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  ปญหาหนึ่งของผูปวย และอาจถือเปนปญหาของคนรอบขางดวยเหมือนกนั คือ 
การที่ผูปวยมีความสามารถในการรับเสียงแยลง พูดงาย ๆ กคื็อ หูอ้ือหรือหูตึงนั่นเอง 
และเนื่องจากเปนภาวะทีค่อยเปนคอยไป ทําใหในบางครั้งคนรอบขางผูปวยอาจมีปญหา
ไดจากการทีต่องตะโกนสือ่สารกนัเปนเวลานาน เชน เสยีงแหบ เปนตน  
 
  ภาวะหูอ้ือหรอืหูตึง หมายถึงภาวะที่ความสามารถในการรบัเสยีงแยลง มีการให
ระดับความรนุแรงของการเสียการไดยนิ ดังนี ้

 ระดับการไดยนิ            ระดับความพกิาร                     ความสามารถในการเขาใจคําพูด 

 0-25 dB   ปรกติ  ไมลําบากในการรับฟงคาํพดู 

 26-40 dB  หูตึงนอย  ไมไดยินเสียงกระซิบ 

 41-55 dB  หูตึงปานกลาง  ไมไดยินเสียงพูดปรกติ 

 56-70 dB  หูตึงมาก  ไมไดยินเสียงพูดที่ดังมาก 

 71-90 dB  หูตึงรุนแรง  ไดยินไมชัด แมตองตะโกน 

 > 90   หหูนวก  ตะโกนหรือใชเครื่องขยายเสยีงก็ไมไดยนิ 

การที่คนเราสามารถรับเสียง อาศัยกลไก 2 สวน คือ 
  1. สวนนําเสยีงและขยายเสียง ไดแก หูชั้นนอกและหชูั้นกลาง คลื่นเสียงจากภายนอก

ผานเขาไปในชองห ูจะไปกระทบแกวห ูมกีารสงตอและขยายเสียงไปยังสวนของหูชัน้ในตอไป ถามี

ความผิดปรกติเกิดขึ้น ทําใหเกิดภาวะหูตึงได สาเหตุมักเกิดจากความผิดปกติของ 

        -  หูชั้นนอก เชน ข้ีหอุูดตัน, เยื่อแกวหทูะล,ุ หูชั้นนอกอักเสบ, เนื้องอกของหูชัน้นอก 

        -  หูชั้นกลาง เชน หูชัน้กลางอักเสบ, น้ําขังอยูในหชูั้นกลาง (otitis media with effusion), 

ทอยูสเตเซยีน (ทอทีเ่ชื่อมตอระหวางหูชั้นกลางและโพรงหลงัจมูก) ทาํงานผิดปกต,ิ โรคหินปนูในหู

ชั้นกลาง (otosclerosis)  

 



  2. สวนประสาทรับเสียง ไดแก สวนของหูชั้นในไปจนถึงสมอง ซึ่งเปนสวนที่เรารับรูและ

เขาใจเสียงตาง ๆ ความผิดปรกติบริเวณนี ้สวนใหญทาํใหเกิดภาวะหูตึง หหูนวกถาวร และบางโรค

ทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สาเหตุมกัเกิดจากความผิดปกติของ 

        -  หูชั้นใน สาเหตุทีพ่บไดบอยสุด คือประสาทหูเสื่อมจากอาย ุนอกจากนัน้การเสื่อมของ

เสนประสาทห ูอาจเกิดจากการไดรับเสียงที่ดังมาก ในระยะเวลาสัน้ ๆ ทาํใหเสนประสาทหูเสื่อม

เฉียบพลนั (acoustic trauma) เชน ไดยินเสียงปน เสียงระเบิด หรือเสียงประทัด, การไดรับเสียงที่

ดังปานกลางในระยะเวลานาน ๆ ทาํใหประสาทหูเสื่อมแบบคอยเปนคอยไป (noise-induced 

hearing loss) เชน อยูในโรงงาน อยูในคอนเสิรตที่มีเสยีงดังมาก ๆ, การใชยาที่มีพษิตอประสาทหู 

(ototoxic drug) เปนระยะเวลานาน เชน salicylate, aminoglycoside, quinine, aspirin, การ

บาดเจ็บของกะโหลกศีรษะ แลวมีผลกระทบกระเทือนตอหูชั้นใน (labyrinthine concussion), การ

ติดเชื้อของหูชัน้ใน (labyrinthitis) เชน จากซิฟลิส, ไวรัสเอดส, การผาตัดหูแลวมีการ

กระทบกระเทอืนตอหูชัน้ใน, มีรูร่ัวติดตอระหวางหูชัน้กลางและหูชั้นใน (perilymphatic fistula), 

โรคมีเนีย (Meniere’s syndrome) หรือน้าํในหูไมเทากัน 

        -  สมอง  โรคของเสนเลือด เชน เสนเลือดในสมองตีบ, เลือดออกในสมองจากไขมันในเลือด

สูง, ความดนัโลหิตสูง, เนื้องอกในสมอง (เนื้องอกของเสนประสาทห ูและ/หรือประสาทการทรงตัว) 

        -  สาเหตุอ่ืน ๆ  เชน โรคโลหิตจาง, โรคแพภูมิตัวเอง (autoimmune disease), โรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว, โรคเกล็ดเลือดสูงผิดปกติ, โรคที่มีระดับยูริกในเลือดสูง, โรคไต, โรคเบาหวาน, ความ

ดันโลหิตต่ํา หรือสูง, ไขมันในเลือดสูง โรคเหลานี้สามารถทําใหหูอ้ือได 

การวินิจฉัย 
       อาศัยการซกัประวัติ สาเหตุตาง ๆ ที่เปนไปได ที่ทาํใหเกิดหูอ้ือ, การตรวจหูชั้นนอก ชองห ู

แกวห ูหูชั้นกลาง และบริเวณรอบหู, การตรวจเลือด เพือ่หาความผิดปกติของเคมีในเลือด, การ

ตรวจปสสาวะ, การตรวจการไดยิน เพื่อยนืยนั และประเมินระดับความรุนแรงของการเสียการได

ยิน, การตรวจคลื่นสมองระดับกานสมอง และการถายภาพรังส ีเชน เอก็ซเรยคอมพวิเตอรสมอง

หรือกระดูกหลงัห ูตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟา และการฉีดสารรังสีเขาหลอดเลือด 

การรกัษาหูอ้ือ  
       รักษาตามสาเหตุ ซึ่งแบงเปนการรักษาดวยยา และการผาตัด อยางไรก็ตามหูอ้ือที่เกิดจาก

พยาธิสภาพของหูชัน้ใน, เสนประสาทห,ู และระบบประสาทสวนกลาง โดยเฉพาะประสาทหูเสื่อม 

มักจะรักษาไมหายขาด ยกเวนสาเหตุดงักลาวเปนสาเหตุที่รักษาได นอกจากนั้นถาเกิดจาก

ประสาทหูเสื่อม ควรหาสาเหตุหรือปจจัยที่จะทําใหหูเสือ่มเร็วกวาผิดปกติ เพื่อหาทางชะลอความ

เสื่อมนัน้ดวย สวนประสาทหูเสื่อมบางรายไมทราบสาเหตุ หรือทราบสาเหตุแตเปนสาเหตทุี่รักษา



ไมได อาจหายเองก็ไดหรือจะเปนอยูตลอดชีวิตก็ได 

              1.  แพทยจะอธิบายใหผูปวยเขาใจวาสาเหตุของหูอ้ือเกิดจากอะไร เปนอนัตรายหรือไม 

และจะหายหรือไม 

              2.  ถาหูอ้ือไมมากยังพอไดยินเสียง ไมรบกวนคุณภาพชวีติประจําวนัมากนัก คือยังพอ

ส่ือสารกับผูอ่ืนได หรือเปนเพียงหูขางเดียว อีกขางยงัดอียู ไมจําเปนตองรักษา เพียงแตทาํใจ

ยอมรับ 

              3.  ถาหูอ้ือมากไมคอยไดยินเสยีง โดยเฉพาะถาเปน 2 ขาง และรบกวนคณุภาพ

ชีวิตประจําวันมาก คือไมสามารถสื่อสารกบัผูอ่ืนได เกิดจากสาเหตทุี่ไมสามารถแกไขไดแลว ควร

ฟนฟูสมรรถภาพการไดยินดวยการใชเครื่องชวยฟง, ยาทีอ่าจทาํใหการไดยินดีข้ึนบาง คือ 

                    -  ยาขยายหลอดเลือด เพื่อเพิ่มเลือดไปเลีย้งหูชั้นในมากขึ้น 

                    -  ยาบํารุงประสาทห ู

             4.  ถาหูอ้ือ เกิดจากประสาทหูเสือ่ม ควรปองกนัไมใหประสาทหูเสื่อมมากขึ้น โดย 

                   -  หลีกเลี่ยงเสยีงดัง 

                   -  ถาเปนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสงู, ไขมันในเลือดสงู, โรคไต, โรคกรดยูริกใน

เลือดสูง, โรคซีด โรคเลือด ตองควบคุมโรคใหดี 

                   -  หลีกเลี่ยงการใชยาที่มพีิษตอประสาทหู เชน aspirin, aminoglycoside, quinine 

                   -  หลีกเลี่ยงอุบตัิเหตุ หรือการกระทบกระเทอืนบริเวณห ู

                   -  หลกีเลี่ยงการติดเชื้อของหู หรือการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจสวนบน 

                   -  ลดอาหารเคม็ หรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุนประสาท เชน กาแฟ, ชา, 

เครื่องดื่ม    น้าํอัดลม (สารคาเฟอนี), งดการสูบบุหร่ี (สารนิโคติน) 

                   -  พยายามออกกําลงักายสม่ําเสมอ ลดความเครียด วิตกกังวล  

                  - นอนหลับพกัผอนใหเพียงพอ 

                ดังนั้นหูอ้ือ อาจมีสาเหตจุากประสาทหูเสือ่มจากอายุ ซ่ึงไมมีอันตรายรายแรง
ใดๆ หรือมีสาเหตุจากโรคที่อันตราย เชน เนื้องอกของสมองหรอืเสนประสาทก็ได หูอ้ือ
อาจหายได หรืออาจอยูกับผูปวยตลอดชีวิตก็ได ดังนั้นอยานิ่งนอนใจดีกวา เมื่อมีอาการหู
อ้ือควรปรึกษาแพทยหู คอ จมูกเพื่อหาสาเหตุแตเนิ่นๆ. 
  

  

 


