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หัวขอบรรยาย
 อาการออฟฟศซินโดรม
 แนวทางการป อ งกั น ป ญ หาออฟฟ ศ
ซินโดรม
 การปรับปรุ งระบบงานคอมพิ วเตอร
ในสํานักงานตามหลักการยศาสตร
 อุปสรรคในการปองกันปญหาออฟฟศ
ซินโดรม
 โครงการหนวยงานตนแบบ “ทํางาน
ปลอดภัย ไรอาการออฟฟศซินโดรม”
อาการออฟฟศซินโดรม
ออฟฟศซินโดรม (Office Syndrome)
ออฟฟศซินโดรม หมายถึง กลุมอาการ
ของปญหาสุขภาพและโรคตางๆ ที่มักจะพบใน
พนักงานสํานักงานซึง่ เกิดจากการปฏิบตั งิ านกับ
เครือ่ งคอมพิวเตอรดว ยทาทางหรือพฤติกรรมไม
เหมาะสม (เชน ปฏิบัตงิ านในทาทางไมถูกตอง
ไมเปลีย่ นอิรยิ าบถในขณะทํางาน ทํางานตอเนือ่ ง
โดยไมหยุดพัก) ภายใตสภาพแวดลอมและการ
ใชอุปกรณปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม
งานในสํานักงาน
 งานที่ ปฏิบั ติ กั บเครื่ อ งคอมพิ วเตอร
(งานเลขานุการ การเงิน บัญชี จัดซือ้ ทรัพยากร
มนุษย การตลาด ลูกคาสัมพันธ ฯลฯ)

กลุม ปญหาทีพ่ บในระบบการมองเห็น
(เชน อาการปวดเมื่อย กลามเนือ้ ตา อาการตา
แหง อาการตาพรามัว อาการวุน ในลูก ตาเสือ่ ม)
 กลุมปญ หาดานจิตใจ (เช น อาการ
เครียด กังวล นอนไมหลับ)
 กลุม
 อาการอืน่ (เชน กระเพาะปสสาวะ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง น้ําหนักตัวเพิ่ม ปวด
ศีรษะเรื้อรัง กรดไหลยอน)
ปจจัยเสีย่ งของอาการออฟฟศซินโดรม
 ปจจัยบุคคล (เชน อายุ รูปราง เพศ นิสย
ั


งานทีไ่ มไดปฏิบตั กิ บั เครือ่ งคอมพิวเตอร
(งานเอกสาร ซอมบํารุง บริการทั่วไป ทําความ
สะอาด ฯลฯ)
ตัวอยางกลุม อาการออฟฟศซินโดรม
 กลุ มป ญ หาที่ พบในระบบกล า มเนื้ อ
และกระดู ก (เช น อาการปวดเมื่ อยคอ-ไหล
ขอมือ หลังสวนลาง ขา และเทา)


สวนบุคคล สุขภาพ พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน)
 ปจจัยสภาพแวดลอม (เชน พื้นที่ของ
บริเวณทีท่ าํ งาน บรรยากาศในสํานักงาน เพือ่ น
รวมงาน หัวหนางาน)
 ปจจัยงาน (เชน ปริมาณงาน กําหนด
วันสงงาน งานที่ไมคุนเคย)
 ปจจัยอุปกรณปฏิบต
ั งิ าน (เชน ประเภท
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การยศาสตรจลุ ภาคมีองคประกอบสําคัญ
คือตัวผูป ฏิบัตงิ านซึง่ ถือวาเปนปจจัยบุคคล มีสงิ่
ที่ตองพิจารณา ไดแก
 การยศาสตรเชิงกายภาพ (Physical
Ergonomics)
 การยศาสตรเชิงจิ ตภาพ (Cognitive
Ergonomics)
การยศาสตร (Ergonomics)
อุปกรณ ความเหมาะสมกับงาน ความเหมาะสม
การยศาสตร หมายถึง สหวิทยาการที่
กับผูปฏิบัติงาน)
กลุมหลักของอาการออฟฟศซินโดรม เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของมนุษยในระบบ
คือ กลุม อาการบาดเจ็บทีร่ ะบบกลามเนือ้ และ งานต างๆ โดยมีองค ประกอบร วมคือ สภาพ
กระดูกของรางกาย
แนวทางการป องกั นป ญหาออฟฟ ศ
ซินโดรม
การปองกันปญหาออฟฟศซินโดรมอยาง
สําเร็จและยั่งยืน
การปองกันปญหาออฟฟศซินโดรมตองใช
มาตรการการยศาสตรสองกลุม ไดแก
 กลุ มการยศาสตรมหภาค (Macroแวดลอมในบริเวณงาน อุปกรณและเครื่องมือ
ergonomics)
ในการปฏิบตั งิ าน และลักษณะหรือประเภทของ
 กลุ มการยศาสตร จุ ลภาค (Microงานทีก่ ําลังปฏิบัติ
ergonomics)
การประยุกตใชการยศาสตรอยางถูกตอง
การยศาสตรมหภาคมีองคประกอบสําคัญ
คือองคกรและสังคมผูร ว มงานซึง่ ถือวาเปนปจจัย จะชวยใหการออกแบบสรางและปรับปรุงระบบ
งานมีความเหมาะสมสําหรับการปฏิบตั งิ านของ
องคกร ซึง่ สิ่งที่ตองพิจารณา ไดแก
มนุษยมากที่สุด
 ผูบริหาร
ผลที่ไดของประยุกตใชการยศาสตร คือ
 นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการยศาสตร
(1) ชวยใหปฏิบัติงานไดอยางสะดวกสบาย
 เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของสําหรับการปฏิบต
ั งิ าน
(2) เพิม่ ความปลอดภัย ลดปญหาสุขภาพ
 วัฒนธรรมของสํานักงาน/องคกร
และการบาดเจ็
บ และ
 การทํางานรวมกับพนักงานคนอื่น ๆ
(3) เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน รวม
ในสํานักงาน
 สิทธิเสรีภาพในการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน ทัง้ ผลผลิตของระบบงานดวย

ระบบงานการยศาสตร
ระบบงานการยศาสตร หมายถึง ระบบ
งานที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ
1. มนุษย (ผูปฏิบัติงาน)
2. อุปกรณที่มนุษยใชเพื่อปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมาย
3. สภาพแวดลอมในบริเวณงานทีม่ นุษย
ตองปฏิบัตงิ าน
4. งาน
องคประกอบทัง้ สีจ่ ะมีปฏิสมั พันธกนั ตลอด
เวลา ผลงานที่ไดรบั จากระบบงานการยศาสตร
จะเปนผลที่เกิดจากองคประกอบทั้งสี่ ไมใชผล
จากองคประกอบใดโดยเฉพาะ
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ประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจ
 ดําเนิน การประเมิ นติ ดตามหลัง จาก
ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรแลวอยางนอย
2 เดือน
 ประเมินพฤติกรรมของพนักงาน
 ประเมินการจัดสถานีงานและอุปกรณ
คอมพิวเตอร
แนวการประยุกตใชการยศาสตร
ออกแบบ สราง และปรับปรุงระบบงาน
และองคประกอบใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
การปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรใน
สํานักงานตามหลักการยศาสตร
ขัน้ ตอนการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร
(1) ประเมินระบบงานคอมพิวเตอร
(2) กําหนดวิธีการปรับปรุงที่เหมาะสม
(3) ดําเนินการปรับปรุงระบบงาน
(4) ประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจ
ประเมินระบบงานคอมพิวเตอร
 ประเมินระบบงาน
 อุ ปกรณ (เช น สถานี งาน เกา อี้ นั่ ง
แปนพิมพ จอภาพ เมาส)
 สภาพแวดลอม (เชน อุณหภูมิ ระดับ
และทิศทางแสง เสียง)
 งาน (เชน ลักษณะงาน ประเภทงาน
การเปลี่ยนแปลงงาน)
 พนักงาน (เชน พฤติกรรม การบริหาร
รางกาย กิจกรรมหลังเวลางาน)
 ประเมินอาการปวดเมื่อยรางกายของ
พนั ก งาน (ประเมิ นโดยพนั ก งาน และโดย
ผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด)
กําหนดวิธกี ารปรับปรุงทีเ่ หมาะสม
 ถูกตองตามหลักการยศาสตร
 มีประสิทธิผล (แกไขปญหาการยศาสตร
ใหแกพนักงาน)
 ไมสรางปญหาการยศาสตรใหพนักงาน
คนอื่น ๆ

ใหผลที่ยั่งยืน (โดยสามารถใชไดกับ
พนักงานคนอื่น ๆ)
 ไมเกินงบประมาณที่ตั้งไว
 ใหผลสําเร็จตามทีต
่ องการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบงาน
 ปรับปรุงสภาพแวดลอม
 ปรั บปรุ ง สถานี ง าน รวมถึ ง อุ ปกรณ
คอมพิวเตอร
 ติดตอบริษัท ขอดูอุปกรณและทดลอง
ใชงาน (เชน เกาอี้สํานักงาน)
 ในกรณี ที่ตอ งติดตั้ ง อุปกรณเสริมให
กับสถานีงานปจจุบัน ตองตรวจสอบวาสามารถ
ติดตั้งไดและใชงานไดดี
 ติดตั้ งอุปกรณเสริมใหเหมาะสมและ
สามารถใชงานไดจริง
 เลื อกซื้ ออุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ที่
เหมาะสมกับงานและพนักงาน
 จั ด อบรมเรื่ อ งการยศาสตร สํา หรั บ
สํานักงานใหพนักงาน


ประเมินทาทางในการปฏิบัติงาน
 ประเมินอาการปวดเมือ
่ ยของพนักงาน
 ประเมิ น ความพึ งพอใจระบบงาน
(หลังการปรับปรุง)
อุปสรรคในการปองกันปญหาออฟฟศ
ซินโดรม
ผูบ ริหาร
 ไม กํา หนดนโยบายการจั ด การและ
ปรับปรุงงานดานการยศาสตร
 ไมใหความสนับสนุนโครงการปรับปรุง
ระบบงานคอมพิวเตอร
 ไม จั ด สรรงบประมาณสํา หรั บ การ
ปรับปรุง
 ไมใหความสนับสนุนงานการยศาสตร
อยางตอเนือ่ ง
 ไมรว มเสริมสรางวัฒนธรรมการยศาสตร
ขององคกร
 ไม ใ หความร วมมือ และเป น ตัวอย า ง
ในการปฏิบัติตามหลักการยศาสตร
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ผู รั บผิ ด ชอบการปรั บปรุ งระบบงาน
คอมพิวเตอร
 ไมมีความรู และความเชี่ ยวชาญดา น
การยศาสตรสําหรับสํานักงาน
 ไมดําเนินการปรับปรุงระบบงานตาม
ขั้นตอนและดวยวิธีการที่ถกู ตอง
 ไมส ามารถทํางานเปน หมู คณะกั บผู
ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ
 ไมส ามารถประสานงานกับผู บริห าร
หนวยงานตางๆ และพนักงาน
 ไมเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลักการยศาสตร
พนักงาน
 ไมมค
ี วามรูแ ละเขาใจดานการยศาสตร
สําหรับสํานักงาน (ในระดับเบื้องตน)
 ไมไดรับแรงกระตุน
 จากองคกรในการ
ปฏิบัตติ ามหลักการยศาสตร
 ไมมส
ี ว นรวมในการปรับปรุงระบบงาน
 ไมปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมในการทํางาน
ใหสอดคลองกับหลักการยศาสตร
 (พนักงานอาวุโส) ไมเปนตัวอยางที่ดี
(สําหรับพนักงานใหม) ในการปฏิบัติตามหลัก
การยศาสตร
โครงการหนวยงานตนแบบ “ทํางาน
ปลอดภัย ไรอาการออฟฟศซินโดรม”
ผูริเริ่มโครงการ: สถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (องคการมหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการ: สมาคมการยศาสตรไทย
วัตถุประสงค
 เพือ
่ สรางหนวยงานตนแบบการเรียนรู
“ทํางานปลอดภัย ไรอาการออฟฟศซินโดรม”
 เพื่อสรางองคความรูและความเขาใจ
เรือ่ งสาเหตุและการปองกันโรคจากการทํางาน
(Office Syndrome) ใหแกกลุมเปาหมาย
 เพื่ อ ส ง เสริ มให อ งค กรเกิ ดการปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม ตลอดจน
การจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการ
ทํางานอยางปลอดภัย
 เพือ
่ สรางวิทยากรสําหรับนําองคความรู
ที่ ได รั บไปขยายผลลงสู การปฏิ บั ติ ให มี ความ
ตอเนื่ องและเกิดผลเปนรูปธรรมอย างชัดเจน
อันจะนําไปสูการปรับปรุงสภาพการทํางานให
เกิดความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงาน
วิธกี ารดําเนินงาน
 ศึ ก ษาผลสํา รวจและวิ เ คราะห ก าร

ปรั บปรุ งท า ทางในการปฏิ บั ติ งานกั บเครื่ อง
คอมพิวเตอรของพนักงาน ณ หนวยงานตนแบบ
 จัดทําหลักสูตรฝกอบรมในสํานักงาน
เรื่องการปองกันปญหา “ออฟฟศซินโดรมใน
พนักงานสํานักงาน”
 จัดทําสือ
่ ดิจติ อลโมบายลแอพพลิเคชัน่
สําหรับโทรศัพทมอื ถืออัจฉริยะ (Smartphone)
และเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (Tablet)
 จัดทําสือ
่ ดิจติ อลสําหรับการเรียนรูเ ชิง
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
 จัดฝกอบรมทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคในหัวขอ “การปองกันปญหาออฟฟศ
ซินโดรมในพนักงานสํานักงาน” ใหกับสถาน
ประกอบกิจการ หนวยงานราชการ เครือขาย
และผูท ี่ใหความสนใจเขารวมโครงการ
หนวยงานตนแบบ (การสํารวจ วิเคราะห
และปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร)
Facility Management Division (FMD)

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
กิจกรรมทีไ่ ดกระทําแลว
 สํารวจและประเมิน อาการปวดเมื่อ ย
รางกายในพนักงานสํานักงาน
 คัดเลือ กพนั กงานที่ ส มัครใจเขา รวม
โครงการนํารองจํานวนประมาณ 20 คน
 สํา รวจและประเมิ น สถานี ง านและ
ทาทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (กอนการ
ปรับปรุง)
 วิ เ คราะห แ ละกํา หนดแนวทางการ
ปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร
 ประเมินอาการปวดเมื่อยรางกายโดย
ผูเชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด
 ปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร
กิจกรรมทีจ่ ะกระทํา (ตอ)
 ฝ กอบรมเรื่ อ งการยศาสตร สํา หรั บ
สํานักงานใหพนักงานในโครงการนํารอง
 ติ ดตามและสอดส อ งการปฏิบั ติง าน
กับเครือ่ งคอมพิวเตอรของพนักงาน
 สํา รวจและประเมิ น สถานี ง านและ
ทาทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (หลังการ
ปรับปรุง)
 จัดทํารายงานเพื่ อใชเปน กรณีศึกษา
สําหรับหลักสูตรฝกอบรมและสือ่ ดิจติ อลโมบายล
แอพพลิเคชั่น
ระยะเวลาการดําเนินงาน ณ หนวยงาน
ตนแบบ (การสํารวจ วิเคราะห และปรับปรุง
สถานี ง านคอมพิ วเตอร ) : เดื อ นเมษายนเดือนสิงหาคม 2560 (5 เดือน)
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