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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาลกัษณะทางคลนิิกของภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอตัโนมตัิ (autonomic dysfunction 

หรอื AD) ในผู้ป่วยโรคพาร์กนิสนั (Parkinson’s disease: PD) และเปรยีบเทยีบจ านวน AD ในผู้ป่วย PD ที่มปัีจจยัส่วนบุคคล 
ความรุนแรงของโรค และยาทีแ่ตกต่างกนั  วิธีการ: การวจิยันี้เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวางในผูป่้วย PD 93 คน ทีผ่่านเกณฑ์
การคดัเขา้งานวจิยัระหว่างเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2559  และเขา้รบัการรกัษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ณ ศูนย์ความเป็นเลศิทาง
การแพทยโ์รคพารก์นิสนัและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผดิปกต ิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผูว้จิยัสมัภาษณ์ผูป่้วยดว้ยแบบประเมนิ 
Thammasat University Non-Motor Symptoms Questionnaire (TU-NMSQuest) เพื่อประเมนิการเกดิภาวะ AD ได้แก่ ปัญหา
ระบบทางเดนิอาหาร ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ ปัญหาระบบหวัใจและหลอดเลอืดและการหกลม้ และปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์
ผลการวิจยั:  ภาวะ AD ทีพ่บ คอื ปัญหาระบบทางเดนิอาหาร (รอ้ยละ 88.17 ของตวัอย่าง) ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ (รอ้ย
ละ 59.14 ของตวัอย่าง) ปัญหาระบบหวัใจและหลอดเลอืดและการหกลม้ (รอ้ยละ 54.84 ของตวัอย่าง) และปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์
(รอ้ยละ 16.13 ของตวัอย่าง) ลกัษณะทางคลนิิกทีส่มัพนัธก์บัการมภีาวะ AD ทีเ่กีย่วกบัระบบทางเดนิอาหาร คอื อายุทีม่ากกว่า
และความรุนแรงของโรค PD ที่มากกว่า (มี Hoehn & Yahr stage ที่สูงกว่า)  ภาวะ AD ที่เกี่ยวกบัระบบทางเดินปัสสาวะมี
ความสมัพนัธก์บัอายุทีม่ากและอายุทีเ่ริม่เป็นโรค PD ทีม่ากกว่า ภาวะ AD ทีเ่กีย่วกบัเพศสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัอายุและอายุ
ทีเ่ริม่เป็นโรค PD ทีน้่อยกว่า การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวไม่พบว่ามตีวัแปรใดทีส่มัพนัธก์บัจ านวนของภาวะ AD 
สรปุ: ภาวะ AD พบไดส้งูในผูป่้วย PD ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัการมภีาวะ AD ในระบบทางเดนิอาหารและระบบทางเดนิปัสสาวะ คอื 
อายุทีม่ากกว่า  Hoehn & Yahr stage ทีสุ่งกว่า และอายุทีเ่ริม่เป็น PD ทีม่ากกว่า  ขณะทีผู่ป่้วยทีม่ปัีญหาทางเพศสมัพนัธม์อีายุ
และอายุทีเ่ริม่เป็น PD ทีน้่อยกว่า อย่างไรกต็ามไม่พบว่ามตีวัแปรใดทีส่มัพนัธก์บัจ านวน AD  
ค าส าคญั: โรคพารก์นิสนั อาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว ภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอตัโนมตั ิ
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Abstract 
Objective: To determine the clinical characteristics of autonomic dysfunctions (ADs) in patients with Parkinson’s 

disease (PD), and to compare the numbers of ADs among those with various personal characteristics, disease severity 
and drugs. Methods: This study was a cross sectional study in 93 PD patients meeting the inclusion criteria and enrolled 
into study during September and October 2016 at Chulalongkorn Center of Excellence for Parkinson’s disease and 
Related Disorders, King Chulalongkorn Memorial Hospital. The researcher assessed AD using the Thammasat University 
Non-Motor Symptoms Questionnaire (TU-NMSQuest), including gastrointestinal tract problems, urinary tract problems, 
cardiovascular disorders and falls and sexual disorders. Results: ADs identified in this study included  gastrointestinal 
tract problems (88.17% of subjects), urinary tract problems (59.14% of subjects), cardiovascular disorders and falls 
(54.84% of subjects) and sexual disorders (16.13% of subjects). Clinical characteristics associated with ADs of 
gastrointestinal tract were older age and higher severity of PD (higher Hoehn & Yahr stage). ADs of urinary tract 
problems were related to older age and older age of PD onset. ADs of sexual function were associated with younger 
age and younger age of PD onset. Analysis of variance did not find any association between various variables and the 
numbers of ADs. Conclusion: The prevalence of ADs was high rate among patients with PD. Factors associated with 
ADs of gastrointestinal tract and urinary tract were older age, higher Hoehn & Yahr stage and older age of PD onset. 
Factors related to ADs of sexual disorders were younger age and younger age of PD onset. However, the association 
between the variables and the numbers of ADs was not found in this study. 
Keywords: Parkinson’s disease, non-motor symptoms, autonomic dysfunction 
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บทน า 
 โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease: PD) เป็น

โรคความเสือ่มของระบบประสาททีม่ลีกัษณะของการด าเนิน
โรคทีเ่พิม่มากขึน้เรื่อย ๆ   ในประชากรอายุเกนิ 60 ปี พบ 
PD ไดร้อ้ยละ 1-2 (1) ส าหรบัประเทศไทยพบความชุกของ 
PD อยู่ที ่126.83 และ 90.82 ต่อประชากร 100,000 คนต่อ
ปี ในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงและชนบท ตามล าดบั (2) ผู้ทีเ่ป็นโรค
นี้มกีารเสือ่มตายของเซลลป์ระสาท dopamine ในสมองสว่น 
substantia nigra pars compacta ท า ให้ผู้ ป่ ว ยมีอ าการ
เคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิซึง่เป็นอาการหลกัของ PD ทีเ่รยีกว่า 
“motor symptoms” ได้แก่ อาการสัน่ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง 
การเคลื่อนไหวช้า และสูญเสยีการทรงตัว อย่างไรก็ตาม 
ผู้ป่วย PD ยังมี lewy bodies และการท าลายของเซลล์
ประสาทบริเวณอื่นนอกเหนือจาก substantia nigra pars 
compacta จงึท าใหเ้กดิอาการผดิปกตนิอกเหนือจากอาการ
ด้านการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า non-motor symptoms โดย
เป็นกลุ่มอาการที่เกดิขึน้ได้ทัง้ระยะก่อนเกดิโรคและในทุก
ระยะของโรค อาการ non-motor symptoms ประกอบด้วย 
ภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic 
dysfunction หรอื AD)  อาการทางจติประสาท อาการทาง
อารมณ์และความจ าบกพร่อง และการนอนหลบัผดิปกต ิ(3) 
อาการ non-motor symptoms มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพ
ชวีติของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่แย่ลง (4) ผู้ป่วย PD ถึงร้อยละ 
98.6 ในทุกระยะของโรค พบอาการ non-motor symptoms 
ได ้(5) 

ภาวะ  AD อาจพบได้ก่ อนอาการทาง  motor 
symptoms ในช่วงเวลาหลายปีและพบได้ในทุกระยะของ 
PD ความผิดปกติเกิดจากการมี lewy bodies หรือ α-
synuclein และการเสื่อมตายของเซลล์ประสาทที่ เ ป็น
โครงข่ายของระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการท างาน
ของระบบประสาทอตัโนมตั ิไดแ้ก่ บรเิวณ nuclei mediating 
autonomic functions (เช่น dorsal vagal nucleus, nucleus 
ambiguous) บ ริ เ วณ  medullary centers (เ ช่ น  rostral 
ventrolateral medulla, ventromedial medulla)  แ ล ะ
บรเิวณ caudal raphe nuclei (ซึ่งเป็นบรเิวณที่ควบคุมการ
ท างานของ sympathetic preganglionic neuron) รวมถึง
เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทส่วนปลายในระบบ
ประสาทอตัโนมตัทิัง้ระบบประสาทซมิพาเทตกิและพาราซมิ
พาเทติกด้วย (6) จึงท าให้เกิดความผิดปกติขึ้นในหลาย
ระบบของร่างกาย ได้แก่ 1) ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการหลักที่พบ คือ ความดันโลหิตต ่ าเมื่อเปลี่ยนท่า 
(orthostatic hypotension: OH) ซึ่ง OH เป็นอาการ AD ที่
พบไดบ้่อยในผูป่้วย PD โดยพบไดต้ัง้แต่ในระยะเริม่ต้นของ
โรค การวิเคราะห์อภิมาน  พบความชุกประมาณร้อยละ 
30.1 (95% CI: 22.9% - 38.4%) (7) ภาวะ OH เป็นปัจจยั
เสีย่งท าใหผู้้สูงอายุเกดิการหกล้ม  (odds ratio หรอื OR = 
2.2) อันเป็นสาเหตุให้ต้องเข้ารักษาอาการบาดเจ็บใน
โรงพยาบาลหรอืเสยีชวีติได ้(8)  ภาวะ OH ในผูป่้วยมคีวาม
เกี่ยวข้องกบัการเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมตัิ ทัง้ใน
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย โดย
เกดิ cardiac sympathetic denervation ที่ควบคุมความดนั
โลหิตในขณะเปลี่ยนท่าทาง มีผลท าให้มี norepinephrine 
ไม่เพยีงพอระหว่างมกีารเปลีย่นท่าทาง (9) ในประเทศไทย
พบความชุกของภาวะ OH รอ้ยละ 40.2 (10) และพบภาวะ 
OH ชนิดที่มีอาการทางคลินิก (symptomatic OH) ได้ร้อย
ละ 18 (11) 2) ระบบทางเดนิอาหาร เกดิจากการเสื่อมของ
เซลล์ประสาทใน  dorsal motor nucleus of the vagus ซึ่ง
เป็นส่วนของระบบประสาท parasympathetic ที่ส่งไปยัง
ระบบทางเดินอาหารและเกิดจากการมี α-synuclein ใน 
enteric nervous system ท า ให้เกิดอาการ AD โดยพบ
อาการท้องผูกเป็นอาการหลกั และพบอาการอื่น ๆ ได้แก่ 
กลัน้อุจจาระไม่อยู่ อาเจยีน น ้าลายไหลยอ้ย และปัญหาการ
กลนื (12) 3) ระบบทางเดนิปัสสาวะ เป็นกลุ่มของ AD ทีพ่บ
มากที่สุด อาการแสดง ได้แก่ ตื่นมาปัสสาวะกลางดกึ และ
กลัน้ปัสสาวะไม่อยู่ (13, 14) อาการนี้ส่งผลกระทบต่อการ
นอนของผูป่้วย (15) 4) ปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์อาการทีพ่บ 
ไดแ้ก่ ความตอ้ง การทางเพศลดลง มคีวามยากล าบากขณะ
มี เ พศสัมพัน ธ์  โ ดย  AD ชนิ ดนี้ พบ ในผู้ ป่ ว ย  PD มี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติที่แย่ลงของผู้ป่วยและผูดู้แล 
(4)  

Thammasat University Non-Motor Symptoms 
Questionnaire (TU-NMSQuest)  เป็นแบบประเมินที่ใช้
เพื่อประเมินอาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว รวมถึง
ประ เมินการ เกิดภาว ะ  AD ในผู้ ป่ ว ย  PD ด้วย  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ปัญหาระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ ปัญหาระบบหวัใจและหลอดเลอืดและการ
หกล้ม และปัญหาทางเพศสัมพันธ์ (16) การศึกษาใน
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะ AD ในผูป่้วย PD มจี านวน
น้อย และยงัไม่มกีารศกึษาถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัจ านวน 
AD ที่เกดิขึน้ในผู้ป่วย PD โดยเฉพาะยงัไม่มกีารศกึษาถึง
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ผลของปัจจยัดา้นยาต่อภาวะนี้ การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาลกัษณะทางคลนิิกของภาวะ AD จากการประเมนิ
ด้วย TU-NMSQuest และศกึษาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะ 
AD ทีพ่บไดใ้นผูป่้วย PD  
 
วิธีการวิจยั 

 การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองโครงการวิจัยตาม
แนวทางหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยข์องคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ประจ าเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2559   
 ตวัอยา่ง 
 ตวัอย่างในการวจิยั คอื ผูป่้วย PD จ านวน 93 คน 
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ที่ แ ผ น ก ผู้ ป่ ว ย น อ ก  ณ  
ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยโ์รคพารก์นิสนัและกลุ่มโรค
ความเคลื่อนไหวผดิปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกเข้างานวิจัยระหว่างเดือน กันยายน -
ตุลาคม 2559 เกณฑ์คดัเลือกอาสาสมคัรเข้าร่วมการวิจยั  
ได้แก่ 1) ผู้ป่วย idiopathic PD ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
ประสาทแพทย์  2) อายุ ม ากกว่ าหรือ เท่ ากับ  18 ปี   
3)  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดและขนาดของยารกัษา PD 
ในช่วง 4 สปัดาหท์ีผ่่านมา และ 4) ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั  
ส าหรบัเกณฑ์คดัเลอืกอาสาสมคัรออกจากการวจิยั ได้แก่ 
ผูป่้วยทีม่ปัีญหาการสือ่สารและใหข้อ้มลูทีไ่ม่น่าเชื่อถอื 
 วิธีด าเนินงานวิจยั 

ผู้วิจ ัยคัดเลือกอาสาสมัครเข้างานวิจัยจากเวช
ระเบียนของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยเป็น idiopathic PD ด้วย
วธิกีารเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก และขอใหอ้าสาสมคัร
ลงนามให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจยัหลงัจากผู้วิจยัได้
อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการวิจัยแก่อาสาสมัครแล้ว 
หลงัจากนัน้ผู้วิจยับนัทึกข้อมูลของผู้ป่วยจากเวชระเบยีน 
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ  3) อายุที่เริม่เป็น PD 4) ระยะเวลา
การเป็น  PD 5) ความรุนแรงของ  PD ตาม  Hoehn and 
Yahr stage (รุนแรงน้อย ปานกลาง และมาก คือ คะแนน 
H&Y ที่  1-2,  2.5-3 และ  4-5 ตามล า  ดับ ) (16) 6) โ รค
ประจ าตวัอื่น ๆ 7) ยาอื่น ๆ นอกเหนือจากยารกัษา PD 8) 
จ านวนยารกัษา PD ที่ผู้ป่วยได้รบั  9) ขนาดยา levodopa 
ทีไ่ดร้บัต่อวนั 10) ขนาดยารกัษา PD ชนิดต่าง ๆ เทยีบเป็น
ขนาดย า  levodopa ต่ อ วัน ( levodopa equivalent dose 
daily, LEDD) ซึ่งค านวณตามวธิขีอง Tomlinson และคณะ 
(17)  

ผู้วจิยัชื่อที่หนึ่งเป็นผู้สมัภาษณ์ผูป่้วยทุกรายดว้ย
การอ่านค าถามจากแบบประเมิน TU-NMSQuest แล้วให้
ผู้ป่วยตอบ (16) TU-NMSQuest มีค่า Cronbach’s Alpha 
เท่ากับ 0.83 แบบประเมินประกอบด้วยค าถาม 40 ข้อ 
ค าถามแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ค าถามแต่ละขอ้จะให้ผู้ป่วย
ตอบว่า “มอีาการหรอืไม่มอีาการ” ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา 
ค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบั AD ใน TU-NMSQuest มทีัง้หมด 4 
ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหาระบบการท างานของหวัใจและหลอด
เลอืดรวมถึงการหกล้ม มขีอ้ค าถาม 2 ขอ้ (มนึศรีษะ หน้า
มืด หรืออ่อนแรง ในขณะลุกขึ้นยืนจากท่านัง่หรือท่านอน 
และหกล้มบ่อย หรอืล้มเนื่องจากมอีาการหน้ามดืหรอืหมด
สตชิัว่ครู่) 2) ปัญหาระบบทางเดนิอาหาร มขีอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
(ท้องผูกหรือถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ กลัน้
อุจจาระล าบากหรือมีอาการถ่ายอุจจาระไม่สุด  คลื่นไส้ 
อาเจยีน หรอืมอีาการแสบยอดอกหรอืเรอเปรี้ยว มนี ้าลาย
ไหลย้อยระหว่างวัน และมีปัญหาในการกลืนอาหารหรือ
เครื่องดื่ม หรือมีอาการส าลักเมื่อรับประทานอาหาร ) 3) 
ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ มขีอ้ค าถาม 2 ขอ้ (ปัสสาวะ
บ่อย ปัสสาวะเลด็ หรอืไม่สามารถกลัน้ปัสสาวะได้ และตื่น
ขึน้มาปัสสาวะในเวลากลางคนืเป็นประจ า) และ 4) ปัญหา
ทางเพศสมัพนัธ์ มีข้อค าถาม 2 ข้อ (มีความสนใจ หรือมี
ความต้องการทางเพศลดลง และมคีวามยากล าบาก หรอืมี
ปัญหาในขณะมเีพศสมัพนัธ)์  
 การวิเคราะหข์้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS version 
21.0 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของตวัแปรเชงิคุณภาพ
ในกลุ่มที่เกิดและกลุ่มที่ไม่เกิด AD ใช้ Chi-Square Test 
ส่วนตัวแปรเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย Independent t-test 
เมื่อขอ้มูลมกีารกระจายเป็นปกต ิหรอืวเิคราะหด์ว้ย Mann-
Whitney U test เมื่อข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นปกติ การ
วิเคราะห์ควาสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และจ านวน
ระบบ AD ที่ เกิดขึ้นกับผู้ ป่วยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว โดยก าหนดระดบัความมนียัส าคญั
ทางสถติไิวท้ี ่≤ 0.05  
 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางที ่1. แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วย การศกึษา
นี้มผีูป่้วยเขา้ร่วมการวจิยัจ านวน 93 คน เป็น เพศหญงิ 48 
คน (ร้อยละ 51.61) มอีายุเฉลี่ย 65.00±11.04 ปี โรคร่วมที่
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พบได้บ่อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสูง 25 
คน (ร้อยละ 26.88) โรคเบาหวาน 11 คน (ร้อยละ 11.83) 
และโรคซมึเศร้า 11 คน (ร้อยละ 11.83) ผู้ป่วยมรีะยะเวลา
เป็น PD เฉลี่ย 9.40±6.23 ปี อายุที่เริ่มเป็น PD เฉลี่ย คือ 
55.60±12.96 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มคีวามรุนแรงของ PD อยู่

ในระดับปานกลาง (H&Y stage 2.5-3) 62 คน รองลงมา
เป็นความรุนแรงระดบัน้อย (H&Y stage 1-2) 26 คน และ
ความรุนแรงระดบัมาก (H&Y stage 4-5) 5 คน  

ผูป่้วยเกอืบทุกรายไดร้บัยา levodopa (91 คนหรอื
รอ้ยละ 97.85)  และมผีูป่้วยไดร้บัยากลุ่มอื่น ๆ เรยีง

  
  ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วย (N=93) 
ตวัแปร จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่±SD ค่าต ่าสดุ-ค่าสงูสดุ 
เพศ  ชาย 
       หญงิ 

45 
48 

48.38 
51.61 

  

อายุ (ปี)    65.00±11.04 39-90 
โรคประจ าตวั  
  โรคความดนัโลหติสงู 
  โรคเบาหวาน 
  โรคซมึเศรา้ 
  โรคจติเภท 
  โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด 
  โรคสมองเสือ่ม 

 
25 
11 
11 
8 
7 
5 

 
26.88 
11.83 
11.83 
8.60 
7.53 
5.38 

  

ระยะเวลาเป็น PD  (ปี)    9.40±6.23 0-34 

อายุทีเ่ริม่เป็น PD(ปี)    55.60±12.96 29-86 

Hoehn & Yahr stage  
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
4 

       5 

 
8 
6 
12 
37 
25 
5 
0 

 
8.60 
6.45 
12.90 
39.78 
26.88 
5.38 

0 

  

Hoehn & Yahn stage    2.46 ±0.69 1-4 

ยา/กลุ่มยารกัษา PD ทีไ่ดร้บั 
 levodopa 
 COMT- inhibitor  
 dopamine agonist  
 MAO-B inhibitor 

 
91 
46 
49 
15 

 
97.85 
49.46 
52.69 
16.13 

  

Levodopa daily dose (มก./ วนั) 
LEDD (มก./ วนั) 

  650.19±336.98 
845.64±451.82 

0-1,575 
75-2,080 

จ านวนยารกัษา PD ทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด)    3.00±1.22 1-5 

จ านวนยาทัง้หมดทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด)    5.23±1.66 1-10 

หมายเหตุ: Catechol-O-Methyl Transferase inhibitor: COMT- inhibitor, Monoamine oxidase B inhibitor: MAO-B inhibitor 
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ตามความถี่จากมากไปน้อย ดงันี้ กลุ่ม dopamine agonist 
จ านวน 49 คน (ร้อยละ 52.69) กลุ่ม Catechol-O-Methyl 
Transferase inhibitor (COMT- inhibitor) จ านวน 46 คน 
(รอ้ยละ 49.46)  และกลุ่ม monoamine oxidase B inhibitor 
(MAO-B inhibitor) จ า น ว น  15 ค น  ( ร้ อ ย ล ะ  16.13) 
ตามล าดบั ขนาดยาทีผู่ป่้วยไดร้บั คอื levodopa เฉลีย่ต่อวนั 
650.19±336.98 มก./วัน  ขนาดยารักษา PD ชนิดต่าง ๆ 
ค านวณเป็น LEDD เฉลีย่ 845.64±451.82 มก./วนั จ านวน
ยารักษา PD ที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ย 3.00±1.22 ชนิด และ
จ านวนยาทัง้หมดทีผู่ป่้วยไดร้บัเฉลีย่ 5.23±1.66 ชนิด  
 
ภาวะ AD และลกัษณะทางคลินิก 
 จากการประเมินอาการนอกเหนือจากการ
เคลื่อนไหวดา้น AD ดว้ยแบบประเมนิ TU-NMSQuest  ใน
ผู้ป่วยจ านวน 93 คน พบว่า ผู้ป่วยมปัีญหาระบบทางเดนิ
อาหารสงูทีสุ่ด จ านวน 82 คน (รอ้ยละ 88.17) ผูป่้วยกลุ่มมี
จ านวนอาการผิดปกติในระบบนี้เฉลี่ย 2.32±1.01 อาการ 
ปัญหาทีพ่บไดม้ากในล าดบัถดัไป  คอื ปัญหาระบบทางเดนิ
ปัสสาวะ พบในผูป่้วยจ านวน 55 คน (รอ้ยละ 59.14) โดยมี
จ านวนอาการของระบบนี้เฉลีย่ 1.44±0.50  อาการ ส าหรบั
ปัญหาระบบการท างานของหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึการ
หกล้มพบมากเป็นอนัดบัสาม คือ พบในผู้ป่วยจ านวน 51 
คน (ร้อยละ 54.84) โดยมีจ านวนอาการเฉลี่ย 1.14±0.35 
อาการ และปัญหาทางเพศสมัพนัธพ์บไดน้้อยทีสุ่ด คอื พบ
ในผูป่้วยจ านวน 15 คน (รอ้ยละ 16.13) โดยมจี านวนอาการ
เฉลีย่ 1.13±0.35 อาการ  

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบลกัษณะทาง
คลินิกของผู้ป่วยที่มีและไม่มีอาการ AD ในระบบต่าง ๆ 
พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารมี
อายุ เฉลี่ ยมากกว่ าผู้ ป่ วยที่ ไม่มีอ าการผิดปกติ  คือ 
65.87±11.05 ปี และ 58.55±8.93 ปี (P=0.03) ตามล าดับ 
ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารมีความ
รุนแรงของ PD ตาม Hoehn & Yahr stage มากกว่าผูป่้วย
ที่ไม่มีอาการผิดปกติ คือ 2.51±0.69  และ 2.04±0.61 
(P=0.04) ตามล าดบั  
 ส าหรบัปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ  ผู้ป่วยที่มี
อาการผิดปกติมีอายุเฉลี่ยมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
ผดิปกต ิคอื 67.09±11.07 ปี และ 61.97±10.40 ปี (P=0.03) 
ตามล าดบั และมีอายุที่เริ่มเป็น PD มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี
อาการผิดปกติ คือ 58.31±13.31 ปี และ 51.68 ±11.51 ปี 
(P=0.02) ตามล าดับ ส่วนปัญหาทางเพศสัมพันธ์ พบว่า 
ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี
อาการผิดปกติ คือ 56.47±9.06 ปี และ 66.64±10.66 ปี 
(P=0.001) ตามล าดบั และผู้ป่วยทีม่อีาการผดิปกตมิอีายุที่
เริ่มเป็น PD น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติ คือ 
47.80±9.28 ปี และ 57.10±13.07 ปี (P=0.01) ตามล าดับ 
อย่างไรกต็ามไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ของลักษณะทางคลินิกระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีอาการ
ผดิปกตใินระบบการท างานของหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึ
การหกลม้ (ตารางที ่2) 

ตารางที ่2 ยงัแสดงผลการเปรยีบเทยีบขอ้มลูดา้น
ยารกัษา PD ของผูป่้วยทีม่แีละไม่มอีาการ AD ในระบบต่าง  

 
ตารางท่ี 2.  ลกัษณะทางคลนิิกและขอ้มลูดา้นยารกัษา PD ของผูป่้วยทีไ่มม่อีาการและผูป่้วยทีม่อีาการ AD ระบบต่างๆ   
 ไม่มอีาการของ AD มอีาการของ AD P1 

จ านวนผูท้ีม่ปัีญหาต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึการหกลม้  42 (45.16) 51 (54.84)  
เพศ ชาย, จ านวน (รอ้ยละ) 
      หญงิ, จ านวน (รอ้ยละ) 

20 (47.61) 
22 (52.38) 

25 (49.02) 
26 (50.98) 

0.89 

อายุ (ปี) 65.36±10.98 64.71 ±11.22 0.78 
ระยะเวลาเป็น PD (ปี)  8.60±6.36 10.06±6.10 0.26 
อายุทีเ่ริม่เป็น PD (ปี) 56.76±13.21 54.65±12.80 0.44 

       Hoehn & Yahr stage 2.45±0.79 2.46±0.61 0.95 
levodopa daily dose (มก./ วนั) 677.38±378.53 627.79±300.53 0.48 
LEDD (มก./ วนั) 867.98±501.51 827.23±410.62 0.67 
จ านวนยารกัษา PD ทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด) 3.05±1.27 2.96±1.20 0.73 
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ตารางท่ี 2.  ลกัษณะทางคลนิิกและขอ้มลูดา้นยารกัษา PD ของผูป่้วยทีไ่มม่อีาการและผูป่้วยทีม่อีาการ AD ระบบต่างๆ (ต่อ)  
 ไม่มอีาการของ AD มอีาการของ AD P1 

จ านวนผูท้ีม่ปัีญหาระบบทางเดนิอาหาร  11 (11.83) 82 (88.17)  
เพศ  ชาย , จ านวน (รอ้ยละ) 
       หญงิ, จ านวน (รอ้ยละ) 

4 (36.36) 
7 (63.63) 

41 (50.00) 
41 (50.00) 

0.402 

อาย ุ(ปี) 58.55±8.93 65.87±11.05 0.033 

ระยะเวลาเป็น PD (ปี)  6.91 ±4.16 9.73±6.40 0.163 
อายุทีเ่ริม่เป็น PD (ปี) 51.73 ±8.83 56.12±13.37 0.293 
Hoehn & Yahr stage 2.04±0.61 2.51±0.69 0.043 
levodopa daily dose (มก./ วนั)a 588.64±418.09 658.45± 326.83 0.523 
LEDD (มก./ วนั) 776.91±549.20 854.86± 440.34 0.593 
จ านวนยารกัษา PD ทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด) 2.91±1.45 3.01±1.20 0.803 

ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ (จ านวน) 38 (40.86) 55 (59.14)  
เพศ ชาย, จ านวน (รอ้ยละ) 
      หญงิ, จ านวน (รอ้ยละ) 

17 (44.73) 
21 (55.26) 

28 (50.09) 
27 (49.09) 

0.562 

อายุ (ปี) 61.97±10.40 67.09±11.07 0.03 
ระยะเวลาเป็น PD (ปี)  10.32±6.65 8.76±5.90 0.24 
อายุทีเ่ริม่เป็น PD (ปี) 51.68 ±11.51 58.31±13.31 0.02 
Hoehn & Yahr stage 2.37±0.83 2.52±0.58 0.39 
levodopa daily dose (มก./ วนั) 700.79±324.47 615.23±349.93 0.23 
LEDD (มก./ วนั) 923.03± 441.03 785.95±453.47 0.13 
จ านวนยารกัษา PD ทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด) 3.05±1.27 2.96±1.20 0.39 

ปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์(จ านวน)  78 (83.87) 15 (16.13)  
เพศ ชาย , จ านวน (รอ้ยละ) 
      หญงิ, จ านวน (รอ้ยละ) 

37 (47.43) 
41 (52.56) 

8 (53.33) 
7 (46.67) 

0.682 

อายุ (ปี) 66.64±10.66 56.47±9.06 0.001 
ระยะเวลาเป็น PD (ปี)  9.54±6.49 8.67±4.75 0.623 
อายุทีเ่ริม่เป็น PD  (ปี) 57.10±13.07 47.80±9.28 0.013 
Hoehn & Yahr stage 2.51 ±0.69 2.20±0.67 0.123 
Levodopa daily dose (มก./ วนั) 659.20± 331.43 603.33± 373.19 0.563 
LEDD (มก./ วนั) 837.57±434.04 887.56±550.52 0.703 
จ านวนยารกัษา PD ทีผู่ป่้วยไดร้บั (ชนิด) 2.96±1.24 3.20±1.15 0.493 

1: Chi-square test ในกรณีของตวัแปรเชงิคุณภาพหรอื unpaired t-test ในกรณีของตวัแปรเชงิปรมิาณ 
2: Fisher's Exact Test 
3: Mann-Whitney U test 
 
ๆ พบว่า ผูป่้วยทีม่อีาการและผูป่้วยทีไ่ม่มอีาการ AD ในทุก
ระบบ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติใน
เรื่องยาทีใ่ช ้ ในทุกระบบทีศ่กึษา ผูป่้วยได ้levodopa เฉลีย่
ต่อวนัทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื มากกว่า 600 มก./ วนั  และจ านวน

ชนิดของยารักษา PD ที่ผู้ป่วยได้รับที่ใกล้เคียงกัน คือ 
ประมาณ 3 ชนิด อย่างไรกต็าม ขนาดยา LEDD มแีนวโน้ม
ทีแ่ตกต่างกนัในผูป่้วยทีม่ ีAD ในระบบต่างๆ  พบว่า ปัญหา
ระบบทางเดนิปัสสาวะ มแีนวโน้มว่าจะเกดิขึน้ได ้ถงึแมจ้ะมี
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การใชย้าในขนาดต ่ากว่าทีม่กีารใช ้และพบปัญหาในระบบ
อื่น ๆ คือ LEDD เฉลี่ยของผู้ป่วยที่มปัีญหาระบบทางเดนิ
ปัสสาวะนัน้น้อยกว่า 800 มก./ วนั ขณะทีปั่ญหาในระบบอืน่ 
ๆ ม ีLEDD เฉลีย่มากกว่า 800 มก./ วนั   
 
จ านวนระบบ AD ท่ีเกิดขึน้กบัผูป่้วย 
 ความแตกต่างของจ านวนระบบ AD จ าแนกตาม
ตัว แปร ต่ าง  ๆ  แสดงอยู่ ใ นตารางที่  3  พบว่ า ไม่ มี
ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนระบบ  AD ที่เกดิขึน้กบัความ
รุนแรงของโรคตาม H&Y stage (P=0.60) ผู้ป่วยที่มีความ
รุนแรงของโรคในระดับปานกลาง (H&Y stage 2.5-3) มี
จ านวนระบบทีเ่กดิ AD เฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื 2.23±0.91 ระบบ  
ขณะที่ผู้ที่มคีวามรุนแรงของโรคในระดบัมาก (H&Y stage 
4-5) มจี านวนระบบทีเ่กดิ AD ต ่าทีส่ดุ คอื 1.80±0.45 ระบบ 

อายุไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนระบบ  AD ที่
เกดิขึน้ (P=0.64) ทุกช่วงอายุมกีารเกดิ AD เฉลีย่ประมาณ 
2 ระบบ  ส่วนตวัแปรระยะเวลาเป็น PD และอายุทีเ่ริม่เป็น 
PD ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนระบบ  AD ที่เกิดขึ้น 
(P=0.55 และ P=0.70 ตามล าดบั) (ตารางที ่3)  

LEDD ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนระบบ AD 
เช่นกนั (P=0.78) โดยเกือบทุกช่วงของขนาดยา LEDD มี
จ านวน AD เฉลี่ยมากกว่า 2 ระบบ มีเพียง LEDD ช่วง
มากกว่า 2,000 มก./วนั ทีพ่บ AD เพยีง 1 ระบบ และพบใน
ผูป่้วย 1 รายเท่านัน้ นอกจากนี้พบว่า จ านวนยารกัษา PD 
ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่มีความสมัพันธ์กับของจ านวนระบบ AD ที่
เกดิขึน้ เช่นเดยีวกนั (P=0.87) โดยในทุกช่วงของจ านวนยา
รกัษา PD ม ีAD เฉลีย่มากกว่า  2 ระบบ (ตารางที ่3) 

 
การอภิปรายผล 
 การประเมนิภาวะ AD ดว้ย TU-NMSQuest พบวา่ 
อตัราการเกดิ AD ในระบบต่าง ๆ เรยีงจากมากไปหาน้อย 
มีดังนี้  ปัญหาระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 88.17 ของ
ผู้ป่วย) ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ (ร้อยละ 59.14 ของ
ผู้ป่วย)  ปัญหาระบบการท างานของหวัใจและหลอดเลือด
รวมถงึการหกลม้ (รอ้ยละ 54.84 ของผูป่้วย) และปัญหาทาง
เพศสมัพันธ์ (ร้อยละ 16.13 ของผู้ป่วย) ซึ่งแตกต่างจาก
การศกึษาในประเทศไทย โดยประวณี โล่ห์เลขาและคณะ 
(16)  ที่พบความชุกของภาวะดงักล่าวจากมากไปหาน้อย 
ดงันี้ ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ (รอ้ยละ 
76.05)  ปัญหาระบบทางเดนิอาหาร (รอ้ยละ 40.86) ปัญหา 

ตารางท่ี 3. จ านวนระบบ  AD ที่เกิดขึ้นกบัผู้ป่วยจ าแนก
ตามตวัแปรต่าง ๆ  

ตวัแปร จ านวน
ผูป่้วย 

จ านวน
ระบบ AD 

P1 

H&Y stage   0.60 
น้อย (1-2) 26 2.15±0.97  
ปานกลาง (2.5-3) 62 2.23±0.91  
มาก (4-5) 5 1.80±0.45  

อาย ุ(ปี)   0.64 
≤50 10 2.40±1.17  
51-60  21 2.10±0.83  
61-70  31 2.06±1.03  
>70  31 2.29±0.74  

ระยะเวลาเป็น PD (ปี)   0.55 
1-5 30 2.03±1.00  
6-10 36 2.22±0.83  
11-15 17 2.35±0.93  
16-20 6 2.50±1.05  
>20 4 1.75±0.50  

อายุทีเ่ริม่เป็น PD (ปี)   0.70 
  ≤40 13 2.31±0.95  

41-50  24 2.25±0.99  
51-60  20 1.95±1.00  
61-70  22 2.14±0.89  
>70  14 2.36±0.63  

LEDD (มก./ วนั)   0.78 
  <500 24 2.17±1.17  

500-1,000 36 2.22±0.80  
1,001-1,500 27 2.19±0.79  
1,501-2,000 5 2.20±1.10  
>2,000 1 1.00  

ชนิดยา PD ทีไ่ดร้บั    0.87 
1 10 2.00±1.33  
2 27 2.26±0.76  
3 21 2.19±0.98  
4 23 2.26±0.92  
5 12 2.00±0.74  

  รวม - 2.18±0.91  
1: การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
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ระบบการท างานของหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึการหกลม้ 
(รอ้ยละ 39.15) และปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์(รอ้ยละ 33.05) 
นอกจากนี้การศึกษานี้ยงัพบร้อยละการเกิด AD แตกต่าง
จากการศกึษา โดยกริตกิร  ว่องไววาณิชยแ์ละคณะ (18) ที่
พบอาการผิดปกติทางระบบปัสสาวะได้สูงที่สุด โดยพบ
อาการตื่นมาปัสสาวะกลางคนื (ร้อยละ 64.2) ตามมาด้วย 
อาการเวยีนศรีษะจากความดนัเลอืดต ่าเมื่อเปลีย่นท่า (รอ้ย
ละ 60.6)  และพบปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ได้สูงกว่า
การศกึษานี้ โดยพบว่าผูป่้วยมคีวามต้องการทางเพศลดลง 
ร้อยละ 41.2 และพบความยากล าบากขณะมีเพศสมัพนัธ์ 
ร้อยละ 44.2  ตามล าดบั การศกึษาดงักล่าวประเมนิภาวะ 
AD ด้วยแบบวัด  Non-Motor Symptoms Questionnaire 
(NMS Quest) ส าหรบัการรายงานโดยนกัวจิยัในประเทศอื่น 
ๆ กพ็บว่า ความชุกของ AD ในแต่ละระบบต่างกนั และพบ
ความชุกของปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะได้สูงที่สุด (13, 
14) ในการศกึษานี้พบว่า ปัญหาระบบทางเดนิอาหารและ
ปัญหาระบบทางเดนิปัสสาวะ เป็นปัญหาทีพ่บไดบ้่อย โดย
พบได้มากกว่าร้อยละ 60 หรือใกล้เคียงร้อยละ 60 ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศึกษาของ Sauerbier และคณะ (19) ใน
ผูป่้วย PD ชาวเอเชยี โดยรวบรวมผลการศกึษาจ านวน 24 
การศึกษา (การศึกษาที่ประเมนิด้วย NMS Quest) พบว่า 
ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นระบบที่พบปัญหาได้มากที่สุด
ของกลุ่ม AD  (สว่นใหญ่พบมากกว่ารอ้ยละ 60) และอาการ
ที่พบมากที่สุด คือ การตื่นมาปัสสาวะกลางคืน  ส าหรับ
ปัญหาผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหาร เป็นปัญหาทีพ่บได้
บ่อยเช่นเดยีวกนั (ส่วนใหญ่พบมากกว่ารอ้ยละ 50) อาการ
ที่พบมากที่สุด  คือ  อาการท้องผูก  ส่วนปัญหาทาง
เพศสมัพนัธเ์ป็นปัญหาทีพ่บไดน้้อย (ส่วนใหญ่พบประมาณ
ร้อยละ 20) ในการศกึษาดงักล่าว โดยเฉพาะอาการความ
ตอ้งการทางเพศทีล่ดลงทีพ่บน้อยมาก  

การศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป่้วยทุกรายม ีAD ใน
ระบบใดระบบหนึ่ ง (พบในผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้า
การศึกษาถึงร้อยละ 100) และพบได้ในทุกระยะของ PD 
ตาม Hoehn & Yahr stage (ตัง้แต่ 1–4) ในกลุ่มผูป่้วยทีเ่ขา้
ร่วมการศกึษา แต่ยงัไม่เคยมกีารรายงานถงึความสมัพนัธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ กับจ านวนของ  AD ในผู้ ป่วย  PD 
การศึกษานี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสมัพนัธ์
ดังก ล่าว  อย่ างไรก็ตามการศึกษาครั ้งนี้ ไม่พบว่ ามี
ความสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษาต่อจ านวนของ AD โดยตวั
แปรที่ศึกษา ได้แก่   ระยะของ PD ตาม Hoehn & Yahr 

stage, อายุ ระยะเวลาเป็น PD, อายุที่เริ่มเป็น PD, ขนาด
ยา LEDD และจ านวนยารกัษา PD  ผลการศกึษาที่พบว่า 
Hoehn & Yahr stage ที่มากขึ้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อจ านวน 
AD นัน้ สอดคล้องกบัรายงานว่า AD เป็นอาการทีส่ามารถ
พบได้ตัง้แต่ระยะแรก ๆ ของ PD หรือพบได้หลายปีก่อน
ไดร้บัการวนิิจฉัยเป็น PD (3) รวมทัง้พบไดใ้นทุกระยะของ 
PD ตาม Hoehn & Yahr stage (13, 14, 20) 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางคลินิก
ระหว่างผูป่้วยทีม่แีละไม่มอีาการ AD ในระบบต่าง ๆ พบว่า 
1) ในปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ  ผู้ป่วยที่เกิดอาการ
ผิดปกติมีอายุเฉลี่ยมากกว่าและมีอายุที่เริ่มเป็น PD มาก 
กว่าผู้ป่วยที่ไม่เกดิอาการผดิปกต ิ2) ปัญหาระบบทางเดนิ
อาหาร ผูป่้วยทีเ่กดิอาการผดิปกตมิอีายุเฉลีย่มากกว่า และ
มี Hoehn & Yahr stage มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เกิดอาการ
ผิดปกติ 3) ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยที่เกิดอาการ
ผดิปกติมอีายุเฉลี่ยน้อยกว่า และมอีายุที่เริม่เป็น PD น้อย
กว่าผู้ป่วยทีไ่ม่เกดิอาการผดิปกติ ส าหรบัปัญหาระบบการ
ท างานของหวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึการหกล้ม ผู้ป่วยที่
เกดิอาการผดิปกตแิละผูป่้วยทีไ่ม่เกดิอาการผดิปกตนิัน้ไม่
แตกต่างกนัในเรื่อง เพศ อายุ ระยะเวลาที่เป็น PD อายุที่
เริม่เป็น PD และ Hoehn & Yahr stage   

การศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้านยา คือ ขนาดยา 
levodopa และขนาดยารักษา PD ทุกชนิดที่ผู้ป่วยได้รับ
ค านวณเป็นขนาดยา levodopa รวมทัง้จ านวนชนิดยารกัษา 
PD ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเกิด AD แต่อย่างไรก็ตามมี
การศกึษาในอดตีพบว่า ยามผีลต่อการเกดิ AD บางระบบ 
เช่น ปัญหาความดนัโลหติต ่าเมื่อเปลีย่นท่ามคีวามสมัพนัธ์
กับขนาดยาที่เพิ่มขึ้นของ levodopa, bromocriptine (21) 
และ selegiline (10) ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะอาจ
เกิดขึ้นเพราะ levodopa ท าให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย
หรือไม่สามารถกลัน้ปัสสาวะได้ เพราะ levodopa ท าให้
กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะ (detrusor muscle) 
ท างานมากขึน้และท าใหค้วามจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง 
(22) ปัญหาระบบทางเดนิอาหารโดยเฉพาะอาการคลื่นไส ้มี
ความสมัพนัธ์กบัยารกัษา PD ที่มฤีทธิเ์พิม่การท างานของ
สาร dopamine (12) ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารศกึษาผลของยา
รกัษา PD ต่อการเกดิ AD เพิม่เตมิต่อไป โดยศกึษาจ าแนก
เป็นรายชนิดของยา 

พยาธิก าเนิดของ  AD ในระบบต่าง ๆ มีดังนี้  
ปัญหาระบบทางเดินอาหารมีความสัมพันธ์กับ AD ใน 



 

  

 

 454   

enteric nervous system ท าให้พบ gastric emptying หรือ
การทีก่ระเพาะอาหารบบีตวัไล่อาหารไปทีล่ าไสเ้ลก็ไดช้า้ลง 
โดยพบอาการของระบบทางเดินอาหารได้หลากหลาย 
ได้แก่ 1) น ้าลายไหลย้อยระหว่างวัน  2) มีปัญหาในการ
กลนือาหารหรอืเครื่องดื่ม ซึ่งมผีลท าให้ผูป่้วยมคีวามเสีย่ง
ในการส าลกัได ้3) คลื่นไส ้กรดไหลยอ้น ทัง้นี้การเกดิอาการ
คลื่นไส้อาจเกิดจากยารักษา PD ที่ไปเสริมฤทธิข์องสาร 
dopamine ท าให้มกีารกระตุ้น dopamine receptor ในทาง
เดินอาหารแล้วท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้  4) 
ทอ้งผูกและกลัน้อุจจาระล าบาก มสีาเหตุจากความถี่ในการ
เคลื่อนไหวของล าไส้ลดลงหรือมีความบกพร่องของการ
เคลื่ อนไหวของล าไส้  แล้วท า ให้มี colon transit time 
ยาวนานขึน้ (12, 23, 24) ส าหรบัพยาธกิ าเนิดของปัญหา
ระบบทางเดนิปัสสาวะ เกดิจากกลา้มเน้ือเรยีบของกระเพาะ
ปัสสาวะ ซึง่มเีสน้ประสาทซมิพาเทตกิมาเลีย้งมกีารท างาน
มากผิดปกติ เมื่อกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะ
ท างานมากผดิปกต ิและท าใหก้ระเพาะปัสสาวะหดตวั แมว้่า
ปรมิาณปัสสาวะไม่มากพอทีจ่ะกระตุ้นการหดตวัได ้เป็นผล
ผู้ป่วยเกดิอาการกลัน้ปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อยและเลด็
หรอืปัสสาวะกลางคนืตามมา (24)  และอาจเกดิจากความ
ผิดปกติของ dopaminergic neuron ทัง้ในระบบประสาท
สว่นกลางและระบบประสาทสว่นปลายดว้ย (15)  

พยาธกิ าเนิดของปัญหาระบบการท างานของหวัใจ
และหลอดเลือดรวมถึงการหกล้ม มีความสมัพนัธ์กบัการ
ลดล งขอ ง  baroreflex sensitivity และ  α-1-adrenergic 
vasoconstrictor ท าให้การตอบสนองต่อการกระตุ้นของ
ระบบประสาท sympathetic ที่หลอดเลือดผิดปกติไป 
รวมทัง้เกดิจากพยาธสิภาพของ PD ที่ท าให้กลไกควบคุม
ความดัน เลือดบกพร่องทั ้ง ใน baroreflex-cardiovagal 
functions และ  sympathetic cardiac denervation ( 2 4 ) 
การศกึษาของ Klanbut และคณะ (11) พบว่า การเกดิความ
ดันเลือดต ่ าเมื่อเปลี่ยนท่าชนิดที่มีอาการทางคลินิกมี
ความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น (OR, 95%CI: 1.06, P= 
0.038) ดว้ย ส าหรบัปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ย
ความต้องการทางเพศลดลง และมีปัญหาในขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พยาธกิ าเนิดของภาวะนี้มรีายงานว่าเกีย่วขอ้ง
กบัการขาด testosterone ในเพศชาย (25) ในทางกลบักนั
เมื่อระยะเวลาการเป็น PD นานขึน้ มรีายงานว่าผูป่้วยอาจมี
ความคดิทางเพศหรอืมพีฤตกิรรมทางเพศมากผดิปกตแิละ
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งเรียกว่า 

compulsive sexual behavior ซึง่พบว่า ปัจจยัเสีย่งของการ
เกดิภาวะดงักล่าว  ได้แก่ เพศชายที่เป็น PD เมื่ออายุน้อย 
มีประวตัิติดบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ การรกัษาด้วยยาที่เพิ่ม
การท างานของโดปามนีในสมอง ได้แก่ การได้ dopamine 
agonist เดี่ยว ๆ หรือร่วมกับ levodopa, selegiline หรือ 
amantadine (26)  
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
  การศกึษานี้พบอตัราการเกดิ AD ในระบบต่าง ๆ 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ ระบบการท างานของหวัใจและหลอดเลอืด
รวมถึงการหกล้ม และปัญหาทางเพศสมัพันธ์ ผู้ป่วยที่มี 
ปัญหาระบบทางเดินอาหาร เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากและมี
ความรุนแรงของ PD ที่มาก ขณะที่ผู้ป่วยที่มปัีญหาระบบ
ทางเดนิปัสสาวะเป็นผู้ป่วยทีม่อีายุมากและมอีายุที่เริม่เป็น 
PD มาก สว่นผูป่้วยทีเ่กดิปัญหาทางเพศสมัพนัธ ์เป็นผูป่้วย
ทีอ่ายุน้อยและมอีายุทีเ่ริม่เป็น PD น้อย การศกึษานี้พบว่า 
AD นัน้พบได้ในทุกระยะของ Hoehn & Yahr stage ดงันัน้
การติดตามและประเมนิภาวะนี้อย่างสม ่าเสมอในทุกระยะ
ของ Hoehn & Yahr stage มีความจ าเป็น โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น การติดตามอย่าง
สม ่าเสมอจะช่วยใหแ้พทยส์ามารถรกัษาภาวะ AD ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและทนัท่วงท ีอนัเป็นการป้องกนัการเกดิอาการที่
รุนแรงหรอืเกดิภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ ตามมา 
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