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1. อาการนอนกรน  ม ี2 ประเภท คือ 

1.1  กรนธรรมดา (primary snoring) (ไมอันตราย เพราะไมมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับรวม

ดวย) ผูปวยมกัไมเดือดรอน เพราะไมมีผลกระทบตอตัวผูปวยเองมากนัก  (ผูปวยอาจเดือดรอนในการเขา

สังคมรวมกบัผูอ่ืนบาง)  แตจะมีผลกระทบตอคนรอบขาง โดยเฉพาะกับคูนอน ทาํใหนอนหลับยาก 

เนื่องจากเสยีงดัง  
1.2 ภาวะก้าํกึ่งระหวาง กรนธรรมดา และกรนอันตราย (upper airway resistance  

syndrome) และกรนอันตราย (obstructive sleep apnea) (มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับรวมดวย) 

นอกจากจะมผีลกระทบตอคนรอบขางแลว  ถาผูปวยไมรักษา อาจมีอาการงวงมากผิดปกติในเวลากลางวนั 

(excessive daytime sleepiness) ทําใหเรียนหรือทํางานไดไมเต็มที่  ถาตองขับรถ อาจเกิดอุบัติเหตุใน

ทองถนนได   นอกจากนัน้จะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเปนโรคอื่นๆ ได เชน โรคความดนัโลหิตสูง (hypertension)   

โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (coronary artery disease)    ภาวะหัวใจเตนผิด

จังหวะ (cardiac arrhythmia)    โรคความดนัโลหิตในปอดสูง  (pulmonary hypertension)   โรคหลอด

เลือดในสมอง (cerebrovascular disease)   ผูปวยอาจมีอายุส้ัน อยูไดไมนาน  โดยเฉพาะถาดัชนีหยุด

หายใจและหายใจแผวเบา [apnea-hypopnea index (AHI)]  ≥  20 ตอชั่วโมง 
2. การที่จะแยกวาผูปวยเปนนอนกรนประเภทใด สามารถทําไดโดย การตรวจการนอน

หลับ (sleep test or polysomnography)    
จุดประสงคของการตรวจการนอนหลับ คือ 

2.1 เพื่อแยกวาผูปวยเปน กรนธรรมดา, ภาวะก้ํากึง่ระหวาง กรนธรรมดา และกรนอนัตราย 

หรือกรนอนัตราย 

2.2 ถาผูปวยเปนกรนอนัตราย การตรวจการนอนหลับจะบอกความรุนแรงของโรค 

(assessment of disease severity) ได วามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากหรือนอยเพียงใด และชวยให

แพทยวางแผนการรักษาผูปวยไดดีข้ึน 

ผลการตรวจการนอนหลบั บงชีว้าผูปวยเปน  

     - กรนธรรมดา: ถาดัชนหียุดหายใจ และหายใจแผวเบา < 5 คร้ังตอชั่วโมง 

- ภาวะก้ํากึ่งระหวาง กรนธรรมดา และกรนอันตราย: ถาดัชนหียดุหายใจ และหายใจแผว

เบา < 5 คร้ังตอชั่วโมง แตมดัีชนีของการตื่น (arousal index) สูง และมีอาการเหมือนกรน

อันตราย 



 
- กรนอันตราย:  ถาดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผวเบา ≥  5 คร้ังตอชั่วโมง โดยมีความ

รุนแรงอยูในระดับ 

 

3. การสองกลองตรวจระบบทางเดินหายใจสวนบน (upper airway endoscopy) จะทําให

ทราบถงึตําแหนง และสาเหตุของการอุดกัน้ทางเดนิหายใจสวนบนได 

4. การรักษา มี 2 ทางเลือกคือ วิธีไมผาตดั และวิธีผาตัด ซึ่งผูปวยสามารถเลือกได เพราะการ

รักษาอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยดุหายใจขณะหลับ ไมจําเปนตองผาตัด   แนะนําใหใชวิธไีม

ผาตัดกอน  ถาไมดีข้ึน,ไมชอบ หรือไมสะดวก ผูปวยสามารถเลือกวธิีผาตัดได 
4.1 วธิีไมผาตัด 
  ลดน้ําหนัก  ถาผูปวยมนี้ําหนกัเกนิ โดยควรลดใหน้ําหนักอยูในระดบัที่แพทยแนะนํา 

เนื่องจากผูที่มนี้ําหนกัเกนิ  จะมีไขมันมาพอกรอบคอ   หรือทางเดนิหายใจสวนบน ทําใหทางเดินหายใจ

สวนบนตีบแคบ   การลดน้าํหนกั จะชวยลดไขมันดังกลาว ทําใหทางเดนิหายใจสวนบนกวางขึ้น  และมี

อาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับนอยลง  โดยทั่วไปถาลดน้าํหนกัไดรอยละ 10  อาการ

นอนกรน และ/หรือภาวะหยดุหายใจขณะหลับจะดีข้ึนประมาณรอยละ 30   

ผูปวยสามารถคํานวณน้ําหนกัสูงสุดที่ควรจะเปน สําหรับความสงูของผูปวยไดโดย ผูปวยไมควรมี

น้ําหนกัเกนิ  [ 23 x (สวนสงูเปนเมตร) x (สวนสงูเปนเมตร) ]  กิโลกรัม 

  ออกกําลงักายสม่ําเสมอ  ผูปวยควรขยนัออกกาํลังกายแบบแอโรบิค คือการออกกําลัง

กายที่ทาํใหหัวใจเตนเร็วขึ้น   หายใจเร็วขึน้ตอเนื่องกนั เชน วิ่ง,  เดินเร็ว,  ข้ึนลงบนัได,  วายน้ํา,  ข่ีจักรยาน

ฝด (แบบปรับน้ําหนกัไดเชน  ใน FITNESS),  เตนแอโรบิค, เตะฟุตบอล, เลนเทนนิส, แบดมินตัน   หรือ

บาสเกตบอล  อยางสม่ําเสมอ อยางนอยวนัละ  30  นาที   อยางนอยสัปดาหละ   3  วนั ซึ่งจะเพิม่ความตงึ

ตัวใหกับกลามเนื้อบริเวณคอหอย  ทําใหมีการหยอนและอุดกั้นทางเดินหายใจนอยลง   เพราะเมื่ออายุมาก

ข้ึน เนื้อเยื่อในทางเดินหายใจสวนบนจะหยอนมากขึ้นตามอาย ุทําใหทางเดินหายใจสวนบนตีบแคบมาก

ข้ึน ทาํใหผูปวยมีอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลบัมากขึน้   การออกกําลังกายดังกลาว 

จะชวยปองกนัความหยอนยานดงักลาวได โดยไมใหหยอนยานมากกวาที่ควรจะเปนตามอายุ รวมทัง้ชวย

ควบคุมน้าํหนกัตัวไมใหเพิ่มข้ึน  นอกจากนั้นการออกกาํลังกายดงักลาวยงัชวยปองกันไมใหผูปวยเปนหวัด 

ซึ่งถาเปนหวัด  (เยื่อบุจมูกกจ็ะบวม) ก็จะทําใหผูปวยมอีาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะ

หลับมากขึ้น    

   หลีกเลี่ยงยาชนิดที่ทําใหงวง เชนยานอนหลับ, ยากลอมประสาท, ยาแกแพชนิดงวง 

หรือหลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทีม่ีฤทธิก์ดประสาทสวนกลาง เชน เบียร  ไวน  วิสกี ้ เหลา 

 ดัชนีหยุดหายใจ และหายใจ

แผวเบา ตอชัว่โมง (AHI) 

ระดับออกซิเจนในเลือดที่ตํ่า

ที่สุดขณะนอนหลับ 

นอย (mild) 5 -14 86 – 90 

ปานกลาง 
(moderate) 

15 – 29 70 – 85 

รุนแรง (severe) ≥ 30 ≤ 69 



 
โดยเฉพาะกอนนอน  เนื่องจากจะทําใหกลามเนื้อทางเดนิหายใจสวนบนคลายตวัมากขึ้น และสมองตื่นตัว

ชาลง  ทําใหมกีารอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบนมากขึน้  และมีอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยดุหายใจ

ขณะหลับมากขึ้น  นอกจากนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจทําใหนอนหลับไมสนิท  ต่ืนไดงาย  อาจเกิดฝน

รายในเวลากลางคืน และมกัมีแคลอรี่สูง จะทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มไดงายขึ้น ซึ่งจะทาํใหทางเดนิหายใจ

สวนบนแคบลง 

   หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรอืสัมผัสควันบุหรี่ ภายใน 4-6 ชั่วโมง กอนนอน เนื่องจากจะ

ทําใหเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจสวนบนบวม ทําใหมีการอุดกัน้ทางเดนิหายใจสวนบนมากขึน้  

นอกจากนัน้สารนิโคติน (nicotine) อาจกระตุนสมอง ทาํใหต่ืนตวั และนอนไมหลับ หรือหลับไดไมสนิท   

ผูปวยทีม่ีอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีแนวโนมที่นอนหลบัไดไมเต็มที่อยูแลว  

เนื่องจากถามกีารหยุดหายใจหลายครั้งในขณะนอนหลบั จะสงผลใหระดับความอิม่ตัวของออกซิเจนใน

เลือดลดนอยลง ซึง่สมองกจ็ะไดรับออกซิเจนนอยลงไปดวย  เมื่อสมองขาดออกซิเจนก็จะตองคอยปลุกให

ผูปวยตื่น เพื่อเร่ิมหายใจใหม และเมื่อสมองไดรับออกซิเจนเพียงพอแลว ผูปวยก็จะสามารถหลับลึกไดอีก

คร้ัง แตตอมาการหายใจก็จะเร่ิมขัดขึ้นอีก สมองก็ตองปลุกตัวเองใหต่ืนขึ้นใหม วนเวียนเชนนี้ตลอดคืน 

   นอนศีรษะสงูเล็กนอย ประมาณ 30 องศาจากแนวพืน้ราบ จะชวยลดบวมของเนือ้เยื่อ

ในระบบทางเดินหายใจสวนบนไดบาง  และควรนอนตะแคง เพราะการนอนหงายจะทําใหมีการอุดกั้น

ทางเดินหายใจสวนบนมากขึ้น  เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  อาจทาํไดโดยเอาหมอนขางมาหนุนที่หลงั 

หรือใสลูกเทนนิสไวดานหลงัของเสื้อนอน ทําใหนอนหงายลําบาก 

   ใชยาสเตียรอยดพนจมูก พนวนัละครัง้กอนนอน ซึง่ยาสเตยีรอยดพนจมกูจะทาํให

เยื่อบุจมูกยุบบวม ทําใหทางเดินหายใจโลงขึ้น และยังจะชวยหลอล่ืน ทําใหการสะบัดตัวของเพดานออน

และลิ้นไกนอยลง ทําใหเสียงกรนเบาลงได 

   การใชเครื่องเปาลมในทางเดินหายใจสวนบน [continuous positive airway 

pressure (CPAP)] ปกติเวลานอน  เพดานออน และลิ้นไกที่ยาว และโคนลิ้นที่โต จะตกลงมาบังทางเดนิ

หายใจสวนบน  ทาํใหทางเดินหายใจสวนบนตีบแคบ  ลมที่เปาเขาไป จะไปถางทางเดนิหายใจใหกวางออก 

(pneumatic splint)   ทําใหไมมีการอดุกัน้ทางเดินหายใจ  ผูปวยไมกรน และไมมีภาวะหยุดหายใจขณะ

นอนหลับ  เหมาะสําหรับผูปวยทีม่ีปญหานอนกรนธรรมดา หรือภาวะก้ํากึง่ระหวาง กรนธรรมดา และกรน

อันตราย หรือเปนกรนอนัตรายทีม่ีความรุนแรงอยูในระดับนอยถงึรุนแรง ซึ่ง ควรลองใชในผูปวยทุกราย 

กอนพิจารณาการผาตัดเสมอ  ปจจุบันตัวเครื่อง CPAP มีขนาดเลก็ สามารถพกพาไปที่ไหนๆไดคอนขาง

สะดวก  การใชเครื่อง CPAP จะเหมือนการใสแวนตาใหมๆ คืออาจรูสึกอึดอัดบางในชวงแรก  ตองใสๆ 

ถอดๆ  เมื่อชนิ ก็จะใสไดเอง การรักษาวิธนีีผู้ปวยควรใชเครื่อง CPAP ทุกคืน   คืนใดไมใช ก็จะมีอาการกรน

และ/หรือ  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอีก     

   การใชเครื่องมือทางทันตกรรม (oral appliance) ปกติเวลานอนหงาย   ขากรรไกรลาง

และลิ้นจะตกลงตามแรงโนมถวงของโลก   ทําใหทางเดนิหายใจสวนบนตีบแคบ   การใชเครื่องมอืทางทนั

ตกรรม จะชวยยึดขากรรไกรบน และลางเขาดวยกนั   และเลื่อนขากรรไกรลางมาทางดานหนา และปองกนั

ไมใหล้ินและขากรรไกรตกลงตามแรงโนมถวงของโลก ซึง่จะทําใหทางเดินหายใจสวนบนกวางขึ้นขณะนอน



 
หลับ  เหมาะสาํหรับผูปวยทีม่ีปญหานอนกรนธรรมดา หรือภาวะก้ํากึง่ระหวาง กรนธรรมดา และกรน

อันตราย หรือเปนกรนอนัตรายทีม่ีความรุนแรงอยูในระดับนอยถงึปานกลาง (ดัชนหียุดหายใจ และหายใจ

แผวเบา < 30 ตอชั่วโมง)  

  4.2 วธิีผาตัด  มีจุดประสงคทําใหขนาดของทางเดนิหายใจสวนบนกวางขึ้น ทําใหอาการนอนกรน 

และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับลดลง  ควรพิจารณาวิธนีี้   ถาผูปวยไดลอง CPAP  แลวปฎิเสธการใช 

CPAP และเครื่องมือทางทันตกรรม   ซึง่การผาตัดจะทาํมากหรือนอยขึ้นอยูกับตําแหนงและสาเหตุของการ

อุดกั้นทางเดนิหายใจสวนบน  การผาตัดไมไดทําใหอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจ
หายขาด  หลังผาตัดอาการนอนกรนและ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจยังเหลืออยู หรือ มี
โอกาสกลบัมาใหมได ข้ึนอยูกับหลายปจจัย   ส่ิงสาํคัญ คือ 

4.2.1 ตองควบคุมน้ําหนักตัวใหดี อยาใหเพิม่ เนื่องจากการผาตัดเปนการขยายทางเดินหายใจที่

แคบใหกวางขึน้  ถาน้ําหนักเพิ่มหลงัผาตัด  ไขมันจะไปสะสมอยูรอบผนังชองคอ ทําใหกลับมาแคบใหมได 

ซึ่งจะทําใหอาการนอนกรน และ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับกลับมาเหมือนเดมิหรือแยกวาเดมิได 

4.2.2 ตองหมั่นออกกําลังกายเสมอ ใหกลามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจสวนบนตงึตัวและ

กระชับ เนื่องจากหลงัผาตัด เมื่ออายุผูปวยมากขึ้น เนื้อเยือ่และกลามเนือ้บริเวณทางเดินหายใจสวนบนจะ

หยอนยานตามอายุ  ทําใหทางเดินหายใจสวนบนกลับมาแคบใหม  การออกกาํลังกายแบบแอโรบิค อยาง

สม่ําเสมอดังกลาวขางตน จะชวยใหการหยอนยานดงักลาวชาลง 
ในผูปวยบางราย อาจตองมาผาตัดซํ้าเพื่อแกไขทางเดินหายใจสวนบนที่แคบสวนอื่นๆ 

หรือใชเครื่อง CPAP หรือเครื่องมือทางทันตกรรม รวมดวยหลงัผาตัด ขึ้นอยูกับชนิดของการ
ผาตัด และจดุอุดกั้นทางเดินหายใจและความรุนแรงของโรค 

 
 


