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โรคนอนไมห่ลับ 
โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาทั่วไปของสังคม 

การนอนหลับเต็มอิ่มท าให้พลังงานและสมรรถนะของการรู้คิดของเรากลบัคนื 

ก่อนที่จะให้ค านิยามโรคนอนไม่หลับ เรามาพูดถึงวงจรการนอนหลับกันก่อน 
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1. วงจรการนอนหลบั 

การนอนหลับแบ่งออกเป็นสองระยะ: ช่วงหลับฝัน (REM Sleep) และช่วงหลับธรรมดา 

(Non-REM Sleep) ช่วงหลับธรรมดาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ:  ระยะที ่1 ระยะที่ 2 ระยะที ่3 

และ ระยะที ่4 ระยะที ่1 และ ระยะที ่2 เรียกว่า "หลับต้ืน" ขณะที่ระยะที่ 3 และ 4 เรียกว่า 

"หลับลึก" ส าหรับผู้ใหญ่ทั่วไป ช่วงหลับฝันเท่ากับรอ้ยละ 20 ถึง 25 

ของวงจรการนอนหลับ และที่เหลือเป็นช่วงหลับธรรมดา 

การนอนหลับเร่ิมจากการหลับต้ืนในช่วงหลับธรรมดา และหลับลึกในช่วงหลับธรรมดา 

ตามด้วยช่วงหลับฝัน วงจรของช่วงต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่าวงจรการนอนหลับ 

วงจรการนอนหลับมีระยะเวลาต้ังแต่ 90 ถึง 120 นาที โดยปกติ 

ผู้ใหญ่ทั่วไปมีวงจรการนอนหลับ 4 ถึง 6 วงจรต่อคนื 

 

2. ความส าคญัของการนอนหลบั: 

ความส าคัญของการนอนหลับเป็นข้อเท็จจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกช่วงการนอนหลับมี

การท างานที่แตกต่างกัน 

ช่วงหลับธรรมดาช่วยซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเราและท าให้ร่างกายของเราได้รับก

ารพักผ่อนที่เพียงพอที่จะเผชิญกับความท้าทายในวนัใหม่ นอกจากนี้ 

ช่วงหลับธรรมดาช่วยให้สมองประมวลข้อมูลที่เราได้เรียนรู้และเสริมสร้างการจดจ าและ

ความสามารถในการเรียนรู้ ดังนั้น 

การนอนหลับที่เพียงพอท าให้เรามีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสามารถป

ฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมดุลและท าให้อารมณ์ของเราดีอย่างต่อเน่ือง 

 

3. โรคนอนไมห่ลบัคอือะไร 

โรคนอนไม่หลับเป็นประเภทหนึ่งของความผิดปกติด้านการนอน 

คู่มือการวินจิฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 4 (DSM-IV) 

ของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา 

ระบุว่ามีสองเกณฑ์หลักในการวินิจฉัยความผิดปกติด้านการนอน 1. 
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นอนไม่หลับเป็นเวลานานเกิน 1 เดือน 2. นอนไม่หลับจนท าให้เกิดความวิตกกังวล 

ความอ่อนลา้ 

และความกังวลหรือเส่ือมสภาพในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความเสียหายในหน้าที่ 

ในทางกลับกัน 

บัญชีจ าแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปญัหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับทบทวนครั้งที ่10 (ICD-10) ขององคก์รอนามัยโลกนิยามโรคนอนไม่หลับดังน้ี: 

 ความยากล าบากในการนอนหลับและการหลับอยา่งต่อเน่ืองและคุณภาพการนอนหลับที่

ไม่เพียงพอ 

 นอนไม่หลับอย่างน้อย 3 คืนต่อสัปดาห์ และยาวถึง 1 เดือนเป็นอยา่งต่ า 

 ครุ่นคิดถึงผลกระทบของโรคนอนไม่หลับตลอดทั้งวนั 

 ผู้ป่วยเกิดความเครียดเพราะนอนไม่หลับและกระทบชีวิตประจ าวันของเขา/เธอ 

นักวิจัยและงานวิจยัต่าง ๆ ให้ค านิยามโรคนอนไม่หลับแตกต่างกันออกไป 

โรคนอนไม่หลับแบ่งออกเป็น 4 ประเภทกว้าง ๆ: 

 ความล าบากต้ังแต่เร่ิมเข้านอน 

ผู้ป่วยมีความล าบากในการหลับขณะนอนอยู่บนเตียงและต้องใช้เวลานานเกิน 30 

นาทีถึงจะเข้านอนได้ ผู้ปว่ยเร่ิมมีอาการวิตกกังวล กระสับกระส่าย และกังวลใจ 

อาการน้ีพบเห็นทั่วไปในผู้ป่วยโรควิตกกังวล 

 ความล าบากในการนอนหลับอย่างต่อเน่ือง 

ผู้ป่วยมีอาการนอนหลับไม่ต่อเน่ืองและเดี๋ยวหลับเดี๋ยวต่ืน 

 ต่ืนนอนไม่สดชื่น 

ผู้ป่วยยังรูสึ้กอ่อนลา้เมื่อต่ืนนอน ราวกับวา่เขา/เธอไม่ได้หลับเมื่อคืน 

สะดุ้งต่ืนตอนเช้าตรู่ 

ผู้ป่วยต่ืนเร็วกว่าเวลาปกติของเขา/เธอ 1 ถึง 2 ช่ัวโมงและกลับไปนอนไม่ไดอ้กี 

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์และผู้ป่วยรู้สึกอ่อนล้า มีอารมณ์ฉุนเฉียว 

และมีอาการหงุดหงิดช่วงเวลากลางวัน 

อาการน้ีพบเห็นได้ทั่วไปในผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าจากพ้ืนฐานภายใน 
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4. สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิโรคนอนไมห่ลบั 

มีสองสาเหตุหลักของโรคนอนไม่หลับ: 

โรคนอนไม่หลับแบบปฐมภูมิและโรคนอนไม่หลับแบบทุติยภูมิ 

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับแบบทุติยภูมิประกอบไปด้วย: 

โรคทางจิตเวชและโรคอารมณ์แปรปรวน อาการเจบ็ป่วยทางร่างกาย การใช้สารเสพติด 

และโรคนอนหลับผิดปกติอื่น ๆ 

ผลการวิจยัเปิดเผยว่าความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับเพ่ิมขึ้นตามอายุ 

ส าหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป อัตราการเป็นโรคนอนไม่หลับเท่ากับร้อยละ 35 

โรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นกบัผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

 

5. ผลกระทบของโรคนอนไม่หลบั 

โรคนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจะไม่ท าให้ร่างกายเสียหายรุนแรง อยา่งไรก็ตาม 

หากโรคนอนไม่หลับยังไม่หาย 

จะท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพกายและใจของผู้ป่วย 

อาการดังกลา่วมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สมรรถนะของการรู้คิด การจดจ า 

และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยและเป็นภาระต่อสังคมและเศรษฐกิจอยา่

งมาก 

 

6. สขุอนามยัการนอน 

สุขอนามัยการนอนช่วยต่อสู้กับโรคนอนไม่หลับ: 

 เข้านอนและต่ืนนอนในเวลาปกติ 

 ลดเวลาการนอนหลับ/ พักสายตาช่วงกลางวัน 

 ออกก าลังกายมากขึ้นแต่หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายที่หักโหมก่อนนอน 

 สภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สบายรวมไปถึงผ้าปูเตียงและปลอกหมอนที่นอนสบาย 

บรรยากาศที่เงียบสงบและไม่สว่างเกินไป 

อุณหภูมิห้องที่พอเหมาะล้วนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการนอนหลับ 
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 ดื่มนมอุ่น ๆ เพ่ือช่วยให้นอนหลับ 

 หลีกเลี่ยงให้ร่างกายหิวหรืออิ่มจนเกินไปก่อนเขา้นอน 

 หลีกเลี่ยงการดื่มน้ าในปรมิาณมากเกินไปและหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาหรือแอลกอ

ฮอล์ก่อนเข้านอน 

 กิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่น ฟังดนตรีเบา ๆ อ่านหนังสือ 

ท ากิจกรรมคลายอารมณแ์ละอาบน้ าอุ่นช่วยในการนอนหลับ 

 ห้ามนอนอยู่บนเตียงยกเวน้เวลานอนหลับ 

 หากมีกิจกรรมที่ยังไม่เสร็จหรือปัญหาที่ยังไมไ่ด้แกไ้ขกอ่นเข้านอน 

อย่ากลับไปคิดถึงปัญหาเหล่านั้นอีกซ้ าไปซ้ ามา 

ลองเขียนลงกระดาษและหาเวลาเขียนอีกในวันต่อไป 

 ปิดไฟเมื่อเข้านอน 

 ห้ามอ่านหนังสือ ห้ามดูโทรทัศน์ ฟ้ามฟังเพลงขณะอยู่บนเตียง 

 หากนอนไม่หลับ 20 นาทหีลังเข้านอน ให้ต่ืนและกลับเข้านอนอกีครั้งเมื่อรู้สึกง่วง 

 ท าขั้นตอนข้างต้นซ้ าอีกครั้งในกรณีที่ต่ืนนอนมากกว่า 20 นาทีกลางดึก 

 ไม่ว่าคุณภาพการนอนของเมื่อคืนจะดีหรือแย่แค่ไหน 

ให้ต่ืนนอนในเวลาที่ก าหนดในเช้าวันต่อมา 

 หลีกเลี่ยงการนอนบนเตียงช่วงเวลากลางวัน 

หากวิธีข้างต้น (สุขอนามัยการนอน) ไม่ช่วยให้การนอนของคุณดีขึ้น 

คุณต้องปรึกษาแพทย ์
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