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หลักสู ตร : การตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี ยงเรืองหู
และวิธีการ How to จัดทําโครงการอนุรักษ์ การได้ ยนิ
Noise Control, Audiogram measurement and
Hearing Loss Conservation program
1. สิ งทีผ ้เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ทราบถึงวิธีการวัดระดับเสี ยง และการควบคุมเสี ยงดัง
2. ทราบถึงวิธีการตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี: ยงเรื: องหู และการได้ยนิ สําหรับพนักงาน
3. ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
4. สามารถทราบถึงความเชื:อมโยงกันในเรื: องเสี ยง การตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี: ยงเรื: องหู และการจัดทําโครงงาน
อนุรักษ์การได้ยนิ อย่างละเอียด เพื:อให้เกิดความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

Promotion
1. เอกสารแจกฟรี ตัวอย่าง การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ จํานวน 35 หน้า พร้อมแบบฟอร์มที:
เกี:ยวข้องสามารถนําไปใช้งานได้ทนั ที
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที:ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที:ส:ิ งแวดล้อม / เจ้าหน้าที: ISO / ผูจ้ ดั การแผนก / ฝ่ ายที:เกี:ยวข้อง /
เจ้าหน้าที:ฝ่ายฝึ กอบรม / พนักงานที:ได้รับสัมผัสเสี ยงดัง
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชัวโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09.00-10.00 น.

- หูกบั การได้ยนิ
- กลไกการได้ยนิ
- ปัญหาการได้ยนิ
- ขั]นตอนการสู ญเสี ยการได้ยิน
- ประเภทของการสู ญเสี ยการได้ยนิ
- อันตรายจากเสี ยงและวิธีการป้ องกัน
- การตรวจวัดระดับเสี ยงในพื]นที:ทาํ งาน (TWA)
- ระดับเสี ยงในพื]นที:ทาํ งาน

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

แนวทางการตรวจสุ
การตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี: ยงที:เกี:ยวกับหู (การได้ยนิ ) ของลูกจ้าง
- การอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
- นโยบายการอนุรักษ์การได้ยนิ
- แผนการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
- การเฝ้ าระวังเสี ยงดัง
- การเฝ้ าระวังการได้ยนิ
- หน้าที:ของผูท้ ี:เกี:ยวข้อง
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
- Noise Reduction Rating (NRR)
- ระดับเสี ยงที:สัมผัสในหู Protected dBA
- การคํานวณหาค่า TWA
- การสวมใส่ ที:อุดหู/ที:ครอบหู
- การเล็ดลอดของเสี ยงเข้าไปในหู ขณะสวมใส่ ที:อุดหู/ที:ครอบหู
- การดูแลและบํารุ งรักษาที:อุดหู/ที:ครอบหู
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- การใช้ที:อุอุดหู/ครอบหูอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- การควบคุมเสี ยงดัง
- การอบรมด้านการอนุรักษ์การได้ยนิ
- การสื: อสาร
- การประเมินผลและทบทวนผลการจัดการ
- การตรวจสุ ขภาพตามปัจจัยเสี: ยง
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

Work Shop โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ พร้อมเทคนิค และวิธีการจัดทําโครงการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

สรุ ปการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ ที:เกี:ยวข้องทั]งหมด
พร้อมเอกสารแจกฟรี โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ จํานวน 35 หน้า พร้อมแบบฟอร์มที:เกี:ยวข้อง
สามารถนําไปใช้งานได้ทนั ที
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