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บทท่ี 4  
การศึกษาลักษณะงานยกของหนัก 

เพื่อหาขีดจํากัดและคําแนะนําท่ีเหมาะสมสาํหรับเด็ก 
 

4.1 สภาพปัญหาของงานยกย้ายสิ่งของด้วยแรงกาย 
การยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกายเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 

(Musculoskeletal Disorders, MSDs) ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณมือ 
ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณหลังส่วนล่างน้ัน มีสาเหตุจากท่าทางการยกท่ีไม่ถูกต้อง และการยกด้วย
ท่าทางเดิมซ้ํา ๆ เป็นระยะเวลานาน 

จากข้อมูลการสํารวจทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า ปัญหาหลักของการบาดเจ็บของร่างกาย 
จากการทํางานที่เก่ียวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเน้ือเป็นผลมาจากการยกย้ายสิ่งของด้วยแรงกาย  ข้อมูล 
การรายงานของ Health and Safety Executive, HSE ประเทศอังกฤษ (HSE, 2008) พบว่า มีผู้บาดเจ็บจาก 
การทํางานที่เก่ียวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเน้ือสูงถึง 104,301 คน ในจํานวนน้ีเป็นการบาดเจ็บจากการยก
ยกย้ายสิ่งของที่ทําให้พนักงานต้องหยุดงานเกินกว่า 3 วันมีอัตราส่วนสูงถึง 2 ใน 5 หรือประมาณ 301.7 คนต่อ
แรงงาน 100,000 คน ในเอกสารของสํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (ABS, 2010) ได้รายงานจํานวน
การบาดเจ็บจากการยกยกย้ายสิ่งของมีอัตราสูงที่สุด หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวนผู้ที่บาดเจ็บจากการทํางาน
ทั้งหมด อัตราการบาดเจ็บดังกล่าวใกล้เคียงกับข้อมูลที่พบในรายงานของสํานักงานสถิติแรงงานในสหรัฐอเมริกา 
(Bernard, 1997)  สําหรับในประเทศไทยจากรายงานประจําปี พ.ศ. 2557 (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2557)  
พบว่ามีผู้ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักสูงถึง 845 ราย จากจํานวนลูกจ้างที่ลงทะเบียนอยู่ใน
กองทุนเงินทดแทน 9,132,756 ราย หรือประมาณว่ามีอัตราผู้ประสบอันตรายจากการยกเคล่ือนย้ายของหนักอยู่ที่ 
9.3 คนต่อแรงงาน 100,000 คน  

จากข้อมูลสถิติการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) พบว่าในปี  
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีจํานวนกําลังแรงงานรวมของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ 38,548,200 คน จาก
จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 55,238,500 คน และจากข้อมูลสรุปผลที่สําคัญ 
การสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย กลุ่มสถิติแรงงาน สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) พบว่าเป็นจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดที่มีอายุ 15-17 ปีมีทั้งสิ้น 
433,810 คน จะเห็นว่ามีเด็กที่ต้องทํางานมีอยู่จํานวนไม่น้อยและเป็นไปได้ว่างานที่เด็กทําส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับ
การยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักที่อาจจะต้องประสบอันตรายได้  ประเด็นความสําคัญของงานวิจัยน้ีไม่ใช่อยู่ที่สถิติ
การบาดเจ็บเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ข้อกําหนดในกฎหมายที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิงวิชาการ ทั้ง ๆ ที่งานยกของ 
เป็นงานที่พบเห็นอยู่เป็นประจําในการทํางานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กหากไม่ได้มีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน 
เพ่ือหาค่านํ้าหนักที่เหมาะสมและคําแนะนําที่ถูกต้องเมื่อเด็กต้องทํางานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก 

การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือที่เกิดจากการทํางานยกย้ายสิ่งของพบว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัย
เสี่ยงหลายประการที่สําคัญได้แก่ การใช้แรงจากร่างกายที่สูงเน่ืองจากวัสดุที่เคลื่อนย้ายมีนํ้าหนักมาก (forceful 
exertion) การใช้ท่าทางในการเคลื่อนย้ายที่ไม่เหมาะสม (awkward posture)  การทํางานซ้ํา ๆ ต่อเน่ือง 
เป็นเวลานาน  (repetitive motion)  การกดทับของวัตถุ (contact stress) และการทํางานในท่าหน่ึงท่าใดนิ่ง ๆ 
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เป็นเวลานาน (static posture) การที่จะลดจํานวนการบาดเจ็บจากการยกย้ายสิ่งของจําเป็นที่จะต้องลดหรือ
กําจัดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งหลายหน่วยงานได้พยายามศึกษาและหาวิธีการท่ีเหมาะสมต่าง ๆ  
มาช่วยในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจลักษณะของงานที่มี
ปัจจัยเสี่ยง ทําให้สามารถออกแบบ แก้ไขปรับปรุงงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย เช่น การประเมินดัชนีความเสี่ยงในการยก (NIOSH Lifting Index) การประเมินความเสี่ยงจากท่าทางและ 
การใช้แรงของร่างกาย (Rapid Entire Body Assessment, REBA) (Andersson, Chaffin and Herrin, 1986) 
เป็นต้น 

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยของหน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของ
สหรัฐอเมริกา (National Institute of Occupational Safety and Health) โดย Water และคณะ (1994, และ 
2007) ที่ได้ให้คําแนะนําการหานํ้าหนักยกสูงสุดไว้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และจะต้องลดลงเม่ือมีปัจจัยเสี่ยงในการ
ทํางานอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความสูงของตําแหน่งยก ระยะห่างวัตถุขณะยก ท่าทางในขณะยก ความถี่ 
ระยะเวลา และลักษณะการจับสิ่งของ ซึ่งอาจทําให้นํ้าหนักยกแนะนําสูงสุดอาจเหลือเพียง 4-5 กิโลกรัมเท่าน้ัน 
ขณะที่ประเทศไทยได้กําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ ไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2547  
โดยน้ําหนักในการ ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักสําหรับเด็กที่อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 
เด็กชายต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม และเด็กหญิงต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยไม่ได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ 
ร่ ว ม ด้ ว ย  
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากและอาจทําให้เด็กได้รับอันตรายจากการทํางานที่เก่ียวข้องกับการยกย้ายของ 

ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่ประเทศไทยควรจะมีการสํารวจ ศึกษา และวิจัยเก่ียวกับนํ้าหนัก
การยกย้ายวัสดุสิ่งของที่เหมาะสมสําหรับเด็กทํางาน (Working Children หรือ Child Worker) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาหาขีดจํากัดนํ้าหนักยกที่ยอมให้เด็กสามารถยกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ และเพ่ือเป็น
ข้อแนะนําสําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับการยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกาย  

4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับงานยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงกายสําหรับเด็กในช่วงอายุ

ต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 
2) เพ่ือทดลองหานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้และมีความเหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 

18 ปี ภายใต้การทํางานในสภาพที่เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ทางด้านชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) 
เกณฑ์ทางสรีรวิทยา (Physiology) และเกณฑ์ทางด้านจิตฟิสิกส์ (Psychophysics) ร่วมกับการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย 

4.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาในเด็กทั่วไปที่มีอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี เป็นเด็กที่มีสุขภาพและ
สมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ  
โดยจะทําการประเมินสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับงานยก ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาที่ใช้ในการยก 
(Leg lift strength) ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนที่ใช้ในการยก (Arm lift strength) และความสามารถใน 
การใช้ออกซิเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์ผลการทดลองเพ่ือหานํ้าหนักสูงสุดที่
ยอมรับได้สําหรับการยก (Maximum Acceptable Weight of Lift, MAWL) โดยในการทดลองจะจํากัดท่าทาง
ในการยก สําหรับการทํางานในท่าทางที่ไม่ถูกต้องจะต้องไม่เกิดขึ้น เช่น เมื่อสิ่งของหรือวัตถุที่จะยกอยู่ตํ่ากว่าระดับ
กําป้ัน (fist height) เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้งานเด็กทํางานยกของหนักในท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือการก้มหลัง
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เพ่ือยกของซึ่งอาจส่งผลต่อการบาดเจ็บของหลังได้ง่าย สําหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาหานํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับ
ได้สําหรับการยก จะใช้เกณฑ์ 3 อย่างคือ เกณฑ์ทางด้านชีวกลศาสตร์ (biomechanics) เกณฑ์ทางสรีรวิทยา 
(physiology) และเกณฑ์ทางด้านจิตฟิสิกส์ (psychophysics) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) เกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ (biomechanics) หมายถึง การใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับความทนต่อแรงกด 
บนหมอนรองกระดูกสันหลัง (compressive strength of spinal disc) ระดับเอวที่ 5 (lumbar segment 5)  
และระดับกระเบนเหน็บ (sacral segment) ที่ตําแหน่ง L5/S1 ต้องไม่เกิน 2100 นิวตัน ซึ่งปรับลดจากเกณฑ์ของ 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 1991 กําหนดค่าความทนต่อแรงกดบน
หมอนรองกระดูกสันหลังไว้ที่ 3400 นิวตัน (Waters และคณะ, 1994) เน่ืองจากข้อมูลการทดสอบค่าความทนต่อ
แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังในงานวิจัยของ Brinckmann และคณะ, 1988 ที่ Waters และคณะอ้างถึง 
มีค่าตํ่าสุดที่ 2100 นิวตัน อน่ึงค่าความทนต่อแรงกดน้ีได้จากการทดสอบกับช้ินส่วนของศพ 

 2) เกณฑ์ทางสรีรวิทยา (physiology) เป็นการพิจารณาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายเมื่อต้อง
ทํางานยกต่อเน่ืองซ้ํา ๆ เป็นเวลานาน สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาจากค่าอัตราการเต้นหัวใจ (heart rate, 
HR) และอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ (relative heart rate, %RHR) โดยจะพิจารณาจากขีดเร่ิมต้นของการสะสม
ความล้าเน่ืองจากการใช้พลังงานของร่างกายที่เกินความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจน (anaerobic 
threshold)  สําหรับค่าอัตราการเต้นหัวใจสําหรับการทํางานต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมงต่อวัน มีคําแนะนําว่าควรจะมีการ
ใช้พลังงานไม่เกิน 1/3 หรือประมาณ 33% ของความสามารถในการสร้างพลังงานสูงสุดของร่างกาย  ซึ่งเกณฑ์น้ี
สามารถเทียบได้กับอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ 23.3% จากการศึกษาของ Wu และ Wang (2002) 

 3) เกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ (psychophysics) จะใช้การยอมรับของเด็กที่เข้าร่วมทดสอบมาพิจารณาขีดจํากัด
ของนํ้าหนักยกสูงสุดที่เด็กสามารถทําได้โดยค่านํ้าหนักยกสูงสุดน้ีเป็นค่านํ้าหนักที่เด็กชาย 99% ที่เข้าร่วม 
การทดสอบยอมรับ และ 75% ของเด็กหญิงที่เข้าร่วมการทดสอบยอมรับหรือ 90% ของท้ังเด็กหญิงและชาย
ยอมรับ (ภายใต้เง่ือนไขการทดลองที่มีสัดส่วนเด็กหญิงและชายเท่ากัน) 

4.4 การทบทวนวรรณกรรม  

4.4.1 น้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ 

จากงานวิจัยของ Water และคณะ (1994) ได้แนะนํานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้อยู่ที่ 23 กิโลกรัม 
และค่านํ้าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ยกได้สูงสุดจะลดลงเมื่องานยกที่มีความเสี่ยงมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัย
เสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่นํามาพิจารณามีด้วยกัน 6 อย่างคือ ระยะห่าง ความสูง ระยะทางการยกในแนวดิ่ง  
มุมการบิดเอ้ียวตัว การจับยึด และความถี่ งานวิจัยของ NIOSH ได้รับการยอมรับและนําไปดัดแปลงใช้เป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 11228-1:2003 Ergonomics -- Manual handling -- Part 1: Lifting and 
carrying โดยกําหนดนํ้าหนักสูงสุดสําหรับเด็กชายที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ไว้ที่ 20 กิโลกรัม และเด็กหญิงที่อายุตํ่ากว่า 
18 ปี 15 กิโลกรัม (ISO/TR 12295, 2014) โดยนํ้าหนักสูงสุดน้ีจะลดลงตามปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน สําหรับ
ประเทศไทยได้มีการออกกฎกระทรวงแรงงานกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้เมื่อปี พ.ศ. 2547 
โดยอนุญาตให้นายจ้างใช้งานลูกจ้างเพ่ือยกย้ายของที่มี นํ้าหนักสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัมสําหรับเด็กชาย  
และ 20 กิโลกรัมสําหรับเด็กหญิง ซึ่งเป็นเพียงกฎหมายฉบับเดียวที่มีอยู่ และไม่มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงใด ๆ  
ร่วมด้วย จึงพอที่จะกล่าวได้ว่าการให้เด็กทํางานยกของที่มีนํ้าหนักยกสูงสุดที่ระบุในกฎหมายฉบับน้ีอาจจะส่งผลต่อ
การบาดเจ็บของเด็กเมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นร่วมด้วย  
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4.4.2 เกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ 

กฎเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์พิจารณาจากแรงกระทําที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมนุษย์และแรงกล้ามเน้ือ
ที่ต้องใช้เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกขณะที่ทํางานยกเคลื่อนย้ายวัตถุการใช้เกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการกําหนดพิกัดปริมาณความหนักเบาของงานให้อยู่ในขอบเขตของความสามารถหรือความแข็งแรงของ
ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน โดยแรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายต้องไม่ส่งผลให้เกิดแรงกด (Compressive Force)  
ที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังเกินกว่าที่จะทนได้ 

ขณะที่คนเราออกแรงยกย้ายของด้วยมือจะส่งผลให้เกิดการส่งผ่านของแรงไปยังข้อต่อต่าง ๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงข้อต่อกระดูกสันหลังด้วยเช่นกัน ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกระดูกสัน
หลังส่วนเอวโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกสันหลังที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังช้ินที่ 5 กับกระดูกกระเบนเหน็บช้ินที่ 1 
(Lumbosacral Disc : L5/S1 Disc) ด้วยเหตุน้ีค่าของแรงที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 จึงถูกใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อหาขีดจํากัดนํ้าหนักของวัตถุสูงสุดที่ยอมรับได้และมีความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อ 
ความเสียหายและการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนน้ี (Tichauer, 1971) 

การหาค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ คือ การศึกษาและวิเคราะห์หา
แรงกระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 ในขณะยกด้วยวิธีการทางกลศาสตร์แล้วนําค่าแรงกระทําน้ีไป
เทียบกับความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกสันหลังที่วัดได้จากศพซึ่งมีการเก็บรักษาอย่างดีและมีการตรวจสอบ
จากแพทย์แล้วว่ามีความสมบูรณ์ไม่มีการแตกร้าว ทดสอบโดยการเพ่ิมนํ้าหนักกดลงไปบนช้ินส่วนกระดูกจนกระทั่ง
กระดูกเริ่มเกิดความเสียหาย Waters และคณะ (1994) ได้อ้างถึงการศึกษาวัดค่าความทนต่อแรงกด 
(compressive strength) จากงานวิจัยหลายช้ิน ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการศึกษาของ Brickmana และคณะ (1988) 
พบค่าความทนต่อแรงกดที่น้อยที่พบจากศพที่นํามาทดสอบมีค่าเพียง 2100 นิวตัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ใน
การพิจารณาสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

เน่ืองจากการวัดค่าแรงกระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้นจริงในขณะยกน้ันทําได้ยากและ
อาจเป็นอันตราย นักวิทยาศาสตร์จึงได้หาวิธีการในการวิเคราะห์และทํานายค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรอง
กระดูกสันหลัง (predicted compressive force) ด้วยการใช้แบบจําลองทางกลศาสตร์หรือต่อมาภายหลัง
เรียกว่าแบบจําลองทางชีวกลศาสตร์ Waters และคณะ (1994) ได้อ้างถึงแบบจําลองทางชีวกลศาสตร์ช้ินแรกที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายถูกพัฒนาโดย Chaffin (1969) แบบจําลองน้ีใช้ข้อมูลสองส่วนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย 
(internal force) ในการออกแรงต้านโมเมนต์ที่เกิดจากนํ้าหนักยกซึ่งเป็นแรงภายนอกสําหรับแรงภายในทั้งสอง
ส่วนมาจาก (1) แรงกระทําของกล้ามเน้ือหลังส่วนเอว (extensor electorspinae muscle) ที่อยู่ด้านหลังและ (2) 
แรงเพ่ือการรักษาสมดุลที่เกิดจากความดันในช่องท้อง (pressure of the abdominal cavity) ที่อยู่ด้านหน้า 
แบบจําลองน้ีใช้ทํานายค่าโดยประมาณของแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 (lumbosacral 
disc)  
การทํานายค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกน้ีต้องใช้ข้อมูลนํ้าหนักของที่ยกและระยะห่างระหว่างสิ่งของที่
ถูกยกกับจุดศูนย์กลางของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 มาร่วมในการคํานวณด้วย สมดุลของโมเมนต์ที่เกิด
จากแรงทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง โมเมนต์ที่เกิดจากนํ้าหนักยกและระยะห่างจากจุดหมุนบริเวณหมอนรอง
กระดูกสันหลังส่วน L5/S1 จะส่งผลให้เกิดแรงปฏิกิริยากระทําที่จุดหมุนบริเวณหมอนรองกระดูกส่วน L5/S1  
จะส่งผลต่อแรงกระทําบนหมอนรองกระดูกแตกต่างกันไปตามนํ้าหนักของที่ยก ท่าทางและระยะห่างของสิ่งของที่
ทําการยก  การศึกษาของ Chaffin และ Park (1973) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทําต่อหมอนรอง
กระดูกกับข้อมูลปรากฏของภาวะการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain: LBP) ที่อ้างไว้ในเอกสารของ Waters 
และคณะ (1994) พบว่าภาวการณ์ปวดหลังส่วนล่างมีน้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกมี
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ค่าตํ่ากว่า 2500 นิวตัน และจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อค่าทํานายแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสัน
ห ลั ง 
มีค่าสูงกว่า 4500 นิวตัน ขณะที่การศึกษาของ Anderson และคณะ (1986) รายงานว่าพนักงานชายท่ียกของใน
สภาพงานท่ีมีค่าทํานายของแรงกดบนหมอนรองกระดูกเกินกว่า 3400 นิวตัน จะมีอัตราการปวดหลังมากกว่า
พนักงานกลุ่มที่อยู่ในสภาพงานที่มีค่าทํานายของแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังตํ่ากว่าเกณฑ์ 3400 นิวตันน้ี
อยู่ถึงร้อยละ 40   

4.4.3 เกณฑ์ทางสรีรวิทยา 

การใช้เกณฑ์ทางสรีรวิทยาเก่ียวข้องกับความสมดุลระหว่างความสามารถในการสร้างพลังงาน 
ของร่างกายและความต้องการใช้พลังงานของร่างกาย การยกย้ายของที่มีนํ้าหนักมากขึ้น การยกย้ายของซ้ํา ๆ  
ด้วยความถี่มากขึ้น หรือการยกย้ายของคงค้างไว้เป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของร่างกาย
สูงขึ้น  ร่างกายจึงต้องการปริมาณออกซิเจนท่ีสูงขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการพลังงานดังกล่าว  หากความ
ต้องการใช้พลังงานสูงเกินกว่าความสามารถในการนําพาออกซิเจนของเลือดเข้าสู่เซลของกล้ามเน้ือจะส่งผลให้
ร่างกายเกิดความล้าของกล้ามเน้ือในส่วนน้ัน ๆ จากการศึกษาของ Rodger และคณะ (1991) พบว่าลักษณะการ
ทํางานแบบซ้ํา ๆ ด้วยการยกของที่มีนํ้าหนักไม่มาก และหดตัวของกล้ามเน้ือเกิดขึ้นเป็นเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 3 วินาที 
ลักษณะดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความล้าของกล้ามเน้ือส่วนน้ัน ๆ ยกเว้นแต่ปริมาณการใช้กล้ามเน้ือจะสูงเกินกว่า 
70% ของความสามารถสูงสุดในการหดตัว (Maximum Voluntary Contraction : MVC)  

ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการใช้ออกซิเจน (aerobic capacity) พบว่ามี 
ความแตกต่างกันเน่ืองมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ และความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นต้น (Astrand 
และ Rodahl, 1986) (Colemen and Burford, 1971) คณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญของ NIOSH ได้พิจารณาที่
จะเลือกใช้เกณฑ์ความสามารถในการใช้ออกซิเจนของเพศหญิงที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50% เป็นเกณฑ์พิจารณานํ้าหนัก
ยกสูงสุดที่ยอมรับได้แทนที่จะเลือกใช้ของเพศชายหรือค่าที่สูงกว่าน้ี อย่างไรตามการศึกษาของ Astrand และ 
Rodahl (1986) ยังพบว่าการทํางานในลักษณะการยกด้วยแขน (arm lifting) ควรจะถูกปรับลดลงเป็น 30% ของ
ความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจน เน่ืองจากมีหลักฐานพบความเป็นไปได้ว่าความสามารถในการใช้ออกซิเจน
ของลักษณะการทํางานที่ต้องใช้แขนเป็นหลักจะมีค่าตํ่ากว่าลักษณะงานท่ีใช้กล้ามเน้ือทั้งลําตัวซึ่งได้รับการยืนยัน
ผลเช่นเดียวกันในการศึกษาของ Sharp และ คณะ (1988)  

ในปี ค.ศ. 1991 คณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญของ NIOSH ได้ทําการปรับเกณฑ์ภายหลังจากที่มี
ข้อโต้แย้งว่าเกณฑ์น้ีอาจจะเข้มงวดเกินไปถ้าหากการทํางานเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ถึง 8 ชม. โดยแบ่งเกณฑ์
ทางสรีรวิทยาสําหรับการพิจารณานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้เป็น 3 ช่วงเวลาคือ น้อยกว่า 1 ชม. ความต้องการ
ใช้พลังงานไม่เกิน 50% ของความสามารถสูงสุด ระยะเวลาต่อเน่ือง 1-2 ชม. ความต้องการใช้พลังงานต้องไม่เกิน 
40% และระยะเวลาทํางานต่อเน่ือง 2 - 8 ชม. ความต้องการใช้พลังงานที่นํามาพิจารณาต้องไม่เกิน 33% ของ
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด ซึ่ง NIOSH ใช้ระดับค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้พลังงานสูงสุดที่ 9.5 
kcal/min เป็นฐานในการพิจารณา จากการศึกษางานวิจัยของ Bar-Or (1975) พบว่าความสามารถในการใช้
พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบต่อกิโลกรัมของนํ้าหนักตัวของเด็กมีความแตกต่างจากประชากรที่มีอายุ 18 ปีเต็มแล้ว 
ไม่มากนัก  

4.4.4 เกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ 

เกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์เป็นวิธีการทดสอบแบบสุ่ม โดยใช้ความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้ยกย้ายของ
มาพิจารณาหานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ โดยในปี ค.ศ. 1991 คณะกรรมการและผู้เชียวชาญของ NIOSH  
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ได้ศึกษางานวิจัยและพบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหลังของผู้ปฏิบัติงานมากถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบผู้ปฏิบัติงานยกท่ีใช้เกณฑ์การยอมรับตํ่ากว่า 75% เทียบกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานยกที่เกณฑ์การยอมรับ
ระหว่าง 75%-90% ของผู้ปฏิบัติงาน  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันสรุปเกณฑ์การหาน้ําหนักยกสูงสุดที่
ยอมรับได้ที่ไม่น้อยกว่า 75% ของจํานวนเพศหญิงซึ่งน่าจะเป็นระดับนํ้าหนักที่ปลอดภัยมากขึ้น  (Snook, 1978) 
(Herrin และ คณะ, 1986) อย่างไรตามเพ่ือมั่นใจว่าขนาดนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จะปลอดภัยต่อคนมากขึ้น 
จึงได้เพ่ิมเกณฑ์การพิจารณาจํานวนการยอมรับของเพศชายไม่น้อยกว่า 99% หรือ 90% ของผู้ปฏิบัติงานยก
ทั้งหมดยอมรับ โดยมีเง่ือนไขว่ากลุ่มของผู้ปฏิบัติงานยกมีเพศชาย 50% และเพศหญิง 50%   

เน่ืองจากวิธีการทางจิตฟิสิกส์เป็นวิธีการประมาณผลกระทบของงานยกทางชีวกลศาสตร์และ
สรีรวิทยาของงานยก  เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงานจากความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
นํ้าหนักที่ผู้ปฏิบัติงานยกยอมรับอาจจะเกินกว่าความสามารถ (overestimate) ซึ่งมีหลักฐานจากงานวิจัยจํานวน
หน่ึงพบว่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้มีค่าเกินกว่าความสามารถจริงของผู้ยก  โดยเฉพาะเมื่องานยกน้ันมีความถี่
มากกว่า 6 ครั้งต่อนาที (Ciriello and Snook, 1983) (Asfour และคณะ, 1985) (Karwowski และ Yates, 
1986) วิธีการน้ียังพบว่าผู้ปฏิบัติงานประมาณนํ้าหนักยกสูงสุดที่ทําได้มากกว่าความสามารถของตนเองเมื่อต้อง
ทํางานมากกว่า 1 ช่ัวโมง (Mital, 1983) ช่ึงข้อสรุปน้ีได้รับการแย้งจาก Ciriello และคณะ (1990) ซึ่งพบว่าถ้าการ
จัดการงานยกดําเนินการอย่างเหมาะสมค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จากวิธีการน้ีไม่ได้เกินความสามารถในการ
ยกแม้ว่าจะต้องยกต่อเน่ืองยาวนานถึง 4 ช่ัวโมง  

ด้วยเหตุที่เป็นไปได้ว่าการหานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้โดยใช้เกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
อาจให้ผลสรุปที่แตกต่างกัน  เพ่ือความปลอดภัย NIOSH ได้ให้แนวคิดของการหานํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จะ
เลือกค่านํ้าหนักที่น้อยที่สุดที่ได้มาใช้เป็นขีดจํากัดในการยก 

4.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

4.5.1 การคัดเลือกอาสาสมัครและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชายและเด็กหญิง สัญชาติไทย มีช่วงอายุระหว่าง 15 ปีถึงตํ่า
กว่า 18 ปี ที่ไม่มีประสบการณ์การทํางานโดยตรงที่เก่ียวกับการยกย้ายวัสดุสิ่งของ และไม่มีปัญหาเร่ืองการ
บาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างอย่างรุนแรงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาและในขณะที่เข้าร่วมการ
ทดลอง  

4.5.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า  

1) เป็นเด็กหญิงและเด็กชายสัญชาติไทย อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
2) ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าร่วมโครงการ 
3) มีสุขภาพปกติ ไม่มีโรคประจําตัว  
4) ไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ เช่น มีอาการชา 

กล้ามเ น้ืออ่อนแรง ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา และต้องพบแพทย์ หรือนัก
กายภาพบําบัดก่อนวันสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครวิจัย  

5) ไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือกล้ามเน้ือและกระดูก ซึ่งต้องใช้ยา หรือ
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน   

6) สามารถยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้าง 
7) ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผอมมากหรืออ้วนผิดปกติมากเกินไป ซึ่งมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่

ระหว่าง 18.5 - 24.9  
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8) ไม่มีโรคประจําตัวหรือมีอาการดังต่อไปน้ี 

8.1 เคยเป็นบุคคลที่แพทย์ที่ตรวจรักษาเคยบอกว่ามีภาวะความผิดปกติของหัวใจ
และควรทํากิจกรรมทางกายภาคใต้คําแนะนําของแพทย์เท่าน้ัน  

8.2 เคยมีอาการรู้สึกเจ็บปวดหรือแน่นบริเวณหน้าอกขณะที่ทํากิจกรรมทางกาย  
8.3 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เคยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ในขณะที่อยู่เฉย ๆ โดย

ไม่ได้ทํากิจกรรมทางกายใด ๆ 
8.4 เคยมีอาการสูญเสียการทรงตัว ยืนหรือเดินเซ วิงเวียนศีรษะหรือเคยเป็นลม

หมดสติเป็นประจํา  มีโรคประจําตัวซึ่งแพทย์ที่ตรวจรักษาท่านสั่งยาให้
รับประทานเพ่ือการรักษาโรคความดันโลหิตหรือภาวะผิดปกติของหัวใจ  

9) มี ค ว ามพร้ อม ในกา ร ทํ า กิ จก ร รมทา งกาย  โ ดย ใ ช้ แบบสอบแบบประ เมิ น 
ความพร้อมในการทํากิจกรรมทางกาย ซึ่งแบบประเมินน้ีอ้างอิงจาก Physical Activity 
Readiness Questionnaire: PAR-Q & You test (CSEP, 2002) 

4.5.1.2 เกณฑ์การคัดออก 

1) มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก โดยประเมินจาก (อ้างอิงจากการทดสอบ
สมรรถภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2555) 

1.1 แรงเหยียดขา เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 
1.2 แรงบีบมือ เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือบีบมือ 
1.3 ลุกน่ัง 60 วินาที (Sit-ups 30 seconds) เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและความ

อดทนของกล้ามเน้ือหน้าท้อง  
1.4 ดันพ้ืน 30 วินาที เพ่ือวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและ

กล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกาย 
1.5 น่ังงอตัวไปข้างหน้า เพ่ือวัดความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือหลังและต้นขาด้านหลัง 
1.6 ทดสอบความทําการทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนด้วยจักรยานวัด

งานแบบออสตรานด์ไรห์มิ่ง (Astrand-Ryhming cycle ergometer test 
วิธีการทดสอบตามร่างมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ของ
สมาคมการยศาสตร์ไทย  

2) มีอาการรู้สึกเจ็บปวดหรือแน่นบริเวณหน้าอกขณะที่ทําการทดสอบ 
3) มีอาการเจ็บปวดมากหรือผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือขณะทําการทดสอบ 

หมายเหตุ อาสาสมัครสามารถสามารถจะขอหยุดการทดลองและไม่ประสงค์จะไม่เข้าร่วมการทดลองต่อได้
ตลอดเวลา 

4.5.1.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

สําหรับที่มาของจํานวนอาสาสมัครในการทดลองคร้ังน้ีมาจากเอกสารอ้างอิง (Pinder 
and Boocock 2014)  ซึ่งได้ทกการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องการหานํ้าหนักยกสูงสุดจํานวน 70 เรื่อง พบว่า
มีความแตกต่างกันมากพอสมควรโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้าหนักยกสูงสุดที่ได้จากการทดลองต่าง ๆ ที่
ความถี่ 5 10 15 30 60 วินาที อยู่ระหว่าง 0.9-3.2 โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.84 กิโลกรัม 
ดังน้ันจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลองเพ่ือหาค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับ ภายใต้ช่วงความเชื่อมั่น 95% 
จะหาได้จากสมการต่อไปน้ี  
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          ถ้ากําหนดให้ช่วงความยาวของค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับ (E) อยู่ที่  1 SD โดยใช้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานที่
น้อยสุด 0.9 กิโลกรัม ซึ่งได้จากเอกสารอ้างอิงมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา ดังน้ันจํานวนอาสาสมัครที่ได้จะเท่ากับ   
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         จากสมการข้างต้นจํานวนกลุ่มตัวอย่างในเบ้ืองต้นจะอยู่ที่ 17 คน  เพ่ือให้ได้ความละเอียดการประมาณค่า
นํ้าหนักยกสูงขึ้นตามเง่ือนไขดังกล่าว อย่างไรตามหากการทดลองจริงมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าที่กําหนดอาจ
ต้องมีการเพ่ิมจํานวนจึงได้เพ่ือจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

4.5.1.4 การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย  

 การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองอาจจะดําเนินการในโรงเรียนที่ได้ติดต่อไว้ซึ่ง
จะอยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรืออาจจะดําเนินการในห้องปฏิบัติการการยศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกลุ่มของเด็กที่สนใจจะเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัคร โดยจะดําเนินการมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

1) ผู้วิจัยให้ข้อมูลรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย อธิบายขั้นตอนและ
วิธีการทดลองให้กับอาสาสมัครวิจัยทราบอย่างละเอียด หากอาสาสมัครมีความสนใจ
จะเข้าร่วมกันทดลองผู้วิจัยจะขอให้อาสาสมัครลงนามแสดงการยินยอมเข้าร่วมงาน
วิจัย 

2) ผู้วิจัยให้ข้อมูลรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย อธิบายขั้นตอนและ
วิธีการทดลองให้กับผู้ปกครองของอาสาสมัครวิจัยทราบอย่างละเอียด หากผู้ปกครอง
ยินดีให้อาสาสมัครเข้าร่วมกันทดลองผู้ วิจัยจะขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดง 
ความยินยอมให้อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองในงานวิจัยครั้งน้ี   

3) ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์อาสาสมัครตามแบบประเมินความพร้อมก่อนทํากิจกรรม 
ทางกาย (PAR-Q & You Test)  และวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิต
ในขณะพักก่อนเข้าร่วมการทดสอบ หากมีค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (อัตราการเต้น
หัวใจขณะพักไม่เกิน 95 ครั้งต่อนาที หรือความดันโลหิตไม่เกิน 144/94 mmHg) 
อาสาสมัครจะไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองต่อได้) 

4) ให้อาสาสมัครกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญรวมถึงข้อมูลของผู้ปกครองเพ่ือไว้ใช้ใน
การติดต่อประสานงานในแบบบันทึกข้อมูล 

5) ทําการวัดนํ้าหนักและส่วนสูงของอาสาสมัคร คํานวณหาค่าดัชนีมวลกายว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ กําหนดหรือไม่ คือระหว่าง 18.5-24.9 ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้าจะไม่
ดําเนินการเก็บข้อมูลในการทดลองต่อ ถ้าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดตาม
เกณฑ์การคัดเข้าจะดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

6) ให้อาสาสมัครทําการอบอุ่นร่างกายก่อนการทดสอบวิธีการจะเป็นไปตามร่าง
มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของสมาคมการยศาสตร์ไทย หลังจากน้ัน
จะทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาต่าง ๆ ตามลําดับต่อไปน้ี ถ้าพบว่าสมรรถภาพ
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ทางกายอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่ามากจะไม่ดําเนินการเก็บข้อมูลในการทดลองต่อ ทั้งน้ีจะ
อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยปี 
พ .ศ .  2543 และ  พ .ศ .  2555 การทดสอบจะดํา เ นินการใน วัน เ ดียว กัน  
หลังการทดสอบแต่ละข้อจะให้อาสาสมัครพักจนกว่าจะหายเหน่ือย 

6.1 น่ังงอตัวไปข้างหน้า เพ่ือวัดความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือหลังและต้นขาด้านหลัง 
6.2 แรงเหยียดขา เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 
6.3 แรงยกแขน เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและไหล่ 
6.4 แรงบีบมือ เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือบีบมือ 
6.5 ลุกน่ัง 60 วินาที (Sit-ups 30 seconds) เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและ 

ความอดทนของกล้ามเน้ือหน้าท้อง  
6.6 ดันพ้ืน 30 วินาที เพ่ือวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือแขนและ 

กล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกาย 
6.7 ทดสอบความทําการทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนด้วยจักรยานวัดงาน

แบบออสตรานด์-ไรห์มิ่ง (Astrand-Ryhming cycle ergometer test) วิธีการ
ทดสอบตามร่างมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายของสมาคม 
การยศาสตร์ไทย  

7) อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายจะเข้าสู่การศึกษาวิจัยเชิง
ทดลองที่เก่ียวข้องกับงานยกย้ายของด้วยแรงกาย โดยทางผู้วิจัยจะทําการนัดหมาย
เวลาที่อาสาสมัครวิจัยสะดวกจะเดินทางมาร่วมการทดลองในวันอ่ืน   โดย
อาสาสมัครจะได้รับการทดสอบดังต่อไปน้ี  

7.1 การทดสอบตามวิธีการทางจิตฟิสิกส์ 
7.2 การทดสอบตามวิธีการทางสรีรวิทยา 
7.3 การทดสอบตามวิธีการทางชีวกลศาสตร์  

4.5.2 การทดสอบตามเกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ (Psychophysical Criteria) 

การหาค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum Acceptable Weight of Lift, MAWL) จะใช้
การตัดสินใจของอาสาสมัครวิจัยที่เข้าร่วมการทดลอง โดยการทดลองมีขั้นตอนดังน้ี 

1) สอบถามความรู้สึกเหน่ือยล้าร่างกายในวันทดลองด้วย Borg’s scale CR10  และอาการปวด
และเมื่อยล้ากล้ามเน้ือตามส่วนต่าง ๆ ของร่ายกายด้วยแผนภูมิความไม่สบายร่างกายท่ีระดับ
คะแนน 0-10   

2) ติดเคร่ืองมือวัดอัตราการเต้นหัวใจเข้ากับผู้เข้าร่วมการทดลอง  
3) ทําการอบอุ่นร่างกายของอาสาสมัครให้มีความพร้อมก่อนการยกย้ายของ  
4) ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มยกกล่องที่มีนํ้าหนักเบามากหรือหนักมาก ขนาดไม่ใหญ่เกินไป

สามารถจับยึดได้ดี ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ทราบนํ้าหนักที่แท้จริง  
5) ผู้เข้าร่วมการทดลองจะทําการยกช้ินงานตัวอย่างโดยจุดเร่ิมต้นการยกอยู่ที่ระดับความสูงกําป้ัน

ของตนเอง (fist height) และจุดวางอยู่ที่ความสูงข้อศอก วัดความสูงการยกและวางที่ตําแหน่ง
การจับ (griping position)  
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6) สอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองให้ทําการปรับลดหรือเพ่ิมนํ้าหนัก โดยให้ตัดสินใจว่านํ้าหนักที่
กําลังจะปรับเพ่ิมและลดน้ันผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถทําการยกได้ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การทํางาน 8 ช่ัวโมง โดยไม่เกิดความเครียด ไม่รู้สึกใช้แรงมากจนล้า เหน่ือยหอบ หายใจไม่ทัน 
โดยให้ปรับต้ังแต่ครั้งแรกที่เริ่มยกและหลังจากน้ันสามารถจะปรับใหม่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
ตลอดช่วงการยก 20 นาที และบันทึกค่าสุดท้ายของน้ําหนักที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจ  

7) ทําการทดสอบยกที่ความถี่แตกต่างกัน 5 ระดับคือ ยกทุก ๆ 5 วินาที 10 วินาที 15 วินาที 30 
วินาที และ 1 นาทีต่อครั้ง  และบันทึกค่าสุดท้ายของน้ําหนักที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจที่
แต่ละระดับความถ่ี โดยใช้นํ้าหนักยกเริ่มต้นดังแสดงในตารางที่  4.1 (Pinder and Boocock, 
2014) ลําดับการทําลองจะทําแบบสุ่ม (Randomized Complete Block Design) 

8) การทดลองแต่ละคร้ังห่างกันไม่น้อยกว่า 15 นาที เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้พักอย่าง
เพียงพอ หรือพักจนรู้สึกหายเหน่ือยและอัตราการเต้นหัวใจกลับเข้าสู่ค่าอัตราการเต้นหัวใจ
ขณะพัก 

9) หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยจะสอนการยืดเหยียดร่างกายให้กับอาสาสมัครเพ่ือผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือหลังการทดลอง  

10) นําค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จากผู้เข้าร่วมการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติภายใต้เกณฑ์
การยอมรับที่ 75% ของผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นหญิงและ 99% ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
ที่เป็นชาย และ 90% ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดที่เป็นหญิงและชาย  (Snook and 
Ciriello, 1991) 

ตารางที่  4.1 ค่าน้าํหนักเริ่มต้นที่ใชใ้นการทดลองทีค่วามถ่ีต่าง ๆ กัน 

เพศ ความถ่ี/ครั้ง ค่าน้าํหนักเริ่มต้น (กิโลกรัม) 

ชาย 

5 วินาท ี 12.70 

10 วินาท ี 18.90 

15 วินาท ี 16.90 

30 วินาท ี 19.10 

1 นาท ี 23.10 

หญิง 

5 วินาท ี 8.30 

10 วินาท ี 8.30 

15 วินาท ี 9.10 

30 วินาท ี 6.20 

1 นาท ี 13.20 

ท่ีมา : พิจารณาจากงานวิจัยของ Pinder และ Boocock  (2014) 
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4.5.3 การทดสอบตามเกณฑ์ทางสรีรวิทยา (Physiological Criterion) 

การหาค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ทางสรีรวิทยา จะใช้ค่าการใช้พลังงานสูงสุดมาเป็น
เกณฑ์ โดยอาสาสมัครวิจัยที่เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการบันทึกค่าอัตราการเต้นหัวใจไว้ตลอดเวลา เพ่ือนําค่า
อัตราการเต้นหัวใจมาใช้เทียบกับค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด โดยการทดลองมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) สอบถามความรู้สึกเหน่ือยล้าร่างกายในวันทดลองด้วย Borg’s scale และอาการปวดเมื่อยล้า
กล้ามเน้ือตามส่วนต่าง ๆ ของร่ายกายด้วยแผนภูมิความไม่สบายร่างกายที่ระดับคะแนน 0-10   

2) ติดเคร่ืองวัดและบันทึกค่าอัตราการเต้นหัวใจให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง 
3) ทําการอบอุ่นร่างกายของอาสาสมัครให้มีความพร้อมก่อนการยกย้ายของ 
4) ใช้นําหนักที่ได้จากการทดลองตามเกณฑ์จิตฟิสิกส์ในแต่ละความถ่ีมาทดสอบ โดยกําหนดให้

ผู้เข้าร่วมการทดลองทําการยกของที่นํ้าหนักและความถี่น้ัน ๆ เป็นเวลา 10 นาที  
5) สอบถามระดับความรู้สึกเหน่ือยด้วย Borg’s Scale CR10 ก่อนเริ่มการทดลองและทุก ๆ  

2 นาที จนเสร็จสิ้นการทดลอง กรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกเหนื่อยที่ระดับ 6 หรือมีอัตรา
การเต้นหัวใจมากกว่า 70% ของ HRmax ขึ้นไปให้หยุดการทดลอง  

6) นําผลของอัตราการเต้นหัวใจที่ได้มาทําการวิเคราะห์เพ่ือดูว่านํ้าหนักที่ได้จากเกณฑ์ทาง 
จิตฟิสิกส์มีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าเกินกว่า 50% ของความสามารถในการใช้พลังงานได้สูงสุด 
ถือว่านํ้าหนักดังกล่าวสูงเกินไป และควรจะปรับลดลงโดยจะทําการซ้ําอีกคร้ังกับนํ้าหนัก 
หลังปรับแล้ว  

7) ทําการสอบถามระดับความปวดเมื่อยล้าของร่างกายด้วย Body Map Discomfort ที่ระดับ
สเกล 0-10 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความล้าของกล้ามเน้ือเฉพาะส่วน (local muscle fatigue) 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะยก อาจนําไปสู่ปัญหาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหากต้องทํางานยก
ดังกล่าว 

8) ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองพักไม่น้อยกว่า 30 นาที ตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจลดลงสู่ระดับปกติ
ในขณะเริ่มต้นการยกครั้งแรกแล้ว ให้ดําเนินการทดสอบอีกคร้ัง โดยเปล่ียนแปลงนํ้าหนักและ
ความถี่ 

9) หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยจะสอนการยืดเหยียดร่างกายให้กับอาสาสมัครเพ่ือผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือหลังการทดลอง  

4.5.4 การทดสอบตามเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ (Biomechanical Criteria) 

4.5.4.1 วิธีการทดลองทางชีวกลศาสตร์ 

การทดสอบตามเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์จะทําการศึกษาค่าแรงกระทําต่อหมอนรอง
กระดูกด้วยการใช้แบบจําลองทางชีวกลศาสตร์สําหรับการประมาณค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วนเอว (L5/S1) ของ Chaffin (1975) ร่วมกับการวัดการทํางานของกล้ามเน้ือเพ่ือประเมินว่านํ้าหนักยกที่ได้จาก
เกณฑ์ทางจิตฟิกสิกส์จะเกินความความสามารถของร่างกายหรือไม่เมื่อพิจารณาจากแรงกระทําต่อหมอนรอง
กระดูกและการทํางานของกล้ามเน้ือ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังต่อไปน้ี  

1) ทําการทดสอบในท่าทางเดียวคือท่าทางอุดมคติของการยก (Ideal posture for 
manual handing)  ท่ายืนลําตัวต้ังตรงอย่างสมมาตร ระยะห่างในแนวระนาบ
ระหว่างศูนย์กลางของมวลของสิ่งของกับศูนย์กลางมวลของผู้ปฏิบัติอยู่เกิน 0.25 
เมตร ระดับมือจับยึดสิ่งของอยู่สูงกว่าระดับกําป้ันของผู้ยกไม่เกิน 0.25 เมตร นิยาม
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จากมาตรฐาน ISO11228 ใช้แรงจากรยางค์ส่วนบนของร่างกาย (Upper limbs) 
เป็นหลักหรือการใช้วิธีการยกที่เรียกว่าการยกโดยใช้แรงจากแขน (arm lift) ดังแสดง
ในรูปที่ 4.1 

2) วัตถุที่ยกต้องมีมือจับที่เหมาะสมหน้าตัดเป็นวงกลมหรือวงรี สามารถกําได้รอบและ
จับยึดได้สะดวก  

3) ระดับความสูงของจุดยกจะเริ่มต้นบริเวณระดับกําป้ันและจุดวางหรือจุดปลายทาง
บริเวณข้อศอก 

4) ในการทดลองจะใช้ค่านํ้าหนักยก (load) ที่ได้จากเกณฑ์การประเมินทางจิตฟิสิกส์ 
(Psychophysics) เพ่ือทดสอบการทํางานของกล้ามเน้ือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่  
เมื่อต้องทํางานต่อเน่ืองควรจะมีค่าอัตราการใช้กล้ามเนื้อไม่เกินร้อยละ 30 ของ 
ค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวสูงสุด (Maximum Voluntary 
Contraction, MVC) โดยจะวัดที่กล้ามเน้ือ 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 

4.1 กล้ามเนื้อหัวไหล่ (trapezius) (ตําแหน่งที่ติด Trapezius: midpoint 
between the seventh cervical spinousprocess and acromion angle) 

4.2 กล้ามเนื้อต้นแฃน (middle deltoid) (ตําแหน่งที่ติด Deltoid: the greatest 
bulge of the muscle on the line between acromion and lateral 
epicondyle of humerus) 

4.3 กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (biceps brachii) (ตําแหน่งที่ติด Biceps: on the 
line between the acromion and the fossa cubit at 1/3 from the 
fossa cubit ) 

4.4 กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (triceps brachii) (ตําแหน่งที่ติด Triceps: 2 cm 
medial to the midpoint between the acromion and the olecranon 
) 

4.5 กล้ามเนื้อหลังส่วนบน (thoracic erector spinae) (ตําแหน่งที่ติด TES: 5 cm 
lateral to the ninth thoracic spinous process ) 

4.6 กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (lumber erector spinae)   (ตําแหน่งที่ติด LES: 5 
cm lateral to the third lumbarspinous process ) 

5) การประเมินทางชีวกลศาสตร์เพ่ือประมาณแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังที่เช่ือมต่อ
กระดูกสันหลังส่วนเอวชื้นที่ 5 (L5) กับกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บช้ินที่ 1 (S1)  
(estimated compression force on spine : L5/S1 Disc) จะคํานวณจากแบบจําลอง
ทางชีวกลศาสตร์แบบสมมาตร 2 มิติ ของ Chaffin (1975) โดยพิจารณาจากภาพถ่าย
ด้านข้าง ขนาดของร่างกาย นํ้าหนักส่วนร่างกาย จุดศูนย์กลางมวลของร่างกาย มุมของ
ลําตัว มุมเข่า และค่าประมาณของแรงยกตัวของความดันในช่องท้องและแรงกล้ามเน้ือ
ลําตัวส่วนเองที่ใช้ทรงท่า ซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันไปตามท่าทางในการยก และขนาดของ
ร่างกาย ลักษณะงานจําลองการยกในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเป็นการยกพร้อมกัน 2 มือ 
แบบสมมาตร ไม่มีการบิดเอ่ียวตัว เฉลี่ยนํ้าหนักยกกระจายลงไปยังมือซ้ายซ้าย-ขวา 
เท่ากัน  

6) ขั้นตอนการทดลอง 
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6.1 แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการทดลองให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบ 
6.2 กําหนดค่านํ้าหนักที่ให้กับผู้ร่วมการทดลองแต่ละคนโดยใช้นํ้าหนักที่ได้จากเกณฑ์ 

การประเมินทางจิตฟิสิกส์  โดยจะทําการทดสอบที่สถานีงานเดิมที่ใช้ในการทดสอบ
ทางจิตฟิสิกส์ 

6.3 ผู้ร่วมการทดลองสวมชุดกีฬาที่แนบกับลําตัว 
6.4 ทําการติดที่กําหนดจุด (marker) ที่ตัวของผู้ร่วมทดลองบริเวณข้อมือ ศอก ไหล่ 

ลําตัว สะโพก เข่า และข้อเท้า 
6.5 ทําการบันทึกภาพโดยใช้กล้องวีดีโอบันทึกภาพจากทางด้านซ้ายของผู้ร่วม 

การทดลองขณะที่ผู้ร่วมการทดลองทําการยกนํ้าหนักเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับ 
การประมาณค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว (L5/S1) 

6.6 แกะจุดที่กําหนด (marker) ที่ตัวของผู้เข้าร่วมทดลองบริเวณข้อมือ ข้อศอก ไหล่ 
ลําตัว สะโพก เข่า และข้อเท้า 

6.7 ทําความสะอาดผิวหนังเพ่ือติดตัวรับสัญญาณทางไฟฟ้าของกล้ามเน้ือ (Surface 
Electromyography, SEMG) ในตําแหน่งกล้ามเน้ือที่จะทําการวัดและบันทึกค่า
ศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  

6.8 ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทํางานยกย้ายสิ่งของเป็นเวลา 5 นาที โดยทําการยก
นํ้าหนัก 5.5, 6, 7 และ 10 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จาก
การศึกษาทางจิตฟิสิกส์ที่ระดับความถ่ีต่าง ๆ  และจะบันทึกค่าศักย์ไฟฟ้าของ
กล้ามเน้ือที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงการทดสอบเพ่ือนํามาวิเคราะห์เทียบกับ
ปริมาณศักย์ไฟฟ้าที่ วัดได้ขณะกล้ามเน้ือเกิดการหดตัวสูงสุด (maximum 
voluntary contraction, MVC) 
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     (1)     (2)  

รูปที่ 4.1 การยกด้วยท่าท่าทางอุดมคติของการยก (1) ระดับกําปัน้ และ (2) ระดับข้อศอก 

ที่มา : (Nimbarte, 2014) 
 
 

4.5.5 การวัดและบันทึกผลค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 

        ผู้วิจัยทําการติดตัวรับรู้สัญญาณศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานยกในคร้ัง
น้ีจํานวน 6 ตําแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ รูปที่ 4.3   แบ่งเป็น ลําตัว 2 ตําแหน่งและรยางค์ส่วนบน 4 
ตําแหน่งดังน้ี 

1) กล้ามเน้ือหัวไหล่ (trapezius) (ตําแหน่งที่ติด Trapezius: midpoint between the seventh 
cervical spinousprocess and acromion angle) 

2) กล้ามเน้ือต้นแขน (middle deltoid) (ตําแหน่งที่ติด Deltoid: the greatest bulge of the muscle 
on the line between acromion and lateral epicondyle of humerus) 

3) กล้ามเน้ือต้นแขนด้านหน้า (biceps brachii) (ตําแหน่งที่ติด Biceps: on the line between the 
acromion and the fossa cubit at 1/3 from the fossa cubit ) 

4) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (triceps brachii) (ตําแหน่งที่ติด Triceps: 2 cm medial to the 
midpoint between the acromion and the olecranon ) 

5) กล้ามเน้ือหลังส่วนบน (thoracic erector spinae) (ตําแหน่งที่ติด TES: 5 cm lateral to the ninth 
thoracic spinous process ) 

6) กล้ามเน้ือหลังส่วนล่าง (lumber erector spinae)   (ตําแหน่งที่ติด LES: 5 cm lateral to the 
third lumbarspinous process ) 
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   (1)       (2) 

รูปที่ 4.2 ตําแหน่งการติดตัวรับรู้สญัญาณ (electrode) บนกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  
(1) กล้ามเนื้อหัวไหล่ กล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหนา้ และ  

(2) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง กล้ามเนื้อหลังส่วนบน และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (1)       (2) 

รูปที่ 4.3 การเชื่อมต่อสายสญัญาณเพื่อบนัทึกและส่งขอ้มูลการทํางานของกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ 
(1) กล้ามเนื้อหัวไหล่ กล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหนา้ และ  

(2) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง กล้ามเนื้อหลังส่วนบน และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 
 

4.5.5.1 การทดสอบเพือ่วัดค่าศักย์ไฟฟ้าขณะกลา้มเนื้อออกแรงสงูสุด  

 ผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือขณะออกแรงยกสูงสุด (isometric maximum 
voluntary contraction, MVC) ของผู้เข้าร่วมการทดลอง  โดยทดสอบค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือขณะออกแรง
ยกสูงสุดในงานวิจัยน้ีจะทําในสถานีจําลองงานยกดังแสดงในรูปที่ 4.4 สถานีทดสอบที่ใช้วัดค่าศักย์ไฟฟ้าขณะ
กล้ามเน้ือออกแรงสูงสุดในงานวิจัยครั้งน้ีจะทําสอบด้วยการใช้สถานีงานแบบยึดติดอยู่กับ สามารถปรับระดับได้
เช่นเดียวกับ ซึ่งจะทําให้สามารถจัดท่าทางและตําแหน่งงานยกให้อยู่ในลักษณะเดียวกับการทดลอง 
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(1)       (2) 

รูปที่ 4.4  (1) สถานีงานยกเพื่อหาค่าน้ําหนักยกสูงสุดทีย่อมรับได้ (MAWL) (2) สถานีทดสอบเพือ่วัดค่า
ศักย์ไฟฟา้ของกล้ามเนื้อขณะออกแรงยกสูงสุด (isometric maximum voluntary contraction, MVC) 

  

รูปที่ 4.5  ตัวอย่างหนา้จอแสดงผลโปรแกรมบันทึกผลของเครื่องมือวัดค่าศักย์ไฟฟา้ของกลา้มเนือ้ 
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รูปที่ 4.6  ตัวอย่างกราฟสญัญาณค่าศักย์ไฟฟ้าทีข่องกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ศักย์ไฟฟา้ของกล้ามเนื้อของบริษัท นอราซอน  
(Noraxon NIC MyoResearchXP Master package Version 1.08.17) 

 

4.5.6 การคํานวณหาค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูก 

4.5.6.1 การวิเคราะหแ์รงกดท่ีกระทําต่อหมอนรองกระดูกบริเวณ L5/S1 

 แรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูก (compressive load on spine) เป็นเกณฑ์หน่ึง
ที่ใช้ในการพิจารณาความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้องกับงานยก สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
แห่งชาติของอเมริกาได้มีการศึกษาวิจัยและกําหนดค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกไม่ควรเกิน 3400 นิวตัน  
ซึ่งเป็นระดับที่ทําให้คนส่วนใหญ่ปลอดภัย ดังแสดงในรูปที่ 4.8  แรงกระทําที่ระดับความปลอดภัยที่พอยอมรับได้
เป็นระดับที่จะเป็นอันตรายต่อคนจํานวนน้อยมาก (action limit hazardous to some) จากการศึกษาของ
นักวิจัยการทดสอบค่าแรงกดสูงสุดที่ทําให้เกิดความเสียหายของหมอนรองกระดูกในกลุ่มคนอายุต่าง ๆ แตกต่าง
กันดังแสดงในรูปที่ 4.8  ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาว่างานยกที่ทําในลักษณะท่าทางแตกต่างกัน นํ้าหนัก
ต่างกัน ระยะห่าง ความสูง ต่างกัน จะส่งผลให้เกิดแรงกระทําต่อหมอนรองกระดูกมากน้อยเพียงไรและอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ของ NIOSH Action Limit หรือไม่คือไม่เกิน 3400 นิวตัน ดังแสดงในรูปที่ 4.7 แต่เน่ืองจากงานวิจัย
ครั้งน้ีเป็นการทดสอบในกลุ่มเด็กซึ่งความแข็งแรงของโครงสร้างระบบกระดูกและกล้ามเน้ือจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ซึ่ง 
Water และ คณะ(2010) ได้แนะนําให้ใช้เกณฑ์ความปลอดภัยของแรงกดท่ีกระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง
ส่วน L5/S1 ที่ 2100 นิวตัน  
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รูปที่ 4.7 แรงกดท่ีกระทําต่อหมอนรองกระดูกระหว่าง L5/S1 ที่คํานวณได้เม่ือมีการเปลี่ยนค่าน้ําหนัก 
และระยะห่างของวัตถุ  (Chaffin และ Andersson, 1991)      

 

การคํานวณหาแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีจะใช้
แบบจําลองทางชีวกลศาสตร์แบบสถิตสองมิติของ Chaffin (1975) ในการคํานวณค่าโดยประมาณของแรงกดที่
กระทําต่อหมอนรองกระดูกขณะทําการยก แบบจําลองน้ีได้มีการใช้ในการศึกษาเก่ียวกับงานยกของในเด็กเช่นกัน 
โดย Water และ Grag (2003) ได้นําไปใช้ในการประมาณความแข็งแรงของเด็กสําหรับงานยกย้ายของด้วย
แรงกายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 4.8 สรุปค่าแรงกดสงูสดุที่ทําใหห้มอนรองกระดูกเกิดความเสียหายในงานวิจัยต่าง ๆ 

(Chaffin และ Andersson, 1991) 
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รูปที่ 4.9 แบบจําลองทางชวีกลศาสตร์ทีจ่ะใช้ในการประมาณค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง 
บริเวณ L5/S1 ของ Chaffin (1975) 

Chaffin (1975) ได้เสนอแบบจําลองที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์หาโมเมนต์และแรงกระทําที่บริเวณ
กระดูกสันหลังส่วนเอว (L5/S1) ในลักษณะสถิต ที่เกิดขึ้นจากการยกของในท่าทางต่าง ๆ โดยใช้แบบจําลองทาง 
ชีวกลศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ 4.9  แบบจําลองดังกล่าวแสดงให้เห็นระบบการเช่ือมต่อของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงของหมอนรองกระดูก L5/S1 และมุมของสะโพก (the hip joint) และ
กระดูกเชิงกราน (sacrum) แบบจําลองน้ีจะประยุกต์ใช้หลักการสมดุลของแรงและโมเมนต์ดังแสดงในสมการ
ต่อไปน้ี     

หลักสมดุลของโมเมนต์ใช้ในการประมาณค่าแรงที่กล้ามเน้ือหลัง 

 01/5 SLM  

0)()()()(  MALbw FEFDmghmgb  
 

 

 
	 465	  

10 43 0.36 /
.  

เมื่อ    PA  ความดันภายในช่องท้อง (abdominal pressure ( mm of Hg) 

        FA แรงยกพยุงหมอนรองกระดูกเน่ืองจากความดันในช่องท้อง ได้จากค่า PA คูณด้วยพ้ืนที่รับแรงดันในช่อง
ท้อง 
            ซึ่งมคี่าประมาณ 465 cm2 

         มุมของสะโพกซึ่งจะใช้สําหรับการหามุมของระนาบหมอนรองกระดูก α   

E

FDmghmgb
F ALbw

M

)()()( 
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α 40 	  

 
         	 17.5 0.12 0.23 0.0012 0.005 0.00075  

เมื่อ  T  มุมของลําตัว และ  
      K มุมของเข่า ดังแสดงในรูปที่ 4.9 หลักสมดุลของแรงใช้ในการหาค่าแรงกดและแรงเฉือนที่กระทําต่อหมอน
รองกระดูกสันหลัง L5/S1 

การหาค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกส่วน L5/S1  จาก   0COMPF  

0)(cos)(cos  CMALbw FFFmgmg   

การหาค่าแรงเฉือนที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกส่วน L5/S1  จาก  0SHEARF  

0)(sin)(sin  SLbw Fmgmg   
สําหรับการคํานวณเพื่อประมาณค่าแรงกดที่กระทํา ต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง 

ตามแบบจําลองของ Chaffin (1970) น้ันจะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1) ความยาวของช้ินส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
2) จุดศูนย์กลางมวลของช้ินส่วนต่าง ๆ  
3) นํ้าหนักของช้ินส่วนร่างกายเหนือ L5/S1  
4) มุมของข้อต่อต่าง ๆ ร่างกาย 
5) ระยะห่างของแขนโมเมนต์  
6) มุมของพ้ืนผิวหมอนรองกระดูกส่วน L5/S1  ซึ่งจะใช้ข้อมูลมุมลําตัว (T) และ มุมของเข่า 

(K) ในการประมาณค่าน้ี  
7) ค่าแรงดันในช่องท้อง (FA) 
8) ค่าโมเมนต์อาร์มของแรงต่าง ๆ ที่ห่างจากศูนย์กลางของหมอนรองกระดูกสันหลัง L5/S1   
 

4.5.6.2 ตัวอย่างการคาํนวณหาแรงกดแรงเฉือนบนหมอนรองกระดูกสันหลงั 

 จากการยกนํ้าหนักขนาด 45 กิโลกรัม หรือที่ 450 นิวตัน  

      กําหนดให้ข้อมูลท่าทางของร่างกายเป็นดังต่อไปน้ี 

 cm30h    o
H 70   120  

 cm20b    cm5.0E    	 60  

                 Nmg bw 350  เหนือ L5/S1   

                  ค่าของ       8.104 200)70(36.04310  
AP  

                mmHg24          

                     หรือ 
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2/32.0 cmN  

    ดังน้ันจะได้ค่าของ     )465)(/32.0( 22 cmcmNFA   

      N148  

           เพราะฉะน้ัน   
5

)14811()45030()35020( 
MF  N3774  

 

     จากค่าของ T  และ K สามารถประมาณค่าของ   ได้จากสมการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15 องศา   
           เมื่อแทนค่า   ลงในสมการเพ่ือหา   จะได้ค่า 55   องศา 

      ค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกส่วน L5/S1 

 

                      3774148)450(55cos)350(55cos 00 COMPF  N4084  

 

4.6 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล  

4.6.1 สถานีงานท่ีใช้ในการยก 

สถานีงานที่ใช้ในการทดสอบงานยกเป็นสถานีงานที่สามารถปรับระดับได้ดังแสดงในรูปที่ 4.11 โดย
จะปรับระดับตามความสูงของผู้เข้าร่วมการทดลองเพ่ือไม่ให้เกิดการก้มหลังขณะยก ซึ่งระยะห่างในแนวระนาบ
ระหว่างศูนย์กลางของมวลของสิ่งของกับศูนย์กลางมวลของผู้ปฏิบัติอยู่ที่ประมาณ 0.25 เมตร และระดับมือจับยึด
สิ่งของอยู่สูงกว่าระดับกําป้ันของผู้เข้าร่วมการทดสอบไม่เกิน 0.25 เมตร (อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO11228)  
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะยกย้ายของขึ้นไปวางที่ระดับความสูงข้อศอก (พิจารณาความสูงที่ตําแหน่งมือจับ)   

ภาชนะที่ใช้ในการทดลองงานยกเป็นตะกร้าพลาสติกที่มีขายและใช้งานทั่วไป มีขนาด (กว้าง x ยาว 
x สูง) 25 x 33 x 14 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.10   ลักษณะของมือจับตะกร้าเดิมเป็นแกนสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
อยู่ด้านข้างของตะกร้ามีขอบคม ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเจ็บมือได้ขณะยก  ผู้วิจัยจึงได้การออกแบบ
ปรับปรุงมือจับใหม่โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร มาติดเพ่ิมเพ่ือให้มีขนาดเหมาะสมไม่เล็ก
หรือใหญ่เกินไป จับได้ถนัดมือ มีผิวเรียบและหน้าตัดมือจับเป็นวงกลมทําให้ไม่เจ็บมือขณะทําการทดลองยก  
ภายในตะกร้าจะใส่เม็ดโลหะท่ีบรรจุไว้ในถุง ถุงละ 0.5 กิโลกรัม การทดลองแต่ละคร้ังจะใส่ถุงเม็ดโลหะจํานวน
แตกต่างกันไปตามเง่ือนไขของนํ้าหนักที่ใช้ในการทดลอง จัดวางให้นํ้าหนักกระจายอย่างสมดุล ผู้ยกจะทําการยก
ตามจังหวะด้วยความถี่ที่ได้กําหนดไว้ ลักษณะงานยกจะเป็นการยกขึ้นอย่างเดียว จากจุดยกไปยังจุดวางดังแสดงใน
รูปที่ 4.11 
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รูปที่ 4.10 ตะกร้าพลาสติกที่ใช้สาํหรบังานยก มีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 25 x 33 x 14 เซนติเมตร  
ภายในบรรจุถุงเม็ดโลหะถุง ๆ 0.5 กิโลกรมั 

 

 

 

4.6.2 เครื่องมือที่ใช้วัดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 

1) เครื่องวัดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือทางผิวหนัง (Surface 
Electromyography, EMG) และ ตัวรับรู้สัญญาณศักย์ไฟฟ้า (electrode) ใช้วัดและบันทึก
การเปล่ียนแปลงศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะทําการทดลอง เป็นเคร่ืองที่ผลิตโดย 
บริษัทนอราซอน (Noraxon) ประเทศสหรัฐอเมริการูปที่ 4.12 (1)  

2) ตัวรับรู้สัญญา (electrode) ย่ีห้อ Ambu รุ่น Blue sensor P ECG Electrode ดังแสดงในรูป
ที่ 4.12 (2) 

4.6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้สําหรับเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยประมวลผลแบบ Core i5 
ความเร็วในการประมวลผล 2.25 GHz, 3MB L3 Cache, หน่วยความจําขนาด 4 GB DDR, HDD 500 GB  
ความเร็ว 5400 รอบต่อนาที ระบบปฏิบัติการ Windows 7 พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลศักย์ไฟฟ้าของบริษัท 
นอราซอน (Noraxon NIC MyoResearchXP Master package Version 1.08.17) รูปที่ 4.13 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดยก 

จุดวาง 
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รูปที่ 4.11 สถานีงานยกทีส่ามารถปรับระดับได้ (รูปขาว) จุดยก และ (รูปซ้าย) จุดวาง 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

                                              (1)                                                    (2)  

รูปที่ 4.12 (1) เครื่องวัดและบันทึกการเปลีย่นแปลงศักย์ไฟฟ้าของกลา้มเน้ือทางผิวหนัง (Surface 
Electromyography, EMG) บริษัทนอราซอน (Noraxon) แบบ 8 ช่องสัญญาณและ  

(2) ตัวรับรู้สญัญาณศักย์ไฟฟ้าของกลา้มเน้ือ 

4.6.4 สําลี แอลกอฮอล์และกระดาษทราย  

สําลี แอลกอฮอล์ และกระดาษทราย ด้งแสดงในรูปที่ 4.13 (2)  ใช้สําหรับทําความสะอาดผิวหนัง
เพ่ือลดค่าความต้านทานระหว่างขั้วตัวรับรู้สัญญาณ ก่อนการติดตัวรับรู้สัญญาณศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือ  

4.6.5 เครื่องวัดมัลติมิเตอร์  

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ ของบริษัทวิคเตอร์ รุ่น VC 830L ดังแสดงในรูปที่ 4.13 (3)  ใช้สําหรับวัดค่า
ความต้านทานระหว่างขั้วของตัวรับรู้สัญญาณก่อนการทดสอบซึ่งจะต้องมีความต้านทานไม่เกิน 10 กิโลโอห์ม  
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            (1)                                                (2)      (3)  

รูปที่ 4.13 (1) เครื่องคอมพวิเตอร์  (2) แอลกอฮอล์ สาํลี และ กระดาษทราย  และ (3) เครื่องวัดมัลติมิเตอร ์

 

4.6.6 แบบประเมินระดับการรับรู้ความเหนื่อย (Rating of perceived exertion) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการทดลองเพ่ือหานํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ด้วยวิธีจิตฟิสิกส์น้ีใช้ 
แบบประเมินความรู้สึกแบบประเมินระดับการรับรู้ความเหน่ือยแบบ 10 ระดับคะแนน (Rating of perceived 
exertion, Borg CR 10)  เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ถึงความเหน่ือยจากการยกของอาสาสมัครที่เข้าร่วม 
การทดลอง (Borg, 1982; 2008) ดังแสดงในรูปที่ 4.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ไม่รู้สึกอะไรเลย 

0.5 สบายมาก ๆ 

1 สบายมาก 

2  สบาย 

3 ปานกลาง 

4 เริ่มรู้สึกเหนื่อย 
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รูปที่ 4.14  แบบประเมินตนเองเพ่ือวัดระดับการรบัรูค้วามเหนื่อย (Borg, 2008) 
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4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา 

4.7.1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี เป็นเพศชาย
จํานวน 29 คน เพศหญิงจํานวน 31 คน จําแนกตามอายุ รายละเอียดดังตารางที่ 4.2  โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ย 
16.50 ± 0.63 ปี ส่วนเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16.35 ± 0.75 ปี  นํ้าหนักตัวเฉล่ียเพศของชายอยู่ที่ 62.31 ± 
9.90 กิโลกรัม สําหรับเพศหญิงอยู่ที่ 54.90 ± 9.85  กิโลกรัม  ส่วนสูงเฉล่ียของเพศชาย 171.70 ± 7.09 
เซนติเมตร และเพศหญิงอยู่ที่ 160.04 ± 4.10 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายของเพศชาย เฉลี่ยเท่ากับ 21.01± 2.61 
kg/m2 และเพศหญิง 21.40 ± 3.65 kg/m2  ก่อนทําการทดลองได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของอาสาสมัครซึ่ง
ประกอบด้วยการน่ังงอตัวไปข้างหน้า การวัดความแข็งแรงกล้ามเน้ือขา กล้ามเน้ือแขน การวัดแรงบีบมือขณะ
เหยียดตรงและขณะงอแขน ลุกน่ัง ดันพ้ืน และความสามารถในการใช้ออกซิเจน โดยภาพรวมเพศชายจะมีค่า
มากกว่าเพศหญิง ผลการทดสอบครั้งน้ีนําเสนอเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามเพศ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.2   จํานวนและร้อยละของอายุของอาสาสมัคร 

อายุ (ปี) 
ชาย หญิง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

15 ปี คือต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 16 ปี 2 6.90 5 16.1 

16 ปี คือต้ังแต่ 16 ปี ถึงตํ่ากว่า 17 ปี 9 31.0 10 32.3 

17 ปี คือต้ังแต่ 17 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 18 62.1 16 51.6 

รวม 29 100 31 100.0 

 

 สําหรับสมรรถภาพทางกายของการน่ังงอตัวไปข้างหน้า ลุกน่ัง 60 วินาที และดันพ้ืน 30 วินาที 
นํามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทยในอายุและเพศเดียวกัน โดยน่ังงอตัวไปข้างหน้า 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในระดับตํ่ามาก ร้อยละ 48 และ 39 ตามลําดับ ลุกน่ัง 60 วินาที เพศชายส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 36 เพศหญิงอยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 45 และดันพ้ืน 30 วินาที เพศชายส่วนใหญ่
อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 50 เพศหญิงอยู่ในระดับตํ่ามาก ร้อยละ 71 รายละเอียดนําเสนอในตารางที่  4.4 
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ตารางที่ 4.3  ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสงูสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ของผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามเพศ  

ตัวแปรที่ศึกษา 
เพศชาย (n=29) เพศหญิง (n=31) 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

1. อายุ (ป)ี 15.0 17.0 16.50 0.63 15.0 17.0 16.35 0.75 

2. น้ําหนัก (kg) 47.0 91.0 62.31 9.90 38.0 73.00 54.90 9.85 

3. ส่วนสูง (cm) 157.0 186.0 171.7 7.09 150.0 168.00 160.04 4.10 

4. ดัชนีมวลกาย 
(kg/m2) 

17.1 27.5 21.01 2.61 15.43 29.21 21.40 3.65 

5. นั่งงอตัวไป
ข้างหน้า (cm) 

-5.0 29.8 10.03 9.14 -12.00 31.70 11.20 12.32 

6. ความแข็งแรง
กล้ามเนื้อขา  

40.0 181.5 106.5 37.88 23.00 105.50 63.14 23.76 

7. ความแข็งแรง
กล้ามเนื้อแขน  

24.0 38.0 30.05 4.00 20.00 31.00 22.44 3.43 

8. แรงบีบมือ ขณะ
เหยียดตรง 

24.9 44.2 34.49 4.66 17.60 48.00 24.38 5.38 

9. แรงบีบมือ ขณะ
งอแขน 

23.0 40.0 32.85 4.60 15.00 31.00 22.70 3.45 

10. ลุกนั่ง 60 วินาที 
(ครั้ง) 

14.0 68.0 38.28 13.10 8.00 63.00 29.81 12.41 

11. ดันพื้น 30 วินาท ี
ครั้ง) 

12.0 41.0 20.79 6.41 1.00 26.00 10.74 6.43 

12. ความสามารถใน
การใช้ออกซิเจน  
(ml.min-1.kg-1) 

21.0 49.0 35.17 7.64 17.00 47.00 30.59 7.71 
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ตารางที่  4.4 จํานวนคนและร้อยละของระดับสมรรถภาพทางกายเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแยกตามเพศและ
วิธีการทดสอบ 

รายการ
ทดสอบ 

 

เพศ 

(คน) 

ระดับสมรรถภาพทางกาย 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง ดี ดีมาก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

นั่งงอตัวไป
ข้างหน้า (cm) 

ชาย 
(29) 

14 48 3 10 6 21 4 14 2 7 

หญิง 
(31) 

12 39 2 6.50 9 29 2 6.50 6 19 

ลุกน่ัง 60 
วินาที (คร้ัง) 

ชาย 
(28) 

1 3 6 21 10 36 4 15 7 25 

หญิง 
(31) 

3 10 14 45 7 22 4 13 3 10 

ดันพ้ืน 30 
วินาที (คร้ัง) 

ชาย 
(28) 

6 22 14 50 7 25 1 3 - - 

หญิง 
(31) 

22 71 2 23 2 6 - - - - 

 

4.7.2 ขนาดสัดส่วนร่างกายของอาสาสมัคร 

         ผลการวัดสัดส่วนร่างกายของอาสาสมัคร จําแนกตามเพศ รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.5 

ตารางที่  4.5 ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสงูสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของขนาด
สัดส่วนร่างกายของอาสาสมัคร จําแนกตามเพศ   

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

ขนาดสัดส่วนร่างกาย (cm) 

เพศชาย (n=30) เพศหญิง (n=31) 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

1. ShoulderHR  ความสูง
ไหล่ขณะยืน ด้านขวา 

126.00 158.00 139.37 6.62 101.00 135.00 128.56 6.54 

2. ShoulderHL ความสูง
ไหล่ขวาขณะยืน 
ด้านซ้าย 

126.00 158.00 139.43 6.63 101.00 137.00 128.87 6.67 

3. ElbowHR ความสูง
ข้อศอกขณะยืน ด้านขวา 

96.00 122.00 108.24 5.79 73.00 107.00 99.11 6.08 

4. ElbowHL ความสูง
ข้อศอกขณะยืน ด้านซ้าย 

74.00 122.00 107.24 8.50 73.00 107.00 98.93 6.03 

5. FitsHR ความสูงกําปั้น
ขณะยืน ด้านขวา 

41.00 83.00 72.43 7.07 63.00 75.50 68.02 3.39 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

ขนาดสัดส่วนร่างกาย (cm) 

เพศชาย (n=30) เพศหญิง (n=31) 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

6. FitsHL ความสูงกําปั้น 
ขณะยืน ด้านซ้าย 

41.00 83.00 72.58 7.13 61.00 75.50 67.67 3.34 

7. ความสูงมือ ขณะยืน 
ด้านขวา  
(knuckle height, right) 

55.90 80.80 64.44 4.91 54.00 66.00 59.43 3.36 

8. ความสูงมือ ขณะยืน 
ด้านซ้าย 
(knuckle height, left) 

55.90 80.80 64.57 4.93 51.00 66.00 59.45 3.33 

9. ความยาวมือขวา   
(hand length, right) 

9.70 22.50 19.05 2.29 10.50 20.50 17.59 1.59 

10. HandLL ความยาวมือ
ซ้าย  Hand Length 

9.70 22.50 19.07 2.30 10.50 20.50 17.60 1.63 

11. HandBR ความกว้างมือ
ขวา  Hand Length 

9.00 13.40 10.91 0.96 8.50 11.00 9.75 0.76 

12. HandBLความกว้างมือ
ซ้าย  Hand Length 

9.00 13.40 10.93 0.98 8.50 11.00 9.61 0.69 

13. ShoulderB ความกว้าง
ไหล่ 

35.00 54.00 43.34 4.76 32.00 47.50 39.44 3.68 

14. ElbowToKnuckleR 
ระยะศอก – ปลายมือ 
ขวา 

32.00 51.50 45.87 3.50 39.50 104.50 44.58 11.27 

15. Elbow To Knuckle 
ระยะศอก – ปลายมือ 
ซ้าย 

32.00 51.50 45.85 3.50 39.00 102.00 44.23 10.84 

16. ReachR ระยะเอ้ือม
แนวนอน ขวา 

67.00 84.00 75.74 4.61 65.00 75.00 69.95 2.64 

17. ReachL ระยะเอ้ือม
แนวนอน ซ้าย 

66.50 84.00 75.77 4.73 65.00 76.00 69.81 2.63 
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4.7.3 ผลการศึกษาทางจิตฟิสิกส์ 

ผลการศึกษางานยกย้ายของเพ่ือหาขีดจํากัดนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum 
Acceptable Weight of Lift: MAWL(kg)) และคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ภายใต้การทํางานในสภาพที่
เหมาะสมโดยใช้จิตฟิสิกส์ (Psychophysics) พบว่า ในการกยกที่ความถี่ 5 10 15 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง  
เพศชายยกได้นํ้าหนักสูงสุดเฉล่ีย 11.55 16.20 15.50 18.46 และ 21.34 กิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนเพศหญิงยกได้
นํ้าหนักสูงสุดเฉล่ีย 7.56 8.35 9.08 7.29 และ 11.72 กิโลกรัม ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6  

จากการทดสอบทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ 
(MAWL) ในแต่ละกลุ่มอายุ (15 16 และ 17 ปี) พบว่าที่ความถี่เดียวกันค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จาก 
การทดลองตามวิธีการจิตฟิสิกส์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทั้งในกลุ่มเด็กชายและเด็กหญิง  เมื่อรวม
ข้อมูลทุกกลุ่มอายุและเปรียบเทียบค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ระหว่างกลุ่มเด็กชายและหญิงพบว่าค่านํ้าหนัก
ยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในแต่ละความถี่ของการยกพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัย โดยค่าเฉลี่ยนํ้าหนักยก
สูงสุดที่ยอมรับได้ของกลุ่มเด็กชายมีค่าสูงกว่ากลุ่มเด็กหญิงในทุกความถ่ี ดังแสดงผลในตารางที่ 4.6 และ 
รูปที่ 4.15 

ตารางที่ 4.6 ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสงูสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของน้ําหนัก
ยกสูงสุดทีย่อมรับได้ (Maximum Acceptable Weight of Lift, MAWL (kg) จําแนกตามความถ่ีของการ
ยกและเพศ 

ความถ่ี 

(วินาที/ครั้ง) 

น้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ (MAWL, หน่วยเป็น kg) 

เพศชาย (n=29) เพศหญิง (n=31) 

Min Max Mean* SD Min Max Mean* SD 

5 5.50 15.00 11.55 2.28 5.00 11.5 7.56 1.50 

10 6.00 20.00 16.20 3.37 5.00 13.0 8.35 1.59 

15 7.50 18.50 15.50 2.60 5.00 13.5 9.08 1.56 

30 9.00 23.00 18.46 2.88 5.50 12.0 7.29 1.87 

60 14.00 25.00 21.34 2.57 7.50 16.0 11.72 1.72 

หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ยของน้ําหนักยกสูงสุดท่ียอมรับได้มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเด็กหญิงและเด็กชายในทุกความถ่ีของ 
การทดลอง โดยมีค่า P-value <0.001 ท้ังหมดในทุกความถี่ 

 

 การพิจารณานํ้าหนักยกด้วยเกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ น้ันจะพิจารณาจากร้อยละการยอมรับ  
โดยนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้  ต้องได้รับการยอมรับจากเพศหญิงร้อยละ 75 (พิจารณาจากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
25 ของนักหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในกลุ่มเด็กหญิง) และต้องได้รับการยอมรับจากเพศชายร้อยละ 99 (พิจารณา
จากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 1 ของนักหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในกลุ่มเด็กชาย) ดังแสดงในตารางที่ 4.7  และได้รับ 
การยอมรับจากประชากรทั้งหญิงและชายรวมที่ร้อยละ 90 ((พิจารณาจากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของนักหนักยก
สูงสุดที่ยอมรับได้รวมทั้งหญิงและชาย) ดังแสดงในตารางที่ 4.8  
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รูปที่ 4.15  ค่าเฉลี่ยน้าํหนักยกสูงสุดทีย่อมรับได้ที่ได้จากการทดลองทางจิตฟสิิกส์  

ที่ความถ่ีในการยกแตกต่างกัน แยกตามเพศ 

 

สําหรับการทดลองโดยเกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ (psychophysics) น้ันจะใช้การยอมรับของผู้เข้าร่วม
ทดสอบโดยพิจารณาขีดจํากัดของนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมให้เด็กยกได้ที่นํ้าหนักยกซึ่ง 99% ของเด็กชายยอมรับ 
และ 75% ของเด็กหญิงยอมรับ หรือ 90% ของประชากรรวมท้ังหญิงและชาย (ภายใต้เง่ือนไขการทดลองที่มี
สัดส่วนเด็กหญิงและชายเท่ากัน) โดยเลือกจากค่านํ้าหนักที่น้อยที่สุดจากทั้งสามเกณฑ์   ดังน้ันนํ้าหนักสูงสุดที่
ยอมรับได้จากการยกย้ายของจากการศึกษาครั้งน้ี จําแนกตามความถ่ีที่ 5 10 15 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง  
มีค่าเท่ากับ 5.5  6  7.5  9 และ 10 กิโลกรัม ตามลําดับ สรุปในตารางที่ 4.9  และรูปที่ 4.16   

จากผลการทดลองทางจิตฟิสิกส์พบว่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ของเด็กหญิงมีค่าน้อยกว่า
เด็กชายอย่างมีนัยสําคัญ (P-value น้อยกว่า 0.001) ในทุกความถี่ โดยพบว่าเมื่อความถี่ในการยกเพ่ิมขึ้นค่า
นํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จะมีค่าน้อยลง  
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ตารางที่ 4.7  ค่าเปอรเ์ซ็นไทล์ (Percentile, P) ที่ 1 5 10 25 50 75 90 และ 95 ของน้ําหนักยกสูงสุด 
ที่ยอมรับได้จากการทดสอบด้วยวิธีการทางจิตฟิสิกส์ จําแนกตามความถ่ีของการยกและเพศ 

ความถ่ี 

(วินาที/ครั้ง) 
เพศ 

น้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จากงานยกย้ายของ (กิโลกรัม) 

เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 1 5 10 25 50 75 90  และ 95 

P1 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

5 
ชาย 5.50 6.00 7.00 10.50 12.50 13.00 13.50 14.50 
หญิง 5.0 5.00 5.50 6.50 8.00 8.00 9.80 10.90 

10 
ชาย 6.00 8.00 10.50 14.75 16.50 19.00 19.00 20.00 

หญิง 5.00 5.60 6.20 8.00 8.00 9.00 10.80 12.10 

15 
ชาย 7.50 8.25 13.00 14.25 17.00 17.00 18.50 18.50 

หญิง 5.00 5.60 7.10 8.50 9.00 10.00 10.90 12.00 

30 
ชาย 9.00 11.00 14.50 17.50 19.00 20.00 22.00 23.00 

หญิง 5.50 5.80 6.00 6.00 6.50 8.00 11.00 12.00 

60 
ชาย 14.00 14.75 18.00 19.50 22.00 23.00 24.00 24.75 

หญิง 7.50 7.80 9.10 11.00 12.00 13.00 13.00 14.20 

ตารางที่ 4.8  ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสงูสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ 
ค่าเปอรเ์ซ็นไทล์ (Percentile, P) ที่ 1 5 10 25 50 75 90 และ 95 ของน้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ 
จําแนกตามความถ่ี ทั้งเพศชายและหญิงรวมกัน 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห ์
ความถ่ี (วินาที/ครัง้) 

5 10 15 30 60 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 9.49 12.15 12.18 12.69 16.37 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 2.77 4.72 3.86 6.12 5.30 
ค่าตํ่าสุด (Min) 5.00 5.00 5.00 5.50 7.50 
ค่าสูงสุด (Max) 15.00 20.00 18.50 23.00 25.0 

ค่าเปอร์เซ็นไทล์ 

P1 5.00 5.00 5.00 5.50 7.50 

P5 5.50 6.00 7.02 6.00 9.02 

P10 6.00 7.00 7.55 6.00 10.05 

P25 7.00 8.00 9.00 6.12 12.00 

P50 8.75 10.25 10.75 11.50 13.50 

P75 12.35 16.50 17.00 19.00 22.00 

P90 13.00 19.00 17.00 20.45 23.00 
95 13.47 19.00 18.42 21.95 23.95 
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ตารางที่ 4.9 น้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้จากงานยกย้ายของจําแนกตามความถ่ีเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์ 
ทางจิตฟิสิกส์ 

ความถ่ี (วินาทีต่อครั้ง) 
น้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ 

 (กิโลกรัม) 

5 5.50 

10 6 

15 7.50 

30 6 

60 10.05 

 

 

 
 

รูปที่ 4.16  น้ําหนักยกสงูสดุที่ยอมรับได้ภายใต้เกณฑ์ทางจิตฟสิิกสแ์สดงตามเส้นสีดํา  
99% ของเด็กชายยอมรับ และ 75% ของเด็กหญิงยอมรับ หรือ 90% ของประชากรรวมทั้งหญิงและชาย 
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4.7.4 ระดับความรู้สึกปวดเม่ือยล้าจากงานยกย้ายของ 

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าระดับความรู้สึกปวดเมื่อยล้าจากการยกย้ายของของอาสาสมัคร พบว่า 
ในการยกความถ่ีที่ 5 วินาทีต่อครั้ง อาสาสมัครจะมีความรู้สึกเหน่ือยล้าสูงสุดทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และ 4.48 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.10 จะเห็นว่าความถ่ีที่สูงส่งผลต่อความล้าของ
ร่างกายค่อนข้างมาก แม้ว่านํ้าหนักในการยกจะน้อยก็ตาม  

ตารางที่ 4.10 ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสงูสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับ
ความรูส้ึกปวดเม่ือยล้าก่อนการทดลองและหลังจากงานทดสอบการยกที่ความถ่ีต่าง ๆ แยกตามเพศ 

ความถ่ี 

(วินาที/ครั้ง) 

ระดับความรูส้กึปวดเม่ือยล้าจากงานยกยา้ยสิ่งของ (Borg scale 0-10) 

เพศชาย (n=29) เพศหญิง (n=31) 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 
ก่อนการทดลอง 0 3.00 0.55 0.88 0 2.00 0.19 0.44 

5 1.00 7.00 4.26 1.72 0 7.00 4.48 1.63 

10 1.00 7.00 3.76 1.22 0 6.00 2.93 1.31 
15 0 7.00 2.95 1.54 0 5.00 2.61 1.40 
30 0 5.00 3.10 1.44 0 6.00 1.98 1.56 
60 0 7.00 2.80 1.39 0 5.00 2.27 1.29 

  

4.7.5 ผลการศึกษาทางสรีรวิทยา 

เกณฑ์ทางสรีรวิทยาเป็นเกณฑ์หน่ึงที่ถูกใช้ในการพิจารณาความปลอดภัยในการทํางาน  
โดยเฉพาะงานที่เก่ียวข้องการการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นเวลานาน ๆ เป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาถึงความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการสร้างพลังงานของร่างกายและการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งจะต้องไม่มากเกินไป
โดยเฉพาะเม่ือต้องทํางานต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน 8 ช่ัวโมง หรืออาจจะมากกว่าน้ัน เน่ืองจากในกระบวนการทาง
สรีรวิทยาของร่างกายในการสร้างพลังงานน้ันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นจากสารอาหารและออกซิเจน  
เมื่อร่างกายต้องการพลังงานงานมากปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานจะมากตามไปด้วย 
และหากความต้องการในการใช้พลังงานในการทํางานหน่ึง ๆ มีมากเกินไปจนร่างกายไม่สามารถนําออกซิเจนไปสู่
กระบวนการดังกล่าวได้เพียงพอจะส่งผลให้เกิดกรดแลคติกสะสมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลต่อภาวะความรู้
เหน่ือยล้าและปวดเมื่อยมากขึ้น ในที่สุดจะนําไปสู่การเสื่อมสภาพของร่างกายท่ีเร็วกว่าปกติรวมถึงการปัญหา
บาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ   

 ในทางปฏิบัติการวัดค่าความเข้มข้นของกรดแลคติกสามารถกระทําได้โดยตรวจสอบจากเลือดซึ่ง
วิธีการน้ีไม่ได้นํามาใช้เพราะเห็นว่าจะทําให้อาสาสมัครบาดเจ็บได้และเมื่อนําไปประยุกต์ใช้จริงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
ประกอบกับการวัดค่าแลคติกจากเลือดอาจจะช้าเกินไปเพราะกรดแลคติกเกิดขึ้นในส่วนของเซลกล้ามเน้ือและจะ
ไหลเข้าสู่กระแสเลือกซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงที่กรดแลคติกเหล่าน้ันจะสะสมในเลือด (Smith 2006)  ในทาง 
การยศาสตร์จึงนิยมที่จะใช้การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนหรือวัดจากอัตราการเต้นหัวใจแทนการวัดปริมาณ 
ความเข้มข้นของกรดแลคติกในเลือด  อย่างไรตามการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนเป็นวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือที่มี 
ความแม่นยําสูงและเครื่องมือมีราคาสูงมาก นอกจากน้ียังรบกวนการปฏิบัติงานในขณะที่ทําการวัดเพราะ
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ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลา ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะใช้วิธีตรวจวัดจากอัตราการเต้น
หัวใจซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างดีกว่าค่าปริมาณการใช้ออกซิเจน (Wu 1997, Wu and Wang 2002, Wu 2003, 
Smith 2006, Smith 2006)  ซึ่งทําการวัดได้ง่ายกว่าและยังสามารถนําไปใช้ได้สะดวกหากจําเป็นต้องมีการวัด 
ในสภาพการทํางานจริงในอนาคต  

4.7.6 ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจขณะนั่งพัก (Resting Heart Rate in Sitting)  

อัตราการเต้นหัวใจหรือชีพจรถือว่าเป็นหน่ึงสัญญาชีพ (vital sign) สําคัญ ที่ช่วยบอกถึงความปกติ
หรือความผิดปกติของร่างกาย โดยท่ัวไปขณะพักน่ังน่ิง ๆ คนปกติอาจมีอัตราการเต้นหัวใจแตกต่างกันได้มากคือ
ระหว่าง 40-100 ครั้งต่อนาที แต่ส่วนมากจะพิจารณาช่วงอัตราการเต้นหัวใจของคนปกติอยู่ที่ 60-90 ครั้งต่อนาที  
อัตราการเต้นหัวใจมีความแตกต่างกันเน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น เพศ อายุ ความแข็งแรง เป็นต้น คนที่ออกกําลัง
กายอยู่เป็นประจําหรือนักกีฬา จะมีสมรรถภาพทางกายในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(cardiovascular fitness) สูงกว่าคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย  นักวิจัยพบว่าอัตราการเต้นหัวใจขณะพัก
ของเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศชายประมาณ 5 ถึง 10 ครั้งต่อนาที ขณะที่เด็กจะมีอัตราการเต้นหัวใจขณะพักสูง
กว่าผู้ใหญ่จากแรกเกิดที่มีค่าเฉล่ียสูงมากและจะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (Ostchega, Porter และคณะ. 
2011) นอกจากน้ียังพบว่าอัตราการเต้นหัวใจจะสูงขึ้นหลังจากรับประทานอาหารซึ่งอาจจะสูงขึ้นกว่าก่อน
รับประทานอาหาร 10-12 ครั้งต่อนาที และหากด่ืมชาหรือกาแฟทําให้ค่าอัตราการเต้นหัวใจสูงเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 
(Kapitaniak 2006)   

อัตราการเต้นหัวใจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงท่าทาง (posture) 
โดยพบว่าขณะน่ังพักน่ิง ๆ อัตราการเต้นหัวใจสูงกว่าขณะนอนประมาณ 10% และจะสูงขึ้นอีก 5-15% เมื่อเทียบ
กับท่ายืน และขณะทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางค่าอัตราการเต้นหัวใจจะเปลี่ยนไป ความเร็วในการเคลื่อนไหว
ร่างกายและความถี่ในการเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ ส่งผลให้อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากน้ียังพบว่า
อัตราการเต้นหัวใจจะสูงขึ้นมีอุณหภูมิรอบ ๆ ตัวสูงขึ้น ประมาณอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาจะทําให้อัตราการเต้น
หัวใจสูงขึ้นประมาณ 10-12 ครั้งต่อนาที (Kapitaniak 2006)  

ตารางที่ 4.11 และรูปที่ 4.17 ถึง รูปที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการ
เต้นหัวใจขณะน่ังพักน่ิง ๆ ของอาสาสมัครจํานวน 32 คน แยกตามเพศและอายุของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี   
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นหัวใจขณะพักในแต่ละกลุ่มอายุทั้งของเพศหญิงและเพศชาย 
ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจขณะพักอย่างมีนัยสําคัญ (P-value=0.769 และ 0.695 
ตามลําดับ)  แต่พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นหัวใจขณะพักของเพศหญิงมีแนวโน้มจะมีค่าสูงกว่าเพศชาย  
(P-value =0.183)  เน่ืองจากค่าอัตราการเต้นหัวใจขณะพักสะท้อนให้เห็นระดับสมรรถภาพทางกายซึ่งอาสาสมัคร
ทั้งหญิงและชายที่ผ่านการทดสอบทางสรีรวิทยาไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มอายุ  

ตารางที่ 4.11  ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของอัตรา
การเต้นหัวใจขณะพักแยกตามอายุและเพศ 

อายุ 
อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที) 

เพศหญิง เพศชาย 
Min Max Mean SD n Min Max Mean SD n 

15 75 83 79.7 4.2 3 88 88 88.0 - 1 
16 69 99 82.9 10.0 9 61 86 74.9 10.6 7 
17 79 87 83.8 3.3 5 63 112 77.7 17.5 7 
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รูปที่ 4.17  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเต้นหัวใจขณะพักแยกตามเพศและอายุ 

 

 
รูปที่ 4.18  แผนภูมิกล่อง (box-plot) และกราฟแสดงการกระจายข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 

ของอาสาสมัครแยกตามเพศ (หญิง 17 คน และ ชาย 15 คน) 
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4.7.7 ค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ (Relative Herat Rate: %)  

Wu และ Wang (2002) ได้อ้างถึงผลการศึกษาวิจัยทางด้านการยาสตร์ซึ่งมีความสอดคล้องกันว่า
ภาระงานที่ต้องทําตลอด 8 ช่ัวโมงต่อวัน ควรมีการใช้พลังงานไม่เกิน 33% ของความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุด (maximum aerobic capacity: VO2max)  นอกจากน้ียังพบว่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดน้ัน 
มีความสัมพันธ์กันอย่างดีกับอัตราการเต้นหัวใจเมื่อพิจารณาค่าดังกล่าวในรูปแบบค่าสัมพัทธ์ (relative value)  
ในรูปแบบดังน้ี (Wu and Wang, 2002) 

% 	 	 ∝ 		  

 

 RVO2 คือค่าอัตราการใช้ออกซิเจนสัมพัทธ์ หาได้จาก 
(VO2work - VO2max)/( VO2max- VO2rest) x 100% 

 

%RHR (relative heart rate) คือค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ หาได้จาก 
(HRwork- HRrest)/(HRmax-HRrest) x 100% 

 

 ค่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นข้อมูลที่สําคัญอันหน่ึงที่ได้รับการพิจารณาว่าสามารถใช้ประเมินภาระ
งานทางกายได้โดยเฉพาะเม่ือกล้ามเน้ือมีการทํางานแบบพลวัตต่อเน่ือง (dynamic muscular work) (Shimaoka 
และคณะ, 1998, Christensen และคณะ. 2000) เน่ืองจากในทางปฏิบัติแล้วการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจทําได้
ง่ายกว่าการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนของร่างกายซึ่งทําได้ยากกว่าและรบกวนการทํางานในงานวิจัยครั้งน้ี   
จึงพิจารณาจากค่าอัตราการเต้นหัวใจสําหรับการทํางานต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งมีคําแนะนําว่าควรจะมีการใช้
พลังงานไม่เกิน 1/3 หรือประมาณ 33% ของความสามารถในการสร้างพลังงานสูงสุดของร่างกาย  ซึ่งเกณฑ์น้ี
สามารถเทียบได้กับอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ 23.3% จากการศึกษาของ Wu และ Wang (2002) ได้อธิบายถึง
เกณฑ์ของการใช้ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดมีความแตกต่างจากการใช้เกณฑ์ของค่าอัตราการเต้น
หัวใจสัมพัทธ์ เน่ืองจากขณะพักค่าอัตราการเต้นหัวใจและ VO2 ไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์ หากประมาณว่าขณะพักมี 
การใช้พลังงานท่ี 1MET (MET คือค่าอัตราการใช้พลังงานพ้ืนฐานขณะพัก) ซึ่งคนปกติที่มีสุขภาพดีที่ไม่ใช่นักกีฬาที่
ผ่านการฝึกฝนมาจะมีความสามารถสูงสุดในการใช้พลังงานท่ีประมาณ 10 MET ดังน้ันขณะพักจะประมาณได้ว่า 
มีการใช้พลังงานจึงอยู่ที่ 10% ของ VO2max แต่ในขณะพักค่า %RHR จะมีค่าเป็นศูนย์ ดังน้ันเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่จะใช้ในการพิจารณาการทํางานจึงควรอยู่ที่ 23.3% น้อยกว่าค่าของ %VO2max ลง
มา 10%   

จากข้อมูลในตารางที่ 4.12 ถึงตารางที่ 4.14 พบว่าการทํางานที่มีความถี่สูงจะส่งผลต่อค่าอัตรา
การเต้นหัวใจที่สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย  ค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์สูงสุดของการทํางาน 
ที่ความถี่ 5 วินาทีต่อครั้ง เพศชายมีค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 26.3% และ เพศหญิงอยู่ที่ 30.3%  
ซึ่งค่าความถ่ีสัมพัทธ์ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทางสรีรวิทยาที่กําหนดไว้ที่ 23.3% ซึ่งเป็นไปได้มากกว่าหากต้อง
ทํางานดังกล่าวนานกว่าน้ีย่อมส่งผลต่อความล้าสะสมในร่างกาย  ดังน้ันค่านํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ได้จากวิธีการ
ทางจิตฟิสิกส์ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของกลุ่มอาสาสมัครเป็นไปได้ว่ามีค่าสูงเกินไปหากต้องทํางานที่นํ้าหนัก
ดังกล่าวสําหรับความถ่ี 5 วินาทีต่อครั้ง จะต้องเกิดขึ้นในเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน และไม่ควรจะเกิน 20 นาที หรืออาจจะ
ต้องลดนํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ลงอีก 
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ตารางที่ 4.12  ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของอัตรา
การเต้นหัวใจ (ครั้งต่อนาที) ขณะทาํการทดสอบงานยกที่ความถ่ีต่าง ๆ แยกตามเพศ (Gender) และ อายุ 
(Age)  

ความถ่ี 

(วินาที/
ครั้ง) 

อายุ 

อัตราการเต้นหัวใจ (ครั้งต่อนาที) 

เพศหญิง เพศชาย 

Min Max Mean SD n Min Max Mean SD n 

60 
15 91 100 96.3 4.7 3 102 102 102.0 - 1 
16 96 113 102.1 6.7 9 72 111 94.1 13.3 7 
17 86 100 94.8 5.5 5 79 114 97.4 11.3 7 

30 
15 75 100 90.3 13.4 3 99 99 99.0 - 1 
16 97 116 103.9 6.3 9 79 115 92.0 12.4 7 
17 87 98 95 4.5 5 84 119 99.4 13.9 7 

15 
15 100 101 100.3 0.6 3 103 103 103.0 - 1 
16 94 124 108.0 8.5 9 87 116 99.7 10.8 7 
17 91 103 97.6 5.0 5 90 122 103.9 12.9 7 

10 
15 84 112 100.3 14.6 3 110 110 110.0 - 1 
16 102 125 112.7 7.8 9 78 128 104.9 16.0 7 
17 100 121 106.0 8.8 5 86 135 106.7 15.8 7 

5 
15 110 118 114.3 4.0 3 113 113 113.0 - 1 
16 110 145 123.4 11.9 9 88 136 106.3 16.1 7 
17 103 130 116.2 10.8 5 107 133 114.4 8.8 7 

หมายเหตุ n = จํานวนอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการทดลอง 

ตารางที่ 4.13  ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของอัตรา
การเต้นหัวใจสัมพัทธ์ขณะทําการทดสอบท่ีความถ่ีในการยกต่าง ๆ แยกตามเพศ (Gender) และ อายุ (Age)  

ความถ่ี 

(วินาที/
ครั้ง) 

อายุ 

อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ (หน่วย %) 

เพศหญิง เพศชาย 

Min Max Mean SD n Min Max Mean SD n 

60 
15 12.3 15.3 13.3 1.7 3 12.0 12.0 12.0 - 1 

16 7.7 31.1 15.5 7.3 9 -0.8 24.4 14.9 8.4 7 
17 5.6 11.9 9.3 2.8 5 2.2 29.7 14.9 9.8 7 

30 
15 0.0 15.3 8.7 7.9 3 9.4 9.4 9.4 - 1 
16 2.9 27.4 16.9 7.5 9 7.6 25.2 13.3 5.9 7 
17 6.5 13.2 9.4 2.5 5 5.2 39.1 16.5 11.3 7 

15 

15 14.8 19.2 16.4 2.4 3 12.8 12.8 12.8 - 1 
16 9.1 31.6 20.2 9.8 9 10.7 30.8 19.1 7.3 7 

17 7.7 14.4 11.6 2.8 5 10.8 39.9 20.1 9.9 7 
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ความถ่ี 

(วินาที/
ครั้ง) 

อายุ 

อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ (หน่วย %) 

เพศหญิง เพศชาย 

Min Max Mean SD n Min Max Mean SD n 

10 
15 6.9 23.7 16.7 8.7 3 18.8 18.8 18.8 - 1 
16 15.1 35.6 24.2 7.7 9 3.8 36.1 23.3 10.3 7 
17 12.7 29.3 18.7 6.5 5 13.0 39.1 22.9 8.8 7 

5 
15 23.4 33.1 27.6 5.0 3 21.4 21.4 21.4 - 1 
16 15.2 53.5 33.0 12.2 9 11.5 42.9 24.5 10.1 7 
17 14.5 37.1 27.2 8.6 5 22.6 35.5 28.8 5.2 7 

หมายเหตุ n = จํานวนคน 

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า 95% CI ของอัตราการเต้นหัวใจสัมพทัธ์รวมทุก
กลุ่มอายุขณะทําการทดสอบท่ีความถ่ีในการยกต่าง ๆ แยกตามเพศ (Gender)   

ความถ่ี 
(วินาที/ครั้ง 

อัตราการเต้นหัวใจสัมพทัธ์ (หน่วย %) 
เพศหญิง เพศชาย 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า 95% CI ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า 95% CI 
60 13.3 6.1 9.4 – 17.1 14.7 8.5 10.3 – 19.0 
30 13.3 7.3 9.4 - 17.1 14.6 8.6 10.2 – 18.9 
15 17.0 8.1 13.2 – 20.9 19.2 8.3 14.8 – 23.5 
10 21.3 7.8 17.4 – 25.1 22.8 8.9 18.5 – 27.2 
5 30.3 10.2 26.5 – 34.2 26.3 7.6 21.9 – 30.6 

หมายเหตุ จํานวนคน ชาย 15 คน และหญิง 17 คน  

จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทํางานที่ความถี่
ต่าง ๆ ( 5 10 15 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง) ในกลุ่มเด็กชาย ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ของทูคีย์ (Tukey 
Pairwise Comparison)  ดังแสดงในตารางที่ 4.15 พบว่าค่าอัตราการเต้นหัวสัมพัทธ์ในการทดลองยกของที่
ความถี่ 5 วินาทีต่อครั้ง มีค่าสูงสุดและมีความต่าง ๆ จากการยกที่ความถี่อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน (P-value น้อยกว่า 
0.05) โดยมีค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ 26.3% ± 7.6% ซึ่งเป็นระดับที่เกินจากเกณฑ์ความปลอดภัยทาง
สรีรวิทยาที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการสะสมความล้าที่มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อร่างกายและพัฒนาการของเด็กได้   

นอกจากน้ียังพบว่าในการทดลองยกของที่ความถี่ 10 และ 15 วินาทีต่อคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 
อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์สูงด้วยเช่นกันซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะส่งผลในลักษณะเดียวกับการยกของที่ความถี่  
5 วินาทีต่อครั้ง ดังน้ันเด็กที่ต้องทํางานยกที่มีความถี่สูงควรต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นไปได้ที่งาน
น้ันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย    สําหรับการยกของท่ีความถี่ 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง มีค่าเฉลี่ยอัตราการเต้น
หัวใจสัมพัทธ์ตํ่ากว่าที่ความถี่ในการยก 5 วินาทีต่อครั้ง ซึ่งค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ี
ความถี่ 30 และ 60 วินาทีน้ี ยังมีค่าอยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทางสรีรวิทยา   อย่างไรตามผล
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการทดลองในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 20 นาที หากเด็กต้องทํางานต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ๆ 
อาจส่งผลต่อการสะสมความล้าสะสมจนส่งผลเสียต่อร่างกายได้จึงเป็นสิ่งที่ ต้องระวัง และควรจะต้องมี 
การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ในเบ้ืองต้นแนะนําว่าไม่ควรให้เด็กทํางานต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ในงานยกของ โดยเฉพาะ
เมื่อความถ่ีสูงถึง 15 วินาทีต่อครั้งหรือมากกว่า 



โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     กรกฎาคม 2560 

107

ตารางท่ี 4.15  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกของท่ี 
ความถ่ีต่าง ๆ (5 10 15 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง) ในกลุ่มเด็กชาย ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ของทูคีย์  
(Tukey Pairwise Comparison)   

ความถ่ีในการยก 

(วินาทีต่อครั้ง) 

เพศชาย 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
กลุ่ม* 

5 26.3 7.6 A  

10 22.8 8.9 A B 

15 19.2 8.3 A B 

60 14.7 8.5  B 

30 14.6 8.6  B 
หมายเหตุ การทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ (α) = 0.05 
*ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีมีกลุ่มตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์เหล่านั้นไม่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ถ้ามีตัวอักษรหลายกลุ่มแสดงว่าไม่แตกต่างจากกลุ่มเหล่านั้น ผลการทดสอบเปรียบเทียบแบบ
เป็นคู่ด้วยวิธีการทูคีย์สรุปได้ดังนี้ 
1) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีในการทดลองยก 5, 10 และ 15 วินาทีต่อครั้ง อยู่ในกลุ่ม A แสดงว่าค่าเฉลี่ย

อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  
2) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 10 และ 15 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรท้ังกลุ่ม A และ B แสดง

ว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีสองความถี่นี้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือเทียบกับ
คา่เฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 5, 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง  

3) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีในการยก 5 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรเฉพาะกลุ่ม A อย่างเดียว แสดงว่าค่าเฉลี่ย
อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีในการยก 5 วินาทีต่อคร้ัง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจ
สัมพัทธ์ท่ีความถ่ีในการทดลองยก 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง ซ่ึงมีตัวอักษรเฉพาะกลุ่ม B เท่านั้น 

 
    จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทํางานยกที่
ความถี่ต่าง ๆ ( 5, 10, 15, 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง) ในกลุ่มเด็กหญิง ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ทูคีย์ (Tukey 
Pairwise Comparison)  ดังแสดงในตารางที่ 4.16  พบว่าค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ในการทดลองยกของที่
ความถี่ 5 วินาทีต่อครั้งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นเดียวกับกลุ่มเด็กชายและมีค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ของ 
การทดลองยกที่ความน้ีมีความต่าง ๆ จากการยกที่ความถี่อ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญ  โดยค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจ
สัมพัทธ์อยู่ที่ 30.3% ซึ่งอยู่ในระดับที่เกินกว่าเกณฑ์แนะนําทางสรีรวิทยา (อยู่ที่ 23.3%)  ส่วนค่าเฉลี่ยอัตรา 
การเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ของการทดลองยกที่ความถี่ 10 วินาทีต่อครั้ง มีค่าน้อยกว่าที่ความถี่ 5 ครั้งต่อวินาทีอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกที่ความถี่ 15 วินาทีต่อครั้ง  
อย่างไรตามค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่ความถี่น้ีมีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์แนะนําทางสรีรวิทยา ซึ่งหากเด็ก
ต้องทํางานต่อเน่ืองมากกว่า 20 นาที และตลอดทั้งวันสูงถึง 8 ชม. อาจจะส่งผลให้ค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจ
สัมพัทธ์สูงเกินกว่าเกณฑ์แนะนําทางสรีรวิทยาได้ จึงควรที่จะต้องได้รับการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม  
            สําหรับค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถี่ 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง
มีค่าตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการยกที่ความถี่ 5 10 และ 15 วินาทีต่อครั้งอย่างมีนัยสําคัญ 
และค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์น้ียังอยู่ภายในเกณฑ์ความปลอดภัยตามคําแนะนําทางสรีรวิทยา  
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อย่างไรก็ตาม  การวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองเพียง 20 นาที ซึ่งหากเด็กต้องทํางานต่อเน่ืองมากกว่า 20 นาที  
อาจส่งผลต่อความล้าที่สูงขึ้นได้  

  เน่ืองจากการทดลองเกิดขึ้นในเวลาสั้น ๆ 20 นาที เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ความปลอดภัยที่รวม
ผลกระทบของการทํางานต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมงต่อวัน (+15%) (รูปที่ 4.19) พบว่าค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ 
ของการทํางานที่ความถี่ 10 วินาทีต่อคร้ัง มีค่าสูงเกินเกณฑ์ความปลอดภัยทางสรีรวิทยาด้วยเช่นกัน ทั้งใน 
เพศหญิงและชาย  ซึ่งหมายความว่าหากเด็กต้องทํางานยกแบบซ้ํา ๆ เป็นเวลาต่อเน่ืองนาน ๆ  ค่านํ้าหนักยกสูงสุด
ที่ยอมรับได้ควรจะต้องมีการปรับลดลง หรือ ควรจะจํากัดเวลาในการยกที่น้อยกว่า 20 นาที เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
การสะสมความล้าอันจะเป็นเหตุนําไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพได้ในที่สุด  

ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยก
ของที่ความถ่ีต่าง ๆ (5 10 15 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง) ในกลุ่มเด็กเพศหญิง ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่
ของทูคีย์ (Tukey Pairwise Comparison)   

ความถ่ีในการยก 

(วินาทีต่อครั้ง) 

เพศหญิง 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่ม* 

5 30.3 10.2 A   

10 21.3 7.8  B  

15 17.0 8.1  B C 

60 13.3 6.1   C 

30 13.3 7.3   C 
หมายเหตุ การทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ (α) = 0.05  
*ผลการทดสอบเปรียบเทียบแบบเป็นคู่ด้วยวิธีการทูคีย์อธิบายได้ดังนี้ 
1) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีมีกลุ่มตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์เหล่านั้นไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  คา่เฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีของการทดลองยก 5 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรอยู่ใน
กลุ่ม A เท่านั้นแสดงว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีในการยกน้ี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P-value 
มากกว่า 0.05) กับท่ีความถ่ีอ่ืนๆ ท้ังหมด   

2) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 10 และ 15 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรอยู่ในกลุ่ม B หมายความ
ว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีสองความถี่นี้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P-value 
มากกว่า 0.05) แต่มีความแตกต่างกับค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ี 5 วินาทีต่อคร้ัง ซ่ึงจากตารางจะเห็น
ว่าอยู่ในกลุ่มตัวอักษร A อย่างเดี่ยวเท่านั้น 

3) ค่าเฉล่ียอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกที่ความถ่ี 15 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรอยู่ท้ังในกลุ่ม B และ C 
หมายความว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ท่ีความถ่ีนี้ไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลอง
ยกของท่ีความท่ี 10, 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง 

4) ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 30 และ 60 วินาทีต่อคร้ัง มีตัวอักษรกลุ่ม C อย่างเดียว
เหมือนกัน หมายความว่า ค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีสองความถี่นี้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ แต่มีความแตกต่างกับค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 5 วินาทีต่อคร้ัง ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม A 
เท่านั้น และ แตกต่างกับค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพันธ์ของการทดลองยกท่ีความถ่ี 10 วินาทีต่อคร้ัง ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม B เท่านั้น 
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รูปที่ 4.19  ค่าเฉลี่ยคา่อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ แยกตามความถ่ีในการยก (วินาที/ครั้ง)  
และเพศ (Gender) (ซ้าย) เม่ือพิจารณาจากข้อมูลของการทดลองยกเป็นเวลา 20 นาที   

(ขวา) เม่ือพิจารณาโดยการบวกผลกระทบจากการทํางานต่อเนื่องทัง้วัน 8 ชั่วโมง 

4.7.1 ผลการศึกษาทางชีวกลศาสตร์ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้วางแผนการทดลองไว้ 3 ขั้นตอน คือ (1) การหาน้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้
จากวิธีการทางจิตฟิสิกส์  (2) วิเคราะห์ภาระงานทางสรีรวิทยาจากข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจเพ่ือหาอัตราการเต้น
หัวใจสัมพัทธ์ และ (3) ศึกษาผลทางชีวกลศาสตร์เพ่ือดูปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือและ
หมอนรองกระดูกสันหลังขณะทําการยกที่นํ้าหนักต่าง ๆ ที่ได้จากผลการศึกษาด้วยวิธีการทางจิตฟิสิกส์  

จากท่ีได้อธิบายไว้แล้วเก่ียวกับหลักการทางชีวกลศาสตร์ สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาทางชีวกลศาสตร์
แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ  

1) ระดับการใช้แรงของกล้ามเน้ือซึ่งจะส่งผลต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือส่วนที่
ใช้ในการทํางานยก โดยเฉพาะกล้ามเน้ือส่วนแขน ไหล่ และหลัง  

2) แรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกซึ่งจะส่งผลต่อการเสื่อมหรือการเสียหายของหมอนรอง
กระดูกเป็นผลให้เกิดปัญหาการกดทับของเส้นประสาทส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับตําแหน่งของหมอนรองกระดูกน้ัน ๆ   

4.7.1.1 ผลการวัดระดับการใช้แรงของกล้ามเนื้อ 

การวัดระดับการใช้แรงของกล้ามเน้ือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะวัดด้วยเครื่องมือวัดและ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือบริเวณผิวหนัง (surface electromyography, SEMG) ทั้งหมด  
6 ตําแหน่งด้วยกันคือ กล้ามเน้ือหัวไหล่ (Trapezius) ต้นแขน (Deltoid) ต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ต้นแขน
ด้านหลัง (Triceps) หลังส่วนบน (Thoracic erector spinae) และหลังส่วนล่าง (Lumbar erector spinae)   
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Mean of relative heart rate (%RHR) separated by frequency of lifting Mean of relative heart rate + 15% of long duration effect for 8 hrs 

95% CI for the Mean
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Interval Plot of Relative Heart Rate (%) 
Separated by Gender and Frequency of  Lift

95% CI for the Mean
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Interval Plot of Relative Heart Rate + Long Duration Effect of 15% (%) 
Separated by Gender and Frequency of  Lift
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โดยได้ทําการทดสอบกับเด็กชาย 1 คน และเด็กหญิง 1 คน รูปที่ 4.20 (บน) ตัวอย่างกราฟค่าศักย์ไฟฟ้าของ
กล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ที่ความถี่ 60 วินาทีต่อคร้ัง และ (ล่าง) กราฟค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ที่ความถี่ 
5 วินาทีต่อครั้ง  ให้ทําการยกตามนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในแต่ละความถี่จากการศึกษาด้วยวิธีการทางจิต
ฟิสิกส์  ค่าเฉล่ียกําลังสอง (root mean square, RMS) ของศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะยกในแต่ละการทดลองจะนํามา
เปรียบเทียบกับค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะออกแรงยกสูงสุดแบบอยู่กับที่ (isometric maximum voluntary 
contraction, MVC) ในสถานีงานที่สามารถปรับระดับได้เพ่ือให้มีลักษณะท่าทางใกล้เคียงกับงานยกจริง  ข้อมูลใน
ตารางที่ 4.17  เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะออกแรงยกสูงสุดแบบอยู่กับที่ โดยทําการทดสอบ 3 ครั้งและเลือกใช้
ค่าศักย์ไฟฟ้าในครั้งที่สูงสุดมาใช้ในการเปรียบเทียบหา %MVC 

ตารางที่ 4.17 ค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะออกแรงยกสูงสุดแบบอยู่กับที่ (Isometric Maximum 
voluntary contraction, MVC) ของกลา้มเนื้อ 6 มัดที่ใช้ในการยก จําแนกตามเพศ และกล้ามเนื้อที่
เก่ียวข้องกับการยก 

กล้ามเนื้อท่ีทําการวัดขณะออกแรงยกสูงสุด ค่าศักย์ไฟฟ้า (μV) ท่ีวัดได้ขณะออกแรงยกสูงสุด 

เพศชาย 

หัวไหล่(Trapezius) 1,887 

ต้นแขน (Deltoid) 335 

ต้นแขนด้านหน้า (Biceps) 1013 

ต้นแขนด้านหลัง (Triceps) 168 

หลังส่วนบน (Thoracic erector spinae) 123 

หลังส่วนล่าง (Lumber erector spinae) 168 

เพศหญิง 

หัวไหล่(Trapezius) 435 

ต้นแขน (Deltoid) 123 

ต้นแขนด้านหน้า (Biceps) 439 

ต้นแขนด้านหลัง (Triceps) 49 

หลังส่วนบน (Thoracic erector spinae) 52 

หลังส่วนล่าง (Lumber erector spinae) 29 

 
ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือขณะทําทดลองยกที่นําหนักต่าง ๆ 

กับขณะทดสอบแรงยกสูงสุดแบบอยู่กับที่น้ีเรียกว่าระดับการใช้แรง หรือ %MCV ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100%   
โดยเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์มีข้อแนะนําสําหรับ 8 ช่ัวโมงการทํางานว่าระดับการใช้แรงนี้ไม่ควรเกินร้อยละ 30 
(30% MVC)  หากเกินกว่าน้ีจะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้าสะสมและส่งผลต่อการบาดเจ็บของระบบ
กระดูกและกล้ามเน้ือส่วนน้ันได้ในอนาคต  และหากสูงมากอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือส่วนน้ัน 
แบบเฉียบพลันได้รูปที่ 4.20  แสดงตัวอย่างค่าศักย์ไฟฟ้าในกล้ามเน้ือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทําการทดลองยก
สิ่งของที่ความถี่ 60 วินาทีต่อครั้ง (รูปบน) และ 5 วินาทีต่อครั้ง (รูปล่าง) 
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รูปที่ 4.20 (บน) ตัวอย่างกราฟค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่ความถ่ี 60 วินาทีต่อครั้ง และ  
(ล่าง) กราฟคา่ศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อสว่นต่าง ๆ ทีค่วามถ่ี 5 วินาทีต่อครั้ง 

จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทํางานของกล้ามเนื้อ โดยการเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าที่ของ
กล้ามเน้ือ จํานวน 6 มัดที่ใช้ในการยกเป็นร้อยละของค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะที่กล้ามเน้ือหดตัวสูงสุด (Maximum 
voluntary contraction: %MVC) พบว่าในเพศหญิงออกแรงกล้ามเน้ือในการยกมากกว่าเพศชายในทุกกล้ามเน้ือ 
ทุกความถ่ี และทุกนํ้าหนักยก กล้ามเน้ือที่ใช้มากท่ีสุดในการยกด้วยท่ายกตามมาตรฐานการยกและยกย้ายสิ่งของ
ด้วยแรงกาย ทั้งในเพศชายและหญิงคือกล้ามเน้ือบริเวณต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ในเพศชายมีการทํางานของ
กล้ามเน้ือบริเวณต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ในทุกความถ่ีและน้ําหนักยก ที่เกินร้อยละ 30 ของค่าศักย์ไฟฟ้าขณะ
ออกแรงยกสูงสุด (MVC)  ส่วนในเพศหญิงพบว่ากล้ามเน้ือหัวไหล่ (Trapezius) ต้นแขน (Deltoid) ต้นแขน
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ด้านหน้า (Biceps) ต้นแขนด้านหลัง (Triceps) หลังส่วนบน (Thoracic erector spinae) และหลังส่วนล่าง 
(Lumbar erector spinae) ในทุกความถ่ีและน้ําหนักยก มีการออกแรงเกินร้อยละ 30 ของค่าศักย์ไฟฟ้าขณะออก
แรงยกสูงสุด ดังน้ันในการยกอย่างต่อเน่ืองด้วยนํ้าหนักที่กําหนดเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง อาจจะทําให้เกินความล้าสะสม
ทุกกล้ามเน้ือที่เก่ียวข้องกับการยกในเพศหญิง และกล้ามเน้ือบริเวณต้นแขนด้านหน้า (Biceps) ในเพศชาย 

ตารางที่ 4.18 ผลการทํางานของกลา้มเนือ้ โดยการเปรยีบเทียบคา่ศกัย์ไฟฟ้าทีข่องกล้ามเนื้อ จํานวน 6 มัดที่
ใช้ในการยกเป็นร้อยละของค่าศักย์ไฟฟา้ที่วัดได้ขณะทีก่ล้ามเนื้อหดตัวสูงสุด (Maximum voluntary 
contraction: %MVC) จําแนกตามเพศ กล้ามเนื้อที่เก่ียวข้อง ความถ่ี และน้ําหนักยก  

กล้ามเนื้อท่ีทํางานขณะยก 

ความถ่ีในการยก (น้ําหนักยก กิโลกรัม) 

5  
วินาทีต่อครั้ง 
(5.5 กิโลกรัม) 

10 
วินาทีต่อครั้ง 
(6 กิโลกรัม) 

15  
วินาทีต่อครั้ง 
(7.5 กิโลกรัม) 

30  
วินาทีต่อครั้ง 
(6 กิโลกรัม) 

60  
วินาทีต่อครั้ง 
(10 กิโลกรัม) 

 
 

เพศ
ชาย 

หัวไหล่ 
(Trapezius) 

14.5 15.0 15.2 15.5 19.9 

ต้นแขน 
(Deltoid) 

14.9 14.8 19.3 14.2 18.3 

ต้นแขนด้านหน้า 
(Biceps) 

41.2 33.3 40.8 37.0 46.9 

ต้นแขนด้านหลัง 
(Triceps) 

14.8 10.8 11.9 10.2 13.7 

หลังส่วนบน 
(Thoracic 
erector spinae) 

19.5 20.3 21.6 20.5 27.9 

หลังส่วนล่าง 
(Lumbar 
erector spinae) 

9.8 11.2 11.8 10.4 12.3 

 
 

เพศ
หญิง 

หัวไหล่
(Trapezius) 

33.2 31.9 37.8 30.8 47.6 

ต้นแขน 
(Deltoid) 

46.6 47.9 57.1 47.1 57.5 

ต้นแขนด้านหน้า 
(Biceps) 

69.5 68.7 70.9 74.3 76.3 

ต้นแขนด้านหลัง 
(Triceps) 

42.7 39.4 38.0 38.2 50.6 

หลังส่วนบน 
(Thoracic 
erector spinae) 

79.8 81.5 85.5 79.4 87.7 

หลังส่วนล่าง 
(Lumbar 
erector spinae) 

46.3 44.9 54.7 44.0 68.8 
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4.7.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าแรงกระทําต่อหนอนรองกระดูกสันหลัง 

 ด้วยปัญหาในการยกนอกจากส่งผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือจากการใช้แรงที่มาก
เกินไปต่อเน่ืองเป็นเวลานานแล้ว ยังอาจส่งผลต่อการบาดเจ็บและความเสียหายต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง 
สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIOSH, 1981) ได้แนะนําว่าแรงกดที่กระทํา
ต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว (L5/S1) ควรจะมีค่าไม่เกิน 3400 นิวตัน หากเกินกว่าน้ีโอกาสท่ีผู้ยกย้ายของ
จะได้รับการบาดเจ็บจะสูงขึ้นมาก  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทางผู้วิจัยได้ทําการประมาณค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอน
รองกระดูกสันหลังโดยใช้สมการในการประเมินค่าของ Chaffin (1975)  โดยได้ทดการสอบกับเด็กชาย 1 คน และ
หญิง 1 คน ที่นํ้าหนักยกต่าง ๆ กันซึ่งอ้างอิงนํ้าหนักที่ได้มาจากผลการศึกษาทางจิตฟิสิกส์  ผลที่ได้แสดงในรูปที่ 
4.21 ซึ่งพบว่ายังไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2100 นิวตัน ดังแสดงในตารางที่ 4.19  

ตารางที่ 4.19 ค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสนัหลงัส่วน L5/S1 (หน่วย นวิตัน, N) ที่น้ําหนักยก 
ต่าง ๆ กัน แยกตามเพศ จุดยก และ จุดวาง 

เพศ (ตําแหนง่การยกและวาง) 
น้ําหนักยก (กิโลกรัม) 

(5.5 กิโลกรัม) (6 กิโลกรัม) (7.5 กิโลกรัม) (10 กิโลกรัม) 

ชาย (จุดเริ่มต้นการยกย้ายของ) 1001 1062 1248 1560 
ชาย (จุดปลายทางขณะวางสิง่ของ) 1150 1224 1447 1823 
หญิง (จุดเริ่มต้นการยกย้ายของ) 1002 1070 1274 1618 
หญิง (จุดปลายทางขณะวางสิง่ของ) 1302 1376 1601 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.21 ค่าแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1  ที่คํานวณจากสมการของ  
Chaffin (1975) แยกตามเพศ โดยเส้นทีมี่เครื่องหมายวงกลมแรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกที่จุดยก 

ส่วนเครื่องหมายสีเ่หลีย่มเป็นจุดที่วางชื้นงาน    
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รูปที่ 4.22 การประมาณคา่แรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 ของเด็กชาย  
(ขวา) ขณะเริม่ยก และ (ซ้าย) ขณะกําลังจะวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.23 การประมาณคา่แรงกดที่กระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังส่วน L5/S1 ของเด็กหญงิ   
(ขวา) ขณะเริม่ยก และ (ซ้าย) ขณะกําลังจะวาง 
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4.8 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาเพ่ือหาค่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในคร้ังน้ีใช้วิธีการจิตฟิสิกส์เป็นหลักซึ่งพิจารณาโดยยึด
การตัดสินใจของอาสาสมัครเป็นเกณฑ์โดยพิจารณาที่ค่าการยอมรับสําหรับเพศชายร้อยละ 99 เพศหญิงร้อยละ 75 
และการยอมรับของอาสาสมัครรวมกันที่ร้อยละ 90  ค่านํ้าหนักยกที่น้อยที่สุดจากทั้ง 3 เกณฑ์ จะใช้เป็นค่านํ้าหนัก
ยกสูงสุดที่ยอมรับได้และเป็นนํ้าหนักที่แนะนํา ซึ่งพบว่าค่านํ้าหนักที่เกิดจากการตัดสินใจในเกณฑ์ต่าง ๆ สรุปได้ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.20  ในการยกที่ความถี่ 5 วินาทีต่อครั้งนํ้าหนักยกอยู่ที่ 5.5 กิโลกรัม สําหรับการยกที่ความถี่ 
10 วินาทีต่อคร้ัง นํ้าหนักยกอยู่ที่ 6 กิโลกรัม  การยกที่ความถี่ 15 วินาทีต่อคร้ัง นํ้าหนักยกอยู่ที่ 7.5 กิโลกรัม   
การยกท่ีความถี่ 30 วินาทีต่อครั้ง นํ้าหนักยกอยู่ที่ 6 กิโลกรัม และ การยกท่ีความถี่น้อยสุดในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
60 วินาทีต่อครั้ง นํ้าหนักยกที่แนะนําอยู่ที่ 10.05 กิโลกรัม  

ตารางที่ 4.20  สรปุผลการศึกษาเพื่อหาค่าน้าํหนักยกสูงสุดที่ยอมรบัได้จากเกณฑ์ทางจิตฟสิิกส์ ที่ความถ่ีใน
การทํางานต่าง ๆ (กิโลกรัม) 

ความถ่ี  
(วินาที/ครั้ง) 

น้ําหนักยกท่ีจะยอมรับได้ 
ร้อยละ 99 ของเพศชาย 

น้ําหนักยกท่ีจะยอมรับได้
ร้อยละ 75 ของเพศหญิง 

น้ําหนักยกท่ีจะยอมรับได้ 
ร้อยละ 90 ท้ังชาย+หญิง 

สรุปรวม 

5 5.5 6.5 6 5.5 
10 6 8 7 6 
15 7.5 8.5 7.55 7.5 
30 9 6 6 6 
60 14 11 10.05 10.05 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ียังได้ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาไปพร้อม ๆ กันโดยพิจารณาจากค่า
อัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ ซึ่งพบว่าเมื่อการยกมีความถี่สูงขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยามากขึ้น 
นํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ในครั้งน้ีเป็นการทดสอบที่ระยะเวลา 20 นาที ในงานยกต่อเน่ือง  พบว่าที่ความถี่สูง 5 
วินาทีต่อครั้งน้ันยังมีความเสี่ยงต่อการทํางานเพราะเกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทางสรีรวิทยาที่อาจจะส่งผลเสีย
ต่อการสะสมความล้าของเด็ก  และเมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการทํางานต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 8 ช่ัวโมงต่อ
วันพบว่าการยกสิ่งของที่ความที่ 10 วินาทีต่อครั้ง น้ําหนักยกสูงสุดที่ได้มีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
การสะสมความล้าของเด็กมากเกินไป จะเห็นว่าหากเด็กต้องทํางานต่อเน่ืองในงานยกเกินกว่า 20 นาที อาจจะต้อง
พิจารณาความถี่ของการยกมาประกอบและควรจะจัดระยะเวลาในการพักที่เหมาะสม ซึ่งสรุปผลทางด้านสรีรวิทยา
ที่เก่ียวกับการกําหนดนํ้าหนักยกไว้ในตารางที่ 4.21 

 จากผลทางชีวกลศาสตร์เมื่อพิจารณาแรงที่กล้ามเน้ือต้องโดยวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะออกแรง
ยกตามผลการศึกษาด้วยเกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์ในตารางที่ 4.20 พบว่าอาสาสมัครเด็กหญิงมีค่าร้อยละของศักย์ไฟฟ้า
ของกล้ามเน้ือขณะยกที่นํ้าหนักและความถ่ีต่างๆ เทียบกับค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ขณะกล้ามเน้ือหดตัวสูงสุด (%MVC) 
มีค่าสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของ MVC เกือบทุกส่วนของกล้ามเน้ือที่ทําการวัด ยกเว้นกล้ามเน้ือหัวไหล่ ซึ่งการใช้
แรงของกล้ามเน้ือในระดับที่สูงกว่า 30 % ของ MVC อาจส่งผลให้เกิดความล้าสะสมและส่งผลต่อการบาดเจ็บได้
หากต้องทํางานลักษณะดังกล่าวซ้ํา ๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงแนะนําให้ลดนํ้าหนักยกสูงสุด
ที่ยอมรับได้สําหรับเด็กหญิงลดลงเหลือเพียง 5 กิโลกรัม ที่ความถี่ 15 30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง และไม่แนะนําให้
เด็กหญิงทํางานยกที่มีความถี่ซ้ํา ๆ เกิน 15 วินาทีต่อครั้ง นอกจากน้ีควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 4.21 สรุปผลการศกึษาเพื่อหาค่าน้ําหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้ (MAWL) จากเกณฑ์ทางจิตฟิสิกส์และ
คําแนะนําในการจัดการเม่ือพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาทางชีวกลศาสตร์และภาระงานทางสรรีวิทยา   

ความถี่  
(วินาทีต่อคร้ัง) 

MAWL 

(กิโลกรัม) 

คําแนะนํา 

 

5 5.5 

(1) การทํางานที่ความถี่นี้ควรมีน้ําหนักน้อยกว่า 5.5 กิโลกรัม เนื่องจากผล
การศึกษาวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อในเพศชายพบว่ากล้ามเนื้อแขน
ด้านหน้ามีการใช้งานสูงเกินกว่า 1/3 ของค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือขณะหด
ตัวสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล้าสะสมและในระยะยาวอาจนําไปสู่การ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อในส่วนนี้ได้  สําหรับในเพศหญิงพบว่าที่น้ําหนักนี้ค่า
ศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือเกือบทุกส่วน (ยกเว้นหัวไหล่) มีค่าการใช้งานสูงเกิน
กว่า 1/3 ของค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะหดตัวสูงสุด เช่นกัน 

(2) ไม่ควรให้ทํางานต่อเนื่องเกิน 20 นาที ควรจะให้มีระยะเวลาในการพักที่
เหมาะสม เนื่องจากผลการศึกษาภาระงานทางสรีรวิทยาพบว่าค่าอัตราการเต้น
หัวใจสัมพัทธ์ของการยกท่ีความถี่นี้มีค่าสูงเกินกว่า 23.3% ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความล้าสะสมหากต้องทําต่อเนื่องยาวนานกว่านี้  

(3) เสนอให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานที่มีลักษณะการทํางานซ้ํา ๆ 
มีความถี่สูง ๆ แม้ว่าเด็กจะทํางานเบา ๆ หรือมีการยกของที่เบา ๆ เพราะ
ความถี่สูงมีผลต่อภาระงานสรีรวิทยาของเด็กค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่ต้อง
ทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ  ประมาณ 5-6 ครั้งต่อนาที  

10 6 

(1) การทํางานที่ความถี่นี้ควรมีน้ําหนักยกไม่เกิน 6 กิโลกรัม สําหรับในเพศชาย 
ส่วนในเพศหญิงควรมีน้ําหนักที่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม เนื่องจากพบว่าในเพศหญิง
การยกของที่น้ําหนัก 6 กิโลกรัมที่ความถี่ 10 วินาทีต่อครั้ง ส่งผลให้มีการใช้
กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วน (ยกเว้นหัวไหล่) ในปริมาณที่สูงกว่า 1/3 ของค่า
ศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะหดตัวสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

(4) ไม่ควรทํางานต่อเนื่อง เกิน 20 นาที เนื่องจากผลการศึกษาภาระงานทาง
สรีรวิทยาพบว่าค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ของการยกที่ความถี่นี้มีค่า
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ความปลอดภัยคือ 23.3% ซึ่งอาจทําให้เกิดความล้าสะสม
หากต้องทําต่อเนื่องยาวนานกว่านี้  

(2) ควรจัดระยะเวลาในการพักที่เหมาะสม ควรได้รับการพิจารณาเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการสะสมความล้าของร่างกายหากต้องทํางานต่อเนื่องเป็น
เวลานาน  

(3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น 

15 6 

(1) สําหรับงานยกที่มีความถี่ในการทํางาน 4 ครั้งต่อนาที (หรือ 15 วินาทีครั้ง) 
ควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะส่งผลเกินต่อภาระ
งานทางสรีรวิทยาของร่างกายกาย เมื่อมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
อุณหภูมิของการทํางาน เนื่องจากการทดสอบครั้งนี้ทําในห้องทําสอบที่มีระบบ
ปรับอากาศ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25 เซลเซียส  ซึ่งในสภาพโรงงานหรือ
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ความถี่  
(วินาทีต่อคร้ัง) 

MAWL 

(กิโลกรัม) 

คําแนะนํา 

 

30 6 

สถานประกอบกิจการเช่น ปั๊มน้ํามัน ร้านอาหาร ซึ่งอาจมีอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ได้
มาก จะทําให้เกิดผลกระทบทางสรีรวิทยาของร่างกายและอาจทําให้เกิดความ
ล้าสะสมได้ในที่สุด   

(2) สําหรับการทํางานยกที่ความถี่ 1-2 ครั้งต่อนาที (30 และ 60 วินาทีต่อครั้ง) 
น้ําหนักยกที่ได้อยู่ที่ 6 และ 10 กิโลกรัมตามลําดับ  แม้ว่าผลทางสรรีวิทยา
สามารถทํางานได้ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ต้องพิจารณาภาระงานจาก
ความร้อนที่อาจส่งผลกระทบภาระงานทางสรีรวิทยาเกินเกณฑ์ที่กําหนดได้ 
เนื่องข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาจะทําให้
อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นประมาณ 10-12 ครั้งต่อนาที ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าอัตรา
การเต้นหัวใจสัมพัทธ์ที่สูงขึ้นจนเกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัย (Kapitaniak 
2006)  

(3) สําหรับเพศหญิงอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากผลการศึกษาทาง
ชีวกลศาสตร์พบว่าการยกที่น้ําหนักและความถี่เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการใช้แรง
ของกล้ามเนื้อในระดับที่สูงกว่า 1/3 ของค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะหดตัว
สูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ในระยะยาว 

60 10.05 

คําแนะนําอื่น ๆ ในงานยกสถานีงานควรอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม ไม่ควรให้มีการก้มยกของ ไม่เป็นการยกในลักษณะที่
ต้องเดินเป็นระยะทางไกล ๆ หรือมีการเอี้ยวบิดตัวในขณะทํางานยก ไม่ควรให้เด็กต้องทํางานยกซํ้า ๆ ต่อเนื่องเป็น
เวลานาน  ซึ่งผู้ดูแลการทํางานของเด็ก ๆ หรือผู้ดูแลงานด้านความปลอดภัยหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความระมัดระวัง
และต้องไม่ให้เกิดลักษณะการทํางานดังกล่าวในการทํางานของเด็กที่ต้องเกี่ยวข้องกับการยกย้ายของ  

ความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายของเด็กมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นหากจําเป็นต้องให้เด็กทํางานยกเหมือนกันตาม
คําแนะนําข้างต้น เด็กที่มีความแข็งแรงกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางสรีรวิทยาต่ําจะมีความเส่ียงที่มากขึ้น จึงควร
จะต้องมีการพิจารณาสมรรถภาพทางสรีรวิทยาและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเด็กร่วมด้วยเช่นกัน  

4.9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหารพิจารณา 

4.9.1 ควรลดน้ําหนักยกสูงสุดที่ระบุไว้ในกฎหมายเดิม 

เหตุผล จากข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการกําหนดอัตรานํ้าหนักที่
นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ ปี พ.ศ. 2547  กําหนดนํ้าหนักยกสูงสุดสําหรับเด็กชายได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม และ 
เด็กหญิงไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีเห็นควรให้มีการปรับลด
นํ้าหนักยกสูงสุดลงสําหรับทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย โดยในเบื้องต้นเสนอว่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับได้สําหรับ
เด็กชายไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัม และเด็กหญิงไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม  และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในทางชีวกล
ศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์การใช้แรงของกล้ามเน้ือและในทางสรีรวิทยาเพ่ือดูผลกระทบหากต้องทํางานดังกล่าวในระยะ
ที่ยาวนานกว่า 20 นาทีหรือในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

หลักการหานํ้าหนักยกสูงสุดของการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้จากเกณฑ์ 3 อย่างคือ จิตฟิสิกส์ สรีรวิทยา 
และ ชีวกลศาสตร์  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสําหรับมาตรฐานในการกําหนดนํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับ
ได้สําหรับการทํางานต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมง  ซึ่งปัจจุบันเกณฑ์การทดลองน้ีได้รับการยอมรับและได้รับการอ้างอิงไว้ใน
มาตรฐาน ISO11228  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่านํ้าหนักที่ได้มีค่าน้อยกว่านํ้าหนักที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่อยู่เป็น
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อย่างมาก  ผลการศึกษาทางสรีรวิทยาโดยพิจารณาจากค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์ ในการทํางานที่มีความถี่ใน
การยกสูงจะส่งผลให้ค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์มีค่าเกินเกณฑ์ที่อาจจะส่งผลต่อการสะสมความล้าคือสูงกว่า 
23.3%  เมื่อทดสอบด้วยเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์พบว่ามีกล้ามเน้ือบางกลุ่มโดยเฉพาะกล้ามเน้ือแขนมีค่า % MVC 
ที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้สําหรับการทํางานมาก นอกจากน้ันยังพบว่าในเพศหญิงซึ่งมีความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าเพศชายเมื่อต้องทํางานยกด้วยนํ้าหนักและความถี่เดียวกับเพศชายจะส่งผลต่อ 
การทํางานของกล้ามเน้ือที่สูงมากกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยซึ่งไม่ควรจะเกิน 1/3 ของค่าศักย์ไฟฟ้าของกล้ามเนื้อขณะ
หดตัวสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้  อย่างไรตามด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณควรจะมีการขยาย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบเด็กในท้องถิ่นอ่ืน ๆ และควรจะมีการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆ ร่วมในระหว่าง 
การทดลอง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ร้อนสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสเวตบัลบ์โกลบ เน่ืองจาก
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีดําเนินการทดสอบที่อุณหภูมิดังกล่าวเท่าน้ัน  

4.9.2 ควรมีการกําหนดความถ่ีและระยะเวลาในการทํางานต่อเนื่องร่วมกับน้ําหนักยกของเด็ก   

เหตุผล การทํางานยกซ้ํา ๆ ต่อเน่ืองส่งผลต่อความล้าสะสม  แม้ว่าการศึกษาครั้งน้ีจะเป็น 
การทดลองเพียง 20 นาที แต่พบข้อมูลความเป็นไปได้สูงว่าการยกเพียงแค่ 5-10 กิโลกรัม ถ้าต้องยกซ้ํา ๆ ต่อเน่ือง 
อาจจะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกายเกินกว่าความสามารถของผู้ยกซึ่งเมื่อดูจากเกณฑ์ทางสรีรวิทยาแล้ว
มีค่าอัตราการเต้นหัวใจสัมพัทธ์เกินกว่า 23.3% ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล้าสะสมและเป็นผลเสียต่อร่างกาย 
ของเด็กได้ในระยะยาว  นอกจากการลดน้ําหนักลงแล้ว สิ่งหน่ึงที่ควรพิจารณาคือ   เมื่อเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศเวียดนามพบว่ามีการกําหนดนํ้าหนัก ร่วมกับปัจจัยอายุและลักษณะงาน (ทําสลับหยุด หรือ ทําตลอดเวลา) 
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสลับหยุดน้ันมีความถี่เท่าไร จากข้อมูลของผลการศึกษาครั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ทางจิต
ฟิสิกส์ร่วมกับเกณฑ์ทางสรีรวิทยาและเกณฑ์ทางชีวกลศาสตร์ มีคําแนะนําว่าการยกที่ความถี่ 1 ครั้งต่อนาที 
สําหรับเด็กชายนํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัม และสําหรับเด็กหญิงไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม  
หากความถี่ในการยกสูงเกิน 1 ครั้งต่อนาที และระยะเวลาในการทํางานต่อเน่ืองยาวนานเกิน 20 นาที ค่านํ้าหนัก
สูงสุดที่ยอมรับได้ควรจะปรับลดลงตามความถี่ที่เพ่ิมขึ้นแลระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนานมากข้ึน ซึ่งยังเป็นข้อ
กําจัดของการศึกษาครั้งน้ีและเสนอให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถกําหนดลักษณะการทํางานที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากปัจจัยของความถี่และระยเวลาในการทํางานที่มากขึ้น  

4.9.3 การกําหนดน้ําหนักยกควรจะมีการแยกเพศแต่ไม่จําเป็นต้องแยกกลุ่มอายุเด็ก    

เหตุผล ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่านํ้าหนักยกสูงสุดที่ยอมรับระหว่างกลุ่มเด็กหญิงและชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในทุกความถี่ แต่ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ   นอกจากน้ีการศึกษาครั้งน้ียัง
พบว่าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายและทางสรีรวิทยา เช่น ค่าแรงเหยียดขา แรงยกแขน และแรงบีบมือ 
ของเด็กในแต่ละกลุ่มอายุไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทั้งในเพศหญิงและชาย แต่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย  เช่น ค่าแรงยกของกล้ามเน้ือแขน ในกลุ่มเด็กหญิงมีน้อยกว่ากลุ่มเด็กชายอย่าง
มีนัยสําคัญ ผลการศึกษาทางชีวกลศาสตร์พบว่าในกลุ่มเด็กหญิงมีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อระบบ
กระดูกและกล้ามเน้ือสูงกว่าในกลุ่มเด็กชาย เน่ืองจากสัดส่วนระดับการใช้กล้ามเน้ือมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์ 
นอกจากน้ันควรพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงอ่ืนประกอบด้วย ได้แก่ ความถี่ในการยก ระยะเวลาการทํางานยก ท่าทาง
ในการยก และสภาพแวดล้อมในการทํางานยกโดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสูง ซึ่งจําเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม 

 

 


