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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
และมีรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันในสังคมแน่นอนครับ

เมื่อพูดถึงคําว่ารอยยิ้มแห่งการแบ่งปันในสังคม ทํา
ให้ผมนึกถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มผู้ป่วยพาร์
วัสดีครับทุกท่าน จดหมายข่าวเพื่อกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสัน กินสันในประเทศไทย ปัญหาที่พบมากที่สุดสําหรับโรคพาร์กิน
และการเคลื่อนไหวผิดปกติ ฉ บับนี้เป็นฉบับที่สองแล้วนะครับ สันในประเทศไทย คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
กระผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับ เกี่ยวกับเรื่องโรค อาการ และการรักษา มีหลายครั้งที่สมาชิก
และสนับสนุนจดหมายข่าวฯ เป็นอย่างดี ทางทีมงานของเรา ในครอบครัวไม่ทราบว่าผู้สูงอายุที่เราเคารพรักในครอบครัวมี
สัญญาว่าจะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อส่งมอบให้แก่ทุกท่าน อาการของโรคพาร์กินสัน ทําให้กว่าจะได้รับการวินิจฉัยและ
ตลอดไปครับ สําหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลของปวง เข้าถึงการรักษา อาการของโรคก็ดําเนินไปมากแล้ว จริงๆแล้ว
ชนชาวไท ยเนื่ องจากมี วั นเฉ ลิ ม พร ะ ชน ม พ ร ร ษ าข อ ง โรคพาร์กินสันสามารถรักษาได้หากพบตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พระองค์ท่านถือว่า วิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันได้รุดหน้าไปอย่างมาก ทํา
ให้ ผู้ ป่ ว ยพาร์กิ น สั นมี อ าการดี ขึ้น และ
เป็นศูนย์รวมกําลังใจของพสกนิกรชาวไทย
“...การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น จึงไม่น่าแปลก
และเป็นแบบอย่างของแนวคิดปรัชญาของ
โรคพาร์กินสันจึงมีความจําเป็น
ใจเลยว่าท่านจะเห็ นผู้ป่วยพาร์กินสัน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทั้ ง นี้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ
อย่างมากเพื่อให้ประชาชนทุกคน
หลายท่านยังคงทํางานและดํารงชีวิตได้
พอเพียงไม่ใช่เรื่องเงินๆทองๆอย่างที่หลาย
ตระหนักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง
เหมื อ นคนปกติ ทั่ ว ไปในสั ง คม ดั ง นั้ น
คนเข้าใจ แต่ เป็ นแนวทางในการดํารงชี วิต
และปฏิบัติตนให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย......” การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรค
พาร์กินสันจึงมีความจําเป็นอย่างมาก
และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง
เพื่อให้ประชาชนทุก คนตระหนั ก และ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู้ และดําเนินชีวิตด้ วยความเพียร ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กิน
เพื่อสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้นจะมีวิกฤต สันในประเทศไทย

ส

หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น (ที่มาจากสมุดบันทึก “เรียนรู้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ของสํ า นั ก งานคณะกรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ธั น วาคม ๒๕๕๒) หลั ก การ
ดังกล่าวกระผมว่าถ้าประชาชนชาวไทยทุกคนศึกษาและนํามา
ปฏิบัติ รับรองว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

ขอบพระคุณผูสนับสนุนการจัดพิมพ
จดหมายขาวเพื่อนพารกินสัน
คุณอุดร
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มงคลนาวิน

คุณสุรรี ต
ั น์ ศิ รโิ พธิ ์

คุณสายสวาท ศุทธยาลัย

คุณสุภาวรรณ ดํารงศี ล

คุณสุภาภรณ ์ ปิ ยะเครือทิพย ์

คุณอัมภิณี บูรณดิลก

คุณวารุณี ฉิมะวงษ์

สุดท้ายนี้ในวาระปีใหม่พุทธศักราช 2556 ที่จะมาถึง
นี้ กระผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ผู้ป่วย
พาร์กินสันทุกท่าน รวมถึงครอบครับของท่าน ประสบแต่สิ่ง
ดีๆในชีวิตและมีกําลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
ต่อไปนะครับ ขอบพระคุณครับ
รศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ขอเชิญรวมบริจาคกองทุน
“กองทุนศูนยรักษาโรคพารกนิ สันและ
กลุม โรคความเคลือ่ นไหวผิดปกติ”
เลขทีบ่ ัญชี 103-1-33090-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง
โทร.02-2564630, 02-2563361, 086-6860121

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

๓

มารูจักกับโรคดีสโทเนีย

เป็น

โรคอีกโรคหนึ่งในกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มีอาการแข็งเกร็งของ
กล้ามเนื้อที่ส่งผลให้ร่างกายส่วนนั้น มีรปู ร่างที่ผิดปกติไป โดยสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย
โดยเฉพาะใบหน้า ลําคอ แขน และขา มักเริ่มต้นทีส่ ่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก่อนโดยส่วนใหญ่มักเกิดเป็นช่วงๆ
โดยเฉพาะ ผู้ป่วยใช้รา่ งกายส่วนนั้นทํางาน แต่อาการมักน้อยลงเมื่ออยู่ในขณะพัก เช่น อาการดีสโทเนียที่มือมัก
เป็นในเวลาทีเ่ ขียนหนังสือ หรือเล่นดนตรี ในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยมักมีอาการเริ่มต้นบริเวณใบหน้า ลําคอ หรือหัวไหล่ และ
มีอาการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วง 5 ปีแรกของโรค โดยที่อาการมักคงที่หลังจากนั้น มักเกิดเฉพาะบางส่วนของ
ร่างกาย โดยสาเหตุมักเกิดจากรอยโรคบริเวณสมองส่วน Basal ganglia ในการรักษาสามารถทําได้หลายวิธี ไม่วา่
จะเป็นการใช้ยากิน ยาฉีด หรือการผ่าตัด

โบทูลินัม ท็อกซิน

ก

เทคโนโลยีการรักษาพารกนิ สัน

ทางเลือกในการรักษา
ย
ี
น
เ
ท
เราจะรักษาโรค ดีสโ ไดอยางไร

ารรักษาโรคดีสโทเนียสามารถทําได้หลายวิธีไม่ ว่าจะ
เป็นการใช้ยากิน ยาฉีด โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน (Botulinum toxin)
หรือการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยมักจะเริ่มจากการรักษาด้วยยา
รับประทานก่อน ในปัจจุบัน การผ่าตัด Deep Brain Stimulation (DBS) สามารถใช้รักษาผู้ป่วยดีสโทเนีย ที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยาหลายๆ ชนิด ในทางกลับกันผู้ป่วยที่มีอาการ
ดีสโทเนียในบางส่วนของร่างกาย การรักษาควรเริ่มด้วยการฉีด
โบทูลนิ มั่ ท็อกซิน ดังเช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการดีสโทเนียทีม่ ื (Writer’s
cramp)

การยอมรับและแพร่หลายในหลายประเทศ
ซึ่งองค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกได้อนุญาตให้ใช้โบทูลินั่ม ท็
อกซินในการรักษาอาการดีสโทเนียที่คอ (Cervical dystonia) รอบตา(Blepharo spasm) และโรคใบหน้ากระตุก
(Hemi facial spasm) องค์การอาหารและยาของประเทศ
ไทย ได้อนุญาตให้ใช้โบทูลินั่ม ท็อกซินเพื่อการรักษาใน
ลักษณะเดียวกันรวมทั้งภาวะหดเกร็ง(Spasticity)

โบทูลินั่ม ท็อกซิน ทําหนาทีอ่ ยางไร

เมือ่ ทําการรักษาด้วยโบทูลนิ มั่ ท็อกซินด้วยขนาดทีเ่ หมาะสมและ
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ จะส่งผลให้กล้ามเนือ้ คลายตัวและอาการดีสโทเนีย
จะลดลง ผูป้ ว่ ยผลการรักษาจะอยูไ่ ด้นานประมาณ 3 เดือน ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยใช้รา่ งการส่วนนั้นได้ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
และอาการปวดจะลดลง

โบทูลินั่ม ท็อกซิน (Botulinum toxin) เป็นสารอินทรีย์อย่าง
หนึ่ง ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อที่มีอาการดีสโทเนีย จะส่งผู้ให้
กล้ามเนื้อนั้นนั้นคลายตัวและมีอาการเกร็งลดลงเป็นระยะเวลา
ชั่วคราวในปัจจุบันการรักษาด้วยการฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ได้รับ

ผลของการรักษา

( อ่านต่อหน้า ๔ )

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๓

๔

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน
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ดวยสองมือแม
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เลาเรือ่ ง

(ต่อจาก ปีที่ ๑ ฉบับ ๑ หน้า ๕)
ในฉบับนี้จะเป็นเล่าความต่อจากฉบับที่แล้วผ่านมาที่
เป็นผลจากความอดทน เสียสละและความรัก (บริสุทธิ์)
จากแม่ที่ยิ่งใหญ่ เธอนั้นเป็นเพียงหนึ่งในตัวแทนของผูเ้ ป็น
แม่ที่นํามาเล่าให้ผู้อ่านได้เกิดความปิติ ความสุขและยินดี
ในผลสําเร็จทีไ่ ด้จากความอดทน ไม่ยอมจํานน
ต่อชะตาของ เธอและครอบครัว

คุณ

หมอจึงต้องผ่าตัดเพือ่ ปรับโครงสร้างใบหน้าช่วงวัน

แรกทีผ่ มเข้ารับการผ่าตัด แม่ไปรออยูท่ หี่ อพักใน
โรงพยาบาล แม่ตอ้ งรออยูเ่ ป็นวันแต่แ ม่ รู้ สึ กว่ า มั น แส นนาน
สภาพของผมหลังการผ่าตัด ทําให้แม่ใจเสียมาก (แม่ถามตัวเองว่า
คิดถูกหรือคิดผิดทีพ่ าลูกมาผ่าตัดไกลถึงต่างประเทศ) เพราะสภาพ
ทีเ่ ห็นตอนนัน้ มีสายละโยงละยางเต็มไปหมด ตัง้ แต่ศรี ษะถึงสะโพก
เกือบเป็นมัมมี่ มีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือทางการแพทย์มากมาย

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

“ แม่ ทรมานใจอย่ า งที่ สุ ด ”
ลูกเป็นอย่างไรบ้าง นอนไม่รตู้ วั นานกีว่ นั ก็ไม่รู้ แม่คงอยากคุยกับผม
แต่ผมยังพูดไม่ได้ มี ลุง ป้า น้า อา คนไทยใจดีทอี่ อสเตรเลีย มา เยีย่ ม
พูดคุยให้แม่คลายกังวลได้บา้ งผมรักษาตัวอยูท่ นี่ นั่ ประมาณหนึง่ เดือน
พอคุณหมออนุญาตให้กลับประเทศไทยได้ เราเดินทางกลับทันที

นั

บจากนัน้ มาผมได้รบั การเลีย้ งดูจากแม่ดว้ ยความรัก
ความเมตตา ผมมีความสุขและอบอุน่ ใจ ผมรูส้ กึ ว่า
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่แม่คงอาจจะช้ากว่าบ้าง
ทีต่ อ้ ง อดทน เหนือ่ ยกาย แต่ไม่เหนือ่ ยใจ ประคับประคองดูแลเอา
ใจใส่ ผมและสมาชิกคนอืน่ ๆ ในครอบครัวเป็นอย่างดี ผมเติบโต
พร้อมๆ กับจิตใจทีแ่ ข็งแกร่งของแม่
ในเวลาต่อมาผมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสําเร็จปริญญา
ตรีและปัจจุบนั เป็นพนักงานดูแลด้านคอมพิวเตอร์และการขายบนเว็ป
ไซด์ให้กบั ธุรกิจโรงแรมแห่งหนึง่ ผมมีวนั นีไ้ ด้ เพราะความใส่ใจกําลังใจ
จาก พ่อ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา อาจารย์หมอทุก ๆ ท่าน
และทีมงาน ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ที่ “ แม่” ทีอ่ ดทนอดหลับอดนอน ประคับ
ประคองให้ผมมีวนั นี้
“ ผมรักแมครับ ”

(ต่อจาก หน้า ๓)

การรักษาของท่าน ทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิ 30 บาท และ
ประกันสังคม โดยยึดเกณฑ์ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนา
ผลขางเคียง (อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได)
ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีด โบทูลินั่ม ท็อกซิน ขนาดยาต่อผู้ป่วย 1 ราย อนุมัติไม่เกิน 300 unit/ปี สําหรับยา
ได้แก่อาการปวดขณะฉีด ผลข้างเคียงอื่นๆ พบได้น้อย ในกรณี Botox และไม่เกิน 1,000 unit/ปี สําหรับยา Dysport ®
ที่ผู้ป่วยได้รับโบทูลินั่ม ท็อกซิน ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจ
ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ชั่วคราว
หลังจากไดรบั การฉีดโบทูลนิ มั่ ท็อกซิน A

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
โบทูลินั่ม ท็อกซิน A

การปฏิบัติตัวภายหลังการฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน A อาจแตกต่าง
กันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และตําแหน่งของกล้ามเนื้อที่
กล้ามเนื้อที่ฉีด โดยมีหลักปฏิบัติทั่วๆ ไปดังนี้

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยการฉีดโบทู
ลินั่มท็อกซินA ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ

( อ่านต่อหน้า ๕ )

๔
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โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้

ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหว
ผิดปกติ ที่มีการกระตุกหรือเกร็งของกล้ามเนื้อที่
ผิดปกติ อวัยวะบิดเกร็งผิดรูป ส่งผลให้เกิดความ
เจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อ กลืนลําบาก รบกวนการมองเห็น
หากรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจพิจารณาให้
รักษาด้วยการฉีด Botulinum Toxin A โดยผู้ป่วยสามารถ
เข้ารับบริการได้ที่ คลินิกฉีดยาลดเกร็ง ศูนย์รักษาโรคพาร์
กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึก ภปร.ชั้น ๓ โดยจะ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา
(ต่อจาก หน้า ๔)

ภายหลังฉีด ควรอยูใ่ นท่านั่ง หรือยืนประมาณ 4 ชม.
เพื่อกันการไหลของยาไปที่อื่น ห้ามประคบร้อน อาบน้ําอุ่น
หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อ
ป้องกันการสลายของยาก่อนกําหนด สามารถประคบเย็น
เพื่อลดอาการปวดบวมได้ทันทีหลังฉีดยาบริหารกล้ามเนื้อ
มัดที่ฉีดยาบ่อยๆ โดยหดกล้ามเนื้อ ภายใน 30 นาที - 3
ชั่วโมงแรกหลังฉีดยา เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นและงด
ออกกําลังกายภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีดยา ในกรณีทมี่ ีการ
ฉีดยาที่บริเวณใบหน้า ห้ามนวดหน้าแรงๆ หรือทําทรีตเม้นท์
ด้วยเครื่องที่เกี่ยวกับการผลักยา 2 สัปดาห์ เพราะอาจจะ
ผลักให้ยาลงไปลึกเกินกว่าที่ต้องการ ทําให้เกิดผลข้างเคียง
ได้เช่น หนังตาตก เป็นต้น การอาบน้ํา ล้างหน้า แปรงฟัน
หรือใช้เครื่องสําอางได้ตามปกติ
ในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดยา เช่น หนังตาตก
อาการเหล่านี้สามารถหายได้เองเมื่อฤทธิ์ของยาสลายไปอาจ
มีอาการตึงบริเวณที่ฉีดใน 3 - 4 วัน เป็นอาการปกติที่
สามารถพบได้และจะหายไปใน 1 - 2 สัปดาห์ ยาจะเริ่ม

๑๓.๐๐ น – ๑๖.๐๐ น โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ดังนี้
๑. เตรียมสํานําบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
๒. ติดต่อทําแฟ้มประวัติ บริเวณตึก ภปร. ชั้นล่าง ติดต่อทํา
นัดกับพยาบาลคัดกรองบริเวณตึก ภปร. ชั้นล่างเพื่อพบแพทย์
อายุรกรรมประสาทเพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินการรักษาด้วย
การฉีดยาลดเกร็ง
๓. ในกรณีที่ผปู้ ่วยมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
เพื่อรับการรักษาด้วยการฉีดยาลดเกร็ง โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
ที่ ๐๘๙-๖๘๖-๐๑๒๑ และ ๐๘๑-๑๐๗๙๙๙๙
ออกฤทธิ์ภายใน 5 วัน เต็มทีใ่ น 2 - 4 สัปดาห์ ฉีดยาห่างกันไม่
น้อยกว่า 3 เดือน เนื่องจากการฉีดยาก่อน 3 เดือน จะเร่งให้เกิด
ภูมิต้านทาน(antibody) ทําให้การรักษาไม่ได้ผลในอนาคต
(ตอจากหนา ๗)
ไมออก” โดยเฉพาะอาการหลังรับประทานยา ในเวลาตางๆ
ที่ไดจดบันทึกไว จะชวยคุณหมอปรับยาใหเขากับผูปวยไดดี
“ทอแตไมถอย” แมนวา ผูป ว ยมีอาการทอ หดหู บอก
วา “ทําไมได” “ไปไมรอด” คําพูดทีด่ ที สี่ ดุ ทีผ่ ดู แู ลควรใชอยู
เสมอเพื่อปลอบใจผูปวยวา “ไมเปนไรเดี๋ยวยาออกฤทธิ์แลว
จะดีขึ้น”เมื่อมีอาการเกร็งมาก กลอมใหผูปวยไดนอนพัก
อาการจะสงบดีขึ้น ไมควรใชคําที่ตอกย้ําหรือแสดงอาการ
รําคาญ คอยถามวา “ทําไมๆ” เชน ทําไมหกเลอะเทอะ ทําไม
ฉี่ราด ทําไมไมกินยาหรือเรงรัด “เร็วๆ หนอย” ผูด ูแลเอง
จะตองทําใจ และใหกําลังใจตนเองเสมอวา ไดสรางบุญกุศล
อันยิ่งใหญ “กําลังใจ” เปนสิ่งสําคัญที่ผูดูแล คนรอบขาง
จะตองมีใหกบั ผูปวยดวย
ปานิตยคะ
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๑ และ ๒ การประดิษฐ์โคมไฟแฟนซีกับเพื่อการฝึก
นิ้วมือกล้ามเนื้อ ความคิดสร้างสรรค์และสมาธิ โดย
คุณจงรักษ์ เรืองแสง วิทยากร
๓ และ ๔ กิจกรรมยิ้มสวย เสียงใสในผู้ป่วยพาร์กิน
สันและการบริหารใบหน้า คุณวรรณนิภัทศ บัวเทศ
วิทยากร

๖

๙

๕ ๖ และ ๗ ดนตรีบําบัด โดย รศ. ดร. บุษกร
บิณฑสัณต์ วิทยากร
๘ ดร.สุรสา โค้งประเสริฐนําฝึกปฏิบตั ริ ําไทเพื่อการ
ยืดหยุ่น และการทรงตัว
๙ และ ๑๐ กิจกรรมของหน่วยกายภายบําบัดฝ่ายเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
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เรือ่ งเลาประสบการณดแู ลผุปว ย

ก

ทอแตไมถอย

ว่าสิบห้าปีที่อยู่ร่วมบ้านใกล้ชิดกับ ผู้ป่วย พาร์กินสัน
จากให้ยา“เอาอยู่”จนถึงดื้อยาเริ่ม“เอาไม่อยู่”
อาการแรกเริ่ม มือสั่น เดินไม่ตรงทาง มือแกว่ง จนบัดนี้อาการ
ไม่คงที่ยาควบ คุมอาการไม่ได้ แต่ผู้ป่วยก็สามารถทํากิจวัตร
ประจําวันได้เองเป็นปกติตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้เรียนรู้
เข้าใจและยอมรับอาการของโรค พาร์กินสัน เป็นโรคเรื้อรังที่
รักษาไม่หาย เพราะการผลิตสารทีม่ ีหน้าที่ควบคุมประสาท
การทํางานของร่างกายในสมองบกพร่อง ทําให้ผู้ป่วยมีอาการ
สั่น เกร็ง หรืออ่อนแรงเคลื่อนไหวช้า ถ้าเป็นนานๆ ก็จะมี
อาการมาก คือ สั่นและเกร็งมาก จนเหนื่อย เหงื่อแตกพลั่กๆ
หรืออ่อนแรงมากเคลื่อนไหวไม่ได้ การรักษาจึงต้องเติมยาที่มี
ฤทธิ์เหมือนสารดังกล่าวเข้าไปในสมอง
เพื่อช่วยควบคุม
ประสาทให้ทํางานได้ ขนาดยาที่ให้แล้วแต่จะคุมอาการได้
มากน้อยแค่ไหน ความยากอยู่ตรงที่คุณหมอจะคํานวณขนาด
ยาให้พอดีที่สามารถควบคุมอาการสั่น เกร็ง และอ่อนแรง
หมดไปได้อย่างไร หรือขนาดยาที่ทําให้ผู้ป่วยพาร์กินสันรับ
สภาพอาการหรือทนกับอาการนั้นได้ การดูแลผู้เป็นโรคพาร์
กินสัน “แบบคนไม่ป่วย” ให้สามารถช่วยเหลือตนเองทํา งาน
ตามที่เขาเคยทํา
ให้เขาใช้ชีวิตและทํากิจกรรมประจําวัน
ตามปกติ สามารถมีชีวิตอย่างมีคุณค่า กิจวัตรประจําวัน
ผู้ดูแลต้องยอมรับสภาพและการเปลี่ยน แปลงว่า ชีวิตต้อง
“สโลดาวน์” ผู้ป่วยพาร์กินสันสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้
เป็นปกติ อาจช้าไปบ้าง ท่าหยุดนิ่งนาน เงอะๆ งะ ๆ เก้ๆ กัง
ทําของหกเลอะเทอะ คนรอบข้างต้องดูแลอย่างเข้าใจอาการ
ของโรคไม่ควรเร่งรัด หรือเข้าไปช่วยทําให้ด้วยความรําคาญ
จะทําให้เกิดอาการเครียด สมองสั่งการให้ประสาททํางาน
สับสนไม่เป็นระบบ อาการสั่น เกร็ง หรืออ่อนแรงก็จะตามมา
ผู้ดูแลควรเป็นผู้ช่วยเหลือห่างๆ คอยจัดสิ่งของเข้าที่เข้าทางให้
ทํางานได้สะดวกขึ้น ช่วยปรับท่านั่ง ท่ายืน ให้มั่นคง ป้องกัน
การหกล้ม คว่ํา คะมํา หรือหงายหลังตึง และควรส่งเสริม
กิจกรรมช่วยกระตุ้นการทํางานของสมอง ลดอาการความจํา
เสื่อม อัลไซเมอร์ เช่น การคิดเลข การอ่าน เขียนหนังสือ การ
บริหารนิ้วมือ การแกว่ง ยกขาขึ้นลง กิจกรรมคลายเครียดด้วย

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒

๗

บําบัด สวดมนต์ ดนตรีบําบัด การพักผ่อนให้เพียงพอและ
นอนให้เต็มที่
การรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เพื่อให้ควบคุม
อาการได้สม่ําเสมอช่วงยาออกฤทธิ์ ผู้ป่วยก็จะสามารถทํางาน
มีกิจกรรมเหมือนคนปกติทั่วไปผู้ดูแลหรือผูใ้ กล้ชิดควรจัดยา
ใส่ตลับเป็นมื้อๆ เขียนเวลารับประทานกํากับไว้และ หมั่น
สังเกตุยาในตลับว่าผู้ป่วยรับประทานแล้วหรือไม่
พร้อม
สังเกตอาการหลังรับประทานยา ว่าเกิดอาการอย่างไร จด
บันทึกไว้ จะมีประโยชน์มากสําหรับแพทย์ใช้ปรับยาในคราว
ต่อไป
การรับประทานอาหารสามารถรับประทานได้เองเป็น
ปกติ อาจใช้เวลามากขึ้น เคี้ยวให้ช้าลง ระวังการสําลัก ให้
สังเกตอาการจะมีในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยสามารถบังคับมือ จะตัก
อาหารเข้าปากเองได้สะดวก เป็นช่วงเวลาทองของการเสริฟ
อาหาร แต่เมื่อมีอาการมากขื้น ผู้ป่วยจะกลืนลําบาก อาหาร
ควรเป็นอาหารเหลว กลืนง่าย คํานึงถึงคุณค่าอาหารห้าหมู่
ผู้ป่วยมักรับประทานได้น้อย อาจขาดโปรตีน ไข่ลวกเป็น
โปรตีนทางเลือกที่ราคาถูก ปรุงและรับประทานง่าย
การเดิน ควรมีที่ยึด เกาะ หากพื้นที่ไม่สามารถทําราว
ให้เกาะได้ อาจใช้เก้าอี้วางเป็นช่วงๆ ตั้งเป็นสนุ๊ก เพื่อใช้เป็น
ที่หมาย ที่จะเดินไปให้ถึง และยึดเกาะไปในตัว ผู้ดูแลควรทํา
ความเข้าใจกับผู้ป่วยว่า หากรู้สึกไปไม่ได้ ให้นั่งลง จะช่วยลด
อุบัติเหตุจากการล้มได้
การสื่อสาร กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง ให้
เข้าใจสภาวะของโรค และอาการ ตลอดจนการรักษา จะมี
“ผู้หวังดี”ทั้งที่อยากขายสินค้าวิเศษสารพัด ทั้งเตียงลม เตียง
แม่เหล็ก ยาสมุนไพร ยาผีบอก อาหารเสริม น้ําชีวภาพ น้ํา
ธัญพืช ที่สรรพคุณรักษาโรคหายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ หรือ
เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูงผู้เยี่ยมไข้ทั้งหลาย มาพบเห็นเมื่ออาการ
สงบ ก็จะไม่มปี ัญหาอะไร แต่มาเยี่ยมช่วงมีอาการ สั่น เกร็ง
มาก เหงื่อแตกพลั่กๆ ก็จะเกิดการกล่าวหาว่า ไม่รักษา ไม่
ดูแล หรือช่วยโพนทะนาว่าร้ายกันไปใหญ่ โกรธเคืองกัน
เปล่าๆ ผู้ดูแล คนใกล้ชิดจะต้องมีสติที่มั่นคง เข้าใจเขาว่า เขา
หวังดี เขาทําไปด้วยความไม่รู้ เขายังไม่รู้จกั โรคนี้ดีพอ ควร
นอกจากนี้ การสื่อสารกับแพทย์ผู้รักษา ผู้ดแู ล ผู้ใกล้ชิด ร่วม
ใหขอมูลกับแพทย เพราะบางครั้งผูปวยอยูใ นอาการ “พูด

(อ่านต่อหน้า ๕)

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
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จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน
เอกสารเผยแพรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผูปวยและครอบครัว

เจ้าของ

วั ต ถุ ประสงค์ สือ่ กลางระหว่างผูป้ ว่ ยและครอบครัว แพทย์ และบุคคล
ทั่วไป ร่วมแบ่งปัน ความรู้ ความเข้าใจข่าวสารและดําเนิน กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เพือ่ สร้างความหวังกําลังใจแก่ผปู้ ว่ ย

กลุมเพื่อนพารกินสัน รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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บทบรรณาธกการ
ิ าร

ที่ปรึกษา
รศ. นพ. รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ
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“ พารกินสัน .... รักษาได พารกินสัน .... รักษาได”

กองบรรณาธิการ

e-mail: parkinson.chula@gmail.com

โรงพิมพ์ ห.จ.ก. สามลดา จํากัด

“รวมสานสายใยรัก รวมอาทรจิต รวมสรางชีวติ ทีด่ แี กผปู ว ยพารกนิ สัน”

“ พ า ร กิ น สั น . . . . . . รั ก ษ า ไ ด ”

พิมพ์ที่

สวัสดีครับ ขอเชิญทานผูอ า นรวมถวายพระพรเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ขอทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน จดหมายขาวเพือ่ นพารกนิ สันฉบับที่ ๒
ทานไดอา นอยูน ไี้ ดปรับปรุงจากคําแนะนําของทานผูอ า น และบางทานแบงปน
ประสบการณการดูแลผูป ว ยพารกนิ สันมาให กองบรรณาธิการยินดีรบั และนํา
ออกเผยแพรตามความเหมาะสมของเวลา โอกาสและพืน้ ทีก่ ระดาษทีอ่ ํานวยให
ภายในฉบับนีไ้ ดคดั สรรเรือ่ งราวทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูป ว ยพารกนิ สันและผูด แู ล
แมวา ฉบับนีจ้ ะชากวากําหนดก็ตามและไดเตฝดิ าติตามกระแสข
ดตามกระแสข
าวสารที
ล
าวสารที
ม่ ผี มล่ ผี กระทบ
กระทบต
อการรั
กษาและคุกณษาของผู
ภาพชีวป ติ วของผู
เหตุผผลการใช
ลการใชยยานอก
านอก
ตอคุณภาพชี
วติ และการรั
 ย อาทิป เว ชยในการให
น การใหเหตุ
บัญชียาหลักและการลงทะเบียนของผูป ว ยเรือ้ รังในสถานพยาบาลของรัฐ ซึง่ ได
ปรากฏตามหนังสือ กค. ๐๔๒๔ ๒. ๒ /๑๑๑ และ ๑๑๕ ๒๔ ก. ย. และ ๒ ต. ค.
๒๕๕๕ ตามลําดับ ทีผ่ มู สี ว นเกีย่ วของตองปรับตัวและปฏิบตั ิ กระทบตอการ
เบิกจายคายาตามสิทธิของผูป ว ยไมมากก็นอ ย อยางไรก็ตามผูป ว ยควรมีกําลังใจ
เขมแข็ง รักษาสุขภาพใหแข็งแรงตอสูก บั โรคเพือ่ รอเวลาและโอกาสในการรับ
การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในอนาคตอันใกล เร็วๆ นี้

8. อื่นๆ…………….
 7. ยายไมทราบที่อยูใหม
6. เลิกกจการ
5. ไมมารับภายในกําหนด

กรุณานําสง
นามผูฝากสง
กลุมเพื่อนพารกินสัน
๕๔๘/๖๙ ถ. พระราม ๓ ซอย ๒๙
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

4. ไมมีผูรับตามจาหนา
3. ไมยอมรับ
2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนาซอง

ขาวสารประชาสัมพันธ

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

“ พ า ร กิ น สั น . . . . . . รั ก ษ า ไ ด ”

1. จาหนาไมชดั เจน
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

สิ่งตีพิมพ

