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โดย สุดธิดา กรุงไกรวงศ ผูท รงคุณวุฒิ กรรมการบริหาร สสปท

ที่มา : เอกสารสัมมนาทางวิชาการ งานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติครั้งที่ 30
กรณี ศึ กษา : การยื นทํางานของ
พนักงานในหางสรรพสินคา
ป 2545 ไดมกี ารยืน่ หนังสือถึงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานฯ เกี่ยวกับสภาพการ
ทํางานของพนักงานขายของหางสรรพสินคา
 ตองยืนวันละ 9 ชั่วโมง โดยไมไดจัด
ที่นั่งพักใหในชวงที่ไมมีลูกคา
 ระเบียบทีพ
่ นักงานขายของตองตืน่ ตัว
อยูเสมอในการใหบริการลูกคา
 อาจก อให เกิ ดอาการปวดกล ามเนื้ อ
อาการปวดหลัง
การยืนปฏิบตั งิ านเปนเวลานานเปนสาเหตุ
การปวดเมื่อยกลามเนื้อ เชน บริเวณนอง หลัง
สวนลาง และเทา เนื่องจาก
1. กลามเนื้อที่ใชยืนตรง (ขาทั้ง 2 ขาง
หลัง และคอ) ถาไมเปลีย่ นอิริยาบถ ทําใหเลือด

ชาย
หญิ ง

ไหลไปยังบริเวณกลามเนื้อนอยลง เกิดอาการ
ลาและเจ็บปวด
2. การยืนทาเดียวเปนเวลานานและบอย
ครัง้ โดยไมเปลีย่ นอิรยิ าบถ (เชน เดิน) อาจทําให
เลือดคั่งที่บริเวณขาและเทา เกิดเสนเลือดขอด
3. การยืนเปนเวลานานเกินกวาทีร่ า งกาย
ทนได อาจทําใหขอตอกระดูกสันหลัง สะโพก
หัวเขา และเทาชาชั่วคราว และหากไมไดขยับ
รางกายอาจนําไปสูโ รคขอเสือ่ มทีเ่ กิดจากเสนเอ็น
ถูกทําลายได

ทัง้ นี้ ความเมือ่ ยลาทีเ่ กิดขึน้ อาจสงผลตอ
ความกระฉับกระเฉง การตืน่ ตัวตอการปฏิบตั งิ าน
และประสิทธิภาพการทํางานลดลง
โดยไดสมตั
ุ วอยางหางสรรพสินคา 6 แหง
พนักงาน 94 คน
 หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางแค
จํานวน 14 คน
 หางสรรพสินคาตัง้ ฮัว
่ เส็ง สาขาธนบุรี
จํานวน 20 คน
 หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาบางบอน

7-8 ช.ม.
>8-9 ช.ม.
>9 ช.ม.

จํานวน 15 คน
 หางสรรพสินคาบิก
๊ ซีซปุ เปอรเซ็นเตอร
สาขาพระราม 2 จํานวน 15 คน
 หางสรรพสิ นคาเทสโก โลตัส สาขา
บางแค จํานวน 15 คน
 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาชิดลม
จํานวน 15 คน
แยกตามเพศ
 พนักงานชาย 27 คน
 พนักงานหญิง 67 คน
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1. ไมมีสน
2. สูงไมเกิน 1”
3. สูงเกิน 1” ไมเกิน 2”
4. สูงเกิน 2” ไมเกิน 3”
5. สูง 3” ขึ้นไป
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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
แยกตามอาการปวดเมือ่ ย
 ปวดเมื่อยนอง 73 คน
 ปวดเมื่อยหลังสวนลาง 28 คน
 ปวดเมื่อยเทา 26 คน
 ปวดเมื่อยเขา 23คน
 ปวดเมื่อยตนขา 21 คน
 ไมปวดเมื่อย 8 คน
วิธกี ารปฏิบตั ใิ นกรณีพนักงานปวดเมือ่ ย
กลามเนือ้ จากการทํางาน
1. ในชวงเวลาทํางาน
 ถอดรองเทา และพักชั่วครู
 บีบนวดบริเวณที่ปวดเมื่อย
 เปลี่ยนอิริยาบถ เชน
 เดินไปมาบริเวณใกลเคียง
 เดิ นไปที่ Stock เพื่ อตรวจนั บสิ นค า
เดินไปหองน้ําหรือโรงอาหาร
 ยืนพิงตูสินคาหรือผนัง ยืนสลับขาพัก
ทีละขาง
 นัง
่ พักบริเวณใกลเคียงขณะไมมลี ูกคา
 นั่งคุกเขาหรือนัง
่ ยองๆ เพือ่ จัดสินคา
 นวดดวยยาหมองหรือยาสําหรับนวด
กลามเนื้อ
ปวดเมื่อยหรือเมื่อยลา
 กายบริหารกอนเขางาน ฯลฯ
 แชเทาในน้ําอุน
2. หลังเวลาทํางาน
 กายบริหาร
 นั่ ง หรื อนอนโดยยกเท าสู ง กว าลําตั ว
นอกจากนี้ พนักงานบางคนตองยกกลอง
หรือใชหมอนรองขา
สินคา หรือมีการการบิดเอี้ยวตัวขณะจัดวางชั้น
 ทายานวด
 บีบนวดกลามเนือ
้ สวนตางๆ ทีเ่ กิดการ วางสินคาซึง่ เปนสาเหตุใหเกิดอาการปวดหลังได

ขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแกไข
ก. นายจาง
1. ใหความรูก บั พนักงานเกีย่ วกับอิรยิ าบถ
ทาทางการปฏิบัติงานเพื่อคลายความเมื่อยลา
เชน มีการเปลี่ยนอิริยาบถไมยืนอยางเดียว (มี
การเดิน นั่ง) รวมทั้งวิธีการยกสินคาที่ถูกตอง
2. หากเปนไปได ควรจัดใหมีเกาอี้ ใน
บริเวณที่ใกลกับจุดปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
นั่งขณะทํางานเอกสาร หรือนั่งพักขณะที่ไมมี
ลูกคา เปนการเปลี่ยนอิริยาบถทาทางจากการ
ทีต่ อ งยืนตรงเพียงอยางเดียว
3. ควรจัดชวงเวลาพักที่เหมาะสม เพื่อ
ผอนคลายกลามเนื้อมีการบริหารรางกาย หรือ
ออกกําลังกายในทางายๆ ขณะพัก
ข. พนักงานที่ตองยืนทํางานเปนเวลานาน
1. ระหวางเวลาทํางาน : ควรเปลี่ ยน
อิรยิ าบถ ทาทาง จากการยืนติดตอกันเปนเวลา
นาน เชน เปนเดินบาง นั่งบาง เพื่อคลายความ
เมื่อยลา หากตองยกเคลื่อนยายสิ่งของที่หนัก
ควรยกเคลื่อนยายอยางถูกวิธี
2. ชวงเวลาพัก : ควรนั่ งพักบนเกาอี้
สบายๆ มีการนวดเทา หรือการบริหารรางกาย
ในทางายๆ เพื่อผอนคลายกลามเนื้อ
3. เมื่อเลิกงานในแตละวัน : ควรบริหาร
รางกายที่บาน เพื่อเปนการปองกันและแกไข
อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยปฏิบัติตามทา
กายบริหารทีไ่ ดรับการออกแบบจากผูม ีความรู
เปนอยางดี
4. รองเทา : ควรเปนรองเทาทีไ่ มเปลีย่ น
รูปทรงของเทากระชับพอดีสามารถขยับนิว้ เทา
ไดและรับกับความโคงของเทา ใสสบายขณะ
สวมใสและไมควรมีสนสูงเกินกวา 1 นิ้ว เพราะ
มีผลตอการปวดเมื่อยนอง
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ทากายบริหารสําหรับผูท ตี อ งยืนทํางาน
เปนเวลานาน
อาจารย คณะกายภาพบําบั ดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล:
 รศ.นวลอนงค ชัยปยะพร
 ศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
 อาจารยนันทินี นวลนิ่ม
ออกแบบทากายบริหารสําหรับพนักงาน
ในหางสรรพสินคาที่ตองยืนนาน
ก. ทากายบริหารในสถานที่ทํางาน
ข. ทากายบริหารที่บาน + นวดฝาเทา

ทากายบริหารในสถานที่ทํางาน
ทากายบริหารในสถานทีท่ าํ งาน
1. งอนิว้ เทา (จิกนิว้ ) เขามามากทีส่ ดุ และ
กระดกนิ้วขึ้นสูงที่สุด ทํา 5 - 10 ครั้ง
2. กระดกปลายเทาขึน้ ใหสงู ทีส่ ดุ จนรูส กึ
ตึงที่นองเขยงสนเทาขึ้นใหปลายเทายันพื้น ทํา
5-10 ครัง้
3. สนเทายันพืน้ เปดปลายเทาออกดาน
นอกสลับกับเปดปลายเทาเขาดานใน ทํา 510 ครัง้
4. หมุนขอเทาเปนวงกลม วนซาย 5 รอบ
วนขวา 5 รอบ
5. งอเขา งอสะโพกพรอมกับกระดกขอเทา

ขึ้นสูงเทาที่ทําได เหยียดขอเทา เขาและสะโพก
ตรง ทําซ้ํา 5 ครั้ง
6. ยืนเขยงดวยปลายเทาพรอมกันทั้ง 2
ขา ยอตัวลงเล็กนอยและยืนขึ้น ทํา 5 ครั้ง
ในชวงพัก ใหนงั่ พักบนเกาอีแ้ ละยกขาทัง้
สองวางบนเกาอีข้ า งหนา ทําตามขอ 5-10 อีกครัง้
ข. ทากายบริหารที่บาน : เนนปองกัน
และแกไขอาการปวดหลัง + นวดกดจุด
1. นอนราบบนพื้น ยกขาทั้งสองวางบน
หมอนสูง 1 ฟุต หรือพาดขาทัง้ สองบนผนังหอง
ประมาณ 5-10 นาที กระดกข อเท าขึ้ นลง

นวดกดจุด (ใชเทคนิคการกดจุดฝงเข็ม
ของจีน)
1. จุดเฉิงซาน
ตําแหนง: ใตรอยพับเขาลงมาทีน่ อ ง หาง
จากจุดตั้งตนประมาณ 8 ความกวางของนิ้วหัว
แมมือ
วิธที าํ : ใชนวิ้ มือกดทีจ่ ดุ นีค้ า งนาน 1 นาที
ทําทุกวัน
2. จุดคุนหลุน
ตําแหนง: อยูร ะหวางขอบหลังตาตุม ดาน
นอกและดานในเอ็นรอยหวาย

ทากายบริหารที่บาน : เนนปองกันและแกไขอาการปวดหลัง

นวดกดจุด

วิธที ํา: ใชนิ้วหัวแมมอื กดทีจ่ ดุ นีค้ างนาน
ติดตอกัน 10 ครัง้
1
นาที
ทําทุกวัน
2. นอนชันเขา เกร็งกลามเนื้อหนาทอง
ใหหลังติดพืน้ เหยียดเขาขวาตรง ทําสลับขาซาย
5-10 ครัง้
3. นอนหงาย มือประสานกันหลังศีรษะ
งอเขา ทัง้ สองชิดอก บิดเขาทัง้ สองไปทางซาย /
ขวา ใหมากที่สุด ทํา 5 รอบ
4. นอนคว่ํา หมอนรองใตหนาทอง ให
หลังสูงจากพื้นเล็กนอย ยกแขนซายและขาขวา
ขึน้ จากพืน้ สูงไมเกินลําตัว
ทั้งนี้ ใหแขนและขาอยูในแนวทแยง ทํา
สลับแขนและขาอีกขาง
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กรณี ศึ กษา : การนั่ งทํางานของ
พนักงานแผนกขัดชิ้นงาน
พนักงานแผนกขัดชิน้ งาน
 เกาอี้ทน
ี่ ั่งเปนเกาอีท้ ี่ไมมีพนักพิงหลัง
 ที่ วางพั กเท าที่ ไ มสามารถปรับระดับ
ความสู ง-ต่ํา ให เหมาะกั บขนาดสั ดส วนของ
พนักงานแตละคน

ขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแกไข
1. ปรับปรุงเกาอีแ้ ละทีว่ างพักเทา-เกาอี้
ใหมพี นักพิงหลัง เพือ่ ใหพนักงานไดมโี อกาสนัง่
พิงหลังได-ทีว่ างพักเทาสามารถปรับระดับสูง อาการปวดเมือ
่ ยมากทีส่ ดุ : หลังสวนลาง ต่าํ เพือ่ ใหเหมาะกับขนาดสัดสวนของพนักงาน
 มี การปรับปรุงเกาอี้ ที่ นั่ งทํางานด วย
แตละคนได
ตนเอง : จัดทําพนักพิงหลังเพื่อใหพิงหลัง หาก
2. มี การออกกําลั ง กายช วงเวลาสั้ นๆ
เกิดอาการเมื่อย
ระหวางการทํางาน

การปรับปรุงเกาอีแ้ ละทีว่ างพักเทา
 ทดลองจัดทําขึน
้ มาจํานวน 12 ชุดกอน
 สอบถามความรูสึกของพนักงาน 22
คนเกี่ยวกับเกาอี้ และที่วางพักเทา กอน - หลัง
ปรับปรุง
 จากการติดตามผล พบวา มีจัดทําชุด
เกาอี้และที่วางพักเทาใหกับพนักงานทั้งแผนก
จํานวน 80 ชุด
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มี ก ารออกกํา ลั งกายช ว งเวลาสั้ น ๆ
ระหวางการทํางาน
มีการออกแบบทากายบริหารระหวางการ
ทํางานเพือ่ ยืดเหยียดกลามเนือ้ สําหรับพนักงาน
ทีน่ งั่ ขัดชิน้ งาน โดย ดร.ราตรี เรืองไทย ภาควิชา
วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน)
1. ทายืดกลามเนือ้ แขนและหลัง ประสาน
มือกัน พลิกฝามือออกดานนอก แลวยืดแขน
ออกจนตึง
2. ทายืดกลามเนือ้ แขนและอก ประสาน
มือไวดานหลัง เหยียดแขนออกจนสุด คลาย
และทําซ้ํา

ทากายบริหารระหวางการทํางานเพื่อยืดเหยียดกลามเนื้อสําหรับพนักงานที่นั่งขัดชิ้นงาน

1
3. ทายืดกลามเนื้อแขนชวงลาง
3.1 ยกแขนขึน้ ขางลําตัว เหยียดแขนออก
จนตึง ตัง้ ฝามือขึน้
3.2 งอขอมือลง จะรูส กึ ถึงกลามเนือ้ ดาน
บนแขน และทองแขนเหยียดออก
2
4. ทายืดกลามเนื้อหลังและไหล เหยียด
แขนขึ้นเหนือศีรษะ พรอมๆ กับหายใจเขาลึกๆ
แอ นอกเล็ ก น อย หายใจออกขณะเอา
แขนลง
5. ท าเหนี่ ยวแขน งอแขนข างหนึ่ งไว
ดานหลัง หงายมือออก ยกแขนอีกขางหนึ่งขึ้น
พับศอกลงมาดานหลังแลวเกีย่ วมือกันไว
พักไวทานี้สักครู
6. ทายืดกลามเนื้อหลัง
3.1
6.1 ถอยเกาอี้ใหหางโตะทํางานพอที่จะ
กมลงไดสะดวก แลวกมตัวลงมือจับขอเทาทั้ง
สองขาง
6.2 โกงหลังขึน้ จนตึง คลายลงแลวทําซ้าํ
7. ทายืดกลามเนื้อนอง
3.2
7.1 นั่งบนเกาอี้ ยกขาขึ้นเหยียดตรง
7.2 ขยับฝาเทาขึน้ -ลงเพือ่ ยืดกลามเนือ้ มือออก
9. ทาบิดคอ
นอง ทําสลับกันขางละ 3 ครั้ง
9.1 หันคอไปดนซายจนตึง
8. ทาคลายกลามเนื้อหัวไหล ประสาน
9.2 หันคอไปดนขวาจนตึง
มื อเหนื อศี รษะ เหยี ยดขึ้ นจนสุ ดในท าหงาย
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7.1
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7.2
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9.2

9.1
ทัง้ นี้ หลังปรับปรุงปญหาการยศาสตรใน
สถานประกอบกิจการ (กลางป พ.ศ. 2546 หรือ
ค.ศ. 2003) บริษัทสามารถผลิตสินคาไดเกิน
เปาหมายที่กําหนดไว 100%
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