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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระยะเวลาการอบถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวเพือ่ใหไ้ดอุ้ณหภูม ิ40 

- 45 องศาเซลเซยีส ศกึษาความคดิเหน็ต่อการใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความคิดเห็นของการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีวกบัอายุ ระยะเวลาการสัมผสัความเย็น และอายุการ

ปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานในโรงผลติน้ําแขง็แห่งหนึ่ง วธิกีารทดลอง นําถุงมอืบรรจุถัว่เขยีว 500 กรมั อบทีค่วามรอ้น 

800 วตัต์โดยเตาอบไมโครเวฟ ในระยะเวลาที่กําหนด แบบสอบถามประเมนิความคิดเห็นของการใช้งานมอืปรบั

อุณหภมูจิากถัว่เขยีวโดยตัง้เกณฑร์ะดบัมากขึน้ไป จากกลุ่มตวัอย่าง เพศชาย ปฏบิตังิานยก ผลกั เขน็ กอ้นน้ําแขง็ด้วย

มือ  สมัผสัความเยน็อุณหภูม-ิ1 ถงึ -30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลานาน และมปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปีขึน้ไป สถิตทิีใ่ช้ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Repeated Measures ANOVA, Simple T Test และ Pearson‘ s 

Correlation Coefficient  

จากผลการวจิยั พบว่า ระยะเวลาในการอบถุงมอืทีเ่หมาะสม คอื 2 นาท ีทีค่วามรอ้น 800 วตัต์ กลุ่มตวัอย่าง

ใชง้านถุงมอื เป็นเพศชาย จํานวน 27 คน มคีวามคดิเหน็ต่อการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว ในระดบัมาก

ทีสุ่ด คอื ด้านอุณหภูมขิณะสวมใส่ และด้านการใชง้านและการเกบ็รกัษา ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 และพบว่ายงัมรีะดบัความ

คดิเหน็ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑม์ากทีสุ่ด คอื ดา้นรูปลกัษณ์และขนาด ทีค่่าเฉลีย่ 3.37 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความ

คดิเหน็ของการใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมู ิกบัอายุ ระยะเวลาการสมัผสักบัความเยน็ และอายุการปฏบิตังิาน พบว่า อายุ

และอายุการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัระดบัความคดิเห็นของการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว 

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี ่< 0.001 ขอ้แนะนํา ถุงมอืมคีวามเหมาะสมในการสรา้งความรูส้กึทีด่ใีหก้บัผูป้ฏบิตังิาน แต่

ควรพฒันารปูลกัษณ์และขนาดถุงมอืใหม้คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านของผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึใหค้วามรูถ้งึอนัตรายจาก

การสมัผสัความเย็นเป็นเวลานาน และขอ้ปฏิบตัิที่เหมาะสมในปฏิบตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบัการใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

คาํสาํคญั: การสมัผสัความเยน็ ความคดิเหน็ รปูลกัษณ์ 
 

Abstract 

This research aimed to study the period of time for baking mung bean gloves to attain a temperature 

of 40 - 45 degrees Celsius. Study of Usage of Heated Gloves from Green Bean and study the relationship 

between opinions towards the use of heated mung bean gloves with age, length of exposure to cold, and work 

experience for workers cold exposed temperatures of - 1 to - 30 degrees Celsius for prolonged periods of time 

in an ice factory. The method for the experiment was to take gloves packed with 500 grams of mung beans 
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and bake them at 800 watts of heat by microwave for a given period of time. Questionnaires were used to 

evaluate the opinions towards using heated mung bean gloves, from the sample group that volunteered to use 

the gloves, consisting of males whose activities included lifting, pushing and shoving ice blocks by hand, with 

1 year upwards of experience. The statistics used are averages, percentages, standard deviation, Repeated 

Measures ANOVA, Simple Test and Pearson‘s Correlation Coefficient. 

The results indicated that the optimal time for baking the gloves were 2 minutes at 800 watts. The 

sample group volunteering to use the gloves consisted of 27 males. The highest-level opinions towards using 

heated mung bean gloves were for the temperature while wearing and usage and maintenance, with an average 

value of 4 . 6 7  and it was also found that the least satisfactory level of opinion were for appearance and size, 

with an average value of 3.37. For the relationship between the level of opinion towards the heated gloves with 

age, length of exposure to cold, and work experience, it was found that age and work experience have a 

positive relationship with the level of opinion towards using heated mung bean gloves, with a statistical 

significance of < 0.001.  The recommendations for gloves were appropriate in creating a good feeling for the 

workers. However, the appearance and the size of the gloves should be further developed to be appropriate 

for usage by workers. Including, always give a knowledge about hazard of long time to cold exposure and good 

practices for work. However, to achieve performance accord with the usage of Heated Gloves from Green Bean 

to continuously. 
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บทนํา 

กา ร ส ัมผ ัส ก ับค ว า ม เ ย ็น โ ด ย ต ร ง จ า ก

อุตสาหกรรมการแปรรูปว ัตถุดิบที่ม ีความเย็น ด้วย

กิจกรรมการยกเคลื่อนย้ายสินค้าในห้องเย็นที่ต้อง

อาศ ัยอุณหภูม จิากจุด เย ือกแข ็งถ ึงต ิดลบ พบว่า 

ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานที่ในห ้องเย ็นประสบปญัหาการปร ับ

อ ุณ ห ภ ูม ิร ่า ง ก า ย  จ า ก อ ุณ ห ภ ูม ิร ่า ง ก า ย ป ก ติ

แกนกลางจะม ีค่าประมาณ 37 องศาเซลเซ ียส [1] 

อาการที ่ร ่า งกายปร ับสมดุล เมื ่อ ได ้ร บัความเย ็น 

ส่งผลให้เก ิดอาการภาวะอุณหภูม ิของร่างกายตํ่า

(Hypothermia) เพื่อควบคุมอุณหภูม ิ คืออาการสัน่

สะท ้าน  อ่อนเพล ีย  ม ึนงง ผ ิวซ ีด  ส่งผลต่อระบบ

ป ร ะ ส า ท ส ่ว น ก ล า ง  [2 ] เ ก ิด ขึ ้น เ มื ่อ อ ุณ ห ภ ูมิ

แกนกลาง เย ็น เก ิน ไป กล ้าม เนื ้อ จ ะสัน่ เพื ่อ เพิ ่ม

อุณหภูมิแกนกลาง โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าที่

ไวต่อความรู้สึก เกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับตัว

ให ้เข ้าก ับสิ ่งแวดล้อมได ้ การส ัมผ ัสก ับความเย ็น

อ ุณ ห ภ ูม ิต ิด ล บตั ง้ แ ต ่ศ ูน ย ์อ งศ า เซ ล เ ซ ีย ส เ ป็น

เวลานาน ซึ ่งระยะเวลาการสมัผสัความเย็นมากขึ้น 

ภายหลงัจากอุณหภูมเิริ่มลดลงถึงติดลบ เป็นผลทําให้

เกิดอาการเส้นเลือดหดตัว เลือดมีความหนืด การ

ไหลเวยีนเลอืดชา้ลง ทําใหอ้อกซเิจนไปเลีย้งอวยัวะส่วน

ต่าง ๆ ลดลง การที่เส้นเลือดหดตัวอยู่นานทําให้เกิด

อันตรายต่อหลอดเลือดฝอยของผิวหนัง กล้ามเนื้ อ 

เนื้อเยื่อ และเสน้ประสาท โดยระยะแรกของโรคผวิหนัง 

บรเิวณปลายนิ้วมอื นิ้วเทา้ จะมสีซีดี ชา เรยีกว่า ฟรอสท์

นิพ (Frostnip) หากไม่ไดร้บัการรกัษาโรคจะเป็นมากขึน้ 

เรียกว่า “ฟรอสท์ไบท์”(Frostbite) มอีาการและอาการ

แสดงโดยเนื้อเยื่อที่ถูกความเย็นจนแข็งตัวจะทําให้

ผวิหนงัมสีขีาว จนกระทัง่น้ําแขง็ในเนื้อเยื่อละลาย จะทํา

ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเริม่ตัง้แต่ ชา ผวิหนังเขยีวเป็น

จํ้าๆ บวม แดง และปวดแสบปวดรอ้น บางรายอาจมกีาร

ขาดเลือดอย่างรุนแรง ทําให้เนื้อเยื่อตายแห้ง (Dry 

gangrene) [3] 

แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัการเกดิโรคจาก

หอ้งทําความเยน็ คอืใหพ้นักงานทีป่ฏบิตังิานสวมใส่ ชุด

ป้องกนัความเย็นตัดเย็บด้วยผ้าเสริมอย่างดี สามารถ

ป้องกนัความเย็นได้ 0 ถึง - 30องศาเซลเซียส ถุงมือ
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ป้องกันความเย็น ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์อะคริลิก

อย่างดี กันความเย็นได้ - 50 ถึง 0 องศาเซลเซียส 

และรองเท้านิรภัย ชนิดบูทยางหัวเหล็กสีขาว โดย

กําหนดให้มรีะยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 3 ชัว่โมง หยุด

พกัอุบอุ่นแก่ร่างกาย 30 นาที ในห้องทําความร้อน[3] 

และมถุีงน้ําร้อนสําหรบัปรบัอุณหภูมมิอื ให้แก่พนักงาน 

ซึ่งการปรับอุณหภูมิปลายมือโดยการใช้ความร้อน 

(Thermotherapy) เป็นวิธรีกัษาทางกายภาพบําบดัที่ใช้

กนัอย่างแพร่หลาย ความร้อนมีประโยชน์ในด้านการ

รกัษาหลายประการ ความรอ้นทาํใหเ้กดิการขยายตวัของ

หลอดเลือด (Vasodilation) ส่งผลให้มกีารเพิม่การไหล

ของเลือดในบริเวณนั ้น [4] ซึ่งช่วยเร่งการซ่อมแซม

เนื้อเยื่อและลดอาการปวดที่เกิดจากการขาดเลอืดของ

เนื้อเยื่อ (Ischemia) ในปจัจุบนัทีใ่ชอ้ยู่คอืถุงน้ํารอ้น และ

มบีางกรณทีี่พนักงานใชถุ้งน้ํารอ้นและเกดิเหตุการณ์ถุง

น้ําร้อนรัว่  ส่งผลให้น้ําร้อนลวกบริเวณผิวหนังของ

ผู้ปฏิบตัิงาน เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน เป็นแผล

พุพองและมคีวามเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ และเสยีเวลา 

ในการต้มน้ํารอ้น ทําใหพ้นักงานละเลยทีจ่ะใชง้านถุงน้ํา

ร้อน และการทํางานที่ความเย็นต้องสมัผสักบัผิวหนัง

โดยตรง ไมอ่นุญาตใหท้ํางานตดิต่อกนัทีอุ่ณหภมูติํ่ากว่า 

- 32 องศาเซลเซียส คนที่ทํางานสัมผัสกับความเย ็น

ตลอดเวลาเป็นประจําที่อุณหภูม ิตํ่ากว่า  - 24 องศา

เซลเซียส จะต้องได้ร ับใบรับรองแพทย์ว่าอนุญาตให้

ทาํงานได ้จะต้องจดัเตรยีมหอ้งนัง่พกัทีม่เีครื่องทําความ

รอ้น และอุปกรณ์เพิม่ความอบอุ่นอยู่ใกลบ้รเิวณนัน้ ถ้า

ต้องทํางานดว้ยมอืเปล่าเป็นระยะเวลานานกว่า 10 - 20 

นาที และมอุีณหภูมติํ่ากว่า 16 องศาเซลเซียส จะต้อง

ป้องกนัโดยการสวมใส่ถุงมอื [3] 

จากป ัญห าดังก ล่ า ว  ผู้ ว ิ จ ัย เ ล็ ง เ ห็น ถึ ง

ความสําคญัของผู้ปฏบิตัิงานที่สมัผสักบัความเย็นเป็น

เวลานานในโรงผลติน้ําแขง็แห่งหนึ่งทีป่ฏบิตังิานในหอ้ง

เย็น และพบว่าบรเิวณนิ้วมอืของผู้ปฏบิตัิงานบางคน มี

อาการซีด ผวิหนังแขง็ ซึ่งเป็นอาการของเลอืดไม่เลี้ยง

ไปสู่นิ้วมอื จงึมแีนวทางนําถัว่เขยีวซึ่งเป็นพชืธรรมชาติ

และมคีุณสมบตัเิก็บกกัความรอ้นได้ด ี[5] บรรจุในถุงมอื

ที่ถูกตัดเย็บขึ้นด้วยผ้าสกัหลาด แล้วอบในไมโครเวฟ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ส ัมผัสกับความเย็นศูนย์องศา

เซลเซยีสถงึตดิลบสวมใสใ่หเ้กดิความอบอุ่น ทว่าก่อนใช้

งานมขีอ้สงัเกตเกดิขึ้นในเรื่องของอุณหภูมทิี่เหมาะสม

กบัระยะเวลาการอบถุงมอืยงัมคีวามเหมาะสมหรือไม่ 

อุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป รวมถึงวัสดุ รูปลักษณ์ 

ขนาด การใช้งาน ผู้วจิยัจงึค้นคว้าจากเอกสารการวจิยั 

พบว่า อุณหภูมขิองเนื้อเยื่อที่ช่วยในการไหลเวยีนของ

โลหติจะอยู่ทีอุ่ณหภมู ิ40 - 45 องศาเซลเซยีส [6] ในการ

นี้ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาหาระยะเวลาการอบ

ถุงมอืบรรจุถัว่เขยีวเพือ่ใหไ้ดอุ้ณหภมูดิงักล่าว และจดัทํา

วธิกีารใชง้านถุงมอืที่ถูกต้องให้กบัผู้ปฏบิตังิาน รวมถึง

สอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานยก ผลัก เข็น 

กอ้นน้ําแขง็ด้วยมือ และสมัผสัความเยน็อุณหภมู ิ- 1 ถงึ 

- 30 องศาเซลเซียสเกี่ยวกบัการใช้งานถุงมอื และหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเห็นของการใชง้านถุงมอื

ปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว กบัอายุ ระยะเวลาการสมัผสั

ความเยน็และอายุการปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นประเด็นสําคญั

เพือ่ทราบแนวโน้มและความตอ้งการการใชง้านถุงมอืข ัน้

พืน้ฐาน โดยคํานึงถงึอายุ ระยะเวลาการสมัผสัความเยน็ 

และอายุการปฏิบตัิงาน ทัง้นี้ นําไปปรบัปรุงถุงมอืปรบั

อุณหภมูจิากถัว่เขยีว  ทัง้นี้เพือ่จงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานไดใ้ช้

งานถุงมอืปรับอุณหภูมจิากถัว่เขียวหลงัจาการสัมผัส

ความกบัความเย็นและป้องกนัการเกดิโรคฟรอสท์ไบท์ 

ทัง้ยงัสามารถช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุจากถุงน้ํารอ้นลวก 

ของผูป้ฏบิตังิานสมัผสัความเยน็โรงน้ําแขง็ ทีผ่ลติและจดั

จําหน่าย น้ําแข็งซอง และน้ําแข็งหลอดในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบถุงมอื

ปรบัอุณหภูมิจากถัว่เขียวให้ได้อุณหภูม ิ40-45 องศา

เซลเซยีส  

2. ศกึษาความคดิเห็นต่อการใช้งานถุงมอืปรบั

อุณหภมูจิากถัว่เขยีว 

3. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ของ

การใช้งานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถัว่เขียว กับอายุ 

ระยะเวลาการสมัผสัความเยน็ และอายุการปฏบิตังิาน 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาระยะเวลาการอบถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว
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เพื่อให้ว ัสดุให้ความอบอุ่นมอุีณหภูม  ิ  40 - 45 องศา

เซลเซยีส  สอบถามความความคดิเหน็ของการใชง้านถุง

มอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว รวมถงึศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างความคดิเหน็ของการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมิ

จากถัว่เขยีวกบัอายุ ระยะเวลาการสมัผสัความเยน็ และ

อายุการปฏบิตัิงาน กลุ่มตวัอย่างปฏบิตัิงานในโรงผลิต

น้ําแข็ง ของเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในห้อง

อุณหภูม ิ- 1 ถงึ - 30 องศาเซลเซียส แผนกผลติน้ําแขง็ 

มกีารปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมการยก ผลกั เข็น ก้อน

น้ําแขง็ ด้วยมือโดยตรง จาํนวนทัง้สิน้ 27 คน ทัง้แผนก  

เป็นเพศชาย มปีระสบการณ์ทํางาน 1 ปีขึน้ไป และต้อง

เป็นกลุ่มตวัอย่างทีย่นิยอมใชง้านถุงมอืดว้ยตนเองและให้

ความคดิเหน็ดว้ยความสมคัรใจ มขี ัน้ตอนการวจิยั ดงันี้ 

    1. ถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีวทําจากผ้า

สกัหลาด ขนาด 7 x 10 นิ้ว บรรจุถัว่เขยีว 500 กรมั ดงั

ภาพที ่1 
 

ภาพท่ี 1 ถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีว 
 

2. ศกึษาความเหมาะสมของการใชง้านถุงมอื

ปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว  เครื่องมอืประกอบด้วย เตา

อบไมโครเวฟ เทอรโ์มมเิตอร ์หาระยะเวลาทีเ่หมาะสมใน

การอบถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวใหไ้ดอุ้ณหภมู ิ40-

45 องศาเซลเซียส โดยนําถุงมือปรับอุณหภูมิจาก 

ถัว่เขยีว จํานวน 5 ขา้ง มาตดิเบอร์ 1 ถงึ เบอร์ 5 นําถุง

มอืเบอร ์1นํามาอบดว้ยไมโครเวฟ ทีค่วามรอ้น 800 วตัต์ 

ใชเ้วลาอบ 1 นาท ีจากนัน้นําเทอรโ์มมเิตอร์วดัอุณหภูมิ

ถุงมอืและบนัทึกขอ้มูลในนาทีที่ 1 นาทีที่ 5 นาทีที่ 10 

นาทีที่ 15 นาทีที่ 20 นาทีที่ 25 และนาทีที่ 30 โดย

เทอร์โมมิเตอร์ต้องตัง้ฉากกับพื้น เพื่อสังเกตความ

แตกต่างของอุณหภูม ิภายในระยะเวลา 30 นาท ีจะทํา

ให้ได้อุณหภูมิทัง้หมด 7 ค่า ทัง้นี้ เพื่อสอดคล้องกับ

ระยะเวลาการสวมใส่ถุงมอืของผูป้ฏบิตังิานในระหว่างพกั 

รอใหถุ้งมอืเยน็ สภาพอยู่ในอุณหภมูหิอ้ง ทาํการทดลอง

ซํ้า 5 ครัง้ และบนัทกึขอ้มูล จากนัน้นําถุงมอืเบอร์ 2 ถึง 

เบอร์ 5 มาอบในไมโครเวฟความร้อน 800 วตัต์โดยใช้

เวลาในอบ 2 นาท ี3 นาท ี4 นาท ีและ 5 นาท ีตามลาํดบั 

และทําการวดัอุณหภูมใินนาททีี่ 1 นาททีี่ 5 นาทีที่ 10 

นาทีที่  1 5  นาทีที่  20  นาทีที่  25  และนาทีที่  3 0 

เช่นเดียวกับถุงมือเบอร์ 1 บันทึกอุณหภูมิที่ได้ ชัง่

น้ําหนักดูสภาพภายนอกของผ้าสกัหลาด และถัว่เขยีว 

บนัทกึผล  

3. ให้ความรู้เกี่ยวกบัอนัตราย การใช้งานถุง

มือและจัดทําวิธีการใช้งานถุงมือปรับอุณหภูมิ ณ 

โรงงานผลติน้ําแขง็ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร และนํา

ถุงมอื พรอ้มแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ของการใช้

งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว วางไว้ทีจุ่ดพกังาน 

เพื่อใหผู้้ปฏบิตังิานที่เสร็จงานจากการสมัผสัความเย็นได้

ใชง้านตามความสมคัรใจ  

4. ความคิดเห็นของการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภูมิจากถัว่ เขียว ผู้ว ิจ ัยใช้แบบสอบถาม โดย

แบ่งเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ปฏบิตัิงาน ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการสมัผสัความเย็น และอายุการปฏบิตัิงาน 

และตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภูมจิากถัว่เขยีว โดยมลีกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น

เลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 13 ข้อ และใช้เกณฑ์การ

ประเมนิแบบองิเกณฑโ์ดยเทยีบผลรวมของคะแนนในทุก

ขอ้ทีไ่ดก้บัเกณฑท์ีก่าํหนด โดยปรบัใชเ้กณฑข์อง Bloom 

(1956) คอื ผูต้อบแบบสอบถามต้องมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อการสวมใส่ถุงมอืมากกว่า รอ้ยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ “มาก” ขึ้นไป โดยแบ่ง

เกณฑ์ระดบัความคดิเหน็ในการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมิ

จากถัว่เขยีว ดงันี้  

1.00 – 1.80  คะแนน หมายถงึ   เหน็ดว้ยระดบัน้อยมาก 

1.81 – 2.60  คะแนน หมายถงึ   เหน็ดว้ยระดบัน้อย 

2.61 – 3.40 คะแนน หมายถงึ   เหน็ดว้ยระดบัปานกลาง 

3.41 – 4.20  คะแนน หมายถงึ   เหน็ดว้ยระดบัมาก 

4.21 – 5.00  คะแนน หมายถงึ   เหน็ดว้ยระดบัมากทีสุ่ด 

5. ทาํการวเิคราะหข์อ้มลู มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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 5.1 ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ใช้ในการวเิคราะห์ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของ

ผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลา

การปฏบิตัิงาน ระยะเวลาการสมัผสัความเยน็ และอายุ

การปฏบิตังิาน 

 5.2 Repeated Measures ANOVA 

วเิคราะหห์าระยะเวลาการอบกบัอุณหภมูทิีเ่หมาะสมใน

การใชง้าน 

 5.3 One Simple T Test วเิคราะหร์ะดบั

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภมูมิอืจากถัว่เขยีว  

 5.4 Pearson‘ s Correlation Coefficient 

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความคดิเห็นของ

การใช้งานถุงมอืปรับอุณหภูมิกบัอายุ ระยะเวลาการ

สมัผสักบัความเยน็ และอายุการปฏบิตังิาน 
 

ผลการศึกษา 

1. ความเหมาะสมของถุงมอืปรบัอุณหภูมิ

จากถัว่เขยีว จากการศกึษาความเหมาะสมของระยะเวลา

การอบถุงมือปรับอุณหภูมิจากถัว่เขียว ปริมาณ 500 

กรมั ความรอ้น 800 วตัต์ ทีเ่วลาในการอบ 1 นาท ี2 นาท ี

3 นาท ี4 นาท ีและ 5 นาท ีตามลําดบั และวดัอุณหภูมิ

และอ่านค่าในนาทีที่ 1 นาทีที่ 5 นาทีที่ 10 นาทีที่ 15 

นาททีี ่20 นาททีี ่25 และนาททีี ่30 ภายในเวลา 30 นาท ี

โดยทดลองในลักษณะเช่นเดิมซํ้า 5 ครัง้ ทําให้ได้ค่า

อุณหภูมจิากการอบแต่ละนาท ี35 ค่า ซึ่งอุณหภูมติํ่าสุด 

สงูสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัตารางที ่1  
 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาการอบถุงมอืถัว่เขยีว กบัอุณหภมูทิีว่ดัได ้
 

เวลาในการอบถงุมือ (นาที) 
อณุหภมิูท่ีวดัได้(องศาเซลเซียส) 

n Min Max x  SD P-Value 

1 นาท ี 35 36.00 48.00 39.46 3.23 <0.001 

2 นาท ี 35 39.00 45.00 41.80 1.83 <0.001 

3 นาท ี 35 45.00 65.00 54.88 4.75 <0.001 

4 นาท ี 35 49.00 70.00 58.82 4.53 <0.001 

5 นาท ี 35 49.00 71.00 59.49 6.27 <0.001 
 

 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะเวลาการอบถุงมือปรับ

อุณหภูมจิากถัว่เขยีว 2 นาท ีที่ความร้อน 800 วตัต์ ทํา

ใหไ้ดค้่าเฉลีย่อุณหภมูทิี ่41.80 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิ

ตํ่าสุด – สูงสุด คอื 39.00-45.00 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่

ในช่วงที่ใกล้เคยีงกบัอุณหภูมขิองเนื้อเยื่อที่ช่วยให้เกิด

การไหลเวยีนของเลอืดทีอุ่ณหภมู ิ40-45 องศาเซลเซยีส 

[6] ทัง้นี้สามารถแสดงค่าอุณหภูมเิฉลีย่ทีว่ดัซํ้า 5 ครัง้ใน

นาททีี ่1 นาททีี ่5 นาททีี ่10 นาททีี ่15 นาททีี ่20 นาททีี ่

25 และนาททีี ่30 ภายในระยะเวลา 30 นาท ีของถุงมอื

เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 5 ที่ใช้เวลาการอบ 1 นาท ี2 นาท ี3 

นาท ี4 นาท ีและ 5 นาท ีตามลาํดบั ดงัภาพที ่2

 

  

P - Value < 0.05 
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 จากภาพที่ 2 พบว่า ในการอบถุงมือ

ปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวเป็นระยะเวลา 2 นาท ีจะทําให้

ค่าเฉลีย่อุณหภูมจิากการวดัซํ้า 5 ครัง้ อยู่ในช่วงเดยีวกนั

กับ อุณหภูมิว ัส ดุ ให้ความอบอุ่นที่ช่ วยให้เกิดการ

ไหลเวียนของโลหิตที่ 40-45 องศาเซลเซียส [6] ทัง้นี้

อุณหภมูเิริม่สงูขึน้และจะมคี่าสงูสุด ณ นาททีี ่15 จากนัน้

มแีนวโน้มลดลงจนถงึ 

นาททีี ่30 ดงันัน้หากการอบถัว่เขยีวโดยใชร้ะยะเวลา 1 

นาที 2 นาที 3 นาที 4 นาที และ 5 นาที  ค่าเฉลี่ย

อุณหภมูทิีว่ดัทุก 5 นาท ีภายในระยะเวลา 30 นาท ีซํ้า 5 

ครัง้ มคี่าแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงั

ตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่อุณหภมูใินการอบถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวของการวดัซํ้า 5 ครัง้ ทีว่ดัไดใ้นแต่ละช่วงเวลา

ภายใน 30 นาท ี
 

เวลา 

ในการอบ 

ค่าเฉล่ียอณุหภมิูท่ีวดัได้ (องศาเซลเซียส)  ในแต่ละช่วงเวลาภายใน 30 นาที  

P-

Value 

นาทีท่ี 1 

(N=5) 

นาทีท่ี 5 

(N=5) 

นาทีท่ี 10 

(N=5) 

นาทีท่ี 15 

(N=5) 

นาทีท่ี 20 

(N=5) 

นาทีท่ี 25 

(N=5) 

นาทีท่ี 30 

(N=5) 

1 นาท ี 37.4±1.67 40.8±3.56 41.6±4.04 41.2±2.95 39.8±2.77 38.6±2.70 36.8±2.49 <0.001 

2 นาท ี 40.6±0.89 43.2±0.84 44.2±0.84 43.4±0.55 41.4±0.89 40.2±0.44 39.6±0.89 <0.001 

3 นาท ี 49.0±2.55 58.0±2.12 60.2±2.86 58.2±2.68 55.4±3.21 52.8±3.35 52.8±3.29 <0.001 

4 นาท ี 54.6±3.29 58.4±4.83 62.0±2.45 61.0±5.00 60.0±6.00 59.2±3.96 56.6±3.00 <0.001 

5 นาท ี 52.6±4.33 58.4±6.58 62.2±6.61 63.2±5.63 62.6±5.32 60.0±5.74 57.9±5.55 <0.001 
 

P - Value < 0.05 

ภาพท่ี 2 กราฟแสดงแนวโน้มค่าเฉลีย่ของอุณหภมูทิีต่รวจวดัทุก 5 นาท ีภายในระยะเวลา 30 นาท ี

นาทีที่ 1 นาทีที่ 5 นาทีที่ 10 นาทีที่ 15 นาทีที่ 20 นาทีที่ 25 นาทีที่ 30

อบ 1 นาที 37.4 40.8 41.6 41.2 39.8 39.8 39.8

อบ 2 นาที 40.6 43.2 44.2 43.4 41.4 40.2 39.6

อบ 3 นาที 49 58 60.2 58.2 55.4 52.8 52.8

อบ 4 นาที 54.6 58.4 62 61 60 59.2 56.6

อบ 5 นาที 52.6 58.4 62.2 63.2 62.6 60 57.9
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เวลาการทดลองอบถุงมือปรับอุณหภูมิในนาทีที่ 1 นาทีที่ 5 ทุก 5 นาที ภายใน 30 นาที

อุณหภูมิเฉล่ียของการอบถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถ่ัวเขียวภายใน 30 นาที

อบ 1 นาที อบ 2 นาที อบ 3 นาที
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1. ข้อมูลทัว่ไปและลักษณะการทํางานของ

กลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามสมคัรใจตอบ

แบบสอบถามและใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว

เป็นผู้ปฏิบตัิงาน เป็นเพศชาย จํานวน 27 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 100 ส่วนใหญ่มอีายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 28 - 37 ปี 

จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 ระดบัการศึกษา

ส่วนใหญ่จบชัน้ระดบัประถมศกึษา จํานวน 11 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 40.74 ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน 8 

ชัว่โมงต่อวัน จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 

ระยะเวลาทีส่มัผสัความเย็น น้อยกว่า 8 ชัว่โมง จํานวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.52 อายุการปฏิบัติงาน อยู่

ระหว่าง 3 - 4 ปี จํานวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44 

ตามลาํดบั  

2. ทดสอบการใช้งานของถุงมอืปรบัอุณหภูมิ

จากถัว่เขยีวโดยอบรมการใชง้านแก่กลุ่มตวัอย่างทีเ่สร็จ

งานจากการสมัผสัความเยน็ เพือ่ใหใ้ชง้านขณะพกั กลุ่ม

ตวัอย่างนําถัว่เขยีวปรมิาณ 500 กรมั บรรจุลงในถุงมอื

ตามขนาดทีก่ําหนด อบโดยใชค้วามรอ้น 800 วตัต์ เป็น

เวลา 2 นาที สวมใส่นาน 30 นาทตีามระยะเวลาที่โรง

ผลิตน้ําแข็งอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานนัง่พัก จากนัน้ใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภมูจิากถัว่เขยีว โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ต่อการใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีว 
 

 

การใช้งานถงุมือปรบัอณุหภมิูจากถัว่เขียว 

ความคิดเหน็ต่อการใช้งานถงุมือ 

ระดบัเกณฑ ์ ค่าเฉล่ีย 

(N = 27) 
S.D. P-Value 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

1. อณุหภมิูขณะสวมใส่ 4 4.67 0.39 <0.001 มากท่ีสุด 

  1.1 ทา่นมคีวามรูส้กึอบอุน่ทีม่อืขณะทีส่วมใส่ถุงมอื 4 4.52 0.51 <0.001* มากทีสุ่ด 

  1.2 เวลาและอุณหภูมขิองถุงมอืมคีวามเหมาะสม

ขณะสวมใส ่

4 4.81 0.39 <0.001* มากทีสุ่ด 

2. วสัดท่ีุใช้ทาํถงุมือ 4 4.53 0.30 <0.001* มากท่ีสุด 

  2.1 วสัดุที่ใช้ทําถุงมอื ไม่ทําให้เกิดบาดแผลรอยอ

ขดีขว่น 

4 4.92 0.27 <0.001* มากทีสุ่ด 

  2.2 ขณะสวมใส่ถุงมอืวัสดุทําให้ท่านมีความรู้สึก

สวมใส่สบาย 

4 4.18 0.39 <0.001* มาก 

  2.3 วสัดุมสีมบตัคิวามคงทนไดด้ ี 4 4.48 0.51 <0.001* มากทีสุ่ด 

3.  รปูลกัษณ์และขนาด 4 3.35 0.72 <0.001* ปานกลาง 

  3.1  ถุงมอืมลีกัษณะน่าสวมใส ่ 4 3.44 0.80 <0.001* มาก 

  3.2  ขนาดถุงมอืมคีวามเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน 4 3.26 0.71 <0.001* ปานกลาง 

4. การใช้งานและการเกบ็รกัษา 4 4.67 0.39 <0.001* มากท่ีสุด 

   4.1 ถุงมือมีความสะดวกและง่ายต่อการอบก่อน

นํามาสวมใส ่

4 4.59 0.50 <0.001* มากทีสุ่ด 

   4.2 ถุงมอืมคีวามงา่ยต่อการสวมใส่และการถอด 4 4.63 0.49 <0.001* มากทีสุ่ด 

   4.3 ถุงมอืสามารถเกบ็รกัษาไดโ้ดยงา่ย 4 4.78 0.42 <0.001* มากทีสุ่ด 

5. การทาํความสะอาดและซ่อมแซม 4 3.95 0.79 <0.001* มาก 

   5.1 ถุงมอืมสีมบตัทิาํความสะอาดงา่ย 4 3.78 1.05 <0.001* มาก 

   5.2 ถุงมอืซ่อมแซมได้ง่าย หรอืวสัดุหาง่ายในการ

ซ่อมแซม 

4 3.92 0.61 <0.001* มาก 

   5.3 ถุงมอืมสีมบตัเิป้ือนยาก 4 4.15 0.82 <0.001* มาก 

รวมทกุด้าน 4 4.23 0.49 <0.001* มากท่ีสุด 
 

*P - Value < 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าระดบัความคดิเหน็ของ

การใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวทีต่ํ่าจากระดบั

เกณฑ์ที่กําหนดมากที่สุด ได้แก่ ขนาดถุงมือมีความ

เหมาะสมกบัผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.26 เห็นด้วยในระดบั

ปานกลาง รองลงมา ถุงมอืมลีกัษณะน่าสวมใส่ ค่าเฉลี่ย 

3.44 เหน็ดว้ยในระดบัมาก ถุงมอืมสีมบตัทิาํความสะอาด

ง่าย ค่าเฉลี่ย 3.78 เห็นด้วยในระดับมาก และถุงมือ

ซ่อมแซมได้ง่าย หรือวัสดุหาง่ายในการซ่อมแซม 

ค่าเฉลีย่ 3.92 เห็นด้วยในระดบัมาก ตามลําดบั เพื่อให้

การศึกษามีความครบถ้วน และนําผลการประเมินไป

ปรบัปรุงจงึคํานึงถงึอายุ ระยะเวลาการสมัผสักบัความ

เย็น และอายุการปฏิบัติงาน จึงศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภูม ิกบัอายุ ระยะเวลาการสมัผสักบัความเยน็ และ

อายุการปฏบิตังิาน ดงัตารางที ่4  

 

ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ(์r) ระหว่างระดบัความคดิเหน็ต่อการใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมู ิกบัอายุ ระยะเวลา

การสมัผสักบัความเยน็ และอายุการปฏบิตังิาน 
 

ข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะการทาํงาน 
ระดบัความคิดเหน็ต่อการใช้งานถงุมือ 

r P-Value 

อาย ุ 0.880** <0.001 

ระยะเวลาการสมัผสักบัความเยน็ -0.485* 0.01 

อายุการปฏบิตังิาน 0.908** <0.001 

 
 

จากตารางที่  4 พบว่า อายุและอายุการทํางาน  มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความคิดเห็นต่อการใช้

งานถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีว อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ P-Value < 0.001 และระยะเวลาการสัมผัสกับ

ความเย็น มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัระดบัความคดิเห็น

ต่อการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่P-Value < 0.05 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

 จากการศกึษาการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมิ

จากถัว่เขยีว โดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานถุงมอืที่ได้จาก

การหาอุณหภูมทิี่เหมาะสม แล้วสอบถามความคดิเห็น

จากการใชง้านโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. ระยะเวลาในการอบถุงมอื 2 นาท ีทาํใหไ้ด้

อุณหภมู ิ40 - 45 องศาเซลเซยีส สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อาทติย ์พวงมะล ิเรือ่ง แผ่นประคบรอ้นเมลด็ธญัพชื

และสมุนไพร กล่าวว่า อุณหภูมขิองเนื้อเยื่ออนัเกดิจาก

แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชในช่วง 40 - 45 องศา

เซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน

โลหิตของเนื้อเยื่อ ลดอาการปวดเมื่อย และช่วยให้

กลา้มเนื้อคลายตวั [6] ผูป้ฏบิตังิานโรงน้ําแขง็ไดส้มัผสั

กบัความเย็นที่อุณหภูม ิ- 1 ถึง - 30 องศาเซลเซียส 

ด้วยกิจกรรมการปฏิบตัิงาน การยก ผลกั เข็น ก้อน

น้ําแขง็ ด้วยมือโดยตรงมีความจําเป็นต้นต้องสวม

ใส่ถุงมือและชุดป้องกันความเย็นขณะปฏิบัติงาน 

[3] เนื่องจากความเย็นมีผลทําให้การไหลเวียนของ

โลหติไม่ด ีหรอืไม่หมุนเวยีน เป็นผลให้อวยัวะส่วนนัน้

ขาดโลหติไปเลี้ยง เกดิอาการชา หมดความรูส้กึ ทําให้

กล้ามเนื้อส่วนนัน้ตาย ทัง้นี้อาการเบื้องต้นจะเจ็บที่

ปลายนิ้วมอื นิ้วเทา้ รวมถงึมอีาการสัน่ จะเป็นการเตอืน

ถงึอนัตรายของความเยน็ในระหว่างที่สมัผสั ต้องหยุด

สัมผัสกับความเย็นทันที และป้องกันอุณหภูมิใน

ร่างกายไม่ให้ตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซยีส รวมถึงการให้

ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยต้องเตรยีมห้องนัง่พกัที่มี

เครื่องทําความร้อนอยู่ใกล้เคียงบริเวณนัน้ รวมถึง

อุปกรณ์อื่นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย [3] ทัง้นี้

มาตรฐานระยะเวลาที่สามารถให้ทํางานไดใ้นอุณหภูมิ

ตํ่ า ช่วง -17 ถึง -34  องศาเซลเซียส อนุญาตให้

ปฏบิตังิานได้ 4 ชัว่โมงต่อวนั โดยต้องสลบัในห้องเย็น

ไม่เกิน 4 ชัว่โมง และออกจากห้องเย็น 1 ชัว่โมงการ

ทํางาน [9] สอดคล้องกบันโยบายของโรงผลติน้ําแข็ง

แห่งนี้ทีอ่นุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานนัง่พกัเป็นเวลา 30 นาที

**P - Value < 0.001, *P - Value < 0.05 
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หลกัจากปฏบิตัิงานมาแล้ว 4 ชัว่โมง นอกจากนี้หากมี

การอบถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีวมากกว่า 2 นาท ี

มผีลทําใหค้วามรอ้นมากเกนิไป อาจทําใหเ้กดิการไหม้

บรเิวณผวิหนงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์จิ

ระแพทย์ และวณีา จริะแพทย์ เรื่อง การประเมนิถุงผ้า

บรรจุธัญพืชเป็นแหล่งให้ความร้อนแก่ทารกขณะ

เคลือ่นยา้ยทารก ทีใ่ชเ้วลาอุ่นนานกว่า 1 นาท ีจะทาํให้

ผวิหนงัของทารกไหม ้[10] [11] 

2. อุณหภมูขิณะใชง้านถุงมอื ณ ช่วงนาททีี ่5 

นาท ีถงึนาททีี ่25 เป็นช่วงเวลาทีว่ดัอุณหภูมไิดค้่าสูงสุด 

และอุณหภูมจิะลดตํ่าลงในช่วงเวลาการวดั ในนาททีี ่30 

ทัง้นี้เนื่องจากถัว่เขยีว มคีุณสมบตัใินการเกบ็รกัษาความ

ร้อนได้ด ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ เสริมศร ีไชยชาญ 

เรื่องถุงถัว่เขยีวบรรเทาอาการปวดทอ้งประจําเดอืน [5] 

การใชค้วามรอ้นจากเตาอบไมโครเวฟ 800 วตัต์ ในการ

อบถัว่เขียว 700 กรัมที่บรรจุลงในถุงมือที่ทําจากผ้า

สกัหลาด ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์จริะ

แพทย ์และวณีา จริะแพทย ์เรือ่ง การประเมนิถุงผา้บรรจุ

ธญัพชืเป็นแหล่งให้ความร้อนแก่ทารกขณะเคลื่อนย้าย

ทารก โดยใชเ้มลด็ถัว่เขยีวหรอืเมลด็ขา้วโพด1 กโิลกรมั 

บรรจุถุงผา้ยนีขนาดเอ 4 อุ่นในเตาอบไมโครเวฟทีค่วาม

รอ้น 800 วตัต์ 1 นาท ีซึง่สามารถใชง้านเมลด็ธญัพชืนัน้

ได ้100 ครัง้ [10] [11] 

3. การใชง้านเทอร์โมมเิตอร์วดัอุณหภมูขิอง

ถุงมอืทีบ่รรจุถัว่เขยีว และผ่านระยะเวลาการอบ 2 นาท ี

ณ ตําแหน่ งในการวดัถุงมอืจะอยู่กึง่กลางถุงมอื โดยใช้

เทอร์โมมเิตอร์ตัง้ฉากกบัพื้น เปรียบเสมอืนจุดฝ่ามอืที่

ช่วยกระ ตุ้น ในการไหลเวยีนโลหติของเนื้อเยื่อ บรเิวณ

ฝา่มอื [7] 

4.  ความคิดเห็นต่อการใช้งานถุงมือปรับ

อุณหภมูจิากถัว่เขยีว ทีม่คี่าตํ่ากว่าระดบัเกณฑท์ีก่าํหนด 

ดังนี้  ประการแรก ขนาดถุงมือมีความเหมาะสมกับ

ผูใ้ชง้าน ค่าเฉลีย่ 3.26 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างแต่ละคนมี

ขนาดรูปร่าง ความใหญ่เล็กของมอืแตกต่างกนัและดว้ย

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นเพศชาย ขนาดถุงมอืจงึมผีลต่อ

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ประการสอง ถุงมือมี

ลกัษณะน่าสวมใส่ ค่าเฉลี่ย 3.44 เนื่องจากเป็นถุงมือ

ต้นแบบ ลกัษณะภายนอกของถุงมอืรวมถงึสสีนัมผีลต่อ

การหยบิสวมใส่สอดคลอ้งตามทฤษฎีของภาพลกัษณ์ที่

เป็นภาพเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่อการ 

ใช้งานถุงมอื [12] ประการสาม ถุงมอืมสีมบตัิทําความ

สะอาดง่าย ค่าเฉลีย่ 3.78 และ ประการสีถุ่งมอืซ่อมแซม

ได้ง่าย หรอืวสัดุหาง่ายในการซ่อมแซม 3.92 เนื่องจาก

เป็นถุงมือที่ทําจากผ้าสักหลาดมีคุณสมบัติทําความ

สะอาดยาก เป้ือนง่ายโดยเฉพาะฝุ่น หากมกีารเสียดสี 

หรือถูกขูด จะเป็นขุยง่าย รวมถึงเป็นผ้าที่มคีวามหนา 

หากมกีารชํารุด ฉีกขาดจากการใชง้าน จะทําให้ยากต่อ

การซ่อมแซมและจดัหาผา้มาทดแทน [13]  

5. ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ของการ

ใชง้านถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีว กบัอายุ ระยะเวลา

การสมัผสัความเยน็ และอายุการปฏบิตังิาน พบว่า อายุ

และอายุการปฏบิตังิานยิง่มากขึน้ ระดบัความคดิเหน็ของ

การใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีวมากขึ้น ด้วย

เห็นถึงความสําคญัของสิ่งที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

เพือ่ทาํใหเ้กดิความสบาย ความแขง็แรง และไมท่าํใหเ้จบ็

ไขไ้ดป้่วย [8]  สอดคลอ้งทฤษฎขีองมาสโลว ์คอืร่างกาย

ต้องการความอบอุ่น และแม้ระยะเวลาการสัมผัสกับ

ความเย็นไม่นานจะมผีลต่อความคดิเหน็ของการใช้งาน

ถุงมือปรับอุณหภูมิจากถัว่เขียวมากขึ้น การสัมผัส

อุณหภูมทิี่ตํ่ามากๆ ในระยะเวลาสัน้ๆ ก่อให้เกดิ ความ

ตอ้งการการใชง้านถุงมอื เนื่องจากร่างกายของแต่ละคน

ตอ้งการความอบอุ่น  ประกอบกบัความทนทานต่อความ

เย็นของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั ทัง้นี้เกดิจากความชนิที่

เคยมกีารสมัผสัความเยน็มาแต่เก่าก่อน นัน่คอืหากมกีาร

สมัผสัความเย็นจัดแม้ในระยะเวลาสัน้ ร่างกายก็ยังมี

ความต้องการความอบอุ่น  นอกจากนี้ย ังพบว่ามือมี

ความไวต่อความเยน็ ระยะเวลาการสมัผสักบัความเย็น

เป็นปจัจยัหนึ่งที่ทําให้เกิดกลุ่มอาการที่เกดิขึ้นที่นิ้วมอื 

[7 ] หากสัมผัส เป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการที่

เกีย่วขอ้งกบัระบบประสาทและหลอดเลอืดส่วนปลายหด

ตวัทีป่ลายนิ้วมอื ดงันัน้อายุ การอายุการทาํงาน จงึส่งผล

ต่อระดบัความคดิเห็นของผูป้ฏบิตังิานในการสวมใส่ถุง

มอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีว  
 

บทสรปุ 

 กล่าวโดยสรุปของการศกึษาการใชง้านถุงมอื

ปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวกบัผูป้ฏบิตังิานสมัผสัความเยน็

ในโรงผลติน้ําแข็ง พบว่า ระยะเวลาการอบถุงมอืปรบั
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อุณหภูมจิากถัว่เขยีวทีเ่หมาะสมและทําใหไ้ดอุ้ณหภูมทิี่

ต้องการคอื 2 นาท ีเพื่อให้ถุงมอื มอุีณหภูมอิยู่ในช่วงที่

ทําใหเ้กดิการไหลเวยีนเลอืด เมือ่นําถุงมอืไปใช้งานกบั

กลุ่มผูท้ีป่ฏบิตังิานสมัผสักบัความเย็นพบว่า ต้องพฒันา

ถุงมือในเรื่องของ ด้านรูปลักษณ์และขนาดให้มคีวาม

เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน เมือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างความ

คดิเห็นของการใช้งานถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว 

กับอายุ ระยะเวลาการสัมผัสความเย็น และอายุการ

ปฏบิตังิาน พบว่าอายุและอายุการทาํงาน มคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัระดบัความคดิเห็นต่อการใช้งานถุงมอืปรบั

อุณหภูมจิากถัว่เขยีว  จากผลการศกึษาจงึควรเคร่งครดั

ในเรื่องระยะเวลาการอบถุงมอืปรบัอุณหภูมจิากถัว่เขยีว 

เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บจากแผลไหม้ที่เกิดจากการใช้

ระยะเวลาการอบทีม่ากกว่าการทดลอง และเพื่อใหถุ้งมอื

เกิดประสิทธิภาพให้เกิดการไหลเวียนเลือดอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมการให้ความรู้แก่

ผู้ปฏิบตัิงานในการทํางานสมัผสักบัความเย็น และข้อ

ปฏบิตังิานอย่างถูกต้อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใช้งาน 

ถุงมอืปรบัอุณหภมูจิากถัว่เขยีวอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. พัฒนาทําถุงมือโดยใช้ผ้าต่างชนิดที่ทํา

ความสะอาดง่าย และประยุกต์ใชธ้ญัพชืชนิดอื่นทีต่้นทุน

ตํ่าและเกบ็กกัความรอ้นไดย้าวนานขึน้  

2. ปรับขนาดถุงมือให้มีความเหมาะสมกับ

ผู้ใช้งานแต่ทัง้นี้ต้องมีการทดสอบหาเวลาในการอบ

ธัญพืชใหม่อีกครัง้ให้เหมาะสมกับขนาดถุงมือและ

ปรมิาณธญัพชื เพือ่ใหม้คีณุสมบตัติรงตามความต้องการ

และเหมาะสมแก่การใชง้าน   

3. เพิม่เตมิการทดสอบเพื่อหาจาํนวนครัง้ของ

การใช้งานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถัว่เขียว ทัง้นี้ เพื่อ

ทราบถงึตน้ทุน รวมถงึการคงประสทิธภิาพการใชง้าน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานชิ้นนี้สําเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจากโรง

ผลติน้ําแขง็ คลองสาน เขตธนบุร ีทีอ่นุเคราะหใ์หอ้าจารย ์

และนิสติปรญิญาตรสีมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิาน เกบ็ตวัอย่าง 

และให้ความรู้ รวมถึงบอกเล่าปญัหาเพื่อนําไปสู่การ

แกไ้ขอย่างด ีหวงัว่าผลงานชิน้นี้คงเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น

นําไปประยุกต์ใชต่้อไป 
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