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ประเด็นที่ควรจดจํา สารเคมีที่ทําให
สูญเสียการไดยนิ (Ototoxins) เปนอันตรายตอ
ไตของคนเราดวย เนือ่ งจากเนือ้ เยือ่ หูสว นใน
กับไตเติบโตมาจากเซลขยายพันธุเ ดียวกันใน
ชวงพัฒนาเปนตัวออนในครรภ
จากคําถาม “สารเคมซึ่งถูกใชในงาน
อุตสาหกรรมบางชนิดทําใหสญ
ู เสียการไดยนิ
ใชหรือไม” คําตอบที่ชัดเจนคือ “ใช” สารเคมี
เหลานี้เรียกวา Ototoxins หมายถึง สารเคมีที่
เป นพิ ษต อระบบการฟงของมนุ ษย สามารถ
ทําลายการไดยนิ เชนเดียวกับ “เสียงดัง” ยิง่ ไป
กวานัน้ การสัมผัสเสียงดังเกินขีดจํากัดและการ
สัมผัสสารเคมีทที่ าํ ใหสญ
ู เสียการไดยนิ ใน เวลา
เดียวกัน มีแนวโนมทําใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ขึน้ เนือ่ งจากทัง้ สองสาเหตุมปี จจัยทีเ่ สริมกันอยู
ในการอธิบายเรือ่ งปจจัยเสริมกันระหวาง
สารเคมีกบั เสียงดัง สมมุต เสียงดังเกินขีดจํากัด
ทําใหความสามารถในการไดยนิ ของคนงานลดลง
(Threshold Shift) 10 เดซิเบล (dB) และการ
สัมผัสสารเคมีประเภท Ototoxic ทําใหการไดยนิ
ลดลง 10 เดซิเบล เมื่อสัมผัสเสียงดังและสาร
เคมีพรอมกันจะทําใหความสามารถในการไดยนิ
ของหูลดลง (อยางคอยเปนคอยไป) 20 เดซิเบล
นีค่ อื ปจจัยทีเ่ สริมกัน แตในสภาพการทํางานจริง
ในสถานประกอบการบางแหง การสัมผัสสอง
อยางในเวลาเดียวกันอาจทําใหการสูญเสียการ

ไดยนิ สูงถึง 35- 40 เดซิเบล และในชวงความถี่
เสียงทีค่ อ นขางกวาง (มีหลายความถี)่ ซึง่ ปจจัย
เสริมกันทีท่ าํ ใหความสามารถในการไดยนิ ลดลง
และจากการเฝ าสั ง เกตการณ ของหน วยงาน
อาชีวอนามัยชัน้ นําของสหรัฐฯ พบวาการสัมผัส
สารเคมีอันตรายรวมกับเสียงดังนับวันจะกลาย
เปนปญหาดานสุขภาพทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงกับ
คนงานภาคอุตสาหกรรม
แมการสัมผัสเสียงที่ไมดังมากเกินไป
(ระดับ 80 เดซิเบล เปนตน) อยางเดียว จะไม
ทําใหระบบการไดยินเสียหาย แตหากมีปจจัย
เสริมจากการสัมผัสสารเคมีกม็ คี วามเสีย่ งสูงขึน้
นั่นคือ หากคนงานไดรับสารเคมีทําลายระบบ
กา ไดยนิ ถึงจะไดสมั ผัสเสียงทีม่ คี วามดังต่าํ กวา
เกณฑก็มแี นวโนมจะสูญเสียการไดยินได

ในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีการใช
สารเคมี การสวมเครือ่ งปองกันหูเปนแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ เี พือ่ ลดระดับเสียงทีเ่ ขาไปในหู โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่ตองสวมใสเครื่องชวยหายใจ การสวม
เครื่องปองกันหูกม็ ีความจําเปน การสวมเครือ่ ง
ชวยหายใจอาจไมสําคัญเทากับการสวมเครื่อง
ปองกันหูในสถานการณที่ตองการปองกันการ
สัมผัสสารทีท่ าํ ใหสญ
ู เสียการไดยนิ (Ototoxins)
ซึ่งแพรกระจายเขาไปถึงหูสวนใน
สารทีท่ าํ ใหสญ
ู เสียการไดยนิ (Ototoxins)
เกือบทั้งหมดทําลายระบบการไดยินผานภาวะ
เครียดที่เกิดจากออกซิเดชันที่เปนพิษ (Toxic
Oxidative Stress) ซึ่งเปนเงื่อนไขเหมือนการ
สัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน ภาวะเครียดที่เกิด
จากออกซิเดชันที่เปนพิษคือ สารพิษทําใหเกิด
การสะสมของอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ที่
เปนออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาซึ่งเปนผลที่ไดจาก
กระบวนการเผาผลาญมากเกินไป อนุมูลอิสระ
เหลานี้จะทําใหเซลตายอยางเปนกระบวนการ
เรียกวา Apoptosis บางสวนเซลอาจซอมแซม
ใหกลับมาสูส ภาพปกติได แตหากเกิดขึน้ ทีห่ ชู นั้
ใน เซลสวนใหญจะถูกทําลายเปนวงกวางและไม
สามารถกลับมาอยูในสภาพเดิมได
นอกจากเรือ่ งการไดยนิ แลว หูชนั้ ในยังมี
อวัยวะทีม่ หี นาทีค่ วบคุมการทรงตัวของรางกาย
ดวย สาร Ototoxins แตกตางจากเสียงดัง เพราะ
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Ototoxins จะทําลายโครงสรางเซลทั้งหมดของ
หู ชั้ นใน ไม ใชแค สวนที่ เป นอวัยวะรับเสี ยงที่
ทําใหไดยนิ เทานัน้ แตรวมถึงอวัยวะควบคุมการ
ทรงตัวดวยซึง่ มีแนวโนมจะทําใหเสียการทรงตัว
หนามืด หรือเกิดอาการหัวหมุนรุนแรง
ทัง้ นีม้ อี กี หนึง่ เรือ่ งสําคัญควรจํา สารเคมี
ที่ทําใหสูญเสียการไดยิน (Ototoxins) มีความ
เปนพิษตอไตของคนเราดวย เนื่องจากเนื้อเยื่อ
ของหูสว นในกับไตเติบโตมาจากเซลขยายพันธุ
เดียวกันในชวงพัฒนาเปนตัวออนในครรภ แต
ความเสียหายตอไตเกิดขึน้ ไดยากเพราะมีความ
ซับซอนและความเปนไปไดนอยในการสัมผัส
ทําให Ototoxins ไมสามารถทําอันตรายตอไต
ไดงายๆ เหมือนกับการทําลายเซลของหูชั้นใน
ดังไดกลาวไปแลวในตอนตน การสัมผัส
สารเคมีทางอุตสาหกรรมบางชนิดทําใหเกิดการ
สูญเสียการไดยนิ ไดโดยไมตอ งสัมผัสกับเสียงดัง
เกินขีดจํากัด ซึ่งสารที่เปน Ototoxins ที่ถูกขึ้น
บัญชีในอันดับตนๆ ไดแก สารทําละลายอินทรีย
(Organic Solvents) และสารทีม่ สี ารเบนซีนเปน

พื้นฐานและไฮโดรคารบอนที่เปนสารประกอบ
อินทรียซ งึ่ อะตอมของคารบอนมีโครงสรางแบบ
ลูกโซเปด (Aliphatic Hydrocarbons) ตัวอยางเชน
สไตรีน และเอ็น-เฮกเซนตามลําดับ และสาร
ประกอบอินทรียชนิดอื่น (คารบอนไดซัลไฟด
และไตรคลอโรเอธิลีน) สารที่ มีฟอสเฟตเปน
พื้นฐานซึ่งใชในการทําไร ทําสวน และเกษตร
อุตสาหกรรม รวมไปถึงสารทําใหขาดอากาศ
หายใจ (Asphyxiants) อาทิ คารบอนมอนอกไซด
และไฮโดรเจนไซยาไนด สารตางๆ เหลานี้ มีผล
กระทบรุนแรงตอการไดยิน ในสวนของโลหะ
หนักที่เปน Ototoxins ไดแก ตะกั่ว แมงกานีส
ปรอท แมงกานีส สารหนู รวมไปถึงเกลือและ
ออกไซดของโลหะเหลานี้ดวย
นอกเหนือจากการทําใหเกิดกระบวนการ
Apoptosis ซึ่งทําใหเซลตายผานภาวะเครียดที่
เกิดจากออกซิเดชันที่เปนพิษ (Toxic Oxidative
Stress) โลหะหนักที่กลาวไปขางตนยังทําลาย
เสนประสาทที่ นําสัญญาณการไดยินจากหูไป
ยังสมองเชนเดียวกับกับการทําลายเสนประสาท

ภายในสมองโดยตรง
ขีดจํากัดการสัมผัสทีใ่ ชในปจจุบนั ตอง
มีการทบทวน
ตารางที่ 1 ระบุตัวอยางสาร Ototoxins
จากหลายแหลง แตเปนขอมูลที่ไมละเอียดนัก
สํานักบริหารความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทํางานของสหรั ฐฯ (OSHA) และสมาคมนั ก
สุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงชาติสหรัฐฯ
(ACGIH) กําหนดคาสูงสุดทีอ่ นุญาตใหสมั ผัสได
(Permissible Exposure Limits) ของสารเหลานี้
หลายตัว อยางไรก็ตาม จากความหลากหลาย
ของบุคคลและระดับความออนไหวตอสารเคมี
ทีแ่ ตกตางกันคาสูงสุดทีอ่ นุญาตใหสมั ผัสไดควร

ตารางที่ 1 ตัวอยางสารเคมีและสารประกอบที่เปนสารทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน (Ototoxins)
สารไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons)
สไตรีน (โมโนเมอร) [Styrene Monomer]
โทลูอีน (Toluene)
ไซลีน [Xylene (o-, m-, p- isomers)
เอธิล เบนซีน (Ethyl benzene)
เอ็น-เฮกเซน (n-Hexane)

สารทําใหขาดอากาศหายใจ, สารประกอบ
อินทรียชนิดอื่น (Asphyxiants, Other
Organic Compounds
คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide)
คารบอนไดซัลไฟด (Carbon disulfide)
ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide)
ไตรคลอโรเอธิลีน (Trichloroethylene)
อะคริโลไนตริล (Acrylonitrile)

โลหะหนัก
(Heavy Metals)
ตะกั่ว (Lead)
ปรอท (Mercury)
แมงกานีส (Manganese)
สารหนู (Arsenic)
บิสมัธ (Bismuth)
SAFET Y LIFE 2

ไดรับการทบทวนและปรับปรุงใหม
แนวทางปฏิบัติตอไปนี้ สถานประกอบ
กิจการสามารถนําไปประยุกตใชในกรณีคนงาน
สัมผัส ทั้งเสียงดังและสารเคมี Ototoxins
 เนือ
่ งจากมีปจจัยเสริมกันระหวางสาร
เคมีกบั เสียงดัง การสวมใสเครือ่ งชวยหายใจรวม
กับเครือ่ งปองกันเสียงดังเปนทางเลือกควรปฏิบตั ิ
เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารทํางานอยูใ นบริเวณซึง่ มีทงั้
สารเคมีทที่ าํ ใหสญ
ู เสียการไดยนิ และเสียงดัง ใน
ความเปนจริง หากสารเคมีทคี่ นงานสัมผัสเปน
สารทําใหสญ
ู เสียการไดยนิ (Ototoxins) จึงเปน
ความคิดที่ดีที่สวมเครื่องปองกันหูในขณะสวม
เครื่องชวยหายใจอยูแลว และระดับเสียงอยูใน
ระดับ 75-84 เดซิเบล ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปองกันมากเกินไป ควรใชเครือ่ งปองกันเสียงดัง
ระดับต่าํ หรือระดับปกติเพือ่ ใหยงั สามารถไดยนิ
สัญญาณเตือนและพูดสือ่ สารกันรูเ รือ่ ง
 ลูกจางทีส
่ มั ผัสเสียงดังในระดับต่าํ (ต่าํ
กวาขีดจํากัด) รวมกับสารทําใหสญ
ู เสียการไดยนิ
(Ototoxins) ตองไดรับการพิจารณาใหเขารวม
โครงการอนุรกั ษการไดยนิ ของหนวยงานหรือตน
สังกัดยกตัวอยาง กองทัพบกสหรัฐฯ กําหนดให
ผูส มั ผัสสารทําใหสญ
ู เสียการไดยนิ (Ototoxins)
ซึง่ เปนทีร่ จู กั หรือเปนเพียงสารตองสงสัยเขารวม
โครงการอนุรักษการไดยินไมวาเขาหรือเธอจะ
สัมผัสเสียงดังดวยหรือไมก็ตาม
 ACGIH ได แนะนําให ทําการตรวจวัด
ความสามารถในการไดยนิ ของคนงานทีไ่ ดรบั ทัง้
สารเคมี Ototoxins และเสียงดัง บอยและถี่ขึ้น
 ในกรณีการตรวจดวยเครื่องวัดระดับ
เสียงดังไมสามารถระบุความเสีย่ งของการสูญเสีย

เซลของอวัยวะทีเ่ กีย่ วกับการไดยนิ บกพรองหรือ
ตายไปทําใหสูญเสียการไดยินทั้งแบบชั่วคราว
และถาวรได สารเคมีดงั กลาวเรียกวา Ototoxins
พบไดในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมทัว่ ไป
ดวยเหตุนใี้ นการทํางานกับสารเคมี นอกจากจะ
ตองสวมอุปกรณปอ งกันระบบหายใจแลวตองสวม
อุปกรณปอ งกันหู (การไดยนิ ) รวมดวย แมบริเวณ
นัน้ มีระดับเสียงไมเกิดขีดจํากัดความดังทีอ่ นุญาต
ใหสมั ผัสไดกต็ าม แตสว นใหญ อุตสาหกรรมที่
เกีย่ วของกับสารเคมีมเี สียงดังเกินคากําหนดอยู
แลว จึงตองปฏิบัตใิ หเคยชิน เมือ่ ทํางานกับสาร
เคมี โดยเฉพาะสารที่ เปนหรือสงสั ยว าจะเปน
Ototoxins จะตองสวมอุปกรณปอ งกันหูรวมกับ
อุปกรณปองกันระบบหายใจ เนื่องจากทั้งสาร
เคมีและเสียงดังมีปจ จัยเสริมกันทําใหการสูญเสีย
การไดยนิ เกิดขึน้ เร็วขึน้ และรุนแรงกวาการสัมผัส
เฉพาะอยางหนึ่งอยางใด โดยทั่วไปการสูญเสีย
การไดยินจากสาร Ototoxins มีแนวโนมเทากัน
หรือใกลเคียงกับการสูญเสียการไดยนิ จากเสียงดัง
ดวยเหตุนี้หากไดรับทั้งสารเคมีและเสียงดังใน
เวลาเดียวกันจะทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน
เปนสองเทา จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกา คา

การไดยินได ใหทําการตรวจวัดความกระชับ
ภาคสนามเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลความ
เสีย่ งทีน่ า เชือ่ ถือไดมากยิง่ ขึน้ การทดสอบความ
กระชับของเครือ่ งปองกันการไดยนิ สามารถทําได
เหมือนกับการตรวจสอบความกระชับของอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจ การทดสอบความกระชับ
ของเครือ่ งปองกันการไดยนิ ทําใหรถู งึ ปญหาและ
สามารถปรับปรุงแกไขใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ได
โดยทํารวมกับการทดสอบความกระชับของเครือ่ ง
ชวยหายใจไดในกรณีมคี วามเสีย่ งของทัง้ สองปจจัย
บทสรุป
การสูญเสียการไดยินไมไดเกิดจากการ
ไดรับเสียงดังเกินขีดจํากัดแตเพียงอยางเดียว
วิทยาการดานอาชีวอนามัยยุคใหมไดคนพบวา
สารเคมีบางชนิดเมือ่ เขาไปในหูสว นในจะทําให

เฉลีย่ ของการสูญเสียการไดยนิ เมือ่ สัมผัสทัง้ สาร
เคมีและเสียงดังจะอยูที่ 34-40 เดซิเบล นั่น
หมายความวา ผูสูญเสียการไดยินระดับนี้แทบ
จะไมไดยินเสียงพูดคุยที่เปนปกติทั่วไปซึ่งเปน
เรือ่ งนาวิตกกังวล ยิง่ ไปกวานัน้ ความเสียหายที่
เซลอวัยวะเกีย่ วกับการไดยนิ ของหูสว นในซึง่ เกิด
จากสาร Ototoxins ฟน คืนสภาพเดิมไดยากมาก
จึงเปนเรือ่ งทีท่ กุ ฝายตองตระหนักถึงความเสีย่ ง
ใหมที่คืบคลานเขามาทําอันตรายคนงานอยาง
เงียบเชียบโดยเราแทบไมรสู กึ ตัวเลยวากําลังถูก
คุกคามจากภัยมองไมเห็นตัวและไมไดยนิ เสียง!
Source: Can Industrial Chemical Exposure
Cause Hearing Loss? By Robert M. Ghent Jr., https://
ohsonline.com/Articles/2016/06/01/Can-Industrial
-Chemical-Exposure-Cause-Hearing-Loss.aspx
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