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 ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
คุณภาพชีวิต กับภาวะ

ความดันโลหิตลดขณะเปลี่ยน
ท่าทางในผู้ป่วยพาร์กินสัน

ในโรงพยาบาลอุดรธานี 

ชัชชัย เอกวิทยาเวชนุกูล

บทคัดย่อ

ที่มา: ภาวะความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง 

(orthostatic hypotension) เป็นภาวะหนึ่งท่ีพบได้ใน

ผู้ป่วยพาร์กินสัน ส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิตได้ 

ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยเชิงพรรณนาในช่วงเดือน

มถินุายนจนถงึกนัยายน 2563 ศึกษาในผูป่้วยโรคพาร์กนิ

สนั เกณฑ์การวินจิฉยัภาวะความดันโลหติตกขณะเปลีย่น

ท่าทาง คือ ค่าความต่างของความดันโลหิตในท่ายืน 3 

นาที หรือ 5 นาที ลดลงจากท่านอน โดย systolic blood 

pressure ลดลง >20 mmHg หรือ diastolic blood 

pressure ลดลง >10 mmHg วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์

และคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมทางสถิติ ก�าหนดให้ 

p value < 0.05 มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 120 ราย พบความชุกของ

ภาวะนีร้้อยละ 32 ปัจจยัทีส่มัพนัธ์ คอื ระยะเวลาท่ีเป็นโรค

มานานกว่า 5 ปี และความรนุแรงของโรคตาม Hoehn and 

Yahr scale ระดบั 3 ขึน้ไป ผูป่้วยทีม่ภีาวะนีม้คีณุภาพชวีติ

ด้อยกว่า ทั้งแบบประเมิน PDQ-8 และ EQ-5D-5L และ

มีสัดส่วนผู้ป่วยที่มีคะแนน ABC-16 < 69 มากกว่า 

สรุป: ความชุกของภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปลีย่นท่าทางในผูป่้วยพาร์กินสนั คอื ร้อยละ 32 และผูท้ี่

มีภาวะนีจ้ะมีคณุภาพชวีติด้อยกว่าและมคีวามเสีย่งท่ีจะ

ล้มมากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ

ค�าส�าคัญ: Orthostatic hypotension, Parkinson’s 
disease, Prevalence

ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

โรคพาร ์กินสันเป ็นโรคทางสมองที่มีการ

เคลือ่นไหวผดิปกติท่ีพบมากเป็นอันดับ 1 การวนิจิฉัยตาม

มาตรฐานใช้ตามเกณฑ์วินิจฉัยของ United Kingdom 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDSBB) 

criteria ในประเทศไทยมีความชุกอยู่ที่ 242.57 ต่อ

ประชากร 100,000 คน1 อาการของโรคนีท้ีเ่หน็เด่นชดัจะ

เป็นภาวะของ การเคลือ่นไหวเชือ่งช้า มกีารสัน่น่ิง เดนิไม่

สะดวกและทรงตวัได้ไม่ด ีอย่างไรกต็ามอาการอ่ืนๆ ทีไ่ม่
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เกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหว กพ็บได้ในโรคนีแ้ละก่อความ

ทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยได้เช่นกัน 

ภาวะความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท ่าทาง 

(orthostatic hypotension) เป็นภาวะหนึ่งของโรคพาร์

กนิสนัทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหว สมมติฐานการเกดิ

อธิบายได้จากภาวะเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมัติทั้ง

ในส่วนของ hypothalamus ก้านสมอง และระบบ

ประสาทส่วนปลาย ท�าให้กลไกของการปรับความดัน

โลหติในขณะเปล่ียนท่ามีความผดิปกติ2 อาการของผู้ป่วย

ที่มีภาวะนี้มีความแตกต่างกันมาก ต้ังแต่ไม่มีอาการผิด

ปกติใดๆ แต่ตรวจพบ หรือมีอาการ เช่น มีรู้สึกหน้ามืด

ง่าย อ่อนเพลยี จนถงึเป็นลมหมดสตขิณะทีล่กุเปลีย่นท่า

ได้ ซ่ึงท�าให้เสยีการทรงตัว หรอืกระท่ังเกิดการล้มกระแทก

จนเป็นอันตราย และรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

ความชุกของภาวะนี้ ท่ัวโลกอยู ่ที่ ร ้อยละ 5-302,3 

ในประเทศไทยพบว่า ความชุกของภาวะนี้มีร้อยละ 

32-401,4,5 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย อาย ุระยะเวลา

ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัโรค ระยะโรคทีเ่ป็น ภาวะโรคความดนั

โลหิตสูงแต่เดิม และการใช้ยากลุ่ม MAOI โดยมีความ

แตกต่างกันในแต่ละการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุดรธานี 

มีผูป่้วยพาร์กนิสนัเข้ารบัการรกัษาแบบผูป่้วยนอก 1,282 

ราย แต่ยงัไม่เคยมกีารท�าการศกึษาภาวะความดนัโลหติ

ตกขณะเปลีย่นท่าทางมาก่อน ผูว้จิยัจงึได้ท�าการศึกษานี้

มีจุดประสงค์เพ่ือหาความชุกของภาวะความดนัโลหติตก

ขณะเปลี่ยนท่าทางในผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน โรงพยาบาล

อุดรธานี ค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และประเมิน

คณุภาพชีวิต และความมัน่ใจในการทรงตัวในผู้ป่วยกลุ่ม

นี้ขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ในหนึ่งช่วง

เวลา (cross sectional descriptive study) ศึกษาใน

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกระบบ

ประสาทโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ีโดย มกีระบวนการคดั

เลือกผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์คัดเข้า คือ 

1.  ผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี 

2.  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค โรคพาร์กินสันตาม

เกณฑ์ UKPDSBB 

3.  อาการคงที ่ไม่มกีารปรับยาอย่างน้อย 4 สปัดาห์

ขึ้นไป

เกณฑ์คัดออก คือ 

1.  มีโรคร่วมในกลุ่ม autonomic disorder

2.  สงสัยว่ามีภาวะ Parkinson plus syndrome 

เช่น MSA, PSP

3.  ไม่สามารถยืนเพื่อวัดความดันโลหิตได้

4.  ใช้สาร หรือยาในกลุ่มกระตุ้นความดันโลหิต 

หากเป็นกาแฟ หรอื ชา ต้องงดเว้นมาอย่างน้อย 6 ชัว่โมง

5.  หญิงที่ตั้งครรภ์

ผู้เข้าร่วมทุกรายจะได้รับการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

คือ อายุ เพศ โรคประจ�าตัว ยาประจ�าตัวอื่นๆ ผลการ

ตรวจเลือดภายใน 3 เดือนล่าสุด ข้อมูลการวินิจฉัยและ

การรักษาโรคพาร์กินสัน ของผู้ป่วยแต่ละราย จากน้ัน 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัด

ความดันโลหิต DINAMAP DPC101X-EN ของ

หลอดเลือดแดงเบรเคียลที่บริเวณต้นแขน โดยให้ผู้ป่วย

นอนพัก 10 นาที แล้ววัดในท่านอน จากนั้น ให้ผู้ป่วยยืน

นิง่ๆ และวดัอกีครัง้เมือ่ครบ 3 นาท ีและ 5 นาท ีตามล�าดับ 

หากพบว่า ภาวะที่ค่าความดันโลหิตในท่ายืนคร้ังใด

ครัง้หนึง่ ลดลงจากท่านอน โดย systolic blood pressure 

ลดลง >20 mmHg หรือ diastolic blood pressure ลดลง 

>10 mmHg แสดงถึงว่าผู้เข้าร่วมมีภาวะความดันโลหิต

ตกขณะเปลี่ยนท่าทาง6,7

ผู้เข้าร่วมจะต้องตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. อาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตตก

ขณะเปลี่ยนท่าทาง โดยดัดแปลงมาจาก Orthostatic 

hypotension questionnaire4,8 ประกอบไปด้วย 5 อาการ 

คือ 1 วิงเวียนหรือเป็นลม 2 หน้ามืดหรือเห็นไม่ชัด 3 

เหนือ่ยล้า 4 สมองมนึงง 5 มนึตงึบริเวณศรีษะหรือต้นคอ 

โดยที่หากมีอย่างน้อย 2 อาการ หรือ 1 อาการที่รบกวน
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การใช้ชีวิต จะจัดให้เข้ากลุ่ม มีอาการ (symptomatic 

orthostatic hypotension, sOH)

2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการทรงตัว โดยใช้ 

Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC-

16)9,10 ฉบับแปลภาษาไทย โดยได้รับอนุญาตใช้จาก 

ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์โรคพาร์กนิสนัและกลุม่

โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่

เป็นผู้จัดท�าหนังสือคู่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสัน

อย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ1 เพื่อประเมิน

ความเช่ือมั่นในการท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับการ

เปลีย่นท่าทางด้วยตัวผูเ้ข้าร่วมเอง มีค�าถาม 16 ข้อ แต่ละ

ข้อให้คะแนน 0-100 โดยที่ 0 คะแนน คือ คาดว่าตนเอง

ท�าไม่ได้ หรือ หกล้มแน่ๆ ในขณะท่ี 100 คือ มั่นใจว่า

ท�าได้โดยทีไ่ม่ล้ม น�าคะแนนทกุข้อมคี�านวณเป็นค่าเฉลีย่

ร้อยละความเชื่อมั่นในการทรงตัว จากนั้น จัดแบ่งเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการทรงตัวดี และ ไม่ดี โดยใช้ค่าแบ่งที่

ร้อยละ 69 เนื่องจากผู้ป่วยพาร์กินสันนั้น พบว่า คะแนน 

ABC - 16 เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 69 เป็นค่าการ

ประมาณว่า ผูป่้วยพาร์กนิสนัมีโอกาสล้มในช่วง 12 เดอืน

ข้างหน้า โดยมีค่า sensitivity 93% และ specificity 

69%1,11

3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต โดยใช้ 

Parkinson’s Disease Questionnaire-8 11 ฉบับแปล

ภาษาไทย (Thai PDQ-8) มีค่า Cronbach’s Alpha 

Coefficient เท่ากับ 0.92 โดยได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์จาก

ทาง Oxford University Innovation Limited เลขที ่PDQ-

8-869469 และได้รับอนุญาตใช้จาก ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย ์โรคพาร ์กินสันและกลุ ่มโรคความ

เคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เป็นผู้จัด

ท�าหนังสือคู ่มือการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันอย่าง

สมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห ่งชาติ 1 ร ่วมด ้วย 

แบบสอบถามมีค�าถาม 8 ข้อ แต่ละข้อจะให้คะแนน 0-4 

โดยที่คะแนน 0 บ่งชี้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด หรือ โรค

ไม่รบกวนชีวติ แล้วน�าคะแนนทัง้ 8 หัวข้อมารวมกนั จาก

นัน้จัดแบ่งช่วงคะแนนคุณภาพชีวติเป็น 3 ระดับเท่าๆ กัน 

คือ คุณภาพชีวิตโดยรวม คือ 0-10 (คุณภาพชีวิตโดย

รวมดี) 11-20 (คุณภาพชีวิตโดยรวมปานกลาง) และ 

21-32 (คุณภาพชีวิตโดยรวมน้อย)13 

4.  แบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย14 

โดยได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์จากทาง EuroQol group ผ่าน

การลงทะเบียนทางงานวิจัยท่ีเว็บไซต์ EuroQol group 

(http://www.euroqol.org/register-to-useeq-5d.html) 

ซึ่งนักวิจัยในโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย

ด้านสุขภาพของประเทศไทย (HITAP) น�ามาพัฒนาเพิ่ม 

เพือ่ใช้ประเมนิคณุภาพชวีติของประชากรไทย15 มคี�าถาม 

5 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีระดับ 5 ขั้น จากนั้นน�าค�าตอบมา

เข้าตารางค่าสัมประสิทธิ์ และเข้าสูตรคิดเป็นคะแนน

อรรถประโยชน์ (utility) โดยท่ีคะแนนที่ดีที่สุด คือ 1 

หมายถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ คะแนนท่ีต�่าที่สุด คือ 

-0.283 โดยที่กรณีที่ต�่ากว่า 0 จะแปลความหมายได้ว่า 

รู้สึกแย่ยิ่งกว่าตาย16

 การศึกษานี้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

เลขที่โครงการวิจัย I011/2563 และ เลขที่ EC 23/2563 

และงบประมาณการจัดท�าเป็นงบส่วนตัวของผู้วิจัยเอง

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การค�านวณค่าตัวอย่าง โดยใช้ค่าความชุกจากนั้น

ศกึษาก่อนหน้าของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ทีร้่อยละ 22 

และก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 1 (alpha error) คือ 

ร้อยละ 5 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 2 (beta error) คือ 

ร้อยละ 8 ได้จ�านวนตัวอย่างเท่ากับ 104 คน ส�าหรับผล

การศกึษา จะใช้การค�านวณใช้สถติแิละวเิคราะห์ โดยใช้ 

program SPSS version 25th ในการค�านวณ ข้อมูลทีเ่ป็น

ข้อมูลที่เป็น continuous data เช่น อายุ ค่าความดัน

โลหติ ค่าคะแนนคณุภาพชีวติ จะแสดงเป็นค่าเฉล่ียกลาง 

การกระจาย ข้ึนกบัลักษณะของข้อมลู เปรียบเทยีบความ

ส�าคัญทางสถิติด้วย unpaired student t test ในส่วน

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็น categorical data เช่น เพศ การ

มีภาวะความดันโลหิตตกขณะเปล่ียนท่าทาง จะแสดง

เป็นความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบความส�าคัญทางสถิติ

ด้วย chi square test ในส่วนค�านวณปัจจยัความสมัพนัธ์

จะใช้ binary logistric regression and multiple logistic 
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regression ในการศึกษานีก้�าหนดให้ ค่า p value < 0.05 

บ่งชี้ถึงว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาวิจัย

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 จนถึง กันยายน 2563 

มีผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 120 ราย เป็นเพศชาย 

61 ราย (ร้อยละ 50.8) อายุเฉลี่ย 66.53 + 10.72 ปี 

เป็นโรคพาร์กนิสนัอายนุ้อย (early-onset type, อายท่ีุเริม่

เป็นน้อยกว่า 50 ปี) 27 ราย (ร้อยละ 22.5) ผูป่้วยทีม่รีะยะ

เวลาเป็นโรคมากกว่า 5 ปี 53 ราย (ร้อยละ 44.2) จ�านวน

ผูป่้วยทีมี่โรคประจ�าตัว และเมือ่แบ่งตามความรุนแรงของ

อาการในแต่ละขั้นตาม Hoehn and Yahr scale เป็นดัง

ตารางที่ 1

ผูป่้วยทีพ่บว่ามภีาวะความดันโลหติตกขณะเปลีย่น

ท่าทางมีจ�านวน 39 ราย (ร้อยละ 32) ทุกรายได้รับการ

วินิจฉัยภาวะความดันโลหิตลดลงขณะเปลี่ยนท่าทาง 

ด้วยเกณฑ์ค่าความต่างความดันซิสโตลิค แบ่งเป็น เข้า

เกณฑ์ด้วยค่าความต่างที่ 3 นาที 29 ราย เข้าเกณฑ์ด้วย

ค่าความต่างที่ 5 นาที 31 ราย โดยที่ 10 รายที่ยังไม่เข้า

เกณฑ์ค่าความต่างที ่3 นาท ีจะเข้าเกณฑ์วนิจิฉยัของค่า

ความต่างที ่5 นาทแีทน โดยรวมแล้ว มค่ีาความดนัโลหิต

ซิสโตลิคที่ตกลงที่ 3 นาที และ 5 นาที โดยเฉลี่ย 27.38 + 

13.21 mmHg และ 25.00 + 13.01 mmHg ตามล�าดับ 

ยิง่กว่านัน้ ม ี14 ราย (ร้อยละ 11.67) ทีเ่ข้าเกณฑ์ค่าความ

ต่างความดันไดแอสโตลิคด้วย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญ คือ ระยะเวลาที่เป็นโรคมานานกว่า 5 

ปี (OR 2.869 95%CI = 1.303 -6.315, p = 0.008) และ

ความรุนแรงของโรคตาม Hoehn and Yahr scale ระดบั 

3 และ 4 (OR 24.659 95%CI = 9.035 -67.305, p = 

0.001) ส�าหรับโรคประจ�าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง หรือ 

โรคหัวใจขาดเลือด ยาของโรคประจ�าตัวท่ีใช้ และยาใน

โรคพาร์กนิสนัทีผู่ป่้วยใช้นัน้ ไม่พบว่าเป็นปัจจยัทีม่คีวาม

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระหว่าง

กลุม่ทีมี่ภาวะภาวะความดันโลหติตกขณะเปลีย่นท่าทาง

กับกลุ่มที่ไม่มี ด้วย PDQ-8 พบว่า กลุ่มที่มีภาวะนี้ มีค่า

คะแนนรวมเฉลีย่สงูกว่าอกีกลุม่อย่างมนียัส�าคญั (mean 

10.87 + 6.49 vs 5.53 + 4.55, difference 5.34, p = 

0.001) และเมือ่ประเมนิด้วย EQ-5D-5L และคดิคะแนน

อรรถประโยชน์เฉลี่ย พบว่า กลุ่มที่มีภาวะนี้ มีค่าคะแนน

รวมเฉล่ียน้อยกว่าอกีกลุ่มอย่างมีนยัส�าคญั (mean 0.481 

+ 0.330 vs 0.725 + 0.273, difference 0.243, p = 

0.001) และเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม

ทีม่ค่ีาคะแนนอรรถประโยชน์น้อยกว่า 0 ซึง่หมายถึง รูส้กึ

แย่ยิง่กว่าตาย พบว่า กลุม่ทีม่ภีาวะนี ้มจี�านวนสงูกว่าอกี

กลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญ (OR 7.182 95%CI = 1.378-

37.435, p = 0.008)

ความเช่ือม่ันในการทรงตัวระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มี

ภาวะภาวะความดนัโลหติตกขณะเปลีย่นท่าทางกับกลุม่

ทีไ่ม่มี ผ่านแบบสอบถาม ABC-16 พบว่า ค่าร้อยละความ

เชือ่มัน่โดยเฉลีย่ของกลุม่ทีม่ภีาวะนี ้มค่ีาน้อยกว่าอกีกลุม่ 

แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ (mean 41.28 

+ 25.142 vs 50.67 + 27.162, difference 9.386, 

p = 0.072) แต่เม่ือเปรียบจ�านวนผู้ป่วยที่มีค่าน้อยกว่า 

69 พบว่า กลุ่มที่มีภาวะนี้ มีจ�านวนสูงกว่าอีกกลุ่มอย่าง

มีนัยส�าคัญ (OR 2.863 95%CI = 1.229-8.206, 

p = 0.044)

ในกลุ่มผู ้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปล่ียนท่าทางน้ัน พบว่ามี 17 รายที่ตอบแบบสอบถาม

เข้าเกณฑ์ว่ามีอาการ คิดเป็นค่าความชุก ร้อยละ 14.17 

และพบว่า มีความสัมพันธ์กับรายที่เข้าเกณฑ์ค่าความ

ต่างความดันไดแอสโตลิค (OR 3.825 95%CI = 1.063-

15.187, p = 0.049) อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีปัจจัยใด

ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างกลุ่มท่ีมี

อาการและไม่มีอาการ ในส่วนของคุณภาพชีวิตและการ

ทรงตัวนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการจะมีคะแนนคุณภาพชีวิตทั้ง

จากแบบประเมนิ PDQ-8 และ EQ-5D-5L และความเชือ่

มั่นในการทรงตัวน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการ แต่ไม่พบว่า

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
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ตารางที่ 1 ลักษณะของผู้ป่วยในการศึกษา 

ลักษณะผู้ป่วยที่เข้าร่วม จ�านวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

ชาย 61 (50.8)

เริ่มเป็นโรคตั้งแต่อายุน้อยกว่า 50 ปี 27 (22.5)

เป็นโรคมานาน 5 ปี ขึ้นไป 53 (44.2)

ระยะของโรค โดย H and Y scale

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

4 (3.3)

6 (5.0)

55 (45.8)

13 (10.8)

14 (11.7)

28 (23.3)

โรคประจ�าตัว

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

หัวใจขาดเลือดหรือล้มเหลว

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคไตวายเรื้อรัง

ความจ�าเสื่อม

20 (16.7)

49 (40.8)

4 (3.3)

17 (14.2)

2 (1.7)

12 (10.0)

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่ความดันโลหติทีว่ดัในท่านอนและยนื ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยทีพ่บภาวะความดนัโลหติตกขณะเปลีย่น

ท่าทางและกลุ่มที่ไม่พบ

ค่าความดันโลหิต (mmHg) ผู้ป่วยที่มีภาวะความดัน

โลหิตตกขณะเปลี่ยน

ท่าทาง (39  ราย)

ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะความดัน

โลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง 

(81 ราย)

Mean 

difference

P 

value

ความดันซิสโตลิคในท่านอน 134.59 + 22.12 131.23 + 23.73 3.36 0.908

ความดันซิสโตลิคในท่ายืน 3 นาที 107.54 + 23.63 138.12 + 22.38 30.58 0.001

ความดันซิสโตลิคในท่ายืน 5 นาที 109.59 + 22.69 136.73 + 18.79 27.14 0.001

ความดันไดแอสโตลิคในท่านอน 69.03 + 10.73 72.79 + 8.83 3.76 0.390

ความดันไดแอสโตลิคในท่ายืน 3 นาที 64.67 + 12.60 77.94 + 11.75 13.27 0.001

ความดันไดแอสโตลิคในท่ายืน 5 นาที 66.28 + 13.19 76.98 + 10.12 10.59 0.001
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบจ�านวนผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่พบภาวะความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทางและกลุ่มที่ไม่พบ 

จ�าแนกแต่ละปัจจัย

ปัจจัย ผู้ป่วยที่มีภาวะความ

ดันโลหิตตกขณะ

เปลี่ยนท่าทาง  

(39 ราย)

ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะความ

ดันโลหิตตกขณะเปลี่ยน

ท่าทาง (81 ราย)

OR 95%CI, P value

ชาย 16 45 0.557 0.257 -1.207, P = 0.13

เริ่มเป็นโรคตั้งแต่อายุน้อยกว่า 50 ปี 10 17 1.298 0.530 -3.180 P = 0.567

เป็นโรคมานาน 5 ปี ขึ้นไป 24 29 2.869 1.303 -6.315 P = 0.008

H and Y scale ระดับ 3 และ 4 31 11 24.659 9.035 -67.305 P = 0.001

โรคประจ�าตัว

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

หัวใจขาดเลือดหรือล้มเหลว

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคไตวายเรื้อรัง

ความจ�าเสื่อม

7

12

2

6

1

4

13

37

2

11

1

8

1.144

0.529

2.135

1.157

2.105

1.043

0.417 -3.143 P = 0.794

0.235 -1.186 P = 0.120

0.289 -15.753 P = 0.447

0.394 -3.398 P = 0.791

0.128 -34.571 P = 0.594

0.294 -3.699 P = 0.948

ได้รับยากลุ่ม dopamine agonist 22 43 1.144 0.530 -2.467 P = 0.732

ได้รับยากลุ่ม COMT inhibitor 16 21 1.988 0.885 -4.462 P = 0.093

แบบสอบถาม

Utility of EQ-5D-5L <0

ABC-16 <70

6

34

2

57

7.182

2.863

1.378 -37.435 P = 0.008

1.229 -8.206 P = 0.044

ตารางที่ 4  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของแต่ละปัจจยั ระหว่างกลุม่ผูป่้วยทีพ่บภาวะความดนัโลหติตกขณะเปลีย่นท่าทาง

และกลุ่มที่ไม่พบ

ปัจจัย ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิต

ตกขณะเปลี่ยนท่าทาง  

(39 ราย)

ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะความดัน

โลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง 

(81 ราย)

Mean 

difference

P value

อายุ (ปี) 65.87 + 9.84 66.84 + 11.17 0.97 0.256

ดัชนีมวลกาย (BMI) 21.85 + 4.03 22.55 + 3.21 0.69 0.063

ระยะเวลาที่เป็นโรค (ปี) 7.05 + 3.87 5.28 + 3.99 1.77 0.895

ชีพจรในท่านอน (ครั้ง/นาที) 71.59 + 15.25 74.57 + 13.07 2.98 0.204

ปริมาณของยา LDOPA ต่อวัน (mg) 466.67 + 160.32 383.95 + 160.63 82.72 0.628

ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือด (Hb) (g/dl) 12.27 + 1.85 12.32 + 2.18 0.05 0.919

ค่า BUN (mg/dl) 13.52 + 5.03 13.42 + 5.67 0.99 0.970

Cr (mg/dl) 0.93 + 0.29 0.96 + 0.39 0.03 0.667

Na (mEq/l) 139.10 + 3.12 138.64 + 2.79 0.46 0.392

คะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม

PDQ-8 

Utility of EQ-5D-5L 

ABC-16

10.87 + 6.49

0.481 + 0.330

41.282 + 25.142

5.53 + 4.55

0.725 + 0.273

50.668 + 27.162

5.34

0.243

9.386

0.001

0.001

0.072
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วิจารณ์

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตตกขณะ
เปลี่ยนท่าทางในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนี้ เป็นการศึกษา
แรกในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ีในส่วนของลกัษณะของ
ผู้เข้าร่วมโดยเฉลี่ย มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้า
นี้1-5 แต่มีความต่างในเกณฑ์การประเมินภาวะนี้ กล่าว
คือ การศึกษาก่อนหน้าจะใช้เกณฑ์ค่าความต่างระหว่าง
ค่าความดันโลหิตในท่านอน กับค่าความดันโลหิตในท่า
ยนื 3 นาทตีามมาตรฐาน แต่ในการศึกษานีไ้ด้ใช้ค่าความ
ต่างของความดันโลหิตระหว่างท่านอน และ ท่ายืนที่ 5 
นาทด้ีวย ซึง่เรยีกว่า delayed orthostatic hypotension6,7 
ภาวะนี้เป็นภาวะเริ่มต้นหรือมีอาการน้อยกว่าก่อนท่ีจะ
ตรวจวัดได้ตามเกณฑ์ท่ี 3 นาที ท�าให้มีโอกาสค่าความ
ชุกในการศึกษานี้เพิ่มขึ้น 

ผลของการศึกษา พบว่าค่าความชุกที่ได้ คือ 
ร ้อยละ 32 เป ็นค ่าที่สอดคล ้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยที่มีค่าชุกโดยรวมร้อยละ 32-401 ใกล้เคียง
กับการศึกษาของทางต่างประเทศที่มีค่าร้อยละ 30.117 
แต่มีค่ามากกว่าการศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่มีค่าร้อยละ 224 ซึ่งความแตกต่างนี้ น่าจะเกิดขึ้นจาก 
เกณฑ์การวัดความดันโลหิตของการศึกษา คือ ในงาน
ศึกษาน้ีวัดเฉพาะท่านอนพัก 5 นาที ไม่ให้วัดในท่านั่ง 
และการวัดความดันหลังยืนอีกครั้งในนาทีที่ 5 ท�าให้มี
โอกาสพบความแตกต่างของค่าระหว่างท่าได้สงูกว่า แต่
ค่าความชุกในการศึกษานี้ก็ยังน้อยกว่าการศึกษาของ
ทางโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าทีม่ค่ีาร้อยละ 405 ซึง่อาจ
จะเกิดจากเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมของการศึกษานี้ คือ
คัดคนที่ไม่สามารถยืนเองได้ออก ซ่ึงคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยพาร์กินสันระยะท้าย มีโอกาสสูงที่จะมีภาวะนี้

มาก ท�าให้ค่าความชุกที่ได้จึงน้อยกว่า

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปลีย่นท่าทางในผูป่้วยพาร์กนิสนัทีพ่บในการศกึษานีค้อื 

ระยะเวลาทีเ่ป็นโรคพาร์กนิสนัมานานกว่า 5 ปี และความ

รุนแรงของโรคตาม Hoehn and Yahr scale ระดับ 3 

ขึ้นไป สอดคล้องกับหลายศึกษาก่อนหน้านี้1-5,17 ซึ่ง

อธิบายได้จากการเส่ือมของระบบประสาทอตัโนมตัท่ีิเพิม่

มากขึ้นตามระยะและเวลาของโรค แต่ในการศึกษานี้ไม่

พบว่า อายุ โรคประจ�าตัว โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิต

สูง หรือ การใช้ยาลดความดันโลหิต จะเป็นปัจจัยที่

เกีย่วข้องดงัเช่นการศึกษาอืน่ๆ4,5 ส�าหรบัยารักษาโรคพาร์

กินสันน้ัน ยา L-DOPA ที่มีข้อมูลว่ามีผลกับความดัน

โลหิตนั้น มักจะต้องมีขนาดเกิน 1069 mg/วัน4,18 แต่ค่า

เฉล่ียปริมาณในการศึกษานี้มีปริมาณไม่ถึง จึงไม่พบว่า

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับยากลุ่ม MAOB เช่น 

selegiline มีจ�านวนผู้เข้าร่วมใช้น้อยรายมาก อาจท�าให้

ไม่ตรวจพบว่าเป็นปัจจยัสัมพนัธ์ดงัการศกึษาก่อนหน้าได้5

ค่าความชุกของภาวะความดนัโลหิตตกขณะเปลีย่น

ท ่าทางที่มีอาการในการศึกษาของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ คือ ร้อยละ184 และการศึกษาของต่าง

ประเทศ คือ ร้อยละ 1619 นั้น การศึกษาทั้งสองดังกล่าว 

ใช้แบบประเมินอาการมาตรฐาน OHSA (Orthostatic 

Hypotension Symptom Assessment) and OHDAS 

(Orthostatic Hypotension Daily Activities Scale) ซึ่ง

มกีารให้คะแนนและรายละเอยีดค่อนข้างมาก แต่ในงาน

วิจัยนี้ เลือกใช้แบบประยุกต์ กล่าวคือ สอบถามอาการ

ตามตามแบบประเมิน OHSA แต่ให้ตอบว่า มี หรือ ไม่มี 

และ ประเมนิความส�าคญัของอาการด้วยว่า มกีารรบกวน

การใช้ชีวิตหรือไม่ โดยหากมีอาการตั้งแต่ 2 อาการ หรือ

มีการรบกวนการใช้ชีวิตอย่างน้อย 1 อาการ จะจัดเข้า

กลุม่ท่ีมอีาการ ค่าความชกุท่ีได้ คอื ร้อยละ 14.17 ซึง่ใกล้

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตและความเชื่อมั่นในการทรงตัวของผู้ป่วยที่พบภาวะความ

ดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง ระหว่างกลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มี

ปัจจัย ผู้ป่วยที่มีอาการ (17 ราย) ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (22 ราย) Mean difference P value

คะแนนเฉล่ียแบบสอบถาม

PDQ-8 

Utility of EQ-5D-5L 

ABC-16

13.53 + 6.746

0.342 + 0.335

33.235 + 24.724

8.82 + 5.620

0.589 + 0.289

47.499 + 24.190

4.711

0.247

14.264

0.789

0.496

0.671
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เคียงกับการศึกษามาตรฐานก่อนหน้านี้ แบบสอบถาม

แบบประยุกต์นี้มีความเข้าใจง่าย และใช้ได้ง่าย อาจจะ

น�าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปได้สะดวกกว่า ทั้งน้ี 

ต้องมีการศกึษาเปรยีบเทยีบเพ่ิมเติม ข้อมลูทีน่่าสนใจอกี

ประการ คือ ภาวะความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง

ที่มีอาการ สัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญกับ ผู้เข้าร่วมที่มี

ภาวะความดันโลหติตกขณะเปลีย่นท่าทางเข้าเกณฑ์ของ

ความแตกต่างความดันไดแอสโตลคิ ซึง่อาจจะอธบิายได้

จากว่า การพบความแตกต่างของความดันไดแอสโตลิค 

จะสัมพันธ์กับการเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมัติที่

รุนแรง จึงท�าให้พบในผู้ป่วยที่มีอาการได้มาก20

ความเชื่อมั่นในการทรงตัวจากการประเมิน 

ABC-16 ในการศึกษานี้พบว่า ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะความ

ดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทางทั้งที่มีอาการและไม่มี

อาการ จะมีร้อยละความเชื่อมั่นที่น้อยกว่าอย่างมีนัย

ส�าคัญ ซึ่งหมายถึงมีโอกาสที่ล้มมากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะนี้ 

ทั้งนี้ ในการศึกษาก่อนหน้า4,10 พบว่าค่าความเชื่อมั่นใน

การทรงตัวสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปลีย่นท่าทางทีม่อีาการเท่าน้ัน ผลทีแ่ตกต่างอาจจะเป็น

เพราะ ค่าความชกุโดยรวมทีแ่ตกต่างกนั และการจัดกลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีอาการด้วยเกณฑ์ที่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม 

แนวโน้มว่า ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปลีย่นท่าทางมคีวามเชือ่ม่ันในการทรงตัวด้อยว่านัน้เป็น

ไปอย่างสอดคล้องกัน 

การประเมนิคณุภาพชีวติ ในการศกึษานีป้ระเมนิ 2 

แบบ ในการประเมินด้วย PDQ-8 นั้น มีการศึกษาก่อน

หน้า13 พบว่าโดยเฉลีย่ค่า PDQ-8 ในคนไทยทีเ่ป็นโรคพาร์

กินสัน มีค่า 12.25 + 7.19 แต่ไม่มีการแยกกลุ่มเปรียบ

เทียบ แต่พบว่าในการศึกษานี้ได้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 

และยังพบว่า ผู้เข้าร่วมที่มีภาวะความดันโลหิตตกขณะ

เปลี่ยนท่าทางทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ มีค่า PDQ-8 

มากกว่า ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่าผู้ที่ไม่มี

ภาวะนี้ ในส่วนการประเมินด้วย EQ-5D-5L ก็พบว่า

สอดคล้องไปกบัผลของ PDQ-8 เช่นกนั ยิง่กว่าน้ัน ในการ

ศกึษาน้ีใช้วธิกีารคิดค่าคะแนนอรรถประโยชน์ ซ่ึงเป็นการ

คิดค่าเปรียบเทียบเพื่อใช้ในประชากรไทยโดยเฉพาะ16 

ผลการศกึษากพ็บว่า ผูท่ี้มีภาวะนีเ้ข้าเกณฑ์มจี�านวนทีไ่ด้

ค่าคะแนนน้อยกว่า 0 มากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญ 

ซึ่งหมายถึง มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยยิ่งกว่าตาย เมื่อเทียบ

กบัข้อมลูคณุภาพชวีติประชากรไทย ข้อมลูด้านคณุภาพ

ชีวิตนี้ เน้นย�้าถึงการตระหนักถึงผลกระทบของภาวะ

ความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง และ ความส�าคัญ

ของการให้การดูแลภาวะน้ีให้แก่ผู ้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

การศึกษานี้มีข้อจ�ากัดอยู่ คือ (1) เกณฑ์การคัด

ผู้เข้าวิจัย ได้คัดผู้ป่วยพาร์กินสันที่อยู ่ระยะท้ายที่ไม่

สามารถยืนได้ หรือนอนติดเตียงออกไป ซึ่งกลุ่มนี้มีแนว

โน้มที่จะมีภาวะความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทางได้

มาก อาจจะมีผลให้ค่าความชุกน้อยกว่าความเป็นจริง 

(2) แบบสอบถามเกีย่วกบัอาการทีใ่ช้ประเมนิจัดกลุม่เป็น

แบบประยกุต์ อาจจะน�าไปเปรยีบเทียบกบังานวจิยัอืน่ได้

ไม่ดีนัก (3) การใช้ค่าอรรถประโยชน์มาประเมิน ซึ่งเป็น

ค่ามีเหมาะกับประชากรไทยมาก แต่อาจจะท�าให้เปรยีบ

เทียบกับการศึกษาต่างประเทศได้ไม่ดีนัก แต่ทั้งนี้ 

สามารถน�าค่าคะแนน 5Q-5D-5L เองแปลงไปเปรียบ

เทียบแทนได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ (1) ภาวะความ

ดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทางในผู้ป่วยพาร์กินสันมีค่า

ความชุกค่อนข้างสูง และสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ด้อย 

ควรต้องมีการประเมินในผู้ป่วยพาร์กินสันทุกราย เพื่อ

ให้การวินิจฉัยและดูแลแต่เนิ่นๆ (2) การวัดค่าความต่าง

ของความดนัโลหติสูง ควรต้องวัดทีท่่ายนื 5 นาที ด้วยเพือ่

เพิ่ ม โอกา สในกา รตรว จพบตั้ งแต ่ แ รก เ ริ่ ม  ( 3 ) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการแบบประยุกต์นี้ เข้าใจและ

ใช้สอบถามได้ง่าย แต่ทั้งนี้ควรต้องมีการศึกษาความ

สอดคล้องแบบประเมินมาตรฐาน OHSA and OHDAS 

เพิ่มเติมก่อนที่จะน�าไปใช้

สรุป

ค่าความชุกของภาวะความดนัโลหิตตกขณะเปลีย่น

ท่าทางของผูป่้วยพาร์กนิสนัในโรงพยาบาลศนูย์อดุรธานี 

มีค่าร้อยละ 32 ปัจจัยที่สัมพันธ์ คือ ระยะเวลาที่เป็นโรค

มานานกว่า 5 ปี และความรุนแรงของโรคตาม Hoehn 

and Yahr scale ระดบั 3 ข้ึนไป ผู้ป่วยพาร์กนิสันทีม่ภีาวะ

นี้จะมีคุณภาพชีวิตด้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ
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