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อาการเวียนศีรษะเปนอาการทีพ่ บไดบอย เปนความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่ง
แทที่จริงแลวไมมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริง ผูปวยอาจรูส ึกวาสิง่ แวดลอมรอบตัวหมุนไป รูสึกวาตัว
ผูปวยเองหมุนหรือไหวไป ทั้ง ๆ ที่ตวั ผูปวยเองอยูเฉย ๆ ความรูสึกดังกลาวเกิดจากความผิดพลาด
ในการรับขอมูล หรือการเสียสมดุลของระบบประสาททรงตัวของรางกาย ซึง่ ประกอบดวยตา,
ประสาทสัมผัสบริเวณขอตอ, อวัยวะควบคุมการทรงตัวในหูชนั้ ใน และระบบประสาทสวนกลางที่
ฐานสมอง และตัวสมองเอง ทํางานเกีย่ วเนื่องกัน ความผิดปกติดังกลาวทําใหผูปวยเขาใจไปวามี
การเคลื่อนไหวของรางกายหรือสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น ทัง้ ๆ ที่ความจริงไมมี เนื่องจากอวัยวะการทรง
ตัวและอวัยวะการไดยิน อยูใกลชิดสัมพันธกันจากหูไปสูสมอง โรคของระบบทรงตัวจึงมักสัมพันธ
กับการเสียการไดยิน, หูอื้อ และมีเสียงดังรบกวนในหูได เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะ มักจะมีการ
เคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของลูกตา(ตากระตุก หรือ nystagmus), การเซ, การลม, อาการคลื่นไส
อาเจียน เหงื่อแตกรวมดวยได
สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ
1. สาเหตุทางหู
หูชั้นนอก
- อุดตัน จาก ขีห้ ,ู เนื้องอก, หนอง หรือการอักเสบจากหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลางอักเสบ,
กระดูกชองหูหกั จากอุบัติเหตุ
หูชั้นกลาง
- เลือดคั่งในหูชั้นกลาง (hemotympanum) จากอุบัติเหตุ หรือการเปลี่ยนแปลงของความ
ดันบรรยากาศ
- หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง (หูนา้ํ หนวก)
- ทอยูสเตเชี่ยน ซึ่งเปนทอที่เชื่อมระหวางโพรงหลังจมูกและหูชั้นกลาง ทํางานผิดปกติหรือมี
การอุดตันจากโรคจมูกอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (โรคแพอากาศ หรือจมูกอักเสบภูมิแพ), ไซนัส
อักเสบ, การดําน้าํ , การขึ้น-ลงที่สงู , กอนเนื้องอกที่โพรงหลังจมูก

- การทะลุของเยื่อที่ปด ชองทางติดตอระหวางหูชนั้ กลาง และหูชั้นใน (perilymphatic
fistula) จากการไอ, เบง หรือจามแรงๆ หรือเกิดจากหูชนั้ กลางอักเสบเรือ้ รังที่มีภาวะแทรกซอน
หูชั้นใน
- การติดเชื้อของหูชนั้ ใน (labyrinthitis) โดยเชื้ออาจลุกลามมาจากหูชั้นกลางที่อักเสบ
เฉียบพลัน หรือเยื่อหุมสมองที่อักเสบ หูชั้นกลางที่อักเสบเรื้อรัง (หูน้ําหนวก) และมี
ภาวะแทรกซอน หรือเกิดจากการติดเชื้อซิฟลิส, ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต
- การอักเสบของหูชั้นในจากสารพิษ (toxic labyrinthitis) ไดแก ยาทีม่ ีพษิ ตอระบบประสาท
ทรงตัวในหูชนั้ ใน เชน ยาตานจุลชีพ กลุม aminoglycoside, quinine, salicylate, sulfonamide,
barbiturate
- การบาดเจ็บที่ศีรษะ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของอวัยวะทรงตัวในหูชนั้ ใน ทําใหมี
เลือดออกในหูชั้นใน, ฐานสมอง, กานสมอง หรือสมองที่ทาํ หนาที่เกีย่ วกับการทรงตัว
- การไดรับแรงกระแทก เกิดการบาดเจ็บจากเสียงดัง เชนระเบิด, ประทัด, การยิงปน หรือ
การผาตัดบริเวณหู
- โรคน้ําในหูไมเทากัน หรือโรคมีเนีย (Meniere’s disease)
- โรคกอนหินปูนเคลื่อนที่ในหูชนั้ ใน (benign paroxysmal positional vertigo หรือ BPPV)
อาการเวียนศีรษะจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาทีศ่ ีรษะหันไปทางใดทางหนึ่ง และมักจะเกิดขึ้นเพียงชัว่ ครู
(มักเปนวินาที มักไมเกิน 1 นาที)
2. โรคของทางเดินประสาท และสมอง
- เสนประสาทการทรงตัวอักเสบ (vestibular neuronitis)
- เนื้องอกของประสาททรงตัว (vestibular schwannoma)
- โรคของระบบประสาทกลาง
- ความผิดปกติของกระแสโลหิตทีไ่ ปเลี้ยงระบบประสาทกลาง ทําใหเลือดไปเลี้ยงระบบ
ประสาททรงตัวไมพอ อาจเกิดจากไขมันในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตสูง, การสูบบุหรี่ (สาร
นิโคติน ทําใหเสนเลือดตีบตัว), การดื่มกาแฟ ชา เครื่องดื่มน้ําอัดลม (สารคาเฟอีน ทําใหเสนเลือด
ตีบตัว), เบาหวาน, เลือดขนผิดปกติ, ซีด, กระดูกคอเสื่อม หรือมีหินปูนบริเวณกระดูกคองอกไปกด
หลอดเลือดขณะมีการหันศีรษะหรือแหงน, เครียด หรือวิตกกังวล (ทําใหเสนเลือดตีบตัวชั่วคราว),
โรคหัวใจ (หัวใจเตนผิดจังหวะ หรือหัวใจขาดเลือด)
- การเสื่อมของระบบประสาทกลางที่ทาํ หนาที่เกี่ยวกับการทรงตัว
- การติดเชื้อของระบบประสาท

3. สาเหตุอื่นๆ
เชน โรคแพภูมิตัวเอง (autoimmune disease), โรคตอมธัยรอยดทํางานนอยผิดปกติ
(hypothyroidism), โรคเลือด [มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เกล็ดเลือดสูงผิดปกติ, ซีด, เลือดออกงาย
ผิดปกติ], โรคหลอดเลือดแข็งและตีบจากโรคไขมันในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตสูง,
โรคเบาหวาน, โรคกระดูกตนคอเสื่อม, โรคไต, ระดับยูริกในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตต่ํา, โรค
ภูมิแพ
4. ไมทราบสาเหตุ
การวินิจฉัยสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ อาศัยการซักประวัติ, การตรวจรางกาย
โดยเฉพาะ การตรวจทางหู คอ จมูก, การตรวจตา, การตรวจเสนประสาทสมอง และ ระบบ
ประสาทกลาง, การวัดความดันโลหิต ทานอน ทานั่ง และทายืน (เพื่อตรวจหาความดันเลือดต่ํา
ขณะเปลี่ยนทา) และการตรวจพิเศษ เชน
- การเจาะเลือด เพือ่ หาภาวะซีด, เลือดขน, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เกล็ดเลือดมากผิดปกติ,
เบาหวาน, ระดับไขมันในเลือดที่สูง, ระดับยูริกในเลือดที่สูง, การอักเสบของรางกาย (ESR) ซึ่งอาจ
บงถึงโรคแพภูมิตัวเอง, โรคไต, การติดเชื้อซิฟลิส หรือเอดส, การทํางานของตอมธัยรอยดที่ผิดปกติ
, ระดับน้ําตาลในเลือดที่ต่ําเกินไป
- การตรวจปสสาวะ เพื่อดูวา มีโรคไตหรือไม
- การตรวจการไดยนิ
- การตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ (EKG)
- การตรวจคลื่นสมองระดับกานสมอง (brainstem electrical response audiometry)
โดยใชเสียงกระตุนทางเดินประสาทที่ผานหู ตั้งแตหูชั้นใน, ประสาทสมองที่เกิ่ยวกับการไดยิน ไปสู
กานสมอง และผานไปกลีบสมอง วิธีนี้จะตรวจความผิดปกติของโรคในสมองสวนกลางไดรวดเร็ว
และแมนยํา
- การตรวจระบบประสาททรงตัวโดยเครื่องวัดการทรงตัว เพื่อแยกความผิดปกติของภาวะ
ขอเสื่อมจากโรคหูชั้นในและโรคของสมอง
- การถายภาพรังสีกระดูกคอ
- การถายภาพรังสี เชนเอ็กซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT scan) หรือเอ็กซเรย
สนามแมเหล็ก (MRI)
- การตรวจการไหลเวียนของกระแสโลหิต ผานเสนเลือดใหญไปสูสมอง โดยใชอัลตรา
ซาวน ซึง่ จะบอกแรงดันเลือด ความเร็วของการไหล และความไมสมดุลของการไหลเวียนของ
กระแสโลหิตได

การรักษา
1. การรักษาตามอาการ
- ใหยาทีก่ ดการรับรูของประสาททรงตัว เพื่อใหหายจากอาการเวียนศีรษะ
- ใหยาสงบ หรือระงับประสาท
- ใหยาบรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน
- ใหยาขยายหลอดเลือด เพื่อเพิม่ เลือดไปเลี้ยงระบบประสาททรงตัว ซึง่ การใหยาดังกลาว
นี้ เปนการรักษาปลายเหตุ
- เมือ่ อาการเวียนศีรษะนอยลงแลว ควรใหเริ่มการบริหารระบบทรงตัว (head balance
exercise) เพื่อใหรางกายสามารถปรับสมดุลของระบบประสาททรงตัวได การบริหารดังกลาวเปน
การฝกฝนการปรับวิสัยการทรงตัวตอตัวกระตุนสมมุตทิ ี่สรางขึ้น จะสรางนิสยั “เคยชิน”ตอสภาวะ
นั้น ๆ ใหเกิดขึ้นในอวัยวะทรงตัว เพื่อใหสามารถใชการทรงตัวไดอยางดีในสภาวะตางๆ ไดแก การ
ฝกบริหารสายตา ฝกกลามเนื้อ คอ แขนขา ฝกการเคลือ่ นไหวศีรษะและคอ รวมทั้งการเดิน และ
ยืน
ถาผูปวยหายเวียนศีรษะแลว ควรปองกันไมใหมีอาการเวียนศีรษะอีก โดย
• หลีกเลี่ยงเสียงดัง
• ถาเปนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง, ไต,โรคกรดยูริกในเลือดสูง,
โรคซีด,โรคเลือด ควบคุมโรคใหดี
• หลีกเลี่ยงการใชยาทีม่ ีพษิ ตอประสาททรงตัว เชน aspirin, aminoglycoside, quinine
• หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนบริเวณหู
• หลีกเลี่ยงการติดเชื้อของหู หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน
• ลดอาหารเค็ม หรือเครื่องดื่มบางประเภท เชน กาแฟ, ชา, เครื่องดื่มน้ําอัดลม,
เครื่องดื่มแอลกอฮอล, งดการสูบบุหรี่
• พยายามออกกําลังกายสม่าํ เสมอ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงระบบประสาททรงตัว, ลด
ความเครียด วิตกกังวล และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
2. การรักษาตามสาเหตุของโรค
3. การปฏิบตั ิตัวที่ถูกตองขณะเวียนศีรษะ
- เมื่อมีอาการเวียนศีรษะขณะเดิน ควรหยุดเดินและนัง่ พัก เพราะการฝนเดินขณะเวียน
ศีรษะอาจทําใหผูปวยลม และเกิดอุบัติเหตุได เชนกัน ถาอาการเวียนศีรษะเกิดขณะขับรถหรือขณะ
ทํางาน ควรหยุดรถขางทางหรือหยุดการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ซึ่ง
อาจเกิดอุบัติเหตุได ถาเวียนมากควรนอนบนพืน้ ราบที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน พื้น ผูปวยควรมอง

ไปยังวัตถุที่อยูน ิ่ง ไมเคลื่อนไหว ถาอาการเวียนศีรษะนอยลง คอย ๆ ลุกขึ้น แตอาจรูส ึกงวงหรือ
เพลียได ถางวงแนะนําใหนอนหลับพักผอน หลังตื่นนอนอาการมักจะดีขนึ้
- ไมควรวายน้ํา, ดําน้าํ , ปนปายที่สูง, เดินบนสะพานไมแผนเดียว หรือเชือกขามคูคลอง,
ขับรถ หรือทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักรกล ขณะมีอาการเวียนศีรษะเพราะเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน (ชา น้าํ อัดลม กาแฟ) การสูบบุหรี่ ซึ่งจะลดเลือดที่ไปเลี้ยง
ระบบประสาททรงตัว
- พยายามอยารับประทานอาหาร หรือดื่มมากนัก จะไดมีโอกาสอาเจียนนอยลง
- พยายามหลีกเลีย่ งทาทางทีท่ ําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ ในระหวางเกิดอาการ ไดแก
การหมุนหันศีรษะไว ๆ, การเปลี่ยนทาทางอิริยาบถอยางรวดเร็ว, การกม เงยคอ หรือหันอยาง
เต็มที่
- พยายามหลีกเลีย่ งปจจัยทีก่ ระตุนทําใหเกิด อาการเวียนศีรษะ เชนความเครียด, ความ
วิตกกังวล, การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ, สารกอภูมิแพ (ถาแพ), การเดินทางโดยทางเรือ, การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- รับประทานยาที่แพทยใหรับประทาน เวลาเวียนศีรษะ

