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เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานทางด้านสุขภาพได้พร้อมใจร่วมกันจัด “ปีรณรงค์โรค
พาร์กนิ สัน ๒๕๕๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำ นวยการสภากาชาดไทย” ในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๕๕ พรรษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันแก่แพทย์ทั่วประเทศในการ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลทั่ว
ประเทศในการปฎิบัติตัวอย่างถูกต้อง อันจะช่วยให้สามารถควบคุมอาการของโรค
ได้ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การร่วมมือกันในครัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากการทำ�การวิจยั ลงทะเบียนผูป้ ว่ ยโรคพาร์
กินสันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในปีที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากกระทรวงสาธารณสุข จึงทำ�ให้ได้รับข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
วิจยั เป็นอย่างมาก อีกทัง้ ข้อมูลเหล่านีย้ งั สามารถขยายผลไปต่อในระดับต่างๆได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำ�นวนมาก
รวมทั้งผู้สูงอายุจำ�นวนหนึ่งที่มีลักษณะของอาการคล้ายโรคพาร์กินสันแต่ยังไม่ได้
รับการตรวจวินิจฉัยที่แน่นอนจากแพทย์ ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรค
พาร์กินสันและกระตือรือร้นที่จะมารับการตรวจรักษา ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยเอง
เนื่องจากทำ�ให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว
โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของเซลล์ประสาท มีผลทำ�ให้สารโดปามีนใน
สมองลดลง จึงแสดงอาการผิดปกติทางการเคลือ่ นไหว เช่น อาการสัน่ การเคลือ่ นไหว
ช้า เดินลำ�บากและเสียการทรงตัว ซึ่งทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกทรมานกับการเป็นโรค แต่หาก
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญทีโ่ รคพาร์กนิ สันควรจะได้รบั การรณรงค์อย่างจริงจัง เพือ่ ให้ความ
รู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสันได้อย่างถูกต้อง
คณะทำ�งานจึงได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสัน
สำ�หรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบการรณรงค์ให้ความรู้แก่แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ท่วั ประเทศ ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ
ทีเ่ กีย่ วข้องหลายสาขาวิชาจากหลายสถาบันในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางจาก
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จึงเชือ่ ว่าคูม่ อื เล่มนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือทีด่ สี ำ�หรับ
แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
จะมีอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า มีปัญหาการทรงตัว และเดินลำ�บาก นอกจากนี้ อาการ
ที่พบบ่อย เช่น อาการหลงลืม อาการซึมเศร้า ปัญหาการนอน ภาวะท้องผูก ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก แพทย์ผู้ทำ�การรักษาเป็น
ผูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญทีจ่ ะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน รวมทัง้ ภาวะทุพพลภาพต่างๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นการจัดทำ�คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสัน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและญาติ ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้ยาวนาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในโอกาสนี้ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาล
ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ รั ก ษาโรคพาร์ กิ น สั น และกลุ่ ม โรคความ
เคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำ�ลังกาย กำ�ลังใจในการที่จะช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาติตลอดไป

(นายวิทยา บุรณศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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โรคพาร์กินสัน สำ�หรับคนทั่วไปจะคุ้นเคยว่าคือ อาการสั่น แต่สำ�หรับแพทย์ใน
เวชปฏิบัตินอกจากอาการที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวแล้ว ยังพบอาการผิดปกติที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าปัญหาการเคลื่อนไหว
เช่น ความผิดปกติของอารมณ์ พฤติกรรม การคิด และความรู้สึก โดยอาการและการ
พัฒนาของโรคในผูป้ ว่ ยแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป และอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้หลายแบบในระยะยาว อาการทีเ่ กิดขึน้ อาจบรรเทาได้ดว้ ยการรักษาใน
ปัจจุบัน โดยการดูแลของทีมแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัว ร่วมกับวิธีการจัดการที่
หลากหลาย ครอบคลุมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว การสนับสนุนบริการ
กลุ่ม การดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป อาหารและการออกกำ�ลังกาย การประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความสำ�คัญเช่นกัน โดยในปี ๒๕๕๓ สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มโี อกาสร่วมกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร ในการรณรงค์โรคพาร์กินสัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู้ อำ � นวยการ
สภากาชาดไทย รวมถึงได้จัดทำ� “คู่มือแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กิน
สันสำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติ” เล่มนี้ ซึ่งได้รวมเนื้อหา ข้อมูลการศึกษาวิจัยพัฒนา
แนวทาง แผนภูมกิ ารวินจิ ฉัย การรักษาโรคพาร์กนิ สันทีม่ คี วามชัดเจนและง่ายต่อการ
เข้าใจ สามารถใช้เป็นแนวทางหรืออ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวินิจฉัย
และรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนการ
รณรงค์โรคพาร์กินสัน และได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการส่งเสริมให้เกิดการดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สัน ผ่านการจัดทำ�คูม่ อื แนวทางการวินจิ ฉัยและการรักษาโรค
พาร์กินสันเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
จะได้ใช้ประโยชน์จากคูม่ อื เล่มนี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ว่ ย และการเข้า
ถึงการบริการอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันต่อไป

(นายแพทย์วินัย สวัสดิวร)

เลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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โรคพาร์กนิ สันถือเป็นโรคความเสือ่ มทางระบบประสาททีพ่ บได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ
โดยมีการประมาณการว่า ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มากกว่า ๕ ล้านคน
ทั่วโลก สำ�หรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาถึงสถิติของโรคพาร์กินสัน ทั้งในแง่ของ
ความชุกและอัตราการเกิดของโรค แต่ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์รักษาโรค
พาร์กินสัน สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
เป็นครัง้ แรก เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ในปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยทีล่ งทะเบียนแล้ว
ทัง้ สิน้ เป็นจำ�นวนมากกว่า ๖๐,๐๐๐ ราย และโครงการนีย้ งั คงดำ�เนินการค้นหาผูป้ ว่ ย
โรคพาร์กินสัน ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
ชนมายุ ๕๕ พรรษา ซึ่งสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รว่ มกันเสนอให้เป็น “ปีรณรงค์โรคพาร์กนิ สัน
๒๕๕๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” โดยได้จัดทำ� “คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและ
รักษาโรคพาร์กินสันสำ�หรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ” เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนและให้
ความรู้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วประเทศไทย ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้กลั่นกรองความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และหัวใจสำ�คัญของแนวทางการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน ยาที่ใช้รักษา
โรคพาร์ กิ น สั น ในประเทศไทย แนวทางการรั ก ษาอาการที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลือ่ นไหว รวมถึงแนวทางการรักษาโรคพาร์กนิ สันด้วยวิธกี ารอืน่ ซึง่ จะเป็นทางเลือก
ให้แพทย์เวชปฏิบตั ไิ ด้วนิ จิ ฉัย และรักษาผูป้ ว่ ยได้ถกู ต้อง อันจะส่งผลให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ตลอดจน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและของภาครัฐในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดียิ่ง

(หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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การวินจิ ฉัยและรักษาโรคพาร์กนิ สันในประเทศไทย อยูใ่ นความดูแลของแพทย์
หลายแขนง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ และเนื่องจาก
ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีหลายขนานและหลายขนาด โดยในโรงพยาบาล
แต่ละระดับ เช่น โรงพยาบาลอำาเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ รวมทั้ง
โรงเรียนแพทย์และศูนย์การแพทย์ สามารถให้การบริการยาเหล่านี้ได้แตกต่างกัน
ตามสิทธิของผู้ป่วยและนโยบายรัฐ การตัดสินใจของแพทย์ในการให้ยารักษาผู้ป่วย
โรคพาร์กินสันจึงมีความสำาคัญแตกต่างกัน
เพื่อให้การรักษาเป็นแนวทางเดียวกัน ชมรมโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ จึงจัดทำาคูม่ อื แนวทางการวินจิ ฉัยและการรักษาโรคพาร์กนิ สัน สำาหรับแพทย์
ในเวชปฏิบตั เิ ล่มนีข้ นึ้ คูม่ อื นีป้ ระกอบไปด้วยเนือ้ หาทีส่ าำ คัญ ได้แก่ การตรวจร่างกาย
เพื่อวินิจฉัยโรค การใช้ยารักษาโรคพาร์กินสัน รวมทั้งแผนภูมิประกอบทำาให้ง่ายต่อ
การเข้าใจ นอกจากนีม้ รี ายละเอียดในการรักษาโรคพาร์กนิ สันในระยะต่างๆ ทัง้ ระยะ
เริม่ แรก จนถึงระยะทีก่ ารตอบสนองต่อยาไม่สมมำม่า่ำ เสมอ รวมท
รวมทัง้ั การรักษาด้วยการผ่าตัด
และการรักษาร่วมทางกายภาพบำาบัด เป็นต้น
ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและน่ายกย่องที่ รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ในฐานะประธาน
ชมรมโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการ ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้โรคพาร์กินสัน
รวบรวมข้อมูล หลักฐานการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้มาตรฐาน จัดทำาแนวทางการวินจิ ฉัยและ
รักษาโรคพาร์กินสันเพื่อแพทย์ในเวชปฏิบัติได้ใช้ประกอบการวินิจฉัยและการรักษา
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยโรค
พาร์กนิ สันได้รบั การรักษาทีด่ ี และได้มาตรฐาน ทัง้ เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่าย
สำาหรับการรักษาโรคพาร์กินสัน อันเป็นผลดีต่อผู้ป่วยและประเทศชาติในท
นที่สุด

(นายแพทย์ สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม)
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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คำ�นำ�
ประเทศไทยในปัจจุบนั มีแนวโน้มทีจ่ ะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก เนือ่ งจาก
โรคพาร์ กิ น สั น เป็ น โรคความเสื่ อ มของระบบประสาทที่ มั ก พบในประชากรที่ อ ายุ ม ากกว่ า
55 ปี ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่าจำ�นวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทยจะมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ในอนาคต จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคพาร์กนิ สันในประเทศไทยด้วยวิธกี ารลงทะเบียนผูป้ ว่ ย
(Parkinson’s disease registry) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน พศ. 2553-2554
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่ามีจำ�นวนผู้ป่วยลงทะเบียน
มากกว่า 60,000 ราย คิดเป็นความชุกของโรคพาร์กินสันในประเทศไทยที่ 424.57 คนต่อประชากร
100,000 คนเมื่อทำ�การปรับค่าเทียบกับฐานประชากรในประเทศไทยแล้ว ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับประเทศ
ต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา นอกจากนี้ข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันใน
ประเทศไทยยังมีประโยชน์ในแง่การศึกษาทางคลินิก การวางแผนการรักษา หากลุ่มผู้ป่วยเสี่ยง รวมถึง
โอกาสในการศึกษาหาวิธีการป้องกันในอนาคต
โรคพาร์กนิ สันจัดเป็นโรคความเสือ่ มทางระบบประสาททีม่ กี ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นทีน่ า่ พอใจ
ส่งผลให้อาการผู้ป่วย โดยเฉพาะอาการทางการเคลื่อนไหวดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน
และทำ�ให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพาร์กินสันมีราคาค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะยาที่ทำ�การทดแทนสารโดปามีนซึ่งมีหลายรูปแบบ และยังไม่รวมถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด
และการรักษาด้วยกายภาพบำ�บัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน โดยผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจำ�เป็นต้องทำ�การ
รักษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับความเอาใจใส่ของผู้ดูแลซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางอ้อมเช่นเดียวกัน ดังนั้น
การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่แพทย์ควรทำ�การวินิจฉัยผู้ป่วยให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อ
ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะกรรมการปีรณรงค์โรคพาร์
กินสัน จึงมีมติจัดทำ�คู่มือการวินิจฉัยและการรักษาโรคพาร์กินสันในเวชปฏิบัติขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การให้ความรู้ด้านการวินิจฉัย และการรักษาโรคพาร์กินสันที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีการอ้างอิงข้อมูล
ทางวิชาการที่ชัดเจน และทันสมัย เน้นที่แพทย์อายุรกรรมทั่วไปให้สามารถนำ�ไปใช้ได้ในเวชปฏิบัติจริง
โดยมีแผนภูมิประกอบทั้งในการวินิจฉัย และการรักษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้แพทย์ที่ทำ�การรักษาสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในขณะรักษาผู้ป่วย ทางคณะกรรมการปีรณรงค์โรคพาร์กินสันขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดทำ�คู่มือโรคพาร์กินสันทุกท่าน ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางประสาทวิทยา และ
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง จากหลายๆหน่วยงาน ประกอบด้วยศูนย์พาร์กนิ สัน สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และ
ชมรมโรคพาร์กนิ สันแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีความมุง่ หวังว่าคูม่ อื นีจ้ ะได้รบั ความสนใจจาก
แพทย์ในเวชปฏิบัติที่ทำ�การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และได้รับข้อแนะนำ �เพิ่มเติมเพื่อให้ทางคณะ
กรรมการนำ�ไปปรับปรุงคู่มือพาร์กินสันให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นต่อไป

(รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ)

ประธานคณะกรรมการ จัดทำ�คู่มือการวินิจฉัยและการรักษาโรคพาร์กินสัน
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ความรู้พื้นฐาน
โรคพาร์กินสันได้ชื่อมาจากนายแพทย์เจมส์ พาร์กินสัน แพทย์
ชาวอังกฤษ ซึ่งอธิบายลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกันในผู้ป่วยจำ�นวน
หนึง่ ทีม่ อี าการหลักได้แก่ อาการเคลือ่ นไหวช้า อาการสัน่ และ การเดิน
ที่ลำ�บาก ในบทความที่ชื่อว่า Shaking palsy1 ในปี ค.ศ. 1817
ชื่อโรคพาร์กินสันได้รับการตั้งขึ้นภายหลังโดยแพทย์ชาวฝรั่งเศส
ชื่อ Charcot ขณะที่ก่อนหน้านั้นโรคพาร์กินสันได้ถูกเรียกอยู่หลายชื่อ
เช่น โรค Paralysis agitans สำ�หรับในประเทศไทย ชื่อโรคพาร์กินสัน
เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นานมานี้ สมัยก่อนคนจะรู้จักโรคพาร์กินสันในชื่อของ
โรคสันนิบาต

คำ�นิยาม
โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาท ที่ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากการเสื่อมของเซลล์ที่ผลิตสารโดปามีนในก้านสมองส่วนที่
เรียกว่า substantia nigra ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันอาศัย
ประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย2 ยังไม่มกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้
ในทางเวชปฏิบัติทั่วไปที่มีความจำ�เพาะในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน
คำ�ว่า ‘พาร์กินโซนิซึ่ม’ (Parkinsonism) หมายถึง กลุ่มอาการ
และลักษณะอาการที่ได้จากการตรวจร่างกาย ประกอบด้วยอาการ
เคลื่อนไหวน้อยและช้า อาการสั่น อาการแข็งเกร็ง และปัญหาของ
การเดิน3 ดังนัน้ ความหมายของคำ�ว่า พาร์กนิ โซนิซมึ่ และโรคพาร์กนิ สัน
นั้นจึงไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมักมีอาการพาร์กินโซนิซึ่ม
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนพาร์กินโซนิซึ่มเป็นกลุ่มอาการซึ่งเกิดจาก
โรคอื่นๆ รวมทั้งโรคพาร์กินสัน
ถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มคือ
โรคพาร์กินสัน แต่อาการพาร์กินโซนิซึ่มสามารถเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆ
เช่น ยาบางชนิด กลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม และโรคหลอดเลือดสมอง
ผิดปกติ เป็นต้น
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าโรคพาร์กินสันนั้นไม่ได้มีอาการหลัก
เพียงแค่เรื่องของการเคลื่อนไหวเท่านั้น ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถ
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มีอาการทีน่ อกเหนือจากการเคลือ่ นไหว (non-motor manifestation)4,5
ซึ่งที่พบบ่อย ได้แก่ อาการหลงลืม อาการซึมเศร้า ปัญหาเรื่องการนอน
อาการปวด และภาวะท้องผูก เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผลกระทบของโรคพาร์กินสัน
ที่มีต่อการสาธารณสุขของประเทศ
โรคพาร์กินสันจัดว่าเป็นโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่พบ
บ่อยโรคหนึ่ง โดยมีการประมาณการเอาไว้ว่า ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก โดยที่มากกว่า 1 ล้านคนอาศัย
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ความชุกของโรคพาร์กินสัน
โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ของประชากรโดยรวม หรือประมาณ
ร้อยละ 1-2 ในประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี6 ความเสี่ยงของการเกิดโรค
พาร์กินสันเพิ่มขึ้นตามอายุ
ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง สถิ ติ ข องโรคพาร์ กิ น สั น
ทั้งในแง่ของความชุกและอัตราการเกิดของโรค อย่างไรก็ตามศูนย์
รักษาโรคพาร์กินสัน สภากาชาดไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสถาบันหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ได้ริเริ่มโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสัน (Thai Parkinson’s
disease registry) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2551 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยได้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นเป็นจำ�นวน
มากกว่า 60,000 ราย คิดเป็นความชุกของโรคพาร์กนิ สันในประเทศไทย
เท่ากับ 242.57 ต่อประชากร 100,000 คน7 ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับประเทศ
อื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค และโครงการนี้ ยั ง คงดำ � เนิ น ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ค้ น หา
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทั่วประเทศ
ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันทีไ่ ม่ได้รบั การรักษา จะมีทพุ พลภาพตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้นร่วมกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อ
อายุขัยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรงแล้ว ยังส่งผลถึงครอบครัว
และผู้ ดู แ ล รวมถึ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ ครอบครั ว ของ
ผู้ป่วยเองและต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสูญเสียแรงงานจากการเจ็บ
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ป่วย และเป็นการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลต่อสังคม จากการที่เป็นโรค
เรื้อรังและต้องทำ�การรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษายิ่งเพิ่มสูงขึ้นถ้าผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่
สมํ่าเสมอ8-10

การใช้คู่มือแนวทางการวินิจฉัย
และรักษาโรคพาร์กินสันสำ�หรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ
จุดมุ่งหมายของการจัดทำ�คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค
พาร์กินสันฉบับนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่แพทย์ในเวชปฏิบัติสามารถนำ�
ไปใช้ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ดังนั้นการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน แพทย์ควรคำ�นึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้
• ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในการพิจารณาการรักษาผู้ป่วย ที่อาจจะทำ�ให้การรักษาแตกต่างกัน
ออกไป
• อาการพาร์กนิ สันในผูป้ ว่ ยแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันไปใน
แง่ของอาการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ถึงแม้ว่าอาการหลัก
ของโรคพาร์กินสันจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตาม
• ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการใช้ยาพาร์กินสันแต่ละชนิด
• ความสำ�คัญของการค้นหาอาการของการตอบสนองต่อยาไม่
สมํ่าเสมอ

ก่อนทำ�การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแต่ละราย
แพทย์ควรพิจารณาถึงแนวทาง (good clinical practice)
ดังต่อไปนี้
• อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงเหตุผลของการเลือกวิธีการรักษาและ
ผลที่คาดหวัง
• อธิ บ ายให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจถึ ง ผลข้ า งเคี ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และ
แนวทางแก้ไข
• ได้รับคำ�ยินยอมจากผู้ป่วยในการเริ่มทำ�การรักษา
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การวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน
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หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันที่เป็นที่ยอมรับในการศึกษา
วิจัยและทางคลินิกในปัจจุบัน ได้แก่ เกณฑ์การวินิจฉัยของ United
Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDSBB)
ซึ่งประกอบด้วยการวินิจฉัยที่เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
การวินิจฉัยอาการพาร์กินโซนิซึ่ม
อาการพาร์กนิ โซนิซมึ่ ประกอบด้วยอาการอย่างน้อย 2 ใน 4 อาการ
ดังต่อไปนี้
1. อาการเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia) ถือเป็นอาการหลักที่
ต้องเกิดในผูป้ ว่ ยพาร์กนิ โซนิซมึ่ ทุกราย และการเคลือ่ นไหวทีน่ อ้ ยลง
(hypokinesia) ดังเช่น การขยับนิ้วที่น้อยหรือช้าลง
2. อาการสั่นขณะอยู่เฉย (Rest tremor) มักเกิดที่มือมากกว่าขา
3. อาการแข็งเกร็ง (Rigidity) มักเกิดข้างเดียวกับทีม่ อี าการสัน่ และ
เคลื่อนไหวช้า
4. ปัญหาในเรื่องการทรงตัว (Postural instability) ซึ่งอาการอาจ
จะไม่เด่นชัดในช่วง 2-3 ปีแรก

ขั้นตอนที่ 2
คัดแยกโรคอื่นที่ทำ�ให้มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มจากประวัติ
ดังต่อไปนี้
• ได้รับยาทางจิตเวชหรือยาต้านโดปามีน (Appendix 2)
• อาการหลอดเลือดสมองผิดปกติหลายครั้ง และการดำ�เนินโรค
เป็นขั้นบันได
• อุบัติเหตุที่สมองหลายครั้ง
• เป็นโรคสมองอักเสบ
• ญาติในครอบครัวมีอาการมากกว่า 1 คน
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• หายเองได้
• ไม่ตอบสนองต่อยาลีโวโดปาเลย
• อาการคงอยู่ข้างเดียวนานเกิน 3 ปี
อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ การกลอกตาผิดปกติ อาการ
ผิดปกติจาก cerebellum และอาการอ่อนแรง เป็นต้น
• สัมผัสกับสารพิษ
• พบก้อนเนือ้ งอกหรือช่องนํา้ ในโพรงกะโหลกขยายจากรังสีวนิ จิ ฉัย

ขั้นตอนที่ 3
ลักษณะอาการที่สนับสนุนของโรคพาร์กินสัน (ควรมี
อย่างน้อย 3 ข้อจากอาการดังต่อไปนี้ เพื่อสนับสนุน
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันที่แน่นอน หรือ definite
Parkinson’s disease)
• เริ่มต้นจากข้างใดข้างหนึ่ง
• แสดงอาการด้วยอาการสั่นขณะอยู่เฉย
• อาการของโรคดำ�เนินมากขึ้นเรื่อยๆ
• ส่วนใหญ่อาการจะคงความไม่สมมาตรกัน ถึงแม้ว่ามีอาการ
พาร์กินโซนิซึ่มแล้วทั้ง 2 ข้าง
• ตอบสนองดีมาก (ร้อยละ 70-100) ต่อยาลีโวโดปา
• มีอาการยุกยิกรุนแรงที่เป็นผลจากยาลีโวโดปา
• มีการตอบสนองต่อยาลีโวโดปานานเกิน 5 ปี
• การดำ�เนินโรคตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 1 : เทคนิคสำ�หรับการตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
การตรวจร่างกาย

เคล็ดลับ

อาการสั่น (Tremor)

พยายามดึงความสนใจขณะตรวจ เช่น ให้
คำ�นวณเลข เขียนหนังสือด้วยมือข้างทีป่ กติ
ให้ผู้ป่วยเดิน สามารถเห็นมือสั่นชัดเจนขึ้น
ตรวจขณะอยู่เฉย โดยวางอวัยวะที่ตรวจไว้
บนขาหรือโต๊ะ
อาจเห็นอาการสัน่ หลังจากยกแขนขึน้ หลาย
วินาที เรียกว่า re-emergent tremor
ตรวจขณะทีท่ �ำ กิจกรรม โดยให้เขียนหนังสือ
หรือรูปก้นหอย

การเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia) คือการเคลื่อนไหว
ด้ ว ยความเร็ ว (velocity)
หรือความกว้าง (amplitude)
ลดลงเมือ่ ทำ�กิจกรรมต่อเนือ่ ง
(motor decay)

เคาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ต่อเนื่องนาน 10 วินาที
กำ�มือสลับแบมือนาน 10 วินาที
ควํ่ามือสลับหงายมือนาน 10 วินาที
เคาะส้นเท้ากับพื้นนาน 10 วินาที
เขียนหนังสือจะเห็นตัวหนังสือเล็กลงเรือ่ ยๆ
(micrographia)

อาการแข็งเกร็ง (Rigidity)
คื อ ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง แ ร ง
ต้ า นทานเท่ า กั น ตลอดการ
เคลือ่ นไหวไม่วา่ จะช้าหรือเร็ว

หมุนแขนขาและศีรษะเพื่อตรวจดูแรงต้าน
ในทุกทิศทาง ทั้งงอ/เหยียด ควํ่า/หงาย
อาการแข็ ง เกร็ ง เป็ น จั ง หวะเหมื อ นซี่ ล้ อ
เกวียน (cogwheel rigidity)
ขณะที่ ต รวจ ให้ กำ � มื อ ด้ า นตรงข้ า มเพื่ อ
เบี่ยงเบนความสนใจผู้ป่วย

อาการทรงตัวไม่อยู่

ผู้ป่วยยืนกางขากว้างประมาณระยะไหล่ 2
ข้าง แพทย์ดงึ จากด้านหลังเพือ่ ดูการทรงตัว
(pull test) จะผิดปกติเมือ่ ผูป้ ว่ ยถอยหลังมา
เกิน 2 ก้าวหรือล้มไปข้างหลัง

ความผิดปกติที่ใบหน้า

อัตราเร็วของการกระพริบตาลดลง
หน้ า ตาไม่ แ สดงอารมณ์ (hypomimia)
บางครั้งเห็นริมฝีปากแยกออกจากกัน
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การตรวจร่างกาย

เคล็ดลับ

การเดิน

สังเกตแขนทีแ่ กว่งน้อยลง มักจะไม่สมมาตร
ตั ว โน้ ม ไปข้ า งหน้ า (stoop posture or
camptocormia)
เดินก้าวสั้น ซอยเท้าถี่ (shuffling)
เดินโน้มไปข้างหน้าตามแรงโน้มถ่วง ก้าว
สั้นลงเรื่อยๆ (festination)
หมุนตัวไปทั้งตัว (turn en bloc)
เดินแล้วขาติดพื้น ก้าวขาไม่ออก (freezing
of gait)

โรคสั่นที่แพทย์มักจะสับสนกับโรคพาร์กินสันคือ โรคสั่นแบบ
essential tremor11,12 จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 : การแยกระหว่างอาการสั่นแบบโรคพาร์กินสัน (PD)
และอาการสั่นแบบ essential tremor (ET)
ลักษณะ

อาการสั่นแบบ PD

อาการสั่นแบบ ET

อาการสั่น

สั่ น ขณะมื อ อยู่ เ ฉย
หรือพัก (ร้อยละ 70)
หรื อ มื อ สั่ น ขณะเดิ น
ส่ ว นน้ อ ยจะสั่ น เวลา
ยกต้านแรงโน้มถ่วง

สั่นขณะใช้มือทำ�งาน
ส่ ว นน้ อ ยจะสั่ น ขณะ
อยู่ เ ฉยในระยะหลั ง
ของโรค

ความถี่ของการสั่น

3-6 Hz

5-12 Hz

อาการสั่นเริ่มแรก

สั่นเริ่มที่มือข้างใด
ข้างหนึ่ง

มักจะสั่นเริ่มพร้อมกัน
ทั้ง 2 ข้าง แต่อาจจะมี
ข้างหนึ่งเป็นมากกว่า
ได้

019

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PARKINSON’S DISEASE

ลักษณะ

อาการสั่นแบบ PD

อาการสั่นแบบ ET

ส่วนของร่างกายที่สั่น

มือ เท้า คาง ริมฝีปาก

มือ เท้า ศีรษะ เสียง

การเขียนหนังสือ

ตัวอักษรเล็กและเบียด
ชิดกัน

ตัวอักษรใหญ่และสั่น

อาการร่วม

อาการแข็ง
เคลื่อนไหวช้า

ส่วนมากมีแต่อาการสัน่

ประวัติในครอบครัว

น้อย (ประมาณ
ร้อยละ 5)

มากกว่า (ประมาณ
ร้อยละ 60)

การดำ�เนินโรค

เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

คงที่หรือเพิ่มขึ้นอย่าง
ช้าๆ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ได้ช่วยลดสั่น

ช่วยลดสัน่ ได้ 2-3 ชัว่ โมง
(ร้อยละ 50)

ยาที่ใช้รักษา

Levodopa
Dopamine agonists
Anticholinergics

Propanolol
Topiramate
Gabapentin

การรักษาด้วยการผ่าตัด

Subthalamic
nucleus DBS
Globus pallidus
interna DBS

Thalamic DBS

DBS, Deep brain stimulation
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ข้อแนะนำ�
1) โรคพาร์กนิ สันเป็นโรคทีอ่ าศัยการวินจิ ฉัยจากอาการทางคลินกิ
ซึ่ ง หมายถึ ง การซั ก ประวั ติ ที่ ล ะเอี ย ดและการตรวจร่ า งกายเพื่ อ หา
ลักษณะอาการของพาร์กินโซนิซึ่ม
2) ขั้ น ตอนการวิ นิ จ ฉั ย โรคพาร์ กิ น สั น โดยอาศั ย เกณฑ์ ข อง
UKPDSBB ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐานและสามารถใช้ได้ในทาง
คลินิก
3) แม้ว่าการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันจะมีความแม่นยำ�เพิ่มขึ้น ถ้า
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากประสาทแพทย์ (neurologists) และสังเกต
อาการของโรคพาร์ กิ น สั น นานขึ้ น แต่ เ นื่ อ งจากประสาทแพทย์ ใ น
ประเทศไทยมีจำ�นวนจำ�กัด และไม่ได้ทำ�งานอยู่ในโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเป็นไปได้ยากที่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทุก
รายจะสามารถมารับการวินิจฉัยจากประสาทแพทย์ได้โดยตรง ดังนั้น
การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันในประเทศไทยยังควรได้รับการตรวจจาก
อายุรแพทย์ โดยอาศัยเกณฑ์ UKPDSBB ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรืออายุรแพทย์ไม่มีความแน่ใจในการ
วินิจฉัยโรค ผู้ป่วยนั้นควรได้รับการส่งต่อมายังประสาทแพทย์

การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ในทางเวชปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป การวินจิ ฉัยโรคพาร์กนิ สันโดยส่วนใหญ่
เป็นการวินจิ ฉัยทางคลินกิ (clinical diagnosis) โดยไม่จ�ำ เป็นต้องอาศัย
การตรวจพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม แต่ ก รณี ที่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ในทางคลิ นิ ก นั้ น ยั ง
ไม่ชัดเจน แพทย์อาจพิจารณาการตรวจเพิ่มเติม ดังเช่น การตรวจด้วย
เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก (Magnetic resonance imaging) เพื่อตรวจดู
โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะในบริเวณสมองส่วน
บนและก้านสมอง การตรวจที่เรียกว่า Magnetic resonance angiography (MRA) สามารถช่วยในการตรวจหลอดเลือดสมองเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามการตรวจด้วย MRI อาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วย
ทีม่ อี าการพาร์กนิ โซนิซมึ่ แต่ไม่สามารถใช้ในการวินจิ ฉัยโรคพาร์กนิ สัน
ได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการพาร์กินโซนิซึ่ม ขณะที่อายุน้อยกว่า 40
ปี แพทย์อาจพิจารณาตรวจหาระดับ ceruloplasmin เพื่อแยกโรค
วิลสันที่อาจแสดงอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้
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สรุป
• การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันในปัจจุบันยังคงเป็นการวินิจฉัยทาง
คลินกิ ทีอ่ าศัยการซักประวัติ และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึง่ ถือ
เป็นความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ในแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
• เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคพาร์กนิ สันอาศัยเกณฑ์ทางคลินกิ ซึง่ เกณฑ์
การวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและเป็นสากลคือ เกณฑ์ของ
UKPDSBB ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจหาอาการพาร์กินโซนิซึ่ม โดยที่ผู้ป่วยต้องมี
อาการช้า (bradykinesia) เป็นอาการพื้นฐานหลัก
ขั้นตอนที่ 2 : การซักประวัติเพื่อแยกโรคพาร์กินสันออกจากกลุ่ม
อาการพาร์กินโซนิซึ่มอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 : การหาข้อมูลสนับสนุนโรคพาร์กินสัน
• การวินจิ ฉัยโรคพาร์กนิ สันควรทำ�โดยอายุรแพทย์ และผูป้ ว่ ยควร
ได้รับการส่งต่อเพื่อพบประสาทแพทย์ในกรณีที่ประวัติมีความซับซ้อน
หรือมีอาการที่ไม่เข้ากับโรคพาร์กินสันหรือผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาตามที่คาดคะเนไว้
• แพทย์อาจพิจารณาการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ป่วย
มีประวัติซับซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำ�การรักษาในการ
ส่งตรวจที่เหมาะสมต่อไป
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แผนภูมิแสดงแนวทางการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยที่สงสัยโรคพาร์กินสัน

อาการเคลื่อนไหวช้า

ไม่มี

สงสัยโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

ไม่มี

สงสัยโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

มี
• อาการสั่น

• อาการแข็งเกร็ง
• การทรงตัวไม่ดี

มีอย่างน้อย 2 ข้อ
• ญาติในครอบครัวมีอาการ

• ประวัติได้รับยาต้านโดปามีนหรือสารพิษ
• ประวัติอุบัติเหตุที่สมอง
• เป็นโรคสมองอักเสบ

• มีอาการหลอดเลือดสมองหลายครั้งและการดำ�เนินโรคเป็นขั้นบันได
• อาการพาร์กินโซนิซึ่มสามารถหายเองได้
• มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มทั้ง

มี

สงสัยโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

2 ข้างเท่าๆ กัน

• มีปัญหาเรื่องการทรงตัวตั้งแต่ระยะเริ่ม

• ไม่ตอบสนองต่อการให้ยาลีโวโดปาระยะเวลานาน
• อาการทางระบบประสาทอื่นๆ

ไม่มี
• เริ่มต้นจากข้างใดข้างหนึ่ง

• แสดงอาการด้วยอาการสั่นขณะเฉย
• อาการดำ�เนินมากขึ้นเรื่อยๆ

• อาการจะคงความไม่สมมาตรกัน

ไม่มี

• ตอบสนองดีมากต่อยาลีโวโดปา

สงสัยโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสัน

• มีอาการยุกยิกรุนแรงที่เป็นผลจากยาลีโวโดปา
• การตอบสนองต่อยาลีโวโดปานานเกิน
• การดำ�เนินโรคตั้งแต่

10 ปีขึ้นไป

5 ปี

มีอย่างน้อย 3 ข้อ
วินิจฉัยโรคพาร์กินสัน

ส่งตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติมตามดุลยพินจิ ของแพทย์
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CHAPTER

2

ยารักษาโรคพาร์กินสัน
ที่มีใช้ ในประเทศไทย

025

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PARKINSON’S DISEASE

เนื่องจากโรคพาร์กินสันเกิดจากการเสื่อมทางระบบประสาทใน
ส่วน nigrostriatum เป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้มีการลดระดับของโดปามีน
ในระบบประสาทส่วนกลาง13,14 จึงส่งผลให้มีการพัฒนายาที่ใช้รักษา
โรคพาร์กนิ สันหลายกลุม่ (ตารางที่ 1) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ทีจ่ ะทดแทน
สารโดปามีนที่ลดลง ยาลีโวโดปาจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการรักษาอาการพาร์กินโซนิซึ่มในปัจจุบัน และยังถูกจัดเป็น gold
standard ในการรักษาโรคพาร์กินสัน15,16
ตารางที่ 1: ยารักษาโรคพาร์กินสันที่มีใช้ ในประเทศไทยในปัจจุบัน16

1) Levodopa
• Levodopa/carbidopa
• Levodopa/benserazide
• Levodopa/carbidopa/entacapone
• Levodopa/carbidopa intestinal gel (เริม่ มีในประเทศไทย
ในปี 2555)
2) Dopamine agonists
2.1) Non-ergot dopamine agonists
		
• Piribedil
		
• Pramipexole
		
• Pramipexole extended release
		
• Ropinirole prolonged release
		
• Rotigotine transdermal patch (เริ่ ม มี ใ น
		
ประเทศไทยในปี 2555)
2.2) Ergot dopamine agonists
		
• Bromocriptine
3) Monoamine oxidase B inhibitor
• Selegiline
• Rasagiline (เริ่มมีในประเทศไทยในปี 2555)
4) Catechol-O-Methyltransferase inhibitor
• Entacapone
5) Anticholinergics
• Trihexyphenidyl
• Benzhexol
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การพิจารณาเลือกใช้ยาพาร์กินสันในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย อาทิ ระยะเวลาของโรคพาร์กินสัน อายุผู้ป่วย อาการ
พาร์กินโซนิซึ่มที่เป็นอาการเด่นชัด โรคประจำ�ตัว เป็นต้น16,17 ในบทนี้
จะขอกล่าวถึงยาพาร์กินสันในแต่ละกลุ่ม ทั้งคุณสมบัติของยา ขนาด
ของยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

1) ยาลีโวโดปา (Levodopa)
ยาลีโวโดปาเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันมากที่สุด และ
จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับยาพาร์กินสันชนิดอื่น
ในปัจจุบันยาลีโวโดปาที่มีใช้ จะประกอบด้วยยาลีโวโดปา และ dopadecarboxylase inhibitor เสมอ ซึ่งประเทศไทย มีทั้ง levodopa +
carbidopa และ levodopa + benserazide ในหลายรูปแบบ (ตาราง
ที่ 2)
ตารางที่ 2: ยาลีโวโดปาที่มีใช้ ในประเทศไทย
ชนิดของยาลีโวโดปา

ขนาดยาที่มีใช้

1) Levodopa/carbidopa
1.1) Standard release levodopa/carbidopa
• Sinemet
• Levomet
• Levomed
• Syndopa
1.2) Levodopa/carbidopa/entacapone (LCE)
• Stalevo

• Sinemet 100/25; Sinemet 250/25
• Levomet 100/25; Levomet 250/25
• Levomed 100/25; Levomed 250/25
• Syndopa 250/25

1.3) Levodopa/carbidopa intestinal gel
• Duodopa

• Duodopa 20 mg/ml

• Stalevo 50; Stalevo 100; Stalevo 150;
Stalevo 200
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ชนิดของยาลีโวโดปา

ขนาดยาที่มีใช้

2) Levodopa/benserazide
2.1) Standard release levodopa/ benserazide
• Madopar
• Vopar
2.2) Extended release levodopa/ benserazide
• Madopar HBS
2.3) Dispersible levodopa/benserazide
• Madopar DT

• Madopar 200/50
• Vopar 200/50
• Madopar HBS 100/25
• Madopar DT 100/25

1.1) Standard-release levodopa
Standard-release levodopa หมายถึง รูปแบบของยาลีโวโดปา
ที่ออกฤทธิ์เร็วและ half-life สั้น เมื่อเทียบกับกลุ่ม extended-release
ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 46 นาที และมี half-life อยู่ที่ 1.4 ชั่วโมง18 โดย
ทั่วไป standard-release levodopa เป็นรูปแบบที่ถูกนำ�ใช้มากที่สุด
ทัง้ ในช่วงการเริม่ รักษาเป็นยาตัวแรก เพิม่ จากยาทีม่ อี ยูเ่ ดิม หรือใช้แทน
ยาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยทนผลข้างเคียงไม่ได้ ยาลีโวโดปาในแบบ standardrelease สามารถที่จะแบ่ง หัก หรือบดได้ โดยเริ่มด้วยยาขนาด 1/4-1/2
เม็ดก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มขนาด เนื่องจากยาออกฤทธิ์สั้น ในระยะแรก
ผูป้ ว่ ยสามารถใช้ยาแค่ 2-3 ครัง้ ต่อวันก็คมุ อาการได้ แต่เมือ่ การดำ�เนิน
โรคนานขึ้น อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการใช้ยา ถ้าความถี่มากกว่า 4
ครั้งต่อวัน อาจจะทำ�ให้ผู้ป่วยรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอได้

1.2) Extended-release levodopa
ยาลีโวโดปาที่เป็นแบบ extended-release จะออกฤทธิ์ช้ากว่า
standard-release levodopa และมี half-life อยูท่ ่ี 100 นาที19 การดูดซึม
ของ extended-release levodopa มั ก จะไม่ ค งที่ ส่ ง ผลให้
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bioavailability ของ extended-release levodopa จะมีเพียง 1/2-2/3
ของ standard-release levodopa19-21 Extended-release levodopa
ทีม่ ใี ช้ในประเทศไทยคือ Madopar HBS 100/25 ซึง่ เป็นยาแบบแคปซูล
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยไม่ควรแบ่งหรือแกะยา เนื่องจากจะทำ�ให้คุณสมบัติ
ของ extended-release นั้นเสียไป

1.3) Dispersible levodopa
Dispersible levodopa เป็นยาลีโวโดปาอีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถ
ละลายในนํ้าได้ ยาสามารถแตกตัวได้เองในนํ้า โดยได้ผลใกล้เคียงกับ
รับประทานทั้งเม็ด
คุ ณ สมบั ติ ข อง dispersible levodopa ดี ต รงที่ ย าแตกตั ว
เร็ว ดูดซึมเร็ว และช่วงระยะเวลาสั้นที่ระดับยาขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบ
กับ standard-release levodopa21,23 การออกฤทธิ์ของยาภายใน 30
นาที24 จึงมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มี early morning akinesia25 โดยให้
ผู้ ป่ ว ยรั บ ประทาน dispersible levodopa ทั น ที ที่ ตื่ น นอนใน
ช่วงเช้าหรืออาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่กลืนลำ�บาก23

1.4) Levodopa/carbidopa/entacapone (LCE)
ในปั จ จุ บั น มี ก ารนำ � entacapone มารวมกั บ ยา levodopa/
carbidopa ให้อยู่ภายในเม็ดเดียวกัน entacapone เป็นยาที่ยับยั้ง
เอนไซม์ catechol-O-methyltransferase (COMT) ซึ่งเป็นเอนไซม์
ที่ทำ�ลายลีโวโดปา (peripheral COMT inhibitor) ดังนั้นการให้ยา
entacapone ร่วมกับยาลีโวโดปาจึงส่งผลให้ยาลีโวโดปาผ่านเข้าไป
ในระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มขึ้น26 เพิ่ม half-life ของยาลีโวโดปา27
ในปัจจุบันยา entacapone จึงนำ�มาใช้ในการลดอาการ predictable
wearing-off ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาในการตอบสนองต่อยา
ไม่สมํ่าเสมอ โดยที่ระยะเวลา ‘on’ ต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-15 และ
ระยะเวลา ‘off’ ลดลงประมาณร้อยละ 10-2228-30
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ผลข้างเคียงของยาในกลุ่มลีโวโดปา
ผลข้างเคียงของยาลีโวโดปาโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาการ
คลื่นไส้อาเจียน อาการมึนศีรษะ และความดันโลหิตตํ่า ซึ่งการปรับยา
ลีโวโดปาอย่างช้าๆ (dose titration) หรือให้คู่กับยาแก้คลื่นไส้ เช่น
domperidone จะช่วยลดผลข้างเคียงดังกล่าวได้ บางครั้งยาลีโวโดปา
ทำ�ให้เกิดอาการสับสน เห็นภาพหลอน และปัญหาในเรื่องการนอนได้
ผลข้างเคียงสำ�คัญอีกอย่างของการใช้ยาลีโวโดปา คือการเกิด
ปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งอัตราการเกิดในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสันโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี31 แต่ทั้งนี้ขึ้น
อยูก่ บั ปัจจัยเสีย่ งอืน่ ด้วย ได้แก่ ระยะเวลาของโรคทีน่ าน ขนาดและระยะ
เวลาทีใ่ ช้ยาลีโวโดปา และอายุของผูป้ ว่ ย32
ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันควรหลีกเลีย่ งการรับประทานยาลีโวโดปาร่วม
กับอาหารที่มีโปรตีนสูง อาทิ นม นํ้าเต้าหู้ เนื่องจากโปรตีนสามารถลด
การดูดซึมของยาลีโวโดปาได้33,34 ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ิ แพทย์ควรแนะนำ�
ให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับประทานยาลีโวโดปาก่อนอาหารเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 นาที

2) ยาเสริมโดปามีน (Dopamine agonist)
ยาเสริมโดปามีนแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีเ่ ป็น non-ergot
และ ergot (ตารางที่ 3) เนือ่ งจากยาเสริมโดปามีนในกลุม่ ergot สามารถ
ทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงในเรือ่ งของการเกิดพังผืดทีล่ นิ้ หัวใจและปอด35,36
ดังนั้นแพทย์จึงควรพิจารณาเลือกใช้ยาในกลุ่ม non-ergot ก่อนเสมอ
และพิจารณาใช้ยาเสริมโดปามีนกลุม่ ergot เฉพาะในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ใช้กลุ่ม non-ergot ได้37
ประสิทธิภาพของยาเสริมโดปามีนส่วนใหญ่อยูท่ กี่ ารกระตุน้ ตัวรับ
โดปามีนที่ 2 และ 3 (D2 and D3-like receptors) ซึ่งยาเสริมโดปามีน
ทุกชนิดในประเทศไทยมี half-life ที่นานกว่ายาลีโวโดปา ประสิทธิภาพ
ของยาเสริมโดปามีนได้มีการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่ายา
หลอกโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันระยะแรก38,39 แต่มปี ระสิทธิภาพ
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น้อยกว่ายาลีโวโดปา40-41
ในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของยาเสริมโดปามีนในผู้ป่วยระยะ
แรกที่ยังไม่เคยได้รับยาลีโวโดปา ยาเสริมโดปามีนสามารถลดอาการ
พาร์กินโซนิซึ่ม40-42 และชะลอการใช้ยาลีโวโดปาโดยเฉลี่ย 2 ปี สำ�หรับ
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของยาเสริมโดปามีนในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สัน
ที่ ไ ด้ รั บ ยาลี โ วโดปาและมี ปั ญ หาของการตอบสนองต่ อ ยา
ไม่สมํา่ เสมอ ยาเสริมโดปามีนสามารถช่วยเพิม่ ระยะเวลาทีย่ าออกฤทธิ์
(‘on’ time) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่รับประทานเฉพาะยาลีโวโดปาอย่าง
เดียว43-44
การที่ยาเสริมโดปามีนมี half-life ที่ยาวกว่ายาลีโวโดปาร่วมกับ
การกระตุ้นตัวรับโดปามีนที่ยาวนานกว่ายาลีโวโดปา40,41,45,46 อาจเป็น
เหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้โอกาสของการเกิดปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่
สมํ่าเสมอน้อยกว่าประมาณ 50% โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับยาลีโวโดปา
ซึง่ การเลือกใช้ยากลุม่ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของแพทย์ทดี่ แู ลรักษาผูป้ ว่ ย
เป็นรายๆ ไป
ตารางที่ 3 : ยาเสริมโดปามีนที่มีใช้ ในประเทศไทย
ชนิดของยาเสริมโดปามีน

ขนาดยาที่มีใช้

1) Non-ergot dopamine agonist
1.1) Piribedil
• Trivastal retard
1.2) Pramipexole
• Sifrol
• Sifrol Extended-release (Sifrol ER)

• Trivastal retard 50 mg
• Sifrol 0.25 mg ; Sifrol 1.0 mg
• Sifrol ER 0.375 mg ; Sifrol ER 1.5 mg ;
Sifrol ER 3 mg
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ชนิดของยาเสริมโดปามีน

ขนาดยาที่มีใช้

1.3) Ropinirole
• Requip Prolonged-release (Requip PD)

• Requip PD 2 mg; Requip PD 4 mg

1.4) Rotigotine transdermal patch
• Neupro 24 h transdermal patch

• Neupro 2 mg; Neupro 4 mg;

2) Ergot dopamine agonist
2.1) Bromocriptine
• Bromergon
• Parlodel

• Bromergon 2.5 mg
• Parlodel 2.5 mg

Requip PD 8 mg

Neupro 6 mg; Neupro 8 mg

ผลข้างเคียงของยาเสริมโดปามีน
ผลข้างเคียงในด้านคลื่นไส้ อาเจียน มึนศีรษะ และความดันโลหิต
ตํ่าพบได้ใกล้เคียงกับยาลีโวโดปา ซึ่งการปรับขนาดยาอย่างช้าๆ จะ
ช่วยลดโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยาเสริม
โดปามีนอาจทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาท โดยเฉพาะการเห็น
ภาพหลอน47 ซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่อายุมาก ได้รับยา
ขนาดสูง และมีภาวะหลงลืมร่วมด้วย ภาวะอาการที่ทำ�ซํ้าๆ และไม่
สามารถควบคุมได้ (punding)48 พบได้บอ่ ยกว่ายาพาร์กนิ สันชนิดอืน่ ๆ
ผลข้างเคียงอื่น ได้แก่ ภาวะง่วงนอนหรือหลับทันที ภาวะบวม 49-51
สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะใช้ยากลุ่มนี้มาเป็นเวลานานก็ตาม นอกจากนี้
ยาเสริมโดปามีนในกลุม่ ergot สามารถทำ�ให้เกิดพังผืดทีอ่ วัยวะภายใน
เช่น ลิ้นหัวใจและปอดได้ประมาณ 20% ซึ่งบ่อยกว่ายาเสริมโดปามีน
ในกลุ่ม non-ergot อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิต36,52
ิ
Pramipexole ถูกขับออกทางไตในรูปเดิม ดังนั้นแพทย์จึงควร
พิจารณาปรับขนาดยาเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ส่วน Ropinirole
ถู ก ทำ � ลายในร่ า งกายโดยอาศั ย CYP1A2 และ CYP3A4 ดั ง นั้ น
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แพทย์จงึ ควรระวังการเกิดปฏิกริ ยิ ากันระหว่าง Ropinirole กับยาทีย่ บั ยัง้
CYP1A2 เช่น Ciprofloxacin เป็นต้น

3) ยายับยัง้ Catechol-O-Methyltransferase (COMT)
ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ COMT ส่งผลให้ยาลีโวโดปานั้นถูกทำ�ลาย
น้อยลง เพิ่ม half-life ของยาลีโวโดปา26 และส่งผลให้ยาลีโวโดปาเข้า
สู่ระบบประสาทส่วนกลางมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโดปามีนต่อไป28
ในประเทศไทยมียาที่ยับยั้งเอนไซม์ COMT อยู่ชนิดเดียว คือ
entacapone ซึง่ จะยับยัง้ เอนไซม์ COMT เฉพาะภายนอกระบบประสาท
ส่วนกลางเท่านั้น entacapone มีในรูปแบบที่เป็น entacapone เดี่ยวๆ
ที่ผู้ป่วยจะต้องรับประทานร่วมกับยาลีโวโดปาเสมอ และรูปแบบที่รวม
กับยาลีโวโดปาในขนาด 50 mg, 100 mg, 150 mg และ 200 mg
ประสิทธิภาพของยา entacapone ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้มี
การศึกษาในแง่ของการช่วยลดภาวะของยาหมดประสิทธิภาพก่อน
มื้อถัดไป (end-of-dose wearing off) พบว่าสามารถเพิ่มระยะเวลา
ในช่วงที่ยาออกฤทธิ์ได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 1.7 ชั่วโมงต่อวัน30,53,54
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ไม่มหี ลักฐานทางการวิจยั ทีส่ นับสนุนการให้ยา
entacapone ในช่วงแรกของโรคพาร์กินสันเพื่อป้องกันการเกิดอาการ
ดังกล่าว

ผลข้างเคียงของยา entacapone
เนือ่ งจากยา entacapone เพิม่ ปริมาณของยาลีโวโดปาเข้าสูร่ ะบบ
ประสาทส่วนกลาง ดังนัน้ ผลข้างเคียงของยา entacapone จึงใกล้เคียง
กับยาลีโวโดปา นอกจากนี้ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสีย
เกิดประมาณร้อยละ 5-10 มักพบหลังเริ่มยาได้ 2-3 สัปดาห์ และ
ปัสสาวะสีเข้ม
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4) ยายับยั้งเอนไซม์ Monoamine oxidase
isoenzyme type B (MAO-B)
ในประเทศไทยนั้นมียายับยั้งเอนไซม์ MAO-B อยู่ 2 ชนิด คือ
selegiline และ rasagiline ซึ่งประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ MAO-B
ส่งผลให้ระดับของโดปามีนในระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพของยา selegiline ในการรักษาโรคพาร์กินสันได้
ถูกศึกษามาเป็นเวลานาน ทั้งในลักษณะของการใช้ยา selegiline
ตัวเดียว ว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดอาการพาร์กนิ โซนิซม่ึ เพียงเล็กน้อย55-57
และการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการรักษาร่วมกับยาลีโวโดปา ผลการ
ศึ ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ชั ด เจน 58,59 นอกจากนี้ ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง
ประสิทธิภาพของยา selegiline ในการป้องกันปัญหาการเกิดการ
ตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ60,61 อย่างไรก็ตามการศึกษาในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสันระยะแรกที่ได้รับยา selegiline ผลปรากฎว่า อาจช่วย
ชะลอการเกิดปัญหาการเดินติดขัด (freezing of gait) ในผู้ป่ว ย
โรคพาร์กินสันได้60 โดยเริ่มขนาด 2.5-5 mg ก่อน บริหารยาวันละ 1-2
ครั้ง ค่อยๆ เพิ่มขนาดขึ้นจนกระทั่งสูงสุด 10 mg ต่อวัน

ผลข้างเคียงของยายับยั้ง MAO-B
ผลข้างเคียงของยา selegiline อาจเกิดจากการเพิ่มหรือกระตุ้น
ระดับโดปามีนในระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยอาจมีอาการนอนไม่
หลับ สับสน เห็นภาพหลอน นอกจากนี้การใช้ยา selegiline ร่วมกับยา
บางกลุ่ม ดังเช่น selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs),
serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), tricyclic
antidepressants, tramadol และยาในกลุ่ม triptans อาจทำ�ให้เกิด
serotonin syndrome ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้
การใช้ยา selegiline ในขนาดทีเ่ กิน 10 mg ต่อวัน เมือ่ ทานร่วมกับอาหาร
ที่มี tyramine สูง ส่งผลให้มีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง
(the ‘Cheese’ effect)
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันไม่ควรรับประทานยายับยั้ง MAO-B ในช่วง
เย็นหรือก่อนนอน เพราะอาจทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับได้
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5) ยา Anticholinergics
กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม anticholinergics ในการรักษา
อาการพาร์กินโซนิซึ่ม เชื่อว่าทำ�ให้เกิดความสมดุลระหว่างสารสื่อ
ประสาทโดปามีน และ acetylcholine ในระบบประสาทส่วนกลาง
และการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ muscarinic นอกจากนี้ anticholinergics
บางชนิด ดังเช่น benztropine สามารถยับยั้งการเก็บกลับของสารสื่อ
ประสาทโดปามีน
การศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของยาในกลุ่ ม anticholinergics
เป็นการศึกษาทีค่ อ่ นข้างเก่าและมีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาค่อน
ข้างน้อย อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้แสดงถึงประสิทธิภาพของยา
anticholinergics ในการรักษาโรคพาร์กนิ สัน โดยเฉพาะด้านลดอาการ
สั่น62-64 จึงอาจจะมีประโยชน์ในผู้ป่วยอายุน้อยที่มีอาการสั่นเป็น
อาการสำ�คัญ และไม่แนะนำ�ให้ใช้ยา anticholinergics เพียงตัวเดียว
ในการรักษาโรคพาร์กินสัน

ผลข้างเคียงของยา anticholinergics
ผลข้างเคียงของยา anticholinergics มีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ในผู้สูงอายุ ซึ่งผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะ
ลำ�บาก คลืน่ ไส้ ท้องผูก และปากแห้ง นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ห้ามใช้ในผูป้ ว่ ย
ที่เป็นโรคต้อหินชนิดมุมแคบ (narrow-angle glaucoma) โรคต่อม
ลูกหมากโต หรือในผู้ป่วยที่มีการทำ�งานของลำ�ไส้อุดตัน การใช้ยา
anticholinergics ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมอาจส่งผลให้อาการแย่ลง
หรือมีอาการสับสนได้

ยารักษาโรคพาร์กินสัน
กับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555
บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นกลไกหนึง่ ในการส่งเสริมระบบการใช้ยา
ของประเทศ โดยในฉบับปี พ.ศ. 2555 เป็นบัญชียาเพือ่ ให้ระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
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ข้าราชการ สามารถอ้างอิงเป็นสิทธิประโยชน์ดา้ นยา (pharmaceutical
benefit scheme) ได้อย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม ในกรณีของบัญชียาหลัก
แห่งชาติปี พ.ศ. 2555 นี้ได้แบ่งออกเป็นบัญชีย่อย เพื่อให้การใช้ยา
ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณายารักษา
โรคพาร์กินสันที่มีอยู่ในประเทศไทยเทียบกับบัญชียาหลักแห่งชาติ จะ
เห็นได้ว่ายาพาร์กินสันเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับนี้ และยาแต่ละชนิดอยู่ในบัญชีย่อยที่
แตกต่างกันไป (ตารางที่ 4) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้มีส่วนสำ�คัญในการที่
แพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ยาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันต่อไป
ตารางที่ 4 : ยารักษาโรคพาร์กินสันที่มีอยู่ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับ
บัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2555
(ข้อมูลตรวจสอบกับองค์การอาหารและยา ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555)

ยาพาร์กินสัน

บัญชีย่อย
(ก, ข, ค, ง, จ)

รายละเอียด และข้อบ่งใช้

• Levodopa/benserazide 50/200
• Levodopa/carbidopa 25/100 และ

ก

รายการยาสำ�หรับสถานพยาบาลทุกระดับ
เป็นรายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพทีพ่ บบ่อย มีหลักฐาน
ชัดเจนทีส่ นับสนุนการใช้ และเป็นยาทีค่ วรได้
รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้
ของยานั้น

• Levodopa/benserazide controlled

ข

รายการยาที่ใช้สำ�หรับข้อบ่งใช้ หรือโรคบาง
ชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล ใช้
เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจำ�เป็น

25/250
• Trihexyphenidyl

release and dispersible formulations

036

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PARKINSON’S DISEASE

ยาพาร์กินสัน

บัญชีย่อย
(ก, ข, ค, ง, จ)

รายละเอียด และข้อบ่งใช้

Bromocriptine

ค

รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทาง โดย
ผู้ ชำ � นาญ โดยมี ม าตรการกำ � กั บ การใช้
เนื่องจากยากลุ่มนี้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเป็น
อันตราย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่
ตรงตามข้อบ่งชี้หรือไม่คุ้มค่า หรือมีหลักฐาน
สนับสนุนการใช้ที่จำ�กัด หรือมีราคาแพงกว่า
ยาในกลุ่มเดียวกัน

Entacapone (ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
กรณียาอื่นไม่ได้ผล)
Piribedil (ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น)

ง

รายการยาที่ มี ห ลายข้ อ บ่ ง ใช้ แต่ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมี
แนวโน้มจะมีการสั่งยาไม่ถูกต้อง หรือเป็น
รายการยาราคาแพง จำ�เป็นต้องมีการระบุ
ข้อบ่งใช้ และเงื่อนไขการสั่งยา

• Selegiline
• Rasagiline
• Levodopa/carbidopa/Entacapone
• Levodopa/carbidopa intestinal gel
• Ropinirole prolonged release
• Pramipexole
• Rotigotine transdermal patch

ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในบทนี้ได้กล่าวถึงยารักษาโรคพาร์กินสันที่มีใช้ในประเทศไทย
โดยรายละเอียด ได้ครอบคลุมถึงกลไกการออกฤทธิ์ การศึกษาวิจัยถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคพาร์กินสัน และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ในยาแต่ละชนิด
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CHAPTER

3

แนวทาง
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ในระยะแรก
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ถึงแม้ว่าการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันไม่มีหลักฐานอย่าง
ชัดเจน ว่ายาชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถชะลอหรือหยุดยั้งการดำ�เนินโรค
พาร์กินสันได้ ดังนั้นการรักษาในปัจจุบันจึงมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

• เพือ่ บรรเทาอาการพาร์กนิ โซนิซมึ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ย ดังเช่น อาการ

สั่น อาการแข็งเกร็ง รวมไปถึงการรักษาอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว

• เพื่อให้มีการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างสมดุล ซึ่งหมายถึง

ทำ�ให้อาการพาร์กินโซนิซึ่มลดลง ร่วมกับลดโอกาสของการเกิดปัญหา
การตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ

• เพื่อให้คุณภาพชีวิตและการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วยโรค

พาร์กนิ สันเหมือนปกติให้มากทีส่ ดุ เพือ่ รอโอกาสสำ�หรับการรักษาใหม่ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โรคพาร์กินสันในช่วงที่มีการตอบสนองต่อยาสมํ่าเสมอ หมายถึง
โรคพาร์กินสันได้รับการวินิจฉัยในช่วงแรกก่อนที่ผู้ป่วยจะมีปัญหาของ
การตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 2-5
ปีแรก16,32 โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยในระยะนีม้ กั จะมีอาการน้อย ดังเช่น อาการสั่น
เพียงเล็กน้อยทีม่ อื ข้างใดข้างหนึง่ ร่วมกับอาการเคลือ่ นไหวช้าเพียงเล็ก
น้อย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ยงั สามารถทำ�งานและมีชวี ติ ประจำ�วันได้ใกล้เคียง
กับคนปกติ หรืออาจมีอาการรุนแรงปานกลางถึงมาก เนื่องจากไม่เคย
ได้รับการรักษามาก่อน หรือเคยได้รับการรักษาแล้วยังคงมีการตอบ
สนองดีต่อยารักษาโรคพาร์กินสัน ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในช่วงนี้ ควรคำ�นึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

• อาการของผู้ป่วยในขณะที่มาพบแพทย์ เพื่อทำ�การรักษา

(symptomatic therapy)
• โอกาสของการเกิดการตอบสนองต่อยาไม่สมาํ่ เสมอเพือ่ ป้องกัน
หรือชะลอการเกิดให้ช้าที่สุด (prevention or delayed the onset of
motor complications)
• การรักษาที่อาจจะชะลอการดำ�เนินของโรคพาร์กินสัน (neuroprotective therapy)
• ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย เพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยง
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ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรคพาร์กินสัน การ
ดำ�เนินโรค อาการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และแนวทางป้องกัน หรือชะลอปัญหา
ของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ เนื่องจากการ
รักษาโรคพาร์กินสันเป็นการรักษาในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาแต่ละชนิดในผู้ป่วยแต่ละราย
อาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
เป็นสำ�คัญ

การพิจารณาการรักษา
ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน
ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันในช่วงทีม่ กี ารตอบสนองต่อยาสมาํ่ เสมออาจ
มีอาการและระยะเวลาของอาการที่ต่างกันก่อนมาพบแพทย์ มีหลาย
การศึ ก ษาที่ ทำ � ในผู้ ป่ ว ยโรคพาร์ กิ น สั น เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ผลของยา
ต่อการดำ�เนินโรค ถึงแม้ว่าในแต่ละการศึกษาจะใช้ยาต่างชนิดกัน
(selegiline, levodopa และ rasagiline) แต่การศึกษาทั้งสามแสดง
คล้ายคลึงกันว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาใดก็ตาม มี
อาการที่ดีกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำ�คัญ แม้กระทั่ง
ในผู้ป่วยบางรายที่ยังมีอาการน้อยอยู15,65,66
่
ดั ง นั้ น ประโยชน์ ข องการรั ก ษาโรคพาร์ กิ น สั น ในช่ ว งที่ มี ก าร
ตอบสนองต่อยาสมํ่าเสมอด้วยยาตั้งแต่เริ่มต้น สรุปได้ดังนี้

• ช่วยลดอาการพาร์กนิ โซนิซมึ่ ในผูป้ ว่ ย ถึงแม้วา่ อาการจะยังน้อย

ก็ตาม

• หลักฐานทางการวิจัยในปัจจุบันไม่ได้ชี้แนะว่ายาเหล่านี้มีพิษ

ต่อระบบประสาท
• ช่วยลดอาการพาร์กินโซนิซึ่มที่เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป
• อาจช่วยเพิม่ ความสมดุลของกลไกในสมองส่วน basal ganglia
ที่มีความผิดปกติ
• ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
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ข้อแนะนำ�

• ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันเมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยแล้ว แพทย์ผรู้ กั ษาควร

อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแนวทางการรักษา รวมทั้งทางเลือกในการ
รักษาด้วยวิธีต่างๆ
• ผู้ป่วยควรได้มีโอกาสพิจารณาถึงทางเลือกในการรักษา
• ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจจะไม่รับการรักษาด้วยยา ไม่ว่าจะ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ผู้ ป่ ว ยควรได้ รั บ การเฝ้ า ติ ด ตามอาการอย่ า ง
สมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
• ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทุกราย ไม่ว่าอาการจะมากหรือน้อย
เพียงใด ควรได้รับคำ�แนะนำ�ให้ออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

การเลือกยารักษาโรคพาร์กินสัน
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในระยะแรก
เมื่อแพทย์และผู้ป่วยร่วมกันตัดสินใจแล้วว่าควรเริ่มการรักษา
ด้วยยาชนิดใดชนิดหนึง่ แพทย์ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนทีจ่ ะเริม่
การรักษา ได้แก่ อายุของผูป้ ว่ ย อาการและความรุนแรงของอาการขณะ
นั้น โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยา และโอกาสของการเกิดปัญหา
ในการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอในอนาคต
ประสิทธิภาพของยาพาร์กนิ สันทีม่ กี ารศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สัน
ในระยะแรกนั้น มียาพาร์กินสันอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาลีโวโดปา ยาเสริม
โดปามีน และยายับยัง้ เอนไซม์ MAO-B ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
รักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในช่วงที่มีการตอบสนองต่อยาสมํ่าเสมอ
(ตารางที่ 1) ซึง่ จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่มขี อ้ สรุปอย่างชัดเจนว่า ยาชนิด
ใดควรเลือกใช้เป็นกรณีแรก (first choice therapy) ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของแพทย์ผู้รักษา ร่วมกับปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น
อาการสำ�คัญ อายุ ระยะเวลาของโรค โรคประจำ�ตัว หรือค่าใช้จ่ายใน
การรักษา เป็นต้น
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ตารางที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบยาพาร์กินสันทั้ง 3 กลุ่ม
ที่ใช้ ในการรักษาโรคพาร์กินสันในช่วงที่ไม่มีการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ
ประสิทธิภาพ
ในการลดอาการ
พาร์กินโซนิซึ่ม

โอกาสของการเกิด
การตอบสนองต่อยา
ไม่สมํ่าเสมอ

โอกาสของการเกิด
ผลข้างเคียง

ยาลีโวโดปา

+++

+++

+

ยาเสริมโดปามีน

++

+

+++

ยายับยั้ง MAO-B

+

ไม่มีข้อมูล

++

ยา

+++
+

โอกาสมาก
โอกาสน้อย

ปัจจัยเสีย่ งของการเกิดปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่สมาํ่ เสมอขึน้
อยู่กับ

• ปริมาณและระยะเวลาที่รับประทานยาลีโวโดปา
• ระยะเวลาของโรค ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะยะเวลาของโรคนาน มีโอกาสเกิด

ปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอได้มากกว่า
• อายุของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่อายุน้อยมีโอกาสเกิดปัญหาของการ
ตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอได้มากกว่าผู้ป่วยอายุมาก
นอกจากนี้เมื่อศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการยุกยิกรุนแรง จะ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ผู้ป่วยที่รับประทานยาลีโวโดปาและยาเสริมโดปามีน (ร้อยละ 6.9 และ
4.4 ตามลำ�ดับ)41
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ดังนั้นข้อคำ�นึงถึงที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

• ยาลีโวโดปาเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่อาจจะมีผล

ข้างเคียงเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งแพทย์อาจจะเสริมด้วยยา
กลุ่ม domperidone การใช้ยากลุ่มนี้มีโอกาสเกิดปัญหาการตอบสนอง
ต่อยาไม่สมํ่าเสมอสูงสุดได้เช่นกัน
• ยาเสริมโดปามีน มีประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่มโี อกาสเกิดปัญหา
ของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอน้อยกว่า แต่ยาเสริมโดปามีนจะ
มีผลข้างเคียงมากกว่า ซึง่ มักเกิดในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันทีส่ งู อายุและมี
ภาวะหลงลืม โดยยากลุ่ม non-ergot มีผลข้างเคียงในแง่การเกิดพังผืด
ของอวัยวะต่างๆ น้อยกว่ายากลุ่ม ergot (รายละเอียดในบทที่ 4)
• ยายับยั้งเอนไซม์ MAO-B มีประสิทธิภาพน้อยเมื่อเทียบกับยา
ลีโวโดปาและยาเสริมโดปามีน แต่ไม่มีข้อมูลในเรื่องของการลดปัญหา
การตอบสนองต่ อ ยาไม่ ส มํ่ า เสมอ เมื่ อ ใช้ เ ป็ น การรั ก ษาแบบ
Monotherapy

ข้อแนะนำ�

• ยารักษาโรคพาร์กินสันทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ยาลีโวโดปา ยาเสริมโด

ปามีน และยายับยั้งเอนไซม์ MAO-B มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในระยะแรก
• ยาทั้ง 3 ชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องกลไกการ
ออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของยา ดังนั้นแพทย์ควรพิจารณาในผู้ป่วย
แต่ละรายตามความเหมาะสม
• ในกรณีที่แพทย์พิจารณายาเสริมโดปามีน ควรพิจารณาเลือก
ใช้ยาในกลุ่ม non-ergot ก่อนเสมอ เนื่องจากผลข้างเคียงดังที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น
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แผนภูมิแสดงแนวทางการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในระยะแรก
วินิจฉัยโรคพาร์กินสัน

สาเหตุอื่นของพาร์กินโซนิซึ่ม

โรคพาร์กินสันในระยะแรก

อาการน้อย

อายุ < 60 ปี

อาการปานกลางถึงมาก

อายุ > 60 ปี
ทนต่อ
ยาเสริมโดปามีน
ไม่ได้

• ยาเสริมโดปามีน

• ยายับยั้ง

MAO-B

ไม่
ตอบสนอง
ต่อยาลีโวโดปา

ทนต่อ
ยาลีโวโดปา
ไม่ได้
• ยาลีโวโดปา

• ยาลีโวโดปา

• เสริมด้วยยา
domperidone
• เพิ่มขนาดยา

ลีโวโดปาช้าๆ

• พิจารณา

ตอบสนอง
ต่อยาไม่เต็มที่

ตอบสนอง
ต่อยาไม่เต็มที่

ตอบสนอง
ต่อยาไม่เต็มที่

• เพิ่มขนาดยา

• เพิ่มขนาดยา

• เพิ่มขนาดยา

• เสริมด้วยยา

• เสริมด้วยยา

• เสริมด้วยยา

• เสริมด้วยยา

• เสริมด้วยยา

เสริมโดปามีน
ลีโวโดปา

ลีโวโดปา

ลีโวโดปา

เสริมโดปามีน

เสริมโดปามีน

ยับยั้ง COMT

ยับยั้ง COMT
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CHAPTER

4

การรักษาโรคพาร์กินสัน
ในช่วงที่มีการตอบสนองต่อยา
ไม่สมํ่าเสมอ
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ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ (motor
fluctuations) ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารดำ�เนินโรคมาระยะหนึง่ (อย่าง
น้อยเป็นเวลาประมาณ 2 ปีหลังจากทีไ่ ด้รบั ยาลีโวโดปา)32,67 อัตราการ
เกิดโดยประมาณร้อยละ 10 ต่อปีหลังจากที่ได้รับยาลีโวโดปา31,68
ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาในการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอเป็น
ปัญหาใหญ่และสำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ บ่อยในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สัน และอาการ
ตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ
(ตารางที่ 1) ดังนั้นการเข้าใจถึงลักษณะอาการต่างๆ เหล่านี้จึงมีความ
สำ�คัญ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของอาการต่อระดับของ plasma levodopa เพื่อให้แพทย์สามารถปรับยาได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จะขอ
กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะอาการของการตอบสนองต่ อ ยาไม่ ส มํ่ า เสมอ
ที่พบบ่อย พร้อมกับข้อแนะนำ�ในการแก้ไขอาการดังกล่าวอย่างคร่าวๆ

• ช่วง ‘off’ คือช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการพาร์กินโซนิซึ่มแสดงออกมา

อย่างชัดเจน
• ช่วง ‘on’ คือช่วงที่อาการพาร์กินโซนิซึ่มลดน้อยลง ผู้ป่วยรู้สึก
ดีขึ้น หรือช่วงระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์นั่นเอง
อาการของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอสามารถเกิดขึ้นกับ
ผูป้ ว่ ยในช่วงระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การซักประวัตกิ ารตอบสนอง
ต่อยาของผู้ป่วยในแต่ละมื้อ จะช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหาการตอบ
สนองของผู้ป่วยนั้นง่ายขึ้น พร้อมทั้งจะเป็นแนวทางในการรักษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
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ตารางที่ 1 : อาการของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ32
อาการของการตอบสนอง
ต่อยาไม่สมํ่าเสมอ

ลักษณะเฉพาะที่สามารถสังเกตได้

อาการยาหมดประสิทธิภาพ
ก่อนกำ�หนด (Predictable
wearing-off) 69-72

อาการแรกของการตอบสนองต่อยาไม่
สมํ่าเสมอ ผู้ป่วยมีอาการเคลื่อนไหวช้า
ตอนเช้าหรือก่อนมื้อยาถัดไป

อาการยุกยิก (Dyskinesia)

อาการส่ายไปมา โดยมักเริ่มที่แขนขา
ลำ�ตัวหรือใบหน้า โดยเฉพาะเวลาเครียด
ในบางครั้งดูเหมือนกำ�ลังรำ�อยู่

อาการสลั บ ไปมาระหว่ า ง
ช่ ว ง ‘On’ และ ‘Off’ โดย
ไม่ ส ามารถคาดคะเนได้
(‘On-off’ fluctuations or
yo-yoing)

อาการเกร็ ง ช้ า สลั บ กั บ ช่ ว งที่ ก าร
เคลื่อนไหวเป็นปกติ

ยาไม่ อ อกฤทธิ์ ห รื อ ยาออก
ฤทธิ์ ช้ า (Dose failure,
delayed or partial ‘on’
response)

หลั ง รั บ ประทานยาแล้ ว เกิ น 30 นาที
ผู้ป่วยยังคงมีอาการช้า หรือสั่น

อาการยาหมดฤทธิก์ ระทันหัน
โดยไม่สามารถคาดคะเนได้
(Unpredictable, sudden
‘off’s)

ในขณะที่ ผู้ ป่ ว ยเคลื่ อ นไหวดี อ ยู่ ก็ มี
อาการช้ า เกร็ ง ชะงั ก เกิ ด ขึ้ น ทั น ที โ ดย
ไม่มีการเตือนล่วงหน้า

อาการยาหมดประสิทธิภาพก่อนกำ�หนด
(Predictable wearing-off)
อาการ predictable wearing-off หรืออาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ายา
กำ�ลังหมดฤทธิ์ เป็นอาการที่มักพบเป็นอาการเริ่มแรกในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ โดยมักเกิดเมื่อเวลาที่ยา
ลีโวโดปามีประสิทธิภาพน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อมื้อ73,74 โดยที่อาการแรก
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คือ อาการเคลื่อนไหวช้าในช่วงเช้าตรู่ (early morning akinesia) และ
สามารถเกิดขึน้ ได้ในช่วงระยะเวลาก่อนมือ้ ยาถัดไป ประกอบด้วยอาการ
ทางการเคลื่อนไหว (motor wearing-off) และอาการอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากการเคลื่อนไหว (non-motor wearing-off) ดังเช่น อาการเหมือน
รู้สึกชา ตะคริวตามแขนขา หรืออาการใจสั่นหรือเหนื่อย เป็นต้น อาการ
สั่นเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของอาการ wearing-off รองลงมาเป็น
ปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวช้า (slowness of movement) และ
ปัญหาในเรื่องของการทรงตัว (balance)

แนวทางแก้ไขปัญหา
predictable wearing-off
1) ให้ยายับยั้งเอนไซม์ COMT ร่วมกับยาลีโวโดปา
ยายับยัง้ เอนไซม์ COMT ร่วมกับยาลีโวโดปา เป็นการเพิม่ half-life
และ bioavailability ของยาลีโวโดปา นอกจากนีย้ งั เป็นการช่วยลดระดับ
ยาลีโวโดปาที่แกว่งขึ้นลง (reduction of peaks and troughs) ส่งผล
ให้ระดับของยาลีโวโดปาสมํ่าเสมอมากขึ้น และมีปริมาณเฉลี่ยของยา
ลีโวโดปาตลอดวันเพิ่มขึ้นอีกด้วย26 จึงสามารถเพิ่ม ‘on’ time ได้โดย
เฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน27,29
ผลข้างเคียงของ entacapone เมื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการ
ตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอคือ การเพิ่มโอกาสหรือความรุนแรงของ
อาการยุกยิก หรือ dyskinesia18,30 โดยเฉพาะในมื้อบ่าย หรือกลางคืน
ดังนัน้ ในทางเวชปฏิบตั ิ เมือ่ ผูป้ ว่ ยเกิดอาการยุกยิก แพทย์อาจลดขนาด
ของยาลีโวโดปาลง30 หรืออาจเพิ่มขนาดยา entacapone อย่างช้าๆ
ดังเช่น การใช้ 100 mg ของยา entacapone ในช่วง 1-2 อาทิตย์แรก
และค่อยเพิ่มเป็น 200 mg ถ้าผู้ป่วยยังคงมีอาการของ wearing-off
อยู่โดยไม่มีอาการยุกยิก

050

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PARKINSON’S DISEASE

2) ให้ยาเสริมโดปามีน (dopamine agonist)
ร่วมกับยาลีโวโดปา
ยาเสริมโดปามีนที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ropinirole
prolonged-release, pramipexole, rotigotine, piribedil และ
bromocriptine สามารถลดระยะเวลา ‘off’ และเพิม่ ระยะเวลา ‘on’ เมือ่
ใช้ร่วมกับยาลีโวโดปา75,77 และสามารถลดขนาดยาลีโวโดปาลงได้ ซึ่ง
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยบางรายมีอาการยุกยิกดีขนึ้ ในกรณีนคี้ วรทำ�ต่อเมือ่ ผูป้ ว่ ย
ไม่มีอาการ wearing-off ระยะหนึ่ง ในทางปฏิบัติจะแนะนำ�ให้แพทย์
เลือกใช้ยาในกลุ่ม non-ergot ซึ่งได้แก่ ropinirole, pramipexole,
rotigotine หรือ piribedil ก่อน เนื่องจากผลข้างเคียงในเรื่องของ
valvular และ pulmonary fibrosis ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับยาในกลุ่ม
ergot dopamine agonist35,37,78-80

3) ใช้ยาลีโวโดปารูปแบบอื่นๆ
ในทางเวชปฏิบัติ ถ้าผู้ป่วยมี wearing-off แต่ยังไม่มีอาการยุกยิก
แพทย์อาจพิจารณาเพิ่มขนาดยาลีโวโดปาที่รับประทานในแต่ละมื้อ
ซึ่งสามารถช่วยลดอาการ wearing-off ได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจาก
จะเร่งการเกิดอาการยุกยิกในอนาคต81 แพทย์ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม
จำ�นวนมื้อยา เพราะจะเพิ่มความไม่สะดวก และอาจส่งผลต่อการ
รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ
Extended-release levodopa ได้ แ ก่ Madopar HBS ที่ มี
ใช้ในประเทศไทย สามารถเพิ่มระยะเวลา ‘on’ ได้ 1-1.5 ชั่วโมง
ต่อวัน82-83 ดังนั้นการให้ยาลีโวโดปาในรูปแบบ extended-release
ร่วมกับ standard-release อาจช่วยลดอาการ wearing-off ได้ใน
ช่วงแรก แต่ยามี bioavailability ไม่ดเี ท่า standard-release levodopa
ดังนั้นการใช้ extended-release levodopa ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับยาลีโวโดปาโดยรวมต่อวันมากกว่า จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอาการยุกยิกได้
โดยเฉพาะช่วงบ่ายและเย็น84 และยา extended-release levodopa
อาจส่งผลต่อเวลาเริ่มออกฤทธิ์ช้าหรือ ‘delayed-on’ ได้อีกด้วย
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ข้อแนะนำ�ในการรักษา
อาการยาหมดประสิทธิภาพก่อนกำ�หนด

• อาการยาหมดประสิทธิภาพก่อนกำ�หนด ซึ่งหมายถึงอาการ

‘off’ ที่เกิดขึ้นก่อนมื้อถัดไป เป็นอาการที่พบแรกสุดในผู้ป่วยที่มีปัญหา
ของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ และพบได้บ่อยมากกว่าร้อยละ
50 อาการอาจเป็นทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวหรืออาการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหว

• วิธีการรักษาอาการยาหมดประสิทธิภาพก่อนกำ�หนดมีหลาย

วิธี เริ่มต้นด้วยแนะนำ�ให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอ ตรงเวลา
ถ้าอาการยังคงอยู่ แพทย์ควรพิจารณาการรักษาดังต่อไปนี้
1) การใช้ยายับยั้งเอนไซม์ COMT ดังเช่น ยา entacapone
2) การใช้ยาเสริมโดปามีน โดยให้พิจารณายาในกลุ่ม non-ergot
ก่อนเสมอ

•

เมื่อแพทย์ผู้ดูแลทำ�การรักษาดังกล่าวแล้ว อาการยาหมด
ประสิทธิภาพก่อนกำ�หนดยังคงดำ�เนินอยู่หรือรบกวนคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อาจจะพิจารณาส่งตัวต่อไปยังประสาทแพทย์

อาการยุกยิก (Dyskinesia)
เมื่อโรคพาร์กินสันดำ�เนินไประยะหนึ่ง ผู้ป่วยมักเริ่มสังเกตอาการ
เคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กับมื้อยาลีโวโดปาที่
รับประทาน โดยส่วนใหญ่เป็น chorea บริเวณใบหน้า คอ ลำ�ตัวและ
แขนทัง้ สองด้าน มักเกิดขึน้ ชัดเจนในช่วงที่ผปู้ ่วยมีการตอบสนองต่อยา
ลีโวโดปาดีทสี่ ดุ ซึง่ สัมพันธ์กบั ระดับของยาลีโวโดปาทีส่ งู ในกระแสเลือด
จึงเรียกว่าเป็น peak-dose dyskinesia85,86 สิ่งสำ�คัญที่แพทย์ควรซัก
ประวัตคิ อื การเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีความสัมพันธ์กบั มือ้ ยาลีโวโดปา
ทีร่ บั ประทานอย่างไร และเกิดขึน้ ในช่วงระหว่างมือ้ ยา หรือ peak dose
จริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถปรับยาเพื่อแก้ไขภาวะ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลือ่ นไหวในช่วงของ peak dose
นี้ อาจพบเป็นลักษณะของ dystonia, myoclonus หรือ tics ได้
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แนวทางแก้ไขปัญหา dyskinesia
เนื่องจาก dyskinesia เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย สามารถส่งผล
กระทบต่อการดำ�รงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอายุน้อย87 (Young-onset Parkinson’s disease)
แพทย์ผรู้ กั ษาควรวางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยตัง้ แต่แรกเริม่ เพือ่ ป้องกันหรือ
ชะลอการเกิดปัญหานี้ เมื่ออาการเกิดขึ้นแล้ว การรักษาโดยส่วนใหญ่
จะเป็นการปรับยา หรือในผูป้ ว่ ยบางรายสามารถรักษาได้ดว้ ยการผ่าตัด
อัตราการเกิดอาการยุกยิกของการใช้ยาแต่ละตัวมีแตกต่างกันไป
(ตารางที่ 2) ดังนั้นแพทย์อาจใช้ประเด็นนี้ในการพิจารณาเลือกยาที่
ส่งผลให้เกิดอาการยุกยิกน้อยกว่าแก่ผปู้ ว่ ยแต่ละราย เพือ่ ชะลอการเกิด
อาการยุกยิก
ตารางที่ 2 : ความชุกของการเกิดอาการยุกยิก (dyskinesia)
ในยาพาร์กินสันแต่ละชนิดภายในช่วงระยะเวลาโดยเฉลี่ย 2-5 ปี
อัตราการเกิดอาการยุกยิก
(ร้อยละ)

ยารักษาโรคพาร์กินสัน

Levodopa 56-58, 83-84

14 – 54

Ropinirole 56,83

3.4 – 20

Pramipexole 57, 58

10 – 24.5

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ
หลายรูปแบบ แพทย์ผู้รักษาควรซักประวัติว่าผู้ป่วยมีอาการยุกยิกใน
ช่วงใดของการรักษา มีอาการของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ
อย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ ดังเช่น predictable wearing-off หรือ dose
failures เป็นต้น ประวัติผลข้างเคียงของยาที่ผู้ป่วยเคยรับประทานหรือ
รับประทานอยู่ เพราะมีส่วนสำ�คัญต่อแพทย์ในการพิจารณาปรับยาใน
ผู้ป่วยรายนั้นๆ ด้วย
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ถ้าอาการยุกยิกเกิดขึ้นไม่มาก และผู้ป่วยไม่มี ‘off’ time แพทย์
ผูร้ กั ษาอาจจะยังไม่จ�ำ เป็นต้องปรับยาผูป้ ว่ ยแต่อย่างใด ในทางกลับกัน
ถ้าอาการยุกยิกมากและรุนแรง แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาปรับยาซึ่ง
มีทางเลือกดังต่อไปนี้

• ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทาน extended-release levodopa อยู่

แพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็น standard-release levodopa ซึ่งจะ
ทำ�ให้แพทย์ผู้รักษาสามารถปรับขนาดยาได้ง่ายขึ้น และลดการเกิด
อาการ dyskinesia ในช่วงบ่ายหรือกลางคืน

• พิจารณาลดขนาดยาลีโวโดปาร่วมกับการให้ยาเสริมโดปามีน

เนือ่ งจากการให้ยาเสริมการทำ�งานโดปามีนร่วมด้วยจะมีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่ม ‘on’ เพื่อทดแทนการลดขนาดยาลีโวโดปา โดยไม่ทำ�ให้เกิด
dyskinesia มากเกินไป

• พิจารณาการรักษาด้วยยากลุม่ อืน่ เช่น amantadine, clozapine

เป็นต้น หรือการรักษาด้วยการผ่าตัด (deep brain stimulation)

ข้อแนะนำ�ในการรักษาอาการยุกยิก

• อาการยุกยิกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการตอบสนองต่อยาไม่

สมํ่าเสมอ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่ยาออกฤทธิ์ ดังนั้นถ้าอาการยุกยิกไม่
รุนแรง ประกอบกับผูป้ ว่ ยสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ตามปกติ อาจ
ไม่ต้องปรับยาเพิ่มเติม แต่ควรเน้นผู้ป่วยในเรื่องการรับประทานยาให้
สมํ่ า เสมอและสั ง เกตอาการเพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะอาการของการ
เคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กับมื้อยา นอกจากนี้การทำ�ตารางบันทึก
อาการพาร์กินสันประจำ�วัน (PD diary) สามารถช่วยให้แพทย์ผู้รักษา
สามารถวางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น

• ในกรณีทอี่ าการยุกยิกมีความรุนแรง แพทย์ผรู้ กั ษาอาจพิจารณา

ปรับยาดังต่อไปนี้

1) ลดขนาดยาลีโวโดปา โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น extendedrelease levodopa การลดขนาดยาลีโวโดปานั้นมักได้ผลค่อนข้าง
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แน่นอนในการลดอาการยุกยิก อย่างไรก็ตามผู้ป่วยอาจมีช่วง ‘off’ ที่
เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ แพทย์อาจพิจารณาปรับยาเพือ่ เพิม่ ระยะเวลาในช่วง ‘on’
ในขั้นถัดไปด้วยยาเสริมโดปามีน หรือการให้ยายับยั้งเอนไซม์ COMT
2) พิจารณาลดยายับยั้งเอนไซม์ MAO-B และ COMT ซึ่งผู้ป่วย
อาจมีอาการในช่วง ‘off’ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากลดยาดังกล่าว
3) พิจารณาให้การรักษาด้วยยาอื่นที่ไม่ใช่ยาพาร์กินสัน ได้แก่ ยา
clozapine หรือพิจารณาการผ่าตัดด้วยการกระตุน้ สมองส่วนลึก (deep
brain stimulation) หรือ pallidotomy ซึ่งประสิทธิภาพในการลดอาการ
ยุกยิกอาจเกิดจากการลดขนาดยาลีโวโดปา โดยแพทย์ผู้รักษาควรส่ง
ต่อไปยังประสาทแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาต่อไป
ปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่ส มํ่า เสมอเป็น ปัญหาที่พ บ
บ่อยในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มักเกี่ยวข้องกับยาในกลุ่มโดปามีน โดย
เฉพาะยาลีโวโดปา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อชีวิตประจำ�วัน การ
ทำ�งานและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยได้
โดยเริ่มจากการซักประวัติและรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ยบางรายจะไม่สามารถหลีกเลีย่ งปัญหาของการตอบสนอง
ต่อยาไม่สมํ่าเสมอ แต่ถ้าเกิดขึ้นก็มักจะไม่รุนแรงและสามารถควบคุม
ได้ด้วยการปรับยาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในบางรายอาการของการ
ตอบสนองต่อยาไม่สมํา่ เสมออาจรุนแรง ซึง่ ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การพิจารณา
ในการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังประสาทแพทย์ ใน
ปัจจุบนั การผ่าตัดถือเป็นทางเลือกอย่างหนึง่ ในการรักษาโรคพาร์กนิ สัน
ซึง่ อาศัยการทำ�ให้เกิดรอยโรคในสมองส่วนใดส่วนหนึง่ ของ basal ganglia ส่งผลให้เกิดการสมดุลของการทำ�งานใน basal ganglia โดย
รูปแบบของการผ่าตัด มี 2 รูปแบบคือ
1) การผ่าตัดด้วยการกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า (Deep
brain stimulation, DBS) เป็นการใส่สายไปยังสมองส่วน basal
ganglia และกระตุน้ ด้วยความถีส่ งู ตำ�แหน่งทีย่ อมรับในปัจจุบนั ได้แก่
subthalamic nucleus, globus pallidus interna และ ventralis intermedius nucleus ของ thalamus
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2) การผ่าตัดด้วยการจี้ด้วยความร้อน (Pallidotomy, Thalamotomy หรือ Subthalamotomy) ซึ่งเป็นการจี้ทำ�ลายสมองในส่วน
basal ganglia ด้วยความร้อนสูง ทำ�ให้เกิดรอยโรคเล็กๆ
แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าการผ่าตัดแบบ DBS นั้นควรทำ�
ตั้งแต่ในระยะแรกของโรคพาร์กินสัน ดังนั้นแพทย์ผู้รักษาควรศึกษา
ถึงประโยชน์ของการรักษาในแต่ละแบบและพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป (แผนภูมิ)
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แผนภูมิ : แนวทางการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในช่วงที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ
การตอบสนอง
ต่อยาไม่สมํ่าเสมอ

ปัจจัยเสี่ยง
ระยะเวลาของโรคนาน
ขนาดยาลีโวโดปาสูง
ระยะเวลาสัมผัสยาลีโวโดปานาน
อายุที่เริ่มเกิดอาการน้อย

•
•
•
•

แนะนำ�ผู้ป่วยใช้ไดอารี่

Early
morning
akinesia

Early
wearing-off

Delayed ‘on’

Peak-dose

ใช้ยาลีโวโดปา
ชนิดออกฤทธิ์
นานก่อนนอน
ใช้ยาลีโวโดปา
ชนิดออกฤทธิ์
เร็วตอนตื่น
นอน

เสริมด้วยยา
ยับยั้ง COMT

เพิ่มการดูดซึม
ของยาลีโวโดปา

เสริมด้วยยา
เสริมโดปามีน

เสริมด้วย
domperidone

เพิ่มการดูดซึม
ของยาลีโวโดปา

เสริมด้วยยา
ยับยั้ง COMT

ปรับเปลี่ยน
ขนาดของยา
ลีโวโดปา

เพิ่มขนาดของ
ยาลีโวโดปา

‘On/Off’
phenomenon

Dyskinesia

ค่อยๆ ลด
ขนาดของยา
ลีโวโดปา
ลดขนาดของ
ยาลีโวโดปาและ
เพิ่มยาเสริม
โดปามีนหรือยา
ยับยั้ง COMT
เสริมด้วย
ยาต้านอาการ
ยุกยิก
หลีกเลี่ยงยา
ลีโวโดปาที่ออก
ฤทธิ์นาน

อาการไม่ดีขึ้น
ส่งต่อประสาทแพทย์
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Diphasic

เพิ่มขนาด
ของยาลีโวโดปา
และปรับเพิ่ม
ความถี่

ค่อยๆ เพิ่ม
ขนาดของยา
ยับยั้ง COMT
หรือยาเสริม
โดปามีนร่วมกับ
การปรับขนาด
ของยาลีโวโดปา
ปรับอาหาร
ประเภทโปรตีน
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CHAPTER

5

แนวทางการรักษา
อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ในโรคพาร์กินสัน
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ปัจจุบนั เป็นทีท่ ราบกันว่า อาการของโรคพาร์กนิ สันไม่ได้ถกู จำ�กัด
อยู่เฉพาะแค่ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อาการที่นอกเหนือจากการ
เคลือ่ นไหว (non-motor symptoms) มีหลากหลายและสามารถเกิดขึน้
ได้ในทุกช่วงระยะของโรคพาร์กนิ สัน4,89-91 (ตารางที่ 1, 2) อีกทัง้ ยังส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและการดำ�รงชีวิตของผู้ป่วย และเพิ่มภาระหรือความ
เครียดแก่ผู้ดูแลอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาถึงแนวทางการรักษาอาการ
เหล่านีจ้ งึ มีความสำ�คัญไม่นอ้ ยกว่าปัญหาในเรือ่ งของการเคลือ่ นไหว92

ตารางที่ 1 : ประเภทของอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหว
(Classification of non-motor symptoms) โดยแบ่งตามอาการหลักได้ดังต่อไปนี4้
1) อาการทางจิตประสาท (Neuropsychiatric symptoms)
• ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง
• ภาวะซึมเศร้า
• ความไม่ยับยั้งชั่งใจ (Impulse control disorders)
• ภาวะวิกลจริตและอาการประสาทหลอน (Psychosis and Hallucinations)
2) ปัญหาในเรื่องการนอน
• อาการหลับแล้วตื่นเป็นช่วงๆ (Sleep fragmentation)
• อาการนอนไม่หลับ (Insomnia)
• อาการขาอยูไ่ ม่สขุ และกระตุกเป็นช่วงๆ (Restless legs syndrome
and periodic limb movements in sleep)
• อาการง่วงหลับตอนกลางวัน (Excessive daytime sleepiness)
• อาการหลับเป็นช่วงๆ ตอนกลางวันโดยไม่มีการเตือน (Sleep
attacks)
• ปัญหาในการนอนในช่วง rapid eye movement (REM sleep
behavior disorder, RBD)
• อาการฝันรุนแรง และเห็นภาพหลอนในช่วงกลางคืน (Vivid dreams
and hallucinations)
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3) อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
• อาการท้องผูก
• ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
• ภาวะเสื่อมสมรรถนะทางเพศ
• ปัญหาในการควบคุมความดันโลหิตเมื่อมีการเปลี่ยนท่า
(Orthostatic hypotension)
• ภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติ
• ภาวะนํ้าลายไหลยืด (Sialorrhea)
4) อาการอื่นๆ
• อาการปวด
• อาการเหนื่อย หมดแรง เพลีย

ตารางที่ 2 : อัตราการเกิดอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว

อัตราการเกิด (ร้อยละ)

ปัญหาความจำ�

84

หกล้ม

81

ภาวะซึมเศร้า

50

ภาวะสำ�ลัก

50

ปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ

41
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ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง
(Cognitive Dysfunction)
ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องสามารถเกิดในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้
ประมาณร้อยละ 30-40 ซึง่ จะมากขึน้ ถึงร้อยละ 78 ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมาก
และมีระยะเวลาของโรคนาน93,94 โดยส่วนใหญ่อาการที่แสดงออกจะ
เป็นในเรือ่ งของความคิดและการวางแผน การพิจารณาความเหมาะสม
การตัดสินใจและความยับยั้งชั่งใจ โดยที่การเสื่อมของความจำ�จะไม่
เด่นชัด ยกเว้นในช่วงท้ายของโรค ภาวะหลงลืมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน หรือที่เรียกว่า Dementia associated with Parkinson’s
disease (PDD) ควรเกิดขึ้นภายหลังอาการของโรคพาร์กินสันซึ่งหมาย
ถึงว่า อาการหลงลืมนั้นเริ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ
ของโรคพาร์กินสันอย่างชัดเจนแล้ว ในปัจจุบันภาวะนี้มีเกณฑ์การ
วินิจฉัยจาก Movement Disorders Society (MDS) การศึกษาทาง
พยาธิวิทยาพบว่ามีการลดลงของสารสื่อประสาท acetylcholine ที่
บริเวณผิวสมองนอกเหนือจากสารโดปามีน95 แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอาจ
จะประเมินภาวะนีค้ ร่าวๆ โดยให้ผปู้ ว่ ยทำ�แบบทดสอบสภาพสมองของ
ไทย (Thai Mental State Examination) ถ้าคะแนนน้อยกว่า 26 คะแนน
ร่วมกับอาการทางคลินิก ควรส่งต่อประสาทแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อ
พิจารณาการรักษาต่อไป

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

• แพทย์ควรพิจารณาถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีสว่ นกระตุน้ หรือทำ�ให้

พุทธิปัญญาของผู้ป่วยแย่ลง ดังเช่น ยา anticholinergics, tricyclic
antidepressants และ oxybutynin เป็นต้น ดังนั้นอาจพิจารณาหยุด
ยากลุ่มนี้ก่อน

• แพทย์ควรพิจารณาการใช้ยายับยัง้ เอนไซม์ cholinesterase ใน

ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันทีม่ ภี าวะพุทธิปญ
ั ญาบกพร่องเป็นรายๆ ไป โดยควร
ประเมินด้วยแบบทดสอบสภาพสมองของไทยเป็นพื้นฐานก่อน ถึงแม้
จะพบประโยชน์จากการศึกษาทางคลินกิ แต่อาการทีด่ ขี นึ้ อาจไม่ชดั เจน
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และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ดังนั้นแพทย์อาจต้องประเมินผลการรักษา
เป็นระยะและเฝ้าระวังเรื่องผลข้างเคียง ถ้าแพทย์เห็นว่าประโยชน์ในผู้
ป่วยนัน้ ไม่ชดั เจน อาการทางพุทธิปญ
ั ญาบกพร่องแย่ลงร่วมกับคะแนน
ของแบบทดสอบสภาพสมองของไทยน้อยกว่า 26 คะแนน หรือมีผลข้าง
เคียงเกิดขึ้น แพทย์ควรพิจารณาว่าควรจะให้ยาในกลุ่มนี้ต่ออีกหรือไม่
หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังประสาทแพทย์หรือจิตแพทย์

ภาวะซึมเศร้า (Depression)
ภาวะซึมเศร้านั้นพบได้ประมาณร้อยละ 40-50 ในผู้ป่วยโรค
พาร์กนิ สัน96,97 โดยส่วนใหญ่มกั ไม่รนุ แรง ผูป้ ว่ ยจะมีอารมณ์ทหี่ อ่ เหีย่ ว
ไม่สดชื่น ความสนใจต่อสิ่งต่างๆ ลดลง ร่วมกับภาวะความคิดที่ช้าลง
ภาวะเบือ่ อาหารนาํ้ หนักลด และการนอนทีไ่ ม่ปกติ ในปัจจุบนั เชือ่ ว่าเกิด
ขึ้นจากหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง โดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอาการทางการ
เคลื่อนไหวที่แย่ลงเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองและผู้ดูแล98
การศึกษาทางคลินกิ ในเรือ่ งของประสิทธิภาพของยาในการรักษา
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันยังมีน้อยและยังไม่น่าเชื่อถือ
ดังนั้นการประเมินถึงประสิทธิภาพของยาที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้าใน
โรคพาร์กินสันยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีข้อมูลถึงประสิทธิภาพของ
ยา nortriptyline, amitryptyline99 และ fluvoxamine ในเชิงบวก โดย
ทีไ่ ม่ได้ท�ำ ให้อาการของโรคพาร์กนิ สันแย่ลง100 ในช่วงหลังได้มกี ารศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของยาเสริมโดปามีนในการลดภาวะซึมเศร้า แต่ยังคง
เป็นการศึกษาในช่วงสั้น ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบการ
ศึกษาที่ยาวนานขึ้น
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ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะซึมเศร้า
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

• ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยพาร์กนิ สันได้มากถึง

ร้อยละ 50

• การศึกษาโดยส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้ tricyclic antidepres-

sants (TCA) ในการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ดังนั้นแพทย์ผู้ทำ�การ
รักษาอาจพิจารณายาในกลุ่ม TCA ในผู้ป่วยได้ แต่ควรติดตามอาการ
และเฝ้าระวังถึงผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจเกิดจากได้รับ TCA โดยเฉพาะ
ผลด้าน anticholinergics

• ในปัจจุบันได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของยากลุ่ม

อื่น โดยเฉพาะ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) และ
ยาเสริมโดปามีนในการลดภาวะซึมเศร้า ซึ่งผลการศึกษาเริ่มสนับสนุน
ถึงประสิทธิภาพของยาดังกล่าว แต่อาจจะต้องระวังยา fluoxetine ที่
อาจทำ�ให้อาการพาร์กินโซนิซึ่มแย่ลง หรือ paroxetine และ fluvoxamine ที่มีผลของ anticholinergics

• ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรง อาจจะต้องมีการรักษาร่วม

กันระหว่างแพทย์เวชปฏิบัติที่ดูแลผู้ป่วยกับจิตแพทย์

ภาวะวิกลจริตและประสาทหลอน
(Psychosis and hallucinations)
ภาวะวิกลจริตและประสาทหลอนพบได้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ประมาณร้อยละ 15-40 ซึง่ ปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ ภาวะพุทธิปญ
ั ญาบกพร่อง
โดยเฉพาะในผู้ป่วย PDD ยารักษาโรคพาร์กินสัน ความรุนแรงของโรค
พาร์กินสัน อาการเสื่อมทางสายตา โรคซึมเศร้า และภาวะตื่นตระหนก
ในกลุ่มอาการเห็นภาพหลอน (visual hallucinations) เป็นสิ่งที่
พบบ่อยที่สุด รองลงมาเป็นอาการหลอนทางการได้ยิน อาการหลงผิด
(delusions) ภาพหลอนมักจะเห็นเป็นภาพคนหรือสัตว์ที่ไม่น่ากลัว
เกิดขึ้นในตอนหัวคํ่าหรือกลางคืน ผู้ป่วยจะทราบว่าภาพที่เห็นนั้นไม่
เป็นของจริงและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
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การศึกษาที่มีอยู่สนับสนุนการใช้ atypical antipsychotics ที่มี
ฤทธิ์ในการปิดกั้น D2 receptor ตํ่า โดยเฉพาะ clozapine ในขนาดตํ่า
สำ�หรับการรักษาอาการวิกลจริตและประสาทหลอน แต่เนื่องจาก
ผลข้างเคียงของ clozapine ในเรื่องจำ�นวนเม็ดเลือดขาวตํ่า ทำ�ให้
การใช้ ใ นทางเวชปฏิ บั ติ มี ข้ อ จำ � กั ด แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญหลายท่ า น
(anecdotal evidence) ใช้ quetiapine แทน clozapine เนื่องจากผล
ข้างเคียงที่น้อยกว่าและไม่ต้องทำ�การตรวจระดับเม็ดเลือดขาวดังเช่น
clozapine ซึ่งข้อมูลที่จำ�กัดได้สนับสนุนการใช้ quetiapine ว่าไม่ทำ�ให้
เกิดอาการพาร์กินโซนิซึ่มเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะวิกลจริต
และประสาทหลอนในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

• ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีภาวะวิกลจริตและประสาทหลอนควร

ได้รบั การตรวจจากแพทย์เพือ่ หาปัจจัยกระตุน้ หรือปัจจัยเสีย่ งทีส่ ามารถ
แก้ไขได้ ดังเช่น ภาวะติดเชื้อ ภาวะของเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติ

• แพทย์ผรู้ กั ษาควรทบทวนยาทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานอยู่ เนือ่ งจากยา

บางชนิดสามารถทำ�ให้เกิดอาการวิกลจริตและประสาทหลอนได้ ดังเช่น
ยาในกลุม่ anticholinergics หรือยารักษาอาการปัสสาวะติดขัด เป็นต้น

• ยาพาร์กินสันสามารถทำ�ให้เกิดอาการดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

โดยแพทย์อาจพิจารณาปรับยาพาร์กินสันด้วย โดยโอกาสเกิดภาวะ
วิกลจริตและประสาทหลอนจากยาพาร์กินสันเรียงลำ�ดับจากมากไป
น้อยมีดังนี้ : anticholinergics > ยายับยั้งเอนไซม์ MAO-B > ยาเสริม
โดปามีน > ยาลีโวโดปา

• ภาวะวิกลจริตและอาการประสาทหลอนเพียงเล็กน้อย โดย

เฉพาะเมื่อผู้ป่วยรู้ตัวและอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย อาจไม่จำ�เป็นต้อง
รักษาด้วยยา แต่ควรได้รับการติดตามอาการจากแพทย์เป็นระยะๆ

• ยาที่ ล ดภาวะวิ ก ลจริ ต และประสาทหลอนคื อ ยาในกลุ่ ม

antipsychotics ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชีวติ ประจำ�วัน
ควรส่งตัวผู้ป่วยต่อ เพื่อพบจิตแพทย์หรือประสาทแพทย์ เพื่อพิจารณา
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การรักษาด้วย atypical antipsychotics ที่มีฤทธิ์ในการปิดกั้น D2
receptor ตํ่า ดังเช่น clozapine หรือ quetiapine เป็นต้น

ความไม่ยับยั้งชั่งใจ
(Impulse control disorders, ICDs)
ความไม่ยับยั้งชั่งใจนี้ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นอาการที่สามารถ
เกิดได้หลากหลาย ที่พบบ่อยได้แก่ ความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้น
มากกว่าปกติ อาการทำ�ซํา้ ๆ ไม่ยอมหยุดมักเกีย่ วข้องกับงานของผูป้ ว่ ย
หรืองานอดิเรกที่ผู้ป่วยชอบ อาการชอบซื้อของโดยไม่สามารถควบคุม
การใช้จ่ายได้ และการติดการพนัน เป็นต้น ในกรณีที่แพทย์สงสัย ควร
ซักประวัตจิ ากผูป้ ว่ ยหรือครอบครัวโดยตรง เพราะอาการเหล่านีส้ ามารถ
ควบคุมหรือทำ�ให้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับยาพาร์กินสัน โดยเฉพาะรายที่มี
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาเสริมโดปามีนในขนาดที่
สูง ผู้ป่วยอายุน้อยและประวัติส่วนตัวหรือประวัติครอบครัวของอาการ
ICDs และอาการซึมเศร้า101,102

ข้อแนะนำ�ในการรักษาความไม่ยับยั้งชั่งใจ
ที่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันไม่สามารถควบคุมได้

• อาการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นตัวรับโดปามีน

ดังนัน้ แพทย์ควรเฝ้าระวัง และติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยาเสริมโดปามีน

• ในกรณีที่อาการนั้นมีความรุนแรง มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและ

ครอบครัว แพทย์ผู้รักษาควรพิจารณาทบทวนยารักษาโรคพาร์กินสันที่
ผูป้ ว่ ยรับประทานอยู่ โดยเฉพาะการลดขนาดยาเสริมโดปามีน และเฝ้า
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

• ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ควรได้รับคำ�ปรึกษาจากจิตแพทย์ที่มี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

066

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PARKINSON’S DISEASE

ปัญหาในเรื่องการนอนในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ปัญหาในเรือ่ งการนอนในผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันมีได้หลากหลาย พบ
ได้ประมาณร้อยละ 60-904 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ การนอนหลับและ
ตื่นเป็นช่วงๆ ในตอนกลางคืน (sleep fragmentation) การนอนหลับ
กลางวัน ภาวะง่วงนอนในช่วงกลางวัน และภาวะไม่หลับตั้งแต่เริ่มต้น
ซึง่ อาการเหล่านีไ้ ม่ได้มผี ลต่อผูป้ ว่ ยเท่านัน้ แต่ยงั มีผลกระทบถึงคุณภาพ
การนอนและการพักผ่อนของผู้ดูแลอีกด้วย
สาเหตุของปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเกิดจาก
หลายสาเหตุ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความเสื่อม
ของระบบประสาทในโรคพาร์กินสันที่มีผลต่อศูนย์การนอนหลับทั้งที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โดปามี น และสารสื่ อ ประสาทอื่ น ๆ ภาวะพุ ท ธิ ปั ญ ญา
บกพร่องหรือภาวะวิกลจริต อาการพาร์กินโซนิซึ่มในตอนกลางคืน
ยารักษาโรคพาร์กินสันหรือยาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยอาจรับประทานร่วมอยู่ด้วย

ข้อแนะนำ�โดยทั่วไปในการรักษา
ปัญหาเรื่องการนอนหลับในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

• แพทย์ควรซักประวัติการนอนจากผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งแพทย์

อาจแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลทำ�ตารางการนอนหรือแบบสอบถามการ
นอนหลับทีไ่ ด้มกี ารศึกษาไว้ในผูป้ ว่ ยพาร์กนิ สันไทย (Thai Parkinson’s
Disease Sleep Scale)

• แพทย์ควรให้ค�ำ แนะนำ�โดยทัว่ ไปแก่ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ลในการปรับ

สภาพการนอน (sleep hygiene) ดังต่อไปนี้

1) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในตอนเย็น
2) ปรับตารางการนอนให้เป็นเวลาและสมาํ่ เสมอ โดยการปรับแสง
ไฟภายในทีพ่ กั ให้สว่างตอนกลางวันและมืดลงในตอนกลางคืน จะช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้านอนได้ง่ายขึ้น
3) การปรับอุณหภูมิและใช้อุปกรณ์การนอนที่เหมาะสม
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4) ผู้ป่วยบางรายอาจมีความจำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วย
ในการขึ้นลงจากเตียงหรือพลิกตัวไปมาบนเตียง
5) การนอนพักตอนช่วงกลางวันสามารถทำ�ได้ แต่ควรจำ�กัดเวลา
การนอน
6) การออกกำ�ลังกายอย่างสมํา่ เสมอจะสามารถช่วยให้การนอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ไม่ควรออกกำ�ลังกายดึกมากจนเกินไป
7) แพทย์ควรให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยในเรือ่ งยาทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานอยู่
เพราะอาจมีผลต่อการนอนหลับได้ ดังเช่น ยาในกลุ่ม levodopa และ
ยา antipsychotics เป็นต้น
8) ในกรณีทแี่ พทย์ผรู้ กั ษาพิจารณาว่าผูป้ ว่ ยมีความจำ�เป็นทีค่ วรจะ
ได้รับการรักษาด้วยยา อาจจะแนะนำ�ยากลุ่ม benzodiazepines ที่ออก
ฤทธิ์สั้น หรือ zolpidem ในขนาดตํ่า และควรใช้ในระยะเวลาไม่นาน

• แพทย์ไม่ควรแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ ใช้ยาในกลุ่ม Benzodiazepines ที่ออกฤทธิ์นาน ดังเช่น diazepam, clorazepate หรือ flurazepam เนื่องจากจะทำ�ให้เกิดอาการ
ง่วงต่อเนื่องถึงช่วงเช้าของวันถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการ
หกล้มมากขึ้น 		

ภาวะท้องผูก
ภาวะท้องผูกเป็นอาการที่พบบ่อยมากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน103 เกิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของระบบลำ�ไส้ที่ช้าลง
(delayed colonic transit time) ร่วมกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อใน
ช่องเชิงกรานที่ผิดปกติ ความผิดปกติส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการเสื่อม
ของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ใหญ่
(extrinsic parasympathetic fibers of the colon)
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ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะท้องผูก

• การรักษาภาวะท้องผูกควรทำ�เป็นขัน้ ตอนและต่อเนือ่ ง โดยทีข่ อ้

แนะนำ�พื้นฐานที่แพทย์ควรแนะนำ�แก่ผู้ป่วยก่อนการใช้ยา ดังต่อไปนี้

1) เพิ่มอาหารที่มีกากใย เช่น ถั่ว ข้าวกล้อง มะละกอ มะขาม
เป็นต้น
2) ดื่มนํ้าให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน
3) แนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยออกกำ�ลังกายเพือ่ เพิม่ การเคลือ่ นไหวของลำ�ไส้
4) หลีกเลี่ยงยาที่อาจทำ�ให้เกิดภาวะท้องผูก ดังเช่น ยา anticholinergics

• ในกรณีทกี่ ารแนะนำ�ดังกล่าวยังไม่เพียงพอ แพทย์อาจพิจารณา

ให้ยารักษาอาการท้องผูก หรือถ้ายารับประทานไม่ได้ผล แพทย์อาจ
พิจารณาแนะนำ�ยาสวนทวารเป็นช่วงๆ ได้

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary incontinence)
ผู้ป่วยโรคพาร์กิน สัน ประมาณร้อยละ 75 มีอาการทางระบบ
ปัสสาวะ โดยที่อาการแรกสุดคือ อาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน
ตามด้วยภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในตอนกลางคืน ซึ่งสาเหตุโดยส่วน
ใหญ่เกิดจากกล้ามเนือ้ detrusor ทีม่ ภี าวะเกร็งมากกว่าปกติ (detrusor
hyper-reflexia)104

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

• ถ้าเป็นปัญหาของการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน แพทย์

ควรแนะนำ�ให้ผู้ป่วยลดการดื่มนํ้าลง โดยเฉพาะในช่วงก่อนนอน

• แพทย์อาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่าอาการ

ดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือเบาหวาน หรือภาวะ
ต่อมลูกหมากโตหรือไม่
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• ในกรณีทอี่ าการดังกล่าวยังไม่ดขี นึ้ แม้วา่ แพทย์ได้แนะนำ�ข้อมูล

แล้ว แพทย์ผู้รักษาอาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยให้พบแพทย์เฉพาะทาง
ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ภาวะเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศพบบ่อยถึงร้อยละ 60-70 ในผูป้ ว่ ย
โรคพาร์กินสัน105 โดยเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน
เอง ผลข้างเคียงจากยารักษาโรคพาร์กนิ สัน สภาวะทางจิตใจของผูป้ ว่ ย
และระดับของฮอร์โมน testosterone ที่ลดลง106 ภาวะสมรรถภาพ
ทางเพศเสื่ อ มในผู้ ป่ ว ยชายมั ก แสดงอาการออกในเรื่ อ งของภาวะ
หลั่งเร็วกว่าปกติ อวัยวะเพศแข็งตัวช้า ส่วนในผู้ป่วยหญิงมักมีอาการ
ในเรื่องของความต้องการทางเพศที่ลดลง และภาวะไม่ถึงจุดสุดยอด
ในผู้ป่วยบางรายการใช้ยาเสริมโดปามีน โดยเฉพาะในขนาดที่สูง
อาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงในเรื่องของความต้องการทางเพศที่เพิ่ม
มากกว่าปกติ (hypersexuality)107 ดังนั้นแพทย์จึงควรคำ�นึงถึงผลข้าง
เคียงดังกล่าว และเฝ้าระวังในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันกลุ่มนี้ด้วย

ข้อแนะนำ�ในการรักษา
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

• ในกรณีที่ปัญหาของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดจาก

อาการทางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่ผิดปกติ ดังเช่น การเคลื่อนไหวที่
ช้าลง หรือแข็งเกร็ง แพทย์ผู้รักษาอาจพิจารณาปรับยาพาร์กินสันเพื่อ
ช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น

• แพทย์ผู้รักษาควรหลีกเลี่ยงยาที่อาจจะมีผลข้างเคียงทำ�ให้

สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ได้แก่ propranolol, antidepressants,
alpha-blockers, digoxin, anxiolytics เป็นต้น

• ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสามารถส่งผลให้ความต้องการทางเพศ
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ลดลงได้ ดังนั้นแพทย์อาจพิจารณารักษาอาการดังกล่าว หรือส่งต่อ
ผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์เพื่อทำ�การรักษาต่อไป

• ในกรณีทกี่ ารรักษาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณา

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะต่อไป

ภาวะความดันลดลงเมื่อเปลี่ยนท่า
(Orthostatic hypotension)
ภาวะความดันลดลงเมื่อเปลี่ยนท่าหมายถึง ความดัน systolic ที่
ลดลงมากกว่า 20 mmHg หรือความดัน diastolic ที่ลดลงมากกว่า 10
mmHg เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนมาเป็นท่ายืน108 โดยที่ผู้ป่วยมักมีอาการมึน
ศีรษะ วูบ หรือหมดสติ พบประมาณร้อยละ 40 ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
โดยที่ร้อยละ 60 จะไม่แสดงอาการ109
สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเกิดจากหลายปัจจัย
ได้แก่ ภาวะเสือ่ มของระบบประสาทอัตโนมัตทิ ง้ั ในส่วนของ hypothalamus
ก้านสมอง และระบบประสาทส่วนปลาย ผลข้างเคียงของยา ภาวะ
เกลือแร่ที่ผิดปกติในร่างกาย เป็นต้น
การศึกษาเกี่ยวกับยาที่รักษาภาวะความดันลดลงเมื่อเปลี่ยนท่า
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีน้อย และการศึกษาโดยส่วนใหญ่ทำ�ในผู้ป่วย
จำ�นวนน้อย ไม่มีกลุ่มควบคุม ระยะเวลาของการศึกษาสั้น และใช้ตัว
ชีว้ ดั ทีแ่ ตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่ายา domperidone110, fludrocortisone110
indomethacin108, pyridostigmine111และ midodrine112 ได้ผลในเชิงบวก

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะความดันลดลงเมือ่ เปลีย่ นท่า

• แพทย์ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจจะทำ�ให้เกิดภาวะความดัน

ลดลงเมือ่ เปลีย่ นท่าในผูป้ ว่ ยแต่ละราย ดังเช่น ยาลดความดันโลหิต ยา
ขับปัสสาวะ หรือแม้กระทัง่ ยารักษาโรคพาร์กนิ สันเอง โดยเฉพาะภายใน
อาทิตย์แรกของการเริ่มยาพาร์กินสัน113
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• แพทย์ควรให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลถึงภาวะที่อาจ

กระตุ้นทำ�ให้เกิดความดันตํ่า ได้แก่ การรับประทานอาหารมื้อใหญ่
โดยเฉพาะที่มีแป้งเป็นจำ�นวนมาก อากาศที่ร้อนจัด ภาวะท้องผูกและ
ความพยายามเบ่งอุจจาระ และการออกกำ�ลังกายที่มากจนเกินไป
แพทย์ควรให้ค�ำ แนะนำ�ถึงแนวทางการป้องกันด้วย ดังเช่น การเปลี่ยน
ท่าควรทำ�อย่างช้าๆ การใส่ถุงน่องที่ขาทั้งสองข้างเพื่อลดการไหลเวียน
ของโลหิตที่ขา และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตที่หัวใจเมื่อผู้ป่วยยืน

• แพทย์ควรพิจารณาทำ�การรักษาด้วยยา ในกรณีที่วิธีแก้ไข

ข้ า งต้ น ไม่ ไ ด้ ผ ล อาจเริ่ ม จากการให้ เ ม็ ด เกลื อ แก่ ผู้ ป่ ว ยในช่ ว งเช้ า
และกลางวัน โดยหลีกเลี่ยงการให้ในช่วงเย็นหรือกลางคืน แพทย์ควร
แนะนำ�ให้ผู้ดูแลทำ�การตรวจความดันโลหิตในช่วงกลางวันและกลาง
คืน ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีภาวะความดันโลหิตสูงในช่วงกลางคืน (nocturnal
hypertension) แพทย์ควรแนะนำ�ให้ผู้ป่วยนอนหมอนสูง 30-40 องศา
หรือยกขาให้สูงขึ้นในตอนนอน114

• ยาอื่นๆ ที่แพทย์สามารถพิจารณาเลือกใช้ในการรักษาภาวะ

ความดันโลหิตตํ่าเมื่อเปลี่ยนท่า ได้แก่ fludrocortisone เริ่มที่ 0.1 mg
ต่อวัน การพ่น desmopressin ทางจมูกก่อนนอน และการใช้ midodrine
ซึ่งยาดังกล่าวควรพิจารณาโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ใน
การใช้ยาดังกล่าว

ภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติ
ภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถเกิด
ได้ในช่วงที่ยาหมดประสิทธิภาพ115 หรือในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการยุกยิก

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติ

• ดังเช่น ในช่วงที่ยาออกฤทธิ์มากกว่าปกติที่มีอาการยุกยิกมาก

(‘on’ with dyskinesia) หรือในช่วงแข็งเกร็งเคลือ่ นไหวช้าทีย่ าหมดฤทธิ์
(‘off’) และแพทย์ควรปรับยาพาร์กินสันเพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว
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ภาวะนํ้าลายไหลยืด (Sialorrhea)
ภาวะนํ้าลายไหลยืดนั้นพบมากถึงร้อยละ 70-80 ในผู้ป่วยโรค
พาร์กินสัน116 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อในการกลืนทำ�งาน
น้อยลง โดยที่ต่อมนํ้าลายยังคงผลิตนํ้าลายในปริมาณปกติ

ข้อแนะนำ�ในการรักษาภาวะนํ้าลายไหลยืด

• แพทย์ควรทบทวนยาทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานอยู่ เนือ่ งจากยาบางตัว

ทำ�ให้มีภาวะนํ้าลายไหลยืด เช่น clozapine เป็นต้น

• แพทย์ควรพิจารณาส่งผู้ป่วยไปพบนักอรรถบำ�บัด เพื่อให้คำ�

แนะนำ�แก่ผู้ป่วยเพิ่มเติมและแนวทางแก้ไข

• แนะนำ�ผู้ป่วยให้พยายามเตือนตัวเองให้กลืนนํ้าลายอย่าง

สมํ่าเสมอ
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แนวทาง
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ด้วยวิธีอื่นๆ
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อาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะระยะกลางจนถึงระยะ
ท้าย เช่น การทรงตัวไม่อยู่ หกล้ม สำ�ลัก พูดเสียงเบา พูดไม่ชัด เป็นต้น
อาจจะตอบสนองไม่ดตี อ่ ยารักษาโรคพาร์กนิ สันหรือการผ่าตัดดังกล่าว
ข้างต้น จึงมีการศึกษาการรักษารูปแบบอืน่ เพือ่ มาเป็นส่วนเสริมกับการ
รักษาหลัก เช่น การออกกำ�ลังกาย การฝึกเดินด้วยเสียงหรือการมองเห็น
นำ�ทาง การนวด การฝึกพูด การฝึกอาชีพ การฝึกกลืน เป็นต้น
การออกกำ�ลังกายนั้นเป็นการรักษาร่วมที่สำ�คัญในผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันทุกระยะ ตั้งแต่ระยะแรก การออกกำ�ลังกายสามารถทำ�ให้
การก้าวเดินหรือการเคลือ่ นไหวของข้อดีขนึ้ จนกระทัง่ โรคดำ�เนินผ่านไป
การออกกำ�ลังกายยังคงมีประโยชน์ในด้านการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
การออกกำ�ลังระดับปานกลาง ได้แก่ การออกกำ�ลังต่อเนื่องทุกวัน วัน
ละ 1 รอบ นานประมาณ 30 นาทีขึ้นไป โอกาสในการหกล้มหรือเดินติด
และคุณภาพชีวติ ดีขนึ้ 117-119 เทคนิคของการออกกำ�ลังกายมีหลากหลาย
ได้แก่

• ฝึกการหายใจ
• การยืดกล้ามเนื้อ
• การคลายกล้ามเนื้อ
• เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
• การฝึกเดินด้วยเสียงหรือการมองเห็นนำ�ทาง
• การฝึกเดินบนสายพาน
• การฝึกท่าทางและการทรงตัว
• การฝึกหมุนตัว ป้องการหกล้ม เป็นต้น
แพทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยควรจะประเมินผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับท่าทาง การทรงตัว
หรือปัญหาการเดินแต่เนิ่นๆ เพื่อส่งต่อไปยังนักกายภาพบำ�บัดเพื่อ
ฝึกฝนการเดินด้วยเทคนิคต่างกันไปตามสภาวะของผู้ป่วย และควร
ทำ�ต่อเนื่องติดต่อกันระยะหนึ่งถึงจะเห็นผลการรักษาที่ด120-123
ี
ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันจะมีปญ
ั หาด้านการพูด ได้แก่ พูดเสียงเบา พูด
ไม่ชดั เริม่ พูดลำ�บาก โทนเสียงเดียว หรือความเร็วในการพูดไม่สมํา่ เสมอ
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการทำ�งานบกพร่องของกล่องเสียง การหายใจ
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หรือการออกเสียง และการทำ�งานของกล้ามเนื้อในช่องปาก การศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝึกพูดเฉพาะโรคพาร์กินสัน ที่ชื่อว่า Lee Silverman
voice therapy (LSVT) ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่
เกี่ยวข้องกับการพูด พบว่าสามารถทำ�ให้ออกเสียงดังขึ้น เปล่งเสียงชัด
ขึ้น และคุณภาพเสียงดีขึ้น
ปัญหาด้านการกลืนในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเกิดจากกล้ามเนื้อใน
การเคีย้ วและลิน้ ทำ�งานผิดปกติ อาจจะทำ�ให้เกิดปัญหานาํ้ ลายไหลหรือ
สำ�ลักได้ ความสำ�คัญอยู่ที่การค้นพบปัญหานี้ของแพทย์ผู้ดูแล เพื่อที่
จะส่งต่อผู้ป่วยไปประเมินและรับการรักษาโดยนักอรรถบำ�บัด

ข้อแนะนำ�

• แพทย์ควรแนะนำ�การทำ�กายภาพบำ�บัดตัง้ แต่ระยะแรกของโรค

เนื่องจากพบประโยชน์ชัดเจนต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

• ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับท่าทาง การเดิน การทรงตัว การพูด

หรื อ การกลื น แพทย์ ผู้ ดู แ ลควรส่ ง ปรึ ก ษานั ก กายภาพบำ � บั ด หรื อ
นักอรรถบำ�บัด เพื่อประเมินและพิจารณาการฝึกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เป็นรายๆ ไป โดยการฝึกควรทำ�ต่อเนื่องอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ควรหยุด
การกายภาพบำ�บัด เพราะอาจจะทำ�ให้ผู้ป่วยเสียประโยชน์ไป

• เทคนิค Lee Silverman voice therapy (www.lsvtglobal.com)

ควรอยู่ ภ ายใต้ คำ � แนะนำ � ของนั ก อรรถบำ � บั ด ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมา
โดยเฉพาะ
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Appendix 1
ข้อมูลหลักที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานที่มีการตรวจสอบทางวิชาการ
อย่างชัดเจน (peer-reviewed evidence) ได้แก่
-บัญชียาหลักแห่งชาติ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
-แนวทางในเวชปฏิบัติในการรักษาโรคพาร์กินสัน จัดทำ�โดยสมาคมแพทย์ประสาทวิทยา
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Academy of Neurology) ซึ่งประกอบด้วย
I. Suchowersky O, Reich S, Perlmutter J, et al. Practice Parameter: Diagnosis and
prognosis of new onset Parkinson disease (an evidence-based review). Neurology
2006;66:968-975.
II. Suchowersky O, Gronseth G, Perlmutter J, et al. Practice Parameter: Neuroprotective strategies and alternative therapies for Parkinson disease (an evidence-based
review). Neurology 2006;66:976-982.
III. Pahwa R, Factor SA, Lyons KE, et al. Practice Parameter: Treatment of Parkinson
disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidence-based review). Neurology 2006;66:983-995.
IV: Miyasaki JM, Shannon K, Voon V, et al. Practice Parameter: Evaluation and
treatment of depression, psychosis, and dementia in Parkinson disease (an evidence-based review). Neurology 2006;66:996-1002.
V: Zesiewicz TA, Sullivan KL, Arnulf I, et al. Practice Parameter: Treatment of nonmotor symptoms of Parkinson disease. Neurology 2010;74:924-931.
-แนวทางการรักษาโรคพาร์กินสัน โดย Movement Disorders Society ซึ่งประกอบด้วย
I. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY, et al. The movement disorder society evidencebased medicine review update: Treatment for the motor symptoms of Parkinson’s
disease. Mov Disord. 2011; 26 Suppl 3:S2-41
II. Seppi K, Weintraub D, Coelho M, et al. The movement disorder society evidencebased medicine review update: Treatments for the non-motor symptoms of Parkinson’s disease. Mov Disord. 2011; 26 Suppl 3:S42-80
-แนวทางในเวชปฏิบัติในการรักษาโรคพาร์กินสัน จัดทำ�โดยสมาคมแพทย์ประสาทวิทยา
แห่งยุโรป (European Federation of Neurological Societies) ซึ่งประกอบด้วย
I. Horstink M, Tolosa E, Bonuccelli U, et al. Review of the therapeutic management
of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of
Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part
I: early (uncomplicated Parkinson’s disease). Eur J Neurol 2006;13:1170-1185.
II. Horstink M, Tolosa E, Bonuccelli U, et al. Review of the therapeutic management
of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of
Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part
II: late (complicated). Eur J Neurol 2006;13:1186-1202.
-Parkinson’s disease: National clinical guideline for diagnosis and management in
primary and secondary care จัดทำ�โดย The National Collaborating Centre for
Chronic Conditions (NICE) ปี พ.ศ. 2549
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Appendix 2
ยาที่เป็นสาเหตุของอาการพาร์กินโซนิซึ่ม
Dopamine-blocking agents: antipsychotics, metoclopramide, prochlorperazine
Dopamine-depleting agents: tetrabenazine, reserpine
Calcium channel blocking agents: flunarizine, cinnarizine, diltiazem, verapamil
Antiarrhythmic drugs: amiodarone, procaine
Anticonvulsants: valproate, phenytoin
Immunosuppressive agents: cyclosporine, vincristine, adriamycin, cytosine arabinoside
Antidepressants: TCA, fluoxetine, buspirone
Lithium
Alpha-methyldopa
Chloroquine
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Appendix 3
Wearing-off questionnaire-19 (WOQ-19)

กรุณาลงเครื่องหมาย / ในช่อง
เพื่อเลือกอาการช่วงที่ยาหมดฤทธิ์ ‘แวริ่ง ออฟ’ ใดๆ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันของท่าน ถ้าท่านมีอาการช่วงยาหมดฤทธิ์ ‘แวริ่ง ออฟ, มากกว่า 2
อาการ ท่านสามารถเลือกได้ตามอาการที่เกิดขึ้น และลงเครื่องหมาย / ในช่อง
อีกครั้ง
หากอาการดังกล่าวดีขึ้นหลังรับประทานยามื้อถัดไป
แบบบันทึกอาการช่วงยาหมดฤทธิ์ ‘แวริ่ง ออฟ’ หรืออาการต่างๆ ที่ก�ำ เริบของโรคพาร์กินสัน
ก่อนที่ท่านจะรับประทานยามื้อต่อไป

อาการช่วงที่ยาหมดฤทธิ์
‘แวริ่ง ออฟ’ (wearing-off)

มีอาการ

1. สั่น
2. กระวนกระวาย
3. อารมณ์เปลี่ยนแปลง
4. เคลื่อนไหวช้า
5. ใช้มือไม่คล่อง
6. เกร็งทั่วไป
7. คิดอะไรไม่ออก
8. กล้ามเนื้อเกร็ง
9. ปวด/เมื่อย
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Appendix 4
ข้อบ่งชี้ทางคลินิกในการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อทำ�การรักษาด้วยการผ่าตัด
1) ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน (idiopathic Parkinson’s disease)
ไม่ใช่ป่วยเป็นกลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม หรือพาร์กินโซนิซึ่มอื่นๆ
2) ผู้ป่วยมีปัญหาหลักในเรื่องของการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอโดยที่ไม่สามารถทำ�ให้
ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนด้วยการปรับยาที่มีใช้ในปัจจุบัน (intractable motor complications)
3) ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการรุนแรงอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สมํา่ เสมอ
ดังเช่น อาการหลงลืม เห็นภาพหลอน อาการซึมเศร้า เพราะอาการที่นอกเหนือจากการ
เคลื่อนไหว (non-motor symptoms) มักไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการผ่าตัด
4) ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการเด่นในเรือ่ งของการเดินติด กลืนสำ�ลัก พูดติดขัดหรือพูดไม่ชดั เนือ่ งจาก
อาการดังกล่าวมักไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการผ่าตัด
5) ผูป้ ว่ ยโดยทัว่ ไปมีสขุ ภาพแข็งแรงดี ไม่มโี รคประจำ�ตัวทีจ่ ะเพิม่ โอกาสของผลข้างเคียงจาก
การผ่าตัด และไม่มีโรคทางจิตรุนแรงที่ยังควบคุมอาการไม่ได้
6) ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในโรคพาร์กนิ สันโดยเฉพาะเรือ่ งการผ่าตัด และ
ให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษาอย่างต่อเนื่อง
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Appendix 5
Thai Parkinson’s Disease Sleep Scale

การนอนหลับของคุณมีลักษณะอย่างไรในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
(โปรดกากบาทบนเส้นแทนคะแนน 0-10 ตามความถี่ของอาการนั้นๆ
			
แย่มาก		
1. คุณภาพการนอนหลับตอนกลางคืนโดยรวม

ดีมาก

			
เป็นประจำ�		
2. มีอาการนอนหลับยากตอนกลางคืนหรือไม่

ไม่เคย

			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
3. มีอาการนอนหลับไม่สนิทต้องตื่นมากลางดึกบ่อยหรือไม่
			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
4. มีอาการแขนขาอยู่ไม่นิ่งชอบขยับไปมาหรือกระตุกจนทำ�ให้หลับไม่สนิทหรือไม่
			
เป็นประจำ�		
5. ขณะอยู่บนเตียงคุณรู้สึกงุ่นง่าน กระสับกระส่ายหรือไม่

ไม่เคย

			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
6. รู้สึกทรมานกับการฝันร้ายตอนกลางคืนจนต้องตื่นกลางดึกหรือไม่
			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
7. รู้สึกทรมานกับการได้ยินหรือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน
			
เป็นประจำ�		
8. ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางดึกหรือไม่

ไม่เคย

			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
9. มีการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพราะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปเข้าห้องนํ้าได้หรือไม่
			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
10. มีอาการชาหรือรู้สึกระยิบระยับตามแขนขาทำ�ให้ต้องตื่นกลางดึกหรือไม่
			
เป็นประจำ�		
ไม่เคย
11. มีการปวดเกร็งกล้ามเนื้อแขนหรือชาขณะนอนหลับหรือไม่
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Appendix 6
Thai Mental State Examination (TMSE)

คำ�ถาม

คะแนน

1. Orientation (6 คะแนน)
วัน, วันที่, เดือน, ช่วงของวัน (4 คะแนน)
ที่ไหน (1 คะแนน)
ใคร (คนในภาพ) (1 คะแนน)
2. Registraion (3 คะแนน)
บอกของ 3 อย่าง (ต้นไม้ รถยนต์ มือ) แล้วให้พูดตาม (3 คะแนน)
3. Attention (5 คะแนน)
ให้บอกวันเสาร์-วันอาทิตย์ย้อนหลัง (5 คะแนน)
4. Calculation (3 คะแนน)
100-7 ไปเรื่อยๆ 3 ครั้ง (3 คะแนน)
5. Language (10 คะแนน)
ถามว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไร (นาฬิกา, เสื้อผ้า) (2 คะแนน)
ให้พูดตาม “ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาด” (1 คะแนน)
ทำ�ตามคำ� (3 ขั้นตอนบอกทั้งประโยคพร้อมๆ กัน)
หยิบกระดาษด้วยมือขวา (1 คะแนน)
พับกระดาษเป็นครึ่งแผ่น (1 คะแนน)			
แล้วส่งกระดาษให้ผู้ตรวจ
อ่านข้อความแล้วทำ�ตาม “หลับตา” (1 คะแนน)		
วาดภาพให้เหมือนตัวอย่าง (2 คะแนน)			
กล้วยกับส้มเหมือนกันคือเป็นผลไม้
แมวกับหมาเหมือนกันคือ...(เป็นสิ่งมีชีวิต) (1 คะแนน)
6. Recall (3 คะแนน)
ถามของ 3 อย่างที่ให้จ�ำ ตามข้อ 2
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ยารักษา
โรคพาร์กินสัน
ที่มีในประเทศไทย
ในปี
2555
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กลุ่มย�และชื่อย�
1.ย�ลีโวโดป� (Levodopa)
LEVODOPA + BENSERAZIDE
Madopar®
Madopar® 50/ 200

Madopar HBS ®

Madopar Dispersible ®25/100

Vopar®
Vopar® 50/ 200

LEVODOPA+CARBIDOPA
Levomet®
Levomet® 25/250

Sinemet®
Sinemet® 25/100

Sinemet® 25/250

Syndopa®
Tidomet®
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE
Stalevo®
Stalevo® 50

Stalevo® 100

Stalevo® 150

Stalevo® 200

LEVODOPA+CARBIDOPA INTESTINAL GEL
Duodopa®
Duodopa® 20 mg/1 ml.
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กลุ่มย�และชื่อย�
2.ย�เสริมโดป�มีน (Dopamine agonist)
BROMOCRIPTINE
Bromergon®
Bromergon® 2.5 ml

Parlodel®
Parlodel® 2.5 ml

Suplac®
PIRIBEDIL
Trivastal Retard®
Trivastal Retard® 50 mg

PRAMIPEXOLE
Sifrol®
Sifrol ® 0.25 mg

Sifrol ® 1 mg

Sifrol ER® 0.375 mg

Sifrol ER® 1.5 mg

Sifrol ER®
Sifrol ER® 3 mg

ROPINIROLE PROLONGED RELEASE
Requip PD®
Requip PD® 2 mg

Requip PD® 4 mg

Requip PD® 8 mg

ROTIGOTINE TRANSDERMAL PATCH
Neupro® 24 h Transdermal Patch
Neupro® 2 mg
094

Neupro® 4 mg

Neupro® 6 mg

Neupro® 8 mg
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กลุ่มย�และชื่อย�
3.ย�ที่ให้โดป�มีนอยู่ในร่�งก�ยได้น�นขึ้น
ENTACAPONE
Comtan®
Comtan ® 200 mg

SELEGILINE HCL
Jumex®
Jumex® 5 mg

Julab®
Julab® 5 mg

Sefmex®
Sefmex® 5 mg

RASAGILINE
Azilect®
Azilect® 1 mg

ANTICHOLINERGICS
Trihexyphenidyl
- ACA®
ACA® 2 mg

ACA® 5 mg

ACAMED® 2 mg

ACAMED® 5 mg

- Acamed®

- Benzhexol®
- Tridyl®
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หนังสือเล่มนี้สามารถ download
ในรูปแบบของ PDF ได้จาก website ดังต่อไปนี้

ศูนย์พาร์กินสัน สภากาชาดไทย
www.chula-parkinsons.org

กระทรวงสาธารณสุข
www.phdb.moph.go.th
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ชมรมพาร์กินสันแห่งประเทศไทย
www.parkinsonthailand.com

