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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอแนะนําในการเลือก การใช การดูแล  
และการบํารุงรักษาอุปกรณ 

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  
เลม 1 อุปกรณปกปองการไดยิน 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขอแนะนําและวิธีการเลือก การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล-อุปกรณปกปองการไดยิน ซึ่งใชสําหรับลดเสียงดังในสภาพแวดลอม

การทํางานเมื่อเขาไปในหูของผูสวมใส 

1.2 เนื่องจากอุปกรณปกปองการไดยินที่มีในตลาดปจจุบันนั้นใชมาตรฐานวิธีการวัดคาระดับเสียงที่อุปกรณ

ลดทอนลง (sound attenuation) แตกตางกัน เชน  ISO 4869-2  ANSI S3.19  ANSI S12.6  ซึ่งคาดังกลาว

เปนขอมูลสําคัญในการคํานวณระดับเสียง (เดซิเบลเอ) ที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปอง (effective 

A-weighted sound pressure level) อยางไรก็ตาม วิธีการวัดคาระดับเสียงที่ลดลงเมื่อสวมอุปกรณอยูนอก

ขอบขายของมาตรฐานนี้  ในมาตรฐานนี้จะกลาวถึงวิธีการคํานวณอัตราการลดเสียงที่มีการใชอยาง

แพรหลาย และวิธีการใชคาอัตราการลดเสียงเหลานั้นในการคํานวณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวม

อุปกรณปกปอง 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้     

2.1 การลดทอนเสียงของอุปกรณเมื่อสวมใสในสภาพแวดลอมการทํางานจริง (attenuation : real-world)  หมายถงึ 

คาประมาณการลดทอนเสียงของอุปกรณปกปองการไดยินเมื่อสวมใสในสิ่งแวดลอมการทํางานจริง  

2.2 การลดทอนเสียงของอุปกรณเมื่อทดสอบและวัดดวยวิธี REAT (real-ear attenuation at threshold, REAT) 

หมายถึง คาประมาณการลดเสียงของอุปกรณปกปองการไดยินที่ไดจากขั้นตอนมาตรฐานสําหรับการ

ทดสอบการรับรูระดับเสียงของคน เปนวิธีที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดการปกปองการไดยินของคน โดยทั่วไป

ทดสอบในพื้นที่ที่ไดรับการสอบเทียบเสียงแลววาไมมีเสียงจากแหลงอื่นหรือเสียงสะทอน และแสดงถึง

ความแตกตางของสมรรถนะในการไดยินของบุคคลที่ถูกทดสอบระหวางขณะสวมใสและไมสวมใส

อุปกรณปกปองการไดยิน  
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2.3 สมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ (protection performance, x)  หมายถึง รอยละของสถานการณซึ่ง

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) ในหูเม่ือสวมอุปกรณปกปองการไดยินเทากับหรือนอยกวาคาที่คาดการณระบุโดย

ตัวเลขแสดงรอยละและสัญลักษณอัตราการลดเสียง เชน SNR80 (ดูขอ 2.17) โดยทั่วไปใชคา 84%  

(ซึ่งสะทอนคาการลดทอนเสียง 84% อยูในชวงหนึ่งเทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ย)  และ 

ในกรณีดังกลาวมักละคา x ไวไมระบุ  

2.4 คาการปกปองที่เชื่อวาผูสวมอุปกรณปกปองการไดยินไดรับ (assumed protection value, APV) หมายถึง 

คาที่คํานวณจากคาเฉลี่ยลบดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับเสียงที่ลดทอนลงโดยอุปกรณปกปองการไดยิน 

2.5 คาคาดการณระดับเสียงดังที่ลดลง (predicted noise level reduction, PNRx) หมายถึง สําหรับสมรรถนะใน

การปกปองของอุปกรณ (x) และสถานการณเสียงดังที่ระบุ คือ คาความแตกตางระหวางระดับเสียงหนวย

เปนเดซิเบลเอ (LA) ในสภาพแวดลอมและระดับเสียงหนวยเปนเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ

ปกปองการไดยินนั้น (L�
��)   

2.6 คาการลดทอนเสียงที่ความถี่สูงของอุปกรณ (high-frequency attenuation value) หมายถึง คาคาดการณ 

ระดับเสียงดังที่ลดลง สําหรับอุปกรณปกปองการไดยินที่สมรรถนะในการปกปอง (x) และระดับเสียงใน

หนวยเดซิเบลซีแตกตางจากคาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ เทากับ -2 เดซิเบล  (LC – LA = - 2 dB)  

2.7  คาการลดทอนเสียงที่ความถี่ปานกลางของอุปกรณ (medium-frequency attenuation value)  หมายถึง  

คาคาดการณระดับเสียงดังที่ลดลง สําหรับอุปกรณปกปองการไดยินที่สมรรถนะการปกปอง (x)  และระดับ

เสียงในหนวยเดซิเบลซีแตกตางจากคาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ เทากับ +2 เดซิเบล  (LC – LA = + 2 dB)   

2.8 คาการลดทอนเสียงที่ความถี่ต่ําของอุปกรณ (low-frequency attenuation value) หมายถึง คาคาดการณระดับ

เสียงดังที่ลดลง สําหรับอุปกรณปกปองการไดยินที่สมรรถนะการปกปอง (x) และระดับเสียงในหนวย 

เดซิเบลซีแตกตางจากคาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ เทากับ +10 เดซิเบล (LC – LA = +10 dB)   

2.9 ครอบหูลดเสียง (ear muffs) หมายถึง อุปกรณปกปองการไดยินซึ่งประกอบดวยที่ครอบปดใบหูทั้งสองขาง 

ซึ่งกดแนบกับศีรษะรอบใบหู ครอบหูลดเสียงสามารถกดแนบศีรษะดวยแถบคาดศีรษะ หรือแถบคาดบริเวณ

ทายทอย หรือโดยที่ยึดติดกับหมวกนิรภัยหรืออุปกรณอื่น 

2.10 ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) หมายถึง อุปกรณปกปองการไดยินซึ่งใสเขาไปในชองหูชั้นนอกหรือทางเขาสู 

หูชั้นนอก 

2.11 ระดับเสียง (sound level) หมายถึง ความดันเสียงซึ่งวัดดวยสเกลลอกการิทึมเปรียบเทียบกับความดันเสียง

อางอิงในอากาศ ( 20 μPa) มีหนวยเปน เดซิเบล (dB) และเมื่อวัดโดยผานเวทติ้งเนทเวอรกเอหรือซี มีหนวย

เปนเดซิเบลเอและเดซิเบลซี ตามลําดับ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&prev=/search%3Fq%3Dsound%2Bpressure%2Blevel%26hl%3Dth%26biw%3D1024%26bih%3D546%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Micropascal&usg=ALkJrhg6jJ9ZGM6F8Bg95te���
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2.12 ระดับเสียงแยกความถี่แบบออกเทฟ (octave-band sound pressure level) หมายถึง ระดับเสียงดังวัดดวย

เครื่องวิเคราะหความถี่ออกเทฟซึ่งมีจุดกึ่งกลางของแถบความถี่เทากับ 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000

และ 8 000 เฮิรตซ (Hz) 

2.13 ระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอนลง (sound attenuation) หมายถึง คาที่แตกตางระหวางระดับ

เสียงต่ําสุดที่ไดยินเมื่อสวมและไมสวมอุปกรณปกปองการไดยิน ในหนวยเดซิเบล ซึ่งไดจากการทดสอบ 

2.14 ระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน (effective A-weighted sound pressure level, 

(L�
��)หมายถึง คาระดับเสียงเดซิเบลเอในหู  (L�

��) เมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน สําหรับสมรรถนะ

การปกปอง (x) และสถานการณเสียงดังที่ระบุ  

2.15 พิงคนอยส (Pink noise) หมายถึง เสียงซ่ึงความหนาแนนของแถบพลังงานเสียงแปรผกผันกับความถี่   

หมายเหตุ    ดวยคุณสมบัตินี้ทําใหพิงคนอยสวัดโดยไมผานเวทติ้งเนทเวอรกมีคาเทากันทุกชวงความถี่ออกเทฟ 

2.16 อัตราการลดเสียง (noise reduction rating, NRR) หมายถึง อัตราการลดเสียงของอุปกรณปกปองการไดยิน 

คํานวณจากระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอนลง ซ่ึงทดสอบโดยผูทําการทดสอบเปนผูสวมใส

อุปกรณปกปองการไดยินใหกับผูถูกทดสอบ  

หมายเหตุ    กรณีอัตราการลดเสียง NRR(SF) หมายถึง อัตราการลดเสียงของอุปกรณปกปองการไดยิน คํานวณจากระดับ  

เสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอนลง ซึ่งทดสอบโดยผูถูกทดสอบเปนผูสวมใสอุปกรณปกปองการ 

ไดยินเอง โดยมีผูรูแนะนําวิธีการสวมใส 

2.17 อัตราการลดเสียงคาเดียว (single number rating, SNR) หมายถึง คาซึ่งนําไปลบระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี 

เพื่อประมาณคาระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหู สําหรับสมรรถนะของอุปกรณปกปองการ 

ไดยินที่ระบุ (x) และอุปกรณปกปองการไดยินนั้น  

2.19 อุปกรณปกปองการไดยิน (hearing protector) หมายถึง อุปกรณที่ผูปฏิบัติงานสวมใสเพื่อปองกันผลกระทบ

ที่ไมตองการตอการไดยินอันเนื่องมาจากการกระตุนของเสียง  ทั้งนี้ อาจรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

สําหรับการสื่อสารหรืออุปกรณที่ออกแบบมาสําหรับลดระดับของเสียงระหวางอุปกรณปกปองการไดยิน

และหูชั้นกลาง 

3.  ประเภทและชนิด 

3.1 อุปกรณปกปองการไดยิน แบงตามลักษณะใชงานออกเปน 2 ประเภท คือ ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) และ

ครอบหูลดเสียง (ear muffs) 

3.1.1 ประเภทปล๊ักลดเสียง  

แบงออกเปน 2 ชนิด  
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3.1.1.1 ชนิดปรับตัวใหแนบกระชับชองหูได (formable ear plugs) ดังรูปที่ 1 

ทําจากวัสดุที่สามารถบีบคลึงดวยปลายนิ้วหรือฝามือใหมีรูปรางเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก สามารถ

สอดเขาไปในชองหูไดประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว จากนั้นจะขยายตัวใหกระชับพอดีกับชองหู  

 
รูปที่ 1 ปลัก๊ลดเสียง ชนดิปรบัตัวใหแนบกระชับชองหไูด 

(ขอ 3.1.1.1) 

3.1.1.2 ชนิดขึ้นรูปพรอมใช (pre-molded ear plugs) ดังรูปที่ 2 

ทําจากซิลิโคน พลาสติก หรือยาง มีรูปรางพรอมใชงาน โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ  

 
รูปที่ 2 ปลัก๊ลดเสียง ชนดิขึน้รูปพรอมใช 

(ขอ 3.1.1.2) 

เพื่อความสะดวกในการใชงานหรือเพื่อความกระชับ ปล๊ักลดเสียงทั้งสองชนิดอาจมีสายรัดพลาสติก

หรือแผนโลหะหรือเชือกยึดปล๊ักลดเสียงไวดวยกัน  

3.1.2 ครอบหูลดเสียง  

เปนอุปกรณที่ปดครอบทั้งใบหู ดังรูปที่ 3 ครอบหูลดเสียงสามารถรวมถึงชนิดที่มีวิทยุส่ือสารในตัว และ

ชนิดติดกับหมวกนิรภัยดวย ผูสวมครอบหูลดเสียงที่มีเครา จอนยาว และ/หรือสวมแวนอาจไมไดรับการ

ปกปองตามที่ระบุ เนื่องจากเครา จอน และขาแวนอาจทําใหไมสามารถปดครอบหูไดแนบสนิท  

 

รูปที่ 3 ครอบหลูดเสียงชนดิตาง ๆ 

(ขอ 3.1.2) 
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4.  หลักเกณฑการเลือกอุปกรณปกปองการไดยนิ 

4.1 สมบัติของอุปกรณปกปองการไดยิน ทั้งปลั๊กลดเสียงและครอบหูลดเสียงควรมีลักษณะ ดังนี้  

4.1.1 ผานการทดสอบตามวิธีมาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐานระดับประเทศ เชน ISO 4869-1  

ANSI S3.19 ANSI S12.6 และไดรับการรับรองโดยหนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

4.1.2 มีผลการทดสอบหาระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน และคาทางสถิติจากผลการทดสอบ

แนบมากับผลิตภัณฑทุกชิ้น หรือมีคาอัตราการลดทอนเสียงบนบรรจุภัณฑ 

4.1.3 มีวิธีการใช ดูแล และบํารุงรักษา แนบมาในบรรจุภัณฑของอุปกรณแตละชิ้น 

4.2 การเลือกอุปกรณปกปองการไดยิน ควรพิจารณาปจจัย ตอไปนี้ 

4.2.1 ลักษณะทั่วไปของอุปกรณ ไดแก  

4.2.1.1 ไมขัดขวางการไดยินเสียงส่ือสารที่สําคัญ 

4.2.1.2 การยอมรับของผูสวมใส 

4.2.1.3 สวมใสงาย 

4.2.1.4 ไมขัดขวางการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลประเภทอ่ืน 

4.2.1.5 ใหความสบายขณะสวมใส 

4.2.2 ควรมีอุปกรณใหเลือกใชหลากหลายชนิดและขนาดตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมการทํางาน 

ลักษณะงาน และขนาดของหู 

4.2.3 คาการปกปองการไดยิน อุปกรณควรลดทอนเสียงที่เขาไปในหูใหมีคาต่ํากวาคามาตรฐานที่ยอมให

สัมผัสไดตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน พิจารณาจากผลการคํานวณอัตราการลดทอนเสียงและ

การประมาณคาระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน ซึ่งมีหลายคาและมี

วิธีการคํานวณแตกตางกัน ดังนี้ 

4.2.3.1 คาการปกปองที่เชื่อวาผูสวมอุปกรณปกปองการไดยินไดรับ (assumed protection value, APV) เปน

คาการลดเสียงเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินที่สมรรถนะที่ระบุและความถี่ตาง ๆ (APVfx)  

นอกจากใชประมาณระดับเสียงที่ลดลงเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินแลวยังใชในการคํานวณคา

อัตราการลดเสียงอื่น ๆ เชน SNR HML APVfx  

(1) การคํานวณ APVfx  คํานวณจากสูตรตอไปนี้ 
 

APVfx =  mf- αsf 
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เมื่อ  f =  ความถ่ี เปน Hz 

x  =  สมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ เปน % 

mf =  คาเฉลี่ยระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน เปน dB(A) 

sf =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน 

α =  คาคงที่ซ่ึงสัมพันธกับสมรรถนะในการปกปองที่ระบุของอุปกรณ (ดูตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  คา α สําหรับสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ (x) 

(ขอ 4.2.3.1(1)) 

คาสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ (x, %) คา α 

75 0.67 

80 0.84 

84 1.00 

85 1.04 

90 1.28 

95 1.64 

เมื่อเลือกคาสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ (x) แลว APV แสดงในรูป APVfx เชน 

APV500(84%) ซึ่งหมายถึง APV ที่ความถี่ 500 Hz และสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ 84% 

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ก. 

(2) การใชคา APVfx ในการประมาณคาระดับเสียงที่ผานเขาไปในหู เมื่อสวมอุปกรณปกปองการ 

ไดยิน และมีขอมูลระดับเสียงที่แยกความถี่ออกเทฟ เชน ถาระดับเสียงที่ความถี่ 500 Hz  มีคา 

95 dB(A)  และ  APV500(84%) = 15 dB(A)   ดังนั้น เมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินนั้น 

เสียงความถ่ี 500 Hz ที่ผานเขาไปในหูที่จะถูกลดทอน ดังนี้ 

   เสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ ในหู  =  95 – 15  =  80 Hz  

ซึ่งสามารถคํานวณหาคาระดับเสียง (dB(A)) ที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการ 

ไดยิน (effective A-weighted sound pressure level,(L�
��) ทุกชวงความถี่ได จากสูตรตอไปนี้ 

 




8

1

)(1.0 )()()(10log10'
k

APVAL

Ax dBL kfkfkf  

เมื่อ  f(k) =  จุดกึ่งกลางแถบความถ่ีออกเทฟ  

ดังนั้น  f(1) = 63 Hz f(2) = 125 Hz … f(8) = 8 000 Hz 

Lf(k) =  ระดับเสียงที่ความถี่ f(k) 

Af(k) =  คาคงที่สําหรับปรับหนวย dBใหเปน dB(A) 



มอก. 2575 เลม 1 - 2555 

-7- 

ในกรณีที่ไมมขีอมูลที่ความถี่ 63 Hz ใหเริ่มคํานวณที่ความถี่ 125 Hz คา  (L�
��) ที่คํานวณไดถา

มีเศษใหปดเปนจํานวนเต็มทีใ่กลท่ีสุด ดูตวัอยางการคํานวณในภาคผนวก ก. 

หมายเหตุ   การปดเศษใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

4.2.3.2 อัตราการลดเสียงคาเดียว (single number rating, SNR) คา SNR ของอุปกรณปกปองการไดยิน

คํานวณไดจากแถบเสียงพิงคนอยส และ APVf(k)x ของอุปกรณนั้น คา SNRx ไมขึ้นกับแถบเสียง 

ที่อุปกรณนั้นจะลดทอนลง ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ข. 

(1) การคํานวณ SNR  จากสูตรตอไปนี้  

SNR� = 100dBC − 10log ∑ 10�.�(���������)����
����  

เมื่อ  LAf   =  ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ความถี่ f  

100 ในสูตร คือ คาพิงคนอยสอางอิง เปน dB(C) 

นั่นคือ    Axf

APVL
LfxAf  

8000

63

)(
10log10  log ∑ 10(���������) = ���

����
����  

คาที่คํานวณไดหากมีเศษใหปดเปนจํานวนเต็มที่ใกลท่ีสุด ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ข. 

(2) การใชคา SNR เพื่อประมาณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน

(หนวยเปน dB(A))  ที่สมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ (x) ตองรูคาระดับเสียงใน

สภาพแวดลอม (หนวยเปน dB(C)) และคา SNR โดยใชสูตรตอไปนี้ 

L�
��   =  LC- SNRx 

ในกรณีที่ทราบคาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ  ยังคงสามารถใชคา SNR ไดโดยการประมาณ

คา (LC – LA) จากการวัดดวยเครื่องวัดเสียง หรือตารางเปล่ียนหนวย dB(A) เปน dB(C) 

L�
��  =  LA + (LC- LA) - SNRx      

4.2.3.3 อัตราการลดเสียงที่ความถี่สูง ปานกลาง และต่ํา (HML) ใชคาเสียงอางอิงออกเทฟ (i ระบุออกเทฟ

ของเสียงแตละแถบ) กับคาตางระหวางระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ และระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี  

(di = LC- LA)  ดูตารางที่ 2 และคา APVfxของอุปกรณปกปองการไดยิน คาเหลานี้ไมขึ้นกับเสียงใน

สภาพแวดลอม 

(1) การคํานวณอัตราการลดเสียงที่ความถี่สูง ปานกลาง และต่ํา ตองรูคาระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ 

(LA) และระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี (LC) คาระดับเสียงความถี่สูงและปานกลางใชคํานวณการ

ปกปองที่ความถี่สูงและปานกลาง ซึ่งคา (LC- LA) นอยกวาหรือเทากับ 2 ขณะที่คาระดับเสียง

ความถ่ีปานกลางและต่ําใชสําหรับคํานวณการปกปองที่ความถ่ีต่ํา ซึ่งคา (LC- LA) มากกวาหรือ

เทากับ 2 คา HML คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

 



มอก. 2575 เลม 1 - 2555 

-8- 

    4
1 )(48.04

125.0 i ix
PNRidi ix

PNR
x

H  

    8
5 )(16.08

525.0 i ix
PNRidi ix

PNR
x

M  

 
    8

5 )(23.08
525.0 i ix

PNRidi ix
PNR

x
L   

เมื่อ  PNR�� = 100 dBA − 10 ���∑ 10�.�(��� � ����� )����
����  

ตารางที่ 2  ระดับเสียง (dB(A)) (LAf(k)i) ของเสยีงอางอิงทัง้แปดรวมได 100 dB(A) คา (LC- LA) และคา di  

(ขอ 4.2.3.3)             หนวย : dB 

i 
จุดกึ่งกลางแถบความถี่ออกเทฟ 

(LC- LA) di 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 51.4 62.6 70.8 81.0 90.4 96.2 94.7 92.3 -1.2 -1.20 

2 59.5 68.9 78.3 84.3 92.8 96.3 94.0 90.0 -0.5 -0.49 

3 59.8 71.1 80.8 88.0 95.0 94.4 94.1 89.0 0.1 0.14 

4 65.4 77.2 84.5 89.8 95.5 94.3 92.5 88.8 1.6 1.56 

5 65.3 77.4 86.5 92.5 96.4 93.0 90.4 83.7 2.3 -2.98 

6 70.7 82.0 89.3 93.3 95.6 93.0 90.1 83.0 4.3 -1.01 

7 75.6 84.2 90.1 93.6 96.2 91.3 87.9 81.9 6.1 0.85 

8 77.6 88.0 93.4 93.8 94.2 91.4 87.9 79.9 8.4 3.14 
 

หมายเหตุ  1.  คา PNRxi  คือ คาคาดการณระดับเสียงที่ลดลงที่สมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ x ถาไมมีขอมูล  

 ที่ความถี่ 63 Hz ใหเริ่มตนคํานวณที่ 125 Hz  

2. คา 100 dB(A) คือ ระดับเสียง dB(A) รวมของแตละแถบความถี่ในตารางที่ 2 คาที่คํานวณได Hx Mx   

  และ Lx ใหปดเปนเลขจํานวนเต็มที่ใกลที่สุด ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ค. 

(2) การใชคา HML เพื่อประมาณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน 

มีขั้นตอนในการคํานวณ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

(2.1) คํานวณคา PNRx จาก Hx, Mx และ Lx  และคาระดับเสียง หนวยเปนเดซิเบลเอ และระดับ

เสียงหนวยเดซิเบลซี ดังนี้ 

 dB
A
L

C
Lx

M
x

H

x
M

x
PNR 2

4



  

สําหรับเสียงที่  LC-LA ตางกันนอยกวาหรือเทากับ 2 dB  

 dB
A
L

C
Lx

L
x

M

x
M

x
PNR 2

8
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สําหรับเสียงที่  LC-LA ตางกันมากกวาหรือเทากับ 2 dB 

(2.2) ��
��   คํานวณจากสูตร 

x
PNR

A
L

x
L 


'  
 

คาที่คํานวณไดใหปดเปนจํานวนเต็มทีใ่กลท่ีสุด ในกรณีที่ไมมีคาระดับเสียงเดซิเบลซี 

สามารถใชคาระดับเสียงเดซิเบลแทนได ซ่ึงที่ความถ่ีต่ํา ๆ จะทําใหไดคา L’Ax สูงกวา 

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ค. 

4.2.3.4 อัตราการลดเสียง (NRR(SF))  เมื่อทดสอบหาคาระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอนโดย

ใหผูถูกทดสอบเปนผูสวมใสอุปกรณปกปองการไดยินเองใหกระชับสําหรับการทดสอบแตละครั้ง 

และวัดเสียงโดยวิธี REAT ขอมูลจากการทดสอบนํามาคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคา NRR คํานวณจากคาสถิติดังกลาว 

(1) การคํานวณคา NRR(SF) ชวงความถ่ีที่นํามาคํานวณ คือ 63 Hz ถึง 8 000 Hz และสมรรถนะใน

การปกปองของอุปกรณ 84% คํานวณจากสูตรตอไปนี้ 

  


 8000
63 5

)84(1.0
10log105.108 f dB

fAPVAfL
dBCNRR  

เมื่อ  LAf =  ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ ที่ความถี่ f ของพิงคนอยสซึ่งรวมทุกชวงความถี่มี

คา 108.5 dB(C) 

APVf84 =  คาเฉลี่ยระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน ลบดวยหนึ่งเทาของ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ง. 

(2) การใชคา NRR(SF) ในการประมาณระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยินคา 

NRR(SF) ใชกับการสัมผัสเสียงในหนวยเดซิเบลเอ  ดังนั้น จึงคํานวณระดับเสียงดังภายใต

อุปกรณปกปองการไดยินโดยลบ NRR(SF) จากระดับเสียงที่วัดไดในสภาพแวดลอมในหนวย

เดซิเบลเอดังสูตร 

L�
��  = dB(A) – NRR(SF) 

หากตรวจวัดเสียงในหนวยเดซิเบลซี ตองปรับใหเปนระดบัเสียงหนวยเดซิเบลเอโดยลบคาที ่

วัดไดดวย 5 dB ดังสูตร 

L��
�  = dBC − 5dB − NRR(SF) 

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ง. 

4.2.3.5 อัตราการลดเสียง (NRR) คํานวณจากคาระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน  ทั้งนี้ ในการ

ทดสอบนั้น ผูทําการทดสอบเปนผูสวมอุปกรณปกปองการไดยินใหแกผูถูกทดสอบ   
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(1) ในการคํานวณคา NRR นี้  ไดกําหนดคาสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณเทากับ 98% ที่  

α = 2) และคํานวณคา NRR จากคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแถบความถ่ีออกเทฟ 

125 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz และ 8 000 Hz ดวยสูตรตอไปนี ้

  


 8000
125 3

)98(1.0
10log109.107 f dB

fAPVAfL
dBCNRR  

เมื่อ   LAf    =  ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ความถี่ f  ของพิงคนอยส ซึ่งรวมทุกชวงความถี่มี

คา 108.5 dB(C) 

APVf98 =  คาเฉลี่ยระดับเสียงที่อุปกรณปกปองการไดยินลดทอน ลบดวยสองเทาของคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ความถี่ f  

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก จ. 

(2) การใชคา NRR ในการประมาณระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ

ปกปองการไดยิน (���
� ) คํานวณไดดวยสูตร ดังนี้ 

เมื่อตรวจวัดเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาที่สัมผัสเสียงในหนวยเดซิเบลเอ 
���

�  = ��(�) − (��� − 7)   

เมื่อตรวจวดัเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาที่สัมผัสเสียงในหนวย เดซิเบลซี 
���

�  = ��� − ���    

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก จ. 

(3) การคํานวณเพื่อปรับอัตราการลดเสียงของอุปกรณ เนื่องจากอัตราการลดเสียงชนิด NRR  

มีจุดออนหลายประการ ไดแก ผูทดสอบเปนผูสวมใสอุปกรณใหแกผูถูกทดสอบ และเปนการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการ  ดังนั้น จึงคลาดเคลื่อนไปจากคาการลดเสียงของอุปกรณเมื่อสวมใส

ในสภาพแวดลอมการทํางานจริง (attenuation: real world) จึงใหปรับคาอัตราการลดทอนเสียง

ของอุปกรณกอนนํามาคํานวณระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ

ปกปองการไดยิน (L�
��) ดวยการคํานวณ ดังนี้  

(3.1)  ครอบหูลดเสียง คํานวณดังสูตรตอไปนี้ 

NRRปรับ    =  NRRผูผลิต– 25% NRRผูผลิต   = 0.75 NRRผูผลิต 

เมื่อ  NRRปรับ =  อัตราการลดทอนเสียงซ่ึงจะนําไปคํานวณ  L�
��  

 NRRผูผลิต =  อัตราการลดเสียงที่ผูผลิตระบุบนบรรจุภัณฑ  
 

(3.2)  ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดที่สามารถปรับตวัใหแนบกระชับชองหู   

NRRปรับ    =  NRRผูผลิต– 50% NRRผูผลิต  = 0.50 NRRผูผลิต  
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(3.3)  ปล๊ักอุดหูลดเสียงชนิดอื่น ๆ 

NRRปรับ    =  NRR ผูผลิต – 70% NRRผูผลิต    = 0.30 NRRผูผลิต 

ดูตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก จ. 

4.3 องคประกอบอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา คือ การปนเปอนในผลิตภัณฑ  เชน กรณีของโรงงานผลิตอาหารควร

พิจารณาเลือกใชปลั๊กอุดหูชนิดที่มีโลหะผสมเพ่ือใหสามารถคัดแยกได หากปล๊ักอุดหูตกลงไปปนเปอนใน

ผลิตภัณฑ 

5.  การใชอุปกรณปกปองการไดยิน 

5.1 ขอควรพิจารณาเบ้ืองตน  เมื่อผูปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวันเกินคา

มาตรฐานที่กําหนด  และเมื่อผูปฏิบัติงานที่สัมผัสเสียงดังเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานตั้งแต 50% ของคา

มาตรฐาน ซ่ึงตองเขาโครงการอนุรักษการไดยินตามที่กฎหมายกําหนดและมีสมรรถภาพการไดยินลดลง  

ควรจัดหาอุปกรณปกปองการไดยินที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดเสียงในหูลงใหต่ํากวาคามาตรฐาน และ 

ต่ํากวา 50% ของมาตรฐานตามลําดับ โดยพิจารณาเลือกอุปกรณจากผลการคํานวณตามขอ 4.2  อยางไรก็ตาม  

ผูที่มีหนาท่ีควรตระหนักดวยวา การควบคุมการสัมผัสเสียงของผูปฏิบัติงานโดยการสวมใสอุปกรณปกปอง

การไดยินไมใชมาตรการที่ควรเลือกเปนอันดับแรก และเมื่อตองใชแลวควรมีมาตรการที่เชื่อมั่นไดวา 

อุปกรณปกปองการไดยินนั้นถูกใชอยางมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ 

5.2 การสวมใสและถอดอุปกรณการปกปองการไดยิน  มีวิธีสวมใสอยางถูกตองตามประเภทของอุปกรณ ดังนี้ 

5.2.1 การใสปล๊ักอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวใหแนบกระชับชองหูได ทําไดดังรูปที่ 4 

5.2.1.1 คลึงและบีบปล๊ักอุดหูดวยปลายนิ้วมือใหเปนแทงเล็กสามารถสอดเขาในชองหูได  

5.2.1.2 ออมแขนซายไปดานหลังศีรษะ ดึงใบหูขวาขึ้นเฉียงไปทางดานหลัง และใสปล๊ักอุดหูเขาชองหูขวา 

5.2.1.3 ใชปลายนิ้วชี้ดันปล๊ักอุดหูไวประมาณ 30 วินาที (s)  เมื่อปล๊ักอุดหูขยายตัวปดชองหูจึงปลอยนิ้ว

จากนั้นใสปล๊ักอุดหูในชองหูดานซายดวยวิธีเดียวกันตรง ๆ 

   

รูปที่ 4  การใสปลกอดุหูลดเสยีงชนดิปรบัตัวใหแนบกระชบัชองหูได 

(ขอ 5.2.1) 
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5.2.2 การใสปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดขึ้นรูปพรอมใช มีวิธีการใสเชนเดียวกับปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวให

แนบกระชับชองหูได  เพียงแตไมตองคลึงปล๊ักใหมีขนาดเล็กกอนใส 

5.2.3 การถอดปล๊ักอุดหูลดเสียง  คอย ๆ ดึงปล๊ักอุดหูออก  

5.2.4 การใสครอบหูลดเสียง ทําไดดังนี้ 

5.2.4.1 รวบผมไมใหปดใบหู  สวมที่ครอบหูใหปดครอบใบหู 

5.2.4.2 ปรับสายคาดใหอยูบนศีรษะ หรือที่ทายทอย หรือใตคาง ตามแบบที่ผูผลิตแนะนํา  

5.2.4.3 กดที่ครอบหูใหแนบสนิทและขยับสายคาดใหกระชับ 

6.  การดูแลและการบํารุงรักษาอุปกรณปกปองการไดยิน 

การดูแลรักษาอุปกรณปกปองการไดยินควรทําตามวิธีที่ผูผลิตแนะนํา และตรวจดูการชํารุดฉีกขาดของอุปกรณเปน

ประจํา หรือปฏิบัติดังนี้ 

6.1 ปล๊ักอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวใหแนบกระชับชองหูได 

6.1.1 ลางทําความสะอาดในน้ําสบูอุน ๆ และลางสบูออกใหสะอาด บีบน้ําออกจากปลั๊กอุดหูลดเสียง ปลอยให

แหงสนิทในที่รม การทําความสะอาดเชนนี้สามารถทําซํ้าไดหลายครั้ง 

6.1.2 ทิ้งปลั๊กอุดหูลดเสียงไปเมื่อไมกระชับชองหูเชนเดิม หรือไมสามารถพองตัวมีขนาดเทาเดิม หรือเมื่อ

สกปรกไมสามารถทําความสะอาดได 

6.2 ปล๊ักอุดหูลดเสียงชนิดขึ้นรูปใชซํ้าได 

6.2.1 ลางปลั๊กอุดหูลดเสียงดวยน้ําสบูออนในน้ําอุน  แลวลางสบูออกดวยน้ําอุนใหสะอาด ผึ่งใหแหงบน

พื้นผิวที่สะอาดในที่รม 

6.2.2 ทิ้งปล๊ักอุดหูลดเสียงไปเม่ือชํารุด ฉีกขาด หรือเม่ือสกปรกไมสามารถทําความสะอาดได 

6.3 ครอบหูลดเสียง   

6.3.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณกอนใชงานทุกครั้ง 

6.3.2 เมื่อพบชื้นสวนชํารุดใหเปล่ียนชิ้นสวนของอุปกรณที่ชํารุดหากทําได หรือเปล่ียนอุปกรณใหม 

6.3.3 ถอดชิ้นสวนของครอบหูลดเสียงออกกอนทําความสะอาด 

6.3.4 ลางครอบหูลดเสียงดวยน้ําสบูออนในน้ําอุน  ใชแปรงขนออนขัดทําความสะอาดสวนที่สกปรก แลวลาง

สบูออกดวยน้ําอุนใหสะอาด โดยไมทําใหวัสดุลดทอนเสียงที่อยูในครอบหูเปยกน้ํา 

6.3.5 เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด  บรรจุในถุงพลาสติกปองกันฝุน และเก็บไวในตูสําหรับเก็บอุปกรณโดยเฉพาะ 



มอก. 2575 เลม 1 - 2555 

-13- 

ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางการคํานวณ APV 

(ขอ 4.2.3.1 ภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค.) 

ก.1 ตารางที่ ก.1  แสดงตัวอยางการคํานวณคา APVf84 สมรรถนะในการปกปองของอุปกรณ 84%  นั่นคือ  

α เทากับ 1 (จากตารางที่ 1) 

ตารางที่ ก.1  การคํานวณ APVf84  

(ขอ ก.1)     หนวย : dB 

คากึ่งกลางแถบความถี่ออกเทฟ (Hz) 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

คาเฉลี่ยระดับเสียงที่อุปกรณปกปอง

การไดยินลดทอน (mf) 

7.4 10.0 14.4 19.6 22.8 28.6 38.8 34.1 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับเสียงที่อุปกรณ

ปกปองการไดยินลดทอน (sf) 

3.3 3.6 3.6 4.6 4.0 6.2 7.4 5.2 

α sf  (α=1) 3.3 3.6 3.6 4.6 4.0 6.2 7.4 5.2 

APVfx (mf - α sf) 4.1 6.4 10.8 15.0 18.8 22.4 31.4 28.9 

ก.2  ตารางที่ ก.2   แสดงตัวอยางการคํานวณระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหูเม่ือสวมอุปกรณปกปอง

การไดยิน (���
� ) โดยกําหนดคาสมรรถนะในการปกปองของอุปกรณเทากับ 84% คํานวณจากคา APV f84 ใน

ตารางที่ ก.1 

ตารางที่ ก.2  การคํานวณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหเูมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน (L�
��

) 

(ขอ ก.2 ขอ ข.2 และขอ ค.1) 

แถวที ่ คากึ่งกลางแถบความถี่ออกเทฟ 

(f) (Hz) 

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 รวมทุก

ความถี่ 

1 ระดับเสยีงที่วัดได  Lf (dB(C)) 75.0 84.0 86.0 88.0 97.0 99.0 97.0 96.0 103.6 

2 คาคงที่แปลง dB(C) เปน 

dB(A) (Af(k)) 

-26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0 +1.2 +1.0 -1.1 - 

3 ระดับเสยีง (dB(A)) (แถวที่ 1+2) 48.8 67.9 77.4 84.8 97.0 100.2 98.0 94.9 104 

4 ������   (จากตารางที่ ก.1) 4.1  6.4 10.8 15.0 18.8 22.4 31.4 28.9 - 

5 LAf (แถวท่ี 1+2-4) 44.2 60.9 66.0 69.1 77.6 75.8 65.4 65.2 80.6 
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นําคาระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ (LAf) ในแถวสุดทายมารวมกัน โดยสูตรตอไปนี ้

              6.80)10...10log(10 2.651.02.441.0
84  
AL  dB(A) 

ปดเปนจํานวนเต็ม      8184 
AL  dB(A) 

นั่นคือ ในสภาพแวดลอมที่เสียงดัง 103.6 dB(C)  84% ของสถานการณ ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขา

ไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยนิ จะมคีานอยกวาหรือเทากับ 81 dB(A) เมื่อสวมอุปกรณปกปอง

การไดยนิอยางถูกตอง  

คาแตกตางระหวางระดับเสียงในสภาพแวดลอมหนวยเดซิเบลเอ กับคาระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขา

ไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินที่สมรรถนะ 84% คือ คาคาดการณระดับเสียงดังที่ลดลง  นั่นคือ 

L� − L��
�  = PNR�� = 104 − 81 dB(A) 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางการคํานวณ SNR 

(ขอ 4.2.3.2) 

ข.1 ตารางที่ ข.1  แสดงตัวอยางการคํานวณคา SNR ดวยสูตรในขอ 4.2.3.2 (1)  และแสดงวิธีการคํานวณหาคา

ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ LAf(x)  ของพิงคนอยส 100 dB(C)  เพื่อใชในการคํานวณคา SNR  ดวยคาการ

ปกปองที่เชื่อวาผูสวมอุปกรณปกปองการไดยินไดรับ (APV) จากตัวอยางการคํานวณในภาคผนวก ก. 

ตารางที่ ข.1  การคํานวณคา SNR 

(ขอ ข.1) 

แถวที ่ จุดกึ่งกลางแถบความถีอ่อกเทฟ 

(f) (Hz) 
63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 รวมทุก

ความถี่ 

1 พิงคนอยส (dB(C)) 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 100 

2 คาคงที่แปลง dB(C) เปน dB(A) -26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0 +1.2 +1.0 -1.1  

3 LAf(84) (dB(A)) 65.3 75.4 82.9 88.3 91.5 92.7 92.5 90.4 98.5 

4 APV84 (ตัวอยาง ก.1) 4.1 6.4 10.8 15.0 18.8 22.4 33.4 28.9  

5 แถวที่ 3 - 4 61.2 69.0 72.1 73.3 72.7 70.3 61.1 61.5 78.4 

6 SNR84 = 100 dB(C) – 78.4 = 21.6 dB(A) ปดเปนจํานวนเต็ม = 22  

หมายเหตุ   คาในตารางนี้ไดจากพิงคนอยส 100 dB(C) ซึ่งถูกเลือกมาใชเพื่อความสะดวกในการคํานวณ และไมมีผลกระทบ

ตอคา SNR 

ข.2 การใชคา SNR84 ในการประมาณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน เมื่อวัด

ระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี จากระดับเสียงในตัวอยาง ก.2 เทากับ 103.6 dB(C) ปดเปนจํานวนเต็ม เทากับ  

104 dB(C)  โดยใชคา SNR84 ที่คํานวณไดจาก ข.1 ดวยสูตรในขอ 4.2.3.2 (2) 

L��
�   = L� − SNR� 

L���
�  = 104 − 22 = 82 dB(A) 

 

นั่นคือ 84% ของสถานการณ ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอท่ีผานเขาไปในหูเม่ือสวมอุปกรณปกปองการไดยิน 

จะมีคานอยกวาหรือเทากับ 82 dB(A) เมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินอยางถูกตอง  

ข.3 การใชคา SNR84 ในการประมาณระดับเสียงที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน เมื่อวัด

ระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ ประมาณคา LC – LA ไดจากการวัดดวยเครื่องวัดเสียง  ใชคาจากระดับเสียงใน
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ตัวอยาง ก.2 เทากับ 104 เดซิเบลเอ และให LC – LA = -1 dB  โดยใชคา SNR84 ที่คํานวณไดจาก ข.1 ดวยสูตร

ในขอ 4.2.3.2 (2) 

L��
�  = L� + (L� − L�) − SNR� 

                        L��
�  = 104 + (−1) − 22 = 81 dB 

นั่นคือ 84% ของสถานการณ ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปอง จะมคีา

นอยกวาหรือเทากับ 81 dB(A) เมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินอยางถูกตอง 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางการคํานวณ HML 

(ขอ 4.2.3.3(2.2)) 

ค.1 ตารางที่ ค.1  แสดงตัวอยางการคํานวณคา HML สําหรับอุปกรณปกปองการไดยิน 

ใชคา APVf84 จากภาคผนวก ก. และคาระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอแยกความถี่ออกเทฟ (LAf(k)i) จากตารางที่ 

ก.2 คา (LAf(k)i-APV f84) คํานวณดังแสดงตอไปนี ้

ตารางที่ ค.1   การคํานวณคา HML สําหรับอปุกรณปกปองการไดยนิ 

(ขอ ค.1) 

จุดกึ่งกลางแถบ

ความถ่ีออกเทฟ 

(�) (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LAf(k)1 

LAf(k)2 

LAf(k)3 

LAf(k)4 

LAf(k)5 

LAf(k)6 

LAf(k)7 

LAf(k)8 

51.4 

59.5 

59.8 

65.4 

65.3 

70.7 

75.6 

77.6 

62.6 

68.9 

71.1 

77.2 

77.4 

82.0 

84.2 

88.0 

70.8 

78.3 

80.8 

84.5 

86.5 

89.3 

90.1 

93.4 

81.0 

84.3 

88.0 

89.8 

92.5 

93.3 

93.6 

93.8 

90.4 

92.8 

95.0 

95.5 

96.4 

95.6 

96.2 

94.2 

96.2 

96.3 

94.4 

94.3 

93.0 

93.0 

91.3 

91.4 

94.7 

94.0 

94.1 

92.5 

90.4 

90.1 

87.9 

87.9 

92.3 

90.0 

89.0 

88.8 

83.7 

83.0 

81.9 

79.9 

APV f84 ตาราง ก.1 4.1 6.4 10.8 15.0 18.8 22.4 21.4 28.9 

LAf(k)1-APV f84 

LAf(k)2-APV f84 

LAf(k)3-APV f84 

LAf(k)4-APV f84 

LAf(k)5-APV f84 

LAf(k)6-APV f84 

LAf(k)7-APV f84 

LAf(k)8-APV f84 

47.35

55.4 

57.7 

61.3 

61.2 

66.6 

71.5 

73.5 

56.2 

62.5 

64.7 

70.8 

71.0 

75.6 

77.8 

81.6 

60.0 

67.5 

70.0 

73.7 

75.7 

78.5 

79.3 

82.6 

66.0 

69.3 

73.0 

74.8 

77.5 

78.3 

78.6 

78.8 

71.6 

74.0 

76.2 

76.7 

77.6 

76.8 

77.4 

75.4 

73.8 

73.9 

72.0 

71.9 

70.6 

70.6 

68.9 

69.0 

73.3 

72.6 

72.7 

71.1 

69.0 

68.7 

66.5 

66.5 

63.4 

61.1 

60.1 

59.9 

54.8 

54.1 

53.0 

51.0 

คา PNRi84 สําหรับแถบเสียงทั้งแปดคํานวณโดยแทนคารวมของ (LAf(k)i-APVf84) ไดจากตารางที่ ค.1 ในสูตร

ขอ 4.2.3.3(1) 
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��� �� = 100 ��� − 10 ���� 10�.�(��� � ��� �� )
����

����
 

PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 21.7dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 20.7dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 19.6 dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 18.4 dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 17.3 dB 

PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 16.1 dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 15.2dB 
PNR�(��) = 100 dB − 10  log(10�.�×��.�+ ⋯ + 10 �.�×��.�) = 13.3 dB 

จากนัน้คํานวณคา H84, M84 และ L84 โดยใชสูตรที่ระบุในขอ 4.2.3.3(1) และใชคา PNRi(84) ที่คํานวณได

ขางตนนี้ คา di จากตารางที่ 2 ดังแสดงตอไปนี้  คาทีค่ํานวณไดปดเปนจํานวนเต็มตามมาตรฐาน 

    4
1 )(48.04

125.0 i PNRxiidi PNRxiH x  

H84  = 0.25(17.7+…+14.4)- 0.48(-1.20×17.7+…+1.56×14.4) dB = 20.1 dB 

    8
5 )(16.08

525.0 i PNRxiidi PNRxiM x  

M84  = 0.25(13.2+…+9.4)- 0.16(-2.98×13.2+…+3.14×9.4) dB = 5.5 dB 

    8
5 )(23.08

525.0 i PNRxiidi PNRxiLx  

L84  = 0.25(13.2+…+9.4)- 0.23(-2.98×13.2+…+3.14×9.4) dB = 15.5 dB 

ค.2 การคํานวณระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน (L′A84) โดยใชคา  H84, M84, และ L84 สําหรับ

อุปกรณปกปองชนิดใดชนิดหนึ่งในสภาวะแวดลอมที่มีเสียงดัง คํานวณจากภาคผนวก ค. ซึ่งมี 2 ขั้นตอน 

ดังตอไปนี้    

ค.2.1 คํานวณความแตกตางของระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอกับระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี : LC- LA จากขอมูล

ระดับเสียงออกเทฟจากภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.2  โดยให (LC- LA) = -1 dB  คาคาดการณระดับเสียง 

ที่ลดลง (PNR84)  คํานวณจากคา H84, M84 และ L84  ใน ค1. และ สูตรในขอ 4.2.3.3(2.1) 

   











 )1(5.15 2

4

5.151.20
dBPNRx  = 17.3 

ค.2.2 คํานวณจากระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอแยกความถี่ออกเทฟจากภาคผนวก ก. ซึ่งเทากับ 104 dB(A)   

ระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน (L�
���)   คํานวณดวยสูตรในขอ 4.2.3.3(2.2) 

L��
�  = L� − PNR�  

ถา   L� = 104 dB, แลว, L��� = 104 dB − 17.3db = 86.7 dB(A) 
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ปดเปนจํานวนเต็ม = 81 dB(A) นั่นคือ 84% ของสถานการณในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดังระดับเสียงหนวยเดซเิบลเอ

ที่ผานเขาไปในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน จะมีคานอยกวาหรือเทากับ 81 dB(A)  เมื่อสวมอุปกรณปกปอง

การไดยนิอยางถูกตอง 
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ภาคผนวก ง. 

การคํานวณอัตราการลดเสียง (NRR(SF)) 

(ขอ 4.2.3.4) 

ง.1 ตารางที่ ง.1  แสดงการคํานวณคา NRR(SF)  

ตารางที ่ง.1   การคํานวณหาคา NRR(SF) 

(ขอ ง.1) 

แถวที ่ จุดกึ่งกลางแถบความถีอ่อกเทฟ  

(f) (Hz) 

63  125  250  500 1 000 2 000 4 000 8 000 รวมทุก

ความถี่ 

1 พิงคนอยส (dB) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

2 คาคงที่แปลง dB เปน dB(C) -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.8 -3.0 - 

3 ระดับเสยีง (dB(C))  

(แถวท่ี 1+2) 
99.2 99.8 100.0 100.0 100.0 99.8 99.2 97.0 108.5 

4 คาคงที่แปลง dB(C) เปนdB(A) -26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0 1.2         1.0 -1.1 - 

5 ระดับเสยีง (dB(A))  

(แถวท่ี 1 + 4) 
73.8 83.9 91.4 96.8 100.0 101.2 101.0 98.9 - 

6 คาเฉลีย่เสยีงที่ลดลง (dB(A)) 19.7(1)  19.7  19.7  20.7  21.2  28.3  36.6   37.8 - 

7 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.7  8.7  9.7  9.4  8.4  7.4  9.1  10.4 - 

8 APV84 11.0      11.0      10.0 11.3 12.8 20.9 27.5 27.4 - 

9 เสยีงที่ผานเขาหู (L��
� )(dB(A))  

(แถวท่ี 5 – แถวที่ 8) 

62.8     72.9       81.4        85.5        87.2      80.3        73.5       71.5 90.7 

NRR(SF)  = 108.5 – 90.7 – 5  =  12.8  

หมายเหตุ   (1) ใชคาที่ความถี่ 125 Hz เนื่องจากในกรณีนี้ไมไดทดสอบที่ 63 Hz 

ง.2  ตัวอยางการคํานวณระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน  (����
� )  โดยใชคา NRR(SF) คํานวณ

จากระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอ แยกความถี่ออกเทฟจากภาคผนวก ก. ซึ่งเทากับ 104 dB(A) ระดับเสียงดัง

ภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน (����
� )  จากสูตรในขอ 4.2.3.4(2) ดังนี้ 

 

  L��
�  = dB(A) − NRR(SF) 

 

L���
�   = 104 dB(A) − 12.8 dB(A) = 91.2 dB(A)  
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ถาตรวจวัดระดับเสียงในสภาพแวดลอมหนวยเดซิเบลซี สมมติใหมีคา 100 dB(C) ระดับเสียงภายใตอุปกรณ

ปกปองการไดยินหนวยเดซิเบลเอ  คํานวณตามสูตรในขอ 4.2.3.4(2) 

  L��
�  = dBC − 5 dB − NRR(SF) 

 

 L���
�  = 100 dBC − 5 dB − 12.8 dB(A) = 82.2 dB(A) 

จากทั้งสองกรณีปดเปนจํานวนเต็มได 91 dB(A) และ 82 dB(A)  จึงอาจกลาวไดวา 84% ของสถานการณที่

ตรวจวัดระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอและระดับเสียงหนวยเดซิเบลซี  ระดับเสียงหนวยเดซิเบลเอที่ผานเขาไป

ในหูเมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยิน จะมีคานอยกวาหรือเทากับ 91 dB(A) และ 82 dB(A) ตามลําดับ  

เมื่อสวมอุปกรณปกปองการไดยินอยางถูกตอง 
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ภาคผนวก จ. 

ตัวอยางการคํานวณอตัราการลดเสียง (NRR) 

(ขอ 4.2.3.5) 

จ.1 ตารางที่ จ.1  แสดงตัวอยางการคํานวณคา NRR  

ตารางที่ จ.1  การคํานวณหาคา NRR 

(ขอ จ.1) 

แถวที ่ ความถี่ (Hz)  125  250  500 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 รวมทุก

ความถี่ 

1 พิงคนอยส (dB) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0  100.0 - 

2 คาคงที่แปลงเปน dB(C) -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 - -0.8  -3.0 - 

3 เสียง (dB(C)) 

(แถวที่ 1 + แถวที่ 2) 
99.8 100.0 100.0 100.0 99.8 - 99.2 

 
97.0 107.9 

4 คาคงที่แปลง dB(C)

เปน dB(A) 
-16.1 -8.6 -3.2 0 1.2         - 1.0 

 
-1.1 - 

5 5 เสียง (dB(A)) 

(แถวที่ 1 + แถวที่ 4) 
83.9 91.4 96.8 100.0 101.2 - 101.0 

 
98.9 - 

6 คาเฉลี่ยระดับเสียง 

ที่ลดทอนลง  

21 22 23 29 41 43 47 41 36 
- 

7 ปรับแถวที่ 7 ให

สอดคลองกับความถี่ 

ที่มีขอมูล 

21 22 23 29 41 - 45.0(1)  38.5(2) 

- 

8 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.7 3.3 3.8 4.7 3.3 3.3 3.4 6.1 6.5 - 

9  = 2 2 2 2 2 2 - - - - - 

10  × คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(แถวที่ 8 × แถวที่ 9) 

7.4 6.6 7.6 9.4 6.6 - 6.7(3) - 12.6(4) 

- 

11 APV98 13.6 15.4 15.4 19.6 34.4 - 38.3 - 25.9 - 

12 เสียงที่ผานเขาหู (L' Ax )   

(แถวที่ 5 – แถวที่ 11) 

70.3 76.0 81.4 80.4 66.8 - 62.7 - 73.0 85.1 

  NRR = 107.9 dB(C) – 85.1 dB(A) – 3 dB = 19.8 dB 

หมายเหตุ (1) คาเฉลี่ยเสียงที่ลดลงที่ความถี่ 3 000 Hz และ 4 000 Hz  
(2) คาเฉลี่ยเสียงที่ลดลงที่ความถี่ 6 000 Hz และ 8 000 Hz  
(3) รวมคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ความถี่ 3 000 Hz และ 4 000 Hz  
(4) รวมคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ความถี่ 6 000 Hz และ 8 000 Hz 
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จ.2 การคํานวณระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน  (L′���) โดยใชคา NRR  เมื่อตรวจวัดเสียงเฉลี่ย

ในหนวยเดซิเบลเอตลอดเวลาที่สัมผัส (ใชสูตรในขอ 4.2.3.5(2) สมมติใหเทากับ 98 dB(A)  และคา NRR ที่

คํานวณไดจากขอ จ.1 ปดเปนจํานวนเต็ม = 20 dB ดังนี้ 

 L��
�  = dB(A) − (NRR − 7) 

 

L��
�  = 98 dB(A) − (20 dB − 7 dB) = 85 dB(A) 

 หากตรวจวัดเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาที่สัมผัสเสียงดวยเวทติ้งเนทเวอรกซ ี (ใชสูตรในขอ 4.2.3.5(2))  สมมติให 

            เทากับ 99 dB(C) 

L��
�  = dBC − NRR 

 

L��
�  = 99 dBC − 20 dB = 79 dB(A) 

จ.3 การคํานวณระดับเสียงดังภายใตอุปกรณปกปองการไดยิน (LA98
′ ) เมื่อปรับอัตราการลดเสียงสําหรับคา 

NRR (ANSI S3.19)  จาก NRR ที่คํานวณขางตน (20 dB) และสมมติระดับเสียงในสภาพแวดลอมเทากับ 

100 dB(A) ดังนี้ 

จ.3.1 ครอบหูลดเสียง  คํานวณจากสูตรในขอ 4.2.3.5(3.1) 

NRRปรับ    =  NRRผูผลิต– 25% NRRผูผลิต    

=  20 – 0.25 (20)  =  20 – 5 = 15  dB 
 

L���
�  = 100 dB(A) − 15 = 85 dB(A) 

จ.3.2 ชนิดโฟมที่ขยายตัวปดชองหู คํานวณจากสูตรในขอ 4.2.3.5(3.2) 

NRRปรับ    =  NRRผูผลิต– 50% NRRผูผลิต   

=  20 – 0.5 (20) = 20 - 10  =  10  dB 
 

L���
�  = 100 dB(A) − 10 = 90 dB(A)  

จ.3.3 ปล๊ักอุดหูลดเสียงชนิดอื่น ๆ คํานวณจากสูตรในขอ 4.2.3.5(3.3) 

คา NRRปรับ    =  NRRผูผลิต – 70% NRRผูผลิต   

=  20 – 0.7 (20) = 20 - 14  =  6  dB 
 

L���
�  = 100 dB(A) − 6 = 94 dB(A) 

---------------------------------------------------- 


	1.  ขอบข่าย
	2.  บทนิยาม
	2.1	การลดทอนเสียงของอุปกรณ์เมื่อสวมใส่ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง (attenuation : real-world)  หมายถึง ค่าประมาณการลดทอนเสียงของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินเมื่อสวมใส่ในสิ่งแวดล้อมการทำงานจริง
	2.2	การลดทอนเสียงของอุปกรณ์เมื่อทดสอบและวัดด้วยวิธี REAT (real-ear attenuation at threshold, REAT) หมายถึง ค่าประมาณการลดเสียงของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่ได้จากขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการทดสอบการรับรู้ระดับเสียงของคน เป็นวิธีที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดการปกป้องการได้ยินของคน โดยทั่วไปทดสอบในพื้นที่ที่ได้รับการสอบเทียบเสียงแล้วว่าไม่มีเสียงจากแหล่งอื่นหรือเสียงสะท้อน และแสดงถึงความแตกต่างของสมรรถนะในการได้ยินของบุคคลที่ถูกทดสอบระหว่างขณะสวมใส่และไม่สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	2.3	สมรรถนะในการปกป้องของอุปกรณ์ (protection performance, x)  หมายถึง ร้อยละของสถานการณ์ซึ่งระดับเสียง (เดซิเบลเอ) ในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ระบุโดยตัวเลขแสดงร้อยละและสัญลักษณ์อัตราการลดเสียง เช่น SNR80 (ดูข้อ 2.17) โดยทั่วไปใช้ค่า 84% �(ซึ่งสะท้อนค่าการลดทอนเสียง 84% อยู่ในช่วงหนึ่งเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย)  และ�ในกรณีดังกล่าวมักละค่า x ไว้ไม่ระบุ
	2.4	ค่าการปกป้องที่เชื่อว่าผู้สวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินได้รับ (assumed protection value, APV) หมายถึง ค่าที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยลบด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับเสียงที่ลดทอนลงโดยอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	2.5	ค่าคาดการณ์ระดับเสียงดังที่ลดลง (predicted noise level reduction, PNRx) หมายถึง สำหรับสมรรถนะในการปกป้องของอุปกรณ์ (x) และสถานการณ์เสียงดังที่ระบุ คือ ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงหน่วยเป็นเดซิเบลเอ (LA) ในสภาพแวดล้อมและระดับเสียงหน่วยเป็นเดซิเบลเอที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินนั้น L′Ax
	2.6	ค่าการลดทอนเสียงที่ความถี่สูงของอุปกรณ์ (high-frequency attenuation value) หมายถึง ค่าคาดการณ์�ระดับเสียงดังที่ลดลง สำหรับอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่สมรรถนะในการปกป้อง (x) และระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลซีแตกต่างจากค่าระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลเอ เท่ากับ -2 เดซิเบล  (LC – LA = - 2 dB)
	2.7 	ค่าการลดทอนเสียงที่ความถี่ปานกลางของอุปกรณ์ (medium-frequency attenuation value)  หมายถึง �ค่าคาดการณ์ระดับเสียงดังที่ลดลง สำหรับอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่สมรรถนะการปกป้อง (x)  และระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลซีแตกต่างจากค่าระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลเอ เท่ากับ +2 เดซิเบล  (LC – LA = + 2 dB)
	2.8	ค่าการลดทอนเสียงที่ความถี่ต่ำของอุปกรณ์ (low-frequency attenuation value) หมายถึง ค่าคาดการณ์ระดับเสียงดังที่ลดลง สำหรับอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่สมรรถนะการปกป้อง (x) และระดับเสียงในหน่วย�เดซิเบลซีแตกต่างจากค่าระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลเอ เท่ากับ +10 เดซิเบล (LC – LA = +10 dB)
	2.9	ครอบหูลดเสียง (ear muffs) หมายถึง อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินซึ่งประกอบด้วยที่ครอบปิดใบหูทั้งสองข้าง ซึ่งกดแนบกับศีรษะรอบใบหู ครอบหูลดเสียงสามารถกดแนบศีรษะด้วยแถบคาดศีรษะ หรือแถบคาดบริเวณท้ายทอย หรือโดยที่ยึดติดกับหมวกนิรภัยหรืออุปกรณ์อื่น
	2.10	ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) หมายถึง อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินซึ่งใส่เข้าไปในช่องหูชั้นนอกหรือทางเข้าสู่�หูชั้นนอก
	2.11	ระดับเสียง (sound level) หมายถึง ความดันเสียงซึ่งวัดด้วยสเกลล๊อกการิทึมเปรียบเทียบกับความดันเสียงอ้างอิงในอากาศ ( 20 μPa) มีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB) และเมื่อวัดโดยผ่านเวทติ้งเนทเวอร์กเอหรือซี มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอและเดซิเบลซี ตามลำดับ
	2.12	ระดับเสียงแยกความถี่แบบออกเทฟ (octave-band sound pressure level) หมายถึง ระดับเสียงดังวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์ความถี่ออกเทฟซึ่งมีจุดกึ่งกลางของแถบความถี่เท่ากับ 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000และ 8 000 เฮิรตซ์ (Hz)
	2.13	ระดับเสียงที่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินลดทอนลง (sound attenuation) หมายถึง ค่าที่แตกต่างระหว่างระดับเสียงต่ำสุดที่ได้ยินเมื่อสวมและไม่สวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน ในหน่วยเดซิเบล ซึ่งได้จากการทดสอบ
	2.14	ระดับเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (effective A-weighted sound pressure level, L′Axหมายถึง ค่าระดับเสียงเดซิเบลเอในหู  L′Ax เมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน สำหรับสมรรถนะการปกป้อง (x) และสถานการณ์เสียงดังที่ระบุ
	2.15	พิงค์นอยส์ (Pink noise) หมายถึง เสียงซึ่งความหนาแน่นของแถบพลังงานเสียงแปรผกผันกับความถี่
	2.16	อัตราการลดเสียง (noise reduction rating, NRR) หมายถึง อัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน คำนวณจากระดับเสียงที่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินลดทอนลง ซึ่งทดสอบโดยผู้ทำการทดสอบเป็นผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินให้กับผู้ถูกทดสอบ
	หมายเหตุ    กรณีอัตราการลดเสียง NRR(SF) หมายถึง อัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน คำนวณจากระดับ �เสียงที่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินลดทอนลง ซึ่งทดสอบโดยผู้ถูกทดสอบเป็นผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการ�ได้ยินเอง โดยมีผู้รู้แนะนำวิธีการสวมใส่
	2.17	อัตราการลดเสียงค่าเดียว (single number rating, SNR) หมายถึง ค่าซึ่งนำไปลบระดับเสียงหน่วยเดซิเบลซี เพื่อประมาณค่าระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอที่ผ่านเข้าไปในหู สำหรับสมรรถนะของอุปกรณ์ปกป้องการ�ได้ยินที่ระบุ (x) และอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินนั้น
	2.19	อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (hearing protector) หมายถึง อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อการได้ยินอันเนื่องมาจากการกระตุ้นของเสียง  ทั้งนี้ อาจรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับลดระดับของเสียงระหว่างอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินและหูชั้นกลาง

	3.  ประเภทและชนิด
	3.1	อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน แบ่งตามลักษณะใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) และครอบหูลดเสียง (ear muffs)
	3.1.1	ประเภทปลั๊กลดเสียง
	รูปที่ 1 ปลั๊กลดเสียง ชนิดปรับตัวให้แนบกระชับช่องหูได้
	รูปที่ 2 ปลั๊กลดเสียง ชนิดขึ้นรูปพร้อมใช้

	3.1.2	ครอบหูลดเสียง
	รูปที่ 3 ครอบหูลดเสียงชนิดต่าง ๆ



	4.  หลักเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	4.1	สมบัติของอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน ทั้งปลั๊กลดเสียงและครอบหูลดเสียงควรมีลักษณะ ดังนี้
	4.1.1	ผ่านการทดสอบตามวิธีมาตรฐานระหว่างประเทศหรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ISO 4869-1 �ANSI S3.19 ANSI S12.6 และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	4.1.2	มีผลการทดสอบหาระดับเสียงที่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินลดทอน และค่าทางสถิติจากผลการทดสอบแนบมากับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น หรือมีค่าอัตราการลดทอนเสียงบนบรรจุภัณฑ์
	4.1.3 มีวิธีการใช้ ดูแล และบำรุงรักษา แนบมาในบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

	4.2	การเลือกอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน ควรพิจารณาปัจจัย ต่อไปนี้
	4.2.1	ลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ ได้แก่
	4.2.2	ควรมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลากหลายชนิดและขนาดตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการทำงาน ลักษณะงาน และขนาดของหู
	4.2.3	ค่าการปกป้องการได้ยิน อุปกรณ์ควรลดทอนเสียงที่เข้าไปในหูให้มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมให้สัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พิจารณาจากผลการคำนวณอัตราการลดทอนเสียงและการประมาณค่าระดับเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน ซึ่งมีหลายค่าและมีวิธีการคำนวณแตกต่างกัน ดังนี้
	ตารางที่ 1  ค่า α สำหรับสมรรถนะในการปกป้องของอุปกรณ์ (x)


	4.3	องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา คือ การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์  เช่น กรณีของโรงงานผลิตอาหารควรพิจารณาเลือกใช้ปลั๊กอุดหูชนิดที่มีโลหะผสมเพื่อให้สามารถคัดแยกได้ หากปลั๊กอุดหูตกลงไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

	5.  การใช้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	5.1	ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น  เมื่อผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด  และเมื่อผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 50% ของค่ามาตรฐาน ซึ่งต้องเข้าโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกำหนดและมีสมรรถภาพการได้ยินลดลง  ควรจัดหาอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดเสียงในหูลงให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และ�ต่ำกว่า 50% ของมาตรฐานตามลำดับ โดยพิจารณาเลือกอุปกรณ์จากผลการคำนวณตามข้อ 4.2  อย่างไรก็ตาม  ผู้ที่มีหน้าที่ควรตระหนักด้วยว่า การควบคุมการสัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินไม่ใช่มาตรการที่ควรเลือกเป็นอันดับแรก และเมื่อต้องใช้แล้วควรมีมาตรการที่เชื่อมั่นได้ว่า อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้
	5.2	การสวมใส่และถอดอุปกรณ์การปกป้องการได้ยิน  มีวิธีสวมใส่อย่างถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์ ดังนี้
	5.2.1	การใส่ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวให้แนบกระชับช่องหูได้ ทำได้ดังรูปที่ 4
	5.2.2	การใส่ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดขึ้นรูปพร้อมใช้ มีวิธีการใส่เช่นเดียวกับปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวให้แนบกระชับช่องหูได้  เพียงแต่ไม่ต้องคลึงปลั๊กให้มีขนาดเล็กก่อนใส่
	5.2.3 การถอดปลั๊กอุดหูลดเสียง  ค่อย ๆ ดึงปลั๊กอุดหูออก
	5.2.4 การใส่ครอบหูลดเสียง ทำได้ดังนี้


	6.  การดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	6.1	ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดปรับตัวให้แนบกระชับช่องหูได้
	6.1.1	ล้างทำความสะอาดในน้ำสบู่อุ่น ๆ และล้างสบู่ออกให้สะอาด บีบน้ำออกจากปลั๊กอุดหูลดเสียง ปล่อยให้แห้งสนิทในที่ร่ม การทำความสะอาดเช่นนี้สามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง
	6.1.2	ทิ้งปลั๊กอุดหูลดเสียงไปเมื่อไม่กระชับช่องหูเช่นเดิม หรือไม่สามารถพองตัวมีขนาดเท่าเดิม หรือเมื่อสกปรกไม่สามารถทำความสะอาดได้

	6.2	ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดขึ้นรูปใช้ซ้ำได้
	6.2.1	ล้างปลั๊กอุดหูลดเสียงด้วยน้ำสบู่อ่อนในน้ำอุ่น  แล้วล้างสบู่ออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาด ผึ่งให้แห้งบนพื้นผิวที่สะอาดในที่ร่ม
	6.2.2 ทิ้งปลั๊กอุดหูลดเสียงไปเมื่อชำรุด ฉีกขาด หรือเมื่อสกปรกไม่สามารถทำความสะอาดได้

	6.3	ครอบหูลดเสียง
	6.3.1	ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
	6.3.2	เมื่อพบชื้นส่วนชำรุดให้เปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ชำรุดหากทำได้ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
	6.3.3	ถอดชิ้นส่วนของครอบหูลดเสียงออกก่อนทำความสะอาด
	6.3.4	ล้างครอบหูลดเสียงด้วยน้ำสบู่อ่อนในน้ำอุ่น  ใช้แปรงขนอ่อนขัดทำความสะอาดส่วนที่สกปรก แล้วล้างสบู่ออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาด โดยไม่ทำให้วัสดุลดทอนเสียงที่อยู่ในครอบหูเปียกน้ำ
	6.3.5	เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด  บรรจุในถุงพลาสติกป้องกันฝุ่น และเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะ


	ภาคผนวก ก.
	ก.1	ตารางที่ ก.1  แสดงตัวอย่างการคำนวณค่า APVf84 สมรรถนะในการปกป้องของอุปกรณ์ 84%  นั่นคือ �α เท่ากับ 1 (จากตารางที่ 1)
	ก.2 	ตารางที่ ก.2   แสดงตัวอย่างการคำนวณระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (𝐿𝐴𝑥′) โดยกำหนดค่าสมรรถนะในการปกป้องของอุปกรณ์เท่ากับ 84% คำนวณจากค่า APV f84 ในตารางที่ ก.1

	ภาคผนวก ข.
	ข.1	ตารางที่ ข.1  แสดงตัวอย่างการคำนวณค่า SNR ด้วยสูตรในข้อ 4.2.3.2 (1)  และแสดงวิธีการคำนวณหาค่าระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอ LAf(x)  ของพิงค์นอยส์ 100 dB(C)  เพื่อใช้ในการคำนวณค่า SNR  ด้วยค่าการปกป้องที่เชื่อว่าผู้สวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยินได้รับ (APV) จากตัวอย่างการคำนวณในภาคผนวก ก.
	ข.2	การใช้ค่า SNR84 ในการประมาณระดับเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน เมื่อวัดระดับเสียงหน่วยเดซิเบลซี จากระดับเสียงในตัวอย่าง ก.2 เท่ากับ 103.6 dB(C) ปัดเป็นจำนวนเต็ม เท่ากับ �104 dB(C)  โดยใช้ค่า SNR84 ที่คำนวณได้จาก ข.1 ด้วยสูตรในข้อ 4.2.3.2 (2)
	LAx′  =LC−SNRx
	ข.3	การใช้ค่า SNR84 ในการประมาณระดับเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูเมื่อสวมอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน เมื่อวัดระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลเอ ประมาณค่า LC – LA ได้จากการวัดด้วยเครื่องวัดเสียง  ใช้ค่าจากระดับเสียงในตัวอย่าง ก.2 เท่ากับ 104 เดซิเบลเอ และให้ LC – LA = -1 dB  โดยใช้ค่า SNR84 ที่คำนวณได้จาก ข.1 ด้วยสูตรในข้อ 4.2.3.2 (2)
	LAx′ =LA+LC−LA−SNRx

	ภาคผนวก ค
	ค.1	ตารางที่ ค.1  แสดงตัวอย่างการคำนวณค่า HML สำหรับอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
	ค.2	การคำนวณระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (L′A84) โดยใช้ค่า  H84, M84, และ L84 สำหรับอุปกรณ์ปกป้องชนิดใดชนิดหนึ่งในสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดัง คำนวณจากภาคผนวก ค. ซึ่งมี 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	ค.2.1	คำนวณความแตกต่างของระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอกับระดับเสียงหน่วยเดซิเบลซี : LC- LA จากข้อมูลระดับเสียงออกเทฟจากภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.2  โดยให้ (LC- LA) = -1 dB  ค่าคาดการณ์ระดับเสียง�ที่ลดลง (PNR84)  คำนวณจากค่า H84, M84 และ L84  ใน ค1. และ สูตรในข้อ 4.2.3.3(2.1)
	ค.2.2	คำนวณจากระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอแยกความถี่ออกเทฟจากภาคผนวก ก. ซึ่งเท่ากับ 104 dB(A)   ระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (L′A84)   คำนวณด้วยสูตรในข้อ 4.2.3.3(2.2)
	LAx′ =LA−PNRx
	ถ้า   LA=104 dB, แล้ว,LA84=104 dB−17.3db=86.7 dB(A)


	ภาคผนวก ง.
	ง.1	ตารางที่ ง.1  แสดงการคำนวณค่า NRR(SF)
	หมายเหตุ   (1) ใช้ค่าที่ความถี่ 125 Hz เนื่องจากในกรณีนี้ไม่ได้ทดสอบที่ 63 Hz
	ง.2 	ตัวอย่างการคำนวณระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน  (𝐿𝐴84′)  โดยใช้ค่า NRR(SF) คำนวณจากระดับเสียงหน่วยเดซิเบลเอ แยกความถี่ออกเทฟจากภาคผนวก ก. ซึ่งเท่ากับ 104 dB(A) ระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (𝐿𝐴84′)  จากสูตรในข้อ 4.2.3.4(2) ดังนี้
	LAx′ =dB(A)−NRR(SF)

	ภาคผนวก จ.
	จ.1	ตารางที่ จ.1  แสดงตัวอย่างการคำนวณค่า NRR
	(ข้อ จ.1)
	จ.2	การคำนวณระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน  (L′A84) โดยใช้ค่า NRR  เมื่อตรวจวัดเสียงเฉลี่ยในหน่วยเดซิเบลเอตลอดเวลาที่สัมผัส (ใช้สูตรในข้อ 4.2.3.5(2) สมมติให้เท่ากับ 98 dB(A)  และค่า NRR ที่คำนวณได้จากข้อ จ.1 ปัดเป็นจำนวนเต็ม = 20 dB ดังนี้
	LAx′ =dB(A)−(NRR−7)
	จ.3	การคำนวณระดับเสียงดังภายใต้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน (LA98′) เมื่อปรับอัตราการลดเสียงสำหรับค่า NRR (ANSI S3.19)  จาก NRR ที่คำนวณข้างต้น (20 dB) และสมมติระดับเสียงในสภาพแวดล้อมเท่ากับ 100 dB(A) ดังนี้
	จ.3.1	ครอบหูลดเสียง  คำนวณจากสูตรในข้อ 4.2.3.5(3.1)
	NRRปรับ    =  NRRผู้ผลิต– 25% NRRผู้ผลิต
	จ.3.2	ชนิดโฟมที่ขยายตัวปิดช่องหู คำนวณจากสูตรในข้อ 4.2.3.5(3.2)
	จ.3.3	ปลั๊กอุดหูลดเสียงชนิดอื่น ๆ คำนวณจากสูตรในข้อ 4.2.3.5(3.3)
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