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บทคัดย่อ:

โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น เป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยกลางคน โดยผู้ป่วยมีอาการง่วงนอนมาก
ผิดปกติช่วงกลางวัน อารมณ์แปรปรวนง่าย สมาธิความจำ�ไม่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำ�งานในชีวิตประจำ�วัน
หรือทำ�ให้คุณภาพชีวิตเลวลง และเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิด
ผลเสียด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอ
เนื้อหาในปัจจุบันเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การประเมินการอุดกั้นของช่องทางเดิน
หายใจ การตรวจการนอนหลับรวมถึงข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจ การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรค
คำ�สำ�คัญ: ทางเดินหายใจอุดกั้น, โรคหยุดหายใจ  

Abstract:

Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) is a common disorder in middle-aged
populations. It causes excessive daytime sleepiness, mood irritability and neurocognitive impairment
which affects patient’s quality of life and increases their risk of motor vehicle accidents, cardiovascular morbidity and mortality. This article presents the most recent information of OSAHS
including pathophysiology, clinical symptoms and signs, airway evaluation, sleep studies and its
indications, diagnosis and choices of treatment.
Keywords: obstructive airway, sleep apnea
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โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น

บทนำ�

กลุ่ ม อาการหยุ ด หายใจขณะหลั บ ชนิ ด อุ ด กั้ น
(obstructive sleep apnea hypopnea syndrome;
OSAHS) ทำ�ให้ผู้ป่วยมีการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ
ส่ ง ผลให้ มี อ าการง่ ว งนอนมากผิ ด ปกติ ช่ ว งกลางวั น
อารมณ์แปรปรวนง่าย สมาธิความจำ�ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการทำ�งานในชีวิตประจำ�วัน มีคุณภาพชีวิต
เลวลงและมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางท้องถนน
อี ก ทั้ ง อาจก่ อให้ เ กิ ด ปั ญ หาครอบครั ว แตกแยก แยก
ห้ อ งนอนหรื อ หย่ า ร้ า งได้ นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
สุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งโรคทางระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ สมอง
อัมพฤกษ์อัมพาต และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะดื้อ
อินซูลินซึ่งนำ�ไปสู่การเกิดโรคเบาหวาน และ metabolic
syndrome ได้1-6 ในปัจจุบนั มีการศึกษาพบว่าโรค OSAHS
ทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาอันมีคา่ apnea index มากกว่า 20 ครัง้
ต่ อ ชั่ วโมง จะสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างชัดเจน โดยพบมากกว่าคนทั่วไปถึง 3.8 เท่า7

กรองทอง วงศ์ศรีตรัง

หายใจอีกครั้ง เพื่อให้คงสภาพของช่องทางเดินหายใจ
และเพื่อให้แรงลมผ่านชนะช่องทางเดินหายใจที่แคบได้
ส่ ง ผลให้ ภ าวะออกซิ เ จนในเลื อ ดดี ขึ้ น และคาร์ บ อนไดออกไซด์ ล ดลงจนกลั บ มาสู่ ภ าวะปกติ ต่ อ มาเมื่ อ
ผู้ป่วยหลับไปอีกกระแสสัญญาณที่กระตุ้นทางเดินหายใจ
เบาลงอีกจนไม่สามารถรักษาสภาพความคงตัวของช่อง
ทางเดิ น หายใจได้ ก็ จ ะเกิ ด ภาวะหยุ ด หายใจขึ้ น อี ก
โดยเป็นวงจรแบบนี้ซ้ำ�ไปมาตลอดทั้งคืน

อาการและอาการแสดงของโรค

ผู้ ป่ ว ย OSAHS มั ก จะมี ช่ อ งทางเดิ น หายใจ
ส่วนบนแคบ เนื่องจากปัจจัยทางโครงสร้างกระดูกและ
เนื้อเยื่อ ตั้งแต่บริเวณระดับจมูก เพดาน หรือคอหอย
ส่วนล่าง เช่น ผนังกั้นจมูกคด เยื่อบุจมูกบวม ทอนซิลโต
ลิ้นโต ลิ้นไก่ยาว คางสั้น คอหอยด้านข้างหนาตัวจาก
ไขมันสะสม หรือกระดูกแมกซิลล่าเล็ก และจากปัจจัย
ทางด้ า นกระแสประสาท กล่ า วคื อ กระแสสั ญ ญาณ
ที่ ก ระตุ้ น การหายใจจะลดลงในระหว่ า งหลั บ ทำ �ให้
ความตึ ง ตั ว ของกล้ า มเนื้ อ บริ เ วณช่ อ งคอลดลง ช่ อ ง
ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนจึ ง มี แ นวโน้ ม ยุ บ ตั ว ลงได้ ง่ า ย
ส่ ง ผลทำ �ให้ อ ากาศผ่ า นเข้ า สู่ ป อดได้ น้ อ ยลงหรื อ ผ่ า น
ไม่ได้เลย จนกระทั่งเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ�ลง
และคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นเลื อ ดเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จนไปกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและกระตุ้นศูนย์การหายใจ
ให้เพิ่มกระแสสัญญาณประสาทไปกระตุ้นยังกล้ามเนื้อ

อาการช่วงกลางคืน
1. กรน เป็นอาการนำ�บ่อยที่สุดที่ผู้ป่วยมาพบ
แพทย์ โดยพบสูงถึงร้อยละ 70-959 ส่วนใหญ่จะกรน
มานานหลายปี แต่จะเริ่มกรนดังมากขึ้นและรุนแรงขึ้น
โดยสั ม พั น ธ์ กั บ การดื่ ม แอลกอฮอล์ อดนอน หรื อ ท่ า
นอนหงาย โดยลักษณะของเสียงกรนจะมีเสียงดังจน
รบกวนคู่ น อนและดั งไม่ ส ม่ำ � เสมอ คื อ มี จั ง หวะหยุ ด
หายใจ
2. จังหวะหยุดหายใจ พบสูงถึงร้อยละ 75 และ
เป็นปัญหาสำ�คัญอันดับสองที่พาผู้ป่วยมาพบแพทย์10,11
โดยการหยุดหายใจอาจพบเพียงสั้นๆ หรือนานหลาย
วินาที และนำ�ไปสู่การเกิดเสียงดังเฮือก สำ�ลักน้ำ�ลาย
และสะดุ้งตื่น ถ้ามีหยุดหายใจนานอาจเกิดมีภาวะเขียว
หรือมีการกระตุกแขนขาที่รุนแรงตามมาได้
3.	ปัสสาวะบ่อยกลางคืน พบได้ร้อยละ 2816,17
ความถี่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรุ น แรงของภาวะหยุ ด หายใจ
อธิ บ ายได้ จ ากมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ atrial natriuretic
peptide secretion ซึ่งทำ�ให้เพิ่ม total urine output18
หรืออธิบายจากการเพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้อง
4. อาการอื่นๆ ได้แก่ น้�ำ ลายไหล พบได้ประมาณ
ร้อยละ 3319 ปากแห้ง คอแห้ง พบได้ร้อยละ 31-7520
ซึง่ จะรุนแรงขึน้ เมือ่ หยุดหายใจรุนแรงมากขึน้ นอนกัดฟัน
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบร่วมกับภาวะ OSAHS ได้บ่อย
โดยพบสูงถึง 8 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป21 และ
พบว่าร้อยละ 54 ของผู้ป่วยนอนกัดฟัน พบมี mild
OSAHS ร่วมด้วย22 ผูป้ ว่ ยร้อยละ 50 มีอาการเหงือ่ ออก
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กลางคืน โดยพบบริเวณคอและช่วงอกส่วนบน12 ซึง่ อธิบาย
ได้จากการมี autonomic instability ในภาวะ OSAHS
และกรดไหลย้อน พบได้รอ้ ยละ 64-73 เนือ่ งจากทัง้ สอง
โรคมีปัจจัยเสี่ยงคล้ายคลึงกัน13-15
อาการช่วงกลางวัน
อาการช่ ว งกลางคื น จะค่ อ นข้ า งจำ � เพาะต่ อโรค
OSAHS มากกว่าอาการช่วงกลางวัน ซึ่งอาจเกิดได้
จากการนอนผิ ด ปกติ จ ากสาเหตุ อื่ น ๆ เช่ น อดนอน
เรื้อรัง นอนน้อย นอนไม่เป็นเวลา นอนไม่หลับ หรือ
โรคกลุ่ม sleep disorder อื่นๆ
1. อาการง่วงนอนกลางวัน เป็นอาการที่พบ
บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรค OSAHS10,12,19 แต่อย่างไรก็ตาม
อาการง่วงนอนกลางวันสามารถพบในประชากรทั่วไป
ได้สงู ถึงร้อยละ 30-5023,24 ดังนัน้ เพียงอาการนีอ้ ย่างเดียว
ไม่สามารถใช้วินิจฉัยภาวะ OSAHS ได้ ภาวะดังกล่าว
เกิดจากการนอนหลับไม่มีคุณภาพและตื่นบ่อย ทำ�ให้
ผู้ป่วยรู้สึกง่วงนอนในกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น อ่าน
หนั ง สื อ ดู โทรทั ศ น์ และหากมีหยุดหายใจรุนแรงขึ้น
ก็จะง่วงนอนในกิจกรรมทั่วไป เช่น ในที่ประชุมหรือ
ระหว่างการสนทนาได้ ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำ �งาน หรื อขับรถหลับในได้ อย่ างไรก็ตาม
ต้ อ งแยกอาการง่ ว งออกจากภาวะเพลี ย หรื อ อ่ อ นล้ า
ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก chronic insomnia, depression,
fibromyalgia, medical use or substance abuse
เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น นิ ย มใช้ แ บบสอบถาม Epworth
Sleepiness Scale ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามประเมิ น
ความรุ น แรงของอาการง่ ว งนอนกลางวั น ทำ �ได้ ง่ า ย
รวดเร็วและแม่นยำ� และยังใช้ติดตามอาการหลังรักษา
2.	ปวดหัวตอนเช้า พบประมาณร้อยละ 5019
โดยอาการปวดหั ว จะมี ลั ก ษณะปวดตื้ อ ๆ และปวด
ทั้งศีรษะ นาน 1-2 ชั่วโมง อธิบายได้จากการมีภาวะ
พร่องออกซิเจนในเลือดช่วงกลางคืน และภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง ทำ�ให้หลอดเลือดในสมองขยายตัวและ
ความดันในสมองเพิ่มขึ้น
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3. ไม่ มี ส มาธิ ความจำ � เลวลงทั้ งในระยะสั้ น
และระยะยาว
4. อารมณ์และบุคลิกภาพแปรปรวน ได้แก่
depression ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด anxiety,
irritability, aggression, emotional lability และ
social isolation
5.	เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ erectile
dysfunction, decreased libido, impotence และ
abnormal menstruation
อาการแสดง
การตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจทางหู คอ จมูก
อาจทำ�ให้แพทย์บอกสาเหตุและตำ�แหน่งที่มีการอุดกั้น
ของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วย
โรค OSAHS จะพบจุดอุดกั้นหลายตำ�แหน่ง
ผู้ ป่ ว ยหยุ ด หายใจขณะหลั บ มี ภ าวะความดั น
โลหิ ต สู ง ร่ ว มด้ ว ยถึ ง ร้ อ ยละ 50 และภาวะอ้ ว น โดย
พบว่ า ถ้ า ค่ า ดั ช นี ม วลกายมากกว่ า 25 กิ โ ลกรั ม ต่ อ
ตารางเมตร จะมีโอกาสเป็น OSAHS สูงถึงร้อยละ 9325
ส่วนการวัดเส้นรอบคอ ถือว่ามีความจำ�เพาะและสัมพันธ์
กับระดับความรุนแรงของโรคเช่นกัน26,27 โดยค่าที่ได้
มากกว่า 40 เซนติเมตรจะมีโอกาสพบโรค OSAHS
ร่วมด้วย สูงถึงร้อยละ 9328
ตรวจหาความผิ ด ปกติ ข องโครงสร้ า งใบหน้ า
ได้แก่ คางสั้นและเพดานสูง ซึ่งมักเจอร่วมกัน ส่งผล
ทำ�ให้ลนิ้ ร่นไปทางด้านหลัง และทำ�ให้ชอ่ งว่างหลังโคนลิน้
แคบลง หรือกระดูกแมกซิลล่าเล็ก
ตรวจในช่องปากและช่องคอหอยส่วนบน เริม่ จาก
การดูขนาดลิ้นว่ามีลิ้นโต (macroglossia) หรือไม่ โดย
ดูจากด้านข้างลิ้นมีรอยที่เกิดจากการสบฟัน ซึ่งพบได้
ในผู้ป่วย Down syndrome การบวมแดงของลิ้นไก่
ซึ่งเกิดจากการกรน ลิ้นไก่ยาวและหนา ผนังด้านข้าง
คอหอยหนาตัว ต่อมทอนซิลโต โดยวิธปี ระเมินระดับของ
การอุดกั้นในตำ�แหน่งคอหอย ใช้เกณฑ์ของ Friedman
tongue position (FTP)29,30 ให้ผู้ป่วยอ้าปากแต่ไม่ต้อง
แลบลิ้น และแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ FTP I (เห็น
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tonsils, pillars และ entire uvula), FTP IIa (เห็น
pillars และ entire uvula), FTP IIb (เห็น soft palate
และ base of uvula), FTP III (เห็นบางส่วนของ soft
palate) และ FTP IV (เห็นเฉพาะ hard palate) และ
เมื่อนำ�มาประเมินร่วมกับขนาดต่อมทอนซิลและดัชนี
มวลกาย จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 stages (ตารางที่
1) วิ ธี ก ารประเมิ น ดั ง กล่ า วพบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ระดับความรุนแรงของโรค OSAHS31 และทำ�นายผล
การรักษาด้วยการผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน กล่าวคือ
หากเป็ น stage I การผ่ า ตั ด ตกแต่ ง เพดานอ่ อ น
เพี ย งอย่ า งเดี ย วได้ ผ ลดี โดยมี ผ ลสำ � เร็ จ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ
80.6 แต่ถ้าเป็น stage II, III จะมีผลสำ �เร็จเพียง
ร้อยละ 37.9 และ 8.1 ตามลำ�ดับ29
ตรวจช่องคอหอยส่วนล่าง โดยวิธีประเมินของ
Moore Classification โดยดู upper tongue base, lower
tongue base และ retroepiglottic obstruction แบ่งได้
เป็น Type A อุดกัน้ บริเวณ upper tongue base, Type
B1 อุดกัน้ บริเวณ upper tongue base และ epiglottis,
Type B2 อุดกั้นบริเวณ upper and lower tongue
base และ epiglottis และ Type C อุดกั้นบริเวณ
epiglottis อย่างเดียว ซึ่งการประเมินวิธีนี้จะมีประโยชน์
ในการเลือกเทคนิควิธีการผ่าตัดบริเวณ tongue base
และ hypopharynx32,33

นอกจากนีย้ ังมีวิธีประเมินทางเดินหายใจในระดับ
oropharynx และ hypopharynx โดยวิธีของ Fujita
โดยได้จำ�แนกรูปแบบของการอุดกั้น เป็น 3 ชนิด ได้แก่
Type I อุดกั้นบริเวณ oropharynx ได้แก่ palate,
uvula, tonsil และ upper pharynx, Type II อุดกั้น
บริเวณ oropharynx และ hypopharynx, Type III อุดกัน้
บริเวณ tongue base, lingual tonsils, supraglottis
และ hypopharynx จากผลการศึกษาพบว่าการอุดกั้น
บริเวณ oropharynx ตำ�แหน่งเดียว มีเพียงร้อยละ 20-25  
และอุดกั้นบริเวณ hypopharynx ตำ�แหน่งเดียว มีเพียง
ร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือพบมีการอุดกั้นทั้งสองตำ�แหน่ง33
ตรวจหาการอุดกัน้ ในโพรงจมูกและโพรงหลังจมูก  
เป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญไม่น้อยและไม่ควรละเลย ถึงแม้
ผู้ ป่ ว ย OSAHS ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการอุ ด กั้ น
ในจมู ก เพี ย งตำ � แหน่ ง เดี ย ว เนื่ อ งจากถ้ าไม่ ไ ด้ รั ก ษา
การอุ ด กั้ นในจมู ก จะทำ �ให้ มี แ รงต้ า นทานในจมู ก สู ง
ส่งผลให้ผู้ป่วยใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้ายาก
อีกทั้งยังมีความสำ�คัญในเด็ก ถ้าหากมีการอุดกั้นในจมูก
และหายใจทางปากเป็นเวลานานก็จะมีผลต่อการเจริญ
เติบโตของกระดูกส่วนใบหน้าได้ ภาวะอุดกั้นในโพรง
จมูกที่พบบ่อยๆ ได้แก่ เยื่อบุจมูกบวม ริดสีดวงจมูก
ผนังกั้นช่องจมูกคด nasal valve collapse หรือต่อม
อะดีนอยด์โต เป็นต้น

ตารางที่ 1 วิธีประเมินแบบ Friedman staging system29
ระดับ Friedman
palate position
Stage I
Stage II
Stage III
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1,
1,
3,
3,
1,

2
2
4
4
2, 3, 4

เกรดของต่อมทอนซิล
3,
0,
3,
0,
0,

4
1, 2
4
1, 2
1, 2, 3, 4

ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
<40
<40
<40
<40
≥40
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Obstructive Sleep Apnea

ตรวจร่างกายระบบอื่นๆ เช่น ดูว่ามีภาวะบวม
เขียว ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ�  ภาวะ
pulmonary hypertension และภาวะ cor pulmonale
ซึง่ มักพบในผูป้ ว่ ย obesity hypoventilation syndrome
การประเมินช่องทางเดินหายใจ
1. Flexible fiberoptic nasopharyngoscopy
(muller’s maneuver)34-37
เป็ น วิ ธี ที่ ช่ ว ยประเมิ น ตำ � แหน่ ง อุ ด กั้ น ทางเดิ น
หายใจส่วนบนในภาวะตื่น ทำ�ได้ทั้งในท่านั่งหรือนอน
โดยสอดกล้องเข้าทางจมูก วางปลายกล้องที่ตำ�แหน่ง
เหนือเพดานอ่อนเพือ่ ประเมินการอุดกัน้ ส่วน oropharynx
และตำ�แหน่งเหนือโคนลิ้นเพื่อประเมินการอุดกั้นส่วน
hypopharynx ร่ ว มกั บ ให้ ผู้ ป่ ว ยปิ ด ปากและจมู ก
แล้ ว สู ด หายใจเข้ า เต็ ม ที่ การทำ � เช่ น นี้ เ พื่ อ ก่ อให้ เ กิ ด
แรงดั น ลบขึ้ น ภายในทางเดิ น หายใจส่ ว นบน ผนั ง
คอหอยจะถูกดูดเข้าหากัน แล้วบันทึกผลการประเมิน
เป็น 1+ (ยุบตัวของผนังคอหอยเล็กน้อย ไม่เกินร้อยละ
25) 2+ (ยุบตัวของผนังคอหอย โดยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลดลงร้อยละ 50) 3+ (ยุบตัวของผนังคอหอย โดยเส้น
ผ่านศูนย์กลางลดลงร้อยละ 75) และ 4+ (ยุบตัวของผนัง
คอหอย โดยเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่าร้อยละ
75 ถึ ง อุ ด กั้ น สมบู ร ณ์ ) นอกจากนี้ ยั ง ทำ � นายผล
การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดได้ พบว่าผู้ป่วยที่มี retropalatal
obstruction เพียงอย่างเดียว จะมีผลสำ�เร็จจากการ
ผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนสูงถึงร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับ
ผู้ป่วยที่มีทั้ง retrolingual และ retropalatal obstruction34 อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวใช้น้อยลง เพราะอาจ
ไม่แม่นยำ�ในการทำ�นายตำ�แหน่งอุดกั้นในขณะหลับจริง
2. Sleep nasendoscopy33,37
สามารถทำ � ขณะผู้ ป่ ว ยหลั บ เองในห้ อ งตรวจ
การนอนหลับ เพื่อประเมินทางเดินหายใจในขณะหลับ
ระยะต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ แต่ไม่เป็นที่นิยม
เนื่องจากทำ�ได้ยากและรบกวนผู้ป่วย หรือทำ�ขณะเริ่ม
ดมยาสลบก่อนใส่ท่อช่วยหายใจ โดยการฉีดยา midazolam, propofol หรือ diazepam เข้าทางหลอดเลือด
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แล้วส่องกล้อง flexible endoscope ร่วมกับ video and
sound recording โดยดูตำ�แหน่งการอุดกั้นบริเวณ soft
palate, lateral pharyngeal wall, palatine tonsil,
tongue base และ epiglottis โดยแบ่ ง เกรดเป็ น
เกรด 1: palatal flutter เกรด 2: single level of
palatal obstruction เกรด 3: palatal obstruction with
intermittent oropharyngeal obstruction เกรด 4:
sustained multilevel obstruction และ เกรด 5:
tongue base level of obstruction จากการศึกษา
พบว่ า ผู้ ป่ ว ยนอนกรนที่ ไ ม่ มี ภ าวะหยุ ด หายใจ จะมี
palatal flutter (เกรด 1) อย่างเดียว สูงถึงร้อยละ 70
เกรด 2 ร้อยละ 20 และเป็น tongue base or epiglottis
obstruction อย่างเดียว เพียงร้อยละ 1033 การตรวจ
ด้ ว ยวิ ธี นี้ มี ข้ อ เสี ย คื อ ต้ อ งใช้ ย านอนหลั บ ซึ่ ง เสี่ ย ง
ต่อการหยุดหายใจนานขึ้นและหลับระยะลึกนานขึ้น ซึ่ง
การนอนหลั บไม่ เ ป็ นไปตามธรรมชาติ ข องผู้ ป่ ว ยจริ ง
ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยประเมิ น ตำ � แหน่ ง อุ ด กั้ น
ก่อนการผ่าตัดเท่านั้น
3. การตรวจภาพถ่ า ยรังสี ก ะโหลกศีรษะ
ด้านข้าง (cephalometry)37-39
ใช้ประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก
ใบหน้าและเนื้อเยื่อภายในช่องปากและคอหอย พบว่า
ผู้ป่วย OSAHS จะมีค่า posterior airway space แคบ
และระยะห่างของกระดูก hyoid จากกระดูกกรามล่าง
(mandibular plane-hyoid distance) กว้าง แต่
ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของหยุ ด หายใจ 40
ปั จ จุ บั น มี ที่ ใ ช้ ก รณี ว างแผนผ่ า ตั ด maxillofacial
surgery
4. การตรวจทางรังสี computed tomography (CT)41-43
CT ให้รายละเอียดของ soft tissue และ cross
sectional area ทีร่ ะดับต่างๆของทางเดินหายใจส่วนบน
ได้ ดี ก ว่ า cephalometry และสามารถทำ �  threedimensional reconstruction and volumetric
assessment ได้ และด้วยเทคนิค dynamic หรือ ultrafast CT สามารถวิเคราะห์การอุดกั้นของทางเดินหายใจ
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ในขณะหายใจเข้ า -ออก ขณะหลั บได้ ดี แต่ มี ข้ อ เสี ย
คื อ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ รั ง สี แ ละราคาแพง ไม่ เ หมาะสำ � หรั บ
ตรวจในห้องตรวจการนอนหลับ  
5. การตรวจทางรังสี magnetic resonance
imaging (MRI)44-46
MRI ให้รายละเอียดของ soft tissue ได้ดีกว่า
CT และ cephalometry ผู้ป่วยไม่ต้องรับรังสี สามารถ
ทำ � เป็ น three-dimensional reconstruction ได้
และด้วยเทคนิค dynamic หรือ ultrafast สามารถ
วิเคราะห์การอุดกั้นของทางเดินหายใจในขณะหายใจ
เข้า-ออก ในขณะตืน่ และขณะหลับได้ด  
ี แต่อย่างไรก็ตาม
ค่าตรวจมีราคาแพง อีกทัง้ ยังรบกวนคลืน่ สมอง (electroencephalography; EEG) ซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถตรวจ
ร่วมกับ polysomnography (PSG) ได้ และไม่เหมาะ
สำ�หรับผู้ป่วยที่กลัวที่แคบหรืออ้วนมาก
6. การตรวจด้วย somnofluoroscopy37
เป็นการทำ�เอกซเรย์ในขณะหลับจริงในห้องตรวจ
การนอนหลับ แต่ปัจจุบันไม่นิยมเนื่องจากผู้ป่วยต้อง
ได้รับรังสี และเห็นแค่สองมิติเท่านั้น
7. การตรวจด้วย acoustic reflectometry37,47
ใช้หลักการสะท้อนของเสียง เพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลง
ของ cross sectional area ของทางเดินหายใจส่วนบน
ใช้ ง านง่ า ยและสามารถใช้ ใ นระหว่ า งหลั บ ได้ ดี แต่
มี ข้ อ จำ � กั ด ในเรื่ อ งท่ า ทางการนอน และขนาดของ
ช่ อ งคอซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงตามการหายใจ จึ ง ทำ �ให้ ผ ล
การตรวจไม่ค่อยแม่นยำ� 
8. การตรวจด้วย acoustic analysis48-50
ใช้หลักการแยกความถี่ของเสียง โดยสามารถ
แยกภาวะกรนธรรมดา ซึ่งจะให้เสียงลักษณะ single
peak at lower frequency ออกจากภาวะกรนแบบมี
หยุดหายใจ ซึ่งจะให้เสียงลักษณะ multiple frequency
peaks of various amplitude ดังนั้นจึงเหมาะสม
สำ � หรั บ การคั ด กรองหาภาวะหยุ ด หายใจได้ ข้ อ ดี คื อ
ราคาไม่แพง ปลอดภัย ใช้งานง่าย โดยสามารถใช้ที่บ้าน
หรือใช้ร่วมกับ PSG ได้ แต่มีข้อจำ�กัดคือ ไม่สามารถ
ระบุตำ�แหน่งที่อุดกั้นได้ชัดเจน

การตรวจการนอนหลับ
เป็นการบันทึกสัญญาณขณะหลับ เพือ่ ดูสรีรวิทยา
ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหลับตื่น ระบบหายใจ สมอง หัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมถึง
พฤติกรรมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ขณะหลับ หรือภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลั บ ซึ่ ง การตรวจการนอนหลั บ จำ � แนกได้ เ ป็ น
4 ระดับ51,52 ขึน้ กับความละเอียดของข้อมูลทีบ่ นั ทึก ดังนี้
ระดับ 1 Standard attended in-lab PSG
เป็นการตรวจในห้องตรวจการนอนหลับเฉพาะ
ของสถานพยาบาล ต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการ
ตลอดทั้งคืน และมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 7 อย่าง
ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
ลูกตา (Electro-oculography) คลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ คาง
และขา (Electromyography; EMG) คลื่ นไฟฟ้ า
หั วใจ (Electrocardiography; ECG) ลมหายใจ
(airflow) การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและ
หน้าท้อง (thoracic and abdominal effort) และระดับ
ออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation)
ระดับ 2 Comprehensive portable PSG
การตรวจชนิ ด นี้ อ าจทำ �ในห้ อ งนอนผู้ ป่ ว ยเอง
ที่บ้าน หรือตามสถานที่พักต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไป
ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจ แต่ไม่ได้เฝ้าระหว่างตรวจ โดย
บันทึกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกับระดับที่ 1
แต่อาจจะใช้ heart rate แทน ECG ได้ ข้อเสียของ
การตรวจคือ หากมีอุปกรณ์บางอย่างหลุดจะทำ�ให้ได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
	ระดับ 3 Modified portable sleep apnea
testing หรือ cardiorespiratory study53
มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อย่ า งน้ อ ย 4 อย่ า ง ได้ แ ก่
ลมหายใจการเคลื่ อ นไหวของกล้ า มเนื้ อ ทรวงอกและ
หน้าท้อง ระดับออกซิเจนในเลือด และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
หรื อ ชี พ จร การตรวจวิ ธี นี้ มี ค่ าใช้ จ่ า ยน้ อ ย สามารถ
พกพาไปตรวจที่บ้านได้ แต่ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
และความแม่นยำ�น้อยกว่า 2 ระดับแรก เนื่องจากไม่มี
EEG ทำ�ให้บอกภาวะ arousal ไม่ได้ จึงบอกภาวะ
respiratory effort-related arousal ไม่ได้และอาจ
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Obstructive Sleep Apnea

ทำ�ให้จำ�นวนครั้งหยุดหายใจน้อยกว่าความเป็นจริงได้
อีกทั้งยังไม่สามารถบอกภาวะหยุดหายใจในระยะหลับ
ลึกหรือตื้น หรือความสัมพันธ์กับท่านอน ในปัจจุบัน
การตรวจระดั บ นี้ ย อมรั บให้ ใ ช้ วิ นิ จ ฉั ย Obstructive
sleep apnea (OSA) ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจ
PSG ได้และผู้ป่วยไม่มีโรคประจำ�ตัวร่วม เช่น หัวใจวาย
กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ sleep disorders อย่างอื่น
	ระดับ 4 Continuous (single or dual)
bioparameter recording
มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 1 อย่าง ได้แก่ ระดับ
ออกซิเจนในเลือด หรือลมหายใจ หรือการเคลื่อนไหว
ของกล้ า มเนื้ อ ทรวงอก ในปั จ จุ บั น การตรวจชนิ ด นี้ มี
ความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ
นอกเหนือจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลอย่างอื่น
ร่วมด้วย ได้แก่ การติดกล้องวิดีโอเพื่อดูความผิดปกติ
ที่ เ กิ ด ขณะหลั บ เช่ น นอนละเมอ หรื อ พฤติ ก รรม
ผิดปกติ การบันทึกท่าทางการนอน เช่น นอนหงาย
หรือตะแคง การติดไมโครโฟนทีท่ อ่ ลม เพือ่ วัดระดับเสียง
กรน การติด end-tidal carbon dioxide กรณีสงสัย
ภาวะ hypoventilation การติด 16-channel EEG
recording กรณีที่สงสัยมีภาวะชัก การติด esophageal
pressure monitoring หรือ pulse transit time เพื่อดู
ภาวะ upper airway resistance syndrome หรือการติด
masseter EMG เพื่อดูภาวะนอนกัดฟัน เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ทางสมาคมเวชศาสตร์ ก ารนอนหลั บ
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าถื อ ว่ า การตรวจระดั บ ที่ 1 เป็ น วิ ธี
การตรวจมาตรฐานสำ � หรั บ วิ นิ จ ฉั ยโรคหยุ ด หายใจ
ขณะหลั บ ทั้ งในเด็ ก และผู้ ใ หญ่ และแนะนำ �ให้ ต รวจ
บั น ทึ ก การนอนหลั บ ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งน้ อ ย 6 ชั่ วโมง
อย่างไรก็ตามการตรวจมีข้อจำ�กัดและความคลาดเคลื่อน
ของแต่ละคืนที่ตรวจ เช่น หากผู้ป่วยมีภาวะ nocturnal
laryngospasm, epilepsy หรือ parasomnia บางอย่าง
ที่ เ ป็ นไม่ บ่ อ ยและไม่ ทุ ก คื น การตรวจเพี ย งคื น เดี ย ว
ก็อาจจะไม่พบความผิดปกติ

Songkla Med J Vol. 31 No. 4 Jul-Aug 2013

Wongsritrang K.

	ข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจการนอนหลับ53
1. ใช้ในการวินิจฉัยภาวะผิดปกติของการหายใจ
ขณะหลับ
2. ใช้ตรวจหาค่าแรงดันลมของเครื่องอัดอากาศ
ขณะหายใจเข้า
3. ใช้ ป ระเมิ น ผู้ ป่ ว ยก่ อ นรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด
หรือการใส่ครอบฟัน ตลอดจนใช้ติดตามผลการรักษา
หรือมีอาการกลับเป็นซ้ำ�หลังรักษา
4. ใช้ติดตามผู้ป่วยที่รักษาด้วยเครื่องอัดอากาศ
ขณะหายใจเข้าที่มีอาการแย่ลงหรือกลับเป็นซ้ำ �  หรือ
มี น้ำ � หนั ก เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง มากกว่ า
ร้อยละ 10 ของน้ำ�หนักตัวเดิม
5. ใช้ ต รวจหาภาวะหยุ ด หายใจขณะหลั บ
ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (systolic หรือ diastolic heart
failure) ที่ ยั ง มี อ าการหลั ง รั ก ษาด้ ว ยยาเต็ ม ที่ หรื อ
ยั ง มี อ าการตอนกลางคื น เช่ น disturbed sleep,
nocturnal dyspnea, snoring  
6. ใช้ในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติเกี่ยวกับ
การนอนอื่นๆ ได้แก่ แขนขากระตุก (periodic limbs
movement) นอนกัดฟัน โรคลมชัก และโรคพฤติกรรม
การนอนผิดปกติ (sleep behavior disorder)
7. ใช้ตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผูป้ ว่ ย
โรค coronary artery disease, arrhythmias, stroke
หรือ transient ischemic attack ที่มีอาการและอาการ
แสดงที่สงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
โดยสามารถแบ่ ง ระดั บ ความรุ น แรงของภาวะ
หยุดหายใจ ตามค่า Apnea-Hyponea Index (AHI)
ได้เป็น 3 ระดับ53 ได้แก่
-ระดับรุนแรงน้อย (mild) ค่า AHI 5-14 ครั้ง
ต่อชั่วโมง
-ระดับรุนแรงปานกลาง (moderate) ค่า AHI
15-30 ครั้งต่อชั่วโมง
-ระดับรุนแรงมาก (severe) ค่า AHI >30 ครัง้
ต่อชั่วโมง
การตรวจเลือด ได้แก่ ตรวจเลือดดูการทำ�งาน
ของต่อมไทรอยด์ arterial blood gas เพื่อดูระดับ
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โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น

ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ซึ่งจะช่วย
วินิจฉัยภาวะ hypoventilation ได้
การตรวจสมรรถภาพทางปอด ในกรณีสงสัย
ภาวะ nocturnal asthma

กรองทอง วงศ์ศรีตรัง

1.	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
		 1.1. ลดน้ำ�หนัก
ภาวะอ้ ว นเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ของ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีการศึกษาชัดเจนว่าการ
ควบคุ ม อาหาร สามารถลดจำ � นวนครั้ ง ของการหยุ ด
หายใจ และลดภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดได้ โดย
ถ้าน้�ำ หนักลดลงจากเดิมร้อยละ 10 จะสามารถลดจำ�นวน
ครั้งหยุดหายใจลงได้ถึงร้อยละ 2655
1.2. ปรับท่านอน
การนอนท่าตะแคงหรือคว่ำ�  โดยการใส่ลูก
เทนนิ ส ไว้ บ ริ เ วณกระเป๋ า ที่ เ ย็ บ ติ ด กั บ ด้ า นหลั ง ของ
เสื้อนอน เมื่อผู้ป่วยนอนหงายจะรู้สึกไม่สบายหรือปวด
หลั ง ทำ �ให้ เ กิ ด การพลิ ก ตั ว เองกลั บ มานอนตะแคง
การนอนยกหัวสูง หรือนอนหนุนหมอนชนิดพิเศษ พบว่า
สามารถช่วยลดเสียงกรน และภาวะหยุดหายใจได้58,59
1.3. สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี
ควรเข้ า และตื่ น นอนให้ เ ป็ น เวลา หลั บ
อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ไม่ควรทำ�กิจกรรมหนักๆก่อน
เข้านอน ปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะกับการ

นอน โดยการลดแสงหรือเสียงรบกวน อุณหภูมิห้อง
นอนไม่หนาวหรือร้อนเกินไป หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน บำ�รุงกำ�ลัง หรือแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอน 4-6
ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และรับประทานยาที่มีฤทธิ์
กระตุน้ ประสาทหรือยานอนหลับต่อเนือ่ งกันเป็นเวลานาน
2. การใช้ยา57-59
ในผู้ป่วยที่มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ�  การรักษา
ด้ ว ยยาฮอร์ โ มนไทรอยด์ ท ดแทนจะสามารถช่ ว ยให้
อาการหยุดหายใจขณะหลับดีขึ้นได้58 หรือหากผู้ป่วย
มีอาการคัดจมูกจากภูมิแพ้ร่วมด้วย การใช้ยาพ่นจมูก
สเตียรอยด์จะสามารถช่วยลดจำ�นวนครั้งของการหยุด
หายใจได้59 ในปัจจุบันการใช้ยาถือว่ายังมีประสิทธิภาพ
ไม่ ชั ด เจนในการรั ก ษาโรค OSAHS แต่ อ าจใช้ เ ป็ น
ทางเลือกสำ�หรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วล้มเหลว
โดยยากลุ่มเพิ่ม upper airway tone ได้แก่ protriptyline, paroxetine, mirtazipine กลุ่มเพิ่ม ventilator
drive ได้แก่ medroxyprogesterone, acetazolamide,
aminophylline, theophyllines กลุ่ม vasoactive
drug ได้แก่ clonidine ซึ่งเป็น alpha-adrenergic
agonist ออกฤทธิ์กด REM sleep และยา physostigmine ซึ่งช่วยเพิ่ม cholinergic tone ใช้ในผู้ป่วย OSA
ที่มี degenerative brain disease ร่วมด้วย และยา
modafinil สามารถใช้ในผู้ป่วย OSAHS ที่รักษาเต็มที่
แล้วยังมีอาการง่วงนอนกลางวันเหลืออยู่
3. การให้ออกซิเจน58-60
ไม่ แ นะนำ �ให้ ใ ช้ ใ นผู้ ป่ ว ย OSAHS เนื่ อ งจาก
จะลด nocturnal hypoxemia ส่งผลให้หยุดหายใจ
นานขึ้ น และอาจทำ �ให้ nocturnal hypercapnia
แย่ลงในผู้ป่วยที่มี respiratory disease  
4. การใส่ครอบฟัน (oral appliance; OA)60-62
ช่วยเพิ่มความกว้างของทางเดินหายใจส่วนบน
และลดการเกิด upper airway collapsibility โดยช่วยให้
muscle tone ดีขึ้น มีทั้งชนิด mandibular repositioning appliance โดยครอบทั้งฟันบนและล่าง ซึ่งจะ
ช่วยดึงขากรรไกรล่างมาด้านหน้า และชนิด tongue
retaining devices โดยดึ ง ลิ้ น มาด้ า นหน้ า เหมาะ
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การวินิจฉัยโรค OSAHS54
ผู้ ป่ ว ยมี ค่ า หยุ ด หายใจ (AHI) มากกว่ า หรื อ
เท่ากับ 15 ครั้งต่อชั่วโมง หรือมีค่าหยุดหายใจ มากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ครั้งต่อชั่วโมง ร่วมกับมีอาการของการ
นอนหลับไม่มีคุณภาพ ได้แก่ เผลอหลับใน ง่วงนอน
กลางวั น ตื่ น นอนไม่ ส ดชื่ น อ่ อ นเพลี ย นอนไม่ ห ลั บ
สำ�ลักน้ำ�ลายสะดุ้งตื่น คู่นอนสังเกตว่าผู้ป่วยกรนเสียงดัง
และ/หรื อ หายใจติ ด ขั ด เป็ น ช่ ว งๆ ในขณะหลั บ โดย
อาการดังกล่าวต้องไม่อธิบายได้จากโรคการนอนอื่นๆ
โรคทางระบบประสาท หรือจากการใช้ยา สารเคมี

การรักษา

Obstructive Sleep Apnea

สำ�หรับผู้ป่วย primary snoring หรือ mild-moderate
OSA ที่ไม่สามารถใช้ positive airway pressure
(PAP) หรือล้มเหลวจากการรักษาด้วยวิธีปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม พบว่าทำ�ให้ผลการรักษาทางคลินิกดีขึ้นถึง
ร้อยละ 5261 ผลข้างเคียง ได้แก่ เมื่อยหรือปวดข้อต่อ
ขากรรไกร แผลทีเ่ หงือก น้�ำ ลายไหลมาก หรือการสบฟัน
ผิดปกติหากใช้เป็นเวลานาน
5. การรักษาด้วยเครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจ
เข้า (PAP)60,63-67
เป็นการรักษาหลักในผู้ป่วย OSAHS โดย PAP
เป็นเครื่องมือที่อัดลมเข้าไปถ่างทางเดินหายใจส่วนบน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ท างเดิ น หายใจยุ บ ตั ว ลงขณะหลั บ
มีหลายชนิด ได้แก่ Continuous (CPAP), Autotitrating (APAP) และ Bilevel (BPAP) นอกนีอ้ าจมี
ระบบผ่อนลมขณะหายใจออก (pressure relief) ร่วมด้วย
โดยข้อบ่งชี้การใช้ PAP คือ ผู้ป่วยที่มี moderate to
severe OSA หรือผู้ป่วย mild OSA ที่มี comorbidities ซึง่ จะช่วยลดอาการง่วงนอนกลางวัน คุณภาพชีวติ
ดีขนึ้ และลดความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามดันโลหิตสูง
และสามารถลดระดับ HbA1c ในผู้ป่วย OSAHS ที่มี
type 2 diabetics หากใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน67  
BPAP, APAP or pressure relief เหมาะสำ�หรับผูป้ ว่ ย
ที่ไม่สามารถทนใช้ CPAP ได้ โดย BPAP เหมาะ
สำ�หรับผู้ป่วยที่ใช้แรงดันลมสูง หรือมีภาวะ central
hypoventilation ร่วมด้วย ข้อดีคือ ใช้งานง่ายกว่า แต่
ข้ อ เสี ย คื อ ราคาแพง อาการข้ า งเคี ย งที่ พ บ ได้ แ ก่
คั ด จมู ก แผลกดทั บ จากการใส่ ห น้ า กากครอบแน่ น
เกินไป จมูกแห้ง คอแห้ง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
พบผู้ ป่ ว ยจำ � นวนถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถทนการใช้
CPAP ได้ เนื่องจากความไม่สะดวก ไม่เคยชิน หรือ
เสียงดัง
6. การรักษาด้วยการผ่าตัด68
เหมาะสำ�หรับผูป้ ว่ ย mild OSAHS ทีม่ ตี �ำ แหน่ง
อุดกั้นชัดเจนและสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ หรือเป็นอีก
ทางเลือกสำ�หรับผู้ป่วยใช้ PAP หรือ OA แล้วไม่ได้ผล
หรือใช้การผ่าตัดร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น การผ่าตัด
มีหลายวิธี ได้แก่
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6.1. ผ่าตัดแก้ไขช่องจมูกและโพรงหลังจมูก
ในกรณีที่มีพยาธิสภาพในช่องจมูก โพรงไซนัส หรือ
โพรงหลังจมูก
6.2. ผ่ า ตั ด ตกแต่ ง ลิ้ นไก่ เพดานอ่ อ นและ
คอหอย (uvulopalatopharyngoplasty) เหมาะ
สำ�หรับกรณีอุดกั้นระดับ velopharynx เช่น ลิ้นไก่ยาว
ผนังคอหอยหนา ทอนซิลโต โดยการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อ
หย่อนยานออก ทำ�ให้ช่องคอหอยกว้างขึ้น ใช้ได้ผลดี
ใน mild OSAHS นอกจากนี้มีเทคนิคอื่นๆ ได้แก่
Z-palatoplasty, lateral pharyngoplasty, expansion
sphincter pharyngoplasty, laser-assisted
uvulopalatoplasty
6.3. ผ่ า ตั ด ตกแต่ งโคนลิ้ น และกล่ อ งเสี ย ง
เหมาะสำ � หรั บ กรณี อุ ด กั้ น ระดั บ tongue base และ
hypopharynx มีหลายวิธี ได้แก่ hyoid myotomy
and suspension โดยการเย็บร้อยกระดูกไฮออยด์เข้ากับ
กระดูกไทรอยด์ ส่งผลให้กล้ามเนื้อลิ้นถูกดึงมาข้างหน้า
และลงล่าง ทำ�ให้ทางเดินหายใจระดับคอหอยส่วนล่าง
กว้ า งขึ้ น tongue suspension ทำ �โดยการใช้ เ ชื อ ก
ไปร้อยโคนลิ้นแล้วผูกกับสกรูที่ยึดติดกับขากรรไกรล่าง
ทางด้านหน้า เพือ่ ป้องกันไม่ให้ลนิ้ ตกไปด้านหลัง midline
glossectomy เป็ น การใช้ เ ลเซอร์ ตั ด เนื้ อ เยื่ อ บริ เ วณ
โคนลิ้นด้านหลังในแนวกลางออก ยาว 4-5 เซนติเมตร
กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร  ทำ�ให้ช่องว่างหลังโคนลิ้น
กว้างขึ้น และ genioglossus advancement เป็นการ
ผ่าตัดเลื่อนคางเพื่อดึงกล้ามเนื้อลิ้นมาด้านหน้า โดย
การตัดกระดูกขากรรไกรล่างเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แล้วดึง
ชิ้ น กระดู ก ซึ่ ง มี ก ล้ า มเนื้ อ ลิ้ น ติ ด อยู่ ม าทางด้ า นหน้ า
10-14 มิลลิเมตร ทำ�ให้ช่องคอหอยส่วนล่างกว้างขึ้น
6.4. Maxillomandibular advancement
เป็ น การผ่ า ตั ด เลื่ อ นกระดู ก ขากรรไกรบนและล่ า งมา
ด้านหน้า โดยการทำ� LeFort I และ bilateral sagittal
split rami osteotomies ทำ�ให้ทางเดินหายใจหลังโคนลิน้
กว้างขึ้น เหมาะในรายที่มีโครงสร้างของกระดูกใบหน้า
ผิดปกติ เช่น micrognathia หรือ retrognathia หรือ
ใช้ใน severe OSAHS ที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยวิธี
CPAP หรือ OA  
211

กรองทอง วงศ์ศรีตรัง

โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น

6.5. Tracheostomy เป็ น การผ่ า ตั ด เปิ ด
ทางเดิ น หายใจส่ ว นท่ อ ลมโดยตรงโดยไม่ ผ่ า นช่ อ ง
ทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการอุดกั้น เหมาะในกรณีที่มี
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดรุนแรง ที่ใช้การรักษา
วิธีอื่นๆแล้วไม่ได้ผล หรือเป็นภาวะจำ�เป็นเร่งด่วน
7. การจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ68
โดยการใช้เข็มชนิดพิเศษขนาดเล็กที่นำ�พลังงาน
คลื่นความถี่สูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
เข้าไป ทำ�ให้เนือ้ เยือ่ บริเวณนัน้ เกิดการสูญเสียสภาพและ
ตายไป ส่งผลให้เนื้อเยื่อเกิดเป็นพังผืด ซึ่งมีความตึงตัว
มากขึ้นและมีขนาดเล็กลง เนื้อเยื่อจึงสั่นสะเทือนลดลง
ทำ�ให้เสียงกรนเบาลงและลดการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจ
ได้ ซึ่งผลดังกล่าวจะเห็นชัดเจนภายใน 4-6 สัปดาห์
ตำ�แหน่งที่จี้ ได้แก่ เยื่อบุจมูก เพดานอ่อน และโคนลิ้น
เหมาะสำ�หรับผู้ป่วย mild to moderate OSAHS

เอกสารอ้างอิง

	เสี ย งกรนและอาการง่ วงน อนมากผิ ด ปกติ
ในช่วงกลางวัน เป็นอาการสำ�คัญที่นำ�ผู้ป่วยมาพบ
แพทย์บ่อยที่สุด การซักประวัติและตรวจร่างกาย
ทางหู คอ จมูกอย่างละเอียดจะช่วยคัดกรองผู้ป่วย
กลุ่ ม เสี่ ย งที่สงสั ย ภาวะหยุ ด หายใจขณะหลับได้
การส่ ง ตรวจการนอนหลับในกรณีที่สงสั ยถือ เป็ น
gold standard ในการวินิจฉัยโรคหยุ ด หายใจ
ขณะหลับ การรักษามี ห ลายวิธี ตั้ ง แต่ ก ารลด
น้ำ�หนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การมีสุขอนามัย
การนอนที่ดี การปรับท่ าน อน การใส่ คร อบฟั น
การใช้ PAP รวมถึงการผ่าตัด ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละ
รายควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา
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อันตรายจากการเกิ ด อุ บั ติเหตุ ทางท้ อ งถนนหรื อ
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วิชาชีพร่วมกันดูแล (multidisciplinary team) ทั้งนี้
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