การอนุรักษ์การได้ยนิ ในที่ทางาน
อาการหู หนวกจากการทางาน คือ....
เซลล์ขนรับความรู้สึกของหูช้นั ในจะได้รับความเสี ยหายเมื่อสัมผัสสภาพแวดล้อม
การทางานที่มีเสี ยงดังต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ระดับความเสี ยหายเป็ นไปตามสัดส่วน
ความเข้มของเสียง เซลล์ขนเหล่านี้ไม่สามารถฟื้ นตัวได้เมื่อได้รับความเสี ยหายใน
ลักษณะนี้ นาไปสู่ความบกพร่ องทางการได้ยินอย่างถาวร ดังนั้น อาการหูหนวกจาก
การทางานจึงรักษาไม่หายและการป้ องกันเป็ นเพียงทางเดียวที่จะป้ องกัน
ความสามารถทางการได้ยินของการทางานในอาชีพที่มีเสี ยงดังเหล่านี้ได้

ความบกพร่ องทางการได้ยนิ ….
อาการเริ่ มแรก
แตกต่างจากการสูญเสี ยการได้ยินฉับพลันเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทางานหรื อ
อุบตั ิเหตุอื่น การสูญเสี ยความสามารถทางการได้ยินที่เป็ นผลมาจากอาการหูหนวก
จากการทางานจะค่อย ๆ แย่ลง ควรระวังหากมีอาการดังต่อไปนี้
∗ มีเสี ยงสูงหรื อเสี ยงลัน่ ในหู อย่างต่อเนื่อง (รู้จกั ในฐานะเสี ยงดังผิดปกติในหู)
∗ มีความลาบากในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นเพราะได้ยินไม่ค่อยชัด
∗ ต้องเพิ่มระดับเสี ยงวิทยุหรื อทีวี
∗ ไม่มีสมาธิ
∗ นอนไม่ค่อยหลับ
ผลกระทบของเสี ยงดังต่อสุขภาพ
 เป็ นสาเหตุของเสี ยงดังผิดปกติในหู การสูญเสี ยการได้ยินชัว่ คราวหรื อสูญเสี ย
การได้ยินถาวร
 รู้สึกเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เหนื่อยง่าย ระคายเคือง และมีความกดดันทางจิต
 กระทบกับอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต
 ไม่อยากอาหารหรื อมีภาวะอาการดิสเปปเซี ย

ความรับผิดชอบของนายจ้าง
 การประเมินระดับเสี ยงในที่ทางาน
ข้อบังคับการดาเนินการ (เสี ยงดังในที่ทางาน) ในโรงงานและอุตสาหกรรมระบุ

ว่าการดาเนินการด้านอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ใช้เครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือที่
ก่อให้เกิดเสี ยงดังในระดับสูง นายจ้างต้องแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการรับรองให้ทาการ
ประเมินเสี ยงดังให้สาเร็ จเพื่อประเมินผลกระทบของเสี ยงดัง ต่อลูกจ้าง ควร
กาหนดเขตการป้ องกันหูไว้ให้เหมาะสม สาหรับสถานที่ก่อสร้าง นายจ้างควร
แต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการรับรองให้ทาการประเมินเสี ยงดังและให้ระบุว่าลูกจ้างควร
สวมอุปกรณ์ป้องกันหูภายในระยะจากแหล่งกาเนิดเสี ยงดัง
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 การลดเสี ยงดังที่แหล่งกาเนิด

ใช้เครื่ องจักรที่มีเสี ยงดังน้อยลงและบารุ งรักษาเครื่ องจักรอย่างเหมาะสมเป็ นประจา
นอกจากนั้น ยังควรติดตั้งเครื่ องกาจัดเสี ยง เครื่ องเก็บเสี ยง หรื อวัสดุซบั เสี ยงใน
ที่ที่จาเป็ นเพื่อลดระดับเสียงดังสูงที่เกิดจากผลกระทบหรื อการสัน่ ของชิ้นส่วน
ของเครื่ องจักร
 ควบคุมการส่งเสี ยงดัง

แยกแหล่งกาเนิดเสี ยงดังออกมาโดยการติดตั้งการซับเสี ยงหรื อการกันเสี ยงที่เหมาะสม
โดยรอบแหล่งกาเนิดเสี ยงดัง ในขณะเดียวกัน ควรใช้ระบบงานที่สมเหตุสมผลเพื่อลด
เวลาที่ลูกจ้างจะสัมผัสเสี ยงดัง
 อุปกรณ์ป้องกันหูส่วนบุคคล

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันหูที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้วให้แก่ลูกจ้างตามลักษณะ
งานของลูกจ้าง และส่งเสริ มให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมโดยการให้
ข้อมูลและการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้าง
 การทดสอบการได้ยินอย่างสม่าเสมอ

ระบุความเสี ยหายในการได้ยินในระยะแรกสุ ด ควรจัดให้ลูกจ้างเข้าร่ วมการทดสอบการ
ได้ยินอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้ใช้มาตรการการป้ องกันหรื อการรักษาที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบของลูกจ้าง
 ใช้อุปกรณ์ควบคุมเสี ยงดังที่เหมาะสม

เมื่อทางานกับเครื่ องจักรที่ติดตั้งเครื่ องกาจัดเสี ยงหรื อกล่องครอบลดเสียง ควร
ให้แน่ใจว่าการติดตั้งเหล่านี้ทางานได้อย่างเหมาะสม ควรรายงานนายจ้างหรื อ
หัวหน้างานทันทีดว้ ยหากตรวจพบข้อบกพร่ องของอุปกรณ์หรื ออุปกรณ์ป้องกัน
หูแต่ละชิ้นเพื่อจะได้ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนใหม่
 สวมอุปกรณ์ป้องกันหู

ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนายจ้างในการสวมอุปกรณ์ป้องกันหูที่เหมาะสมและที่ผา่ น
การรับรอง
 บารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกันหู

ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันหูอยูใ่ นสภาพดีและถูกสุขอนามัย อุปกรณ์ที่เสี ยหายหรื อ
ปนเปื้ อนอาจทาให้เกิดการติดเชื้อที่หูได้
 ใส่ใจการได้ยินของคุณ

ปรึ กษาแพทย์ทนั ทีหากพบว่ามีปัญหาด้านการได้ยินและใช้มาตรการป้ องกันการได้ยินที่
เหมาะสม คลินิกสุ ขภาพในการทางานของกรมแรงงาน สมาคมคนหู หนวกฮ่องกง และ
คลินิกของรัฐภายใต้องค์การโรงพยาบาลมีการทดสอบการได้ยินและการตรวจ
สุขภาพที่มีค่าธรรมเนียมสมเหตุสมผล
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อุปกรณ์ป้องกันหู และการใช้งาน
มีอุปกรณ์ป้องกันหูหลักสองประเภท คือ ที่อุดหูและที่ครอบหู ควรใช้อุปกรณ์
ป้ องกันหูที่ผา่ นการรับรองโดยคณะกรรมาธิการแรงงานเท่านั้น สาหรับรายละเอียด
ของอุปกรณ์ป้องกันหูที่ผา่ นการรับรอง กรุ ณาติดต่อสานักงานสาขาสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทางานของกรมแรงงาน
ที่ครอบหูใช้งานง่ายและเหมาะสาหรับการทางานที่เวลาส่วนใหญ่อยูใ่ นและนอก
สิ่ งแวดล้อมที่มีเสี ยงดัง การสวมที่ครอบหูอย่างเหมาะสม ต้องปิ ดหู ท้งั สองข้างด้วย
ที่ครอบหูให้คลุมทั้งหมดดังนี้

มีที่อุดหูสองประเภท คือ แบบใช้ซ้ าและแบบใช้แล้วทิ้ง ควรระวังเรื่ องสุขอนามัย
ส่วนบุคคลเวลาใส่ที่อุดหูแต่ละครั้ง
สาคัญที่จะต้องรักษาที่อุดหูแบบใช้ซ้ าให้
สะอาดอยูเ่ สมอ วิธีที่เหมาะสมของการใส่ ที่อุดหูคือการดึงหูขา้ งหนึ่งขึ้นและใช้มือ
อีกข้างอ้อมศีรษะไปด้านหลังเพื่อดึงหูไปข้างหลัง แล้วใส่ที่อุดหูเข้าไปในหูอย่าง
ระมัดระวังดังนี้

คาเตือน: สาคัญมากที่ไม่ปิดกั้นผูใ้ ช้งานจากการได้ยินสัญญาณเร่ งด่วน

ไม่สามารถใช้ลูกบอลฝ้ ายหรื อหูฟังแทนที่อุดหูหรื อที่ครอบหูได้

3

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1

กรมแรงงาน – สานักงานสาขาสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
URL: http://www.labour.gov.hk/eng/osh/
โทร: 2559 2297

2

กรมแรงงาน – คลินิกสุขภาพในการทางาน
โทร: 2343 7133 (Kwun Tong)
โทร: 2543 5701 (Fanling)

3

สภาสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
URL: http://www.oshc.org.hk
โทร: 2739 9000
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5

สมาคมคนหูหนวกฮ่องกง
URL: http://www.deaf.org.hk
โทร: 2527 8969
องค์การโรงพยาบาล
URL: http://www.ha.org.hk
โทร: 2300 6555

การสอบถาม
กรุ ณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการการชดเชยอาการหูหนวกจากการ
ทางาน
ที่อยู่ :
Office A-B, 15/F, Billion Plaza II
10 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan
Kowloon

โทร :
แฟกซ์:
อีเมล:
เว็บไซต์:

2723 1288 / 2723 1928
2581 4698
contact@odcb.org.hk
http://www.odcb.org.hk
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