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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
โดยท่านพบโรคดังกล่าวในปีค.ศ.1817 ปัจจุบันผ่านมาเกือบ

สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน
จดหมายข่าวฉบับที่ 3สาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นการต้อน
รับ ทุกท่านเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงวันสาคัญต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว นับเป็นเทศกาลที่อบอุ่นและสืบสาน ประเพณีที่

200 ปีแล้วนะครับ ดังนั้นผู้ป่วยพาร์กินสัน ไม่ต้องกังวลเกี่ยว
กับการรักษา เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ทันสมัยและยารักษาที่มีประสิทธิภาพมาก รับรองว่าท่านจะ
สามารถมีดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป
สาหรับจุดประสงค์ของวันพาร์กินสันโลก คือการอุทิศวัน
ดังกล่าวให้แก่ นายแพทย์ เจมส์ พาร์กินสัน และผู้ป่วย

งดงามของไทยโดยเฉพาะการ “รดนาดาหัว” เพื่อเป็นการแสดง พาร์กินสันทั่วโลก รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความ
ความเคารพนับถือ และกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะ
สาคัญของโรคพาร์กินสันและสนับสนุนการให้ความ
เป็นบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนครูบาอาจารย์

ช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสัน ส่วนใหญ่จะมีการจัด

ที่เคารพนับถือ ดังนั้น ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรืออยู่ห่างไกล

กิจกรรมให้ความรู้แสดงให้เห็น ถึงความสาคัญของโรครวม

ในต่างจังหวัด อย่าลืม ใช้โอกาสนี้ในการกลับไปเยี่ยมเยียนและ

ถึงการดูแลรักษาโรคนี้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ก่อนจะจบ

ขอรับพรจากท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นนะครับ กระผมมั่นใจว่า

การพูดคุยทักทาย ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ขอฝากกิจกรรม

จะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองในทันทีนั่นก็คือความสุขใจ

ของ“กลุ่มเพื่อพาร์กินสัน” ที่มีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธของ

และอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักนั่นเองครับ

สัปดาห์ โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตารางกิจกรรม

นอกจากเทศกาลสงกรานต์ที่ได้กล่าวข้างต้นไปแล้ว
ในวันที่ 11 เมษายนของทุกๆปี ได้ถูกกาหนดให้เป็นวันสาคัญ
คือ วันพาร์กินสันโลก ซึ่งตรง กับวันคล้ายวันเกิดของ
นายแพทย์เจมส์ พาร์กินสัน บุคคลท่านนี้ มีความสาคัญมากกับ
พวกเรา เพราะว่าท่านเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบโรคพาร์กินสัน

ได้ที่เว็บไซด์ www.chulapd.org และเฟชบุ๊ก
www.facebook.com/เพื่อนพาร์กินสัน หรือ Parkinson
Chula ทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆและสมาชิกใหม่ทุกท่าน
ด้วย รอยยิ้มอันอบอุ่นและมิตรภาพที่จริงใจ

ขอเชิญร่ วมกองทุน
“กองทุนศูนย์ รักษาโรคพาร์ กินสันและ
กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ”
เลขบัญชี 103-1-33090-9
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาศาลาแดง
โทร 02-2564630,02-2564000 ต่ อ 3361,
089-6860121
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เมื่อปวดปัสสาวะ (urinary urgency) ท้องผูก วิตกกังวลและ
การสูญเสียการดมกลิ่นภาวะน้าลายมาก หรือน้าลายไหลยืด
เป็นปัญหาที่พบได้ 56 เปอร์เซ็นต์ ในผู้ป่วยพาร์กินสันและ

าการซ่อนเร้นของผู้ป่วยพาร์กินสันระยะแรก
14 มกราคม 2556 (ที่มา :หนังสือพิมพ์ HealthDay
News) ผู้ป่วยพาร์กินสันระยะแรกมักมีอาการวิตกกังวล
ท้องผูก น้าลายไหลยืดและอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหว
เนื่องจากปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเป็นอาการหลัก
ของโรคพาร์กินสันดังนั้นบ่อยครั้งที่พบว่ากลุ่มอาการที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Non-motor symptoms) มักถูก
ละเลยทั้งในแง่การวินิจฉัยและการรักษาซึ่งเรื่องดังกล่าวได้
ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางประสาทวิทยาเมื่อวันที่ 15 มกราคม
ที่ผ่านมา “ผู้ป่วยพาร์กินสันระยะแรกมักไม่ค่อยพูดถึงอาการที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวให้แพทย์รับทราบและ
แพทย์เอง ก็ไม่ได้ซักถามผู้ป่วยเช่นเดียวกัน” นักวิจัย Tien Khoo
จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ กล่าว

พบได้ 6 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ไม่ได้ป่วย ส่วนอาการท้องผูก
พบได้ 42 เปอร์เซ็นต์ ในผู้ป่วยพาร์กินสันและ 7 เปอร์เซ็นต์
ในกลุ่มที่ไม่ได้ป่วย ส่วนอาการวิตกกังวล มีรายงานว่า
พบได้ใน 43 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยพาร์กินสันและ
10 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มที่ไม่ได้ป่วย
“ผลงานวิจัยนีแสดงให้เห็นว่าโรคพาร์กินสันส่งผล
กระทบต่อหลายระบบในร่างกายของผู้ป่วย ถึงแม้นผู้ป่วย
จะอยู่ในระยะแรกก็ตาม" Tien Khoo กล่าว
“บ่อยครังที่อาการเหล่านีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาด้านการเคลื่อน
ไหว ที่เป็นปัญหาหลักในโรคพาร์กินสัน ดังนันแพทย์และ
ผู้ป่วย จาเป็นต้องมีการพูดคุยกันถึงอาการดังกล่าวและ
แหล่ งที่มา Neurology, news release, Jan. 14, 2013
Early Parkinson’s Patients May Suffer Some Symptoms in Si-

“ทังๆที่อาการเหล่านีสามารถดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” lence By Robert Preidt
นักวิจัยได้สอบถามผู้ป่วยพาร์กินสันรายใหม่ที่เพิ่งได้รับการวินิ

แปลและเรียบเรี ยง

จฉัยจานวนทั้งสิ้น 159 ราย รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ป่วยเ ป็นโรคพาร์

ภก.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์

กินสัน 99 ราย ทั้งหมดนี้ถูกสอบถามว่าเคยมีอาการของ 30
อาการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือไม่ ทั้งนี้อาการ

facebook เพื่อนพาร์กินสัน หรือ Park-

ดังกล่าวรวมถึง ปัญหาทางเดินอาหาร การนอนหลับและเพศ
การเคลื่อนไหว โดยเฉลี่ย 8 อาการ ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ป่วย

inson Chula เข้ามาเล่าเรื่องราวต่าง
ๆและแชร์ ความคิดเห็น ความเข้าใจ
ได้ทั้งผูป้ ่วยและผู้ดูแลได้ นะครับ สงกรานต์นี้ อย่าลืมส่งภาพความสุข
สนุกสนานมาแบ่งปัน ให้แก่ เพื่อนๆ ได้ชม บ้างนะมาดูบางนะ

เป็นโรคพาร์กินสันโดยเฉลี่ยจะมี 3 อาการ ทั้งนี้อาการที่

www.chulapd.org/ เว็บไซด์ศูนย์รักษา โรคพาร์กินสัน มีทั้งความรู้

พบได้บ่อยคือ อาการน้าลายไหลยืด ต้องรีบเข้าห้องน้า

ข้อมูลต่างอีกมากมาย อย่าลืมเข้ามาชมกันนะ

ผู้ป่วยพาร์กินสัน ส่วนใหญ่จะมีอาการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
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1. การผ่อนคลาย

เรือ
่ งเล่า...กายภาพ

เพื่อให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวลของความสามารถที่ลดลง
หรือเปลี่ยนไป
2. การยืดกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการเกร็งแข็ง
ทาให้เคลื่อนไหวส่วนของแขน ขา ลาตัวได้ง่ายขึ้น

ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เป็นการรักษาผู้ป่วยที่ครบวงจรจริงๆ
โดยเริ่มจากการที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์
อายุรกรรมประสาทอย่างละเอียด ซึ่งมีทั้งการรักษา
ด้วยยาหรือการผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาของ
การใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การเดิน การลุกขึ้นยืน ฯลฯ
แพทย์จะส่งต่อผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบาบัด เพื่อช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี้ แล้วทาอย่างไรถึงเข้าสู่ระบบการ
รักษาทางกายภาพบาบัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทุกอย่างไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจ
รักษาจากแพทย์อายุรกรรมประสาทจะส่งต่อผู้ป่วยให้
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทาการตรวจประเมินเพื่อส่งต่อ
ทาการรักษาทางกายภาพบาบัด นักกายภาพบาบัด
จะตรวจประเมินความสามารถในการทากิจกรรมของ
ผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาทางกายภาพบาบัดให้
เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยพยายามพัฒนา
การเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพ โดยใช้วิธีการออกกาลัง
กายซึ่งถือว่ามีความสาคัญมากในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
เพราะสามารถ ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและ
เคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจาวันได้ดีขึ้น

3. การออกกาลังกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทางานของกล้ามเนื้อของร่างกาย รวมทั้งระบบ
การทางานของปอดและหัวใจ
4. การฝึกเดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขท่าทาง
คงสภาพการเดิน
ปัจจุบันนี้หน่วยกายภาพบาบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้มีการรวมตัวกันของนักกายภาพบาบัด 5 ท่าน ประกอบด้วย
คุณอุดม เสริมศิริโภคา คุณฉันทนา ลือขจรชัย คุณสมศักดิ์
อาจะรียะกุล คุณรัตนา ดอนขันธ์ และคุณจุฑามาส ฉลวยศรีเมือง
ตั้งเป็น “ทีมนักกายภาพบาบัดเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน” หรือ ทีม
“PT for PD” เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการ การรักษา
ผู้ป่วยพาร์กินสัน ในเวลาราชการและร่วมกันจัด ทากิจกรรมกลุ่ม
สาหรับผู้ป่วยพาร์กินสันโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือ ยกเว้นเดือนธันวาคม ตั้งแต่เวลา
13.00-15.00 น. หน่วยกายภาพบาบัด

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตึกเจริญ-สมศรีชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร 02-2564520

วิธีการรักษาทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน มีอยู่ 4 แนวทางหลักๆ คือ
ทีมนักกายภาพบาบัดเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน
๔

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุม่ โรคความเคลือ่ นไหวผิดปกติ

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

แนะนาสถานรั กษา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

๕

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ กับผู้ป่วยพาร์ กนิ สัน
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพนี้มีใครหลายคนยัง
ไม่เข้าใจและมักจะมีคาถามเสมอๆ ว่าพวกเราทาอะไรกัน
สาหรับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วย
โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนผิดปกตินั้น
นักสังคมสงเคราะห์ได้มีส่วนร่วมกับนพ.รุ่งโรจน์และ
ทีมงานและผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการริเริ่มการทา
กิจกรรมกลุ่มกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่เรียกว่า Group
support ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม
ให้กลุ่มผู้ป่วยและญาติได้มารู้จักกันรวมตัวกันทากิจกรรม
ที่เสริมสร้างและสนับสนุนกาลังใจให้แก่กันและกัน
จนปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น นักสังคมสงเคราะห์ได้
พบว่าผู้ป่วยมีศักยภาพที่จะ สามารถดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
ได้ด้วยตนเองเป็นself-help group นักสังคมสงเคราะห์
ก็จะทาหน้าที่เป็น ผู้ประสานงานในส่วนที่ผู้ป่วยยังไม่
สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง ได้แก่

การประสานงานสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง
การวางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและค้นหา
เครือข่ายวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้ป่วยและอีกบทบาทหนึ่งของนักสังคมสงเคราะห์คือการร่วมทา
การวิจัยกับนักสังคมสงเคราะห์ประเทศสหรัฐอเมริกาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ ประเทศแคนาดาเมื่อปี 2554 การได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการทาให้ผู้ป่วยและญาติมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ
นั้น ทาให้นักสังคมสงเคราะห์ ทุกคนมีความสุขทุกครั้ง
นักสังคมสงเคราะห์ ที่เราได้ทาเพื่อผู้ป่วยของเรา
ทุกคนที่มีความสุขทุกครัง้ ที่
ได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยของ เรา
ช่ วยให้ เขาเหล่ านัน้ สามารถ
ช่ วยเหลือตนเองได้
สามารถที่จะยืนด้ วยตนเอง

ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์
ผู้ชานาญการนักสังคมสงเคราะห์ 6

ผ

เพื่อรักษาระดับยาให้สม่าเสมอและการรักษาด้วยการผ่าตัด
แบบกระตุ้นสมองส่วนลึก หรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulaหนังสือ “โรคพาร์กินสัน รักษาได้”
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงสถานการณ์
ของโรคพาร์กินสัน ในปัจจุบันว่าเป็นโรคที่รักษาได้ผลดี
ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เริ่มแรกอย่างถูกต้อง
ในปัจจุบันการรักษาโรคพาร์กินสันอย่างทันสมัย
หมายถึงการรักษาแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการ เลือกใช้
ยาที่มีมากกว่า 10 ชนิด อย่างเหมาะสม

tion (DBS) เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในเรื
มรูแม
เลี
้ งผมดวย
้ ่องของการตอบสนองต่
่ ย
้ อยา
ไม่สม่าเสมอ

น้ำนม

ผลิตและจัดพิมพ์โดย

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและ
กลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สอบถามข้อมูล โทร 02-2564630 หรือ
www.chulapd.org

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๕

๖

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

เรื่องเล่าประสบการณ์ผู้ป่วยพาร์กินสัน

พาร์กินสันช่วยให้เห็นสัจธรรมและใช้ชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นวัน
แห่งความสุขของข้าพเจ้าที่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกในครอบครัว
“จุฬาพาร์กินสัน” อันอบอุ่นได้พบเจ้าหน้าที่ใจดี ได้พบ
เพื่อนร่วมโรคเดียวกัน มีตั้งแต่จากภาคเหนือเชียงใหม่ ภาคใต้
ยะลา ส่วนตัวข้าพเจ้าไปจากนครศรีธรรมราช จากการพูดคุย
รู้สึกว่าทั้งคนป่วยโรคพาร์กินสันและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนล้วนน่ารัก มีน้าใจ เมตตาอารีย์ซึ่งกันและกัน แสดงว่า
คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “พาร์กินสันศาสตร์” มาแล้ว
จิตใจจึงเข้มแข็งสงบนิ่ง เหมือนคนสาเร็จอรหันต์ ไม่โลภ
โกรธ หลง เหมือนคนทั่วไป จากการคลุกคลีอยู่กับ
โรคพาร์กินสันมาสิบกว่าปีพบว่าพาร์กินสันไม่ใช่โรคโหดร้าย
อย่างทีคิด มันน่ารักกว่าโรคร้ายอื่นๆ อีกหลายโรคที่คนนิยม
เป็นกัน เช่นมะเร็ง อัมพฤษ์ อัมพาต เส้นเลือดแตก ตีบ อุดตัน
หัวใจ วาย โรคพวกนี้มันมาโดยไม่บอกเป็นโดยไม่รู้ เมื่อรู้แล้ว
รักษาไม่ทันมีแต่ตายกับพิการ ขอยกตัวอย่าง สภาพการป่วย
ของคุณอโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตราดาภาพยนตร์หนุ่มที่กาลัง
เป็นอยู่ในขณะนี้ อโนเชาว์ ยอดบุตร เกิด พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับ
อุบัติเหตุเส้นเลือดสมองแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขณะที่อายุ
เพียง ๒๕ ปีเท่านั้น ต้องนอนหมดสติบนเตียง โดยมีคุณแม่
อายุ ๕๗ ปี เฝ้าข้างเตียงให้น้า ให้อาหาร ดูแลการขับถ่าย
เช็ดตัว พลิกตัวให้ทั้งวันทั้งคืนบัดนี้เวลาผ่านไปเกือบ ๓๐ ปี
แม่อายุ ๘๔ ปี ลูกอายุ ๕๒ ปี ต่างแก่เฒ่าไปตามกัน
ชะตากรรมยัง ไม่รู้จะจบสิ้นลงอย่างไรส่วน “โรคพาร์กินสัน”
น่ารักครับ มันมาเงียบๆ ไม่กระโต๊กกระต๊ากให้ตกใจ ค่อยเป็น
ค่อยไป ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้
๖

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เรียกได้ว่าในความเคราะห์ร้ายยังมีโชคดีที่มีเวลามากมาย
ให้พวกเราได้ตั้งหลักพาร์กินสันเป็น โรคขี้เล่น เหมือนเด็กๆ
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย มันมีข้อเสียคือนิสัยชอบกินยาหลายชนิด
ผสมกันเป็นอาหารต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผสมให้ถูก
สัดส่วนกลมกลืนกันด้วยมันจึงจะยอมกิน ไม่เช่นนั้นมันจะ
โกรธจนหัวฟัดหัวเหวี่ยง เล่นงานเราจนตัวสั่นงันงก บางทีก็
ยึกยักโยกเยกไปทั้งตัว
เรื่องยานีสาคัญมากต้องให้มันกินตรงเวลาตามหมอสั่ง
ห้ามขาดเกินและเมื่อกินไปซักระยะหนึ่งมันอาจจะเบื่อ
อาหารสูตรเดิม ก็ต้องให้แพทย์ปรับสูตรใหม่ ให้มันแล้วมัน
ก็จะไม่งอแงเลย
พาร์กินสันเป็นโรคขี้เกียจขึ้นสมองสมชื่อ
“พากินสันหลังยาว” คือกินอิ่มแล้วจะรู้สึกปวดเมื่อยตาม
ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่ยอมทางาน อันนี้ก็ไม่ดีครับ
จะพาให้เรา พลอยเป็นง่อยไปด้วย ไม่ต้องไปเกรงใจมันต้อง
แข็งใจใช้มัน ทางานทุกอย่างให้เต็มที่คุ้มกับยาที่กินเข้าไป
อย่ามัวงอ มืองอตีนคอยอาศัยคนอื่นช่วย (ยกเว้นผู้ป่วยหนัก
ที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลย) แล้วคุณจะอยู่กับโรคพาร์กินสันได้
อย่างคนปกติสุข พาร์กินสันเป็นโรคเพียนตกขอบชอบ
ความรุนแรง เวลาขี้เกียจมันจะทาตัวหนักเหมือนรถติดหล่ม
ให้เรายกเท้าไม่ขึ้น แต่เมื่อเราเกิดเลือดขึ้นหน้า สู้ตาย เอาจริง
ฝืนเดินไม่หยุด สักครู่มันก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งตามฉิว ทั้งวิ่งได้
เร็วและทนนานกว่าคนไม่ป่วย เรื่องนี้ข้าพเจ้าถือปฏิบัติเป็น
ประจามาหลายปีจนมั่นใจแล้ว ถ้าเพื่อนๆสนใจจะให้แนะนา
เคล็ดลับให้ก็ยินดีครับ
สรุปแล้วพาร์กินสันไม่ใช่โรคที่จะทาให้คอขาด
บาทตายในบัดดล มันเป็นเพียงเกมประลองชีวิตที่หลีกเลียง
ไม่ได้ ถ้าคุณฟันฝ่ามันด้วยใจที่เป็นทุกข์ก็แพ้ ถ้าต่อสู้ด้วยใจ
ที่เป็นสุขสนุกสนานก็ชนะ ครับ

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุม่ โรคความเคลือ่ นไหวผิดปกติ

แหล่งที่มา www.chulapd.org

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
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ไฮไลท์ ภาพกิจกรรมเพื่อนพาร์กินสัน
ภาพที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพาร์กินสันทีถ่ ูกต้องเพื่อการปรับตัวปรับใจ

ภาพที่ 4

การเสริมสร้างพลังใจของ

กลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสัน กิจกรรมนี เฮฮา มากขอบอก

โดย ทีมศูนย์รักษาโรคพารกินสัน ที่ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท ดอนหอยหลอด

โดย คุณวีรมลล์ จันทรดี

จ.สมุทรสงคราม

ภาพที่ 5 กิจกรรมตึกเจริญสมศรี

ภาพที่ 2 งานสวัสดีปีใหม่ 2556 ชาวพาร์กินสันทุกคน

หน่วยกายภาพบาบัด

หัวหน้าศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สัน รพ.จุฬาลงกรณ์
อวยพรให้กับผู้ป่วยพาร์กินสันทุกคน

ภาพที่ 3

ผ่ อนคลายกายจิต ด้ วยเทคนิคเต้ าเต๋ อซิ๋นซี
คุณอาบทิพย์ นิยมาภา

ภาพที่ 6 Go Go

ออกเดินทางสู่ ดอนหอยหลอด
จ.สมุทรสงคราม เพื่อกิจกรรมนอกสถานที่ สนุก มีความสุขกาย
ใจมากๆ กับกิจกรรมนี ้ เราไปพักผ่ อน ในสไตล์ เพื่อนพาร์ กนิ สัน

ศูนย์รักษาโรคพาร์กนิ สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๗

จดหมายข่ าวเพือ่ นพาร์ กนิ สัน
เอกสารเผยแพร่เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว

เจ้ าของ
กลุ่มเพื่อนพาร์กินสัน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทีป่ รึกษา

รศ. นพ. รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ
อุดร มงคลนาวิน
ดร. สุรสา โค้งประเสริฐ

ธีระ คูวินิชกุล
นวลปราง ณ สงขลา
รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วีรมลล์ จันทรดี
อรนลิน จันทร์เดี่ยว
ธัญญาลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์
ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์
ลลิตา แก้ววิไล
นงลักษณ์ บุญรอด
กลมวรรณ บุญเพ็ง
มาริษา โชคพัชรเวสน์
รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์
นิรมล หีบท่าไม้
ชนวัฒน์ อนันต์

ออกมาท่ามกลางเทศกาลสงกรานต์ที่ชาวไทยทุกคนรอคอย แต่ยังมีอีก
วันหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับพวกเรา คือ วันพาร์กินสันโลก ซึ่งตรงกับ
วันที่ 11 เมษายนของทุกปี ฉบับนี้ ผมจึงอยากจะนาเสนอเรื่องราวของการ
ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันอย่างครบวงจรนั้น นอกจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคพาร์กินสันแล้ว ยังมีหน่วยงานใหนบ้าง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้ภายในเล่มครับ
สาหรับอีก 1 หน่วยงานที่ผมอยากจะแนะนานั้นก็คือ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ด้านโรคพาร์กินสัน รพ.จุฬาลงกรณ์ ผู้สนับสนุนกลุ่มเพื่อน
พาร์กินสันและสนับสนุนจดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสันในทุกๆฉบับ
หลายๆ ท่านอาจะเคยรู้จักกันบางแล้ว สามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่

สุจริต ส่ วนไพโรจน์

กาหนดการเผยแพร่

www.chulapd.org/ ครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้ อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพ

รายสามเดือน

และอาหารกันให้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับ

ติดต่ อ กลุ่มเพื่อนพาร์กินสัน
๕๔๘/๖๙ ถ. พระราม ๓ ซอย ๒๙ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. / โทรสาร. ๐๒ – ๖๘๓ – ๙๖๓๗
parkinson.chula@gmail.com
โรงพิมพ์ ห.จ.ก. อินเตอร์ออฟเซ็ท

และบุคคลทั่วไป ร่ วมแบ่ งปั น ความรู้ ความเข้ าใจ
ข่ าวสารและดาเนินกิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์และสร้ างสรรค์
เพื่อสร้ างความหวัง กาลังใจแก่ผ้ปู ่ วย

สวัสดีครับ จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน ฉบับที่ 3 นี้

บรรณาธิการ

พิมพ์ที่

สื่อกลางระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว แพทย์

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

e-mail:

วั ต ถุ ป ระสงค์

ด้วยความปรารถนาดี
กลุ่มเพื่อนพาร์กินสัน
“ร่ วมสานสายใยรัก ร่ วมอาทรจิต ร่ วมสร้ างชีวติ ที่ดีแก่ ผ้ ปู ่ วยพาร์ กนิ

 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 6. เลิกกจการ
 5. ไม่มารับภายในกาหนด
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

กรุณานาส่ง
นามผู้ฝากส่ง
กลุ่มเพื่อนพาร์กินสัน
๕๔๘/๖๙ ถ. พระราม ๓ ซอย ๒๙
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

 3. ไม่ยอมรับ
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้าซอง

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
เหตุขัดข้องที่นาจ่ายผู้รับไม่ได้

สิ่งตีพิมพ์

