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สำหรับงำนยกย้ำยวัสดุด้วยแรงกำย

สวัสดีท่านผู้อ่าน คอลัมน์ การยศาสตร์..ศาสตร์ที่ต้องรู้ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการบาดเจ็บ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทางาน (Work-Related Musculoskeletal Disorders ; WMSDs)
โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากการยกวัสดุด้วยแรงจากร่างกาย การยกในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง สามารถส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณหลังส่วนล่าง
ซึ่งพบการบาดเจ็บมากที่สุด
จากรายงานในปี 2016 ของ Health and Safety Executive ประเทศอังกฤษ (HSE, 2016) พบว่า
มีจานวนผู้ ที่บาดเจ็บเกี่ยวกั บระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางานสูงถึง 539,000 คน จากจานวนผู้
เจ็บป่วยจากการทางานทั้งหมด 1,311,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการยกวัสดุที่
มีน้าหนัก มาก ส าหรับ ในประเทศไทยจากรายงานของสานัก โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ง แวดล้อม
ประจาปี 2558 พบผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับภาวะการทางาน จานวน 72,486
ราย และจากรายงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน ประจาปี 2558 พบว่า มีผู้ประสบอันตรายจากการยก
หรือเคลื่อนย้ายของหนักสูงถึง 2,977 ราย ในจานวนนี้ มีผู้ที่บาดเจ็บจนต้องหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 551
ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การยกวัสดุที่มีน้าหนักมากเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในการทางาน
การยกย้ายวัสดุด้วยแรงกาย (Manual Material Handling) คือ การใช้แรงจากร่างกายยกวัสดุขึ้น
หรือลง การเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางด้วยมือทั้งสองข้าง ซึ่งการใช้แรงจากร่างกายยกวัสดุที่
มี น้ าหนั ก มาก (forceful exertion) รวมทั้ ง การใช้ ท่ า ทางในการยกที่ ไ ม่ เ หมาะสม (awkward
posture) การทางานด้วยท่าทางซ้าๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน (repetitive motion) การกดทับของวัตถุ
(contact stress) และการทางานในท่าเดิมเป็นเวลานาน (static posture) จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการ
บาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทางานได้
การป้องกันการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการยกย้ายวัสดุด้วยแรงกาย สามารถทา
ได้ ดังนี้
1. การประเมินวัสดุสิ่งของที่จะทาการยก ผู้ปฏิบัติงานควรมีการประเมินวัสดุสิ่งของก่อนทาการยก ดังนี้
 น้าหนักของวัสดุสิ่งของทีจ่ ะทาการยก ตามกฎกระทรวง กาหนดอัตราน้าหนักที่นายจ้างให้
ลูกจ้างทางานได้ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดน้าหนักในการ ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของ
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หนักสาหรับสาหรับลูกจ้างซึง่ เป็นผูห้ ญิง คือ 25 กิโลกรัม สาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ชาย คือ 55
กิโลกรัม
 ความสมดุลของวัสดุสงิ่ ของ ความยากง่ายในการจับถือวัสดุสงิ่ ของ
 ระยะห่างของวัสดุในแนวนอนและแนวดิ่ง
2. การตรวจสภาพบริเวณที่จะยกโดยรอบ เช่น ตรวจสอบระยะทางที่ต้องยก ความถี่และระยะเวลาใน
การยกต้องไม่มสี ิ่งกีดขวางทาง มีเนื้อที่ว่างมากพอในการยกเคลื่อนย้าย พื้นจะต้องไม่ลื่น และแสงสว่างเพียงพอ
เป็นต้น
3. การวางแผนการยกอย่างถูกวิธี เช่น ถ้าไม่สามารถยกคนเดียวได้ ต้องหาคนช่วยยก ไม่ควรพยายามยก
เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของทีห่ นักมากโดยลาพัง หรืออาจใช้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้กาลังแรงงานคน
มีการจัดวางตาแหน่งวัสดุสิ่งของทีจ่ ะยก ไม่สูงเกินกว่าระดับไหล่ ควรใช้ถุงมือ เพื่อป้องกันการถลอก ขูดขีด
และการถูกบาดจากของมีคม และสวมใส่รองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันการลื่นไถล และป้องกันการบาดเจ็บจาก
วัสดุสิ่งของหล่นทับ
สาหรับการประเมินน้าหนักของวัสดุสิ่งของที่จะทาการยกอย่างปลอดภัย ต้องอาศัยเครื่องมือในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ซึ่ง เครื่องมื อที่ห ลายท่ านรู้จักกั นดี คือ การประเมิ นปัจจัยเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์ โดยใช้สมการการยกของ NIOSH หรือที่เรียกว่า NIOSH Lifting Equation เพื่อประเมินดัชนี
ความเสี่ยงในการยก (NIOSH Lifting Index) เป็นค่าบ่งชี้ถึงอัตราความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการยกย้าย
วัสดุสิ่งของที่จะทาการยก ช่วยให้สามารถวางแผนการทางานอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ แต่หลายท่านคงทราบดีว่าในการคานวณดัชนีความเสี่ยงในการ
ยก จะต้องคานวณค่าขีดจากัดน้าหนักที่แนะนาให้ยกได้ขณะทางาน (Recommended Weight Limit ;
RWL) ก่อน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวแปร ทาให้การคานวณมีความยุ่งยาก และอาจเกิดความผิดพลาด
ในการคานวณได้ ดังปรากฏตามสมการ ข้างล่างนี้
1. การคานวณค่าขีดจากัดน้าหนักที่แนะนาให้ยกได้ขณะทางาน (Recommended Weight Limit ;
RWL)
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
H = Horizontal location of the object relative to the body
V = Vertical location of the object relative to the floor
D = Distance the object is moved vertically
A = Asymmetry angle or twisting requirement
F = Frequency and duration of lifting activity
C = Coupling or quality of the workers grip on the object
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2. การคานวณดัชนีความเสี่ยงในการยก (NIOSH Lifting Index)
Lifting Index (LI) = RWL ÷ Weight
กรณีที่ค่า LI น้อยกว่า 1 แสดงว่า สถานการณ์งานยกย้ายมีความปลอดภัย
กรณีที่ ค่า LI อยู่ร ะหว่าง 1กับ 3 แสดงว่างานยกย้ายนั้นไม่มี ความปลอดภัยต้องมี มาตรการด้าน
วิศวกรรมเข้ามาปรับปรุง
กรณีที่ค่า LI มากกว่า 3 แสดงว่า งานยกย้ายนั้นมีอันตราย มากต้องสั่งห้ามมิให้มีการทาดังกล่าวโดย
เด็ดขาด
ในปัจจุบันได้มี ผู้พัฒนา Ergonomics Applications สาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการยกย้าย
วัสดุด้วยแรงกาย เช่น แอปพลิเคชันที่รองรับระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android บนโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน หรือ โปรแกรมออนไลน์บนเว็บไซต์ที่สามารถคานวณค่าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพียงแค่
กรอกค่าตัวแปรต่างๆลงไปเท่านั้น ซึ่งทาให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประเมินความ
เสี่ยงก่อนทาการยกได้ทันเวลา ผู้เขียนขอแนะนาแอปพลิเคชันสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการยกย้าย
วัสดุด้วยแรงกาย ได้แก่ NIOSH Lifting Index , HT NIOSH Lift calculator และLiftRight
1. NIOSH Lifting Index

NIOSH Lifting Index ถูกพัฒ นาขึ้นโดย Scott Stevens ใน ปี 2010 โดยใช้สมการ Revised
NIOSH Lifting Equation ที่ถูกปรับปรุงใหม่ ในปี 1994 เพื่อประเมินดัชนีความเสี่ยงในการยก (NIOSH
Lifting Index) แอปพลิเคชันนี้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย สามารถคานวณค่า RWL
และค่า Lifting Index ได้อย่างรวดเร็ว เพียงกรอกข้อมูลของตัว แปรต่างๆที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน ใช้สาหรับ
คานวณงานยกลักษณะเดียวที่ใช้มือสองข้างในการยก และคานวณน้าหนักที่แนะนาในการยกวัตถุจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งได้ พร้อมทั้งมีแถบสีแสดงระดับความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของงานยก

แถบสีแสดงระดับความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์
ค่า RWL
ค่า LI

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน NIOSH Lifting Index
ที่มา : https://itunes.apple.com/us/app/niosh-lift-index/id458161119?mt=8
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2. HT NIOSH Lift calculator

HT NIOSH Lift calculator เวอร์ชั่น 1.06 ปี 2011 หรือ htLiftCalc เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
ที่ใช้สมการ Revised NIOSH Lifting Equation ปี 1994 เช่นกัน เพื่อประเมิ นดัชนีความเสี่ยงในการยก
(NIOSH Lifting Index) ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Humantech ประเทศอังกฤษ แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบ
ให้ง่ายต่อการใช้ง่าย และสามารถบันทึกข้อมูลที่สาคัญได้เพิ่มขึ้น เช่น งานที่ทาการประเมิน ผู้ประเมิน รวมทั้ง
การให้ข้อแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขงานนั้นๆ เป็นต้น

ค่า RWL
ค่า LI
ข้อแนะนา

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน HT NIOSH Lift calculator
ที่มา: https://itunes.apple.com/us/app/ht-niosh-lift-calculator/id447112695?mt=8
3. LiftRight℠
ในปี 2017 บริษัท EMC Insurance ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LiftRight℠ เวอร์ชั่น 1.4.8 ขึ้น ซึ่งถือว่า
เป็น Application ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้ง
มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ วิธีการวัดระยะ พร้อมทั้งคาอธิบายและภาพประกอบ ทาให้
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ผู้ใช้งานเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูล รายละเอียดทีส่ าคัญ
และภาพถ่ายของงานยกที่ทาการประเมิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ศึกษาในภายหลังได้อีกด้วย

(ก)

(ค)

( ข)

(ง)

ภาพที่ 3 (ก) แสดงภาพเริ่มต้นแอปพลิเคชัน (ข) และ (ค) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ และวิธีการ
วัดระยะ (ง) แสดงวิธีการใช้งานของ LiftRight℠
ที่มา: https://itunes.apple.com/us/app/liftright/id566648977?mt=8
ทั้ง นี้ผู้เขียนหวังว่า ข้อมู ลแอปพลิเ คชันต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้
สามารถนาไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงการยกย้ายวัส ดุที่มีน้าหนักมาก ช่วยในวางแผนการทางานอย่าง
ปลอดภัย และไม่เกิดการบาดเจ็บจากการทางานได้ ติดตาม เกร็ดความรู้ดีดีใน คอลัมน์ “การยศาสตร์ ….
ศาสตร์ที่ ต้องรู้” ได้ในฉบับต่อไปนะคะ
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