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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาความชุกและลักษณะของภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันในผู้ป่วยไทยโรคพาร์กนิ สัน วิ ธีการ:
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบภาคตัดขวางในผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สันจานวน 160 คน ณ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กนิ
สันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างเดือน มกราคม -พฤษภาคม 2560 การศึกษาประเมิน
ภาวะความง่วงนอนมากระหว่างวันใช้แบบวัด Epworth Sleepiness Scale (ESS) ฉบับภาษาไทย และการประเมินภาวะโงกหลับ
กะทัน หัน โดยใช้แ บบสอบถามชนิ ด ตอบเอง ผลการศึ ก ษา: กลุ่ ม ตัว อย่ า งประกอบด้ว ยเพศชายร้อ ยละ 51.25 อายุ เ ฉลี่ย
64.03±10.97 ปี จากการประเมินระดับความง่วงนอนระหว่างวัน ด้วยแบบสอบถาม ESS ร่วมกับสอบถามประวัตกิ ารเกิดภาวะ
โงกหลับกะทันหัน สามารถจาแนกผูป้ ่ วยได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวัน (คะแนน ESS > 10
คะแนน) (ร้อยละ 22.50) 2) ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันร่วมกับมีภาวะโงกหลับกะทันหัน (ร้อยละ 6.25) 3) ผูป้ ่ วยทีม่ ี
ภาวะโงกหลับกะทันหันจานวน (ร้อยละ 3.12) และ 4) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและไม่มภี าวะโงกหลับกะทันหัน
(ร้อยละ 68.13) การศึกษานี้พบความชุกของภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน คือ ร้อยละ 28.75 และร้อย
ละ 9.38 ตามลาดับ ทัง้ นี้พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวัน มีแนวโน้มอาจมีปัญหาการนอนในตอนกลางคืนซึง่ อาจ
เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งในการนาไปสู่การเกิดภาวะทีม่ ภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันได้ สรุป: ภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันและ
ภาวะโงกหลับกะทันหันเป็ นปั ญหาการนอนที่พบได้ในผู้ป่วยโรคพาร์ กนิ สัน ดังนัน้ ผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สันควรได้รบั การคัดกรอง
เกีย่ วกับภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน
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Abstract
:Objective: To determine the prevalence and characteristic of excessive daytime sleepiness ( EDS) in Thai
patients with Parkinson’s disease (PD) Methods: The study was a cross-sectional study collecting the data from 160 PD
patients at the Center of Excellence for Parkinson’s Disease and Related Disorders at King Chulalongkorn Memorial
Hospital during January to May 2017. Epworth Sleepiness Scale (ESS) was used for evaluating the presence of EDS.
Sudden onset of sleep or sleep attack was assessed using self-administered questionnaire. Results: 51.25 % of PD
patients was male with an average age of 64.03±10.97years. Patients were categorized into 4 groups according to their
ESS scores and self-reported experience of sleep attacks, including 1) patients with EDS ( ESS score >10) ( 22.50%)
2) patients with EDS and sleep attacks (6.25%) 3) patients with sleep attacks (3.12%) and 4) patients without EDS or
sleep attacks (68.13%). The prevalence of EDS and sleep attacks were 28.75 % and 9.38%, respectively. Those with
EDS were more likely to have sleep disturbance during the night that might lead to EDS. Conclusion: EDS and sleep
attacks were commonly found in PD patients. Therefore, they should be assessed for EDS and sleep attacks.
Keywords: Parkinson’s disease, excessive daytime sleepiness, sleep attacks
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บทนา
โรคพาร์ กิ น สัน เป็ นโรคความเสื่อ มทางระบบ
ประสาทที่พบได้ร้อยละ 1-2 ของประชากรอายุมากกว่า60
ปี และประมาณร้อยละ 0.3 ของประชากรทัวโลก(1)
่
สาหรับ
ประเทศไทยพบความชุกของโรคพาร์กินสัน 424.6 คนต่อ
ประชากร 100,000 คน (2) พยาธิสภาพของโรคพาร์กนิ สัน
เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มหี น้าที่สร้างสารสื่อ
ประสาทโดปามีน ในก้า นสมองส่ว นที่เ รีย กว่ า substantia
nigra เมื่อสารสื่อประสาทโดปามีนลดลงจึงส่งผลทาให้ เกิด
ความผิดปกติในด้านการเคลื่อนไหว เช่น อาการสัน่ อาการ
เคลื่อนไหวช้า อาการแข็งเกร็ง และขาดสมดุลของการทรง
ตัว นอกเหนือจากอาการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวแล้ว
ผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สันยังมีอาการอื่น ๆ เช่น อาการหลงลืม
ภาวะซึม เศร้า ปั ญ หาเรื่อ งความดัน เลือ ดต่ า ขณะเปลี่ย น
ท่าทาง (orthostatic hypotension) และปั ญหาการนอน
ปั ญหาการนอน (sleep disorder) เป็ นปั ญหาทีพ่ บ
ไ ด้ บ่ อย ใ นผู้ ป่ ว ย สู ง อา ยุ แ ละ ผู้ ป่ ว ย โ รค พ า ร์ กิ น สั น
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยสูงอายุมปี ั ญหาการ
นอนร้อยละ 46.3 (3) ในขณะทีผ่ ู้ป่วยโรคพาร์กนิ สันร้อยละ
60-98 พบปั ญ หาการนอน (4, 5) ปั ญ หาการนอนที่พบใน
ผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน เช่น อาการปั สสาวะในเวลากลางคืน
อาการนอนไม่หลับ ภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะหลับ
หรือมีพฤติกรรมผิดปกติขณะหลับ (เช่น อาการขากระตุ ก
ละเมอเดินหรือฝั นร้าย) มีอาการง่วงนอนมากระหว่า งวัน
เกิ ด ภาวะโงกหลับ กะทัน หัน (4, 6, 7) ปั ญหาการนอน
นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทากิจกรรมในเวลา
กลางวัน แล้ ว ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพโดยรวมและ
คุณภาพชีวติ ทีต่ ่าลง (6, 8, 9)
ภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน (excessive daytime
sleepiness หรือ EDS) เป็ น ปั ญ หาการนอนหลับ ประเภท
หนึ่งที่พบได้ในผู้ท่มี สี ุขภาพปกติและผู้ป่วยโรคพาร์กิน สัน
ซึง่ มีความชุกประมาณร้อยละ 12-20 (10-12) และร้อยละ1567 (13-19) ตามลาดับ ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ ท ราบกลไกการเกิด
อย่ า งแน่ ช ัด อย่ า งไรก็ต ามมีห ลายปั จ จัย ที่พ บว่ า มีค วาม
เกีย่ วข้องกับการเกิดความผิดปกติดงั กล่าวในผูป้ ่ วยโรคพาร์
กินสัน ได้แก่ ปั จจัยด้านผูป้ ่ วย เช่น เพศ อายุ (13, 14, 20,
21) ปั จจัยในด้านโรคพาร์กนิ สัน เช่น ระยะเวลาในการเป็ น
โรคพาร์กินสัน และอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวตอน
กลางคืน (14, 17, 19, 21, 22) ปั จจัยด้านยา เช่น การได้รบั
ยา levodopa หรือ dopamine agonist ขนาดยารัก ษาโรค
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พาร์กนิ สันชนิดต่าง ๆ (14, 20-22) รวมทัง้ การมีปัญหาการ
นอน เช่น อาการนอนไม่หลับ ภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
ขณะหลับ (15, 17, 19) การเกิดภาวะ EDS และภาวะโงก
หลับกะทันหัน (sleep attack: SA) ส่งผลให้เกิดความเสีย่ ง
ในการเกิดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บระหว่างทางานได้ (2224)
การศึกษาโดยสุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช ในผูป้ ่ วย
ไทยที่เป็ นโรคพาร์กนิ สัน จานวน 73 คน พบความชุกของ
EDS และ SA ร้ อ ยละ 15.1 และร้ อ ยละ 20.5 ตามล าดับ
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยประสบอุบตั ิเหตุจากภาวะ SA
ร้อยละ 4.1 (24) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาวะ EDS และ SA
ในผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน ยังมีอยู่อย่างจากัดในประเทศไทย
และยังไม่มกี ารรายงานถึงรายละเอียดในด้านของลักษณะ
ความผิดปกติและการได้รบั ยาของผู้ป่วยที่มคี วามผิดปกติ
ดังกล่าว ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
ความชุกและรายละเอียดในด้านของลักษณะความผิดปกติ
และการได้รบั ยาของผู้ป่วยที่มภี าวะ EDS และ SA เพื่อนา
ผลการศึกษามาใช้เฝ้ าระวังและให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรค
พาร์กนิ สันได้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้

วิ ธีการวิ จยั
กา รศึ ก ษ า เป็ นกา รวิ จ ั ย เชิ ง พ รรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง ซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิโครงการวิจยั
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลขทีโ่ ครงการวิจยั 093/2560)
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า งในการศึก ษาเป็ น ผู้ป่ วยโรคพาร์กิน สัน
จานวน 160 ราย ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ศูนย์
ความเป็ น เลิศ ทางการแพทย์โ รคพาร์กิน สัน และกลุ่ มโรค
ความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง
เดือน มกราคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่มคี ุณสมบัตติ าม
เกณฑ์ เกณฑ์ค ัด อาสาสมัค รเข้า ร่ ว มการวิจ ัย ได้แ ก่ 1)
ผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคพาร์กนิ สัน
(idiopathic Parkinson’s disease) 2) ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ด้ ร ั บ การ
รักษาด้วยยาต้านโรคพาร์กนิ สันอย่างน้อย 1 รายการ และ
3) ผู้ ป่ วยที่ ยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จ ัย ส าหรับ เกณฑ์ ค ัด
อาสาสมัค รออกจากการวิ จ ัย ได้ แ ก่ 1) ผู้ ป่ วยในกลุ่ ม
secondary parkinsonism ได้แก่ เกิดจากยาบางชนิด (druginduced parkinsonism) เกิดจากเส้นเลือดขนาดเล็กมีการ
อุดตัน (vascular parkinsonism) เกิดจากการได้รบั สารพิษ

บางชนิ ด (exposure to toxins) หรื อ เกิ ด จากโรคสมอง
อักเสบ (encephalitis) 2) ผู้ป่วยที่มปี ั ญหาการสื่อสาร และ
การให้ขอ้ มูลไม่น่าเชื่อถือ 3) ผูป้ ่ วยทีร่ บั ประทานยาในกลุ่ม
cholinesterase inhibitors หรือได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์
ว่ามีกลุ่มอาการสมองเสือ่ ม (dementia)
ขนาดตัวอย่างในงานวิจยั นี้คานวณโดยใช้สตู รของ
Cochran เนื่องจากเป็ นกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรที่
แน่ นอน (25) โดยกาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 อุบตั ิการณ์ การเกิด
ภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันในประชากรกาหนดให้เท่ากับ
0.15 ซึ่งอ้างอิงจากการวิจยั ของสุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช
และคณะ (24) ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่าทีค่ านวณได้คอื 196 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
แบบประเมิน Epworth Sleepiness Scale (ESS)
ฉบั บ ภาษาไทย (26) ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ระดั บ EDS มี ค่ า
Cronbach's alphaเท่ากับ 0.87 คาถามใน ESS มีจานวน
8 ข้อ ซึ่งถามถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะงีบหลับหรือเผลอหลับ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเกณฑ์การให้คะแนนมี 4 ระดับ
คือ 0 หมายถึง ไม่มีความเป็ นไปได้ท่จี ะงีบหลับหรือเผลอ
หลับ 1 หมายถึง มีความเป็ นไปได้เล็กน้อย (นานๆครัง้ ) 2
หมายถึง มีความเป็ นไปได้ปานกลาง และ 3 หมายถึง มี
ความเป็ น ไปได้ สู ง (ประจ า) ดัง นั น้ คะแนน ESS จึง อยู่
ในช่วง 0-24 คะแนน คะแนนรวมทีม่ ากกว่า 10 คะแนน ถือ
ว่ า มีภ าวะง่ ว งนอนมากระหว่ า งวัน (27) แบบสอบถาม
เกีย่ วกับภาวะ SA ประกอบด้วยคาถามทีถ่ ามว่า ท่านเคยมี
ประสบการณ์ หลับขณะทากิจกรรมต่ าง ๆ ที่ใช้สมาธิ เช่น
ขับรถ รับประทานอาหาร ทางาน หรือไม่
แบบสอบถาม Parkinson’s Disease Sleep Scale
II (PDSS II) (28) จานวน 15 ข้อ ทีใ่ ช้ประเมินความผิดปกติ
ของการนอนหลับในผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สันมีค่า Cronbach's
alpha เท่ า กับ 0.73 โดยเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนคือ 0=ไม่ มี
อาการ1=มีอาการนาน ๆ ครัง้ (1ครัง้ /สัปดาห์) 2=มีอาการ
เป็ น บางครัง้ (2-3ครัง้ /สัป ดาห์) 3=มีอ าการบ่ อ ย ๆ (4-5
ครัง้ /สัป ดาห์) 4=มีอ าการเป็ น ประจ า (6-7ครัง้ /สัป ดาห์ )
แบบสอบถามมี พิ ส ั ย ของคะแนนตั ้ง แต่ 0-60 คะแนน
คะแนน ≥15 ถือว่ามีความผิดปกติของการนอนหลับ (29)

ผู้วจิ ยั สอบถามความสมัครใจของผู้ป่วยในการเข้าร่วมการ
วิจยั และลงนามให้ความยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั ผู้วจิ ยั
บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยได้แก่ เพศ อายุ อายุท่เี ริม่ เป็ นโรค
พาร์กินสัน ระยะเวลาการเป็ นโรคพาร์กินสัน ระดับความ
รุนแรงของโรคพาร์กนิ สันตามเกณฑ์ของ Hoehn and Yahr
stage (H&Y) (30) โรคประจาตัวอื่นนอกเหนือจากโรคพาร์
กินสัน ยาที่รบั ประทานเป็ นประจานอกเหนือจากยารักษา
โรคพาร์กนิ สัน ผูว้ จิ ยั บันทึกจานวน ชนิด และขนาดของยา
ที่ใ ช้ใ นโรคโรคพาร์กิน สัน และค านวณขนาดของยาชนิด
ต่ า งๆ เมื่อ เทีย บเป็ น ขนาด levodopa ต่ อ วัน (levodopa
equivalent dose daily, LEDD) แ ละ ค า นว ณ ข นา ดข อง
dopamine agonists เมื่อเทียบเป็ นขนาดยา levodopa ต่ อ
วั น (dopamine agonist levodopa equivalent dose daily,
DALEDD) ตามวิธขี อง Tomlinson และคณะ (31)
ผู้วิจยั สัมภาษณ์ ข้อมูลการนอนของผู้ป่วย ได้แก่
ช่วงเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน ระยะเวลาทีใ่ ช้นับตัง้ แต่
เข้านอนจนถึงนอนหลับ (sleep latency) การนอนกรน และ
การนอนละเมอ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั อ่านคาถามของแบบสอบถาม
วัด ระดับ ความง่ ว งนอน ESS ฉบับ ภาษาไทย สอบถาม
ประวัตกิ ารเกิดภาวะโงกหลับกะทันหันขณะทากิจกรรมทีใ่ ช้
สมาธิ เช่น ขับรถ รับประทานอาหาร ทางาน เป็ นต้น ในช่วง
3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแบบสอบถาม Parkinson’s Disease
Sleep Scale II (PDSS II) ให้ผปู้ ่ วยตอบคาถามด้วยตนเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูลใช้โ ปรแกรม SPSS version
22.0 (SPSS Co., Ltd, Bangkok Thailand) โ ด ย ก า ห นด
ระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี =0.05 การสรุปข้อมูลทัวไป
่
ของผู้ป่วยใช้สถิติเชิงพรรณนา การเปรียบเทียบลัก ษณะ
ผูป้ ่ วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มทีม่ ภี าวะ EDS และ กลุ่มทีไ่ ม่มภี าวะ
EDS และไม่ มี SA (non-EDS+non-SA ) ใช้ Chi-Square
test หรื อ Fisher’s exact test เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุ ณ ภาพและใช้ Independent sample t-test หรือ MannWhitney U test เพื่อ วิเ คราะห์ข้อ มู ล เชิง ปริม าณ ส าหรับ
การศึกษานี้ไม่ได้รวมกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ีทงั ้ ภาวะ EDS และ SA
(EDS+sleep attack) ในการวิเคราะห์ เนื่องจากลักษณะของ
ตัวอย่างกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มทีม่ ภี าวะ EDS อย่างมาก

วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
ผู้วจิ ยั คัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวิจยั จากเวช
ระเบียนด้วยวิธเี ลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก หลังจากนัน้

ผลการวิ จยั
การประเมินระดับ EDS ด้วยแบบสอบถาม ESS
ร่วมกับสอบถามประวัตกิ ารเกิดภาวะ SA ขณะทากิจกรรมที่
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ใช้สมาธิ สามารถจาแนกผูป้ ่ วยได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1)
ผู้ป่ วยที่มีภ าวะ EDS จ านวน 36 คน 2) ผู้ป่ วยที่มีภ าวะ
EDS ร่ ว มกับ มีภ าวะ SA (EDS+SA) จ านวน 10 คน 3)
ผู้ป่ วยที่มีภ าวะ SA เพีย งอย่ า งเดีย ว (SA) จ านวน 5 คน
และ 4) ผู้ป่วยที่ไม่มภี าวะ EDS และไม่มภี าวะ SA (nonEDS+non-SA ) จานวน 109 คน จากข้อมูลดังกล่าว ความ
ชุกของ EDS คือ ร้อยละ 28.75 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ

95: 22-36) ความชุกของ EDS+SA คือ ร้อยละ 6.25 (ช่วง
ความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95: 2.46-10.04) และความชุกของ
SA คือ ร้อยละ 9.38 (ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95: 5-14)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วยทีเ่ ข้าร่วม
การศึก ษาจ านวน 160 คน จ าแนกเป็ น เพศชาย 82 คน
(ร้อยละ 51.25) อายุเฉลี่ย 64.03±10.97 ปี ผู้ป่วยมีโรคอื่น
ร่วมด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 28.13) โรค

ตารางที่ 1. ลักษณะทัวไปของตั
่
วอย่างและยาทีไ่ ด้รบั
ข้อมูล
จานวน (ร้อยละ)
P2
1
1
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด
non-EDS+non-SA
EDS
(160 คน)
(109 คน)
(36 คน)
เพศ ชาย
82 (51.25)
56 (51.38)
18 (50.00)
0.886
หญิง
78 (48.75)
53 (48.62)
18 (50.00)
อายุ (ปี ) (ค่าเฉลีย่ ± SD)
64.03 ± 10.97
63.01±11.21
68.61±9.35
0.020
โรคร่วมของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง
45 (28.13)
30 (30.28)
9 (25.00)
0.545
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
9 (5.63)
6 (5.50)
3 (8.33)
0.690
โรคเบาหวาน
18 (11.25)
13 (11.93)
5 (13.89)
0.774
โรคไขมันในเลือดสูง
23 (14.38)
16 (14.68)
4 (11.11)
0.782
โรคซึมเศร้า
5 (3.13)
4 (3.67)
1 (2.78)
0.637
ภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะหลับ
10 (6.25)
3 (2.75)
5 (13.89)
0.023
ยาอื่นๆทีไ่ ด้รบั
ยาลดความดันโลหิต
45 (28.13)
33 (30.28)
9 (25.00)
0.545
ยานอนหลับ
57 (35.63)
44 (40.37)
8 (22.22)
0.049
benzodiazepine
54 (33.75)
43 (39.45)
6 (16.67)
0.012
melatonin
5 (3.13)
2 (1.83)
2 (5.56)
0.257
ยาต้านโรคจิต
16 (10.00)
11 (10.09)
5 (13.89)
0.545
ยาแก้ซมึ เศร้า
19 (11.88)
12 (11.01)
5 (13.89)
0.765
ประวัตกิ ารดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ด่มื แอลกอฮอล์
155 (96.88)
106 (97.25)
34 (94.44)
0.598
ดื่มแอลกอฮอล์
5 (3.13)
3 (2.75)
2 (5.56)
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ ไม่สบู บุหรี่
157 (98.13)
106 (97.25)
36 (100)
0.574
สูบบุหรี่
3 (1.88)
3 (2.75)
0 (0.00)
การดื่มกาแฟ
ไม่ด่มื กาแฟ
110 (68.75)
76 (69.72)
25 (69.44)
0.975
ดื่มกาแฟ
50 (31.25)
33 (30.28)
11 (30.56)
1: non-EDS+non-SA (ไม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน), EDS: มีภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน
2: การเปรียบเทียบระหว่าง EDS กับ non-EDS+non-SA โดยใช้สถิติ Chi-square test หรือ Fisher’s Exact Test สาหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพและ Mann-Whitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
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ตารางที่ 2. ข้อมูลผูป้ ่ วยในด้านโรคพาร์กนิ สัน และยารักษาโรคพาร์กนิ สันทีไ่ ด้รบั
ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
P2
ข้อมูล
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด
non-EDS+non-SA1
EDS1
(160 คน)
(109 คน)
(36 คน)
ระยะเวลาเป็ นโรคพาร์กนิ สัน (ปี )
9.20 ± 5.14
8.53±5.06
11.11±5.38
0.007
อายุทเ่ี ริม่ เป็ นโรคพาร์กนิ สัน (ปี )
56.30± 13.40
54.48±9.51
57.50±9.51
0.164
ระดับความรุนแรงของโรค (H&Y) จานวน (ร้อยละ)
0.001
1
23 (14.28)
21 (13.13)
0 (0.00)
2
31 (19.40)
22 (20.18)
6 (16.67)
2.5
44 (27.5)
34 (31.19)
8 (22.22)
3
40 (25.00)
19 (17.43)
15 (41.67)
4
11 (6.88)
4 (3.67)
5 (13.89)
ระดับรุนแรงของโรคพาร์กนิ สัน(H&Y)เฉลีย่
2.41±0.80
2.23±0.77
2.85±0.61
<0.001
ชนิดของยาพาร์กนิ สันทีไ่ ด้รบั จานวน (ร้อยละ)
levodopa
159 (99.38)
109 (100.00)
36 (100.00)
dopamine agonists
112 (70.00)
73 (66.97)
27 (75.00)
0.367
MAOB inhibitor
30 (18.75)
17 (15.60)
8 (22.22)
0.362
COMT inhibitor
90 (56.25)
61 (55.96)
23 (63.89)
0.404
anticholinergics
17 (10.63)
14 (12.84)
2 (5.56)
0.358
levodopa monotherapy
15 (9.38)
13 (11.93)
2 (5.56)
0.359
levodopa+ dopamine agonists
30 (18.8)
19 (17.43)
8 (22.22)
0.522
levodopa daily dose (มก./ วัน)
644.49 ±362.09
630.50±344.17
725.69±413.67
0.666
DALEDD3 (มก./ วัน)
99.14 ±111.11
84.11±98.73
124.64±130.63
0.152
3
LEDD (มก./ วัน)
860.32 ±456.70
836.61±439.89
977.44±523.54
0.224
levodopa duration
8.68±6.70
8.26±7.25
10.39±5.67
0.012
dopamine agonist duration
3.84±3.96
3.49±3.73
4.08±4.54
0.523
จานวนชนิดยารักษาโรคพาร์กนิ สันทีไ่ ด้รบั
3.30 ± 1.28
3.24±1.36
3.44±1.13
0.357
จานวนยาทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั (ชนิด)
5.79 ± 2.72
5.73±2.87
6.17±2.38
0.295
1: non-EDS+non-SA (ไม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน), EDS: มีภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน
2: เปรียบเทียบระหว่าง EDS กับ non-EDS+non-SA โดยใช้สถิติ Chi-square test หรือ Fisher’s Exact Testสาหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพและ Mann-Whitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
3: LEDD: levodopa equivalent daily dose; DALEDD: dopamine agonist levodopa equivalent daily dose
ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 14.38) และโรคเบาหวาน (ร้อยละ
11.25) ส่วนยาชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากยารักษาโรคพาร์
กินสันทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ได้แก่ ยานอนหลับ (ร้อยละ 35.63) ยา
ลดความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 28.13) ยาแก้ซมึ เศร้า (ร้อยละ
11.88) สาหรับประวัตกิ ารดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และ
การดื่มกาแฟ พบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ไม่ด่มื แอลกอฮอล์ (ร้อย
ละ 96.88) ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 98.13) และไม่ด่มื กาแฟ (ร้อย

ละ 68.75) เมื่อ เปรีย บเทียบระหว่างกลุ่ ม EDS และ nonEDS+non-SA พบว่า กลุ่ม EDS มีอายุและการเกิดภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) มากกว่า
กลุ่ม non-EDS+non-SA และได้รบั ยากลุ่ม benzodiazepine
น้อยกว่ากลุ่ม non-EDS+non-SA อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P=0.020, P=0.023 และ P=0.012 ตามลาดับ)
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผูป้ ่ วยในด้านโรคพาร์กนิ สัน
และยารักษาโรคพาร์กนิ สันที่ได้รบั พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่ม
เป็ นโรคพาร์กนิ สัน คือ 56.3±13.4 ปี ผูป้ ่ วยมีระยะเวลาเป็ น
โรคพาร์กินสันเฉลี่ย 9.20±5.14 ปี ระดับความรุนแรงของ
โรคตามเกณฑ์ของ Hoehn and Yahr stage ส่วนใหญ่ คือ
ระดั บ 2.5 และ 3 (ร้ อ ยละ 27.50 และ ร้ อ ยละ 25.00
ตามลาดับ) ผู้ป่วยเกือบทุกรายได้รบั ยา levodopa (ร้อยละ
99.38) ขนาดยา levodopa เฉลีย่ คือ 644.49±362.09 มก./
วัน ขนาด LEDD เฉลี่ย 860.32±456.70 มก./วัน ขนาด
DALEDD เฉลี่ย 99.14±111.11 มก./วัน จ านวนยารัก ษา
โรคพาร์กนิ สันทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั เฉลีย่ คือ 3.30±1.28 ชนิด และ
มีจานวนยารวมทุกชนิดเฉลี่ย (ยารักษาโรคพาร์กนิ สันและ
ไม่ใช่ยารักษาโรคพาร์กนิ สัน) เท่ากับ 5.79±2.72 ชนิด เมื่อ
เปรีย บเทีย บระหว่ า งกลุ่ ม EDS และ non-EDS+non-SA
พบว่ากลุ่ม EDS มีระยะเวลาเป็ นโรค ระดับความรุนแรงของ
โรคตามเกณฑ์ของ Hoehn and Yahr stage และระยะเวลา
ในการได้รบั levodopa มากกว่ากลุ่มผูป้ ่ วย non-EDS+nonSA อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P=0.007, P<0.001 และ
P=0.012 ตามล าดับ ) ส าหรับ ตัว แปรอื่น ๆ ไม่ พ บความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญในผูป้ ่ วยทัง้ 2 กลุ่ม
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ม EDS มีการนอนหลับ
และอาการผิดปกติท่เี กี่ยวกับการนอนมากกว่ากลุ่ม nonEDS+non-SA อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในเรื่ อ งของ
ความถีใ่ นการงีบหลับระหว่างวัน (ครัง้ /สัปดาห์) (P=0.012)

จานวนผูป้ ่ วยทีม่ กี ารงีบหลับระหว่างวัน (P=0.014) จานวน
ผู้ป่วยที่มกี ารนอนละเมอ (P=0.002) และจานวนผู้ป่วยทีม่ ี
อาการผิดปกติของการนอนในตอนกลางคืน (คะแนน PDSS
II ≥15) (P=0.011) กลุ่ม EDS ยังมี sleep latency น้อยกว่า
ก ลุ่ ม non-EDS+non-SA อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
(P=0.033) แต่ ก ลุ่ ม EDS มีจ านวนชัว่ โมงการนอนไม่
แตกต่างจาก non-EDS+non-SA
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลคะแนน ESS ในผูป้ ่ วยโรค
พาร์ กิ น สัน กลุ่ ม EDS มี ค ะแนนในแต่ ล ะข้ อ ค าถามที่
มากกว่ากลุ่ม non-EDS+non-SA อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ยกเว้น ในสถานการณ์ ข ณะก าลัง ขับ รถแต่ ห ยุด รถเพื่อรอ
สัญญาณจราจรนาน 2-3 นาที ทีไ่ ม่แตกต่างกันในผูป้ ่ วยทัง้
2 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม EDS มีโอกาสทีจ่ ะเผลอหลับใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ มากกว่ากลุ่ม non-EDS+non-SA เมื่อ
พิจ ารณาคะแนนโดยรวม พบว่ า กลุ่ ม EDS มีค ะแนนที่
มากกว่ากลุ่ม non-EDS+non-SA อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้วยเช่นกัน (12.89±1.79 vs 5.28±2.59, P<0.001)
ตารางที่ 5 แสดงคะแนน PDSS-II ในผู้ป่ วยโรค
พาร์กนิ สันพบว่า กลุ่ม EDS มีแนวโน้มมีคะแนน PDSS-II
ที่ม ากกว่ า กลุ่ ม non-EDS+non-SA แต่ ไ ม่ พ บว่ า แตกต่ า ง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.113) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ข้อคาถามพบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ม EDS มีปัญหาการนอนในด้าน
ต่ า ง ๆ ไม่ แ ตกต่ า งกับ กลุ่ ม non-EDS+non-SA ยกเว้ น
คุณภาพการนอนหลับโดยรวม (ข้อ 1) ปั ญหาอาการนอน

ตารางที่ 3. ข้อมูลเกีย่ วกับการนอนของผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สัน
ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
P2
ข้อมูล
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด
non-EDS+non-SA1
EDS1
(160 คน)
(109 คน)
(36 คน)
ระยะเวลานอนหลับ(ชัวโมง)
่
7.38± 3.14
7.08±1.98
5.70±1.57
0.399
1
sleep latency (นาที)
28.52±39.61
32.44±44.24
22.00±28.58
0.033
งีบหลับระหว่างวัน (ร้อยละ)
103 (64.38)
29 (80.56)
29 (80.56)
0.014
ความถีข่ องการงีบหลับระหว่างวัน (ครัง้ /สัปดาห์)
3.69±3.17
3.20±3.17
4.83±2.95
0.012
ละเมอจานวน (ร้อยละ)
69(43.13)
23 (63.89)
23 (63.89)
0.002
นอนกรนจานวน (ร้อยละ)
66(41.25)
16 (44.44)
2 (40.00)
0.597
อาการผิดปกติของการนอนในตอนกลางคืน
(PDSS II ≥15) จานวน (ร้อยละ)
75 (46.88)
43 (39.45)
23 (63.89)
0.011
1: non-EDS+non-SA (ไม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน), EDS: มีภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน
2: เปรียบเทียบระหว่าง EDS กับ non-EDS+non-SA โดยใช้สถิติ Chi-square testสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและ MannWhitney U test สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

201

หลับไม่สนิทต้องตื่นมาในเวลากลางคืน (ข้อ 3) และปั ญหา
อาการแข็งเกร็งไม่สามารถขยับร่างกายได้ (ข้อ 9) ที่กลุ่ม
EDS มีค ะแนนมากกว่ า กลุ่ ม non-EDS+non-SA อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.001, P=0.015 และ P=0.047
ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า EDS มีคุณภาพการนอนหลับ
โดยรวมทีด่ อ้ ยกว่า และมีปัญหาอาการนอนไม่สนิทต้องตื่น
มาในเวลากลางคืนทีม่ ากกว่ากลุ่ม non-EDS+non-SA

การอภิ ปรายผล
จากการศึกษาพบความผิดปกติของการนอนชนิด
EDS และ SA ในผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สัน โดยพบความชุกของ
EDS, EDS+SA และ SA คือ ร้อยละ 28.7, 6.25 และ 9.38
ตามลาดับ ความชุกทีพ่ บจากการศึกษานี้อยู่ในช่วงความชุก
ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาในอดีต คือร้อยละ 15-67 สาหรับ EDS (1319) และร้ อ ยละ 6-43 ส าหรับ SA (18, 19, 21, 22) แต่ มี
ความแตกต่างจากการศึกษาในประชากรไทยที่เป็ นโรคนี้ซง่ึ
พบความชุ ก ของ SA (ร้ อ ยละ 20.5) และ EDS (ร้ อ ยละ
15.1) (24) ทัง้ นี้ความแตกต่างอาจเนื่องจากการใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยภาวะ EDS และ SA ที่แตกต่ างกันได้ในแต่ละ
การศึกษา และการศึกษานี้ทาในโรงพยาบาลแพทย์ขนาด
ใหญ่ ผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน ในการวิจยั จึงมีอาการหนักกว่า

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอื่น ๆ ดังนัน้ จึงมีโอกาสสูงขึน้ ทีท่ าให้
พบอุบตั กิ ารณ์ของ EDS สูงกว่าคนไทยทีเ่ ป็ นโรคนี้
การศึ ก ษานี้ ป ระเมิ น ภาวะ EDS ด้ ว ยแบบ
ประเมิ น ESS กลุ่ ม ผู้ ป่ วย EDS (มี ค ะแนนมากกว่ า 10
คะแนน) มีคะแนนเฉลีย่ คือ 12.89 ขณะทีค่ ะแนนเฉลีย่ ของ
non-EDS+non-SA คือ 5.28 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษา
โดย Gjerstad และคณะที่ป ระเมิน ภาวะ EDS ด้ว ยแบบ
ประเมิ น ESS และพบว่ า กลุ่ ม EDS และ non-EDS มี
คะแนนเฉลีย่ 16.3 และ 5.7 ตามลาดับ (32) นอกจากนี้กลุ่ม
EDS มีโอกาสทีจ่ ะเผลอหลับในสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่า
กลุ่ม non-EDS+non-SA จากการสอบถามผู้ป่วยว่ามีการ
งีบหลับระหว่างวันหรือไม่ พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ม EDS มีความถี่
ในการงีบหลับระหว่างวัน (4.83 ครัง้ /สัปดาห์) ที่มากกว่า
กลุ่ ม non-EDS+non-SA (3.20 ครั ้ง /สั ป ดาห์ ) ส าหรั บ
ลักษณะการนอนในตอนกลางคืน พบว่า กลุ่มผู้ป่วย EDS
หลับได้ง่ายกว่าจากการมี sleep latency ทีส่ นั ้ กว่า มีจานวน
ผู้ป่วยที่มีการนอนละเมอที่มากกว่า และมีอาการผิดปกติ
ของการนอนในตอนกลางคื น ที่ ม ากกว่ า กลุ่ ม nonEDS+non-SA แต่ ไ ม่ พ บว่ า กลุ่ ม EDS มีจ านวนชัว่ โมง
ของการนอนกลางคืน ที่ม ากกว่ า กลุ่ ม non-EDS+non-SA
กลุ่ม EDS มีอาการผิดปกติของการนอนในตอนกลางคืน

ตารางที่ 4. คะแนน ESS ในผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สัน
ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

P2
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด non-EDS+non-SA1
EDS1
(160 คน)
(109 คน)
(36 คน)
คะแนน ESS เฉลีย่ 3
7.64±4.53
5.28±2.59
12.89±1.79 <0.001
ขณะกาลังนังและอ่
่
านหนังสือ
1.02±1.00
0.64±0.80
1.83±0.77 <0.001
ขณะกาลังดูโทรทัศน์
1.23±1.05
0.93±0.92
2.06±0.83 <0.001
ขณะนังเฉยๆ
่
ในทีส่ าธารณะ
0.73±0.84
0.41±0.53
1.31±0.86 <0.001
ขณะก าลัง นั ง่ เป็ น ผู้โ ดยสารในรถนานกว่ า 1 ชม.อย่ า ง 1.58±1.17
1.15±1.06
2.53±0.74 <0.001
ต่อเนื่อง
ขณะกาลังนอนเอนหลับพักผ่อนช่วงบ่าย
1.55±1.01
1.27±0.97
2.25±0.69 <0.001
ขณะกาลังนังและพู
่
ดคุยกับผูอ้ ่นื
0.28±0.57
0.11±0.34
0.64±0.76 <0.001
ขณะกาลังนังเงี
่ ยบๆ หลังรับประทานอาหารกลางวัน
1.10±1.09
0.68±0.83
2.17±0.91 <0.001
ขณะก าลัง ขับ รถ แต่ ห ยุ ด รถเพื่อ รอสัญ ญาณจราจร 2-3 0.18±0.50
0.10±0.38
0.14±0.42 0.592
นาที
1: non-EDS+non-SA (ไม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน), EDS: มีภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน
2: เปรียบเทียบระหว่าง EDS กับ non-EDS+non-SA โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test
3: พิสยั ของคะแนน ESS คือ 0–24 ส่วนข้อคาถามต่าง ๆ มีคะแนน 0 (เป็ นไปไม่ได้) ถึง 3 (เป็ นไปได้สงู )
ข้อมูล
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ตารางที่ 5. คะแนน PDSS-II ในผูป้ ่ วยโรคพาร์กนิ สัน
ข้อมูล

ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผูป้ ่ วยทัง้ หมด non-EDS+non-SA1
EDS1
(160 คน)
(109 คน)
(36 คน)
14.18±7.48
13.19±7.75
15.44±5.91
1.06±0.90
0.88±0.86
1.44±0.69
1.17±1.42
1.22±1.44
0.94±1.35
2.59±1.62
2.33±1.66
3.06±1.47
0.59±1.00
0.56±0.89
0.69±1.26

P2

0.113
คะแนน PDSS-II เฉลีย่ 3
1. โดยรวมในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมาคุณนอนหลับได้ดี
<0.001
2. มีอาการนอนหลับยากตอนกลางคืน
0.228
3. มีอาการนอนหลับไม่สนิทต้องตื่นมากลางดึกบ่อย
0.015
4. มีอาการแขนขาอยู่ไม่นิ่งชอบขยับไปมาหรือกระตุกจน
0.653
ทาให้หลับไม่สนิท
5. การนอนของท่านถูกรบกวนจากความต้องการขยับขา 0.43±0.92
0.47±0.95
0.36±0.90 0.447
หรือแขน
6. รู้สึก ทรมานกับ การฝั น ร้า ยตอนกลางคืน จนต้อ งตื่น 0.28±0.71
0.23±0.66
0.31±0.67 0.365
กลางดึก
7. รูส้ กึ ทรมานกับอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนในเวลา 0.32±0.90
0.31±0.91
0.44±1.03 0.540
กลางคืน
8. ต้องตื่นมาปั สสาวะกลางดึก
2.82±1.64
2.67±1.67
3.17±1.52 0.127
9. คุ ณ รู้ สึก ไม่ ส บายตัว ในช่ ว งเวลากลางคืน เพราะไม่ 1.02±1.48
0.83±1.40
1.28±1.52 0.047
สามารถขยับร่างกายได้จากอาการแข็งเกร็ง
10. คุณรูส้ กึ ปวดตามแขนขาจนทาให้ตอ้ งตื่นกลางดึก
0.79±1.24
0.71±1.19
0.92±1.18 0.194
11. คุณมีตะคริวตามแขนหรือขาจนทาให้ตอ้ งตื่นกลางดึก
0.98±1.34
0.88±1.32
0.97±1.21 0.389
12. มีการตื่นตอนเช้าในท่าทีป่ วดแขนหรือขา
0.70±1.25
0.77±1.28
0.33±0.79 0.055
13. ขณะตื่นตอนเช้ามีอาการสัน่
0.46±0.96
0.45±1.00
0.42±0.87 0.760
14. รู้สกึ อ่อนเพลียและง่วงนอนไม่สดชื่นหลังตื่นนอนตอน 0.84±1.21
0.78±1.13
0.89±1.24 0.681
เช้า
15. คุณต้องตื่นขึน้ มากลางดึกเนื่องจากมีอาการนอนกรน 0.15±0.60
0.10±0.45
0.22±0.83 0.799
หรือหายใจลาบาก
1: non-EDS+non-SA (ไม่มภี าวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน), EDS: มีภาวะง่วงนอนมากระหว่างวัน
2: เปรียบเทียบระหว่าง EDS กับ non-EDS+non-SA โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test
3: พิสยั ของคะแนน PDSS-II คือ 0– 60 ส่วนข้อคาถามต่าง ๆ มีคะแนน 0 (ไม่มอี าการ) ถึง 5 (มีอาการเป็ นประจา)
มากกว่ า กลุ่ ม non-EDS+non-SA ในเรื่อ งปั ญ หาอาการ
นอนหลับ ไม่ สนิ ท ต้อ งตื่น มาในเวลากลางคืน และปั ญ หา
อาการแข็งเกร็งไม่สามารถขยับร่างกายได้มาก (ข้อ 3 และ
ข้อ 9 ของแบบประเมิน PDSS-II ตามลาดับ)
สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะ EDS นี้ ย ัง ไม่ ท ราบ
สาเหตุทแ่ี น่ ชดั ปั จจุบนั ยังเป็ นทีถ่ กเถียงกันว่า อาการ EDS
นัน้ เป็ นอาการนามาก่อนจะเกิดโรคพาร์กนิ สันหรือเป็ นผล
ของโรคพาร์กนิ สัน เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า ภาวะ EDS
เป็ นปั จจัยเสีย่ งในการเกิดโรคพาร์กนิ สัน (OR=2.8; 95% CI
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=1.1-6.4) (33) แต่มกี ารรายงานถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเกิด EDS ได้แก่ การเสื่อมของระบบประสาทจาก
การเป็ นโรคพาร์กินสัน การได้รบั ยารักษาโรคพาร์กิน สัน
การเปลี่ยนแปลงของการนอนที่สมั พันธ์กบั อายุท่เี พิ่มมาก
ขึน้ หรืออาจมีปัจจัยอื่นทีส่ ง่ ผลรบกวนการนอนตอนกลางคืน
เป็ นต้น (14, 15, 17, 34) การศึกษานี้ไม่สามารถระบุสาเหตุ
ของ EDS ได้อย่างแน่ ชดั แต่พบว่า ผูป้ ่ วย non-EDS+nonSA และกลุ่ม EDS มีความแตกต่ างกันในเรื่องอายุ การมี
ภาวะหยุ ด หายใจขณะหลั บ (obstructive sleep apnea)

ระยะเวลาการเป็ นโรคพาร์กนิ สัน ระดับความรุนแรงของโรค
ตามเกณฑ์ของ Hoehn and Yahr stage และระยะเวลาใน
การได้รบั levodopa นอกจากนี้ กลุ่ม EDS ยังได้รบั ยากลุ่ม
benzodiazepine ที่น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม non-EDS+non-SA ซึ่ง
อาจท าให้ ผู้ ป่ วยนอนหลับ กลางคืน ได้ ไ ม่ ดี เกิ ด อาการ
อ่อนเพลีย และมีแนวโน้มทีจ่ ะนอนหลับในช่วงเวลากลางวัน
ได้มากขึน้
การศึ ก ษานี้ มี ข้ อ จ ากัด บางประการกล่ า ว คื อ
การศึกษานี้ไม่ได้เลือกตัวอย่างแบบสุ่มและทาการศึกษาใน
สถานพยาบาลแห่งเดียวทาให้ข้อมูลที่ได้ อาจไม่สามารถ
เป็ นตัวแทนของผู้ป่วยโรคพาร์กิน สันที่มีภ าวะ EDS หรือ
SA ได้ทงั ้ หมด นอกจากนี้การศึกษาของ Prudon และคณะ
พบว่า การใช้เครื่องมือวัดการนอนหลับ (objective sleep
measurement) มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ภาวะอุ ด กัน้ ทางเดิน
หายใจขณะหลับ แต่การประเมินการนอนหลับจากการบอก
เล่า (subjective sleep report) ไม่พบความสัมพันธ์กบั ภาวะ
อุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะหลับ ดังนัน้ การใช้เครื่องมือวัด
การนอนหลับกับจากคาบอกเล่า อาจให้ผลทีแ่ ตกจากการใช้
เครื่องมือวัดทีเ่ ป็ นวัตถุวสิ ยั (35) การศึกษานี้ประเมินภาวะ
ง่วงนอนมากวันโดยการใช้แบบสอบถาม ESS เพียงอย่าง
เดียว อาจทาให้ไม่พบความสัมพันธ์กบั บางตัวแปร รวมถึง
การศึกษานี้ไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับภาวะเมื่อยล้า อาการ
วิตกกังวล และอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยที่อาจจะส่งผลต่ อ
การเกิด ภาวะง่ ว งนอนมากระหว่ า งวัน ได้ การศึก ษาใน
อนาคตควรศึก ษาในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จานวนมากขึ้น
และติด ตามผู้ป่ วยไปข้า งหน้ า ตลอดจนมีก ารศึก ษาหา
สาเหตุ ห รื อ ปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเกิ ด EDS เพื่ อ ให้
สามารถระบุปัจจัยได้อย่างชัดเจน และทาการแก้ไขได้ทนั
เพื่อป้ องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการมีภาวะ
EDS ทัง้ นี้ได้มกี ารรายงานถึงผลกระทบของภาวะ EDS ไว้
เช่ น การเกิด อุ บ ัติเ หตุ ต่ าง ๆ ในผู้ป่ วยโรคพาร์กินสันที่มี
ภาวะ EDS หรือ SA (36)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความชุกในการเกิด ภาวะ
ง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหัน ร้อยละ
28.75 และ 9.38 ตามล าดับ ความชุ ก ของการเกิด ทัง้ 2
ภาวะร่วมกัน (ภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงก
หลับกะทันหัน) คือร้อยละ 6.25 ทัง้ นี้พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
ง่วงนอนมากระหว่างวันมีแนวโน้มจะพบปั ญหาการนอนใน

ตอนกลางคืน ได้แ ก่ อาการนอนหลับ ไม่ ส นิ ท ต้ อ งตื่น มา
กลางดึกบ่อย ซึ่งอาจจะเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งนอกเหนือจาก
ปั จจัยในด้านของอายุ โรค (ระยะเวลาการเป็ นโรคพาร์กิน
สัน ระดับความรุนแรงของโรคตามเกณฑ์ของ Hoehn and
Yahr stage) ยา (ระยะเวลาในการได้รบั levodopa) และโรค
ร่วม (การมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ) ได้ ผูป้ ่ วยโรคพาร์
กินสันควรได้รบั การเฝ้ าระวังและติดตามการเกิดภาวะง่วง
นอนมากระหว่า งวัน และภาวะโงกหลับกะทันหัน เพื่อ ลด
โอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดจากการมีภาวะดังกล่าว
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