โรคพาร์ กินสันคืออะไร ?
โรคพาร์ กินสัน ( Parkinson’s Disease ) เป็ นโรคทีเกิด
จากการเปลียนแปลงของระบบประสาทจึงมักจะพบโรคนี ,
ได้ ใ นผู้สูง อายุ การเปลี ย นแปลงของระบบประสาทเกิ ด
ขึ ,นกับสมองทีเกียวข้ องกับการเคลือนไหว (ทําให้ ผลิตสาร
สือ ประสาทโดปามี นได้ ลดลง) จึงมี ผลให้ ผ้ ูป่ วยมี อ าการ
ต่างๆ คือ มีอาการสัน ทีมือและขาขณะทีอยู่เฉยแขนขาแข็ง
เกร็ ง เคลือนไหวช้ า เดินติดขัด การทรงตัวลําบาก สําหรับ
สาเหตุของโรคพาร์ กินสันนัน, ยังไม่เป็ นทีทราบแน่นอนว่า
เกิดจากปั จจัยใด

โรคพาร์ กนิ สัน ถึงแม้ จะไม่ สามารถรักษาให้ หายขาด
ได้ แต่
แต่ สามารถควบคุมอาการต่ างๆของโรคได้ ด้วยการ
ยกา
รั บประทานยาตามที#แพทย์ ส# งั อย่ างสมํ
สมํ#าเสมอและตรงเวลา

การรั กษาด้ วยยา
ยามีกลไกการออกฤทธิ'ท# แี ตกต่ างกัน ดังนี (
เป็ นการชดเชยโดปามี
การชดเชยโดปามีนเข้ าไปในระบบประสาททํ
ไปในระบบประสาท าให้ มี
สารสือประสาทโดปามีนเพิมมากขึ ,นในสมองและช่วยให้
การเคลือนไหวของผู้ป่วยกลับมาใกล้ เคียงกับภาวะปกติได้
ได้ แก่ ยา Levodopa
ยามีฤทธิDลดการทํ
ลดการทําลายสารสือประสาทในสมอง ได้ แก่ ยา
Entacapone , Selegiline
ยาทีมีการทํ
การทํางานในลักษณะใกล้ เคียงกับสารสื
สารสือประสาท
โดปามีน คือ ยา Pramiprexole , Ropinirole , Piribedil ,
Bromocriptine

“ การใช้ ยาเหล่ านีมีความจําเป็ นต้ องอยู่ภายใต้ การ
ดูแลโดยแพทย์ ด้านระบบประสาท ซึง( แพทย์ จะเป็ น
ผู้เลือกยาให้ เหมาะกับอาการในผู้ป่วยแต่ ละราย ”

แม้ ว่ายาจะมีประโยชน์ มากมาย แต่ ผลข้ างเคียง
ของยาก็เป็ นสิ#งที#หลีกเลี#ยงได้ ยาก วิธีการต่ าง ๆ
ต่ อไปนี ( อาจช่ วยบรรเทาอาการข้ างเคียงที#เกิดจากการ
รั บประทานยาของท่ านได้ และทําให้ ท่านสามารถใช้ ยา
ได้ อย่ างต่ อเนื#อง

ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
ในช่ วงเริ#มต้ นใช้ ยา หรื อในช่ วงที#มีการปรั บขนาดยา
ให้ สงู ขึน( เพื#อควบคุมอาการของโรค เป็ นช่ วงเวลาที#มีโอกาส
ได้ รับผลข้ างเคียงจากยาได้ ซึ#งมีวธิ ีการดูแล แก้ ไขดังนี (
วิงเวียน หน้ ามืด (จากความดันโลหิตตํ#าขณะเปลี#ยนท่ า)
แนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยเปลียนอิริยาบถอย่างช้ าๆ

รู้ สกึ คลื#นไส้ อาเจียน
อาการข้ างเคียงนี ,อาจเกิดขึ ,นได้ จากยา Levodopa
(เช่น ยา Levomet® 25/250 , Sinemet® 25/100 ,
Sinemet® 25/250 , Madopar® , Stalevo®)

ซึง เป็ นยาทีแนะนําให้ รับประทานก่อนอาหาร
อย่างน้ อย 30 นาที หรื อในขณะท้ องว่าง

วิธีการแก้ ไขหากว่ามีอาการคลืนไส้ อาเจียน อาจให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทาน
ยาพร้ อมอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต (อาหารจําพวกแป้ง) แต่หากว่า
มีอาการรุนแรง แพทย์อาจสัง จ่ายยาแก้ คลืนไส้ อาเจียน ให้ รับประทาน
พร้ อมกับยา Levodopa ได้

ท้ องผูก
อาการนี ,อาจเกิดขึ ,นจากยาหรื อโรคทีผ้ ปู ่ วยเป็ นอยู่ รวมถึงการที
ผู้ป่วยมีการเคลือนไหวทีน้อยลง เพือลดอาการเหล่านี , ควรให้ ผ้ ปู ่ วย
รับประทานอาหารทีมีกากใยเช่น ผัก ผลไม้ ดืมนํ ,าผลไม้ ทีกระตุ้นลําไส้
เช่น นํ ,ามะขาม ผู้ป่วยอาจต้ องปรึกษาแพทย์ถึงความจําเป็ นในการ
รับประทานยาถ่าย หากว่ามีปัญหาเรื องท้ องผูก

ง่ วงนอนและนอนหลับทันทีทนั ใด
อาจเกิดอาการเหล่านี ,ขึ ,นได้ จากการ
รับประทานยา Pramipexole , Ropinirole ,
Piribedil , Bromocriptine เพือลดผลข้ างเคียง
ของยาทีอาจเกิดขึ ,น ผู้ป่วยมักจะได้ รับยาในขนาด
ตําเมือเริ มต้ นใช้ ยาเหล่านี ,
แนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยสังเกตและควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบหากเกิดอาการ
เหล่านี ,กับตนเอง

มีการเปลี#ยนแปลงของพฤติกรรมบางอย่ าง
เช่ นมีอาการหุนหันพลันแล่ น ขาดการยับยัง( ชั#งใจ
ควบคุมตนเองได้ ลดลง มีอาการประสาทหลอน
ผู้ป่วยและญาติควรสังเกตว่ามีอาการเหล่านี ,หรื อไม่
ถ้ ามีอาการควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบเพือปรับขนาดยา
หรื อหาวิธีแก้ ไขทีเหมาะสม

มีการเปลี#ยนแปลงในด้ านของการเคลื#อนไหว
เช่ น มีอาการยุกยิก อยู่ไม่ น# ิง
ควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบเพือทําการปรับเปลียนขนาดยา หรื อชนิดของ
ยาให้ เหมาะสมกับท่าน

ปั สสาวะมีสีเข้ มขึน(
เกิดจากตัวยา Entacapone ทีมีอยู่ในยา Stalevo®,
Comtan® ซึง ไม่ได้ เป็ นเพราะยามีอนั ตรายต่อไต ผู้ป่วย
ยังสามารถรับประทานยาต่อได้ ดงั เดิม

ท้ องเสีย
เกิดจากตัวยา Entacapone ทีมีอยู่ในยา Stalevo®,
Comtan® อาการนี ,อาจเกิดขึ ,นในช่วงแรกของการใช้ ยา
หากเกิดอาการดังกล่าว ควรระวังไม่ให้ ร่างกายขาดนํ ,า
แต่หากมีอาการรุนแรง ควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบ

รายละเอียดเพิ#มเติมเกี#ยวกับยา
• ตัวยา Levodopa อาจอยู่ในรูปแบบยาเม็ด ยา
แคปซูล ยาเม็ดละลายนํ ,า ซึง มีประโยชน์ทีแตกต่างกัน ยาเม็ด
นันสามารถหั
,
กแบ่งได้ ทําให้ แพทย์สามารถปรับขนาดยาให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
•ยาเม็ด Madopar Dispersible® เป็ นยาที#ต้องละลาย
นํา( ก่ อนแล้ วจึงให้ ผ้ ูป่วยดื#มยานัน( ข้ อดีคือยาออกฤทธิDได้
อย่างรวดเร็ ว ดังนันหากว่
,
าผู้ป่วยเริ ม ๆ มีอาการแข็งเกร็ง
ก็สามารถรับประทานยานี ,ช่วยโดยทันที หรื อเหมาะกับผู้ป่วย
ทีมีปัญหาในการกลืนเม็ดยา
• Selegiline (Julab® , Jumex® , Sefmex®)
ควรรับประทานยานี ,เวลาเช้ าและเทียง แต่ไม่ควรรับประทาน
ยาในช่วงเย็น เพราะอาจทําให้ นอนไม่หลับได้

•ยาแคปซูล Madopar HBS® เป็ นยาทีมีฤทธิDอยู่ได้ นาน
แพทย์อาจให้ ท่านรับประทานยานี ,ก่อนนอน เพือลดอาการ
แข็งเกร็งทีอาจเกิดขึ ,นขณะนอนหลับ และควรกลืนยาทัง,
แคปซูล ห้ ามบดเม็ดยา
•ยาทีประกอบด้ วย ตัวยา Levodopa เป็ นยาทีแนะนํา
ให้ รับประทานก่อนอาหารอย่างน้ อย 30 นาที หรื อในขณะท้ อง
ว่าง และไม่ ควรรับประทานยานีก( ับอาหารจําพวกโปรตีน
เช่ น เนือ( สัตว์ ต่างๆ ไข่ นม นมถั#วเหลือง ถั#วต่ างๆ ทัง( นี (
เพราะจะทําให้ ยาถูกดูดซึมได้ น้อยลง

•ยาต่อไปนี , Trivastral retard® , Requip PD®
ชนิดออกฤทธิDเนิน , Madopar HBS® จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ปู ่ วย
รับประทานยาทังเม็
, ด ห้ ามบด หักแบ่ง หรื อเคี ,ยวเม็ดยาทังนี
, ,จะ
ทําให้ ยาเสียคุณลักษณะของการออกฤทธิDได้ ยาวนาน

ข้ อแนะนําเพิ#มเติมการรั บประทานอาหาร / ยา

ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารโดยรับประทานเพียงคําเล็ก ๆ
เคี ,ยวให้ ละเอียด วางอาหารลงตรงกลางลิ ,น ไม่วางอาหารลึกเข้ าไปใน
ปากมากเกินไป ก่อนกลืนอาหารให้ ก้มหน้ าเล็กน้ อย จากนันกลั
, นหายใจ
,
แล้ วจึงกลืน หลีกเลียงการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร เพราะ
อาจสําลักอาหารได้ และรับประทานอาหารขณะทียากําลังออกฤทธิDได้ ดี

ยาที#ใช้ ในการรั กษาโรคพาร์ กนิ สัน
ชื#อการค้ า
Madopar®250
Madopar HBS®
Madopar Dispersible®
125 Tablet

ตัวยา
Levodopa
Benserazide
Levodopa
Benserazide
Levodopa
Benserazide

200 mg /
50 mg
100 mg /
25 mg
100 mg /
25 mg

Levomet®25 /100

Carbidopa 25 mg /
Levodopa 100 mg

Levomet®25/250

Carbidopa 25 mg /
Levodopa 250 mg

Sinemet®25/100

Carbidopa 25 mg /
Levodopa 100 mg
Carbidopa 25 mg /
Levodopa 250 mg
Levodopa 100 mg /
Carbidopa 25 mg /
Entacapone 200 mg

Sinemet® 25/250
Stalevo®100/25/200 mg

รู ปเม็ดยา

Stalevo®150/37.5/200 mg Levodopa 150 mg /

Sifrol®0.25 mg

Carbidopa 37.5 mg /
Entacapone 200 mg
Pramipexole 0.25 mg

Sifrol®1.0 mg

Pramipexole 1.0 mg

Sefmex®

Selegiline 5 mg

Jumex®

Selegiline 5 mg

Julab®

Selegiline 5 mg

Azilect®

Rasagiline 0.5 mg

Azilect®

Rasagiline 1 mg

Comtan®

Entacapone 200 mg

Trivastal retard®

Piribedil 50 mg

Bromergon®

Bromocriptine
Methanesufonate 2.5 mg

Parlodel® 2.5 mg

Bromocriptine
Mesylate 2.5 mg

Requip PD® 2 mg

Ropinirole 2 mg

Requip PD® 4 mg

Ropinirole 4 mg

Requip PD® 8 mg

Ropinirole 8 mg

ACA® 2 mg

Trihexyphenidyl 2 mg

ACA® 5 mg

Trihexyphenedyl 5 mg

(Neupro®)

Rotigotine 2 mg/24cm,
4 mg/24cm, 6 mg/24cm
และ 8 mg/24cm

ในผู้ป่วยบางรายอาจได้ รับยาหลายขนานและแพทย์ ได้
กําหนดเวลาที#ชัดเจนในการรั บประทานยาให้ เช่ น 08.00 น.
12.00 น. 19.00 น. และ 22.00 น. การรั บประทานยาตรงเวลา
ต า ม ที# แ พ ท ย์ ไ ด้ กํ า ห น ด ใ ห้ แ ก่ ท่ า น นั ( น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพาร์ กนิ สันได้
การทํ า ตารางเพื# อระบุ ช# ื อยา จํ า นวนเม็ ด ยาที# ต้ อง
รั บประทานในแต่ ละมือ( ก็อาจจะช่ วยให้ ท่านรั บประทานยาได้
ง่ ายขึน( ดังตัวอย่ างต่ อไปนี (
ตัวอย่ าง ตาราง “ช่ วยจําวิธีรับประทานยา”
เวลา
ชื#อยา

8.00 น.

12.00 น. 19.00 น. 22.00 น.

1. Madopar 250®

¾ เม็ด

¾ เม็ด

½ เม็ด

½ เม็ด

2. Comtan® 200 mg

1 เม็ด

1 เม็ด

1 เม็ด

1 เม็ด

3. Sifrol® 1 mg

1 เม็ด

1 เม็ด

¾ เม็ด

¾ เม็ด

ลองมาจัดการกับยาของเราบ้ างดีกว่ า
ให้ ผ้ ูป่วยเขียนชื#อยาไว้ ในช่ องซ้ ายมือ และระบุเวลาในการ
รับประทานไว้ แถวบน และให้ ระบุจาํ นวนเม็ดยาที#ต้องรับประทาน
ไว้ ในแต่ ละช่ องให้ สอดคล้ องกับที#แพทย์ ได้ กาํ หนดให้ กับท่ าน
เวลา
ชื#อยา

วิธีปฏิบัตติ ่ อไปนีอ( าจจะช่ วยผ่ อนคลายความเครี ยด อยากจะแนะนําให้ ท่านได้ ลอง
นําไปปฏิบัติ อาจจะเลือกวิธีท# ชี อบ สนใจ และสะดวก เพื#อช่ วยให้ มีความเพลิดเพลินและ
ผ่ อนคลายจากความเครี ยดลงได้ บ้าง เช่ น
การฟั งเพลง อ่านหนังสือ ทํางานอดิเรก

พูดคุยกับคนทีรับฟั ง

ใช้ เทคนิคเฉพาะในการคลายเครี ยด เช่น การฝึ กหายใจ การทําสมาธิ

ก า ร ฝึ ก ห า ย ใ จ
1. นัง ในท่าทีสบาย หลับตา วางมือไว้ บริเวณใต้ ชายโครงส่วนบนของ
ท้ อง

2. หายใจเข้ าลึกๆ เต็มทีหนึง ครัง, แล้ วหายใจออกช้ าๆ ให้ เต็มทีจริ งๆ
3. หายใจเข้ าลึกๆ อีก ระหว่างนันนั
, บ
1 ถึง 4 เป็ นจังหวะช้ าๆ ให้ มือรู้สกึ ว่า
ท้ องพองออก
กลัน( หายใจไว้ นับ 1 ถึง 4 แล้ ว
ผ่ อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8
ช้ าๆ พยายามไล่ลมออกให้ หมด
สังเกตว่าหน้ าท้ องจะแฟบ
4. การฝึ กหายใจ ควรทําติดต่อกันรอบละ 4-5 ครัง, และใน 1 วันควรฝึ กให้
ได้ ประมาณ 40 รอบ (หรื
หรื อมากทีสดุ ทีทําได้ ) โดยไม่จําเป็ นต้ องทํา
ติดต่อกันในคราวเดียว
(ข้ อมูลการฝึ กหายใจ จากกองส่งเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร)
เทพมหานคร

♥หากมีคาํ ถามหรื อข้ อสงสัยเพิ#มเติมสามารถเข้ าไป♥
พูดคุยแลกเปลี#ยนความคิดเห็นได้ ท# ี
Facebook : Chulalongkorn Comprehensive Movement
Disorders Center หรื อ ติดต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตึก ส.ก. ชัน, 17 ถนนพระรามที 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-256-4000 ต่อ 3361
โทรสาร : 02-252-1303
เว็บไซด์ : www.chula-parkinsons.org

เอกสารนีเ( ป็ นเอกสารประกอบการทําโครงการปริญญานิพนธ์
เรื#อง “การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของเอกสารข้ อมูลยา
ในผู้ป่วยโรคพาร์ กนิ สัน”
จัดทําโดยนิสติ ชัน( ปี ที# 5 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1.นสภ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์
2.นสภ.กฤติยา กาสียอ
3.นสภ.กิรณา รุณภัย
อาจารย์ ท# ปี รึกษาโครงการ
อาจารย์ ท# ปี รึกษาโครงการ
รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ภญ.ดร.สิริพรรณ พัฒนฤดี
ผศ.ภญ.ดร.พรรณทิพา ศักดิทD อง

