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ปัจจัยการท�ำนายการยอมรับเครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่องของผู้ป่วย
โรคหยุดหายใจขณะหลับ ภายหลังเข้ าร่ วมโครงการปรับความรู้ และพฤติกรรม
เจนจิรา เพ็งแจ่ ม1, วิสาข์ สิริ ตันตระกูล1, 2, วรกต สุ วรรณสถิตย์ 1
1
2

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย

บทน�ำ: โรคหยุดหายใจขณะหลับเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ปั จจุบนั รักษาโดยใช้
เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง แต่พบว่าผูป้ ่ วยมี อตั ราการยอมรั บ
และใช้เครื่ องอย่างต่อเนื่ องต�่ำ หากมีการปรับความรู ้และพฤติกรรมของผูป้ ่ วย
เมื่อเริ่ มต้นใช้เครื่ อง จะสามารถเพิ่มอัตราการใช้เครื่ องได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราการยอมรั บ เครื่ องอัด อากาศแรงดัน บวก
ชนิดต่อเนื่อง และปัจจัยการท�ำนายของผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ภายหลัง
ได้รับการปรับความรู ้และพฤติกรรมในรู ปแบบกลุ่มในสถานการณ์การรักษา
ในเวชปฏิบตั ิ
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: การวิ จ ัย แบบด�ำ เนิ น การไปข้า งหน้า ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ป่ วย
โรคหยุดหายใจขณะหลับ ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จ�ำ นวน 247 คน
ที่มีขอ้ บ่งชี้ในการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องและร่ วมโครงการ
ปรั บความรู ้ และพฤติ กรรมซึ่ งประกอบไปด้วย การให้ความรู ้ สร้ างแรงจูงใจ
สาธิตวิธี ทดลองเครื่ อง ประเมินผล ทุกสัปดาห์เป็ นเวลา 3 สัปดาห์
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ผลการศึ ก ษา: กลุ่ ม ตัว อย่า งผูป้ ่ วย จ�ำ นวน 247 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
คิ ดเป็ นร้ อยละ 62 ดัชนี การหยุดหายใจโดยมี ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยควอไทล์)
เท่ากับ 41.5 (46.4) ครั้งต่อชัว่ โมง และมีอตั ราการยอมรับการใช้เครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิดต่อเนื่องคิดเป็ นร้อยละ 85 ปั จจัยส่ งเสริ มการตัดสิ นใจใช้เครื่ อง
คือ มีระดับของโรครุ นแรงมาก (OR, 4.1; 95% CI, 1.2 - 13.9) จ�ำนวนการทดลอง
เครื่ อง 3 ครั้ง (OR, 8.6; 95% CI, 2.1 - 35.4) และสิ ทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
(OR, 8.1; 95% CI, 2.9 - 22.4)
สรุป: ภายหลังการปรับความรู ้และพฤติกรรมของผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
พบว่ามีการยอมรับในการใช้เครื่ องสูงในบริ บทของผูป้ ่ วยคนไทย จึงควรส่ งเสริ ม
โครงการนี้ให้แพร่ หลายมากขึ้น
ค�ำส� ำคัญ: โรคหยุดหายใจขณะหลับ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง
การปรับพฤติกรรม
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ปัจจัยการท�ำนายการยอมรับเครือ่ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนือ่ งของผูป้ ว่ ยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
ภายหลังเข้าร่วมโครงการปรับความรู้และพฤติกรรม

บทน�ำ
โรคหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea,
OSA) เกิดจากการยุบตัวของช่องทางเดินหายใจส่ วนต้น
ระหว่ า งการนอนหลับ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การหยุด หายใจ
หายใจแผ่ว และหายใจไม่สม�่ำเสมอ น�ำไปสู่ ภาวะพร่ อง
ของออกซิ เจนและกระตุน้ การตื่นตัวของสมอง (Cortical
arousal) ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น เป็ นวงจรตลอดการนอนหลับ 1
ในระยะยาว โรคหยุดหายใจขณะหลับ เป็ นปั จจัยเสี่ ยง
ต่ อ การเกิ ด โรคความดัน โลหิ ต สู ง โรคหัว ใจล้ม เหลว
โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ
รวมถึงการเสี ยชีวติ ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด2, 3
โรคหยุดหายใจขณะหลับ พบได้ในประชากรทัว่ ไป
ทุ ก เชื้ อ ชาติ โดยในสหรั ฐ อเมริ ก าพบภาวะนี้ ในผูช้ าย
ร้อยละ 24 และในผูห้ ญิงร้อยละ 94 ส�ำหรับในประเทศไทย
พบความชุกของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการตรวจ
การนอนหลับแบบมาตรฐานประมาณร้อยละ 4.4 (ในผูช้ าย
ร้อยละ 15.4 และในผูห้ ญิงร้อยละ 4.8)5 ขณะที่การศึกษา
โดยใช้แบบสอบถามในประชากรตัวอย่าง จ�ำนวน 4,680 คน
ที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า มีประชากรที่มีอาการ
สงสัยว่ามีโรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยรวมร้อยละ 4.3
(ในผูช้ ายร้อยละ 5.3 และในผูห้ ญิงร้อยละ 3.5)6
จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาว
ของโรคหยุดหายใจขณะหลับพบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคหยุดหายใจ
ขณะหลับแต่ไม่ได้รับการรักษา มีอตั ราการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รวมทั้งอัตรา
การเสียชี วิ ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ นทั้ง ในผู ้ช ายและผู ้ห ญิ ง 3, 7, 8
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผูป้ ่ วยที่ ได้รับการรั กษาโดยการใช้
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนือ่ ง (Continuous positive
airway pressure, CPAP) ดังนั้น จึงควรรักษาโดยการใช้เครื่อง
ดังกล่าว เพือ่ ลดความเสี่ยงและอัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วย8-10
การใช้เ ครื่ อ งอัด อากาศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ ง
เป็ นการรักษามาตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ุดในปัจจุบนั
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในผูป้ ่ วยที่ มี ค วามรุ น แรงของโรค
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง เครื่องนี้ทำ� หน้าทีส่ ่งลม
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เพือ่ เป็ นแรงดันบวกไปถ่างขยายช่องทางเดินหายใจส่วนต้น
ที่ยบุ ตัวให้เปิ ดกว้างท�ำให้ไม่เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ
ระหว่างการนอนหลับ11 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการยอมรับ
และการใช้เ ครื่ อ งอัด อากาศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ ง
อย่างสม�่ำเสมอยังเป็ นอุปสรรคส�ำคัญทัว่ โลก เนื่ องจาก
จ�ำเป็ นต้องใช้เครื่ องอย่างสม�ำ่ เสมอ (Adherence) จึงจะได้ผล
การรักษาทีด่ ี โดยควรใช้เครื่องอย่างน้อย 4 ชัว่ โมงต่อคืน และ
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระยะเวลา แต่พบว่าอัตราการใช้เครื่อง
อย่างสม�ำ่ เสมอมีเพียงประมาณร้อยละ 40 - 80 เท่านั้น12-14 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง
เกิดผลข้างเคียงได้บ่อย เช่น จมูกแห้ง ลมแรงหรื อผูป้ ่ วย
ทนแรงดันไม่ได้ รวมถึงปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ของผูป้ ่ วย
เช่น ต้องปรับตัวกับหน้ากาก การเลือกหน้ากากไม่เหมาะสม
การไม่สุขสบายเวลาใส่หน้ากาก มีลมรั่ว หรื อท�ำให้ผปู ้ ่ วย
ตื่นบ่อย ซึ่ งปัญหาดังกล่าวน�ำไปสู่ การไม่ยอมใช้เครื่ อง15
ปัจจุบนั ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและการปรับพฤติกรรม
ได้รบั การยอมรับว่ามีสว่ นส�ำคัญในการตัดสินใจให้ความร่วมมือ
ในการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง16, 17
ทฤษฎีการรับรูท้ างสังคม (Health belief model) ได้ถกู น�ำมาใช้
เป็ นแนวคิดในการส่งเสริมการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก
ชนิดต่อเนือ่ ง18 และพัฒนาเป็ นกิจกรรมให้แก่ผปู่ ้ วยโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ เพื่อเพิ่มความร่ วมมือต่อการใช้เครื่ อง19, 20
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
รายงานการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้กิจกรรม
เหล่านี้ เพื่อเพิ่มการยอมรับการใช้เครื่ องอัดอากาศชนิ ด
แรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาหยุดหายใจ
ขณะหลับ ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ท�ำโครงการปรับความรู ้
และพฤติ ก รรม (Educational-behavioral program)
(ภาพที่ 1) และได้นำ� ทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างเสริ มสุขภาพ21
มาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบกิจกรรมการให้บริ การเพือ่ ให้เกิด
ความเหมาะสม (ตารางที่ 1) เพื่อช่วยเพิ่มทักษะความรู ้
และแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยใช้เครื่ องอย่างต่อเนื่อง
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอัตราการยอมรับ
การรักษาและปั จจัยท�ำนายของผูป้ ่ วยที่มีโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับที่เข้ามารับบริ การใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก
ชนิดต่อเนือ่ ง ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดโครงการปรับความรู้และพฤติกรรม ก่อนการใช้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง โดยใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้ องกันโรคและการสร้ างเสริมแรงบันดาลใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ระดับบุคคล
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ปรับความเชื่อโดยให้รับรู้ในด้าน
- โอกาสเสี่ยงของการเปนโรค
็
- ความรุนแรงของโรค
- ประโยชน์ของการรักษาและปองกั
้ น
- อุปสรรค/ปัญหา
- สิ่งชักนําสู่การปฏิบัติ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ไม่สนใจ/ไม่รับรู้
เพิ่มความตระหนัก โอกาสเสี่ยง/รุนแรง/
ให้ข้อมูลประโยชน์ท่จะได้
ี รับ
สร้างแรงจูงใจ/แรงกระตุ้น/แรงสนับสนุน
วางแผนที่จะปรับเปลี่ยน/วางเปาหมายที
ละขั้น
้
ปฏิบัติตามแผน/ชมเชย/ให้กําลังใจ/สอนวิธีการ
แก้ไขปัญหา
ตัดสินใจ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปองกั
้ นการยกเลิกกลางคัน
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ทฤษฎีปัญญาสังคม
- สังเกต/เรียนรู้อาการปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยอาจตั้งเปาหมาย
้
่
้
้
การใช้เครืองในระยะสันแล้วค่อยๆ เพิ่มขึน
ทฤษฎีทางสังคม/แรงสนับสนุนทางสังคม
- ให้ญาติ/บุคคลอื่นมีส่วนร่วม โดยการทําเปนกลุ
็ ่ม
และส่งเสริมกําลังใจจากคนข้างตัว
- สร้างความคาดหวัง/ให้กําลังใจ เพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ รวมถึงแบ่งปัน
ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันในผู้ป่ วยที่เคยใช้เครื่อง

กลยุทธ์/กลวิธี
- ให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับโรค/ผลกระทบต่างๆ
และอาการของผู้ป่ วย
- เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อในด้านสุขภาพ
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ
- เพิ่มทักษะความรู้ให้ผู้ป่ วยในการใช้เครื่องอัดอากาศ
แรงดันบวก รวมถึงการจัดการผลข้างเคียง
และแก้ไขปญหาด้
วยวิธีท่ถูี กต้องปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
ั
- การปรับตัวขณะเผชิญปญหา
ั

่ตั้งไว้
เปาหมายที
้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลลัพธ์
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ตารางที่ 1. ขั้นตอนการให้ บริการใช้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง
โครงการปรับความรู้ และพฤติกรรม
สั ปดาห์ ที่ 1
ให้ความรู ้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจ
เวลา 13:00 - 15:00 น. ส่ วนที่ 1: จัดกลุม่ เพือ่ ให้การศึกษาผ่านช่องทางสื่ อต่างๆ เช่น เอกสารการสาธิตวิธีการใส่หน้ากาก
(มีญาติเข้าร่ วม)
และทางวีดิทศั น์ (ใช้เวลา 25 นาที)
1.1) เปิ ดวีดิทศั น์เกี่ยวกับความรู ้เรื่ องโรคหยุดหายใจขณะหลับและนอนกรนโดยแพทย์สหสาขา
- เพื่อรับทราบสุ ขภาพด้านการนอน ปั ญหาของการนอนหลับ
- วิธีการตรวจโดยใช้เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาการนอนหลับ
และระดับความรุ นแรงของอาการ
- แนะน�ำกระบวนการรักษาต่างๆ
ส่ วนที่ 2: แนะน�ำความรู ้โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (ใช้เวลา 30 นาที)
2.1) ให้ความรู ้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงแนะน�ำวิธีการใช้เครื่ อง
		 ผลประโยชน์ในการใช้เครื่ อง การปฏิบตั ิตวั /การปรับตัวในขณะใช้เครื่ อง เทคนิคการแก้ไข
		 เมื่อเกิดปั ญหา การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องต่างๆ อย่างถูกวิธี รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
		 เครื่ องต่างๆ
2.2) แนะน�ำให้รับทราบถึงระยะเวลาการใช้เครื่ องเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ โดยเน้นการใช้
		 เครื่ องให้ได้มากที่สุด อย่างน้อย 4 ชัว่ โมงต่อคืน หรื อร้อยละ 70 ของการใช้ทุกคืน
2.3) เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยที่เคยทดลองใช้เครื่ อง ร่ วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้เครื่ องให้ผปู ้ ่ วย
		 ท่านอื่นได้รับทราบ
2.4) เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ หลังให้คำ� แนะน�ำเสร็ จ
ส่ วนที่ 3: สาธิตการใส่ หน้ากาก และเครื่ องอัดอากาศ (ใช้เวลา 30 นาที)
3.1) เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ แนะน�ำการใช้เครื่ องและการใส่ หน้ากากเป็ นรายบุคคล
3.2) ให้ผปู ้ ่ วยลองใส่เครื่ องอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูเพือ่ ให้ได้ทราบว่าผูป้ ่ วยเข้าใจและใช้อปุ กรณ์เป็ น
		 อย่างถูกต้อง
สั ปดาห์ ที่ 2 และ 3
ส่ วนที่ 4: สัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ/เพิ่มแรงจูงใจและการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเอง (ใช้เวลา 10 นาทีต่อคน)
4.1) ให้ผปู ้ ่ วยตอบแบบประเมินปั ญหาการใช้เครื่ อง และแบบประเมินความง่วงหลังใช้เครื่ อง
4.2) แจ้งผลค่าหยุดหายใจขณะหลับช่ วงก่ อนใช้เครื่ องและหลังใช้เครื่ องเพื่อเปรี ยบเที ยบ
		 ให้ผปู ้ ่ วยและญาติรับทราบถึงอาการของตนเอง
4.3) แจ้งผลการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบ
4.4) ตอบ/แก้ไขปัญหา ในกรณีทมี่ ปี ัญหาการใช้เครื่ อง รวมถึงให้กำ� ลังใจกับผูป้ ่ วยในการใช้เครื่ อง
4.5) เปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาเครื่ องที่ผปู ้ ่ วยสนใจให้ได้รับข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสิ นใจ
		 การใช้เครื่ อง
เข้ าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อเครื่ อง
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วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั แบบด�ำเนิ นการไปข้างหน้า
(Prospective cohort study) โดยเก็บข้อมูลจากการจัดท�ำ
โครงการปรับความรู แ้ ละพฤติกรรม กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วย
โรคหยุดหายใจขณะหลับ จ�ำนวน 247 คน ทีเ่ ข้ามารับบริ การ
ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์วา่ มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ในการใช้
เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก โดยมีคา่ ดัชนีการหยุดหายใจ
(Apnea-hypopnea index, AHI) มากกว่าหรื อเท่ากับ 15 ครั้ง
ต่อชัว่ โมง หรื อมีคา่ ดัชนีการหยุดหายใจเท่ากับ 5 - 15 ครั้ง
ต่อชัว่ โมง ร่วมกับมีอาการง่วงนอน นอนกรน นอนไม่หลับ
หรื อมีโรคประจ�ำตัวร่ วม เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง หรื อเบาหวาน และผูป้ ่ วยไม่เคยใช้
เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องมาก่อน
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ ได้รับการอนุมตั ิดำ� เนินการวิจยั โดยผ่าน
การพิจารณาและรับรองจากจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เลขที่ 2558/89 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558
วิธีดำ� เนินการวิจยั
การศึ ก ษานี้ เก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการปรับความรู ้และพฤติกรรม (ภาพที่ 1) โดยการน�ำ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ21 มาประยุกต์ใช้
เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยรับรู ้เกี่ยวกับโรค อาการของโรค โอกาสเสี่ ยง
และอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพหากผูป้ ่ วยไม่ ไ ด้รั บ การรั ก ษา
ประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษา ปัญหาและอุปสรรค
ของการใช้เ ครื่ อ งอัด อากาศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ ง
โดยผูป้ ่ วยสามารถน�ำบุคคลในครอบครัวมาเข้าร่วมโครงการ
ด้วยเพือ่ เป็ นก�ำลังใจและช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเรี ยนรู ้การใช้

เครื่ องจนสามารถใส่ เครื่ องด้วยตนเองได้ โดยมีเป้าหมาย
ผลส�ำเร็ จของการใช้เครื่ อง คือ 1) ค่าดัชนีการหยุดหายใจ
ลดลงเหลือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ครั้งต่อชัว่ โมง 2) ค่าลมรัว่
ของหน้า กากอยู่ใ นเกณฑ์ย อมรั บ ได้ และ 3) ชั่ว โมง
การใช้งานเพียงพออย่างน้อย 4 ชัว่ โมงต่อคืน
ผูป้ ่ วยจะเข้าร่วมโครงการเป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 3 สัปดาห์
โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำการใช้เครื่ องตามขั้นตอนการให้บริ การ
(ตารางที่ 1) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ในสัปดาห์ที่ 1 จะให้บริการ
ในส่วนที่ 1 - 3 โดยการเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่ มีเป้าประสงค์เพือ่ สร้าง
ความรับรู ้และการยอมรับ สร้างแรงบันดาลใจโดยอาศัย
การรั บ รู ้ เ ป็ นกลุ่ ม (Peer-pressure) รวมทั้ง ให้ค วามรู ้
เกี่ยวกับโรคและผลเสี ยอันตรายของการไม่รักษา โดยมี
แพทย์และเจ้าหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูป้ ่ วยมีส่วนร่ วม
นอกจากนี้ ยังมีการสอนให้รู้จกั อุปกรณ์ต่างๆ จัดเตรี ยม
อุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผปู ้ ่ วย สาธิตวิธีการใส่ หน้ากาก
และเครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วย
มีความมัน่ ใจที่จะท�ำได้ดว้ ยตนเองโดยให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจในการเลือกหน้ากากและเครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง รวมถึงแนะน�ำผลของการรักษา
และผลข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายหลังการใช้เครื่ อง
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระยะสัปดาห์แรก
ของการทดลองใช้เครื่ อง ทั้งนี้ มีสื่อวีดิทศั น์และเอกสาร
แผ่นพับแนะน�ำให้แก่ผปู ้ ่ วยด้วยเพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และสร้างแรงบันดาลใจ
ในสั ป ดาห์ ที่ 2 และ 3 จะให้บ ริ ก ารในส่ ว นที่ 4
ภายหลังได้นำ� เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง
ไปทดลองใช้ที่บา้ นในแต่ละสัปดาห์โดยการสัมภาษณ์
รายบุคคลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจ
และให้รบั รู ค้ วามสามารถของตนเอง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการใช้เครื่ อง โดยอาศัยหลักการส�ำคัญคือ 1) การสอน
จนสามารถท�ำได้เอง (Self-efficacy) มีความมัน่ ใจมากขึ้น
โดยมีการแนะน�ำการใช้ให้ผปู ้ ่ วยในเบื้องต้น และให้ผปู ้ ่ วย
ท�ำการใส่อปุ กรณ์ให้ดเู พือ่ ตรวจสอบว่าผูป้ ่วยสามารถท�ำเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ผปู ้ ่วยสะท้อนกลับถึงปัญหาทีพ่ บ
2) ความคาดหวัง (Expectation) โดยแจ้งให้ทราบถึงผลดี
และผลข้างเคียงที่ได้จากการใช้เครื่ อง เพื่อไม่ให้คาดหวัง
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เกินจริ ง และร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจริ ง และ 3) การแก้ไข
ปั ญ หาเบื้ อ งต้น ทางเทคนิ ค (Early troubleshooting)
ของการใช้เครื่องและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในช่วงระหว่างการทดลอง
โดยให้ผูป้ ่ วยรั บ ทราบข้อ มู ล และเป็ นส่ ว นร่ ว มส�ำ คัญ
ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจใช้เครื่ อง เนื่องจากมีขอ้ มูล
สนับสนุนว่า การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ วท�ำให้ส่งเสริ ม
การใช้เครื่ องในระยะยาว18
ก่อนเข้าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง จะท�ำการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องยีห่ อ้ ต่างๆ
ในแต่ละสัปดาห์ เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยสามารถตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อง
ด้วยตนเอง ในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสามารถท�ำได้ต้ งั แต่
ในการทดลองใช้เครื่ องสัปดาห์แรกในกรณีที่ผปู ้ ่ วยรายนั้น
ใช้เครื่ องได้ตรงตามเป้ าหมายที่กำ� หนดเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามลักษณะบุ คคลทัว่ ไป
และแบบเก็ บ ข้อ มู ล และประเมิ น ผู ้ป่ วยขณะทดลอง
การใช้ง านเครื่ อ งอัด อากาศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ ง
โดยคณะผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้นเอง และข้อมูลการรายงาน
ผลการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography report)
รวมถึ ง ใช้แ บบฟอร์ ม ประเมิ น วัด ความง่ ว ง (Epworth
sleepiness scale)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
รุ่ นที่ 16.0 (SPSS for Windows, Version 16.0. Chicago,
SPSS Inc; 2007) โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ่งแสดงผลเป็ นค่าร้อยละ หากข้อมูลมีการกระจายตัวปกติ
จะแสดงข้อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation, SD) แต่หากข้อมูลมีการกระจายตัว
ที่ไม่ปกติจะแสดงเป็ นค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั
ควอไทล์ (Interquartile range) และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ใช้สถิติ Independent t test ส�ำหรับข้อมูลทีม่ กี ารกระจายปกติ
และใช้สถิติ Mann-Whitney test ส�ำหรับข้อมูลทีม่ กี ารกระจาย
ไม่ปกติ การหาปัจจัยท�ำนายใช้การวิเคราะห์ Multivariate
logistic regression โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิ ติ
เท่ากับ .05 (P < .05)
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ผลการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับทีเ่ ข้าร่ วม
โครงการปรับความรูแ้ ละพฤติกรรม จ�ำนวนทั้งหมด 247 คน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.8 อายุเ ฉลี่ ย
เท่ า กับ 55.4 ± 13.0 ปี ค่ า ดัช นี ม วลกายเฉลี่ ย เท่ า กับ
28.8 ± 5.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความง่วงเฉลีย่ เท่ากับ
11.1 ± 5.1 คะแนน ค่าดัชนีการหยุดหายใจมีค่ามัธยฐาน
(ค่าพิสัยควอไทล์) เท่ากับ 41.5 (46.4) ครั้ งต่อชัว่ โมง
มีโรคประจ�ำตัวร่ วม เช่ น ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน
โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
คิดเป็ นร้อยละ 49.4 ร้อยละ 25.5 ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 7.3
ตามล�ำดับ โดยมีผปู ้ ่ วย จ�ำนวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.0
ที่ยอมรับการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง
และมีผปู ้ ่ วย จ�ำนวน 37 คน ที่ปฏิเสธการใช้เครื่ องภายหลัง
เข้าร่ วมโครงการ ทั้งนี้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ ปฏิ เสธมี ผูป้ ่ วย
จ�ำนวน 3 คน ที่ปฏิเสธการทดลองใช้เครื่ องตั้งแต่แรก
เมื่อพิจารณาอัตราการยอมรับการใช้เครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า
มีความแตกต่างกันตามระดับความรุนแรงของโรคคือ ผูป้ ่ วย
ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยูใ่ นระดับรุ นแรง (ค่าดัชนี
การหยุดหายใจมากกว่าหรื อเท่ากับ 30 ครั้งต่อชัว่ โมง)
ระดับปานกลาง (ค่าดัชนีการหยุดหายใจเท่ากับ 15.0 - 29.9 ครั้ง
ต่อชัว่ โมง) และระดับน้อย (ค่าดัชนีการหยุดหายใจเท่ากับ
5.0 - 14.9 ครั้งต่อชัว่ โมง) มีการยอมรับการใช้เครื่องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิดต่อเนื่องคิดเป็ นร้อยละ 89.8 ร้อยละ 80.0
และร้อยละ 70.0 ตามล�ำดับ (P = .009) และอัตราการยอมรับ
การใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องจะเพิม่ ขึ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญหากได้รับการทดลองใช้เครื่ องมากขึ้น
ตามล�ำดับ (P < .001) โดยการทดลองใช้เครื่ อง 1 ครั้ ง
ยอมรับเครื่ องได้ร้อยละ 70.0 การทดลองใช้เครื่ อง 2 ครั้ง
ยอมรับเครื่ องได้ร้อยละ 89.3 และการทดลองใช้เครื่ อง
3 ครั้ง ยอมรับเครื่ องได้ร้อยละ 95.5 ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ผู ป้ ่ วยที่ มี ค่ า ดัช นี ม วลกายสู ง (มากกว่ า 28 กิ โ ลกรั ม
ต่อตารางเมตร) โรคอ้วนระดับ 2 และกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วย
ทีม่ โี รคประจ�ำตัวร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 84.4)
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โรคเบาหวาน (ร้อยละ 82.5) โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
(ร้อยละ 80) และโรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 72.2) พบว่า
ไม่มีความแตกต่างในการยอมรับการใช้เครื่ อง (ตารางที่ 2)
นอกจากนี้ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลมี ผ ลต่ อ อัต รา
การยอมรับการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P < .001) โดยพบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยที่ใช้
สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ยอมรับการใช้เครื่ อง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ กลุม่ ผูป้ ่ วยที่ใช้
สิ ทธิเบิกหน่วยงานราชการ และกลุม่ ผูป้ ่ วยที่ไม่มีสิทธิเบิก
คิดเป็ นร้อยละ 89.8 และร้อยละ 48.4 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 2)
การวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ
การใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องพบว่า

ความรุ น แรงของค่ า ดัช นี ก ารหยุด หายใจที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
มี ผ ลให้ย อมรั บ การใช้เ ครื่ อ งมากขึ้ น ตามล�ำ ดับ โดยมี
ค่าดัชนี การหยุดหายใจตั้งแต่ 15 ครั้ งต่อชัว่ โมงขึ้นไป
มี โ อกาสยอมรั บ การใช้เ ครื่ อ งสู ง ถึ ง 4 เท่ า (OR, 4.1;
95% CI, 1.2 - 13.9) ด้านสิทธิการรักษาพยาบาล กลุม่ ผูป้ ่ วย
ที่ ใช้สิทธิ เบิ กหน่ วยงานได้หรื อมี กำ� ลังทรั พย์มีโอกาส
ยอมรับการใช้เครื่ องมากกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่ไม่มีสิทธิ เบิก
เท่ากับ 8 - 12 เท่า ด้านจ�ำนวนครั้งของการทดลองใช้เครื่ อง
หากได้ทดลองใช้เครื่ อง จ�ำนวน 3 ครั้ง มีโอกาสยอมรับ
การใช้เ ครื่ องมากกว่ า กลุ่ ม ผู ้ป่ วยที่ ท ดลองใช้เ ครื่ อง
เพียงครั้งเดียว เท่ากับ 8 เท่า (OR, 8.6; 95% CI, 2.1 - 35.4)
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง (N = 247)
รายการ
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ, ปี
Mean ± SD
ค่าดัชนีมวลกาย, กิโลกรัมต่อตารางเมตร
Mean ± SD
คะแนนประเมินความง่วง, คะแนน
Mean ± SD
ค่าดัชนีการหยุดหายใจ, ครั้งต่อชัว่ โมง
Median (quartile)
ค่าออกซิ เจนในเลือดต�่ำสุ ด, มิลลิเมตรปรอท
Mean ± SD
ระดับความรุ นแรงของอาการหยุดหายใจ
น้อย
ปานกลาง
รุ นแรง

จ�ำนวน (%)
การใช้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง
รวม
ยอมรับการใช้ เครื่ อง ปฏิเสธการใช้ เครื่ อง
(N = 247)
(n = 210)
(n = 37)

P Value**

155 (62.8)
92 (37.2)

136 (64.8)
74 (35.2)

19 (51.4)
18 (48.6)

NS

55.4 ± 13.0

55.9 ± 12.7

52.6 ± 14.4

NS

28.8 ± 5.9

29.0 ± 5.9

28.2 ± 5.8

NS

11.1 ± 5.1

10.6 ± 4.8

11.2 ± 5.1

NS

41.5 (46.4)

43.1 (46.5)

25.5 (42.0)

.01***

79.6 ± 10.9

78.6 ± 11.1

84.9 ± 8.5

< .001

30 (12.1)
60 (24.3)
157 (63.6)

21 (10.0)
48 (22.9)
141 (67.1)

9 (24.3)
12 (32.4)
16 (43.3)

.009
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ตารางที่ 2. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง (N = 247) (ต่ อ)
รายการ

จ�ำนวน (%)
การใช้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง
รวม
ยอมรับการใช้ เครื่ อง ปฏิเสธการใช้ เครื่ อง
(N = 247)
(n = 210)
(n = 37)

โรคประจ�ำตัวร่ วม*
ความดันโลหิ ตสู ง
122 (49.4)
103 (49.0)
เบาหวาน
63 (25.5)
52 (24.8)
โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
45 (18.2)
36 (17.1)
โรคหลอดเลือดสมอง
18 (7.3)
13 (6.2)
สิ ทธิการรักษาพยาบาล
เบิกไม่ได้
31 (12.6)
15 (7.1)
เบิกรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
69 (27.9)
63 (30.0)
เบิกหน่วยงานราชการ
147 (59.5)
132 (62.9)
จ�ำนวนครั้งการทดลองใช้เครื่ อง
ไม่ทดลอง
3 (1.2)
1 ครั้ง
102 (41.3)
79 (37.6)
2 ครั้ง
75 (30.4)
67 (31.9)
3 ครั้ง
67 (27.1)
64 (30.5)
NS, not significant.
*
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
**
ทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05
***
ทดสอบโดยใช้สถิติ Mann-Whitney test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

19 (51.4)
11 (29.7)
9 (24.3)
5 (13.5)

NS
NS
NS
NS

16 (43.2)
6 (16.2)
15 (40.6)

< .001

3 (8.1)
23 (62.2)
8 (21.6)
3 (8.1)

< .001

อัตราการยอมรับการใช้ เครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง (%)

ภาพที่ 2. สิ ทธิการรักษาพยาบาลและอัตราการยอมรับการใช้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง
89.8%

91.3%

100
80

48.4%

60
40
20
0

เบิกหน่วยราชการ เบิกรัฐวิสาหกิจ/เอกชน เบิกไม่ได้
สิ ทธิการรักษาพยาบาล
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P Value**
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ตารางที่ 3. ปัจจัยท�ำนายการยอมรับเครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่อง
ปัจจัย

การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ *
OR
95% CI
P Value

ความรุ นแรงของการหยุดหายใจ
ดัชนีค่าการหยุดหายใจ < 15 ครั้งต่อชัว่ โมง
1.0
ค่าอ้างอิง
ดัชนีค่าการหยุดหายใจ ≥ 15 ครั้งต่อชัว่ โมง
4.1
1.2 - 13.9
สิ ทธิการรักษาพยาบาล
เบิกไม่ได้
1.0
ค่าอ้างอิง
เบิกรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
12.1
3.4 - 43.3
เบิกหน่วยงานราชการ
8.1
2.9 - 22.4
จ�ำนวนครั้งของการทดลองใช้เครื่ อง
1 ครั้ง
1.0
ค่าอ้างอิง
2 ครั้ง
2.8
1.1 - 7.5
3 ครั้ง
8.6
2.1 - 35.4
CI, confidence interval; OR, odds, ratio.
*
ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ Multivariate logistic regression ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

อภิปรายผล
การศึกษานี้ได้ดำ� เนินการภายใต้โครงการปรับความรู ้
และพฤติกรรม เพือ่ ส่งเสริมการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก
ชนิดต่อเนื่องในผูป้ ่ วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยพบว่า
ผูป้ ่ วยมี การยอมรั บการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก
ชนิดต่อเนือ่ งสูงมากถึงร้อยละ 85 เนือ่ งจากโครงการนี้มแี พทย์
และเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความรู ้
และใช้เทคนิ คต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู ้และการยอมรับ
สร้ างแรงบันดาลใจโดยอาศัยการรับรู ้ เป็ นกลุ่ม รวมถึง
สัมภาษณ์รายบุคคลเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ เพิม่ แรงจูงใจ
และการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และแก้ไขปั ญหา
เบื้ อ งต้น ท�ำ ให้ ผู ้ป่ วยได้รั บ ทราบข้อ มู ล ผลการตรวจ
การนอนหลับของตนและเปรี ยบเทียบอาการหลังการรักษา
ด้วยเครื่ อง แก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างช่วงการทดลอง
ใช้เครื่อง จนสามารถใช้เครื่องได้เองอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ในต่างประเทศ18
ทั้งนี้ การพูดคุยแบบการสร้างแรงจูงใจ เป็ นรู ปแบบ
การให้คำ� ปรึ กษาแก่ ผูป้ ่ วยโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศู นย์กลาง

.02
< .001
< .001
.04
.003

เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ และให้ผปู ้ ่ วยสามารถบริ หารจัดการ
ตนเอง ในการรักษาโรคและปัญหาการปรับเปลี่ยนชีวติ 22
สะท้อ นข้อ มู ล เชิ ง บวกเมื่ อ ผู ป้ ่ วยสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ดี
โดยเป็นการจัดกิจกรรมอย่างง่ายในบริ บททางคลินิกที่มี
เวลาจ�ำกัด23 นอกจากนี้ ยงั มีการให้ขอ้ มูลเชิ งลบ ซึ่ งเน้น
เป็ นผลเสี ย ของโรคที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ให้ผปู ้ ่ วยร่ วมมือการใช้เครื่ องมากขึ้น24 ในบางการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการให้การศึกษาแก่ผูป้ ่ วยเป็ นสิ่ งส�ำคัญ
ในการเสริ มสร้ างการรับรู ้ ความสามารถตนเองและต่อ
การรักษาด้วยเครื่ อง25, 26
ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จดั ท�ำ
โครงการดังกล่าวโดยการรวบรวมเทคนิคและแนวคิดต่างๆ
ที่ได้ผลจากรายงานการศึกษาอื่นๆ มาด�ำเนิ นการน�ำร่ อง
และใช้วธิ ีผสมผสานโดยการน�ำทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างเสริม
สุ ขภาพมาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบกิจกรรมการให้บริ การ
เพื่อให้ทนั ยุคสมัยอย่างเหมาะสม
ดังนั้น การจัดท�ำโครงการดังกล่าวจึงสามารถด�ำเนินการ
ได้จริ งในเวชปฏิ บตั ิ ในบริ บทของประเทศไทย โดยมี
ประสิทธิภาพสูงมากในการยอมรับการใช้เครื่ องในช่วงแรก
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และองค์ความรูท้ ไี่ ด้สามารถน�ำมาพัฒนางานเพือ่ เป็ นต้นแบบ
การบริ การแก่ผปู ้ ่ วยต่อไป จึงควรเผยแพร่ การให้บริ การนี้
ในวงกว้างเพือ่ เพิม่ ผลการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจ
ในขณะหลับ ซึ่ งจะน�ำ ไปสู่ ก ารเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้คอื การท�ำโครงการให้ความรู ้
และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไม่ ใ ช่ ก ารทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial, RCT)
เช่ น เดี ย วกับ รายงานการศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ พ บ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการนี้ว่าสามารถเพิ่มการใช้เครื่ อง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม 18 แต่ มี จุ ด เด่ น
ที่สะท้อนถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริ งในเวชปฏิบตั ิ นอกจากนี้
การศึกษานี้เก็บข้อมูลเฉพาะช่วงแรกของการยอมรับเครื่ อง
จึงควรศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ติดตามผลการใช้เครื่ องในระยะยาว
รวมถึ ง ควรมี ก ารจัด การให้ ค วามรู ้ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมซ�้ำ เพื่อเป็ นการกระตุ น้ ให้เห็ นความส�ำคัญ
ด้านสุ ขภาพการนอนจนเป็ นนิ สัยน�ำไปสู่ คุณภาพชี วิต
ที่ดีข้ ึน
อย่างไรก็ตาม มีผปู ้ ่ วยที่ไม่ยนิ ยอมใช้เครื่ องภายหลัง
เข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวนหนึ่งโดยพบว่าอุปสรรคทีส่ ำ� คัญ
เกิ ด จากหลายสาเหตุ เช่ น ปั ญ หาค่ า ใช้จ่ า ย ไม่ มี สิ ท ธิ
การรักษาพยาบาล มีความอึดอัดและไม่สามารถทนแรงดัน
จากการใช้เครื่ องได้ ท�ำให้ไม่คุน้ เคยและนอนไม่หลับ
รู ้สึกเป็ นภาระ มีความยุง่ ยากกับการใส่ และปรับหน้ากาก
ดังนั้น การศึกษาต่อไปในอนาคต ควรติดตามกลุม่ ทีป่ ฏิเสธ
เพื่อหาสาเหตุ และแก้ไขปั ญหาต่างๆที่มีให้ผปู ้ ่ วยยอมรับ
เครื่ องมากขึ้น หรื อให้คำ� แนะน�ำการรักษาอื่นๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผปู ้ ่ วยต่อไป
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Predictors of Initial Acceptance of Continuous Positive Airway Pressure in
Obstructive Sleep Apnea Patients After Intensive Educational-Behavioral Program
Janejira Pengjam1, Visasiri Tantrakul1, 2, Worakot Suwansathit1
1
2

Ramathibodi Sleep Disorders Center, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Department of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Background: Continuous positive airway pressure (CPAP) device therapy is
the standard treatment for obstructive sleep apnea (OSA) to date. However,
acceptance and adherence rate remained low. Recent study showed that
educational and behavioral modification program can improve the efficacy of
CPAP use.
Objectives: To study rate of acceptance and its predictor factors of in patients with
obstructive sleep apnea after participant in group modification behavior program.
Methods: This prospective cohort study was conducted in 247 obstructive sleep
apnea patients at Ramathibodi Sleep Disorders Center, Ramathibodi Hospital
from February to July 2015. There were indicated for CPAP. Participating states
spanning included awareness, motivating, demonstration, and trials of CPAP
evaluated every week for 3 weeks.
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Results: Of 247 obstructive sleep apnea patients (62% male) were included
with apnea-hypopnea index (AIH) (median [interquartile range], 41.5 [46.4]),
and acceptance CPAP (85%). Factors influencing decision to use CPAP were
severity of diseases (OR, 4.1; 95% CI, 1.2 - 13.9), triple trials (OR, 8.6; 95% CI,
2.1 - 35.4), and government reimbursement (OR, 8.1; 95% CI, 2.9 - 22.4).
Conclusions: After educational and behavioral intervention, the CPAP
acceptance rate were high among Thai patients with obstructive sleep apnea.
This program should be encouraged for more widespread clinical practice.
Keywords: Obstructive sleep apnea, Continuous positive airway pressure,
Behavior modification
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