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ปัจจบุนัเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง (continuous positive airway pressure) 

หรือท่ีคนทั่วไปนิยมเรียกวา่ CPAP อ่านว่า “ซีแพบ็”  เป็นการรกัษาท่ีนิยมและไดผ้ลดีวิธีหนึ่งในการรกัษา
นอนกรน และ โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน (obstructive sleep apnea หรือ OSA) 
โดยเฉพาะผู้ทีม่ีอาการรุนแรงและง่วงนอนกลางวันมากผิดปกต ิโดย CPAP มีอยู่หลายชนิด เชน่ แบบ
ตัง้แรงดนัลมคงท่ี หรือ manual CPAP, แบบปรบัแรงดนัอตัโนมตัิ หรือ auto-PAP และแบบตัง้แรงดนัลม 2 
ระดบั หรือ BPAP อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากปัจจบุนัผูป่้วยจ านวนหนึ่ง อาจมีความเขา้ใจไมถ่กูตอ้ง โดยไปซือ้ 
CPAP มาใชเ้อง ไมไ่ดผ้า่นการตรวจของแพทย ์และไมไ่ดท้  า sleep test ท่ีมีการแปลผลอยา่งถกูตอ้งก่อน 

บทความนีจ้งึตอ้งการใหค้  าแนะน าเพ่ือตระหนกัถึงอนัตราย หรือขอ้ควรระวงัจากการใช ้CPAP โดย
ไมไ่ดต้รวจดงันี ้

1. นอนกรน และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้ัน หรือ OSA เป็นโรคเรือ้รังและ

ควรหาสาเหตุก่อนรักษา เน่ืองจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากโรค เชน่ ความเส่ียงตอ่อุบัตเิหตุทาง
จราจร โรคหัวใจ โรคระบบประสาทและสมอง ภาวะซึมเศร้า เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึง
โรคอื่น ๆ อีกหลายอยา่ง ดงันัน้ก่อนรักษาจึงควรเร่ิมต้นอย่างถูกต้อง 

2. การไม่ได้พบแพทยต์รวจ และไม่ได้ท าการทดสอบการนอนหลับ (sleep test) ท าใหไ้ม่
ทราบถึงขอ้มลูพืน้ฐานทางสขุภาพ และไม่มีข้อมูลเพยีงพอถงึความจ าเป็นหรือข้อบ่งชีใ้นการใช้ 
CPAP ว่ามีหรือไม ่อีกทัง้อาจท าใหบ้ดบงัอาการ เส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคทียั่งมีหลงเหลืออยู่
มากผิดปกตจิากการรกัษาท่ีไมถ่กูตอ้งและไมเ่หมาะสม ทีส่ าคัญคือ ไม่ได้รับการแก้ไขทีส่าเหตุ และ
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก CPAP โดยไม่จ าเป็น  

3. การเลือกวิธีรักษานอนกรน และโรคหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ หรือ OSA ต้องน า
ผล sleep test มาใช้ช่วยประเมินลักษณะความรุนแรงและความเส่ียงต่อผลแทรกซ้อนต่าง ๆ ของ
โรค อีกทัง้ใช้ประกอบการวางแผนพจิารณาการตัดสินใจเลือกวิธีรักษารว่มกบัลกัษณะตา่ง ๆ ของ
ผูป่้วยดว้ย เชน่ โรคประจ าตัว อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อาการความง่วงผิดปกติ ตลอดจนความ
ต้องการ ลักษณะเฉพาะ หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการรกัษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภยัและเหมาะสมท่ีสดุ  

4. การรกัษานอนกรน และโรคหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ ดว้ยแนวทางวิธีการรักษา
แบบเฉพาะบุคคล (personalized therapy) หรือการแพทยแ์ม่นย า (precision medicine) ปัจจบุนัเป็น



ท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางมากขึน้ จากการค านงึถึงและเคารพความแตกตา่งระหว่างบคุคล รวมถึงขอ้จ ากดั
ตา่ง ๆ ของผลการศกึษาวิจยัท่ีมีมาในอดีต โดยมีวิธีการรกัษามากมายหลายอยา่ง อาจใชอ้ยา่งใดอย่างหนึ่ง 
หรือใชห้ลายวิธีการรว่มกนั เชน่ การรกัษาแบบอนรุกัษ ์ลดน า้หนกั สขุอนามยัการนอน การปรบัทา่นอน 
การใชอ้ปุกรณใ์นชอ่งปาก (oral appliances) การผา่ตดัทางเดนิหายใจสว่นบน (upper airway surgery) 
การใชค้ล่ืนวิทย ุการใชเ้ลเซอร ์และบางรายอาจรกัษาดว้ยยาหรือทางเลือกอ่ืน เช่น ยาพน่จมกู 
เครื่องกระตุน้ประสาท การฝึกกลา้มเนือ้ และอ่ืน ๆ ไม่ใช่ทุกรายทีจ่ าเป็นหรือเหมาะสมกับการใช้ 
(CPAP) ทัง้นีค้วรปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางดา้นการนอนหลบั ซึ่งมีสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โสต ศอ นาสิก
แพทย ์อายรุแพทย ์จิตแพทย ์หรือกมุารแพทย ์เพ่ือใหผ้ลการรกัษามีประสิทธิภาพ ปลอดภยัและเหมาะสม
ก่อน  

5. ผูป่้วยหลายรายควรตอ้งระวังเป็นพเิศษถึงผลแทรกซอ้นจากการใช ้CPAP เชน่ ผู้ป่วยภูมิแพ้
จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคปอดและหลอดลมเรือ้รัง ผู้ป่วยทีอ้่วนมาก (ดัชนีมวล
กายเกิน 35 กก./ตรม.) ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ หรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบ
ประสาทและสมองเส่ือม กล้ามเนือ้อ่อนแรง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือมีโรคประจ าตัวอื่น ๆ  

6. ผู้ป่วยแต่ละรายเหมาะสมกับชนิดเคร่ือง CPAP ที่แตกต่างกัน ต้องการแรงดัน CPAP 
ทีเ่หมาะสมไม่เท่ากัน (เครื่องอตัโนมตั ิหรือ auto ก็จ  าเป็นตอ้งตัง้คา่ตา่ง ๆ ชว่งของแรงดนัลมกวา้งแคบไม่
เทา่กนั) นอกจากยังเหมาะสมกับหน้ากากทีแ่ตกต่างกัน นอกจากนีบ้างรายอาจต้องใช้ค่าตั้งเคร่ือง
หรือแรงดันลมแบบพเิศษ หรืออาจต้องใช้อุปกรณเ์สริม เชน่ เครื่องท าความชืน้ท่ีมีระบบความรอ้น 
(heated humidifiers), สายรดัคาง (chin strap) หรือตอ้งใชอ้อกซิเจนเสรมิ ซึ่งควรปรกึษาแพทยก์่อน 

7. การใช้เคร่ือง CPAP อาจเกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง แมว้า่จะเป็นเครื่อง auto หากใชช้ว่ง
แรงดนัท่ีกวา้งเกินไปหรือแคบเกินไปหรือการผอ่นลมไมเ่หมาะสม เชน่ บางรายอาจมีการค่ังของ
คารบ์อนไดออกไซด ์หรือมรีะดับออกซิเจนในเลือดยังไม่เพยีงพอ บางรายอาจเกิดภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากส่วนกลางทีเ่กิดจากการรักษา (treatment-emergent central sleep apnea: 
TECSA) ท าใหด้ชันีการหยดุหายใจและหายใจแผว่ไมล่ดลงเทา่ท่ีควร นอกจากนีย้งัอาจเกิดปัญหาอ่ืน ๆ 
อีกเชน่ จมูกแห้ง ปากและคอแห้ง คัดจมูก เลือดก าเดาไหล ไซนัสอักเสบ ผ่ืนแพ้บริเวณผิวสัมผัส
หน้ากาก เยือ่บุตาอักเสบจากลมร่ัวเข้าตา หูอือ้ ท้องอืดจากลมทีม่ากเกินไป ลมร่ัวจากหน้ากาก 
ลมร่ัวออกทางปาก ปวดมึนศีรษะ บางรายทนแรงดันจากการใช้เคร่ืองไม่ได้ บางรายกลัวทีแ่คบ 
และอาจมีการตดิเชือ้ในระบบการหายใจ ปอดอักเสบ หรือมีการแพร่เชือ้โควิด และบางเครื่องอาจ
มีสารก่อมะเร็งได้ (ตอ้งน ามาเปล่ียนอปุกรณบ์างสว่น) การปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางจะชว่ยปอ้งกนัและ
แกไ้ขผลขา้งเคียงตา่ง ๆ ไดดี้ขึน้ 

8. เคร่ือง CPAP แต่ละรุ่น แต่ละยีห้่อ มีระบบการท างาน (algorithm) ทีแ่ตกต่างกัน ค่าที่
บันทกึได้ในเคร่ืองอาจไม่เท่ากัน รวมถงึอาจให้แรงดันเฉล่ียไม่เท่ากัน ทัง้นีย้งัไม่มีขอ้มลูท่ีชดัเจน
ยืนยนัถึงผลในระยะยาวในแตล่ะรุน่ ว่ามีมาตรฐานทางประสิทธิภาพและความปลอดภยัแตกตา่งกนัหรือไม ่



ก่อนเลือกใชจ้งึควรสอบถามแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการนอนหลบั เพ่ือรบัทราบถึงขอ้มลูดงักลา่ว
ประกอบการตดัสินใจ   
 
สรุปข้อแนะน าในการใช้ CPAP 
 ก่อนการรกัษาดว้ย CPAP ผูป่้วยควรไดร้บัการประเมินจากแพทยแ์ละไดร้บัทดสอบการนอนหลบั 
(sleep test) หรือการตรวจอ่ืน ๆ เหมาะสม เพ่ือวางแผนการรกัษาอย่างปลอดภยั หากตอ้งใชเ้ครื่องควรให้
แพทยจ์ะตัง้คา่ตา่ง ๆ และผูป่้วยควรทดลองเครื่องและเลือกสวมหนา้กากท่ีเหมาะสมก่อนใช ้ทัง้นีผู้ป่้วยควร
ใชเ้ครื่องไดต้ลอดทัง้คืนและทกุคืน หรือมากเทา่ท่ีจะท าได ้จนกวา่จะไดร้บัการแกไ้ขท่ีตน้เหตหุรือใชว้ิธีการ
รกัษาอ่ืน ๆ เพ่ือไดผ้ลการรกัษาท่ีดี โดยหลงัใชค้วรน าผลการใชเ้ครื่องมาติดตามดแูลรกัษากบัแพทยเ์ป็น
ระยะ ๆ โดยผูป่้วยไม่ควรซือ้เคร่ือง CPAP มาใช้เองโดยไม่ได้ผ่านการตรวจอย่างละเอียด เน่ืองจาก
หากตั้งค่าและดูแลไม่เหมาะสมจะเกิดผลแทรกซ้อนทีอั่นตรายได้ 
 


