
บทที่ 12 

การยศาสตรกับสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
 

ภัทรลภา ฐานวเิศษ  

แนวคดิ 

 มนุษยเรามีกิจกรรมหลากหลายในชีวิตประจําวัน  เชน การนอน การใช

คอมพิวเตอร การยกและเคลื่อนยายสิ่งของ การสพายเป และการขับรถ เปนตน แตละกิจกรรม

หากกระทําโดยขาดความรูทางดานการยศาสตรแลว อาจกอใหเกดิโรคหรอืผลเสยีตอสุขภาพทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาวได การออกแบบ จัดสภาพแวดลอมของงาน ลักษณะงาน ใหเหมาะสมกับผู

ทํางาน ทั้งดานกายวิภาค สรีระ และจิตใจ เพื่อใหไดประสิทธิภาพของงานสูงสุด ขณะที่ใหความ

เม่ือยลา และปญหาของสุขภาพ นอยที่สุด หรอืไมมีเลย คอื การจักการการยศาสตรที่ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

จุดประสงคของการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจหลักการยศาสตร ทีถ่กูตองและเหมาะสม 

2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถประยุกตใชในชีวติประจําวันได 

 

เนื้อหาวชิา 

1. นอนทาไหนด ี  

2. การใชคอมพิวเตอร  

3. การดงึและดันใหปลอดภัย  

4. การยกและการเคลื่อนยายสิ่งของ  

5. การสะพายเปอยางไรไมใหเจบ็  

6. ขับรถอยางไรจงึไมปวด 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. อภิปรายในกรณศีกึษาทีก่ําหนดให 

3. มอบหมายใบงาน 
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แผนการเรียนการสอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

1. นําเขาสูบทเรยีนโดยการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการย- 

ศาสตรทีเ่กดิข้ึนในชีวติประจําวัน  

2. บรรยายเรื่องในหัวขอ เรื่อง นอนทาไหนด ี การใชคอมพิวเตอร การดงึและดันให 

ปลอดภัยการยกและการเคลื่อนยายสิ่งของ การสะพายเปอยางไรไมใหเจ็บ ขับรถอยางไรจงึไมปวด 

3. แบงกลุมผูเรยีนจัดทํากจิกรรมกลุม โดยใหกรณศีกึษาเพือ่ปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับการย- 

ศาสตรในชีวติประจําวัน  

4. ผูสอนสรปุการอภิปรายของผูเรยีน และเนื้อหาที่สอน เปดโอกาสใหผูเรยีนซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารการสอน 

2.  Power point 

3.  วดิทีัศน  

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรยีน ความตรงตอเวลา ความสนใจ การมีสวนรวมในช้ันเรยีน 

ของผูเรยีน 

2. การสอบ 

 

เนื้อหา 

1. การยศาสตรคืออะไร 

การยศาสตร  (Ergonomics) หมายถึง ศาสตร ที่ เกี่ยวของกับการออกแบบ จัด 

สภาพแวดลอมของงาน ลักษณะงาน ใหเหมาะสมกับผูทํางาน ทั้งดานกายวิภาค สรีระ และจิตใจ 

เพื่อใหไดประสิทธิภาพของงานสูงสุด ขณะที่ใหความเม่ือยลา และปญหาของสุขภาพ นอยที่สุด 

หรอืไมมีเลย 

2. นอนทาใหนด ี

เรื่องการนอนหลับนั้นไมใชเรื่องเล็กนอยที่จะมองขามไป มีการศึกษาเรื่องการนอนของ

มนุษยมากมาย ในวัยผูใหญคนเราจะนอนเฉลี่ยวันละ 6.8 ช่ัวโมง ประมาณครึ่งหนึ่งของผูใหญมี

อาการนอนไมหลับเปนครัง้คราว และประมาณ 12 เปอรเซ็นตนอนหลับไดยาก การนอนไมหลับมี
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ผลเสยีตอรางกายอยางมากทัง้ในแงของอารมณ สมาธแิละประสทิธภิาพในการทํางานและนํามาซ่ึง

อุบัตเิหตุในงานและทองถนน ประมาณ ๗ % ของอาการนอนไมหลับมาจากที่นอนที่ไมสบาย ผูปวย

ที่มีอาการปวดหลัง คอ ไหล ขอมือ จากการทํางานมักจะมีอาการปวดระหวางนอนทําใหนอนไม

หลับบอย ๆ ยังไมมีการศึกษายืนยันวาที่นอนเปนสาเหตุของอาการปวดหลังเรื้อรัง แตการ

ปรับเปลี่ยนที่นอนอาจชวยลดอาการปวดหลังได 

ทานอนมกีี่แบบ แบบไหนจะดท่ีีสุด 

คนเราจะมีทานอนหลับที่เรียกวาทานอนปกติหรือทาที่นอนเปนนิสัยอยู ๔ ทา คือ ทากึ่ง

เด็กในครรภ (Semi-foetal position) คอืนอนตะแคงงอสะโพกและเขาทัง้สองขางแตไมถึงกับขดตัว

เหมือนเด็กในครรภ ทานอนทานี้เปนทาที่คนสวนมากใชเวลามากที่สุดขณะนอน บางคนอาจชอบ

นอนทาขดตัวแบบเด็กในครรภ (Foetal position) หรือ นอนในทานอนคว่ํา หรือทานอน

หงาย เปนลักษณะนสิัยสวนตัว ที่เกดิข้ึนตัง้แตยังเด็ก เม่ือเราเริ่มพลกิตัวได (อายุ 3 เดือน) และจะ

กลายเปนนิสัยหรือความเคยชินเม่ืออายุประมาณ 7 ป เม่ืออายุมากข้ึนเราจะนอนตะแคงมากข้ึน 

นอนควํ่านอยลงและนอนนิ่งมากข้ึนคอืไมคอยเปลี่ยนทาหรอืนอนดิ้นนอยลง 

ผูใหญจะเปลี่ยนทาประมาณ ๑๓ ครัง้ตอคนื สาเหตุที่ตองเปลี่ยนทาในภาวะปกติคือมีการ

กดทับบริเวณที่เปนปุมกระดูก ทําใหตองขยับเพื่อใหเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นดีข้ึน นอกจากนั้น

ความถี่ของการเปลี่ยนทานอนจะข้ึน กับ ความลกึของการหลับ ความแข็งของที่นอน เสยีงที่รบกวน 

อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นเกินไป ความเตรียดและวิตกกังวล อาการปวดทางกระดูกและกลามเนื้อ 

ความเจ็บปวย และยาที่รับประทาน 

ทานอนตะแคงไมวาจะเปนแบบขดตัวหรอืไมขดตัวเปนทานอนที่ทําใหเกิดอาการปวดคอได

นอยที่สุด ทานอนตะแคงจะมีขอเสียคืออาจมีการนอนทับขอมือหรือไหล ในผูที่มีอาการปวดไหล

หรอืขอมือ การนอนทับขางที่ปวดอาจทําใหมีอาการมากข้ึนได ขณะที่ทานอนควํ่าจะทําใหปวดคอ

ไดเพราะตองหันหนาไปดานหนึ่งดานในขณะนอน ทานอนหงายทําใหปวดคอไดบางแตไมมากเทาทา

นอนควํ่า แตปญหาของทานอนหงายคอืจะทําใหทางเดนิหายใจสวนบนตบีแคบลง ผูที่มีอาการหยุด

หายใจในขณะหลับ (Sleep apnea) ไมควรนอนหลับในทานี้ 

ไมพบความสัมพันธของทานอนกับอาการปวดหลัง แตจะพบวาความแนนของที่นอนมีผล

มากกวา สําหรับผูที่มีอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกแตกหรอืปลิ้นใหมๆ  นอกจากการรักษา

ตามมาตรฐานทางการแพทยแลว ควรนอนควํ่าหรือนอนตะแคงเอาขางที่ปวดข้ึน เช่ือกันวาหมอน

รองกระดูกที่ปลิ้นออกมาอาจกลับเขาสูที่เดมิไดดวยแรงโนมถวงของโลก 

เลอืกท่ีนอนและหมอนแบบไหนดี 

มีการศึกษามากมายในเรื่องของที่นอนกับอาการปวดหลัง ผลยังไมชัดเจนนัก ทั้งนี้เปน

เพราะปวดหลังเกดิจากหลายสาเหตุ การแกปญหาที่ที่นอนอาจไมใชปจจัยหลัก แตที่แนๆ คอืที่นอน
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ที่นิ่มเกนิไปทําใหปวดหลังไดงาย ที่นอนที่นิ่มเกนิไปจะทําใหสวนโคงของหลังผิดรูป ถานอนหงายจะ

ทําใหโคงของสวนหลังกลับทิศ (Reverse Lordotic Curve) (รูปที่ 1) ถานอนตะแคงจะทําใหกระดูก

สันหลังคดไปทางดานหนึ่งดานใดมากเกินไป (Scoliosis) (รูปที่ 2) ดังนั้นควรเลือกที่นอนที่แนน

พอสมควร วธิทีดสอบงายๆคอื เม่ือนอนไปสัก 5 นาทแีลวลุกข้ึน ที่นอนตองไมยุบตัวคางอยู เม่ือจะ 

เลอืกซ้ือที่นอนควรลงนอนจรงิ ๆ สักพัก 

 

 
 

ภาพท่ี  12.1  

ที่มา: วรรธนะ ชลายนเดชะ (2555, หนา 3) 

 

การนอนบนพื้นหรอืที่นอนบนที่นอนแข็งเกนิไปจะนอนไมสบาย เพราะปุมกระดูกตามสวนตาง ๆ 

ของรางกายจะกดกับพื้นทําใหตองขยับตัวบอย นอนหลับไดไมเต็มที่ ถาจําเปนตองนอนที่พื้นควรใช

ฟูกหรอืผาหมหนารองจะทําใหนอนไดสบายข้ึน 

เม่ือใชที่นอนไปนาน ๆ อาจมีการยุบตัวไดบาง ควรกลับดานของที่นอน หรือสลับหัวทาย เพื่อ

จะใชที่นอนไดนานข้ึน 

สําหรับการเลอืกหมอนข้ึนอยูกับลักษณะนสิัยการนอน ถาชอบนอนตะแคงควรเลือกหมอนให

สูงพอที่จะรองศรีษะไดโดยที่คอไมเอียง (รูปที่ 3 ) ถาชอบนอนหงายใหเลือกหมอนที่รองสวนโคง

ของคอ (รูปที่ 4 ) สวนการนอนควํ่าแนะนําใหใชหมอนเตี้ยรองบริเวณอกเพื่อที่คอจะไดไมหันมาก

จนเกนิไป 

 

 
 

ภาพท่ี  12.2 

ที่มา: วรรธนะ ชลายนเดชะ (2555, หนา 3) 
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สรุปไดวานอนในทาไหนก็ไดทานคิดวาสบายที่สุด นอนที่นอนแนนไมยุบตัวและเลอืกหมอนให

เหมาะกับทานอนของทาน กําจัดปจจัยที่จะมารบกวนการนอนของทาน หวังวาคืนนี้และคืนตอๆไป

ทานคงหลับอยางสบายและตื่นข้ึนอยางสดใสในทุกเชา 

3. การปองกันอาการบาดเจ็บจากการใชคอมพิวเตอร 

กลุมอาการท่ีเกดิจากการใชคอมพิวเตอร 

ปจจุบันคอมพิวเตอรกลายมาเปนเครื่องอํานวยความสะดวกที่มีประโยชนมากจน 

หลายคนแทบจะขาดไมได แตการใชงานคอมพิวเตอรมาก เกินไปเปนสาเหตุของอาการผิดปกติ

ตางๆที่จะตามมาโดยเรยีกกลุมอาการที่เกิดข้ึนกับนักเลนคอมพิวเตอรนี้วา คอมพิวเตอรซินโดรม   

(Computer syndrome) 

การจัดสถานท่ีทํางานใหถูกสุขลักษณะ 

จะชวยลดอาการปวดหรอืความเม่ือยลาจากการทํางานได สามารถทําไดงายๆโดยการปรับ

ความสูงของโตะ เกาอ้ี รวมทัง้จดัวางตําแหนงของเครื่องคอมพิวเคอร อุปกรณสํานักงานตางๆและ

เอกสาร ใหเหมาะสมแกการใชงานของแตละบุคคล ซ่ึงสามารถทําไดโดยวธิดีังนี้ 

หนาจอ 

o ควรวางใหขอบหนาจอบนของคอมพิวเตอรตรงกับระดับสายตาและแหงนทํามุมตัง้

ฉากกับสายตา 

   Keyboard และ Mouse 

o ตองอยูในแนวเดยีวกับความสงูของแขนทอนลาง ขณะทาํมุมตัง้ฉากกับแขนทอนบน 

o ถาลักษณะของงานตองพิมพเปนสวนใหญใหวาง Keyboard ไวดานหนาแตถา

ลักษณะของงาน ใช Mouse มากกวาก็ใหนํา Mouse มาวางใหใกลตัวมากที่สุด 

o ใชวัสดุที่นิ่มรองบรเิวณบรเิวณขอมือ เพื่อปองกันการกดทับและเสยีดสบีรเิวณ

ขอมือ 

    ในการใช Keyboard และ Mouse ควรวางมือใหอยูในแนวตรง ไมควรกระดก งอ หรือ

เอียงมือเกนิไป 
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ภาพท่ี  12.3   

ที่มา: คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยมหดิล (2555, หนา 2) 

 

โตะทํางาน 

o สามารถปรบัระดับความสงูใหเหมาะสมกับแตละบุคคลและสามารถสอดขาเขา

ไปในโตะได 

o ความสูงของบนโตะทํางาน ควรนําสิง่ที่ตองใชบอยๆมาวางไวใกลตัว จะทําใหไม

ตองเอ้ือมมือเกนิไป 

o ถาตองใชโตะเขียนหนงัสอื โตะควรมีความสูงพอที่คอไมกมมากเกนิไปเพื่อเขียน

เอกสาร 

   เกาอ้ี 

o สามารถปรบัระดับความสงูใหเหมาะสมกับแตละบุคคลได 

o ความสูงของเกาอ้ีตองพอดกีับความยาวของขาทอนลาง(อาจใชเกาอ้ีเล็กเสรมิ

เปนที่พักเทา) 

o ระดับของหัวเขาควรต่ํากวาระดับของสะโพก เล็กนอยเพื่อทําใหหลังอยูในแนว

ตรงมากข้ึน 

o ความกวางของเกาอ้ี ตองรองรับขาทอนบนไดโดยทีต่องไมมีการกดทับบรเิวณที่

ขอพับเขา (เพราะจะทําใหเลอืดไหลเวยีนไมสะดวก) 
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o ควรมีพนักพิงเพื่อลดการทํางานของกลามเนื้อหลัง (ถาไมสามารถพิงไดอาจใช

หมอนใบเลก็ๆรองบรเิวณหลังระดับเอว) 

o มุมของพนักพิงอาจอยูในแนวตรงหรอืเอนไปดานหลังเลก็นอย 

o ควรมีที่พักแขนเพื่อลดการทํางานของกลามเนื้อบา 

o เกาอ้ีควรมีลอ 5 ลอเพื่อเพ่ิมความม่ันคง 

 

 
 

ภาพท่ี  12.4 

ที่มา: คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยมหดิล (2555, หนา 2) 

 

นอกจากนี้ ถาพิมพสัมผัสใหวางเอกสารดานหนาและใหยายจอคอมพิวเตอรไปดานขาง

เล็กนอยและในกรณีที่พิมพ โดยที่มองเอกสารดวยควรวางเอกสารไวดานซายมือและควรอยูใน

แนวตัง้ สวนการทํางานที่ตองใช Computer notebook เปนระยะเวลานานควรตอ Mouse, Keyboard 

หรอื จอ Monitor เพ่ิมเพื่อหลกีเลี่ยงการใชงานในทาทางที่ไมถูกตอง 

4. การยกและการเคลื่อนยายสิ่งของ 

หลักการทั่วไปในการวางแผนการยกของ เพื่อเตรยีมตัวพรอมกอนยก มีดังตอไปนี้ 

          1. ตองประเมินน้ําหนักของวัสดุสิ่งของ วาจะยกตามลําพังเพียงคนเดยีวไดหรอืไม 

          2. ถาไมสามารถยกไดตองหาคนชวยยก ไมควรพยายามยกเคลื่อนยายวัสดุสิง่ของที่หนัก

มากโดยลําพัง 

          3. ตรวจสภาพบรเิวณทีจ่ะยกโดยรอบ เชน ตองไมมีสิ่งกดีขวางทาง มีเนื้อที่วางมากพอใน

การยกเคลื่อนยาย พื้นจะตองไมลืน่ และมีแสงสวางเพียงพอ เปนตน 

          4. ควรใชเครื่องทุนแรงที่เหมาะสม เพื่อลดการใชกําลังแรงงานคน 

          5. จัดวางตําแหนงวัสดุสิ่งของที่จะยก ไมสงูเกนิกวาระดับไหล 

          6. การทํางานกับวัสดสุิ่งของที่มีน้ําหนกัตางๆ กนั เม่ือยกของที่หนกัแลวใหสลับมายกของ
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เบาเพื่อพักกลามเนื้อ และเพื่อชวยลดความตงึตัวของกลามเนื้อ 

          7. ควรใชถงุมือ เพื่อปองกันการถลอก ขูดขีด และการถูกบาดจากของมีคม และสวมใส

รองเทานริภัยเพื่อปองกนัการลื่นไถล และปองกนัการบาดเจ็บจากวัสดุสิ่งของหลนทับ 

 

 
 

ภาพท่ี  12.5 

ที่มา: คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยมหดิล (2555, หนา 1) 

 

การยกของท่ีถูกวธี ี

      แบงเปน การยกสิ่งของคนเดยีว และการยกสิ่งของดวยคนสองคน 

การยกวัสดุสิ่งของคนเดยีว โดยวัสดุอยูในระดบัพ้ืน 

      1. ยนืชิดวัสดุสิง่ของ วางเทาใหถกูตองและมีความม่ันคง เพื่อปองกนัการเสยีสมดุลของ

รางกาย 

      2. ยอเขาใหหลังเปนแนวตรง เพื่อรักษาสภาพความโคงของกระดกูสันหลังใหเปนแนวตรง 

หรอืเปนไปตามธรรมชาต ิเพื่อใหแรงกดลงบนหมอนรองกระดกูสนัหลังมีการกระจายตัวเทาๆ กนั 

      3. จับวัสดสุิ่งของใหม่ันคงโดยใชฝามือจับ เพื่อปองกันการลื่นหลุดมือ และหากเปนไปได 

ควรมีที่จับหรอืหูจับ เพื่อทําใหจบัไดถนดัและงายข้ึน 

      4. ควรใหแขนชิดลําตัว ไมควรกางแขนออก และใหวัสดสุิ่งของที่จะยกอยูชิดกับลําตัวให

มากที่สุด เพื่อใหน้ําหนกัของวัสดุสิง่ของผานลงที่ตนขาทัง้สองขาง 

      5. ควรใหตําแหนงของศรีษะสัมพันธกับรางกาย โดยใหศรีษะและกระดกูสนัหลังอยูในแนว

เดยีวกนั คอือยูในแนวตรง ซ่ึงจะทําใหมองเห็นทางเดนิไดชัดเจนในขณะที่ยกข้ึนและเดนิ 

     6. คอย ๆ ยดืเขา เพื่อยนืข้ึนโดยใชกําลงัจากกลามเนื้อขา สะโพก ไหล และตนแขน ในขณะ

ที่ยนืข้ึน หลังจะอยูในแนวตรงหรอืเปนไปตามธรรมชาต ิ



226 

 

 

การยกสิ่งของดวยคนสองคน 

      เปนลกัษณะการชวยยกวัสดสุิ่งของหนึ่งช้ินดวยคนจํานวนสองคน โดยยกทีด่านหัวและดาน

ทายของวัสดสุิ่งของ ซ่ึงใชทาทางการยกรูปแบบเดยีวกับการยกคนเดยีว ในการยกเคลื่อนยาย ควร

ยกข้ึนพรอมกัน อาจใชวธินีับหนึ่ง สอง สาม แลวยก เปนตน และควรใชความเร็วในการยกเทากัน 

ในกรณทีีน่้ําหนกัดานหัวและดานทายของวัสดุสิง่ของไมเทากัน และตองยกหลายครัง้ ผูยกทัง้สอง

ควรสลับดานกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

     1. ยนืชิดวัสดุสิง่ของ วางเทาใหถกูตองและมีความม่ันคงเพื่อปองกันการเยสมดลุของ

รางกาย 

      2. ยอเขาใหหลังเปนแนวตรง เพื่อรักษาสภาพความโคงของกระดกูสันหลังใหเปนแนวตรง 

หรอืเปนไปตามธรรมชาต ิเพื่อใหแรงกดลงบนหมอนรองกระดกูสนัหลังมีการกระจายตัวเทากนั 

      3. จับวัสดสุิ่งของใหม่ันคงโดยใชฝามือจับ เพื่อปองกันการลื่นหลุดมือ และหากเปนไปได

ควรมีทีจ่ับหรอืหูจับ เพื่อทําใหจบัไดถนดัและงายข้ึน 

      4. ควรใหแขนชิดลําตัว ไมควรกางแขนออก และใหวัสดสุิ่งของที่จะยกอยูชิดกับลําตัวให

มากที่สุด เพื่อใหน้ําหนกัของวัสดุสิง่ของผานลงที่ตนขาทัง้สองขาง 

      5. ควรใหตําแหนงของศรีษะสัมพันธกับรางกาย โดยใหศรีษะและกระดกูสนัหลังอยูในแนว

เดยีวกนั คอื อยูในแนวตรง ซ่ึงจะทําใหมองเห็นทางเดนิไดชัดเจนในขณะที่ยกข้ึนและเดนิ 

      6. คอย ๆ ยดืเขาเพื่อยนืข้ึน โดยใชกําลงัจากกลามเนื้อขา และขณะที่ยกข้ึน หลังจะอยูใน

แนวตรงหรอืเปนไปตามธรรมชาต ิ

ขอควรรูในการยกของ 

      1. ในขณะยกของ ควรเคลื่อนไหวทัง้ตัว ไมควรเอ้ียวคอ หลัง หรอืเอว ใหจมูกตรงตัง้ฉาก 

หนามองตรงไปขางหนา โดยเฉพาะเวลายกของหนัก ในกรณทีี่จะหมุนตัวใหใชวธิหีมุนขอเทาแทน 

      2. อยาเอ้ือมหยบิของในที่สงู โดยเฉพาะของที่มีน้ําหนกัมาก หากจําเปนตองยก หรอื 

เคลื่อนยายสิง่ของในทีสู่งใหใชบันไดหรอืโตะตอเพ่ิมความสูงจากพื้น ชวยในการยกของ เพื่อใหของ

ที่จะหยบิอยูในระดับสายตา ไมควรเขยงหรอืเงยหนาเตม็ที่ เอ้ือมจนสดุแขน เพราะจะทําให

กลามเนื้อลารางกายเสยีความม่ันคง และกอใหเกดิอันตรายกับหลังได ควรใชวธิผีลักหรอืลาก 

มากกวาดงึเขามาหาตัว 

      3. หากยกสองคน ควรเลอืกคูยกที่ขนาดตัวใกลเคียงกนั และยกของใหขนานกับพื้น เพื่อ

ปองกันคนใดคนหนึ่งรับน้ําหนกัที่มากเกนิควร จะทําใหเกดิการบาดเจ็บตามมาได 

      4. ในการยกของ พยายามใหของชิดลําตัวมากที่สดุ โดยที่หลังยงัตรงอยู เพื่อรักษาอาการ

บาดเจ็บที่จะเกดิข้ึนกับกระดูกสันหลัง 
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      5. เม่ือยกของซํ้าๆกนั ควรใสเฝอกหรอือุปกรณพยงุเอวเวลายก 

      6. ควรยกของข้ึนมาใหสงูระดบัเอวหรอืขอศอกหามยกของหนกัเกนิกวาระดับหนาอก 

การบริหารรางกาย 

     เพื่อทําใหกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อหนาทองแข็งแรง ชวยลดอัตราการเกดิการปวดหลงัได

อยางด ี

 
ทาท่ี 1 นอนหงายชันเขา 2 ขาง แขนแนบขางลําตัว จงัหวะที่ 1 เกร็งกลามเนื้อทองเพื่อกดหลงัให

แนบกบัพื้น นับ 1-3 ชา ๆ จงัหวะที่ 2 คลายกลามเนื้อปลอยพักตามสบาย ทํา 5-6 ครัง้ในวันแรก

แลวเพ่ิมข้ึนในวันตอไป 

 
 

ทาท่ี 2 นอนหงายชันเขา 2 ขาง ผงกศรีษะคางไวนับ 1-2 แลวเอาลงเริ่มทําครัง้แรก 10 ครัง้ แลว

คอยเพ่ิมจนถงึ 25 ครัง้ในวันตอไป 

 

 
 

ทาท่ี 3 นอนหงายเหยยีดขาทัง้ 2 ขาง ยกขาขางหนึ่งใหตัง้ฉากกับลําตัว โดยเขาไมงอ แลวคอย ๆ 

เอาลง จากนัน้ยกอีกขางหนึง่สลับกนั เม่ือเอาลงแลวยกพรอมกันทัง้ 2 ขาง อีกครัง้หนึง่เริ่มทํา 3 

ครัง้แลวคอยเพ่ิมใหถงึ 10 ครัง้ 
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ทาท่ี 4 นอนควํ่าขาเหยยีดตรงแลวยกขาขางหนึง่ข้ึนคางไว นับ 1-3 จงึวางลงสลับกับยกขาอีกขาง

หนึ่ง ทําเหมือนกันโดยที่เขาไมงอขณะยกขา ทํา 5 ครัง้ตอไปคอยเพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ทาท่ี 5 ยนืหลังตรง งอเขางอสะโพกลงนัง่ใหชิดพื้นมากที่สุดโดยหลังไมงอเลย เริ่มทํา 3 ครัง้ 

เพ่ิมข้ึนจน 10 ครัง้วันตอไป 

 

 
 

ทาท่ี 6 นั่งหลังตรง ขาขางหนึ่งเหยยีดยาวเขาตรง ขาอีกขางงอข้ึนมาตัง้ไว เริ่มทําโดยเหยยีดแขนทัง้

คู แลวโนมตัวไปขางหนาใหไกลที่สดุจนรูสกึตงึที่หลงัขาขางที่เหยยีด นับ 1-3 จงึคอยเอนหลงักลับ

ทาเดมิ ทํา 5-6 ครัง้ ตอไปเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
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ทาท่ี 7 นอนหงายงอเขาข้ึนตัง้ไว 2 ขาง มือประสานไวตรงเขา จากนัน้ดงึขาเขามาชิดอกพรอมกับ

ยกศรีษะข้ึนดวย นับ 1-3 แลวกลบัไปอยูทาเดมิ 

 
 

ทาท่ี 8 นอนหงายงอเขาข้ึนตัง้ไว จังหวะที่ 1 เกรง็กลามเนื้อทองไวหลังตดิพื้น จังหวะที่สองยกกนให

ลอดข้ึนพนพื้นในเวลาเดยีวกัน นับ 1-3 คอยกลับมาอยูในทาเดมิ 

 
 

ทาท่ี 9 ยนืตรงมือทัง้ 2 เหยยีดยันกําแพงไว เทาทัง้ 2 หางจากกําแพงครึง่เมตร จังหวะที่ 1 โนมตัว

ไปขางหนา ขณะทีต่ัวตรงอยู สนเทายังคงแตะอยูที่พื้นเชนเดมิ 1-3 จากนัน้คอยดนัตัวกลับมายนืทา

เดมิ 
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5. การสะพายเปอยางไรไมใหเจ็บ 

การสะพายโดยใชเปนับเปนการแบกที่มีประสิทธิ-ภาพดีที่สุดเพราะใชพลังงานนอย ที่สุด 

เหมาะสําหรับการแบกของที่มีน้ําหนักมากถึงปานกลาง และตองแบกเปนระยะเวลานาน 

     การบรรจุของลงในเป ควรใหของหนักอยูใกลเอว (กนเป) มากที่สุด กระจายน้ําหนักไปทางดาน

หนาของเปมากที่สุด และกระจายน้ําหนักทางดานขางใหเทากัน ทั้งนี้เพื่อใหทรงตัวไดงาย และ

กลามเนื้อหลังทํางานนอยที่สุด 

 ขอเสยีของการแบกแบบนี้คอืแรงกดของสายสะพายบนบา และหนาอก การวางและยกเป

มาสะพาย ทําไดยาก การระบายความรอนของรางกายทําไดไมดี เนื่องจากการที่เปแนบกับสวน

หลัง ถาของหนักมากจะตองกมหลัง ทําใหเสียบุคลิกและมีการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก

สันหลังไดโดยเฉพาะใน นักเรียนที่สะพายเปทุกวัน ไมควรใหเปหนักเกินรอยละ ๑๐-๒๐ ของ

น้ําหนักตัว 

6. ขับรถอยางไรจึงไมปวด 

     ถงึหนาเทศกาลและวันหยุดยาว การขับรถทางไกล และตองอยูบนถนนเผชิญกับการจราจร

เปนช่ัวโมง วิธีการปรับที่นั่งขับรถเพื่อปองกันอาการปวดที่อาจเกิดข้ึนในผูขับข่ียาน พาหนะเปน

ระยะเวลานานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

การนั่งขับรถตางกับการนั่งเกาอ้ีธรรมดาอยางไร 

      ถารถทีท่านขับอยูนิง่ การขับรถไมไดตางจากการนั่งเกาอ้ีธรรมดา แตขณะทีร่ถมีการ

เคลื่อนที่จะมีแรงกระทําตอรางกายในหลายทศิทาง ไดแก ความเรงจากการเคลื่อนที่ ความเฉื่อย

จากการลดความเร็ว แรงเหวี่ยงจากการเลี้ยว และแรงสัน่สะเทอืนจากเครื่องยนตและความขรุขระ

ของถนน 

      ขณะขับรถจําเปนตองใชเทาเพื่อบังคับรถ ดังนัน้ การใชขาเพื่อชวยในการทรงทาเหมือนการ

นั่งเกาอ้ีธรรมดาจงึเปนไปไดยากใน ขณะขับรถ คลายกบัการนัง่เกาอ้ีทีสู่งเทาไมถงึพื้นจะรูสกึวาทรง

ตัวไดยาก กลามเนื้อหลังตองทํางานตลอดเวลาและมีอาการปวดหลงัไดงายกวาการนั่งแบบ เทาถงึ

พื้น 

ขับรถนานเทาไร เสี่ยงตออาการปวด 

      จากการศกึษาในชายที่มีปญหาปวดหลัง พบวาการขับรถเปนระยะเวลานานมีความสัมพันธ

อาการปวดหลัง ยิ่งถาขับรถเปนระยะเวลานานข้ึนจะมีอาการปวดหลังมากข้ึน โดยเฉพาะผูที่ตอง

ขับรถนานกวา 4 ช่ัวโมงตอวัน ดงันัน้ จงึมักพบอาการปวดหลงัไดบอยในพนกังานชายทีต่องอยูบน

ถนนตลอดเวลา และในคนขับรถบรกิารสาธารณะ 

 



231 

 

ทาทางในการขับรถกับความเสี่ยงของอาการปวด 

      การนั่งนานเปนสาเหตุใหปวดหลังได แมวาจะนัง่ใหถูกทาทางอยางไร เพราะสวนโคงของ

หลังสวนเอวจะโคงกลับทศิขณะนั่ง (Reverse Lordosis) ซํ้ารายการขับรถจะบังคับใหผูขับข่ีใหความ

สนใจและมีสมาธกิับการขับรถโดย มักไมสนใจที่จะเปลีย่นทาทาง ทําใหกลามเนื้อและขอตางๆ อยู

ในทาเดมินานจนเกดิปญหาอาการปวดของขอ กลามเนื้อ และเสนประสาทจากการทรงทาที่อยูนิ่ง

นานเกนิไป (Prolonged Static Posture) 

ทําอยางไรจึงขับปลอดภัยและไมปวดหลัง 

      วธิกีารที่ดทีี่สดุคอืตองปรับที่นัง่ใหเขากับตัวผูขับข่ี แตการปรับตองคํานงึถงึการมองเหน็

ของผูขับข่ีดวย ไมใชที่นัง่ถกูหลักการยศาสตร แตการมองเห็นไมด ี

การปรับท่ีนั่ง 

เริ่มดวยการปรับทีน่ั่งและพวงมาลัยใหไปสูจุดเริ่มตนกอนดวยการ 

     • ปรับพวงมาลัย ยกข้ึนใหสุด และดันไปดานหนาใหสดุ 

      • ปรับที่นัง่ใหต่ําที่สดุ 

      • ปรับที่นัง่ใหดานหนาเทลงไปใหสุด 

      • ปรับพนกัพิงใหเอียงไปทางดานหลังประมาณ 30 องศาจากแนวดิ่ง 

      • ปรับสวนรองรับหลัง (Lumbar Support) ไปทางดานหลังใหมากที่สดุ 

      • ดันทีน่ั่งใหไปดานหลงัใหสดุ 

ตามดวยการปรับทีน่ั่งใหเขากับตัวผูขับข่ีโดยมีข้ันตอนตามลําดับตอไปนี้ 

     1. ยกท่ีนั่งข้ึนจนมองเห็นไดรอบ 

      • ที่นั่งไมควรสูงเกนิไปจนศรีษะชิดกับหลังคารถดานใน 

      • ตองแนใจวามองเหน็ไดอยางเต็มที ่

     2. เลื่อนเกาอ้ีมาทางดานหนาจนเทาสามารถควบคุมคันเรง เบรก และ คลัตช ได ๒. // 

2. เลื่อนเกาอ้ีมาทางดานหนาจนเทาสามารถควบคมุคันเรง เบรก และ คลัตช ไดสะดวก 

      • อาจปรบัความสูงที่นัง่ไดอีกเลก็นอยเพื่อใหใชเทาบังคับ คันเรง เบรก และ คลตัช ไดดข้ึีน      

3. ปรับความลาดเอียงของท่ีนั่งจนตนขาสัมผสักับท่ีนั่งท้ังหมด 

      • ตองระวังไมใหมีแรงกดทีด่านหลังของเขามากไป 

4. ปรับพนักพิงใหพิงไดจนถงึระดบัไหล 

      • ไมควรเอนเกาอ้ีไปทางดานหลงัมากเกนิไป เพราะทําใหไมไดพิงหลังเพราะการมองเห็นจะ

มีปญหาถาเอนหลังไปพิงพนกั ผูขับข่ีมักจะอยูในทากมคอเพื่อใหมองเห็นไดดข้ึีน 
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5. ปรับสวนรองรับโคงของหลังใหรูสกึวามแีรงกดเทากันตลอดของหลังสวนลาง 

      • ถาไมมีสวนนี้อาจใชหมอนเล็กหนนุหลงัสวนลางแทนได 

6. ปรับพวงมาลัยใหเขามาใกลตัวและดันลงใหอยูในระยะท่ีจับไดสะดวก 

      • ตองมีชองวางใหยกขาทอนบนไดบางขณะใชเทาบังคับรถ และขณะลกุออกจากทีน่ั่ง 

      • ตรวจดูวาพวงมาลัยไมบงัหนาปด 

7. ปรับพนกัพิงศรีษะใหสูงเทาระดับศรีษะ 

      • พนักพิงศรีษะมีจุดประสงคหลักเพื่อไมใหคอสะบดัอยางรุนแรง (Whiplash Injury) ขณะ

เกดิอุบตัเิหต ุ 

      ทําซํ้าลําดับ 1-7 อีกครัง้  ถารถของทานปรับไมได อยางนอยควรหาหมอนมาหนุนหลัง

สวนลาง เพื่อปองกันอาการปวดหลัง 

 

การพักและการบริหารรางกาย 

      ควรพักทกุ 2 ช่ัวโมง โดยการลกุออกจากทีน่ั่งมาบรหิารรางกายดวยการยนืแอนหลัง 10 

วนิาท ี2-3 ครัง้ และเดนิไปมาประมาณ 5 นาท ีถาจําเปนตองอยูในที่นัง่เกนิ 2 ช่ัวโมง พยายาม

แอนหลงับอยๆ ในขณะนั่งขับรถการขับรถใชพลังงานนอยมากเม่ือเทยีบกับงานอ่ืนๆ จงึควรออก

กําลังกายดวยการเดนิหรอืวิ่งอยางตอเนื่องที่ทําใหเหนื่อยปานกลาง อยางนอย 20 นาท ี3 ครัง้ตอ

สัปดาห 

 

บทสรุป 

 การเขาใจหลักการการยศาสตรในชีวติประจําวันที่ถกูตองและเหมาะสม เชน การนอน  

การใชคอมพิวเตอร การดงึ การดัน การยกและการเคลือ่นยายสิ่งของ การสะพายเป และการขับ

รถเปนตน สามารถชวยปองกนัโรคที่อาจเกดิข้ึนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ซ่ึงเปนการสงเสรมิ

สุขภาพที่ดอีีกทางหนึ่ง 
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กจิกรรม 

ใหนักศกึษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คน แตละกลุมตัง้โจทยเกีย่วกับการยศาตรที่สนใจ สงตัวตัวแทนกลุม

สาธติในโจทยขอนัน้ ๆ เพื่อใหสมาชิกกลุมอ่ืนๆวเิคราะหวาทาทางตางๆถูกหลกัการยศาสตรหรอืไม

อยางไร 


