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บทความวิชาการ
ภาวะการสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุ
นิดา ไรท์, ยศวี วังวรวุฒิ, กัญญารัตน์ จรูญผล
บทคัดย่อ
การ ูญเ ียการได้ยินในผู้ ูงอายุถือเป็นภา ะซับซ้อนและที่มีผลกระทบอย่างมากต่อ ุขภาพโดยร มของประชากร
ในประเท ไทยอุบตั กิ ารณ์พบ ๙ ล้านคนต่อประชากรผู้ งู อายุทงั้ มด และเพิม่ ขึน้ อย่างร ดเร็ ในระยะทีผ่ า่ นมา ภา ะนี้ ง่ ผลต่อค าม
ามารถในการ ื่อ าร ลดค ามเชื่อมั่นในตนเอง และท�าใ ้ผู้ ูงอายุเกิดภา ะถดถอยและซึมเ ร้า แยกตั จากครอบครั และ ังคมใน
ที่ ุด ปัจจัยเ ี่ยงที่พบได้แก่ อายุที่เพิ่มขึ้น, ิ่งแ ดล้อมภายนอก,พันธุกรรม ร มถึง ุขภาพและโรคประจ�าตั การรัก าในปัจจุบันคือ
การใช้เครื่องช่ ยฟัง ในรายที่มีเ มาะ ม ร มถึงการป้องกัน าเ ตุเพื่อชะลอค ามเ ื่อม
การ ึก าทบท นและเข้าใจถึง าเ ตุ ประเภทของการ ูญเ ียการได้ยิน ร มถึงผลกระทบต่อผู้ ูงอายุจะช่ ยพัฒนาการ
ดูแลรัก าผู้ ูงอายุในกลุ่มนี้ใ ้มีคุณภาพชี ิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: การ ูญเ ียการได้ยิน, ผู้ ูงอายุ, เครื่องช่ ยฟัง

ภาค ิชาโ ต อ นา ิก ิทยา คณะแพทย า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับผนวก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

70
บทน�า
การ ูญเ ียการได้ยิน เป็นภา ะที่พบได้บ่อยที่ ุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ ูงอายุ๑ ปัจจุบันด้ ยเทคโนโลยี
และค ามเจริญก้า น้าทางการแพทย์ท�าใ ้ในประเท ไทย
ก้า ู่ ังคมผู้ ูงอายุ และจากการ ึก าพบ ่าอาการ ูตึงใน
ผู้ ูงอายุจะพบมากขึ้นตั้งแต่อายุ ๖๕ ปี พบได้ถึงร้อยละ ๗๐๒
ในประเท ไทย พบ ่ามีผู้พิการทางการได้ยินและการ ื่อค าม
มายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นในระบบ ลั ก ประกั น ุ ข ภาพแ ่ ง ชาติ
ในปี พ. . ๒๕๖๐ จ�าน น ๓.๓ แ นราย๓ ซึง่ ากผู้ งู อายุมภี า ะ
เ ื่อม รือ ูญเ ียการได้ยิน รือที่เรียก ่า ูตึง (age-related
hearing loss or presbycusis) จะมีผลต่อค าม ามารถใน
การด�ารงชี ิตประจ�า ันในด้านการ ื่อ ารกับผู้อื่น ่งผลใ ้
มีการแยกตั ออกจาก ังคม ิ่งแ ดล้อม เกิดภา ะซึมเ ร้า
ลดค าม ามารถทางร่างกายและจิตใจในที่ ุด ดังนั้นค ามรู้
ค ามเข้าใจในภา ะการ ูญเ ียการได้ยินในผู้ ูงอายุ จะท�าใ ้
เรา ามารถดูแล ใ ก้ ารรัก า ร มถึงในค�าแนะน�าแก่ครอบครั
และ ังคม เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพการดูแลได้อย่างถูกต้องและ
เ มาะ มมากยิ่งขึ้น
การ ู ญ เ ี ย การได้ ยิ น แบ่ ง เป็ น ลายประเภท
โดยทั่ ไป อาจพบได้ใน ูข้างเดีย รือ องข้าง อาจแบ่งตาม
ค ามรุนแรง เป็นแบบชั่ ครา รือถา ร แบบตั้งแต่ก�าเนิด
รือเกิดขึ้นในภาย ลัง รือแบ่งตาม าเ ตุของค ามผิดปกติ
คือจากการน�าเ ียง (conductive) ระบบประ าทการได้ยิน
(sensorineural) รือแบบผ ม (mixed)
แบ่งตามค ามรุนแรง โดยตามนิยามขององค์การ
อนามัยโรค ดูที่ ค่าเฉลี่ยของ speech-frequency pure tone
ที่ค ามถี่ ๐.๕, ๑, ๒ และ ๔ kHz ใน ูทั้ง องข้าง ได้แก่
• ูตึงเล็กน้อยคือ ูญเ ียการได้ยินระดับ ๒๖ - ๔๐
เดซิเบล
• ตู งึ ปานกลางคือ ญ
ู เ ยี การได้ยนิ ระดับ ๔๑ - ๕๕
เดซิเบล
• ตู งึ มากคือ ญู เ ยี การได้ยนิ ระดับ ๕๖ - ๗๐ เดซิเบล
• ตู งึ รุนแรงคือ ญู เ ยี การได้ยนิ ระดับ ๗๑ - ๙๐ เดซิเบล
• ู น กคือ ูญเ ียการได้ยินมากก ่า ๙๐ เดซิเบล
แบ่งตาม าเ ตุ ได้แก่
๑. การน�าเ ียงบกพร่อง (conductive hearing
loss) มายถึงค ามผิดปกติของการน�าเ ียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ใบ ู รู ูและ ูชั้นกลาง เช่น การตีบแคบของรู ู ค ามผิดปกติ
ของแก้ ู ร มทัง้ กระดูกค้อน ทัง่ โกลน ร มทัง้ จากการอักเ บ
ใน ูชั้นกลางทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งใน

ผู้ ูงอายุมักพบค ามผิดปกติของต่อม ร้างขี้ ู ท�าใ ้ ร้างขี้ ู
มากขึน้ รือค ามผิดปกติของผิ นังในช่อง ู ท�าใ ก้ ารขับออก
มาของขี้ ูลดลง จนท�าใ ้ขี้ ูอุดตันได้ รือพบแก้ ูมีค าม
ยืด ยุ่นน้อยลง ร มทั้งค ามผิดปกติของกระดูก ูชั้นกลาง
่งผลใ ้การน�าเ ียงบกพร่อง เกิดภา ะ ูญเ ียการได้ยินตาม
มาได้
๒. ระบบประ าทการได้ยนิ บกพร่อง (sensorineural
hearing loss) มายถึงค ามผิดปกติตั้งแต่ ูชั้นใน (cochlea)
จนไปถึงระบบประ าท ่ นกลาง (central nervous system)
โดยในผู้ ูงอายุมักมีพยาธิ ภาพที่บริเ ณนี้
พยาธิ ภาพดั ง กล่ า ของระบบการ ได้ ยิ น ท� า ใ ้
ผู ้ ู ง อายุ ู ญ เ ี ย การได้ ยิ น เ ี ย งที่ มี ค ามถี่ ู ง (high tone
sensorineural hearing loss) และมักจะยังได้ยินเ ียงที่มี
ค ามถีต่ า�่ ซึง่ นอกจากจะท�าใ ้ ญ
ู เ ยี การได้ยนิ แล้ นัน้ อาจจะ
ท�าใ ้มีอาการเ ียงดังใน ูผิดปกติ (tinnitus) ร่ มด้ ย
๓. ผ ม (mixed conductive and sensorineural
hearing loss) ตั อย่างเช่นผู้ ูงอายุที่มีแก้ ูทะลุจากโรค ู
น�้า น ก ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในอดีต ร่ มกับมีการ ูญเ ีย
การได้ยินจากระบบประ าทในภาย ลัง เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยง๔
๑. อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท�า ใ ้ เ กิ ด ค ามเ ื่ อ มของระบบ
ประ าท ูชั้นใน (cochlea aging) พบ ่าเกิดค ามผิดปกติของ
mitochondrial DNA ของ cochlea มากขึ้นตามค ามรุนแรง
ของการ ูญเ ียการได้ยิน
๒. ิ่งแ ดล้อมภายนอก ได้แก่ การได้รับเ ียงดังเกิน
ไป รือการ มั ผั เ ยี งดังซ�า้ ๆ เป็นเ ลานาน (noise exposure)
ท�าใ ้เกิดการ ูญเ ียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป, การได้
รั บ ยา รื อ ารเคมี ที่ มี ผ ล รื อ พิ ต่ อ ระบบประ าท ู ชั้ น ใน
(ototoxic agent) ร มทั้ ง ภา ะทาง ั ง คมและเ ร ฐกิ จ
(socioeconomic status) อีกด้ ย
๓. เชื้ อ ชาติ แ ละพั น ธุ ก รรม โดยมั ก พบในเพ ชาย
มากก ่าเพ ญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากครอบครัั
เดีย กันโดยจะพบมีลัก ณะการได้ยินจากการตร จเป็นแบบ
flat audiogram มากก า่ ทีเ่ ป็นลัก ณะ high-frequency loss
ซึ่งอย่าง ลังพบได้ในผู้ ูงอายุกลุ่มทั่ ๆ ไป �า รับเชื้อชาตินั้น
พบ ่าอุบัติการณ์การเกิดในคนผิ ีต�่าก ่าในคนผิ ขา
๔. ขุ ภาพและโรคประจ�าตั (health comorbidities)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค รือปัจจัยที่มีผลต่อระบบการไ ลเ ียน
โล ิต รือ ลอดเลือด เช่น โรคค ามดันโล ิต ูง, โรค ลอด
เลือด ั ใจ, เบา าน ร มทั้งการ ูบบุ รี่
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ก�รวินิจฉัย
เนื่องจากภา ะ ูญเ ียการได้ยิน เป็นปัญ าที่พบได้
บ่อยในผู้ ูงอายุนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุมากก ่า ๖๕ ปี
และมีอบุ ตั กิ ารณ์เพิม่ ขึน้ ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ในทุกๆ บิ ปี กล่า คือ
อุบัติการณ์ของผู้ ูงอายุที่มีภา ะประ าทรับเ ียงเ ื่อมตาม ัย
พบได้ถึง องใน าม ในผู้ที่มีอายุมากก ่า ๗๐ ปี๔ และพบ ูงขึ้น
ก ่าร้อยละ ๘๐ ในผู้ที่มีอายุมากก ่า ๘๕ ปี ซึ่งโดยธรรมชาติ
แล้ การได้ยินจะค่อยๆ เ ื่อมลงตาม ัย การได้ยินบกพร่องของ
ผู้ ูงอายุ จะมีลัก ณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และ ูญเ ียพอๆ
กันทั้ง ๒ ข้างโดยมักพบในช่ งค ามถี่ ูง ซึ่งจะ ินิจฉัยใน
ผูท้ มี่ อี ายุเกิน ๕๐ ปีและไม่มี าเ ตุอนื่ ทีท่ า� ใ ก้ ารได้ยนิ บกพร่อง
ผู้ป่ ยอาจมาพบแพทย์ เนื่องจากมีเ ียงรบก นใน ู (tinnitus)
และมักมีปัญ าฟังไม่รู้เรื่อง รือได้ยินเ ียงแต่จับใจค ามไม่ได้
ร่ มด้ ย ซึง่ เป็นผลจากค ามเ อื่ มของระบบประ าท ่ นกลาง
ตาม ยั ซึง่ ท�าใ ม้ ปี ญ
ั าด้านการ อื่ ารมากก า่ ผูท้ มี่ กี ารได้ยนิ
บกพร่องในระดับเดีย กันที่มีอายุน้อยก ่า
การ ินิจฉัย โดยอา ัยการซักประ ัติถึงปัจจัยเ ่ียง
และ าเ ตุต่างๆที่เป็นไปได้, การตร จ ูชั้นนอก ช่อง ู แก้ ู
ูชั้นกลาง และบริเ ณรอบ ู, การตร จทาง ้องปฏิบัติการ
เพื่อ าค ามผิดปกติของเคมีในเลือด, การตร จปั า ะ, และ
ที่ �าคัญคือการตร จการได้ยิน (audiogram) เพื่อยืนยัน และ
ประเมินระดับค ามรุนแรงของการ ญ
ู เ ยี การได้ยนิ , อาจจ�าเป็น
การตร จการได้ยินระดับก้าน มอง (auditory brainstem
response) และการถ่ายภาพรัง ี ากมีข้อบ่งชี้
การตร จการได้ยิน (audiogram) ลัก ณะ รือผล
การตร จในกลุ่มนี้ มักพบได้ ๒ แบบ ขึ้นกับพยาธิ ภาพที่ผิด
ปกติ๔ คือ
๑. พยาธิ ภาพที่บริเ ณ ูชั้นใน (sensory presbycusis) จะพบลัก ณะกราฟแบบ abrupt, steep และ highfrequency sensorineural hearing loss โดยพบที่ ูทั้ง อง
ข้าง อาการมักด�าเนินไปอย่างช้าๆ พบได้ที่อายุ ัยกลางคน
๒. พยาธิ ภาพทีบ่ ริเ ณเ น้ ประ าทรับเ ยี ง (neural
presbycusis) จะพบกราฟลัก ณะ gradual, พบ moderate
slope ที่ high frequencies ได้ ร่ มกับพบ า่ มีการลดลงอย่าง
มากของ speech discrimination score
ผลกระทบที่เกิด
การ ูญเ ียการได้ยินในผู้ ูงอายุนั้น ่งผลกระทบ
ลายด้าน ทีเ่ น็ ได้ชดั เจนคือลดค าม ามารถในการ อื่ ารลง
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อัน ่งผลต่อค ามเชื่อมั่นในตั เอง การเ ็นคุณค่าในตนเอง
ลดลง น�ามา คู่ ามทุกข์ ติ กกัง ล ซึมเ ร้า ลดโอกา ทีจ่ ะมี ่ น
ร่ มในกิจกรรมต่างๆ ่งผลในผู้ ูงอายุแยกตั จากครอบครั
รือ ังคม นอกจากการ ูญเ ียการได้ยินแล้ นั้น ผู้ ูงอายุมี
โอกา เกิดภา ะเ ียน ีร ะ รือมีปัญ าระบบการทรงตั ซึ่ง
เกิดจากพยาธิ ภาพที่ ูชั้นในด้ ยเช่นเดีย กัน
ก�รดูแลรักษ�
๑. กรณี ที่ ู ญ เ ี ย การได้ ยิ น ระดั บ เล็ ก น้ อ ย รื อ
ปานกลาง ไม่รบก นคุณภาพชี ิตประจ�า ันมากนัก คือยัง
พอ ื่อ ารกับผู้อื่นได้ รือเป็นเพียง ูข้างเดีย อีกข้างยังดีอยู่
ไม่จ�าเป็นต้องรัก า แต่ค ร า าเ ตุดังกล่า ด้ ยและอธิบาย
รือใ ้ค�าแนะน�าเพื่อลดค ามเ ี่ยงต่อการ ูญเ ียการได้ยิน
ต่อไป
๒. กรณี ูญเ ียการได้ยินมาก รุนแรง ไม่ค่อยได้
ยินเ ียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น ๒ ข้าง และรบก นคุณภาพ
ชี ติ ประจ�า นั มาก คือไม่ ามารถ อื่ ารกับผูอ้ นื่ ได้ และเกิดจาก
าเ ตุทไี่ ม่ ามารถแก้ไขได้แล้ ค รฟืน้ ฟู มรรถภาพการได้ยนิ
ด้ ยการใช้เครื่องช่ ยฟัง (hearing aid) ซึ่งเป็นการฟื้นฟูและ
จะช่ ยบรรเทาปัญ าได้ในระดับ นึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ภา ะการ ูญเ ียได้ยินที่เกิดจาก
พยาธิ ภาพของ ชู นั้ ใน, เ น้ ประ าท ู ( sensorineural hearing
loss) และระบบประ าท ่ นกลาง โดยเฉพาะการเ อื่ มตาม ยั
มักไม่ ามารถรัก าใ ้ ายขาดได้ ท�าได้เพียงลดปัจจัยเ ยี่ งเพือ่
ชะลอเท่านัน้ ในรายที่ ญ
ู เ ยี การได้ยนิ มากและมีปญ
ั าในด้าน
การ ื่อ าร การใ ่เครื่องช่ ยฟัง (hearing aid) เป็นอีก ิธีการ
นึ่งที่ช่ ยเพิ่มค าม ามารถทางการได้ยิน
เครื่องช่วยฟัง (hearing aid) คือเครื่องขยายเ ียง
ขนาดเล็ก �า รับผู้บกพร่อง รือมีภา ะ ูญเ ียการได้ยิน
โดย ่ นประกอบและ ลั ก การท� างานของเครื่ อ ง
ช่ ยฟัง ดังนี้
๑. ไมโครโฟนขนาดเล็ ก ท� า น้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ัญญาณเ ียงเป็น ัญญาณไฟฟ้า
๒. เครื่องขยายเ ียง (ภาคขยาย) จะรับ ัญญาณ
ไฟฟ้าจากไมโครโฟน เพื่อขยาย ัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจาก
ัญญาณเ ียงใ ้ตรงกับระดับการได้ยินของผู้ใช้
๓. ล�าโพงขนาดเล็กจะท�า น้าที่แปลง ัญญานไฟฟ้า
มาเป็นเ ียง และท�าการ ่ง ัญญาณเ ียงนั้นเข้าไปใน ูของผู้ใช้
งานเครื่องช่ ยฟัง
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ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
๑. เครื่องช่ ยฟังแบบกล่อง ซึ่งตั เครื่ อ งจะเป็ น
�า รับพกพาขนาดเล็กมี าย ูฟัง ๑ ข้าง และใช้ถ่าน ๑ ก้อน
เ มาะ � า รั บ ผู ้ ที่ ู ญ เ ี ย การได้ ยิ น ระดั บ ปานกลางถึ ง มาก
ค รเลือกรุน่ ที่ ามารถปรับระดับเ ยี งได้ แต่ไม่ค รปรับเ ยี งใน
ระดับทีด่ งั มากเป็นเ ลานานๆ ลีกเลีย่ งการใช้อปุ กรณ์ในบริเ ณ
ที่มีเ ียงดังมากๆ และค ร มั่นดูแลรัก าค าม ะอาดอยู่เ มอ
ข้อดี
- ปุ่มขยายเ ียงมีขนาดใ ญ่กดได้ง่าย เ มาะ
�า รับผู้ ูงอายุที่มีปัญ าทางด้าน ายตาและการ ัมผั
- มีก�าลังการขยายเ ียง ูง
- ใช้ถ่านที่ ามารถ าซื้อได้ตามร้านค้าทั่ ไป
- ราคาถูก ดูแลง่าย
ข้อเ ีย
- มีระบบการป้องกันเ ียงรบก นน้อย
- มี ายรุงรัง ดูไม่เป็นธรรมชาติ และตั เครื่อง
ามารถมองเ ็นได้ง่าย
๒. เครื่องช่ ยฟังแบบทัด ลังใบ ู เป็นเครื่องช่ ย
ฟังที่มีขนาด และรูปร่างเล็ก โดยมีลัก ณะโค้งเ ้าแนบกับใบ ู
ข้อดี
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด
- คุณภาพเ ียงดี
- ราคาไม่ ูงมาก
ข้อเ ีย
- ไม่เ มาะ า� รับผู้ งู อายุที่ มแ น่ ตา เพราะจะ
ท�าใ ้รู้ ึกเกะกะ เนื่องจากต้องคล้องไ ้ที่ใบ ู
- ใช้ ถ ่ า นเปลื อ ง ถ่ า น ๑ ก้ อ นใช้ ไ ด้ ป ระมาณ
๒ ัปดา ์ และต้องใช่ถ่านเฉพาะ า� รับเครื่องช่ ยฟังเท่านั้น
๓. เครื่องช่ ยฟังแบบ ั่งท�าใ ่ในช่อง ู มี ๓ ขนาดคือ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใ ญ่
ข้อดี
- มีค ามเป็นธรรมชาติมากก า่ เครือ่ งช่ ยฟังแบบ
อื่นๆ
- คุณภาพเ ียงดี
- รับเ ียงจากลมที่เข้าไปได้น้อยลง
ข้อเ ีย
- อายุการใช้งานของถ่าน นั้ ก า่ แบบอืน่ ๆ ถ่าน ๑ ก้อน
ใช้ได้เพียงแค่ ๕ - ๑๐ ัน เท่านั้น
- ต้องใช้ถ่าน �า รับเครื่องช่ ยฟังเท่านั้น
- ราคา ูง แต่ไม่เ มาะกับผู้ที่มีปัญ าทางการได้ยิน
บกพร่องอย่างรุนแรง
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- เ ี่ยงต่อการเกิดขี้ ูอุดตัน
ลักในก�รเลือกเครื่องช่วยฟัง ำ� รับผู้ ูงอ�ยุ
๑. ค รเลือกเครื่องช่ ยฟัง �า รับผู้ ูงอายุที่มีขนาด
เ มาะ ม พกพา ะด กโดยมีขนาดไม่ใ ญ่จนเกินไป รือเลือก
ขนาดไม่เล็กจนเกินไป เพื่อป้องกันการตก ล่น ูญ าย มีปุ่มที่
ขนาดใ ญ่และเ ็นชัดพอที่ผู้ ูงอายุจะปรับเองได้
๒. มีการขยายเ ียงได้ดี ทนทาน ใช้งานง่าย
๓. ป้องกันเ ียงรบก นได้อย่างมีประ ิทธิภาพ รือ
มีเ ียงรบก นใ ้น้อยที่ ุด เพื่อป้องกันไม่ใ ้เ ียงที่ได้ยินนั้นผิด
เพี้ยนไปจากค ามเป็นจริง จากมีการรบก นของเ ียงภายนอก
๔. การใ ่เครื่องช่ ยฟัง �า รับผู้ ูงอายุนั้นเป็น ิ่งที่
ช่ ยใ ้การด�าเนินชี ิตประจ�า ันได้อย่างปกติ แต่ �า รับผู้ที่มี
ค ามบกพร่องทางการได้ยินบางรายนั้น อาจไม่จ�าเป็นต้องใ ่
เครื่องช่ ยฟัง เนื่องจาก ามารถรัก าใ ้ ายเป็นปกติได้ ทั้งนี้
ต้องขึน้ อยูก่ บั การ นิ ฉิ ยั ของแพทย์ า่ ามารถรัก า ใ ้ ายขาด
ได้ รือไม่เนือ่ งจากการได้ยนิ ทีเ่ ลืออยู่ รือปัญ าการได้ยนิ ของ
แต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
ข้อแนะนำ� �ำ รับก�รก�รใช้เครือ่ งช่วยฟังในผู้ งู อ�ยุ
ดังต่อไปนี๕้
๑. เมื่อได้เครื่องช่ ยฟังที่เ มาะ ม ค รเริ่มใ ่ใน
ช่ งเ ลา ั้นๆ และเริ่มในบริเ ณที่เงียบๆ เช่น ในบ้าน โดยเปิด
ค ามดังเบาๆ และเริ่มพูดคุยกับคนๆ เดีย ก่อน เพื่อเริ่มฝึกฟัง
ผ่านเครื่องช่ ยฟัง โดยในระยะแรกๆ ผู้ ูงอายุอาจจะยังแยก
เ ียงได้ไม่ดีนัก โดยอาจจะเริ่มเพิ่มช่ งเ ลาขึ้น ันละ ลายๆ
ครั้ง เพื่อใ ้เกิดค ามคุ้นเคยและเริ่มฝึกใน ถานที่ที่มีเ ียงดัง
มากขึ้นโดยค รลดระดับค ามดังของเครื่องช่ ยฟังลง จากนั้น
ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ จนผู้ งู อายุได้ยนิ และ ามารถ อื่ ารได้ ทัง้ นีต้ อ้ ง
อา ยั ระยะเ ลาและค ามอดทนในการฝึกฟังบ่อยๆ เพือ่ ใ เ้ กิด
การปรับตั และชินต่อเ ียงจากเครื่องช่ ยฟัง
๒. การดูแลรัก าเครื่องช่ ยฟังซึ่งโดยเฉลี่ยมีอายุ
การใช้งาน ๕ ปี ทั้งนี้แพทย์และพยาบาลค รใ ้ค�าแนะน�าใน
การดูแลเครือ่ งช่ ยฟัง เช่นค รปิดเครือ่ งทุกครัง้ ลังใช้งานเ ร็จ
พร้อมทั้งถอดแบตเตอรี่ออกจากตั เครื่อง และเก็บใ ่กล่องดูด
ค ามชื้น, ไม่ค รเก็บ รือ างเครื่องในที่ร้อน รือเย็นเกินไป
เช่ น ในรถยนต์ รื อ บน ลั ง ตู ้ เ ย็ น ระ ั ง การตกกระแทกพื้ น
การตกน�า้ ซึง่ จะท�าใ เ้ ครือ่ งช�ารุดเ ยี ายได้ ากมีค ามเ ยี าย
รื อ ช� า รุ ด ค รปรึ ก าผู ้ เชี่ ย ชาญเช่ น บริ ั ท ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ไม่ค รซ่อม รือถอดประกอบเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืดอายุ
การใช้งานใ น้ านยิง่ ขึน้ า� รับปัญ าทีพ่ บ ลังจากใ เ่ ครือ่ งช่ ยฟัง
และท�าใ ผ้ ปู้ ่ ยในกลุม่ นีเ้ ลิกใ ค่ อื มีเ ยี งรบก นจากการใช้งาน
และเครือ่ งช่ ยฟังใช้งานไม่ได้ (ร้อยละ ๓๑.๗ เท่ากัน) รองมาคือ
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รู้ กึ ไม่ บาย เู ลา มใ ่ (ร้อยละ ๒๑.๗), ใช้เครือ่ งไม่เป็นและ
ถ่ า นมี ร าคาแพง (ร้ อ ยละ ๑๓.๓) ๖ ร มทั้ ง าเ ตุ จ าก
เครื่อง ูญ าย รือใช้แล้ ไม่ได้ยินรองลงมา ดังนั้นแพทย์ รือ
ถานพยาบาลค รติดตามการใช้และปัญ าระ ่างใช้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มระยะเ ลา รือกระตุ้นแรงจูงใจในผู้ ูงอายุ
ใช้เครื่องช่ ยฟังใ ้มีประ ิทธิภาพมากที่ ุด
๓. การ ื่อ ารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ นทนากับ
ผู้ ูงอายุที่ ูญเ ียการได้ยิน ค รใ ้ค าม นใจและตั้งใจฟัง
โดย นทนาตรงๆ ใบ น้า เนื่องจากผู้ ูงอายุจ�าเป็นต้องอ่าน
รือดูริมฝีปากคู่ นทนา และดู ี น้าประกอบด้ ย โดย ่าง
จากผู้ ูงอายุ ๑ - ๒ เมตร ากมีคู่ นทนา ลายคน ค รใ ้
พู ด ที ล ะคน เลื อ ก ถานที่ ที่ เ งี ย บ ปรา จากเ ี ย งรบก น
โดยแต่ละครั้งเลือกใช้ค�าพูดที่กระชับ ั้น ค าม มายชัดเจน
เน้นค�าที่ า� คัญ ไม่พดู ช้า รือเร็ จนเกินไป ลีกเลีย่ งการตะโกน
รือใช้โทนเ ียง ูง อาจใ ้ผู้ ูงอายุทบท นค�า รือประเด็นที่
�าคัญที่ต้องการ ื่อ ารด้ ย
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Abstract
Age-related Hearing Loss or Presbycusis
Nida Wright, Yossawee Wangworawut, Kanyarut Jaroonpon
Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Age-related hearing loss (AHL) or Presbycusis is a complex degenerative disease that effects tens
of millions people globally. It is one of the most prevalent chronic condition of the elderly afflicting over
9 million people in Thailand over the age of 65. AHL has a devastating effect on the aged by reducing their
ability to communicate, decreased autonomy, and thereby causing people to withdraw from society leading to
isolation and depression. Research into the causes and treatment of presbycusis has become of high interest
as rates of incidence have been increasing not only in those over the age of 65 but also in a new younger age
group of people between 50 - 59.
Hearing loss has been a leading cause of older adult hearing handicaps in Thailand. The prevalence
of AHL in Thailand will increase and follow other industrialized countries with growing senior populations.
The primary risk factors for presbycusis are; cochlear aging, noise exposure, genetic predisposition, and health
comorbidities. Current treatment options in Thailand include; hearing aids and preventative hearing loss instruction/safety. The purpose of this paper is to raise awareness of the prevalence of presbycusis in Thailand, to
update current understanding on AHL, categories of hearing loss, causes, risk factors, and the effects of hearing
loss. The ultimate goals of the paper are to improve general knowledge to practitioners and overall quality of
life of the older adults with hearing loss.
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