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“แตนี่เปนยังไงไมทราบ คนที่เปนผูใหญ เวลาพูดอะไร เรื่องอะไร
ไมไดยิน แตเวลานินทา ทานไดยิน ไดยินนูน องคมนตรีขางหลัง
หูตึงๆ ไมรูไมเขาใจวารับสั่งวาอะไร ยิ้ม รูเหรอวาพูดอะไร ก็
แปลก แตนักดนตรีเขาหูตึง เขา 66 ป ยังเด็กกวาเรา ฝรั่งหู
ดีกวา แตวาขอสําคัญคนที่เด็กๆ อายุ 15 -16 ป ไปใหแพทย 
ไมตองเรียกเงิน 30 บาท ไปหาคนอายุ 15-16 ป ใหมา
ตรวจหู หูตึงทั้งนั้น”

บางสวนของพระราชดํารัส 4 ธันวาคม 2547



“แตที่เปนหวงที่สุด อายุต่ํากวา 20 ซึ่งไมควรจะตึง ตึงมาก ถา
หากวานายกฯ อยากใหเรียกวาเด็ก ถาอายุ 20 แลวเขาบอก เขา
ไมเด็กแลว เขาผูใหญแลว ถา 15 ปฏิเสธไมไดวา เขาเปนเด็ก 
ใหเขาตรวจ เปนหวงถาคนเราหูตึงตั้งแตอายุ 15 ตอไปจะเปน
ยังไง และหูไมมีการกาวหนาขึ้นมา นอกจากใสเครื่อง ใสเครื่อง
แลวนารําคาญ แลวลงทายก็ไมใสเครื่อง”

บางสวนของพระราชดํารัส 4 ธันวาคม 2547



พระราชดํารัส 4 ธันวาคม 2547 (4)“เด็กๆ แมแตถึงขั้นมหาวิทยาลัย ใชคําวาไมไดความ เมื่อไมได
ความ อนาคตของชาติอยูไหน คือเด็กไมฟง หรือฟง ฟงแตฟง
ไมเขาใจ ฟงไมเขาใจ แทนที่จะปฏิบัติสรางสรรคตอไป ก็ไป
เขาดิสโกเธค ไปฟงเพลง ไปฟงเพลงที่ ความจริงก็ไมใชเพลง
อะไรดี ที่เปนเพลงที่ไมไดเรื่อง ทําใหหูเสีย หูเสียไมใชวาคนที่
ฟงหูสูงหูต่ํา แตหูไมไดยิน หูตึง คนที่ไปฟงเพลงในดิสโกเธคหู
ตึงทั้งนั้น ถาใครเปนหมอที่นี่ หมอหู ไปตรวจก็ขอยืนยันวา
เด็กสมัยนี้ ถาไปตรวจหู หูเสียมากกวาเด็กสมัยกอน แมจะเด็ก
สมัยทานนายกฯ ก็หูตึงกวาเด็กสมัยพระเจาอยูหัวฯ ”



“ไอไมสูบบุหรี่นี่จะทําใหหูดี หรือหูไมเสีย คนที่สูบบุหรี่มากๆ หู
เสียมาก มีเหตุผล ทําไมคนที่สูบบุหรี่หูเสีย เพราะวาบุหรี่นี่ทําให
เสนเลือดมันตีบ เมื่อเสนเลือดตบี หูก็เสีย เพราะวาหู ตา เสียได
งาย เพราะวาทําไม เสนเลอืดทีไ่ปเลี้ยงหู ไปเลี้ยงตา เลี้ยงอวัยวะ
ที่ออนไหวนั้น เสนเลือดมันเล็ก”

บางสวนของพระราชดํารัส 4 ธันวาคม 2547



คําถาม 10 ขอ ประเมนิการสูญเสียการไดยิน
คุณมีปญหาในการฟงเสียงขณะพดูคุยโทรศัพท
คุณมีปญหาในการฟงคน 2 คน หรือมากกวาคุยกันในเวลาเดียวกัน
มีคนบนวาคุณเปดโทรทัศนเสียงดัง
คุณตองพยายามเงี่ยหูฟงเพื่อใหเขาใจการพูดคุย  
คุณมีปญหาในการฟงเสียงในบริเวณที่มีเสียงดงั
คุณมกัจะขอใหคุณอื่น ๆ พดูซ้ํา
คุณรูสกึวาคนที่คุณพดูดวยหลายคนพูดอูอี่ พูดเสียงเบา 
คุณเขาใจที่คนอื่นพูดคลาดเคลื่อน และตอบสนองผิด
คุณมีปญหาในการฟงผูหญงิและเดก็พดู
มีคนบน หรือรําคาญคุณที่คุณไมเขาใจสิ่งที่เขาพูดคลาดเคลื่อน



ความสําคัญของหู
หูสามารถฟงไดตั้งแต  0 dB ถึง >140 dB (1014 =100,000,000,000,000 
เทาของเสียงที่ 0 dB)
หูละเอียดออนกวาตา ถาตาของคนดีเทาหู เราจะสามารถเห็นเชื้อไวรัส 
และมองเห็นกอนหินบนดวงจันทรไดดวยตาเปลา
เวลาการไดยินเสียไปอยางมาก ผูปวยจึงไมคอยรูสึกเดือดรอนอะไร แต
จะ “หลุดโลก”, “ฟงไมไดศัพทจับมากระเดียด(Fabrication)” และสวน
ใหญจะไมรูวาหูตึง
หูตึงมีผลตอการพูด การอาน การเขียน และการใชสติปญญา



กายวิภาคของหู
-หูชั้นนอก

-ใบหู
-ชองหู

-หูชั้นกลาง
-หูชั้นใน



หูชั้นในสวนรับการไดยิน (Cochlea)



Hair 
Cell



สรีรวิทยาของการไดยิน
เสียง              ชองหู              แกวหู

หูชั้นกลาง               หูชั้นใน              ประสาทหู
กานสมอง                           สมองใหญ





เสียง (Sound)
-เสียงบรสิทุธิ์ (pure tone)
-เสียงผสม (complex tone)
-เสียงรบกวน (noise)



ลักษณะของเสียงดังที่เปนอันตราย

1. เสียงที่มีความดังคงที่ และตอเนื่อง (continuous noise)
2. เสียงที่มีความดังไมคงที่แตตอเนื่อง (fluctuating noise)
3. เสียงดังเปนชวงๆ (intermittent noise)
4. เสียงดังมากครั้งเดียว (impact noise)



ระดบัเสยีงจากแหลงกําเนิดเสยีงตางๆ (เฉพาะที่สําคญั)
หนวยวดัใชเปนเดซิเบล (dB)

เสียงสนทนาปกติ  ระดับความดังประมาณ  50-70 dB
เสียงตะโกน 80-90 dB
เสียงการจราจรขณะรถติด 80-85 dB
เสียงรถยนต, รถประจําทาง 82-94 dB
เสียงรถสามลอเครื่อง 99 dB
เสียงรถมอเตอรไซค 100 dB
เสียงในดิสโกเธค 90-100 dB
เสียงเครื่องบินไอพน 130-140 dB



ระดับเสียง



ผลกระทบของเสยีงดงั
1) ตอรางกาย

-ระบบการไดยิน
-ระบบการทรงตัว
-ระบบกลามเนื้อ
-ระบบหัวใจ
-ระบบยอยอาหาร
-ระบบตอมไรทอ





ผลกระทบของเสียงดัง
2) ตออารมณและจิตใจ

-หงุดหงิด รําคาญ โกรธ
-มีอัตราเสีย่งตออุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเพิ่ม
-ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
-ความกระตือรือรนในการทํางานลดลง



ผลกระทบของเสยีงดงั
3) ดานสังคม

-รบกวนการติดตอสื่อสาร
-สิน้เปลืองทางเศรษฐกิจในการแกปญหามลภาวะ
ทางเสียง

-ผลกระทบตอครอบครวั



ผลของเสียงดังตอระบบการไดยิน
1) สูญเสยีการไดยนิฉบัพลัน (Acoustic trauma)
2) สูญเสยีการไดยนิแบบเรื้อรัง (Chronic Noise Induced 

Hearing Loss)
-แบบชั่วคราว (Temporary Threshold Shift)
-แบบถาวร (Permanent Threshold Shift)



Acoustic Trauma
-เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสเสียงดังรุนแรง 130-140 dB อยางฉับพลัน
-ลักษณะเปนทันที และถาวร
-อาจมีอาการเสียงดังในหู (Tinnitus) รวมดวย
-เมื่อตรวจการไดยิน จะเสียมากเฉพาะที่บริเวณ 4,000 Hertz



การสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว
-ไดยนิเสยีงดังเกิน 85-90 dB ติดตอกันนานๆ จึงมีอาการ
สูญเสยีการไดยนิ และเสยีงรบกวนในหู 

-มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเซลลรับเสยีง
-การสูญเสยีขึน้กับความไวของแตละคน
-เมื่อพัก สามารถกลับมาเปนปกติได



การสูญเสียการไดยินแบบถาวร

-สูญเสยีการไดยนิแบบถาวรมากขึ้นตามระยะเวลาที่สัมผัส
เสียงดัง

-มักเริ่มเสียที่บริเวณเสียงสูงกอน
-เมื่อเวลามากขึ้น จะเสยีบริเวณเสียงต่ํา



การสูญเสียการไดยินขึ้นอยูกับ
- ปริมาณเสยีงทั้งหมดทีไ่ดรบั
- เสียงดังที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 3 dB ทําใหเกิดแรงดนัเสยีงเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทา  ดังนั้นระยะเวลาที่สัมผัสกับเสียงทีด่ังขึ้น 
ดังกลาว จะตองลดลงครึ่งหนึ่งเชนกัน



ขอตกลงของ OSHA (occupational Safety and Healthy 
Administration)

-90 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 8 ชั่วโมง
-95 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 4 ชั่วโมง
-100 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 2 ชั่วโมง
-105 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 1 ชั่วโมง
-110 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 30 นาที
-115 เดซิเบล(เอ) ไมเกิน 15 นาที



ลักษณะการสูญเสยีการไดยินจากเสียงดงั
-เปนการสูญเสยีแบบระบบประสาทเสื่อม
-เปน 2 ขางเทาๆ กัน
-มักไมเสยีขนาดรุนแรง
-ไมสญูเสยีเพิ่มขึ้นเมื่อไมสมัผัสเสยีงดงัอีก
-สูญเสยีการไดยนิมากที่สุด ที่ 10-15 ป
-เสียงดังติดตอกันมีผลเสียมากกวาเสยีงดงัเปนชวงๆ



การสูญเสียการไดยินจากเสียง แบบเรื้อรัง
ลักษณะและรปูแบบ



ความไวตอการสูญเสยีการไดยนิเมื่อสัมผัสกับเสียงดัง
-5 %  เมื่อสัมผัสกับเสียงดัง 80 เดซิเบล(เอ)
-5-15% เมื่อสัมผัสกับเสียงดัง 85 เดซิเบล(เอ)
-15-25% เมื่อสัมผัสกับเสียงดัง 90 เดซิเบล(เอ)



วิธีปองกันการสูญเสยีการไดยิน
-วัดระดบัของเสยีงในสิ่งแวดลอม
-การควบคมุทางเทคนคิ
-การควบคมุโดยการบริหารจัดการ
-การปองกันสวนบคุคล
-การวัดระดบัการไดยนิเปนชวงๆ



อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ห)ู
ปลัก๊อุดหู ที่ครอบหู ที่อุดชองหู



1151/4 หรอืนอยกวา
1101/2
1051
1021, 1/2
1002
973
954
926
908

เดซิเบล(เอ)จํานวนชั่วโมง/วัน
ระย

ะเว
ลาท

ี่รับ
เสีย

งด
งัได

 



สภาวะหูตึงในกลุมอาชีพอื่นๆ

โรงงานมันอัดเม็ด ประสาทหูเสื่อม 52.30% (นัยนา นักรบไทย,
2534)
ผูขับเรือหางยาว ประสาทหูเสื่อม 83% (สุนันทา ผลปฐพี)
โรงงานอุตสาหกรรมในสงขลา พบ 30.6%
(วิชัย เอียดเอือ้, 2537)
กองอาชีวอนามัย พบพนักงาน 1191 คนในสถานประกอบการณ
กลุมเสี่ยง 14 แหง มีการไดยินผิดปกติ 57.2% (2540)



กิจกรรมการอนุรักษการไดยิน
การกําหนดนโยบายอนุรักษการไดยิน และผูรับผิดชอบ
การเฝาระวังเสียงดงั
การควบคุมเสียงดงั
การเฝาระวังการไดยินและระบบสงตอ  
การสื่อสาร
การฝกอบรมและการจูงใจ
การเก็บบันทึกขอมลูและการจัดการเอกสาร
การตรวจประเมิน
การทบทวนการจัดการ



ขอบคุณครับขอบคุณครบั


