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ปจจุบันพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกลไกในประสาทสวนปลาย
(peripheral mechanisms) เชน การสะสมของ α-synuclein ในเสน
ประสาทที่เลี้ยงกลามเนื้อคอหอยของผูปวยพารกินสันที่มีภาวะกลืน
ลําบาก การลดลงของ substance P ในเสมหะ ซึ่งนาจะมีผลทําให
ปฏิกิริยาการกระตุนกลืนและการไอลดลง

ระบาดวิทยา ผลกระทบ และปจจัยที่เกี่ยวของ
โรคพารกนิ สันเปนโรคทางระบบประสาททีพ่ บบอยในผูส งู อายุ สถิติ
ในทวีปเอเชียพบผูปวยโรคพารกินสัน 2.57 ลานคนในป ค.ศ. 2005
และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 6.17 ลานคนในป ค.ศ. 2030 ตาม
จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น(1) นอกจากอาการทางการเคลื่อนไหวซึ่งเปน
ปญหาในผูปวยพารกินสันแลว อาการกลืนลําบากก็ปญหาที่พบบอย
เชนกัน จากการทบทวนงานวิจยั ความชุกของภาวะกลืนลําบากในผูป ว ย
พารกินสัน พบประมาณรอยละ 35 โดยการสัมภาษณจากผูปวยแตจะ
เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 82 จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ(2) ภาวะกลืน
ลําบากเพิ่มความเสี่ยงตอปอดติดเชื้อ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการเสีย
ชีวิตในผูปวยพารกินสัน(3-4) สัมพันธกับภาวะซึมเศรา(5) และสงผลใน
เชิงลบตอคุณภาพชีวิตอีกดวย(6) ปจจัยที่สัมพันธกับอาการกลืนลําบาก
ในผูปวยพารกินสัน ไดแก เพศชาย อายุมาก สมองเสื่อม ระยะเวลาที่
เปนโรค(7) และความรุนแรงของโรค(8) โดยพบวาผูปวยที่มีความรุนแรง
ของโรคพารกินสันระดับ Hoehn and Yahr (H&Y) 4-5 จะมีภาวะ
กลืนลําบากที่รุนแรง และระยะเวลาเฉลี่ยของการเปนโรคพารกินสัน
กอนเริ่มมีอาการกลืนลําบากคือ 17.9±6.3 ป(8)

การกลืนในผูปวยพารกินสัน
โรคพารกินสันอาจสงผลผลกระทบตอการกลืนทั้ง 3 ระยะ(9,10)
ความผิดปกติในระยะชองปากพบบอยที่สุด และเปนสิ่งบงชี้แรกที่บอก
ถึงภาวะกลืนลําบาก สันนิษฐานวามีสาเหตุจากการเคลือ่ นไหวชา (bradykinesia) ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity) และกลามเนื้อชวยกลืนทํางาน
ไมประสานกัน นอกจากนั้น ในระยะรุนแรง โรคพารกินสันไมไดมีผล
เพียงแคกลามเนื้อชวยกลืนเทานั้น ยังสงผลใหการใชงานแขนและมือ
บกพรอง ความสามารถเรียนรูและความจําบกพรอง (cognitive impairment) และพฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติ ซึ่งสงผลให
กลืนลําบากอีกดวย
1. ระยะชองปาก (oral phase) น้ําลายไหล (drooling) เปน
ภาวะที่พบไดบอยในผูปวยพารกินสัน โดยมีความชุกรอยละ 32-74
ขึ้นกับคําจํากัดความในแตละการศึกษา(11) อาการน้ําลายไหลมีสาเหตุ
จากภาวะกลืนลําบาก โดยความรุนแรงสัมพันธกับความรุนแรงของ
ภาวะกลืนลําบาก(12-13) ซึ่งมีผลมาจากจํานวนครั้งการกลืนลดลง ลิ้น
เคลื่อนไหวชาลง กลามเนื้อใบหนาเคลื่อนไหวลดลง (hypomimia)
การอาปากโดยไมไดตั้งใจ และผูปวยมีลักษณะกมหนาคอยื่น(10,12) แต
ไมไดเกิดจากการผลิตน้ําลายมากเกิน กลับพบวารอยละ 55 ของผูปวย
มีอาการปากแหง (xerostomia) เกิดการผลิตน้ําลายลดลงซึ่งสัมพันธ
กับการใชยา levodopa ขนาดสูงดวย(10)
สวนลิ้นมีการเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ ขณะกลืน (repetitive tongue
pumping) ถือเปนอาการบงโรคพารกินสันที่สําคัญ รวมกับการเคลื่อน

พยาธิสรีรวิทยาภาวะกลืนลําบากในผูปวยพารกินสัน(9)
ปจจุบันพยาธิสรีรวิทยาภาวะกลืนลําบากในผูปวยพารกินสันยังไม
ทราบแนชัด แตอยางไรก็ตามนาจะมีผลมาจากระบบ dopaminergic
basal ganglia บกพรอง ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการควบคุม
การทํางานของ supramedullary swallowing system ในคนปกติ
ขณะกลืนพบการทํางานของ basal ganglia (putamen และ globus
pallidus) ทั้ง 2 ขางรวมดวย ดังนั้น เมื่อมีการขาดสารโดปามีน การ
ทํางานดังกลาวจึงบกพรองไปดวย และจากพยาธิวิทยาพบวามีการ
สะสม lewy bodies ที่ medullary swallowing center ตั้งแตใน
ระยะแรกของโรค ซึ่งอธิบายภาวะกลืนลําบากในผูปวยพารกินสัน
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กระดูกขากรรไกรที่จํากัด ทําใหการเตรียมอาหารในชองปากและการ
บดเคี้ยวผิดปกติ สงผลใหการเคลื่อนที่ของอาหารผานชองปาก (oral
transit time) ชาลง และมีอาหารเหลือคางในชองปาก(10) นอกจากนั้น
ยังพบวาผูปวยพารกินสันมีปญหาการดูแลความสะอาดในชองปากไม
ดี สงผลใหฟนผุ ฟนโยก จํานวนฟนที่เหลือนอย และเหงือกรนมากกวา
ประชากรปกติในชวงอายุเดียวกัน ซึ่งเกิดจากความถี่ในการแปรงฟน
นอยลง การใชแขนบกพรอง และการเพิกเฉย (apathy)(14,15)
2. ระยะคอหอย (pharyngeal phase) การกระตุนปฏิกิริยาการ
กลืนในระยะนี้ชากวาปกติ ดังนั้น อาหารผานลงไปในคอหอยกอนที่
กลไกการปกปองการหายใจจะเกิดขึน้ สงผลใหมคี วามเสีย่ งตอการสําลัก
ลงหลอดลม รวมทั้งกลองเสียงยกตัวนอยลง กลามเนื้อคอหอยและ
กลามเนื้อโคนลิ้นหดตัวลดลง สงผลใหหูรูดหลอดอาหารสวนบนเปดไม
สมบูรณ (cricopharyngeal dysfunction) จึงทําใหอาหารเคลื่อนที่
ผานคอหอยชาลงและมีอาหารเหลือคางที่บริเวณ valleculae และ
pyriform sinus(10) เปนสาเหตุสาํ คัญของการสําลักลงหลอดลม นอกจาก
นั้น ผูปวยพารกินสันมีการรับรูความรูสึกบริเวณกลองเสียงลดลง(16)
กลองเสียงปดไมสมบูรณ และการไอไมมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยไม
สามารถกําจัดอาหารที่ตกเขาหลอดลมไดอยางมีประสิทธิภาพ(10)
3. ระยะหลอดอาหาร (esophageal phase) มีการหดตัวของ
หลอดอาหารที่ไมเปนจังหวะ (dysmotility) ทั้งหดตัวนอยหรือมาก
เกินไป อาการเกร็งคาง (spasm)(10,17) หูรูดหลอดอาหารสวนบนเปด
ไมสมบูรณ และแรงดันในหูรูดหลอดอาหารสวนลางลดลง สงผลทําให
อาหารในหลอดอาหารเคลื่อนที่ชาลง และเกิดภาวะกรดไหลยอน(18)

ประกอบดวยคําถาม 26 ขอ มีระดับคะแนน 0-3 (0 หมายถึงปกติ
และ 3 หมายถึงมีความผิดปกติมาก) การใหน้ําหนักคะแนนแตละขอ
คําถามไดมาจากการคํานวณทางสถิติ โดยแบบคัดกรองนี้สามารถทํา
ผานเว็บไซต http://www.mdt-parkinson.de/(21) เมือ่ ทําเสร็จระบบ
จะคํานวณคะแนนใหอัตโนมัติ หลังจากรวมคะแนนจะแบงผูปวยเปน
3 กลุม ไดแก คะแนนนอยกวา 3.65 หมายถึง ปกติ คะแนนมากกวา
หรือเทากับ 3.65 หมายถึง มีอาการกลืนลําบากจากชองปากและคอหอย
(oropharyngeal dysphagia) และคะแนนมากกวาหรือเทากับ 4.75
หมายถึง มีความเสี่ยงตอการสําลัก โดยแบบสอบถามนี้มีความไวใน
การคัดกรองรอยละ 90 และจําเพาะรอยละ 86(22)
ถาพบมีความผิดปกติจากแบบคัดกรองแลว ควรทําการประเมิน
ภาวะกลืนลําบากตอไป

การประเมินภาวะกลืนลําบาก
การประเมินทีค่ รอบคลุมทําใหสามารถวางแผนการรักษาและฟน ฟู
การกลืนไดอยางเหมาะสม การประเมินประกอบดวย การซักประวัติ
การตรวจรางกาย และการสังเกตการกลืนโดยตรง หรืออาจเรียกวา
การตรวจประเมินการกลืนขางเตียง ซึ่งเปนการประเมินความสามารถ
ของการกลืนทางคลินิก
การซักประวัติ
- อาการกลืนลําบาก เชน น้ําลายไหล อาหารคางในชองปากหรือ
ลําคอ กลืนติด อาหารยอนออกชองจมูก ไอ สําลัก กระแอมระหวาง
รับประทานอาหาร การหายใจเปลี่ยนแปลง หรือมีประวัติปอดอักเสบ
จากการสําลัก น้ําหนักตัวลดลง ซึ่งมักครอบคลุมในแบบคัดกรอง รวม
ถึงระยะเวลาการดําเนินโรค ปจจัยที่มีผลตอการกลืน เชน ลักษณะ
อาหาร หรือเทคนิคที่ใชชวยกลืน
- ประวัตโิ รคพารกนิ สัน อาการทางกายทีม่ รี ว มเชน เสียงพูดเปลีย่ นแปลงไป สูญเสียการรับกลิ่น หรือการรับรูรสชาติ มีอาการยุกยิก
(dyskinesia) หลังจากปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น มีอาการแข็งเกร็งมากขึ้น
อาการคลื่นไส อาเจียน จากผลขางเคียงของยารักษาพารกินสัน ทอง
อืดซึ่งบงบอกถึงมีความผิดปกติของทางเดินอาหารรวมดวย ตลอดจน
ประวัติยาที่ไดรับในปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงขนาดและชนิดของ
ยาในการรักษาโรคพารกินสัน
- ประวัติโรครวมอื่น ๆ และการรักษา เชน โรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งบริเวณชองปากหรือลําคอ ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนั้น
ควรประเมินสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผูปวย เชน อาการเบื่อ
อาหาร ไมสนใจสิ่งแวดลอม
การตรวจรางกาย
- ประเมินสัญญาณชีพ การตื่นตัว ความสามารถในการสื่อสาร
การหายใจ ลักษณะทั่วไปของรางกาย อาการขาดน้ํา ซีด ดัชนีมวลกาย
- การตรวจชองปาก คอหอย เชน การปดริมฝปาก ความสะอาด
ในชองปาก ฟนหรือฟนปลอม ปริมาณน้าํ ลาย การสัน่ ของลิน้ หรือ
เพดานออน การเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของลิ้น การเคลื่อนไหว
ของขากรรไกร การยกตัวของกลองเสียงขณะกลืน โดยภาวะปกติจะ
ยกตัวประมาณ 2-2.5 ซม.

การคัดกรองภาวะกลืนลําบาก
จากรายงานความชุกพบวาผูปวยพารกินสันสวนใหญมีภาวะกลืน
ลําบากสูงถึงรอยละ 80 แตมีเพียงรอยละ 10 ที่ตระหนักวาตนเองมี
ภาวะผิดปกติดงั กลาว(19) ดังนัน้ การคัดกรองภาวะกลืนลําบากจึงจําเปน
อยางยิ่งเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน และใหการรักษาไดอยางทันถวงที
อาการทางคลินกิ ทีบ่ ง ชีว้ า ผูป ว ยพารกนิ สันมีภาวะกลืนลําบาก ไดแก
ความรุนแรงของโรคพารกินสัน Hoehn and Yahr (H&Y) ระดับ >3
น้ําหนักลดหรือดัชนีมวลกาย <20 กก./ตร.ม. น้ําลายไหล (drooling)
และสมองเสื่อม(9) ปจจุบันมีการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อชวยคัดกรอง
ภาวะกลืนลําบาก (self-report questionnaire) ที่มีความนาเชื่อถือ
และเฉพาะเจาะจงกับภาวะกลืนลําบากในผูปวยพารกินสัน ไดแก
Swallowing disturbance questionnaire (SDQ) ประกอบ
ดวยคําถาม 15 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับการทํางานในระยะชองปาก
5 ขอ และระยะคอหอย 10 ขอ โดยคําถาม 14 ขอ มีระดับคะแนน
0-3 (0 หมายถึงปกติ และ 3 หมายถึงมีความผิดปกติมาก) สวนอีก 1
คําถามตอบ “ใช” (2.5 คะแนน) หรือ “ไมใช” (0.5 คะแนน) Manor
และคณะไดศึกษาผูปวยพารกินสันระดับ H&Y เฉลี่ยเทากับ 2.6±1.1
โดยถาผูปวยมีระดับคะแนน SDQ มากกวาหรือเทากับ 11 คะแนน
ถือวามีภาวะกลืนลําบากที่มีความเสี่ยงตอการสําลัก มีความไวในการ
คัดกรองรอยละ 80.5 และความจําเพาะรอยละ 81.3(20)
Munich dysphagia test-Parkinson’s disease (MDT-PD)
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- การตรวจรางกายระบบประสาทที่สัมพันธกับการกลืน ไดแก
เสนประสาทสมองคูที่ 5,7,9,10,12 รวมทั้งตรวจการทํางานของแขน
และมือที่อาจสงผลถึงการรับประทานอาหารดวยตนเอง ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวของคอ
การสังเกตการกลืนโดยตรง เปนการประเมินเพื่อดูความสามารถ
ในการกลืนและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่
เหมาะสม การตรวจประเมินนี้มีบทบาทสําคัญมากในทางคลินิก
เนื่องจาก การตรวจประเมินการกลืนโดยใชอุปกรณยังมีขอจํากัดทั้ง
บุคลากรและเครื่องมือ ในที่นี้จะกลาวถึงการประเมินที่มีการแนะนํา
และศึกษาในผูปวยพารกินสัน ดังตอไปนี้
1. Quantitative swallowing tests (QST) (maximum
performance tests) แนะนําโดย the Dutch Parkinson’s
Disease Society and Fonds NutsOhra(23) โดยแนะนําให
1) สังเกตผูปวยขณะดื่มของเหลวในภาวะปกติ อาจเปน น้ํา
น้ําผลไม
2) ใหผูปวยดื่มน้ําประมาณ 150 มล. จากนั้นประเมินวาการ
กลืนแตละครั้งสามารถกลืนของเหลวไดมากที่สุดเทาไร ถานอยกวา 20
มล. ถือวามีความผิดปกติ และประเมินความเร็วการกลืน (time test)
ถาชากวา 10 มล./วินาที ถือวาผิดปกติ(24)
3) สังเกตผูปวยขณะรับประทานอาหารในมื้ออาหาร
2. Dysphagia rating scale (DRS)(25,26) เปนการประเมิน
ความสามารถของชองปากและคอหอย โดยใชน้ําและอาหาร ซึ่งอางอิง
จากการศึกษาของ Kennedy และคณะ(25) ประกอบดวย 10 ขอ และ
มีคะแนน 1-5 โดย 1 หมายถึง รุนแรงมากและ 5 หมายถึง ปกติ
1) เมื่อปดปาก มีน้ําลายไหลหรือไม
2) การเคลื่อนไหวลิ้นไปดานขาง ตรวจโดยดูการขยับลิ้นและ
สังเกตปริมาณอาหารที่คางในชองปาก
3) การเคลื่อนไหวลิ้นไปดานหลังในการผลักอาหารจากชอง
ปากสูคอหอย
4) การกลืนของเหลววามีการกระตุนปฏิกิริยาการกลืน ชา
หรือไม โดยสังเกตจากการยกตัวของกลองเสียงจนถึงไมมกี ารยกตัวของ
กลองเสียงเลย
5) การกลืนอาหารกึง่ แข็ง (semisolid) และอาหารแข็ง (solid)
สังเกตเหมือนการกลืนของเหลว
6) ไอ กอน ระหวาง หลัง การกลืนน้ํา
7) ไอ กอน ระหวาง หลัง การกลืนอาหารกึง่ แข็งและอาหารแข็ง
8) เสียงเปลี่ยนหลังจากกลืนของเหลว
9) มีการยอนกลับของอาหาร น้ํา สูชองปากหรือชองจมูก
10) มีอาการกลืนติดที่ลําคอหรือจุกอก
3. Swallowing Clinical Assessment Score (SCAS)(19)
เปนการประเมินอาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระยะตาง ๆ ของการกลืน โดย
ทําการทดสอบดวยอาหาร 3 ชนิด คือ น้ํา 20 มล. อาหารกึ่งแข็ง ไดแก
โยเกิรต 10 มล. และอาหารแข็ง ไดแก ขนมปงกรอบ 1 ชิ้น ประกอบ
ดวย 12 ขอ ตามหัวขอตอไปนี้
ขอดีของการประเมินการกลืนดวย QST(23) คือ ทําไดงา ยและรวดเร็ว
แตไมครอบคลุมการประเมินในแตละระยะของการกลืน เนื่องจากได
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ระยะชองปาก
• มีความผิดปกติของการปดริมฝปาก
• มีน้ําลายหรืออาหารไหลออกจากปาก (labial
discharge)
• อาหารคางอยูในระยะชองปากนานเกิน 4 วินาที
(prolonged oral transit time)
• อาหารเหลือในชองปากหลังจากกลืนอาหาร
ระยะคอหอย
• กลืนซ้ําหลายครั้ง
• การเคลื่อนของกลองเสียงลดลง
• มีการเปลี่ยนแปลงเสียงที่กลองเสียงโดยการฟง
ดวยหูฟง (altered cervical auscultation)
มีอาการของสําลักอาหาร
• กระแอม (throat clearing)
• ไอ
• เสียงเปลี่ยนหลังจากกลืนอาหาร โดยใหผูปวย
ออกเสียง “อา”
• สําลัก
• การเปลี่ยนแปลงการหายใจ เชน หายใจเร็วขึ้น
เหนื่อย ลา

คะแนนสําหรับ
การทดสอบ
อาหาร 1 ชนิด
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน

118 คะแนน
คะแนนรวม สําหรับ อาหาร 1 ชนิด
354 คะแนน
คะแนนรวม สําหรับ อาหาร 3 ชนิด
การแปลผล
นอยกวาหรือเทากับ 2 คะแนน ถือวาการกลืนปกติ
2-15 คะแนน หมายถึง functional swallowing (พบความผิดปกติเล็ก
นอย เชน อาจมีอาหารคางเล็กนอยหรือใชเวลาในการกลืนนานกวาปกติ แต
สามารถกลืนอาหารไดปกติ ไมสําลัก)
15-35 คะแนน หมายถึง การกลืนผิดปกติเล็กนอย
35-60 คะแนน หมายถึง การกลืนผิดปกติปานกลาง
มากกวาหรือเทากับ 60 คะแนน หมายถึง การกลืนผิดปกติมาก

ขอมูลแคปริมาณน้ําที่กลืนไดในแตละครั้ง และความเร็วในการกลืน
เทานั้น ทําใหยากตอการเลือกเทคนิคในการรักษา วิธีนี้เหมาะสําหรับ
ใชยืนยันวามีภาวะกลืนลําบากหรือไม และอาจใชติดตามผลการรักษา
สวนการประเมินดวย DRS(25) และ SCAS(27) นั้น ใหขอมูลที่
ครอบคลุมในทุกระยะของการกลืน และใชเนื้ออาหารที่หลากหลายจึง
สามารถเลือกเนื้ออาหารที่ปลอดภัยตอการรับประทาน และใหการ
รักษาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามผูนิพนธมีความเห็นวาการประเมิน
SCAS มีขอดีมากกวาคือ มีเกณฑในการแบงระดับความรุนแรงภาวะ
กลืนลําบากที่ชัดเจน ทําใหแพทยสามารถตัดสินใจใหการรักษาอยาง
เหมาะสม เชน กรณีผูปวยมีความผิดปกติมาก แพทยอาจพิจารณาสง
ตรวจเพิ่มเติมกอนใหการรักษาเพื่อเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หรือให
การรักษาเบื้องตนโดยการใหอาหารทางสายยางกอน

การตรวจประเมินการกลืนโดยใชอุปกรณ
ในกรณีที่ผูปวยไดรับการตรวจรางกาย และประเมินการกลืนแลว
แพทยยงั ไมสามารถอธิบายพยาธิสภาพ หรือความรุนแรงของโรค แนะนํา
ใหทําการตรวจประเมินการกลืนโดยใชอุปกรณ ซึ่งทั้ง 2 วิธีที่จะกลาว
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ถึงนี้ ถือเปนวิธีมาตรฐานในการประเมินภาวะกลืนลําบาก
1. Videofluoroscopic swallowing study (VFSS) ตรวจโดย
ใหผูปวยกลืนอาหารที่ผสมสารแบเรี่ยม แลวถายภาพรังสี วิธีนี้สามารถ
ประเมินการกลืนไดทุกระยะตั้งแตชองปาก คอหอย หลอดอาหาร
2. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing
(FEES) ตรวจโดยการสองกลองทางจมูกในขณะที่ผูปวยกลืนอาหารซึ่ง
วิธีนี้จะประเมินระยะคอหอยเปนสําคัญโดยที่ผูปวยไมตองรับรังสี

อาหารระดับ 4: อาหารปกติ (regular diet)
สําหรับของเหลวแบงเปน 4 ระดับ คือ ของเหลวปกติ
(thin), ขนกวาน้ําเล็กนอย (nectar-like), ขนเทาน้ําผึ้ง (honey–like)
และขนเทา pudding (spoon-thick)
2.2 การออกกําลังกายกลามเนือ้ ทีเ่ กีย่ วของกับการกลืน การ
ออกกําลังกายกลามเนื้อชองปาก ลิ้น คอหอย กลองเสียง 2 ครั้งตอวัน
5 วันตอสัปดาห ตอเนื่อง 5 สัปดาห ในผูปวยพารกินสันที่ไมมีปญหา
เรื่องฟนหรือ tongue pumping พบวาการกลืนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
โดยลดการเคลื่อนของอาหารในชองปากสูคอหอย กอนที่จะกระตุน
ปฏิกิริยาการกลืน (premature spillage) และอาหารคางที่ชองปาก
และคอหอยนอยลง(37)
Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) วิธีการ
นี้เนนเพื่อใหผูปวยฝกพูดใหเสียงดังขึ้น โดยใหผูปวยออกเสียง “อา”
หรืออานออกเสียงดัง โดยฝก 50-60 นาที 4 ครั้งตอสัปดาห ติดตอกัน
1 เดือน ซึ่งตอมานํามาใชรักษาภาวะกลืนลําบาก พบวาการกลืนดีขึ้น
โดยเฉพาะการทํางานของลิ้นและโคนลิ้น แตอยางไรก็ตามพบวาการ
ศึกษาที่กลาวมาเปนเพียงการศึกษาขนาดเล็ก(38)
การไอ เปนกระบวนการสําคัญที่ปกปองทางเดินหายใจ
ทําใหกลืนไดอยางปลอดภัย มีการศึกษาโดยใหผูปวยฝกออกกําลังกาย
กลามเนื้อในการหายใจออก (Expiratory muscle strength training,
EMST) จํานวน 5 ครั้งตอชุด 5 ชุดตอวัน 5 วันตอสัปดาห ตอเนื่องกัน
4 สัปดาห ในผูปวยพารกินสันที่มีความรุนแรงของโรคระดับปานกลาง
(H&Y 2-4) สามารถลดการสําลักและเพิ่มความสามารถในการไอไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น(39)
2.3 การฝกโดยเทคนิคในการชวยกลืน (compensatory
techniques) เทคนิคการกลืนพิเศษ และการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การ กระตุนกลืน ในปจจุบันการฝกการกลืนโดยเทคนิคตาง ๆ ยังไม
ไดมีหลักฐานยืนยันถึงประสิทธิภาพในกลุมผูปวยพารกินสัน ดังนั้น จึง
ปรับใชเทคนิคตามพยาธิสภาพที่ตรวจพบ เชน การจัดทานั่งหัวสูง ใช
การกมหนาเก็บคางขณะกลืน (chin tuck) ในกรณีที่พบวามีการกระ
ตุนปฏิกิริยาการกลืนที่ชากวาปกติ ใชเทคนิคการกลืนแรง (effortful
swallow) ในกรณีพบมีอาหารคางที่ vallecular ใชเทคนิค Mendelsohn
maneuver ถาพบวามีการเคลื่อนตัวของกลองเสียงที่ลดลง
อยางไรก็ตามการใชเทคนิคดังกลาวทําไดยากและตองการความ
รวมมือจากผูปวยอยางมาก จึงมีการประยุกตใชวีดิทัศนในการชวยฝก
กลืน (Video-assisted swallowing therapy, VAST)(40) โดยจะนํา
วีดิทัศนมาอธิบายกระบวนการกลืนปกติ ความผิดปกติของผูปวยที่
ตรวจพบจาก FEES และเทคนิคที่ชวยทําใหการกลืนมีประสิทธิภาพดี
ขึ้นจากนั้นใหผูปวยฝกตอที่บาน พบวาวิธีดังกลาวมีประสิทธิภาพดีกวา
การฝกโดยวิธีดั้งเดิม และคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้น หรือใช biofeedback รวมในขณะรักษา โดยการใชการติดแผนอิเลคโทรด (surface
electromyography) ที่บริเวณกลามเนื้อ submental ในขณะฝก
กลืนผูปวยจะเห็นกราฟบนหนาจอมอนิเตอร เพื่อเปนขอมูลปอนกลับ
วาทําการกลืนไดถูกตองและแรงพอจนถึงเปาหมายหรือไม จากการ
ศึกษาทําการฝกทั้งหมด 10 ครั้ง พบวาการกลืนดีขึ้นและคุณภาพชีวิต
ผูปวยดีขึ้นดวย(41)

การรักษา
จุดมุงหมายการรักษาภาวะกลืนลําบาก คือ ใหผูปวยไดรับสารน้ํา
และอาหารทีเ่ พียงพอ ปองกันภาวะแทรกซอนจากการสําลัก เพิม่ ระดับ
ความสามารถในการกลืนไดอยางปลอดภัย
1. การรักษาโดยการใชยา ยังมีขอถกเถียงถึงประสิทธิภาพของ
ยา dopaminergic ตอผลการรักษาภาวะกลืนลําบาก มีรายงานวา
หลังจากใหการรักษาดวยยาลีโวโดปาเปนเวลา 12 เดือน พบวาภาวะ
กลืนลําบากดีขึ้น(28,29) แตบางการศึกษาพบวาเมื่อเปรียบเทียบในชวง
ที่ยาออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ ภาวะกลืนลําบากกลับไมแตกตางกัน(28,30)
นอกจากนั้นพบวามีเพียงรอยละ 35-50 ของผูปวยพารกินสันระยะ
ทาย (advance stage) มีภาวะกลืนลําบากดีขึ้นหลังจากไดรับยาลีโวโดปา(31) ซึ่งในผูปวยกลุมนี้มีภาวะกลืนลําบากไมรุนแรง(32)
สวนยาที่ใชสําหรับรักษาอาการน้ําลายไหลเปนยากลุม anticholinergic ไดแก sublingual atropine 0.5 มก. 2 ครั้งตอวัน(13,33)
และ glycopyrrolate 1-2 มก. 3 ครั้งตอวัน(13,34) พบวาสามารถลด
อาการน้ําลายไหลในผูปวยพารกินสันไดอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่ไม
ไดผลอาจพิจารณาการรักษาโดยการฉีดยากลุมโบทูลินั่ม ท็อกซิน ที่
ตอมน้ําลาย parotid และ submandibular ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพ
ในการลดอาการน้ําลายไหลและสามารถออกฤทธิ์ไดนาน 3-5 เดือน
หลังจากฉีดยา(13,35)
2. การฟนฟูภาวะกลืนลําบาก ไดผลกับอาการกลืนลําบาก
ที่มีความผิดปกติในระยะชองปากและคอหอย (oropharyngeal
dysphagia) ประกอบดวย การปรับลักษณะอาหาร การออกกําลังกาย
กลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการกลืน การฝกโดยเทคนิคในการชวยกลืน
(compensatory techniques) เทคนิคการกลืนพิเศษ และการใช
เทคโนโลยีเพื่อการกระตุนกลืน
2.1 การปรับลักษณะของอาหาร สมาคมนักโภชนาการแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา(36) ไดแบงอาหารที่ใชในการฝกกลืน (National
Dysphagia Diet) เปน 4 ระดับ ไดแก
อาหารระดับ 1: อาหารปนขนเนื้อเดียวกัน เกาะกันเปน
กอน และไมจําเปนตองบดเคี้ยว (dysphagia pureed) เหมาะสําหรับ
ผูที่มีภาวะกลืนลําบากปานกลางถึงมาก
อาหารระดับ 2: อาหารเนื้อนุมเกาะกันเปนกอนไดงาย
ขนาดไมเกิน ¼ นิว้ และตองการการบดเคีย้ วบาง (dysphagia mechanically altered) เหมาะสําหรับผูท ม่ี ภี าวะกลืนลําบากนอยถึงปานกลาง
อาหารระดับ 3: อาหารออน เคี้ยวงาย (dysphagia
advance) เหมาะสําหรับผูที่มีภาวะกลืนลําบากเล็กนอย
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27. Loureiroa F, Nóbregab AC, Sampaioc M, Argolod N, Dalbeme A,

การกระตุนไฟฟา (neuromuscular electrical stimulation) เพื่อฝกกลืน จากการศึกษาพบวาการกระตุนไฟฟาที่กลามเนื้อ
submental 5 ครั้งตอสัปดาห ตอเนื่อง 3 สัปดาห รวมกับการรักษา
โดยวิธีดั้งเดิม ทําใหการกลืนมีประสิทธิภาพดีขึ้นหลังจากใหการรักษา
แตไมมีความแตกตางไปจากการรักษาโดยวิธีดั้งเดิมเพียงอยางเดียว(28)
3. การผาตัด การผาตัดในภาวะกลืนลําบากจะพิจารณาเมื่อ
การรักษาดวยวิธีอื่นไมไดผล มีรายงานวาการทํา cricopharyngeal
sphincterotomy ในผูปวยพารกินสันจํานวน 7 คน ที่ตรวจพบวามี
cricopharyngeal dysfunction ชวยใหการกลืนดีขึ้น(42)
สวนวิธีรักษาอาการของโรคพารกินสันดวยการผาตัดสมองที่
นิยมในปจจุบัน คือ deep brain stimulation (DBS) ซึ่งไดผลดีในการ
รักษาอาการทางการเคลื่อนไหว (motor symptoms) โดยเฉพาะใน
ผูป ว ยทีต่ อบสนองตอยาลีโวโดปาแตมผี ลขางเคียงจากการใชยา อยางไร
ก็ตามจากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ พบวาการทํา deep
brain stimulation ไมชวยใหภาวะกลืนลําบากดีขึ้น(43)
ถึงแมวา ผูป ว ยบางรายจะไดรบั การฟน ฟูเต็มทีแ่ ลว แตยงั มีภาวะ
แทรกซอนจากภาวะกลืนลําบาก เชน น้าํ หนักลด ไดรบั สารอาหารไม
เพียงพอ ขาดน้ํา หรือปอดอักเสบจากการสําลัก แพทยผูรักษาควร
พิจารณาการใหสารอาหารทางสายยาง หรือใชรว มกับการรับประทาน
อาหารทางปากเพื่อเพิ่มสารอาหาร(10,44) สวนการพิจารณาการผาตัด
เพื่อใหอาหารทางหนาทองนั้น ยังไมมีการศึกษาหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนวาเมื่อไรควรจะทํา แพทยควรทําการพิจารณาประโยชนและ
ความเสี่ยงของการผาตัดรวมกัน
สรุป ภาวะกลืนลําบากในผูปวยพารกินสันพบไดบอย กอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนและสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลง แพทยผูให
การรักษาจึงควรทําการคัดกรองดวยแบบสอบถามในผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ ง
หรือมีอาการทางคลินิกที่บงชี้ภาวะกลืนลําบากเพื่อประเมินและใหการ
รักษาฟนฟูที่เหมาะสมแกผูปวยกลืนลําบากจากโรคพารกินสัน
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