช=ในบริษัท เชGน ให=ทุกคนออกกําลังกาย ออกกายบริหาร 
เป�นต=น และก็ควรกําหนดมาตรฐานให=ทุกคนได=เรียนรู=เรื่องการยศาสตร5นี้ เพราะเป�นประโยชน5กับการ
ใช=ชีวิตในการทํางานมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส I3 
   “ออกกายบริหารตอนเข=าได= 10 นาทีแตGไมGทุกวัน ประมาณ 2 ถึง3 วันตGอ สัปดาห5 

ตอนนี้อาการปวดตึงขาและหลังก็ดีข้ึน... ถ=าเรามีมาตรฐานท่ีกําหนดให=พนักงานทุกคนต=องออกกาย
บริหารจะทําให=เกิดประโยชน5กับทุกคนมาก นี้ใครจะออกกายบริหารหรือไมGออกก็ได= ก็ต=องให=ความรู=
ถึงประโยชน5ของการออกกายบริหารตอนเช=ามากกวGานี้ หลายคนก็จะได=เห็นความสําคัญ” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E5 

   “หลังอบรมมีสุขภาพโดยรวม ดีข้ึน สัก 70 เปอร5เซ็นต5 ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=าและ
คุกเขGากGอนนอน อาการปวดหลังหายไปแล=ว…อยากให=บริษัทมีกิจกรรมการให=ทําแนะนําเรื่องการออก
กําลังกาย การออกกายบริหาร และการสGงเสริมสุขภาพ อาจเป�นตอนพักเท่ียง หากใครมีข=อสงสัยก็จะ
ได=มาปรึกษา และก็ควรเปlดทุกวันเพ่ือให=คนท่ีสนใจมาเข=ารGวม เชGน กิจกรรมโยคะ หรือ การนั่งสมาธิ” 
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   ผู=บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
   “ในการดําเนินโครงการใดก็ตาม การได=รับการสนับสนุนจากสGวนท่ีเก่ียวข=องท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีมีความชํานาญหรือมีความรู=เฉพาะในเรื่องนั้น จะสามารถสGงเสริมให=เกิดการ
พัฒนาอยGางถูกทางและรวดเร็วในการดําเนินการ เรื่องสุขภาพเป�นสิ่งท่ีอยูGใกล=ตัวแตGก็ไมGใช=เรื่องงGาย
หากองค5การจะทําเพียงลําพัง ต้ังแตGเรื่องการสร=างมาตรฐานของระบบความปลอดภัยหรือการยศาสตร5
ท่ีถูกต=องในองค5การ ต=องอาศัยการสนับสนุนจากภาคสังคม เชGน สาธารณะสุข โรงพยาบาล แรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือกลุGมสGงเสริมสุขภาพตGางๆ เป�นต=น เพ่ือชGวยผลักดันให=เกิดการขับเคลื่อน
อยGางชัดเจนและยังสามารถสร=างให=เกิดการยอมรับให=กับผู=ปฏิบัติมากข้ึนด=วย” 
   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 

   “องค5การหรือหนGวยงานท่ีชGวยสนับสนุนให=กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ
ประสบความสําเร็จ เทGาท่ีทราบ ก็ควรจะเป�นองค5การท่ีมีความรู=และเข=าใจในลักษณะสGวนบุคคลอยGาง
ถูกต=อง อาทิ หนGวยงานความปลอดภัย แรงงานสวัสดิการสังคม สาธารณะสุข รวมถึง ทีมงานท่ีคอยให=
คําแนะนําปรึกษา เชGน แพทย5อาชีวอนามัย หรืออาชีวเวชศาสตร5 แพทย5ทางเลือก นักกายภาพบําบัด 
เป�นต=น ซึ่งกลุGมคนหรือบุคคลที่กลGาวมา นับเป�นกําลังสําคัญที่จะทําให=โครงการสGงเสริมสุขภาพ
การยศาสตร5ในองค5การประสบความสําเร็จได=มากข้ึน องค5การจึงต=องเป�นเสมือนศูนย5กลางท่ีคอย
ประสานให=เกิดเครือขGายสนับสนุนในองค5การข้ึน เพ่ือเป�นชGองทางในการเรียนรู=แลกเปลี่ยนและปฏิบัติ
ให=กับพนักงาน ต=องมีระบบบริหารจัดการ (Management) และการฝ�กอบรมท่ีดี(Training) ท่ีมีความ
สอดคล=องกับหลังวิทยาการด=านสุขภาพ (Science)” 

   การพัฒนาต�นแบบการเฝmาติดตามตรวจสอบปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร� 
   จากการสัมภาษณ5และสนทนากลุGมยGอย กลุGมตัวอยGางจํานวน 60 คน ผู=ผGานการ
อบรมการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และกลุGมผู=เชี่ยวชาญ ในการ
พัฒนาต=นแบบการเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 เป�นดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E1 
   “การท่ีคอยหม่ันตรวจสอบตัวเอง เป�นความไมGประมาท เราต=องทํางานทุกวัน ต=อง

ออกแรงอยูGเรื่อย ๆ การได=ตรวจสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสมบูรณ5ของกล=ามเนื้อ โครงรGาง มีความสําคัญ
เพราะการตรวจสุขภาพเก่ียวกับความแข็งแรงของกล=ามเนื้อในสGวนท่ีเราต=องใช=อยูGประจํานั้น จะทําให=
เรารู=วGาเราควรจะปรับปรุงสุขภาพรGางกายให=แข็งแรงข้ึนอยGางไร” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส G4 
   “ขณะทํางานก็ใช=ยืดกล=ามเนื้อ หรือเวลาเม่ือยก็เริ่มรู=ตัวมากข้ึน หาทGาผGอนคลาย 

ควบคุมน้ําหนักตัวอยูG ... สุขภาพโดยรวมรGางกายดีไมGคGอยปวดเม่ือย ... รGางกายโดยรวมดีข้ึน เราต=อง
คอยตรวจสอบความแข็งแรง ความยืดหยุGนของกล=ามเนื้อและโครงรGางของเราเอง ก=มหลังแตะปลาย
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เท=าบ=าง ดัดหลังและเอวบ=าง บีบคลํากล=ามเนื้อตัวเองดูวGาแข็งแรงหรือไมG หากมีโอกาสได=ตรวจสุขภาพ
แบบตรวจสมรรถภาพของกล=ามเนื้อทุกป^ก็จะดีมาก ตรวจน้ําหนักตัววGาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพ่ือจะได=
ควบคุมระวังปgองกันให=แข็งแรงเหมาะสมกับภาระงานท่ีต=องทําอยูGเสมอ” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A2 
   “หลังอบรมแล=วอาการปวดหลังหายหมดเลย ... ยืดกล=ามเนื้อประมาณ 20 วินาที...

หลีกเลี่ยงยาหลังอบรม ตอนนี้มายืดเส=นตัวเอง ออกกําลังกาย แทนการกินยา หลังจากท่ีเรียนก็คอย
ตรวจสอบตัวเองพบวGารGางกายแข็งแรงข้ึน ยังคุยให=ผู=จัดการฟBงเลย ...ผมวGาตอนนี้คนท่ีไปอบรมมามี
อาการดีข้ึนมาก หลังจากท่ีได=คุยกัน จํานวนผู=ปoวยเรื่องโรคนี้ของเรานGาจะลดลงได= แตGก็ควรขยาย
อบรมให=กับพนักงานอ่ืน ๆ ท่ียังไมGบาดเจ็บด=วยจะได=ทําให=ไมGเพ่ิมจํานวนผู=ปoวยตGอไป” 

   ผู=จัดฝoายบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
    “องค5การต=องมีการวิเคราะห5ข=อมูลเก่ียวกับ ผลการทํากิจกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพท่ีมี

อยูGในองค5การวGามีประโยชน5อยGางไร ตGอบุคคลและองค5การ การวิเคราะห5ต=องมีเกณฑ5มาตรฐาน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะวิเคราะห5ที่ค=อนข=างเป�นรูปธรรมเสียกGอน เพ่ือจะได=นําผลการวิเคราะห5มาปรับปรุง
พัฒนามาตรฐานตGอไปได= แนGนอนวGา เรื่องโครงรGางและกล=ามเนื้อ เป�นเรื่องท่ีเก่ียวข=องกับสมดุลทาง
ธรรมชาติ ระหวGางสรีระรGางกายและ การเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวข=องกับแรงโน=มถGวง และสGงผลตGอความ
ผิดปกติหรือการบาดเจ็บกล=ามเนื้อ การแก=ไขปgองกันก็ต=องดําเนินการปรับสมดุลตามธรรมชาติเก่ียวกับ
ทGาทางการทํางานและการเรียนรู=เทคนิคในการเคลื่อนไหวและใช=แรงเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดกับการรับ
น้ําหนัก เม่ือเป�นเชGนนี้ การพัฒนาต=นแบบก็จะต=องสร=างบรรทัดฐานสมดุลตามธรรมชาติเก่ียวกับ 
ทGาทางการทํางานและเทคนิควิธีการใช=แรงในลักษณะตGาง ๆ ข้ึนมาเสียกGอน เชGน จะยกของอยGางไร 
จะออกแรงด=วยทGาใดท่ีถูกต=อง นั่ง ยืน อยGางไรไมGให=รGางกายเกิดความเครียดตึงมากเกินจําเป�น เม่ือมี
มาตรฐานที่เป�นบรรทัดฐานแล=ว จึงสามารถนําผลจากการปฏิบัติหรือไมGปฏิบัติตามมาตรฐานมา
วิเคราะห5หาข=อบกพรGองอีกทีหนึ่ง โครงการวิจัยนี้เกิดประโยชน5ตGอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5และ
การบริหารจัดการความปลอดภัยเป�นอยGางมาก สามารถนํามาใช=กําหนดองค5ความรู=ด=านการยศาสตร5
ในองค5การได= สร=างเอกสารหรือคูGมือสําหรับเป�นแนวทางในการฝ�กอบรมพนักงาน ประสานให=เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู=และสGงเสริมสุขภาพในองค5การ จนสามารถพัฒนาเป�นวัฒนธรรมท่ีดีในองค5การได= 
ในท่ีสุด” 
   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 

     “ข=อมูลท่ีได=จากการสํารวจสถานท่ีจริง สําคัญมากในการบริหารจัดการ เพ่ือนํามา
ซ่ึงการแก=ไขปBญหาด=านการยศาสตร5ท่ีเกิดข้ึน ระบบการบริหารจัดการท่ีดีจึงต=องมีข้ันตอนของการ
ทบทวนปBญหาอยูGในกระบวนการดําเนินงานเสมอ การค=นหาปBญหาหากสามารถทําได=ดีเพียงใด ก็จะ
มองเห็นความจําเป�นของสิ่งท่ีต=องทํามากข้ึนเพียงนั้น การสGงเสริมสุขภาพ (Health promotion) เป�น
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สิ่งจําเป�นในองค5รวมแบบผสมผสาน (Holistic blend) ในทางการแพทย5 ต=องทํารGวมไปกับการ
ดําเนินการเชิงปgองกัน (prevention) จะสามารถทําให=เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพได= ควรมี
อยูGในแผนการเฝgาติดตามการสร=างเสริมสุขภาพด=านการยศสตร5 ในกระบวนการดําเนินงาน การเฝgา
ติดตามความคืบหน=าหรือติดตามผลเป�นสิ่งท่ีต=องกระทําเป�นอยGางยิ่ง เพ่ือการพัฒนาอยGางตGอเนื่องการ
ติดตามผลท่ีดี ต=องสามารถสะท=อนความเป�นจริงที่นํามาเทียบกับเปgาหมายหรือความคาดหวังท่ี
ต=องการทําให=เห็นชGวงหGาง (Gap) ของกGอนและหลังดําเนินการ การพัฒนาการยศาสตร5ในองค5การจึง
ต=องให=ความสําคัญกับการเฝgาติดตามผลการดําเนินงานเป�นพิเศษ ด=วยการยศาสตร5เป�นความเก่ียวพัน
ระหวGาง พฤติกรรม หรือทGาทางการทํางาน การนั่ง การยืน ใช=แรง  กับ สภาพแวดล=อม คือ ความ
เหมาะสมของเครื่องมือ อุปกรณ5 สถานี สถานท่ี การเฝgาติดตามผลความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
พฤติกรรมและการปรับสภาพแวดล=อม จึงมีความสําคัญกับความสําเร็จของการพัฒนาการยศาสตร5 

   การพัฒนาการสร�างสมดุลสุขภาพ และการลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�อยBาง
ย่ังยืน 

   ในการดําเนินการวิจัย ตามการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในพ้ืนท่ีต=นแบบ จากการสัมภาษณ5
และสนทนากลุGมยGอย กลุGมตัวอยGางจํานวน 60 คนท่ีผGานการอบรมการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และกลุGมผู=เชี่ยวชาญ พบประเด็นการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ 
และการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5อยGางยั่งยืน ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส K3 
   “ตอนนี้สุขภาพโดยรวมดีข้ึนสัก 60% ได= ใช=การยืดกล=ามเนื้อแขน และทGาคุกเขGา

กGอนนอน มีการออกการบริหารอยูGแตGไมGได=ทุกวันประมาณ 3 วันตGอสัปดาห5 ... แตGในภาพรวมพอใจ
แล=ว คิดวGารGางกายมีสมดุลมากข้ึนรู=สึกได=เลย สุขภาพแข็งแรงข้ึน ก็สังเกตจะตัวเองกGอนและหลังอบรม 
ท่ีได=ไปทําตามท่ีสอนสุขภาพดีข้ึน ท่ีเรียกวGาสมดุลมากข้ึน” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F2 
   “ตอนนี้น้ําหนักลดลง ก็รู=สึกสบายข้ึน ตอนอ=วนหลังจะปวด ตอนนี้พยายามทําให=

หลังตรงตลอดเวลายืนทํางาน ทําสมาธิด=วยการสวดมนต5 ชGวยด=านจิตใจมาก  กGอนอบรมไมGได=ทําเลย 
หลังอบรมมาทําสมาธิก็ทําให=ใจเย็นลง ควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย สืบเนื่องกันหมด... ตอนนี้ม่ันใจ
มากและเชื่อวGาต=องหายขาดได= รู=วิธีรักษาตัวเองแล=ว ดีข้ึนไปหมดท้ังรGางกายและจิตใจ อยGางนี้ท่ี
เรียกวGาสมดุลใชGไหม ก็รู=สึกวGาใชG สมดุลสุขภาพก็วัดจากความรู=สึกวGาสุขภาพตอนนี้ดีข้ึนกวGาแตGกGอน
อบรมมาก สมดุลดีข้ึนความเสี่ยง โรคภัยไข=เจ็บก็ลดลง สวนทางกันสามารถเทียบได=เลย ตัวเรานี่แหละ
ท่ีจะบอกได=วGา สมดุลสุขภาพเป�นอยGางไร และปBจจัยเสี่ยงลดลงหรือไมG” 
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   ผู=เข=าอบรมรหัส G4 

   “การลดปBจจัยเสี่ยง สามารถทําได=ด=วยการให=ความรู= เม่ือเข=าใจสาเหตุท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5ท่ีนําไปสูGผล คือ การเจ็บปoวยหรืออาการบาดเจ็บแล=วก็อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให=
ถูกต=องเอง การพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ KABINS Model นับวGาเป�นประโยชน5อยGางมาก 
ทําให=รู=สึกวGาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเองดีข้ึน ไมGต=องกังวลกับอาการเจ็บปoวยเหมือนแตGกGอน” 

   ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 
   “การพัฒนาสมดุลสุขภาพ KABINS Model ของพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย5 ก็

คือ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency development) ของทรัพยากรมนุษย5นั้นเอง ซ่ึงต=องสGงผล
ตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ไมGมากก็น=อยอยGางแนGนอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
(Human development) อยGางถูกต=องยGอมสามารถสGงผลตGอการพัฒนาองค5การ (Organization 
development)ได=ในท่ีสุด” 

   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร 
   “การพัฒนาการยศาสตร5 (Ergonomic development) ท้ังในระดับบุคคลหรือ

องค5การ เป�นความท=าทายในด=านสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5เป�นอยGางมาก 
การรวบรวมวิทยาการหรือภววิทยาด=านการยศาสตร5 (Ontology of ergonomic) เพ่ือนํามาถGายทอด
จะทําให=เกิดประโยชน5ตGอ การสGงเสริมสุขภาพแบบองค5รวม หรือ อาจเรียกวGา การดูแลสุขภาพแบบ
องค5รวม (Self- care of holistic) ซ่ึงการจะทําให=ประสบความสําเร็จเป�นอยGางดีต=องอาศัย กระบวนการ
หรือระบบการเฝgาติดตาม (Monitoring systems) ท่ีมีประสิทธิภาพ” 

   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) 

   “เม่ือบุคลากรเกิดการเจ็บปoวย ยGอมสGงผลตGอประสิทธิภาพการทํางาน (Performance)  
อยGางหลีกเลี่ยงไมGได= การพัฒนาการยศาสตร5 (Ergonomic development) ในองค5การอยGางเป�น
ระบบ จึงเป�นสิ่งท่ีดีท่ีสามารถสGงผลตGอประสิทธิภาพการทํางานท้ังในระดับบุคคลและในระดับองค5การ
ได= ถือเป�นเครื่องมือ หรือกลยุทธ5ในการพัฒนาองค5การ (Organization development) อยGางหนึ่ง” 

   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 
   “ความสําเร็จของการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ KABINS Model ใน

องค5การ ต=องอาศัยความมุGงมั่นในการกําหนดนโยบายด=านการยศาสตร5ท่ีมีความชัดเจน หากเรา
กําหนดเพียงนโยบายด=านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ก็อาจทําให=เกิดความบกพรGองในการปฏิบัติได= 
เพราะการดําเนินการด=านการยศาสตร5ต=องอาศัยความรู=และความเข=าใจในองค5ความรู=หรือศาสตร5
หลายอยGาง โดยเฉพาะการพัฒนาสรรถนะของทรัพยากรมนุษย5 (Competency development) ท่ี



329 

เก่ียวข=องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงเป�นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ท่ีสGงผลตGอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (Performance) โดยตรง” 

   สะท�อนความรู�สึกหรือทัศนะมุมมองตBอโครงการวิจัย  
   ในการดําเนินการวิจัย ตามการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัย

เสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ในพ้ืนท่ีต=นแบบ จากการสัมภาษณ5
และสนทนากลุGม กลุGมตัวอยGางจํานวน 60 คนท่ีผGานการอบรมการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และกลุGมผู=เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวน 3 คน ประกอบด=วย ผู=บริหาร
งานทรัพยากรบุคคล  ผู=บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู =อํานวยการโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ผู=เชี่ยวชาญซ่ึงเป�นผู=บริหารในพ้ืนท่ีต=นแบบ จํานวน 3 คน ได=แกG ผู=บริหารด=าน
ทรัพยากรมนุษย5 ผู=บริหารด=านการผลิต ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงาน
ความปลอดภัย พบ ประโยชน5ท่ีได=จากการสะท=อนความรู=สึกหรือทัศนะมุมมองท่ีมีตGอโครงการวิจัย 
ดังนี้ 

   ผู=เข=าอบรมรหัส A4 
   “ดีข้ึนมากประมาณ 80 เปอร5เซ็นต5 ทําตามท่ีเรียนมา การยืดกล=ามเนื้อดีมากเลย 
ทําให=หายปวดหลัง เด๋ียวนี้ไมGต=องกินยาแก=ปวดแล=ว ใช=ทGาก=มแตะปลายเท=า และคุกเขGาก=มหน=า ทําได=
แถบทุกวัน ตอนนี้สุขภาพดีข้ึนมาก สิ่งท่ีต=องเอาชนะให=ได=คือ ความข้ีเกียจของตัวเอง” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส E4 
   “ดีข้ึนมากแล=วให=สัก 98 เปอร5เซ็นต5เลยก็ได= ไมGต=องกินยาแก=ปวดคลายเส=นแล=ว ใช=
ปรับทGานั่งขับรถ พอนึกข้ึนได=ก็ยืดตัวข้ึน ทําบGอย ๆ หายปวดหลัง และหายตึงขาเลย อยากให=ขยายผล
เปlดอบรมให=เพ่ือน ๆ ด=วย หากได=มีการเรียนรู=กGอนเกิดโรคหรือการบาดเจ็บจะชGวยลดจํานวนผู=บาดเจ็บ   
ลงได=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส H3 
   “ขอบคุณมากท่ีเปlดอบรมให= ตอนนี้เรียกวGาหายแล=วก็ได= ไมGเหมือนกGอนอบรม ปวด

หลังทุกวัน ต=องกินยาแก=ปวดไปดูประวัติการเบิกยาท่ีห=องพยาบาลได=เต็มไปหมด ตอนนี้ไมGกินยาเลย
รักษาสุขภาพ ยังเอาไปสอนให=พGอ กับแมGท่ีบ=านด=วย ทGาคุกเขGาแอนหลังดีมาก ก=มแตะปลายเท=าก็ทําอยูG 
หลังกับขาท่ีปวดตึงหายแล=ว เราต=องหม่ันรู=ตัวและรู=สึก เพ่ือเรียกสติกลับมาอยูGกับตัวเองกGอน แล=วการ
ปรับทGาทางจะทําได=พฤติกรรมก็เปลี่ยนได=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส C5 
   “ใช=ทําอยGางเดียว ก็คือเปลี่ยนทGานั่งทํางานใหมG พอนึกข้ึนได=ก็ยืดหลังให=ตรง แตGพอ

เผลอก็นั่งผิดอีกอยูGเรื่อย ต=องไมGท=อ รู=สึกตัวเม่ือไหรGก็นั่งให=ตรงข้ึนมา ตอนนี้อาการปวดไหลG บGา และ
ปวดหลัง ดีข้ึนมากแล=ว ไมGนึกวGาจะหายงGายด=วยการเปลี่ยนแคGนี้ ไปรักษามาหลายเดือน ท้ังทานยา ฉีดยา 
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คุณหมอก็แนะนําให= เลGนโยคะ แตGไมGเข=าใจ พอได=อบรม ก็เข=าใจมากข้ึน ขอบคุณท่ีเปlดสอน เหมือน
เป�นการสร=างภูมิคุ=มกันโรคให=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส J2 
   “ตอนนี้สุขภาพดีขึ้น  ดีมากเลยที่อบรมมา ประมาณ 30 วันก็หายแล=ว ก=มแตะ

ปลายเท=าทุกวัน พอนึกได=ก็ยืดตัวยืดหลัง ออกกําลังกายไมGบGอยไมGคGอยมีเวลา แตGใช=บริหารรGางกาย
ตอนเช=ากับบริษัทเอาแถบทุกวัน 10 นาที อาหารปกติควบคุมอยูGแล=วไมGคGอยกินมาก ขอบคุณมากท่ี
อบรมให= การออกกําลังสําคัญมาก ถ=ารGางกายแข็งแรงกล=ามเนื้อก็พร=อมท่ีจะทํางานได=บGอยข้ึน นานข้ึน 
มากข้ึนได=” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส J5 
   “พอต่ืนเช=ามาก็ด่ืมน้ําเลย 1 แก=ว สGวนใหญGได=ทานกล=วยน้ําว=าวันละ 1 ถึง 2 ลูก 

อยGางท่ีแนะนํา ระบบขับถGายดีข้ึนมาก พยายามออกกําลังกายถ=ามีเวลาเม่ือไหรGก็ทําทันที วันละ 20 ถึง 
30 นาที ออกกายบริหารได=แถบทุกวัน วันละ 10 นาที คุกเขGาทําไมGคGอยได=ยังเจ็บอยูG ตอนนี้อาการ
ปวดหลังดีข้ึนมากแล=ว ไมGต=องกินยาอีก จะพยายามนั่งคุกเขGาก=มหน=าและหลังให=ได=ตGอไป เราต=องไมGท=อ 
รGางกายต=องคGอย ๆ ปรับ  เส=นเอ็นและกล=ามเนื้อสามารถปรับตัวได=แตGต=องอาศัยเวลา ไมGต=องเรGงตัวเอง 
ทําแตGพอประมาณ  ” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F2 
   “ตอนนี้น้ําหนักลดลง ก็รู=สึกสบายตัวข้ึน ตอนอ=วนหลังจะปวด ตอนนี้พยายามทํา
ให=หลังตรงตลอดเวลายืนทํางาน ทําสมาธิด=วยการสวดมนต5 ชGวยด=านจิตใจมาก  กGอนอบรมไมGได=ทํา
เลย หลังอบรมมาทําสมาธิก็ทําให=ใจเย็นลง ควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย สืบเนื่องกันหมด  ยังไป
แนะนําเพ่ือนให=เข=าอบรม เป�นวิธีแนะนํางGายๆแล=วสามารถทําให=เราหายได= การพักในขณะทํางาน มี
การพักเท=า เปลี่ยนอิริยาบถ ตอนนี้ไมGต=องกินยาเลย ปกติจะต=องกินยาทุกวัน ตอนนี้มากินผลไม=แทน 
สิ่งท่ีได=ผลมากก็คือออกกําลังกาย การเปลี่ยนทGาทางการทํางานจะทําให=เราหายจากโรคนี้ได=  การ
คุกเขGาเอนหลังกGอนนอนทําให=รGางกายสบายมาก จากแตGกGอนท่ีหลังแข็งตอนนี้รGางกายอGอนและสบาย
ตัวมาก ตอนนี้ม่ันใจมากและเชื่อวGาต=องหายขาดได= รู=วิธีรักษาตัวเองแล=ว ดีข้ึนไปหมดท้ังรGางกายและ
จิตใจ รู=สึกวGากําลังใจดีมาก” 

   ผู=เข=าอบรมรหัส F5 
   “ทําได=หลายรายการอยูG ท้ังสมาธิ ควบคุมน้ําหนัก ออกกําลังกาย บริหารรGางกาย 

ตอนนี้ดีข้ึนเรียกวGาหายแล=วก็ได= ถ=าเม่ือยเราก็ยืดเส=นสายเอง ด่ืมน้ํามาก ๆ ดีมากเลยท่ีเรียนมา เป�น
เรื่องท่ีลืมไปแล=วหรือนึกไมGได=พอให=ทบทวนและมาทํา ก็รู=สึกวGาสุขภาพดีข้ึนทันที หลายสิ่งท่ีเราละเลย
หรือไมGเห็นความสําคัญ ท้ังท่ีเป�นเรื่องท่ีเคยรู=แล=ว แตGถ=าเราเชื่อมโยงสาเหตุไมGได= ก็มองไมGเห็น” 
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   ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงานความปลอดภัย 
   “ขอบคุณมากท่ีทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องการยศาสตร5ให=กับพนักงาน ตอนนี้

ได=รับข=อมูลมาวGาพนักงานมีสุขภาพดีข้ึนมาก เป�นเรื่องท่ีหลายคนมองข=ามไป ไมGได=ดูแลสุขภาพอยGาง
จริงจัง แตGกลับทํางานหนักจึงเจ็บปoวย เม่ือสุขภาพไมGดี ก็คงทําอะไรตGอไมGได= การวิจัยนี้มีประโยชน5ท่ี
จะทําให=พนักงานหันมาให=ความสนใจในการรักษาสมดุลสุขภาพ และสามารถได=เป�นองค5ความรู=
สําหรับดูแลตนเองตลอดไป” 
   ผู=บริหารด=านการผลิต 

   “เนื่องจากโรงงานของเราเป�นโรงงานผลิต คงหลีกเลี่ยงไมGได=ที่ต=องใช=แรงในการ
ทํางาน ถึงแม=เราจะมีเครื่องมือ อุปกรณ5สําหรับชGวยในการผลิต แตGก็ต=องใช=แรงคนชGวยอยูGดี เม่ือเกิด
การเจ็บปoวยข้ึน หลายคนก็ไปรักษา หายบ=างไมGหายบ=าง ไมGได=ศึกษาถึงสาเหตุท่ีแท=จริงกันสักที การ
เปlดอบรมให=ความรู=เก่ียวกับการยศาสตร5 ถ=าจะมองวGาเป�นเรื่องใหมGสําหรับท่ีนี้ก็ได= แตGกGอนมองวGาเป�น
หน=าท่ีของการออกแบบการผลิต บ=างก็มองเป�นหน=าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัยหรือเจ=าหน=าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ แท=ท่ีจริงแล=วเป�นหน=าท่ีของเราทุกคน แม=คนท่ีทํางานใน
สํานักงานก็มีโอกาสเป�นโรคเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อได= ถึงเวลาแล=วท่ีเราต=องหันมาใสGใจสุขภาพ
อยGางจริงจังเพ่ือเตรียมความพร=อมสําหรับภาระงานในแตGละวัน” 
   ผู=บริหารด=านทรัพยากรมนุษย5 

   “ฝoายทรัพยากรบุคคลมีหน=าที่ดูแลมนุษย5หรือบุคลากรในองค5การ ต=องสรรหา
บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด เม่ือได=มาก็ต=องรักษาให=เค=าได=อยูGในองค5การอยGางมีความสุข พัฒนา
ให=มีคุณภาพเพ่ือประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีดี คณะกรรมการความปลอดภัย เจ=าหน=าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานในแตGละระดับ ก็ทําหน=าท่ีดูแลความปลอดภัยรวมถึงอาชีวอนามัยของคนในองค5การ แตG
ก็อาจเข=าไมGถึงถ=าจะต=องแก=ไขถึงการออกแบบสถานีงานหรือเครื่องมืออุปกรณ5ในการผลิต ก็ต=องให=
ฝoายผลิตเป�นผู=รับผิดชอบ จึงเห็นได=วGาหากแตGละสGวนไมGเข=าใจถึงปBจจัยเสี่ยงท่ีมีอยูGจากภาระงานท่ีทําใน
แตGละวันแล=ว ผลเสียก็ยGอมตกอยูGกับพนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานทุกคน ถึงเวลาแล=วท่ีทุกภาคสGวนจะต=อง
หันมาสนใจกับปBญหาด=านการยศาสตร5เพราะเป�นปBญหาท่ีซับซ=อน เชื่อมโยงกับแถบทุกสGวนของผู=มี
สGวนได=เสียในองค5การเลยแม=กระท่ัง แพทย5 สาธารณาสุข เจ=าหน=าท่ีสวัสดิการแรงงาน  ซ่ึงก็คงต=อง
อาศัยฝoายทรัพยากรบุคคลเพราะท่ีถือวGาเป�นศูนย5กลางขององค5การ ท่ีจะคอยประสานและรับผิดชอบ
เป�นหลักให=ไปกGอน และควรจะเป�นเชGนนั้น เพราะเป�นปBญหาท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรมนุษย5นั้นเอง” 
   นอกจากนี้ 
   “หากจะต=องแก=ไขหรือปgองกัน โรคจากการทํางานท่ีเกิดข้ึนจากการยศาสตร5แล=ว ก็
ต=องอาศัยองค5ความรู=หลายด=าน ท่ีสําคัญมากคือ จะทําอยGางไรจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย5ได= 
เพราะโรคนี้สGวนใหญGเกิดข้ึนจากพฤติกรรม ทGาทางการนั่ง ยืน เดิน ยกของเป�นต=น การวิจัยนี้เข=าใจท่ี
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จะนําองค5ความรู=ด=านจิตมากประยุกต5ใช=เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย5แบบงGาย ๆ คือสอนให= 
“รู=ตัว”เพราะจิตของคนด้ินรนไปรับอารมณ5ตGาง ๆ อยูGตลอดเวลา จนทําให=ขาดสติ ก็ใช=ทGาทางผิด ๆ กัน 
พอรู=ตัวแล=ว ก็ สอนให= “รู=สึก” รับรู=แบบวิปBสสนากรรมฐาน ถือวGาเป�นการนําหลักของพระพุทธศาสนา
มาประยุกต5ใช=ได=เป�นอยGางดี เม่ือรู=ตัวแล=วรู=สึก ก็จึงปรับเปลี่ยนทGาทางให=ถูกต=อง วันหนึ่ง รู=ตัว รู=สึก ได= 
ก่ีครั้งก็ปรับเทGานั้น แคGนี้ รGางกายก็ดีข้ึนมากแล=ว” 
   ผู=ชGวยกรรมการผู=จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทพรีเมียร5โพรดักส5 จํากัด 
(มหาชน) 
    “สิ่งท่ีสามารถสัมผัสได=ประการหนึ่งจากการได=ศึกษาถึงโครงการนี้ ก็คือรู=สึกวGา
พนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานมีท่ีพ่ึง ซ่ึงสิ่งนี้ถือเป�นสิ่งดีมาก เพราะไมGมีสิ่งใดดีไปกวGากําลังใจแล=วในเวลาท่ี
เกิดเจ็บปoวย กระบวนการรักษาก็มีอยูGแล=วตามปกติ หากพนักงานมีความเชื่อท่ีถูกต=องและเกิดความ
ศรัทธาท่ีจะปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพด=วยตนเอง ก็เหมือนกับได=ยาวิเศษ โรคหรือความเจ็บปoวยยGอม
สู=ไมGได= เม่ือใดท่ีใจแข็งแรง รGางกายก็ยGอมแข็งแรงได=โดยงGาย การระเบิดจากข=างใน เหมือนพระดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูGหัวรัชกาลท่ี 9 ท่ีตรัสไว=ในหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามา
ประยุกต5ใช=กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได=เป�นอยGางดี คือ การสร=างเหตุผล ความพอประมาณ และ 
การสร=างภูมิคุ=มกัน” 
   ผู=อํานวยการโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศร 

   “โรค MSDs หรือความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อนี้ เป�นกันมากข้ึนมี
อัตราการเติบโตท่ีมากข้ึนทุกป^ เป�นสิ่งท่ีดีมากหากมีการวิจัยถึงสาเหตุและหาวิธีการแก=ไขปgองกันแบบ
งGาย ๆ ตามธรรมชาติเกิดขึ้น เป�นการแบGงเบาภาระของแพทย5 ชGวยสGงเสริมสุขศึกษาให=กับระบบ
สาธารณะสุขของประเทศได=เป�นอยGางดี ท่ีสําคัญเป�นการสร=างองค5ความรู=ให=กับสังคม มีพนักงานหรือ
ผู=ปฏิบัติงานหลายคนไมGวGาจะทํางานหนัก หรือเบา ท่ีปoวยเป�นโรคนี้ แล=วเข=าใจวGาเป�นโรคคนแกGท=อแท=
ใจไป หรือบางคนก็ไมGทราบสาเหตุ ถ=ารู=วGาโรคนี้เป�นโรคเก่ียวกับขีดจํากัดของรGางกายก็จะทําให=หลาย
คนกลับมาให=ความสนใจกับกล=ามเนื้อและโครงรGางของตนเองกันมากข้ึน ท่ีจริงแล=ว เราต=องอาศัย
กล=ามเนื้อทํางานหรือใช=ชีวิตประจําวันกันอยูGทุกวันแตGเราไมGเคยสนใจที่ พัฒนาท่ีกล=ามเนื้อและ
โครงรGางของเราแข็งแรงข้ึนเลย เหมือนนักกีฬาท่ีต=องฟlตต=องซ=อมและต=องสร=างกล=ามเนื้อให=แข็งแรง
กGอนลงแขGงขัน” 
   นอกจากนี้ 

   “ศาสตร5ด=านการยศาสตร5เป�นศาสตร5ท่ีมีความเก่ียวพันธ5กับองค5ความรู=หลายด=าน 
อาทิ ชีววิทยา กลศาสตร5 วิศวกรรมศาสตร5 การผลิต การออกแบบการผลิต ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย วิทยาศาสตร5สุขภาพ เม่ือเกิดความเจ็บปoวยก็ต=องไปอาศัยศาสตร5ด=านการแพทย5 อาชีวเวชศาสตร5 
เป�นต=น จึงต=องอาศัยการศึกษาวิจัยมาชGวยรวบรวมแนวทาง การแก=ไขและปgองกันใหมG ท่ีผGานมามักพบ
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การศึกษาการยศาสตร5ในลักษณะของการออกแบบเครื่องมือ หรืออุปกรณ5ชGวยผลิต การออกแบบ
สถานีงาน ในศาสตร5ของวิศวกรรมศาสตร5 อีกด=านหนึ่งก็ศึกษาเก่ียวกับการรักษาทางการแพทย5สําหรับ
ผู=ปoวยท่ีมีอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อที่เรียกวGา MSDs ก็กลGาวถึงวิธีการรักษา 
สําหรับงานวิจัยนี้ ได=กลGาวถึงสาเหตุของการเกิดโรคนี้ และได=อธิบายถึงการแก=ไขและปgองกันแบบ
ธรรมชาติท่ีสามารถนําไปประยุกต5ใช=แบบงGาย ๆ เหมาะสําหรับพนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานท่ีมีความ
แตกตGางกันในลักษณะสGวนบุคคล ถือวGาเป�นโอกาสท่ีดีที่เราจะได=มีงานวิจัยที่สร=างประโยชน5ให=กับ
ศาสตร5ด=านการยศาสตร5อีกด=านหนึ่ง” 
   สรุปผลการสะท=อนความรู=สึกหรือทัศนะมุมมองตGอโครงการวิจัย จากการสัมภาษณ5
และสนทนากลุGม กลุGมตัวอยGางจํานวน 60 คนท่ีผGานการอบรมการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และกลุGมผู=เชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวน 3 คน ประกอบด=วย ผู=บริหาร
งานทรัพยากรบุคคล  ผู=บริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี ผู =อํานวยการโรงพยาบาล
เจ=าพระยาอภัยภูเบศร ผู=เชี่ยวชาญซ่ึงเป�นผู=บริหารในพ้ืนท่ีต=นแบบ จํานวน 3 คน ได=แกG ผู=บริหารด=าน
ทรัพยากรมนุษย5 ผู=บริหารด=านการผลิต ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและหัวหน=าด=วยงาน
ความปลอดภัย พบ ประโยชน5ท่ีได=จากการสะท=อนความรู=สึกหรือทัศนะมุมมองท่ีมีตGอโครงการวิจัย ใน
กลุGมตัวอยGางผู=เข=ารับการอบรม มีความเห็นวGาต=องมีการความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติอยGางสมํ่าเสมอ การ
เปลี่ยนพฤติกรรมให=ทGาทางการทํางานถูกต=องมากข้ึนใช=เทคนิคการ “รู=ตัวและรู=สึก” (พอนึกข้ึนได=) ก็
ปรับทGาทางการทํางานให=หลังตรงเป�นหลักก็จะสามารถลดอาการเจ็บปวดหรือเจ็บปoวยลงได=เม่ือทํา
บGอยขึ้น รGางกายก็จะปรับตัวทําให=สมดุลมากขึ้น ในกลุGมผู=เชี่ยวชาญให=ความคิดเห็นเพ่ือสะท=อน
ความรู=สึกเก่ียวกับการเตรียมบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงานถือเป�นการเริ่มต=นของการปรับสมดุล
สุขภาพ การให=ความรู=เป�นสิ่งจําเป�นตGอการสร=างสมดุลสุขภาพ การให=การสนับสนุนปรับปรุง
สภาพแวดล=อมและพ้ืนท่ีทํางานให=เหมาะสมสามารถชGวยให=ผู=ปฏิบัติงานลดโอกาสหรือความรุนแรงใน
การสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และควรจัดผู=ดูลับผิดชอบท่ีชัดเจนในการให=คําแนะนํา ไมGวGา
จะเป�นบุคลากรท่ีอยูGภายในองค5การหรือในภาครัฐหรือเอกชนท่ีอยูGนอกองค5การก็ตาม 

   กรอบมโนทัศน�ท่ีได�จากการวิจัย 
   การเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู� 
   ผู=วิจัยได=ทําการเปรียบเทียบผลของภาพรวมการฝ�กอบรมหลักสูตรพัฒนาการสร=าง

สมดุลสุขภาพ เพ่ือปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี เพ่ือ
สะท=อนการพัฒนาความรู= ดังแสดงไว=ในภาพท่ี 14   
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ภาพท่ี 14 กราฟเปรียบเทียบภาพรวมความรู=แตGละ Module ของผู=เข=าอบรมจํานวน 60 คน จากการ

ทําข=อสอบวัดความรู= กGอนและหลังฝ�กอบรม (Pre-Prost test) สําหรับกลุGมเปgาหมายใน
พ้ืนท่ีต=นแบบ 

 
   จากภาพท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบความรู= ของผู=เข=าอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ความรู=การยศาสตร5ของกลุGมเปgาหมายในพ้ืนท่ีต=นแบบ พบวGา กGอนการอบรม กลุGมเปgาหมายมีความรู=
เก่ียวกับการยศาสตร5 เรียงลําดับคะแนนโดยเฉลี่ยในแตGละ Module จากมากไปหาน=อย คือ ปBจจัย
เสี่ยงการยศาสตร5 อยูGในระดับ 2.46 รองลงมา คือ การดูแลตนเองระดับ 2.40 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย5 ระดับ 2.36 การโภชนาการระดับ 1.93 การพักผGอนระดับ 1.83 สภาพแวดล=อมระดับ 1.7 
ทGาทางการทํางานและการออกําลังกายระดับ 1.56 น=อยท่ีสุด คือ ความเข=าใจในแนวทางการรักษา
ระดับ 1.26 แตGหลังจากได=รับการอบรม ทําให=กลุGมเปgาหมายมีความรู=ด=านการยศาสตร5เพ่ิมข้ึนในทุก
ด=าน เรียบลําดับคะแนนโดยเฉลี่ยในแตGละ Module จากมาไปหาน=อย คือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย5 ระดับ 4.93 รองลงมา คือ การดูแลตนเองระดับ 4.65 ปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5ระดับ 3.9 
การพักผGอนระดับ 3.76 การโภชนาการระดับ 2.98 สภาพแวดล=อมและทGาทางการทํางานการออก
กําลังกายในระดับท่ีเทGากัน 2.95 น=อยท่ีสุดคือ แนวทางการรักษาและฟijนฟูระดับ 2.65 
   การสร�างองค�ความรู�แบบองค�รวม (Holistic science)  

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 (Human resource development) ควรมี
จุดประสงค5เพ่ือการปลูกจิตสํานึก (Conscious) ในการพัฒนาองค5ความรู= ซ่ึงสามารถสนับสนุนให=เกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากรให=เกิด ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ได= ในการพัฒนา

0

2

4

6
ปBจจัยเส่ียงการยศาสตร5

พัฒนามนุษย5

สภาพแวดล=อม

ทGาทาง และออกกําลัง

โภชนาการ

พักผGอน

แนวทางรักษา

การดูแลตนเอง

ภาพรวมการทดสอบกGอนและหลังอบรมการพัฒนาความรู=การยศาตร5 
กลุGมเปgาหมายในพ้ืนท่ีต=นแบบ

กGอน หลัง
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บุคลากรด=วยการปลูกจิตสํานึกในการสร=างสมดุลสุขภาพทางการยศาสตร5 เป�นการวางรากฐานท่ีดีและ
ม่ันคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ให=เติบโตไปตามสายอาชีพได=อยGางเหมาะสมตามขีดจํากัดของ
สุขภาพและภาระงานท่ีได=รับ การเพ่ิมความรู=ด=านการยศาสตร5เป�นการลดโอกาสและความรุนแรงของ
การสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5เป�นการสร=างวัฒนาธรรมในการทํางานท่ีปลอดภัย เม่ือบุคคล
ปราศจากโรคจากการทํางานจะสามารถสGงเสริมความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5 
(Human resource management) ให=สามารถปฏิบัติงานในหน=าท่ีได=อยGางเต็มความสามารถ ซ่ึง
องค5การยGอมได=รับประโยชน5ในท่ีสุด ทําให=การบริหารจัดการองค5การ (Organizational Development) 
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 15  

 
 
ภาพท่ี 15 การบริหารองค5การแบบบูรณาการณ5เพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค5รวม 
 

   จากภาพท่ี 15 การบริหารองค5การแบบบูรณาการณ5เพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพแบบ
องค5รวม การสร=างองค5ความรู=แบบองค5รวม (Holistic science) เริ่มต=นจากการปลูกจิตสํานึก 
(Conscious) ของทรัพยากรมนุษย5 ซ่ึงถือเป�นผลลัพธ5สําคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
(Human Development) ด=านสุขภาพ ทําให=สGงผลตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย5 (Human management) และสGงผลตGอการบริหารจัดการองค5การ (Organizational 
Development) ตGอไป 
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   ข้ันตอนการใช� KABINS Model ในระดับบุคคล 
   การดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีต=นแบบจึงสามารถสรุปข้ันตอนการใช= KABINS Model 

ในระดับบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ด=วยการนํา องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เข=าพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 ในองค5ประกอบท่ี 2  สําหรับการ
พัฒนาความรู= การพัฒนาคุณลักษณะ และการพัฒนาทักษะ โดยการปลูกฝBงให=เกิดองค5ประกอบท่ี 3 
ปBจจัยเอื้อ (ภายใน) ในระดับบุคคล เพื่อกระตุ=นให=เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 1) การสํารวจสถานะของผู=มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ในพ้ืนท่ีต=นแบบ 2) วางแผนการพัฒนาการยศาสตร5ในระดับบุคคล 3) ดําเนินการพัฒนาความรู= 8 
Module (K) 4) กิจกรรมการประเมินความรู= (A1) 5) การตรวจสอบการเปลี่ยนพฤติกรรม (B) และ
การปรับตัวเข=ากับสภาพแวดล=อม (I) 6) วิเคราะห5การปรับปรุง 3 ประการ คือ (1) การสร=างบรรทัด
ฐานสมดลธรรมชาติ (N) (2) การดูแลตนเองแบบองค5รวม (S) (3) การปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
ดังแสดงในภาพท่ี  16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16  ข้ันตอนการใช= KABINS Model ในระดับบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 

 

การสํารวจสถานะ 

ผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับ MSDs 

วางแผนการพัฒนาการยศาสตร5ใน

ระดับบุคคล 

ดําเนินการพัฒนาความรู=  

8 Module (K) 

กิจกรรม 

การประเมินความรู= (A1) 

ตรวจสอบ 

การปรับตัวเข=ากับสภาพแวดล=อม (I)และ

การเปลีย่นพฤติกรรม (B)  

วิเคราะห5การปรบัปรุง 3 ประการ 

 (1)  การดูแลตนเองแบบองค5รวม (S) 

 (2) การสร=างบรรทัดฐานสมดลธรรมชาติ (N) 

(3) การปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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   จากภาพท่ี 16 ข้ันตอนการใช= KABINS Model ในระดับบุคคลและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย5 เป�นการดําเนินการขับเคลื่อน KABINS Model อยGางเป�นระบบในพ้ืนท่ีต=นแบบ 6 
ข้ันตอน เริ่มต=นจากการสํารวจสถานะ ผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับ MSDs หลังจากนั้น จัดทําแผนการ
พัฒนาการยศาสตร5ในระดับบุคคล ดําเนินการพัฒนาความรู= 8 Module ประเมินความรู= ตรวจสอบ
การปรับตัวเข=ากับสภาพแวดล=อม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิเคราะห5การปรับปรุง ด=วยการ
ดูแลตนเองแบบองค5รวม การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติหรือ กติกาเฉพาะบุคคลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพและการปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) คือ การต้ังความหวัง ความ
รับผิดชอบ วินัยในการปฏิบัติและ การตระหนักรู= 
   ข้ันตอนการใช� KABINS Model ในระดับองค�การ 

   ในการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ ขับเคลื่อน KABINS Model ใน
พ้ืนท่ีต=นแบบ ด=วยการนํา องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ เข=าเปรียบเทียบการ
พัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ท่ีปฏิบัติอยูGในองค5การในองค5ประกอบท่ี 4  เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู= 
การเตรียมความเหมาะสมระหวGางบุคคลกับภาระงาน ระบบบริหารจัดการ และ การใช=องค5ประกอบท่ี 
5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 1) การทบทวน
สถานะเบื้องต=นเก่ียวกับการมีระบบมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ ด=วยการประเมินปBจจัยเสี่ยงทา
การยศาสตร5 (A2) 2) วางแผนการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 3) กําหนดมาตรฐานการ
พัฒนาความรู= 8 Module ในองค5การ (K) 4)  กิจกรรมการประเมินการตรวจสุขภาพ (A3) 5) การ
ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติ (B) และการสร=างมาตรฐานปรับปรุงสภาพแวดล=อมในองค5การ (I)          
6) วิเคราะห5การปรับปรุง 3 ประการ คือ (1) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติในองค5การ (N)            
(2) การสร=างมาตรฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค5รวมภายในองค5การ (S) (3) การสร=างกิจกรรม 
ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ดังแสดงในภาพท่ี 17  
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ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการใช= KABINS Model ��การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 

 

   จากภาพท่ี 17 ข้ันตอนการใช= KABINS Model ��การพัฒนามาตรฐานการย
ศาสตร5ในองค5การ เริ่มต=นจากการทบทวนสถานเบื้องต=นเก่ียวการมีระบบมาตรฐานการยศาสตร5ใน
องค5การ ด=วยการประเมินปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 เพ่ือหาโอกาสและความรุนแรงของการสัมผัส
กับปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5นําคGาประเมินอันตรายท่ีได=มาวางแผนการพัฒนามาตรฐานการย
ศาสตร5ในองค5การ กําหนดมาตรฐานการพัฒนาความรู= จัดกิจกรรมการประเมินด=วยการตรวจสุขภาพ
ด=านอาชีวเวชศาสตร5อยGางสมํ่าเสมอ ตรวจสอบการสร=างมาตรฐานปรับปรุงสภาพแวดล=อมในองค5การ
และพฤติกรรมการปฏิบัติ ดําเนินการวิเคราะห5การปรับปรุง เก่ียวกับการสร=างมาตรฐานกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพแบบองค5รวมภายในองค5การ การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติในองค5การ และ การ
สร=างกิจกรรมปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ประกอบด=วย การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
การสนับสนุนจากภาคสังคม กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ และ ทีมงานในการให=คําแนะนํา
ด=านการยศาสตร5ในองค5การ 

 
 
 
 

 
การทบทวนสถานะเบื้องต=นเก่ียวกับการมี

ระบบมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ ด=วย
การประเมินปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 (A2) 

 
วางแผนการพัฒนามาตรฐาน 

การยศาสตร5ในองค5การ 

 
กําหนดมาตรฐานการพัฒนาความรู=  

8 Module (K) 

 

กิจกรรมการประเมิน 
การตรวจสุขภาพ (A3) 

 

ตรวจสอบ 
(1) การสร=างมาตรฐานปรับปรุง

สภาพแวดล=อมในองค5การ (I) 
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติ (B)  

 
วิเคราะห5การปรับปรุง 3 ประการ 

 (1)  การสร=างมาตรฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค5รวม
ภายในองค5การ(S) 
 (2) การสร=างบรรทัดฐานสมดลธรรมชาติในองค5การ (N) 
(3) การสร=างกิจกรรม ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 1 

2 

3 

4 

5 

6 



339 

   ปHจจัยความสําเร็จของการขับเคล่ือน KABINS Model ท้ังในระดับบุคคลและ
องค�การ 

   ปBจจัยความสําเร็จของการขับเคลื่อน KABINS Model ท้ังในระดับบุคคลและองค5การ  
ได=แกG  ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ท่ีต=องอาศัยการสร=างมโนทัศน5 (Concept) สร=างความเข=าใจทางกายภาพ 
(Physical) และต=องสร=างให=เกิด  1) การดูแลตนเอง 2) ความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง 3) วินัยในการ
ปฏิบัติ 4) การตระหนักรู=  ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ต=องสร=างให=เกิดความเข=าใจในลักษณะสGวน
บุคคลและมีการสร=างสิ่งจําเป�นในการบริหารจัดการ (Management) และการฝ�กอบรมท่ีดี(Training) 
ท่ีมีความสอดคล=องกับหลังวิทยาการด=านสุขภาพ (Science) คือ 1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัย
ในองค5การ 2) การสนับสนุนจากภาคสังคม 3) กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ 4) ทีมงานคอยให=
คําแนะนํา. ดังแสดงไว=ในภาพท่ี 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18  เง่ือนไขและปBจจัยนําไปสูGความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ 

เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
  

KABINS 
Model 

เงื่อนไข (ภายใน) 
การสร=างมโนทัศน5 (Concept) ความ
เข=าใจทางกายภาพ Physical) 

เงื่อนไข (ภายนอก) 
1. เข=าใจลักษณะสGวนบุคคล  
2. สร=างส่ิงจําเป�นท่ีเกี่ยวข=อง คือ 
- ด=านบริหารจัดการ (Management) 
- ด=านการฝ�กอบรม (Training) 
- ด=านวิทยาการ (Science) 

ปHจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
- การสร=างความหวังในการดูแลตนเอง 
(Self-care)  
- ความรับผิดชอบอยGางตGอเน่ือง  
- วินยัในการปฏิบัติ  
- การตระหนักรู= (Realize) 

ปHจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
- มาตรฐานของระบบความปลอดภัยใน
องค5การ 
- การสนับสนุนจากภาคสังคม  
- กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ  
(Health promotion activities) 
- ทีมงานคอยให=คําแนะนํา (Mentor) 
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   จากภาพท่ี 18 เง่ือนไขและปBจจัยนําไปสูGความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาต=นแบบ

การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี  

พบวGา สิ่งท่ีจะสGงผลให=การปฏิบัติในระดับบุคคลประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน คือ ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

ท่ีต=องอาศัยการสร=างมโนทัศน5 (Concept) สร=างความเข=าใจทางกายภาพ (Physical) และต=องสร=างให=เกิด  

1) การดูแลตนเอง 2) ความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง 3) วินัยในการปฏิบัติ 4) การตระหนักรู=  ปBจจัย

สนับสนุน (ภายนอก) ต=องสร=างให=เกิดความเข=าใจในลักษณะสGวนบุคคลและมีการสร=างสิ่งจําเป�นใน

การบริหารจัดการ (Management) และการฝ�กอบรมท่ีดี(Training) ท่ีมีความสอดคล=องกับหลัง

วิทยาการด=านสุขภาพ (Science) คือ 1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค5การ 2) การ

สนับสนุนจากภาคสังคม 3) กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ 4) ทีมงานคอยให=คําแนะนํา จึงจะทําให=

การขับเคลื่อน KABINS Model ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

   การบูรณาการสร�างสมดุลสุขภาพ และการลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�อยBาง

ย่ังยืน 

   การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ และการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5อยGาง

ยั่งยืน พบความเชื่อมโยงประโยชน5ทางด=านวิชาการท่ีมีความเก่ียวพันธ5กับ การพัฒนาการสร=างสมดุล

สุขภาพและการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ในการสGงเสริมการบริหารจัดการด=านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย ดังแสดงไว=ในภาพท่ี 19  
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ภาพท่ี 19 การเชื่อมโยงประโยชน5ท่ีได=จาการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตร5 
  

   จากภาพท่ี 19 การเชื่อมโยงประโยชน5ท่ีได=จาการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 พบวGา การพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ KABINS 
Model เป�นการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย5 (Competency development) ท่ีสามารถ
สGงผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ท้ังในระดับบุคคลและองค5การได= ทําให=เกิดการ
พัฒนาองค5การ (Organization development) ท่ีเก่ียวข=องกับสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 อยGางไร
ก็ตามการดําเนินการให=เกิดความตGอเนื่องต=องอาศัยการพัฒนาการยศาสตร5 (Ergonomic development) 
อยGางเป�นระบบ ต=องอาศัยกระบวนการหรือระบบในการเฝgาติดตาม (Monitoring system) อยGาง
ตGอเนื่อง มีการดูแลสุขภาพแบบองค5รวม (Self-care of holistic) ท่ีต=องให=หลักวิชาการหรือภววิทยา
ด=านการยศาสตร5 (Ontology of ergonomic) เพ่ือถGายทอดองค5ความรู=ให=เกิดความยั่งยืนตGอไป 
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   รูปแบบการพัฒนาการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปHจจัยเส่ียงทางการยศาสตร�  
   การดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดลสุขภาพ เพ่ือลด

ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี จากปBญหาท่ีนํามาสูGงานวิจัย 
ทําให=เกิดการปฏิบัติ ในการสร=างเสริมข=อมูลนําเข=า (Input) ในกระบวนการบริหารจัดการ (Process) 
กGอให=เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีได=จากการวิจัย (Output) การพัฒนาความรู=ด=านสร=างสมดุลสุขภาพในองค5การ 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และเครื่องมือท่ีได=จากการวิจัย สามารถกGอให=เกิดประโยชน5ด=าน
วิชาการในการพัฒนาสรรถนะของทรัพยากรมนุษย5 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ การ
เฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ตามภววิทยาด=านการยศาสตร5 เป�นการพัฒนาต=นแบบ
การสร=างสมดุลสุขภาพ “KABINS Model”  ดังแสดงไว=ในแผนภูมิท่ี 9  
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แผนภูมิที่ 9 รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในพื้นที่ต=นแบบ เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี

การพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร" 
ของ พนักงานในพื้นที่ต�นแบบ เขตอุตสาหกรรมกบินทร"บุรี 

วัตถุประสงค5 : เพื่อ สGงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 และ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 
                   

KABINS 
Model 

หลักการ      : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 

องค�ประกอบที่ 6   
การเฝgาติดตามปBจจยัเสี่ยง 

1) ระดับบุคคล : สํารวจ
อาการบาดเจ็บหรือเจบ็ปoวย 
2) ระดับองค5การ: ตรวจสอบ
จํานวนสถิติMSDs ประเมิน

การลดลงของปBจจัยเสี่ยงMSDs  

ป�จจัยภายใน 
องค"ประกอบที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของกลุGมตัวอยGาง 
พัฒนาความรู� (Knowledge) ฝ�กอบรม 8 module 
ประเมินความรู� จากแบบทดสอบกลุBมตัวอยBาง กBอนและหลังอบรม (Pre-Prost test) 
พัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) 1) ออกกําลังกาย 2) การพักผGอน 3) ยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 4) ปฏิบัติสมาธิ  5) ดูแลการบริโภค 6) ดูแลมวลกาย 
การพัฒนาทักษะ (Skill) 1) ประเมินการสัมผสัปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 2) ปรบัทGาทางการทํางาน 3) ปรับสภาพแวดล=อมให=เหมาะสมกับตนเอง 
องค"ประกอบที่ 3 ป�จจัยเอื้อ (ภายใน) ทบทวนการปฏิบัติจากการสอบถามพฤติกรรมของกลุGมตัวอยGาง  1) ความหวังที่จะดูแลตนเอง 2) ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติอยGางตGอเนื่อง 3) วินัยในการปฏิบัติ  4) การตระหนักถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ประเมินการปฏิบัติภายหลังการ
ฝsกอบรม  
 

องค"ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร" 
“KABINS Model”  
องค"ประกอบที่ 1 การสBงเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ 
1) Knowledge of Development : K (การพัฒนาความรู= 8 module) 
   1.1) ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 1.2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5  
   1.3) สภาพแวดล=อมในการทํางาน 1.4) ทGาทางการทํางานและการบริหาร   
   รGางกาย 1.5) โภชนาการเพื่อสุขภาพ 1.6) การพักผGอนกายใจ 1.7) การ 
   รักษาและฟijนฟูสุขภาพ 1.8) สมดุลสุขภาพแบบองค5รวม 
2) Assessment activity : A (กิจกรรมการประเมิน) 
   2.1) การประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5/การสํารวจสุขภาพ  
3) Behavior Change : B (การเปลี่ยนพฤติกรรม) 
   3.1) ปรับทGาทางการทํางาน 3.2) การบริหารรGางกาย/ออกกําลังกาย 
4) Improve the Condition : I (การปรับสภาพแวดล=อม) 
   4.1) สร=างมาตรการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 
5) Natural Balance of the Norm : N (การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 
   5.1) มาตรฐานการพักผGอน 5.2) มาตรฐานฟijนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 
6) Self-Care of Holistic : S (การดูแลตนเองแบบองค5รวม) 
  6.1) ปฏิบัติสมาธิ 6.2) ดูแลการบริโภคและมวลกาย 
 

ป�จจัยภายนอก 
การทบทวนกิจกรรมการปฏิบัติขององค�การ เพื่อลดปHจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร� 

องค"ประกอบที่ 4 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ เกี่ยวกับ  
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=านการยศาสตร5 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงาน 
3) นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัย  
องค"ประกอบที่ 5 ป�จจัยสนับสนุน (ภายนอก) 1) การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 2) การ
สนับสนุนจากภาคสังคม 3) กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ   
4) ทีมงานให=คําแนะนํา 
วิเคราะห�ผลการปฏิบัติ เพื่อนําข=อมูลสนับสนุนผลการสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ 



344 
 

 

   จากแผนภูมิท่ี 8 รูปแบบการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 ของพนักงานในพ้ืนท่ีต=นแบบ เขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGา ข=อมูลนําเข=า 
(Input) คือ องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ท่ีประกอบด=วย 1) การพัฒนา
ความรู= (Knowledge of development : K)  2) กิจกรรมการประเมิน (Assessment activity: A) 
ประกอบด=วย การประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5/การสํารวจสุขภาพ 3) การเปลี่ยน
พฤติกรรม (Behavior Change : B) ประกอบด=วย (3.1) ปรับทGาทางการทํางาน (3.2) การบริหาร
รGางกาย/ออกกําลังกาย 4) การปรับสภาพแวดล=อม (Improve the Condition : I)  ประกอบด=วย 
การสร=างมาตรการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 5) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ  
(Natural Balance of the Norm : N) ประกอบด=วย (5.1) มาตรฐานการพักผGอน (5.2) มาตรฐาน
ฟijนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 6) การดูแลตนเองแบบองค5รวม (Self-Care of Holistic: S) 
ประกอบด=วย (6.1) ปฏิบัติสมาธิ (6.2) ดูแลการบริโภคและมวลกาย ท่ีเข=าไปขับเคลื่อนในกระบวนการ
บริหารจัดการ (Process) คือ การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของกลุGมตัวอยGาง ประกอบด=วย พัฒนา
ความรู= (Knowledge) ฝ�กอบรม 8 module การประเมินความรู= จากแบบทดสอบกลุGมตัวอยGาง กGอนและ
หลังอบรม (Pre-Prost test) การพัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) 1) ออกกําลังกาย 2) การพักผGอน 
3) ยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 4) ปฏิบัติสมาธิ  5) ดูแลการบริโภค 6) ดูแลมวลกาย การพัฒนาทักษะ (Skill) 
1) ประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 2) ปรับทGาทางการทํางาน 3) ปรับสภาพแวดล=อมให=
เหมาะสมกับตนเอง ที่ต=องอาศัยปBจจัยเอื้อ (ภายใน) คือ การทบทวนการปฏิบัติจากการสอบถาม
พฤติกรรมของกลุGมตัวอยGาง ได=แกG  1) ความหวังท่ีจะดูแลตนเอง 2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
อยGางตGอเนื่อง 3) วินัยในการปฏิบัติ  4) การตระหนักถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ทําให=เกิด
ความสําเร็จในระดับบุคคลมากยิ่งข้ึน และ การขับเคลื่อนในระดับองค5การ คือ การพัฒนามาตรฐาน
การยศาสตร5ในองค5การ เกี่ยวกับ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=านการยศาสตร5 2) การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงาน 3) นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัย ท่ีต=องอาศัย 
ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 1) การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 2) การสนับสนุนจาก
ภาคสังคม 3) กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค5การ  4) ทีมงานให=คําแนะนํา ทําให=เกิดความสําเร็จใน
ระดับองค5การมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้น การดําเนินการกGอให=เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีได=จากการวิจัย (Output) 
ด=วยการเฝgาติดตามปBจจัยเสี่ยง 1) ระดับบุคคล: สํารวจอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวย 2) ระดับองค5การ: 
ตรวจสอบจํานวนสถิติMSDs ประเมินความพึงพอใจ และทําให=เกิดผลการลดลงของปBจจัยเสี่ยงMSDs 
   การใช� KABINS Model และการเฝmาติดตามผล 

   การใช= KABINS Model เก่ียวกับการเฝgาติดตามผล ในพ้ืนท่ีต=นแบบ พบวGาการนํา
องค5ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ เข=าขับเคลื่อนในองค5ประกอบท่ี 2 การดําเนินการ
พัฒนาสรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 กับการปลูกฝBงองค5ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน)  
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และการดําเนินการในองค5ประกอบที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ กับการใช=
องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค5การ องค5ประกอบท่ี 6 การเฝgา
ติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง มีข้ันตอนในการดําเนินการเฝgาติดตามผล ดังนี้ 1) ทบทวนปBญหาด=าน
การยศาสตร5ในระดับบุคคล องค5การ 2) วางแผนการเฝgาติดตามการสร=างเสริมการยศาสตร5ในระดับ
บุคคล องค5การ 3) เปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู= 8 Module (K) 4) เปรียบเทียบผลกิจกรรมการ
ประเมิน (A) 5) เปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (B) และการปรับปรุงสภาพแวดล=อม (I)           
6) เปรียบเทียบผลการปรับปรุง 5 ประการ คือ (1) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (N) (2) การสร=าง
มาตรฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค5รวม (S) (3) การปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) และ การ
สร=างกิจกรรม ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) (4) ระดับความพึงพอใจในการสร=างสมดุลสุขภาพในระดับ
บุคคล  (5) การลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และโรคจาการทํางาน MSDs ดังแสดงไว=ใน 
ตารางท่ี 60  
 
ตารางท่ี 60 ภาพรวมข้ันตอนการใช= KABINS Model  

6 ข้ันตอนการใช� 
KABINS Model 

 
 

องค5ประกอบท่ี1 
การสGงเสริมการสร=างสมดุล

สุขภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
ด�านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย�  

 
องค5ประกอบท่ี 2 

และ องค5ประกอบท่ี 
3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

การพัฒนามาตรฐาน
การยศาสตร�ใน

องค�การ  
 

องค5ประกอบท่ี 4 และ 
องค5ประกอบท่ี 5 
ปBจจัยสนับสนุน 

(ภายนอก) 

การเฝmาติดตาม
ตรวจสอบ ใน

ระดับบุคคล และ 
องค�การ 

องค5ประกอบท่ี 6 

1. การทบทวนสถานะ 1.สํารวจสถานะ ผู=มี
ความผิดปกติเก่ียวกับ 
MSDs 

1.ทบทวนสถานะเบ้ืองต=น
เก่ียวกับการมรีะบบ
มาตรฐานการยศาสตร5 
ด=วยการประเมินปBจจัย
เสี่ยงทาการยศาสตร5 (A2) 

1.ทบทวนปBญหาด=าน
การยศาสตร5 

 

2. การวางแผนพัฒนา 2.วางแผนการพัฒนา 

การยศาสตร5สําหรับ
ทรัพยากรมนุษย5 

2.วางแผนการพัฒนา 
มาตรฐานการยศาสตร5 

 

2.วางแผนการเฝgา
ติดตาม 
การสร=างเสริม           
การยศาสตร5 

3. การพัฒนาความรู= (K) 3.ฝ�กอบรมพัฒนาความรู= 
8 Module 

3.กําหนดมาตรฐานการ
พัฒนาความรู= 8 Module 

3.เปรียบเทียบผล 
การพัฒนาความรู= 
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ตารางท่ี 60 ภาพรวมข้ันตอนการใช= KABINS Model (ตGอ) 
6 ข้ันตอนการใช� 
KABINS Model 

 
 

องค5ประกอบท่ี1 
การสGงเสริมการสร=างสมดุล

สุขภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
ด�านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย�  

 
องค5ประกอบท่ี 2 และ 

องค5ประกอบท่ี 3 
ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

การพัฒนามาตรฐาน
การยศาสตร�ในองค�การ  

 
 

องค5ประกอบท่ี 4 และ 
องค5ประกอบท่ี 5 ปBจจัย
สนับสนุน (ภายนอก) 

การเฝmาติดตาม
ตรวจสอบ ใน

ระดับบุคคล และ 
องค�การ 

องค5ประกอบท่ี 6 

4. กิจกรรมการประเมิน (A) 4.การประเมินความรู= 
(A1=Pre-Prost test) 

4.กิจกรรมการประเมิน 
การตรวจสุขภาพ (A3) 

4.เปรียบเทียบผล 
กิจกรรมการประเมิน 

5.การตรวจสอบ 
- การเปลี่ยนพฤติกรรม (B) 
-การปรับปรุงสภาพแวดล=อม (I) 

5.สังเกต และบันทึก 
การเปลีย่นพฤติกรรม (B ) 
การปรับตัวเข=ากับ
สภาพแวดล=อม (I)  

5.การสร=างมาตรฐาน
พฤติกรรมการปฏิบตัิ (B)  
การปรับปรุงสภาพแวดล=อม
ในองค5การ (I) 

5.เปรียบเทียบผลการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
(B) และการปรับปรุง
สภาพแวดล=อม (I) 

6. การวิเคราะห5ปรับปรุง 
-การสร=างบรรทัดฐานสมดุล
ธรรมชาต ิ(N) 
-การดูแลแบบองค5รวม (S) 

6.วิเคราะห5การปรับปรุง 3 
ประการ 
(1) การสร=างบรรทัดฐาน
สมดลธรรมชาติ (N) 
 (2)  การดูแลตนเองแบบ
องค5รวม (S)  
(3)การปฏิบตัิตามปBจจัย
เอ้ือ (ภายใน) 

6.วิเคราะห5การปรับปรุง 5 
ประการ 
 (1)  การสร=างมาตรฐาน
กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค5รวมภายในองค5การ
(S) 
 (2) การสร=างบรรทัดฐานสม
ดลธรรมชาติในองค5การ (N) 
(3) การสร=างกิจกรรม ปBจจัย
สนับสนุน (ภายนอก) 
(4) ระดับความพึงพอใจการ
สร=างสมดลุสุขภาพ 
(5) การลดลงของปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร5 และโรคจา
การทํางาน MSDs 

6.สรุปผล  
(1) ความพึงพอใจใน
การสร=างสมดุลสุขภาพ 
(2) การลดลงของ
ปBจจัยเสี่ยง 
ทางการยศาสตร5 และ
โรคจากการทํางาน 
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   จากตารางท่ี 60 ภาพรวมข้ันตอนการใช= KABINS Model พบวGา 6 ข้ันตอนการใช= 
KABINS Model องค�ประกอบท่ี1การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ประกอบด=วย 1) การทบทวน
สถานะ 2) การวางแผนพัฒนา 3) การพัฒนาความรู= (K) 4) กิจกรรมการประเมิน (A)  5) การตรวจสอบ 
การเปลี่ยนพฤติกรรม (B) การปรับปรุงสภาพแวดล=อม (I) 6) การวิเคราะห5ปรับปรุง การสร=างบรรทัด
ฐานสมดุลธรรมชาติ (N) การดูแลแบบองค5รวม (S) การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากร
มนุษย5 ได=แกG องค�ประกอบที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 และ 
องค�ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ประกอบด=วย 1) สํารวจสถานะ ผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับ 
MSDs 2) วางแผนการพัฒนาการยศาสตร5สําหรับทรัพยากรมนุษย5 3) ฝ�กอบรมพัฒนาความรู= 8 Module 
4) การประเมินความรู= (A1=Pre-Prost test) 5) การสังเกต และบันทึกการเปลี่ยนพฤติกรรม (B ) 
การปรับตัวเข=ากับสภาพแวดล=อม (I) 6.วิเคราะห5การปรับปรุง 3 ประการ (1) การสร=างบรรทัดฐานสม
ดลธรรมชาติ (N) (2)  การดูแลตนเองแบบองค5รวม (S) (3)การปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) การพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ องค�ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ และ 
องค�ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ประกอบด=วย 1) ทบทวนสถานะเบื้องต=นเก่ียวกับการมี
ระบบมาตรฐานการยศาสตร5 ด=วยการประเมินปBจจัยเสี่ยงทาการยศาสตร5 (A2)  2) วางแผนการพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร5 3) กําหนดมาตรฐานการพัฒนาความรู= 8 Module 4) กิจกรรมการประเมิน
การตรวจสุขภาพ (A3) 5) การสร=างมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติ (B) การปรับปรุงสภาพแวดล=อมใน
องค5การ (I) 6) วิเคราะห5การปรับปรุง 5 ประการ  (1)  การสร=างมาตรฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค5
รวมภายในองค5การ(S)  (2) การสร=างบรรทัดฐานสมดลธรรมชาติในองค5การ (N) (3) การสร=างกิจกรรม 
ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) (4) ระดับความพึงพอใจการสร=างสมดุลสุขภาพ (5) การลดลงของปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5 และโรคจาการทํางาน MSDs การเฝgาติดตามตรวจสอบ ในระดับบุคคล และ 
องค5การ องค�ประกอบท่ี 6 การเฝgาติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง  ประกอบด=วย 1) ทบทวนปBญหาด=าน
การยศาสตร5  2) วางแผนการเฝgาติดตามการสร=างเสริมการยศาสตร5 3) เปรียบเทียบผลการพัฒนา
ความรู= 4) เปรียบเทียบผลกิจกรรมการประเมิน 5) เปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (B) และ
การปรับปรุงสภาพแวดล=อม (I) 6) สรุปผล (1) ความพึงพอใจในการสร=างสมดุลสุขภาพ (2) การลดลง
ของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 และโรคจากการทํางาน 
   การสังเคราะห�เอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

   การสังเคราะห5เอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข=อง และการสนทนากลุGมจาก กลุGม
ตัวอยGางจํานวน 60 คน ผู=ผGานการฝ�กอบรมการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร5 และกลุGมผู=เชี่ยวชาญ  พบวGา ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความเก่ียวข=องกับ
ระดับบุคคล องค5การ และสังคมประกอบด=วย 1) ปBญหาท่ีนําไปสูGการวิจัย 2) ทฤษฎีหรือแนวคิดหลัก
ในงานวิจัย 3) กิจกรรมควบคุม 4) กิจกรรมการบริหารจัดการ 5) ผลสัมฤทธิ์ท่ีได=จากการวิจัย 6) คูGมือ
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การจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 สําหรับฝ�กอบรม 7) เครื่องมือท่ีได=
จากการวิจัย 8) ประโยชน5ด=านวิชาการและองค5ความรู= ดังแสดงไว=ใน ตารางท่ี  61   
 
ตารางท่ี  61 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดลสุขภาพ เพ่ือ

ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 
ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค�การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย� 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย� 

การพัฒนา
องค�การ 

1.ปBญหาท่ี
นําไปสูGการวิจัย 

ความผิดปกติใน
ระบบโครงรGาง
และกล=ามเน้ือ 

ความเข=าใจด=าน
ปBจจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตร5 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
ลดลงอันสGงผล
จากสุขภาพ 

ความไมGชัดเจน
ของการ

บริหารงานด=าน
การยศาสตร5ใน

องค5การ 

การสGงเสริม
สุขภาพด=าน
การยศาสตร5
ไมGเพียงพอ 

2.ทฤษฏี/
แนวคิดหลักใน
งานวิจัย 

ทฤษฎีการกระทํา
ด�วยเหตุผล 
(Theory of 

reasoned action) 

ทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แบบแผน 

(Theory of 
planned 
Behavior) 

ทฤษฏีการปฏิบตัิ  
(Theory of 

Action) 

ทฤษฎีแบบแผน
ความเช่ือด=าน

สุขภาพ 
(Health Belief 
Model/Theory: 

HBM) 

ทฤษฎีวัตสัน 
(Watson 
Theory) 

 

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง 
(Theory of change) 

3.กิจกรรม
ควบคุม 
(Activity control) 
 

(Input) 

(องค�ประกอบที่ 1) 

Behavior Change 
: B (การเปล่ียน
พฤติกรรม)  
และ Self-Care of 
Holistic : S (การ
ดูแลตนเองแบบองค5
รวม) 
 

Knowledge of 
Development : K 
(การพัฒนาความรู=) 

Natural 
Balance of the 
Norm : N (การ
สร=างบรรทัดฐาน
สมดุลธรรมชาติ) 
 

- Assessment 
Activity : A 
(กิจกรรมการ
ประเมิน) 
- Improve the 
Condition : I 
(การปรับ
สภาพแวดล=อม) 

ประสาน
หนBวยงานที่
รับผิดชอบด�าน
การยศาสตร� 
1. ให=คําแนะนํา
เร่ืองการรักษา
หรือฟijนฟ ู
2. สนับสนุนการ
สร=างเสริม
สุขภาพ 
3.ข=อมูลสถิติโรค
จากการทํางาน 
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ตารางท่ี  61 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�อง

กับการวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค�การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย� 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย� 

การพัฒนา
องค�การ 

 1. อบรม 8 Module 
2. ปรับทGาทางการ
ทํางาน 
3. บริหารรGางกาย
กGอนทํางาน 
4. ออกกาํลังกาย
แบบแอโรบิก 
5.การออกกําลังแบบ
แอนแอโรบกิ 
6.การเปล่ียนจุด
ทํางาน 
7.หลีกเล่ียงการเอื้อม 
8. ยืดเหยียด
กล=ามเน้ือหรือนวด
ผGอนคลาย 
9. ทําสมาธ ิ
10.พักอิริยาบถ 
11.ทานสารอาหาร  
ท่ีดี 
12. ควบคุมมวลกาย 

จัดฝ|กอบรมให�
ความรู� 8 Module  
1. ทดสอบ Pre-
Prost test  
2. ประเมินผลการ
ฝ�กอบรม 

กําหนดมาตรฐาน
การทํางานด�าน
การยศาสตร� 
1.การบริหาร
รGางกายกGอน
ทํางาน 
2. การสรรหา
บุคลากรท่ี
เหมาะสมกับภาระ
งาน 
3. การตรวจ
สุขภาพตามปBจจยั
เส่ียงด=านการย
ศาสตร5 
4.จัดกิจกรรม
สGงเสริมสุขภาพใน
องค5การ 

กําหนดมาตรฐาน
การทํางานและ
สภาพแวดล�อม 
1. ออกแบบสถานี
งานท่ีเหมาะสม 
2.ออกแบบอุปกรณ5
ท่ีเหมาะสม 
3.ควบคุม
สภาพแวดล=อม และ 
ด=านกายภาพ 
4. ควบคุมให=ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชี
อนามัย และ 
กฎหมายคุ=มครอง
แรงงาน 
5. การประเมิน
ปBจจัยเส่ียง 

 

KABINS Model 
4.กระบวนการ
บริหาร
จัดการ 

(Process) 

(องค5ประกอบท่ี 3) 
ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
- ความหวังในการ
ดูแลตนเอง 
- ความรับผดิขอบ
อยGางตGอเน่ือง 
- วินัยในการ
ปฏิบัต ิ
- การตระหนักรู= 

(องค5ประกอบท่ี2) 
การพัฒนา

สมรรถนะด=าน
สุขภาพของ

ทรัพยากรมนุษย5 
- ความรู= 
- คุณลักษณะ 
- ทักษะ 

(องค5ประกอบท่ี4) 
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู= 
- การเตรียมความเหมาะสมระหวGางบุคคลกับภาระงาน 
- การบริหารจัดการ 

(องค5ประกอบท่ี 5) 
ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 

-  มาตรฐานของระบบความปลอดภยัในองค5การ 
- การสนับสนุนจากภาคสังคม 
- กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพ 
- ทีมงานคอยให=คําแนะนํา 
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ตารางท่ี  61 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี (ตGอ) 

ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค�การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย� 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย� 

การพัฒนา
องค�การ 

5.ผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีได=จากการ
วิจัย 
 

(Output) 

(องค5ประกอบท่ี 6) 
เทคนิควิธีการ
สร=างสมดลุ

สุขภาพ 

กระบวนการควบคุมปBจจยัเสีย่งทางการยศาสตร5 การบาดเจ็บ
หรือโรคจาก
การทํางาน 
MSDs ลดลง 

6.คูGมือการ
จัดการสร=าง
สมดลุสุขภาพ 
เพ่ือลดปBจจยั
เสี่ยง
ทางการย
ศาสตร5  
สําหรับ
ฝ�กอบรม 

Module 1 การเรียนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสีย่งทางการยศาสตร5และความผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเน้ือ 
Module 2 การเรียนรู=เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 

Module 3การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน 

Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย 

Module 5 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

Module 6 การเรยีนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสขุภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจติใจ 

Module 7 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟูสุขภาพ 

Module 8 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดลุสุขภาพแบบองค5รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 

7.เครื่องมือท่ี
ได=จากการ
วิจัย 

แบบสอบถามข=อมลูพ้ืนฐานและความต=องการในด=านสุขภาพ 

แบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจยัเสี่ยงทางการยศาสตร5 
แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีตGอรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจยั
เสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี

8.ประโยชน5
ด=านวิชาการ
และองค5
ความรู=  

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) ทรัพยากรมนุษย5ด=านสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาองค5การ (Organization Development) ด=านสุขภาพ 
พัฒนาการยศาสตร5 (Ergonomic of Development) ในระดับบุคคล องค5การ และสังคม 
ระบบเฝgาตดิตาม (Monitoring system) ตรวจสอบปBจจยัเสี่ยงทางการยศาสตร5 
วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค5รวม (Self-care of Holistic) 
ภววิทยาด=านการยศาสตร5 (Ontology of Ergonomic) องค5ความรู=ด=านการยศาสตร5 
ต=นแบบการสร=างสมดลุสุขภาพ (KABINS Model)  
คูGมือการจัดการสร=างสมดลุสุขภาพ สําหรับใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุร ี
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   จากตารางท่ี  61 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต=นแบบการสร=าง
สมดลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี พบวGา 
ลักษณะการดําเนินการท่ีเก่ียวข=องกับการวิจัย ดังนี้ 1) ท่ีเป#นปHญหานําไปสูBการวิจัย ได=แกG ในระดับ
บุคคล คือ ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ (Musculoskeletal disorder: MSDs) ใน
ระดับองค5การ คือ ความเข=าใจในด=านปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ท่ีเก่ียวข=องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
(Human resource development) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีลดลงอันสGงผลจากสุขภาพ 
เก่ียวข=องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5 (Human resource management) ความไมGชัดเจน
ของการบริหารงานด=านการยศาสตร5ในองค5การ เกี่ยวข=องกับการพัฒนาองค5การ (organization 
development) ในระดับสังคม คือ การสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5ไมGพอเพียง 2) ทฤษฎีหรือ
แนวคิดหลักในงานวิจัย ได=แกG ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) ท่ีมีความสอดคล=องกับ
การเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคล องค5การและสังคม ทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (theory of 
reasoned action) สอดคล=องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล ทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แบบแผน (Theory of planned Behavior) สอดคล=องกับการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย5 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) สอดคล=องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย5 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด=านสุขภาพ (Health Belief Model/Theory: 
HBM) สอดคล=องกับ การพัฒนาองค5การ ทฤษฎีวัตสัน (Watson Theory) สอดคล=องกับการสGงเสริม
สุขภาพด=านการยศาสตร5ในระดับสังคม 3) กิจกรรมควบคุม (Activity control) ข=อมูลนําเข=า 
(Input)  ในระดับบุคคล คือ การสGงเสริมให=มีการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change : B) และ 
การเรียนรู=ท่ีจะดูแลตนเองแบบองค5รวม (Self-Care of Holistic : S) ประกอบด=วย   (1) อบรม 8 Module 
(2) ปรับทGาทางการทํางาน (3) บริหารรGางกายกGอนทํางาน (4) ออกกําลังกายแบบแอโรบิก (5) การ
ออกกําลังแบบแอนแอโรบิก (6) การเปลี่ยนจุดทํางาน (7) หลีกเลี่ยงการเอ้ือม (8) ยืดเหยียดกล=ามเนื้อ
หรือนวดผGอนคลาย (9) ทําสมาธิ (10) พักอิริยาบถ (11).ทานสารอาหารท่ีดี (12). ควบคุมมวลกาย ใน
ระดับองค5การ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ด=วยการพัฒนาความรู= (Knowledge of Development: 
K)  ประกอบด=วย การจัดฝ^กอบรมให=ความรู= 8 Module (1) ทดสอบ (Pre-Prost test) (2) ประเมินผลการ
ฝ�กอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5 ด=วย การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (Natural 
Balance of the Norm: N) ประกอบด=วย การกําหนดมาตรฐานการทํางานด=านการยศาสตร5          
(1) การบริหารรGางกายกGอนทํางาน (2) การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงาน (3) การตรวจ
สุขภาพตามปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5 (4) จัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ การพัฒนาองค5การ 
ด=วยกิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity : A) และ การปรับสภาพแวดล=อม(Improve the 
Condition : I) ประกอบด=วย  การกําหนดมาตรฐานการทํางานและสภาพแวดล=อม (1) ออกแบบ
สถานีงานท่ีเหมาะสม (2) ออกแบบอุปกรณ5ท่ีเหมาะสม (3) ควบคุมสภาพแวดล=อม และด=านกายภาพ 
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(4) ควบคุมให=ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีอนามัย และ กฎหมายคุ=มครองแรงงาน 
(5) การประเมินปBจจัยเสี่ยง ในระดับสังคม เพ่ือให=เกิดการสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5อยGาง
พอเพียง ควรมีการประสานหนGวยงานท่ีรับผิดชอบด=านการยศาสตร5 (1) ให=คําแนะนําเรื่องการรักษา
หรือฟijนฟู (2) สนับสนุนการสร=างเสริมสุขภาพ (3) รวบรวมข=อมูลสถิติโรคจากการทํางานท่ีเก่ียวข=อง
กับการยศาสตร5 4).กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให=เกิดความสําเร็จมากยิ่งข้ึนในทางปฏิบัติใน
ระดับบุคคล จึงต=องอาศัย ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน)  (1) ความหวังในการดูแลตนเอง  (2) ความรับผิดขอบ
อยGางตGอเนื่อง  (3) วินัยในการปฏิบัติ  (4) การตระหนักรู=  ในกระบวนการ (Process) ดําเนินการ 
ทําให=เกิดการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย5 หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 
ประกอบด=วยการพัฒนาความรู=  พัฒนาคุณลักษณะ  และการพัฒนาทักษะ ในระดับองค5การ คือ การ
พัฒนามาตรฐานการยศาสตร5ในองค5การ ประกอบด=วย (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู=  (2) การเตรียม
ความเหมาะสมระหวGางบุคคลกับภาระงาน (3) การบริหารจัดการ ซ่ึงต=องอาศัย ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 
คือ (1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค5การ  (2) การสนับสนุนจากภาคสังคม  (3) กิจกรรม
สร=างเสริมสุขภาพ  (4) ทีมงานคอยให=คําแนะนํา 5) ผลสัมฤทธิ์ท่ีได�จากการวิจัย ในระดับบุคคล คือ 
เทคนิควิธีการสร=างสมดุลสุขภาพ ผลลัพธ5 (Output) ท่ีได=จากการดําเนินการสร=างสมดุลสุขภาพ ใน
ระดับองค5การ กระบวนการควบคุมปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ในระดับสังคม การบาดเจ็บหรือโรค
จากการทํางาน MSDs ลดลง 6) คูBมือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการย
ศาสตร5 สําหรับฝ�กอบรม ประกอบด=วยเนื้อหาท่ีเก่ียวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพ คือ Module 1 
การเรียนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
Module 2 การเรียนรู=เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5  Module 3การเรียนรู=
เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการ
สร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย Module 5 การเรียนรู=เก่ียวกับการ
สร=างสมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ Module 6 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
ด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ Module 7 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
ด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟijนฟูสุขภาพ Module 8 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพ
แบบองค5รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 7) เครื่องมือท่ีได�จากการวิจัย (1) แบบสอบถามข=อมูลพ้ืนฐานและ
ความต=องการในด=านสุขภาพ (2) แบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีตGอรูปแบบการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร5บุรี        
8) ประโยชน�ด�านวิชาการและองค�ความรู� (1) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) 
ทรัพยากรมนุษย5ด=านสุขภาพ (2) แนวทางการพัฒนาองค5การ (Organization Development) ด=าน
สุขภาพ (3) พัฒนาการยศาสตร5 (Ergonomic of Development) (4) ระบบเฝgาติดตาม (Monitoring 
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system) ตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5 (5) วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค5รวม (Self-care of 
Holistic) (6) ภววิทยาด=านการยศาสตร5 (Ontology of Ergonomic) องค5ความรู=ด=านการยศาสตร5 
(7) ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ (KABINS Model) (8) คูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับ
ใช=ฝ�กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร5บุรี 

   สรุปจากผลการวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นไปนี้ ผู=วิจัย พบวGา ปBญหาของการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปoวยด=วยโรคจากการทํางาน ท่ีผู=ปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
อันเป�นผลจากปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร5นั้น มักมีสาเหตุหลักมาจาก สิ่งเหลGานี้ คือ 1) ผู=ปฏิบัติงานมี
สติเพ่ือรู=ตนเองไมGเพียงพอ (สติสัมปชัญญะ) ตGอการทํากิจกรรมเคลื่อนไหว หรือไมGเคลื่อนไหวรGางกาย
ในชีวิตประจําวัน ใช=รGางกายไมGสมดุลกับจุดศูนย5ถGวงตามหลักชีวกลศาสตร5 จิตใจไมGสมดุลสูญเสียสมาธิ
ในการ รู=ตัวและรู=สึกตัว เพื่อทํางาน ทําให=เกิดความเครียดสะสมที่บริเวณโครงรGางและกล=ามเนื้อ  
2) พ้ืนท่ีทํางาน สถานีงาน หรือ อุปกรณ5ท่ีใช=ในการทํางาน มีองศาท่ีไมGสมดุล หมายถึง แคบ กว=าง 
หรือ สูง ตํ่า ไมGเหมาะสมกับ โครงรGางและกล=ามเนื้อของผู=ปฏิบัติงาน ทําให=ผู=ปฏิบัติไมGสามารถใช=
กล=ามเนื้อและโครงรGางตามหลักธรรมชาติได=อยGางถนัด ทําให=กล=ามเนื้อเกร็งกวGาท่ีควรจะเป�น ตามหลัก
ของชีวกลศาสตร5 การออกแรงจําเป�นต=องให=เหมาะสมกันระหวGางองศาของสรีระรGางกาย น้ําหนักวัตถุ 
และแรงโน=มถGวงของโลก 3) ผู=ปฏิบัติงานได=ใช=กล=ามเนื้อในแตGละสGวนเพ่ือการออกแรงมาก หรือให=
กล=ามเนื้อทํางานในทGาทางซํ้ามากเกินไป  เกิดความไมGสมดุลเป�นเวลานาน ไมGได=พักหรือเบรก เป�น
เพราะไมGทราบวGาการไมGพักเบรกจะทําให=กล=ามเนื้อและโครงรGางเกิดการเม่ือยล=าสะสมซ่ึงเป�นสาเหตุ
ของการบาดเจ็บหรือเจ็บปoวยได= อีกอยGางหนึ่งคือ ความตั้งใจในการทํางานต=องการให=งานเสร็จ
ทันเวลาจึงฝiนท่ีจะทํางานเกินกําลัง 4) ผู=ปฏิบัติงานมีกล=ามเนื้อหรือโครงรGางท่ีแข็งแรงไมGเพียงพอ ท้ัง
งาน หนัก ปานกลาง และเบา หรือ การนั่ง ยืน ออกแรงลาก ดึง ยก ไมGสมดุลระหวGางพลังงานกับ 
ภาระงาน ผู=ปฏิบัติงานนึกไมGถึงวGา กล=ามเนื้อต=องการ เสริมสร=างให=แข็งแรงอยูGเสมอเหมาะสมกับภาระงาน
ท่ีมี แม=ผู=ท่ีนั่งทํางานก็ต=องมีกล=ามเนื้อบริเวณก=น เอว หลัง และหน=าขาท่ีแข็งแรงเหมาะตGอการนั่งให=
เหมาะสมกับภาระงานท่ีมี เป�นต=น ประกอบกับผู=ปฏิบัติงานโดยสGวนใหญGไมGรู=ถึงความเชื่อมโยงใน 
ระบบการทํางานของอวัยวะในรGางกายมนุษย5 อาทิ การไหลเวียนเลือดท่ีมีความสัมพันธ5กับความสมบูรณ5
ของโครงรGางและกล=ามเนื้อ หรือสารอาหารท่ีมีความสัมพันธ5กับการใช=พลังงานในแตGละวัน เป�นต=น  
5) ผู=ปฏิบัติงานมีสรีระรGางกาย (มวลกาย) ท่ีไมGสมดุลกับลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีทํา มีรูปรGาง อ=วน 
หรือผอม เกินไป ทําให=เพ่ิมภาระการใช=กล=ามเนื้อและแรงกดของหมอนรองกระดูกสันหลังหรือโครง
รGางมากเกินจําเป�น สิ่งนี้เป�นหลายคนไมGได=ให=ความสนใจ การแบกน้ําหนักตัวด=วยไขมันทําให=มีน้ําหนัก
ตัวมากเกินมาตรฐาน ทําให=ต=องใช=พลังงาน กล=ามเนื้อและโครงรGางเกินขีดจํากัดได=งGาย และเม่ือ
รGางกายอ=วนจึงทําให=กล=ามเนื้อไมGได=รับการพัฒนาเทGาท่ีควร 6) ความไมGสมดุลทางกายภาพ ได=แกG แสง 
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เสียง ความร=อน ในพื้นที่ทํางานทําให=เกิดการก=ม เพ็ง เกร็ง อGอนเพลีย และการสูญเสียพลังงาน
มากกวGาท่ีควรจะเป�น ทําให=เพ่ิมภาระของกล=ามเนื้อและโครงรGางโดยไมGจําเป�น สําหรับการสร=างสมดุล
สุขภาพ สามารถทําได=โดย (1) อบรม 8 Module (2) ปรับทGาทางการทํางาน (3) บริหารรGางกายกGอน
ทํางาน (4) ออกกําลังกายแบบแอโรบิก (5) การออกกําลังแบบแอนแอโรบิก (6) การเปลี่ยนจุดทํางาน 
(7) หลีกเลี่ยงการเอ้ือม (8) ยืดเหยียดกล=ามเนื้อหรือนวดผGอนคลาย (9) ทําสมาธิ ด=วยเน=นการฝ�กการ
รู=ตัว (สติสัมปชัญญะ)  รู=สึก (วิปBสสนา) เพื่อนําไปสูGการกระทํา ให=เกิดสมดุลระหวGางกําลังกายและ
จิตใจกับภาระงานหรือกิจกรรมท่ีทํา เป�นการฝ�กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=วยการระเบิดจากข=างใน  เม่ือ
ผู=ปฏิบัติ สัมผัสได=กับความรู=สึกท่ีดีข้ึน ด=วยการปฏิบัติตามคําแนะนํา ก็คือจะกGอให=เกิดความเชื่อม่ันใน
การสร=างสมดุลสุขภาพตGอไป  (10) พักอิริยาบถ (11).ทานสารอาหารท่ีดี (12). ควบคุมมวลกาย ในระดับ
องค5การ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 ด=วยการพัฒนาความรู= (Knowledge of Development: K)  
ประกอบด=วย การจัดฝ^กอบรมให=ความรู= 8 Module (1) ทดสอบ (Pre-Prost test) (2) ประเมินผล
การฝ�กอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5 ด=วย การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (Natural 
Balance of the Norm: N) ประกอบด=วย การกําหนดมาตรฐานการทํางานด=านการยศาสตร5 (1) การ
บริหารรGางกายกGอนทํางาน (2) การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงาน (3) การตรวจสุขภาพตาม
ปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร5 (4) จัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค5การ การพัฒนาองค5การ ด=วยกิจกรรม
การประเมิน (Assessment Activity : A) และ การปรับสภาพแวดล=อม(Improve the Condition: I) 
ประกอบด=วย  การกําหนดมาตรฐานการทํางานและสภาพแวดล=อม (1) ออกแบบสถานีงานท่ีเหมาะสม  
(2) ออกแบบอุปกรณ5ท่ีเหมาะสม (3) ควบคุมสภาพแวดล=อม และด=านกายภาพ (4) ควบคุมให=ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีอนามัย และ กฎหมายคุ=มครองแรงงาน (5) การประเมินปBจจัยเสี่ยง 
ในระดับสังคม เพื่อให=เกิดการสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร5อยGางพอเพียง ควรมีการประสาน
หนGวยงานที่รับผิดชอบด=านการยศาสตร5 (1) ให=คําแนะนําเรื่องการรักษาหรือฟijนฟู (2) สนับสนุน
การสร=างเสริมสุขภาพ (3) รวบรวมข=อมูลสถิติโรคจากการทํางานท่ีเก่ียวข=องกับการยศาสตร5 
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บทท่ี 5 

สรุปผลอภิปรายและข�อเสนอแนะการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) โดยมี
วัตถุประสงค4 1) เพ่ือศึกษาข=อมูลพ้ืนฐานและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 2) เพ่ือศึกษารูปแบบในการพัฒนา
ต=นแบบและคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 3) เพ่ือทดลองใช=รูปแบบสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสร=างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี และมุGงศึกษาเพ่ือ
ตอบคําถามการวิจัย ดังตGอไปนี้ 1) ข=อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต=องการในการสร=างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีมีผลเป�นอยGางไร 2) การพัฒนาต=นแบบและคูGมือการสร=างสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีพัฒนามาได=
อยGางไร 3) การทดลองใช=ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทาง การยศาสตร4ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีมีผลเป�นอยGางไร 4) การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุง
ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร4บุรีมีผลเป�นอยGางไร จึงได=จัดทําสรุปผลอภิปรายและข=อเสนอแนะการวิจัยตามเนื้อหาและ
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ  
 ข้ันตอนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาข=อมูลพ้ืนฐาน เป�นการวิจัย (Research: R1) ด=วยการวิเคราะห4
ข=อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต=องการ (Analysis: A) สัมภาษณ4ผู=เชี่ยวชาญและจัดสนทนากลุGม 
เพ่ือศึกษาข=อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข=อง ศึกษาสภาพการณ4 และความต=องการของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี จํานวน 
58 โรงงาน จํานวน 14,994 คน (เฉพาะแรงงานไทย) ท่ีเข=ารับการสํารวจ 30 บริษัท จํานวน 10,909 คน 
(เฉพาะแรงงานไทย)  กลุGมตัวอยGาง  จากตาราง Krejcie and Morgan (1970: 608) ผู=วิจัยได=แจก
แบบสอบถามในกลุGมเป^าหมายท่ีกําหนด พนักงานท่ีปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี จํานวน 
400 ชุด ได=รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 392 ชุด คิดเป�น ร=อยละ 98 คิดเป�นสัดสGวนกลุGมตัวอยGาง
เทGากับ จํานวน 392 คน (ไมGน=อยกวGา 384)  
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 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เป�นการพัฒนา (Development: D1) 
ด=วยการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) สังเคราะห4สร=างรูปแบบ/
ต=นแบบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนา
ต=นแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช= เป�นการวิจัย (Research: R2) ด=วยการนําต=นแบบไป
ทดลองใช= หรือนําเครื่องท่ีได=ไปใช= (Implementation: I) โดยการจัดอบรม ทดสอบ (Pre-test and 
Post-test) จัดประชุมและจัดเสวนายGอย เพ่ือเสนอแนวทางการทดลองใช=ต=นแบบสร=างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขต 
 ข้ันตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ด=วยการประเมินผล (Evaluation: E) 
วิเคราะห4ข=อมูลความพึงพอใจของผู=รับการอบรมในพ้ืนท่ีต=นแบบ จัดสนทนากลุGมและปรับปรุงต=นแบบ 
เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 
 
1.สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน เป+นการวิจัย (Research  R1) ด�วยการวิเคราะห8
ข�อมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความต�องการ (Analysis : A) สัมภาษณ8ผู�เช่ียวชาญและจัด
สนทนากลุDม 

1. ผลการวิเคราะห8ข�อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  
  ลักษณะสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง สGวนใหญGเป�นเพศชายคิดเป�นร=อยละ 62 อายุอยูG
ในชGวงอายุ 31-40 ปg คิดเป�นร=อยละ 44.10 สมรสแล=ว ร=อยละ 58.70 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ร=อยละ 35.50 ตําแหนGงงานอยูGในระดับพนักงาน ร=อยละ 61.70  ภูมิลําเนาอยูGในภาคกลางและภาค
ตะวันออก คิดเป�นร=อยละ 56.10 ทํางานกับเครื่องจักร (งานหนัก) คิดเป�นร=อยละ 51.50 ทํางานด=าน
การขนสGงหรือเคลื่อนย=าย (งานปานกลาง) คิดเป�นร=อยละ 8.20 และทํางานด=านเอกสารหรือสํานักงาน 
(งานเบา) คิดเป�นร=อยละ 40.30  
  ด�านสภาพแวดล�อมและสุขภาพ 
  ความคิดเห็นด=านสภาพแวดล=อมในการทํางานและสุขภาพท่ีมีผลตGอการเกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีในภาพรวมเกิด
ความผิดปกติอยูGในระดับปานกลาง สําหรับการออกแบบสถานท่ีอุปกรณ4ท่ีใช=ในการทํางานมีความคิดเห็นวGา
ยังไมGเหมาะสมด=วยมีสาเหตุจากด=านกายภาพ (แสง เสียง ความร=อน) ที่สGงผลตGอความผิดปกติ
ทางการยศาสตร4 สาเหตุของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจาก
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การทํางานนั้นผลสํารวจยังมีความเห็นอยูGในระดับน=อย จึงแสดงให=เห็นได=วGาผู=มีความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อสGวนใหญGมีสาเหตุมาจากการใช=อุปกรณ4หรืออยูGในสภาพแวดล=อมท่ีไมGเหมาะสม
มากกวGามาจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนําไปสูGความต=องการในการปรับปรุงด=าน
สภาพแวดล=อมในการทํางานและสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี ความต=องการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี โดยในภาพรวมต=องการปรับปรุงด=านตGาง ๆ 
เพ่ือนําไปสูGการสร=างสมดุลสุขภาพอยูGในระดับมาก คือการปรับปรุงด=านการควบคุมกายภาพ ได=แกG 
แสง เสียง ความร=อน รองลงมา ต=องการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานที่ทํางานการออกแบบสถานีงาน  
สําหรับความต=องการให=มีการควบคุมอุบัติเหตุจากการทํางาน แม=ผลสํารวจความต=องการจะแสดง
ออกมาในอัตราท่ีตํ่าสุดแตGก็ยังอยูGในระดับมากเชGนกัน 
  ด�านทDาทางการทํางานและการออกกําลังกาย 
  ความคิดเห็นด=านทGาทางการทํางานและการออกกําลังกายท่ีสGงผลตGอการเกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีในภาพรวมอยูGใน
ระดับปานกลางด=านท่ีสูงสุดอยูGในระดับมาก คือการใช=กล=ามเนื้อสGวนเล็ก ๆ ในการทํางาน  รองลงมา 
คือการทํางานในทGาใดทGาหนึ่งค=างไว=นาน ๆ ซ่ึงผลจากการสํารวจสะท=อนให=เห็นอยูGในระดับน=อย คือ
การไมGออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอหรือไมGได=มีการบริหารรGางกายกGอนทํางานในแตGละวันสาเหตุมา
จากไมGได=ให=ความสนใจเพราะไมGตระหนักถึงประโยชน4ของการออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายอยGาง
สมํ่าเสมอและไมGได=ตระหนักถึงโทษของการไมGออกกําลังกายหรือไมGบริหารรGางกายท่ีสามารถสGงผลตGอ
ความผิดปกติของโครงรGางและกล=ามเนื้อของผู=ท่ีต=องมีภาระงานในลักษณะท่ีต=องใช=กล=ามเนื้อสGวนใน
สGวนตGาง ๆ ความต=องการในภาพรวมสะท=อนให=เห็นความต=องการในการปรับปรุงทGาทางการทํางาน
และการออกกําลังกายเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้ออยูGในระดับมาก 
คือต=องการด=านการปรับปรุงทGาทางการทํางานให=เหมาะสมกับภาระงานท่ีทํา รองลงมา คือ ต=องการ
การออกกําลังกายและการบริหารรGางกายกGอนทํางาน ต=องการให=มีการจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ 
สําหรับความต=องการความรู=เกี่ยวกับทGาทางการทํางานท่ีไมGถูกต=อง แม=ผลสํารวจความต=องการจะ
แสดงออกมาในอัตราท่ีต่ําสุดก็ตามแตGก็ยังอยูGในระดับมากเชGนเดียวกัน 
  ด�านการรับประทานอาหารและการควบคุมน้ําหนักตัว (โภชนาการ) 
  ความคิดเห็นด=านการรับประทานอาหาร (โภชนาการ) และการควบคุมน้ําหนักตัวท่ีสGงผล
ตGอการเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง ด=านท่ีสูงสุด
อยูGในระดับมาก คือชอบทานอาหารประเภท ผัก ผลไม= ปลา รองลงมาในระดับปานกลางคือการชอบ
ทานอาหารประเภท ทอด กะทิ ไขมัน แป^ง อยูGเป�นประจําและมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน  ด=านท่ีตํ่าสุด
อยูGในระดับน=อยคือต=องทานยาอยูGเป�นประจํา  ความต=องการในภาพรวมสะท=อนให=เห็นความต=องการ
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อยูGในระดับมาก คือต=องการความรู=ด=านการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพหรือโภชนาการและการควบคุม
มวลกายที่สGงผลตGอปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ต=องการกิจกรรม
สนับสนุนเพ่ือชGวยควบคุมน้ําหนักตัวหรือมวลกาย รองลงมาคือการสร=างเสริมสุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยง
การทานยาเป�นประจํา สําหรับผลสํารวจที่อยูGในระดับปานกลาง คือต=องการความรู=เกี่ยวกับการ
ควบคุมอาหารทอด ไขมัน แป^ง น้ําตาลและการสร=างเสริมสุขภาพด=านอาหารท่ีมีประโยชน4ตGอรGางกาย   
  ด�านการพักผDอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ 
  ความคิดเห็นด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจท่ีสGงผลตGอการเกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีในภาพรวมอยูGใน
ระดับปานกลาง คือมีเวลาพักผGอนในระหวGางทํางาน รองลงมา คือมีเวลานอนพักผGอนท่ีเพียงพอ ด=าน
ท่ีตํ่าที่สุดอยูGในระดับน=อยคือโอกาสทําสมาธิหรือทําใจให=สงบ ความต=องการในภาพรวมอยูGในระดับ
มาก ด=านท่ีสูงท่ีสุด คือการสร=างสมดุลสุขภาพกายและจิตใจ รองลงมา คือต=องการทําจิตใจให=สงบหรือ
ผGอนคลายจากความเครียดในชีวิตประจําวันและ ต=องการเรียนรู=วิธีการปฏิบัติสมาธิ   
  ด�านทางเลือกในการรักษาหรือฟJKนฟูตนเอง 
  ความคิดเห็นด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟlmนฟูสุขภาพเม่ือเกิดความผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีในภาพรวมอยูGในระดับปานกลาง 
คือเม่ือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงรGางและกล=ามเนื้อจะพยายามรักษาด=วยตนเองกGอน รองลงมา คือ
การปรึกษาหรือรักษาโดยใช=แพทย4แผนปBจจุบัน สําหรับการรักษาโดยใช=แพทย4ทางเลือกอยูGในระดับน=อย 
ซ่ึงผลสํารวจตํ่าสุดอยูGในระดับน=อย คือความเข=าใจถึงวิธีการดูแลรักษาหรือฟlmนฟูตนเองอยGางถูกต=อง 
ความต=องการในภาพรวมอยูGในระดับมากคือ ต=องการความรู=ด=านการรักษาและฟlmนฟูสภาพรGางกาย
เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงของความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ต=องการกิจกรรมสร=างเสริม
สุขภาพ รองลงมา คือต=องการความรู=เก่ียวกับการดูแล รักษาหรือฟlmนฟู ตนเองเม่ือเกิดการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปnวยในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อและความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือฟlmนฟูแบบ
แพทย4แผนปBจจุบัน  สําหรับด=านตํ่าสุดคือความรู=เก่ียวกับรูปแบบการรักษาหรือฟlmนฟูแบบแพทย4ทางเลือก 
  ในด�านปLญหาและอุปสรรค รวมถึงข�อเสนอแนะ 
  จากผลสํารวจประเด็นปBญหาและอุปสรรครวมถึงข=อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็น
และความต=องการในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร4บุรี สูงสุด คือมีปBญหาด=านพฤติกรรมในการทํางานในทGาทางซํ้าไมGได=ออกกายบริหาร
กGอนทํางานและไมGมีโอกาสได=ออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอคิดเป�นร=อยละ 96.7 รองลงมา คือการขาด
ความรู=เก่ียวกับสุขภาพและด=านการยศาสตร4อยGางถูกต=องคิดเป�นร=อยละ 86.66  ต=องการกิจกรรมลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4และการสร=างเสริมสุขภาพคิดเป�นร=อยละ 60 ต=องการมาตรฐานการควบคุม
สภาพแวดล=อมในการทํางานท่ีถูกต=องและเหมาะสม คิดเป�นร=อยละ 50 ต=องการบรรทัดฐานท่ีเก่ียวกับการ
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พักผGอนและการรักษาหรือฟlmนฟูสุขภาพคิดเป�นร=อยละ 30.60  และตํ่าสุด คือต=องการการดูแลสุขภาพ
แบบองค4รวมคิดเป�นร=อยละ 16.66 ตามลําดับ 
  การวิเคราะห8 SWOT ของสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร8บุรี 
  จุดแข็งและโอกาส คือได=รับความรGวมมือจากสมาชิกและชมรมบริหารงานบุคคลในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร4บุรีในการเก็บข=อมูล มีการสนับสนุนให=จัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพโดยคณะกรรมการ
คลินิกโรคจากการทํางานของจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ=าพระยาอภัยภูเบศเป�นศูนย4รักษา
แบบแพทย4แผนปBจจุบันและแบบแผนไทยประยุกต4ท่ีสามารถดํานวยความสะดวกในการศึกษาข=อมูล
ได=เป�นอยGางดีมีทีมงานทีมีความรู=ความสามารถในการให=คําปรึกษาแนะนํา   
 จุดอGอนและอุปสรรคของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรียังขาดความรู=ความเข=าใจ
เก่ียวกับการยศาสตร4และสุขภาพ ข=อมูลและสถิติในการรักษาอาการบาดเจ็บในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อยังไมGเพียงพอในด=านรายละเอียดหรือสาเหตุของการเกิดโรค มีการขยายตัวในด=านอุตสาหกรรม
มากข้ึนทําให=มีความเสี่ยงตGอการเกิดโรค MSDs มากข้ึนจํานวนแพทย4อาชีวเวชศาสตร4มีไมGเพียงพอตGอ
ความต=องการ แตGในภาพรวมสะท=อนให=เห็นวGาเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีมีความพร=อม ตGอการเข=ารับ
การศึกษาวิจัย  
  การวิเคราะห8นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

  ผลการศึกษาข=อมูลเก่ียวกับนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยของสถานประกอบ
กิจการในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีจํานวน 23 บริษัทท่ีเข=ารับการสํารวจ พบวGาทุกบริษัทได=กําหนด
ความมุGงม่ันชัดเจนด=านความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุจากการทํางานเป�นนโยบายของบริษัท
สอดคล=องกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด=านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล=อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ท่ีกําหนดให=สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ=างต้ังแตGห=าสิบ
คนข้ึนไปจัดให=มีระบบการจัดการด=านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการซ่ึงต=องประกอบด=วยการ
มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล=อมในการทํางานแตGความชัดเจนในการกําหนด
นโยบายด=านอาชีวอนามัยในการควบคุมโรคจากการทํางานท่ีสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ได=นั้นคิดเป�นร=อยละ 65.21 ซ่ึงยังไมGครอบคลุมกับเจตนารมณ4ของกฎหมาย สิ่งท่ียังมีอยูGน=อยมาก
เก่ียวกับความชัดเจนของนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคือการกําหนดความมุGงม่ันชัดเจนใน
การดูแลด=านการยศาสตร4ในองค4การคิดเป�นร=อยละ 04.34 ซ่ึงถือเป�นความเสี่ยงทางด=านนโยบายความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีพนักงานมีโอกาสสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ทําให=เกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อได= 
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2. ผลการวิเคราะห8ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการท่ีผู=ปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมเกิดความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
อันมีสาเหตุมาจากปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในงานท่ีทําสGงผลกระทบตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(Performance) ท้ังในระดับบุคคลและองค4การกระทบตGอความสูญเสียในทางสังคมและเศรษฐกิจเป�น
ปBญหาที่ซGอนอยูGภายใต=ชGองวGางของการบริหารจัดการองค4การโดยรวม โดยเฉพาะด=านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมด=านสุขภาพในระดับบุคคล 
  ปLจจัยเส่ียงทางการยศาสตร8  
  ผู=ปnวยMSDs มักไมGเข=าใจวGาเกิดขึ้นจากอะไรปBจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับลักษณะงานหรือ
สภาพแวดล=อมในการทํางานมีความเก่ียวพันธ4กับสาเหตุของการเกิดโรคMSDs ผู=ปฏิบัติงานจําเป�นต=อง
หาเลี้ยงชีพในชีวิตประจําวันแม=มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยจากระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ อาทิ 
บริเวณ คอ บGา ไหลG นิ้วมือ หลัง เอว ขาด=านบน เขGา ข=อพับขา นGอง เท=า เป�นต=น ซ่ึงเป�นผลท่ีมาจาก
การสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4โดยตรง ได=แกG 1) ใช=ทGาทางการทํางานท่ีไมGถูกต=อง คือต=อง
อยูGในทGาทางเดิม ๆ ซํ้า ๆ  อาทิ การจับชิ้นงานค=างไว=นาน ๆ หยิบสิ่งของด=วยกล=ามเนื้อเล็ก ๆ การกด 
การเอ้ือมแขนบGอย ๆ เป�นต=น การใช=แรงกายอยGางไมGถูกวิธี อาทิ ทGาทางการยกของท่ีผิดท่ีใช=น้ําแรง
บริเวณโครงกระดูกสันหลังมากไป การดึงหรือลากของท่ีมีน้ําหนัก ด=วยการใช=รGางกายทํามุมองศากับ
วัตถุอยGางไมGสมดุลกับแรงโน=มถGวงทําให=กล=ามเนื้อและโครงกระดูกสันหลังต=อรับแรงมากข้ึน 2) การใช=
อุปกรณ4 เครื่องมือในการทํางานท่ีมีลักษณะหรือขนาดท่ีไมGเหมาะสมกับสรีระรGางกายของผู=ปฏิบัติงาน 
อาทิ อุปกรณ4มีขนาดเล็กหรือใหญGกวGาอุ=งมือ จับไมGถนัด ใช=อุปกรณ4ท่ีมีน้ําหนักมากเกินจําเป�น เลือกใช=
อุปกรณ4หรือเครื่องมือไมGถูกต=องกับลักษณะงานท่ีทํา เป�นต=น 3) การออกแบบสถานีงานท่ีไมGเหมาะสม
ทําให=เกิดภาระงานมากข้ึน อาทิ ไกลเกินไป โตsะเก=าอ้ีหรือจุดวางงานสูงหรือตํ่าเกินไป เป�นต=น การสัมผัส
กับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4โดยอ=อม ได=แกG 1) สภาพแวดล=อม อาทิ ความสวGางของพ้ืนท่ีการทํางาน
มีผลตGอการมองวัตถุของผู=ปฏิบัติงาน เสียง อุณหภูมิ หรือ บรรยากาศการทํางานท่ีสGงผลตGออารมณ4
และความเครียดท้ังด=านรGางกายและจิตใจ เป�นต=น 2) สุขภาพของผู=ปฏิบัติงาน อาทิ การมีโรคประจําตัว 
ความแข็งแรงของสภาพรGางกายหรือความพร=อมของรGางกายผู=ปฏิบัติในแตGละวัน ความพร=อมของด=าน
รGางกายและอารมณ4มีผลตGอการออกแรงและการใช=กล=ามเนื้อเป�นอยGางมาก เป�นต=น 3) ลักษณะทางกาย 
อาทิ ขนาดความสูงของรGางกาย น้ําหนักตัวที่อ=วนหรือผอมเกินไปไมGเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทํา 
เพศและอายุหรือวัยท่ีมีความเก่ียวพันกับลักษณะงาน ในทางการแพทย4แผนไทยพิจารณาถึงธาตุเจ=าเรือน
ท่ีแตกตGางกันทําให=มีผลตGอความสมดุลหรือความแตกตGางทางกายของแตGละบุคคล เป�นต=น ลักษณะ
ทางใจ อาทิ ความเบื่อหนGายในงานท่ีทํา สภาพจิตใจไมGพร=อม ความวิตกกังวล ความเครียด ความเชื่อ
ท่ีนําไปสูGพฤติกรรมการปฏิบัติ เป�นต=น ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ท้ังทางตรงและทางอ=อมจึงเป�น
สาเหตุท่ีสGงผลตGอความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของผู=ปฏิบัติงาน   
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  ผู=ปnวยท่ีมีอาการผิดปกติหรือเจ็บปnวยเก่ียวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อสGวนใหญGเม่ือ
มีอาการเจ็บปnวยเกิดข้ึนก็จะทําลายความสุขท้ังของผู=ปnวยและครอบครัวท่ีสGงผลกระทบตGอสังคมและ
เศรษฐกิจ กระทบตGอสภาพจิตใจและประสิทธิภาพการทํางานเป�นอยGางมากผู=ปnวยที่มาทําการรักษา
โดยสGวนใหญGเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยอันมีสาเหตุจากพฤติกรรมท่ีเรียกสาเหตุเหลGานี้วGาการขาด
สมดุลทางสุขภาพ อาการผิดปกติหรือเจ็บปnวยเก่ียวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานใน
องค4การยGอมสGงผลตGอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource development) และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance) โดยตรง ภาระหน=าที่ของ HR ท่ีต=องพยายามค=นหา
เทคนิคหรือตัวชGวยในการทํางานท้ังด=าน HRM และ HRD เพ่ือทําให=บริษัทอยูGรอดทGามกลางสภาวะ
และเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลาจึงเป�นสิ่งจําเป�นอยGางในมิติของการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4 ในภาครัฐได=กลGาวถึงโรคMSDs วGาเป�นโรคจากการทํางานท่ีมีอัตราการเติบโตสูงใน
กลุGมผู=ใช=แรงงาน ท่ีมีสาเหตุหลักมาจากการยศาสตร4 การชGวยลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 จึงเป�น
การชGวยลดอัตราการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยด=วยโรคจากการทํางานลงได=หากรู=วิธีการแก=ไขป^องกันท่ี
สาเหตุก็จะทําให=ลดความสิ้นเปลืองท้ังในด=านสGวนบุคคลและองค4การลงได= ซ่ึงเป�นการแบGงเบาภาระ
ของท้ังภาครัฐและเอกชนไปพร=อมกัน  
  ในการพัฒนาความรู�ของทรัพยากรมนุษย8  

  ปBญหาด=านการยศาสตร4โดยสGวนใหญGเกิดจากการขาดความรู=ท่ีเหมาะสมท้ังในระดับ
บุคคลท่ีแสดงออกด=านพฤติกรรมการใช=อิริยาบถท่ีไมGถูกต=องในชีวิตประจําวันการใช=กําลังเพ่ือทํางาน 
ไมGสมดุลกับภาระงานของผู=ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป�นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยการพัฒนาความรู=
เพื่อให=เกิดการปรับเปลี่ยนทGาทางให=เข=ากับงานจึงเป�นสิ่งสําคัญมากที่ต=องกระทํา ปBจจัยเสี่ยงอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข=องคือการไมGบริหารรGางกาย การรับประทานอาหารไมGถูกสุขลักษณะ พักผGอนไมGเพียงพอ 
การต=องอยูGในสภาพการหรือสภาพแวดล=อมที่ไมGเหมาะสม ความเครียด ปBจจเสี่ยงท้ังหมดสGงผลตGอ
สมดุลสุขภาพในภาพรวมท่ีเสียไป การแก=ปBญหาท่ีถูกต=องเริ่มต=นจากการพัฒนาความรู=ให=เกิดความเข=าใจ
ถึงปBจจัยเสี่ยงและสร=างให=รู=สึกวGาการมีสุขภาพดีสําคัญเพียงใดตGอการปฏิบัติงานจึงสามารถทําให=
ผู=ปฏิบัติงานหันกลับมาดูแลตนเองมากข้ึน ด=วยสาเหตุหรือปBจจัยเสี่ยงมีความซับซ=อนและเชื่อมโยงกัน
ในหลายด=าน การพัฒนาความรู=จึงจําเป�นต=องดําเนินการไปแบบบูรณาการณ4 (Integration) และให=
ครอบคลุมกับปBจจัยเสี่ยงท่ีมีอยูGในทุกองค4ประกอบ การพัฒนาความรู=สําหรับสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4จึงมีความจําเป�นต=องเรียนรู=ในลักษณะองค4รวม (Holistic)  

  การรักษาสมดุลสุขภาพแบบองค4รวม (Holistic) ที่มีความเชื่อมโยงแบบบูรณาการ  
(Integration)  ด=วยการสGงเสริมสุขภาพให=รองรับกับภาระงานหรือการดํารงชีวิต คือการพัฒนาความรู=ท่ี
เก่ียวข=องกับการยศาสตร4เพ่ือนําไปสูGการปฏิบัติอยGางตGอเนื่องและสมํ่าเสมอมีการเรียนรู=กระบวนการ
ทางธรรมชาติโดยปกติโรคMSDs หากเราลดการใช=งานในบริเวณกล=ามเนื้อท่ีมีปBญหานั้นลงก็สามารถ
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ทุเลาลงหรือหายเองได=ตามธรรมชาติซ่ึงรGางกายมนุษย4มีความสามารถในการฟlmนฟูตัวเองได=อยูGแล=ว 
การพัฒนาองค4ความรู=ในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4จึงต=องเป�น
การศึกษาถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อเพ่ือให=เกิด
ความเข=าใจพ้ืนฐานด=านระบบการทํางานของรGางกาย (Function characteristic) ขีดจํากัดในการ
รับภาระงาน (load characteristic) ธรรมชาติของงานและสภาพการ (Condition) ท่ีเก่ียวข=องกับ
การออกแบบสถานท่ีทํางาน อุปกรณ4ท่ีใช=ในการทํางาน และศึกษาถึงเทคนิควิธีในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช=ชีวิตเก่ียวกับทGาทางการยืน เดิน นั่ง หรือแม=แตGพฤติกรรมทGาทางในการนอนให=
เหมาะสมเพื่อปรับให=รGางกายเข=าใกล=สภาวะสมดุลตามธรรมชาติ เตรียมความพร=อมตGอการรองรับ
ภาระงาน สมดุลสุขภาพท่ีเก่ียวข=องกับการยศาสตร4จึงเป�นการศึกษาและพัฒนาความรู=ถึงความเหมาะสม
ระหวGางขีดจํากัดของรGางกายมนุษย4กับภาระงานท่ีทําอยูGในแตGละวัน 
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8ด�านการยศสตร8 

  การสร=างระบบการบริหารจัดการมีความสําคัญกับการสร=างบุคลากรและความม่ันคง
ขององค4การ ระบบท่ีดีควรเหมาะสมตGอการพัฒนาคนให=เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนบุคลากรท่ีอยูGภายใต=
ระบบที่ดียGอมกลับมาพัฒนาระบบให=ยั่งยืนตGอไปได= ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 
(Human resource management) จึงต=องใช=การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource 
development) เป�นเครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหารบุคลากร องค4การจึงควรให=ความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให=เกิดความเข=าใจภาระความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนตามหน=าท่ีท่ีได=รับ
มอบหมายเพ่ือเปwดโอกาสให=ได=ใช=ศักยภาพท่ีมีอยูGของแตGละบุคคลได=อยGางเต็มท่ี ความเจ็บปnวยหรือ
บาดเจ็บจึงเป�นตัวแปรสําคัญของการเรียนรู=หรือถGายทอดศักยภาพของมนุษย4 ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย4สิ่งท่ีถือเป�นพ้ืนฐานของการพัฒนาคือสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ด=าน
สุขภาพเป�นการพัฒนาพ้ืนฐานหรือคุณภาพชีวิตของมนุษย4ให=มีภูมิคุ=มกันเป�นฐานในการพัฒนา
สมรรถนะในเรื่องอ่ืนตGอไปแตGการพัฒนาสุขภาพอยGางเป�นระบบเป�นสิ่งท่ีหลายองค4การมองข=ามเพราะ
อาจถือวGาเป�นเรื่องนอกเหนือภารกิจขององค4การ แท=ท่ีจริงปBญหาเรื่องสุขภาพของบุคลากรในองค4การ
กลับเป�นปBจจัยเสี่ยงปBจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากในการพัฒนาองค4 ปBญหาการยศาสตร4ในความเป�นจริงบน
พ้ืนฐานทางธรรมชาติท้ังภายในและภายนอกท่ีผู=ปฏิบัติงานทุกคนต=องเผชิญและมีผลโดยตรงตGอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance) ท่ีสGงผลกระทบตGอประสิทธิภาพขององค4การอยGางแนGน
นอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ด=านสุขภาพจึงเป�นการบริหารจัดการด=านสุขภาพในระดับบุคคลเป�น
หน=าท่ีสําคัญอยGางหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4ท่ีมีจุดมุGงหมายให=บุคลากรในองค4การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข   
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  การพัฒนามาตรฐานด�านการยศาสตร8ในองค8การ 
  ในการพัฒนามาตรฐานด=านการยศาสตร4ในองค4การนั้น ควรมีเกณฑ4ในการแบGงประเภท

งานท่ีมีความเสี่ยงตGอการบาดเจ็บกล=ามเนื้อและโครงรGางออกอยGางชัดเจนด=วยการเริ่มต=นจากการ
กําหนดประเภทงานท่ีมีความสอดคล=องกับภาระงานท่ีทํา ซ่ึงสามารถนําไปสูGการดําเนินการกําหนด
มาตรฐานด=านการยศาสตร4ในองค4การตGอไป การสร=างกฎเกณฑ4ขึ้นเพื่อใช=ในองค4การตามความเหมาะสม
ระหวGางประเภทงานท่ีนําไปสูGภาระงานและการออกแบบปBจจัยท่ีเก่ียวข=องเพ่ือชGวยสนับสนุนขีดจํากัด
ของบุคคลด=านสรีระในการใช=แรงงานตามระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อท่ีสอดคล=องกับชีวกลศาสตร4 
จะสามารถชGวยควบคุมปBจจัยเสี่ยงให=อยูGในขอบเขตที่จํากัดได= สิ ่งสําคัญสําหรับผู=ปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมองค4การต=องให=ความสนใจตGอการเสริมสร=างกิจกรรมควบคุมท่ีจําเป�นเพ่ือนําไปสูGการ
สร=างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวข=องกับการสร=างกล=ามเนื้อของผู=ปฏิบัติงานให=แข็งแกรGงเหมาะสมตGอการ
ปฏิบัติหน=าท่ีตามภารกิจที่ได=รับมอบหมาย การควบคุมให=เป�นไปตามมาตรฐานต=องอาศัยเทคนิค
วิธีสร=างทักษะ (Skill) ให=กับผู=ปฏิบัติงานรักษาตัวให=รอดจากการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ4ทาง
ธรรมชาติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ การพัฒนามาตรฐานด=านการศาสตร4ในองค4การควร
ประกอบด=วย เทคนิควิธีดังนี้ 1) เทคนิควิธีการสร=างให=เกิดการต่ืนตัวและตระหนักรู=ถึงประโยชน4และ
โทษท่ีเก่ียวข=องกับด=านการยศาสตร4ถือเป�นปBจจัยภายในท่ีสGงผลตGอพฤติกรรม อิริยาบถของผู=ปฏิบัติงานมี
ผลตGอการบาดเจ็บเม่ือออกแรงไปบนความไมGสมดุลของทGาทางและสรีระรGางกายเทGากับเป�นการฝlนตGอ
กฎเกณฑ4ทางธรรมชาติพลังงานยGอมสูญเสียไปแบบไมGสมดุลการสร=างสมดุลให=กับอิริยาบถคือการคืน
ความสมดุลรGางกาย 2) เทคนิควิธีการออกแรงหรือใช=พลังงานไปบนสภาวะท่ีเหมาะสมด=วยการจัดวาง 
ทGาทางการเคลื่อนไหวอยGางถูกต=องตามธรรมชาติจะทําให=รGางกายไมGถูกใช=งานเกินกําลังเพ่ือใช=อิริยาบถ
ได=อยGางเหมาะสมกับภาระงาน 3) เทคนิควิธีการรู=สึกรู=ตัวเพ่ือเตือนสติด=วยการบาดเจ็บMSDsโดยสGวนใหญG
เกิดข้ึนจากการบาดเจ็บแบบสะสมหากผู=ปฏิบัติงานฝ{กท่ีจะเรียนรู=ถึงการรู=ตัววGารGางกายอยูGในอิริยาบถ
ใดและรู=สึกวGารGางกายเกิดอาการอยGางไร ก็จะนํามาซ่ึงการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอิริยาบถ
ได=ทันเวลาก็จะสามารถลดอาการสะสมในบริเวณโครงรGางและกล=ามเนื้อได= 4) เทคนิคการปรับปรุง
สภาพแวดล=อมเป�นการค=นหาปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกรGางกาย อาทิ การออกแบบ
สถานีงานให=สอดคล=องกับสรีระรGางกายของผู=ปฏิบัติงาน การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ4ในการ
ทํางานให=เหมาะสมกับสรีระของผู=ปฏิบัติงาน หรือการควบคุมสภาพการ (Condition) และข้ันตอน
การทํางาน (Action) ให=เหมาะสมกับกฎเกณฑ4ด=านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป�นต=น 
  การพัฒนารูปแบบและคูDมือการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปLจจัยเส่ียงทางการยศาสตร8 
  การพัฒนารูปแบบและคูGมือการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
มีจุดประสงค4เพ่ือการพัฒนาเรื่องสุขศึกษา  การจัดทําคูGมือควรอยูGในรูปแบบดังตGอไปนี้ 1) เป�นลักษณะ
ของการให=คําแนะนําสําหรับการดูแลตนเอง เพราะถ=าผู=ปฏิบัติรู=จักท่ีจะดูแลตนเองได=มากเพียงใดก็จะ
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สGงผลตGอความยั่งยืนในการสมดุลสุขภาพมากขึ้นเพียงนั้น 2) คูGมือต=องสื่อถึงการปฏิบัติท่ีชัดเจน
รวบรวมวิธีการปฏิบัติอยGางเป�นรูปธรรม งGายตGอการทําความเข=าใจมีรูปแบบของการสร=างเสริมสุขภาพ
ด=วยการสGงเสริมให=เกิดการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับปรุงสภาพแวดล=อมอุปกรณ4เครื่องมือ
เครื่องใช=อยGางเป�นระบบ 3) สื่อถึงการเสริมสร=างกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน4ตGอสุขภาพ เป�นการสนับสนุน
การทํางานด=านการสร=างสมดุลสุขภาพในเชิงรุก มีรูปแบบของการสร=างสมดุลสุขภาพ ในลักษณะเป�น
องค4รวม ท่ีครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทําให=เกิดความเข=าใจในสมดุลทางธรรมชาติ 4) สะท=อน
ให=ผู=ปฏิบัติตามคูGมือเกิดความเข=าใจท่ีจะเปรียบเทียบความรู=สึกท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเอง ท้ังรGางกายและ
จิตวGาเกิดสมดุลสุขภาพข้ึนหรือไมG สมดุลสุขภาพสามารถวัดได=ในเบื้องต=นด=วยตนเอง 5) คูGมือควรสื่อให=
เกิดการสGงเสริมสุขภาพแบบ 3อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ4 สร=างให=เกิดการยอมรับ 
สร=างบรรทัดฐาน (Norms) ให=เกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคลและองค4การ 
  สรุป จากการสังเคราะห4เนื้อหาทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวช=อง และจากผลการสํารวจ
ข=อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับความคิดเห็นและความต=องการของกลุGมตัวอยGางในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 
รวมถึงข=อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ4ของผู=เชี่ยวชาญ ทําให=ทราบถึงปBจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนด=าน
การยศาสตร4ของผู=ปฏิบัติที่ควรให=ความสนใจ ผู=ปฏิบัติงานโดยสGวนใหญGยังขาดความรู=ความเข=าใจ
เก่ียวกับการยศาสตร4 นําไปสูGการแสดงพฤติกรรมในการทํางานท่ีไมGถูกต=อง ไมGให=ความสนใจในการ
ออกกําลังกายหรือบริหารรGางกายเพ่ือเตรียมความพร=อมของกล=ามเนื้อตGอภาระงานท่ีได=รับขาดการ
ดูแลเอาใจใสGตนเองด=านสุขภาพทําให=สมดุลสุขภาพโดยรวมสูญเสียไป สําหรับองค4การก็มักจะมองข=าม
เก่ียวมาตรฐานทางการยศาสตร4หรือมีอุปสรรคเก่ียวกับการออกแบบหรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ4
ท่ีเหมาะสมกับสรีระของผู=ปฏิบัติงานไมGคGอยให=ความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย4 ขาดการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การอยGางเหมาะสม และขาดการเฝ^า
ติดตามสถิติการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยด=วยโรคจากการทํางานท่ีเก่ียวข=องกับการยศสาสตร4อยGางจริงจัง 
จึงมีความจําเป�นต=องพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรีข้ึน 
 ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เป+นการพัฒนา (Development: D1) 
ด�วยการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) สังเคราะห8สร�าง
รูปแบบ/ต�นแบบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
 การสังเคราะห4ข=อมูลพ้ืนฐาน สําหรับการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี เรียกชื่อรูปแบบหรือโมเดล วGา 
“KABIN Model”  ได=มาจากแนวคิดทฤษฏีงานวิจัยและข=อมูลจากการสนทนากลุGมกับผู=เชี่ยวชาญ 
โดยแบGงออกเป�น 6 องค4ประกอบหลัก ซ่ึงประกอบด=วย 22 องค4ประกอบยGอย ดังนี้ 
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 รDางรูปแบบ (องค8ประกอบของรูปแบบ)  
 องค8ประกอบท่ี 1 การสDงเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ มีความสอดคล=องกับแบบแผน
ความเชื่อด=านสุขภาพ (Health Belief Model/Theory: HBM) โรเซนสตอซ4ค (Rosenstock) เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงตGอการเกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน ด=วยองค4ประกอบหลัก 6 องค4ประกอบ ได=แกG 
1) การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4 (K: Knowledge of ergonomics) ตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด=านสุขภาพ (Health promotion model) เป�นการแบGงสGวนการรับรู=เก่ียวกับการประยุกต4ใช=ตาม
บุคคล สถานการณ4 การมีปฏิสัมพันธ4 2) การประเมินการสัมผัสความเสี่ยง (A: Assessment risk 
exposure) ท่ีมีความสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบการควบคุมท่ีจําเป�นและสGงผลตGอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) คือควบคุมท่ีผลลัพธ4 (Outcome control) ในการแก=ไข
และป^องกันปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 คือการวิเคราะห4หาโอกาสและความรุนแรงในปBจจัยตGาง ๆ ท่ี
สามารถทําให=เกิดการบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อและยังสามารถกําหนดคGาอันตรายในกระบวนการ
ทํางานได=อีกด=วย ซ่ึงหากเราสามารถกําหนดระดับของความเสี่ยงได=ใกล=เคียงกับความเป�นจริงก็
สามารถแก=ไขหรือป^องกันปBจจัยเสี่ยงได=อยGางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) การเปลี่ยนพฤติกรรม (B: Behavioral 
Change) ท่ีมีความสอดคล=องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรูปแบบการสร=างความเชื่อม่ัน 
(Stages of change model or Trans theoretical model: TTM) ซ่ึงบุคคลจะมีความสนใจด=าน
สุขภาพ ข้ึนอยูGกับความพร=อมและการถูกจูงใจ จะทําให=บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด=าน
สุขภาพการปฏิบัติอยGางตGอเนื่องจนกลายเป�นวิถีชีวิต 4) การปรับปรุงสภาพการ (I: Improving 
Conditions) มีความสอดคล=องกับนโยบายขององค4การอนามัยโลกที่เสนอให=องค4การต=องจัดให=มี
ระบบการป^องและสGงเสริมสนับสนุนสุขภาพ (Company health check)  ท้ังด=านรGางกายจิตใจเพ่ือ
ความผาสุกของพนักงาน ซ่ึงต=องอาศัยการพัฒนาเก่ียวกับสภาพแวดล=อมทางกายภาพสภาพแวดล=อม
ทางจิตสังคม สิ่งเอ้ืออํานวยสะดวกท่ีมีผลตGอสุขภาพอนามัยเครื่องมือ อุปกรณ4ในท่ีทํางาน 5) การสร=าง
บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ (N: Normalization of natural balance) สอดคล=องกับทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด=วย
เหตุผล (Theory of reasoned action) และการแสดงพฤติกรรมของมนุษย4ท่ีเกิดข้ึนโดยความเชื่อ
เก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 6) การดูแลตนเอง (S: Self-Care) โดยการนําองค4ประกอบหลัก
ดังกลGาวเข=าขับเคลื่อน (Input) ในกระบวนการ (Process)  ดังตGอไปนี้ ในระดับบุคคลคือ พัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ของทรัพยากรมนุษย4 ในระดับองค4การคือการพัฒนาสมรรถนะในงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource development) และการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4
ในองค4การ (Ergonomic Development) สอดคล=องกับทฤษฎีวัตสัน (Watson Theory) เป�นการ
ดูแลสุขภาพมนุษย4แบบองค4รวม สร=างสัมพันธภาพในการชGวยเหลือยอมรับความรู=สึกท้ังด=านบวกและลบใช=
วิธีแก=ปBญหาอยGางสร=างสรรค4 สร=างแนวทางในการแก=ไขหรือในการป^องกันเพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือ
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เจ็บปnวยแบบองค4รวม (holistic) ในทางการแพทย4ก็เป�นท่ียอมรับวGาการทําสมาธิชGวยให=สุขภาพท้ังกาย
และใจของผู=ปnวยดีขึ้นได=เป�นการสGงเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณถือเป�นสิ่งสําคัญมากในองค4รวม 
การดูแลตนเองเก่ียวกับความอ=วนหรือการมีภาวะไขมันมากเกินไป ทําให=มวลกายไมGสมดุลตามมาตรฐาน
ก็มีความจําเป�นตGอการดูแลสุขภาพเพ่ือลดการบาดเจ็บหรือป^องกันการเจ็บปnวยจากโรคMSDs  
 องค8ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) มีมีความ
สอดคล=องกับ ทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) และทฤษฏีพฤติกรรม
ตามแบบแผน (Theory of planned Behavior) เพราะการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลในด=าน
สุขภาพเก่ียวข=องสอดคล=องกับแนวคิดของ เดวิด ซี แมคเคลแลน (David Mc Cleland) และ สกsอต 
บี พารี (Scott B. Parry) ได=ให=คํานิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ท่ี สมรรถนะ ไว= คือ 1) การพัฒนา
ความรู= (Knowledge) การดําเนินการเชิงรุกด=านการให=ความรู=และพัฒนาบุคลากรในด=านสุขภาพ
อยGางตGอเนื่องเป�นสิ่งจําเป�นอยGางยิ่งท่ีองค4การทุกแหGงต=องมีเป�นพ้ืนฐานของการเตรียมความพร=อมของ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 2) คุณลักษณะ (Attribution) พนักงานสGวนใหญGในองค4การมักไมGคGอย
ดูแลสุขภาพอยGางเป�นระบบ การสร=างจิตสํานึก และ 3) ทักษะ (Skill) ท่ีมีอิทธิพลตGอการสร=าง
สมรรถนะเพ่ือให=เกิดการใสGใจสุขภาพจะนําไปสูGการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาทัศนคติของ
บุคลากรเป�นสิ่งท่ีควรกระทําเป�นการพัฒนาเก่ียวกับคุณลักษณะ 
 องค8ประกอบที่ 3 ปLจจัยเอื้อ (ภายใน) สามารถชGวยให=การพัฒนาสมรรถนะประสบ
ความสําเร็จมากข้ึนมีความสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการปรับความสัมพันธ4ระหวGางรGางกายและจิตใจ 
ให=สามารถ พ่ึงพาตนเอง ได=แกG 1) การสร=างความหวัง สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพพ่ึงตนเอง
ท่ีเน=นธรรมชาติบําบัดการรักษาตามวิถีทางธรรมชาติเน=นการสร=างสมดุลให=กับรGางกายและจิตใจการ
สGงเสริมสุขภาพจะเกิดผลสําเร็จท่ีสGงผลตGอการพัฒนาสุขภาพให=ดีข้ึนได=นั้น ผู=ปฏิบัติต=องมีการดูแลตนเอง 
แตGการดูแลตนเองนั้นทําได=ยาก อาจเนื่องจากความเคยชิน หรือ เศรษฐกิจที่บีบให=ต=องฝlนต=องทํา 
2) ความรับผิดชอบ สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับ โยนิโสมนสิการ คือ การรู=จักคิด การคิดอยGางถูกวิธี 
ทําให=เกิดความรับผิดชอบข้ึน มีลักษณะของการปรับปรุงความคิดให=เกิดสัมมาทิฐิ ความรับผิดชอบ
ด=านสุขภาพต=องมีให=เพียงพอท่ีจะรอดพ=นจากปBจจัยเสี่ยงในทางการยศาสตร4 ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการปฏิบัติแบบองค4รวมจะทําให=ผู=ปฏิบัติสามารถพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพได=ดี 3) วินัยใน
การปฏิบัติ มีความสอดคล=องกับแนวคิดในการสร=างเกณฑ4หรือข=อกําหนดให=เกิดข้ึน เพ่ือให=เกิดการ
ปฏิบัติหรือละเว=นการปฏิบัติ สําหรับการควบคุมความประพฤติ เป�นแบบแผนในการอยูGรGวมกันอยGาง
สุขสบาย วินัย คือความ สมํ่าเสมอในการปฏิบัติกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ และ การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
4) การตระหนักรู= เป�นการเรียนรู=และการลงมือปฏิบัติให=เกิดการตกผลึกด=วยตนเอง  
 องค8ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร8ในองค8การ (Ergonomic Development) 
สอดคล=องกับแนวคิดจากมาตรฐานสากล ISO/TS 20646-1  เรื่องการยศาสตร4เป�นมาตรฐานวิชาการ
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ในรูปแบบ (Technical Specification: TS) เก่ียวกับการชี้บGงอันตรายท่ีเก่ียวข=องกับภาระงานและ
ขีดจํากัดของกล=ามเนื้อกGอให=เกิดกับการปรับปรุงสภาพการทํางานให=เหมาะสมไมGวGาองค4การจะมี
มาตรฐานการยศาสตร4อยูGในระดับใด หากเราคอยสอดสGองดูแล สร=างระบบในการตรวจสอบมาตรฐาน
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาด=านการยศาสตร4 จะชGวยให=การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค4การมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนตามลําดับ การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ให=ได=ผลจึงต=องหม่ันวิเคราะห4และประเมิน
ความเสี่ยงด=านการยศาสตร4และต=องมีระบบในการแก=ไขปรับปรุง การแบGงประเภทงานจะสามารถชGวย
ให=องค4การสามารถดําเนินการบริหารจัดการปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ได=อยGางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึงองค4การต=องมีการจัดให=มีกิจกรรมหรือการดําเนินการด=านการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ใน
องค4การ 3 สGวนหลักเพ่ือทําให=การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึน ได=แกG 1) การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู= มีความสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างองค4ความรู=ใหมG
มีลักษณะการสร=างแบบเป�นเกลียวสัมพันธ4 2) การเตรียมความเหมาะสมระหวGางบุคคลกับภาระงาน 
สอดคล=องกับแนวคิดเรื่องการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ ด=วยการปรับคนให=เข=ากับงาน 
(fit the man to the job) และการปรับงานให=เข=ากับคน (fit the Job to the man) 3) ระบบ
บริหารจัดการ สอดคล=องกับทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming cycle)  เพ่ือให=เกิดการขับเคลื่อนอยGางเป�น
รูปธรรม ในเชิงแก=ไข และป^องก=น ทําให=เกิดการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การอยGางเป�น
ระบบสร=างระบบการบริหารจัดการไว=และพัฒนาบุคลากรภายใต=ระบบการจัดการท่ีมีอยูG  
 องค8ประกอบท่ี 5 ปLจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ชGวยให=การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4
ในองค4การประสบความสําเร็จมากข้ึน สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
อยGางเป�นรูปธรรม ในเชิงแก=ไข และป^องก=น ในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การควรจัดให=
มีกิจกรรมท่ีจําเป�น ได=แกG 1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค4การสอดคล=องกับแนวคิด
เก่ียวกับการนํามาตรฐานสากล 2) การสนับสนุนจากภาคสังคมสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=าง
เครือขGายในการทํางานที่เกี่ยวข=องท้ังภาครัฐและเอกชน 3) กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค4การ
สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับ (Happy health) การสGงเสริมสุขภาพในองค4การสร=างองค4กรแหGงความสุข
จากการประชุมอนามัยโลกได=รับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือสร=างองค4กรแหGงความสุขระหวGาง พ.ศ. 2551 
-2560 (Plan of action on workplace health (GPA) for the period 2008 – 2017) 4) ทีมงาน
คอยให=คําแนะนํา (Coaching) สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างความเชื่อม่ัน ความกระตือรือร=น
ตGอการแก=ไขปBญหาองค4การ การเป�นผู=มีจิตใจกว=างยอมรับฟBงความคิดของผู=อ่ืน โดยกําหนดให=เกิด
หน=าท่ีในองค4การ ในการให=คําแนะนําด=านสุขภาพด=วยวิธีการท่ีหลากหลายกGอให=เกิดการเรียนรู=และ
การลงมือปฏิบัติ  
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 องค8ประกอบท่ี 6 การเฝ_าติดตามผล ความจําเป�นของการขับเคลื่อนรGางรูปแบบการพัฒนา
ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ความจําเป�นของการขับเคลื่อนรGาง
รูปแบบการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 มีความสอดคล=อง
กับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบในการทํางานให=เกิดความเหมาะสมกับผู=ปฏิบัติงานและนําไปสูGการ
แก=ไขหรือป^องกันผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปnวยจากการทํางาน (Musculoskeletal Disorders: MSDs) 
อยGางตGอเนื่อง จึงได=แบGงการเฝ^าติดตามผลเป�น 2 ระดับคือ 1) ในระดับบุคคลมีการสร=างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือสGงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4อยGางยั่งยืนการสร=างสมดุลสุขภาพของแตGละบุคคลนั้นสามารถ
แสดงผลออกมาในด=านความพึงพอใจในการเข=ารGวมกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพท่ีจัดข้ึน 2) ในระดับองค4การมี
การลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยด=วยโรคจากการทํางานMSDs 
สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ 
 การรับรองรูปแบบ  

 การรับรองรูปแบบ/โมเดล “KABINS Model” โดยผู=ทรงคุณวุฒิ มีผลการประเมินความ
เหมาะสมอยูGในระดับมากเม่ือพิจารณาด=านรูปแบบท่ีสูงท่ีสุดคือความสมบูรณ4ในการกําหนด
องค4ประกอบของรูปแบบ รองลงมาอยูGในระดับมาก คือองค4ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค4
องค4ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช=และองค4ประกอบเชิงกระบวนการ สGวนองค4ประกอบของ
รูปแบบอยูGในระดับมากท่ีสุด แสดงถึงความพร=อมท่ีสามารถนํารูปแบบ/โมเดล “ KABINS Model”ไป
ใช=ได=ในการวิจัยได= เพ่ือให=สามารถขับเคลื่อนรูปแบบ หรือ โมเดล “KABINS Model” ผู=วิจัยจึงได=สร=าง
คูGมือการจัดการเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือใช=สําหรับฝ{กอบรมในการสร=างสมดุล ได=รวบรวมองค4ความรู=ท่ี
เก่ียวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4จากการสังเคราะห4เนื้อหาทาง
วิชาการและการวิเคราะห4ความเหมาะสมท้ังในเชิงปริมาณจากกลุGมตัวอยGางและเชิงคุณภาพจาก
ผู=เชี่ยวชาญจึงสามารถสรุปหัวข=อเนื้อหาท่ีจําเป�นในการจัดทําคูGมือการจัดการเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพ 
ดังนี้ 1) การเรียนรู=ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
2) สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 3) การสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาภพแวดล=อมในการ
ทํางาน 4) การสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย 5) การสร=างสมดุล
สุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 6) การสร=างสมดุลสุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและ
จิตใจ 7) การสร=างสมดุลสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟlmนฟูสุขภาพ 8) การสร=างสมดุลสุขภาพ
แบบองค4รวมเพ่ือการดูแลตนเอง ซ่ึงผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการเพ่ือ
สร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือใช=สําหรับฝ{กอบรม โดยกลุGมตัวอยGางผู=เข=าอบรม จํานวน 60 คน ภาพรวมอยูGใน
ระดับมาก จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับฝ{กอบรมไปใช=ในการ
ขับเคลื่อนรูปแบบ/ โมเดล “KABINS Model” ตGอไป  
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 สรุป จากการสังเคราะห4เนื้อหาทางวิชาการและข=อมูลท่ีได=จากข้ันตอนท่ี 1 สามารถกําหนด
รูปแบบ/โมเดล ท่ีเรียกวGา “KABINS Model” ใช=เป�นต=นแบบในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร4 ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี สําหรับใช=ในการแก=ไขและป^องกัน
ปBญหาด=านการยศาสตร4ท้ังในระดับบุคคลและองค4การ โดยมี 6 องค4ประกอบ ได=แกG K : Knowledge 
of ergonomics (การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4) ประกอบด=วย เรียนรู=เรื่องปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 สภาพแวดล=อมในการทํางาน ทGาทางการทํางานและ
การบริหารรGางกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การพักผGอนกายใจ การรักษาและฟlmนฟูสุขภาพ การสร=าง
สมดุลสุขภาพแบบองค4รวม A: Assessment risk exposure (การประเมินการสัมผัสความเสี่ยง) มี
การประเมินปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4/การสํารวจสุขภาพ B: Behavioral Change (การเปลี่ยน
พฤติกรรม) การปรับทGาทางการทํางาน การบริหารรGางกายและออกกําลังกาย I: Improving Conditions 
(การปรับปรุงสภาพการ) มีการสร=างมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน N: Normalization 
of natural balance (สร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) สGงเสริมมาตรฐานการพักผGอน ฝ{กฝน
มาตรฐานฟlmนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ S: Self-Care (การดูแลตนเอง) การปฏิบัติสมาธิ 
การดูแลการบริโภคและมวลกาย และจากการรับรองรูปแบบมีความเหมาะสมในการนําใช=ในพ้ืนท่ี
ต=นแบบตามวัตถุประสงค4ตGอไป 
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช� เป+นการวิจัย (Research: R2) ด�วยการนําต�นแบบไป
ทดลองใช� หรือนําเครื่องท่ีได�ไปใช� (Implementation : I) โดยการจัดอบรม ทดสอบ (Pre-test 
and Post-test) จัดประชุมและจัดสนทนากลุDม 
 การเตรียมความพร=อมของพ้ืนท่ีต=นแบบถือเป�นข้ันตอนสําคัญมากสําหรับการดําเนินการ
สร=างสมดุลสุขภาพ การประชุมหารือแนวทางการดําเนินการกับผู=มีสGวนเก่ียวข=อง อาทิ ผู=บริหารองค4การ 
เจ=าหน=าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เจ=าหน=าท่ีฝnายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัย กGอนการดําเนินการสํารวจสถานประกอบกิจการสําหรับการศึกษาข=อมูลเบื้องต=น 
(Pilot study) เพ่ือได=กลุGมเป^าตัวอยGางท่ีมีอาการปnวยหรือบาดเจ็บเก่ียวกับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
การสํารวจโดยแบGงกลุGมเป^าหมายออกตามลักษณะงานหนัก ปานกลางและเบา ตามประเภทของการ
ใช=แรงงานกล=ามเนื้อจึงทําให= พบวGาพ้ืนท่ีต=นแบบ สGวนใหญG เป�นพนักงาน ท่ีทํางานอยูGในลักษณะงาน
ปานกลาง รองลงมา คือ ลักษณะงานเบา และ งานหนัก ตามลําดับ กลุGมเป^าหมายสGวนใหญGท่ีมีความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ เป�นลักษณะงานท่ีใช=กล=ามเนื้อหรือทGาทางใดค=างไว= รองลงมา 
คือประเภทงานที่ต=องใช=แรงงานกล=ามเนื้อเป�นสGวนใหญGทํางาน และ ประเภทงานท่ีใช=กล=ามเนื้อ
เล็กน=อย จึงคัดเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเฉพาะเจาะจง ท่ีแจ=งวGามีความผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อในระดับมาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการวิจัยแกGผู=บริหารองค4การ และกลุGมตัวอยGาง 
ตามวัตถุประสงค4การวิจัย 
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 ผลการทดลองใช�รูปแบบ/โมเดล (Model) 
 จากการจัดฝ{กอบรมให=ความรู=สGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพให=กับกลุGมตัวอยGาง ทดสอบ
ความรู=  ประเมินผลการฝ{กอบรม ประเมินผลเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=
ฝ{กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ประเมินคุณภาพการฝ{กอบรม 
จัดเสวนายGอยติดตามผลจากผู=เข=าอบรม   

 สรุปผลการทดสอบความรู� ในภาพรวมจากคะแนนกGอนการอบรม (Pre-test) กลุGมตัวอยGางมี
คะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับน=อย หลังการอบรมได=ทดสอบ (Prost-test) มีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับมาก    
สGวนผลการเปรียบเทียบ คะแนนกGอนการอบรมและหลังการอบรมมีผลเฉลี่ยแตกตGางกันอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 Module 1 และ 5 มีคะแนนเฉลี่ยกGอนการอบรมอยูGในระดับปานกลาง และ ภายหลังการ
อบรมอยูGในระดับมาก โดยมีผลการเปรียบเทียบคะแนนกGอนและหลังการอบรมท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงถึงระดับคะแนนท่ีมีความตามแตกตGางท้ังกGอนและหลังการอบรมอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 Module 2, 3, 4, 6, 7 และ8 มีคะแนนเฉลี่ยกGอนการอบรมอยูGในระดับน=อย และ ภายหลัง
การอบรมอยูGในระดับมาก โดยมีผลการเปรียบเทียบคะแนนกGอนและหลังการอบรมท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงถึงระดับคะแนนท่ีมีความตามแตกตGางท้ังกGอนและหลังการอบรมอยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

 ผลการทดสอบความรู= กGอนและหลังอบรม (Prost-test) สอดคล=องกับเจตนารมณ4ท่ีผู=วิจัย
กําหนดไว=รGวมกับผู=เชี่ยวชาญในการกําหนดองค4ประกอบตามรGางรูปแบบ/โมเดล (Model) และเนื้อหา
คูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ{กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4 ซ่ึงการให=ความรู=จะทําให=ผู=เข=าอบรมเกิดความเข=าใจในปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4
และการสร=างสมดุลสุขภาพมากข้ึน อีกท้ังเป�นไปตามวัตถุประสงค4การวิจัย เพ่ือเสนอแนวทางการ
ทดลองใช=ต=นแบบสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เก่ียวกับอาการผิดปกติทาง
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี  

 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคูDมือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ใช�สําหรับฝeกอบรม กลุGมตัวอยGางผู=เข=าอบรมประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคูGมือการจัดการสร=าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในภาพรวมอยูGในระดับมากสอดคล=องกับเจตนารมณ4
ของผู=วิจัยและผู=เชี่ยวชาญท่ีมีความประสงค4ใช=การพัฒนาความรู=เพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพและลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4 เป�นไปตามวัตถุประสงค4การวิจัย เพ่ือเสนอแนวทางการทดลองใช=ต=นแบบสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อ มีความเหมาะสมสูงสุดคือ 
จุดมุGงหมายการใช=คูGมือการฝ{กอบรม รองลงมาคือ Module 1 การเรียนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทาง 
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การยศาสตร4และความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ หลักการและเหตุผล Module 3 
การเรียนรู=เกี่ยวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน Module 7 การเรียนรู=
เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาและฟlmนฟูสุขภาพ Module 2 การเรียนรู=
เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 Module 6 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุล
สุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ Module 5 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุล
สุขภาพด=านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทาง
การทํางานและการบริหารรGางกาย หัวข=อท่ีตํ่าสุด คือ Module 8 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุล
สุขภาพแบบองค4รวมเพ่ือการดูแลตนเอง   

 การประเมินคุณภาพการฝeกอบรม กลุGมตัวอยGางผู=เข=าอบรมได= ประเมินคุณภาพการฝ{กอบรม 
ในภาพรวมอยูGในระดับมากสอดคล=องกับเจตนารมณ4ของผู=วิจัยและผู=เชี่ยวชาญท่ีมีความประสงค4ใช=การ
พัฒนาความรู=เพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพและลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เป�นไปตามวัตถุประสงค4การ
วิจัยเพ่ือเสนอแนวทางการทดลองใช=ต=นแบบสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4
เก่ียวกับอาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี 
เม่ือพิจารณาตามรายข=ออยูGในระดับมากท่ีสุดตามลําดับคือ เทคนิคการนําเสนอ และการถGายทอดของ
วิทยาการ  การนําความรู=ไปประยุกต4ใช= ประโยชน4ท่ีได=จากภาคปฏิบัติและกิจกรรมประกอบการอบรม 
ประโยชน4ท่ีได=รับจากการอบรม หัวข=อบรรยายสอดคล=องกับวัตถุประสงค4การอบรม ข=อท่ีอยูGในระดับมาก 
คือความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากรตGอการให=ความรู= การบริหารเวลาฝ{กอบรมของวิทยากรใน
แตGละหัวข=ออบรม ความเหมาะสมของสถานท่ีใช=ในการอบรม การประสานงานการอบรม ของเจ=าหน=าท่ี
จัดฝ{กอบรม เนื้อหาสาระในการอบรมทําให=เกิดประโยชน4ตGอการทํางาน เอกสาร/คูGมือท่ีใช=ประกอบการ
อบรม ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหาในการอบรม 
อาหาร การจัดเวลาพักการอบรม  ข=ออยูGในระดับตํ่าสุด คือ อุปกรณ4และสื่อการสอนท่ีใช=ประกอบการ
อบรม 
 สรุปการจัดสนทนากลุDมติดตามผลจากกลุDมตัวอยDางในพ้ืนท่ีการทํางานจริงเป+น
รายบุคคล  จากกลุGมผู=เข=าอบรม การประเมินคุณภาพการปฏิบัติภายหลังการอบรม และการสนทนา
กลุGมสัมภาษณ4ผู=ผGานการอบรมในภาพรวมของการพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี การประเมินคุณภาพการปฏิบัติภายหลัง
การอบรมและการสนทนากลุGมด=วยการสัมภาษณ4กลุGมตัวอยGางหลังผGานการอบรมสGวนใหญGมีความ
สนใจนําเทคนิควิธีการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ไปปฏิบัติคิดเป�นร=อยละ 90  
สอดคล=องกับเจตนารมณ4ของผู=วิจัยและผู=เชี่ยวชาญท่ีมีความประสงค4ใช=การพัฒนาความรู=เพ่ือสร=าง
สมดุลสุขภาพและลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เป�นไปตามวัตถุประสงค4การวิจัยเพ่ือเสนอแนวทาง 
การทดลองใช=ต=นแบบสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4เก่ียวกับอาการผิดปกติ
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ทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี เม่ือพิจารณาตามรายการ
สําหรับสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ที่กลุGมตัวอยGางสนใจนําไปปฏิบัติ
เรียงลําดับรายการจากท่ีนิยมปฏิบัติสูงสุด คือ  1) การปรับทGาทางการทํางานให=ถูกต=องด=วยการ ยืดหลัง 
นั่ง ยืน เม่ือรู=ตัวรู=สึก หรือ ยGอขา เม่ือต=องการออกแรง การเปลี่ยนทGานั่งทํางานใหมG ยืดหลังให=ตรง หรือ 
ยืดหลังตรงเม่ือ “รู=ตัวและรู=สึก” เป�นประจํา ทําให=อาการปวดไหลG บGา และหลัง ดีข้ึนได= สอดคล=องกับ
งานวิจัย เกี่ยวกับแรงดันในหมอนรองกระดูกขณะนั่งจากการวัดคGาทางไฟฟ^า electromyography  
เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสGวนอก ทอราซิส (toracic) กระดูกสGวนเอว ลอร4โดร4ซิส (lordorsis) 
ได=สูG ไคโพซิส (kyphosis) ทําให=แรงดันในหมอนรองกระดูกเพ่ิมข้ึนการนั่งตัวตรงจะดีกวGาการนั่งในทGาพัก 
ท่ีมีลักษณะหลังโค=งซึ่งกระทบตGอกระดูกสันหลังสGวนเอว อก มากกวGา การลดการเอนตัว โน=มตัว        
เป�นการชGวยลดแรงดันในกระดูกได= หากต=องการพิงพนักเก=าอ้ี ผลการทดสอบวัดคGาทางไฟฟ̂า พบวGา 
การนั่งเอนหลังเพ่ือใช=พนักพิง ทํามุม 110 หรือ 120 องศา และโน=มตัวไปข=างหน=าโดยใช=แขนรับ
น้ําหนักไว= จะสามารถชGวยลดแรงดันของหมอนรองกระดูกได= จึงถือเป�นทGาพักอีกในทGานั่งได=  การใช=
แผGนรองหลังขนาดหนา 50 เซนติเมตร รองสGวนเอวบริเวณ L4- L5 สามารถชGวยลดแรงดันในหนอน
รองกระดูกได=ดีกวGาตําแหนGง L1- L2 การยGอขาเวลายกงานเป�นประจําหรือพยายามไมGก=มหลังบGอย ๆ  
ก็ทําให=อาการปวดหลัง และลดการใช=ยาแก=ปวดได= สอดคล=องกับรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเชิง
การป^องกันเป�นวิธีการรักษาสมดุลสุขภาพท่ีมีเป^าหมายไมGต=องการให=เกิดการเจ็บปnวยหรือการบาดเจ็บ
ข้ึนกับผู=ปฏิบัติงาน 2) การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ เพ่ือนวดตนเอง ได=แกG การยืดกล=ามเนื้อบริเวณ กระดู
สันหลัง หลัง เอว ลาติสซิมัส ดอร4ไช (Latissimus dorsi) เอกเตอร4นอล ออบลิก (external oblique) 
กูเตียส แม็กซิมัส (gluteus Maximus) ด=วยทGาก=มแตะปลายเท=าเป�นประจํา สามารถทําให=หาย
ปวดหลังได= หรือ การยืดกล=ามเนื้อและโครงรGาง บริเวณรยางค4ลGาง เอกเตอร4นอล ออบลิก (external 
oblique) กูเตียส แม็กซิมัส (gluteus Maximus) ไบเซฟส4 ฟgมอรีส (biceps femoris) เซมิเทนดิโนซัส 
(semitendinosus) แกสตร็อกนี เ มียส (gastrocnemius) คาลคาเนียล เทนดอล (calcaneal 
tendon) ด=วยทGาการคุกเขGาก=มกราบ หรือ ทGาคุกเขGาแล=วแอGนหลัง สามารถทําให= อาการปวดหลังหรือ
ปวดขาดีข้ึนได= การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ บริเวณรยางค4บน คือ อินฟราสไพนาตัส (Infraspinatus) 
เทเรส ไมเนอร4 (Teres minor)  เดลตอยด4 (deltoid) เทเรส เมเจอร4 (Teres major) และ ไตรเซป เบรชี่ 
(triceps brachii) ด=วยทGา ยืดแขน และไหลG ก็สามารถทําให=อาการปวดไหลG แขน มือ ข=อมือ ดีข้ึนได= 
หรือการยืด กล=ามเนื้อ คอ และต=นคอ ทราพีเซียส (trapezius) ด=วยทGายืดเอียงคอและหมุนคอ      
ก็สามารถทําให= อาการปวดคอ บGา ไหลG ดีข้ึนได= เชGนกัน 3) การบริหารรGางกาย 5 นาที กGอนทํางาน 
ตอนเช=า ทุกวัน จะสามารถทําให=อาการปวดหลัง เอว ดีข้ึนได= ตามทฤษฎีของลามาร4ค (Jean Lamarck) 
“ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะผันแปรได=ตามสภาพแวดล=อมอวัยวะใดท่ีใช=อยูGบGอยๆ ยGอมคงสภาพท่ีดี ความ
แข็งแรง หรือขยายใหญGข้ึน สGวนอวัยวะใดท่ีไมGได=ใช=จะคGอย ๆ ลดขนาด อGอนแอลง และเสียไปในท่ีสุด 
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4) หลีกเลี่ยงการเอ้ือม เอี้ยวตัว ด=วยการปรับปรุงพื้นที่ในการทํางานใหมG ทGาทางการใช=แรงอยGาง
ถูกต=องกับหลักสรีระ สอดคล=องกับมาตรฐาน ISO/TS 20646 Ergonomics procedures for the 
improvement of part1 Guidelines for reducing local muscular workload. เป�นมาตรฐาน
วิชาการในรูป TS (technical specification) มาประยุกต4ใช= ด=วยการกําหนดทGาทางการทํางานของ
พนักงานในสอดคล=องกับระบบกล=ามเนื้อและกระดูกจะชGวยลดการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานได=
เป�นอยGางดี 5) การออกกําลังกายแบบแอโรบิก 30นาทีอยGางน=อย 1ครั้ง/สัปดาห4 ซ่ึงกลุGมตัวอยGางท่ีมี
การออกกําลังกายสัปดาห4ละ 4 ถึง 5 วัน ก็สามารถทําให=อาการผิดปกติบริเวณ หลัง คอ แขน และขา 
ดีขึ้นได= สอดคล=องกับการพัฒนา หลัก “สุข5มิติ” เรียกวGา “Map HR” การสนับสนุนให=มีการ
ออกกําลังกายแบบผGอนคลายเพ่ือทําให=รGางกายเกิดสมดุล เป�นการสGงเสริมสุขภาพด=านจิตใจ อารมณ4 
จิตวิญญาณ เป�นสGวนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผู=ปnวยแบบองค4รวม (holistic) กGอให=เกิดประสิทธิภาพ
ในการรักษาและดูแลสุขภาพ สอดคล=องกับรูปแบบการรักษาแบบแพทย4แผนปBจจุบันด=วยการใช=
กายภาพบําบัด (physical therapy) เพ่ิมความยืดหยุGนของกล=ามเนื้อ เพ่ิมชGวงของการเคลื่อนไหว 
แก=ไขทGาทางท่ีผิด การใช=กิจกรรมทางกายท้ังหลายท่ีทําให=อัตราการเต=นของหัวใจจากอัตราปกติ 78 
ครั้งตGอนาที ข้ึนไปถึงประมาณ 150-160 ครั้งตGอนาที เน=นท่ีการทํางานของหัวใจท่ีสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยง
รGางกายมีจํานวนมากกวGาปกติ ชGวยแก=ไขความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อได= 6) การทํา
สมาธิอยGางน=อย15 นาทีตGอ 1 ครั้ง/สัปดาห4การ ซ่ึงการของกลุGมตัวอยGางบางรายสามารถทําสมาธิได=วันละ
ประมาณ 15 ถึง 30 นาที สGงผลทําให=จิตใจของผู=ปฏิบัติสบายข้ึน ไมGคGอยเครียดหรือกังวล 7) การพัก
อิริยาบถ ในขณะทํางาน เม่ือรู=สึกวGาเกิดอาการเม่ือย ก็ให=หยุดพักอวัยวะท่ีเกิดอาการนั้นกGอนสัก 5-10 
วินาที แล=วทําตGอ ก็ทําให=ไมGเกิดการสะสมตามกล=ามเนื้อหรือโครงรGางจนเกินขีดจํากัด 8) การระวังการ
รับประทานสารอาหารในแตGละวัน ดื่มน้ํา ทานกล=วยน้ําว=า ขับถGายดีทุกวัน ทานอาหารด=วยการ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับพลังงานท่ีเสียไปแตGละวัน ให=สมดุลกัน ไมGเหลือสGวนเกินมาก ต=องใช=เวลา
ปรับตัวสัก 5-7 วัน ก็จะรู=สึกวGารGางกายแข็งแรงข้ึน 9) การออกกําลังแบบแอนแอโรบิก 10 นาทีอยGางน=อย 
1ครั้ง/สัปดาห4 เป�นการปฏิบัติด=วยทGางGาย ๆ เชGน การยึดพ้ืน หรือ ลุกนั่ง รู=สึกวGากล=ามเนื้อแข็งแรงข้ึน 
มีความคล=องตัวมากขึ้น สามารถทํางานได=นานขึ้น สอดคล=องกับงานวิจัย เก่ียวกับความสัมพันธ4
ระหวGางสมรรถนะทางกายเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู=ปฏิบัติงานกับการออกกําลังกายนั้นมีความสําคัญ
มากเพ่ือสร=างกล=ามเนื้อและโครงสร=างรGางกายให=แข็งแรง พร=อมตGอการใช=แรงงานเป�นการจัดความ
สมดุลตามธรรมชาติของรGางกาย 10) เปลี่ยนจุดการทํางาน การปรับเก=าอ้ีให=เหมาะสมกับความสูงของ
ขาและเปลี่ยนให=เครื่องมือท่ีต=องหยิบบGอย ๆ มาใกล=ตัวมากข้ึน ทําให=อาการปวดขาดีข้ึนได= 11) การควบคุม
น้ําหนักตัว (มวลกาย) เม่ือน้ําหนักลดลงจะรู=สึกสบายขึ้นคลGองตัวมากขึ้น ทําได=ด=วยการคุมอาหาร 
รGวมกับการออกกําลังกาย ผู=ท่ีออกกําลังกายเป�นประจํา มีคGาเฉลี่ยด=านดัชนีมวลกายอยูGในระดับปกติ 
ซ่ึงจะสGงผลตGอสมรรถนะทางกายและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมีความยืดหยุGนของรGางกาย
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ดีกวGาผู=ท่ีไมGออกกําลังกาย โดยกลุGมตัวอยGางเลือกจํานวนรายการเทคนิควิธีการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 สําหรับปฏิบัติสGวนใหญGคิดเป�นร=อยละ 40.74 เลือกท่ีจะปฏิบัติ
รายการใดรายการหนึ่งประมาณ 2-3 รายการเพ่ือแก=ไขอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยจากการผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ รองลงมา คือ ปฏิบัติรายการใดรายการหนึ่งประมาณ 4-5 รายการ  
และปฏิบัติ 1 รายการ ตามลําดับ  สGวนผู=ท่ีเลือกท่ีจะปฏิบัติรายการใดรายการหนึ่งมากกวGา 5 รายการ 
เป�นสGวนน=อย คิดเป�นร=อยละ 16.66 ซ่ึงจากข=อมูลของกลุGมตัวอยGางท่ีเลือกรายการหนึ่งรายการใดใน
การปฏิบัติประมาณ 30 วัน ก็สามารถทําให=อาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยจากการผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อลดน=อยลงเข=าใกล=สมดุลหรือหายเข=าสูGสมดุลสุขภาพได= จากข=อมูลท่ีได=รับผู=เข=าอบรมท่ี
เลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพต้ังแตG 1 รายการเป�นต=นไป ก็สามารถหายจากการเจ็บปnวย
หรือสามารถทุเลาอาการปวดตึงจากการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อท่ีเป�นอยูGได=แล=ว ยิ่ง    
ผู=เข=าอบรมเลือกรายการปฏิบัติเพ่ือสร=างสมดุลสุขภาพมากกวGา 1 รายการ ก็จะยิ่งสGงผลให=การเจ็บปnวย
หรือบาดเจ็บหายเร็วข้ึนอีกด=วย ซ่ึงการดูแลสุขภาพแนวใหมGมีแนวโน=มการสร=างบุคลิกภาพในเชิงรุก 
สําหรับการทํางานเพ่ือปรับเปลี่ยนให=ทันตGอสภาพแวดล=อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมGเน=นการใช=ยา
และการผGาตัดในการรักษา บําบัดด=วยการจัดการความเครียด ปรับแบบการดําเนินชีวิต 
 สรุปวGา ในการทดลองในใช=ต=นแบบ “ KABINS Model” ในพ้ืนท่ีต=นแบบ ได=ผลเป�นท่ีนGาพอใจ 
คือสามารถทําให=กลุGมตัวอยGางผู=เข=ารับการอบรม มีความรู=เก่ียวกับองค4ความรู=ทางการยศาสตร4มากข้ึน 
หลังจากท่ีได=มีการปฏิบัติตามการแนะนําจากวิทยากรตามคูGมือการจัดการสร=างสมดุลสุขภาพ สําหรับ
ใช=ในการฝ{กอบรม ทีมีเนื้อตามองค4ประกอบของต=นแบบ“ KABINS Model” ก็สามารถทําให=อาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปnวยทุเลาลงได= สามารถสร=างสมดุลสุขภาพได=ตามวัตถุประสงค4 และยังสามารถ
พัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4ในระดับบุคคลตามเจตนารมณ4ของการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย4ยังสGงผลให=ในระดับองค4การมีการพัฒนามาตรฐานทางการยศาสตร4เพ่ิมข้ึนสGงเสริมกิจกรรมด=าน
สุขภาพ กGอให=เกิดความปลอดภัยทําให=จํานวนสถิติของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปnวยจากโรคการทํางาน
ในการผิดปกติในระบบโครงสร=างและกล=ามเนื้อมียอดผู=ปnวยท่ีลดลงมีการกําหนดมาตรฐานการยศาสตร4         
ท่ีใช=สําหรับการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานมากข้ึน 
 ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ด�วยการประเมินผล (Evaluation: E) 
วิเคราะห8ข�อมูลความพึงพอใจของผู�รับการอบรมในพ้ืนท่ีต�นแบบ จัดสนทนากลุDมและปรับปรุงต�นแบบ 

 การพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปLจจัยเส่ียงทางการยศาสตร8 
 จากการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ของ

พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4 “KABINS Model” การจัดสนทนากลุGมติดตามผลจากกลุGม
ตัวอยGาง ภายหลังการอบรม ประเมินความพึงพอใจและสนทนากลุGมยGอยผู=เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงต=นแบบ  
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 สรุปผลการวิเคราะห8ความพึงพอใจของกลุDมตัวอยDาง  
 เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางท่ีมีตGอองค4ประกอบ “KABINS 
Model” ภาพรวมอยูGในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายหัวข=อท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดคือ องค4ประกอบท่ี 6 
การเฝ^าติดตามผล รองลงมาตามลําดับคือ องค4ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) องค4ประกอบท่ี 1 
การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ องค4ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากร
มนุษย4 องค4ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ หัวข=อท่ีตํ่าสุดคือ องค4ประกอบ
ท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก)  
 ความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางท่ีมีตGอลําดับขององค4ประกอบ สามารถสะท=อนการพัฒนา
รูปแบบ/โมเดล (Model)  KABINS Model ได=ดังนี้ 1) การเฝ^าติดตามผลการพัฒนาความรู=ด=านการย
ศาสตร4ในระดับบุคคลจะสามารถสนองความต=องการพ้ืนฐานของผู=ปฏิบัติงานท่ีต=องการทราบสามเหตุ
ของการเกิดอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ และต=องการหาวิธีลดอาการบาดเจ็บและ
เจ็บปnวยท่ีเป�นอยูGลง 2) ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) การพัฒนาด=านการยศาสตร4ในระดับบุคคลจะประสบ
ความสําเร็จต=องอาศัย การเรียนรู=เพ่ือสร=างความหวังด=านสุขภาพให=เกิดข้ึนทําให=เกิดกําลังใจในทางปฏิบัติ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยGางตGอเนื่องชGวยเสริมสร=างวัฒนธรรมด=านการ
ทํางานท่ีถูกต=อง การสร=างวินัยในการปฏิบัติกGอนให=เกิดความชัดเจนแบบรูปธรรม การตระหนักรู=ถึง
สมดุลสุขภาพและความเสี่ยงด=านการยศาสตร4เป�นเสมือนภูมิคุ=มกันด=านสุขภาพ ท้ัง 5 ประการเป�น
ปBจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาการยศาสตร4ท่ีสําคัญในระดับบุคคล 3) การสGงเสริมการสร=างสมดุล
สุขภาพ เป�นการพัฒนาความรู=ท้ังในระดับบุคคลและองค4การเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมวิเคราะห4ปBจจัย
เสี่ยงทGาทางการทํางาน กิจกรรมควบคุมการสรรหา รักษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย4 กิจกรรมควบคุม 
การเปลี่ยนพฤติกรรม ทGา นั่ง ยืน ใช=แรง กิจกรรมควบคุม การบริหารรGางกาย/ออกกําลัง กิจกรรม
ควบคุมปรับสภาพแวดล=อม การออกแบบสถานีงาน กิจกรรมควบคุมสร=างบรรทัดฐาน พัก นอน ทํา
สมาธิ กิจกรรมควบคุมสมดุลธรรมชาติ การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ กิจกรรมควบคุมดูแลตนเองแบบองค4รวม 
กิจกรรมควบคุม เรียนรู=การดูแลตนเองการควบคุมมวลกาย 4) การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย4 เป�นการเข=าถึงความต=องการความรู= (Knowledge) ในระดับพ้ืนฐานท่ีมนุษย4ต=องการ
มีสุขภาพท่ีดีสําหรับพร=อมตGอการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาคุณลักษณะ สร=าง 
ทัศนคติด=านการยศาสตร4 การพัฒนาทักษะ เก่ียวกับความชํานาญด=านการยศาสตร4 5) การพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ท่ีกลุGมตัวอยGางต=องการให=เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู= ระหวGางบุคคล
ในองค4การ การเตรียมความเหมาะสม ระหวGาง บุคคลกับภาระงาน การบริหารจัดการ ในการรักษา
มาตรฐานการยศาสตร4ในสถานท่ีทํางาน 6) ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ด=วยกลุGมตัวอยGางมีความพึงพอใจให=
องค4การ มีมาตรฐานชองระบบความปลอดภัยในองค4การ การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค4การ 
กิจกรรมสนับสนุนจากหนGวยงานภายนอก บุคคล หรือ ทีมงานสนับสนุนจากภายนอก 
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 การประเมินความพึงพอใจ แยกตามองค8ประกอบ 
 กลุGมตัวอยGางได=สะท=อนความพึงพอใจ แยกตามองค4ประกอบ เพ่ือประโยชน4ตGอการพัฒนา 
รูปแบบ/โมเดล KABINS Model ท่ีมีความสอดคล=องกับข=อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับการสร=างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 สําหรับพนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
ดังนี้ 
 องค8ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ในภาพรวมอยูGในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อในองค4ประกอบ เก่ียวกับการพัฒนาความรู= ตอนท่ี1 เรียงลําดับความพึง
พอใจของกลุGมตัวอยGาง คือ ด=านปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 การรักษาและฟlmนฟูสุขภาพ การรักษา
และฟlmนฟูสุขภาพ ทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย การพักผGอนกายใจ สมดุลสุขภาพแบบ
องค4รวม โภชนาการเพ่ือสุขภาพ และ สภาพแวดล=อมในการทํางาน ในตอนท่ี 2 เป�นความพึงพอใจใน
ภาคปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมควบคุม เรียงลําดับดังนี้ การเปลี่ยนพฤติกรรมทGา นั่ง ยืน การใช=แรง การบริหาร
รGางกาย/ออกกําลัง การดูแลตนเองการควบคุมมวลกาย สมดุลธรรมชาติ การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 
ปBจจัยเสี่ยงทGาทางการทํางาน การสรรหา รักษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย4 สร=างบรรทัดฐาน พัก นอน 
การทําสมาธิ การพัฒนา KABINS Model ด=วยการสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจ ให=กับผู=เข=ารับการฝ{กอบรมเพ่ือพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4ได=เป�นอยGางมาก การพัฒนา
ความรู=ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถือเป�นสิ่งจําเป�นท่ีต=องดําเนินการให=สอดคล=องกัน 
 องค8ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 ในภาพรวมอยูG
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อภายในองค4ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 
ทําให=สามารถแยกเนื้อหาของการพัฒนาออกเป�น 3 ด=านเรียงตามลําดับความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGาง 
คือ การพัฒนาทักษะ (Skill) ความชํานาญด=านการยศาสตร4 ทําให=เกิดวัฒนธรรมการทํางานท่ีถูกต=อง
กลายเป�นประสบการณ4ท่ีสามารถถGายทอดจากรุGนสูGรุGนได= การพัฒนาความรู=ด=านสุขภาพ (Knowledge) 
ท่ีถือเป�นจุดเริ่มต=นพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource development: 
HRD) สร=างให=เกิดความหวังและตระหนักรู=เก่ียวกับสุขภาพ การพัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) ท่ี
เก่ียวข=องกับ ทัศนคติ (Attitude) ท่ีทําให=เกิดพฤติกรรมด=านการยศาสตร4 (Ergonomic behavior) 
ทําให=เกิดความรับผิดชอบและวินัยในการปฏิบัติอยGางตGอเนื่อง  
 องค8ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ในภาพรวมอยูGในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อ
ภายในองค4ประกอบ สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคล จากความ
พึงพอใจของกลุGมตัวอยGางเรียงตามลําดับ คือ การสร=างความหวังด=านสุขภาพ ผู=ฝ{กอบรมจําเป�นต=อง
กระตุ=นให=ผู=เข=าอบรมเกิดความหวังเก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพข้ึนทําให=เกิดกําลังใจในการปฏิบัติ 
การตระหนักรู=ถึง สมดุลสุขภาพและความเสี่ยงด=านการยศาสตร4 ท้ังความหวังและการตระหนักรู=จะ
เป�นเสื่อมแรงขับท่ีจะทําให=ผู=ปฏิบัติเกิดความเต็มใจและต้ังใจมากข้ึน การสร=างวินัยในการปฏิบัติ และ



377 
 

การสร=างความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง เป�นสิ่งจําเป�นท่ีจะทําให=การปฏิบัติเป�นไปอยGางมีสิทธิภาพ มี
รูปแบบและมีเหตุผลในการปฏิบัติมากข้ึน เม่ือรวมปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) ท้ัง 4 ประการจะทําให=ผู=ปฏิบัติ
เกิดความม่ันใจท่ีจะพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพให=ประสบความสําเร็จสูงสุดตGอไป 
 องค8ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ในภาพรวมอยูGในระดับมาก   
เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อในองค4ประกอบ ท่ีสามารถนําไปพัฒนา KABINS Model ในเกิดประโยชน4
ในระดับองค4การมากข้ึน โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางเรียงตามลําดับ คือ การ
บริหารจัดการ ในการรักษามาตรฐานการยศาสตร4ในสถานท่ีทํางาน เพ่ือให=การดําเนินการเป�นไปอยGาง
มีระบบ ตามวงจรการบริหาร จําเป�นต=องมีแผนงาน (Plans) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุงการดําเนินงาน (Action) การเตรียมความเหมาะสม ระหวGาง บุคคลกับภาระงาน 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากสรีระหรือลักษณะสGวนบุคคลพ้ืนฐานลง เป�นลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับ
พ้ืนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 (Homan resource management: HRM) ท่ีต=องเริ่มต=น
จากการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับภารกิจหรือภาระงานท่ีทํา การสร=างให=
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู= ระหวGางบุคคลในองค4การ (Learning organizing) ทําให=เกิดการถGายทอด
องค4ความรู= (Know how) ท่ีผสมผสานกัน เก่ียวกับ ชีวกลศาสตร4 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ 
งานอาชีวอนามัย  
 องค8ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ในภาพรวมอยูGในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ตามรายหัวข=อในองค4ประกอบ ท่ีสามารถชGวยสนับสนุน การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ 
ให=เกิดการพัฒนา KABINS Model โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุGมตัวอยGางเรียงตามลําดับ 
คือ บุคคล หรือ ทีมงานสนับสนุนจากภายนอก กิจกรรมสนับสนุนจากหนGวยงานภายนอก เป�นการ
สร=างเครือขGายประสานความรGวมมือจากผู=เชี่ยวชาญเฉพาะด=านเข=าชGวยเหลือหรือให=คําแนะนํา อาทิ 
โรงพยาบาล สาธารณาสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม แพทย4 ประกันสังคม ผู=ตรวจสอบระบบ
มาตรฐาน เป�นต=น มาตรฐานชองระบบความปลอดภัยในองค4การ และ การจัดกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ
ในองค4การ ถือเป�นสิ่งจําเป�นอยGางยิ่งท่ีสามารถชGวยสื่อสารหรือถGายทอด ข้ันตอนการสร=างเสริมสุขภาพ
ท้ังในระดับบุคคลและองค4การอยGางเป�นรูปธรรมและเป�นระบบ เป�นการนําเสนอชGองทางในการ
สGงเสริมสุขภาพภายในองค4การในทุกภาคสGวนได=รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายเป�นแนวทางเดียวกัน 
 องค8ประกอบท่ี 6 การเฝ^าติดตาม ในภาพรวมอยูGในระดับมาก   เม่ือพิจารณาตามรายหัวข=อ
ในองค4ประกอบ ท่ีสามารถนําไปพัฒนา KABINS Model โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุGม
ตัวอยGางเรียงตามลําดับ คือ การพัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4ในระดับบุคคล การลดลงของผู=ปnวยใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders: MSDs) สGงผลประโยชน4ท่ีองค4การได=รับ 
และการลดลงของสถิติการใช=บริการสวัสดิการสังคมด=วยโรคความผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อ การจัดระบบในการเฝ^าติดตามชGวยให=เกิดการรับทราบข=อมูลอยGางตGอเนื่อง เพ่ือนําไปปรับปรุง
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แนวทางการปฏิบัติให=สอดคล=องกับปBญหาท่ีเกิดข้ึนจริงอยGางทันถGวงที อีกท้ังยังสามารถนําข=อมูลมาใช=
ประโยชน4ในการพัฒนาองค4ความรู=เก่ียวข=องกับการยศาสตร4ในองค4การ เพ่ือให=เกิดการพัฒนาสมรรถนะ
ด=านการยศาสตร4ในระดับบุคคลอยGางยั่งยืนตGอไป. 
 ปLญหา/อุปสรรคและข�อเสนอแนะ   

 ประเด็นหลักเก่ียวกับปBญหาและอุปสรรค คือ ผู=เข=าอบรมไมGมีเวลาในการออกกําลังกาย
อยGางสมํ่าเสมอ การควบคุมความเครียดทําได=ยาก การควบคุมน้ําหนักตัว และการรับประทานอาหาร 
ทําได=ยาก ต=องทํางานซํ้า ๆ ตGอเนื่องอยูGทุกวัน สําหรับข=อเสนอแนะ ท่ีเป�นประโยชน4ตGอการพัฒนาการ
ฝ{กอบรมและการวิจัย คือ อยากให=มีการจัดอบรมในเรื่องนี้บGอย ๆ และขยายผลให=พนักงานกลุGมอ่ืน 
อยากให=จัดทําเป�นคูGมือหรือหนังสือแจก อยากให=มีการพัฒนาตGอยอดให=ความรู=เพ่ิมเติมให=มากข้ึน 
ต=องการให=ขยายการตรวจสอบในพ้ืนท่ีทํางานทุกแหGง ควรเพ่ิมการอบรมในพ้ืนท่ีทํางานจริง อยากให=
บริษัทกําหนดเวลาออกกําลังกายในแตGละวันให=ชัดเจน และควรจัดอุปกรณ4เสริมการอบรม  

 สรุปผลการสนทนากลุDมเชิงคุณภาพของกลุDมตัวอยDางและผู�เช่ียวชาญเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาต�นแบบ 

 จากการสนทนากลุGมเชิงคุณภาพกับกลุGมตัวอยGางผู=ผGานการปฏิบัติและฝ{กอบรมผู=เชี่ยวชาญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาต=นแบบ คือ 1) การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ ด=วยการสGงเสริมสุขภาพ
ต=องอาศัยการพัฒนาความรู=ท่ีถือวGาเป�นสิ่งจําเป�นมากตGอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสภาพแวดล=อมใน
การสร=างสมดุลสุขภาพ ซ่ึงความรู=ท่ีสําคัญตGอการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4คือ ความรู=เก่ียวกับ
เรื่องขีดจํากัดของตัวเองท่ีศึกษาลักษณะสรีระรGางกายของมนุษย4เปรียบเทียบกับภาระงานท่ีมีท่ีเรียกวGา 
ชีวกลศาสตร4 และ การศึกษาสภาพแวดล=อมท่ีเก่ียวข=องกับการดําเนินชีวิตและการทํางาน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เริ่มต=นจากการทําความเข=าใจและเรียนรู= เก่ียวกับ “การรู=ตัวและรู=สึกตัว” เพ่ือสร=าง
สติสัมปชัญญะ ดึงกายและใจกลับมาอยูGกับสภาพปBจจุบันบGอย ๆ ความรู=ต=องมีลักษณะ เป�น การสGงเสริม
สุขภาพแบบองค4รวมผสมผสาน (Holistic blend) ครอบคลุม ด=านฟwสิคอล (Physical) ด=านรGางกาย 
และด=านจิตใจ (Mental)  ด=านสังคม(Social)  ด=านความเป�นอยูGท่ีดี (wellbeing) หรืออยูGเย็นเป�นสุข 
ด=านมโนมัย (Spiritual) หรือจิตวิญญาณ 2) การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4
และการเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู= การพัฒนาความรู=ด=านสุขภาพเป�นการวGางรากฐานท่ีม่ันคง
ในการพัฒนาความรู=ด=านตGาง ๆ  ผู=มีสุขภาพดียGอมสามารถการพัฒนาตัวเองได=อยGางมีประสิทธิภาพ ทําให=
มีกําลังใจในการพัฒนาสมรรถนะได=อยGางมีคุณภาพเพ่ือกลับมาทํางานได=ตามประสิทธิผลการปฏิบัติ 
(Performance) ท่ีวางไว= การพัฒนาสมรรถนะทางการยศาสตร4 ถือเป�นการพัฒนาทักษะทGาทางการ
ทํางานสGงเสริมตGอการพัฒนาความชํานาญให=เกิดข้ึนอยGางถูกต=อง เม่ือบุคคล ได=รับการพัฒนาความรู=
มากข้ึน ก็ยGอมทําให= สมรรถนะ ด=านความรู=ความเข=าใจ (Knowledge) ทักษะความชํานาญ (Skill) 
และ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Attribution) บุคลิกลักษณะทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปได=ซ่ึงสGงผลตGอ
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พฤติกรรมของบุคคลในท่ีสุด การบริหารจัดการความปลอดภัยอยGางตGอเนื่องและให=เกิดความยั่งยืน
จําเป�นต=อง อาศัยการออกแบบกระบวนการเชGนเดียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป กําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินงาน สํารวจปBญหาและแนวโน=มของปBญหาหรือปBจจัยเสี่ยงตGาง ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับสิ่งท่ีต=องการ
ควบคุม การดูแลสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 ต=องกระทําอยGางตGอเนื่องและสมํ่าเสมอ การสร=าง
องค4ความรู=แบบองค4รวม (Holistic science) ต=องการสร=างอยGางเป�นระบบสามารถสGงเสริมการบริหาร
องค4การแบบบูรณาการณ4ได= เริ่มต=นจากการปลูกจิตสํานึก (Conscious) ของทรัพยากรมนุษย4 ซ่ึงถือ
เป�นผลลัพธ4สําคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human Development) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4ด=านสุขภาพสGงผลตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 
(Human management) และสGงผลตGอการบริหารจัดการองค4การ (Organizational Development) 
ข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 1) การสํารวจสถานะของผู=มีความผิดปกติเก่ียวกับระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อในพ้ืนท่ีต=นแบบ 2) วางแผนการพัฒนาการยศาสตร4ในระดับบุคคล 3) ดําเนินการพัฒนา
ความรู= 4) กิจกรรมการประเมินความรู= 5) การตรวจสอบการเปลี่ยนพฤติกรรม และการปรับตัวเข=ากับ
สภาพแวดล=อม 6) วิเคราะห4การปรับปรุง 3 ประการ คือ (1) การสร=างบรรทัดฐานสมดลธรรมชาติ 
(2) การดูแลตนเองแบบองค4รวม (3) การปฏิบัติตามปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 3) การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4
ในองค4การ เริ่มต=นจากการดําเนินการทบทวนสถานะเบื้องต=นเกี่ยวกับมาตรฐานการยศาสตร4ใน
องค4การด=วยการสํารวจปBจจัยเสี่ยงท้ังหลายให=ครอบคลุม และทําการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลังจากท่ีมีการประเมินปBจจัยเสี่ยงด=านการยศาสตร4แล=ว องค4การต=องพัฒนาให=มีการประเมินผลจาก
การตรวจสุขภาพพนักงานตามรอบความถ่ี แล=วแตGประเภทของความเสี่ยงท่ีเก่ียวข=อง การตรวจสุขภาพ
ในทางการยศาสตร4 ก็ต=องเน=นไปท่ีการวัดความแข็งแรงของระบบโครงรGาง และกล=ามเนื้อ วGาเหมาะสม
กับภาระงานท่ีมีอยูGหรือไมG เพ่ือจะได=นําไปสูGการวางแผนพัฒนาหรือแก=ไขปรับปรุง การวางแผนเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ท่ีดี ต=องสามารถครอบคลุมประเด็นปBญหาที่พบจากการสํารวจหรือ
ทบทวนสถานเบื้องต=นให=ได= การให=ความรู=เรื่องการยศาสตร4ในองค4การเป�นสิ่งจําเป�นมาก เพราะทุกคน
ในองค4การต=องใช=ทGาทางอยูGภายใต=มาตรฐานการออกแบบสถานีงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ4ท่ีมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหวGางเพ่ือน ๆ ด=วยกัน ก็ทําให=พัฒนาข้ึน หากได=มีเวลาได=พูดคุย
กันมากข้ึนก็จะทําให=ได=เรียนรู=เร็วข้ึนอีก การเลือกขนาดรูปรGางพนักงานให=เหมาะสมกับเครื่องจักร 
อุปกรณ4ชGวยผลิตตGาง ๆ ได=ก็จะทําให=สามารถลดภาระงานให=เหมาะสมกับขีดความสามารถของพนักงาน
คนนั้นได=มาก การสร=างระบบการบริหารจัดการ ข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 1) การทบทวนสถานะ
เบื้องต=นเก่ียวกับการมีระบบมาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ด=วยการประเมินปBจจัยเสี่ยงทาการยศาสตร4 
2) วางแผนการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ 3) กําหนดมาตรฐานการพัฒนาความรู= ใน
องค4การ 4)  กิจกรรมการประเมินการตรวจสุขภาพ 5) การตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติ และการสร=าง
มาตรฐานปรับปรุงสภาพแวดล=อมในองค4การ 6) วิเคราะห4การปรับปรุง 3 ประการ คือ (1) การสร=าง
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บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติในองค4การ (2) การสร=างมาตรฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค4รวม
ภายในองค4การ (3) การสร=างกิจกรรม ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 4) ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) เพ่ือทําให=
การพัฒนาสมรรถนะประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน สิ่งจูงใจสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคล 
คือ ต=องสร=างเกิดความหวังวGาสามารถจะหายได=กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้งด=วยการปฏิบัติและ
การดูแลตัวเองหันกลับมาพึ่งพาตนเอง ต=องสร=างความรับผิดชอบในการปฏิบัติเสมือนเป�นหน=าท่ี  
ท่ีต=องทําเป�นประจํา ไมGใชGเป�นสิทธิท่ีจะทําหรือไมGทําก็ได= สร=างวินัยในการปฏิบัติอยGางสมํ่าเสมอหรือ
เสมอต=นเสมอปลาย สร=างให=เกิดความตระหนักรู=ในระดับ การสร=างมโนทัศน4 (Concept) สร=างความ
เข=าใจทางกายภาพ (Physical) ให=เกิดข้ึนเก่ียวกับสรีระรGางกาย โครงรGางและกล=ามเนื้อ หม่ันทบทวน
และให=ความสนใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 5) ปBจจัย
สนับสนุน (ภายนอก) เพ่ือทําให=การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 
องค4การควรกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการยศาสตร4ท่ีใช=ในองค4การให=สอดคล=องกับลักษณะทางสรีระ
และสภาพการทํางาน มีความสอดคล=องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการยศาสตร4 
เชGน การกําหนดความกว=างของพ้ืนท่ีทํางาน ลักษณะประเภทหรือขนาดของโตsะเก=าอ้ีทีใช=ในองค4การ 
การควบคุมมาตรฐานทางกายภาพเก่ียวกับ แสง เสียง ความร=อน และบรรยากาศในพ้ืนท่ีทํางาน 
มาตรฐานการออกแบบสถานีงาน เป�นต=น มีชGองทางให=ภาครัฐและเอกชนในภาคสังคมสามารถเข=า
ประสานงานสGงเสริมสุขภาพได= กําหนดประเภทของกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค4การท่ีสนับสนุนตGอ
การสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 เชGน การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ
ด=านอาชีวเวชศาสตร4 การให=ความรู=ท้ังในเชิงป^องกันและแก=ไขความผิดปกติในระบบโครงรGางและ
กล=ามเนื้อ การกําหนดทีมงานหรือผู=รับผิดชอบในองค4การเก่ียวกับการดูแลการยศาสตร4 เชGน การแนะนํา
ทGาทางการทํางานท่ีถูกต=อง สอนทGาทางในการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ การออกกายบริหาร สอนการทํา
สมาธิ เป�นต=น  6) การพัฒนาต=นแบบการเฝ^าติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ในระดับ
บุคคลนั้น ควรมีการตรวจสอบสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสมบูรณ4ของกล=ามเนื้อและโครงรGาง ท่ีเราต=องใช=
อยูGประจํา ทําให=เราทราบถึงข=อบกพรGองท่ีต=องปรับปรุงรGางกายให=แข็งแรงข้ึนได= เชGน การตรวจสุขภาพ
แบบอาชีวเวชศาสตร4 การก=มหลังแตะปลายเท=า ดัดหลังและเอว เพ่ือดูความยืดหยุGนของกล=ามเนื้อ
และโครงรGาง บีบคลํากล=ามเนื้อตัวเองดูความแข็งแรงของมัดกล=ามเนื้อแขน ขา ไหลG คอ หน=าอก หม่ัน
ประเมินสุขภาพโดยรวมของตนเองจากความรู=สึก ความสบายตัวของกล=ามเนื้อ เอ็น โครงรGาง ข=อตGอตGาง ๆ 
เป�นต=น ในระดับองค4การ ควรจัดให=มีกิจกรรมการเฝ^าติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ใน
องค4การข้ึน เชGน การสํารวจพ้ืนท่ีทํางานเก่ียวกับประเด็นทางการยศาสตร4 การสํารวจความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของผู=ปฏิบัติงาน การประเมินปBจจัยเสี่ยง การวิเคราะห4ข=อมูลสถิติการ
เจ็บปnวยด=วยโรคจาการทํางานท่ีเก่ียวข=องกับการยศาสตร4 เป�นต=น 7) การพัฒนาการสร=างสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4อยGางยั่งยืน ต=องอาศัยหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ (1) การเรียนรู= 
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เก่ียวกับ “ความรู=สึก” ท่ีเกิดข้ึนภายในรGางกายและจิตใจ หมายถึง เข=าใจอาการท่ีเกิดข้ึนภายใน
รGางกายและจิตใจ เชGน เจ็บ ตึง ปวด ร=อน เย็น หงุดหงิด รําคาญ โกรธ เป�นต=น ถือเป�นจุดเริ่มต=นของ
การทําความเข=าใจ สมดุลสุขภาพ บุคคลสามารถวัดสมดุลสุขภาพได=จากความรู=สึกของตนเอง เม่ือ
รGางกายและจิตใจรู=สึกวGา “อยูGได= ยอมรับได= สุขสบาย” มากน=อยเพียงใด สะท=อนถึงการเข=าใกล=สมดุล
สุขภาพมากข้ึนเพียงนั้น (2) การฝ{กฝนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมGถูกต=องท่ีถือวGาเป�นปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4เก่ียวกับภายในตนเอง พฤติกรรมการยืน นั่ง ทGาทางการออกแรง ท่ีไมGสมดุลตามหลัก
ชีวกลศาสตร4 กระทําได=ด=วย “การรู=ตัว”  หมายถึง การกลับมาอยูGกับตัวเอง ระลึกได=วGากําลังทําอะไรอยูG  
มีสติกลับมา แล=วก็ปรับทGาทางให=ถูกต=อง เชGน ยืดหลังให=ตรง ยGอขาเม่ือต=องยกของหรือออกแรง ระงับ
อารมณ4ผGอนคลาย พัก เป�นต=น (3) การเรียนรู=สาเหตุท่ีเป�นปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ท่ีนําไปสูGผล คือ 
การเจ็บปnวยหรืออาการบาดเจ็บ กระทําได=ด=วยการ พัฒนาความรู=ด=านการยศาสตร4 (Ergonomic 
development) ท่ีสGงเสริมตGอการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย4 (Competency development) 
สามารถสGงผลตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) โดยตรง เป�นการสร=างภูมิคุ=มกันให=กับ
ตนเองอยGางถูกต=อง (4) การดําเนินการอยGางเป�นระบบ หมายถึง มีข้ันตอน วิธีการท่ีชัดเจนตาม
องค4ประกอบของ  “KABINS Model” ข=อมูลนําเข=า (Input) คือ องค4ประกอบท่ี 1 การสGงเสริม
การสร=างสมดุลสุขภาพ ท่ีประกอบด=วย 1) การพัฒนาความรู= (Knowledge of development: K)  
2) กิจกรรมการประเมิน (Assessment activity: A) ประกอบด=วย การประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4/การสํารวจสุขภาพ 3) การเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change : B) ประกอบด=วย 
(3.1) ปรับทGาทางการทํางาน (3.2) การบริหารรGางกาย/ออกกําลังกาย 4) การปรับสภาพแวดล=อม 
(Improve the Condition: I)  ประกอบด=วย การสร=างมาตรการควบคุมสภาพแวดล=อมในการทํางาน 
5) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ  (Natural Balance of the Norm: N) ประกอบด=วย 
(5.1) มาตรฐานการพักผGอน (5.2) มาตรฐานฟlmนฟูสุขภาพด=วยการยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 6) การดูแล
ตนเองแบบองค4รวม (Self-Care of Holistic : S) ประกอบด=วย (6.1) ปฏิบัติสมาธิ (6.2) ดูแลการ
บริโภคและมวลกาย ท่ีเข=าไปขับเคลื่อนในกระบวนการบริหารจัดการ (Process) คือ การพัฒนาสมรรถนะ
ด=านสุขภาพของกลุGมตัวอยGาง ประกอบด=วย พัฒนาความรู= (Knowledge) ฝ{กอบรม 8 module การ
ประเมินความรู= จากแบบทดสอบกลุGมตัวอยGาง กGอนและหลังอบรม (Pre-Prost test) การพัฒนา
คุณลักษณะ (Attribution) 1) ออกกําลังกาย 2) การพักผGอน 3) ยืดเหยียดกล=ามเนื้อ 4) ปฏิบัติสมาธิ  
5) ดูแลการบริโภค 6) ดูแลมวลกาย การพัฒนาทักษะ (Skill) 1) ประเมินการสัมผัสปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4 2) ปรับทGาทางการทํางาน 3) ปรับสภาพแวดล=อมให=เหมาะสมกับตนเอง ท่ีต=องอาศัย
ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) คือ การทบทวนการปฏิบัติจากการสอบถามพฤติกรรมของกลุGมตัวอยGาง ได=แกG  
1) ความหวังท่ีจะดูแลตนเอง 2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติอยGางตGอเนื่อง 3) วินัยในการปฏิบัติ  
4) การตระหนักถึงปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ทําให=เกิดความสําเร็จในระดับบุคคลมากยิ่งข้ึน และ 
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การขับเคลื่อนในระดับองค4การ คือ การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ เก่ียวกับ 1) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู=ด=านการยศาสตร4 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให=เหมาะสมกับภาระงาน 3) นโยบายการ
บริหารจัดการความปลอดภัย ที่ต=องอาศัย ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 1) การกําหนดมาตรฐาน
การยศาสตร4ในองค4การ 2) การสนับสนุนจากภาคสังคม 3) กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค4การ  
4) ทีมงานให=คําแนะนํา ทําให=เกิดความสําเร็จในระดับองค4การมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้น การดําเนินการ
กGอให=เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีได=จากการวิจัย (Output) ด=วยการเฝ^าติดตามปBจจัยเสี่ยง 1) ระดับบุคคล: สํารวจ
อาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวย 2) ระดับองค4การ: ตรวจสอบจํานวนสถิติMSDs ประเมินความพึงพอใจ 
และทําให=เกิดผลการลดลงของปBจจัยเสี่ยงMSDs 8) สะท=อนความรู=สึกหรือทัศนะมุมมองตGอ
โครงการวิจัย ศาสตร4ด=านการยศาสตร4เป�นศาสตร4ท่ีมีความเก่ียวพันธ4กับองค4ความรู=หลายด=าน อาทิ 
ชีววิทยา กลศาสตร4 วิศวกรรมศาสตร4 การผลิต การออกแบบการผลิต ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
วิทยาศาสตร4สุขภาพ เม่ือเกิดความเจ็บปnวยก็ต=องไปอาศัยศาสตร4ด=านการแพทย4 อาชีวเวชศาสตร4 เป�นต=น 
จึงต=องอาศัยการศึกษาวิจัยมาชGวยรวบรวมแนวทาง การแก=ไขและป^องกันใหมG ที่ผGานมามักพบ
การศึกษาการยศาสตร4ในลักษณะของการออกแบบเครื่องมือ หรืออุปกรณ4ชGวยผลิต การออกแบบ
สถานีงาน ในศาสตร4ของวิศวกรรมศาสตร4 อีกด=านหนึ่งก็ศึกษาเก่ียวกับการรักษาทางการแพทย4สําหรับ
ผู=ปnวยที่มีอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อที่เรียกวGา MSDs ก็กลGาวถึงวิธีการรักษา 
สําหรับงานวิจัยนี้ ได=กลGาวถึงสาเหตุของการเกิดโรคนี้ และได=อธิบายถึงการแก=ไขและป^องกันแบบ
ธรรมชาติท่ีสามารถนําไปประยุกต4ใช=แบบงGาย ๆ เหมาะสําหรับพนักงานหรือผู=ปฏิบัติงานท่ีมีความ
แตกตGางกันในลักษณะสGวนบุคคล ถือวGาเป�นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะได=มีงานวิจัยที่สร=างประโยชน4ให=กับ
ศาสตร4ด=านการยศาสตร4อีกด=านหนึ่ง เนื่องจากอาการผิดปกติทางระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ 
(Musculoskeletal Disorders: MSDs) หมายถึง การบาดเจ็บและความผิดปกติของกล=ามเนื้อ เส=นเอ็น 
ซ่ึงได=แกG เอ็นกล=ามเนื้อ (tendon) เอ็นกระดูก (Ligament) และเส=นประสาท โดยมีอาการปวด บวม 
เม่ือยล=า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา หรือ มีอาการติดของข=อตGอตGาง ๆ สGวนใหญGการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปnวยนี้มักเกิดข้ึนกับผู=ปฏิบัติงานหรือพนักงานขององค4การ ท่ีต=องทํางานในสภาวะเดิม ๆ ซํ้า ๆ ใน
ลักษณะท่ีเกินกําลัง เม่ือบุคลากรเกิดเจ็บปnวย ยGอมไมGสามารถแสดงสมรรถนะได=อยGางเต็มความสามารถ 
สGงผลกระทบตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) โดยตรง องค4การจึงมีความจําเป�นต=อง
สร=างเครื่องมือ หรือเทคนิควิธีท่ีชGวยในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource 
management & development: HRM&D) ด=านอาชีวอนามัยและสุขภาพข้ึน การสะสมองค4ความรู=
ด=านสุขภาพให=สอดคล=องกับภาระงานท่ีองค4การมีจึงเป�นสิ่งจําเป�นอยGางยิ่ง พ้ืนฐานการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human resource management and development : HRM&D) 
คือการให=ความสนใจกับการพัฒนาสุขภาพ ท่ีเก่ียวข=องกับคุณภาพชีวิต ยกระดับศักยภาพและขีด
ความสามารถของบุคลากรผGานการสร=างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย จําเป�นตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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การทํางาน (Performance) ไปตามสายอาชีพ (Career path) อยGางยั่งยืน เพราะผู=มีสุขภาพท้ังกาย
และจิตใจที่ดี ยGอมพร=อมตGอการพัฒนา เป^าประสงค4ของการบริหารจัดการ ก็คือการสร=างระบบ
มาตรฐานท่ีมีกระบวนการตามข้ันตอนท่ีสามารถปฏิบัติและวัดผลสําเร็จได=อยGางตGอเนื่อง เป^าประสงค4
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 ก็คือการสGงเสริมจิตวิญญาณผGานกระบวนการปรับปรุงประสิทธิผล
การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต เทคนิควิธี (Technical methodology) การสGงเสริมสุขภาพใน
องค4การกระทําได=ด=วยการสร=างกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ (Health promotion activity) และกิจกรรม
ด=านอาชีวอนามัย (Occupation health activity) สามารถกGอประโยชน4ท้ังพนักงานและองค4การไป
พร=อมกัน การสร=างกิจกรรมควบคุมการสัมผัสปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ท่ีเกิดจาก ข้ันตอนการ
ทํางาน (Action) และ สภาพแวดล=อมในการทํางาน (Condition) ยังเป�นสิ่งจําเป�นท่ีจะต=องประเมิน
ออกมาในรูปของ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ด=วยการยึดแรงกระทําตามตําแหนGง
ทางธรรมชาติ (neutral position) เป�นหลักท่ีประกอบด=วย ปBจจัยด=านคน (Human factor) ปBจจัย
ด=านงาน (Task factor) ปBจจัยด=านอุปกรณ4 (equipment factor) และปBจจัยด=านพ้ืนผิวปฏิบัติ 
(Ground factor) ท่ีมีความสัมพันธ4กับกิจกรรมการออกแบบ เก่ียวกับเนื้อท่ีปฏิบัติงาน (work space) 
ท่ีต=องเพียงพอเหมาะสมกับสถานท่ีทํางาน (work place) และขนาดสัดสGวนรGางกาย(anthropometric ) 
อยGางเป�นธรรมชาติ (the nature of the job) ซ่ึงต=องให=สอดคล=องกลมกลืนไปกับพฤติกรรมของ
พนักงาน (Behavioral patterns of employee) สภาวะท่ีรGางกายเสียสมดุล สามารถดูได=จากความ
เจ็บปnวยหรือบาดเจ็บท่ีมีในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ซ่ึงหากยังมีอาการผิดปกติแสดงถึงความไมGสมดุล
ท่ีเกิดข้ึน สาเหตุของการเจ็บปnวย สามารถพิจารณาจาก ขีดจํากัดในตัวบุคคล ทางสรีระ (Physiological 
Characteristics) เทียบกับภารระงาน (force/load) ท่ีมีอยูG ภาระงานพิจารณาจาก ความถ่ีท่ีต=อง
ทํางาน บGอย ๆ ซํ้า ๆ การเอ้ียว การเอ้ือม บิดตัว ก=มตัว การยก ดึง ลาก ผลัก ดัน  สาเหตุท่ีเกิดจาก
สรีระของบุคคลและภาระงาน เรียกวGา ขีดจํากัดในการรับภาระงาน (Load characteristics) ซ่ึง
ขีดจํากัดในการรับภาระงานของแตGละบุคคลมีไมGเทGากัน สาเหตุของความผิดปกติในระบบโครงรGาง
และกล=ามเนื้อ จึงเกิดข้ึนจากปBจจัยเสี่ยงท้ังภายใน และภายนอกรGางกายจิตใจมนุษย4 การลดปBจจัย
เสี่ยง ท้ังด=านตัวบุคคล และ ด=านภาระงาน เรียกวGา การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 การสร=าง
สมดุลสุขภาพ จึงเป�นเทคนิควิธี (Technical methodology) ในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
สมดุลสุขภาพ จึงเป�นสภาวะท่ีมนุษย4 รู=สึกได=วGารGางกายปรับเข=าสูGภาวะปกติโดยเทียบจากกGอนการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปnวย หรือ รู=สึกวGาดีข้ึนจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยนั้น ท้ังทางกาย จิต ปBญญา 
รวมถึงสภาวะทางสังคมด=วย เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ (integration) เป�นองค4รวม (holistic) ด=าน
ตัวบุคคล เริ่มต้ังแตGตัวผู=ปฏิบัติงาน “รู�ตัว” ของตนเองเสียกGอนวGามีความพร=อมรับกับภาระงานมาก
น=อยเพียงใด แล=วดําเนินการปฏิบัติตามองค4ความรู=เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ท้ังด=านกายและ
จิตใจลง ด=วยการเสริมสร=างความแข็งแรง ยืดหยุGน ให=กับระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ปรับทGาทาง
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ด=านชีวกลศาสตร4ในการทํางานให=ถูกต=องมากข้ึน ตGอจากนั้นใช=ความรู=สึกเปรียบเทียบสมดุลสุขภาพ 
คือ “รู�สึก” ด=านรGางกายและจิตใจวGาดีข้ึนหรือไมGอยGางไร ด=านภาระงาน ต=องปรับเปลี่ยนเครื่องมือ 
อุปกรณ4 สภาพแวดล=อม เพ่ือลดการเอ้ียง เอ้ือม บิดตัว ก=มตัว หรือการใช=แรงเกินกําลังในลักษณะตGาง ๆ ลง 
เม่ือสมดุลของรGางกายเริ่มดีข้ึนตามลําดับ จะสร=างความม่ันใจให=กับผู=ปฏิบัติได=มากข้ึน ความรักสุขภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ผู=ปฏิบัติจะเกิดความ “เช่ือม่ัน” มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติด=วยความมุGงม่ันอยGางเข=าใจตGอไป 
  
2. การอภิปรายผล 
 การพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี “KABINS Model” มีความสอดคล=องกับแนวคิดในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร โดยการใช=กลยุทธ4เชิงรุกท่ีมีความสัมพันธ4กันอยGางตGอเนื่อง ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเชิงปฏิบัติการ เพื่อ แก=ไขและป^องกันปBญหาด=านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลกร 
การปรับปรุงกระบวนการต=องเป�นไปตามสถานการณ4ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เริ่มต้ังแตG การสรรหา รักษา 
และ พัฒนาบุคลากร ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4นี้สามารถสGงผลตGอการพัฒนาองค4การได= และยัง
สามารถกGอให=เกิดประโยชน4สูงสุดสําหรับการสนับสนุนการดําเนินการ เพ่ือให=บรรลุเป^าหมายทางธุรกิจ 
ท้ัง 6 องค4ประกอบ ของ KABINS Mode l มีแนวคิดเก่ียวกับ พฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior  TPB) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned 
action) ซ่ึงโดยปกติมนุษย4เป�นผู=ท่ีมีเหตุผล สนใจรับข=อมูลตGาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใช=ประโยชน4ได=อยGาง
มีระบบ แตGการกระทําของบุคคลที่แตกตGางกัน ก็เพราะประสบปBญหาในการควบคุมความคิดและ
ความรู=สึก ทําให=บุคคลไมGสามารถตัดสินใจได=อยGางถูกต=องและแนGนอนวGาต=องทํา หรือ ไมGควรทําอะไร 
ทําให=มนุษย4มีความแตกตGางกันเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเอง (Perceived 
behavioral control) นํามาซ่ึงการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย4ท่ีหลากหลาย พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
จึงเป�นผลจากความเชื่อของแตGละบุคคล (Behavioral beliefs) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ให=ประสบ
ความสําเร็จต=องให=ความสนใจกับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในด=านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและการยศาสตร4 ต=องให=ความสนใจกับการปรับปรุงกระทํา (Action)  และ การปรับปรุง
สภาพแวดล=อมในการทํางาน (Condition) โดยอาศัยเทคนิควิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู= ทําให=บุคลากรมี
กลุGมอ=างอิงในการชGวยเหลือแก=ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึน และมีทัศนคติในทางบวกในการเผชิญกับปBญหา ใน
ลักษณะแบGงปBนแลกเปลี่ยนเรียนรู=ซ่ึงกันและกัน 
 องค8ประกอบท่ี 1 การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพ สอดคล=องกับแบบแผนความเชื่อ
ด=านสุขภาพ (Health Belief Model/Theory: HBM) โรเซนสตอซ4ค (Rosenstock) เพ่ือลดปBจจัย
เสี่ยงตGอการเกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน ประกอบด=วย 1) การพัฒนาความรู= เพ่ือให=ผู=เข=าอบรมได=
เรียนรู=เก่ียวกับ ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 สภาพแวดล=อมในการทํางาน 



385 
 

ทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย การโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การพักผGอนกายใจ การรักษา
ฟlmนฟูสุขภาพ และสมดุลสุขภาพแบบองค4รวม เนื่องจากความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ
ของผู=ปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นจากการขาดความเข=าใจเกี่ยวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ท่ีถือเป�น
สาเหตุหลักของปBญหาท่ีเกิดข้ึนในทางการยศาสตร4 จากความคิดเห็นของกลุGมตัวอยGางแสดงในระดับมาก 
สะท=อนถึงการขาดความเข=าใจท่ีเชื่อมโยงกันระหวGางขีดความสามารถด=านชีววิทยาเก่ียวกับสรีระและ
กายวิภาค กับด=านกลศาสตร4ตามหลักความเป�นจริงทางธรรมชาติเก่ียวกับความสมดุลในการเคลื่อนไหว
รGางกาย การใช=แรงกาย ทําให=เกิดความต=องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล=อมท่ี
นําไปสูGการสัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 สอดคล=องกับความคิดเห็นของผู=เชี่ยวชาญท่ีต=องการ
ให=เกิดการเรียนรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงและองค4ความรู=ด=านการยศาสตร4กับผู=ปฏิบัติงาน การพัฒนาการ
เรียนรู=แบบบูรณาการณ4อยGางเป�นระบบ จึงเป�นสิ่งจําเป�นสําหรับการดําเนินการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ทํา ให=เกิดเป�นพฤติกรรมสร=างเสริมสุขภาพ โดยกลGาวถึงตัวแปรสําคัญท่ี
มีอิทธิพลตGอสุขภาพ (Perceived barriers to health promoting behaviors) การพัฒนาความรู=ให=
มนุษย4มีความสนใจ หรือ ให=เกิดความเข=าใจและรู=สึกวGาต=องการมีสุขภาพดี ทําให=หันกลับมาดูแลรักษา
ตนเองมากข้ึนปรับให=รู=จักพ่ึงพาตนเองสGงผลตGอการรักษาหรือป^องกันโรค  2) กิจกรรมการประเมิน
ปBจจัยเสี่ยง ผู=ปฏิบัติจําเป�นต=องได=รับการเรียนรู=เก่ียวกับการโอกาสและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจาการ
สัมผัสกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ท้ังภายในและภายนอกรอบตัว ด=วยการฝ{กประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment) ท่ีสามารถสGงผลเสียตGอสุขภาพด=านการยศาสตร4 หรืออาศัยผลการตรวจสุขภาพ
ด=านอาชีวเวชศาสตร4ชGวยในการประเมินผลลัพธ4ท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผัสปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบการควบคุมท่ีจําเป�นในด=านสุขภาพ และอาศัยการควบคุมท่ี
ผลลัพธ4 (Outcome control) ในการรักษาสมดุลสุขภาพอยGางเหมาะสมตGอไป การควบคุมท่ีกิจกรรม 
(Activity control) และควบคุมท่ีความสามารถ (Capability control) ต=องสร=างให=เกิดกิจกรรมท่ี
จําเป�นข้ึนคือ การวิเคราะห4หาโอกาสและความรุนแรงในปBจจัยตGาง ๆ ท่ีสามารถทําให=เกิดการบาดเจ็บ
โครงรGางและกล=ามเนื้อ 3) การเปลี่ยนพฤติกรรม เป^าหมายของการสGงเสริมสุขภาพ มีความมุGงหวังให=
ผู=รับการสGงเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข=าสูGพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเชิงรุกด=านสุขภาพ และสามารถ 
โน=มน=าวให=ผู=ปฏิบัติหันมาสนใจสุขภาพ ปรับทGาทางการทํางาน การเคลื่อนไหวรGางกายอยGางถูกต=อง
ตามหลักชีวกลศาสตร4 และออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยGางถูกวิธีและตGอเนื่อง มีความสอดคล=องกับ 
ทฤษฎี เปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ (Stages of change model or Trans theoretical model: 
TTM) ทําให=บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด=านสุขภาพด=วยการสร=างกิจกรรมปฏิบัติท่ีจําเป�น
ข้ึนและปฏิบัติอยGางตGอเนื่องจนกลายเป�นวิถีชีวิต ควบคุมกิจกรรม (Activity control) ท่ีจําเป�นตGอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต=องความเข=าใจในเชิงเหตุผลและรักษาความสมดุลให=เกิดข้ึนอยGางเหมาะสม
และพอประมาณ การแก=ไข (Intervention) ที่ดีที่สุดคือ การแก=ที่ระบบหรือการสร=างระบบการ
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ทํางานข้ึนมา เพ่ือทําให=เปลี่ยนทGาทางการทํางานไปได= การปรับทGาทางการทํางานไมGให=อยูGในอิริยาบถ
เดิม ๆ การรู=จักทGาทางพักกล=ามเนื้อให=มากข้ันเพ่ือสร=างจังหวะให=กับการทํางาน ทําให=กล=ามเนื้อได=
มีชGวงเวลาคลายตัวจากการเกร็งหรือออกแรง หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับทGาทางการทํางานได=
ก็จะเป�นหนทางในการรักษาหรือป^องกันโรคท่ียั่งยืนการเตรียมกล=ามเนื้อให=มีความพร=อมตGอการใช=งาน
ทําให=กล=ามเนื้อมีความยืดหยุGนข้ึนจะป^องกันการบาดเจ็บได= หรือสามารถทําให=การบาดเจ็บลดน=อยลง 
การออกกําลังกายอยGางถูกวิธีและเหมาะสมสามารถเพ่ิมความแข็งแรงทดทานให=กับกล=ามเนื้อให=
เหมาะตGอการออกแรงหรือทํางาน 4) การปรับปรุงสภาพการหรือสภาพแวดล=อม ปBจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ
อยGางหนึ่งในทางการยศาสตร4คือสภาพแวดล=อม (Condition) ท้ังในด=านกายภาพ (แสง เสี่ยง ความร=อน) 
และเครื่องมือ อุปกรณ4 บรรยากาศ สถานท่ี หรือ สถานีงาน องค4การอนามัยโลกเสนอวGาองค4การท่ีดี
ต=องจัดให=มีระบบการป^องและสGงเสริมสนับสนุนสุขภาพ ท้ังด=านรGางกายจิตใจ เพ่ือความผาสุกของ
พนักงาน ซ่ึงต=องอาศัยการพัฒนา เก่ียวกับ สภาพแวดล=อมทางกายภาพ สภาพแวดล=อมทางจิตสังคม 
พัฒนาสิ่งเอ้ืออํานวยสุขภาพอนามัย เครื่องมือ อุปกรณ4 ในท่ีทํางาน การสร=างมาตรฐานการควบคุม
สภาพแวดล=อมในการทํางานขึ้น จะชGวยกําหนดหลักเกณฑ4ในการการออกแบบสถานีงานหรือ
สภาพแวดล=อมท่ีเหมาะสมข้ึน และจะสามารถชGวยลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 และชGวยสGงเสริม
การสร=างสมดุลสุขภาพให=เกิดขึ้นได=ในที่สุด องค4การที่สร=างระบบควบคุมกิจกรรมจําเป�นได=อยGาง
เหมาะสมตGอผู=ปฏิบัติงานและภาระงานจะสามารถรักษามาตรฐานการดําเนินงานไว=ได=งGายกวGาการบูรณาการ 
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข=องกับการทํางานจะสามารถชGวยให=การบริหารองค4การมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การกําหนดผู=รับผิดชอบด=านการยศาสตร4ในองค4การอยGางชัดเจน จะเป�นสิ่งดีและสะดวกตGอการ
ควบคุมดูแล 5) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ ข=อจํากัดของกฎหมายท่ีเก่ียวข=องในด=านสุขภาพ
คือ การสร=างกฎเกณฑ4ท่ีเหมาะสมกับคนโดยสGวนใหญG บางครั้งอาจไมGสามารถตอบสนองตGอการแก=ไข
และป^องกันโรคจากการทํางานได=อยGางเพียงพอ ผู=ปฏิบัติจึงจําเป�นต=องสร=างบรรทัดฐานหรือข=อกําหนด
กฎเกณฑ4อยGางมีเหตุมีผลท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคลข้ึน ให=เหมาะสมกับการแก=ไขและป^องกันปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4ท่ีสัมผัสอยูG การสร=างบรรทัดสถาน (Norm) ต=องเป�นไปตามธรรมชาติเชื่อมโยงไปสูG
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อสGวนบุคคลอยGางมีเหตุผล มีลักษณะของการควบคุมพฤติกรรม
อยGางมีกฎเกณฑ4เพ่ือให=เกิดการปฏิบัติในการสร=างสมดุลสุขภาพข้ึน สอดคล=องกับทฤษฎี พฤติกรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior  TPB) ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory 
of reasoned action) กลGาวถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษย4ท่ีเกิดข้ึนโดยความเชื่อ (Behavioral 
beliefs) ซ่ึงสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย4 (Control 
beliefs) การออกแบบมาตรฐานการทํางานและเวลาพักเพ่ือผGอนคลายกล=ามเนื้อโครงรGางและความเครียด
อยGางเหมาะสมจะสามารถลดความเสี่ยงด=านการยศาสตร4ลงได= การสร=างมาตรฐานในการพักผGอนและ
การสร=างพฤติกรรมให=เคยชินกับการยืดเหยียดกล=ามเนื้อตนเอง  จึงเป�นสิ่งท่ีต=องเรียนรู=เฉพาะบุคคล 
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6) การดูแลตนเอง จากความคิดเห็นและความต=องการของกลุGมตัวอยGาง สะท=อนให=ความซับซ=อนของ
สาเหตุท่ีนําไปสูGความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อในทางการยศาสตร4 ประกอบกับความคิดเห็น
ของผู=เชี่ยวชาญท่ีสนับสนุนให=มีการพิจารณาถึงสาเหตุในลักษณะเชื่อมโยงปBจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน นําไปสูG
การสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค4รวมผสมผสาน (Holistic blend) สอดคล=องกับ ทฤษฎีวัตสัน 
(Watson Theory) ท่ีสนับสนุนให=มีการดูแลมนุษย4แบบองค4รวม (holistic) สร=างสัมพันธภาพในการ
ชGวยเหลือ ยอมรับความรู=สึกท้ังด=านบวกและลบ ใช=วิธีแก=ปBญหาอยGางสร=างสรรค4 สร=างแนวทางในการ
แก=ไขหรือในการป^องกัน เพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยลง ถ=าสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมแบบ
องค4รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได=จะกGอให=เกิดประโยชน4ตGอการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย4ในองค4การ การสGงเสริมการสร=างสมดุลสุขภาพจึงต=องดําเนินการแบบบูรณาการณ4 (Integration) 
ท่ีสามารถเชื่อมโยงประโยชน4ลดปBจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข=องทางการยศาสตร4 เพ่ือให=เกิดการสร=างสมดุล
สุขภาพ (Healthy balance) ให=ครอบคลุมด=านรGางกาย ความสุข สังคม และจิตวิญญาณ แบบองค4รวม 
(Holistic)  ซ่ึงมีความสอดคล=อง แบบแผนความเชื่อด=านสุขภาพ (Health Belief Model/Theory: 
HBM)  ท่ีต=องการลดปBจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทํางาน ด=วยการหันกลับมาทําความเข=าใจกับ
เหตุผลเรื่องการดูแลสุขภาพ กับการพัฒนาการเรียนรู=ด=านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ การพัฒนา
ด=านความเข=าใจ (Comprehension) อยGางเป�นเหตุเป�นผล และต=องอาศัยการฝ{กฝนปรับตัวเพ่ือ
ประยุกต4ใช= (Application) กับสถานการณ4จริงที่เกิดขึ้น  สอดคล=องกับการเรียนรู=ด=านทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) คือ อาศัยการลงมือปฏิบัติ และฝ{กทําตาม (Manipulation) ด=วยการ
พิจารณาความถูกต=อง (Precision) อยGางตGอเนื่องในการปฏิบัติ (Articulation) ท่ีสอดคล=องกับความ
เป�นจริงตามธรรมชาติ (Naturalization)  การเรียนรู=ด=านเจตพิสัย (Affective Domain) คือ การรับรู= 
(Receive) และการตอบสนอง (Respond) อยGางเป�นระบบ (Organize) ในการปฏิบัติข้ันตอนและ
กระบวนการ  

 องค8ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4มีความสอดคล=อง
กับ ทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) และทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน 
(Theory of planned Behavior) เพราะการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลในด=านสุขภาพเก่ียวข=อง
สอดคล=องกับแนวคิดของ เดวิด ซี แมคเคลแลน (David Mc Cleland) และ สกsอต บี พารี (Scott B. 
Parry)  ได=แกG การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 เก่ียวกับ ความรู= (knowledge) 
คุณลักษณะ (Attribution) ทักษะ (skill) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4มีความจําเป�นท้ังในระดับบุคคล 
และในระดับองค4การ มีบทบาทสําคัญตGอการพัฒนาองค4การและสังคม ด=วยสุขภาพถือเป�นรากฐาน
ของการพัฒนามนุษย4 เป�นจุดเริ่มต=นของความสุขและความสําเร็จ ความต=องการของกลุGมตัวอยGางและ
ความคิดเห็นของผู=เชียวชาญสะท=อนให=เกิดการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 ให=
ครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ด=วยความต=องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด=านสุขภาพมี
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ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะด=านความปลอดภัย ด=วยการให=ความสําคัญกับพฤติกรรมด=านสุขภาพ สGงผลตGอบุคลิกภาพ 
และการทํานายพฤติกรรมด=านความปลอดภัย การทํางานของแตGละบุคคลได=  หลายองค4กรได=
พยายามหาเครื่องมือในการชGวยบริหารองค4การให=เกิดความสุขท้ังกายและใจ ท่ีมีความเก่ียวข=องกับ
สุขภาพของพนักงานในองค4การ ควบคูGไปกับการสร=างวัฒนธรรมองค4การ ซ่ึงการสGงเสริมและพัฒนา
ด=านสุขภาพก็สามารถสร=างให=เกิดความสุขในองค4การได= การประชุมอนามัยโลกได=รับรองแผนปฏิบัติ
การเพ่ือสร=างองค4กรแหGงความสุขระหวGาง (Plan of action on workplace health (GPA) for the 
period 2008 – 2017)  มี วัตถุประสงค4หลัก คือ การกําหนดเครื่องมือทางนโยบายด=านสุขภาพของ
พนักงานเพ่ือให=เกิดการนําไปปฏิบัติ  ปกป^องสนับสนุนสุขภาวะในท่ีทํางาน  สนับสนุนให=เกิดการเข=าถึง
บริการด=านสุขภาพในการทํางาน  จัดหาและสื่อสารเพ่ือให=เกิดการสร=างองค4การแหGงความสุข ผลักดัน
วาระเรื่องสุขภาวะของแรงงานไปสูGนโยบายท่ีเก่ียวข=องการพัฒนานโยบายพ้ืนฐานด=านสุขภาพข้ึนใน
องค4การควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4เก่ียวกับการสGงเสริมสุขภาพ (Health promotion activity) 
และ สนับสนุนให=มีกิจกรรมด=านอาชีวอนามัย (Occupation health activity) การสอนให=เกิดการ
พัฒนาตนเอง (Self-Development) การพัฒนาทักษะ เป�นผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติท่ีถูกต=อง เม่ือ
ผู=ปฏิบัติมีความรู=ความเข=าใจในขีดจํากัดของบุคคลและภาระงานท่ีได=รับอยGางถูกต=อง ก็จะเกิดความ
เชื่อมั่น ทําให=ทัศนคติได=รับการพัฒนา นําไปสูGการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต=อง ทGาทางการทํางานดี
ถูกต=องเหมาะสมตามหลักชีวกลศาสตร4 จะชGวยลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ลง เม่ือปฏิบัติอยGาง
ถูกต=องจนชํานาญ จึงเป�นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ ตามทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) 
คือ การพัฒนาทักษะ ที่ให=เกิดความชํานาญในการปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย4เป�นเครื่องมืออยGางหนึ่งในการสร=างความสุขให=เกิดข้ึน ต=องอาศัยเหตุผลในการตก
ผลึกความเชื่อ อยGางมีแบบแผน ผGานกระบวนการปฏิบัติอยGางเป�นรูปธรรม  ภายใต=ระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย4โดยอาศัยกลยุทธ4เชิงรุกเพ่ือให=เกิดการสGงเสริมสุขภาพ สนับสนุนให=
เกิดประโยชน4ตGอการพัฒนาองค4การ (Organizational Development) สอดคล=องกับทฤษฎีการ
กระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) กับทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of 
planned Behavior) และแนวคิดเก่ียวกับการใช=กลยุทธ4เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในองค4การ ให=เกิดประโยชน4สูงสุดสําหรับสนับสนุนการสรรหา รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค4การ 
แตGปBจจัยสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 สGวนหนึ่งข้ึนอยูGกับสมรรถนะ
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ด=วย ท่ีต=องมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในสิ่งท่ี
ต=องการพัฒนา มีความกระตือรือร=นตGอการแก=ไขปBญหาท่ีเกิดข้ึน และการเป�นผู=มีจิตใจกว=างยอมรับฟBง
ความคิดของผู=อ่ืน เนื่องสุขภาพมีอิทธิพลตGอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 การจัดสรรบุคคล
และพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพอยGางเหมาะสมกับภาระหน=าที่ จะสามารถพัฒนาบุคคลไปตาม
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เส=นทางสายอาชีพ (Career path) ซ่ึงจะทําให=การดําเนินการขององค4การบรรลุเป^าหมายงGายข้ึน เม่ือ
บุคลากรมีความใสGใจเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากข้ึนจะทําให=ปBจจัยเสี่ยงลดลง สําหรับการ
พัฒนาคุณลักษณะ (Attribution) นั้นมีความสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะด=าน
ความปลอดภัย ด=วยการให=ความสําคัญกับพฤติกรรมด=านสุขภาพ สGงผลตGอบุคลิกภาพ และการทํานาย
พฤติกรรมด=านความปลอดภัยของการทํางานของแตGละบุคคลได=  พนักงานสGวนใหญGในองค4การ 
มักไมGคGอยดูแลสุขภาพอยGางเป�นระบบ การสร=างจิตสํานึก เพ่ือให=เกิดการใสGใจสุขภาพจะนําไปสูGการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรเป�นสิ่งท่ีควรกระทํา เป�นการพัฒนาเก่ียวกับ
คุณลักษณะ เม่ือบุคลากรมีความใสGใจเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากข้ึนจะทําให=ปBจจัยเสี่ยง
ลดลง มีจิตสํานึกที่ดี การทํากิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพให=เกิดผล ต=องมีวินัยและความสมํ่าเสมอ 
ทัศนคติในด=านสุขภาพทําให=ปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการยศาสตร4ได=รับการควบคุมการพัฒนาทักษะ (Skill) 
ในระดับบุคคล ต=องการให=มีการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยGางเป�นระบบอยGางมีเหตุมีผล
สอดคล=องตามทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) แนวคิดของ เบนจามิน บลูม (Benjamin 
Bloom) การพัฒนามนุษย4ทักษะด=านการเรียนรู= เพ่ือให=เกิดความชํานาญในการปฏิบัติ ด=านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ด=านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด=านเจตพิสัย (Affective Domain) 
บุคคลจะสามารถใช=ทGาทางท่ีถูกต=องนั้น ต=องอาศัยประสบการณ4 และความเชี่ยวชาญในการทํางานนั้น 
การใช=แรงงานมีลักษณะคล=ายกับทGาทางในการออกกําลังกาย ทGาทางการออกกําลังกายอยGางเหมาะสม
และถูกต=องสนับสนุนในการใช=ทGาทางการทํางานท่ีถูกต=องได= สามารถสร=างให=เกิดความคลGองตัวในการ
ใช=กล=ามเนื้อของบุคคล และยังสร=างให=กล=ามเนื้อมีความแข็งแรงเหมาะตGอภาระงาน การพัฒนาทักษะ
เก่ียวกับทGาทางการทํางานท่ีถูกต=องจึงเป�นสิ่งท่ีความเรียนรู= ในระดับองค4การ มีความสอดคล=องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการใช=กลยุทธ4เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค4การ เพ่ือให=เกิด
ประโยชน4สูงสุดสําหรับสนับสนุนการสรรหารักษาและพัฒนาบุคลากรในองค4การ ต=องจัดให=มีการ
ดําเนินการ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Action) อยGางตGอเนื่องใน
องค4การ ท้ังในระดับบุคคลและองค4การ การสร=างระบบการบริหารจัดการเป�นความความสําคัญ
อันดับแรก กGอนการสร=างบุคคลเม่ือเราพัฒนาคนข้ึนมาภายใต=ระบบท่ีดี คนจะมาพัฒนาระบบตGอไป
อยGางมีคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4เป�นสิ่งท่ีต=อง
กระทําไปพร=อมกัน การพัฒนาสุขภาพอยGางเป�นระบบ เป�นสิ่งท่ีหลายองค4การมองข=ามเพราะอาจถือวGา
เป�นเรื่องนอกเหนือภารกิจขององค4การ แตGในความเป�นจริงแล=ว ประสิทธิภาพของพนักงานของเรา
ข้ึนอยูGกับประสิทธิภาพของสุขภาพสGวนบุคคลเป�นหลัก 

 องค8ประกอบท่ี 3 ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) สิ่งท่ีผู=ปฏิบัติจะต=องมีในการพัฒนาสมรรถนะด=าน
สุขภาพ คือ ความหวังในการดูแลตนเอง หรือ ต=องการพ่ึงตนเองมากข้ึน  มีความรับผิดชอบอยGาง
ตGอเนื่องในการปฏิบัติ มีวินัยในการปฏิบัติ และ ตระหนักรู= ในการติดตามผลการวิจัย แสดงให=เทคนิค
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ของความสําเร็จในการปฏิบัติเพ่ือแก=ไขหรือป^องกัน ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ ซ่ึง
แปรผันไปตามความมากน=อยของปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพพ่ึงตนเอง 
ท่ีต=องเน=นธรรมชาติบําบัด นิยมรักษาตามวิถีทางธรรมชาติ ซ่ึงสามารถชGวยสร=างสมดุลให=กับรGางกาย
และจิตใจได= แนวคิดเก่ียวกับโยนิโสมนสิการ คือ การรู=จักคิด คิดอยGางถูกวิธี มีความรับผิดชอบ มี
ความคิดท่ีจะปรับปรุงให=ดีข้ึนในลักษณะสัมมาทิฐิ ซ่ึงในการควบคุมความประพฤตินั้น ความสมํ่าเสมอ
ในการปฏิบัติเป�นเครื่องแสดงออกถึงวินัยในการปฏิบัติ แนวคิดระเบิดจากข=างในขององค4พระบาทสมเด็จ
พระเจ=าอยูGหัวภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเข=าถึงความพอเพียง ในการ
สร=างเหตุผล ความพอประมาณและภูมิคุ=มกัน ผู=ปฏิบัติต=องมีความเชื่อและมีความเพียรท่ีจะปฏิบัติจน
เกิดเป�นพฤติกรรมด=านสุขภาพข้ึน ประโยชน4ของการสร=างสมดุลสุขภาพทําให=การพัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย4ในการแก=ไขหรือป^องกันปBญหาด=านการยศาสตร4 การสร=างความตระหนักรู=
เก่ียวกับโทษหรือปBจจัยเสี่ยง ในด=านการยศาสตร4ก็จะสามารถทําให=กระบวนการรักษาหรือฟlmนฟูทําได=
งGายข้ึน สร=างสํานึกท่ีจะตระหนักรู=เก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 และพร=อมสําหรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 องค8ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ การดําเนินการแก=ไขและ
ป^องกันปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ ต=องสร=างมาตรฐานในทางปฏิบัติอยGางเป�นระบบภายใต=
องค4ความรู=เก่ียวกับการยศาสตร4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย องค4การท่ีให=ความสนใจกับการ
พัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ก็จะสามารถทําให=การสGงเสริมสุขภาพและการสร=างสมดุลสุขภาพใน
ระดับบุคคลประสบความสําเร็จได=มากข้ึนสอดคล=องกับแนวคิดจากมาตรฐานสากล ISO/TS 20646-1  
เรื่องการยศาสตร4 เป�นมาตรฐานวิชาการในรูปแบบ TS (Technical Specification) เก่ียวกับการชี้บGง
อันตรายท่ีเก่ียวข=องกับภาระงานของกล=ามเนื้อ การปรับปรุงสภาพการทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู= 
ระหวGางผู=ปฏิบัติด=วยกันจะสามารถสGงเสริมให=เกิดความรู=ใหมG สอดคล=องกับ แนวคิดเก่ียวกับการสร=าง
องค4ความรู=ใหมGจะมีลักษณะการสร=างแบบเป�นเกลียวสัมพันธ4 ต=องสามารถทําให=คนท่ีอยูGในปรากฏการณ4
เดียวกันเห็นในรูปแบบท่ีแตกตGางและตัดกันได= มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ซ่ึงกันและกัน การสร=างความรู=
ใหมGผGานกลุGมบุคคลจะสามารถทําให=เกิดความรู=ใหมGได=เป�นอยGางดี การเตรียมความเหมาะสมระหวGาง
บุคคลกับภาระงานในองค4การ สามารถชGวยลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในระดับบุคคลองค4ได= 
สอดคล=องกับ แนวคิดเรื่องการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ คือ การปรับคนให=เข=ากับงาน 
(fit the man to the job) และการปรับงานให=เข=ากับคน (fit the Job to the man) การสร=าง
นโยบายกาบริหารจัดการ จะสามารถทําให=มีการขับเคลื่อนการดําเนินการสGงเสริมสุขภาพอยGางตGอเนื่อง
และสมํ่าเสมอในองค4การ การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู= มีความสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=าง      
องค4ความรู=ใหมGมีลักษณะการสร=างแบบเป�นเกลียวสัมพันธ4สามารถทําให=คนท่ีอยูGในปรากฏการณ4
เดียวกันเห็นในรูปแบบท่ีแตกตGางลักษณะท่ีตัดกันทําให=เกิดการสร=างความรู=ใหมGผGานกลุGมบุคคลกGอ
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ประโยชน4ตGอการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ซึ่งกันและกันได=เป�นอยGางดี การพูดคุยและปรึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู=ซ่ึงกันและกัน จะทําให=เรียนรู=พัฒนาได=เร็วสร=างความเชื่อม่ันได=งGาย องค4การก็ต=องมีเวทีหรือ
สร=างชGองทางในลักษณะกิจกรรมท่ีเปwดโอกาสให=ผู=ปฏิบัติได=แลกเปลี่ยนเรียนรู=เพราะการยศาสตร4เป�น
สิ่งท่ีต=องอาศัยประสบการณ4จากผู=ท่ีเคยผGานการปnวยหรือผGานการเรียนรู=มากGอน การเตรียมความ
เหมาะสมระหวGางบุคคลกับภาระงาน สอดคล=องกับแนวคิดเรื่องการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ใน
องค4การ ด=วยการปรับคนให=เข=ากับงาน (fit the man to the job) และการปรับงานให=เข=ากับคน (fit 
the Job to the man) ปBญหาท่ีองค4การได=รับ เก่ียวกับสุขภาพด=านโครงรGางและกล=ามเนื้อ ท่ีเป�น
สาเหตุมาจากการ การจัดสรรคนท่ีมีรูปรGางไมGเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือภาระงาน ก็มีอยูGบGอยครั้ง หากเรา
สามารถสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลท่ีมีรูปรGางหรือความแข็งแรงเหมาะสมกับงานก็จะไมGเพ่ิมความลําบาก
ให=กับผู=ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับตัว การคัดเลือกผู=ปฏิบัติงานให=เหมาะสมกับลักษณะงานก็จะชGวย
ลดปBจจัยเสี่ยงลงได= เนื่องจากสรีระรGางกาย โครงรGางและกล=ามเนื้อของคนมีความแตกตGางกัน ความ
ทนทานตGอสภาพวะหรือภาระงานก็แตกตGางกัน ระบบบริหารจัดการ สอดคล=องกับทฤษฎีวงจรเดมม่ิง 
(Deming cycle)  เพ่ือให=เกิดการขับเคลื่อนอยGางเป�นรูปธรรม ในเชิงแก=ไข และป^องก=น ทําให=เกิดการ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การอยGางเป�นระบบสร=างระบบการบริหารจัดการไว=และพัฒนา
บุคลากรภายใต=ระบบการจัดการท่ีมีอยูGจะทําให=การดําเนินงานมีความม่ันคง การดําเนินการด=านการย
ศาสตร4ก็ควรอยูGภายใต=ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยใช=การพัฒนามนุษย4
เป�นตัวขับเคลื่อนการเพ่ิมความเข=าใจเก่ียวกับการยศาสตร4จะสร=างความเข=มแข็งให=กับระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัย โดยจัดให=มีการวางแผน(Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง 
(Action) อยGางตGอเนื่องในองค4การ ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ควรสร=าง
ให=เกิดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4มีสาเหตุ
เชื่อมโยงกับสภาพแวดล=อมในการทํางานการออกแบบสถานีงานการประเมินภาระงานในแตGละ
ประเภทงาน ภายใต=การบริหารจัดการองค4การเพ่ือนําไปสูGการสร=างวัฒนธรรมด=านสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในองค4การข้ึน องค4การควรสร=างกิจกรรมในลักษณะองค4รวม (Holistic) เพ่ือการป^องกัน
และรักษาโรคMSDs อยGางเป�นระบบให=ยึดหลัก PDCA คือการวางแผนในการดูแลตนเองสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข=องกับการปรับเปลี่ยนทGาทางการทํางานและสภาพแวดล=อมกิจกรรมท่ีสGงเสริมในการ
รักษาและฟlmนฟูในกรณีพบผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปnวยและการตรวจสอบเฝ^าติดตามวGาการปรับเปลี่ยน 

 องค8ประกอบท่ี 5 ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4
ในองค4การ ต=องอาศัยปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในองค4การท่ีมีอยูG ท่ี
จะชGวยสนับสนุนให=การลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ได=รับการควบคุมอยGางเป�นระบบ สร=างให=เกิด
ระบบบริหารจัดการองค4การ ทําให=เกิดกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกต=องตามหลักวิชาการ มีการสนับสนุน
จากภาคสังคม มีความความรู=ความชํานาญในการสร=างสมดุลสุขภาพ มีทีมงานคอยให=คําแนะนํา จะ
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ทําให=ผู=ปฏิบัติเกิดความเชื่อม่ัน สร=างความกระตือรือร=นตGอการแก=ไขปBญหา ทีมงานผู=ให=คําแนะนําต=อง
เป�นผู=มีจิตใจกว=างยอมรับฟBงความคิดของผู=อื่น โดยกําหนดให=เกิดความรับผิดชอบและหน=าท่ีใน
องค4การข้ึนสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอยGางเป�นรูปธรรม ในเชิงแก=ไข 
และป^องก=น ในการลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ มาตรฐานของระบบความปลอดภัยใน
องค4การสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการนํามาตรฐานสากล สําหรับการสร=างระบบบริหารจัดการ
องค4การทําให=เกิดกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกต=องตามหลักวิชาการ การกําหนดเครื่องมือทางนโยบายด=าน
สุขภาพของพนักงานให=เกิดประโยชน4ในทางปฏิบัติเพ่ือให=เกิดสุขภาวะท่ีดีในการทํางานเป�นการสร=าง
การบริการด=านสุขภาพให=เกิดองค4การแหGงความสุขกําหนดแนวทางในการออกแบบอุปกรณ4 เครื่องมือ 
หรือสถานีงานให=เหมาะสมกับผู=ปฏิบัติงาน เม่ือพนักงานได=รับประโยชน4จากการพัฒนาด=านสุขภาพก็
จะสามารถนําไปประยุกต4ใช=ในชีวิตประจําวัน การสร=างมาตรฐานความปลอดภัยในองค4การเป�นเสมือน
การสร=างพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตให=กับพนักงาน ยิ่งเราให=ความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยมาเพียงใดพนักงานยGอมได=รับ สวัสดิภาพท่ีดีมากข้ึนเพียงนั้น การสนับสนุนจากภาคสังคม
สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างเครือขGายในการทํางานท่ีเก่ียวข=องท้ังภาครัฐและเอกชนสถาน
ประกอบการสามารถขอความรGวมมือไปเพ่ือรับการสGงเสริมด=านสุขภาพได= การดูแลเพ่ือไมGให=เกิดความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อหรือด=านการยศาสตร4นั้นต=องอาศัยความรGวมมือจากหลายสGวน

จึงจะสามารถทําให=การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมสร=างเสริมสุขภาพในองค4การ

สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับ (Happy health) การสGงเสริมสุขภาพในองค4การสร=างองค4กรแหGงความสุข
จากการประชุมอนามัยโลกได=รับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือสร=างองค4กรแหGงความสุขระหวGาง พ.ศ. 2551 
-2560 (Plan of action on workplace health (GPA) for the period 2008 – 2017) องค4การ
โดยสGวนใหญGมีการจัดกิจกรรมกีฬากันอยูGแล=ว แตGหากจะทําให=การสGงเสริมสุขภาพด=านการยศาสตร4
ประสบความสําเร็จแล=วต=องขยายให=มีกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพด=านอ่ืนด=วย อาทิเชGน การตรวจสุขภาพ
ด=านการยศาสตร4 การบริหารรGางกายกGอนปฏิบัติงาน การทําสมาธิ เป�นต=น การสGงเสริมสุขภาพใน
องค4การ จะทําให=เกิดความม่ันใจวGาองค4การไมGมองข=ามและคอยให=การดูแล เป�นการสร=างขวัญกําลังใจ
ในการทํางานอยGางหนึ่ง ทีมงานคอยให=คําแนะนํา (Coaching) สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=าง
ความเชื่อม่ัน ความกระตือรือร=นตGอการแก=ไขปBญหาองค4การ การเป�นผู=มีจิตใจกว=างยอมรับฟBงความคิด
ของผู=อ่ืน โดยกําหนดให=เกิดหน=าท่ีในองค4การ ในการให=คําแนะนําด=านสุขภาพด=วยวิธีการท่ีหลากหลาย
กGอให=เกิดการเรียนรู=และการลงมือปฏิบัติ การให=คําแนะนําปรึกษาโดยผู=เชี่ยวชาญหรือจากผู=มี
ประสบการณ4อยGางถูกต=องจะสามารถสร=างความเข=าใจเกิดชGองทางการสื่อสาร การติดตGอประสานงาน 
เกิดการบันทึกสนับสนุนข=อมูลในการทํารายงานนําไปสูGการวิเคราะห4ตรวจสอบกระบวนการอยGางมี
ประสิทธิภาพตGอไป ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ต=องดําเนินการอยGาง
ถูกต=องภายใต=หลักวิชาด=านการยศาสตร4 องค4การต=องสร=างหลักและมาตรฐานการปฏิบัติในระบบ
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บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยขององค4การขึ้น ที่สามารถสGงผลตGอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการพัฒนาวัฒนธรรมองค4การ สถานประกอบการหลายแหGง ได=สร=างทีมงานหรือ
คณะกรรมการด=านความปลอดภัยอาชีวอนามัยไว= ท่ีทําหน=าท่ีดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
มีเจ=าหน=าท่ีความปลอดภัยในการทํางานในระดับตGาง ๆ เชGน จป.วิชาชีพ จป.บริหาร จป.หัวหน=างาน 
เป�นต=น ท่ีคอยดําเนินการด=านความปลอดภัย มีคณะกรรมการจัดกีฬา มีทีมงานพยาบาล หรือ ทีมงาน
ท่ีคอยตรวจสุขภาพ ซ่ึงสิ่งเหลGานี้หากจะขยายผลออกไปก็ให=ครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการยศาสตร4 
ก็จะทําให=เกิดประโยชน4มากข้ึนให=กับบุคลากรและองค4การ การสร=างพ่ีเลี้ยงหรือทีมงานคอยให=การ
แนะนํา ในการสร=างจิตสํานึก นําไปสูGการเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ จะชGวยทําให=เกิดการสอดสGอง
ดูแล การยอมรับซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือ ดีกวGาบังคับใช=กฎหมาย เพราะกฎหมายไมGสามารถเดิน
ตามทุกพฤติกรรมของมนุษย4ได= การสร=างสังคมชGวยกันคิดชGวยกันทํา สร=างปทัสถาน พยายามสร=าง
มาตรฐานทางวินัยข้ึนมากจากการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

 องค8ประกอบท่ี 6 การเฝ^าติดตามตรวจสอบปBจจัยเสี่ยง  สิ่งสําคัญในการสร=างสมดุลสุขภาพ 
คือการสร=างระบบในการเฝ^าติดตาม และคอยตรวจสอบปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 
เน=นไปท่ีผลลัพธ4ของการปฏิบัติ ทําให=เกิดความรู=สึกเก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพของผู=ปฏิบัติท่ีเกิด
ความเปลี่ยนแปลงข้ึนได=มากน=อยเพียงใด ในระดับบุคคลต=องสามารถวัดได=วGา อัตราการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปnวยเก่ียวกับ MSDsเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป�นการสะท=อนถึงความสําเร็จของการสร=างสมดุลภาพ ใน
ระดับองค4การ ต=องสามารถประเมินได=วGา ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การมีปริมาณท่ีลดลง 
จากสถิติที่ลดลงของผู=บาดเจ็บ MSDs และ สภาพแวดล=อมที่ได=รับการแก=ไขปรับปรุงให=ดีข้ึนใน
ทางการยศาสตร4 สอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างระบบในการทํางานให=เกิดความเหมาะสมกับ
ผู=ปฏิบัติงานและนําไปสูGการแก=ไขหรือป^องกันผู=บาดเจ็บหรือเจ็บปnวยจากการทํางาน (Musculoskeletal 
Disorders : MSDs) อยGางตGอเนื่อง ) ในระดับบุคคลมีการสร=างสมดุลสุขภาพเพ่ือสGงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4อยGางยั่งยืนสอดคล=องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพและสGงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย4อยGางยั่งยืนการเฝ^าติดตามผลการสร=างสมดุลสุขภาพของแตGละบุคคลนั้น
สามารถแสดงผลออกมาในด=านความพึงพอใจในการเข=ารGวมกิจกรรมสGงเสริมสุขภาพท่ีจัดข้ึน ผู=ปฏิบัติ
จะสามารถรู=สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสุขภาพของตนเองท่ีดีข้ึนเทียบกันระหวGางกGอนและหลัง
การทํากิจกรรมนั้น ๆ แตGท่ีสําคัญการเฝ^าติดตามผลจะต=องมีอยGางสมํ่าเสมอ และตGอเนื่องการวัดผลสําเร็จ
ในการรักษาก็ต=องอาศัยการสอบถามผู=ปnวยวGามีอาการดีข้ึนอยGางไร สิ่งนี้เป�นการแสดงให=เห็นวGาการ
ปฏิบัติแบบการสร=างสมดุลสุขภาพองค4รวมได=ผลหรือไมGหม่ันติดตามผลการแก=ไขและป^องกันอยGาง
สมํ่าเสมอจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในระดับองค4การมีการลดลงของปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
ลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปnวยด=วยโรคจากการทํางาน MSDs สอดคล=องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ 
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การ มีกระบวนการดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ 
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การทบทวนสถานเบื้องต=น จัดทําแผนปฏิบัติ ปรับปรุง บันทึก ตรวจสอบ การวิเคราะห4 รายงานอยGาง
เป�นระบบ การสGงเสริมสุขภาพท่ีองค4การจัดข้ึนต=องสามารถลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ให=เห็นผลได=จริง
ไมGวGาจะเป�นการแก=ไขปรับปรุงสภาพแวดล=อมหรืออุปกรณ4และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
ในองค4การให=มีทGาทางการทํางานท่ีถูกต=องข้ึนเพราะการเฝ^าติดตามผลก็คือการสะท=อนความจริงใน
การดําเนินการด=านการยศาสตร4 ซ่ึงมีเป^าหมายหรือความคาดหวังวGาปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ใน
องค4การนั้นได=ลดลง ซ่ึงการสร=างระบบในการเฝ^าติดตามผล จะทําให=สามารถพิจารณาความคืบหน=า
ของการดําเนินการได= การจัดทําสถิติข=อมูล สําหรับชGวยในการตัดสินใจทํากิจกรรมสGงเสริมสุขภาพ
 ในการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4จากการสGงเสริมให=เกิดการสร=าง 
สมดุลสุขภาพ (Input) เข=าสูGกระบวนการ (Process) คือการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย4 
และ กระบวนการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ผGานกระบวนการเฝ^าติดตามผล ทําให=
เกิดผลลัพธ4 (Output) ท้ังในระดับบุคคลและองค4การ การหม่ันคอยสอดสGองดูแล เฝ^าติดตาม ความ
ผิดปกติของพนักงานเก่ียวกับบาดเจ็บโครงรGางและกล=ามเนื้อก็เป�นสิ่งดีจะได=มีข=อมูลนํามาพิจารณา 
วางแผนดําเนินการแก=ไข ป^องกัน ด=านสุขภาพได=ทันทGวงที ถ=าในระดับบุคคลก็หวังวGา การเจ็บปnวยต=อง
ลดน=อยลง ในระดับองค4การก็ควรมีกิจกรรมสGงเสริมสนับสนุนให=มีการรักษาสุขภาพกันในด=านตGาง ๆ 
อาทิ การตรวจสุขภาพเป�นประจํา การเลGนกีฬา ออกกําลังกายอยGางเหมาะสม เพ่ือจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานให=ได=ดียิ่งข้ึนไมGต=องมาเป�นกังวลในเรื่องสุขภาพมากนัก โดยปกติในภาครัฐก็มีการเฝ^าติดตาม 
ข=อมูลสถิติการเจ็บปnวยหรือบาดเจ็บ ด=วยโรคจากการทํางาน อยูGแล=ว แตGหากในภาคเอกชนท่ีเป�นต=นน้ํา มี
ระบบการเฝ^าติดตามข=อมูลท่ีดี และตรงกับประเด็นปBญหาท่ีเกิดข้ึนได=มากเพียงใดก็จะชGวยสGงเสริมให=
การดําเนินการประสบความก=าวหน=าและถือเป�นการพัฒนาองค4ความรู=ด=านการยศาสตร4ให=ดียิ่งข้ึน 
 การใช�ประโยชน8จากโครงการวิจัย การนําความรู=ท่ีได=จากการทําโครงการวิจัยไปใช=ประโยชน4 
ประกอบด=วย 1) องค4ความรู=เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง สําหรับการแก=ไขและป^องกันปBญหาด=านการยศาสตร4ใน
ระดับบุคคล ด=วยการสร=าง ภววิทยาด=านการยศาสตร4 (Ergonomic ontology)  ให=เกิดข้ึน ตาม
องค4ประกอบของ “KABINS Model”  เพื่อสนับสนุนตGอการพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
Development) ของทรัพยากรมนุษย4 เก่ียวกับ ความรู= คุณลักษณะ และ ทักษะ สGงเสริมให=เกิดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ของทรัพยากรมนุษย4ในองค4การ สGงผลตGอการบริหาร
จัดการองค4การให=พัฒนาองค4การ (Organization Development) ให=เกิดประสิทธิภาพในการ 
สร=างระบบการเฝ^าติดผลลัทธ4 (Monitoring system) ท่ีครอบคลุมปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 จะ
สGงผลให=เกิดการพัฒนามาตรฐานทางการยศาสตร4ในองค4การ (Ergonomic Development) ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สร=างให=เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู= การปรับปรุงให=เกิดความเหมาะสม (สมดุล) 
ระหวGางผู=ปฏิบัติกับภาระงาน การลงมือปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติตามระบบในการแก=ไขและป^องกันปBจจัยเสี่ยง
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ทางการยศาสตร4  และโรคจากการทํางาน ด=วยการดูแลสุขภาพแบบองค4รวม (Self-care Holistic)  
อยGางเป�นระบบ ท้ังในระดับบุคคล องค4การ และสังคม อยGางยั่งยืน  
 ความเชื่อมโยงของการดําเนินการเพ่ือให=เกิดการบูรณาการ (Integration) ในการบริหาร
จัดการองค4การเพ่ือสุขภาพ ทําให=เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในแตGละกระบวนการของการสร=างเสริม
สุขภาพ ท่ีมีความสอดคล=องกับภารกิจของแตGละองค4การ โดยการสร=างความถูกต=องเหมาะสมในด=าน
วิทยาการอยGางเป�นระบบ ภววิทยาด=านการยศาสตร4 (Ontology Ergonomic) คือ การเข=าให=ถึงการ
ดํารงอยูGจริง (being) หรือความเป�นจริง ของสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีเก่ียวข=องกับการยศาสตร4 เพ่ือค=นหา
คําตอบ ในเชิงสัจธรรมที่แท=จริง ในการสร=างศาสตร4ที่เกี่ยวข=องกับการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ในองค4การอยGางเหมาะสม 
        เง่ือนไขนําสูDความสําเร็จในการวิจัย การสร=างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปBจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร4 มีเง่ือนไขท่ีนําไปสูGความสําเร็จในการวิจัย คือ 1) เง่ือนไข (ภายใน) ได=แกG การสร=างความ
เข=าใจให=เกิดข้ึน ในลักษณะ มโนทัศน4 (Concept) ท่ีสามารถทําให=บุคคลได=ครุGนคิดถึงสิ่งท่ีต=องการ
สื่อสาร ได=ในทางกายภาพ (Physical) ที่ประกอบด=วยจิตวิทยา อารมณ4 ในลักษณะเป�นนามธรรม 
แตGสามารถสัมผัสได=รู=สึกได= ความเข=าใจในลักษณะท่ีเกิดข้ึนตามความเป�นจริงได= จึงจะสามารถทําให=
บุคคลแสดงพฤติกรรมด=านสุขภาพท่ีเหมาะสมออกมาได=มากข้ึน 2) เง่ือนไข (ภายนอก) ได=แกG ลักษณะ
สGวนบุคคล คือ เพศ อายุ ความรู=พื้นฐาน  และสิ่งจําเป�นที่เกี่ยวข=อง ได=แกG ด=านการบริหารจัดการ 
(Management) การนํารูปแบบมาดําเนินการในกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 
การพัฒนามาตรฐานกายศาสตร4ในองค4การ คือ   ด=านการฝ{กอบรม (Training) การวางแผนฝ{กอบรม 
ชGวงเวลาในการฝ{กอบรมเรียนรู= พฤติกรรมของผู=ปฏิบัติ ประสบการณ4ของผู=ถGายทอดองค4ความรู= 
ข้ันตอนกระบวนการถGายทอดความรู= ด=านวิทยาการ (Science) คือ ปBญหาเรื่องรูปแบบการวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีสร=างขึ้น การศึกษาค=นคว=าเพื่อใช=ในการวิจัย ข=อเสนอแนะจากผู=ทรงคุณวุฒิ และ
ผู=เชี่ยวชาญ การประเมินผลการวิจัย ปBญหาและเครื่องมือการแก=ปBญหา  
 ปLจจัยนําสูDความสําเร็จในการวิจัย  การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
มีปBจจัยท่ีนําไปสูGความสําเร็จในการวิจัย คือ 1) การฝ{กให=ผู=ปฏิบัติ “รู=ตัว” ด=วยการทําความเข=าใจ
สภาวะในการรับอารมณ4ของจิตเม่ือนึกข้ึนได=ก็ให=ดึงจิตกับมาอยูGท่ีตนเอง เรียกวGา “รู=ตัว”  ตGอจากนั้น 
ฝ{กให= “รู=สึก” ด=วยการรับรู=ความรู=สึกท่ีเกิดข้ึนภายในกายและใจของตนเอง เปรียบเทียบท้ังกGอน
ปฏิบัติและหลังปฏิบัติ วGาดีข้ึนหรือไมGอยGางไร ผลของการปฏิบัติ จะทําให=เกิดความม่ันใจมากข้ึน ผู=ปฏิบัติ
จะเกิดความ “เชื่อม่ัน” มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติด=วยความมุGงม่ันอยGางเข=าใจตGอไป  2) ปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) 
ได=แกG การต้ังความหวังในการดูแลตนเอง (Self-care) ความรับผิดชอบอยGางตGอเนื่อง วินัยในการปฏิบัติ  
การตระหนักรู= (Realize) 3) ปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก) ได=แกG  มาตรฐานของระบบความปลอดภัยใน
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องค4การ การสนับสนุนจากภาคสังคม  กิจกรรมสGงเสริมสุขภาพในองค4การ (Health promotion 
activities)  พ่ีเลี้ยงคอยให=คําแนะนํา (Mentor)  
 การปฏิบัติท่ีดีในการวิจัย 
 การปฏิบัติท่ีดีในการวิจัย ได=แกG 1) การปลูกจิตสํานึก (Conscious) ของผู=เข=ารับการอบรม 
ให=เกิดความตระหนักรู= (Realize) ในการเข=าถึงวิทยาการ (Science) เก่ียวกับภววิทยาด=านการยศาสตร4 
(Ontology Ergonomic) เป�นการสร=างพ้ืนฐานแหGงมโนทัศน4 (Concept) ในด=านสุขภาพท่ีเก่ียวข=อง
การทํางานและการดํารงชีวิตประจําวัน ตามทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned 
action: TRA) 2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human Development) ให=มีสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีเข=าถึงในระดับพ้ืนฐานของความต=องการ (need) เพ่ือนําไปสูGการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (Performance) ตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned Behavior) 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 (Human management) ที่ตอบสนองตGอภารกิจองค4การ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ สรรหา รักษา และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย4ในองค4 ( Man fit to the job) 
ตามทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of action) 4) การบริหารจัดการองค4การ (Organizational Development) 
เป�นการสร=างนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค4การ  (Chang Organizational) 
สร=างวัฒนธรรมองค4การ (Organizational culture) ในด=านสุขภาพอนามัยและการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให=สอดคล=องกับบุคลากร (Job fit to the man) สนับสนุนให=เกิดกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานการยศาสตร4ในองค4การ ตามทฤษฎี Health Belief Model/Theory: HBM แบบแผน
ความเชื่อด=านสุขภาพ 5) การสร=างองค4ความรู=แบบองค4รวม (Holistic science)  เพ่ือให=เกิดการพ่ึงพา
ตนเองด=านการดูแลสุขภาพ ด=วยการสร=างสมดุลสุขภาพ ท่ีสามารถนําไปประยุกต4ใช=กับ กระบวนการ
สร=างเสริมสุขภาพในองค4การได= ตามทฤษฎีวัตสัน Watson Theory  ซ่ึงการปฏิบัติการวิจัยเป�นไป
ตามแนวคิดและทฤษฏี การเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang)  
 ในงานวิจัยนี้ได=สร=างข้ึนภายใต=แนวคิดและทฤษฏี การเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang) 
เป�นหลักการพัฒนาแนวคิดการะประเมินเป�นฐานในการออกแบบภายใต=มโนทัศน4ของการกําหนด
รูปแบบ (Program) กิจกรรม (Activity) โครงการ (Projects) หรือแผนงาน (Plans)  เป�นลักษณะ
การวิจัยเชิงทดลองจุดมุGงหมายจึงมุGงเน=นคําตอบเก่ียวกับการสร=างต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดปBจจัยเสี่ยงการยศาสตร4 รูปแบบการประเมินหลักท่ีใช=เป�นลักษณะ การประเมินตามกระแสหลัก 
(mainstreaming evaluation) และการประเมินตนเอง (Self-determination)  ทําให=เข=าใจได=ถึง 
แนวคิดและทฤษฎี ท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
ท่ีเป�นรากฐานสําหรับการดําเนินการผGานกระบวนการบริหารจัดการองค4การ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4 จากสิ่งท่ีลึกสุดคือ ความต=องการในการเปลี่ยนแปลง (Chang) ในระดับบุคคล ขยาย
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วงรอบความเชื่อมโยงออกไปทําให=เกิดการปฏิบัติตามทฤษฎีการปฏิบัติ (Action theory) ในระดับท่ี
กว=างใหญGข้ึน อยGางเป�นระบบในระดับองค4การ และสGงผลตGอระดับสังคมในท่ีสุด 
 ผลการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึน 
 การดําเนินการวิจัยสะท=อนเก่ียวกับ 1) ปBญหาท่ีนําไปสูGการวิจัย คือ เกิดความผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี ทําให=เกิดการเจ็บปnวยหรือ
โรคจาการทํางาน ถึงข้ันหยุดงานสูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานสGงผลตGอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กระทบตGอการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 เกิดปBจจัยเสี่ยงสGงผลตGอประสิทธิภาพ
และมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย เกิดความไมGชัดเจนของขอบเขตการทํางาน
หรือหนGวยงานท่ีเข=ามารับผิดชอบกับปBญหาทางการยศาสตร4ของพนักงาน ขาดแนวทางในการสGงเสริม
สุขภาพด=านการยศาสตร4ท้ังในเชิงป^องกันและเชิงแก=ไขปBญหาอยGางเหมาะสม ขาดการเฝ^าติดตามสถิติ
โรคจากการทํางานท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อของผู=ใช=แรงงาน 2) ทฤษฏี
และแนวคิดหลักในงานวิจัย ทฤษฏี การเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang) ท่ีประกอบด=วย ทฤษฏียGอย 
คือ ทฤษฎีการกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) ทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน 
(Theory of planned behavior) ทฤษฎีการปฏิบัติ (Theory of action) ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด=านสุขภาพ(Health belief model/Theory: HBM) และ ทฤษฎีวัตสัน (Watson theory)  โดยใช=
วิธีวิทยาการวิจัย แบบ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 3) กิจกรรม
ควบคุมท่ีจําเป�น (Activity control) ตามองค4ประกอบท่ี 1 คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior 
change) การพัฒนาความรู= (Knowledge of development) การสร=างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ 
(Natural balance of the norm) กิจกรรมการประเมิน (Assessment activity) การปรับปรุง
สภาพแวดล=อม (Improve the condition) การดูแลตนเองแบบองค4รวม (Self – care of holistic)  
4) กระบวนการบริหารจัดการ ตามองค4ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด=านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 
องค4ประกอบท่ี 3 การสร=างปBจจัยเอ้ือ (ภายใน) องค4ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร4ใน
องค4การ และ องค4ประกอบท่ี 6 การสร=างปBจจัยสนับสนุน (ภายนอก)  5) ผลสัมฤทธิ์ท่ีได=จากการวิจัย 
ในระดับบุคคล คือ เทคนิควิธีการสร=างสมดุลสุขภาพ ในระดับองค4การ กระบวนการควบคุมปBจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร4 และในระดับสังคม คือ อัตราการบาดเจ็บหรือโรคจากการทํางาน ท่ีเก่ียวกับ 
ความผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อลดลง 6) คูGมือการฝ{กอบรมการสร=างสมดุลสุขภา เพ่ือลด
ปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 Module 1 การเรียนรู=เกี่ยวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4และความ
ผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ  Module 2 การเรียนรู=เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4 Module 3การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านสภาพแวดล=อมในการทํางาน  
Module 4 การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทGาทางการทํางานและการบริหารรGางกาย  
Module 5 การเรียนรู=เกี่ยวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านโภชนาการเพื่อสุขภาพ Module 6 
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การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านการพักผGอนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ Module 7 
การเรียนรู=เกี่ยวกับการสร=างสมดุลสุขภาพด=านทางเลือกในการรักษาหรือฟlmนฟูสุขภาพ  Module 8 
การเรียนรู=เก่ียวกับการสร=างสมดุลสุขภาพแบบองค4รวมเพ่ือการดูแลตนเอง  7) เครื่องมือท่ีได=จากการวิจัย 
คือ (1) แบบสอบถามข=อมูลพ้ืนฐานและความต=องการในด=านสุขภาพ (2) แบบทดสอบ (Pre-Prost 
test) การสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจท่ีมีตGอรูปแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ของพนักงาน
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี  8) ประโยชน4ด=านวิชาการท่ีได=รับ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
Development) การพัฒนาองค4การ (Organization Development) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (Performance) พัฒนาการยศาสตร4 (Ergonomic Development) ระบบเฝ^าติดตาม 
(Monitoring system) วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค4รวม (Self-care Holistic) ภววิทยาด=านการยศาสตร4 
(Ontology Ergonomic) ต=นแบบการสร=างสมดุลสุขภาพ (KABINS Model) คูGมือการจัดการสร=าง
สมดุลสุขภาพ สําหรับใช=ฝ{กอบรม ในการสร=างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร4บุรี ความเก่ียวกันพันธ4ระหวGางทฤษฎีกับการพัฒนาสรรถนะด=าน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย4 บนพ้ืนฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) คือ ทฤษฎี
การกระทําด=วยเหตุผล (Theory of reasoned action) มีความสัมพันธ4กับการปลูกจิตสึก 
(Conscious) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned behavior) มีความสัมพันธ4กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human development) ทฤษฎีการปฏิบัติ (Theory of action) มี
ความสัมพันธ4กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 (Human management) ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด=านสุขภาพ (Health belief model theory: HBM) มีความสัมพันธ4กับการบริหารจัดการองค4การ 
(Organizational development) เป�นการสร=างองค4ความรู=แบบองค4รวม (Holistic science) ท่ีมี
ความสัมพันธ4กับทฤษฎีวัตสัน (Watson theory) 
 
3. ข�อเสนอแนะ 

3.1 ข�อเสนอเชิงนโยบาย 
  ข=อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการวิจัยท่ีได=จากการใช=ต=นแบบหรือรูปแบบ “KABINS 
Model” ดังนี้ 

1. ในภาครัฐ สามารถนําองค4ความรู=ภววิทยาด=านการยศาสตร4 (Ontology of Ergonomic)  
ท่ีได=จากการวิจัยนี้ พัฒนาในเชิงปฏิบัติการในด=านสังคมศาสตร4 เพ่ือสนับสนุนการวิจัยในด=านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และใช=เป�นแนวทางในการสGงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค4รวม (Self-
care of Holistic) ในกลุGมผู=ปฏิบัติงานในภารอุตสาหกรรม ในเชิงแก=ไข และป^องกัน ปBญหาการยศาสตร4
ในองค4การ 
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2. ในภาคเอกชนหรือสถานประกอบกิจการ สามารถใช=ภววิทยาด=านการยศาสตร4 
(Ontology of Ergonomic)  ท่ีได=จากการวิจัยนี้ เป�นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย4 
(Competency development) ในองค4การท่ีสามารถสGงเสริม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 (Human 
resource development) ให=มีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถใช=เป�นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อน
ประสิทธิผลการปฏิบัติ (Performance) ในองค4การเพ่ือสGงเสริมการพัฒนาองค4การ (Organization 
development) ให=เกิดความยั่งยืนตGอไป 

3. ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 (Human resource management) 
สามารถใช=ภววิทยาด=านการยศาสตร4 (Ontology of Ergonomic)  ท่ีได=จากการวิจัยนี้ เป�นพ้ืนฐาน
สนับสนุนให=เกิดการสรรหา/คัดเลือก รักษา และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให=เกิดการพัฒนาการยศาสตร4 
(Ergonomic development) ในองค4การ สนับสนุนให=เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการอยGางเป�น
ระบบ ประสานให=เกิดความรับผิดชอบในด=านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในองค4การมากยิ่งข้ึน เป�น
การสGงเสริมความสุขด=านสุขภาพ (Happy health) ในองค4การ  

4. ในการบริหารองค4การ ทําให=เกิดความชัดเจนเก่ียวกับความรับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพของพนักงานด=านกายศาสตร4 ท่ีขับเคลื่อนโดยฝnายทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในการ สรรหา 
รักษา และฝnายพัฒนาทรัพยากรมนุษย4ในองค4การ กับหนGวยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และฝnาย
การผลิตหรือฝnายท่ีเก่ียวข=องกับการออกแบบเพ่ือกําหนดหน=าท่ีงานหรือภาระงานของผู=ปฏิบัติงานให=
หันกลับมาให=ความสนใจเก่ียวกับชีวกลศาสตร4มากข้ึน 

3.2 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
1. ด=านผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม พบวGาอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและ

กล=ามเนื้อ สGวนน=อยท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจากการทํางาน สGวนใหญGเกิดข้ึนจากปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4
เก่ียวกับ สภาพแวดล=อม การออกแบบสถานีงานและ การใช=ทGาทางการทํางานท่ีไมGถูกต=อง  กลุGมตัวอยGาง
ไมGคGอยให=ความสนใจกับ การออกกําลังกายและบริหารรGางกายอยGางถูกต=องและสมํ่าเสมอ ทําให=โครงรGาง
และกล=ามเนื้อไมGแข็งแรง เสียความสมดุลสุขภาพ ซ่ึงเป�นสาเหตุของการเกิดอาการผิดปกติในระบบ
โครงรGางและกล=ามเนื้อได=  กลุGมตัวอยGาง มีน้ําหนักตัวและมวลกายท่ีไมGได=มาตรฐาน อาทิ อ=วน หรือ 
ผอมเกินไป ซ่ึงสGวนใหญGจะมีน้ําหนักเกินกวGามาตรฐาน มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารผิดหลักโภชนาการ ไมGคํานึงถึงการจัดสมดุลพลังงานนําเข=าและพลังงานท่ีใช=ในแตGละวัน มี
ผลกระทบตGอสมดุลสุขภาพโดยรวม และการมีโรคประจําตัว  กลุGมตัวอยGาง ไมGนิยมการทําสมาธิ สGวน
ใหญGเลือกวิธีการผGอนคลายจิตใจด=วยการทํากิจกรรมท่ีไมGเกิดประโยชน4ตGอรGางกายและจิตใจ อาทิ การ
ด่ืมสุราเป�นประจํา การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารเกินมาตรฐานหรือรับประทานของทอดและ
ไขมันมากเกินไป ตัดความวิตกกังวลได=ยาก และมักพ่ึงยาแก=ปวดเป�นประจํา ผู=ปฏิบัติงานขาดความเข=าใจ
สมดุลสุขภาพแบบองค4รวม ทําให=การรักษาสมดุลสุขภาพขาดประสิทธิภาพ ไมGเข=าใจความจําเป�นของ
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การยืดเหยียดกล=ามเนื้อ และการออกกําลังกายอยGางถูกต=อง ทําให=เกิดการละเลยการปฏิบัติหรือขาด
การออกกําลังกายอยGางสมํ่าเสมอ ไมGเพียงพอตGอการสร=างสมดุลสุขภาพ ผู=ท่ียังไมGมีอาการผิดปกติใน
ระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อ มักไมGคGอยให=ความสนใจ กับการป^องกันปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 
สําหรับผู=ท่ีมีอาการผิดปกติในระบบโครงรGางและกล=ามเนื้อแล=ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเสื่อมของ
หมอนรองกระดูก หรือมีอาการหมอนรองกระดูกทันเส=นประสาทแล=ว จะทําให=เกิดความยากลําบาก
ในการฟlmนฟู ต=องใช=เวลาในการดูแลตนเองมากขึ้น หรืออาจไมGสามารถหายขาดได= ต=องอาศัย
กระบวนการรักษาทางการแพทย4ตามระดับอาการหรือในเชิงอนุรักษ4ตGอไป 

2. ด=านองค4การ ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของภาระงานท่ีผู=ปฏิบัติงานได=รับ
และ จัดสรรให=มีเวลาพักระหวGางทํางานอยGางเหมาะสม ควรให=ความสนใจกับการจัดสรรความเหมาะสม
ระหวGางสัดสGวนรGางกายของผู=ปฏิบัติงานกับภาระงานท่ีได=รับ เพ่ือลดปBจจัยเสี่ยงเก่ียวกับขีดจํากัดด=าน
สรีระ และให=ความสนใจกับการจัดสภาพการ (Condition) ให=เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน กําหนด
มาตรฐานหรือวิธีการทํางาน (Action) ท่ีสอดคล=องกับหลักด=านการยศาสตร4 องค4การควรมีการสนับสนุน
ให=ลดเวลาการทํางานลงเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู=ปฏิบัติงาน 
 3.3 ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตDอไป 

1. ควรมีการศึกษาขยายผลไปสูG  ผู=ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ประเภท
อุตสาหกรรมตGาง ๆ ท่ีมีความเสี่ยงทางการยศาสตร4 ในเชิงสังคมศาสตร4มากข้ึน ท่ีสGงผลตGอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย4และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย4 ท่ีมีความเก่ียวพันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) 

2. ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงของ สมดุลสุขภาพแบบองค4รวม ท่ีสGงผลตGอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ (Performance) ของบุคลากรในองค4การ ที่สGงผลตGอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 และ 
การพัฒนาองค4การ 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปBจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร4 ท่ีเก่ียวข=องกับการออกแบบ
สถานีงานหรือสภาพแวดล=อม และสGงผลกระทบตGอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในด=านการพัฒนา
องค4การ 
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รายการอ�างอิง 
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แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานความคิดเห็นและความตองการสรางสมดุลสุขภาพ ท่ีเก่ียวกับอาการ
ผิดปกติในระบบโครงร,างและกลามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 
 เพ่ือทราบสมดุลสุขภาพ เกี่ยวกับป.จจัยเสี่ยงในการทํางานท่ีมีผลต,อสุขภาพและความ

ผิดปกติในระบบโครงร,างและกลามเนื้อของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี แบบสอบถามท้ังหมด 
มี 4 ส,วน ขอใหท,านตอบตรงกับความจริงเพื่อเป1นขอมูลในการพัฒนาโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรูดานสุขภาพและการยศาสตร-ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  � หนาคําตอบท่ีท,านเลือก และ / หรือ กรอกขอความท่ี
ตรงกับความเป1นจริงเก่ียวกับตัวท,านในช,องว,างต,อไปนี้ 
 
ส�วนท่ี 1 ลักษณะส�วนบุคคล 
1. เพศ � ชาย � หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ � 20-30 ป? � 31-40 ป?  � 41-50ป? � 51ป?เป1นตน
ไป 
3. สถนภาพสมรส � โสด � มีคู,ครองแลว � หมาย/หย,า/แยก 
4. การศึกษา � มัธยม � ปวช./ปวส. � ปริญญาตรี � สูงกว,าปริญญาตร ี
5. ตําแหน,ง � พนักงาน � หัวหนางาน � ผูบริหาร 
6. ประเภทงานหลักท่ีทํา � ทํางานกับเครื่องจักร � ทํางานขนส,งหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ 
 � ทํางานเอกสาร/สํานักงาน 
7. ภูมิลําเนา/ถ่ินจังหวัดท่ีเกิด � ภาคอีสาน/ตะวันออกเฉียงเหนือ � ภาคเหนือ  
 � ภาคกลาง/ภาคตะวันออก � ภาคใต 
 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสมดลสุขภาพและป*จจัยเส่ียงท่ีทําให�เกิดความผิดปกติในระบบ
โครงร�างและกล�ามเนื้อ 
ข�อ 
ท่ี 

รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

ความคิดเห็น ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน      
8 ท,านมีหรือเคยมีอาการปวดกระดูกหรือกลามเนื้อท่ี

บริเวณเหล,านี้ อาทิ คอ ไหล, แขน หลัง เอว กน ขา เทา 
จากการทํางาน 
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ข�อ 
ท่ี 

รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

9 การออกแบบสถานท่ีทํางาน อุปกรณ- เครื่องจักร 
เครื่องมือ ท่ีใชในการทํางาน ท่ีไม,เหมาะสม จึงเป1น
สาเหตุของอาการปวดกระดูกหรือกลามเนื้อได 

     

10 แสง เสียง ความรอน สารเคมี ในสถานท่ีทํางาน 
สามารถเป1นสาเหตุท่ีทําใหท,านมีอาการปวดกระดูกหรือ
กลามเนื้อ  

     

11 การปวดกระดูกหรือกลามเนื้อของท,าน มีสาเหตุมาจาก 
การประสบอุบัติเหตุ  เล,นกีฬา โรคประจําตัว  

     

ความคิดเห็น ด�านท�าทางการทํางาน/การออกกําลังกาย      
12 ในแต,ละวันท,านตองทํางาน ดวยใชกลามเนื้อและ

แรงกายเป1นส,วนใหญ, ในลักษณะทําท,าทางซํ้าๆ 
     

13 ในแต,ละวันท,านตองทํางานในท,าทางในท,าทางหนึ่งท่ี
ตองคางไวนานๆ  

     

14 ในแต,ละวัน ท,านมีใชกลามเนื้อส,วนเล็กๆในการทํางาน       
15 ท,านมีการออกกําลังกายหรือกายบริหารร,างกายอย,าง

สมํ่าเสมอ 
     

ความคิดเห็น ด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ      
16 ท,านคิดว,าน้ําหนักตัวของท,านเกินมาตรฐาน จึงทําให

เป1นสาเหตุของการปวดกระดูกและกลามเนื้อ 
     

17 ท,านชอบทานอาหารประเภท ทอด กะทิ ไขมัน แปLง          
รสหวาน 

     

18 ท,านชอบทานอาหารประเภท ผัก ผลไม ปลา      
19 ท,านตองรับประทานยา อยู,เป1นประจํา      

ความคิดเห็น ด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกาย/ใจ      

20 ท,านมีเวลานอนพักผ,อน ท่ีเพียงพอแลว ในแต,ละวัน      

21 ในแต,ละวัน ท,านมีเวลาทําใจใหสงบ อาทิ ทําสมาธิ ผ,อน
คลายจิตใจ อยู,อย,างสมํ่าเสมอ 
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ข�อ 
ท่ี 

รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

22 ท,านมีการพักผ,อน อาทิ พักเบรกเวลางาน เพ่ือช,วยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อท่ีเพียงพอ 

     

ความคิดเห็น ด�านทางเลือกในการรักษา/ฟ12นฟูสุขภาพ      
23 เม่ือมีอาการปวดกระดูกและกลามเนื้อ ท,านจะพยายาม

รักษาดวยตนเอง 
     

24 เม่ือมีอาการปวดกระดูกและกลามเนื้อ ท,านปรึกษาหรือ
รักษากับแพทย-แผนป.จจุบัน 

     

25 เม่ือมีอาการปวดกระดูกและกลามเนื้อ ท,านปรึกษาหรือ
รักษากับแพทย-ทางเลือกหรือแพทย-แผนไทย 

     

26 ท,านมีความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการรักษา ฟNOนฟู
สุขภาพ เม่ือเกิดความผิดปกติกับกระดูกและกลามเนื้อ  

     

 
ส�วนท่ี 3 ความต�องการในการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดป*จจัยเส่ียงท่ีทําให�เกิดความผิดปกติ
ในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
ข�อ รายการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น�อย น�อย

ท่ีสุด 
ความต�องการปรับปรุงด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน/

สุขภาพ 
     

27 ตองการปรับปรุงลักษณะการทํางาน เพ่ือช,วยลด        
ความเสี่ยงหรือความผิดปกติโครงร,างและกลามเนื้อ 

     

28 ตองการใหมีการออกแบบสถานท่ีทํางาน อุปกรณ- 
เครื่องจักร เครื่องมือ ท่ีใชในการทํางาน ใหเหมาะสม  

     

29 ตองการใหมีการควบคุมกายภาพคือ แสง เสียง          
ความรอน สารเคมี ในสถานท่ีทํางาน ใหเหมาะสม  

     

30 ตองการใหมีการควบคุมเก่ียวกับ อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ใหเหมาะสม  
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ข�อ รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

ความต�องการปรับปรุง ด�านท�าทางการทํางาน/การ          
ออกกําลังกาย 

     

31 ตองการปรับปรุงท,าทางในการทํางาน ใหเหมาะสม
ภาระงานท่ีทํา อาทิ ท,าทางการทํางาน ซํ้าๆ บ,อย ๆ 

     

32 ตองการเรียนรูเก่ียวกับลักษณะงานท่ีทํา กับภาระงาน 
อาทิ งานหนัก ปานกลาง หรือ เบา 

     

33 ตองการใหมีการบริหารร,างกายหรือออกกําลังกาย       
34 ตองการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ือลดสาเหตุของ

การเจ็บปPวยหรือบาดเจ็บเก่ียวกับระบบโครงร,างและ
กลามเนื้อ 

     

ความต�องการความรู� ด�านการรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

     

35 ตองการความรูเก่ียวกับกิจกรรมช,วยควบคุมน้ําหนักตัว
หรือมวลกาย  

     

36 ตองการความรูเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมอาหารประเภท 
ทอด กะทิ ไขมัน แปLง น้ําตาล  

     

37 ตองการความรูและกิจกรรมสรางเสริมการสุขภาพดาน
การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน-  

     

38 ตองการความรูและกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสม เพ่ือช,วยลด การทานยาเป1นประจําลง  

     

ความต�องการความรู�ด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกาย/
จิตใจ 

     

39 ตองการความรูเก่ียวกับการสรางสมดุลสุขภาพกายและ
จิตใจ  

     

40 ตองการความรูเก่ียวกับการทําใจใหสงบ ผ,อนคลาย
ความเครียด 

     

41 ตองการรูวิธีการปฏิบัติสมาธิ      
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ข�อ รายการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

ความต�องการความรู� ด�านการรักษาฟ12นฟูสุขภาพ      
42 ตองการเรียนรู รูปแบบของการรักษาและดูแลตนเอง 

หากมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบโครงร,างและ
กลามเนื้อข้ึน  

     

43 ตองการความรู รูปแบบของการรักษา ดวยแพทย-แผน
ป.จจุบัน หากมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบโครงร,าง
และกลามเนื้อข้ึน 

     

44 ตองการความรู รูปแบบของการรักษา ดวยแพทย-
ทางเลือกหรือแพทย-พ้ืนบาน ท่ีเหมาะสม หากมีอาการ
ผิดปกติเก่ียวกับระบบโครงร,างและกลามเนื้อข้ึน 

     

45 ตองการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยง
เก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงร,างและกลามเนื้อ 

     

 
ส�วนท่ี 4 ป*ญหา/อุปสรรค และข�อเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนาสมดุลสุขภาพเพ่ือลดความผิดปกติ
ในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

4.1 ป.ญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.2 ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
            จบคําถาม 
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แบบประเมินความเหมาะสมของร,างรูปแบบ/โมเดล (KABINS Model) การวิจัยและพัฒนาตนแบบ
การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงาน 

ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท,าน เก่ียวกับรูปแบบ 
(KABIN model) การวิจัยและพัฒนาตนแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ,งออกเป1น 4 ส,วน ประกอบดวย 
 ส,วนท่ี1 ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ส,วนท่ี2 ความคิดเห็นท่ีมีต,อรูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุลสุขภาพ เพื่อ
ลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ขอคําถามในแบบสอบถาม มี
จํานวน 16 ขอ 

 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพรอมนี้ แลวอ,านขอความในแบบสอบถามแต,ละขอ และทํา
เครื่องหมาย �ลงในช,องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,าน  ตามเกณฑ-พิจารณาดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอย 
 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอยท่ีสุด 
 ส,วนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต,อองค-ประกอบของรูปแบบ หรือ KABIN model: การสราง

สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของทรัพยากรมนุษย- ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ขอคําถามในแบบสอบถาม มีจํานวน 

 ส,วนท่ี 4 เป1นแบบสอบถามปลายเปaดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี
ต,อรูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 ขอความอนุเคราะห-จากท,านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของท,านจะ
เป1นประโยชน-อย,างยิ่งเพ่ือใชเป1นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 
 
       ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
              นธิิกร  ศาตากร 
                    ผูวิจัย 
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ส�วนท่ี 1  ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน โปรดเขียนเครื่องหมาย �ลงใน   �   
  ตามความเป1นจริง 

1. เพศ  �  ชาย                    �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ              � <30-40 ป?             �  41-50 ป?                � 51-60 ป?                                                    
3. สถานภาพสมรส       � โสด                     � แต,งงานแลว             � หมาย/หย,า/แยก 
4.ระยะเวลาในการทํางาน  � <10-14 ป?             � 15-19 ป?                 � 20 ป?ข้ึนไป                
5. การศึกษา           �  ปริญญาโท            �  ปริญญาเอก             � อ่ืนๆ 
 
ส�วนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต,อรูปแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป.จจัยเสี่ยงทางกายศาสตร- 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ตามรูปแบบ “ KABIN Model” ประกอบดวยดังนี้ 

ขอ ประเด็นการรบัรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1 ความสมบูรณ8ในการกําหนดองค8ประกอบของรูปแบบ      
1.1 การกําหนดองค-ประกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสม 

ครอบคลมุความตองการ ตามแนวคิด การสรางสมดุล
สุขภาพเพ่ือลดป.จจัยเสีย่งทางการยศาสตร- 

     

1.2 องค-ประกอบของรูปแบบ แต,ละองค-ประกอบมีความสัมพันธ-
สอดคลอง ส,งเสรมิ ซึ่งกันและกัน 

     

1.3 องค-ประกอบของรูปแบบ สามารถ สรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดป.จจยัเสีย่งทางการยศาสตร- ของทรัพยากรมนุษย- 
ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรไีด 

     

2 องค8ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค8      
2.1 หลักการของรูปแบบ มคีวามเหมาะสม สอดคลองกับการ

สรางสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของ
ทรัพยากรมนุษย- ผูปฏิบตัิงานหรือพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรมได 

     

2.2 วัตถุประสงค- มีความเหมาะสม และ ชัดเจน สามารถแสดง
ถึงสิ่งท่ีมุ,งหวังใหเกิดข้ึน กับ ทรัพยากรมนุษย- ผูปฏิบตัิงาน 
หรือ พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุร ี

     

2.3 หลักการและวัตถุประสงค- มีความสอดคลองกัน      
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ขอ ประเด็นการรบัรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3 องค8ประกอบเชิงกระบวนการ      
3.1 กระบวนการ ส,งเสริมความรู มีความสอดคลองกับ การสราง

สมดลุสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-  
     

3.2 กระบวนการ พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดาน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย- มีความสอดคลองกับ การสราง
สมดลุสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางกายศาสตร-  

     

3.3 กระบวนการ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ มี
ความสอดคลองกับ การสรางสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร-  

     

4 องค-ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารปูแบบไปใช      
4.1 ป.จจัยเอ้ือ(ภายใน) มีความเหมาะสม กับ การสรางสมดลุ

สุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร-บรุ ี

     

4.2 ป.จจัยสนับสนุน (ภายนอก) มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
กระบวนการ สรางสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

     

4.3 การเฝLาติดตามผล ในระดับบุคคล มีการสรางสมดุลสุขภาพ
เพ่ือส,งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-อย,างยั่งยืน ระดับ
องค-การ การลดลงของป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ระดับ
สังคม การลดลงของการบาดเจ็บหรือเจ็บปPวยดวยโรคจาก
การทํางาน MSDs มีความสอดคลองกับ การสรางสมดลุ
สุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร-บรุ ี
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ส�วนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต,อองค-ประกอบของรูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุลสุขภาพ 
เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของทรัพยากรมนุษย- ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร-บุรี 

ขอ ประเด็นการรบัรองรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1 K – Knowledge of Development (การพัฒนาความรู)      
2 A – Activity of Control  (กิจกรรมควบคุม)      
3 B – Behavior Change (เปลี่ยนพฤติกรรม)      
4 I – Improve the Environment (ปรับปรุงสภาพแวดลอม)      
5 N – Natural of Norm (ปทัสถานทางธรรมชาติ)      
6 S – Self-care a Holistic (ดูแลตนเองแบบองค-รวม)      
7 องค-ประกอบท่ี 1 การส,งเสริมความรู      
8 องค-ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะดานสุขภาพของ     

                     ทรัพยากรมนุษย- 
     

9 องค-ประกอบท่ี 3 ป.จจัยเอ้ือ (ภายใน)      
10 องค-ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน

องค-การ 
     

11 องค-ประกอบท่ี 5 ป.จจัยสนับสนุน (ภายนอก)      
12 องค-ประกอบท่ี 6 การเฝLาติดตามผลระดับบุคคล องค-การ 

และสังคม 
     

 

ส�วนท่ี 4 ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
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แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีต,อรับรองรูปแบบ (KABIN model) การวิจัยและพัฒนา
ตนแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงาน 

ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท,าน เก่ียวกับ
รูปแบบ (KABIN model) การวิจัยและพัฒนาตนแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ,งออกเป1น 3 ส,วน ประกอบดวย 
  ส,วนท่ี 1 ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ส,วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต,อรูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุลสุขภาพ 

เพ่ือลดป.จจัยเสี ่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ขอคําถามใน
แบบสอบถาม มีจํานวน 12 ขอ 

  โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพรอมนี้ แลวอ,านขอความในแบบสอบถามแต,ละขอ และ
ทําเครื่องหมาย �ลงในช,องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,าน  ตามเกณฑ-พิจารณาดังนี้ 

  5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอยท่ีสุด 
  ขอความอนุเคราะห-จากท,านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของท,านจะ

เป1นประโยชน-อย,างยิ่งเพ่ือใชเป1นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ หรือ KABIN model: การสรางสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

  ส,วนท่ี 3 ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ 
 
 
       ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
              นธิิกร  ศาตากร 
                    ผูวิจัย 
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ส�วนท่ี 1  ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โปรดเขียนเครื่องหมาย �ลงใน � ตามความเป1นจริง 
1. เพศ                            �  ชาย                   �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ                   � 31-40 ป?              �  41-50 ป?                 � 51-60 ป?                                                    
3. สถานภาพสมรส              � โสด                    � แต,งงานแลว              � หมาย/หย,า/
แยก 
4.ระยะเวลาในการทํางาน      � 10-14 ป?              � 15-19 ป?                  � 20 ป?ข้ึนไป                
5. การศึกษา                     �  ปริญญาโท           �  ปริญญาเอก              � อ่ืนๆ 
 
ส�วนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต,อร,างรูปแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางกายศาสตร- 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ตามรูปแบบ “ KABIN Model” ประกอบดวยดังนี้ 
ขอ ประเด็นการรบัรองรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1 K: Knowledge of ergonomics (การพัฒนาความรู
ดานการยศาสตร-) 

     

2 A: Assessment risk exposure (การประเมินการ
สัมผัสความเสี่ยง) 

     

3 B: Behavioral Change (การเปลี่ยนพฤติกรรม)      

4 I: Improving Conditions (การปรับปรุงสภาพการ)      

5 N: Normalization of natural balance (สราง
บรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติ) 

     

6 S: Self-Care (การดูแลตนเอง)      

7 องค-ประกอบท่ี 1 การส,งเสริมความรู      

8 องค-ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะ(Competency)      

9 องค-ประกอบท่ี 3 ป.จจัยเอ้ือ (ภายใน)      

10 องค-ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-
ในองค-การ 

     

11 องค-ประกอบท่ี 5 ป.จจัยสนับสนุน (ภายนอก)      

12 องค-ประกอบท่ี 6 การเฝLาติดตามผล      
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ส�วนท่ี 3 ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 

ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
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แบบทดสอบ (Pre-Prost test) 
การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป*จจัยเส่ียงทางการยศาสตร8 

 
คําช้ีแจง  

1. แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค-เพ่ือ วัดความรูความเขาใจ และ การนําไปใช เก่ียวกับ การพัฒนา
ความรูของผูเขาอบรมและเรียนรู ในการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ตามการศึกษาวิจัยและพัฒนาการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

2. ในส�วนท่ี 1 เป1นการสอบถามลักษณะส,วนบุคคล โปรดเขียนเครื่องหมาย �ลงใน   �    
ตามความเป1นจริง 

3. ในส�วนท่ี 2 เป1นขอทดสอบมีท้ังหมด 30 ขอ ใหเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว     
โดยเขียนเครื่องหมาย � ทับอักษร (ก, ข, ค, ง)  ในขอคําถามแต,ละขอ 

4. กรุณาตอบขอสอบใหครบทุกขอ ภายในเวลา 30 นาที คําตอบท่ีไดจากท,าน จะนําไป
วิเคราะห-ในภาพรวม เพ่ือประโยชน-ในทางวิชาการเท,านั้น 

   
ส�วนท่ี 1 ลักษณะส�วนบุคคล  
1. เพศ  �  ชาย            �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ        �  21-30 ป?      �  31-40 ป?        �  41-50 ป?     � มากกว,า 50 ป?             
3. สถานภาพ �  โสด         �  แต,งงานแลว    �  หมาย/หย,า/แยก  
4. อายุงาน       � <10-14 ป?     � 15-19 ป?         � 20 ป?ข้ึนไป    
5.  ลักษณะงาน     �  หนัก           �  ปานกลาง       � เบา              
6. การศึกษา           �  ปริญญาตรี   �  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   �  มัธยมศึกษา 
7. ตําแหน,ง            �  ผูบริหาร      �  หัวหนางาน     �  พนักงาน                                                 
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ส�วนท่ี 2 ข�อทดสอบ (Pre-Prost test) 
Module 1 ป*จจัยเส่ียงทางการยศาสตร8และความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ข�อ1-4 
 

1. การสัมผัสป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- เกิดไดจากความไม,ปลอดภัยเก่ียวกับกรณีใด  

ก. ลักษณะทางพันธุกรรม 

ข. ภูมิอากาศท่ีอยู,รอบตัวผูปฏิบัติงาน 

ค. ความไม,เหมาะสมของการบริหารจัดการ 

ง. ลักษณะท,าทางการทํางาน ของผูปฏิบัติงาน 

2. ผูตองปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ีแตกต,างกัน ตองตระหนักรูในเรื่องใด จึงจะช,วยลดผลกระทบ

ทางกายศาสตร- 

ก. หนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของ  

ข. สิ่งแวดลอมและประเภทของการทํางาน 

ค. ความสามารถและขีดจํากัดในการับภาระงาน 

ง. ประสิทธิภาพการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานแต,ละคน 

3. ความเสี่ยงทางการยศาสตร- ส,วนใหญ,ทําใหเกิดความผิดปกติใดท่ีชัดเจนท่ีสุด 

ก. น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึนอย,างมาก 

ข. การกระตุนท่ีทําใหเกิดโรคประจําตัว 

ค. การบาดเจ็บในระบบโครงร,างและกลามเนื้อ 

ง. สุขภาพท่ีเสื่อมโทรมทําใหเกิดโรคจากการทํางานข้ึน 

4.ป.จจัยอ่ืนท่ีมีผลต,อการเกิดอาการ MSDs (Musculoskeletal Disorders) คืออะไร 

ก. จากถ่ินกําเนิดของผูปฏิบัติงาน 

ข. ความแข็งแรงของโครงร,างและกลามเนื้อ  

ค. การไม,ไดปฏิบัติงานอย,างเต็มความสามารถ 

ง. ความล,าสมัยของเครื่องจักรท่ีผูปฏิบัติงานใชอยู,ทุกวัน 
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Module 2 สมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 ข�อ 5-9 
 
5. ขอใดสอดคลองกับการดําเนินการทางการยศาสตร- ในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย-ใน
องค-การอุตสาหกรรม  

ก. การกําหนดรายละเอียดของงานในองค-การ 

ข. การคัดเลือกบุคลากรใหตอบสนองต,อการลงทุน 

ค. การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับภาระงาน 

ง. การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ-และคุณภาพของบุคลากรใหดีอยู,เสมอ 

6. กิจกรรมส,งเสริมการยศาสตร- ควรใหความสําคัญแบบองค-รวมในดานใด 
ก. ส,งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย 

ข. ส,งเสริมความอดทนในการปฏิบัติงาน 

ค. ส,งเสริมใหเกิดการประหยัดเวลาและตนทุน 

ง. ส,งเสริมใหเกิดความสามัคคีและความน,าเชื่อถือ 

7. หลักการสรางสุขภาพแบบองค-รวมในองค-การ หรือ Map HR สุข 5 มิติ คือขอใด 
ก. สุขดวยการจัดการ สุขดวยบรรยากาศ สุขดวยกระบวนการ สุขกายใจ สุขดวยผลลัพธ- 

ข. สุขดวยการจัดการ สุขดวยบรรยากาศท่ีทํางาน สุขกายใจ สุขดวยผลกําไร สุขดวย

คุณภาพ 

ค. สุขดวยการประหยัด สุขดวยบรรยากาศในท่ีทํางาน สุขกายใจ สุขดวยผลกําไร สุขดวย

คุณภาพ 

ง. สุขดวยการประหยัดเวลา สุขดวยบรรยากาศท่ีทํางาน สุขดวยกระบวนการ สุขกายใจ 

สุขดวยผลลัพธ- 

8. ขอใดไม,ใช,กิจกรรมพัฒนาสมดุลสุขภาพทรัพยากรมนุษย- 6 ประการ ใน “กบินทร-โมเดล KABINS 
model”  

ก. การปรับปรุงสภาพแวดลอม  

ข. การกําหนดปทัสถานส,วนบุคคล 

ค. การพัฒนาความรูและการปรับพฤติกรรม 

ง. การควบคุมสารเคมีอันตรายภายในองค-การ  
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9. การออกแบบสถานท่ีทํางานท่ีถูกตอง ตองคํานึงถึงหลักใดเป1นสําคัญ 
ก. หลักขอมูลในอดีต หลักความสําคัญของงาน หลักความพึงพอใจ  

ข. หลักความสัมพันธ- หลักความน,าจะเป1น หลักความพึงพอใจ หลักพ้ืนฐาน 

ค. หลักความน,าจะเป1น หลักความสัมพันธ- หลักความพึงพอใจ หลักการคนหาขนาด 

ง. หลักความน,าจะเป1น หลักความสําคัญท่ีเก่ียวกับงาน หลักความพึงพอใจ หลักการคนหา

ขนาด 

 
Module 3 การสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน ข�อ 10-12 
 

10. การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน มีหลักอย,างไร 
ก. ควบคุมพ้ืนท่ีทํางานใหมีระยะห,างท่ีประหยัดเนื้อท่ี  

ข. รักษาท,าทางการทํางานใหสมดุล มีพ้ืนท่ีเพ่ือการเคลื่อนไหวร,างกาย 

ค. เนนการทํางานในท,าทางซํ้า เพ่ือสรางความชํานาญ ยึดเครื่องจักรเป1นหลัก 

ง. ยึดความแข็งแรงของกลามเนื้อผูปฏิบัติงาน ออกแบบใหมีการนั่งหรือยืนอย,างต,อเนื่อง 

11. ขอใดกล,าวถูกตองท่ีสุด เก่ียวกับการพัฒนาการยศาสตร-ในองค-การ อย,างเป1นระบบ  
ก. ทบทวนสถานะ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง รายงานผล 

ข. วางแผน ดําเนินการ ปฏิบัติ ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง รายงานการปฏิบัติ  

ค. วางแผน ดําเนินการ ปฏิบัติ ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง ประสานงาน ติดตามผล 

ง. ทบทวนสถานะ วางแผน ดําเนินการ ปฏิบัติ ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง ประสานงาน 

12. ป.จจัยสนับสนุน (ภายนอก) ในการพัฒนาการยศาสตร-ในองค-การ หมายถึงขอใด 
ก. สรางกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนไดรับการเรียนรู 

ข. การสรางมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยดานสุขภาพในองค-การ 

ค. สรางกิจกรรมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความรูดานสุขภาพอนามัยในองค-การ 

ง. สรางกิจกรรมกิจกรรมเครือข,ายเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับโรคจากการ

ทํางาน 
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Module 4 การสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและการบริหารร�างกาย ข�อ 13-15 
 
13. ขอใดกล,าวถูกตองเก่ียวกับ ชีวกลศาสตร- ในองค-การ 

ก. การศึกษาถึงโครงร,างและกลามเนื้อ 

ข. การศึกษาถึงอุปกรณ-สําหรับใชการทํางาน 

ค. การศึกษาถึงการทํางานอย,างถูกตองและแรงโนมถ,วง 

ง. การศึกษาถึงการเคลื่อนไหวร,างกายและอุปกรณ-ท่ีใชในการทํางาน 

14. พ้ืนฐานท,าทางการทํางานท่ีปลอดภัย ตองอยู,ในลักษณะใด 
ก. ท,ายืนปลอดภัยกว,าท,านั่ง  

ข. รักษาจุดศูนย-ถ,วงร,างกายใหสมดุล 

ค. อยู,ในท,านั่งปลอดภัยกว,าท,ายืนเสมอ 

ง. แขนส,วนล,างควรอยู,ในแนวด่ิง ท้ังนั่งและยืน 

15. แอน แอโรบิก หมายถึง การออกกําลังกายประเภทใด 
ก. การเตนแบบเขาจังหวะ 

ข. การออกกําลังท่ีกลามเนื้อเฉพาะส,วน 

ค. การออกกําลังกายท่ีตองอาศัยออกซิเจนตลอดเวลา 

ง. การยืดเหยียดกลามเนื้อก,อนใชกลามเนื้อทํางานหรือออกกําลัง 

 
Module 5 การสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ข�อ 16-18 
 
16. ขอใดกล,าวถูกตอง เก่ียวกับ อาหารและโภชนาการ 

ก. การลดความอวนดวยยาสมุนไพร 

ข. การรับประทานยาประจําตัวอย,างสมํ่าเสมอ 

ค. สิ่งท่ีมนุษย-รับประทาน แลวส,งผลใหอวัยวะต,าง ๆทํางานไดอย,างปกติ 

ง. กายภาพบําบัด การปลอดภัยจากสารพิษ การรูจักใชยาสมุนไพรเพ่ือรักษาโรค 
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17. การดูแลสุขภาพดวยการควบคุมมวลกาย ยึดหลักการใด  
ก. การรักษาสมดุลของพลังงานนําเขาและนําออก 

ข. การงดการบริโภคอาหารใหร,างกายมีน้ําหนักท่ีไดมาตรฐาน 

ค. การงดการบริโภคอาหารบางม้ือเพ่ือใหร,างกายมีน้ําหนักท่ีไดมาตรฐาน 

ง. การออกกําลังกาย และงดบริโภคอาหาบางม้ือเพ่ือใหร,างกายมีน้ําหนักท่ีสมดุล 

18. ผูทํางานหนัก (ใชแรงงาน) ควรทานอาหาร ประเภทใดในสัดส,วนท่ีมากกว,าประเภทอ่ืน 
ก. แปLง เนื้อสัตว-  

ข. ไขมัน ผัก ผลไม 

ค. แปLง ไขมันจากสัตว-  

ง. โปรตีน ผัก ผลไม วิตามิน  
 

Module 6 การสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ ข�อ 19-22 
 

19. การพักผ,อนท่ีถูกตองหมายถึงสิ่งใด 
ก. การไม,ตองเสียพลังงาน 

ข. การออกจากภาระหรือความกังวล 

ค. การหยุดทํางาน หยุดพบปะกับบุคคลอ่ืน 

ง. การนอนในหองส,วนตัวท่ีสะอาดปราศจากมลภาวะ 

20. ขอใดกล,าวถูกตองเก่ียวกับ การสรางบุคลิกภาพในเชิงรุก ดานสุขภาพ 
ก. อดกลั่น ทนเหนื่อย อดทน  

ข. ไม,ยอมจํานนต,อแรงกดดัน เผชิญหนากับอุปสรรค  

ค. สามารถทํางานไดหนักข้ึนและมีความอดทนไดมากกว,าคนอ่ืน 

ง. เรียนรูเพ่ือสามารถทํางานไดมากข้ึน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากข้ึน    

21. ขอใดกล,าวถูกตองเก่ียวกับ เปLาหมายสูงสุดของการทําสมาธิบําบัด  
ก. การสงบนิ่งร,างกาย  

ข. การสรางความอดทนใหใจ 

ค. ความเขาถึงเหตุผล เพ่ือแกป.ญหาและอุปสรรค 

ง. เขาใกลคําสอนทางศาสนา โนมนาวจิตใจใหอ,อนโยน 
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22. ขอใดคือจุดมุ,งหมายหลักของการรักษา ท,านั่ง ยืน และ พัก ใหถูกตอง ในทางการยศาสตร- 
ก. เพ่ือการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ- 

ข. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 

ค. เพ่ือปรับใหร,างกายสามารถทํางานในสภาพวะต,าง ๆ ไดมากข้ึน 

ง. เพ่ือรักษาความสัมพันธ-เก่ียวกับจุดศูนย-ถ,วงของร,างกายลดแรงดันในหมอนรองกระดูก 

 
Module 7 การสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟ12นฟูสุขภาพ ข�อ 23-25 
 

23. ขอใดกล,าวถูกตองท่ีสุดเก่ียวกับ รูปแบบของการรักษาแบบแพทย-แผนป.จจุบัน  
ก. การรักษาตามลักษณะอาการและการรักษาแบบอนุรักษ- 

ข. การตัดสินใจรักษาตามโอกาสและตามความยินยอมของผูปPวย 

ค. พิจารณาความสัมพันธ-ของในร,างกายตามอาการและลักษณะของพันธุกรรม 

ง. การรักษาตามความเหมาะสม ดวยการพิจารณาความสมดุลของธาตุภายในร,างกาย 

24. ขอใดเป1นศาสตร-การรักษาของแพทย-แผนไทยประยุกต- 
ก. มีแนวคิดแบบอนุรักษ-  

ข. รักษาตามลักษณะอาการ 

ค. การวินิจฉัยอาการตามโรคท่ีเกิด 

ง. ตองการปรับสมดุลของธาตุในร,างกาย 

25. ขอใดกล,าวถูกตองเก่ียวกับการเฝLาระวังทางการยศาสตร- 
ก. การตรวจสุขภาพประจําป? 

ข. การตรวจสุขภาพตามอาการท่ีเกิดโรค   

ค. การตรวจสุขภาพร,างกายทางดานอาชีวเวชศาสตร-  

ง. การตรวจสุขภาพร,างกายตามระยะอย,างสมํ่าเสมอทุกป?  

 
Module 8 การสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค8รวมเพ่ือการดูแลตนเอง ข�อ 26-30 
 

26. ขอใดกล,าวถูกตองเก่ียวกับ สมดุลสุขภาพ  
ก. ภาวะของมนุษย-ท่ีสมบูรณ-ดานกายภาพ  
ข. ภาวะของมนุษย-ท่ีสมบูรณ-ดานหนาท่ีการงาน 
ค. ภาวะของมนุษย-ท่ีสมบูรณ- ดานกายานมัย จิตานมัย 
ง. ภาวะของมนุษย-ท่ีสมบูรณ- ดานความปลอดภัยและการทํางาน 
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27. ขอใดกล,าวถูกตองท่ีสุดเก่ียวกับ การลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การ  
ก. การบริหารงานในองค-การอย,างถูกตอง 
ข. การสรางความสมดุลท้ังภายในและภายนอก  
ค. การตรวจสารเคมีอันตรายและรักษาสภาพแวดลอม 
ง. การตรวจสุขภาพท่ัวไปเป1นประจําเพ่ือติดตามการเกิดโรค 

28. การดูแลสุขภาพอย,างสมํ่าเสมอ หมายถึงสิ่งใด 
ก. การนวดร,างกายเป1นประจํา 
ข. การออกกําลังกายตามประเภทกีฬา 
ค. การสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองอย,างมีเหตุผล 
ง. การไปหาแพทย-ผูเชี่ยวชาญเพ่ือรับยามาทานอย,างสมํ่าเสมอ 

29. สิ่งใดแสดงถึง การดําเนินการ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การอย,างต,อเนื่อง  
ก. การเตรียมความเหมาะสมระหว,างบุคลากรกับภาระงาน  
ข. การวางแผน และลงมือปฏิบัติใหสอดคลองกับงานในองค-การ 
ค. การบริหารจัดการใหเกิดความปลอดภัยตามกฎหมายในองค-การ 
ง. การกําหนดมาตรฐานของระบบความปลอดภัยตามกฎหมายในองค-การ 

30. สิ่งใดเป1นป.จจัยเอ้ือ (ภายใน) ต,อการส,งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ใน
องค-การ 

ก. การเนนการพ่ึงพาตนเอง  
ข. การบริหารความปลอดภัยในองค-การ 
ค. การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในองค-การ 
ง. การกําหนดมาตรการควบคุมระบบความปลอดภัยในองค-การ 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความร,วมมือในการตอบแบบทดสอบ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคู,มือการจัดการสรางสมดุลสุขภาพ สําหรับใชฝ�กอบรม  
การวิจัยและพัฒนาตนแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคู,มือการ

จัดการสรางสมดุลสุขภาพ สําหรับใชฝ�กอบรมการวิจัยและพัฒนาตนแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือ
ลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ,งออกเป1น 3 ส,วน ประกอบดวย 
  ส,วนท่ี 1 ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ส,วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคู,มือการจัดการสราง

สมดุลสุขภาพ สําหรับใชฝ�กอบรม มีจํานวน 10 ขอ 
  โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพรอมนี้ แลวอ,านขอความในแบบสอบถามแต,ละขอ 

และทําเครื่องหมาย �ลงในช,องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,าน  ตามเกณฑ-พิจารณาดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอยท่ีสุด 
  ส,วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 
 

 
       ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
              นธิิกร  ศาตากร 
                    ผูวิจัย 
 
 
 
 
 



438 
 

ส�วนท่ี 1  ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน โปรดเขียนเครื่องหมาย �ลงใน � ตามความเป1นจริง 
1. เพศ                 �  ชาย           �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ        �  21-30 ป?     �  31-40 ป?        �  41-50 ป?     � มากกว,า 50 ป?             
3. สถานภาพ  �  โสด           �  แต,งงานแลว    �  หมาย/หย,า/แยก  
4. อายุงาน        � <10-14 ป?    � 15-19 ป?         � 20 ป?ข้ึนไป    
5.  ลักษณะงาน            �  หนัก          �  ปานกลาง       � เบา              
6. การศึกษา           �  ปริญญาตรี  �  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   �  มัธยมศึกษา 
7. ตําแหน,ง            �  ผูบริหาร     �  หัวหนางาน     �  พนักงาน   
 
ส�วนท่ี 2  ความคิดเห็นในการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาคู,มือการจัดการสรางสมดุลสุขภาพ 
สําหรับใชฝ�กอบรม การสรางสมดุลสุขภาพ เพื่อลดป.จจัยเสี่ยงทางกายศาสตร- ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ตามรูปแบบ “ KABIN Model” ประกอบดวยดังนี้ 
 

ขอ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1 หลักการและเหตุผล      

2 จุดมุ,งหมายการใชคู,มือการฝ�กอบรม      

3 Module 1 การเรียนรูเก่ียวกับป.จจัยเสี่ยงทาง   
การยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร,าง  
และกลามเนื้อ 

     

4 Module2การเรียนรูเก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย- 

     

5 Module 3 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุลสุขภาพ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

     

6 Module 4 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุล
สุขภาพดานท,าทางการทํางานและการบริหาร
ร,างกาย 

     

7 Module 5 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุล
สุขภาพดานโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
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ขอ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

8 Module6 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุล
สุขภาพดานการพักผ,อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ 

     

9 Module 7 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุล
สุขภาพดานทางเลือกในการรักษาและฟNOนฟูสุขภาพ 

     

10 Module 8 การเรียนรูเก่ียวกับการสรางสมดุลสุขภาพ
แบบองค-รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 

     

 

ส�วนท่ี 3 ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



440 
 

แบบประเมินคุณภาพการฝ�กอบรม การวิจัยและพัฒนาตนแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือประเมินคุณภาพการฝ�กอบรม การวิจัยและพัฒนา
ตนแบบ การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร-บุรี ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ,งออกเป1น 3 ส,วน ประกอบดวย 
 ส,วนท่ี 1 ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ส,วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต,อคุณภาพการฝ�กอบรม การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ขอคําถามในแบบสอบถาม มีจํานวน 15 
ขอ 

 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพรอมนี้ แลวอ,านขอความในแบบสอบถามแต,ละขอ และ
ทําเครื่องหมาย �ลงในช,องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,าน  ตามเกณฑ-พิจารณาดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอย 
 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู,ในระดับนอยท่ีสุด 
 ส,วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
       ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
              นธิิกร  ศาตากร 
                    ผูวิจัย 
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ส�วนท่ี 1 ลักษณะส,วนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน โปรดเขียนเครื่องหมาย �ลงใน  � ตามความเป1นจริง 
1. เพศ                 �  ชาย           �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ        �  21-30 ป?     �  31-40 ป?        �  41-50 ป?     � มากกว,า 50 ป?             
3. สถานภาพ  �  โสด           �  แต,งงานแลว    �  หมาย/หย,า/แยก  
4. อายุงาน        � <10-14 ป?    � 15-19 ป?         � 20 ป?ข้ึนไป    
5.  ลักษณะงาน            �  หนัก          �  ปานกลาง       � เบา              
6. การศึกษา           �  ปริญญาตรี  �  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   �  มัธยมศึกษา 
7. ตําแหน,ง            �  ผูบริหาร     �  หัวหนางาน     �  พนักงาน                                     
 
ส�วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต,อคุณภาพการฝ�กอบรม การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางกายศาสตร- 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ตามรูปแบบ “ KABIN Model” ประกอบดวยดังนี้ 

ขอ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1 หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงค-การอบรม      
2 ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหาในการอบรม      
3 เนื้อหาสาระในการอบรมทําใหเกิดประโยชน-ต,อการ

ทํางาน 
     

4 เทคนิคการนําเสนอ และการถ,ายทอดของวิทยาการ      
5 การบริหารเวลาฝ�กอบรมของวิทยากรในแต,ละหัวขอ

อบรม 
     

6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม      
7 ความเหมาะสมของสถานท่ีใชในการอบรม      
8 อุปกรณ-และสื่อการสอนท่ีใชประกอบการอบรม      
9 อาหาร การจัดเวลาพักการอบรม      
10 การประสานงานการอบรม ของเจาหนาท่ีจัด

ฝ�กอบรม 
     

11 เอกสาร/คู,มือท่ีใชประกอบการอบรม      
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ขอ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

12 ประโยชน-ท่ีไดรับจากการอบรม      
13 การนําความรูไปประยุกต-ใช      
14 ประโยชน-ท่ีไดจากภาคปฏิบัติและกิจกรรม

ประกอบการอบรม 
     

15 ความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากรต,อการให
ความรู 

     

 
 

ส�วนท่ี 3 ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขอขอบพระคุณเป1นอย,างสูง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต,อรูปแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

 
แบบสอบถามทั้งหมด มี 3 ส,วน ขอใหท,านตอบตรงกับความจริง เพ่ือเป1นขอมูลในการ

พัฒนา การสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของตนเอง องค-การ และสังคม 
 

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช,องคําตอบท่ีท,านเลือก และ กรอกขอความท่ีตรงกับความเป1นจริง
เก่ียวกับตัวท,าน องค-การ และสังคม ในช,องว,างต,อไปนี้ 
 
 
ส�วนท่ี 1 ลักษณะส�วนบุคคล 
 
1. เพศ  �  ชาย           �  หญิง 
2. ป.จจุบันอายุ        �  21-30 ป?     �  31-40 ป?        �  41-50 ป?     � มากกว,า 50 ป?             
3. สถานภาพ �  โสด           �  แต,งงานแลว    �  หมาย/หย,า/แยก  
4. อายุงาน       � <10-14 ป?    � 15-19 ป?         � 20 ป?ข้ึนไป    
5.  ลักษณะงาน   �  หนัก          �  ปานกลาง       � เบา              
6. การศึกษา          �  ปริญญาตรี  �  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   �  มัธยมศึกษา 
7. ตําแหน,ง            �  ผูบริหาร     �  หัวหนางาน     �  พนักงาน                                                 
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ส�วนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต�อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป*จจัยเส่ียงทางการยศาสตร8 
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร8บุรี  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช,องขวามือ ใหตรงกับความเป1นจริงตามความพึงพอใจของท,าน 

ขอ 
รายการจาก 

องค8ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสขุภาพ เพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8 “KABINS Model” 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

องค8ประกอบท่ี 1 การส�งเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ 
การพัฒนาความรู�เกี่ยวกับทฤษฏีการยศาสตร8 
ตอนท่ี 1. ภาพรวมของเนื้อหา แต�ละ Module 

     

1 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 1 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับป.จจยั
เสี่ยงทางการยศาสตร-  

     

2 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 2 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-  

     

3 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 3 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน  

     

4 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 4 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
ท,าทางการทํางานและการบริหารร,างกาย  

     

5 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 5 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

     

6 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 6 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
การพักผ,อนกายใจ 

     

7 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 7 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ 
การรักษาและฟNOนฟูสุขภาพ 

     

8 ภาพโดยรวมของเน้ือหาModule 8 เพ่ือพัฒนาความรู เก่ียวกับ สมดุล
สุขภาพแบบองค-รวม 
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ขอ 
รายการจาก 

องค8ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสขุภาพ เพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8 “KABINS Model” 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

องค8ประกอบท่ี 1 การส�งเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ  
การพัฒนาความรู�เกี่ยวกับทฤษฏีการยศาสตร8 
ตอนท่ี 2. การศึกษาตัวอย�างเชิงรายละเอียดและภาคปฏิบัติกจิกรรมในการ
อบรมให�ความรู� 

     

9 การทํากิจกรรมควบคุม เกี่ยวกับ การวิเคราะห-ป.จจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร- (ศึกษาตัวอย,างป.จจยัเสี่ยง อาทิอุปกรณ-และถาท,าทาง
ทํางาน) 

     

10 การทํากิจกรรมควบคุม เก่ียวกับ การสรางเสริมสุขาภาพทรัพยากร
มนุษย- (ศึกษาตัวอย,างการกําหนดสรรหา รักษา และพัฒนาบุคคลากร
ใหเหมาะสมกับงาน) 

     

11 การทํากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม เก่ียวกับ ปรับท,าทางการทํางาน 
(ศึกษาท,าทางการทํางาน ยืน น่ัง ใชแรง ท่ีถูกตอง) 

     

12 การทํากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม เก่ียวกับ การบริหารร,างกายและ
ออกกําลังกาย (ศึกษาและทดลองปฏิบัติ การบริหารร,างกายให
เหมาะสมกับภาระงาน) 

     

13 การปรับสภาพแวดลอม เก่ียวกับ การสรางมาตรฐานควบคุม
สภาพแวดลอมในการทํางาน (ศึกษาลักษณะออกแบบหรือปรับสถานี
งานและอุปกรณ-ท่ีถูกตอง) 

     

14 การทํากิจกรรมเพ่ือสรางบรรทัดฐานสมดลุธรรมชาติ เก่ียวกับ 
มาตรฐานการพักผ,อนกายและใจ (ศึกษาท,าทางการ พัก นอน และ 
การฝ�กทําสมาธิ) 

     

15 การทํากิจกรรม เพ่ือสรางบรรทัดฐานสมดลุธรรมชาติ เก่ียวกับ         
การรักษาและฟNOนฟูสุขภาพ (ศึกษาและทดลองปฏิบัติการยืดเหยียด
กลามเน้ือเพ่ือบําบัดอาการบาดเจบ็ MSDs) 

     

16 การเรยีนรูเพ่ือการดูแลตนเองแบบองค-รวม (ศึกษาตัวอย,างและ
กําหนดบรรทัดฐานเฉพาะบุคคลในการดูแลตนเอง) 

     

17 การเรยีนรูเพ่ือการดูแลตนเองแบบองค-รวม เก่ียวกับ การดูแล          
การบริโภคและมวลกาย (ศึกษาตวัอย,าง และ กําหนดบรรทัดฐานดาน
การบริโภคและคุมนํ้าหนักร,างกาย) 
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ขอ 
รายการจาก 

องค8ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสขุภาพ เพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8 “KABINS Model” 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

องค8ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด�านสขุภาพของทรัพยากรมนุษย8 
กิจกรรมท่ีองค8การดําเนินการอยู� ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 และ ด�าน
การบริหารจัดการ 

     

18 การพัฒนาความรู ดานสุขภาพ ท่ีสามารถช,วย พัฒนาความความรู
การยศาสตร-ของท,าน อาทิ การฝ�กอบรม การทํากิจกรรมส,งเสริม
สุขภาพ เป1นตน 

     

19 การพัฒนาความรู ท่ีสามารถช,วย พัฒนาทัศนคติดานการยศาสตร-ของ
ท,าน อาทิ การฝ�กอบรม การทํากิจกรรมส,งเสริมสุขภาพ เป1นตน  

     

20 การพัฒนาความรู ท่ีสามารถช,วย พัฒนาความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการยศาสตร- อาทิ การฝ�กอบรม การทํา
กิจกรรมส,งเสริมสุขภาพ เป1นตน 

     

21 การจัดทําแผนงาน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการ
ดําเนินการ ท่ีสามารถช,วยพัฒนาความสามารถดานการยศาสตร-ของท,าน 

     

องค8ประกอบท่ี 3 ป*จจัยเอ้ือ (ภายใน) 
การพัฒนาความรู�เกี่ยวกับป*จจัยเอ้ือ  
ด�วยการศึกษาตัวอย�างเชิงรายละเอียดและการสานเสวนากลุ�มย�อย 

     

22 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการดูแลตนเอง ดานการยศาสตร-       
23 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความรับผิดชอบอย,างดานการยศาสตร-       
24 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางวินัยในการปฏิบัติ ดานการยศาสตร-       
25 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ การตระหนักรูถึง สมดุลสุขภาพและ       

ความเสีย่งดานการยศาสตร-  
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ขอ 
รายการจาก 

องค8ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสขุภาพ เพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8 “KABINS Model” 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

องค8ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร8ในองค8การ 
กิจกรรมท่ีองค8การดําเนินการอยู� ด�านการสนับสนุนเพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8  และการบริหารจัดการ 

     

26 กิจกรรมการเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว,างท,านกับบุคคล
หรือหน,วยงานต,างๆ ท่ีเก่ียวของการยศาสตร-  

     

27 กิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเตรียมความเหมาะสม ระหว,าง บุคคลกับภาระงาน       
28 กิจกรรม เพ่ือใหมีการลงมือปฏิบัต ิในการรักษามาตรฐานการยศาสตร-

ในท่ีทํางาน เพ่ือลดความผดิปกติของโครงร,างและกลามเน้ือ  
     

29 การจัดทํา แผนงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงการ
ดําเนินการ เก่ียวกับการรักษามาตรฐานการยศาสตร-  

     

องค8ประกอบท่ี 5 ป*จจัยสนบัสนนุ (ภายนอก)  
กิจกรรมท่ีองค8การดําเนินการอยู�  
กลุ�มท่ี1 สนับสนุนจากระบบบริหารจัดการองค8การ 

     

30 การจัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยในองค-การ สามารถช,วย
สนับสนุน ต,อการรักษามาตรฐานการยศาสตร- ในงานท่ีท,านทําอยู, 
อาทิ ระบบ OHSAS 18001  ISO 14001 TLS8001 เป1นตน 

     

31 การจัดกิจกรรมต,างๆในองค-การ เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ ท่ีเก่ียวของกับ
การสนับสนุนใหเกิดมาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ อาทิ การจัด
กีฬา การตรวจสุขภาพตามป.จจยัเสี่ยง  การตรวจสอบสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เป1นตน 

     

องค8ประกอบท่ี 5 ป*จจัยสนบัสนนุ (ภายนอก)  
กิจกรรมท่ีองค8การดําเนินการอยู�  
กลุ�มท่ี 2 สนับสนนุจากองค8การภายนอก 

     

32 กิจกรรมหรือการดําเนินการช,วยเหลือจากหน,วยงานภายนอกต,างๆ       
ท่ีสามารถช,วยสนับสนุนต,อการรักษามาตรฐานการยศาสตร-ขององค-การ 
อาทิ การรักษาพยาบาล  สาธารณะสุข การรณรงค-ดานสุขภาพ เป1นตน 

     

33 บุคคล หรือ ทีมงานจากภายนอกท่ีคอยใหการสนับสนุน อาทิ แพทย- 
พยาบาล เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวของ 
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ขอ 
รายการจาก 

องค8ประกอบของรูปแบบการสร�างสมดุลสขุภาพ เพ่ือลดป*จจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร8 “KABINS Model” 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

องค8ประกอบท่ี 6 การเฝ\าติดตามผล  
กิจกรรมท่ีองค8ดําเนินการอยู�  ศึกษาตัวอย�างการติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

     

34 กิจกรรมท่ีองค-การดําเนินอยู,ในการติดตามผลดานการยศาสตร-ใน
ระดับบุคคล อาทิ การพัฒนาความรู  การวัดความพึงพอใจในการเขา
ร,วมโครงการลดป.จจัยเสีย่งทางการยศาสตร- เป1นตน 

     

35 กิจกรรมท่ีองค-การดําเนินการอยู,ในการติดตามผลดานการยศาสตร-ใน
ระดับองค-การ อาทิ จํานวนผูเจ็บปPวย หรือบาดเจ็บ ดวยโรค MSDsใน
องค-การ  อัตราการมาทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน เป1นตน 

     

36 กิจกรรมท่ีองค-การดําเนินการอยู,ในการติดตามผลดานการยศาสตร-ใน
ระดับสังคม อาทิ การลดลงของสถิติการใชบริการสวัสดิการสังคมดวย
โรค MSDs เป1นตน 

     

                      
     
ส�วนท่ี 3 ป*ญหา/อุปสรรคและข�อแสนแนะ   
          ป*ญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข�อเสนอแนะ……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีท�านกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบทบทวนการทํากิจกรรมปฏิบัติของกลุ,มตัวอย,าง 
ภายหลังการฝ�กอบรม ในโครงการการยศาสตร- 

 
การวิจัยและพัฒนาตนแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป.จจยัเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ข�อมูลส�วนบุคคล 

รหัส ชื่อ-นามสกุล สังกัด วันอบรม วันติดตาม 
     

อาการเบ้ืองต�นก�อนอบรม  
 

อาการหลังอบรม (จากการสนทนากลุ�ม และ สนทนารายบุคคล สัมภาษณ8เชิงลึก) 
 

รายการปฏิบัติภายหลังฝ_กอบรม 
รายการปฏิบัติ  การปฏิบัติ บันทึก 

1.ใชการปรับท,าทางการทํางานใหถูกตองดวยการ ยืดหลัง ย,อขา   
2.ใชการบริหารร,างกาย 5 นาที ก,อนทํางาน   
3.ใชการออกกําลังกายแบบแอโรบิก30นาทีอย,างนอย1ครั้ง/สัปดาห-   
4.ใชการออกกําลังแบบแอนแอโรบิก 10 นาทีอย,างนอย 1ครั้ง/สัปดาห-   
5.เปลี่ยนจุดการทํางาน   
6.หลีกเลี่ยงการเอ้ือม เอ้ียวตัว ดวยการปรับปรุงพ้ืนท่ีในการทํางานใหม,   
7.มีการทําสมาธิอย,างนอย15 นาทีต,อ 1 ครั้ง/สัปดาห-   
8.ใชการพักอิริยาบถ ในขณะทํางาน   
9.ใชการยืดเหยียดกลามเนื้อ เพ่ือนวดตนเอง   
10.ใชการระวังการรับประทานสารอาหารในแต,ละวัน   
11.มีการควบคุมน้ําหนักตัว (มวลกาย)   

 
 
 

รูปภาพ 

ผูเขารับการอบรม 
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ข�อเสนอแนะการได�รับประโยชน8จากกิจกรรมองค8การ 
กิจกรรมปฏิบัติขององค-การท่ีผูอบรมไดรับประโยชน- การปฏิบัติ บันทึก 

1.การปรึกษาดานสุขภาพกับผูเขาอบรมดวยกัน (แลกเปลี่ยนเรียนรู)   
2.การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน   
3.การใหความรูดานการยศาสตร-   
4.เวลาพักขณะทํางาน 10 นาทีทุก 2 ชั่วโมง   
5.การตรวจสุขภาพประจําป?   
6.การปรึกษาดานสุขภาพกับฝPายทรัพยากรบุคคล   
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แบบสอบถาม 
เรื่อง สํารวจความเม่ือยล�าจากท�าทางการทํางาน 

 
                         ชื่อ-นามสกุล.......................................................แผนก.................. 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช,อง  �  และ/หรือเติมขอความท่ีตรงตามความเป1นจริง 
    

 

1. เพศ 1.� ชาย 2.� หญิง 
2. อายุ   

 1.� 18 – 25 ป? 4.� 46 – 55 ป?  
             2.� 26 – 35 ป? 5.� มากกว,า 55 ป? 
 3.� 36 – 45 ป?       

3. น้ําหนัก……….กิโลกรัม     ส,วนสูง………………..เซนติเมตร 
4. ก,อนหนานี้ท,านเคยทํางานท่ีอ่ืนหรือไม,  

 1.�  เคย / แผนก…………………… ลักษณะงาน………………… 
 2.�  ไม,เคย   

5. อายุการทํางานป.จจุบัน………ป?    ชั่วโมงการทํางาน………….ชั่วโมง/วัน (ไม,รวม O.T) 
6. ท,านทํางานล,วงเวลาหรือไม,       

 1.�  ไม,ทํา      
 2.�  ทํา (ระบุ).....................ชั่วโมง / วัน   ก่ีวันต,อสัปดาห-…………… 

7. ท,านเคยมีอุบัติเหตุลื่นลม หรือ อุบัติเหตุทางจราจรท่ีตองนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลดวย
ป.ญหาโรคระบบกลามเนื้อ และกระดูกโครงร,าง    

                   1.� เคย แต,ไม,มีผลต,อการทํางานในระยะต,อมา                                        
              2.� เคยและมีผลต,อการทํางานในระยะต,อมา ระบุ............................... 
   3.� ไม,เคย 

8. ท,านด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล-หรือไม,        
 1.� เคยแต,เลิกมาแลว  เลิกนาน........................... ป?     

 2.� ด่ืม ด่ืมมานาน................ป?              
   3.� ไม,ดื่ม 
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ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามข�อมูลสุขภาพ 
คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช,อง  �   และ/หรือเติมขอความท่ีตรงตามความเป1นจริง  
1.ท,านมีโรคประจําตัวหรือไม, 
       � มี ระบุ…………………………. � ไม,มี 
2.ท,านเคยผ,าตัดหรือเขารับการรักษาโรคเก่ียวกับโรคระบบโครงร,างกระดูกและกลามเนื้อ 

� เคย ระบุ………………………….       � ไม,เคย 
3.ป.จจุบันท,านปPวยเป1นโรคระบบโครงร,างกระดูกและกลามเนื้อเหล,านี้หรือไม, 

�   เคย  1. โรคเก�าท-     
  2. โรครูมาตอยด- 
  3. โรคขออักเสบ     
  4. โรคกลามเนื้อเกร็งและเจ็บปวด  
  5.  โรคกระดูกทับเสนประสาท 
     6.   อ่ืน ระบุ…………………………. 

� ไม,เคย      
4.ท,านเคยมีอาการปวด เม่ือยลากลามเนื้อ และกระดูกโครงร,าง จากสาเหตุใด 

 � เคย เกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด (ตอบได�เพียง 1 ข�อ) 
  1. อายุ    5. การเล,นกีฬา 

  2. การทํางาน    6. โรคประจําตัว             
  3. การทํางานบาน   7. อ่ืนๆ……….  
   4. ความเครียด 
5.วิธีท่ีท,านรักษาอาการปวด เม่ือยลา กลามเนื้อ และกระดูกโครงร,าง (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 

1.� ปล,อยใหหายหรือทุเลาเอง    2.� ปะคบดวยความเย็น 
  3.� ปะคบดวยความรอน   4.� นวดดวยยา หรือครีม 
  5.� รับประทานยาแกปวด   6.� รักษาดวยการนวดแผนโบราณ 
  7.� ไปพบแพทย-   8.� หยุดงานเพ่ือพักผ,อน 

6.อาการปวด เม่ือยลากลามเนื้อและกระดูกโครงร,างของท,าน แต�ละครั้งนานเท�าใด จึงทุเลา    
      1.� ไม,เกิน 1 วัน  2.� นานมากกว,า 3 วัน   
       3.�  นาน 1-3 วัน  4.� อ่ืนๆ..........................(ระบุ) 
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7.ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ,านมาหากท,านมีอาการเจ็บปวด / ปวดเม่ือย / กลามเนื้อกระดูกโครงร,าง
จากการทํางานใหท,านทําเครื่องหมาย � ลงในช,องตามส,วนต,างๆ ของร,างกาย  (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 
   (หากท�านไม�มีอาการปวด ให�ข�ามไปทําส�วนท่ี 3) 

 
 

 

  
ส�วนของร�างกาย 

ลักษณะการปวดเมื่อย               
หลังการทํางาน 

มาก ปานกลาง น�อย 

1.คอ    

2.ไหล�    

3.หลังส�วนบน    

4.หลังส�วนล�าง    

5.แขนส�วนบน    

6.ข�อศอก    

7.แขนส�วนล�าง    

8.มือ – ข�อมือ    

9.สะโพก – ต�นขา    

10.หัวเข�า    

11.น�อง    

12.เท�า    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู�มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



455 
 

คู�มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ  
สําหรับใช�ฝ�กอบรม ในการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป#จจัยเส่ียงทางการยศาสตร) 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร)บุรี 
 

Model and Training Handbook for Creation Healthy Balance to Risk Reduction 
the Ergonomics for Employee in the Kabinburi Industrial Zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นิธิกร ศาตากร 
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คํานํา 
  

 การพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงานใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี เปNนแนวคิดเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ สําหรับเข�าใจธรรมชาติของพฤติกรรม
สุขภาพของพนักงานในภาคอุตสาหกรรม ท่ีต�องดํารงชีวิตอยู�กับภาระหน�าท่ีงานอันแวดล�อมไปด�วย
ปAจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ ท่ีมีส�งผลกระทบต�อสุขภาพโดยทางตรงและ
ทางอ�อม ผู�วิจัยได�อาศัยพ้ืนฐานทฤษฎี 2 ส�วนใหญ� คือ 1) ทฤษฏีใช�อธิบายปAญหาหรือปAจจัย (Problem 
of Theory) ท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมด�านสุขภาพ 2) ทฤษฎีใช�ปรับเปลี่ยน (Change of Theory) นําไปสู�
การปฏิบัติ (Action of theory) ท่ีประกอบด�วยแนวคิดด�านพฤติกรรมศาสตร-ท้ังในระดับบุคคล ระหว�าง
บุคคล และ สังคมชุมชน ท่ีต�องให�ความสนใจกับภาวะคุกคามทางด�านการยศาสตร- ท่ีนําไปสู�โรคจาก
การทํางานอันเก่ียวกับความผิดปกติในทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal system) 
หรือ (Musculoskeletal Disorders: MSDs) ผู�วิจัยมีเปkาประสงค-สะท�อนให�เกิดประโยชน-ในด�านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ในองค-การ เพ่ืออุดช�องว�างท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ และสะท�อนภาพ
ของวัฒนธรรมองค-การไปในขณะเดียวกัน ผสมผสานงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�สอดคล�อง
กับพ้ืนฐานการบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในแก�ไขปAญหาทางการยศาสตร-ท่ีเกิดข้ึน
ภายในองค-การ ใน 4 มิติ คือ 1) การรับรู�โอกาสเสี่ยงต�อการเกิดโรค (Perceived susceptibility) MSDs 
ด�วยการสร�างความเชื่อว�า ตนมีโอกาสสัมผัสกับโรคได� 2) รับรู�ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) 
สะท�อนอาการของความผิดปกติท่ีเกิดจากท�าทางการทํางานและพฤติกรรมด�านสุขภาพท่ีไม�ถูกต�อง     
3) การรับรู�ประโยชน-ท่ีจะได�รับ ให�คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในสิ่งท่ีเปNนประโยชน- เพ่ือลดความเสี่ยง
และความรุนแรง 4) รับรู�อุปสรรค เปรียบเทียบข�อดีข�อเสีย ของการปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติ (Cause to 
action) เพ่ือสร�างความเชื่อนําไปสู�การปฏิบัติพฤติกรรมด�านสุขภาพเพ่ือพ่ึงพาตนเอง ท่ีสําคัญต�องาน
ส�งเสริมสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) ในองค-การ 
 คู�มือการฝ%กอบรมนี้เปNนส�วนหนึ่งของ งานวิจัยและพัฒนา การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี ในระดับดุษฎีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดเนื้อหาจํานวน 8 Modules ได�แก� 1) การเรียนรู�
เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 2) การเรียนรู�
เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย-  3) การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ
ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 4) การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางาน
และการบริหารร�างกาย 5) การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 6) การ
เรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ 7) การเรียนรู�เก่ียวกับ
การสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 8) การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุล
สุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ขอมอบคุณประโยชน-ท่ีเกิดข้ึน อันได�จากการวิจัยและพัฒนานี้ 
แด� บิดามารดา ครู อาจารย-  และผู�มีพระคุณทุกท�าน ทุกรูปทุกนาม ท่ีช�วยให�คําแนะนําสั่งสอน เปrดโอกาส 
ส�งเสริมให�เกิดความสําเร็จท้ังในด�านรูปธรรมและนามธรรมทุกประการ 
 

นิธิกร  ศาตากร 
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หลักการและเหตุผล 
 จากปAญหาด�านการยศาสตร-อันเปNนผลจากท�าทางการทํางานและพฤติกรรมด�านสุขภาพท่ี
ไม�เหมาะสม ส�งผลให�เกิดโรคจากการทํางาน ของพนักงานในภาคอุตสาหกรรม อันมีแนวโน�มทางสถิติ
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังในระดับประเทศและต�างประเทศ เปNนอุปสรรคต�อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข โรคจาการทํางานเก่ียวกับ อาการปtวยและ
ผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal system) หรือ (Musculoskeletal 
Disorders: MSDs) ท่ีบริเวณมือ ข�อมือ ไหล� หลัง และขา ส�งผลกระทบต�อการหยุดงาน การดําเนินชีวิต   
ท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
สูงสุดถึงร�อยละ 59.3 กลายเปNนปAญหาด�านสาธารณสุข ส�งผลต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม จากนโยบายของรัฐด�านสวัสดิภาพและหลักประกันในการดํารงชีวิตเก่ียวกับความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของผู�ใช�แรงงาน ในระยะเวลาที่ผ�านมาในรอบ 10 ปu สะท�อนให�เห็นการขาด
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ เก่ียวกับความต�อเนื่องในการพัฒนาสุขภาพของผู�ใช�แรงงานให�ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ-โลก ด�วยพนักงานและสถานประกอบกิจการ โดยส�วนใหญ�ยังขาด
จิตสํานึกด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน อย�างเพียงพอ  
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�สอดคล�องกับภารกิจ เพ่ือขับเคลื่อนองค-การใน
ภาคอุตสาหกรรม ยังขาดหลักสูตรฝ%กอบรมหรือเรียนรู� และกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปNนในการรักษา
สุขภาพของพนักงาน ท้ังในเชิงปkองกันและเชิงการแก�ไข ท่ีครอบคลุมกับประเด็นปAญหาความเจ็บปtวย
หรือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม�หากลยุทธ-หรือเทคนิควิธีท่ีจะประสานในทางปฏิบัติช�วยสนับสนุน 
งานด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในองค-การ ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน
กว�าเดิม ก็จะส�งผลกระทบต�อความสูญเสียในระยะยาว หรือการเจ็บปtวยเรื้อรัง ของทรัพยากรมนุษย-
ในองค-การได� ซ่ึงกระทบต�อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย- (Human Resource Management : 
HRM)  ด�านการ สรรหาบุคลากรให�มีสรรถนะ (Competency) ท่ีเหมาะสมภาระงาน และ การรักษา
บุคลากรให�เติบโตไปตามสายอาชีพ (Career path) ด�วยการมอบค�าตอบแทน (Compensation) 
โดยเฉพาะในด�านท่ีไม�ใช�ตัวเงิน (non-cash) ในรูปของสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต และยังส�งผลกระทบต�อ
ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- (Human Resource Development : HRD) เพ่ือให�เกิดประสิทธิผล
การปฏิบัติ (Performance) อย�างเต็มกําลังความสามารถอีกด�วย  
 จากสถิติจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนระดับจังหวัดปราจีนบุรี ประจําปu 
2559 จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมจํานวน 825 แห�ง จํานวนคนงานรวม 
90,332 คน เฉพาะในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี มีจํานวนโรงงาน ท้ังสิ้น 53 แห�ง มีจํานวนพนักงานร�วม 
32,250 คน แบ�งเปNนกิจการจํานวน 4 กลุ�ม คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนต- จํานวน 15 แห�ง        
2) อุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟkา 5 แห�ง 3) อุตสาหกรรมเคมี 18 แห�ง 4) การบริการและอ่ืนๆ 15 แห�ง  
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บริษัทฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู�ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี เปNน
บริษัทผลิตเครื่องใช�ไฟฟkาเพ่ือการส�งออก มีพนักงาน 850 คน จากแบบสํารวจความสุขในการทํางาน
ประจําปu 2557 พบพนักงานมีแนวโน�มเจ็บปtวยกล�ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 225  คน ท่ีอยู�ใน
ระหว�างการรักษา 105 คน และยังไม�ตัดสินใจเข�ารับรักษา 120 คน พบข�อมูลการหยุดงานเนื่องจาก
การเจ็บปtวยด�วยโรคกล�ามเนื้อและกระดูกสันหลังจํานวน 25,200 ชั่วโมง  พนักงานท่ีรับการผ�าตัดเพ่ือรักษา 
จํานวน 4 ราย ไม�สามารถกลับมาทํางานในหน�าท่ีเดิมได� ต�องเปลี่ยนจุดงานใหม�ให�มีงานเบากว�าเดิม  
พนักงานในจํานวนดังกว�าหลังการรักษา อาการปtวยไม�สามารถหายขาด กลายเปNนโรคเรื้อรังต�อไป ซ่ึง
การแก�ไขความเจ็บปtวย ฝtายทรัพยากรบุคคลเปNนผู�ประสานความรับผิดชอบ จากการสํารวจข�อมูล
พ้ืนฐานและความต�องการในการสร�างสมดุลสุขภาพ เพื่อลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-เก่ียวกับ
อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี จํานวน 
53 แห�ง พบความต�องการพัฒนาโดยร�วมในด�านสุขภาพในระดับมากถึงมากท่ีสุด เฉลี่ยร�อยละ  78.9  
ในระดับปานกลาง น�อย ถึงน�อยท่ีสุด เฉลี่ยร�อยละ 21.1 ทําการ ศึกษา วิเคราะห- นโยบาย วิเคราะห-
จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค พบว�า พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี มีความเสี่ยง
เก่ียวกับการยศาสตร- และมีปAญหาด�านความผิดปกติโครงร�างและกล�ามเนื้อ ในทุกประเภทกิจการ 
และยังพบจุดอ�อนในการดําเนินงานด�านการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด�านการยศาสตร- 
ท่ีขาดผู�รับผิดชอบและให�ความสนใจอย�างจริงจัง ด�วยมีอุปสรรคเกี่ยวกับความชัดเจนของกฎหมาย       
ท่ีเก่ียวข�อง ภาวการณ-ลงทุน ท่ีส�งผลกระทบต�อการไม�พัฒนาด�านการดูแลการยศาสตร-ในองค-การ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว ผู�วิจัยจึงได�จัดทําคู�มือและต�นแบบการเรียนรู� การสร�าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี  ด�วย
การสร�างต�นแบบสําหรับการเรียนรู� และฝ%กอบรมพนักงาน รวมถึง แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
สร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองข้ึน  
 
จุดมุ�งหมายของการใช�คู�มือและต�นแบบการเรียนรู� 

1. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรม และเรียนรู� ได�มีความเข�าใจเก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ
เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 

2. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรม และเรียนรู� สามารถนําความรู�ท่ีได� ไปประยุกต-ใช�ในการพัฒนา
สมดุลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ให�สอดรับกับการดําเนินงานด�าน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ในองค-การ 
 
ระยะเวลา: ใช�เวลาในการดําเนินการอบรม  30 ชั่วโมง (1 สัปดาห-) 
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แนวทางการดําเนินงาน 
1. ในการอบรมและเรียนรู� ผู�วิจัยได�เลือกเทคนิคการจัดการความรู�ด�วยการทํากิจกรรม

แบบมีส�วนร�วม โดยให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�แสวงหาความรู�จากการปฏิบัติ เพ่ือปรับสมดุลสุขภาพ
ตนเอง โดยมีพ่ีเลี้ยงหนุนเนื่อง (Coaching & Monitoring) แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ระหว�างผู�เข�าอบรม
ด�วยกัน เพ่ือพัฒนาความคิดสร�างสรรค- ทําให�เกิดกระบวนทัศน-การเปลี่ยนผ�านความรู�ได� (Transformative 
Learning)  

2. เนื้อหาขอคู�มือการฝ%กอบรม ประกอบด�วย 8 Modules ดังนี้  
2.1 Module 1 การเรียนรู�เก่ียวกับปAจจัยเสีย่งทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบ

โครงร�างและกล�ามเนื้อ 
2.2 Module 2 การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 
2.3 Module 3 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน 
2.4 Module 4 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและ

การบริหารร�างกาย 
2.5 Module 5 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
2.6 Module 6 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับ

สภาพกายและจิตใจ 
2.7 Module 7 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและ

ฟLMนฟูสุขภาพ 
2.8 Module 8 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

3. กระบวนการฝ%กอบรม ประกอบด�วย ดังนี้ 
3.1 การประชุมการเตรียมการและเตรียมความพร�อมสําหรับผู�จัดการองค-การ 
3.2 การประชุมการเตรียมการและเตรียมความพร�อมสําหรับทีมงานฝ%กอบรมเรียนรู� 
3.3 การอบรม เรียนรู� แก�ผู�รับการพัฒนาการสร�างสมดุลสุขภาพ (ใช�เวลา 18 ชั่วโมง) 
3.4 การติดตามผลการพัฒนาสุขภาพ (ใช�เวลา 12 ชั่วโมง) 

4. วิธีดําเนินการฝ%กอบรม ประกอบด�วยกิจกรรมต�างๆ ดังนี้ 
4.1 การบรรยาย โดยวิทยากร แพทย-อาชีวเวชศาสตร-จากโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
4.2 การทํากิจกรรมแบบมีส�วนร�วม โดยวิทยากร พยาบาลวิชาชีพ เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข 

และ แพทย-ทางเลือกจากศูนย-พัฒนาสุขภาพ อนันตราปุระ 
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4.3 การแลกเปลี่ยน การเรียนรู�/การอภิปราย/นําเสนอความก�าวหน�าจากผู�เข�ารับการพัฒนา
ท่ีได�จากการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ท่ีได�จากการทํากิจกรรมร�วมกันมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู� 
เสนอแนะนําข�อคิดเห็นสร�างสรรค-งาน เพ่ือการเรียนรู�อย�างมีส�วนร�วม 

4.4 การสะท�อนการเรียนรู�และพัฒนาการ สรุปเปNนรายงานความก�าวหน�า รายงานวิจัย 
ข�อบกพร�อง สิ่งท่ีต�องปรับปรุง ร�วมกับผู�ทรงคุณวุฒิ  

4.5 การวัดและประเมินผล การเรียนรู�ใช�แบบทดสอบก�อนและหลังการเรียนรู� แบบประเมิน
การอบรม แบบประเมินความพึงพอใจของผู�เข�ารับการพัฒนาการเรียนรู� การสร�างสมดุลสุขภาพ 
การสังเกต และการบันทึก 
 
รูปแบบการวิจัยในองค)การ 
 รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร-บุรี  
 ผู�วิจัยได�รูปแบบจากการสังเคราะห-ข�อมูลพ้ืนฐาน ของผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา การทบทวน
วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง การศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึงยกร�างรูปแบบ ท่ีมี
องค-ประกอบ รายละเอียดและท่ีมา ดังนี้  

1. การเรียนรู�เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อต�องการให�ผู�รับการพัฒนาได�เรียนรู�เก่ียวกับ ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ระบบการทํางาน
ของร�างกาย (Functional characteristic) ขีดจํากัดในการรับภาระงาน (load characteristic) 
ธรรมชาติและสภาพแวดล�อม (Condition) ความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ เปNนเวลา 2 
ชั่วโมง 

2. การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ต�องการให�ผู�เข�ารับการ
พัฒนาได�เรียนรู�เก่ียวกับ การสรรหาบุคคลตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับคนให�เข�ากับ
งานท่ีทํา (fit the man to the job) การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปNนด�านสุขภาพ การประสานความ
ร�วมมือในองค-กรให�มีการดูแลด�านสุขภาพ ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ- ให�
เหมาะสมกับคน (fit the job to the man) ค�าตอบแทนและการพัฒนาสายอาชีพท่ีส�งเสริมต�อ
คุณภาพชีวิต เปNนเวลา 2 ชั่วโมง 

3. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน ต�องการให�
ผู�เข�ารับการพัฒนาได�เรียนรู�เก่ียวกับ สภาพแวดล�อมในการทํางาน (Condition) การออกแบบสถานท่ี
ทํางาน (Workstation Design) การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน (The nature of the 
job performed in the station) เทคนิคการปรับสมดุลเข�ากับสภาพแวดล�อมในการทํางาน เปNนเวลา 2 
ชั่วโมง 
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4. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและการบริหาร
ร�างกาย ต�องการให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�เรียนรู� และ ร�วมกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับ ชีวกลศาสตร- 
พ้ืนฐานท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย พ้ืนฐานท�ากายบริหารเพ่ือสุขภาพ เปNนเวลา 3 ชั่วโมง 

5. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ต�องการให�ผู�เข�า
รับการพัฒนาได�เรียนรู� และ ร�วมกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับ บทบาทของโภชนาการ การควบคุมมวลกาย 
ทานอาหารเปNนยา เรียนรู� เปNนเวลา 2 ชั่วโมง  สําหรับกิจกรรมปฏิบัติเก่ียวกับการ ควบคุมมวลกาย 
ให�ดูผลเปNนระยะเวลา 30 วัน 

6. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ 
ต�องการให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�เรียนรู� และ ร�วมกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับ การนอนและเวลาพักท่ี
พอเพียง การสร�างความสงบให�จิตใจ ท�าพักเพ่ือผ�อนคลายร�างกายขณะทํางาน เปNนเวลา 3 ชั่วโมง 
สําหรับกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับการทําสมาธิ ให�ดูผลเปNนระยะเวลา 30 วัน 

7. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 
ต�องการให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�เรียนรู� และ ร�วมกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับ การรักษาแบบแพทย-แผน
ปAจจุบัน การแก�อาการแบบแพทย-ทางเลือก การฟLMนฟูสุขภาพ เปNนเวลา 2 ชั่วโมง สําหรับกิจกรรม
ปฏิบัติ เก่ียวกับการแก�อาการแบบแพทย-ทางเลือก เพ่ิมเวลาการพัฒนาตามสภาพแต�ละบุคคล 1-3 
ชั่วโมง และ ให�ดูผลเปNนระยะเวลา 30 วัน 

8. การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ต�องการ
ให�ผู�เข�ารับการพัฒนาได�เรียนรู� และ ร�วมกิจกรรมปฏิบัติ เก่ียวกับ บริบทของการการสร�างสมดุล
สุขภาพแบบองค-รวม การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง การจัดสมดุลเวลา ชีวิตและสุขภาพ เปNนเวลา 
2 ชั่วโมง 
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แผนภูมิท่ี  10  รูปแบบการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 

ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 
 

เง่ือนไขการใช�รูปแบบ “ KABINS Model”  
 แบบจําลองนี้ ต�องนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการพัฒนาต�นแบบการสร�าง

สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี รวมถึง
กําหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรม การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางงการยศาสตร-
ของทรัพยากรมนุษย- ผู�ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต�อไป 

รูปแบบการพัฒนาตนแบบการสรางสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดป�จจัยเสี่ยงทางการยศาสตร! 
ของ พนักงาน ในเขตอุตสาหกรรมกบนิทร!บุรี 

วัตถุประสงค- : เพ่ือ ส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- และ พัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ 
                   

KABINS 

Model 

หลักการ      : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 

องค!ประกอบท่ี 1 การส�งเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ 
1) Knowledge of ergonomics : K (การพัฒนาความรู�ด�านการยศาสตร-)    
2) Assessment risk exposure: A (ประเมินการสัมผัสปAจจัยเส่ียง)    
3) Behavioral Change : B (การเปล่ียนพฤติกรรม) 
4) Improving the Conditions : I (การปรับสภาพการ)    
5) Normalization of natural balance: N (การสร�างบรรทดัฐานสมดุล
ธรรมชาติ) 
6) Self-Care: S (การดูแลตนเอง) 
 

ป�จจัยภายใน 
 
องค!ประกอบท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของกลุ�ม
ตัวอย�าง 
พัฒนาความรู� (Knowledge) ฝ%กอบรม  
พัฒนาคุณลกัษณะ (Attribution)  
การพัฒนาทักษะ (Skill)  
องค!ประกอบท่ี 3 ป�จจยัเอ้ือ (ภายใน) 1) ความหวังทีจ่ะดูแล
ตนเอง  
2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติอย�างต�อเนือ่ง  3) วินัยในการ
ปฏิบัติ   
4) การตระหนกัถึงปAจจัยเส่ียงทางการยศาสตร-  
 

ป�จจัยภายนอก 
 
องค!ประกอบท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ 
เกี่ยวกับ  
1) การแลกเปล่ียนเรียนรู�ด�านการยศาสตร- 2) การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให�เหมาะสมกับภาระงาน 3) นโยบายการ
บริหารจัดการความปลอดภัย  
องค!ประกอบท่ี 5 ป�จจยัสนับสนนุ (ภายนอก)  
1) การกําหนดมาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ  
2) การสนับสนุนจากภาคสังคม  
3) กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพในองค-การ   
4) ทีมงานให�คําแนะนาํ 
 

องค)ประกอบท่ี 6  การเฝkาติดตามตรวจสอบปAจจัยเส่ียงในพ้ืนทีต่�นแบบ 
1) ระดับบุคคล : สํารวจอาการบาดเจ็บหรอืเจ็บปtวยด�วยโรค MSDs  
2) ระดับองค-การ: ตรวจสอบจํานวนสถิติโรคจากการทํางาน MSDs  
 

ผลการสร�างสมดุลสุขภาพ  
 และการลดลงของปAจจัยเส่ียงทางการยศาสตร- 
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ตารางท่ี 62 กรอบการฝ%กอบรม ตามรูปแบบ  “KABINS Model” การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของทรัพยากรมนุษย- ผู�ปฏิบัติงาน หรือ พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม 

ท่ี หัวข�อเรียนรู�และพัฒนา วิธีการ/กระบวนการ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ผลลัพธ) 

1 การประชุมเตรยีมการและเตรียม
ความพร�อมสําหรับผู�บรหิาร 

จัดประชุม 2 คําแนะนํา เข�าใจ
ร�วมกัน 

2 การประชุมเตรยีมความพร�อมสําหรับ
ทีมงาน 

จัดประชุม 2 นําเสนอ เข�าใจ
ร�วมกัน 

3 - เรียนรู� (K : Knowledge) ปAจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร-  
- กิจกรรมควบคุม  
(A : Activity of Control) 

บรรยาย อภิปรายสะท�อน
เรียนรู� 

2 การพัฒนาความรู� 

4 - เรียนรู� (K : Knowledge) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย-  
- การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพ
ของทรัพยากรมนุษย-  
- ปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

บรรยาย อภิปรายสะท�อน
เรียนรู� 

2 การพัฒนาความรู� 
อย�างต�อเน่ือง 

5 - เรียนรู� (K : Knowledge) 
สภาพแวดล�อมในการทํางาน  
-การปรับสภาพแวดล�อม  
(I : Improve the Environment) 
- การพัฒนาการยศาสตร-ในองค-การ 

บรรยาย อภิปรายสะท�อน
เรียนรู� 

2 การพัฒนาความรู� 
อย�างต�อเน่ือง 

6 - เรียนรู� (K : Knowledge) ท�าทาง
การทํางาน/ การบริหารร�างกาย  
- การเปลี่ยนพฤติกรรม  
(B : Behavior Change) 

บรรยาย ทํากิจกรรร�วม 
อภิปรายสะท�อนเรยีนรู� 
ลงมือปฏิบัติ กายบริหาร 
ปรับท�าทํางานท่ีถูกต�อง 
ออกท�ากายบริหาร 

3 - การพัฒนาทักษะ 
-การพัฒนา
คุณลักษณะ 
 

7 - เรียนรู� (K: Knowledge) 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

บรรยาย ทํากิจกรรร�วม 
อภิปรายสะท�อน 
ลงมือปฏิบัติ คุมมวลกาย 

2 
(ดูผล30วัน) 

การพัฒนา
คุณลักษณะ 

8 - เรียนรู� (K: Knowledge) การ
พักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจติใจ 
 

บรรยาย ทํากิจกรรร�วม 
อภิปรายสะท�อน 
ลงมือปฏิบัติ ทําสมาธิ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

3 
(ดูผล30วัน) 

- การพัฒนาทักษะ 
-การพัฒนา
คุณลักษณะ 
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ตารางท่ี 62 กรอบการฝ%กอบรม ตามรูปแบบ  “KABINS Model” การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ของทรัพยากรมนุษย- ผู�ปฏิบัติงาน หรือ พนักงานในเขต
อุตสาหกรรม (ต�อ) 

ท่ี หัวข�อเรียนรู�และพัฒนา วิธีการ/กระบวนการ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ผลลัพธ) 

9 - เรียนรู� (K : Knowledge) ทางเลือก
ในการรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 
- การดูแลตนเอง  
(S : Self-Care a Holistic) 

บรรยาย ทํากิจกรรร�วม 
อภิปรายสะท�อน 
ลงมือปฏิบัติ การนวดตัว 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

2 + 1-6 
(ดูผล30วัน) 

 

- การพัฒนาทักษะ 
 

10 - เรียนรู�(K : Knowledge) การสร�าง
สมดลุสุขภาพแบบองค-รวม 
- ปทัสถานสมดลุธรรมชาติ  
(N:Natural Balance of the  
Norm) 
- ส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-
อย�างยั่งยืน 
- ปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 

บรรยาย อภิปรายสะท�อน
เรียนรู� 
 
 

2 การพัฒนาความรู� 
อย�างยั่งยืน 

11 การประเมินความพึงพอใจ/สรุป
รายงาน 

ประเมินตนเอง  
ทําแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

1 การพัฒนาสมรรถนะ
ด�านสขุภาพ 

12 การติดตามผลการพัฒนาสุขภาพ 
ด�วยการเสวนาสร�างเสริมปAญญา 
Seminar Folium  

สัมมนา สานเสวนา 
สอบถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร�วมกัน 

3 การพัฒนา
มาตรฐานการย
ศาสตร)ในองค)การ 
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Module 1 การเรียนรู�เก่ียวกับป#จจัยเส่ียงทางการยศาสตร)และความผิดปกติในระบบโครงร�าง 
และกล�ามเนื้อ 

 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
2. ระบบการทํางานของร�างกาย (Functional characteristic) 
3. ขีดจํากัดในการรับภาระงาน (load characteristic) 
4. ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อม (Condition) 
5. ความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

 แนวคิด 
 การยศาสตร- เปNนการศึกษาถึงพ้ืนฐานขีดจํากัดของมนุษย- เพ่ือออกแบบหาค�าท่ีเหมาะสม

ของสัดส�วนร�างกายมนุษย-กับภาระงานท่ีทํา เปNนความพยายามกําหนดมาตรฐานที่นําไปสู�การสร�าง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Performance)  (Neumann, 2004) เปkาประสงค-และขอบเขตการยศาสตร-
จึงเปNนวิทยาการท่ีว�าด�วยความสัมพันธ-ระว�างร�างกายและจิตใจของมนุษย-กับสิ่งแวดล�อมในการทํางาน 
ท่ีประกอบด�วย 1) การยวิภาคศาสตร- ได�แก� ขนาด รูปร�าง ท�าทางการทํางาน การออกแรง สรีรวิทยา
การทํางาน สภาพแวดล�อมทางกายภาพ 2) จิตวิทยาสังคม ความเครียดจากการทํางาน ความสัมพันธ-
ระหว�างบุคคล ความรับผิดชอบในงาน บทบาทหน�าท่ี ความรุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในด�าน
จิตใจ 3) ธรรมชาติของงานหรือสิ่งแวดล�อมในการทํางาน วิธีการปkองกันโรค  เทคนิคการลดการบาดเจ็บ 
การผ�อนแรง การประหยัดต�นทุนการทํางานและค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล นําไปสู�การพัฒนา
และปรับปรุงสภาพการทํางานให�ดีข้ึน (Ergoweb, 2006) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 

1. อธิบายสาเหตุของปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ได� 
2. เข�าใจมากข้ึนในระบบการทํางานของร�างกายมนุษย-ท่ีเก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
3. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับขีดจํากัดในการรับภาระงานของร�างกายมนุษย-ได� 
4. อธิบายความสัมพันธ-เก่ียวกับธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อมในการทํางานได� 
5. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับสาเหตุและความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 
1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ 
3. ทดลองปฏิบัติเพ่ือสังเกตความเชื่อมโยง การทํางานของโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
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 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
1.1 ป#จจัยเส่ียงทางการยศาสตร) 

 ความเจริญก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเข�ามามีบทบาทต�อกระบวนการ
เพ่ิมผลผลิตมากข้ึน แนวคิดเก่ียวกับการปรับคนให�เข�ากับลักษณะงานท่ีทํา (fit the man to the job) 
ทําให�เกิดภาวะจํายอมด�วยเหตุด�านการลงทุน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีอาจละเลยไม�ได�คํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของคนท่ีทํางาน ก�อให�เกิดความผิดพลาด อุบัติเหตุ ความเม่ือยล�า ความเสื่อมถอยของสุขภาพ ส�งผลกระทบ
โดยตรงต�อประสิทธิภาพของการผลิต การสัมผัสปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- เกิดได�จาก ความไม�ปลอดภัย
เก่ียวกับ 1) ลักษณะท�าทางของการทํางาน (action)  2) สภาพแวดล�อม (condition) และ 3) ความ
ไม�เหมาะสมของการออกแบบภาระงาน ทําให�ต�องออกแรงเกินจําเปNน หรือ ทําท�าทางซํ้าๆ (Repetition) 
อย�างต�อเนื่อง (CCOFS, 2002; OHCOW, 2003) ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-แบ�งออกเปNน 3 ประการคือ 

1. ลักษณะท�าทางของการทํางาน (action) ประกอบด�วย (1) ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม 
ไม�เปNนไปตามลักษณะทางธรรมชาติ (neutral position) มีผลทําให�ข�อต�อต�างๆในร�างกายเคลื่อนออก
จากตําแหน�งปกติ นําไปสู�ความผิดปกติของข�อและเส�นเอ็นท่ียึดข�อ เกิดอาการบาดเจ็บ เม่ือยล�า หรือมี
การเพ่ิมแรงกดท่ีหมอนรองกระดูกสันหลังส�วนเอว เกิดการฉีกขาดของเส�นใยภายในหรือการกดทับ
เส�นประสาท (2) ท�าทางการทํางานซํ้าซาก คือจํานวนครั้งของการเคลื่อนไหวกล�ามเนื้อในช�วง
ระยะเวลาท้ังหมด หากมีความถ่ีมากจะเปNนสาเหตุให�เกิดการบาดเจ็บอย�างต�อเนื่อง บริเวณโครงร�าง
และกล�ามเนื้อ (repetitive strain injuries) เม่ือกล�ามเนื้อไม�ได�พัก จะเกิดการสะสมของกรดแลคติค
เพ่ิมข้ึน ทําให�ร�างกายเกิดการปวดเม่ือและอ�อนเพลีย (3). การใช�กําลังแรงกายมากเกินไป ทําให�เกิด
ระดับของแรงกระทําต�อ กล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ข�อต�อกระดูก เกิดอาการปวด ตึง อักเสบ หรืออาจเกิด
การฉีกขาดของกล�ามเนื้อและเนื้อเยื่อโดยรอบได� (4). การออกแรงกล�ามเนื้อแบบสถิต เปNนลักษณะ
ท�าทางของการทํางานแบบอยู�กับท่ี ทําให�เกิดแรงกด เกร็งกล�ามเนื้อ หลอดเลือดจะถูกกด ทําให�เกิด
แรงดันภายในเนื้อเยื่อ เลือดผ�านไปเลี้ยงกล�ามเนื้อไม�สะดวก (5). แรงกดเฉพาะจุดบนส�วนของร�างกาย 
ถูกกดด�วยของแข็งบ�อยๆเปNนเวลานาน ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด เช�น การวางข�อมือกดขอบโต�ะ 
การนั่งคุกเขา นั่งทํางาน ยืนทํางาน เกิดอาการชา (Glover et al., 2005)  

2. สภาพแวดล�อม (condition) หมายถึง ด�านกายภาพ คือ แสง เสียง ความร�อน และสิ่ง
ต�างๆ รอบตัว ได�แก� 1) ลักษณะสถานท่ีทํางาน อุปกรณ-ท่ีใช�ในการทํางาน อาทิ เก�าอ้ีนั่ง คีม ไขควง 
คีย-บอร-ด ความสว�าง อุณหภูมิ เสียง โต�ะทํางาน ความกว�างของพื้นที่ทํางาน ชั้นวางของ เปNนต�น 
มีผลกระทบต�อประสิทธิภาพในการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน เพราะมีส�วนช�วยส�งเสริมให�ท�าทางการ
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ทํางานเหมาะสมข้ึนได� ลดแรงกล�ามเนื้อ ลดความล�า 2) ผลกระทบจากสภาพสังคม กิจกรรม ความเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณี การบังคับบัญชา 3) ความหลากหลายของมนุษย- และจิตใจ เก่ียวกับการตอบสนอง
ความต�องการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข ขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ ความสามารถใน
การเรียนรู� การปรับปรุงสมรรถนะในการทํางาน ความสามารถในการประมวลข�าวสารแยกแยะสัมผัส 
เช�น การมอง การได�กลิ่น การรับรส สุขภาพ (Ergoweb, 2006) 

3. ความไม�เหมาะสมของการออกแบบภาระงาน ทําให�เกิดอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงร�าง
และกล�ามเนื้อได� 1) การศึกษาขนาดของร�างกายเพ่ือมาออกแบบสถานีงาน (work space)  หมายถึง 
เนื้อท่ีท้ังหมดของสถานีงานท่ีมีความเหมาะสมต�อการปฏิบัติงานของพนักงานคนหนึ่งๆ ในลักษณะ 3 มิติ 
คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู�รอบผู�ปฏิบัติงาน ขนาดของเนื้อท่ีสําหรับการปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีว�างท่ีเพียงพอต�อการจัด
วางส�วนควบคุมต�างๆ การหาขนาดสัดส�วนร�างกายของคนงาน จัดกลุ�มคนงาน หาเกณฑ-ในการออกแบบ 
เช�น ใช�ค�าเฉลี่ย (design for the average) ค�าสูงสุดหรือตํ่าสุด (design for the extremes) ช�วงใด
ช�วงหนึ่งของข�อมูล (design for a range)  ออกแบบเครื่องมืออุปกรณ-อํานวยสะดวกหรือเครื่อง
ปkองกันท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เครื่องจักรท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับขนาดรูปร�างและท�าทาง
ในการทํางาน ระยะห�าง  2) ระบบควบคุมความปลอดภัย ตําแหน�งเปrด ปrด ขนาด รูปทรง มองเห็น
หรือสัมผัสได�ชัดเจน เข�าถึงได�ง�าย ระดับพ้ืนท่ี อิริยาบถในการทํางาน 3) การจัดระบบงานให�เหมาะสม 
เวลาการทํางาน เวลาหยุดพัก ความเปNนธรรมชาติของการทํางาน หลีกเลี่ยงการทํางานกลางคืนท่ีทําให�
เกิดการพักผ�อนไม�เปNนเวลา การเคลื่อนย�ายท่ีต�องใช�แรงงานมาก ภาพท่ี 20 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-  
 

 แนวคิดเก่ียวกับการปรับงานให�เหมาะสมกับคน (fit the job to the man) ด�วยเห็น
ความสําคัญของความแตกต�างระหว�างบุคคล  การลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ต�องคํานึงถึง ขนาด
สัดส�วนร�างกาย ลักษณะงานนั้นๆ และรูปแบบพฤติกรรมของพนักงาน สร�างให�เกิดความพึงพอใจ
ภายใต�กฎเกณฑ-สําคัญคือ ไม�มีท�าทางท่ีฝLนธรรมชาติ ลดความล�าท่ีจะเกิดข้ึนกับท้ังร�างกายและจิตใจ 
ส�งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงท่ีมีต�อสุขภาพ ประหยัดค�าใช�จ�ายลง 

ท�าทางการ

ทํางาน 

สภาพ 

แวดล�อม 

การออกแบบ 
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 ผู�ต�องปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ีแตกต�างกันก็มีความจําเปNนต�องสร�างความตระหนักรู�
เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 3 ส�วน คือ 1) ขีดจํากัดของระบบการทํางานและหน�าท่ีของ
อวัยวะต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องในร�างกาย (functional characteristic) เช�น การทํางานของกล�ามเนื้อ การหายใจ 
การไหลเวียนของเลือด 2) ความสามารถและขีดจํากัดในการรับภาระงาน (load characteristic) เช�น 
ความแข็งแรงของส�วนต�างๆ ในร�างกายท่ีมีมากน�อยแตกต�างกัน (Hignett, and Mc Atamney, 2000) 
3) ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อม ในสถานการณ-ต�างๆท่ีเกิดข้ึน เราอาจไม�มีโอกาสหลีกเลี่ยง 
สภาพแวดล�อมหรือสิ่งแวดล�อมการทํางานได� ด�วยความจําเปNนหลายประการ เช�น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ความต�องการประสบการณ- เปNนต�น แต�ความเข�าใจในธรรมชาติของงาน หนัก ปานกลาง เบา 
และในข�อจํากัดหรือขีดความสามารถของมนุษย-ในแต�ละบุคคล จะสามารถช�วยผ�อนปรนผลกระทบ
จากปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ท่ีจะนํามาซ่ึงความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อได� ดังแสดง
ไว�ในรูปภาพท่ี 21 
 

 
 
ภาพท่ี 21 การตระหนักรู�เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
 
1.2 ระบบการทํางานของร�างกาย (Functional characteristic) 
 ผลท่ีเกิดข้ึนกับความเสี่ยงด�านการยศาสตร-นั้น ส�วนใหญ�ก็จะเกิดข้ึนกับระบบโครงร�าง 
และกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงาน ทําให�เกิดการบาดเจ็บ หรือ โรคจากการทํางาน ท้ังในลักษณะสะสม 
และ เรื้อรัง จึงมีความจําเปNนท่ีต�องศึกษา ระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ท่ีทํางานร�วมกันอย�างเปNน
ระบบสําหรับการเคลื่อนไหวร�างกายหรือการสะสมอาการบาดเจ็บจากการทํางาน 
 

ระบบการทํางานของร�างกาย  
(Functional characteristic) 

ขีดจํากัดในการรับภาระงาน 

(Load characteristic) 

ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อม  

(Condition) 

 

ตะหนักรู� 

(Understanding) 

การปฏิบัติ (Action) 
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1. ระบบโครงร�าง (the skeletal system) โครงร�างของมนุษย-ประกอบด�วย กระดูก 
กระดูกอ�อน กระดูกแต�ละชิ้นจะติดต�อซ่ึงกันและกันโดยข�อต�อ (joint) และมีเอ็นยึดทําให�ร�างกายคงรูป
อยู�ได� สามารถเคลื่อนไหวโดยการช�วยเหลือของกล�ามเนื้อต�างๆ จํานวนกระดูกในร�างกายมนุษย- มีท้ังสิ้น 
206 ชิ้น เฉพาะท่ีเปNนโครงร�าง 177 ชิ้น คือ กระดูกสันหลัง (vertebral column) 26 ชิ้น กระดูก
หน�าออก (sternum) 1 ชิ้น กระดูกซ่ีโครง (ribs) 24 ชิ้น กระดูกส�วนแขน (upper extremity) 64 ชิ้น 
กระดูกส�วนขา (lower extremity) 62 ชิ้น  
  หน�าท่ีกระดูก ทําให�ร�างกายดํารงเปNนรูปร�าง เปNนท่ียึดเกาะของกล�ามเนื้อต�างๆ ช�วย
รองรับอวัยวะให�อยู�ในตําแหน�งท่ีควรอยู� ช�วยปkองกันอวัยวะสําคัญภายในร�างกาย ใช�ในการเคลื่อนไหว 
ภายในกระดูกมีไขกระดูก (bone marrow) ทําหน�าท่ีผลิตเม็ดเลือดและเปNนท่ีเก็บแร�ธาตุแคลเซียม 
เกลือแร� และปkองกันเส�นเลือดหรือเส�นประสาทท่ีทอดอยู�ตามแนวกระดูกนั้น แบ�งชนิดกระดูกตาม
ตําแหน�งของร�างกาย ได� 2 ส�วน คือ 1) กระดูกแกนของลําตัว (axial skeleton) ประกอบด�วย
กระโหลศีรษะ กระดูกกระเดือก กระดูกสันหลัง กระดูกหน�าออก และกระดูกซ่ีโครง 2) กระดูกสาขา
ของร�างกาย (appendicular skeleton) หรือกระดูกรยางค- เปNนกระดูกท่ีแยกออกไปจากลําตัว 
ประกอบด�วย กระดูกต�นแขน (Upper extremity) ได�แก� กระดูกหัวไหล� กระดูกต�นแขน กระดูก
ปลายแขน กระดูกมือ กระดูกส�วนขา (Lower extremity) ได�แก� กระดูกเชิงกราน กระดูกต�นขา 
กระดูกปลายขา กระดูกเท�า (Keith E., (2006) 
  กระดูกสันหลัง (Vertebral column) เปNนกระดูกแกนของร�างกาย มีรูปร�างไม�แน�นอน 
มีลักษณะเปNนข�อๆ เรียงตัวกันตามแนวด่ิง ยึดติดกันด�วยหมอนรองกระดูก (Intervertebral dies) 
และเอ็น (Ligament) มีลักษณะโค�งคล�ายรูปตัว S กระดูกส�วนคอและเอวจะโค�งไปทางด�านหน�า 
กระดูกหน�าออกและก�นจะโค�งไปทางด�านหลัง ลักษณะโค�งเหล�านี้มีความสัมพันธ-กับการทํางานและ
การกระจายน้ําหนักของร�างกายท่ีต�องรับแรงกด (compressive force) และแรงเฉ่ือย (shear force) 
ท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของร�างกายระหว�างการทํางานอยู�ตลอดเวลา และทําหน�าท่ีห�อหุ�มไขสันหลัง
เส�นประสาทและเส�นเลือด ช�องภายใน (vertebral foramen) เปNนท่ีบรรจุไขสันหลัง (spinal cord)  
กระดูกสันหลังแบ�งออกได�เปNน 5 ส�วน คือ 1) กระดูกสันหลังส�วนคอ (cervical vertebrae) 7 ชิ้น 
2) กระดูกสันหลังส�วนลําตัว (thoracic vertebrae) 12 ชิ้น 3) กระดูกสันหลังส�วนเอว (lumbar 
vertebrae) 5 ชิ้น 4) กระดูกสันหลังส�วนสะโพก (sacral vertebrae) 5 ชิ้น 5) กระดูกสันหลังส�วน
ก�นกบ (coccygeal vertebrae) 3-5 ชิ้น  
  กระดูกรยางค)บน กระดูกสะบัก (Scapula bones) เปNนกระดูกรูปสามเหลี่ยม ช�วยใน
การเคลื่อนไหวของต�นแขนและต�องทํางานประสานสัมพันธ-ต�อเนื่องกัน กระดูกต�นแขน (humerus 
bones) ส�วนบนต�อกับกระดูกสะบัก กระดูกปลายแขนอยู�กันเปNนคู� ท�อนในทางลําตัว (Ulna bones) 
และท�อนนอก (Radius bones) ส�วนปลายล�างไปต�อกับกระดูกข�อมือ (Carpal bones) และกระดูก
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ฝtามือ (Metacarpal bones) กระดูกมือ (Hand) แบ�งเปNน 3 ส�วน คือ กระดูกข�อมือ กระดูกฝtามือ 
และ กระดูกนิ้วมือ (Finger bones) แบ�งออกเปNนกระดูกนิ้วส�วนต�น (Proximal phalanx) กระดูกนิ้ว
ส�วนกลาง (Middle phalanx) และกระดูกนิ้วส�วนปลาย (Distal phalanx) ยกเว�นกระดูก
นิ้วหัวแม�มือ มีเฉพาะกระดูกนิ้วส�วนต�นและส�วนปลาย  กระดูกแต�ละชิ้นต�อกันเปNนข�อ เพ่ือให�สะดวก
ต�อการเคลื่อนไหวและใช�งาน 
  กระดูกรยางค)ล�าง กระดูกเชิงกราน (Pelvis bones) ประกอบด�วยกระดูกสะโพก (Hip 
bones) กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) และกระดูกก�นกบ (Coccyx) กระดูกต�นขา (Femur bones) 
เปNนกระดูกท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดของร�างกาย ส�วนบนต�อกับเบ�าของกระดูกสะโพก ส�วนกลางเปNนท่ียึด
กล�ามเนื้อต�นขา ปลายด�านล�างต�อกับกระดูกสะบ�า (patella bones) อยู�ทางด�านหน�าของเข�า ฝAงตัว
อยู�ในเอ็น (Tendon) กระดูกปลายขา (Tibia & Fibular) อยู�กันเปNนคู� กระดูกปลายขาท�อนใหญ� 
(Tibia bones) ปลายล�างเปNนเบ�าต�อกับกระดูกข�อเท�า กระดูกปลายขาท�อนเล็ก (Fibular bones) 
หรือกระดูกน�องเปNนท่ียึดเกาะของกล�ามเนื้อจํานวนมาก กระดูกเท�า (Foot bones) แบ�งออกเปNน 
กระดูกข�อเท�า (Tarsal bones) กระดูกฝtาเท�า (Metatarsal bones) และ กระดูกนิ้วเท�า (Finger 
bones) (Keith L. Moore and Arthur F. Dalley, 1999) 
  ข�อต�อ (Joints) กระดูกของร�างกายมนุษย-จะต�อซ่ึงกันและกัน การต�อกันของกระดูก 
(Articulation) เชื่อมด�วยข�อต�อแต�ละชนิดแตกต�างกันในทางโครงสร�างและหน�าท่ี สิ่งสําคัญท่ีจะทําให�
เกิดการเคลื่อนไหวได�มากน�อยในแต�ละข�อเก่ียวข�องกับรูปแบบของผิวสัมผัส (Articular surface) ท่ี
ต�อเปNนข�อของกระดูก รวมท้ังโครงสร�างและการจับของเอ็น (Ligament) ภายในข�อต�อประกอบด�วย
เยื่อซ่ึงจะหลั่งน้ําหล�อลื่นออกมาลดการเสียดสีของกระดูกให�เกิดการคล�องตัว ทําให�เคลื่อนไหวได�อย�าง
อิสระมีความสําคัญต�อการเคลื่อนไหวของมนุษย- ข�อต�อมีหลายลักษณะ คือ แบบอานม�า แบบบานพับ 
แบบรูปไขควง แบบเข�ากลม แบบปุtม แบบรูปวงรี  แบบเบ�ากลม 

2. ระบบกล�ามเนื้อ (The Muscular system) ประกอบข้ึนด�วยเนื้อเยื่อกล�ามเนื้อเปNน
ก�อนเส�นไย (fiber) ท่ียืดและหดได� มีประมาณครึ่งหนึ่งของน้ําหนักตัว กล�ามเนื้อทํางานร�วมกันกับ 
กระดูก เอ็น ข�อต�อ และระบบประสาททําให�ร�างกายเคลื่อนไหวได� ช�วยการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ภายใน เปNนท่ีเก็บสะสมโปรตีน กําหนดรูปร�างรูปทรงภายนอกของมนุษย-  หน�าท่ีสําคัญคือ ช�วยในการ
เคลื่อนไหวร�างกาย การหายใจ การไหลเวียนของเลือด การทรงตัวของร�างกายในท�าทางต�างๆ ช�วย
ยืดหยุ�น (elasticity) คือการหยุ�นตัว ตึงตัว รวมถึงทําให�มีอาการเม่ือยล�าได� กล�ามเนื้อสามารถแบ�ง
ออกได�เปNน 3 ชนิด ได�แก� 1) กล�ามเนื้อลายหรือกล�ามเนื้อโครงร�าง (Striated muscle) เปNนกล�ามเนื้อ
ท่ีติดกับกระดูกข�อต�อ ช�วยให�เกิดการเคลื่อนไหว มีจุดเกาะต�น เรียกว�า ออรีจิน (Origin) จุดเกาะปลาย 
เรียกว�า อินเซอร-ชั่น (Insertion) จุดเกาะท้ังสองจะมีลักษณะเปNนเอ็น (Tendon) เกาะกับกระดูก
ประกอบด�วยเส�นใยกล�ามเนื้อจํานวนมาก การทํางานเปNนลักษณะการหดและคลายตัวของกล�ามเนื้อ
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ภายใต�การควบคุมของจิตใจ (Voluntary muscle) เช�น กล�ามเนื้อ แขน ขา ลําตัว เปNนต�น            
2) กล�ามเนื้อเรียบ (Non-striated muscle) เปNนกล�ามเนื้อของอวัยวะภายใน เช�น ผนังกระเพาะอาหาร 
ลําไส� เปNนต�น ทํางานอยู�นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ (Involuntary muscle) 3) กล�ามเนื้อหัวใจ 
(Cardiac muscle) เปNนลักษณะเฉพาะท่ีพบได�ท่ีหัวใจเท�านั้น ทํางานอยู�ภายใต�การควบคุมของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ อยู�นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ 
  กล�ามเนื้อคอ (Muscle of the neck) ทําหน�าท่ีเอียงคอ หันและหมุนคอ กล�ามเนื้อ
ด�านข�างคอมีจุดเกาะกับกระดูกสันหลังลําตัว ไปยังท�ายทอย ทําหน�าท่ียืดคอ เอียงคอ เงยหน�า มี
ความสําคัญต�อการเคลื่อนไหวของคอ  

  กล�ามเนื้อลําตัว (Muscle of the trunk) ได�แก� 1) กล�ามเนื้อส�วนลําตัวด�านหน�า 
เพคทอราลิส ไมเนอร- (Pectoralis minor) เปNนกล�ามเนื้อเกาะจากผิวนอกของกระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ี 3-5 
ไปยังกระดูกสะบักทําหน�าท่ีดึงหัวไหล�ไปทางด�านหน�าและลงล�าง ช�วยรับน้ําหนักตัวในขณะท่ีเอามือยัน 
เพคทอราลิส เมเจอร- (Pectoralis major) เปNนกล�ามเนื้อมัดใหญ�อยู�บนอกไปยังกระดูกต�นแขน 
ทําหน�าท่ีหุบ งอ หมุนต�นแขนเข�าด�านใน ช�วยในการผลัก ขว�าง ปuนปtาย การหายใจเข�า รั้งแขนให�มา
ด�านหน�า ทําให�ไหล�คงรูปอยู�กับท่ี เรกตัสแอ�บโดมินิส (Rectus abdominis) เปNนกล�ามเนื้อหน�าท�องมี
ลักษณะเปNนปล�องๆเม่ือออกแรงเกร็งจากหัวเหน�าทอดข้ึนบนและไปเกาะท่ีปลายผิวหน�าของกระดูก
ซ่ีโครงซ่ีท่ี 5-7 ทําหน�าท่ีเกร็งช�องท�องเวลายกของหนัก ช�วยในการขับถ�าย Oblique externus  เปNน
กล�ามเนื้อลําตัวด�านข�างต้ังต�นจากกระดูกซ่ีโครงท่ี 4-12 ทอดเฉียงจากบนมาล�างยึดเกาะท่ีกระดูกเชิงกราน
ทําหน�าท่ีเกร็งช�วยในการยกของ เซอร-ราตัส แอนทีเรียร- (Serratus anterior) เปNนกล�ามเนื้อด�านใน
ของรักแร� อยู�ทางด�านข�างของอกยึดติดกับกระดูกซ่ีโครงทางด�านหน�าไปยังกระดูกสะบัก ทําหน�าท่ียึด
ดึงกระดูกสะบักให�อยู�กับที่และช�วยการทํางานของกล�ามเนื้อเวลายกของ 2) ด�านเนื้อส�วนลําตัว
ด�านหลัง (ทราพีเซียส) Trapezius  เปNนกล�ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมบริเวณคอด�านหลังลงมาถึงหลัง
ยึดเกาะจากแนวกลางของแผ�นหลัง ส�วนบนไปเกาะท่ีกระดูกไหปลาร�าท้ังซ�ายและขวา ทําหน�าท่ีรั้ง
กระดูกสะบักมาข�างหลัง เม่ือหดตัวส�วนไหล�จะยกข้ึน ส�วนกลางหดตัวจะดึงสะบักเข�าหากัน ส�วนล�าง
หดตัวจะทําให�ไหล�ถูกดึงลง Latissimus dorsi เปNนกล�ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมแบนกว�างคลุมอยู�ตอนล�าง
ของแผ�นหลังและบั้นเอว ทอดผ�านไปมุมล�างของกระดูกสะบัก ทําหน�าท่ีดึงแขนเข�าชิดลําตัว ดึงแขน 
ลงมาข�างล�างหรือด�านหลัง หมุนแขนเข�าด�านใน ใช�มากในงานประเภทปuนปtาย ว�ายน้ํา การจามจะทําให�
กล�ามเนื้อนี้หดตัวทันที 

  กล�ามเนื้อส�วนหัวไหล�และแขน (Muscle of the upper limb) ช�วยในการทํางาน
ของหัวไหล�และแขนได�แก� 1) กล�ามเนื้อหัวไหล� เดลทอยด- (Deltoid) เปNนกล�ามเนื้อคล�ายขนนก
หลายๆ อันมารวมกันเปNนมัดใหญ�อยู�ท่ีไหปลาร�าและกระดูกสะบัก เกาะไปท่ีตอนกลางของกระดูกต�นแขน 
ทําหน�าท่ียกไหล�และยกต�นแขน ซูพราสไปนาทัส (Supraspinatus) เกาะจากกระดูกสะบักไปยัง
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กระดูกต�นแขนช�วยในการยก กางแขน Infraspinatus เกาะจากกระดูกสะบักไปยังต�นแขนทําหน�าท่ี
หมุนต�นแขนออกด�านนอก และดึงแขนไปด�านหลัง เทเรส ไมเนอร- (Teres minor) เกาะท่ีสะบักและ
ต�นแขนทําหน�าท่ีหมุนแขนออกด�านนอก เทเรส เมเจอร- (Teres major) และ ซับสแคปูลาริ 
(Subscapularis) เกาะท่ีสะบักและต�นแขนทําหน�าท่ีหนุนแขนเข�าด�านใน 2) กล�ามเนื้อแขนส�วนต�น 
ไบเซ�ปส- เบรกิไอ (Biceps brachii) เปNนกล�ามเนื้อด�านหน�าของต�นแขน ทําหน�าท่ีงอต�นแขนและปลายแขน 
หมุนแขนเข�าและดึงออก เบรชิเอริส (Brachialis) เปNนเนื้อต�นแขนท่ีอยู�ตรงกลางค�อนมาด�านล�างทําหน�าท่ี
งอข�อศอก คอราโคเบรเคียลิส (Coracobrachialis) จากกระดูกสะบักไปยังก่ึงกลางของกระดูกต�นแขนทํา
หน�าท่ีงอต�นแขน ไตรเซพแบรคิไอ (Triceps brachii) เปNนกล�ามเนื้อด�านหลังต�นแขน ทําหน�าท่ีเหยียด
ปลายแขน 3) กล�ามเนื้อส�วนปลายแขน บราชิโอราไดริส (Brachioradialis) เปNนกล�ามเนื้อด�านนอก
ปลายแขนเกาะท่ีตอนล�างของกระดูกแขนด�านนอกทําหน�าท่ีงอปลายแขน เฟลกเซอร- คาร-ไพ เรเดียลิส 
(Flexor carpi radialis) เปNนกล�ามเนื้อเกาะที่ต�นแขนและฝtามือทําหน�าที่งอข�อมือและกางมือ 
ปาล-มาริส ลองกัส (Palmaris longus) มีลักษณะเปNนเอ็นไปเกาะท่ีฝtามือทําหน�าท่ีงอข�อมือเฟลกเซอร- 
คาร-ไพ อัลนาริส (Flexor carpi ulnaris) เปNนกล�ามเนื้ออยู�ด�านหลังแขนท�อนในทําหน�าท่ีงอข�อมือ 
เอกซ-เทนเซอร- คาร-ไพ เรเดียลิส (Extensor carpi radialis longus) เปNนกล�ามเนื้อต�นแขนเกาะท่ี
กระดูกฝtามือด�านหลัง ทําหน�าท่ีกางและเหยียดข�อมือ 

  กล�ามเนื้อส�วนมือและนิ้ว เปNนกล�ามเนื้อขนาดเล็กและสั้น ส�วนมากเปNนเอ็นของกล�ามเนื้อ
ซ่ึงติดต�อมาจากแขนท�อนล�าง ทําหน�าที่ช�วยในการงอและเหยียดมือ ข�อมือ ช�วยให�นิ้วหัวแม�มือ
สามารถเคลื่อนท่ีไปแตะนิ้วอ่ืนๆ (Opposition) ได�แก� กล�ามเนื้อหัวแม�มือเกาะท่ีฝtามือ (Thenar eminence) 
ทําหน�าท่ีงอนิ้วหัวแม�มือ กล�ามเนื้อนิ้วก�อย (Hypothenar eminence) มีรอยนูนเด�นทําหน�าท่ีงอ
นิ้วก�อย กล�ามเนื้อท่ีกระดูกฝtามือเกาะท่ีนิ้วชี้ (Dorsal interosseus) ทําหน�าท่ีกางนิ้วชี้และหมุนหัวแม�มือ 
แอบดักเตอร- พอลิซิส (Abductor pollicis) เกาะอยู�ท่ีฐานของนิ้วหัวแม�มือ ทําหน�าท่ีงอนิ้วหัวแม�มือ     

  กล�ามเนื้อส�วนสะโพกและขา  (Muscle of the Lower limb) ได�แก� 1) กล�ามเนื้อ
ส�วนสะโพกและก�นกบ กลูเตียส แม�กซิมัส (Gluteus Maximus) เปNนกล�ามเนื้อมัดใหญ�จากกระดูกเชิงกราน
ไปเกาะยังกระดูกต�นขา ทําหน�าท่ีเหยียดขา กางต�นขา หมุนต�นขา ไปทางด�านข�าง เทนเซอร-ฟาสเซีย
ลาแทก (Tensor fasciae latac) เปNนกล�ามเนื้อด�านข�างขอสะโพกส�วนหน�ากระดูกเชิงกรานทําหน�าท่ี
กางและหมุนขาเข�าด�านใน 2) กล�ามเนื้อส�วนโคนขา ไบเซฟ ฟuมอริส (Biceps femoris) เปNนกล�ามเนื้อ
กลุ�มเอ็นหลังต�นขาด�านล�างจากกระดูกต�นขาไปยังส�วนหัวของกระดูกปลายขาท�อนเล็ก ทําหน�าท่ี
เหยียดต�นขาและงอเข�า เรกตัส ฟuเมอร-ริส (Rectus femoris) เปNนกล�ามเนื้อมัดใหญ�อยู�ทางด�านหน�า
ต�นขา ทําหน�าท่ีงอต�นขาและเหยียดปลายขา ซาร-โทเรียส (Sartorius) เปNนกล�ามเนื้อมีลักษณะยาว
แบนพาดเฉียงบนโคนขา ไปยังส�วนบนของกระดูกปลายขาท�อนใหญ�ทําหน�าท่ีงอต�นขาและปลายขา 
3) กล�ามเนื้อปลายขา ทิเบียลิส แอนทีคัส (Tibialis anticus) เปNนกล�ามเนื้อเกาะจากด�านข�างของ
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กระดูกปลายขายึดระหว�างกระดูกปลายขาท�อนใหญ�และเล็ก และกระดูกฝtาเท�าทําหน�าท่ีกระดกข�อเท�า
และบิดข�อเท�าเข�าด�านใน กาสโตรส-นีเมียส (Gastrocnemius) เปNนกล�ามเนื้อน�องเกาะจากส�วนปลาย
ของกระดูกต�นขากลายเปNนเอ็นเกาะท่ีกระดูกส�นเท�า ทําหน�าท่ีงอหลังเท�า เหยียดนิ้วเท�า ถีบฝtาเท�าลง 
และช�วยงอเข�า โซลีอุส (Soleus) ทําหน�าท่ีงอฝtาเท�า 4) กล�ามเนื้อส�วนเท�า (Flexor hallucis longus) 
เกาะจากด�านหลังของกระดูกช�วงล�าง ส�วนปลายเปNนเอ็นเกาะท่ีกระดูกหัวแม�เท�า ท�อนปลายทําหน�าท่ี
งอปลายนิ้วหัวแม�เท�า ทําหน�าท่ีกระดกข�อเท�าลง และบิดเท�าเข�าด�านใน เอกซ-เทนเซอร- ดิจิทอรุม เบรวิส 
(Extensor digitorum brevis) กล�ามเนื้อด�านหลังเท�า เปNนเอ็นไปเกาะนิ้วเท�าท้ัง 4 ยกเว�นนิ้วหัวแม�เท�า 
ทําหน�าท่ีเหยียดข�อของนิ้วเท�า แอบดัสเตอร- ฮอลลูคิส (Abductor hallucis) ทําหน�าท่ีเหยียดหัวแม�เท�า 
แพลกเซอร- ดิจิทอรุม เบรวิส (Flexor digitorum brevis) กล�ามเนื้อบริเวณอุ�งเท�า ทําหน�าท่ีช�วยใน
การเคลื่อนไหว ควบคุมการเคลื่อนไหวของเท�าเวลาเดิน   

 
1.3 ขีดจํากัดในการรับภาระงาน (load characteristic) 
 การเรียนรู�ถึงขีดจํากัดในการรับภาระงาน จําเปNนต�องศึกษาวิทยาศาสตร-การเคลื่อนไหว
อันมีองค-ประกอบพ้ืนฐานทางด�านกายวิภาคศาสตร- สรีรวิทยา และฟrสิกส- โดยอาศัยพ้ืนความรู�ทาง
คณิตศาสตร- จิตวิทยา และ สังคมวิทยาด�วย เพ่ือเข�าใจถึงสาเหตุลักษณะและกฎเกณฑ-ทางกลศาสตร-
ชีวภาพ นําไปประยุกต-ใช�กับงาน การออกแบบผลิตภัณฑ- วัสดุอุปกรณ- อย�างมีศิลปะ ได�แก� 1) จุดศูนย)ถ�วง 
(Center of gravity) ในท�ายืนปกติ อยู�ประมาณกระดูกเชิงกรานตรงส�วนหน�าของกระดูกก�นกบ ซ่ึง
จะแตกต�างกันไปตามลักษณะของการยืน นั่ง และการแบกรับน้ําหนัก จุดศูนย-ถ�วง จะอยู�ประมาณ 
ร�อยละ55 - 56.18 ของความสูงในท�ายืนปกติ ซ่ึงผู�หญิงจะมีจุดศูนย-ถ�วงประมาณร�อยละ 55.44 ของ
ความสูงเนื่องจากสะโพกท่ีมีลักษณะท่ีแตกต�างกันจึงทําให�ผู�หญิงมีจุดศูนย-ถ�วงท่ีสั้นกว�าผู�ชาย ท�ายืนปกติ 
แขนท้ังสองเหยียดตรงแนบลําตัว ฝtามือหันเข�าหาลําตัว ส�นเท�าชิด แยกปลายเท�าจากกันเล็กน�อย 
มนุษย-เก่ียวข�องกับปรากฏการณ-ทางธรรมชาติของโลก คือ แรงดึงดูดของโลก ท่ีวัตถุบนผิวโลกต�างถูก
ดึงดูดเข�าสู�แกนกลางของโลกปรากฏการณ-เช�นนี้เรียกว�า จุดศูนย-ถ�วง (Gravity)  จึงสมมุติ เส�นตรงเส�นหนึ่ง
ท้ิงด่ิงจากศีรษะจนถึงฝtาเท�า ตําแหน�งของน้ําหนักรวมท่ีตกลงสู�พ้ืนโลก เรียกว�า Line of gravity ใน
ท�ายืนน้ําหนักรวมจึงตกลงระหว�างฐานของฝtาเท�าทั้งสอง ถ�าพักขาข�างหนึ่งน้ําหนักส�วนใหญ�ของ
ร�างกายไปอยู�ท่ีขาข�างหนึ่ง ลักษณะเช�นนี้ลําตัวตอนบนจะต�องเอียงลงมาทางด�านจุดศูนย-ถ�วงเล็กน�อย 
ตอนกลางของลําตัวจะโค�งออกมาทางด�านตรงกันข�ามกับลําตัวตอนบนเพ่ือชดเชยน้ําหนักในการทรงตัว       
ซ่ึงกันและกัน  ความสมดุลในการทรงตัวจึงเกิดข้ึนมาพร�อมกับชีวิต หรือการดํารงชีวิต พัฒนาการตาม
การวิวัฒนาการ ธรรมชาติได�สร�างร�างกายมนุษย-ให�มีความพอเหมาะพอดีสมส�วนกับการทรงตัว ด�วย
โครงสร�างกระดูกและกล�ามเนื้อที่ทํางานประสานสัมพันธ-กันโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนไหวท่ีดีจะอยู�
ภายใต�อิทธิพลของการทรงตัว (Balancing) เช�น การเดิน การวิ่ง การแกว�งแขนกับเท�า ทรวงอก
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สะโพกจะบิดไปในทางตรงกันข�าม ท�าเดินปกติ น้ําหนักตัวท้ังหมดของร�างกายจะถูกเฉลี่ยออกไปยัง
แขนท้ังสองข�างในการแกว�างสลับกัน อีกส�วนหนึ่งจะตกไปท่ีฝtาเท�าสลับกันสองข�าง เท�าข�างท่ีตรึงกับ
พ้ืนกับแขนท่ีแกว�งไปทางด�านหน�า อยู�ในด�านตรงข�ามจะทําให�เกิดการรับน้ําหนักเท�ากันพอดี เม่ือเดิน
เร็วข้ึนลําตัวจะเอนมาทางด�านหน�า น้ําหนักส�วนบนของลําตัวจะไปทางด�านหน�า การแกว�งแขนจะมี
ช�วงกว�างข้ึน เพ่ือเฉลี่ยน้ําหนักออกไปให�เหมาะสมกับแรงและความเร็วนั้น การเดินข้ึนบันไดลําตัวจะ
เอนไปทางด�านหน�าเพ่ือไม�ให�หงายหลัง น้ําหนักตัวจะตกลงบนฝtาเท�าท่ีอยู�ชั้นบนสุดเสมอในขณะท่ียืด
ขาช�างหน�ากดลง ท�านั่งปกติ น้ําหนักตัวจะอยู�บนก�นหรือสะโพกในลักษณะต้ังฉากกับพ้ืน ไหล�ท้ังสอง
ข�างขนานกับพ้ืน กระดูกสันหลังส�วนเอวต�องรักษาความตรงในลักษณะทางธรรมชาติด�วยการแอนไป
ทางด�านหน�า ก�นงอนข้ึนเล็กน�อย หลังอยู�ในลักษณะตรง  แขนและศอกอยู�ในลักษณะต้ังฉากไม�ยกไหล�
หรือไหล�ตก ต�นขาท้ังสองข�างวางรับแรงกดด�วยการเฉลี่ยน้ําหนักจากก�นหรือสะโพก งอเข�าในลักษณะ
ต้ังฉาก ฝtาเท�าท้ังสองข�างวางกับพ้ืนเสมอกัน 2) ลักษณะการเคล่ือนไหวร�างกาย การเคล่ือนไหวแบบ
เส�นโค�ง (Angular movement) คือ การงอ (Flexion) เปNนการลดมุนของส�วนท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตําแหน�งของส�วนท่ีเคลื่อนท่ี เช�น การงอของข�อหัวไหล� การงอข�อต�อ แขน ข�อศอก ลําตัว ข�อต�อ
สะโพก ขาท�อนบน หัวเข�า งอเท�า เปNนต�น การเหยียด (Extension) เปNนการเคลื่อนไหวเพ่ือทํามุมข�อ
ต�อเพ่ิมข้ึน เช�นการเหยียดแขน ขา รวมถึงการเหยียดท่ีเลยตําแหน�งทางกายวิภาค (Hyperextension) 
เช�น แอ�นหลัง สะพานโค�ง การกางออก (Abduction) เปNนการเคลื่อนไหวแนวระนาบด�านข�างท่ีห�าง
ออกจากเส�นก่ึงกลางร�างกาย เช�น กางแขนออก กางนิ้วมือนิ้วเท�า เปNนต�น การหุบเข�า (Adduction) 
คือการกลับเข�าสู�เส�นก่ึงกลางร�างกาย เช�นหุบแขนแนบลําตัว หุบนิ้วมือ การเคล่ือนไหวเชิงวงกลม 
(Circular movement) การหมุน (Rotation) เคลื่อนไหวข�อต�อแบบ Multiaxial รอบๆแกนร�างกาย 
อาจอยู�ในแนวตั้งหรือเกือบเปNนแนวตั้ง เช�น การบิดคอ หัวไหล� ลําตัว บิดกระดูกต�นแขนหรือขา 
การหมุนควง (Circumduction) เปNนลักษณะคล�ายวงกลมหรือกรวย งอ เหยียด กาง หุบ บิด เช�น 
หมุนแขนในแนวด่ิงโดยมีหัวไหล�เปNนจุดศูนย-กลาง หมุนนิ้วมือโดยมีโคนนิ้วเปNนจุดหมุน การเคล่ือนไหว
ฝfนแบบพิเศษเฉพาะส�วน การยกหรือดึง บ�า ไหล� (Elevation) การหงายมือออกจากลําตัว (Inward 
rotation) การคว่ํามือเอาด�านนอกเข�าด�านใน การใช�ปลายนิ้วอ่ืนมาสัมผัสกับปลายนิ้วหัวแม�มือ (up 
position) การยกข�างของเท�าด�านในข้ึนหรือตะแคงฝtาเท�าหันเข�าด�านใน (Inversion) ยกเท�าด�านนอก
ข้ึนหรือตะแคงฝtาเท�าออก (Eversion) การยกหลังเท�าข้ึน (Dorsi flexion) การกดฝtาเท�าลง (Plantar 
flexion) การงอไปทางด�านข�าง (Lateral flexion) เช�น การเอียงตัวออกไปทางด�านข�าง เอียงศีรษะ 
เอียงคอ การงอที่เลยตําแหน�งปกติมาก (Hyper flexion) การเหยียดที่เลยตําแหน�งปกติมาก 
(Hyperextension) 3) ข�อจํากัดของการเคลื่อนไหวร�างกาย ศีรษะและคอ (Head and neck) 
การเหยียดข�อต�อกระดูกคอเกินตําแหน�งปกติ คือ กางออก หุบ งอ ออกไปทางด�านข�าง ศีรษะมี
สมรรถนะการเคลื่อนไหวในแนวนอนได�ไม�เกิน 55 องศา ระยะท่ีสบายคือ 45 องศา ในแนวต้ัง สูงสุด
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ได� 40 องศา ระยะสบายคือ 30 องศา ลําตัว (Axial skeleton) การเหยียดกระดูกสันหลังเกิน
ตําแหน�งปกติ คือ การเอียงลําตัวไปด�านข�าง การบิดลําตัวไปทางซ�ายหรือขวา หัวไหล� (Shoulder 
girdle) การบิดเข�าด�านใน บิดออกด�านนอก ยกไหล�ข้ึน ลง หมุนควง เอียงไหล� เกินตําแหน�งปกติ 
ข�อศอก (Elbow joint) งอหรือเหยียดข�อต�อเกินตําแหน�งปกติ ปลายแขน (Radioulnar joint) คือ 
การหมุนแขนหรือข�อต�อท�อนล�างออกด�านนอกโดยหงายฝtามือข้ึน มือและข�อมือ (Wrist joint and 
Carpometacarpal) การกางออก หุบเข�า งอ เหยียด เกินกว�าปกติหรือในทิศทางตรงข�ามกับแนว
กล�ามเนื้อและข�อต�อ สะโพก (Hip joint) การงอ เหยียด กาง หุบ หมุน บิดเข�าด�านใน เกินกว�าปกติ 
หรือมีการหมุนควง เข�า (Knee Joint) งอหรือเหยียดข�อต�อเกินตําแหน�งปกติ เท�า (Foot movement) 
การยกฝtาเท�าออกด�านนอก หรือตะแคงฝtาเท�าออกด�านนอก บิดเข�าด�านในเกินกว�าปกติ 4) พิสัย       
การเคล่ือนไหว คือ ขนาดและทิศทางของการเคลื่อนไหวร�างกาย ณ. จุดข�อต�อท่ีเคลื่อนท่ีผ�านระนาบใด
ระนาบหนึ่ง ปกติการเคลื่อนไหวร�างกายจะมีความเปNนอิสระ ได�หลายทิศทาง ค�าพิสัยระบุหน�วยเปNน
องคา (Degree) อยู�ระหว�าง 0-360 องศา ตามแนวแกน X Y Z ของร�างกาย   5) ป#จจัยท่ีมีอิทธิพล
ต�อขีดจํากัดในการรับภาระงาน  เช้ือชาติ (Race) ตามลักษณะโครงสร�างร�างกาย สีผิว ชาวยุโรป 
ตะวันออก เอเชีย ทําให�มีการเคลื่อนไหวร�างกายท่ีแตกต�างกัน อายุ (Age) พิสัยการเคลื่อนไหวของ
ร�างกายจากวัยผู�ใหญ�จะมีค�ามาก และลดน�อยลงเรื่อยๆเม่ือมีอายุมากข้ึน ด�วยข�อต�อเริ่มมีการตึงตัว 
(Stiff) เซลล-กล�ามเนื้อ (Fiber) มีความยืดหยุ�นและแข็งแรงท่ีลดลง เพศ (Gender) ผู�ชายสามารถ
เคลื่อนไหวร�างกายได�คล�องตัวมากกว�าผู�หญิงด�วยลักษณะโครงสร�างร�างกายท้ังกระดูกและกล�ามเนื้อมี
ขนาดใหญ�และแข็งแรงกว�า ขนาดรูปร�าง (Body build) คนอ�วนล่ํา คนสันทัด คนผอมบาง มีค�าพิสัย
ท่ีแตกต�างกัน ด�านความแข็งแรง เก�งกาง คล�องตัวมากน�อยกว�ากัน ขนาดและความยืดหยุ�นของมัด
กล�ามเนื้อ (Muscle bound and flexility) คนอ�วนมีไขมันมากกว�ากล�ามเนื้อ การก�มตัวได�น�อยกว�า
คนผอม กล�ามเนื้อส�วนใดส�วนหนึ่งไม�ยืดหยุ�นเพียงพอ ทําให�เม่ือยล�าในขณะออกแรง หรือ ทํางานหนัก
มากเกินไปส�งผลต�อประสิทธิภาพในการทํางานได� โรค (Disease) โดยเฉพาะโรคกระดูก ข�อ และ
กล�ามเนื้อ จะมีผลให�พิสัยการเคลื่อนไหวของร�างกายลดลง การออกกําลังกาย (Exercise) คนท่ีออก
กําลังกายสมํ่าเสมอจะมีพิสัยการเคลื่อนไหวร�างกายมากกว�าคนท่ีไม�ได�ออกกําลังกาย ป#จจัยอ่ืน เช�น 
อาชีพการงาน ความถนัดซ�าย-ขวา ตําแหน�งท�าทางของร�างกายขณะเคลื่อนไหว แรงโน�มถ�วง เสื้อผ�า 
อุปกรณ-ของใช�ประจําตัว แรงจูงใจ เปNนต�น 
 
1.4 ธรรมชาติของงานและสภาพแวดล�อม (Condition) 
 โดยลักษณะทางธรรมชาติท่ัวไป สามารถเปNนสิ่งกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับผลกระทบ
ทางการยศาสตร-เพ่ิมข้ึน หรืออาจกล�าวว�าเปNนสิ่งเล�าเพ่ิมเติม ได�แก� 1) ความเครียด (Stress) เปNนสิ่ง
กระตุ�นทางจิตวิทยาสังคม เปNนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพและสภาพแวดล�อม ตาม
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ธรรมชาติมนุษย-สามารถต�อสู�กับสิ่งคุกคาม สภาพการดําเนินชีวิตท่ีได�ตามปกติด�วยการตอบสนองทาง
กายและใจ ด�วยการยอมรับสภาพงานและสร�างความพึงพอใจในงาน สาเหตุของความเครียดมาจาก 
ความยากหรือง�ายของลักษณะงาน การปกครอง ความอึดอัด ความรับผิดชอบในงาน ความม่ังคงใน
หน�าท่ีการงาน ขาดกําลังใจ สภาพแวดล�อมท่ีไม�เหมาะสม ภาระหน�าท่ีทางครอบครัว สุขภาพหรือโรค
ประจําตัว 2) ขอบเขตและพ้ืนท่ีในการทํางาน การพิจารณาว�าผู�ปฏิบัติงานควร นั่ง (Sitting) หรือ ยืน 
(Standing) ทํางาน จึงแบ�งออกเปNน 3 แบบ คือ นั่ง ยืน และ นั่งสลับยืน การพิจารณาถึงขอบเขตและ
พ้ืนท่ีในการทํางานก็จะตามมาเพ่ือความเหมาะสม พ้ืนท่ีในแนวราบ สําหรับหยิบจับวัสดุได�ตามปกติ 
การเหยียดแขน โน�มตัว กวาดมือและแขน การหยิบจับในแนวด่ิง ระยะท่ีต�องเตรียมไว� มากน�อยข้ึนอยู�
กับความสูงของหัวไหล� และความยาวจากไหล�ถึงมือ เส�นโค�งของระยะการหยิบจับ ระยะเอ้ือม เอนตัว 
ก�มโค�ง 3) การออกแบบงาน อุปกรณ)และสถานท่ีทํางาน (Workstation Design) มีความจําเปNนอย�างยิ่ง
ท่ีต�องพิจารณาขนาดและลักษณะโครงสร�างร�างกายของผู�ปฏิบัติงานมาประกอบในการออกแบบ เพราะ
ความแตกต�างของบุคคล เพ่ือหลีกเลี่ยงแรงเค�นท้ังหลาย จุดหรือตําแหน�งในการทํางาน เช�น ระยะห�าง
ของการวางเท�า ระยะวางวัสดุเครื่องมือ ควบคุมระดับพ้ืนท่ีและเนื้อท่ีทํางาน (Work space)  ความสูง
ของเครื่องมือท่ีใช� ความสูงของโต�ะทํางาน เก�าอ้ี เปNนต�น สถานท่ีทํางาน (Workplace) การเลือกแบบและ
รูปทรงของเครื่องมือท่ีลดการใช�แรง ตามอัตราความถ่ีของการใช�งานหรือเคลื่อนย�าย ตําแหน�งปrดเปrด
สวิตช-ท่ีง�ายและชัดเจน 4) กายภาพ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน ฝุtนละออง กลิ่น สารเคมี 

 การศึกษาความสัมพันธ-ของปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และการตระหนักรู�ให�เกิดความ
เข�าใจถึงปAจจัยเสี่ยงท่ีมีอยู� อันจะส�งผลต�อความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ความสัมพันธ-
แบ�งเปNน 2 ประการคือ 1) ทางตรง หมายถึง ต�องให�ความสนใจกับสิ่งท่ีเปNนสาเหตุหลักอันเปNนปAจจัย
ของความเสี่ยงทางการยศาสตร- 2) ทางอ�อม หมายถึง ต�องให�ความสนใจกับสิ่งท่ีเปNนสาเหตุรองอัน 
เปNนปAจจัยของความเสี่ยงทางการยศาสตร- เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในลักษณะเชื่อมโยงสาเหตุท่ีนําไปสู�ผล 
คือ โรคจากการทํางานหรือความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 63   

 
ตารางท่ี 63 ความสัมพันธ-ของ ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และการตระหนักรู� 

การตะหนักรู� 
 
ปAจจัยเสี่ยง     

ขีดจํากัดในการรับภาระงาน 
(Load characteristic) 

ระบบการทํางานของร�างกาย 
(Functional 

characteristic) 

ธรรมชาติของงานและ
สภาพแวดล�อม 
(Condition) 

การออกแบบงาน    
ท�าทางการทํางาน    
สภาพแวดล�อมในงาน    

 
 

ความสัมพันธ-ทางตรง ความสัมพันธ-ทางอ�อม 
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1.5 ความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
 โรคเก่ียวเนื่องจากการทํางาน (work-related disease) องค-การอนามัยโลก (WHO) ได�
ให�คํานิยามไว�ว�า เปNนโรคท่ีเกิดจากปAจจัยคุกคามหลายปAจจัย ได�แก� ปAจจัยคุกคามทางกายภาพ ทาง
ชีวภาพ ทางเคมี ทางการยศาสตร- และปAจจัยด�านจิตสังคม อันเปNนสาเหตุให�เกิดการสูญเสีย เช�น 
ผลผลิตน�อยลง เกิดการลางาน หยุดงาน และอ่ืนๆอีกมากมาย โรคระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเปNน
โรคหนึ่งท่ีพบได�บ�อยเพราะงานส�วนใหญ�มักจะต�องใช�กล�ามเนื้อในการทํางานเกือบทุกชนิด โรคระบบ
โครงร�างและกล�ามเนื้อท่ีเกิดจากการทํางาน (work-related musculoskeletal disease) อาจเรียก
อีกชื่อหนึ่งว�า “repetitive strain injury : RSIs”หรือ “cumulative trauma disorder: CTD” 
(WHO,2009)  
 ระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal system) หมายถึง ระบบอวัยวะท่ีรวม
เนื้อเยื่อของกล�ามเนื้อ (Muscle) เส�นเอ็นของกล�ามเนื้อ (tendon) เส�นเอ็นยึดข�อ (ligament) 
เส�นประสาท (nerve) และหลอดเลือดเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูก (Vessel) ข�อต�อ (Joint) และเยื่อหุ�มข�อ
กระดูก (synovial bone) หมอนกระดูกสันหลังและกระดูกโครงสร�างร�างกายต�างๆ รวมไว�ด�วยกัน ใน
ร�างกายของเรามีกล�ามเนื้อประมาณ 600 มัดซ่ึงทําหน�าท่ีต�างๆ กัน เช�น ใช�ในการเคลื่อนท่ี ใช�ในการ
หายใจ การทรงตัว การย�อยอาหาร การรักษาอุณหภูมิของร�างกาย (สมทัด พัลลภดิษฐ-สกุล, 2554)  
 อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders: MSDs) 
หมายถึงการบาดเจ็บและความผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น ซึ่งได�แก� เอ็นกล�ามเนื้อ (tendon) 
เอ็นกระดูก (Ligament) และเส�นประสาท โดยมีอาการปวด บวม เม่ือยล�า เคล็ดตึง อักเสบ แสบ ชา 
หรือ มีอาการติดของข�อต�อต�างๆ (National Institute for Occupational Safety and Health, 
[NIOSH], 1997, OHCOW, 2003). ผลของการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ เนื่องจาก
การสัมผัสปAจจัยด�านการยศาสตร- (ท�าทางในการทํางานท่ีไม�เหมาะสม) มักมีอาการปวด บวม แดง มี
อากาชา หรือ อาการข�อต�อติดแข็ง ทําให�การเคลื่อนไหวของข�อต�อส�วนนั้นถูกจํากัดลง ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ ก็ลดลง (OHCOW, 2003) อวัยวะท่ีมีการบาดเจ็บบ�อยมักพบในบริเวณ
รยางค-ส�วนบน (upper extremity) บริเวณข�อศอก แขนส�วนปลาย ข�อมือ มือ นิ้วมือ มักพบความ
บาดเจ็บรุนแรงบริเวณมือ ข�อมือ หลัง กล�ามเนื้อแขน สะบัก กล�ามเนื้อขา เอ็นแขน ขา นิ้วมือ คอ บ�า ไหล� 
ซ่ึงเกิดจากการทํางานซํ้าเปNนเวลานาน อิริยาบถท�าทางการทํางานท่ีฝLนธรรมชาติ แรงกดท่ีมากเกินไป
บริเวณมือ ข�อมือ ข�อต�อส�วนต�างๆ หลัง เอ้ือมสุดแขน ยกแขนสูงเหนือศีรษะ ก�มหลัง ออกแรงยก 
ผลักดันสิ่งของท่ีมีน้ําหนัก สาเหตุ อาการและการบาดเจ็บท่ีมีผลจากปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ใน 
ค.ศ. 2003 หน�วยงานความปลอดภัยและสุขภาพคนทํางาน ของกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีเรียกว�า “Occupational Safety and Health Administration : OSHA” ได�เก็บข�อมูลการ
บาดเจ็บของกลุ�มระบบกระดูกโครงร�างและกล�ามเนื้อจากการทํางาน พบว�า ส�วนใหญ�เปNนการบาดเจ็บ
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กล�ามเนื้อและเส�นเอ็น คิดเปNนร�อยละ 42.9 เปNนกลุ�มอาการกดทับเส�นประสาทมีเดียนท่ีช�องกระดูก
ข�อมือ (carpal tunnel syndrome) คิดเปNนร�อยละ 1.7 การบาดเจ็บท่ีหลัง คิดเปNนร�อยละ 23.1 
ข�อมือ คิดเปNนร�อยละ 5 โดยสาเหตุการบาดเจ็บพบว�า เกิดจากการทํางานท่ีต�องบิดเอ้ียวตัว คิดเปNน
ร�อยละ 25.8 การยกของหนัก ร�อยละ 14.1 การทํางานซํ้าๆ (repetitive movement) คิดเปNนร�อย
ละ 4.4 (William N. Rom SBM, 2007) การผิดปกติจากโครงร�างและกล�ามเนื้อมีกลุ�มอาการท่ีพบ
บ�อยในผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ได�แก� 1) อาการปวด (pain) ส�วนต�างๆของ
ร�างกาย เช�น นิ้วมือ มือส�วนหน�าและหลัง (Low Back Pain) 2) ภาวะเอ็นและปลอกหุ�มเอ็นอักเสบ 
(Tendinitis/Tenosynovitis) 3) กลุ�มอาการคาร-ปอลทันเนล (Carpal Tunnel Syndrome) (First 
Hand Medical, 2005)  
 ป#จจัยอ่ืนท่ีมีผลทําให�เกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Hammer 
and Price, 2001) ได�แก�  1) อายุ (age) โดยท่ัวไปเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน ระบบการทํางานหรืออวัยวะส�วนต�างๆ 
ของร�างกายจะมีการเสื่อมสภาพ ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อต�างๆลดน�อยลงโอกาสท่ีร�างกายได�รับ
อันตรายหรือบาดเจ็บรุนแรงย�อมเพ่ิมมากข้ึนตามไปด�วย ร�างกายเพ่ิมเสื่อมสภาพลงอย�างชัดเจนส�วน
ใหญ�อยู�ในช�วง อายุ 31-45 ปu เปNนต�นไป  2) เพศ (gender) ความแตกต�างในด�านเพศมีความเก่ียวข�อง
กับลักษณะทางด�านกายภาพของร�างกายและประเภทงาน โดยปกติ เพศหญิงจะทํางานเบากว�าเพศ
ชาย แต�คนงานเพศหญิงมีอัตราการปวดกล�ามเนื้อสูงกว�าเพศชายเท�ากับ 3 ต�อ 1 และพบว�า ผู�หญิงท่ีมี
อายุมากกว�า 45 ปu มีโอกาสเกิดอาการปวดทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อสูงข้ึน (Green and 
Goggins, 2006) 3) ลักษณะทางกาย (anthropometry) ได�แก� น้ําหนัก ส�วนสูง ดัชนีมวลกาย         
( Body mass Index [BMI]) และความอ�วนมีผลต�ออาการผิดปกติ ทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
จากการศึกษาพบว�าการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อจะสูงข้ึนตามน้ําหนักตัวท่ี
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณไขมันท่ีมากจะขัดขวางการทํางานงานของ เอ็น กระดูกและเพ่ิมแรงกดต�อ
เส�นประสาทมีเดียน (median nerve) ทําให�มีโอกาสเกิดกลุ�มอาการคาร-ปอลทันเนลมากกว�าคนผอม 
(Green and Goggins, 2006; NIOSH, 1997) 4) โรคและความเจ็บปtวย แนวโน�มท่ีทําให�ผู�ปฏิบัติงาน
หรือพนักงานมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อมากข้ึน เช�น โรคข�ออักเสบรูมมาตอยด- 
โรคเกาต- โรคภูมิคุ�มกันตนเองบกพร�อง (NIOSH, 1997) 5) การออกกําลังกาย ความแข็งแรงของ
ร�างกายมาก จะมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อน�อย ท้ังนี้ความแข็งแรงของร�างกาย
ส�งผลให�กล�ามเนื้อมัดต�างๆ มีความยืดหยุ�นสูงและแข็งแรงตามไปด�วย การเปลี่ยนแปลงภายในร�างกาย
หรือภาวะเสื่อมของร�างกายก็จะเกิดข้ึนช�าลง ดังนั้นอากาผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อใน
กลุ�มท่ีออกกําลังกายจึงพบได�น�อยกว�า (Snodgrass et al., 2003)  6) ประสบการณ-การทํางาน ผู�ท่ีมี
ระยะเวลาทํางานเท�ากับ 3 ปu จะมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเพ่ิมข้ึน 1.5 เท�า 
เม่ือเทียบกับผู�ท่ีมีระยะเวลาทํางาน 4 ปu เนื่องจากประสบการณ-มากข้ึน จะสามารถทราบหรือตระหนักรู�
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ถึงภาวะหรือระดับของความล�าและอาการผิดปกติของร�างกายท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานได� และยัง
สามารถดัดแปลงเทคนิคการช�วยลดภาวะตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนกับร�างกายได�มากกว�าผู�มีประสบการณ-
ทํางานน�อย ความผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อมักพบมากในช�วงอายุงาน ภายใน 5 ปuแรก
ของการทํางาน (Glover, et al., 2005) 7) จํานวนชั่วโมงการทํางานต�อสัปดาห-ท่ีเพ่ิมข้ึน จะส�งผลต�อ
การมีอาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อเพ่ิมข้ึนตามไปด�วย (Snodgrass et al., 2003) 
8) ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสม ได�แก� การนั่ง ยืน ยกหรือการใช�แรงผลัก ดีง ดัน แบก หาม หาบ 
ทูน ลาก มีการใช�แรงมาก หรือ ซํ้าซาก 9) สภาพแวดล�อม ได�แก� อุปกรณ- เครื่องจักร เครื่องมือ เก�าอ้ี 
โต�ะ รวมถึงด�านกายภาพ คือ แสง เสียง ความร�อน เปNนต�น 10) ความเครียด ท่ีมีผลกระทบ ท้ังด�าน
ร�างกายและจิต ท่ีแสดงในรูปของความรู�สึกและอารมณ- การวิตกกังวล พักผ�อนไม�พอ หรือ การไม�ได�
ผ�อนคลาย 
 
สรุปท�าย  
 การเรียนรู�เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ ทําให�เกิดความเข�าใจความเชื่อมโยงของระบบการทํางานท่ีจะส�งผลต�อการบาดเจ็บหรือ
ผิดปกติของกล�ามเนื้อ เส�นเอ็น กระดูก และเส�นประสาทท่ีพบได�บ�อยในผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรม การทราบถึงขีดความสามารถของร�างกายและแรงกระทําด�านฟrสิกส-ตามธรรมชาติท่ี
ส�งผลต�อภาระงานท่ีทํา จะก�อให�เกิดการตระหนักรู�และระวังตนเองของผู�ปฏิบัติงาน ในการใช�สรีระ 
ออกแรง ใช�อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง ในการทํางาน ได�อย�างมีขีดจํากัด ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมท่ี
แตกต�างออกไปในแต�ละสภาพงาน  
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Module 2 การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย- ท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับ
คนให�เข�ากับงานท่ีทํา (fit the man to the job) 

2. การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปNนด�านสุขภาพ 
3. การประสานความร�วมมือในองค-กรให�มีการดูแลด�านสุขภาพ 
4. ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ- ให�เหมาะสมกับคน (fit the job 

to the man) 
5. ปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) 

 แนวคิด 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรเชิงรุก คือ การใช�กลยุทธ-ท่ีมีความสัมพันธ-กันอย�างต�อเนื่อง

ในการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค-การท้ังในรูปของทีม หรือ ปฏิบัติการ เพ่ือบรรลุเปkาหมายในการ
ดําเนินการทางธุรกิจ จําเปNนต�องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ- การบวนการ เริ่มต้ังแต� การสรรหา 
รักษา และ พัฒนาบุคลากรในองค-การ ให�เกิดประโยชน-สูงสุดสําหรับสนับสนุนการดําเนินการ 
(Robert et al., 2007) ซ่ึงสุขภาพถือเปNนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�มนุษย-มีบุคลิกภาพและสมรรถนะท่ี
สมบูรณ-แบบ ส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance)  

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�เหมาะสมกับภาระงาน คือ การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรกระตุ�นแรงจูงใจ ให�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับปAจจัยในการทํางาน การบํารุงรักษา
บุคลากรให�ทํางานอยู�ในองค-การอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือบุคคลเข�ามาเริ่มทํางานกับองค-การ 
องค-การควรให�ความสําคัญกับสุขภาพ พฤติกรรม บุคลิกภาพเปNนอันดับแรก การประเมินพฤติกรรม
ด�านสุขภาพ ส�งผลต�อบุคลิกภาพ เปNนเอกลักษณะเฉพาะตัว สามารถจําแนกหรือทํานายพฤติกรรม
ด�านความปลอดภัย การทํางานของแต�ละบุคคลไปตามสายอาชีพ (Career path) ได� (Robbins and 
Judge, 2009) 

 การส�งเสริมสุขภาพในองค-การ Health promotion model เปNนการแบ�งส�วนการรับรู�
เก่ียวกับการประยุกต-ตามบุคคล สถานการณ- การมีปฏิสัมพันธ- ทําให�เกิดเปNนพฤติกรรมสร�างเสริม
สุขภาพ โดยกล�าวถึงตัวแปรสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อสุขภาพ คือ กิจกรรมท่ีนําไปสู�ความมุ�งม่ันตาม
แนวความคิดหลักดังนี้ 1)  บุคคลควรมีมุมมองว�าสุขภาพคือ สิ่งท่ีมีคุณค�าท่ีควรแสวงหา (Importance 
of health) 2)  บุคคลสามารถรับรู�และเชื่อว�า สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพได� (Perceived control 
of health) 3) รับรู�ความสามารถของตนด�วยความเชื่อว�าพฤติกรรมสุขภาพ สามารถเกิดได�ตามท่ี
บุคคลกําหนด (Perceived self – efficacy) 4) การรับรู�สภาวะสุขภาพ แยกความรู�สึกดี หรือ รู�สึก
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ปtวยจากพฤติกรรมสุขภาพ (Perceived health status) 5) การรับรู�ประโยชน-ของพฤติกรรม 
(Perceived benefits of behaviors) และมีความโน�มเอียงท่ีจะทําอย�างต�อเนื่องเม่ือรู�ว�ามีประโยชน-
ต�อสุขภาพ 6) การรับรู�อุปสรรคของพฤติกรรม หากการปฏิบัติยากลําบากจะทําให�ความต้ังใจลดลง 
(Perceived barriers to health promoting behaviors) (Albert bandura, 1996)  

 องค-การต�องให�ความสนใจกับการสร�างสภาพแวดล�อมในการทํางานให�เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ทําให�บุคลากรมีกลุ�มอ�างอิงและทัศนคติในทางบวกต�อการแบ�งปAนแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค-การ 
(Ryu, Ho, and Han 2003) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 

1. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย-ให�เหมาะสมกับภาระงาน  
2. อธิบายประโยชน-การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปNนด�านสุขภาพ 
3. อธิบายประโยชน-ของการประสานความร�วมมือในองค-กรด�านสุขภาพ 
4. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ-ให�

เหมาะสมกับคน  
5. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับค�าตอบแทนและการพัฒนาสายอาชีพท่ีส�งเสริมต�อคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 
1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ    

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
2.1 การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย) ท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับคนให�เข�า
กับงานท่ีทํา (fit the man to the job) 

 การตรวจคัดกรองความสามารถทางด�านร�างกายก�อนการว�าจ�าง เพ่ือลดความผิดปกติของ
กล�ามเนื้อและกระดูก ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีมีอยู� สถานประกอบการท่ีไม�ได�
คัดเลือกผู�ใช�แรงานด�วยการพิจารณาสรีระร�างกายให�เหมาะสมกับงานท่ีทํา จะมีแนวโน�มของความ
ผิดปกติกล�ามเนื้อและกระดูก MSDs มากกว�าองค-การท่ีคัดเลือกผู�ใช�แรงงานด�วยการดูจากความเหมาะสม
ของร�างกายและภาระงานที่ต�องทํา ถึง 4.33 เท�า ซึ่งสามารถลดความบาดเจ็บจากความผิดปกติ
บริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�างของผู�ใช�แรงงานได� การท่ีผู�ใช�แรงานมีขนาดร�างกายกล�ามเนื้อส�วนสูงท่ี
เล็กหรือใหญ�เกินไปไม�เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทํา จะเปNนผลเสียด�านสุขภาพของผู�ใช�แรงงานต้ังแต�
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เริ่มว�าจ�าง (Keith E., 2006) ความเสี่ยงด�านการจัดการทรัพยากรมนุษย-ในองค-การธุรกิจอุตสาหกรรม 
ได�แก� การขาดบุคลากรท่ีเหมาะสมท้ังจํานวนและคุณภาพ บุคลากรประสบปAญหาด�านสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย การทุจริตผิดกฎหมาย ขาดประสบการณ- หรือ องค-ความรู� (Knowhow) สูญหาย 
เกิดความไม�คุ�มค�าด�านต�นทุน เวลาและประสิทธิภาพการทํางาน (Neil Doherty, 2000)  

 มาตรการทางกายศาสตร-ถือเปNนสิ่งท่ีช�วยส�งเสริมข�อบกพร�องด�านคุณภาพของผลผลิตให�
สูงข้ึนได�ถึง 50% เพราะเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยส�วนใหญ� ปAญหา
ทางการยศาสตร-ต�องการ การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนและทุกระดับขององค-การ การสร�างความ
ตระหนักรู� ถึงความสําคัญของการยศาสตร- ต�องอาศัยการซึมซับไปด�วยกันท้ังองค-การ (Lin, L., 2001) 
ดังนั้น มาตรการทางการยศาสตร-ท่ีมีประสิทธิภาพต�องเริ่มต�น ต้ังแต�การสรรหาบุคลากรอย�างเหมาะสม
ด�วยการพิจารณาองค-ประกอบท่ีจําเปNนต�อการปฏิบัติงาน หรืออาจกล�าวได�ว�าเปNนการลดปAจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร-จากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต�น ได�แก� 1) ลักษณะและภาระงานท่ีทํา 2) ปAจจัย
ส�วนบุคคล อาทิ อายุ เพศ เชื้อชาติ ส�วนสูง น้ําหนัก โรคประจําตัว เปNนต�น 3) สมรรถนะของบุคคล 
(Competency) คือ ความรู�ในงาน (Knowledge) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Attribution) และ 
ทักษะความชํานาญ (Skill)  
 การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงานถือเปNนสิ่งสําคัญอันดับแรกในการกําหนด
มาตรการทางการยศาสตร-ขององค-การ เพราะความเสี่ยงด�านทรัพยากรมนุษย-ในองค-การธุรกิจ
อุตสาหกรรม ได�แก� การขาดบุคลากรท่ีเหมาะสมท้ังจํานวนและคุณภาพ บุคลากรประสบปAญหาด�าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ด�านทรัพย-สินการทุจริตผิดกฎหมาย ประสบการณ-และความรู�ท่ี
สูญหาย ต�นทุนด�านเวลาและประสิทธิภาพการทํางาน (Neil Doherty, 2000) องค-การควรมีมาตรฐาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพและความเหมาะสมทางการยศาสตร- การเลือก
ขนาดร�างกาย สัดส�วน เพศ สุขภาพ เปNนเสมือนการเริ่มต�นปรับคนให�เข�ากับการ ดังนั้นฝtายทรัพยากร
บุคคลท่ีต�องทําหน�าท่ีสรรหา และคัดเลือกบุคลากร จะต�องมีข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับภาระงาน เช�น ข�อมูล
ของสถานีงาน เครื่องจักร อุปกรณ-ท่ีใช�ในการทํางาน สภาพแวดล�อม ดังกล�าวไว�ใน Module 3 เรื่อง
การเรียนรู�เกี่ยวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน การสร�างแบบฟอร-ม
สําหรับตรวจสอบมาตรฐานและแบบประเมินด�านสุขภาพ การยศาสตร-ในกระบวนการสรรหาว�าจ�างจึง
เปNนสิ่งจําเปNนอย�างยิ่ง ตัวอย�างแบบตรวจสอบมาตรฐานและประเมินด�านสุขภาพและการยศาสตร-ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 22 
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ภาพท่ี 22 ตัวอย�างแบบตรวจสอบมาตรฐานและประเมินด�านสุขภาพและการยศาสตร-ในกระบวนการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร 
 
2.2 การจัดกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปkนด�านสุขภาพ 
 หลายองค-กรได�พยายามหาเครื่องมือในการช�วยบริหารองค-การให�เกิดความสุขท้ังกายและใจ 
ท่ีมีความเก่ียวข�องกับสุขภาพของพนักงานในองค-การ ควบคู�ไปกับการสร�างวัฒนธรรมองค-การ ให�
พร�อมรับต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงในแต�ละยุคสมัย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย- ได�กล�าวถึง
เครื่องมือท่ีช�วยสนับสนุนการบริหารจัดการองค-กรอย�างยั่งยืน ด�วยการสร�างปAจจัยท่ีมีผลต�อการทําให�
เกิดองค-กรแห�งความสุข เปNนการดําเนินการขององค-กรให�พนักงานทํางานอย�างมีความสุข สร�างท่ี
ทํางานน�าอยู� เปNนเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนเพ่ือใช�ในการประเมินและดําเนินงานด�านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย- 

 ระบบการควบคุมท่ีจําเปNนและส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) โดย
ปกติ จะมีระบบควบคุมอย�างเปNนทางการโดยตรง เก่ียวกับผลงานของพนักงาน อยู� 3 ประเภท คือ 
ควบคุมท่ีผลลัพธ- (Outcome control) ควบคุมท่ีกิจกรรม (Activity control) และ ควบคุมท่ี
ความสามารถ (Capability control) (Eric Fang, Kenneth R. Evans, Shaoming Zou. 2004) 
การดูแลสุขภาพด�วยการลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-สําหรับผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือลดอาการบาดเจ็บ
และโรคจากการทํางานเกี่ยวกับ MSDs ที่มีแนวโน�มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก มีความจําเปNนต�อการดูแล
สุขภาพพลานามัยของบุคลาการให�มีความสุข เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน�าท่ี องค-การอนามัยโลกได�
รับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือสร�างองค-กรแห�งความสุขระหว�าง พ.ศ. 2551 -2560 (Plan of action on 
workplace health (GPA) for the period 2008 – 2017)  มี 5 วัตถุประสงค-หลักคือ 1) การกําหนด
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เครื่องมือทางนโยบายด�านสุขภาพของพนักงานเพ่ือให�เกิดการนําไปปฏิบัติ 2) ปกปkองสนับสนุนสุข
ภาวะในท่ีทํางาน 3) สนับสนุนให�เกิดการเข�าถึงบริการด�านสุขภาพในการทํางาน 4) จัดหาและสื่อสาร
เพ่ือให�เกิดการสร�างองค-การแห�งความสุข 5) ผลักดันวาระเรื่องสุขภาวะของแรงงานไปสู�นโยบายท่ี
เก่ียวข�อง  

 องค-รวมในการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพในองค-การ ด�วยการสร�างกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ
ใน 2 ลักษณะ แบบองค-รวม Holistic คือ 1) กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน (Health promotion 
activity) และ 2) การทํากิจกรรมด�านอาชีวอนามัย (Occupation health activity) ดังแสดงไว�ใน
ภาพท่ี  23 

 

 
 
ภาพท่ี 23 องค-รวมในการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพในองค-การ 

 
 หลักการสร�างสุขภาพแบบองค-รวมในองค-การ เรียกว�า “Map HR” หรือ “สุข 5 มิติ” 

ประกอบด�วย มิติท่ี1) สุขด�วยการจัดการ (M: Management)  มิติท่ี2) สุขด�วยบรรยากาศในท่ีทํางาน 
(A: Atmosphere)  มิติท่ี3) สุขด�วยกระบวนการสร�างสุข (P: Process) มิติท่ี4) สุขด�วยสุขภาพกายใจ 
(H: Health) มิติท่ี5) สุขด�วยผลลัพธ-องค-การ (R: Result) เพ่ือกําหนดกรอบในการทํางานและวาง
นโยบายด�านสุขภาพให�กับองค-การ หลังจาก วิเคราะห-จุดอ�อนและจุดแข็ง SWOT ของปAจจัยต�างๆ ใน
องค-การ ก็พัฒนากระบวนการเสริมสร�างสุขภาพข้ึนบนพ้ืนฐานความต�องการของพนักงาน จะสามารถ
ส�งผลทําให�เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุตามเปkาหมายที่วางไว�ได� 
(Manion, 2003) 

 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพทรัพยากรมนุษย- 6 ประการ “กบินทร-โมเดล” หรือ “KABINS 
Model” ประกอบด�วย 1) การพัฒนาความรู� (K: Knowledge) 2) กิจกรรมควบคุม (A: Activity)           
3) การเปลี่ยนพฤติกรรม (B: Behavior) 4) การปรับปรุงสภาพแวดล�อม (I: Improvement) 5) การกําหนด
ปทัสถาน (N: Norm) 6) ดูแลตนเอง (S: Self-care) ท้ัง 6 ประการเปNนการสร�างเสริมสุขภาพใน
องค-การแบบองค-รวม ท่ีทําอยู�ภายใต�หลักทฤษฎีระบบ สร�างกิจกรรมนําเข�า (Input) ให�เกิดการขับเคลื่อน
ในกระบวนการ (Process) บริหารจัดการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือได�มาซ่ึงผลลัพธ- (Output) ท่ีมีประสิทธิภาพ
อย�างยั่งยืน ดังแสดงไว�ใน ภาพท่ี  24 

Health promotion activity 

กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ 

Occupation health activity 

กิจกรรมด�านอาชีวอนามัย 
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ภาพท่ี 24  กบินทร-โมเดล (KABIN Model)   
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 การนําเข�า (Input) กิจกรรมจําเปkนในกระบวนการ องค)ประกอบท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา 
6  ประการ  

1. การพัฒนาความรู� (K: Knowledge of Development) คือ การท่ีบุคคลและองค-การ
ต�องเรียนรู� วิธีการสร�างสมดุลสุขภาพ 8 Module ท่ีเก่ียวข�องกับ การลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ได�แก� 1) ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 3) สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
4) ท�าทางการทํางานและการบริหารร�างกาย 5) โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 6) การพักผ�อนกายใจ 7) การรักษา
ฟLMนฟูสุขภาพ 8) สมดุลสุขภาพแบบองค-รวม  

2. กิจกรรมควบคุม (A : Activity of control) คือ กิจกรรมหลักท่ีองค-การต�องสร�างข้ึน   
ท่ีเก่ียวกับ การลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ได�แก� 1) การวิเคราะห-ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-      
ท่ีครอบคลุมองค-ประกอบดังนี้ (1.1) ประเภทงาน หนัก ปานกลาง เบา แยกภาระงานท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องทํา 
ตามการใช�กล�ามเนื้อและโครงร�าง หรือ แคลอลี่ (1.2) อันตรายจากท�าทางการทํางานนั้น อาทิ การยก แบก 
หาม หาบ ทูน ลาก ดึง กด การทํางานซํ้าๆ ยืน นั่ง นานๆ เปNนต�น (1.3) อันตรายจากสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ- เครื่องมือ เก�าอ้ี โต�ะ สถานีงาน เปNนต�น มีระยะห�าง หรือ 
ขนาดท่ีเหมาะสมกับสรีระหรือภาระงานเพียงใด ด�วยการหาโอกาสและความรุนแรงที่น�าจะเกิด
อันตราย 2) การสร�างเสริมสุขภาพทรัพยากรมนุษย- คือกิจกรรมท่ีช�วยสนับสนุนในการดําเนินงานด�าน
การยศาสตร-มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การตรวจสุขภาพ โภชนาการ ประสานการรักษาและฟLMนฟู 
เปNนต�น  

3. การเปลี่ยนพฤติกรรม (B: Behavior change) คือ การปฏิบัติให�เกิดผล ในระดับบุคคล 
เปNนท้ังการแก�ไขและปkองกัน ทําให�ระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ มีความยืดหยุ�น และแข็งแรงข้ึน        
ผู�ปฏิบัติ ต�องสร�างพฤติกรรมสุขภาพข้ึนและปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ ได�แก� 1) การปรับท�าทางการทํางาน 
ให�เหมาะสมกับภาระงานท่ีทํา ไม�ฝLนศักยภาพเก่ียวกับสรีระและร�างกาย 2) การบริหารร�างกาย เพ่ือให�
กล�ามเนื้อเตรียมพร�อมก�อนใช�งานหนัก และ การออกกําลังกายเพ่ือให�กล�ามเนื้อแข็งแรงข้ึนทนทานต�อ
การปฏิบัติงาน 

4. การปรับปรุงสภาพแวดล�อมในการทํางาน (I: Improvement the environment) คือ 
การท่ีองค-การต�องสร�างระบบในการควบคุมดูแล สภาพแวดล�อมในการทํางาน อาทิ มาตรฐานด�าน
กายภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิ่งแวดล�อม เปNนต�น  

5. ปทัสถานตามธรรมชาติ (N: Natural of norm) คือ องค-การและบุคคลต�องสร�าง 
ข�อตกลงหรือทําธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และการยศาสตร- เพ่ือเปNนแนวทางในการ
ปฏิบัติอันเปNนท่ียอมรับด�วยความเข�าใจ เพ่ือปฏิบัติสืบต�อไปเปNนลักษณะวัฒนธรรมด�านความปลอดภัย
ในองค-การ 
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6. การดูแลตนเองแบบองค-รวม (S: Self-care a holistic) คือ การท่ีบุคคลเข�าใจและ
ยินดีท่ีจะปฏิบัติ เก่ียวกับการส�งเสริมสุขภาพตนเอง และให�การสนับสนุนกิจกรรมท่ีส�งผลต�อการสร�าง
สมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการศาสตร- แบบครบถ�วนตามรูปแบบ KABINS Model กําหนด
ไว� อาทิ การควบคุมการบริโภคและมวลกาย การบริหารร�างกาย ออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนท�าทาง
ทํางาน การพักผ�อนให�เพียงพอ การทําสมาธิ เปNนต�น 

 ท้ัง 6 กิจกรรมควบคุมหลักนี้ มีบริบทในเชิงแก�ไขและปkองกันแบบบูรณาการในลักษณะ
องค-รวม หมายถึง การพัฒนาสุขภาพด�วยการเรียนรู�เชิงปฏิบัติการ ทําร�วมกันในทุกกิจกรรม โดยการ
ปรับสมดุลตามความเหมาะสมแต�ละบุคคล เปkาหมายเพ่ือการพ่ึงพา หรือ ดูแลตนเองด�านสุขภาพให�ดีข้ึน 
ความสําเร็จของการสร�างกิจกรรมแบบบูรณาการในลักษณะองค-รวม คือ การสร�างความสมดุลด�าน
สุขภาพให�เกิดข้ึนในแต�ละบุคคลในองค-การ จึงข้ึนอยู�กับว�าแต�ละบุคคลจะสามารถเข�าใจบริบทของ
สุขภาพตนเองมากข้ึนเพียงใด และในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู�เทคนิคการปรับตัวและการดูแล
สุขภาพของตนให�ดีขึ้นตามลําดับ เพื่อส�งเสริมประสิทธิภาพการทํางานและการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนได� 
การให�ความรู� ด�วยสร�างกิจกรรมควบคุมท่ีจําเปNน (activity control) ส�งเสริมการลดปAจจัยเสี่ยงในการ
เกิดโรคจากการทํางน การบาดเจ็บ หรือ เจ็บปtวย เก่ียวกับความผิดปกติของระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ ในระดับท่ีเหมาะสมจะสามารถก�อให�เกิดประโยชน-ต�อสุขภาพ และลดปAจจัยเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคจากการทํางาน  
 กระบวนการ (Process) พัฒนาทรัพยากรมนุษย) และ การพัฒนาองค)การ องค)ประกอบ
ท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย) 
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ต�องดําเนินการอยู�ภายใต�หลัก การพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีประกอบด�วย การพัฒนาความรู� (Knowledge) การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคล 
(Attribution) และ การพัฒนาทักษะ (skill) ดังได�กล�าวไว�แล�วใน ข�อ 2.1 การพัฒนาสมรรถนะด�าน
สุขภาพของทรัพยากรมนุษย- ท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ปรับคนให�เข�ากับงานท่ีทํา (fit the man to 
the job) เพ่ือทําให�เกิดการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง ต�องอาศัยหลักการบริหารจัดการ คือ 1) การวางแผน 
(Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) การพัฒนาสมรรถนะ
ด�านสุขภาพถือเปNนพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ท่ีต�องพัฒนาควบคู�ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพในหน�าท่ี ไปตลอดชีวิต 
 องค)ประกอบท่ี 3 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร)ในองค)การ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-และการพัฒนาองค-การมีความสัมพันธ-กันเปNนอย�างยิ่ง 
องค-การท่ีดีย�อมสะท�อนถึงการมีบุคลากรท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ย�อมมีวัตถุประสงค-หลักเพ่ือ
การพัฒนาองค-การ การสร�างมาตรฐานจะนํามาถึงการสร�างระบบการบริหารจัดการท่ีดี การสร�าง
ระบบในการทํางานทีดีบนหลักการบริหาร PDCA จะสามารถสร�างความต�อเนื่องในการบริหารจัดการ
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ได� มาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ ก็คือการสร�างความต�อเนื่องด�านสุขภาพในองค-การสําหรับดูแล
ทรัพยากรในองค-การนั้น ดังจะกล�าวต�อไปใน Module 3 ข�อ 3.4 
 องค)ประกอบท่ี 4 ป#จจัยเอ้ือ (ภายใน)  
 กิจกรรมจําเปNนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- จะสามารถประสบความสําเร็จได�จะต�อง
อาศัยปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) ตัวบุคคลท่ีจะส�งผลต�อการดําเนินการ การกระตุ�นสร�างปAจจัยเอ้ือภายในตัว
บุคคล ท่ีจะกล�าวต�อไปใน ข�อ 2.5 เปNนเทคนิคในการควบคุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ให�ได�ผลเร็ว
ข้ึน 
 องค)ประกอบท่ี 5 ป#จจัยสนับสนุน (ภายนอก)  
 กิจกรรมจําเปNนในการพัฒนาองค-การ ให�ประสบความสําเร็จได� จะต�องอาศัยปAจจัย
สนับสนุน(ภายนอก) ท่ีส�งผลต�อการดําเนินการ การมุ�งม่ันในการสร�างมาตรฐานและระบบในการ
บริหารจัดการองค-การ ท่ีจะกล�าวต�อไปใน Module 3 ข�อ 3.5 เปNนเทคนิคช�วยในการควบคุมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย-และการพัฒนาองค-การให�ได�ผลเร็วข้ึน 
 ท่ีกล�าวมา ในองค-ประกอบท่ี 2-5 นั้น เปNนกระบวนการ ในการบริหารจัดการ เพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย-และการพัฒนาองค-การ ให�สามารถคงอยู�อย�างต�อเนื่อง ด�วยการนําหลักการ
บริหารจัดการ PDCA เข�ามาช�วยขับเคลื่อนอย�างเปNนระบบ 
 ผลลัพธ) (Output) จากการทํากิจกรรมจาํเปkนในกระบวนการ องค)ประกอบท่ี 6 ผลการ
สร�างสมดุลสุขภาพ 

 ผลลัพธ-จากการทํากิจกรรมจําเปNนในกระบวนการอย�างสมบูรณ-ต�องสามารถสะท�อนผล
การดําเนินการให�เกิดประโยชน-ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล (Individual)  2) ระดับองค-การ 
(Organizational) 3) ระดับสังคม (Social) เม่ือบุคคลได�รับผลจากการส�งเสริมสุขภาพด�านการยศาสตร-ท่ีดี 
จะทําให�สมดุลสุขภาพดีข้ึนตามลําดับ ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การต�องลดลง และส�งผลให�
ยอดการบาดเจ็บหรือเจ็บปtวยด�วยโรคจากการทํางาน MSDs ในสังคมลดลงไปด�วย หากมีการปฏิบัติ
อย�างต�อเนื่องจะทําให�เกิดความยั่งยืนด�านสุขภาพได�ในทุกระดับ ซ่ึงจะกล�าวต�อไปใน Module 8 ข�อ 
8.4 
 
2.3 การประสานความร�วมมือในองค)การให�มีการดูแลด�านสุขภาพ 

 การนํากิจกรรมท้ัง 6 เข�าสู�กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ในองค-การ 
ต�องประกอบด�วยหลักในการบริหารจัดการท่ัวไป คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติ (Do)       
3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุง (Action) การจัดการด�านการยศาสตร- ต�องการ การมี
ส�วนร�วมของทุกภาคส�วนและทุกระดับของผู�ปฏิบัติงานในองค-การ ให�ตระหนักถึงความสําคัญของ
การยศาสตร- ต�องอาศัยการซึมซับไปด�วยกันท้ังองค-การ (Lin, 2001) องค-การท่ีมีการดําเนินงานไม�มี
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ประสิทธิภาพโดยส�วนใหญ�มาจากการมองข�ามความสําคัญของมาตรการปรับปรุงทางการยศาสตร-
ส�งเสริมให�เกิดปAจจัยเสี่ยงต�อปAญหาสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพ ความพึงพอใจในงานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นโดยส�วนใหญ�ล�วนเปNนผลมาจากการให�ความสนใจปรับปรุง
การยศาสตร-ในองค-การ (Breedveld, 2005)  

 ความสําคัญของการบริหารจัดการด�านสุขภาพ ถือเปNนส�วนหนึ่งของการบริหารจัดการระบบ
ความปลอดภัย ท่ีมีเปkาหมายของการดําเนินการ 3 ประกร คือ 1) การกําหนดมาตรการควบคุม 
2) การค�นหาอันตรายหรือปAจจัยเสี่ยง 3) การประเมินค�าอันตรายหรือปAจจัยเสี่ยง และควรกําหนด
มาตรฐานต�างๆออกมาใช�เชิงปริมาณหรือตัวเลข เพ่ือสะดวกต�อการเปรียบเทียบการพัฒนา ซ่ึงจะต�อง
มีข้ันตอนการดําเนินงานให�เกิดการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องต�อไป ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 25 

 

 
 
ภาพท่ี 25 ความสัมพันธ-ของข้ันตอนการดําเนินงานด�านสุขภาพเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
 

 สําหรับข้ันตอนของการบริหารจัดการด�านสุขภาพ มีอยู�ด�วยกัน 6 ข้ันตอน คือ 1) สร�างมาตรฐาน
หรือข�อกําหนดด�านสุขภาพ 2) กําหนดนโยบายสุขภาพ 3) การวางแผนให�ครอบคลุมปAจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร- กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค-การดําเนินงาน 4) การนําไป
ปฏิบัติ กําหนดบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบ การฝ%กอบรม การสื่อสาร บันทึกเอกสาร ควบคุม
เอกสาร ควบคุมการปฏิบัติ 5) การตรวจสอบและแก�ไข ติดตามผล วัดผลการปฏิบัติ ประเมินผลการ
ปฏิบัติ สอบสวนเม่ือเกิดโรคจากการทํางานหรือการบาดเจ็บ จัดเก็บบันทึกและเอกสารให�พร�อมต�อ
การทวนสอบ ตรวจประเมินภายในระบบ 6) การทบทวนการจัดการ ท้ัง 6 ข้ันตอนอยู�ในวงรอบของ 
PDCA เพ่ือการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง   

 
 

การปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 

1.สร�างมาตรฐานหรือข�อกําหนด 

2.กําหนดนโยบายสุขภาพ 

3.การวางแผนให�ครอบคลุม

ปAจจัยเส่ียงทางการยศาสตร- 

4. การนําไปปฏบิัติ 

5. การตรวจสอบและแก�ไข 

6. การทบทบทวนการจัดการ 

PDCA 

กําหนดมาตรฐานควบคุม 

ค�นหาปAจจยัเส่ียง 

ประเมินค�าปAจจัยเส่ียง 
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2.4 ความสําคัญในการออกแบบสถานท่ีและจัดหาอุปกรณ) ให�เหมาะสมกับคน (fit the job to the man) 
 การจัดการสิ่งแวดล�อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ถือเปNนปAจจัยสําคัญในการสร�างเสริม

สุขภาพและความสุขในการทํางานเปNนการลงทุนท่ีให�ผลตอบแทนท่ีคุ�มค�า เปNนประโยชน-ท้ังพนักงาน
และองค-การ ลดความสูญเสีย การขาดงาน ลดความเครียดในท่ีทํางาน สร�างพฤติกรรมด�านบวกต�อ
องค-การ ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานได� ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให�ดีข้ึน 
ในทางการยศาสตร- มีหลักในการออกแบบสถานีทํางาน ให�เหมาะสมกับผู�ปฏิบัติงาน ด�วยหลักใหญ� 4 ข�อ 
คือ 1) หลักความสําคัญท่ีเก่ียวกับงาน 2) หลักการค�นหาขนาดของสถานีทํางาน 3) หลักความพึงพอใจ         
4) หลักข�อมูลในอดีต  ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 26  

 
 
ภาพท่ี 26 ความสัมพันธ-ของหลักใหญ� ในการออกแบบสถานีทํางาน 
 

 ความสําคัญของหลักใหญ� ในการออกแบบสถานีทํางานและการจัดหาอุปกรณ-ให�เหมาะสม
กับผู�ปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได�ดังนี้ กฎสําคัญท่ีเก่ียวกับงาน 6 ประการ ได�แก� 1) จําเปNนต�องเห็น
อะไรในขณะปฏิบัติงาน 2) ต�องได�ยินอะไรในขณะปฏิบัติงาน 3) ลักษณะงานที่ต�องทําเปNนอย�างไร         
4) ลําดับข้ันตอนการทํางาน 5) พ้ืนท่ีวางสิ่งของเปNนอย�างไร 6) พ้ืนท่ีว�างท่ีต�องมีในขณะทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
  หลักการค�นหาขนาดของสถานีงานและอุปกรณ- ด�วยพ้ืนฐาน 3 ประการ ได�แก� 1) ขนาด
สัดส�วนร�างกาย(anthropometric data) เช�น ความสูง ความยาวแขน ขา (2) ลักษณะของงานนั้นๆ  
(the nature of the job) เช�น น้ําหนักของท่ียก รอบการทํางาน ลําดับการเคลื่อนย�าย เปNนต�น       
(3) รูปแบบทางพฤติกรรมของพนักงาน (Behavioral patterns of employee) เช�น ชอบเอนตัว 
เหยียดขา ถนัดมือซ�าย นั่งไขว�ห�าง เปNนต�น 

ก����ก���

���	
�


���	 

หลักความสําคัญท่ีเก่ียวกับงาน 

หลักการค�นหาขนาด 

หลักความพึงพอใจ 

หลักข�อมูลในอดตี 
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 หลักความพึงพอใจ 5 ประการ ได�แก� (1) ท�าทางไม�ฝLนธรรมชาติ (2) มุ�งท่ีจะลดความล�า เม่ือย  

(3) มุ�งลดความเสี่ยงต�อสุขภาพ อนามัย ความไม�ปลอดภัย และโรคระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ  

(4) มุ�งส�งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดเวลาการทํางาน  (5) ประหยัดต�นทุน 

 หลักข�อมูลในอดีต อาทิเช�น  สถานีงานต�องพิจารณาจากข�อมูลสัดส�วนร�างกายท่ีเก่ียวข�องกัน 

ต�องมีท่ีว�างเพียงพอสําหรับ ศีรษะ ลําตัว แขน หัวเข�า เท�า (ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีร�างกายใหญ� หรือ เล็ก 

เกินไปต�องถูกพิจารณาเปNนพิเศษ) หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือยกของข้ึนเหนือหัวไหล� การยื่นแขน 

การงอตัว งอมือ เอียงศีรษะ บิดของตัว หรือท�าทางเอียงตัวไปทางด�านข�าง ไม�งอข�อศอกห�างจากลําตัวมาก 

จะทําให�เกิดการเม่ือยล�าและลดความสามารถในการทํางานของมือและแขนลง  ไม�ควรออกแบบสถานี

งานท่ีต�องนั่งหรือยืนเปNนเวลานานๆ และควรให�ง�ายสําหรับการเปลี่ยนท�าทางการทํางาน การเคลื่อนไหว

ของแขนต�องให�สมมาตรกันทั้งสองข�างจึงจะเปNนผลดีต�อระบบประสาท ตําแหน�งของงานต�องมี

ระยะห�างท่ีเหมาะสมต�อการมองเห็น เครื่องมือ อุปกรณ-ต�างๆต�องจัดวางไว�ให�ง�ายต�อการหยิบใช� และ 

ตําแหน�งท่ีวางต�องไม�ทําให�เกิดการเอ้ือมมากเกินไป งานท่ีต�องใช�มือ ควรให�สามารถมีเครื่องช�วยรองรับ

น้ําหนักบริเวณข�อศอก แขน และ มือได�  ใช�วัสดุประเภทยางหรือผ�าปrดบริเวณขอบโต�ะหรือม�านั่งท่ี

ร�างกายอาจสัมผัสได� 

 การออกแบบสถานีทํางานและอุปกรณ- นั้นจะได�กล�าวใน Module 3 การสร�างสมดุล

สุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน หัวข�อ 3.2 – 3.3 ต�อไป 

 

2.5 ป#จจัยเอ้ือ (ภายใน) 

 ความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ด�านสุขภาพ ต�องอาศัย ปAจจัยท่ีสร�างข้ึนจาก

ภายในตัวของแต�ละบุคคล สามารถเรียกปAจจัยเหล�านี้ว�า ปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) ได�แก� 1) ต�องการมี

สุขภาพท่ีดีข้ึนกว�าเดิม คือ ผู�ปฏิบัติยังรู�สึกว�าสุขภาพของตนยังไม�ดีพอและต�องการมีสุขภาพท่ีดีหรือ

แข็งแรงข้ึนกว�านี้  2) ความรับผิดชอบอย�างต�อเนื่อง คือ ผู�ปฏิบัติต�องมีความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ

ตามรูปแบบของการสร�างเสริมสุขภาพของตนเอง มีความมุ�งม่ันท่ีจะแก�ไขหรือปkองกันการบาดเจ็บหรือ

เจ็บปtวยนั้น 3) วินัยในการปฏิบัติ คือ ผู�ปฏิบัติต�องเคร�งครัด และมีความอดทนต�อการดําเนินการตาม

รูปแบบหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง 4) การตระหนักรู� คือ ผู�ปฏิบัติต�องมีความ

เข�าใจถึงประโยชน-ของปฏิบัติเพ่ือสร�างเสริมสุขภาพ และโทษของปAจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนทางการยศาสตร- 
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สรุปท�าย 
 การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย- คือ การพัฒนาสมรรถนะ

ด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย-ในองค-การท่ีกล�าวไว�แล�วในหัวข�อ 2.1 จําเปNนต�องดําเนินการไปพร�อมกับ  
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การท่ีกําลังจะกล�าวต�อไปในหัวข�อ 3.4 ต�องดําเนินการให�มี
ความสอดคล�องกันในกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให�เกิดความร�วมมือในองค-การด�านสุขภาพอย�าง
ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



494 
 

Module 3 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. สภาพแวดล�อมในการทํางาน (Condition) 
2. การออกแบบสถานท่ีทํางาน (Workstation Design) 
3. การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน (The nature of the job performed 

in the station) 
4. การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ 
5. ปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 

 แนวคิด 
 องค-การอนามัยโลกเสนอว�าองค-การท่ีดีต�องจัดให�มีระบบการปkองและส�งเสริมสนับสนุน

สุขภาพ ท้ังด�านร�างกายจิตใจ เพ่ือความผาสุกของพนักงาน ซ่ึงต�องอาศัยการพัฒนา 4 ด�าน คือ        
1) สภาพแวดล�อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล�อมทางจิตสังคม 3) สิ่งเอ้ืออํานวยสุขภาพอนามัยในท่ี
ทํางาน 4) ความร�วมมือกับชุมชนและจากเครื่องมือตรวจสุขภาพในองค-การ (Company health 
check) (Burton, J., 2010) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 

1. อธิบายสาเหตุปAจจัยความเสี่ยงทางการยศาสตร-ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมในการทํางานได� 
2. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับประโยชน-ของการออกแบบสถานท่ีทํางานทางการยศาสตร- 
3. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับการพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงานทางการยศาสตร- 
4. เข�าใจมาตรฐานและเทคนิคการปรับสมดุลเข�ากับสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 
1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ    
3. ทดลองใช�เทคนิคการปรับสมดุลเข�ากับสภาพแวดล�อม 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 
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3.1 สภาพแวดล�อมในการทํางาน (Condition) 
 สิ่งแวดล�อมในการทํางานถือเปNนปAจจัยสําคัญในการควบคุมความเสี่ยงทางการยศาสตร- 

ด�วยการจัดการให�เกิดความเหมาะสมเก่ียวกับ เครื่องจักร อุปกรณ- รวมถึงกายภาพ (แสง เสียง 
อุณหภูมิ มลภาวะ) ท่ีส�งผลกระทบต�อความเครียดท้ังในด�านร�างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงาน อันมี
ผลกระทบต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด�วยปAจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) สถานีทํางาน  
2) การจัดระบบการทํางาน (Ergoweb, 2006) ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 ขอบเขตของการจัดระบบทํางานให�ครอบคลุมสภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร- 
 

 ผู�ปฏิบัติงาน ต�องทํางานอยู�ในสถานีทํางานที่ประกอบด�วยเครื่องจักร อุปกรณ- ซึ่งมี
สภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับกายภาพ ภายใต�การจัดระบบการทํางานด�านการยศาสตร-
และอาชีวอนามัย 

 เครื่องจักร หมายถึง สิ่งท่ีประกอบด�วยชิ้นส�วนหลายชิ้น ทําให�เกิดการเปลี่ยนรูปหรือส�ง
พลังงานได� รวมถึงส�วนควบของสิ่งเหล�านั้นด�วย เช�น สายพาน เพลา เปNนต�น ผู�ปฏิบัติงานโดยส�วน
ใหญ�ต�องทํางานกับเครื่องจักร ดังนั้นความเหมาะสมของขนาด ความกว�าง ความยาว ความสูง ของ
เครื่องจักร กับ สรีระร�างกาย อาทิ ช�วงแขน มือจับ ปุtมกด ช�วงขา เปNนต�น จะส�งผลกระทบโดยตรง
ทางด�านการยศาสตร-ต�อผู�ปฏิบัติงาน 

 อุปกรณ- หมายถึง เครื่องมือ หรือวัสดุท่ีใช�ประกอบการทํางานนั้น อาทิเช�น เก�าอ้ีนั่ง โต�ะ
ทํางาน ชั้นวางของ คอมพิวเตอร- เมาส- คีย-บอร-ด คีม ไขควง รถลาก รถเข็น เครน เปNนต�น 
ผู�ปฏิบัติงานส�วนใหญ�ต�องทํางานกับอุปกรณ-ดังกล�าวมา ดังนั้นความเหมาะสมของ ขนาด ความกว�าง 

 

สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

การจัดระบบการทํางาน 

สถานีทํางาน 

กายภาพ : แสงสว�าง/เสียง/อุณหภูมิ/มลภาวะ 

เครื่องจักร/อุปกรณ- 

ผู�ปฏิบัติงาน 
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ความยาว ความสูง ของอุปกรณ- กับสรีระร�างกายในแต�ละส�วน อาทิ ช�วงแขน ช�วงขา การงอเข�า 
การวางศอก การงอมือ ระดับของไหล� ระยะสายตา เปNนต�น จะส�งผลกระทบโดยตรงทางด�านกาย
ศาสตร-ต�อผู�ปฏิบัติงานได� 

 กายภาพ หมายถึง แสงสว�างในบริเวณทํางานหรือจุดทํางานท่ีสายตาตกกระทบ ความดัง
ของเสียงในพ้ืนท่ีทํางาน อุณหภูมิร�อน เย็น เกินไป กลิ่น เคมี ควัน ฟูม ท่ีทําให�เกิดมลภาวะ และมี
ผลกระทบโดยตรงต�อความเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนของผู�ปฏิบัติงาน และส�งผลต�อการเสียสมดุลของระบบใน
ร�างกายถึงทําให�เกิดโรคจากจากการทํางาน ก็เปNนปAจจัยที่ส�งผลทั้งโดยทางตรงและทางอ�อมต�อ
การยศาสตร- 
 การจัดระบบการทํางาน หมายถึง การใช�มาตรฐานการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร-
และอาชีวะอามัย เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยในการทํางานให�กับผู�ปฏิบัติงาน  
 
3.2 การออกแบบสถานท่ีทํางาน (Workstation Design) 

 การออกแบบสถานีทํางาน ต�องสร�างความเหมาะสมระหว�างสัดส�วนสรีระร�างกายของ
ผู�ปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักร อุปกรณ- และกายภาพ ท่ีมีความสัมพันธ-เก่ียวข�องกับภาระงาน เพ่ือช�วย
สนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติให�อยู�บนพื้นฐานของสุขอนามัย ปAญหาสําคัญของการออกแบบ
สถานท่ีทํางาน คือเรื่องขนาดของประชากร ท่ีมีปAจจัยมาจาก เพศ อายุ เชื้อชาติ เปNนต�น การหา
ค�าเฉลี่ยของขนาดมาตรฐานร�างกายท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุในช�วง 21-40 ปu ในกลุ�มเอเชีย ในท�ายืน
และท�านั่ง ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วนในกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงและ
เพศชาย (หน�วยวัดเปNนเซนติเมตร) ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 64 
 
ตารางท่ี 64 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วนในกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงและ

เพศชาย (หน�วยวัดเปNนเซนติเมตร) 
ขนาดของร�างกาย หญิง ชาย 

เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD 
ท�ายืน 
น้ําหนักตัว (กก.) 
ความสูงร�างกาย 
ความสูงตา 
ความสูงของไหล� 
ความสูงของกําปAMน 
ความสูงข�อศอก 

 
50.8 
154.0 
143.1 
127.1 
67.4 
94.7 

 
6.4 
5.0 
4.8 
4.7 
3.1 
3.8 

 
59.2 
165.4 
154.0 
137.4 
73.0 
102.4 

 
8.7 
5.9 
5.6 
5.3 
3.5 
4.2 
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ตารางท่ี 64 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วนในกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงและ
เพศชาย (หน�วยวัดเปNนเซนติเมตร)  (ต�อ) 

ขนาดของร�างกาย หญิง ชาย 
เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD 

ระยะไหล�ถึงกําปAMน 
ความกว�างไหล� 
ความกว�างสะโพก 
ระยะห�างระหว�างข�อศอก 
ความยาวเท�า 

59.7 
40.6 
30.5 
80.2 
23.0 

3.1 
2.3 
1.6 
3.9 
1.1 

64.4 
44.2 
30.8 
86.5 
25.0 

3.1 
2.4 
1.7 
3.9 
1.2 

ท�านั่ง 
ความสูงขณะนั่ง 
ความสูงของตา 
ความสูงของไหล� 
ความสูงของข�อศอก 
ความหนาต�นขา 
ความหนาหน�าท�อง 
ความสูงขา 
ระยะพ้ืนท่ีนั่งถึงกําปAMน 

 

81.7 

70.9 

54.7 

22.3 

13.4 

21.5 

36.6 

4.1 

 

2.7 

7.7 

2.4 

2.3 

1.2 

2.5 

1.9 

2.6 

 

87.2 

76.3 

59.4 

24.4 

14.2 

22.4 

39.3 

3.9 

 

3.2 

3.0 

2.7 

2.4 

1.4 

2.9 

2.1 

2.8 
 

 จากตารางท่ี 64 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดร�างกายทุกสัดส�วนในกลุ�มตัวอย�าง
เพศหญิงและเพศชาย (หน�วยวัดเปNนเซนติเมตร) ปรัชญาพื้นฐาน 3 ประการในการออกแบบ
ทางการยศาสตร- 1) การออกแบบโดยใช�ค�าเฉลี่ย (Design for the average) เปNนการออกแบบท่ีใช�
ค�าเฉลี่ยขนาดร�างกายของประชากร ซ่ึงอาจเปNนค�าเฉลี่ยของพนักงานในองค-การนั้นก็ได� เช�น เก�าอ้ี 
โต�ะ เครื่องมือ อุปกรณ-ในการทํางานต�างๆ 2) การออกแบบโดยใช�ค�าสูงสุดหรือตํ่าสุด (Design for 
the extremes) โดยวัดจากขนาดร�างกายของผู�ท่ีเต้ียหรือเล็กท่ีสุด และ สูงหรือใหญ�ท่ีสุด ซ่ึงวิธีการนี้
อาจต�องใช�การลงทุนท่ีสูงกว�าปกติมาก 3) การออกแบบโดยใช�ช�วงข�อมูล (Design for a range) เปNน
การใช�ช�วงขนาดท่ีเหมาะสมของประชากร ค�าเปอร-เซ็นต-ไทล-ท่ี 5-95 ช�วงข�อมูลจะแคบหรือกว�าง
ข้ึนอยู�กับลักษณะของงานและความเหมาะสมของต�นทุน โดยใช�สูตร Xp = X + Zp . S 
 เม่ือ  X  คือค�าเฉลี่ยของข�อมูลตัวอย�าง 

   S คือค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย�าง 
   Xp คือ Pth percentile หรือ ค�าเปอร-เซ็นต-ไทล-ท่ี P  
   Zp คือ ค�าตัวแปรสุ�มมาตรฐานแบบปกติกับค�าเปอร-เซ็นต-ไทล-ท่ี P ของตัวแปรสุ�ม X 
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 ถ�าข�อมูลท่ีได�มามีการกระจายแบบปกติ สามารถใช�ตารางการกระจายแบบปกติมาตรฐาน
ในการประมาณค�าเปอร-เซ็นต-ไทล- ของตัวแปร X ได� (Tayyari And Smith, 1997) 

 การพิจารณาออกแบบสถานีงาน 3 ลักษณะใหญ� คือ 1) สถานีทํางานท่ีต�องนั่งทํา (Seated 
workstation)  2) สถานีสําหรับงานท่ีต�องยืนทํา (Standing workstation)  3) สถานีสําหรับงานท่ี
ต�องการนั่งและยืนทํางาน (Sit-Stand workstation)  
 สถานีทํางานท่ีต�องนั่งทํา (Seated workstation) งานท่ีเก่ียวข�องกับการเขียน หรือ 
ประกอบชิ้นส�วนขนาดเล็ก งานท่ีต�องการความละเอียดสูง งานท่ีต�องใช�คันบังคับเท�า ในขณะปฏิบัติงาน 
เปNนงานท่ีสามารถทําได�อย�างสะดวกในขณะนั่งตลอดช�วงปฏิบัติงาน 

 ข�อห�าม ไม�มีการเอ้ือมตัวมากเกินกว�า 40 เซนติเมตร หรือ ไม�มีตําแหน�งของงานอยู�สูงกว�า
พ้ืนผิวงานมากกว�า 15 เซนติเมตร งานท่ีไม�ต�องใช�แรงมาก เช�น ยกของไม�เกิน 4.5 กิโลกรัม  บนพ้ืน
โรงงานหรือพ้ืนท่ีมีความลื่น ไม�ควรใช�เก�าอ้ีมีล�อ 

 คําแนะนําสําหรับการออกแบบท่ีนั่งและการเลือกท่ีนั่งทํางาน คือ เก�าอ้ีควรมีความม่ันคง 
เก�าอ้ีท่ีมีล�อควรมี 5 ขา เพ่ือลดความเสี่ยงต�อการล�ม  เก�าอ้ีควรมีพนักพิงหลังท่ีมีความสูงเหมาะสม 
อย�างน�อย 18 เซนติเมตร กว�าง 32-36 เซนติเมตร สูง 48-52 เซนติเมตร โค�งรัศมีประมาณ 40-50 
เซนติเมตร มีตําแหน�งรองท่ีบริเวณส�วนเอวได�เหมาะสม ควรปรับความสูงได� เพ่ือให�น้ําหนักกระจายได�
ดีบริเวณก�นและบริเวณต�นขา เพ่ือรักษาแนวระดับต�นขาให�อยู�ในแนวระนาบ  เบาะนั่งควรมีความลึก
และกว�างท่ีเหมาะสม ควรมีระยะห�างท่ีเหมาะสมระหว�างขอบหน�าของเก�าอ้ี และด�านหลังของหัวเข�า
ประมาณ 5-15 เซนติเมตร ขอบด�านหน�าเก�าอ้ีควรโค�งลงเพ่ือปkองกันการกดและขัดขวางการไหลเวียน
ของเลือดบริเวณต�นขา พ้ืนเก�าอ้ีควรมีความลาดไปทางด�านหลัง 1-5 องศา มุมระหว�างเบาะนั่งและ
พนักพิงควรมีค�าประมาณ 100 องศา ท้ังเบานั่งและพนักพิงควรถูกหุ�มด�วยไฟเบอร-ท่ีสามารถยุบตัวได�
ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรเม่ือเกิดการกดทับ หากต�องมีการบิดตัวระหว�างทํางาน หรือมีการ
เคลื่อนไหวด�านข�างบ�อยๆ เก�าอ้ีควรถูกออกแบบให�หมุนได� เม่ือความสูงของเก�าอ้ีไม�สามารถปรับได� 
ควรมีท่ีวางเท�าเตรียมไว�เพ่ือให�ผู�ใช�งานสามารถวางเท�าเพ่ือรักษาระดับของต�นขาให�อยู�ในแนวระนาบ
หรือไม�ถูกกดเม่ือความสูงของเก�าอ้ีมีมากเกินไป ท่ีวางเท�าควรมีลักษณะเอียงข้ึนเล็กน�อย ควรมีพ้ืนผิวท่ี
กว�างพอท่ีจะรองรับเท�าได� ลึกประมาณ 27-30 เซนติเมตร และกว�างประมาณ 40 เซนติเมตร ภาพท่ี  
28 
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ภาพท่ี 28  ลักษณะความสัมพันธ-โดยท่ัวไป ระหว�างเก�าอ้ีกับสัดส�วนร�างกาย 
 

 สถานีสําหรับงานท่ีต�องยืนทํา (Standing workstation)  เหมาะสําหรับงานท่ีต�องการ
ความสะดวกในการเคลื่อนไหว มีความคล�องตัวสูง สามารถออกแรงได�มากกว�าการทํางานในท�าทางอ่ืน จึง
แบ�งสถานีงานที่ต�องยื่นทํางานออกเปNน 3 กลุ�มใหญ�คือ 1) งานที่มีความละเอียด 2) งานท่ีใช�แรง 
ไม�หนักมากนัก และไม�ต�องใช�ความละเอียด เช�นการประกอบชิ้นส�วน 3) งานท่ีต�องยืนทํา ใช�แรงมาก 
หรือ ต�องใช�น้ําหนักจากร�างกายส�วนบน เช�น งานประกอบชิ้นงานขนาดใหญ� การออกแบบให�ข้ึนอยู�
กับภาระงานและความสูงของผู�ปฏิบัติ 

 ข�อห�าม หลีกเลี่ยงการยืนทํางานเปNนเวลานาน พ้ืนท่ีทํางานสูงเกินไปจะทําให�เกิดการยก
ของไหล� พ้ืนปูควรปราศจากขอบเพ่ือปkองกันการหกล�ม 

 คําแนะนําสําหรับการออกแบบ 1) ความสูงท่ีพ้ืนท่ีทํางานจะต�องมีความเหมาะสมกับ
ความสูงของผู�ปฏิบัติงาน มิฉะนั้นจะส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระยะยาวและทําให�เกิด
การบาดเจ็บโครงร�างและกล�ามเนื้อได� การพิจารณาขนาดสัดส�วนร�างกายของผู�ปฏิบัติงานจึงมีความ
จําเปNนอย�างยิ่ง โดย ให�พิจารณาจากผู�ปฏิบัติงานท่ีสูงท่ีสุด สําหรับคนทีเต้ียกว�าให�ปรับความสูงของพ้ืน
ด�วยการเสริม 2) งานละเอียดต�องสามารถมองเห็นชิ้นงานได�อย�างชัดเจน 3) เม่ือต�องใช�แรงมากความ
สูงของโต�ะต�องตํ่าลง มิฉะนั้นจะส�งผลต�อกล�ามเนื้อบริเวณหลังและหัวไหล� 4) การปูพ้ืนด�วยยางหรือ
พรมจะสามารถลดความเม่ือล�าจากการยื่นทํางานนานได� ลักษณะสถานีงานสําหรับการยืนทํางานท่ี
ถูกต�อง ดังแสดงไว�ใน ภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 29 ลักษณะสถานีงานสําหรับการยืนทํางานท่ีถูกต�อง 
 
 งานท่ีต�องใช�แรงงานมาก จะต�องมีพ้ืนท่ีทํางานให�พอต�อการใช� สรีระเพ่ือการออกแรง  
 สถานีสําหรับงานท่ีต�องการนั่งและยืนทํางาน (Sit-Stand workstation) เหมาะสําหรับ
ลักษณะงานท่ีต�องการระยะเอ้ือมทางด�านหน�าท่ีมากกว�า 41 เซนติเมตร  และด�านบนมากกว�า 15 
เซนติเมตร เหนือระดับพ้ืนทํางาน ลักษณะของงานประกอบด�วยงานหลายๆแบบ บางครั้งเหมาะ
สําหรับการนั่งและบางครั้งสะดวกเม่ือยืนทํางาน ข�อดีของสถานีงานแบบนี้คือ ช�วยผ�อนแรงกดของ
น้ําหนักตัวบริเวณขาและเท�าได� ปkองกันการทํางานในท�าทาง ท่ีไม�เหมาะสมได� ลดการใช�พลังงานใน
การทรงตัวในขณะยืนทํางาน ทําให�กล�ามเนื้อเกิดความล�าได�ช�ากว�าการยืนทํางาน ทําให�ระบบการทํางาน
ของเลือดน�อยกว�าการยืน ให�ความม่ังคงในการทรงตัวของการทํางานท่ีมีความละเอียดสูง สามารถใช�
การบังคับเท�าได�ดีหรือละเอียดกว�าการยืน ดังแสดงไว�ในภาพท่ี 30 
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ภาพท่ี 30 การกําหนดและพิจารณาออกแบบสถานีทํางานแบบก่ึงนั่งและก่ึงยืน 
 

 คําแนะนําสําหรับการออกแบบสถานีงาน  1) ค�ามุมก�มหรือเงยคอและศีรษะท่ีทําให�เกิด
ความล�าของกล�ามเนื้อบริเวณคอทําให�เกิดอาการท่ีรุ�นแรงข้ึนเม่ือมีมุมเกินกว�า 20-30 องศา วัดจาก
กระดูกคอ C7 ไปยังรูหู เทียบกับเส�นในแนวด่ิง  สําหรับการทํางานท่ีมีระยะเวลายาวนาน 2) แนวการ
มองเห็นปกติของสายตา อยู�ในช�วงประมาณ 10-15 องศา ตํ่ากว�าแนวราบ การเคลื่อนไหวตาจะ
สามารถทําได�ประมาณ 15 องศา สูงและตํ่ากว�าแนวของเส�นการมองปกติ จึงหมายความว�า มุมมองท่ี
สบายจะอยู�ประมาณ 30 องศา รอบเส�นแนวการมอง ถ�าสิ่งท่ีจะต�องมองมีค�ากว�างเกินกว�าช�วงท่ีกล�าว 
ผู�ปฏิบัติงานก็จะต�องเคลื่อนคอหรือศีรษะเพ่ือให�มุนของการมองครอบคลุมภาวการณ-ทํางานใน
ขณะนั้น การกําหนดแนวในการมองอยู�ในช�วงท่ีผู�ปฏิบัติงานทํางานอยู�ในภาวะหรือท�าทางสบาย แต�
ส�วนใหญ� มุมมองของคอมพิวเตอร-บนโต�ะทํางานจะประมาณ 9 องศาซ่ึงตํ่ากว�าแนวระดับจึงทําให�ต�อง
ก�มศีรษะลง ซ่ึงควรปรับแนวการมองให�อยู�ในระดับ 10-15 องศา ไม�ควรก�มไปด�านหน�ามากกว�า 15 
องศา  

 Condition ให�เหมาะสมกับสุขภาพ ถือเปNนความสําคัญเบื้องต�นในการแก�ไขและปkองกัน
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ท�าทางการทํางานท่ีไม�เหมาะสมจึงเปNนปAจจัยเสียงสําคัญของการเกิด
อาการผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อการนําหลักการยศาสตร-ใช�ในการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพการทํางานเพ่ือไม�ให�เกิดการบาดเจ็บหรือโรคจากการทํางานอาการผิดปกติเก่ียวกับโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ 
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3.3 การพิจารณาธรรมชาติของงานในสถานีงาน (The nature of the job performed in the 
station)   
 แนวคิดเรื่องการออกแบบสถานีงาน ต�องคํานึงถึงท�วงท�าการทํางานท่ีถูกต�องเหมาะสม มี
ความสุข สะดวกสบาย และทํางานได�อย�างมีประสิทธิผลเต็มกําลังความสามารถของผู�ปฏิบัติงานเปNน
สําคัญ โดยมีหลักง�ายๆตามธรรมชาติ เรียกว�า NEWS คือ N: Neutral posture การรักษาท�าทางการ
ทํางานให�สมดุล E: (Work at) Elbow height การทํางานท่ีระดับความสูงของข�อศอกเปNนหลักไม�ว�า
จะเปNนงานนั่งหรืองานยืน W: (Sufficient) Work area การมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือการเคลื่อนไหวส�วน
ร�างกายท่ีพอเพียง S: (no) Stretching ไม�มีการยืด/เหยียด แขน ขา หัวไหล� และลําตัวของ
ผู�ปฏิบัติงานในขณะทํางานจนเกินขีดความสามารถของเอ็น ข�อต�อ และ กล�ามเนื้อ  

 คําแนะนําเก่ียวกับธรรมชาติของการออกแบบสถานีงาน 1) ต�องเน�นการทํางานแบบพลวัต 
(dynamic) หลีกเลี่ยงความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล�า 2) กําหนดระดับความสูงของพ้ืนผิวปฏิบัติงานตาม
สัดส�วนร�างกายของผู�ปฏิบัติงานเอง งานเบาประณีตแม�นยําออกแบบให�สูงกว�าศอกเล็กน�อย งานปาน
กลางให�ออกแบบสูงเท�ากับระดับศอก งานใช�แรงให�ออกแบบตํ่ากว�าข�อศอกเล็กน�อย 3) ออกแบบให�
ได�เปรียบเชิงกล คือ ผู�ทํางานอยู�ใกล�ชิ้นงานในลักษณะไม�ต�องเอ้ือม และก�มคอหรือศีรษะมาก 4) หลีก
เหลี่ยงการออกแบบท่ีทําให�ข�อต�อกระดูกของร�างกายทํามุมสูง 5) ให�ใช�มือท้ังสองข�างทํางานร�วมกันได�
อย�างสมดุล 6) ให�มือท้ังสองเปNนไปตามธรรมชาติและสมมาตร มือข�างขวาเคลื่อนไปทางซ�าย กลับกัน
มือซ�ายเคลื่อนไปทางขวา 7) หลีกเลี่ยงการใช�นิ้วใดนิ้วหนึ่งมากเกินไป ให�คํานึงถึงความแข็งแรงและ
ความสามารถในการทํางานของนิ้ว 8) ไม�ใช�ภาระกล�ามเนื้อมากกว�าร�อยละ 30 ของความสามารถ
สูงสุดของกล�ามเนื้อ หากใช�เวลาทํางานสั้น ออกแรงได�ร�อยละ 50 ของความสามารถสูงสุดของ
กล�ามเนื้อ 9) ให�มีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถในขณะทํางานได� 10) ไม�ออกแบบฝLนท�าทางธรรมชาติ เช�น 
การยืนทํางานไม�ควรใช�เท�าบังคับควบคุมการทํางาน เพราะจะทําให�เสียสมดุล 11) ให�มีท่ีว�างในการ
เปลี่ยนอิริยาบถ หลีกเลี่ยงการทํางานแบบสถิต (Static) การนั่งทํางานเกินกว�า 1 ชั่วโมง ยืนทํางาน
เกินกว�า 30 นาที ต�องสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได� 12) ปุtมควบคุม คันบังคับ อุปกรณ- ชิ้นงาน ท่ีต�อง
หยิบจับบ�อยๆให�อยู�ในขอบเขตพ้ืนท่ีทํางานปกติ ท่ีต�องใช�หรือหยิบจับนานๆครั้งให�อยู�ห�างออกไปหรือ
สูงข้ึนไป 13) ออกแบบให�มีการดํารงท�าทางทํางานท่ีดีไว�ได�สมํ่าเสมอ 14) ความสูงของโต�ะ เก�าอ้ี 
พ้ืนผิวปฏิบัติงาน ควรปรับได�ให�เหมาะสมกับความสูงของผู�ปฏิบัติงาน มีการเสริมชดเชยจุดด�อยได� 
15) คํานึงถึงแรงโน�มถ�วงของโลก ความลาดเอียงของพ้ืนผิวงานจะช�วยการยกข้ึนในแนวด่ิงได� 16) คํานึงถึง
ความยากง�ายของการติดต�อสื่อสาร ใกล�ไกล ระยะห�างการเคลื่อนย�าย 17) ต�องมีการฝ%กอบรมให�
ผู�ปฏิบัติงานอยู�จักเทคนิคการเปลี่ยนอิริยาบถ ท�าทาง ปรับการเคลื่อนไหวส�วนต�างๆ ของร�างกาย 
ในช�วงเวลาท่ีถูกต�องเหมาะสมกับสถานีทํางานอยู�เสมอ 
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3.4 การพัฒนาการยศาสตร)ในองค)การ 
 การใช�มาตรฐานสากลด�านคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

OHSAS 18001 มาตรฐานสากลด�านสิ่งแวดล�อม ISO14001 มาตรฐานแรงงานไทย TLS8001 เปNนต�น 
แต�งต้ังบุคลากรหรือคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการรักษามาตรฐานด�าน
สภาพแวดล�อมให�สอดคล�องกับการยศาสตร- มีระบบในการบริหารจัดการ ทบทวนสถานะเบื้องต�น 
วางแผนดําเนินการ ปฏิบัติ ตรวจสอบ แก�ไขปรับปรุง รายงานผลการดําเนินงานตามรอบความถ่ีอย�าง
สมํ่าเสมอ การนํามาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอันเปNนท่ียอมรับมาใช�จะช�วยสร�างระบบในการ
ดําเนินการ เพ่ือให�เกิดความม่ันใจและยั่งยืนได� มาตรฐานท่ีต�องมีการควบคุมด�านสภาพแวดล�อมให�
สอดคล�องกับการยศาสตร-ในองค-การ ได�แก� (การตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ-ช�วยในการผลิต 
อุปกรณ-ปkองกันส�วนบุคคล การประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน ระบบการแก�ไขปkองกัน การควบคุม
ด�านกายภาพ การตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสี่ยง เวลาการทํางาน ) ดังแสดงไวใน ตารางท่ี 65 
 
ตารางท่ี 65 แสดงตัวอย�างระบบมาตรฐานท่ีช�วยสนับสนุนการพัฒนาการยศาสตร-ในองค-การ 

ระบบมาตรฐาน Action Condition 
ISO 9001  คุณภาพ ผลกระทบท่ีมาจากความสามารถ

ของบุคคลและทรัพยากรมนุษย- 
(Human resource) การใช�
เครื่องมือในกระบวนการผลิต 

การบริหารสภาวะแวดล�อมใน
การทํางาน (Work 
environment)  

ISO 14001 สิ่งแวดล�อม การอบรมประเด็นปAญหาด�าน
สิ่งแวดล�อมและความสามารถของ
บุคคลกร (Competency) ให�เกิด
ความตระหนัก (Awareness) ถึง
การปฏิบัติและการมีส�วนร�วมใน
การดําเนินการ 

มีวัตถุประสงค-เก่ียวข�องกับ 
สุขภาพและความปลอดภัย พันธ
กิจท่ีต�องปฏิบัติตามข�อกําหนด
กฎหมาย ผลกระทบความเสี่ยง
และโอกาส หรืออันตราย           
วัฏจักรชีวิต (Life cycle) การ
ออกแบบกระบวนการผลิตให�
สอดคล�องกับสมรรถนะ 
(Performance) ด�าน
สิ่งแวดล�อม การบํารุงรักษา
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
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ตารางท่ี 65 แสดงตัวอย�างระบบมาตรฐานท่ีช�วยสนับสนุนการพัฒนาการยศาสตร-ในองค-การ (ต�อ) 
ระบบมาตรฐาน Action Condition 

OHSAS 18001 ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย 

มีการปรับปรุงสมรรถนะด�านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือ
การพัฒนาอย�างยั่งยืน  การเข�าถึง
แหล�งกําเนิด สถานการณ- หรือการ
ปฏิบัติท่ีเปNนอันตราย ท่ีอาจทําให�
เกิดการบาดเจ็บ เจ็บปtวย หรือ
อุบัติเหตุ มีกระบวนการเพ่ือชี้บ�ง
อันตราย สภาวะหรือ ปAจจัยท่ี
ส�งผลกระทบ หรือ สามารถส�งผล
กระทบ ต�อสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของพนักงาน หรือ 
ผู�ทํางาน 

การปรับปรุงสมรรถนะด�านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือ
การพัฒนาอย�างยั่งยืน  การ
เข�าถึงแหล�งกําเนิด สถานการณ- 
หรือการปฏิบัติท่ีเปNนอันตราย ท่ี
อาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ 
เจ็บปtวย หรืออุบัติเหตุสถานท่ี
ทํางาน (Workplace) ต�อง
คํานึงถึงบุคคลท่ีต�องเดิน
ทางเข�าออกทุกคน นโยบายอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยต�อง
เหมาะสมกับธรรมชาติ ขนาด 
ของความเสี่ยงในองค-การ 

ISO/TS 20646-1  
การยศาสตร- 

วิเคราะห-งานเพ่ือชี้บ�งอันตรายท่ี
เก่ียวข�องกับภาระงานของ
กล�ามเนื้อ 

สํารวจสภาพการทํางาน เพ่ือ
จัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการ
ปรับปรุงด�านการยศาสตร-  

TLS 8001 มาตรฐาน
แรงงานไทย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
หมายถึง การกระทํา หรือ สภาพ
การทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะ
ทําให�เกิดการประสบอันตราย การ
เจ็บปtวย หรือ ความเดือดร�อน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน 
หรือ เก่ียวกับการทํางาน 

ความรับผิดชอบนี้ครอบคลุม 
สิทธิมนุษยชน สภาพการจ�าง 
สภาพการทํางาน ซ่ึงหากไม�
ปฏิบัติก็จะทําให�เกิดผลกระทบ
และเปNนอุปสรรคทางการค�า
เสียหายต�อธุรกิจและแรงงานท่ี
เก่ียวข�องการคุ�มครองแรงงาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
สวัสดิการแรงงาน และแรงงาน
สัมพันธ- ตลอดจนอนุสัญญา
ระหว�างประเทศ 
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 จากตารางท่ี 65 แสดงตัวอย�างระบบมาตรฐานท่ีช�วยสนับสนุนการพัฒนาการยศาสตร-ใน
องค-การ ได�แสดงให�เห็นความเชื่อมโยงประโยชน-ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยง
ทางการยศาสตร-ในองค-การท่ีกําหนดไว�ในระบบมาตรฐานสากลบางฉบับท่ีได�รับความนิยมในการ
นํามาใช�ในการบริหารจัดการองค-การ  

 ระบบมาตรฐานด�านคุณภาพ ISO 9001 องค-การต�องกําหนดและบริหารสภาวะแวดล�อม
ในการทํางาน (Work environment) เพ่ือบรรลุถึงความสอดคล�องของข�อกําหนดของผลิตภัณฑ- 
สภาวะแวดล�อมในการทํางาน เกี่ยวข�องกับปAจจัยต�างๆ ในการทํางานที่รวมถึงปAจจัยทางกายภาพ 
สิ่งแวดล�อม และ ปAจจัยอ่ืนๆ เช�น เสียง อุณหภูมิ ความชื้อ แสง หรือ สภาพอากาศ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย- (Human resource)  ต�องคํานึงถึงผลกระทบต�อความสอดคล�องของผลิตภัณฑ-ท่ีอยู�
บนพ้ืนฐานของการศึกษา ฝ%กอบรม ทักษะและประสบการณ- ความสามารถของบุคคลท่ีนําไปประยุกต-ใช�
ท้ังทางตรงและทางอ�อม การควบคุมกระบวนการผลิตและการให�บริหาร (Control of Production) 
การใช�เครื่องมือท่ีเหมาะสม 

 ระบบมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001 ระบุถึงข�อกําหนดสําหรับระบบการบริหาร
สิ่งแวดล�อมในองค-การใช�เพื่อได�มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล�อมมาตรฐานสากล เปNนเครื่องมือช�วยให�
องค-การบรรลุผล มีวัตถุประสงค-เก่ียวข�องกับ สุขภาพและความปลอดภัย พันธกิจท่ีต�องปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดกฎหมาย ผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส หรืออันตราย วัฏจักรชีวิต (Life cycle) การออกแบบ
กระบวนการผลิตให�สอดคล�องกับสมรรถนะ (Performance) ด�านสิ่งแวดล�อม การบํารุงรักษาปรับปรุง
อย�างต�อเนื่อง การอบรมประเด็นปAญหาด�านสิ่งแวดล�อมและความสามารถของบุคคลกร (Competency) 
ให�เกิดความตระหนัก (Awareness) ถึงการปฏิบัติและการมีส�วนร�วมในการดําเนินการ 

 ระบบมาตรฐานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และการบริหาร
จัดการความปลอดภัยตามกฎหมาย ข�อกําหนดเปNนความต้ังใจท่ีรวมระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยระดับของการปฏิบัติข้ึนอยู�กับ นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ
องค-การ ธรรมชาติของกิจกรรมความเสี่ยง และความซับซ�อนของการปฏิบัติการ แต�ไม�ได�รวมถึงเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย เช�น การมีสุขภาพดี การส�งเสริมสุขภาพพนักงาน ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ- ความเสียหายของทรัพย-สิน หรือ ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม องค-กรต�องสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงให�ลดลงจนถึงข้ันท่ียอมรับได�ตามท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมาย และนโยบายองค-การ ต�อง
มีระบบตรวจสอบท่ีเปNนระบบ และอิสระ มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ ประเมินตามวัตถุประสงค-
ให�สอบคล�องตามเกณฑ-การตรวจสอบในระบบคุณภาพ มีกระบวนการและระบบการจัดการเพ่ือแก�ไข
ปkองกันการเกิดซํ้า มีการปรับปรุงสมรรถนะด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน การเข�าถึงแหล�งกําเนิด สถานการณ- หรือการปฏิบัติท่ีเปNนอันตราย ท่ีอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ 
เจ็บปtวย หรืออุบัติเหตุ มีกระบวนการเพ่ือชี้บ�งอันตราย สภาวะหรือ ปAจจัยท่ีส�งผลกระทบ หรือ 
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สามารถส�งผลกระทบ ต�อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน หรือ ผู�ทํางาน การจัด
โครงสร�าง แผนกิจกรรม นโยบาย วัตถุประสงค- หน�าท่ีรับผิดชอบ การปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ ให�
สัมพันธ-กับข�อกําหนด ผลของการปฏิบัติต�องสามารถวัดเทียบกับนโยบายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได� สถานท่ีทํางาน (Workplace) ต�องคํานึงถึงบุคคลท่ีต�องเดินทางเข�าออกทุกคน นโยบาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต�องเหมาะสมกับธรรมชาติ ขนาด ของความเสี่ยงในองค-การ พร�อม
ต�อการเผยแพร�กับบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวข�อง และต�องจัดให�มีการฝ%กอบรมหรือดําเนินการใดท่ีเก่ียวข�อง
กับความเสี่ยงในองค-การ และมีกระบวนการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององค-การโดยผู�บริหาร ให�สอดคล�องกับการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการตัดสินใจดําเนินการ
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีเปNนไปได�เก่ียวกับ สมรรถนะ นโยบาย วัตถุประสงค- ทรัพยากร และข�อกําหนดของ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ระบบมาตรฐานด�านการยศาสตร- ISO/TS 20646-1 เปNนมาตรฐานสากลในรูปแบบการ
ดําเนินการแบบมีส�วนร�วม (Participation Approach) ของบุคคลที่เกี่ยวข�องในองค-การ เช�น 
ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค-การ ผู�ท่ีรับผิดชอบหรือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ประเมินเพ่ือปรับปรุงงาน โดยมีข้ันตอนการใช�มานฐาน แบ�งเปNน 8 ข้ันตอน คือ        
1) การกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห-งาน 2) อธิบายหลักการวิเคราะห-งานโดยใช�มาตรฐาน ISO/TS 
20646-1 3) สํารวจเพ่ือชี้บ�งอันตรายที่เกี่ยวข�องกับภาระงานของกล�ามเนื้อโดยให�สมาชิกทุกคน
ประเมินด�วยตนเองในพ้ืนท่ี 4) สํารวจสภาพการทํางานด�วยแบบวิเคราะห-ท่ีมีการปรับให�เหมาะกับ
หน�วยงาน 5) นําผลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 3-4 มาสรุปเพ่ือจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการปรับปรุง ระบุ
กิจกรรมท่ีจําเปNน 6) ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว� 7) ประเมินผลโดยเปรียบเทียบสภาพการทํางาน
ก�อนและหลักการปรับปรุง สอบถามความคิดเห็นของผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 8) ประชาสัมพันธ-ผลการ
ดําเนินการในองค-การขยายผลไปยังพ้ืนท่ีและหน�วยงานอ่ืน 

 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย TLS8001 เปNนความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 

เพ่ือให�สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด นําไปปฏิบัติต�อแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ด�วยความสมัครใจให�เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานเทียบได�กับมาตรฐานสากล มุ�งเน�น

การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร�างให�ธุรกิจมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบนี้

ครอบคลุม สิทธิมนุษยชน สภาพการจ�าง สภาพการทํางาน ซ่ึงหากไม�ปฏิบัติก็จะทําให�เกิดผลกระทบ

และเปNนอุปสรรคทางการค�าเสียหายต�อธุรกิจและแรงงานท่ีเก่ียวข�อง เปNนมาตรฐานในการกําหนด

นโยบาย เปNนเกณฑ-ในการตรวจสอบและประกาศความสอดคล�องกับมาตรฐานขอบสถานประกอบ

กิจการนั้นๆ กรอบของความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข�องกับ การคุ�มครองแรงงาน ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล�อมในการทํางาน สวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ- 

ตลอดจนอนุสัญญาระหว�างประเทศ และข�อกําหนดด�านแรงงานท่ีประกาศใช�โดยองค-การต�างๆ ท้ัง
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ภายในและภายนอกประเทศ คําว�าคุณภาพชีวิตนั้น หมายถึง สภาพความเปNนอยู�ท่ีดีของลูกจ�างอันทํา

ให�ลูกจ�างมีความสมบูรณ-ทางร�างกาย อารมณ- และจิตใจ รวมท้ังอยู�ในสังคมได�อย�างปกติสุข กฎหมาย

แรงงาน หมายถึง กฎหมายคุ�มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน สวัสดิการแรงงานและ แรงงานสัมพันธ- คุ�มครองแรงงาน หมายถึง ความคุ�มครองลูกจ�างใน

สถานประกอบกิจการ ในด�านสภาพการจ�าง สภาพการทํางาน สวัสดิการและความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

หมายถึง การกระทํา หรือ สภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให�เกิดการประสบอันตราย 

การเจ็บปtวย หรือ ความเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือ เก่ียวกับการทํางาน ระบบการ

จัดการ หมายถึง นโยบาย แผนงาน ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ การดําเนินงาน การควบคุม ซ่ึงมีองค-ประกอบ 

คือ บุคลากร ทรัพยากรต�างๆ ในองค-การ ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อให�ข�อกําหนดแห�ง

มาตรฐานนี้ได�รับการปฏิบัติอย�างครบถ�วน การกําหนดมาตรการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล�อมในการทํางานให�ครอบคลุมประเภทงาน ลักษณะงานท่ีมีแนวโน�มอาจก�อให�เกิดอันตราย

ต�อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ�างและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ควบคุมปkองกันให�เปNนไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล�อมในการทํางาน มีการจัดการปkองกันอันตราย ลดปAจจัย

เสี่ยงให�เปNนไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ให�ลูกจ�างทุกคนได�รับรู�และมีส�วนร�วมในการ

ดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ข�อมูลเก่ียวกับอันตราย

อันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานหรือจากสภาพแวดล�อมในการทํางาน เข�าใจกฎ ระเบียบ 

ข�อบังคับ คู�มือด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบ

กิจการ ได�รับการฝ%กอบรมเก่ียวกับอุปกรณ-เพ่ือความปลอดภัยส�วนบุคคล และมาตรฐานให�เหมาะสม

กับลักษณะงาน 

 

3.4 ป#จจัยสนับสนุน (ภายนอก) 

 การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ และการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมนั้น 

ต�องอาศัยปAจจัยสนับสนุน จากภายนอก ท่ีจะช�วยให�การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบด�วย

ปAจจัยสนับสนุน 4 ประการคือ 1) มาตรฐานของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค-การ 

2) การสนับสนุนจากสังคม 3) กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ 4) บุคคลท่ีเปNนพ่ีเลี้ยงหรือคอยให�คําแนะนํา 

(Coaching)  
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 มาตรฐานของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในองค-การ คือการกําหนดมาตรฐานการ

บริหารจัดการข้ึน อาทิเช�น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมใน

การทํางาน พ.ศ. 2554 ได�กําหนดให�นายจ�างมีหน�าท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ�างให�มี

สภาพการทํางานและสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส�งเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ�างมิให�ลูกจ�างได�รับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย จิตใจ และสุขภาพ

อนามัย ให�ลูกจ�างมีหน�าท่ีให�ความร�วมมือกับนายจ�างในการดําเนินการและส�งเสริมด�านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพื่อให�เกิดความปลอดภัยแก�ลูกจ�างและสถาน

ประกอบกิจการ  กําหนดให�นายจ�างบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ให�เปNนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 การสนับสนุนจากสังคม เปNนการออกกฎหมายโดยภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ต�างๆ  หรือการรวมตัวกันขององค-การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน อาทิเช�น ในพ.ร.บ.ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ยังได�กําหนดให� มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 

เรียกว�า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกอบด�วย 

ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมควบมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝuมือแรงงาน 

อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครอง

ท�องถ่ิน และ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน เปNนกรรมการ กับผู�แทนฝtายนายจ�างและ

ผู�แทนฝtายลูกจ�าง ฝtายละแปดคน และผู�ทรงคุณวุฒิอีกห�าคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังเปNนกรรมการ 

 กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ องค-การควรมีกิจกรรมช�วยส�งเสริมด�านสุขภาพ อาจเปNนการ

สนับสนุนจากทางภาครัฐ เอกชน หรือ ดําเนินการเองภายในองค-การ อาทิเช�น กิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจําปu ตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสี่ยงตามกฎหมายกําหนด กิจกรรมการออกกําลังกาย การรณรงค-

อาหารดีมีคุณภาพ การให�ความรู�ด�านสุขภาพ เพ่ือให�เกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรลุเปkาหมายท่ี 

วางไว�ได�ง�ายข้ึน อีกท้ังยังเปNนการสร�างวัฒนธรรมองค-การในด�านสุขภาพให�กับสมาชิกในองค-การอีกด�วย  

 บุคคลท่ีเปNนพ่ีเลี้ยงหรือคอยให�คําแนะนํา การสร�างส�วนงานหรือทีมงานท่ีคอยให�คําแนะนํา 

ประชาสัมพันธ-ให�เกิดการต่ืนตัว และชี้แนะให�เกิดการปฏิบัติงานอย�างปลอดภัย เก่ียวกับท�าทางการ

ทํางานท่ีถูกต�อง การเลือกใช�อุปกรณ- เครื่องมือ เครื่องใช�สํานักงานหรือในโรงงานประสานงานกับ

คณะกรรมการความปลอดภัย และสิ่งแวดล�อม เพ่ือดูแลสภาพแวดล�อมในการทํางาน จะช�วยทําให�

การส�งเสริมสุขภาพองค-กรมีประสิทธิภาพมากข้ึนเปNนลําดับ 
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สรุปท�าย 
 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพ ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน ถือเปNนปAจจัย

สําคัญในการควบคุมความเสี่ยงทางการยศาสตร- ด�วยการจัดการให�เกิดความเหมาะสมเกี่ยวกับ 
เครื่องจักร อุปกรณ- การออกแบบสถานีทํางาน ต�องสร�างความเหมาะสมระหว�างสัดส�วนสรีระร�างกาย
ของผู�ปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักร อุปกรณ- และกายภาพ ท่ีมีความสัมพันธ-เก่ียวข�องกับภาระงาน เพ่ือ
ช�วยสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติให�อยู�บนพื้นฐานของสุขอนามัยรวมถึงกายภาพ (แสง เสียง 
อุณหภูมิ มลภาวะ) ท่ีส�งผลกระทบต�อความเครียดท้ังในด�านร�างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงาน การใช�
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย ด�านสิ่งแวดล�อม Iมาตรฐานแรงงานไทย เพ่ือ
รับผิดชอบรักษามาตรฐานด�านสภาพแวดล�อมให�สอดคล�องกับการยศาสตร- จะทําให�เกิดระบบในการ
บริหารจัดการ ทบทวนสถานะเบื้องต�น วางแผนดําเนินการ ปฏิบัติ ตรวจสอบ แก�ไขปรับปรุง รายงาน
ผลการดําเนินงานตามรอบความถ่ีอย�างสมํ่าเสมอ ช�วยสร�างให�เกิดความม่ันใจและความยั่งยืนในการ
ควบคุมสภาพแวดล�อมให�สอดคล�องกับการยศาสตร-ในองค-การได�เปNนอย�างดี 
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Module 4 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและการบริหาร
ร�างกาย 

 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. ชีวกลศาสตร- (Biomechanics) 
2. ท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย (Motion) 
3. ท�ากายบริหารเพ่ือสุขภาพ (Exercise) 

  แนวคิด 
 มาตรฐานสากล TS (technical specification) ชี้บ�งอันตรายท่ีเก่ียวข�องกับภาระงานของ

กล�ามเนื้อ สํารวจเพ่ือการปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือสํารวจสภาพการทํางาน เพ่ือสํารวจภาระงาน
ของกล�ามเนื้อ การกําหนดท�าทางการทํางานของพนักงานในสอดคล�องกับระบบกล�ามเนื้อและกระดูก
จะช�วยลดการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานได�  
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 
 1. อธิบายความสําคัญของชีวกลศาสตร-ได� 
 2. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับพ้ืนฐานท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย 
 3. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับพ้ืนฐานท�ากายบริหารเพ่ือสุขภาพ 
 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 

1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ    
3. ทดลองปฏิบัติ ท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย และท�ากายบริหารเพ่ือสุขภาพ 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
4.1 ชีวกลศาสตร) 

 ชีวกลศาสตร- (Biomechanics) คือ การศึกษาถึงโครงร�างและกล�ามเนื้อทางชีววิทยาของ
ผู�ปฏิบัติงานกับการออกแรงในทางกลศาสตร-สําหรับการทํางาน หรืออาจกล�าวว�าเปNนการศึกษาโครงสร�าง
และการทํางานของสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการทางกลศาสตร-ก็ได�เช�นกัน จึงมีเนื้อหากว�างขวางครอบคลุม
หลายสาขาวิชา เช�น แพทย-ศาสตร- เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร�างกาย การทํางานของอวัยวะ 
การฟLMนฟูผู�ปtวย วิศวกรรมการแพทย- ศาสตร-ด�านกายอุปกรณ- วิทยาศาสตร-การกีฬา เปNนต�น  
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 ในด�านชีววิทยานั้นโครงสร�างท่ีสําคัญท่ีสุด คือ กระดูกสันหลัง (vertebral column) แบ�ง
กระดูกสันหลังออกเปNน กระดูกสันหลังส�วนคอ (cervical vertebrae) 7 ชิ้น กระดูกสันหลังส�วนอก 
(Thoracic vertebrae) 12 ชิ้น และกระดูกสันหลังส�วนเอว (Lumbar vertebrae) 5 ชิ้น ร�วมท้ังหมด 
25 ชิ้น  แบ�งเปNน ส�วนท่ีเคลื่อนไหวได� กับ ส�วนท่ีเคลื่อนไหวไม�ได� โดยมีหมอนรองกระดูกค่ันอยู�ทุกชิ้น 
ยกเว�นกระดูกสันหลังส�วนคอชิ้นท่ี1และ 2 หมอนรองกระดูกจึงมี 23 ชิ้น การกดทับเส�นประสาทเปNน
สาเหตุสําคัญท่ีก�อให�เกิดอาการปวดหลัง การก�มหรือแอ�นหลังจะทําให�เกิดการยื่นโปtงของหมอนรอง
กระดูกด�านกว�าง กระดูกเหนือก�นกบ (Sacrum) และ กระดูกก�นกบ (Coccyx) เปNนส�วนท่ีเคลื่อนท่ีไม�ได�   

 ในด�านกลศาสตร- ความลาดเอียงของกระดูกก�นกบกับกระดูกเชิงกรานคว่ํามาทางด�านหน�า 
ซ่ึงมีผลมากต�อการผิดรูป (ธนพล บุปผา, 2547) การออกแบบสถานีงานทางด�านกายศาสตร-มี 3 หลักการ 
1) การใช�ค�าเฉลี่ยในการออกแบบ เช�น ออกแบบเก�าอ้ี 50 คน ท่ีมีเท�าไม�เท�ากัน 2) การใช�ค�าน�อยหรือ
มากท่ีสุดในการออกแบบ เช�น การใช�อุปกรณ-ขนาดเล็กท่ีคนตัวโตกว�าสามารถใช�งานได� 3) การใช�ช�วง
ในการออกแบบ เช�น อุปกรณ-ท่ีสามารถปรับระดับ  

 การนํามาประยุกต-ใช�ประโยชน- เก่ียวกับแพทย-เวชศาสตร-ฟLMนฟู ศัลยแพทย-ออร-โธปuดิคส- 
การเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การดูแลผู�ปtวยในกลุ�มท่ีมีปAญหาทางการเคลื่อนไหว การศึกษา
ชีวกลศาสตร-สามารถแบ�งออกเปNน 4 เรื่อง ได�แก� 1) แรงกลทางชีวภาพ (Kinetic study) 2) รูปแบบ
ของการเคลื่อนไหว (Kinematic study) 3) รูปแบบของการหด – คลายตัว ของกล�ามเนื้อ (Sequential 
muscular activity study) 4) พลังงานท่ีร�างกายใช�ไปในการเคลื่อนไหว (Energetic study)  

 แรงกลทางชีวภาพ ต�องให�ความสําคัญกับสิ่งดังต�อไปนี้ 1) ปริมาณของวัตถุนั้นข้ึนอยู�กับ
มวลและน้ําหนัก ซ่ึงมีความเฉ่ือยต�อต�านการเคลื่อนท่ี วัตถุท่ีมีมวลมากจะเคลื่อนท่ีได�อยากกว�าวัตถุท่ีมี
มวลน้ําหนักน�อย 2) กฎแห�งความโน�มถ�วง คือวัตถุท่ีมีมวลจะออกแรงกระทําต�อวัตถุอ่ืนโดยมีแรงดึงดูด
ท่ีแปรผันตามกันและผกผันกับระยะทางระหว�างจุดศูนย-กลางของมวล 3) จุดศูนย-กลางของมวล (c.m.) 
และแรงโน�มถ�วงจะกระทําต�อวัตถุท้ังก�อนเพียงจุดเดียวเรียกว�าจุดศูนย-ถ�วง (Center of gravity: c.g.) 
เปNนจุดท่ีทําให�วัตถุนั้นอยู�ในสภาพสมดุลท่ีสุดวัตถุท่ีมีลักษณะสมมาตร จุดศูนย-ถ�วงจะอยู�ท่ีจุดศูนย-กลาง
ของมวล สําหรับวัตถุท่ีไม�สมมาตร เช�น มนุษย- จุดศูนย-ถ�วงจะอยู�ใกล�กับบริเวณท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุด  
4) กฎการเคลื่อนท่ี คือความสัมพันธ-ระหว�างแรง (Force) และการเคลื่อนท่ีตามธรรมชาติ การผลัก
หรือดึงทําให�วัตถุท่ีมีมวลและน้ําหนักถูกกระทําเกิดการเปลี่ยนแปลง 5) เสถียรภาพและการทรงตัว 
หมายถึง จุดศูนย-ถ�วงของวัตถุตามแนวด่ิงอยู�ภายในบริเวณพ้ืนท่ีรองรับอย�างม่ันคง เม่ือต�องการออก
แรงกระทําต�อวัตถุ ร�างกายจะต�องรับน้ําหนักของมวลวัตถุที่มีความสัมพันธ-กับทิศทางการเคลื่อนท่ี 
ทําให�เกิดแรงกระทําต�อร�างกาย ต�ออวัยวะเฉพาะส�วน เช�น ขา แขน สันหลัง 

 รูปแบบชองการเคลื่อนไหว หมายถึง รูปแบบการเคลื่อนไหวร�างกายและอวัยวะท้ังท่ีปกติ
และผิดปกติ มีความสัมพันธ-กับจุดศูนย-ถ�วงของร�างกาย (c.g.) ท่ีถูกแรงโน�มถ�วงกระทํา การเคลื่อนไหว
ในท�ายืนจุดศูนย-ถ�วงจะอยู�ท่ีกระดูกสันหลังส�วนก�นกบ และในขณะเดินจุดศูนย-ถ�วงจะเปลี่ยนแปลงข้ึน
บนลงล�างและซ�ายขวาไม�เกิน 1 นิ้วจากจุดปกติหากเกินกว�านั้นจะต�องใช�พลังงานมากข้ึน ระนาบของ
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ร�างกาย (body plane) ในการเคลื่อนไหวปกติ คือการสามารถคงท�าทางไว�ได�อย�างม่ันคง เช�น ยืนตรง 
ข้ึนอยู�กับความแข็งแรงของกล�ามเนื้อและความสามารถของระบบประสาท ความสมดุลของร�างกาย
ข้ึนอยู�กับน้ําหนักตัวของร�างกายและพ้ืนท่ีฐานรองรับร�างกาย จึงต�องรักษาจุดศูนย-ถ�วงในการเคลื่อนไหวไว�
ให�อยู�ในสภาวะปกติด�วยการกระจายน้ําหนักตัวให�เกิดสมดุล และกระทําให�ใกล�ต�อจุดศูนย-กลางของ
วัตถุท่ีต�องการออกแรงให�มากท่ีสุด 
 รูปแบบการหด – คลายตัวของกล�ามเนื้อ แรงท่ีเกิดจากการหดตัวของกล�ามเนื้อมนุษย- อยู�
ระหว�าง 35-150 ปอนด-/ตารางนิ้ว การหดตัวของกล�ามเนื้อเกิดจากมีแรงกระตุ�นจากคลื่นประสาทท่ี
มากพอทําให�เกิดศักย-ไฟฟkาไปตามกล�ามเนื้อท้ังมัด การทํางานของกล�ามเนื้อก็คือ การท่ีกล�ามเนื้อทํา
การหดตัวและมีการจับตัวของแคลเซียมท่ีบริเวณกล�ามเนื้อ ทําให�เกิดพลังงานความร�อน การล�าของ
กล�ามเนื้อ หมายถึงสภาวะท่ีกล�ามเนื้อไม�สามารถหดตัวได�อีกเนื่องจากการหดตัวเปNนเวลานานติดต�อกัน 
มีการสะสมของเมตาโบลิซึม และขาดออกซิเจนไปเลี้ยงกล�ามเนื้อในส�วนนั้น 
 พลังงานท่ีร�างกายใช�ในการเคลื่อนไหว การคํานวณการเผาผลาญพลังงาน (Basal metabolic 
rate: BMR) สําหรับผู�ชาย BMR = 66+(13.7xน้ําหนักตัวเปNน กก.) + (5x ส�วนสูงเปNน ซม.) – (6.8x 
อายุ) ผู�หญิง BMR = 665+ (9.6xน้ําหนักตัวเปNน กก.) + (1.8 x ส�วนสูงเปNน ซม.) – (4.7x อายุ) 
น้ําหนักส�วนสูงและอายุมีผลต�อการเผาผลาญพลังงาน และมีผลกับตัวแปร คือ BMR x ตัวแปร ดังนี้ 
นั่งทํางาน BMR x 1.2 ยืนทํางานใช�กล�ามเนื้อเล็กน�อย BMR x 1.37 ทํางานปานกลาง BMC x 1.55 
ทํางานหนัก BMR x 1.90  
 ร�างกายมนุษย-ต�องการพลังงานและการไหลเวียนอย�างเปNนระบบเพ่ือการดํารงชีวิตอย�าง
ปกติ อาทิ การสร�างเนื้อเยื่อ การรักษาสมดุลของเกลือแร�และน้ําในร�างกาย การเคลื่อนไหวของอาหาร
และระบบในการย�อยอาหาร การหายใจ การทํากิจกรรมต�างๆ การวัดพลังงานนิยมวัดในรูปแบบความร�อน
แสดงในหน�วย แคลอรี่ (calorie) หมายถึง พลังงานความร�อนท่ีทําให�มวล 1 กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  
1 องศาเซลเซียส พลังงาน 1 จูล หมายถึง พลังงานท่ีทําให�มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีด�วยความเร�ง     
1 m/s เปNนระยะทาง 1 เมตร โดยท่ีพลังงาน 1 แคลอรี่ จะ เท�ากับ 4.184 จูล โดยปกติ มนุษย-ท่ี
ทํางานเบา ต�องการแคลลอรี่ ประมาณ 600 กิโลแคลลอรี่ ทํางานปานกลางต�องการแคลลอรี่ ประมาณ 
2,000 กิโลแคลอรี่ ผู�ท่ีทํางานหนัก ต�องใช�พนักงานประมาณ 6,000 – 8,000 กิโลแคลลอรี่ ซ่ึงหาก
เทียบกับพลังงานท่ีบริโภคเข�าไป ก็อาจเทียบเคียงกับอาหารท่ีรับประทานบ�อยๆ เช�น ข�าวผัด หรือ 
ก�วยเต๋ียว จะให�พลังงานประมาณ 300 – 500 กิโลแคลลอรี่ เปNนต�น ร�างกายมนุษย-ต�องการพลังงาน
เพ่ือการดํารงอยู� ตามประเภทของการใช�กิจกรรมในแต�ละวัน หากได�รับพลังงานมากไป ร�างกายก็จะ
สะสมในรูปของไขมัน หรือ น้ําตาล แล�วแต�กรณี  
 
 



513 
 

4.2 ท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย 
 ร�างกายคนเราโดยปกติต�องอยู�ในท�าทางท่ีม่ันคงและสบายไม�ขัดหรือฝLนไปในทางท่ีไม�ปกติ 

โดยเฉพาะในขณะท่ีทําการออกแรง ต�องรักษาสมดุลของร�างกายอยู�ตลอดเวลา มาตรฐานในการ
เคลื่อนไหวร�างกายท่ีดีจะช�วยลดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานเก่ียวกับอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อได�  ท�าทางเหมาะสมในการใช�น้ําหนักร�างกายเปNนหลักในการ
ออกแรง ไม�ขัดขวางการทํางานของอวัยวะ เช�นการไหลเวียนโลหิต หายใจ ย�อยอาหาร สามารถ
แลกเปลี่ยนความร�อนระหว�างร�างกายและสิ่งแวดล�อม 1) ลักษณะท�าทางยืนทํางาน ปรับระดับความ
สูงของพ้ืนท่ีการทํางานกับผู�ปฏิบัติงานให�เหมาะสม มีท่ีวางพักอิริยาบถหรือสับเปลี่ยนน้ําหนักการยืน
ลดความเครียดบริเวณหลังและขา แผ�นปูรองพ้ืนท่ีมีความยืดหยุ�นไม�ลื่นหรือแท�นรองรับชิ้นงาน บริเวณ
เคลื่อนเท�าไปด�านข�าง หน�าและหลังได�สะดวก ไม�เอนตัวไปข�างหรือข�างหลังไม�หนุนลําตัว ไม�เอ้ือมมือ
สูงกว�าระดับความสูงของไหล� หรือตํ่ากว�าระดับการหยิบในขณะยืนไม�แหงนศีรษะหรือก�มศีรษะมาก 
เก�าอ้ีท่ีนั่งในช�วงพัก สวมรองเท�าเหมาะสมเพื่อพยุงส�วนโค�งของเท�า 2) ลักษณะท�าทางนั่งทํางาน 
ศีรษะอยู�ในลักษณะสมดุล คือก่ึงกลางบนไหล�ท้ังสองข�างสายตามองระดับราบ ไหล�ท้ังสองข�างอยู�ใน
ลักษณะตามธรรมชาติไม�ยก ลําตัวต้ังตรง แอนไปข�างหลังเล็กน�อย ขาส�วนบน(ต�นขา)และแขนส�วนล�าง
อยู�ในระดับราบ ต�นแขนและขาท�อนล�างควรทํามุมแนวด่ิงไม�เกิน 45 องศา มีบริเวณว�างสําหรับสอด
เข�าเข�าไป มีพ้ืนท่ีวางเท�าให�สมดุล ทํามุม 90 องศากับพ้ืน ไม�เอ้ือมบิดร�างกายโดยไม�จําเปNน 
 โครงสร�างหลักของร�างกายที่มักถูกใช�งานอยู�ตลอดเวลา 5 ส�วน คือ 1) มือและข�อมือ 
2) แขนและไหล� 3) คอและหลัง 4) ขา เข�าและเท�า 5) ดวงตา (ธวัชชานนท- สิปปภากุล, 2548) 
 ลักษณะโครงสร�างของมือและข�อมือ  ประกอบด�วยส�วนท่ีสําคัญ คือ ส�วนของกระดูกและ
กล�ามเนื้อท่ีช�วยในการเคลื่อนไหว กับส�วนของระบบประสาทท่ีช�วยรับความรู�สึก ท�าทางท่ีปลอดภัย
ตามหลักการยศาสตร- มือและข�อมือต�องอยู�ในตําแหน�งปกติตามธรรมชาติของโครงกระดูก ข�อต�อ และ
กล�ามเนื้อ หลีกเลี่ยงการบิดงอข�อมือบ�อยครั้ง หรือออกแรงมากเกินไป หลีกเลี่ยงการดึงหรือยกวัสดุข้ึน
ในแนวด่ิงโดยตรง หลีกเลี่ยงการออกแบบให�จับชิ้นงานเล็ก เครื่องมืออุปกรณ-ท่ีใช�ต�องสามารถกํามือ
โดยใช�อุ�งมือจับได�อย�างถนัดไม�เล็กหรือใหญ�จนเกินไป เพราะจะมีผลต�อการเกร็งกล�ามเนื้อมือ 
 ลักษณะโครงสร�างของแขนและไหล� ส�วนใหญ�ทํางานประสานกับข�อมือและมือ แขนและไหล�
สามารถเคลื่อนไหวได�หลายทิศทาง เช�น เหยียดแขนและไหล�ตรงไปข�างหน�า ด�านหลัง และ ด�านข�าง
ของลําตัว การงอแขนเข�าหาลําตัว  การเคลื่อนไหวแขน ควรให�ไหล�อยู�ในท�าปกติหรือใกล�เคียงปกติ 
จะช�วยทําให�กล�ามเนื้อทํางานสบายท่ีสุด ข�อศอกควรอยู�แนบลําตัว เม่ือทํางานข�อศอกต�องอยู�ตํ่าเพ่ือ
รองรับน้ําหนักของท�อนแขนได�สะดวก สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง คือ การยกแขนและไหล�  การเอ้ือม การยก
หรือโยนชิ้นงานข้ึนเหนือศีรษะ การทํางานในท�าซํ้าหรือเดิมๆ ควรลดความถ่ีในการยื่นแขนออกไปจับ
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วัสดุอุปกรณ- การเคลื่อนไหวแขนและไหล�ควรเปNนอย�างช�าๆ สมํ่าเสมอ ไม�ควรเร�ง ต�องหากโอกาสขยับ
แขนและไหล�ให�มีการคลายตัวของกล�ามเนื้อ บริหารกล�ามเนื้อแขนและไหล�อยู�เสมอ  
 ลักษณะโครงสร�างของคอและหลัง กระดูกสันหลังมีกล�ามเนื้อและเอ็นช�วยยึดส�วนต�างๆ
ของโครงร�างเข�าด�วยกัน มีรูปร�างคล�ายตัวเอส (S) ท�ายืนปกติต�องอยู�ในลักษณะตัวตรง กระดูกสันหลัง
ส�วนคอและเอวจะโค�งไปทางด�านหน�า ส�วนลําตัว สะโพก และก�นกบจะโค�งไปทางด�านหลัง กระดูกสัน
หลังทําหน�าท่ีรับแรงกด และเปNนส�วนท่ีอยู�ของเส�นเลือดและเส�นประสาท ท�าทางการทํางานท่ีควร
หลีกเลี่ยง การเอียงคอ การก�มเงยคอ  หันหน�า การงอหลัง โน�มตัวไปทางด�านหน�า บิดเอ้ียวส�วนเอว 
เอียงลําตัว  
 พ้ืนฐานท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย ต�องดูแลสมดุลของโครงร�างและกล�ามเนื้อ ให�เปNนไป
ตามลักษณะตามธรรมชาติให�มากท่ีสุด ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี  66 

  

ตารางท่ี 66 พ้ืนฐานท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย 
ประเภทท�าทาง หลักพ้ืนฐาน หลีกเลี่ยง ท�าทางท่ีปลอดภัย 

นั่ง หน�าตรง หลังตรง ศอก
รองรับแขน หัวเข�าทํามุม 
90 องศา เท�าวางราบกับพ้ืน 

ก�มศีรษะ การยกไหล� 
การยกข�อศอก 

 

 
 

ยืน หน�าตรง หลังตรง เท�า
ม่ันคงกับพ้ืน 

งอตัว เอ่ียวหรือบิดตัว 
 

 
 

ยก ดัน ดึง หลังตรง ย�อขา แยกขา 
วัสดุชิดลําตัว 

การก�มหลัง  

 

 
 จากตารางท่ี 66 พ้ืนฐานท�าทางการทํางานท่ีปลอดภัย ท�านั่งท่ีถูกต�อง เก�าอ้ีมีส�วนสําคัญ

ต�อการนั่งอย�างถูกต�อง หัวเข�าต�องสามารถทํามุม 90 องศาได� หลังตรง ข�อศอกงอไม�ยก คําแนะนํา
สําหรับท�าในการนั่งทํางาน ได�แก� 1) แขนส�วนบน (Upper arms) และ ขาส�วนล�าง (Lower legs) 
ควรอยู�ในแนวด่ิง   2) แขนส�วนล�าง (Forearms) และ น�อง (thighs) ควรอยู�ในแนวระดับ  3) เท�าควร
วางราบอยู�กับพ้ืน  4) พนักพิงควรมีลักษณะหรืออยู�ในตําแหน�งที่จะรองรับ ลักษณะรูปร�างโค�งของ
หลังส�วนเอวได�ดี 5) น้ําหนักของร�างกายส�วนบนควรกระจายลงบริเวณก�นและน�อง และวางน้ําหนักลง
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สู�พ้ืนท่ีนั่งได�อย�างดี นอกจากนี้ สภาความปลอดภัยแห�งชาติของสหรัฐ (National safety and 
council; NSC 1988) 

 ท�ายืนท่ีถูกต�อง หลังตรงตามปกติธรรมชาติ เท�าม่ันคงกับพ้ืน หลีกเลี่ยงท�าทางการยืน
ทํางานท่ีทําให�เกิดการงอตัว เอ่ียวตัว บิดตัว  

 ท�ายก ดัน ดึง ท่ีถูกต�อง หลังตรง ย�อขา วัสดุท่ีต�องการยกมาชิดลําตัว หลีกเลี่ยงการก�มหลัง 
กางขาให�เกิดสมดุลของจุดศูนย-ถ�วงร�างกาย 
 
4.3 ท�ากายบริหารเพ่ือสุขภาพ 

 การบริหารร�างกาย (Warm up) ก�อนใช�แรงกายเพ่ือการทํางานหรือก�อนออกกําลังกาย 
ควรมีการยืดเหยียดกล�ามเนื้อสัก 5-10 นาที เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเคลื่อนไหว ปkองกันไม�ให�เกิด
อาการยึดตึงของกล�ามเนื้อ แบ�งออกเปNน 2 ปAจจัย คือ 1) ปAจจัยด�านโครงร�างและกล�ามเนื้อ เปNนการ
ลดการตึงตัวของเนื้อเยื่อรอบๆ ข�อต�อ เอ็นยึดกระดูก กล�ามเนื้อและ ผิวหนัง กระตุ�นการทํางานของ
ระบบประสาทท่ีมีผลต�อการทํางานของกล�ามเนื้อให�เกิดการผ�อนคลาย กําจัดไขมันบริเวณกล�ามเนื้อ 
2) ปAจจัยท่ีไม�เก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อ เม่ือมีอายุมาข้ึน การยืดหยุ�นของกล�ามเนื้อจะลดลง การ
ยืดเหยียดกล�ามเนื้อช�วยรักษาระดับความยืดหยุ�นชองร�างกายได� เพศหญิงมีความอ�อนตัวของ
กล�ามเนื้อมากกว�าผู�ชายในส�วนของข�อต�อและสะโพก จะช�วยเพ่ิมความยืดหยุ�นของกล�ามเนื้อได�ดีข้ึน
ทําให�สามารถผ�อนคลายกล�ามเนื้อจากการหดเกร็งได� 

 ความสมดุลของร�างกายท่ีมีความสัมพันธ-กับโครงร�างและกล�ามเนื้อ โดยเฉพาะในส�วนของ
กระดูกสันหลังท่ีเปNนศูนย-รวมของระบบประสาทไปหล�อเลี้ยงอวัยวะและระบบการทํางานของร�างกาย 
ระบบเอ็นท่ีมีการเชื่อมโยงกับกล�ามเนื้อและรยางค-บน และล�าง การออกกายบริหารพ้ืนฐานท่ีมีผลต�อ
ระบบโครงร�างจะช�วยกระตุ�นให�เกิดความสมดุลในร�างกาย โดยยึดส�วนประกอบของกระดูกสันหลัง
เปNนเกณฑ- คือ 1) กระดูกสันหลังส�วนคอ การก�ม เงย หัน ศีรษะและคอ 2) กระดูกสันหลังส�วนหลัง 
การยืดแขนกระดูกซีโครง 3) กระดูกสันหลังส�วนเอว การบิดตัว ก�มแตะปลายเท�า ดังแสดงไว�ใน 
ตารางท่ี 67 การออกกายบริหารในกลุ�มท�าพ้ืนฐาน โดยยึดส�วนประกอบของกระดูกสันหลังเปNนเกณฑ-  

 
ตารางท่ี 67 การออกกายบริหารในกลุ�มท�าพ้ืนฐาน โดยยึดส�วนประกอบของกระดูกสันหลังเปNนเกณฑ- 

โครงร�างกระดูกสันหลัง มีผลต�อบริเวณกล�ามเนื้อและเอ็น ท�ากายบริหารพ้ืนฐาน 
ส�วนคอ คอ บ�า ไหล� ก�ม เงย หัน ศีรษะและคอ 
ส�วนหลังและซีโครง หลัง หน�าอก แขน ยืดแขน ซีโครง 
ส�วนเอว เอว ขา บิดตัว ก�มแตะปลายเท�า แอ�น

กระดูกสันหลัง 
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 จากตารางท่ี 67 การออกกายบริหารในกลุ�มท�าพ้ืนฐาน โดยยึดส�วนประกอบของกระดูกสัน
หลังเปNนเกณฑ- เปNนการสร�างให�เกิดความสมดุลของระบบภายในร�างกายท่ีมีความสัมพันธ-กับ โครง
ร�างกระดูกสันหลังทุกส�วน ระบบประสาท เส�นเอ็น จะทําให�ข�อต�อบริเวณโครงร�าง เส�นเอ็น และ
กล�ามเนื้อมีความยืดหยุด ผ�อนคลาย ทําให�ระบบการไหลเวียนโลหิตสามารถทํางานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ท�าทางในการบริหารร�างกายเพ่ือให�เหมาะสมกับประเภทงานท่ีทํา เนื่องจากมัดกล�ามเนื้อ
และโครงร�างของร�างกายมีความเชื่อมโยงกัน การยืดเหยียดโครงร�างและกล�ามเนื้อ ข�อต�อ ต�องมี
ท�าทางท่ีสัมพันธ-และกลมกลืน ต้ังแต� คอ บ�า ไหล� แขน ข�อศอก ข�อมือ การยืดแขน ยกแขน แกว�ง
แขน หมุนคอ เหมาะสมกับผู�ทํางานเบา สําหรับผู�ท่ีต�องใช�แรงงาน ต�องเพ่ิมการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ
และโครงร�าง ท่ีบริเวณ หลัง เอว ขา เข�า เท�า ด�วยการ ย�อขา และเข�า บิดเอว ก�มแตะปลายเท�า ด�วย 
ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี  68 
 
ตารางท่ี 68  ท�าทางบริหารร�างกายตามลักษณะประเภทงานท่ีทํา 

ประเภทงาน การยืดเหยียดกล�ามเนื้อท่ีจําเปNน ท�าทางบริหารร�างกาย 
งานเบา คอ บ�า ไหล แขน ข�อศอก ข�อมือ ก�ม เงย หัน ศีรษะ 
งานปานกลาง เพ่ิมเติมบริเวณ หลัง เอว 

สะโพก น�อง เท�า 
กางแขนข้ึนลง กางเขนบิดเอว 
ก�มแตะปลายเท�า กางแขนแอ�นหลัง 

งานหนัก เพ่ิมเติมบริเวณ ขา เข�า น�อง  
ข�อเท�า 

ย�อขาและเข�า เขย�งปลายเท�า ก�ม
หลังหมุน  

 

 จากตารางท่ี 68 ท�าทางบริหารร�างกายตามลักษณะประเภทงานท่ีทํา จะทําให�เกิดประโยชน- 
ต�อการเตรียมพร�อมโครงร�างและกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงานก�อนทํางาน โดยแบ�งตามประเภทงาน 3 
ประเภท 1) งานเบา หมายถึง งานท่ีใช�กล�ามเนื้อเล็กน�อย ส�วนใหญ�มีลักษณะงานเอกสาร นั่งทํางาน 
ต�องใช�กล�ามเนื้อบริเวณ คอ บ�า ไหล� แขน ศอก ข�อมือ ร�วมถึงบริเวณนิ้วมือด�วย เพ่ือไม�ให�กล�ามเนื้อ
บริเวณดังกล�าวเกิดการตึง เกร็ง ได�ง�าย 2) งานปานกลาง หมายถึง งานท่ีใช�กล�ามเนื้อ โครงร�างบริเวณ 
หลัง เอว มากข้ึน ส�วนใหญ�มีลักษณะยืนทํางานหน�าเครื่องจักร มักเกิดอาการปวดหลัง เอว สะโพก 
นอกจากต�องกายบริหาร ต้ังแต� คอ บ�า ไหล� แขน ศอก ข�อมือแล�ว ยังต�องเพ่ิมท�าทางยืดเหยียด
กล�ามเนื้อบริเวณ หลัง เอว สะโพกด�วย 3) งานหนัก  หมายถึง ผู�ท่ีต�องใช�แรงงานเปNนหลัก จึงต�อง
บริหารร�างกายทุกส�วน คือ คอ บ�า ไหล� แขน ศอก ข�อมือ หลัง เอว สะโพก และเพ่ิมเติม ขา เข�า น�อง 
ข�อเท�า ด�วย การออกแบบท�าทางในการออกกายบริหาร ก็จะต�องให�มีความสัมพันธ-กับในกลุ�มทางกาย
บริหารพ้ืนฐาน เพ่ือให�เกิดความสมดุลในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ ข�อควรระวัง หลีกเลี่ยงท�าทางท่ี
จะทําให�เกิดความรุ�นแรงหรือบาดเจ็บจากการบริหารร�างกายและไม�หักโหมหรือฝLนร�างกายมากเกินไป 
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 การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหวส�วนต�างๆของร�างกายซํ้าๆ ด�วย
ความต้ังใจท่ีจะรักษาหรือพัฒนาสมรรถนะของร�างกาย การออกกําลังกายในทางการแพทย- คือ การใช�
กิจกรรมทางกาย(physical activity: PA) ท้ังหลายท่ีทําให�อัตราการเต�นของหัวใจจากอัตราปกติ 78 
ครั้งต�อนาที ข้ึนไปถึงประมาณ 150-160 ครั้งต�อนาที เน�นท่ีการทํางานของหัวใจท่ีสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยง
ร�างกายมีจํานวนมากกว�าปกติ ท�าทางการทํางานและกายบริหาร  การสนับสนุนให�มีการออกกําลัง
กายแบบผ�อนคลายเพ่ือทําให�ร�างกายเกิดสมดุล เปNนการส�งเสริมสุขภาพด�านจิตใจ อารมณ- จิตวิญญาณ 
เปNนส�วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผู�ปtวยแบบองค-รวม (holistic) ก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการรักษา
และดูแลสุขภาพ (Wandell et al., 2012) 

 นอกจากการบริหารร�างกายเพื่อยืดเหยียดกล�ามเนื้อแล�ว ยังจําเปNนต�องออกกําลังกาย 
ไม�น�อยกว�า 30 นาทีต�อวัน ซ่ึงแบ�งการออกกําลังกายเพ่ือประโยชน-ของการสร�างสมดุล ของระบบโครงร�าง
และกล�ามเนื้อ เพ่ิมประสิทธิภาพการหายใจเพ่ือรับออกซิเจนเข�าสู�ร�างกาย เพ่ิมประสิทธิภาพให�ระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความแข็งแรงของกล�ามเนื้อหัวใจ ได�แบ�งการออกกําลังกายออกเปNน 2 กลุ�ม คือ  

1. แอโรบิก (aerobic exercise) เปNนการออกกําลังกายท่ีต�องอาศัยออกซิเจนตลอดเวลา
ในขณะออกกําลังกาย ทําให�หัวใจเต�นเร็วข้ึน ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงจากปกติ กล�ามเนื้อจะรับ
พลังงานจากออกซิเจนในการเผาพลาญสารอาหาร เพราะต�องเคลื่อนไหวให�อัตราการเต�นของหัวใจอยู�
ท่ีระดับมากกว�า 60-70% นานกว�า 15 นาทีข้ึนไป ซ่ึงจะส�งผลต�อระบบหลอดเลือดและหัวใจท่ี
แข็งแรงข้ึน เช�น การปA�นจักรยาน ว�ายน้ํา เดินเร็ว เปNนต�น โดยผู�ออกกําลังกายต�องไม�หักโหมหรือฝLน
กําลังของตนเองมากจนเกินไป ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 69 
 

ตารางท่ี 69 ตัวอย�างประเภทการออกกําลังกายแบบ แอโรบิก (aerobic exercise) ในแต�ละช�วงอายุ 
(ผู�ไม�มีโรคประจําตัวเก่ียวระบบหายใจ หรือ หัวใจ) 

ช�วงอายุ ความเสี่ยงจากการเสื่อมของโครงร�างและ
กล�ามเนื้อท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสม 

18 - 30 ระบบการทํางานของร�างกายมีความแข็งแรง
เต็มท่ี  

เน�นความคล�องตัว เช�น ฟุตบอล 
แบดมินตัน ว�ายน้ํา เปNนต�น 

31 - 50 ความทนทานของร�างกายเริ่มลดลง ข�อต�อ 
เข�า การเคลื่อนไหวช�าลง 

เน�นความเพลิดเพลิน ผ�อนคลาย
มากข้ึน เช�น ปA�นจักรยาน ว�าย
น้ํา จ�อกก้ิง เปNนต�น 

51 เปNนต�นไป สมรรถภาพทางกายโดยรวมลดลง  เน�นการฟLMนฟูสุขภาพ ผ�อนคลาย
จิตใจ เช�น ว�ายน้ํา ปA�นจักรยาน 
เดิน เปNนต�น 
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 จากตารางท่ี 69 ตัวอย�างประเภทการออกกําลังกายแบบ แอโรบิก (aerobic exercise) 
ในแต�ละช�วงอายุ (ผู�ไม�มีโรคประจําตัวเกี่ยวระบบหายใจ หรือ หัวใจ) เปNนประโยชน-สําหรับการจัด
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพข้ึนในองค-การ โดยการพิจารณาจากช�วงอายุท่ีมีผลต�อการเสื่อมของระบบการ
ทํางานในร�างกาย การเลือกประเภทกีฬาจึงต�องเลือกให�มีความเหมาะสมกับช�วงอายุไปด�วยจะได�       
ไม�เกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย ความหนักหรือแรงในการออกกําลังกายก็จะต�องแปรผันไป
ตามอายุและสุขภาพของแต�ละบุคคล ผู�ท่ีมีโรคประจําตัวท่ีเก่ียวกับระบบหายใจ ความดันโลหิต หัวใจ 
ต�องเลือกประเภทกีฬาและระยะเวลาให�เหมาะสมกับโรคท่ีเปNนอยู� 

2. แอนแอโรบิก (anaerobic exercise) เปNนการออกกําลังท่ีกล�ามเนื้อเฉพาะส�วน ใน
ระยะเวลาสั้นๆ ไม�เกิน 3 นาทีต�อครั้ง เพ่ือสร�างพลังงานท่ีกล�ามเนื้อ ทําให�เกิดปฏิกิริยาเคมี เปNนการ
สลายสารกลุ�มฟอสเฟสและการสลายกลัยโคเจนท่ีร�างกายสะสมไว�ในกล�ามเนื้อ ทําให�เซลกล�ามเนื้อมี
สภาพเปNนกรด (Lactic acid) มีผลต�อการหดตัวของกล�ามเนื้อ เปkาหมายของการออกกําลังกาย
ประเภทนี้คือการเสริมสร�างกล�ามเนื้อเฉพาะส�วนท่ีต�องการใช�งานให�มีความทนทานต�อการเม่ือยล�าได�
มากข้ึน ทําให�ระบบไหลเวียนของเลือดบริเวณกล�ามเนื้อในส�วนนั้นๆดีข้ึน เช�น การยกน้ําหนัก ยึดพ้ืน 
ซิทอัฟ เปNนต�น ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี  70 
 
ตารางท่ี 70  ตัวอย�างการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก (anaerobic exercise) ตามประเภทงานท่ีทํา 

ประเภทงาน โอกาสในการใช�กล�ามเนื้อในการ
ทํางาน 

ประเภทการออกกําลังกายท่ี
เสริมสร�างโครงร�างและกล�ามเนื้อ

เพ่ือการทํางาน 
เบา คอ บ�า ไหล แขน ข�อศอก ข�อมือ หมุนศีรษะและคอ กางแขนค�างไว� 
ปานกลาง หลัง เอว สะโพก  น�อง เท�า ย�อขาและเข�าค�างไว� ซีทอัพ 
หนัก ทุกส�วนของร�างกาย ยึดพ้ืน   

 
 จากตารางท่ี 70 ตัวอย�างการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก (anaerobic exercise) 

ตามประเภทงานท่ีทํา จะทําให�เกิดความตระหนักถึงการเสริมสร�างกล�ามเนื้อให�ทดต�อความเม่ือยล�าใน
การทํางานได�มากข้ึน โดยพิจารณาจากประเภทงานหรือลักษณะการทํางานหลักท่ีต�องทําในแต�ละ
วัน 1) งานเบาหมายถึง งานท่ีใช�กล�ามเนื้อเล็กน�อย ส�วนใหญ�มีลักษณะงานเอกสาร นั่งทํางาน ต�องใช�
กล�ามเนื้อบริเวณ คอ บ�า ไหล� แขน ศอก ข�อมือ ร�วมถึงบริเวณนิ้วมือด�วย 2) งานปานกลาง หมายถึง 
งานท่ีใช�กล�ามเนื้อ โครงร�างบริเวณ หลัง เอว มากข้ึน ส�วนใหญ�มีลักษณะยืนทํางานหน�าเครื่องจักร 
ต�องใช�กล�ามเนื้อบริเวณ หน�าขา เข�า น�อง และ เท�าโดยส�วนใหญ� 3) งานหนัก  หมายถึง ผู�ท่ีต�องใช�
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แรงงานเปNนหลัก ต�องใช�กล�ามเนื้อทุกส�วนของร�างกายเพ่ือการทํางาน คอ บ�า ไหล� แขน ศอก ข�อมือ 
หลัง เอว สะโพก และเพ่ิมเติม หน�าขา เข�า น�อง ข�อเท�า และ เท�า  

 
สรุปท�าย 

 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและการบริหารร�างกาย  
คือการจัดสรรท�าทางในการเคลื่อนไหวส�วนต�างๆของร�างกายซํ้าๆด�วยความต้ังใจท่ีจะรักษาหรือพัฒนา
สมรรถนะของร�างกายให�มีความพร�อมต�อการทํางาน โดยแบ�งออกเปNน 3 ส�วน คือ 1) การบริหารร�างกาย
เพ่ือยืดเหยียดโครงร�างและกล�ามเนื้อให�อยู�ในสภาวะสมดุลหรือพร�อมใช�งาน 2) การออกกําลังกายให�
ระบบการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 3) การปรับท�าทางการทํางานให�เหมาะสมตามสรีระและโครงสร�างของ
ร�างกาย เม่ือทําท้ัง 3 ส�วนอย�างเหมาะสมแล�วก็จะสามารถช�วยแก�ไขหรือปkองกันการบาดเจ็บบริเวณ
โครงร�างและกล�ามเนื้อจากการปฏิบัติงานได� 
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Module 5 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
2. การควบคุมมวลกาย (Body mass) 
3. ทานอาหารเปNนยา (Healthy food) 

 แนวคิด 
 กายานามัย คือ การปkองกันก�อนปtวย กินอยู�ให�พอดีเหมาะสมกับธาตุ ถูกกับโรค หลัก

มัชฌิมาปฏิปทา กินอาหารเปNนยา ออกกําลังกายแบบท�าฤๅษีดัดตนท่ีไม�ฝLนร�างกาย ต�องพยายามรักษา
สมดุลของธาตุไว� 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 

1. อธิบายบทบาทของโภชนาการได� 
2. อธิบายวิธีการควบคุมมวลกายเพ่ือสุขภาพได� 
3. เข�าใจประโยชน-ของการรับประทานอาหารเพ่ือเปNนยา 

 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 
1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
5.1 อาหารและโภชนาการ 

 อาหารตามความหมายของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกินหรือ
เครื่องคํ้าจุนชีวิต ได�แก� ได�แก�วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อมหรือนําเข�าสู�ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แต�ไม�รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตประสาทหรือยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว�าด�วย
การนั้นแล�วแต�กรณี อาหารจึงหมายถึงสิ่งท่ีรับเข�าสู�ร�างกายแล�วเกิดประโยชน-แก�ร�างกายเปNนสิ่งจําเปNน
สําหรับมนุษย-เม่ือเข�าสู�ร�างกายแล�วจะเกิดกระบวนการย�อย การดูดซึม การแปรรูป ขนส�งเข�าไปยัง
อวัยวะต�างๆประโยชน-ในการดํารงไว�ซึ่งการทํางานของเซลล- 

 โภชนาการ มีความหมายกว�างกว�าคําว�าอาหารมากกล�าวคือ โภชนาการ หมายถึง เรื่อง
ต�างๆท่ีว�าด�วยอาหาร เช�นการจัดแบ�งประเภทสารอาหาร ประโยชน-ของอาหาร การย�อยอาหาร โรค
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ขาดสารอาหาร เปNนต�น โภชนาการจึงเปNนวิชาการสาขาหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะเปNนวิทยาศาสตร-ประยุกต-ท่ี
กล�าวถึงการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ของอาหารท่ีเรารับประทานเข�าไป แล�วร�างกายนําเอาไปใช�เพ่ือการทํา
หน�าท่ีเปNนปกติของอวัยวะสําคัญ เช�น หัวใจ ปอด เปNนต�น นอกจากนี้ยังนําไปใช�เพ่ือเสริมสร�างความ
เจริญเติบโตของร�างกาย การซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอของร�างกาย  

 โภชนาการศาสตร- (Nutrition) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร-ท่ีเก่ียวข�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารและสารอาหารท่ีร�างกายรับเข�าไป ท้ังด�านฟrสิกส- (เปลี่ยนขนาดรูปร�าง) และ
ด�านเคมี (เปลี่ยนโครงสร�างและขนาดโมเลกุลด�วยสารเคมี เช�น น้ําย�อยต�างๆ และกรดในกระเพาะ
อาหาร) ตลอดจน การใช�สารอาหารเพ่ือการทํางานของร�างกาย ด�วยเหตุนี้ภาวการณ-โภชนาการจึง
เปNนสิ่งสําคัญท่ีต�องปฏิบัติซึ่งรวมถึงการกินอาหารโดยพิจารณาชนิดของอาหารและปริมาณท่ีควรกินใน
แต�ละม้ือแต�ละวัน เพ่ือให�ได�รับสารอาหารท่ีเหมาะสมกับความต�องการของร�างกาย ตามเพศ อายุ 
กิจกรรม และสภาพร�างกาย 

 อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษย-รับเข�าสู �ร�างกาย โดยทางใดก็ตามแล�ว
ก�อให�เกิดประโยชน-ช�วยในการเจริญเติบโต ซ�อมแซมเนื้อเยื่อของร�างกายและทําให�อวัยวะต�างๆของ
ร�างกายทํางานได�อย�างปกติ อาหารประกอบด�วยสารอาหาร 6 ชนิด ได�แก� โปรตีน คาร-โบไฮเดรต 
ไขมัน วิตามิน เกลือแร� และน้ํา  โภชนาการ Nutrition เปNนกระบวนการทางวิทยาศาสตร-ท่ีเก่ียวข�อง
กับการเปลี่ยนแปลงของอาหารและสารอาหารท่ีร�างกายรับเข�าไป ท้ังด�านฟrสิกส- (เปลี่ยนขนาดรูปร�าง) 
และด�านเคมี (เปลี่ยนโครงสร�างและขนาดโมเลกุลด�วยสารเคมี เช�น น้ําย�อยต�างๆ และกรดในกระเพาะ
อาหาร) ตลอดจน การใช�สารอาหารเพ่ือการทํางานของร�างกาย ด�วยเหตุนี้ภาวการณ-โภชนาการจึง
เปNนสิ่งสําคัญท่ีต�องปฏิบัติซึ่งรวมถึงการกินอาหารโดยพิจารณาชนิดของอาหารและปริมาณท่ีควรกินใน
แต�ละม้ือแต�ละวัน เพ่ือให�ได�รับสารอาหารท่ีเหมาะสมกับความต�องการของร�างกาย ตามเพศ อายุ 
กิจกรรม และสภาพร�างกาย  

 คุณค�าของอาหารต�อสุขภาพ เม่ือเรารับประทานอาหารตามหลักโภชนาการจะทําให�ร�างกาย
ได�รับประโยชน-และคุณค�าซ่ึงส�งผลต�อสุขภาพดังนี้ 1) ช�วยให�ร�างกายเจริญเติบโต 2) ช�วยซ�อมแซม
ส�วนท่ีสึกหรอของร�างกาย 3) ให�พลังงานและความอบอุ�นแก�ร�างกาย 4) ช�วยให�อวัยวะต�างๆ ภายใน
ร�างกายทํางานได�ตามปกติ 5) ช�วยเสริมสร�างภูมิต�านทานโรคให�แก�ร�างกาย  

 สารอาหาร (Nutrient) คือส�วนประกอบทางเคมีท่ีมีอยู�ในอาหารประกอบด�วย ธาตุต�างๆ 
ได�แก� คาร-บอน (C) ไนโตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) เหล็ก (Fe) กํามะถัน (S) เปNนต�น ซ่ึง
ธาตุอาหารเหล�านี้ จะรวมกันเปNนโมเลกุลเล็กบ�าง ใหญ�บ�าง ทําให�เกิดเปNนสารอาหาร ซ่ึงสารอาหารท่ี
จําเปNนแก�ร�างกาย มีดังนี้ 
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 สารอาหารประเภทโปรตีน (Protein)  อวัยวะทุกส�วนของร�างกายโดยเฉพาะส�วนท่ีเปNน
กล�ามเนื้อจะประกอบด�วยโปรตีนเปNนส�วนใหญ� ประมาณร�อยละ 16.9 ของน้ําหนักร�างกาย เม่ือ
ร�างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีคือ ประมาณ อายุ 25 ปu แล�วจะต�องการโปรตีนน�อยลง แต�สําหรับนักกีฬา
หรือผู�ออกกําลังกายเปNนประจําจะมีความต�องการโปรตีนท่ีมากกว�าคนท่ัวไป เพราะในขณะท่ีออก
กําลังจะมีการทําลายเซลล-กล�ามเนื้อ จึงต�องการโปรตีนไปซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอ เม่ือทานโปรตีนมาก
จะทําให�มีพลังงานและความอดทนสูง สถาบันวิจัยแห�งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ได�แนะนําให�คน
ท่ีเจริญเติบโตเต็มวัยรับประทานโปรตีนประมาณ 1 กรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม /วัน ถ�าเปNนนักกีฬา
จะต�องเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 50-100 โปรตีน 1 กรัมให�พลังงาน 4 แคลลอรี่ โดยร�างกายจะนําโปรตีนมาใช� 
ต�อเม่ือ ร�างกายได�ใช�พลังงานจากคาร-โบไฮเดรต หรือ ไขมัน แล�วเท�านั้น เพราะหน�าท่ีหลักของโปรตีน
จะให�ในการเสริมสร�างความเจริญเติบโต สังเคราะห-เอนไซม-และฮอร-โมน (Enzyme and Hormone)  

 สารอาหารประเภทคาร)โบไฮเดรต (carbohydrate) เปNนสารอาหารท่ีให�พลังงานเปNน
สําคัญประมาณ ร�อยละ 40-50 ของพลังงานท่ีได�จากสารอาหารอ่ืนๆ ร�างกายใช�คาร-โบไฮเดรตในการ
เผาผลาญโดยจะเก็บไว�น�อยมาก ถ�าจะเก็บจะสะสมอยู�ในตับและกล�ามเนื้อในรูปของกลัยโตเจน 
ร�างกายจะดึงคาร-โบไฮเดรตไปใช�ในรูปพลังงานก�อนหากมีไม�พอจึงจะไปนําโปรตีนมาใช� หรือ หากขาด
คาร-โบไฮเดรต ร�างกายจะทําการเผาผลาญไขมันแต�จะทําให�เกิดการรวมตัวกันของกรดท่ีเปNนของเสียท่ี
มากจากการสลายตัวของไขมัน คาร-โบไฮเดรต จะช�วยในการทําลายพิษต�างๆ ส�งเสริมให�เซลล-สมอง
ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ การใช�แรงงานร�างกายจะใช�คาร-โบไฮเดรตเปNนหลัก ควรรับประทานก�อน
ออกกําลังหรือทํางานหนักมากกว�า 2-3 ชั่วโมง 

 สารอาหารประเภทไขมัน (Fat) อยู�ในอาหารธรรมชาติท่ัวไป มีมากในสัตว-และน้ํามันพืช 
ส�วนประกอบของไขมันมี คาร-บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ไขมันมี 2 ชนิดคือ 1) ไขมันชนิดไม�
อ่ิมตัว (Unsaturated fat) มีลักษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได�ในน้ํามันพืช น้ํามันปลา มันสัตว-
ทะเล 2) ไขมันชินอ่ิมตัว (Saturated fat) พบมากในนม น้ํามันมะพร�าว มันสัตว- ไขมัน มีหน�าท่ี ให�
พลังงานและความอบอุ�นแก�ร�างกาย ช�วยดูดซึมวิตามินสู�กระแสเลือก คุ�มกันโรคผิวหนัง ให�การ
เจริญเติบโต ปkองกันการสูญเสียวิตามินของร�างกาย หล�อลื่นอาหารในลําไส� ผู�ใหญ�ควรได�รับไขมัน
ประมาณร�อยละ 20-25 ของแคลลอรี่ท้ังหมดท่ีได�รับในแต�ละวัน  

 ได�มีการวิจัย ให�รับประทานอาหารชนิดท่ีมีปริมาณคาร-โบไฮเดรตและไขมันในปริมาณท่ี
เหมาะสมแล�วให�ออกกําลังกายแบบแอโรบิค (aerobic) เปNนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว�าร�อยละ 
50-60 ของพลังงานได�มาจากอาหารประเภทไขมัน แต�ถ�าออกกําลังกายแบบ แอนแอโรบิค (anaerobic) 
เปNนระยะเวลา 30 นาที พลังงานส�วนใหญ�ได�มาจากอาหารประเภทคาร-โบไฮเดรต ดังนั้น ไขมันและ
คาร-โบไฮเดรตจึงเปNนสารอาหารท่ีสําคัญอย�างยิ่งต�อการออกกําลังกาย ผู�ท่ีทํางานหนักจึงจะเปNนต�อง
ทานอาหารประเภทคาร-โบไฮเดรตและไขมัน 
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 สารอาหารประเภทวิตามิน (Vitamins) ทําหน�าที่เสมือนตัวกระตุ�นและควบคุมการ
ทํางานของระบบต�างๆ ของร�างกาย ควบคุมการใช�พลังงานต�านทานโรค ส�งเสริมพัฒนาการและ   
การเจริญเติบโตของร�างกาย วิตามินแบ�งออกเปNน 2 ประเภท คือ 1) วิตามินท่ีละลายในไขมัน (Fast 
soluble group) คือ เอ ดี อี เค มีคุณสมบัติไม�สูญเสียไปกับความร�อนธรรมดาในการหุงต�ม ไม�ละลาย
ในน้ํา แต�ละลายในไขมัน คงทนไม�เสื่อมง�ายร�างกายสะสมไว�ในตับ และถูกขับออกมาทางปAสสาวะ
อุจจาระ ถ�าได�รับมากอาจเกิดอาหารแพ�  อยู�ในนม ตับ ไข� น้ํามันตับปลา ผลไม� ผักสีเขียว บทบาท
สําคัญต�อการสร�างภูมิคุ�มกัน กระดูก ฟAน การมองเห็น ดูดซึมแคลเซียม เม็ดเลือดแดง 2) วิตามินท่ี
ละลายในน้ํา (water soluble group) บี ซี มีคุณสมบัติละลายน้ําได�ง�าย ถูกทําลายได�ด�วยความร�อน
จากการหุงต�ม หรือแสงสว�าง และด�าง ไม�มีการสะสมในร�างกาย ไม�มีอาการแพ� มีอยู�ในเนื้อ เมล็ดข�าว 
ไก� มันฝรั่ง นม ตับ ปลา ผักใบเขียว ถ่ัว บทบาทสําคัญต�อ ระบบประสาท พลังงาน ระบบทางเดิน
อาหาร เม็ดเลือดแดง เผาผลาญสารอาหาร เสริมสร�างกระดูกและฟAน ต�อต�านการติดเชื้อ 

 สารอาหารประเภทเกลือแร� (Minerals) มีอยู�ร�อยละ 4 ของน้ําหนักตัวเปNนส�วนประกอบ
ของระบบโครงร�างและเนื้อเยื่อของเหลวในร�างกาย ทําหน�าท่ี รักษาสมดุลของกรดและด�างในร�างกาย 
เร�งปฏิกิริยาทางชีวะ รักษาสมดุลของน้ําในร�างกาย ช�วยในการรับส�งความรู�สึก ควบคุมการหดตัวของ
กล�ามเนื้อ ช�วยเจริญเติบโตของกล�ามเนื้อ การเจริญเติบโตและพัฒนาอวัยวะต�างๆ ร�างกายจะมีระบบ
กลไกพิเศษสําหรับควบคุมการดูดซึมเกลือแร�ท่ีจําเปNนต�อร�างกาย และสามารถขับเกลือแร�ท่ีเกินจําเปNน
ออกไปทางปAสสาวะ อุจจาระ น้ําดี เหง่ือ ทางลําไส� ความเข�มข�นของเกลือแร�ในร�างกายจะช�วยให�มี
การเคลื่อนย�ายของเหลวภายในร�างกาย ผนังก้ันเซลล- เชื่อมความรู�สึก เชื่อมเซลล-ประสาทแต�ละตัว 
มนุษย-จึงมีความจําเปNนต�องรักษาสมดุลของเกลือแร�ให�สมํ่าเสมออยู�ตลอดเวลา เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ แร�ธาตุท่ีมีความจําเปNนต�อร�างกาย 4 ชนิด คือ 1) แคลเซียม (Calcium) มีอยู�ในนม ปลา 
กุ�งแห�ง ผักใบเขียวช�วยบํารุงเสริมสร�างกระดูกและฟAน ทําให�กล�ามเนื้อแข็งแรง ช�วยการแข็งตัวของ
เลือด 2) เหล็ก (iron) มีอยู�ในเนื้อแดง เครื่องในสัตว- ตับ ไต ไก� ถ่ัว ผลไม� ผักใบเขียว ช�วยสร�างเม็ด
เลือดแดง ขนส�งออกซิเจนเข�าสู�กล�ามเนื้อและเลือด 3) โพแทสเซียม (potassium) มีอยู�ในผลไม�สด 
ส�มเขียวหวาน กล�วย ผัก เนื้อสัตว- ข�าวกล�อง นม ช�วยกระตุ�นประสาท ควบคุมการหดตัวของ
กล�ามเนื้อ รักษาความดันโลหิตให�เปNนปกติ 4) สังกะสี (Zinc) มีอยู�ในตับ เนื้อแดง ไข�แดง นม ข�าว
กล�อง อาหารทะเล หอยนางรม ช�วยเผาผลาญและย�อยอาหาร ช�วยให�บาดแผลหายเร็วข้ึน ช�วย
เจริญเติบโต ซ�อมแซมเนื้อเยื่อท่ีสึกหรอ พัฒนาการทางเพศ 

 สารอาหารประเภทน้ํา (water) ร�างกายมนุษย-มีน้ําอยู�ประมาณ 2 ใน 3 ส�วน ของ
น้ําหนักตัว และ 1 ใน 3 ของน้ําหนักน้ํานี้จะเปNนของเหลวนอกเซลล- ร�างกายพยายามรักษาสมดุล
ระหว�างน้ําท่ีสูญเสียกับน้ําท่ีบริโภค น้ําหนักตัวอาจเปลี่ยนแปลงได�ถึง 2 กิโลกรัมต�อวัน ถ�าร�างกายขาด
น้ําถึง 800 ซีซี ร�างกายขับน้ําออกมาทางผิวหนัง ปอด ไต ประมาณวันละ 1,000 – 1,500 ซีซี ออกมา
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ทางอุจจาระประมาณ 200 ซีซี ถ�าร�างกายสูญเสียน้ําประมาณร�อยละ 10 ของน้ําหนักตัวถือว�า
อันตรายมาก และหากสูญเสียน้ําถึงร�อยละ 20 – 22 อาจทําให�เสียชีวิตได� น้ําช�วยทําให�รักษาปริมาณ
ของเหลวในเลือด รักษาอุณหภูมิทุกส�วนของร�างกาย รักษาความร�อนสะสม ช�วยรักษาประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบภายในร�างกาย ความดันโลหิตในเส�นเลือดดํา  

 ความสําคัญของอาหารกับสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารในแต�ละม้ือให�เหมาะสม
กับความต�องการของร�างกาย จะช�วยให�ร�างกายเจริญเติบโตแข็งแรงเปNนปกติและรักษาสมดุลไว�ได� 
การโภชนาการเปNนความสัมพันธ-ระหว�างอาหารกับกระบวนการต�างๆท่ีเก่ียวกับสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ถ�าร�างการได�รับสารอาหารครบ และเพียงพอ ต�อความต�องการ ร�างกายจะสามารถ
นําสารอาหารนั้นไปใช�ได�อย�างเต็มที่ เรียกว�าภาวะโภชนาการที่ดี ในทางตรงกันข�ามหากร�างกาย
ได�รับสารอาหารไม�ครบถ�วนและไม�เพียงพอต�อความต�องการของร�างกาย จะเรียกว�า “ทุพโภชนาการ” 
ภาวะท่ีร�างกายได�รับอาหารหรือสารอาหารตํ่าจะทําให�เกิดโรคขาดสารอาหาร การมีภาวะโภชนาการ
เกิน คือ ร�างกายได�รับอาหารหรือสารอาหารมากเกินความต�องการของร�างกาย ทําให�เกิดการสะสม
จนเกิดโทษแก�ร�างกายได�  
 ผลของภาวะโภชนาการ ขนาดของร�างกาย มีปAจจัยท่ีมีอิทธิพล ได�แก�พันธุกรรม และ
สิ่งแวดล�อม เช�น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร แต�สามารถปรับปรุงได� การได�รับสารอาหารท่ี
เพียงพอจะสามารถช�วยสร�างภูมิต�านทานโรค ทําให�ร�างกายสามารถฟLMนตัวได�เร็วไม�แก�ก�อนวัย และ   
ไม�เสียชีวิตก�อนวัยอันควร การเลือกอาหาร ควรเลือกท่ีมีประโยชน-สดใหม� ปลอดภัยจากสารพิษ สะอาด 
ประหยัดตามฤดูกาล ขนาดร�างกายมีความสัมพันธ-กับการต�านทานโรค อายุยืน ผลทางอารมณ-และ
สติปAญญา สุขภาพจิตท่ีดีข้ึนใช�ความคิดอ�านได�ดี ผลต�อครอบครัว ทําให�สมาชิกในครอบครัวมีความสุข 
ประสิทธิภาพในการทํางานดี ไม�สิ้นเปลืองเงินทองและเวลาดูแลการเจ็บปtวยบ�อย ผลต�อองค-การ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานได� 
 
5.2 การควบคุมมวลกาย 

 องค-ประกอบของร�างกาย (Body composition) ท่ีดี หมายถึงสัดส�วนปริมาณไขมันใน
ร�างกายกับมวลร�างกายท่ีปราศจากไขมัน วัดเปNนเปอร-เซ็นไขมัน โดยใช�ดัชนี มวลกาย (Body Mass 
Index) และเปอร-เซ็นไขมัน (Percent fat) พ้ืนฐานของผู�มีสุขภาพแข็งแรงมีค�าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย
อยู�ในระดับปกติตามเกณฑ-มาตรฐาน ซ่ึงสอดคล�องกับอายุที่อยู�ในช�วงวัยรุ�นตอนปลายและผู�ใหญ�
ตอนต�น ผู�มีความเสี่ยงต�อการเกิดปAญหาสุขภาพ เริ่มต�นจากการที่มีดัชนีมวลกายและรอบเอวเกิน
เกณฑ-มาตรฐาน ซ่ึงจะมีเปอร-เซ็นไขมันเกินมาตรฐานไปด�วยเสมอ (Wibulpolprasert, 2012) 

 



525 
 

 สุขภาพกายท่ีสมดุล เหมาะกับการต�านทานโรคและการประกอบกิจการงานเปNนสิ่งท่ีต�อง
ให�ความสนใจเปNนอย�างมาก การกําหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมดัชนีมวลกายด�วยโภชนาการถือเปNน
กิจกรรมจําเปNนท่ีต�องให�ความรู�และสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง สําหรับผู�ใหญ�มีดัชนีมวลกายคํานวณจาก
สูตรดังนี้ 

 

ดัชนีมวลกาย = 
น้ําหนัก	(กิโลกรัม)

ส�วนสูง�(เมตร)
 

 
 การควบคุมน้ําหนักตัวด�วยหลักการรักษาสมดุลของแคลลอรี่ (calories balance) การ

ดํารงชีวิตของมนุษย-มีการเปลี่ยนแปลงไปเปNนอย�างมากตามการเปลี่ยนแปลงทางด�านวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต�การพัฒนาการด�านสาธารณะสุขทําให�คนมีอายุขัยเฉลี่ยท่ียืนยาวข้ึน 
แต�อาหารท่ีบริโภคกลับสร�างผลกระทบต�อสุขภาพและการดํารงชีวิตมากข้ึน สิ่งอํานวยความสะดวก
และการรีบเร�งในชีวิตการทํางานทําให�ขาดการออกกําลังกายมีผลต�ออวัยวะการเสื่อมของร�างกาย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม�ถูกต�อง ไม�ได�สัดส�วนทําให�เกิดการเจ็บปtวยมากข้ึน ประกอบกับ
ความเครียดจากการทํางานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ภาวะอ�วนจะส�งผลต�อการเกิดโรคมากมาย หลักการควบคุม
น้ําหนักโดยไม�เสียประสิทธิภาพในการทํางาน คือ 1) การจํากัดอาหาร (Food restriction) เปNนการ
จํากัดอาหารประเภท ไขมัน และ คาร-โบไฮเดรต ท่ีร�างกายจะได�รับให�อยู�ในปริมาณที่พอเหมาะ 
2) การจํากัดน้ําหรือของเหลว ต�างๆ ท่ีจะเข�าสู�ร�างกาย (Fluid deprivation) วิธีนี้เหมาะกับบุคคลบาง
ประเภท เช�น นักมวย นักยกน้ําหนัก ยูโค 3) การทําให�สูญเสียน้ําโดยการใช�ความร�อน (Thermal 
dehydration) เช�นการอบซาวน�า การสวมเสื้อผ�าท่ีหนา การสูญเสียเหง่ือเพ่ิมมากข้ึน อาจส�งผลต�อ
การขาดน้ําและเกลือแร� โซเดียมคลอไรด- ทําให�เกิดอาการตะคิวได� 4) เพ่ิมกิจกรรม หรือทํางานมากข้ึน 
(Increased activity) ได�แก�การทํางานท่ีใช�แรงกายในชีวิตประจําวันมากข้ึน ออกกกําลังเปNนประจํา
สมํ่าเสมอ 

 หลักการลดน้ําหนักอย�างถูกวิธี การออกกําลังกายอย�างต�อเนื่องอย�างน�อยวันละ 30 นาที
และการลดอาหารเปNนสิ่งท่ีหลายคนต�างเชื่อและยอมรับ 1) การออกกําลังกาย เปkาหมายของการออก
กําลังกายคือ การกําจัดไขมันส�วนเกิน และให�มีการแทนที่ด�วยกล�ามเนื้อที่มีขนาดกระชับมากข้ึน 
ดังนั้นการท่ีมีกล�ามเนื้อท่ีสมส�วนมากข้ึนและไขมันลดลงจึงไม�ได�หมายถึงสัดส�วนน้ําหนักท่ีลดลงเพียง
อย�างเดียว เปkาหมายท่ีแท�จริงคือ “กล�ามเนื้อท่ีมากกว�าไขมัน” แม�น้ําหนักจะไม�ลดแต�หากร�างกาย
กระชับและผอมเพรียวได�จะเปNนการจัดสรรน้ําหนักตัวท่ีดีท่ีสุด 2) การจํากัดอาหาร หรือการควบคุม
อาหาร การลดน้ําหนักอย�างรวดเร็วจะทําให�เกิดภาวะขาดน้ํามากกว�า การจํากัดคาร-โบไฮเดรต จะเปNน
ปAญหาต�อภาวะขาดน้ํา และมีกรดไขมันอิสระเพ่ิมข้ึน ทําให�ร�างกายมีสารคาร-บอนมอนนอกไซด-ผสม
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อยู�จึงเผาผลาญไขมันไม�สมบูรณ-เกิดกรดมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการจํากัดอาหารจึงควรทําควบคู�ไปกับการ
ออกกําลังกายและไม�ให�เกิน สัปดาห-ละ 1-2 ปอนด- โดยการใช�การออกกําลังกายด�วยการใช�แรง
ต�านทานปานกลางประมาณร�อยละ 50-70 ของอัตราการเต�นของหัวใจสูงสุดคือการออกแบบแอโรบิค  

 การดูแลสุขภาพด�วยการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารอย�างถูกหลักอนามัย ยึด
หลักการรักษาสมดุลพลังงานของร�างกาย (Calories balance) คือการรักษาสมดุลระหว�างพลังงานท่ี
นําเข�าสู�ร�างกาย (Calories intake) ได�แก� พลังงานท่ีได�จากการรับประทานอาหารท่ีให�พลังงาน 
โปรตีน ไขมัน คาร-โบไฮเดรต และเครื่องดื่มต�างๆ กับพลังงานที่ใช�ในชีวิตประจําวัน (Calories 
Output) ได�แก� พลังงานท่ีร�างกายใช�เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบต�างๆ ตามปกติและ
พลังงานที่ใช�ในการประกอบกิจกรรมต�างๆ พลังงานของร�างกายต�องอยู�ในภาวะสมดุล (Weight 
maintained) แต�ถ�าเม่ือใดเรารับประทานอาหารท่ีให�พลังงานมากกว�า พลังงานท่ีร�างกายใช�ในแต�ละ
วันหมายความว�า สมดุลพลังงานของร�างกายเสียไป จะเกิดภาวะพลังงานท่ีนําเข�าสู�ร�างกายเหลือใช�
หรือมีส�วนเกิน ร�างกายจะเก็บสะสมไว�ในรูปของไขมันใต�ผิวหนังส�งผลให�น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน เปNนสาเหตุ
ของการมีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือความอ�วน (weight gain) แต�เม่ือใดเรารับประทานอาหารท่ีให�
พลังงานน�อยกว�าพลังงานท่ีร�างกายใช�ในแต�ละวัน หมายความว�า สมดุลพลังงานของร�างกายเสียไปเกิด
ภาวะไม�เพียงพอ (weight loss) ร�างกายจะดึงเอาพลังงานท่ีสะสมไว�ในรูปของไขมันใต�ผิวหนังออกมาใช� 
น้ําหนักตัวก็จะลดลง  ดังแสดงไว�ใน ภาพท่ี 31 
 

 
 
ภาพท่ี 31 สมดุลพลังงานแคลอรี่ (Calories balance)  ในร�างกาย 
 

 เราจะทราบได�อย�างไรว�า พลังงานท่ีใช�ในแต�ละวัน (Total daily energy expenditure : 
TDEE) หรือพลังงานท่ีขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบต�างๆตามปกติ (Basal metabolic 
rate : BMR) ท่ีใช�ในการประกอบกิจกรรมต�างๆรวมเปNนจํานวนเท�าใด การคํานวณ BMR จะสามารถ
คํานวณปริมาณแคลอรี่ท่ีใช�ต�อวันได�และเม่ืออายุมากข้ึนความสามารถในการเผาผลาญแคลอรี่จะลดลง 
สูตร คือ  

Calories intake Calories Output 

Weight Maintained 
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 ผู�ชาย BMR = 66 + (13.7 x น้ําหนักตัวเปNน กิโลกรัม) + (5 x ส�วนสูงเปNนเซนติเมตร) – 
(6.8 x อายุ) 

 ผู�หญิง BMR = 665 + (9.6 x น้ําหนักตัวเปNน กิโลกรัม) + (1.8 x ส�วนสูงเปNนเซนติเมตร) – 
(4.7 x อายุ) 
 ตัวอย�าง ผู�ชายคนหนึ่ง BMR = 66+(13.7x60)+(5x175)-(6.8x30) = 1,559 แคลอรี่ มี
กิจกรรมเล�นกีฬา ต�อวัน ประมาณ 7 แคลอรี่ต�อนาท่ี เล�นวันละ 60 นาที คิดเปNน 420 แคลอรี่ คิด 
TDEE = 1,559+420=1,979 แคลอรี่ ถ�า ทานอาหารม้ือเช�า โจ�กหมู 236 แคลอรี่ กาแฟใส�ครีมเทียม
น้ําตาล 145 แคลอรี่ ม้ือกลางวัน ข�าหน�าเปNน 423 แคลอรี่ ของหวานบัวลอย 211 แคลอรี่ ม้ือเย็น สุก้ี
น้ําหมู 211 แคลอรี่ นมโคจืด 155 แคลอรี่ รวม 3 ม้ือ มีค�าพลังงานท่ีเข�าสู�ร�างกายเท�ากับ 1,381 
แคลอรี่ พลังงานท่ีใช�แต�ละวันเท�ากับ1,979 แคลอรี่ พบว�าเกิดภาวะไม�สมดุลของพลังงานร�างกายคือ 
รับประทานอาหารรวมน�อยกว�าท่ีใช�ต�อวัน เปNนจํานวน 598 แคลอรี่ เปNนต�น 
 จากตัวอย�างเปNนการดูแลสุขภาพด�วยการออกกําลังกายควบคู�กับการควบคุมอาหาร  ใน
กรณีผู�ท่ีอ�วนมีน้ําหนักตัวมาก หากเลือกท่ีจะอดอาหารบางม้ือหรือไม�รับประทานอาหารม้ือเย็น ทําให� 
BMR ลดลงได�หรือรับประทานแต�ผักผลไม� จะได�รับสารอาหารไม�ครบถ�วนของสารอาหารหลัก 5 หมู� 
โดยเฉพาะหากขาดโปรตีน สารอาหารท่ีจําเปNนต�อการซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอ และการสร�างเซลล-ใหม� 
การขาดเกลือแร�และวิตามินจะทําให�ร�างกายอ�อนแอหรือปtวยเปNนโรคขาดสารอาหารได� ดังนั้นถ�าจะให�
ได�ผลควรรับประทานอาหารให�ได�สารอาหารครบทั้ง 5 หมู� และลดปริมาณอาหารประเภท
คาร-โบไฮเดรต แปkง น้ําตาล และ ไขมันชนิดต�างๆให�น�อยลง ควบคู�กับการออกกําลังกาย จะทําให� 
BMR เปNนไปตามปกติได�ดีกว�า การควบคุมอาหารอย�างเดียวจึงไม�เพียงพอต�องทําควบคู�กับการออก
กําลังกาย เปNนไปตามทฤษฎีของลามาร-ค (Jean Lamarck) “ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะผันแปรได�ตาม
สภาพแวดล�อมอวัยวะใดท่ีใช�อยู�บ�อยๆย�อมคงสภาพท่ีดี ความแข็งแรง หรือขยายใหญ�ข้ึน ส�วนอวัยวะ
ใดท่ีไม�ได�ใช�จะค�อยๆลดขนาด อ�อนแอลง และเสียไปในท่ีสุด”  
 
5.3 ทานอาหารเปkนยา 
 หลักโภชนาการ มีเปkาหมายในการทานอาหารเปNน 3 ประการ คือ 1) ซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอ 
2) รักษาความสมดุลในระบบการทํางานของร�างกาย 3) สุนทรียภาพในด�านร�างกายและจิตใจ เม่ือ
สามารถทานอาหารตามเปkาหมายแห�งโภชนาการแล�ว อาหารท่ีดีถูกสุขอนามัยก็คือยาตามธรรมชาติท่ี
ร�างกายต�องการ 

1. ซ�อมแซมส�วนที่สึกหรอ จากที่ได�กล�าวมาแล�วใน หัวข�อ 5.1 เก่ียวกับอาหารและ
โภชนาการ เปNนการบริโภคสารอาหารให�ครบ 5 หมู� ควบคู�กับการออกกําลังกายจะสามารถรักษา
สมดุลของสุขภาพได� ด�วยความเข�าใจในกระบวนการใช�พลังงานตามธรรมชาติท่ีจะมีลําดับของการดึง
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พลังท่ีสะสมอยู�ในร�างกายไปใช�เรียงลําดับจาก คาร-โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน หากเข�าใจถึง
กระบวนการนี้ก็จะสามารถเลือกบริโภคสารอาหารได�อย�างเหมาะสมกับพลังงานท่ีต�องใช�ในการทํา
กิจกรรมแต�ละวัน สารอาหารจะเข�าไปซ�อมแซมส�วนท่ีขาดหายไปในระบบการทํางานของร�างกายได� 
โดยมีสัดส�วนของการรับสารอาหารจําเปNนเพ่ือเสริมสร�างพลังงาน ดังนี้ คาร-โบไฮเดรต ร�อยละ 20-40 
ไขมันร�อยละ 3 -10 (ไขมันอ่ิมตัวร�อยละ 1-5 ไขมันไม�อ่ิมตัวร�อยละ 2- 5)โปรตีนร�อยละ 10 -30  ของ
อาหารท่ีทานแต�ละม้ือ มากน�อยตามการใช�พลังงานของแต�ละบุคคล สัดส�วนของการบริโภคเม่ือเทียบ
กับประเภทของการทํางาน ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 71 
 
ตารางท่ี 71  แสดงสัดส�วน (ร�อยละ) การบริโภคสารอาหารกับประเภทของการทํางาน 

ประเภทงาน คาร-โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
เบา 20 3 10 
ปานกลาง 30 5 20 
หนัก 40 10 30 

 
 ผู�ท่ีต�องใช�แรงงานมากหรือทํางานหนัก ร�างกายมีความจําเปNนต�องใช�พลังงาน คาร-โบไฮเดรต 
ไขมัน และโปรตีน เพ่ือทดแทนกับจํานวนพลังงานท่ีสูญเสียไป อย�างไรก็ตาม อาหารประเภทผักและ
ผลไม�ท่ีมีกากใยอาหารช�วยในการขับถ�ายก็มีความจําเปNนต�อมนุษย-เปNนอย�างมาก ควรทานไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 20-40  

2. รักษาความสมดุลในระบบการทํางานของร�างกาย การกําหนดกรอบในการรับประทาน
อาหารเพ่ือฝ%กให�เกิดความคุ�นชิน ก็เปNนอีกวิธีท่ีจะรักษาความสมดุลของอาหารในแต�ละม้ือได�  

 หลักการหรือรูปแบบของการทานอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส- (Macro biotic) เปNนการ
ทานอาหารให�สอดคล�องกับฤดูกาลและธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอกาสเจือบนสารเคมี 
แม�กระท่ังผักท่ีเพาะบ�มด�วยปุ�ยเคมีท่ีมีโอกาสส�งผลเสียต�อการสะสมสารเคมีในร�างกาย ไม�เน�นไขมัน 
หรือ ข�าว แปkง น้ําตาล ที่ผ�านกระบวนการฟอกขาว ใช�เนื้อปลาเปNนโปรตีน โดยมีสัดส�วนดังนี้      
1) คาร-โบไฮเดรต ปริมาณครึ่งหนึ่งของม้ือควรเปNนอาหารประเภทแปkง ท่ีไม�ผ�านกระบวนการฟอกขาว 
(whole grains) เช�น ข�าวซ�อมมือ ข�าวกล�อง 2) วิตามิน และเกลือแร� ปริมาณหนึ่งในสี่ควรเปNนผักดิบ 
ผักสุกอย�างละครึ่ง เช�น สลัด จิ้มน้ําพริก ใช�น้ํามันพืชให�น�อยท่ีสุด ประมาณร�อยละ 10 เปNนแกงจืด 
หรือ แกงจากผัก หลีกเลี่ยงการใช�กะทิ ใช�สาหร�าย ผักใบเขียวผลไม�ดิบท่ีรสไม�หวานมาก เช�น ฝรั่ง 
มะม�วง เปNนต�น 3) โปรตีนและไขมัน ประมาณร�อยละ 15 เปNนถ่ัว เช�น ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ถ่ัวดํา เต�าหู� 
โปรตีนเกษตร ควรบริโภคโปรตีนจากเนื้อปลา อาหารทะเล ประมาณอาทิตย-ละ 1 ครั้ง 4) น้ําด่ืม
สะอาด วันละ 1-2 ลิตร  



529 
 

 หลักการหรือรูปแบบของการไม�บริโภคเนื้อสัตว- (มังสวิรัติ Vegetarian food) จากวารสาร
ทางการแพทย-ชื่อบริทิส เมดิคอล เจอร-นอร- (British medical journal) ในปu พ.ศ. 2547 ได�เสนอผล
การศึกษาผู�ท่ีไม�ทานเนื้อสัตว- จํานวน 6,000 คน และ ผู�ท่ีกินเนื้อสัตว- 5,000 คน พบว�า ผู�ท่ีเปNน
มังสวิรัติ จะมีอายุยืนยาวกว�าและมีโอกาสเปNนมะเร็งน�อยกว�าผู�ที่ทานเนื้อสัตว- โดยผู�วิจัยได�เสนอ
ประโยชน-ของการทานอาหารท่ีเน�นไปในประเภท ผัก ผลไม� ธัญญาพืช และถ่ัวต�างๆ จะเกิดประโยชน-
มากกว�าการเน�นทานเนื้อสัตว- โดยแบ�งประเภทของการทานอาหารหลักแบบมังสวิรัติเปNน 5 แบบ คือ 
1) ผักและนม (Lacto Vegetarian) 2) ผัก ไข� และนม (Lacto ova vegetarian) 3) ผักอย�างเดียว 
(Vegan) 4) ผัก นม ไข� และปลาทะเล  (Pescatarian) 5) ไม�ทานเนื้อท่ีย�อยยากแต�ทานปลาและไก� 
(Semi vegetarian) โดยผู�ท่ีทานมังสวิรัติ สามารถมีร�างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ-ได�ทัดเทียมกับผู�ท่ีทานเนื้อ 
แต�มีสารอาหาร 3 ชนิดท่ี ผู�ทานมังสวิรัติต�องใส�ใจเปNนพิเศษและได�รับอย�างพอเพียงแก�ความต�องการ
ของร�างกาย คือ 1) ธาตุเหล็ก เพ่ือช�วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง เพราะการขาดธาตุ
เหล็กจะทําให�เปNนโรคโลหิตจาง (anamia) อาหารท่ีมีธาตุเหล็ก ได�แก� ข�าวกล�อง ข�าวซ�อมมือ ถ่ัวชนิด
ต�างๆ รําข�าว ผลไม�สุข ตากแห�ง ผักใบเขียว ไข�แดง โดยต�องทานผักผลไม�สดทุกม้ือ 2) วิตามินบี 12  
ทําให�เม็ดเลือดแดงสมบูรณ- ระบบประสาทแข็งแรง มีอยู�ใน นม และ ไข� นมถ่ัวเหลือง 3) แคลเซียม มี
ประโยชน-ต�อการสร�างกระดูก ฟAน มีอยู�ใน นม ถ่ัวเหลือง เต�าหูขาวอย�างแข็ง ถ่ัวมีเปลือกแข็ง ผักใบเขียว 
เมล็ดทานตะวัน งา และ ผลไม�แห�ง การดูดซึมแคลเซียมร�างกายต�องอาศัยวิตามินดี ท่ีอยู�ในแสงแดด 

 หลักการหรือรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารท่ีใกล�เคียงกับมังสวิรัติ คือ 
1) หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทไขมันอ่ิมตัวหรือทานให�อยู�ในปริมาณท่ีน�อย เช�น น้ํามันมะพร�าว 
น้ํามันสัตว- น้ํามันพืช 2) ทานผักและผลไม�มากข้ึน เพ่ือรับแร�ธาตุ วิตามิน เพ่ือชะลอความเสื่อมโทร
ของเนื้อเยื่อและเซลล-ในร�างกาย 3) ทานอาหารท่ีมีกากใยมากข้ึน เช�น ข�าวกล�อง ข�าวซ�อมมือ ธัญพืช 
ผัก ผลไม� และถ่ัวชนิดต�างๆ เพ่ือช�วยการขับถ�าย 3) ทานเนื้อสัตว-ท่ีย�อยยากให�น�อยลง เช�น เนื้อวัว หมู 
โดยหันมาทานโปรตีนท่ีได�จากปลาแทน 

3. สุนทรียภาพในด�านร�างกายและจิตใจ อย�างไรก็ตาม มนุษย-โดยส�วนใหญ�ก็ถือว�า การได�
ทานอาหารดีๆ มีรสชาติท่ีอร�อย เปNนความสุขอย�างหนึ่ง นอกจากการคํานึงถึงสารอาหารท่ีจะได�รับใน
แต�ละม้ือแล�ว ก็ต�องได�รับความสุขจากการทานอาหารท่ีน�ารับประทาน อร�อยถูกปาก ซ่ึงสิ่งนี้ก็ถือเปNน
เรื่องสําคัญในด�านจิตใจ การหันมาใส�ใจท้ังรสชาติและประโยชน-ของอาหาร จึงเปNนภูมิปAญญาท่ีมนุษย-
ได�ศึกษาเพ่ือถ�ายทอดเปNนวัฒนธรรมในด�านการทานอาหารมาเปNนระยะเวลานาน ผู�ท่ีสามารถเรียนรู�
และสรรสร�างเทคนิควิธีและรูปแบบในการทานอาหารให�เกิดประโยชน-ต�อร�างกายอย�างแท�จริงพร�อม
กับมีความสุขกับรสชาติอาหารท่ีทานไปด�วยเปNนการสร�างสุนทรียภาพท่ีจะส�งเสริมสุขภาพท้ังในด�าน
ร�างกายและจิตใจได�เปNนอย�างดี  
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สรุปท�าย 
 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ พฤติกรรมด�าน

สุขภาพท่ีจําเปNนอย�างมากสําหรับมนุษย-คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย มี
ความสัมพันธ-ต�อภาวะโภชนาการของมนุษย-ทุกเพศทุกวัย การส�งเสริมสุขภาพท่ีดีต�องเน�นท่ีการให�
ความรู�เก่ียวกับโภชนาการ เพราะภาวะความผิดปกติด�านโภชนาการมีปAจจัยท่ีส�งผลต�อการขาดความรู�
ด�านโภชนาการ การใช�เวลาไปกับการบริโภคอาหารเกินปริมาณท่ีกําหนด เช�น น้ําอัดลม อาหารทอด 
ขนมกรุบกรอบ เปNนต�น การไม�ออกําลังกาย หรือออกกําลังกายน�อยเกินไป 
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Module 6 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและ
จิตใจ 

 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. การพักและผ�อนคลาย (Relaxation)  
2. การสร�างความสงบให�จิตใจ (Calm the mind)  
3. ท�าพักเพ่ือผ�อนคลายร�างกายขณะทํางาน (Stay at work) 

 แนวคิด 
 สภาพจิตผ�อนคลายสงบวางเฉยจะส�งผลต�อกาย สุขภาพกายจะดี สุขภาพจิตดีเปNนการ

รักษาสุขภาพแบบองค-รวมท่ีมีความสมดุลระหว�างกายและจิต Holism เปNนวิถีทางพ้ืนฐานของสุขภาพ
และการดําเนินชีวิต (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 
 1. อธิบายประโยชน-ของการนอนและเวลาพักท่ีพอเพียง 
 2. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับเทคนิคการสร�างความสงบให�จิตใจ 
 3. อธิบายเก่ียวกับท�าพักเพ่ือผ�อนคลายร�างกายขณะทํางาน 
 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 

1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ 
3. ทดลองปฏิบัติเก่ียวกับการทําสมาธิ และ การผ�อนคลายร�างกาย 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
6.1 การพักและผ�อนคลาย 

 การพักผ�อน หมายถึง การท่ีบุคคลได�บ�อยวางพักท้ังกายและจิตใจ ออกจากภาระหน�าท่ี
งานหรือความกังวลท่ีมีอยู� เช�น การไปเท่ียว การนอน อ�านหนังสือ ได�ทํางานอดิเรก การได�อยู�เฉยๆ 
โดยไม�ต�องเสียพลังงานมาก และรู�สึกว�า ร�างกายและจิตใจได�หยุดเปรียบเสมือนได�ชาร-จ พลังงานให�
กลับคืนมาอีกครั้ง การพักผ�อนท่ีดีท่ีสุดคือ การนอนหลับสนิท ติดต�อกัน 8-10 ชั่วโมง 
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 การนอนพัก 
 การนอนหลับเปNนปรากฏการณ-ตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ี

ซับซ�อนสอดคล�องกับจังหวะชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ถูกควบคุมโดยระบบประสาทส�วนกลางในสมอง 
เปNนการเปลี่ยนแปลงจากการรู�สติไปเปNนการหมดสติชั่วคราว (พฤติกรรมคล�ายหมดสติ) ความรู�สึกตัว
ลดลง จนไม�รู�สึกตัว การเปลี่ยนแปลงด�านร�างกายไปในลักษณะผ�อนคลาย อวัยวะทุกส�วน ทํางาน
ลดลง ใช�พลังงานลดลง  สัญญาญาณชีพลดลง ชีพจรเต�นช�าลง ความดันโลหิตอุณหภูมิในร�างกาย
ลดลง การเผาผลาญและพลังงานที่จะนําไปใช�ในร�างกายลดลง เปNนกระบวนการปรับสมดุลของ
ร�างกายเรียกว�าจังหวะชีวภาพ (Landis,2000) ระยะของการนอนหลับ (Sleep stage) และวงจรการ
นอนหลับ (Sleep cycle) สังเกตการณ-เปลี่ยนแปลงจากคลื่นไฟฟkา EOG  การเคลื่อนไหวกล�ามเนื้อ 
ความตึงตัวของกล�ามเนื้อ การหลับแบ�งออกเปNน 2 ช�วงตามการเคลื่อนไหวของลูกตา คือ  

1. การนอนหลับระยะท่ีไม�มีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว (NREM: non rapid eye movement) 
ใช�เวลาร�อยละ 70-80 ของการนอนท้ังหมด (Roehrs and Roth, 2001) ซ่ึงแบ�งออกเปNน 4 ระยะ 
ดังนี้ ระยะท่ี1 ระยะเริ่มต�นของการนอน เปNนการหลับต้ืนๆ แบบเคลิ้มหลับ กล�ามเนื้อเริ่มผ�อนคลาย 
แต�ยังคงรับรู�ต�อสิ่งแวดล�อม อัตราการหายใจและชีพจรสมํ่าเสมอ ถูกปลุกให�ตื่นได�ง�าย ถ�าต่ืนในระยะนี้
จะรู�สึกเหมือนนอนไม�หลับ คลื่นไฟฟkาสมอง (EEG) จะเปลี่ยนจากระดับคลื่นอัลฟา (alpha wave) 
เปNนคลื่น เธตา (theta wave) มีความถ่ี 1-8 รอบต�อวินาที (cycle per second : CPS) คลื่นขนาด 
(low amplitude) ประมาณ 50-100 ไมโครโวลต- (micro voltage) ปกติ การนอนหลับระยะนี้นาน 
2-3 นาที หรือ ร�อยละ 2-5 ของระยะเวลาการนอนหลับท้ังหมด (Landis,2000) ระยะท่ี2 ยังอยู�
ในช�วงต�นของระยะการนอนหลับ ร�างกายจะผ�อนคลายมากข้ึน ปลุกยากข้ึน (asleep) จะต่ืนได�ถ�าถูก
กระตุ�น อัตราการเผาผลาญอาหารและอุณหภูมิร�างกายลดตํ่าลง ลักษณะของคลื่นไฟฟkาสมองเปNน
คลื่นเธตา และมีคลื่นสองชนิด คือ คลื่นสปrนเดิล (spindle) และคลื่นเคคอมเพล็กซ- (K-complex) มี
ความถ่ีประมาณ 8-16 รอบต�อวินาที คลื่นขนาด 50-150 ไมโครโวลต- ซ่ึงคลื่นท้ังสองชนิดนี้แสดงถึง
การเข�าสู�การนอนหลับในระยะนี้ ไม�มีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว ในวัยผู�ใหญ�ตอนต�นระยะนี้ใช�เวลา
ประมาณ 10-20 นาที หรือมากกว�า ครึ่งชั่วโมง หรือพบประมาณร�อยละ 45-55 ของระยะเวลาการ
นอนหลับท้ังหมด (Landis,2000) ระยะท่ี3 ระยะเริ่มหลับสนิท ร�างกายตอบสนองต�อสิ่งเร�าภายนอก
ช�าลง กล�ามเนื้อคลายตัวมากข้ึน ระบบประสาทพาซิมาเธติคจะทําให�อัตราการหายใจ และระดับความ
ดันโลหิตลดลง อัตราการเผาผลาญอยู�ในระดับตํ่า อุณหภูมิในร�างกายลดลง คลื่นไฟฟkาสมองเปNนคลื่น
เดลต�า โดยพบคลื่นเดลต�าร�อยละ 26-50 มีความถ่ีช�าลงเปNน 2-4 รอบต�อวินาที และคลื่นขนาดใหญ�ข้ึน 
(high amplitude) 100-150 ไมโครโวลต- เกิดข้ึนประมาณ 20 นาที หลังหลับ หรือประมาณ ร�อยละ 
12-20 ของระยะเวลาการนอนหลับท้ังหมด (Landis,2000) ระยะท่ี4 ระยะหลับสนิท การผ�อนคลาย
ของกล�ามเนื้อ จะสมบูรณ-ท่ีสุด การหายใจช�าลง เลือดมาเลี้ยงหัวใจลดลง ปลุกให�ต่ืนได�ยาก ความต่ืนตัว
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ของอวัยวะต�างๆ ลดลงมาก บางคนพบอาการพูดละเมอ เดินละเมอ มีลักษณะกล�ามเนื้อหมดแรงลง 
(nocturnal myoclonus) แต�กล�ามเนื้อจะกลับมาแข็งแรงเม่ือปลุก คลื่นไฟฟkาสมองเปNนคลื่น เดลต�า
ร�อยละ50 โดยคลื่นสมองจะเปNนจังหวะท่ีสูงท่ีสุดและกว�างท่ีสุด มีความถ่ีช�าลง 0.5 – 2 ครั้งต�อวินาที 
หรือ <2Hz คลื่นขนาด 100-200 ไมโครโวลต- ระยะนี้ใช�เวลาประมาณร�อยละ 10-15 ของระยะเวลา
การนอนท้ังหมด หรือประมาณ 60 นาทีหลังจากเริ่มหลับ การเข�าสู�ระยะท่ี 3และ4 เรียกรวมกันว�า 
ระยะหลับลึกหรือหลับสนิท(Landis,2000) 

2. การนอนหลับระยะท่ีมีการกลอกตาอย�างรวดเร็ว (REM: rapid eye movement) 
เกิดข้ึนในระยะ หนึ่งในสามของวงจรการนอนหลับ เปNนผลจากการกระตุ�นของระบบประสาทส�วนกลาง
เพ่ิมระบบการทํางานของระบบซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) อัตราการเต�นของ
หัวใจ ชีพจรและการหายใจเพ่ิมข้ึน ความตึงตัวของกล�ามเนื้อลดลง กล�ามเนื้อมีการคลายตัวเต็มท่ี 
(postural muscleatonia) แขน ขามีอาการอ�อนแรง เปNนการยับยั้งการทํางานของกล�ามเนื้อเพ่ือลด
การเคลื่อนไหว ไม�มีปฏิกิริยาตอบสนองต�อสิ่งกระตุ�น ยกเว�นกล�ามเนื้อตา ลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ลูกตาจะเคลื่อนจากข�างหนึ่งไปยังอีกข�างหนึ่ง ปลุกให�ต่ืนได�ยากกว�าระยะอ่ืน มักจะมีความฝAนในระยะนี้ 
และจะฝAนเปNนเรื่องราวชัดเจน เม่ือต่ืนนอนสามารถจําความฝAนได�ถึงร�อยละ 86 การฝAนอาจมีร�วมกับ
การแสดงออกทางใบหน�า เช�น ยิ้ม หัวเราะ ร�องไห� ซ่ึงมีประโยชน-ในการส�งเสริมความคิด ความจํา 
การรับรู� หรือระบายความเก็บกดท่ีอยู�ในจิตใจ ระยะนี้ เกิดข้ึนหลังจากเริ่มนอนหลับประมาณ 90-100 
นาที ใช�เวลาประมาณร�อยละ 15-30 ของเวลานอนหลับท้ังหมด ในช�วงแรกการนอนหลับในระยะนี้จะ
สั้น อาจน�อยกว�า 5 นาที ในวงจรต�อๆ มาจะเกิดข้ึนทุก 50-60 นาที ในแต�ละรอบจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยใช�
เวลาประมาณ 20 นาทีลักษณะคลื่นไฟฟkาสมองเปNนคลื่นฟAนเรื่อย (saw tooth) มีความแรงไฟฟkาตํ่า 
คลื่นขนาด 50-100 ไมโครโวลต- ซ่ึงมีลักษณะคล�ายคลึงกับตอนต่ืน เม่ือเริ่มนอนจะมีวงจร ช�วงไม�มีการ
กรอกตาอย�างรวดเร็ว ระยะท่ี 1 ,2 ,3 ,4 หลังจากนั้นจะค�อยๆ ย�อนกลับ มาจากระยะท่ี4 ,3 ,2 และ
เข�าสู�ระยะท่ีมีการกรอกตาอย�างรวดเร็ว แทนท่ีจะเข�าสู�ระยะท่ี 1 สลับไปเปNนรอบๆ จนกระท่ังต่ืนนอน
ตอนเช�า ซ่ึงหนึ่งวงจรใช�เวลาประมาณ 90-110 นาที จํานวนวงจรข้ึนอยู�กับระยะเวลาท่ีนอน ในการ
นอน 7-8 ชั่วโมง จะมีวงจรเกิดข้ึนประมาณ 4-5 วงจร นอกจากนี้ช�วงเวลาของวงจรระยะต�างๆ ก็
เปลี่ยนไป เช�น ในวงจรท่ี 2 เวลาของระยะท่ี 3 และ4 ก็จะลดลง แต�เวลาของระยะท่ี 2 จะนานข้ึน 
เม่ือการนอนผ�านไปอีกหลายๆรอบ ก็จะมีระยะเวลาของการนอนชนิดท่ีมีการกรอกตาอย�างรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จาก 9 นาที เปNน 20 นาที หรืออาจจะนานถึง 60 นาที ในคืนหนึ่งถ�านอนติดต�อกัน 8 
ชั่วโมงเปNนช�วงเวลานานเพียงพอท่ีจะมีความฝAนเกิดข้ึน  วงจรในการหลับจะมีความแตกต�างกันใน
แต�ละคน ท้ังจํานวนและระยะเวลาของวงจรการนอนหลับ แต�แบบแผนการนอนหลับจะตรงกัน 
(Landis,2000) ดังแสดงไว�ใน ภาพท่ี 32 (Bonnet and Arand, 1995: 382) 
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ภาพท่ี 32  วงจรการนอนหลับพ้ืนฐาน 1 วงจร  
 

 หลังจากการทํางานหรือกิจกรรมต�างๆ  มาในแต�ละวัน ร�างกายต�องการพักด�วยการหลับ 
ประมาณวันละ 7- 8 ชั่วโมง ความสําคัญของการนอนหลับกับ ร�างกายและจิตใจ 1) รักษาระบบ
ภูมิคุ�มกันของร�างกายไม�ให�ลดลง ผู�ท่ีอดนอนจะมีระดับของภูมิคุ�มกันเชื่อแบคทีเรียและไวรัส ท่ีลดลง 
ระดับเม็ดเลือดขาวเพ่ิมข้ึน 2) ช�วยรักษาระบบความทรงจํา ระบบประสาท ฮิปโปแคมปAส (Hippocampus) 
3) การอดนอนมีผลต�อการเครียดไม�สดชื่น 4) การนอนไม�พอส�งผลต�อระบบการย�อยอาหารเพราะ
ร�างกายต�องใช�เวลาร�อยละ 40 สําหรับจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดการอดนอนจะทําให�ระบบ
น้ําตาลในเลือดสูงข้ึน 5) การอดนอนส�งผลต�อการผลิตฮอร-โมนควบคุมปริมาณกล�ามเนื้อและไขมันทํา
ให�ร�างกายมีไขมันสะสมมากข้ึน  6) หากนอนไม�ถึง 8 ชั่วโมง ร�างกายจะผลิตแลปติน (leptin) น�อยลง 
ทําให�การควบคุมความอยากอาหารลดลง ทําให�ต�องทานอาหารเพ่ิมข้ึน และอยากของหวานมากข้ึน 
7) การอดนอนทําให�สูญเสียโอกาสหลั่งโกรทฮอร-โมน(Growth hormone) ท่ีหลั่งเฉพาะขณะหลับเปNน
สารท่ีช�วยให�ดูอ�อนวัย ซ�อมแซมส�วนท่ีสึกหรอของเซลล- 8) สารเมลาโทนินเปNนสารท่ีสร�างมากท่ีสุด
เวลาหลับตอนกลางคืน เปNนสารท่ีคอยปกปkองเซลล-ผิวหนัง ผู�ขาดสารนี้จะทําให�ผิวหนังอักเสบและมี
ภูมิแพ�ของผิวหนังได�ง�าย เทคนิคการนอนหลับสบาย 1) จัดตารางเวลาให�เหมาะสมเพ่ือให�สามารนอน
ได�วันละ 7-8 ชั่วโมง 2) สร�างบรรยากาศการนอน ความเงียบ ไม�มีเสียงรบกวน อุณหภูมิต�องเย็นพอดี
ประมาณ 25 องศา ไม�มีแสงแยงตา อากาศถ�ายเทได�สะดวก 3) เลือกหมอนให�พอเหมาะกับสรีระ ท่ี
สามารถรองรับ ศีรษะ กระดูกคอ ให�อยู�ในลักษณะตรงได 4) ควรอาบน้ําอุ�นให�ระบบไหลเวียนเลือด
สะดวกข้ึน นั่งสมาธิ ทําให�จิตผ�อนคลายก�อนนอน 5) ท�านอนหงายเปNนท�าท่ีสบายท่ีสุด สลับนอน
ตะแคง ควรมีหมอนข�างเพ่ือลดการกดทับของน้ําหนัก 6) ให�นวด บริเวณใบหน�าก�อนนอน ใช�ปลายนิ้ว
นวดเวียนเปNนวงกลมตามหัวค้ิว ขมับ ร�องจมูก คาง และ มุมปากจะทําให�หลับสนิทข้ึน 7) หลีกเลี่ยง

ระยะต่ืน(sleep latency) 

ระยะ1 NREM ระยะ2 NREM ระยะ3NREM ระยะ4 NREM 

ระยะ2 NREM ระยะ3 NREM 

REM 



535 
 

เครื่องด่ืมท่ีมีส�วนผสมของคาเฟอีน เช�น ชา กาแฟ หรือน้ําอัดลม ก�อนนอน (นิตยา ตรีศิลปะวิเศษ, 
2555) 
 
6.2 การสร�างความสงบให�จิตใจ 

 การสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุก (Proactive Personality) สําหรับการทํางาน เปNนลักษณะ
ท่ีไม�ยอมจํานนต�อแรงกดดันจากภายนอก พยายามทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมให�
เหมาะสมด�วยตนเอง กล�าเผชิญหน�ากับอุปสรรคและสามารถแก�ปAญหา ทําให�เกิดความสุขท่ีมีผลดีต�อ
สุขภาพเปNนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จใน
อาชีพได� การกระตุ�นให�เกิดการศึกษาเรื่องสภาพแวดล�อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน 
หรือการออกแบบงานและอุปกรณ-ให�เหมาะสมกับผู�ใช�งานพร�อมท้ังทําให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวคิดในสาขาวิชาจิตวิทยาบุคลากร เปNนการยึดแนวทาง “Make the job fit the man”  และ 
“Put the right man in the right job” การรับรู�บรรยากาศองค-การและความสุขในการทํางานท่ี
เปNนปAจจัยส�งผลต�อสุขภาพของพนักงานโดยรวม 

 จิตตานมัย คือ การฝ%กจิต ทําสมาธิ เพ่ือให�เกิดปAญญา เม่ืออยู�ในสถานการณ-บีบบังคับ ทาง
กาย ใจ การพัฒนาจิตให�เข�มแข็ง มีพลัง จะส�งเสริมสุขภาพไม�ตามใจกิเลสหรือตัณหา การดูแลสุขภาพ
ด�วยการให�ความรู�ด�านสุขภาพเก่ียวกับวิถีพุทธศาสนา มีความเชื่อมโยงระหว�างธรรมชาติกับพฤติกรรม
มนุษย- อาทิการคิด การกระทํา การดํารงชีวิต และวัฒนธรรม การแยกธาตุเปNนแบบนามและรูป เน�น
องค-รวม ไม�เน�นส�วนใดส�วนหนึ่ง มองว�าโรค คือ ความไม�สบายกายและใจ เปNนทุกข- เปNนปAญหาท่ีต�อง
แก�ไขด�วยการทําให�จิตใจให�สงบอย�างมีสมาธิ ผ�อนคลาย สภาพจิตผ�อนคลายสงบวางเฉยจะส�งผลต�อ
กาย จิตท่ีเกิด “ปAสสัทธิ” สุขภาพกายจะดี สุขภาพจิตดีคือจิตไม�ถูกกิเลสอันมีรากฐานมาจาก โลภ 
โกรธ หลง มุ�งเน�นการปฏิบัติให�กายและจิตอยู�ในสภาวะปกติสงบเกิดสมดุล  เปNนการรักษาสุขภาพ
แบบองค-รวมท่ีมีความสมดุลระหว�างกายและจิต Holistic View หรือ Holism เปNนวิถีทางพ้ืนฐานของ
สุขภาพและการดําเนินชีวิต (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) 
 สมาธิบําบัดและการผ�อนคลายจิตใจ 

 การปรับความคิด การปรับจากลบไปสู�บวกเปNนท่ีนิยมกันมาก เพราะคนสามารถมองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงได�ง�าย องค-การก็สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดข้ึนจากความคิด 
ท่ีเปลี่ยนไปได�ง�ายเช�นกัน แต�หากจะให�ดีข้ึนอีกคือ ฝ%กท่ีจะผ�อนความคิดบวกและลบให�มาอยู�ตรงกลาง
คือ ไม�ยึดติดกับฝA�งบวกหรือลบ จะทําให�มีความสุขได�มากกว�าอยู�ฝA�งไหน การปรับความคิดก็จะส�งผล
ต�อการปรับทัศนคติไปด�วย (วรภัทร- ภู�เจริญ, 2553)  

 เปkาหมายของการทําสมาธิบําบัด ก็คือคําว�า “ความเปNนกลาง” ใกล�เคียงกับ “ความยุติธรรม”   
โสเครติสเชื่อว�ามนุษย-ทุกคนชอบค�นหาความเปNนแม�แบบของแนวทางต�างๆ ท่ีใช�เปNนแนวทางในการ
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ตัดสินท่ีกําหนดหน�าท่ี ความดีความชั่วหากแปลตามความหมาย ความยุติธรรมหรือความเปNนกลางก็
คือ ธรรมหรือความจริงอันนําไปสู�การยุติปAญหา อริสโตเต้ิลกล�าวว�า มนุษย-ทุกคน ต�องเลือกเองว�าจะ
ทําอะไร ซ่ึงดีสําหรับตนเองและในขณะเดียวกัน ก็ดีสําหรับผู�อ่ืน โดยการใช�หลักคุณธรรมมากกว�าใช�
ความพอใจชองตนเอง และสิ่งนี้คือ ต�องเรียนรู�ท่ีจะควบคุมตนเอง ข�มใจ รู�จักพอ ความกล�าหาญใน
การเลือกตัดสินใจด�วยเหตุผล ถึงแม�จะตระหนักถึงอันตรายท่ีอยู�ข�างหน�า ความเชื่อม่ันว�าสิ่งท่ีกระทํา
นั้นถูกต�อง ความเปNนกลางจึง มีลักษณะท่ีเปรี่ยมไปด�วยความยุติธรรม บนศีลธรรมจรรยาไม�เบียดเบียน
ตนเองหรือผู�อ่ืน ชอบด�วยเหตุและผล เต็มไปด�วยความรู�สึกผิดชอบและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึน อยู�
กับปAจจุบันและความเปNนจริง ยอมรับ เข�าใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน (นิธิกร ศาตากร, 2554)  

 ความสัมพันธ-ระหว�างร�างกายและจิตคือสิ่งท่ีเปNนรูปและนาม มีคุณสมบัติเปNนธาตุ มีขนาด
เล็กท่ีไม�สามารถมองเห็นด�วยตาเปล�า สามารถแยกแยะออกได�เข�าถึงได� (ประเวศ วสี, 2553) ร�างกาย
ของเราประกอบด�วยธาตุท่ีเปNนกระดูก ผม ขน หนัง ท่ีมารวมตัวกันจากอนุภาคเล็กๆ เรียกว�า “อัฎฐะ
กลาปะ” หมายถึงหน�วยเล็กจนไม�สามารถแบ�งออกได�อีก การรวมตัวของธาตุเปNนสสารและพลังงาน 
ในสิ่งมีชีวิตเรียกว�า เซลล- (cell) ประกอบด�วยนิวเคลียส เยื้อหุ�มเซลล- สิ่งท่ีเปNนรูปขันธ- สิ่งท่ีเปNน
นามธรรม คือนามขันธ- ประกอบด�วย วิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร (โกเอ็นก�า, 2550) มนุษย-เรียนรู�
ถึง การแยกแยะและการเชื่อมโยงของธาตุท่ีเรียกว�า กายและจิตมานานแล�ว ด�วยอิทธิพลท่ีจิตมีต�อกาย 
สัมพันธ-กันตามหลักกายภาพ ด�วยระบบประสาทและการทํางานของสมอง กับระบบรับความรู�สึก มี
อวัยวะรับความรู�สึกและกระแสประสาทท่ีเชื่อมต�อการทํางานไปยังสมอง (Brian) ทําให�เกิดคลื่นสมอง 
เปNนสัญญาไฟฟkาท่ีสามารถวัดสัญญาได� (Electro encephalograph : EEG)  ความถ่ีประมาณ 8-12 
Hz เปNนสัญญาท่ีวัดได�ในขณะท่ีมนุษย-มีจิตใจท่ีคลาย เรียกว�า คลื่นอัลฟา (Alpha) ถ�าในขณะท่ีวิตก
กังวลคลื่นสมองจะมากว�า 12Hz เรียกว�า เบต�า (Beta) คลื่นสมองประมาณ 4-8 Hz เปNนขณะหลับ 
(อนุพันธุ- ภารศิลป¢,2549) คลื่นสมองกับการเรียนรู�และการผ�อนคลายท่ีเหมาะสมอยู�ในระดับ อัลฟาทํา
ให�มนุษย-สามารถเกิดสมาธิ และมีความคิดสร�างสรรค- จินตนาการได� การทําสมาธิบําบัดและการสวด
มนต-ก็มีเปkาหมายให�คลื่นสมองได�รับการผ�อนคลายจากความวิตกกังวล ฟุkงซ�าน หรือซึมเซา ซ่ึงจะ
ส�งผลต�อการปรับความสมดุลของระบบภายในร�างกายได� สารเคมีในสมอง หรือสารสื่อกระแสประสาท 
(Brain chemical) เปNนสารท่ีเซลล-ประสาทสร�างข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีส�งกระแสประสาท จากเซลล-หนึ่ง
ไปยังอีกเซลล-หนึ่งเม่ือถูกกระตุ�น ชนิดของสารเคในสมองท่ีหลั่งออกมา มีท่ีทําหน�าท่ีควบคุมพฤติกรรม
การแสดงอารมณ-ทําให�สมองต่ืนตัวมีความสุข อะซิติลโคลีน (Acetylcholine) ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของร�างกาย เอนโดฟrน (Endorphin) ทําให�เกิดความสุข อารมณ-ดี สมองเจริญเติบโตต�อการเรียนรู� 
ยับยังความวิตกกังวล และทําให�ระบบการย�อยสารอาหารทําได�ดี (กิตติชัย ลีรุ�งนาวารัตน-, 2550) 
จิตใจของมนุษย- ซิกมั่น ฟรอยด- (Sigmund freud) ได�กล�าวว�า สามารถแบ�งได�เปNน 3 ระดับ      
1) จิตสํานึก (The conscious) เปNนส�วนท่ีใช�ในการนึกคิดในแต�ละขณะ 2) จิตก�อนสํานึก (The 
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preconscious) การนึกถึงเหตุการณ-ท่ีผ�านมา 3) จิตไร�สํานึก (The unconscious) เปNนจิตในส�วนท่ี
ลึกท่ีสุด ใช�ขณะฝAนหรือแสดงอาการต�างๆท่ีไม�ได�ใช�จิตสํานึกท่ีการนึกคิดใดๆ 

 ในทางอภิธรรม ได�จําแนกจิต คือ ธรรมชาติฝtายรู�และอารมณ-คือธรรมชาติฝtายถูกรู� ขยาย
ความว�า จิตมีลักษณะเกิดดับรวดเร็ว และจิตท่ีดับไปนั้นเปNนปAจจัยให�จิตใหม�เกิดข้ึนเกิดดับสืบต�อกันไป
ไม�ขาดสาย ตามหลักแห�งความเปNนเหตุเปNนผลในธรรมชาติ เปรียบดังแสงไฟฟkานีออน ท่ีเกิดดับ
ต�อเนื่องไปแต�รวดเร็วเหมือนไม�ได�ดับ จิตในเชิงอภิธรรมจึงมีลักษณะแปรเปลี่ยนและไร�ความเปNนตัวตน 
เม่ือจิตไปรับรู�อารมณ-แต�ละครั้งแล�วก็ดับไปเรียกว�า จิตดวงหนึ่ง และจิตแต�ละดวงก็แตกต�างกันไปตาม
การรับรู�อารมณ- องค-ประกอบของจิตท่ีแตกต�างกันนี้ เรียกว�า เจตสิก มีอยู� 52 ชนิด แยกออกเปNน จิต
ดี จิตชั่ว หรือ จิตท่ีเปNนกลาง ในการเกิดดับรับรู�อารมณ-แต�ละครั้งทางอภิธรรมเรียกว�า ขณะจิตหนึ่ง  
ในขณะท่ีทําสมาธิหรือสวดมนต- จิตท่ีไปรับอารมณ-สงบ เบาสบาย เรียกว�า จิตตปAสสัทธิ คือความสงบ
แห�งจิต ถ�าเกิดข้ึนกับกาย เรียกว�า กายปAสสัทธิ อยู�ในกลุ�มของจิตฝtายดี หรือกุศลจิต (ระวี ภาวิไล, 
2548)  

 การทําสมาธิ และการทําจิตให�สงบ จะทําให�เข�าถึงซ่ึงปAญญาได� หมายถึง ความรู�ท่ัวถึงเหตุ
และผล รู�คุณโทษ รู�สิ่งท่ีควรทําและควรละเว�น สามารถแก�ปAญหาต�างๆให�สําเร็จลุล�วงไปได�โดย          
ไม�ติดขัด ปAญญาแบ�งเปNน 2 ข้ัน คือ ปAญญาท่ีเข�าถึงความจริงของธรรมชาติและปAญญาท่ีนําความจริง
มาใช�แบ�งออกเปNน 3 ประเภท คือ 1) สุตมยปAญญา หมายถึง ความรู�ท่ีได�รับจากการฟAงหรืออ�าน ทําให�
เกิดการยอมรับในความจริงเกิดความเชื่อและศรัทธา 2) จินตมยปAญญา หมายถึง การใช�ความคิด
พิจารณา ให�เกิดความเข�าใจในระดับเหตุผล 3) ภาวนามยปAญญา หมายถึง ทําให�มีข้ึนเปNนข้ึน จาก
ประสบการณ-ด�วยตนเอง ประสบการณ-กับความจริงภายในตัวเองเปNนปAญญาในระดับท่ีลึกท่ีสุด เกิดท่ี
จิตไร�สํานึก (พระพรหมคุณาภรณ-, 2546) ประโยชน-ของปAญญาคือ ทําให�เกิดความระมัดระวัง 3 ประการ 
ได�แก� กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ในชีวิตประจําวันหากจิตสามารถสร�างปAญญาเพ่ือสํารวจ
ความเปNนจริงท่ีกายประพฤติอยู� จิตใจเปNนอยู�ตามธรรมชาติแล�วย�อมสามารถแก�ไขปAญหาต�างๆ ได�   
(โกเอ็นก�า, 2550)  

 การสร�างสมาธิ  การปฏิบัติให�เกิดปAญญา ด�วยหลัก ไตรสิกขา หมายถึง ศีลหรือศีลสิขา คือ 
การประพฤติท่ีดีงามตามระเบียบข�อบังคับกติกาสังคม ไม�ทําให�ผู�อ่ืนและตนเองเดือนร�อนบุคคลท่ีมีศีล
เปNนเบื้องต�นย�อมมีอาการเปNนปกติทางกาย พร�อมต�อการพัฒนาจิตไปสู�ข้ันต�อไป สมาธิหรือจิตสิกขา 
เปNนอาการข้ันต�อไปของจิตท่ีต�อเนื่องจากศีลสิกขา เม่ือกายอยู�ในอาการสงบ จิตก็สงบ พร�อมท่ีจะ
พิจารณาสืบค�นเหตุผล ของสรรพสิ่งว�า สิ่งท่ีอุบัติข้ึนเปNนเหตุให�เข�าไปยึดม่ันถือม่ันให�เกิดทุกข- ปAญญา
หรือปAญญาสิกขา เปNนอาการท่ีต�อเนื่องศีลสิกขาและจิตสิกขา ท้ังนี้จิตท่ีมีความสํานึกพร�อมอยู�หรือ
ระลึกรู� เรียกว�า สติ ต�องเกิดข้ึนก�อนอ่ืน เพ่ือนําไปสู�ไตรสิกขาดังกล�าวมา ฐานท่ีต้ังท่ีถูกต�อง คือสติ 
หมายถึง การระลึกได�ท่ีต�องใช�คําว�า “ได�”ก็เพราะคนท่ัวไประลึกไม�ค�อยได� และต�องทันเวลาและมากพอ



538 
 

ด�วย สติปAฎฐาน จึงหมายถึง ฐานท่ีต้ังของการระลึกได�อย�างถูกต�อง จิตนั้นเร็วมาก ถ�าผิดจังหวะ ก็
ระลึกไม�ทัน ไม�พอ จึงต�องใช�สัมปชัญญะ หรือสติสัมปชัญญะด�วย การนําสติไประลึกในท่ีต้ังท้ัง 4 คือ  
1) กายเรียกว�า กายานุปAสสนาสติปAฎฐาน คือ รู�ตัวอยู�กาย 2) รู�สึกหรือเวทนา เรียกว�า เวทนานุปAสสนา
สติปAฎฐาน 3) จิตเรียกว�า จิตตานุปAสสนาสติปAฎฐาน 4) สภาวธรรมหรือธรรมเรียกว�า ธัมมานุปAสสนา
สติปAฎฐาน การมีสติสัมปชัญญะ รู� กาย ความรู�สึกเวทนา จิต และธรรม อยู�เสมอเปNนประจํา ตามเห็น
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม จะทําให�เกิดการระลึกรู�เพ่ิมข้ึน (พุทธทาสภิกขุ, 
2551) การฝ%กไม�เอนเอียง ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน แก�จิตตกหรือติดลบในอวิชชาท่ีง�ายคือ ดึงจิตไปหา
บวกก�อน แล�วผ�อนลงมาอยู�ท่ีความพอดีจะง�ายกว�า (วรภัทร- ภู�เจริญ, 2553) ดังภาพท่ี 33  เทคนิคการ
ผ�อนความคิด จิต ทัศนคติ ของมนุษย-  
 

 
 
ภาพท่ี 33  เทคนิคการผ�อนความคิด จิต ทัศนคติ ของมนุษย-  
ท่ีมา: วรภัทร- ภู�เจริญ, ฉลาดได�อีก, พิมพ-ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 2553). 
 

 กรรมฐานหรือฐานท่ีตั้งของจิตมี 40 วิธี คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อนุสติ 10 พรหมวิหาร 4 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 จตุธาตุววัตถนา 1 อรูป 4 แต�จะกล�าวถึง อานาปนสติ ท่ีอยู�ในกลุ�ม อนุสติ 10 
เปNนการกําหนดลมหายใจเข�าออก ต้ังอยู�บนสติปAฎฐาน 4 หมวด คือ 1) ลมหายใจ 2) เวทนาหรือ
ความรู�สึก 3) จิต 4) ธรรมหรือสภาวะท่ีเกิดข้ึน (พระพรหมคุณาภรณ-, 2546) เม่ือสติมีฐานท่ีต้ังคือ
สติปAฎฐานแล�วให�การรับรู�อารมณ-แห�งสติปAฎฐานเพียงสิ่งเดียวเปNนการต�อเนื่องหรือสติต้ังม่ัน เรียกว�า 
มีสมาธิ จึงดําเนินการวิปAสสนา หมายถึง การสัมผัสความรู�สึก เพ่ือสํารวจความจริงท้ังหมดของรูปและ
นามในทุกส�วนของร�างกาย ฝ%กยอมรับในความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนรับรู�ทุกสิ่งท่ีประสบ (โกเอ็นก�า, 2550) 
มัชฌิมา แปลว�า ท�ามกลาง ปฏิปทาแปลว�า ทางแห�งการปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ข�อปฏิบัติท่ี
อยู�บนทางสายกลาง ไม�หย�อนหรือตึงจนเกินไป พอดี จุดมุ�งหมายคือ อิสระจากทุกข- ไม�มีบวก ไม�มีลบ 
มีแต�ความเปNนกลาง เม่ือเข�าใจเหตุแห�งทุกข- ความทุกข-จะลด สุขจะเกิดข้ึนเอง (พระพรหมคุณาภรณ-, 
2546) 

 

Positive 

Equanimity 

Negative 
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 การปรับสภาพจิตใจ 
 การสร�างบุคลิกภาพในเชิงรุก (Proactive Personality) สําหรับการทํางาน เปNนลักษณะ

ท่ีไม�ยอมจํานนต�อแรงกดดันจากภายนอก พยายามทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมให�
เหมาะสมด�วยตนเอง กล�าเผชิญหน�ากับอุปสรรคและสามารถแก�ปAญหา ทําให�เกิดความสุขท่ีมีผลดีต�อ
สุขภาพเปNนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความสําเร็จใน
อาชีพได� การกระตุ�นให�เกิดการศึกษาเรื่องสภาพแวดล�อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน 
หรือการออกแบบงานและอุปกรณ-ให�เหมาะสมกับผู�ใช�งานพร�อมท้ังทําให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวคิดในสาขาวิชาจิตวิทยาบุคลากร เปNนการยึดแนวทาง “Make the job fit the man”  และ 
“Put the right man in the right job” การรับรู�บรรยากาศองค-การและความสุขในการทํางานท่ี
เปNนปAจจัยส�งผลต�อสุขภาพของพนักงานโดยรวม ไม�เน�นการใช�ยาและการผ�าตัดในการรักษา บําบัด
ด�วยการจัดการความเครียด ปรับปรุงการสื่อสาร ความสัมพันธ-ระหว�างบุคคล ปรับแบบการดําเนินชีวิต 
เช�นการออกกําลังกาย โภชนาการ การฝ%กสมาธิ โดยการแบ�งออกเปNน 5 ด�านดังนี้ 1) จิตวิญญาณเปNน
การตระหนักรู� รู�สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลเปNนแกนของสุขภาพท่ีดี 2) การให�ทิศทางแก�ตนเองเพ่ือไปสู�
เปkาหมายระยะยาว คือความรู�สึกในคุณค�าแห�งตน นับถือตนเองควบคุมตนเองจากภายในเชื่อใน
ประสิทธิภาพแห�งตนเองเปNนปAจจัยสําคัญต�อการปkองกันโรคภัยไข�เจ็บ สามารถควบคุมน้ําหนัก 
ออกกําลังกาย มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ กําจัดความวิตกกังวล ความรู�สึกในการควบคุมตนเอง 
ความเชื่อสอดคล�องกับความเปNนจริง การยอมรับตนเองว�าไม�สมบูรณ-ไปหมดทุกอย�าง ตระหนักใน
อารมณ-ตนเอง การแสดงออกทางอารมณ-อย�างเหมาะสมมีอารมณ-ทางบวก การแก�ไขปAญหาและ
ความคิดสร�างสรรค- มีเหตุผล สามารถวิพากษ-วิจารณ- ตนเองได�ทนต�อความกดดัน นับถือตนเองพอใจ
ในตนเอง มีอารมณ-ขัน ผ�อนคลายเพ่ิมพูนภูมิคุ�มกันการปรับตนได�อย�างเหมาะสม การโภชนาการท่ีดี 
ออกกําลังกายเพ่ือปkองกันโรคส�งเสริมสุขภาพ ความแข็งแรงและความเชื่อมั่น ดูแลตนเองมีนิสัย
ระมัดระวังในความปลอดภัยปกปkองตนเองจากอันตรายต�างๆ พฤติกรรมกล�าแสดงออกในการ
แก�ปAญหา 3) งานและเวลาว�าง รู�สึกมีความสามารถในการทํางานกิจกรรมทางกายภาพ สังคม ปAญญา
ทําด�วยความสมัครใจ 4) มิตรภาพและความสัมพันธ-ทางสังคมอย�างเปNนธรรมชาติ ได�รับการสนับสนุน
จากสังคม 5) รู�สึกว�าเปNนท่ีรัก ช�วยปกปkองจากโรคทางกายและใจเพ่ิมอายุให�ยืนยาว ถือเปNนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย-มาสู�การปรับเปลี่ยนแบบการดําเนินชีวิตได� (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 
2553)  

 ในขณะท่ีมนุษย-คิด วิตกกังวล หรืออยู�ในสภาวะผ�อนคลาย สามารถส�งผลความเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณไฟฟkา หรือ คลื่นสมองทีเกิดข้ึน เปNนการทํางานร�วมกันของจิตกับระบบประสาทและกาย 
ท่ีเชื่อมโยงประสานกันตามธรรมชาติ นอกจากจะส�งผลต�อระบบฮอร-โมน สารเคมี และอุณหภูมิใน
ร�างกาย ซ่ึงมีผลต�อสุขภาพโดยตรงแล�ว ยังส�งผลต�อจิตใจ ท่ีนําไปสู�ความคิดทัศนคติ และพฤติกรรม 
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อันเปNนต�นเหตุของปAญหามากมายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีสมองเปNนศูนย-รวมแปลสัญญาณ การพัฒนาความคิด 
ด�วยการปรับจิตและกายให�อยู�ในสภาวะผ�อนคลายอย�างถูกวิธี จึงกลายเปNนสิ่งจําเปNนมากสําหรับการ
กระตุ�นให�เกิดการปรับสมดุลของ บุคคล ท่ีสามารถส�งผลต�อองค-การ และสังคมได�ในท่ีสุด โดยเริ่มต�น
จากบุคคล ซ่ึงถือเปNนสาเหตุหลัก เปNนเจ�าของความทุกข-และปAญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงโรคภัยไข�เจ็บท้ังมวล 
(นิธิกร ศาตากร, 2554) ในหลักของพุทธธรรมมีเปkาหมายสูงสุดคือ การดับทุกข-ท่ีเกิดข้ึนโดยสิ้นเชิง 
หากยังมองไม�เห็นทุกข-เท�ากับยังมองไม�เห็นปAญหาท่ีเผชิญอยู� การแก�ไขและปkองกันทุกข- อาจต�องทํา
ไปในขณะเดียวกันเนื่องจากจิตรับอารมณ-ทุกข-อยู�ตลอดเวลาและอย�างต�อเนื่อง การแก�ไขให�ดับทุกข- 
ณ.ปAจจุบันขณะจึงเปNนการปkองกันทุกข-ท่ีจะเกิดข้ึนได� ความทุกข-ท่ีเกิดข้ึนเปNนสิ่งท่ีอยู�ในจิตท่ีมีลักษณะ
ด้ินรน ต�องการให�หลุดพ�นจากสิ่งท่ีไม�พึงประสงค-หรือท่ียึดติดนั้น ซ่ึงเกิดจากการรับสัมผัสเข�ามาสู�กาย
และจิตใจ   

 การปkองกันทุกข-เกิดข้ึนในจิตใจ ข้ันแรก การสังเกตทุกข-ท่ีเกิดข้ึนภายในร�างกายและจิตใจ
ของตนเองให�ได�เสียก�อน ข้ันท่ีสอง คือ สังเกตสาเหตุท่ีแท�จริงของทุกข- ข้ันท่ีสาม ข้ันท่ีความทุกข-ค�อยๆ 
ลดลงจากความเข�าใจในสาเหตุท่ีเกิดข้ึนอย�างแท�จริง ข้ันท่ีสี่ การปล�อยว�างและวางการด้ินรนท่ีทําให�
เกิดทุกข-ลง ด�วยประสบการณ-ท่ีเกิดข้ึนจริงภายในจิตใจและร�างกาย  (โกเอ็นก�า, 2550: 102)  ในหลัก
อริยสัจ 4 แบ�งออกเปNนสองฝtายคือ 1) ฝtายทุกข-รู�ว�าอะไรเปNนทุกข- และ อะไรเปNนเหตุให�เกิดทุกข- 
2) ฝtายดับทุกข-คือ ต�องปฏิบัติธรรมเท�านั้น จึงจะเข�าถึงได� (พุทธทาสภิกขุ, 2552) ความเปNนสากลของ
ธรรมชาติ หมายถึง การให�ผลอย�างเดียวกันแก�ผู�ปฏิบัติทุกคน โดยเสมอกันไม�มีข�อยกเว�น กฎธรรมชาติ
มีอยู�ว�า เม่ือใดท่ีสร�างกิเลสข้ึนในจิต เช�น ความโลภ โกรธ ความพยาบาท ความเกลียดชัง ความ
หลงใหล ความกลัว เปNนต�น กิเลสเหล�านี้ ก็จะทําให�เปNนทุกข-อย�างแน�นอน เม่ือมีความทุกข- ธรรมชาติ
ก็แสดงการลงโทษในทันทีทันใด หรือเม่ือมีจิตเต็มเปu�ยมไปด�วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี ก็ได�
พบกับความรัก ความเมตตา ความปรารถนาท่ีเกิดข้ึนในจิตใจในทันทีเช�นกัน ธรรมชาติให�รางวัล คือ 
เกิดความรู�สึกร�มเย็น ความสงบสุข รู�สึกถึงความอ�อนโยน สอดคล�องกลมกลืนอยู�ภายในตัว ไม�ว�าจะ
เรียกตัวเองว�าชาวคริสต- ชาวยิว  ชาวฮินดู ชาวมุสลิมหรือชาวพุทธ หรือจะเรียกว�าเปNนคนอินเดีย คน
อเมริกัน คนพม�าหรือคนจีน ก็ไม�มีอะไรแตกต�าง เพราะธรรมเปNนสากล เปNนธรรมท่ีแท�จริงเปNนธรรมะ
ท่ีบริสุทธิ์ จะแยกออกเปNนกลุ�มเปNนนิกายหรือแขนงไม�ได� ธรรมะเปNนกฎธรรมชาติ ย�อมเปNนสากล
ครอบคลุมจักรวาลท้ังหมด เปNนท่ียอมรับได�ของทุกคน (โกเอ็นก�า, 2550: 30) การศึกษาเรียนรู�ธรรม 
เปNนเรื่องทางวิทยาศาสตร-ทางจิต  ทางนามธรรม เปNนการกระทําท่ีมีเหตุปAจจัย มีผลสืบเนื่องกันตาม
ธรรมชาติท่ีมีอยู�จริง เพียงแต�อาจไม�คุ�นเคย เพราะวิทยาศาสตร-ท่ีคุ�นกันส�วนใหญ�ก็เปNนเรื่องทางวัตถุ 
คําว�าวิทยาศาสตร-คือทําลงไปจริงๆ ด�วยความรู�สึกเฉพาะหน�า เรียกว�า วิถีทางวิทยาศาสตร- ต�องทําให�
เห็นชัดว�าคืออะไร เปNนอย�างไร เช�น กิเลสท่ีเกิดข้ึนอยู�ในจิตในกายเราอย�างไร รู�สึกอย�างไร ปkองกัน



541 
 

อย�างไร ทําลายอย�างไร คือเปNนไปตามกฎอิทัปปAจจยตาของธรรมชาติ เปNนเหตุเปNนผลซ่ึงกันและกัน 
เกิดผลใดข้ึนก็เพราะเนื่องด�วยหลักการของตรรกวิทยา (Logic) (พุทธทาสภิกขุ, 2552)  

 กฏอิทัปปAจจยตา คือ หลักความสัมพันธ-ระหว�างเหตุและผลความเปNนจริงของสรรพสิ่ง
ตามธรรมชาติมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงอย�างเปNนพลวัตร (Dynamic inter 
connectedness) เปNนปAจจัยต�อกันและกัน หรือเปNนกระแสของเหตุปAจจัย อันหนุนเนื่องกัน อิทะ 
แปลว�า “นี้” ปAจจยตา แปลว�า “ความเปNนปAจจัยให�เกิดหรือปAจจยาการ” เช�น นี้ทําให�เกิดนี้....ทําให�
เกิดนี้....ทําให�เกิดนี้  หรือเม่ือมีสิ่งนี้...สิ่งนี้จึงมี เปNนต�น สิ่งใดท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู�ก็เพราะมีเหตุมีปAจจัยให�
มันเกิดข้ึน อะไรท่ีไม�มีก็เพราะไม�มีเหตุปAจจัยให�มันเกิด เม่ือใดความยึดม่ันของเราไปขัดแย�งเหตุปAจจัย
ทางธรรมชาติเข�า ก็จะทําให�เกิดเปNนความทุกข-ข้ึน (ประเวศ วสี, 2553: 50) วงจรปฏิจสมุทปบาท เปNน
หลักความสัมพันธ- ภายในจิตมีวงจรการเกิดดับ 11 ข้ันตอน คือ 1) ความไม�รู�หรืออวิชชา เปNนเหตุให�
เกิดผล คือ 2) การปรุงแต�งหรือสังขารเปNนเหตุให�เกิดผล คือ 3) การรู�แจ�งในจิตหรือวิญญาณเปNนเหตุ
ให�เกิดผล คือ 4) นามรูปเปNนเหตุให�เกิดผล คือ 5) อวัยวะรับสัมผัสท้ังหกหรืออายตนะหก เปNนเหตุให�
เกิดผล คือ 6) สัมผัสหรือผัสสะเปNนเหตุ ให�เกิดผล คือ 7) ความรู�สึก หรือเวทนา เปNนเหตุให�เกิดผล คือ 
8) ความต�องการหรือตัณหา เปNนเหตุให�เกิดผล คือ 9) การยึดม่ันหรืออุปทานเปNนเหตุให�เกิดผล คือ 
10) การเกาะเก่ียวหรือภพเปNนเหตุให�เกิดผล คือ 11) การเกิดข้ึนหรือชาติท่ีเรียกว�าทุกข- (พุทธทาส
ภิกขุ, 2549)  

 การปkองกันทางจิตใจท่ีดีท่ีสุดคือการสร�างปAญญา เม่ือมีปAญญา รู�เท�าทันสิ่งท้ังหลายตาม
ความเปNนจริง ก็หลุดจากความบีบค้ัน เปNนอิสระ สงบ มีความสุขข้ึน มีพลังมากข้ึน เปNนอันว�า ปAญญา 
กับความเปNนอิสระ ความสงบ ความสุข ความมีพลัง เปNนเรื่องเดียวกัน จิตของเราเองก็จะไม�เพ่ิมโรค 
ไม�เพ่ิมทรมาน ไม�เพ่ิมการลุกลาม หรือปkองกันไม�ให�มีโรคโดยไม�จําเปNน ไม�ปวดมากไป ไม�ด้ินรน       
ไม�ทรมานมาก เม่ือจิตสงบลงจากความฟุkงซาน วิตกกังวล สับสน กลัว เครียด เบื่อ ท�อแท� สิ้นหวัง  
ปAญญาก็สามารถมีพ้ืนท่ีเกิดข้ึนได�ภายในจิต (เจตสิก) (ประเวศ วสี, 2553: 69) ความคิดท่ีผลิตออกมา
ตอนจิตว�าง ไม�มีอคติ ไม�ลําเอียง เรียกว�า ปAญญา แปลกมากวิธีแก�ความคิด เฉโก(ไม�ถูกต�อง) คือ ต�อง
หยุดคิด กลับมาอยู�ท่ี ฐานกายและใจของตัวเอง ผ�อนคลายจิตให�สงบ คือ สงบจากความคิดท้ังหลาย 
แล�วปAญญาจะเกิดเอง เม่ือปAญญาเกิด การเข�าใจความจริงจะเกิด (วรภัทร- ภู�เจริญ, 2553) ประโยชน-
ของปAญญาคือ เพ่ือให�เกิดความระมัดระวัง 3 อย�าง สามารถ ได�แก� กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
ในชีวิตประจําวันเรามักให�ความสําคัญกับการระมัดระวังกายกรรมมากท่ีสุ และวจีกรรมรองลงมา โดย
ไม�สนใจจิตใจ การสร�างปAญญาด�วยการกลับมาสํารวจความเปNนจริงภายในกายตามธรรมชาติ จะ
แสดงผลออกมาว�า มโนกรรมหรือจิตใจนั้นมีความสําคัญท่ีสุด ทุกอย�างเริ่มท่ีจิตใจก�อน แล�วจึงกลายมา
เปNนวจีกรรมหรือกายกรรม(โกเอ็นก�า, 2550: 90)  
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 การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดปAญญา โพธิปAกขิยธรรม โพธิ แปลว�า ความรู�ท่ีถูกต�อง ตรงข�ามกับ
ความไม�รู�คือ อวิชชา และความรู�นี้ จําเปNนกับคนทุกระดับ ต�องมีตามสัดส�วนท่ีเหมาะสม ต�องฝ%กฝน 
ปAกขิย แปลว�า ฝAกฝtายหรือไปในฝtาย บุคคลที่ต�องการรู�สิ่งใดไปในฝtายนั้น ธรรม แปลว�า หน�าท่ี 
โพธิปAกขิยธรรม จึงแปลว�า ความรู�ท่ีถูกต�องสําหรับการปฏิบัติหน�าท่ี มีอยู� 7 หมวดคือ สติปAฏฐาน 4  
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย-5 พละ5 โพชฌงค- 7 มรรคมีองค- 8 รวมเปNน 37 ธรรม เลือกใช�
ตามสถานการณ-และระดับของทุกข-แต�ละบุคคล สิ่งท่ีใช�ในการฝ%กอนุสติ อานาปานสติ ลมหายใจ 
ภาษาบาลีเรียกลมหายใจว�า “กาย” แล�วให�ผลไปเกิดข้ึนคือ มีสติเกิดข้ึนท่ีศีล สมาธิ ปAญญา ฝ%กการอยู�
กับทุกลมหายใจอย�างถูกต�อง ตลอดเวลา ไม�มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือม่ันเปNนตัวกูของกู (Egoism) 
(พุทธทาสภิกขุ, 2550: 46)  ธรรมอันเอกทําให�มากย�อมทําให�โพชฌงค-ท้ังเจ็ดบริบูรณ- ทําให�เกิดการ
ระงับ ประณีต เปNนของเย็น สุขภาพจิตจะดีข้ึนตามลําดับ โดยธรรมชาติจิต ต�องอาศัยฐานท่ีต้ังหรือ
กรรมฐานก�อน จากนั้นก็สร�างความเจริญงอกงามให�เกิดข้ึนภายในจิต ด�วยการภาวนา คือ การทําให�มี
ข้ึนเปNนข้ึน เกิดข้ึน เจริญข้ึน มีความเข�มแข็งม่ันคง เบิกบาน สงบสุขผ�องใส พร�อมด�วยความเพียร การ
วิปAสสนาภวนา หมายถึง การสัมผัสความรู�สึก ของนามรูปสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน เลิกสงสัย ฝ%กต้ัง
จิตให�อยู�บนฐานกายและจิตเท�านั้น มีหน�าท่ีสังเกตความรู�สึกของกายและจิต รูปและนามภายในตัวอยู�
ในทุกขณะจิตเม่ือจิต หลุดลอยไปก็มีหน�าท่ี ต้ังจิตเพ่ือพิจารณาบนฐานกายและจิตอีกทําเช�นนี้ไปเรื่อย
จนจิตอยู�บนฐานท่ีต้ังแห�งกายและจิต ม่ันคงแล�วเรียกว�ามี สมาธิ จึงทําการสังเกตไปท่ัวกายและจิต 
รูปแบบนามเรียก ว�าวิปAสสนาภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ-, 2551: 233 ,287) การพัฒนาปAญญา คือ 
การทําจิตให�อยู�กับอุเบกขา หรือความเปNนกลาง ระหว�างความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตนั้น หรือเรียกว�า “จิตสมดุล” การขจัดรากเหง�าของความไม�บริสุทธิ์ท้ังหลาย ต�องใช�วิธีท่ีสามารถ
เจาะลึกลงไปยังส�วนลึกของจิตใจ เพ่ือขจัดต�นตอของกิเลส เปNนการพัฒนาปAญญา พระพุทธองค-
เรียกว�า “วิปAสสนาภาวนา” (โกเอ็นก�า, 2550: 152) การต้ังจิตบนฐานท่ีต้ังแห�งกายและจิต เริ่มจาก
การต้ังกายตรง ดํารงสติม่ัน ดูลมหายใจท่ีผ�านเข�าออกท่ีปลายจมูก หาจิตหลุดไปคิดเรื่องอ่ืน เม่ือคืนสติ
ได�ก็ให�กลับมาต้ังม่ันอยู�ท่ีปลายจมูก ทําเช�นนี้ไปทุกครั้ง โดยไม�โกรธ ไม�รําคาญเพ่ือเปNนธรรมชาติของ
จิตท่ีเกิดดับและรับอารมณ-อย�างรวดเร็ว เฝkาสังเกตลมท่ีเข�าผ�านปลายจมูกท้ังสองข�าง เช�น อุณหภูมิ
ของลมหายใจท่ีผ�านเข�าออก แตกต�างกันเข�าเย็นออกร�อน ลมหายใจเข�าออกผ�านบริเวณใดของรูจมูก 
ลมหายใจมีลักษณะสั้นหรือยาวเปNนต�น ให�เฝkาดูเฝkารู�เช�นนี้ไปเรื่อยๆ เม่ือจิตต้ังม่ันดีแล�ว สงบแล�ว ลม
หายใจนิ่งแล�วก็จึง เฝkาสังเกต อาการท่ีเกิดข้ึนภายในกาย เช�น เนื้อเต�น เม่ือย ปวด ตึง บริเวณใด เปNน
อาการทางธรรมชาติท่ีมนุษย-ทุกคนต�องเกิดข้ึน ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เฝkาสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิต เช�น หงุดหงิด เบื่อ รําคาญ โกรธ เปNนต�น เปNนอาการทางธรรมชาติท่ีมนุษย-ทุกคนต�อง
เกิดข้ึน เฝkาสังเกตความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายกายและจิตไปเช�นนี้ โดยไม�ต�องคํานึงถึงเวลาว�าสั้นหรือยาว
เพียงใด ตัดความกังวลต�างภายในจิตออกไป หม่ันฝ%กฝนเช�นนี้ แล�วจิตจะดีข้ึนเบาสบายข้ึน ตามลําดับ 
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 เม่ือจิตได�รับการฝ%กให� มีสติ สมาธิ จิตก็จะไม�เลื่อนลอยไปรับอารมณ-ใดๆได�ง�าย ในขณะท่ี
ทํางานก็จะมีสมาธิกับการทํางาน การนั่ง ยืน ยกของ ดึง ดัน ก็จะทําอยู�บนสติ และสมาธิท่ีม่ันคงข้ึน 
การรู�เนื้อรู�ตัวของกล�ามเนื้อ เรี่ยวแรง การตระหนักรู�ถึงการบาดเจ็บ อันตราก็จะมากข้ึน ในขณะท่ี
รับประทานอาหารก็มีสติมากข้ึน ไม�บริโภคมากหรือน�อยจนเกินไป เม่ือเกิดการเจ็บปtวยก็จะเข�าใจถึง
ธรรมชาติของการเจ็บปtวยมากข้ึนไม�เพ่ิมความเครียด ไม�ทําให�การเจ็บปtวยเกิดอาการทรุดหนักข้ึน จึง
เปNนการสร�างสมดุลสุขภาพด�วยการสร�างความเข�าใจและปAญญาให�เกิดข้ึนในจิตถือเปNนการปฏิบัติใน
เชิงปkองกันอีกทางหนึ่ง 
 การเรียนรู�หลักการระเบิดจากข�างใน ปAญหาท่ีเกิดข้ึนกับการบาดเจ็บของกายมักเกิดจาก
พฤติกรรมซ่ึงมีความสัมพันธ-กับ สติสัมปชัญญะ การฝ%กให� “รู�ตัว” หมายถึง การสร�างสติให�กับมาอยู�
กับกายและจิตใจตนเอง เช�น มาอยู�กับแขน ขา อวัยวะ ในร�างกาย  และฝ%กเคลื่อนการรู�ตัว ไปตาม
อวัยวะในร�างกายเพื่อให�ผู�ปฏิบัติเข�าใจถึง สติที่สามารถรู�ตัวได�ทั่วร�างกาย  ต�อไป ฝ%กให� “รู�สึก”  
หมายถึง การเข�าใจอาการท่ีเกิดข้ึนใน กายและจิตใจตนเอง เช�น รู�ตัวว�าแขนซ�ายอยู�ตรงไหน แล�วแขน
ซ�ายนั้น รู�สึกอย�างไร เช�น ร�อน เย็น ปวด ตึง หรือ เฉย ๆ โดยไม�ต�องแปลความหรือแปลความหมายใด ๆ 
ฝ%กรู�ตัวและรู�สึก เคลื่อนที่ไปตามอวัยวะในร�างกายนั้น การรู�ตัวท่ีใจ หมายถึง รู�ว�าตอนนี้จิตใจเปNน
อย�างไร เช�น หงุดหงิด โกรธ เบื่อ เปNนต�น ฝ%กรู�สึกท่ีใจ หมายถึง ตอนนี้จิตใจรู�สึกอย�างไร เช�น ชอบ     
ไม�ชอบ กับอาการทางจิตท่ีเกิดข้ึน เม่ือหม่ันฝ%ก รู�ตัว รู�สึก ท้ังกาย ท้ังใจ เข�าใจดีแล�ว ก็จะเปNนพ้ืนฐาน
ของการสร�าง สติสัมปชัญญะ ท่ีสําคัญต�อการสร�างสมาธิ ในการทํางานและการกําหนดพฤติกรรมไปสู�
การกระทําต�อไป ดังแสดงในภาพท่ี 34 
 

 
 
ภาพท่ี 34  ฝ%กรู�ตัว รู�สึก รู�กระทํา (ระเบิดจากข�างใน) 
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6.3 ท�าพักเพ่ือผ�อนคลายร�างกายขณะทํางาน 
 พ.ร.บ.คุ�มครองแรงงาน (2553) กําหนดให�ลูกจ�างมีเวลาพักหลังจากทํางานติดต�อกันไม�เกิน 

5 ชั่วโมง และต�องมีเวลาพักแต�ละช�วงไม�น�อยกว�า 20 นาที เม่ือร�วมกันแล�วต�องไม�น�อยกว�า 60 นาที
ต�อวัน และก�อนทําล�วงเวลาต�องมีเวลาพักไม�น�อยกว�า 20 นาที  

 การนั่งและการนั่งพัก  
 พฤติกรรมการนั่งทํางานของพนักงานในสํานักงาน จากการสํารวจของ Grandjean and 
Burandt กับชาย 261 คน หญิง 117 คน เพ่ือวิเคราะห-สัมพันธ-ระหว�างความสูงของโต�ะท่ีใช�งานกับ
ปAญหาการบาดโครงร�างและกล�ามเนื้อ จากการสุ�มวิเคราะห-พฤติกรรมเกี่ยวกับการนั่งของพนักงาน 
พบว�า ท�าทางในการนั่งทํางานมีความแตกต�างกัน คือ พนักงานมีลักษณะการนั่งมากกว�า 1 ท�าในเวลา
ท่ีทํางาน มีการนั่งตัวตรงเปNนเวลาร�อยละ 52 ของเวลาท่ีสํารวจ อีกร�อยละ 48 เปNนกลุ�มท่ีนั่งไม�ถูกต�อง
โดยแบ�งออกเปNนนั่งพิงหรือเอนหลังร�อยละ 42  พนักงานท่ีนั่งทํางานมักมีการบาดเจ็บบริเวณหลังมาก
ท่ีสุด พนักงานนั่งหลังค�อมร�อยละ 15 นั่งแบบใช�ศอกยันโต�ะทํางานร�อยละ 40 นั่งเอียงตัวร�อยละ 3 
การนั่งยกไหล�จะเปNนปAญหาท่ีรุนแรงโดยส�งผลต�อกล�ามเนื้อ ทราพีเซียส (trapezius) เม่ือมีการยกท�อน
แขนส�วนบน จะส�งผลต�อกล�ามเนื้อ เดลตอยด- (deltoid) การหดตัวของกล�ามเนื้อเพ่ือยกไหล�อาจใช�
แรงเพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 20 ของความสามารถสูงสุด (MVC: maximum value contraction) มาก
พอท่ีจะทําให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได� 

 การนั่งท่ีถูกต�องจะทําให�สามารถรักษาสมดุลของโครงร�างและกล�ามเนื้อได�เปNนอย�างดี 
คําแนะนําคือ 1) แขนส�วนบน (upper arms) และขาส�วนล�าง (Lower lages) ควรอยู�ในแนวด่ิง       
2) แขนส�วนล�าง (forearms) และน�อง (thighs) ควรอยู�ในแนวระดับ 3) เท�าควรวางราบอยู�กับพ้ืน        
4) พนักพิงควรมีลักษณะและอยู�ในตําแหน�งท่ีจะรองรับลักษณะรูปโค�งของหลังส�วนเอว 5 ปu น้ําหนัก
ของร�างกายส�วนบนควรกระจายลงพ้ืนท่ีนั่งได�อย�างดี บริเวณก�นและน�อง ซ่ึง NSC: National safety 
and council สภาพความปลอดภัยแห�งชาติของสหรัฐอเมริกา ได�ให�คําแนะนําการนั่งทํางานไว� คือ 
ต�องสามารถหยิบจับอุปกรณ-หรือเครื่องมือได�สะดวกไม�ควรให�ทํางานในตําแหน�งท่ีสูงจากพ้ืนทํางาน
เกิน 15 เซนติเมตร ชิ้นงานท่ีต�องมีการเคลื่อนย�ายไม�ควรมีน้ําหนักเกินกว�า 4.5 กิโลกรัมถ�าจําเปNนต�อง
มีเครื่องลดภาระงาน ไม�ให�เกิดการยกของจากพ้ืนในขณะนั่ง แนวการมองงานต�องอยู�ในระยะ 10-15 
องศา 

 แรงดันในหมอนรองกระดูกขณะนั่ง จากการวัดค�าทางไฟฟkา electromyography  เกิด
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกส�วนอก ทอราซิส (toracic) กระดูกส�วนเอว ลอร-โดร-ซิส (lordorsis) ได�สู� 
ไคโพซิส (kyphosis) ทําให�แรงดันในหมอนรองกระดูกเพ่ิมข้ึน การนั่งตัวตรงจะดีกว�าการนั่งในท�าพักท่ี
มีลักษณะหลังโค�งซ่ึงกระทบต�อกระดูกสันหลังส�วนเอว อก มากกว�า การลดการเอนตัว โน�มตัว เปNน
การช�วยลดแรงดันในกระดูกได� หากต�องการพิงพนักเก�าอี้ ผลการทดสอบวัดค�าทางไฟฟkา พบว�า 
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การนั่งเอนหลังเพ่ือใช�พนักพิง ทํามุม 110 หรือ 120 องศา และโน�มตัวไปข�างหน�าโดยใช�แขนรับ
น้ําหนักไว� จะสามารถช�วยลดแรงดันของหมอนรองกระดูกได� จึงถือเปNนท�าพักอีกในท�านั่งได�  การใช�
แผ�นรองหลังขนาดหนา 50 เซนติเมตร รองส�วนเอวบริเวณ L4- L5 สามารถช�วยลดแรงดันในหนอน
รองกระดูกได�ดีกว�าตําแหน�ง L1- L2  ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 72 

 
ตารางท่ี 72 สรุปท�านั่งทํางาน และท�านั่งพักท่ีถูกต�อง 

ประเภทท�านั่งทํางานและนั่งพัก ลักษณะการนั่ง และนั่งพัก ท่ีลดแรงดันในหมอน
รองกระดูก 

นั่งทํางานท่ีถูกต�อง และนั่งพัก หลังตรง แขนส�วนบน ขาส�วนล�างอยู�ในแนวด่ิง 
และไหล� แขนส�วนล�าง น�องอยู�ในแนวระดับ (ไม�
ยกไหล� ไม�กางศอก) มีแผนรองหลังขนาด 50 ซม.
รองบริเวณส�วนหลัง L4-L5 ไม�เกิน 60 นาที 

นั่งพัก แบบเอนพิง พนักพิง นั่งพักโดยการเอนพิงพนักพิง ทํามุม 110 หรือ 
120 องศา ไม�เกิน 15 นาที 

นั่งโน�มตัวไปข�างหน�า นั่งโน�มตัวไปข�างหน�าโดยใช�แขนรองรับน้ําหนัก 
ส�วนหลัง ไหล� คอไว� ไม�เกิน 15 นาที 

 
 การยืนและการยืนพัก 
 ในหลายสถานการณ-ท่ีต�องใช�แรงงาน การยืนทํางาน ทําให�เกิดความสะดวกในการเคลื่อนไหว 
มีความคล�องตัวสูง ยังทําให�เราสามารถออกแรงได�มากกว�าการทํางานในท�านั่ง คําแนะนํา การยื่น
ทํางานท่ีถูกต�อง หลีกเลี่ยงการยืนทํางาในตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งเปNนเวลานานๆ โดยไม�เปลี่ยน
อิริยาบถ ควรจัดระดับของพ้ืนท่ีทํางานให�เหมาะสมกับความสูงโดยหลีกเลี่ยงการก�มบ�อยหรือยกแขน
ไหล� บ�อยๆ เม่ือต�องใช�แรง ความสูงของพ้ืนท่ีทํางานควรตํ่าลงให�เกิดความถนัด การรักษาลักษณะของ
โครงร�างกระดูกสันหลังให�ตรงไว�คือพ้ืนฐานการยืนท่ีถูกต�อง เม่ือต�องใช�แรง ให�แยกขาและตําแหน�ง
การวางเท�าออก เหลื่อมเท�าให�เกิดความถนัด มีพ้ืนท่ีทํางานให�เพียงพอต�อการก�าวเท�า ย�อเข�า และใช�
แรงดึง ดัน ผลัก  
 ท�าพักในขณะยืนทํางาน 1) การพักขาและเท�าเอ้ือมไปทางด�านหน�ามากกว�า 41 เซนติเมตร 
หรือ ยกข้ึน 15  เซนติเมตรเหนือระดับพ้ืนท่ีทํางานเดิม 2) ลดการใช�พลังงาน หรือทํางานให�ช�าลง 
รักษาร�างกายให�ตรง 3) ขับตัวหรือบิดตัว เพ่ือให�เกิดการผ�อนคลายกล�ามเนื้อ 4) สลับนั่งพัก ดังแสดง
ไว�ใน ตารางท่ี 73 
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ตารางท่ี  73  ท�ายืน และท�ายืนพักหรือพักจากการยืนท่ีถูกต�อง 
ประเภทท�ายนื และ ท�ายนืพัก ลักษณะการยืนทํางาน และ ยนืพัก 

ยืนทํางาน  รักษาลักษณะตรงของกระดูกโครงร�าง กระดูกสันหลัง ให�
เกิดการสมดุลของ คอ ไหล� แขน เท�า ไม�ยกไหล� 

ยืนทํางานและใช�แรงงาน รักษาลักษณะตรงของกระดูกสนัหลัง เปลี่ยนจุดศูนย-ถ�วง 
ลักษณะจุดสมดุล แยกเท�า เหลือ่มตําแหน�งเท�าให�ถนัด มี
พื้นที่เพียงพอ ยอเข�า ถ�ายน้าํหนักอยู�ที่บริเวณ ส�วนขา 

ยืนพักขณะทํางาน พักขา และเท�า เอ้ือมไปทางด�านหน�ามากกว�า 41 
เซนติเมตร  ยกข้ึน 15 เซนติเมตร จากพื้น ถ�ายน้ําหนัก 
สลับซ�ายขวาเพื่อลดความเม่ือยล�า 

 
 จากตารางท่ี 73 ท�ายืน และท�ายืนพักหรือพักจากการยืนท่ีถูกต�อง เน�นท่ีการรักษาสมดุล
ของโครงร�างและกล�ามเนื้อของร�างกายตามธรรมชาติไว� ท่ีมีความสัมพันธ-กับแรงโน�มถ�วง จุดศูนย-ถ�วง 
จุดศูนย-กลางของร�างกาย แรงดันท่ีเกิดข้ึนในหมอนรองกระดูกสันหลังในขณะท่ี ร�างกายทําอิริยาบถ
ต�างๆมีผลต�อการเจ็บปtวยหรือการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การขยับหรือผ�อนคลายอิริยาบถจะช�วยให�
โครงร�างและกล�ามเนื้อเกิดการผ�อนคลายจากการเกร็งหรือมีแรงกด แรงดันในท�าทางเดิมๆ เม่ือ
ร�างกายได�พักก็จะทําให�ความเมื่อยล�าลดลง และยังเปNนการช�วยลดความเครียดจากการได�เปลี่ยน
อิริยาบถทําให�จิตใจได�ผ�อนคลายออกจากความเคร�งเครียดในงานท่ีทําอยู� 
 
สรุปท�าย 

 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ     
การท่ีบุคคลได�บ�อยวางพักท้ังกายและจิตใจ ออกจากภาระหน�าท่ีงานหรือความกังวลท่ีมีอยู� การนอนหลับ
เปNนปรากฏการณ-ตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีซับซ�อนสอดคล�องกับจังหวะชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต ถูกควบคุมโดยระบบประสาทส�วนกลางในสมอง การฝ%กจิต ทําสมาธิ เพ่ือให�เกิดปAญญา 
เม่ืออยู�ในสถานการณ-บีบบังคับ ทางกาย ใจ การพัฒนาจิตให�เข�มแข็ง มีพลัง จะส�งเสริมสุขภาพไม�ตามใจ
กิเลสหรือตัณหา การดูแลสุขภาพด�วยการให�ความรู�ด�านสุขภาพเก่ียวกับวิถีพุทธศาสนา มีความเชื่อมโยง
ระหว�างธรรมชาติกับพฤติกรรมมนุษย- การฝ%กไม�เอนเอียง ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน แก�จิตตกหรือติดลบ
ในอวิชชาท่ีง�ายคือ ดึงจิตไปหาบวกก�อน แล�วผ�อนลงมาอยู�ท่ีความพอดี การนั่งท่ีถูกต�องจะทําให�สามารถ
รักษาสมดุลของโครงร�างและกล�ามเนื้อได�เปNนอย�างดี การนั่งเอนหลังเพ่ือใช�พนักพิง และโน�มตัวไป
ข�างหน�าโดยใช�แขนรับน้ําหนักไว� จะสามารถช�วยลดแรงดันของหมอนรองกระดูกได� จึงถือเปNนท�าพัก
อีกในท�านั่งได� ท�าพักในขณะยืนทํางาน การพักขาและเท�าเอ้ือมไปทางด�านหน�า ยกข้ึน เหนือระดับ
พ้ืนท่ีทํางานเดิมต�องเน�นท่ีการรักษาสมดุลของโครงร�างและกล�ามเนื้อของร�างกายตามธรรมชาติไว� 
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Module 7 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟfwนฟูสุขภาพ 
 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. การรักษาแบบแพทย-แผนปAจจุบัน (Physician) 
2. การแก�อาการแบบแพทย-ทางเลือก (Alternative medicine)  
3. การฟLMนฟูสุขภาพแบบยืดเหยียดกล�ามเนื้อ (Stretching muscles)  
4. ประโยชน-ของการตรวจสุขภาพ (Physical examination) 

 แนวคิด 
 กงล�อแห�งการดูแลความสุขสบายในรูปแบบการรักษาองค-รวม (Holistic) โดยรวมเอา

หลักการจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย- สังคมและจิตวิทยา มาเปNนพ้ืนฐานในการพัฒนาความ
เปNนอยู�ของบุคคลตลอดทุกช�วงชีวิต เน�นการพัฒนาแบบองค-รวมอันเปNนทิศทางใหม�ในการดูแลสุขภาพ 
ท้ังในเชิงการแก�ไขและเชิงการปkองกัน (Myers, Sweeny, and Witmer, 2000) 

 Health Belief Model: HBM สําคัญต�องานสุขศึกษาและการส�งเสริมสุขภาพ เพ่ือลด
ปAจจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรค หรือโรคจากการทํางาน การจัดการกับโรคและการเจ็บปtวย ให�พอเพียงต�อ
บุคคล ครอบครัว องค-การ ชุมชน มักมีรากฐานจากพฤติกรรมด�านสุขภาพ ต�องทําความเข�าใจกับ
เหตุผลท่ีทําไมกลุ�มเปkาหมายถึงปฏิบัติตามหรือไม�ปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรด�านความ
ปลอดภัยและสาธารณะสุขเรื่องการดูแลสุขภาพ (National cancer institute, 2003) 

 Stages of change model or Trans theoretical model: TTM ท่ีมองว�าบุคคลจะมี
ความสนใจด�านสุขภาพ ข้ึนอยู�กับความพร�อมและการถูกจูงใจ จะทําให�บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด�านสุขภาพ พฤติกรรมใหม�ๆจะเกิดจากการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง ถ�าขาดแรงจูงใจ ขาดการ
สนับสนุนและกําลังใจ จะทําให�บุคคลเลิกกลางคัน TTM แบ�งออกเปNน 4 ข้ัน คือ 1) ข้ันไม�สนใจ
สุขภาพ (Precontemplation) เปNนข้ันท่ีบุคคลไม�คิดเปลี่ยนพฤติกรรมคิดว�าตนเองสามารถควบคุมได�  
2) ข้ันลังเล (Contemplation or Learning) เปNนข้ันท่ีบุคคลเริ่มรับรู�ปAญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับตน 
แต�ก็ยังเชื่อว�าพฤติกรรมท่ีตนทํายังมีประโยชน-อยู� 3) ข้ันตัดสินใจ (Preparation) โดยเริ่มวางแผนมา
พบแพทย- หรือซ้ือหนังสือมาอ�าน เรียนรู�วิธีการออกกําลังกาย  4) ข้ันกระทําต�อเนื่อง (Maintenance) 
เกิดการปฏิบัติต�อเนื่องจนกลายเปNนวิถีชีวิต ต�องวิเคราะห-ว�าบุคคลอยู�ในขั้นใดเพื่อจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสอดคล�อง (Naidoo, and Wills, 2000) 

 การผสมผสานลักษณะการดูแลสุขภาพ ในส�วนของสามัญชน (Popular sector) วิชาชีพ 
Professional sector และ แพทย-พ้ืนบ�าน Folk sector ประชาชนจะกลับไปกลับมาระหว�าง 3 
ระบบ Health care system ในการตัดสินใจเข�ารับการรักษา ท้ังในเชิงแนวคิด ความเจ็บปtวย และ 
ปฏิสัมพันธ-ต�อกันในการรักษา 1) การดูแลสุขภาพแบบสามัญชน Popular sector of health care 
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เปNนระบบการดูแลสุขภาพที่ใหญ�ที่สุด มีวิธีคิดแบบชาวบ�านธรรมดาประกอบไปด�วย ชุดความคิด 
ความเชื่อ และพฤติกรรมหลายระดับ คือ ผู�ปtวย ครอบครัว เครือข�ายทางสังคม ญาติ เพ่ือบ�าน ชุมชน 
หรือผู�นําชุมชน  2).การดูแลสุขภาพแบบวิชาชีพ Professional sector of health care เปNนการ
ปฏิบัติทางการแพทย-ท่ีเปNนรูปแบบมีการจัดองค-การท่ีเปNนทางการ เช�น พยาบาล แพทย- ผดุงครรภ- 
นักการยภาพบําบัด ปAจจุบันแพทย-แผนไทยได�รับการรับรองจากรัฐบาลให�เปNนแพทย-วิชาชีพได�  
3) การดูแลสุขภาพแบบแพทย-พ้ืนบ�าน Folk sector of health care หมอพ้ืนบ�านเปNนคําท่ีสื่อ
ความหมายระบบแพทย-ที่มิใช�แพทย-แบบวิทยาศาสตร- มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท�องถ่ิน เช�น 
Tradition/ Folk/ Indigenous/ Local/ Ethno medicine ไม�มีสถาบันหรือสถานบริหารท่ีเปNน
ทางการ Part time มีการพัฒนาความรู�คล�ายแพทย-วิชาชีพ (Klein man., 1980) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 
 1. เข�าใจมากข้ึนถึงรูปแบบและผลของการรักษาแบบแพทย-แผนปAจจุบัน 
 2.เข�าใจมากข้ึนถึงรูปแบบและผลของการแก�อาการแบบแพทย-ทางเลือก 
 3. อธิบายประโยชน-ของการฟLMนฟูสุขภาพตามธรรมชาติได� 
 4. อธิบายประโยชน-ของการตรวจสุขภาพได� 
 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 

1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
7.1 การรักษาแบบแพทย)แผนป#จจุบัน 

 การรักษา ผู�มีอาการผิดปกติจากโครงร�าง หรือปวดและเกร็งกล�ามเนื้อมีวิธีการรักษาหลาย
ลักษณะ  1) การรักษาตามลักษณะอาการ คือ อาการปวดเฉียบพลัน รับประทานยาบรรเทาอาการ
ปวดคลายกล�ามเนื้อหรือใช�ผ�าพยุงหลัง (corset) ติดตามผลในช�วง 4-6 สัปดาห-เพ่ือหลีกเลี่ยงอาการ
เรื้อรัง ออกกําลังกายด�วยการยืดกล�ามเนื้อหน�าท�องภายใน 2 สัปดาห- เม่ืออาการดีข้ึนให� ว�ายน้ํา เดิน 
ถีบจักรยาน วิ่งเหยาะ หลีกเลี่ยงการใช�ท�าทางไม�ถูกต�อง ขจัดความเครียดทางจิตใจและอารมณ-  
2) การรักษาแบบอนุรักษ-และการรักษาแบบผ�าตัด 2.1) การนอนพัก (rest) ไม�ควรเกิน 2 วัน เพราะ
จะทําให�ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อลดลง หลีกเลี่ยงท�าทาท่ีทําให�ปวดมากข้ึน (Cole, 2003)  
2.2) การรักษาโดยยา (medication) ช�วยควบคุมอาการได�เม่ือมีการหกเกร็งของกล�ามเนื้อหรือวิตกกังวล 
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ใช� 3 ประเภท คือ ยาแก�ปวด (analgesics) พาราเซตามอล ใช�ระงับอาการอักเสบ ยาคลายกล�ามเนื้อ 
(Muscle Relaxant) ยาต�านอาการซึมเศร�า (antidepressants) ช�วยลดอาการวิตกกังวล 2.3) การใช�
กายภาพบําบัด (physical therapy) เพ่ิมความยืดหยุ�นของกล�ามเนื้อ เพ่ิมช�วงของการเคลื่อนไหว 
แก�ไขท�าทางท่ีผิดปกติ รักษาด�วยความเย็นลดการอักเสบ ลดอาการปวดเกร็งกล�ามเนื้อ รักษาด�วย
ความร�อน กระตุ�นปลายประสาทด�วยไฟฟkาผิวหนัง (TENS: Transcutaneous electrical nerve 
stimulation) การนวด (massage) ช�วยให�กล�ามเนื้อคลายตัว ลดอาการบวมแต�หากเกิดจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะไม�ใช�การนวด เนื่องจากทําให�บวมซํ้ามากข้ึน การฉีดยา สเตียรอยด-เข�าช�องไข
สันหลัง (lumbar epidural steroid injection)  2.4) การใช�เครื่องพยุงหลัง (lumbar support) รัด
รอบท�องและสะเอว เม่ือมีอาการปวดจากการเคลื่อนไหว  2.5) การบริหารร�างกาย ท�ายืดกล�ามเนื้อ 
และสะโพกให�ยืดหยุ�น (Flexibility) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให�กล�ามเนื้อหลังและเอว ทนทานของ
กล�ามเนื้อหน�าท�องและกล�ามเนื้อหลังช�วยรับน้ําหนักตัว บริหารปอดหัวใจ เช�น การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค ว�ายน้ํา เดิน โยคะ 2.6) การสอนแนะนําหลักสูตรดูแลสุขภาพ อิริบถท่ีควรหลีกเลี่ยงหรือควร
ปฏิบัติ ลดความเสี่ยง เช�น ความอ�วน บุหรี่ แอลกอฮอลล- เล�นกีฬาบิดตัว เครียด สภาพท่ีทํางาน 
ไม�เหมาะสม (จิราภรณ- ธรรมสโรช, 2548) ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี  74 
 
ตารางท่ี 74  รูปแบบการรักษาแบบแพทย-แผนปAจจุบัน กรณีเกิดอาการผิดปกติจากโครงร�างหรือกล�ามเนื้อ 

การรักษาตามลักษณะอาการ การรักษาแบบอนุรักษ) 
เหมาะกับผู�ปtวยเฉียบพลัน 

1.ทานยาคลายกล�ามเนื้อ 
2.ใช�ผ�าพยุงหลัง ติดตามอาการ 4-6 สัปดาห- 
3.บริหารยืดกล�ามเนื้อ ติดตามอาการภายใน 2 
สัปดาห- 
4.หลีกเลี่ยงการใช�ท�าทางไม�ถูกต�อง 

เหมาะกับผู�ปtวยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง 
1.ทานยาคลายกล�ามเนื้อ แก�ปวด   
2.ใช�เครื่องพยุงหลัง 
3.กายภาพบําบัด เพ่ิมความยืดหยุ�นกล�าเนื้อ 
4.ฉีดยาสเตียรอยด-เข�าช�องไขสันหลัง 
5.บริหารร�างกายยืดกล�ามเนื้อ 
6.พักผ�อนดูอาการ ไม�เกิน 2 วัน 
7.รักษาด�วยความเย็นแก�อักเสบ 
8.รักษาด�วยความร�อนลดปวด 
9.กระตุ�นปลายประสาทด�วยไฟฟkา 
10.นวดคลายกล�ามเนื้อ 
11.ผ�าตัด 
12.แนะนําการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยง 
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  จากตารางท่ี 74 รูปแบบการรักษาแบบแพทย-แผนปAจจุบัน กรณีเกิดอาการผิดปกติจาก
โครงร�างหรือกล�ามเนื้อแพทย-จะตัดสินใจรักษา ตามอาการท่ีเกิดข้ึน และพิจารณาผสมผสานการรักษา
แบบอนุรักษ-ท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเกิดข้ึน โดยอาจพิจารณาหลายวิธีควบคู�กันไป วางแผนการรักษา นัด
มาดูอาการและติดตามผลการรักษาเปNนระยะ (สมทัด พัลลภดิษฐ-สกุล, 2554) 

 
7.2 การแก�อาการแบบแพทย)ทางเลือก 

 การแพทย-ทางเลือก Alternative health or Alternative medicine ความเจ็บปtวยมี
ความสลับซับซ�อนมากข้ึนทําให�มีข�อจํากัดของแพทย-แผนปAจจุบันซ่ึงส�วนใหญ�มีลักษณะเปNนการแพทย-
แบบแยกส�วนและลดส�วน Atomistic and reductive medicine และมีแนวโน�มความต่ืนตัวด�าน
สุขภาพและกระแสคืนสู�ธรรมชาติมากข้ึน   แนวคิดท่ีเปNนจุดเด�นของศาสตร-การแพทย-ทางเลือกส�วนใหญ� 
คือ การดูแลแบบองค-รวม Holistic care ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ เชื่อว�าความ
เจ็บปtวยเกิดจากหลายปAจจัยท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ให�ความสําคัญกับการดํารงชีวิตท่ีเก้ือกูลสุขภาพ 
เน�นการส�งเสริมสุขภาพและปkองกันโรค (สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข, กลุ�มนโยบายสาธารณสุข
ด�านสังคมและวัฒนธรรม, 2543) 

 รูปแบบต�างๆของการดูแลสร�างเสริมสุขภาพที่ไม�ใช�การแพทย-แผนปAจจุบัน จําแนกตาม
กลุ�มหน�วยงานของ National Center of Complementary and alternative Medicine: NCCAM 
ของสหรัฐอเมริกา ปu ค.ศ. 2005 จําแนกเปNน 5 กลุ�ม (กรรณิการ- พุ�มทอง, 2558) ได�แก� 1) Alternative 
Medical Systems การแพทย-ระบบอ่ืน เช�น การแพทย-แผนโบราณของจีน Traditional Chinese 
Medicine เช�น การฝAงเข็ม cupping 2) Mind Body Interventions คือ วิธีการบําบัดรักษาแบบใช�
กายและใจ การใช�สมาธิบําบัด จิตบําบัด 3) Biologically Based Therapies คือวิธีการบําบัดรักษา
โดยใช�สารชีวภาพ สารเคมีต�างๆ เช�นสมุนไพร ธรรมชาติบําบัด การใช�อาหารมาดูแลสุขภาพ เช�น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช�วิตามิน เปNนต�น  4) Manipulative and Body 
Based Methods คือ วิธีการบําบัดรักษาโดยการใช�หัตถการต�างๆ เช�น การนวดไทย การดัด การนวด
จัดกระดูก เปNนต�น 5) Energy Therapies คือ วิธีการบําบัดรักษาท่ีใช�พลังงานในการบําบัดรักษา ท่ี
สามารถวัดได�และไม�สามารถวัดได� ในการบําบัดรักษา เช�น การสวดมนต-บําบัด เรกิ เปNนต�น 

 ศาสตร-ของแพทย-ทางเลือกมักมีแนวคิดเรื่องธาตุเพ่ือเปNนแนวทางในการรักษาและดูแล
สมดุลสุขภาพใน นําไปสู�การวิเคราะห-การเกิดโรคและการรักษาโดยจึงหลักการตามธรรมชาติ มี
พ้ืนฐานจากการเปลี่ยนแปลง ธาตุท้ัง 4 มีคุณสมบัติและบทบาทท่ีแตกต�างกัน การรักษาสมดุลแห�ง
ธาตุ จะทําให�สุขภาพดี อันตรกิริยาของสรรพสิ่งในโลกมีคุณสมบัติต�างกัน เช�น แข็ง อ�อน ร�อน เย็น ดัง
แสดงไว�ใน ตารางท่ี 75 (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) 
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ตารางท่ี 75  คุณสมบัติของธาตุ เชิงโครงสร�าง  
ธาตุ ความเปNนธรรมชาติ ลักษณะ 

ดิน (ปถวีธาตุ) สุขุม แข็ง (รูปธรรม) 
น้ํา (อาโปธาตุ) ไหล เหลว (รูปธรรม) 
ลม (วาโยธาตุ) เย็น เคลื่อนท่ี (นามธรรม) 

ไฟ (เตโชธาตุ) ร�อน  สว�าง (นามธรรม) 

ท่ีมา: (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) 
  

 จาก ตารางท่ี 75 คุณสมบัติของธาตุ เชิงโครงสร�าง ในศาสตร-ของแพทย-แผนไทย จีน มักนิยม 
วินิจฉัยอาการของผู�ปtวยด�วยการใช�ธาตุเจ�าเรือน ท่ีถือว�าเปNนธาตุพ้ืนฐานประจําตัวของแต�ละบุคคล 
ร�วมกับการวินิจฉัยจากอาการท่ีเกิดข้ึนไปด�วย เพ่ือเข�าสู�สมมุติฐานเดิมของโรค ท่ีเปNนสาเหตุของอาการ
เจ็บปtวยท่ีเกิดข้ึน และต�องการแก�ไขท่ีเหตุด�วยการสร�างสมดุลของกายและใจข้ึนให�เหมาะสมกับธาตุ
พ้ืนฐานของแต�ละบุคคล 
 อายุเวทอินเดียท่ีแพทย-แผนไทยได�รับอิทธิพลคือระบบตรีธาตุ ได�แก� 1) ปrตตะ(ธาตุไฟ) 
2) วาตะ(ธาตุลม) 3) เสมหะ(ธาตุน้ําและดิน) โดยสามารถวินิจฉัยอาการจากธาตุได�ตาม ตารางท่ี 76   
 
ตารางท่ี 76  ธาตุเจ�าเรือนแบบอายุเวทอินเดีย 

ลักษณะ ปrตตะ(ธาตไุฟ) วาตะ (ธาตุลม) เสมหะ (ธาตุนํ้าและดิน) 
ผิว ผิวละเอียด แพ�ง�าย นุ�ม มีไฝ ผิวแห�งหยาบ คล้าํ นุ�ม ละเอียด 
ผม ขน ดกปานกลาง นุ�ม เส�นเล็ก  บาง ค�อนข�างแห�ง ดกดํา หนา ไม�หยิก 
ดวงตา โตปานกลาง ตาแดงง�าย เล็ก นัยน-ตาแห�ง กลมโต  
ปาก ได�สดัส�วน สีแดงระเรื่อ เล็ก ริมฝuปากแห�ง อวบอ่ิม ชมพู 
ขับถ�าย ถ�ายทุกวัน ท�องเสียบ�อย ท�องผูก ถ�ายแข็ง ถ�ายไม�มปีAญหา 
ความหิว หิวบ�อย ทานได�มาก หิวบ�อย หิวไม�บ�อย 
การนอน ตื่นแล�วลุกได�ทันที นอนน�อย หลับไม�สนิท นอนมาก ข้ีเซา 
อากาศ ชอบเย็น ทนร�อนไม�ได� ทนหนาวไม�ได� ชอบอุ�น ชอบอุ�น ไม�ชอบช้ืน 
เคลื่อนไหว เร็วปานกลาง ไม�ช�า ไม�อยู�น่ิง เร็ว ค�อนข�างช�า เฉ่ือย 
อารมณ- ใจร�อน หงุดหงิดง�าย อ�อนไหว ใจเย็น 
การพูด พูดไม�มาก พูดมาก ช�างเจรจา พูดช�า พูดน�อย 
ความจํา เรียนรู�เร็ว เข�าใจได�ด ี เรียนรู�เร็ว ข้ีลมื เรียนรู�ช�า เข�าใจแล�วไม�ลมื 
ตัดสินใจ เด็ดขาด กล�าตดัสินใจ ลังเล เปลี่ยนใจง�าย ตัดสินใจช�า  
รสท่ีชอบ หวาน ขม ฝาด  หวาน เปรี้ยว เค็ม มัน เผ็ดร�อน ขม ฝาด 
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 จากตารางท่ี 76  ธาตุเจ�าเรือนแบบอายุเวทอินเดีย ในทางอายุเวทอินเดียนี้ จะวินิจฉัย 
อาการของโรคควบคู�ไปกับ ตรีธาตุเปNนสมมุติฐาน ซ่ึงเปNนพ้ืนฐานของธาตุประจําตัวแต�ละคน ตาม
บุคลิกลักษณะของผู�ปtวย ทําให�ช�วยเข�าใจสมดุลพ้ืนฐานของแต�ละบุคคลได�มากข้ึนสะดวกต�อการรักษา
และปรับปรุงพฤติกรรมให�เหมาะสมกับธาตุ 
 มูลเหตุการณ-เกิดโรค ของแพทย-แผนไทยประยุกต- มี 8 ประการ คือ 1) อาหาร ต�อง
หลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารท่ีมากหรือน�อยเกินไป ของบูด 2) อิริยาบถไม�เหมาะสม เช�น ท�าทาง
การเดิน ยืน นั่ง นอน การใช�แรงงาน เปNนต�น 3) อุณหภูมิ หรืออากาศ ร�อน เย็น หนาว ชื้น 4) ขาด
พลังงาน เช�น นอนไม�พอ อดอาหาร ดื่มน้ําน�อยไป 5)การกลั้นอุจจาระ ปAสสาวะ หรือการขับถ�าย
ไม�ปกติ 6) ทํางานหนักหักโหมเกิดกําลัง 7) จิตใจห�อเหี่ยว หมดกําลังใจ โศกเศร�าเสียใจหรือท�อ       
8) โทสะ เครียด โมโห พยาบาท ขุ�นเคือง ซ่ึงมีการวินิจฉัย ร�วมกับ อายุ ฤดูกาล และการเกิดอุบัติเหตุ 
 การวินิจฉัยธาตุเจ�าเรือน ตามเดือนเกิด คือ 1) ธาตุดิน ผู�ท่ีเกิดในเดือน มกราคม 
กุมภาพันธ- มีนาคม 2) ธาตุไฟ ผู�ท่ีเกิดในเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 3) ธาตุลม ผู�ท่ีเกิดใน
เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 4) ธาตุน้ํา ผู�ท่ีเกิดในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 
การแนะนําหรือรักษาตามธาตุเจ�าเรือนในแพทย-แผนไทย ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 77 
 
ตารางท่ี 77 ธาตุเจ�าเรือนตามเดือนเกิด กับแนวโน�มการเจ็บปtวยและสิ่งท่ีควรปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยง 

เดือนเกิด เมษายน พฤษภาคม 
มิถุนายน 

กรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน 

มกราคม กุมภาพันธ- 
มีนาคม ตุลาคม 
พฤศจิกายน และ

ธันวาคม 
ปrตตะ(ธาตุไฟ) วาตะ (ธาตุลม) เสมหะ (ธาตุน้ําและ

ดิน) 
โรคท่ีพบบ�อย ไข� ร�อนใน อาการ

อักเสบต�างๆ โรค
กระเพาะอาหาร 
เครียด ไมเกรน ปวดหัว 
ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง 
โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด  

ปวดเม่ือยกล�ามเนื้อ ข�อ
ต�อ กระดูกหลวม ลั่น 
เหนื่อยง�าย อ�อนเพลีย 
มึนงง น้ําหนักลด 
ท�องผูก ท�องอืด อาหาร
ไม�ย�อย ปAญหาเก่ียวกับ
ระบบประสาท 

น้ําหนักตัวเพ่ิม ภูมิแพ� 
หวัด น้ํามูก โรค
เก่ียวกับทางเดินหายใจ 
ปอดบวม 
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ตารางท่ี 77  ธาตุเจ�าเรือนตามเดือนเกิด กับแนวโน�มการเจ็บปtวยและสิ่งท่ีควรปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยง (ต�อ) 
เดือนเกิด เมษายน พฤษภาคม 

มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม 

กันยายน 
มกราคม กุมภาพันธ- 

มีนาคม ตุลาคม 
พฤศจิกายน และ

ธันวาคม 
ปrตตะ(ธาตุไฟ) วาตะ (ธาตุลม) เสมหะ (ธาตุน้ําและ

ดิน) 
สิ่งท่ีควรปฏิบัติ ทานอาหารรสขม ฝาด 

จืด เย็น ผักสด ข�าว
กล�อง ผักใบเขียว 
ผลไม�รสหวาน อยู�ในท่ี
อากาศเย็น อากาศ
ถ�ายเทสะดวก สัมผัส
ธรรมชาติ ออกกําลัง
กายเบาๆในท่ีเย็น เช�น
ว�ายน้ํา โยคะ ผ�อน
คลาย ไม�ทานของทอด 

ทานอาหารรสหวาน 
เปรี้ยว อาหารท่ีให�
ความอบอุ�น เช�น เผือก 
แครอท หน�อไม� อาหาร
ต�ม นึ่ง ผลไม� องุ�น ส�ม 
กล�วยสุก ออกกําลังท�า
ฤาษีดัดตน โยคะ รักษา
ร�างกายให�อบอุ�น ชุ�ม
ชื่น นวดน้ํามัน  

ทานอาหารร�อน เผ็ด 
ทานผลไม�ไม�หวานมาก 
ทํากิจกรรมท่ีมีความท�า
ทายและเคลื่อนไหวให�
มากข้ึน ออกกําลังเปNน
ประจํา กิจกรรม
กลางแจ�ง อยู�ในท่ีมี
อากาศอุ�น ไม�ทานรส
เปรี้ยว ไม�ทานของทอด 

ลักษณะงาน หลีกเลี่ยงงานหนัก ไม�
ควรทํางานกลางแจ�ง 

หลีกเลี่ยงงานหนัก หัก
โหม 

ทํางานหนักได� 

 
 จากตารางท่ี 77  ธาตุเจ�าเรือนตามเดือนเกิด กับแนวโน�มการเจ็บปtวยและสิ่งท่ีควรปฏิบัติ
หรือหลีกเลี่ยง 
 
7.3 การฟfwนฟูสุขภาพแบบยืดเหยียดกล�ามเนื้อ 
 การฟLMนฟูสุขภาพ หมายถึง การสร�างสมดุลของร�างกายให�กลับมาเปNนปกติหรือให�สามารถ
ตอบสนองต�อภาระงานท่ีทําได�ดีข้ึน โดยการพิจารณาปAจจัยในการฟLMนฟูเปNนดังนี้  

1. ตามโครงสร�างพ้ืนฐานเดิม นักมานุษยวิทยาได�แบ�งโครงสร�างพ้ืนฐานของร�างกายมนุษย-
ออกเปNน 3 ประเภท คือ 1) เอ็ซโตมอร-ฟ Ectomorph มีลักษณะ ผอม บาง ขายาว กระดูกเล็ก ข�อต�อ
เล็ก อกและไหล�แคบ มัดกล�ามเนื้อลีบและยาว เพ่ิมน้ําหนักยากมาก และมีการเผาผลาญแคลอรีเร็ว
มากโดยปกติอยู�แล�ว  ต�องการแคลอรีในปริมาณมาก ต�องการอาหารเสริม การยกเวทสร�างกล�ามเนื้อ
ให�มัดใหญ�ข้ึน 2) มีโซมอร-ฟ  Mesomorph มีลักษณะโครงสร�างกระดูกใหญ� ล่ําสัน กล�ามเนื้อมัดใหญ� 



554 
 

ส�วนหน�าอกจะเต็มไปด�วยมัดกล�าม มีรูปร�างเหมาะต�อการสร�างกล�ามเนื้อมัดใหญ� แข็งแรงโดยธรรมชาติ 
ไม�ค�อยมีไขมัน ลดหรือเพ่ิมน้ําหนักได�ง�าย จึงอ�วนได�ง�ายต�องระวังและควบคุมปริมาณอาหารให�ดี การ
ออกกําลังควรผสมการเสริมสร�างกล�ามเนื้อ 3) เอ็นโดมอร-ฟ Endomorph มีลักษณะกล�ามเนื้อแข็งแรงแต�
มีไขมันในกล�ามเนื้อมาก กระดูกใหญ� อ�วนง�ายมาก สร�างกล�ามเนื้อได�แต�ในกล�ามเนื้อจะมีไขมันผสม 
ทําให�มีสะโพก แขน ขา ใหญ� ดูเหมือนอ�วน ระบบเผาผลาญร�างกายจะช�า ลดน้ําหนักยากมาก เพ่ิม
น้ําหนักได�เร็ว อาหารเสริมไม�มีความจําเปNน สารอาหารจะสร�างไขมันได�ง�ายกว�ากล�ามเนื้อ ควรเน�นท่ี
การควบคุมอาหารเปNนหลัก และออกกําลังกายท่ีเสริมสร�างกล�ามเนื้อข้ึนมา 

2. การใช� PRICE คือ 1) P: Protect การปkองกันการลุกลามหรือบาดเจ็บเพ่ิม ด�วยการลด
การเคลื่อนไหวบริเวณโครงร�างและกล�ามเนื้อนั้น การพันด�วยผ�ายึด (Elastic bandage) 2) R: Rest 
การไม�ใช�งานกล�ามเนื้อท่ีบาดเจ็บ เช�น ไม�ใช�แขนด�านนั้น ไม�ลงน้ําหนักขาด�านนั้น เปNนเวลา ต้ังแต� 24 
ชั่วโมงเปNนต�นไป 3) I: ICE การประคบบริเวณท่ีบาดเจ็บด�วยน้ําแข็ง / ความเย็น  เพ่ือลดอาการปวด 
เจ็บ บวม ลดการไหลของเลือกภายในกล�ามเนื้อ ลดอาการอักเสบ (ไม�ติดเชื้อ) ของกล�ามเนื้อแต�ควรใช�
ความเย็นไม�เกิน 15-20 นาที เพราะหลอดเลือดจะแข็งตัว ควรใช�การประคบบ�อยๆทุก 1-2 ชั่วโมง 
ต�อเนื่อง 1-2 วันแล�วค�อยๆลดลง เปNน 3-4 ชั่วโมงครั้ง 4) C: Compress การพันด�วยผ�ายืดท่ีบริเวณ
บาดเจ็บ ช�วยลดอาการบวม ชําเลือด แต�ไม�ให�แน�นเพ่ือให�เลือกเดินได� พันไว�อย�างน�อย 72 ชั่วโมง         
5) E: Elevate ยกส�วนท่ีบาดเจ็บให�สูงในช�วง 24 ชั่วโมงแรก เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต และลดแรง
โน�มถ�วง ลดการการปวดบวม (พวงทอง ไกรพิบูลย-, 2556) 

3. การบริหารร�างกายด�วยตนเอง คือ 1) การนวดตนเองในบริเวณท่ีเกิดอาการ (1) บริเวณ
บ�า ไหล� แขนด�านบน  (2) บริเวณ คอ และไหล�  (3) บ�า ไหล� แขนด�านล�าง (4) บริเวณ คอ ท�ายทอย 
(5) บริเวณ รอยต�อกะโหลก และคอ (5) บริเวณ หลัง เอว ขา (6) บริเวณ สะโพก ขา น�อง เท�า  

4. การใช�ยาสมุนไพร 1) รับประทาน เช�น เพชรสังฆาตแต�ปวดข�อ กระเทียม ขิง แก�ความ
ดันเลือด 2) นวดประคบ เช�น ไพล 3) อบไอน้ําต�มสมุนไพร 

  การยืดเหยียดกล�ามเนื้อ 
 การยืดเหยียดกล�าเนื้อ (Stretching) เปNนการสร�างความสมดุลให�เกิดข้ึนกับระบบโครงร�างและ

กล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติ เปNนการผสมผสานระหว�างการออกกําลังกาย การบริหารร�างกาย การผ�อนคลาย โดย
มีเปkาหมายท่ีการยืดกล�ามเนื้อ เอ็น เส�นเลือด หมอนรองกระดูก โครงร�าง ให�เกิดค�าเผื่อสร�างความยืดหยุ�น
กับกับโครงร�างและกล�ามเนื้อ เพ่ิมการไหลเวียนระบบเลือด และกระตุ�นการทํางานของระบบประสาท
และสมอง การยืดเหยียดกล�ามเนื้อท่ีดี จะสามารถรักษาสมดุลของร�างกายได�อย�างเปNนระบบ การศึกษา
ลักษณะของโครงร�างและกล�ามเนื้อ ร�วมกับการศึกษาลักษณะอาการบาดเจ็บในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ
จึงเปNนสิ่งสําคัญมากสําหรับการกําหนดท�าทางหรือเลือกสรรท�าทางการยืดเหยียดด�วยความเข�าใจและ
ด�วยวัตถุประสงค-เพ่ือการปรับสภาพสมดุลของสุขภาพ ดังตารางท่ี 78 ความสัมพันธ-ของ กล�ามเนื้อและ
โครงร�าง อาการผิดปกติ และท�าทางในการยืดเหยียดกล�ามเนื้ออย�างเหมาะสม ดังภาพท่ี  35 
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ภาพท่ี 35  แสดงลักษณะกล�ามเนื้อและโครงร�างท่ีสามารถเกิดความผิดปกติ 
 
 จากภาพที่ 35 แสดงลักษณะกล�ามเนื้อและโครงร�างที่สามารถเกิดความผิดปกติ ซ่ึง
ผู�บาดเจ็บหรือเจ็บปtวยมักมีอาการเกิดข้ึนในบริเวณท่ีแสดงในภาพ คือ ทราพีเซียส (trapezius) เปNน
บริเวณกล�ามเนื้อหนอกคอ เชื่อมโยงไปถึงด�านหลัง อินฟราสไพนาตัส (Infraspinatus) เปNนกล�ามเนื้อ
ต�นแขน เทเรส ไมเนอร- (Teres minor) เปNนกล�ามเนื้อท่ีบริเวณสะบักทําหน�าท่ีหมุนแขนออกด�านนอก 
เดลตอยด- (deltoid) กล�ามเนื้อด�านบนของกระดูกต�นแขน เทเรส เมเจอร- (Teres major) กล�ามเนื้อ
เกาะท่ีกระดูกสะบักทําหน�าท่ีหมุนแขนเข�าด�านใน ไตรเซป เบรชี่ (triceps brachii) กล�ามเนื้อ
ด�านหลังของต�นแขนเกาะแยกเปNน3ทางท่ีสะบัก ต�นแขน และปลายแขนท�อนใน ลาติสซิมัส ดอร-ไช 
(Latissimus dorsi) เปNนกล�ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมแบนกว�างคลุมตอนล�างของแผ�นหลังและบั้นเอวไป
ถึงกระดูกสะบัก ดึงแขนเข�าชิดลําตัว ดึงแขนลงด�านล�าง ด�านหลังและหมุนเข�าด�านใน ใช�ปuนปtาย ว�ายน้ํา 
หดตัวเม่ือจาม เอกเตอร-นอล ออบลิก (external oblique) กล�ามเนื้อด�านข�างลําตัวท่ีเชื่อมระหว�าง
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ด�านหลังกับหน�าท�องช�วยให�สามารถงอตัวได� กูเตียส แม็กซิมัส (gluteus Maximus) กล�ามเนื้อสะโพก
เริ่มต�นจากด�านนอกชองกระดูกเชิงกรานทําให�เคลื่อนไหวข�อต�อสะโพกได� การเหยียดออก การหมุน 
ไบเซฟส- ฟuมอรีส (biceps femoris) กล�ามเนื้อต�นขาด�านหลัง แบ�งเปNนสี่บริเวณ ตรงกลางของต�นขา 
ด�านข�างส�วนนอก ด�านข�างส�วนใน และ ตรงกลางของต�นขาซ่ึงอยู�ลึก เซมิเทนดิโนซัส (semitendinosus) 
กล�ามเนื้อต�นขาด�านใน แกสตร็อกนีเมียส (gastrocnemius) กล�ามเนื้อน�องในส�วนของรยางค-ล�างมีจุด
เกาะเชื่อมโยงไปถึงเอ็นร�อยหวาย คาลคาเนียล เทนดอล (calcaneal tendon) กล�ามเนื้อและเอ็น
ร�อยหวาย 
 
ตารางท่ี 78  ความสัมพันธ-ของ กล�ามเนื้อและโครงร�าง  อาการผิดปกติ(Musculoskeletal Disorders: 

MSDs) และท�าทางในการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ (Stretching) อย�างเหมาะสม 
กล�ามเนื้อและโครงร�าง
(Musculoskeletal) 

อาการผิดปกติ 
(Disorders) 

ท�าทางในการยืดเหยียด
กล�ามเนื้อ(Stretching) อย�าง

เหมาะสม 
กลุ�มท่ี 1 คอ และต�นคอ ทราพี
เซียส (trapezius) 

มีอาการปวดตึงบริเวณ ดังนี้ 
-แนวต�อกะโหลก  
-ต�นคอ  
-บ�า  
-แผ�นหลังด�านบน 

 

 
 
 

กลุ�มท่ี 2 รยางค-บน คือ อินฟ
ราสไพนาตัส (Infraspinatus) 
เทเรส ไมเนอร- (Teres minor)  
เดลตอยด- (deltoid) เทเรส 
เมเจอร- (Teres major) และ 
ไตรเซป เบรชี่ (triceps brachii) 

มีอาการปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณ ดังนี้  
-กล�ามเนื้อต�นแขน 
-กล�ามเนื้อท่ีบริเวณสะบัก 
-กล�ามเนื้อด�านบนของ
กระดูกต�นแขน 
-กล�ามเนื้อด�านหลังของต�น
แขน 

 
 

 
 

 
 
 

 

2 

1 

1 

2 
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ตารางท่ี  78 ความสัมพันธ-ของ กล�ามเนื้อและโครงร�าง  อาการผิดปกติ(Musculoskeletal Disorders: 
MSDs) และท�าทางในการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ (Stretching) อย�างเหมาะสม (ต�อ) 

กล�ามเนื้อและโครงร�าง
(Musculoskeletal) 

อาการผิดปกติ 
(Disorders) 

ท�าทางในการยืดเหยียด
กล�ามเนื้อ(Stretching) อย�าง

เหมาะสม 
กลุ�มท่ี 3 ข�อมือ มือ นิ้ว กระดูก
นิ้วมือ (Finger bones) 
 

มีอาการ ปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณดังนี้ 
-มือ  
-ข�อมือ  
-นิ้วมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มท่ี 4 กระดูสันหลัง หลัง เอว 
ลาติสซิมัส ดอร-ไช (Latissimus 
dorsi) เอกเตอร-นอล ออบลิก 
(external oblique) กูเตียส 
แม็กซิมัส (gluteus Maximus) 

มีอาการ ปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณดังนี้ 
-กระดูกสันหลัง 
-เอว 
-หน�าท�อง 
-สะโพก 
-เอ็นขา และ รยางค-ล�าง 

 
 
 
 
 
 

กลุ�มท่ี 5 รยางค-ล�าง สะโพก ก�น 
หน�าขาด�านหน�า หลัง ข�าง เอก
เตอร-นอล ออบลิก (external 
oblique) กูเตียส แม็กซิมัส 
(gluteus Maximus) ไบเซฟส- 
ฟuมอรีส (biceps femoris) เซมิ
เทนดิโนซัส (semitendinosus) 

มีอาการ ปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณดังนี้ 
-กล�ามเนื้อด�านข�างลําตัว 
-กล�ามเนื้อสะโพก 
-กล�ามเนื้อต�นขาด�านหลัง 
-กล�ามเนื้อต�นขาด�านใน 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 
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ตารางท่ี  78 ความสัมพันธ-ของ กล�ามเนื้อและโครงร�าง  อาการผิดปกติ(Musculoskeletal Disorders: 
MSDs) และท�าทางในการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ (Stretching) อย�างเหมาะสม (ต�อ) 

กล�ามเนื้อและโครงร�าง
(Musculoskeletal) 

อาการผิดปกติ 
(Disorders) 

ท�าทางในการยืดเหยียด
กล�ามเนื้อ(Stretching) อย�าง

เหมาะสม 
กลุ�มท่ี 6  หลัง รยางค-ล�าง เอก
เตอร-นอล ออบลิก (external 
oblique) กูเตียส แม็กซิมัส 
(gluteus Maximus) ไบเซฟส- 
ฟuมอรีส (biceps femoris) เซมิ
เทนดิโนซัส (semitendinosus) 
แกสตร็อกนีเมียส 
(gastrocnemius) คาลคาเนียล 
เทนดอล (calcaneal tendon) 

มีอาการ ปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณดังนี้ 
-กล�ามเนื้อด�านข�างลําตัว 
-กล�ามเนื้อสะโพก 
-กล�ามเนื้อต�นขาด�านหลัง 
-กล�ามเนื้อต�นขาด�านใน 
-กระดูกเข�า หรือ ข�อพับเข�า 
-กล�ามเนื้อน�อง 
-กล�ามเนื้อและเอ็นร�อย
หวาย 
-ข�อเท�า หลังเท�า 
-นิ้วเท�า 

 
 
 
 
 

กลุ�มท่ี 7 สมดุลร�างกาย อินฟ
ราสไพนาตัส (Infraspinatus) 
เทเรส ไมเนอร- (Teres minor)  
เดลตอยด- (deltoid) เทเรส 
เมเจอร- (Teres major) และ 
ไตรเซป เบรชี่ (triceps brachii) 
กระดูสันหลัง หลัง เอว ลาติส
ซิมัส ดอร-ไช (Latissimus 
dorsi) เอกเตอร-นอล ออบลิก 
(external oblique) กูเตียส 
แม็กซิมัส (gluteus Maximus)  

มีอาการ ปวดตึงหรือเจ็บ
บริเวณดังนี้ 
-กล�ามเนื้อต�นแขน 
-กล�ามเนื้อท่ีบริเวณสะบัก 
-กล�ามเนื้อด�านบนของ
กระดูกต�นแขน 
-กล�ามเนื้อด�านข�างลําตัว 
-กล�ามเนื้อสะโพก 
-กล�ามเนื้อต�นขาด�านหลัง 

 

 
 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 จากตารางท่ี 78 การสัมพันธ-ของ กล�ามเนื้อและโครงร�าง อาการผิดปกติ และท�าทางในการ
ยืดเหยียดกล�ามเนื้ออย�างเหมาะสม มีเทคนิคในการยืดเหยียดกล�ามเนื้อและโครงร�าง ท่ีสําคัญคือ 
การรู�ตัว หมายถึงการมีสติในตําแหน�งกล�ามเนื้อและโครงร�างท่ีต�องการยืดเหยียด (Stretching) และ 
การรู�สึก หมายถึง ความเข�าใจในลักษณะอาการท่ีเกิดข้ึนในบริเวณกล�ามเนื้อและโครงร�าง (Musculoskeletal) 
ท่ีต�องการยืดเหยียด และจึงกระทําไปแบบค�อยเปNนค�อยไปในลักษณะเพ่ิมแรงยืดจากน�อยไปหามาก
อย�างระมัดระวัง จนรู�สึกได�ถึงความตึงหรือเจ็บบริเวณท่ีกล�ามเนื้อและโครงร�างได�รับการยืดเหยียดนั้น 
และควรกระทําอย�างสมํ่าเสมอ ทุกวัน โดยไม�เร�งค�อยพัฒนาสมดุลของกล�ามเนื้อและโครงร�างไปตามสภาพ 
สมดุลของกล�ามเนื้อและโครงร�างจะค�อย ๆ ดีข้ึนตามลําดับ ประโยชน-ของการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ         
1) เพ่ิมความสามารถของร�างกายในการเคลื่อนไหว 2) ลดความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บกล�ามเนื้อขณะทํา
กิจกรรมต�างๆ 3) เพ่ิมการหมุนเวียนของเลือดและสารอาหารไปท่ีข�อต�อ 4) เพ่ิมความสามารถในการ
ทํางานของระบบประสาท (neuromuscular coordination) 5) สร�างความสมดุลของกล�ามเนื้อ 
(Muscular balance) และเพ่ิมความสมดุลให�กับท�าทางการเคลื่อนไหว (postural awareness)        
6) ลดความเสี่ยงการเกิดโรคปวดหลัง ข�อต�อ 7) ลดความตึงตัวของกล�ามเนื้อช�วยให�เกิดความผ�อนคลาย 

 
7.4 ประโยชน)ของการตรวจสุขภาพ 

 การตรวจสุขภาพมีความสําคัญต�อการดูแลสุขภาพเพ่ือรักษาสมดุลสุขภาพเปNนอย�างยิ่ง 
เพราะจะเปNนการวัดสมรรถภาพของร�างกายท้ังระบบ และยังเปNนการแจ�งให�ทราบถึงความปกติหรือ
ผิดปกติของระบบภายในร�างกายและอวัยวะต�างๆ ด�วย ซ่ึงการโปรแกรมการตรวจสุขภาพสําหรับ
ผู�ปฏิบัติงานท่ีองค-การควรจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�านการยศาสตร- สามารถแบ�งออกได�เปNน 2 
กลุ�มคือ  

1. การตรวจสุขภาพตามกฎหมายกําหนด เช�น การตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสี่ยง ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสียง พ.ศ. 2555 ตรวจ
การได�ยิน ความจุปอด การมอง สารเคมีสะสมในเลือด แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสี่ยง
ด�านเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 2547-2555  เปNนต�น  

2. การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร- คือกระบวนการค�นหาปAญหาสุขภาพในร�างกาย
ของผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือทราบปAจจัยเสี่ยงจากการทํางาน เช�น การตรวจความแข็งแรงของกล�ามเนื้อ 
(1) แรงบีบมือ (2) แรงดึง กล�ามเนื้อ แขน ไหล� หลัง ขา ตรวจดูความเสี่ยงจากสิ่งคุกคาม ต�องการ
ภาพรวมแบบรายบุคคลและภาพรวม 
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 การเฝkาระวังด�านการยศาสตร- การตรวจสุขภาพ ถือเปNนสิ่งจําเปNน ซ่ึงอาจผสมผสานอยู�ใน
ลักษณะของการตรวจสุขภาพตามกฎหมาย หรือ ทางอาชีวเวชศาสตร- ก็ได� ประเภทของการตรวจ
สุขภาพยังสามารถแบ�งออกตามความเหมาะสมกับโรคหรือปAจจัยเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิดโรค คือ 

 การตรวจสุขภาพก�อนการจ�างงาน (Pre-employment examination) เพ่ือดูความ
ปลอดภัยของคนทํางานเปNนหลัก 1) คนมาสมัคงานนั้นมีโรคอะไรอยู�บ�าง 2) ถ�ามีโรคอยู�จะสามารถ
ทํางานได�อย�างปลอดภัยหรือไม� 3) ถ�าสามารถทํางานนั้นได� จะมีอาการปtวยหรือทําให�การปtวยแย�ลง
หรือไม� ถ�าพร�อม (Fit for work) ก็สามารถให�ทํางานได� ถ�าไม�พร�อม (unfit for work) ก็ไม�ควรให�
ทํางานนั้น  

 การตรวจสุขภาพก�อนเข�าทํางาน (Pre- placement examination) เปNนการตรวจ
สุขภาพก�อนท่ีจะให�คนเข�าไปทํางาน แต�เปNนการตรวจหลังจากท่ีเปNนลูกจ�างแล�ว อาจผ�านการทดลองงาน
มาแล�วระยะหนึ่งหรือต�องการเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํางานใหม� เพ่ือดูความปลอดภัยของคนท่ีจะเข�าไปทํางาน
เปNนหลัก  

 การตรวจสุขภาพตามระยะ (Periodic examination) คือการตรวจสุขภาพผู�ปฏิบัติงาน
ตามวงรอบ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะตรวจปuละครั้ง (annually health examination) นอกจากจะดูปAญหา
สุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนแล�ว แพทย-มักจะตรวจดูปAญหาสุขภาพท่ัวไปด�วย ความถ่ีของการตรวจไม�ได�ถูก
กําหนดไว�ตายตัว แล�วแต�ความจําเปNน อาทิเช�น การตรวจรังสีทุก 3 เดือน เปNนต�น เพ่ือทราบปAญหา
สุขภาพ ปAจจัยส�วนตัวท่ีส�งผลต�อการเกิดโรค เม่ือเกิดโรคยังพร�อมท่ีจะทํางานอยู�หรือไม�   

 การตรวจประเมินความพร�อมในการทํางาน (Fitness for work examination) คือการ
ตรวจเพื่อดูความพร�อมของร�างกายและจิตใจคนทํางาน เพ่ือจะให�ไปทํางานท่ีค�อนข�างมีความเสี่ยง 
โดยพิจารณา เก่ียวกับ 1) ความแข็งแรงของสุขภาพ 2) ประเมินระดับสุขภาพเทียบกับภาระงาน  

 การตรวจสุขภาพก�อนกลับเข�าทํางาน (Return to work examination) คือการตรวจดู
ความพร�อมหลังจากท่ีผู�ปฏิบัติงานเจ็บปtวยหรือประสบอุบัติเหตุจนต�องหยุดงานไปเปNนเวลานาน แล�ว
ต�องการกลับเข�าไปทํางานอีกครั้ง ใช�หลักการเดียวกับการตรวจประเมินความพร�อมในการทํางาน คือ 
ดูสภาวะสุขภาพ (Physical fitness) เทียบกับความจําเปNนพ้ืนฐานของร�างกายท่ีต�องใช�ในการทํางาน 
(Work demand) หากไม�พร�อมควรให�งดการทํางานนั้น และส�งไปฟLMนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 
เพ่ิมเติมก�อนกลับมาทํางาน 

 การตรวจสุขภาพก�อนเกษียณ (Retirement examination) คือการตรวจเม่ือผู�ปฏิบัติงานจะ
เกษียณจากงาน ถ�าเปNนการลาออกจะเรียกว�า ตรวจสุขภาพก�อนออกจากงาน (Exit examination) 
เพ่ือดูว�าหลังจากทํางานมานานแล�ว สุขภาพยังแข็งแรงอยู�หรือไม� มีความเสื่อมใดเกิดข้ึน มีโรคเกิดข้ึน
หรือไม� และดําเนินการแนะนําให�รักษา เพ่ือให�เกิดความแข็งแรงสมวัย 
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สรุปท�าย 
 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 

การรักษา ผู�มีอาการผิดปกติจากโครงร�าง หรือปวดและเกร็งกล�ามเนื้อมีวิธีการรักษาหลายลักษณะ  
การผสมผสานลักษณะการดูแลสุขภาพ ในส�วนของสามัญชน วิชาชีพ และ แพทย-พ้ืนบ�าน ในการ
ตัดสินใจเข�ารับการรักษา เชิงแนวคิด ปฏิสัมพันธ-ต�อกันในการรักษา ความเจ็บปtวยมีความสลับซับซ�อน
มากข้ึนทําให�มีข�อจํากัดของแพทย-แผนปAจจุบันซ่ึงส�วนใหญ�มีลักษณะเปNนการแพทย-แบบแยกส�วน 
แนวโน�มความต่ืนตัวด�านสุขภาพและกระแสคืนสู�ธรรมชาติเปNนจุดเด�นของศาสตร-การแพทย-ทางเลือก 
การดูแลแบบองค-รวม ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณการฟLMนฟูสุขภาพ เปNนการสร�าง
สมดุลของร�างกายให�กลับมาเปNนปกติ หรือให�สามารถตอบสนองต�อภาระงานท่ีทําได�ดีข้ึน การตรวจ
สุขภาพมีความสําคัญต�อการดูแลสุขภาพเพ่ือรักษาสมดุลสุขภาพเปNนอย�างยิ่ง 
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Module 8 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค)รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 
 
 ประกอบด�วยหัวข�อการเรียนรู� 

1. บริบทของการการสร�างสมดุลสุขภาพองค-รวมแบบผสมผสาน (Holistic blend) 
2. การดูแลสุขภาพแบบการพ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) 
3. การดําเนินการอย�างต�อเนื่อง (Operating continuously)  
4. การส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- (Sustainable development) 

 แนวคิด 
 การสร�างสมดุลสุขภาพ เกิดข้ึนจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพ จากผู�ท่ีประสบ

ปAญหาด�านสุขภาพ ต�องการรูปแบบ แนวทางในการแก�ไข หรือในการปkองกัน เพ่ือลดอาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปtวย และ ในเชิงการปkองกันด�านสุขภาพ แบบองค-รวม (holistic) (Myers et al., 2000) 
ทฤษฎีวัตสัน Watson เปNนการดูแลมนุษย-แบบองค-รวม ชี้ให�เห็นความสําคัญของจิตวิญญาณในชีวิต
มนุษย- เน�นความรู�สึกอารมณ- การยอมรับคุณค�าความเปNนมนุษย- สร�างความเชื่อ ศรัทธา ความหวังใน
การดูแลสุขภาพ เปrดเผยความรู�สึกของตนเอง  สร�างสัมพันธภาพในการช�วยเหลือ ยอมรับความรู�สึก
ท้ังด�านบวกและลบ ใช�วิธีแก�ปAญหาอย�างสร�างสรรค- สร�างการเรียนการสอนระหว�างบุคคลในด�านบวก 
ประคับประคอง สนับสนุน การปkองกันและการแก�ไขสภาวะด�านร�างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ  
สนองความต�องการของบุคคล เสริมสร�างพลังจิตวิญญาณ ความอดทนต�อแรงกดดันภายนอกและ
สร�างความเข�มแข็ง 

 ชีวิตานามัย คือ การดําเนินชีวิตชอบ สุจริต ไม�กังวลใจ ทางสายกลาง รักษาศีล เปNนการ
สร�างสมดุลให�กับชีวิต 

 แนวคิดเก่ียวกับ พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior TPB) โดย Ajzen 
พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด�วยเหตุผล (Theory of reasoned action) แสดงพฤติกรรมของ
มนุษย-ท่ีเกิดข้ึนโดยความเชื่อ เก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) กลุ�มอ�างอิง (Normative 
beliefs) ความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) (Ajzen,1991) 
 วัตถุประสงค)การเรียนรู� 
 เม่ือเข�าเรียนรู�แล�วผู�รับการพัฒนาสมดุลสุขภาพต�องสามารถ 
 1. อธิบายบริบทของการการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม 
 2. อธิบายประโยชน-ของการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง 
 3. เข�าใจมากข้ึนเก่ียวกับการจัดสมดุลเวลา 
 4. อธิบายประโยชน-และความสัมพันธ-ระหว�างชีวิตและสุขภาพได� 
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 กิจกรรมระหว�างการเรียนรู� 
1. ทําแบบประเมินก�อนการเรียนรู� 
2. ศึกษาจากเอกสารคู�มือ สื่อการพัฒนา รูปภาพ 
3. ทดลองนําเสนอเทคนิคปฏิบัติในการสร�างสมดุลสุขภาพสําหรับตนเอง 

 การประเมินผล 
1. ทําแบบประเมินหลังการเรียนรู� 
2. ทําแบบทดสอบความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา 

 
8.1 บริบทของการการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค)รวม 

 สมดุลสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย-ท่ีสมบูรณ-ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปAญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ (integration) เปNนองค-รวม (holistic) ท้ังในเชิงแก�ไข และเชิง
ปkองกัน ด�านกายานามัย จิตตานมัย ชีวิตานามัย (โฆสิต แพงสร�อย, 2551) ลักษณะการสร�างสมดุลสุขภาพ
ถือเปNนสิ่งสําคัญ ต�องอาศัยแนวคิดในการให�ความรู�ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือหากระบวนทัศน-
ใหม�ทางการแพทย-ท่ีสามารถส�งผลต�อการสร�างเสริมพฤติกรรมสุขภาพแบบองค-รวมข้ึน จึงจะทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และต�องเปNนวิถีสุขภาพท่ีสอดคล�องสมดุลกับวิถีชีวิต
ประชาชน ท่ีสร�างรากฐานชีวิตและ สร�างสุขภาวะแบบองค-รวม holistic care ได�อย�างแท�จริง (วิเชียรชัย 
ผดุงเกียรติวงษ-, 2558) 

 การลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- มีความจําเปNนอย�างยิ่งท่ีต�องอาศัย การสร�างความสมดุล
ของปAจจัยท้ังภายในและภายนอก การสร�างความสมดุลของร�างกายและจิตของผู�ปฏิบัติงานถือเปNน
ปAจจัยภายใน การปรับปรุงสภาพแวดล�อม ท้ังด�านกายภาพและสถานีงาน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ-  
ท่ีใช�ในการทํางานถือเปNนปAจจัยภายนอก ซ่ึงต�องอาศัย การบริหารจัดการช�วยให�สามารถดําเนินการให�
เกิดผลสําเร็จของในองค-การ ด�วยองค-ประกอบท่ีหลากหลาย ปAจจัยท่ีซับซ�อน จึงต�องสร�างความสมดุล
สุขภาพ ในลักษณะองค-รวม (Holistic) เพ่ือทําไปด�วยกัน ประกอบด�วย 6 ลักษณะ คือ 1) Knowledge of 
Development: K (การพัฒนาความรู�)  1.1) ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 1.2) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย- 1.3) สภาพแวดล�อมในการทํางาน 1.4) ท�าทางการทํางานและการบริหารร�างกาย 1.5) โภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ 1.6) การพักผ�อนกายใจ 1.7) การรักษาและฟLMนฟูสุขภาพ 1.8) สมดุลสุขภาพแบบองค-รวม       
2) Assessment activity: A (กิจกรรมการประเมิน) 2.1) การวิเคราะห-ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-     
2.2) การสร�างเสริมสุขภาพทรัพยากรมนุษย-  3) Behavior Change : B (เปลี่ยนพฤติกรรม) 3.1) ปรับ
ท�าทางการทํางาน 3.2) การบริหารร�างกาย/ออกกําลังกาย 4) Improve the Condition: I (ปรับ
สภาพแวดล�อม)  4.1) สร�างมาตรการควบคุมสภาพแวดล�อมในการทํางาน 5) Natural Balance of 
the Norm: N (ปทัสถานสมดุลธรรมชาติ) 5.1) มาตรฐานการพักผ�อนกายและใจ 5.2) การรักษาและ
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ฟLMนฟูสุขภาพ 6) Self-Care a Holistic: S (ดูแลตนเองแบบองค-รวม) 6.1) ดูแลสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม 
6.2) ดูแลการบริโภคและมวลกาย ดังภาพท่ี 36  

 
 

ภาพท่ี  36 การสร�างสมดุลสุขภาพในลักษณะองค-รวม 6 ประการ 
 

8.2 การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง (ในระดับบุคคล) 
 การดูแลสุขภาพท่ีได�มากท่ีสุดคือ การท่ีผู�ปฏิบัติหรือผู�ปtวยมีความรู�อย�างถูกต�องเก่ียวกับ

สุขภาพท่ีทํางานร�วมกันท้ังกายและจิตใจ ยอมรับในสภาวะของธรรมชาติอันเกิดข้ึนในแต�ละบุคคล และ
สามารถประเมินความมากเกินไปหรือน�อยเกินไปเก่ียวกับสุขภาพร�างกายและจิตใจได�ด�วยตัวผู�ปฏิบัติเอง 
โดยรู�วิธีท่ีจะปรับตัวอยู�กับสภาพแวดล�อมอย�างมีความสุข รู�จักการพ่ึงพาตนเองด�านสุขภาพตามธรรมชาติ
อย�างถูกต�อง การแบ�งส�วนการรับรู�เก่ียวกับการประยุกต-ตามบุคคล สถานการณ- การมีปฏิสัมพันธ- ทํา
ให�เกิดเปNนพฤติกรรมสร�างเสริมสุขภาพ โดยกล�าวถึงตัวแปรสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อสุขภาพ คือ กิจกรรม
ท่ีนําไปสู�ความมุ�งม่ันตามแนวความคิดหลักดังนี้ 1) บุคคลควรมีมุมมองว�าสุขภาพคือ สิ่งท่ีมีคุณค�าท่ี
ควรแสวงหา (Importance of health) 2) บุคคลสามารถรับรู�และเชื่อว�า สามารถเปลี่ยนแปลง
สุขภาพได� (Perceived control of health) 3) รับรู�ความสามารถของตนด�วยความเชื่อว�าพฤติกรรม
สามารถเกิดได�ตามท่ีบุคคลกําหนด (Perceived self – efficacy) 4) การรับรู�สภาวะสุขภาพ แยก
ความรู�สึกดี รู�สึกปtวยจากพฤติกรรมสุขภาพ (Perceived health status) 5) การรับรู�ประโยชน-ของ
พฤติกรรม (Perceived benefits of behaviors) และมีความโน�มเอียงท่ีจะทําอย�างต�อเนื่องเม่ือรู�ว�ามี
ประโยชน-ต�อสุขภาพ 6) การรับรู�อุปสรรคของพฤติกรรม หากการปฏิบัติยากลําบากจะทําให�ความ
ต้ังใจลดลง (Perceived barriers to health promoting behaviors) (Albert bandura, 1996) 

K: Knowledge of Development 

(การพัฒนาความรู�) 

A: Assessment activity  

(กิจกรรมการประเมิน)  

  B: Behavior Change  

(เปลี่ยนพฤติกรรม) 

I: Improve the Condition  

(ปรับสภาพแวดล�อม) 

N: Natural Balance of 

 The Norm  

(ปทัสถานสมดุลธรรมชาติ) 

S: Self-Care a Holistic  

 (ดูแลตนเองแบบองค-รวม)  
KABINS 
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 การดูแลสุขภาพต�องอาศัยการปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ ในระดับบุคคล 
(Individual) เพ่ือทําให�เกิดการขับเคลื่อนองค-รวม 6 ประการ อย�างมีประสิทธิภาพ คือ 1) การเรียนรู�
การยศาสตร- หมายถึง การเปrดใจศึกษาภาพรวมของปAจจัยท่ีส�งผลด�านการยศาสตร- ให�เพียงพอกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 2) ปรับตัวให�เข�ากับงาน หมายถึง การทําความเข�าใจ ในกิจกรรม เก่ียวกับปAจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน และ ประโยชน-ของกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพขององค-การ 3) ปรับถ�วงท�า
และร�างกาย หมายถึง การปรับปรุงท�าทางการทํางานให�เหมาะสมกับภาระงาน และสร�างความแข็งแรงของ
โครงร�างและกล�ามเนื้อ ด�วยการ บริหารร�างกายและออกกําลังกายอย�างเหมาะสม 4) ปรับงานให�เข�า
กับตัว หมายถึง การทําความเข�าใจ ปAจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก สถานีงาน เครื่องมือ อุปกรณ- และกายภาพ  
5) การสร�างแนวทางปทัสถาน หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือรักษากายใจด�วย ตนเอง เช�น การนวดตัวเอง 
การทําสมาธิ เปNนต�น 6) ดูแลตัวเองอย�างสมํ่าเสมอ หมายถึง การรักษาสุขภาพและความเหมาะสม
ของมวลกายอย�างต�อเนื่องเพ่ือเปNนการสร�างภูมิคุ�มกันด�านสุขภาพให�กับตนเอง ดังตารางท่ี 79 การ
ปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ ในระดับบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง 
 
ตารางท่ี 79 การปฏิบัติอย�างพอประมาณ ในระดับบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง 

KABINS          
Model 

หัวข�อ 
กิจกรรม
ในระดับ
บุคคล 

การปฏิบัต ิ เปkาหมาย 
การปฏิบัต ิ

รูปแบบการประเมินผล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัต ิ

ทําแบบ
ทด 

สอบความ
พึงพอใจ 

บันทึก
ความ
เปลี่ยน
แปลง 

K: Knowledge 
of 
Development 
(การพัฒนา
ความรู) 

การเรียนรู� 
การยศาสตร- 

ฟAงการบรรยาย ลดปAจจัยเส่ียงทางการย
ศาสตร- ด�วยการเปrดใจ
ศึกษาเรียนรู�ใน
ภาพรวมด�านการย
ศาสตร- ให�เพียงพอกับ
ปAจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

   

A: Assessment 
activity 
(กิจกรรมการ
ประเมิน) 

ปรับตัว 
ให�เข�ากับ
งาน 

แยกกลุ�มเปkาหมาย
ตามภาระงาน 
และ 
ฟAงการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ 

ลดปAจจัยเส่ียงทางการย
ศาสตร- ดังน้ี 
1.เข�าใจ เกี่ยวกับปAจจัย
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทํางาน และปรับตัวให�
เหมาะสมกับมาตรการ
แก�ไข-ปkองกันตามให�
สอดคล�องกับภาระงานน้ัน 
2.การแลกเปล่ียน
เรียนรู�ในระดับบุคคล 
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ตารางท่ี 79 การปฏิบัติอย�างพอประมาณ ในระดับบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง (ต�อ) 
KABINS          
Model 

หัวข�อ 
กิจกรรม
ในระดับ
บุคคล 

การปฏิบัต ิ เปkาหมาย 
การปฏิบัต ิ

รูปแบบการประเมินผล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัต ิ

ทําแบบ
ทด 

สอบความ
พึงพอใจ 

บันทึก
ความ
เปลี่ยน
แปลง 

B: Behavior 
Change 
(เปลี่ยน
พฤติกรรม) 

ปรับท�าทาง 
และร�างกาย 

1.ฝ%กปรับท�าทาง
ทํางานให�ถูกต�อง 
2.บริหารร�างกาย
ก�อนทํางาน 
3.ออกกําลังกาย 

ลดปAจจัยเส่ียงทางการย
ศาสตร- ดังน้ี 
1.ปรับปรุงท�าทางการ
ทํางานให�เหมาะสมกบั
ภาระงาน  
2.สร�างความพร�อมของ
ร�างกายก�อนทํางาน 
3.เพิ่มความแข็งแรง
ของสุขภาพ 

   

I: Improve the 
Condition 
(ปรับ
สภาพแวดลอม) 

ปรับงาน 
ให�เข�ากับตัว 

แยกกลุ�มเปkาหมาย
ตามภาระงาน 

และ 
 

ฟAงการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ 

ลดปAจจัยเส่ียงทางการย
ศาสตร- ด�วยการ 
ทําความเข�าใจ ปAจจัย
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นจาก 
สถานีงาน เคร่ืองมือ 
อุปกรณ- และทาง
กายภาพ  

   

N: Natural 
Balance of 
the Norm 
(ปทัสถานสมดุล
ธรรมชาติ) 

เรียนรู� 
ปทัสถาน
สมดุล
ธรรมชาติ 

ฝ%กท�านวดตนเอง 
และ 

ฝ%กทําสมาธ ิ

ลดปAจจัยเส่ียงทาง    
การยศาสตร- โดย
ผู�ปฏิบัติงานนําไป
ปฏิบัติเพื่อรักษากายใจ
ด�วย ตนเอง  

   

S: Self-Care a 
Holistic 
(ดูแลตนเองแบบ
องค!รวม) 

ดูแลตัวเอง
อย�าง
สมํ่าเสมอ 

ฟAงการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ  

ลดปAจจัยเส่ียงทาง 
การยศาสตร- ดังน้ี 
1.มีการรักษาสุขภาพ
และความเหมาะสม
ของมวลกายอย�าง
ต�อเน่ืองเพื่อเปNนการ
สร�างภูมิคุ�มกันด�าน
สุขภาพให�กับตนเอง 
2.เข�าใจความเช่ือมโยง
แบบองค-รวม สําหรับ
ดูแลสุขภาพทาง        
การยศาสตร- 
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 จากตารางท่ี 79 การปฏิบัติอย�างพอประมาณ ในระดับบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพา
ตนเอง เปNนการกําหนดหัวข�อกิจกรรม การปฏิบัติ เปkาหมายการปฏิบัติ และ รูปแบบการประเมินผล 
ของการใช� รูปแบบ (Model) เพ่ือขับเคลื่อน การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
เพ่ือการแก�ไขและปkองกันโรคความผิดปกติบริเวณโครงร�างและกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงาน 1) หัวข�อ
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให�สอดคล�องกับ รูปแบบองค-รวม KABINS Model 2) การปฏิบัติ 
หมายถึง ลักษณะการดําเนินการท่ีแบ�งออกเปNน 4 ประเภท คือ (1) การฟAงการบรรยายรวม  (2) แยก
กลุ�มเปkาหมายตามภาระงานเพ่ือฟAงการบรรยาย (3) การฟAงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ (OJT, ฝ%ก
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีทํางานจริง) (4)การฝ%กปฏิบัติ (ท�าทางการทํางานท่ีถูกต�อง การบริหารร�างกาย ท�านวด
ตนเอง การทําสมาธิ) รวมถึงการแนะนํารูปแบบการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 3) เปkาหมายการปฏิบัติ 
หมายถึง สิ่งท่ีต�องการจากการปฏิบัติ ตามหัวข�อกิจกรรมนั้น 4) รูปแบบการประเมินผล หมายถึง 
ประเภทการวัดผลการปฏิบัติ แบ�งออกเปNน 3 แบบ คือ (1) การทําแบบทดสอบ ก�อนและหลัง
ฝ%กอบรมหรือฟAงการบรรยาย (2) การทําแบบทดสอบความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติ (3) การบันทึกความ
เปลี่ยนแปลง ตามแบบฟอร-มท่ีกําหนด เปNนลักษณะการเปรียบเทียบข�อมูลก�อนและหลังดําเนินการ  
 
8.3 การดําเนินการอย�างต�อเนื่อง (ในระดับองค)การ) 

 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน
องค-การ เปNนสิ่งท่ีควรปฏิบัติเปNนอย�างยิ่ง ซ่ึงจะสามารถช�วยลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปtวยด�วยโรคจาก
การทํางาน เก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อของ ผู�ปฏิบัติงานในส�วนต�างๆขององค-การได� และยังเปNน
การช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) การท่ีผู�ปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีดีพร�อมต�อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความต�อเนื่องของการดําเนินการในองค-การ ต�องสร�างให�เกิด
การดําเนินการ 3 ลักษณะ คือ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู� หมายถึง การสร�างองค-ความรู�ให�เกิดข้ึน
ภายในองค-การ ท้ังในระดับผู�ปฏิบัติงานด�วยการ ผู�ปฏิบัติงานกับผู�บังคับบัญชาหรือหัวหน�างาน และ 
ผู�ปฏิบัติงานกับองค-การ จะสามารถทําให�การเรียนรู�เกิดประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติมากข้ึน 2) การเตรียม
ความเหมาะสมระหว�างบุคคลกับภาระงาน หมายถึง การกําหนดรายละเอียดของงาน (Job description) 
ท่ีเก่ียวกับลักษณะการทํางาน หนัก ปานกลาง หรือ เบา  ให�สอดคล�องกับ คุณสมบัติของผู�ปฏิบัติงาน 
ในสถานีงานต�างๆ โดยพิจารณาในด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการยศาสตร- 3) การลงมือ
ปฏิบัติ หมายถึง การท่ีองค-การต�องมีระบบในการบริหารจัดการ ท่ีอยู�ในวงรอบของ การวางแผน P: 
Plan การดําเนินการ D: Do การตรวจสอบ C: Check และ การปรับปรุง A: Action เพ่ือให�เกิดความ
ต�อเนื่องในการดําเนินงาน 
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 ปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เปNนสิ่งจําเปNนต�อการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ 
เพราะจะสามารถช�วยส�งเสริมให�การดําเนินงานตามระบบบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จึง
ควรกําหนดให�มีกิจกรรมหรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับ 4 องค-ประกอบ ดังนี้  1) มาตรฐานของ
ระบบความปลอดภัยในองค-การ หมายถึง การกําหนดค�าหรือเกณฑ-ในการดําเนินงานท่ีตรงหรือสอดคล�อง
กับระบบมาตรฐานสากลหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องมีอยู� 2) การสนับสนุนจากสังคม หมายถึง        
การประสานงานในลักษณะเครือข�าย กับหน�วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือช�วยให�การดําเนินการ
มีความชัดเจนตามหลักกฎหมายหรือมาตรฐานมากข้ึน 3) กิจกรรมเสริมท่ีดี หมายถึง การสร�างการ
ดําเนินงานในส�วนอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวพันในเรื่องสุขภาพ อาทิเช�น การจัดแข�งขันกีฬา หรือออกกําลังกาย 
การจัดการตรวจสุขภาพ เปNนต�น 4) พ่ีเลี้ยงคอยให�คําแนะนํา หมายถึง บุคคลหรือทีมงาน หน�วยงานท่ี
คอยให�คําแนะนํา การดูแลสุขภาพ การตรวจสอบดําเนินการระบบท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร- ผู�ทํา
หน�าท่ีสอนหรือฝ%กอบรมด�านท�าทางการทํางาน การใช�เครื่องมือและอุปกรณ- อย�างถูกต�อง เพ่ือให�เกิด
ความเข�าใจในเชิงลึก สามารถเข�าถึงกลุ�มผู�ปฏิบัติงานได�อย�างสะดวก ดังตารางท่ี 80 การปฏิบัติอย�างมี
เหตุผลและพอประมาณ เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในระดับองค-การ ให�เกิดการ
ดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง  
 
ตารางท่ี 80 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน

ระดับองค-การ ให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 
KABINS หัวข�อ 

กิจกรรมใน
ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติ 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

K: Knowledge 
of 
Development 
(การพัฒนา
ความรู) 
 

การเรียนรู�ด�าน
การยศาสตร- 

1.กําหนด
นโยบายด�าน
การยศาสตร-ใน
องค-การ 
2.กําหนด
มาตรฐานด�าน
ความปลอดภยั
ในองค-การ 
3.จัดต้ังคณะ
กรรมหรือ
ผู�รับผิดชอบด�าน
สุขภาพและการย
ศาสตร- 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร-ใน
องค-การ 
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ตารางท่ี 80 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน
ระดับองค-การ ให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง (ต�อ) 

KABINS หัวข�อ 
กิจกรรมใน

ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติ 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

A: Activity of 
Control 
(กิจกรรม
ควบคุม) 

การวิเคราะห-
ปAจจัยเส่ียงทาง 
การยศาสตร-      

ประเมินค�า 
ความเส่ียง
ทางการยศาสตร- 
ตามภาระงานใน
องค-การ 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร- ดังน้ี 
1.จัดระดับความเส่ียง
ท่ีเกี่ยวข�องกับ       
การยศาสตร- เพื่อ
กําหนดมาตร       
การแก�ไข-ปkองกัน  
2. สร�างกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ใน
องค-การ 

   

B: Behavior 
Change 
(เปลี่ยน
พฤติกรรม) 

จัดส�งเสริม
สุขภาพ 

จัดให�มีการ
เรียนรู�และฝ%ก
ปฏิบัติดังน้ี 
1.ปรับท�าทาง
การทํางานให�
ถูกต�อง 
2.ให�มีการบริหาร
ร�างกายก�อน
ทํางาน 
3.จัดกิจกรรม
ออกกาํลังกาย 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร- ดังน้ี 
1.ลดการทํางานผิด
ท�าทาง 
2.ลดการบาดเจ็บและ
โรคจากการทํางาน
เกี่ยวกบัโครงร�างและ
กล�ามเน้ือ 
 

   

I: Improve 
the 
Condition 
(ปรับ
สภาพแวดลอม) 

สร�างมาตรการ
ควบคุม
สภาพแวดล�อม
ในการทํางาน 

กําหนด
วัตถุประสงค-
เปkาหมายในการ
ควบคุมปAจจัย
เส่ียงตาม
มาตรฐานของ
สถานีงาน 
เคร่ืองมือ 
อุปกรณ- และทาง
กายภาพ 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร- ดังน้ี 
1.ลดความไม�
เหมาะสมเกี่ยวกับ 
สถานีงาน เคร่ืองมือ 
อุปกรณ- และทาง
กายภาพ 
2. สร�างกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ใน
องค-การ 
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ตารางท่ี 80 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน
ระดับองค-การ ให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง (ต�อ) 

KABINS หัวข�อ 
กิจกรรมใน

ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติ 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

N: Natural 
Balance of 
the Norm 
(ปทัสถานสมดุล
ธรรมชาติ) 

สร�างปทัสถาน
สมดุลธรรมชาติ
เกี่ยวกบัการ
พักผ�อนกาย-ใจ 
และการรักษา-
ฟLMนฟูสุขภาพใน
องค-การ 

จัดให�มีการ
เรียนรู�เกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง
ด�านสุขภาพ ท้ัง
กายและใจ 
 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร- ดังน้ี 
1.สร�างการพึ่งพา
ตนเองด�านสุขภาพท้ัง
กายและใจ 
2.สนับสนุนช�อง
ทางการดูแลรักษา 
และฟLMนฟูสุขภาพท้ัง
กายและใจในองค-การ 

   

S: Self-Care a 
Holistic 
(ดูแลตนเอง
แบบองค!รวม) 

ส�งเสริมการ
ดูแลสมดุล
สุขภาพแบบ
องค-รวม  

จัดให�มีการ
เรียนรู�เกี่ยวกับ
การสร�างสมดุล
สุขภาพแบบ 
องค-รวม 

ลดปAจจัยเส่ียง
ทางการยศาสตร- ดังน้ี 
1.มีการสนับสนุนให�
ลดความไม�เหมาะสม
ของมวลกายของ
ผู�ปฏิบัติงาน 
2.สนับสนุนให�เกิด
วัฒนธรรมเข�าแบบ
องค-รวม สําหรับการ
ดูแลสุขภาพทาง  
การยศาสตร- 

   

 
 จากตารางท่ี 80 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐาน

การยศาสตร-ในระดับองค-การ ให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เปNนการกําหนด หัวข�อกิจกรรม 
การปฏิบัติ เปkาหมายการปฏิบัติ และ รูปแบบการประเมินผล ของการใช� รูปแบบ (Model) เพ่ือ
ขับเคลื่อน การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- เพ่ือการแก�ไขและปkองกันโรค
ความผิดปกติบริเวณโครงร�างและกล�ามเนื้อของผู�ปฏิบัติงาน ท่ีมีความสอดคล�องกับ การปฏิบัติอย�าง
พอประมาณ ในระดับบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง เพราะหากไม�มีการกําหนดกิจกรรม
ควบคุมท่ีจําเปNนในระดับองค-การ ไว�แล�ว ก็ยากท่ีจะดําเนินการในระดับบุคคลในองค-การไปกับการ
ทํางานได� การดําเนินกิจกรรมในระดับองค-การ ได�แก�  
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1. การเรียนรู�ด�านการยศาสตร- ด�วย (1) กําหนดนโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การข้ึน 
(2) กําหนดมาตรฐานด�านความปลอดภัยในองค-การ (3) จัดต้ังคณะกรรมหรือผู�รับผิดชอบด�านสุขภาพ
และการยศาสตร- โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การ   

2. การวิเคราะห-ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ด�วยการประเมินค�าความเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ตามภาระงานในองค-การ (Risk assessment) โดยการ ลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ดังนี้ (1) จัด
ระดับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร- เพ่ือกําหนดมาตรการแก�ไข-ปkองกัน (2) สร�างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค-การ   

3. จัดส�งเสริมสุขภาพ ด�วยการจัดให�มีการเรียนรู�และฝ%กปฏิบัติ ดังนี้ (1) ปรับท�าทางการ
ทํางานให�ถูกต�อง (2) ให�มีการบริหารร�างกายก�อนทํางาน โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
ดังนี้ (1) ลดการทํางานผิดท�าทาง (2) ลดการบาดเจ็บและโรคจากการทํางานเก่ียวกับโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ   

4. สร�างมาตรการควบคุมสภาพแวดล�อมในการทํางาน ด�วยการกําหนดวัตถุประสงค-
เปkาหมายในการควบคุมปAจจัยเสี่ยงตามมาตรฐานของสถานีงาน เครื่องมือ อุปกรณ- และทางกายภาพ 
โดยมีเปkาหมายเพ่ือ ลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ดังนี้ (1) ลดความไม�เหมาะสมเก่ียวกับ สถานีงาน 
เครื่องมือ อุปกรณ- และทางกายภาพ (2)  สร�างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค-การ  

5. สร�างปทัสถานสมดุลธรรมชาติเก่ียวกับการพักผ�อนกาย-ใจ และการรักษา-ฟLMนฟูสุขภาพ
ในองค-การ ด�วยการจัดให�มีการเรียนรู�เกี่ยวกับการดูแลตนเองด�านสุขภาพ ทั้งกายและใจ โดยมี
เปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ดังนี้ (1) สร�างการพ่ึงพาตนเองด�านสุขภาพท้ังกายและใจ 
(2)สนับสนุนช�องทางการดูแลรักษา และฟLMนฟูสุขภาพท้ังกายและใจในองค-การ 

6. ส�งเสริมการดูแลสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม ด�วยการจัดให�มีการเรียนรู�เก่ียวกับการ
สร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ดังนี้ (1) มีการ
สนับสนุนให�ลดความไม�เหมาะสมของมวลกายของผู�ปฏิบัติงาน (2) สนับสนุนให�เกิดวัฒนธรรมเข�าแบบ
องค-รวม สําหรับการดูแลสุขภาพทางการยศาสตร-  

 อย�างไรก็ตาม ปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) เปNนสิ่งจําเปNนต�อการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-
ในองค-การ เพราะจะสามารถช�วยส�งเสริมให�การดําเนินงานตามระบบบริหารจัดการองค-การเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
8.4 การส�งเสริมความย่ังยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) (ในส�วนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย)) 

 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับ การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของ
ทรัพยากรมนุษย-เปNนการดําเนินงานท่ีส�งผลมาจากการปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณเก่ียวกับ
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในระดับองค-การให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง การกําหนดให�มี
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การเรียนรู�ด�านการยศาสตร- ด�วยการกําหนดนโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การ และกําหนด
มาตรฐานด�านความปลอดภัยในองค-การ จัดต้ังคณะกรรมหรือผู�รับผิดชอบด�านสุขภาพและการยศาสตร- 
โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การ หน�าท่ีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-
ในองค-การ มีวัตถุประสงค-เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย- เก่ียวกับ กาพัฒนา
ความรู� (Knowledge) การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Attribution) และการพัฒนาทักษะ (Skill) 
ซ่ึงในองค-การท่ัวไปก็มักจะมุ�งเปkาประสงค-เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) 
การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพจึงถือเปNนการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 
นอกเหนือจากการเพ่ิมสมรรถนะด�านเทคนิคหรือวิชาการด�านการทํางาน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพใน
ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-ต�องมีระบบในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ท่ีอยู�ในวงรอบ
ของ การวางแผน P: Plan การดําเนินการ D: Do การตรวจสอบ C: Check และ การปรับปรุง A: 
Action เพ่ือให�เกิดความต�อเนื่องในการดําเนินงาน 

 ปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) เปNนสิ่งจําเปNนต�อการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย- (ในส�วนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) ความยั่งยืนจะสามารถช�วยส�งเสริมให�การ
ดําเนินงานตามระบบบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพในระยะยาวและเปNนการพัฒนาสมรรถนะท้ังใน
ระดับบุคคล องค-การ และสังคม เปNนการสร�างวัฒนธรรมด�านสุขภาพให�เกิดข้ึนได�โดยเกิดข้ึนการ
พฤติกรรมด�านสุขภาพท่ีปฏิบัติมาจากความเข�าใจในระดับบุคคล จึงควรกําหนดให�มีการเรียนรู�และ
การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข�องกับ 4 องค-ประกอบ ดังนี้  1) การดูแลต�นเอง หมายถึง การเน�นการพ่ึงพา
ตนเองให�มากท่ีสุดภายใต�หลักวิชาการและความรู�อย�างถูกต�อง 2) ความรับผิดชอบอย�างต�อเนื่อง 
หมายถึง การสร�างความการยอมรับทําให�เกิดหน�าท่ีในการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพข้ึน 3) วินัย
ในการปฏิบัติ หมายถึง ความสมํ่าเสมอและความถ่ีหรือระยะเวลาในการปฏิบัติอย�างถูกต�องและมี
คุณภาพ 4) การตระหนักรู� หมายถึง ความเข�าใจอย�างถูกต�องถึงเหตุและผล ประโยชน-และโทษ เพ่ือ
นําไปสู�การปฏิบัติอย�างถูกต�อง  

 การน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต-ใช�กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 
เปNนสิ่งท่ีจําเปNนและสมควรอย�างยิ่ง เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร�างปAญญาในการเรียนรู� 
ต�องอาศัยองค-ประกอบสําคัญ 3 ประการคือ 1) การมีเหตุผล หมายถึง การศึกษาและทําความเข�าใจ
ในหลักวิชาการเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติอย�างถูกต�อง 2) ความพอประมาณ หมายถึง ความสมดุลตาม
ธรรมชาติท่ีต�องมีในเรื่องนั้นๆโดยไม�มากหรือน�อยจนเกินไป 3) ภูมิคุ�มกัน หมายถึง ความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนมากจากการยอมรับและความเข�าใจท่ีถูกต�อง การส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย- ด�วย “การระเบิดจากข�างใน” (ในส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) ท่ีมา
จากนโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การ สามารถกําหนดรูปแบบการปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและ
พอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ได�ตารางท่ี 81 การปฏิบัติ
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อย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- (ใน
ส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) 
 
ตารางท่ี 81 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย- (ในส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) 
KABINS หัวข�อ 

กิจกรรมใน
ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติภายหลัง

การเรียนรู� 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

K: Knowledge 
of 
Development 
(การพัฒนา
ความรู) 
 

การเรียนรู�ด�าน
การยศาสตร- 

การเรียนรู� 
เกี่ยวกบั 
1.นโยบายด�าน
การยศาสตร-ใน
องค-การ 
2.มาตรฐานด�าน
ความปลอดภยัใน
องค-การ 
3. ความรู�
ทางการยศาสตร- 
KABINS model 
4.คณะกรรมหรือ
ผู�รับผิดชอบด�าน
สุขภาพและการย
ศาสตร- 

สามารถเข�าใจ 
ปAจจัยเส่ียงทางการย
ศาสตร-ในองค-การ
ได�มากขึ้น 

   

A: Activity of 
Control 
(กิจกรรม
ควบคุม) 

การเรียนรู�การ
วิเคราะห-ปAจจยั
เส่ียงทางการย
ศาสตร-      

การเรียนรู� 
เกี่ยวกบั 
การประเมินค�า
ความเส่ียง
ทางการยศาสตร- 
ตามภาระงานใน
องค-การ 

สามารถเข�าใจปAจจัย
เส่ียงทางการย
ศาสตร-ได�มากขึ้น 
ดังน้ี 
1.ระดับความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข�องกับการย
ศาสตร- เพื่อ ปฏบิัติ
ตามมาตรการแก�ไข-
ปkองกัน  
2. กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ใน
องค-การ 
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ตารางท่ี 81 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย- (ในส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) (ต�อ) 

KABINS หัวข�อ 
กิจกรรมใน

ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติภายหลัง

การเรียนรู� 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

B: Behavior 
Change 
(เปลี่ยน
พฤติกรรม) 

การเรียนรู�การ
ส�งเสริมสุขภาพ 

การเรียนรู� 
เกี่ยวกบั 
1.ท�าทางการ
ทํางานให�ถูกต�อง 
2.การบริหาร
ร�างกายก�อน
ทํางาน 
3.การออกกําลัง
กาย 

สามารถเข�าใจปAจจัย
เส่ียงทาง         
การยศาสตร-ได�มาก
ขึ้น ดังน้ี 
1.ท�าทางการทํางาน
ท่ีถูกต�อง 
2.การบาดเจ็บและ
โรคจากการทํางาน
เกี่ยวกบัโครงร�าง
และกล�ามเน้ือ 
 

   

I: Improve 
the 
Condition 
(ปรับ
สภาพแวดลอม) 

การเรียนรู�
เกี่ยวกบั
มาตรการ
ควบคุม
สภาพแวดล�อม
ในการทํางาน 

การเรียนรู� 
วัตถุประสงค-
เปkาหมายในการ
ควบคุมปAจจัย
เส่ียงตาม
มาตรฐานของ
สถานีงาน 
เคร่ืองมือ อุปกรณ- 
และทางกายภาพ 

สามารถเข�าใจปAจจัย
เส่ียงทาง        
การยศาสตร-ได�  
มากขึ้น ดังน้ี 
1.ความไม�เหมาะสม
เกี่ยวกบั สถานีงาน 
เคร่ืองมือ อุปกรณ- 
และทางกายภาพ 
2. กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ใน
องค-การ 

   

N: Natural 
Balance of 
the Norm 
(ปทัสถานสมดุล
ธรรมชาติ) 

การเรียนรู�การ
สร�างปทัสถาน
สมดุลธรรมชาติ
เกี่ยวกบัการ
พักผ�อนกาย-ใจ 
และการรักษา-
ฟLMนฟูสุขภาพใน
องค-การ 

การเรียนรู� 
เกี่ยวกบั 
การดูแลตนเอง
ด�านสุขภาพ ท้ัง
กายและใจ 
 

สามารถเข�าใจปAจจัย
เส่ียงทางการยศาสตร- 
ได�มากขึ้น ดังน้ี 
1.การ พึ่งพาตนเอง
ด�านสุขภาพท้ังกาย
และใจ 
 2.ช�องทางการดูแล
รักษา และฟLMนฟู
สุขภาพท้ังกาย          
และใจ 
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ตารางท่ี 81 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย- (ในส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) (ต�อ) 

KABINS หัวข�อ 
กิจกรรมใน

ระดับองค-การ 

การปฏิบัติ เปkาหมาย 
การปฏิบัติภายหลัง

การเรียนรู� 

รูปแบบการประเมินผลความเข�าใจและ
ความพึงพอใจ ในระดับบุคคล 
ทําแบบ 

ทด 
สอบ 

ก�อน-หลัง 
ปฏิบัติ 

ทําแบบ
ทด 
สอบ

ความพึง
พอใจ 

บันทึก 
ความ

เปล่ียนแปลง 

S: Self-Care a 
Holistic 
(ดูแลตนเอง
แบบองค!รวม) 

การเรียนรู�การ
ส�งเสริมการดูแล
สมดุลสุขภาพ
แบบองค-รวม  

การเรียนรู� 
เกี่ยวกบั 
การสร�างสมดุล
สุขภาพแบบองค-
รวม 

สามารถเข�าใจปAจจัย
เส่ียงทาง               
การยศาสตร- ได� 
มากขึ้น ดังน้ี 
1.การรักษาสมดุล
ของมวลกายของ
ตนเอง 
 2.ยอมรับเพื่อการ
ปฏิบัติ สําหรับการ
ดูแลสุขภาพ
ทางการยศาสตร-
แบบองค-รวม 

   

 
 จากตารางท่ี 81 การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการส�งเสริมความ
ยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- (ในส�วนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) ท่ีมาจาก
นโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การ สามารถกําหนดรูปแบบการปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ 
เก่ียวกับการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ได�แก�  

1. การเรียนรู�ด�านการยศาสตร- คือ การเรียนรู� เก่ียวกับ(1) นโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การ 
(2) มาตรฐานด�านความปลอดภัยในองค-การ (3) ความรู�ทางการยศาสตร- KABINS model (4) คณะ
กรรมหรือผู�รับผิดชอบด�านสุขภาพและการยศาสตร-  โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการเรียนรู� 
สามารถเข�าใจปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การได�มากข้ึน  

2. การเรียนรู�การวิเคราะห-ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- คือ เรียนรู�เก่ียวกับ การประเมินค�า
ความเสี่ยงทางการยศาสตร- ตามภาระงานในองค-การ โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการเรียนรู� 
คือ สามารถเข�าใจปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ได�มากข้ึน ดังนี้ (1) ระดับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับ
การยศาสตร- เพ่ือ ปฏิบัติตามมาตรการแก�ไข-ปkองกัน (2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค-การ 

3. การเรียนรู�การส�งเสริมสุขภาพ คือ การเรียนรู� เก่ียวกับ(1) ท�าทางการทํางานให�ถูกต�อง 
(2) การบริหารร�างกายก�อนทํางาน (3) การออกกําลังกาย โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการ



576 
 

เรียนรู� คือ สามารถเข�าใจปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ได�มากข้ึน ดังนี้ (1) ท�าทางการทํางานท่ีถูกต�อง 
(2) การบาดเจ็บและโรคจากการทํางานเก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อ 

4. การเรียนรู�เก่ียวกับมาตรการควบคุมสภาพแวดล�อมในการทํางาน คือ การเรียนรู� 
วัตถุประสงค-เปkาหมายในการควบคุมปAจจัยเสี่ยงตามมาตรฐานของสถานีงาน เครื่องมือ อุปกรณ- และ
ทางกายภาพ โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการเรียนรู � คือ สามารถเข�าใจปAจจัยเสี่ยงทาง            
การยศาสตร-ได�มากข้ึน ดังนี้ (1) ความไม�เหมาะสมเก่ียวกับ สถานีงาน เครื่องมือ อุปกรณ- และทาง
กายภาพ (2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในองค-การ  

5. การเรียนรู�การสร�างปทัสถานสมดุลธรรมชาติเก่ียวกับการพักผ�อนกาย-ใจ และการ
รักษา-ฟLMนฟูสุขภาพในองค-การ คือ การเรียนรู� เก่ียวกับ การดูแลตนเองด�านสุขภาพ ท้ังกายและใจ 
โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการเรียนรู� คือ สามารถเข�าใจปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ได�มาก
ข้ึน ดังนี้ (1) การ พ่ึงพาตนเองด�านสุขภาพท้ังกายและใจ (2) ช�องทางการดูแลรักษา และฟLMนฟูสุขภาพ
ท้ังกายและใจ  

6. การเรียนรู�การส�งเสริมการดูแลสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม คือ การเรียนรู� เก่ียวกับการ
สร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวม โดยมีเปkาหมายการปฏิบัติภายหลังการเรียนรู� คือ สามารถเข�าใจ
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ได�มากข้ึน ดังนี้ (1) การรักษาสมดุลของมวลกายของตนเอง (2) ยอมรับ
เพ่ือการปฏิบัติ สําหรับการดูแลสุขภาพทางการยศาสตร-แบบองค-รวม 

 

 
 
ภาพท่ี 37  หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- เพื่อส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- และพัฒนา

มาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ กบินทร-โมเดล (KABIN Model) 
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 จากภาพท่ี 37 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 
และพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ กบินทร-โมเดล (KABIN Model) เปNนการใช�ทฤษฎีระบบ 
(System theory) เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติ ท้ังในระดับบุคคล องค-การ ซ่ึงสามารถส�งผลต�อสังคมได�ใน
ท่ีสุด การนําองค-ประกอบท่ี 1 การส�งเสริมการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือสร�างให�เกิดการพัฒนาความรู� 
กิจกรรมการประเมินปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- การเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับสภาพแวดล�อม การ
สร�างบรรทัดฐานสมดุลธรรมชาติให�เกิดข้ึน และการดูแลตนเองแบบองค-รวม จะทําให�เกิดการพัฒนา
สมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย- ท้ังด�านความรู� คุณลักษณะ และทักษะ ด�วยการปฏิบัติ
ตามปAจจัยเอ้ือ (ภายใน) คือ การสร�างความหวังด�านสุขภาพ ความรับผิดชอบถือเปNนหน�าท่ีต�องปฏิบัติ 
วินัยในการปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ และ การตระหนักรู�ถึงปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- จะทําให�เกิดการ
ปรับเปลี่ยนด�านพฤติกรรม ด�วยเทคนิคการระเบิดจากข�างใน คือ เม่ือรู�ตัว รู�สึก ก็ให�ปรับพฤติกรรม
หรือปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมส�งเสริมท่ีกําหนดไว� สําหรับองค-การต�องพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน
องค-การให�เกิดมีข้ึน เก่ียวกับ การสร�างกิจกรรมจําเปNน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการยศาสตร- 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให�เหมาะสมกับภาระงานของฝtายทรัพยากรมนุษย- การกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัย ซ่ึงต�องอาศัยปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) อาทิ การกําหนด
มาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ การสนับสนุนจากภาคสังคม กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพในองค-การ 
และการสร�างให�เกิดทีมงานให�คําแนะนําด�านสุขภาพในองค-การ อย�างไรก็ตาม องค-การจําเปNนต�องมี
การเฝkาติดตามตรวจสอบปAจจัยเสี่ยงท้ังในระดับบุคคล คือ การสํารวจอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปtวยด�วย
โรค MSDs และ ในระดับองค-การ ต�องมีการตรวจสอบจํานวนสถิติโรคจาการทํางาน MSDs อย�าง
สมํ่าเสมอ โดยสรุปผลการสร�างสมดุลสุขภาพและการลดลงของปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-อย�าง
ต�อเนื่องต�อไป 
 
สรุปท�าย 

 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง คือการศึกษา
ถึง การลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- มีความจําเปNนอย�างยิ่งท่ีต�องอาศัย การสร�างความสมดุลของ
ปAจจัยท้ังภายในและภายนอก ด�วยองค-ประกอบท่ีหลากหลาย ปAจจัยท่ีซับซ�อน จึงต�องสร�างความ
สมดุลสุขภาพ ในลักษณะองค-รวม (Holistic) เพ่ือทําไปด�วยกัน การท่ีผู�ปฏิบัติหรือผู�ปtวยมีความรู�อย�าง
ถูกต�องเก่ียวกับสุขภาพท่ีทํางานร�วมกันท้ังกายและจิตใจ ยอมรับในสภาวะของธรรมชาติอันเกิดข้ึนใน
แต�ละบุคคล และสามารถประเมินความมากเกินไปหรือน�อยเกินไปเก่ียวกับสุขภาพร�างกายและจิตใจ
ได�ด�วยตัวผู�ปฏิบัติเอง การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
การยศาสตร-ในองค-การ เปNนสิ่งท่ีควรปฏิบัติเปNนอย�างยิ่ง ซ่ึงจะสามารถช�วยลดการบาดเจ็บหรือเจ็บปtวย
ด�วยโรคจากการทํางาน เก่ียวกับโครงร�างและกล�ามเนื้อของ ผู�ปฏิบัติงานในส�วนต�างๆขององค-การได� 
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และยังเปNนการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) การท่ีผู�ปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีดี
พร�อมต�อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความต�อเนื่องของการดําเนินการในองค-การ ปAจจัย
สนับสนุน (ภายนอก) เปNนสิ่งจําเปNนต�อการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ เพราะจะสามารถ
ช�วยส�งเสริมให�การดําเนินงานตามระบบบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนได� การปฏิบัติอย�างมี
เหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในระดับองค-การ ให�เกิดการ
ดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เปNนการกําหนด หัวข�อกิจกรรม การปฏิบัติ เปkาหมายการปฏิบัติ และ 
รูปแบบการประเมินผล ของการใช� รูปแบบ (Model) เพ่ือขับเคลื่อน การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลด
ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- เพ่ือการแก�ไขและปkองกันโรคความผิดปกติบริเวณโครงร�างและกล�ามเนื้อ
ของผู�ปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ เก่ียวกับ การพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพ
ของทรัพยากรมนุษย-เปNนการดําเนินงานท่ีส�งผลมาจากการปฏิบัติอย�างมีเหตุผลและพอประมาณ
เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในระดับองค-การให�เกิดการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง การ
กําหนดให�มีการเรียนรู�ด�านการยศาสตร- ด�วยการกําหนดนโยบายด�านการยศาสตร-ในองค-การ และ
กําหนดมาตรฐานด�านความปลอดภัยในองค-การ จัดต้ังคณะกรรมหรือผู�รับผิดชอบด�านสุขภาพและ
การยศาสตร- โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ในองค-การ หน�าท่ีของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย-ในองค-การ มีวัตถุประสงค-เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย- ปAจจัย
เอ้ือ (ภายใน) เปNนสิ่งจําเปNนต�อการส�งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- (ในส�วนงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย-) ความยั่งยืนจะสามารถช�วยส�งเสริมให�การดําเนินงานตามระบบ
บริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพในระยะยาวและเปNนการพัฒนาสมรรถนะท้ังในระดับบุคคล องค-การ 
และสังคม เปNนการสร�างวัฒนธรรมด�านสุขภาพให�เกิดข้ึนได� การน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต-ใช�กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- เปNนสิ่งท่ีจําเปNนและสมควรอย�างยิ่ง เพราะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสร�างปAญญาในการเรียนรู� ต�องอาศัยองค-ประกอบสําคัญ คือ การมีเหตุผล ความพอประมาณ 
ภูมิคุ�มกัน ความยั่งยืนในการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนมากจากการยอมรับและความเข�าใจท่ีถูกต�อง การส�งเสริม
ความยั่งยืนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ด�วย “การระเบิดจากข�างใน” ดังรูปภาพท่ี  หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย- เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- และพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ใน
องค-การ กบินทร-โมเดล (KABIN Model) ดังภาพท่ี 38 การปฏิบัติ ให�เหมาะสมกับการปรับสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
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ภาพท่ี 38  การปฏิบัติ ให�เหมาะสมกับการปรับสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- 
 
 จากภาพท่ี 38 การปฏิบัติ ให�เหมาะสมกับการปรับสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทาง 
การยศาสตร- เปNนเสมือน ยาท่ีใช�สําหรับแก�ไขอาการ หรือ การปkองกัน ไม�ให�เกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปtวย
ด�วยโรคจากการทํางานเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal 
Disorders: MSDs) ซ่ึงผู�ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติในแต�ละหัวข�อตามท่ีได�รับการพัฒนาความรู�จาก
การฝ%กอบรมมา ซ่ึงหากสามารถปฏิบัติได�อย�างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการปรับท�าทางการทํางานให�
ถูกต�อง ก็จะสามารถทําให�อาการเจ็บปtวยหรือการบาดเจ็บทุเลาลงได�อย�างยั่งยืน ภายในเวลา 30 วัน 
ยิ่งหากผู�ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได�หายหัวข�อ ก็จะสามารถส�งผลโดยรวม ทําให�สมดุลสุขภาพท่ีข้ึน
ตามลําดับ 

 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความเก่ียวข�องกับระดับบุคคล องค-การ และ
สังคมประกอบด�วย 1) ปAญหาท่ีนําไปสู�การวิจัย 2) ทฤษฎีหรือแนวคิดหลักในงานวิจัย 3) กิจกรรม
ควบคุม 4) กิจกรรมการบริหารจัดการ 5) ผลสัมฤทธิ์ท่ีได�จากการวิจัย 6) คู�มือการจัดการสร�างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- สําหรับฝ%กอบรม 7) เครื่องมือท่ีได�จากการวิจัย 8) ประโยชน-
ด�านวิชาการและองค-ความรู� 9) แบบฟอร-มดําเนินการ  ดังแสดงไว�ใน ตารางท่ี 82  ภาพรวมการดําเนินการ
วิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของ
พนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 
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ลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 

ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค)การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย) 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย) 

การพัฒนา
องค)การ 

1.ปAญหาท่ี
นําไปสู�การวิจัย 

ความผิดปกติใน
ระบบโครงร�าง
และกล�ามเน้ือ 

ความเข�าใจด�าน
ปAจจัยเสี่ยง

ทางการยศาสตร- 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
ลดลงอันส�งผล
จากสุขภาพ 

ความไม�ชัดเจน
ของการ

บริหารงานด�าน
การยศาสตร-ใน

องค-การ 

การส�งเสริม
สุขภาพด�าน
การยศาสตร-
ไม�เพียงพอ 

2.ทฤษฏี/
แนวคิดหลักใน
งานวิจัย 

ทฤษฎีการกระทํา
ด�วยเหตุผล 
(Theory of 

reasoned action) 

ทฤษฏีพฤติกรรม
ตามแบบแผน 
(Theory of 
planned 
Behavior) 

ทฤษฏีการปฏิบตัิ  
(Theory of 

Action) 

ทฤษฎีแบบแผน
ความเช่ือด�าน

สุขภาพ 
(Health Belief 
Model/Theory: 

HBM) 

ทฤษฎีวัตสัน 
(Watson 
Theory) 

 

ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง 
(Theory of change) 

3.กิจกรรม
ควบคุม 
(Activity control) 
 
 
 
 

(Input) 

(องค)ประกอบที่ 1) 
Behavior 
Change : B (การ
เปล่ียนพฤติกรรม)  
และ Self-Care 
of Holistic : S 
(การดูแลตนเอง
แบบองค-รวม) 
 

Knowledge of 
Development : 
K (การพัฒนา
ความรู�) 

Natural 
Balance of the 
Norm : N (การ
สร�างบรรทัดฐาน
สมดุลธรรมชาติ) 
 

- Assessment 
Activity : A 
(กิจกรรมการ
ประเมิน) 
- Improve the 
Condition : I 
(การปรับ
สภาพแวดล�อม) 

ประสานหน�วยงาน
ที่รับผิดชอบด�าน
การยศาสตร) 
1. ให�คําแนะนํา
เร่ืองการรักษาหรือ
ฟLMนฟ ู
2. สนับสนุนการ
สร�างเสริมสุขภาพ 
3.ข�อมูลสถิติโรค
จากการทํางาน 
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ปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี (ต�อ) 

ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค)การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย) 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย) 

การพัฒนา
องค)การ 

 

 1. อบรม 8 Module 
2. ปรับท�าทางการ
ทํางาน 
3. บริหารร�างกาย
ก�อนทํางาน 
4. ออกกาํลังกาย
แบบแอโรบิก 
5.การออกกําลังแบบ
แอนแอโรบกิ 
6.การเปล่ียนจุด
ทํางาน 
7.หลีกเล่ียงการเอื้อม 
8. ยืดเหยียด
กล�ามเน้ือหรือนวด
ผ�อนคลาย 
9. ทําสมาธ ิ
10.พักอิริยาบถ 
11.ทานสารอาหารท่ี
ดี 
12. ควบคุมมวลกาย 

จัดฝ}กอบรมให�
ความรู� 8 Module  
1. ทดสอบ Pre-
Prost test  
2. ประเมินผลการ
ฝ%กอบรม 

กําหนดมาตรฐาน
การทํางานด�าน
การยศาสตร) 
1.การบริหาร
ร�างกายก�อน
ทํางาน 
2. การสรรหา
บุคลากรท่ี
เหมาะสมกับภาระ
งาน 
3. การตรวจ
สุขภาพตามปAจจยั
เส่ียงด�าน                
การยศาสตร- 
4.จัดกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพใน
องค-การ 

กําหนดมาตรฐาน
การทํางานและ
สภาพแวดล�อม 
1. ออกแบบสถานี
งานท่ีเหมาะสม 
2.ออกแบบอุปกรณ-
ท่ีเหมาะสม 
3.ควบคุม
สภาพแวดล�อม และ 
ด�านกายภาพ 
4. ควบคุมให�ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชี
อนามัย และ 
กฎหมายคุ�มครอง
แรงงาน 
5. การประเมิน
ปAจจัยเส่ียง 

 

KABINS Model 
4.กระบวนการ
บริหารจดัการ 

 
 
 

(Process) 

(องค-ประกอบท่ี 
3) 
ปAจจัยเอ้ือ 
(ภายใน) 
- ความหวังในการ
ดูแลตนเอง 
- ความรับผิดขอบ
อย�างต�อเน่ือง 
- วินยัในการปฏิบัติ 
- การตระหนักรู� 

(องค-ประกอบท่ี
2) 

การพัฒนา
สมรรถนะด�าน
สุขภาพของ

ทรัพยากรมนุษย- 
- ความรู� 
- คุณลักษณะ 
- ทักษะ 

(องค-ประกอบท่ี4) 
การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู� 
- การเตรียมความเหมาะสมระหว�างบุคคลกับภาระงาน 
- การบริหารจัดการ 

(องค-ประกอบท่ี 5) 
ปAจจัยสนับสนุน (ภายนอก) 

-  มาตรฐานของระบบความปลอดภยัในองค-การ 
- การสนับสนุนจากภาคสังคม 
- กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ 
- ทีมงานคอยให�คําแนะนํา 
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ลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี (ต�อ) 

ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค)การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย) 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย) 

การพัฒนา
องค)การ 

5.ผลสัมฤทธ์ิท่ี
ได�จากการวิจัย 
 

(Output) 

(องค-ประกอบท่ี 6) 
เทคนิควิธีการ
สร�างสมดลุ

สุขภาพ 

กระบวนการควบคุมปAจจยัเสีย่งทางการยศาสตร- การบาดเจ็บ
หรือโรคจาก
การทํางาน 
MSDs ลดลง 

6.คู�มือการ
จัดการสร�าง
สมดลุสุขภาพ 
เพ่ือลดปAจจยั
เสี่ยงทางการย
ศาสตร-  
สําหรับ
ฝ%กอบรม 

Module 1 การเรียนรู�เก่ียวกับปAจจัยเสีย่งทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร�าง
และกล�ามเน้ือ 
Module 2 การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- 

Module 3การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

Module 4 การเรยีนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสขุภาพด�านท�าทางการทํางานและการบรหิารร�างกาย 

Module 5 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

Module 6 การเรยีนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสขุภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจติใจ 

Module 7 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาหรือฟLMนฟู
สุขภาพ 
Module 8 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดลุสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 

7.เครื่องมือท่ีได�
จากการวิจัย 

แบบสอบถามข�อมลูพ้ืนฐานและความต�องการในด�านสุขภาพ 

แบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจยัเสี่ยงทางการยศาสตร- 
แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต�อรูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจยั
เสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุร ี

8.ประโยชน-
ด�านวิชาการ
และองค-ความรู�  

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) ทรัพยากรมนุษย-ด�านสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาองค-การ (Organization Development) ด�านสุขภาพ 
 

พัฒนาการยศาสตร- (Ergonomic of Development) 

ระบบเฝkาตดิตาม (Monitoring system) ตรวจสอบปAจจยัเสี่ยงทางการยศาสตร- 
วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค-รวม (Self-care of Holistic) 
ภววิทยาด�านการยศาสตร- (Ontology of Ergonomic) องค-ความรู�ด�านการยศาสตร- 
ต�นแบบการสร�างสมดลุสุขภาพ (KABINS Model)  
คู�มือการจัดการสร�างสมดลุสุขภาพ สําหรับใช�ฝ%กอบรม ในการสร�างสมดลุสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร-ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุร ี
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ลักษณะการ
ดําเนินการท่ี
เกี่ยวข�องกับ

การวิจัย 

ระดับบุคคล ระดับองค)การ ระดับสังคม 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย) 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร

มนุษย) 

การพัฒนา
องค)การ 

9.แบบฟอร-ม
ดําเนินการ 

(ภาคผนวก) 

แบบสํารวจ
สุขภาพด�าน
การยศาสตร- 

- แบบบันทึกการ
พัฒนาการย
ศาสตร-สําหรับผู�
เข�าฝ%กอบรม 
- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิ

แบบตรวจสอบ
มาตรฐานและ
ประเมินด�าน
สุขภาพและ
การยศาสตร-ใน
กระบวนการ
สรรหาและ
คัดเลือก
บุคคลากร 

แบบระบุปAญหา
ด�านความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย  

รายงาน
ประจําปu เรื่อง
สถิติโรคจาก
การทํางานท่ี
เก่ียวกับความ
ผิดปกติใน
ระบบโครงร�าง
และกล�ามเน้ือ 

 

 จากตารางท่ี 82 ภาพรวมการดําเนินการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาต�นแบบการสร�างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี พบว�า 
ลักษณะการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ดังนี้ 1) ท่ีเปkนป#ญหานําไปสู�การวิจัย ได�แก� ในระดับ
บุคคล คือ ความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ (Musculoskeletal disorder: MSDs) ใน
ระดับองค-การ คือ ความเข�าใจในด�านปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย- (Human resource development) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีลดลงอันส�งผลจาก
สุขภาพ เก่ียวข�องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย- (Human resource management) ความ
ไม�ชัดเจนของการบริหารงานด�านการยศาสตร-ในองค-การ เก่ียวข�องกับการพัฒนาองค-การ (organization 
development) ในระดับสังคม คือ การส�งเสริมสุขภาพด�านการยศาสตร-ไม�พอเพียง 2) ทฤษฎีหรือ
แนวคิดหลักในงานวิจัย ได�แก� ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) ท่ีมีความสอดคล�องกับ
การเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคล องค-การและสังคม ทฤษฎีการกระทําด�วยเหตุผล (theory of 
reasoned action) สอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล ทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แบบแผน (Theory of planned Behavior) สอดคล�องกับการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย- 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ทฤษฏีการปฏิบัติ (Theory of Action) สอดคล�องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย- ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด�านสุขภาพ (Health Belief Model/Theory: 
HBM) สอดคล�องกับ การพัฒนาองค-การ ทฤษฎีวัตสัน (Watson Theory) สอดคล�องกับการส�งเสริม
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สุขภาพด�านการยศาสตร-ในระดับสังคม 3) กิจกรรมควบคุม (Activity control) ข�อมูลนําเข�า 
(Input)  ในระดับบุคคล คือ การส�งเสริมให�มีการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change : B) และ 
การเรียนรู�ท่ีจะดูแลตนเองแบบองค-รวม (Self-Care of Holistic : S) ประกอบด�วย   (1) อบรม 8 
Module (2) ปรับท�าทางการทํางาน (3) บริหารร�างกายก�อนทํางาน (4) ออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
(5) การออกกําลังแบบแอนแอโรบิก (6) การเปลี่ยนจุดทํางาน (7) หลีกเลี่ยงการเอ้ือม (8) ยืดเหยียด
กล�ามเนื้อหรือนวดผ�อนคลาย (9) ทําสมาธิ (10) พักอิริยาบถ (11).ทานสารอาหารท่ีดี (12). ควบคุม
มวลกาย ในระดับองค-การ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- ด�วยการพัฒนาความรู� (Knowledge of 
Development : K)  ประกอบด�วย การจัดฝuกอบรมให�ความรู� 8 Module (1) ทดสอบ (Pre-Prost 
test) (2) ประเมินผลการฝ%กอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย- ด�วย การสร�างบรรทัดฐาน
สมดุลธรรมชาติ (Natural Balance of the Norm: N) ประกอบด�วย การกําหนดมาตรฐานการ
ทํางานด�านการยศาสตร- (1) การบริหารร�างกายก�อนทํางาน (2) การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
ภาระงาน (3) การตรวจสุขภาพตามปAจจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร- (4) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพใน
องค-การ การพัฒนาองค-การ ด�วยกิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity : A) และ การปรับ
สภาพแวดล�อม(Improve the Condition : I) ประกอบด�วย  การกําหนดมาตรฐานการทํางานและ
สภาพแวดล�อม (1) ออกแบบสถานีงานท่ีเหมาะสม (2) ออกแบบอุปกรณ-ท่ีเหมาะสม (3) ควบคุม
สภาพแวดล�อม และด�านกายภาพ (4) ควบคุมให�ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีอนามัย และ 
กฎหมายคุ�มครองแรงงาน (5) การประเมินปAจจัยเสี่ยง ในระดับสังคม เพ่ือให�เกิดการส�งเสริมสุขภาพ
ด�านการยศาสตร-อย�างพอเพียง ควรมีการประสานหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�านการยศาสตร- (1) ให�
คําแนะนําเรื่องการรักษาหรือฟLMนฟู (2) สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (3) รวบรวมข�อมูลสถิติโรค
จากการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร- 4).กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให�เกิดความสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึนในทางปฏิบัติในระดับบุคคล จึงต�องอาศัย ปAจจัยเอ้ือ (ภายใน)  (1) ความหวังในการดูแลตนเอง  
(2) ความรับผิดขอบอย�างต�อเนื่อง  (3) วินัยในการปฏิบัติ  (4) การตระหนักรู�  ในกระบวนการ (Process) 
ดําเนินการ ทําให�เกิดการพัฒนาสมรรถนะด�านสุขภาพของทรัพยากรมนุษย- หรือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย- ประกอบด�วยการพัฒนาความรู�  พัฒนาคุณลักษณะ  และการพัฒนาทักษะ ในระดับองค-การ 
คือ การพัฒนามาตรฐานการยศาสตร-ในองค-การ ประกอบด�วย (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�  (2) การ
เตรียมความเหมาะสมระหว�างบุคคลกับภาระงาน  (3) การบริหารจัดการ ซ่ึงต�องอาศัย ปAจจัยสนับสนุน 
(ภายนอก) คือ (1) มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในองค-การ  (2) การสนับสนุนจากภาคสังคม  
(3) กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาพ  (4) ทีมงานคอยให�คําแนะนํา 5) ผลสัมฤทธิ์ท่ีได�จากการวิจัย ใน
ระดับบุคคล คือ เทคนิควิธีการสร�างสมดุลสุขภาพ ผลลัพธ- (Output) ท่ีได�จากการดําเนินการสร�าง
สมดุลสุขภาพ ในระดับองค-การ กระบวนการควบคุมปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ในระดับสังคม การ
บาดเจ็บหรือโรคจากการทํางาน MSDs ลดลง 6) คู�มือการจัดการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัย
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เสี่ยงทางการยศาสตร- สําหรับฝ%กอบรม ประกอบด�วยเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสมดุลสุขภาพ คือ 
Module 1 การเรียนรู�เก่ียวกับปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-และความผิดปกติในระบบโครงร�างและ
กล�ามเนื้อ Module 2 การเรียนรู�เก่ียวกับสมดุลสุขภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย-  Module 3
การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน Module 4 การเรียนรู�
เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านท�าทางการทํางานและการบริหารร�างกาย Module 5 การเรียนรู�
เก่ียวกับการสร�างสมดุลสุขภาพด�านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ Module 6 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�าง
สมดุลสุขภาพด�านการพักผ�อนเพ่ือปรับสภาพกายและจิตใจ Module 7 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�าง
สมดุลสุขภาพด�านทางเลือกในการรักษาหรือฟLMนฟูสุขภาพ Module 8 การเรียนรู�เก่ียวกับการสร�าง
สมดุลสุขภาพแบบองค-รวมเพ่ือการดูแลตนเอง 7) เครื่องมือท่ีได�จากการวิจัย (1) แบบสอบถาม
ข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการในด�านสุขภาพ (2) แบบทดสอบ (Pre-Prost test) การสร�างสมดุล
สุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- (3) แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจท่ีมีต�อ
รูปแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร-บุรี 8) ประโยชน)ด�านวิชาการและองค)ความรู� (1) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
Development) ทรัพยากรมนุษย-ด�านสุขภาพ (2) แนวทางการพัฒนาองค-การ (Organization 
Development) ด�านสุขภาพ (3) พัฒนาการยศาสตร- (Ergonomic of Development) (4) ระบบ
เฝkาติดตาม (Monitoring system) ตรวจสอบปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร- (5) วิธีการดูแลสุขภาพแบบ
องค-รวม (Self-care of Holistic) (6) ภววิทยาด�านการยศาสตร- (Ontology of Ergonomic) องค-
ความรู�ด�านการยศาสตร- (7) ต�นแบบการสร�างสมดุลสุขภาพ (KABINS Model) (8) คู�มือการจัดการ
สร�างสมดุลสุขภาพ สําหรับใช�ฝ%กอบรม ในการสร�างสมดุลสุขภาพ เพ่ือลดปAจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร-
ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร-บุรี 9) แบบฟอร)มดําเนินการ (ภาคผนวก) (1) แบบสํารวจ
สุขภาพด�านการยศาสตร- (2) แบบบันทึกการพัฒนาการยศาสตร-สําหรับผู�เข�าฝ%กอบรม  (3) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ (4) แบบตรวจสอบมาตรฐานและประเมินด�านสุขภาพและการยศาสตร-ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (5) แบบระบุปAญหาด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(6) รายงานประจําปu เรื่องสถิติโรคจากการทํางานท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในระบบโครงร�างและกล�ามเนื้อ 
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