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แผนการสอนรายหัวข้อ (Topic Module) 

หัวข้อ  ปัญหาการนอนและการสร้างเสริมสุขภาพการนอนหลบั 

รายวชิา  PC 401  ใชใ้นการสอนบรรยายเป็นเวลา  1ชัว่โมง 

ผู้สอน   รศ.พญ.วนัเพญ็  ธุรกิตตว์ณัณการ 

วตัถุประสงค์   

  เม่ือนิสิตจบการศึกษาหวัขอ้น้ีแลว้สามารถ 
  1. อธิบายกลไกและภาวะปกติของการนอนหลบัได ้ 

 2. อธิบายสาเหตุและกลไกของการนอนหลบัท่ีผิดปกติได้ 
  3. แยกไดว้า่การนอนหลบัแบบใดผดิปกติ  

 4. วนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยโรคน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5.  แนะน าวธีิการสร้างเสริมสุขภาพในผูป่้วยท่ีมีการนอนหลบัผดิปกติ 

เนือ้หาหัวข้อ 
  1. กลไกและภาวะปกติของการนอนหลบั 
  2. โรคของการนอนหลบัผดิปกติ 
  3. สาเหตุและการวนิิจฉยัโรค 

 4. การรักษาและ การสร้างเสริมสุขภาพในผูป่้วยท่ีมีการนอนหลบัผดิปกติ 
 ส่ือการสอน 
  Power  point 
แผนการสอน 
  1. อธิบายวตัถุประสงค ์      5 นาที 

2.  บรรยาย       50 นาที 
  3. ใหนิ้สิตซกัถาม      5 นาที  
เอกสารประกอบ 

1. เอกสารประกอบการสอน  SLEEP  DISORDER  
การประเมินผล 

1. ดูจากการอภิปรายซกัถาม 
2. การสอบโดยใชข้อ้สอบ  MCQ 
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ปัญหาการนอนและการสร้างเสริมสุขภาพการนอนหลบั 

 
รศ.พญ.วนัเพ็ญ  ธุรกติต์วณัณการ 

 
การนอนหลบัปกติ 
 การนอนหลบัมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอยา่ง ไดแ้ก่ การหายใจ การท างานของหวัใจ ความ
ตึงตวัของกลา้มเน้ือ อุณหภูมิ การหลัง่ฮอร์โมน และความดนัโลหิต 
 คนเราเม่ือเขา้นอนประมาณ 15 – 20 นาที จะเร่ิมเคล้ิมหลบั รูปแบบการนอนจะแบ่งตามลกัษณะคล่ืน
สมองออกเป็น 4 stage เม่ือเร่ิมหลบัคล่ืนสมองจะเป็น stage 1 และหลบัลึกลงเร่ือยๆ 45 นาที ต่อมาจึงเขา้สู่ stage 
4 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีหลบัลึกท่ีสุด หลงัเขา้สู่ stage 4 ประมาณ 45 นาที การนอนจะเขา้สู่ช่วง REM (rapid eye 
movement) แลว้กลบัสู่รูปแบบเดิมอีก ในแต่ละคืนจะเกิดเช่นน้ี 5 – 6 cycle โดยในช่วงหลงั REM จะนานข้ึน 
stage 3 และ 4 นอ้ยลง (รูปท่ี 5.1) 
 
แบบแผนการนอนหลบั 
 ขณะต่ืนคล่ืนสมองเป็น alpha waves 8 – 12 รอบต่อวนิาทีเป็น low – voltage และความถ่ีผสม (mixed 
frequency) เม่ือเร่ิมหลบั alpha waves เร่ิมหายไป เขา้สู่ขั้นตอนการหลบัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

- NREM (non rapid eye movement) 
- REM (rapid eye moverment) 
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รูปท่ี 5.2 รายละเอียดของช่วงการนอนหลบัใน stage ต่างๆ 
 (รูปท่ี 5.1-5.2 จาก Zammi GK, Weather by L. The state of the art in the evaluation to 
             snoring and stesp-related breathind disorders, in : Krespi YP. Office-based surgers  
             of the head and neck. Philadei-phia : Lippincott – Raven, 1988 : 61-77). 
 
 แต่ละระยะมีรายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 5.2) 
 I. NREM ประกอบดว้ย stage 1-4 ดงัน้ี 

       Stage 1  เป็นช่วงหลบัต้ืนท่ีสุด เป็น theta waves มีลกัษณะ low-voltage จงัหวะ 
                                     สม ่าเสมอ 4-7 รอบต่อวนิาที หลงัจากนั้น 2-3 วนิาที หรือ 2-3 นาที เขา้สู่  
                                     stage 2 
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       Stage 2   เป็น spindle-shaped tracing มีความถ่ี 12-14 รอบต่อวินาที และ slow,  
                                     triphasic waves ท่ีเรียกวา่ K-Complex จากนั้นเขา้สู่ stage 3  
        Stage 3    เป็น delta waves, high voltage 0.5-2.5 รอบต่อวินาที มี delta waves  
                                     นอ้ยกวา่ 50% 
        Stage 4    เป็น delta waves มากกวา่ 50% 
 ในคนธรรมดา NREM เป็นช่วงสงบเม่ือเทียบกบัช่วงต่ืน  สรีรวทิยาในช่วงน้ีลดลงมากชีพจรเตน้ชา้ 
หายใจชา้ ความดนัโลหิตต ่า มี involuntary body movements เกิดข้ึนในช่วงน้ี 
 ถา้มีการปลุกในช่วง stage 3 และ 4 จะต่ืนข้ึนมาแปลงๆ อยา่งเช่นคร่ึงถึงหน่ึงชัว่โมงหลงัจากเร่ิมหลบั จะ
อยูใ่นช่วง slow-wave sleep จะสับสน (disorientation) ลืมเหตุการณ์ท่ีต่ืนข้ึนมาท าใหเ้กิดเหตุการณ์ เช่น ปัสสาวะ
รดท่ีนอน (enuresis), ละเมอ (somnambulism) และ night terrors 
 
 
 II. REM พบวา่ EEG มีลกัษณะ low-voltage, random fast activity sawtooth waves มี rapid conjugate 
eye movement การบนัทึกในหอ้งปฏิบติัการ (polysomnogram REM findings) คลา้ยช่วงต่ืนสมองท างานมาก 
(highly active) บางทีเรียกเป็น paradoxical sleep เกิดข้ึน 90 นาที หลงัจากเร่ิมหลบั NREM จะเขา้สู่ REM คร้ัง
แรก มีชีพจร การหายใจความดนัโลหิตสูงกวา่ช่วงต่ืนดว้ย มีการใชอ้อกซิเจนของสมองเพิ่มข้ึน มี paralysis ของ 
skeletal muscle จาก EMG ความตึงตวั (tone) ของกลา้มเน้ือลดลงอยา่งมาก มีการแขง็ตวัของอวยัวะเพศชาย 
(partial หรือ full penile erection) ท าใหใ้ชใ้นการตรวจโรค impotence ได ้ ไม่มีการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
เรียกวา่ ช่วงฝันถา้ต่ืนในช่วงน้ีจะรู้วา่ตวัเองฝันเกิดข้ึนทุก 90 นาทีของการนอนหลบั REM รอบแรกจะสั้นและ
ค่อยๆ ยาวข้ึน REM คร้ังแรกใชเ้วลานอ้ยกวา่ 10 นาที REM คร้ังสุดทา้ยอาจยาวนานถึง 40 นาที REM มกัจะ
เกิดข้ึนในช่วง 1/3 สุดทา้ยของการนอนหลบั ในขณะท่ี stage 4 sleep เกิดข้ึนในช่วง 1/3 แรกของการนอนหลบั 
การฝันจะเร็วข้ึนในโรคซึมเศร้า และ narcolepsy 
 ในช่วงแรกคลอด (neonatal period) มี REM มากกวา่ 50% นอนประมาณ 16 ชัว่โมงต่อวนั เร่ิมหลบัก็
ฝันเลย ไม่ไดผ้า่น stage 1-4 พออายถึุง 4 เดือน REM ลดลงนอ้ยกวา่ 10% ส่วนในผูใ้หญ่ NREM 75% แบ่งเป็น 
stage 1 5%, stage 2 45%, stage 3 12%, stage 4 13% และ REM 25% เม่ือเขา้สู่วยัชราทั้ง slow wave sleep และ 
REM ลดลง 
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สารส่ือน าประสาทควบคุมการนอนหลบั 
 Serotonin  เป็นสารควบคุมท าใหห้ลบัไดเ้ร็วและเม่ือหลบัแลว้จะไม่หลบั ๆ ต่ืน ๆ พบวา่ถา้มีความ
บกพร่องของการสร้าง เช่น มีการท าลาย dorsal raphe nucleus ท าใหน้อนไม่หลบัเป็นระยะเวลาหน่ึง สังเกตได้
จากการรับประทาน amino acid ท่ีช่ือวา่ L-tryptophan (1-15 gms) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการสร้าง serotonin ท า
ใหห้ลบัไดเ้ร็วช่วยลด sleep latency และการต่ืนในเวลากลางคืน (nocturnal awakenings) 
 Norepinephrine เป็นตวัควบคุมท าใหฝั้นนอ้ย และท าใหต่ื้นได ้ เซลลท่ี์สร้างอยูบ่ริเวณ locus ceruleus 
ยาท่ีไปเพิ่มการท างานของเซลลบ์ริเวณน้ีท าใหล้ดความฝันและต่ืนง่ายข้ึน 
 Acetylcholine ท าใหเ้กิด REM ในผูป่้วยโรคซึมเศร้าจะฝันเร็วข้ึน (REM latency ลดลงนอ้ยกวา่ 60 นาที 
มี REM มากข้ึน และมี REM มากในช่วงแรกของการนอนหลบั เม่ือใหส้ารท่ีเพิ่ม acetylohcline (muscarinic 
agonist) เช่น arecoline ในผูป่้วยซึมเศร้าช่วง stage 1 หรือ stage 2 ท าใหเ้กิด REM เร็วข้ึน ท าใหคิ้ดวา่ผูป่้วยโรค
ซึมเศร้ามีเซลลป์ระสาทท่ีไวต่อ acetylcholine (underlying supersensitivity to acetyicholine) 
 ผูป่้วย dementia of the Alzheime’s type มีการนอนหลบัท่ีผดิปกติ โดยมี REM และ slow wave sleep 
ลดลง อาจมีสาเหตุจากการสูญเสีย cholinergic neurons ใน basal forebrain 
 Dopamine ท าใหต่ื้นตวั ยาท่ีเพิ่ม dopamine ท าใหต่ื้นตวั ในทางตรงขา้มยาท่ีลด dopamine (dopamine 
blockers) ท าใหก้ารนอนหลบัมากข้ึน 
 
ความส าคัญของการนอนหลับ 
 การนอนหลบัท าใหส่ิ้งมีชีวติด ารงชีวิตอยูไ่ด ้เป็นการสะสมพลงังานเพื่อวนัใหม่ 
 Sleep deprivation  เม่ือไม่ไดน้อนหลบัเป็นระยะเวลานานเกิด ego disorganization หูแวว่ 
(hallucination) และหลงผดิ (delusion) ถา้พยายามจะลด REM โดยปลุกทุกคร้ังท่ีมี REM จะท าใหเ้กิด REM มาก
ข้ึนในช่วงต่อไปท่ีปล่อยใหห้ลบัโดยไม่ปลุกและท าใหต้อ้งหงุดหงิดอ่อนเพลีย 
 การศึกษาในหนู sleep deprivation ท าใหเ้กิดรอยโรคท่ีผิวหนงั ทานอาหารมากข้ึน น ้ าหนกัลด อุณหภูมิ
ลดลง และเสียชีวติ ถา้ศึกษาทางฮอร์โมนพบมี norepinephrine มากข้ึน และ thyroxine ลดลง 
 Sleep requirements  บางคนนอนนอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงก็เพียงพอแลว้ เรียก short sleepers บางรายก็นอน
มากกวา่ 9 ชัว่โมง ถึงจะปฏิบติังานไดพ้อเพียง เรียกวา่ long sleepers  
พวก long sleepers ค่อนขา้งจะซึมเศร้า วติกกงัวล และแยกตวัจากสังคม มี REM มาก และแต่ละคร้ังนานกวา่ 
short  sleepers พวก short sleepers มีประสิทธิภาพ ทะเยอทะยาน ปรับตวัในสังคมไดดี้ 
 ความตอ้งการนอนหลบัมากข้ึนในผูท่ี้ใชแ้รงงานมาก ออกก าลงักาย เจบ็ป่วย ตั้งทอ้ง เจบ็ป่วยทางดา้น
จิตใจ 
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 ฝันมากข้ึนในภาวะท่ีมีเร่ืองกระตุน้จิตใจอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ เครียดจากการเรียน หรือไดรั้บยา 
cathecholamines 
 
ความผดิปกติของการนอนหลบั1,2 
 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติของการนอนหลบั ไดแ้ก่ เพศหญิง มีโรคทางร่างกายหรือจิตใจ 
ติดยาเสพติด และอายมุาก 
 มีอาการส าคญั (major symtoms) 4 อยา่งท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัความผดิปกติของการนอนหลบั 

1. insomnia 
2. hypersomnia 
3. parasomnia 
4. sleep wake scheduie disturbance 
1. Insomnia หมายถึง อาการเร่ิมหลบัยาก และเม่ือหลบัแลว้หลบั ๆ ต่ืน ๆ อาจเป็นชัว่คราว 

หรือถาวร เป็นความผดิปกติท่ีพบบ่อยท่ีสุด 
 เร่ิมหลบัยากสาเหตุ ไดแ้ก่ 

- โรคทางกาย ไดแ้ก่ โรคท่ีท าใหเ้กิดความเจบ็ปวด โรคทางสมอง 
- โรคทางจิตใจ ไดแ้ก่ วติกกงัวล ซึมเศร้า 
- ส่ิงแวดลอ้ม 

นอนแลว้หลบั ๆ ต่ืน ๆ สาเหตุ ไดแ้ก่ 
- sleep apnea syndrome 
- nocturnal myoclonus 
- restless iegs syndrome 
- parasomnia 
- อาการถอนยา 
- ความเจบ็ปวดจากโรคทางกาย 
- อายวุยัชรา 
- รอยโรคบริเวณ brainstem หรือ hypothalamus 
- โรคทางจิตใจ ไดแ้ก่ โรคซึมเศร้า, post traumatic stress disorder, schizophrenia 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
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2. Hypersomnia นอนมากเกินไป ง่วงนอนตอนกลางวนั อ่อนเพลีย ต่ืนยาก สาเหตุ ไดแ้ก่ 
  -  โรคทางกาย เช่น Kleine-levin syndrome, menstrual associated somnolence, metabolic or 
toxic condition, encephalitic condltions, alcohol and depressant medication, withdrawal from stimulants, 
narcolepsy, sleep apnea, hypoventilation syndrome, hyperthyroidism and other metabolic and toxic 
conditions, sleep deprivation or insufficient sleep, ary condition producing serious insomnia 

- โรคทางจิตใจ ไดแ้ก่ ซึมเศร้า วติกกงัวล 
- ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ciradian rhythm sleep disorder 

3.  Parasomnia เป็นปรากฏการณ์ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใดระหวา่งการนอนหลบั มกัจะ 
เกิดข้ึนใน stage 3 และ 4 
 4.  Sleep-wake schedule disturbance ไม่สามารถหลบัไดเ้ม่ือตอ้งการจะหลบั และไม่สามารถต่ืนเม่ือ
ตอ้งการต่ืน ถึงแมว้า่เขาสามารถหลบัไดใ้นเวลาอ่ืน ๆ ท าใหผู้ป่้วยต่ืนข้ึนมาแลว้ไม่รู้สึกสดช่ืน 
 

การแบ่งประเภทความผดิปกติของการนอนหลบั3 

แบ่งประเภทความผดิปกติของการนอนหลบัเป็น 
1. primary sleep disorders 
2. sleep disorders related to another mental disorder 
3. other sleep disorder 

 
1. Primary Sleep Disorders 
 มีโรคท่ีส าคญัไดแ้ก่ dyssomnias และ parasomnias  

1.1 Dyssomnias 
คือการนอนหลบัท่ีผิดปกติในแง่ของปริมาณการนอน คุณภาพการนอน หรือเวลาท่ีเร่ิม 

ง่วงนอน โดยผูป่้วยอาจนอนหลบัยาก นอนหลบั ๆ ต่ืน ๆ หรือนอนมากเกินไป แบ่งออกเป็น 
 1.1.1    Primary insomnia 

1.1.2 Primary hypersomnia 
1.1.3 Narcolepsy 
1.1.4 Breathing-related sleep disorder 
1.1.5 Circadian rhythm sleep disorder (sleep-wake schedule disorder) 
1.1.6 Dyssomnia not otherwise specified (NOS) 
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1.1.1  Primary insomnia 
 ไม่ไดมี้สาเหตุจากโรคทางร่างกายหรือโรคทางจิตใจ มีอาการเร่ิมหลบัยาก หรือนอนหลบัแลว้หลบั ๆ 
ต่ืน ๆ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน ตอ้งการจะนอนหลบัใหไ้ดม้าก ๆ แต่ยิง่ตั้งใจพยายามก็ยิง่ไม่หลบั 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย primary insomnia (Insomnia Disorder)ตาม DSM -5 
 A.  มาดว้ยเร่ืองนอนหลบัยากหรือนอนหลบัแลว้หลบั ๆ ต่ืน ๆ หรือหลบัไม่เพียงพอเป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ยหน่ึงเดือน 

B. ท าใหผู้ป่้วยเกิดความบกพร่องทางสังคม อาชีพหรือหนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
C. เกิดข้ึน3คืนต่ออาทิตย ์ 
D. เป็นอยา่งนอ้ย 3เดือน  
E. มีเวลามากพอท่ีจะนอน 
F. ไม่เขา้กบัโรค narcolepsy, breathing-related sleep disorder, a circadian  

rhythm sleep disorder หรือ parasomnia 
G. ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาจากสารเคมี ยา หรือโรคทางร่างกาย 
H. โรคทางดา้นร่างกายหรือจิตใจท่ีเกิดร่วมดว้ย ไม่สามารถอธิบายการนอนไม่หลบัได ้ 

 
การรักษา รักษายากท่ีสุดในกลุ่มโรค sleep disorders วธีิการรักษา ไดแ้ก่ 

- ใหใ้ชเ้ตียงส าหรับการนอนเท่านั้น หา้มใชเ้ตียงท ากิจกรรมอ่ืน ถา้ยงัไม่หลบัภายใน 5 นาที ใหลุ้กข้ึน
และไปท าอยา่งอ่ืน ถา้กลา้มเน้ือตึงเครียดมากใชว้ธีิผอ่นคลายกลา้มเน้ือ (relaxation) นัง่สมาธิ, 
biofeedback 

- จิตบ าบดัไม่ไดมี้ประโยชน์มากใน primary insomnia 
- ยาท่ีใชคื้อ benzodiazepine 
- การสร้างเสริมสุขภาพการนอนหลบั (Sleep hygiene) ได้แก่ 

1. ตื่นขึน้มาเวลาเดียวกันทุกวัน 
2. เข้านอนให้ตรงเวลา 
3. หลกีเลีย่งสารกระตุ้นสมอง ได้แก่ กาแฟ นิโคติน สุรา 
4. หลกีเลีย่งการนอนกลางวนั 
5. ออกก าลงักายพอสมควร 
6. เวลาเยน็หลกีเลีย่งสถานการณ์กระตุ้น เช่น ให้ฟังวทิยุหรืออ่านหนังสือ แทนการดูทวีี 
7. อาบน า้ด้วยน า้อุ่น 20 นาท ีก่อนนอน 
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8. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลกีเลีย่งอาหารมือ้ใหญ่ก่อนนอน 
9. ทุกเย็นมีการพกัผ่อน เช่น progressive muscie relaxation  วธีิการคือ  หลบัตา สร้าง

จินตนาการว่าอยู่ในสถานทีท่ี่มีความสุขและผ่อนคลาย เช่น ชายทะเล บอกกบัตัวเองให้
กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย ตั้งแต่ ศีรษะ จรดปลายเท้า 

10. สวดมนต์ ,  น่ังสมาธิ (medltation)  วธีิการคือ  ก าหนดลมหายใจ   หายใจเข้าให้รู้ว่าลมผ่านเข้า
จมูก พร้อมกบัพูดค าว่า พุธ อยู่ในใจ หายใจออกให้รู้ว่าลมผ่านออกจมูก พูดในใจว่า โธ ตามลม
หายใจเข้าออกต่อเน่ือง ตลอดเวลา  

11. อยู่ในส่ิงแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัการนอน 
 

1.1.2  Primary hypersomnia4 
 มีลกัษณะนอนมากเกินไปเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน โดยไม่พบสาเหตุท่ีส าคญั (ตอ้งแยกจาก 
long sleepers ซ่ึงนอนหลบันาน แต่มีแบบแผนการนอนหลบั (architecture) และสรีรวทิยาปกติ ประสิทธิภาพ
ของการนอนและ sleep-wake schedule ปกติ จะไม่มีการงีบหลบักลางวนั หรือขาดความกระตือรือร้นในการท า
ส่ิงต่างๆ เหมือนในผูป่้วย primary hypersomnia) 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย Primary hypersomnia (Hypersomnilence Disorder) ตาม DSM -5 

A. ยงัรู้สึกง่วงนอน แมไ้ดน้อน 7 ชม.แลว้ ประกอบกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.หลบัเป็นพกัๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกใน 1 วนั 
2.แมน้อนได ้9 ชม.แลว้ ก็ยงัไม่สดช่ืน  
3.ต่ืนข้ึนมาไม่สดช่ืน  

B. เกิดข้ึน3 คร้ังต่อ อาทิตย ์เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน   
C. มีความบกพร่องของสังคม อาชีพ 
D. ไม่ใช่ insomnia, narcolepsy, breathing related sleep disorder, circadian rhythm  

sleep disorder, parasomnia 
E. ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
F. โรคทางจิตเวชและโรคทางดา้นร่างกายท่ีเป็นอยู ่ ไม่สามารถอธิบายอาการ hypersomnia 
G. อาการท่ีน ามา คือง่วงนอนมากเกินผดิปกติเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน (หรือนอ้ยกวา่น้ีไดถ้า้ 

recurrent) ส่ิงท่ีแสดงออกมาคือนอนนานเกินไปหรือนอนกลางวนัท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกวนั 
หมายเหตุ เป็น recurrent ถา้มีช่วงท่ีง่วงนอนมากเกินไปอยา่งนอ้ย 3 วนั เกิดข้ึนปีละหลายคร้ังเป็น 
                 เวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี 
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การรักษา -   ยากระตุน้ (stimulant drug) เช่น amphetamines ใหใ้นเวลาเขา้หรือเยน็ 
  -   ยาลดความซึมเศร้าท่ีไม่ท าใหง่้วงนอน (nonsedating antidepressant drugs) 
       เช่น serotonin speclfic reuptake inhihitors 

1.1.3 Narcolepsy 
เป็นความผดิปกติของการนอนหลบัท่ีมีลกัษณะอาการของโรคท่ีส าคญัคือ 
 -   ง่วงนอนกลางวนัมากผดิปกติ ตอ้งหลบัวนัละหลายคร้ัง 
 -   มีอาการท่ีพบร่วมดว้ยไดแ้ก่ cataplexy, hypnapompic hallucination,  

hypnagogic hallucination, sleep paralysis (ต่ืนข้ึนมาแลว้ไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายก็ได)้ 
ระบาดวทิยา 
 -   เกิดในวยัใดก็ไดแ้ต่มกัเกิดในวยัรุ่นหรือผูใ้หญ่ตอนตน้ก่อนอาย ุ30 ปี เป็นอนัตรายเม่ือขบัรถหรือใน
การท างาน 
 -   เกิดข้ึน 0.02-0.16% ในผูใ้หญ่และถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ ไม่ใช่ epilepsy และไม่ใช่ความผดิปกติทาง
จิตใจ 
 
สาเหตุ 
 1) เป็นความผิดปกติของกลไกการนอนหลบัท่ี REM-inhibiting mechanism (ศึกษาในมนุษย ์

     และสุนขั) เม่ือท า EEG เวลาหลบักลางคืนพบมีความผดิปกติของ sleep-onset REM  
     period มีการนอนหลบักลางวนัทุกสองชัว่โมง 
2)  พบมี HLA-DR2 (human leukocyte antigen) 90%-100% ของผูป่้วย narcolepsy และ 
      พบเพียง 10-35% ในผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็น narcolepsy 
 

หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย narcolepsy ตาม DSM -5 
A. ต่อตา้นท่ีจะหลบัไม่ได ้หลบัซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกภายใน 1 วนั 3 คร้ัง/อาทิตย ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
B. อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีcataplexy อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/เดือน 
a. กลา้มเน้ือ2ขา้งสูญเสีย  Tone ในขณะท่ีสติยงัดีอยู ่อาจมีหวัเราะร่วมดว้ย  
b. ในคนท่ีเป็นนอ้ยกวา่ 6 เดือน มีสหยะยิม้แยกเข้ียว (grimaces) 

(2)  ขาดสาร Hypocretin  
(3) Nocturnal sleep polysomnography แสดง REM latency นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15 นาที 
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การรักษา -   บงัคบัใหงี้บหลบัในช่วงเวลากลางวนัท่ีก าหนดไว ้
  -   ยากระตุน้ (stimulants) ไดแ้ก่ amphetamine, methylphenidate 
  -   อาจใหย้าลดความซึมเศร้า (antidepressant drugs) ร่วมดว้ยเม่ือมี cataplexy  
                             เด่นชดั 
  -   mofsginil เป็น agonist ช่วย sleep attacks นอ้ยลง แสดงวา่ noradrenergic  
                             mechanisms มีส่วนร่วมในโรคน้ีดว้ย 
 
 1.1.4  Breathing-related sleep disorder 
 ผูป่้วยมีการหายใจผดิปกติในระหวา่งการนอนหลบัท าใหเ้กิดปัญหานอนหลบัมากผดิปกติหรือไม่หลบั 
การหายใจผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในขณะหลบั ไดแ้ก่ apnea, hypopnea และ oxygen desaturation 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย Obstructive sleep Apnea Hypopnea  ตาม DSM -5 

A. ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือทั้งสองขอ้ต่อไปน้ี 
1.มีหลกัฐานจาก polysomnography วา่มีการหยดุหายใจขณะหลบั หรือหายใจนอ้ยลง 5 คร้ัง/ชม. 
และมีขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
A. ระหวา่งท่ีนอน Nocturnal breathing disturbances :snoring, snorting/gasping,or breathing 
pauses during sleep. 
B.ง่วงนอนตอนกลางวนั อ่อนเพลียไม่สดช่ืนแมว้า่จ  านวนชัว่โมงการนอนจะเพียงพอแลว้ ไม่ไดมี้
สาเหตุจากโรคทางดา้นร่ายกายหรือจิตใจอยา่งอ่ืน 
2.มีหลกัฐานจาก polysomnography วา่มีการหยดุหายใจขณะหลบั หรือหายใจนอ้ยลง 15 คร้ัง/ชม.  
 

 1. Obstructive sleep apnea syndrome มกัเกิดในผูสู้งอายุหรือคนอว้นท าให้ร่างกายไม่ไดรั้บอากาศ 10 
วนิาทีข้ึนไป ท าใหก้ลา้มเน้ือบริเวณอกและหนา้ทอ้งพยายามหายใจเพื่อใหไ้ดอ้ากาศพอเพียง ถา้มีมากกวา่ 5 คร้ัง
ต่อชัว่โมง หรือ 30 คร้ังต่อคืนถือวา่ผดิปกติ โรคน้ีมีอนัตรายท าใหเ้สียชีวติไดอ้ยา่งไม่ทราบสาเหตุ ท าให้เกิด 
arrhythmia, ความดนัโลหิตสูง (essential hypertension) 
 พบวา่ร้อยละ 42 ของผูท่ี้ง่วงนอนกลางวนัมากเกินไปมีสาเหตุอนัน้ีร่วมดว้ย เราสามารถวนิิจฉยั sleep 
apnea จากลกัษณะของผูป่้วยเหล่าน้ีคือวยักลางคนหรือวยัชราบ่นวา่อ่อนเพลียและไม่สดช่ืนในเวลากลางวนั ง่วง
ซึม อาจสัมพนัธ์กบัซึมเศร้าอารมณ์เปล่ียนแปลง และนอนกลางวนั ผูป่้วยไม่บ่นวา่เกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติใน
ระหวา่งนอนหลบั ถา้ถามผูใ้กลชิ้ดจะพบวา่เวลานอนกรนดงัเป็นพกั ๆ หยดุหายใจมีก ามือร่วมดว้ย ดูแลว้เหมือน
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ก าลงัพยายามหายใจ ต่ืนบ่อยกลางคืน ต่ืนเชา้หงุดหงิด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ความจ าบกพร่อง อารมณ์
เปล่ียนแปลง ยนืยนัการวนิิจฉยัโรคดว้ย polysomrography 
การรักษา -   nasal continuous positive airway pressure (n CPAP) เป็น treatment of  choice 
                            -   ลดน ้าหนกั ผา่ตดัจมูก tracheostomy, UPPP, lingualplasty, maxillary 
                             advancemens เป็นตน้ 
  -   ยา ไม่ไดผ้ล ควรหลีกเล่ียงยานอนหลบั สุรา เพราะท าใหอ้าการเป็นมากข้ึน 
 2. Central alveolar hypoventllation มีความบกพร่องของการหายใจ (ventilation) ในช่วงระหวา่งหลบั
ไม่ถึงขั้น apnea เป็นเร่ืองของ tidal volume ลดลง 
การรักษา  mechanical ventilation ไดแ้ก่ nasal ventilation 
 
 1.1.5 Circadian rhythm sleep disorder5 
 เป็นความขดัแยง้ระหวา่งความปรารถนาท่ีจะนอนหลบักบัระยะเวลา 
 แบ่งเป็น 4 ประเภท 

1. Delayed sleep phase type 
2. Jet lag type 
3. Shift work type 
4. Unspecifie 
 

1. Delayed sleep phase type  ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีการนอนหลบัชา้กวา่ปกติ อาจจะหลบัไดต้อน 
เชา้ตรู่ แต่เม่ือหลบัแลว้เขาสามารถนอนหลบัไดต้ามปกติ ปัญหาจะไม่เกิดข้ึนถา้บุคคลนั้นสามารถปรับกิจกรรม
ประจ าวนัและการท างานให้สอดคลอ้งกบัสภาพการนอนของตน 
การรักษา -   นอนใหช้า้ลงวนัละ 3 ชัว่โมง ทุก ๆ วนั จนกวา่จะตรงกบัเวลาท่ีตอ้งการ 
  -   light therapy ใหถู้กแสงสวา่งมาก ๆ ในช่วงเชา้ตรู่ และหลีกเล่ียงการถูกแสงสวา่ง 
                            ในช่วงเยน็ อาจท าใหก้ารนอนหลบัเกิดเร็วข้ึน (advance sleep onset) 
 2. Jet lag type ผูป่้วยมีอาการอ่อนเพลีย เน่ืองจากการนอนไม่หลบั มกัหายภายใน 2-7 วนั ข้ึนอยูก่บั
ระยะเวลาการเดินทางจากตะวนัออกไปตะวนัตก และความไวของแต่ละคน ไม่มีการรักษาเฉพาะ 
 3. Shift work type ผูป่้วยถูกใหท้ างานในเวลากลางคืน และใหน้อนหลบัในเวลากลางวนัท าใหผู้ป่้วย
นอนไม่หลบั และง่วงซึมขณะท างาน 
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           4. Unspecifed 
  4.1 advanced sleep phase syndsome การเขา้นอนและการต่ืนท่ีเร็วกวา่ความตอ้งการ ไม่มี
ปัญหาการนอนหลบั ๆ ต่ืน ๆ ไม่มีปัญหาง่วงซึมตอนกลางวนั แต่มีปัญหาวา่ตอนเยน็จะง่วงมาก และตอนเชา้ไม่
สามารถนอนจนถึงเวลาท่ีตอ้งการได ้
  4.2 disorganized sleep-wake pattern มาดว้ยเร่ืองนอนไม่หลบั สาเหตุจากการนอนหลบัและ
การต่ืนท่ีรบกวนแบบแผนการนอนหลบัปกติ สัมพนัธ์กบัการนอนหลบักลางวนับ่อยท่ีเวลาต่างๆ กนั นอน
กลางคืนไม่พอแมว้า่ปริมาณการนอนหลบัทั้งหมดรวมกนัใน 24 ชัว่โมงจะเหมาะสมกบัอายขุองผูป่้วย 
 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย circadian rhythm sleep –wake disorder ตาม DSM -5 

A. มีความผดิปกติของแบบแผนการนอนหลบั ท าใหง่้วงนอนมากเกินไป หรือนอนไม่หลบัเพราะมี
การจบัคู่อยา่งผิด ๆ (mismatch) ระหวา่ง sleep-wake schedule ของส่ิงแวดลอ้มของผูป่้วย และ 
circadian sleep-wake pattern ของผูป่้วยเอง 

B. ความผดิปกติของการนอนหลบัท าใหเ้กิดอาการง่วงนอนมากเกินไป หรือนอนไม่หลบั หรือเป็นทั้ง
สองอยา่ง  

C. มีความบกพร่องของสังคมและอาชีพ 
  

แบ่งประเภทเป็น 
 -   delayec sleep phase type เขา้นอนชา้และต่ืนสาย ไม่สามารถท่ีจะนอนหลบัและต่ืนในเวลาท่ีตอ้งการ 
(ใหเ้ชา้ข้ึน) 
 -   jet lag type การนอนและการต่ืนในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมในสถานท่ีท่ีตนเองไปอยูเ่กิดข้ึนเพราะการ
เดินทาง 
 -   shift work type เวลาท่ีควรจะนอนกลบันอนไม่หลบั เวลาท างานกลบัง่วงนอนเพราะมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาการท างาน 
 -   unspeciried type 
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 1.1.6 Dyssomnia not otherwise specified 
  ไดแ้ก่ insomnias, hypersomnias, circadian rhythm disturbances ท่ีไม่เขา้กบั specific dyssomnia 
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
 1. Nocturnal myoclonus  มีอาการกระตุกหรือเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือขา (highly stereotyped abrupt 
contractions of certain leg muscles) ระหวา่งการนอนหลบั มีการกระตุกทุก 20-60 นาที มีการเหยยีดของน้ิวหวั
แม่เทา้ และการงอของขอ้เทา้ เข่า และตะโพก ต่ืนบ่อย ไม่สดช่ืน ง่วงนอนตอนกลางวนั ผูป่้วยไม่รับรู้ถึงอาการ
กระตุกท่ีเกิดข้ึน พบวา่เกิดข้ึน 40% ของผูท่ี้อายมุากกวา่ 65 ปี ไม่มีการรักษาท่ีไดผ้ล อาจใชย้า benzodiazepine, 
levodopa  
 2. Restless legs syndromes  รู้สึกเหมือนมีอะไรไต่อยูใ่นน่อง ในท่านัง่หรือท่านอน ท าใหต้อ้งขยบัขา
เป็นการรบกวนการนอนหลบั เกิดข้ึนในวยักลางคนประมาณร้อยละ 5 ยงัไม่มีการรักษาท่ีไดผ้ล อาการบรรเทา
โดยการขยบัขาและนวดขา อาจใหย้า benzodiazepine, levodopa, propanolol carbamazepine 
 3. Sleep drunkenness  ผูป่้วยต่ืนข้ึนมาอยา่งสับสน (ไม่มี clear sensorium) ท าใหเ้กิดความบกพร่องของ
สงัคม อาชีพ หรือแมก้ระทัง่ก่ออาชญากรรมภาวะน้ีพบนอ้ย ถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ ส่ิงส าคญัในการวนิิจฉยัคือ 
ตอ้งไม่มีการอดนอน (sleep deprivation) ตอ้งแยกสาเหตุอ่ืนออกไป เช่น apnea nocturnal myoclonus, 
narcolepsy, การด่ืมสุราและส่ิงเสพติดต่างๆ  
 
หลกัเกณฑ์ในการวินิจฉัย dyssomnia NOS  
 ส าหรับ insomnias, hypersomnia หรือ circadian rhythm disturbances ท่ีไม่เขา้กบัหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยั
ของ any specific dyssomnia ตวัอยา่งไดแ้ก่ 

1. บ่นวา่นอนไม่หลบัหรือหลบัมากเกินไปจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น เสียง แสง 
2. หลบัมากเกินไปจากการอดนอน (sleep deprivation) 
3. restless legs syndromes ท่ีไม่ทราบสาเหตุ รู้สึกเหมือนมีอะไรไต่อยูท่ี่ขาท าใหต้อ้งขยบั 

ขารบกวนการเร่ิมหลบั และขณะหลบัได ้
4. idiopathic periodic limb movements (nocturnal myoclonus) มีอาการแขนขากระตุก 

โดยเฉพาะบริเวณขา เร่ิมเม่ือใกลห้ลบัและลดลงใน stage 3 หรือ 4 และ REM sleep เกิดข้ึนทุก 20-60 นาที ผูป่้วย
ไม่รู้วา่มีการกระตุก แต่มกัจะบ่นดว้ยเร่ืองนอนไม่หลบั(insomnia) ต่ืนบ่อยง่วงตอนกลางวนั 

5. แพทยพ์บวา่มี dyssomnia แต่ไม่แน่ใจวา่เป็น primary โรคทางกายหรือสารเสพติด 
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1.2 Parascmnias6 
 ผูป่้วยมีพฤติกรรมหรือการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาท่ีผดิปกติ ซ่ึงเกิดสัมพนัธ์กบัขณะนอนบางช่วง
ของการนอน หรือในช่วงระหวา่งการนอนกบัการต่ืน กล่าวคือ เป็นความผิดปกติท่ีเกิดจากการต่ืนตวัของ 
autonomic nervous system, motor system หรือ cognitive process ในขณะหลบั หรือในช่วงก ้าก่ึง ไดแ้ก่ 

1.2.1 Nightmare disorder (dream anxiety disorder) 
1.2.2 Sleep terror disorder 
1.2.3 Sleep walking disorder 
1.2.4 Parasomnia NOS 
ลกัษณะคือฝันท่ีน่ากลวัท าใหต่ื้นข้ึนอยา่งตกใจ เกิดในช่วง REM มกัเกิดในช่วงปลาย ๆ ของ 

การนอนหลบั ผูป่้วยสามารถจ าความฝันท่ีเกิดข้ึนได ้ ไม่มีการรักษาเฉพาะยา ไดแ้ก่พวกกด REM sleep เช่น 
tricyclic drug, benzodiazepine. 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย nightmare disorder ตาม DSM -5 

A. ต่ืนข้ึนมาจ าความฝันท่ีน่ากลวัได ้มกัเกิดในช่วงปลายของการนอนหลบั 
B. เม่ือต่ืนข้ึนมาแลว้ ผูป่้วยไม่สับสน รู้ตวัดี (แตกต่างจาก sleep terror disorder และ  

epilepsy) 
C. ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 
D. ไม่ไดเ้กิดจากยาหรือสารเสพติด  
E. ไม่ไดมี้สาเหตุจากโรคทางดา้นจิตใจหรือโรคทางกาย 

 
 
 1.2.2 Sleep terror disorder 
 เกิดในช่วงแรกราว 1/3 ของการนอนหลบั ช่วง NREM (stage 3 และ 4) มีอาการต่ืนข้ึนมาแลว้กรีดร้อง 
ร้องไห ้ วติกกงัวลมาก หรือ panic สับสน แลว้หลบัไปเหมือน sleep walking เขาลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน มี 
polygraphic recordings คลา้ย sleep walking ตามความจริงแลว้ความผดิปกติ 2 แบบน้ีคลา้ยกนัมาก 
 โรคน้ีพบบ่อยในเด็กประมาณ 1-6% ในเด็กชายมากกวา่หญิง และถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ อาจมีความ
ผดิปกติทางสมองในส่วน temperal lobe เพราะวา่ night terror ท่ีเกิดในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มกัเป็น
อาการแรกท่ีจะกลายเป็น temperal lobe epiiepsy การรักษาเฉพาะไม่มี ใหค้น้หาความเครียดความขดัแยง้ใน
ครอบครัว ท าจิตบ าบดั และครอบครัวบ าบดั (family therapy) ส่วนยาให ้diazepam ก่อนนอนไดผ้ลดี 
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หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย Sleep terror disorder  
 A.   มีการต่ืนข้ึนจากการนอนหลบัอยา่งทนัที เกิดข้ึนในช่วงแรกของการนอนหลบั ต่ืนข้ึนมาร้องเสียงดงั 
 B.   มีความกลวัอยา่งมาก และระบบประสาทอตัโนมติัท างานมากข้ึน เช่น หวัใจเตน้เร็ว หายใจเร็ว เหง่ือ
แตก 
 C.   ไม่ตอบสนองต่อการปลอบประโลมของคนรอบขา้งในขณะมีอาการ 
 D.   จ าความฝันท่ีเกิดข้ึนไม่ไดแ้ละลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 E.   ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 

F. ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
 1.2.3 Sleep walking disorder 
 อีกช่ือหน่ึงคือ somnambulism ประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ในช่วง 1/3 แรกของการนอนหลบั ช่วง 
NREM (stage 3 และ 4) อาจเดิน คุย ขบัรถ เม่ือฟ้ืนต่ืนข้ึนจะสับสนและกลบัไปนอนลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ทดลองปลุกช่วง stage 4 จะเกิดอาการน้ี มกัเกิดในช่วงอาย ุ 4-12 ขวบ พบในเด็กชายมากกวา่เด็กหญิง ถ่ายทอด
ทางกรรมพนัธ์ุ อาจมีความผิดปกติทางสมองซอ้นเร้นอยู ่ ความเครียดท าให้เป็นบ่อยข้ึน มีอนัตรายจากอุบติัเหตุ
ได ้
 
การรักษา คือ ระวงัอุบติัเหตุ และยาท่ีกด stage 3 และ 4 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย sleepwalking disorder  

A. ลุกข้ึนจากเตียงระหวา่งการหลบั ออกมาเดิน เกิดในช่วงแรกของการนอนหลบั 
B. ขณะละเมอ ใบหนา้วา่งเปล่า ไม่ตอบสนองต่อความพยายามของผูอ่ื้นท่ีจะส่ือสารกบัเขา 

และปลุกใหต่ื้นยาก 
C. เม่ือต่ืนข้ึนลืมเหตุการณ์ขณะละเมอ 
D. เม่ือหลายนาทีผา่นไปหลงัจากต่ืน ไม่มีความบกพร่องของจิตใจหรือพฤติกรรม 
E. มีความบกพร่องของสังคม อาชีพ 
F. ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
1.2.4 Parasomnia not otherwise specified 
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หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย Parasomnia NOS  
 พฤติกรรมผิดปกติ ระหวา่งการหลบัหรือช่วงใกลต่ื้น แต่ไม่เขา้กบัโรค parasomnia เฉพาะดงักล่าว
ขา้งตน้ 
ตัวอย่าง ได้แก่ 
 Sleep paralysis ไม่สามารถเคล่ือนไหว (voluntary movement) ในขณะก าลงัจะต่ืน อาจเกิดช่วงเคล้ิม ๆ 
จะหลบั (hypnagogic) หรือใกลจ้ะต่ืน (hypnopompic) ขณะเกิดอาการมีความวติกกงัวลมาก หรือกลวัตาย อาจ
เกิดร่วมกบั narcolepsy 
 Sleep related bruxism กดัฟันตลอดคืน มกัเกิดข้ึนใน stage 2 บางรายท าใหฟั้นสึกกร่อน ผูป่้วยไม่รู้วา่
ตนเองนอนกดัฟัน ต่ืนเชา้รู้สึกปวดกราม แต่ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดจะไดย้นิเสียงกดัฟันการรักษาใส่ท่ีรองรับไม่ใหเ้กิด
อนัตรายกบัฟัน dental bite plate ทนัตแพทยเ์ป็นผูท้  าให ้ใส่สวมทุกคืน 
 REM sleep behavior disorder โรคเร้ือรังพบในผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ เกิดพฤติกรรมรุนแรงในช่วง REM 
ท าใหอ้นัตรายต่อตนเองและผูท่ี้นอนอยูใ่กล ้ ๆ มกัเกิดในผูป่้วย narcolepsy ท่ีก าลงัรักษาดว้ย psychostimulants, 
tricyclic drug และในผูป่้วยซึมเศร้า ย  ้าคิดย  ้าท าท่ีรักษาดว้ย fluoxetin 
การรักษา clonazepam 0.5-2  mgs.  ต่อวนั 
  Carbamazepine 100  mgs.  สามเวลาต่อวนั 
 Sleep talking (somniloquy) พบบ่อยในวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ จากการศึกษาในห้อง Lab 
พบวา่เกิดไดทุ้กช่วงของการนอนหลบั เป็นการพูดสองสามค า ฟังยาก 
 Sleep related head banging (jactatio capitls nocturna) ศีรษะโขกไปมา การรักษา ป้องกนัการไดรั้บ
บาดเจบ็ 
 
2. Sleep Disorders Related to Another Mental Disorder7 
 2.1 Insomnia related to (AXIS I or AXIS II disorder) 
 นอนไม่หลบั (insomnia) เกิดข้ึนเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน สัมพนัธ์กบัโรคทางจิตเวชเกิดใน
ผูห้ญิงบ่อยกวา่ผูช้าย การรักษาเฉพาะโรคจะท าให้อาการนอนไม่หลบัดีข้ึน 
 อาการนอนไม่หลบัในแต่ละโรคเป็นดงัน้ี 
 Major depressive disorder มี sleep onset ปกติ แต่ต่ืนบ่อยในช่วงท่ีสองของการนอนหลบัและต่ืน
นอนเร็วกวา่ปกติ อารมณ์ไม่มีความสุขในเวลาเชา้ เวลาเชา้เป็นช่วงเวลาท่ีแยท่ี่สุดส าหรับผูป่้วย major depressive 
disorder จาก polysomnography มี stage 3 และ 4 ลดลง REM latency ลดลง และ REM คร้ังแรกยาวนานข้ึน 
การรักษา -   antideoressant drug 
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  -   sleep deprivation 
 Manic episodes เป็น short sleepers ผูป่้วยไม่บ่นถึงเร่ืองการนอนหลบั เขาต่ืนอยา่งสดช่ืนเม่ือนอนได้
เพียง 2-4 ชัว่โมง มีความตอ้งการนอนนอ้ยในช่วงท่ีป่วยดว้ยโรคน้ี 
 โรคจิตเภท มี total sleep time และ slow wave sleep ลดลง REM sleep ลดลงในช่วงแรกท่ีเป็น 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย insomnia related to (AXIS I or AXIS II disorder) 
 A. อาการส าคญั คือหลบัยาก และหลบัแลว้หลบั ๆ ต่ืน ๆ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน ท าใหก้ลางวนั
อ่อนเพลีย 
 B.  ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 
 C. สัมพนัธ์กบั Axis I หรือ Axis II (ไดแ้ก่ major depressive disorder, generalized anxiety disorder, 
adjustment disorder with anxiety) ท าใหต้อ้งพบแพทย ์
 D.  ไม่ใช่โรค sleep disorder อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ narcolepsy, breathing related sleep disorder, parasomnia 
 E.  ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
 

2.2 Hypersorrnia related to (AXIS I or AXIS II disorder) 
 อาการนอนหลบัมาก (hypersomnia) ท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน และสัมพนัธ์กบัโรคทาง
จิตเวช เช่น major depressive disorder, personality disorder, somatoform disorder เป็นตน้ 
การรักษา รักษาท่ีสาเหตุ อาการ hypersomnia ก็จะหายไป 
 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย hypersomnia related to (Axis I or Axis II disorder) 
 A.   อาการน าคือ ง่วงนอนมากเกินไป เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน อาการเป็นทุกวนั กลางคืนนอนมาก 
กลางวนัก็นอนอีก 
 B.   ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 
 C.   สัมพนัธ์กบั Axis I หรือ Axis II disorder (major depressive disorder, dysthymic disorder) ท าให้
ตอ้งพบแพทย ์
 D.   ไม่ใช่ sleep disorder แบบอ่ืน เช่น narcolepsy, breathing related sleep disorder, parasomnia หรือ
เป็นเพราะนอนหลบัไม่พอ 

G. ไม่ไดเ้ป็นผลทางสรีรวทิยาของสารเสพติด ยา หรือโรคทางกาย 
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3. Other Sleep Disorders 
 3.1 Sleep disorder due to a general medical condition 
 ภาวะการนอนหลบัผดิปกติ เช่น insomnia, hypersomnia parasomnia อาจมีสาเหตุจากโรคทางร่างกาย 
ไดแ้ก่ โรคทางร่างกายท่ีท าใหเ้กิดความเจบ็ปวด เช่น โรคขอ้อกัเสบ โรคหวัใจและบางโรคไม่ท าใหป้วดแต่ก็ท า
ใหมี้ความผดิปกติของการนอนหลบั เช่น มะเร็ง โรคติดเช้ือ โรคทางระบบฮอร์โมน โรคลมชกั (sleep related 
epileptic seizures) โรคปวดศีรษะ (sleep related cluster headaches and chronic paroxysmal hemicrania) โรค
หอบหืด (sleep related asthma) โรคหวัใจและโรคหลอดเลือด (sleep related cardiovascular symtoms)  
 
การรักษา   รักษาโรคทางกายท่ีเป็น 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย Sleep disorder due to a general medical condition  

A. ความผดิปกติของการนอนหลบัรุนแรงขนาดท่ีท าใหผู้ป่้วยตอ้งพบแพทย  ์
B. มีหลกัฐานจากประวติั การตรวจร่างกาย หรือทางห้องปฏิบติัการวา่ความผิดปกติของการ 

นอนหลบัมีสาเหตุจากโรคทางกาย 
 C.   ไม่ใช่โรคทางจิตเวช เช่น adjustment disorder ท่ีตนเองเจบ็ป่วยทางกาย 
 D.   ความผดิปกติของการนอนหลบัไม่ไดเ้กิดในช่วง delirium 

H. ไม่ครบหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัของ breathing related sleep disorder หรือ narcolepsy 
F.   ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 

ประเภท  -   insomnia type  ถา้อาการเด่นชดัคือ insomnia 
  -   hypersomnia type  ถา้อาการเด่นชดัคือ hypersomnia 
  -   parascmnia type  ถา้อาการเด่นชดัคือ parasomnia 
  -   mixed type   มีความผดิปกติของการนอนหลบัมากกวา่หน่ึง 
                                                    ประเภท ไม่มีประเภทใดเด่นกวา่กนั 
Coding note เช่น Axis I sleep disorder due to chronic obstructive pulmonary disease, insomnia type 
 ใหเ้ขียน Axis III เป็น chronic obstructive pulmonary disease 
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 3.2 Substance-induced sleep disorder 
 ความผดิปกติของการนอนหลบั เช่น insomnia, hypersomnia parasomnia มีสาเหตุจากสาร (substance) 
ได ้ตาม DSM IV ใหใ้ชเ้ฉพาะลงไป วา่อาการเกิดในช่วง intoxication หรือ withdrawal 
 Somnolence สัมพนัธ์กบั toierance หรือ withdrawal จาก CNS stimulant พบบ่อยในภาวะถอนยา 
ampheramine, cocaine, caffeine. 
 การใชย้ากดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressants) อยา่งต่อเน่ือง เช่น เหลา้การด่ืมเหลา้อยา่งหนกั
ในเวลาเยน็ท าใหต่ื้นไม่ไหวและง่วงนอนในวนัถดัไป 
 Insomnia สัมพนัธ์กบั tolerance หรือ witharawal จากยานอนหลบั (sedative-hypnotic drug) เช่น 
benzodiazepines, barbiturates และ chloral hydrate มกัเกิดข้ึนถา้ใชน้านกวา่ 30 วนั เร่ิมต่ืนบ่อยกลางดึก stage 3 
และ 4 ลดลง มี stage 1 และ 2 เพิ่มข้ึน 
 ยงัมียาอีกหลายชนิดมีฤทธ์ิขา้งเคียงท าใหน้อนไม่หลบั เช่น anticonvuisant agents, thyroid preparations, 
cancers chemotherapeutic agents, β -blocking drug, methyldopa 
 บุหร่ีมีนิโคตินในปริมาณนอ้ย ๆ ช่วยใหห้ลบัดี แต่ถา้มาก ๆ ท าใหก้ารนอนหลบัมีปัญหา เช่น นอนไม่
หลบั 
 
 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัย substance-induced sleep disorder  
 A.   ความผดิปกติของการนอนหลบัรุนแรงพอท่ีท าใหต้อ้งพบแพทย ์
 B.   มีหลกัฐานจากประวติั การตรวจร่างกาย หรือผลทางหอ้งปฏิบติัการวา่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ีขอ้ใดขอ้
หน่ึง หรือทั้งสองขอ้ 

(1) อาการในขอ้ A เกิดข้ึนภายใน 1 เดือน หลงั intoxication หรือ withdrawal 
(2) มีการใชย้าเป็นสาเหตุของความผดิปกติของการนอนหลบั 

C.   ไม่ใช่โรคความผดิปกติของการนอนหลบัท่ีไม่ไดมี้สาเหตุจากสาร (substance) 
D.   ไม่ไดเ้กิดในช่วง delirium 
E.   ท าใหเ้กิดความบกพร่องของสังคม อาชีพ 

หมายเหตุ  จะวนิิจฉยั  substance intoxication  หรือ  substance withdrawal  เม่ืออาการนอน 
หลบัผดิปกติมีมากกวา่ปกติท่ีพึงมีไดใ้น intoxication หรือ withdrawal และจะท าใหผู้ ้
ป่วยตอ้งไปพบแพทย ์
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Code  (specific substance) induced sleep disorder 
 (alcohol, amphetamine, caffeine, cocaine, opioid, sedative hypnotic หรือ anxiolytic  

drug) 
 บ่งประเภท insonnia type  ถา้อาการเด่นคือ insommia 
   Hypersomnia  ถา้อาการเด่นคือ hypersomnia 
   Parasomnia type ถา้อาการเด่นคือ parasomnia 
   Mixed type  ถา้มีความผดิปกติของการนอนหลบัมากกวา่หน่ึง 
      ประเภท และไม่มีอาการอะไรเด่นกวา่กนั 
 แบ่งประเภท with onset during intoxication อาการเกิดข้ึนระหวา่ง intoxication 
   With onset during intoxication อาการเกิดข้ึนระหวา่ง withdrawal 
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สรุป 
 การนอนหลบัแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ NREM sleep และ REM sleep ช่วง NREM sleep แบ่ง
ออกเป็น stage I ถึง IV ความผดิปกติของการนอนหลบัมีไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่ insomnia, hypersomnia, 
parasomnia, sleep wake schedule disturbance อาจแบ่งประเภทความผิดปกติของการนอนหลบัออกตาม DSM 
IV เป็น primary sleep disorder, sleep disorder ท่ีเก่ียวกบัความผดิปกติทางจิตใจอ่ืน ๆ และ sleep disorder จาก
สาเหตุทางร่างกายต่างๆ 
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