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กรณีศึกษา : การยืนทํางานของ
พนักงานในหางสรรพสินคา

ป 2545 ไดมีการยืน่หนงัสอืถงึรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานฯ เกี่ยวกับสภาพการ
ทํางานของพนกังานขายของหางสรรพสนิคา

 ตองยืนวันละ 9 ชั่วโมง โดยไมไดจัด
ท่ีนั่งพักใหในชวงท่ีไมมีลูกคา

 ระเบยีบท่ีพนักงานขายของตองต่ืนตัว
อยูเสมอในการใหบริการลูกคา

 อาจกอใหเกิดอาการปวดกลามเนื้อ
อาการปวดหลัง

การยนืปฏิบติังานเปนเวลานานเปนสาเหตุ
การปวดเม่ือยกลามเนื้อ เชน บริเวณนอง หลัง
สวนลาง และเทา เนื่องจาก

1. กลามเนื้อท่ีใชยืนตรง (ขาท้ัง 2 ขาง
หลัง และคอ) ถาไมเปล่ียนอิริยาบถ ทําใหเลือด

ท้ังนี ้ความเม่ือยลาท่ีเกดิข้ึนอาจสงผลตอ
ความกระฉับกระเฉง การต่ืนตัวตอการปฏิบติังาน
และประสิทธิภาพการทํางานลดลง

โดยไดสุมตวัอยางหางสรรพสนิคา 6 แหง
พนกังาน 94 คน

 หางสรรพสนิคาเดอะมอลล สาขาบางแค
จํานวน 14 คน

 หางสรรพสนิคาต้ัง ฮ่ัว เสง็ สาขาธนบรีุ
จํานวน 20 คน

 หางสรรพสนิคาแม็คโคร สาขาบางบอน

ที่มา : เอกสารสัมมนาทางวิชาการ งานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติคร้ังที่ 30
โดย สดุธิดา กรงุไกรวงศ ผูทรงคณุวฒิุ กรรมการบรหิาร สสปท

จํานวน 15 คน
 หางสรรพสนิคาบิก๊ซซีปุเปอรเซน็เตอร

สาขาพระราม 2 จํานวน 15 คน
 หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขา

บางแค จํานวน 15 คน
 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาชิดลม

จํานวน 15 คน
แยกตามเพศ
 พนักงานชาย 27 คน
 พนกังานหญิง 67 คน

ไหลไปยังบริเวณกลามเนื้อนอยลง เกิดอาการ
ลาและเจ็บปวด

2. การยนืทาเดียวเปนเวลานานและบอย
คร้ังโดยไมเปล่ียนอิริยาบถ (เชน เดิน) อาจทําให
เลือดค่ังท่ีบริเวณขาและเทา เกิดเสนเลือดขอด

3. การยนืเปนเวลานานเกนิกวาท่ีรางกาย
ทนได อาจทําใหขอตอกระดูกสันหลัง สะโพก
หัวเขา และเทาชาชั่วคราว และหากไมไดขยับ
รางกายอาจนาํไปสูโรคขอเสือ่มท่ีเกดิจากเสนเอ็น
ถูกทําลายได

ชาย
หญิง

7-8 ช.ม.
>8-9 ช.ม.
>9 ช.ม.
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แยกตามอายุ
 อายุ < 21 ป 10 คน
 อายุ 21 - 25 ป 28 คน
 อายุ 26 - 30 ป 24 คน
 อายุ > 30 ป 32 คน
แยกตามอาการปวดเมือ่ย
 ปวดเม่ือยนอง 73 คน
 ปวดเม่ือยหลังสวนลาง 28 คน
 ปวดเม่ือยเทา 26 คน
 ปวดเม่ือยเขา 23คน
 ปวดเม่ือยตนขา 21 คน
 ไมปวดเม่ือย 8 คน
วธิกีารปฏบัิตใินกรณพีนกังานปวดเมือ่ย

กลามเนือ้จากการทาํงาน
1. ในชวงเวลาทาํงาน
 ถอดรองเทา และพักชั่วครู
 บีบนวดบริเวณท่ีปวดเม่ือย
 เปล่ียนอิริยาบถ เชน
 เดินไปมาบริเวณใกลเคียง
 เดินไปท่ี Stock เพื่อตรวจนับสินคา

เดินไปหองน้ําหรือโรงอาหาร
 ยืนพิงตูสินคาหรือผนัง ยืนสลับขาพัก

ทีละขาง
 นัง่พกับริเวณใกลเคียงขณะไมมีลูกคา
 นั่งคุกเขาหรือนัง่ยองๆ เพือ่จัดสนิคา
 นวดดวยยาหมองหรือยาสําหรับนวด

กลามเนื้อ
 กายบริหารกอนเขางาน ฯลฯ
2. หลงัเวลาทาํงาน
 นั่งหรือนอนโดยยกเทาสูงกวาลําตัว

หรือใชหมอนรองขา
 ทายานวด
 บบีนวดกลามเนือ้สวนตางๆ ท่ีเกดิการ

ปวดเม่ือยหรือเม่ือยลา
 แชเทาในน้ําอุน
 กายบริหาร
นอกจากนี ้พนกังานบางคนตองยกกลอง

สินคา หรือมีการการบิดเอ้ียวตัวขณะจัดวางชั้น
วางสนิคาซึง่เปนสาเหตุใหเกดิอาการปวดหลังได

ขอเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุแกไข
ก. นายจาง
1. ใหความรูกบัพนกังานเกีย่วกบัอิริยาบถ

ทาทางการปฏิบัติงานเพื่อคลายความเม่ือยลา
เชน มีการเปล่ียนอิริยาบถไมยืนอยางเดียว (มี
การเดิน นั่ง) รวมท้ังวิธีการยกสินคาท่ีถูกตอง

2. หากเปนไปได ควรจัดใหมีเกาอ้ีใน
บริเวณท่ีใกลกับจุดปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
นั่งขณะทํางานเอกสาร หรือนั่งพักขณะท่ีไมมี
ลูกคา เปนการเปล่ียนอิริยาบถทาทางจากการ
ท่ีตองยนืตรงเพียงอยางเดียว

3. ควรจัดชวงเวลาพักท่ีเหมาะสม เพื่อ
ผอนคลายกลามเนื้อมีการบริหารรางกาย หรือ
ออกกําลังกายในทางายๆ ขณะพัก

ข. พนักงานที่ตองยืนทํางานเปนเวลานาน
1. ระหวางเวลาทํางาน : ควรเปล่ียน

อิริยาบถ ทาทาง จากการยนืติดตอกันเปนเวลา
นาน เชน เปนเดินบาง นั่งบาง เพื่อคลายความ
เม่ือยลา หากตองยกเคล่ือนยายสิ่งของท่ีหนัก
ควรยกเคล่ือนยายอยางถูกวิธี

2. ชวงเวลาพัก : ควรนั่งพักบนเกาอ้ี
สบายๆ มีการนวดเทา หรือการบริหารรางกาย
ในทางายๆ เพื่อผอนคลายกลามเนื้อ

3. เม่ือเลิกงานในแตละวัน : ควรบริหาร
รางกายท่ีบาน เพื่อเปนการปองกันและแกไข
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ โดยปฏิบัติตามทา
กายบริหารท่ีไดรับการออกแบบจากผูมีความรู
เปนอยางดี

4. รองเทา : ควรเปนรองเทาท่ีไมเปล่ียน
รูปทรงของเทากระชับพอดีสามารถขยับนิว้เทา
ไดและรับกับความโคงของเทา ใสสบายขณะ
สวมใสและไมควรมีสนสูงเกินกวา 1 นิ้ว เพราะ
มีผลตอการปวดเม่ือยนอง

1. ไมมีสน

2. สูงไมเกิน 1”

3. สูงเกิน 1” ไมเกิน 2”

4. สูงเกิน 2” ไมเกิน 3”

5. สูง 3” ขึ้นไป

1   2   3   4   5 1   2   3   4  5 1   2   3   4   5 1   2   3   4  5 1   2   3   4  5 1   2   3   4
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ทากายบรหิารสาํหรบัผูทตีองยืนทาํงาน
เปนเวลานาน

อาจารยคณะกายภาพบําบัดฯ มหา-
วิทยาลัยมหิดล:

 รศ.นวลอนงค ชัยปยะพร
 ศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
 อาจารยนันทินี นวลนิ่ม
ออกแบบทากายบริหารสาํหรับพนกังาน

ในหางสรรพสินคาท่ีตองยนืนาน
ก. ทากายบริหารในสถานท่ีทํางาน
ข. ทากายบริหารท่ีบาน + นวดฝาเทา

ทากายบรหิารในสถานทีท่าํงาน
1. งอนิว้เทา (จกินิว้) เขามามากท่ีสดุและ

กระดกนิ้วข้ึนสูงท่ีสุด ทํา 5 - 10 คร้ัง
2. กระดกปลายเทาข้ึนใหสงูท่ีสดุจนรูสกึ

ตึงท่ีนองเขยงสนเทาข้ึนใหปลายเทายันพื้น ทํา
5-10 คร้ัง

3. สนเทายนัพืน้ เปดปลายเทาออกดาน
นอกสลับกับเปดปลายเทาเขาดานใน ทํา 5-
10 คร้ัง

4. หมุนขอเทาเปนวงกลม วนซาย 5 รอบ
วนขวา 5 รอบ

5. งอเขา งอสะโพกพรอมกบักระดกขอเทา

ข้ึนสูงเทาท่ีทําได เหยียดขอเทา เขาและสะโพก
ตรง ทําซ้ํา 5 คร้ัง

6. ยืนเขยงดวยปลายเทาพรอมกันท้ัง 2
ขา ยอตัวลงเล็กนอยและยืนข้ึน ทํา 5 คร้ัง

ในชวงพกั ใหนัง่พกับนเกาอ้ีและยกขาท้ัง
สองวางบนเกาอ้ีขางหนา ทําตามขอ 5-10 อีกคร้ัง

ข. ทากายบริหารที่บาน : เนนปองกัน
และแกไขอาการปวดหลงั + นวดกดจุด

1. นอนราบบนพื้น ยกขาท้ังสองวางบน
หมอนสงู 1 ฟตุ หรือพาดขาท้ังสองบนผนงัหอง
ประมาณ 5-10 นาที กระดกขอเทาข้ึนลง

ติดตอกนั 10 คร้ัง
2. นอนชันเขา เกร็งกลามเนื้อหนาทอง

ใหหลังติดพืน้ เหยยีดเขาขวาตรง ทําสลับขาซาย
5-10 คร้ัง

3. นอนหงาย มือประสานกันหลังศีรษะ
งอเขา ท้ังสองชดิอก บดิเขาท้ังสองไปทางซาย /
ขวา ใหมากท่ีสุด ทํา 5 รอบ

4. นอนควํ่า หมอนรองใตหนาทอง ให
หลังสูงจากพื้นเล็กนอย ยกแขนซายและขาขวา
ข้ึนจากพืน้สงูไมเกินลําตัว

ท้ังนี้ ใหแขนและขาอยูในแนวทแยง ทํา
สลับแขนและขาอีกขาง

นวดกดจุด (ใชเทคนคิการกดจุดฝงเขม็
ของจีน)

1. จดุเฉิงซาน
ตําแหนง: ใตรอยพบัเขาลงมาท่ีนอง หาง

จากจุดต้ังตนประมาณ 8 ความกวางของนิ้วหัว
แมมือ

วิธทํีา: ใชนิว้มือกดท่ีจดุนีค้างนาน 1 นาที
ทําทุกวัน

2. จดุคุนหลุน
ตําแหนง: อยูระหวางขอบหลังตาตุมดาน

นอกและดานในเอ็นรอยหวาย

ทากายบริหารในสถานท่ีทํางาน ทากายบริหารท่ีบาน : เนนปองกันและแกไขอาการปวดหลัง นวดกดจุด

วิธทํีา: ใชนิ้วหัวแมมือกดท่ีจดุนีค้างนาน
1 นาที ทําทุกวัน
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กรณีศึกษา : การน่ังทํางานของ
พนักงานแผนกขัดช้ินงาน

พนกังานแผนกขดัช้ินงาน
 เกาอ้ีท่ีนั่งเปนเกาอ้ีท่ีไมมีพนกัพิงหลัง
 ท่ีวางพักเทาท่ีไมสามารถปรับระดับ

ความสูง-ตํ่า ใหเหมาะกับขนาดสัดสวนของ
พนกังานแตละคน

 อาการปวดเม่ือยมากท่ีสุด : หลงัสวนลาง
 มีการปรับปรุงเกาอ้ีท่ีนั่งทํางานดวย

ตนเอง : จัดทําพนักพิงหลังเพื่อใหพิงหลัง หาก
เกิดอาการเม่ือย

ขอเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุแกไข
1. ปรับปรุงเกาอ้ีและท่ีวางพกัเทา-เกาอ้ี

ใหมีพนกัพิงหลัง เพือ่ใหพนกังานไดมีโอกาสนัง่
พงิหลังได-ท่ีวางพกัเทาสามารถปรับระดับสงู-
ตํ่า เพือ่ใหเหมาะกบัขนาดสัดสวนของพนักงาน
แตละคนได

2. มีการออกกําลังกายชวงเวลาสั้นๆ
ระหวางการทํางาน

การปรบัปรงุเกาอีแ้ละทีว่างพกัเทา
 ทดลองจดัทําข้ึนมาจาํนวน 12 ชดุกอน
 สอบถามความรูสึกของพนักงาน 22

คนเกี่ยวกับเกาอ้ี และท่ีวางพักเทา กอน - หลัง
ปรับปรุง

 จากการติดตามผล พบวา มีจัดทําชุด
เกาอ้ีและท่ีวางพักเทาใหกับพนักงานท้ังแผนก
จํานวน 80 ชุด
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มีการออกกําลังกายชวงเวลาสั้ นๆ
ระหวางการทาํงาน

มีการออกแบบทากายบริหารระหวางการ
ทํางานเพือ่ยดืเหยยีดกลามเนือ้สาํหรับพนกังาน
ท่ีนัง่ขัดชิน้งาน โดย ดร.ราตรี เรืองไทย ภาควิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน)

1. ทายดืกลามเนือ้แขนและหลัง ประสาน
มือกัน พลิกฝามือออกดานนอก แลวยืดแขน
ออกจนตึง

2. ทายดืกลามเนือ้แขนและอก ประสาน
มือไวดานหลัง เหยียดแขนออกจนสุด คลาย
และทําซ้ํา

3. ทายืดกลามเนื้อแขนชวงลาง
3.1 ยกแขนข้ึนขางลําตัว เหยยีดแขนออก

จนตึง ต้ังฝามือข้ึน
3.2 งอขอมือลง จะรูสกึถงึกลามเนือ้ดาน

บนแขน และทองแขนเหยียดออก
4. ทายืดกลามเนื้อหลังและไหล เหยียด

แขนข้ึนเหนือศีรษะ พรอมๆ กับหายใจเขาลึกๆ
แอนอกเล็กนอย หายใจออกขณะเอา

แขนลง
5. ทาเหนี่ยวแขน งอแขนขางหนึ่ งไว

ดานหลัง หงายมือออก ยกแขนอีกขางหนึ่งข้ึน
พบัศอกลงมาดานหลังแลวเกีย่วมือกนัไว

พักไวทานี้สักครู
6. ทายืดกลามเนื้อหลัง
6.1 ถอยเกาอ้ีใหหางโตะทํางานพอท่ีจะ

กมลงไดสะดวก แลวกมตัวลงมือจับขอเทาท้ัง
สองขาง

6.2 โกงหลังข้ึนจนตึง คลายลงแลวทําซ้าํ
7. ทายืดกลามเนื้อนอง
7.1 นั่งบนเกาอ้ี ยกขาข้ึนเหยียดตรง
7.2 ขยับฝาเทาข้ึน-ลงเพือ่ยดืกลามเนือ้

นอง ทําสลับกันขางละ 3 คร้ัง
8. ทาคลายกลามเนื้อหัวไหล ประสาน

มือเหนือศีรษะ เหยียดข้ึนจนสุดในทาหงาย

มือออก
9. ทาบิดคอ
9.1 หันคอไปดนซายจนตึง
9.2 หันคอไปดนขวาจนตึง

ท้ังนี ้หลังปรับปรุงปญหาการยศาสตรใน
สถานประกอบกจิการ (กลางป พ.ศ. 2546 หรือ
ค.ศ. 2003) บริษัทสามารถผลิตสินคาไดเกิน
เปาหมายท่ีกําหนดไว 100%
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