ปญหาการเดินและอุปกรณชว ยเดินในผูป ว ยพารกนิ สัน
รศ.นพ.รุง โรจน พิทยศิริ และนายชนวัฒน อนันต

โ

รคพารกนิ สัน (Parkinson’s Disease) เปนโรคความเสือ่ มของระบบประสาทที่
พบไดมากกวารอยละ 50 ในผูป ว ยทีม่ าพบแพทยในกลุม โรคความเคลือ่ นไหว
ผิดปกติ ซึง่ ยังไมทราบสาเหตุของโรคอยางชัดเจน แตเปนทีย่ อมรับกันอยาง
แพรหลายวาเซลลประสาททีส่ รางสารโดปามีน (dopaminergic neurons)
ลักษณะทีส่ าํ คัญของผูป ว ยพารกนิ สันคือ อาการสัน่ การเคลือ่ นไหวชา แข็งเกร็ง
การเดินติดขัดและเสียการทรงตัว
โรคพารกนิ สันทําใหผปู ว ยตองประสบกับปญหาการเดินติดขัด (Gait
freezing) ซึง่ ปญหาการเดินติดขัดพบไดบอ ยและเปนสาเหตุสาํ คัญในการหกลม
อาการการเดินติดขัดสวนใหญจะพบมากในชวงทีย่ าหมดฤทธิ์ (Off time) แตถา
ผูปวยเปนโรคมานานก็สามารถมีอาการนี้ไดในชวงที่ยาออกฤทธิ์ (On time)
การเดินติดขัดเปนอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผูป ว ย
โรคพารกนิ สันอยูท แี่ คบๆ หรือพบเห็นสิง่ กีดขวางทางเดิน
โดยการเดินติดขัดในผูปวยพารกินสันนี้ มีลักษณะพิเศษคือสามารถ
เริ่มเดินหรือกาวเทาตอไปได เมื่อมีการกระตุนดวยแสงทางสายตาหรือมีการ
กระตุนดวยเสียงทางการไดยินใหกาวเทาเดิน นอกจากนี้ในขณะที่ผูปวย
มีอาการเดินติดขัด
หากมีสิ่งกีดขวางจะชวยใหผูปวยสามารถกาวขาม
สิ่งกีดขวางและเดินตอไปได ซึ่งถือเปนการแกปญหาการทํางานที่ผิดปกติ
ของวงจรตางๆ ในสมอง โดยใชการกระตุนจากสิ่งเราจากภายนอกมาเปน
ตัวชวยทดแทนสัญญาณประสาทที่ลดนอยลงหรือขาดหายไป ซึ่งในปจจุบันนี้
อุปกรณทางการแพทยที่ชวยแกไขปญหาการเดินติดขัดในโรคพารกินสัน
มีคอนขางนอย ทําใหผูปวยสวนใหญไมสามารถเขาถึงอุปกรณดังกลาวได
เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู  ป  ว ยโรคพาร กิ น สั น ที่ มี ป  ญ หาการเดิ น ติ ด ขั ด ให ส ามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
รศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ และคณะผูวิจัย ศูนยรักษาโรคพารกินสันและ
กลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
รวมกับ รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ และคณะผูวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดรวมกันทําวิจัยเพื่อพัฒนาไมเทาเลเซอรชวย
เดินซึ่งมีคุณสมบัติทั้งแสงและเสียง สําหรับผูปวยโรคพารกินสัน หลังจาก
ไมเทาเวอรชั่นแรกที่คอน ขางเทอะทะมีกลองเลเซอรติดขางไมเทา คอยๆ
พัฒนามาเรื่อยๆ โดยอาศัยเสียงสะทอนจากผูปวยที่ทดลองใชที่สุดไดออกมา
เปนไมเทาทั้งสองชนิดนี้ โดยมี รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชวยในการออกแบบ
ในการออกแบบและพัฒนาวิธีชวยผูปวยพารกินสันที่มีปญหาการเดิน
ติดขัดใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คือ การใช “ไมเทาพารกินสันพระราชทาน”
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี
อุปนายิกาผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย ไมเทา
พารกินสันพระราชทาน
มี 2 ชนิด คือ ไมเทา
แบบมี แ สงเลเซอร แ ละ
ไมเทาแบบมีสิ่งขวางกั้น
ทัง้ สองรุน นีผ้ ปู ว ยสามารถ
ใชงานไดเหมือนกับไมเทาทั่วไปเมื่อผูปวยไมมีอาการเดินติดขัด หากผูปวยมี
อาการเดินติดขัด สามารถดึงลักษณะพิเศษของไมเทาพารกินสันทั้ง 2 ชนิด
ดังนี้
1. ไมเทาชนิดใชแสงเลเซอร เมื่อตองการใชงานใหกดสวิตชสีแดง
บริเวณหัวดานหลังไมเทา และกดไมเทาลงที่พื้นจะปรากฏแสงเลเซอรสีเขียว
เสนตรง กวาง 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 75 เซนติเมตร พุงออกมาขวาง
ดานหนาผูปวย จากนั้นผูปวยจะกาวขามเสนเลเซอร จึงทําใหผูปวยสามารถ
เดินตอไปได

2. ไมเทาชนิดขวางกั้น (ตัวแอล : L) ผูปวยตองปรับปลายไมเทาให
สวนขวางกั้นยื่นออกมาจากตัวไมเทา แลวจึงกาวขามสิ่งขวางกั้นนั้น ทั้งนี้

ไมเทาทัง้ 2 ชนิดสามารถปรับความสูง-ตํา่ ของไมเทาใหเหมาะสมกับความสูง
ของผูปวยแตละราย ไมเทาทั้งสองรุนนี้ สามารถปรับความสูง-ตํ่าของไม
เทาใหเหมาะกับรางกายผูปวย ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม มีความแข็งแรง
ทนทาน นํ้าหนักเบาและพกพาสะดวก

2. ยกเทาที่ติด (ซาย) กาวขามแสง
3. ยกไมเทาไปดานหนา
4. ยกเทาที่ติด (ขวา) กาวขามแสง
5. ยกไมเทาไปดานหนา
6. ยกเทาที่ติด (ซาย) กาวขามแสง
วิธีใชไมเทากีดขวางในผูปวยที่มีปญหาการเดินติดขัดสองดาน

1. ดึงแทงพลาสติกออกมาในแนวขวาง
2. ยกเทาที่ติด (ซาย) กาวขามสิ่งกีดขวาง
3. กาวเทา (ขวา) ไปดานหนา
4. ยกไมเทาไปดานหนา
5. ยกเทาที่ติด (ซาย) กาวขามสิ่งกีดขวาง

วิธีใชไมเทาเลเซอรในผูปวยที่มีปญหาการเดินติดขัดสองดาน

ผูปวยโรคพารกินสัน สามารถลงทะเบียนผูปวยพารกินสันไดที่ (www.
chulapd.org) และแจงความประสงคเพื่อขอรับไมเทา ภายในชวงเวลา
08.00 - 16.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ สนใจรวมบริจาคสมทบทุนซือ้ ไมเทา
พารกินสันพระราชทาน เพื่อชวยเหลือผูปวยยากไรไดที่ ชื่อบัญชี กองทุน
พารกินสันและกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ เลขที่บัญชี 689-1-05323-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒนพงศ สงใบโอนเงินพรอมเขียนชื่อและที่อยู
เพื่อรับใบเสร็จที่แฟกซ 02 256 4612, 02 252 1303 สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08 1107 9999, 02 256 4630 หรือสายดวนสภากาชาดไทย 1664

1. ถือไมเทาดวยมือขวา กดไมเทาลงบนพื้นจะเห็นเสนแสงเลเซอรสี
เขียนดานหนา
ศูนยดวงตาสภากาชาดไทยจัดพิธีบําเพ็ญกุศลในโอกาสวันครบรอบ 49 ป
ศ.กิตติคุณ นายแพทย ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปนประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศใหแก
ผูผมีอุปการคุณและผูบริจาคดวงตาใหแกสภากาชาดไทยที่ลวงลับไปแลว ในโอกาสวันครบรอบ 49 ป ศูนยดวงตาสภากาชาดไทย
โดยมีพระสงฆจากวัดหัวลําโพง มาเจริญพระพุทธมนต และนําประกอบพิธีอุทิศสวนกุศล พรอมทั้งแสดงสัมโมทนียกถาและใหพร
โดย ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ผูอํานวยการศูนยดวงตาสภากาชาดไทย กลาววา ตลอดระยะเวลา 49 ปที่ผานมามีผูแสดง
คว
ความจํานงบริจาคดวงตาประมาณ 900,000 คน แตขณะนี้สามารถนํามาใชไดเพียง 9,000 ดวงตา ซึ่งเปนเพียงแครอยละ 1 ของ
ผูประสงคจะบริจาคดวงตาเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอกับความตองการของผูปวยที่ขณะนี้มีมากกวา 7,000 คน และมีแนวโนมที่ความ
ตองการดวงตาจะมีมากขึ้น โดยปจจุบันศูนยดวงตา สภากาชาดไทยหาดวงตาไดปละกวา 600 ดวง สวนหนึ่งจากการทํางานในเชิงรุก
ประสานเครือขายโรงพยาบาลกวา 80 แหง ใหรวมมือเก็บดวงตา และขอดวงตาจากญาติผูเสียชีวิตโดยตรง อยางไรก็ตามดวงตา
ที่จะนํามาใชไดตองผานการคัดกรองกอน ซึ่งที่ผานมาประมาณรอยละ 10 จะไมสามารถนํามาใชได
ดวงตาที่นํามาใชไดจะตองเปนดวงตาที่เก็บมาจากผูเสียชีวิตไมเกิน 6 ชั่วโมง หรือถาเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลโดยอยูในชองเย็นหองเก็บศพจะตองเก็บ
ดวงตา ภายใน 12 ชั่วโมง โดยดวงตาที่เก็บมานั้นสวนใหญจะนําไปใชรักษาผูปวยที่ตาบอดจากโรคกระจกตาพิการ
อยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลทางสถิติพบวามีประชาชนบางสวนยังมีความเชื่อในเรื่องการ บริจาคดวงตา วาหากบริจาคไปแลวจะทําใหชาติหนาตาบอด
มองไมเห็น เนื่องจากถูกนําดวงตาไป หรือเก็บไปแลวผูบริจาคฟนขึ้นมา หรือจะทําใหผูเสียชีวิตไมสวยนั้น อยากใหเปลี่ยนทัศนคติมุมมองการบริจาคดวงตาใหม
เพราะในขั้นตอนของการเก็บดวงตาจากผูบริจาค แพทยตองตรวจสอบอยางดีแลววาเปนผูเสียชีวิตแนนอน 100% จึงจะเก็บดวงตาไป นอกจากนี้ภายหลังจากเก็บ
ดวงตาแลวแพทยจะตกแตงโดยใชวัสดุที่มีลักษณะเปนโครงตาเขาไปเสริมแทนที่ดวงตา ซึ่งผูเสียชีวิตจะเสมือนกับคนนอนหลับธรรมดา
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