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คำ�นำ�
“อาการนอนกรน”	 เป็นส่ิงท่ีทุกคนรู้จักอย่างดี		

แต่มีเพียงน้อยรายท่ีจะรู้ว่า	 เสียงกรนน้ันเป็นอาจจะเป็น

อาการนำาของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน		

เ น่ืองจากภาวะน้ี ยังเป็นเรื่ องใหม่สำาหรับสังคมไทย		

ประชาชนส่ วนใหญ่จึ งอาจจะไม่ รู้ จั กหรื อ รู้ จั ก โ รค	

ดังกล่าวแต่เพียงผิวเผิน	 ทำาให้คนนอนกรนส่วนใหญ่	

ไม่ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ	 จึงละเลยที่จะเข้ารับการ	

ตรวจรักษา	 ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	 โดย	

เฉพาะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมา	 นอกจากนี้	

ยังมีคนนอนกรนหลายรายที่พอจะทราบถึงความสำาคัญ	

แต่ยังมีความสับสนไม่เข้าใจถึงวิธีการตรวจ	 รวมไปจน	

ถึงแนวทางในการรักษา	 คู่มือฉบับน้ีจึงมุ่งหวังท่ีจะให้	

ข้อมูลต่างๆ	เก่ียวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ

ขณะหลับจากการอุดก้ัน	 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจถึงความสำาคัญ	สาเหตุ	รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัย

และแนวทางการรักษา	

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคนอนกรนและการนอนหลับผิดปกติ





บทนำ�

 เม่ือพดูถงึอาการนอนกรน คงไม่มีใครท่ีไม่รูจั้ก อาการนอน

กรนเป็นสิ่งท่ีพบได้บ่อยมากจนอาจจะกล่าวได้ว่า ไม่มีใครเลย 

ท่ีไม่เคยได้ยินเสียงกรนจากคนใกล้ชิด ดังน้ันใครก็ตามเม่ือได้ 

ยินเสียงดังกล่าวแม้จะไม่ได้เห็นต้นเสียง ก็สามารถบอกได้ทันที

ว่าเป็น “เสียงกรน” และคิดต่อไปโดยทันทีว่าเจ้าของเสียงกำาลัง 

หลับสนิท  คนส่วนใหญ่เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะพบได้บ่อยมาก 

และกลับเห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน นำามาล้อเลียนกันในตอนเช้า  

แตน้่อยคนนักท่ีจะทราบว่าเสยีงกรนเหลา่น้ี จรงิๆเปน็สญัญาณขอ 

ความช่วยเหลือจากเจ้าของเสียง ท่ีเรียกร้องให้คนใกล้ชิดหรือ 

ผู้พบเห็นได้ช่วยบอกเจ้าของเสียงว่า การหลับของเขาน้ันไม่เคย

จะสนิทเลยเนื่องจากการหายใจขณะหลับของเขากำาลังมีปัญหา
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เสียงกรนเกิดขึ้นได้อย่างไร 

	 การหลับโดยปกติของคนเรานั้น	จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ	2	ประการ

คือ	 การเปลี่ยนท่าทางจากน่ังหรือยืนมาเป็นนอน	 และ	 การเปลี่ยนแปลงของ	

การทำางานของสมองจากคลื่นสมองตื่นมาเป็นคลื่นสมองหลับ	การเปลี่ยนแปลง

ทั้งสองนี้จึงถูกเรียกรวมกันว่าเป็นการ	 “นอนหลับ”	 การเปล่ียนแปลงท่าทาง	

มาเป็นนอนน้ัน	 (โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนอนในท่านอนหงาย)	 จะทำาให้แรง	

โน้มถ่วงของโลกดึงโคนลิ้น	เพดานอ่อน	ลิ้นไก่	คล้อยตัวไปปิดกั้นทางเดินหายใจ	

ที่อยู่ทางด้านหลัง	 พร้อมๆกันนั้นการทำางานของสมองท่ีเข้าสู่ระยะหลับนั้น	

จะส่งผลให้กล้ามเน้ือส่วนต่างๆของร่างกายคลายตัวลงอย่างมาก	 ดังเช่น	

ที่บางท่านอาจเคยมีประสบการณ์ในการอุ้มเด็กท่ีกำาลังหลับสนิท	 จะพบว่า	

เด็กจะอยู่ในสภาพอ่อนปวกเปียกไปทั้งตัว	 แขนขาตกห้อย	 คออ่อนพับ		

การคลายตัวของกล้ามเนื้อท่ีเกิดขึ้นขณะหลับนั้น	 ไม่ได้เกิดแค่เพียงกล้ามเนื้อ	

ท่ีอยู่ภายนอก	 เช่น	 แขน	 ขา	 หรือลำาตัว	 เท่าน้ัน	 แต่ยังเกิดกับกล้ามเน้ือท่ีอยู่	

ภายในร่างกายเกือบทุกมัด	 (ยกเว้นไว้เพียงแต่กล้ามเน้ือกะบังลมท่ีใช้ในการ

หายใจและกล้ามเน้ือหูรูดของการขับถ่ายเท่านั้น)	 กล้ามเนื้อท่ีทำาหน้าท่ีเปิด	

ขยายทางเดินหายใจส่วนต้นก็เกิดการคลายตัวในขณะหลับเช่นกัน	ดังน้ันผล	

รวมของการล้มตัวลงนอนและการหย่อนตัวของกล้ามเน้ือเปลี่ยนแปลง		

2	 ประการน้ี	 จะทำาให้เกิดการยุบตัวตีบแคบลงของทางเดินหายใจส่วนต้น	

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 ในคนท่ีขนาดทางเดินหายใจส่วนต้นปกติหรือกว้างเพียงพอนั้น			

การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น	 แม้จะทำาให้ทางเดินหายใจส่วนต้นมี	

ขนาดเล็กลงบ้าง	 ก็ยังใหญ่เพียงพอให้ลมหายใจผ่านเข้าออกได้อย่างง่ายดาย		

แต่ในผู้ท่ีเริ่มต้นด้วยทางเดินหายใจส่วนต้นแคบกว่าปกติ	 เช่น	 ผู้ท่ีมีไขมันไป	
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สะสมบริเวณผนังลำาคอจากภาวะอ้วน	 ผู้ท่ีมีต่อมทอนซิลโต	 ผู้ท่ีมีโครงสร้าง	

ใบหน้าขากรรไกรเล็กแคบ	 ภาวะเหล่านี้จะทำาให้ทางเดินหายใจส่วนต้นแคบ	

เล็กลงกว่าคนท่ัวไปเป็นทุนเดิม	 ในขณะตื่น	 กล้ามเน้ือทางเดินหายใจส่วนต้น	

ของคนเหล่านี้จะทำางานเพ่ิมมากกว่าคนปกติ	 เพ่ือพยายามเปิดทางเดินหายใจ

ส่วนต้นให้กว้างเพียงพอ	 แม้จะไม่สามารถทำาให้ทางเดินหายใจส่วนต้นกลับ	

มาเปิดโล่งเหมือนคนทั่วไป	 แต่การทำางานอย่างหนักของกล้ามเนื้อดังกล่าวก็

ทำาให้ขนาดทางเดินหายใจนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้ลมหายใจผ่านเข้า

ออกได้อย่างไม่ลำาบากนักในขณะตื่น	 แต่เมื่อคนเหล่าน้ี	 “นอนหลับ”	 การล้ม

ตัวลงนอนทำาให้เกิดการคล้อยตัวของเน้ือเย่ือตามแรงโน้มถ่วง	 โดยเฉพาะใน	

ท่านอนหงาย	ร่วมกับการหลับของสมองจะทำาให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ

ทุกส่วนของร่างกายดังได้กล่าวข้างต้น	การต่อสู้ของกล้ามเน้ือทางเดินหายใจ	

ส่วนต้นที่พยายามทำางานเพ่ือเปิดทางเดินหายใจจะหยุดลงทันทีท่ีสมองเข้า	

สู่ระยะหลับ	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้ทางเดินหายใจส่วนต้นเกิดการ

ยุบตัวแคบลงอย่างมาก	 ลมหายใจที่ต้องไหลผ่านท่อที่แคบเกินไป	 	 จะทำาให้

อากาศที่ไหลเกิดการหมุนวน	ส่งผลให้เนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ	เช่น	ลิ้นไก่	เพดานอ่อน		

เกิดการกระพือเป็นเสียงกรนขึ้น	

	 ดังจะเห็นว่าเสียงกรนเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่บ่งว่า	ขนาดทางเดิน

หายใจส่วนต้นนั้นเริ่มท่ีจะแคบเกินไปแล้ว	แต่ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ยังได้รับลม

หายใจในปริมาณท่ีเพียงพอ	ยังไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจนหรือเกิดการรบกวน

การหลับของสมอง	ภาวะดังกล่าวเรียกว่า	“กรนธรรมดา” หรือ “simple snorer” 

	 ถ้าทางเดินหายใจเกิดการตีบแคบเพ่ิมมากขึ้น	 เช่น	 นำ้าหนักตัวเพ่ิม	

ขึ้นอีก	 ร่างกายก็ต้องเพ่ิมแรงที่ใช้ในการหายใจให้แรงขึ้นอีก	 เพ่ือคงปริมาณ	

ลมหายใจให้ได้เท่าเดิม	 แม้ลมหายใจในผู้ป่วยเหล่าน้ีจะไม่ลดลงหรือลดลง	

แค่เพียงเล็กน้อย	 แต่การออกแรงต่อสู้เพ่ือให้ได้ลมหายใจท่ีเพียงพอต่อ	

ความต้องการนั้นจะไปกระตุ้นสมองให้ตื่นข้ึน	 เพราะร่างกายต้องการให้	
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กล้ามเนื้อกลับมาทำางานเพ่ือเปิดขยายทางเดินหายใจส่วนต้น	 เพ่ือให้ร่างกาย	

ได้หายใจง่ายขึ้นบ้าง	 ดังจะเห็นว่าการหายใจดังกล่าวจะรบกวนการหลับ	

ของสมองเป็นระยะๆในบางรายอาจมากเป็นร้อยๆครั้งต่อคืน	 แต่เป็น	

ที่น่าเสียดายว่า	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวว่าตื่นขึ้น	 เพราะการตื่นดังกล่าว	

เป็นเพียงการตื่นของสมองชั่วระยะสั้นๆเพียงไม่ก่ีวินาทีเท่าน้ัน	 แต่การตื่น	

เพียงสั้นๆนี้ 	 จะขัดขวางการหลับลงลึกซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการได้รับ	

จากการหลับ	 ผู้ป่วยจึงรู้สึกเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอ	 ไม่หายง่วง	 ไม่สดชื่น		

แมว่้าจะนอนหลับไปมากเพียงไร	ภาวะนีเ้รยีกวา่	“ภาวะแรงตา้นทางเดนิหายใจ

ส่วนต้นเพิ่มขึ้นขณะหลับ” 

	 ในระยะต่อไป	 	 ถ้าทางเดินหายใจส่วนต้นยังตีบแคบไปอีก	 แรงท่ีใช้	

ในการหายใจแม้จะเพ่ิมมากเพียงใด	 ก็ไม่สามารถเอาชนะทางเดินหายใจที่	

แคบลงอย่างมากได้	จึงเกิดเหตุการณ์การหายใจแผ่ว	(hypopnea)	หรืออาจจะ	

ถึงข้ันไม่มีลมหายใจผ่านเลย	 (apnea)	 ภาวะนี้เรียกว่า	 “ภาวะหยุดหายใจ

ขณะหลับจากการอุดก้ัน” หรือ “Obstructive Sleep Apnea (OSA)”	การ	

เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี	นอกเหนือไปจากการกระตุ้นสมองให้ตื่นเป็นระยะๆจาก

แรงท่ีใช้ในการหายใจเพ่ิมขึ้นนั้น	ลมหายใจที่เข้าออกได้น้อยลงหรือไม่สามารถ

หายใจเข้าได้เลยน้ัน	 จะส่งผลให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด	 ร่างกาย	

เกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียด	 	ทำาให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย		

โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดท่ีควรจะได้รับการพักผ่อนขณะหลับ		

แต่กลับต้องมาทำางานหนักข้ึนในขณะท่ีออกซิเจนในเลือดก็มีไม่เพียงพอ	จึงเกิด

การเสื่อมของอวัยวะต่างๆก่อนวัยอันควร
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โรคแทรกซ้อนที่สำาคัญ 

	 แม้เสียงกรนจะเป็นสัญญาณบ่งว่าทางเดินหายใจส่วนต้นแคบลง	

กว่าคนปกติ	 แต่ในคนนอนกรนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจ		

หรือไม่ต้องใช้แรงชดเชยในการหายใจมากนัก	 ท่ีเรียกว่า	 “กรนธรรมดา”	 น้ัน		

ยังหายใจได้ปริมาณลมเท่าเดิม	 ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างพอเพียง		

สมองยังสามารถหลับได้อย่างต่อเนื่องและหลับลงลึกได้ตามปกติ	 จึงไม่ค่อย	

เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าของเสียงเท่าไรนัก	 อย่างไรก็ตามอาจส่งผลเสีย	

ทางอ้อมต่อสุขภาพของคู่สมรส	 หรือเพ่ือนร่วมห้องนอนมากกว่า	 เน่ืองจาก	

เสียงกรนที่ดังมากอาจทำาให้เพ่ือนร่วมห้องนอนเกิดภาวะนอนไม่หลับ	 ส่งผล	

ให้เกิดภาวะอดนอนได้

	 แต่ในผู้ที่มี	 “ภาวะแรงต้านทางเดินหายใจส่วนต้นเพิ่มขึ้นขณะ 

หลับ”	 หรือ	 “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน”	 น้ัน	 ซึ่งต่อไปจะ	

เรียกรวมว่า	 “OSA (โอเอสเอ)”	จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย	 ท่ีเห็น	

ได้ชัดก็คือ	อาการง่วงนอนในเวลากลางวัน	สมาธิและความจำาถดถอย	ซึ่งอาจ	

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำาเนินชี วิตประจำาวันและสมรรถภาพใน	

การทำางาน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มอาชีพท่ีเ ก่ียวกับยานพาหนะ		

เครื่องจักร	 หรืออาชีพที่ต้องปีนข้ึนไปบนที่สูง	 เช่น	 คนขับรถ	 นักบิน	 วิศวกร		

ช่างไฟฟ้า	 พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง	 ความง่วงอาจนำามาซึ่งอุบัติเหตุ	

คร่าชีวิตของเขาได้โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีสาเหตุมาจากการนอน	 ส่วนโรคอื่นๆ	

ที่อาจตามมาจากการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้แก่	 โรคความดันโลหิตสูง		

โรคหัวใจขาดเลือด	 ภาวะหัวใจวาย	 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ	 โรคเส้นเลือด-		

สมองตีบ	ภาวะความดันหลอดเลือดใหญ่ที่ปอดสูง	เป็นต้น	
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การวินิจฉัย 

	 วิธีท่ีปัจจุบันนับเป็นมาตรฐานในการตรวจเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย		

คือ	 การตรวจการนอนหลับ	 เป็นการตรวจท่ีผู้ป่วยจะต้องมาพักค้างท่ี	

โรงพยาบาลในตอนกลางคืน	 เมื่อใกล้เวลานอนตามปกติ	 	 เจ้าหน้าท่ีจะมา	

ติดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย	

ระหว่างหลับ	 ได้แก่	 คลื่นไฟฟ้าสมอง	 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 ความลึกและรูปแบบ	

ของการหายใจ	เสียงกรน	ระดับออกซิเจนในเลือด	การขยับหรือกระตุกของขา		

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายวิดีโอเพ่ือสังเกตท่าทางการนอน	 และความผิดปกติ	

ทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นขณะหลับ	การทดสอบน้ีเป็นการรับสัญญาณไฟฟ้า	

ที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์	 ร่วมไปกับการวัดปริมาณ	

ลมหายใจเข้าออก	และการขยับขึ้นลงของทรวงอกและช่องท้อง	การติดอุปกรณ์

เพ่ือรับสัญญาณไฟฟ้าดังกล่าว	 จะเป็นเพียงการใช้สายโลหะสัมผัสและยึด	

ติดกับผิวหนังในบริเวณต่างๆของร่างกายด้วยพลาสเตอร์	 โดยมีการใช้	

ครีมเกลือแร่ป้ายตามจุดสัมผัสดังกล่าว	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับ	

สัญญาณ	 จะไม่มีการเจาะหรือฝังอุปกรณ์ใดๆเข้าในร่างกายและไม่มีการ	

ส่งสัญญาณไฟฟ้าหรือคลื่นใดๆเข้าสู่ร่างกาย	สำาหรับการวัดปริมาณลมหายใจ

นั้น	 อุปกรณ์ที่ใช้วัดจะเป็นสายพลาสติกเล็กๆสวมใส่บริเวณจมูกคล้ายกับ	

การให้ออกซิเจน	 แต่สายดังกล่าวไม่ได้ส่งออกซิเจนออกมา	 เป็นเพียงตัวจับ	

วัดความแรงของลมหายใจท่ีผ่านเข้าออกเท่าน้ัน	 ส่วนการขยับขึ้นลงของ	

ทรวงอกและช่องท้องน้ันจะวัดด้วยเข็มขัดยางยืดสองเส้น	โดยสวมเข้าที่บริเวณ

ทรวงอกหน่ึงเส้นและบริเวณท้องหน่ึงเส้น	 เจ้าหน้าท่ีจะทำาการเฝ้าดูวิดีโอเพ่ือ

บันทึกท่าทางการนอน	 ไปพร้อมๆกับการสังเกตคลื่นต่างๆผ่านทางหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา	 ในบางครั้งสายรับสัญญาณอาจมีการเล่ือนหลุด	

เน่ืองจากการขยับตัว	 เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปแก้ไขโดยการขยับให้แน่น	 ติดใหม่	
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หรือเปลี่ยนสายใหม่	 เพ่ือให้ได้สัญญาณที่มีคุณภาพดีพอสำาหรับการแปลผล		

สัญญาณต่างๆเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมและบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์	 ซึ่งแพทย์	

จะนำามาใช้ในการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในภายหลัง		

	 เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจการนอนหลับแล้ว	 ก็จะมีการแปลผลโดย	

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ	โดยค่าสำาคัญที่ใช้วินิจฉัยว่ามี	 “โอเอสเอ”		

หรือไม่นั้นคือ	 ร่างกายมีเหตุการณ์	 การหายใจแบบเพ่ิมแรงต้านทาน	 การ	

หายใจแผ่ว	 หรือการหยุดหายใจ	 ก่ีครั้งใน	 1	 ชั่วโมงที่นอนหลับ	 หรือ		

ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า	 “ดัชนีการหายใจผิดปกติขณะหลับ” หรือ	

“Respiratory Disturbance Index (RDI)”	 ในคนปกติค่าดังกล่าวจะตำ่ากว่า		

5	ครั้งต่อชั่วโมง	

สาเหตุ

	 ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อของการเกิดเกิดเสียงกรน	 ภาวะนอนกรน	

หยุดหายใจน้ัน	จะเกิดในผู้ที่มีทางเดินหายใจส่วนต้นแคบกว่าปกติเป็นทุนเดิม	

การแคบลงของทางเดินหายใจส่วนต้นนั้นเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้าง

กระดูกใบหน้าและเน้ือเย่ือที่มีอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นจากการท่ีมีเน้ือเย่ือมากเกิน	

ที่โครงสร้างกระดูกจะรองรับไหว	หรือโครงสร้างกระดูกเล็กเกินท่ีจะวางเนื้อเย่ือ	

ที่มีปริมาณปกติ	หรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน	ดังนี้

1.	 ผู้ที่มีเนื้อเย่ือมากเกิน	 ในผู้ท่ีมีโครงหน้าปกติ	 ภาวะอ้วนจะทำาให้มีเนื้อเย่ือ	

	 ไขมันไปสะสมมากขึ้นบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น	หรือมีต่อมทอนซิลหรือ	

	 อะดีนอยด์โต	 (มักพบในเด็ก)	มีภาวะลิ้นโตคับปาก	ทำาให้ไปเบียดทางเดิน	

	 หายใจให้แคบเล็กลง
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2.		ผู้ที่มีโครงสร้างกระดูกเล็กกว่าปกติ	 เช่น	มีภาวะคางส้ัน	คางถอย	หรือภาวะ	

	 พิการแต่กำาเนิดท่ีมีรูปหน้าผิดปกติ	ผู้ป่วยเหล่าน้ีแม้จะมีนำ้าหนักปกติก็เกิด	

	 ปัญหา

	 นอกจากน้ียังมีปัจจัยบางอย่างท่ีทำาให้คนบางกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรค

มากขึ้น	 ได้แก่	 ผู้ชายจะเกิดโรคได้มากกว่าผู้หญิง	 ในผู้สูงอายุท่ีเกิดการหย่อน

คล้อยของกล้ามเน้ือมากขึ้นตามวัย	 ภาวะหมดประจำาเดือน	 โรคภูมิแพ้จมูก		

โรคหัวใจล้มเหลว	โรคไตวายเรื้อรัง	เป็นต้น

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

	 เ น่ืองจากเสียงกรนเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากและมักเป็นเพียงแค่	

กรนธรรมดา	 จึงอาจจะเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลถ้าต้อง	

ทำาการตรวจการนอนหลับในคนที่นอนกรนทุกราย	 ดังน้ันจึงควรทำาการตรวจ	

การนอนหลับในคนนอนกรนที่มีอาการที่สงสัยว่าอาจจะมีภาวะโอเอสเอ	

ร่วมด้วย	อันได้แก่

1.	 คนที่มีเสียงกรนดังมาก	กรนเป็นประจำาทุกวัน	กรนในทุกท่าทางการนอน	

2.	 มีผู้เห็นว่าผู้ป่วยหยุดหายใจเป็นพักๆ	หรือเสียงกรนมีลักษณะไม่สมำ่าเสมอ		

	 มีการขาดช่วง	แล้วตามด้วยเสียงหายใจคล้ายเฮือกอากาศอย่างแรง	หรือ	

	 บางครั้งมีใบหน้าหรือเล็บเขียวคลำ้าขณะหลับ

3.		คนท่ีนอนแล้วบางครั้งสะดุ้งตื่นคล้ายสำาลักนำ้าลายตนเอง	หรือสะดุ้งขึ้นมา	

	 เฮือกอากาศกลางดึก	หลับๆตื่นๆหลับไม่สนิท
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4.	 คนท่ีคดิว่าตนเองไดน้อนหลบัพักผอ่นอย่างเพียงพอ	แตเ่มือ่ตืน่มาในตอนเชา้	

	 ยังรู้สึกไม่สดชื่น	 ปวดมึนศีรษะหลังจากตื่นนอน	 ในตอนกลางวันรู้สึกง่วง		

	 อ่อนเพลีย	หรือมีสมาธิและความจำาลดลง

การรักษา

	 คนนอนกรนทุกราย	 ไม่ว่าจะมีภาวะโอเอสเอหรือไม่	 ควรได้รับการ	

แนะนำาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง	 เช่น	การลดนำ้าหนักหรืออย่างน้อย	

อย่าให้เพ่ิมข้ึน	 	การนอนตะแคง	การนอนหนุนหมอนหรือยกหัวเตียงให้สูงขึ้น	

การหลีกเล่ียงการรับประทานยานอนหลับ	 การหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์	

โดยเฉพาะ	4	ชั่วโมงก่อนเข้านอน	การเลิกสูบบุหรี่		ในผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้จมูกควร	

รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้โรคอยู่ในระยะสงบ	 	 นอกจากนี้ควรดูแล	

สุขอนามัยการนอนให้ดี	 อันประกอบด้วย	 การเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลา		

การหลีกเลี่ยงการอดนอน	ก็อาจทำาให้อาการนอนกรนดีขึ้นได้	

	 สำาหรับผู้ป่วยที่ตรวจแล้วพบว่ามีภาวะโอเอสเอ	นอกเหนือไปจากการ	

ปรับพฤติกรรมตามคำาแนะนำาข้างต้นแล้วนั้น	 ยังคงต้องพิจารณารักษาภาวะ	

ดังกล่าวด้วยวิธีอื่นๆ	 ร่วมด้วย	 โดยการรักษาภาวะโอเอสเอน้ัน	 ก็มีหลักการ	

เหมือนการรักษาโรคทางกายท่ัวๆ	 ไป	 คือพยายามมองหาสาเหตุของภาวะท่ี	

ทำาให้ทางเดินหายใจแคบผิดปกติ	แล้วกำาจัดปัจจัยดังกล่าวเสีย	 เช่น	ในผู้ป่วย	

ที่มีต่อมทอนซิลหรืออะดีนอยด์โต	 ควรได้รับการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก	

เพ่ือเปิดทางเดินหายใจให้กว้างข้ึน	 หรือ	 ผู้ท่ีมีภาวะภูมิแพ้จมูก	 ทำาให้เย่ือ	

บุจมูกบวม	 ก็ควรจะรักษาให้การอักเสบเรื้อรังของเย่ือบุจมูกลดลง	 ในผู้ป่วยที่

เกิดจากภาวะอ้วน	 การรักษาด้วยการลดนำ้าหนักจึงนับเป็นการรักษาท่ีตรงจุด	

นอกจากน้ี	การลดนำ้าหนักตัวยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้านอื่นโดยรวม	ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื่องของ	ความดันโลหิต	ภาวะเบาหวาน	โรคหัวใจโต	ข้อเสื่อม	เป็นต้น	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ป่วยท่ีมีภาวะโอเอสเอมักจะเกิดจากสาเหตุหลายๆ	

อย่างร่วมกัน	 บางสาเหตุก็ไม่สามารถแก้ไขได้	 เช่น	 อายุที่มากขึ้น	 เป็นผู้ชาย		

หรือบางสาเหตุแม้จะสามารถแก้ไขได้แต่ทำาได้ยาก	 เช่น	 ภาวะอ้วน	 ดังน้ัน	

การรักษาจึงต้องอาศัยการรักษาท่ีปลายเหตุ	 เช่น	การใส่อุปกรณ์เข้าไปในปาก	

เพ่ือดึงขากรรไกรหรือลิ้นให้ย่ืนมาทางด้านหน้าขณะหลับ	 การผ่าตัดเพ่ือ	

ลดปริมาณเน้ือเย่ือในลำาคอ	 หรือการผ่าตัดขยับขากรรไกรมาทางด้านหน้า		

แต่วิธีที่ทางการแพทย์ยอมรับว่าปลอดภัยและได้ผลดีท่ีสุด	 คือ	 การใช้เคร่ือง	

อัดอากาศแรงดันบวกขณะหลับ	หรือท่ีเรียกว่า	“Continuous Positive Airway  

Pressure (CPAP, ซีแผบ)”

	 การตัดสินใจรักษาภาวะโอเอสเอด้วยซีแผบหรือไม่น้ันขึ้นกับระดับ	

ความรุนแรงของโรคของโรคเป็นสำาคัญ	 ในผู้ที่มีระดับความรุนแรงของโรค	

ระดับปานกลางขึ้นไป	(RDI	>	15	ครั้ง/ชั่วโมง)	ควรจะได้รับการรักษาด้วยซีแผบ

ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม	 เนื่องจากผู้ป่วยเหล่าน้ี	มีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตอันใกล้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก	

แต่ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคไม่มากนัก	(RDI	5	-	15	ครั้ง/ชั่วโมง)	อาจจะ	

พิจารณารักษาด้วยซีแผบเฉพาะในรายท่ีมีอาการ	 เช่น	 มีอาการง่วงผิดปกติ	

แม้จะพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 ผู้นอนหลับไม่สนิท	 หลับๆตื่นๆตื่นมาปวดศีรษะ	

อ่อนเพลีย	 ไม่สดชื่น	 หรือในผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด	

ร่วมด้วย	

	 การรักษาด้วยซีแผบนั้น	แนะนำาให้ใช้เครื่องทุกครั้งที่เข้านอน	ไม่ว่าจะ

เป็นเวลาใด	และพยายามใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 	 เน่ืองจากการรักษา	

ด้วยซีแผบน้ัน	 การใส่ซีแผบขณะหลับจะทำาให้การหายใจกลับมาปกติจึงเป็น

รักษาท่ีดีที่สุดในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสียหลักของการรักษาด้วยซีแผบ		

คือ	 เป็นการรักษาท่ีปลายเหตุ	กล่าวคือ	 เมื่อทางเดินหายใจยุบตัวลง	 ก็ใช้แรง	

ลมเป่าเข้าทางจมูก	 เพ่ือใช้แรงลมไปพยุงทางเดินหายใจส่วนต้นให้เปิดตัวกว้าง
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เพียงพอสำาหรับการหายใจ	ดังนั้น	เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยหยุดใช้เครื่องในบางคืน	

หรือในบางช่วงของคืน	 การหยุดหายใจก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิม	 ถ้าจะเปรียบ	

การใช้ซีแผบ	 ก็จะคล้ายคลึงกับการใส่แว่นตา	 ในช่วงต้นของการใส่อาจจะ

มีรำาคาญ	 ไม่สบายใบหน้า	 แต่เมื่อใส่ไปสักพักก็จะเกิดความคุ้นชิน	 การใส่	

แว่นตาทำาให้ผู้สวมแว่นสามารถอ่านหนังสือได้อย่างชัดเจน	 แต่เมื่อถอดออก		

ก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้	 ดังนั้นการใช้ซีแผบจึงเป็นการรักษาท่ีได้ผลดีก็	

ต่อเมื่อผู้ป่วยยอมใช้เท่านั้น		

บทสรุป

	 อาการนอนกรนเป็นสิ่งที่พบบ่อยจนกลายเป็นความคุ้นเคยคิดว่า	

เป็นเรื่องปกติ	ภาวะนอนกรนที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยอาจก่อให้เกิดผลเสีย	

ต่อสุขภาพจนถึงชีวิตได้โดยท่ีคาดไม่ถึง	 ในปัจจุบันผู้ป่วยสนใจในปัญหา	

สุขภาพมากขึ้น	 มีการไปพบแพทย์เพ่ือคัดกรองหาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรค	

ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ	

เพ่ือให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น	 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าผู้ป่วยหลายรายได้รับการ	

รักษาเฉพาะโรคที่ตรวจพบโดยตรง	แต่ยังคงเหลือต้นตอ	ก็คือ	ภาวะหยุดหายใจ

ขณะหลับชนิดอุดก้ันซ่อนอยู่	 อย่างไรก็ตาม	 ความรู้เก่ียวกับภาวะน้ีกำาลังเป็น	

ที่สนใจแพร่หลายมากข้ึน	ทั้งในวงการแพทย์และประชาชนท่ัวไป	จึงมีแนวโน้ม	

ที่จำาทำาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยครบองค์รวมส่งผลให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น
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การนอนหลับ
นานาน่ารู้เกี่ยวกับ
การนอนหลับ
นานาน่ารู้เกี่ยวกับ

ทำาไมคนเราต้องนอน
	 การนอนหลับเป็นสิ่งสำาคัญของสิ่งมีชิวิต		

ไม่ ได้น้ อยไปก ว่าอาหารที่ ดี และอากาศ ท่ี

บริสุทธ์ิ	 สังเกตได้ว่ามนุษย์เราต้องใช้เวลาถึง	1	ใน	3	ของชีวิตไป

กับการนอนหลับ	 การนอนหลับนั้น	 เป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่างๆ

ของร่างกาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบหัวใจและหลอดเลือดจะได้	

พักผ่อน	เพราะร่างกายเรานอนน่ิงไม่ได้ออกแรงใดๆจึงไม่ต้องการ

การสูบฉีดโลหิตมากเท่าไรนัก	นอกจากนี้ในขณะท่ีมนุษย์นอนหลับ

นั้น	 จะมีการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย	 การปรับสมดุลย์	

ของสารเคมีต่างๆในร่างกาย	 และที่สำาคัญ	 ในระหว่างที่มนุษย์	

นอนหลับนั้นจะเป็นช่วงเวลาท่ีสมองทำาการเรียบเรียงข้อมูลต่าง	ๆ	

ที่สมองได้รับทราบในวันนั้นๆเข้าสู่การเรียบเรียงและจัดเก็บ	

ใหเ้ปน็หมวดหมู	่เพ่ือใหส้ามารถดงึมาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมาก

ที่สุด	จึงนับได้ว่าการนอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้	ทำาให้สมอง	

เกิดการจดจำาและมีพัฒนาการตามลำาดับ
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คนเราควรนอนนานเท่าไรถึงจะดี 

เด็กนอนต่างกับผู้ใหญ่หรือไม่
	 ระยะเวลาในการนอนหลับท่ีเหมาะสม	หมายถึง	ชั่วโมง	

การนอนหลับในเวลากลางคืนท่ียาวต่อเนื่อง	 และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าแล้ว	

รู้สึกสดชื่น	มีพลังที่จะสามารถทำากิจวัตรการงานในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี	

ไม่มีง่วงนอนตอนกลางวัน	ซึ่งจำานวนชั่วโมงท่ีเพียงพอนี้จะขึ้นอยู่กับอายุ	และ	

แต่ละบุคคลด้วย	 โดยทั่วไปในวัยผู้ใหญ่วัยทำางานจะเฉล่ียอยู่ท่ี	 7	 -	 8	 ชั่วโมง		

นอกจากน้ีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนอนหลับยังแตกต่างกันในแต่ละบุคคล	

เช่น	 บางคนชอบเข้านอนดึกและตื่นสาย	 หรือบางคนชอบเข้านอนเร็วและ	

ตื่นเช้า	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตามควรเข้านอนและต่ืนนอนในเวลาใกล้เคียงกันทุก

วัน	 โดยให้ได้จำานวนชั่วโมงท่ีเพียงพอ	 โดยสามารถดำารงชีวิตให้เข้ากับสภาพ	

แวดล้อมรอบตัวได้ด้วย

	 	 การนอนของเด็กแตกต่างกับผู้ใหญ่ใน	 2	 เรื่องหลักๆคือ	 รูปแบบ	

การนอนและจำานวนชั่วโมงที่นอน	 รูปแบบการนอนในเด็กทารกนั้นจะเป็น	

ลักษณะหลับเป็นช่วงเวลาสั้นๆและตื่นข้ึนเป็นช่วงเวลาสั้นๆสลับไปมาเป็น	

ชุดๆช่วงเวลานอนหลับและตื่นจะเริ่มต่อเนื่องยาวมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ	

ที่เพิ่มมากขึ้น	จนถึงอายุ	9	เดือน		-		1	ปี	เด็กส่วนใหญ่จะสามารถนอนหลับได	้

ยาวเกือบตลอดท้ังคืนในเวลากลางคืน	แต่จะยังพบการนอนกลางวันได้จนถึง	

อายุ	 5	 -	 7	 ปี	 ส่วนจำานวนชั่วโมงในการนอนหลับท่ี	

เหมาะสมจะค่อยๆลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น	ดังนี้

1.	 เด็กแรกเกิด	จะนอนหลับ	16	-	20	ชั่วโมงต่อวัน

2.		เด็กแรกเกิด		-		6	เดือน	จะนอนหลับ	13	-	14	ชั่วโมง	

	 ต่อวัน	โดยมีการนอนกลางวัน	3	-	4	ครั้ง
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3.		เด็กอายุ	6	เดือน		-		3	ปี	จะนอนหลับ	12	-	14	ชั่วโมงต่อวัน	โดยมีการนอน	

	 กลางวัน	1	ครั้ง

4.		เด็กอายุ	3	ปี		-		7	ปี	จะนอนหลับ	11	-	12	ชั่วโมงต่อวัน	และไม่นอนกลางวัน

5.		เด็กวัยประถม	จะนอนหลับ	9	-	11	ชั่วโมงต่อวัน

6.	 เด็กวัยรุ่น	จะนอนหลับ	9	-	9.5	ชั่วโมงต่อวัน

7.	 ผู้ใหญ่	จะนอนหลับ	8	ชั่วโมง	ต่อวัน

ถ้าเรานอนไม่พอติดต่อกันนานๆ

จะเป็นอะไรหรือไม่
	 การศึกษาพบว่าผู้ที่นอนไม่เพียงพอติดต่อกันนานๆนั้น	

จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้	เช่น	เพิม่ความเสี่ยงของการเกดิโรคทางระบบหวัใจ

และหลอดเลือด	ทำาให้มีการทำางานของทางเดินอาหารแปรปรวน	มีภาวะอ้วน	

เพ่ิมมากขึ้น	 เป็นต้น	 และที่สำาคัญที่สุดคือ	 คนท่ีนอนหลับไม่เพียงพอน้ันจะมี	

อายุสั้นกว่าผู้ที่นอนหลับอย่างเพียงพออย่างชัดเจน

ทำาไมเรารู้สึกว่านอนไม่พอ
	 	 ความรูสึ้กนอนไมพ่อ	หรอืนอนไมอ่ิม่	อาจเกิดจากหลาย

สาเหตุ	 เบื้องต้นควรสำารวจว่าจำานวนชั่วโมงที่นอนน้อยเกินไป

หรือไม่	ให้เพิ่มชั่วโมงการนอนหลับให้พอ	ทั้งวันทำางานและวันหยุด	แต่หากเพิ่ม

ชัว่โมงการนอนหลบัแลว้ยงัรูส้กึนอนไมพ่ออกี	อาจเกิดจากคณุภาพการนอนหลับ

ไม่ดี	เช่น	การนอนหลับถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี	ทำาให้หลับไม่สนิท	หรือ

มีโรคจากการนอนหลับ	เช่น	นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ	โรคขากระตุก	

เป็นต้น	ควรปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไข
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ทำาไมบางคนนอนไม่ถึง 6 ชั่วโมง

ไม่เห็นมีอาการผิดปกติอะไรเลย
	 ชั่วโมงการนอนหลับท่ีเหมาะสมเพียงพอในแต่ละคน	

ไม่เท่ากัน	 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้	 แต่โดยเฉลี่ย	 ความต้องการการ	

นอนหลับในวัยผู้ใหญ่	อยู่ที่	7	-	8	ชั่วโมง	จึงควรนอนหลับให้เพียงพอเหมาะสม

กับตนเอง

ท่านอนที่ดีและเหมาะสม

ควรเป็นอย่างไร
	 	 ท่านอนที่ถูกต้อง	 ควรเป็นท่าที่นอนแล้วสบายตาม

ธรรมชาติ	เชน่	นอนหงายหรอืนอนตะแคงก็ได	้แลว้แตค่วามชอบของแตล่ะบคุคล	

เน่ืองจากขณะที่เรานอนหลับในแต่ละคืน	ร่างกายของเราจะมีการปรับเปลี่ยน

อิริยาบถเป็นพักๆอยู่แล้ว	แต่เราควรที่จะเลือกที่นอนและหมอนที่ถูกสุขลักษณะ

ที่จะไม่ทำาให้เกิดอาการปวดเมื่อยหลัง	หรือทำาให้คอแหงนหรือพับจนเกินไป

ทำาไมเราถึงฝัน
	 การฝันมักเกิดข้ึนในช่วงการนอนหลับที่มีการกลอก	

กระตุกของลูกตาอย่างรวดเร็วร่วมกับการอ่อนแรงลงของ	

กล้ามเน้ือทั่วร่างกาย	 ระยะการหลับนี้ทางการแพทย์เรียกว่า	 Rapid	 Eye	

Movement	(REM)	sleep	การฝนัเกิดข้ึนต้ังแตอ่ยู่ในครรภ์มารดา	เปน็วิวัฒนาการ

หนึ่งของมนุษย์	ทางการแพทย์เชื่อว่า	การฝันน่าจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และ

จดจำาของสมอง	และเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำานึกของของมนุษย์
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คนที่ฝันร้ายบ่อยๆเกิดจากอะไร
	 ฝันร้ายบ่อยๆ	 อาจเกิดจาก	 ภาวะทางจิตใจบางอย่าง	

เช่น	 ภาวะเครียดวิตกกังวล	 หรือมีความฝังใจเก่ียวกับ

ประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตบางอย่าง	เป็นต้น	ในบางครั้งอาการฝันร้ายบ่อยๆ

อาจเป็นอาการหนึ่งของผู้ป่วยที่มีภาวะโอเอสเอได้

คนเราจะหยุดหายใจ

ขณะหลับได้หรือไม่
	 	 เวลานอนหลับทางเดินหายใจส่วนต้นจะแคบลง	

เนื่องจากกล้ามเนื้อรอบช่องคอหย่อนตัวลง	ทำาให้อาจพบการหยุดหายใจได้บ้าง	

อย่างไรก็ตามการหยุดหายใจจะน้อยกว่า	5	ครั้งต่อชั่วโมง

อาการจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีภาวะโอเอสเอ
	 การหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากการอุดก้ันของทางเดิน

หายใจส่วนต้นเป็นพักๆขณะที่นอนหลับ	เป็นผลให้มีออกซิเจน

ในเลือดตำ่า	อาจสังเกตพบว่า	มีอาการนอนกรนเสียงดัง	คนข้างตัวสังเกตเห็นว่า	

ขณะนอนหลับม	ีหยุดหายใจ	หายใจสะดดุ	หรอืเฮอืกสำาลกั	ซึง่ทำาใหส้มองพักผอ่น

ได้ไมเ่พียงพอ	และเมือ่ตืน่นอนจะ	ไมส่ดชืน่	เหมอืนนอนไมอ่ิม่	มนึศรีษะ	ระหว่าง

วันรู้สึกง่วงนอน	อาจมีเผลอหลับ	เพลีย	หงุดหงิดง่าย	ความจำาไม่ดีได้	ซึ่งอาการ

เหล่านี้อาจมีมากน้อยแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล

มารู้จักโอเอสเอกันหน่อย
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จะทราบไดอ้ย่างไร

ว่าเรานอนกรน
	

	 ผูร้ว่มห้องนอนจะเปน็ผูส้งัเกตว่านอนกรน

หรือหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่

กรนแลว้มีโอกาสหยดุหายใจหรอืเปลา่
	 	 คนที่นอนกรนมีโอกาสพบภาวะโอเอสเอเพิ่มมากขึ้น

คนนอนไม่กรนมีโอกาสเป็น

โรคโอเอสเอหรือไม่
	 แมว่้าผูป้ว่ยทีม่ภีาวะหยุดหายใจจากการอดุก้ันสว่นใหญ่

จะมีอาการกรนเสียงดังให้ได้ยิน	 แต่บางรายก็อาจจะกรนแค่เบาๆหรือไม่กรน	

เลยก็ได้

จะทราบได้อย่างไรว่า

เรามีภาวะโอเอสเอหรือเปล่า
	 	 การวินิจฉยัภาวะโอเอสเอจำาเปน็ตอ้งเข้ารบัการตรวจการ

นอนหลับเท่านั้น
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มีอาการใดหรือไม่ที่บ่งบอกว่าเรา

มีภาวะโอเอสเอในระดับรุนแรงมาก
	 ยังไม่มีอาการใดท่ีจะสามารถนำามาเป็นสัญญาณเตือน	

ได้ว่าผู้ป่วยมีโรคอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก	ไม่ว่าจะอาศัยความดังของเสียงกรน	

หรืออาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน	 เนื่องจากอาการเหล่านี้จะ	

แตกต่างในผู้ป่วยแต่ละราย	 บางรายอาจมีอาการง่วงนอนมากโดยท่ีตัวโรค

เป็นเพียงเล็กน้อย	ในขณะที่บางรายอาจไม่มีอาการใดๆท้ังที่มีโรคอยู่ในระดับ

รนุแรงมาก	ดงันัน้การประเมนิระดบัความรนุแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลบั

ที่แม่นยำาที่สุด	คือ	การหาดัชนีการหายใจผิดปกติด้วยการตรวจการนอนหลับ		

โดยจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น	3	ระดับ	ตามดัชนีการหายใจผิดปกติท่ี

ตรวจพบ	ดังนี้

1.	ดัชนีการหายใจผิดปกติ	5	-	15	ครั้งต่อชั่วโมง	นับว่า	รุนแรงน้อย

2.	ดัชนีการหายใจผิดปกติ	15	-	30	ครั้งต่อชั่วโมง	นับว่า	รุนแรงปานกลาง

3.	ดัชนีการหายใจผิดปกติมากกว่า	30	ครั้งต่อชั่วโมง	นับว่า	รุนแรงมาก

อายุมีผลต่อการหายใจ

ขณะนอนหลับของคนเราหรือไม่
	 	 เมื่อมีอายุมากข้ึน	 กล้ามเนื้อรอบช่องคอจะเริ่ม	

หย่อนยานลง	จึงเป็นที่แน่ชัดว่าจะพบอาการนอนกรนและภาวะโอเอสเอได้เพ่ิม

ขึ้นในผู้สูงอายุ
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นอนกรนเป็นโรคทางพันธุกรรม

หรือไม่
	 ปัจจัยทางพันธุกรรมน่าจะเป็นสาเหตุหลักของผู้ป่วย		

ผู้ท่ีมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการนอนกรนและ	

หยุดหายใจขณะหลับ	มากกว่าคนปกติ

ภาวะโอเอสเอพบในเพศใด

มากกว่ากัน
	 	 ผูช้ายมโีอกาสเกิดภาวะโอเอสเอมากกว่าผูห้ญิง	2	-	4	เท่า	

โดยพบโรคน้ีในผู้ชายได	้ประมาณรอ้ยละ	4	และพบไดใ้นผูห้ญงิรอ้ยละ	2	แตเ่มือ่

ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำาเดือน	จะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงขึ้น	โดยพบได้ในผู้หญิง	

วัยหมดประจำาเดือนประมาณร้อยละ	 3.6	 สาเหตุเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิง	

ที่ลดลง	และนำ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงเข้าสู่วัยทอง

คนเราหยุดหายใจนานเท่าไหร่จึงจะ

เป็นอันตราย
	 การหยุดหายใจขณะหลับ

ที่ถือว่าเป็นอันตราย	 คือ	 การหยุดหายใจท่ีนาน

อย่างน้อย	 10	 วินาทีในผู้ใหญ่	 หรือ	 อย่างน้อย	

สองห้วงการหายใจในเด็ก
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ปัจจัยใดที่ทำาให้ภาวะโอเอสเอ

รุนแรงขึ้น 
	 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมให้มีภาวะโอเอสเอเป็นรุนแรงขึ้น	

ได้แก่	 นำ้าหนักตัวหรืออายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 การเป็นหวัดคัดจมูก	 การกำาเริบของ	

ภาวะภูมิแพ้จมูก	ภาวะอดนอน	การดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์	การสูบบุหร่ี	หรือ

การกินยานอนหลับบางชนิด	ก็ทำาให้ภาวะนี้แย่ลงได้

ท่านอนมีผลต่อความรุนแรง

ของภาวะโอเอสเอหรือไม่
	 	 ท่านอนยกศีรษะสูงจะทำาให้โคนลิ้นตกไปทางด้านหลัง

คอหอยลดลง	ส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนต้นกว้างขึ้น	ทำาให้ความรุนแรงของ	

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ันดีข้ึนได้โดยท่ัวไป	 พบว่าท่านอนควำ่า		

ถ้าเทียบกับท่านอนหงายแล้วสามารถลดความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะ

หลับจากการอุดกั้นลงได้	แต่ท่าที่ดีที่สุดคือท่านอนตะแคงและท่ายกศีรษะสูง
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ทำาไมบางวันนอนกรน 

บางวันนอนไม่กรน
	 	 		การนอนกรน	เปน็สัญญาณ

ที่บ่งว่าทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบไม่เพียงพอต่อ

การหายใจ	ในผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีขนาดทางเดิน

หายใจสว่นตน้แคบลงเลก็นอ้ยแตก็่ยังเพียงพอต่อการ

หายใจ	ในวันปกตคินเหลา่น้ันจะหายใจไดส้ะดวกราบรืน่ไมม่เีสยีงกรน	แตเ่มือ่เกิด

เหตกุารณ์บางอย่างท่ีทำาใหท้างเดนิหายใจสว่นตน้แคบลงจงึเกิดเสยีงกรนขึน้	เชน่	

มกีารคลายตวัของกลา้มเน้ือมากข้ึนจากการดืม่เหลา้	กินยานอนหลบั	มกีารบวม

อักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจจากการเป็นหวัดหรือภูมิแพ้จมูกกำาเริบ	เป็นต้น	

ถ้าเราขาดอากาศขณะนอนหลับ
จะส่งผลกระทบต่อร่างกายเรา
อย่างไรบ้าง

	 	 ภาวะโอเอสเอจะสง่ผลทำาให้ระดบัออกซเิจนในเลือดตำา่ลง	เปน็ผลรบกวน

ต่อการนอนหลับ	ทำาให้สมองพักผ่อนได้ไม่ต่อเน่ือง	เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึก	

ไม่สดชื่นง่วงนอนความจำาไม่ดี	หงุดหงิดง่าย	และส่งผลต่อการทำางานของหัวใจ

ให้ทำางานหนักขึ้น	 ในระยะยาวอาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคทางระบบ	

หลอดเลือดและหัวใจ	เช่น	โรคความดันโลหิตสูง	เป็นต้น
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ภาวะโอเอสเอทำาให้ผมร่วงหรือไม่
	 ยังไม่พบการศึกษาใดท่ีพิสูจน์ว่า	 การหยุดหายใจ	

ขณะหลับเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำาให้เกิดผมร่วง	อย่างไรก็ตาม

การท่ีมโีรคน้ีอาจจะสง่ผลเสยีตอ่การเจรญิเตบิโตของเส้นผมได	้

จากการที่มีออกซิเจนตำ่าขณะนอนหลับ	ทำาให้เลือดไปเล้ียงเส้นผมได้ไม่ดี	และ

การนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องจะทำาให้มีการหลั่งของฮอร์โมนความเครียด	ซึ่งทำาให้

เส้นผมไม่แข็งแรง

ภาวะโอเอสเอเป็นโรคเดียวกับ

โรคไหลตายใช่ไหม
	 	 โรคไหลตายเป็นคนละโรคกับโอเอสเอ	โรคไหลตายจะ

พบในผูช้ายวัยฉกรรจใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต	้เชน่	ลาว	ไทย	ฟิลปิปนิส	์

เปน็ตน้	ผูป้ว่ยจะเสยีชวิีตขณะนอนหลบัโดยไมท่ราบสาเหต	ุและตรวจไมพ่บความ

ผดิปกตขิองโครงสรา้งของหัวใจ	มกัสมัพันธ์กับการกินอาหารท่ีมคีารโ์บไฮเดรตสงู

ก่อนเข้านอน	ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากการที่มีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ	

โรคไหลตายสามารถป้องกันได้โดยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจในผู้ป่วยท่ีมีปัจจัย

เสี่ยงของโรคนี้
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การตรวจการนอนหลับ

จะทราบอะไรบ้าง
	 การตรวจการนอนหลับจะมีการติดอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายระหว่างหลับ	ได้แก่	คลื่นไฟฟ้าสมอง	

คลืน่ไฟฟ้าหัวใจ	ความลกึและรปูแบบของการหายใจ	เสยีงกรน	ระดบัออกซเิจนใน

เลอืด	การขยบัหรอืกระตกุของขา	นอกจากนียั้งมกีารถ่ายวิดโีอเพ่ือสังเกตท่าทาง

การนอน	และความผิดปกติทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นขณะหลับ	เช่น	การนอน

ละเมอ	เป็นต้น

ผู้ป่วยควรมาถึงห้องตรวจเวลากี่โมง 

มีขั้นตอนการตรวจอย่างไร
	 	 เวลานัดหมายให้ผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจน้ันข้ึนกับ

แตล่ะโรงพยาบาล	แตส่ว่นใหญ่มกัจะแนะนำาใหผู้ป้ว่ยมาประมาณ	18:00		-		19:00	น	

เพราะจะมขีัน้ตอนก่อนเขา้รบัการตรวจตา่งๆ	เชน่	การชัง่นำา้หนัก	วัดส่วนสูง	วัดรอบ

เอว	รวมไปจนถึงให้ผูป่้วยตอบแบบสอบถามเกีย่วกับการนอนหลบั	ก่อนทีจ่ะใหเ้ขา้	

ไปพักผ่อนอาบนำ้าชำาระร่างกายและนั่งผ่อนคลายสักพักก่อน	 เจ้าหน้าท่ีจะ	

ถามถึงเวลาเข้านอนตามปกติเพ่ือจะได้เข้าไปติดอุปกรณ์ให้ก่อนเวลาเข้านอน

จริง	 โดยข้ันตอนการติดอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ	30	นาที	สำาหรับ	

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ
การตรวจการนอนหลับ
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ผูท่ี้นอนดกึมากๆ	เปน็ประจำา	มกัจะแนะนำาให้ตดิอปุกรณ์เพ่ือพรอ้มจะเขา้นอนใน

เวลาไม่เกิน	22:00	น	เพ่ือจะได้จำานวนชั่วโมงท่ีหลับจริงเพียงพอในการแปลผล		

ในตอนเช้าเมื่อผู้ป่วยตื่น	เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถอดอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยไปอาบนำ้า

และแต่งตัวให้เรียบร้อย	 ก่อนมาทำาการตอบแบบสอบถามหลังการตรวจการ	

นอนหลับ	และสามารถไปทำางานจากห้องตรวจได้เลย

การตรวจการนอนหลับสามารถ

ทำาได้ในทุกเพศทุกวัยหรือไม่
	 การตรวจการนอนหลับสามารถส่งตรวจได้ในทุกเพศทุก

วัย	ไม่จำากัดอายุ	อย่างไรก็ตามการตรวจผู้ป่วยเด็กทารกจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือ

พิเศษที่มีขนาดเล็กสำาหรับทารก	มีเจ้าหน้าที่และแพทย์ที่ชำานาญในการแปลผล

การตรวจของเด็กเล็ก	ซึ่งสามารถทำาได้ในห้องตรวจบางแห่งเท่านั้น

การตรวจการนอนหลับ

ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงจึงจะได้ผลดี
	 	 การตรวจการนอนหลับมักจะต้องการเวลาในการหลับ

จริงอย่างน้อย	2	ชั่วโมงเพ่ือผลการตรวจท่ีถูกต้องแม่นยำามากท่ีสุด	ในผู้ป่วยท่ี	

ไม่สามารถหลับได้ถึง	2	ชั่วโมงอาจจะต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับซำ้า
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การตรวจการนอนหลับใช้เวลา

แค่คืนเดียวพอใช่หรือไม่
	 สำาหรับการตรวจวินิจฉัยสามารถกระทำาได้ภายในเวลา	

คนืเดียว	ถ้าการตรวจพบว่ามีการหลบัไดด้พีอสมควร	นอกจากนีใ้นผูป้ว่ยบางราย	

ที่พบว่ามีภาวะโอเอสเอระดับรุนแรง	 เจ้าหน้าที่จะปลุกผู้ป่วยขึ้นมากลางดึก		

เพ่ือสวมหน้ากากท่ีต่อกับเครื่องซีแผบ	 เรียกการตรวจดังกล่าวว่าการตรวจ	

แบบผสมในคืนเดียวกัน	 เพ่ือหาระดับแรงดันที่เหมาะสมไว้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนการรกัษา	ดงัน้ันผูป่้วยมกัจะใชเ้วลาการตรวจเพียงแคคื่นเดียวก็สามารถ

ไดค้ำาตอบทัง้การวินจิฉยัโรค	ระดบัความรนุแรงของโรค	รวมไปจนถึงระดบัแรงดนั

เครือ่งท่ีใชใ้นการรกัษา	อย่างไรก็ตามผูป้ว่ยทีไ่มไ่ดร้บัการตรวจแบบผสมดงักลา่ว	

แต่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยซีแผบ	ควรกลับมารับการตรวจการนอนหลับ

อีกครั้งเพื่อหาระดับแรงดันเครื่องที่เหมาะสม

ระหว่างการตรวจการนอนหลับ

มีแพทย์เฝ้าอยู่ด้วยหรือไม่
	 	 ระหว่างการตรวจการนอนหลบันัน้แพทย์ไมไ่ดเ้ฝ้าผูป้ว่ย

ด้วย	ในกรณีเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน	เจ้าหน้าท่ีท่ีเฝ้าติดตามผู้ป่วยอยู่	

ในห้องควบคุมในบริเวณใกล้เคียงน้ัน	เป็นผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนในการดูแลผู้ป่วย

เบื้องต้นจนถึงสามารถให้การปฏิบัติการกู้ชีพได้	 จะเข้าไปประเมินและให้การ

รักษาเบื้องต้นก่อนจะรายงานให้แพทย์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการน้ันรับทราบเพ่ือ

วางแผนการรักษาต่อไป	 ในกรณีฉุกเฉินและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	 เช่น		

ผูป้ว่ยเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้	เจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบัจะเริม่ปฏิบตักิารกู้ชพี

แก่ผู้ป่วยระหว่างที่ทำาการตามทีมแพทย์กู้ชีพตามขั้นตอนของโรงพยาบาลนั้นๆ	
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ก่อนตรวจการนอนหลับต้อง

งดนำ้างดอาหารหรือไม่
	 ก่อนเข้ารับการตรวจการนอนหลับไม่จำาเป็นต้องงดนำ้า	

งดอาหาร	สามารถกินอาหารไดต้ามปกต	ิยกเว้นในรายท่ีมนัีดหมายเพ่ือเจาะเลอืด

ในวันรุ่งขึ้น	ก็ให้งดนำ้าและอาหารตามกำาหนดที่แพทย์สั่ง

ลูกอายุ 2 เดือนแพทย์ส่งมา

ตรวจการนอนหลับจำาเป็นหรือไม่
	 	 ในผู้ปว่ยเดก็อายุ	2	เดอืน	ภาวะหยุดหายใจสว่นใหญ่เกิด

จากระบบสมองและกลา้มเนือ้	ถ้าแพทยเ์จา้ของไข้แนะนำาว่าควรเขา้รับการตรวจ

การนอนหลับ	ก็ควรทำาตามคำาแนะนำาของแพทย์

เด็กทารกหิวนมขณะตรวจ

การนอนหลับให้กินได้หรือไม่
	 เด็กทารกโดยปกติจะตื่นและ

หลับเป็นชุด	 และตื่นขึ้นมาดูดนมซึ่ง	

เป็นภาวะปกติ 	 สามารถให้กินนม

ระหว่างการตรวจได้	 โดยเจ้าหน้าท่ี

ที่ทำาการตรวจน้ันจะจดบันทึกช่วงเวลา

ที่มีการดูดนมอยู่	 เพ่ือมาประกอบใน	

การแปลผล
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ผู้ป่วยเด็กไม่ยอมให้ความร่วมมือใน

การตรวจจะขอตรวจซำา้ได้หรือไม่
	 ในผู้ป่วยเด็กที่ไม่ร่วมมือในการตรวจ	การตรวจซำ้าก็จะได้

ผลคล้ายๆ	 เดิม	ควรลองพิจารณาปรับปรุงทำาให้ผู้ป่วยเด็กร่วมมือในการตรวจ	

มากขึน้	เชน่	ไปดหูอ้งตรวจก่อนวันตรวจ	แก้ไขเรือ่งเดก็กลัวการตรวจ	ให้เจา้หน้าท่ี

ลองติดอุปกรณ์กับตัวผู้ปกครองก่อนติดอุปกรณ์จริงให้กับผู้ป่วยเด็ก	หรืออาจใช้

วิธีรอจนเดก็งว่งนอนมากจนหลบัไป	แลว้คอ่ยเขา้ไปตดิอปุกรณ์	ซึง่ส่วนใหญ่ก็มกั

ประสบความสำาเร็จในการติดอุปกรณ์การตรวจได้

มีอาหารเช้าหลังการตรวจหรือไม่
	 	 การตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาลของรัฐจะไม่มี

การเตรียมอาหารเช้าให้ผู้ป่วย	สำาหรับโรงพยาบาลเอกชนน้ัน

มีท้ังชนิดท่ีมีและไม่มีบริการอาหารเช้า	 จึงแนะนำาให้ผู้ป่วย

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ทำาการนัดหมายก่อนว่ามีการจัดอาหารเช้าให้หรือไม่

อดนอนก่อนมาตรวจ 2 - 3 คืน มีผลตอ่

การตรวจการนอนหลับหรือไม่
	 การอดนอนจะทำาให้ระยะของการหลับเปล่ียนแปลงไป		

และยังส่งผลให้ดัชนีการหายใจผิดปกติสูงกว่าความเป็นจริง	 ดังนั้นภายใน		

2	 สัปดาห์ก่อนหน้าเข้ารับการตรวจควรพักผ่อนให้เพียงพอ	 และพยายาม	

รักษาเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้คงที่
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วันที่มาตรวจต้อง

งดออกกำาลังกายหรือไม่
	 ถ้าผูป้ว่ยออกกำาลงักายเปน็ประจำาก็ไมต่อ้งงด	เพราะการ

ตรวจการนอนหลับต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมากที่สุด

ขอดูทีวีขณะตรวจการนอนหลับ

ได้หรือไม่
	 	 ถ้าผูป้ว่ยนอนดทูวีีขณะหลบัเปน็ประจำาอยู่แล้ว	สามารถ

ทำาได้	 เพราะการตรวจการนอนหลับต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกับ

ชวิีตจรงิมากท่ีสดุ	อย่างไรก็ตามสขุอนามยัทีด่ขีองการนอนนัน้ไมค่วรนอนหลบัไป

พรอ้มทีวีท่ีเปดิอยู่	เพราะเสยีงทีวีอาจดงัขึน้มากในบางคร้ังทำาให้เกิดการสะดุง้ตืน่	

ขึ้นได้แม้ในบางครั้งจะไม่ถึงกับสะดุ้งตื่นลืมตา	 แต่เป็นการต่ืนของคลื่นสมอง	

ทำาให้การนอนไม่ราบรื่นจากเสียงรบกวน	ห้องนอนท่ีเหมาะสมท่ีทำาให้การนอน

หลับไม่ถูกรบกวนคือห้องนอนที่มืดและเงียบ

ให้ญาติมาเฝ้าขณะตรวจ

การนอนหลับได้หรือไม่
	 ในผู้ป่วยเด็กเล็ก	การตรวจจะให้ผู้ปกครองนอนเฝ้าด้วย	

โดยส่วนใหญ่มักเตรียมเตียงที่มีขนาดใหญ่สำาหรับนอนร่วมกันบนเตียงเดียวกัน

คล้ายคลึงกับการนอนท่ีบ้านของเด็ก	 ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้	

มีภาวะหลงลืม	หรือต้องการการดูแลพิเศษบางอย่าง	 เช่น	การให้กินยา	ฉีดยา		
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พ่นยา	รวมไปจนถึงการให้อาหารทางสายยางหรือสวนปัสสาวะ	จะอนุญาตให้

ญาติเฝ้าเพื่อให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย	สำาหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือตนเองได้

ด	ีจะไมแ่นะนำาให้ญาตเิฝา้เพ่ือผลการตรวจทีม่คีณุภาพดท่ีีสดุ	เน่ืองจากการนอน

ของญาตอิาจก่อให้เกิดเสยีงรบกวนการนอนของผูป้ว่ย	เชน่	การพลกิตวัไปมา	การ

เปิดปิดประตูในการเข้าห้องนำ้า	รวมไปจนถึงบางครั้งเกิดเสียงรบกวนจากอาการ

กรนของญาติที่มาเฝ้า

ขณะตรวจการนอนหลับ 
ถ้าต้องการเข้าห้องนำ้าต้องทำาอย่างไร
	 ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการตรวจการนอนหลับท่ีต้องการเข้า	

ห้องนำ้า	จะต้องเรียกเจ้าหน้าท่ีท่ีเฝ้าเข้าช่วยเหลือ	โดยการเรียกเจ้าหน้าท่ีมักจะ

เรียกผ่านทางอินเตอร์คอมเพราะการตรวจดังกล่าวนอกจากเจ้าหน้าท่ีจะเฝ้าดู	

สัญญานคลื่นต่างๆ	ผ่านทางคอมพิวเตอร์	ดูภาพท่าทางการนอนผ่านวิดีโอแล้ว		

เจา้หนา้ท่ียังเฝา้ฟังเสยีงผูป่้วยอยู่ตลอดเวลาในการตรวจ	หรอืในบางโรงพยาบาล

จะให้ผู้ป่วยกดออดหัวเตียงเหมือนกับการขอความช่วยเหลือจากพยาบาลตอน

นอนโรงพยาบาล	เนือ่งจากจะมอีปุกรณ์ท่ีตอ้งถอดออกจากตวัผูป้ว่ย	ในผูป้ว่ยชาย	

ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยครั้ง	 อาจแนะนำาให้ใช้กระบอกปัสสาวะ	 เพ่ือความ	

สะดวกกับผู้ปว่ย	ในผูป้ว่ยสงูอายุท่ีลกุเดนิได้ลำาบาก	หรอืชว่ยเหลอืตัวเองได้นอ้ย	

อาจแนะนำาให้ใส่ผ้าอ้อมสำาเร็จรูปขณะตรวจ
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ถ้ามาตรวจการนอนหลับ

แล้วนอนไม่หลับจะทำาอย่างไร
	 ให้พยายามผ่อนคลายไม่ต้องกังวลว่าจะนอนไม่หลับ		

ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกแปลกท่ีแล้วทำาให้นอนไม่หลับในช่วงต้น	แต่ส่วนใหญ่ก็

มักจะหลับลงได้เองในเวลาต่อมา	ในกรณีท่ีไม่หลับจริงๆ	เป็นเวลานาน	อาจจะ

แนะนำาให้ลกุขึน้นัง่อา่นหนงัสอืเพ่ือรอให้งว่งนอนกอ่นแลว้คอ่ยลม้ตวัลงนอนใหม	่

ผูป้ว่ยสว่นใหญ่มกัจะหลบัไดแ้ละไดผ้ลการตรวจท่ีสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะแปลผล		

มีผู้ป่วยน้อยรายมากท่ีหลับได้น้อยมากหรือไม่หลับเลยตลอดทั้งคืน	 ในกรณี	

ดังกล่าวแพทย์จะแนะนำาให้เข้ารับการตรวจซำ้าอีกครั้ง

ถ้าไม่สบายเป็นหวัด จะรับการตรวจ

การนอนหลับได้หรือไม่
	 	 ถ้าไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกหรือไอควรเล่ือนการตรวจ

การนอนหลับออกไปก่อน	เนื่องจากผลการตรวจจะโดนรบกวนจากการเจ็บป่วย

นี้	 ได้แก่	อาการไอจะรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วย	ระยะหลับถูกรบกวนและ

ไมเ่พียงพอสง่ผลให้ผลการตรวจไมแ่มน่ยำา	อาการคดัจมกูจากเย่ือบจุมกูบวมจะ

ทำาให้ช่องจมูกแคบ	เกิดแรงต้านทานทางเดินหายใจส่วนต้นเพ่ิมกว่าปกติ	ทำาให้

ดชันกีารหายใจผดิปกตสิงูกวา่ความเป็นจริงของผูป้ว่ย	นอกจากนีถ้า้ระหวา่งคนื	

มีการพิจารณาให้การรักษาด้วยซีแผบ	 ผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถสวมใส่ได้

เนื่องจากอาการคัดจมูกและไอ
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กินยานอนหลับอยู่เป็นประจำา
ในวันที่มาตรวจการนอนหลับ
ต้องงดยาหรือไม่

	 	 ในผู้ท่ีกินยานอนหลับอยู่แล้วเป็นประจำาทุกคืน	 ผู้ป่วยสามารถกินยา	

นอนหลับได้ตามปกติ	 แต่ในผู้ป่วยที่กินยานอนหลับเป็นครั้งคราว	 แพทย์จะ

แนะนำาให้นำายานอนหลับมาที่ห้องตรวจด้วยและลองนอนหลับโดยไม่ใช้	

ยานอนหลับก่อน	 ถ้าไม่สามารถหลับได้จริงจึงค่อยกินยา	 ในกรณีที่ไม่เคย	

กินยานอนหลับมาก่อนเลย	จะไม่แนะนำาให้กินยาเพ่ือป้องกันการนอนไม่หลับ	

ในคืนท่ีมารับการตรวจ	เน่ืองจากการตรวจการนอนหลับต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ใน

สถานการณ์ทุกอย่างที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด	

ผู้ป่วยท่ีทำางานเป็นกะ เช่น พนักงาน

รักษาความปลอดภัย พยาบาล หรือ 

ผู้ป่วยท่ีทำางานกลางคืนเป็นประจำา 

เชน่ แม่ค้าขายของโตรุ่้ง จะต้องเตรยีมตวัอยา่งไร 

ก่อนเข้ารับการตรวจการนอนหลับ ขอตรวจการ

นอนหลับในเวลากลางวันได้หรือไม่
	 	 ในผู้ป่วยที่ทำางานเป็นกะ	 เช่น	พยาบาล	พนักงานรักษาความปลอดภัย	

ถ้าบุคคลเหล่าน้ีมีความจำาเป็นต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับ	 ผู้ป่วยควร

ไปวางแผนการทำางานกับหัวหน้าหน่วยงานหรือเพ่ือนร่วมงาน	เพ่ือให้สามารถ	

กลับปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงกลางวันและนอนหลับในช่วงกลางคืนติดต่อกันเป็น	
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เวลาไม่น้อยกว่า	 2	 สัปดาห์	 เน่ืองจากธรรมชาติได้กำาหนดให้มนุษย์เป็นสัตว์	

ที่ตื่นในเวลากลางวันและหลับในเวลากลางคืน	 แตกต่างจากสัตว์กลางคืน	

บางประเภท	 เช่น	 นกฮูก	 ค้างคาว	 ดังน้ันการนอนจะมีคุณภาพที่ดีทีสุดถ้าได้	

นอนในเวลากลางคืน	 นอกจากนี้การนอนในเวลากลางวันมักจะถูกรบกวน	

จากปัจจัยภายนอก	 เช่น	 แสงสว่าง	 เสียงรบกวน	 เป็นต้น	 ดังน้ันห้องตรวจ	

ส่วนใหญ่จึงเปิดให้บริการการตรวจการนอนหลับเฉพาะในเวลากลางคืนเท่าน้ัน	

จึงเป็นส่ิงจำาเป็นที่คนทำางานเป็นกะต้องพยายามปรับตารางการทำางานให้	

กลับมาเป็นปกติเหมือนคนอื่นๆก่อนเข้ารับการตรวจ	ในบางครั้งก็พบว่าผู้ป่วย

มีอาชีพที่ทำางานแต่ตอนกลางคืน	 เช่น	 พ่อค้าแม่ค้าท่ีขายของโต้รุ่ง	 อาจจะไม่

สามารถปรับการทำางานเพ่ือรองรับการเข้าตรวจการนอนหลับ	ในกรณีดังกล่าว

แพทย์อาจจะพิจารณาให้เป็นการตรวจการนอนหลับที่มีเจ้าหน้าที่ไปติดให้	

ที่บ้านตามเวลาที่ผู้ป่วยต้องการ

อัดวีดีโอการนอนจากบ้านของ

ผู้ป่วยมาให้แพทย์ดูแล้วไม่ต้อง

ตรวจการนอนหลับได้หรือไม่
	 	 การบันทึกวิดีโอขณะหลับสามารถบอกพฤติกรรมการนอนได้	 อาจจะ

สามารถบอกได้ว่าการหายใจของผู้ป่วยมีปัญหาหรือไม่	 อย่างไรก็ตามการดู	

เพียงแต่พฤติกรรมการนอนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยมีการหยุดหายใจ

รุนแรงมากน้อยเพียงไร	 ส่งผลให้เกิดการพร่องออกซิเจนมากขนาดไหน	และ	

ยังไม่สามารถบอกได้ว่าการหายใจผิดปกตินั้นรบกวนคุณภาพการนอน	

มากน้อยเพียงไร
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ขณะตรวจการนอนหลับจะมีโอกาส

โดนไฟรั่วหรือช็อตหรือไม่
	 การตรวจการนอนหลับเป็นการติดอุปกรณ์เพ่ือวัด

สัญญาณไฟฟ้าต่างๆที่ร่างกายผู้ป่วยเป็นคนสร้างขึ้น	 คล้ายคลึงกับการตรวจ	

คลื่นหัวใจ	 ไม่มีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายของผู้ป่วย	 การทดสอบน้ีเป็น	

การรับสัญญาณไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์	 ร่วมไป	

กับการวัดปรมิาณลมหายใจเขา้ออก	และการขยับข้ึนลงของทรวงอกและชอ่งท้อง	

การตดิอุปกรณ์เพ่ือรสัญัญาณไฟฟ้าดงักลา่ว	จะเปน็เพียงการใชส้ายโลหะสมัผสั

และยึดติดกับผิวหนังในบริเวณต่างๆของร่างกายด้วยพลาสเตอร์	โดยมีการใช้

ครีมเกลือแร่ป้ายตามจุดสัมผัดังกล่าว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ	

จะไมม่กีารเจาะหรอืฝงัอปุกรณ์ใดๆและไมม่กีารสง่สัญญาณไฟฟ้าหรอืคลืน่ใด	ๆ 	

เข้าสู่ร่างกาย	 ดังนั้นสายต่างๆที่สัมผัสกับผู้ป่วยน้ันเป็นสายท่ีไว้รับสัญญาณ

เท่านั้น	จึงไม่เกิดไฟรั่วหรือช็อต	

ประเทศไทยมีห้องตรวจการนอนหลับ
มากน้อยเพียงไร ไม่เห็นมี

ห้องตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาล
ต่างจังหวัดเลย

	 	 การตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจที่ซับซ้อน	 ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ

ทั้งสถานที่	อุปกรณ์และบุคลากรที่ชำานาญ	ทำาให้ห้องตรวจการนอนหลับยังไม่

สามารถกระจายตัวไปยังต่างจังหวัดได้มากนัก	แม้ในกรุงเทพฯ	ห้องตรวจการ

นอนหลับก็ยังคงเปิดให้บริการได้เพียงในโรงเรียนแพทย์	หรือไม่ก็โรงพยาบาล
เอกชนใหญ่ๆปัจจุบัน	สมาคมโรคจากการการหลับแห่งประเทศไทยได้เปิดการ
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ฝกึอบรมเพ่ือผลติบคุลากรทัง้ในระดบัเจา้หน้าทีต่รวจการนอนหลบัอย่างต่อเน่ือง	
และมีการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้สามารถไปดูแลผู้ป่วยได้ในภูมิภาคต่างๆ	

ทั่วประเทศไทย

การตรวจการนอนหลับสามารถ

ทำาที่บ้านได้หรือไม่
	 ปจัจบุนัสามารถตรวจการนอนหลบัได้ท่ีบา้นและมหีลาก

หลายวิธี	 บางวิธีมีการตรวจวัดทุกอย่างเช่นเดียวกับการตรวจในโรงพยาบาล		
บางวิธีก็จะมกีารตรวจวัดเพียงแคล่กัษณะของการหายใจวา่มคีวามผดิปกตหิรือ
ไม	่พบว่าการตรวจท่ีบา้นอาจจะนำามาทดแทนการตรวจในโรงพยาบาลได	้ถ้าทำา	
โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนถึงวิธีการติดสายสัญญาณ	 และได้รับการ	
แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 นอกจากน้ียังมีข้อดีคือ	 ไม่ต้องรอคิวนาน		
สามารถทำาได้เร็ว	 ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ใกล้เคียงการนอนปกติ
เน่ืองจากนอนในห้องนอนของตนเอง	 อย่างไรก็ตามข้อเสียของการตรวจวิธี	
ดังกล่าวคืออาจมีการหลุดเลื่อนของสายทำาให้สัญญาณขาดหายไปโดยไม่ได้	
รับการแก้ไขระหวา่งการนอน	เนือ่งจากไมม่เีจา้หน้าทีเ่ฝา้ตลอดการตรวจเหมอืน
การตรวจในห้องปฏิบัติการ	 ถ้าสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณสำาคัญเช่น	
สัญญาณลมหายใจ	 ก็อาจทำาให้การตรวจน้ันล้มเหลวและเสียค่าใช้จ่ายโดย	
ไม่ได้ผลการตรวจ	และในกรณีที่เป็นรุนแรงมากก็ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาให้การ
รักษาด้วยเครื่องซีแผบ	เพ่ือหาระดับแรงดันเครื่องท่ีเหมาะสม	และที่สำาคัญการ
ตรวจชนิดท่ีไมม่กีารตรวจวัดคลืน่สมอง	อาจให้ผลลบลวงได	้ดงันัน้ผูป้ว่ยทีส่งสยั
ว่ามภีาวะโอเอสเอแต่ตรวจไมพ่บความผดิปกตจิากการตรวจการนอนหลบัทีบ่า้น
ชนิดที่ไม่มีสัญญาณคลื่นสมอง	ควรได้รับการตรวจซำ้าในโรงพยาบาลอีกครั้ง
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ขณะตรวจการนอนหลับหากจำาเป็น

ต้องฉีดอินซูลินจะทำาได้หรือไม่
	 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฉีดยา	หรือต้องมีการบริหารยาใดๆ	

ระหว่างเวลาที่ทำาการตรวจ	 เช่น	 ฉีดอินซูลิน	 ฉีดยาละลายลิ่มเลือด	 พ่นยา	

ขยายหลอดลม	 สามารถกระทำาได้ตามปกติ	 แต่ท่านต้องนำาอุปกรณ์ท่ีต้องใช้	

มาจากบ้าน	 ในรายท่ีต้องอาศัยให้ญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้บริหารยาให้ก็ควรให้	

บุคคลดังกล่าวมานอนเฝ้าร่วมด้วย

ผู้ป่วยท่ีมีการรักษาด้วยการล้างไต 

ขณะนอนหลับสามารถเข้ารับการ

ตรวจการนอนหลับหรือไม่
	 	 ผู้ป่วยที่มีการล้างไตชนิดที่ทำาเองท่ีบ้าน	 ส่วนใหญ่เป็นการล้างไต	

ทางหน้าท้อง	 ซึ่งมักจะมีการใส่นำ้ายาเข้าทางหน้าท้องและปล่อยออกตาม	

กำาหนดเวลา	 เพ่ือการตรวจการนอนหลับท่ีได้ประโยชน์สูงสุดจะแนะนำาให้	

ผูป้ว่ยถามแพทย์เจา้ของไข้ทีดู่แลการลา้งไตว่าสามารถเลือ่นเวลาให้การใสน่ำา้ยา	

เข้าในช่วงเวลาก่อนเข้านอน	และให้มาปล่อยนำ้ายาออกอีกครั้งในช่วงเวลาเช้า	

ได้เลยหรือไม่	 เน่ืองจากถ้าต้องปลุกผู้ป่วยข้ึนมากลางดึกเพ่ือใส่นำ้ายาเข้าออก	

อาจทำาให้การนอนถูกรบกวน	 และส่งผลให้ผลการตรวจไม่แม่นยำาเน่ืองจาก

จำานวนชั่วโมงที่หลับจริงลดลง	อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำานวนหน่ึงท่ีมีการล้างไต

ทางหน้าท้องโดยมีเครื่องในการช่วยปัมพ์นำ้ายาเข้าออกแบบอัตโนมัติ	อุปกรณ์

ดังกล่าวจะส่งคลื่นออกมารบกวน	ทำาให้ไม่สามารถตรวจคล่ืนสมองของผู้ป่วย

ได้	 ในกรณีดังกล่าวอาจจำาเป็นต้องงดการใช้เครื่องปัมพ์ระหว่างการตรวจการ	

นอนหลับในคืนนั้น
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ถ้าต้องรอคิวการตรวจการนอนหลับ

นาน 3 - 4 เดอืนจะมีผลตอ่โรคเพิม่ขึน้

หรือไม่
	 	 เน่ืองจากปัญหาจำานวนเตียงท่ีสามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยมีน้อย

กว่าจำานวนผู้ป่วยมาก	 ทำาให้เกิดปัญหาการรอตรวจเป็นระยะเวลานาน		

บางแห่งอาจนานจนถึง	 1	 ปี	 การรอตรวจท่ีนาน	 3	 -	 4	 เดือนน้ันไม่ส่งผลให้	

ตัวโรคการหยุดหายใจเป็นมากข้ึนมากนัก	 แต่อย่างไรก็ตามการรอตรวจ	

ที่นานทำาให้การรักษานั้นล่าช้าออกไป	อาจทำาให้คุณภาพชิวิตที่ไม่ดีของผู้ป่วย	

ได้รับการแก้ไขล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เช่น	 การมีอาการง่วงนอนในเวลา	

กลางวัน	อ่อนเพลีย	สมรรถภาพการทำางานลดลง

ในผู้ป่วยท่ีใช้สิทธ์ิข้าราชการ ประกันสังคม  

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเบิกค่า 

ตรวจการนอนหลับหรือไม่ ถ้าเบิกได้

ต้องเตรียมเอกสารสิทธิ์อย่างไรบ้าง และมีส่วน

เกินสิทธิ์หรือไม่ 
	 	 ข้ันตอนและจำานวนเงินท่ีสามารถเบิกค่าตรวจการนอนหลับนั้นขึ้น	

กับสิทธิ์ที่ผู้ป่วยมี	ดังนี้

1.		ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ	สามารถเบิกค่าตรวจการนอนหลับได้	7,000	บาท	ตาม	

	 ที่กรมบัญชีกลางประกาศไว้	 โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะกำาหนดอัตราค่า	

	 ตรวจในราคาที่สูงกว่า	 7,000	 บาท	 ดังนั้นผู้ป่วยจะมีส่วนเกินที่ต้องจ่าย	
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	 เพ่ิมด้วยตนเอง	สำาหรับการชำาระเงินสามารถทำาได้	2	 วิธี	 ได้แก่	ก)	สำารอง	

	 จ่ายด้วยตนเองแล้วนำาใบเสร็จไปทำาเบิกกับต้นสังกัด	 โดยใบเสร็จน้ัน	

	 จะทำาเบิกได้เพียง	 7,000	 บาท	 และ	 ข)	 สำาหรับผู้ท่ีทำาสิทธ์ิเบิกจ่ายตรง	

	 ไว้กับโรงพยาบาลน้ันๆแล้ว	 สามารถชำาระเงินเฉพาะส่วนเกินตามสิทธ์ิ	

	 ของท่านเท่านั้น

2.		ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(บัตรทอง)	ต้องไป	

	 ดำาเนินการขอใบส่งตัวตามขั้นตอน	ถ้าได้ใบส่งตัวตามขั้นตอนทั้งสองสิทธ์ิน้ี	

	 จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเพ่ิมอีก	ต้นสังกัดอาจส่งใบส่งตัวมาเป็น		

	 2	รูปแบบ	คือ	ก)	มีการระบุช่วงเวลาที่สามารถใช้ใบส่งตัวได้	เช่น	3	 เดือน		

	 ดังน้ันท่านต้องตรวจสอบวันท่ีทำาการนัดหมายตรวจการนอนหลับของท่าน	

	 ว่าอยู่ในช่วงเวลาท่ีใบส่งตัวครอบคลุมถึง	ข)	มีการระบุวันท่ีส่งตัวมาตรวจ	

	 วันเดียวเท่าน้ัน	 ดังน้ันถ้าท่านมีเหตุจำาเป็นต้องเลื่อนนัดการตรวจการ	

	 นอนหลับ	 จะทำาให้ใบส่งตัวท่ีได้มาไม่ตรงกับวันนัดใหม่ท่ีได้รับ	 ผู้ป่วยต้อง	

	 ติดต่อกลับไปยังต้นสังกัดให้ออกใบส่งตัวใหม่ให้ท่าน

3.	 ผู้ป่วยสิทธ์ิประกันชีวิต	การตรวจการนอนหลับน้ันแม้จะทำาในตอนกลางคืน	

	 และเป็นการนอนในโรงพยาบาล	 แต่นับเป็นการตรวจแบบผู้ป่วยนอก		

	 กล่าวคือไม่ได้รับเข้าเป็นผู้ป่วยในจึงไม่มีเลขโรงพยาบาลภายใน	 การเบิก	

	 ค่าตรวจได้หรือไม่ขึ้นกับข้อตกลงที่ผู้ป่วยทำากับบริษัทประกันชีวิต	 ผู้ป่วย	

	 ควรติดต่อสอบถามไปยังผู้แทนบริษัทประกันชีวิตว่าในกรณีเช่นน้ีสามารถ	

	 เบิกได้หรือไม่	 มีข้อแม้ในการเบิกค่าตรวจอย่างไร	 เนื่องจากการตรวจการ	

	 นอนหลับถือเป็นการตรวจแบบผู้ป่วยนอก	 ดังน้ันการเบิกค่าตรวจได้เต็ม	

	 จำานวนหรือไม่ขึ้นกับสัญญาของการทำาประกันชีวิตว่ามีการจำากัดวงเงิน	

	 ผู้ป่วยนอกอยู่ที่เท่าไร	การเบิกค่าตรวจการนอนหลับมักจะต้องการใบรับรอง	

	 แพทย์ประกอบไปกับใบเสร็จโรงพยาบาลเช่นเดียวกับการตรวจรักษาโรค	

	 ทั่วๆไปแบบผู้ป่วยนอก
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เคร่ืองตรวจการนอนหลับราคาเท่าไหร่

ทำาไมค่าตรวจการนอนหลับจึงแพง
	 เครื่องที่ใช้ในการตรวจการนอนหลับราคาประมาณ	1	-	2	

ลา้นบาท	แตค่วามแพงของการตรวจไมไ่ดเ้กิดจากราคาของเครือ่งมอืท่ีใชใ้นการ

ตรวจแต่เพียงอย่างเดียว	จะเห็นว่าการตรวจต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ	ท้ังสถานท่ี		

อุปกรณ์และบุคลากรมากมาย	 ได้แก่	 สถานท่ีต้องมีการจัดเตรียมห้องนอน	

ตรวจที่ได้รับการตกแต่งให้เป็นห้องนอนบ้าน	อุปกรณ์ท่ีมีต้องมีค่าเสื่อมสภาพ

และค่าบำารุงรักษาจากการใช้	เช่น	เตียง	สายอุปกรณ์เส้นต่างๆ	หน้ากาก	ท่อลม

หรือเครื่องช่วยหายใจที่ต้องมีค่า	อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป	เช่น	ครีม	แก๊สที่ใช้ใน

การทดสอบ	รวมไปจนถึงค่าเวรเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ

ในการตรวจรวมไปจนถึงเฝ้าผู้ป่วยตลอดทั้งคืน	 เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการฝึกฝนให้มี

ความชำานาญการในการอ่านผล	ตามด้วยแพทย์เฉพาะทางที่มาแปลผล	ดังจะ

เห็นว่าการตรวจดังกล่าวต้องอาศัยทรัพยากรทั้งทางด้านสถานท่ี	อุปกรณ์	และ

บุคคลที่มีคุณภาพหลายคน	จึงส่งผลให้ค่าตรวจมีราคาสูง

ต้องตรวจการนอนหลับกี่ครั้ง
จึงจะรักษาภาวะหยุดหายใจ

ขณะหลับหายขาด
	 	 ภาวะโอเอสเอเป็นโรคเรื้อรังท่ีรักษาไม่หายขาด	คล้ายคลึงกับโรคเรื้อรัง	

อื่นๆ	 เช่น	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยซีแผบจะ	

ทำาให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้ตามปกติ	 ตามมาตรฐานแล้วผู้ป่วยควรได้รับ	

การตรวจการนอนหลับ	2	คืน	ประกอบด้วย	คืนแรกเป็นการตรวจเพ่ือวินิจฉัย		

แลว้ตามดว้ย	คนืทีส่อง	เปน็การตรวจเพ่ือทดสอบหาระดบัแรงดนับวกท่ีเหมาะสม		
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แต่ในบางครั้งในรายที่เหมาะสมแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจการนอนหลับ	

แบบผสม	 เพ่ือให้ใช้เวลาในการตรวจเพียงคืนเดียว	 หลังจากขั้นตอนดังกล่าว	

แล้ว	ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ต้องกลับมาตรวจการนอนหลับซำ้าอีก	ยกเว้นในราย	

ท่ีการตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร	 ผู้ท่ีกลับมีอาการเพ่ิมมากขึ้นใหม่		

หรือ	ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของนำ้าหนักตัวอย่างมาก

ค่าใชจ้า่ยในการตรวจการนอนหลบัจน

รักษาหายขาดประมาณเท่าไร
	 การรกัษานอนกรนหรอืภาวะโอเอสเอนัน้มหีลากหลายวธีิ	

ขึ้นกับสาเหตุหลักของโรคว่าเกิดจากอะไร	 ระดับความรุนแรงของโรค	 รวมไป	

จนถึงโรคร่วมอื่นๆของผู้ป่วย	 ดังน้ันจึงไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าค่าใช้จ่าย

จากการรักษาทั้งส้ินจะเป็นเท่าไร	เน่ืองจากข้ึนกับวิธีการรักษาท่ีผู้ป่วยเลือกด้วย	

อย่างไรกต็ามคา่ใชจ้า่ยท่ีประมาณการได้	ไดแ้ก่	คา่ตรวจการนอนหลับประมาณ	

8,000	-	12,000	บาท	

ถ้าไม่ได้ตรวจการนอนหลับจะสามารถ
ใช้เครื่องซีแผบได้เลยหรือไม่

	 	 ไม่แนะนำา	เนื่องจากการหยุดหายใจขณะหลับแบ่งออก

เป็น	2	ประเภทหลักๆ	ได้แก่	ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น	และจาก

ประสาทส่วนกลาง	มีเพียงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากอุดก้ันเท่านั้นที่จะได้	

ผลดีมากจากการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก	 ในขณะท่ีผู้ป่วยท่ีมี	

ภาวะหยุดหายใจจากประสาทส่วนกลาง	 อาจจะไม่ตอบสนองต่อการรักษา	
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ด้วยเคร่ืองดังกล่าว	และสิ่งท่ีสำาคัญที่สุดคือ	การยังคงฝืนใช้เครื่องต่อไปทั้งที่ไม่

ได้ผลน้ันจะเพ่ิมอัตราตายได้	ดังน้ันแพทย์จึงแนะนำาให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการ	

ตรวจการนอนหลับเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

จากการอุดก้ันจริง	 จึงจะพิจารณาการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก	

ชนิดต่อเนื่อง

เครื่องซีแผบ

เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนใช่หรือไม่
	 ไม่ใช่	เครื่องซีแผบมีหลักการคล้ายเครื่องดูดฝุ่น	เพียงแต่

เครื่องจะทำาการเป่าลมออกจากเครื่องแทนการดูดเข้าเครื่อง	ดังนั้นลมที่เป่าออก

จากเครื่องน้ันก็คืออากาศที่อยู่ภายในห้องนอนที่เราหายใจตามปกติ	แต่เครื่อง

ผลิตออกซิเจนนั้นจะทำาการดูดอากาศจากภายในห้องเข้าไปในเครื่อง	เครื่องจะ

ทำาการแยกก๊าซไนโตรเจนทิ้งไปเพ่ือให้เหลือแต่ออกซิเจนก่อนส่งออกมาจาก

เครื่อง

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับซีแผบ
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เครื่องซีแผบราคาประมาณเท่าไร่ 

ข้าราชการเบิกได้หรือไม่
	 ราคาเครือ่งมคีวามแตกตา่งกันตัง้แตป่ระมาณ	18,000		-		

80,000	บาท	ขึ้นกับคุณสมบัติการทำางานของเครื่อง	รวมไปจนถึงความสามารถ

ในการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆจากการใช้เคร่ือง	 ปัจจุบันมีผู้ป่วย	

สิทธ์ิข้าราชการเพียงสิทธ์ิเดียวเท่านั้นที่สามารถเบิกค่ารักษาด้วยอุปกรณ์น้ีได้		

แต่จำากัดสิทธ์ิอยู่ที่	20,000	บาท	ถ้าผู้ป่วยเลือกซื้อเครื่องท่ีราคาสูงกว่านี้จะต้อง

จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง	

เครื่องซีแผบราคาแพง มีบริษัทให้เช่า 

ผ่อนหรือผ่อนเช่าหรือไม่
	 	 มบีางบริษทัทีม่กีารให้บรกิารเชา่เปน็รายเดอืนเนือ่งจาก

ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระจ่ายเงินก้อนได้	 ระบบเช่าจะมีข้อดีที่บริษัทจะ	

รับผิดชอบในการบำารุงรักษาเครื่อง	 รวมถึงเปลี่ยนไส้กรองหน้ากากให้เมื่อมี	

การเสื่อมคุณภาพจากการใช้งานตามระยะเวลาที่กำาหนด	นอกจากนี้	เมื่อเครื่อง

มีปัญหาก็ยังมีเครื่องใหม่มาทดแทนให้ใช้ได้ทันที	แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อมีการ	

ใชเ้ครือ่งในระยะยาว	ระบบผอ่นหรอืผอ่นเชา่จะมคีวามคุม้ค่ามากกว่า	เน่ืองจาก

เมื่อจ่ายครบแล้วจะได้เครื่องเป็นของตนเอง
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ถ้าไฟตกหรือไฟดับจะขาดอากาศหายใจ

ขณะใช้เครื่องซีแผบหรือไม่
	 การที่ไฟดับหรือไฟตกทำาให้เคร่ืองซีแผบหยุดทำางานน้ัน	

ไม่ได้ทำาให้ผู้ป่วยขาดอากาศหายใจ	 เน่ืองจากบริเวณหน้ากากทางด้านหน้า	

ที่มีรูสำาหรับเป่าลมหายใจออกขณะเครื่องทำางานน้ัน	จะทำาหน้าท่ีเป็นท้ังรูท่ีไว้	

ทั้งหายใจเข้าและออกได้	ผู้ป่วยยังคงหายใจได้	แต่ก็จะกลับไปมีภาวะโอเอสเอ	

แบบดั้งเดิมที่ผู้ป่วยมี	 เนื่องจากไม่มีแรงดันลมมาช่วยถ่างทางเดินหายใจส่วน

ต้นอีกต่อไป	 อย่างไรก็ตามในสถานที่ท่ีมีไฟตกหรือไฟดับบ่อยๆแนะนำาให้ซื้อ

อุปกรณ์สำารองไฟท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์	 เน่ืองจากการกระชากของกระแสไฟ	

บ่อยๆอาจทำาให้การทำางานของเครื่องซึ่งบอบบางเหมือนคอมพิวเตอร์เกิด	

อาการรวนได้	

เครื่องซีแผบชนิดแรงดันคงที่

ต่างจากชนิดออโต้อย่างไร
	 	 ในด้านประสิทธิภาพในการรักษาไม่แตกต่างกัน	 โดย

หลักการทำางานของเครื่องซีแผบชนิดแรงดันคงที่	คือ	เครื่องจะส่งแรงดันอากาศ	

ในระดับคงที่ตลอดการนอน	 โดยแพทย์จะต้องทราบถึงแรงดันท่ีเหมาะสมท่ี	

ทำาให้การหายใจของผู้ป่วยกลับมาปกติในทุกระยะของการนอนและทุกท่าทาง

ของการนอน	ส่วนหลักการทำางานของเครื่องซีแผบชนิดออโต้น้ัน	 เครื่องจะส่ง	

แรงดันให้กับผู้ป่วยตรงกับช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยต้องการ	กล่าวคือ	 เครื่องจะทำาการ	

เพ่ิมความดันอากาศอย่างช้าๆเมื่อเครื่องตรวจพบว่าผู้ป่วยหยุดหายใจ	 หรือ	

เครื่องจะทำาการลดความดันอากาศอย่างช้าๆเมื่อเคร่ืองตรวจพบว่าผู้ป่วย

หายใจปกติ	พบว่าประสิทธิภาพในการรักษาด้วยเครื่องทั้งสองชนิดน้ันไม่แตก
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ต่างกัน	 แต่ด้วยหลักการดังกล่าวทำาให้แรงดันเฉลี่ยท่ีเกิดขึ้นขณะใช้เครื่อง

ชนิดออโต้จะตำ่ากว่าแรงดันเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องชนิดแรงดันคงที่		

โดยคาดว่าแรงดันเฉลี่ยที่ตำ่ากว่านั้นจะทำาให้ผู้ป่วยสบายข้ึนและใช้เครื่องได้	

นานมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้ป่วยท่ีมีการหยุดหายใจในบางช่วงของ	

การนอน	เชน่	ในชว่งนอนหงาย	หรอืชว่งหลบัฝนั	แตใ่นผู้ปว่ยท่ัวไปมกัไมไ่ดป้ระโยชน์

ชัดเจน	ข้อมูล	ณ	ปัจจุบันพบว่าการใช้ซีแผบชนิดออโต้จะทำาให้ผู้ป่วยใช้เครื่อง	

ได้นานข้ึนเพียงแค่	10	นาที	ในขณะที่ราคาเครื่องสูงกว่าเกือบ	3	เท่าตัว	ดังน้ัน

แพทย์จึงมักไม่แนะนำาให้ผู้ป่วยเลือกเครื่องชนิดออโต้เป็นทางเลือกแรก	 และ	

มักแนะนำาให้ผู้ป่วยได้ทดลองใช้เครื่องทั้งสองชนิดก่อนตัดสินใจซื้อจริง	

อยากทราบท่านอนที่ถูกต้อง

ขณะใช้เครื่องซีแผบ
	 ตามมาตรฐานการรักษาด้วยเครื่องซีแผบน้ัน	 แรงดันท่ี

เหมาะสมน้ันจะเปน็แรงดนัทีไ่ดจ้ากการตรวจการนอนหลบัในห้องปฏิบตักิาร	แรง

ดันดังกล่าวจะได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถกำาจัดการหยุดหายใจได้ในทุก	

ท่าทางการนอนและทุกระยะของการหลับของผู้ป่วย	ช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยจะมีการ

หยุดหายใจรุนแรงที่สุดคือท่านอนหงายในช่วงระยะหลับฝัน	 ดังนั้นผู้ป่วยจะ

สามารถนอนได้ในทุกท่าทางขณะใช้เครื่องซีแผบ
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เครื่องซีแผบยี่ห้อต่างกันจะทำาให้

ประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่
	 	 โดยทั่วไปหลักการของเครื่องทุกย่ีห้อคล้ายกัน	 คือ		

เพ่ิมแรงดันบวกในทางเดินหายใจเพ่ือป้องกันการยุบตัวของทางเดินหายใจ		

ดังนั้นประสิทธิภาพไม่ต่างกัน	แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อย	เช่นการผ่อนแรงดัน

เวลาหายใจออก	เป็นต้น	ในแต่ละยี่ห้อต่างกัน	ซึ่งในส่วนนี้จะมีประโยชน์ในการ

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้เครื่องให้ผู้ป่วยได้

เครื่องซีแผบยี่ห้อไหนดีที่สุด
	 เครื่องซีแผบไม่ว่าจะผลิตโดยบริษัทใดจะสามารถ

ทำางานระดับพ้ืนฐานได้เท่าเทียมกัน	 ความแตกต่างของ	

แต่ละบริษัทจะขึ้นกับชนิดหน้ากากท่ีผู้ป่วยชอบเป็นสำาคัญ	 เน่ืองจากการ	

ซื้อขายเครื่องนั้นจะขายเป็นแพคเกจ	 กล่าวคือ	 ซื้อเครื่องของบริษัทน้ีจะได้	

แถมหน้ากากของบริษัทดังกล่าวด้วย	 ดังนั้นสิ่งท่ีควรจะพิจารณาในการเลือก

ซื้อคือชนิดหน้ากากที่ผู้ป่วยสวมใส่แล้วรู้สึกสุขสบายมากท่ีสุดเป็นสำาคัญ	 ส่วน	

ปัจจัยอื่นๆที่อาจนำามาร่วมพิจารณาได้แก่	 รูปลักษณ์ภายนอกของเครื่อง		

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ	เชน่	คา่ไสก้รองอากาศ	รวมไปจนถึงขนาด

และนำ้าหนักของเครื่อง	เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจต้อง

เดนิทางไปตา่งจงัหวดัหรอื	ตา่งประเทศบอ่ยครัง้	สำาหรับ

ผู้ป่วยท่ีต้องการใช้เครื่องซีแผบชนิดออโต้	 ควรทดลอง

ใช้เครื่องท่ีต้องการซื้อให้มั่นใจว่าเครื่องดังกล่าวได้ผล

สำาหรับเรา	เน่ืองจากผู้ป่วยแต่ละรายอาจเหมาะสมกับ

เครือ่งซแีผบชนดิออโตไ้มเ่หมอืนกัน	ดงันัน้จงึไมส่ามารถ

ระบุได้ว่าเครื่องยี่ห้อไหนดีที่สุดสำาหรับทุกคน
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เครื่องซีแผบแบบมีบันทึกค่าการใช้
และค่า AHI หรือ RDI ให้ผลการรักษา
ต่างกับเครื่องที่ไม่มีการบันทึกหรือไม่

	 	 ในแง่ของประสิทธิภาพในการรักษาไม่ต่างกัน	แต่จะมีข้อดีในการติดตาม

การรักษา	แพทย์สามารถใช้ค่าที่บันทึกในการปรับเปลี่ยนการรักษาได้

ซื้อเครื่องซีแผบชนิดไม่มี AHI 
หรือ RDI แพทย์จะทราบได้อย่างไร

ว่าการรักษาได้ผลหรือไม่
	 	 โดยปกติ	 ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหาระดับแรงดันท่ีเหมาะสมแล้วน้ัน		

มักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเท่าไรนัก	 ยกเว้นในรายท่ีมีการ	

เปลี่ยนแปลงของนำ้าหนักตัวอย่างมาก	 เนื่องจากเครื่องที่สามารถบันทึก	 AHI		

หรือ	RDI	ได้จะมีราคาแพงกว่าเครื่องทั่วไปประมาณ	5,000	-	8,000	บาท	ดังนั้น	

ในผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ไม่จำาเป็นต้องซื้อเครื่องท่ีมีการบันทึกค่า		

AHI	หรือ	RDI	โดยแพทย์จะติดตามผลการรักษาจากอาการของผู้ป่วยว่าดีขึ้น

อย่างเหมาะสมหรือไม่	นอกจากน้ีแม้เครื่องจะไม่สามารถบันทึก	AHI	หรือ	RDI	

แตเ่คร่ืองทุกเคร่ืองจะสามารถเรยีกดชูัว่โมงการใชง้านได	้คลา้ยกับเลขไมลร์ถยนต	์

ทำาให้แพทย์สามารถคำานวณชั่วโมงการใช้งานคร่าวๆได้
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ผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมเวลาใช้
เครื่องซีแผบต้องถอดหรือไม่
	 เพ่ือสุขอนามัยช่องปากท่ีดีแนะนำาให้ถอดฟันปลอม	

เวลาเข้านอน	ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือไม่	

เครื่องซีแผบจำาเป็นต้องใช้
ไส้กรองหรือไม่

	 	 จำาเป็น	 เน่ืองจากไส้กรองท้ังหยาบและละเอียดช่วย	

ในการกรองสิ่งสกปรกจนถึงสามารถกรองเชื้อโรคบางชนิดไม่ให้เข้าไปใน	

ทางเดินหายใจได้	 ดังนั้นจำาเป็นต้องดูแลรักษาให้สะอาด	 และเปลี่ยนเมื่อถึง	

เวลาที่กำาหนด

เคร่ืองซีแผบท่ีใช้ร่วมกันในห้องตรวจ
การนอนหลับมีการทำาความสะอาด
หรือไม่

	 	 อุปกรณ์ในส่วนที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือ	

ลมหายใจของผู้ป่วย	ได้แก่	หน้ากาก	สายรัดศีรษะ		

ท่อลม	จะมีการถอดออกเพ่ือทำาความสะอาดฆ่าเชื้อ	

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลทุกครั้งหลังการใช้งาน	

ขั้นตอนการล้างจะล้างด้วยนำ้าสบู่ ก่อนหน่ึงครั้ง

แล้วทำาการแช่ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ	 ตามด้วยการล้าง	

นำ้าประปา	และผึ่งลมให้แห้งก่อนนำามาใช้ครั้งต่อไป
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เครื่องซีแผบที่ใช้ส่วนตัวจำาเป็น

ต้องใช้นำ้ายาฆ่าเชื้อด้วยหรือไม่
	 โดยท่ัวไปไม่จำาเป็นเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส่วนตัว		

การทำาความสะอาดเพียงแค่ล้างด้วยนำ้าสะอาดผสมกับนำ้าสบู่อ่อนๆแล้ว	

ผึ่งลมให้แห้งก็เพียงพอแล้ว	แม้ในกรณีที่คาดว่าปนเปื้อนเชื้อโรค	 เช่น	 เชื้อหวัด		

การล้างด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นก็ยังคงเพียงพอ	แต่ในผู้ท่ีมีความกังวลมากใน	

เรื่องติดเชื้อก็สามารถแช่นำ้ายาฆ่าเชื้อได้

มีญาตินอนกรน ให้ใช้เครื่องซีแผบ

ของเราร่วมกันได้หรือไม่
	 	 ไม่ได้	 เพราะอันดับแรก	 แม้ว่าอาการนอนกรนจะเป็น

อาการที่พบได้บ่อยของผู้ท่ีมีภาวะโอเอสเอ	 แต่ผู้ท่ีนอนกรนน้ันอาจจะไม่ได้	

มีภาวะหยุดหายใจก็ได้	 ซึ่งในกรณีดังกล่าวยังไม่จำาเป็นต้องรักษา	 อย่างไร	

ก็ตาม	 ในกรณีท่ีญาติได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะโอเอสเอจริง	 และแพทย์	

เห็นสมควรให้รักษาด้วยเครื่องซีแผบ	ผู้ป่วยแต่ละรายก็ต้องการแรงดันในระดับ

ที่แตกต่างกัน	 หน้ากากที่เหมาะสมก็แตกต่างกัน	 จึงไม่แนะนำาให้นำาเครื่องท่ี	

ผู้ป่วยใช้อยู่ไปให้ญาติยืม	 และที่สำาคัญที่สุดผู้ป่วยทุกรายท่ีได้รับการรักษา	

ด้วยเคร่ืองซีแผบ	ก็ควรต้องได้ใช้เครื่องอย่างต่อเนื่องทุกคืน	จึงไม่ควรนำาเครื่อง

ไปให้ผู้อื่นยืมใช้
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ถ้านอนกลางวันต้องใช้
เครื่องซีแผบด้วยหรือไม่
	 การหยุดหายใจขณะหลับน้ันเกิดขึ้นทุกคร้ังท่ีผู้ป่วยหลับ	

โดยอาจเกิดขึ้นได้ต้ังแต่นาทีแรกที่ผล็อยหลับ	ดังน้ันไม่ว่าผู้ป่วยจะนอนหลับใน

เวลากลางวันหรือกลางคืน	ควรจะใส่เครื่องทุกครั้ง	

ผู้ป่วยสามารถปรับแรงดัน
เครื่องซีแผบได้เองหรือไม่

	 	 ไม่แนะนำาให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนแรงดันท่ีใช้ในการ	
รักษาเอง	 เพราะระดับแรงดันก็เหมือนปริมาณยาท่ีแพทย์สั่ง	 การให้แรงดัน	
ที่ไม่เหมาะสม	ไม่ว่าจะสูงหรือตำ่ากว่าท่ีควรจะเป็นจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ป่วยได้		
ดังน้ันถ้าผู้ป่วยรู้สึกว่าแรงดันลมเบาหรือแรงเกินไป	ควรกลับไปปรึกษาแพทย์
เจ้าของไข้	 เพ่ือให้วินิจฉัยหาสาเหตุ	 เช่น	ความรู้สึกลมแรงเกินไปอาจเกิดจาก	
การสวมใส่หน้ากากที่ไม่ถูกต้อง	 การประกอบชิ้นส่วนหน้ากากกลับไม่เข้า	
ทีเ่ดมิ	ทอ่ลมชำารุด	ทำาใหเ้กิดลมรัว่	ความรูส้กึลมเบาเกินไปอาจเกิดจาการทำางาน	
ผิดปกติของเครื่อง	 อาการง่วงนอนเป็นมากข้ึนทำาให้ผู้ป่วยคิดว่าแรงดันไม่	
เพียงพอ	อาจเกิดจากภาวะอดนอน	หรอืการใชเ้ครือ่งน้อยเกินไป	ดงัน้ันจงึควรให้

แพทย์ประเมินหาสาเหตุก่อนที่จะปรับเปลี่ยนแรงดัน

เครื่องซีแผบมีอายุ
การใช้งานยาวนานเท่าไร
	 โดยทั่วไปเครื่องซีแผบมีความทนทานมาก	 อายุการ	

ใชง้านโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ	5	-	6	ป	ีแตท่ัง้นีข้ึ้นกับการดแูลรกัษาด้วย	บางราย

อาจมีอายุการทำางานที่สั้นหรือยาวกว่านั้น
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เราสามารถสั่งซื้อเครื่องซีแผบจาก 

ต่างประเทศมาใช้ได้หรือไม่
	 ในทางปฏิบัติสามารถทำาได้	 แต่อย่างไรก็ตามควรต้อง

คำานึงถึงการบำารุงรักษาและการส่งซ่อมในระยะยาวด้วย	ปกติการซื้อเครื่องผ่าน

ตัวแทนจำาหน่ายโดยตรงในประเทศไทยนัน้	บรษิทัจะดแูลตรวจสภาพเครือ่งและ

ทำาความสะอาดเครื่องให้เป็นระยะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ในกรณีที่เคร่ืองเสียและ

ต้องส่งซ่อมข้ามคืน	บริษัทมักจะมีเครื่องสำารองให้ผู้ป่วยนำากลับไปใช้ระหว่าง

การซ่อมบำารุงนั้นด้วย	นอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่ยังมีบริการดาวน์โหลดข้อมูล

การใช้โดยไม่คิดค่าบริการให้ตลอดอายุการทำางานของเครื่อง	 ในกรณีท่ีผู้ป่วย

ต้องการสั่งซื้อเครื่องจากต่างประเทศมาน้ัน	ควรพิจารณาว่ามีตัวแทนจำาหน่าย

ในประเทศไทยท่ีสามารถบรกิารซอ่มบำารงุเครือ่งได้เมือ่เกิดปญัหา	อย่างไรก็ตาม

การตรวจสภาพเครื่อง	การตรวจสภาพตามระยะการทำางาน	การซ่อมเครื่อง	รวม

ไปจนถงึการดาวนโ์หลดขอ้มลูในกรณีทีผู่ป้ว่ยสัง่ซือ้เคร่ืองจากต่างประเทศมาเอง

นั้น	ผู้ป่วยจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากตัวแทนจำาหน่ายนั้นๆ

ซื้อเครื่องซีแผบแล้วมีปัญหา

ควรทำาอย่างไร
	 	 ขึ้นกับว่าปัญหาคืออะไร	 ถ้าเป็นเรื่องของการใช้เครื่อง	

ผู้ป่วยอาจเร่ิมจากการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านความผิดปกติจากการหลับ

ที่ผู้ป่วยติดตามอาการอยู่เพ่ือรับคำาแนะนำา	ถ้าปัญหาเป็นจากตัวเครื่องโดยตรง		

ผู้ป่วยควรติดต่อกับบริษัทที่ทำาการขายเครื่องให้ผู้ป่วย	 โดยท่ัวไปบริษัทจะให้	

การรับประกันเครื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง	(โดยทั่วไปประมาณ	2	ปี)	ซึ่งถ้ายังอยู่ใน

ระยะรับประกันบริษัทจะรับผิดชอบในการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องให้ถ้าเครื่อง	
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มปีญัหา	ถ้าเกินระยะเวลาทีร่บัประกันแลว้	ผูป้ว่ยก็สามารถนำาเครือ่งไปให้บรษิทั

ตรวจเช็คและซ่อมได้แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ถ้าเป็นโรคหอบหืดหรือปอดอุดก้ัน
เร้ือรงัร่วมด้วยจะยังคงใชเ้ครือ่งซแีผบ

ได้หรือไม่
	 	 ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยท่ีมีโรคร่วมดังกล่าวยังสามารถรักษาด้วยเคร่ือง	

อัดอากาศแรงดันบวกได้	ยกเว้นในรายที่โรคร่วมเป็นรุนแรงมาก	จนทำาให้เกิด

ภาวะหายใจตำ่า	ผู้ป่วยเหล่านี้จำาเป็นต้องรักษาด้วยเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก	

ชนิด	2	ระดับ	(Bi	-	level	PAP)

โรคอื่นนอกจากภาวะโอเอสเอ 
สามารถใช้เครื่องซีแผบได้หรือไม่

	 	 การใช้เครื่องซีแผบส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาภาวะ	

โอเอสเอ	 แต่มีผู้ป่วยอีกหลายภาวะที่สามารถใช้เครื่องดังกล่าวได้	 เช่น	 ผู้ท่ีมี	

ภาวะหลอดลมใหญ่ยวบตัว	 หรือผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย	 อย่างไรก็ตามในกรณี	

ดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของแพทย์	
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ทำาไมบางคนใช้เครื่องซีแผบชนิดสอง
ระดับซึ่งมีราคาแพงมาก
เครื่องชนิดนี้เป็นเครื่องอัดอากาศท่ีให้แรงดันได้	 2	 ระดับ		

กล่าวคือจะมีการคงแรงดันบวกไว้ระดับหนึ่งเพ่ือเปิดทางเดินหายใจคล้าย	

การทำางานของเครื่องอัดอากาศแรงดับบวก	 แต่เครื่องจะอัดแรงดันเพ่ิมขึ้น	

เป็นระยะตามการตั้งค่า	 เช่น	 สั่งให้ส่งแรงดันเพ่ิมทุก	 6	 วินาที	 หรือสั่งให้เพ่ิม	

แรงดันทุกครั้งที่เครื่องตรวจจับได้ว่าผู้ป่วยมีการหายใจเข้า	ผู้ป่วยรายที่อาจจะ

ต้องรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก	ชนิด	2	ระดับ	 เช่น	 ผู้ป่วยล้มเหลว	

จากการรกัษาดว้ยเครือ่งซแีผบ	แมว่้าเครือ่งซแีผบจะไดผ้ลดแีตผู้่ปว่ยไมส่ามารถ

ทนแรงดันได้	 ผู้ป่วยท่ีมีการหายใจแผ่วร่วมด้วย	 เช่น	 ผู้ป่วยปอดอุดก้ันเรื้อรัง		

ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง	เป็นต้น

ต้องใช้เครื่องซีแผบไปนานเท่าไหร่
ถึงจะหายจากโรค

	 	 การใช้เครื่องซีแผบน้ันเป็นการ

รักษาที่ ดีที่ สุดสำาหรับภาวะโอเอสเอ	

แต่ข้อจำา กัดที่สำาคัญของการรักษา

ด้วยวิธีนี้คือ	 เป็นการรักษาท่ีปลายเหตุ		

ดั ง น้ันการหายใจจะปกติ ในช่ วงที่

ใช้ เค ร่ืองเท่านั้น 	 ดัง น้ันการรักษา	

ดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องใช้เครื่องอย่าง

ต่อเน่ือง	 เปรียบเทียบเช่นเดียวกับ	

การใช้กินยาลดความดัน	ที่ผู้ป่วยจำาเป็น

ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
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นำ้าหนักลดแล้วเลิกใช้เครื่องซีแผบ
ได้หรือไม่
	 ขึ้นกับว่าความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจาก

การอดุก้ันเบือ้งต้นน้ันเปน็มากน้อยแคไ่หน	หรอืนำา้หนกัตวัเปน็ปจัจยัสำาคญัทำาให	้

เกิดโรคหรือไม่	 ในกรณีท่ีความรุนแรงของโรคเล็กน้อยน้ัน	 ข้อมูลท่ีมียังไม่	

ชัดเจน	 พบว่าผู้ป่วยท่ีอายุน้อย	 มีภาวะอ้วนมาก	 อาจมีโอกาสหายขาดได้ถ้า	

นำ้าหนักกลับมาใกล้เคียงปกติ	ส่วนกรณีที่เป็นรุนแรงมากน้ัน	การลดนำ้าหนักตัว	

จะทำาให้ระดับความรุนแรงของโรคลดลง	 แต่อาจจะไม่หายขาดจากโรคได้		

อย่างไรก็ตามแม้ผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคมากก็ยังคงแนะนำาให้	

ลดนำ้าหนักอย่างจริงจัง	 เพราะการลดนำ้าหนัก	

มักจะทำาให้ระดับแรงดันท่ีต้องการลดลงได้	

ทำาให้ผู้ป่วยใส่เครื่องได้สบายขึ้น	นอกจากนี้

ยังส่งผลดีต่อสุขภาพในทุกๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะ

เป็นระบบหัวใจหลอดเลือด	 ทำาให้ความดัน

ควบคุมได้ง่ายข้ึน	 สามารถลดยาท่ีใช้ในการ

ควบคมุระดบันำา้ตาลและไขมนั	ลดอาการเจบ็ปวด

จากข้อเข่าเสื่อม	เป็นต้น

ใช้แอลกอฮอล์ทำาความสะอาด
หน้ากากได้หรือไม่

	 	 ไม่แนะนำาเน่ืองจากแอลกอฮอล์จะทำาให้ส่วนท่ีเป็น	

ยางซิลิโคนสูญเสียความยืดหยุ่นจนเกิดการแข็งตัวตามมา
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หน้ากากสามารถใช้ร่วมกันกับ
เครื่องซีแผบยี่ห้ออื่นหรือไม่
	 โดยท่ัวไปสามารถใช้หน้ากากที่ไม่ตรงกับย่ีห้อเครื่องได้	

แต่เครื่องบางบริษัทอาจจะต้องมีการต้ังค่าตามหน้ากากแบบต่างๆ	 ทุกคร้ังท่ี	

ทำาการเปลี่ยนหน้ากาก	แต่เครื่องส่วนใหญ่ไม่จำาเป็น

จำาเป็นต้องซื้อเครื่องทำาความชื้น
มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่

	 	 มีข้อมูลว่าการต่อเครื่องทำาความชื้นอาจทำาผู้ป่วย	

ใช้เครื่องซีแผบได้ดีขึ้น	 แต่อย่างไร	 ก็ตามการใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวจะมี	

ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นประมาณ	8,000	-	12,000	บาท	และยังต้องอาศัยการดูแล

รักษาความสะอาดที่มากข้ึนกว่าการไม่ใช้อุปกรณ์ทำาความชื้น	 ดังนั้นแพทย์	

มักจะแนะนำาให้ใช้ในผู้ป่วยท่ีมีอาการจมูก	ปากหรือคอแห้งมาก	หรือมีอาการ	

คัดจมูกนำ้ามูกไหล	ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆแล้ว

รักษาด้วยซีแผบทำาให้ท้องอืด 
ผายลมบ่อย เกี่ยวกันหรือไม่ 
แก้ไขอย่างไรดี

	 	 ถ้าผู้ป่วยไม่เคยมีอาการท้องอืด	 ผายลมบ่อยมาก่อน	 และเริ่มมีอาการ

เหล่าน้ีในช่วงท่ีเริ่มใช้เครื่องซีแผบ	โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นทันท่ีในช่วงเช้าหลังจาก

ใช้เครื่องมาท้ังคืน	หรือ	เมื่อทดลองหยุดใช้เครื่องแล้วอาการเหล่าน้ีหายไป	ก็บ่ง
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ว่าอาการเหล่าน้ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่อง	จึงควรมาพบแพทย์เพ่ือทำาการแก้ไข	

เช่น	แก้ไขการรั่วของหน้ากาก	ลองปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องซีแผบชนิดออโต้	หรือ	

อาจพิจารณาลดระดบัแรงดนัลงเลก็น้อยโดยรว่มกับการหลีกเล่ียงการนอนหงาย

หรือการยกศีรษะสูง	เป็นต้น

หน้ากากชนิดไหนใช้ดีที่สุด 
ควรเลือกชนิดไหนดี

	 	 หน้ากากท่ีดีท่ีสุดคือหน้ากากที่ผู้ป่วยใช้แล้วรู้สึกสบาย

ที่สุด	แพทย์ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยรายใดควรใช้หน้ากากชนิดใด	อย่างไร

ก็ตามผูป้ว่ยสว่นใหญม่กัจะเลอืกหน้ากากชนดิครอบจมกูอย่างเดยีว	หรอืหน้ากาก

ชนิดใส่เข้ารูจมูก	เน่ืองจากมีขนาดเล็กและนำ้าหนักเบากว่าชนิดท่ีครอบท้ังปาก

และจมูก	ทำาให้เกิดความสบายในการสวมใส่มากกว่า	อย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่วย	

นอนอ้าปากและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่สายรัดคางก็จำาเป็นต้องใช้

หน้ากากชนิดที่ครอบทั้งปากและจมูก	

ถ้าใช้เครื่องทำาความชื้นร่วมกับ
เครื่องซีแผบจะทำาให้ปอดชื้นหรือไม่
ไม่	 โดยทั่วไปปอดและทางเดินหายใจส่วนบนของคนเรานั้น	

ควรมีความชุ่มชื้นอยู่แล้ว	 การใช้เครื่องซีแผบน้ันอาจทำาให้ผู้ป่วยบางรายเกิด

อาการจมูกแห้งหรือคอแห้งได้	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยใช้เครื่องได้น้อยกว่าท่ี	

ควรจะเป็น	 การวิจัยพบว่าการใช้เครื่องทำาความชื้นจะทำาให้ผู้ป่วยใส่เครื่อง	

ได้สบายขึ้น	 อาการปากแห้งคอแห้งลดลง	 ส่งผลให้จำานวนชั่วโมงการใช้งาน	

ให้เพิ่มขึ้นได้
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นำ้ากลั่นที่ใช้เติมในอุปกรณ์
ทำาความชื้น เป็นชนิดเดียวกับ
นำ้ากลั่นแบตตารีใช่หรือไม่

	 	 ไม่ใช่	คำาว่านำ้ากลั่นเป็นคำาที่ทำาให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง	เนื่อง

จากนำ้ากลั่นมีความหมายท้ังนำ้ากลั่นทางการแพทย์	(นำ้าเปล่าท่ีไม่มีสารเคมีใดๆ		

ที่ผ่านขั้นตอนทำาให้ปลอดเชื้อ)	 กับนำ้ากลั่นท่ีซื้อตามท้องตลาดสำาหรับเติม	

แบตตารีรถยนต์ที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนทำาให้ปลอดเชื้อ	อุปกรณ์ทำาความชื้นนี้ต้อง	

เติมด้วยนำ้ากล่ันทางการแพทย์	 เน่ืองจากไอนำ้าที่ระเหยของเข้าสู่ร่างกายจะได้

สะอาดบริสุทธ์ิและปลอดเชื้อจริงๆ	 นอกจากนี้ยังป้องกันตะกรันท่ีจะเกาะกับ	

พ้ืนผิวด้านในของอุปกรณ์ทำาความชื้น	นำ้ากลั่นทางการแพทย์สามารถให้แพทย์

สั่งจ่ายได้	 หรืออาจจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาท่ัวไป	 ในกรณีท่ีไม่สะดวกใน	

การซื้อนำ้ากล่ัน	อาจใช้นำ้ากรองแล้วนำาไปต้มจนเดือดเพ่ือฆ่าเชื้อโรค	แล้วนำามา	

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำาไปใช้ได้เช่นกัน

ใช้เครื่องซีแผบแล้วสำาลักตอนหลับ
จนต้องถอดเป็นเพราะอะไร

	 	 อาจพบได้ในผู้ป่วย	 ท่ีใช้หน้ากากแบบชนิดท่ีครอบทั้ง

ปากและจมกู	เพราะฉะน้ันหนา้กากน้ีไมแ่นะนำาในผูป้ว่ยทีม่โีอกาสเกิดการสำาลกั

ได้ง่าย	เพราะอาจสำาลักเข้าทางเดินหายใจได้
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ขณะใช้เครื่องซีแผบแล้วชอบดึงออก
โดยไม่รู้ ควรทำาอย่างไรดี
	 ควรจะหาสาเหตุว่าทำาไมผู้ป่วยถึงดึงออก	 เช่น	 มีความ

รำาคาญหน้ากาก	แรงดันลมแรงเกินไป	หายใจไม่ออกจากคัดแน่นจมูก	เป็นต้น	

และทำาการแกไ้ขตามสาเหตุ	เครือ่งบางรุน่สามารถตั้งระบบเสยีงสญัญาณเตือน

เวลาหน้ากากหลุดได้	จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาสวมใส่ใหม่อีกครั้ง

ใช้เครื่องซีแผบไม่สมำ่าเสมอ
มีผลต่อการรักษาหรือไม่

	 	 มีผลทำาให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มท่ี	 ในคืน	

ที่ไม่ได้ใช้เครื่องผู้ป่วยก็ยังคงมีการหยุดหายใจ	ส่งผลเสียกับร่างกายในทุกครั้ง	

ที่มีการหยุดหายใจ

ใส่หน้ากากแล้วมีลมรั่ว
ขณะใส่หน้ากากแก้ไขอย่างไร

	 ขณะสวมใส่หน้ากากพร้อมกับการเปิดเครื่องน้ัน	ผู้ป่วย

จะสามารถสัมผัสถึงลมที่ออกทางด้านหน้าของหน้ากาก	 ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง

ปกติเพราะเป็นช่องทางให้ลมหายใจออกนั้นโดนขับออกจากหน้ากากได้	แต่ถ้า	

ผู้ป่วยรับรู้ได้ถึงลมที่รั่วออกจากบริเวณอื่นๆ	 เช่น	ด้านข้างของหน้ากาก	จะนับ

ว่าเป็นเรื่องผิดปกติ	 ในช่วงแรกของการใช้น้ัน	การรั่วของหน้ากากมักเกิดจาก

ชนิดหรือขนาดของหน้ากากยังไม่เหมาะกับรูปหน้าหรือรูปแบบการหายใจ		

เช่น	หน้ากากใหญ่เกินไป	ผู้ป่วยที่นอนอ้าปาก	นอกจากน้ีสาเหตุท่ีพบบ่อยคือ	
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การสวมใส่หน้ากากที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	สายรัดหลวมเกินไป	สายรัดศีรษะบางเส้น

ตึงจนเกินไป	ทำาให้เกิดการดึงรั้งของหน้ากากจนสูงหรือตำ่าจนเกินไป	หรือเอียง

ซ้ายเอียงขวา	การประกอบชิ้นส่วนต่างๆของหน้ากากหลังจากการนำาไปล้างไม่

ครบถ้วน	 เช่น	อุปกรณ์บางชิ้นหลุดหายไป	หรือการประกอบขอบวงซิลิโคนไม่

เข้าที่กับโครงแข็งของหน้ากาก	ส่วนปัญหารั่วที่เกิดในระยะหลังๆของการใช้งาน

นั้น	มักเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์	เช่น	สายรัดศีรษะหมดความตึงตัว		

ซิลิโคน	 หรือขอบเจลเสื่อมสภาพ	 ทำาให้แข็งตัวแนบกับใบหน้าไม่ดีเพียงพอ		

ดังนั้นการแก้ไขจึงขึ้นกับสาเหตุที่ตรวจพบ

อาการคอแห้งจากการใช้เครื่องซีแผบ 
ต้องแก้ไขอย่างไร จำาเป็นต้องใช้หน้ากาก

ชนิดครอบทั้งปากและจมูกหรือไม่

	 	 ถ้าอาการคอแห้งน้ันเกิดจากการนอนอ้าปากท่ีไม่ได้ผลจากการใช้สาย

รัดคาง	การใช้หน้ากากชนิดท่ีครอบทั้งปากและจมูกก็ทำาให้อาการคอแห้งน้อย

ลงได้	อย่างไรก็ตามถ้าอาการคอแห้งเกิดจากสาเหตุอื่นๆ	เช่น	การใส่หน้ากากที่

ไม่เหมาะสมหรือเสื่อมสภาพทำาให้มีลมรั่วมาก	ระดับแรงดันที่เหมาะสมสูงมาก	

อุณหภูมิห้องเย็นมาก	(มักพบในผู้ป่วยที่นอนห้องแอร์ที่เย็นจัด)	การใช้หน้ากาก

ชนิดครอบทั้งปากและจมูกก็ไม่สามารถแก้ไขอาการคอแห้งได้	แต่ควรไปแก้ที่

ต้นเหตุ	 เช่น	ทำาการเปลี่ยนหน้ากากให้เหมาะสม	การลองปรับอุณหภูมิห้องให้

อุ่นมากขึ้น	การพยายามลดนำ้าหนักตัวเพื่อให้สามารถลดระดับแรงดันลงได้	การ

ต่ออุปกรณ์ทำาความชื้นเพิ่ม	การเปลี่ยนไปใช้เครื่องอัดอากาศชนิดอัตโนมัติ	
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ใช้เครื่องซีแผบแล้วมีเลือดกำาเดาไหล
ออกมาเป็นลิ่มเลือดควรทำาอย่างไร

	 โดยทัว่ไปการรกัษาดว้ยเครือ่งซแีผบอาจทำาใหเ้กิดระคาย

เคอืงเย่ือบจุมกูจากแรงลม	ทำาให้เกิดอาการจมกูแหง้หรอืแน่นจมกูไดบ้า้ง	แตโ่ดย	

ทั่วไปมักไม่รุนแรงจนทำาให้เกิดกำาเดาไหลออกมาเป็นลิ่มเลือด	 ดังน้ันจึงควร

ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเกิดจากโรคในโพรงจมูกอยู่เดิม	

ผู้ป่วยโอเอสเอที่ได้รับการรักษาด้วย
เครื่องซีแผบ จำาเป็นต้องเดินทางโดย

เครื่องบิน จะต้องเตรียมตัวอย่างไร 

	 	 ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินน้ัน	 แนะนำาให้มีใบรับรองแพทย์	

ฉบับภาษาอังกฤษติดตัวไว้	 ว่าท่านมีภาวะโอเอสเอและจำาเป็นต้องรับการรักษา

ด้วยเครื่องซีแผบดังกล่าว	 เนื่องจากผู้ป่วยควรจะนำาเครื่องชนิดนี้เป็นสัมภาระ

ติดตัวนำาขึ้นเครื่องด้วย	 เน่ืองจากการนำาเครื่องอัดอากาศเข้าใต้ท้องเครื่องน้ัน		

อาจเกิดการสูญหาย	การส่งกระเป๋าไปผิดปลายทาง	หรือ	การกระแทกที่เกิดขึ้น

ขณะขนสง่	อากาศทีร่อ้นจดัหรอืเย็นจดัจากการบนิของ

เครือ่ง	ส่ิงเหล่าน้ีอาจทำาใหเ้กิดการเสยีหายกับเครือ่งได	้

ซึง่จดหมายนีจ้ะทำาให้ทา่นสามารถถือกระเปา๋ขึน้เครือ่ง

ได้เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงชิ้นจากสิทธ์ิที่มีตามบัตรโดยสาร	เพราะ

ถือว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่จำาเป็นต้องนำาติดตัวไปด้วย	

และยังทำาให้ท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดย

ไม่ต้องตอบปัญหาที่มากมายนัก
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สามารถใช้เครื่องซีแผบ
บนเครื่องบินได้หรือไม่
	 ในผู้ป่วยที่เดินทางระยะสั้นหรือกลาง	 อาจจะไม่จำาเป็น

ต้องใชเ้ครือ่งซแีผบขณะอยู่บนเครือ่งบนิ	แตใ่นผูป้ว่ยท่ีเดนิทางในระยะยาวแบบ

ขา้มคนื	ถ้าท่านตอ้งการใชเ้ครือ่งขณะนอนบนเครือ่งบนิ	ควรจะตดิตอ่กับสายการ

บนิของทา่นล่วงหน้าเพ่ือกรอกแบบฟอรม์การขอใชเ้ครือ่งซแีผบขณะอยู่บนเครือ่ง	

โดยบางสายการบินก็จะยินยอมให้เสียบกับปลั๊กไฟของเครื่องบินได้	(ในกรณีที่	

ท่านเดินทางในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ)	 แต่ในบางสายการบินก็จะไม่ยินยอมให้

ท่านใช้ปลั๊กไฟของเครื่องบิน	(ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นใดๆ)	เนื่องจากกังวลปัญหา

คดีความที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน	ดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องการใช้

เครื่องซีแผบขณะเดินทางบนเครื่องบิน	มักแนะนำาให้ซื้อแบตตารี	หรืออุปกรณ์

สำารองไฟฟ้าท่ีเพียงพอสำาหรับการใช้เครื่องระหว่างการเดินทางเพ่ือนำาไปใช้เป็น

แหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องซีแผบ	

ระบบไฟฟ้าท่ีต่างประเทศ
แตกต่างจากประเทศไทย สามารถนำา

เครื่องซีแผบไปใช้ได้หรือไม่
	 	 เครื่องซีแผบได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระบบสากล	

คล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา	กล่าวคือสามารถใช้ได้กับระบบไฟตั้งแต่	110	

-	240	โวลต	์ดงันัน้จงึสามารถนำาเครือ่งซแีผบไปใชกั้บไฟ	110	โวลตท่ี์ตา่งประเทศ

ได้โดยไมต่อ้งปรบัอะไรเพ่ิมเตมิ	อย่างไรก็ตามปญัหาการใชง้านของเคร่ืองจะอยู่ท่ี

รปูแบบของเตา้เสยีบมากกว่า	ทีม่รีปูรา่งแตกต่างกันในแตล่ะประเทศ	ดงันัน้	ก่อน

เดินทาง	 ผู้ป่วยควรหาข้อมูลรูปแบบของเต้าเสียบที่ประเทศนั้นๆใช้	แล้วเตรียม

อุปกรณ์แปลงเต้าเสียบให้ถูกต้องก่อนเดินทาง

61



ถา้ตอ้งการเดนิทางไปบนภเูขาสงู จะใช้

เครื่องซีแผบต้องมีการปรับค่าหรือไม่  

อย่างไร การขึน้ท่ีสงูน้ีจะทำาให้การหยุด

หายใจเป็นมากขึ้นหรือไม่

	 	 โดยทั่วไปเครื่องซีแผบจะมีการปรับแรงดันเพ่ือชดเชยการเปล่ียนแปลง	

ของแรงดันบรรยากาศภายนอกโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว	อย่างไรก็ตามเครื่องบาง

บริษัทต้องปรับเอง	กล่าวคือผู้ป่วยต้องทราบสถานท่ีท่ีจะไปว่าอยู่สูงกว่าระดับ	

นำ้าทะเลเพียงไร	 และนำาค่าระดับความสูงเหนือระดับนำ้าทะเลของสถานท่ี	

ดังกล่าว	 ไปป้อนข้อมูลให้กับเครื่องเพ่ือให้เครื่องทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ		

ดังน้ันผู้ป่วยควรถามผู้แทนหรืออ่านในคู่มือของเครื่องว่ามีการปรับอัตโนมัติ	

แรงดันตามระดับความสูงของสถานที่ท่ีใช้เครื่องหรือไม่ก่อนการเดินทางจริง		

เพ่ือผลการรักษาท่ีดีที่สุด	เป็นท่ีแนะนำาให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

จากการอุดก้ันควรจะนำาเครื่องไปใช้ขณะเดินทางไปเท่ียวบนภูเขาสูง	 เนื่องจาก

ระดับความสูงเหนือระดับนำ้าทะเล	 ที่สูงขึ้นทำาให้การหยุดหายใจเป็นรุนแรง	

ขึ้นได้	แต่โดยทั่วไปจะเป็นแบบการหยุดใจจากระบบประสาทส่วนกลางท่ีเป็น	

มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	การเปลี่ยนแปลงของระดับบรรยากาศมักจะเกิดในกรณี

ที่ไปเที่ยวบนเทือกเขาสูงมากๆ	 เช่น	 ประเทศทิเบต	 สำาหรับการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยนั้น	ไม่มีเทือกเขาสูงในขนาดท่ีจะทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงความสูง

เหนือระดับนำ้าทะเล	อย่างมีนัยสำาคัญ	ดังนั้น	 ถ้าเป็นการเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย	ก็อาจไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ
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หากผู้ป่วยภาวะโอเอสเอท่ีได้รับการ

รกัษาดว้ยเครือ่งซแีผบ จำาเปน็ต้องเดิน

ทางไปพักในสถานท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 

เช่น สถานปฏิบัติธรรมที่มีระเบียบห้ามใช้เครื่อง

ไฟฟ้า จะทำาอย่างไรดี
	 	 ในกรณีท่ีผู้ป่วยต้องเดินทางไปในสถานที่ท่ีมีข้อจำากัดในการจ่ายไฟฟ้า		

เช่น	 ไปท่องเท่ียวในป่าเขา	หรืออาจจะมีไฟฟ้าแต่มีระเบียบห้ามใช้ไฟฟ้า	 เช่น	

สถานปฏิบัติธรรม	

	-			ในกรณีที่มีระเบียบห้ามใช้ไฟฟ้าน้ัน	ผู้ป่วยอาจใช้วิธีขอใบรับรองแพทย์เพ่ือ	

	 ขออนุโลมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำาเป็นต่อการหายใจขณะหลับ	ซึ่งจะมี	

	 ความสำาคัญต่อสุขภาพของตัวผู้ป่วยเอง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายท่ีมีความ	

	 รุนแรงของโรคมาก	 นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมห้องนอนด้วย		

	 เพราะการไปปฏิบัติธรรมมักจะเป็นการนอนห้องนอนรวมจำานวนมาก	การ	

	 รักษาด้วยเครื่องฯจะทำาให้ผู้ร่วมห้องนอนรายอื่นๆไม่ต้องถูกรบกวนจาก	

	 เสียงกรนของผู้ป่วย	

	-		 สำาหรับกรณีทีส่ถานท่ีไมม่ไีฟฟ้าจรงิๆนัน้	แนะนำาให้ผูป้ว่ยท่ีมรีะดบัโรครนุแรง	

	 หลีกเลีย่งการเดนิทางไปยังสถานท่ีดงักลา่ว	ในกรณีท่ีหลกีเล่ียงไมไ่ด	้แนะนำา	

	 ให้ซื้อแบตตารีหรืออุปกรณ์สำารองไฟฟ้าที่เพียงพอสำาหรับการใช้เครื่องใน		

	 1	คืน	และนำามาชาร์จไฟในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยแบตตารีรถยนต์
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มีภาวะโอเอสเอ รักษาด้วยซีแผบ

มาตลอด ทำาไมระยะหลังกลับมา

มีอาการง่วงนอนตอนกลางวันใหม่ 

ทั้งๆที่ใช้เครื่องต่อเนื่องทุกครั้งที่นอน
	 	 สาเหตุท่ีพบได้บ่อยโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันคือ	 การพักผ่อนท่ีไม่	

เพียงพอ	 โดยท่ัวไปจำานวนชั่วโมงท่ีนอนเพ่ิมในช่วงวันหยุดไม่ควรมากกว่า	

จำานวนชั่วโมงที่นอนในช่วงวันธรรมดาเกิน	2	ชั่วโมง	ถ้าในวันหยุดเราต้องนอน

เพ่ิมขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก	 แสดงว่า	 ร่างกายพยายามสื่อสารให้เราทราบว่า	

จำานวนชั่วโมงท่ีนอนในระหว่างวันทำางานน้ันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	

ของร่างกาย	 ดังนั้นถ้าอาการง่วงนอนเกิดจากสาเหตุดังกล่าวก็ต้องไปแก้ไข	

ด้วยการเพิ่มจำานวนชั่วโมงการนอนให้มากขึ้น	

	 	 สาเหตุอื่นๆที่พบบ่อยคือ	 คือการใช้ซีแผบท่ีไม่ไม่เพียงพอต่อคืน	 หรือ	

ระดับแรงดันท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะกำาจัดการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้	

(เหตุการณ์ดังกล่าวมักพบในผู้ป่วยที่นำ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 หรือผู้ท่ียัง

คงดื่มสุรา	หรือกินยานอนหลับในบางคืน)	นอกจากน้ีสาเหตุท่ีทำาให้ผู้ป่วยท่ีมี	

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ันยังคงมีอาการง่วงนอนในตอนกลาง

วันแม้จะใช้เครื่องอย่างเต็มที่	 ได้แก่	การกินยาบางชนิดที่กดระบบประสาท	เช่น		

ยาแก้แพ้	 ยาคลายกล้ามเน้ือ	 ยา	

กันชกั	หรอืในบางครัง้การหายใจของ

ผู้ป่วยกลับมาปกติแล้ว	 แต่ผู้ป่วย	

มีโรคจากการหลับชนิดอื่นๆที่ ยัง	

คงรบกวนการนอนของผู้ป่วย	 เช่น	

โรคขากระตุกขณะหลับ	หรือ	มีโรค

ลมหลับ	เป็นต้น	
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มีทางเลือกอื่นในการรักษา
ภาวะโอเอสเอหรือไม่
	 เ น่ืองจากการรักษาด้วยซีแผบเป็นวิธีการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาภาวะโอเอสเอ	 ดังนั้นในผู้ท่ีทนการรักษาด้วย

เครื่องดังกล่าวไม่ได้	ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือหาว่าเกิดจากสาเหตุใด	แล้วทำาการ

แก้ไขตามสาเหต	ุเชน่	ภาวะโพรงจมกูอดุตันจากเยือ่บจุมกูบวม	ผนังก้ันโพรงจมกู

คด	เป็นต้น	แต่ถ้าทำาการแก้ไขทุกวิถีทางแล้ว	ผู้ป่วยยังไม่สามารถยอมรับการ

รกัษาดว้ยซแีผบได	้อาจตอ้งเปลีย่นเปน็การใชวิ้ธีการอืน่ในการรักษา	เชน่	วิธีหลีก

เลี่ยงการนอนหงาย	การสวมทันตอุปกรณ์ขณะหลับเพ่ือขยับกรามของผู้ป่วยไป

ด้านหน้า	การผ่าตัดเพดานอ่อน	การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อเลื่อนกราม	

นอนกรนมียารักษาหรือไม่
	 	 ณ	ปจัจบุนัยังไมม่ยีาใดๆ	ทีใ่ชใ้นการรกัษาภาวะนอนกรน	

หรือภาวะโอเอสเอได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไร

ก็ตาม	ในผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกเรื้อรังจากภาวะภูมิแพ้	อาจกรนเบาลงเมื่อได้

รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูก

มีทางเลือกอื่นในการรักษา
ภาวะโอเอสเอหรือไม่
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ผู้ป่วยไม่ต้องการใช้เครื่องซีแผบ
แต่ก็กลัวการผ่าตัดจะรักษาโอเอสเอ
อย่างไรดี

	 	 การรักษานอนกรนหรือภาวะโอเอสเอมีหลากหลายวิธีขึ้นกับสาเหตุหลัก

ของโรคว่าเกิดจากอะไร	ระดับความรุนแรงของโรค	รวมไปจนถึงโรคร่วมอื่น	ๆ

ของผู้ป่วย	แม้การรักษาด้วยเครื่องซีแผบจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด	แต่ผู้ป่วย

บางรายอาจไม่สามารถทนกับผลข้างเคียงจึงปฏิเสธการรักษาด้วยเครื่องชนิดนี้		

ในขณะเดียวกันก็กลัวและไม่พร้อมท่ีเข้ารับการผ่าตัด	 ผู้ป่วยจึงควรปรึกษา

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอคำาปรึกษา	 ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเหมาะสมแพทย์อาจ	

พิจารณาใหร้กัษาด้วยการใหส้วมทันตอปุกรณ์ขณะหลบั	เพ่ือเลือ่นขากรรไกรลา่ง

ของผูป้ว่ยไปด้านหน้า	หรอื	ในบางรายอาจพิจารณาให้การรกัษาโดยวิธีหลกีเลีย่ง

การนอนหงายก็อาจจะเพียงพอ	ในบางกรณีที่มีอาการนอนกรนแต่ไม่มีการหยุด

หายใจแพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการฝังอุปกรณ์ท่ีเพดานอ่อนด้านบน	การ

ลดนำา้หนกั	การลดปจัจยัเสีย่งของการกรน	เชน่	การสบูบหุรี	่การดืม่สรุา	การรกัษา

โรคภูมิแพ้จมูก	ก็สามารถลดอาการนอนกรนได้

ผู้ป่วยโอเอสเอสามารถ
เข้ารับการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์

ทุกรายหรือไม่
	 	 การใช้ทันตอุปกรณ์ที่เลื่อนกรามของผู้ป่วยไปด้านหน้าเป็นวิธีรักษา	

ภาวะโอเอสเอได้	 แต่ข้อจำากัดของการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวคือ	 มักจะได้ผลใน	

ผู้ป่วยท่ีมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้น	นอกจากน้ี	

ยังเป็นข้อจำากัดทางด้านทันตกรรม	ผู้ป่วยต้องมีฟันเหลือในปากอย่างน้อย	4	ซี่	

เพื่อใช้เป็นตำาแหน่งในการตรึงทันตอุปกรณ์
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เราสามารถใสทั่นตอุปกรณ์ไปพรอ้มๆ
กับการรักษาด้วยซีแผบหรือไม่
	 โดยทั่วไปไม่จำาเป็นต้องใช้การรักษาสองอย่างพร้อมกัน		

แต่มีข้อมูลว่าในกรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้แรงดันของเครื่องซีแผบที่สูงมาก	 การใช้	

ทันตอุปกรณ์เสริมเข้าไปด้วย	 จะสามารถลดระดันแรงดันอากาศลงได้	 ทำาให้	

ผู้ป่วยใช้เครื่องได้สบายและนานมากขึ้น

การบริหารกล้ามเนื้อคอช่วยลด
การหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่

	 	 ข้อมูลจากต่างประเทศพบว่าการออกกำาลังกล้ามเน้ือ	

คอหอยวันละ	 30	 นาทีเป็นเวลา	 3	 เดือน	 สามารถลดความรุนแรงของโรค	

หยุดหายใจจากการอุดก้ันได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคไม่รุนแรง		

แต่ต้องเป็นการฝึกฝนภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำาบัดท่ีได้รับการฝึกฝน

เก่ียวกับการใช้กล้ามเนื้อคอหอยโดยตรงและต้องทำาการบริหารอย่างต่อเน่ือง	

สมำ่าเสมอ
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คำาแนะนำาสำาหรับการมีสุขอนามัยที่ดี
ในการนอนมีอะไรบ้าง

1.  เข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลา

2.  ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินยานอนหลับ

3.  ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังเที่ยงวัน

4.  งดอาหารมื้อหนัก 3  -  4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน

5.  เตรียมสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมสำาหรับการนอน 

 ห้องนอนสะอาด ปราศจากเสยีงหรอืแสงสวา่งรบกวน ควรปดิโทรทัศน์ 

 วิทยุ ไฟฟ้าก่อนเข้า อากาศไม่ควรร้อนหรือหนาวเกินไป 

6.  ไม่ควรขึ้นบนไปน่ังหรือนอนบนเตียงถ้ายังไม่ถึงเวลาเข้านอน ไม่ควร 

 ใชเ้ตียงไปทำากิจกรรมอ่ืนๆท่ีไม่ใชก่ารนอนและเพศสมัพนัธ์ เชน่ นอนด ู

 โทรทัศน์ นั่งทำางาน

วิธีปรับสุขอนามัยการนอน
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