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บทคัดย่อ
ทดสอบ head impulse test (HIT) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ที่ม าและความสาคั ญ : อาการเวียนศีรษะในวัยหนุ่ม
ระหว่ า งกลุ่ม ที่ มี อ าการเวี ย นและไม่ เวี ย นศี ร ษะ การ
ส า ว ส่ งผ ล ก ระ ท บ แ ล ะ เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อ ก า รใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ ตัวแปรหลักด้านความมั่น คง
ชี วิต ประจ าวัน การเดิ น ทาง การเข้า ร่ว มกิ จ กรรมและ
ขอ งก ารท รงตั ว เป รี ย บ เที ย บ ระ ห ว่ า งก ลุ่ ม ด้ ว ย
สมาธิ ของการทางาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาอาการ
independent t-test และเปรีย บเที ย บสัด ส่ว นตัว แปร
เวียนศีรษะซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของการทรงตัวและ
หลักด้านความมั่นคงของการมองเห็นและความผิดปกติ
ความมั่นคงของการมองเห็นยังมี อย่างจากัดโดยเฉพาะ
ทางด้านระบบเวสติบลู าร์ระหว่างกลุม่ ซึ่งเป็ นตัวแปรรอง
อย่างยิ่งในวัยหนุม่ สาว จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้
โดยใช้สถิติ Fisher's exact
นี ้
ผลการวิจัย: พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความมั่นคง
สถิ ติข องความมั่น คงในการทรงตัวระหว่างกลุ่ม (p =
ของการทรงตั ว และการมองเห็ น โดยเปรี ย บเที ย บ
0.006) และพบความแตกต่างของสัดส่วนความผิดปกติ
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ มี แ ละไม่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะ โดยมี
ของระบบเวสติบลู าร์ระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทาง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร อ งเพื่ อ ศึ ก ษ าค วาม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง
สถิ ติ (p = 0.024) โดยไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี
ระบบเวสติบลู าร์ในกลุม่ วัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ข องความมั่น คงของการมองเห็ น
เวียนศีรษะ
ระหว่ า งกลุ่ ม โดยอาการเวี ย นศี ร ษะเป็ นปั จจั ย ที่ มี
วิธี การวิจัย: กลุ่ม อาสาสมัครอายุระหว่าง 18 – 29 ปี
ความสัม พันธ์ต่อความผิดปกติของการทรงตั วด้วยค่า
จานวน 22 คน เป็ นกลุม่ ที่มีอาการและไม่มีอาการเวียน
odd ratio เท่ า กั บ 17.5 และ 95% CI เท่ า กั บ 2.02 ศีรษะจานวนเท่ากัน อาสาสมัครทัง้ สองกลุม่ จะได้รบั การ
151.63
ซักประวัติและตรวจร่างกายพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้อ งกับการ
สรุ ปผล: วั ย หนุ่ ม สาวที่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะจะมี
ทรงตัว การมองเห็น และการทางานของระบบประสาทที่
ความสามารถด้า นการทรงตัว ที่ น ้อ ยกว่า กลุ่ม ที่ ไม่ มี
เกี่ ย วข้อ งกับ การกรอกตา (oculomotor test) เป็ นต้น
อาการเวี ย นศี ร ษะ ซึ่ ง อาจเป็ นผลของการท างานที่
อาสาสมัครจะได้รบั การตรวจประเมินความมั่นคงของ
ผิ ด ปกติ ข องระบบเวสติ บูลาร์ โดยพบว่าอาการเวีย น
การทรงตั ว ด้ ว ย functional gait assessment (FGA)
ศีรษะเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดความผิดปกติของการ
และความมั่นคงของการมองเห็นด้วย dynamic visual
ทรงตัว ดังนัน้ วัยหนุม่ สาวที่มีอาการเวียนศีรษะควรได้รบั
acuity (non-instrument DVA) ก า รป ระ เมิ น ค ว า ม
การตรวจประเมิ นด้านการทรงตัวและการท างานของ
ผิดปกติของระบบเวสติ บูลาร์จ ะทาการตรวจด้วยการ
*Corresponding author: Tidaporn Tairattanasuwan, Faculty of Physical Therapy, Huachiew Chalermprakiet University, Thailand.
E-mail: tidaporn.pthcu@gmail.com
Received: 25 Aug 2019; Revised: 25 May 2020; Accepted: 30 May 2020

ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ และคณะ
ระบบเวสติบูลาร์เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับวางแผนด้าน
การฟื ้ นฟูทางระบบเวสติบลู าร์ตอ่ ไป
คาสาคัญ : เวียนศีรษะ บ้านหมุน เวสติบูลาร์ ความ
มั่นคงของการทรงตัว ความมั่นคงของการมองเห็น
ABSTRACT
Background: Dizziness in young adults affects the
way to perform activities of daily living,
transportation, participation, and concentration.
Research so far presents the lack of concrete
evidence about the dizziness in young adults
affecting balance and gaze stability.
Objective: The major objective was to evaluate
balance and gaze stability between young adults
with and without dizziness. The minor objective
was to evaluate vestibular hypofunction between
young adults with and without dizziness.
Methods: Twenty-two participants between the
age of 18 – 29 were equally divided into two
groups. Both groups were questioned with
subjective issues and examined balance, visual
field as well as oculomotor function. Functional
gait assessment and dynamic visual acuity were
performed in both groups. The head impulse test
was performed to identify vestibular hypofunction.
Data analysis was based on an independent t-test
to compare balance stability between groups and
Fisher exact tests to compare the difference gaze
stability proportion.
Results: There was a significant difference in
balance stability (p = 0.006) and positive head
impulse test (p = 0.024). There was no significant
difference in gaze stability between groups.
Dizziness was related to balance instability with an
odds ratio of 17.5 (95%CI, 2.02 – 151.63).
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Conclusion: Young adults with dizziness has
balance stability lesser than young adults without
dizziness due to vestibular hypofunction. Hence,
balance and vestibular function of young adults
with dizziness should be assessed in order to be a
guideline for effective vestibular rehabilitation.
Keywords: Dizziness, Vertigo, Vestibular, Balance
stability, Gaze stability
บทนา
อาการเวียนศีรษะเป็ น อาการสาคัญ ที่ เกิ ด ได้
ทุกช่วงวัย จัดเป็ นอาการฉุกเฉินทางการแพทย์อนั ดับต้น
ที่ผปู้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั การตรวจวินิจฉัยและส่งปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน1 ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จะ
เข้ารับการรักษาในสาธารณสุขมูลฐาน (primary health
care) และคลินิกบริการด้านสาธารณสุข (office-based
setting) แต่ผปู้ ่ วยมากกว่าครึง่ มักไม่ได้รบั การรักษาหรือ
ปรึก ษาผู้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น 2-3 ระบาดวิ ท ยาของ
อาการเวียนศีรษะทุกช่วงวัยพบความชุก 22.9% และมี
อุบัติ ก ารณ์ เกิ ด ใหม่ ข องอาการเวี ย นศี ร ษะประมาณ
3.1% ต่ อ ปี ของประชากร 2 อาการเวี ย นศี ร ษะส่ ง ผล
รบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน 12-40% และ 10-19% มี
ผลกระทบให้เกิ ด การจ ากัด การใช้ชี วิต ประจ าวัน หรือ
หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน 4 นอกจากนี ้ ประชากรหนึ่ง
ในสี่ ข องผู้ป่ วยที่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะจะส่ง ผลให้เกิ ด
ปั ญ หาของโรคทางด้า นจิ ต เวช เช่ น panic disorder,
anxiety disorder และ social phobia เป็ นต้น5 อาการ
เวี ย นศี ร ษะสามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 สาเหตุ ส าคั ญ คื อ
อาการเวียนศีรษะที่เกี่ยวข้องกับระบบเวสติบลู าร์กบั ไม่
เกี่ ยวข้องกับ ระบบเวสติ บูลาร์ ทั้งนี ค้ วามผิ ดปกติ ของ
ระบบเวสติบูลาร์เป็ นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะที่พบ
ได้มากที่สุด6 โดยการศึกษาในประชากรที่มีอายุ 18 ปี
ขึ ้น ไปพบความชุ ก ของความผิ ด ปกติ 4.8% และ
อุ บั ติ ก ารณ์ ใหม่ 1.4%2 ระบบเวสติ บู ล าร์ท างาน
นอกเหนืออานาจจิตใจมีบทบาทต่อการทางานของการ
46
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ควบคุมการทางานของการกรอกตา (oculomotor) การ
ทรงตัว (balance) และการรับ รู ก้ ารเคลื่อ นไหวภายใน
(self-motion) ดัง นั้น อาการเวี ย นศี ร ษะที่ มี ส าเหตุม า
จากระบบการทางานของเวสติบูลาร์มกั จะแสดงอาการ
ตากระตุ ก (nystagmus) สูญ เสี ย การทรงตัว และการ
มองเห็นในขณะที่มีการเคลื่อนไหวศีรษะ (oscillopsia)7
นอกจากนีผ้ ปู้ ่ วยมักจะมีการรับรู ก้ ารเคลือ่ นที่ของตนเอง
ที่ผิดปกติลกั ษณะอาการรู ส้ ึกหมุน (vertigo) โคลงเคลง
หรือการผลัก (tilting) ร่วมด้วย สาเหตุของอาการเวียน
ศีรษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเวสติบูลาร์ ได้แก่ โรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเมตาบอลิซึม ระบบ
ฮอร์โมนและต่อมไร้ทอ้ ความผิดปกติของการมองเห็น
รวมถึ ง โรคทางด้ า นจิ ต เวช เป็ นต้ น การศึ ก ษ าใน
ประชากรที่ ผ่านมาพบว่าอาการเวียนศี รษะไม่ว่าจาก
สาเหตุใ ดส่ง ผลกระทบต่ อ การใช้ชี วิ ต ประจ าวัน ของ
ผูป้ ่ วย8 รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการทรง
ตัวมากถึง 30-40% ในผูป้ ่ วยที่มีอาการเวียนศี รษะที่ มี
อายุ 75 ปี ขึน้ ไป9 การศึกษาอาการเวียนศีรษะที่ผ่านมา
มักศึกษาในผูส้ งู อายุเนื่องจากมีความสัมพันธ์ความเสีย่ ง
ของการหกล้มสูง โดยพบว่าอายุที่มากขึน้ ส่งผลต่อการ
สูญ เสี ย neuron และการตายของ hair cell ระบบเว
สติบูลาร์ ส่งผลกระทบต่อความมั่น คงของการทรงตัว
และการม องเห็ น 10 แต่ ส าหรั บ กลุ่ ม วั ย หนุ่ ม สาว
ผลกระทบของอาการเวียนศีรษะต่อความมั่นคงของการ
ทรงตั ว และการมองเห็ น ยั ง มี ก ารศึ ก ษาน้ อ ย 8 โดย
การศึกษาติดตามผลอาการเวียนศีรษะระยะยาวในวัย
18 ปี ขึน้ ไปพบผลกระทบของอาการเวียนศีรษะต่อการ
จ ากั ด การเคลื่ อ นไหว กิ จ วัต รประจ าวัน การท างาน
รวมถึงปั ญหาตามมาด้านการบาดเจ็บของระบบกระดูก
และกล้ามเนือ้ 11-12 นอกจากนี ้ การศึกษาที่ผ่านมาเป็ น
การศึกษาที่เกิ ดขึน้ ในกลุ่มผูส้ ูงอายุแต่สาหรับวัยหนุ่ม
สาวยังไม่ มี ก ารศึก ษา การศึก ษาในครัง้ นี เ้ พื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นของ
วัย หนุ่ ม สาวที่ มี อ าการเวี ย นและไม่ เ วี ย นศี ร ษะเป็ น
วัต ถุป ระสงค์ห ลัก และมี วัต ถุป ระสงค์รองเพื่ อ ศึก ษา
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ความผิดปกติของระบบเวสติบลู าร์ในกลุม่ วัยหนุ่มสาวที่
มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะ โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมว่า
อาการเวียนศีรษะเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้เกิดความผิดปกติ
ของความมั่น คงในการทรงตัว และการมองเห็ น เพื่ อ
น าไปสู่ก ารศึ ก ษาการป้ อ งกัน และฟื ้ นฟู ใ นผู้ป่ วยที่ มี
อาการเวียนศีรษะกลุม่ วัยหนุม่ สาวต่อไป
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษ าค รั้ง นี ้ ไ ด้ ผ่ า นก ารรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละได้ร ับ การอนุ มัติ ก ารวิ จั ย เลขที่
รั บ ร อ ง อ .459/2559 รั บ อ า ส า ส มั ค ร ด้ ว ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านการปิ ดประกาศและประชาสัมพันธ์
ผ่ า นคณะกายภาพบ าบัด ส่ ง ต่ อ ไปยัง คณะต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิม พระเกี ยรติ และเก็ บ ข้อมูล
ในช่วงปี การศึกษา 2559 อาสาสมัครผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
จะได้รบั ข้อมูลและลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อน
เข้าร่วมการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่าง
เนื่ อ งจากเป็ น การศึกษาแรกที่ มี การประเมิ น
ความมั่นคงของการทรงตัวขณะเดินและการมองเห็นใน
วั ย หนุ่ ม สาว การค านวณ ขนาดตั ว อย่ า งเกิ ด จาก
การศึก ษาน าร่อ งในอาสาสมัค ร 25 คนที่ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์คัด เข้า และออก ค านวณกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยใช้
โปรแกรม G*power กาหนด power เท่ากับ 0.80 alpha
level เท่ า กั บ 0.05 (effect size = 1.50) จ า ก ก า ร
คานวณได้กลุม่ อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยครัง้ นีก้ ลุ่ม
ละ 9 คน และเพื่อเป็ นการชดเชยภาวะ drop out เท่ากับ
20% ระหว่างการเก็บข้อมูลจึงเพิ่มอาสาสมัครอีกกลุ่ม
ละ 2 คน ได้จานวนอาสาสมัครสาหรับการศึกษาครัง้ นี ้
ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกลุ่ม ที่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะและไม่ มี
อาการเวียนศีรษะกลุ่มละ 11 คน รวมอาสาสมัครทัง้ 2
กลุ่ม เป็ นจ านวน 22 คน อาสาสมั ค รครั้ง นี ้เป็ นกลุ่ ม
นัก ศึก ษาวัย หนุ่ม สาวที่ มีอ ายุระหว่าง 18 – 29 ปี โดย
เกณฑ์คดั เข้าสาหรับกลุม่ ที่มีอาการเวียนศีรษะจะต้องมี
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อาการเวียนศีรษะขณะทากิจวัตรประจาวัน เดินทางหรือ
ขณะเปลี่ย นท่าทางอย่างน้อ ย 3 ครัง้ ต่อ สัป ดาห์ และ
กลุ่มที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะจะต้อง ไม่พบอาการเวียน
ศีรษะขณะทากิ จ วัต รประจ าวัน และการเดิ น ที่ ผ่านมา
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเข้าร่วมการศึกษา ทัง้ นี ้
อาสาสมัครทัง้ สองกลุ่มจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์คัดออก
ได้แก่ ปั ญ หาด้านระบบประสาทหรือการทางานของหู
ชั้นในที่ เกิ ดจากระบบประสาทส่วนกลาง ด้านกระดูก
และกล้ามเนื อ้ หรือ มี ป ระวัติ รบั ประทานยาลดอาการ
เวียนศีรษะอย่างต่อเนื่องเกิน 1 เดือน เป็ นต้น
การตรวจประเมินความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็น
ตัวแปรด้านการทรงตัวขณะเดิน Functional
gait assessment (FGA)
การประเมินนีเ้ ป็ นการประเมินการทรงตัวขณะ
เดิน ซึ่งประกอบไปด้วยกิ จกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การทางานของระบบเวสติบลู าร์และท้าทายสาหรับการ
นามาทดสอบการทรงตัวขณะเดินในกลุ่มวัยหนุ่มสาว
ประกอบด้วยการทรงตัวขณะเดินจานวน 10 หัวข้อ (รู ป
ที่ 1) โดยแบ่งคะแนนเป็ น 4 ระดับในแต่ละหัวข้อคือ 0-3
คะแนน13 โดยผลรวมในแต่ละข้อจะน ามารวมกันเป็ น
คะแนนความมั่นคงของการทรงตัวของอาสาสมัครแต่ละ
คนเพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทัง้ นีก้ ่อนการศึกษาจริง
ได้ท ดสอบความน่าเชื่ อ ถื อภายในของผูป้ ระเมิน FGA
(intra-rater reliability) ด้ว ยการดู บั น ทึ ก วิ ดิ ทั ศ น์ก าร
ทดสอบผูป้ ่ วยที่มีอาการเวียนศีรษะและผูป้ ่ วยปกติตาม
แบบประเมินของผูป้ ่ วย 20 รายและทาการบันทึกผลการ
ประเมิน 2 ครัง้ โดยมีระยะเวลาห่างกันเกิน 1 วัน ผลการ
ทดสอบพบว่ า ผู้ป ระเมิ น การศึ ก ษาครั้ง นี ้มี ค่ า ความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก (r > 0.8)
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ตั ว แ ป รด้ า น ค วาม มั่ น ค งขณ ะม อ งเห็ น
Dynamic Visual Acuity (non-instrument DVA)
เป็ นการตรวจประเมินทางคลินิกเพื่อทดสอบ
การท างานข อง vestibulo-ocular reflex (VOR) ซึ่ ง
ความผิดปกติของ VOR จะทาให้เกิดความผิดปกติของ
การมองเห็ น ภาพเบลอซ้อ นขณะที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
ศีรษะ14 ผูท้ ดสอบยืนอยูด่ า้ นหลังผูป้ ่ วยใช้มือทัง้ สองข้าง
ของผูต้ รวจประคองศีรษะผูป้ ่ วยจากด้านหลังให้ม่นั คงใน
ระดับเหนือต่อหูทงั้ สองข้าง ผูต้ รวจทาการสั่นศีรษะของ
ผูป้ ่ วยไปด้านข้างซ้ายและขวาประมาณ 20-30 องศา
จากแนวกลาง ทัง้ นีค้ วามถี่ของการสั่นที่เกิดอยู่ที่ 2 Hz
ให้ผู้ป่ วยอ่ า น Snellen eye chart (รู ป ที่ 2) ข้อ มูล ที่ ได้
จากการทดสอบ DVA เป็ นข้อ มู ล ตั ว แปรแบบกลุ่ ม
(categorical data) ซึ่ ง แ บ่ ง เป็ น ก ลุ่ ม ที่ ป ก ติ คื อ
ความคลาดเคลื่อนของบรรทัด ขณะมอง Snellen eye
chart ก่ อ นและหลังสั่น ศี รษะน้อ ยกว่า 3 บรรทัด และ
กลุ่มที่ผิดปกติคือกลุ่มที่ความคลาดเคลื่อนของบรรทัด
ขณะมอง Snellen eye chart ก่ อ นและหลัง สั่น ศี ร ษะ
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 บรรทัด15-17 ทัง้ นีก้ ่อนการประเมิน
DVA ผูท้ ดสอบจะต้องผ่านการอบรมและฝึ กปฏิบตั ิกบั ผู้
มี ป ระสบการณ์ ใ นการประเมิ น DVA อย่ า งน้ อ ย 1
สัปดาห์ เพื่อให้การสั่นศีรษะมีความเร็วที่คงที่ในระหว่าง
การตรวจประเมินจึงนา metronome มาใช้สาหรับการ
กากับจังหวะในการตรวจอาสาสมัครทุกราย
ขัน้ ตอนการศึกษา
อาสาสมัค รทุก รายจะได้รบั การซัก ประวัติ
และทาแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็ น แบบสอบถามทั่วไป
และแบบสอบถามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ ยวกับอาการเวียน
หรือ มึ น ศี ร ษะที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน (dizziness
handicap inventory, DHI) และระดับอาการเวียนหรือ
มึ น ศี ร ษ ะ ( visual analog vertigo and dizziness
scale) การตรวจร่างกายแบ่งเป็ นการตรวจประเมินด้าน
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1. Gait level surface

2. Change in gate speed

3. Gait with horizontal head turns

4. Gait with vertical head turns

5. Gait and pivot turns

6. Step over obstacle

7. Gait with narrow base of
support

8. Gait with eyes closed

9. Ambulating backwards

10. Steps

รูปที่ 1 การประเมินความมั่นคงของการทรงตัวด้วย Functional gait assessment (FGA)
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รูปที่ 2 การประเมินความมั่นคงของการมองเห็นด้วย Dynamic Visual Acuity (DVA)
ก. ผูท้ ดสอบยืนอยูด่ า้ นหลังผูป้ ่ วยใช้มือทัง้ สองข้างของผูต้ รวจประคองศีรษะผูป้ ่ วยจากด้านหลังให้ม่นั คงในระดับเหนือต่อ
หูทงั้ สองข้าง ข. Snellen eye chart ค.-ง. ผูต้ รวจจะสั่นศีรษะของผูป้ ่ วยไปด้านข้างซ้ายและขวาประมาณ 20-30 องศา
จาก midline ทัง้ นีใ้ ช้ความถี่ของการสั่นที่ 2 Hz และให้ผปู้ ่ วยอ่าน Snellen eye chart

50

ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ และคณะ

วารสารกายภาพบาบัด 2564; 43(2): 45-58

การทรงตัวพืน้ ฐานและการมองเห็นของอาสาสมัคร เช่น
sharpened Romberg test (SRT) ค่ า ปก ติ ข อง SRT
อ้างอิงจากค่า normative data จากการศึกษาของ ElKashlan และคณะ ปี 1998 ในอาสาสมัค รสุข ภาพดี
อายุ 20-49 ปี ซึ่ ง มี ค่ า SRT แบบเปิ ดตา (SRT-EO)
เท่ า กั บ 29.5±2.5 และ SRT แบบปิ ดตา (SRT-EC)
เท่ากับ 26.0±8.0 วินาที18 สาหรับการมองเห็นทดสอบ
ด้วย visual acuity test (VA) แบบ static visual acuity
(SVA) โดยอาสาสมั ค รสามารถทดสอบด้ว ยการใส่
แว่น ตาหรือ คอนแทคเลนส์ส ายตา ค่ า ปกติ ข อง SVA
เท่ากับ 20/20 หมายถึง ผูร้ บั การตรวจสามารถมองเห็น
ตัวอักษรบนแผ่นทดสอบสายตา (Snellen eye chart)
เมื่อยืนในระยะ 20 ฟุตเช่นเดียวกับคนปกติ
การประเมินความมั่นคงในการทรงตัวและการ
มองเห็ น ซึ่ง เป็ น ตัว แปรหลัก ของการศึ ก ษาครัง้ นี ด้ ้ว ย
FGA และ DVA นอกจากนีอ้ าสาสมัครทุกรายจะได้รบั
การตรวจร่างกายทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการ
การเคลื่ อ นไหวดวงตา (oculomotor test) และความ
ผิดปกติ ของระบบเวสติ บูลาร์ด ้วย head impulse test
(HIT) เพื่ อ เป็ นพื ้น ฐานข้อ มู ล ของอาสาสมั ค รในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อตัวแปรหลักของการศึกษา

ครัง้ นี ้ ดังแผนภาพขัน้ ตอนการศึกษา (รูปที่ 3)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ข้อมูลพืน้ ฐานของอาสาสมัครถูกวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติแบบบรรยาย (descriptive statistics) ทดสอบการ
กระจายด้วย Shapiro-Wilk และทดสอบความแปรปรวน
ของตั ว แปร FGA ด้ ว ย Levene’s test พบว่ า มี ก าร
กระจายตัวปกติและความแปรปรวนของข้อมูลระหว่าง
กลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน สถิติพาราเมตริกถูกนามาใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย independent
t-test ทัง้ นี ต้ ัวแปร BMI มี ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
จึงนาตัวแปร BMI มาเป็ นตัวแปรร่วม (covariate) เพื่อ
วิเคราะห์ผลของตัวแปรร่วมที่มีผลต่อ FGA สาหรับการ
ทดสอบความแตกต่า งระหว่างกลุ่ม ของตัวแปร DVA
และตัวแปรจัดกลุ่ม สถิ ตินอนพาราเมตริกถูกนามาใช้
ด้วยการทดสอบ Fisher’s exact test ทัง้ นีจ้ ะนาข้อมูล
ของตัวแปรที่มีความแตกต่างทางสถิติมาคานวณตัวแปร
ทางระบาดวิทยาด้วยตาราง 2x2 contingency เพื่อหา
ระดับความสัมพันธ์ของปั จจัยอาการเวียนศีรษะที่มีผล
ต่อ ความผิ ด ปกติ ทั้งนี ก้ าหนดค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
p< 0.05 ในทุกกรณี

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลการวิจยั
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จากข้อมูลพืน้ ฐานอาสาสมัครทัง้ สองกลุ่มไม่
พบความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติด ้านอายุ
และสัดส่วนเพศชายกับหญิงระหว่างกลุม่ แต่พบตัวแปร
BMI มี ค วามแตกต่างอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p =
0.03) เนื่องจากตัวแปร BMI มีความต่างระหว่างกลุม่ ซึ่ง
มีผลต่อความมั่นคงของการทรงตัว จึงนาตัวแปร BMI
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และ FGA หาความสัมพันธ์ดว้ ย Pearson Correlation
พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์อ ย่ า งมี นัย สาคัญ (p = 0.007,
r = -0.56) จาเป็ นต้องนา BMI มาเป็ นตัวแปรร่วม แล้ว
ทาการวิเคราะห์ ANCOVA เพื่อกาจัดอิทธิ พลของ BMI
ที่มีผลต่อตัวแปร FGA ข้อมูลพืน้ ฐานอาสาสมัครแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลระดับอาการเวียนศีรษะ ความสามารถด้านการทรงตัวและการมองเห็น และข้อมูล
การตรวจระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่ นไหวของตา (oculomotor test)
ข้อมูลอาสาสมัคร
กลุ่มเวียนศีรษะ
กลุ่มไม่เวียนศีรษะ
p-value
และการตรวจร่างกายพืน้ ฐาน
(n=11)
(n=11)
1. อายุ (ปี )
19.18±1.08
19.64±1.36
0.40a
2. เพศ: หญิง / ชาย
9/2
10/1
0.50b
3. ดัชนีมวลกาย (BMI, kg/m2)
23.37±4.11
20.12±2.16
0.03a*
4. ระดับอาการเวียนศีรษะ
4.1 VAS (0-10)
4.09±2.47
1.64±1.43
0.01a**
4.2 DHI (0-100)
16.00±14.34
12.00±10.39
0.46a
5. ความสามารถด้านการมองเห็น (ปกติ/ไม่ปกติ)
5.1 SVA (right)
11/0
11/0
5.2 SVA (left)
11/0
11/0
6.ความสามารถด้านการทรงตัว (ปกติ/ไม่ปกติ)
6.1 SRT (EO)
7/4
9/2
0.64b
6.2 SRT (EC)
6/5
9/2
0.36b
7. การตรวจ oculomotor test (ปกติ/ไม่ปกติ)
7.1 Spontaneous nystagmus
11/0
11/0
7.2 Smooth pursuit
11/0
11/0
7.3 Gaze-evoked nystagmus
9/2
6/5
0.36b
7.4 Saccadic eye movement
11/0
11/0
7.5 Slow VOR
11/0
11/0
7.6 Head impulse test
4/7
10/1
0.024b**
7.7 VOR cancellation
11/0
11/0
หมายเหตุ a Independent t-test และ b Fisher’s exact test, * p-value < 0.05 และ ** p-value < 0.01, BMI: body mass index, VAS:
visual analog scale, DHI: Dizziness Handicaps Inventory (Thai version) และ SVA: static visual acuity
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เมื่อเปรียบเทียบการทรงตัวระหว่างกลุ่มด้วย
ตัวแปร FGA พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิ ติ (p = 0.006) แสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี ผ้ ลคะแนน
การประเมิ น FGA กลุ่ม สุข ภาพดี แ ละกลุ่ม ที่ มี อ าการ
เวียนศีรษะแสดงในตารางที่ 3 สาหรับความมั่นคงของ

การมองเห็นระหว่างกลุ่มไม่พ บความแตกต่างอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.19) แสดงในตารางที่ 4
นอกจากนีย้ งั พบสัดส่วนความผิดปกติระหว่างกลุม่ ของ
ระบบเวสติบลู าร์ (p = 0.024) แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการทรงตัวขณะเดินระหว่างกลุม่ เวียนศีรษะและกลุม่ ไม่เวียนศีรษะด้วยตัวแปร Functional gait
assessment แสดงค่าเฉลีย่ และค่าความแปรปรวนของข้อมูลระหว่างกลุม่ (ช่วงความเชื่อมั่น 95%)
ความมั่นคง
กลุ่มเวียนศีรษะ
กลุ่มไม่เวียนศีรษะ
ค่าเฉลี่ยความต่าง
p-value
ของการทรงตัว
(n = 11)
(n = 11)
(mean difference)
คะแนน FGA
(0 – 30 คะแนน)

24.27±1.68
(23.14 – 25.40)

26.91±1.22
(26.09 – 27.73)

0.00043a**
0.00566b**

-2.64±0.63
-2.09±0.67

หมายเหตุ a = independent t-test, b = Analysis of Covariance (ANCOVA) และ * p-value < 0.05 และ ** p-value < 0.0

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรายหัวข้อ FGA ระหว่างกลุม่ เวียนศีรษะและกลุม่
ไม่เวียนศีรษะ
กลุ่มเวียนศีรษะ
(n=11)

mean
SD
กลุ่มไม่เวียน
ศีรษะ (n=11)
mean
SD

FGA1

FGA2

FGA3

FGA4

FGA5

FGA6

FGA7

FGA8

FGA9

FGA10

2.73
0.47

3.00
0.00

2.09
0.54

2.36
0.51

2.91
0.30

3.00
0.00

1.73
0.65

1.45
0.82

2.00
0.00

3.00
0.00

FGA1

FGA2

FGA3

FGA4

FGA5

FGA6

FGA7

FGA8

FGA9 FGA10

2.91
0.30

3.00
0.00

2.64
0.51

2.73
0.47

3.00
0.00

2.91
0.30

2.45
0.69

2.09
0.70

2.18
0.41

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสัดส่วนความมั่นคงของการมองเห็นระหว่างกลุม่ เวียนศีรษะและกลุม่ ไม่เวียนศีรษะ
ความมั่นคง
กลุ่มเวียนศีรษะ
กลุ่มไม่เวียนศีรษะ
ของการมองเห็น
(n = 11)
(n = 11)
DVA (ผิดปกติ / ปกติ)
6/5
3/8

3.00
0.00

p-value
0.39a

หมายเหตุ a Fisher’s exact test for proportion difference

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสัดส่วนความผิดปกติของระบบเวสติบลู าร์ระหว่างกลุม่ เวียนศีรษะและกลุม่ ไม่เวียนศีรษะ
ความผิดปกติ
ระบบเวสติบูลาร์

กลุ่มเวียนศีรษะ
(n = 11)

กลุ่มไม่เวียนศีรษะ
(n = 11)

P-value

Head Impulse test (ผิดปกติ /ปกติ)

7/4

1/10

0.024 a**

หมายเหตุ aFisher’s exact test for proportion difference** p-value < 0.01
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ทัง้ นีเ้ มื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของตัว
แปรด้านการทรงตัว จึ งแสดงตัวแปรทางด้า นระบาด
วิทยาโดยใช้ตาราง 2x2 เพื่ออธิบายผลของอาการเวียน
ศีรษะที่มี ผลต่อความผิ ดปกติของการทรงตัว กลุ่มที่ มี
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อาการเวี ย นศี รษะจะมี ร ะดับ ความสัม พัน ธ์ต่ อ ความ
ผิดปกติดา้ นการทรงตัวเมื่อเทียบกับกลุม่ ไม่เวียนศีรษะ
ด้วยค่ า odd ratio = 17.5 และ 95%CI เท่ ากับ 2.02 151.63 แสดงการคานวณดังแสดงในตาราง 6

ตารางที่ 6 แสดงค่า Odd ratio (OR) จากตาราง 2x2 contingency เพื่อหาความสัมพันธ์ของความผิดปกติของการทรง
ตัวกลุม่ ที่มีอาการเวียนศีรษะ
Balance stability a
Odd ratio
Risk factor
p-Value
(95%CI)
Vertigo/dizziness
instability
normal
17.5
กลุม่ เวียนศีรษะ
7
4
(2.02 -151.63)
0.0078b**
0.06
กลุม่ ไม่เวียนศีรษะ
1
10
(0.01 – 0.63)
หมายเหตุ a อ้างอิงช่วงคะแนนปกติจาก Alsalaheen BA, Whitney SL, Marchetti GF, et al. 201419, bPearson Chi-square compare the
distribution of a categorical variable, ** p-value < 0.01

บทวิจารณ์
ผลการศึ ก ษาครั้ง นี ้ไ ด้ ต อบวั ต ถุ ป ระสงค์
การศึกษาตามที่ได้กาหนดซึง่ พบว่า (1) ความมั่นคงของ
การทรงตัวขณะเดินในกลุม่ วัยหนุ่มสาวที่มีอาการเวียน
ศีรษะจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (2) ไม่พบความแตกต่างด้านความ
มั่นคงของการมองเห็นระหว่างกลุม่ ในวัยหนุ่มสาว และ
(3) กลุม่ วัยหนุม่ สาวที่มีอาการเวียนศีรษะจะพบสัดส่วน
ความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร์มากกว่ากลุ่มที่ไม่มี
อาการเวียนศีรษะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้
ยังพบว่าอาการเวียนศีรษะเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ความ ผิ ด ปกติ ข องการทรงตั ว ซึ่ ง เป็ นไปต าม
สมมติฐาน
การเปรียบเทียบความมั่นคงของการทรงตัวใน
ผูป้ ่ วยที่มี อาการเวียนศีรษะสามารถประเมิ นได้หลาย
แบบ การประเมิ น การทรงตัว ที่ นิ ย มทางด้า นคลิ นิ ก
สาหรับผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร์ใน
การศึกษาที่ผา่ นมา ได้แก่ sharpened Romberg Tests
(SRT) แบบเปิ ดตา (SRT-EO) และแบบปิ ดตา (SRTEC) กลับไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มี และไม่มี

อาการเวียนศีรษะในการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Longridge และคณะ 20 ซึ่ ง พบว่ า การ
ทดสอบการทรงตัว ด้ว ย sharpened Romberg Tests
ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างคนปกติและผูท้ ี่มี
ความผิ ด ปกติ ข องระบบเวสติ บู ล าร์ไ ด้ เนื่ อ งจาก
การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของ
ระบบเวสติบลู าร์เป็ นเวลานาน ระบบประสาทส่วนกลาง
สามารถชดเชยการทรงตั ว จากระบบการทรงตั ว ที่
เหลืออยู่ เช่น ระบบการมองเห็นและระบบกายสัมผัส 20
เป็ นต้น ซึง่ ต่างจาก FGA ซึง่ เป็ นหนึ่งในตัวแปรหลักของ
การศึ ก ษานี ้ ซึ่ ง พบความแตกต่ า งของการทรงตั ว
ระหว่ า งกลุ่ม ในอาสาสมัค รที่ มี แ ละไม่ มี อ าการเวี ย น
ศีรษะ การศึกษาพบว่าเมื่อทดสอบความมั่นคงของการ
ทรงตัวด้วยการประเมิ น FGA ระดับ ความสามารถใน
การการทรงตัวของกลุ่ม ที่ มี อ าการเวี ย นศี รษะต่ ากว่า
กลุ่ม ที่ ไม่มี อ าการเวี ย นศี รษะ โดยเฉพาะการทดสอบ
ค ว า ม มั่ น ค ง ด้ ว ย gait with horizontal head turn
(FGA3), gait with vertical head turns (FGA4), gait
with narrow base of support (FGA7) และ gait with
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eyes closed (FGA8) ดังแสดงในตารางที่ 3 โดย FGA
เป็ นหนึ่ ง ในการประเมิ น ที่ มี ค วามเหมาะสมของ
คุณ ลักษณะด้านความตรง (validity) และความเที่ ย ง
ของการประเมิ น (reliability) ในผูป้ ่ วยที่ มีอ าการเวีย น
ศีรษะ13 ทัง้ นีย้ งั เป็ นหนึ่งในเครื่องมือตรวจประเมินการ
ทรงตัว ที่ ก าหนดในแนวทางการตรวจประเมิ น ผู้ป่ วย
ระบบเวสติบลู าร์ซงึ่ ออกโดยสมาคมกายภาพบาบัดแห่ง
สหรัฐอเมริกา21 ดังนัน้ การเลือกเครื่องมือตรวจประเมิน
ที่มีความเหมาะสมกับกลุม่ อาการเวียนศีรษะจึงมีผลต่อ
การจัดการและการติดตามผลการรักษาด้านการทรงตัว
ในผูป้ ่ วยที่มีอาการเวียนศีรษะเป็ นอย่างยิ่ง
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าความสามารถด้านการ
ทรงตัวของอาสาสมัครที่มี อาการเวียนศีรษะน้อยกว่า
กลุม่ ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Saman และคณะ22 ซึ่งศึกษาการทรงตัวด้วยการ
ประเมิ น FGA ในผูป้ ่ วยที่ มี ค วามผิ ดปกติ ข องระบบเว
สติบูลาร์ที่ไม่ได้รบั การรักษา (ค่าเฉลี่ยคะแนน 26) กับ
กลุม่ ที่มีสขุ ภาพดี และการศึกษาของ Baker และคณะ
23
ซึ่งทาการศึกษาในผูป้ ่ วยไมเกรนกลุ่มที่มีอาการเวียน
ศีรษะบ้านหมุน กับ กลุ่มที่ ไม่มี อาการด้วยการประเมิ น
FGA พบว่า ความสามารถด้า นการทรงตัว ของผู้ป่ วย
ไมเกรนที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (ค่าเฉลีย่ คะแนน
28.80) มี ความแตกต่างอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติกับ
ผู้ ป่ วยไมเกรนที่ ไ ม่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะบ้ า นหมุ น
การศึกษาครัง้ นี พ้ บว่าอาการเวียนศีรษะส่งผลต่อ การ
ทรงตัว แต่เนื่ อ งจากกลุ่ม วัย หนุ่ม สาวสามารถชดเชย
ความผิดปกติดงั กล่าวด้วยการใช้ระบบการมองเห็นและ
ระบบกายสัมผัส ซึ่งทาให้การศึกษาครัง้ นีไ้ ม่พบความ
ต่างระหว่างกลุม่ ของการใช้ชีวิตประจาวันภาพรวมจาก
แบบสอบถาม DHI จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าอาการ
เวียนศีรษะในระยะยาวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการทรง
ตัว แต่ ยังส่ง ผลให้เกิ ด การจ ากัด การเคลื่ อ นไหว การ
จ ากั ด กิ จ วัต รประจ าวัน และยัง ท าให้เกิ ด ปั ญ หาของ
ระบบกล้ามเนือ้ และกระดูก ตามมา ดังนัน้ หากวัยหนุ่ม
สาวที่พบอาการเวียนศีรษะและไม่ได้รบั การรักษาหรือ
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ฟื ้ นฟูที่ถกู ต้อง ปั ญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่
วัยทางานและความเสี่ยงของการหกล้มในผูส้ งู อายุใน
อนาคต12 นอกจากนี ้ อาการเวียนศีรษะยังเป็ นปั จจัยร่วม
สาคัญของคุณภาพการใช้ชีวิต ความเครียด โรคซึมเศร้า
การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์และการนอน24 เป็ นต้น
การเปรียบเทียบความมั่นคงของการมองเห็น
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การทดสอบ DVA ซึง่ สามารถทาได้
ง่ายทางคลินิกและเป็ นการทดสอบความมั่นคงของการ
มองเห็นที่เกี่ ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเวสติบู
ลาร์ อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาของเราไม่ พ บความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม ทัง้ สอง ซึ่งสามารถอธิ บ ายได้ว่า
กลุ่มที่มีอาการเวียนศีรษะจานวนหนึ่งเท่านัน้ ที่มีความ
ผิ ด ปกติ ข องระบบเวสติ บู ล าร์จึ ง ท าให้ ไม่ พ บความ
แตกต่างทางสถิติ การศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับ Burgio
และคณะ25 ซึ่งทดสอบการสั่นศีรษะความเร็วระหว่าง 27 Hz เพื่อทดสอบ DVA ในผูป้ ่ วยที่มีอาการเวียนและไม่
เวี ย นศี ร ษะโดยตรวจจั บ ความผิ ด ปกติ จ ากการใช้
electronystagmography (ENG) ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครที่มีและไม่มีอาการเวียนศีรษะ
โดยพบว่า DVA ตรวจความผิ ด ปกติ ผู้ป่ วยที่ มี อ าการ
เวียนศีรษะได้นอ้ ยกว่า 50% ของอาสาสมัครที่มีอาการ
เวียนศีรษะ ซึ่งขัดแย้งกับการตรวจความผิดปกติของ
การศึกษาครัง้ นีท้ ี่ใช้เกณฑ์การตรวจความผิดปกติดว้ ย
ระยะบรรทัดที่หายไปตัง้ แต่ 3 บรรทัดซึ่งพบว่าสามารถ
ตรวจจับความผิดปกติของ VOR ในกลุม่ ที่มีอาการเวียน
ศี รษะได้ม ากกว่า 50% โดยอธิ บ ายได้ว่า การทดสอบ
DVA นัน้ มีความจาเพาะกับความผิดปกติของระบบเว
สติ บูลาร์ 15 ซึ่งการตรวจ head impulse test (HIT) ใน
กลุม่ ที่มีอาการเวียนศีรษะครัง้ นีเ้ ราพบว่ามีความผิดปกติ
ของระบบเวสติบูลาร์จานวน 6 รายใน 11 รายจานวน
เท่ากับความผิดปกติของ DVA ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึง
อาจสรุ ปได้ว่าความมั่นคงของการมองเห็นของวัยหนุ่ม
สาวที่มีอาการเวียนศีรษะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
ผิ ด ปกติ ข องระบบเวสติ บู ล าร์น่ ั นเอง นอกจากนี ้
การศึกษาที่ผา่ นมาพบความผิดปกติของ DVA ในกลุม่ ที่
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มีอาการเวียนศีรษะแบบไม่ทราบสาเหตุได้ถึง 12.5%26
ซึง่ การศึกษาครัง้ นีพ้ บความผิดปกติของ DVA ในกลุม่ ที่
มี อ าก ารเวี ย นศี รษ ะม าก ถึ ง 54.5% ซึ่ ง ม ากก ว่ า
การศึ ก ษาที่ ผ่า นมาอธิ บ ายได้จ ากผล head impulse
test ในกลุม่ เวียนศีรษะครัง้ นีท้ ี่มีมากถึง 57.1%
อาการเวี ย นศี รษะเป็ น ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความผิ ด ปกติ ข องการทรงตัว จากการค านวณทาง
ระบาดวิทยาแสดงให้เห็ นว่า ผูท้ ี่ มีอ าการเวียนศี รษะมี
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องการทรงตัว มากถึ ง
17.5 เท่ า เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ม ที่ ไม่ มี อ าการเวี ย นศี รษะ
(odd ratio 17.5, 95%CI: 2.02 – 151.63, P = 0.0078)
การแสดงให้เห็นขนาดของความสัมพันธ์โดยใช้ตวั แปร
ทางระบาดวิท ยาน าไปสู่ก ารตระหนัก ถึ งอาการเวีย น
ศี ร ษะที่ มี ต่ อ ผู้ป่ วย เพื่ อ ให้บุ ค ลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง วางแผนการรักษาและฟื ้ นฟูอาการเวียนศีรษะ
เพื่ อ ป้อ งกัน ความผิ ด ปกติ ข องการทรงตัว ที่ จ ะเกิ ด ขึน้
โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวซึ่งกาลังเข้าสู่การทางานเพื่อลด
ผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตต่อไป
ข้อ จ ากั ด ของการศึ ก ษาครั้ง นี ้ไ ด้ แ ก่ กลุ่ ม
อาสาสมั ค รวั ย หนุ่ ม สาวที่ เ ป็ นกลุ่ ม วั ย เรี ย นสาย
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ซึง่ หากเป็ นกลุม่ วัยหนุม่ สาวที่ไม่ใช่
วัยเรียนหรือมีลกั ษณะสายการเรียนที่ แตกต่างออกไป
อาจมี ลัก ษณะการใช้ชี วิ ต ประจ าวัน การปรับ ตัว ต่ อ
อาการเวีย นศี รษะที่ แ ตกต่า งออกไป ดังนั้น การเพิ่ ม
ความหลากหลายของกลุม่ วัยหนุม่ สาวในการศึกษาครัง้
ถัดไปน่าจะมีสว่ นทาให้ผลการศึกษาครัง้ นีน้ าไปใช้ได้กบั
วัยหนุ่มสาวที่มีอาการเวียนศีรษะครอบคลุมมากยิ่งขึน้
อี ก ทั้ง การศึ ก ษาครัง้ นี ม้ ี ก ลุ่ม อาสาสมัค รน้อ ยเกิ น ไป
สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตัว
แปรความมั่นคงของการมองเห็น ดังนัน้ ขนาดประชากร
จึงเป็ นข้อจากัดหนึง่
สรุ ปผลงานวิจัย
ความมั่นคงของการทรงตัวขณะเดินของกลุม่ ที่
มี อ าการเวี ย นศี รษะวัย หนุ่ม สาวอยู่ในระดับ น้อ ยกว่า
กลุ่มที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะ โดยความมั่นคงของการ
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มองเห็นยังไม่พบความแตกต่างทางสถิ ติระหว่างกลุ่ม
นอกจากนี ้ การศึ ก ษายัง พบว่ า กลุ่ม วัย หนุ่ ม สาวที่ มี
อาการเวียนศีรษะพบความผิดปกติของระบบเวสติบลู าร์
มากถึง 57.1% โดยการประเมินความมั่นคงของการทรง
ตัวในผูป้ ่ วยที่มีอาการเวียนศีรษะต้องมีความเหมาะสม
สาหรับความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่พบ
ได้มากในผูป้ ่ วยเวียนศีรษะอันได้แก่ ระบบเวสติบูลาร์
เป็ นต้น จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงนาไปสูก่ ารตรวจประเมิน
ความมั่นคงของการทรงตัวและการวางแผนการฟื ้ นฟูที่
เหมาะสมให้กับกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่มีอาการเวียนศีรษะ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ การใช้ชี วิ ต ประจ าวัน การ
ท างานและความเสี่ ย งต่ อ การหกล้ม เมื่ อ ก้ า วสู่ วั ย
ผูส้ งู อายุตอ่ ไป
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