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How Community Nurse Practitioners Screen for Parkinson’s Disease
in the Community
Lalita Kaewwilai*
Abstract
Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder commonly found in the
elderly. Patients with Parkinson’s disease typically exhibit movement problems such as
bradykinesia, rigidity, unstable posture, and tremor resulting in a poor quality of life for
patients and their families. Screening new Parkinson’s disease cases in the community
is a challenge for community nurse practitioners because individual patients will
present with unique symptoms. Therefore, clinical knowledge about Parkinson’s
disease, history taking skills, physical examination skills, and observation follow up skills
will assist the community nurse practitioner in detecting new cases, with referral to
medical doctors for proper medical treatment. The purpose of this article is to develop
an understanding of Parkinson’s disease and empower community nurse practitioner
competencies such as history taking skills, physical examination skills, with a specific
skill in observing movement problems necessary to identify new Parkinson’s disease
cases and delay disease progression and disabilities.
Keywords: Parkinson’s disease/ Screening for Disease/ Elderly/ Community nurse
practitioner
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บทนา
โรคพาร์กินสันเกิดขึ้นจากการเสื่อมของ
เซลล์ ที่ ผ ลิ ต สารโดปามี น ในก้ า นสมองส่ ว นที่
เรียกว่า Substantia nigra ซึ่งสาเหตุของการ
เสื่อมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด 1 เมื่อมีการเสื่อมของ
Substantia nigra เกิดขึ้น ทาให้ปริมาณของ
โดปามีนที่ทาหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท มีหน้า ที่
ในการควบคุมการเคลื่อนไหว และการทรงตัวใน
สมองลดน้ อ ยลงจนกระทั่ ง ปริ ม าณไม่ เ พี ย ง
พอที่จะส่งสัญญาณไปยัง Basal ganglia ส่วนที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวจึงขาดความสมดุล 1 โดย
อาการหลั ก ของโรคพาร์ กิ น สั น จะมี ลั ก ษณะ
เฉพาะเกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหว เช่ น อาการ
เคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง ปัญหาในเรื่องการทรงตัว
และอาการสั่น1,2 ความชุกของโรคพาร์กินสันจะ
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1-2 ในประชากรที่มีอายุมาก
กว่า 60 ปีขึ้นไป3,4 และพบว่าอายุ พันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของ
การเกิ ด โรคพาร์ กิน สั น 1,2 ประชาชนบางกลุ่ ม มี
ความเข้าใจว่าอาการเคลื่อนไหวช้า อาการสั่นนั้น
เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปของผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ผู้ ป่ ว ยในกลุ่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์
หรือได้รับการวินิจฉัยล่าช้าส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมถึง
ครอบครัว เกิดภาระการดูแล การสูญเสียแรงงาน
จากการเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง และส่ งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ จากค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่
เพิ่มขึ้น1 สาหรับประเทศไทยหัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย มีการ
เสนอข้อมูลว่าร้อยละ 8 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในไทยอายุ น้ อ ยกว่ า 40 ปี พบว่ า มี แ นวโน้ ม
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อุบัติการณ์ของโรคในกลุ่มคนวัยทางานและวัย
กลางคน พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจึงมีบทบาท
ส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การในการคั ด กรอง
โรคพาร์ กิ น สั น แก่ ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคพาร์ กิ น สั น ในชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น การให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข เชิ งรุ ก เพื่ อ คั ด แยกบุ ค คลที่ มี ค วาม
เสี่ยงมาวินิ จฉัยรักษาเพื่อชะลอการดาเนินของ
โรคตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น5 เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองและให้การรักษา
ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีอาการ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุม
อาการของโรคพาร์กินสันและชะลอการดาเนิน
ของโรคได้6 แม้ว่าโรคพาร์กินสันจะไม่ได้ทาให้
เสียชีวิต แต่อาการของโรคส่งผลต่อความมั่นใจ
ในการใช้ชีวิต จากการสั่นเกร็ง และอาจเกิดการ
หกล้มจากการเดินติดขัดและอาการข้างเคียงของ
โรคและการรักษา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและครอบครัว
อาการของโรคพาร์กินสัน
ก่ อ นที่ ผู้ ป่ ว ยจะเริ่ ม มี ค วามผิ ด ปกติ
ทางการเคลื่ อ นไหว ผู้ ป่ ว ยอาจมี อ าการที่
เกี่ ยวข้อ งกับ ระบบประสาทอัต โนมัติ ข องลาไส้
ระบบประสาทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดมกลิ่ น
อารมณ์จิตใจ และปัญหาการนอน (Prodromal
non-motor symptoms)7,8 ส่งผลให้ผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันอาจมีปัญหาท้องผูก การได้กลิ่นลดลง
ความผิ ด ปกติ ท างด้ า นอารมณ์ เช่ น ย้ าคิ ด ย้ า
ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือปัญหาการนอน ฝันร้าย
ละเมอ ขยับแขนขาอย่างรุนแรงในขณะหลับร่วม
ด้วย8 อาการต่างๆ เหล่านี้เป็นอาการแสดงเริม่ ต้น
ที่ผู้ป่วยควรได้รับการคัดกรองโรคพาร์กินสัน
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อาการหลั ก ของโรคพาร์ กิ น สั น จะมี
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motor
Symptoms)1,2 คือ
1. อาการเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia)
อาการเคลื่ อ นไหวช้ า เป็ น อาการหลั ก ที่ เ กิ ด ใน
ผู้ป่วยพาร์กินสันทุกราย ผู้ป่วยหรือญาติสามารถ
สังเกตอาการได้ว่า ผู้ป่วยเคลื่อนไหวช้าลงหรือมี
การหยุดชะงักระหว่างการเคลื่อนไหว เช่น การ
เขียนหนังสือตัวเล็กลง การแกว่งแขนเวลาเดิน
น้อ ยลง ซึ่ งอาการเคลื่ อนไหวช้า มั กเกิด ในด้ า น
เดียวกันกับด้านที่มีอาการสั่น
2. อาการสั่น (Tremor) เป็ นอาการที่
สังเกตเห็นได้เด่นชัดแต่อาการสั่นนั้นไม่จาเป็น ต้อง
พบในผู้ป่วยทุกราย อาการสั่นแบบโรคพาร์กินสัน
จะเกิดขณะที่มือนั้นอยู่เฉย (Rest tremor) เช่น
ขณะที่นั่งดูทีวีอยู่ เป็นต้น อาการสั่นจะลดน้อยลง
เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยใช้ มื อ นั้ น ท างาน เช่ น เขี ย นหนั ง สื อ
หรือตักอาหาร เป็นต้น
3. อาการแข็งเกร็ง (Rigidity) เป็ น
อาการที่ ผู้ป่ วยมีอาการแข็ งตึ งของแขน ขา และ
ลาตัว ทาให้เคลื่อนไหวลาบาก ปวดตามกล้ามเนื้อ
ซึ่ ง เริ่ ม ที่ แ ขนหรื อ ขาด้ า นเดี ย วกั น กั บ ด้ า นที่ มี
อาการสั่น อาการนี้มักจะเป็นอาการที่ทาให้เ กิด
ความลาบากในผู้ป่วยมากที่สุด ทาให้เคลื่อนไหว
ได้ช้า เช่น เดินไปห้องน้าไม่ทัน ลุกขึ้นยืนได้ยาก
พลิกตัวบนเตียงลาบาก เป็นต้น
4. ปัญหาของการทรงตัว (Postural
instability) เป็ น อาการที่ มั ก เริ่ ม เกิ ด 2-5 ปี
หลั ง จากเริ่ ม มี อ าการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ป่ ว ย
โรคพาร์กิ นสั น มีลั กษณะการเดิน ที่ เฉพาะ เช่ น
ผู้ป่วยพาร์กินสันมักจะเดินซอยเท้าถี่ (Shuffle
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gait) เดิ น ในลั ก ษณะที่ โ น้ ม ตั ว ไปข้ า งหน้ า
(Festination gait) และเมื่ อ กลั บ ตั ว ขณะเดิ น
ผู้ ป่ ว ยมั ก จะกลั บ ทั้ งตั ว ไปพร้ อ มๆ กั น ร่ ว มกั บ
ซอยเท้าถี่ๆ (En bloc turn) ผู้ป่วยมักจะเดินย่า
เท้ า อยู่ กั บ ที่ เ หมื อ นกั บ เท้ า ติ ด อยู่ กั บ พื้ น (Gait
freezing) ปั ญ หาการเดิ น ในลั ก ษณะนี้ จ ะเป็ น
สาเหตุที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน
หกล้มง่าย เสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ
นอกจากอาการทางการเคลื่ อ นไหว
ผู้ป่วยพาร์กินสันยังมีอาการของระบบอื่นๆ ร่วม
ด้วย (Non motor symptoms)1,2 ได้แก่ ภาวะ
ท้องผูกร้อยละ 70-809 ปัสสาวะกลั้นปัสสาวะไม่
อยู่ร้อยละ 7510 ปัสสาวะบ่อยในช่วงเวลากลางคืน
ร้อยละ 56.711 อาการอ่อนเพลีย ร้อยละ 53.111
และปัญหาเรื่องการนอนประมาณร้อยละ 42.811
อาการซึมเศร้าประมาณร้อยละ 5012 และอาการ
หลงลืมร้อยละ 10-80 ขึ้นอยู่กับระยะของโรค13
ซึ่งอาการเหล่ านี้ ส่ งผลต่อ สุ ขภาพและคุ ณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง14
การรักษาโรคพาร์กินสัน
ในปัจ จุบั นมี การพั ฒนายาที่ ใช้ ในการ
รักษาโรคพาร์กินสันหลายกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อที่จะทดแทนสารโดปามีนที่ลดลง การเลือก
ใช้ ย าพาร์ กิ น สั น ในผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะรายขึ้ น อยู่ กั บ
หลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาของโรคพาร์กินสัน
อายุผู้ป่วย อาการของผู้ป่วย เป็นต้น1
1) ยาลีโวโดปา (Levodopa) เป็นยาที่
ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันมากที่สุด จัดเป็นยา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และจั ด เป็ น gold
standard ในการรัก ษาโรคพาร์กิ น สัน 1,4 ใน
ปั จ จุ บั น ยาลี โ วโดปาที่ มี ใ ช้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น
4
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Madopar®, Sinemet® เป็นต้น1,2 ผลข้างเคียง
ของยาลีโวโดปา ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน มึนศีรษะ
และความดันโลหิตต่า การรับประทานยาลีโวโดปา
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับอาหารที่มี
โปรตีนสูง เช่น นม เนื่องจากโปรตีนสามารถลด
การดูดซึมของยาลีโวโดปาได้1,2
2) ยาเสริ ม โดปามี น (Dopamine
agonist) ยาเสริม โดปามี นสามารถช่ วยเพิ่ ม
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่
รับประทานเฉพาะยาลีโวโดปาอย่างเดียว 1 ใน
ปัจจุบันยาเสริมโดปามีนที่มีใช้หลายรูปแบบ เช่น
Sifrol®, Trivastral®, Requip®, Bermergon®
เป็นต้น1,2 ผลข้างเคียงของยาเสริมโดปามีน ได้แก่
คลื่นไส้ อาเจียน มึนศีรษะ ความดันโลหิตต่า เห็น
ภาพหลอน ภาวะอาการที่ทาซ้าๆ และไม่สามารถ
ควบคุ มได้ (Punding) ภาวะง่ว งนอนหรื อหลั บ
ทันที และภาวะบวม1,2,4
3) ยายั บ ยั้ ง เอนไซม์ Catechol-Omethyltransferase (COMT inhibitors) ส่งผล
ให้ยาลีโวโดปานั้นถูกทาลายน้อยลง และส่งผลให้
ยาลีโวโดปาเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางมากขึ้น
เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโดปามีนต่อไป 1,4 ยาที่ยับยั้ง
เอนไซม์ COMT จะต้องรับประทานร่วมกับยาลี
โวโดปาเสมอ เพื่อช่วยลดอาการยาหมดฤทธิ์ก่อน
การทานยามื้อถัดไป ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ COMT
ได้แก่ Comtan®1,2 ผลข้างเคียงของยายับยั้ง
เอนไซม์ COMT ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ท้องเสีย ท้องผูก ปัสสาวะสีเข้ม1,2
4) ยายั บ ยั้ ง เอนไซม์ Monoamine
oxidase isoenzyme type B (MAO-B) มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ MAO-B ส่งผล
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ให้ระดับของโดปามีนในระบบประสาทส่วนกลาง
เพิ่มขึ้น1,2 มีคุณสมบัติในการลดอาการพาร์กินโซ
นิซึ่มเพียงเล็กน้อย 1 ยายับยั้งเอนไซม์ MAO-B
ได้แก่ Julab® Jumex®, Sefmex® เป็นต้น1,2
ผลข้างเคียงของยายับยั้ง MAO-B ได้แก่ อาการ
นอนไม่ ห ลั บ สั บ สน เห็ น ภาพหลอน สั บ สน
ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน1,2
5) ยา Anticholinergics ทาให้เกิด
ความสมดุ ล ระหว่ า งสารสื่ อ ประสาทโดปามี น
และ acetylcholine ในระบบประสาทส่วนกลาง1
ยา anticholinergics มีประสิทธิภาพในการลด
อาการสั่น ยา anticholinergics ได้แก่ ACA®1,2
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว
ปัสสาวะลาบาก คลื่นไส้ ท้องผูก และปากแห้ง 1,2
การใช้ยา anticholinergics ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
หลงลืมอาจส่งผลให้อาการแย่ลง หรือมีอาการ
สับสนได้1,2
ตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการการคัดกรอง
โรคพาร์กินสัน
ในต่างประเทศได้มีการบริหารจัดการในการ
คัดกรองโรคพาร์กินสันหลากหลายรูปแบบ เช่น
การส่งแบบสอบถามไปที่บ้านผู้สูงอายุก่อนเพื่อ
ประเมิน ความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคพาร์กิ นสั น
หากผู้ สู ง อายุ มี ค วามเสี่ ย งที่ เ ข้ า เกณฑ์ ก าร
วินิจฉัยโรคพาร์กินสัน ผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจ
ร่างกายจากแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคพาร์กินสันอีก
ครั้ งหนึ่ ง 15 อย่ า งไรก็ ต ามการคัด กรองแบบนี้ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง และผู้ สู งอายุ อ าจจะไม่ ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการตอบแบบคัดกรอง อีกวิธีการหนึ่ง
คื อ การทบทวนแฟ้ ม ประวั ติ ข องผู้ ป่ ว ยซึ่ งเป็ น
วิ ธี ก ารที่ ง่ า ยต่ อ การคั ด กรอง แต่ ก็ มี ข้ อ เสี ย
5
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เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยในระยะเริ่ ม ต้ น ซึ่ ง ไม่ มี อ าการ
แสดงชั ดเจนอาจไม่ ได้ มาพบแพทย์เ พื่อ รับ การ
รั ก ษา ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยไม่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง
15
ดังนั้นเพื่อแก้ไขข้อจากัดต่างๆ Abbas และ
คณะ15 ได้แ นะนาให้ ดาเนินการคัดกรองเป็น 2
ระยะ คือ ส่งแบบสอบถามไปที่บ้านของผู้สูงอายุ
ตามช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กิน
สั น ของประชากรในประเทศ และหากผลการ
ตอบแบบสอบถามเข้าเกณฑ์การวินิจโรคพาร์กิน
สัน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อ
วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ
วิธีการคัดกรองโรคพาร์กินสันในประเทศต่างๆ
เช่ น ในประเทศอั ง กฤษได้ ด าเนิ น โครงการ
ศึกษาวิจัย PREDICT-PD16 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคพาร์กินสันของประชากรอังกฤษ
โดยวิ ธี ก ารส่ ง แบบสอบถามทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
ให้ กั บ ผู้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 60-80 ปี เ พื่ อ ตอบ
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประวั ติ
ครอบครัว อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ต่ า งๆ และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ร่ ว มกั บ แบบ
ประเมินภาวะวิตกกังวล และประเมินการนอน
หลับ หลังจากนั้นผู้สูงอายุจะได้รับการตรวจวัด
อาการเคลื่อนไหวช้า จากการพิมพ์แป้นคีย์บอร์ด
ด้วยโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ผู้
ร่วมโครงการวิจั ยจะได้ รับแบบทดสอบการดม
กลิ่น (University of Pennsylvania Smell
Identification Test: UPSIT) เพื่อทดสอบว่า
สูญเสียการดมกลิ่นหรือไม่ แล้วนามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางอัลกอริทึ่ม จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า
วิธีการนี้สามารถคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
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ต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้ แต่มีข้อจากัดบาง
ประการเช่นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ทางอัลกอริ
ทึ่มเป็นข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม อาจเกิด
ความไม่ เ ที่ ย งตรงของข้ อ มู ล ทั้ ง จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เข้ าร่ว มโครงการ หรื อจาก
การประเมิ น อาการที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ผ ลการยื น ยั น ทาง
คลิ นิ ก อี ก ครั้ ง หนึ่ ง จึ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
วิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็เป็น
อีกหนึ่งวิธีการคัดกรองที่สามารถคั ดกรองได้ใน
ประชากรกลุ่ ม ใหญ่ และเป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ ง่ า ย และเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย
นอกจากนี้ ยังมี ก ารศึ ก ษาในประเทศอื่ น ๆ เช่ น
การศึกษาในประเทศแคนาดา7 ได้พัฒนารูปแบบ
การคัดกรองโรคพาร์กินสันโดยการประชาสัมพันธ์
ทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ พื่ อ ให้ ต อบค าถามเพี ย ง 1
คาถามเกี่ยวการนอนหลับว่ามีปัญหาการนอนฝัน
ร้าย ขยับตัวตามความฝันหรือละเมอทาร้ายผู้อื่น
หรือไม่ (REM Sleep Behavior Disorder:
RBD) หากมีอาการผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับ
การสั มภาษณ์ท างโทรศัพ ท์เกี่ ยวกับ ปัญหาการ
นอนอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์จานวน 40 ราย จาก 111 ราย หลังจาก
การสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่สงสับว่ามีปัญหาการนอน
หลับจะได้รับการตรวจความผิดปกติในการนอน
อีกครั้งหนึ่ง ซึง่ พบว่ามีผู้ป่วยจานวน 12 รายจาก
19 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาการนอน
(REM Sleep Behavior Disorder: RBD) มี
อาการนาของโรคพาร์กินสัน ซึ่งวิธีการคัดกรอง
วิธีการนี้สามารถใช้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนได้เช่นกัน
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ส าหรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือคัดกรองโรคพาร์กินสันฉบับภาษาไทย
ซึ่งได้ปรับปรุงข้อคาถามจากเครื่องมือคัดกรอง
โรคพาร์กินสันจากการศึกษาของ Chan และ
คณะ 17 เนื่ อ งจากได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ในกลุ่ ม
ประชากรทั้งในชุมชนและโรงพยาบาล ซึ่งมีความ
เหมาะสมต่อการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง
เครื่องมือคัดกรองโรคพาร์กินสันฉบับภาษาไทยมี
ข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับอาการ
พาร์กิ นสั น ได้ แก่ อาการเคลื่ อนไหวล าบาก
อาการสั่น สีหน้าเรียบเฉย และปัญหาการทรงตัว
ซึ่งได้รับการทดสอบความแม่นยาในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในประชากรไทยมีค่า
sensitivity และ specificity ที่ 0.88 และ 0.95
ตามล าดับ 18 การคั ด กรองโรคพาร์ กิน สั นอาจ
เริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การคั ด กรองในกลุ่ ม ผู้สู งอายุ ที่ มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากความชุกของโรค
พาร์กินสันจะสูงขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้น 1 ใน
ปัจจุ บัน ประเทศไทยยั งไม่ มีก ารพั ฒนารูป แบบ
การให้ บ ริ ก ารคั ด กรองผู้ ป่ ว ยโรคพาร์ กิ น สั น
อย่ า งไรก็ ต ามรู ป แบบการบริ ก ารสามารถ
ประยุ กต์ ใช้ จากรู ปแบบการให้บ ริก ารคัด กรอง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการ
คัดกรองโรคพาร์กินสัน
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนสามารถพัฒนา
ระบบการคั ด กรองโดยการสร้ า งความรู้ ค วาม
เข้ า ใจเรื่ อ งโรคพาร์ กิ น สั น แก่ ชุ ม ชน โดยจั ด
กิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสังเกตอาการการเคลื่อนไหวที่
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ผิดปกติที่เกิดขึ้ นกับสมาชิกของครอบครัว และ
ชุม ชน การให้ บริ การตรวจคั ดกรองค้ นหากลุ่ ม
เสี่ยง การให้คาปรึกษาและส่งต่ออายุรแพทย์เพื่อ
วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาต่ อ ไป โดยมี แ นวทางในการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) แกนน า
สุขภาพในต าบล ในการติดตามดูแ ลประชาชน
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังที่มีความ
ยั่ ง ยื น พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนชุ ม ชนควร
ประสานงาน เตรียมความรู้และความพร้อมของ
อสม. แกนน าสุ ข ภาพในต าบล ให้ เ ข้ า ใจถึ ง
บทบาทของตนเอง มีความมั่นใจในด้านความรู้
พื้นฐานของโรคพาร์กิน สั น การใช้เครื่องมือคั ด
กรองและการแจ้ ง ผลคั ด กรอง และควรมี ก าร
ฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม. และแกนนาสุขภาพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความยั่งยืนในการดูแล
สุขภาพของชุมชน19
2. รณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และอาศัย อสม. แกนนาสุขภาพใน
ตาบล เครือข่ายสังคมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นแกน
น าในการถ่ ายทอดข้ อมู ลเกี่ ยวกั บโรคพาร์ กิ นสั น
จากการประยุกต์แนวคิดเครือข่ายทางสังคมและ
แบบแผนสุ ข ภาพในการคั ด กรองโรคเรื้ อ รั งใน
ชุมชน พบว่าเครือข่ายสังคมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
เป็นแกนนาที่มีประสิท ธิภาพในถ่ายทอดข้อมู ล
เรื่อ งโรค การคัดกรองโรคแก่ สมาชิก เครือ ข่า ย
เป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประโยชน์ และข้อเสีย
ของการรับการคัดกรอง ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงเข้าใจ
7
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โรคได้ดียิ่งขึ้น สามารถทาให้ประชาชนรับรู้ว่าตน
มีโอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรค รับรู้ค วามรุ นแรง
ของโรค รับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคต่อการคัด
กรอง19
3. ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็น
โรคพาร์กินสัน ด้วยการคัดกรองในประชาชนที่มี
อายุมากกว่า 60 ขึ้นไป การคัดกรองโรคพาร์กินสัน
นั้นสามารถให้ อสม. ดาเนินการได้ในหมู่บ้านด้วย
เครื่องคัดกรองโรคพาร์กินสันที่ได้รับการพัฒนา
เป็นฉบับภาษาไทย2,13
3.1 หากไม่พบความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคพาร์ กิ น สั น จากการประเมิ น ด้ ว ยแบบคั ด
กรอง อสม.ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด
กรอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับอาการ
ของโรคพาร์กินสัน เพื่อให้สังเกตอาการด้านการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกของ
ครอบครัว และชุมชน หากเริ่มมีอาการทางด้าน
การเคลื่อนไหว แนะนาให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อ
รับการวินิ จฉั ยเพิ่ม เติ ม เพื่อ ให้ ผู้ป่ วยได้ รับ การ
ดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการ ด้วย
วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
ควรได้รับการคัดกรองโรคพาร์กินสันซ้าในทุกๆ 1
ปี
3.2 หากพบความเสี่ยงจากการประเมิน
ด้วยแบบคัดกรอง อสม. ควรส่งต่อให้พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชนติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคพาร์กินสันเป็นรายบุคคล นอกจาก
การประเมิ น ความเสี่ ยงด้ ว ยแบบคั ด กรองแล้ ว
พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนควรซั ก ประวั ติ และ
ตรวจร่างกายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนใน
การวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน
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การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
เบื้องต้น
การซักประวัตินั้นพยาบาลควรเริ่มซัก
ประวัติตั้งแต่ ประวัติทั่วไป อายุ อาชีพ ประวัติ
ครอบครั ว ประวั ติ ก ารรั บ ประทานยา ข้ อ มู ล
เกี่ ยวกับ อาการเริ่ ม ต้น และอาการปั จ จุบั น และ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ1,2,4
1. อายุ อายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
โรคพาร์กินสัน เมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสพบโรค
พาร์กินสันมากขึ้น1,2,4
2. ประวัติครอบครัว ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสัน
ในคนอายุน้อย1
3. อาชีพ อาชีพที่สัมผัสสารเคมีหรือยา
ฆ่าแมลงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสัน
มากกว่าอาชีพอื่นถึง 3 เท่า ดังนั้นพยาบาลควรซัก
ประวั ติเกี่ยวกับการสั มผัสกับสารเคมีหรือยาฆ่ า
แมลง เช่น พาราคว็อท (Paraquat) เพอร์เมทริน
(Permethirn)1 นอกจากนี้ อ าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การ
กระทบกระเทื อ นของศี ร ษะอย่ า งรุ น แรง เช่ น
นักมวย หากได้รับการกระแทกทางศีรษะรุนแรง
และหมดสตินานเกินกว่า 5 นาทีจะมีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า1
4. ประวัติการรับประทานยา เนื่องจาก
ยาบางกลุ่มอาจทาให้ผู้ป่วยมีอาการพาร์กินโซนิซึ่ม
ได้ ยาที่พบว่าใช้บ่อย ได้แก่ ยาแก้อาการเวียน
ศีรษะ เช่น ฟลูนาริซีน (Flunarizine) ซินนาริซีน
(Cinnarizine) ยาสาหรับโรคจิตเวช เช่น ฮาโลเพ
อริดอล (Haloperidol) ริสเพอริโดน (Risperidone)
ยาแก้ แ พ้ อ าเจี ย นกลุ่ ม เมโทโครพลาไมด์
(Metoclopramide) ยาลดความดัน โลหิตสู ง
8
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กลุ่ ม รี เ ซอพี น (Reserpine)
เมทิ ล โดปา
(Methydopa) แอมโลดิ ปิ น (Amlodipine)1
หากพบว่าผู้ป่วยรับประทานยาในกลุ่มนี้อยู่ ควร
แนะน าให้ ผู้ ป่ ว ยหยุ ด ยา และประเมิ น อาการ
ทางด้านการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากหยุด
รั บ ประทานยา หากพบว่ า ผู้ ป่ ว ยไม่ มี อ าการ
เคลื่อนไหวผิดปกติแล้ว แสดงว่า อาการพาร์กิน
โซ นิ ซึ่ มที่ พ บ นั้ น เ กิ ด จ า กกา ร ใช้ ย า (Drug
induced Parkinsonism)1
นอกจากการซักประวัติแล้วพยาบาลควร
ตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
แพทย์ในการวินิจฉัยแยกโรคพาร์กินสันออกจาก
โรคอื่นๆ วิธีการตรวจร่างกายสามารถทาได้โดย
การสั งเกตการเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติข องผู้ ป่ ว ย
โดยมี วิ ธี ก ารสั ง เกตอาการเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ
ต่างๆ1,2 ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ป่วยในท่านั่ง โดยให้
ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ที่มีผนักพิง ไม่มีที่รองแขน แล้ว
ให้ ผู้ ป่ ว ยวางมื อ บนโต๊ ะ หรื อ บนหน้ า ขาตั ว เอง
เพื่อตรวจอาการสั่นขณะอยู่เฉย (Rest tremor)
โดยขณะตรวจ อาจเบี่ ย งเบนความสนใจของ
ผู้ป่วยโดยการให้นับเลขถอยหลัง เช่น 10-1 หรือ
ให้นับวัน หรือเดือน ย้อนหลัง อาการสั่น อาจ
เกิดขึ้นที่มือข้างใดข้างหนึ่งก่อน อาการสั่นโดย
ส่วนใหญ่จะเริ่มที่มือ โดยเฉพาะที่ปลายนิ้ว คล้าย
กาลังปั้นเม็ดยา (Pill-rolling tremor) อาการสั่น
ที่มักจะสับสนระหว่างโรคพาร์กินสัน คือ อาการ
สั่ น ของโรค Essential tremor ซึ่ ง ลั ก ษณะ
อาการสั่นจะแตกต่างกันออกไป อาการสั่นของ
โรค Essential tremor ลักษณะการสั่นคือ สั่น
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ขณะใช้มือทางาน เช่น ตักข้าว หยิบสิ่งของ และ
มักจะสั่นเริ่มพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง
ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้ป่วยยกแขนขี้นในท่า
เหยียดแขนไปทางด้านหน้า แล้วสังเกตอาการสั่น
อาการสั่น ของโรคพาร์กิ นสั นจะลดน้ อยลงเมื่ อ
เทียบกับอาการสั่ นขณะอยู่เฉย และอาการสั่ น
อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลั งจากยกแขนขึ้ น หลายวิ น าที
(Re-emergent tremor)
ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้ป่วยเคาะนิ้วโป้งกับ
นิ้ ว ชี้ ต่ อ เนื่ อ งนาน 10 วิ น าที โดยให้ ผู้ ป่ ว ย
พยายามทาให้กว้าง และ เร็วที่สุดเท่าที่ จะทาได้
แล้วสังเกตอาการการเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia)
หรื อ ความกว้ า ง (Amplitude)ที่ ล ดลงเมื่ อ ท า
กิจกรรมต่อเนื่อง (Motor decay)
ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้ป่วยกามือสลับแบมือ
นาน 10 วินาทีโดยให้ผู้ป่วยพยายามทาให้กว้าง
และ เร็วที่ สุดเท่าที่จ ะทาได้ แล้วสังเกตอาการ
การเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia) หรือความ
กว้ าง (Amplitude) ที่ ล ดลงเมื่ อท ากิ จ กรรม
ต่อเนื่อง (Motor decay)
ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้ป่วยคว่ามือสลับหงาย
มื อ นาน 10 วิ น าที โ ดยให้ ผู้ ป่ ว ยพยายามท าให้
กว้ า ง และเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ แล้ ว สั ง เกต
อาการการเคลื่อ นไหวช้า (Bradykinesia) หรื อ
ความกว้าง (Amplitude) ที่ลดลงเมื่อทากิจกรรม
ต่อเนื่อง (Motor decay)
ขั้นตอนที่ 6 ให้ผู้ป่วยเคาะส้นเท้ากับ
พื้นนาน 10 วินาทีโดยให้ผู้ป่วยพยายามทาให้สูง
และ เร็วที่ สุดเท่าที่จ ะทาได้ แล้วสังเกตอาการ
การเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia) หรือความ
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กว้ าง (Amplitude) ที่ ล ดลงเมื่ อท ากิ จ กรรม
ต่อเนื่อง (Motor decay)
ขั้ น ตอนที่ 7 ให้ ผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นท่ า นั่ ง
ผู้ตรวจหมุนแขน/ ขาและศีรษะเพื่อตรวจดูแรง
ต้ า นในทุ ก ทิ ศ ทาง ทั้ ง งอ/เหยี ย ด คว่ า/หงาย
สังเกตอาการแข็งเกร็งจากการเพิ่มขึ้ นของแรง
ต้านทานเท่ากันตลอดการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะช้า
หรือเร็ว อาการแข็งเกร็งเป็นจังหวะเหมือนซี่ล้อ
เกวีย น (Cogwheel rigidity) ขณะตรวจให้
ผู้ป่วยกามือด้านตรงข้ามกับแขน/ขา ด้านที่ตรวจ
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 8 ให้ผู้ป่วยเอามือกอดอก
แล้ ว ลุ ก ขึ้ น ยื่ น ผู้ ต รวจสั ง เกตการทรงตั ว ว่ า
สามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้ได้อย่างลาบากหรือไม่ มี
อาการเซ ขณะลุกขึ้นยืนหรือไม่
ขั้นตอนที่ 9 ให้ผู้ป่วยเดินไปข้างหน้า
ประมาณ 10 เมตร แล้วหมุนตัวกลับ ผู้ตรวจ
สังเกตลักษณะการเดินของผู้ป่วยต่อไปนี้
- ผู้ ป่ ว ยแกว่ ง แขนที่ น้ อ ยลงขณะเดิ น
แขน อาจแกว่งแขนน้อยลงข้างใดข้างหนึ่ง หรือ
ทั้งสองข้าง
- ล าตั ว ของผู้ ป่ ว ยตั ว โน้ ม ไปข้ า งหน้ า
ขณะเดิน (Stoop posture or camptocormia)
- ผู้ ป่ ว ย เ ดิ น ก้ า ว สั้ น ซ อ ย เ ท้ า ถี่
(Shuffling)
- ผู้ ป่ ว ยเดิ น โน้ ม ไปข้ า งหน้ า ตามแรง
โน้มถ่วงก้าวสั้นลงเรื่อยๆ (Festination)
- ผู้ป่ วยหมุน ตัวไปทั้ งตัว ขณะหัน หลั ง
กลับตัว (Turn en bloc)
- ผู้ป่วยเดินแล้วขาติดพื้นก้าวขาไม่ออก
(Freezing of gait)
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ขั้นตอนที่ 10 ให้ผู้ป่วยยืนกางขากว้าง
ประมาณระยะไหล่ 2 ข้าง ผู้ตรวจตรวจการทรง
ตัวโดนการดึงตัวผู้ป่วยบริเวณไหล่ จากด้านหลัง
(Pull test) หากผู้ป่วยถอยหลังมากเกิน 2 ก้าว
หรือล้มไปข้างหลัง แสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่อง
การทรงตัว
ผู้ป่วยพาร์กินสันแต่ละรายจะมีอาการ
ที่ตรวจพบเมื่ อตรวจร่ างกายผู้ป่ว ยแตกต่า งกั น
ดั ง นั้ น หากพยาบาลเข้ า ใจลั ก ษณะอาการของ
โรคพาร์กินสัน จะช่วยให้สามารถซักประวัติ และ
สังเกตอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติของผู้ป่วยได้ดี
ยิ่งขึ้น การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันในปัจจุบันอายุร
แพทย์ได้ใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉั ยโรคพาร์กินสั น
ของ United Kingdom Parkinson’s Disease
Society Brain Bank (UKPDSBB)1 คือ ตรวจหา
อาการพาร์กินโซนิซึ่ม โดยผู้ป่วยต้องมีอาการช้า
(Bradykinesia) เป็นอาการหลัก จากนั้นจึงซัก
ประวั ติ เ พื่ อ แยกโรคพาร์ กิ น สั น ออกจากกลุ่ ม
อาการพาร์กินโซนิซึ่มอื่นๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน ในกรณี
ที่ผู้ป่วยมีประวัติซับซ้อนแพทย์อาจพิจารณาการ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แพทย์ผู้ตรวจในการส่งตรวจที่เหมาะสมต่อไป 1
อย่างไรก็ดีสาหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ผู้
มีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า มีความผิดปกติต่างๆ
เช่น ท้องผูก ปัญหาการนอนหลับ ตลอดจนการ
ได้กลิ่นลดลง (Hyposmia) ที่อยู่ในวัยเกิน 40 ปี
ขึ้ น ไป ควรจะได้ รั บ การประเมิ น คั ด กรองด้ ว ย
บทสรุป
การให้ ค วามรู้ แ ละการคั ด กรองผู้ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันในชุมชนเป็น
10
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บทบาทสาคัญของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะต้น
ชะลอการด าเนิ นของโรค และลดภาวะทุพ พล
ภาพของผู้ป่วย พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจึงควร
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบริ ก ารคั ด กรอง
โรคพาร์ กิ น สั น รวมถึ ง พั ฒ นาทั ก ษะในการ
คาดการณ์การเกิดโรคพาร์กินสันเบื้องต้น จาก
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และสังเกตอาการ
เคลื่อนไหวผิดปกติ หากพบอาการเหล่านี้ พยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนสามารถให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อ
ลดความวิตกกังวลต่อการเกิดโรคพาร์กินสัน และ

ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาที่
เหมาะสมจากแพทย์
พยาบาลเวชปฎิ บั ติ ชุ ม ชนเป็ น ส่ ว น
สาคัญของทีมสหวิชาชีพที่ทางานร่วมกับ อสม.
ผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงองค์กร เพื่อพัฒนารูปแบบ
การคั ด กรองและดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคพาร์ กิ น สั น ที่
เหมาะสมกับ บริบ ทของชุ ม ชน เพื่ อสร้า งความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
โรคพาร์กินสันที่ดียิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคพาร์กินสัน2
คาชี้แจง: โปรดกาเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช่องว่างที่ตรงกับอาการของท่านใน 1 เดือนที่ผ่านมา
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาท่านมีอาการ
ใช่
ไม่ใช่
คะแนน
ดังต่อไปนี้หรือไม่
1.ท่านงุ่มง่ามมากขึ้น หรือลาบากขึ้นในการใช้
มือทางานเช่น ติดกระดุม บิดลูกบิด ใช้ไขควง
(อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโรคข้ออักเสบรูมา
(2 คะแนน)
(0 คะแนน)
ตอยด์ ข้ออักเสบหรือ อัมพฤกษ์)
2.ท่านมีอาการสั่นของมือ แขน ขา หรือ ศีรษะ

3.ท่านมีน้าลายสอจะไหลเมื่ออ้าปากเล็กน้อย
หรือไม่มีอาการแสดงทางสีหน้า ( หน้าตาย หรือ
เหมือนหน้ากาก)
4.ท่านเสียการทรงตัวขณะหมุนตัว

(4 คะแนน)

(0 คะแนน)

(2 คะแนน)

(0 คะแนน)

(2 คะแนน)
(0 คะแนน)
5. ท่านกาลังรับประทานยาแก้อาการเวีย น หากรับประทานยาในกลุ่มนี้ ให้ระวังอาการพาร์กิน
ศีรษะ กลุ่ม Cinnarizine , Flunarizine /ยา สันที่เกิดจากยา (Drug induce parkinsonism)
ส า ห รั บ โ ร ค จิ ต เ ว ช เ ช่ น Haloperidol, แนะนาให้หยุดยาในกลุ่มนี้ และสังเกตอาการ
Risperidone
ยาแก้ แ พ้ อ าเจี ย นกลุ่ ม
Metoclopramide ยาลดความดันโลหิตสู ง
กลุ่ม Reserpine, Methydopa, Amlodipine
รวมคะแนน
คะแนน 0-5 ไม่พบความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสัน
คะแนน 6-10 มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสัน แนะนาให้ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อ
วินิจฉัยเพิ่มเติม
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