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กําลังใจแก่ท่าน อาจบอกไปเลยว่าที่ท่าน(บุตร หลาน ผู้ดูแล)
ทําอยู่ทุกวันนี้ทําเพื่อให้ท่านมีความสุข ผู้สูงอายุเหล่านั้นจะได้
ไม่คิดมากและกังวลใจต่อไป ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้
กําลังใจแก่ญาติพี่น้อง ลูก และผู้ดูแลผู้ป่วยทุกท่าน เพราะว่า
ทุกท่านมีส่วนสําคัญที่จะช่วยพยุงผู้ป่วยไม่ให้ท้อแท้สิ้นหวัง ถ้า
ผู้ดูแลป่วยไปด้วยแล้วใครล่ะที่จะดูแลผู้ป่วย ดังนั้นทุกท่านที่
เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยต้องเข้มแข็งนะครับ

ดหมายข่าวเพื่อกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันและการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทํา
ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์และส่งมอบกําลังใจให้แก่กันและกัน ผมเองถือว่าโชคดี
มากๆ ที่ได้มีโอกาสได้เป็นคนกลางในการเชื่อมต่อสายใยแห่ง
กําลังใจให้แก่ผู้ป่วยทุกท่าน บางครั้งผมยอมรับว่าความรู้สึกของ
มได้ ก ล่ า วอะไรหลายอย่ า งจนเกื อ บลื ม กล่ า วถึ ง
ผู้ป่วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน บางครั้งญาติ พี่น้อง หรือ
เนื้ อ หาที่ มี ใ นจดหมายข่ า ว สํ า หรั บ ในฉบั บ นี้ เ รา
เพื่อนสนิท ยังไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เชื่อไหมว่าการที่ผู้ป่วยแต่ พยายามแบ่งเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการอ่านและที่
ละท่านได้ระบายความรู้สึกออกมาให้แก่ผู้ป่วยที่ประสบชะตา สําคัญต้องเติมรอยยิ้มให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน โดยจะมีมุมวิชาการ
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการคุย การถามไถ่ทุกข์
เล่ า เรื่ อ งโรค อาการโรค การรั ก ษา
สุ ข กลั บ สร้ า งแรงบั ล ดาลใจและกํ า ลั ง ใจที่ “...ผมจึงหวังว่าสักวันหนึ่งกลุ่ม รวมถึงบทความใหม่ๆ ในการรักษาโรค
ยิ่ ง ใหญ่ ม าก ดั ง นั้ น ผมจึ ง หวั ง ว่ า สั ก วั น หนึ่ ง ผู้ป่วยไม่วา่ จะเป็นโรคใดก็ตาม พาร์กินสันและอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยไม่ ว่ า จะเป็ น โรคใดก็ ต ามจะมี จะมีบทบาทสําคัญทั้งในเรื่อง
มุมสุขภาพจะเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ
บทบาทสํ า คั ญ ทั้ ง ในเรื่ อ งสุ ข ภาพและ
สุขภาพและสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและอายุ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็น
ยืนนาน มุมกําลังใจเป็นมุมที่ให้ผู้ป่วย
ที่เป็นประโยชน์......”
กระบอกเสียงให้แก่กลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน และ
ญาติ ผู้ ป่ ว ย และผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยได้ เ ขี ย น
เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งยั่งยืนตลอดไป
เรื่ อ งราวเพื่ อ ส่ ง ผ่ า นกํ า ลั ง ใจให้ แ ก่ กั น
จจุบันนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งจริงๆ ก็เป็น และกัน และมุมถามตอบที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามสิ่งที่
สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องเกิด แก่ ท่านอยากรับโดยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญช่วยตอบคําถามเหล่านั้น
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เจ็ บ ตาย ทุก คนหนี ไม่ พ้น ผู้ สูง อายุ ที่ เป็ นผู้ ป่ว ยส่ ว น
สุ ด ท้ า ยนี้ ผ มหวั ง ว่ า จดหมายข่ า วฉบั บ นี้ ค งเป็ น
ใหญ่ทุกท่านจะค่อนข้างน่ารัก อัธยาศัยดี จากประสบการณ์ที่ได้ จุดเริ่มต้นเล็กน้อยๆ ที่มอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้ป่วยทุกท่านและขอ
คุยกับท่านเหล่านั้น ได้รับทราบว่าจริงๆ ท่านรู้สึกกังวลว่าจะเป็น อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงครับ
ภาระแก่ ลู ก หลานที่ ต้ อ งมาดู แ ล ก็ อ าจมี บ้ า งที่ ท่ า นมี อ ารมณ์
รศ. นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ที่ผมเขียนเล่ามานี้อยากบอกให้ญาติพี่น้อง
หรือลูกของผู้ป่วยทุกท่านให้ทําความเข้าใจกับท่าน พยายามให้
Inside Story Headline

ขอเชิญรวมบริจาคกองทุน

“กองทุนศูนยรกั ษาโรคพารกนิ สันและกลุม โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง
เลขทีบ่ ญั ชี 103-1-33090-9
๒

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

ห
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เทคโนโลยีการรักษาพารกนิ สัน

ลายท่านที่เป็นผู้ป่วยพาร์กินสัน
อาจเคยได้ ยิ น เทคโนโลยี ก าร
รั ก ษาโรคพาร์ กิ น สั น ด้ ว ยการผ่ า ตั ด ฝั ง
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึกหรือ
ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Deep Brian
Stimulation (DBS) ก า ร ผ่ า ตั ด ฝั ง
เครื่ อ งกระตุ้ น ไฟฟ้ า ในสมองส่ ว นลึ ก
(DBS) เป็ น การใส่ ส ายไปยั ง สมองส่ ว น
basal ganglia และกระตุ้ นด้ วยความถี่
สู ง สํ า ห รั บ ขั้ น ต อ น ก า ร ผ่ า ตั ด มี
รายละเอียดดังนี้คือ

ใส่กรอบยึดศีรษะ และทําเอ็กซ์เรย์

คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN)
หาตําแหน่งที่ต้องการกระตุ้น ด้วย

เครื่องมือพิเศษ
บันทึกสัญญาณสมองและทดสอบ

การกระตุ้น
ใส่ ส ายตั ว นํ า ลงไปในตํ า แหน่ ง ที่

ต้องการ และทําการกระตุ้นเสมือน
จริง เพื่อเห็นผลของการกระตุ้นใน
ห้องผ่าตัดทันที

๓

กรณี ที่ก ารกระตุ้ น สํา เร็ จ คื อ อาการ
ของผู้ ป่ ว ยดี ขึ้ น แพทย์ จ ะฝั ง เครื่ อ ง
กระตุ้ น บริ เ วณหน้ า อก ซึ่ ง อุ ป กรณ์
ทั้งหมดจะถูกฝังไว้ภายใต้ผิวหนังโดย
ผู้อื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยทั่วไป
ทั้งนี้การรักษาโรคพาร์กินสัน
ด้วยวิธี DBS เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในการระงับอาการของ
ผู้ ป่ ว ยเช่ น อาการสั่ น แข็ ง เกร็ ง
เคลื่อนไหวช้าและการทรงตัวไม่สมดุล
ซึ่ ง การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี นี้ เ หมาะสํ า หรั บ
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาหลักคือ
การตอบสนองต่อยาไม่สม่ําเสมอโดยที่
ไม่ ส ามารถปรั บ ยาเพื่ อ ลดอาการ
ดั ง กล่ า วได้ ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ยในระยะนี้ จะมี
อาการสลับไปมาระหว่างช่วงของยา
ออกฤทธิ์ที่สั้นสลับกับอาการแข็งเกร็ง
เดินลําบาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล
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ารติดต่อสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ย และ แพทย์มคี วามสําคัญ
อย่างยิง่ ดังนัน้ ถ้าผูป้ ว่ ยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
และรับทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้องไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งโรค การวินจิ ฉัย
แนวทางการรักษาและการดูแลสุขภาพตนเองก็จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
สามารถแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น กับแพทย์และส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือในการรักษา รวมถึงช่วยให้แพทย์สามารถดูแลและ
ติดตามอาการต่างๆของโรคได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การติดต่อ
สือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์มคี วามสําคัญอย่างยิง่ ดังนัน้ ถ้า
ผูป้ ว่ ยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและ รับทราบข้อมูลทีถ่ กู
ต้องไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งโรค การวินจิ ฉัย แนวทางการรักษาและการ
ดูแลสุขภาพตนเองก็จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยสามารถแลกเปลีย่ นความ

รวมถึงชวยใหแพทยสามารถดูแลและติดตามอาการตางๆ
ของโรคไดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับหัวข้อพูดจาภาษา
พาร์กนิ สันในวันนี้ เราอยากแนะนําคําศัพท์เบือ้ งต้นทีส่ ําคัญ
ให้แก่ผปู้ ว่ ยพาร์กนิ สันและญาติผปู้ ว่ ยรับทราบเพือ่ ช่วยในการ
อธิบายอาการของตนเองและให้ขอ้ มูลทีจ่ ําเป็นแก่แพทย์ ดังนี้
ออน-ไทม์ (On-time) ช่วงทีม่ กี ารตอบสนองต่อยาทีด่ ี
ผูป้ ว่ ยสัน่ น้อยลง แข็งเกร็งน้อยลง และเคลือ่ นไหวได้คล่องขึน้
ออฟ-ไทม์ (Off-time) ช่วงทีย่ าหมดฤทธิ์ หรือยาไม่ออก
ฤทธิ์ ผูป้ ว่ ยอาจะมีอาการสั่น แข็งเกร็งและเคลื่อนไหวช้า
แวร์รงิ ออฟ (Wearing off) ช่วงทีย่ าเริม่ หมดฤทธิ์
ผูป้ ว่ ยมีอาการจากทีเ่ คลือ่ นไหวได้ดี ค่อยๆ เริม่ มีอาการสัน่ แข็ง
เกร็งและเคลือ่ นไหวช้า เกิดขึน้ ประมาณ 2-4 ชัว่ โมงหลังทานยา
ผูป้ ว่ ยบางทีรนุ แรงถึงขัน้ เดินไม่ได้ หรือลุกนัง่ ลําบาก

คิดเห็นกับแพทย และสงผลใหเกิดความรวมมือในการรักษา
ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๓

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

๔

¹Ò¹Ò·aÈ¹a

ดวยสองมือแม

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

ลูกชายของเธอเล่าถึง “สุภาภรณ์” ผูเ้ ป็นแม่ ในอีกมุมมอง กันดีกว่า

ตั ้

งแต่วันแรกที่แม่รู้ว่ามีผมอยู่ในท้อแม่ก็ปฏิบัติเหมือนแม่คน
อื่นๆที่คอยบํารุงครรภ์เป็นอย่างดี คอยพบแพทย์ตามนัด
ÁÒÃiÉÒ oª¤¾aªÃeÇÊ¹
เลาเรือ่ ง
สมบูรณ์ทั้งแม่และลูก และแล้ววันที่ ๑๒ เม. ย. ๒๕๒๖ วันทีแ่ ม่รอ
ในเดือนสิงหาคมเราจะได้โอกาสทีพ่ เิ ศษกว่าทุกๆ เดือนในการระลึกถึง คอย แรกทีเ่ ห็นลูกอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่เมือ่ ดูอกี ที ก็พบว่า ลูกปาก
พระคุณแม่ กองบรรณาธิการขอนําส่วนหนึง่ ของชีวติ จริงของหญิง แหว่ง เพดานโหว่ มีหนู อ้ ยกว่าคนอืน่ 1 ข้าง มีนวิ้ โป้งมากกว่าคนอืน่ 1
แกร่งทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ชะตาชีวติ ทีผ่ า่ นเข้าทดสอบเธอ ดูเหมือนว่าความ นิว้
แม้แม่อยากเลีย้ งผมด้วยตัวแม่เองมาก แต่แม่กต็ อ้ งส่งผมไปอยู่
เข้มแข็ง ความอดทนของผูห้ ญิง ทีซ่ อ่ นอยู่ ในร่างทีบ่ อบบางแฝง ไว้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพราะผมไม่สามารถทีจ่ ะดูดนมเองได้ จากเด็ก
ด้วยพลังในการดูแลครอบครัว ภาระน้อยใหญ่ของครอบครัว แม้จะ
แรกเกิดทีน่ ้ําหนักสามกิโลกว่า เกือบสีก่ โิ ล น้ําหนักค่อย ๆ ลดลง จน
หนักหนาเหนือ่ ยกาย ใจไม่ยอ่ ท้อ ไม่เผยออกมาให้คนรอบข้างร้อนใจ
เหลือเพียงหนังหุม้ กระดูก(จริง ๆ) จนหลายคนคิดว่าท่าทางคงไม่ไหว
เพียงเพือ่ ให้ครอบครัวมีความสุข อบอุน่ และอยูไ่ ด้ในสังคม
แล้วกระมัง..
เธอผูห้ ญิงคนนีแ้ บกรับภาระและทําหน้าทีไ่ ด้ทดั เทียมและไม่นอ้ ย
ไปกว่าบุรษุ ยืนหยัดเพือ่ ให้ครอบครัวมีความสุขและดํารงอยู่ แม้วา่
แม่ตดั สินใจพาผมกลับมาดูแลเองที่บ้าน
ตนเองต้องตรากตรํา เหนือ่ ยยาก อดทนผ่านร้อนผ่านหนาว สุขทุกข์
และค่อยๆ หยดนม ทีละหยดๆ จาก หลอด
เพียงไร นีเ่ ป็นบางส่วนของชีวติ จริงของหญิงร่างผอมวัย ๕๘

สุ

ภาภรณ์ ผตู้ อ่ สูโ้ ชคชะตาทีห่ นักอึง้ มายาวนานหากมองย้อน
จาก ปัจจุบนั เธอดูแลสามีทปี่ ว่ ยเป็น

พาร์กนิ สัน

โดยมีลกู ทัง้ สามคนคอยช่วยและเอาใจใส่และดูแล
พ่อเป็นพิเศษ เธอทําหน้าทีข่ องภรรยาทีด่ ี ดูแลสามีอยูข่ า้ งๆ ตลอด
ถ้าเห็นคุณยงยุทธทีไ่ หนจะต้องเห็นคุณสุภาภรณ์ทนี่ นั่ ในสถานะของ
แม่ เธออบรมสัง่ สอนให้ลกู ของเธอเป็นคนดีและอยู่ ในสังคมได้อย่าง
ปกติเหมือนคนทัว่ ไป มีงานทําสามารถเลีย้ งดูตวั เองได้และเป็นกําลัง
ในการช่วยดูแลพ่อ

หยด ระหว่างที่นั่งหยดนมให้อยู่นั้น ในใจก็มี
ความรู้สึกสงสารลูก แต่ลกู ก็ยิ้มกับแม่ทุกๆ
ครั้ง

เป็นบุญของผมทีไ่ ด้พบกับทีมแพทย์ ซึง่ หลายๆ ท่านมีความเมตตาคอย
ดูแลตลอดจนให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา ต่าง ๆ
แม่ตดั สินใจพาผมกลับมาดูแลเองทีบ่ า้ น และค่อยๆ หยดนมที
ละหยดๆ จาก หลอดหยด ระหว่างทีน่ งั่ หยดนมให้อยูน่ นั้ ในใจก็มี
สิง่ ทีเ่ ธอจะ พูดกับ ลูก เสมอว่า ลูกปกติทกุ อย่างเพียงแต่ ความรูส้ กึ สงสารลูก แต่ลกู ก็ยมิ้ กับแม่ทกุ ๆ ครัง้ นีจ่ งึ เป็นทีม่ าจากของชือ่
ไม่ หล่อเท่านัน้ ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมอง หรือจะล้อเลียนแต่ลกู อย่าไป “ ยิม้ ” บ่อยครัง้ ทีแ่ ม่นงั่ หยดนมจนหลับไม่รตู้ วั ขณะทีม่ อื ยังถือ
โกรธ หรือใส่ใจเพราะเป็นเรือ่ งของเขา เราไม่ตอ้ งไปใส่ใจกับคําพูด อุปกรณ์อยู่ ไม่รนู้ มเข้าสูร่ า่ งกายทางส่วนไหน คุณเชือ่ หรือไม่? ด้วยนม
ของใคร ทําให้ “ยิม้ ” บุตรชายของเธอ สามารถเรียนหนังสือร่วมกับ ทีละหยด ๆ จากมือแม่ ผมกลายเป็นเด็กอ้วนเกิน จนวันทีอ่ าจารย์หมอ
เพือ่ นๆ ได้อย่างไม่มปี ญั หา แม้เวลาเดินไปกับเพือ่ นแล้วมี คนมอง นัดไปผ่าตัดครัง้ แรกนัน้ คุณพยาบาลหาเส้นเลือดไม่เจอ ตัวกลม
เพือ่ น ถาม ด้วยความสงสัยว่า เขามองอะไร ยิม้ ตอบเพือ่ นว่า“เขาไม่ หน้ากลม แขน ขา เป็นปล้อง ๆ เชียว ผมรู้แม่เลีย้ งผมด้วยน้ํานม
ได้มองมึง แต่มองกู” ท่านผู้อ่านคงไม่แปลกใจว่า ทําไมคําตอบ ในขณะทีต่ วั แม่เองกลืนกินน้ําตา ผมกับแม่ตดิ กันตลอดเวลา เมือ่ ผมอายุ
จึงเป็นเช่นนั้น
ได้ไม่กเี่ ดือน พอมีเนือ้ มีหนัง ก็เริม่ เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ผ่า
แม้ว่าเธอจะผ่านวันวานในอดีตที่ต้องความอดทนเสีย นี่ ตัดนัน่ แต่งโน่น เติมโน้น แม่ทรมานใจ
สละและเด็ดเดี่ยวเพือ่ ลูกของเธอ ลองมาฟัง“ยิม้ ” หรือ “ธีระนันท์”
(อ่านต่อหน้า ๕)
๔
ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

แนะนําสถานรักษา

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

๕

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ

โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แม้ว่าในปัจจุบนั นี้โรคพาร์กินสันจะเป็นที่รู้จกั กันมากขึ้น
แต่กลับไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจะไปรักษาได้ที่ไหนบ้าง จึงอยาก
แนะนําสถานทีร่ ักษาพาร์กินสันว่าสามารถไปทําการักษา
ได้ที่ไหนบ้าง โดยขอเริ่มที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อน

๑. เตรียมสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๒. ติดต่อทําแฟ้มประวัติ บริเวณตึก ภปร. ชั้นล่าง
๓. กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ และติดต่อทํานัดกับเจ้าหน้าที่
พยาบาลคัดกรองบริเวณตึก ภปร. ชั้นล่าง

นย์พาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย เป็นสถานที่รักษาโรคพาร์กินสันและกลุม่ ความ
เคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ตึก ภปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
เนื่องจากที่นี่เป็นโรงเรียนแพทย์ จึงมีผปู้ ่วยจากที่ต่างๆ
ทั่วประเทศมาทําการรักษา ทําให้คนไข้แน่นตลอดเวลา
จึงอยากแนะนําว่า ควรจะไปหาแพทย์ทางอายุรกรรม
ประสาทก่อน เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน
แล้วอาจย้ายมารักษาที่ศูนย์แห่งนี้ เพื่อเป็นการคัดกรอง
ผู้ป่วยชั้นหนึ่งก่อน เพราะคนไข้ที่นี่มากจริงๆ น่าเห็นใจ
ทั้งหมอ พยาบาลและคนไข้ที่ต้องทํางานหนักและรอ
นานทั้งสองฝ่าย
ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ดังนี้

๓.๑ หากผู้ปว่ ยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคพาร์
กินสันแล้ว ให้ติดต่อทํานัด คลินคิ โรคพาร์กินสัน
๓.๒ หากผู้ปว่ ยยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค
พาร์กินสัน แต่มีอาการคล้ายโรคพาร์กินสัน ให้ติดต่อทํานัด
คลินิคอายุรกรรมระบบประสาท เพื่อรับการวินิจฉัย และ
รักษา

ศู

(ต่อจากหน้า ๔)
มากทีต่ อ งเห็นผมเจ็บปวด เมือ่ ถึงวัยทีต่ อ งเขาเรียน ผมไดเรียน
ทีเ่ นอสเซอรีต่ อ ดวยอนุบาลเหมือนเด็กทัว่ ไป แตเมือ่ จะขึน้ ชัน้
ประถม แมตอ งตระเวรไปโรงเรียนตางๆ เพือ่ หาทีใ่ หผมเรียน
แตทกุ ทีป่ ฏิเสธ มีผแู นะนําใหแมพาผมไปสมัครทีโ่ รงเรียนสอน
เด็กพิการ แตแมไมสามารถทําเชนนัน้ ได ผมเพียงเกิดมาหนา
ตาไมเหมือนคนอืน่ แตผมมีพฒ
ั นาการเหมือนคนอืน่ ๆ ทัว่ ไป
มีผแู นะนํา(อีกคน) ใหแมไปขอความชวยเหลือทีส่ ํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ทําใหผมไดเขาเรียนระดับประถมศึกษา
ทีโ่ รงรียนใกลบา น ในชวงวัยเด็กนัน้ เวลาไปไหนก็มกั จะมีผคู น
คอยมองอยูต ลอดเวลา ซึง่ ก็ไมไดทําใหผมรูส กึ วาผิดแปลกไป
จากคนอืน่ ๆ เลย ผมไมไดรสู กึ อาย เพราะ “แม” มักจะบอกวา
ใครจะมอง ใครจะพูด ใครจะลอเลียน ก็ปลอยใหเคาทําไป เราก็

หมายเหตุ
คลินิคโรคพาร์กินสัน
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา๑๓.๐๐ น –๑๖.๐๐ น.
และวันพุธ เวลา ๙.๐๐ น -๑๒.๐๐ น
หรือสอบถามได้ที่

www.chula-parkinsons.org

ผ

ทําเปนไมรู ไมเห็น ไมไดยนิ ในสิง่ ทีเ่ คาทํา สิง่ นีเ้ องทําใหผมรูส กึ วา
ผมไมไดผดิ แปลกไปจากผูค นอืน่ ๆ เลย และทําใหผมกลาทีจ่ ะอยูใ น
มรู้แม่ตอนผมอายุ
เลี้ยงผมด้วยน้
นม ผมไดรบั การ
สังคมได ดวยความใสใจของแม
10ําขวบ
่ตัวแม่เองกลื
น้ําตตาอ งกังวล
พิจารณาใหผมไดไปรักษาทีป่ ในขณะที
ระเทศออสเตรเลี
ย ครัง่น้ นีกิ้ นแม
ใจหลายๆ เรือ่ ง แมเปนผูห ญิงทีม่ คี วามรูเ พียงแค ป. 4 ภาษาอังกฤษ
แมคงรูจ กั เพียง “ ขนาด S, M, L ” ตองไปอยูต า งบานตางเมืองที่
สือ่ สารกับใครก็ไมได ไหนจะตองหวงลูกอีกสองคนคือพีก่ บั นองของ
ผม แตแมกใ็ จสูเ พือ่ ผม “เราไปกัน” คุณหมอตองผาบริเวณสะโพกเพือ่
นํากระดูกมาเสริมในสวนทีข่ าดหายไป
มิเชนนัน้ ใบหนาผมจะไม
สมดุล ขางทีป่ กติจะโตตามวัย สวนขางทีไ่ มมกี ระดูกจะคงที่ ทีนแี้ หละ
หนาผมจะเบีย้ ว คุณหมอจึงตองผาตัดเพือ่ ปรับโครงสรางใบหนา

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๕

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

๖

ปกิ ณ กะพาร กิ น สั น

เทคนิคที่ ๑

ท่

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

อ า ยุ ยื น กั บ ๓ ช้ า

านทราบไหมว่าบางครั้งชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ผู้เขียนได้พบบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตประจําวันให้ช้าลงโดยมีชื่อเรียกว่า “เทคนิค ๓ ช้า” เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาว โดยเทคนิค
ต่างๆ เหล่านี้ทาํ ได้ง่ายและไม่ยุ่งยากเลย

รับประทานอาหารใหชา ลง

เ ท ค นิ ค ที่ ๒

ระบบการย่อยอาหารของคนต้องการเวลาเพื่อจัดการกับอาหาร
การเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดและกลืนอย่างช้าๆ จะช่วยเรียกปริมาณน้ําย่อยให้เพิ่มมากขึ้นและมีส่วนช่วยให้อาหาร
ในกระเพาะคลุกเคล้ากันอย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการเสริมการย่อยและดูดซึมให้ดีขึ้น นอกจากนี้การรับประทาน
อาหารอย่างช้าๆ ยังสามารถผ่อนคลายความเครียดและความกังวลใจได้ การใช้เวลาในการเคี้ยวอาหาร ยังสามารถ
บริหารกล้ามเนื้อใบหน้าและลดรอยย่นได้ โดยคําแนะนําทั่วไป ข้าวคําหนึ่งควรเคี้ยว 20 ครั้งขึ้นไปและการ
รับประทานอาหารแต่ละมื้อใช้เวลา 15 นาทีขึ้นไปจะดีที่สดุ

ชะลอความโกรธ

เมื่อมีอารมณ์โกรธ การระบายออกมาเป็นเรื่องดี แต่ทว่า โกรธปุ๊ประเบิดปั๊บ ไม่ใช่
เป็นเรื่องที่ดีนัก การเรียนรู้วิธีชะลอความโกรธเป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สิ่งที่ควร เน้น
เป็นพิเศษคือ การควบคุมอารมณ์เสียให้อยู่ มิได้หมายความว่าจะต้องเก็บกดความโกรธเสมอไป จากผลวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า ความโกรธไม่เป็นผลดีต่อหัวใจ ขณะเดียวกันยังมีผลกระทบต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย
ดังนั้นวิธีแก้ไขที่ถูกต้องคือ เมื่อท่านพบว่าตัวเองกําลังโกรธ ให้ปรับเปลีย่ นสิ่งแวดล้อมหรือเปลี่ยนหัวข้อเรื่องการพูด
ทั้งสองวิธีต่างจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ลงได้ นอกจากนี้การหายใจเข้าลึกๆ และผ่อนหายใจออกยาวๆ หรือ
อาศัยวิธีเล่นกีฬาเป็นประจํา ก็สามารถปรับภาวะทางจิตใจทําให้สภาพจิตใจจะค่อยๆ สงบลงเมื่อท่านรู้สึกว่าไม่มี
เรื่องใดทําให้เสีย

หัวใจเตนชาลง

เทคนิคที่ ๓

เหตุใดเต่าจึงมีชีวิตอยู่ได้ถึง 100 ปี แต่สัตว์บางชนิดมีชีวิตเพียง 10 กว่าปีเท่านั้นหรือมี
ชีวิตที่สั้นกว่านั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีพบว่า ความสั้นยาวของอายุขัยเหมือนจะผกผันกับความช้าเร็วของ
การเต้นของหัวใจ หมายความว่า การเต้นของหัวใจยิ่งเร็ว อายุจะยิ่งสั้น หัวใจเต่าเต้นนาทีละ 20-30 ครั้งต่อนาที
อายุจึงยืนยาว หัวใจหนูเต้นนาทีละ 500-600 ครั้ง อายุจึงสั้น ส่วนอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของคน ส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างข้า หมายความว่า หัวใจของท่านไม่ต้องทํางานหนักก็
สามารถลําเลียงเลือดไปเลี้ยงร่างกายและอวัยวะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้อัตราการเต้นหัวใจค่อนข้างช้า
สุขภาพก็ยิ่งแข็งแรง หากผู้ทมี่ ีสุขภาพดีสามารถเดินเท้าเปล่าทุกวัน วันละ 4 กิโลเมตรในเวลา 1 ชั่วโมง

หวังว่าทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้แล้วคงนําเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ

เอกสารอ้างอิง
๖

หนังสือสุขภาพดี ๑๐๐ ปี เรียบเรียงโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในประเทศไทย
ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

๑

๗

๒

๓

๗
๕

๔

๘

๖

๑. ผู้ร่วมกิจกรรม ๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ศูนย์รักษาพาร์กินสันฯ(คุณหวานและนักศึกษาต่างชาติ)เยี่ยมชม
กิจกรรม ๓.อายุเป็นเพียงตัวเลข(สมมติ)แค่ ๘๒ หนาวของหมอนวลปรางร่วมทุกกิจกรรม น่ารักมากๆ ๔-๖ การ
ฝึกเดินของคุณอัมภิณี ๖ เธอกําลังจะเดินขึ้นเนินด้วยตัวเอง เธอทําได้อย่างมหัศจรรย์ ความปิติ ความสุขเกิดขึ้น
ในใจเธออย่างยิ่ง เป็นเช้าที่วเิ ศษเธอต้องจดจําของเธอ ๗. คุณมยุรีฉายา “ป้ายิ้ม” ยิ้มได้ ๒๔ ชม เมื่อตื่นจะได้ยิน
เสียงหัวเราะทันที ๘. คุณสุรางค์ “จับพู่กนั ยากกว่าจับผู้ร้าย”

กิจกรรมวันศุกร

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

๗

จดหมายข่าวเพื่อนพาร์กินสัน
เอกสารเผยแพรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผูปวยและครอบครัว

เจ้าของ
กลุมเพื่อนพารกินสัน รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

วั ต ถุ ป ระสงค์ สือ่ กลางระหว่างผูป้ ว่ ยและครอบครัว แพทย์ และบุคคล
ทั่วไป ร่วมแบ่งปัน ความรู้ ความเข้าใจ ข่าวสารและดําเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพือ่ สร้างความหวัง กําลังใจแก่ผปู้ ว่ ย

ที่ปรึกษา
รศ. นพ. รุงโรจน ทิพยศิริ
อุดร มงคลนาวิน
ดร. สุรสา โคงประเสริฐ

กองบรรณาธิการ
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

บรรณาธิการ
สุจริต สวนไพโรจน

กําหนดการเผยแพร่
รายสามเดือน

ติดต่อ
กลุมเพื่อนพารกินสัน
๕๔๘/๖๙ ถ. พระราม ๓ ซอย ๒๙
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
๑๐๑๒๐
โทร. / โทรสาร. ๐๒ – ๖๘๓ – ๙๖๓๗
e-mail: parkinson.chula@gmail.com

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ ห.จ.ก. สามลดา จํากัด

บทบรรณาธิ
บทบรรณาธกการ
ิ าร

ส

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

วัสดีครับ ขอเชิญทานผูอ า นรวมถวายพระพรเนือ่ งในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ตพระบรมราชินนี าถ ขอทรง
พระเจริญยิง่ ยืนนาน จดหมายขาวเพือ่ นพารกนิ สันฉบับปฐมฤกษทที่ า นไดอา น
อยูน ี้ มาจากการผลักดันของกลุม ผูป ว ยพารกนิ สันภายใตการสนับสนุนของศูนย
รักษาโรคพารกนิ สันฯ รพ. จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เพือ่ ใชเปนสือ่ กลาง
ระหวางผูป ว ย ครอบครัว แพทยและผูเ กีย่ วของ โดยมีเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูปวยใหสูงขึ้นตามอัตภาพ ความเจ็บปวยเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของมนุษย แตการเจ็บปวยดวยอาการพารกนิ สันหรือการเคลือ่ นไหว

ผิดปกติเปนเรือ่ งไมธรรมดาและไมทําลายอายุขยั ของผูป ว ย จะมีอาการเรือ้ รัง ทํา
ใหทงั้ ผูป ว ยและครอบครัวตองปรับตัวตอเนือ่ งอยางเทาทันโรค เนือ้ หาสาระของ
ขาวสารนีจ้ ะเปนไปอยางเรียบงาย มุง หมายใหเกิดประโยชนในวงกวางแกผปู ว ย
กระผมในนามผูจ ดั ทําใครขอขอบพระคุณทุกทานทีม่ สี ว นชวยในการจัดเตรียม
ตนฉบับและหากทานใดสนใจตองการมีสว นรวมในการผลิต การรับขาวสาร
แสดงขอคิดเห็น ติชม แนะนําได โดยสงมายังกองบรรณธิการไดตามทีอ่ ยูท ี่
ปรากฏดานขางนี้
“รวมสานสายใยรัก รวมอาทรจิต รวมสรางชีวติ ทีด่ แี กผปู ว ยพารกนิ สัน”

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
1. จาหนาไมชดั เจน
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

ขาวสารประชาสัมพันธ

สิ่งตีพิมพ

