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บทนำ 

อาการสั่นเปนอาการของความเคลื่อนไหวผิดปกติท่ีพบบอยท่ีสุดในผูสูงวัย และไมไดมีสาเหตุหลักจาก

อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ageing process) ผูสูงวัยท่ีมีอาการสั่นมักสงสัยวา อาการนี้เปนอาการเริ่มแรกของโรคพาร

กินสันหรือไม ซึ่งความเขาใจนี้มีความถูกตองเปนเพียงแคบางสวน เพราะอาการสั่นในผูสูงวัยนั้นมีสาเหตุ

หลากหลาย และสาเหตุที่พบบอยที่สุดนั้นไมใชโรคพารกินสัน ในบทความนี้จะใหความสำคัญของอาการสั่นใน 

๓ ประเด็นที่สำคัญ คือ ๑. ถาอาการสั่นไมไดเปนผลจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเปนหลักนั้น อาการสั่นที่พบบอยใน

ผูสูงอายุนั้นเกิดจากสาเหตุใดไดบาง ๒. อาการสั่นในโรคพารกินสันนั้น มีลักษณะเฉพาะอยางไรเพ่ือการสังเกต

ไดดวยตนเอง และประเด็นสุดทายที่สำคัญมาก คือการที่ใหสังคมเขาใจและมีความรูเรื่องอาการสั่น สามารถ

ประเมินตนเองไดเบื้องตน ดวยเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาในปจจุบัน การวิเคราะหและประเมินอาการสั่น

สามารถทำไดสวนหนึ่งจากอุปกรณพกพา (wearables) และขอมูลนั้นสามารถถูกนำไปวิเคราะหประเมิน

สาเหตุของอาการสั่นไดเบื้องตนดวยความแมนยำท่ีดีมากข้ึนเรื่อย ๆ  

อาการส่ันในผูสูงวัยเปนอาการท่ีแสดงออกจากอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือเปนความผิดปกติของรางกาย 

อาการส่ันลักษณะใดท่ีผิดปกติ  

ขอเริ่มดวยการอางถึงขอมูลการสำรวจประชากรที่มีอายุระหวาง ๕๐ ถึง ๘๙ ปในยุโรปซึ่งพบวามี

อาการสั่นถึง ๑๕% ของประชากรในชวงอายุนี ้โดยทั่วไป และพบมากในผูชาย (๑๗.๘%) มากกวาผูหญิง 

(๑๑.๗%) (Wenning et al., 2005)  เมื่อแยกยอยในแตละชวงอายุทุก ๆ ๑๐ ปของประชากรกลุมนี้พบวามี

อาการสั่นเพิ่มมากขึ้นในแตละชวงอายุที่เพิ่มขึ้นจาก ๑๒.๒% ในชวงอายุ ๕๐ ถึง ๕๙ ป มาเปนมากกวา ๑ ใน 

๓ (๓๗.๒%) ในประชากรสูงวัยในชวงอายุระหวาง ๘๐ ถึง ๘๙ ป ตัวเลขที่แสดงใหเห็นนี้เปนหลักฐานที่สำคัญ

อยางหนึ่งวาอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนเปนปจจัยเสี่ยงของอาการสั่นในผูสูงวัย ซ่ึงมองคราว ๆ อาจสรุปไดวาอาการสั่นก็

เปนภาวะปกติที่แสดงออกในผูสูงวัยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น แตรางกายเรามีความซับซอนมากกวานั้นไมใชวา

อาการใดอาการหนึ่งจะเกิดขึ้นจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในผูสูงวัยที่มีปจจัยรวม

คอนขางหลากหลาย ดังเชน โรคของหลอดเลือด การรับประทานยาจำนวนมากหลายชนิด ซ่ึงปจจัยรวมตาง ๆ

เหลานี้มีผลตออาการสั่นในผูสูงวัยเชนเดียวกัน อายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยเสี่ยงในตัวเองของการเกิดโรค
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๒๐ 

ความเสื่อมทางระบบประสาทหลาย ๆ โรค ดังเชน โรคพารกินสัน โรคอัลไซเมอร ดังนั้น จึงสรุปไดวาผูสูงวัยท่ีมี

อาการสั่น การประเมินถึงสาเหตุควรมองรอบขาง มองหาหลาย ๆ ปจจัยท่ีอาจมีผลทำใหเกิดอาการสั่น ในผูสูง

วัยแตละคนอาจมีมากกวาหนึ่งปจจัยท่ีทำใหเกิดอาการสั่น  

หลาย ๆ ทานอาจจะไดสังเกตตนเองมากอนวาในบางครั้งเวลาเราเองตื่นเตน เครียด อดนอน หรือด่ืม

กาแฟ ก็มีอาการสั่นไดดวยเชนเดียวกัน อาการสั่นแบบนี้ที่เปนบางครั้งบางคราว และมีปจจัยกระตุน และ

เกิดขึ้นตั้งแตในวัยทำงาน ไมไดจัดวาเปนภาวะที่ผิดปกติ ในทางกลับกันอาการสั่นที่ไมไดมีมากอนแตเริ ่มข้ึน

ในชวงสูงวัย รวมกับอาการสั่นที่ตอเนื่อง และถาเพิ่มขึ้นตามเวลา ควรไดรับการประเมินหาสาเหตุ ซึ่งสาเหตุ

ของโรคสั่นในผูสูงวัยที่พบบอย ไดแก โรคสั่นแบบที่ไมทราบสาเหตุ (essential tremor, ET) ซึ่งชื่อโรคอาน

แลวดูยอนแยงกับสิ่งท่ีพยายามจะสื่อวา สาเหตุของโรคสั่นในผูสูงวัยโรคหนึ่ง คือ โรคสั่นแบบไมทราบสาเหตุ ซ่ึง

ในทางการแพทยสมัยกอน เมื่อไมทราบสาเหตุเราจะใชคำวา ‘Essential’ นำหนาชื่ออาการนั้น ๆ สาเหตุท่ี

สำคัญอื่น ๆ ของอาการสั่นในผูสูงวัยคือ อาการสั่นที่เกิดจากการใชยาบางชนิดอยางตอเนื่อง และโรคพารกิน

สัน สังเกตหรือไมวาโรคพารกินสันไมใชเปนสาเหตุที่กลาวถึงกอน เพราะไมใชสาเหตุของอาการสั่นในผูสูงวัยท่ี

พบบอยที่สุด นอกจากนี้อาการสั่นในผูสูงวัยก็เปนตัวชี้ที่บงบอกถึงความเสื่อม และปจจัยเสี่ยงของรางกายตอ

โรคอ่ืน ๆ ดังเชนโรคของหลอดเลือด และปญหาการเดิน การทรงตัว เปนตน นอกจากนี้การประเมินอาการสั่น

ก็สามารถทำเบื้องตนไดดวยตนเองดวยการวาดรูปวงกนหอยโดยที่ไมวางมือบนกระดาษ และวาดจากขางใน

ออกมาขางนอก (Archimedes spiral, ภาพท่ี ๑) ซ่ึงเปนการประเมินอาการตนเองท่ีทำไดงาย  

  

ภาพท่ี ๑ (ซาย) ลักษณะอาการสั่นในผูปวยโรคสั่นชนิดไมทราบสาเหตุจากการตรวจวาดรูปวงกนหอย แสดงให

เห็นถึงอาการสั่นที่เกิดกับมือทั้งสองขาง โดยที่มือซายมีอาการรุนแรงมากกวามือขวา (ขวา) : การตรวจวาดรูป

วงกนหอยที่ไดถูกพัฒนาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการประเมินที่แมนยำขึ้น พัฒนาโดยศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยโรคพารกินสันฯ 

 

 



๒๑ 

อาการส่ันในโรคพารกินสันมีลักษณะอยางไร สามารถสังเกตไดดวยตนเองหรือไม 

ถึงแมวาโรคพารกินสัน จะไมใชสาเหตุที่พบบอยที่สุดของอาการสั่นในผูสูงวัย แตเปนโรคที่ไมควร

มองขาม เนื่องจากโรคพารกินสันเปนโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่มีอาการมากกวาอาการสั่นแตเพียง

อยางเดียว อาการเคลื่อนไหวชา (bradykinesia) ถูกจัดวาเปนอาการท่ีสำคัญท่ีสุดของโรคพารกินสัน และตอง

มีในผูปวยทุกราย ในขณะที่อาการสั่นพบบอยมากถึง ๖๐% ของผูปวยพารกินสัน และในชวงระยะตนการ

สังเกตอาการสั่นอาจทำไดยากเนื่องจากอาจเกิดขึ้นเพียงแคบางเวลา ดังที่ปรากฏในหนังสือ Lucky Man ท่ี

เขียนโดยดาราฮอลลีวูด Michael J. Fox (2003) ที่ปวยเปนโรคพารกินสันตั้งแตอายุ ๒๙ ป ซึ่งอาการเริ่มแรก

คือ อาการสั่นท่ีนิ้วกอยดานซายเฉพาะในชวงเชาตอนตื่นนอน ทำใหแพทยตรวจไมพบอาการสั่นในครั้งแรก ซ่ึง

อาจสงผลใหการวินิจฉัยมีความลาชาได แตอาการสั่นในชวงแรกก็มีลักษณะเฉพาะที่สามารถสังเกตไดดวย

ตนเอง ซ่ึงมักจะเริ่มท่ีนิ้วมือขางหนึ่งในชวงเวลาท่ีผูปวยเผลอและมืออยูในขณะพัก หรือในขณะเดินรวมกับการ

แกวงแขนท่ีนอยลง  

เทคโนโลยีในการประเมินอาการส่ันในปจจุบัน 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะอุปกรณแบบพกพาทำใหการตรวจวัดหรือการ

ประเมินอาการสั ่นสามารถทำไดมากขึ ้น งายขึ ้น และนอกสถานที่ โดยไมจำเปนวาผู ป วยตองมาอยู  ท่ี

โรงพยาบาลเสมอไป ในปจจุบันผูปวยหรือญาติก็มักจะถายวีดิโออาการสั่นที่สงสัยดวยโทรศัพทมือถือมาเปน

ขอมูลใหกับแพทยขณะตรวจ ซึ่งก็มีประโยชนเปนอยางมากเนื่องจากอาการที่สงสัยอาจไมตรวจพบในขณะท่ี

ผูปวยอยูตอหนาแพทยในคลินิก นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีมาประเมินอาการสั่นยังชวยใหไดขอมูลในรูปแบบ

ของตัวเลขท่ีสามารถนำมาวิเคราะหหาดัชนี (index) เพ่ือนำมาใชในการวินิจฉัยแยกโรค หรือติดตามการรักษา 

(ภาพที่ ๒) (Bhidayasiri et al., 2014) เซนเซอรที ่เล็กลงก็สามารถนำมาใสในอุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการ

รักษา ลดอาการสั่น ดังเชนในชอนตักอาหารที่มีเซนเซอรฝงอยูภายในชอนเพื่อวัดอาการสั่น (ภาพที่ ๒) 

เชื่อมตอกับมอเตอรเพื่อใหชอนเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขาม ทำใหมือสั่นลดลงขณะถือชอนนั้น ๆ (Ryden 

et al., 2020) หรือในรูปแบบของถุงมือสวมใสที ่มีเซนเซอรวัดอาการสั ่นซึ ่งจะสงขอมูลไปยังแผนกระตุน

กลามเนื้อท่ีฝงอยูในถุงมือทำใหกลามเนื้อท่ีสั่นนั้นลดลง (Jitkritsadakul et al., 2017)  (ภาพท่ี ๒) 

   

ภาพท่ี ๒ อุปกรณวัดการเคลื่อนไหวรวมถึงอาการสั่น แบบพกพา (ซาย) ตัวอยางดัชนีของอาการสั่นท่ีใชในการ

วินิจฉัยแยกโรค (กลาง) และถุงมือลดสั่น พัฒนาโดยศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคพารกินสันฯ (ขวา) 



๒๒ 

บทสรุป 

อาการสั่นเปนอาการท่ีพบบอยในผูสูงวัย ความสำคัญของอาการสั่นไมไดมีเพียงแคมือท่ีสั่น อาการสั่น

ยังมีความสำคัญในแงที่เปนตัวบงชี้ถึงสาเหตุของโรคในผูสูงวัย และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในผูสูงวัย 

การประเมินอาการสั่นแบบองครวมโดยท่ีมองถึงสาเหตุ และปจจัยรอบขางมีความสำคัญตอการดูแลรักษาผูสูง

วัยในระยะยาว นอกจากนี้การสังเกตอาการสั่นท่ีสวนหนึ่งสามารถทำไดดวยตนเองจะชวยใหแพทยสามารถหา

สาเหตุและรักษาผูปวยไดเร็ว ดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันและไมไกลเกินเอื้อม ทำใหมีการพัฒนาชุดตรวจ

และอุปกรณลดอาการสั ่น ที่สามารถนำมาใชไดในชีวิตประจำวันที ่สงผลใหการวินิจฉัยแมนยำ และเพ่ิม

ทางเลือกในการรักษาท่ีสงผลคุณภาพชีวิตของผูปวยดีข้ึนไดอีกดวย 

เอกสารอางอิง 

Bhidayasiri, R., Petchrutchatachart, S., Pongthornseri, R., Anan, C., Dumnin, S. and 

Thanawattano, C. (2014) Low-cost, 3-dimension, Office-based Inertial Sensors for 

Automated Tremor Assessment: Technical Development and Experimental Verification. 

J. Parkinsons Dis. 4(2), 273-282.  

Fox, M. J. (2003) Lucky Man: A Memoir. Hachette Books, New York, USA.  

Jitkritsadakul, O., Thanawattano, C., Anan, C. and Bhidayasiri, R. (2017) Tremor's Glove-an 

Innovative Electrical Muscle Stimulation Therapy for Intractable Tremor in Parkinson's 

Disease: A Randomized Sham-Controlled Trial. J. Neurol. Sci. 381, 331-340.  

Ryden, L.E., Matar, E., Szeto, J.Y.Y., Hammond, D.A., Clouston, P. and Lewis, S.J.G. (2020) Shaken 

not Stirred: A Pilot Study Testing a Gyroscopic Spoon Stabilization Device in Parkinson's 

Disease and Tremor. Ann. Indian Acad. Neurol. 23(3), 409-411.  

Wenning, G.K., Kiechl, S., Seppi, K., Muller, J., Hogl, B., Saletu, M., Rungger, G., Gasperi, A., Willeit, 

J. and Poewe, W. (2005) Prevalence of Movement Disorders in Men and Women Aged 

50-89 Years (Bruneck Study Cohort): A Population-based Study. Lancet Neurol. 4(12), 

815-820.  
 

 

  


