
 
อุบัติการและปจจัยเส่ียงของความผดิปกตขิองการไดยิน 
ในทารกแรกเกิดความเส่ียงสูงท่ีเกิดในโรงพยาบาลศิริราช 

ปราณี   สิตะโปสะ 

 การศึกษานีเ้ปนรูปแบบการวิจัยเชิงศึกษาไปขางหนา (prospective study)  ในทารกที่เกิดและรับไวในหอ
ผูปวยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหดิล  ตั้งแต วนัท่ี 1 
มิถุนายน พ.ศ.2543 ถึง วันท่ี  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2543  รวมเวลา 6 เดือน เพื่อหาอุบัตกิารของความผิดปกติของการได
ยินในทารกแรกเกิดความเส่ียงสูงท่ีเกิดในโรงพยาบาลศิริราช โดยคัดเลือกทารกแรกเกิดท่ีมีคุณสมบัติ อางอิงจาก 
American Academy of Pediatrics Joint Committee on Infant Hearing 1994 ทําการตรวจการไดยนิดวยวิธี TEOAEs 
(Transient Evoke Otoacoustic Emissions) และ/หรือ ABR (Auditory Brainstem Response) คร้ังแรกกอนอายุ 3 เดือน 
และ ตรวจติดตามตอเนื่อง โดยอาจารยแพทยประจําภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  เปนเวลา 1 ป  รวมระยะเวลาศึกษาท้ังส้ิน 18 เดือน มีทารกแรกเกิดความเส่ียงสูงตามเกณฑการศึกษา 260 
ราย  จากทารกแรกเกิด รวมท้ังส้ิน  5,875 ราย  คิดเปนรอยละ 4.42 ของทารกแรกเกดิท้ังหมด   เปนทารกเพศชาย 147 
ราย เพศหญิง 113 ราย น้ําหนักแรกเกิดเฉลี่ย  2,380.62 + 854.87 กรัม อายุครรภเฉล่ีย 35.74 +  4.12 สัปดาห  ทารกรอย
ละ 70 มีปจจยัเส่ียงเฉล่ีย 1 อยางตอราย  โดยปจจยัเส่ียงท่ีพบบอย ไดแก  การไดรับยาที่มีผลขางเคียงตอหู (รอยละ  
55.0) ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด (รอยละ 32.8)  การใชเคร่ืองหายใจตอเนื่องกนัอยางนอย 5 วัน (รอยละ 21.2) 
น้ําหนกัแรกเกดินอยกวา 1,500 กรัม (รอยละ 18.5)  ความผิดปกติของใบหนา รูปศีรษะ รวมถึงความผิดปกติของใบหู
และชองหู (รอยละ 6.9) ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงท่ีจําเปนตองรักษาดวยการเปล่ียนถายเลือด (รอยละ 3.8)  ทารก 19 
ราย เสียชีวิตกอนไดรับการตรวจ การศึกษาคร้ังนี้ มีทารก 151 ราย ท่ีมารับการตรวจระยะเบ้ืองตน  โดยมีอายเุฉล่ียท่ีมา
ตรวจ 2.25 + 1.50 เดือน  ในจํานวนนี้มารับการตรวจยนืยันดวยวิธีมาตรฐาน ABR 138 ราย พบความผิดปกติของการ
ไดยนิ 25 ราย คิดเปนอุบัตกิารของความผิดปกติของการไดยินในทารกแรกเกิดความเส่ียงสูงท่ีไดรับการตรวจการได
ยินในโรงพยาบาลศิริราช รอยละ 18.1 โดยปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอการเกิดความผิดปกติของการไดยิน ซ่ึงมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ทารกแรกเกิดท่ีมีความพกิารแตกําเนิดของบริเวณใบหนาหรือห ู  รวมถึงความผิดปกติ
ของใบหูและชองหู   พบวา มีโอกาสเกิดความผิดปกติของการไดยนิมากกวาทารกแรกเกดิท่ีไมมีความเส่ียงดังกลาวถึง 
18 เทา  สวนปจจัยเส่ียงอ่ืนท่ีเคยมีรายงานไว  ไดแก  ทารกท่ีมีประวัตบุิคคลในครอบครัวมีความผิดปกติของการไดยนิ
ตั้งแตในวยัเดก็ พบเพยีง 1 รายและไมพบภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย   ทําใหไมสามารถนํามาวิเคราะห
ทางสถิติได 

 

 

 

 



 
INCIDENCE    AND   RISK   FACTORS  OF   HEARING   IMPAIRMENT 

IN   HIGH-RISK   NEONATES   AT   SIRIRAJ    HOSPITAL 
Pranee    Sitaposa 

 

 This is a prospective study design to determine the incidence of hearing impairment in high-
risk neonates admitted to the Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Siriraj hospital, 
Mahidol University from June 1, 2000 through November 30, 2000. High-risk neonates were identified 
by modified criteria according to American Academy of Pediatrics Joint Committee on Infant Hearing 
1994. Eligible infants received hearing screening by TEOAEs (Transient Evoked Otoacoustic 
Emissions) and/or ABR (Auditory Brainstem Response) within 3 months of life and were followed-up 
by oto-laryngologist to assess hearing and language (verbal) development until 12 months of age.  
 Results: During 6 months period, two hundred and sixty infants out of 5,875 inborn livebirths 
were identified as high-risk neonates (4.42%). There were 147 male and 113 female, with male : 
female ratio 1.3 : 1. Mean gestational age was 35.74 + 4.12 weeks, mean birth weight  2,380.62 + 
854.87 grams. The majority of infants (70%) had one risk factor per infant. Common risk factors are 
ototoxic medications (55%), low Apgar scores (32.8%), mechanical ventilation lasting 5 days or longer 
(21.2%), birth weight less than 1,500 grams (18.5%), craniofacial anomalies (6.9%), 
hyperbilirubinemia at a serum level requiring exchange transfusion (3.8%), in utero infections (1.5%), 
family history of hereditary childhood sensorineural hearing loss (0.4%). Nineteen infants died before 
the screening were done. One hundred and fifty one out of the remaining two hundred and forty one 
infants were enrolled and received initial hearing screening by TEOAEs and/or ABR at the average 
age of 2.25 + 1.50 months. Only 138 infants were confirmed by a gold standard test, ABR, of which 25 
infants showed abnormal responses, which made the incidence of hearing impairment in high-risk 
neonates at Siriraj hospital to be 18.1 percent. By using multiple logistic regression analysis, only 
craniofacial anomalies was identified as significant risk factor (p < 0.05) with 18-fold increased risk 
for neonatal hearing impairment compared to infants without this risk factor. There was only one infant 
with familial history of hearing loss and none with bacterial meningitis, thus these two factors were not 
accounted for statistical evaluation.       
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