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ค ำน ำ 

 

คูมื่อใหบ้รกิำรประชำชนนีจ้ดัท ำขึน้เพ่ือประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบัชอ้มลูทั่วไป ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร 

ขัน้ตอนกำรเขำ้รบับรกิำรของคลินิกนอนกรน รวมถึงใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัโรคนอนกรนและโรคหยดุหำยใจ

ขณะหลบัจำกกำรอดุกัน้ ซึ่งมีอบุตักิำรณส์งูขึน้ในปัจจบุนั อีกทัง้ยงัมีควำมสมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัโรคใน

ระบบอ่ืนๆของรำ่งกำย เชน่ โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ และโรคระบบ

หลอดเลือดสมอง เป็นตน้ นอกจำกนีย้งัมีกำรใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบักำรตรวจกำรนอนหลบั ชนิดตำ่งๆของกำร

ตรวจกำรนอนหลบั ซึ่งเป็นตรวจเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรใหก้ำรวินิจฉยัและประเมินควำมรุนแรงของโรคหยดุ

หำยใจขณะหลบั  

ผูจ้ดัท ำหวงัว่ำคูมื่อบริกำรประชำชนนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ประชำชนหรือผูป่้วยท่ีสนใจ ในกำรน ำมำ

ประเมินอำกำรของตนเองหรือญำตพ่ีินอ้ง และไดร้บัทรำบถึงขัน้ตอนในกำรเขำ้รบับริกำร 

  

                                             แพทยห์ญิง พรรณทิพำ สมทุรสำคร 
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ขอ้มลูทั่วไปและขอบเขตกำรบรกิำร 

คลินิกนอนกรน เป็นสว่นหนึ่งชองกลุม่งำนโสต ศอ นำสิก เปิดใหบ้รกิำรเพ่ือดแูลรกัษำผูป่้วยท่ีมี

อำกำรนอนกรน และ/หรือสงสยัวำ่เป็นโรคหยดุหำยใจขณะหลบั โดยแพทยโ์สต ศอ นำสิกท่ีจบเฉพำะ

ทำงดำ้นเวชศำสตรก์ำรนอนหลบั โดยใหบ้ริกำรตรวจวินิจฉยั  ใหก้ำรรกัษำทัง้ทำงยำในกรณีมีโรครว่ม กำร

ใสเ่ครื่องอดัอำกำรแรงดนับวก และกำรผ่ำตดัจมกูและชอ่งคอหอยสว่นตน้ รวมถึงกำรสง่ตอ่ผูป่้วยไปยงั

โรงพยำบำลระดบัโรงเรียนแพทยห์รือสถำบนัโรคทรวงอกในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยท่ีมีควำมซบัซอ้นของโรค

ประจ ำตวัหรือโรคควำมผิดปกตขิองกำรนอนหลบั    

สถานทีต่ั้ง ช้ัน 4  

อำคำรเจษฏำบดนิทร ์หอ้งตรวจห ูคอ จมกู  โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้  

เงือ่นไขในการขอรับบริการ  

ย่ืนบตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจรงิ หรือ บตัรนดัหมำย  

ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ  

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หอ้งตรวจห ูคอ จมกู โทรศพัท ์02-528-4567 ตอ่ 10401-3   

เปิดใหบ้รกิำร  

• กำรตรวจรกัษำ ท่ีอำคำรเจษฏำบดนิทร ์หอ้งตรวจห ูคอ จมกู  ในวนัองัคำรทกุสปัดำหท่ี์ 1 และ 3 
เวลำ 13.00-16.00 น. (อาจมีการเปลีย่นแปลงวนัออกตรวจหากแพทย์ติดประชมุ ซ่ึงจะมีการแจง้
ลว่งหนา้ก่อนถงึวนัตรวจ) 

• กำรตรวจกำรนอนหลบั ท่ีศนูยต์รวจกำรนอนหลบั ตกึ 18 ชัน้ ชัน้ 6  
 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ  

เป็นไปตำมประกำศคำ่ธรรมเนียมของโรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้ 

*หมำยเหต ุ  คำ่บรกิำรในสว่นของกำรตรวจกำรนอนหลบัและคำ่เครื่องอดัอำกำศแรงดนับวกจะไม่

ครอบคลมุส ำหรบัสิทธิกำรรกัษำประกนัสขุภำพถว้นหนำ้ 30 บำทและสิทธิประกนัสงัคม  

 



5 
 

ข้ันตอนการให้บริการผู้ป่วยคลินิกนอนกรน 

• กำรตรวจรกัษำท่ีตกึผูป่้วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นบตัรคิวและใบนดัที่หอ้งตรวจห ูคอ จมกู 

ชัน้ 4 อำคำรเจษฎำบดินทร ์ตัง้แตเ่วลำ 

13.00 น และนั่งรอเรยีกช่ือหนำ้หอ้งเพื่อรบั

แบบสอบถำมส ำหรบักรอกในระหวำ่งรอ

ตรวจ 

ประเมินและคดักรองผูป่้วยทกุรำย ตำม

มำตรฐำนกำรคดักรองโควิด 19 

ผูป่้วยใหม ่ ผูป่้วยเกำ่ 

ผูป่้วยที่มำรบับรกิำร 

แจง้พยำบำลหรอืเจำ้หนำ้ที่ท่ีหนำ้เคำนเ์ตอร์

หอ้งตรวจห ูคอ จมกู วำ่ตอ้งกำรตรวจเรือ่ง

นอนกรน 

พยำบำลหรอืเจำ้หนำ้ที่จะท ำใบนดัส ำหรบั

กำรตรวจคลนิิกนอนกรนให ้

                  (งดรบั walk in) 

เก็บใบนดัไวส้  ำหรบักำรตรวจที่คลนิิกนอนกรน 

ตำมวนัท่ีระบใุนใบนดั 

-นั่งรอเพื่อรบัยำ รบัใบนดั ติดตอ่กำรเงินและ

เดินทำงกลบับำ้น 

-กรณีที่มีนดัตรวจกำรนอนหลบั ผูป่้วยจะ

ไดร้บัใบค ำแนะน ำกำรปฏิบตัิตวัในวนัท่ีมำ

ตรวจกำรนอนหลบัและใบค ำแนะน ำขัน้ตอน

ในวนัท่ีจะมำรบักำรตรวจกำรนอนหลบั

กลบัไป (เจำ้หนำ้ทีจ่ะโทรแจง้วนันดัตรวจ

กำรนอนหลบัลว่งหนำ้ภำยใน 2-3 สปัดำห์

ก่อนถึงวนัตรวจ) 
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ขั้นตอนการใหบ้ริการผู้ป่วยคลินิกนอนกรน 

• กำรตรวจกำรนอนหลบั   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยมำถึงรพ.เวลำ 19.00  ยื่นใบนดัที่เคำนเ์ตอร์

ของหอผูป่้วยใน premium ตกึ 18 ชัน้ ชัน้ 6   

รอรบัใบสั่งยำสฟีำ้ เพื่อน ำไปช ำระคำ่บรกิำร

กำรตรวจกำรนอนหลบัท่ีหอ้งกำรเงิน ขำ้ง

หอ้งตรวจฉกุเฉิน 

ก่อนวนัตรวจกำรนอนหลบัภำยใน 3 วนั ใหผู้ป่้วยมำ

ติดตอ่พรอ้มใบนดัตรวจกำรนอนหลบัท่ีหอ้งตรวจห ูคอ 

จมกู เพื่อขอตรวจ PCR ของเชือ้โควิดก่อนเขำ้รบักำร

ตรวจกำรนอนหลบั 

กลบัมำที่หอ้งตรวจกำรนอนหลบัตกึ 18 ชัน้ 

ชัน้ 6   เพื่อรอเจำ้หนำ้ที่ตรวจกำรนอนหลบั
มำตดิอปุกรณ ์

รบักำรตรวจกำรนอนหลบัตำมขัน้ตอนตำม

มำตรฐำน 

ท ำแบบประเมินหลงัตรวจกำรนอนหลบัและ

รบัใบนดัฟังผลตรวจกำรนอนหลบั  

ค่าบริการตรวจการนอนหลับเป็นจ ำนวน 

8,000 บำท  

- สทิธิเบิกจำ่ยตรงและรฐัวิสำหกิจ 
เบิกได ้7,000 บำท 

- ไมค่รอบคลมุสทิธิประกนัสขุภำพ
ถว้นหนำ้ 30 บำทและสทิธิ
ประกนัสงัคม 
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เสียงกรนเกดิขึน้ได้อย่างไร 

เสียงกรนเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของกลำ้มเนือ้บรเิวณเพดำนออ่น ลิน้ไก่ ผนงัคอหอย หรือโคนลิน้ จำกกำร

อดุกัน้ของทำงเดนิหำยใจบำงสว่น จำกกำรท่ีอำกำศเคล่ือนผำ่นชอ่งทำงเดนิหำยใจท่ีแคบลง  ซึ่งสำเหตท่ีุ

ท ำใหท้ำงเดินหำยใจแคบอำจเกิดจำก 

1. กลำ้มเนือ้บรเิวณคอหอยและผนงัล ำคอมีกำรหย่อนตวัมำกกวำ่ปกต ิไมต่งึตวัเหมือนขณะตื่น  

2. กำรมีสรีระบรเิวณชอ่งจมกู หรือชอ่งคอท่ีแคบจำก ดงัภำพ 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน้เกดิขึน้ได้อย่างไร 

เริ่มจำกมีกำรตีบแคบท่ีทำงเดนิหำยใจสว่นบน ท ำใหผู้ป่้วยตอ้งหำยใจแรงขึน้เพ่ือใหมี้ลมหำยใจผำ่นลงสู่

ทำงเดนิหำยใจสว่นลำ่ง ท ำใหช้อ่งทำงเดนิหำยใจสว่นตน้ท่ีแคบอยูเ่ดมิมีกำรบีบเขำ้หำกนั จนท ำใหมี้กำร

ขำดชว่งในกำรหำยใจ  กำรหยดุหำยใจหลำยครัง้หรือระยะเวลำนำนในขณะนอนหลบั จะสง่ผลท ำใหร้ะดบั

ออกซิเจนในเลือดและสมองลดลง และสมองมีภำวะต่ืนตวั ท ำใหน้อนหลบัไมส่นิทและรูส้กึเหมือนไมไ่ด้

พกัผอ่น 

ผลกระทบทีส่ าคัญต่อสุขภาพ 

ปัญหำเรื่องนอนกรนในคนไทยพบประมำณรอ้ยละ 26 สว่นภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัในคนไทยพบได้

ประมำณรอ้ยละ 11  ซึ่งภำวะทัง้สองนีจ้ะพบสงูขึน้ตำมอำย ุ อำกำรนอนกรนบง่ถึงกำรมีกำรอดุกัน้ทำงเดนิ

หำยใจขณะหลบั และมีควำมสมัพนัธโ์ดยตรงตอ่โรคหยดุหำยใจขณะหลบั  กำรหยดุหำยใจหลำยครัง้หรือ

ระยะเวลำนำนในขณะนอนหลบัสง่ผลกระทบตอ่สขุภำพ ดงันี ้

• ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลง 

• มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอบุตัเิหตจุำกกำรขบัข่ียำนพำหนะและอบุตัเิหตจุำกกำรท ำงำน 

• เพิ่มโอกำสเกิดโรคท่ีเก่ียวกบัระบบหลอดเลือดหวัใจ เชน่โรคควำมดนัโลหิตสงู, กลำ้มเนือ้หวัใจตำย

เฉียบพลนัจำกกำรขำดเลือด, ภำวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ, โรคของหลอดเลือดในสมอง อมัพฤกษ ์

ภำวะควำมดนัหลอดเลือดปอดสงู  

• โรคซมึเศรำ้ กำรเส่ือมสมรรถภำพทำงเพศ โรคกรดไหลยอ้น โรคทำงตำ เชน่ ตอ้หิน จอประสำทตำ

เส่ือม เป็นตน้ 
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• สง่ผลกระทบตอ่คณุภำพชีวิตของตนเองและครอบครวั โดยเฉพำะคูน่อน และอำจสง่ผลกระทบตอ่

ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบคุคล เชน่ เกิดปัญหำหยำ่รำ้ง เป็นตน้ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน้ 

• สรีระชอ่งจมกูและคอแคบ ในเดก็สำเหตท่ีุพบบอ่ยคือ ตอ่มทอนซิลและอดีนอยดโ์ตหรือมีกำร

อกัเสบเรือ้รงั 

• โรคอว้น  

• โรคประจ ำตวัทำงระบบประสำทและกลำ้มเนือ้ หรือผูป่้วยท่ีตอ้งรบัประทำนยำท่ีสง่ผลท ำให้

กลำ้มเนือ้มีกำรหย่อนตวัง่ำยกวำ่ปกติ 

• โรคหวัใจวำย โรคไตวำย เป็นตน้ 

 

อาการทีบ่่งบอกว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และควรปรึกษาแพทย ์

อาการตอนกลางคืน 

• สะดุง้เฮือก หรือหำยใจแรงเหมือนขำดอำกำศ 

• หำยใจขดั หรือคลำ้ยส ำลกัน ำ้ลำย 

• นอนหลบัไมต่อ่เน่ือง กระสบักระสำ่ย 

• ผูป่้วยเดก็อำจเปล่ียนทำ่นอนบอ่ย ชอบนอนตะแคง นอนคว ่ำมำกกวำ่นอนหงำย หรือมี

ปัสสำวะรดท่ีนอนได ้ 

อาการตอนกลางวัน 

• ง่วงนอนตอนกลำงวนัจนรบกวนกำรท ำงำนหรือกำรใชชี้วิตประจ ำวนั 

• ต่ืนนอนไมส่ดช่ืนแมจ้ะนอนพอ นอนหลบัไมเ่ตม็อ่ิม 

• ปวดศีรษะตอนต่ืนนอน  

• ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนหรือกำรเรียนลดลง หรือขำดสมำธิและควำมจ ำแยล่ง 

• ผูป่้วยเดก็อำจมีอำกำรซนผิดปกติ หรือสมำธิสัน้ในเวลำกลำงวนั 
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แนวทางในการตรวจวินิจฉัย 

1. กำรซกัประวตัิ โดยเฉพำะจำกคูน่อนหรือบคุคลท่ีสงัเกตอำกำรผูป่้วยได ้  

2. กำรตรวจทั่วไปและกำรตรวจทำงห ูคอ จมกูอยำ่งละเอียด เพื่อประเมินหำต ำแหนง่ของกำรอดุกัน้

ของทำงเดนิหำยใจ อำจมีกำรสอ่งกลอ้งภำยในทำงเดนิหำยใจสว่นตน้ 

3. กำรตรวจเพิ่มเตมิ เชน่ กำรถ่ำยภำพ รงัสี (X-ray) บรเิวณกะโหลกศีรษะ เพ่ือประเมินขนำดของตอ่มอ

ดีนอยด ์(ในผูป่้วยเดก็) และเพ่ือประเมินโครงสรำ้งกระดกูใบหนำ้ ขำกรรไกร และเนือ้เย่ือของ

ทำงเดนิหำยใจสว่นบนในผูป่้วยผูใ้หญ่  

4.   กำรตรวจกำรนอนหลบั (Polysomnography) ใชเ้วลำตรวจชว่งกลำงคืนอยำ่งนอ้ย 6-8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลำ

ปกติของกำรนอนหลบัในคนทั่วไป ถือเป็นกำรตรวจท่ีมีควำมส ำคญัในกำรวินิจฉยัแยกภำวะหยดุหำยใจ

ขณะหลบัจำกกำรนอนกรนธรรมดำ บอกควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบั และวินิจฉยัควำม

ผิดปกติอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ในขณะนอนหลบั นอกจำกนีย้งัสำมำรถชว่ยในกำรวำงแผนกำรรกัษำดว้ยเครื่องอดั

อำกำศแรงดนับวกได ้
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การรักษา 

ปัจจบุนัทำงเลือกในกำรรกัษำ OSA มีอยู่คอ่นขำ้งมำก แนวทำงในกำรรกัษำของผูป่้วยแตล่ะรำยขึน้กบั

ปัจจยัตำ่งๆ เชน่ ควำมรุนแรงของโรค สำเหตท่ีุตรวจพบหรือสงสยั ควำมตอ้งกำรของผูป่้วย ตลอดจนขอ้ดี  

ขอ้เสียและขอ้จ ำกดัของกำรรกัษำแตล่ะแบบ  กำรรกัษำในปัจจบุนัแบง่เป็น 

1. กำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรม  

• กำรลดน ำ้หนกัโดยกำรควบคมุอำหำรและกำรออกก ำลงักำยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• กำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำย อำจนอนตะแคงหรือนอนศีรษะสงู 

• กำรหลีกเล่ียงยำหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีฤทธ์ิกดสมองสว่นกลำง เชน่ ยำนอนหลบั ยำแกแ้พช้นิด

ท่ีท ำใหง้่วง และแอลกอฮอล ์ 

• กำรบริหำรกลำ้มเนือ้บรเิวณชอ่งคอหอย  

2. กำรรกัษำท่ีไมใ่ชก่ำรผ่ำตดั 

• กำรใชเ้ครื่องอดัอำกำศแรงดนับวก หรือเรียกว่ำ Continuous Positive Airway Pressure 

(CPAP) เป็นเครื่องท่ีสำมำรถสง่ลมท่ีมีแรงดนับวกออกมำ ผำ่นหนำ้กำก และลมจะช่วยค ำ้

ยนักลำ้มเนือ้ชอ่งคอใหไ้มห่ย่อนตวัลง 

• กำรใสเ่ครื่องมือในช่องปำก เพ่ือเล่ือนขำกรรไกรลำ่งออกมำทำงดำ้นหนำ้ ท ำใหช้่องทำง

เดนิหำยใจกวำ้งขึน้ 

3. กำรรกัษำดว้ยกำรผำ่ตดั  

มีหลกักำรเพ่ือเพิ่มขนำดของทำงเดนิหำยใจใหก้วำ้งขึน้หรือท ำใหก้ลำ้มเนือ้บรเิวณคอหอยมีกำรตงึ

ตวัเพิ่มขึน้ โดยมีขอ้บง่ชี ้คือ 

• ตรวจพบต ำแหนง่ของกำรอดุกัน้ทำงเดนิหำยใจส่วนบนชดัเจน  

• อำกำรนอนกรนและ/หรือภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัรบกวนชีวิตประจ ำวนัของผูป่้วยและ

คนใกลช้ิด 
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• ผูป่้วยปฏิเสธหรือไมส่ำมำรถทนตอ่ผลขำ้งเคียงของ PAP หรือกำรรกัษำในรูปแบบอ่ืนๆท่ี

ไมใ่ชว่ิธีผำ่ตดั 

• อำจพิจำรณำกำรผำ่ตดัเพ่ือชว่ยเสรมิใหผ้ลกำรรกัษำในแบบอ่ืน ๆเชน่ CPAP หรือ oral 

appliances ใหไ้ดผ้ลดียิ่งขึน้ 

ชนิดของกำรผำ่ตดั ไดแ้ก่ 

• กำรผำ่ตดัแกไ้ขกำรอดุกัน้บริเวณจมกูตำมสำเหต ุเชน่ ผำ่ตดัริดสีดวงจมกู ผำ่ตดัผนงักัน้

จมกูคด 

• กำรผำ่ตดับรเิวณช่องคอหอย เชน่ กำรผ่ำตดัตอ่มทอนซิลและตอ่มอดีนอยด ์และกำร

ผำ่ตดัตกแตง่เพดำนอ่อน ลิน้ไก่ เป็นตน้ 

• กำรใชค้ล่ืนควำมถ่ีวิทย ุท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็นพลงังำนควำมรอ้นสง่ผำ่นทำงเข็มเขำ้ไปใน

เนือ้เย่ืออ่อน เชน่ เพดำนออ่น ตอ่มทอนซิล โคนลิน้ หรือ เย่ือบจุมกู ท ำใหเ้กิดเนือ้เย่ือ

พงัผืด เกิดกำรหดและลดขนำดลงของเนือ้เย่ือ ท ำใหช้่องทำงเดนิหำยใจกวำ้งขึน้ และ

อำกำรนอนกรนลดลง  

• กำรผำ่ตดัเล่ือนขำกรรไกรลำ่งไปดำ้นหนำ้ เป็นกำรผำ่ตดัใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้วลำนำน แตผ่ล

ของกำรผำ่ตดัดีมำก เชน่ ใชใ้นรำยท่ีมีโครงสรำ้งของกระดกูใบหนำ้ผิดปกต ิเชน่ คำงเล็ก 

หรือคำงถอยรน่มำดำ้นหลงั หรือใชใ้นรำยท่ีลม้เหลวจำกกำรผำ่ตดัโดยวิธีอ่ืนๆ   

• กำรเจำะหลอดลมคอ มีขอ้บง่ชีใ้นกำรท ำคือ มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัชนิดรุนแรง และ

ลม้เหลวหรือไมส่ำมำรถรกัษำโดยวิธีอ่ืนๆได ้

 

อำกำรนอนกรนเพียงอยำ่งเดียว พบไดบ้อ่ยและไมใ่ชโ่รค แตถ่ำ้มีอำกำรสงสยัภำวะหยดุหำยใจ

ขณะหลบัรว่มดว้ยหรืออำกำรนอนกรนนัน้รุนแรงจนรบกวนชีวิตประจ ำวนัของผูป่้วย คูน่อน รวมทัง้

บคุคลในครอบครวั  ผูป่้วยควรใหค้วำมส ำคญัและควรไดร้บักำรตรวจวินิจฉยัโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือหำสำเหตแุละแนวทำงในกำรรกัษำท่ีเหมำะสมตอ่ไป 
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การตรวจการนอนหลับคืออะไร 
กำรตรวจกำรนอนหลบัคือ กำรตรวจกำรท ำงำนระบบตำ่งๆของรำ่งกำยขณะนอนหลบั เพ่ือน ำ
ขอ้มลูท่ีไดม้ำวิเครำะหห์ำโรคหรือควำมผิดปกตท่ีิเกิดขึน้ขณะนอนหลบั  
 
ข้อบ่งชีใ้นการตรวจการนอนหลับ 
 

1. เพ่ือกำรวินิจฉัย 
• ควำมผิดปกตขิองกำรหำยใจขณะนอนหลบั ในผูป่้วยท่ีนอนกรน, ผูป่้วยท่ีมีอำกำรง่วงนอน

กลำงวนัมำกผิดปกติ, ผูท่ี้มีอำกำรหำยใจล ำบำกเเละสงสยัวำ่อำจมีกำรหยดุหำยใจขณะหลบั  
• โรคจำกกำรหลบัอ่ืนๆ เชน่ ขำกระตกุ โรคลมหลบั 
• ควำมผิดปกตขิองพฤตกิรรมท่ีพบขณะนอนหลบั หรือกำรละเมอซึ่งอำจมีควำมรุนแรงหรือ

ก่อใหเ้กิดกำรบำดเจ็บได ้
• โรคจำกกำรหลบัในผูป่้วยท่ีมีควำมผิดปกตทิำงสมองหรือระบบประสำท หรือโรคลมชกั 

 

2.   ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรรกัษำ เชน่ ใชห้ำแรงดนัท่ีเหมำะสมในกำรรกัษำของเครื่องอดัอำกำศแรงดนั
บวก (continuous positive airway pressure; CPAP), หำระยะย่ืนของทนัตอปุกรณ ์

 

3.   ประเมินผลกำรรกัษำวิธีตำ่งๆ เชน่ กำรผำ่ตดัและกำรใชท้นัตอปุกรณ ์เป็นตน้ 

ก่อนกำรสง่ตรวจผูป่้วยควรไดร้บักำรตรวจประเมินโดยแพทยเ์ฉพำะทำงดำ้นกำรนอนหลบัโดยตรง
หรือแพทยส์ำขำอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ห ูคอ จมกู, อำยรุแพทย ์หรือกมุำรแพทย ์เพ่ือสอบถำมประวตัิ
และตรวจรำ่งกำยอยำ่งละเอียด และพิจำรณำทำงเลือกในกำรตรวจและรกัษำท่ีเหมำะสมในแตล่ะ
บคุคล 
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ประเภทของการตรวจการนอนหลับ  กำรตรวจกำรนอนหลบัแบง่เป็น 4 ระดบัตำมนิยำมของ
สมำคมเวชศำสตรก์ำรนอนหลบัของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (American Academy of Sleep Medicine ; 

AASM)ดงันี ้

 
หมายเหตุ การตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลพระน่ังแกล้า เป็นระดับที่ 1 ซ่ึงเป็นการตรวจตามมาตรฐาน 
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การตดิอุปกรณ ์

• เจำ้หนำ้ท่ีตรวจกำรนอนหลบั จะเริ่มตดิอปุกรณต์รวจกำรนอนหลบัประมำณ 20.00 น. ก่อน
เริ่มท ำกำรตรวจเจำ้หนำ้ท่ีจะใหผู้ป่้วยกรอกแบบสอบถำมและกรอกเอกสำรควำมยินยอมรบั
กำรตรวจกำรนอนหลบั หลงัจำกนัน้จะอธิบำยเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรตรวจ อปุกรณแ์ละกำร
ปฏิบตัิตวัตำ่งๆระหว่ำงกำรตรวจ  

• ในกรณีท่ีเป็นกำรตรวจแบบครึง่คืน เจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรลองขนำดและชนิดของหนำ้กำกก่อนท่ี
ผูป่้วยจะนอนหลบั หำกพบว่ำใน 2-3 ชั่วโมงแรกของกำรนอนหลบั ผูป่้วยมีอตัรำกำรหยดุ
หำยใจหรือกำรหำยใจแผ่วท่ีสงูหรือมีระดบัออกซิเจนในเลือดต ่ำมำก เจำ้หนำ้ท่ีจะปลกุผูป่้วย
มำทดสอบเครื่อง CPAP เพ่ือหำแรงดนัรกัษำท่ีเหมำะสม 

 

ส ำหรบักำรติดอปุกรณ ์มีกำรตดิบรเิวณสว่นตำ่งๆของรำ่งกำย ดงัภำพ 
• สำยวดัคล่ืนสมองบรเิวณศีรษะ หำงตำ และใตค้ำง เพ่ือตรวจระยะของกำรนอนหลบั 
• สำยวดักำรหำยใจบรเิวณจมกู 
• สำยรดับรเิวณหนำ้อก ทอ้งเพ่ือประเมินลกัษณะกำรหำยใจ 
• ตดิอปุกรณท่ี์ปลำยนิว้เพ่ือตรวจวดัระดบัออกซิเจนในเลือด 
• ตดิอปุกรณต์รวจคล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ 
• ตดิอปุกรณท่ี์ขำทัง้สองขำ้ง ขำ้งละ 1 จดุ 
• เม่ือติดอปุกรณเ์สรจ็เรียบรอ้ย เจำ้หนำ้ท่ีจะทดสอบอปุกรณ ์(bio calibration) หลงัจำกนัน้

เจำ้หนำ้ท่ีจะเริ่มท ำกำรเก็บขอ้มลูประมำณ 21.00 น.ถึงเวลำประมำณ 6.00 น. 
 

 



15 
 

ค าแนะน าต่างๆและการปฏบัิตติัวของผู้มารับการตรวจการนอนหลับ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

• กรุณำเตรียมชดุนอน อปุกรณอ์ำบน ำ้ และผำ้เช็ดตวัมำดว้ย  

• ไมอ่นญุำตใหญ้ำตเิฝำ้ ยกเวน้ ผูป่้วยเดก็เล็ก ผูป่้วยท่ีชว่ยเหลือตนเองล ำบำก นั่งรถเข็น หรือตอ้งมี

ญำตชิว่ยพยงุ 

• ผูม้ำรบักำรตรวจสำมำรถน ำอปุกรณท่ี์เคยชินหรือจ ำเป็นตอ้งใชป้ระจ ำในขณะหลบัหรือชว่ยใหผู้ม้ำ

รบักำรตรวจนอนหลบัไดดี้มำในวนัตรวจได ้เชน่ หนงัสือส ำหรบัอำ่นก่อนนอน หมอนหรือผำ้หม่ท่ีใช้

ประจ ำ เป็นตน้ 

• หำกผูม้ำรบักำรตรวจมียำท่ีตอ้งรบัประทำนเป็นประจ ำ เชน่ ยำควบคมุควำมดนั ยำรกัษำโรคอ่ืนๆท่ี

รบัประทำนอยู ่ใหร้บัประทำนไดต้ำมเดมิ และกรุณำน ำยำของทำ่นพรอ้มขวดหรือซองยำท่ีมีสลำก

ช่ือยำมำดว้ยในวนัท่ีตรวจกำรนอนหลบั 

• รบัประทำนอำหำรเย็นไดต้ำมปกติก่อนมำตรวจ 

• หำ้มดื่มชำ กำแฟ หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ก่อนมำรบักำรตรวจหรือก่อนนอน เพรำะจะท ำให้

คณุภำพกำรนอนหลบัผิดปกตไิป ยกเวน้ในรำยท่ีด่ืมเป็นประจ ำและตอ้งใหแ้พทยท่ี์ท ำกำรตรวจ

รกัษำรบัทรำบก่อนท ำกำรตรวจ 

• หำ้มรบัประทำนยำถ่ำยหรือยำระบำยก่อนมำตรวจ เพรำะจะท ำใหก้ำรนอนตรวจไมต่อ่เน่ือง 

• หำ้มรบัประทำนยำนอนหลบั เพรำะจะท ำใหก้ำรหลบัไมเ่ป็นไปตำมปกตท่ีิควรเป็น ยกเวน้ในรำยท่ี

แพทยอ์นญุำต หรือจดัยำใหร้บัประทำนก่อนท ำกำรตรวจ ทัง้นีแ้พทยท่ี์รกัษำตอ้งแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี

ทรำบดว้ย 

• หำ้มทำเล็บมือ ตดัเล็บใหส้ัน้ และโกนเครำก่อนเขำ้หอ้งตรวจ 

• ผูม้ำรบักำรตรวจตอ้งสระผมใหส้ะอำด หำ้มใสน่  ำ้มนัหรือครีมใดๆท่ีศีรษะ บรเิวณใบหนำ้และล ำตวั 

เพรำะกำรติดอปุกรณท่ี์หนงัศีรษะจ ำเป็นตอ้งใหบ้รเิวณท่ีตดิอปุกรณไ์มมี่ไขมนั เพ่ือใหส้ญัญำณ

กรำฟคมชดัและสำมำรถอำ่นระดบักำรนอนหลบัไดถ้กูตอ้ง ทำ่นจะอำบน ำ้ สระผมมำจำกท่ีบำ้น

หรือมำอำบน ำ้ท่ีหอ้งตรวจก่อนนอนก็ได ้

• หลงัอำบน ำ้แลว้ หำ้มทำแปง้หรือครีมท่ีบรเิวณใบหนำ้ คอ และขำ เพ่ือใหอ้ปุกรณท่ี์ตดิ อยูไ่ดน้ำน

ตลอดทัง้คืน 


