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บทคัดย่อ
วัต ถุป ระสงค์: เพื่อ ศึก ษาความชุ ก และลัก ษณะของภาวะความดัน เลือ ดต่ า ขณะเปลี่ย นอิริย าบถ (orthostatic
hypotension) ชนิดทีม่ อี าการทางคลินิกในผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สัน (PD) ชาวไทย วิ ธีการ: ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วย PD จานวน 100 คน
ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์ความเป็ นเลิศด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ผูว้ จิ ยั วัดความดันเลือดของผูป้ ่ วยในท่านัง่ หรือท่านอนเทียบกับท่ายืน และประเมิน
อาการทางคลินิกในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี ่านมาด้วยแบบสัมภาษณ์ OHQ (Orthostatic Hypotension Questionnaire) หากความดัน
ช่วงหัวใจบีบ (SBP) ลดลง ≥ 20 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือความดันช่วงหัวใจคลาย (DBP) ลดลง ≥ 10 มิลลิเมตรปรอท ภายใน
3 นาทีหลังจากยืน จะเข้าเกณฑ์มภี าวะ orthostatic hypotension (OH) และหากมีคะแนนจาก OHQ ร่วมด้วย จะจัดเป็ น OH ทีม่ ี
อาการทางคลินิก ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยมีอายุ 65.5 ± 11.6 ปี ผลการวิจยั สามารถจาแนกผูป้ ่ วยตามความดันเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เมื่อเปลีย่ นเป็ นท่ายืนและตามคะแนนจาก OHQ เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) OH ทีม่ อี าการทางคลินิก คือ ความดันเลือดลดลงตาม
เกณฑ์ OH และมีอาการ OH (ร้อยละ 18) 2) ผูป้ ่ วยทีค่ วามดันเลือดไม่ได้ลดลงตามเกณฑ์ OH และไม่มอี าการ OH (ร้อยละ 36)
3) ผู้ป่วยที่ความดันเลือดลดลงตามเกณฑ์ OH แต่ไม่มอี าการ OH (ร้อยละ 4) และ 4) ผู้ป่วยที่ความดันเลือดไม่ได้ลดลงตาม
เกณฑ์ OH แต่มอี าการ OH (ร้อยละ 42) การศึกษานี้พบความชุกของภาวะ OH และ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกในผูป้ ่ วย PD ร้อย
ละ 22 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95: 14-30) และร้อยละ 18 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95: 10-26) ตามลาดับ อาการทางคลินิก
ของ OH คือ เวียนศีรษะ มึนศีรษะ เป็ นลม การมองเห็นผิดปกติ ไม่มเี รี่ยวแรง เหนื่อยล้า และไม่สบายที่ศรี ษะหรือคอ สรุป:
สามารถพบภาวะ OH ได้ในผูป้ ่ วย PD และผูป้ ่ วยจานวนหนึ่งมีอาการทางคลินิกร่วมด้วย การติดตามวัดความดันเลือดและการ
ประเมินด้วยแบบสัมภาษณ์ OHQ ช่วยเพิม่ โอกาสในการค้นพบผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH และ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกได้
คาสาคัญ: โรคพาร์กนิ สัน อาการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเคลื่อนไหว ภาวะความดันเลือดต่าขณะเปลีย่ นอิรยิ าบถชนิดทีม่ อี าการทาง
คลินิก ภาวะความดันเลือดต่าขณะเปลีย่ นอิรยิ าบถ
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บทนา
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease: PD) เป็ น
โรคความเสื่อ มของระบบประสาท ที่มีลัก ษณะของการ
ด าเนิ น โรคที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ความชุ ก ของ PD
โดยประมาณอยู่ท่รี ้อยละ 0.3 ของประชากรโดยรวม (1)
สาหรับข้อมูลในประเทศไทย พบความชุกของ PD อยู่ท่ี
126.83 (พื้น ที่ชุ ม ชนเมือ ง) และ 90.82 (ในชนบท) ต่ อ
ประชากร 100,000 คนต่อปี (2) พยาธิสภาพของ PD คือ
ก า ร มี lewy bodies แ ล ะ lewy neurites ใ น บ ริ เ ว ณ
substantia nigra pars compacta และมีการเสื่อมตายของ
เซลล์ป ระสาทโดปามีน ใน nigrostriatal pathway จึง เกิด
ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง Basal ganglia แ ล ะ เ กิ ด อ า ก า ร
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติตามมา นอกจากนี้ผู้ป่วย PD ยังมี
การเสื่อมตายของเซลล์ประสาทชนิดอื่นนอกเหนือจากโด
ป า มี น แ ล ะ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ ผิ ด ป ก ติ ช นิ ด อื่ น
นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวหลายอาการ โดยสามารถพบ
อาการทัง้ ในระยะเริม่ ต้นของโรค PD หรือระยะทีโ่ รคดาเนิน
มากขึน้ เรื่อย ๆ แล้ว (3)
ภาวะความดันเลือดต่ าขณะเปลี่ยนอิรยิ าบถหรือ
ความดั น เลื อ ดต่ าเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นท่ า (orthostatic
hypotension, OH) เป็ น อาการผิด ปกติท่ีไ ม่ เ กี่ย วกับ การ
เคลื่อ นไหวชนิ ด หนึ่ ง ที่พ บได้บ่ อ ยในผู้ป่ วย PD รวมทัง้
สามารถพบได้ในระยะเริม่ ต้นของโรค PD การวิเคราะห์อภิ
มาน (meta-analysis) พบความชุกของ OH ร้อยละ 30.1
(ช่วงความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95: 22.9-38.4) (4) ภาวะ OH
ในผูป้ ่ วย PD มีความเกีย่ วข้องกับการเสื่อมหรือการทางาน
บกพร่องของระบบประสาทอัตโนมัติทงั ้ ในระบบประสาท
ส่ ว นกลางและส่ ว นปลาย ของ sympathetic nervous
system ทาให้มสี าร norepinephrine ไม่เพียงพอเมื่อมีการ
เปลี่ยนท่าให้อยู่ในท่ายืน มีผลทาให้เกิดความดัน เลือดต่ า
ขณะเปลีย่ นอิรยิ าบถ ภาวะ OH ทีพ่ บในผูป้ ่ วย PD จัดเป็ น
ค ว า ม ผิ ด ป กติ ช นิ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ระ บ บ ป ระ สา ท
( neurogenic orthostatic hypotension) ( 5 - 7 )
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดตามมาของภาวะ OH ได้แก่ การเป็ น
ลมหมดสติ (syncope) (8) และการหกล้ม อันเป็ นสาเหตุให้
ต้ อ งเข้า รัก ษาอาการบาดเจ็บ ในโรงพยาบาลหรือ การ
เสีย ชีวิต การศึก ษาในผู้ป่ วยสูงอายุพ บว่า ภาวะ OH มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก ั บ ก า ร ห ก ล้ ม (odds ratio = 2.2) (9)
การศึกษาในผู้ป่วย PD มีรายงานว่า ภาวะ OH ทาให้เกิด
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การหกล้ม ได้เ ช่ น เดีย วกัน (10) ภาวะ OH ยัง เป็ น ปั จจัย
เสี่ยงทาให้เกิดโรคต่ าง ๆ ตามมา ได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมองชนิดขาดเลือด (ischemic stroke) (11) ภาวะความจา
ลดลง (12) และโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด (coronary artery
disease) (13)
ปั จ จัย ที่พ บว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การเกิด OH
ประกอบด้วย อายุมากกว่า 68 ปี (14) และอายุทเ่ี พิม่ มาก
ขึ้น (15) ปั จจัยด้านโรค PD ได้แก่ ความรุนแรงของ PD
(Hoehn & Yahr stage) ระยะเวลาการเป็ น PD ช่ ว ง
แตกต่างของค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของความดัน ช่วงหัวใจ
บีบและช่วงแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของความดัน
ช่วงหัวใจคลายในท่านัง่ (15) ส่วนปั จจัยด้านยา ได้แก่
การได้รบั ยามากกว่า 5 ชนิด (ยารักษา PD และยารักษา
โรคอื่น ๆ) การได้รบั ยา Amantadine และยาขับปั สสาวะ
(14) OH มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั levodopa ในขนาด
1,069 มิลลิกรัมต่อวัน (มก./วัน) และ bromocriptine ขนาด
42 และ 74 มก./วัน (16)
การศึกษาโดยพาสิริ สิทธินามสุวรรณและคณะ
ในปี พ.ศ. 2553 (17) ในผู้ป่ วยไทย PD จ านวน 82 คน
พบความชุกของภาวะ OH ร้อยละ 40.2 และพบปั จจัยที่
สัมพันธ์กบั ภาวะนี้ คือ ระยะเวลาที่เป็ น PD การเป็ นโรค
ในระยะท้าย ๆ และการได้รบั ยา selegiline อย่างไรก็ตาม
ข้อ มูลการศึก ษาด้า นการเกิด OH ในผู้ป่ วย PD ยัง มีอ ยู่
อย่างจากัดในประเทศไทยและยังไม่มกี ารรายงานถึงความ
ชุกของ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกร่วมด้วย ดังนัน้ การศึกษา
นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุก ของภาวะ OH ชนิด
ที่ มี อ าการทางคลิ นิ ก (symptomatic OH) ในผู้ ป่ วย PD
โดยวัดความดันเลือดในท่านัง่ หรือท่านอนเทียบกับท่ายืน
และประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะ OH โดยใช้
แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ OHQ (Orthostatic Hypotension
Questionnaire)

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ ไ ด้ผ่ า นการรับ รองโครงการวิจยั ตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจยั ในคนของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.2558
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กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างในการวิจยั คือ ผู้ป่วย PD จานวน 100
คน ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ณ ศูนย์ความเป็ น
เลิ ศ ทางการแพทย์ โ รคพาร์ กิ น สัน และกลุ่ ม โรคความ
เคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีผ่ ่านเกณฑ์
การคัดเข้างานวิจยั ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
2558 โดยมีเกณฑ์คดั อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจยั ได้แก่ 1)
ผู้ป่ วย PD ที่ไ ม่ ท ราบสาเหตุ ข องโรค (idiopathic PD) ที่
ได้รบั การวินิจฉัยจากประสาทแพทย์ 2) อายุมากกว่าหรือ
เท่ า กับ 18 ปี 3) ผู้ป่ วยที่ไ ม่ มีก ารเปลี่ย นแปลงชนิ ดและ
ขนาดของยารัก ษา PD ในช่ ว ง 4 สัป ดาห์ท่ีผ่ า นมา 4)
ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เกณฑ์คดั อาสาสมัครออก
จากการวิจยั ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยในกลุ่มอาการพาร์กนิ โซนิซมึ
ทีท่ ราบสาเหตุแน่ชดั (secondary parkinsonism) เช่น เกิด
จากยาบางชนิ ด (drug-induced parkinsonism) เกิด จาก
เส้นเลือดขนาดเล็กมีการอุดตัน (vascular parkinsonism)
เกิดจากการได้รบั สารพิษบางชนิด (exposure to toxins)
หรือเกิดจากโรคสมองอักเสบ (encephalitis) 2) ผูป้ ่ วยทีม่ ี
ปั ญหาการสือ่ สาร และให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่น่าเชื่อถือ
วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
ผู้วจิ ยั คัดเลือกอาสาสมัครเข้างานวิจยั จากแฟ้ ม
ประวัตขิ องผูป้ ่ วยทีถ่ ูกวินิจฉัยเป็ น PD ด้วยวิธกี ารคัดเลือก
ตัวอย่างตามความสะดวก และขอให้อาสาสมัครลงนามให้
ความยิน ยอมเข้า ร่ ว มในการวิจ ัย หลัง จากผู้วิจ ัย อธิบ าย
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จ ั ย แก่
อาสาสมัคร หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั บันทึกข้อมูลการรักษาผูป้ ่ วย
ได้แก่ เพศ อายุ อายุทเ่ี ริม่ เป็ น PD ระยะเวลาการเป็ น PD
ระดับความรุนแรงของ PD (Hoehn and Yahr stage) โรค
ประจาตัวอื่นนอกเหนือจาก PD ยาทีร่ บั ประทานเป็ นประจา
นอกเหนือจากยารักษา PD จานวนยารักษา PD ที่ผู้ป่วย
ได้รบั ขนาดยา levodopa ทีไ่ ด้รบั ต่อวัน ขนาดยารักษา
PD ชนิดต่ าง ๆ เมื่อเทียบเป็ นขนาดยา levodopa ต่ อวัน
( levodopa equivalent dose daily, LEDD) ต า ม วิ ธี ข อง
Tomlinson และคณะ (18) และขนาดยาของ dopamine
agonists เ มื่ อ เ ที ย บ เ ป็ น ข น า ด ย า levodopa ต่ อ วั น
( dopamine agonist levodopa equivalent dose daily,
DALEDD)

ผูว้ จิ ยั ประเมินภาวะความดันเลือดต่ าขณะเปลี่ยน
อิริย าบถด้วยการวัด ความดัน เลือดในท่า นัง่ หรือ ท่านอน
เที ย บกับ ท่ า ยืน โดยการวัด ความดัน โลหิต ที่ brachial
artery ด้ว ยเครื่องวัดความดัน เลือ ด รุ่ น Omron® HEM7200 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินของสมาคมโรคความดัน
โลหิตสูงของยุโรปปี ค.ศ. 2010 ว่ามีความแตกต่ างจาก
เครื่องวัดความดันเลือดแบบปรอทอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
(19) ผู้ป่วยที่จดั ว่ามีภาวะ OH คือ ผู้ป่วยที่มคี วามดันช่วง
หัวใจบีบ (SBP) ลดลง 20 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่ า
และ/หรื อ ความดั น ช่ ว งหั ว ใจคลาย (DBP) ลดลง 10
มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า ภายในเวลา 3 นาทีหลังจาก
ทีย่ นื ขึน้ (20)
เมื่อทาการวัดความดันเลือดเสร็จแล้ว ผู้วิจยั ชื่อ
แรกในบทความอ่ า นค าถามใน OHQ ให้ผู้ป่ วยตอบ แต่
กรณี ท่ีผู้ป่ วยไม่ ส ามารถให้ข้อ มูล ได้ค รบถ้ ว น ผู้วิจ ัย จะ
สอบถามจากญาติ ผู้ ป่ วยร่ ว มด้ ว ย OHQ เป็ นแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะ
OH ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา OHQ ประกอบด้วยข้อคาถาม
จาก 2 ส่ ว น คือ ส่ ว น OHSA (Orthostatic Hypotension
Symptom Assessment) สาหรับประเมินอาการทางคลินิก
ทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะ OH และความรุนแรงของอาการต่าง ๆ
เหล่ า นั น้ ประกอบด้ ว ยข้อ ค าถาม 6 ข้อ และ OHDAS
(Orthostatic Hypotension Daily Activities Scale) สาหรับ
ประเมินผลกระทบจากอาการต่าง ๆ ของ OH ต่อการยืน
หรือการเดินของผูป้ ่ วย ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ OHQ
เป็ นแบบสัมภาษณ์ทใ่ี ห้คะแนนแบบ 11 ระดับ (จาก 0-10
โดย 0 หมายถึ ง ไม่ มีอ าการ/อาการไม่ ร บกวนการท า
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน และคะแนน 10 หมายถึง อาการ
รุนแรงทีส่ ดุ /อาการรบกวนการทากิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
มากที่สุ ด ค าถามที่ 1-6 ของส่ ว น OHSA มีด ัง นี้ 1) มี
อาการเวียนศีรษะ มึนศีรษะ เป็ นลม หรือคล้ายจะเป็ นลม
2) มีปัญหาด้านการมองเห็น (ตาพร่า มองเห็นเป็ นจุด ๆ)
3) มีอาการไม่มเี รีย่ วแรง 4) มีอาการเหนื่อยล้า 5) มีปัญหา
การมีสมาธิ และ 6) มีปัญหาไม่สบายทีศ่ รี ษะหรือคอ และ
คาถามที่ 1-4 ของส่วน OHDAS มีดงั นี้ 1) ผลกระทบต่อ
การยืนเป็ นเวลาสัน้ ๆ 2) ผลกระทบต่อการยืนเป็ นเวลานาน
ๆ 3) ผลกระทบต่ อ การเดิ น เป็ นเวลาสัน้ ๆ และ 4)
ผลกระทบต่อการเดินเป็ นเวลานาน ๆ คะแนนเฉลีย่ OHSA
เป็ นคะแนนรวมของ 6 ข้อคาถามหารด้วย 6 คะแนน
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เฉลี่ย OHDAS เป็ นคะแนนรวมของ 4 ข้อคาถามหารด้วย
4 และคะแนนเฉลี่ย OHQ เป็ น คะแนนเฉลี่ย ของ OHSA
และ OHDAS OHQ เป็ นแบบสัมภาษณ์ทม่ี คี วามตรงทาง
โครงสร้างในด้านความตรงเชิงลู่เข้าในระดับปานกลางถึงดี
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม The Clinician Global
Impression of Change (Pearson r: 0 . 4 3 - 0 . 5 1 ) แ ล ะ
แบบสอบถาม Patient Global Impression of Severity (r:
0.58-0.67) แบบสอบถามทัง้ สองจัด เป็ น แบบสอบถาม
มาตรฐานสาหรับประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะ
OH OHQ ยังมีความตรงทางโครงสร้าง (construct validity)
ในระดับดีเลิศ (r > 0.8) กับอาการทางคลินิกของภาวะ OH
และมีความเทีย่ งในการทดสอบซ้าในระดับดีเลิศ โดยมีค่า
Intraclass correlation coefficients เท่ากับ 0.92 ในผูป้ ่ วย
PD ทีม่ ภี าวะ OH (21)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS version
21.0 และมีสถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังนี้ การคานวณความชุก
ของภาวะ OH และความชุกของภาวะ OH ชนิดทีม่ อี าการ
ทางคลินิก ใช้ค่าร้อยละ ผูว้ จิ ยั จาแนกผูป้ ่ วยได้เป็ น 4 กลุ่ม
จากการวัด ความดัน เลื อ ดและการประเมิ น ด้ ว ยแบบ
สัมภาษณ์ OHQ ได้แก่ 1) ผู้ป่วยที่ความดันเลือดไม่ลดลง
ตามเกณฑ์ของ OH และไม่มอี าการของ OH 2) ผู้ป่วยทีม่ ี
ความดันเลือดลดลงตามเกณฑ์ของ OH และมีอาการของ
OH 3) ผูป้ ่ วยทีค่ วามดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ OH
แต่มอี าการของ OH และ 4) ผู้ป่วยทีค่ วามดันเลือดลดลง
ตามเกณฑ์ของ OH แต่ไม่มอี าการ OH ผูว้ จิ ยั เปรียบเทียบ
ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดเข้าเกณฑ์ OH และมีอาการของ
OH จาก OHQ มากกว่ า 0 คะแนน (symptomatic OH)
และผูป้ ่ วยทีค่ วามดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ OH และ
ไม่มีอาการของ OH จาก OHQ เท่ากับ O คะแนน (nonOH) โดยใช้การทดสอบ Chi-Square เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ และเมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช้
Independent t-test เมื่อข้อมูลมีการกระจายเป็ นปกติ หรือ
ใช้ Mann-Whitney U test เมื่อข้อมูลมีการกระจายไม่เป็ น
ปกติ การวิจยั กาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี
α=0.05
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ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ในการศึก ษานี้ มีผู้ป่ วยเข้า ร่ ว มการวิจ ัย จ านวน
100 คน เป็ นเพศชาย 47 คน (ร้อยละ 47) เพศหญิง 53
คน (ร้อยละ 53) มีอายุ 65.47 ± 11.59 ปี โรคร่วมทีพ่ บได้
บ่ อ ย 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ โรคความดัน โลหิต สูง 26 คน
(ร้อ ยละ 26) โรคเบาหวาน 13 คน (ร้อ ยละ 13) และโรค
ซึมเศร้า 11 คน (ร้อยละ 11) ยาชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ยารักษา PD ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วมด้วยมากเป็ น 3 อันดับแรก
ได้แ ก่ ยาลดความดัน โลหิต (ร้อ ยละ 31) ยาแก้ซึม เศร้า
(ร้ อ ยละ 17) และยาต้ า นโรคจิ ต (ร้ อ ยละ 13) ผู้ ป่ วยมี
ระยะเวลาเป็ น PD 9.18 ± 6.12 ปี อายุทเ่ี ริม่ เป็ น PD 56.3
± 13.4 ปี ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ 94 คน (ร้อ ยละ 94) มีค วาม
รุนแรงของ PD ตาม Hoehn & Yahn stage อยู่ในระดับ 13 สาหรับยารักษา PD ที่ผู้ป่วยได้รบั คือ levodopa เฉลี่ย
ต่อวัน 645 ± 329 มก./วัน ขนาด LEDD เฉลีย่ 835 ± 447
มก./วัน ขนาด DALEDD เฉลีย่ 74 ± 105 มก./วัน จานวน
ยารัก ษา PD ที่ผู้ ป่ วยได้ ร ับ เฉลี่ย 3.0 ± 1.2 ชนิ ด และ
จ านวนยารวมทุ ก ชนิ ด ที่ผู้ป่ วยได้ร ับ 5.3 ± 1.6 ชนิ ด ดัง
ตารางที่ 1 และ 2
การจาแนกผูป้ ่ วยตามกลุ่ม OH
จากการวัดความดันโลหิตและการประเมินอาการ
OH ด้วย OHQ สามารถจาแนกผู้ป่วยได้เป็ น 4 ลักษณะ
ได้แก่ 1) ผู้ป่วยที่ความดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ
OH และไม่ มี อ าการของ OH เมื่ อ ประเมิ น จาก OHQ
(คะแนน OHQ = 0 คะแนน) จัดเป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH
(non-OH) จ านวน 36 คน 2) ผู้ ป่ วยที่ มีค วามดัน เลือ ด
ลดลงตามเกณฑ์ ข อง OH และมี อ าการของ OH เมื่ อ
ประเมิน จาก OHQ (คะแนน OHQ > 0 คะแนน) จัด เป็ น
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ชนิดมีอาการทางคลินิก (symptomatic
OH) จ านวน 18 คน ส าหรั บ ผู้ ป่ วยอี ก 2 กลุ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของความดัน เลือดเมื่อเปลี่ยนท่าและอาการ
ของ OH ที่ประเมินโดย OHQ ไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ 3)
ผู้ป่วยที่ความดัน เลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ OH แต่ มี
อาการของ OH จากการประเมินด้วย OHQ (คะแนน OHQ
> 0 คะแนน) จานวน 42 คน และ 4) ผู้ป่วยที่ความดัน
เลือดลดลงตามเกณฑ์ของ OH แต่ไม่มอี าการ OH จากการ
ประเมินด้วย OHQ (คะแนน OHQ = 0 คะแนน) 4 คน
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จากข้อ มู ล ข้า งต้ น ความชุ ก ของภาวะ OH คือ
ร้อ ยละ 22 (ช่ ว งความเชื่อ มัน่ ที่ร้อ ยละ 95: 14-30) และ
ความชุกของภาวะ OH ชนิดทีม่ อี าการทางคลินิก คือ ร้อย
ละ 18 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95: 10-26) โดยผูป้ ่ วยที่
มีภาวะ OH ชนิดทีม่ อี าการทางคลินิก มีอาการปรากฏ ณ
วัน ที่ม าประเมิน ความดัน เลือ ด จ านวน 6 ราย ได้ แ ก่
อาการเวีย นศีร ษะ 3 ราย อาการมึน ศีร ษะ 2 ราย และ

อาการตาพร่า 1 ราย ผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ชนิดที่มอี าการ
ทางคลินิ ก เป็ นกลุ่ ม ที่มีอ ายุ สู ง ที่สุ ด คือ 69.7 ± 8.3 ปี
(ตารางที่ 1) และเป็ นกลุ่มที่มอี ายุท่เี ริม่ เป็ น PD มากที่สุด
ด้วย 59.7 ± 9.2 ปี (ตารางที่ 2) แต่สาหรับระยะเวลาการ
เป็ น PD แล้ว ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH เป็ นกลุ่มทีม่ รี ะยะเวลา
การเป็ น PD สูงทีส่ ดุ คือ 17.0 ± 9.8 ปี (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยและยาทีไ่ ด้รบั
ตัวแปร
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
ผูป้ ่ วย
ไม่มภี าวะ มีภาวะ OH ที่ ความดันเลือดไม่ลดลง ความดันเลือดลดลง P1
ทัง้ หมด
OH
มีอาการทาง ตามเกณฑ์ OH แต่มี ตามเกณฑ์ OH แต่ไม่
(n=100)
(n=36) คลินิก (n=18) อาการ OH (n=42)
มีอาการ OH (n=4)
เพศชาย
47 (47) 15 (41.7)
10 (55.6)
19 (45.2)
3 (75)
0.33
เพศหญิง
53 (53) 21 (58.3)
8 (44.4)
23 (54.8)
1 (25)
อายุ (ปี ) (mean ± SD) 65.5±11.6 66.9±11.5
69.7±8.3
63.6±12.8
57.5±4.0
0.23
โรคประจาตัวอื่นนอกเหนือจาก PD
โรคความดันโลหิตสูง 26 (26) 10 (27.8)
2 (11.1)
13 (31.0)
1 (25.0)
0.16
โรคเบาหวาน
13 (13)
8 (22.2)
1 (5.6)
4 (9.5)
0 (0)
0.12
โรคซึมเศร้า
11 (11)
3 (8.3)
3 (16.7)
5 (11.9)
0 (0)
0.36
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
9 (9)
3 (8.3)
1 (5.6)
4 (9.5)
1 (25.0)
0.71
ขาดเลือด
โรคจิต
8 (8)
1 (2.8)
3 (16.7)
4 (9.5)
0 (0)
0.06
โรคหลอดเลือดสมอง
2 (2)
0 (0)
0 (0)
2 (4.8)
0 (0)
ตีบ
ยารักษาโรคอื่น ๆ2
AChE inhibitors
6 (6)
0 (0)
2 (11.1)
4 (9.5)
0 (0)
0.04
ACE inhibitors
7 (7)
2 (5.6)
2 (11.1)
3 (7.1)
0 (0)
0.46
ARBs
6 (6)
3 (8.3)
1 (5.6)
2 (4.8)
0 (0)
0.71
CCBs
11 (11)
3 (8.3)
0 (0)
7 (16.7)
1 (25)
0.21
beta blockers
7 (7)
3 (8.3)
1 (5.6)
3 (7.1)
0 (0)
0.71
ยาขับปั สสาวะ
4 (4)
1 (2.8)
1 (5.6)
2 (4.8)
0 (0)
0.61
alpha-1 blockers
2 (2)
0 (0.0)
1 (5.6)
1 (2.4)
0 (0)
0.15
ยาต้านโรคจิต
13 (13)
2 (5.6)
5 (27.8)
6 (14.3)
0 (0)
0.02
ยาแก้ซมึ เศร้า
17 (17)
7 (19.4)
4 (22.2)
6 (14.3)
0 (0)
0.81
1: เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิก ด้วย chi-square สาหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพ และ independent t-test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
2: AChE inhibitors: acetylcholinesterase inhibitors, ACE inhibitors: angiotensin converting enzyme inhibitors, ARBs:
angiotensin receptor blockers, CCBs: calcium channel blockers
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ความแตกต่างทีพ่ บจากการเปรียบเทียบกลุ่มที่มี
ภาวะ OH ที่มอี าการทางคลินิก และกลุ่มที่ไม่มภี าวะ OH
คือ กลุ่มทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิก มีจานวนผูป้ ่ วย
ที่ ไ ด้ ร ั บ ยากลุ่ ม AChE inhibitors และยาต้ า นโรคจิ ต
มากกว่า กลุ่มที่ไม่มีภาวะ OH อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(ร้อยละ 11.1 และ ร้อยละ 0 ตามลาดับ , p=0.04 สาหรับ
AChE inhibitors แ ละ ร้ อ ย ละ 27.8 แ ละ ร้ อ ย ละ 5.6
ตามลาดับ , p=0.02 สาหรับ ยาต้านโรคจิต ) ดังตารางที่ 1
ขณะที่ค วามรุ น แรงของโรคตาม Hoehn & Yahn stage
ระยะเวลาการเป็ น PD อายุ ท่ีเ ริ่ม เป็ น PD ขนาดยาของ
Levodopa ต่อวัน DALEDD และ LEDD ไม่พบว่ามีความ

แตกต่ างกั น ของผู้ ป่ วยทั ้ง 2 กลุ่ ม (p=0.07, p=0.17,
p=0.71, p=0.58, p=0.62 และ p=0.66 ตามลาดับ) รวมถึง
จ านวนยารัก ษา PD และจ านวนยาที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ก็ไ ม่
พบว่ามีความแตกต่างกัน (p=0.56 และ p=0.40 ตามลาดับ)
ดังตารางที่ 2
ความดันเลือดของผูป้ ่ วย
ข้อมูลความดันเลือดของผู้ป่วยในท่านัง่ หรือ ท่ า
นอนและท่ายืนแสดงในตารางที่ 3 ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ ี
อาการทางคลินิกมีค่าเฉลี่ย SBP และ DBP ในท่านัง่ หรือ
ท่ า น อ น สู ง ที่ สุ ด คื อ 144.5 ± 28.2 แ ล ะ 82.3 ± 8.6
มิลลิเมตรปรอท ขณะทีผ่ ปู้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH มีค่าเฉลีย่

ตารางที่ 2. ข้อมูลผูป้ ่ วยในด้านโรค PD และยารักษา PD ทีไ่ ด้รบั (ค่าเฉลีย่ +SD)
ผูป้ ่ วย
ไม่มภี าวะ มีภาวะ OH ที่ ความดันเลือดไม่ลดลง ความดันเลือดลดลง
P1
ตัวแปร
ทัง้ หมด
OH
มีอาการทาง ตามเกณฑ์ OH แต่มี ตามเกณฑ์ OH แต่ไม่
(n=100)
(n=36) คลินิก (n=18) อาการ OH (n=42)
มีอาการ OH (n=4)
ระยะเวลาเป็ น PD (ปี ) 9.2±6.1
7.9±5.1
10.1±5.9
9.2±6.2
17.0±9.8
0.17
อายุทเ่ี ริม่ เป็ น PD (ปี ) 56.3±13.4 58.5±12.8
59.7±9.2
54.4±14.7
40.5±6.1
0.71
Hoehn & Yahn Stage จานวน (ร้อยละ)
0.07
1
8 (8)
4 (11.1)
1 (5.6)
3 (7.1)
0 (0)
1.5
6 (6)
4 (11.1)
0 (0)
2 (4.8)
0 (0)
2
14 (14)
3 (8.3)
3 (16.7)
7 (16.7)
1 (25)
2.5
39 (39) 16 (44.4)
6 (33.3)
16 (38.1)
1 (25)
3
27 (27)
5 (13.9)
8 (44.4)
12 (28.6)
2 (50)
4
6 (6)
4 (11.1)
0 (0)
2 (4.8)
0 (0)
5
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
levodopa daily dose
(มก./ วัน)
645±329 672±384
624 ± 235
610 ± 320
875±186
0.58
DALEDD3 (มก./ วัน)
74±105
76±103
68±125
75±103
78±91
0.622
LEDD3 (มก./ วัน)
835±447 860±521
811±298
796±446
1043±272
0.66
จานวนยารักษา PD ที่
ผูป้ ่ วยได้รบั (ชนิด)
3.0 ± 1.2 2.9 ± 1.2
2.7 ± 1.0
3.0 ± 1.3
4.5 ± 1.0
0.562
จานวนยาทัง้ หมดที่
ผูป้ ่ วยได้รบั (ชนิด)
5.3 ± 1.6 5.0 ± 1.6 5.4 ± 1.7
5.4 ± 1.7
6.2 ± 1.3
0.402
1: เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH และผู้ป่วยทีม่ ภี าวะ OH ที่มอี าการทางคลินิก ห์ด้วย chi-square สาหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ และ independent t-test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายเป็ นปกติ
2: วิเคราะห์ดว้ ย Mann-Whitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายไม่เป็ นปกติ
3: LEDD: Levodopa equivalent daily dose, DALEDD: Dopamine agonist Levodopa equivalent daily dose
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SBP ในท่านัง่ หรือท่านอนต่ าที่สุด คือ 128.9 ± 17.9 และ
73.1 ± 11.7 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ผู้ ป่ วยที่ มี ภ าวะ OH ที่ มี
อาการทางคลินิกมีค่าเฉลี่ย SBP และ DBP ในท่านัง่ หรือ
ท่านอนมากกว่า ผู้ป่วยที่ไม่มภี าวะ OH อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดย SBP มีค่ามากกว่าประมาณ 16 มิลลิเมตร
ปรอท (p=0.02) และ DBP มี ค่ า มากกว่ า ประมาณ 9
มิลลิเ มตรปรอท (p=0.003) นอกจากนี้ ก ารเปลี่ย นแปลง
ของความดัน เลื อ ดเมื่อ เปลี่ ย นเป็ นท่ า ยืน (∆ SBP, ∆
DBP) พบว่ากลุ่มทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกมีความ
ดันเลือดลดลงมากทีส่ ดุ ทัง้ SBP และ DBP โดย SBP ลดลง
เ ฉ ลี่ ย -16.1 ± 8.5 แ ล ะ DBP ล ด ล ง เ ฉ ลี่ ย -9.9 ± 6.9
มิลลิเมตรปรอท ขณะทีก่ ลุ่มทีไ่ ม่มภี าวะ OH ไม่พบว่าความ
ดัน ลดลงเมื่อ เปลี่ย นเป็ นท่ า ยืน แต่ ก ลับ พบว่ า ∆ SBP
เพิ่ม ขึ้น 0.7 ± 7.8 มิลลิเ มตรปรอทและ ∆ DBP เพิ่ม ขึ้น
1.4 ± 5.6 มิลลิเมตรปรอท เมื่อเปลีย่ นเป็ นท่ายืน (p<0.001
และ p<0.001 ตามลาดับ)
การประเมิ นด้วย OHQ
จากการประเมินผู้ป่วยโดยใช้ OHQ เพื่อศึกษา
ว่า ผู้ป่วยมีอาการของ OH หรือไม่ พบว่าผู้ป่วยมีคะแนน

OHQ โดยรวม 0.6 ± 0.8 คะแนน (พิ ส ัย ของคะแนนที่
เป็ นไปได้ คือ 0-10) ผูป้ ่ วยมีคะแนนเฉลีย่ อาการและความ
รุ น แรงของภาวะ OH (OHSA) 0.6 ± 0.8 คะแนน โดย
ผูป้ ่ วยมีคะแนนข้อที่ 1 (มีอาการเวียนศีรษะ มึนศีรษะ เป็ น
ลม หรือคล้ายจะเป็ นลม) สูงที่สุดและมีคะแนนข้อที่ 5 (มี
ปั ญ หาการมีส มาธิ) ต่ า ที่สุ ด นอกจากนี้ ผู้ ป่ วยมีค ะแนน
ผลกระทบของ OH ต่ อชีวิตประจาวัน (OHDAS) เท่ากับ
0.7 ± 0.9 คะแนน โดยผู้ป่วยมีคะแนนในข้อที่ 1 (อาการ
ของภาวะ OH มีผลกระทบต่ อการยืนเป็ นเวลาสัน้ ๆ) สูง
ที่สุ ด และมีค ะแนนในข้อ ที่ 2 (อาการของภาวะ OH มี
ผลกระทบต่อการยืนเป็ นเวลานาน ๆ) ต่ าทีส่ ุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
จากการศึก ษาพบว่ า ผู้ ป่ วยที่มีภ าวะ OH ที่มี
อาการทางคลินิกปรากฏอาการของ OH และอาการของOH
นั น้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การยืน หรือ การเดิน สูง ที่สุ ด โดยมี
คะแนน OHQ, OHSA และ OHDAS คือ 1.3 ± 0.9, 1.1±0.9
และ 1.5 ± 1.2 คะแนน ตามลาดับ ผู้ป่วยที่ความดันเลือด
ไม่ ล ดลงตามเกณฑ์ข อง OH แต่ มีอ าการ OH ในช่ ว ง 1
สัปดาห์ทผ่ี ่านมา มีคะแนน OHQ, OHSA และ OHDAS คือ
1.0 ± 0.7, 0.9 ± 0.9 และ 1.1 ± 0.8 คะแนน ตามลาดับ ซึง่

ตารางที่ 3. ความดันเลือดและการเปลีย่ นแปลงของความดันเลือดเมื่อเปลีย่ นเป็ นท่ายืน (ค่าเฉลีย่ +SD)
ผูป้ ่ วย
ไม่มภี าวะ มีภาวะ OH ที่ ความดันเลือดไม่ลดลง ความดันเลือดลดลง
P1
ตัวแปร1
ทัง้ หมด
OH (n=36) มีอาการทาง ตามเกณฑ์ OH แต่มี ตามเกณฑ์ OH แต่ไม่
(n=100)
คลินิก (n=18) อาการ OH (n=42)
มีอาการ OH (n=4)
SBP ในท่านัง/นอน
่
133.4±21.3 128.9±17.9 144.5 ± 28.2
133.0 ± 20.1
129.3 ± 12.4
0.02
DBP ในท่านัง/นอน
่
76.4±11.4 73.1±11.7
82.3 ± 8.6
76.1 ± 11.5
82.3 ± 9.5
0.003
SBP ในท่ายืน
131.1±21.7 129.6±20.5 128.4 ± 27.5
134.4 ± 20.1
122.0 ± 8.6
0.85
DBP ในท่ายืน
76.5±12.6 74.5±13.2 72.4 ± 10.7
80.2 ± 12.4
73.5 ± 9.1
0.56
-2.3±11.0
0.7±7.8
-16.1 ± 8.5
1.4 ± 9.7
-7.3 ± 11.0
<0.001
∆ SBP2
(-35.0,24.0) (-15, 17.0) (-35.0, -3.0)
(-14.0, 24.0)
(-20.0, 5.0)
(min, max)
0.1 ± 8.3
1.4 ± 5.6
-9.9 ± 6.9
4.1 ± 7.1
-8.8 ± 3.2
<0.0014
∆ DBP2
(-21.0,26.0) (-8.0, 21.0)
(-21.0, 7)
(-7.0, 26.0)
(-11.0, -4.0)
(min, max)
1: SBP คือ ความดันเลือดช่วงหัวใจบีบ และ DBP คือ ความดันเลือดช่วงหัวใจคลาย
2: เครื่องหมายลบแสดงการลดลงของความดันโลหิตเมื่อเปลีย่ นเป็ นท่ายืน
3: เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิก ด้วย independent t-test สาหรับ
ข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายเป็ นปกติ
4: เปรียบเทียบด้วย Mann-Whitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายไม่เป็ นปกติ
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คะแนนของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มรี ะดับใกล้เคียงกับผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
OH ที่มีอ าการทางคลินิ ก สาหรับ ผู้ป่ วยที่ไม่ มีภาวะ OH
และผูป้ ่ วยทีค่ วามดันเลือดลดลงตามเกณฑ์ของ OH แต่ไม่
มีอ าการ OH ทัง้ สองกลุ่ ม มีค ะแนนประเมิน จาก OHQ,
OHSA และ OHDAS เป็ น 0
การเปรี ย บเที ย บคะแนนประเมิ น จาก OHQ
ระหว่างผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกกับผูป้ ่ วย
ที่ไม่มภี าวะ OH พบว่าผู้ป่วยทีม่ ภี าวะ OH ที่มอี าการทาง
คลินิกมีคะแนน OHQ, OHSA และ OHDAS สูงกว่าผูป้ ่ วย
ที่ ไ ม่ มี ภ าวะ OH (p<0.001, p<0.001 และ p<0.001
ตามลาดับ) แต่อย่างไรก็ตาม คะแนนประเมินหลายข้อใน
OHSA และ OHDAS ของผู้ ป่ วยทัง้ สองกลุ่ ม ไม่ มีค วาม
แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ OHSA ข้อ ที่ 2, 4, 5 และ 6 (p=0.09,
p=0.09, ไม่สามารถประเมินค่า p ได้ เนื่องจากคะแนนข้อที่
5 เป็ นศูนย์ในผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่ม และ p=0.03 ตามลาดับ )
และ OHDAS ข้อที่ 2, 3 และ 4 (p=0.18, p=0.09 และ

p=0.08 ตามลาดับ) ดังแสดงในตารางที่ 4

การอภิ ปรายผล
การศึก ษานี้ ท าโดยการวัด ความดัน เลือ ดและ
ประเมิน อาการทางคลินิ ก ของภาวะ OH ท าให้สามารถ
จาแนกผูป้ ่ วยได้เป็ น 4 ประเภท หากพิจารณาเฉพาะความ
ดันเลือด พบว่าความชุกของผูป้ ่ วยทีม่ คี วามดันเลือดลดลง
ตามเกณฑ์ของภาวะ OH คือ ร้อยละ 22 (ช่วงความเชื่อมัน่
ทีร่ อ้ ยละ 95: 14-30) ซึง่ ความชุกของภาวะ OH นี้ใกล้เคียง
กับที่ได้มกี ารศึกษาโดย Velseboer และคณะ (4) ที่พบว่า
ความชุกรวมของภาวะ OH คือ ร้อยละ 30.1 (ช่วงความ
เชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95: 22.9 - 38.4) ความแตกต่างของความ
ชุ ก ที่พ บในการศึก ษาต่ า งๆ อาจเกิด จากการใช้เ กณฑ์
วินิจฉัยภาวะ OH ทีแ่ ตกต่างกัน อาทิเช่น มีเพียง 5 จาก25
การศึกษาเท่านัน้ ทีม่ เี กณฑ์ความดันเลือดสาหรับภาวะOH
เช่นเดียวกับการศึกษาของผูว้ จิ ยั ในครัง้ นี้ หากพิจารณา

ตารางที่ 4. คะแนน OHSA, OHDAS และ OHQ (ค่าเฉลีย่ +SD)
ผูป้ ่ วย
ไม่มภี าวะ มีภาวะ OH ที่ ความดันเลือดไม่ลดลง ความดันเลือดลดลง
P2
ทัง้ หมด
OH
มีอาการทาง ตามเกณฑ์ OH แต่มี ตามเกณฑ์ OH แต่ไม่
(n=100)
(n=36) คลินิก (n=18) อาการ OH (n=42)
มีอาการ OH (n=4)
1
คะแนน OHSA
0.6 ± 0.8
0
1.1 ± 0.9
0.9 ± 0.9
0
<0.0013
1) เวียนศีรษะ เป็ นลม 2.2 ± 2.3
0
3.9 ± 2.7
3.4 ± 1.7
0
<0.001
2) ปั ญหาการมองเห็น 0.5 ± 1.5
0
0.7 ± 1.7
0.8 ± 2.1
0
0.09
3) ไม่มแี รง
0.5 ± 1.5
0
0.9 ± 1.8
0.9 ± 1.9
0
0.04
4) เหนื่อยล้า
0.2 ± 1.1
0
0.7 ± 1.6
0.3 ± 1.4
0
0.09
5) ปั ญหาการมีสมาธิ 0.0 ± 0.3
0
0.0 ± 0.0
0.1 ± 0.5
0
6) ไม่สบายทีศ่ รี ษะ/คอ 0.1 ± 0.7
0
0.2 ± 0.9
0.2 ± 0.8
0
0.33
1
คะแนน OHDAS
0.7 ± 0.9
0
1.5 ± 1.2
1.1 ± 0.8
0
<0.0013
1) ยืนเป็ นเวลาสัน้ ๆ 2.0 ± 2.2
0
3.7 ± 2.2
3.0 ± 1.9
0
<0.001
2) ยืนเป็ นเวลานาน ๆ 0.2 ± 0.9
0
0.4 ± 1.3
0.3 ± 1.0
0
0.18
3) เดินเป็ นเวลาสัน้ ๆ 0.4 ± 1.3
0
0.8 ± 2
0.7 ± 1.5
0
0.09
4) เดินเป็ นเวลานาน ๆ 0.3 ± 1.2
0
0.8 ± 1.9
0.5 ± 1.3
0
0.08
คะแนน OHQ1
0.6 ± 0.8
0
1.3 ± 0.9
1.0 ± 0.7
0
<0.0013
1: พิสยั ของคะแนนทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 0-10 คะแนน 0 หมายถึง ไม่มอี าการ/ อาการไม่รบกวนการทากิจกรรมในชีวติ ประจาวัน และ
คะแนน 10 หมายถึง อาการรุนแรงทีส่ ดุ / อาการรบกวนการทากิจกรรมในชีวติ ประจาวันมากทีส่ ดุ
2: เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH (คะแนน OHQ, OHSA และ OHDAS เป็ น 0) และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการ
ทางคลินิกด้วย independent t-test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายเป็ นปกติ
3: เปรียบเทียบด้วย Mann-Whitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจายไม่เป็ นปกติ
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เกณฑ์ทงั ้ ความดันเลือดและลักษณะอาการทางคลินิกจะ
พบว่า มีผู้ป่วยจานวนร้อยละ 18 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ย
ละ 95: 10-26) ทีม่ ที งั ้ ความดันเลือดทีล่ ดลงตามเกณฑ์และ
มีอาการทางคลินิก (ภาวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิก) ความ
ชุกของภาวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิกทีพ่ บนี้สอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Ha และคณะ (15) ที่ศึก ษาในผู้ป่ วย PD
จานวน 1,125 คน ด้วยการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากเวช
ระเบียนที่ระบุว่า ผู้ป่วยมีอาการของ OH เมื่อเปลี่ยนเป็ น
ท่ายืน (อาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มแี รง ตาพร่า) และ
มีความดันเลือดลดลงตามเกณฑ์ OH โดยพบความชุกของ
ภาวะ OH ทีม่ อี าการทางคลินิก ได้รอ้ ยละ 18 เช่นเดียวกัน
จากการศึกษานี้ทาให้เห็นได้ว่ามีผปู้ ่ วยอีกจานวน
หนึ่งที่เมื่อตรวจวัดความดันเลือดแล้วจะมีความดันเลือด
ลดลงตามเกณฑ์ของ OH แต่ไม่มอี าการทางคลินิก ซึง่ พบ
ได้ร้อ ยละ 4 ถึง แม้ว่ า จะพบได้ไ ม่ ม ากนั ก แต่ อ าจต้อ งมี
การศึกษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้เพิม่ เติมในอนาคต โดยลักษณะของ
ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ คือ เป็ นผูป้ ่ วยทีม่ รี ะยะเวลาการเป็ น PD ที่
นานที่สุด (17.0 ± 9.8 ปี ) และมีอ ายุ เ ฉลี่ย ที่เ ริ่ม เป็ น PD
น้อยทีส่ ุด (40.5 ± 6.1 ปี ) เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วย PD กลุ่มอื่น
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีผปู้ ่ วยจานวนมากถึงร้อยละ 42 (ช่วง
ความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 CI: 32-52) ทีค่ วามดันเลือดลดลง
ไม่เข้าเกณฑ์วนิ ิจฉัย OH ในวันทีต่ รวจวัด แต่มอี าการทาง
คลินิกของ OH ในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา เมื่อประเมินด้วย
OHQ, OHSA และ OHDAS คะแนนจากแบบวัดเหล่านี้
ของผู้ป่วยก็มคี วามใกล้เคียงกับผูป้ ่ วย OH ที่มอี าการทาง
คลินิก ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าอาจไม่สามารถตรวจวัด
ภาวะ OH จากการวั ด ความดั น เลื อ ดเพี ย งครั ง้ เดี ย ว
เนื่องจากในวันนัน้ ๆ อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้ผปู้ ่ วยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงความดัน เลือดจนเข้าเกณฑ์วนิ ิจฉัยของ
OH แต่ ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ผี ่านมานัน้ ผู้ป่วยอาจมีอาการ
OH ได้ ดังนัน้ จึงควรให้ความสาคัญและเฝ้ าระวังการเกิด
OH ในผู้ป่วยที่มีอาการของภาวะ OH ด้วย ถึงแม้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงของความดันเลือดเป็ นปกติ
การเปรียบเทียบข้อมูลในด้านของโรคและยาของ
ผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มอี าการทางคลินิกและผู้ป่วยทีไ่ ม่มี
ภาวะ OH พบว่ามีความแตกต่ างกันในด้านการได้รบั ยา
ต้านโรคจิตและยากลุ่ม AChE inhibitors โดยการได้รบั ยา
ต้านโรคจิตอาจทาให้เกิดภาวะ OH ได้จากการยับยัง้ α1adrenoceptor ท าให้ ค วามดั น เลื อ ดลดลง (22) จาก

การศึกษาพบผูป้ ่ วยจานวน 13 ราย ได้รบั ยาต้านโรคจิต ใน
จ านวนนี้ มีผู้ป่ วย 12 ราย ได้ร ับ quetiapine ขนาดเฉลี่ย
88.5 ± 130.6 มก./วัน และผูป้ ่ วย 1 ราย ได้รบั olanzapine
ขนาด 2.5 มก./วัน จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะ
OH ที่ มี อ าการทางคลิ นิ ก (5 ราย) มี แ นวโน้ ม ได้ ร ั บ
quetiapine ขนาดสูงกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH (2 ราย) คือ
112.5 ± 163.9 มก./วัน และ และ 62.5 ± 53.0 มก./วัน
ตามลาดับ ส่วนผู้ป่วยที่ความดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์
ของ OH แต่มอี าการ OH (6 ราย) ได้รบั quetiapine ขนาด
ไม่แตกต่างจากผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH (2 ราย) คือ 77.1 ±
133.8 มก./วัน และ 62.5 ± 53.0 มก./วัน ตามลาดับ
ส า ห รั บ ก า ร ไ ด้ รั บ AChE inhibitors เ ช่ น
donepezil อาจลดอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ส่งผลให้
ความดัน เลือ ดลดต่ า ลงได้ โดยมีร ายงานว่ า การได้ร ับ
donepezil ขนาด 10 มก./วัน ทาให้ผปู้ ่ วยเป็ นลมหมดสติท่ี
มีสาเหตุจาก OH ได้ 1 คน ใน 22 คน แต่ยงั ไม่ทราบกลไก
เกี่ ย วกั บ การเกิ ด OH ได้ แ น่ ช ั ด (23) ยากลุ่ ม AChE
inhibitors สามารถทาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นช้าลงได้ อาจ
เป็ น ผลมาจากยาสามารถเพิ่มปริมาณ acetylcholine ใน
สมอง และมีผลทาให้ tone การทางานของระบบประสาท
พาราซิ ม พาเทติ ก ที่ ห ัว ใจเพิ่ ม ขึ้น (cardiac vagal tone
เพิม่ ขึน้ ) จึงทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจช้าลงได้ (24) จาก
การศึกษาพบผูป้ ่ วยจานวน 6 ราย ได้รบั AChE inhibitors
โดย 3 ราย ได้รบั donepezil ขนาดเฉลีย่ 6.67 ± 2.89 มก./
วัน แบ่งเป็ นผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มีอาการทางคลินิก (2
ราย) และผู้ป่วยที่ความดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ
OH แต่มอี าการ OH (1 ราย) ได้รบั Donepezil ขนาด 5.0
± 0.0 มก./วัน และ 10 มก./วัน ตามลาดับ นอกจากนี้ผปู้ ่ วย
ที่ความดันเลือดไม่ลดลงตามเกณฑ์ของ OH แต่ มีอาการ
OH (3 ราย) ได้รบั rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง
ขนาดเฉลีย่ 6.23 ± 2.83 มก./วัน
สาหรับปั จจัยในด้านโรค จากการศึกษาพบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันในด้านความรุนแรงของโรคตาม Hoehn
& Yahn Stage (p=0.07) ระหว่างผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มี
อาการทางคลินิกและผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH ผลการศึกษา
แตกต่างจากการศึกษาของ Ha และคณะ (15) ที่รายงาน
ว่า ภาวะ OH มีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคตาม
Hoehn & Yahn Stage ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั ้น ปั จจั ย จากการ
ได้รบั ยาต้านโรคจิตและยากลุ่ม AChE inhibitors อาจทาให้
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มีความแตกต่างของทัง้ ความดันเลือดและอาการทางคลินิก
ของผู้ป่วยในกลุ่มที่มภี าวะ OH ที่มีอาการทางคลินิกและ
ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ OH ได้ อย่างไรก็ตามจานวนผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาชนิดต่างๆ ในกลุ่มยาดังกล่าวมีจานวนน้อย จึงอาจ
ทาให้ไม่พบความแตกต่างของขนาดยา ทัง้ นี้ปัจจัยในด้าน
ของโรคและยาชนิดต่าง ๆ ทีพ่ บว่ามีความสัมพันธ์กบั การ
เกิด OH เช่น ระยะเวลาการเป็ น PD ความรุนแรงของ PD
ตาม Hoehn & Yahn stage (15, 17) การได้รบั levodopa
(ในขนาด 1,069 มก./วัน ) (16) dopamine agonists (25)
amantadine การได้ ร ั บ ยามากกว่ า 5 ชนิ ด (14) และ
selegiline (17) ในทางตรงข้ามมีบางการศึกษาพบว่า การ
ได้รบั entacapone มีผลป้ องกันการเกิด OH ได้ (14)
หากพิจารณาความดันเลือดในท่านัง/ท่
่ านอนของ
ผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มอี าการทางคลินิกเทียบกับผูป้ ่ วยที่
ไม่มีภาวะ OH พบว่า ผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มีอาการทาง
คลินิกมีความดันเลือดทัง้ SBP และ DBP ในท่านัง/ท่
่ านอน
ที่สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ลักษณะของความดัน
เลือดนี้มีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาโดยพาสิริ สิทธิ
นามสุวรรณ และคณะ (17) ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH จะ
มีความดันเลือดในท่านอนทีส่ ูงกว่าผู้ป่วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH
นอกจากนี้การลดลงของความดันเลือดเมื่อเปลี่ยนเป็ นท่า
ยืน ของผู้ ป่ วยที่มีภ าวะ OH ที่มีอ าการทางคลินิ ก นั ้น มี
ค่ อ นข้า งมากทัง้ SBP และ DBP (16.1 ± 8.5 มิล ลิเ มตร
ปรอท, 9.9 ± 6.9 มิลลิเมตรปรอท ตามลาดับ ) การศึกษา
โดย Bae และคณะ (26) รายงานว่า SBP และ DBP ลดลง
8.2 ± 14.1 และ 1.8 ± 8.7 มิลลิเมตรปรอท ในผู้ป่วย OH
ทีเ่ ปลีย่ นจากท่านอนเป็ นท่ายืน
ลักษณะอาการของ OH ทีพ่ บได้มากในการศึกษา
นี้ คือ มีอาการเวียนศีรษะ มึนศีรษะ เป็ นลม หรือคล้ายจะ
เป็ นลม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาคะแนน OHQ, OHSA
และ OHDAS ของผู้ป่วยจะพบว่ามีระดับคะแนนที่ไม่มาก
นัก เมื่อเทียบกับการศึกษาโดย Hauser และคณะ (27) ซึง่
พบว่า ผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั ยารักษา droxidopa และกลุ่มควบคุม
มี ค ะแนน OHQ 5.5 ± 1.54 และ 5.7 ± 1.64 ตามล าดับ
OHSA 5.1 ± 1.66 แ ล ะ 5.3 ± 1.58 ต า ม ล า ดั บ แ ละ
OHDAS 5.8 ± 1.97 และ 6.2 ± 2.14 ตามลาดับ นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบคะแนน OHQ ระหว่างผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH
ที่มีอ าการทางคลินิ ก กับ ผู้ ป่ วยที่ไ ม่ มีภ าวะ OH พบว่ า
ผู้ป่วยที่มภี าวะ OH ที่มอี าการทางคลินิกมีคะแนน OHQ,
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OHSA และ OHDAS สูงกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะ OH อย่างมี
นัย สาคัญ (p<0.001, p<0.001 และ p<0.001 ตามลาดับ)
แสดงให้เห็นว่าแบบสัมภาษณ์ OHQ ช่วยจาแนกผูป้ ่ วยทัง้
สองกลุ่มได้ แต่อย่างไรก็ตามคะแนนประเมินหลายข้อใน
OHSA และ OHDAS ของผู้ ป่ วยทัง้ สองกลุ่ ม ไม่ มีค วาม
แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ OHSA ข้อ ที่ 2, 4, 5 และ 6 (p=0.09,
p=0.09, ไ ม่ สา ม า รถ ประเมิ น ค่ า p ไ ด้ แ ละ p=0.33
ตามล าดั บ ) และ OHDAS ข้ อ ที่ 2, 3 และ 4 (p=0.18,
p=0.09 และ p=0.08 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า ข้อคาถาม
บางข้อใน OHQ ไม่สามารถจาแนกผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มออก
จากกันได้
การศึก ษานี้ พ บข้อ จ ากัด ในการศึก ษาอยู่ห ลาย
ประการ ได้แก่ 1) จานวนผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามีจานวนน้อย
อาจทาให้การขยายผลหาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การเกิด OH
ด้ว ยสถิติวิเ คราะห์ก ารถดถอยโลจิส ติก ได้ย าก 2) แบบ
สัม ภาษณ์ OHQ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษา ยัง ไม่ มีก ารทดสอบ
ความเทีย่ งและความตรงในผูป้ ่ วยชาวไทยมาก่อน จึงควรมี
การทดสอบคุณสมบัติดงั กล่าวของแบบวัดนี้ในอนาคต 3)
การสัม ภาษณ์ อ าการทางคลินิ ก ของภาวะ OH จากญาติ
ผู้ป่ วย อาจมีผ ลท าให้ไ ด้ข้อ มูลไม่ เ หมือ นการสัม ภาษณ์
ผูป้ ่ วยได้ และ 4) การศึกษานี้ไม่ได้ใช้การคัดเลือกอย่างสุม่
และทาการศึกษาในสถานพยาบาลแห่งเดียว การนาผล
การศึกษาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลอื่น ๆ อาจทาได้
จากัด

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาพบความชุกของภาวะ OH และภาวะ
OH ทีม่ อี าการทางคลินิกในผู้ป่วย PD คือ ร้อยละ 22 และ
ร้อยละ 18 ตามลาดับ ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ OH ทีม่ อี าการทาง
คลินิก นอกจากจะพบว่าความดันเลือดทัง้ SBP และ DBP
ลดลงเมื่อเปลี่ยนเป็ นท่ายืนแล้ว ยังพบว่า SBP และ DBP
ในท่านังหรื
่ อท่านอนของผูป้ ่ วยมีระดับทีม่ ากกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ม่
มีภาวะ OH นอกจากนี้ยงั ได้รบั ยา AChE inhibitors และยา
ต้ า นโรคจิ ต มากกว่ า ผู้ ป่ วยในกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ภ าวะ OH
นอกจากนี้ พ บว่ า มีผู้ป่ วยร้อ ยละ 42 และร้อ ยละ 4 ที่มี
ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันของความดันเลือ ดและอาการ
ทางคลินิกของภาวะ OH การประเมินอาการของภาวะ OH
ด้วยแบบสัมภาษณ์ OHQ นอกเหนือจากวัดความดันเลือด
อาจมีป ระโยชน์ ใ นการค้ น หาผู้ ป่ วยที่มีภ าวะ OH และ
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สามารถประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะ OH ใน
ผูป้ ่ วย PD ได้
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Abstract
Objective: To determine prevalence and characteristics of symptomatic orthostatic hypotension in Thai
patients with Parkinson’s disease (PD). Methods: One-hundred PD patients were enrolled into study during May and
August 2015 at Chulalongkorn Center of Excellence for Parkinson’s Disease and Related Disorders, King Chulalongkorn
Memorial Hospital. Sitting or supine and standing blood pressures (BP) were measured and the presence of orthostatic
hypotension (OH) symptoms in the past week was evaluated by using OHQ (Orthostatic Hypotension Questionnaire).
Orthostatic hypotension was defined as systolic BP (SBP) and/or diastolic BP (DBP) falls ≥ 20 and/or ≥ 10 mmHg
after standing within 3 minutes. Symptomatic OH was defined as those having BP fall according to manometric definition
and had OHQ score > 0. Results: The average age of the patients was 65.5 ±11.6 (mean ± SD) years. Patients were
categorized according to the postural BP change and OHQ score into 4 groups, including 1) Symptomatic OH patients;
BP fall met OH definition and had OH symptoms (18%) 2) Non-OH patients; BP fall did not meet OH definition and no
OH symptoms (36%) 3) Patients having BP fall met OH definition but did not have OH symptoms (4%) and 4) Patients
having BP fall did not meet OH definition but had symptoms of OH (42%). The prevalence of OH and symptomatic OH
were 22% (95% CI: 14%- 30% ) and 18% ( 95% CI: 10%-26%) , respectively. The clinical symptoms of OH found in this
study included dizziness, lightheadedness, syncope, visual disturbance, weakness, fatigue and head/neck discomfort.
Conclusion: OH can be found in PD patients. Some of the OH patients had the clinical symptoms of OH. Blood
pressure monitoring and OHQ assessment can help detect the occurrence of OH and symptomatic OH.
Keywords: Parkinson’s disease, non-motor symptoms, symptomatic orthostatic hypotension. orthostatic hypotension
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