การปฏิบัติตนทั่วไป
1. การลดน้ ำ หนั ก ในรายที ่ ม ี น ้ ำ หนั ก เกิ น หรื อ อ ว น จะทำให
การกรนนอยลง และนอนหลับไดดีขึ้น
2. หลีกเลี่ยงการนอนหงาย พยายามนอนตะแคงจะทำใหการนอน
หลับดีขึ้น
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยานอนหลับ เพราะยานอนหลับจะกด
การหายใจ ทำใหโรคนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับเปน
มากขึ้น
4. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลในชวง 4 ชั่วโมง กอนนอนเพราะ
แอลกอฮอลจะทำใหการนอนแยลง กดการหายใจทำใหโรคนอน
กรนหยุดหายใจขณะหลับเปนมากขึ้น
5. ไมควรขับรถขณะงวงนอน เนื่องจากการหลับใน สามารถทำให
เกิดอุบัติเหตุได
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โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive
Sleep Apnea, OSA) เปนโรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการตีบแคบ
ของทางเดินหายใจขณะหลับเกิดภาวะขาดออกซิเจนเปนชวงๆและ
การหยุดหายใจจะสิ้นสุดโดยการตื่นตัวของสมองเปนชวงสั้นๆทำให
การนอนหลับขาดตอนเปนชวงๆมีผลตอการทำงานของสมอง และ
เกิดอาการงวงตอนกลางวัน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะ
ขับรถและเปนเหตุทำใหเกิดโรคตางๆตามมา เชน โรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด โรคอ ว นลงพุ ง โรคนี ้ ส ามารถเป น ได ในคนทุ ก วั ย
ตั้งแตเด็กไปจนถึงผูใหญ ในเด็กมักเกิดจากมีตอมทอนซิลโตหรือ
ปญหาโครงสรางใบหนาหรือเด็กอวน สวนในผูใหญพบในเพศชาย
มากกวา สวนเพศหญิงพบเมื่อเขาสูวัยทองและคนอวน

สัญญาณเตือนวาคุณอาจมี
โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
1. นอนกรนเสียงดังเปนประจำ
2. ญาติสังเกตเห็น ขณะนอนหลับมีหยุดหายใจ โดยอาจหายใจแรง
เสียงดังเปนพักๆ สลับกับนิง่ เงียบ แลวหายใจเฮือกเหมือนจะสำลัก
น้ำลาย บางครั้งผูปวยจะตื่นมารูสึกเหมือนหายใจไมออก
3. งวงนอนกลางวัน บางครัง้ เผลอหลับไปในสถานการณทไ่ี มสมควร
เชน ขณะทำงาน ประชุม หรือขับรถ
4. ไมมสี มาธิในการทำงาน ขีล้ มื หงุดหงิดงาย วิตกจริต หรือซึมเศรา

5. ตื่นนอนตอนเชา มีอาการปวดศีรษะ หรือคลื่นไส
6. ปสสาวะบอยตอนกลางคืน
7. ความตองการทางเพศลดลง

ทราบไดอยางไรวาเปน?
โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
หากคุณมีอาการดังกลาวขางตน ควรไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ
เรื่องการนอนหลับเพื่อรับการตรวจการนอนหลับ (Polysomno
graphy, PSG) เพื่อวินิจฉัยและรักษาตอไป

การรักษา โรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
มีวิธีการรักษาอยางไรบาง?
การรักษาโดยวิธีใดขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค
1. เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)
เป น การรั ก ษาที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ถื อ เป น มาตรฐาน
ในการรั ก ษาโรคนอนกรน หยุ ด หายใจขณะหลั บ โดยการเป ด
ขยายและถางทางเดินหายใจสวนตนในขณะนอนหลับ เครื่องจะเปา
ลมผานทอสายยางไปสูจมูกผานทางหนากาก ซึ่งหนากากจะมีหลาย
รูปแบบ ผูป ว ยสามารถเลือกใหเหมาะสมกับตนเองมากทีส่ ดุ ปญหา
ที่อาจพบไดบอยขณะที่มีการใชเครื่องมีดังนี้ คัดจมูก ปากแหง
คอแหง ลมรั่วจากหนากาก ลมแรงเกินไป เปนตน เมื่อเริ่มตนใช
เครื่องหากพบปญหาเหลานี้ผูปวยไมควรละทิ้งเครื่อง ควรมา
ปรึกษาแพทยเพื่อชวยแกไข

2. การใสอุปกรณทางทันตกรรม
ทั นตแพทย จ ะเป น ผู  ป ระดิ ษ ฐ อุ ป กรณ ท างทั นตกรรม
ใหเหมาะสมในผูปวยแตละราย ซึ่งจะไดผลดีในผูปวยที่มีระดับ
ความรุนแรงของโรคเล็กนอยถึงปานกลาง อุปกรณนี้จะชวยเปดทาง
เดินหายใจสวนตนใหกวางขึ้นโดยการยื่นขากรรไกรลางและลิ้นมา
จากการใสอุอุปกรณน
ทางดานหนา ปญหาที่พบจากการใส
กรณนี้ เชน
เชน ปวดขากรรไกร
การสบฟนที่เปลี่ยนไป น้ำลายไหลมาก

3. การผาตัด
เพือ่ รักษาโรคนอนกรน
รน หยุดหายใจขณะหลับ ไดผลในบางราย
เชน การผาตัดตอมทอนซิลและอดีนอยดในเด็ก แตในผูใหญควร
พิจารณาเปนรายๆไป เชน การผาตัดจมูก ลิ้นไก เพดานออน
โคนลิ้นและเลื่อนขากรรไกร ควรปรึกษาแพทยทาง หู คอ จมูก
กอนวาผูปวยรายนั้นเหมาะสมที่จะผาตัดหรือไม

4. การรักษาอื่นๆ
ในบางรายที่เปนมากจนอันตรายถึงชีวิตอาจตองเจาะคอ
บริเวณหลอดลมเพื่อชวยชีวิตผูปวย

