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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้ แบบพรรณนาภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรตัดอ้อย 379 คน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส�ำหรับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการท�ำงาน อาการเจ็บป่วยจากความร้อนจาก
การท�ำงานตัดอ้อย บันทึกความเร็วลม และความชื้นสัมพัทธ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่อง Wet bulb globe temperature
หรือ WBGT ของสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตัดอ้อย ผลพบว่าเกษตรกรตัดอ้อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.62
อายุเฉลี่ย 49.08 ปี อาการหรือผลกระทบจากการท�ำงานสัมผัสความร้อน พบร้อยละ 70.71 โดยสามล�ำดับแรกคือ
กระหายน�ำ้ หรือหิวน�ำ้ อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 43.83 รองลงมาคือ ผลประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ร้อยละ 38.26 และ
ผิวหนังแห้ง ร้อยละ 32.80 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการ พบอาการทีร่ ะดับรุนแรงมาก คือ
อาการปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือท้องหรือเป็นตะคริว พบสูงสุด รองลงมาคืออาการหน้ามืด และบวมที่ข้อเท้า
ขา แขน มือ ตามล�ำดับ ด้านสภาพแวดล้อมคือความชื้นสัมพัทธ์ 51% - 64% ความเร็วลม 9 – 18 km/h การสัมผัส
ความร้อน WBGT เฉลี่ยคือ  30.64 องศาเซลเซียส และสูงสุด คือ 31.20 องศาเซลเซียส เทียบกับค่ามาตรฐานการ
สัมผัสทีอ่ าจส่งผลเครียดจากความร้อน พบว่ามีความเสีย่ งปานกลาง จึงเสนอแนะให้มกี ารเฝ้าระวังอาการป่วยจากความ
ร้อนและส่งเสริมการประเมินความเสีย่ งต่อการสัมผัสความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อยในฤดูรอ้ นจัดเพือ่ การป้องกันการ
เจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรและการลดของประสิทธิภาพการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ: เกษตรกรตัดอ้อย การสัมผัสความร้อน การเจ็บป่วยจากความร้อน
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Abstract
		 This cross-sectional descriptive study was designed to assess heat expose and heat-related illness of
sugarcane cutter in Nongbuadaeng district Chaiyaphum province. There were 379 participants included in the
study that collected data on December 2020 – February 2021 by the interviewed questionnaire for their personal
characteristics, work behavior, heat related symptoms, recording of air velocity, relative humidity and measurement
of wet bulb globe temperature (WBGT) in the work environment. The results show that heat related symptom
affected in 70.71% of workers. Sugarcane cutters had thirsty (43.83), reduced work efficiency (38.26) and dry
cracking skin (32.80), respectively. Concerning the severity, the top two severe symptoms were muscle fatigue
on arm/leg/digestive organs, faint, and leg or arm edema. For work environment, the relative humidity was
51%RH - 64 %RH, air velocity was 9-18 km/h. The mean WBGT was 30.64 with the maximum of 31.20ºC.
Comparing to heat stress standard showed that it was at moderate risk on heath adverse. These findings raise the
medical surveillance program and conducting heat risk assessment of sugarcane cutter, to prevent heat exposure
that induce heat-related illness of sugarcane cutter.
Keywords: Sugarcane worker, Heat exposure, Heat-related illness

บทน�ำ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศนั้ น เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ท�ำให้การสะสมก๊าซ
เรือนกระจกและการเก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศ
เพิม่ สูงขึน้ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึง่ ส่งผลให้ภมู อิ ากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จากการรายงานของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC) ได้ระบุในรายงานว่า อุณหภูมิที่เกิดจาก
การกระท�ำของมนุษย์นั้น เพิ่มสูงขึ้นถึง 1 องศาเซลเซียส
(0.8 ถึง 1.2 องศาเซลเซียส) ซึง่ เพิม่ สูงกว่าปี 2560 ทีเ่ พิม่
ขึ้น 0.2 องศาเซลเซียส (0.1 ถึง 0.3 องศาเซลเซียส)(1)
ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศของประเทศไทยเป็นสภาพพืน้ ที่
ราบซึ่งน�้ำท่วมถึง อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตร้อน ท�ำให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับการท�ำ
เกษตรกรรม (2) และในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มีการ
ปลูกข้าวมากที่สุด และพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย ข้าวโพด
มันส�ำปะหลัง หอมแดง ยางพารา ฯลฯ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศนั้นมีส่งผลกระทบต่ออาชีพที่ท�ำงาน
กลางแจ้ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ซึ่งต้องท�ำงาน

อยูก่ ลางแจ้งตลอดระยะเวลาการท�ำงาน โดยปกติรา่ งกาย
มนุษย์จะพยายามปรับอุณหภูมิภายในให้สมดุลอยู่ที่
ประมาณ 37 องศาเซลเซียส การออกแรงกายท�ำให้ความ
ร้อนในร่างกายสูงขึ้น ส่งผลให้เลือดสูบฉีดและเหงื่อออก
มากขึ้น(3)ซึ่งถ้าท�ำงานจนท�ำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่มากก
ว่า 38 องศาเซลเซียส ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย
อาการ เช่น ตะคริวความร้อน (Heat cramp) อาการเพลีย
ความร้อน (Heat exhaustion) โรคลมความร้อน (Heat
stroke)(4) ภาวะเครียดจากความร้อน (Heat stress)
วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด ผดผื่น การหดเกร็งตัว
ของกล้ามเนื้อ หายใจเร็วหอบลึก เหงื่อออกมาก ตัวร้อน
มาก เหงื่อไม่ออก เป็นลม หมดสติ(5)
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไป
ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด
นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็น
พื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศ
ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก อาชีพของประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ ในภาคเกษตรกรรมประมาณร้ อ ยละ
60.30 พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญและท�ำรายได้ให้กับจังหวัด
ชัยภูมิ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย มันส�ำปะหลัง
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ยางพารา ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริกและการปลูกหม่อนเลีย้ ง
ไหม เป็นต้น(6) โดยเกษตรกรมีการปลูกอ้อย ในปี พ.ศ.
2559 มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั้งหมด 603,424 ไร่ และ
มีปริมาณอ้อยทั้งหมด 5,593,740 ตัน(7) ได้เพิ่มขึ้นในปี
พ.ศ.2560 โดยมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยทัง้ หมดถึง 616,639
ไร่ และมีปริมาณอ้อยทั้งหมด 7,183,845 ตัน(8) ซึ่งอยู่
อันดับ 1 ใน 5 ที่มีพื้นที่เพาะปลูกและอ้อยทั้งหมดมาก
ที่ สุ ด ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ท� ำ ให้ มี จ� ำ นวน
เกษตรกรมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ ความร้ อ นขณะ
ประกอบอาชี พ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งท� ำ งานกลาง
แสงแดดในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่
คุกคามต่อสุขภาพได้(5)
สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยโรคจากความร้ อ นของจั ง หวั ด
ชัยภูมใิ นช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยมีประชากร
เจ็บป่วยจากโรคจากความร้อนมากทีส่ ดุ คือ อ�ำเภอภูเขียว
จ�ำนวน 11 ราย รองลงมาคือ อ�ำเภอหนองบัวแดง อ�ำเภอ
จัตรุ สั อ�ำเภอเนินสง่า จ�ำนวน 4 ราย(9) อ�ำเภอหนองบัวแดง
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,216 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562
มีพื้นที่ท�ำการเกษตรทั้งหมด 283,370 ไร่ โดยมีพื้นที่
ท�ำการเกษตรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในจังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 328,595 ไร่(10) ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจนิยมปลูกคือ อ้อย เนื่องจาก
อ�ำเภอหนองบัวแดงเป็นแหล่งต้นก�ำเนิดน�้ำชี ท�ำให้มีน�้ำ
ท� ำ การเกษตรตลอดทั้ ง ปี และเกษตรกรยั ง มี ก ารใช้
แรงงานคนในการตัดอ้อย ซึ่งท�ำให้เกษตรกลุ่มนี้มีความ
เสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสความร้อนจากการท�ำงานในที่
กลางแจ้ง และอ�ำเภอหนองบัวแดงเป็นหนึ่งในอ�ำเภอที่มี
การเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อนเป็นอันดับต้น ๆ ของ
จังหวัด จึงท�ำให้ผศู้ กึ ษาสนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาการสัมผัส
ความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกร
ตัดอ้อยในอ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินการเจ็บป่วยจากความร้อนของ
เกษตรกรตัดอ้อย ในอ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่ อ ประเมิ น การสั ม ผั ส ความร้ อ นต่ อ ความ
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เครียดจากเหตุการณ์สัมผัสความร้อนจากของเกษตรกร
ตัดอ้อย ในอ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ในช่วง
เดือนธันวาคม 2563  ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท�ำการ
ศึกษาในเกษตรกรตัดอ้อย อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ ที่มาจากการค�ำนวณตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจ�ำนวน
ประชากรที่แน่นอน(11) ดังนี้
P(1-P)Z2
สูตร n =
			
e2
เมื่อ n = จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง, P= ค่าสัดส่วนของ
ความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
ได้ค่า P=0.56(5), Z= มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อ
มั่น 95% (α =.05) e= สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่
ยอมให้เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 0.05
0.56(1-0.56)1.962
แทนค่าในสูตร n =
0.052
0.947
=
0.0025
= 378.8 ≈ 379 คน
ดั ง นั้ น ขนาดตัวอย่างของเกษตรกรตัดอ้อย ใน
อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 379 คน
เกณฑ์คัดเข้า
1. เกษตรกรหรือแรงงานทีต่ ดั อ้อย ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
2. ตัดอ้อยในไร่อ้อยที่ไม่มีการเผาก่อนการเก็บ
เกี่ยว
3. มีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์คัดออก
1. เกษตรกรที่มีการย้ายออกจากพื้นที่หรือท�ำงาน
ตัดอ้อยในพื้นที่นอกเขตการศึกษาร่วมด้วยในช่วงเวลาที่
ศึกษา
เก็ บ ข้ อ มู ล โดยสั ม ภาษณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็ว
ลม และการตรวจวัดอุณหภูมิ WBGT

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1) เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดความร้อน
ตรวจวัดด้วยเครื่อง metrosonics hs - 3600
2) แบบคัดลอกข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยอาศัยการใช้ข้อมูลสภาพอากาศจาก
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ของจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ อุณหภูมิต�่ำสุดเช้าวันนี้ ความเร็วลม
และความชื้นสัมพัทธ์
3) แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย (BMI)
โรคประจ�ำตัว ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี) สถานะการ
เป็นเจ้าของไร่ การดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการท�ำงาน ประกอบด้วย
การแต่งกายขณะปฏิบตั งิ านโดยส่วนใหญ่ การดืม่ น�ำ้ ขณะ
ปฏิบตั งิ าน การหยุดพักในช่วงเวลาท�ำงาน และระยะเวลา
การท�ำงาน
ส่วนที่ 3 อาการ/การเจ็บป่วยจากการท�ำงานสัมผัส
ความร้อน ได้แก่ ไม่มอี าการ , ผืน่ คัน เนือ่ งจากความร้อน,
ผิวหนังร้อนแดง  เนื่องจากความร้อน, มีตุ่มขึ้นตามล�ำตัว
เนื่องจากความร้อน ผิวหนังแห้ง เนื่องจากความร้อน
ตาพร่า เนื่องจากความร้อน กระหายน�้ำ  เนื่องจากความ
ร้อน ปวดศีรษะ เนื่องจากความร้อน ไม่มีสมาธิในการ
ท�ำงาน เนื่องจากความร้อน อาการวิตกกังวล เนื่องจาก
ความร้อน ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง เนื่องจาก
ความร้อน นอนไม่หลับ เนื่องจากความร้อน การเป็น
ตะคริ ว เนื่ อ งจากความร้ อ น (Heat cramp) คลื่ น ไส้
เนื่ อ งจากความร้ อ น, อาเจี ย น เนื่ อ งจากความร้ อ น
อุณหภูมริ า่ งกายสูง เนือ่ งจากความร้อน การมีไข้เนือ่ งจาก
ความร้อน (Fever หรือ Pyrexia) หน้ามืด เนื่องจากความ
ร้อน ตัวซีด เนื่องจากความร้อน, เป็นลม เนื่องจากความ
ร้อน, ชีพจรเต้นเร็ว เนื่องจากความร้อน, ชีพจรเต้นอ่อน
ลง เนื่องจากความร้อน, หมดสติ เนื่องจากความร้อน
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรม อาการ/การ
เจ็บป่วยจากการท�ำงานสัมผัสความร้อน วิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา โดยข้อมูลแจงนับใช้ค่าความถี่และ
ร้อย ข้อมูลต่อเนื่องใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) และค่าต�่ำสุดสูงสุด (min - max)
ระดับความรุนแรงของอาการ จัดระดับความรุนแรง
ด้วย การแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับรุนแรงเล็ก
น้อย ระดับรุนแรงปานกลาง และระดับรุนแรงมาก

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
จากการศึกษาเกษตรกรตัดอ้อยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  ร้อยละ 54.62 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 49.87 อายุเฉลี่ย 49.08 ปี (SD = 9.49, min =
18 ปี, max = 77 ปี) สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ สมรส/
แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 88.92 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.42 ดัชนีมวล
กาย (BMI) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ  44.76
รองลงมาอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับ 1 ร้อยละ 24.32
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย (BMI) อยู่ที่ 23.19 (SD = 3.49,
min = 14.69, max = 35.61) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ�ำตัว ร้อยละ 78.89 มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ  
21.11 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 9.76
รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.33 และโรคกระเพาะ
อาหาร ร้อยละ 1.85 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท�ำงานมากกว่า 5  ปี ร้อยละ 87.86 และประสบการณ์
การท�ำงานเฉลี่ยอยู่ที่  14.58 ปี (SD = 9.34, min= 1 ปี,
max= 50 ปี) สถานะการเป็นเจ้าของไร่ ส่วนใหญ่ เป็น
เจ้าของไร่ ร้อยละ 58.31 รองลงมาคือผู้ที่รับจ้างตัดอ้อย
ร้อยละ 41.42 การดื่มแอลกอฮอล์  ส่วนใหญ่ ไม่ดื่ม/เลิก
ดื่มแล้ว ร้อยละ 71.50 รองลงมาคือดื่ม ร้อยละ 28.50
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน (ร้อยละ) ของเกษตรกรตัดอ้อยจ�ำแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ตัวแปร
เพศ
      ชาย
     
หญิง
อายุ (ปี)
   
≤ 20
   
20 – 29
   
30 – 39
   
40 – 49
   
≥ 50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
   
ไม่ได้รับการศึกษา
   
ประถมศึกษา
   
มัธยมศึกษาตอนต้น
   
มัธยมศึกษาตอนปลาย
   
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี
ดัชนีมวลกาย (BMI)
< 18.5 = น�้ำหนักน้อย/ผอม
  
18.5- 22.9 = ปกติ
  
23 – 24.9 = น�้ำหนักเกิน
  
25 – 29.9 = โรคอ้วนระดับ 1
≥ 30 ขึ้นไป = โรคอ้วนระดับ 2
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
    
มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
เริ่มต้นใน 1 ปี
  
น้อยกว่า 5 ปี
  
มากกว่า 5 ปี
สานะการเป็นเจ้าของไร่
  
เจ้าของไร่
  
ผู้ที่รับจ้างตัดอ้อย
  
เช่าไร่อ้อย

จ�ำนวน (ร้อยละ)
172 (45.38)
207 (54.62)
2 (0.50)
6 (1.51)        
42 (11.80)       
140 (36.94)  
189 (49.87)
4 (1.06)
301 (79.42)
55 (14.51)
17 (4.49)
2 (0.53)
23 (6.22)
173 (44.76)
67 (18.11)
90 (24.32)
17 (4.59)
299 (78.89)
80 (21.11)
7 (1.85)
39 (10.29)
333 (87.86)
221 (58.31)
157 (41.42)
1 (0.26)
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2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท�ำงาน
การแต่งกายขณะปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่กางเกง
ขายาว เสื้อแขนยาว ชนิดของผ้ากางเกงส่วนใหญ่ผ้า
โพลิเอสเตอร์ รองลงมาคือ ผ้าฝ้าย สีของผ้า ส่วนใหญ่มี
สีโทนเข้ม รองลงมาคือ สีดำ � ชนิดของผ้าเสือ้ ส่วนใหญ่เป็น
ผ้าโพลิเอสเตอร์ รองลงมาคือผ้าลินิน สีของผ้า ส่วนใหญ่
มีสีโทนเข้ม รองลงมาคือสีด�ำ  เกษตรกรตัดอ้อยสวมใส่
หมวก ร้อยละ 99.74 สวมใส่ผ้าโพกหัว ร้อยละ 93.40
สวมใส่ถงุ มือ ร้อยละ 98.15 สวมใส่ถงุ เท้า ร้อยละ  96.83
และส่วนใหญ่สวมใส่รองเท้าบูท/รองเท้าผ้าใบ ร้อยละ  
90.24
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การดื่มน�้ำขณะปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ดื่มน�้ำน้อยกว่า
20 แก้วต่อวัน ร้อยละ 79.90 ดื่มน�้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 14.39
แก้วต่อวัน (SD = 5.72, min = 3 แก้ว, max = 40 แก้ว)
การหยุดพักในช่วงเวลาท�ำงาน ส่วนใหญ่หยุดพักน้อยกว่า
20 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 88.65 หยุดพักเฉลี่ยที่ 12.93
นาทีต่อครั้ง (SD = 9.42, min = 0 นาที, max = 60 นาที)
และส่วนใหญ่หยุดพักน้อยกว่า 5 ครั้งต่อวัน ร้อยละ
88.39 หยุดพักเฉลี่ย  3.28 ครั้งต่อวัน (SD = 1.73, min
= 0 ครั้ง, max = 15 ครั้ง) ระยะเวลาการท�ำงานส่วนใหญ่
ท�ำงานมากกว่า 9 ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 50.66 ชั่วโมงการ
ท�ำงาน เฉลี่ย 8.59 ชั่วโมงต่อวัน (SD = 1.27, min = 4
ชั่วโมง, max = 11 ชั่วโมง) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�ำนวน (ร้อยละ) ของเกษตรกรจ�ำแนกตามด้านพฤติกรรมการท�ำงาน
ตัวแปร
การแต่งกายกางเกงขายาวขณะปฏิบัติงาน (n=379)     
ชนิดของผ้า
  
ผ้าฝ้าย
  
ผ้าโพลิเอสเตอร์
  
ผ้าลินิน
สีของผ้า
  
ด�ำ
  
โทนเข้ม
  
โทนอ่อน
  
ขาว
การแต่งกายเสื้อแขนยาวขณะปฏิบัติงาน (n=379)
ชนิดของผ้า
  
ผ้าฝ้าย
  
ผ้าโพลิเอสเตอร์
  
ผ้าลินิน
สีของผ้า
  
ด�ำ
  
โทนเข้ม
  
โทนอ่อน
  
ขาว
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จ�ำนวน (ร้อยละ)

103 (27.18)
188 (49.60)
88 (23.22)
85 (22.43)
237 (62.53)
56 (14.78)
1 (0.26)

72 (19.00)
205 (54.09)
102 (26.91)
72 (19.00)       
234 (61.74)
72 (19.00)
1 (0.26)
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน (ร้อยละ) ของเกษตรกรจ�ำแนกตามด้านพฤติกรรมการท�ำงาน (ต่อ)
ตัวแปร
การใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อื่นๆ
หมวก
ผ้าโพกหัว
ถุงมือ
ถุงเท้า
รองเท้าบูท/รองเท้าผ้าใบ
การดื่มน�้ำขณะปฏิบัติงาน (แก้ว/วัน)
   
≤ 20
   
21 – 40
   
≥ 40
การหยุดพักในช่วงเวลาท�ำงาน (นาที/ครั้ง)
≤ 20
   
21 – 30
   
≥ 31
การหยุดพักในช่วงเวลาท�ำงาน (ครั้ง/วัน)
≤4
5 – 10
≥ 11
ระยะเวลาการท�ำงาน (ชั่วโมง/วัน)
≤4
5-8
≥9
3. อาการการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกร
จากการศึกษาพบว่าในช่วงการตัดอ้อยฤดูกาลทีผ่ า่ น
มาเกษตรกรมีอาการ/การเจ็บป่วยจากการท�ำงานสัมผัส
ความร้อน ร้อยละ 70.71 โดยเพศหญิงมีอาการเจ็บป่วย
มากกว่ า เพศชาย ร้ อ ยละ 38.00 ส่ ว นใหญ่ มี อ าการ
กระหายน�ำ้ หรือหิวน�ำ้ อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 43.80 รองลง
มาคือ ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ร้อยละ 38.26
และผิวหนังแห้ง ร้อยละ 32.80 ตามล�ำดับ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
378 (99.74)
354 (93.40)
372 (98.15)
367 (96.83)
342 (90.24)
318 (79.90)
72 (18.09)
8 (2.01)
336 (88.65)
34 (8.97)
9 (2.37)
335 (88.39)
43 (11.35)
1 (0.26)
2 (0.53)
185 (48.81)
192 (50.66)
เมื่อพิจารณาตามความรุนแรง เกษตรกรมีอาการ
ระดับเล็กน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ อาการกระหายน�ำ ้ หรือ
หิวน�้ำอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 43.80 รองลงมาคือ ผิวหนัง
แห้ง  ร้อยละ 32.80 ผิวหนังร้อนแดง 23.75 ตามล�ำดับ
อาการระดับปานกลาง 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ อาการ
เพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง /เหนื่อยล้าจากความร้อน ผล
ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ร้อยละ 61.22 รองลง
มาคือ อาการปวดศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะ ร้อยละ 22.55
และอุณหภูมิร่างกายสูง ร้อยละ 18.40 ตามล�ำดับ
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อาการระดับรุนแรง 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ปวดเกร็งที่
กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือท้อง หรือเป็นตะคริว ร้อยละ
16.89 รองลงมาคืออาการหน้ามืด ร้อยละ 14.51 การ
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บวมทีข่ อ้ เท้า/ขา/มือ หรือแขน ร้อยละ 13.39 ตามล�ำดับ
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวน (ร้อยละ) ของเกษตรกรจ�ำแนกตามอาการการเจ็บป่วยจากความร้อน (ตอบได้มากกว่า 1 อาการ)
รุนแรงเล็กน้อย

รุนแรงปานกลาง

กระหายน�้ำ หรือหิว
น�้ำรวดเร็ว
ผิวหนังแห้ง

166 (43.80) เพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง
/ล้าจากความร้อน
124 (32.80) ประสิทธิภาพท�ำงานลดลง

ผิวหนังร้อนแดง
มีตุ่มขึ้นตามล�ำตัว
ตาพร่า
ขาดสมาธิในการ
ท�ำงาน
ผื่นในล�ำคอ หรือข้อ
พับ/ร่มผ้า
อาการวิตกกังวล

90 (23.75)
55 (14.51) ปวดศีรษะหรือวิงเวียน
48 (12.66) ศีรษะ
41 (10.82)
39 (10.29) อุณหภูมิร่างกายสูง

รุนแรงมาก
232
(61.22)

ปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ 64 (16.89)
แขน ขา หรือท้อง หรือ
เป็นตะคริว

85 (22.55) หน้ามืด

55 (14.51)

70 (18.40) การบวมที่ข้อเท้า/ขา/ 50 (13.39)
มือ หรือแขน

33 (8.71)
คลื่นไส้
ชีพจรเต้นเร็ว
หัวใจเต้นเร็ว

เมื่อพิจารณาจากอาการรุนแรงที่สุดเพียง 1 อาการ
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ อาการเป็นลม (ลมแดด) ร้อยละ 15.30
รองลงมาคืออาการปวดเกร็งทีก่ ล้ามเนือ้ แขน ขาหรือท้อง

12 (3.17) เป็นลม (ลมแดด)
33 (8.71)   การมีไข้ (Fever หรือ
Pyrexia)
อาเจียน
ตัวซีด

42 (11.41)  
18 (4.75)
8 (2.11)
7 (1.85)

หรือเป็นตะคริว ร้อยละ14.93 ปวดศีรษะหรือวิงเวียน
ศีรษะ ร้อยละ 14.18 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำแนกตามระดับอาการรุนแรงของอาการการเจ็บป่วยจากความร้อนสูงสุดของเกษตรกร
แต่ละคน (n = 268)
อาการการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกร
รุนแรงมาก (n = 120 )
เป็นลม (ลมแดด)
ปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ แขน ขาหรือท้อง หรือเป็นตะคริว
การบวมที่ข้อเท้า/ขา/มือ หรือแขน
การมีไข้ (Fever หรือ Pyrexia)
หน้ามืด
อาเจียน
ตัวซีด
รุนแรงปานกลาง (n = 103 )
ปวดศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะ
อาการเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง /เหนื่อยล้าจากความร้อนชั่วคราว
ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง
อุณหภูมิร่างกายสูง
คลื่นไส้
รุนแรงเล็กน้อย (n = 45 )
กระหายน�้ำ หรือหิวน�้ำอย่างรวดเร็ว
มีตุ่มขึ้นตามล�ำตัว
ผื่นในล�ำคอ หรือข้อพับ/ร่มผ้า
ตาพร่า
ผิวหนังร้อนแดง
ผิวหนังแห้ง  
ไม่มีสมาธิในการท�ำงาน
อาการวิตกกังวล
รวม
4. การสัมผัสความร้อนของคนงานตัดอ้อย
ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 51% - 64% และ
ความเร็วลม อยู่ระหว่าง 9 – 18 km/h เกษตรกรตัดอ้อย
ในการศึกษานี้มีภาระงาน (Work load) อยู่ในระดับ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
41 (15.30)
40 (14.93)
12 (4.48)
11 (4.10)
11 (4.10)
3 (1.12)
2 (0.75)
38 (14.18)
31 (11.57)
21 (7.83)
11 (4.10)
2 (0.75)
17 (6.34)
10 (3.73)
6 (2.24)
6 (2.24)
2 (0.75)
2 (0.75)
1 (0.37)
1 (0.37)
268 (100.00)

งานหนัก ผลการตรวจวัดค่า  คือ 30.64 องศาเซลเซียส
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง สุ ด ที่ วั ด ได้ คื อ 31.20 องศาเซลเซี ย ส
ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าต�่ำสุด – สูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม การตรวจวัดอุณหภูมิ WBGT ใน 3 ต�ำบล
พื้นที่ศึกษา
ท่าใหญ่
คูเมือง
กุดชุมแสง

ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม (km/h)
(RH%)
56 - 60
55 - 60
51 - 64

9 – 18
13 - 14
10 - 14

WBGT
(ºc)
30.23 - 31.20*
30.3 – 31.00
30.40- 30.73

*ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 31.20 อยู่ใน heat stress ระดับ moderate (31 – 31.9 ºc

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. อาการการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกร
จากการที่พบว่าเกษตรกรตัดอ้อยเกิดอาการการ
เจ็บป่วยจากความร้อน โดยสามล�ำดับต้น กระหายน�ำ้ หรือ
หิวน�้ำอย่างรวดเร็ว รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานลดลง และผิวหนังแห้ง ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษา ทีศ่ กึ ษาในภาคเกษตรกรรมเป็นกลุม่ ท�ำนา และ
กลุ่มตัดอ้อย ในภาคอุตสาหกรรมเป็นโรงงานเหล็ก(12)
พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท�ำงานสัมผัสความ
ร้อน คือมีอาการ เสียเหงื่อในระหว่างท�ำงาน หิวน�้ำ  โดย
ผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มท�ำนาและกลุ่มตัดอ้อยมี
ผลกระทบทีใ่ กล้เคียงกัน และนอกจากนีเ้ กษตรกรตัดอ้อย
ยังมีอาการเพลีย กล้ามเนือ้ อ่อนแรง/ เหนือ่ ยล้าจากความ
ร้อนชั่วคราว อาการปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือ
หน้าท้อง หรือเป็นตะคริวเนื่องจากความร้อน ซึ่งมีการ
รายงานก่อนหน้านี้แล้วในคนงานไร่อ้อย เมืองก�ำปงจาม
ประเทศกัมพูชา(13) และพบในเกษตรกรไทย ที่ท�ำการ
เพาะปลูก มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด รอง
ลงมาคืออาการผดผื่นแดงขึ้นใต้ร่มผ้า ที่หน้าอก หลัง
สีข้าง และอาการหน้าซีด ตัวเย็น คล้ายจะเป็นลม ตาม
ล�ำดับ(5) และการศึกษาในเกษตรกรรมเป็นกลุ่มท�ำนา
และกลุ ่ ม ตั ด อ้ อ ย ในภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น โรงงาน
เหล็ก(12) พบว่าผลกระทบทางสุขภาพจากความร้อนคือ
เคยมีอาการของภาวะเครียดจากความร้อนขณะท�ำงาน
ได้แก่อาการ เสียเหงื่อในระหว่างท�ำงาน หิวน�้ำ  ผื่นคัน
เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลม หงุดหงิด นอนไม่
หลับ คลื่นไส้ วิงเวียน มึนงง ปวดศีรษะ และตะคริว

จากการศึกษาของ Junior et al.(3) พบว่า บุคคลที่มีดัชนี
มวลกาย (BMI) สูง มักจะมีไขมันในร่างกายที่มากกว่า
และมีความสามารถในการระบายความร้อนน้อยกว่า
ท�ำให้อณ
ุ หภูมภิ ายในร่างกายสูงและมีความเสีย่ งจากภาวะ
heat stress มากกว่า ซึง่ การศึกษาในเกษตรกรตัดอ้อยบาง
รายมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานที่เป็นภาวะเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยได้ ดังการศึกษาที่กล่าวข้างต้น
เมือ่ พิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการ  พบ
อาการทีร่ ะดับรุนแรงมาก คือ อาการเป็นลม รองลงมาคือ
อาการปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือท้องหรือเป็น
ตะคริว ซึ่งจากการศึกษาในเกษตรกรเพาะปลูก(14) ที่พบ
อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ที่ขา แขน หรือท้อง บ่อยที่สุด
2. การสัมผัสความร้อน
ข้อมูลในการศึกษานี้ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง
51%-64% ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ทไี่ ม่เกินค่ามาตรฐานความชืน้
สัมพัทธ์ ที่ยอมรับได้คือ 30 – 60%(15) และความเร็วลม
อยู่ระหว่าง 9 – 18 km/h ซึ่งมีขนาดของลมในลักษณะ
ลมอ่อนถึงลมโชย(16)  ในการศึกษาของปฐมฤกษ์ มีสมบัติ
และคณะ(14)   ซึ่งพบว่าความชื้นและความเร็วลมมีความ
สัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน การสัมผัสความ
ร้อน WBGT สูงสุด คือ 31.20 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความเครียดจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของประเทศสิงคโปร์(17)  พบว่า
มีความเสีย่ งระดับปานกลางต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน
เกษตรกรตัดอ้อยมีระดับภาระงานหนัก สอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านี้ในเกษตรกรตัดอ้อย(18)
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จากผลที่พบว่า ด้านพฤติกรรมการท�ำงานของเกษตรกร
ตัดอ้อยนั้น ทุกคนมีการสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกง
ขายาว และเกษตรกรตัดอ้อยมีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment;
PPE) ได้แก่ หมวก ผ้าโพกหัว ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ
หรือรองเท้าบูท ซึ่งทาง OSHA(19) แนะน�ำว่าการท�ำงาน
สัมผัสความร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่ง ระบายอากาศ
และการสวมใส่ PPE เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ที่ ล ดการสั ม ผั ส
ความร้อนทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดอาการ การเจ็บป่วย หรือผล
กระทบต่อสุขภาพอืน่ ทีเ่ กิดจากความร้อน การดืม่ น�ำ้ ขณะ
ปฏิบัติงานของเกษตรกรตัดอ้อยนั้นดื่มเฉลี่ยที่ 14.59
แก้วต่อวัน มีการหยุดพักในช่วงเวลาท�ำงาน เฉลี่ย 12.93
นาทีต่อครั้ง และเฉลี่ย 3.28 ครั้งต่อวัน เกษตรกรมีการ
ท�ำงานมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉลี่ยที่ 8.59 ชั่วโมง
ในการศึกษานี้เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเป็นเจ้าของไร่
อ้อยเองเพือ่ ทีจ่ ะได้ผลผลิตต่อวันทีม่ ากขึน้ จึงมีการท�ำงาน
ที่มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

ข้อเสนอแนะ
จากผลที่พบว่าเกษตรกรตัดอ้อยมีการเจ็บป่วยจาก
ความร้อนทีม่ อี าการตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก
โดยพบอาการส่วนใหญ่เป็นซึ่งเป็นอาการปวดเกร็งที่
กล้ามเนื้อ แขน ขา หรือท้องหรือเป็นตะคริว รองลงมาคือ
อาการหน้ามืด และบวมที่ข้อเท้า/ขา/มือ หรือแขน จึง
เสนอแนะให้เฝ้าระวังเกษตรกรตัดอ้อยต่อไป
การสัมผัสความร้อนท�ำให้เกษตรกรมี WBGT สูงสุด
คือ 31.20 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง และเกษตรกรมีการรายงานการกระหายน�้ำ
จึงเสนอแนะให้มีประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสความ
ร้อนของเกษตรกรตัดอ้อยเพื่อการป้องกันการสัมผัส
ความร้ อ นในฤดู ร ้ อ นจั ด ที่ มี ผ ลต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ยของ
เกษตรกรได้ และการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ปริมาณงานกับการสัมผัสความร้อนในการท�ำงานของ
เกษตรกรตัดอ้อย ต่อไป
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