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สมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหนึง่ ในจังหวัดระยอง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคล ดานการ
ทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับอุณหภูมิรางกาย และสรางสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน
โรงงานโลหะแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน 141 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบเปนระบบโดยนํารายชื่อ
พนักงานมาเรียงลําดับตามพยัญชนะขึ้นตนและทําการคํานวณคาชวงกวางของการสุม แลวจึงทําการสุม โดยมีการใช
แบบสัมภาษณ เครื่อง Pulse oximeter เครื่องวัด WBGT เครื่องวัดความเร็วอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายที่ชองหู
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกายของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก
ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเตนหัวใจ (HR) ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป (WI) ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน (HET)
ภาระงาน (WL) ดัชนีเวตบัลบโกลบ (WBGT) และความชื้นสัมพัทธ (HM) สวนอายุ (AGE) และความเร็วอากาศ (WV)
ไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p > 0.05) โดยพบวา 6 ปจจัยสามารถทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป
ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความชื้นสัมพัทธ สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดคือ BT = 29.50
- 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM สรุปจากผลการศึกษาจึงควรมีการ
รณรงคใหพนักงานดื่มน้ําบอยครั้ง ซึ่งควรจะแนะนําพนักงานเปนประจํา และมีการติดตั้งระบบระบายอากาศทั่วไป
ใหกับพนักงาน
คําสําคัญ : ดัชนีเวตบัลบโกลบ, สมการทํานายอุณหภูมิรางกาย, พนักงานโรงงานโลหะ

Abstract
The objective of this study was to determine factors predicting the equation of the body
temperature among metal manufacturing factory workers in Rayong Province. Data were collected
from 141 randomly selected subjects using a questionnaire, and data was also collected using a pulse
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oximeter, WBGT monitor, wind velocity meter and tympanic thermometer. The study indicated that
six factors significantly affected the body temperature (BT) of the workers at a p-value of < 0.05: their
Body Mass Index (BMI), Heart rate (HR), Water intake (WI), Heat exposure time (HET), Workload (WL),
Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) and Relative humidity (HM). For prediction equation for
the body temperature, 6 factors including Body Mass Index, Heart Rate, Water Intake, Workload, WBGT
and Relative Humidity were factors predicting the body temperature (R2 = 0.327; p-value < 0.036).
Body temperature equation was BT = 29.50 - 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT
+ 0.006HM. Conclusion: drinking water frequently should be routinely advice to workers and installed
the general ventilation system.
Keywords: Wet Bulb Globe Temperature Index, Prediction equation for the body temperature, Metal
workers
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ปจ จุ บัน ประเทศไทยมีก ารพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม โดยมี ก ารดํ า เนิ น โครงการพั ฒนาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก อุตสาหกรรมโลหะมีแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียม (สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2557) กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมประกอบดวย 4 กระบวนการหลักคือ
กระบวนการหลอมหลอ กระบวนการรีดรอน กระบวนการรีดเย็น กระบวนการตัด ตกแตงขั้นสุดทาย โดยเฉพาะความ
รอน พบวาบริเวณแผนกหลอมหลอ แผนกรีดรอน แผนกรีดเย็น และแผนกตัด ตกแตงขั้นสุดทาย มีดัชนีเวตบัลทโกลบ
มีคาเทากับ 39.89 34.05 31.6 และ 31.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Hanley, 1995) ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยง
ตอการเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากความรอน
การเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากความรอน ไดแก ผื่นจากความรอน ตะคริวจากความรอน ออนเพลียจากความ
รอน หมดสติจากความรอน และลมแดด (Michael S. Andrew et al., 2012) โดยมีอาการ เชน มีผื่นแดง เวียนศีรษะ
ปวดศิษะ คลื่นไส อาเจียน หนามืด กระหายน้ํา เหงื่ออกมาก ผิวแหงแดง หนาวสั่น หายใจเร็ว เปนตน การเจ็บปวยที่
เกี่ยวเนื่องจากความรอนทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และยังสามารถทําใหเสียชีวิตได
โดยเฉพาะลมแดด จากระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2559 พบวามี
อัตราการปวยโรคจากความรอนตอประชากร 100,000 คน เทากับ 4.12 ซึ่งมีอัตราการปวยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2558
(สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2560) การเจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากความรอน สามารถปองกันได
เชน การติดตั้งระบบปรับอากาศ ใชฉนวนหุมโลหะที่ปลดปลอยรังสีความรอน การจัดการวงจรการทํางานที่เหมาะสม
เปนตน (Ryan & Euler, 2017)
อุณหภูมิรางกายเปนดัชนีชี้วัดของการเจ็บปวยจากความรอนอยางหนึ่ง โดยปกติรางกายมีอุณหภูมิเทากับ 37
องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิรางกายมากกวา 37 จนถึง 40 องศาเซลเซียส มีความเสี่ยงเกิดการออนเพลียจากความ
รอน (Heat exhaustion) แตหากมีคาสูงกวา 40 องศาเซลเซียส มีโอกาสเสี่ยงสูงตอลมแดด (Heat stroke) โดยปจจัย
ที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย เชน ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนของหัวใจที่มากขึ้นอุณหภูมิ
ของรางกายสงผลทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้น ปจจัยดานการทํางานไดแก ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน และ
ภาระงานที่มากขึ้น สงผลทําใหอุณหภูมริ างกายสูงขึ้นเชนกัน และปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไปสามารถสงใหอุณหภูมิรางกาย
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ลดลง และปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานคือ ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความชื้นสัมพัทธสูง สงผลทําใหอุณหภูมิ
รางกายสูงขึ้น แตความเร็วอากาศที่เพิ่มขึ้นสงผลใหอุณหภูมิของรางกายลดลง (Zhou, Xiong, & Lian, 2017)
การศึกษาที่ผานมา เคยมีการศึกษาในตางประเทศ พบวาการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทางทวารหนักสามารถ
ทําการวัดไดยาก จึงมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในอาสาสมัครที่เปนนักศึกษาประเทศสวิตเซอรแลนดใน
สภาวะจําลอง (Niedermann et al., 2014)และมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายจากหลายตัวแปรปจจัยที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมในประเทศอังกฤษในสภาวะจําลอง โดยใชอุณหภูมิผิวหนังใตชั้นเสื้อผา อุณหภูมิชั้นนอกของเสื้อผา
อัตราการเตนหัวใจ สภาวะการทํางานในการทํานาย (Richmond, Davey, Griggs, & Havenith, 2015) อยางไรก็ตาม
ยังไมมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในสภาวะการทํางานจริง รวมทั้งในประเทศไทยยังไมพบขอมูลสมการ
ทํานายอุณหภูมิรางกาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะเพือ่
ใชในการประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน และเฝาระวังโรคที่เกี่ยวเนื่องจากความรอน โดยมีปจจัยดานบุคคล ดาน
การทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานรวมทํานาย
วัตถุประสงคการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผลตออุณหภูมิ
รางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง
(2) เพื่อศึกษาอุณหภูมิรางกาย และสรางสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหนึ่งใน
จังหวัดระยอง
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีผลกับอุณหภูมิรางกายของพนักงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานโรงงานโลหะแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน 158 คน คํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan (1970) อางอิงใน ประสพชัย พสุนนท, 2557) ได 141 คน
และใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบเปนระบบ (Systematic sampling) โดยนํารายชื่อพนักงานมาเรียงลําดับตาม
พยัญชนะขึ้นตน และทําการคํานวณคาชวงกวางของการสุม (Sampling interval) ซึ่งมีคาเทากับ 2 เกณฑคัดเขา คือ
พนักงานที่มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 7 วัน และมีเกณฑการคัดออก คือ 1.พนักงานที่ปวยเปนโรคที่มีผลตอ
อุณหภูมิรางกายออก เชน โรคไทรอยดเปนพิษ มะเร็ง ซึ่งไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย หรือมีภาวะติดเชื้อ เชน มีไข ตัว
รอน เจ็บคอ มีฝหนองในรางกาย เปนตน 2.มีอุณหภูมิรางกายที่หูมากกวา 38 องศาเซลเซียส
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
(1) แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ปจจัยดานบุคคล เชน อายุ น้ําหนัก สวนสูง ประวัติการปวยเปนโรคที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย
เปนตน โดยอายุมีหนวยป สวนน้ําหนัก และสวนสูง ซึ่งน้ําหนักและสวนสูงจะถูกนําไปแปลผลเปนคาดัชนีมวลกาย มี
หนวยเปนกิโลกรัม/ตารางเมตร
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สวนที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน เชน ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป กิจกรรมของพนักงาน และระยะเวลาการรับ
สัมผัสความรอน เปนตน โดยปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไปมีหนวยเปนมิลลิลิตร สวนกิจกรรมถูกแปลผลเปนภาระงานมีหนวย
เปนกิโลแคลอรี/ชั่วโมง และระยะเวลาการรับสัมผัสความรอนมีหนวยเปนนาที
(2) เครื่อง Pulse oximeter รุน A300 สําหรับใชวัดอัตราการเตนของหัวใจ มีหนวยเปนครั้ง/นาที
(3) เครื่องวัดดัชนีเวตบัลบโกลบ QESTempo34 เพื่อใชตรวจวัดดัชนีเวตบัลบโกลบภายในอาคาร (WBGTin) มี
หนวยเปนองศาเซลเซียส และวัดรอยละความชื้นสัมพัทธ
(4) เครื่องวัดความเร็วอากาศ รุน 966 มีหนวยเปนเมตร/วินาที
(5) เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ร า งกายที่ ช อ งหู Beurer (Patient thermometer) รุ น FT78 มี ห น ว ยเป น องศา
เซลเซียส
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดประกาศคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมผูวิจัยจึงได ชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอนการวิจัยทั้งหมดใหกับกลุมตัวอยาง และมีการดําเนินการเก็บรวบรวม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในชวงเวลา 7.30 – 12.30 น. และ 13.00 – 17.30 น. โดยการเก็บตัวอยางจะ
แบงเปน 4 แผนก คือ แผนกหลอมหลอ แผนกรีดรอน แผนกรีดเย็น และแผนกตัด ตกแตงขั้นสุดทาย ซึ่งการรวบรวม
ขอมูลมีดังนี้
(1) การสัมภาษณแบงเปน 2 สวน คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานการทํางาน ดังนี้
1.1 ปจจัยดานบุคคล โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางกอนเริ่มงาน เกี่ยวกับอายุ น้ําหนัก สวนสูง ซึ่งน้ําหนัก
และสวนสูงจะถูกนําไปแปลผลเปนคาดัชนีมวลกาย
1.2 ปจจัยดานการทํางาน โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ
17.00 น. เกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป กิจกรรมของพนักงาน ระยะเวลาในการรับสัมผัสความรอนตามแบบสัมภาษณ
จากนั้นนําขอมูลกิจกรรมของพนักงานมาประเมินภาระงานตามแนวทางของ OSHA Technical Manual รวมเปน
จํานวน 4 ครั้ง
(2) นําเครื่อง Pulse oximeter วัดคาอัตราการเตนหัวใจ โดยทําการหนีบไวที่ปลายนิ้ว แลวกดปุมเพื่ออาน
คาอัตราการเตนหัวใจในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. รวมเปนจํานวน 4 ครั้ง
(3) นําเครื่องวัดดัชนีเวตบัลบโกลบทําการปรับเทียบความถูกตอง (Calibration) กอนการใชงาน จากนั้นทํา
การติดตั้งอุปกรณในพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใหอุปกรณอยูในตําแหนงสูงจากพื้นในระดับอกของพนักงาน และ
กอนเริ่มอานคาตองติดตั้งอุปกรณใหทํางานไวอยางนอย 30 นาที จากนั้นทําการอาน และบันทึกคาแบบภายในอาคาร
(WBGTin) และความชื้นสัมพัทธจากเครื่องในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. รวมเปนจํานวน 4
ครั้ง
(4) วัดความเร็วอากาศโดยใชเครื่องวัดความเร็วอากาศ ขณะทําการวัดตองใหอุปกรณสงสัญญาณ (Sensor)
อยูในตําแหนงสูงจากพื้นในระดับอกของพนักงาน และอานคาในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00
น. รวมเปนจํานวน 4 ครั้ง
(5) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของพนักงานโดยใชเครื่องอุณหภูมิรางกายที่ชองหู มีหนวยเปนองศาเซลเซียส ให
ตรวจวัดอานคาในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. รวมเปนจํานวน 4 ครั้ง
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การวิเคราะหขอมูล
(1) สถิติพรรณนา วิเคราะหขอมูลทั่วไปไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป
ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วอากาศ และอุณหภูมิ
รางกาย โดยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด
(2) สถิติอางอิง โดยวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ
ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็ว
อากาศกับอุณหภูมิรางกายโดยใชสถิติ Simple liner regression และวิเคราะหหาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของ
พนักงานโดยใชสถิติ Multiple linear regression
สรุปผลการวิจัย
พบวาพนักงานมีอายุเฉลี่ย 25.06±2.19 ป มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.55±3.78 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีอัตรา
การเตนหัวใจ 87.40±11.64 ครั้ง/นาที มีปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป 492.79±238.65 มิลลิลิตร มีระยะเวลารับสัมผัสความ
รอนเฉลี่ย 97.18±14.27 นาที มี ภาระงานเฉลี่ย 222.44±45.64 กิโลแคลอรี /ชั่วโมง มี ดัชนีเ วตบัล บโกลบเฉลี่ ย
30.58±1.36 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 44.01±12.50 และมีความเร็วอากาศ 0.23±0.13 เมตร/
วินาที
ปจจัย ดานบุคคลได แก ดัชนีม วลกาย และอัตราการเตน หัวใจ มี ผลทางบวกตอ อุณหภูมิร างกายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนอายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
ปจจัยดานการทํางานไดแก ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป ระยะเวลารับสัมผัสความรอน และภาระงานมีผลตออุณหูมิรางกาย
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ดัชนีเวตบัลบ
โกลบ และความชื้นสัมพัทธมีผลตออุณหภูมิรางกายอยางนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนความเร็วอากาศไม
มีผลตออุณหภูมิรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายของปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกายทีละปจจัย
ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย
B
S.E.
Beta
t

p-value

อายุ

-0.001

0.011

-0.003

-0.061

0.952

ดัชนีมวลกาย

0.023

0.006

0.145

3.478

0.001*

อัตราการเตนหัวใจ

0.022

0.002

0.443

11.727

0.000*

ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป
ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน
ภาระงาน

0.001
0.009
0.003

0
0.002
0.001

0.217
0.225
0.267

5.264
5.476
6.565

0.000*
0.000*
0.000*

ดัชนีเวตบัลบโกลบ

0.146

0.017

0.339

8.533

0.000*

ความชื้นสัมพัทธ

-0.011

0.002

-0.243

-5.946

0.000*

0.041

0.197

0.009

0.209

0.835

ความเร็วอากาศ
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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พนักงานกลุมตัวอยางมีอุณหภูมิรางกายในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. มีคาเฉลี่ย
36.28±0.51 36.55±0.55 36.86±0.61 และ 36.71±0.53 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุ (Multiple linear regression) แบบ Stepwise จากทั้ง 7
ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป ระยะเวลาการรับสัมผัส
ความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความชื้นสัมพัทธ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรางกาย
ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความชื้นสัมพัทธ
สามารถรวมกันทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปนี้
BT = 29.50 - 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย
ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย
B
S.E.
Constant
BT
29.50
.968
ดัชนีมวลกาย
BMI
-.031
.009
อัตราการเตนหัวใจ
HR
.017
.002
ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป
WI
.0003
.000
ภาระงาน
WL
.004
.001
ดัชนีเวตบัลบโกลบ
WBGT
.164
.028
ความชื้นสัมพัทธ
HM
.006
.003
R = .572; R2 = .327; SEE = .4855; F = 4.395; p-value = 0.036
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

Beta
-.200
.344
.107
.318
.379
.134

t
30.483
-3.406
9.421
2.997
5.310
5.911
2.096

p-value
0.000
0.001*
0.000*
0.003*
0.000*
0.000*
0.036*

อภิปรายผล
(1) ปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตออุณหภูมิรางกาย
1.1 ปจจัยดานบุคคล
ผลการศึ ก ษาพบว า อั ต ราการเต น หั ว ใจมี ผ ลต อ อุ ณ หภู มิ ร า งกายทางบวก (p-value < 0.05) ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Xiong et al. (2016) พบวาอัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากอุณหภูมิ
อากาศที่สูงขึ้น และอัตราเมแทบอลิซึมที่เพิ่มขึ้น รางกายมีการรักษาสมดุลของความรอนไมใหสูงมากเกินไป ทําใหเกิด
การขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อระบายความรอนออกจากรางกาย ทําใหความดันโลหิตต่ําลง รางกายจึงตองรักษา
ความดันโลหิตใหคงที่โดยการสูบฉีดเลือดใหมากขึ้น สงผลทําใหอัตราการเตนหัวใจจึงสูงขึ้น (ACGIH, 2016) ดังนั้นควร
ลดอุณหภูมิอากาศในพื้นที่การทํางาน ดวยระบบระบายกาศเฉพาะทั่วไป หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีภาระงาน
หนัก ในชวงที่มีอุณหภูมิอากาศสูง เพื่อลดอัตราการเตนหัวใจจากการระบายความรอนของรางกาย
อายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p-value > 0.05) ไมสอดคลองกับ NIOSH (2016) ที่พบวา ผูที่มีอายุ
มากจะมีเหงื่อที่ใชในการระบายความรอนที่ไมดี แตเนื่องจากพนักงานมีการกระจายตัวของกลุมตัวอยางนอยเกินไป คือ
มีชวงอายุ 21 – 29 จํานวน 136 คน และ 30 – 39 จํานวน 5 คน อาจทําใหอายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกายได
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1.2 ปจจัยดานการทํางาน
มีปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไปมีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) ซึ่งไมสอดคลองกับ NIOSH
(2016) ที่พบวา การดื่มน้ําทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง เนื่องจากการดื่มน้ําจึงเปนการทดแทนน้ําที่สูญเสียไปจากการ
ระเหยเหงื่ อ ทํา ให ระบบสมดุล ความรอ นเปน ปกติ โดยปกติ รา งกายจะสูญ เสี ยเหงื่ อ 0.3 – 1.5 ลิ ตร/ชั่ วโมง เมื่ อ
ปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่มีความรอน (Brake & Bates, 2003) ดังนั้นปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไปมีผลทางลบเนื่องจาก
พนักงานอาจดื่มน้ําไมเพียงพอ โดยมีการดื่มน้ํา 250 – 500 มิลลิลิตร ตอ 2 ชั่วโมง ซึ่งควรดื่มน้ํา 1 ถวย (237 มิลลิลิตร)
ทุก ๆ 20 นาที เมื่อมีการทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีความรอน (ACGIH, 2016)
ระยะเวลารับสัมผัสความรอนมีผลตออุณหภูมิรางกายทางบวก (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Tian et al. (2011) พบวา เมื่อมีระยะเวลาในการรับสัมผัสความรอนมากจะสงผลทําใหอุณหภูมิรางกาย
สูงขึ้น แตเนื่องจากรางกายมีกลไกรักษาสมดุลความรอน เพื่อปองกันไมใหอุณหภูมิรางกายสูงมากจนเกินไป ทําใหราง
กายังมีอุณหภูมิไมขึ้นจากปกติ แตหากมีการรับสัมผัสความรอนเปนเวลานานเกินไป จนทําใหกลไกรักษาสมดุลความ
รอนเสื่อมสภาพไป เชน การสูญเสียเหงื่อจนทําใหเกิดภาวะขาดน้ํา เปนตน สงผลใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น ดังนั้นควร
ลดระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน เชน มีการหมุนเวียนการทํางาน หรือมีหองที่ควบคุมอุณหภูมิสําหรับการพัก
ภาระงานของพนักงานมีภาระงานปานกลาง หรือ 200 – 300 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง โดยภาระงานมี
ทางบวกกับอุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เนื่องจากภาระงานทําใหอัตราเมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้นเพื่อยอยสลาย
สารอาหารใหเปนพลังงาน เพื่อใหรางกายสามารถใชพลังงานไดอยางรวดเร็ว สงผลทําใหอุณหภูมิรางกายเพิ่มสูงขึ้น
(Michael S. Andrew et al., 2012) ฉะนั้นภาระงานหนักทําใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นมากกวาภาระงานเบา และปาน
กลาง (Kamijo & Nose, 2006) ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงงานที่มีภาระงานหนักในชวงที่มีอุณหภูมิสูง
1.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการศึกษาพบวา ดัชนีเวตบัลบโกลบมีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เนื่องจาก
ดัชนีเวตบัลบโกลบสงผลใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น (Rahman et al., 2016) ดังนั้นควรมีการลดระดับอุณหภูมิอากาศ
ดวยระบบระบายอากาศทั่วไป หรือลดการแผรังสีความรอนจากแหลงกําเนิดความรอน
ความชื้นสัมพัทธ มีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เนื่องจากความชื้นสัมพัทธที่
สูงขึ้นสงผลทําใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น ซึ่งความชื้นสัมพัทธสูง มีไอน้ําอยูในอากาศจํานวนมาก ทําใหรางกายไมสามารถ
ระเหยเหงื่อเพื่อสูญเสียความรอนจากรางกายได สงผลทําใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น (Kamijo & Nose, 2006) ดังนั้น
ควรเพิ่มการระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ
ความเร็วอากาศ ไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p-value > 0.05) ซึ่งไมสอดคลองกับ Janotkova and
Pavelek (2002) ที่พบวาความเร็วอากาศที่เพิ่มขึ้นสงผลทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง และความเร็วอากาศไมมีผลตอ
อุณหภูมิรางกายอาจเนื่องมาจากมีความเร็วอากาศนอยเกินไป ซึ่งควรมีความเร็วอากาศ 2.5 เมตร/วินาที เพื่อเพิ่มการ
ระเหยเหงื่อ ลดอุณหภูมิรางกาย โดยอัตราการระเหยเหงื่อจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วอากาศเพิ่มขึ้นทุก 0.6 เมตร/วินาที
(Michael S. Andrew et al., 2012)
(2) อุณหภูมิรางกาย
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีอุณหภูมิรางกาย 36.0 – 37.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิปกติรางกาย
แสดงวาพนักงานไมเสี่ยงตอลมแดดเนื่องจากมีอุณหภูมิรางกายต่ํากวา 40 องศาเซลเซียส (Becker & Stewart, 2011)
แตอาจเสี่ยงตอออนเพลียจากความรอนได เนื่องจากการออนเพลียจากความรอนเกิดขึ้นเมื่อรางกายมีอุณหภูมิ 37.0 –
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38.8 องศาเซลเซียส คือมีภาวะตัวรอนเกิน (Hyperthermia) เกิดขึ้นเมื่อสมดุลความรอนของรางกายผิดปกติ จากการ
รับ สัม ผัส ความรอ นสู ง หรื อระบบสูญ เสี ยความร อนลม เหลว (Krzyskow et al., 2010) และอุณ หภู มิร างกายของ
พนักงานมีคาปกติเนื่องจากพนักงานมีความเคยชินตอความรอนในการปฏิบัติงาน สงผลใหรางกายมีอุณหภูมิต่ํากวาคน
ที่ไมมีความเคยชินตอความรอน เมื่อปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่มีความรอน
(3) สมการทํานายอุณหภูมิรางกาย
ผลการศึกษาพบวา ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเตนหัวใจ (HR) ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป (WI) ภาระงาน
(WL) ดัชนีเวตบัลบโกลบ (WBGT) และความชื้นสัมพัทธ (HM) โดยสามารถรวมกันทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน
ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) สามารถเขี ย นสมการพยากรณ ใ นรู ป คะแนนดิ บ ได
ดังตอไปนี้
BT = 29.50 - 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM
อัตราการเตนหัวใจสามารถใชเปนปจจัยรวมทํานายอุณหภูมิรางกายไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Richmond et al. (2015) โดยใชปจจัยที่เปนดัชนีชี้วัดทางสรีรวิทยาคือ อุณหภูมิผิวหนังใตชั้นเสื้อผา อุณหภูมิชั้นนอก
ของเสื้อผา อัตราการเตนหัวใจ และสภาวะการทํางาน (Work) และสอดคลองกับการศึกษาของ Niedermann et al.
(2014) ที่ศึกษาปจจัยทํานายอุณหภูมิรางกาย ไดแก เชน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ เปนตน รวมถึงเสื้อผา และ
กิจ กรรม อั ต ราการเตน หั ว ใจ พบว า อั ต ราการเต น หั ว ใจ เป น ป จจั ย ทํ า นายอุ ณ หภู มิ ร า งกายร ว มกั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ
เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
การศึกษาพบวา ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณน้ําที่ดื่มเขาไป ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ
ความชื้นสัมพัทธ และระยะเวลาในการสัมผัสความรอนมีผลตออุณหภูมิรางกายของพนักงาน
(1) ควรมีการรณรงคในเรื่องการดื่มน้ําใหแกพนักงานอยางนอย 1 แกว ทุก ๆ 15 – 20 นาที เพื่อทดแทน
การสูญเสียน้ําจากการระเหยเหงื่อ
(2) ควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศทั่วไปในบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานเพื่อลดอุณหภูมิอากาศ
(3) ควรหลีกเลี่ยงใหพนักงานทํากิจกรรมที่มีภาระงานหนักในชวงที่มีดัชนีเวตบัลบโกลบสูง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
(1) ควรมีการศึกษาไปขางหนาเพื่อดูความตอเนื่องของปจจัยที่สงผลตออุณหภูมิรางกาย และอาการการ
เจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องจากความรอน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
(2) ควรมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความรอนอื่น
ๆ เชน พนักงานโรงงานผลิตแกว พนักงานในโรงไฟฟาพลังงานความรอน พนักงานกอสราง เปนตน
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