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บทน า   

cochlea อยู่ในกระดูก temporal bone หูชั้นในมีอวัยวะส าคัญที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการทรงตัว และ
การได้ ยิน โดยแบ่งเป็นโครงสร้างที่เป็น กระดูก bony  labyrinth และโครงสร้างที่เป็นท่อและเยื่อบุ 
membranous labyrinth โดยในปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะการการได้ยินที่ลดลงและโรคกระดูกพรุนที่
สัมพันธ์กับช่วงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้บ่อยที่สุด จากการศึกษาการหาความชุกของการสูญเสียการ
ได้ยินที่สัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนในประชากรพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วกับประชากรสูงอายุ โดย
จากการศึกษาพบว่าการสะสมของสารต้านอนุมูลอิสระที่เพ่ิมข้ึนตามอายุ มีผลไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบ 
ซึ่งส่งผลโดยตรงท าให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทและยังส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุนซึ่งสัมพันธ์กับการ
สูญเสียการได้ยิน       

วัตถุประสงค์      

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของ bony labyrinth ที่สัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ     

วิธีการทดลอง     

 ศึกษาตัวอย่างกระดูกคอเคลียที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการ Decalcification เป็น 
ระยะเวลา    4 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ช่วงอายุ จากนั้นท าการย้อมด้วยวิธีการ H&E     
staining น าสไลด์ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี One-Way ANOVA โดยใช้โปรแกรม SPSS     

ผลการทดลอง 

 จาการศึกษาโครงสร้างของ cochlea โดยวิเคราะห์ผลในส่วนของกระดูก bony labyrinth และ 

Modiolus พบว่าเกิดภาวะกระดูกพรุน ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงของภาวะกระดูกพรุนเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่
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เพ่ิมข้ึน เมื่อน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธี One-Way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ ( P < 0.05 ) 

สรุปผลการทดลอง 

 โครงสร้างกระดูกในส่วน bony labyrinth และ Modiolus ที่อยู่โดยรอบบริเวณ cochlea มีแนวโน้ม

ของภาวะกระดูกพรุนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามช่วงอายุที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการเกิดโพรงช่องว่างที่เป็นลักษณะ

ของภาวะดูกพรุน 

ค าส าคัญ: Cochlea, Ros , ARHL , Osteoporosis   

The histological study in bony labyrinth in aged cochlear of Thai cadaver in northern 
area of Thailand 

Kanchana Muanrit1 , Tewarat Kumchantuek2* 

1Faculty of Medical Science , Naresuan University , Phitsanulok , Thailand 65000 

2Department of Anatomy , Medical Science , Naresuan University 

*Corresponding author,*E-mail address:tewaratk@gmail.com 

 Introduction  

 The inner ear has important organs that are responsible for balance and hearing,   
consisting of the vestibule, semicircular canal and cochlea, which are divided into bony  
labyrinth bone structures and membranous labyrinth tubes and membrane. Currently, the 
elderly have reduced hearing and osteoporosis related to their age, the most common 
public health problem. The prevalence of reduced hearing loss and age-related osteoporosis 
will rapidly increase with the elderly population. The study found that the accumulation of 
antioxidants that increase with age. Has the effect of stimulating the inflammatory process. 
Which directly results in death of neurons And also result in osteoporosis which is related to 
hearing loss. 

 Objectives 

 To study the histological of bony labyrinth in aged cochlear. 

Method 
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 Take the cochlea sample from the cadaver and then through the process Decalcify 

for 4 weeks. The samples were divided into 3 age groups and Stain with H&E staining. The 

slides were analyzed for statistical analysis by One-Way ANOVA using SPSS. 

Results 

The results showed the cochlea structure by analyzing the results of the labyrinth 
bone and Modolus found that the pelvic condition tends to increase steadily using the One-
Way ANOVA method. Significantly different with statistical significance at (P <0.05). 

Conclusion 

 The bony labyrinth that surrounds the cochlea tends to become more prone to 
osteoporosis as the age increases. 

 

Keywords : Cochlea, Ros , ARHL , Osteoporosis 
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บทที่ 1  

บทน า  

ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

การได้ยินที่สมบูรณ์ คือ ขบวนการที่ร่างกายสามารถรับรู้พลังงานเสียงและรู้ว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไร 

ขบวนการได้ยินที่สมบูรณ์มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าไปสู่การพัฒนาการพูดที่เป็นปกติโดย

ธรรมชาติแล้วคนเราจะเลียนเสียงและหัดพูดจากเสียงที่ได้ยิน ดังนั้นหากเกินการได้ยินที่ไม่สมบูรณ์ก็ย่อมท าให้

เกิดการพูดที่ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนตามมา ( วันดี ไข่มุกด์ 2555 ) 

หูเป็นอวัยวะซึ่งมีหน้าที่ในการรับรู้เฉพาะ ที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การได้ยินเสียงและควบคุมการ

ทรงตัวของร่างกาย ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน ทั้ง 3 ส่วนนี้จะ

อยู่ภายใต้ส่วนของกะโหลกศีรษะที่เรียกว่า Temporal bone ( ลลิดา เกษมสุวรรณ 2552) โดยหูชั้นนอก จะ

ท าหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องขยายเสียงและส่งผ่านเสียงไปยังหูชั้นกลาง หูชั้นกลาง ท าหน้าที่ในการส่งผ่าน

และขยายเสียง และป้องกันเสียงที่ดังมากๆ ไม่ให้เข้าไปท าลายหูชั้นใน โดยหูชั้นในประกอบด้วย ส่วนรับฟัง

เสียงเรียกว่าคอเคลีย (Cochlea) เป็นอวัยวะรับฟังเสียงที่ส่งต่อมาจากหูชั้นกลาง และหูชั้นในยังท าหน้าที่ที่ 

เกี่ยวข้องกับการทรงตัว ( Christina L et al.,2010 ) 

คอเคลีย (Cochlea) เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการได้ยินเสียง มีโครงสร้างที่ส าคัญได้แก่ Stria 

Vascularis เป็นโครงสร้างที่อยู่บริเวณผนังด้านข้างของ Cochlea duct ประกอบด้วยเซลล์หลัก 3 ชั้นได้แก่ 

marginal  cells, intermediate cells และ basal  cells ท าหน้าที่ ผลิตของเหลวเรียกว่า Endolymphatic  

Fluid ออกมารวมอยู่ใน Cochlea Duct ( Christina L et al.,2010 ) 

การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุ (Age-related hearing loss;ARHL) เป็นโรคเรื้อรังท่ี

แพร่หลายที่สุดในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร จากการทดลองในสัตว์ทดลองเพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้เกิด 

การตายของเซลล์ พบว่าการสะสมของสารต้านอนุมูลอิสระ (Reactive oxygen species;ROS)ที่เพ่ิมมากข้ึน 

อาจเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทหูที่เกี่ยวข้องกับอายุ นอกจากนี้การสูญเสียเซลล์ 

ประสาทหูที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของ stria vascularis ที่มีความหนาลดลง 

( Benkafadar N et al., 2016 ) และสารต้านอนุมูลอิสระที่เพ่ิมมากขึ้นมีผลไปกระตุ้นการอักเสบ ซึ่งส่งผล

โดยตรงท าให้เกิดการตายของเซลล์ ( Xi Shi et al.,2017 ) นอกจากนี้กระบวนการอักเสบยังมีผลให้เกิดภาวะ 

กระดูกพรุน ซึ่งสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินอีกด้วย ( Ginaldi et al.,2005 ; Upalaa et al.,2016 ) 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81/
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โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดข้ึนทันทีทันใดแต่จะค่อยๆเป็นโดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดโรคกระดูกพรุน เช่น 

ลักษณะทั่วไปของบุคคล แบบแผนการด าเนินชีวิต การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ระยะเวลาของการหมด

ประจ าเดือน การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังบางชนิด การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ( นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา 2548 ) 

อายุที่เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้มีการเสื่อมสลายของกระดูกที่มากขึ้น โดยปกติกระดูกจะมีการเจริญเติบโต

ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งอายุ 30 ปี และหลังจากนั้นกระดูกจะเริ่มมีการเสื่อมสลายมากข้ึนไปเรื่อย ๆ เนื่องจาก

เซลล์กระดูกอ่อน ( Osteoblast ) มีการท างานที่ลดลงอย่างช้าๆ เป็นผลให้กระดูกจะเริ่มบางลงทุกๆปีตามอายุ

ที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการสูญเสียมวลกระดูกในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี นอกจากนี้ในช่วงอายุ 30 – 90 ปี อัตรา

การเผาผลาญอาหารของร่างกายจะลดลงร้อยละ 20.0 ต่อปีตามอายุที่เพ่ิมข้ึน จากภาวะนี้ท าให้ความสามารถ

ในการดูดซึมอาหารในล าไส้เล็กลดน้อยลง ท าให้การดูดซึมธาตุอาหารแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งเป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้างกระดูกลดลงไป ดังนั้นจะพบว่าโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นกับคนอายุมาก ซึ่ง

โรคกระดูกพรุนก็เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินที่สัมพันธ์กับอายุ ( นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา 

2548 ) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงอยากทราบว่าคอเคลียของผู้สูงอายุจะมีลักษณะ ที่แตกต่างจากการศึกษา

มาก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยการศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่ ที่ใช้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของภาควิชากายวิภาค 

ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อใช้เป็นฐาน ข้อมูลในการน าไปประยุกต์ใช้ทาง

การแพทย์ และงานวิจัยอื่นต่อไปได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของ bony labyrinth ที่สัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

3.ขอบเขตของงานวิจัย  

ศึกษาโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคในคอเคลียของอาจารย์ใหญ่ที่มีช่วงอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปที่ใช้

ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของภาควิชากายวิภาค ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

4.สมมุติฐานของงานวิจัย  

ระดับความรุนแรงของภาวะกระดูกพรุนของคอเคลียเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่มากข้ึน 

 5. ประโยชน์ของงานวิจัย 
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เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้างในระดับจุลกายวิภาคของคอเคลียผู้สูงอายุ เพื่อน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลใน

งานวิจัยอื่นและประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในอนาคต 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

กายวิภาคศาสตร์ของหู 

 หู (ear) เป็นอวัยวะที่ส าคัญในการได้ยิน (hearing) และการทรงตัว (equilibrium) แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ หูชั้นนอก (external ear) หูชั้นกลาง (middle ear) และหูชั้นใน (inner ear)  

 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคของหู สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th) 

หูชั้นนอก (External ear) ประกอบด้วย ใบหู (auricle หรือ pinna), รูหู (external auditory 

canal; EAC) และเยื่อแก้วหู (tympanic membrane)  Pinna ประกอบด้วยกระดูกอ่อนที่มีความยืดหยุ่น หุ้ม

ด้วยผิวหนัง ยกเว้นบริเวณติ่งหู (lobule) ไม่มีกระดูกอ่อน มีชื่อเรียกต าแหน่งต่างๆ  

https://meded.psu.ac.th/
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รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของใบหู สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th) 

External auditory canal มีความยาวประมาณ 2.5 ซม. ความกว้างของรูหูประมาณ 1 ซม. ท าหน้าที่เป็น

ทางผ่านของเสียงไปยังหูชั้นกลางและหูชั้นใน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านนอก 1/3 เป็นส่วนกระดูกอ่อนที่

ยืดหยุ่นได้ (cartilaginous part) ด้านใน 2/3 เป็นส่วนกระดูกแข็ง (osseous part) ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างช่อง

หูส่วนที่เป็นกระดูกแข็งและกระดูกอ่อน เป็นส่วนที่แคบที่สุดเรียกว่า isthmus 

 

รูปที่ 3 หูชั้นนอก  (external ear) สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th) 

Tympanic membrane มีลักษณะเป็นวงรี ขนาดประมาณ 1 ซม. ท าหน้าที่รับเสียงและขยายเสียงไปยังหูชั้น

กลางแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ pars tensa และ pars flaccida ส่วน pars tensa ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น 

ได้แก่  

https://meded.psu.ac.th/
https://meded.psu.ac.th/
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1.Epithelial layer: Squamous epithelium (EAC side)  

2.Fibrous layer 

2.1 The outer radiate fibrous layer 

2.2 The deeper circular fibrous layer 

3.Mucosal layer (Middle ear side) 

ส่วน pars flaccida ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้นซึ่งไม่มี fibrous layer  

Tympanic membrane เมื่อแบ่งตามเส้นที่ลากตามแนวกระดูก malleus ตัดกับแนวเส้นที่ลากผ่าน umbo 

(tip of malleus) จะได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior และ 

posteroinferior quadrant   

 

รูปที่ 4 รูหูและเยื่อแก้วหูด้านขวา (EAC; external auditory canal, TM; tympanic membrane) สืบค้น

จาก (https://meded.psu.ac.th) 

หูชั้นกลาง (Middle ear) เป็นโพรงอากาศที่อยู่ในกระดูก temporal ประกอบด้วยกระดูกหู (ear 

ossicles) 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกค้อน (malleus), กระดูกท่ัง (incus), กระดูกโกลน (stapes) เป็นตัวเชื่อมต่อ

ระหว่างแก้วหูและหูชั้นในบริเวณ oval window เพ่ือน าคลื่นเสียงที่มากระทบเข้าไปสู่หูชั้นใน และมีกล้ามเนื้อ 

https://meded.psu.ac.th/
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2 มัด ได้แก่ กล้ามเนื้อ tensor tympani และกล้ามเนื้อ stapes มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้หูได้รับภยันตรายจาก

เสียงที่ดังเกินไป 

 

รูปที่ 5 หูชั้นกลาง (middle ear cavity) สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th) 

หูชั้นใน (Inner ear) อยู่ในกระดูก temporal เช่นเดียวกับหูชั้นกลาง หูชั้นในมีอวัยวะส าคัญท่ีท าหน้าที่

เกี่ยวกับการทรงตัวและการได้ยิน ประกอบด้วย vestibule, semicircular canal  และ cochlea 

โดยแบ่งเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูก bony labyrinth และโครงสร้างที่เป็นท่อและเยื่อบุ membranous 

labyrinth 

 

รูปที่ 6 โครงสร้างที่เป็นกระดูก ( bony labyrinth ) สืบค้นจาก (https://www.bloggang.com)  

https://meded.psu.ac.th/
https://www.bloggang.com/
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โครงสร้างท่ีเป็นกระดูก ( bony labyrinth ) ประกอบด้วย 

  Semicircular canals (SCC) อวัยวะรูปครึ่งวงกลม 3 อัน ได้แก่ anterior (superior) canal, lateral 

(horizontal) canal และ posterior canal วางตั้งฉากกัน 

  Vestibule  middle part ของส่วน bony labyrinth 

  Cochlear ภายใน Cochlea มีเซลล์ขน เซลล์ประสาทและของเหลวบรรจุอยู่ ของเหลวนี้จะสั่น

กระเพ่ือม เมื่อมีคลื่นเสียงซึ่งส่งผ่านมาจากหูชั้นกลางมากระทบ การเคลื่อนไหวของของเหลวภายใน 

Cochlea นี้ ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมี ก่อให้เกิดกระแสประสาท ซึ่งจะส่งผ่านเซลล์ขน

ในหูชั้นในไปยังเซลล์ประสาท และเส้นประสาทรับเสียง (Auditory nerve) แล้วส่งต่อเข้าสู่สมองเพ่ือ

การแปลผลและรับรู้เสียง  

 

รูปที่ 7 หูชั้นในส่วน bony labyrinth สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th)  

โครงสร้างท่ีเป็นเยื่อบุ (membranous labyrinth) 

ภายในเยื่อบุของผิวท่อภายในนั้น มีการสื่อสารระหว่างกันและมีของเหลวอยู่ภายในที่เรียกว่า 

endolymph มีลักษณะคล้ายของเหลวภายในเซลล์ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยโปแทสเซียมปริมาณสูงและโซเดียม

ปริมาณต่ า  ส่วนด้านนอก membranous labyrinth จะมีของเหลวที่เรียกว่า perilymph มีลักษณะเหมือน

ของเหลวนอกเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยโปแทสเซียมปริมาณต่ า และโซเดียมปริมาณสูง 

ในการแบ่งส่วนของ membranous labyrinth นั้น จะแบ่งตามการรับรู้ของระบบประสาทเป็น  

https://meded.psu.ac.th/
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Vestibular system ควบคุมระบบสมดุลและการทรงตัว ประกอบด้วย utricle  และ saccule  ท า

หน้าที่รับรู้การทรงตัวในแนวดิ่ง มีตัวรับสัญญาณประสาทเหมือนกัน  เรียกว่า macula สว่น semicircular 

duct  นั้นรับรู้การทรงตัวแนว rotation โดยมีตัวรับสัญญาณท่ีเรียกว่า  cupula 

Cochlear duct  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้เสียงและการได้ยิน (hearing)  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันวางตัวอยู่ภายใน  ที่ว่างในท่อนี้เรียกว่า scalamedia ภายในมีของเหลวคือ endolymph บรรจุอยู่ 

 

รูปที่ 8 หูชั้นในส่วน Membranous labyrinth สืบค้นจาก (https://meded.psu.ac.th) 

Cochlear duct แบ่ง cochlear เป็น 2ส่วน คือ scala tympani  กับ  scala vestibuli  ซึ่งภายในบรรจุ

ของเหลว คือ perilymph 

Cochlear duct มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม แต่ละด้านมีลักษณะที่แน่นอน คือ  

ด้านหนึ่งวางตัวจากกระดูกที่ติดกับ spiral lamina  และทอดตัวตามขวางไปยังผนังด้านที่เป็นกระดูก

เปลือกของ cochlear เรียกเนื้อเยื่อด้านนี้ว่า basilar membrane ซึ่งเป็นด้านล่างของ cochlear duct  และ

อยู่ชิดกับ scalar tympani   ส่วนด้านที่ติดกับ scala media นั้น มีเซลล์ประสาทที่เรียกว่า organ of corti 

ซี่งมีเซลล์ประสาท inner hair cell และ outer hair cell  ท าหน้าที่รับส่งสัญญาณประสาทเกี่ยวกับการได้ยิน

อีกด้านหนึ่งอยู่ชิดกับผนัง cochlear เรียกว่า lateral cochlear wall ด้านที่สามของ cochlear duct  คือ

ด้านบน ซึ่งมี membrane แยกระหว่าง scala vestibuli และ scala tympani นั่นคือ vestibular 

membrane หรือ  Reissner's membrane ซึ่งท าให้ของเหลวใน endolymph and perilymph ไม่ปนกัน 

https://meded.psu.ac.th/
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รูปที่ 9 Cochlear duct สืบค้นจาก (https://www.bloggang.com) 

กระบวนการการได้ยิน 

1. คลื่นเสียงจะเคลื่อนผ่านเข้าทางช่องหู และเข้าไปกระทบเยื่อแก้วหู 
2. เยื่อแก้วหูและกระดูกหูทั้ง 3 ชิ้น (ค้อน ทั่ง โกลน) ที่อยู่ภายในหูชั้นกลางจะสั่นสะเทือนตามคลื่นเสียง 
3. การสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงจะถูกส่งผ่านเข้าไปตามของเหลวที่อยู่ในอวัยวะรูปเกลียว (ก้นหอย) 

เรียกว่ากระดูกก้นหอย (Cochlea) และจะท าให้ขนที่มีขนาดเล็ก (hair cell) ที่อยู่ในกระดูกก้นหอย
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณส่งไปยังเส้นประสาทการได้ยิน 

4. เส้นประสาทการได้ยิน จะส่งสัญญาณที่เป็นคลื่นไฟฟ้า (Electronic impulses) ต่อไปยังสมองเพ่ือ
แปลความหมายของเสียง 

https://www.bloggang.com/
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รูปที่ 10 กระบวนการการได้ยิน สืบค้นจาก( https://www.bumrungrad.com) 

 
การตรวจระดับการได้ยิน 

 เป็นการตรวจการท างานของหู และระบบโสตประสาทเพ่ือหาระดับการได้ยิน โดยปกติจะท าการ
ทดสอบหาระดับการได้ยินผ่านสองทาง คือ การน าเสียงผ่านอากาศ และการน าเสียงผ่านกระดูก การน าเสียง
ผ่านอากาศจะทดสอบโดยการครอบหูฟัง ส่วนการน าเสียงผ่านกระดูกจะทดสอบโดยการวางตัวปล่อยเสียงที่
กระดูกกกหู จากนั้นจะปล่อยเสียงความถ่ีเดียว ที่ระดับความดังต่าง ๆ แล้วลดระดับลงเรื่อย ๆ จนถึงระดับ
ความดังที่เบาที่สุดที่ผู้ถูกทดสอบได้ยิน โดยปกติแล้วระดับการได้ยินปกติจะอยู่ระหว่าง-10จนถึง 25 เดซิเบล ผู้
ที่มีระดับการได้ยินสูงกว่านี้ ถือว่ามีความผิดปกติของระดับการได้ยิน โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ (Wish 
Banhiran,2013)         

 
 
               

   ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) 
ความผิดปกติ 
                

-10 ถึง 25  การได้ยินปกติ 

26 ถึง 40  หูตึงเล็กน้อย 

41ถึง 55  หูตึงปานกลาง 

56 ถึง 70  หูตึงมาก 
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70 ถึง 90  หูตึงอย่างรุนแรง 

มากกว่า 90  หูหนวก 

 
ประเภทการสูญเสียการได้ยิน 
            1.การสูญเสียการได้ยินชนิด การน าเสียงบกพร่อง เป็นการสูญเสียความสามารถในการน าเสียงของหู
ชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง แต่หูชั้นในและระบบประสาทการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยจะพบว่าระดับการได้ยิน
ของการน าเสียงผ่านกระดูกอยู่ในเกณฑ์ปกติระดับการได้ยินของการน าเสียงผ่านอากาศสูงกว่า 

25เดซเิบล สาเหตุมักเกิดจาก ขี้หูอุดตัน หูชั้นกลางอักเสบหรือหูน้ าหนวก 

 

            2.การสูญเสียการได้ยินชนิด ประสาทรับเสียงบกพร่อง เป็นการสูญเสียความสามารถในการน า

เสียงของหูชั้นในหรือระบบประสาทการได้ยิน โดยจะพบว่าระดับการได้ยินของการน าเสียงผ่านกระดูก

และการน าเสียงผ่านอากาศสูงกว่า 25 เดซิเบล โดยทั้งสองเส้นของระดับการได้ยินจะไม่ห่างกันเกิน 15 เด

ซิเบล เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหูชั้นใน โดยสาเหตุมักเกิดจากประสาทหู

เสื่อมตามวัย หูตึงในผู้สูงอายุ โดยมากผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการเมื่ออายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป 

 
           3. 3. การสูญเสียการได้ยินชนิดการรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม เป็นการสูญเสียความสามารถในการ
น าเสียงของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง ร่วมกับการสูญเสียความสามารถของหูชั้นในและระบบประสาทการได้ยิน 
โดยจะพบว่าระดับการได้ยินของการน าเสียงผ่านกระดูกและการน าเสียงผ่านอากาศสูงกว่า 25เดซิเบล แต่ทั้ง
สองเส้นห่างกันมากกว่า 15 เดซิเบล แสดงว่าการน าเสียงผ่านอากาศแย่กว่าการน าเสียงผ่านกระดูก 
ภาวะกระดูกพรุน โรคที่พบ เช่นโรคหูน้ าหนวกเรื้อรังที่ลุกลามเข้าไปในหูชั้นใน  

 

การสูญการได้ยินที่สัมพันธ์กับช่วงอายุ 

 การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุ (ARHL) เป็นหนึ่งในภาวะความเสื่อมเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุด 

การสูญเสียการได้ยินที่ลดลง เกิดจากการท างานร่วมกันของปัจจัยหลายอย่างรวมถึงการเสื่อมของ Cochlear 

สภาพแวดล้อม ความบกพร่องทางพันธุกรรมและสุขภาพ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระ 

(ROS) ที่เพ่ิมมากขึ้น พยาธิวิทยาหลักของ ARHL นั้นรวมถึงการสูญเสียHair cell และจ านวนของ stria 

vascularis ที่ลดลง การสูญเสียของเซลล์ประสาทปมประสาทเกลียว(spiral ganglion neurons) อายุที่เพ่ิม

มากขึ้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของอวัยวะหลายอย่าง และการสะสมของสารอนุมูลอิสระที่มาก

ขึ้น ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของความเสียหายของDNA , การลดลงในการท างานของmitochondrial , การ
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ลดลงความเข้มข้นของน้ าในเซลล์ กระบวนการเหล่านี้มักมาพร้อมกับความเสื่อมของอายุที่สัมพันธ์กับการได้ยิน 

(Tavanai, 2016) 

 

รูปที่ 11 อธิบายปัจจัยของ Age related hearing loss (Tavanai, 2016) 

 

ภาวะกระดูกพรุนที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยิน  

ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างautophagyและโรคกระดูกพรุน(A) โดยเมื่ออายุที่

เพ่ิมข้ึน การรักษาด้วยglucocorticoids และการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานจะท าให้เกิด

ความเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative stress) ในเนื้อเยื่อกระดูกกระตุ้นการตายของเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์

กระดูกและเพ่ิมการสลายของกระดูกโดย osteoclasts (B) ในทางกลับกันความเครียดจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (Oxidative stress) ที่เพ่ิมข้ึนจะช่วยกระตุ้นทางเดินของ autophagic (+) ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่

เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative stress) โดย การยับยั้งการตายของเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์

กระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและโรคกระดูกพรุน การลดลงของ autophagy (-) เกิดจากอายุท าให้

ความเครียด oxidative เพ่ิมขึ้น (C) ซึ่งสามารถท าให้เกิดการสูญเสียกระดูกและโรคกระดูกพรุน (Rinaldo , 

2017) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102
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รูปที่ 12 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่เป็นไปได้ระหว่าง autophagyและโรคกระดูกพรุน (Rinaldo , 

2017) 

การสูญเสียการได้ยินที่ลดลงและโรคกระดูกพรุนที่สัมพันธ์กับช่วงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้

บ่อยท่ีสุด ซึ่งจากงานวิจัยที่มีศึกษาการหาความชุกของการสูญเสียการได้ยินที่สัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนโดย

มีผู้เข้าร่วมงานวิจัยถึง 776 คน ในประชากรผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป พบประมาณ 2% ในผู้ชายและ 10% ในผู้หญิง 

ซึ่งความชุกของการสูญเสียการได้ยินที่ลดลงและโรคกระดูกพรุนที่สัมพันธ์กับช่วงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

กับประชากรสูงอายุมากข้ึน (Da Jung Jung, 2016) 

 

สาเหตุการเกิดโรคกระดูกพรุน 

1.กรรมพันธุ์ ประวัติทางกรรมพันธุ์หรือประวัติครอบครัวที่มีประจ าเดือนหมดเร็วกว่าปกติมีโอกาสเกิด

โรคกระดูกพรุนได้ง่ายเชื่อว่าพันธุกรรมมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคกระดูกพรุนจากการวิจัยพบว่าบุคคลที่มี

พ่อแม่หรือประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนมีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนได้ง่าย(Notelovitz,1997) โรค

กระดูกพรุนเกิดจากพันธุกรรมถึงร้อยละ 80.0 (Black & Jacobs,1997) 

2.เชื้อชาติ ความแตกต่างของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพบว่าในคนผิวขาว

และผิวขาวเหลืองมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าคนผิวด าพบกลุ่มคนผิวขาวร้อยละ25.0 

(Notelovitz,1997) ในประเทศแถบยุโรปพบมากในกลุ่มสตรีชาวยุโรปตอนเหนือและพวกเชื้อชาติคอเคเชียน 

ขณะเดียวกันพบในสตรีชาวเอเชียจ านวนมาก 

3.อายุเนื่องจากในคนปกติกระดูกจะมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ 30 ปี และหลังจากนั้น

กระดูกจะเริ่มมีการเสื่อมสลายมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการสูญเสียมวลกระดูกในอัตราเฉลี่ย
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ร้อยละ 1.2 ต่อปี นอกจากนี้ในช่วงอายุ 30 – 90 ปี อัตราการเผาผลาญอาหารของร่างกายจะลดลงร้อยละ 20.0 

ต่อปีตามอายุที่เพ่ิมข้ึน จากภาวะนี้ท าให้ความสามารถในการดูดซึมอาหารในล าไส้เล็กลดน้อยลง ท าให้การดูด

ซึมธาตุแคลเซียมและวิตตามินดีซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้างกระดูกลดลงไปด้วย ดังนั้นจะ

พบว่าโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นกับคนอายุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีหลังวัยหมดประจ าเดือน ส่วนผู้ชายจะพบ

ในรายที่มีอายุมากๆ และจะเป็นช้ากว่าผู้หญิง 10 ปี 

4.เพศ พบทั้งเพศชายและเพศหญิง เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้ง่ายและเป็นมากกว่าเพศชาย ใน

อัตรา 4 : 1 และพบ 1 ใน 4 ของผู้หญิงหลังหมดประจ าเดือน  

5.ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน( estrogen )ในร่างกายลดลงฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นปัจจัยหนึ่งทีส่ าคัญ

ต่อความแข็งแรงของกระดูกช่วยกระตุ้นให้มีกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกและช่วยให้ล าไส้ดูดซึมแคลเซียม

เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น(Kleerekoper,1996)การลดลงหรือการขาดฮอร์โมนท าให้มีการสูญเสียมวลเนื้อกระดูก

ความหนาแน่นของกระดูกลดลงเกิดภาวะกระดูกพรุนเชื่อว่าภาวะการหมดประจ าเดือน(menopause) เป็น

สาเหตุหลักของการเกิดโรคกระดูกพรุน  

6.โภชนาการที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่คือคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันแร่

ธาตุและวิตามินในปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยหรือในรายที่ขาดอาหาร (Leuckenotte,2000) 

7.น้ าหนักตัว คนที่ผอมบาง น้ าหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐานมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายคนที่มี

น้ าหนักตัวมาก แสดงว่ามีมวลกระดูกและความหนาแน่นของกระดูกมาก ซึ่งมีผู้ศึกษาถึงความสัมพันธุ์ของก

น้ าหนักตัวกับการเป็นโรคกระดูกพรุน พบว่าส่วนใหญ่สตรีกลุ่ม Caucasian ที่มีลักษณะผอมบาง คนที่เบื่อ

อาหาร น้ าหนักตัวลดลงอย่างมาก มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่าย 

8.ขาดการออกก าลังกาย การออกก าลังกายท่ีถูกต้องเป็นวิธีที่ช่วยท าให้กระดูกมีความแข็งแรง การที่

ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขาดการออกก าลังกายเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการสูญเสียมวล

กระดูก เป็นผลให้กระดูกบาง ผุ และในที่สุดมีการทรุดตัวลงและหักได้ง่าย  

9.โรคประจ าตัว ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังบางชนิดมีส่วนสัมพันธ์กับการเป็นโรคกระดูกพรุน โรค

เรื้อรังบางชนิดถ้าไม่ได้รับการรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่างถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ มีผล

ท าให้ขาดความสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย มีการสูญเสียมวลเนื้อกระดูกเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

กระดูกพรุน  

10.ยา การใช้ยาบางชนิดรักษาโรคเป็นระยะเวลา นานกว่า 6 เดือนอย่างต่อเนื่องจะมีผลต่อกระดูกคือ

ท าให้สูญเสียมวลเนื้อกระดูก ขณะเดียวกันการสร้างเนื้อกระดูกลดลง กระดูกจะบางลงและในท่ีสุดเป็นโรค

กระดูกพรุน 
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11.สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน เช่น อยู่ในพื้นท่ี

ที่ร่างกายไม่ได้รับแสงแดดเป็นเวลานาน ท าให้ขาดวิตามินดี หรืออยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัดไม่สามารถออกก าลังกายได้ 

12.สารเสพติด การใช้สารหรือยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดภาวะกระดูกพรุน 

สารเสพติด เช่นบุหรี่ เฮโรอีน แอมแฟตตามิน ทินเนอร์ เป็นต้น เช่นสตรีที่มีการสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง จะมีผลท า

ให้มวลเนื้อกระดูกลดลงร้อยละ 5-10 ซึ่งสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนในช่วงระยะแรก 1-2 ปีแรก และมีการ

สูบบุหรี่ จะท าให้มีการสูญเสียมวลเนื้อกระดูกอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ 

(Slemenda,1994) 

13.สาเหตุอ่ืนๆ เช่น ภาวะเครียด ในชีวิตประจ าวันผู้ที่มีภาวะความเครียดเกิดข้ึน ย่อมมีผลกระทบต่อ

จิตใจร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้การสร้างและขับฮอร์โมนต่างๆ ผิดปกติ การท างานของระบบน้ าย่อยต่อม

ไร้ท่อไม่เป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ความเครียดยังมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนต่างๆของร่างกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกระดูกด้วย  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคในคอเคลียของอาจารย์ใหญ่

ที่สัมพันธ์กับช่วงอายุว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษามาก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยวิธีการ Hematoxylin & Eosin 

(H & E) staining เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในงานวิจัยอื่นและประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ มีขั้นตอนท าดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจ านวน 15 ชิ้น แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มดังนี้  

 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 อายุตั้งแต่ 30-50 ปี จ านวน 2 ร่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 อายุตั้งแต่ 51-70 ปี จ านวน 7 ร่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ 3 อายุตั้งแต่ 71-80 ปี จ านวน 6 ร่าง  

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือคอเคลียของร่างอาจารย์ใหญ่ในแต่ละช่วงอายุ ที่ใช้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 

ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการท าวิจัย 

2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

2.1.1 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Automated Tissue Processor) 

2.1.2 เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Microtome) 
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2.1.3 อ่างลอยชิ้นเนื้อ (Waterbath) 

2.1.4 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 

2.1.5 แท่นท าความเย็น (Cold Plate) 

2.1.6 แท่นท าความร้อน (Hot Plate) 

2.1.7 เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer) 

2.1.8 ตู้ดูดควันสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) 

2.1.9 บีกเกอร์ (Beaker) 

2.1.10 กระบอกตวง (Graduated Cylinder) 

2.1.11 กรวยแก้ว (Glass Funnel) 

2.1.12 เหล็กคีบ (Forceps) 

2.1.13 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding) 

2.1.14 ตลับใส่ชิ้นเนื้อ (Tissue Cassette) 

2.1.15 ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

2.1.16 ใบมีด (Blades) 

2.1.17 Molds 

2.1.18 Slides 

2.1.19 Coverslips 

2.1.20 ไม้บรรทัด 

2.1.21 แปรงขนอ่อน (Soft Hair Brush) 

2.1.22 Rack 

      2.2 สารเคมีที่ใช้ในการท าวิจัย 

  2.2.1 น้ ากลั่น (Distilled water) 

  2.2.2 10% Neutral Buffered Formalin : Formalin 100ml, Distilled water 900ml,

 Sodium Phosphate Monobasic 4g, Sodium Phosphate Dibasic 6.5g 

  2.2.3 Formic acid 

  2.2.4 Paraffin 

  2.2.5 Hematoxylin 

  2.2.6 Eosin 
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  2.2.7 Xylene 

   2.2.8 80% Ethyl alcohol 

  2.2.9 85% Ethyl alcohol 

  2.2.10 90% Ethyl alcohol 

  2.2.11 95% Ethyl alcohol 

  2.2.12 Absolute alcohol 

  2.2.13 1% Lithium carbonate 

  2.2.14 95% Ethanol 

 

 

 

 

 

 

3.ขั้นตอนการท างานวิจัย 

 3.1 การเก็บตัวอย่าง (Specimen Collection) และการเตรียมชิ้นเนื้อ (Specimen 

Preparation) 

  3.1.1 เก็บชิ้นเนื้ออาจารย์ใหญ่ 
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  3.1.2 น าชิ้นเนื้อแช่ในน้ ายา fixative หลังจากน าชิ้นกระดูกออกจากร่างอาจารย์ใหญ่ 

 

 

 3.2 การเตรียมชิ้นเนื้อที่เป็นกระดูก (Preparation of Bone Sections) 

  การท าให้ชิ้นเนื้อที่เป็นกระดูกหรือชิ้นเนื้อท่ีมีสภาพแข็งคล้ายกระดูก (Calcified tissue) ซ่ึง

เป็นปกติตามธรรมชาติจะมีสภาพแข็ง ก่อนที่จะน าไปติดเป็นชิ้นบาง ๆ ต้องท าให้อ่อนตัวลง เพ่ือง่ายต่อการตัด

ชิ้นเนื้อ (Microtome Knife) และปฏิบัติติตามขั้นตอนในห้องทดลอง วิธีนี้เรียกว่า การดึงแคลเซียมออกจาก

กระดูกหรือการดึงสารละลายแคลเซียม (Decalcification)  

โดยหลักการของการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกนั้นคือ น ากระดูกไปแช่ในน้ ายาที่เป็นสารเคมีหรือ

น้ ายาที่มีฤทธิ์ในการดึงแคลเซียมออกจากกระดูก และสารละลายที่มีฤทธิ์ในกระดึงแคลเซียมนี้เรียกว่า 

Decalcifying agent ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับวิธีการ Decalcification ที่เลือกปฏิบัติ 

3.2.1 ขั้นตอนการ Decalcification มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 3.2.1.1 Fixative ที่ใช้ คือ 10% Formalin, 10% Buffered Neutral Formalin 
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 3.2.1.2 ถ้าเป็นกระดูกจาก Biopsy จะแช่ในน้ ายา Decalcifying agent ได้เลยแต่ถ้าเป็น

กระดูกชิ้นใหญ่จะต้องใช้เลื่อย (Bone Saw or Jeweler’s Saw) ออกมาเป็นชิ้นบาง ๆ หนาประมาณ2-5 มม.

(เพ่ือให้น้ ายาแทรกซึมผ่านเข้าไปในชั้นกระดูกได้ดีและทั่วถึง) แล้วแช่ใน 10% Formalin with Sodium 

Acetate หรือ 10% Buffered Neutral Formalin เพ่ือให้ fixed ได้ดีขึ้นและช่วยให้เนื้อเยื่อประเภท Soft 

Tissue มีสภาพที่ทนต่อกรดจากการใช้ Decalcifying fluid ได้ดียิ่งขึ้น หลังจากการ fixed น าชิ้นกระดูกแช่ใน 

Decalcifying fluid เพ่ือท าการ Decalcification ต่อไป 

 3.2.1.3 เมื่อครบระยะเวลาการ Decalcification  ก็จะน าชิ้นกระดูกออกจากน้ ายาเพ่ือมา

ตรวจสอบว่าสารแคลเซียมถูกดึงหรือถูกท าการละลายออกจากกระดูกหมดหรือไม่ ถ้ายังไม่หมดก็ต้องเปลี่ยน

น้ ายาที่ Decalcifying fluid ใหมอี่กรอบ รอจนกว่าจะครบก าหนดการตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าไปสู่ขั้นตอน

จากปฏิบัติต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีการ Decalcification  นั้นจะกระท าไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกใช้ 

 3.2.1.4 เมื่อได้กระท าตามขั้นตอนของแต่ละวิธีของ Decalcification  ครบแล้ว น าชิ้น

กระดูกนั้นไปเตรียมเหมือนชิ้นเนื้อปกติต่อไปด้วย Acid method วิธีนี้นิยมใช้มากในงานประจ าของ

ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา เพื่อการ Decalcification ชิ้นกระดูก เนื่องจากสามารถท าได้หลาย ๆ ชิ้นพร้อม

กัน ใน Decalcifying Solution เดียวกันและที่อุณหภูมิห้องซึ่งจะท าให้ใช้เวลาน้อยในการ Decalcification 

กว่าวิธี Chelation 

3.2.2 วิธี Chelating Method 

Decalcifying agent: กรดที่ใช้ในการ Decalcification คือ กรดฟอร์มิก (Formic Acid) มีคุณสมบัติ

ดังนี้   

3.2.2.1 ความเข้มข้น (Concentration) ใช้ประมาณ 100%  

3.2.2.2 เวลา (Time) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของกระดูก โดยประมาณจะใช้เวลา 3-4 

สัปดาห์ 

3.2.2.3 ประโยชน์ในการ Decalcification คือ เร็ว ใช้เวลาน้อย 

3.2.2.4 การตรวจสอบ Decalcification  วิธีการตรวจสอบได้ดีคือการใช้นิ้วมือ (แต่จะต้อง

สวมถุงมือยางก่อน) กดทั่วบริเวณชิ้นกระดูกภายนอกนั้นว่านิ่มหรือไม่ หากนิ่มแล้วแสดงว่ากระดูก

ได้รับการ Decalcify เพียงพอแล้ว และใช้เข็มหมุดในการกดลงไปในเนื้อกระดูก ดูว่าภายในนิ่มตลอด

หรือไม่ ถ้านิ่มแสดงว่ากระดูกนั้นจะได้รับการ Decalcify ทั้งภายในและภายนอกสมบูรณ์แล้ว ต้องรีบ

น าเอาออกจากน้ ายาทันที ไม่ปล่อยแช่ทิ้งไว้ ลักษณะการนิ่มของกระดูกจะคล้ายๆ เยลลี่  
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3.2.2.5 การเปลี่ยนน้ า Decalcifying fluid หากตรวจสอบแล้วพบว่าผลยังไม่พึงพอใจ 

หมายถึง กระดูกยังไม่นิ่มพอ ต้องการเปลี่ยนน้ ายา Decalcifying fluid ใหม่ กล่าวคือ เปลี่ยนน้ ายา 

Decalcifying fluid ทุกวัน หรือ 2ครั้งต่อวัน ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดูกชิ้นนั้น 

3.2.2.6 ล้างชิ้นกระดูก (Washing tissue) ภายหลังจากการ Decalcification การล้าง

จ าเป็นมากเมื่อสิ้นสุดการ Decalcification ต้องเรียบน าออกจากน้ ายา Decalcifying fluid แล้วน า

ชิ้นกระดูกไปล้างกรดฟอร์มิกออกด้วยการแช่น้ าปะปา เป็นเวลา 3-8 ชั่วโมง เพ่ือความเป็นกลาง 

3.2.2.7 ขั้นตอนสุดท้ายน าชิ้นกระดูกแช่ในน้ ายา Fixative เช่น 10% Formalin with 

Sodium Acetate หรือ 10% Buffered Neutral Formalin เพ่ือเตรียมชิ้นเนื้อในขั้นตอนต่อไป 

3.3 การเตรียมชิ้นเนื้อ (Tissue processing) 

 การที่เราน าชิ้นเนื้อที่ผ่าน fixed และตรวจสอบวินิจฉัยด้วยตาเปล่า(Gross Examination) มาอย่างดี

แล้วไปผ่านกระบวนการ Processing ทางเคมีมีเพ่ือให้ชิ้นเนื้อเยื่อนั้นมีความแข็งแรงพอที่จะตัดออกเป็นชิ้นบาง

บาง ๆ หรือ Paraffin Section ขนาด 3 - 5 ไมคอน ได้ง่ายและสะดวก หลักการนี้ประกอบด้วยการท าให้

สารเคมีแทรกซึมเข้าไปสู่ชิ้นเนื้อโดยท าให้ส่วนประกอบต่าง ๆมีความแข็งพอดี และพร้อมกันนั้นก็จะช่วยพยุง

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชิ้นเนื้อเอาไว้ได้ด้วยโดยการท าเป็นพาราฟินบล็อก เพ่ือที่จะสะดวกต่อการตัดเป็นชิ้น

บาง ๆ ได้ง่ายโดยการนี้จะมีผลกระทบต่อชิ้นเนื้อและใบมีดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

 3.3.1 วิธีการเตรียมชิ้นเนื้อ  

  3.3.1.1 Fixation 

  3.3.1.2 Dehydration 

  3.3.1.3 Clearing 

  3.3.1.4 Infiltration 

ตารางท่ี 1 แสดงสารเคมีและ Protocol โดยการเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติดังนี้ 

โถ รายการสาร เวลา (ชั่วโมง) 
1 70% Alcohol 1.00 
2 80% Alcohol 1.00 
3 85% Alcohol 1.00 
4 90% Alcohol 1.00 
5 95% Alcohol 1.00 
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6 Absolute Alcohol 1.00 
7 Absolute Alcohol 1.00 
8 Absolute Alcohol 1.00 
9 Xylene 1.00 
10 Xylene 1.00 
11 Paraffin 2.00 
12 Paraffin 2.00 

 

3.4 การฝังเนื้อเยื่อในพาราฟิน 

 เพ่ือช่วยให้การตัดเป็นบล็อกจะท าได้ง่ายสะดวกและท าให้ได้พาราฟินเป็นริบบอนยาว ๆ และมีความ

บางตามท่ีต้องการ 

 หลักการโดยการน าชิ้นเนื้อที่ผ่านกระบวนการ process มาอย่างดีแล้วน าไปฝังในพาราฟิน ซึ่งบรรจุใน

แบบ (mold) ที่มีขนาดต่าง ๆ ตามชิ้นเนื้อและเมื่อพาราฟินแข็งตัวจะพยุงเนื้อเยื่อไว้ในลักษณะที่ท าเป็นการตัด

ชิ้นเนื้อบาง ๆ ขนาด 3 ถึง 5 ไมล์คอน 

 3.4.1 วิธีการท าบล็อกชิ้นเนื้อ (paraffin block) 

  3.4.1.1 น าตลับชิ้นเนื้อ (tissue cassette) ออกจากเครื่อง tissue process และดูจ านวน

ของชิ้นเนื้อและจ านวนชิ้นเนื้อเพ่ือเลือก molds 

  3.4.1.2 เลือก molds ที่เหมาะสมกับขนาดชิ้นเนื้อ แล้วน าไปหยดพาราฟินที่หลอมเหลว 

(Liquid Wax Medium) ไว้แล้ว ลงในบล็อกชิ้นเนื้อพอประมาณให้ท่วมชิ้นเนื้อ 

  3.4.1.3 ใช้ปากคีบ (Forcep) ปลายแหลมจับชิ้นเนื้อ พิจารณาดูต าแหน่งที่เหมาะสม ควรท า

อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันพาราฟินแข็งตัว  

  3.4.1.4 เติมพาราฟินอีกครั้งให้เต็มบล็อกพร้อมทั้งติดเลขหมายของชิ้นเนื้อ 

  3.4.1.5 ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเกาะบล็อกชิ้นเนื้อออกจากแบบก็จะได้พาราฟินบล็อกชิ้นเนื้อ

ตามต้องการ 

 3.5 การตัดชิ้นเนื้อด้วยเครื่อง Microtome (Sectionning) 
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 เป็นการน าเอาชิ้นเนื้อเยื่อที่ผ่านการ Embedded ลงในพาราฟินบล็อคเรียบร้อยแล้วตัดออกเป็น

เนื้อเยื่อแผ่นบางๆ ด้วยเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่าเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Rotary Microtome) โดยปกติเราจะตัดให้

เนื้อเยื้อแผ่นบางๆ ขนาด 3-5 ไมครอน 

 3.5.1 การเตรียมเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Setting up the Microtome) 

  3.5.1.1 ทดสอบการท างานของเครื่องโดยลองหมุน Hand Wheel และ Coarse Feed ของ

เครื่องว่าใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

  3.5.1.2 เลื่อน Block Holding กลับสู่เครื่องจนเกือบสุด 

  3.5.1.3 ใส่ Knife Holder เลือ่นเขา้ใกล้ Block Holds ให้เว้นระยะห่างประมาณ ½ นิ้วแล้ว

ล็อค Knife holder กับฐานของตัวเครื่องให้แน่น 

  3.5.1.4 ใส่ใบมีด (Microtome Knife) เข้ากับ Knife Holder แล้วขูดสกรูล็อคใบมีดให้แน่น 

  3.5.1.5 ปรับมุมของใบมีดให้เอียงเพียงเล็กน้อย เพื่อที่จะตัด Section แล้วได้ Paraffin 

Section บาง ตามที่สเกลก าหนด แล้วล็อคปรับมุมให้แน่น  

 3.5.2 วิธีการตัด Paraffin Section (Cutting Procedures) 

  3.5.2.1 น าบล็อกชิ้นเนื้อจากถาดน้ าแข็งใส่เข้าไปใน Block Holds ล็อคให้แน่นด้วยสกรูแล้ว

ปรับบล็อกชิ้นเนื้อให้ตรงตั้งฉากกับพ้ืน ขอบเของบล็อกให้ขนานกับใบมีด 

  3.5.2.2 เริ่มท าการ Trim บล็อกชิ้นเนื้อ (Trimming of Tissue Block) ใช้ Coarse Feed 

ช่วย โดย เริ่มใช้ Coarse Feed เลื่อนบล็อกชิ้นเนื้อเข้าหาใบมีดพร้อมๆกับหมุน Hand Wheel ไปด้วย การใช้ 

Coarse Feed ต้องเพ่ิมจังหวะมากกว่าปกติและทีละน้อยๆ จนกระทั้งได้ชิ้นเนื้อเต็มหน้าตัดในบล็อก 

  3.5.2.3 หลังจาก Trim บล็อกได้ชิ้นเนื้อที่เต็มหน้าตัดแล้ว เริ่มตัด Section โดยหมุน Hand 

Wheel จนได้ Paraffin Section เป็นแถบยาว (Ribbon) 

  3.5.2.4 ใช้ปากคีบจับแถบยาวของ Paraffin Section ไปลอยในอ่างน้ าร้อน โดยวางแถบยาว

นั้นในลักษณะเดิมไม่พลิกด้าน 

  3.5.2.5 ใช้ปากคีบแยกเอา Section ที่ดีสมบูรณ์ครบถ้วนเท่าขนาดชิ้นเนื้อในบล็อก และมี

ความบางที่ต้องการเพ่ือช้อนสไลด์ 

3.5.2.6 น าสไลด์ที่เตรียมไว้มาช้อน Section ที่ได้เลิกแยกไว้ โดยช้อนให้ได้ Section มาก

ที่สุดของพ้ืนที่บนผิวสไลด์ 
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3.5.2.7 เขียนหมายเลขหรือสัญลักษณ์ ตามบล็อกชิ้นเนื้อที่ขอบด้านหนึ่งของสไลด์ แล้วตาก

ให้แห้งสนิทหรือน าตากบนเครื่องให้ความร้อน เพ่ือช่วยตรึง Paraffin Section ให้ติดแน่นกับผิวสไลด์

ยิ่งขึ้นโดยที่ไม่หลุดง่ายขณะท าการย้อมสี 

 

3.6 การย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อ (Tissue Staning) 

 3.6.1 ย้อมด้วยวิธี Hematoxylin and Eosin 

 เพ่ือเป็นการแยกส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์และชิ้นเนื้อ (Tissue structure) โดยอาศัยปฎิกิริยา 

ของการติดสีกรดและด่าง การย้อมสีต้องเรียงล าดับตามข้ันตอนไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง และต้องรู้ด้วยว่า

ในแต่ละข้ันตอนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการปฏิบัติต่อชิ้นเนื้อเยื่อบนสไลด์ ขั้นตอนในการย้อมสีชิ้นเนื้อประกอบ

ไปด้วยขั้นตอนใหญ่ที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

 3.6.1.1 Deparaffinization เป็นขั้นตอนที่ต้องการละลายหรือดึง (Removes) พวก Wax Medium 

ให้หมดไปจากชิ้นเนื้อเยื่อบนสไลด์ ก่อนการย้อมสีเพราะว่า Wax Mesium เหล่านี้จะเคลือบเซลล์และส่วน

อ่ืนๆ ของเนื้อเยื่อไว้ไม่ให้ติดสีที่ย้อม ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนแรกของการย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จาก Paraffin 

section 

 3.6.1.2 Hydration เป็นการล้าง Xylene ให้หมดไปจากชิ้นเนื้อเยื่อและเตรียมน าสไลด์ลงสู่น้ าเพื่อ

การย้อมสี 

 3.6.1.3 Staning เป็นการย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อบนสไลด์ ซึ่งมีวิธีการแต่งต่างกันออกไปทั้งวิธีธรรมดา 

(Routine Stain) และวิธีพิเศษ (Special Stain) และภายหลังการย้อมสีแล้ว ชิ้นเนื้อเยื่อจะต้องติดสีย้อมเสมอ 

ถ้าไม่ติดต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขทันที อย่าปล่อยผ่านไป 

 3.6.1.4 Dehydration เป็นการท าชิ้นเนื้อเยื่อบนสไลด์ปราศจากน้ า ซึ่งเกิดจากสีที่ใช้ย้อมชิ้นเนื้อเยื่อ

ก่อนที่น าไปท าให้ใส (Clearing) 

 3.6.1.5 Clearing เป็นการท าให้ชิ้นเนื้อเยื่อบนสไลด์ปราศจาก Dehydrants ต่างๆ และพร้อมกันนั้น

จะเป็นสื่อน าและต้องละลายเข้ากันได้ดีกับ Mounting Medium ในการ Mounting ต่อจากข้ันตอน Clearing 

นี้ด้วย 

 3.6.1.3 Mounting เพ่ือเป็นการช่วยให้ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ง่ายและสะดวก เห็นภาพได้ชัดเจน

ถูกต้องตามจริง และยังเป็นวิธีการเก็บรักษาสไลด์ชิ้นเนื้อได้นานๆ หลายปี (Permanent Slide) 

ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยสี Hematoxylin & Eosin (H&E) 
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โถ รายการสาร เวลา 
1 Xylene 5 นาที 
2 Xylene 5 นาที 
3 Absolute Alcohol 5 นาที 
4 Absolute Alcohol 5 นาที 
5 95% Ethanol 5 นาที 
6 95% Ethanol 5 นาที 
7 Tap water 5 นาที 
8 Hematoxylin 5 นาที 
9 Tap water 2 นาที 
10 1% Lithium Carbonate 10 วินาที 
11 Tap water 1 นาที 
12 Eosin 15 วินาที 
13 Tap water 5 วินาที 
14 95% Ethanol 15 วินาที 
15 95% Ethanol 15 วินาที 
16 Absolute Alcohol 25 วินาที 
17 Absolute Alcohol 5 นาที 
18 Xylene 5 นาที 
19 Xylene 5 นาที 

 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าโดยการบันทึกจากการสังเกตลักษณะความผิดปกติทางจุลกายวิภาคของชิ้นเนื้อคอเคลียด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ และน าผลการวิเคราะห์เบื้องต้นไปอภิปรายผล 

4.1 ย้อมสีด้วยวิธี Hematoxylin and Eosin 

ลักษณะที่สังเกต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกบริเวณคอเคลีย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของ Cochlea ด้วยวิธีการย้อม HE staining 
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 4.1.1 บริเวณ Bony labyrinth 

  จากการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกระดูกคลอเคลียบริเวณกะโหลก temporal 

bone ในแต่ละช่วงอายุจ านวน 15 ชิ้น จากกราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอายุที่เพ่ิมมากข้ึนกับ

ค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ช่องว่างของ Bony labyrinth ผลการศึกษาบริเวณ Cochlear พบว่ามีภาวะกระดูกพรุน โดย

กระดูกมีลักษณะโปร่างและมีช่องว่างเมื่อเทียบกับลักษณะใกล้เคียง ดังภาพที่ 13 แสดงอายุ 39 ปี ภาพที่ 14 

แสดงอายุ 64 ปี และภาพที่ 15 แสดงอายุ 90 ปี ที่ก าลังขยาย 4 Xจะเห็นมีการแสดงออกของช่องว่างมากขึ้น

เมื่ออายุเพ่ิมมากข้ึน 

 

กราฟที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของอายุที่เพ่ิมมากข้ึนกับค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ช่องว่างของ Bony labyrinth 
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ภาพที่ 13 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Bony labyrinth ที่อายุ 39 ปี 

 

ภาพที่ 14 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Bony labyrinth ที่อายุ 64 ปี 

 

ภาพที่ 15 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Bony labyrinth ที่อายุ 90 ปี 
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4.1.2 บริเวณ Modiolus 

  จากกราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอายุที่เพ่ิมมากขึ้นกับค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่

ช่องว่างของ Modiolus ผลการศึกษาบริเวณ Cochlear พบว่ามีภาวะกระดูกพรุน โดยกระดูกมีลักษณะโปร่าง

และมีช่องว่างเมื่อเทียบกับลักษณะใกล้เคียง ดังภาพที่ 16 แสดงอายุ 39 ปี ภาพที่ 17 แสดงอายุ 64 ปี และ

ภาพที่ 18 แสดงอายุ 90 ปี ที่ก าลังขยาย 4 X และ 10 X จะเห็นมีการแสดงออกของช่องว่างมากขึ้นเมื่ออายุ

เพ่ิมมากข้ึน 

 

กราฟที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของอายุที่เพ่ิมมากข้ึนกับค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ช่องว่างของ Modiolus 
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Area of bone 489362.68 35443.68 4059.19
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ภาพที่ 16 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Modiolus ที่อายุ 39 ปี 

  

ภาพที่ 17 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Modiolus ที่อายุ 39 ปี 

  

ภาพที่ 18 แสดงลักษณะของกระดูกบริเวณ Modiolus ที่อายุ 39 ปี 

 



31 
 

 

 

บทที่ 5  

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของ Cochlea ในร่างอาจารย์ใหญ่สูงอายุ โดยในงานวิจัยได้

ศึกษาโครงสร้างโดยรอบของ Cochlea ที่เป็นส่วนของโครงสร้างกระดูก bony  labyrinth และ Modiolus 

พบโพรงช่องว่างที่มีเกิดจากภาวะกระดูกพรุน และยังพบเซลล์ Osteoclasts ที่ท าหน้าที่ในการสลายกระดูก

เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้เมื่ออายุเพ่ิมสูงขึ้นมีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกจึงเกิดเป็นภาวะ

กระดูกพรุน ซึ่งโครงสร้างในส่วนของกระดูก bony  labyrinth นั้นเป็นส่วนที่รอบล้อมอวัยวะภายใน 

Cochlea ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน และยังอยู่ติดกับ Stria Vascularis และกระดูกส่วน Modiolus ที่

เป็นแกนกลางของ Cochlea ที่อยู่ติดกับ Spiral ganglion และ Spiral ligament ดังนั้นการเกิดโพรงช่องว่าง

ของกระดูก bony  labyrinth และ Modiolus จึงส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์เป็นผลให้เกิดการสูญเสียการ

ได้ยิน และยังมีการแทรกตัวของ Macrophage เข้ามาจึงท าให้เริ่มมีการตายของและหายไปของเซลล์ จึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rinaldo และคณะในปี 2017 ที่พบว่าเมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้นมีผลท าให้การสะสมของ

สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะมีผลไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ กระบวนการอักเสบส่งผลให้เกิดการ

กระตุ้นการตายของเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์กระดูกและเพ่ิมการสลายของกระดูกโดยเซลล์ osteoclasts 

ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูก และเกิดเป็นภาวะกระดูกพรุน หรือ Osteoporosis ( 

Rinaldo et al.,2017 ) และสอดคล้องกับการรายงานของ Angelico และคณะในปี 2014 ที่ได้ศึกษาการ

ลอลงของมวลกระดูกท่ีสัมพันธ์กับการได้ยิน พบว่ามวลกระดูกท่ีลดลงมีผลกระทบต่อโครงสร้างกระดูกรวมถึง

กระดูกขมับและคอเคลีย จึงอาจส่งผลให้การได้ยินลดลง ซึ่งในการศึกษาพบว่าการสูญเสียการได้ยินมี

ความสัมพันธ์กับค่า BMD (bone mineral density) ที่ต่ าลง จะการศึกษาจะเห็นได้อายุที่เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้

เกิดการสะสมของสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีผลไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ และส่งผลให้เกิดการตายของ

เซลล์ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง คอเคลีย ซึ่งสอดคล้องกับการ

รายงานของ Tavanai และคณะในปี 2016 ที่พบว่าการสูญเสียการได้ยินที่เก่ียวข้องกับอายุ Age-related 

hearing loss : ARHL เกิดจากการท างานร่วมกันของปัจจัยหลายอย่างรวมถึงการเสื่อมของ Cochlear, 

สภาพแวดล้อม, ความบกพร่องทางพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ปัจจัยเหล่านี้ท าเกิดการสะสมของ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672293018300102


32 
 

สารอนุมูลอิสระที่มากข้ึน ซึ่งพยาธิวิทยาหลักของภาวะ ARHL คือส่งผลให้เกิดการตายของ Hair cells , stria 

vascularis เกิดการฝ่อและการสูญเสียของเซลล์ประสาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าอายุที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเสื่อมของอวัยวะภายใน Cochlear ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินที่สัมพันธ์กับอายุ ( 

Tavanai et al,2016 ) 
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่บริเวณของ Bony labyrinth และ Modiolus โดยใช้วิธี One 

sample T-Test 

 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
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Bony 
labyrinth 

6.905 2 .020 540161.0066
7 

203599.3304 876722.6829 

Modiolus 1.124 2 .378 176288.5166
7 

-498363.3169 850940.3503 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ท้ังหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Bony labyrinth 

 

 

 ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของพ้ืนที่ทั้งหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Bony labyrinth 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ท้ังหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Bony labyrinth โดยใช้วิธี One-

Way ANOVA 

ANOVA 

อา
ยุ 

Area นับช่องว่าง
ครั้งที่ 1 

นับช่องว่าง
ครั้งที่ 2 

นับ
ช่องว่าง
ครั้งที่ 3 

ช่องว่าง
เฉลี่ยรวม 

พื้นที่รวม-ช่องว่าง  

39 683448 20839.86 26226.13 22357.85 23141.28 660306.72 
64 64689.96 80231.13 79768.87 80112.99 80037.66 566862.3 
90 509101.56 113,666.45 115545.76 118148.8 115786.99 393314 

อายุ  Area (nm) Area (total) nm  ร้อยละ (%) 
39 4830711.81 23141.28  
64 5001634.12 80037.66 
90 5018552.52 115786.99 

Total 4950299.48 72988.64 1.47 % 
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 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

130984416
58.888 

2 654922082
9.444 

1530.49
7 

.000 

Within Groups 25674885.6
39 

6 4279147.60
6 

  

Total 131241165
44.527 

8    

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่บริเวณของ Modiolus และ Bony labyrinth โดยใช้วิธี One 

sample T-Test 

 

One-Sample Test 
 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Modiolus 1.124 2 .378 176288.5166
7 

-498363.3169 850940.3503 

Bony 
labyrinth 

6.905 2 .020 540161.0066
7 

203599.3304 876722.6829 

 

 

 ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ทั้งหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Modiolus 

 

อายุ Area นับช่องว่าง
ครั้งที่ 1 

นับช่องว่าง
ครั้งที่ 2 

นับช่องว่าง
ครั้งที่ 3 

ช่องว่างเฉลี่ย
รวม 

พื้นที่รวม-ช่องว่าง 

39 547069.2 57407.77 58634.98 57076.2 57706.32 489362.68 
64 741454 66,421.39 76087.51 69294.71 70601.2 35443.68 
90 135585.1 186243.2 204995 193966.74 195068.31 4059.19 
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของพ้ืนที่ทั้งหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Modiolus 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ทั้งหมดต่อจ านวนพื้นที่ช่องว่างของ Modiolus โดยใช้วิธี One-Way 

ANOVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ  Area (nm) Area (total) nm ร้อยละ % 
39 547069.20 57706.32  
64 741454 70601.20 
90 135585.10 195068.31 

Total 474702.76 107791.94 22.70 % 

ANOVA 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 

13098441658.888 2 6549220829.444 1530.497 .000 

Within 
Groups 

25674885.639 6 4279147.606   

Total 13124116544.527 8    
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ตารางท่ี 11 การค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ของว่างในแต่ละช่วงอายุท่ีท าการนับท้ังหมดสามซ้ า 

 

อายุ นับครั้งท่ี  1 นับครั้งท่ี  2 นับครั้งท่ี  3 
39 3003.472 6631.944 4129.774 
 3661.024 10175.78 2591.146 
 8888.889 2302.517 2595.486 
 3231.337 4151.476 8025.174 
 2055.122 2964.41 5016.276 
  2502.17 11549.48 

64 20932.08 13180.34 24726.56 
 12814.67 638.021 3825.955 
 12183.16 1332.465 13398.44 
 4114.583 1972.656 2137.587 
 4114.583 10121.53 3721.788 
 13363.72 11571.18 4956.597 
 3246.528 11388.89 9804.688 
 9461.806 3042.535 11271.7 
  12037.76 21037.33 

90 69593.1 54048.39 59945.75 
 6226.128 11549.48 15861.55 
 2486.979 4578.993 5805.122 
 14274.09 15036.89 18298.61 
 4542.101 2215.712 3270.399 
 16544.05 28116.32 25798.61 
  3222.656 1864.149 
  1586.372 13103.3 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการศึกษาทั้ง 2 ข้างท้ังซ้ายและขวา และควรมีการศึกษาทั้งสองเพศ รวมถึงมีการย้อมพิเศษ

เพื่อศึกษาลงลึกถึงระดับโมเลกุลและเพื่อศึกษาโครงสร้างให้ชัดเจน เพื่อจะได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

เพิ่มข้ึนในอนาคต 
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งบประมาณ (5,000 บาท/เรื่อง) 

 

แผนปฏิบัติงาน (ภาคเรียนปกติ) 

หัวข้องาน 
สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                 

2 วางแผนและทบทวนเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 

                

3 ศึกษาเทคนิคปฏิบัติการ                 

4 เก็บตัวอย่างงานวิจัย                 

5 น าเสนอโครงร่างงานวิจัย                 

รายการ งบประมาณ 
1.อุปกรณ์และสารเคมี 5,000 
รวม 5,000 
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6 Decalcification                 

7 ปฏิบัติการวิจัย                 

8 ปฏิบัติการวิจัย (ต่อ)                 

9 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดลอง                 

10 จัดท ารูปเล่มงานวิจัย                 

11 เสนอผลงานวิจัยและส่งรายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

                

 

ลงช่ือ_______________________________                                                          ลงช่ือ_______________________________ 

(นางสาวกาญจนา เหมือนฤทธิ์)                                     (ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก) 

  ต าแหน่ง   นิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์                                         ต าแหน่ง  อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันท่ี_________________________________                                        วันท่ี_________________________________ 
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