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ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงวัย
(balance disorders in elderly)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทน�า
การรับรู้สิ่งแวดล้อม (spatial orientation) และการทรงตัว (balance) ต้องอาศัยการ
ท�างานประสานกันของระบบประสาทการมองเห็น ระบบประสาทการรับรู้ข้อต่อ ระบบประสาท
รับสัมผัสทางกาย และระบบประสาท vestibular โดยสมองส่วนกลางท�าหน้าที่ประมวลผลให้ระบบ
visual oculomotor reflexes เกิดปฎิสัมพันธ์กับ vestibulo-ocular reflex เพื่อให้ได้ภาพ
ลานสายตาที่เสถียร จ�าเป็นส�าหรับการ orientation ส่วนการทรงท่า (posture) จะคงอยู่ได้ผ่าน
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท vestibulo-colic และ vestibulo-spinal reflexes, segmental
stretch reflexes และระบบประสาทรับสัมผัสอื่นๆ ได้แก่ touch and temperature ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง มีการด�าเนินการ (processing) และการผสมผสาน (integration) ระหว่างข้อมูล
ของระบบประสาทสัมผัสต่างๆ และระบบประสาท motor ท�าการประมวลผลให้ได้ orientation
การทรงตัว การทรงท่า, และการเคลื่อนที่ (locomotion) ของร่างกายทั้งระบบ
โดยทัว่ ไปสมองของผูส้ งู วัย (aging brain) เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ โครงสร้างและสรีรวิทยา
ตามอายุและลักษณะบุคคล ท�าให้ประสิทธิภาพในการ processing ข้อมูลของระบบประสาทสัมผัส
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวน้อยลงส่งผลกระทบต่อการตอบสนองเพื่อให้ได้การทรงตัวที่
สมบูรณ์ของระบบประสาท motor เกิดภาวะเสียการทรงตัวได้ง่าย
การสูญเสียการทรงตัวในผู้สูงวัยมักเกี่ยวข้องกับอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน
(ตารางที่ 1) โรคกระดูกและข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบประสาทรับสัมผัสเสื่อม โรคทางสมอง
หรือหลายสาเหตุรวมกัน ในผู้สูงวัยอาการเวียนศีรษะ เป็นอาการเตือน บอกเหตุที่รุนแรงมากกว่ากลุ่ม
อายุอื่นๆ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูง (เสี่ยง) เกี่ยวกับการหกล้ม อ่อนแรง สมองเริ่มเสื่อม ขาดสมาธิ
หรือหลายสาเหตุรว่ มกัน และผูส้ งู วัยมักป่วยเป็นโรคเรือ้ รังมากกว่า 1 โรค จึงเป็นเหตุให้ตอ้ งรับประทาน
ยามากกว่า 1 ขนาดเช่นกัน ไม่มีโรคเฉพาะที่ท�าให้เกิดอาการเวียนศีรษะในผู้สูงวัย เป็นอาการที่ผู้ป่วย
รู้สึกเอง เปลี่ยนแปลงตามการแปรผลโดยทั้งผู้ป่วยเองและแพทย์ผู้ดูแล
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อุบัติการณ์ของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่ออายุเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุเบื้องหลังยังไม่เป็นที่สรุปได้ นอกจากสิ่งที่นักวิชาการหลายฝ่ายยืนยันตรงกัน คือ
ผลกระทบที่ตามมาต่อสุขภาพร่างกาย, อารมณ์จิตใจ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เกิดความเข้าใจ
ผิดๆ ว่าเป็นกลุ่มโรควัยชรา (geriatric syndrome) หมายถึง เมื่อสูงวัยก็จะเวียนศีรษะ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากปัจจัยต่างๆ ผสมกัน ซึ่งบางรายซับซ้อน


ตารางที่ 1. แสดงความชุก (ร้อยละ) ของอาการเวียนศีรษะหมุน เสียการทรงตัว และเวียนมึนงงใน
ผู้สูงวัย(1)

ตารางที่แสดงความชุกรอยละของอาการเวียนศีรษะหมุนเสียการทรงตัวและเวียนมึนงงในผูสูงวัย
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ใดๆการเดิ
นจะคลายกัน
ความผิดปกติของการเดินแบบไมเจาะจงเปนการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นแกกัน
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มากกว่าปกติ (widen base) งอข้อต่อ ตะโพก เข่า ล�าตัว ให้จุดศูนย์ถ่วงต�่าลง แขนงอไว้แน่น เตรียม
พร้อมรับเหตุการณ์ เดินก้าวสั้นๆ การเดินแบบผู้สูงวัยไม่ใช่ตัวอายุ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ การเดินจะคล้าย
กัน(5)
ความผิดปกติของการเดินแบบไม่เจาะจง (non-specific stride) เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่
ขึ้นแก่กัน อาศัยกันและกัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาการเดินแบบผู้สูงวัย (senile gait) สาเหตุหลักเกิด
จากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง(5)

ความผิดปกติของการเดินในระดับสูง (higher level gait disorders)(5)
1. การเดินเซจากรอยโรคใต้เปลือกสมองใหญ่ (subcortical disequilibrium) เกิดจาก
รอยโรคชนิดเฉียบพลัน เช่น โรคหลอดเลือดสมองบริเวณ thalamus (thalamic astasia), basal
ganglia หรือก้านสมองส่วน midbrain
2. การเดินเซจากรอยโรคเปลือกสมองใหญ่ส่วนหน้า (frontal disequilibrium) มีการ
ตัดขาดของระบบเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อขา (organization of leg muscles), การเดินจะมีลักษณะ
แปลกๆ (bizarre gait), เท้าไขว้ขัดกัน (feet cross), เดินผิดทิศทาง (wrong direction), มีลักษณะ
ของ gait apraxia พบได้ในโรค normal pressure hydrocephalus – NPH, frontal ataxia, หรือ
astasia, abasia – เกิดจากการท�างานผิดปกติของสมองใหญ่ส่วนหน้า และทางเดินประสาทเชื่อมโยง
(white matter)
3. การเริ่มเดินล้มเหลว (isolated gait ignition failure) ไม่สามารถเริ่มต้นก้าวเดินได้
(initiate) และไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่อง (sustain locomotion) การเริ่มต้น และการหมุนตัวท�าได้
ช้ามาก ต้องหยุดบ่อย (start-and-turn hesitation), ก้าวไม่ออก สับเท้าอยู่กับที่ (shuffling &
freezing) เมื่อเดินไปได้ลักษณะการเดินจะปกติ ทรงท่าตั้งตรงได้ แขนแกว่งปกติ ก้าวยาวปกติ และ
ไม่มีการเร่งฝีเท้า (no festinating), ซึ่งต่างจากการเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s)
การเดินหลังอายุ 60 ปีเริ่มเสื่อมถอย-ช้าลง ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีพบความผิดปกติของ
การเดินได้ร้อยละ 15(5)

อุบัติการณ์
อาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย แตกต่างกันในแต่ละ
รายงาน ส่วนอุบัติการณ์ในผู้สูงวัย ยังไม่ทราบแน่ชัด
พบความชุกประมาณ ¼ ถึง 1/3 ของประชากรอายุมากกว่า 65 ปีจะมีอาการเวียนศีรษะ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง และเมื่ออายุมากกว่า 85 ปี อาการเวียนศีรษะจะเพิ่มถึงครึ่งหนึ่งของประชากร
พบบ่อยในเพศหญิง(6)
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รายงานการส�ารวจ National Health Interview Survey ปี ค.ศ. 2012 ข้อมูลระดับชาติ
พบประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 19.6 มีอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการ
ทรงตัวในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับรายงานอื่น (ร้อยละ 21–29) จาก US และ UK(1)
อายุ และเพศ (age/gender)
จากการทบทวนวรรณะกรรม แม้วา่ จะมีความแตกต่างในค�าจ�ากัดความ อาการเวียนศีรษะ
(รวมทุกชนิด) เป็นอาการทีพ่ บบ่อยในผูใ้ หญ่ พบบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบมากขึ้นเมื่อ
อายุมากขึ้น สูงสุดช่วงอายุ 60 ปี(7) จากการศึกษาระบาดวิทยากลุ่มผู้สูงวัยในเมือง พบอาการเวียน
ศีรษะร้อยละ 61 และอาการเดินเซร้อยละ 77(8)
หากเปรียบเทียบอัตราความชุกของโรคในกลุ่มที่ต่างกัน พบว่า ช่วงอายุ 18-29 ปี พบ
อาการเวียนศีรษะร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที่ในกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งสูงกว่ากันราว
3 เท่า(9) หรือเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจากอายุ 60 ปี พบร้อยละ 30 ของประชากรจะเริ่มมีอาการเวียนศีรษะ
และเมื่ออายุ 80 ปี 2 ใน 3 ของเพศหญิง และ 1 ใน 3 ของเพศชายจะมีอาการเวียนศีรษะ(10) จะเห็น
ได้ว่า เพศหญิงมีอุบัติการณ์ของอาการเวียนศีรษะมากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า(9, 10) และเกิดอาการเมื่อ
อายุน้อยกว่า โดยในเพศชายพบอาการเวียนศีรษะ เป็นหนึ่งในสิบของอาการป่วยของชายวัย 75 ปี
ขึ้นไป และของเพศหญิงอายุ 65–75 ปี และพบมากขึ้นถึงร้อยละ 30 ในผู้สูงวัยกว่า 65 ปี(11)
รายงานจากคลินกิ ในประเทศญีป่ นุ่ เปรียบเทียบสัดส่วนของอายุผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการเวียนศีรษะ
หมุนจ�านวน 2 พันรายเศษ พบผู้ป่วยเด็กประมาณร้อยละ 2 ผู้ใหญ่วัยท�างานร้อยละ 68 และผู้สูงอายุ
ร้อยละ 30(7) และมีรายงานการส�ารวจพบเด็กนักเรียนร้อยละ 15 มีอาการเวียนศีรษะอย่างน้อย 1 ครัง้
ในปีที่ผ่านมา(12)
ในประเทศไทย จากการส�ารวจผู้สูงอายุในชุมชนรอบ โรงพยาบาลศิริราช 1565 ราย พบ
ปัญหาเวียนศีรษะร้อยละ 51 เสียการทรงตัวร้อยละ 29 เวียนศีรษะหมุนร้อยละ 23.6 มีอาการเป็นๆ
หายๆ ร้อยละ 49 หกล้ม ร้อยละ 56.4(13)
ในจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด พบผู้ป่วยเวียนศีรษะหมุนสาเหตุจากระบบประสาท vestibular
ผิดปกติ (vestibular vertigo) ราวร้อยละ 24(14) และในรายงานของกลุ่มอาการเวียนศีรษะต่างๆ มี
เกือบครึ่งที่มีอาการเวียนศีรษะหมุนร่วมด้วย(15) โดยมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 28-32(11)
ในประชากรเนเธอร์แลนด์ พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยใหม่ 47.1 ต่อ 1000 ในทุกกลุ่มอายุ ใน
สหรัฐ ผูป้ ว่ ยต้องเข้าพบแพทย์ทหี่ อ้ งฉุกเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัว
ปีละ 2.6 ล้านครั้ง หรือร้อยละ 3.3 อัตราการพบแพทย์เพิ่มขึ้นตามอายุ และพบมากในเพศหญิง(1)

ผลกระทบ
แม้ว่าผลตามหลังของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผู้สูงวัยจะ
ก่อปัญหา แต่โรคหรือสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิต พบน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่เกิดจากโรค
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ที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุที่ส�าคัญและสามารถให้การช่วยเหลือได้ คือ โรค
หลอดเลือดสมองส่วนหลัง (posterior circulation stroke) ซึ่งอาการในผู้ป่วยบางรายแยกได้ยาก
จากอาการผิดปกติของระบบประสาท vestibular ส่วนปลาย(1)
ราวร้อยละ 30 ของผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 65 ปีทมี่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการล้มและบาดเจ็บ จะล้ม
อย่างน้อยปีละครั้งและอีกร้อยละ 50 จะล้มอีกในปีต่อไป
การล้มจะน�าไปสู่การเสียชีวิตในผู้สูงวัยมากกว่า 65 ปี และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ในการนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล การบาดเจ็บท�าให้การเคลื่อนไหวลดลง เพิ่มข้อจ�ากัดในชีวติ ประจ�าวันมากขึน้
ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น และท้ายสุดอาจลงเอยด้วยการเข้าอยู่สถานพยาบาล nursing home
นอกจากผลทางกายและจิตใจแล้ว ยังส่งผลถึงความล�าบากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในสหรัฐ มากกว่า 19 พันล้านดอลล่าร์ที่ต้องใช้จ่ายโดยตรงในปี ค.ศ. 2000 และเพิ่มขึ้นทุกปี
ตลอดมา (6)
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท vestibular มีรายงานว่าเคยล้ม
มาก่อน และครึ่งหนึ่งของจ�านวนนั้น ล้มมากกว่า 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา(1)
การหกล้ม เพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ เพิ่มความเสี่ยงของอัตราตายมากกว่า
กลุม่ อายุทนี่ อ้ ยกว่า แม้จะไม่หกล้มหรือบาดเจ็บ อาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัว
ในผู้สูงวัย ให้ผลด้านลบในการท�างานและคุณภาพชีวิต เพิ่มความเครียด ลดการท�างาน มีความกลัว
การล้ม (fear of falling) ซึ่งท�าให้จ�ากัดกิจวัตรประจ�าวันลง จากรายงานร้อยละ 50-60 ของผู้สูงวัยที่
มีอาการ ต้องจ�ากัดกิจวัตรประจ�าวันลดลงในระดับปานกลางถึงรุนแรง ร่วมกับการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น ตั้งแต่การเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน การใช้ระบบขนส่งด้วยรถพยาบาล การ
ตรวจวินิจฉัยด้วย CT หรือ MRI และอาจต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(1)
ความกลัวการล้ม (fear of falling)
รายงานการศึกษา meta-analysis 12 รายงานขนาดใหญ่ พบว่าการเสียการทรงตัว และ
อาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนในผู้สูงวัย เป็นสาเหตุน�าล�าดับที่ 2 และ 3 ที่ท�าให้หกล้ม
นอกจากนีอ้ าการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน เสียการทรงตัว และอาการผิดปกติทเี่ กิดร่วม
(associated symptoms) ยังให้ผลทางอ้อมต่อการล้มซึ่งรู้จักกันในนาม “ความกลัวการล้ม” (fear
of falling–FOF) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ที่ส�าคัญ บ่งบอกถึงโอกาสล้มต่อมาได้อีกมากกว่า 1 ครั้ง(6)
อาการเวียนศีรษะส่วนมากมักมีอาการเป็นพักๆ เป็นๆ หายๆ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ป่วย
จะมีอาการเรื้อรังต่อเนื่อง โดยมีความถี่ไม่แน่นอน ร้อยละ 35 มีอาการทุกวัน, ร้อยละ 14 สัปดาห์ละ
ครั้ง, และร้อยละ 51 เดือนละครั้ง สาเหตุของการเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย มักดูง่าย ชัดเจน แต่งาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมา 2-3 ทศวรรษ กลับยังไม่ชดั เจน บางครัง้ ไม่สามารถหาสาเหตุเฉพาะมาอธิบายอาการของ
ผู้ป่วยบางกลุ่มได้(6)
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สาเหตุ
สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย อาจแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม(6)
1. การเปลี่ยนแปลงตามวัย
2. พยาธิสภาพที่เกิดในทุกกลุ่มอายุ
3. ความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
1. การเปลีย่ นแปลงตามวัย หมายถึง การเสือ่ มประสิทธิภาพการท�างานของระบบประสาท
รับสัมผัส และระบบประสาท motor ตลอดทางเดินประสาท เช่นเดียวกับระบบกลไกการผสมผสาน
ของสมองส่วนกลาง ตัวอย่างที่เด่นชัด คือ การสูญเสียเซลล์ขน (sensory hair cells) ของหูชั้นใน
ซึ่งอาจเกิดจากพยาธิสภาพเล็กน้อย อย่างการขาดเลือดหล่อเลี้ยง (ischemia) ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงวัย
(ตารางที่ 2)
การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดฝอย (microvascular) พบรายงานทั้งในมนุษย์และสัตว์
เลือดไหลเวียนลดลงมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบเลือดหล่อเลี้ยงหูชั้นใน เนื่องจากไม่มีร่างแหเชื่อม
ต่อกับระบบอื่น ซึ่งยืนยันได้จากผลการทดสอบการท�างานของระบบการได้ยินและการทรงตัว
vestibular ได้แก่ VOR gain ลดลง การเลื่อมของกลไกควบคุมความเร็วของการกลอกตา (velocity
storage) ท�าให้การท�างานของหูชั้นในทั้งสองข้างลดลง (bilateral hypofunction) อย่างช้าๆ
แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยังไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจนกับอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสีย
การทรงตัวของผู้สูงวัย(6)
นอกจากนี้ระบบที่ช่วยในการทรงตัวอื่น คือ ระบบ proprioceptive ระบบการมองเห็น
และการควบคุมกล้ามเนือ้ มีการเปลีย่ นแปลงในทางลบเพิม่ ขึน้ เมือ่ อายุเพิม่ ขึน้ เป็นผลให้การท�างานที่
ต้องการความรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดลง ได้แก่ การทรงท่า การเปลีย่ นท่าศีรษะ การรับรูส้ งิ่ แวดล้อม
การเคลื่อนไหว
ระบบประสาทส่วนกลางมีจา� นวนเซลล์ลดลง มีความเสือ่ มเพิม่ เมือ่ อายุเพิม่ เป็นผลให้กลไก
การท�างานของระบบประสาทส่วนกลางลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ได้แก่ ความสามารถในการยับยั้ง
vestibular nystagmus ด้วย optic fixation การท�างานประสานกันของระบบรับสัมผัสต่างๆ ขาด
ความแม่นย�า เกิดความผิดพลาดของข้อมูลรับเข้า ท�าให้การตอบสนองผิดพลาด ขาดความแม่นย�า และ
ความเร็วลดลง การฟื้นตัวปรับสภาวะเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ vestibular ท�าได้ช้าและไม่
สมบูรณ์(6)
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ทํางานของระบบประสาทสวนกลางลดลงเมื่ออายุมากขึน้  ไดแก ความสามารถในการยับยั้ง 
ดวยการทํางานประสานกันของระบบรับสัมผัสตางๆขาดความแมนยําเกิดความCONTENT
ผิดพลาดของขอมูลรับเขา ทําใหการตอบสนองผิดพลาด ขาดความแมนยํา และความเร็วลดลง การฟนตัว
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ปรับสภาวะเมือ่ เกิดความผิดปกติของระบบทําไดชาและไมสมบูรณ

(4, 6)
ตารางที
่
2. สรุปปโครงสร
โครงสร้างของระบบประสาทที
างของระบบประสาท่เปลีที่ย่เนแปลงตามอายุ
ปลี่ยนแปลงตามอายุ
ตารางที่สรุ



 








        
       


 พยาธิสภาพที่เกิดในทุกกลุมอายุ แตพบบอยขึ้นในผูสูงวัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย ทําให
2. งกลพยาธิ
กิดในทุ่องจากอายุ
กกลุ่มอายุ
บบ่อยขึมผั้นสในผู
้สูงสวัภาพได
ย เนื่อนงจากการเปลี
พยาธิสภาพดั
าวเกิดสงภาพที
ายขึน้ ่เและเนื
ยนื จึแต่
งมีโพอกาสสั
พยาธิ
านกวา โรคที่พ่ยนแปลง
บบอย
ตามวั
ย ท�าอให้โรคซึ
พยาธิสภาพดั่งเปงกล่
าวเกิ่พดบบ
ง่ายขึ
งจากอายุ
จึงมีโอกาสสั
สภาพได้
นาน
ชัดเจนคื
นโรคที
อยทีน้ ่สและเนื
ุดในทุกอ่ กลุ
มอายุ แตยพนื บมากขึ
้นในผูสมูงผัวัสยพยาธิ
จากการเสื
่อมของ
กว่ในอวั
า โรคที่พบบ่ยอวะ
ยชัดเจน คื อ โรค BPPV ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากขึ้นในผู้
(6)
สูงวัย จากการเสื
่อมของ
maculae ในอวัยวะ otolith
จากรายงานส
วนมากสามารถแยกหาสาเหตุ
ได  อยางหรือมากกวา ที่เปนสาเหตุของอาการเวียน
จากรายงานส่
วนมากสามารถแยกหาสาเหตุ
มากกว่ที่พา บได
ทีเ่ ป็ในนทุ
สาเหตุ
องอาการ
ศีรษะเวียนศี
รษะหมุน และเสี
ยการทรงตัวในผูสูงวัย รูปไทีด้่1อย่ซึางหรื
่งเปนอสาเหตุ
กกลุมขอายุ
 ไม

เวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย (รูปที่ 1) ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้ในทุกกลุ่ม

อายุ
� เพาะส�าหรับผูส้ งู วัย เพียงแต่พบได้บอ่ ยขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู วัย ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
 ไม่จา
ตามวัย หรือโอกาสสัมผัสโรคหรือสาเหตุของโรคได้นานขึน้ เช่น การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะซ�า้ ๆ การได้รบั สาร
พิษซ�า้ ๆ หรือโรคทีเ่ ป็นเรือ้ รัง เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากสาเหตุทรี่ นุ แรงเพิม่ ขึน้ ตาม
อายุ ร้อยละ 21 ในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 9 ในอายุน้อยกว่า 50 ปี(1)
ในหน่วยรักษาปฐมภูมอิ าจพบสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 ซึง่ เกิดจากสาเหตุ 1 ใน 3 ต่อไปนี้
คือ โรคหรือความผิดปกติของระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง (cardiovascular & cerebrovascular)
โรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท vestibular ส่วนปลาย และโรคหรือความผิดปกติทางจิตเวช
(psychiatric disorders)(6)
จากการส�ารวจข้อมูล ในปี ค.ศ. 1993 ถึง 2005 National Hospital Ambulatory Medical
Care Survey (NHAMCS) พบว่าผู้ป่วยอาการเวียนศีรษะได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากโรคที่อันตราย
ร้อยละ 15 รวมโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular) ร้อยละ 4, โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจ
เต้นผิดจังหวะร้อยละ 3.2 หัวใจขาดเลือดร้อยละ 0.9 กล้ามเนื้อหัวใจตายร้อยละ 0.8 และโรคอื่นๆ,
ส่วนสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากโรคระบบประสาท vestibular ส่วนปลายร้อยละ 32.9 โรคทางจิตเวช
ร้อยละ 7.2 และหากใช้การวินิจฉัยตาม ICD-9 codes ร้อยละ 22.1 ไม่พบสาเหตุ ซึ่งแพทย์ให้การ
วินิจฉัยเพียงอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน (dizziness/vertigo)(1)
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แม้ว่าอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) จะพบน้อยในผู้ป่วยที่มีอาการเวียน
ศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน แต่เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราตายสูงร้อยละ 40 โดยเฉพาะใน cerebellar
strokes และมีทางรักษาได้ผลดีหากท�าได้ทนั ท่วงที จึงยืนยันว่าควรใช้ความพยายามในการตรวจวินจิ ฉัย
ด้วยเทคโนโลยีทมี่ รี าคาแพง เพือ่ ให้ได้สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัว
ในผู้สูงวัย(1)
สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย อาจแตกต่าง
กันในแต่ละรายงาน โดยรวมอาจไม่พบสาเหตุรอ้ ยละ 8 มีหลายสาเหตุรอ้ ยละ 11 ซึง่ อาจมีสาเหตุตงั้ แต่
2 อย่างขึ้นไป และร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเกิดจากโรคหรือความผิดปกติของระบบ vestibular ส่วน
ปลาย ซึ่งโรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ คือ โรค BPPV เช่นกัน พบได้ร้อยละ 40-47 ในผู้สูงอายุ มากกว่า
70 ปี ซึ่งบางรายอาจเกิดแบบซ่อนเร้น หรือเกิดจากโรคของระบบประสาท vestibular ส่วนปลายอื่น
ที่เป็นมาก่อน หรือโรคเบาหวาน ส่วนโรคเมนิแอร์ที่เกิดในวัยชรา (late-onset Meniere’s disease)
vestibular neuritis, drop attack และโรคทางหูอื่นๆ เกิดได้ในกลุ่มอายุน้อยก็เกิดได้ในผู้สูงวัย
แม้จะพบไม่บ่อย
ผู้สูงวัยบางคนที่มีอาการฉับพลัน อาจเกิดจากภาวะ decompensation มากกว่าการเกิด
โรคใหม่ มักได้ประวัติที่เคยมีอาการของโรคระบบประสาท vestibular ส่วนปลายรุนแรงครั้งแรกนาน
มาก่อน และสามารถปรับตัวได้ระยะเวลาหนึ่ง(1)
สาเหตุอื่น พบโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองบ่อย หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerotic)
ท�าให้หูชั้นในและสมองขาดเลือด เกิดอาการผิดปกติของระบบประสาท vestibular ส่วนปลาย และ
สมองส่วนกลาง
โรค vertebra-basilar insufficiency (VBI), โรคหัวใจที่ท�าให้ cardiac output ลดลง
ได้แก่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจรั่ว และภาวะหัวใจวาย(6)
โรคเฉพาะทางระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงวัยและเป็นสาเหตุให้ล้ม ได้แก่ โรคผิดปกติ
ของกล้ามเนือ้ และเส้นประสาท (neuromuscular diseases) โรคพาร์กนิ สัน (Parkinson’s disease)
สมองส่วนหน้าฝ่อจากความเสื่อม (frontal lobe atrophy) ภาวะกล้ามเนื้อส่วนขาอ่อนแรง ซึ่งอาจ
เกิดจากโรค myopathies, myelopathy, motor neuron disease, sensory neuropathies หรือ
โรคกระดูกต้นคอเสื่อม (C-spondylosis) โรคพาร์กินสัน มักมีอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน แต่
ไม่ใช่อาการหลักเนื่องจากมักมีอาการทาง motor และ movement disorders เป็นอาการน�า ระบบ
ประสาทอัติโนมัติท�างานผิดปกติ ความดันโลหิตลดลงขณะลุกยืน (postural hypotension) พบได้
บ่ อ ย ซึ่ ง อาจเป็ น ผลจากยา ภาวะขาดน�้ า หรื อ การที่ ผู ้ สู ง วั ย ไม่ ไ ด้ เ คลื่ อ นไหวเป็ น เวลานาน
(immobilization)(5) และภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ จะต้องได้รับการวินิจฉัยแยกโรคเสมอ
ในผู้สูงวัย(6)
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รูปที่  แสดงสาเหตุของอาการเวียนศีรษะเวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวในผูส ูงวัย ภาวะทีต่ องใหการ
รูปที่ 1. แสดงสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวในผูส้ งู วัย ภาวะทีต่ อ้ ง
วินิจฉัยโดยดวนแสดงตัวพิมพหนา
ให้การวินิจฉัยโดยด่วนแสดงตัวพิมพ์หนา(1)

โรคเฉพาะทางระบบประสาทที่พบบอยในผูสูงวัยและเปนสาเหตุใหลมไดแกโรคผิดปกติของ
สาเหตุจากโรคกระดูกคอ (cervical vertigo) ในผู้สูงวัยพบบ่อยกว่าช่วงอายุอื่น เหตุจาก
กลามเนื้อและเสนประสาทโรคพาร
กินสันสมองสวน
ความเสื่อม การใช้งาน และการบาดเจ็บเรื้อรัง(16) ส่วนโรคทางเมตาบอลิซึม และระบบต่อมไร้ท่อ พบ
หนาฝอจากความเสื่อมภาวะกล
ามเนื้อสวนขาออนแรงซึ่งอาจเกิดจากโรค
ได้เช่นเดียวกับกลุ่มอายุน้อย(6)
หรือโรคกระดูกตนคอเสื่อม
ผู้สูงวัยที่มีอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนเรื้อรัง พบมากกว่าร้อยละ 37 ที่มีความ
โรคพารกินสันมักมีอาการเวี
(3) ยนศีรษะเวียนศีรษะหมุนแตไมใชอาการหลักเนื่องจากมักมี



ผิดปกติของโรคทางจิตเวชร่วม ซึ่งมักไม่ใช่สาเหตุปฐมภูมิ แต่จะเป็นปัจจัยเสริมโรคให้อาการเป็น
มากขึ้น อาการที่พบบ่อย คือ anxiety และ depression เช่นเดียวกับกลุ่มอายุอื่น แต่ที่พบมากเป็น
พิเศษคือ ความกลัวการล้ม (FOF) ซึ่งเป็นดัชนีส�าคัญบ่งบอกความเสี่ยงในการเกิดการหกล้มจริง
ในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ท�าได้จากการตัดโรคอื่นที่ไม่ใช่ออก (exclusion)
ซึ่งท�าไม่ได้ในผู้สูงวัย โรคที่รุนแรงมักจะมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย(6)
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3. ความหลากหลายของสิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ เพิม่ โอกาสให้เกิดอาการเวียนศีรษะ/เวียน
ศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผูส้ งู วัยมากขึน้ ตัวอย่างทีพ่ บบ่อย คือ การรับประทานยาหลายขนาน
เนือ่ งจากมีโรคเรือ้ รังหรือภาวะผิดปกติตา่ งๆ ซึง่ จะเพิม่ โอกาสทีจ่ ะมีอาการจากปฎิกริ ยิ าต่อกันของยา (6)
มีปัจจัยมากมายทางสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ท�าให้การรับรู้สับสน เกิด disorientation
และเสียการทรงตัว ปัจจัยส�าคัญทีส่ ดุ คือ ผลข้างเคียงของยา โดยเฉพาะยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาท
จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงวัย, ท�าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสีย
การทรงตัว ที่พบบ่อยที่สุด คือ ยากลุ่ม benzodiazepines, antidepressants, anticonvulsants,
ยากลุ่มมีพิษต่อหูชั้นใน ได้แก่ ยากลุ่ม aminoglycosides และยาเคมีบ�าบัด และยาต้านมะเร็ง
ผลข้างเคียงของการใช้ยา พบได้เป็นสาเหตุทตุ ยิ ภูมิ การใช้ยาในผูส้ งู วัย อาจจ�าเป็นและหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ควรตรวจสอบ ตรวจทานยาที่ผู้สูงวัยได้รับอย่างระมัดระวัง ถึงความจ�าเป็น ปริมาณ
ปฎิกิริยาต่อกันของยา และทางเลือกอื่นๆ
ร่างกายสัมพันธ์กับสายตาและสิ่งแวดล้อม การปรับสายตาในความมืด การกะระยะและ
ความเร็วด้วยสายตา การประสานมือ-ตา impaired dynamic visual acuity (DVA) ตาพร่าขณะเดิน
หรือเคลื่อนไหวศีรษะ การตอบสนองของกล้ามเนื้อแขนขาในการทรงท่า เดิน ก�าลังกล้ามเนื้อ
ลดลงร้อยละ 20-40 ในผูส้ งู วัย ความเร็วในการตอบสนองลดลง การกลอกตาไม่สมบูรณ์ oculomotor
function ช้าลง(6)
ปัญหาสายตา ท�าให้ผู้สูงวัยสับสน และเสียการทรงตัวได้ (disorientation) การตรวจวัด
สายตาเป็นประจ�า และแก้ไขปัญหาสายตา ด้วยแว่นสายตาที่ถูกต้องเหมาะสมช่วยให้อาการดีขึ้นได้
เนื่องจากความคมชัดของสายตา ทั้งสั้นและยาวเกิดได้บ่อยในผู้สูงวัย ต้องการเลนส์หลายระยะ และ
การใช้แว่นสายตาแบบ multifocal lenses ท�าให้ในผู้สูงวัย disorientation แต่เพิ่มโอกาสสัมผัส
สิ่งแวดล้อมในการท�างาน การสวมแว่นสายตาท�าจากเลนส์ระยะเดียวขณะท�ากิจกรรมนอกบ้านอาจ
ช่วยลดการหกล้มได้
ผูส้ งู วัยแต่ละคนควรมีรายการปัจจัยสิง่ แวดล้อม และวิถชี วี ติ ตลอดจนยาทีใ่ ช้ เพือ่ การจัดการ
ที่เหมาะสม ซึ่งต้องการการเอาใจใส่จากผู้ดูแล และญาติ รวมทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อวาง
แนวทางการให้ค�าแนะน�า ความรู้ และการแก้ไขเบื้องต้น ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา(6)
ปัจจัยเสี่ยง (risk factors)
ปัจจัยเสีย่ งของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ อายุเพิม่ ขึน้
และพบว่า ในเพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่า (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ (multivariate analyses)
กลุม่ ประชากร 3 กลุม่ จาก 3 ประเทศ (US, UK และ Netherlands) พบว่าความชุกของการเกิดอาการ
เวียนศีรษะเพิ่มขึ้นเมื่อมีจ�านวนลักษณะทางคลินิกเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 10 ในรายที่ไม่มีลักษณะ
ทางคลินิก และสูงถึงร้อยละ 68 ในรายที่มีลักษณะทางคลินิก 5 หัวข้อหรือมากกว่าจากทั้งหมด
14 หั ว ข้ อ จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว ่ า อาการเวี ย นศี ร ษะในผู ้ สู ง วั ย มี ส าเหตุ ไ ด้ จ ากหลายปั จ จั ย รวมกั น
(multifactorial cause)(1)
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วัยมีสาเหตุไดจากหลายปจจัยรวมกัน

ตารางที
3. แสดงกลุม่มผูผูป้ปว่วยและลั
ยและลักกษณะทางคลิ
ษณะทางคลินนิกิกทีที่เกี่เกีย่ วข
่ยวข้อองกังกับบอาการเวี
อาการเวียนศี
ยนศีรษะ
รษะ(1)
ตารางที่่ แสดงกลุ




NR:
no reported


การวินิจฉัย

การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย เป็นลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยที่มีอาการ
เวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัว เพียงเน้นในโรคบางโรคที่พบบ่อย และเป็นอันตราย
(potentially life-threatening) ในผูส้ งู วัย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ และโรคทีเ่ กิดจากความ
เสื่อม ทั้งที่เป็นสาเหตุ และที่เกิดร่วม และวางแผนการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่เหมาะสม
ในผู้สูงวัย แม้ว่าอาจพบอาการน�าที่คาบเกี่ยวคล้ายกันระหว่างโรคที่อันตรายและโรคที่ไม่
รุนแรง อาการเวียนศีรษะเพียงอย่างเดียว (isolated dizziness) ที่เกิดจากสาเหตุที่อันตรายพบน้อย
กว่าร้อยละ 1(1)


การซักประวัติ และตรวจร่างกายทางคลินิก
ในผูส้ งู วัยส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกอาการเวียนศีรษะ, มึนงง, ลอย, หน้ามืด, เวียนศีรษะหมุน
และเดินเซ เสียการทรงตัว ออกจากกันได้ชดั เจน โดยเฉพาะรายทีม่ อี าการเรือ้ รัง มักมีอาการปะปนกัน
พบมากถึงร้อยละ 50 และบางรายอาการคลุมเครือ ไม่แน่นอน หรือบางครั้งขัดแย้งกัน ในตารางที่ 1
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แสดงถึงผูส้ งู วัยทีม่ อี าการปะปนกันมากกว่า 1 อย่าง และทีส่ า� คัญการแยกอาการเวียนศีรษะหมุน หรือ
ไม่หมุน เดินเซหรือไม่ ไม่สามารถแยกกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองออกจากโรคอื่นได้ แต่การแยกอาการ
เวียนศีรษะหมุนได้แม่นย�าจะช่วยแยกโรคของระบบประสาท vestibular ส่วนปลายออกได้ด้วยความ
ไวร้อยละ 87(1)
การซักถามอาการ ความถี่ของอาการ ระยะเวลา อาการขณะเริ่มต้น ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัย
เสี่ยง และอาการผิดปกติร่วม ซึ่งจะช่วยแยกความผิดปกติระหว่างระบบประสาท vestibular ส่วน
ปลายและส่วนกลาง (ตารางที่ 4)
อาการเวียนศีรษะซ�า้ ในผูป้ ว่ ยอายุ มากกว่า 50 ปี ทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคหลอดเลือด
อุดตัน หากตรวจร่างกาย HIT (head impulse test) ให้ผลปกติ ให้คาดการณ์ถงึ โรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน จนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ การตรวจร่างกายด้วยชุดตรวจ HINTS battery tests ไม่พบความผิด
ปกติใดใด ยืนยันได้อย่างแม่นย�าว่า ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวจากโรคเส้น
ประสาท vestibular อักเสบ (negative likelihood ratio=0.02) (ตารางที่ 5) และการใช้แบบสอบถาม
ด้วยระบบคะแนน ABCD2 TIA scoring system ซึ่งมีตัวแปร คือ อายุ ความดันโลหิต ลักษณะทาง
คลินกิ , ระยะเวลา และโรคเบาหวาน เพือ่ คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง มีความไวร้อยละ 86 และความ
จ�าเพาะร้อยละ 58(1)
ประวัติการใช้ยามีความส�าคัญมากส�าหรับการวินิจฉัยภาวะเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย
เนื่องจาก ¼ ของผู้ป่วยมักเกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ประจ�า โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ยานอนหลับ ยากันชัก ยาทางจิตเวช ยากลุ่มที่ใช้บ่อยในเวชปฎิบัติอีกกลุ่ม คือ ยาขับปัสสาวะ ยาลด
ความดันโลหิต หรือยาที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเพศชายอาจ
คิดถึงยารักษาต่อมลูกหมากที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ด้วย และยาที่ลืมถามไม่ได้ คือกลุ่มยาที่มีพิษ
ต่อหูชนั้ ใน ดังนัน้ ประวัตกิ ารใช้ยา ยาตัวใหม่ หรือการปรับขนาดยาใหม่ในผูส้ งู วัยควรจะต้องได้รบั การ
บันทึก(1)
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BPPV ที่มีรอยโรคที่ PSCC (posterior semicircular canal) แต่ร้อยละ 10 ของโรค BPPV เกิดจาก
HSCC (horizontal SCC) ต้องใช้การตรวจด้วย Supine Roll test ซึ่งยังไม่มีรายงานค่าความไวและ
ความจ�าเพาะ(1)
ชุดการตรวจ HINTS (horizontal head impulse test, nystagmus and test of skew)
เป็นการตรวจทางคลินิกเพื่อแยกโรคหลอดเลือดสมองออกจากโรคเส้นประสาท vestibular อักเสบ
เฉียบพลัน มีความไวร้อยละ 100 และความจ�าเพาะร้อยละ 96(1)
ผู้สนใจสามารถชมการชุดการตรวจ HINTS battery tests ได้ที่ http://stroke.
ahajournals.org/content/suppl/2009/10/01/STROKEAHA.109.551234.DC1.html. และ
การตรวจ supine roll test ได้ที่ http://www.mayoclinicproceedings.org (1)

การทดสอบทางห้องปฎิบัติการ
ควรท�าการตรวจหาภาวะทางเมตาบอลิก สารพิษ การติดเชื้อ และความผิดปกติทางหัวใจ
และหลอดเลือดที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง โรคไต หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดแดง
หัวใจตีบ
การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
การตรวจหูชั้นในและสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT)
และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging, MR) นิยมใช้ในการตรวจหาสาเหตุท่ี
อั น ตราย โดยเฉพาะโรคหลอดเลื อ ดสมอง จากค� า แนะน� า ของสมาคมรั ง สี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา การตรวจสมองด้วย MRI ร่วมกับการฉีดสารทึบแม่เหล็ก (gadolinium) เป็นตัวเลือก
อันดับแรกส�าหรับผู้ป่วยเวียนศีรษะหมุน เนื่องจากรอยโรคที่ท�าให้เกิดอาการ ส่วนมากอยู่บริเวณหู
ชัน้ ใน ก้านสมอง หรือสมองน้อย ซึง่ ส่วนใหญ่รวมอยูใ่ นโพรงสมองส่วนหลัง (posterior cranial fossa)
ช่วยให้มองเห็นทางเดินของเส้นประสาทสมองบริเวณก้านสมองได้อย่างชัดเจน ข้อบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ป่วย
เวียนศีรษะหมุนร่วมกับอาการทางระบบประสาท หรือผู้ป่วยเวียนศีรษะหมุนเฉียบพลันร่วมกับการ
สูญเสียการได้ยิน หรือผู้ป่วยเวียนศีรษะหมุนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
หรือผู้ป่วยที่มีการสูญเสียการได้ยินแบบเรื้อรังและลุกลาม (progressive)(17)
นอกจากนี้ สามารถตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเทคนิคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic
resonance angiography, MRA) โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงบริเวณต้นคอด้านหลัง (vertebro-basilar
system)
ส�าหรับการตรวจสมองด้วยเครื่อง CT scan มีข้อบ่งใช้ส�าคัญในการตรวจการแยกภาวะ
เลือดออกในสมอง, รอยโรคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ได้แก่ โพรงไซนัสต่างๆ, กระดูก mastoid,
หูชั้นนอก กระดูก 3 ชิ้นในหูชั้นกลาง กระดูก petrous กระดูกต้นคอ สภาวะโรคกระดูกผิดปกติ
(spongy bone/otosclerosis) และโครงสร้างอื่น ได้แก่ ภาวะโพรงน�้าในสมองโต สมองฝ่อ
เนื้องอกในสมอง หรือ midline shift.(17)
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อย่างไรก็ตามในทางปฎิบัติ ยังไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจหา
การส่งตรวจมากมิได้แปลว่ามีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองได้มาก ในหน่วยตรวจฉุกเฉิน การ
ส่งตรวจด้วย CT มีเพียงร้อยละ 6 ที่พบความผิดปกติทางระบบประสาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
และก้อนในสมอง, ความไวของ CT ในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน เพียง
ร้อยละ 16
Diffusion-weighted MRI มีความไวสูงกว่า โดยเฉพาะรอยโรคบริเวณ posterior
circulation ซึ่งยังไม่ดีนักเพียงร้อยละ 83 โดยทั่วไป และเพียงร้อยละ 80 ใน 24 ชั่วโมงแรก, พบการ
ใช้ head CT scan 1.5 เท่าและใช้ brain MRI 6.4 เท่าในการตรวจวินิจฉัยผู้สูงวัยที่มีอาการเวียน
ศีรษะ/อาการเวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวชนิดเฉียบพลัน มีรายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ
ตรวจทั้ง 2 ชนิด พบว่าผลจากการตรวจด้วย MRI เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยจากผลการตรวจด้วย CT
scan จากผิดเป็นถูกร้อยละ 8 ในระยะเฉียบพลัน และร้อยละ 16 ในระยะเวลาหนึ่งภายหลัง อาจสรุป
ได้ว่า การตรวจด้วย head CT scan ให้ผลไม่คุ้มค่าในการประเมินผู้ป่วยเวียนศีรษะ(1)

การรักษาทางยา
แนวทางการรักษาอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน และเสียการทรงตัวในผูส้ งู วัย มีหลัก
เช่นเดียวกับกลุ่มอายุน้อย ได้แก่ การให้ยารักษาตามอาการ และการรักษาเฉพาะโรค ในบทความนี้จะ
เน้นที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย
1. การรักษาตามอาการ ใช้ยากลุ่มออกฤทธิ์กดระบบประสาท vestibular (vestibular
suppressants, VS) เพื่อลดอาการมึนงง เวียนหมุนจากการเคลื่อนไหวศีรษะ ส�าหรับโรคที่เกิดจาก
ระบบประสาท vestibular ส่วนปลายที่เกิดขึ้นฉับพลัน จะให้ใน 3 วันแรก และถอนออกไม่เกิน 7 วัน
เพื่อให้ระบบประสาทส่วนกลางเกิดกระบวนการปรับสภาวะ (compensation) หากให้ยากลุ่มนี้เป็น
เวลานาน เนื่องจากมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง มีผลท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถปรับสภาวะได้ และ
อาจเกิดภาวะไม่ปรับตัว (decompensation) หรือการปรับตัวล้มเหลว (compensation failure)
ท�าให้ผู้ป่วยต้องอาศัยยาระงับอาการต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นตามมา ได้แก่ ฤทธิ์
ต้านโคลีน (anticholinergic) ท�าให้ปากแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะล�าบาก ตาพร่า และสับสน (ตารางที่ 6)
ในเวชปฎิบัติควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ซ�้ากัน 2 ขนาน อาจพิจารณาให้ยาต้าน
อาเจียนร่วมกับยาแก้เวียนศีรษะได้ การได้รับยาหลายขนานจะเพิ่มความเสี่ยงของผลไม่พึงประสงค์
จากยาหรือปฎิสัมพันธ์ของยาในผู้สูงวัยได้
ในผู้สูงวัยนิยมใช้การรักษาเฉพาะโรค ร่วมกับการบริหารฟื้นฟูการทรงตัว (vestibular
rehabilitation) มากกว่าการใช้ยากลุ่ม vestibular suppressants ซึ่งมีความเสี่ยงในผู้สูงวัยแทบ
ทุกขนาน จะใช้ในรายที่จ�าเป็นหรือมีอาการรุนแรง และหากต้องใช้ควรให้ยาขนาดต�่าสุดเท่าที่ให้แล้ว
ได้ผล และให้ในระยะเวลาสั้นๆ และจะต้องให้ค�าอธิบายถึงผลข้างเคียงเสมอเมื่อรับยา
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2. การรักษาเฉพาะโรค ขึ้นกับสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสีย
การทรงตัว โรคที่พบบ่อย ได้แก่
BPPV ให้ สํ
canalith repositioning procedure (Epley maneuver)
ส�าหรับ
โรค
โรคให
าหรับ
PSCC, หรื
BPPV
หรือเพิ
้นฟูวหลี
การทรงตัว (vestibular rehabilitation)
หลีกเลี่ยงการใช้ยา
อเพิ่มการฟ
น ฟู่มกการฟื
ารทรงตั
กเลี่ยงการใชยา
vestibular
suppressants
ปริม้นาณน้
อยๆมฤทธิ
ระยะเวลาสั
้นๆ ผลสั
มฤทธิ์ขสูอง
maneuver
อาจให
ปริมาณนอยๆ อาจให้
ระยะเวลาสั
ๆ ผลสั
์ของ 

งเกือEpley
บรอยละร
อย แตมี
สูงเกือบร้ผลข
อยละร้
ย แต่
ีผลข้าดงเคี
ยงได้สคืึกอลอยๆตามมาได
อาจเกิดอาการรู
างเคียองได
คือมอาจเกิ
อาการรู
 ้สึกลอยๆ ตามมาได้
โรคเส้นนประสาทอั
ประสาท vestibular
อักเสบ
้ป่วยที
่ยงต�วยยา
่าจะรักษาด้วยยา
โรคเส
กเสบในผู
ปว ยทีในผู
่ความเสี
่ยงต่่ คําวามเสี
จะรักษาด
corticosteroids
(prednisone่มต1นมก./กก.
เริ่มต้น และลดลงในเวลา
วัน) ควรยกเว้
นในรายทีอโรค
่เป็น
เริ
และลดลงในเวลาวั
นควรยกเวน20ในรายที
่เปนเบาหวานหรื
เบาหวานติดเชืหรื้ออวัโรคติ
ดเชื้อ วักณษาได
โรคผการรั
กษาได้ผลดีในระยะแรก
แต่ตใานระยะยาวไม่
ต่างจากยาหลอกง
ณโรคการรั
ลดีในระยะแรกแต
ในระยะยาวไม
งจากยาหลอกและหากอาการยั
และหากอาการยั
งไม่งดเพืขี นึ้ ่อควรส่
การฟืน้ วฟู ก
ารทรงตัว (vestibular
อาจให้ยารักวษาม
ไมดีขึ้นควรส
การฟนงเพื
ฟูกอ่ ารทรงตั
rehabilitation)
 อาจใหยารักษาตามอาการร
ตามอาการร่
วมด้วยในระยะแรก
วหยุดยาภายใน
3 วัปนวในผู
ป้ ว่ ยบางรายอาการหายไปได้
เองในระยะ
ดวยในระยะแรก
แลวหยุดแล้
ยาภายใน
 วัน ในผู
ยบางรายอาการหายไปได
เองในระยะเวลา

(1)

เวลา 2-4สัปสัดาห
ปดาห์
ตามระยะเวลาการปรั
บสภาวะ
ตามระยะเวลาการปรั
บสภาวะ





(1)
ตารางที่แสดงผลข
่ 6. แสดงผลข้
ยงของยากลุ
่ม vestibular suppressants
ตารางที
างเคีายงเคี
งของยากลุ
มในผู
สงู วัยในผู้สูงวัย
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โรคเมนิแอร์ (Meniere’s disease) หรือโรคความดันน�้าในหูผิดปกติ พบน้อยในผู้สูงวัย
อาการแรกเริม่ มักเกิดในวัยกลางคน แต่พบได้บอ่ ยในระยะท้ายของโรค การรักษาหลักเป็นการปรับลด
เกลือในอาหาร การให้ยาขับปัสสาวะหรือยาต้านฮีสตามีน หรือยากลุ่ม vestibular suppressants
อื่น ส่วน steroids ยังไม่เป็นที่แน่นอน ใช้ในบางราย
โรคอื่นๆ ได้แก่ Vestibular migraine ตอบสนองดีในการรักษาด้วย antimigraine ส่วน
psychogenic vertigo ควรให้การรักษาด้วย benzodiazepines หรือ antidepressants
กลุ่ม SSRI

การฟื้นฟูการทรงตัว (vestibular rehabilitation)
การฟื้นฟูการทรงตัว เป็นการจัดท่าเคลื่อนไหวในการบริหารร่างกายและการทรงตัวอย่าง
เป็นระบบ เพื่อฝึกฝนฟื้นฟูระบบประสาท vestibular ลดอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสีย
การทรงตัว ให้สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้ตามปกติให้มากทีส่ ดุ จัดการฝึกฝนโดยนักกายภาพบ�าบัด หรือ
นักกิจกรรมบ�าบัดที่เชี่ยวชาญพิเศษ ในหน่วยดูแลผู้สูงวัย อาจฝึกพยาบาลพิเศษในการดูแล ซึ่งใน
ปัจจุบันแม้จะยังไม่แพร่หลาย แต่มีความนิยมมากขึ้น ยังใช้เฉพาะในรายที่มีอาการเรื้อรัง ในความเป็น
จริง การฟื้นฟูการทรงตัวมีประสิทธิภาพดีในผู้ป่วยส่วนใหญ่ แม้ว่าบางรายอาการอาจไม่หายขาด
การฟื้นฟูจะได้ผลดีที่สุดในรายที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท vestibular ส่วนปลาย
ในผูส้ งู วัยอาจเกิดความเสีย่ งจากการฟืน้ ฟูสมรรถภาพได้ เนือ่ งจากปัญหากระดูกคอ ข้อเข่าเสือ่ ม
และหากไม่มผี ดู้ แู ลขณะฝึกฝนทีบ่ า้ นอาจหกล้มบาดเจ็บได้ ผูส้ งู วัยส่วนใหญ่ไม่สามารถฝึกฝนได้เต็มรูป
แบบ ผู้ฝึกสอนอาจต้องให้ฝึกแบบง่ายๆ ไม่ต้องจดจ�ามากในเบื้องต้น เพื่อช่วยรายที่มีอาการเรื้อรัง
ผ่านพ้นความกลัวล้ม (FOF) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(1)

ข้อควรระวัง
ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้สูงวัย มีความซับซ้อน อาจมีข้อผิดพลาดได้ ประวัติ
บางอย่างอาจซักไม่ได้ในเบื้องต้น ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะที่ไม่รุนแรง อาจมีอาการ amnesia ระยะ
สั้นๆ ซึ่งผู้สูงวัยอาจลืมหรือไม่กล้าบอก การประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงต้องมีความแม่นย�า โดย
อาจใช้แบบการซักประวัติ และรายการตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด ในเวลาที่รวดเร็วเหมาะสม
ในหน่วยตรวจฉุกเฉิน ทีผ่ สู้ งู วัยมาด้วยอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัว
เฉียบพลัน อาจมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยได้สูงถึงร้อยละ 44 และหากผู้เชี่ยวชาญทางระบบ
ประสาทตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติมอาจพบว่า มีโรคทีเ่ ป็นอันตรายแต่ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคอืน่ ซึง่ ไม่รนุ แรง
ร้อยละ 7 หรือในทางกลับกันผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงร้อยละ 23 กลับเป็นโรคที่ไม่
รุนแรงในการตรวจซ�้า โดยแพทย์หน่วยฉุกเฉินและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทพบให้การ
วินิจฉัยตรงกันร้อยละ 66 ไม่ตรงกันร้อยละ 17 หากใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท 2 ราย
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ตรวจซ�้า พบการวินิจฉัยตรงกันร้อยละ 80 ไม่ตรงกันร้อยละ 5(1)
ผู้สูงวัยที่มีอาการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวที่มาตรวจในหน่วยตรวจ
ฉุกเฉิน ร้อยละ 35 ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมักจะวินจิ ฉัยผิดในเบือ้ งต้น จึงเป็นการ
ยากทีจ่ ะวินจิ ฉัยโรคได้อย่างแม่นย�า การฝึกฝนทักษะให้แก่บคุ ลากรในหน่วยตรวจฉุกเฉินเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญ ซึ่งอาจช่วยในการจัดการปัญหานี้ นอกจากนี้ระบบให้บริการอาจจ�าเป็นต้องให้ผู้ป่วยสูงวัย
ทุกรายทีม่ อี าการเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุนและเสียการทรงตัวเฉียบพลันได้รบั การดูแลด้วยการนอน
สังเกตอาการในโรงพยาบาล ซึง่ เป็นทางแก้ทงี่ า่ ยทีส่ ดุ แต่อาจเป็นจุดน�าให้ผสู้ งู วัยขาดการช่วยเหลือตัว
เอง สมรรถภาพร่างกายทั่วไปลดลง และมีอาการสับสน การประสานงานระหว่างหน่วยตรวจฉุกเฉิน
และแพทย์ประจ�าตัวผู้สูงวัย มีส่วนส�าคัญในการให้การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทางหน่วยฉุกเฉิน
ควรมีมาตรการติดตามหลังจากออกจากหน่วยกลับไปบ้านใน 24 ชั่วโมงแรก(1)
ผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือเคยได้รับการบาดเจ็บจากการล้ม ต้องได้รับ
การตรวจอย่างระมัดระวัง กระดูกหักไม่รุนแรงหรือการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนอาจตรวจไม่พบด้วย
ภาพถ่ายรังสีปกติ แม้ว่าจะพบน้อย แต่ภาวะเลือดออกในสมองในผู้สูงวัยที่มีประวัติหกล้มและ
บาดเจ็บที่ศีรษะ เป็นภาวะที่ละเลยไม่ได้
การตรวจ head impulse test หรือตรวจโรค BPPV ด้วย Dix-Hallpike maneuver หรือ
การหมุนศีรษะ Epley ในผู้สูงวัย จะต้องระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรง แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากการ
กระท�าดังกล่าว แต่ในรายที่มีปัญหากระดูกต้นคอเสื่อมรุนแรง หรือความผิดปกติของกระดูกต้นคอ
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ ได้แก่ กระดูกหัก, ประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ, หลอดเลือดบริเวณ
ต้นคอฉีกขาด, หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน(1)

สรุป
ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงวัย เป็นปัญหาที่ผสมผสานเกี่ยวข้องกับอาการเวียนศีรษะ/เวียน
ศีรษะหมุน โรคทางกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ สายตาผิดปกติ ระบบประสาททีเ่ ปลีย่ นแปลง สิง่ แวดล้อม
และวิถีชีวิต ซึ่งไม่ชัดเจน การซักประวัติและตรวจร่างกายทางคลินิกสามารถแยกปัญหาและความ
ผิดปกติได้ร้อยละ 80 มีผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบภาวะอาการเวียนศีรษะและเสียการทรงตัวในผู้สูงวัย
เหมือนคนตาบอดคล�าช้าง ยังไม่มีภาพชัดเจน ตั้งแต่การวินิจฉัย พยาธิก�าเนิด การดูแลรักษา
การป้องกันปัญหาและอันตรายที่จะตามมา แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย การเข้าถึง
ปัญหาและแนวทางการให้การรักษา อาจต้องเลือก conservative approach เอาไว้ก่อน โดยภาพ
ส่วนใหญ่ภาวะนี้เกิดจากโรคที่ไม่รุนแรง แต่ในบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างทันการณ์
ด้วยค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพื่อค้นหาโรคที่พบน้อยแต่มีอัตราตายหรือความพิการสูง(1)
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