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              ภาวะนี้บางคนเรียกวา “โรคหูดับฉับพลัน” หมายถงึ การทีป่ระสาทหูเกิดการเสื่อม

ทันทีทนัใด หรือภายในระยะเวลาสัน้ๆ  (sudden sensor neural hearing loss) ซึ่งรอยละ 85-90 

ไมทราบสาเหตุ  มีเพียงรอยละ 10-15 เทานั้นที่ทราบสาเหตุ ผูที่เปนโรคนี้ อาจมีอาการเพียงรูสึกได

ยินนอยลงเล็กนอย หรืออาจจะรูสึกสูญเสยีการไดยินมาก จนไมไดยินในหูขางทีเ่ปนเลยก็ได  การ

สูญเสียการไดยินชนิดประสาทรับฟงเสยีงเสียดังกลาว อาจเปนเพยีงชัว่คราว (เชน ไดยินเสียงดัง

ทําใหหูอ้ือ และสักพกัหูจะหายอื้อ หรือรับประทานยาบางชนิด เชน ยาแอสไพริน, ยาขับ

ปสสาวะ แลวหูอ้ือ  เมื่อยาดังกลาวหมดฤทธิ์อาการหูอ้ือจะหายไป) อาจเปนถาวรก็ได จนถงึขั้นหู

หนวก  ถาปลอยทิ้งไวไมไดรับการรักษา หรือไดรับการรักษาชาเกนิไป 

              โรคนี้พบไดไมบอย  จากสถิติของโรงพยาบาลศิริราช  พบภาวะนี้รอยละ 7.7 ของผูปวย

ประสาทหูเสื่อมทั้งหมดที่มาพบแพทย สวนใหญมกัพบในผูปวยสูงอายุ (40 - 70 ป) มักเกิดทีหู่ขาง

เดียว โดยพบในเพศชายเทากับเพศหญิง 

 
สาเหต ุ
ไมทราบสาเหตุ  อาจเกิดจาก 

              1.  การติดเชื้อไวรัส  เชน ไวรัสทีท่ําใหเกิดโรคหัด, หัดเยอรมนั, งูสวัด, คางทูม, ไขหวัด

ใหญ อาจทําใหมีการอักเสบของประสาทหแูละเซลลประสาทห ูทําใหอวัยวะดังกลาวทําหนาที่

ผิดปกติไป  เชื้อไวรัสสามารถผานเขาสูหชูัน้ในทางกระแสเลือด, ผานทางน้ําไขสันหลงั, ผานเขาหู

ชั้นในโดยตรง (ไวรัสที่ทําใหเกิดโรคหัดและไขหวัดใหญ มักทําใหประสาทหูเสื่อมทัง้ 2 ขาง สวน

ไวรัสที่ทาํใหเกดิโรคคางทูม มักทาํใหประสาทหูเสื่อมเพียงขางเดยีว) 

 

              2.  การอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน ทาํใหเซลลประสาทหูและประสาทหูขาด

เลือด จึงทําหนาที่ผิดปกติไป  เสนเลือดทีไ่ปเล้ียงหชูั้นใน หรือเซลลประสาทหูนัน้ ไมมีแขนงจาก

เสนเลือดใกลเคียงมาชวย  เมื่อมีการอุดตนัจะทําใหเซลลประสาทหูตาย และเกิดประสาทเสื่อมได

งาย  เสนเลือดอาจอุดตันจาก 

              2.1  เสนเลือดแดงหดตัวเฉียบพลันจากความเครียด,  การพกัผอนไมเพียงพอ



,  ออนเพลยี  หรือไมทราบสาเหต ุ

              2.2  เสนเลือดที่เสือ่มตามวยั แลวมีไขมันมาเกาะตามเสนเลอืด (arteriosclerosis) และมี

โรคบางโรคทีอ่าจทาํใหเสนเลือดดังกลาวตีบแคบมากขึ้น  เชน โรคความดันโลหิตสงู, โรคไขมันใน

เลือดสูง, โรคเบาหวาน 

              2.3  เลือดขนจากการขาดน้ํา,  การขาดออกซิเจนเรื้อรัง 

              2.4  มีล่ิมเลือดมาอุดเสนเลือด (embolism หรือ thrombosis) อาจเกิดจากโรคหัวใจ, 

จากการบาดเจ็บที่อวยัวะตาง ๆ 

              2.5  การอักเสบของเสนเลือด (vasculitis) 

 

              3.  การรั่วของน้ําในหูชัน้ในเขาไปในหูชัน้กลาง (perilymphatic fistula) ซึง่อาจเกิดจาก

การเบง, การสัง่น้าํมูกแรงๆ, การไอแรงๆ หรือการที่มีความดันในสมองสูงขึ้น ทําใหประสาทหูเสื่อม 

มีอาการเวียนศีรษะ บานหมนุ และเสียงดังในห ู

ทราบสาเหต  อาจเกิดจาก 

              1. การบาดเจ็บ 

              1.1  การบาดเจ็บทีศ่ีรษะ อาจทําใหเกิดการรั่วของน้าํในหูชั้นใน เขาไปในหูชัน้กลาง หรือ

กระดูกบริเวณกกหหูัก (fracture of temporal bone) ทําใหมีการบาดเจ็บของเสนประสาทห ู เซลล

ประสาทห ูหรือมีเลือดออกในหูชัน้ใน 

              1.2  การผาตัด โดยเฉพาะการผาตัดหูชั้นกลาง (มีการเคลื่อนไหวของกระดูกหู) หรือหู

ชั้นใน เชน การผาตัดเปลี่ยนกระดูกโกลน (stapedectomy) เพื่อใหการไดยินดีข้ึน, การผาตัดเนื้อ

งอกของหูชั้นกลาง หรือของประสาทการทรงตัว (acoustic neuroma)  

              1.3  การเปลี่ยนแปลงของความกดดันของหูชัน้ใน เชน การเปลี่ยนแปลงของความกดดัน

ของบรรยากาศ (barotraumas) เชน ดาํน้ํา, ข้ึนที่สูง หรือเครื่องบิน และไดยินเสียงที่ดังมากใน

ระยะเวลาสั้นๆ (acoustic trauma) เชน เสียงปะทัด , เสียงระเบิด, เสียงปน 

              2 .  เนื้องอก เชน เนื้องอกของประสาททรงตวัทีม่ีการเพิ่มขนาดอยางเฉยีบพลัน เชน มี

เลือดออกในกอนเนื้องอก จนอาจไปกดทบัประสาทหูได 

 

              3.   การติดเชื้อของหูชัน้ใน  เชน หูชั้นในอักเสบ (labyrinthitis) จากหูชัน้กลางอักเสบ

เฉียบพลนั หรือเร้ือรัง (acute or chronic obits media), จากเชื้อซิฟลิส, เยื่อหุมสมองอักเสบ (เชื้อ

แบคทีเรียมักเขาสูหูชัน้ในทางน้ําไขสันหลงั ซึ่งมักจะทาํใหประสาทหเูสือ่มทั้ง 2 ขาง) 

 



              4.  สารพิษและพษิจากยา  ยาบางชนิดอาจทําใหหูตงึชั่วคราวได เชน ยาแกปวดที่มี

สวนประกอบของ salicylate, ยาขับปสสาวะ หลงัหยุดยาดังกลาว อาการหูอ้ือหรือหูตึงมกัจะดีข้ึน

และอาจกลับมาเปนปกต ิ ยาบางชนิดอาจทําใหประสาทหูเสื่อมอยางถาวรได เชน ยาตานจุลชีพ 

กลุม amino glycosides เชน streptomycin, kanamycin, gentamicin, neomycin, 

amikacin  ประสาทหทูี่เสื่อมจากยานี ้อาจเกิดทันทหีลังจากใชยา หรือเกิดหลังจากหยุดใชยาไป

ระยะหนึ่งแลวก็ได 

 

               5.  โรคมีเนียหรือน้ําในหูไมเทากัน โรคนี้น้าํในหทูี่มีปริมาณมาก อาจกดเบียดทําลาย

เซลลประสาทห ูทําใหประสาทหูเสื่อมเฉยีบพลันได มักมีอาการเสียงดังในหหูรือเวยีนศีรษะบาน

หมุนรวมดวย 

อาการและอาการแสดง  
                ผูปวยจะมีอาการหูอ้ือหรือการไดยินลดลงในหูขางที่เปนอยางเฉยีบพลนั  มักไมคอยได

ยินเสยีงเมื่อผูพูดอยูไกล และมักไดยินดีข้ึนในบรรยากาศที่เงียบสงัด ปราศจากเสยีงรบกวน  มัก

เปนในหูขางเดียว  ถาเปนทัง้สองขางผูปวยจะพูดดงักวาปกต ิ อาจมีเสียงดังในหูซึง่มักจะเปนเสียง

ที่มีระดับความถี่สูง เชน เสยีงจิง้หรีด เสียงจักจัน่ หรือเวยีนศีรษะรวมดวย ผูปวยบางรายอาจกลวั

เสียงดังๆ หรือทนฟงเสียงดงัไมได (เสียงดังจะทาํใหเกิดอาการปวดห ูและจับใจความไมได) 

การวินิจฉัย 
                 โรคนี้อาศัยการซกัประวัต,ิ การตรวจรางกาย และการสงการสืบคนเพิ่มเตมิโดย

แพทย การซักประวัติ ไดแก การสอบถามอาการทางห ูและสาเหตทุี่เปนไปไดทั้งหมด ที่จะทาํให

เกิดประสาทหเูสื่อมชนิดเฉียบพลัน  การตรวจรางกาย ไดแก การตรวจหูดวยเครื่องสองห ู

(otoscope) เพื่อดูพยาธิสภาพของชองห,ู เยื่อบุแกวห,ู หูชั้นกลาง และบริเวณรอบห ูและการตรวจ

รางกายโดยทัว่ๆไปที่พยายามหาสาเหตุของประสาทหเูสือ่มชนิดเฉียบพลัน  การสืบคนเพิ่มเติม 

ไดแก การตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกตขิองเคมีในเลอืด, การตรวจปสสาวะ, การตรวจการไดยนิ 

เพื่อยนืยนัและประเมินระดบัความรุนแรงของประสาทหเูสื่อมชนิดเฉียบพลัน, การตรวจคลื่นสมอง

ระดับกานสมอง และการถายภาพรังส ีเชน เอก็ซเรยคอมพิวเตอรสมอง  กระดูกหลังหู หรือตรวจ

คลื่นแมเหลก็ไฟฟาในผูปวยบางราย 

การรกัษา 
                   1. ในรายที่ทราบสาเหต ุรักษาตามสาเหต ุ อยางไรก็ตามสวนใหญไมสามารถรักษา

ประสาทหูทีเ่สือ่มใหคืนดีในสภาพปกติได  มักเปนการรักษาตามอาการ (เชน  อาการเวียนศีรษะ, 



เสียงดังในหู) หรือปองกนัไมใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ ( เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ) 

                   2. ในรายที่ไมทราบสาเหตุ  มักจะมีโอกาสหายไดเองสูงถึงรอยละ 60-70  สวนใหญ

การรักษามุงหวังใหมีการลดการอักเสบของประสาทห ูและใหมีเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมากขึ้น ลด

การรั่วของน้ําในหูชัน้ในที่เขาไปในหูชัน้กลาง (ถามี) 

                   ยาลดการอักเสบจําพวกสเตยีรอยด(oral prednisolone) มีจุดมุงหมายลดการอักเสบ

ของประสาทห ูและเซลลประสาทห ูซึ่งถาไมมีขอหามในการใชนยิมใหรับประทานยาสเตียรอยดใน

ขนาด 0.5-1 mg/kg ตอวัน ประมาณ 1 สัปดาห  ถาการไดยินดีข้ึน อาจรับประทานยาสเตียรอยด

ตอจนครบ 2 สัปดาห  แลวคอยๆ ลดยาลง  ถารับประทานยาไปแลว 1 สัปดาห ระดับการไดยินไม

ดีข้ึน อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยดเขาในหูชัน้กลางโดยผานทางเยื่อแกวห ู(intratympanic 

steroid injection) คอยๆ ลดยาสเตียรอยดชนิดรับประทานลง หรือในรายที่มีขอหามในการใชยาส

เตียรอยดชนิดรับประทาน  อาจพิจารณาฉดียาสเตียรอยดเขาไปในหูชัน้กลางตั้งแตตน หรืออาจให

การรักษารวมกันทั้งรับประทานยาสเตียรอยด และฉีดยาสเตียรอยดเขาในหูชัน้กลางก็ได 

                   ยาขยายหลอดเลือด  มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มเลือดไปเลีย้งหูชั้นในมากขึ้น เชน 

nicotinic acid, betahistine 

                   ยาวิตามนิ  อาจชวยบาํรุงประสาทหทูี่เสื่อม 

                   ยาลดอาการเวียนศีรษะ (ถามีอาการ) 

                   การนอนพกั มีจุดประสงคเพือ่ลดการรั่วของน้าํในหูชั้นในเขาไปในหูชัน้กลาง (ถามี) 

แนะนาํใหผูปวยนอนพัก โดยยกศีรษะสูงประมาณ 30 องศาจากพืน้ราบ เพื่อใหมีความดนัในหู

ชั้นในนอยที่สุด ไมควรทํางานหนักหรือออกกําลงักายทีห่ักโหม บางรายแพทยอาจแนะนาํใหนอน

พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลประมาณ 1-2 สัปดาห  

 

                    แพทยจะแนะนําใหผูปวยตรวจวัดระดับการไดยินเปนระยะๆ เพื่อประเมิน

ผลการรักษา อาจนัดติดตามผูปวยในระยะยาว เนื่องจากผูปวยบางรายที่ไมทราบสาเหต ุอาจพบ

สาเหตุในภายหลังได 

                   นอกจากนัน้ผูปวยควรปองกนัไมใหประสาทหูเสื่อมมากขึ้น โดย 

                    -  หลีกเลี่ยงเสยีงดัง 

                    -  ถาเปนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคกรดยูริกใน

เลือดสูง,โรคซีด, โรคเลือด ควบคุมโรคใหด ี

                    -  หลีกเลี่ยงการใชยาที่มีพษิตอประสาทห ูเชน Aspirin, amino glycoside, quinine 

                    -  หลีกเลี่ยงอบุัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนบริเวณห ู

                    -  หลีกเลี่ยงการติดเชื้อของห ูหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน 



                    -  ลดอาหารเค็ม หรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุนประสาท เชน กาแฟ, ชา, 

เครื่องดื่มน้ําอดัลม (มีสารคาเฟอนี), งดการสูบบุหร่ี (มสีารนิโคติน) 

                    -  พยายามออกกําลงักายสม่ําเสมอ ลดความเครียด วิตกกังวล  

                    -  นอนหลับพกัผอนใหเพียงพอ 

                    สวนใหญประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน แบบไมทราบสาเหต ุ ถาผูปวยมาพบแพทย

เร็วโดยเฉพาะใน 2 สัปดาหแรกหลังเปน (Golden period) และไดรับการรักษาอยางเหมาะสม จะ

มีโอกาสสงูทีจ่ะมีการไดยนิกลับมาเปนปกติได (สวนใหญการไดยินมกัจะดีข้ึน ภายใน 2 สัปดาห

แรกของการสญูเสียการไดยนิ)  ดังนัน้เมื่อรูสึกวามกีารไดยินในหูทานลดนอยลงอยาง

เฉียบพลนั  อยางนิง่นอนใจนะครับ รีบมาพบแพทยหู คอ จมูกโดยเร็ว  เพราะถาใหการรักษาชาไป 

อาจเกิดความพิการในหทูานอยางถาวรได. 

 

  

 


