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การยศาสตรค์ือื 
เศรษฐศาสตรท์ี่ ่�ดี ่
การยศาสตรส์มัยัใหมัส่ามัารถพััฒนาความัเป็็นอย่ท่ี่่�ดีข่องพันักงาน 
และสง่ผลตอ่บรษัิัที่ไดีอ้ยา่งไร

ผ่ค้นสว่นใหญ่ใ่ช้เ้วลา 3 ใน 4 ไป็กบัการใช้ช้้ว่ติที่่��ที่ำางาน1 สำาหรับ
นายจ้า้งแลว้น่�คอืโอกาสที่่�สำาคญั่ เพัราะวา่หากพันักงานร่ส้กึดีก่บัการ
ที่ำางานมัากเที่า่ไหร ่ป็ระสทิี่ธิภิาพัการที่ำางานก็จ้ะดีข่ึ�นตามัไป็ดีว้ย

การที่่�พันักงานจ้ะร่ส้กึดีไ่ดีนั้�น ก็ตอ้งอย่ใ่นสภาพัแวดีลอ้มัที่่�ไมัเ่ครย่ดี
 และไมัท่ี่ำาใหส้ขุภาพัจ้ติเสย่ หรอืภาพัรวมัเรย่กวา่การมัค่วามัเป็็นอย่ท่ี่่�
ดี ่และองคก์ารอนามัยัโลกหรอื WHO ไดีก้ลา่ววา่การมัส่ขุภาพัความั
เป็็นอย่ท่ี่่�ดีนั่�นไมัใ่ช้แ่คแ่ข็งแรงที่างดีา้นรา่งกาย แตต่อ้งแข็งแรงที่าง
ดีา้นจ้ติใจ้ดีว้ย2

สว่นของนายจ้า้งเองกส็ามัารถสง่ผลไป็ถงึคณุภาพัความัเป็็นอย่ข่อง
พันักงานไดี ้ซึ่ึ�งก็คอืการที่ำาใหม้ัั�นใจ้วา่พันักงานจ้ะไดีรั้บป็ระสบการณ์
ที่่�ดีใ่นการที่ำางาน แมัว้า่เรื�องน่�อาจ้ดีเ่หมัอืนเป็็นสิ�งที่่�ที่ำาไดีย้าก แตก่็มั่
วธิิก่ารที่่�มัป่็ระสทิี่ธิภิาพัที่่�ที่ำาไดีอ้ยา่งงา่ยดีายเพัย่งแคจั่้ดีการกบัการ
จั้ดีการในที่่�ที่ำางาน

อปุ็กรณต์ามัหลกัการยศาสตร ์เช้น่ เมัาสท์ี่่�ช้ว่ยใหว้างมัอืไดีเ้ป็็น
ธิรรมัช้าต ิช้ว่ยใหพ้ันักงานที่ำางานไดีน้านขึ�น มัป่็ระสทิี่ธิภิาพัและ
คณุภาพัมัากขึ�น และเวลาหยดุีที่ำางานนอ้ยลง ซึ่ึ�งช้ว่ยใหพ้ันักงานมั่
ความัสขุขึ�น สง่ผลใหบ้รษัิัที่มัผ่ลกำาไรที่่�ดีข่ ึ�น 

สรปุ็แลว้ การยศาสตรค์อืเศรษัฐศาสตรท์ี่่�ดี ่โซึ่ลช่้นัพัื�นที่่�ที่ำางานตามั
หลกัการยศาสตรข์อง Logitech สามัารถช้ว่ยใหบ้รษัิัที่ของคณุเป็็น
พัื�นที่่�ที่ำางานที่่�ดีต่อ่สขุภาพัมัากขึ�นไดี ้

สถานที่่��ที่ำางาน
สมคืวรเป็็นที่่��ช่่วยสง่
เสรมิให้ม้ส่วสัดีกิาร
ที่่�ดีแ่ละคืงไวใ้ห้ก้บั
พนกังาน
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เอกสารฉบบัน่�เป็็นผลสำารวจตามห้วัข้อ้ดีงัตอ่ไป็น่�:

  อนัตรายที่่�ซึ่อ่นอย่ห่ลงัโตะ๊ที่ำางาน

  การป็ระเมันิความัเส่�ยงการบาดีเจ็้บในที่่�ที่ำางาน

  ป็ระโยช้นข์องการลดีปั็ญ่หาการบาดีเจ็้บในที่่�ที่ำางาน

  การแกปั้็ญ่หาตามัหลกัสรร่ศาสตรส์ำาหรับการบาดีเจ็้บในที่่�ที่ำางาน

  ผลที่่�ไดีรัับจ้ากการใช้เ้มัาสแ์ละคย่บ์อรด์ีที่่�แตกตา่ง

  การที่ำาใหพ้ันักงานเช้ื�อและยอมัรับ
 
  การลดีความัเส่�ยงของการบาดีเจ็้บในที่่�ที่ำางานงา่ยแคน่่�จ้รงิหรอื?
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อนัตรายที่่�ซอ่นอยูห่้ลงัโตะ่ที่ำางาน

ไมัว่า่ที่่�ที่ำางานจ้ะมัว่วิสวยแคไ่หน หรอืเพัื�อนรว่มังานดีแ่คไ่หน แตก่อ็าจ้จ้ะมั่
ปั็ญ่หาที่่�โตะ๊ที่ำางานกเ็ป็็นไดี ้ที่่�ซึ่ ึ�งเป็็นปั็ญ่หาใหญ่ท่ี่างดีา้นสขุภาพัสำาหรับ
พันักงานเนื�องจ้ากขอ้จ้ำากดัีที่างดีา้นการเคลื�อนไหวจ้ากการนั�งโตะ๊ตลอดีที่ั �งวนั
 
พันักงานที่่�นั�งหนา้คอมัตลอดีเวลา ขยบัที่า่ที่างซึ่ำ�าๆ เป็็นเวลานานจ้ะสง่ผลให ้
เกดิีผลเสย่กบันิ�ว ขอ้ศอก ขอ้มัอื หวัไหล ่แขนและคอ รวมัถงึอาการตาลา้ซึ่ึ�ง
สง่ผลกบัปั็ญ่หาสายตาและสมัองโดียตรงไดี ้

82% ข้องพนกังานเช่ื�อ
ม ั�นวา่ที่่�ที่ำางานน ั�นคืวรจะ
มโ่ป็รแกรมสขุ้ภาพและ
สวสัดีกิารเตรย่มไวใ้ห้5้

เมัาส ์Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic

บางคืนป็ระมาณการวา่
ภายในป่็ 2023 กลุม่
แรงงาน 90% จะ
ตอ้งการคืวามสามารถใน
การใช่ค้ือมพวิเตอรข์้ ั�น
พื�นฐานในการที่ำางานข้อง
ตน ซ่�งห้มายถง่ตอ้งใช่้
เวลามากมายไป็กบัการ
น ั�งและจอ้งมองห้นา้จอ3

การที่ำางานแบบนั�งโตะ๊เป็็นสว่นหนึ�งของแนวที่าง modern workplace - 
เป็็นเที่รนดีท์ี่่�คาดีวา่จ้ะยิ�งเพัิ�มัส่ง่ขึ�นควบค่ไ่ป็กบัการพััฒนาของเศรษัฐกจิ้
ที่ั�วโลก  หากนั��นคอืสถานการณท์ี่่��เราเผช้ญิ่ในระยะยาว จ้ะมัว่ธิิแ่กไ้ขกบั
ผลกระที่บเช้งิลบบา้งหรอืไมั?่ คำาตอบคอื มั ่แนวโนม้ัการเพัิ�มัขึ�นของ
การนำาโป็รแกรมัการยศาสตรไ์ป็ใช้อ้ยา่งเป็็นที่างการในสถานที่่�ที่ำางานมัจ่้ดุี
มัุง่หมัายเพัื�อป็รับป็รงุป็ระสทิี่ธิภิาพัของพันักงาน, ความัสะดีวกสบาย, และ
ความัเป็็นอย่โ่ดียการ ระบ,ุ แกไ้ขปั็จ้จั้ยเส่�ยงตามัหลกัสรร่ศาสตร,์4 และ
พันักงานตอ้งใหค้วามัรว่มัมัอือยา่งเต็มัที่่� ในความัเป็็นจ้รงิพันักงานไมัเ่พัย่ง
สนับสนุนโครงการสง่เสรมิัสขุภาพัขององคก์รเที่่�านั�น แตย่งัคาดีหวงัอก่
ดีว้ย
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ใคืรมโ่อกาสเป็็น RSI?
คืำาตอบอาจจะที่ำาให้ค้ืณุ
ตอ้งแป็ลกใจ

Repetitive Strain Injury (RSI) คอื
 อาการที่่�เกดิีจ้ากการเคลื�อนไหวที่า่ที่าง
เดีมิัๆซึ่ำ�าๆ  จ้นเป็็นสาเหตทุี่ำาใหเ้กดิีอาการ
เจ็้บป็วดี และอาจ้ถงึขั�นลดีความัสามัารถ
ในการที่ำางานของเสน้เอ็นและกลา้มัเนื�อ
  RSI ไมัใ่ช้ส่ ิ�งที่่�เกดิีขึ�นกบัผ่ท้ี่่�ที่ำางานมัา
หลายสบิป่็เที่า่นั�น แตย่งักระที่บตอ่ที่ั�งคน
หนุ่มัสาวและผ่ส้่ง่อายุ ุ ผ่ท้ี่่�มัอ่าย ุ25 – 
29 ป่็ จ้ะเกดิีโรคช้ามัอืจ้ากโพัรงฝ่่ามัอืกดี
ที่บัเสน้ป็ระสาที่ถงึ 3.4 ตอ่ 1,000 คน6: 

คาเรนเป็็นผ่จั้้ดีการโซึ่เช้ย่ลมัเ่ดีย่ที่่�บรษัิัที่
เที่คโนโลยท่ี่่�กำาลงัเตบิโต เธิอรักงาน และโอกาสความักา้วหนา้ที่่�งาน
มัอบให ้หลงัเลกิงาน คณุจ้ะพับเธิอที่่�ยมิัหรอืพัักผอ่นกบัเพัื�อน สว่นวนั
เสารอ์าที่ติย ์เธิอไป็เดีนิเขากบัสนัุขของเธิอ

วนัหนึ�ง ขณะที่ำางานอย่ท่ี่่�โตะ๊ เธิอร่ส้กึป็วดีหนบึที่่�บรเิวณนิ�วโป้็ง เธิอคดิี
วา่เธิออาจ้จ้ะบาดีเจ็้บจ้ากคลาสโยคะ และคดิีวา่อาการจ้ะหายไป็เอง  
แตค่วามัป็วดีกลบัรนุแรงขึ�นจ้นถงึขั�นที่่�เริ�มักระที่บกบัการที่ำางาน หนึ�ง
สปั็ดีาหต์อ่มัา มันักลายเป็็นการป็วดีแป็ลบ แพัที่ยต์รวจ้อาการของเธิอ  
และใหค้ำาแนะนำาหลายอยา่ง รวมัถงึใหเ้ธิอป็รับการจั้ดีพัื�นที่่�ที่ำางาน  
เพัื�อใหว้างแขนไดีเ้ป็็นธิรรมัช้าตมิัากขึ�น หลงัจ้ากการศกึษัาขอ้มัล่ คา
เรนถงึไดีร้่ว้า่ วธิิก่ารนั�งของเธิอ และการเคลื�อนไหวแขนและขอ้มัอืนับ
พัันครั�งในแตล่ะวนั นั�นไมัต่า่งกบัการวิ�งมัาราธิอนดีว้ยรองเที่า้แตะ 

คา่ใช้จ้้า่ยของการบาดีเจ็้บจ้ากการเคลื�อนไหวซึ่ำ�าๆ ในสถานที่่�ที่ำางาน
เฉพัาะในสหรัฐอเมัรกิาคอื 1.5 พัันลา้นดีอลลาร7์ คา่ใช้จ้้า่ย ไดีแ้ก ่คา่
ช้ดีเช้ย, ค่�ารักษัาพัยาบาลและคา่กายภาพับำาบดัีที่่��โรงพัยาบาล, การ
ฟืื้�นฟื้ส่มัรรถภาพั, เงนิบำานาญ่, และคา่ใช้จ้้า่ยที่างกฎหมัาย

โดียเฉล่�ย  
พนกังานออฟฟิศ … 

> น ั�งห้นา้คือมพวิเตอร ์ 
2.6 ช่ ั�วโมงตอ่วนั 

> ข้ยบัเมาส เฉล่�ย 30 ม.  
ตอ่วนัที่ำางานห้รอื
มากกวา่ 9.6 กม. ตอ่ป่็

ที่่�มัา: Wellnomics for Logitech, 2019

RSI ตามักลุม่ัอายทุี่ั�งหมัดี
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รายการตรวจสอบ:
การป็ระเมนิคืวามเส่�ยงการบาดีเจ็บในที่่�
ที่ำางาน

12% ของผ่ใ้ช้ค้อมัพัวิเตอรท์ี่ั�งหมัดีในสหราช้อาณาจั้กร และ 7%ใน
เยอรมันม่ัอ่าการป็วดีที่่�มัอื ขอ้มัอื แขน หรอืไหลท่ี่กุวนั9 รายการตรวจ้
สอบสั�น ๆ สำาหรับ พัจิ้ารณาวา่พันักงานออฟื้ฟิื้ศมัค่วามัเส่�ยงตอ่การ
บาดีเจ็้บในสถานที่่�ที่ำางานเพัิ�มัมัากขึ�นหรอืไมั:่

 พนกังานมเ่กา้อ่�และจอมอนเิตอรท์ี่ ่�สามารถป็รบัตามห้ลกั
สรร่ศาสตรไ์ดีห้้รอืไมเ่พื�อให้ส้ามารถจดัีและป็รบัสถานที่่��
ที่ำางานให้เ้ห้มาะที่า่ที่างและเป็็นธรรมช่าตมิากข้่�น?

 พนกังานมโ่อกาสเข้า้ถง่การป็ระเมนิตามห้ลกัสรร่ศาสตร์
ระดีบัมอือาช่พ่ ห้รอืคืวามช่ว่ยเห้ลอืเพื��อจดัีวางพื�นที่่��ที่ำางาน
ให้ ้เห้มาะสมห้รอืไม?่ 

 ผูใ้ช่ง้านแล็ป็ท็ี่อป็มก่ารใช่ ้จอมอนเิตอร ์คืย่บ์อรด์ี และเมาส ์ 
(ไมใ่ช่ท่ี่ชั่แพดี) ที่่��โตะ๊ที่ำางานห้รอืไม?่

 พนกังานสามารถที่ำางานไดีต้ลอดีที่ ั�งวนัโดียไมต่อ้งป็รบัพื�นที่่�
ที่ำางานแบบ DIY เนื�องจาก คืวามไมส่บายห้รอืตอ้งห้ยดุีพกั
เบรกบอ่ยๆ ห้รอืไม?่

หากคำาตอบของคำาถามัเหลา่น่�คอื "ไมั"่ แสดีงวา่ พันักงานมัค่วามัเส่�ยง
ตอ่การบาดีเจ็้บในสถานที่่�ที่ำางาน อยา่งไรกต็ามัมัว่ธิิท่ี่่�มัป่็ระสทิี่ธิภิาพั
ในการช้ว่ยหลก่เล่�ยงความัเจ็้บป็วดีและคา่ใช้จ้้า่ยราคาแพัง โดียการใช้ ้
อปุ็กรณส์ำานักงานตามัหลกัสรร่ศาสตร์

นั�นยงัไมัไ่ดีค้ำานงึถงึสาเหตทุี่างออ้มั เช้น่ อตัราการลาออกส่ง่ ปั็ญ่หา
คอขวดี การหยุดุีงาน คุณุภาพังานไมัไ่ดีม้ัาตราฐาน  สญ่่เสย่กำาลงั
ใจ้ ขาดีป็ระสทิี่ธิผิลและป็ระสทิี่ธิภิาพั อก่ที่ั�งไมัค่วรมัองขา้มัสาเหตุ
สองสาเหตสุุดุีที่า้ย พันักงานออฟื้ฟิื้ศที่่��มัอ่าการป็วดีป็วดีขอ้มั่่อืเพัย่ง
อย่�างเดี่ย่ว สง่ผลใหป้็ระสทิี่ธิภิาพัการที่ำางานลดีลงถงึ 15%8
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การจดัีการกบัการบาดีเจ็บในสถานที่่�ที่ำางานที่่�
มป่็ระโยช่นม์ากกวา่ที่่�คืณุคืดิี

ขา่วรา้ยก็คอืนั�นเป็็นขอ้เท็ี่จ้จ้รงิที่่�ป็ฏิเิสธิไดีย้าก -ความัเส่�ยง
ของอาการบาดีเจ็้บที่่�สง่ขึ�นเกดิีจ้ากการที่ำางานบนโตะ๊ที่ั�วไป็
เป็็นเรื�องจ้รงิ แตย่งัมัข่า่วดี:่ มัว่ธิิแ่กไ้ขงา่ยๆ และ ไมัไ่ดีท้ี่ำา
ยากหรอืแพังเกนิไป็อก่ดีว้ย เพัย่งเพัิ�มัโป็รแกรมัสรร่ศาสตร์
ในโครงการดีา้นสขุภาพัที่่�มัอ่ย่แ่ลว้ สามัารถลดีความัเส่�ยง
ของการบาดีเจ็้บในที่่�ที่ำางาน ในขณะเดีย่วกนักเ็พัิ�มัความัพังึ
พัอใจ้ ความัทีุ่ม่ัเที่ ความัผก่พัันและ เป้็าหมัายของพันัักงาน  
ยงัไมัพ่ั่ด่ีถงึการรักษัาพันักงานใหค้งอย่่� การรักษัาพันักงาน  
ที่่��เป็็นร่ป่็ธิรรมักว่�านั�นนายจ้า้งที่่�ระบสุรร่ศาสตรล์งในขอ้
กำาหนดี สามัารถลดีค่�าใช้จ้้่�ายที่างการแพัที่ยแ์ละไดีผ้ล
ป็ระโยช้นท์ี่างการเงนิอื�นๆดีว้บ10 

แตส่วสัดีกิารในแตล่ะวนัก็มัค่วามัสำาคญั่เช้น่เดีย่วกนัผลกำาไร
สำาหรับพันักงานรุน่ใหมัแ่ละพัวกเขามัั�นใจ้วา่นายจ้า้งตอ้งร่ ้ 
พันักงานรุน่ใหมัใ่สใ่จ้สขุภาพัมัากกวา่คนรุน่กอ่น และมัส่ว่น
รับผดิีช้อบสวสัดีกิารในที่่�ที่ำางาน ในขณะที่่�การรับร่ข้อ้น่�เพัิ�มั
ขึ�นในที่กุรุน่ และสง่ที่่�สดุีในกลุม่ั Gen Z และคนรุน่มัลิเลเนย่
ล  และพัวกเขาเห็นคุณุคา่ในสวสัดีภิาพัดีา้นสุขุภาพัมัากกวา่

คนรุน่กอ่นๆสว่นหนึ�งสงัเกตไดีจ้้ากนสิยัการใช้จ้้า่ยสว่น
ตวั โดียรวมัแลว้ ช้าวมัลิเลเนย่ลใช้จ้้า่ยไป็กบัการ “ดีแ่ล
ตวัเอง” มัากกวา่คนรุน่เบบ่�บม่ัถงึสองเที่า่12แพัคเกจ้
เงนิเดีอืนเคยมัค่วามัสำาคญั่มัากที่่�สดุีสำาหรับการสมัคัร
งานใหมั ่แตค่นรุน่มัลิเลนเนย่ลใหค้วามัสำาคญั่กบัภาพั
รวมัของคา่ตอบแที่นรวมัไป็ถงึสวสัดีกิารและวฒันธิรรมั
ขององคก์ร โดียเฉพัาะอยา่งยิ�งพัวกเขาตอ้งการแน่ใจ้
วา่จ้ะไดีรั้บความัเป็็นอย่ท่ี่่�ดีใ่นระหวา่งวนัที่ำางาน และ
เที่รนดีน์่�ไดีรั้บความันยิมัสง่ตอ่รุน่ตอ่รุน่ 87% ของ
พันักงานตอ้งการใหท้ี่่�ที่ำางาน ตดิีตั�งเฟื้อรน์เิจ้อรท์ี่่�เหมัาะ
สมักบัสรร่ะ และ 98%ตอ้งการใหม้ัค่วามัที่นัสมัยัและ
เที่คโนโลยท่ี่่�ที่ำางานไดีอ้ยา่งไรท้ี่่�ต ิ68% ใหค้วามัสำาคญั่
กบัการออกแบบของสถานที่่�ที่ำางาน หรอืเป็็นเกณฑ์์
ตดัีสนิในการเลอืกนายจ้า้ง

เมัื�อบรษัิัที่สง่เสรมิันโยบายหวักา้วหนา้ที่่�สง่เสรมิัดีา้น
สขุภาพัและความัเป็็นอย่ท่ี่่�ดีข่ององคก์ร พัวกเขาสามัารถ
เขา้หาพันักงานโดีย ใหค้วามัร่แ้ละป้็องกนัการบาดีเจ็้บ
สำาหรับที่กุคน สิ�งที่่�เคยเป็็นสว่นเสรมิักลายเป็็นเรื�อง
จ้ำาเป็็น สวสัดีกิารกลายเป็็นขอ้บงัคบัสำาหรับบรษัิัที่ที่่��มั่
ศกัยภาพัส่ง่

 

คย่บ์อรด์ีตามัหลกัการยศาสตรแ์บบแยก Logitech ERGO K860
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การแกไ้ข้ตามห้ลกัสรร่ศาสตรส์ำาห้รบัการบาดีเจ็บในที่่�ที่ำางาน

เป้็าหมัายส่ง่สุดุีของการยศาสตรเ์สมัอและจ้ะเป็็นเช้น่น่�
ตลอดีไป็คอื การบรรเที่าและป้็องกนัความัเจ็้บป็วดีของผ่ ้
ใช้ง้าน  เพัอืเป้็าหมัายน่�การคน้พับที่างวทิี่ยาศาสตรท์ี่่��ไดี ้
มัาจ้ากการศกึษัาสวสัดีภิาพัและป็ระสทิี่ธิภิาพั ไดีรั้บการ
แป็ลงเป็็นผลติภณัฑ์ท์ี่พ่ันักงานสามัารถใช้ไ้ดีต้ลอดีเวลา

ความัสบายเป็็นความัตอ้งการพัื�นฐานสำาหรับมันุุษัย ์ที่วา่
ในอดีต่แนวคดิีของความัสบายแที่บไมัเ่ก่�ยวขอ้งกบัสถาน
ที่่��ที่ำางาน แตเ่มัื�อพัจิ้ารณาจ้ำานวนเวลาโดียเฉล่��ยที่่�คนๆ
หนึ�งใช้ไ้ป็กบัการที่ำางาน คงไมัแ่ป็ลกถา้ความัสบายจ้ะ
ส่�งผลตอ่ป็ระสทิี่ธิภิาพัและศกัยภายของพันักงาน ความั
สบาย หมัายถงึ การมัองเห็น การสมััผัส และเขา้ส่ส่ถานะ
ที่่��สบายและเป็็นอสิระ คำาถามัสำาคญั่ตอ่ไป็น่� จ้ะช้ว่ยวดัี
ระดีบัความัสบายของผ่ใ้ช้ใ้นสภาพัแวดีลอ้มัของสำานัก
งานน 

 อปุ็กรณส์ำานักงานใช้ง้านงา่ยหรอืไมั?่ 

 อปุ็กรณช์้ว่ยใหท้ี่ำางานไดีเ้สร็จ้โดียยงัรักษัาสมัาธิไิดี ้
หรอืไมั่�? 

 สามัารถที่ำาำางานเสร็จ้ไดีโ้ดียไมัส่งัเกตุถุงึอุปุ็กรณท์ี่่��ใช้ ้�
งานอย่ห่รอืไมั่�? 

ป็ระเด็ีนสำาคญั่เก่��ยวกบัความัสบายในสถานที่่�ที่ำางาน: หา
กอุปุ็กรณช์้ว่ยลดีหรอืบรรเที่าความัป็วดีที่่�น่�ารคาญ่ซึ่ึ��ง  
หมัายถงึการเพัิ��มัความัสบายแลว้ขด่ีความัสามัารถและ
ป็ระสทิี่ธิภิาพัการที่ำางานของพันักงานจ้ะเพัิ�มัส่ง่ขึ�นน่�อาจ้ 
น่�จ้ะเป็็นจุ้ดุีเริ�มัตน้ของความัเป็ล่�ยนแป็ลง เมัื��อความัสบาย
เพัิ��มัขึ�นและความัเจ็้บป็วดีลดีลง เป็็นการตดัีวงจ้รสิ�นสดุีลง  
ความัป็วดีนั�นช้วนใหเ้ศรา้หมัอง และความัเศรา้หมัองมั่
แนวโนม้ันำาไป็ส่่�ความัป็วดีไดีอ้ก่13

ห้ากอปุ็กรณช์่ว่ยลดีห้รอื
บรรเที่าคืวามป็วดีที่่��นา่รำาคืาญ
. . . ข้ด่ีคืวามสามารถและ
ป็ระสทิี่ธภิาพการที่ำางานข้อง
พนกังานจะเพิ��มสงูข้ ่��น
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ผลที่่�ไดีรับัจากการใช่เ้มาสแ์ละคืย่บ์อรด์ีที่่�
แตกตา่ง

งานที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการใช้ค้ย่บ์อรด์ีและเมัาสเ์ป็็นเวลานานนำาไป็ส่ก่าร
เคลื�อนไหวซึ่ำ�าๆดีว้ยที่า่ที่างไมัถ่ก่ตอ้ง และ/หรอืใช้อ้ปุ็กรณท์ี่า่ที่างไมั่
ถก่ตอ้งอาจ้สง่ผลเสย่ตอ่การเคลื�อนไหว นำาไป็ส่ค่วามัออ่นลา้ความั
ไมัส่บาย และความัเจ็้บป็วดี เมัื�อมัอ่ปุ็กรณท์ี่่�เหมัาะสมัตามัหลกัการ
ยศาสตร ์การเคลื�อนไหวเหลา่น่�จ้ะเป็็นธิรรมัช้าตมิัากขึ�น โดียมัก่าร
วางที่า่ขอ้มัอืและมัอืที่่�ดีต่อ่สขุภาพัมัากขึ�น ซึ่ึ�งช้ว่ยลดีความัเส่�ยงของ  

RSI 

อยา่รอจ้นกวา่จ้ะเกดิีสญั่ญ่าณ RSI เพัื�อดีว่า่เมัาสแ์ละคย่บ์อรด์ีจ้ะสรา้ง
ความัแตกตา่งไดีอ้ยา่งไร อปุ็กรณต์ามัหลกัสรร่ศาสตรช์้ว่ยบรรเที่า
ความัป็วดี หรอือยา่งนอ้ยลดีความัเส่�ยงที่่�ความัป็วดีจ้ะรนุแรงขึ�น เมัื�อ
พันักงานไมัเ่จ็้บป็วดี บรษัิัที่จ้ะที่ำากำาไรไดีม้ัากขึ�น หากพันักงานคน
หนึ�งไดีรั้บการวนิจิ้ฉัยวา่เป็็นโรคผังผดืีกดีที่บัเสน้ป็ระสาที่ขอ้มัอื  
นายจ้า้งอาจ้ตอ้งออกคา่ใช้จ้้า่ยราคาแพัง ตามัรายงานของมัาตรฐาน
สำานักงานบรหิารความัป็ลอดีภยัและอาช้ว่อนามัยัแหง่ช้าต ิป็ระเที่ศ
สหรัฐอเมัรกิา (OSHA) คา่ใช้จ้้า่ยโดียตรงของผ่ป่้็วยหนึ�งคนคอื 
30,882 ดีอลลารส์หรัฐขึ�นไป็ คา่ใช้จ้้า่ยที่างออ้มัเฉล่�ยอย่ท่ี่่�  
33,970 ดีอลลารส์หรัฐ14 รวมักนัแลว้โรคผังผดืีกดีที่บัเสน้ป็ระสาที่
ขอ้มัอืหนึ�งคนมัค่า่ใช้จ้้า่ยกวา่ 64,852 ดีอลลารส์หรัฐ การใช้ ้
อปุ็กรณต์ามัหลกัสรร่ศาสตรเ์ป็็นความัพัยายามัใป้็องกนัการบาดีเจ็้บใน
ที่่�ที่ำางาน เป็็นวธิิท่ี่่�รอบคอบในการหลก่เล่�ยงคา่ใช้จ้้า่ยที่่�ไมัค่าดีคดิี  
และในแงข่องผลตอบแที่นจ้ากการลงที่นุ น่�คอืการเดีมิัพัันที่่�แน่นอน
ที่่�สดุี

 

เมาส ์MX Vertical 
Advanced Ergonomic

ที่า่จบัมอืที่่�เป็็นธรรมช่าตลิดี
กลา้มเนื�อออ่นลา้

องศาแนวต ั�งที่่� 57° ช่ว่ย
ลดีแรงกดีที่่�ข้อ้มอื

การตดิีตามแบบออป็ตคิือล 
ข้ ั�นสงูพรอ้มการเป็ล่�ยน
คืวามเร็วเคือรเ์ซอรเ์ฉพาะที่่�
สง่ผลให้ม้อืเคืลื�อนที่่�นอ้ยลง
ถง่ 4 เที่า่    

17 ลดีคืวามเมื�อย
ลา้ข้องกลา้มเนื�อและมอื

คืา่ใช่จ้า่ยเฉล่�ยตอ่ผูป่้็วย
ห้น่�งคืนที่่�นายจา้งตอ้งจา่ย
สำาห้รบัโรคืผงัผดืีกดีที่บั
เสน้ป็ระสาที่ข้อ้มอือยูท่ี่ ่� 
64,852 ดีอลลาร1์4
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กญุแจสูก่ารที่ำาให้พ้นกังาน 
เช่ื�อและยอมรบั: สรร่ศาสตร ์
คืวามสบาย และคืวามพง่พอใจ  

ผลติภณัฑ์ต์ามัหลกัสรร่ศาสตรไ์ดีผ้ลจ้รงิเมัื�อผ่ใ้ช้ย้อมั
นำาไป็ใช้ ้ภารกจิ้หลกัของ Logitech คอื การคน้หาจ้ดุีที่่�
ลงตวัระหวา่งหลกัสรร่ศาสตรแ์ละไมัท่ี่ำาใหป้็ระสทิี่ธิภิาพั
ลดีลง 

แลว้วตัถปุ็ระสงคข์อ้น่�แป็ลงเป็็นการออกแบบผลติภณัฑ์จ์้รงิ
อยา่งไร? มัห่ลกัการสำาคญั่ 3 ขอ้ คอื สรร่ศาสตร ์ความัสบาย
 และความัพังึพัอใจ้

ความังดีงามัของสรร่ศาสตรก์็คอื การสามัารถวดัีป็รมิัาณและคา่ไดีโ้ดีย
การสงัเกตที่า่ที่าง กจิ้กรรมักลา้มัเนื�อ และผลกระที่บตอ่ป็ระสทิี่ธิภิาพั 
ที่า่ที่างคอืตำาแหน่งที่่�คณุจั้ดีวางสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกายในขณะที่่�
ยนืหรอืนั�ง กจิ้กรรมักลา้มัเนื�อ หมัายถงึระดีบัความัเมัื�อยลา้และการ
เคลื�อนไหวที่่�เกดิีจ้ากอปุ็กรณต์ามัหลกัสรร่ศาสตร ์ผลกระที่บตอ่
ป็ระสทิี่ธิภิาพัคอืป็ระเด็ีนที่่�แที่จ้้รงิ ซึ่ึ�งเป็็นการพัจิ้ารณาตวัช้่�วดัีที่ั�งสอง
ระหวา่งป็ระสทิี่ธิภิาพัที่่�รวมักบัการลดีความัเมัื�อยลา้ของผ่ใ้ช้ ้

แมัว้า่ ความัสบายจ้ะเป็็นความัคดิีเห็นสว่นตวั แตย่งัสามัารถป็ระเมันิไดี ้
ดีว้ยการป็ระเมันิภาพัและสมััผัส และเป็็นสิ�งที่่�ตอ่รองไมัไ่ดีใ้นโลกการ
ออกแบบของ Logitech หากผลติภณัฑ์ใ์ช้ง้านไมัส่บายแลว้ พันักงาน
จ้ะไมัย่อมัใช้ ้ซึ่ึ�งนั�นที่ำาใหเ้ป้็าหมัายที่ั�งหมัดีสญ่่เป็ลา่ 

9 จาก 10 คืนที่่�เป็ล่�ยน
ไป็ใช่ค้ืย่บ์อรด์ีห้รอืเมาส์
ตามห้ลกัสรร่ศาสตร์
จะไมเ่ป็ล่�ยนไป็ใช่รุ้น่
ที่ ั�วไป็15

การยศาสตร์

คืวามพง่พอใจคืวามสบาย

Logitech ที่ดีสอบการยศาสตรด์ีว้ยเซึ่น็เซึ่อรต์รวจ้จั้บการเคลื�อนไหว
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อุป็กรณ์ Logitech  
รูป็ที่รงสวยงามและ
ให้ส้มัผสัที่่�ดี ่

เมัาส ์Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse และคย่บ์อรด์ีแบบแยก ERGO K860 Split Ergonomic

สดุีที่า้ย ความัพังึพัอใจ้ดีว้ยการออกแบบโดียรวมั ผ่ใ้ช้ค้ดิีวา่อปุ็กรณด์ี่
สวย น่าสนใจ้ ดีเ่หมัอืนผลติภณัฑ์ท์ี่่�ผ่ใ้ช้เ้ขา้ใจ้ ผ่ใ้ช้เ้ห็นความัสมัเหตุ
สมัผล และตอ้งการลองใช้ห้รอืไมั?่ สำาหรับผ่ใ้ช้ ้แนวคดิีของเมัาสแ์ละ
คย่บ์อรด์ีตามัหลกัสรร่ศาสตรอ์าจ้กอ่ใหเ้กดิีภาพัของอปุ็กรณห์นา้ตา
ป็ระหลาดีเกนิความัเขา้ใจ้ ที่่�น่าจ้ะเหมัาะกบัหอ้งแล็บของนักป็ระดีษิัฐ์
มัากกวา่สำานักงานที่ั�วไป็ อยา่งไรกด็ี ่ผลติภณัฑ์ต์ามัหลกัสรร่ศาสตร์
ของ Logitech ที่า้ที่ายที่ศันคตเิหลา่น่� แนวที่างการออกแบบที่่�แตก
ตา่งรังสรรคค์ย่บ์อรด์ีและเมัาสท์ี่่�ใช้ง้านสบายและมัห่นา้ตาสวยงามั ที่่�
พันักงานจ้ะตอ้งการนำาไป็ใช้ไ้ดีอ้ยา่งแที่จ้้รงิ

ความัสามัารถในการป็รับใช้ไ้ดีอ้ยา่งป็ระสบความัสำาเร็จ้ เกณฑ์3์ขอ้
จ้ะกำาหนดีวา่ อปุ็กรณจ์้ะเป็็นสิ�งที่่� Logitech วางจ้ำาหน่ายในที่่�สดุีหรอื
ไมั ่ซึ่ึ�งนำาไป็ส่อ่ปุ็กรณท์ี่่�ป็รับใช้แ้ละที่ำาความัคุน้เคยไดีง้า่ยและรวดีเร็ว 
จ้ากนั�นกลายเป็็นสิ�งที่่�ขาดีไมัไ่ดีส้ำาหรับผ่ใ้ช้ ้
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การลดีคืวามเส่�ยงข้องการบาดีเจ็บในที่่�
ที่ำางานงา่ยแคืน่่�จรงิห้รอื?

คำาตอบนั�นงา่ยมัาก ใช้แ่ลว้ แนวที่างแกไ้ขโดียนำาหลกัสรร่ศาสตร์
เขา้ไป็ในสถานที่่�ที่ำางาน ซึ่ึ�งจ้ะเพัิ�มัความัตระหนักของพัฤตกิรรมัการ
ที่ำางานที่่�ดีต่อ่สขุภาพั ในระหวา่งการเป็ล่�ยนไป็ใช้อ้ปุ็กรณท์ี่่�ดีต่อ่
สขุภาพั สำาหรับพันักงานแนวที่างน่�จ้ะสามัารถช้ว่ยเรง่และเนน้ยำ�าการ
เป็ล่�ยนแป็ลงพัฤตกิรรมัเช้งิบวก:

ป็ระโยช้นเ์พัิ�มัเตมิัของการยอมัรับผลติภณัฑ์ต์ามัหลกัสรร่ศาสตรท์ี่่�ไดี ้
รับการพัสิจ่้นแ์ละน่าสนใจ้ คอื พันักงานมัองวา่นายจ้า้งเป็็นคนที่่�เคารพั
ความัตอ้งการและสขุภาพัของพันักงานเหนอืกวา่“ขอ้กำาหนดี” ขวญั่
กำาลงัใจ้ที่่�เพัิ�มัขึ�นตามัมัานำาไป็ส่ค่วามัสุขุและที่ำาใหม้ัป่็ระสทิี่ธิภิาพัส่ง่
ขึ�น

ช้าวอเมัรกินัป็ระมัาณ 4 ใน 10 คนบอกวา่ ความัเจ็้บป็วดีรบกวนจ้ติใจ้ 
อารมัณ ์กจิ้กรรมั การนอนหลบั ความัสามัารถในการที่ำางาน หรอืความั
เพัลดิีเพัลนิในช้ว่ติ การแกไ้ขตามัหลกัสรร่ศาสตรค์อืจ้ดุีเป็ล่�ยน ที่่�
ที่ำาใหส้ามัารถที่ำางานไดีอ้ยา่งมัป่็ระสทิี่ธิภิาพั บางที่ท่ี่่�สำาคญั่กวา่นั�นก็
คอืพัวกเขาสามัารถที่ำางานไดีอ้ยา่งสบายใจ้

 

คืย่บ์อรด์ีตามห้ลกั
สรร่ศาสตรแ์บบแยก 
Logitech ERGO K860 

โคืรงคืย่บ์อรด์ีที่รงโคืง้และ
แป้็นคืย่บ์อรด์ีแยกเพื�อป็รบั
ที่า่ที่างการพมิพ์

ห้มอนรองข้อ้มอืเพื�อคืวาม
สบายตามห้ลกัสรร่ศาสตร ์
รองรบัข้อ้มอืมากข้่�น  
54%19

แป้็นพมิพส์ามารถป็รบัระดีบั
เอนไดีเ้พื�อคืวามสบายในที่กุ
องศา (0°, -4°, -7°)

0-4-7º

1. การให้ค้ืวามรูเ้ป็็นกญุแจสำาคืญั สิ�งน่�รวมัถงึการฝึ่กอบรมั
และการสื�อสารเก่�ยวกบัความัสำาคญั่ของอปุ็กรณต์ามัหลกั
สรร่ศาสตร์

2. จั้ดีที่ำาเอกสารนโยบายสรร่ศาสตรเ์พื�อเพิ�มคืวามเข้า้ใจ

3. การเป็ล่�ยนแป็ลงพัฤตกิรรมัจ้ะเกดิีขึ�นเมัื�อสมััผัสเมัาสแ์ละ
คย่บ์อรด์ีที่่�ออกแบบตามัหลกัสรร่ศาสตรด์ีว้ยที่า่ที่างที่่�เป็็น
ธิรรมัช้าต ิป็ระสบการณโ์ดียตรงกอ่ใหเ้กดิีคืวามเช่ื�อ
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สรร่ศาสตรว์นัน่�เพื�ออนาคืตที่่�ดีก่วา่ 

เมัื�อนำาสรร่ศาสตรม์ัาป็รับใช้แ้ลว้ สภาพัโดียรวมัของออฟื้ฟิื้ศจ้ะดีข่ึ�นใน
ที่กุๆดีา้น

 พันักงานร่ส้กึสบายและที่ำางานไดีอ้ยา่ง มัป่็ระสทิี่ธิภิาพัมัากขึ�น

 การกำาหนดีคา่ที่างกายภาพัที่่�ช้าญ่ฉลาดีสามัารถสง่ผลถงึสวสัดีกิาร
ที่่�ดีข่ ึ�น 

 ป็ระหยดัีคา่รักษัาพัยาบาลและวนัลาหยดุีสง่ผลใหบ้รษัิัที่มัส่ภาพั
คลอ่งพัื�นฐานที่่�ดีข่ ึ�น

Logitech เมัาสแ์ละคย่บ์อรด์ี Ergo series  สามัารถช้ว่ยป็รับลกัษัณะ
ที่า่ที่างใหด้ีข่ ึ�น ลดีความัตง่ของกลา้มัเนื�อและเพัิ�มัความัสะดีวกสบาย
 เมัื�อพันักงานมัค่วามัสุขุและมัผ่ลตอบรับที่่�ดี ่ผลที่่�คาดีวา่จ้ะไดีก้็คอื: 
ธิรุกจิ้ตา่งๆจ้ะป็ระสบความัสำาเร็จ้อไมัว่า่จ้ะเกดิีอะไรขึ�นในวนัอนาคต

เรย่นร่เ้พัิ�มัเตมิัเก่�ยวกบั Ergo Series โดีย Logitech เย่�ยมัช้มัที่่� 
Logitech.com/mxvertical
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พนกังานที่่�เช่ื�อวา่สขุ้ภาพข้อง
ตน ไมใ่ช่ส่ ิ�งสำาคืญัสำาห้รบั
บรษิทัี่ สาเห้ตนุ ั�นมกัเกดิีจาก  
การสื�อสารผดิีพลาดี

> 25% ข้องนายจา้ง  
 ในป็จัจบุนัไมไ่ดี ้ 
 สื�อสารนโยบาย  
 สรร่ศาสตรข์้องตน

> 30% สื�อสารนโยบาย
เฉพาะช่ว่งป็ฐมนเิที่ศ
สำาห้รบัพนกังานให้มแ่ละ
ยงัไมไ่ดีเ้ปิ็ดีรบัข้อ้มลูอื�น
เพิ�มเตมิ การเพิ�มสวสัดีกิาร
โดียรวมจากการสื�อสารที่่�ดี ่
สามารถปิ็ดีช่อ่งวา่งระห้วา่ง
คืวามพยายามนายจา้งและ
การยอมรบัข้องพนกังาน


