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  Parkinson disease (PD) เปนโรคในกลุมโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท 

(neurodegenerative disorder) จึงไมคอยพบในบุคคลอายุต่ํากวา 40 ป ทัง้นี้แมยงัไมทราบพยาธิ

กําเนิดของโรคที่แนชัด แตเบื้องตนทราบวาอาการของโรคเกิดจาก มกีารลดลงของ dopamine 

จาก basal ganglia ซึ่งเปนสารสื่อประสาทสําคัญทีเ่ชื่อมโยงระหวาง thalamus และ motor 

cortex 

อาการและอาการแสดง 

  ผูปวย มีอาการสั่นขณะพัก (Rest tremor โดยเฉพาะลักษณะ pill rolling) ซึ่งเริ่มตน มักมี

อาการขางเดยีว ตอมาอาจลามเปนทัง้สองขาง มีอาการลุกจากเกาอี้ลําบาก หรือ ไมสามารถลกุยนื

เดินไดอยางมัน่คง (postural instability) เดินขากาง ๆ กาวสัน้ ๆ หรือ ลากขา รวมถงึไมสามารถ

พลิกตัวในทานอนไดอยางคลองแคลว อาจสังเกตพบลักษณะสีหนาไรอารมณ ไมคอยกะพริบตา 

พูดลําบาก หรือ มีอาการกลนืลําบาก รวมดวย 

  สําหรับอาการอื่น ๆ (non-motor) ที่พบรวมได เชน cognitive dysfunction ไดแก มี

ความสามารถในการตัดสินใจลดลง แตมักไมคอยมีอาการ dementia ในระยะ 1 ปแรกที่เปนโรค, 

mood disorder ไดแก ภาวะซึมเศรา หรือ apathy เปนภาวะรวมทีว่ินจิฉัยคอนขางยาก แมจะพบ

ไดบอยกวาครึง่ของผูปวย PD เนื่องจากการแสดงความรูสึกทางสีหนาของผูปวยกลุมนี้มีความ

ผิดปกติอยูแลว นอกจากนี้อาจมีภาวะหวาดระแวง (paranoid delusion) รวมดวยผูปวยกลุมนี้มกั

มีคุณภาพการนอนต่ํา  (sleep fragmentation) ระบบประสาทอัตโนมตัิอาจทํางานผดิปกติ เชน มี

อาการหนามดืเมื่อเปลี่ยนทา ทองผูก ถายปสสาวะลาํบาก หรือ sexual dysfunction เปนตน 

  การตรวจรางกาย พบลกัษณะ bradykinesia จากการใหทาํ rapid alternate movement 

เชน การคว่าํ-หงายฝามือเร็ว ๆ หรือ สังเกตจากการทํา  finger/ heel tapping ทั้งนี้สังเกตไดจาก



ความเร็ว จงัหวะ และ amplitude ของการเคาะ ผูปวย PD มักทาํไดในลักษณะแข็ง ๆ ตะกุกตะกกั

และเตี้ยลงเรื่อย ๆ เชนเดียวกับลักษณะลายมือ คือ ยิง่เขียนยิง่ตัวเล็กลง - micrographia, อาจพบ

ลักษณะ rigidity (สวนใหญเปนลักษณะ cogwheel rigidity) จากการตรวจโดยการเหยียด-ดัน 

แขนขาผูปวย และหากทาํ pull test (ผูตรวจยืนทางดานหลังใชมือสองขางดึงไหลของผูปวยใหลม

มาทางดานหลัง) คนปกติตองไมลม หรือ กาวถอยหลังเพื่อคํ้ายนัเพยีง 1 กาว แตในผูปวย PD อาจ

เซหลายกาวหรือลมลง 

หลักการซักประวัติและตรวจรางกาย 

  ในการวินิจฉัย PD นั้นนอกจากการซักประวัติและตรวจรางกายตามธรรมชาติของโรคแลว 

จําเปนตองแยกภาวะ Secondary parkinsonism จากสาเหตุตาง ๆ ออกกอน ไดแก 

  1. ยา: antipsychotic, metoclopramide, prochlorperazine, reserpine 

  2. สารพษิ: Carbon disulfide, carbon monoxide, cyanide, MPTP, manganese เปน

ตน 

  3. การกระทบกระเทือนที่ศีรษะซ้ํา: การชกมวย 

  4. พยาธิสภาพในสมอง: hydrocephalus, chronic subdural hematoma, tumor 

  5. โรค metabolic อ่ืน ๆ: Wilson’s disease 

  6. โรคติดเชื้อตาง ๆ : HIV/AIDS, neurosyphilis, prion disease เปนตน 

สําหรับโรคอื่น ๆ ที่จําเปนตองวินิจฉัยแยกอื่น มีขอสังเกตดังแสดงในตาราง 

โรคที่อาจมีลักษณะรวมกับ PD ขอสังเกต 

Essential tremor อาการสั่นมากขึ้นเมื่อตั้งใจบังคับ (action tremor) อยางไรก็ดีผูปวย 

PD ในระยะที่เปนมากแลวอาจมีทั้ง rest และ action tremor 

Dementia with Lewy bodies 

 

มีอาการ dementia ตั้งแตระยะตนของโรคเปนอาการเดน มักมี 

visual hallucinations และ parkinsonism รวมดวย 

Corticobasal degeneration ไมคอยมีอาการสั่น หรือ ไมตอบสนองตอการรักษาดวย Levodopa 

Multiple system atrophy ไมคอยมีอาการสั่น มักเปนทั้งสองขางเทา ๆ กันตั้งแตเร่ิมแรก หรือ 

ไมตอบสนองตอการรักษาดวย Levodopa, อาการทาง cognitive 

function นอยกวา PD 

Progressive supranuclear มีความผิดปกติของการกวาดตาลง ลมบอยเนื่องจากมี postural 



palsy instability มักเปนทั้งสองขางเทา ๆ กันตั้งแตเร่ิมแรก 

Idiopathic basal ganglia 

calcification              

(Fahr syndrome) 

ผูปวยมักมีอายุนอย ระหวาง 20-60 ป เปนภาวะที่พบไดนอยมาก 

 

การสืบคนทางหองปฏบิติัการ 

  เนื่องจากการวินิจฉัยใชประวัติและการตรวจรางกายเปนสําคัญ การตรวจเพิ่มเติมใชนอย 

ภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร (MRI brain) อาจจําเปนเพื่อแยกพยาธิสภาพในสมองอืน่ ๆ ดงักลาว

ขางตน 

การรกัษา 

  1. การรักษาดวยการเสริมสรางสุขภาพตาง ๆ เชน การใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและ

การดําเนินของโรค ผลขางเคียงของยาที่ใชรักษา การแนะนําอาหาร และ การออกกําลังกาย เปน

พื้นฐานที่สําคัญมากเนื่องจากเปนโรคเรื้อรัง 

  2. การรักษาดวยยา  

  2.1 Levodopa เชน Carbidopa-Levodopa (sinemet) ยากลุมนี้มักใชเปนกลุมแรกใน

การรักษาผูปวย PD อยางไรก็ดีเมื่อใชไปในระยะยาวมักพบปญหาเรื่อง motor fluctuations หรือ 

dyskinesia ไดบอย แพทยเจาของไข แพทยผูเชีย่วชาญและผูปวยจงึควรตัดสินใจรวมกันในการ

เร่ิมยา และควรเริ่มยาก็ตอเมือ่มีอาการ PD มากจนรบกวนชีวิตประจาํวนัและการทํางานของผูปวย 

อยางไรก็ดีเมือ่ตัดสินใจเริ่มยา และให Levodopa เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนถึง 1000มก. ตอวันแลว 

อาการของผูปวยยงัไมดีข้ึน แพทยควรฉุกคิดวาอาการทีผู่ปวยเปนอาจไมใช PD 

   2.2 Selective Monoamine Oxidase type B (MAO B) inhibition   เชน Selegiline 

   2.3 Dopamine agonist เชน Bromocriptine, pramipexole 

  2.4 Catechol-O-Methyl transferase (COMT) inhibition เชน  Tolcapone, 

Entacapone 

  2.5 Anticholinergic เชน  Trihexyphenidyl, Benztropine 

  2.6 Amantadine 

 


