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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานบุคคล ดานการ

ทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับอุณหภูมิรางกาย และสรางสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน

โรงงานโลหะแหงหน่ึงในจังหวัดระยอง จํานวน 141 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบเปนระบบโดยนํารายช่ือ

พนักงานมาเรียงลําดับตามพยัญชนะข้ึนตนและทําการคํานวณคาชวงกวางของการสุม แลวจึงทําการสุม โดยมีการใช

แบบสัมภาษณ เครื่อง Pulse oximeter เครื่องวัด WBGT เครื่องวัดความเร็วอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายท่ีชองหู 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกายของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก 

ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเตนหัวใจ (HR) ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป (WI) ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน (HET) 

ภาระงาน (WL) ดัชนีเวตบัลบโกลบ (WBGT) และความช้ืนสัมพัทธ (HM) สวนอายุ (AGE) และความเร็วอากาศ (WV) 

ไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p > 0.05) โดยพบวา 6 ปจจัยสามารถทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป 

ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความช้ืนสัมพัทธ สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดคือ BT  = 29.50 

- 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM สรุปจากผลการศึกษาจงึควรมีการ

รณรงคใหพนักงานดื่มนํ้าบอยครั้ง ซึ่งควรจะแนะนําพนักงานเปนประจํา และมีการติดตั้งระบบระบายอากาศท่ัวไป

ใหกับพนักงาน 
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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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีการดําเนินโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก อุตสาหกรรมโลหะมีแนวโนมการขยายตัวสูงข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอะลูมเินียม (สถาบัน

เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2557) กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมประกอบดวย 4 กระบวนการหลักคือ 

กระบวนการหลอมหลอ กระบวนการรีดรอน กระบวนการรีดเย็น กระบวนการตัด ตกแตงข้ันสุดทาย โดยเฉพาะความ

รอน พบวาบริเวณแผนกหลอมหลอ แผนกรีดรอน แผนกรีดเย็น  และแผนกตัด ตกแตงข้ันสุดทาย มีดัชนีเวตบัลทโกลบ

มีคาเทากับ 39.89 34.05 31.6 และ 31.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Hanley, 1995) ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยง

ตอการเจ็บปวยท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรอน  

การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรอน ไดแก ผื่นจากความรอน ตะคริวจากความรอน ออนเพลียจากความ

รอน หมดสติจากความรอน และลมแดด (Michael S. Andrew et al., 2012) โดยมีอาการ เชน มีผื่นแดง เวียนศีรษะ 

ปวดศิษะ คลื่นไส อาเจียน หนามืด กระหายนํ้า เหง่ืออกมาก ผิวแหงแดง หนาวสั่น หายใจเร็ว เปนตน การเจ็บปวยท่ี

เก่ียวเน่ืองจากความรอนทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และยังสามารถทําใหเสียชีวิตได

โดยเฉพาะลมแดด จากระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2559 พบวามี

อัตราการปวยโรคจากความรอนตอประชากร 100,000 คน เทากับ 4.12 ซึ่งมีอัตราการปวยเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2558 

(สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2560) การเจ็บปวยท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรอน สามารถปองกันได 

เชน การติดตั้งระบบปรับอากาศ ใชฉนวนหุมโลหะท่ีปลดปลอยรังสีความรอน การจัดการวงจรการทํางานท่ีเหมาะสม 

เปนตน (Ryan & Euler, 2017) 

 อุณหภูมิรางกายเปนดัชนีช้ีวัดของการเจ็บปวยจากความรอนอยางหน่ึง โดยปกติรางกายมีอุณหภูมิเทากับ 37 

องศาเซลเซียส หากมีอุณหภูมิรางกายมากกวา 37 จนถึง 40 องศาเซลเซียส มีความเสี่ยงเกิดการออนเพลียจากความ

รอน (Heat exhaustion) แตหากมีคาสูงกวา 40 องศาเซลเซียส มีโอกาสเสี่ยงสูงตอลมแดด (Heat stroke) โดยปจจัย

ท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกาย เชน ปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนของหัวใจท่ีมากข้ึนอุณหภูมิ

ของรางกายสงผลทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึน ปจจัยดานการทํางานไดแก ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน และ

ภาระงานท่ีมากข้ึน สงผลทําใหอุณหภูมริางกายสูงข้ึนเชนกัน และปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไปสามารถสงใหอุณหภูมิรางกาย
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ลดลง และปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานคือ ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความช้ืนสัมพัทธสูง สงผลทําใหอุณหภูมิ

รางกายสูงข้ึน แตความเร็วอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหอุณหภูมิของรางกายลดลง (Zhou, Xiong, & Lian, 2017)  

 การศึกษาท่ีผานมา เคยมีการศึกษาในตางประเทศ พบวาการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทางทวารหนักสามารถ

ทําการวัดไดยาก จึงมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในอาสาสมัครท่ีเปนนักศึกษาประเทศสวิตเซอรแลนดใน

สภาวะจําลอง (Niedermann et al., 2014)และมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายจากหลายตัวแปรปจจัยท่ี

เก่ียวของเพ่ิมเติมในประเทศอังกฤษในสภาวะจําลอง  โดยใชอุณหภูมิผิวหนังใตช้ันเสื้อผา อุณหภูมิช้ันนอกของเสื้อผา 

อัตราการเตนหัวใจ สภาวะการทํางานในการทํานาย (Richmond, Davey, Griggs, & Havenith, 2015) อยางไรก็ตาม

ยังไมมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในสภาวะการทํางานจริง รวมท้ังในประเทศไทยยังไมพบขอมูลสมการ

ทํานายอุณหภูมิรางกาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะเพ่ือ

ใชในการประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน และเฝาระวังโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรอน โดยมีปจจัยดานบุคคล ดาน

การทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานรวมทํานาย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

(1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสงผลตออุณหภูมิ

รางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหน่ึงในจังหวัดระยอง  

(2) เพ่ือศึกษาอุณหภูมิรางกาย และสรางสมการทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงานโรงงานโลหะแหงหน่ึงใน

จังหวัดระยอง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีผลกับอุณหภูมิรางกายของพนักงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานโรงงานโลหะแหงหน่ึงในจังหวัดระยอง จํานวน 158 คน คํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan (1970) อางอิงใน ประสพชัย พสุนนท, 2557) ได 141 คน 

และใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบเปนระบบ (Systematic sampling) โดยนํารายช่ือพนักงานมาเรียงลําดับตาม

พยัญชนะข้ึนตน และทําการคํานวณคาชวงกวางของการสุม (Sampling interval) ซึ่งมีคาเทากับ 2 เกณฑคัดเขา คือ 

พนักงานท่ีมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 7 วัน และมีเกณฑการคัดออก คือ 1.พนักงานท่ีปวยเปนโรคท่ีมีผลตอ

อุณหภูมิรางกายออก เชน โรคไทรอยดเปนพิษ มะเร็ง ซึ่งไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย หรือมีภาวะติดเช้ือ เชน มีไข ตัว

รอน เจ็บคอ มีฝหนองในรางกาย เปนตน 2.มอุีณหภูมิรางกายท่ีหูมากกวา 38 องศาเซลเซียส  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  

 (1) แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวน คือ  

  สวนท่ี 1 ปจจัยดานบุคคล เชน อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ประวัติการปวยเปนโรคท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกาย 

เปนตน โดยอายุมีหนวยป สวนนํ้าหนัก และสวนสูง ซึ่งนํ้าหนักและสวนสูงจะถูกนําไปแปลผลเปนคาดัชนีมวลกาย มี

หนวยเปนกิโลกรัม/ตารางเมตร  
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  สวนท่ี 2 ปจจัยดานการทํางาน เชน ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป กิจกรรมของพนักงาน และระยะเวลาการรับ

สัมผัสความรอน เปนตน โดยปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไปมีหนวยเปนมิลลิลิตร สวนกิจกรรมถูกแปลผลเปนภาระงานมีหนวย

เปนกิโลแคลอรี/ช่ัวโมง และระยะเวลาการรับสัมผัสความรอนมีหนวยเปนนาที  

 (2) เครื่อง Pulse oximeter รุน A300 สําหรับใชวัดอัตราการเตนของหัวใจ มีหนวยเปนครั้ง/นาที  

 (3) เครื่องวัดดัชนีเวตบัลบโกลบ QESTempo34 เพ่ือใชตรวจวัดดัชนีเวตบัลบโกลบภายในอาคาร (WBGTin) มี

หนวยเปนองศาเซลเซียส และวัดรอยละความช้ืนสัมพัทธ  

 (4) เครื่องวัดความเร็วอากาศ รุน 966 มีหนวยเปนเมตร/วินาที  

 (5) เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายท่ีชองหู Beurer (Patient thermometer) รุน FT78 มีหนวยเปนองศา

เซลเซียส  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดประกาศคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมผูวิจัยจึงได ช้ีแจงรายละเอียด

ข้ันตอนการวิจัยท้ังหมดใหกับกลุมตัวอยาง 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 ตกแตงข้ันสุดทาย ซึ่งการรวบรวม

ขอมูลมีดังน้ี 

 (1)  การสัมภาษณแบงเปน 2 สวน คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานการทํางาน ดังน้ี 

  1.1  ปจจัยดานบุคคล โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางกอนเริ่มงาน เก่ียวกับอายุ นํ้าหนัก สวนสูง ซึ่งนํ้าหนัก

และสวนสูงจะถูกนําไปแปลผลเปนคาดัชนีมวลกาย  

  1.2  ปจจัยดานการทํางาน โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 

17.00 น. เก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป กิจกรรมของพนักงาน ระยะเวลาในการรับสัมผัสความรอนตามแบบสัมภาษณ 

จากน้ันนําขอมูลกิจกรรมของพนักงานมาประเมินภาระงานตามแนวทางของ OSHA Technical Manual รวมเปน

จํานวน 4 ครั้ง  

 (2)  นําเครื่อง Pulse oximeter วัดคาอัตราการเตนหัวใจ โดยทําการหนีบไวท่ีปลายน้ิว แลวกดปุมเพ่ืออาน

คาอัตราการเตนหัวใจในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. รวมเปนจํานวน 4 ครั้ง 

 (3)  นําเครื่องวัดดัชนีเวตบัลบโกลบทําการปรับเทียบความถูกตอง (Calibration) กอนการใชงาน จากน้ันทํา

การติดตั้งอุปกรณในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใหอุปกรณอยูในตําแหนงสูงจากพ้ืนในระดับอกของพนักงาน และ

กอนเริ่มอานคาตองติดตั้งอุปกรณใหทํางานไวอยางนอย 30 นาที จากน้ันทําการอาน และบันทึกคาแบบภายในอาคาร 

(WBGTin) และความช้ืนสัมพัทธจากเครื่องในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. รวมเปนจํานวน 4 

ครั้ง  

 (4)  วัดความเร็วอากาศโดยใชเครื่องวัดความเร็วอากาศ ขณะทําการวัดตองใหอุปกรณสงสัญญาณ (Sensor) 

อยูในตําแหนงสูงจากพ้ืนในระดับอกของพนักงาน และอานคาในชวงเวลา 10.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 

น. รวมเปนจํานวน 4 ครั้ง 

 (5) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของพนักงานโดยใชเครื่องอุณหภูมิรางกายท่ีชองหู 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 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป 

ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ ความช้ืนสัมพัทธ ความเร็วอากาศ และอุณหภูมิ

รางกาย โดยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด  

(2)  สถิติอางอิง โดยวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ 

ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ ความช้ืนสัมพัทธ 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 มีปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป 492.79±238.65 มิลลิลิตร มีระยะเวลารับสัมผัสความ

รอนเฉลี่ย 97.18±14.27 นาที มีภาระงานเฉลี่ย 222.44±45.64 กิโลแคลอรี/ช่ัวโมง มีดัชนีเวตบัลบโกลบเฉลี่ย 

30.58±1.36 องศาเซลเซียส มีความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 44.01±12.50 และมีความเร็วอากาศ 0.23±0.13 เมตร/

วินาที  

ปจจัยดานบุคคลไดแก ดัชนีมวลกาย และอัตราการเตนหัวใจ มีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนอายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 

ปจจัยดานการทํางานไดแก ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป ระยะเวลารับสัมผัสความรอน และภาระงานมีผลตออุณหูมิรางกาย

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p-value < 0.05) และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ดัชนีเวตบัลบ

โกลบ และความช้ืนสัมพัทธมีผลตออุณหภูมิรางกายอยางนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สวนความเร็วอากาศไม

มีผลตออุณหภูมิรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายของปจจัยท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกายทีละปจจัย 

ปจจัยท่ีมีผลตออุณหภมูิรางกาย B S.E. Beta t p-value 

อาย ุ -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* 

ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป 0.001 0 0.217 5.264 0.000* 

ระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน 0.009 0.002 0.225 5.476 0.000* 

ภาระงาน 0.003 0.001 0.267 6.565 0.000* 

ดัชนีเวตบัลบโกลบ 0.146 0.017 0.339 8.533 0.000* 

ความช้ืนสัมพัทธ -0.011 0.002 -0.243 -5.946 0.000* 

ความเร็วอากาศ 0.041 0.197 0.009 0.209 0.835 

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 จากท้ัง 7 

ปจจัยท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกาย ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป ระยะเวลาการรับสัมผัส

ความรอน ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความช้ืนสัมพัทธ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรางกาย 

ไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ และความช้ืนสัมพัทธ 

สามารถรวมกันทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) ดัง

แสดงในตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปน้ี 

BT  = 29.50 - 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุปจจัยท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกาย 

ปจจัยท่ีมีผลตออุณหภมูิรางกาย  B S.E. Beta t p-value 

Constant BT 29.50 .968  30.483 0.000 

ดัชนีมวลกาย BMI -.031 .009 -.200 -3.406 0.001* 

อัตราการเตนหัวใจ HR .017 .002 .344 9.421 0.000* 

ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป WI .0003 .000 .107 2.997 0.003* 

ภาระงาน WL .004 .001 .318 5.310 0.000* 

ดัชนีเวตบัลบโกลบ WBGT .164 .028 .379 5.911 0.000* 

ความช้ืนสัมพัทธ HM .006 .003 .134 2.096 0.036* 

R = .572; R2 = .327; SEE = .4855; F = 4.395; p-value = 0.036 

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

อภิปรายผล 

 (1) ปจจัยดานบุคคล ดานการทํางาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตออุณหภูมิรางกาย 

  1.1  ปจจัยดานบุคคล 

  ผลการศึกษาพบวา อัตราการเตนหัวใจมีผลตออุณหภูมิรางกายทางบวก (p-value < 0.05) ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ Xiong et al. (2016) พบวาอัตราการเตนของหัวใจท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันเปนผลมาจากอุณหภูมิ

อากาศท่ีสูงข้ึน และอัตราเมแทบอลิซึมท่ีเพ่ิมข้ึน รางกายมีการรักษาสมดุลของความรอนไมใหสูงมากเกินไป ทําใหเกิด

การขยายตัวของหลอดเลือดเพ่ือระบายความรอนออกจากรางกาย ทําใหความดันโลหิตต่ําลง รางกายจึงตองรักษา

ความดันโลหิตใหคงท่ีโดยการสูบฉีดเลือดใหมากข้ึน สงผลทําใหอัตราการเตนหัวใจจึงสูงข้ึน (ACGIH, 2016) ดังน้ันควร

ลดอุณหภูมิอากาศในพ้ืนท่ีการทํางาน ดวยระบบระบายกาศเฉพาะท่ัวไป หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีภาระงาน

หนัก ในชวงท่ีมีอุณหภูมิอากาศสูง เพ่ือลดอัตราการเตนหัวใจจากการระบายความรอนของรางกาย 

  อายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p-value > 0.05) ไมสอดคลองกับ NIOSH (2016) ท่ีพบวา ผูท่ีมีอายุ

มากจะมีเหง่ือท่ีใชในการระบายความรอนท่ีไมดี แตเน่ืองจากพนักงานมีการกระจายตัวของกลุมตัวอยางนอยเกินไป คือ

มีชวงอายุ 21 – 29 จํานวน 136 คน และ 30 – 39 จํานวน 5 คน อาจทําใหอายุไมมีผลตออุณหภูมิรางกายได   
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  1.2  ปจจัยดานการทํางาน 

  มีปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไปมีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) ซึ่งไมสอดคลองกับ NIOSH 

(2016) ท่ีพบวา การดื่มนํ้าทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง เน่ืองจากการดื่มนํ้าจึงเปนการทดแทนนํ้าท่ีสูญเสียไปจากการ

ระเหยเหง่ือ ทําใหระบบสมดุลความรอนเปนปกติ โดยปกติรางกายจะสูญเสียเหง่ือ 0.3 – 1.5 ลิตร/ช่ัวโมง เมื่อ

ปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมท่ีมีความรอน (Brake & Bates, 2003) ดังน้ันปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไปมีผลทางลบเน่ืองจาก

พนักงานอาจดื่มนํ้าไมเพียงพอ โดยมีการดื่มนํ้า 250 – 500 มิลลิลิตร ตอ 2 ช่ัวโมง ซึ่งควรดื่มนํ้า 1 ถวย (237 มิลลิลิตร) 

ทุก ๆ 20 นาที เมื่อมีการทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีมีความรอน (ACGIH, 2016) 

  ระยะเวลารับสัมผัสความรอนมีผลตออุณหภูมิรางกายทางบวก (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Tian et al. (2011) พบวา เมื่อมีระยะเวลาในการรับสัมผัสความรอนมากจะสงผลทําใหอุณหภูมิรางกาย

สูงข้ึน แตเน่ืองจากรางกายมีกลไกรักษาสมดุลความรอน เพ่ือปองกันไมใหอุณหภูมิรางกายสูงมากจนเกินไป ทําใหราง

กายังมีอุณหภูมิไมข้ึนจากปกติ แตหากมีการรับสัมผัสความรอนเปนเวลานานเกินไป จนทําใหกลไกรักษาสมดุลความ

รอนเสื่อมสภาพไป เชน การสูญเสียเหง่ือจนทําใหเกิดภาวะขาดนํ้า เปนตน สงผลใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน ดังน้ันควร

ลดระยะเวลาการรับสัมผัสความรอน เชน มีการหมุนเวียนการทํางาน หรือมีหองท่ีควบคุมอุณหภูมิสําหรับการพัก 

  ภาระงานของพนักงานมีภาระงานปานกลาง หรือ 200 – 300 กิโลแคลอรี/ช่ัวโมง โดยภาระงานมี

ทางบวกกับอุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เน่ืองจากภาระงานทําใหอัตราเมแทบอลิซึมเพ่ิมข้ึนเพ่ือยอยสลาย

สารอาหารใหเปนพลังงาน เพ่ือใหรางกายสามารถใชพลังงานไดอยางรวดเร็ว สงผลทําใหอุณหภูมิรางกายเพ่ิมสูงข้ึน 

(Michael S. Andrew et al., 2012) ฉะน้ันภาระงานหนักทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนมากกวาภาระงานเบา และปาน

กลาง (Kamijo & Nose, 2006) ดังน้ันควรหลีกเลี่ยงงานท่ีมีภาระงานหนักในชวงท่ีมีอุณหภูมิสูง  

  1.3  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  ผลการศึกษาพบวา ดัชนีเวตบัลบโกลบมีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เน่ืองจาก

ดัชนีเวตบัลบโกลบสงผลใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน (Rahman et al., 2016) ดังน้ันควรมีการลดระดับอุณหภูมิอากาศ

ดวยระบบระบายอากาศท่ัวไป หรือลดการแผรังสีความรอนจากแหลงกําเนิดความรอน  

  ความช้ืนสัมพัทธ มีผลทางบวกตออุณหภูมิรางกาย (p-value < 0.05) เน่ืองจากความช้ืนสัมพัทธท่ี

สูงข้ึนสงผลทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน ซึ่งความช้ืนสัมพัทธสูง มีไอนํ้าอยูในอากาศจํานวนมาก ทําใหรางกายไมสามารถ

ระเหยเหง่ือเพ่ือสูญเสียความรอนจากรางกายได สงผลทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน (Kamijo & Nose, 2006) ดังน้ัน

ควรเพ่ิมการระบายอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ 

  ความเร็วอากาศ ไมมีผลตออุณหภูมิรางกาย (p-value > 0.05) ซึ่งไมสอดคลองกับ Janotkova and 

Pavelek (2002) ท่ีพบวาความเร็วอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลทําใหอุณหภูมิรางกายลดลง และความเร็วอากาศไมมีผลตอ

อุณหภูมิรางกายอาจเน่ืองมาจากมีความเร็วอากาศนอยเกินไป ซึ่งควรมีความเร็วอากาศ 2.5 เมตร/วินาที เพ่ือเพ่ิมการ

ระเหยเหง่ือ ลดอุณหภูมิรางกาย โดยอัตราการระเหยเหง่ือจะเพ่ิมข้ึนเมื่อความเร็วอากาศเพ่ิมข้ึนทุก 0.6 เมตร/วินาที 

(Michael S. Andrew et al., 2012) 

 (2)  อุณหภูมิรางกาย  

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีอุณหภูมิรางกาย 36.0 – 37.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิปกติรางกาย 

แสดงวาพนักงานไมเสี่ยงตอลมแดดเน่ืองจากมีอุณหภูมิรางกายต่ํากวา 40 องศาเซลเซียส (Becker & Stewart, 2011) 

แตอาจเสี่ยงตอออนเพลียจากความรอนได เน่ืองจากการออนเพลียจากความรอนเกิดข้ึนเมื่อรางกายมีอุณหภูมิ 37.0 – 
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38.8 องศาเซลเซียส คือมีภาวะตัวรอนเกิน (Hyperthermia) เกิดข้ึนเมื่อสมดุลความรอนของรางกายผิดปกติ จากการ

รับสัมผัสความรอนสูง หรือระบบสูญเสียความรอนลมเหลว (Krzyskow et al., 2010) และอุณหภูมิรางกายของ

พนักงานมีคาปกติเน่ืองจากพนักงานมีความเคยชินตอความรอนในการปฏิบัติงาน สงผลใหรางกายมีอุณหภูมิต่ํากวาคน

ท่ีไมมีความเคยชินตอความรอน เมื่อปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมท่ีมีความรอน  

 (3)  สมการทํานายอุณหภูมิรางกาย 

 ผลการศึกษาพบวา ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเตนหัวใจ (HR) ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป (WI) ภาระงาน 

(WL) ดัชนีเวตบัลบโกลบ (WBGT) และความช้ืนสัมพัทธ (HM) โดยสามารถรวมกันทํานายอุณหภูมิรางกายของพนักงาน 

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R2 = 0.327; p-value < 0.036) สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบได

ดังตอไปน้ี 

BT = 29.50 - 0.031BMI + 0.017HR + 0.0003WI + 0.004 WL + 0.164WBGT + 0.006HM 

 อัตราการเตนหัวใจสามารถใชเปนปจจัยรวมทํานายอุณหภูมิรางกายไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

Richmond et al. (2015) โดยใชปจจัยท่ีเปนดัชนีช้ีวัดทางสรีรวิทยาคือ อุณหภูมิผิวหนังใตช้ันเสื้อผา อุณหภูมิช้ันนอก

ของเสื้อผา อัตราการเตนหัวใจ และสภาวะการทํางาน (Work) และสอดคลองกับการศึกษาของ Niedermann et al. 

(2014) ท่ีศึกษาปจจัยทํานายอุณหภูมิรางกาย ไดแก เชน อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ เปนตน รวมถึงเสื้อผา และ

กิจกรรม อัตราการเตนหัวใจ พบวา อัตราการเตนหัวใจ เปนปจจัยทํานายอุณหภูมิรางกายรวมกับปจจัยอ่ืน ๆ 

เชนเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาพบวา ดัชนีมวลกาย อัตราการเตนหัวใจ ปริมาณนํ้าท่ีดื่มเขาไป ภาระงาน ดัชนีเวตบัลบโกลบ 

ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาในการสัมผัสความรอนมีผลตออุณหภูมิรางกายของพนักงาน  

(1)  ควรมีการรณรงคในเรื่องการดื่มนํ้าใหแกพนักงานอยางนอย 1 แกว ทุก ๆ 15 – 20 นาที เพ่ือทดแทน

การสูญเสียนํ้าจากการระเหยเหง่ือ 

(2)  ควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศท่ัวไปในบริเวณท่ีพนักงานปฏิบัติงานเพ่ือลดอุณหภูมิอากาศ  

(3)  ควรหลีกเลี่ยงใหพนักงานทํากิจกรรมท่ีมีภาระงานหนักในชวงท่ีมีดัชนีเวตบัลบโกลบสูง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

(1)  ควรมีการศึกษาไปขางหนาเพ่ือดูความตอเน่ืองของปจจัยท่ีสงผลตออุณหภูมิรางกาย และอาการการ

เจ็บปวยท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรอน ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

(2)  ควรมีการศึกษาสมการทํานายอุณหภูมิรางกายในพนักงานท่ีมีความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความรอนอ่ืน 

ๆ เชน พนักงานโรงงานผลิตแกว พนักงานในโรงไฟฟาพลังงานความรอน พนักงานกอสราง เปนตน 
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