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เสียงดังในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพและทำให้คนทำงานเส่ียงต่อการ
สูญเสียการได้ยิน การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพ
การได้ยิน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การปอ้งกันอันตรายจากเสยีงกับสมรรถภาพการไดยิ้นของคนงาน แผนกการผลติโรงงานนำ้ตาลทราย
จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างเปน็คนงานในแผนกการผลติ เลือกตามความสะดวกจำนวน 201 คน
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
เครื่องตรวจการได้ยิน และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม มีค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหาเท่ากับ .93 และทดสอบความเช่ือม่ันได้ค่าใน
ระดับท่ียอมรับได้ (.73-.89) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
พอยท์ไบซีเรียล

ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถภาพการได้ยินที่ต้องเฝ้าระวังร้อยละ 42.30 และสมรรถภาพการได้ยิน

ที่ผิดปกติร้อยละ 34.32 มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดยรวมในระดับปานกลางร้อยละ
74.62  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากเสียงรายด้านคือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง

บทคดัยอ่

Nursing Journal Volume 34 Number 4  October - December 2007

70



การหลีกเลี่ยงจากเสียงดังและการไปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ
61-80 มีพฤติกรรมแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง และพบพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
มีความสมัพันธ์ทางลบกบัสมรรถภาพการไดยิ้นอย่างมนัียสำคญัทางสถติิ (r = -.304, p < .01)

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับ
กลุ่มตัวอย่าง ดังน้ันการจัดระบบเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยินแก่คนงานร่วมกับการปรับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในงานอาชีวอนามัย

คำสำคญั : การสญูเสียการไดยิ้น พฤติกรรมการปอ้งกนัอันตรายจากเสยีง โรงงานผลติน้ำตาลทราย

Noise in working environment is a significant occupational health hazard and contributes to
hearing loss among workers.  This descriptive correlational study was designed to examine
hearing capacity, noise hazard preventive behaviors, and relationship between noise hazard
preventive behaviors and hearing capacity among workers of a sugar refinery factory at
production line, Kamphaengphet Province.  The Convenient samples were 201 employees.
Data were collected during August to September, 2006. The research instruments included an
audiometer, and the Noise Hozard Preventive Behavior which was  Questionnaire developed
by the researcher based on a literature review.  The content validity of the questionnaire was
confirmed by the panel of experts in the field and the value of content validity index was .93.
And its reliability was at an acceptable level (.73-.89).  Data were analysed using descriptive
statistics and Point Biserial correlation.

The study results revealed that:
The samples (42.30%) needed surveillance of hearing capacity and 34.32 percent of

them showed abnormal hearing capacity.  Concerning noise hazard preventive behaviors, it was
found that the overall preventive behaviors among workers was at moderate level (74.62%).
Determining each subscale of noise hazard protective behaviors; namely hearing protective
device use, avoiding loud noise, and receiving hearing capacity assessment, the samples
(61-80%) showed moderate level. In addition, noise hazard protective behaviors were statisti-
cally significant negative correlation to hearing capacity (r = -.304, p < .01).

The results of this study indicated that protection of occupational hearing loss is essen-
tial for factory workers.  Thus the surveillance system for occupational hearing loss and noise
protective behavior modification is an urgent issue in occupational health.

Abstract

Key words: Hearing loss, Noise hazard preventive behaviors, Sugar refinery factory
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงงานผลิตน้ำตาลทรายเป็นโรงงานแปรรูป
ทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยท่ัวไปโรงงานผลิตน้ำตาลทรายต้อง
อาศัยคนงานในทุกกระบวนการผลิต ทำให้คนงาน
เหล่านีต้้องเผชิญกับปัจจัยอันตรายในสภาพแวดลอ้ม
การทำงานที ่ม ีผลกระทบต่อสุขภาพที ่สำคัญ มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ระบุว่าเสียงเป็นปัจจัยอันตราย
สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจากการทำงานใน
โรงงานผลิตน้ำตาลทราย กล่าวคือหากคนงานสัมผัส
เสยีงดงัเกนิ 85 เดซเิบล (เอ) ใน 8 ช่ัวโมงการทำงาน
จะทำให้สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติหรือเกิดภาวะสูญ
เสียการไดยิ้น (Health and Safety Executive [HSE],
2005) การสูญเสียการได้ยินก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งต่อคนงาน สถานประกอบกิจการและรัฐบาล โดย
ผลกระทบที่เกิดกับตัวคนงานจะเป็นผลกระทบด้าน
สุขภาพได้แก่ ปัญหาการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกใน
ครอบครวั ชุมชน และเพ่ือนร่วมงาน กอ่ให้เกดิความ
เครียด ซึมเศร้ามีปัญหาด้านจิตใจ เกิดการแยกตัว
ออกจากสังคม และส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
(Mcreynolds, 2005) ความบกพร่องในการสื่อสาร
ทำให้ความสามารถในการรับเสียงสัญญาณขณะ
ปฏิบัต ิงานลดลงเกิดความผิดพลาดในการแปล
ความหมาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทำงานได้ ผลจากการเกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บดังกล่าวทำให้สถานประกอบกิจการต้องสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เสียเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการสอนหรือฝึกอบรมคนงานใหม่ เพื่อทดแทน
คนงานที่ต้องขาดงานหรือลาออกจากงาน (National
Occupational Research Agenda [NORA], 2001)
ส่วนผลกระทบต่อรัฐบาลจะเป็นการสูญเสียด้าน
เศรษฐกิจโดยรัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่คนงานท่ีสูญเสีย
การไดยิ้น (สำนกังานประกนัสงัคม, 2549) จึงเห็นได้
ว่าภาวะสูญเสียการได้ยินทำให้เกิดความสูญเสียท้ังทาง
ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ดังนั ้นจึงจำเป็นต้อง

พิจารณาหามาตรการการควบคุมและป้องกันเสียงเพ่ือ
ควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียการ
ได้ยิน

มาตรการการควบคุมและป้องกันเสียงเพื่อ
ควบคุมและลดผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยินจาก
เสียง ที่เสนอแนะจากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 มาตรการหลักคือ 1) การ
ควบคุมด้านวิศวกรรม (engineering controls)  2) การ
ควบคุมด้านบริหารจัดการ (administration controls)
และ 3) การป้องกันเสียงที่ผู ้รับเสียง (personal
hearing protection) (พรพิมล กองทพิย์, 2543) การ
ควบคมุด้านวศิวกรรมไดแ้ก่ การออกแบบเครือ่งจักร
ที่มีเสียงเงียบ การบุผนังห้องหรือเพดานด้วยวัสดุ
ดูดซับเสียง และการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องจักร
ท่ีเป็นสาเหตุของเสียงดังอย่างสม่ำเสมอเพ่ือลดเสียงดัง
จากแหลง่กำเนดิ ส่วนการควบคมุด้านบรหิารจัดการ
ได้แก่ การลดระยะเวลาการสมัผัสเสียงดังของคนงาน
ดว้ยการหมนุเวยีนการทำงาน หรือจัดเวลาในการใช้
เคร่ืองมือท่ีมีเสียงดัง ส่วนการป้องกันเสียงท่ีผู้รับเสียง
ไดแ้ก ่การใชอุ้ปกรณป้์องกนัเสยีง การใหค้วามรูด้้าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
และการเฝา้ระวงัการสญูเสยีการไดยิ้น (National In-
stitute for Occupational Safety and Health
[NIOSH], 1998) ถึงแม้ว่าการควบคมุดา้นวศิวกรรม
หรือการควบคุมด้านบริหารจัดการจะเป็นแนวทางแรก
ของการควบคุมและป้องกันเพื่อลดการสัมผัสเสียง
แต่ปัจจุบันการควบคุมด้วยมาตรการทั้งสองด้านยัง
ไม่สามารถลดระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จึงส่งผลให้คนงานยังคงเส่ียงต่อการสูญเสียการได้ยิน
มาตรการป้องกันเสียงที่ผู้รับเสียงจึงมีความจำเป็น
(Raymond & Lusk, 2006) โดยให้คนงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงตลอดเวลาการทำงาน เพื่อลด
ระดับเสียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด หรือให้มี
การเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยินแก่คนงานโดยการ
ประเมินสมรรถภาพการไดยิ้น (สราวธุ  สธุรรมาสา,
2547)
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การประเมินสมรรถภาพการได้ยินหมายถึง
การประเมินความสามารถในการได้ยินเสียงของบุคคล
(Sataloff & Sataloff, 2006) เป็นตัวช้ีวัดความสำเรจ็
ของมาตรการควบคุมป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
จากเสียง สามารถระบุคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสูญเสียการได้ยิน และสามารถคัดกรอง
ภาวะสูญเสียการได้ยินในระยะเริ่มต้น (HSE, 2005)
สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา [NIOSH] ได้กำหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถภาพการได้ย ินแก่ผู ้ท ี ่ทำงานใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังต้ังแต่ระดับ 85 เดซิเบล (เอ)
ข้ึนไปด้วยเครื่องตรวจการได้ยิน (audiometer) ซึ่ง
เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัย
เป็นเครื่องมือที่มีความไวและประสิทธิภาพสูง เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล (Miller, 2004) สำหรับ
ประเทศไทยกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง
กำหนดให้มีการประเมินสมรรถภาพการได้ยินแก่
ผู้ท่ีทำงานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดังต้ังแต่ระดับ 85
เดซิเบล (เอ) ข้ึนไป โดยกำหนดให้ประเมินสมรรถภาพ
การไดยิ้นแกค่นงานทีบ่รรจุใหม่ทกุคนภายใน 30 วัน
หลังจากรับเข้าทำงานเพือ่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนการ
ประเมินสมรรถภาพการได้ยินเพ่ือเฝ้าระวังการสูญเสีย
การได้ยินนั ้นให้ประเมินอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้ง
(กระทรวงแรงงาน, 2549)

ผลการประเมนิสมรรถภาพการไดยิ้นสามารถ
นำไปใช้กำหนดแนวทางในการเฝ้าระวังการสูญเสีย
การได้ยิน และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของ
มาตรการการควบคมุและป้องกนัเสยีง อย่างไรกต็าม
มาตรการการควบคุมเสียงที่ได้ผลในทางการปฏิบัติ
คือการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงซึ ่งเป็นพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากเสียง จากการศึกษาพบว่า
การสูญเสียการได้ยินจากเสียงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติิ (ณัฐญา มาประดษิฐ์, 2542; มณฑา
คล้ายศรโีพธ์ิ, 2545; Guerra, Lourenco, Teixeira &
Alves, 2005; Hong, 2005; Schmuziger, Patscheke,

& Probst, 2006) จากการศึกษาในคนงานโรงงาน
ผลิตโลหะ พบว่าคนงานที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
อย่างสมำ่เสมอมอัีตราการสญูเสยีการไดยิ้น (ร้อยละ
11.9) ต่ำกว่าคนงานที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
(ร้อยละ 21.3) อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั .05
(Guerra et al., 2005) ดังน้ัน การลดภาวะการสญูเสีย
การได้ยินจากเสียงจึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้อง
ส่งเสริมให้คนงานมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียง

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงเป็น
การกระทำเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อลดโอกาสการ
สูญเสียการได้ยินจากเสียงประกอบด้วย 1) การใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2) การหลีกเสี่ยงจากเสียงดัง
และ 3) การไปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ณัฐญา
มาประดิษฐ์, 2542; มณฑา คล้ายศรีโพธิ์, 2545;
Hong, 2005) การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงได้แก่
ปล๊ักอุดหูหรือท่ีครอบหูจะทำหน้าท่ีเป็นตัวก้ันระหว่าง
เสียงดังกับหูชั้นใน ไม่ให้เสียงเข้าไปทำลายเซลล์
ประสาทรบัเสยีงภายในหช้ัูนใน หากมกีารใชอุ้ปกรณ์
ป้องกันเสียงอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีจะช่วยลดโอกาส
เกิดการสูญเสียการได้ยินได้ (Frank & Berger, 1998)
เช่นการศึกษาในคนงานก่อสร้าง พบว่าคนงานที่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างสม่ำเสมอมีอัตราการสูญเสีย
การไดยิ้น (ร้อยละ 47) ต่ำกวา่คนงานทีไ่ม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียง (ร้อยละ 64) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(Hong, 2005) ส่วนการหลีกเสี่ยงจากเสียงดังเป็น
การเพิม่ระยะหา่งระหวา่งเสยีงดงักบัคนทำงาน ช่วย
ลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อคนงานได้ (NIOSH,
1998) มีรายงานพบว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงจากเสียงดังมี
อัตราการสญูเสยีการไดยิ้น (ร้อยละ 12.5) ต่ำกวา่ผูท่ี้
ไม่ไดป้ฏิบัติเพ่ือหลีกเลีย่งจากเสยีงดงั (ร้อยละ 42.9)
(มณฑา คล้ายศรีโพธิ ์, 2545) ส่วนการไปตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทำให้คนงานมี
โอกาสไดรั้บข้อมูลเก่ียวกับสมรรถภาพการไดยิ้นของ
ตนเอง (ณัฐญา มาประดษิฐ์, 2542) ดังนัน้การศกึษา
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงจึงมีความสำคัญ
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เพราะส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน
จ ังหว ัดกำแพงเพชรเป ็นศ ูนย ์กลางทาง

เศรษฐกจิที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง
มีโรงงานผลิตน้ำตาลทรายจำนวนสองแห่ง ซึ่งเป็น
โรงงานขนาดใหญ่มีคนงานรวมกันทั้งสิ้น 965 ราย
(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร, 2548)
ในจำนวนนี้มีคนงาน 401 ราย ที่ต้องทำงานสัมผัส
เสียงดังจากเครื่องจักรในบริเวณแผนกการผลิตของ
โรงงานนำ้ตาลทราย จากการตรวจวดัระดบัเสยีงเม่ือ
ปี พ.ศ. 2548 ท่ีโรงงานผลติน้ำตาลทรายแหง่หนึง่ใน
จังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามรีะดับเสียงดงัสูงกว่า 85
เดซิเบล (เอ) คืออยู่ในช่วงระหว่าง 88.3-98.9 เดซิเบล
(เอ) (ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 10
จังหวัดลำปาง, 2548) จึงส่งผลให้คนงานในแผนก
การผลิตเป็นกลุ ่มเสี ่ยงสูงต่อการเกิดการสูญเสีย
การไดยิ้น ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลอาชวีอนามยัความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการลด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงาน และส่งเสริมให้
คนวัยทำงานมีสุขภาพดี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สมรรถภาพการได้ยินของคนงานและพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานในโรงงานผลิตน้ำตาล
ทราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การวางแผน
การดูแลสุขภาพของคนทำงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากการทำงานหรอืลดโอกาสเสีย่งต่อการสญูเสียการ
ได้ยินจากการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสมรรถภาพการได้ยินของคนงาน
ในแผนกการผลิตโรงงานน้ำตาลทราย

2. ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงของคนงานในแผนกการผลิต โรงงาน
น้ำตาลทราย

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพ
การได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงของคนงานในแผนกการผลิต โรงงานน้ำตาล

ทราย

คำถามการวิจัย

1. สมรรถภาพการได ้ย ินของคนงานใน
แผนกการผลติ โรงงานนำ้ตาลทรายเปน็อย่างไร

2. พฤติกรรมการป ้องก ันอ ันตรายจาก
เสียงของคนงานในแผนกการผลิตโรงงานน้ำตาลทราย
เป็นอย่างไร

3. สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานในแผนกการ
ผลิตโรงงานน้ำตาลทรายมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
อย่างไร

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานในแผนก
การผลิตโรงงานน้ำตาลทราย ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ
คนงานในโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อ
การสัมผัสกับปัจจัยอันตรายด้านเสียงจากสภาพแวดล้อม
การทำงาน โดยเฉพาะเสียงดังจากเคร่ืองจักรท่ีเกินค่า
มาตรฐาน (85 เดซเิบล (เอ) ใน 8 ช่ัวโมงการทำงาน)
(NIOSH, 1998; HSE, 2005) อาจทำให้คนงานมี
สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ หรือเกิดการสูญเสียการ
ไดยิ้นได ้ สามารถประเมนิการสญูเสยีการไดยิ้นหรือ
ความผิดปกติของสมรรถภาพการได้ย ินโดยใช้
เคร่ืองตรวจการได้ยิน (audiometer)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
มาตรฐานมีความไวและประสิทธิภาพสูง ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ผลการประเมินจะบ่งบอกว่ามี
สมรรถภาพการไดยิ้นปกตต้ิองเฝ้าระวงั หรือผิดปกติ
ซึ่งเป็นการสูญเสียการได้ยิน มาตรการการควบคุม
และป้องกันเสียงจึงมีความจำเป็นมาตรการหนึ่งที่มี
ประสทิธิภาพ คือพฤติกรรมการปอ้งกันอันตรายจาก
เสียงของคนงาน ได้แก่การใช้อ ุปกรณ์ป้องกัน
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เสียงการหลีกเสี ่ยงจากเสียงดัง และการไปตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปี

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่าง เป็นคนงานที่ปฏิบัติงานในแผนกการ
ผลิต โรงงานน้ำตาลทรายแห่งหนึ ่งในจ ังหว ัด
กำแพงเพชรจำนวน 201 คน เลือกกลุม่ตัวอย่างตาม
ความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) เครื่องตรวจการได้ยิน (audiometer) ตรวจสอบ
ความตรงของเครื่องมือโดยผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากองค์กรกำหนดมาตรฐานเกี ่ยวกับไฟฟ้า และ
อิเลกทรอนิกส์ระหว่างประเทศจากบริษัทท่ีจัดจำหน่าย
เครือ่งมือ (International Electrotechnical Commis-
sion; I.E.C) ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการสอบเทยีบ
ความถูกต้องของเคร่ืองมือเบ้ืองต้น (basic calibration)
และมีการตรวจเช็คเคร่ืองมือก่อนการใช้งานตามข้อกำหนด
ขององคก์รมาตรฐานสากล (ISO)  2) แบบสอบถามมี
2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม จำนวน 14 ข้อ เป็นแบบประเมนิคา่ชนดิ
เลือกตอบ 3 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ .93 ทดสอบความเชือ่ม่ันกับคนงานในโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทรายอีกแห่งหน่ึงท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันใน
จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 10 ราย ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ในระดบัทีย่อมรับได ้(.73-.89) สว่นความเชือ่ม่ันของ
ผู้วิจัยในการใช้เคร่ืองตรวจการได้ยิน ทำการตรวจสอบ
กับผู ้เชี ่ยวชาญ (interrater reliability) โดยการ
เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถภาพการได้ยิน
จนไดข้้อสรปุทีต่รงกนัร้อยละ 100

ภายหลังโครงร่างวิจัยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผู้วิจัยทำการรวบรวม

ข้อมูลโดยเข้าพบเจ้าของโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
รวมท้ังแจ้งการพิทักษ์สิทธ์ิและขอความร่วมมือในการ
วิจัย เมื่อได้รับการยินยอมจึงดำเนินการอธิบายวิธี
การตอบแบบสอบถาม และประเมินสมรรถภาพการ
ไดยิ้นแกก่ลุม่ตัวอย่าง วิเคราะหข้์อมูลโดยใชส้ถติิเชิง
พรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 98.01 มีอายุ
อยู่ในช่วง 21-59 ปี (เฉล่ีย 40.41 ปี SD = 9.15) จบ
การศกึษาระดบัประถมศกึษารอ้ยละ 46.77 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,900-16,000 บาท (เฉลี่ย
7,242.10 บาท SD = 2526.30 Median = 6,600.00)
มีระยะเวลาการทำงานระหว่าง 1 ถึง 35 ปี (เฉลี่ย
15.75 ปี SD = 9.71, Median = 16.00) ทุกคนไมเ่คย
ทำอาชีพเสริมท่ีสัมผัสเสียงดังมาก่อน ไม่เคยมีประวัติ
สัมผัสสารเคมี (ร้อยละ 98.50) และไม่เคยมีประวัติ
อาการผิดปกติเก่ียวกับหู (ร้อยละ 91.54) กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 23.38 มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ปกติ ร้อยละ 42.30 มีผลการตรวจสมรรถภาพการ
ได้ยินที่ต้องเฝ้าระวัง และอีกร้อยละ 34.32 มีผลการ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
74.62) และมีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากเสียง
รายด้านคือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง การหลีกเล่ียง
จากเสียงดัง และการไปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 71.15, 80.60 และ
61.20 ตามลำดบั)

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงทั้งโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับสมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(ตารางที ่1)

พยาบาลสารปท่ีี 34 ฉบับที ่4  ตุลาคม - ธันวาคม 2550

75



การอภิปรายผล

1. สมรรถภาพการได้ยินของคนงานใน
แผนกการผลิต โรงงานน้ำตาลทราย พบว่าคนงาน
ร้อยละ 23.38 มีสมรรถภาพการได้ยินปกติต้องเฝ้า
ระวังร้อยละ 42.30 และผิดปกตร้ิอยละ 34.32 การที่
คนงานมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติค่อนข้างสูง
อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการได้แก่
ระดบัความดงัเสยีง ระยะเวลาในการสมัผัสเสยีง อายุ
และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังนี้

ระดับความดังเสียง เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจ
ทำให้คนงานมีการสูญเสียการได้ยิน เนื่องจากการ
สัมผัสระดับความดังเสียงเกินค่ามาตรฐานหรือเกิน 85
เดซเิบล (เอ) ใน 8 ช่ัวโมงการทำงาน (NIOSH, 1998)
จะส่งผลต่อความสามารถในการได้ยิน โดยเสียง
ดังกล่าวจะเข้าไปทำลายเซลล์ประสาทรับฟังเสียง
(hair cells) ของหูชั้นในจนเสื่อมสภาพทำให้เกิด
การสูญเสียการได้ยิน และถ้ามีการสัมผัสระดับเสียง
ดังมากข้ึนจะย่ิงส่งผลให้มีการสูญเสียการได้ยินเพ่ิมข้ึน
(Sataloff & Sataloff, 2006) การศกึษาครัง้น้ีคนงาน
ทุกคนทำงานอยูใ่นบริเวณท่ีมีระดับความดงัของเสียง

โดยรวม -.304 **
รายด้าน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง -.230 **
การหลีกเลี่ยงจากเสียงดัง -.273 **
การไปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -.158 *

ตารางที ่1
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสยีงของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 201)

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง สมรรถภาพการได้ยิน
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (rpb)

หมายเหตุ *p < .05, **p < .01

อยู่ในช่วง 88.6-98.9 เดซิเบล (เอ) (ศูนย์ความ
ปลอดภัยในการทำงานพ้ืนท่ี 10 จังหวัดลำปาง, 2548)
ซ่ึงมากกวา่ 85 เดซเิบล (เอ) ทำใหมี้โอกาสสงูต่อการ
สูญเสยีการไดยิ้น หรือสมรรถภาพการไดยิ้นผิดปกติ
อย่างไรก็ตามการสัมผัสเส ียงที ่ระด ับความดัง
แตกต่างกันอาจส่งผลให้มีการสูญเสียการได้ยิน
แตกต่างกันด้วย  จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าคนงาน
ท่ีทำงานในบรเิวณทีมี่ระดับเสียงมากกวา่หรือเท่ากบั
90 เดซิเบล (เอ) มีอัตราการสญูเสียการได้ยิน (ร้อยละ
85.72) สูงกว่าผู้ที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียง
น้อยกวา่ 90 เดซเิบล (เอ) (ร้อยละ 14.28) และระดบั
ความดังของเสียงมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการ
ได้ยินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คล้ายคลึง
กับผลการศึกษาของบริคและคณะ (Brink, Talbott,
Burks, & Palmer, 2002) ท่ีพบว่าระดบัความดงัของ
เสียงมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของ
คนงานผลิตรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยผู้ท่ี
สัมผัสระดบัเสยีงมากกวา่ 90 เดซเิบล (เอ) ตลอด 8
ช่ัวโมงการทำงานจะมีอัตราการสูญเสียการได้ยินร้อยละ
30 ในขณะทีผู้่สมัผัสระดบัเสยีงน้อยกวา่ 90 เดซเิบล
(เอ) ตลอด 8 ช่ัวโมงการทำงาน จะมีอัตราการสญูเสีย
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การไดยิ้นร้อยละ 20 นอกจากนีมี้การศกึษาพบวา่ผูท่ี้
สัมผัสเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) มีอัตราการสูญเสีย
การไดยิ้นสงูกวา่ผูท้ีไ่ม่ไดส้มัผัสเสยีงดงัถึง 7.5-8 เทา่
(Rachiotis, Alexopoulos, & Drivas, 2006)

ระยะเวลาในการสัมผัสเสียง เป็นปัจจัย
สำคัญที่อาจส่งผลให้คนงานมีการสูญเสียการได้ยิน
ระยะเวลาในการสัมผัสเสียงมักเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ในการทำงานของคนงาน หากคนงานมีระยะเวลาใน
การทำงานนานจะทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังมากข้ึน
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินสูงข้ึน (HSE, 2005)
การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการทำงาน
เฉล่ีย 15.75 ปี  จากการศกึษาของราชิโอติส และคณะ
(Rachiotis et al., 2006) ศึกษาคนงานท่ีสัมผัสเสียงดัง
จากการทำงานเฉลีย่ 15.5 ปี ในโรงงานอเิลกทรอนกิ
ประเทศกรซี พบว่ากลุม่ตัวอย่างทีมี่ระยะเวลาในการ
ทำงานมากกวา่ 14 ปี มีสมรรถภาพการไดยิ้นผิดปกติ
(ร้อยละ 48) สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการ
ทำงานนอ้ยกวา่ 14 ปี (ร้อยละ 12) อย่างมนัียสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าระยะ
เวลาการทำงานมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการ
ไดยิ้นอย่างมนัียสำคญัทางสถติิ โดยกลุม่ตัวอย่างทีมี่
ระยะเวลาในการทำงานมากกวา่ 15 ปี มีสมรรถภาพ
การได้ยินผิดปกติ (ร้อยละ 58.45) สูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
(ร้อยละ 41.55) อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั .01

อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลทำให้มีการ
สูญเสียการได้ยินหรือสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ
โดยเฉพาะกลุม่คนทีอ่ายุมาก  เน่ืองจากอายท่ีุเพ่ิมข้ึน
จะทำให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ประสาทรับฟังเสียง
(hair cells) ท่ีอยู่ภายในอวัยวะรับเสียง (cochlea) ของ
หูชั้นในสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการรับฟังเสียง
ลดลงและส่งผลให้สูญเสียการได้ยินได้ (Sataloff &
Sataloff, 2006) จากรายงานพบว่าคนทั่วไปที่มีอายุ
40-49 ปี จะมีการสูญเสียการได้ยินประมาณร้อยละ 10
และเมื่ออายุ 50-59 ปี จะมีการสูญเสียการได้ยิน
ประมาณร้อยละ 20 โดยไม่ได้มีการสัมผัสเสียงจาก

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Intersociety
Committee on Guidelines for Noise Exposure
Control อ้างใน พรพิมล กองทิพย์, 2543) ในการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 40.41 ปี
ร้อยละ 38.81 มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี และร้อยละ
19.91 มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในวัยที่เริ่มมีการ
เสื่อมของเซลล์ประสาทรับฟังเสียงเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงมีโอกาสเกดิการสญูเสียการไดยิ้นสูงข้ึน และพบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า
หรือเท่ากบั 40 ปี ข้ึนไป มีสมรรถภาพการไดยิ้นผิด
ปกติ (ร้อยละ 62.33) สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุน้อย
กว่า 40 ปี (ร้อยละ 37.67) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เช่นเดยีวกบัการศกึษาของราชโิอติส และ
คณะ (Rachiotis et al., 2006) ท่ีพบว่าการสูญเสียการ
ได้ยินจะเพิ่มขึ้นตามอายุของคนงาน โดยผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินสูงกว่า
ผู้ท่ีมีอายุน้อยกวา่ 40 ปีถึง 5.34 เท่า หรือการศกึษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอายุมีความสัมพันธ์
กับการสูญเสียการได้ยิน โดยผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นทุก
10 ปี จะเส่ียงต่อการสญูเสียการไดยิ้นสูงถึง 3.24 เท่า
(Landen, Wilkins, Stephenson, & Williams, 2004)

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้คนงาน
มีการสูญเสียการได้ยิน พฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียง คือ การปฏิบัติกิจกรรมหรือการ
กระทำของบุคคล  เพ่ือลดการสัมผัสเสียงดังจากสภาพ
แวดล้อมการทำงาน ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียง การหลีกเสี่ยงจากเสียงดัง และการไป
ตรวจสมรรถภาพการไดยิ้น หากคนงานมพีฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากเสียงดังกล่าวในระดับสูง
จะลดโอกาสการสูญเสียการได้ยินได้ (HSE, 2005)
การศึกษาครั ้งนี ้กลุ ่มตัวอย่างร้อยละ 74.62 มี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
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ปอ้งกนัเสยีงทีย่งัไมด่พีอ จึงอาจสง่ผลตอ่การสญูเสยี
การไดยิ้น หรือสมรรถภาพการไดยิ้นทีผิ่ดปกติ

2. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงของคนงานในแผนกการผลิต โรงงาน
น้ำตาลทราย จากผลการศึกษาพบว่าคนงานมี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงทั้งโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก
เกือบคร่ึงหน่ึงของคนงาน (ร้อยละ 46.77) มีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งระดับการศึกษาจะมีผล
ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมการป้องกันแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่ำจะทำให้มีทักษะในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนใช้แหล่งประโยชน์ทางการ
ศึกษาได้น้อยกว่าผู ้ท ี ่ม ีการศึกษาสูง (Pender,
Murdaugh, & Parson, 2006) จากการทดสอบทาง
สถิติพบว่าคนงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงเป็นประจำ
(ร้อยละ 27.58) ต่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการ
ศึกษาทีสู่งกวา่ (ร้อยละ 72.42) อย่างมนัียสำคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนีร้ายไดยั้งเป็นปัจจัยสำคญั
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
เพราะรายได้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการแสวงหาสิ่งที่
เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต หากบุคคลมีแหล่ง
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอ จะทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมการป้องกัน
ทางสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม (Pender et al., 2006)
การศึกษาครั้งนี้คนงานมากกว่าร้อยละ 80 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเทา่กบั 7,242.10 บาท ซ่ึงคอ่นข้างตำ่
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี พ.ศ. 2549 ของ
คนไทยในอาชีพอื ่นเช่น ผู ้ปฏิบ ัต ิงานวิชาชีพ/
นักวิชาการ เกษตรกร หรือคนงานทั่วไป ที่มีรายได้
ประมาณ 39,628 บาท/คน/เดือน 8,161 บาท/คน/
เดอืน และ 8,004 บาท/คน/เดือน ตามลำดบั (สำนกั
งานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร, 2549) จากรายไดข้องคนงานทีค่่อนข้าง
ต่ำ อาจมีผลทำให้คนงานละเลยต่อการดูแลสุขภาพ
หรือการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังใน

การทำงาน นอกจากน้ีนโยบายของหน่วยงาน ยังเป็น
ปัจจัยท่ีสำคัญปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสยีง (Cheung, 2004) เพราะหนว่ยงาน
สามารถกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้คนงานมี
พฤติกรรมปอ้งกนัอันตรายจากเสยีงได ้เช่น กำหนด
นโยบาย กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการจัด
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ
หรือจัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิ้นแก่คนงาน
เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการสูญเสียการ
ไดยิ้น เป็นตน้

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการ
ได้ยิน และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เส ียงของคนงานในแผนกการผลิตโรงงาน
น้ำตาลทราย พบว่าพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเส ียงโดยรวม มีความสัมพันธ ์ทางลบกับ
สมรรถภาพการไดยิ้น (rpb =-.304) อย่างมนัียสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 1) คนงานที่ไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันเสียงเป็นประจำมีอัตราการสูญเสีย
การได้ยิน (ร้อยละ 94.80) สูงกว่าคนงานที ่ใช้
อุปกรณป้์องกนัเสยีงเป็นประจำ (ร้อยละ 5.20) อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาคล้ายคลึงกับ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที ่พบว่า การ
สูญเสียการได้ยินในคนงานโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กับการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยคนงาน
ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงจะมีอัตราการสูญเสีย
การได้ยิน (ร้อยละ 64) สูงกว่าคนงานที่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสยีงเป็นประจำ (ร้อยละ 47) (Hong, 2005)
ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงจากเสียงดังจากการ
ศกึษาพบวา่ คนงานทีไ่ม่มีการหลกีเลีย่งจากเสยีงดงั
เป็นประจำ มีอัตราการสูญเสียการได้ยิน (ร้อยละ
98.05) สงูกวา่ คนงานทีมี่การหลกีเลีย่งจากเสยีงดงั
เป็นประจำ (ร้อยละ 1.95) ซ่ึงคลา้ยคลงึกับการศกึษา
ของมณฑา คล้ายศรีโพธิ์ (2545) ที่พบว่า คนงาน
ที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจากเสียงดัง เช่น การ
ไม่เดินเล่ียงจากเสียงดังจะมีอัตราการสูญเสียการได้ยิน
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(ร้อยละ 42.9) สูงกว่าคนงานที่มีการปฏิบัติเพื ่อ
หลีกเล่ียงจากเสยีงดงั (ร้อยละ 12.5) และจากผลการ
ศึกษาพบว่าคนงานท่ีไม่ไปตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
เป็นประจำมีอัตราการสูญเสียการได้ยิน (ร้อยละ
92.85) สูงกว่าคนงานท่ีไปตรวจสมรรถภาพการไดยิ้น
เป็นประจำ (ร้อยละ 7.15) เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีท่ี
กล่าวว่า การไปตรวจสมรรถภาพการไดยิ้นเป็นประจำ
สม่ำเสมอ ทำให้คนงานเกิดความตระหนักในการ
ป้องกันตนเองจากการสูญเสียการได้ยินมากขึ ้น
ตลอดจนทำให้คนงานมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งช่วยลด
โอกาสการสูญเสียการได้ยินได้ อย่างไรก็ตามหาก
กลุ ่มตัวอย่างไม่มีพฤติกรรมการป้องกันดังกล่าว
ก็อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการได้ยิน
ไดเ้ช่นกนั (HSE, 2005)  คลา้ยคลงึกบัการศกึษาของ
ณัฐญา มาประดิษฐ์ (2542) ที่พบว่าการสูญเสียการ
ได้ยินในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไปตรวจสมรรถภาพ
การไดยิ้นอย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั .05

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ควรมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะจดัใหมี้การประเมนิสมรรถภาพการ
ได้ยินด้วยเครื ่องตรวจการได้ยิน (audiometer)
แก่คนงานกลุ่มเส่ียงท่ีทำงานในส่ิงแวดล้อมท่ีมีเสียงดัง
เพื่อค้นหาภาวะสูญเสียการได้ยินจากเสียงในระยะ
เริ่มแรก และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการ
ได้ยินในระยะท่ีรุนแรง จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพ
การไดยิ้นแก่คนงานกอ่นเข้าทำงาน เพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคคล และประเมินสมรรถ-
ภาพการได้ยินประจำปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะ
สูญเสียการไดยิ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพจิารณา
เงินทดแทนในกรณีที่มีการสูญเสียการได้ยินจากการ
ทำงาน เป็นประโยชนท์ัง้หน่วยงานและผูป้ฏิบัติงาน

2. ควรดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง (risk
communication) โดยเฉพาะคนงานในแผนกการผลติ
โรงงานน้ำตาลทราย ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัส
เสียงดังในสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยการให้ความรู้
แก่คนงานเกี่ยวกับอันตรายของเสียงดัง และการ
สูญเสียการไดยิ้นจากเสยีง สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ
ของการสญูเสยีการไดยิ้นจากเสยีง และประโยชน์ของ
การป้องกันอันตรายจากเสียง เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง

3. ควรปรับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสยีงของคนงานทียั่งปฏิบัติไม่เหมาะสม เพ่ือลด
โอกาสเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดัง

4. เสนอแนะให้ผู้บริหารโรงงานผลิตน้ำตาล
ทราย จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในโรงงาน
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการควบคุมป้องกัน
การสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน เพื่อให้สอดรับ
กับข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานปี 2549
ท่ีกำหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีมีระดับความดังเสียง
มากกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบล (เอ) ต้องดำเนิน
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาไปขา้งหนา้ (prospective
study) เพ่ือติดตามพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินของคนงาน
เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำกว่า
รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนาระยะสั้น

2. ศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงาน เพ่ือนำข้อมูลมา
วางแผน พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากเสียงได้อย่างเหมาะสม

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในโรงงาน
ผลิตน้ำตาลทราย
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