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บทท่ี 5  
การศึกษาลักษณะการทํางานบนท่ีสูงเพื่อหาขีดจํากัด 

และคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
 

5.1 สภาพปัญหาของการทํางานบนท่ีสูง 
 เด็กทํางาน อาจได้รับมอบหมายให้ทํางานบนที่สูง ได้แก่ งานก่อสร้าง การทํางานบนหลังคา การปีนบันได 
การเก็บของหรือผลิตผลทางเกษตรกรรมบนที่สูง อย่างไรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
มีการกําหนดไว้ด้วยว่า ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานบนน่ังร้านที่สูงกว่าพ้ืนดินต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ได้
ห้ามการทํางานบนที่สูงไม่เกิน 10 เมตรจากพ้ืนดิน ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551  
ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในที่สูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืนอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีน่ังร้าน 
บันได ขาหย่ัง หรือม้ายืนที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสําหรับลูกจ้างในการทํางานน้ัน    

 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานบนที่สูงที่พบได้มากที่สุด คือการพลัดตกจากที่สูง และอันตรายร้ายแรง
ที่สุดจากการทํางานบนที่สูง คือถึงแก่ชีวิต รองลงมาคือเกิดความพิการ หรือการบาดเจ็บ สาเหตุของการตกจากท่ี
สูง นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้ว คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
สภาพความพร้อมของร่างกายหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้น อาการหน้ามืด เป็นลม จากการถูกพยุงตัวอยู่บนที่สูง
เป็นเวลานาน และความล้า (fatigue) ทั้งน้ีมีข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสําหรับการทํางานบนที่สูงโดย Health 
and safety executive (2014) ไว้ดังน้ี 

1) ผู้ทํางานต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทํางานบนที่สูง ให้รู้จักวิธีใช้
อุปกรณ์ ข้อจํากัดของตนเองและอุปกรณ์ต่อการทํางานบนที่สูง 

2) สถานที่ทํางานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง ได้แก่ อุปกรณ์ติดต้ังถาวร หรือ
อุปกรณ์ที่สวมใส่สําหรับแต่ละบุคคล ทั้งสําหรับการขึ้นไปสู่บริเวณพ้ืนที่ทํางาน และตลอดเวลาท่ี
ทํางานบนที่สูง  

3) การกําหนดระยะเวลาในการทํางานบนที่สูง 
4) ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของพ้ืนที่ทํางานบนที่สูงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็นระยะ

อย่างสมํ่าเสมอ 

การทํางานบนที่สูงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งแบบที่เป็นการติดต้ังถาวร และแบบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม
ใส่ในแต่ละครั้งที่ต้องทํางานบนที่สูง ซึ่งเด็กทํางานอาจมีความเข้าใจและความระมัดระวังต่ออันตรายไม่เท่ากับ
ผู้ใหญ่ จากการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติ เก่ียวกับการทํางานบนที่สูง ไม่พบข้อแนะนําการทํางานบนที่สูง
สําหรับแรงงานวัยตํ่ากว่า 18 ปี ดังน้ัน หากประเทศไทยจะมีการปรับปรุงรายละเอียดสถานการณ์ในการทํางาน
ของเด็กทํางานที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปีน้ี จึงต้องมีการศึกษาว่าการกําหนดเกณฑ์การทํางานบนน่ังร้าน
ที่สูงไม่เกิน 10 เมตรน้ันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ เน่ืองจากย่ิงอยู่ในที่สูง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก 
การพลัดตกจะยิ่งรุนแรงขึ้น การศึกษาความปลอดภัยของแรงงานในวัยดังกล่าวต่อการทํางานบนที่สูงจะทําให้
ทราบถึงขอบเขตของการทํางานอย่างปลอดภัยต่อไป  
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5.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาการตอบสนองของร่างกายทางสรีรวิทยาต่อการทํางานบนที่สูงระดับต่าง ๆ ในเด็กวัยทํางาน 
2) เพ่ือศึกษาการตอบสนองทางการรับรู้ ได้แก่ ความกลัว ความกังวล ต่อการทํางานบนที่สูง ของเด็ก 

วัยทํางาน 
3) เพ่ือศึกษาระดับความสูงที่เหมาะสม ปลอดภัย สําหรับเด็กที่ต้องทํางานบนที่สูง 

5.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1) การศึกษาการทํางานของเด็กที่มี อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่เคยทํางานบนที่สูง  
2) ทําการศึกษาในสถานการณ์จําลองการทํางานบนที่สูง ที่ระยะความสูง 1-10 เมตร 
3) เก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทํางานบนที่สูงได้แก่ พ้ืนฐานครอบครัว ประสบการณ์การอยู่บน

ที่สูง และการกลัวความสูง 
4) รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ Quasi-experimental design แบบ repeated measure design  
5) การศึกษาครั้งน้ี อยู่บนพ้ืนฐานของการจําลองงานน่ังร้านที่มีความมั่นคง และมรีาวกันตก 

5.4 การทบทวนวรรณกรรม  

5.4.1 สถิติการตกจากท่ีสูง 

ในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานเฉพาะการตกจากที่สูงในเด็กอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี และ
ไม่มีการระบุว่าเป็นการตกจากความสูงระดับใด และมีสาเหตุอย่างไร แต่มีรายงานการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง
ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลเดลลีย้อนหลัง 1 ปี ในผู้ป่วยที่มีการตกจากที่สูง ในช่วงอายุ 11-20 ปี พบว่า 60.4%  
ของผู้ป่วยจะตกลงมาจากที่สูงมากกว่า 3 เมตร โดยระดับความสูงที่พบว่ามีผู้ป่วยตกลงมามากที่สุดคือ ความสูงที่
มากกว่า 6 เมตร ความสูงเฉล่ียที่ตกลงมาคือ 4.54 เมตร (ความสูงต้ังแต่ 0.6-12 เมตร) โดยพบว่า 51.4% มีสาเหตุ
จากการตกจากหลังคา 20.8% ตกจากบันไดไม้ 11.8% ตกจากต้นไม้ 6.9% ตกจากหน้าต่าง 5.9% ตกจาก 
การก่อสร้าง 2.9% ตกจากเสาไฟฟ้า ซึ่งช่วงเวลาที่พบว่ามีการตกจากที่สูงพบดังน้ี 33.6% พบในช่วง 24.00 -6.00 
น. 24.7% พบในช่วง 12.00-18.00 น. 22.7% พบในช่วง 6.00-12.00 น. และ 18.8% พบในช่วง 18.00-24.00 
น. (Gulati และคณะ, 2012) จากรายงานการศึกษาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการตกจากหลังคา 1,643 ราย  
ในประเทศตุรกี พบว่า ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการตกจากหลังคามีอายุเฉลี่ย 18 ปี เมื่อศึกษาระดับความสูงที่มี
การพลัดตกของผู้ที่เกิดการบาดเจ็บในรายที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี พบว่า ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการตกจากหลังคา 
จะตกจากระดับความสูงเฉล่ีย 4 เมตร และผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการตกจากหลังคาที่อายุมากกว่า 15 ปี จะตก
จากระดับความสูงเฉล่ีย 9 เมตร (Yagmur และคณะ,2004)   

5.4.2 วิธีการทางจิตวิทยา 

การประเมินระดับความเครียดเมื่ออยู่บนที่สูง มีการใช้แบบประเมิน acrophobia questionnaire 
ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ได้รับการทดสอบคุณสมบัติการวัดทั้งความเที่ยงและความตรงแล้ว ว่ามีคุณสมบัติการวัดที่ดี 
(Cohen, 1977) มี 20 ข้อคําถามสถานการณ์ที่สูงสําหรับการประเมินความกลัวที่สูง และความกังวล หากมีคะแนน
สูงแสดงถึงความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อกลัวที่สูง และหลีกเลี่ยงที่จะอยู่บนที่สูง แบบประเมินน้ีถูกนําไปใช้อย่าง
แพร่หลายในการประเมินเชิงจิตวิทยา (Menzies and Clarke 1995; Coelho และคณะ, 2010; Steinman and 
Teachman, 2011; Diemer และคณะ, 2016) และอีกวิธีการประเมินที่มีการใช้ โดยใช้คะแนนการประเมินจาก 
0-100 โดย 0 คือไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลท่ีสูง และ 100 คือกลัว หรือกังวลท่ีสูงมากที่สุด โดยคะแนนที่มากกว่า 30 
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จะเทียบเท่าได้กับผู้ที่กลัวความสูง (Clerkin และคณะ, 2009; Diemer และคณะ, 2016) ความกลัวเกิดขึ้นจาก
การรับรู้ถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาข้ึนเป็นความกังวลได้ (McLean, 2009) ในการทํางานบนที่สูง
น้ันความกลัวเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ถึงอันตรายจากการตกจากที่สูงน่ันเอง 

5.4.3 การประเมินระดับความสูงที่ยอมรับได้  

การประเมินระดับความสูงที่ยอมรับได้ในแต่ละบุคคลมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินจาก
ความสามารถในการทรงตัว (Adkin และคณะ, 2002) การประเมินจากความกลัว (Cohen, 1997) การประเมิน
จากอัตราการเต้นของหัวใจ (Menzies และคณะ, 1995) แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเพียงว่าอัตราการ
เต้นของหัวใจมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ความกลัวเมื่ออยู่บนที่สูง (Seinfield และคณะ, 2015) แต่ยังไม่
มีวิธีการท่ีเป็นข้อกําหนดว่าวิธีการใดจะเหมาะสมที่สุดสําหรับใช้ตัดสินระดับความสูงสุดที่ยอมรับได้ของแต่ละ
บุคคล  

มีการประเมินระดับความเสี่ยงจากการพลัดตกจากที่สูง โดยใช้เกณฑ์ด้านกายภาพ ได้แก่ 
สถานการณ์ทํางานบนที่สูง ในส่วนของลักษณะงานและการป้องกัน ความมั่นคงของสถานที่หรืออุปกรณ์ใน 
การทํางานบนที่สูง ได้แก่ บันได หลังคา การบรรเทาความเสียหาย (mitigation) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนปริมาณ 
การทํางานบนที่สูง การปกป้อง และการจํากัดเวลาการทํางาน และในส่วนของการตอบสนองเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น 
ได้แก่ การรักษาทางการแพทย์ อายุของผู้ประสบเหตุ (รูปที่ 5.1) ซึ่งเป็นแผนผังแบบจําลองจากอิทธิพลของความ
เสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงตลอดจนการรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะได้แบบจําลอง 
การประเมินความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง   ดังตารางที่ 5.1 (Aneziris และคณะ, 2008) 

ตารางที่ 5.1 การประเมินความเส่ียงจากการตกจากที่สงูระดับต่าง ๆ (อ้างอิงจาก Aneziris และคณะ, 2008) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ความสูง 
ลักษณะพื้นผิวที่

ตกกระทบ 
การบาดเจ็บที่

ฟื้นฟูได้ 
การบาดเจ็บ 
พิการถาวร 

ความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต 

ต่ํา น้อยกว่า 2 เมตร นุ่ม 2.29 2.19 0.01 

ปานกลาง น้อยกว่า 2 เมตร แข็ง 92.63 144.50 2.70 

ปานกลาง 
มากกว่า 2 เมตร        
แต่น้อยกว่า 10 เมตร 

นุ่ม 12.67 2.93 0.02 

สูง 
มากกว่า 2 เมตร        
แต่น้อยกว่า 10 เมตร 

แข็ง 401.65 93.82 13.23 

สูง มากกว่า 10 เมตร นุ่ม 0.0011 0.0011 0.01 

สูงสุด มากกว่า 10 เมตร แข็ง 2.33 0.0033 0.0036 
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 การดําเนินงาน (work action)  

 

ปริมาณ (Dose) 
 

การบรรเทาความเสียหาย 
 

จํานวน/ความถี่ 

การเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง 

 

การปกป้องอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นจากการตกจากที่สูง 

 

การจํากัดเวลา           
การทํางานบนที่สูง 

 

 

เหตุการณ์ 

ปัจจัยนําเข้า 

 

การป้องกัน 

 

 

  
การตอบสนอง 

 

การรักษา         
ทางการแพทย์ 

 

อายุของผู้ 

ประสบเหตุ 

 

ปริมาณการโต้ตอบ 

 

 
 

 

รูปที่ 5.1 โมเดลสาํหรับการประเมินความเสี่ยงจากการตกจากท่ีสูง: Functional block diagram  
(อ้างอิงจาก Aneziris และคณะ, 2008) 

จากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงจากการตกจากท่ีสูงกับระดับความสูง และพ้ืนผิวที่ตก
กระทบในช่วงไม่เกิน 10 เมตร  โดยมีโอกาสบาดเจ็บที่สามารถฟ้ืนฟูได้ (Recoverable injury) หรือบาดเจ็บแบบมี
ความพิการถาวร (Permanent injury) และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

5.4.4 วิธีการทางสรีรวิทยา  

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (maximum heart rate) คํานวณได้จาก (208 - (0.7 x อายุ)                     
ของอาสาสมัครแต่ละราย (Tanaka และคณะ, 2001) 
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ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability, HRV) เป็นการวัด 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาของร่างกายที่เกิดจากการผันผวน
ของช่วงเวลาระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละคร้ัง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ เช่น 
การหายใจ ภาระทางจิต (mental load) กิจกรรมทางกาย (physical activity) การเคลื่อนไหวของร่างกาย 
(movement) น้ันมีผลต่อการควบคุมของอัตราการเต้นของหัวใจ การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจจึงเป็นระบบ
หน่ึงที่มีความซับซ้อนมาก เน่ืองจากระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดน้ันมีการควบคุมจากระบบประสาทอัตโนมัติ 
แยกออกเป็นระบบประสาทซิมพาเธติก ทําหน้าที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจในการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ  
ส่วนอีกหน่ึงระบบคือระบบประสาทพาราซิมพาเธติกทําหน้าที่ตรงกันข้ามกับระบบประสาทซิมพาเธติกโดยลด 
การเต้นของหัวใจ ระบบประสาททั้งสองทํางานโดยส่งสัญญาณไปยัง sinus node ซึ่งเป็นจุดกําเนิดไฟฟ้าของหัวใจ
ทําให้หัวใจเกิดการบีบตัวและคลายตัว หรือที่เรียกว่าการเต้นของหัวใจ การทํางานของ sinus node จะทําหน้าที่
สรุปสัญญาณจากระบบประสาททั้งสองระบบและกําเนิดกระแสไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการเต้นของหัวใจมีผลสะท้อน
ออกมาในช่วงเวลาระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละคร้ัง (Voss และคณะ, 2009) ในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล 
ระบบประสาททั้งสองจะทํางานที่สมดุลกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการกระตุ้นจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอัตรา
การเต้นของหัวใจ เช่น ร่างกายมีการเคล่ือนไหว มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความกลัว มีการทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงการหายใจ เหล่าน้ีจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกทําให้เพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ หากมี
การเต้นของหัวใจมากเกินไป ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก จะทํางานโดยลดการเต้นของหัวใจเพ่ือให้ร่างกายอยู่
ในภาวะสมดุล ในการวิเคราะห์ HRV สามารถทําได้ โดยการวิเคราะห์โดเมนเวลา (Time domain) ซึ่งเป็น 
การวิเคราะห์ที่ดูการกระจายค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจที่ทําการเก็บข้อมูล ว่ามีความแปรปรวนอย่างไร 
และการวิเคราะห์โดเมนความถ่ี (Frequency domain) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ต้องมีการแปลงสัญญาณมาเป็น
สัญญาณความถี่ แล้วประเมินค่าการกระจายของความถี่โดยมีช่วงสัญญาณความถ่ีที่สําคัญคือ สัญญาณความถี่ตํ่า 
(Low Frequency, LF) มีช่วงความถี่อยู่ระหว่าง 0.04 ถึง 0.15 เฮิรตซ์ แสดงให้เห็นถึงการทํางานของทั้ง 2 ระบบ
คือระบบประสาทซิมพาเธติกและระบบประสาทพาราซิมพาเธติกร่วมกัน และสัญญาณความถี่สูง High 
Frequency (HF) มีช่วงความถี่อยู่ที่ 0.15 ถึง 0.4 เฮิรตซ์ แสดงให้เห็นถึงการทํางานระบบประสาทพาราซิม- 
พาเธติก อีกประการท่ีสําคัญในการวิเคราะห์คือ ค่าสัดส่วนค่าความถ่ีตํ่า/ ความถี่สูง (LF/HF ratio) ซึ่งเป็นค่าที่
แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างระบบประสาทอัตโนมัติทั้ง 2 ระบบ หาก LF/HF ratio มีค่าสูง สะท้อนให้เห็น
ว่าระบบประสาทซิมพาเธติกมีความโดดเด่น แต่ถ้ามีค่าน้อยจะสะท้อนให้เห็นว่าระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 
มีความโดดเด่นกว่า (Aubert and Seps 2003) 

มีรายงานการศึกษาว่าความเครียดจากการทํางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งผลกระทบต่อบุคคล 
ทางจิตใจ และทางสรีรวิทยา และค้นพบวิธีการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้                 
คลายความเครียดจากการทํางานแบบวันต่อวันโดยการใช้ HRV ติดตามการทํางานของร่างกายของอาสาสมัคร 72 
คนที่มีภูมิหลังและการประกอบอาชีพที่หลากหลายด้วยการสวมเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลา
หน่ึงสัปดาห์ในการทํางาน และทําแบบสอบถามการประเมินประสบการณ์ของอาสาสมัครในที่ทํางานถึงกลวิธีการ
เผชิญปัญหาทั่วไปที่ใช้และชนิดของกิจกรรมที่อาสาสมัครมีส่วนร่วมที่บ้าน การศึกษาน้ีพบว่าการวางแผนและกลวิธี
การคิดในเชิงบวกในการเผชิญปัญหามีความสัมพันธ์กับการยกระดับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ผ่อนคลายมากข้ึนทางสรีรวิทยา โดยพิจารณาจากค่า HF ที่สูงขึ้น (The University of Queensland, 2015) และ
ในการศึกษาในครั้งน้ีจะพิจารณาระดับความสูงของสถานการณ์การทํางานของอาสาสมัครที่มีค่า  HRV  
(ค่า LF/HF) สูงสุดที่มากกว่า 2 เน่ืองจากค่า LF/HF ratio ที่มากกว่า 2 น้ีแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่อ
สมดุลระหว่างระบบประสาทท้ัง 2 ระบบคือมีแนวโน้มที่มีภาวะของระบบประสาทซิมพาเธติกทํางานมากข้ึน 
(Karin และคณะ, 2015) โดยมีรายงานด้วยว่าผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีค่า LF/HF ratio อยู่ระหว่าง 1.2-2.3 (Nunan 
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และคณะ, 2010) ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจอาจแสดงได้ในรูปแบบของช่วงเวลาระหว่างการเต้น
ของหัวใจแต่ละคร้ัง (RR interval) ซึ่งโดยปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.2 วินาที (Schlant และคณะ, 1992) ค่าที่
แสดงถึงความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจแสดงในตารางที่ 5.2 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.2  ตัวแปรแสดงความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจและความหมาย  
(Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of 
Pacing and Electrophysiology, 1996) 

ตัวแปร ความหมาย 

SDNN คือค่าความแปรปรวนของระยะเวลาระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งในช่วงเวลาท่ีบันทึกอัตรา
การเต้นของหัวใจ 
สะท้อนถึงการทํางานของระบบประสาทท้ัง 2 ระบบ 

RMSSD คือค่าความแปรปรวนของความแตกต่างของระยะเวลาห่างของการเต้นของหัวใจแต่ละคร้ัง ในช่วง
เวลาท่ีบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ 
สะท้อนถึงการทํางานของระบบประสาทท้ัง 2 ระบบ 

LF หรือ LF (n.u.) สะท้อนถึงการทํางานของระบบประสาทท้ัง 2 ระบบ โดยค่า LF ท่ีสูงแสดงถึงความโดดเด่นของ
ระบบประสาทซิมพาเธติก 

HF หรือ HF (n.u.) สะท้อนถึงการทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก โดยค่า HF ท่ีสูง แสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก  

LF/ HF ratio สะท้อนถึงการทํางานของระบบประสาทท้ัง 2 ระบบ 
ค่าย่ิงมาก ระบบประสาทซิมพาเธติก ย่ิงมีความโดดเด่น 

NN50 จํานวนครั้งของการเต้นของหัวใจท่ีมีระยะห่างระหว่างการเต้นของหัวใจมากกว่า 50 มิลลิวินาที 
หากมีจํานวนมากจะบ่งบอกถึงความโดดเด่นของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 

PNN50 เปอร์เซนต์จํานวนคร้ังของการเต้นของหัวใจท่ีมีระยะห่างระหว่างการเต้นของหัวใจมากกว่า 50 
มิลลิวินาที หากมีเปอร์เซนต์สูงบ่งบอกถึงความโดดเด่นของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 

 

ความกลัว ความกังวลท่ีเป็นการกระตุ้นทางด้านจิตใจสามารถกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกได้ 
จึงอาจส่งผลถึงอัตราการเต้นของหัวใจและความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจด้วย  ดังการทบทวน
วรรณกรรมเรื่องความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อบุคคลเผชิญความเครียด ความกังวล (Thayer และ
คณะ, 2012) 

การประเมินการตอบสนองจากความดันโลหิต เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่เคยมีการรายงานการใช้ศึกษา
การตอบสนองของร่างกายเมื่ออยู่บนที่สูง (Hsu และคณะ, 2008) โดยความดันโลหิตเป็นการแสดงการทํางานของ
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ระบบหัวใจและการไหลเลียนโลหิตทางหน่ึงที่สําคัญ ความดันโลหิตที่สูงหรือตํ่ากว่าปกติอาจทําให้เกิดอันตราย 
ที่นําไปสู่การพลัดตกจากที่สูงได้   

5.4.5 งานวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของการทํางานบนที่สูง 

จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของการทํางาน 
บนที่สูงในส่วนที่ 1: การศึกษา ทบทวนเปรียบเทียบมาตรฐาน กฎหมาย และแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการ
คุ้มครองแรงงานเด็ก รวมทั้งการจัดทําบัญชีงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก พบว่า มีเพียงบางประเทศเท่าน้ัน ที่มี
การระบุระดับความสูงสําหรับการทํางานของเด็กทํางาน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 
(Child Labor Requirements in Agricultural Occupations Under the Fair Labor Standards Act) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุงานที่เป็นอันตรายในภาคการเกษตร ได้แก่ การทํางานบนบันไดหรือน่ังร้านที่มีความ
สูงเกินกว่า 20 ฟุต เพ่ือทาสี ซ่อมแซม โครงสร้างอาคาร ตัดต้นไม้ แต่งก่ิง เก็บผลไม้หรืออ่ืน ๆ 

Inter-ministerial circular No.9/TTLB on the 13th of April 1995 defining the harmful 
working condition and jobs where the employment of junior workers is banned ของประเทศ
เวียดนาม มีการห้ามเด็กทํางานบนที่สูงจากพ้ืนดินเกิน 5 เมตร หรือทํางานในอุโมงค์ที่ลึกจากพ้ืนดินเกิน 5 เมตร 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health and Safety Act ค.ศ. 
1993) ของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) หรือที่เรียกว่า OHSA regulation กําหนดรายละเอียดการ
ทํางานบนที่สูงไว้ดังน้ี 

1) แรงงานเด็กไม่ควรทํางานในที่สูงจากพ้ืนเกิน 5 เมตร  

2) หัวหน้างานจะต้องคอยติดตามดูแลกรณีที่แรงงานเด็กทํางานบนที่สูงจากพ้ืนเกิน 2 เมตร และ
จะต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูงให้แรงงานเด็ก เช่น สาย ช่วยชีวิต 
หรือ ราวจับ 

สําหรับประเทศไทย มีการกําหนดในประกาศเพ่ือคุ้มครองแรงงานเด็ก เรื่อง ประเภทงานอันตราย
สําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย โดยคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่ เลวร้าย ว่างานที่ ต้องทําบนน่ังร้านที่สูงกว่าพ้ืนดินต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป เป็นหน่ึงในงานซึ่งมี
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายสําหรับเด็ก 

ในขณะที่กฎหมายของหลาย ๆ ประเทศไม่ได้ระบุความสูงที่เป็นอันตรายในการทํางานของเด็ก 
เน่ืองจากห้ามเด็กทํางานในสภาวะที่เลวร้ายดังกล่าว ได้แก่กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ห้ามเด็กทํางานบนที่
สูง เพราะถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย (Republic Act No. 9231. An Act Providing for The Elimination of 
the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child, 
Amending for this Purpose Republic Act No. 7610” แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 3 ระบุไว้ว่ามีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจากมาตรา 12 ตาม Republic Act No. 7610 ในมาตรา 12-D) 

ในประเทศสิงคโปร์ไม่มีการกล่าวถึงการทํางานบนที่สูงสําหรับเด็ก แต่มีการระบุห้ามเด็กทํางานใน
สถานการณ์ที่เลวร้าย ในประเทศออสเตรเลีย มีการห้ามเด็กทํางานบนที่สูง  ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก The 
Child and Youth Protection Services ในส่วนของการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการทํางานบนที่สูงของเด็ก จะมี
ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่เป็นการรายงานอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงมากกว่าการศึกษาระดับความสูง 
ที่เหมาะสม ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการตอบสนองทางสรีรวิทยาและจิตใจของเด็กวัยทํางานเมื่อต้องทํางาน 
บนที่สูง  
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5.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

5.5.1 การคัดเลือกอาสาสมัครและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชายและหญิง อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่เคยทํางานบนที่สูง 
จํานวน 30 คน  โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเข้าและออกดังต่อไปน้ี 

5.5.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า 

1) สัญชาติและเช้ือชาติไทย 
2) อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
3) มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์เทียบเท่าเด็กในวัยและเพศเดียวกัน 
4) ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 

5.5.1.2  เกณฑ์การคัดออก 

1) มีความผิดปกติทางระบบประสาท 
2) มีความผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือและโครงร่างที่มีผลต่อการทํางานบนที่สูงอย่าง

ปลอดภัย 
3) มีโรคหัวใจ 
4) มีโรคความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตตํ่า 
5) มีภาวะอยากกระโดด เมื่ออยู่บนที่สูง (High place phenomenon) โดยการ

ประเมินด้วยแบบประเมินภาวะอยากกระโดดเมื่ออยู่บนที่สูง (High place 
phenomenon) 

5.5.1.3 วิธีการได้มาซ่ึงอาสาสมัครวิจัย 

 ผู้วิจัยจะประสานงานไปยังโรงเรียนมัธยม ใกล้เคียงสถานท่ีทําการทดลองในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตติดประกาศรับสมัครอาสาสมัครภายในโรงเรียน โดยอาสาสมัครที่สนใจสามารถ
ติดต่อคณะวิจัยได้โดยการโทรศัพท์ ทั้งน้ีอาสาสมัครทุกรายจะได้รับแบบอธิบายอาสาสมัครให้ไปศึกษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง ตลอดจนสามารถสอบถามผู้วิจัยได้จนเป็นที่เข้าใจก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 

5.5.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  

1) ผู้วิจัย อธิบายข้ันตอน วิธีการทดลองให้กับอาสาสมัครวิจัย ทราบ และลงนามการยินยอมเข้า
ร่วมงานวิจัย 

2) ให้อาสาสมัครทําแบบประเมินความกลัวที่สูง หากมีความกลัวที่สูงและไม่ประสงค์จะเข้าร่วม
การศึกษา อาสาสมัครสามารถยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ ณ ขั้นตอนน้ี 

3) ผู้วิจัยใส่อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจไว้ที่รอบทรวงอกของอาสาสมัคร  
4) วัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดขณะพักของอาสาสมัคร ในท่าน่ัง 
5) ให้อาสาสมัครสวมใส่อุปกรณ์สําหรับการทํางานในสถานการณ์จําลองของการทํางานบนที่สูง  
6) ให้อาสาสมัครก้าวขึ้นสู่ที่สูงในระดับ 1 เมตร น่ังพักจนกระทั่งอัตราการเต้นของหัวใจกลับเข้าสู่

ระยะพัก  
7) ให้อาสาสมัคร ยืนทํางานผูกป้ายผ้าใบบริเวณริมขอบราวกันตก เป็นเวลา 7 นาที 
8) ให้อาสาสมัครน่ังพัก ที่สถานการณ์จําลองความสูงที่เพ่ิงทําการทดลองเสร็จสิ้นไป 
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9) ทําการสอบถามและประเมินความกังวล และความกลัวของอาสาสมัครต่อการขึ้นทํางานบนที่
สูง  

10) บันทึกค่าชีพจร ตลอดการทําสอบ และพิจารณาค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงที่สุดว่าอยู่ ณ 
ระดับความสูงใดในการทํางาน 

11) ทดลองซ้ําข้อ (6)-(10) ในสถานการณ์จําลองการทํางานบนที่สูงที่มีความสูง  1-10 เมตร 
12) การพิจารณาระดับความสูงที่ไม่เหมาะสมในการทํางานบนที่สูง พิจารณาจากอัตราการเต้น

ของหัวใจ จากการเต้นของหัวใจว่าเกิน 85% ของร้อยละของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 
(maximum heart rate) ของอาสาสมัครแต่ละคนหรือไม่ การคํานวณร้อยละของ 
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด และพิจารณาระดับความสูงที่มีค่า HRV (ค่า LF/HF) สูงสุดที่ 
มากกว่า 2  

13) การพิจารณาระดับความสูงในการทํางานบนที่สูงที่เหมาะสม พิจารณาจากค่าร้อยละของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ในแต่ละบุคคล เทียบกับ
ระดับช้ันสถานการณ์การทํางานบนที่สูง รวมถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
ระดับความสูงที่ยอมรับได้ในแต่ละบุคคล และไม่เป็นอันตรายในเชิงสรีรวิทยาตามรายละเอียด
ดังน้ี 
13.1 ประเมินระดับความสูงที่ยอมรับได้ในแต่ละบุคคล เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองปฏิเสธที่จะ

ขึ้นไปยังระดับความสูงที่สูงกว่าระดับที่ยืนอยู่ จะถือว่าระดับความสูงดังกล่าวน้ัน เป็น
ระดับความสูงสูงสุดที่ยอมรับได้ของผู้เข้าร่วมการทดลองรายนั้น ๆ 

13.2 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ บ่งบอกว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองเกิด 
ความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นจนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น อาการสั่น
ของร่างกาย อาการก้าวขาไม่ออก หน้าซีด หายใจติดขัดหรือหายใจผิดปกติ ขาอ่อนแรง 
หรือเกิดอาการอ่อนแรงของร่างกายลงช่ัวขณะจนไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ตนเองได้ 

13.3 การสอบถามความรู้สึกทางกายของผู้เข้าร่วมการทดลอง เช่น อาการไม่สบายทางกาย
หรือทางใจที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในที่สูงในระดับต่าง ๆ ความรู้สึกกลัวหรือเครียด เป็นต้น  

14) อาสาสมัครสามารถขอยุติการทดลองได้ทุกกรณี ตลอดจนเมื่อไม่ประสงค์ที่จะขึ้นทํางานบนที่สูง 
ทั้งน้ีจะมีการบันทึกระดับช้ันสถานการณ์การทํางานบนที่สูงที่อาสาสมัครขอยุติการทดลอง
ประกอบการพิจารณาสถานการณ์การทํางานบนที่สูงที่เหมาะสมกับการทํางานของเด็กวัย
ทํางาน  

5.6 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล 
1) เครื่องวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจและความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ  

 เครื่องวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจและความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้ 
เป็นของบริษัท (Polar Electro Inc. รุ่น V800) (รูปที่ 5.2) อุปกรณ์น้ีจะมีสายคาดอกสําหรับการติดตัวรับสัญญาณ 
Polar Bluetooth sensor (รูปที่ 5.3) นาฬิกาใช้ติดตามสังเกตการเต้นของหัวใจท่ีแสดงที่หน้าปัดนาฬิกา  
โดยทํางานร่วมกับ Polar Bluetooth sensor และใช้ software Kubios HRV ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะทําให้ได้ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ
เมื่ออยู่บนที่สูงระดับต่าง ๆ ได้แก่ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถ่ีตํ่า (Low frequency: 
LF) ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถี่สูง (High frequency: HF) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
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ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (SDNN) ค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (RMSSD) จํานวนคร้ังที่อัตราการเต้นของหัวใจแต่ละคร้ังห่างกันมากกว่า 50 
มิลลิวินาที (NN50) และเปอร์เซ็นต์จํานวนครั้งที่อัตราการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 50 มิลลิวินาที 
(PNN50) 

2) เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ใช้ในการวัดความดันโลหิตเมื่อ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองพักอยู่ที่ระดับช้ันความสูงต่าง ๆ  

3) ประเมินคะแนนความกลัว ความกังวล โดยให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาประเมินความกลัวและ 
ความกังวลเมื่อทํางานบนที่สูงระดับช้ันต่าง ๆ โดยใช้คะแนนการประเมินจาก 0 - 100 โดย 0 คือไม่รู้สึกกลัวหรือ
กังวลท่ีสูง และ 100 คือกลัวหรือกังวลท่ีสูงมากที่สุด โดยคะแนนที่มากกว่า 30 จะเทียบเท่าได้กับผู้ที่กลัวความสูง 
(Clerkin และคณะ, 2009, Diemer และคณะ, 2016) 

4) สถานีงานทดสอบที่ใช้มีความสูงโดยประมาณ 12 เมตร ของบริษัท Rockclamp  ดังรูปที่ 5.4 
และจําลองงานในลักษณะการผูกแขวนป้ายให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทําประมาณ 5 นาที ดังรูปรูปที่ 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 เครือ่งวัดและบนัทึกอัตราการเต้นของหัวใจ และความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ  
รุ่น Polar V800 ของ Polar Inc.  
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รูปที่ 5.3 สายคาดอกพร้อมตัวรับส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ 
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รูปที่ 5.4 สถานที่ทําการทดลองการจําลองการทํางานบนที่สงู มีความสูงอยู่ที่ 12 เมตร 
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    (1)                            (2) 

รูปที่ 5.5 (1) การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสําหรับการทาํงานบนที่สูงให้อาสาสมัคร   
และ (2) การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของอาสาสมัครขณะพัก ในท่านั่งก่อนเริ่มการทดลอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.6 การจําลองงานผูกป้ายบนทีสู่งทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยผูเ้ข้าร่วมการทดลองจะทํางานดังกล่าว 
ในทีค่วามสงูแตกต่างกัน จากพื้นถึงความสูง 10 เมตร 
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5.7 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 

5.7.1 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร 

ผลการศึกษาครั้งน้ีมาจากอาสาสมัครวัยเด็กทํางานจํานวน 30 คน เป็นเพศชาย 16 คน และเพศ
หญิง 14 คน มีอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานดังแสดงในตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 ข้อมูลพืน้ฐานของผูเ้ข้าร่วมงานวิจัย จํานวน 30 คน เปน็เพศชาย 16 คน และเพศหญิง 14 คน 

ข้อมูล จํานวนคน ค่าเฉลี่ย (SD) 
อายุ (ปี)  16.1 (0.69) 
นํ้าหนัก (กก.)  59.60 (9.61) 
ส่วนสูง (ซม.)  168.57 (7.83) 
BMI (Kg/m2)  20.93 (2.67) 
ร้อยละความแข็งแรงของขาต่อนํ้าหนักตัว   1.39 (0.54) 

5.7.2 อัตราการเต้นของหัวใจ 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อทํางานบนความสูงช้ันที่ 1-10 หรืออยู่
บนพ้ืน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.001) (ตารางที่ 5.4) โดยอัตราการเต้นของหัวใจเมื่ออยู่
ช้ันที่ 1-10 สูงกว่าอัตราการเต้นของหัวใจท่ีพ้ืน แต่ไม่มีความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจเมื่ออาสาสมัคร
ทํางานบนช้ันที่ 1-10 และเมื่อพิจารณาเทียบกับระดับการเต้นของหัวใจสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 31.19-67.03%  

ตารางที่ 5.4 อัตราการเต้นของหัวใจ   

ระดับ ค่าเฉลี่ย (ครั้ง/ นาที) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน p value 

พื้น 94.85 10.17 

น้อยกว่า 0.001 
Repeated 

Measured ANOVA 

 

1 เมตร 101.17 11.49 

2 เมตร 102.92 10.71 

3 เมตร 103.87 11.52 

4 เมตร 101.57 11.62 

5 เมตร 100.71 13.06 

6 เมตร 101.21 13.70 

7 เมตร 101.42 13.75 

8 เมตร 102.31 12.76 

9 เมตร 105.25 12.21 

10 เมตร 104.82 12.27 
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5.7.3 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ 

ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจและความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจถูกบันทึกและนํามา
วิเคราะห์ทั้งในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงเวลา (time domain)  ดังแสดงในรูปที่ 5.7 และการวิเคราะห์เชิงความถ่ี 
(frequency domain) ดังแสงในรูปที่ 5.8 สําหรับการวิเคราะห์เชิงจะใช้โปรแกรมคูไบออสเอชอาร์วี (Kubios 
HRV) Version 2.2 ของ Biosignal Analysis and Medical Imaging Group, Department of Applied 
Physics, University of Eastern Finland  ถ้าอัตราส่วนระหว่าง LF/HF มีค่ามากกว่า 2 แสดงถึงอัตราการเต้น
ของหัวใจเพ่ิมขึ้น จากความโดดเด่นในการควบคุมการทํางานของหัวใจของระบบประสาทซิมพาเธติก 

 
รูปที่ 5.7 ตัวอย่างข้อมูลระยะเวลาระหว่างการเต้นของหวัใจแต่ละครั้ง (Time domain) 

 

 

รูปที่ 5.8 ความถ่ีของความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (Frequency domain) 
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จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P-value น้อยกว่า 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่ามีความแตกต่างที่ระดับพ้ืนดินกับทุกระดับความสูง
ต้ังแต่ 1 – 10 เมตร  มีความแตกต่างที่ระดับความสูง 7 เมตร กับความสูง 1, 2 และ 3 เมตร และมีความแตกต่าง
ที่ระดับความสูง 10 เมตร กับความสูง 3 และ 6 เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.05)  
(ตารางที่ 5.5)  

ตารางที่ 5.5 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ 

ระดับ ค่าเฉลี่ย (ครั้ง/ นาที) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 3.85 2.15 

น้อยกว่า 0.001 
Friedman Test 

 

1 เมตร 6.99 5.56 
2 เมตร 6.80 4.83 
3 เมตร 6.70 4.34 
4 เมตร 7.49 5.33 
5 เมตร 7.99 4.99 
6 เมตร 7.93 5.10 
7 เมตร 9.69 6.30 
8 เมตร 8.68 6.49 
9 เมตร 8.66 5.93 
10 เมตร 9.09 5.91 

5.7.4 ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SSP) ระหว่างการทํางานในที่สูง
ระดับต่าง ๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5.6)  

ตารางที่ 5.6 ความดันโลหติขณะหัวใจบบีตัว (Systolic Blood Pressure: SBP) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 114.93 12.22 

เท่ากับ 0.221 

Friedman Test 

 

1 เมตร 113.23 13.39 
2 เมตร 116.03 12.64 
3 เมตร 115.10 15.27 
4 เมตร 113.87 14.74 
5 เมตร 112.23 13.36 
6 เมตร 111.20 15.70 
7 เมตร 113.63 15.71 
8 เมตร 112.80 13.81 
9 เมตร 113.83 14.11 
10 เมตร 114.70 14.38 
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5.7.5 ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (DBP) เมื่อทํางานในที่สูงระดับ
ต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5.7) 

ตารางที่ 5.7 ความดันโลหติขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure: DBP) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 75.50 8.50 

เท่ากับ 0.056 

Friedman Test 

 

1 เมตร 74.50 9.16 
2 เมตร 75.53 10.51 
3 เมตร 76.83 10.31 
4 เมตร 74.33 10.32 
5 เมตร 75.07 8.82 
6 เมตร 71.77 9.88 
7 เมตร 73.30 10.03 
8 เมตร 73.30 9.43 
9 เมตร 74.73 9.70 
10 เมตร 76.53 11.60 

 

5.7.6 ความกลัว 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความกลัวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อย
กว่า 0.001) (ตารางที่ 5.8) และเมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่พบว่าความกลัวของผู้ทดสอบเมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 
1 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 3, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 2 เมตร แตกต่างจากระดับ
ความสูง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 3 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 6, 7, 8, 9 และ 10 
เมตร ในระดับความสูง 4 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 5 เมตร 
แตกต่างจากระดับความสูง 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 6 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง  9 และ 
10 เมตร ในระดับความสูง 7 เมตร แตกต่างจากระดับ  10 เมตร ในระดับความสูง 8 เมตร แตกต่างจากระดับ
ความสูง  9 และ 10 เมตร  ในระดับความสูง 9 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 10 เมตร      

5.7.7 ความกังวล 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความกังวลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value 
น้อยกว่า 0.001) (ตารางที่ 5.9) และเมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่พบว่าความกังวลของผู้ทดสอบเมื่ออยู่ที่ระดับ
ความสูง 1 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 2 เมตร แตกต่างจาก
ระดับความสูง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 3 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 5, 6, 7, 8, 9 
และ 10 เมตร ในระดับความสูง 4 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 
5 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 7, 8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 6 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง  
8, 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 7 เมตร แตกต่างจากระดับ  9 และ 10เมตร ในระดับความสูง 8 เมตร 
แตกต่างจากระดับความสูง 10 เมตร 
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ตารางที่ 5.8 ความกลัว 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 25.07 27.15 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

 

1 เมตร 13.13 18.55 

2 เมตร 14.07 18.86 

3 เมตร 15.73 21.48 

4 เมตร 15.17 21.98 

5 เมตร 17.97 24.62 

6 เมตร 18.97 25.50 

7 เมตร 20.20 26.94 

8 เมตร 21.03 27.75 

9 เมตร 22.73 29.10 

10 เมตร 24.43 30.33 
  

ตารางที่ 5.9 ความกังวล 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 23.23 24.49 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

 

1 เมตร 12.17 15.39 

2 เมตร 12.60 16.02 

3 เมตร 14.00 17.83 

4 เมตร 14.50 19.35 

5 เมตร 18.20 26.83 

6 เมตร 19.13 27.99 

7 เมตร 20.62 28.97 

8 เมตร 21.38 29.52 

9 เมตร 22.87 30.19 

10 เมตร 23.70 30.44 
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5.7.8 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถ่ีตํ่า (Low Frequency: LF) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถี่ตํ่า (Low 
Frequency normalized unite: LF (n.u.) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) 
(ตารางที่ 5.10) เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่าในระดับความสูง 1 เมตรแตกต่างกับระดับความสูง 7, 8, 9 และ 10 
เมตร ในระดับความสูง 2 เมตรแตกต่างกับระดับความสูง 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 3 เมตร แตกต่างกับ
ระดับความสูง 8 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 4 เมตร แตกต่างกับระดับความสูง  10  เมตร 

ตารางที่ 5.10 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถ่ีตํ่า  LF (n.u.)  

ระดับ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน p value 

พ้ืน 72.44 18.02 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1 เมตร 81.70 10.34 

2 เมตร 82.49 9.73 

3 เมตร 82.85 10.06 

4 เมตร 82.57 11.23 

5 เมตร 84.84 8.62 

6 เมตร 84.05 10.14 

7 เมตร 85.67 10.25 

8 เมตร 85.21 9.16 

9 เมตร 85.69 8.61 
10 เมตร 86.46 7.47 

 

5.7.9 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถ่ีสูง (High Frequency: HF) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถี่สูง (High 
Frequency normalized unit: HF (n.u.) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) 
(ตารางที่ 5.11) เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่าในระดับความสูง 1 เมตรแตกต่างกับระดับความสูง 7, 8, 9 และ 10 
เมตร ในระดับความสูง 2 เมตรแตกต่างกับระดับความสูง 9 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 3 เมตร แตกต่างกับ
ระดับความสูง 8 และ 10 เมตร ในระดับความสูง 4 เมตร แตกต่างกับระดับความสูง  10 เมตร 

5.7.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (SDNN) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนของอัตราการเต้น
ของหัวใจ (SDNN) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) ตารางที่ 5.12 เมื่อ
เปรียบเทียบรายคู่พบว่าในระดับความสูง 1 เมตรแตกต่างกับระดับความสูง 3 เมตร ในระดับความสูง 3 เมตร 
แตกต่างกับระดับความสูง 4, 5, 6, 7 และ 8 เมตร ในระดับความสูง 6 เมตร แตกต่างกับระดับความสู 10 เมตร 
และในระดับความสูง 7 เมตร แตกต่างกับระดับความสูง  10 เมตร 
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ตารางที่ 5.11 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจช่วงความถ่ีสูง  HF (n.u.) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 24.19 12.58 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1เมตร 18.22 10.28 

2เมตร 17.44 9.65 

3เมตร 17.09 9.89 

4เมตร 17.33 11.16 

5เมตร 15.10 8.60 

6เมตร 15.88 10.07 

7เมตร 14.26 10.14 

8เมตร 14.69 8.98 

9เมตร 14.26 8.57 

10เมตร 13.49 7.42 

 

ตารางที่ 5.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (SDNN) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 39.70 15.19 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1 เมตร 30.79 13.16 

2 เมตร 30.29 14.74 

3 เมตร 25.42 8.10 

4 เมตร 29.88 10.92 

5 เมตร 39.12 47.54 

6 เมตร 34.26 19.90 

7 เมตร 34.16 21.74 

8 เมตร 31.29 13.90 

9 เมตร 28.25 9.82 

10 เมตร 26.57 10.10 
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5.7.11 ค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของ
หัวใจ (RMSSD) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ RMSSD มี 
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) (ตารางที่ 5.13) และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
รายคู่พบว่าเมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 1 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 3, 9 และ 10 เมตร เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 
2 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 3 และ 9 เมตร เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 3 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง  
4 เมตร เมื่ออยู่ระดับความสูง 4 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง 9 และ 10 เมตร เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 5 เมตร 
แตกต่างจากระดับความสูง  9 เมตร เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 6 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง  9 เมตร เมื่ออยู่ที่
ระดับความสูง 7 เมตร แตกต่างจากระดับ  9 เมตร เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 8 เมตร แตกต่างจากระดับความสูง  
9 เมตร 

ตารางที่ 5.13 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ RMSSD 

ระดับ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 15.05 4.69 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1 เมตร 12.40 4.64 

2 เมตร 11.49 4.63 

3 เมตร 10.56 4.05 

4 เมตร 11.96 5.09 

5 เมตร 11.94 5.26 

6 เมตร 11.95 5.25 

7 เมตร 11.66 4.90 

8 เมตร 11.35 4.89 

9 เมตร 11.04 8.45 
10 เมตร 10.77 5.71 

 

5.7.12 จํานวนคร้ังที่อัตราการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 50 มิลลิวินาที (NN50) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ในส่วนที่ช่วงห่าง
ระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละการช่วงการบีบตัวของหัวใจมากกว่า 50 มิลลิวินาที (NN50) มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) (ตารางที่ 5.14) 

5.7.13 เปอร์เซนต์ของจํานวนครั้งที่อัตราการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 50 มิลลิวินาที 
(PNN50)) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ในส่วนเปอร์เซ็นต์
ของช่วงห่างระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละการช่วงการบีบตัวของหัวใจที่มากกว่า 50 มิลลิวินาที (PNN50)  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.001) (ตารางที่ 5.15)  
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ตารางที่ 5.14 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ในส่วนที่ชว่งห่างระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละ
การช่วงการบบีตัวของหัวใจมากกว่า 50 มิลลิวินาที (NN50) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 4.30 5.07 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1 เมตร 1.80 3.97 

2 เมตร 1.80 4.19 

3 เมตร 0.97 2.47 

4 เมตร 1.70 3.19 

5 เมตร 1.97 3.94 

6 เมตร 1.83 3.86 

7 เมตร 1.87 3.20 

8 เมตร 1.27 2.96 

9 เมตร 0.70 1.82 

10 เมตร 3.03 12.57 

Friedman Test 

ตารางที่ 5.15 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ในส่วนเปอร์เซ็นต์ของชว่งห่างระหว่างการเต้นของ
หัวใจแต่ละการช่วงการบีบตัวของหัวใจที่มากกว่า 50 มิลลิวินาที (PNN50) 

ระดับ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

พ้ืน 0.96 1.30 

น้อยกว่า 0.001 

Friedman Test 

1 เมตร 0.45 1.13 

2 เมตร 0.43 1.12 

3 เมตร 0.23 0.62 

4 เมตร 0.38 0.76 

5 เมตร 0.48 1.03 

6 เมตร 0.44 0.98 

7 เมตร 0.44 0.82 

8 เมตร 0.30 0.73 

9 เมตร 0.15 0.41 

10 เมตร 0.58 2.34 
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5.7.14 การอภิปรายผล 

จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการทํางานของเด็กในที่สูงของประเทศต่าง ๆ เทียบกับประเทศ
ไทย พบว่ามีบางประเทศเท่าน้ันที่มีการระบุความสูงที่เด็กทํางานได้ไว้อย่างชัดเจน ประเทศเวียดนามและ
แอฟริกาใต้ มีการกําหนดความสูงไว้ที่ไม่เกินกว่า 5 เมตร ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดความสูงที่เด็ก
ทํางานได้ไว้ที่ 20 ฟุต หรือประมาณ 6 เมตร  สําหรับประเทศไทยกําหนดความสูงที่เด็กทํางานได้ มากกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ ที่กล่าวมา น่ันคือที่ 10 เมตร และประเทศสิงคโปร์ห้ามเด็กทํางานบนที่สูง 

การศึกษาการตอบสนองต่อการรับรู้ความสูง มีการเลือกใช้การวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวหนัง 
อัตราการเต้นของหัวใจ และความไม่มั่นคงในการควบคุมท่าทางของร่างกาย (Simeonov 2005) ผลการศึกษาจาก
งานวิจัยในครั้งน้ี ใช้การตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกาย และทางจิตใจของเด็กวัยทํางาน เมื่อต้องทํางานบนที่
สูง โดยจําลองสถานการณ์การทํางานที่ความสูงระดับต่าง ๆ 1-10 เมตร สภาพแวดล้อมของสถานที่ทําการทดลอง
เป็นอาคารสําหรับฝึกการปฏิบัติงานในท่ีสูง มีโครงสร้างเป็นอาคารโถงสูงประมาณ 15 เมตร มีหลังคา มีบันได
สําหรับขึ้นไปยังพ้ืนที่ระดับความสูงต่าง ๆ ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และผู้เข้าร่วมการทดลองสวมใส่อุปกรณ์ 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล เพ่ือการทํางานในที่สูง ดังน้ันจึงอาจมีปัจจัยของสถานการณ์การทดลองที่อาจส่งผลต่อ
การตอบสนองทางจิตใจได้ เน่ืองจากผู้เข้าร่วมการทดลองอาจมีความรู้สึกปลอดภัย ตัวแปรที่พบว่ามีความแตกต่าง
เมื่อมีการทํางานที่ความสูงระดับต่าง ๆ กัน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของ
หัวใจ ความเครียดและความกังวลเมื่อต้องทํางานบนที่สูง แต่ไม่มีความแตกต่างของความดันโลหิต 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ระดับความสูง 9 เมตร เพ่ิมขึ้นโดยที่เกิดจาก
ความเครียดทางกายที่ต้องยืนทํางานในการศึกษาคร้ังน้ี สอดคล้องกับการศึกษาใกล้เคียงที่ทําการศึกษา 
การตอบสนองของร่างกายต่อที่สูงในนักกีฬาปีนหน้าผาชาย 26 คน ที่มีความสามารถในการปีนหน้าผาแตกต่างกัน 
(Baláš และคณะ 2014) ที่พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของนักกีฬาปีนหน้าผาที่ทําการศึกษาในการปีนหน้าผา 
กว้าง x สูง 3 x 3 เมตร  ความเอียง 90 – 135 องศา พบว่าการเพ่ิมขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นเป็นผล
มาจากความเครียดที่เพ่ิมขึ้นของร่างกายส่วนบนที่ใช้ในการปีนและการเพ่ิมขึ้นของการกระตุ้นของระบบประสาท
ซิมพาเธติกจากการปีนหน้าผา โดยท่ีอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นมากกว่า 90% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
โดยค่าเฉล่ียอยู่ที่ 178 ± 11 ครั้ง/ นาที  ซึ่งในทางการกีฬาถือว่าเป็นความหนักสูง กล่าวคืออยู่ในช่วง 170 – 185  
ครั้ง/นาที (Baláš และคณะ,2014) การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกน้ันไม่ได้ถูกกระตุ้นจากการที่ร่างกายต้อง
ออกแรงทํางานเพียงอย่างเดียว ความกลัว ความกังวลที่เป็นการกระตุ้นทางด้านจิตใจสามารถกระตุ้นระบบ
ประสาทซิมพาเธติกได้เหมือนกัน จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีความกลัวและความกังวล อาจมีผลต่อกระตุ้นระบบ
ประสาทซิมพาเธติกด้วย การที่พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ระดับความสูง 9 เมตรมีความแตกต่างจากการ
ทํางานในช้ันอ่ืน ๆ น้ันถือว่าเป็นระดับความสูงที่เกินกว่าความสูงที่กําหนดโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เวียดนาม อย่างไรตาม อัตราการเต้นของหัวใจท่ีระดับความสูง 9 เมตร ที่มากกว่าความสูงระดับอ่ืน ๆ น้ัน ยังไม่
เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตราย (80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดสําหรับเด็กแต่ละช่วงอายุ)  

 จากค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (HRV: LF/HF ratio) ที่มีค่าสูงขึ้นต้ังแต่ 
การทํางานบนที่สูงที่ระดับความสูงต้ังแต่ 1 – 10 เมตร โดยพบความแตกต่างมากที่สุดระหว่างการทํางานที่ 
ความสูง 7 เมตรเมื่อเทียบกับระดับอ่ืน ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ Aubert 2003 ที่พบว่า ค่าความแปรปรวน
ของอัตราการเต้นของหัวใจที่มีค่าสูง สะท้อนให้เห็นว่าระบบประสาทซิมพาเธติกมีความโดดเด่น แต่ถ้ามีค่าน้อยจะ
สะท้อนให้เห็นว่าระบบประสาทพาราซิมพาเธติก มีความโดดเด่นกว่า ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ 
ที่พบว่ามีค่าที่อยู่ในระดับที่บ่งช้ีว่าระบบประสาทซิมพาเธติก มีความโดดเด่นกว่าระบบพาราซิมพาเธติก  
หมายความว่า หัวใจมีการบีบตัวในอัตราที่เร็วขึ้น จากลักษณะงานท่ีกําหนดให้ผู้เข้าร่วมทดลองทําในทุกระดับช้ัน
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ความสูงมีความเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจอาจเกิด
จากผลของความกลัว ความกังวลต่อการทํางานในที่สูง  

 มีรายงานการศึกษาว่าความเครียดจากการทํางานมีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งผลกระทบต่อบุคคล
ทางจิตใจและทางสรีรวิทยา และค้นพบวิธีการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้
คลายความเครียดจากการทํางานแบบวันต่อวันโดยการใช้ HRV ติดตามการทํางานของร่างกายของอาสาสมัคร 72 
คน ที่มีภูมิหลังและการประกอบอาชีพที่หลากหลายด้วยการสวมเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลา
หน่ึงสัปดาห์ในการทํางาน และทําแบบสอบถามการประเมินประสบการณ์ของอาสาสมัครในที่ทํางานถึงกลวิธี 
การเผชิญปัญหาทั่วไปที่ใช้และชนิดของกิจกรรมที่อาสาสมัครมีส่วนร่วมที่บ้าน การศึกษาน้ีพบว่าการวางแผนและ
กลวิธีการคิดในเชิงบวกในการเผชิญปัญหา มีความสัมพันธ์กับการยกระดับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทางสรีรวิทยา โดยพิจารณาจากค่า HF ที่สูงขึ้น (The University of Queensland 
2015) การศึกษาในครั้งนี้พิจารณาระดับความสูงของสถานการณ์การทํางานของอาสาสมัครที่มีค่า HRV  
(ค่า LF/HF) สูงสุดที่มากกว่า 2 เน่ืองจากค่า LF/HF ratio ที่มากกว่า 2 น้ีแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่อ
สมดุลระหว่างระบบประสาททั้ง 2 ระบบคือมีแนวโน้มที่มีภาวะของระบบประสาทซิมพาเธติกทํางานมากข้ึน 
(Karin 2015, Nunan และคณะ, 2010) ความโดดเด่นของระบบประสาทซิมพาเธติก มากกว่าระบบประสาทพารา
ซิมพาเธติกเมื่ออาสาสมัครทํางานบนที่สูงระดับต่าง ๆ ในงานวิจัยครั้งน้ีน้ัน ยังสามารถยืนน้ันได้ด้วยค่า LF (n.u) ที่
แสดงให้เห็นว่าหัวใจมีการเต้นถี่มาก ที่มีค่าเพ่ิมขึ้น และค่า HF (n.u) ที่แสดงให้เห็นว่าหัวใจมีการเต้นช้าลง ที่มี 
ค่าลดลง เมื่ออาสาสมัครทํางานอยู่บนระดับช้ันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับช้ันความสูงที่ 7 เมตร ถึง 10 เมตร และ
การท่ีมีค่า NN50 และ PNN50 ลดลงเมื่ออาสาสมัครทํางานในระดับช้ันที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าระบบประสาท 
พาราซิมพาเธติกมีความโดดเด่นน้อยกว่าระบบประสาทซิมพาเธติก เป็นผลให้การเต้นของหัวใจแต่ละคร้ังมีความ
ห่างกันตํ่ากว่า 50 มิลลิวินาที  

 อย่างไรตามจากการประเมินความกลัวและความกังวลของผู้เข้าร่วมการทดลองต่อการทํางานใน
ที่สูง พบว่าอยู่ในระดับที่ตํ่า หมายความว่า แม้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมีความกลัว ความกังวลมากขึ้นเมื่อทํางานใน
ระดับช้ันที่สูงขึ้น ไม่ได้มากไปจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่นการเสียหลักในท่ายืน หรือ
ไถลลื่นล้ม ประกอบกับเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาท แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างช้ันการทํางานในที่สูงระดับต่าง ๆ จึงถือได้ว่าการทํางานในที่สูงไม่เกิน 10 เมตรน้ันไม่ได้เป็นอันตรายต่อ
จิตใจของเด็กวัยทํางาน อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี จากผลการศึกษาในครั้งน้ี ความกลัวที่เกิดจากการท่ีต้อง
เผชิญกับความสูงในการทํางานบนที่สูงน้ัน ในที่ น้ีเน้นถึงเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องขึ้นไปอยู่บนที่สูง  
ความกลัวที่แสดงออกมามักเก่ียวกับการรับรู้อันตรายที่จะเกิดขึ้น การกลัวความสูง เกิดจากการจดจําภาพไว้ใน
ความคิด และในการทดลองจําลองภาพเสมือนจริงเพ่ือการท้าทายความสูงในผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูงเปรียบเทียบ
กับคนท่ีมีสุขภาพดี ผลการทดลองสรุปว่าประสบการณ์ของผู้เป็นโรคกลัวความสูงมีความสําคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของ
คะแนนความกลัว อัตราการเต้นหัวใจและระดับความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวหนัง (Diemer 2016) ส่วนความกลัว  
เป็นความรู้สึกที่รับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นความวิตกกังวลได้ (McLean 2009) 

 สําหรับความดันโลหิต ที่ไม่พบว่ามีความแตกต่างในการทํางานในที่สูงระดับต่าง ๆ ทั้งความดัน
โลหิตซิสโตลิค และความดันโลหิตไดแอสโตลิค เป็นการยืนยันการไม่เป็นอันตรายต่อความควบคุมความดันโลหิต
สําหรับเด็กทํางานเม่ือทํางานในที่สูงไม่เกิน 10 เมตร ทั้งน้ีภายใต้เง่ือนไขการใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วน
บุคคล (Personal protective equipment)  
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5.8 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมากที่สุดที่ระดับความสูง 7 เมตร หากจะ

แนะนําระดับความสูงที่เหมาะสมสําหรับเด็กทํางาน ในการศึกษาครั้งน้ีเสนอพิจารณาระดับช้ันที่ตํ่ากว่า น่ันคือต้อง
ไม่ถึง 7 เมตร หรืออีกนัยหน่ึง คือแนะนําระดับความสูงในการทํางานที่เหมาะสมสําหรับเด็กทํางานที่ 6 เมตร ซึ่งจะ
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขของการใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยเมื่อทํางาน
ในที่สูงด้วย แต่ผลการศึกษาน้ีได้จากสถานการณ์การงานบนที่สูง บนสถานที่ที่มคีวามมั่นคงและเป็นโครงสร้าง
ก่อสร้างที่ถาวร ดังน้ันหากทําการศึกษาในภาวะที่ทํางานบนน่ังร้าน บันได หลังคา หรือสถานทีท่ี่เป็นโครงสร้าง
ช่ัวคราว อาจได้ผลการศึกษาที่แตกต่างไปจากน้ี โดยอาจจะเป็นระดับช้ันที่ตํ่ากว่า 6 เมตร แต่เน่ืองจากสภาวะ
ดังกล่าวไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมการทดลอง ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาในสถานการณ์ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย
ประเทศไทยในการศึกษาครัง้น้ี  

ข้อมูลจากการประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สําหรับส่วนงานบนท่ีสูง มีข้อเสนอจากผู้เข้าร่วม
ประชาพิจารณ์ มีทั้งข้อเสนอแนะว่าเด็กไม่ควรทํางานบนที่สูงเลย ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
และสําหรับผูท้ีเ่ห็นว่าสามารถทํางานบนที่สูงได้  ให้เด็กทาํงานบนที่สูงได้ไม่เกิน 2 เมตร และเพ่ิมข้อความการ
กําหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วย ส่วนใหญม่คีวามเห็นสนับสนุนให้กําหนดระดับความสูงที่เด็กทํางาน
ได้ตํ่ากว่า 10 เมตร  

5.9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหารพิจารณา 
1) ควรปรับลดระดับความสูงที่แนะนําให้เด็กทํางานตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายเดิมลงเหลือจากระดับ 10 เมตร

ลงเหลือ 6 เมตรในงานที่มีความหนักในระดับตํ่า 

เหตุผล จากข้อมูลพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีการกําหนดไว้ว่า ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ทํางานบนน่ังร้านที่สูงกว่าพ้ืนดินต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีพบว่าที่ระดับความสูงจากพ้ืนดินต้ังแต่
ระดับ 7 เมตรขึ้นไปจะส่งผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของการทํางานของหัวใจในเด็ก 

โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของการทํางานของหัวใจครั้งน้ี ได้จากการศึกษา
การเปล่ียนแปลงของความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ โดยการวิเคราะห์โดเมนเวลา และ การวิเคราะห์
โดเมนความถี่ โดยมีตัวแปรของช่วงสัญญาณความถี่ 3 ตัวแปร ดังน้ี 1) สัญญาณความถี่ตํ่า 2) สัญญาณความถี่สูง 
และ 3) ค่าสัดส่วนค่าความถ่ีตํ่าต่อค่าความถ่ีสูง (LF/HF ratio) ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตัวแปรทั้ง 3 ชนิดที่บ่งช้ี
ถึงความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงที่ระดับความสูงต้ังแต่ 7 เมตรขึ้นไป ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธติกมีการทํางานที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้หัวใจทํางานมากกว่า 
การทํางานบนที่สูงในระดับที่ตํ่าลงมา แต่อย่างไรตาม ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการทํางานบนที่สูงของ
เด็กที่มีความหนักในระดับตํ่าที่กระทําในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกและมีอุปกรณ์เสริมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน
อาสาสมัคร ดังน้ันหากเป็นงานที่มีความหนักมากขึ้น หรือการทํางานบนน่ังร้านในที่สูงกลางแจ้ง อาจจําเป็นต้อง
ปรับลดระดับความสูงลงอีก เน่ืองจากมีผลของความร้อนและความหนักของงานเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้
หัวใจมีการทํางานหนักมากขึ้นและอาจเกิดความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่าในการศึกษาครั้งน้ี 
ประกอบกับข้อจํากัดในด้านเวลา สถานที่และงบประมาณ จึงยังมีความจําเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
สถานการณ์การทํางานบนที่สูงที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีความหนักใกล้เคียงกับงานที่ในสถานการณ์จริง 
เช่น การทํางานบนน่ังร้านบนที่สูงกลางแจ้ง การมีประสบการณ์/ ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานบนที่สูง รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเด็กทํางานเพศชายและหญิงต่อไป 


