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อาการเวียนศีรษะ บานหมุน เปนอาการทีพ่ บบอย แตอาการดังกลาวไมไดเกิดจากโรคน้ํา
ในหูไมเทากันเทานัน้ อาการเวียนศีรษะ บานหมุน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน จากโรคของหู
ชั้นนอก โรคของหูชนั้ กลาง หรือ โรคของทางเดินประสาท และสมอง ดังนัน้ เมื่อทานมีอาการเวียน
ศีรษะ บานหมุน จึงควรมาพบแพทย เพื่อแพทยจะไดซักประวัติ ตรวจรางกาย และสงการสืบคน
เพิ่มเติม เพื่อใหไดการวินิจฉัย สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ รวมทั้งการรักษาที่ถูกตอง
คราวนี้มาทําความรูจกั โรคน้ําในหูไมเทากัน หรือโรคมีเนีย(Meniere’s disease)กัน
โรคมีเนีย เปนโรคที่มีความผิดปกติของหูชั้นใน โดยมีนา้ํ ในหูชั้นในมากผิดปกติ หูชนั้ ใน
ของคนเรามีเซลลประสาททีท่ ําหนาทีเ่ กี่ยวกับการทรงตัวและการไดยินอยู โดยปกติจะมีนา้ํ ในหู
ชั้นใน ปริมาณที่พอดีกับการทํางานของเซลลประสาททีท่ ําหนาที่ควบคุมการทรงตัว และการไดยนิ
ดังกลาว และมีการไหลเวียนถายเทเปนปกติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวของน้ําในหู ขณะเคลื่อนไหว
ศีรษะ จะกระตุนเซลลประสาทดังกลาว ใหมีการสงสัญญาณไปยังสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของรางกาย เมื่อใดก็ตามมีความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ําในหู เชน การดูดซึมของน้าํ ในหู
ไมดี ทําใหนา้ํ ในหูชนั้ ในมีปริมาณมากขึ้นกวาปกติ(endolymphatic hydrops)จะสงผลตอการ
ทํางานของเซลลประสาททีค่ วบคุมการทรงตัว และการไดยิน ทําใหเซลลดังกลาวทํางานผิดปกติ
ทําใหผูปวยโรคนี้มีอาการ
- ประสาทหูเสื่อม ผูปวยจะมีการเสียการไดยินแบบประสาทเสียงเสีย(sensorineural
hearing loss)ทําใหหูอื้อ ไดยินไมชัด รูสึกแนนในหูเปน ๆ หาย ๆ บางครั้งการไดยินดีขึ้น บางครั้ง
การไดยินเลวลง ในระยะแรกเริ่มมักมีการเสียของประสาทหูที่ความถีต่ ่ํากอน แตในระยะยาวแลว
ระดับการไดยินจะแยลงเรื่อย ๆ อาจถึงขัน้ หูหนวกได ในระยะแรกอาจมีอาการที่หูขา งเดียว ใน
ระยะหลังอาจมีอาการที่หทู งั้ สองขาง มีอาการปวดหู หรือปวดศีรษะขางที่เปนดวยได
- มีเสียงดังในหู
- อาการเวียนศีรษะ/บานหมุน บางครั้งอาจมี คลืน่ ไส อาเจียน เหงื่อออกรวมดวย
อาการเวียนดังกลาวมักเปน ๆ หาย ๆ สวนใหญมักเวียนศีรษะไมเกินครึ่งชั่วโมง แตอาจเวียนเปน
ชั่วโมงได เมื่อมีอาการเวียนศีรษะ มักมีอาการทางหู เชน หูอื้อ เสียงดังในหูรวมดวย อาการเวียน

ศีรษะเปนอาการที่รบกวนผูป วยมากที่สุด ทําใหผูปวยไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดตามปกติ
ตองนอนพัก
โรคนี้พบมากในคนอายุ 30-60 ป พบไดทงั้ เพศชายและเพศหญิง โดยมากอาการมักจะเริ่ม
เมื่ออายุ 30 ป ในประเทศไทยขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคนี้ยังมีนอย โรคนี้มักเปนในหูขางเดียว
แตอาจเปนทั้งสองหูไดรอยละ30 อาการของโรคนี้มกั จะเกิดขึ้นทันทีทนั ใด อาจมีอาการทุกวัน หรือ
นาน ๆ ครั้งก็ได ซึ่งไมสามารถทํานายไดวาจะเกิดอีกเมื่อไร แตละครั้งที่มีอาการ อาจมีอาการเปน
ระยะเวลาสั้น ๆ เปนนาที หรือมีอาการเปนระยะเวลานานเปนชั่วโมงได อาจมีอาการนอยหรือมาก
ได นอกจากนัน้ ผูปวยอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดทอง หรือทองเสียรวมดวยได
การวินิจฉัยโรคนี้ประกอบดวย การซักประวัติ อาการทีส่ ําคัญ 3 อาการดังกลาว ซึง่ มักจะ
เปน ๆ หาย ๆ และการตรวจระบบประสาทการทรงตัว การตรวจการไดยิน การตรวจรังสีวินจิ ฉัย
รวมทัง้ การเจาะเลือด และตรวจปสสาวะเพือ่ วินิจฉัย แยกจากโรคอื่น ๆ
การรักษาประกอบดวย การปฏิบัติตัวที่ถกู ตองเวลาเวียนศีรษะ,การใหยาบรรเทาอาการ
และการผาตัด
1)การปฏิบัตติ ัวที่ถูกตองเวลาเวียนศีรษะ
- เมื่อมีอาการเวียนศีรษะขณะเดิน ควรหยุดเดินและนัง่ พัก เพราะการฝนเดินขณะเวียน
ศีรษะ อาจทําใหผูปวยลม เกิดอุบัติเหตุได เชนกัน ถาอาการเวียนศีรษะเกิดขณะขับรถ หรือขณะ
ทํางาน ควรหยุดรถขางทาง หรือหยุดการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ซึง่
อาจเกิดอุบัติเหตุได ถาเวียนศีรษะมากควรนอนบนพืน้ ราบที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน พื้น และ
ผูปวยควรมองไปยังวัตถุที่อยูน ิ่ง ไมเคลื่อนไหว
- รับประทานยาที่แพทยใหรับประทานเวลาเวียนศีรษะ
- พยายามอยารับประทานหรือดื่มมากนัก จะไดมีโอกาสอาเจียนนอยลง
- หลีกเลีย่ งการเดินทางโดยทางเรือ เพราะจะทําใหมีอาการเวียนศีรษะมากขึน้ ได
- ถาอาการเวียนศีรษะนอยลง คอย ๆ ลุกขึ้น แตอาจรูสกึ งวงหรือเพลียได แนะนําใหนอน
หลับพักผอน ถางวงหลังตื่นนอน อาการมักจะดีขึ้น
2) การใหยาบรรเทาอาการ และรักษา
- ควรจํากัดความเค็ม เพราะความเค็มหรือเกลือโซเดียมที่มีปริมาณมากขึ้นในรางกาย จะ
ทําใหมีนา้ํ คั่งในรางกาย และในหูชนั้ ในมากขึ้น อาจทําใหอาการผูปวยแยลงได

- การรับประทานยาขับปสสาวะ อาจทําใหนา้ํ คั่งในหูชนั ในนอยลง ผูป วยอาจมีอาการดีขึ้น
ได
- ใหยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ หรือคลืน่ ไส อาเจียน
- การรับประทานยาขยายหลอดเลือด(ฮิสตะมีน)จะชวยใหการไหลเวียนของน้าํ ในหูดีขึ้น
- ถาผูปว ยหายเวียนศีรษะแลว ควรออกกําลังกายสม่าํ เสมอ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหูชั้นใน
- หลีกเลีย่ งสารคาเฟอีน(ชา เครื่องดื่มน้ําอัดลม และกาแฟ)เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบ
บุหรี่ และความเครียด ซึ่งจะทําใหอาการของผูปวยโรคนีแ้ ยลง เนื่องจากจะไปลดเลือดที่ไปเลี้ยงหู
ชั้นใน
3) การผาตัด
เพื่อระบายน้าํ ที่คั่งอยูในหูชนั้ ใน จะทําเมือ่ ใหยารักษาเต็มที่แลว อาการของโรคโดยเฉพาะ
อาการเวียนศีรษะไมดีขึ้น และรบกวนคุณภาพชีวิตของผูปวยมาก
- การทําลายอวัยวะควบคุมการไดยิน และการทรงตัวในหูชนั้ ใน (labyrinthectomy)ซึ่งจะ
ชวยควบคุมอาการเวียนศีรษะไดดี แตผูปวยจะสูญเสียการไดยินในขางนั้นดวย มักจะทําในผูปว ยที่
สูญเสียการไดยินในหูขางนัน้ มากแลว แตยังมีอาการเวียนศีรษะมากอยู
- การตัดเสนประสาท ที่ทําหนาที่เกีย่ วกับการทรงตัวในหูชั้นใน(vestibular neurectomy)
มักจะทําในผูป วยที่มีอาการเวียนศีรษะมาก แตยังมีการไดยินดีอยู
- การฉีดยาทีม่ ีพิษตอระบบประสาทหูและการทรงตัวเขาไปในหูชนั้ กลาง เพื่อใหดูดซึมเขา
ไปในหูชนั้ ใน เชน gentamycin ซึ่งเปนยาตานจุลชีพกลุม aminoglycoside เพื่อทําลายระบบ
ประสาททรงตัว ทําใหอาการเวียนศีรษะนอยลง แตการไดยินอาจเสียไปดวย
ถึงแมโรคมีเนีย จะไมมีวธิ ีรักษาที่ทาํ ใหโรคหายขาด แตอาการของผูปวย สวน
ใหญสามารถควบคุมไดดวยยา และการปฏิบัติตวั ที่ถูกตอง.

