
 
อาการหูอื้อ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Tinnitus ซึ่งนอกจากอาการหูอื้อ

แล้ว ขณะที่เกิดอาการหูอื้อเรายังจะได้ยินเสียงดังในหู คล้ายกับมีแมลงบิน
ในหู หรืออาจได้ยินเป็นเสียงวีดแหลม ไม่ก็เสียงตุบ ๆ เหมือนได้ยินเสียง  
ชีพจรของตัวเองเต้น แต่ถึงแม้จะได้ยินเสียงในหูหลากหลายเสียงก็ใช่ว่าหูอื้อ
แล้วจะสนุกใช่ไหม เพราะอาการหูอื้อท าให้เราหูดับ ได้ยินเสียงจาก
สภาพแวดล้อมไม่ค่อยชัด แถมบางคนยังหูอื้อข้างเดียว เสียสมดุลการฟังกัน
ไปอีก แบบน้ีต้องลองวิธีแก้หูอ้ือให้เด็ดขาด ด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

หูอื้อ เกิดจากอะไรได้บา้ง 
บางเคสของอาการหูอื้อก็ไม่เป็นอันตราย แต่บางเคสก็อาจบอกใบ้ได้

ว่าเรามีโรคภัยน่ากลัวซ่อนอยู่ โดยสาเหตุของอาการหูอื้อ อาจมีได้ดังนี้ 
- ประสาทหูได้รับเสียงดังเกินไป เช่น อยู่ในคอนเสิร์ต เสียงพลุ เสียง

ระเบิดใกล้ ๆ ตัว ซึ่งอาจท าให้ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันหรือเรื้อรังได้ 
- ประสาทหูเสื่อมตามอายุไข เมื่ออายุมากขึ้น ประสาทหูก็อาจ

เสื่อมสภาพลงได้เช่นกัน 
- หูอื้อจากไข้หวัด โดยอาจเกิดจากท่อยูสเตเซียน ที่อยู่ระหว่าง       

หูช้ันกลางกับบริเวณล าคอด้านหลังโพรงจมูก ซึ่งมีหน้าที่ปรับความดัน
ภายในหูช้ันกลางกับบรรยากาศภายนอกท างานผิดปกติไป ก่อให้เกิดอาการ
หูอื้อ หรืออาจเกิดจากหูช้ันกลางติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียจากหวัดจน
อักเสบ ท าให ้หูอื้อได้เช่นกัน 

- ภาวะน้ าเข้าหู ส่งผลให้ขี้หูอมน้ าและบวมจนอุดตันช่องหูช้ันนอก 
ก่อให้เกิดอาการหูอื้อ 

 - หูอื้อจากการเปลี่ยนความดันอากาศ ไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบิน หรือด าน้ า 
ความกดอากาศบนท้องฟ้ากับใต้น้ าลึกอาจท าให้หูช้ันกลางอักเสบจนอ้ือได้ 

- การใช้ยาที่เป็นพิษต่อประสาทหูเป็นเวลานาน ๆ เช่น salicylate, 
aminoglycoside, quinine, aspirin เป็นต้น 

- อาการบาดเจ็บของกะโหลกศีรษะที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อหูช้ันใน 
- การผ่าตัดหูที่มีการกระทบกระเทือนต่อหูช้ันใน 
- ภาวะมีรูรั่วติดต่อระหว่างหูช้ันกลางและหูชั้นใน 
- การติดเช้ือของหูช้ันใน เช่น ติดเชื้อจากซิฟิลิส ไวรัสเอดส์ 
- โรคบางชนิด เช่น โรคน้ าในหูไม่เท่ากัน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด

อย่างโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง เนื้องอกในสมอง หรือเป็น
ผลข้างเคียงจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคโลหิตจาง โรคภูมิแพ้ตัวเอง มะเร็ง     
เม็ดเลือดขาว โรคเกล็ดเลือดสงูผิดปกต ิโรคยูริกในเลือดสูง โรคไต เบาหวาน 
ภาวะไขมันในเลือดสูง 

ทั้งนี้สาเหตุของอาการหูอื้อยังอาจเกิดจากปัจจัยหรือผลข้างเคียง
ของโรคอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งในส่วนน้ีต้องให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้วินิจฉัย  

วิธีแก้หูอื้อเบื้องต้น 
1. บีบจมูก กลืนน้ าลาย 

ในเคสที่หูอื้อเพราะด าน้ าหรือขึ้นเครื่องบิน ซึ่งอาการเกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ เราสามารถแก้อาการหูอื้อได้ง่าย ๆ 
ด้วยการท า Toynbee maneuver คือบีบจมูกทั้ง 2 ข้าง พร้อมกับกลืน
น้ าลาย 1 ครั้ง จากนั้นเอามือที่บีบจมูกออก แล้วกลืนน้ าลายอีก 1 ครั้ง วิธีนี้
จะช่วยให้ท่อยูสเตเซียนเปิดและปิด แก้อาการหูอื้อได้ 

2. รักษาหวัดให้หาย 
ในกรณีที่หูอ้ือเพราะเป็นหวัด แนะน าให้รักษาอาการหวัดให้หาย

ดี แต่หากหวัดหายแล้วยังหูอื้ออีก ให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอีกที 
3. เติมวิตามินให้ร่างกาย 

Michael Seidman หัวหน้าศูนย์แพทย์ Center for Integrative 
Medicine เผยงานวิจัยว่า อาการหูอื้ออาจเกิดเพราะร่างกายเราขาดวิตามิน 
B12 และซิงค์ ซึ่งเป็นวิตามินตัวส าคัญต่อการท างานของระบบประสาท 
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะประสาทหูเสื่อมจากสาเหตุใดก็ตาม ดังนั้น   
การกินวิตามิน B12 วันละ 25-50 มิลลิกรัม และซิงค์วันละ 30 มิลลิกรัมจะ



ช่วยบ ารุงระบบประสาท รวมทั้งแก้อาการหูอื้อได้ ทว่าวิธีนี้จะเห็นผลเพียง 
30-40% เท่านั้น  

4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
ประสาทหูที่เสื่อมเฉียบพลันก็ต้องการการฟื้นฟูเหมือนอวัยวะ

อื่น ๆ เช่นกัน ดังนั้นคนที่หูอื้อไม่ยอมหาย ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
การนอนของตัวเองบ้างก็ดี โดยพยายามนอนก่อน 4 ทุ่ม หรือพักผ่อนไม่ต่ า
กว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน 

5. ก าจัดขี้หู 
อาการหูอื้อบางครั้งอาจเกิดจากการมีขี้หูอุดตัน ดังนั้นการก าจัด

ขี้หูออกจึงเป็นวิธีแก้หูอื้ออีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ส าหรับคนที่มีอาการหูอื้อ ขอให้
หลีกเลี่ยงการแคะหูด้วยตัวเอง แต่ให้พบแพทย์เพื่อท าการก าจัดขี้หูออกให้ 
ซึ่งจะปลอดภัยและช่วยแก้หูอื้อได้มากกว่า รวมทั้งยังเป็นการไปหาสาเหตุ
ของอาการหูอื้ อที่ถูกต้องและตรงจุด ซึ่ งจะช่วยแก้หูอื้ อ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. เอียงศีรษะเพื่อเอาน้ าในหูออก 
ถ้ารู้สึกเหมือนน้ าเข้าหูและท าให้หูอื้อ ควรเอียงศีรษะข้างที่มีน้ า

เข้าหูลงต่ า ดึงใบหูให้กางออกและเฉียงไปทางด้านหลัง ซึ่งจะท าให้ใบหูราบ
ตรงต่างจากลักษณะปกติที่ใบหูจะเป็นรูปตัว S คราวนี้น้ าก็จะไหลออกจากหู
ได้สะดวกและส่วนมากก็จะพาเอาอาการหูอื้อหายไปด้วย ทว่าหากใครยังหู
อื้ออยู่ เคสนี้ต้องขอให้ไปพบแพทย์เฉพาะทาง 

7. พบแพทย์เฉพาะทาง 
หากลองรักษาเบื้องต้นแล้วไม่หาย แนะน าให้ไปพบแพทย์เฉพาะ

ทาง โดยแพทย์จะวินิจฉัยสาเหตุของอาการหูอื้อ และรักษาตามสาเหตุที่เป็น 
ซึ่งอาจจะท าการรักษาด้วยยา เช่น ยาขยายหลอดเลือดเพื่อเพิ่มเลือดไป
เลี้ยงหูช้ันในมากขึ้น ยาบ ารุงประสาทหู เป็นต้น หรืออาจรักษาด้วยการ
ผ่าตัด แล้วแต่เคสนั้น ๆ ไป 

ถ้าไม่อยากร าคาญกับอาการหูอื้อ เรามีวิธีป้องกันหูอ้ือมาฝาก 
- หลีกเลี่ยงเสียงดัง 
- เคี้ยวหมากฝรั่งหรือพยายามกลืนน้ าลายบ่อย ๆ ขณะโดยสาร

เครื่องบิน เพื่อให้ท่อยูสเตเซียนเปิดและปิดอยู่ตลอดเวลา ป้องกันอาการหู
อื้อได้ 

- หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหู เช่น แอสไพริน , 
aminoglycoside และ quinine 

- ลดอาหารเค็มหรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาท 
เช่น กาแฟ ชา น้ าอัดลม 

- งดสูบบุหรี่ เพราะนิโคตินอาจขัดขวางการล าเลียงเลือดไปยัง
ประสาทหูได้ 

- รั กษาเนื้ อรั กษาตั วให้ ดี  ๆ  พยายามระมัดระวั ง เหตุที่ จะ
กระทบกระเทือนไปถึงหูได้ 

- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการติดเช้ือที่หู หรือการติดเช้ือในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน 

- พยายามออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 
- ลดความเครียด วิตกกังวล 
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
- ควบคุมโรคที่เป็นให้ดี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคกรดยูริกในเลือดสูง โรคซีด โรคเลือด เป็นต้น 
ส่วนมากแล้วอาการหูอื้อจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไร เป็นสักพักก็อาจ

หายไปได้เองในบางกรณี แต่ส าหรับคนที่หูอื้อมานาน ท าท่าว่าจะเรื้อรัง 
อยากให้ไปปรึกษาแพทยโ์ดยเร็วที่สุด 
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