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ประเด็นที่ควรจดจํา สารเคมีที่ทําให
สญูเสยีการไดยิน (Ototoxins) เปนอนัตรายตอ
ไตของคนเราดวย เนือ่งจากเนือ้เย่ือหูสวนใน
กับไตเตบิโตมาจากเซลขยายพนัธุเดยีวกันใน
ชวงพฒันาเปนตวัออนในครรภ 

จากคําถาม “สารเคมซึ่งถูกใชในงาน
อตุสาหกรรมบางชนดิทาํใหสญูเสยีการไดยิน
ใชหรือไม” คําตอบท่ีชัดเจนคือ “ใช” สารเคมี
เหลานี้เรียกวา Ototoxins หมายถึง สารเคมีท่ี
เปนพิษตอระบบการฟงของมนุษย สามารถ
ทําลายการไดยนิเชนเดียวกับ “เสยีงดงั” ยิง่ไป
กวานัน้ การสมัผสัเสยีงดังเกนิขีดจาํกดัและการ
สมัผสัสารเคมีท่ีทําใหสญูเสยีการไดยนิใน เวลา
เดียวกัน มีแนวโนมทําใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ข้ึนเนือ่งจากท้ังสองสาเหตุมีปจจัยท่ีเสริมกนัอยู

ในการอธบิายเร่ืองปจจยัเสริมกนัระหวาง
สารเคมีกบัเสยีงดัง สมมุต เสยีงดังเกนิขีดจาํกดั
ทําใหความสามารถในการไดยนิของคนงานลดลง
(Threshold Shift) 10 เดซิเบล (dB) และการ
สมัผสัสารเคมีประเภท Ototoxic ทําใหการไดยนิ
ลดลง 10 เดซิเบล เม่ือสัมผัสเสียงดังและสาร
เคมีพรอมกนัจะทําใหความสามารถในการไดยนิ
ของหูลดลง (อยางคอยเปนคอยไป) 20 เดซเิบล
นีคื่อปจจยัท่ีเสริมกนั แตในสภาพการทํางานจริง
ในสถานประกอบการบางแหง การสัมผัสสอง
อยางในเวลาเดียวกนัอาจทําใหการสูญเสยีการ

ไดยนิสงูถงึ 35- 40 เดซเิบล และในชวงความถี่
เสยีงท่ีคอนขางกวาง (มีหลายความถี)่ ซึง่ปจจยั
เสริมกนัท่ีทําใหความสามารถในการไดยนิลดลง
และจากการเฝาสังเกตการณของหนวยงาน
อาชวีอนามัยชัน้นาํของสหรัฐฯ พบวาการสมัผสั
สารเคมีอันตรายรวมกบัเสยีงดังนบัวันจะกลาย
เปนปญหาดานสขุภาพท่ีมีผลกระทบรุนแรงกบั
คนงานภาคอุตสาหกรรม

แมการสัมผัสเสียงท่ีไมดังมากเกินไป
(ระดับ 80 เดซิเบล เปนตน) อยางเดียว จะไม
ทําใหระบบการไดยินเสียหาย แตหากมีปจจัย
เสริมจากการสมัผสัสารเคมีกมี็ความเสีย่งสงูข้ึน
นั่นคือ หากคนงานไดรับสารเคมีทําลายระบบ
กา ไดยนิ ถงึจะไดสมัผสัเสยีงท่ีมีความดังตํ่ากวา
เกณฑก็มีแนวโนมจะสูญเสียการไดยินได

ในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีการใช
สารเคมี การสวมเคร่ืองปองกนัหูเปนแนวปฏิบตั ิ
ท่ีดีเพือ่ลดระดับเสยีงท่ีเขาไปในหู โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีตองสวมใสเคร่ืองชวยหายใจ การสวม
เคร่ืองปองกันหูกมี็ความจาํเปน การสวมเคร่ือง
ชวยหายใจอาจไมสําคัญเทากับการสวมเคร่ือง
ปองกันหูในสถานการณท่ีตองการปองกันการ
สมัผสัสารท่ีทําใหสญูเสยีการไดยนิ (Ototoxins)
ซึ่งแพรกระจายเขาไปถึงหูสวนใน

สารท่ีทําใหสญูเสยีการไดยนิ (Ototoxins)
เกือบท้ังหมดทําลายระบบการไดยินผานภาวะ
เครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชันท่ีเปนพิษ (Toxic
Oxidative Stress) ซึ่งเปนเงื่อนไขเหมือนการ
สัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน ภาวะเครียดท่ีเกิด
จากออกซิเดชันท่ีเปนพิษคือ สารพิษทําใหเกิด
การสะสมของอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ท่ี
เปนออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาซึ่งเปนผลท่ีไดจาก
กระบวนการเผาผลาญมากเกินไป อนุมูลอิสระ
เหลานี้จะทําใหเซลตายอยางเปนกระบวนการ
เรียกวา Apoptosis บางสวนเซลอาจซอมแซม
ใหกลับมาสูสภาพปกติได แตหากเกดิข้ึนท่ีหูชัน้
ใน เซลสวนใหญจะถกูทําลายเปนวงกวางและไม
สามารถกลับมาอยูในสภาพเดิมได

นอกจากเร่ืองการไดยนิแลว หูชัน้ในยงัมี
อวัยวะท่ีมีหนาท่ีควบคุมการทรงตัวของรางกาย
ดวย สาร Ototoxins แตกตางจากเสยีงดัง เพราะ
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Ototoxins จะทําลายโครงสรางเซลท้ังหมดของ
หูชั้นใน ไมใชแคสวนท่ีเปนอวัยวะรับเสียงท่ี
ทําใหไดยนิเทานัน้ แตรวมถงึอวัยวะควบคุมการ
ทรงตัวดวยซึง่มีแนวโนมจะทําใหเสยีการทรงตัว
หนามืด หรือเกิดอาการหัวหมุนรุนแรง

ท้ังนีมี้อีกหนึง่เร่ืองสาํคัญควรจาํ สารเคมี
ท่ีทําใหสูญเสียการไดยิน (Ototoxins) มีความ
เปนพิษตอไตของคนเราดวย เนื่องจากเนื้อเยื่อ
ของหูสวนในกับไตเติบโตมาจากเซลขยายพันธุ
เดียวกันในชวงพัฒนาเปนตัวออนในครรภ แต
ความเสยีหายตอไตเกดิข้ึนไดยากเพราะมีความ
ซับซอนและความเปนไปไดนอยในการสัมผัส
ทําให Ototoxins ไมสามารถทําอันตรายตอไต
ไดงายๆ เหมือนกับการทําลายเซลของหูชั้นใน

ดังไดกลาวไปแลวในตอนตน การสัมผัส
สารเคมีทางอุตสาหกรรมบางชนดิทําใหเกดิการ
สญูเสยีการไดยนิไดโดยไมตองสมัผสักบัเสยีงดัง
เกินขีดจํากัด ซึ่งสารท่ีเปน Ototoxins ท่ีถูกข้ึน
บญัชใีนอันดับตนๆ ไดแก สารทําละลายอินทรีย
(Organic Solvents) และสารท่ีมีสารเบนซนีเปน

พื้นฐานและไฮโดรคารบอนท่ีเปนสารประกอบ
อินทรียซึง่อะตอมของคารบอนมีโครงสรางแบบ
ลูกโซเปด (Aliphatic Hydrocarbons) ตัวอยางเชน
สไตรีน และเอ็น-เฮกเซนตามลําดับ และสาร
ประกอบอินทรียชนิดอ่ืน (คารบอนไดซัลไฟด
และไตรคลอโรเอธิลีน) สารท่ีมีฟอสเฟตเปน
พื้นฐานซึ่งใชในการทําไร ทําสวน และเกษตร
อุตสาหกรรม รวมไปถึงสารทําใหขาดอากาศ
หายใจ (Asphyxiants) อาทิ คารบอนมอนอกไซด
และไฮโดรเจนไซยาไนด สารตางๆ เหลานี ้มีผล
กระทบรุนแรงตอการไดยิน ในสวนของโลหะ
หนักท่ีเปน Ototoxins ไดแก ตะกั่ว แมงกานีส
ปรอท แมงกานีส สารหนู รวมไปถึงเกลือและ
ออกไซดของโลหะเหลานี้ดวย

นอกเหนอืจากการทําใหเกดิกระบวนการ
Apoptosis ซึ่งทําใหเซลตายผานภาวะเครียดท่ี
เกิดจากออกซเิดชันท่ีเปนพิษ (Toxic Oxidative
Stress) โลหะหนักท่ีกลาวไปขางตนยังทําลาย
เสนประสาทท่ีนําสัญญาณการไดยินจากหูไป
ยงัสมองเชนเดียวกบักบัการทําลายเสนประสาท

ภายในสมองโดยตรง
ขดีจํากัดการสมัผสัทีใ่ชในปจจุบันตอง

มกีารทบทวน
ตารางท่ี 1 ระบุตัวอยางสาร Ototoxins

จากหลายแหลง แตเปนขอมูลท่ีไมละเอียดนัก
สาํนกับริหารความปลอดภัยและสขุภาพในการ
ทํางานของสหรัฐฯ (OSHA) และสมาคมนัก
สุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงชาติสหรัฐฯ
(ACGIH) กาํหนดคาสงูสดุท่ีอนญุาตใหสมัผสัได
(Permissible Exposure Limits) ของสารเหลานี้
หลายตัว อยางไรก็ตาม จากความหลากหลาย
ของบุคคลและระดับความออนไหวตอสารเคมี
ท่ีแตกตางกนัคาสงูสดุท่ีอนญุาตใหสมัผสัไดควร

 

สารไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons) 

 

สารทําใหขาดอากาศหายใจ, สารประกอบ

อินทรียชนิดอื่น (Asphyxiants, Other 

Organic Compounds 

 

โลหะหนัก 

(Heavy Metals) 

สไตรีน (โมโนเมอร) [Styrene Monomer] คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) ตะก่ัว (Lead) 

โทลูอีน (Toluene) คารบอนไดซัลไฟด (Carbon disulfide) ปรอท (Mercury) 

ไซลีน [Xylene (o-, m-, p- isomers) ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide) แมงกานีส (Manganese) 

เอธิล เบนซีน (Ethyl benzene) ไตรคลอโรเอธิลีน (Trichloroethylene) สารหนู (Arsenic) 

เอ็น-เฮกเซน (n-Hexane) อะคริโลไนตริล (Acrylonitrile) บิสมัธ (Bismuth) 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางสารเคมีและสารประกอบที่เปนสารทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน (Ototoxins)
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 ไดรับการทบทวนและปรับปรุงใหม
แนวทางปฏิบัติตอไปนี้ สถานประกอบ

กจิการสามารถนาํไปประยกุตใชในกรณคีนงาน
สัมผัส ท้ังเสียงดังและสารเคมี Ototoxins

 เนือ่งจากมีปจจัยเสริมกันระหวางสาร
เคมีกบัเสยีงดัง การสวมใสเคร่ืองชวยหายใจรวม
กบัเคร่ืองปองกนัเสยีงดังเปนทางเลือกควรปฏิบติั
เม่ือใดกต็ามท่ีมีการทํางานอยูในบริเวณซึง่มีท้ัง
สารเคมีท่ีทําใหสญูเสยีการไดยนิและเสยีงดัง ใน
ความเปนจริง หากสารเคมีท่ีคนงานสัมผสัเปน
สารทําใหสญูเสยีการไดยนิ (Ototoxins) จงึเปน
ความคิดท่ีดีท่ีสวมเคร่ืองปองกันหูในขณะสวม
เคร่ืองชวยหายใจอยูแลว และระดับเสียงอยูใน
ระดับ 75-84 เดซิเบล ท้ังนี้ เพื่อหลีกเล่ียงการ
ปองกนัมากเกนิไป ควรใชเคร่ืองปองกนัเสยีงดัง
ระดับตํ่าหรือระดับปกติเพือ่ใหยงัสามารถไดยนิ
สัญญาณเตือนและพูดสือ่สารกันรูเร่ือง

 ลูกจางท่ีสมัผสัเสยีงดังในระดับตํ่า (ตํ่า
กวาขีดจาํกดั) รวมกบัสารทําใหสญูเสยีการไดยนิ
(Ototoxins) ตองไดรับการพิจารณาใหเขารวม
โครงการอนรัุกษการไดยนิของหนวยงานหรือตน
สังกัดยกตัวอยาง กองทัพบกสหรัฐฯ กาํหนดให
ผูสมัผสัสารทําใหสญูเสยีการไดยนิ (Ototoxins)
ซึง่เปนท่ีรูจกัหรือเปนเพยีงสารตองสงสยัเขารวม
โครงการอนุรักษการไดยินไมวาเขาหรือเธอจะ
สัมผัสเสียงดังดวยหรือไมก็ตาม

 ACGIH ไดแนะนําใหทําการตรวจวัด
ความสามารถในการไดยนิของคนงานท่ีไดรับท้ัง
สารเคมี Ototoxins และเสียงดัง บอยและถี่ข้ึน

 ในกรณีการตรวจดวยเคร่ืองวัดระดับ
เสยีงดังไมสามารถระบคุวามเสีย่งของการสญูเสยี

การไดยินได ใหทําการตรวจวัดความกระชับ
ภาคสนามเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลความ
เสีย่งท่ีนาเชือ่ถอืไดมากยิง่ข้ึน การทดสอบความ
กระชบัของเคร่ืองปองกนัการไดยนิสามารถทําได
เหมือนกบัการตรวจสอบความกระชบัของอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจ การทดสอบความกระชับ
ของเคร่ืองปองกนัการไดยนิทําใหรูถงึปญหาและ
สามารถปรับปรุงแกไขใหมีประสทิธภิาพสงูข้ึนได
โดยทํารวมกบัการทดสอบความกระชบัของเคร่ือง
ชวยหายใจไดในกรณมีีความเสีย่งของท้ังสองปจจยั

บทสรปุ
การสูญเสียการไดยินไมไดเกิดจากการ

ไดรับเสียงดังเกินขีดจํากัดแตเพียงอยางเดียว
วิทยาการดานอาชีวอนามัยยุคใหมไดคนพบวา
สารเคมีบางชนดิเม่ือเขาไปในหูสวนในจะทําให

เซลของอวัยวะท่ีเกีย่วกบัการไดยนิบกพรองหรือ
ตายไปทําใหสูญเสียการไดยินท้ังแบบชั่วคราว
และถาวรได สารเคมีดังกลาวเรียกวา Ototoxins
พบไดในสถานประกอบกจิการอุตสาหกรรมท่ัวไป
ดวยเหตุนีใ้นการทํางานกบัสารเคมี นอกจากจะ
ตองสวมอุปกรณปองกนัระบบหายใจแลวตองสวม
อุปกรณปองกนัหู (การไดยนิ) รวมดวย แมบริเวณ
นัน้มีระดับเสยีงไมเกดิขีดจาํกดัความดังท่ีอนญุาต
ใหสมัผสัไดกต็าม แตสวนใหญ อุตสาหกรรมท่ี
เกีย่วของกบัสารเคมีมีเสยีงดังเกนิคากาํหนดอยู
แลว จึงตองปฏิบัติใหเคยชนิ เม่ือทํางานกบัสาร
เคมีโดยเฉพาะสารท่ีเปนหรือสงสัยวาจะเปน
Ototoxins จะตองสวมอุปกรณปองกันหูรวมกับ
อุปกรณปองกันระบบหายใจ เนื่องจากท้ังสาร
เคมีและเสยีงดังมีปจจยัเสริมกนัทําใหการสญูเสยี
การไดยนิเกดิข้ึนเร็วข้ึนและรุนแรงกวาการสมัผสั
เฉพาะอยางหนึ่งอยางใด โดยท่ัวไปการสูญเสีย
การไดยินจากสาร Ototoxins มีแนวโนมเทากนั
หรือใกลเคียงกบัการสญูเสยีการไดยนิจากเสยีงดัง
ดวยเหตุนี้หากไดรับท้ังสารเคมีและเสียงดังใน
เวลาเดียวกนัจะทําใหเกิดการสญูเสยีการไดยิน
เปนสองเทา จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกา คา

เฉล่ียของการสญูเสยีการไดยนิเม่ือสมัผสัท้ังสาร
เคมีและเสียงดังจะอยูท่ี 34-40 เดซิเบล นั่น
หมายความวา ผูสูญเสียการไดยินระดับนี้แทบ
จะไมไดยินเสียงพูดคุยท่ีเปนปกติท่ัวไปซึ่งเปน
เร่ืองนาวิตกกงัวล ยิง่ไปกวานัน้ ความเสยีหายท่ี
เซลอวัยวะเกีย่วกบัการไดยนิของหูสวนในซึง่เกดิ
จากสาร Ototoxins ฟนคืนสภาพเดิมไดยากมาก
จงึเปนเร่ืองท่ีทุกฝายตองตระหนกัถงึความเสีย่ง
ใหมท่ีคืบคลานเขามาทําอันตรายคนงานอยาง
เงยีบเชยีบโดยเราแทบไมรูสกึตัวเลยวากาํลังถกู
คุกคามจากภัยมองไมเห็นตัวและไมไดยนิเสยีง!

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


