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แบบสอบถามสําหรับผูปว ยนอนกรนและใบยินยอมใหนําขอมูลไปใชเพื่อการวิจัย
โรงพยาบาล__________________________________

HN=______________/_____

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการรักษา
โรคนอนกรน ขอมูลดังกลาวจะนํามาใชประเมินเพื่อการรักษา และนําไปใชในการวิจัยทางการแพทย โดยขอมูล
ทั้งหมด แพทยจะถือวาเปนความลับสวนตัวของทานเทานั้น
แพทยผูรับผิดชอบ: รศ.นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล โทรศัพท 0-2252-7787, 0-2256-4103
ชื่อผูปวย (นาย, นาง, นางสาว) _________________________ นามสกุล ______________________________
ลายเซ็นตผูปวย_____________________________________________ วันที่ _________________________
(ในกรณีผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะ )
ชื่อผูปกครอง (นาย, นาง, นางสาว) ______________________ นามสกุล ______________________________
ลายเซ็นตผูปกครอง____________________________________________วันที่ _________________________

กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในกรอบคําตอบที่ทานคิดวาถูกตองที่สุด
1. เพศ
ชาย หญิง
เชื้อชาติ________________
วันเดือนปเกิด _____/__________/_______
ปจจุบันอายุ ____________ป
2. อาชีพ
รับราชการ
คาขาย
แมบาน
รับจางทั่วไป
พนักงานบริษัทฯ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ (ระบุ) _____________________
3. รายไดตอเดือน (บาท)
ต่ํากวา 10,000
10,000 – 30,000
30,000 – 50,000
50,000 – 100,000
มากกวา 100,000
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. โทรศัพทที่บาน _______________________________ โทรศัพทที่ทํางาน____________________________
วิทยุติดตามตัว _______________________________ โทรศัพทมือถือ _____________________________
ชื่อผูใกลชิดที่สามารถติดตอทานได________________________________โทรศัพท____________________
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7. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือสูบบุหรี่ หรือดื่มกาแฟ เปนประจํา หรือไม
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
สูบบุหรี่
ดื่มกาแฟ หรือน้ําชา
ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือชากาแฟ และ ไมสูบบุหรี่
8. ทานเคยไดรับการผาตัด หรือ มีโรคประจําตัว หรือไม
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคธัยรอยด โรคภูมิแพ
ไซนัสอักเสบ
ผนังกั้นจมูกคด
โรคอื่นๆ..............................................................................
ไมเคยผาตัด เคยผาตัด(ระบุชื่อการผาตัด)....... .......................................... ดมยาสลบ
ยาชา
9. ทานรับประทานยาอะไรเปนประจําหรือไม
ไมไดใชยาใดๆ ประจํา
มี (ระบุ) _______________________
10. ทานมีประวัติแพยาอะไร หรือไม
ไมแพยาใดๆ
มี (ระบุ) _______________________ อาการแพยา (ระบุ) _______________________
11. น้ําหนัก _____________________กิโลกรัม
สวนสูง _____________________ เซ็นติเมตร
12. อาการสําคัญที่เปนปญหามากที่สุด (เลือกเพียงขอเดียว) เปนมานานประมาณ_____________ป
นอนกรน
งวงนอนมาก
เกรงวาเปนโรคหยุดหายใจขณะหลับ
อื่นๆ (ระบุ) _____________________
13. ใหทานประเมินความรุนแรงของการนอนกรนที่คนไกลชิดทานบอก (ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบตัวเลข)
0
ไมนอนกรน
1
นอนกรนไมดังและกรนบางวัน – ไมรบกวนคนใกลชิด (เกือบไมกรนเลย)
2
นอนกรนไมดังและกรนบางวัน – ไมรบกวนคนใกลชิด (กรนนอยมาก)
3
นอนกรนไมดังและกรนบางวัน – ไมรบกวนคนใกลชิด (กรนนอย)
4
นอนกรนดังเปนประจํา – รบกวนคนใกลชิด (นอยถึงปานกลาง)
5
นอนกรนดังเปนประจํา – รบกวนคนใกลชิด (ปานกลาง)
6
นอนกรนดังเปนประจํา – รบกวนคนใกลชิด (ปานกลางถึงมาก)
7
นอนกรนดังเปนประจํา – ทําความรําคาญใหคนใกลชิดมาก (คอนขางมาก)
8
นอนกรนดังเปนประจํา – ทําความรําคาญใหคนใกลชิดมาก (มาก)
9
นอนกรนดังเปนประจํา – ทําความรําคาญใหคนใกลชิดมาก (มากจนเกือบทนไมได)
10
นอนกรนดังมากตลอด – จนคนใกลชิดทนไมได
14. ทานเคยตองแยกหองนอนกับสามีหรือภรรยาหรือเพื่อนรวมหองเพราะเหตุที่ทานกรน หรือไม
ใช
ไมใช
15. เวลาทานไปพักที่โรงแรม ทานมักจะตองนอนคนเดียว เพราะเกรงวาเพื่อนรวมหองจะรําคาญ
ใช
ไมใช
16. ทานกรน เวลาทานนอนในทาตอไปนี้
นอนคว่ํา
นอนตะแคง
นอนหงาย
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17. ในสถานการณตอไปนี้ ทานมักจะเผลอหลับหรืองีบหลับไป มีมากนอยแคไหน (ตอบทุกขอ)
ไมเคย
นอย
ปานกลาง
มาก
- ขณะดูโทรทัศน
- ขณะนั่งอานหนังสือ
- นั่งเฉยๆ นอกบานในที่สาธารณะ
- นั่งพูดคุยกับคนอื่น
- หลับในรถขณะรถติดชวงไมกี่นาที
- นั่งเปนผูโดยสารนานเปนชั่วโมง
- นั่งเงียบๆ หลังอาหารเที่ยง
- นั่งเอนหลังเพื่อพักในชวงบาย
18. ทานมีอาการตอไปนี้หรือไม (กา X ในขอที่ทานมีอาการ ไมตองกาในขอที่ทานไมมีอาการ)
หลังจากเขานอนไปแลว ชอบตื่นมากลางดึก
นอนหลับ ๆ ตื่นๆ อยูเสมอ
สะดุงตื่นกลางดึก รูสึกเหมือนขาดอากาศ
มีอาการคลายสําลักขณะนอนหลับ
มีความรูสึกเมื่อยๆ ตึงๆ ขา ตองคอยสะบัดขาเปนประจํา
ชอบนอนเปลี่ยนทาบอย ๆ ทั้งคืน
ตองลุกไปถายปสสาวะตอนกลางดึก
มีปสสาวะราดรดที่นอน
รูสึกสมองตื้อ คิดอะไรไมออกในขณะทํางาน เพราะงวงนอน
ขี้ลืม ไมคอยมีสมาธิในการทํางาน
ตื่นขึ้นมาดวยอาการออนลา ไมสดชื่น ตองการนอนตออีก
ตื่นเชาพรอมกับอาการปวดศีรษะ
จุกแนนคอเหมือนมีอะไรติดคอ
รูสึกแสบเปรี้ยวในคอหอย
คนอื่นบอกวา ทานชอบเปดทีวีหรือวิทยุเสียงดังมาก
หูอื้อ ไดยินเสียงลดลง
หงุดหงิดงาย ขี้โมโห
คนขางเคียง ไมวาจะเปนที่บานหรือที่ทํางานบนวา คุณอารมณเสียบอย ๆ
รูสึกมีความตองการทางเพศลดลงกวาเดิม
รูสึกมีความพึงพอใจทางเพศนอยกวาเดิม
งวงมาก หรือเคยหลับในขณะขับรถยนต
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตบอยกวาปกติ
แนนหรือหายใจทางจมูกไมสะดวก
นอนอาปาก หรือรูสึกปากแหงเวลาตื่นนอน
19. ทานทราบวานอนกรนรักษาได จากสื่อใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
โปสเตอร
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
โทรทัศน
วิทยุ
บุคคลอื่น
อื่นๆ (ระบุ) _____________________
20. ทานทราบมากอนหรือไมวา นอนกรนสามารถรักษาใหหายได
ไมทราบมากอน
ทราบมาจากที่อื่น (ระบุ) __________________________
21. หากทานเปนผูหนึ่งที่นอนกรนเสียงดัง ทานตองการจะรักษาหรือไม ดวยเหตุใด?
ไมตองการรักษา เพราะทานไมรูสึกวาเปนปญหาที่ทําใหทานเดือดรอน
ไมตองการรักษา เพราะไมมีเวลา ถามีเวลา อยากจะมารักษาในภายหลัง
ตองการรักษา และกําลังพิจารณาวาจะรักษาโดยวิธีใด
ตองการรักษา แตไมใชตอนนี้ เพราะคิดวาในอนาคตอาจมีวิธีรักษาใหมๆ ที่ไดผลดีกวา
ไมเคย
เคย
22. ทานเคยไดรับการตรวจการนอนหลับมากอนหรือไม
23. ทานเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหยุดหายใจขณะหลับ
ไมเคย
เคย

4
กรณีที่ทานทราบวาเปนโรคหยุดหายใจขณะหลับ
24. ทานเคยใชวิธีการรักษาแบบใด
ปรับพฤติกรรม
ใชเครื่อง CPAP
วิธีผาตัดรักษา (ตอบขอ28)
อื่นๆ (ระบุ)__________________
หมายเหตุ การปรับพฤติกรรม เชน การลดน้ําหนัก นอนตะแคง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ยานอนหลับ
25. ความพึงพอใจของการรักษาที่ผานมา
มาก
ปานกลาง
นอย
26. ปญหาของการรักษาที่ผานมา
ไมมี
มี (ระบุ) ____________________
27. หลังจากทานทราบเรื่องการรักษา ทานจะเลือกวิธีการรักษาแบบใด
ปรับพฤติกรรม
ใชเครื่อง CPAP
วิธีผาตัดรักษา
อื่นๆ (ระบุ)__________________
กรณีที่ทานเลือกวิธีผาตัด
28. ในการรักษาโดยวิธีผาตัด ทานยังมีความกลัวในเรื่อง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
กลัวเจ็บ
กลัวเสียเงิน
กลัวการผาตัด
กลัวผลขางเคียงจากการผาตัด
กลัวเสียงจะเปลี่ยนไป
กลัวตองอยูโรงพยาบาลนาน
29. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกรักษาโดยวิธีผาตัด
ตองการรักษาใหหายขาด โดยใชเวลาสั้นที่สุด
เชื่อวาการผาตัดมีความปลอดภัย ไมมีผลขางเคียงที่อันตราย
ทานเคยรักษาโดยวิธีอื่น (ระบุ) _______________แตไมไดผล
30. หลังการผาตัด ทานตรวจการนอนหลับซ้ําอีกครั้ง เพื่อประเมินผลการรักษาหรือไม
ตองการตรวจ
ไมตองการตรวจ เพราะ _________________
31. กรณีที่ทานเลือกการผาตัด ทานจะเลือกการผาตัดแบบใด
การผาตัดโดยใชเลเซอร
การผาตัดโดยใชมีด
การรักษาโดยใชคลื่นวิทยุ
กรณีที่ทานใชเครื่อง CPAP
32. จนถึงปจจุบัน ทานใชเครื่อง CPAP มานานประมาณ
นอยกวา 6 เดือน
6 เดือน – 1 ป
1- 2 ป
2 – 5 ป
มากกวา 5 ป
33. ความบอยที่ทานใชเครื่อง CPAP
ทุกคืน
1 – 3 คืนตอสัปดาห
4 – 6 คืนตอสัปดาห
34. การใชเฉลี่ยตอคืน
นอยกวา 4 ชั่วโมง
4 – 6 ชั่วโมง
6 – 8 ชั่วโมง
35. เหตุผลสําคัญที่สุดที่ยังคงใชเครื่องอยูในปจจุบัน
ใชแลวอาการตางๆ ดีขึ้นมาก
เชื่อและทําตามที่แพทยบอก
เพราะรูวาลดการเกิดโรคแทรกซอน และอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว
เพื่อลดการรบกวนคนขางเคียง
อื่นๆ (ระบุ) _________________
36. กรณีที่เคยใชเครื่องแตเลิกใชไปแลว สาเหตุเพราะ
รูสึกรําคาญ ยุงยาก
รูสึกอึดอัด หายใจไมสะดวก
ใชแลวไมรูสึกดีขึ้นเทาที่ควร
อื่นๆ (ระบุ) _____________________

