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โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด 
(Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV ) 

 
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน 

ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซวิทยา    
Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

เปนโรคทีพ่บบอยที่สุด ที่ทาํใหผูปวยมีอาการเวียนศีรษะเปนๆหายๆ โดยมีพยาธิสภาพอยู

ที่หูชัน้ใน โดยอาการเวียนศีรษะ บานหมุน มักสัมพันธกบัการเปลี่ยนทาทางของศีรษะ  โรคนี้พบได

ในคนอายุ 30 – 70 ป (พบในผูใหญมากกวาเด็ก)  และพบในเพศหญงิมากกวาเพศชายใน

อัตราสวน 1.5-2 : 1 และมักพบในคนสูงอายุ (อายุ ≥ 60 ป)  โรคนี้สามารถเกิดในหทูั้งสองขางได

ประมาณรอยละ 15 และอาจพบรวมกับโรคไมเกรนได    

 
สาเหตุ  
 ปกติ ภายในหชูั้นใน (labyrinth) ของมนษุย มีอวยัวะควบคุมเกี่ยวกับการทรงตวั (utricle, 

saccule, semicircular canal) และการไดยิน (cochlea)    ในอวยัวะควบคุมเกีย่วกับการทรงตัว 

utricleมีตะกอนหนิปนู (otoconia) ที่เคลื่อนไปมาโดยไมหลุด เพื่อรับรูการเคลื่อนไหวของศีรษะ   

เมื่อมีสาเหตุใหตะกอนหนิปนูดังกลาวหลุด [ เชน จากความเสื่อมตามวัย, อุบัติเหตุโดยเฉพาะการ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบริเวณศีรษะ, โรคของหูชัน้ใน, การผาตัดหูชั้นกลาง หรือหูชัน้ใน, การติดเชื้อ, 

หลังผาตัดใหญที่ตองนอนนานๆ, การเคลื่อนไหวศีรษะซ้ําๆ เชน ทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ตอง

กมๆเงยๆ หรือทําความสะอาด หรือเช็ดฝุนที่ตองกมๆ เงยๆ บอยๆ ]  ไปอยูในอวยัวะควบคุมการ

ทรงตัวอีกชนิดหนึง่คือ semicircular canal    เมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ จะทําใหตะกอน

หินปนูดังกลาว เคลื่อนที่ไปมาใน semicircular canal (canalithiasis) และสงสัญญาณไปยัง

ระบบประสาทสวนกลาง และกระตุนใหเกิดอาการเวียนศีรษะแบบหมุนขึ้นมาได  

สาเหตทุี่พบไดบอยที่สุดของโรคนี้ในผูปวยอายุนอยกวา 50 ป คือ อุบัติเหตุ หรือการ

บาดเจ็บบริเวณศีรษะ   สาเหตุทีพ่บไดบอยที่สุดของโรคนี้ในผูปวยอายุมากกวา 50 ป คือ ความ

เสื่อมของอวัยวะควบคุมการทรงตัวในหูชัน้ในตามอายุ   อยางไรก็ตาม ประมาณครึ่งหนึง่ของ

ผูปวยโรคนี้ไมทราบสาเหต ุ
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อาการ 
 ผูปวย มักมีอาการเวยีนศีรษะ บานหมุน  รูสึกโคลงเคลง หรือเสียการทรงตัว  เมื่อมีการ

เคลื่อนไหวของศีรษะโดยเฉพาะในแนวดิ่งอยางรวดเร็ว เชน ลมตวัลงนอน หรือลุกจากทีน่อน กม

หยิบของ หรือเงยหนามองทีสู่ง กมหนามองที่ต่ํา เอียงคอ ซึ่งทาเหลานี ้แรงดึงดูดของโลกจะทําให

เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนหนิปนู   อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียนตามมาได   ผูปวยมักจะมีอาการ

เวียนศีรษะไมนาน   มกัเปนวินาท ีหรือนาที  หลงัมีการเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนทาทางของ

ศีรษะและมักจะมีตากระตกุ ทาํใหมอง หรืออานไมชัด ขณะมีอาการ แตตามักจะกระตุกอยูนาน 

30 วินาทถีึง 1 นาทีเทานัน้  และอาการเวยีนศีรษะดังกลาว จะคอยๆหายไป  แตเมือ่ผูปวย

เคลื่อนไหวศีรษะในทาเดิมอีก ก็สามารถกระตุนใหเกิดอาการเวียนศีรษะไดอีก แตอาการมกัจะไม

รุนแรงเทาครั้งแรกๆ ผูปวยอาจมีอาการเวยีนศีรษะไดหลายครั้ง เปนๆหายๆใน 1 วัน และอาจมี

อาการเวียนอยูไดเปนวนัหรอืสัปดาห แลวจะคอยๆดีข้ึนไดในเวลาเปนวัน หรือสัปดาห หรือเดือน  

หลังจากหายแลวผูปวยบางรายอาจกลับเปนซ้ําไดอีกในเวลาเปนเดือน หรือเปนป 

  ผูปวยที่เปนโรคนี้ มักไมมีอาการหูอ้ือ หรือ เสียงดังในห ู  ไมมีแขนขาชา หรือออนแรง หรือ 

พูดไมชัด  ไมมีอาการหมดสติ หรือเปนลม  ยกเวนจะมโีรคอื่นๆรวมดวย  บางภาวะ อาจกระตุนทาํ

ใหผูปวยมีอาการมากขึ้นได เชน มีการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ เชน ฝนตก, หมิะตก, 

มีพายุ, ลมแรง, การนอนหลบัพักผอนไมเพียงพอ, เครียด 

 
การวินิจฉัย 
1. การซักประวัติ  ลักษณะอาการที่เฉพาะไดแก อาการเวียนศีรษะ เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงทาทาง

ของศีรษะ และเปนชวงสัน้ๆ ไมมีการสูญเสียการไดยิน หรือหูอ้ือ, ไมมเีสียงดังในหทูีผิ่ดปกติ 
 
2. การตรวจรางกาย  เมื่อใหผูปวยลมตัวลงนอนอยางเร็วในทาตะแคงศีรษะ และหอยศีรษะลง

เล็กนอย (Dix-Hallpike maneuver)  ผูปวยจะมีอาการเวยีนศีรษะ และมีการกระตุกของลูกตา 

(nystagmus) ซึ่งเกิดเฉพาะในบางทาทาง ซึ่งกอนที่จะมตีากระตุก จะมีระยะเวนกอนหนา 

(latency of onset) ประมาณ 5-10 วินาท ี  ตากระตุกมกัจะมีไมนาน ประมาณ 5-60 วินาท ี  ถา

ใหผูปวยจองวตัถุหรือจุดใดจุดหนึง่  ตากระตุกจะไมลดนอยลง   ถาใหผูปวยลมตัวลงนอนทาเดิม

ซ้ําๆอีก จะทาํใหอาการเวียนศีรษะและตากระตุกนอยลง และหายไปได   การทดสอบนี้จะทําทัง้ 2 

ขางโดยทําทีละขาง และพบความผดิปกติเมื่อหูขางที่มพียาธิสภาพอยูดานลาง 

 

3. การสืบคนเพิ่มเติม อาจสงเพื่อวินิจฉัยแยกจากสาเหตุอ่ืนๆที่ทาํใหผูปวยมีอาการเวียนศีรษะ

เชน  
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 - การตรวจการไดยิน มักปกติยกเวนในรายที่มีความผิดปกติอยูกอนแลว 

 - การตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) มักทาํในรายทีส่งสัยวามพียาธิสภาพของระบบ

ประสาทสวนกลางเชน สมอง ทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ 

 

 
การรกัษา 
1. รักษาดวยยา ไดแก ใหยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ เวลาผูปวยมีอาการเวียนศีรษะ และผูปวย

ควรหลีกเลีย่งจากทาที่กระตุนใหเกิดอาการเวียนศีรษะ  อาจใหยากอนจะทาํกายภาพบําบัดในขอ 

2 เพื่อลดอาการเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึน้ขณะทาํกายภาพบําบัด ทาํใหผูปวยทนตอการทํา

กายภาพบาํบดัไดดีข้ึน 
 
2. การทํากายภาพบาํบัด (physical therapy)  เปนการขยับศีรษะ และคอโดยใชแรงดึงดูดของ

โลกเพื่อเคลื่อนตะกอนหนิปนูออกจากอวยัวะควบคุมการทรงตัว semicircular canal ที่ตะกอน

หินปนูเคลื่อนไปรบกวน จนเกิดอาการ ใหเขาที่เดิมคือ utricle ซึ่งไมทาํใหผูปวยมีอาการ 

(canalith repositioning therapy)   การเคลื่อนไหว จะเปนการเคลื่อนไหวแบบงายๆ และชาๆของ

ศีรษะ ในแตละทา หลงัจากอาการเวียนศีรษะ หรือการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติของลูกตา หยุดหรอื

หายไปแลว จะทําใหผูปวยคงอยูในทานัน้อีกประมาณ 30 วนิาทีไดแก วธิีของ Semont และ Epley 

(canalith repositioning procedure) ซึ่งแนะนาํใหทําขณะผูปวยมีอาการ ซึง่จะทําใหผูปวยหาย

จากอาการเวยีนศีรษะไดเร็วกวาการไมทาํกายภาพบําบัด  การทําเพยีง 1-2 คร้ัง กม็ักจะไดผล  วธิี

ดังกลาวนี ้อาจใหแพทยทาํให หรือผูปวยทาํเองก็ได   นอกจากนัน้ แพทยอาจจะแนะนําการบริหาร 

และฝกระบบประสาททรงตวั (vestibular rehabilitation) เพื่อใหอาการเวียนศีรษะดีข้ึนดวย 

  

3. การผาตัด  มักจะทาํในกรณีที่ผูปวยรักษาดวยยา และทํากายภาพบําบัดแลวไมไดผล คือ ยังมี

อาการเวียนศีรษะอยูตลอด และรุนแรง  ไมดีข้ึน หรือกลบัเปนซ้าํบอย  จุดประสงคของการผาตัด

คือ ทําใหอาการเวียนศีรษะนอยลง หรือหายไป  การผาตัดที่นิยมทาํคือ canal plugging surgery 

คือใชชิ้นสวนของกระดูกอุดอวัยวะควบคมุการทรงตัว semicircular canal ซึ่งจะทําให 

semicircular canal ไมสามารถตอบสนองตอการเคลื่อนตัวของหินปนูได 

 

ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดแก 

- ถาอาเจียนมาก อาจมีการสูญเสียน้าํ และเกลือแรในรางกายมาก อาจถึงขนาดช็อคได 

- ถาเวียนศีรษะมาก อาจลมไป ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตออวัยวะตางๆของรางกายได ดังนัน้ 



 4

- เมื่อเร่ิมเวยีนศีรษะ ควรรีบนั่งลง หรือนอนบนพื้นราบทีไ่มมีการเคลื่อนไหว เชนพืน้ อาจนอน

ศีรษะสูงเล็กนอยได 

- ถาอาการเวยีนศีรษะเกิดขณะขับรถ  หรือขณะทํางาน ควรหยุดรถขางทาง หรือหยดุการ

ทํางาน โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ซึง่อาจเกิดอุบัติเหตุได 

- เมื่อต่ืนกลางดึก ไมควรเดินขณะมืดๆ ควรเปดไฟใหความสวางเต็มที ่

- ถาผูปวยทรงตัวไมคอยดี มอัีตราเสี่ยงที่จะลมสูง ควรใชไมเทาชวยเดนิ 

- ไมควรวายน้าํ, ดําน้าํ, ปนปายที่สูง, เดินบนสะพานไมแผนเดียว หรือเชือกขามคูคลอง, ขับรถ

, ทาํงานในที่สูง หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ขณะมีอาการเวียนศีรษะ เพราะเสี่ยงตอการเกดิ

อุบัติเหตุ หรืออันตราย 

 

โรคตะกอนหนิปูนในหูชั้นในหลุด เปนโรคที่รักษาไมหายขาด แมใหการรักษาจนผูปวยไมมี

อาการเวียนศีรษะแลว แตผูปวยอาจกลับมามีอาการไดอีก ซึ่งก็สามารถควบคุมอาการไดดวยยา

และกายภาพบําบัด   ประมาณ 1/3 ของผูปวยโรคนี ้จะมีอาการกลับเปนซ้ําอกีภายในปแรกหลงัให

การรักษา และประมาณ  1/2 ของผูปวยโรคนี้ จะมีอาการกลับเปนซ้าํอกีภายใน 5 ป 

 

 การปฏิบัติตัวบางอยางในชวีิตประจําวนั อาจชวยปองกนัไมใหอาการของโรคนี้กําเริบได

เชน 

 - เวลานอน ควรหนนุหมอนสูง (เชนใชหมอนนอน 2 ใบ) หรือใชเตียงนอนปรับระดับให

ศีรษะสูง  หลกีเลี่ยงการนอนราบ 

 - หลีกเลีย่งการนอนที่เอาหูดานที่กระตุนใหเกิดอาการลง 

 - ตอนตื่นนอนตอนเชา ควรลกุขึ้นจากเตียงนอนชาๆ และนั่งอยูตรงขอบเตียงสัก 1 นาท ี

 - หลีกเลีย่งการกมเก็บส่ิงของ หรือเงยหยิบส่ิงของที่อยูสูง 

 - ระวังเวลาไปทําฟน และตองนอนบนเกาอีท้ําฟน หรือไปสระผม และตองนอนบนเตยีง

สระผม อาจกระตุนใหเกิดอาการเวียนได 

 - ไมควรออกกาํลังกาย ทีม่ีการเคลื่อนไหวของศีรษะ หรือลําตัวมาก 

 - เวลาหยอดยาหยอดตา พยายามหยอด โดยไมเงยศีรษะไปขางหลงั 

 - เวลานอน หลีกเลี่ยงการนอนหงาย ในทาเงยคอ และหนัไปทางหูดานที่จะทาํใหเกดิ

อาการ 

 - เวลาจะทาํอะไร ควรคอยๆ ทาํอยางชาๆ 

 

 


