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การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test ) คืออะไร
การตรวจสุขภาพการนอนหลับเปน การตรวจสําคัญที่ใชเพื่อวิเคราะหการทํางานของระบบตาง ๆ
ของรางกายระหวางการนอนหลับ เชน ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทํางานของ
คลื่นไฟฟาสมอง คลื่นไฟฟาหัวใจ และกลามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอยางทีเ่ กิดขึ้นขณะหลับ
ดวย ปจจุบันถือวาเปนการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สําหรับการวินิจฉัย โรคตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (obstructive sleep
apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกลามเนื้อตางๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหวางการนอนหลับ เปน
ตน
เมื่อไหรจึงควรรับการตรวจ Sleep test
ขอบงชี้ที่สําคัญของการตรวจ sleep test ไดแก ผูที่มีปญ
 หานอนกรนดังผิดปรกติ หรือมีอาการงวง
นอนกลางวันมากผิดปรกติ ทั้ง ๆ ที่ไดนอนอยางเพียงพอแลว, ผูที่มีอาการหายใจลําบาก และสงสัยวาจะมี
การหยุดหายใจขณะหลับ หรือ ผูที่มพี ฤติกรรมการนอน ผิดปรกติอื่น ๆ เชน นอนแขนขากระตุก นอน
กัดฟน หรือ นอนละเมอ นอนฝนราย สะดุงตื่นเปนประจํา เปนตน โดยผูรับการตรวจควรพบแพทยเฉพาะ
ทางดานโรคการนอนหลับโดยตรง หรือแพทยสาขาที่เกีย่ วของเชน หู คอ จมูก, อายุรแพทย, หรือกุมาร
แพทยที่เชีย่ วชาญดานนี้ เพื่อสอบถามประวัติ และตรวจรางกายอยางละเอียดกอนและหลังการตรวจ เพื่อ
พิจารณาทางเลือกในการตรวจและรักษาแบบตาง ๆ
ประโยชนของการตรวจ Sleep test
เปนการตรวจที่เปนมาตรฐาน (standard investigation) ที่ใชในการวินจิ ฉัยและประเมินระดับ
ความรุนแรงของโรค ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) ซึ่งจะมี
ผลตอการวางแผนและการตัดสินใจทางเลือกในการรักษา เชน อาจใชในการตัง้ คาความดันลม (Pressure
titration) กรณีที่รักษาโรคดวยเครื่องเปาความดันลมบวกเพื่อขยายชองทางเดินหายใจ (Continuous
positive airway pressure; CPAP), การปรับระดับของเครื่องมือในชองปาก (oral appliances),
นอกจากนีย้ ังใชพิจารณาเลือกวิธกี ารผาตัดทางเดินหายใจและใชติดตามผลการรักษา ตลอดจนชวยในการ
วินิจฉัยโรคความผิดปรกติอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับการนอนไดอีกดวย

การตรวจ Sleep test มีแบบใดบาง และควรเลือกตรวจอยางไร
การตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือ sleep test (บางครั้งเรียกวา sleep study หรือ
polysomnography) สามารถแบงออกได เปน 4 ระดับ ตามความละเอียดของขอมูลที่ตรวจ โดยใชตาม
นิยามของสมาคมเวชศาสตรการนอนหลับของสหรัฐอเมริกา (American Academy of Sleep Medicine
หรือ AASM) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้
ระดับที่ 1 การตรวจสุขภาพการนอนแบบสมบูรณโดยมีเจาหนาที่เฝาตลอด
คืน (Comprehensive technician-attended polysomnography) การตรวจแบบนี้จะประกอบดวย การวัด
คลื่นไฟฟาสมอง คลื่นไฟฟากลามเนื้อ ลูกตา ใตคาง และขา คลื่นไฟฟา หัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจน
ในเลือด การตรวจวัดลมหายใจ เปนอยางนอย โดยอาจทําภายในหองตรวจเฉพาะของสถานพยาบาล หรือ
นอกสถานที่ แตมีเจาหนาที่เฝาสังเกตอาการตลอดทั้งคืนที่ตรวจ ระดับที่ 2 การตรวจสุขภาพการ
นอนหลับแบบสมบูรณ โดยไมมีเจาหนาที่เผาตลอดทั้งคืน(Comprehensive-unattended portable
polysomnography) การตรวจวิธนี ี้อาจตรวจตามบาน ในหองนอนของผูรับการตรวจเองซึ่งเปน
สภาพแวดลอมที่คุนเคย หรือ ตามสถานทีพ่ ักตางๆ ทําใหคลายกับการนอนในชีวิตประจําวันมากกวา โดย
จะมีเจาหนาทีเ่ ขาไปติดตั้งอุปกรณใหแตไมไดเฝาระหวางเวลาที่ตรวจ ลักษณะของการตรวจแบบนี้มี
สวนประกอบและขอมูลที่มีความนาเชื่อถือไดใกลเคียงกับ การตรวจระดับ 1 แตมีขอดี เชน
คาใชจายในการตรวจที่ถกู กวา เนื่องจากไมมีคาใชจา ยเพิ่มในเรื่องคาหองของโรงพยาบาลรวมถึง
ประหยัดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง นอกจากนีย้ ังใชเวลาในการรอคิวตรวจนอยกวา โดยผูที่
เหมาะสําหรับการตรวจวิธีนี้ ไดแก ผูที่เคลือ่ นไหวและเดินทางไมสะดวก หรือผูท ี่มีอาการมากและตองการ
รักษาอยางรวดเร็ว แตตองรอคิวตรวจในโรงพยาบาลนานมาก เปนตน
ระดับที่ 3 การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบจํากัดขอมูล (Limited channel portable
sleep test) การตรวจนี้ จะมีเพียงการตรวจ ลมหายใจ การเคลื่อนไหวของหนาอกและทอง การวัดระดับ
ออกซิเจนในเลือด การวัดระดับเสียงกรน บางครั้งรวมคลื่นหัวใจรวมดวย หรือการตรวจการนอนหลับจาก
ระบบหลอดเลือดและประสาทอัตโนมัติ เปนตน การตรวจแบบนี้อาจมีคาใชจายนอยกวาระดับ 1 และ 2
อยางไรก็ตาม ผลการตรวจมักไดคาความรุนแรงต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากไมไดวัดคลื่นสมอง จึงไม
สามารถประเมิน ประสิทธิภาพในการนอน รวมระยะความลึกของการนอน ทําใหผลตรวจมีความแมนยํา
นอยกวา
ระดับที่ 4 การตรวจระดับออกซิเจนในเลือด และหรือ วัดลมหายใจขณะหลับ (Single or
dual channel portable sleep test) เปนการตรวจเพียงบางสวน และไดขอมูลไมเกิน 3 อยางเทานัน้ จึง
เลือกใชเฉพาะกรณีที่ไมสามารถตรวจในแบบตางๆ ที่กลาวมาแลวไดเทานั้น เนื่องจากขอมูลที่ตรวจได

มักจะไมมีความนาเชื่อถือมากพอทีจ่ ะนํามาใชยืนยันการวินิจฉัยภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะ
หลับได
วิธีการตรวจ Sleep test (ในกรณีนี้หมายถึงการตรวจระดับ 1 และ 2) ทําอยางไร
การตรวจสุขภาพการนอนหลับจะเริ่มตนในชวงหัวค่ํา(ประมาณ 20.00 น ทั้งนี้ตามความเหมาะสม
ของแตละราย) กอนเริ่มการตรวจเจาหนาที่จะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการนอน หรืออาจใหกรอก
แบบสอบถาม และเอกสารความยินยอมของผูรับการตรวจ หลังจากนัน้ จะอธิบายลักษณะเกีย่ วกับอุปกรณ
และการปฏิบัติตัวตางๆ ระหวางการตรวจ ในกรณีที่ตรวจสุขภาพการนอนหลับ ระดับที่ 1 ผูรับการตรวจ
สวนมากจะไดรับการทดลองใสหนากากของเครื่องเปาความดันลมบวก (CPAP mask) เพื่อปรับตัวกอนใน
กรณีที่มภี าวะหยุดหายใจระดับรุนแรง ซึ่งเจาหนาที่จะใหรักษาโดยเครือ่ งดังกลาวภายในคืนที่ตรวจเลย
เมื่อผูรับการตรวจพรอมทีจ่ ะเขานอน หลังจากชําระรางกายสะอาดแลว เจาหนาทีจ่ ะเริ่มทําการติด สายวัด
คลื่นไฟฟา สมอง รวมถึงกลามเนื้อลูกตา กลามเนื้อใตคาง และขา รวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ดังนัน้
ผูรับการตรวจจะมีอุปกรณตางๆ และสาย ติดที่บริเวณศีรษะ ใบหนา คาง หนาอกและขาทัง้ 2 ขาง
นอกจากนีย้ ังมีการตรวจระบบหายใจโดยมี สายวัดบริเวณจมูก สายรัดหนาอก และบริเวณทอง รวมถึงจะ
มีเครื่องวัดระดับออกซิเจน ที่ปลายนิว้ และอาจมีเครื่องวัดระดับเสียงกรน หรือการตรวจพิเศษอืน่ ๆ เชน
การบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด ตามความจําเปน สําหรับการตรวจระดับที่ 1 จะมีเจาหนาที่จะ
อยูในหองควบคุมภายนอกหองนอนของผูรับการตรวจ ซึ่งจะดูแลระหวางการตรวจ สวนการตรวจระดับที่ 2
จะไมมีเจาหนาที่เฝา แตจะใหนอนหลับอยางตอเนื่องตลอดทั้งคืน
ผูรับการตรวจควรเตรียมตัวอยางไรกอนรับการตรวจ
ผูรับการตรวจสวนมากสามารถนอนหลับไดใกลเคียงปกติ และไมจําเปนตองหยุดงาน
เนื่องจากการตรวจทําในชวงใกลเวลานอนปรกติ โดยในวันที่ตรวจผูรับการตรวจควรสวมเสื้อผา
เหมือนชุดที่ใสนอนเปนประจํา โดยทําจิตใจใหสบาย ไมตองวิตกกังวล เนื่องจากจะไมมีสรางความ
เจ็บปวดใด ๆ นอกจากความไมคนุ เคย กับเครื่องมือที่ติดตามรางกาย สวนตางๆ เทานัน้ นอกจากนี้ใน
วันที่ทาํ การทดสอบ ผูรับการตรวจควรหลีกเลี่ยงการดืม่ กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลเปนสวนผสม
หรือการออกกําลังกายอยางหนัก หลังเที่ยง และไมควรใสน้ํามัน หรือครีมแตงผม โดยควรจะนอนในทาที่
สบายและเคยชินที่สุด สําหรับกรณีที่ใชยารักษาโรคประจําตัวเปนมานาน เชน ยาลดความดันโลหิต ยา
รักษาเบาหวาน หรือ ยานอนหลับ อาจไมจําเปนตองหยุดยากอนตรวจ อยางไรก็ดีควรแจงใหเจาหนาที่
และแพทยทราบดวย หลังจากตรวจเสร็จ ในชวงเชา ผูร ับการตรวจสามารถตืน่ นอนตามเวลาปกติ โดย
กรณีที่ตรวจระดับ 2 อาจนัดแนะเวลากับเจาหนาที่ใหมาถึงสถานที่รับการตรวจตามสะดวก โดยเจาหนาที่

จะทําการแกะอุปกรณตางๆออก และนํากลับไปวิเคราะหผลและตรวจสอบโดยแพทยเฉพาะทางดานการ
นอนหลับตอไป
ขอควรรูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจ
ในปจจุบัน โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มักมี
หองตรวจสุขภาพการนอนมาตรฐาน ระดับ 1 ซึ่งสามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลตามสิทธิที่มีอยู เชน
ขาราชการ, สิทธิประกันสังคม, หรือสิทธิประกันสุขภาพที่มีใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด โดยผูรับการ
ตรวจควรสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนหรือเอกสารที่จําเปนกอนการนัดตรวจ สําหรับผูท ี่ไมสามารถใช
สิทธิ์ได คาใชจายในตรวจของโรงพยาบาลรัฐ จะมีอยูท ปี่ ระมาณ 7,000 – 9,000 บาท โดยในกรณีที่การ
ตรวจในโรงพยาบาลรัฐ ตองรอคิวตรวจนานมาก และอาจมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ผูรับการตรวจ
อาจปรึกษาแพทยเฉพาะทางเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตรวจระดับอื่นทดแทนตามความเหมาะสม เชน
อาจติดตอเจาหนาที่ เพื่อนัดวันและเวลาในการตรวจ ระดับ 2 ในสถานทีพ่ ักสวนตัว ตามความสะดวกเอง
ซึ่งกําลังเปนทีน่ ิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากเปนการตรวจที่ไดผลใกลเคียงกับการตรวจในโรงพยาบาลมาก
แตมีความสะดวกสบาย และประหยัดมากกวา หรืออาจพิจารณาเลือกตรวจสุขภาพการนอนหลับใน
สถานพยาบาลเอกชนที่แปลผลดวยผูเชี่ยวชาญดานนี้ จึงจะไดผลทีน่ า เชื่อถือมากพอ อยางไรก็ตาม
คาใชจายสวนนี้จะสูงกวาโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งผูรับการตรวจควรศึกษาเรื่องสิทธิการรักษา เชน การเบิก
สินไหมประกันชีวิตที่ตนมีอยูดวย ทั้งนี้ผรู ับการตรวจควรเลือกวิธกี ารที่เหมาะสมทีส่ ุดสําหรับตนเอง
เพื่อที่จะไดขอมูลอางอิงที่สาํ คัญอยางแทจริงสําหรับวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรค ไดอยางคุมคา ใน
ระยะยาวตอไปในอนาคต

