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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฟ้ืนฟูสภาพการรับความรู้สึกของใบหูหลงัจากการผา่ตดั
บริเวณหลงัใบหู เปรียบเทียบต าแหน่งของใบหูท่ีสูญเสียความรู้สึกก่อน และหลงัจากการผ่าตดั  ใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ระเบียบวิธีวิจัย : ศึกษาในผูป่้วยท่ีผ่าตดับริเวณหลงัใบหูตั้งแต่อายุ 10 ปีข้ึนไป ณ แผนก หู คอ จมูก 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556 โดย
ผูป่้วยแต่ละคนจะไดรั้บการเก็บขอ้มูล ตรวจระดบัการรับความรู้สึกของใบหูดว้ย Semmes–Weinstein 
monofilaments (SWMF) เพื่ อหาค่า pressure threshold และตรวจด้วย Visual Analog Scale (VAS)  
ก่อนผา่ตดัและหลงัผา่ตดัทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ผลการศึกษา : มีผูป่้วยเขา้ร่วมการศึกษา 62 รายท่ีได้รับการวดัความรู้สึกบริเวณใบหู พบว่าในช่วง
เดือนแรก ผูป่้วยมีอาการชาหูมากข้ึนทั้งท่ีวดัจากแรงกดจาก SWMF และจากการบอกกล่าวของผูป่้วย 
(VAS) โดยค่าการเปล่ียนแปลงการรับความรู้สึกน้ี ต าแหน่งส่วนบนของใบหูจะรับความรู้สึกลดลงได้
มากท่ีสุด ปัจจยัอาย ุวธีิการผา่ตดั ระยะเวลาผา่ตดั ไม่มีผลต่อการฟ้ืนฟูสภาพการรับความรู้สึกของใบหู
อยา่งมีนยัส าคญั  หลงัผา่ตดับริเวณหลงัใบหู 3 เดือนมีผูป่้วย 13% ท่ีมีการรับความรู้สึกสัมผสัลดลงไม่
กลบัมาเป็นปกติ 
สรุป : ปัจจยัเร่ืองอายุ วธีิการผา่ตดั ระยะเวลาผา่ตดั ไม่มีผลต่อการฟ้ืนฟูสภาพการรับความรู้สึกของใบ
หูอย่างมีนัยส าคัญ  โดยช่วง 1 เดือนแรกหลังผ่าตัด ต าแหน่งใบหูส่วนบนและหลังใบหูมีการรับ
ความรู้สึกลดลงมาก เพราะมีการลงแผลผา่ตดับริเวณหลงัใบหูและขยายรูหู ซ่ึงเป็นทางผา่นของ lesser 
occipital nerve, great auricular nerve และ auricular branches of vagus nerve   เม่ือติดตามการรักษา
หลงัจากผ่าตดั 3 เดือนพบว่ามีการฟ้ืนฟูสภาพการรับความรู้สึกของใบหูกลบัมาปกติประมาณ 90 %
จากผูป่้วยทั้งหมด 
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ABSTRACT 
Objective: To compare localized areas and identify factors of auricular sensation recovery 
following post-auricular incision for 3 months in Chiang Mai University Hospital 
Material and Method: Patients older than 10 years old who underwent post auricular incision at 
Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, from July 
2012 to November 2013 were included in the study.   The demographic data, pre-operative and 
monthly post-operative pressure threshold at pinna by SWMF & VAS were collected for 3 months 
and statistically analysed. 
Results: Sixty-two patients were included in this study. The results of tests indicated that the mean 
pressure threshold increased while the percentage of mean VAS decreased in the first month. At the 
upper part area of pinna showed the most sensory loss followed by changes of mean pressure 
threshold and VAS. Age (less than 20), surgical procedure and surgical duration were not 
significant factors in the sensation recovery following post-auricular incision. Three months after 
the surgical procedure, an auricular sensation reduced in about 13% of patients. 
Conclusion:  Aged (less than 20) surgical procedure and surgical duration were not associated 
factors in the sensation recovery following post-auricular incision. The numbness occurred at the 
upper part of auricle and post-auricular area the most during the first month after the surgery due to 
injury lesser occipital nerve, great auricular nerve, and   auricular branches of vagus nerve from 

postauricular incison with canaloplasty and meatoplasty. About 90% of patients’ auricular sensation 
was recovered within 3 months.  


