แบบเสนอโครงการประชุมวิชาการ
1.หัวข้อจัดประชุม

การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลและการให้คาปรึกษาผูป้ ่ วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา”

2.องค์กรผู้จัดการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.หลักการและเหตุผลของโครงการ
อาการนอนไม่หลับเกิดจากหลายสาเหตุ ทัง้ ความเครียด ปั ญหาชีวิต อายุท่ีมากขึน้ การปรับเวลานอน การควบคุม
อาหาร ซึ่งหลายคนประสบกับอาการนอนไม่หลับเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ยานอนหลับจึงเป็ นทางเลือกของหลายคนที่มี
ความเชื่อผิด ๆ ว่าการควบคุมการนอนหลับด้วยการกินยานัน้ เป็ นเรื่องง่าย ผูท้ ่ีมีปัญหานอนไม่หลับติดต่อกันหลายวัน มักจะ
ปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาใกล้บา้ น แต่ในทางการแพทย์การซือ้ ยานอนหลับมารับประทานเองนั้น ถือเป็ นเรื่องอันตราย
เนื่องจากยานอนหลับจัดเป็ นวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การพิจารณาให้ยานอนหลับจะขึน้ อยู่กบั อาการและการวินิจฉัยของ
แพทย์ว่าเห็นควรจะให้ยานอนหลับเท่านั้น ดังนั้นหากร้านขายยาแผนปั จจุบันลักลอบจาหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตจะถูก
ดาเนินคดี เพราะถือว่าฝ่ าฝื นกฎหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อป้องกันการนายานอนหลับไปใช้ในทางที่ผิด
ดังนั้น เภสัชกรจึงควรมีความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องดังกล่าวและสามารถให้ความรู แ้ ก่ประชาชนได้ โดยเฉพาะการให้
คาแนะนาในเรื่องการนอนหลับและการให้คาปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับในเบือ้ งต้น รวมถึงเพื่อลดการใช้ยานอนหลับที่ไม่
ปลอดภัย เภสัชกรควรมีความรู ท้ ่ีทันสมัย ในเรื่องยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยในการนอนหลับ เพื่อให้คาปรึกษาแก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจาเป็ นต้องทราบ
แนวทางปฏิบตั ิในการให้คาปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับ และยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ชว่ ยในการนอนหลับอย่างเหมาะสม ผ่าน
การให้ความรูจ้ ากการอบรมที่มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อส่งต่อความรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั ิหน้าที่ในร้านขายยา จึงได้จดั การประชุมวิชาการออนไลน์
ขึน้ ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลและการให้คาปรึกษาผูป้ ่ วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
ทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ ห้เภสัชกรมีความเข้าใจการวินจิ ฉัยโรคนอนไม่หลับ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ ห้เภสัชกรทราบแนวทางการรักษาโรคนอนไม่หลับ
3. เพื่อให้เภสัชกรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษาโรคนอนไม่หลับได้อย่างเหมาะสม
5.เป้ าหมาย

เภสัชกรที่สนใจจานวน 500 ท่าน

6.วิทยากร

นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิรยิ ะ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

7.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น.
8.สถานที่

ออนไลน์
การบรรยาย

9.รูปแบบการประชุม

10.หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ……….
11.รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ……….
12.ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
เภสัชกรสามารถให้คาแนะนาในเรื่องการนอนหลับและให้คาปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับได้ ตลอดจนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษาโรคนอนไม่หลับได้อย่างเหมาะสม
13.งบประมาณโครงการ
งบประมาณดาเนินการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14.กาหนดการประชุม
เวลา
14.30 - 15.00 น
15.00 - 16.30 น
16.30 น เป็ นต้นไป

หัวข้อ
ลงทะเบียน
การบรรยายในหัวข้อ “การดูแลและการให้คาปรึกษาผูป้ ่ วยโรคนอนไม่
หลับในร้านยา”
แบบทดสอบหลังเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิรยิ ะ

15.คาสาคัญ
นอนไม่หลับ, ยานอนหลับ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
16.วิธสี มัครเข้าร่วมงานประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb_TCepr2VNbvWWRE_tNs9S8IK8YPBxgDQlqqNCfWz8muyUw/view
form
(ข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.medical-leaders-thailand.com , LINE OA : @465rczih หรือโทร คุณพัชรินทร์ 080-926-0190, 02118-0873, คุณธนพร 084-388-7214)
17.ขอบเขตเนือ้ หา

โรคนอนไม่หลับเป็ นโรคที่พบได้บ่อยในทางคลินิก โดยมีอาการหลัก คือ อาการนอนไม่หลับ ซึ่งหมายรวมถึงการนอน
หลับยาก การไม่สามารถคงการนอนหลับอยู่ตลอดจนตื่น การนอนที่ไม่มีคุณภาพแม้จะมีโอกาสหรือเวลาการ นอนเพียงพอ
ปั จจุบนั การวินิจฉัยโรคนอนไม่หลับอ้างอิงตามเกณฑ์วินิจฉัย ของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ฉบับที่ 5 (DSM-5) แนวทางการรักษาโรคนอนไม่หลับประกอบด้วยการรักษาโดยไม่ใช้ยาและใช้ยา ยาที่ได้รบั การรับรองให้เป็ น
ทางเลือกหลักในการรักษาอาการนอนไม่หลับ ได้แก่ ยากลุ่ม benzodiazepines และ nonbenzodiazepines นอกจากนัน้ ยังมี
ยาทางเลือกรองอื่น ได้แก่ ยาต้านเศร้า ยาต้านโรคจิต และยากันชักที่มีฤทธิ์ทาให้ง่วงซึม รวมถึงยากลุ่มเมลาโทนินและอนุพนั ธ์
1. การนอนหลับและประโยชน์ของการนอนหลับ
การนอนหลับเป็ นสภาวะธรรมชาติท่ีร่างกายมีการลดลงของการรู ต้ ัว การรับรู จ้ ากภายนอก สิ่งกระตุน้ และการ
เคลื่อนไหว แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกลับมาตื่นรูต้ วั ได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ
โดยเชื่อว่าประโยชน์ของการนอน คือ ช่วยให้ระบบการทางานของอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พกั ผ่อน
นอกจากนีก้ ารนอนหลับยังเป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้เกิดการฟื ้ นฟูการทางานของร่างกาย สารเคมีในร่างกาย และสารสื่อประสาท
ให้เกิดสมดุลที่ปกติ รวมทัง้ จัดระเบียบความจาที่เราได้รบั มาในเวลากลางวันให้เป็ นระบบอีกด้วย
2.โครงสร้างของการนอนหลับและการนอนทีม่ ีคุณภาพ
การนอนหลับที่ดี หมายถึง การนอนหลับตามแบบแผนของตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยใช้เวลาในการหลับหลังจากเข้านอน
จนถึงนอนหลับไม่เกิน 20 -30 นาที โดยมีการหลับครบวงจรการนอนหลับ ทัง้ ระยะที่ไม่มีการกลอกตาเร็ว และระยะที่มกี าร
กลอกตาเร็ว ไม่ค่อยตื่นระหว่างการนอนหลับ และเมื่อตื่นสามารถนอนหลับต่อได้จนถึงเวลาตื่นนอนตอนเช้า รวมถึงเมื่อตื่น
นอนแล้วรูส้ กึ สดชื่น การแบ่งระยะการนอนหลับ สามารถแบ่งได้ 2 ระยะ คือ
1. การนอนหลับระยะที่ไม่มีการกลอกตาเร็ว (non rapid eye movement sleep: NREM sleep หรือระยะ N) หรืออาจ
เรียกว่า ระยะหลับเงียบ การนอนหลับระยะนีจ้ ะใช้เวลาประมาณร้อยละ 75 - 80 ของเวลาการนอนหลับตลอดคืน
การนอนหลับระยะนีจ้ ะไม่พบการกลอกตาเร็ว
2. การนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็ว (rapid eye movement: REM sleep หรือระยะ R) จะเกิดขึน้ เป็ นวงจรสลับ
กับ NREM ทุก 90 - 120 นาที โดยการนอนระยะนีจ้ ะพบประมาณร้อยละ 20 - 25 ของการนอนหลับตลอดทัง้ คืน
และระยะเวลาของ REM sleep จะเพิ่มขึน้ เมื่อใกล้เวลาเช้า ความฝันส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในระยะนี ้ โดยจะเห็นเป็ นภาพที่
มีเรื่องราวชัดเจนและสามารถจาความฝันได้ จึงอาจเรียกว่า ระยะหลับฝัน ซึ่งเกิดจากกลไกของสมองในการเปลี่ยน
ความจาระยะสัน้ เป็ นความจาระยะยาว
3. โรคนอนไม่หลับและสาเหตุของโรค
อาการนอนไม่หลับ คือ การใช้ระยะเวลาในการนอนตัง้ แต่เข้านอนจนถึงหลับนานมากกว่า 30 นาที (sleep latency)
มีการตื่นระหว่างคืนหลังจากหลับไปแล้วและไม่สามารถหลับต่อได้ภายใน 30 นาที ตื่นนอนเร็วกว่าปกติ โดยมีอาการอย่างน้อย
3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ อาการของการนอนไม่หลับสามารถแบ่งได้เป็ น 3 แบบ คือ
1. การนอนไม่หลับแบบมีความลาบากในการเริ่มต้นการนอน (difficulty initiating sleep) โดยใช้ระยะเวลาตัง้ แต่เข้า
นอนจนถึงหลับ (sleep latency) มากกว่า 30 นาที
2. การนอนไม่หลับแบบมีความลาบากในการนอนอย่างต่อเนื่อง (difficulty maintaining sleep) คือ ตื่นระหว่างคืน
แล้วไม่สามารถหลับต่อได้ภายใน 30 นาที

3. การนอนไม่หลับแบบตื่นนอนเร็วกว่าปกติ (waking up earlier than desired) ซึ่งไม่มีระยะเวลาที่เป็ นเกณฑ์แน่ชดั
แต่มกั ใช้เวลาที่ตื่นนอนเช้ากว่าปกติ 30 นาที โดยเป็ นการตื่นนอนที่ไม่ได้กลับไปนอนต่อ
4.ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการนอนไม่หลับ
1. ปั จจัยเสี่ยง (predisposing factor) เป็ นปั จจัยก่อนหน้าที่จะเกิดอาการนอนไม่หลับและนาไปสู่การเริ่มต้นของการ
นอนไม่หลับ เช่น พันธุกรรม บุคลิกภาพ การกระตุน้ และอายุ เป็ นต้น
2. ปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดอาการ (precipitating factor) มีได้หลายสาเหตุ เช่น ความเครียดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่
รัก การเปลี่ยนแปลงเวลาการนอนหลับ สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการนอน (แสงสว่างจ้าเกินไป บรรยากาศไม่
เงียบสงบ มีเสียงดังรบกวน อุณหภูมิหอ้ งร้อนหรือหนาวเกิน ลักษณะของที่นอนหรือหมอนที่ไม่ดี) หรืออาจเกิดจาก
การได้รับยาหรือสารบางชนิด เช่น ยาเบต้าบล็อกเกอร์ ยาต้านเศร้า กาแฟ แอลกอฮอล์ โรคทางจิตเวช เช่น โรค
ซึมเศร้า
5.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนหลับ
แนวทางการปฏิบตั ิตามสุขอนามัยการนอน มีดงั นี ้
1. ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็ นประจาแม้เป็ นวันหยุด เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กบั วงจร
การหลับ - การตื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ process S และ process C อีกทัง้ เมื่อตื่นนอนแล้วควรลุกจากที่นอนทันที
2. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่บนเตียงนาน ๆ
3. ออกกาลังกายสม่าเสมอ 3 - 4 ครัง้ /สัปดาห์ จะช่วยให้เกิดการนอนหลับ แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายก่อน
นอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
4. ก่อนเข้านอนควรจัดเวลาสาหรับการผ่อนคลาย เช่น อาบนา้ อุ่น นั่งสมาธิ ฟั งเพลง เป็ นต้น และควรหลีกเลี่ยงการดู
ภาพยนตร์สยองขวัญ หรือคุยโทรศัพท์ โต้เถียง การคิดถึงปั ญหาต่าง ๆ และการวางแผนงาน
5. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ โคลา ช็อกโกแลต โซดา เครื่องดื่มชูกาลัง ก่อนนอนอย่าง
น้อย 4 ชั่วโมง
6.การรักษาโรคนอนไม่หลับและการใช้ยารักษาโรคนอนไม่หลับอย่างเหมาะสม
1. การรักษาโดยใช้ยา อาจเริ่มใช้ยาหลังจากที่ผปู้ ่ วยปฏิบตั ิตามสุขอนามัยการนอนหลับแล้วไม่เป็ นผล ซึ่งอาจเริ่มจาก
sleep hormone เช่น melatonin เพื่อช่วยให้นอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจใช้ยาที่มีผลข้างเคียงเป็ นอาการง่วง
เพื่อช่วยในการเริ่มต้นการนอนหลับ เช่น trazodone, tricyclic antidepressants (TCA) เป็ นต้น รวมถึงยานอนหลับ
กลุ่ม non-benzodiazepine และหากใช้ยานอนหลับในกลุ่ม benzodiazepine ควรเริ่มให้ยาในขนาดต่าก่อนและต้อง
ระวังการติดยาด้วย
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา คือ การปรับพฤติกรรมโดยใช้สขุ อนามัยการนอนหลับ (sleep hygiene) เช่น การเข้านอน
และตื่นนอนให้ตรงเวลา การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนเข้านอน เป็ นต้น

