“ไวรัสอันตราย ...หูตึงได้”
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การแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งถือ ก าเนิด
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่กระจายไปทั่วโลกในตอนนี้ ส่งผลถึงสุขอนามั ย มี
ผู้ติดเชื้อหลักล้านคน และเสียชีวิตหลักแสนคนของจานวนประชากรทั่วโลก โดยผู้ติ ดเชื้อ ที่แสดง
อาการส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ น ้ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก
และไม่ได้กลิ่น ซึ่งเกิดมาจากไวรัสได้เข้าไปทาลายเส้นใยประสาทรับกลิ่น และมีผู้ ต ิด เชื้อ บางส่วน
มีการรับรสผิดปกติด้วยเช่นกัน
การติดเชื้อไวรัสหลากหลายสาย
พันธุ์เป็นสาเหตุทาให้สูญ เสียการได้ยิน
ได้เช่นกัน ซึ่งมีอาการมาแต่กาเนิ ด และ
เกิดภายหลัง อาจสูญ เสียการได้ยินแค่
เพี ย งข้ า งเดี ย ว หรื อ สองข้ า ง ความ
รุนแรงของการสูญเสียการได้ยินเป็น ได้
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อ ย หรือ รุนแรงจนท า
ให้หูหนวก ชนิด ของการสูญ เสียการได้
ยิ นส่ วนใหญ่เ ป็ น ชนิด ประสาทรั บฟั ง
เสียงบกพร่อ ง พบมีส่วนน้อ ยเป็นจาก
การนาเสียงบกพร่อง

การติดเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแต่ก าเนิด มากกว่าร้อ ยละ 40 มีสาเหตุ
มาจากซัยโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus, CMV) การติด เชื้อ เกิด ในระหว่างการตั้งครรภ์
ของมารดา ซึ่งส่วนใหญ่มารดาเกิดการติดเชื้อใหม่ และส่งต่อสู่ทารกในครรภ์ ร้อยละ 5-10 แสดง
อาการตั้งแต่แรกเกิด เช่น การสูญเสียการได้ยิน, ชักเกร็ง, การมองเห็นผิดปกติ ส่วนใหญ่จ ะยังไม่
แสดงอาการ สามารถตรวจพบว่ามีประสาทการรับฟังเสียงบกพร่องเมื่ออายุมากกว่า 1 ปีแล้ว
ดั งนั้ นการเฝ้า สัง เกตพฤติก รรมทาง
ภาษา ทั ้ ง การพู ด การฟั ง เป็ น ระยะของ
ผู้ตรวจรักษาและผู้ปกครองจึงเป็นส่วนสาคัญ
เชื้อ ไวรัสตัวอื่นที่ท าให้เกิด อาการบกพร่อ ง
การได้ยินเช่นกัน ได้แก่ เชื้อไวรัสหัด เยอรมัน
(Rubella) ส่ ว นใหญ ่ เ กิ ด การติ ด เชื ้ อ ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ ท าให้เกิด เส้นประสาทการ
รั บ ฟั ง เสี ย งบกพร่ อ งของทารกแรกเกิ ด
สูญเสียระดับรุนแรง เกิดขึ้นในหูทั้ง 2 ข้าง
เชื ้อ ไวรัสตัว อื่ น ได้ แก่ ทอกโซพลาสโมซิ ส
( toxoplasmosis), ไ ว ร ั ส เ ร ิ ม ( herpes
simplex) และเชื้อซิฟิลิส ในมารดาที่ติ ดเชื้อ
กลุ่มนี้ในระหว่างตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิ ด ทุก
คนถือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
มากกว่าปกติ จาเป็นต้อ งได้รับการคัด กรอง
ตรวจการได้ย ิ นตั้ ง แต่แรกเกิ ด เพื ่ อ ถ้า พบ
ความผิด ปกติ จ ะได้ร ับการฟื ้น ฟู การได้ ยิ น
อย่างรวดเร็ว

การติดเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดการสูญ เสียการได้ยินภายหลัง ได้แก่เชื้อ ไวรัสภูมิ คุ้มกันบกพร่อ ง
(HIV) แสดงการสูญเสียการได้ยินไม่เกินร้อ ยละ 30 ของผู้ต ิด เชื้อ พบได้ทั้งชนิด ประสาทรั บฟังเสียง
บกพร่อง และการนาเสียงบกพร่องจากการติดเชื้อในหูชั้นกลางเรื้อรัง ส่วนใหญ่ในรายที่มี ประสาทรับ
ฟังเสียงบกพร่องสูญเสียระดับเล็กน้อย ถึงปานกลาง สามารถฟื้นฟูการได้ยินได้โดยการใส่เ ครื่อ งช่วย
ฟัง เชื้อไวรัสอื่นที่สาคัญได้แก่เชื้อไวรัสหัด, งูสวัด, คางทูมเป็นต้น ในกลุ่มไวรัส หัด , หัดเยอรมัน , คาง
ทูม สามารถป้องกันได้โดยการรับวัคซีน ส่วนเชื้อไวรัสเริมสามารถป้อ งกันการติด เชื้อ สู่ ทารกโดยการ
ลดการนาเชื้อผ่านการคลอด โดยบางรายมารดาได้ยาต้านไวรัสก่อนคลอด รวมถึงการผ่าตัด คลอดใน
รายที่มารดาติดเชื้อแบบแสดงอาการ การได้ยาต้านไวรัสได้ผลในไวรัสบางชนิด เช่น CMV, HIV, ไวรัส
เริม, ไวรัสงูสวัด เป็นต้น

พบหลัก ฐานยื นยั นของผลกระทบจากการสู ญ เสียการรับ กลิ ่น และรั บรสในผู้ป ่ว ยติ ด เชื้ อ
COVID-19 จากการทาลายเส้นประสาท ทาให้เกิดข้อ สงสัยถึงผลกระทบต่อ การท าลายประสาทการ
รับเสียง Mustafa MWM.ได้ลงตีพิมพ์วารสารในเดือ นเมษายน 2020 พบว่า COVID-19 ได้ท าลาย
ประสาทรับเสียงบางส่วนในผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการศึกษาในผู้ป่วยที่
มีอาการ ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อไป

