
ขอมอบหนังสือเล่มน้ีให้แก่ผู้ป่วยท่ีสอนผม 
ทำาให้ผมได้รับฟังเรื่องราวมากมายเก่ียวกับ 
อาการเวยีนศรีษะ หูอือ้ และวติกกังวล เม่ือต้อง 
เผชิญหน้ากับโรค พวกเราเชื่อใจกันและกัน 
ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน รวมถึง
ขออุทิศหนังสือเล่มน้ีแก่โรงพยาบาลกวงเถียน 
ที่ผมรักและทีมงานของผม
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บทนำ�
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บนเส้นท�งอันวกวน ผู้หลงท�งย่อมสับสน

“สมองที่ไวต่อสิ่งเร้า” ถือเป็นความรู้ใหม่

ผมขอเสนอทฤษฎเีกีย่วกบัสมองทีไ่วตอ่สิง่เร้าและการอักเสบ เพือ่ไขปญัหา 

ทางคลินิกที่มีมานาน และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น โรคทาง 

โสตประสาทวิทยา (neurotology) ประสาทวิทยา (neurology) และประสาท- 

วิทยาศาสตร์ (neuroscience)

ผมคน้ควา้หาข้อมลูเกีย่วกบัอาการเวยีนศรีษะมาตลอด 30 ป ีความรู้สำาคญั

ท่ไีดจ้ากการศึกษากค็อื อาการเวยีนศรีษะและโรคไมเกรนเกีย่วข้องกนัอย่างใกล้ชดิ 

เม่ือผมเร่ิมคน้หากรณศีกึษาอาการหูอ้ือ กพ็บวา่อาการหูอ้ือ เวยีนศรีษะ ปวดศรีษะ

และวิตกกังวลมีสาเหตุการเกิดโรคคล้ายคลึงกัน
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ใน ค.ศ. 2014 ดว้ยองคค์วามรู้เร่ืองอาการหูอ้ือผสมผสานกบัความรู้ยุค 4.0 

ผมริเร่ิมแนวคิด “การฟื้นฟูองค์ความรู้ของอาการหูอ้ือ” ด้วยการชี้ให้เห็นว่า “ระยะ 

หมดประจำาเดือน โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep 

apnea: OSA) และโรควิตกกังวล” เป็นอุปสรรคใหญ่ 3 ประการของการรักษา 

อาการหูอ้ือแบบเร้ือรัง โรควิตกกังวล และระบบประสาทอัตโนมัติเสียสมดุล 

รวมถึงอาการคล้ายกับโรคที่พูดถึงข้างต้น เพราะผู้ป่วยมักมีความผิดปกติด้าน 

การนอนร่วมดว้ย  จากข้อมลูทางคลนิกิพบวา่ถา้ผู้ปว่ยไมไ่ดน้อนหลับอย่างเพยีงพอ

และสมดลุ อาการเวยีนศรีษะและหูอ้ืออาจรุนแรงข้ึน  “การนอนหลับ” จงึมีบทบาท

สำาคัญในการรักษาอาการหูอื้อและเวียนศีรษะ

แนวคิดเกี่ยวกับอาการหูอ้ือฉบับ 5.0 ปรากฏข้ึนใน ค.ศ. 2016 ผมเชื่อว่า 

สมองส่วนกลางมีสวิตช์ท่ีเรียกว่า “อาค่งเหมิน”1 ใช้เปิดปิดอาการหูอ้ือและอาการ 

ปวดเร้ือรัง  ศูนย์ความสุข (pleasure center) ทำาหน้าที่ควบคุมสัญญาณจาก 

ประสาทรับความรู้สกึตา่งๆ ในร่างกาย และตดัสนิวา่จะสง่ตอ่ไปยังเปลือกสมองใหญ ่

สว่นรับสมัผัส (sensory cortex) หรือไม ่ อาคง่เหมนิในสมองทำาหนา้ทีเ่หมอืนกบั 

“เคร่ืองกรองสัญญาณความรู้สึก” ถ้าทำางานผิดปกติ ร่างกายอาจควบคุมสัญญาณ 

ความรู้สึกไม่ได้ ปัญหาอาจร้ายแรงถึงขั้นเกิดอาการความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้ามากกว่า 

ปกติ (hyperesthesia) หรืออาจนำาไปสู่ “ภาวะอัลโลดิเนีย (allodynia)” คือ 

ความเจ็บปวดท่ีเกิดจากสิ่งกระตุ้นท่ีไม่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดในภาวะปกติ เช่น 

อาการหูอ้ือเร้ือรัง เวียนศีรษะ อาการปวดที่เกิดข้ึนตรงอวัยวะที่ถูกตัดออกไปแล้ว 

(phantom limb pain) อาการเจ็บคอเรื้อรัง อาการปวดคอบ่าไหล่

1เป็นคำาที่นายแพทย์ไล่เหรินฉงใช้เรียกส่วนประกอบในสมองที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองสัญญาณ
ความรู้สกึทีส่ง่ไปยังสมอง ประกอบดว้ยคอร์เทกซ์กลบีหนา้ผากสว่นหนา้ดา้นล่าง นวิเคลยีสแอกคมั- 
เบนส์ และอะมิกดาลา

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง
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ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสวิตช์อาค่งเหมินก็คือ “การนอนหลับ” 

แล้วการนอนหลับส่งผลต่ออาการเวียนศีรษะอย่างไร และช่วงหลับฝันช่วยรักษา

อาการหูอื้อได้อย่างไร

จากประสบการณ์ทางคลินิกมากมาย ผมพบว่าผู้หญิงวัยหมดประจำาเดือน 

หลังได้รับฮอร์โมนทดแทน อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หูอ้ือ และวิตกกังวล 

จะหายไป  เม่ือผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นหลายรายได้รับ 

การรักษาโดยเคร่ืองเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจ (CPAP 

machine) อาการเวียนศีรษะและหูอื้อก็จะหายไปเช่นเดียวกัน  แล้วการรักษาด้วย 

วิธีเหล่านี้เปลี่ยนแปลงหรือควบคุมโครงสร้างหรือกลไกการนอนหลับอย่างไร 

คำาตอบคือ “ช่วงหลับฝัน”

หลายปีมานี้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าระบบกลิมฟาติก (glymphatic 

system) คือ “ระบบขจัดพิษ” ของสมอง ช่วงเวลาที่ดวงตาเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็ 

ในทิศทางต่างๆ ท่ีเรียกกันว่าการนอนหลับในช่วงเรม (REM: rapid eye movement) 

หรือ “ช่วงหลับฝัน” จึงกลายเป็นข้ันตอนสำาคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ เพราะ 

นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ า “ช่วงหลับฝัน” คือเวลาที่สมองขจัดพิษ 

เปรียบได้กับช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กำาจัดกากนิวเคลียร์

ของเสียในสมองร้อยละ 90 ถูกขับออกในช่วงที่เราฝัน กล่าวคือ ถ้าเรา 

ฝันร้าย สมองอาจกำาจัดของเสียจำาพวกโปรตีนมีพิษหรือสารเคมีที่เปรียบกับ 

“กากนิวเคลียร์” ได้ไม่ดี  ของเสียที่ตกค้างอยู่อาจก่อให้เกิดผลเสียมากมาย 

แบบเดียวกับโรคไตเร้ือรังที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกาย  ความผิดปกติ 

ด้านการนอนและฝันร้ายในระยะยาวเป็นอุปสรรคต่อการขจัดพิษของสมอง และ 

อาจทำาให้สมองอักเสบเฉพาะจดุหรือบางสว่นของสมองไวตอ่สิง่เร้า ซ่ึงจะแสดงออก

เป็นอาการทางร่างกายรูปแบบต่างๆ

บทนำา
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ถ้าอาการอักเสบลามไปถึงเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 หรือเส้นประสาท 

ไตรเจมินัล (trigeminal nerve) รีเฟล็กซ์หลอดเลือด (vascular reflex) อาจ 

เสียสมดุล ปรากฏการณ์นี้คือโรคไมเกรนที่เราคุ้นเคยกันดี  แต่ถ้าอาการอักเสบ 

ลุกลามจนถึงระบบประสาทการทรงตัว อาจเกิดอาการเวียนศีรษะอยู่บ่อยๆ หรือ 

“เวียนศีรษะไมเกรน” และหากการอักเสบลุกลามถึงหูชั้นใน หูชั้นในก็จะค่อยๆ 

ถูกทำาลาย กระทั่งกลายเป็น “โรคน้ำาในหูชั้นในผิดปกติ” หรือที่มักเรียกกันว่า 

“โรคน้ำาในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)”  การอักเสบลุกลามไปได้หลายที่ 

ถ้าลุกลามไปถึงประสาทหูชั้นในรูปก้นหอยหรือคอเคลีย (cochlea) ซ่ึงทำาหน้าที่ 

รับการได้ยิน ก็จะเรียกว่าโรคไมเกรนที่ลุกลามเข้าหูชั้นในซ่ึงคล้ายอาการหูดับ 

เฉียบพลัน และเสียงในหูที่ดังตามจังหวะชีพจร (pulsatile  tinnitus)  หากปล่อย 

ไว้นานโดยไม่รักษา อาจเกิดอาการหูอื้อเรื้อรัง

โรควิตกกังวลและระบบประสาทอัตโนมัติเสียสมดุลมักปรากฏควบคู่ 

โรคไมเกรน อาการเวียนศีรษะ หูอ้ือ และหูดับเฉียบพลัน  “อะมิกดาลา” ซ่ึง 

เป็นเสมือนหัวหน้าห้องของสมองส่วนควบคุมอารมณ์  คอยควบคุมอารมณ์ 

วิตกกังวลและหวาดกลัว มีความสัมพันธ์กับอาค่งเหมินอย่างแนบแน่น  ดังนั้น 

จึงเป็นไปได้ที่การอักเสบอาจลุกลามถึงอะมิกดาลาและไฮโปทาลามัส  อาการ 

วิตกกังวลและหวาดกลัวต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในสมองปริมาณมาก ถ้าเรารู้สึก 

หวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง ร่างกายจะผลิตของเสียจากการเผาผลาญ (metabolic 

waste) มากเกินไป ทำาให้สมองที่แต่เดิมไม่มีประสิทธิภาพในการขับของเสียย่ิงแย่ 

เข้าไปใหญ ่พษิท่ีสะสมจะคอ่ยๆ ทำาลายอะมกิดาลา เมือ่วงจรอุบาทวน์ีเ้กดิข้ึนกย็าก

รักษาให้หายขาดได้

เม่ือการอักเสบลุกลามถึงสมองซีกซ้ายหรือสมองแห่งเหตุผล (rational 

brain) ที่ทำาหน้าที่ควบคุมการรับรู้ข้อมูล บวกกับความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ก็อาจถึงกับเป็นโรคทางจิตเวชรุนแรงได้ 

การขจดัพษิและการอักเสบของสมองอาจชว่ยไขข้อสงสยัเกีย่วกบัการรักษา 

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง
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โรคสมองได ้เนือ่งจากอวยัวะภายในของเราไดรั้บคำาส่ังจากสมอง การเปล่ียนแปลง 

ทางพยาธิสภาพของสมองและความผิดปกติในการขจัดพิษของสมองช่วงหลับฝัน 

จึงเป็นต้นตอของโรคต่างๆ นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ควรสนใจกลไกสำาคัญนี้ 

ให้มากขึ้น

ผมตั้งใจเขียนหนังสือ ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง 

เพื่อรวบรวมประสบการณ์และปัญหาทางคลินิกที่พบเจอมาหลายปี ซ่ึงทำาให้ 

ผมไดก้ลบัไปวนิจิฉยัและทำาความเข้าใจผู้ปว่ยโรคเหล่านีอี้กคร้ัง ไมว่า่จะเปน็ผู้ปว่ย 

ทีม่อีาการเวยีนศรีษะ หูอ้ือ ปวดศรีษะ วติกกงัวล หรือประสาทอัตโนมัตเิสยีสมดลุ 

ผมหวังว่าบรรดาแพทย์จะเปลี่ยนมุมมอง หันมารักษาโดยพิจารณาจากภาพรวม 

ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ สั่งยาให้ถูกกับโรค กระตุ้นให้ร่างกายเยียวยาตัวเอง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้ความมหัศจรรย์ของช่วงหลับฝันและการ 

นอนหลับในการรักษา “สมองที่ไวต่อสิ่งเร้า” 

ความสำาเร็จของหนังสือเล่มนี้เกิดจากการสนับสนุนของศาสตราจารย์ 

หลิวเตี้ยนเจิน คณบดีแผนกโสตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และเพื่อนๆ 

ทกุคนทีร่่วมแรงร่วมใจกอ่ตัง้สมาคมโรคหูอ้ือแห่งไตห้วนัใน ค.ศ. 2012  ขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่แบ่งปันประสบการณ์และเร่ืองราวต่างๆ ทั้งนายแพทย์เซียวอันซุ่ย 

หัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป หวงฉี่หยวน เลขาธิการ 

รองศาสตราจารย์อู๋จวิ้นเหลียงประจำามหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง นายแพทย์ 

ลี่ปั๋วหงประจำาโรงพยาบาลเจิ้นซิง นายแพทย์หลินหงชิงประจำาโรงพยาบาล 

แมกเคย์เมโมเรียล (MacKay Memorial Hospital) และนายแพทย์เลี่ยวเหวินฮุย 

แห่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผมขอขอบคุณศาสตราจารย์ 

อว๋ีล่ีเซิง มหาวิทยาลัยปกักิง่ ผู้สอนวชิาวา่ดว้ยอาการวงิเวยีนศรีษะ หูอ้ือ และหูหนวก 

การเข้าเรียนวิชาน้ีทำาให้ผมได้รับแรงบันดาลใจอันย่ิงใหญ่  นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณ 

การสนับสนุนของเฉินเพ่ยหรง นายแพทย์ประจำาแผนกจิตเวช และผู้อำานวยการ

หม่าซินที่ช่วยเรียบเรียงต้นฉบับ

บทนำา

Untitled-1   21 1/20/2563 BE   1:03 PM



22

บทที่ 1

ผู้หญิงล่องลอย
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ผมเคยกล่าวถึง “ผู้หญิงล่องลอย” ในหนังสือเล่มก่อนที่ชื่อว่า อาการหูอื้อ
คือสัญญาณเตือนภัย (耳鳴、是救命警鈴)

  ปกติแล้วใน 1 วัน ผมมักเจอผู้ป่วยเพศหญิงที่มีอาการเดียวกันนี้ 

อย่างน้อย 20 ราย นั่นคือมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน และหูอ้ือในบางคร้ัง 

แต่เกิดข้ึนในช่วงวัยต่างกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการปวดศีรษะช่วงวัยรุ่นหรือ 

กอ่นหนา้นัน้ 2-3 ปี พอมาชว่งหลงัเร่ิมมอีาการวงิเวยีนหรือหูอ้ือ  เมือ่ผมซักประวตั ิ

ครอบครัวก็พบว่าคุณแม่ พี่สาว หรือน้องสาวของพวกเธอก็มีอาการคล้ายกัน 

ไม่ปวดศีรษะก็เวียนศีรษะ แต่อาการของผู้ป่วยกับคนในครอบครัวไม่ได้เหมือนกัน 

หมดเสียทีเดียว อาการของตัวผู้ป่วยนั้นซับซ้อนมากกว่า บางครั้งรู้สึกมึนเล็กน้อย 

บางคร้ังก็ถึงข้ันบ้านหมุนอย่างรุนแรงจนลุกจากเตียงไม่ได้ หรือบางคร้ังอาจ 

รู้สึกมึนงงเหมือนตัวเองกำาลังล่องลอยอยู่  ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเรียกพวกเธอว่า 

“ผู้หญงิล่องลอย”  สว่นมากผู้ปว่ยเคยพบแพทย์มาหลายคร้ังแล้ว ไดรั้บการวนิจิฉยั

มาหลายแบบ เสียเงินทองและเร่ียวแรงมากมายไปกับการรักษา แต่สุดท้ายกลับ 

ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
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อาการปวดศีรษะและเวียนศีรษะแบบที่ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นมักพบร่วมกัน 

เพราะอาการทั้งสองเกิดจากสมองที่ไวต่อสิ่งเร้า หากลุกลามไปยังเส้นประสาท 

ไตรเจมินัลก็จะมีอาการปวดศีรษะ  เนื่องจากมักปวดแค่ด้านเดียว ทางการแพทย์ 

จงึเรียกวา่โรคไมเกรน แตถ่า้ลกุลามไปถงึระบบการทรงตวัของร่างกาย ผู้ปว่ยอาจมี

อาการเวียนศีรษะ ทางการแพทย์เรียกว่า “โรคเวียนศีรษะไมเกรน” และถ้าลุกลาม

ไปยังระบบการได้ยิน ผู้ป่วยอาจมีอาการหูอื้อหรือหูดับ

 สมองที่ไวต่อสิ่งเร้�

สมองคนเราทำางานหนักตลอดเวลา ตอนแม่ยกอาหารที่เราชอบออกมา 

จากครัว ระบบการมองเห็นและการรับรู้รสและกล่ินจะส่งสารไปยังสมอง ณ ขณะนัน้ 

สมองกจ็ะมปีฏกิริิยาตอบสนองทันที ดว้ยการออกคำาสัง่ให้มือเอ้ือมไปหยิบอาหาร 

โดยอัตโนมัติ พร้อมกันนั้นน้ำาลายก็จะไหลออกมาด้วย  กระบวนการทั้งหมดนี้เกิด

ข้ึนอย่างราบร่ืนด้วยการทำางานและจัดการที่มีประสิทธิภาพของสมอง  ร่างกาย

ของเรามีระบบจัดการ จัดเก็บ และเรียบเรียงสัญญาณความรู้สึกซ่ึงทำางานอย่าง

ละเอียดประณีต ปลายประสาทจะส่งสัญญาณวิ่งเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางที่

เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก  ดังนั้น เม่ือได้กลิ่นช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์ 

เราจะรู้สึกถึงความสุขหอมหวาน หรือถ้าเห็นรูปคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้ว 

เราก็จะรู้สึกเศร้า

ทีน้ีลองคิดดูว่าหากสมองอยู่ในภาวะไวต่อสิ่งเร้าผิดปกติจะส่งผลอย่างไร 

ตอ่ร่างกาย  เมือ่มกีารสง่สญัญาณจากระบบการมองเห็นหรือสมัผัสตามปกต ิสมอง 

ทีไ่วตอ่สิง่เร้าจะมปีฏกิริิยาตอบสนองมากเกนิไป จงึยากรับมอืกบัสิง่เร้าทีม่ากระทบ

กบัอวยัวะรับสมัผัสทางการมองเห็นและสมัผัส  นอกจากนี ้บริเวณอ่ืนๆ ของสมอง

ที่ไม่ควรตื่นตัวก็อาจตื่นตัวข้ึนมาได้ จนเกิดอาการผิดปกติต่างๆ เช่น แสบตา 
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เห็นแสงวาบในลูกตา เห็นจุดดำา เงาซ้อนทับกัน หรือรูปร่างสิ่งของบิดเบี้ยวไป 

สรุปได้ว่าความสามารถในการมองเห็นผิดเพี้ยนจากเดิม รวมถึงมีอาการอ่ืนๆ 

เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เวียนศีรษะ และหูอื้อ

 สมองที่ไวต่อสิ่งเร้�และโรคไมเกรน

คนยุคโบราณเคยอธิบายอาการเจ็บปวดและผิดปกติจากโรคไมเกรนไว้ 

นานแลว้ แตส่ว่นใหญคื่อสันนษิฐานท่ีเลือ่นลอยไม่มหีลกัการ เชน่ มนษุย์ยุคหินใหม่ 

มักคิดว่าอาการปวดหัวที่มาพร้อมภาพลวงตาเกิดจากวิญญาณร้ายเข้าไปสิง 

ในสมอง  ดังนั้น จึงต้องเจาะรูที่สมองของผู้ป่วยแล้วสวดมนต์ไล่วิญญาณออกไป 

ว่ากันว่านอกจากออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกไกล และแอฟริกาแล้ว เรายังพบ 

กะโหลกที่มีร่องรอยเจาะรูด้วยเล่ือยลักษณะเป็นวงได้ทั่วโลก  การเจาะกะโหลก 

ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ แต่คนสมัยนั้นอาจยังไม่ รู้ว่าทำาไมรักษาแบบนี้ถึงได้ผล 

(เทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากในปัจจุบันช่วยตอบข้อสงสัยนี้ได้ นั่นคือการผ่าตัด

กะโหลกชว่ยบรรเทาอาการไวตอ่สิง่เร้าของสมอง)  เอกสารทางการแพทย์ทีเ่กา่แก่ 

ที่สุดระบุไว้ว่าเมื่อราว 3,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช นักบวชชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่า 

เทพเจ้าจะหยุดความเจ็บปวดได้ ผู้ป่วยจึงต้องกราบไหว้และอ้อนวอนต่อรูปปั้น 

เทพโซเบก 

หลายพันปีต่อมา เหล่านักปราชญ์จากดินแดนอารยธรรมตะวันตกและ

ตะวันออก รวมถึงฮัวโต๋2 ต่างเคยอธิบายโรคไมเกรนตามความเข้าใจของตัวเอง 

ในวรรณกรรมเร่ืองสามกก๊ ฉากทีฮ่วัโตรั๋กษาโจโฉโดง่ดงัมาก ฮวัโตเ๋ปน็แพทย์ฝีมอืด ี

ตอนที่โจโฉมีอาการปวดศีรษะหนักข้ึนเร่ือยๆ ได้ “บอกให้ฮัวโต๋ดูแลรักษาตนเอง

เป็นพิเศษ” ตั้งแต่นั้นมา ฮัวโต๋ก็ได้รับแต่งตั้งเป็น “แพทย์ประจำาตัว” ของโจโฉ 

เขาเข้าใจว่าสาเหตุของโรคเกิดจากสมอง จึงแนะนำาให้โจโฉผ่ากะโหลกศีรษะ 

2แพทย์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงระบือไกลถึงฝีมือการรักษาโรคในยุคสามก๊ก
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แต่โจโฉไม่ไว้ใจฮัวโต๋ สงสัยว่าอีกฝ่ายวางแผนสังหาร จึงจับฮัวโต๋ขังคุกจนตาย  จาก 

เหตุการณ์น้ีบางคนตีความว่าโจโฉมีเนื้องอกในสมอง แต่หากสังเกตลำาดับอาการ

เกิดโรคแล้ว โจโฉมีอาการปวดศีรษะซ้ำาๆ มานานหลายปีกลับไม่มีอาการอ่ืนเลย 

จึงเป็นไปได้ที่โจโฉอาจเป็นโรคไมเกรนมากกว่า

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจำากัดในยุคนั้นปิดซ่อนความจริง 

เกี่ยวกับโรคอันซับซ้อนนี้ไว้ กระท่ัง ค.ศ. 1664 ทอมัส วิลลิส (Thomas Willis) 

ได้ตั้งข้อสันนิษฐานทางวิทยาหลอดเลือดและหลอดน้ำาเหลือง พวกเราจึงมีความรู้ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไมเกรน  เราควรขอบคุณและเคารพบิดาแห่งประสาท-

ศัลยศาสตร์ท่านนี้

วิลลิสสังเกตเห็นว่าสมองเป็นอวัยวะที่มีเซลล์ประสาทหนาแน่นที่สุดใน

ร่างกายมนษุย์ แตเ่ปลือกสมองกลับไมม่ปีลายประสาทรับความรู้สกึ  ความจริงข้อนี ้

ใช้อธิบายบางฉากในหนังสยองขวัญได้ว่าทำาไมตอนที่ฆาตกรโรคจิตเจาะกะโหลก 

ผ่าสมองของเหยื่อ เหยื่อถึงไม่รู้สึกเจ็บปวด

แท้จริงแล้ว บริเวณที่ไวต่อสิ่งเร้าและก่อให้เกิดความเจ็บปวดคือผนัง 

หลอดเลือดสมองและเย่ือบุกะโหลกศีรษะ โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงเป็น 

ส่วนที่รู้สึกปวดได้มากท่ีสุด  ภาวะหลอดเลือดขยาย หลอดเลือดอักเสบ หรือการ 

ได้รับสิ่งเร้าล้วนก่อให้เกิดความเจ็บปวด  อาการปวดศีรษะจากการดื่มเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอล์หรือโรคหวัดก็คืออาการปวดศีรษะตามจังหวะชีพจรจากภาวะ

หลอดเลือดขยาย  เม่ือได้ รับสิ่งเร้าแบบเดียวกัน ทำาไมผู้ป่วยโรคไมเกรน 

ถึงมีอาการข้างเคียงจากภาวะหลอดเลือดขยาย แต่คนทั่วไปกลับไม่มีปฏิกิริยา 

อะไรเลย  อาการไวต่อสิ่งเร้ามากเกินไปทำาให้ผมนึกถึงอาการเย่ือจมูกอักเสบ 

เหตุภูมิแพ้ เม่ือได้รับการกระตุ้นจากเกสรดอกไม้เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยเย่ือจมูกอักเสบ 

เหตุภูมิแพ้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรง เช่น จามหรือน้ำามูกไหล  งานวิจัยช่วง 

10 ปมีานีพ้สิจูนว์า่ผู้ปว่ยโรคไมเกรนมสีมองทีไ่วตอ่สิง่เร้า  จงึมปีฏกิริิยาตอบสนอง 

ต่อสิ่งเร้ามากกว่าคนทั่วไปเหมือนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
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อาการไวต่อส่ิงเร้าเป็นปรากฏการณ์ประหลาด ความจริงแล้วร่างกายเรา 

มีทักษะในการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป คล้ายกับสำานวนจีนที่ว่า “เข้าห้องที่ 

เต็มไปด้วยดอกไอริสและกล้วยไม้แต่ไม่ได้กล่ินหอม เข้าห้องที่เต็มไปด้วยปลาเค็ม 

แต่ไม่ได้กลิ่นเหม็น”3 

เม่ือคนทั่วไปและผู้ป่วยโรคไมเกรนได้รับสิ่งเร้าแบบเดียวกัน ผู้ป่วยโรค

ไมเกรนอาจปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเร้านั้นไม่ได้ ทั้งยังมีอาการหนักข้ึนอีกด้วย  แล้ว

ทำาไมสมองบางคนถึงไวต่อสิ่งเร้าล่ะ  ถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด แต่มีสิ่งหนึ่ง 

ที่มั่นใจคือโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เพราะผู้ป่วยที่มาหาแพทย์ด้วยอาการ 

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และหูอื้อมักมาพร้อมกันทั้งพี่น้องหรือพ่อแม่ลูก

เมื่อพี่สาวน้องสาวบางคู่ได้ยินคำาว่าพันธุกรรมมักแย้งว่า “ไม่นี่คะ พี่สาว 

ของฉันปวดศีรษะ แต่ฉันไม่ปวดค่ะ แค่มึนๆ”  ผมคิดว่าเร่ืองนี้เข้าใจได้ง่ายมาก 

เพราะโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมไม่ใช่เคร่ืองถ่ายเอกสาร อาการของพี่และน้องจะ 

เหมือนกันอย่างกับแกะได้อย่างไร

 โรคไมเกรนต่�งจ�กอ�ก�ร
 ปวดศีรษะแบบอื่นอย่�งไร

ปวดศรีษะเปน็อาการทีพ่บไดท้ัว่ไป หากอ้างอิงสถติขิององคก์ารอนามยัโลก 

อาการปวดศีรษะจากกล้ามเนือ้เกร็งตวั (tension-type headache) อยู่ในอันดบั 2 

ของโรคที่พบได้ทั่วไปรองจากโรคฟันผุ ส่วนโรคไมเกรนอยู่ในอันดับ 3  แต่ผู้ป่วย 

ส่วนใหญ่รวมถึงญาติพี่น้องและแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยกลับไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยว

กับอาการนี้ 

3สำานวนนี้มีความหมายโดยนัย คือ การอยู่กับคนดีเปรียบได้กับการอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยกล่ินหอม
ของดอกไม้ พอนานไปตัวเราเองก็มีกล่ินหอม จึงไม่ได้กลิ่นดอกไม้อีกต่อไป  ส่วนการอยู่กับคนเลว 
ก็เหมือนอยู่ในตลาดขายปลาเค็ม อยู่ไปนานๆ ตัวเราก็มีกลิ่นเหม็น จึงไม่ได้กลิ่นปลาเค็มอีก

Untitled-1   27 1/20/2563 BE   1:03 PM



28

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

ความคิดท่ีผู้คนมีต่ออาการปวดศีรษะมีอยู่ 2 แบบ ซ่ึงเป็น 2 มุมมองท่ีแตกต่าง 

กันโดยสิ้นเชิง บางคนไม่สนใจอาการปวดศีรษะ แม้แต่ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่คิดว่าเป็น

เร่ืองใหญ่ เวลาไปพบแพทย์ก็ไม่เล่าว่าเคยมีอาการปวดศีรษะมาก่อน ญาติผู้ป่วย

เองก็ไม่เข้าใจความเจ็บปวดและความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอาการปวดศีรษะ 

จึงมักมองข้ามและคิดว่าผู้ป่วยทำาเร่ืองเล็กเป็นเร่ืองใหญ่  นอกจากนี้ หัวหน้างาน

ของผู้ป่วยก็ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะ จึงมักจับผิดเวลาผู้ป่วยลา

ป่วยบ่อยๆ  ในทางกลับกัน ผู้ป่วยบางคนใส่ใจอาการปวดศีรษะของตัวเองมาก 

เกินไป ปวดศีรษะเม่ือไรก็มาพบแพทย์เมื่อนั้น แถมยังสงสัยอยู่ตลอดว่าตัวเองมี 

เนื้องอกในสมองหรือเปล่า พยายามรบเร้าให้แพทย์ตรวจรักษาอยู่เนืองๆ

เราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการปวดศีรษะก็เป็นอาการชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับ 

โรคหวัดท่ีเราต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร  ดังน้ัน เราก็ต้องหาสาเหตุของอาการ 

ปวดศีรษะเช่นเดียวกัน ซ่ึงมไีดเ้ยอะแยะมากมาย เชน่ ตดิหวดัธรรมดา ไดรั้บบาดเจบ็ 

ทางศีรษะเล็กน้อยหรือสาหัส นอนไม่หลับ ใช้สมองมากเกินไป ดื่มกาแฟมากไป 

หรืออาจเป็นสาเหตุร้ายแรงกว่านั้น เช่น ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง 

และภาวะเลอืดออกในสมอง  นอกจากนี ้โรคทีีท่กุคนมักกงัวลอย่างเนือ้งอกในสมอง 

และผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภทก็อาจส่งผลให้ปวดศีรษะได้  อาการ 

ปวดศีรษะเกิดจากสาเหตุนับร้อยพัน ตั้งแต่ไม่รุนแรงหรือไม่ส่งผลกระทบอะไร 

มากนัก ไปจนถึงโรคร้ายแรงท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อาการปวดศีรษะส่วนใหญ่ 

มักเป็นสัญญาณเตือนที่ดีให้เราหันมาดูแลสุขภาพ 

อาการปวดศีรษะแบ่งออกเป็นแบบปฐมภูมิ (primary headache) และ 

แบบทุติยภูมิ (secondary headache)  หากเปรียบสมองมนุษย์กับอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ ปัญหาบางอย่างอาจเกิดจากฮาร์ดแวร์ เช่น 

สายเชื่อมต่อไม่ดี แต่บางคร้ังก็เกิดจากซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมขัดข้อง  อาการ 

ปวดศีรษะแบบปฐมภูมิมักเกิดจากปัญหาซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์ไม่มีความ 

ผิดปกตอิะไร  การตรวจดว้ยซีทสีแกนหรือเอ็มอาร์ไอ (MRI: magnetic resonance 

imaging) จึงหาสาเหตุของอาการไม่ได้ ครอบครัวและคนรอบข้างเลยไม่เข้าใจ
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ถา้เกดิปัญหาท่ีฮาร์ดแวร์ เราเรียกวา่อาการปวดศรีษะแบบทตุยิภมิู สาเหต ุ

มาจากโรคที่ทุกคนวิตกกังวล เช่น เนื้องอกในสมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง 

อาการจะรุนแรงกว่ามากแต่พบเจอได้น้อยกว่า  จากการวิจัยทางคลินิกพบว่า 

ผู้ปว่ยให้ความสำาคัญกบัอาการแบบทุตยิภมิูมากเกนิไป ผู้ปว่ยทีมี่อาการปวดศรีษะ 

มักต้องการให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองซีทีสแกนหรือเอ็มอาร์ไอเพื่อดูว่า 

มีเนื้องอกในสมองหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับการตรวจก็จะรู้สึกไม่สบายใจ  โดยปกติแล้ว 

ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองจำานวนร้อยละ 85 แสดงอาการผ่านทางสมองและ 

อวัยวะอ่ืนๆ ก่อนท่ีอาการจะค่อยๆ รุนแรงข้ึน  ส่วนอาการปวดศีรษะที่เกิดข้ึน 

ต่อเนื่องนานหลายปีหรือเกิดเป็นระยะมักมาจากปัญหาซอฟต์แวร์ แต่แพทย์ 

ส่วนใหญ่ก็ยอมตรวจให้ตามที่ขอเพราะอยากให้ผู้ป่วยสบายใจ

 อ�ก�รปวดศีรษะที่พบได้บ่อย:

 โรคไมเกรนท่ีเกิดจ�กสมองไวต่อส่ิงเร้�

อาการปวดศีรษะท่ีหาสาเหตุไม่พบ เราจะเรียกว่าอาการปวดศีรษะแบบ 

ปฐมภูมิ ถ้าแบ่งประเภทตามระดับความรุนแรงของอาการ อาการปวดศีรษะจาก 

กล้ามเนื้อเกร็งตัวถือว่าอยู่ในระดับต่ำาและกลาง เพราะผู้ป่วยยังทนไหว ทำางาน 

และใช้ชีวิตได้ตามปกติ  ส่วนอาการปวดศีรษะจากโรคไมเกรนจัดอยู่ในระดับสูง 

เมื่อมีอาการผู้ป่วยมักทนทำางานต่อไม่ไหว ต้องหยุดพักก่อนสักครู่  ส่วนอาการ 

ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (cluster headache) จัดเป็น “อาการปวดศีรษะที่ทำาให้ 

อยากฆ่าตัวตาย” เป็นภาวะปวดศีรษะรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดศีรษะ 

ข้างเดียวหรือปวดบริเวณรอบดวงตา ซ่ึงอาจมีอาการต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง 

และเกิดข้ึนหลายคร้ังภายในวันเดียว  นอกจากปวดศีรษะแล้วยังอาจมีอาการอ่ืน 

ร่วมด้วย เช่น ตาแดง น้ำามูกไหล และเวียนศีรษะ เป็นต้น  ผู้ป่วยมักปวดมาก 
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จนอยากตาย ต่างจากคนที่เป็นโรคไมเกรนมานานที่บางคร้ังก็ปวดมาก บางคร้ัง 

ก็ปวดน้อย สลับกันไปมา ไม่ค่อยคงที่เท่าไร

คนทั่วไปอาจสงสัยว่าอาการปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อเกร็งตัวเกิดจากการ 

หดเกร็งของกล้ามเนื้อ แล้วเพราะเหตุใดกล้ามเนื้อถึงได้หดเกร็งผิดปกติ  ใน 

บทหลังๆ เราจะกลา่วถงึโรคไมเกรนกบัอาการปวดคอ ผู้ปว่ยโรคไมเกรนร้อยละ 70 

มีอาการปวดต้นคอร่วมด้วย เราพบเห็นโรคปวดศีรษะจากความผิดปกติของคอ 

(cervicogenic headache) ได้บ่อยในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ความจริงแล้วโรคทั้ง 2 ชนิด 

มีความเกี่ยวเนื่องกัน นั่นคือโรคไมเกรนส่งผลให้กล้ามเนื้อคอหดเกร็งจนมีอาการ 

ปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากข้ึน  ดังนั้น นักวิชาการหลายคนจึงเห็นว่า 

โรคทั้ง 2 ชนิดนี้มีสาเหตุการเกิดโรคเหมือนกัน แน่นอนว่าสาเหตุนี้ใช้อธิบาย 

อาการปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อเกร็งตัวทุกชนิดไม่ได้ แต่อาการปวดศีรษะจาก 

กล้ามเนื้อเกร็งตัวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคไมเกรน เพราะจัดเป็นอาการร่วมของ 

โรคทั้ง 2 ชนิด (combination headache)

คนมักเข้าใจผิดว่าหากปวดศีรษะข้างเดียวแสดงว่าต้องเป็นโรคไมเกรน 

แตท่ีจ่ริงแลว้โรคไมเกรนเกดิจากสมองทำางานผิดปกต ินัน่คอืไวตอ่ส่ิงเร้าเปน็พเิศษ  

สมองเปรียบเสมือนผู้บัญชาการของร่างกาย เม่ือสมองไวต่อสิ่งเร้าจึงมักแสดง

อาการตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาการปวดศีรษะเป็นเพียงหนึ่งในอาการ 

ทั้งหลาย  สมองที่ไวต่อสิ่งเร้าก็เหมือนกับเย่ือจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ เป็นอาการ 

ตดิตวัมาตัง้แตเ่กดิ เม่ือภาวะเย่ือจมกูอักเสบเหตภุมิูแพก้ำาเริบ อาการในแตล่ะคร้ัง 

อาจรุนแรงไม่เท่ากัน สมองท่ีไวต่อส่ิงเร้าก็เช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าอาการปวดศีรษะ 

จากกลา้มเนือ้เกร็งตวัและโรคไมเกรนมสีาเหตกุารเกดิโรคเหมือนกนั เพยีงแตร่ะดบั

อาการแตกต่างกันเท่านั้น

ร่างกายของมนุษย์นั้นมหัศจรรย์มาก ในอดีตเคยมีคนมากมายออกมา

ประกาศถงึการคน้พบคร้ังใหญเ่กีย่วกบัร่างกายมนษุย์ แตไ่มก่ีป่หีลังจากนัน้กม็คีน 

พิสูจน์ว่าไม่ใช่เร่ืองจริง  สำาหรับแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ปัจจุบันยัง 
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ไม่กว้างขวางมากนัก  ความรู้ในตำาราเป็นสิ่งที่เขียนเอาไว้หลายปีแล้ว จึงจำาเป็น 

ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บางคร้ังเน้ือหาในตำาราอาจไม่ถูกต้อง ส่ิงท่ีครูสอนก็อาจ 

ไม่ถูกต้อง แลว้แบบไหนกนัเลา่ทีถ่กู  การตรวจร่างกายผู้ปว่ยเปน็วธิเีดยีวทีช่ว่ยให้ 

เราได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความรู้มากมายจากผู้ป่วย ผมกับ 

ผู้ป่วยเหมือนเพื่อนร่วมสนามรบ ผู้ป่วยบอกเล่าอาการของตัวเองอย่างละเอียด

ชดัเจน สว่นผมใชค้วามรู้ทีมี่วนิจิฉยัสาเหตขุองโรคและให้การรักษา จากนัน้พวกเขา 

ก็มอบผลการรักษาคืนมาให้ผม  พวกเราพูดคุยปรับเปล่ียนความคิดและแนวทาง

การรักษาตลอดเวลา เดินหน้าและถอยหลังไปด้วยกัน จนในที่สุดหนังสือเล่มนี้ 

ก็สำาเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม

 ก�รวินิจฉัยอ�ก�รเวียนศีรษะ:
 โรคเวียนศีรษะไมเกรน

ค.ศ. 1991 ผมประจำาอยู่ท่ีโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล (Massachusetts 

General Hospital) โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ผมมโีอกาสตดิตามศาสตราจารย์บาร์เบอร์ (Barber) ไปดกูรณศีกึษาพเิศษเกีย่วกบั 

อาการเวียนศีรษะ  ท่านบอกผมว่าอาการเวียนศีรษะซ้ำา  ๆโดยไม่รู้สาเหตุอาจเก่ียวข้อง 

กับอาการเวียนศีรษะจากโรคไมเกรน (MAD: migraine-associated dizziness) 

ศาสตราจารย์แบโลห์ (Baloh) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) 

ก็กล่าวถึงแนวคิดนี้ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาเช่นกัน  นับแต่นั้นมาผมก็วินิจฉัย 

และรักษาผู้ป่วยโดยอ้างอิงทฤษฎีนี้เป็นหลัก ปรากฏว่าอาการของผู้ป่วยโรค 

เวียนศีรษะหลายคนดีขึ้น ทั้งที่ผ่านมาเหมือนไม่มีความหวัง

Untitled-1   31 1/20/2563 BE   1:03 PM



32

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

ความรู้เร่ืองโรคไมเกรนในปจัจบุนัยังถอืวา่ไม่เพยีงพอ ข้อมูลทางการวจิยัชีใ้ห้

เห็นว่าอัตราการวินิจฉัยโรคไมเกรนต่ำามาก สิ่งที่วินิจฉัยได้เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำาแข็ง

เท่านั้น แต่ยอดภูเขาน้ำาแข็งที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆ อาจส่งผลกระทบต่อผู้หญิงกว่า 

ร้อยละ 75 เราจึงควรทำาความเข้าใจโรคไมเกรนให้มากข้ึน  แต่เนื่องจากรูปแบบ 

อาการของโรคซับซ้อนมาก อาการเวียนศีรษะที่เกี่ยวกับโรคไมเกรนก็มีหลายชนิด 

หากดผิูวเผินอาจคล้ายโรคเวยีนศรีษะทัว่ไป อีกท้ังถา้เราไม่เข้าใจอาการเวยีนศรีษะ 

อย่างแท้จริงก็อาจวินิจฉัยโรคได้ยาก  ด้วยเหตุน้ี แพทย์หลายคนจึงวินิจฉัยอาการ 

เวียนศีรษะที่เกิดจากโรคไมเกรนไม่พบ หรือบางคนอาจปฏิเสธที่จะวินิจฉัย 

ตัง้แตแ่รก  กระทัง่ ค.ศ. 2013 เร่ิมมกีารตัง้เกณฑ์การวนิจิฉยัโรคเวยีนศรีษะไมเกรน 

คนทั่วไปจึงเร่ิมรู้จักโรคนี้  จาก ค.ศ. 1991 จนถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลาผ่านมาเกือบ 

30 ปแีลว้ ตลอดชว่งเวลานีผ้มไมรู้่วา่มีผู้ปว่ยกีค่นทีม่าขอความชว่ยเหลอืจากแพทย์ 

แต่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ซ้ำาร้ายยังมีผู้ป่วยหลายคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น 

โรคน้ำาในหูไม่เท่ากันแทน

ปจัจบุนั ศาสตราจารย์แบโลห์ท่ีใครหลายคนเคารพนบัถอืยังคงเปดิบรรยาย

เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ซับซ้อนอยู่เสมอ  เมื่อถามถึงกรณีศึกษาที่ทุกคนคิดว่ายาก 

ท่านมักตอบว่า “โรคเวียนศีรษะไมเกรนแน่นอนอยู่แล้ว”

ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจโรคเวียนศีรษะไมเกรนก็ไม่มีทางเข้าใจอาการเวียนศีรษะ 

ถา้ไม่เข้าใจอาการปวดศรีษะกจ็ะไมเ่ข้าใจโรคเวยีนศรีษะไมเกรนไดถ้อ่งแท ้ ทกุคร้ัง

ที่ต้องข้ึนไปบรรยายไม่ว่าท่ีไหนก็ตาม ผมมักกล่าวเปิดว่า “ผู้ป่วยโรคเวียนศีรษะ 

ไม่ต้องกินยาแก้เวียนศีรษะเสมอไป” “แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคเวียนศีรษะต้อง 

เข้าใจอาการปวดศีรษะ” และ “แพทย์ที่รักษาอาการหูอื้อต้องเข้าใจโรคเวียนศีรษะ”
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 โรคเวียนศีรษะไมเกรนเป็นนักเลียนแบบ
 ตัวยงของอ�ก�รเวียนศีรษะทั่วไป

สมองที่ไวต่อส่ิงเร้าคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองและภาวะเลือดออกใน

สมองตรงที่ทั้งหมดเกิดข้ึนในสมอง  เพราะเหตุใดสมองที่ไวต่อสิ่งเร้าถึงทำาให้เกิด

อาการเวยีนศรีษะแบบตา่งๆ  กอ่นอ่ืนผมขอแนะนำาความรู้ทางกายภาพทีเ่กีย่วข้อง

กับอาการเวียนศีรษะพอสังเขป

โดยปกติ ร่างกายมนุษย์นั้นรักษาความสมดุลได้ เราจึงไม่รู้สึกเวียนศีรษะ 

หรือบ้านหมุนเพราะระบบการทรงตัวของร่างกายทำางานและคอยปรับสมดุล 

ตลอดเวลา เช่น ปกติเราเดินบนชายหาดได้อย่างม่ันคง แต่พอหลับตากลับรู้สึก 

ร่างกายโงนเงน  ตัวอย่างน้ีอาจทำาให้เข้าใจว่าระบบประสาทสัมผัสการมองเห็น 

และเท้าท้ัง 2 ข้างมีบทบาทในการรักษาการทรงตัว แต่ความจริงแล้ว อวัยวะหลัก 

ที่ทำาหน้าที่รักษาการทรงตัวคือหูและระบบประสาทการทรงตัวในสมอง

หูประกอบด้วยหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน  ส่วนประกอบหูชั้นใน 

ซับซ้อนมาก บางทีก็ทำาให้ผมหลงทางเลยทีเดียว เพราะโครงสร้างและการทำางาน

สลับซับซ้อนเสมือนเขาวงกตท่ีทำาให้มึนงง ตำาแหน่งของหูชั้นในอยู่ลึกลงไปบริเวณ

ด้านหลังดวงตา ท่อ 2 ท่อท่ีมาบรรจบกันในหูชั้นในนับเป็นส่วนหนึ่งของกะโหลก 

ศีรษะ มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จึงต้องตรวจสอบด้วยวิธีพิเศษ

หูชั้นในมีหน้าท่ี 2 ประการ นั่นคือโครงสร้างเหมือนก้นหอยในรูปหน้า 35 

เรียกว่าคอเคลียทำาหน้าที่รับการได้ยิน ส่วนขดวงกลมด้านข้าง 3 วง เรียกว่า 

หลอดกึ่งวงกลม (semicircular canal) คอยควบคุมการทรงตัว  หูชั้นใน 

มีเส้นประสาทและเซลล์ที่ซับซ้อนอยู่ในเอนโดลิมฟ์ (endolymph) ปัจจัยต่างๆ 

ที่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทและเอนโดลิมฟ์ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 

พยาธิสภาพบริเวณหูชั้นใน และส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะและหูดับได้
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เวสติบิวลาร์นิวเคลียส (vestibular nucleus) เป็นนิวเคลียสใหญ่สุดในก้านสมอง 

ทีเ่กีย่วข้องกบัอาการเวยีนศรีษะโดยตรง  เมือ่เกดิความผิดปกตใิดๆ กต็ามในสมอง 

จะส่งผลกระทบต่อการทำางานของเวสติบิวลาร์นิวเคลียสได้ง่ายที่สุด และทำาให้มี 

อาการเวียนศีรษะ  ถ้าสมองที่ไวต่อสิ่งเร้าเกิดการอักเสบ ผลกระทบอาจลุกลาม 

ไปยังระบบประสาทการทรงตัวและกระจายไปยังบริเวณโดยรอบหูช้ันใน โดยขอบเขต 

และระดับผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่ละคร้ัง  ดังนั้น อาการของโรคจึง 

หลากหลาย  โรคเวียนศีรษะไมเกรนเปรียบเสมือนนักลอกเลียนแบบตัวยง เพราะ 

สาเหตกุารเกดิคลา้ยคลงึกบัอีกหลายโรค เชน่ โรคหินปนูในหูช้ันในเคล่ือน (BPPV) 

โรคน้ำาในหูไม่เท่ากัน โรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบ และโรคต่างๆ ที่ทำาให้เกิด 

อาการบ้านหมุน  นอกจากน้ี โรคเวียนศีรษะไมเกรนยังพบร่วมกับโรคกลัวการส่ันไหว 

(phobic postural vertigo) ซึ่งทำาให้รู้สึกมึนศีรษะต่อเนื่องได้อีกด้วย

ผมมักเปรียบเทียบผู้ป่วยว่าเป็น “ผู้หญิงล่องลอย” หรือ “ผู้ชายล่องลอย” 

โรคเวยีนศีรษะไมเกรนกเ็หมอืนกิง้กา่เปลีย่นส ียากจะมองเห็นชดัเจนในเวลาอันสัน้ 

แต่แน่นอนว่านักเลียนแบบผู้เก่งกาจก็ย่อมมีจุดอ่อนเช่นกัน ผมจะอธิบายอาการ 

ท่ัวไปของโรคเหล่าน้ี รวมถึงจุดอ่อนของนักเลียนแบบในบทต่อไป  ถ้าคุณเดินตามทาง 

ที่ผมชี้แนะ คุณจะค้นพบความจริงของอาการเวียนศีรษะ
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ส่วนประกอบของหู

รูหู
กระดูกค้อน

คอเคลีย

ท่อยูสเตเชียน

หูชั้นกลาง

ใบหู
กระดูกโกลน

หลอดกึ่งวงกลม

ประสาทรับความรู้สึกด้านการทรงตัว

กระดูกทั่ง
เยื่อแก้วหู กระดูกขมับ
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 เดินออกจ�กวังวนที่น่�เวียนหัว

 โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน หรือ
 โรคเวียนศีรษะขณะเปล่ียนท่�
 (BPPV: benign paroxysmal positional vertigo)

โรคน้ีเรียกได้ว่าเป็น “เร่ืองบนเตียง” เพราะผู้ป่วยมักมีอาการตอนนอนอยู่บนเตียง 

เวลานอนหงายตามปกติจะไม่มีอาการอะไร แต่เม่ือพลิกตัวกลับรู้สึกเวียนศีรษะ

บ้านหมุน  ผู้ป่วยบางคนกระซิบบอกผมว่า “หมอ เตียงที่บ้านถูกผีสิง”  หินปูน

ในหูไม่ใช่ข้ีหูหรอกหรือ ไม่ใช่เลยครับ หินปูนและข้ีหูนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

ถ้าอย่างนั้นในหูมีหินปูนจริงไหม คำาตอบคือจริงครับ  ปกติแล้วหินปูนคือหนึ่งใน

ส่วนประกอบเล็กๆ ของหูชั้นใน มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช ้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องจึงจะมองเห็น  หินปูนในหูชั้นในมีบทบาทสำาคัญ 

อย่างย่ิง เพราะทำาให้เรารับรู้ว่ารถยนต์แล่นเร็วข้ึนหรือช้าลง ลิฟต์เคล่ือนท่ีข้ึนหรือลง

หินปูนก้อนเล็กๆ ท่ีพบในโรคน่ิวในไตมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ล้วนเกิดจาก 

การตกผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต บางคร้ังจึงเรียกว่า “ตะกอนหินปูน” แต่หินปูน 

ในหูช้ันในไม่เหมือนน่ิวในไตซ่ึงจะพบเฉพาะผู้ป่วยโรคน่ิวเท่าน้ัน คนท่ัวไปรวมถึงสัตว์ 

ก็ล้วนมีหินปูนในหูซ่ึงมีตำาแหน่งที่แน่นอนในหูชั้นใน  เมื่อไรที่หินปูนหลุดเพราะ

สาเหตุอะไรบางอย่างก็อาจก่อให้เกิดโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน 

ผู้ปว่ยมกัถามวา่ถา้เปน็โรคหินปนูในหูชัน้ในเคล่ือน จำาเปน็ตอ้งสลายหินปนู 

เหมือนสลายนิ่วในไตหรือไม่  วิธีการรักษา 2 โรคนี้ย่อมแตกต่างกัน เพราะหินปูน 

ในหูชั้นในมีขนาดไม่กี่ไมครอนเท่านั้น เล็กจิ๋วจนไม่มีทางทำาลายหรือคีบออกมาได้ 

แต่ในปัจจุบันแพทย์มีวิธีรักษาที่ดีกว่านั้น นั่นคือการทำากายภาพบำาบัดโดยขยับ 

ศีรษะและคอช้าๆ (canalith repositioning therapy) เพื่อเคลื่อนตะกอนหินปูน 
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ให้กลับเข้าที่เดิม  เม่ือตะกอนหินกลับเข้าที่ไม่ขยับเขย้ือน อาการเวียนศีรษะก็จะ

หายไป

วิธีรักษาโรคนี้มหัศจรรย์มาก นับเป็นวิธีรักษาโรคไม่กี่โรคที่ทำาให้แพทย์ 

แผนกหู คอ จมูกกลายเป็น “หมอเทวดา” ได้  ความพิเศษอยู่ตรงที่ถึงแม้ผู้ป่วย 

จะเจ็บปวดมากแค่ไหน แต่เม่ือได้รับการรักษาท่ีถูกต้องแล้วมักหายเป็นปลิดท้ิง

วิเคราะห์และอธิบาย

อาการส่วนใหญ่คือเมื่อขยับจะเวียนศีรษะ พออยู่นิ่งๆ อาการก็จะดีข้ึน โรค

เวยีนศรีษะไมเกรนก็มลีกัษณะคลา้ยกนั  เพราะฉะนัน้ หากพจิารณาจากอาการของ

โรคเพียงอย่างเดียวจึงยากจะแยกโรคเวียนศีรษะไมเกรนและโรคหินปูนในหูชั้นใน 

เคล่ือน  แต่เม่ือมีอาการเวียนศีรษะ ผู้ป่วยโรคหินปูนในหูช้ันในเคล่ือนจะแสดงอาการ 

เฉพาะบางอย่าง กล่าวคือ ผู้ป่วยไม่เพียงรู้สึกเวียนศีรษะรุนแรงเท่านั้น ดวงตา 

ยังเคล่ือนไหวผิดปกติ เราเรียกอาการนี้ว่าอาการตากระตุก (nystagmus)  แม้ว่า 

โรคเวียนศีรษะไมเกรนจะเลียนแบบอาการเวียนศีรษะแบบทั่วไปได้ แต่เลียนแบบ

อาการตากระตุกไม่ได้อย่างแน่นอน ผมคิดว่าสิ่งนี้คือจุดแตกต่างสำาคัญของโรค

เวียนศีรษะไมเกรน

นอกจากนี้ ยังมีอีกเบาะแสหนึ่งท่ีบอกใบ้ให้รู้ได้ นั่นคือโรคหินปูนใน 

หูชั้นในเคลื่อนมักพบในผู้สูงอายุ  พอคนเราอายุมากข้ึน หินปูนในหูชั้นในจะเร่ิม

กร่อนและหลดุออก  ถา้ผู้ป่วยเพศหญงิอายุประมาณ 40 ปบีอกผมวา่เธอมอีาการ 

เวียนศีรษะแทบทุกวัน ผมคิดว่าไม่น่าเป็นเพราะโรคนี้  ข้อแรก เพราะอายุของ 

เธอยังไม่มากนัก  ข้อสอง เพราะการเคลื่อนย้ายของหินปูนในหูชั้นในกินเวลา

ประมาณหนึ่ง อาการจึงมักไม่เกิดขึ้นบ่อย  

เวลาเจอผู้ป่วยลักษณะนี้ ผมจึงต้องรอบคอบ ไม่ด่วนวินิจฉัยว่าเป็นโรค

หินปูนในหูชั้นในเคลื่อน รวมถึงห้ามรักษาด้วยวิธีขยับศีรษะและคอเพื่อเคล่ือน

ตะกอนหินปูน  อาการตากระตุกเองก็มีรูปแบบเฉพาะตามกฎฟิสิกส์ ถ้าไม่เป็น 

Untitled-1   37 1/20/2563 BE   1:03 PM



38

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

ไปตามรูปแบบ กม็กัไม่ใชโ่รคหินปนูในหูชัน้ในเคล่ือน  นอกจากนี ้ผู้ปว่ยโรคหินปนู

ในหูชั้นในเคลื่อนบางรายยังหายได้ด้วยตนเอง

 โรคน้ำ�ในหูไม่เท่�กัน
โรคน้ำาในหูไม่เท่ากันจัดเป็นโรคเวียนศีรษะที่คนรู้จักมากที่สุด โรคนี้ปรากฏ 

ข้ึนคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1861 ส่วนโรคหินปูนในหูชั้นในเคล่ือนปรากฏคร้ังแรกเมื่อ

ค.ศ. 1921  เม่ือผู้ป่วยโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันมีอาการกำาเริบข้ึนจะรู้สึกทรมานมาก 

ทั้งยังไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอีกด้วย  บางคร้ังระหว่างนอนหลับผู้ป่วยบางคน

รู้สึกเวียนศีรษะรุนแรงจนนอนต่อไม่ไหว บางคนก็บอกว่าปวด “เจียนตาย” ราวกับ

ตกลงไปในนรกขุมลึกไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ป่วยมักกลัวมากเพราะหาสาเหตุของโรค 

ไม่พบและควบคุมอาการไม่ได้  ไม่ว่าแพทย์หรือผู้ป่วยล้วนแต่ให้ความสำาคัญ 

กับโรคนี้ ทำาให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้ค่อนข้างมาก

ผมเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหูชั้นในคืออวัยวะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย 

ของเหลว มีสภาพเหมือนท่อกรุ 2 ชั้น ชั้นนอกคือกระดูกแข็งเล็กน้อย ส่วนชั้นใน 

คือเย่ือบุบางๆ จึงเปรียบได้กับล้อรถจักรยานที่ด้านนอกค่อนข้างแข็ง แต่ด้านใน 

มยีางอ่อนนุม่ห่อหุ้มอยู่  ทอ่ชัน้ในของหูชัน้ในมีของเหลวบรรจอุยู่เรียกวา่เอนโดลิมฟ ์

สว่นของเหลวอีกชนดิทีช่ือ่วา่เพอริลิมฟ ์(perilymph) อยู่ระหวา่งทอ่ชัน้นอกกบัชัน้ใน 

เมื่อไรที่มีเอนโดลิมฟ์มากเกินไป ท่อชั้นในจะบวมข้ึนเร่ือยๆ จนระเบิดในที่สุด 

เมื่อนั้นอาการเวียนศีรษะก็จะถามหา จากนั้นร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองจนอาการ 

เวียนศีรษะดีข้ึน โดยปกติมักมีอาการไม่เกิน 24 ช่ัวโมง บางคร้ังการเกิดโรคเวียนศีรษะ 

ไมเกรนก็มีลำาดับข้ันตอนคล้ายกัน สมัยก่อนคนจึงแยกแยะโรคเวียนศีรษะไมเกรน 

และโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันไม่ออก เพราะอาการช่วงแรกคล้ายคลึงกันมาก แต่พอ 

เข้าสู่ช่วงหลัง ความสามารถในการได้ยินของผู้ป่วยโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันจะลดลง 

โรคเวียนศีรษะไมเกรนไม่มีอาการเช่นนี้หรืออาจมีแต่ไม่รุนแรงเท่า เราจึงแยกแยะ

โรคทั้ง 2 ชนิดได้
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ชว่งแรกท่ีเพิง่ค้นพบโรคน้ำาในหูไมเ่ท่ากนั แพทย์ระบวุา่อาการสำาคญัของโรค 

มี 5 ประการคือ เวียนศีรษะบ้านหมุน หูอ้ือ หูหนวก แน่นในหู และปวดศีรษะ 

ภายหลงัมกีารแปลเอกสารดงักลา่วจากภาษาฝร่ังเศสเปน็อังกฤษและไดต้ดัอาการ 

ปวดศีรษะทิ้งไป  หลายปีต่อมาอาการปวดศีรษะและโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันถูกวิจัย 

แยกกัน  นักวิจัยหลายคนนำาโรค 2 ชนิดนี้มาเปรียบเทียบและพยายามหาวิธี 

แยกแยะอาการ แต่ไม่ว่าจะวิจัยอย่างไร ก็ยังแยกอาการปวดศีรษะและโรคน้ำาในหู 

ไม่เท่ากันออกจากกันไม่ได้อยู่ดี 

25 ปกีอ่น ผมเร่ิมศกึษาเกีย่วกบัโรคเวยีนศรีษะไมเกรนและหันมาสนใจความ

คล้ายคลึงของโรคทั้ง 2 ชนิดนี้  ผมมักพูดซ้ำาๆ ในการบรรยายว่าโรคเวียนศีรษะ

ไมเกรนคือนักเลียนแบบตัวยงของโรคน้ำาในหูไม่เท่ากัน  เมื่อไรที่โรคเวียนศีรษะ

ไมเกรนเลียนแบบโรคอ่ืน เราจะเห็นจุดแตกต่างได้ง่าย แต่ถ้าเลียนแบบโรคน้ำาในหู

ไม่เท่ากันละก็จะเลียนแบบได้แนบเนียนมาก จน “เร่ืองหลอกกลายเป็นเร่ืองจริง” 

ผมเองก็เคยสับสนมานาน

แตข่ณะเรียบเรียงหนงัสอืเลม่นี ้ผมคดิวา่ตวัเองเข้าใจโรคเวยีนศรีษะไมเกรน 

มากข้ึน หรือพูดได้ว่ามีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ผมเห็นว่าสาเหตุการเกิด 

โรคน้ำาในหูไม่เท่ากันต่อยอดมาจากอาการของโรคไมเกรนและหูชั้นใน  ถ้าหูชั้นใน

ทำางานปกติและฟื้นฟูตัวเองได้ เราจัดว่าเป็นโรคเวียนศีรษะไมเกรน แต่ถ้าผู้ป่วย 

มีอาการผิดปกติบริเวณหูชั้นในแล้วไม่ได้รักษาแต่เน่ินๆ อาการก็จะพัฒนาเป็นโรค

น้ำาในหูไม่เท่ากันในเวลาต่อมา  กล่าวได้ว่าโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันเกิดจากผลกระทบ 

ของโรคไมเกรนและหูชั้นใน ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาการจะแย่ลงจนไปถึงทางตัน

ในที่สุด  ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายความเกี่ยวข้องทางคลินิกของโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันและ 

โรคไมเกรนได้ ทว่าในความเป็นจริง อัตราการเกิดโรคน้ำาในหูไม่เท่ากันยังสูงไม่ถึง 

1 ใน 10 ของอัตราการเกิดโรคเวียนศีรษะไมเกรน

ถ้าเราอ้างอิงแนวคิดน้ี ก็ไม่ต้องมาน่ังสับสนอีกต่อไปว่าโรคท้ัง 2 ชนิดแตกต่าง 

กันอย่างไร เพราะทั้ง 2 โรคเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
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 โรคเส้นประส�ทก�รทรงตัวอักเสบเฉียบพลัน
โรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบเฉียบพลันเกิดจากความผิดปกติของ 

เส้นประสาทหูท่ีทำาหน้าท่ีควบคุมการทรงตัว ซ่ึงอาจติดเชื้อไวรัสที่แขนงย่อยของ 

เส้นประสาทหรือที่เรียกอีกอย่างว่าปมประสาท ส่งผลให้เส้นประสาททำางานผิด

ปกติ

แพทย์ทีเ่คยรักษาโรคเสน้ประสาทการทรงตวัอักเสบเฉยีบพลนั ลว้นพดูเปน็

เสียงเดียวกันว่าไม่มีทางลืมอาการของผู้ป่วยไปตลอดชีวิต เพราะผู้ป่วยมีอาการ 

เวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรง ไม่กล้าแม้จะขยับตัว  นอกจากนี้ ยังมีอาการ 

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปกติอาการจะกินเวลา 5-7 วันหลังจากนั้นจึงค่อยดีข้ึน 

อาการนี้คล้ายฉากในหนังท่ีกัปตันควบคุมเคร่ืองบินไม่ได้ แล้วเคร่ืองก็เร่ิมหมุนคว้าง 

เป็นวง  หูเปรียบได้กบัเคร่ืองยนตท์ีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุสมดลุของร่างกาย เคร่ืองยนต ์

พังข้ึนมาเมื่อไรก็จะเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรง  เมื่อมีอาการ 

ในวันแรกและวันที่สอง ผู้ป่วยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไรเพราะคิดว่าตัวเองคงเหนื่อย 

เกินไป แต่หลังจากวันท่ีสาม อาการเร่ิมรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ผู้ป่วยจึงเร่ิมรู้สึก 

กระวนกระวาย ตอนมาพบแพทย์ผู้ป่วยมักนอนเตียงหรือนั่งรถเข็นเข้ามาในห้อง

ตรวจ ก้มหน้าก้มตา ไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียว

แม้จะไม่เวียนศีรษะแล้ว แต่ผู้ป่วยยังคงเดินไม่ตรงและยืนโงนเงนไปอีก 2-3 

เดือน แค่หันศีรษะไปอีกทางอย่างรวดเร็วก็รู้สึกมึน  โรคนี้เป็นโรคที่หายได้เอง 

(self-limited disease) ขอแค่ต้องรับการรักษาและพักฟื้นแต่เนิ่นๆ  วิธีรักษาคือ 

ทำาทา่ทางทีท่ำาให้รู้สกึเวยีนศรีษะ เพือ่ให้สมองรับรู้วา่เคร่ืองยนตด์า้นใดมปีญัหาและ 

ดึงพลังงานร่างกายมาซ่อมแซมจุดน้ัน  วัยรุ่นทำากิจกรรมและเคล่ือนไหวร่างกายเยอะ 

พลังในการฟื้นตัวจึงมีมาก โรคก็หายเร็วตามไปด้วย แต่ผู้สูงอายุกลัวหกล้ม 

จึงไม่กล้าขยับร่างกายมากนัก ส่งผลให้ฟื้นตัวและหายช้ากว่า
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วิเคราะห์และอธิบาย

โรคไมเกรนต่างจากโรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบเฉียบพลันตรงที่

ส่วนใหญ่อาการเวียนศีรษะจากโรคไมเกรนมักดีข้ึนภายใน 3 วัน  ผู้ป่วยหลายคน 

บอกผมว่าวันแรกอาการรุนแรงมาก วันที่สองค่อยยังชั่ว พอถึงวันที่สามก็ไม่มี 

อาการแลว้ ผู้ปว่ยเลยไม่คอ่ยกงัวล พกัผ่อนสกัเลก็นอ้ยอาการกด็ข้ึีนแล้ว สว่นมาก 

ผู้ป่วยเดินเข้าห้องตรวจได้ด้วยตัวเอง  มีผู้ป่วยน้อยรายที่ได้แต่นอนเตียงและ

ขยับตัวไม่ได้เป็นเวลา 7 วัน แต่บทจะหายก็หายข้ึนมาเสียอย่างนั้น ผมคิดว่า 

เป็นเรื่องประหลาดมากทีเดียว  ผู้ป่วยที่มีอาการเช่นนี้ไม่เหมือนผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัด

เสน้ประสาทการทรงตวั เพราะหลงัผ่าตดัตอ้งพกัฟืน้เปน็เวลา 2 สปัดาห์ถงึ 2 เดอืน 

จึงจะหายดี แต่อาการเวียนศีรษะจากโรคไมเกรนไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้น

 โรคกลัวก�รสั่นไหว
ผู้ป่วยมักรู้สึกมึนศีรษะอย่างต่อเนื่อง มีอาการเม่ืออยู่ที่สูงหรือในสภาพ

แวดล้อมทีช่วนให้ตาลาย  ผู้ปว่ยบางรายบอกวา่แม้นัง่นิง่ๆ กยั็งรู้สกึร่างกายโงนเงน

อยู่ด ีจนตอ้งลกุข้ึนเดนิอาการจงึดข้ึีน  โรคนีต้า่งจากโรคทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลง

ทางพยาธสิภาพบริเวณหูชัน้ใน เพราะถา้ผู้ป่วยมีอาการเวยีนศรีษะจากสาเหตหุลัง 

เวลาเคล่ือนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว อาการจะรุนแรงข้ึน แต่โรคกลัวการส่ันไหว 

จัดเป็นประเภทหนึ่งของโรคทางจิตเวช

เวสติบิวลาร์นิวเคลียสที่ทำาหน้าที่ควบคุมการทรงตัวคือนิวเคลียสใหญ่สุด 

ในก้านสมองซ่ึงสัมพันธ์กับระบบการควบคุมอารมณ์อย่างใกล้ชิด ตอนรู้สึก 

เวยีนศีรษะข้ึนมากะทนัหันผู้ปว่ยจงึเครียดมาก  ผมคดิวา่นีเ่ปน็เร่ืองปกต ิเพราะถา้

เจอเร่ืองใหญข่นาดนีแ้ล้วผู้ปว่ยยังนิง่เฉยแบบนัน้ตา่งหากทีมี่ปญัหา พอเวลาผ่านไป 

จิตใจจะสงบลงเอง แต่ผู้ป่วยบางคนยังรู้สึกเครียดอยู่เร่ือยๆ พักผ่อนและพักฟื้น 

ไม่ได้เลย เพราะความรู้สึกตอนเวียนศีรษะยังหลอกหลอนจนรู้สึกมึนงงตลอดเวลา 
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ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

  อาการเวียนศีรษะจากโรคไมเกรนแสดงอาการในรูปแบบนี้ได้เช่นกัน 

ผมเรียกผู้ทีม่อีาการเชน่นีว้า่ “ผู้หญงิลอ่งลอย” และ “ผู้ชายล่องลอย” แตเ่มือ่ผู้ปว่ย

รู้วิธีรักษาที่ถูกต้องซึ่งเปรียบดั่ง “ยาอายุวัฒนะ” แล้ว ก็จะไม่ล่องลอยอีกต่อไป

 คว�มผิดปกติของหูชั้นในทั้ง 2 ข้�ง
ค.ศ. 1941 อายุรแพทย์ท่านหนึ่งชื่อว่าแดนดี (Walter Dandy) ฉีดยา 

ปฏชิวีนะสเตรปโตไมซิน (streptomycin) เปน็เวลา 2 เดอืนคร่ึง เพือ่รักษาฝีบริเวณ 

หัวเข่าท่ีเกิดจากวัณโรค ผลปรากฏว่ามีอาการเห็นภาพส่ันขณะขยับศีรษะ (oscillopsia) 

นอกจากนี้ อาการยังรุนแรงข้ึนภายใน 2-3 วัน ตอนเดินก็รู้สึกโงนเงนเหมือนเพ่ิง 

น่ังม้าหมุน แม้แต่หายใจยังเห็นภาพส่ันจนต้องพงิศรีษะไวก้บัชัน้ถงึจะอ่านหนงัสอืได้ 

คร่ึงปใีห้หลังอาการคอ่ยๆ ดข้ึีน ทางการแพทย์จงึตัง้ชือ่อาการเห็นภาพส่ันน้ีตามช่ือ

แดนดีซ่ึงเป็นผู้ค้นพบว่า “กลุ่มอาการแดนดี (Dandy’s syndrome)”

การเห็นภาพสัน่ขณะขยับศรีษะและเดนิโงนเงนเกดิจากความสามารถในการ

ทำางานของหูชัน้ในทัง้ 2 ข้างลดลง อันเปน็ผลจากยาทีมี่พษิตอ่ประสาทหูซ่ึงปจัจบุนั

พบในยาตอ่ตา้นเซลลม์ะเร็ง  นอกจากนี ้ยังเกดิจากสาเหตอ่ืุนๆ เชน่ ความผิดปกติ

ของสมองน้อย เย่ือหุ้มสมองอักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง บาดแผลภายนอกร่างกาย

และโรคน้ำาในหูไม่เท่ากัน  ผู้ป่วยร้อยละ 20 หาสาเหตุของโรคไม่เจอ  อาการที่ 

เห็นได้ชัดของโรคนี้คือถ้าอยู่นิ่งๆ จะไม่เวียนศีรษะ แต่พอขยับก็จะเวียนศีรษะทันที 

ย่ิงออกแรงมากเท่าไร ย่ิงเวยีนศรีษะมากข้ึนเทา่นัน้  เนือ่งจากผู้ปว่ยโรคนีเ้ดนิโงนเงน 

ไม่มั่นคง บางครั้งจึงยากที่จะแยกจาก “ผู้หญิงล่องลอย”

วิเคราะห์และอธิบาย

ผู้ป่วยโรคนี้ต่างกับ “ผู้หญิงล่องลอย” 2 ประการ  ประการแรก เมื่อลอง 

ทดสอบการทรงตวัจะเห็นไดช้ดัถงึความแตกตา่ง การทดสอบนีถ้อืวา่ถกูตอ้งแม่นยำา 
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ผู้หญิงล่องลอย

และอ้างอิงได ้ ประการทีส่อง อาการของโรคนีจ้ะคอ่ยๆ ดข้ึีนตามลำาดบั ดจูากแดนด ี

เปน็ตวัอย่างได ้หลงัทำาการทดลองไดค้ร่ึงป ีเขากเ็ดนิไดต้ามปกต ิ เนือ่งจากร่างกาย 

มนษุย์มรีะบบชดเชยความสมดลุ เมือ่เกดิความผิดปกตร่ิางกายจะรวบรวมพลงังาน 

เพื่อซ่อมแซมส่วนสึกหรอ  ดังนั้น เม่ือเกิดปัญหากับสมดุลการมองเห็น ร่างกาย 

และสมองซ่ึงเป็นกำาลังเสริมจะเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมแสดงพลังของตัวเอง 

ออกมา ถ้าพักผ่อนและฟื้นตัวเพียงพออาการจะทุเลาลง แต่อาจไม่ถึงกับหายเป็น 

ปกต ิการทรงตวัในความมืด ขณะเดินหลับตา หรือเดินบนชายทะเลก็ยังเป็นเร่ืองยาก 

ส่วน “ผู้หญิงล่องลอย” ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาการจะแย่ลง การรักษา 

ที่เหมาะสมจะทำาให้ผู้ป่วยเดินได้อย่างมั่นคง 

โดยส่วนมาก โรคนี้เกิดจากการฉีดยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ 

(aminoglycoside) ไดแ้ก ่สเตรปโตไมซิน และเจนตาไมซิน (gentamicin) ในปริมาณ 

มากเกินไป ซ่ึงการแพทย์สมัยก่อนท่ียังไม่พัฒนาเหมือนทุกวันน้ีนิยมใช้  สเตรปโตไมซิน 

ทำาให้ความสามารถในการฟงัของผู้ปว่ยลดลง แตป่จัจบุนัเราไมใ่ชย้าสเตรปโตไมซิน 

แล้ว ยาที่ใช้แทนคือเจนตาไมซินและยาปฏิชีวนะสังเคราะห์  แม้ยาเหล่านี้ 

ช่วยรักษาแผลบริเวณหูและไตได้ก็ไม่ควรมองข้ามผลข้างเคียง บางโรคท่ีต้องใช้ 

เจนตาไมซินรักษาอยู่ เช่น วัณโรค จึงควรทดสอบและควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด 

นอกจากนี้ ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืน เช่น ปริมาณการใช้และอาการแพ้ของแต่ละคน 

พันธุกรรมของบางคนเกิดการเปล่ียนแปลงกะทันหันเม่ือได้รับยาจึงเกิดอาการ 

แพ้อย่างรุนแรง ผมแนะนำาให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ

 สมองที่ไวต่อสิ่งเร้�กับผู้หญิงล่องลอย

ผมพบผู้หญิงล่องลอยมากมายในคลินิกผู้ป่วยนอก เพราะสมองที่ไวต่อ 

สิ่งเร้าของพวกเธอทำาให้เกิดอาการเวียนศีรษะ  สงสัยไหมครับว่าทำาไมอาการ 

เวียนศีรษะลักษณะนี้พบในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่

Untitled-1   43 1/20/2563 BE   1:03 PM



44

ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

ผู้ชายและผู้หญิงมีข้อแตกต่างกันมากมาย ซ่ึงอาจเกิดจากการแบ่งหน้าที่

ในสังคมที่ไม่เหมือนกันระหว่างชายหญิง  ในอดีตบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ 

ในป่าเขา ผู้ชายมีหน้าที่จับปลาล่าสัตว์ซ่ึงเป็นงานยากลำาบาก ส่วนผู้หญิงอยู่แต่ 

ในถ้ำา ดูแลลูกและรับผิดชอบงานบ้าน  การแบ่งงานในลักษณะนี้สืบทอดมาเป็น 

เวลานาน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างชายหญิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทาง 

กายภาพหรือจิตใจ  “รหัส” ท่ีถูกป้อนก็แตกต่างกัน ผู้ชายวิ่งและเคล่ือนไหวทั้งวัน 

ระบบการทรงตัวจึงพัฒนากว่าและมีภูมิคุ้มกันโรคค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยมีอาการ 

เวียนศีรษะ  อีกทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัว ผมคิดว่าความคิดและอารมณ์ของ 

ผู้ชายไม่ละเอียดอ่อนเท่ากับผู้หญิง

ผลวิจัยพบว่าในสมองของมนุษย์มีฮอร์โมนสำาคัญมากชื่อว่าเซโรโทนิน 

(serotonin) หรือฮอร์โมนความสุข ซ่ึงกระตุ้นให้เรารู้สึกสนุกและเป็นสุข  การเกิด 

โรคไมเกรนสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเซโรโทนินที่ลดลง  โดยในร่างกายของผู้หญิง 

ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนเซโรโทนินยังได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนเพศหญิง 

ตรงกันข้าม ผู้ชายกลับผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินได้มากกว่าผู้หญิงและไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากฮอร์โมนเพศ  ด้วยเหตุน้ี เราจึงมักพบเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

สามีภรรยาทะเลาะกนัในทำานองทีว่า่ภรรยายังคงโกรธสามอียู่ แตส่ามกีลบัหลบัปุย๋ 

ไปแล้ว ซ่ึงเป็นไปได้ว่าเพราะฮอร์โมนเซโรโทนินในร่างกายสามีหล่ังออกมาเร่ือยๆ 

ทำาให้หลับสนิทโดยไร้ความกังวล  ปกติฮอร์โมนเซโรโทนินในร่างกายของผู้ชาย 

ก็มีมากอยู่แล้ว เมื่อไม่มีปัจจัยมากีดขวางการไหลเวียนอีก จึงมีโอกาสเป็นโรค 

น้อยกว่า

ต่างจากผู้หญิงซ่ึงเดิมทีก็อยู่แต่ในบ้าน คอยทำางานบ้านและเฝ้าดูแล 

กล่อมลูกนอน รหัสความสมดุลท่ีถูกป้อนมาแต่กำาเนิดจึงค่อนข้าง “อ่อนแอ 

และเปราะบาง”  นอกจากน้ี ผู้หญิงยังทำากิจกรรมและเคล่ือนไหวอยู่แต่ในถ้ำา จึงไว 

ต่อแสงอาทิตย์มากกว่าผู้ชาย รวมถึงมีนิสัยใส่ใจและสังเกตรายละเอียดเล็กๆ 

นอ้ยๆ มากกวา่  ถา้ปจัจบุนัผู้หญงิยังไมต่อ้งออกจากบา้นไปพบปะผู้คน ผมคาดวา่ 
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ผู้หญิงล่องลอย

อัตราการเป็นโรคคงไม่สูงเท่าไรนัก แต่ทุกวันนี้แม่บ้านมีอิสระมากข้ึน เร่ิม 

ออกจากบ้านมาเผชิญความกดดันในการใช้ชีวิตและการทำางาน ความเครียดและ

ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาจะยิ่งทำาให้ระบบการทรงตัวของผู้หญิงบางคนอ่อนแอ  

ดังนั้น ผลกระทบแรกที่ตามมาคือปัญหาเกี่ยวกับระบบการทรงตัวและ 

อาการปวดศีรษะ  ผมคาดว่าอาจต้องผ่านเวลาอีกสักระยะ รหัสพันธุกรรมของผู้หญิง 

ถึงจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีข้ึน อัตราการเกิดอาการเวียนศีรษะคงจะ

ต่ำาลง
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