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รศ.นพ.จันทรชัย  เจรียงประเสริฐ    

คํานํา 

อาการเวียนศีรษะหมุน เปนอาการท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติท่ัวไป และเวชปฏิบัติเฉพาะ

ทางโสตประสาทวิทยา (Neuro-otology) มีความผิดปกติของระบบประสาทการรับสัมผัส เชน 

ตาลาย มึนงง เดินเซ อาเจียน ฯลฯ จะสงผลตอกิจวัตรประจําวันของผูปวยคลายคนพิการตอง

พ่ึงพาคนอ่ืน โดยเฉพาะในระยะเฉียบพลัน ผลกระทบรุนแรงของอาการเวียนศีรษะหมุนหรือเดิน

เซเรื้อรัง จะเพ่ิมความเสี่ยงในการหกลม ซ่ึงอาจมีกระดูกหักหรืออาจถึงแกชีวิตในผูสูงอายุ 

อยางไรก็ตามเนื่องจากสาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนสวนใหญไมไดเกิดจากโรคท่ีเปน

อันตรายมีการดําเนินโรคดีข้ึนไดเอง ดังนั้นพยากรณโรคจึงอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะสาเหตุท่ีเกิด

จากระบบประสาท vestibular สวนปลาย ซ่ึงมีกลไกการปรับสภาวะของสมองระบบประสาท

สวนกลางซ่ึงสามารถชวยใหฟนตัวได และสาเหตุสวนมากสามารถใหการรักษาหรือควบคุม

อาการอยางไดผล หลักการดูแลรักษาควรทําเปนข้ันตอนท่ีไมทําใหผูปวยทุกขทรมานเกินไป และ

พิจารณาสงตรวจทางหองปฏิบัติการเทาท่ีจําเปน ประการสําคัญพึงระลึกวา แมอาการเวียน

ศีรษะหมุนจะเปนความผิดปกติทางรางกาย หากเกิดอาการเรื้อรังอาจพัฒนาใหเกิดอาการ

ผิดปกติทางจิตใจตอไปไดในอนาคต 

คําจํากัดความ 

เวียนศีรษะหมุน (vertigo) (1) 

เปนความรูสึกหลอนวาตัวเองมีการเคลื่อนไหว (illusion of movement) ซ่ึงมัก

เคลื่อนไหวในเชิงหมุน (rotation) ผูปวยอาจรูสึกวาสิ่งแวดลอมรอบตัวหมุน หรือตัวเองหมุน 

วิงเวียน 
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บางรายอาจมีอาการโยกในแนวตรง (linear) หรือรูสึกคลายจะพลิกตกลงจากเตียง แตในความ

เปนจริง ท้ังตัวเราเองและสิ่งแวดลอมไมไดเคลื่อนไหว  

รอยละ 85 ของผูปวยมีพยาธิสภาพอยูในระบบประสาท vestibular สวนปลาย และ

รอยละ 15 จะมีพยาธิสภาพอยูในระบบประสาท vestibular สวนกลาง (2) 

อาการเวียนศีรษะหมุน จะตองแยกออกจากอาการเวียนศีรษะ (dizziness) ซ่ึงเปนอาการท่ีไม

เฉพาะเจาะจง ผูปวยมักใชอธิบายความรูสึกไมสบายท่ีเกิดจากการรบกวนสภาวะรับรูการทรงตัวของ

รางกายโดยระบบประสาทการรบัสัมผัสระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบ ไดแกระบบประสาทการ

มองเห็น (visual) ระบบประสาทรับความรูสึกของขอตอท่ัวรางกาย (proprioceptive) ระบบประสาท 

vestibular และ สมองนอย (cerebellum) รวมท้ังทางเดินประสาทเชื่อมโยงซ่ึงทําหนาท่ีรวบรวม

สัญญาณประสาทสัมผสัขาเขาจากระบบท้ัง 3 (1) 

นอกจากนี้ตองแยกอาการเวยีนศีรษะหมุน ออกจากอาการหนามืดคลายจะเปนลม (pre-

syncopal lightheadedness) และอาการเดินเซ (dysequilibrium) โดยไมมีอาการเวียนศีรษะหมุน 

โดยอาศัยการซักประวัติ และสังเกตุอาการทางพยาธสิรีรวิทยาดงัจะกลาวตอไป 

ระบาดวิทยา 

จากการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศเยอรมัน ประมาณการผูปวยเวียนศีรษะหมุน 

(vertigo) ในประชากรท่ัวไป พบอุบัติการณราวรอยละ 5-7 ตอป และอุบัติการณตลอดชีพราว

รอยละ 20-30 ในผูปวยผูใหญพบราวรอยละ 1.4 และเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดจะสูงข้ึน 

พบเพศหญิงมีอาการมากกวาเพศชาย 2-3 เทา (3) 

สวนอาการเวียนศีรษะ (dizziness) พบไดบอยในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมผูสูงวัย ใน

คลินิกเวชศาสตรท่ัวไป ประเทศสหรัฐอเมริกา พบไดราวรอยละ 1 ของผูปวยท้ังหมด และ

ประมาณ 1 ใน 5 ของผูมีอายุมากกวา 60 ป จะมีอาการเวียนศีรษะครั้งหนึ่งในชีวิต ท่ีรุนแรงจน

มีผลตอการใชชีวิตประจําวัน แตมีผูปวยรอยละ 70 ไปพบแพทยท่ัวไป และรอยละ 4 จะไดรับ

การสงตัวใหแพทยผูเชี่ยวชาญตอไป (2) ในคลินิกเฉพาะทางจะพบเปนสองเทา และในคลินิก

ตรวจผูปวยนอกประสาทวิทยา พบผูปวยเวียนศีรษะ มากเปนอันดับสองรองจากผูปวยปวดศีรษะ 

จากการศึกษาระบาดวิทยากลุมผูสูงวัยในเมือง พบรอยละ 61 มีอาการเวียนศีรษะ รอยละ 77  

มีอาการเดินเซ  
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พยาธิสรีรวิทยา 

อาการเวียนศีรษะหมุน มักเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท vestibular ซ่ึงมี

เซลลรับการทรงตัวในหูชั้นในการเสียสมดุลอยางเฉียบพลันของสัญญาณประสาทขาเขาท้ังจาก 

ระบประสาท vestibular สวนปลาย (labyrinth, vestibular nerve) และสวนกลาง 

(vestibular nucleus, cerebellar & tracts) จะทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะหมุนอยางรุนแรง 

เชน acute unilateral vestibulopathy ฯลฯ สวนโรคท่ีมีการลุกลามอยางชาๆ คอยเปนคอย

ไป เชน เนื้องอกเสนประสาทสมองคูท่ี 8 (vestibular schwannoma) หรือโรคของหูชั้นในท้ัง

สองขาง (bilateral vestibulopathy) จะไมมีอาการเวียนศีรษะหมุน แตมักจะมีอาการเดินเซ 

(dysequilibrium) และเห็นภาพสั่น (oscillopsia) ฯลฯ  (4) 

ตารางท่ี 1 แสดงกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของอาการเวียนศีรษะหมุน เวียนศีรษะชนิดตางๆ 

และเดินเซ (1) 

ประเภท กลไก 

1. Vertigo เสียสมดุลอยางเฉียบพลันของสัญญาณประสาท vestibular สองขาง 

2. Fainting, lightheadedness, 

floating, pre-syncope 

เลือดข้ึนสมองไมทัน หรือสมองขาดเลือด ไมใชเสนเลือดตีบ อาจ

เก่ียวของกับการเปลี่ยนทาจากนอนเปนน่ัง น่ังเปนยืน หรือจากสาเหตุ

ทางเมตาบอลิซึม ขาดสารอาหารในเลือด เชน นํ้าตาล 

3. Dizziness 

3.1 Physiologic  

สัญญาณประสาทท่ีรับสิ่งเราตามสรีรวิทยาเขาจากระบบท้ัง 3 ไมเขากัน 

(mismatch) ทําให ขาดสมดุล และมีอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ 

เชน เมารถ เรือ กลัวความสูง  

3.2  Psychophysical  

มึนลอย หมุนในหัว คิดอะไรไมออก  

ไมแจมใส ไมสมดุล โยกเยก หรือ

รูสึกจะลม  

ความสัมพันธรับรูสิ่งแวดลอมลดลง หรือประสาทรับรูเสื่อม สมองตื้อ 

คลายกับคนนอนไมพอ เก่ียวของกับอาการทางจิตใจ ไมเปนตัวของ

ตัวเอง พบบอยหลังความเครียดหรือการเจ็บปวยทางกาย อาจเปน

ติดตอกันเปนเวลานาน มักมีอาการทางกายอ่ืน เชน ออนเพลีย และมัก

เกิดอาการขณะท่ีมีสิ่งเรา หรือขณะเขาสังคม  

3.3 Visual dizziness  

มึนงง ตาลาย เคลื่อนไหวชา 

ประสาทรับภาพเสื่อมลงหรือ ระบบประสาทควบคุมการกลอกตาไมทัน

กับสภาพท่ีเคลื่อนท่ีเร็ว 
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3.4 Multi-system dizziness 

มึนงง เซ ขาดความมั่นใจ 

ระบบรับสัมผัสหลายระบบเสื่อม โรคทางกายท่ีเปนเรื้อรัง หรืออาจเปน

ผลจากยาท่ีไดรับ  

4. Dysequilibrium, instability  

ทรงตัวไมปกติ  

ความผิดปกติของสมองใหญ สมองนอย ทางเดินประสาทไปยังกลามเน้ือ

แขนและขา หรือทางเดินประสาทท่ีรับสัมผัสจากแขน-ขา และขอตอ 

หรือระบบประสาท  vestibular สองขาง  

สาเหตุ 

จากการวิเคราะหสรุป(meta-analysis) รายงานจํานวน 12 รายงาน พบวาสาเหตุของ

อาการเวียนศีรษะหมุน เกิดจากรอยโรคในระบบประสาท vestibular สวนปลายรอยละ 44, 

สวนกลางรอยละ 10, สาเหตุทางจิตใจรอยละ 13 สาเหตุอ่ืนรอยละ 23 และไมทราบสาเหตุ รอย

ละ 10 (5) 

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของสาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนในประเทศไทย (6-11) 

% 

Diagnosis 

SR (6) 

2530 

CMU (7) 

2536 

CU (8) 

2546 

KKU (9) 

2550 

CMU (10) 

2553 

TU (11) 

2554 

N 169 420 738 860 547 149 

1. Unclassified  49.1 34.3 25.5 5.1 3.7 - 

2. BPPV 4.7 22.1 33.2 29.7 52.5 53 

3. Ménière's disease 6.5 19.2 12.7 14 14.6 10.1 

4. Otosyphilis 6.5 4.2 3.1 4.4 0.2 1.3 

5. Vestibular schwannoma 5.3 0.4 1.9 0.3 0.4 0.7 

6. Labyrinthitis/Idio sudden HL 2.4 10.6 1.1 5.5 3.6 2.7 

7.  Vestibular neuritis - 2 1.1 1.6 0.2 2 
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8. Recurrent vestibulopathy - 0.2 4.6 1.2 - 8.1 

9. Ototoxic 3 0.4 1.4 1.5 - - 

10. Bilateral vestibulopathy - - 0.9 - - 2 

11. Delayed hydrops - 0.4 2.7 - 0.2 - 

12. Otolithic dysfunction - - 0.3 - - - 

13. Cervical vertigo 4.1 - - 2.7 0.2 2.7 

14. Head/labyrinth concussion 3.6 0.7 - 0.8 0.4 - 

15. Migraine - 0.7 - 1.7 - 2 

16. Vestibular paroxysmia - - - 0.4 - - 

17. Phobic postural vertigo - - - 0.8 - - 

18. Psychogenic - 0.2 2.6 2.3 0.2 - 

19. Central cause  3.6 4.9 2.4 9.3 0.7 4.7 

20. Multi-causal - - - 3 - - 

21. Other 11.2 0.7 - - - - 

 จากขอมูลสถิติในโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรของประเทศไทย (6-11) (ตารางท่ี 2) มี

ขอสังเกตท่ีนาสนใจ 3 ประการ คือ ประการแรกพบวาอาการเวียนศีรษะท่ีไมทราบสาเหตุ มี

จํานวนรอยละสูงมากในระยะแรก เนื่องมาจากเหตุผล 2 ขอ คือ ไดพยายามหาสาเหตุเต็มท่ี

แลวแตไมพบ ดวยเทคโนโลยีท่ีมีอยูไมสามารถหาสาเหตุได หรือโรคบางโรคยังไมเปนท่ีรูจัก

ยอมรับในสมัยนั้น ซ่ึงตัวเลขสถิติจะตรงกับรายงานอางอิงจากตางประเทศ ดวยเทคโนโลยีและ
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การศึกษาวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหในปจจุบันสามารถวินิจฉัยพบสาเหตุมากข้ึน ไดแก โรค BPPV 

ซ่ึงรูจักกันแพรหลาย ไดรับการวินิจฉัยมากข้ึนตามมา จากขอมูลของตางประเทศ พบวาจํานวนท่ี

ไมพบสาเหตุมีนอยกวารอยละ 8 (12, 13) 

 ขอสังเกตถัดไปพบวา รอยละของสาเหตุท่ีพบไมเทากัน ข้ึนอยูกับคลินิกท่ีผูปวยไปขอรับ

การรักษาวาเปนสวนของแผนกใด ใชเกณฑการวินิจฉัย และรายงานผูปวยอยางไร ถาเปนคลินิก

เวียนศีรษะของแผนกหูคอจมูก จะพบโรคทางหูคอจมูกมากกวา ถาเปนคลินิกประสาทวิทยา จะ

พบโรคในระบบประสาทสวนกลางในสัดสวนท่ีมากข้ึน หรือหากการใหบริการเปนแบบผสมก็จะ

พบสัดสวนท่ีแตกตางออกไป  

ประการสุดทาย พบวารายงานจากประเทศแถบยุโรปและแถบอเมริกา มักใชชื่อเรียก

สภาวะของโรคเวียนศีรษะหมุน บางโรคท่ีแตกตางกัน หรือการรายงานอาจรายงานเปนกลุมของ

อาการ โดยไมบอกสาเหตุ หรือโรคบางโรคก็เปนโรคท่ียังไมทราบสาเหตุ ดังนั้นในการกลาวถึง

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุน ควรทําความเขาใจวา กําลังใชชื่อโรค หรือชื่อกลุมอาการ หรือ

บอกสาเหตุ ไดแก โรคเมนิแอร เปนชื่อโรคไมทราบสาเหตุ otosyphilis บอกสาเหตุแตอาการ

คลายกลุมโรคเมนิแอร การบาดเจ็บท่ีศีรษะบอกสาเหตุ แตไมไดบอกตําแหนงพยาธิสภาพวาเกิด

ท่ีสมองหรือหูชั้นใน โรค bilateral vestibulopathy บอกรอยโรคในระบบประสาท vestibular 

สวนปลายท้ังสองขาง สาเหตุตางหาก เชน จากพิษของยา ความเสื่อม โรคชรา มะเร็ง ฯลฯ  

 สาเหตุของโรคสวนมากตองวินิจฉัยจากประวัติ จึงตองทําการซักประวัติอยางละเอียด 

เพ่ือหาสาเหตุ ซ่ึงเกณฑในการวินิจฉัยโรคตางๆ อาจใชไมเหมือนกัน  

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนท่ีพบบอยตามรายงานจากประเทศเยอรมัน ในป คศ. 

2008 (13) ซ่ึงมีผูปวยจํานวนกวา 7200 คน พบวา 10 อันดับแรกของสาเหตุตามลําดับ ไดแก 

benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) พบรอยละ 18.6; phobic postural 

vertigo (PPV) พบรอยละ 15.6; central vestibular vertigo พบรอยละ 12.4; โรค 

vestibular migraine พบรอยละ 10.2; โรค vestibular neuritis พบรอยละ 7.4; โรคเมนิแอร

พบรอยละ 9.4; โรค bilateral vestibulopathy พบรอยละ 5.1; vestibular paroxysmia พบ

รอยละ 3.9; psychogenic vertigo อ่ืนนอกจาก PPV พบรอยละ 3.2; และ perilymph 
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fistula พบรอยละ 0.6 สวนสาเหตุอ่ืนพบไดรอยละ 10.3 โรคท่ีไมทราบสาเหตุพบรอยละ 3.3 

ซ่ึงโรค PPV และ  vestibular paroxysmia จะไมพบในรายงานจากประเทศในแถบอเมริกา 

การศึกษาระบาดวิทยาของอาการเวียนศีรษะหมุนจากรายงานของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สาเหตุท่ีพบบอย 3 อันดับแรกของสาเหตุในระบบประสาท vestibular สวน

ปลาย ไดแก BPPV, โรค vestibular neuritis และ Ménière's disease รวมกันพบถึงรอยละ 

93 (14) 

สวนสาเหตุท่ีพบบอย 3 อันดับแรกของสาเหตุในระบบประสาท vestibular สวนกลาง 

ไดแก โรคสมองสวนหลังขาดเลือดชั่วคราว (vertebro-basilar insufficiency - VBI), 

vestibular migraine และโรคหลอดเลือดบริเวณกานสมอง หรือสมองนอย (brainstem or 

cerebellar stroke) 

สิ่งท่ีนาสนใจในการดูแลผูปวยคือ ผูปวยรายหนึ่งอาจมีสาเหตุท่ีทําใหเกิดอาการเวียน

ศีรษะหมุนไดหลายอยาง ซ่ึงในรายงานของตางประเทศพบไดถึงรอยละ 13 (12) ของผูปวยนอก

ท่ีมารับการตรวจรักษา โดยเฉพาะผูปวยเบาหวานหรือผูสูงอายุ ทําใหเกิดอาการปนกัน ไดแก 

เวียนศีรษะหมุนจากกระดูกคอรวมกับ VBI หรือผูปวย vestibular migraine อาจมีอาการเวียน

ศีรษะหมุนจาก Ménière's disease รวมดวย นอกจากนี้สาเหตุของโรคหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดอาการ

เวียนศีรษะหมุนอาจเกิดพยาธิสภาพไดจากอวัยวะหลายระบบไดแก การอุดตันของหลอดเลือด 

basilar ทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะหมุน จากการขาดเลือดของกานสมอง สมองนอย หรือ หู

ชั้นใน เนื่องจากไดรับเลือดจากระบบเดียวกัน  

อาการและอาการแสดง 

 นอกจากอาการเวียนศีรษะหมุน, เวียนศีรษะลักษณะตางๆ และอาการเดินเซ ดังกลาว

ไวขางตน ผูปวยอาจมีความผิดปกติอ่ืนท่ีมักเกิดรวม ไดแกอาการทางหูและการไดยิน อาการทาง

ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ อาการทางจิตใจ และอาการท่ัวไปอ่ืน (15) 

1. อาการทางหูและการไดยิน (otologic symptoms) ไดแก หูอ้ือ การไดยิน
ลดลง (hearing loss) อาจเกิดทันทีทันใดรวมกับอาการเวียนศีรษะหมุน หรือเกิด
นํามากอน ลักษณะสูญเสียการไดยินอาจเปนๆ หายๆ (fluctuating) หรือแบบ
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ลุกลาม (progressive) อาการปวดหู (otalgia) แนนหู (aural fullness) เสียงดัง
รบกวนในหู (tinnitus) มีของเหลวไหลออกจากหู หรืออาจมีความผิดปกติของการ
ไดยินชนิดอ่ืนๆ ไดแก ความไวของการไดยินมากกวาปกติ (hyperacusis) ไดยิน
เสียงเปนสองเสียง (diplacusis) ไดยินเสียงเพ้ียนไมสบายหู (dysacusis) ไดยิน
เสียงดังมากผิดปกติเม่ือเพ่ิมความดังข้ึนเพียงเล็กนอย (recruitment) กลัวเสียง 
(phonophobia)  อาการเวียนศีรษะหมุนเม่ือไดยินเสียงดังมาก หรือปรากฏการณ 
Tullio’s  

2. อาการทางระบบประสาท (neurologic symptoms) ไดแก ปวดศีรษะ 
อาการไมเกรน ตาพรา ตามัวชั่วครู (amaurosis fugax) กลัวแสง (photophobia) 
เห็นภาพซอน (diplopia) ตากระตุก ตาลาย มองภาพไมชัด (oscillopsia) หลับตา
ไมสนิท ใบหนาเบี้ยว ใบหนาชา กลืนลําบาก สําลักอาหาร เค้ียวอาหารลําบาก 
เสียงแหบ พูดลําบาก พูดไมชัด มือสั่น แขน-ขาไมมีแรง เปนอัมพาต หรือชา เดินเซ 
ลมบอย ชัก เกร็ง กระตุก คอแข็ง กมลําบาก มีปญหาความจําหรือสมาธิ กลั้น
ปสสาวะไมอยู หมดสติ หรือ drop attacks 
          oscillopsia คืออาการเห็นภาพสั่นไหว มองภาพไมชัด โฟกัสไมได ในการ

ตรวจสายตาจะมีคาปกติ มีอาการมากขณะเคลื่อนไหวศีรษะหรือขณะเดิน มักพบ

ในโรคระบบประสาท vestibular สวนกลางหรือภาวะ bilateral vestibulopathy 

สวนปลายชนิดเฉียบพลัน แตในผูปวยท่ีมีภาวะ unilateral vestibulopathy สวน

ปลายอักเสบเฉียบพลัน อาจพบอาการตากระตุก (nystagmus) ท่ีทําใหเห็นภาพ

สั่นไหวได  

3. อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic symptoms) ไดแก อาการ
ใจสั่น เหง่ือออกมาก (diaphoresis) หนาซีด และอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
ไดแก คลื่นไส อาเจียน ถายเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ระบบประสาทอัติโนมัติทํางาน
ผิดปกติ หรือลมเหลว (dysautonomia) พบความดันโลหิตลดลงมากกวา
หรือเทากับ 20 มิลลิ เมตรปรอท ขณะลุกยืนนานกวา 60 วินาที 
(postural/orthostat ic hypotension) พบบอยในผูสูงอายุ  เ กิดจาก
การไหลเวียนโลหิตไมปกติ  ขาดน้ําและเกลือแร  ผลขางเคียงจากยาหรือ
ไดรับยาหลายขนาน 
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4. อาการทางจิตใจ (psychiatr ic symptoms) ไดแก อาการวิตกกังวล เครียด 
ซึมเศรา หงุดหงิดงาย อยูไมสุข ไมอยากใหใครรบกวน หวาดกลัว ตื่นตระหนก 

5. อาการท่ัวไปอ่ืน (vegetative symptoms) ไดแก ออนเพลีย ไมมีแรง ใจเตนแรง 
แนนหนาอก คลายจะเปนลม ภาวะระบายลมหายใจเร็วเกิน (hyperventilation) 
ตัวรุมๆ คลายเปนไข ข้ีรอน  (temperature intolerance)  

 อาการและอาการแสดงท่ีแตกตางกันไปตามตําแหนงพยาธิสภาพ และพยาธิกําเนิด จะ

ชวยใหแพทยสามารถแยกตําแหนงรอยโรคได (ตารางท่ี 3)  

การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค 

จากการซักประวัติ และตรวจรางกายอยางละเอียด สามารถใหการวินิจฉัยโรคท่ีเปน

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนท่ีถูกตองไดถึงรอยละ 80-90 (1, 2, 4, 14) ซ่ึงสามารถใหการ

วินิจฉัยและทําการรักษาไดในระดับปฐมภูมิ (primary care) 

ตารางท่ี 3 แสดงอาการท่ีเกิดรวมกับอาการเวียนศีรษะหมุน แยกตามตําแหนงของพยาธิสภาพ  

ตําแหนง อาการรวม 

Labyrinth 
hearing loss, tinnitus, otalgia, aural fullness  

I n t e r n a l  a ud i t o r y 

canal 

hearing loss, tinnitus, facial palsy (ipsilateral) 

Ce rebel lo -pont ine 

angle (CPA) 

hearing loss, tinnitus, facial palsy (ipsilateral), facial 

numbness, ataxia 
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Brainstem 

 

Anterior inferior  

cerebellar (AICA) 

Lateral medulla 

    (PICA) 

Ponto-mesencephalic      

   or medulla 

distal medulla  

diplopia, dysarthria, dysphagia, circumoral numbness, 

hemiparesis, hemiparesthesia, drop attacks 

hearing loss, tinnitus, facial palsy (ipsilateral), facial 

numbness (ipsilateral), hemiparesthesia (contralateral), 

ataxia 

Horner’s syndrome, facial numbness (ipsilateral), 

hemiparesthesia (contralateral), dysphagia, dysarthria, 

ataxia  

upbeat nystagmus 

 

downbeat nystagmus 

Cerebellum  

Bilateral flocculi 

ataxia, disequilibrium, limb incoordination, upbeat 

nystagmus 

downbeat nystagmus 

Temporal lobe absence spells, visual (formed), olfactory or gustatory 

hallucination 

Occipital lobe  visual field loss, visual hallucination (unformed) 

(1, 15, 16) 

ในการซักประวัติเพ่ือแยกชนิดของสาเหตุ หรือรอยโรคของผูปวยเวียนศีรษะหมุน นิยมใชชุด

คําถามตอไปนี้ (17) 

1. อาการเวียนศีรษะหมุนหรือไมหมุน เพ่ือแยกชนิดของอาการเวียนศีรษะตามตารางท่ี 1  
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2. อาการเวียนศีรษะหมุนเกิดข้ึนเองหรือเก่ียวของกับการเปลี่ยนทาศีรษะ  โดยเฉพาะการ
พลิกตะแคงตัวบนท่ีนอน เงยศีรษะ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของโรค BPPV หรือ อาจ
เก่ียวของกับโรคของกระดูกตนคอ ในการตรวจดวย Dix-Hallpike maneuver จะตอง
แยกลักษณะของ nystagmus ท่ีเกิดจากรอยโรคในระบบประสาทสวนปลาย (BPPV) 
และสวนกลางออกจากกัน (ตารางท่ี 4)  

3. อาการเวียนศีรษะหมุนเปนมาครั้งแรกหรือเคยเปนมากอนซํ้าๆ (recurrent attacks) 
ในผูปวยท่ีมีอาการเวียนศีรษะหมุนครั้งแรก ไมควรใหการวินิจฉัยวาเปนโรคเมนิแอร 
เนื่องจากในเกณฑการวินิจฉัย จะตองมีอาการเปนครั้งท่ีสอง จึงจะเขาไดกับโรค 
definite Meniere’s disease 

4. อาการท่ีเกิดรวมดวย (associated symptoms) จากตารางท่ี 3 สามารถชวยแยก
ตําแหนงรอยโรคและแสดงถึงความรุนแรงของการลุกลาม หากมีอาการท่ีเกิดรวมมาก 

5. ระยะเวลาของอาการเวียนศีรษะหมุน (duration of attacks) มีความสําคัญในการบอก
พยาธิกําเนิด (ตารางท่ี 5) หากอาการเวียนศีรษะหมุนเปนวินาที มักเกิดจากการเปลี่ยน
ทาของศีรษะในโรค BPPV ซ่ึงตองมีประวัติสัมพันธกับทาท่ีเฉพาะ หรืออาจเกิดจากโรค 
VBI ถาอาการเวียนศีรษะหมุนนานเปนนาทีจนถึงชั่วโมง อาจเกิดจาก VBI, vestibular 
migraine หรือโรคเมนิแอร ถามีอาการนานเปนวัน อาจเกิดจากโรค vestibular 
neuronitis  โรคหลอดเลือดอุดตันของหูชั้นใน กานสมอง หรือสมองนอย สวนความถ่ี
ตอสัปดาหหรือเดือน (frequency of attacks) จะแสดงความรุนแรงของโรคท่ีลุกลาม
มากข้ึน และใชในการประเมินการรักษา ซ่ึงความถ่ีควรจะลดลง 

6. ปจจัยท่ีทําใหเกิดอาการ (provoking factors) จากตารางท่ี 6 สามารถชวยแยกสาเหตุ
ของโรค หรือตัวกระตุนใหโรคกําเริบได ซ่ึงจะเกิดประโยชนท้ังในการวินิจฉัยแยกโรค 
และการปองกันการกําเริบของอาการเวียนศีรษะหมุนในอนาคต สงผลดีตอการดูแล
รักษาผูปวย 

7. ประวัติโรคประจําตัว และการใชยาประจํา โดยเฉพาะในผูสูงอายุ และผูปวยเรื้อรัง เปน
ท่ีทราบกันดีวา มียากวา 300 ชนิดท่ีมีผลขางเคียงทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ/เวียน
ศีรษะหมุน รวมท้ังผูปวยเรื้อรังท่ีไดรับยาจํานวนมาก เสี่ยงตอผลขางเคียงและปฏิกิริยา
ตอกันของยา แพทยจึงมีหนาท่ีตองตรวจสอบชนิดของยา และปริมาณยาใหเหมาะสม 
รวมท้ังการใชยาใหตรงวัตถุประสงค  

8. ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวินิจฉัยโรค
ท่ีเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดท้ังสวนสมอง สมองนอย กานสมองและหูชั้นใน 
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9. นิสัยการบริโภคอาหารรสจัด สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล กาแฟ หรือสารเสพติดอ่ืน 
เนื่องจากอาหารรสเค็มจัด สามารถกระตุนอาการของโรคเมนิแอร และจะทําใหอาการ
ทรุดลงเรื่อยๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการมีอาการซํ้า ทําใหประสาทหูเสื่อมถาวร จึงมีผู
แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยง CATS (caffeine, alcohol, tobacco, stress/salt)  

10. ประวัติภยันตรายหรือการผาตัดบริเวณศีรษะ หู ใบหนา และตนคอ หรือภยันตรายจาก
ความดันอากาศ เสียงดัง เสียงระเบิด  การจัดกระดูกคอ เปนสาเหตุโดยตรงตอสมอง
และหูชั้นใน (cerebral /labyrinthine concussion) หรือโดยออมอาจทําใหหลอด
เลือดบริเวณตนคอเกิดฉีกขาด หรืออุดตัน (vertebral artery dissection) นอกจากนี้
การกระทบกระเทือนอาจทําใหผลึกแคลเซียม (otolith/otoconia) ในหูชั้นในหลุดจาก
ฐาน ทําใหเกิดโรค BPPV ในภายหลังได 

 

ตารางท่ี 4 การแยกลักษณะของ positioning nystagmus ในโรค BPPV และ central 

positional nystagmus (1) 

 ระบบประสาทสวนปลาย ระบบประสาทสวนกลาง 

ลักษณะตากระตุก สองตาไมประสานงานกัน 

ลักษณะหมุนขวาง และข้ึน  

สองตาประสานงานกัน ลักษณะหมุนทิศทางเดียว 

ขวาง หรือ ข้ึน หรือ ลง หรือหมุน  

ระยะเวลากอนเริ่ม < 30 วินาที > 30 วินาที 

อาการเวียนศรีษะ

หมุน 

รุนแรงมาก นอย 

การปรับตัวลดลง  ≤ 50 วินาที ไมม ี

อาการลาเมื่อทําซ้ํา พบไดบอย ไมพบ 

กลไก การเปลีย่นแปลงความ

ถวงจําเพาะของ cupula 

ทางเดินประสาทสวนกลางเช่ือม otolith-ocular  

ตําแหนง หูช้ันใน กานสมอง หรือสมองนอย 
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ตารางท่ี 5 แสดงระยะเวลาในการเกิดอาการเวียนศีรษะหมุน สัมพันธกับอาการทางการไดยินท่ี

พบบอยในรอยโรคท้ังระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย (1,13,15) 

ระยะเวลาของอาการ การไดยิน โรค หรือพยาธิสภาพ 

วินาที ปกติ BPPV, vestibular paroxyamia 

 ไมปกต ิ perilymphatic fistula (head trauma, barotrauma) 

วินาที ถึง ช่ัวโมง ปกติ VBI 

ช่ัวโมง ปกติ vertiginous migraine 

 ไมปกต ิ Ménière's disease, otosyphilis 

วัน ปกติ vestibular neuritis , vascular ischemia: stroke 

 ไมปกต ิ labyrinthitis, labyrinthine concussion 

เดือน ปกติ cerebellar degeneration,  cerebellar tumor,  multiple 

sclerosis  

 ไมปกต ิ acoustic neuroma, vestibular ototoxicity 

ไมแนนอน มักปกต ิ anxiety disorder , phobic postural vertigo 
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ตารางท่ี 6 แสดงปจจัยกระตุนทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะหมุน ชวยในการวินิจฉัยแยกโรคและ

ปองกัน (13, 15) 

ปจจัยกระตุน การวินิจฉัยแยกโรค 

Position related BPPV,  acute labyrinthitis, CPA tumor, MS, perilymph 

fistula, cervical vertigo, vestibular paroxysmia 

Spontaneous    acute vestibular neuritis, MD, migraine,  MS, VBI 

URI, viral infection   acute vestibular neuritis, acute labyrinthitis  

Stress, hyperventilation vestibular migraine,  psychiatric or psychological causes    

Immune-suppression  herpes zoster oticus 

การปรับความดันของชองหู ภยันตราย

ตอศีรษะ ยกของหนัก การไอจามรุนแรง 

ดํานํ้าลึก ไดรับเสียงดัง ปรากฏการณ 

Tullio’s  

perilymph fistula 

ปจจัยกระตุนโรคไมเกรน ไดแก อาหาร 

เครื่องดื่มบางชนิด ขาดการออกกําลัง

กาย  

vestibular migraine 

สถานการณบางอยาง ปริบททางสังคม phobic postural vertigo 

 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

จากการซักประวัติและตรวจรางกาย แพทยจะไดแนวทางของสาเหตุ หรือสมมุติฐาน

ของการเกิดอาการเวียนศีรษะหมุน การตรวจคัดกรองทางหองปฏิบัติการไมจําเปนในผูปวยทุก

ราย ยกตัวอยางเชน ผูปวยโรค BPPV ท่ีไดรับการยืนยันจากการตรวจรางกายดวย Dix-Hallpike 
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และทําการรักษาดวยการหมุนศีรษะ (canalith repositioning maneuver) แลวอาการดีข้ึน 

หรือผูปวยเวียนศีรษะหมุน ตรวจพบผื่นบริเวณใบหูเขาไดกับรอยโรคงูสวัด (Herpes zoster 

oticus) ท่ีไมรุนแรง (ไมคิดถึงผูปวยโรคเอดส) อาจทําการรักษาอาการเวียนศีรษะ แบบ

ประคับประคอง โดยไมตองสงตรวจพิเศษอ่ืน ฯลฯ  

การตรวจทางหองปฏิบัติการ  

1. Audiologic evaluation หากมีความผิดปกติของการไดยิน หรือตองการตรวจวัดระดับ
การไดยินเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ควรสงตรวจ pure tone audiometry หากตองการ
แยกรอยโรคretrocochlear lesion ควรสงตรวจ auditory brainstem response 
(ABR) หากตองการยืนยัน Ménière's disease ควรสงตรวจ electrocochleography 
(ECochG) 

2. Vestibular function/ balance tests ไดแก การตรวจการกลอกตาดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร สามารถใชตรวจวัด spontaneous nystagmus without optic 

fixation หรือ gaze-evoked nystagmus การกลอกตาท้ัง smooth pursuit, 

saccades, optokinetic nystagmus (OKN) ปจจุบันนิยมใชเครื่องตรวจดวย

กลองอินฟาเรด (video-nystagmography - VNG) รวมกับ bithermal air 

caloric test เขาไปกระตุนใหเกิด nystagmus เพ่ือตรวจการทํางานของ 

vestibulo-ocular reflex (VOR) และ vestibulo-ocular reflex suppression 

test (VORs) โดยการกระตุน lateral semicircular canals (LSCC) ทีละขาง 

(18) 

เครื่องตรวจดวยเกาอ้ีหมุนชนิดควบคุมดวยคอมพิวเตอร (computerized 

rotatory chair test) สามารถตรวจการกลอกตาไดเชนเดียวกับเครื่อง VNG แต

เพ่ิมรายละเอียดมากข้ึน ดวยเทคนิคการหมุนเกาอ้ีท่ีความถี่และลักษณะตางๆ  โดย

การกระตุนท่ีใกลเคียงกับสรีรวิทยาของการทํางานระบบประสาท vestibular ของ
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มนุษย และเปนการกระตุน LSCC ท้ังสองขางพรอมกัน ใหการวินิจฉัยภาวะ 

bilateral vestibulopathy ไดแมนยําย่ิงข้ึน  

เครื่ องตรวจค ล่ืนไฟฟากล ามเนื้ อผ านระบบประสาท  vestibular 

(vestibular-evoked myogenic potential - VEMP) แบงเปน cervical 

(cVEMP) ตรวจการทํางานของระบบ saccule และ inferior vestibular nerve 

สวน ocular (oVEMP) ตรวจการทํางานของระบบ utricle และ superior 

vestibular nerve ชวยเสริมขอมูลการทํางานของระบบ vestibular ผานการ

กระตุนดวยเสียง (18)   

เ ครื่ อ งตรวจการทรงท าชนิ ดแทนและจอเค ล่ือนไหว  (dynamic 

posturography) จะใหขอมูลการทรงตัวในภาพรวมของท้ังรางกายของผูปวย 

ตรวจการทํางานของระบบ vestibulo-spinal reflex (VSR) เปนหลัก แมวาจะ

สามารถแยกการทํางานของระบบ vestibular ออกจากการทํางานของระบบ 

proprioception หรือระบบ visual แตไมสามารถแยกความผิดปกติในขางใดขาง

หนึ่ง มีประโยชนในการฝกฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัวของผูปวย 

3. ตรวจภาพรังสีของหูชั้นในและสมอง โดยคําแนะนําของสมาคมรังสีแพทยแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (19) การตรวจสมองดวยเครื่องแมเหล็กไฟฟา (magnetic resonance 
imaging: MRI scan) รวมกับการฉีด gadolinium เปนตัวเลือกอันดับแรกสําหรับผูปวย
เวียนศีรษะหมุน เนื่องจากรอยโรคท่ีทําใหเกิดอาการ สวนมากอยูในหูชั้นใน กานสมอง 
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หรือสมองนอย ซ่ึงท้ังหมดรวมอยูในโพรงสมองสวนหลัง (posterior fossa) ชวยให
มองเห็นทางเดินของเสนประสาทสมองบริเวณกานสมองไดอยางชัดเจน ขอบงชี้ ไดแก  

ก. ผูปวยเวียนศีรษะหมุน รวมกับอาการทางระบบประสาท  
ข. ผูปวยเวียนศีรษะหมุนเฉียบพลัน รวมกับการสูญเสียการไดยิน  
ค. ผูปวยเวียนศีรษะหมุนท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน  
ง. ผูปวยท่ีมีการสูญเสียการไดยินแบบเรื้อรังและลุกลาม  

นอกจากนี้ สามารถตรวจหลอดเลือดสมองดวยเทคนิค magnetic resonance 

angiography (MRA) โดยเฉพาะหลอดเลือดบริเวณตนคอ  หรือ vertebro-basilar 

system 

สํ าหรั บการตรวจสมองด วย เครื่ อ งคอมพิว เตอร  (compute r ized 

tomography scan – CT scan) มีขอบงใชสําคัญในการตรวจรอยโรคสวนท่ีเก่ียวของ

กับกระดูก เชน โพรงไซนัส, หูชั้นนอก, กระดูก mastoid, กระดูก 3 ชิ้นในหูชั้นกลาง, 

กระดูก petrous, กระดูกตนคอ, และสภาวะโรคกระดูกผิดปกติ (spongy bone - 

otosclerosis) ฯลฯ 

4. การตรวจเลือด (blood chemistry) เพ่ือใชคัดกรองสาเหตุของโรค ท่ีใชบอยไดแก 
CBC, FBS, lipids, ESR, VDRL, FTA-ABS, electrolytes, thyroid function tests 
ฯลฯ พบวาสามารถตรวจพบความผิดปกติท่ีเปนสาเหตุของอาการเวียนศีรษะหมุนได
นอยกวารอยละ 1  (15) และหากตรวจพบความผิดปกติใดจะนําไปสูการตรวจเลือดโดย
ละเอียดตอไป ไดแก โรคทางภูมิคุมกันบกพรอง, autoimmune diseases, หรือการ
อักเสบท่ีเกิดจากเชื้อซิฟลิส 

 

การรักษาและปองกันโรค 

ในการรักษาผูปวยเวียนศีรษะหมุน จําเปนอยางยิ่งท่ีแพทยผูดูแลจะตองเขาใจการ

ดําเนินโรค ตลอดจนกลไกการปรับสภาวะของสมองสวนกลาง และจัดการใหผูปวยไดรับการ

รักษาท่ีถูกตอง ซ่ึงมีแนวทางในการดูแลผูปวยดังนี้  

1. การบริหารการทรงตัว (adaptation exercises) 
2. การชวยเหลือดานจิตใจ (psychological supports) 
3. การรักษาทางยา (pharmacotherapy) 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงกลไกการปรับสภาวะของสมองสวนกลาง เมื่อเกิดพยาธิสภาพท่ีระบบประสาท vestibular 

สวนปลาย (1, 20) 

 กลไกการปรับสภาวะ (compensation mechanism) คือ กระบวนการปรับตัว

ของระบบประสาทสวนกลาง จากแผนภูมิท่ี 1 เม่ือมีการทําลายของประสาท vestibular สวน

ปลายขางใดขางหนึ่งอยางฉับพลัน ในวันแรกผูปวยจะมีอาการเวียนศีรษะหมุนอยางรุนแรง 

เนื่องจากสูญเสียสัญญาณประสาททันทีจาก vestibular สวนปลายขางหนึ่ง (imbalance) 

หลังจากนั้นในระยะ 3 วันแรกเม่ือการดําเนินของโรคยุติลง ระบบประสาทสวนกลางจะเริ่ม

กระบวนการปรับสภาวะ โดยสมองสวนกลางจะยับยั้งการทํางานของ vestibular nucleus ใน
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กานสมองขางท่ีปกติใหทํางานลดลง (central suppression) เพ่ือใหสัญญาณประสาทท่ีสงมา

จาก vestibular nuclei ท้ังสองขางมีความแตกตางกันนอยลง ในสัตวทดลอง พบวาภายหลัง 7 

วัน vestibular nucleus ขางท่ีขาดสัญญาณเขาจะเริ่มมีการปลอยกระแสประสาทไดเอง 

(spontaneous firing) และกลับมาเทากันอยางรวดเร็วภายใน 4-6 สัปดาห โดยอาการเวียน

ศีรษะหมุนจะหายไปกอน คงเหลือแตอาการมึนงง เดินเซ ขณะเคลื่อนไหวเร็วๆ เทานั้น ดังนั้น

หากมีความผิดปกติในระบบประสาทสวนกลาง หรือไดรับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

จะทําใหกลไกการปรับตัวจะเกิดข้ึนชามากหรือปรับตัวไมไดเลย (de- or delay 

compensation) หรือโรคท่ีเกิดเปนๆ หายๆ (fluctuation) สมองจะไมสามารถปรับตัวได (1)  

 เม่ือแพทยแนใจวาผูปวยเวียนศีรษะหมุนจากรอยโรคในระบบประสาท vestibular สวน

ปลาย และการดําเนินโรคหยุดลง เพ่ือใหระบบประสาทสวนกลางสามารถปรับตัวเพ่ือหาสมดุล

ใหมได ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ขอควรจํา (ทํา) สองประการในการดูแลผูปวยคือ ประการแรก 

แพทยควรจะบอกผูปวยในเบื้องตน วาอาการเวียนศีรษะหมุนของผูปวยจะหายได แตอาจตองใช

เวลาในการปรับตัว 2-4 สัปดาห เพ่ือมิใหผูปวยเกิดความวิตกกังวล หรืออาจเปลี่ยนการรักษาไป

สถานพยาบาลแหงอ่ืน ประการท่ีสอง แพทยจะตองหยุดยาทุกชนิดท่ีมีฤทธิ์ในการกดระบบ

ประสาทสวนกลางโดยเร็วเพ่ือมิใหกลไกการปรับสภาวะลาชา หรือเกิดการติดยากลุม 

vestibular suppressants  ในทางปฏิบัติแพทยควรใหหยุดงานนานอยางนอย 2-4 สัปดาห ให

สามารถปรับตัวไดเต็มท่ี มิใหผูปวยกังวลในการทํางาน หรือการเดินทางไปทํางานมากเกินไป 

และเปนการชวยเหลือผูปวยในดานจิตใจอีกดวย 

 นอกจากยาท่ีออกฤทธิ์กดสมองแลว ยังมีปจจัยตางๆ ท่ีสงผลใหกลไกการปรับสภาวะ

เกิดไดชา ไดแก การกลอกตาหรือทาศีรษะไมปกติ การรับรูการทรงตัวบกพรอง สมองสวนกลาง-

สมองนอยทํางานไมปกติ การทํางานของระบบควบคุมกลามเนื้อบกพรอง ทักษะการทรงทา

บกพรอง สัญญาณประสาทสัมผัสทางสายตาหรือการรับรูของขอตอบกพรอง ปญหาทางจิตใจ 

กังวลสุขภาพมาก ภาวะระบายลมหายใจเร็วเกิน (hyperventilation) ระบบประสาทอัติโนมัติ

ทํางานมากเกิน และการทํางานของระบบประสาท vestibular ไมสมํ่าเสมอ (20) นอกจากนี้การ

ไดรับยาบางชนิด ไดแก ยากดการทํางานของระบบประสาท หรือกลุมฮอรโมน และการไดรับ
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ภยันตรายท่ีศีรษะ หรือมีโรคประจําตัวหลายชนิดอาจทําใหเกิดการลาชาของการปรับสภาวะได 

(21) 

 

1. การบริหารการทรงตัว สําหรับผูปวยเวียนศีรษะหมุน (adaptation exercises) 
เปนการจัดการบริหารศีรษะ ตา และรางกาย อยางเปนระบบ โดยการจัดกลุมการ

เคลื่อนไหวของตา คอ ศีรษะ หรือรางกาย สําหรับผูปวยเวียนศีรษะ แบงไดเปน 3 ลักษณะ (20, 

22) 

ก. การบริหารแบบท่ัวไป ใชไดกับผูปวยท่ีมีอาการเวียนศีรษะหมุน ท่ีเกิดจากสาเหตุใดใด
เม่ืออาการเริ่มทุเลา และสามารถเริ่มทํากิจวัตรประจําวันไดบาง ไดแก การบริหาร
การทรงตัวแบบ Cawthorne & Cooksey (ค.ศ. 1945) 

ข. การบริหารสําหรับโรค BPPV มีหลายวิธี เชน การบริหารแบบ Brandt-Daroff 
exercises (ค.ศ. 1980), rolling in bed, หรือการหมุนศีรษะ canalith re-
positioning maneuvers โดยวิธีของ Semont (ค.ศ. 1988) หรือ Epley (ค.ศ. 
1992) ฯลฯ  

ค. การบริหารเฉพาะบุคคล โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานสรีร-พยาธิวิทยา ซ่ึงจะ
กําหนดโดยผูเชี่ยวชาญ ใหเหมาะสมกับผูปวยคนใดคนหนึ่ง customized exercise 
แนะนําโดย Shepard (ค.ศ. 1993) หรือ Herdman (ค.ศ. 1994)  

รายละเอียดของวิธีการบริหารรางกายแบบตางๆ ศึกษาไดจากเว็บไซด www.emedicine.com  

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารการทรงตัว ไดแก การฝกทาทางท่ีไมถูกตอง ขาดกําลังใจ 

แรงจูงใจ ขาดสมาธิ ไมมีความพยายาม ขาดจินตนาการในดานท่ีวางและตําแหนงตางๆ ใน

สิ่งแวดลอม ระยะเวลาท่ีเริ่มทําการฟนฟู อาการเวียนศีรษะหมุนท่ีเปนๆ หายๆ ระดับ

ความสามารถกอนฟนฟู การไดรับภยันตรายท่ีศีรษะ ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง 

การไดรับยากดการทํางานของระบบประสาท และอายุของผูปวย (21) 

2. การชวยเหลือดานจิตใจ (psychological supports) 

http://www.emedicine.com/
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จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงความความสัมพันธระหวางอาการเวียนศีรษะหมุน และอาการ

ทางจิตใจ   ซ่ึงเม่ือผูปวยเกิดอาการเวียนศีรษะหมุน จะมีความวิตกกังวลเกิดข้ึน รวมกับการ

ทํางานมากข้ึนของระบบประสาทอัติโนมัติ มีอาการหายใจสั้น เร็ว ทําใหอาการเวียนเปนมากข้ึน 

ยิ่งทําใหอาการวิตกกังวลเปนเพ่ิมตามไปอีก เม่ืออาการเปนนานเขา ความรูสึกซึมเศราจะรวมกับ

อาการวิตกกังวล ทําใหผูปวยแยกตัวจากสังคม การงาน และครอบครัว อยูคนเดียว อาการ

ซึมเศราจะยิ่งกําเริบ ทําใหจํากัดกิจวัตรประจําวันตางๆ รวมถึงการออกกําลังกายตามปกติ ไม

อยากไปไหน ไมอยากทําอะไร นั่งๆ นอนๆ ไปวันๆ ทําใหกลไกการปรับสภาวะไมไดผล อาการ

เวียนศีรษะจึงไมหาย ดังนั้นในการดูแลผูปวยควรตัดวงจรตางๆ ออกเปนสวนๆ เทาท่ีจะทําได 

ไดแก  

ก. การใหคําแนะนํา อธิบายถึงพยาธิสภาพ และการใหกําลังใจ (psychological 
support) เพ่ือใหผูปวยเกิดความเขาใจ มีกําลังใจในการฟนฟูสมรรถภาพ  

ข. การทําความเขาใจใหความรูแกญาติ ผูดูแล นายจาง หรือผูบังคับบัญชา เพ่ือยืนยัน
ถึงความผิดปกติของผูปวย มิไดเปนการจงใจหรือแกลงทําและมีโอกาสหายเปนปกติ
ได 

ค. การปองกันปญหาทางจิตเวช เชน อาการหวาดกลัว วิตกกังวล หรือซึมเศรา ฯลฯ 
ง. การจัดกายบริหารงายๆ ใหผูปวยทําสําเร็จ เพ่ือจะไดมีกําลังใจตอไป 

 



 
 
 
172                                             กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก                                                  

 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางอาการเวียนศรีษะหมุน และอาการทางจิตใจ (20) 

 

3. การรักษาทางยา (pharmacotherapy)  
 การดูแลรักษาผูปวย ท่ีไดการวินิจฉัยโรคเฉพาะ มีแนวทางใหการรักษาท่ีเจาะจงสําหรับ

โรคท่ีตรวจพบ รวมกับการใหยารักษาตามอาการ แตหากไมพบสาเหตุของโรคท่ีชัดเจน หรือโรค

ท่ียุติไดเอง อาจใหการรักษาสําหรับบรรเทา หรือควบคุมอาการเวียนศีรษะหมุนเทานั้น การ

รักษาหลัก ไดแก 

ก. การใหยารักษาสาเหตุเฉพาะ (specific) ท่ีทําใหเวียนศีรษะหมุน ไดแก การลด
อาหารเค็มใน Ménière's disease หรือการใหยาปฏิชีวนะสําหรับการอักเสบติด
เชื้อของหูชั้นในท่ีเกิดเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ ซิฟลิส (syphilitic 
labyrinthitis) หรือการใหยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) หรือ ยา
ตานเกร็ดเลือด (antiplatelets) ในรายท่ีเกิดเวียนศีรษะหมุนจากการอุดตันของ
หลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองหรือหูชั้นใน ซ่ึงแสดงไวในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 แสดงการรักษาทางยาเฉพาะตามสาเหตุของโรคท่ีทําใหเวียนศีรษะหมุน (13, 23)  

เวียนศีรษะ

 
การปรับสภาวะ

ล้มเหลว 

การจํากดั

ความ

เคลือ่นไหว 

อาการหายใจเร็วหอบสัน้ ความวติกกงัวล 

อาการทางระบบ 

ประสาทอตัโนมตั ิ

ภาวะแยกตวั ภาวะซมึเศร้า 

ความแตกแยกของครอบครัว 

 ั   
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ตําแหนง โรค การรักษา 

ระบบ

ประสาท 

vestibular  

สวนปลาย  

Ménière's disease 

 

 

low salt diet (1-1.5 gm./day NaCl), diuretics, 

high doses betahistine (144 mg/day) 

 transtympanic aminoglycoside injection 

otosyphilis penicillin/ amoxicillin/ doxycycline/ tetra/ 

erythromycin, steroids  

vestibular neuritis  antiviral (acyclovir), methyl-prednisolone, 

dexamethasone 

autoimmune inner ear  steroids, immune suppressants,  

 plasmapheresis 

ototoxic  การปองกัน  

metabolic  การปองกัน และควบคุมโรคเบาหวาน ไทรอยด 

ระบบ

ประสาท 

vestibular  

สวนกลาง 

 

VBI    antiplatelets, anticoagulants  

vestibular migraine   การปองกัน และรักษาอาการไมเกรน  

psycho-physical   TCAs, SSRI, MAO inhibitors, anxiolytics 

vestibular paroxysmia   carbamazepine, oxCBZ 
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ข. การใหยารักษาตามอาการ (symptomatic) ข้ึนกับอาการของผูปวย สวนมากจะ
ใหยาตานอาการเวียนศีรษะหมุน และอาการอาเจียน ซ่ึงมีอยูหลายกลุมตามตาราง
ท่ี 8 ในขณะท่ีผูปวยมีอาการเวียนศีรษะหมุน มักจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน และ
อาการของระบบประสาทอัตโนมัติรวมดวย ไดแก อาการใจสั่น หนาซีด และ
หวาดกลัวอยางมาก ยาท่ีสามารถระงับอาการตางๆ เหลานี้ จะทําใหอาการของ
ผู ป วย โดยรวมดี ข้ึน  ซ่ึ งยาส วน ใหญจะ ถูกจัด เปนยาในกลุ ม  vestibular 
suppressants และยาตานอาการอาเจียน   

 

หลักการใหยารักษาอาการเวียนศีรษะหมุน (16) 

1. ระยะเฉียบพลันของโรค ท่ีเกิดจากรอยโรคในระบบประสาท vestibular สวนปลาย
ในระยะไมเกิน 3 วันแรกของอาการเวียนศีรษะหมุน โดยอาจใหตามเวลาทุก 8 ชม. 
เม่ือถึงระยะฟนตัวเกิดกลไกการปรับสภาวะ ปรับลดโดยใหเฉพาะเม่ือมีอาการเทานั้น 
และนานไมเกิน 2-3 สัปดาหเปนอยางชา  

2. อาการเวียนศีรษะหมุนเฉียบพลัน จากรอยโรคในระบบประสาท vestibular 
สวนกลาง โดยเฉพาะท่ีมีอาการรุนแรง คลื่นไสอาเจียนมาก  

3. ในโรคท่ีมีพยาธิสภาพอยูในระบบประสาท vestibular สวนปลาย แตการดําเนินโรค
มีลักษณะเปนๆ หายๆ หรือเปนโรคท่ีไมหายขาด โดยเฉพาะ Ménière's disease 
อาจตองใหยารักษาเฉพาะโรคติดตอกันเปนระยะเวลานาน 6 – 12 เดือน และใน
ปริมาณสูง (13) รวมกับยารักษาอาการเวียนศีรษะหมุนเม่ือมีอาการเฉียบพลัน  

4. โรค BPPV ท่ีมีอาการรุนแรงมาก อาจใหยา dimenhydrinate 1 เม็ด ครึ่งชม. กอน
การบริหารการทรงตัว หรือหมุนศีรษะดวย canalith re-positioning maneuvers  

5. การใชยากดระบบประสาท vestibular ในผูปวยเมารถอยางรุนแรง 
 การเลือกใชยาข้ึนกับคุณสมบัติของยาแตละตัว ความรุนแรงของโรค พยาธิวิทยาของ

โรค ตลอดจนระยะเวลาของอาการท่ีเกิดข้ึน วาเปนระยะใดของโรค เฉียบพลันหรือเรื้อรัง  

ขอควรระวัง 

 การรักษาทางยาในผูปวยเวียนศีรษะหมุน ตองคํานึงถึงการดูแลอ่ืนท่ีขาดไมได เพ่ือชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษาใหไดผลดียิ่งข้ึน 



 
 
 

วิงเวียน    175  
 

 
 

1. เลือกยาแกเวียนศีรษะหมุน ท่ีตองการ ตามขอบงชี้ และหลีกเลี่ยงผลขางเคียงของยา 
ซ่ึงยาบางกลุมมีผลขางเคียงตอระบบประสาท ทําใหมีอาการงวงซึม เสี่ยงตอการลม 
หรือมีปญหาปสสาวะไมออก หรืออาการมือสั่น เกร็งจากระบบ extrapyramidal 
system (EPS) ไดงาย 

2. ผูปวยท่ีมีอาการเวียนศีรษะหมุน และอาเจียนอยางรุนแรง ควรใชยาฉีด หรือยาแปะ
ผิวหนัง (transdermal) หรือยาเหน็บสวนทวาร และควรไดรับการดูแลในเรื่อง
สุขภาพท่ัวไป เชน สมดุลของสารอาหาร น้ํา และเกลือแร ใหไดรับอยางเพียงพอ 

3. ใหคําแนะนําท่ัวไป หามใชยาในขณะขับข่ียานพาหนะ ใชเครื่องมือท่ีอาจเปนอันตราย 
หรือทํางานในหนาท่ี ท่ีอาจเปนอันตรายได  เชน ทํางานบนท่ีสูง และไมควร
รับประทานยารวมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดประสาทชนิดอ่ืน  

4. หลีกเลี่ยงการใชยาในเด็กเล็ก และหญิงมีครรภ ระมัดระวังการใชยาในผูสูงอายุ หรือผู
ท่ีมีประวัติแพยา  

 

ตารางท่ี 8 ยา vestibular suppressants แบงตามฤทธิ์ยา ขนาดท่ีใช ผลขางเคียงและขอควร

ระวังของการใชยา (23) 

ยา ฤทธิ์ตาน ปริมาณ  

(mg) 

ผลขางเคียง ขอควรระวัง 

Scopolamine/ 

Hyoscine 

กอนข้ึนรถ 5-6ชม  

Ach PO:0.03, 

TTD: 0.05  

repeat 72hr  

ปากแหง งวงซึม 

ทองผูก  

ปสสาวะขัด  

ตอหิน ตอมลูกหมากโต 

ระวังในผูสูงวัย ความจํา

เสื่อม สับสน 

Pro-

chlorperazine 

Ach, 

Dopa 

PO:5 tid, 

30/d 

งวงซึม dystonia  ระวังในหญิงตั้งครรภ 

IM: 12.5 OD; 

oral dose 

postural 

hypotension, EPS, 

ผูสูงวัย Postural 
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q6hr.  ปากแหง hypotension &  EPS งาย 

PR: 25, oral 

dose q6hr. 

ตาลาย ทองผูก 

ปสสาวะขัด ตอมไร

ทอผิดปกติ 

Prometazine His, 

Ach, 

Dopa 

PO:  

25 q8hr 

งวงซึม postural 

hypotension, EPS, 

ปากแหง ตาลาย 

ทองผูก ปสสาวะขัด 

ตอมไรทอผิดปกติ 

ผูสูงวัยไวตอยาตาน Ach  

& EPS งาย 

Cyclizine His, Ach PO/IV/IM:  

50 tid 

งวงซึม ปากแหง

ตาลาย ปสสาวะขัด 

ทองผูก auditory & 

visual 

hallucinations 

หัวใจวาย ตอหิน  

ตอมลูกหมากโต 

Dimenhydrinate  His, Ach PO: IV/IM: 

50-100 tid 

งวงซึม  ตอหิน  

Hyperthyroidism 

Metoclopramide Ach, 

Dopa, 

5HT3 

PO: 5-10 tid EPS, neuroleptic 

tardive dyskinesia 

ไตวาย 

phaeochromocytoma 
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Cinnarizine His, Ca PO: 30 tid งวงซึม ทองปนปวน 

เดินเซ ปวดศีรษะ 

ซึมเศรา 

ระวังในหญิงตั้งครรภ 

ผูสูงวัยเกิด EPS ไดงาย 

Diazepam Gaba PO: 5-10 

IV: 1-2  

งวงซึม คลาย

กลามเนื้อ กลอม

ประสาท เสพติด 

เสี่ยงการลม 

โรคปอด กดการหายใจ  

โรคจิตเภท เฉียบพลัน 

 

5. หากผูปวยไดรับการวินิจฉัยวา อาการเวียนศีรษะหมุนเกิดจากยา หรือผูปวยไดรับยาท่ี
ทําใหอาการเปนมากข้ึน หรือทําใหการปรับสภาวะลาชา หลักการรักษาตองหยุดหรือ
ปรับลดปริมาณของยาท่ีเปนสาเหตุดังกลาวลง ไมสามารถใหยาตัวท่ีสอง เพ่ือแก
อาการเวียนศีรษะท่ีเกิดจากยาใดใดได 

 

อาการเวียนศีรษะหมุนท่ีอันตราย หมายถึง อาการเวียนศีรษะหมุนท่ีมีอาการรุนแรง หรือเกิด

จากสาเหตุท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือหากปลอยท้ิงไวอาจทําใหเกิดความพิการตอผูปวย 

และจะตองพบแพทยผูเชี่ยวชาญโดยเร็ว ไดแก 

1. เวียนศีรษะหมุนอยางรุนแรง คลื่นไส-อาเจียนมาก ทานอาหารและยาไมได  
2. อาการเปนซํ้า มากข้ึน หรือเปนตลอดเวลาและนานกวา 6 สัปดาห 
3. มีการสูญเสียการไดยินชนิดเฉียบพลัน หรือชนิดลุกลาม (acute or progressive) 
4. มีโรคประจําตัว ใชยาจํานวนมาก หรือมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน 
5. หมดสติ ชัก หรือ มีอาการทางระบบประสาทรวมดวย 

 

การปองกัน 

ข้ึนกับวาเกิดจากโรคใด  
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1. โรคท่ีมีอาการเพียงครั้งเดียว เม่ือหายแลวจะไมกลับเปนอีก ไดแก การติดเชื้อไวรัส
ในหูชั้นใน หรือ โรค vestibular neuritis แตอาจมีอาการอีกไดในหูขางท่ีเหลือ 
ตองทําการปองกันปจจัยตางๆ ท่ีเปนสาเหตุ  

2. โรคท่ีเปนๆ หายๆ อาจสงบไปเองตามการดําเนินของโรค หากปองกันไดการกลับ
กําเริบของโรคจะลดลง อาจรับประทานยาเม่ือมีอาการ ไดแก Ménière's disease 
ระยะแรก โดยการปองกันปจจัยกระตุน เชน อาหารรสเค็มจัด คาเฟอีน 
ความเครียด ฯลฯ  

3. โรคท่ีเปนๆ หายๆ ตลอด หรืออาจลุกลามมากข้ึน จําเปนตองรับประทานยา เพ่ือ
ปองการการกําเริบของอาการ และการลุกลามของโรค ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน ในกลุม VBI หรือ Ménière's disease ระยะท่ี 2-4  

4. การรักษาสุขภาพใหแข็งแรง มีประโยชนในดานการปองกันไมใหมีอาการเวียน
ศีรษะหมุน และปองกันการกําเริบของอาการของโรคท่ีเปนอยู ไดแก หลัก 5 “อ” 
ไดแก 
ก. อยาอดนอน พักผอนใหเพียงพอ  
ข. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  
ค. อยูในท่ีอากาศถายเท 
ง. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน หลีกเลี่ยง CATS: Caffeine-Alcohol-

Tobacco-Salt, และผงชูรส (MSG) 
จ. ระงับอารมณ ผอนคลายจากความเครียด-Stress 

5. การปองกันปจจัยเสี่ยงอ่ืน ไดแก ปองกันอุบัติเหตุ เชน สวมหมวกกันน็อกขณะขับข่ี
รถจักรยานยนต ฯลฯ ปองกันและหลีกเลี่ยงภาวะติดเชื้อ ไขหวัด ไวรัสชนิดตางๆ, 
สวมเครื่องปองกันเสียงดังเกินหรือหลีกเลี่ยงการเท่ียวสถานท่ีท่ีมีเสียงดังเกิน, ควร
สวมอุปกรณความปลอดภัยขณะทํางานในท่ีเสี่ยง-ท่ีสูง เครื่องมืออันตราย, 
หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใชยาหรือสารท่ีมีพิษตอหูชั้นใน รวมท้ังแอลกอฮอล 

 

บทสรุป 

อาการเวียนศีรษะเปนอาการท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติ อาการเวียนบานหมุนเปนอาการท่ี

อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูปวย และอาการเรื้อรังอาจทําใหการดําเนินชีวิตผูปวยขัดของ จนเกิด

ความผิดปกติทางจิตใจตามมา 
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องคความรูตามศาสตรการแพทยแผนจีน 

ผูปวยบางรายอาจพบสาเหตุมากกวาหนึ่งอยาง อาจผสมกันระหวางสาเหตุในระบบ

ประสาท vestibular สวนกลางและสวนปลาย หรืออาจมีสาเหตุในระบบประสาทสวนปลายสอง

ชนิด ความพยายามในการซักประวัติและตรวจรางกายโดยละเอียดสามารถใหการวินิจฉัยโรคได 

รอยละ 80-90 ของผูปวย โดยไมจําเปนตองใชการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

แพทยผูดูแลจะตองทําการตรวจหาสาเหตุหลักของอาการเวียนบานหมุนชนิด BPPV 

โดยเฉพาะในรายท่ีไมมีประวัติอุบัติเหตุท่ีศีรษะ และรายท่ีมีอาการเปนซํ้า  

สําหรับอาการเวียนศีรษะหมุนท่ีมีเกณฑการวินิจฉัยอยางชัดเจน สามารถกระทําได

โดยงาย ซ่ึง Ménière's disease และ vestibular migraine สามารถใชเกณฑทางคลินิกท่ีมีผู

นิยมใชกันอยางแพรหลาย ทําการวินิจฉัยไดอยางถูกตอง โรคท้ังสองเปนโรคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลาและบริบทของผูปวย จึงควรพิจารณาระยะของโรค รวมถึงปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ

และมีผลตอการดําเนินโรค ไดแก ความเครียด ท้ังรางกายและจิตใจของผูปวย สภาวะโภชนาการ 

และสิ่งกระตุนทําใหมีอาการ  

การฟนฟูการทรงตัวในผูปวยเวียนศีรษะหมุน ตองเขาใจหลักการของกลไกการปรับ

สภาวะของระบบประสาท vestibular มีประโยชนไมวาอาการของผูปวยจะเกิดจากสาเหตุใด 

รวมกับการชวยเหลือดานจิตใจ เพ่ือปองกันสภาวะแทรกซอนท่ีจะทําใหเกิดอาการเรื้อรัง  

การรักษาดวยยาเฉพาะข้ึนกับสาเหตุของโรค สวนยารักษาตามอาการควรเลือกให

เหมาะสมตามหลักการใชยา และระมัดระวังผลขางเคียงจากยาโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ หาก

อาการเวียนศีรษะหมุนเกิดจากยา จะตองปรับลดยาหรือหยุดยาท่ีเปนสาเหตุ 
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 วิงเวียน มีอาการตาลาย หนามืด  เวียนศีรษะ รูสึกวาตนเองหรือสิ่งรอบๆ ตัวหมุน ใน

รายท่ีอาการไมหนักใหหลับตาอาการก็หายไปได  ในรายท่ีหนักจะรูสึกโคลงเคลง  บานหมุน  ยืน

ไมติด  และอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน มีเหง่ือออก กระท่ังลมลงหมดสติได 

 อาการวิงเวียนท่ีเปนอาการตามของโรคแผนปจจุบัน เชน ความดันโลหิตสูง ความดัน

โลหิตต่ํา หลอดเลือดสมองแข็ง  เสนเลือด vertebrobasilar ขาดเลือด  โรค Ménière  โลหิต

จาง neurasthenia   สามารถจัดอยูในขอบขายการวินิจฉัยและการรักษาตามหัวขอนี้ 

สาเหตุและกลไกของโรค 

 สาเหตุท่ีสําคัญไดแก อารมณ อาหาร ความออนแอของรางกาย สูงอายุอุบัติเหตุหรือ

การบาดเจ็บ เปนตน  นอกจากนั้นยังเกิดจากเสลดค่ังคางจนเกิดเปนความรอนข้ึนไปรบกวน

ศีรษะ เกิดจากลมภายในจากตับข้ึนไปรบกวนศีรษะและตา  ไขสมองพรองไมสามารถหลอเลี้ยง

สมองไดอยางเพียงพอ 

 การกําเริบมักมีความเก่ียวของกับความเครียด อารมณไมผอนคลาย โมโหรุนแรง อาหาร

ท่ีมีรสชาติเขมขน  การทํางานหนัก 

 กลไกของโรค  อารมณไมเบิกบานทําใหชี่ติดขัดเกิดความรอนข้ึนในรางกาย หรือเกิดลม

และหยางรบกวนข้ึนขางบน  อารมณรอนโมโหงายทําใหหยางของตับกําเริบข้ึนรบกวนสมองให

ขุนมัว  การทานอาหารหวานจัดหรือรสชาติเขมขนทําใหมามทํางานไมดี  เกิดความชื้นและ

เสมหะอุดก้ันท่ีทอง  ทําใหสารอาหารท่ีเปนหยางท่ีใสติดขัดไมสามารถเคลื่อนข้ึนไดตามปกติ 

สวนบนของรางกายจึงถูกครอบคลุมดวยยินท่ีขุน รางกายออนแอซ่ึงอาจมาจากพ้ืนฐานรางกาย

แตเดิมหรือออนแอหลังจากการเจ็บปวย  จะทําใหรางกายขาดชี่และเลือด สมองขาดชี่และเลือด

มาหลอเลี้ยงอยางเพียงพอ  การทํางานหนักจะพรองสารจิง ไขสมองจึงขาดการบํารุง ปจจัย

ขางตนลวนทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะไดท้ังสิ้น 

 กลาวโดยสรุป  การเกิดอาการวิงเวียนมีสาเหตุสามประการไดแก สมอง (ปกติเปนของท่ี

ใส) ถูกรบกวน  สมองถูกปดลอม หรือ สมองขาดการหลอเลี้ยง   

การวินิจฉัยจําแนกกลุมอาการ 

1. หลักสําคัญในการวินิจฉัย 
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ท่ีสําคัญคือการวินิจฉัยอวัยวะภายในท่ีเก่ียวของกับภาวะพรองหรือแกรงเกิน 

อาการวิงเวียนแมตําแหนงเกิดโรคจะอยูท่ีชองท่ีใสหรือสมอง แตมีความเก่ียวของ

กับการทํางานของตับ มามและไตท่ีผิดปกติไปเปนอยางมาก ในทางคลินิกมักพบ

เปนภาวะพรอง หรือเปนภาวะพรองแตแสดงออกเปนแกรงเกิน  โดยมียินของตับ

หรือไตพรอง ชี่และเลือดพรองเปนเหตุพ้ืนฐาน  และแสดงออกเปนภาวะเก่ียวกับ

ลม ความรอน เสมหะหรือเลือดค่ัง 

2. อาการสําคัญและอาการแสดงออก 

เวียนศีรษะ ตาลาย  อยากอาเจียน กระท่ังวิงเวียนจะลมลง 

3. อาการตามและการจําแนกกลุมอาการ  

1) กลุมอาการแกรงเกิน 

หยางจากตับกําเริบข้ึน  มีอาการตามไดแก เปนคนท่ีหงุดหงิดโมโหงาย ปากขม 

มีเสียงในหู ลิ้นมีสีแดง ฝามีสีเหลือง ชีพจรตึง 

เสมหะชื้นอุดก้ันสวนทอง  มีอาการตามไดแก หนักศีรษะแบบถูกบีบ  แนน

หนาอก คลื่นไส ซึมเซาออนลา ลิ้นอวบ ฝาลิ้นมีสีขาวเหนียว  ชีพจรนิ่มและลื่น 

2) กลุมอาการพรอง 

สารจิงพรอง   มีอาการตามไดแก มีเสียงในหู ปวดเม่ือยเอวเขาออน น้ําอุสจิ

เคลื่อนออกเอง ลิ้นมีสีซีด ชีพจรจมและเล็ก 

ชี่และเลือดขาดแคลน   มีอาการจิตใจออนลาออนเพลีย หนาซีดขาว ลิ้นซีด ชีพจร

เล็ก 

การรักษา 

1. การรักษาโดยวิธีพ้ืนฐาน 

1) กลุมอาการแกรงเกิน 

หลักการรักษา    ทําใหตับสงบ สลายเสมหะ ทําใหอาการวิงเวียนสงบ 

จุดฝงเข็มท่ีใช ไปฮุย เฟงฉือ ไทชง เนยกวาน 
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เหตุผลในการเลือกใชจุด  ลมจากตับจะอาศัยเสนลมปราณตับในการ

เคลื่อนไหว เสนตับเปนเสนคูเปยวหลี่กับเสนถุงน้ําดี  ดังนั้นจึงเลือกใชจุดเฟง

ฉือในเสนถุงน้ําดีและจุดไทชงในเสนตับ  เพ่ือฟอกเสนตับและถุงน้ําดีใหใส  

ระงับหยางจากตับท่ีกําเริบข้ึนขางบน  จุดเนยกวานชวยผายอกทําใหชี่

ไหลเวียนคลอง ทําใหทองสงบ สลายเสมหะ ระงับอาเจียน  จุดไปฮุยใชวิธี

กระตุนแบบขับระบายทําใหการไหลเวียนในสมองคลอง รักษาอาการวิงเวียน 

การเพ่ิมและลดจุดตามกลุมอาการ 

หยางของตับกําเริบข้ึน   เพ่ิมจุดไทซี ไทชง   จุดไทชงมีสรรพคุณบํารุงน้ําให

ธาตุไม  ทําใหตับสงบ เก็บหยาง   จุดไทซีใชวิธีฝงเข็มแบบบํารุง  สวนจุดอ่ืนๆ 

ใชวิธีบํารุงและขับระบายเสมอกัน 

เสลดอุดก้ันสวนทอง   เพ่ิมจุดจงหวาน เนยกวาน จูซันหลี่ เฟงหลง เพ่ือชวย

บํารุงมามและทําใหทองสงบ  ขจัดความชื้นสลายเสมหะ   วิธีฝงเข็มทุกขุดใช

การบํารุงและขับระบายเสมอกัน 

2) กลุมอาการพรอง 

หลักการรักษา   บํารุงชี่บํารุงเลือด ทําใหอาการวิงเวียนสงบ 

จุดท่ีใช  เฟงฉือ ไปฮุย กานซู เซ่ินซู จูซันหลี่ 

เหตุผลในการเลือกใชจุด   จุดกานซูและเซ่ินซูบํารุงตับและไต บํารุงเลือดและ

สารจิง  มีสรรพคุณในการบํารุงพ้ืนฐานรางกายใหแข็งแรง  เปนการรักษาท่ี

รากฐานของโรค    จุดจูซันหลี่มีสรรพคุณบํารุงชี่และเลือด  จุดเฟงฉือใชวิธีการ

แทงเข็มแบบบํารุงและขับระบายเสมอกันเพ่ือทําใหชี่และเลือดท่ีบริเวณศีรษะ

ไหลเวียนไดคลอง   จุดไปฮุยใชวิธีแทงแบบบํารุงเพ่ือดึงชี่และเลือดข้ึน  การใช

จุดเฟงฉือและไปฮุยรวมกันมีบทบาทในการบํารุงไขสมองและเพ่ือรักษาอาการ

ท่ีแสดงออก 

การเพ่ิมและลดจุดตามกลุมอาการ 
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ชี่และเลือดพรอง  เพ่ิมจุดผีซู เวยซู ชี่ไห เซวไห จูซันหลี่ เพ่ือบํารุงมามและ

กระเพาะอาหาร บํารุงชี่และเลือด  วิธีการแทงเข็มทุกจุดใชวิธีบํารุงหรือใชการ

รมโกฐรวมดวย 

สารจิงท่ีไตพรอง  เพ่ิมจุดเซ่ินซู ไทซี เพ่ือเพ่ิมเติมสารจิงและบํารุงไต  มีบทบาท

เสริมพ้ืนฐานของรางกายใหแข็งแรง  การแทงเข็มท่ีจุดเหลานี้ใชวิธีบํารุงหรือใช

การรมดวยโกฐจุฬาลําภารวมดวย  สวนจุดอ่ืนๆ ใชวิธีแทงเข็มแบบกระตุนและ

บํารุงเสมอกัน 

2. การรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ 

2.1  การฝงเข็มศีรษะ   เลือกแนวเสนกลางกระหมอม  ทําการแทงไปใตหนังศีรษะ 

 หมุนเข็มอยางรวดเร็ว รักษาวันละ 1 ครั้ง  แตละครั้งคาเข็มไว 30 นาที 

2.2  การฝงเข็มหู   เลือกใชจุดเซ่ินซางเสี้ยน ผีจื้อเซ่ีย หนาผาก ในกรณีท่ีมีภาวะ 

หยางตับกําเริบข้ึน เพ่ิมจุดตับ ถุงน้ําดี  ภาวะเสมหะชื้นเพ่ิมจุดมาม ภาวะชี่และ

เลือดพรองเพ่ิมจุดมาม กระเพาะอาหาร  ภาวะสารจิงในไตพรองเพ่ิมจุดไต 

สมอง  ใช  เข็มแทงหรือใชเม็ดหวางปูหลิวสิงแปะท่ีจุด    

 

คําแนะนําทายบท 

1. การฝงเข็มมีผลในการรักษาอาการวิงเวียนท่ีคอนขางดี แตพึงตองทําการตรวจหา

สาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคและวินิจฉัยกลุมอาการใหแมนยํา  หากเปนอาการท่ีเกิดตามโรค

อ่ืนๆ ตองใหการรักษาโรคเดิมดวย 

2. ในขณะท่ีมีอาการกําเริบ ควรใหผูปวยนอนหลับตา อยูในสภาพแวดลอมท่ีสงบ หากมี

อาการอาเจียนตองไมใหสิ่งท่ีอาเจียนออกมาพลัดหลงเขาหลอดลม 

3. ผูปวยควรรักษาอารมณจิตใจใหเบิกบานอยูเสมอ  หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทาง

จิตใจ  ดูแลอาหารท่ีรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารหวานมัน  ออกกําลังกายให

เหมาะสม เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 

 
ความกาวหนาในงานวิจัยการรักษาเวียนศีรษะดวยการฝงเข็ม 
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 ในปจจุบันการฝงเข็มเพ่ือรักษาอาการเวียนศีรษะมีการใชอยางกวางขวางและไดผลดีใน

การรักษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาอาการเวียนศีรษะท่ีมีปญหามาจากตนคอ จากเอกสาร

งานวิชาการ  ในระหวางป 2008-2014  นํามาประมวลสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การรักษาดวยวิธีแทงเข็ม 

จูจินหลิ่ว [1] ไดใชวิธีการรักษาอาการเวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตนคอในผูปวย

จํานวน 120 คน  โดยแบงเปนสองกลุม กลุมละ 60 คน  กลุมรักษาใชจุดฝงเข็มไดแก 

เฟงฉือ ไปฮุย เนยกวาน และจุดตามแนวกระดูกสันหลัง(เจียจี๋) เปนหลัก  และปรับเพ่ิม

จุดตามกลุมอาการท่ีสังกัด   โดยใชวิธีฝงเข็มตามแบบพ้ืนฐาน  กลุมเปรียบเทียบใชยา

ฉีดท่ีเตรียมจากสารสกัดใบแปะกวย 20 ซีซี หยดเขาเสน  ท้ังสองกลุมใหการรักษาวันละ 

1 ครั้ง  รักษาตอเนื่องเปนเวลา 4 สัปดาห  ผลการศึกษาพบวา กลุมศึกษาไดผลรักษา

รวมรอยละ 93.33 กลุมเปรียบเทียบไดผลรักษารวมรอยละ 68.33 ผลการรักษาของท้ัง

สองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)   

2. การรักษาดวยวิธีแทงเข็มรวมกับการรมโกฐ 

ลู เหยา [2] ไดใช เ ข็มอุนรักษาอาการเวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตนคอ  โดย

ทําการศึกษาในกลุมผูปวยจํานวน 54 คน  แบงเปนกลุมศึกษา 28 คน กลุมเปรียบเทียบ 

26 คน กลุมศึกษาจุดหลักท่ีใช ไดแก เฟงฉือ หวานกู เทียนจู  และจุดตามแนวกระดูก

สันหลัง C4-7    เลเชว  อวิ้นทิง ไปฮุย  ในกรณีท่ีมีภาวะชี่และเลือดพรอง เพ่ิมจุด จูซันห

ลี่ กวานหยวน ชี่ไห    หลังจากปกเข็มแลวใชกอนจุฬาลําภาปนติดกับดามเข็มแลวเผา

เปนเวลา 30 นาที   ท่ีไปฮุยใชวิธีการรมโกฐแบบนกจิก 10 นาที กลุมเปรียบเทียบให

รับประทาน Flunayizine Hydrochloride 10 มก. กอนนอน   ท้ังสองกลุมใหการ

รักษาวันละ 1 ครั้ง  10 ครั้งเปนหนึ่งชุดรักษา  ผลการรักษา กลุมศึกษาไดผลในการ

รักษารวมรอยละ 89.3 กลุมเปรียบเทียบไดผลรวมรอยละ 46.2  ผลท่ีไดของท้ังสอง

กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ติงอี[3] ใชการฝงเข็มกับการรมดวยแทงโกฐแบบหมุนวน (เสวียนจิว)  รักษาอาการ

เวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตนคอ ในกลุมผูปวยจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมศึกษาและ

กลุมเปรียบเทียบ   กลุมศึกษาใชจุดเฟงฉือ และจุดขนาบกระดูกสันหลัง (หัวโถเจียจี๋) 
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และใชแทงโกฐรมท่ีจุดไปฮุยแบบหมุนวนเปนเวลา 5-7 นาที  จนผิวแดงเรื่อๆ  กลุม

เปรียบเทียบใหรับประทาน Sibelium capsule 5 mg  ท้ังสองกลุมใหการรักษาวันละ 

2 ครั้ง  เชาและเย็น  10 วันเปนหนึ่งชุดรักษา  รวม 3 ชุดรักษา  ผลการรักษา กลุม

ศึกษาหายดีรอยละ 65  ไดผลรวมรอยละ 96  กลุมเปรียบเทียบรักษาหายดีรอยละ 

42.5  ผลการรักษารวมรอยละ 83.3  ผลท่ีไดของท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) 

จางหง [4]  ไดใชวิธีแทงเข็มรวมกับการรมโกฐรักษาผูปวย 320 ราย จุดหลักไดแก 

ไปฮุย เฉียงเจียน เหนาฮู โดยคาเข็มไว 30 นาที  ระหวางนี้ทําการกระตุนเข็ม 1 ครั้ง 

และใชแทงโกฐรมท่ีจุดฝงเข็ม 15 นาที  วันละ 1 ครั้ง   15 ครั้งเปน 1 ชุดรักษา  

ผลการรักษารวมรอยละ 96.9  รายท่ีเห็นผลเร็วท่ีสุดคือทําเพียงครั้งเดียวก็เห็นผล  ราย

ท่ีรักษานานท่ีสุดใชเวลา 15 วันหรือหนึ่งชุดรักษา 
 

3. การรักษาดวยวิธีแทงเข็มปลอยเลือด    

เลี่ยวฟางหรง[5]  ไดทําการศึกษาวิธีแทงเข็มปลอยเลือดรักษาผูปวยเวียนศีรษะท่ีมี

สาเหตุจากตนคอจํานวน 92 คน  โดยแบงเปน 2 กลุม  กลุมแรกใชเข็มดอกเหมยเคาะท่ี

บริเวณจุดเนยกวาน จูซันหลี่ ไทชง ท้ังสองขาง  จากนั้นทําการเคาะไปตามแนวเสนตู

มาย เสนเทาซาวหยางและเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะท้ังสองขาง ใหมีเลือดพอ

ซึมออก  หลังจากเคาะแลวทําการครอบแกวท่ีบริเวณคอและบาเปนเวลา 5 นาที  

จากนั้นเช็ดเลือดท่ีซึมออกมาใหแหง   รักษาวันละ 1 ครั้ง  6 วันเปน 1 ชุดรักษา พัก 1 

วันแลวทําการรักษาชุดตอไปรวม 2 ชุดรักษา    กลุมเปรียบเทียบใหรับประทาน 

BetahistinemesilateTablet  6  มก .  วั น ล ะ  3  ค รั้ ง   เ ป น เ ว ล า  2  สั ป ด า ห  

ผลการรักษารวมของกลุมศึกษาคิดเปนรอยละ 95.6   กลุมเปรียบเทียบรอยละ 69.6   

ผลการรักษารวมของท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 

4. การรักษาดวยวิธีแทงเข็มกระตุนดวยไฟฟา 

เหวียนเหวินเทา[6] ไดใชการแทงเข็มกระตุนดวยไฟฟารักษาผูปวยเวียนศีรษะท่ีมี

สาเหตุจากตนคอจํานวน 102 คน  โดยใชจุดเฟงฉือ ไปฮุย แนวขมับเสนหลัง (เนโห
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เสี้ยน) เสนดานขางใตกระดูกทายทอย(เจิ่นโฮเสี้ยน)  หากมีอาการคลื่นไสเพ่ิมจุดจูซันห

ลี่  เม่ือปกเข็มเรียบรอยแลวเชื่อมกับเครื่องกระตุนไฟฟา เลือกใชคลื่นตอเนื่อง  คอยๆ 

เพ่ิมความแรงจนถึงระดับท่ีผูปวยทนได  กระตุน 20 นาที  รักษาวันละ 1 ครั้ง  7 วัน

เปนหนึ่งชุดรักษา   แลวทําการติดตามอาการของผูปวยไปอีก 2-3 เดือน ผลการรักษา 

หายดี 58 ราย ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด 39 ราย ไมไดผล 5 ราย  ผลการรักษารวมคิดเปน

รอยละ 95.1   

หลัวเหรินเฮา[7] ไดแบงคนไขเปนสองกลุม กลุมละ 50 คน  กลุมศึกษาใชจุดไปฮุย 

เฟงฉือ(ท้ังสองขาง) เฟงฝู เจียจี๋ C1-3 เปนหลัก และเพ่ิมจุดตามกลุมอาการ จากนั้นเชื่อม

กับเครื่องกระตุนไฟฟา  เลือกใชคลื่นสลับในความแรงท่ีผูปวยทนได เปนเวลา 30 นาที  

วันละ 1 ครั้ง   กลุมเปรียบเทียบใหรับประทานยา Flunayizine Hydrochloride 

capsule 50 มก. วันละ 1 ครั้งกอนนอน และ Betahistinemesilate Tablet  6 มก. 

วันละ 3 ครั้ง  รักษาติดตอกันเปนเวลา 15 วัน  ระหวางนี้ใหหยุดยาอ่ืนๆ รวมท้ังยาจีน  

ผลการรักษารวมของกลุมรักษารอยละ 100  กลุมเปรียบเทียบรอยละ 60.9  

ผลการรักษาของท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01)  การ

ไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง basilar artery  หลังจากผานการรักษา  กลุม

รักษาดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางเห็นไดชัด (p<0.05)   
 

5. การรักษาดวยวิธีแทงเข็มท่ีทอง 

กวานหวายอ้ี[8] ไดใชวิธีแทงเข็มท่ีทองรักษาผูปวยเวียนศีรษะจํานวน 42 ราย  โดย

เลือกใชจุดท่ีมีบทบาทในการดึงชี่กลับสูท่ีตั้ง (ไดแก จงหวาน เซ่ียหวาน ชี่ไห กวาน

หยวน) เปนจุดหลัก  จุดรองไดแก สุยเฟน หวาโรวเหมิน   ประกอบกับจุดท่ีลําตัวอ่ืนๆ 

ไดแก ไปฮุย เนยกวาน ซันยินเจียว จูซันหลี่   รักษาวันละ 1 ครั้ง  5 ครั้งตอสัปดาห  10 

ครั้งเปนหนึ่งชุดรักษา  เม่ือครบหนึ่งชุดรักษาพัก 3 วัน โดยท่ัวไปทําการรักษา 1-2 ชุด 

ผลการรักษารวมคิดเปนรอยละ 95.3  

หลี่เหมยอิงและคณะ[9] ไดศึกษาการรักษาเวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตนคอดวยวิธี

แทงข็มท่ีทองในผูปวย 60 คน  แบงเปน 2 กลุม กลุมศึกษาจุดหลักใช เทียนตี้เจิน (จง

หวาน กวานหยวน)  เซ่ียหวาน ชี่ไห กลุมเปรียบเทียบ ใชวิธีแทงเข็มตามปกติ  จุดหลัก
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ไดแก ไปฮุย เฟงฉือ อ้ินถาง จุดกดเจ็บ ตาจุย จุดตามกระดูกสันหลังสวนคอ (จิ่งเจียจี๋) 

ทําการรักษาวันละ 1 ครั้ง  ติดตอกัน 5 วันในหนึ่งสัปดาห  แลวพัก 2 วัน  10 ครั้งเปน

หนึ่งชุดรักษา   เม่ือผานการรักษาหนึ่งชุดแลวทําการประเมินผล   ผลการรักษา  กลุม

ศึกษามีผลการรักษารวมรอยละ 93.3 กลุมเปรียบเทียบมีผลรักษารวมรอยละ 83.3  ผล

ในการรักษาของท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) กลุมศึกษา

ไดคะแนนประสิทธิผลในการรักษา (6.52+0.11)  มากกว ากลุ ม เปรียบเ ทียบ 

(4.98+0.60) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
    

6. การรักษาดวยเข็มรอน 

หวงชางจิ่น[10] ไดใชเข็มรอนรักษาโรคเวียนศีรษะท่ีสังกัดกลุมอาการเสลดข้ึนอุดก้ัน

ในผูปวยจํานวน 30 คน   โดยใชเข็มรอนจิ้มท่ีจุดไปฮุยลึกประมาณ 1 มม. โดยทําอยาง

รวดเร็วและกระตุนแบบถ่ีๆ ตอเนื่องกัน  เม่ือเข็มเย็นลงใหนําเข็มมาเผาไฟและทําตาม

วิธีขางตนอีกจนผูปวยมีความรูสึกถึงความรอนแผซานไปถึงขางใน ทําการรักษาดวยวิธีนี้

วันละ 1 ครั้ง  7 ครั้งเปนหนึ่งชุดรักษา  เม่ือครบหนึ่งชุดรักษาแลวทําการประเมินผล  

ผลการรักษารวมคิดเปนอัตรารอยละ 76.7  ผลการรักษาในระดับหายดี รอยละ 53.3 

จางหมิงเจี้ยน [11] ไดใชเข็มรอนรักษาผูปวยเวียนศีรษะ 278 ราย  โดยแตละครั้งใช

เข็มรอนจิ้มท่ีจุดไปฮุยนับสิบครั้ง    รักษาวันละ 1 ครั้ง  3 วันเปนหนึ่งชุดรักษา จนเกิด

เปนแผลขนาด 0.5X0.5 ซม. รอใหตกสะเก็ดและ สะเก็ดหลุดออก  หากยังมีอาการโรค

อยูใหทําตามวิธีขางตนอีก 1-2 ชุดรักษา  ผลการรักษารวมรอยละ 99.28  ในหนึ่งชุด

รักษามีผูหายจากอาการโรค 163 ราย  ในสองชุดรักษามีผูหาย 62 ราย และในสามชุด

รักษามีผูหาย 53 ราย 
    

7. การฉีดยาเขาจุดฝงเข็ม   

จางจื้อเซ่ิง[12] ไดใชวิธีฉีดยาเขาจุดซันยินเจียวรักษาผูปวยจํานวน 84 คน  ตัวยาท่ีใช

ไดแก ยาน้ําตังกุยสําหรับฉีดและยาน้ําหวงฉีสําหรับฉีด  ปริมาณท่ีใช ตัวยาละ 2 ซีซี  วิธี

ฉีด เขาเข็มตั้งฉากกับจุดซันยินเจียวลงไป 1.5 ซม. แลวกระตุนโดยการสอดเข็มข้ึนลง

ประมาณ 1-2 นาที จนผูปวยมีความรูสึกเตอชี่  แลวสูบกระบอกฉีดข้ึนตรวจดูวาไมมี
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เลือด แลวเดินยาชาๆ เขาไป 2 ซีซี รักษาวันเวนวัน 7 วันเปนหนึ่งชุดรักษา รวมรักษา 2 

ชุด  ผลการรักษารวมมีอัตรารอยละ 92 

เผิงชิง[13]  ไดศึกษาการฉีดยาเขาจุดฝงเข็มเพ่ือรักษาเวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตน

คอในคนไข 62 คน โดยแบงคนไขออกเปน 2 กลุม  กลุมศึกษาฉีดยาเขาจุดเหรินอ๋ิง  ตัว

ยาท่ีใชไดแก procaine 2%   2 ซีซี + วิตามิน B12 1 ซีซี+ น้ําเกลือ 2 ซีซี   โดยฉีดเขา

จุดเหรินอ๋ิงขางซายกับขวาสลับกัน  กลุมเปรียบเทียบใชวิธีแทงเข็มตามปกติ  จุดท่ีใช

ไดแก เฟงฉือ ตาจุย จุดตามแนวกระดูกสันหลังสวนคอ (จิ่งเจียจี๋) ตาจู   ท้ังสองกลุมทํา

การรักษาตามวิธีขางตนวันละ 1 ครั้ง 10 ครั้งเปนหนึ่งชุดรักษาแลวประเมินผล กลุม

ศึกษามีอัตราผลการรักษารวมรอยละ 93.7  กลุมเปรียบเทียบมีอัตราผลการรักษารวม

รอยละ 80.0   ผลการรักษาของท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) คะแนนทางดานอาการกอนและหลังการรักษาของท้ังสองกลุมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

 
 

8. การรักษาดวยการฝงเข็มท่ีหู 

จางหงและคณะ[14] ไดใชมาตรฐานการประเมินอาการเวียนศีรษะท่ีมีสาเหตุจากตน

คอ  มาทําการประเมินผลการรักษาวิงเวียนดวยการฝงเข็มหูวิธีตางๆ  ในผูปวย 48 คน 

โดยวิธีท่ีใชประกอบดวย  การนวดจุดท่ีหู  การใชเมล็ดพืชกดท่ีบริเวณอวิ้นชีว  กานคอ 

เสินเหมิน เจียวกาน กระดูกคอ  และกระดูกคอ3-4 ท่ีหลังใบหู  และแทงปลอยเลือดท่ี

ใบหูประมาณ 20 หยด  แทงปลอยเลือดท่ีเขตท่ี 4 ของวงใบหู  ประมาณ 15-20 หยด 

ผลการรักษา ไดผลดีรอยละ 91.7  ไดผลรอยละ 6.2 ไมไดผลรอยละ 2.1 เปรียบเทียบ

ผลกอนและหลังการรักษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 

สรุป   

 จากขอมูลมท่ีนํามาประมวลไวดังขางตนทําใหเห็นไดวาการรักษาเวียนศีรษะดวยการ

ฝงเข็มนั้นมีหลากหลายวิธี   มีท้ังวิธีรักษาท่ีเห็นผลในทันทีหรือเห็นผลดวยการรักษาอยาง
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ตอเนื่อง ท้ังเปนวิธีการท่ีผูปวยรับได  จึงเปนวิธีท่ีสามารถนําไปใชในทางคลินิกอยางแพรหลาย

ตอไป และควรพิจารณาตามหลัก “การรักษาตามเหตุของโรค” ในศาสตรการแพทยแผนจีน  

เพ่ือเลือกใชวิธีรักษาใหสอดคลองกับกลุมอาการตางๆ  เชน ผูท่ีมีภาวะหยางของตับกําเริบข้ึน

ควรเลือกใชวิธีแทงเข็มและกระตุนดวยไฟฟา  การแทงปลอยเลือดและครอบแกว  ผูท่ีมีภาวะชี่

และยินพรองควรเพ่ิมการรมดวยโกฐจุฬาลําภา  ผูท่ีมีภาวะเสลดอุดก้ันศีรษะควรเลือกใชวิธีแทง

ดวยเข็มรอน ผูท่ีมีภาวะเลือดค่ังในหลอดเลือดฝอยควรใชวิธีแทงปลอยเลือดและใชแกวครอบท่ี

จุดตาจุย และทุกวิธีขางตนสามารถเสริมดวยการฝงเข็มหูเพ่ือชวยยกประสิทธิภาพในการรักษา 
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