ขัน้ ตอนการทา Half somersault สาหรับ
โรคหินปูนในหูชนั ้ ในเคลื่อนด้ านซ้ าย (left-sided BPPV)
A. ผู้ป่วยคุกเข่าลงบนพื ้นหรือบริเวณกึ่งกลางเตียง
เงยหน้ าขึ ้นอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ มองเห็นเพดานห้ อง
ซึ่งขันตอนนี
้
้สามารถทาให้ ร้ ู สึกเวียนศีรษะได้ ชวั่ ครู่
B. ก้ มศีรษะลงมองพื ้นในท่าตีลงั กา พยายามเก็บคางชิดอก
ศีรษะจรดพื ้นโดยให้ ด้านท้ ายทอยอยู่ใกล้ กบั พื ้นมากกว่าด้ านหน้ าผาก
ซึ่งขันตอนนี
้
้อาจจะเกิดอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนอย่างรุนแรง
ผู้ป่วยควรอยู่นิ่งๆจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจะหาย
โดยการเวียนศีรษะบ้ านหมุนนี ้เกิดจากการเคลื่อนตัวกลับของหินปูนในหูชนในเ
ั้
พื่อไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง
ระหว่างนี ้ควรเคาะที่บริเวณกระดูกหลังใบหูด้วยนิ ้วเพื่อช่วยให้ การเคลื่อนตัวกลั
บของหินปูนในหูชนในได้
ั้
ดียิ่งขึน้
C. ค่อยๆหันศีรษะไปยังด้ านซ้ าย จนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านซ้ าย
โดยจะต้ องหันศีรษะในลักษณะนี ้จนจบ
ถ้ าหากมีอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนให้ อยู่นิ่งๆจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจ
ะหายแล้ วจึงทาขันตอนต่
้
อไป
D. ศีรษะยังคงหันด้ านซ้ าย จนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านซ้ ายอยู่เช่นเดิม
ยกศีรษะขึ ้นมาระดับไหล่อย่างรวดเร็วโดยที่ศีรษะยังทามุม 45 องศากับพื ้นเบาะ
การเวียนศีรษะบ้ านหมุนสามารถเกิดขึ ้นได้ ระหว่างขันตอนนี
้
้
ผู้ป่วยควรอยู่นิ่งๆรอจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจะหาย หรือรอเป็ นเวลา 15
วินาที แล้ วจึงทาขันตอนต่
้
อไป
E. ยกศีรษะขึ ้นมาตังตรงตามปกติ
้
อย่างรวดเร็ว
ให้ โดยที่ใบหน้ ายังหันไปด้ านซ้ ายเช่นเดิม

อาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนได้ เล็กน้ อย
หลังจากการเวียนศีรษะบ้ านหมุนหายให้ ค่อยๆหันกลับตังตรง
้

หลังจากขันตอนข้
้
างต้ น ให้ ผ้ ปู ่ วยนัง่ พักเป็ นเวลา 15 นาที
หลังจากนันให้
้ ผ้ ปู ่ วยเงยหน้ าและก้ มหน้ าอย่างรวดเร็ว
ถ้ าไม่มีอาการเวียนศีรษะให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถหยุดได้
แต่ถ้ามีอาการเวียนศีรษะอยู่ให้ ผ้ ปู ่ วยทาตามขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ นตามลาดับ
อีกครัง้ ถ้ าหากในอนาคตอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนกลับเป็ นซ ้า
ผู้ป่วยสามารถทา Half somersault ได้ โดยปฏบัติตามขันตอนตามล
้
าดับ

ข้ อควรปฏิบัติหลังจากการทา Half somersault
ควรหยุดพักเป็ นเวลา 15 นาที ก่อนทาครัง้ ต่อไป
ควรนอนหัวสูง โดยควรหนุนหมอนประมาณ 2-3 ใบ อย่างน้ อย 2 วันหลังการทา
ห้ ามนอนตะแคงซ้ าย นอนตะแคงขวาได้ เท่านัน้ อย่างน้ อย 1 สัปดาห์หลังการทา
ควรทาหมอนมาหนุนด้ านหลังเพื่อให้ นอนอยู่ในท่าตะแคงขวา

From picture left ear
A. เงยหน้ าขึ ้นมองเห็นเพดานห้ อง
B. ก้ มศีรษะลงมองพื ้นในท่าทางตีลงั กา
C. หันศีรษะไปจนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านซ้ าย

เส้ นโค้ งสีเข้ ม
แสดงถึงการเคลื่อนที่ของศีรษะ
ลูกศรสีอ่อน
แสดงถึงทิศทางการหันของใบหน้ า

D. ยกศีรษะขึ ้นมาระดับไหล่อย่างรวดเร็ว
E. ยกศีรษะขึ ้นมาตังตรง
้
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ขัน้ ตอนการทา Half somersault สาหรับ
โรคหินปูนในหูชนั ้ ในเคลื่อนด้ านขวา (right-sided BPPV)
A. ผู้ป่วยคุกเข่าลงบนพื ้นหรือบริเวณกึ่งกลางเตียง
เงยหน้ าขึ ้นอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ มองเห็นเพดานห้ อง
ซึ่งขันตอนนี
้
้สามารถทาให้ ร้ ู สึกเวียนศีรษะได้ ชวั่ ครู่
B. ก้ มศีรษะลงมองพื ้นในท่าตีลงั กา พยายามเก็บคางชิดอก
ศีรษะจรดพื ้นโดยให้ ด้านท้ ายทอยอยู่ใกล้ กบั พื ้นมากกว่าด้ านหน้ าผาก
ซึ่งขันตอนนี
้
้อาจจะเกิดอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนอย่างรุนแรง
ผู้ป่วยควรอยู่นิ่งๆจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจะหาย
โดยการเวียนศีรษะบ้ านหมุนนี ้เกิดจากการเคลื่อนตัวกลับของหินปูนในหูชนในเ
ั้
พื่อไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง

ระหว่างนี ้ควรเคาะที่บริเวณกระดูกหลังใบหูด้วยนิ ้วเพื่อช่วยให้ การเคลื่อนตัวกลั
บของหินปูนในหูชนในได้
ั้
ดียิ่งขึน้
C. ค่อยๆหันศีรษะไปยังด้ านขวา จนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านขวา
โดยจะต้ องหันศีรษะในลักษณะนี ้จนจบ
ถ้ าหากมีอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนให้ อยู่นิ่งๆจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจ
ะหายแล้ วจึงทาขันตอนต่
้
อไป
D. ศีรษะยังคงหันด้ านขวา จนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านขวาอยู่เช่นเดิม
ยกศีรษะขึ ้นมาระดับไหล่อย่างรวดเร็วโดยที่ศีรษะยังทามุม 45 องศากับพื ้นเบาะ
การเวียนศีรษะบ้ านหมุนสามารถเกิดขึ ้นได้ ระหว่างขันตอนนี
้
้
ผู้ป่วยควรอยู่นิ่งๆรอจนกว่าการเวียนศีรษะบ้ านหมุนจะหาย หรือรอเป็ นเวลา 15
วินาที แล้ วจึงทาขันตอนต่
้
อไป
E. ยกศีรษะขึ ้นมาตังตรงตามปกติ
้
อย่างรวดเร็ว
ให้ โดยที่ใบหน้ ายังหันไปด้ านขวาเช่นเดิม
อาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนได้ เล็กน้ อย
หลังจากการเวียนศีรษะบ้ านหมุนหายให้ ค่อยๆหันกลับตังตรง
้

หลังจากขันตอนข้
้
างต้ น ให้ ผ้ ปู ่ วยนัง่ พักเป็ นเวลา 15 นาที
หลังจากนันให้
้ ผ้ ปู ่ วยเงยหน้ าและก้ มหน้ าอย่างรวดเร็ว
ถ้ าไม่มีอาการเวียนศีรษะให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถหยุดได้
แต่ถ้ามีอาการเวียนศีรษะอยู่ให้ ผ้ ปู ่ วยทาตามขันตอนดั
้
งกล่าวข้ างต้ นตามลาดับ
อีกครัง้ ถ้ าหากในอนาคตอาการเวียนศีรษะบ้ านหมุนกลับเป็ นซ ้า
ผู้ป่วยสามารถทา Half somersault ได้ โดยปฏบัติตามขันตอนตามล
้
าดับ

ข้ อควรปฏิบัติหลังจากการทา Half somersault
ควรหยุดพักเป็ นเวลา 15 นาที ก่อนทาครัง้ ต่อไป
ควรนอนหัวสูง โดยควรหนุนหมอนประมาณ 2-3 ใบ อย่างน้ อย 2 วันหลังการทา
ห้ ามนอนตะแคงขวา นอนตะแคงซ้ ายได้ เท่านัน้ อย่างน้ อย 1 สัปดาห์หลังการทา
ควรทาหมอนมาหนุนด้ านหลังเพื่อให้ นอนอยู่ในท่าตะแคงซ้ าย

From picture right ear
A. เงยหน้ าขึ ้นมองเห็นเพดานห้ อง
B. ก้ มศีรษะลงมองพื ้นในท่าทางตีลงั กา
C. หันศีรษะไปจนสามารถมองเห็นข้ อศอกด้ านขวา

เส้ นโค้ งสีเข้ ม
แสดงถึงการเคลื่อนที่ของศีรษะ
ลูกศรสีอ่อน
แสดงถึงทิศทางการหันของใบหน้ า

D. ยกศีรษะขึ ้นมาระดับไหล่อย่างรวดเร็ว
E. ยกศีรษะขึ ้นมาตังตรง
้
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