
บทท่ี 13 การดูแลเกี่ยวกับการพักผ่อนและการนอนหลับ 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับ 

- การประเมินบุคคลเกี่ยวข้องกับการพักผ่อน และการนอนหลับ 

- การดูแลบุคคลที่มีปัญหาการพักผ่อน และการนอนหลับ 

- การส่งเสริมการพักผ่อน และการนอนหลับ 

การนอนหลับเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับคนทุกคน คนเรานอนหลับประมาณ 3,000 ชั่วโมงใน 1 ปี 

หรือประมาณ 14 ปีในช่วงชีวิต การนอนหลับจึงเป็นเรื่องน่าติดตามศึกษาเพราะใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตไป

ในการนอน 

1.ความหมายของการนอนหลับ 

การนอนหลับ หมายถึงกระบวนการทางสรีรวิทยาพ้ืนฐานที่ซับซ้อนและสอดคล้องกับจังหวะชีวภาพของ

สิ่งมีชีวิต โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ ไปในทางผ่อนคลายลักษณะการนอนหลับคือ 

ระดับความรู้สึกตัวลดลง มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงหรือไม่มีเลย โดยแสดง

พฤติกรรมออกมาในลักษณะสงบนิ่งและหลับตา มีการหยุดพักของร่างกาย หัวใจเต้นช้าลง หายใจช้าลง เป็น

ภาวะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ถูกปลุกให้ตื่นได้ โดยการกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่เหมาะสม 

2.หน้าที่ของการนอนหลับ 

การนอนหลับ เป็นกระบวนการของการฟ้ืนฟู (Restorative) เป็นสัญชาตญาณซึ่งถูกก าหนดทาง

พันธุกรรมที่ก าหนดให้การไม่เคลื่อนไหวตอนกลางคืนเป็นวิธีการที่จะอยู่รอดที่ดีที่สุด กล่าวว่าการนอนหลับเป็น

กระบวนการ 2 อย่างมารวมกัน และเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน คือ เป็นการนอนหลับตามความจ าเป็น (Obligatory 

Sleep) และการนอนหลับเพื่อการฟ้ืนฟูร่างกาย (Restorative Sleep) ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูในสมองและไป

เร่งให้เกิดการนอนหลับให้เกิดขึ้น  

มีการศึกษามากมายที่ว่าการสังเคราะห์โปรตีนการแบ่งเซลล์เพ่ือเสริมสร้างเนื้อเยื่อในอวัยวะ ได้แก่ 

ผิวหนัง ไขกระดูก และอ่ืนๆเกิดมากที่สุดในช่วงการพักผ่อนและการนอนหลับ การที่ทารกแรกเกิดใช้เวลานอน

หลับมากถึง 17 ชั่วโมงต่อวัน เป็นผลจากการที่มีพัฒนาการทางสมองและการเจริญเติบโต โดยมีการหลั่งสาร 

Growth Hormone ในระยะเริ่มต้นหลับ ซึ่งเป็น Hormone ที่เสริมสร้างการเจริญเติบโต 

 นอกจากนี้ระหว่างการนอนหลับ ระบบประสาทส่วนการจะมีการปรับสมดุลในการท างานซึ่งมี

ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ ความจ า ความคิด การตัดสินใจที่ดี รวมถึงความสามารถในการปรับตัวต่อ

สภาวะความกดดันทางอารมณ์ด้วย 

การนอนหลับนั้นจ าเป็นต่อร่างกายถ้าขาดการนอนหลับจะท าให้หน้าที่การท างานของร่างกาย

เปลี่ยนแปลงไป บุคคลที่ได้นอนหลับอย่างพอเพียงจะตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกสดชื่น รู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่มี

ความพึงพอใจกับการนอนหลับที่ผ่านมา และกระปี้กระเปร่า พร้อมที่จะท างาน ส่วนบุคคลที่ได้รับการนอน
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หลับไม่เพียงพอทั้งในปริมาณและคุณภาพจะส่งผลกระทบให้ระบบวงจรชีวภาพแปรปรวนไปกระบวนการ

ท างานในระบบต่างๆ ไม่สัมพันธ์และขาดความสมดุล เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความดันโลหิต อัตราการเต้น

ของหัวใจ การปรับสมดุลอีเลคโตรไลท์ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพ่ิมภาวะเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดย

แสดงอาการที่ผิดไปจากปกติ เช่น โกรธง่าย ไม่แน่ใจ ลุกลี้ลุกลน การตัดสินใจไม่ดี และอาจมีอาการรุนแรง

จนถึงขั้นมีอาการจิตประสาทร่วมด้วย เช่นประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง ก้าวร้าว ควบคุมตนเองไม่ได้ 

สับสน เป็นต้น 

3.คนเราต้องนอนหลับมากน้อยเพียงใด 

 บุคคลทั่วไปมักพิจารณาความเพียงพอของกานนอนหลับจากระยะที่สามารถหลับได้ และมักเข้าใจว่า

การนอนหลับได้นานเป็นการพักผ่อนได้ดี แต่ในความเป็นจริงความต้องการการนอนหลับของบุคคลนั้นแตกต่าง

กันข้ึนอยู่กับสภาพร่างกาย สุขภาพอนามัยของบุคคลนั้น ระยะการนอนหลับของแต่ละคนแตกต่างกันและไม่มี

กฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอนที่จะบอกได้ว่าแต่ละคนต้องการเวลาในการนอนหลับเท่าใด บางคนต้องการการนอน

หลับที่เป็นธรรมชาติ และผ่อนคลายได้เต็มที่เพียง 2-3 ชั่วโมง และมีคุณภาพดีได้ นอกจากนี้ความต้องกา

ระยะเวลาในการนอนหลับ แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุโดยความต้องการการนอนหลับจะลดลงเมื่ออายุมาก

ขึ้น โดยเฉลี่ยเด็กทารก ใช้เวลานอน 14-20 ชั่วโมงต่อวัน เด็กท่ีก าลังเจริญเติบโตต้องการการนอนหลับ 10-14 

ชั่วโมงต่อวัน ส่วนวัยรุ่นและวยัผู้ใหญ่ต้องการการนอนหลับเฉลี่ย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน 

4.ปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับ 

4.1 อายุ เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดระยะเวลา และข้ันตอนการนอนหลับของคนเรา ระยะเวลา

นอนทั้งหมดในเด็กทารกแรกเกิดประมาณ 16-17 ชั่วโมงต่อวัน และจะลดลงเหลือประมาณ 8-5 ชั่วโมงต่อวัน 

เมื่ออายุ 16 ปี และจะเหลือประมาณ 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน ในคนอายุ 25 ถึง 45 ปีและเหลือประมาณ 6.5 

ชั่วโมงต่อวันในคนสูงอายุ 

4.2 เพศ จากการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการนอนหลับ ตามระยะพัฒนาการระหว่างผู้ชายและ

ผู้หญิง พบว่าผู้ชายมีความแปรปรวนของแบบแผนการนอนหลับมากกว่าและเร็วกว่า ผู้หญิงประมาณ 10-20 ปี 

ในเพศชายมีเหตุรบกวนการนอนมากกว่าผู้หญิง โดยธรรมชาติเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไป อาทิเช่น การ

แข็งตัวของอวัยวะเพศในเวลากลางคืน มีการศึกษาพบว่าเพศหญิงจะมีการนอนหลับต่อเนื่องได้นานกว่าผู้ชาย 

แต่ในความเป็นจริงเพศหญิงมักจะบ่นถึงปัญหาในการนอนมากกว่าเพศชาย และกินยาช่วยให้นอนหลับ

มากกว่าผู้ชาย 

4.3 ภาวะสุขภาพร่างกาย ความไม่สุขสบายต่างๆ จะมีผลต่อชีวภาพและการท าหน้าที่ของร่างกาย 

รวมทั้งวงจรการนอนหลับการตื่น โดยท าให้มีลักษณะการนอนหลับยากข้ึน หลับไม่ได้ปะติดปะต่อ มีการศึกษา

พบว่าภาวะสุขภาพร่างกาย มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า

ผู้ที่มีพยาธิสภาพร่างกายมีคุณภาพการนอนหลับต่ ากว่าผู้ที่มีสุขภาพปกติ 
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4.4 มีกลุ่มยาหลายชนิดมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของการนอนหลับ โดยเฉพาะกล่ายานอนหลับ

พบว่ามีการใช้ยาร้อยละ 80 เพ่ือให้นอนหลับได้ดีขึ้น แต่การใช้ยาเพื่อให้หลับอย่างเดียวโดยไม่หาสาเหตุของ

การนอนไม่หลับอาจน าไปสู่ปัญหาการติดยา ซึ่งส่งผลต่อเวลาการนอนหลับทั้งหมด หรือท าให้การนอนแต่ละ

ระยะของการนอนหลับแปรปรวนไปจากธรรมชาติ 

4.5 การสูบบุหรี่ก่อนนอนจะท าให้ง่วงนอนช้ากว่าปกติ และการคืนจะนอนไม่หลับและผู้สูบบุหรี่มากจะ

บ่นว่านอนน้อยกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 

4.6 ผลขอแอลกอฮอล์ต่อการนอนหลับผู้ดื่มแอลกอฮอล์มากจะพบว่ามีการแปรปรวนการนอนหลับ

รวมทั้งการนอนไม่หลับ ง่วงนอนตอนกลางวัน และขัดขวางวงจรการหลับตื่นกับมีการงีบหลับเกิดข้ึน 

4.7 คาเฟอีน เป็นสารเคมีที่พบในเครื่องดื่มมากและบางครั้งพบในองค์ประกอบของยา และผลของ

กาแฟต่อการนอนหลับจะเพ่ิมจ านวนของการตื่น นอกจากนี้คาเฟอินมีฤทธิ์กระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งสารที่ท า

ให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น เส้นเลือดบีบตัว ความดันโลหิตเพ่ิม ร่างกายมีความตื่นตัวมากขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การนอนหลับมีความส าคัญต่อภาวะสุขภาพและเก่ียวข้องกับปัจจัยหลายประการ การ

นอนหลับที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ด้วย 

ธรรมชาติของการนอนหลับ 

ในปัจจุบันยังมีคนจ านวนมากที่เข้าใจว่าการ นอนหลับนั้น คือขบวนการที่ร่างกายของเรา ดับเครื่อง 

หรือพักระบบต่างๆ ในร่างกายชั่วคราว แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็เพียงเปิดเครื่องของระบบของร่างกายข้ึนมาใหม่ 

ความเชื่อและความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง เพราะในความเป็นจริงแล้วนั้น การนอน

หลับของเรา เป็นขบวนการที่มีระบบขั้นตอน และล าดับของขบวนการซับซ้อนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขณะที่เราตื่น

เลย 

ขบวนการของการนอนหลับนั้นได้ถูกศึกษาวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางการแพทย์ Hypnogramสามชนิด

ก็คือ 

1. เครื่องตรวจคลื่นสมอง (Electro Encephalogram)       

2. เครื่องตรวจการกลอกของลูกตา (Electro Oculogram) 

3. เครื่องตรวจการตึงตัวของกล้ามเนื้อ (Electromyogram) 

จากการตรวจด้วยเครื่องดังกล่าวข้างต้นนั้น เราสามารถแบ่งระยะของการหลับออกได้เป็น 2 ระยะคือ 

 Non Rapid Eye Movement Sleep (NREM Sleep) 

 Rapid Eye Movement Sleep (REM Sleep) 

การตรวจคลื่นสมองนั้น ท าให้เราได้พบกับธรรมชาติของสมอง ที่มีคลื่นสมองในความถี่ต่างๆ กันไปในแต่

ละภาวะของร่างกาย เช่น 
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คลื่นสมองเบต้า (Beta) จะมีคลื่นความถี่อยู่ที่ 13-30 Hz คลื่นสมองชนิดนี้จะพบในขณะที่เรายังตื่นอยู่ 

และมีความรู้สึกทั่วตัวพร้อมดี 

คลื่นสมองแอลฟ่า (Alpha) จะมีคลื่นความถี่อยู่ที่ 8-12 Hz  คลื่นสมองชนิดนี้พบในภาวะที่ เราปิดตา

ของเรา และปล่อยสมองว่างๆ ไม่ครุ่นคิดใดๆ เช่น ภาวะการนอนหลับ ขณะนั่งสมาธิ หรือได้รับการดมยาสลบ 

เป็นต้น 

คลื่นสมองธีต้า (Theta) จะมีคลื่นสมองอยู่ระหว่าง 4-7 Hz คลื่นสมองชนิดนี้ พบในภาวะที่จะเลื่อนไหล

จากการรู้สึกตัว ไปสู่การง่วงเหงาหาวนอน และจะพบได้ในขณะที่คนคนนั้นท าสมาธิอยู่ในระดับสูงๆ 

คลื่นสมองเดลต้า (Delta) จะมีคลื่นความถี่อยู่ที่ 0.5-4 Hz คลื่นสมองชนิดนี้จะพบในขณะที่เราหลับอยู่

ในระดับลึกๆ 

Rapid Eye Movement Sleep (REMSleep) 

ระยะของการนอนชนิดนี้ กินระยะเวลาประมาณ 20-25 % ของเวลาการนอนทั้งหมด ในช่วงระยะนี้จะ

มีลักษณะคือ 

 มีการท างานของสมองแบบสูงมาก และกระจายไปท่ัวทั้งสมอง (Generalized Heightened 

Brain Activity) 

 มีการกรอกของลูกตาโดยกล้ามเนื้อตาอย่างแรงเป็นระยะๆ (Periodic Intense Eye 

Movement) 

ความฝันจะเกิดในระยะนี้ 

ในระยะนี้จะเกิดความปรวนแปรของระบบการหายใจ และระบบหัวใจ และหลอดเลือดได้อย่างมาก 

(ภาวะนี้อาจจะเกิดจากการที่ ระยะการนอนชนิดนี้มีการท างานของสมองอย่างมาก หรืออาจะเกิดเพราะก าลัง

ฝันก็ได้)ระยะการนอนนี้ในบางครั้งเราเรียกว่า Active Sleep หรือ Paradoxical Sleep  ในระยะนี้การ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเช่น เสียงดัง หรือสิ่งเร้าภายใน เช่น ภาวะการขาดออกซิเจน จะน้อยมากเม่ือ

เทียบกับระยะ NREM ก าลังและการตึงตัวของกล้ามเนื้อลายทั่วทั้งตัวจะลดลงอย่างมาก คล้ายภาวะที่เรียกว่า

การเป็น Paralysis ก้านสมองต าแหน่งที่เรียกว่า Pons ก่อให้เกิดการ ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อลายในระยะ

การนอนชนิดนี้ 

Non Rapid Eye Movement Sleep (NREM Sleep) 

ระยะการนอนชนิดนี้ค่อนข้างมีความราบเรียบสม่ าเสมอ แบ่งระยะความลึกเป็น สี่ระดับความลึกคือ 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3, 4 ระยะนี้เรียกว่า ระยะหลับลึก หรือ ระยะ Slow Wave Sleep 



5 

 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานอ.เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ 

ระยะนี้แม้ว่าจะมีความถี่ของคลื่นสมองที่ค่อนข้างต่ า แต่มีควาสูง (Amplitude) ของคลื่นสูงที่สุดคือ

ประมาณ 75 Microvolt ในขณะที่  Amplitude ของคลื่นขณะตื่นอยู่ในระหว่าง 20-40 Microvolt 

ในระยะนี้ร่างกายจะอยู่ในความเงียบสงบความตึงตัวของกล้ามเนื้อท่ัวร่างกายจะลดลงๆระบบการ

หายใจ ระบบหลอดเลือด หัวใจ ความดันโลหิต จะอยู่ในภาวะที่เสถียรการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกและ

ภายในจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ตามระยะความลึกของการหลับ 

วัฏจักรของระยะของการหลับ 

ในขณะที่เรานอนนั้น เมื่อเราเริ่มหลับ เราจะเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่ 1 และเลื่อนไหลไปสู่ระยะที่ 2, 

3, 4 ตามล าดับ แล้วจึงถอยกลับมาเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่ 4, 3, 2, 1 จากนั้นจึงเข้าสู่ ระยะ REM แล้วจึง

เริ่มกลับมาเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่ 1, 2, 3, 4 ใหม่ เป็นการเริ่มรอบใหม่ของวงกลมของการนอนหลับ จาก

จุดเริ่มต้นของ Rem ไปสู่จุดเริ่มต้นของ REM รอบใหม่ เราเรียกว่า หนึ่งรอบการนอน (1 Sleep Cycle) ใน 1 

รอบ นั้นกินเวลาประมาณ 90 นาที คือ เป็น NREM ประมาณ 80 นาที และ REM ประมาณ 10 นาที ในหนึ่ง

คืนของการนอน จะมีจ านวนรอบการนอนประมาณ 3-6 รอบยิ่งรอบของการนอนด าเนินไปมากเท่าไร 

ระยะเวลาในช่วงของการหลับลึก คือ Slow Wave Sleep ก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้น ตรงกันข้ามกับ REM Sleep ที่จะ

ยิ่งนานขึ้นเรื่อย เช่นกัน 

กลไกของการตื่นและการหลับ 

ทางวิทยาศาสตร์เราทราบกันมานานแล้วว่า สมองส่วนที่ควบคุมการรู้สึกตัวหรือการตื่นของเรานั้น ถูก

ควบคุมโดยก้านสมอง คือส่วนที่เรียกว่า Reticular Activating System โดยระบบนี้จะรับกระแสประสาทมา

จาก อวัยวะต่างๆ ผิวกาย กล้ามเนื้อ ฯลฯ แล้วมันจะส่งกระแสประสาทไปสู่ส่วนต่างๆ ของสมองทั้งหมด เพื่อ

กระตุ้นให้มีการรู้สึกทั่วตัวพร้อมกัน 

การนอนหลับนั้นไม่ใช่ภาวะที่เกิดข้ึนมาอย่างบังเอิญ แต่มันเป็นภาวะที่เกิดจากขบวนการต่างๆ ของ

ร่างกายท าขึ้นมาอย่างจงใจ  ปัจจุบันเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่า NREM Sleep นั้น ถูกก่อให้เกิดมาจากขบวนการ

ของสมองส่วนไหน แต่เชื่อว่าเกิดจากสมองหลายๆ ส่วนท างานร่วมกัน แต่ส าหรับ REM Sleep นั้น ปัจจุบัน

พบว่า ก้านสมองส่วนที่เรียกว่า Pons นั้นมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดการนอนหลับขึ้นมา 

สรุปก็คือ การนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายก่อให้เกิดขึ้นมาอย่างตั้งใจ เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเชื่อว่าเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกายของเราแน่ๆ เพราะเราพบว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนั้น ก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติ

ของร่างกายมากมาย เช่น ท าให้อารมณ์ไม่ดี ขี้หงุดหงิด เครียด เหนื่อยง่าย เวียนหัว ภูมิต้านทานต่ าลง ฯลฯ 

แต่ก็มีการวิจัยที่พบเช่นกันว่าคนที่นอนมากจนเกินไปนั้น มีอัตราอายุที่สั้นกว่าคนที่มีนอนในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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โรคนอนไม่หลับ (Insomnia or Difficulty Falling Asleep) 

อาการนอนไม่หลับหรือหลับล าบาก หรือหลับไม่สนิท (เรียกว่าโรคนอนไม่หลับ) การประสบปัญหาจาก

โรคนอนไม่หลับ จะท าให้รู้สึกว่าการนอนไม่หลับจะมีผลกระทบกับบุคคลนั้นในทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน 

ท าให้รู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน และเป็นสาเหตุให้มีปัญหาในการท างาน 

การรักษาโรคนอนไม่หลับต้องอาศัยทั้งคนๆนั้นและแพทย์ร่วมมือกันเพ่ือหาสาเหตุและผลกระทบของ

ปัญหานี้  ผู้ป่วยหลายรายที่เป็นโรคนอนไม่หลับเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงการที่

บุคคลคิดอย่างไรเกี่ยวกับการนอนหลับ สุขอนามัยของการนอนหลับ ผู้ป่วยบางรายอาจมีโรคทางกาย หรือโรค

ทางจิตใจที่เป็นสาเหตุของโรคไม่นอนหลับ 

การนอนไม่พอส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 

ผลกระทบขึ้นอยู่กับปริมาณและจ านวนที่นอนไม่หลับ โดยพบว่า 

            - คุณภาพชีวิตลดลง 

            - อัตราของการขาดงานเพ่ิมขึ้น 

            - ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

            - มีการใช้บริการทางการแพทย์สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 

เฉื่อยชา รู้สึกไม่สดชื่นร่าเริง หงุดหงิด ขาดสมาธิ  

            - ความสามารถในการด าเนินชีวิตลดลง 

            - ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย มีรายงานว่าถ้าขับรถยนต์ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะเพ่ิมสูงขึ้น 2.5 

เท่า  

            - การนอนไม่หลับ ในคนที่เคยป่วยเป็นโรคทางจิตเวช พบว่าโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรค

ซ้ าอีก รวมทั้งเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย 

ชนิดของโรคนอนไม่หลับ 

โรคนอนไม่หลับเกิดข้ึนได้ในประชากรทุกช่วงอายุ คนส่วนมากจะมีอาการนอนไม่หลับ 1 หรือ 2 คืน แต่

บางครั้งอาจเกิดขึ้นนานเป็นสัปดาห์ เดือน หรือ ปี โรคนอนไม่หลับมักเป็นในผู้หญิงและผู้สูงอายุ Adjustment 

Insomnia (โรคนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัว)เป็นปัญหาหลับได้ยาก หรือ หลับไม่สนิท เป็นเวลาไม่ก่ีคืน 

และน้อยกว่า 3 เดือน  

โรคนอนไม่หลับชนิดนี้มักเกิดจากความตื่นเต้นหรือความเครียด  ยกตัวอย่างในเด็กอาจนอนพลิกตัวใน

คืนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม โรคนอนไม่หลับอาจเกิดในคืนก่อนการสอบส าคัญหรือก่อนการแข่งขันกีฬา 

ผู้ใหญ่มักหลับได้ไม่ดีก่อนการพบปะทางธุรกิจที่ส าคัญหรือการทะเลาะกันของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน

สนิท คนส่วนมากมักมีปัญหานอนไม่หลับเมื่อต้องห่างจากบ้าน การเดินทางไปในที่เวลาต่างจากเดิม การออก
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ก าลังกายก่อนเวลาเข้านอน (ภายใน 4 ชั่วโมง) หรือเวลาเจ็บป่วยก็เป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับชนิดนี้ เมื่อ

สถานการณ์ความตึงเครียดผ่อนคลาย หรือปรับการนอนหลับได้ การนอนหลับก็จะกลับมาเป็นปกติ 

ปัญหานอนไม่หลับมีหลายแบบตามระยะเวลา ได้แก่ แบบชั่วคราว แบบเป็น ๆ หาย ๆ และแบบเรื้อรัง 

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ 

โรคนอนไม่หลับอาจเป็นอาการของปัญหาอ่ืน เช่น การมีไข้ หรือ ปวดท้อง หรืออาจเกิดจากหลายปัจจัย

ร่วมกัน 

ปัจจัยทางด้านจิตใจ 

แนวโน้มที่จะนอนไม่หลับ  บางคนซึ่งมักเป็นส่วนใหญ่ที่จะนอนไม่หลับในเวลาที่มีความเครียด บางคนมี

การตอบสนองต่อความเครียดเช่นมีอาการปวดศีรษะหรือปวดท้อง 

ความเครียดเรื้อรังปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ เด็กที่มีความเจ็บป่วยรุนแรง หรืองานที่ได้ผลก าไรน้อย ล้วน

ก่อให้เกิดปัญหาการนอนหลับ การเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดจะช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับได้ 

โรคนอนไม่หลับปฐมภูมิ (Primary insomnia หรือ Psychophysiological insomnia) ถ้านอนหลับได้

ไม่ดีในช่วงที่มีความเครียด บุคคลคนๆนั้นอาจเป็นกังวลว่าจะไม่สามารถท างานในช่วงกลางวันได้ จึงคิดว่าต้อง

พยายามอย่างมากให้ตัวเองนอนหลับในเวลากลางคืน ซึ่งมันจะยิ่งท าให้นอนหลับได้ยากขึ้น หลังจากนั้นไม่ก่ีคืน 

เมื่อใกล้เวลาเข้านอน จะยิ่งกังวลเกี่ยวกับการนอนมากขึ้น การรักษาจะต้องมีทั้งไม่เรียนรู้ที่จะครุ่นคิดถึงการ

นอนหลับที่ไม่ดี และเรียนรู้ลักษณะนิสัยการนอนหลับใหม่ 

ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม(Environment Factors) 

เสียงรบกวน  ท าห้องนอนให้เงียบที่สุดเท่าที่จะท าได้ เสียงจากการจราจร เครื่องบิน โทรทัศน์ และเสียง

อ่ืนๆ สามารถรบกวนการนอนหลับของบุคคล แม้ว่าจะไม่ได้ท าให้บุคคลตื่นก็ตาม บางทีการเปิดอุปกรณ์ เช่น

พัดลม ให้มีเสียงดังต่อเนื่อง เพ่ือกลบเสียงที่อาจดังขึ้นมารบกวนระหว่างคืนอาจท าให้การหลับดีขึ้ น (White 

noise) 

แสงสว่างใช้ผ้าม่านบังแสงหรือสีเข้มเพ่ือท าให้ห้องนอนของบุคคลไม่สว่างเกินไป แสงสว่างจะผ่านเปลือก

ตาของบุคคลแม้ว่าเปลือกตาของบุคคลจะปิดอยู่ก็ตาม แสงสว่างจะรบกวนการนอนหลับของบุคคล 

ความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ(Physical/Psychiatric Illness) 

มีโรคทางกายหลายชนิดที่รบกวนการนอนหลับและท าให้มีอาการนอนไม่หลับได้ ปัญหาทางด้านจิตใจ 

โรคจากการนอนหลับชนิดอื่นๆ และความเจ็บป่วย อาจท าให้การนอนหลับเปลี่ยนไป ซึ่งง่ายที่จะวินิจฉัยโรค

นอนไม่หลับผิดพลาดได้ การรักษาความเจ็บป่วยนั้นอาจจะรักษาอาการนอนไม่หลับด้วย 

ปัญหาทางด้านจิตใจ (Psychiatric problems)โรคนอนไม่หลับชนิดหนึ่ง การตื่นนอนเร็วกว่าปกติ 

(Early morning awakening)  เป็นอาการหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ถ้าบุคคลมีโรคทางด้านจิตใจ
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บุคคลอาจจะนอนหลับได้ไม่ดี การรักษาโรคประจ าตัวนั้นจะสามารถช่วยท าให้การนอนหลับของบุคคลดีขึ้น ยา

บางชนิดใช้เพ่ือรักษาการเจ็บป่วยทางจิตใจอาจเป็นสาเหตุให้นอนไม่หลับ 

โรคการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ (Sleep Related Breathing Disorders) เช่น ผู้ป่วยภาวะหยุดหาย

ในจขณะหลับจากการอุดกั้นจะตื่นขึ้นมาหลายครั้งหรืออาจเป็นหลายร้อยครั้งในหนึ่งคืน เวลาที่หยุดหายใจจะ

เป็นช่วงสั้นประมาณ 10 วินาที ผู้ป่วยส่วนมากจะจ าไม่ได้และหายใจเป็นปกติเมื่อตื่นนอน การตรวจการนอน

หลับเพื่อวินิจฉัยภาวะหยุดหายในจขณะหลับจากการอุดกั้นโรคจากการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการหายใจที่

ผิดปกติมักพบในเพศชาย ผู้ที่มีน้ าหนักมาก และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภาวะหยุดหายในจขณะหลับจากการอุดกั้น

มักจะได้ผลจากการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP) การรักษานี้จะช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดด้วย

แรงดันต่อเนื่องของอากาศไหลผ่านหน้ากากที่สวมเข้ากับจมูกของผู้ป่วยในขณะหลับ 

ความผิดปกติของขากระตุกเป็นช่วงๆขณะหลับ (Periodic Limb Movements) ขากระตุกเป็นช่วงๆ

คือการที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวเป็นระยะๆ การหดตัวของกล้ามเนื้อจะท าให้ขากระตุกเป็นเวลา 1-2 วินาทีการ

หดตัวนี้จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆทุก 30 วินาทีหรือเป็นชั่วโมงหรืออาจนานกว่านั้น บางคนอาจมีขากระตุกเกิดขึ้น

หลายๆช่วงทุกคืน การเคลื่อนไหวของขานี้ท าให้รบกวนการนอนหลับได้หลายร้อยครั้งในแต่ละคืน เป็นผลให้

นอนกระสับกระส่าย ความผิดปกติของขากระตุกเป็นช่วงๆจะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น การ

รักษามีทั้งการรักษาด้วยยา การรับประทานธาตุเหล็กเสริม ถ้าบุคคลมีระดับธาตุเหล็กในเลือดต่ าเป็นต้น โดย

พบว่าการรักษาอาจช่วยได้อาการดีข้ึน 

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux) ในขณะนอนหลับสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารอาจไหล

ย้อนข้ึนมาสู่ล าคอได้ ซึ่งท าให้ตื่นขึ้นมาหลายครั้งระหว่างกลางคืนได้ อาการที่พบบ่อยคือแสบร้อนบริเวณ

หน้าอก เพราะความเจ็บและความจุกแน่นเกิดข้ึนบริเวณกลางหน้าอก เมื่อกรดไหลย้อนเกิดข้ึนระหว่างวัน การ

กลืนและอยู่ในท่าตัวตรงมักจะแก้ปัญหานี้ได้ ในช่วงกลางคืนการกลืนจะลดลงและอยู่ในท่านอนจึงท าให้เกิด

กรดไหลย้อนง่ายขึ้น ท าให้ตื่นขึ้นมาไอหรือส าลักได้บ่อยครั้ง ถ้าบุคคลมีปัญหานี้ พยายามนอนหนุนหมอนสูง 

ท าให้ศีรษะของบุคคลสูงขึ้นจากเตียงประมาณ 6-8 นิ้ว การรักษาด้วยยาก็สามารถรักษากรดไหลย้อนได้ 

ภาวะนอนไม่หลับควรได้รับการช่วยเหลือ  

ถ้าการนอนหลับของบุคคลถูกรบกวนมานานกว่า 1 เดือน และมีผลกระทบต่ออารมณ์และการท างาน

ของบุคคลในเวลากลางวัน บุคคลควรพบแพทย์หรือหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการนอนหลับ ประวัติความ

เจ็บป่วย การตรวจร่างกาย และการตรวจเลือดบางอย่าง อาจช่วยในการหาสาเหตุของโรคนอนไม่หลับได้ คู่

นอนของบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวอาจช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับของบุคคลได้ เช่น การนอนกรน 

หรือ นอนกระสับกระส่าย นอกจากนี้แพทย์ยังต้องการทราบว่าการนอนไม่หลับท าให้บุคคลง่วงหรือซึมเศร้า 

หรือมีผลต่อชีวิตบุคคลในแง่อ่ืนๆอย่างไร 
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บางครั้งการนอนไม่หลับสามารถช่วยได้จากการให้ความรู้และข้อมูล บางคนโดยธรรมชาติการนอนหลับ

น้อยกว่าคนอ่ืนๆ และต้องเลิกคิดว่าทุกคนต้องการนอนหลับ 8 ชั่วโมงเท่านั้น การรับค าปรึกษาสามารถช่วยได้

เมื่อเป็นโรคนอนไม่หลับที่เกิดจากสุขลักษณะการนอนที่ผิด ในบางรายอาจแนะน าการรักษาด้วยยาหรือการ

ประเมินอาการที่ศูนย์รักษาโรคจากการนอนหลับ 

ถ้าบุคคลต้องเข้ารับการตรวจที่ศูนย์รักษาโรคจากการนอนหลับ บุคคลจะได้ท าบันทึกเก่ียวกับการนอน

หลับ (Sleep diary) ซึ่งแสดงถึงลักษณะการหลับและการตื่นเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์  

การใช้ยานอนหลับ 

ยานอนหลับสามารถช่วยให้บุคคลนอนหลับและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตาม

บางครั้งยานอนหลับอาจปิดบังอาการบางอย่างที่เกิดจากโรคอ่ืนๆได้ เช่น ยานอนหลับอาจช่วยให้อาการ

บางอย่างของภาวะหยุดหายในจขณะหลับจากการอุดกั้นดีขึ้นได้ชั่วคราว เช่นท าให้การตื่นระหว่างคืนน้อยลง 

โดยทั่วไปโรคนอนไม่หลับต้องได้รับการวินิจฉัยทีเหมาะสมและการวิเคราะห์แนวทางการรักษาต่างๆจากแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญก่อนได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยา 

ยานอนหลับมีหลากหลายชนิด รวมถึงยาบางชนิดที่บุคคลสามารถซ้ือหามาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ 

ยาแต่ละชนิดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น ยาบางชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้น และออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเมื่อบุคคลเริ่ม

นอนหลับ บางชนิดออกฤทธิ์ระยะยาว และออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดเพ่ือให้บุคคลนอนหลับได้ตลอดทั้งคืน การปรึกษา

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาว่ายานอนหลับชนิดใดเหมาะสมกับบุคคลที่สุด 

ยานอนหลับสามารถใช้รักษาในภาวะต่างๆดังต่อไปนี้   

Jet lag (การเดินทางข้ามเขตเวลาโลก) โดยพบว่าจะกระตุ้นให้เกิดอาการนอนไม่หลับและง่วงเพลีย

ระหว่างวัน อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการปรับตัวกับการเดินทางข้ามเขตเวลา การใช้อุปกรณ์ช่วยการนอน

หลับหรือการใช้ยาเพ่ือช่วยให้บุคคลหลับขณะอยู่บนเครื่องบินในระหว่างที่เดินทางช่วงกลางคืน จะช่วยให้การ

นอนหลับดีขึ้น และลดอาการง่วงเพลียระหว่างวันได้ โดยส่วนใหญ่ต้องอาศัยการปรับตัวส าหรับการนอน

มากกว่า 3 วัน 

Shift Work (การท างานเป็นผลัด) คนที่ท างานเป็นผลัดบางครั้งอาจต้องใช้ยานอนหลับเพ่ือช่วยให้หลับ

ได้ง่ายขึ้นและยังคงหลับได้อีก1-3 คืนในระหว่างท างานเปลี่ยนกะ อาจลดอาการง่วงนอนในระหว่างวัน และใน

การปรับตัวเมื่อเป็นตารางการท างานใหม่ 

Acute Stress (ความเครียด) ยานอนหลับจะช่วยป้องกันปัญหาการนอนหลับระยะยาวได้ โดยช่วยใน

คนที่มีอาการนอนไม่หลับบ่อยๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เกิดความเครียดได้ 

Predictable Stress (ความเครียดที่สามารถคาดเดาได้) บางคนอาจนอนพลิกตัวไปมาในคืนก่อนการ

ประชุมการขายประจ าเดือน หรือก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ อาจท าให้สงบได้ถ้าใช้ยานอนหลับในช่วงเวลานี้ 
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Chronic Insomnia (นอนไม่หลับเรื้อรัง) การมียานอนหลับไว้ในมือ จะช่วยผู้ที่นอนไม่หลับให้ผ่าน

ช่วงเวลาที่มีอาการและลดความวิตกกังวลซึ่งเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลาที่นอนไม่หลับได้ ข้อส าคัญควรรู้ว่ายานอน

หลับส่วนมากจะออกฤทธิ์ดีที่สุดเมื่อใช้ยาน้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Treatment) 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4 ข้อที่ดีส าหรับโรคนอนไม่หลับ 

Sleep Restriction (จ ากัดการนอน): คนนอนไม่หลับมักจะอยู่บนเตียงเป็นเวลานานเพ่ือหวังว่าจะนอน

หลับได้นาน น ามาซึ่งการใช้เวลาอย่างมากในการอยู่บนเตียงเพ่ือให้นอนหลับได้เป็นระยะเวลานาน พบว่าการ

นอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานจะท าลายการนอนหลับ และเพ่ิมความวิตกกังวล การจ ากัดการนอนจะลดเวลาที่

ใช้บนเตียงและช่วยให้การหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Stimulus Control (ควบคุมสิ่งเร้า): การควบคุมสิ่งเร้าเพ่ือท าให้ห้องนอนมีแรงจูงใจให้นอนหลับ 

บางครั้งห้องนอนกลายเป็นสถานที่ท าอย่างอ่ืน เช่น ท างานและคิดกังวลเรื่องอ่ืน กิจกรรมและความคิดเหล่านี้

มักจะท าให้นอนไม่หลับได้ เมื่อถึงเวลานอนแล้วการท ากิจกรรมเหล่านี้ในห้องนอนของบุคคลจะท าให้บุคคลตื่น 

วิธีการควบคุมสิ่งกระตุ้นลดกิจกรรมในห้องนอนที่ท าให้ตื่น รวมถึงการนอนบนเตียงในขณะที่ยังไม่ง่วง การท า

ตามนี้จะช่วยท าให้โอกาสที่หลับได้เร็วขึ้น 

การควบคุมสิ่งกระตุ้นดังต่อไปนี้จะช่วยจัดการปัญหาการนอนหลับของบุคคลได้ 

1. นอนหลับในขณะที่บุคคลรู้สึกง่วงเท่านั้น 

2. ถ้าหากบุคคลไม่ง่วงและไม่สามารถหลับได้ภายใน 20 นาที ควรลุกออกจากเตียงนอนและท า

กิจกรรมเบาๆนอกห้องนอน  ไม่นอนหลับนอกห้องนอน และกลับมาเข้านอนเมื่อบุคคลรู้สึกง่วงเท่านั้น 

กระบวนการนี้ซ้ าได้เท่าท่ีจ าเป็น ตลอดทั้งคืน 

3. รักษาเวลาตื่นนอนให้สม่ าเสมอทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวันท างานหรือวันหยุด 

4. หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน ถ้าบุคคลไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้งีบได้ ก็สามารถงีบไม่เกิน 

1 ครั้ง และไม่เกิน 1 ชั่วโมง ไม่ควรงีบหลัง 15.00 น. 

Relaxation Therapy (การบ าบัดด้วยการผ่อนคลาย): เป็นกิจกรรมที่พยายามท าให้รู้สึกผ่อนคลายลง 

รวมถึงการพยายามมุ่งเน้นไปที่ความคิดที่ท าให้สบายใจในสถานการณ์ที่สงบ การบ าบัดด้วยการผ่อนคลายจะ

ท าให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น 

Cognitive Therapy (การบ าบัดโดยการประมวลความคิด):  มีหลายคนที่มีความเชื่อและเจตคติที่ผิด

เกี่ยวกับการนอนหลับ บางคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดหากนอนหลับน้อยกว่า 8 ชั่วโมง Cognitive Therapy ใช้

กระบวนการของการใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ ซึ่งจะช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น และลดความกังวลในช่วง

กลางวันและการตื่นในช่วงกลางคืน 

วิธีที่ท าให้การนอนหลับเป็นไปด้วยดี 
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 ไม่เข้านอนจนกว่าบุคคลจะรู้สึกง่วงนอนถ้าบุคคลนอนไม่หลับ ดังนั้นจึงควรท ากิจกรรมบางอย่าง 

เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลงสบายๆ หรือ เลือกอ่านนิตยสาร หากิจกรรมที่ผ่อนคลาย แต่ไม่กระตุ้น เพื่อให้บุคคล

ไม่รู้สึกกังวลกับการนอนหลับ ที่จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและไม่รบกวนจิตใจ 

 ถ้าบุคคลไม่สามารถหลับได้ภายใน 20 นาทีให้บุคคลลุกออกจากเตียงนอนหากิจกรรมบางอย่างที่ท า

ให้บุคคลรู้สึกผ่อนคลาย ถ้าเป็นไปได้ให้ท านอกห้องนอน ห้องนอนของบุคคลควรเป็นที่ส าหรับนอนหลับ ไม่ใช่ที่

ที่ควรอยู่เมื่อบุคคลกังวล เมื่อบุคคลรู้สึกง่วงนอนอีกครั้งจึงจะกลับไปที่เตียงนอน 

 ท ากิจกรรมที่ช่วยให้บุคคลผ่อนคลายก่อนนอนเช่น รับประทานของว่างเบาๆ หรืออ่านหนังสือเพียง

ไม่ก่ีนาที 

 ตื่นนอนในเวลาเดิมทุกเช้า ท าให้สม่ าเสมอทั้งในวันที่ท างานและวันหยุด 

 นอนหลับตลอดทั้งคืนอย่างสม่ าเสมอนอนให้เพียงพอซึ่งจะท าให้บุคคลรู้สึกสดชื่นทุกวัน 

 หลีกเลี่ยงการงีบช่วงกลางวันถ้าบุคคลงีบหลับ พยายามงีบให้น้อยที่สุด (น้อยกว่า 1 ชั่วโมง)ไม่ควรงีบ

หลัง 15.00 น. 

 รักษาตารางเวลาให้สม่ าเสมอรับประทานอาหาร ยา งานบ้าน และกิจกรรมอ่ืนๆให้ตรงเวลา จะช่วย

ให้นาฬิกาชีวิตของบุคคลด าเนินไปอย่างราบเรียบ 

 ใช้เตียงนอนส าหรับการนอนหลับ มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น 

 ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีคาแฟอีนหลังมื้อเที่ยง 

 ไม่สูบบุหรี่หรือสารที่มีนิโคตินก่อนเข้านอน 

 ไม่ดื่มเบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน 

 ไม่ควรปล่อยให้หิวก่อนนอน แต่ก็ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่ใกล้เวลานอน 

 หลีกเลียงการออกก าลังกายอย่างหนักภายใน 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน 

 หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ หรือใช้ยาอย่างระมัดระวัง และไม่ดื่มแอลกอฮอลในขณะที่รับประทาน

ยานอนหลับ 

 ใช้เวลาในระหว่างวันเพ่ือจัดการกับสิ่งที่ท าให้บุคคลกังวลปรึกษาในสิ่งที่บุคคลกังวลกับสมาชิกใน

ครอบครัวหรือเพ่ือน แสดงความรู้สึกของบุคคลโดยการเขียนบันทึก ถ้าความกังวลเป็นปัญหาที่เป็นประจ าควร

พูดคุยกับนักบ าบัด 

 ท าห้องนอนของบุคคลให้เงียบสงบ มืด และอากาศเย็นสบายวิธีที่ง่ายต่อการจ านี้ บุคคลควรนึกถึงถ้ า 

คล้ายกับค้างคาว เนื่องจากค้างคาวเป็นแชมป์ของการนอนหลับ มันใช้เวลา 16 ชั่วโมงส าหรับการนอนหลับใน

แต่ละวัน อาจเป็นเพราะมันนอนหลับในที่มืด และเย็น 

 การส่งเสริมการพักผ่อนและนอน 



12 

 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานอ.เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ 

 ธรรมดาการนอนเป็นพฤติกรรมปกติวิสัยของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา ที่เมื่อ

ร่างกายท างานมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่คนท างานตอนกลางวัน พอตกกลางคืนร่างกายก็จ าเป็นต้องได้รับ

การพักผ่อน คือ การนอนหลับเอาแรง ให้ร่างกายที่เมื่อยล้ามีแรงข้ึน เพ่ือจะได้ท างานในกลางวันวันต่อไป 

 ดังนั้น จะเห็นว่า การนอนหลับเป็นการพักผ่อนซึ่งจ าเป็นของร่างกาย จะเห็นได้ว่า คนหนุ่ม คนสาว 

บางทีเข้านอนดึกดื่น พอถึงเวลาเช้าแล้วก็ยังไม่ยอมตื่น เพราะการพักผ่อนยังไม่เพียงพอ ต้องนอนต่อไปจน

เพียงพอ โดยทั่วไปเชื่อกันว่า ร่างกายคนท างานปกติในเวลากลางวัน การนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืน

ประมาณ 8 ชั่วโมง ก็เป็นการเพียงพอแล้วเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ปรากฎว่าพฤติกรรมการหลับนอนดังกล่าว มีการ

เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 เมื่อเข้านอน เดิมเข้านอนเดี๋ยวเดียวก็หลับ เปลี่ยนเป็นกว่าจะหลับก็ใช้เวลานาน เรียกว่าหลับยาว

กว่าเก่า 

 เมื่อหลับแล้ว เดิมเคยหลับติดต่อกันรวดเดียว 7-8 ชั่วโมง จึงตื่นทีเดียว เกิดเปลี่ยนเป็นมีการตื่นคั่น

ระหว่าง 7-8 ชั่วโมง บางทีก็ครั้ง บางทีก็ 2 ครั้ง แล้วจึงหลับต่อ การตื่นอาจตื่นขึ้นมาเองหรืออาจอ่ืนขึ้นมา

เนื่องจากร่างกายอยากขับถ่ายปัสสาวะ  

 เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะหลับใหม่ต่อมักจะเสียเวลาพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาการตื่น เช่น เดิม

ตื่น 6 โมงเช้า พอสูงอายุเกิดไปตื่นเอาตี 5 ตื่นแล้วก็นอนต่อแต่ไม่หลับ ต้องลุกท าโน่นท านี่แก้ร าคาญ 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการหลับนอนในผู้สูงอายุ 3 ประการนี้ บางคนก็บอกว่าเป็นธรรมดาของ

ผู้สูงอายุ บางคนก็บอกว่าไม่ธรรมดา ต้องดูแลแก้ไข 

ดังนั้นขอให้เอาความรู้สึกของตนเป็นเครื่องชี้วัด เรารู้แล้วว่าเรานอนเพ่ือเอาแรงสู้กับงานในวันต่อไป ถ้า

หากแม้พฤติกรรมการนอน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 3 อย่าง แต่เราเองยังรู้สึกสบายดี ก็ไม่

ต้องตกอกตกใจอะไร ถือว่าเป็นธรรมดาได้ แต่ถ้าเรารู้สึกเพลีย-ไม่สดชื่น-เมื่อการนอนมีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ก็น่าจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า เรานอนไม่พอ ควรได้รับการแก้ไข 

การนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ ไม่ใช่แต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ร าคาญตนเอง หรือล าบาก แต่มีผลเชื่อมโยงท าให้

คนอ่ืนในบ้าน พลอยร าคาญหรือล าบากไปด้วย เพราะบางที่ผู้สูงอายุจะลุกขึ้นเดินไปมาในเวลากลางคืน ซึ่งต้อง

เปิดไฟหรือลุกขึ้นอาบน้ าแต่เช้า ฯลฯ พลอยท าให้คนอ่ืนต้องตื่นด้วย 

สาเหตุทั่วไปของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุไม่มีกิจกรรมที่ท าให้ต้องใช้ก าลังกายและใจในตอนกลางวัน จึงท าให้ร่างกายไม่เหนื่อยพอที่

จะต้องพักผ่อนหลับนอนเอาแรงในตอนกลางคืนผู้สูงอายุมีโอกาสงีบหลับในตอนกลางวันบ่อยๆ จะสังเกตเห็น

ว่าในตอนกลางวัน บางทีผู้สูงอายุจะงีบหลับไป แม้แต่นั่งหรือนอนเอนตัวดูทีวี ท าให้เกิดการนอนไปในตัวใน

ตอนกลางวันบ่อยๆ ดังนั้น พอถึงกลางคืนจึงนอนไม่หลับ เพราะนอนหลับมาบ้างแล้วมีปัญหาทางจิตใจ 

โดยเฉพาะสุขภาพจิตไม่ดี เชื่อมโยงมาจากเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดวิตกกังวล เคร่งเครียด ท าให้
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หลับได้ยาก เพราะครุ่นคิดอยู่เสมอ บางทีหลับแล้วตื่นขึ้นมา ความครุ่นคิดวิตกกังวลก็ตามมาอีก ท าให้นอนไม่

หลับ 

มีปัญหาโรคทางกายเก่ียวโยงมา ท าให้หลับล าบาก เช่น มีโรคเรื้อรังทางระบบทางเดินลมหายใจท าให้

ต้องไออยู่เสมอ มีโรคทางระบบทางเดินอาหาร กินอาหารแล้วท้องขึ้น ท้องเฟ้อ นอนลงก็แน่นท้องหรือบางคนมี

โรคทางข้อ นอนท่าไหนก็ปวดข้อ ไม่มีความสุข ท าให้หลับลงได้ยากต้องลุกข้ึนปัสสาวะบ่อยๆ อาจเกิดจากดื่ม

น้ าก่อนนอกมากเกินไป หรือเกิดโรคในทางเดินปัสสาวะ เช่น ผู้สูงอายุชายมีโรคต่อมลูกหมากโต ท าให้ต้องลุก

ขึ้นปัสสาวะบ่อยๆ (ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงการนอนไม่หลับจากโรคแต่ละโรคโดยเฉพาะ) 

แนวทางแก้ไข 

ก่อนอ่ืน ถ้ามีโรคทางกาย และโรคทางจิตอยู่ และมีผลต่อการหลับนอน จะต้องแก้ไขโรคเหล่านั้น

เสียก่อน โดยปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคนั้นๆ โดยตรง ส าหรับสาเหตุที่เกิดจากทางจิตใจ การใช้ธรรมะ ในทาง

ศาสนาทุกศาสนา เข้าช่วยแก้ไขจะช่วยได้มาก ได้เคยสอบถามผู้ปฏิบัติธรรมในการท าสมาธิ-วิปัสสนา ว่ามี

ปัญหาเรื่องการหลับนอนหรือไม่ ปรากฎว่าผู้ปฏิบัติธรรมดังกล่าว ไม่มีปัญหาในเรื่องการหลับนอนเลย มีแต่บ่น

ว่าความง่วงเหงาหาวนอน กลับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมแก่เขาเสียอีก ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าการท าสมาธิ

ปัสสนา จะช่วยได้มากในปัญหาทางจิตซึ่งเป็นผลท าให้นอนไม่หลับ สมควรที่ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติกัน

ให้แพร่หลาย 

แนวทางแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับ แนวทางกว้างๆ ทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

 ฝึกและพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเดิมไว้ให้เป็นนิสัยประจ าตัว จะท าให้การ

นอนเป็นเรื่องอัตโนมัติของร่างกาย เหมือนการเดินของนาฬิกา 

 จัดห้องนอนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่หนาว-ไม่ร้อนเกินไป ไม่มีเสียงรบกวนหรือ

มีคนนอนร่วมห้องที่ก่อความร าคาญให้ (เช่น การกรนของเพ่ือนร่วมห้องนอน) ห้องนอนควรมีสภาพมืด ดีกว่า

สว่าง 

 ใส่เสื้อผ้าหลวมๆ สบายๆ และช าระร่างกายให้สะอาด ไม่เหนอะหนะ ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้

พระตามประเพณี ของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ ถ้าฝึกท าสมาธิได้ 

 พยายามอย่าให้มีเสียงรบกวนขณะนอนหลับ จนสะดุ้งตื่น จะท าให้การนอนไม่ต่อเนื่อง การ

สะดุ้งตื่นแล้วนอนต่ออีก จะหลับล าบาก 

 ความหิวมักท าให้นอนไม่หลับ อิ่มเกินไปก็ท าให้หลับยาก ธรรมดาคนเรามักนอนหลังอาหาร

เย็น 3-4 ชั่วโมงไปแล้ว ดังนั้น ก่อนนอนควรได้ดื่มนมอุ่นๆ หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีสารกระตุ้นสักแก้ว จะท าให้

นอนสบายขึ้น 
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 ป้องกันอย่าให้มีปัญหาทางจิตใจหรือการงานที่ต้องครุ่นคิดก่อนเข้านอน ดังนั้น ก่อนเข้านอน

ไม่ควรถกเถียงปัญหาหนักๆ แต่ในทางตรงข้ามควรอ่านหนังสือเบาๆ ที่เพลิดเพลิน หรือดูรายการทีวีรายการ

เบาๆ ไม่ใช่เรื่องลึกลับตื่นเต้น จะท าให้ก่อนเข้านอนปราศจากสิ่งวิตกกังวล 

 อย่าท าห้องนอนให้เป็นห้องท างาน หรือห้องนอนเป็นห้องดูทีวี แต่ท าห้องนอนให้เป็น

ห้องนอนจริงๆ 

 ถ้าเข้านอนแล้ว นอนไม่หลับ ให้ลุกข้ึนท ากิจกรรมเบาๆ ที่ชอบ เช่น การอ่านหนังสือ ท างาน

ฝีมือ จนรู้สึกง่วงจึงเข้านอนใหม่ แทนการนอนพลิกไปพลิกมาแล้วค านึงอยู่เสมอว่า "ท าไมนอนไม่หลับ" เพราะ

จะยิ่งท าให้นอนไม่หลับยิ่งขึ้น 

 ต้องงด-ละเว้น การงีบตามกลางวัน หรือนั่งหลับกลางวัน เพราะจะมีผลท าให้กลางคืนนอนไม่

หลับ 

 พยายามละเว้นเครื่องดื่มท่ีมีสารกระตุ้นทุกชนิด เช่น น้ าชา-กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลังทุกชนิด

เพราะเครื่องดื่มพวกนี้มีสารคาเฟอีน กระตุ้นสมอง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการหลับนอน ควรงดเว้นเครื่องดื่ม

ดังกล่าวตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป ถ้างดได้ตลอดวันจะเป็นการดีที่สุด 

 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพทุกวัน หรือวันเว้นวัน เช่น การเดิน-การถีบจักรยาน-การว่ายน้ า-

กายบริหาร หรือการเล่นกีฬาที่เหมาะกับวัย ฯลฯ จะช่วยท าให้การหลับนอนดีขึ้นทันที 

 ผู้สูงอายุที่ออกก าลังสม่ าเสมอมีปัญหาเรื่องการหลับนอนน้อยที่สุด จนถึงไม่มีเลย ถ้านอนไม่

หลับและไม่เคยออกก าลังเลย ลองออกก าลังดู ท่านจะพบว่าการออกก าลังเป็นยาวิเศษรักษาโรคนอนไม่หลับ 

 การกินยานอนหลับ หรือยากดประสาท จะก่อให้เกิดการติดเป็นนิสัย ซึ่งจะเป็นโทษมากกว่า

คุณสมควรละเว้น ยกเว้นแต่ยาที่แพทย์สั่งตามโรคที่เป็นประจ าตัว 

 ประการดังกล่าวนี้ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุได้ ขอให้ล้มตัวลง

นอนด้วยความม่ันใจ แผ่เมตตาให้แก่เพ่ือนร่วมทุกข์ ด้วยดวงจิตที่สงบ-สะอาด และบริสุทธิ์ จะหลับแน่นอน 
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