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บทนำ : โรคหินปูนในหูชั้นในหลุด (Benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) เปGนสาเหตุหนึ่งที่พบไดSบTอยใน ผูSปXวย

ที่มาดSวยอาการเวียนศีรษะพบประมาณรSอยละ20ของผูSปXวยโรคเวียนศีรษะในโรงพยาบาลสงขลาโดยพบบริเวณ posterior 

canal ของ semicircular canal มากที่สุด ปeจจุบันวิธีการรักษาคือการทำบริหารทTาทางของศีรษะและลำตัว หมุนศีรษะใหS

ตะกอนหินปูนกลับเขSาที่ ซึ่งตSองทำที่โรงพยาบาล ทีมผูSวิจัยจึงศึกษาและพัฒนาแนวทางการรักษา แนะนำการบริหารทTาทาง

เพื่อผูSปXวยสามารถทำไดSดSวยตัวเองที่บSาน 

วัตถุประสงค2 : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการรักษาโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดโดยการหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับ 

เขSาที(่Canalith repositioning procedure)ดSวยตัวเอง 

วิธีการศึกษา : Prospective cohort study โดยศึกษาในผูSปXวยที่มีอาการเวียนศีรษะบSานหมุนจากภาวะหินปูนในหูชั้นในหลุด 

(BPPV) ที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา ในชTวงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  ผูSเขSารTวม

วิจัยถูกแบTงเปGน2กลุTม กลุTมAไดSรับการรักษาดSวยวิธีหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับเขSาที่(CRP Modified Epley procedure)

โดยแพทย| 1 ครั้ง , กลุTมBไดSรับการรักษาดSวยวิธีหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับเขSาที่(CRP Modified Epley procedure)

โดยแพทย| 1 ครั้ง และไดSรับคำแนะนำใหSปฏิบัตวิิธีเดียวกันทำซ้ำดSวยตัวเองเพิ่มอีก 1 ครั้ง  ติดตามผลของการรักษา วิเคราะห|

ขSอมูลและประสิทธิภาพการรักษาดSวยสถิติ รSอยละ คTาเฉลี่ย และคTาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา:  ผูSปXวยโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดจำนวน32ราย อายุเฉลี่ย49.81ป�  แบTงเปGนกลุTมAจำนวน16ราย หายจากโรค 8

ราย (รSอยละ 50)  ในกลุTมBจำนวน 16ราย พบวTาผูSปXวยหายจากโรค13 ราย (รSอยละ81.25)  ทั้ง2กลุTม ไมTมีความแตกตTางกัน

อยTางมีนัยสำคัญสถิติ (p-value = 0.06) 

สรุป :  โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด(BPPV)สามารถรักษาดSวยการหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับเขSาที่( CRP-Modified 

Epley procedure)โดยแพทย| สTวนการบริหารหมุนศีรษะทำซ้ำดSวยตัวผูSปXวยเองสามารถทำไดSแตTไมTเพิ่มประสิทธิภาพ 

การรักษา 

คำสำคัญ โรคหินปูนในหูชั้นในหลุด, การรักษาโดยการหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับเขSาที่ 
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Abstract 
 

Background: Posterior semicircular canal Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) found 20 % of vertigo 

in Songkhla hospital which standard treatment is Canalith repositioning procedures (CRP) (Modified Epley 

maneuver). We developed Additional Home therapy protocol that patient try to repeat treat by themselves. 

Methodology: Study design were prospective study. The Posterior canal BPPV patients in otolaryngologic 

clinic at Songkhla hospital from August 2021 to December 2021 were randomized to 2 group. Group A treat 

by Canalith reposioning procedure(Modified Epley maneuver). Group B treat by Canalith reposioning 

procedure(Modified Epley maneuver) and try to treat by patient themselves one more times.  Follow up 

after treatment 2 weeks later. Result were analyzed using percentage, mean and standard deviation. 

Result: 32 Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)  patients, mean age 49.81 years.Group A 8 patients 

were improved after treatment (50%), group B 13 patients were improved after treatment (81.25%)     

The result of both group not statistically significant. 

Conclusion : Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) can treat with Canalith repositioning procedures 

(CRP) (Modified Epley maneuver). Patients can try to treat with Canalith repositioning procedures (CRP) 

(Modified Epley maneuver) by themselves but not effectiveness. 

Key words: Benign paroxysmal positional vertigo, Canalith repositioning procedure (CRP) 

 

 

 

 



บทนำ 

โ ร คตะกอนห ิ นป ู นห ู ช ั ้ น ใ นหล ุ ด  ( Benign 

Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV) เ ป G น ส า เ ห ตุ  

ของอาการเวียนศีรษะ บSานหมุนที่พบบTอยที่สุด1 ทำใหSผูSปXวย

มีอาการเวียนศีรษะหมุนเปGนพักๆในเวลาสั้นๆมักสัมพันธ| 

กับการเปลี่ยนทTาทางของศีรษะที่เกี่ยวขSองกับแรงโนSมถTวง 

เชTน ทTาพลิกตะแคงตัวขณะนอน,ขณะลSมตัวลงนอนหรือลุก

ข ึ ้ น จ า ก ท ี ่ น อ น , ท T า ก S ม ห ร ื อ เ ง ย ห น S า ข ึ ้ น ม อ ง  

  ค ว า ม ช ุ ก ( prevalence)โ ด ย ร ว ม ข อ ง โ ร ค นี้  

พบประมาณ 10.7 ถึง 64 ตTอแสนประชากร3  เปGนสาเหตุ

ประมาณรSอยละ20ของผูSปXวยโรคเวียนศีรษะในโรงพยาบาล

สงขลา อุบัติการณ|ตลอดชTวงชีวิตอยูTที่รSอยละ2.4 4 มักพบ 

ในคนอายุ50–70 ป� เพศหญิงมากกวTาเพศชายในอัตราสTวน

1.5-2 : 1 พยาธิสภาพที่พบบTอยคือ posterior semicircular 

canal BPPV พบไดSรSอยละ 85 ถึง 955 รองลงมาคือ lateral 

semicircular canal BPPV พบได Sร Sอยละ 5 ถ ึง 15 ส Tวน 

anterior semicircular canal BPPV, multiple canal 

BPPV และ bilateral multiple canal BPPV พบได Sน Sอย  

  ม ีทฤษฎ ีท ี ่อธ ิบายสาเหต ุการเก ิดโรค BPPV 

ที่เชื่อถือกันทั่วไป อยูT 2 ทฤษฎีคือ Cupulolithiasis theory 

อธิบายไวSโดย Schuknecht 6 เชื่อวTามีการเสื่อมสภาพของ 

Utricle ทำใหSOtolith หล ุดเข Sามาอย ู Tบน Cupula ของ 

posterior semicircular canal ทำใหSCupula ม ีน้ ำหนัก

เพิ ่มขึ้นและตอบสนองตTอการเปลี ่ยนแปลงตำแหนTงของ

ศีรษะสTวนอีกทฤษฎีคือ Canalithiasis hypothesis อธิบาย

โดย Hall และคณะ7  เชื ่อวTามีอนุภาคเล็กๆลอยเขSาไปใน

สTวนของ posterior semicircular canal ทำใหSมีการรับรูS

ของการเคลื ่อนไหวผิดปกติไป และมีอาการเวียนศีรษะ

เกิดขึ้น 

ผ ู S ป X ว ย  BPPV ร Sอยละ 50 ถ ึง 70 ไม Tทราบสาเหตุ  

(primary or idiopathic BPPV) มักพบในผูSปXวยอายุ 50 ถึง

70 ป�8  อีกรSอยละ 30 ถึง 50 มีสาเหตุ (secondary BPPV)  

ไดSแกT  การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบริเวณศีรษะ,การบาดเจ็บ

จากแรงดัน (barotrauma), การผTาตัดหูชั ้นกลางหรือหู

ชั้นใน เปGนตSนผูSปXวยมักจะมีอาการเวียนศีรษะหมุนไมTนาน 

มักเปGนไมTกี ่ว ินาที และมีอาการตากระตุก (nystagmus)  

อาการเวียนศีรษะหมุนดังกลTาวจะคTอยๆหายไป แตTเมื่อ

ผูSปXวยเคลื่อนไหวศีรษะในทTาเดิมอีก ก็สามารถกระตุSนใหSเกิด

อาการเวียนศีรษะหมุนไดSอีกหลายๆครั้ง และอาจกลับเปGน

ซ้ำไดSอีกสTงผลถึงสุขภาพรTางกาย,จิตใจและคุณภาพชีวิตของ

ผูSปXวยมาก 

โรคBPPVสามารถใหSการวินิจฉัยโดยการตรวจ  

Dix-hallpike (ภาพที่1)ใหSผลเปGนบวกในการตรวจประมาณ

รSอยละ 52-70.5 11 

 

ภาพที่ 1 : วิธีการตรวจdix hallpike 

  การร ักษาโรค BPPV นั ้น ม ีต ั ้งแตTการอธ ิบาย 

ใหSผูSปXวยเขSาใจ,การรักษาดSวยยาลดอาการเวียนศีรษะ เชTน 

ยากลุTมที่กดการทํางานของ vestibular, ยาลดอาการมึนงง

และคลื่นไสSอาเจียน  

  จากการศึกษาของ Fujino และคณะ12  พบวTาการใหSยา

เพียงอยTางเดียวไดSผลไมTดีเทTากับการใหSการบริหารอวัยวะที่

เกี่ยวกับการทรงตัว(vestibularhabituation training) แตTทวTา

ในชTวงแรกของการบริหารจะทําใหSผูSปXวยมีอาการเวียนศีรษะ

และตSองทําติดตTอกันเปGนเวลาหลายวันจึงทำใหSไมTคTอย



ไดSผลดีนัก ตTอมาจึงมีการทำการบริหารทTาทางของศีรษะ

และล ํ าต ั วผูS ปX วย  โดยเช ื ่ อวT า เปGนการกล ับต ํ าแหนT ง  

ของตะกอนหินปูน  เชTน Brandt and Daroff exercise13 , 

Semont liberatory maneuver (SLM) 14 และ Canalith 

Repositioning Procedure (CRP)::ซึ่ ง เ ส น อ โ ด ย  Epley 

และคณะ 15  โดยย ึดตามทฤษฎ ี Canalithiasis theory  

(ภาพที่2) จากการศึกษาของ Lynn และคณะพบวTาการ

ร ั ก ษ า โ ด ย ว ิ ธ ี น ี ้ ไ ด S ผ ล ป ร ะ ม า ณ ร S อ ย ล ะ  88.9 16     

ขวัญชนก ยิ้มแตSและคณะ ศึกษาโดยการประยุกต|ทTาทาง

จ า ก  CRP (Modified CRP ) พ บ ว T า ก า ร ร ั ก ษ า ไ ด S ผ ล 

รSอยละ75.9 17 

 

ภาพที่ 2 การบริหารดSวยวิธี CRP หรือ Modified Epley 

maneuver 18 

  ไวพจน| จันทร|วิเมลืองและคณะ ไดSศึกษาติดตาม

อาการ และใหSการรักษาผูSปXวยที่มีอาการเวียนศีรษะบSาน

ห ม ุ น จ า ก Posterior canal BPPV โ ด ย ว ิ ธี CRP ซ ้ ำ ใ น 

2 สัปดาห|พบวTาผูSปXวยหายจากโรครSอยละ 94.1 และเพิ่มเปGน

รSอยละ 100 หลังการรักษาครั้งแรกและ ครั้งที่ 2 ตามลำดับ19 

Yaser Said Cetin แ ล ะ ค ณ ะ (2018) ไ ด S ท ำ ก า ร ศ ึ ก ษ า

ประสิทธิภาพของการรักษาโรคตะกอนหินปูนชั ้นในหลุด 

โ ด ย วิ ธี modified Epley Canalith repositioning 

maneuver พบวTา recovery rates ในสัปดาห|ที่1,2 และ 3  

อยูTทีร่Sอยละ76, 96 และ 100 ตามลำดับ 20       

จะเห็นไดSวTาการรักษาโดยการทำกายภาพบำบัดหมุนศีรษะ

ให Sตะกอนห ินป ูนกล ับ เข S าท ี ่ (Canalith epositioning 

crocedure:CRP) จะทำใหSผูSปXวยหายจากอาการเวียนศีรษะ

ไดSเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามจำนวนครั้งในการ

รักษา แตTวิธีการรักษาดังกลTาวคTอนขSางซับซSอน ตSองทำโดย

แพทย|ผูSเชี่ยวชาญการรักษาดSวยวิธีดังกลTาวโดยโดยเฉพาะ

ว ิธีmodified Epleyโดยผ ู Sป Xวยทำด Sวยต ัว เองจ ึงย ั งไมT

แพรTหลาย และยังไมTมีขSอมูลการศึกษาประสิทธิภาพในผูSปXวย

คนไทย 

   การศึกษานี ้จึงจัดทำขึ ้นเพื ่อศึกษาประสิทธิผล 

ของวิธีmodi f ied Epley เพิ่มเติมโดยผู SปXวยเองเพื ่อนำ 

ผลการศึกษามาจัดทำแนวทางการรักษาโรคโรคหินปูน 

ในหูชั ้นในหลุด (Benign paroxysmal positional vertigo: 

BPPV)  เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูSปXวย 

วัตถุประสงค1ของการศึกษา 

 

  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการรักษาโรคหิน 

ปูนในหูชั้นในหลุดโดยการหมุนศีรษะใหSตะกอนหินปูนกลับ

เขSาที่ (Modified Epley procedure) ทำซ้ำครั้งที่2ดSวยตัว

ผูSปXวยเอง 

วิธีการศึกษา 

 

 Prospective cohort study โดยศึกษาในผูSปXวย 

ที่มีอาการเวียนศีรษะบSานหมุนจากภาวะหินปูนในหูชั้นใน

หลุด (BPPV) ที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา 

ในช T ว ง เด ื อนส ิ งหาคมพ .ศ .  2564 – เด ื อนธ ันวาคม  

พ.ศ. 2564 จำนวน 32 คน  

เกณฑ2การคัดเลือกเข`า(Inclusioncriteria) 

      1. ผู SปXวยอายุ18 ป� ขึ้นไปที ่มารับการรักษาที ่แผนก

ผู Sป Xวยนอก หูคอจมูกโรงพยาบาลสงขลาและไดSร ับการ

ว ิ น ิ จ ฉ ั ย ว T า เ ป G น โ ร ค  posterior canal BPPV  

      2.ตรวจร Tางกายโดยว ิธี  Dix-Hallpike ได Sผลล ัพธ | เป Gนบวก 

      3.ยังไมTเคยไดSรับการรักษาดSวยวิธีการบริหารศีรษะ 



      4.ผู SปXวยยินดีเขSารTวมโครงการวิจัยโดยการลงนามใน

หนังสือยินยอมเขSารTวมโครงการวิจัย (Informed Consent) 

หลัง ไดSรับคำอธิบายรายละเอียดของงานวิจัยแลSว                                    

เกณฑ2การคัดเลือกออก (Exclusion criteria) 

     1. ผูSปXวยมีความผิดปกติของอาการทางหูอื่นๆ เชTน การ

ไดSยินบกพรTองไดSยินเสียงรบกวนในห ู

     2.ผูSปXวยที่แพทย|สงสัยวTาอาการเวียนศีรษะหมุนมีสาเหตุ

จากระบบประสาทสTวนกลาง  

     3.ผูSปXวยที่มีปeญหาเกี่ยวกับกระดูกตSนคอขัน้รุนแรง โดย

ไมTสามารถหันคอหรือมีขSอหSามในการหันคอ 

     4. ผูSปXวยที่มีอาการเวียนศีรษะที่มีประวัติใชSสารเสพติด

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล|  

     5. ผูSปXวยที่ปฏิเสธการเขSารTวมการวิจัย  

            ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  

  ศึกษาในผูSปXวยที่ไดSรับการวินิจฉัยวTาเปGนโรค 

posterior canal BPPV  จำนวน 32 คน ไดSรับเขSาทำการ

รักษาโดยการบริหารศีรษะ โดยแบTงกลุTมเพื่อทำการศึกษา

เปGน2กลุTมโดยใชSวิธีการสุTมแบบSimple random sampling  

กลุTม A 16 คน และกลุTม B 16 คนคือ กลุTมA ไดSรับการรักษา

ดSวยวิธีบริหารศีรษะ Canalith repositioning procedure 

(CRP)  Modified Epley และ กลุTม B ไดSรับการรักษาดSวย

วิธีบริหารศีรษะ Canalith repositioning procedure 

(CRP) Modified Epley ดSวยตัวเองที่บSานเพิ่มเติมอีก1ครั้ง  

กรรมวิธีการศึกษาหรือการดำเนินงานการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัย)  

โดยผูSปXวยทั้งสองกลุTมหลังจากแบTงกลุTมการรักษา 

     1.ผูSปXวยจะไดSรับทราบขSอมูลงานวิจัยจากนักวิจัยและลง

นามในใบยินยอมเพื่อเขSารTวมงานวิจัยทุกราย  

     2.แพทย|ซักประวัติอาการ,ตรวจรTางกายและจัดเก็บ

ขSอมูลเบื้องตSนและใหSผูSถูกวิจัยทำแบบสอบถามประเมิน

อาการ เวียนศีรษะ ขSอมูลที่จัดเก็บประกอบดSวย ขSอมูลทั่วไป 

เพศ อาย ุ ขSอมูลเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะและการรักษามา

กTอนหนSานี้  

     3.ตรวจรTางกายทางระบบประสาทการทรงตัวอยTาง

ละเอียด (complete vestibular test) ประกอบดSวยการ

ตรวจ oculomotor (spontaneous nystagmus, gaze-

evoked nystagmus, rebound nystagmus), head 

thrust test, smooth pursuit test, saccade test, 

Romberg’stest,tandemgaittest, dysdiadochokinesia, 

finger to nose test วัดความดัน ทTานอน ทTานั่ง (Supine 

and sitting blood pressure) เพื่อตรวจหาภาวะ 

orthostatic hypotension,hypertension  

     4.ตรวจรTางกายดSวยวิธีใหSผูSปXวยลSมตัวลงนอนอยTางเร็วใน

ทTาตะแคงศีรษะ(Dix–Hallpike maneuver) และทำการ

สังเกตอาการเวียนศีรษะ,ลักษณะลูกตากระตุกบันทึก 

onset,duration,latency 

     5.หลังจากวินิจฉัยวTาเปGนโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดชนิด 

posterior canal (posterior canal BPPV) จึงทำการรักษา 

ดSวยวิธีบริหารศีรษะ CRP modified Epley มีรายละเอียด

ดังนี้(ภาพที่2) 

          5.1นั่งขอบเตียงหันหนSาไปทางหูที่มีพยาธิสภาพ45องศา    

          5.2 นอนหงายลงอยTางรวดเร็ว โดยศีรษะอยูTพSนขอบ

เตียงแลSวนิ่งอยูTในทTานี้30วินาที 

           5.3หันหนSาไปทางดSานตรงขSามกับพยาธิสภาพ 45 องศา  

(หันไปจากตำแหนTงเดิม 90 องศา)  โดยยังไมTยกหัวขึ้น นิ่งอยูTอีก  

30 วินาท ี

          5.4 พลิกนอนตะแคงเอาลำตัวดSานตรงขSามกับพยาธิ

สภาพลงโดยหนSาอยูTเหมือนเดิม ตามองพื้น นิ่งอยูTอีก 30 วินาที             

         5.5 ลุกขึ้นนั่งบนเตียงนาน 3นาที 6 ผูSปXวยกลุTม B จะ

ไดSรับการสอนและแจกแผTนพับวิธีModified Epley ดSวย

ตัวเอง โดยใหSผูSปXวยทำซ้ำในวันที7่ 

     7.ใหSผูSปXวยกลับบSาน โดยไดSรับยา Betahistine 

mesylate 6 mg. รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 3 เวลา 

     8.ติดตามอาการผูSปXวยอีก2สัปดาห|  ผลสำเร็จคือผูSปXวย

ไมTมีอาการเวียนศีรษะ และตรวจ Positioning test 

(Dix-hallpike maneuver) ใหSผลเปGนลบ 

    9.เปรียบเทียบผลการรักษาระหวTาง2กลุTมโดยใชS 

วิธีทางสถิติ   



 

 
ภาพที่ 3  Study Protocal 

 

  ตัวแปรที่ศึกษา 

     ตัวแปรที่สนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขSอมูลทั่วไปจาก

ผูSปXวยไดSแกTอายุ เพศ อาการ ระยะเวลาอาการกTอนมารักษา 

การรับฉีดยาและยากินแกSเวียนศีรษะกTอนมารักษาระยะ 

เวลากTอนตากระตุกเฉลี่ย/วินาทีชTวงระยะเวลาตากระตุก 

  จริยธรรมการวิจัย 

   งานวิจัยผTานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย|โรงพยาบาลสงขลา ใบรับรองเลขที ่

2021-Md-IN3-1045    

    การวิเคราะห2ข`อมูล   

    ขSอมูลทั่วไปขSอมูลดSานพยาธิสภาพ ใชSสถิติเชิง

พรรณนา ไดSแกTความถี่ รSอยละ คTาเฉลี่ย แบTงกลุTมตัวอยTาง

เปGน 2 กลุTม โดยใชSใชSวิธีการสุTมแบบ Simple random 

sampling ทดสอบการรักษาดSวยวิธีบริหารศีรษะ Canalith 

epositioning procedure (CRP)  Modified Epley และ 

การรักษาดSวยวิธีบริหารศีรษะ Canalith repositioning 

procedure (CRP) Modified Epley ดSวยตัวเองที่บSาน การ

คำนวณเปGนแบบ One way ANOVA (analysis of 

variance)  กำหนด p-value < 0.05   

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

 

   ขSอมูลลักษณะพื้นฐานทั่วไปจากผูSปXวยที่การศึกษา

ทั้ง 2 กลุTม กลุTมละ 16 คน ทั้ง2กลุTม เปGนเพศหญิงมากกวTา

เพศชายสัมพันธ|กับทTาทางลSมตัวลงนอน 

        กลุTมA มีอายุเฉลี่ย 47.94 ป�อายุนSอยสุด 28 ป�อายุ

มากสุด 66 ป� ผูSปXวยทุกรายมีอาการประมาณ 1 -10 นาที 

และพบวTามีอาการกTอนมาโรงพยาบาลนSอยกวTา 1 สัปดาห|

มากสุด ไดSรับการรักษามากTอนดSวยการฉีดยาแกSเวียนศีรษะ 

และยากินแกSเวียนศีรษะจำนวน 9 คน คิดเปGนรSอยละ 56.25 

(ตารางที่ 2) ตรวจรTางกายพบระยะ เวลากTอนตากระตุกเฉลี่ย 

(latency) 6.94 วินาที ระยะเวลานSอยสุด2 วินาที ระยะเวลา

มากสุด 11 วินาที ชTวงระยะเวลาตากระตุกเฉลี่ย (duration) 

7.12 วินาท ี ระยะเวลานSอยสุด 5 วินาท ี ระยะเวลามากสุด 

12 วินาที(ตารางที่ 3)  หลังการรักษาครั้งแรก ตรวจรTางกาย

ไมTพบภาวะ ตากระตุก (nystagmus) จำนวน 8 คน คิดเปGน 

รSอยละ 50 โดยทั้งหมดไมTมีอาการเวียนศีรษะบSานหมุน 

กลุTม B มีอายุเฉลี่ย 50.31 ป� อายุนSอยสุด 30 ป�

อายุมากสุด 66 ป� เปGนเพศหญิงมากกวTาชาย กลุTมผูSปXวยที่มี

ระยะเวลาที่มีอาการ 1-10 นาทีพบมากที่สุด พบวTามีอาการ

กTอนมาโรงพยาบาลนSอยกวTา 1 สัปดาห|มากสุด ไดSรับการ 

รักษามากTอนดSวยการฉีดยาแกSเวียนศีรษะและยากินแกSเวียน

ศีรษะ จำนวน 10 คน คิดเปGนรSอยละ 62.5 ตรวจรTางกายพบ

ระยะเวลากTอนตากระตุก (latency) เฉลี่ย 4.56 วินาที

ระยะเวลานSอยสุด 2 วินาท ี ระยะเวลามากสุด 12 วินาที  

ชTวงระยะเวลาตากระตุก(duration) เฉลี่ย 7.37 วินาที

ระยะเวลานSอยสุด 5 วินาท ี ระยะเวลามากสุด 12 วินาที  

หลังการรักษาตรวจรTางกายไมTพบภาวะตากระตุก 13 คน  

คิดเปGนรSอยละ 81.25 โดยทั้งหมดไมTมีอาการเวียนศีรษะบSาน

หมุน 

 
 

 

 

ตารางที่ 1  ขSอมูลทั่วไปของผูSปXวย 



 

ตารางที่ 2  ดSานพยาธิสภาพ 

ลักษณะโดยท่ัวไป กลุ1ม A (N=16) กลุ1ม B  (N=16) P Value 

ดAานท่ีมีพยาธิสภาพ 

ด4านซ4าย 6 (37.5) 7  (43.75) 0.92 

ด4านขวา 10 (62.5) 9 (56.3)  

ระยะเวลา 

1-7  วัน 9 (56.3) 9  (56.3) 0.05 

8-28  วัน 3 (18.7) 5  (31.2)  

มากกวEา 28 วัน 4 (25) 2 (12.5)  

ไดAรับยาฉีดหรือยากินแกAอาการเวียนศีรษะมาก1อน 

ได4รับยา 9 (56.25) 13 (81.25) 0.74 

ไมEได4รับยา 7 (43.75) 3 (18.75)  

Dix Hallpike test 

ช1วงระยะเวลาของตากระตุก Duration (วินาที) 

0-5 วินาที 4 (25) 7  (43.75) 0.27 

6-10  วินาที 11 (68.75) 9 (56.25)  

มากกวEา  10 วินาที 1(6.25)   

ช1วงระยะเวลาตากระตุกเฉล่ีย Latency (วินาที)                 6.94 7.44  

ระยะเวลาก1อนมาพบแพทยe 

1-7  วัน 9 (56.3) 9  (56.3) 0.05 

8-28  วัน 3 (18.7) 5  (31.2)  

มากกวEา 28 วัน 4 (25) 2 (12.5)  

 

ตารางท่ี 3  ตารางผลสัมฤทธ์ิของการรักษา 

Dixhal pike test กลุ1ม A (N=16) กลุ1ม B  (N=16) P Value 

ผลตรวจDix Hallpike ท่ี14วัน 

Dix Hallpike negative(หาย) 8(50) 13(81.3) 0.06 

Dix Hallpike positive(ไมEหาย) 8(50) 3 (18.8)  

อภิปรายผล 

ลักษณะโดยท่ัวไป กลุ1ม A (n=16) กลุ1ม B  (n =16) P Value 

 CRP Modified Epley CRP Modified Epley ทำซ้ำด4วย

ตัวเองท่ีบ4าน 

 

เพศ 

ชาย 6 (37.5) 7 (43.75) 0.06 

หญิง 10 (62.5) 9 (56.3)  

อายุ 

อายุต่ำสุด 28 30 0.74 

อายุสูงสุด 66 66  

อายุเฉล่ีย 51.69 50.31  



  โรคเวียนศีรษะที่เกิดขณะเปลี่ยนทTา (Benign 

paroxysmal positional vertigo) เป Gนโรคท ี ่พบบ Tอย 

ในผู Sป Xวยที ่ม ีสาเหตุจากระบบการทรงตัวส Tวนปลาย 

( peripheral vertigo) พบประมาณร S อยละ  17 - 25  

โดยสTวนใหญTไมTทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แนTชัด แตTมี

ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอยูT 2อยTางที่เปGนที่ยอมรับกันคือ 

ทฤษฎีCupulolithiasis และ Canalolithiasis ซึ ่งเชื ่อวTา  

มีอนุภาคตะกอนหินปูนหลุดมาติดที่ cupula หรือหลุดอยูT

ใน posterior semicircular canal นั้น ทำใหSเกิดการรับรูS      

การเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติในผูSปXวยซึ่งสัมพันธ|กับทTาทาง

การเปลี่ยนทิศทางของศีรษะ การรักษามีตั้งแตTการรักษา

โดยการใชSยาเพื่อลดอาการ และการบริหารทTาทางศีรษะ

เพื่อกลับตำแหนTงของตะกอนหินปูนซึ ่งมีการเสนอและ

ปรับปรุงประยุกต|ตTอๆกันมาเพื่อลดขSอจํากัดบางอยTางของ

แตTละเทคนิค  ในguideline BPPV 2010 แนะนำใหSทำ 

Canalith repositioning procedure (CRP)Modified 

Epley หร ือ Semont maneuver ซ ึ ่ งการบร ิหารด Sวย

ว ิ ธี Semont maneuver อ า จ ม ี ข S อ ด ี ก ว T า  Canalith 

repositioning procedure (CRP) Modified Epleyใ น

เรื่องผูSปXวยที่มีปeญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกระดูก

ตSนคอ แตTการบริหารดSวยวิธี Canalith repositioning 

procedure (CRP) modified Epley ก็มีขSอดีในแงTสะดวก 

ขั้นตอนไมTยุTงยาก และผูSปXวยสามารถฝ¦กบริหารดSวยตัวเอง 

โดยจากการศึกษาครั้งนี้ พบวTา ผูSปXวยสTวนใหญTที่เขSารับ    

การรักษาเปGนเพศหญิงอายุเฉลี ่ยของผุ SปXวย 49.81 ป� 

ระยะเวลาที่มีอาการ 1-10 นาที,สัมพันธ|กับทTาการลSมตัว

ลงนอนมากท ี ่ส ุดและได Sร ับการร ักษามาก Tอนด Sวย   

ยาฉีดและกินยาแกSเวียนศีรษะ ผลการรักษาในกลุ TมA  

บรหิารดSวยวธิีCRPโดยแพทย| และติดตามอาการ2 สัปดาห| 

พบวTาผู SปXวยหายจากโรครSอยละ 50 โดย ผูSปXวยจำนวน  

8 ราย ไมTมีอาการเวียนศีรษะ และเมื ่อตรวจรTางกายดู

ตะกอนหินปูนซ้ำ ไมTพบภาวะตากระตุก  ในกลุ TมB บริหาร

ดSวยวิธีCRP โดยแพทย|ในวันที่1 และใหSผูSปXวยบริหารซ้ำ

ดSวยตัวเองโดยใชSวิธีเดียวกันในวันที่7 และติดตามอาการ

ในวันท ี ่14 พบว Tาผ ู Sป Xวยหายจากโรคร Sอยละ 87.5   

โดยผูSปXวยจำนวน 14 ราย ไมTมีอาการเวียนศีรษะ และเมื่อ

ตรวจรTางกายดูตะกอนหินปูนซ้ำ ไมTพบภาวะตากระตุก 

  งานวิจ ัยนี ้ไดSนำความรู Sด ังกลTาวมาประยุกต| 

เพ ื ่อพ ัฒนาแนวทางการร ักษาโดยศ ึกษาในผ ู Sป Xวย 

ที่มีอาการเวียนศีรษะบSานหมุนจากภาวะหินปูนในหูชั้นใน

หลุด (BPPV) เมื ่อเปรียบเทียบขSอมูลของทั ้งสองกลุTม 

พบวTาการรับการรักษาดSวยยาแกSเวียนศีรษะไมTมีผลตTอการ

ตรวจดSวย Dix-Hallpike หรือสTงผลตTอการรักษาดSวยการ

หม ุนศ ีรษะ(p-value > 0.05)  ระยะเวลาตากระตุก 

(duration) เฉลี่ย ในกลุTม A 6.94วินาทีและกลุTม B 7.44

วินาทีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันไมTมีความแตกตTางกันในทาง

สถิติ(p-value > 0.05) สTวนผลการรักษา เมื่อเปรียบเทียบ

กลุTมA และกลุTมฺB พบวTาไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสำคัญ

สถิติ   (p-value = 0.06)   ซึ ่งแตกตTางจากการศึกษา 

ในอดีต ที่พบวTาวิธีการบริหารแบบCRP Modified Epley  

จะไดSผลการรักษาที่ดีขึ้นเมื่อมีการทำซ้ำ20  อาจเปGนดSวย

ขSอจำกัดที่จำนวนผูSปXวยและชTวงเวลาในการเก็บขSอมูลนSอย

เกินไป, ระยะเวลาที่มีอาการของผูSปXวยในกลุTมA มากกวTา

กลุTมB และที่สำคัญคือการศึกษาครั้งนี้ผูSปXวยทำการบริหาร 

CRP modified Epleyซ ้ำด Sวยต ัวเอง ต Tางจากการวัด

ประสิทธิภาพของการทำซ้ำในอดีตที่ทำซ้ำโดยแพทย|และ

ผูSเชี่ยวชาญ ผูSปXวยโรคนี้สTวนใหญTเปGนผูSสูงอายุ จึงอาจมี

ข Sอจำก ัดในความเข S า ใจหร ือส ื ่ อสารทำให Sปฏ ิบ ัติ

คลาดเคลื่อนผิดวิธี   อย Tางไรก ็ตามว ิธ ีบร ิหารแบบ CRP 

modified Epley มีขั ้นตอนที่ไมTยุ Tงยาก เปGนวิธีที ่นิยมมีสื่อ

แพรTหลาย ผูSปXวยสามารถฝ¦กบริหารดSวยตัวเองไดS  ดังนั้น

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนผูSเขSารTวมวิจัยใหS

มากขึ ้นและเก็บขSอมูลในทุกกลุ Tมอายุ ติดตามการทำ

modified Epley CRP ซ้ำของผูSปXวยผTานภาพเคลื่อนไหว

หรือวิดิโอคอล เพื่อวิเคราะห|จุดอTอนขSอผิดพลาดอันเปGน

เหตุใหSประสิทธิภาพของการรักษาลดลง เม ื ่ อ ได S ข S อสรุป

ดังกลTาว ก็สามารถนำไปพัฒนาสื่อ,แผTนพับ,วิดิโอหรือตTอ

ยอดไปสูTการทำModified Epley CRP ดSวยตัวผูSปXวยเอง

ตั้งแตTครั้งแรกเมื่อมีอาการ ลดการพบแพทย|,ลดระยะเวลา

รอคอย,เพิ ่มคุณภาพชีวิตผู SปXวย,เพิ ่มประสิทธิภาพการ

รักษา และพัฒนาแนวทางการรักษาโรคหินปูนในหูชั้นใน

หลุด (Benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) 
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