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ปญหาหนึง่ของผูสูงอายุ และอาจถือเปนปญหาของญาติ หรือคนรอบขางดวยเหมือนกนั คือ การที่
ผูสูงอายมุีความสามารถในการรับเสียงแยลง หรือพูดงายๆ ก็คือ หูอ้ือ หรือหูตึงนั่นเอง และเนื่องจากเปน
ภาวะที่คอยเปนคอยไป ทาํใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในการส่ือสารกับผูอ่ืนนอยลงโดยไมรูตัว ญาติของ
ผูสูงอายุเอง อาจมีปญหาอ่ืนตามมาได จากการที่ตองตะโกนส่ือสารกันเปนเวลานาน ไดแก เสียงแหบ เจ็บ
คอ ไอ และระคายคอเร้ือรัง เปนตน  

ภาวะหูอ้ือ หรือหูตึง หมายถงึ ภาวะที่ความสามารถในการรับเสียงแยลง มกีารแบงระดับความ
รุนแรงของการเสียการไดยนิ ดังตาราง 

 

ระดับการไดยิน ระดับความพิการ ความสามารถในการเขาใจคําพูด 
0-25     dB ปกติ ไมลําบากในการรับฟงคําพูด 
26-40   dB หูตึงนอย ไมไดยินเสียงกระซิบ 
41-55   dB หูตึงปานกลาง ไมไดยินเสียงพูดปกติ 
56-70   dB หูตึงมาก ไมไดยินเสียงพูดที่ดังมาก 
71-90   dB หูตึงรุนแรง ไดยินไมชัด แมตองตะโกน 
>90      dB หูหนวก ตะโกน หรือใชเคร่ืองขยายเสียงก็ไมไดยนิ 

 

ปญหาการไดยินในผูสูงอายุ อาจเกิดจากความผิดปกติของกลไก 2 สวน คือ 
  1. สวนนําเสยีงและขยายเสียง ไดแก หชูั้นนอกและหชูั้นกลาง เมื่อคล่ืนเสียงจากภายนอกผาน
เขาไปในชองหูจะไปกระทบแกวห ูและมีการสงตอ และขยายเสียงโดยกระดูกหู 3 ชิน้ในหูชั้นกลาง ไปยงั
สวนของหูชัน้ในตอไป ถามีความผิดปกติเกดิข้ึนในหูชัน้นอกและหูชัน้กลางของผูสูงอายุ ทําใหเกิดภาวะหูอ้ือ 
หรือหูตึงได สาเหตุมกัเกิดจากความผิดปกติของ 
   - หูชั้นนอก  เชน ข้ีหูอุดตัน, เยื่อแกวหูทะลุ, หูชั้นนอกอักเสบ, เนื้องอกของหูชัน้นอก 

- หูชั้นกลาง  เชน หูชัน้กลางอักเสบ, น้ําขังอยูในหูชัน้กลาง, ทอยูสเตเซียน (ทอที่เชือ่มตอ
ระหวางหูชัน้กลางและโพรงหลังจมูก) ทํางานผิดปกติ, โรคหินปูนในหชูั้นกลาง 
  2. สวนประสาทรับเสียง ไดแก สวนของหูชั้นในไปจนถึงสมอง ซึง่เปนสวนที่เรารับรูและเขาใจ
เสียงตางๆ ความผิดปกติบริเวณนี้ของผูสูงอายุ สวนใหญทําใหเกิดภาวะหูตึง หรือหูหนวกถาวรได และบาง
โรคทําใหเกิดอันตรายถึงชีวติได สาเหตุมกัเกิดจากความผิดปกติของ 
 



 

   - หูชั้นใน  สาเหตุทีพ่บไดบอยสุด คือ ประสาทหูเส่ือมจากอายุ นอกจากนัน้ การเส่ือมของ
เสนประสาทห ูอาจเกิดจากความผิดปกติแตกําเนิด หรือเกิดจากพันธกุรรม พัฒนาการผิดปกติ หรือการเปน
โรคระหวางต้ังครรภของมารดาเอง เชน โรคหัดเยอรมัน, การไดรับเสียงที่ดังมากๆในระยะเวลาส้ันๆ ทําให
เสนประสาทหเูส่ือมเฉียบพลัน เชนไดยินเสียงปน เสียงระเบิด หรือเสียงประทัด, การไดรับเสียงที่ดังปาน
กลางในระยะเวลานานๆ ทาํใหประสาทหูเส่ือมแบบคอยเปนคอยไป เชนอยูในโรงงาน หรืออยูในคอนเสิรตที่
มีเสียงดังมากๆ, การใชยาทีม่ีพิษตอประสาทหูเปนระยะเวลานาน เชน ยาปฏิชวีนะกลุม อะมิโนไกลโคไซด, 
ยาขับปสสาวะ ที่ใชรักษาความดันโลหิตสูง,  ยาแอสไพริน, ยาควนินี, การบาดเจ็บของกะโหลกศีรษะ แลวมี
ผลกระทบกระเทือนตอหูชั้นใน, การติดเชื้อของหูชัน้ใน เชน จากเยื่อหุมสมองอักเสบ จากเชื้อซฟิลิส หรือ
ไวรัสเอดส, การผาตัดหูแลวมีการกระทบกระเทือนตอหูชัน้ใน, มีรูร่ัวติดตอระหวางหูชัน้กลาง และหชูั้นใน, 
โรคมีเนีย หรือน้ําในหูไมเทากัน 
   - สมอง โรคของเสนเลือด เชน เสนเลือดในสมองตีบ, เลือดออกในสมอง จากไขมันใน
เลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, เนื้องอกในสมอง เชน เนื้องอกของเสนประสาทหู และ/หรือ ประสาทการทรงตัว 
   - สาเหตุอ่ืนๆ  เชน โรคโลหิตจาง, โรคแพภูมิตัวเอง, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว, โรคเกล็ด
เลือดสูงผิดปกติ, โรคที่มีระดับยูริกในเลือดสูง, โรคไต, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตตํ่า หรือสูง, ไขมันใน
เลือดสูง โรคเหลานี้สามารถทําใหหูอ้ือ หรือหูตึงได 

จะเหน็ไดวาโรคที่ทาํใหเกิดปญหาการไดยินในผูสูงอาย ุมีสาเหตุไดทั้งจากหูชั้นนอก, หูชัน้กลาง 
และหูชั้นใน  แตกลาวโดยทัว่ไป หากพูดถงึภาวะหูตึงในผูสูงอาย ุก็มกัจะหมายความถึง การเสียการไดยิน
จากประสาทรับเสียงเสื่อมตามวัย (age-related hearing loss หรือ presbycusis)     

ปญหาการไดยินในผูสูงอาย ุเปนปญหาทีพ่บไดบอยเปนอันดับ 3 ของโรคเร้ือรังตางๆที่เกิดกับ
ผูสูงอาย ุโดยพบไดถึงรอยละ 25 – 40 ของผูที่มีอายุมากกวา 65 ป  และมีอุบัติการณเพิ่มข้ึนตามวัย  
กลาวคือ อุบัติการณของผูสูงอายทุี่มีประสาทรับเสียงเส่ือมตามวยั พบไดต้ังแตรอยละ 40 – 60 ในผูที่มีอายุ
มากกวา 75 ป และเพิ่มสูงข้ึนมากกวารอยละ 80 ในผูที่มอีายุมากกวา 85 ป  โดยธรรมชาติแลวการไดยินจะ
คอยๆ เส่ือมลงตามวัย  การไดยินบกพรองของผูสูงอายุ จะมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป และเส่ือมเทากัน
ทั้ง 2 ขางในชวงความถี่สูง ซึ่งจะวินิจฉัยในผูที่มีอายุเกนิ 50 ป และไมมีสาเหตุอ่ืนที่ทาํใหการไดยินบกพรอง  
ผูปวยอาจมาพบแพทย เนื่องจากมีเสียงรบกวนในหู และมักมีปญหาฟงไมรูเร่ือง หรือไดยินเสียงแตจับ
ใจความไมไดรวมดวย ซึ่งเปนผลจากความเส่ือมของระบบประสาทสวนกลางตามวยั     
  นอกเหนอืไปจากหชูั้นในเส่ือม ทาํใหมีปญหาในการไดยนิมากกวาผูทีม่ีการไดยินบกพรองในระดับ
เดียวกนัทีม่ีอายุนอยกวา 

การวนิิจฉัยปญหาการไดยินในผูสูงอาย ุอาศัยการซกัประวัติถึงสาเหตุตางๆที่เปนไปได, การตรวจหู
ชั้นนอก ชองห ูแกวหู  หูชัน้กลาง และบริเวณรอบหู, การตรวจเลือด เพือ่หาความผิดปกติของเคมีในเลือด, 
การตรวจปสสาวะ, การตรวจการไดยิน เพือ่ยืนยนั และประเมินระดับความรุนแรงของการเสียการไดยิน, 
การตรวจคล่ืนสมองระดับกานสมอง และการถายภาพรังสี เชน เอ็กซเรย คอมพวิเตอรสมอง หรือกระดูก
หลังหู หรือตรวจคล่ืนแมเหล็กไฟฟา และการฉีดสารรังสีเขาหลอดเลือด ถามีขอบงชี ้



 

  การรักษาปญหาการไดยินในผูสูงอายุ นัน้ รักษาตามสาเหตุ  อยางไรก็ตาม ปญหาการไดยนิที่
เกิดจากพยาธิสภาพของหูชัน้ใน, เสนประสาทห,ู และระบบประสาทสวนกลาง โดยเฉพาะประสาทรับเสียง
เส่ือมตามวยั มักจะรักษาไมหายขาด นอกจากนั้นถาเกิดจากประสาทรับเสียงเส่ือม ควรหาสาเหตุ หรือ
ปจจัยที่จะทาํใหประสาทรับเสียงเส่ือมเร็วกวาผิดปกติ เพือ่หาทางชะลอความเส่ือมนัน้ดวย สวนประสาทหู
เส่ือม บางรายไมทราบสาเหตุ หรือทราบสาเหตุ แตเปนสาเหตุที่รักษาไมได อาจหายเองก็ได หรือจะเปนอยู
ตลอดชีวิตก็ได 
  1.  แพทยจะอธิบายใหผูสูงอายุ เขาใจ วาสาเหตุของปญหาการไดยินเกิดจากอะไร และเปน
อันตรายหรือไม และจะหายหรือไม 

2.  ถามีปญหาการไดยนิไมมาก ยังพอไดยินเสียง ไมรบกวนคุณภาพชวีิตประจําวนัมากนกั คือยงั
พอส่ือสารกับผูอ่ืนได หรือเปนเพยีงหูขางเดียว อีกขางยงัดีอยู  ไมจําเปนตองรักษา เพียงแตทําใจยอมรับ แต
ควรหาสาเหตุดังกลาวดวย 

  3.  ถามีปญหาการไดยนิมาก ไมคอยไดยนิเสียง โดยเฉพาะถาเปน 2 ขาง และรบกวนคุณภาพ
ชีวิตประจําวันมาก คือไมสามารถส่ือสารกบัผูอ่ืนได และเกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถแกไขไดแลว ควรฟนฟู
สมรรถภาพการไดยินดวยการใชเคร่ืองชวยฟง ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาไดในระดับหนึ่ง ซึ่งตองรวมกับการ
จัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะแกการแยกแยะเสียงไดชัดเจนข้ึน เชน ลดเสียงรบกวน และใหคูสนทนาอยูตรงหนา 
ไมพูดเร็ว หรือพูดประโยคยาวเกินไป เพื่อผูสูงอายุจะไดจับใจความไดชดัเจนข้ึน ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิต
ของตัวผูปวยเอง และของครอบครัวผูปวยดีข้ึน                          

  4.  ถาปญหาการไดยิน เกิดจากประสาทรับเสียงเส่ือม ควรปองกนัไมใหประสาทรับเสียงเส่ือมมาก
ข้ึน โดย 

-  หลีกเล่ียงเสียงดัง 
-  ถาเปนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคกรดยูริกในเลือด

สูง, โรคซีด, โรคเลือด ควบคุมโรคใหดี เพราะโรคเหลานี ้ทําใหเลือดไปเล้ียงประสาทหนูอยลง ทาํใหประสาท
รับเสียงเส่ือมมาก หรือเร็วข้ึน กวาที่ควรจะเปน 

-  หลีกเล่ียงการใชยาที่มีพษิตอประสาทห ู
-  หลีกเล่ียงอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนบริเวณห ู
-  หลีกเล่ียงการติดเชื้อของหู หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน 
-  ลดอาหารเค็ม หรือเคร่ืองด่ืมบางประเภทที่มีสารกระตุนประสาท เชน กาแฟ, ชา, 

เคร่ืองด่ืมน้ําอัดลม (มีสารคาเฟอีน), งดการสูบบุหร่ี (มสีารนิโคติน)  สารคาเฟอีน และนิโคติน ทาํใหเลือดไป
เล้ียงประสาทหูนอยลง ทาํใหประสาทรับเสียงเส่ือมมาก หรือเร็วข้ึน กวาที่ควรจะเปน 

-  พยายามออกกําลังกายสม่ําเสมอ ลดความเครียด วิตกกังวล  
-  นอนหลับพกัผอนใหเพียงพอ 

 
 



 

ดังนัน้ปญหาการไดยินในผูสูงอาย ุอาจมีสาเหตุจากประสาทหูเส่ือมจากอายุ ซึ่งไมมอัีนตราย
รายแรงใดๆ  หรือมีสาเหตุจากโรคที่อันตราย เชน เนื้องอกของสมอง หรือเสนประสาท ก็ได   ปญหาการได
ยินดังกลาว อาจหายได หรืออยูกับผูปวยตลอดชีวิตก็ได ดังนัน้อยานิง่นอนใจดีกวาครับ เมื่อผูสูงอายุทีท่าน
รัก มีปญหาการไดยิน ควรปรึกษาแพทย หู คอ จมูกเพือ่หาสาเหตุแตเนิ่นๆ   

 


