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ค ำน ำ 
 
ค ำแนะน ำส ำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในประเทศ

ไทยฉบบัน้ีเป็นแนวทำงกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นฉบบัแรกของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้ นจำกกำรร่วมแรงร่วมใจของแพทยแ์ละทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญโรคจำกกำรหลับใน
ประเทศไทย โดยคณะบรรณำธิกำรเช่ือว่ำเน้ือหำของค ำแนะน ำส ำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยดุ
หำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นฉบบัน้ีเป็นฉบบัที่มีควำมสมบูรณ์และสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรดูแลรักษำภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในผูป่้วยผูใ้หญ่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยค ำแนะน ำน้ีไดม้ำจำกกำรร่วม
ประชุมเพื่อให้ไดข้อ้สรุปของหลักฐำนเชิงประจกัษ ์เพื่อน ำมำปรับให้เขำ้กบับริบทของกำรดูแลผูป่้วยใน
ประเทศไทย โดยค ำแนะน ำส ำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นใน
ประเทศไทยฉบบัน้ี ไดถู้กน ำเสนอในที่ประชุมดงัต่อไปน้ีตำมล ำดบั ไดแ้ก่ กำรประชุมใหญ่สำมญัและกำร
ประชุมวิชำกำรสมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภป์ระจ ำปี 2557 กำรประชุมประจ ำปี
รำชวทิยำลยัโสต ศอ นำสิกแห่งประเทศไทยประจ ำปี2557 และกำรประชุมวิชำกำรรำชวิทยำลยัอำยรุแพทย์
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 33 ประจ ำปี 2560 ทำงคณะบรรณำธิกำรขอขอบพระคุณผูนิ้พนธ์รวมทั้งผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่ำนที่ใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงค ำแนะน ำส ำหรับกำรวนิิจฉยัและดูแลรักษำภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในประเทศไทยฉบบัน้ีจนส ำเร็จลุล่วงไปไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               คณะบรรณำธิกำร 
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กติตกิรรมประกำศ 
            ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร อุดกั้น เป็นโรคที่พบบ่อย มีภำวะแทรกซ้อนหลำยระบบ หำก
ไดรั้บกำรวนิิจฉยัชำ้หรือรักษำไม่ถูกตอ้ง อำจท ำใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวติได ้ ในปัจจุบนัยงัมีควำมหลำกหลำยและ
สบัสนของเวชปฏิบติัในกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะน้ี สมำคมโรคจำกกำรหลบัจึงมีนโยบำยในอนัที่จะ
รวบรวมจดัท ำค  ำแนะน ำส ำหรับกำรวนิิจฉยัและดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นขึ้น เพื่อ
ท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงปรับปรุงมำตรฐำนในกำรดูแลรักษำพยำบำลภำวะน้ีในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยหวงัที่จะ
ช่วยลดอตัรำกำรเจบ็ป่วย ภำวะแทรกซอ้น ลดอตัรำกำรเสียชีวติ และช่วยเพิม่คุณภำพชีวติของผูป่้วยที่มีภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น  สมำคมโรคจำกกำรหลบัขอขอบคุณทีมบรรณำธิกำรและผูป้ระพนัธ์ที่
ไดท้บทวนคดักรอง ขอ้มูลและหลกัฐำนทำงกำรแพทยอ์ยำ่งครบถว้นทนัสมยั เขียนค ำแนะน ำน้ีดว้ยขอ้ควำม
ที่เขำ้ใจง่ำย มีกำรอำ้งอิงหลกัฐำนทำงกำรแพทยเ์ป็นอยำ่งดี ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำที่เหมำะสมกบับริบทของ
สถำนบริกำรสำธำรณสุขระดบัต่ำงๆของประเทศไทย สมำคมโรคจำกกำรหลับหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำแพทย์
ทัว่ไปจะสำมำรถน ำค  ำแนะน ำน้ีไปปฏิบติัเองไดจ้ริงก่อให้เกิดควำมคุม้ค่ำของค่ำใชจ่้ำยในกำรวินิจฉัยและ
ดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัทั้งผูป่้วยและระบบสำธำรณสุขที่
เก่ียวขอ้งต่อไปในวงกวำ้ง 
 

 
                                                                      (ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ประพำฬ ยงใจยทุธ)  

        นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย 
           (พ.ศ. 2552–2557) 
 
 
                                                             (ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงคุณนันทำ มำระเนตร์)  
        นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย 
           (พ.ศ. 2557–2559) 
 
                                                                                 (ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธ์) 

นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย 
 (พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน) 
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หลกักำรของค ำแนะน ำส ำหรับกำรวนิิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วยภำวะหยุด
หำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น พ.ศ.2560 

 
ค ำแนะน ำฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมคุณภำพของกำรดูแลรักษำผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะ

หลับจำกกำรอุดกั้นที่เหมำะสมกับทรัพยำกรและเง่ือนไขของสังคมไทย โดยหวงัผลในกำรส่งเสริมและ
พฒันำกำรดูแลรักษำผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภำพ คุม้ค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ขอ้แนะน ำต่ำง ๆไม่ใช่ขอ้บงัคบั
ของกำรปฏิบติั ผูใ้ชส้ำมำรถปฏิบติัแตกต่ำงไปจำกขอ้แนะน ำน้ีได ้ในกรณีที่สถำนกำรณ์แตกต่ำงออกไป หรือ
มีขอ้จ ำกดัของสถำนบริกำรและทรัพยำกร หรือมีเหตุผลที่สมควรอ่ืน ๆ โดยใชว้ิจำรณญำณซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 
และอยูบ่นพื้นฐำนหลกัวชิำกำรและจรรยำบรรณ 
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ค ำช้ีแจงน ำ้หนักของค ำแนะน ำ  
 (Strength of Recommendation) 
 

++ หมำยถึง ควำมมัน่ใจของค ำแนะน ำใหท้  ำอยูใ่นระดบัสูง เพรำะมำตรกำรดงักล่ำวมีประโยชน์อยำ่ง
ยิง่ต่อผูป่้วยและคุม้ค่ำ (cost effective) “ควรท ำ” 

+ หมำยถึง ควำมมัน่ใจของค ำแนะน ำใหท้  ำอยูใ่นระดบัปำนกลำง เน่ืองจำกมำตรกำรดงักล่ำวอำจมี
ประโยชน์ต่อผูป่้วยและอำจคุม้ค่ำในภำวะจ ำเพำะ“น่ำท ำ” 

+/- หมำยถึงควำมมัน่ใจยงัไม่เพยีงพอในกำรใหค้  ำแนะน ำ เน่ืองจำกมำตรกำรดงักล่ำวยงัมีหลกัฐำนไม่
เพยีงพอในกำรสนบัสนุนหรือคดัคำ้นว่ำอำจมีหรืออำจไม่มีประโยชน์ต่อผูป่้วยและอำจไม่คุม้ค่ำ 
แต่ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูป่้วยเพิม่ขึ้น ดงันั้นกำรตดัสินใจกระท ำขึ้นอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ“อำจท ำ
หรือไม่ท ำ” 

- หมำยถึง ควำมมัน่ใจของค ำแนะน ำหำ้มท ำอยูใ่นระดบัปำนกลำง เน่ืองจำกมำตรกำรดงักล่ำวไม่มี
ประโยชน์ต่อผูป่้วยและไม่คุม้ค่ำ หำกไม่จ ำเป็น “ไม่น่ำท ำ” 

-- หมำยถึง ควำมมัน่ใจของค ำแนะน ำห้ำมท ำอยูใ่นระดบัสูง เพรำะมำตรกำรดงักล่ำวอำจเกิดโทษ
หรือก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูป่้วย “ไม่ควรท ำ” 

 

ค ำช้ีแจงคุณภำพของหลกัฐำน 
 (Quality of Evidence) 

 
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 1  
หมำยถึง หลกัฐำนที่ไดจ้ำก 

1.1 กำรทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) จำกกำรศึกษำแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่ำงควบคุม 
(randomizedcontrolled clinical trial) หรือ 

1.2 กำรศึกษำแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่ำงควบคุมที่ มี คุณภำพดีเยี่ยม อย่ำงน้อย1ฉบับ (well-designed 
randomizedcontrolled clinical trial) 

 
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 2  

หมำยถึง หลกัฐำนที่ไดจ้ำก 
2.1 กำรทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) ของกำรศึกษำควบคุมแต่ไม่ไดสุ่้มตวัอยำ่ง (non-

randomized controlled clinical trial) หรือ 
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2.2 กำรศึกษำควบคุมที่ไม่ไดสุ่้มตวัอยำ่งที่มีคุณภำพดีเยีย่ม (well-designed non-randomizedcontrolled 
clinical trial) หรือ 

2.3 หลกัฐำนจำกรำยงำนกำรศึกษำตำมแผนติดตำมไปหำผล (cohort) หรือ กำรศึกษำวิเครำะห์ควบคุม
กรณียอ้นหลงั (case control analytic studies) ที่ได้รับกำรออกแบบวิจยัเป็นอย่ำงดี ซ่ึงมำจำก
สถำบนัหรือกลุ่มวจิยัมำกกวำ่หน่ึงแห่ง/กลุ่ม หรือ 

2.4 หลักฐำนจำกพหุกำลำนุกรม (multiple time series) ซ่ึงมีหรือไม่มีมำตรกำรด ำเนินกำร หรือ
หลกัฐำนที่ไดจ้ำกกำรวจิยัทำงคลินิกรูปแบบอ่ืน หรือทดลองแบบไม่มีกำรควบคุมซ่ึงมีผลประจกัษ์
ถึงประโยชน์หรือโทษจำกกำรปฏิบติัมำตรกำรที่เด่นชดัมำก เช่น ผลของกำรน ำยำเพน็นิซิลินมำใช้
ในรำว พ.ศ. 2480 จะไดรั้บกำรจดัอยูใ่นหลกัฐำนประเภทน้ี 

 
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 3  

หมำยถึงหลกัฐำนที่ไดจ้ำก 
3.1 กำรศึกษำเชิงพรรณนำ (descriptive studies) หรือ 
3.2 กำรศึกษำควบคุมที่มีคุณภำพพอใช ้(fair-designed controlled clinical trial)  

 
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 4  

หมำยถึงหลกัฐำนที่ไดจ้ำก 
4.1 หลกัฐำนที่ไดจ้ำกรำยงำนของคณะกรรมกำรผูเ้ช่ียวชำญ ประกอบกบัควำมเห็นพอ้งหรือฉันทำมติ 

(consensus) ของคณะผูเ้ช่ียวชำญ บนพื้นฐำนประสบกำรณ์ทำงคลินิก หรือ 
4.2 รำยงำนอนุกรมผูป่้วยจำกกำรศึกษำในประชำกรต่ำงกลุ่ม และคณะผูศึ้กษำต่ำงคณะอยำ่งน้อย 2 

ฉบบัรำยงำน หรือควำมเห็นที่ไม่ไดผ้่ำนกำรวิเครำะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ดรำยงำนผูป่้วยเฉพำะ
รำย (anecdotal report) ส่วนควำมเห็นของผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะรำย จะไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำว่ำเป็น
หลกัฐำนที่มีคุณภำพในกำรจดัท ำแนวทำงเวชปฏิบติัน้ี 
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ตวัย่อ 
AHI   Apnea Hypopnea Index 
EDS   Excessive Daytime Sleepiness 
MAD  Mandibular Advancement Device 
NREM   Non Rapid Eye Movement 
ODI  Oxygen Desaturation Index 
OSA  Obstructive Sleep Apnea 
PSG  Polysomnography 
REI  Respiratory Event Index 
REM  Rapid Eye Movement 
RDI   Respiratory Disturbance Index 
RERA   Respiratory Effort-Related Arousal 
TRD  Tongue Retaining Device 
UA  Upper Airway 
UAR  Upper Airway Resistance 
  



12 of 86 

ค ำจ ำกดัควำม1 
1.  Apneaหรือ กำรหยดุหำยใจ คือ ภำวะที่ไม่มีอำกำศผำ่นเขำ้ออกหรือลมหำยใจลดลงอยำ่งน้อยร้อยละ 90 

ของปกติ เป็นเวลำนำนอยำ่งนอ้ย 10 วนิำที 
2. Hypopnea หรือ กำรหำยใจแผ่วกำรประเมินว่ำเหตุกำรณ์กำรหำยใจ (respiratory event) ที่เกิดขึ้นว่ำเป็น 

hypopnea อำจใชเ้กณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
2A.  เกณฑ์ hypopnea ที่แนะน ำ คือภำวะที่ลมหำยใจแผ่วลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 30ของปกติเป็น

เวลำนำนอย่ำงน้อย 10 วินำที  ร่วมกับมีกำรลดลงของค่ำควำมอ่ิมตัวออกซิเจน (oxygen 
desaturation) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 3หรือร่วมกบัมีกำรต่ืนตวัของสมอง (arousal)  

2B.  เกณฑ์ hypopnea ที่ยอมรับได้คือภำวะที่ลมหำยใจแผ่วลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 30ของปกติเป็น
เวลำนำนอย่ำงน้อย 10 วินำที  ร่วมกับมีกำรลดลงของค่ำควำมอ่ิมตัวออกซิเจน (oxygen 
desaturation) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 4 

3. Respiratory Effort-Related Arousal (RERA) คือ ภำวะที่มีกำรพยำยำมเพิม่แรงที่ใชใ้นกำรหำยใจมำกขึ้น
เร่ือย ๆหรือมีลกัษณะกำรแบนลงของลมหำยใจเป็นเวลำติดต่อกนัอยำ่งน้อย 10 วินำที และเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวส้ินสุดลงเม่ือมีกำรต่ืนตวัของสมองเกิดขึ้น (แต่ตอ้งไม่เขำ้เกณฑข์อง apnea หรือ hypopnea)  

4. Obstructive apnea หมำยถึง apnea ที่ยงัมีควำมพยำยำมในกำรหำยใจตลอดเหตุกำรณ์ โดยสังเกตพบกำร
ขยบัขึ้นลงของทรวงอกและทอ้ง 

5. Central apnea หมำยถึง apnea ที่ไม่มีควำมพยำยำมในกำรหำยใจตลอดเหตุกำรณ์ โดยสังเกตไม่พบกำร
ขยบัขึ้นลงของทรวงอกและทอ้ง 

6. Mixedapneaหรือ กำรหยดุหำยใจแบบผสม คือapnea ที่ช่วงแรกไม่พบกำรขยบัขึ้นลงของทรวงอกและ
ทอ้งแลว้ตำมดว้ยกำรขยบัขึ้นลงของทรวงอกและทอ้ง 

7. ApneaHypopnea Index (AHI) หรือดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว เป็นดชันีที่บอกว่ำมีภำวะ apnea 
และ hypopnea รวมกนัเป็นจ ำนวนก่ีคร้ังต่อชัว่โมงกำรนอนหลบั 

8. Respiratory Disturbance Index (RDI) หรือ ดัชนีกำรหำยใจถูกรบกวน เป็นดชันีที่บอกว่ำมีภำวะ 
apneahypopnea และ RERA รวมกนัเป็นจ ำนวนก่ีคร้ังต่อชัว่โมงกำรนอนหลบั 

9. Respiratory Event Index (REI)หรือ ดัชนีกำรหำยใจผิดปกติ เป็นดัชนีที่ไดจ้ำกกำรทดสอบด้วยกำร
ตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 3 เพือ่บอกวำ่มีภำวะ apnea และ hypopneaรวมกนัเป็นจ ำนวนก่ีคร้ังต่อชัว่โมง
กำรทดสอบ 

10.  Oxygen Desaturation Index (ODI)หรือดชันีกำรพร่องออกซิเจนในเลือด เป็นดชันีที่บอกว่ำมีกำรลดลง
ของค่ำควำมอ่ิมตวัออกซิเจน (oxygen desaturation) ตำมเกณฑท์ี่ก  ำหนด (เช่น อยำ่งน้อยร้อยละ 3 หรือ 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 4) รวมกนัเป็นจ ำนวนก่ีคร้ังต่อชัว่โมงกำรหลบั 

11. Positional OSA หมำยถึง ผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่มี AHI หรือ RDI ในท่ำนอน
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หงำย>2 เท่ำของ AHI หรือ RDI ในท่ำอ่ืน ๆ 
12. REM-related OSAหมำยถึง ผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่มี AHI หรือ RDI ในระยะ

หลบัที่มีตำกระตุก (REM sleep)>2 เท่ำของ AHI หรือ RDI ในระยะหลบัที่ไม่มีตำกระตุก (NREM 
sleep)
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บทน ำ   
ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea, OSA) เป็น ภำวะกำร

หยอ่นตวัของกลำ้มเน้ือทำงเดินหำยใจส่วนตน้ขณะหลบัท ำให้ทำงเดินหำยใจส่วนตน้ยบุตวัตีบแคบลง 
ส่งผลให้ลมหำยใจผ่ำนไดน้้อยกว่ำปกติหรือไม่สำมำรถผ่ำนเขำ้ออกไดแ้มจ้ะใชแ้รงในกำรหำยใจเพิ่ม
มำกขึ้นเหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำใหเ้กิดภำวะพร่องออกซิเจนและเกิดภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คัง่ในเลือด 
เม่ือถึงระดบัหน่ึงร่ำงกำยจะมีกลไกกำรป้องกนัตนเองดว้ยกำรท ำใหส้มองเกิดกำรต่ืนตวั (arousal)เพือ่ให้
กลำ้มเน้ือทำงเดินหำยใจส่วนตน้กลบัมำตึงตวัเปิดทำงเดินหำยใจให้กวำ้งเพียงพอที่จะหำยใจใหม่ไดอี้ก
คร้ัง เหตุกำรณ์ดงักล่ำวจะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ ส่งผลใหเ้กิดกำรต่ืนตวัของสมองเป็นระยะ
ท ำใหไ้ม่สำมำรถนอนหลบัไดต้ำมปกติผูป่้วยจึงมกัเกิดอำกำรคลำ้ยคนอดนอนถึงแมจ้ะไดน้อนหลบัแลว้
อยำ่งเตม็ที่แต่กลบัรู้สึกไม่สดช่ืนหรือปวดมึนศีรษะหลงัต่ืนนอน มีอำกำรง่วงนอนมำกผิดปกติในเวลำ
กลำงวนั (excessive daytime sleepiness, EDS) อำรมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ำย สมำธิ ควำมจ ำ สมรรถภำพ
กำรท ำงำนถดถอย นอกจำกน้ีอำจเพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดอุบติัเหตุจำกยำนพำหนะ หรืออุบติัเหตุจำก
กำรท ำงำนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่อำชีพที่เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และที่ส ำคญัภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
กำรอุดกั้นยงัส่งผลใหเ้กิดภำวะแทรกซอ้นทำงระบบหวัใจและหลอดเลือดต่ำง ๆอีกมำกมำย ไดแ้ก่ โรค
ควำมดันโลหิตสูง (hypertension)โรคเส้นเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ภำวะหัวใจวำย 
(congestive heart failure)ภำวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ (arrhythmia) โรคเส้นเลือดสมอง (stroke) ภำวะ
ควำมดนัหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension) รวมไปจนถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงระบบเมตะ
บอลิกส์ เช่น กลุ่มอำกำรอว้นลงพงุ (metabolic syndrome) 
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ระบำดวทิยำ 
กำรศึกษำทำงระบำดวทิยำของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ถำ้ใช้

เกณฑใ์นกำรวนิิจฉยัที่ AHI > 5 คร้ัง/ชม. นั้น จะพบควำมชุกของภำวะดงักล่ำวในประชำกรตะวนัตกสูงมำก
ถึงร้อยละ 24.0 ในเพศชำย และร้อยละ 9.0 ในเพศหญิง2 ส ำหรับประเทศทำงแถบเอเชียนั้น มีกำรศึกษำใน
ประชำกรจีน/ฮ่องกง พบว่ำมีควำมชุกอยู่ที่ร้อยละ 8.8 ในเพศชำย3 และร้อยละ 3.7 ในเพศหญิง4 ส่วน
ประชำกรเกำหลีพบควำมชุกสูงถึงร้อยละ 27.0 ในเพศชำย และร้อยละ 16.0 ในเพศหญิง5 ส่วนกำรศึกษำใน
ประเทศไทย พบควำมชุกของภำวะดงักล่ำวที่ร้อยละ 15.4 ในเพศชำย และร้อยละ 6.3 ในเพศหญิง6 

อยำ่งไรก็ตำม เม่ือใชเ้กณฑใ์นกำรวินิจฉัยภำวะดงักล่ำวโดยใช ้AHI > 5 คร้ัง/ชม. ร่วมกบัมีอำกำร
ง่วงนอนมำกผิดปกติในตอนกลำงวนันั้น พบว่ำควำมชุกของภำวะดงักล่ำวของประชำกรชำยชำวตะวนัตก 
จีน/ฮ่องกง เกำหลีและไทย อยูท่ี่ร้อยละ 4.0, 4.1, 4.5และ 4.8 ตำมล ำดบั ในขณะที่ควำมชุกในประชำกรหญิง
ชำวตะวนัตก จีน/ฮ่องกง เกำหลีและไทย อยูท่ี่ร้อยละ 2.0, 2.1, 3.2และ 1.9 ตำมล ำดบั ดงัจะเห็นว่ำควำมชุก
ของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในประชำกรเอเชียรวมถึงประชำกรไทยนั้น ไม่ได้ต  ่ำกว่ำ
ประชำกรในแถบตะวนัตกแต่อยำ่งใด 
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ตำรำงที่ 1 กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น* 

กำรศึกษำ 
จ ำนวน
ประชำกร 

(รำย) 

ช่วงอำย ุ
 (ปี) 

ควำมชุก (ร้อยละ) 
AHI > 5 AHI > 5 ที่มีอำกำร*** 

รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง 
Young (สหรัฐอเมริกำ, 

2536)2 
602 30-60 - 24.0 9.0 - 4.0 2.0 

Ip (จีน/ฮ่องกง, 2544)3 153 30-60 - 8.8 - - 4.1 - 
Ip (จีน/ฮ่องกง, 2547)4 106 30-60 - - 3.7 - - 2.1 
Kim (เกำหลี, 2547)5 457 40-69 - 27.0 16.0 - 4.5 3.2 

Neruntarat (ไทย, 2553)6 199 37.2+9.2** 11.4 15.4 6.3 4.4 4.8 1.9 
* เกณฑก์ำรวนิิจฉยั AHI > 5 คร้ัง/ชม.จำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 
** ค่ำเฉล่ีย+ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
*** อำกำรง่วงนอนมำกผดิปกติในตอนกลำงวนั 
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พยำธิสรีรวทิยำ7-14 
ทำงเดินหำยใจส่วนตน้ของคนเรำนั้นเปรียบเสมือนท่อพลำสติกที่ยุบตวัได้ ถ้ำควำมดันในท่อ

พลำสติกนั้นต ่ำกวำ่ควำมดนับรรยำกำศ ผนงัท่อจะเร่ิมยบุตวั แต่แตกต่ำงกนัที่ผนังทำงเดินหำยใจจะประกอบ
ไปดว้ยกลำ้มเน้ือหลำยมดัที่เรียกรวมกนัวำ่ “กลำ้มเน้ือขยำยคอหอย” (pharyngeal dilator)ท ำหน้ำที่หดตวัเพื่อ
เปิดทำงเดินหำยใจส่วนคอหอยใหโ้ล่งตลอดเวลำ และท ำให้ผนังคอหอยสำมำรถคงตวัไดแ้มค้วำมดนัในท่อ
จะเป็นลบจำกกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นขณะหำยใจเขำ้ 

ขณะต่ืนกลำ้มเน้ือเหล่ำน้ีหดตวัต่อเน่ือง (tonic contraction) ท ำใหมี้แรงตึงตวัในระดบัหน่ึง เม่ือเร่ิม
หำยใจเขำ้จะเกิดภำวะควำมดนัเป็นลบตลอดทั้งระบบทำงเดินหำยใจ เพื่อให้อำกำศไหลจำกภำยนอกเขำ้สู่
ปอดได ้ทำงเดินหำยใจส่วนตน้จึงอยูใ่นภำวะที่เส่ียงต่อกำรยบุตวั ดงันั้นร่ำงกำยจึงมีกลไกป้องกนักำรยบุตวั
ดงักล่ำวโดยกลไกหลกัไดแ้ก่ 1) ขณะที่ศูนยห์ำยใจที่กำ้นสมองส่งกระแสประสำทผ่ำนเส้นประสำทphrenic 
จะมีกำรส่งกระแสประสำทไปยงัสมองส่วนที่ท  ำหน้ำที่ควบคุมกล้ำมเน้ือขยำยคอหอย ให้ส่งค  ำสั่งให้
กล้ำมเน้ือขยำยคอหอยหดตวัก่อนหน้ำที่กระบงัลมจะเร่ิมท ำงำนเล็กน้อยร่วมด้วยทุกคร้ังและ 2) เม่ือเร่ิม
หำยใจเขำ้ ควำมดนัในช่องทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (upper airway intraluminal pressure) ที่เป็นลบเพิ่มขึ้นจะ
กระตุน้ใหก้ลำ้มเน้ือขยำยคอหอยท ำงำนเพิ่มขึ้นอยำ่งเป็นสัดส่วนร่วมดว้ย ควำมดนัที่เป็นลบมำกก็จะท ำให้
กลำ้มเน้ือหดตวัมำก หรือเรียกวำ่ “negative pressure reflex” ทั้งสองกลไกน้ีเป็นกลไกหลกัในกำรหดตวัแบบ
เป็นจงัหวะ “phasic contraction” ของกลำ้มเน้ือขยำยคอหอย กล่ำวคือจะมีกำรหดตวัเพิ่มขึ้นเฉพำะขณะ
หำยใจเขำ้ ผลรวมของทั้งกำรหดตวัแบบต่อเน่ืองและแบบเป็นจงัหวะจะท ำให้พื้นที่หน้ำตดัทำงเดินหำยใจ
ส่วนตน้ (upper airway cross-sectional area, UA-XSA)คงตวัและเพิม่ขนำดขึ้นทุกคร้ังที่มีกำรหำยใจเขำ้ 

ขณะหลบั จะมีปัจจยัที่ส่งเสริมให้มีกำรแคบเล็กลงของพื้นที่หน้ำตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (UA-
XSA)ไดแ้ก่ 1)กำรเปล่ียนท่ำทำงจำกนัง่เป็นนอน แรงโนม้ถ่วงโลกจะท ำใหเ้กิดกำรตกลงของโคนล้ิน เพดำน
อ่อน และล้ินไก่ ไปทำงดำ้นหลงั2) กำรเปล่ียนท่ำทำงจำกนั่งเป็นนอนจะท ำให้เกิดกำรลดลงของแรงโหยง่
จำกหลอดลม (tracheal tug) ที่กระท ำต่อทำงเดินหำยใจส่วนตน้ เน่ืองจำกอวยัวะในช่องทอ้งจะดนักะบงัลม
ให้ยกตัวสูงขึ้ นในท่ำนอนหงำย โดยเฉพำะผูท้ี่อ้วนลงพุง ปริมำตรปอดที่ลดลงท ำให้กำรเคล่ือนที่ของ
หลอดลมไปทำงปลำยเทำ้ (caudal displacement) น้อยลง และที่ส ำคญัที่สุดคือ 3)กำรลดลงหรือหยุดกำร
ท ำงำนของกลไก toniccontraction และ negative pressure reflex จึงเกิดกำรยบุตวัของผนังทำงเดินหำยใจ
ส่วนตน้ ปัจจยัทั้งหลำยดงักล่ำวขำ้งตน้ส่งผลให้พื้นที่หน้ำตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (UA-XSA) แคบเล็กลง 
และเกิดกำรเพิม่ขึ้นของแรงตำ้นทำนทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (upper airway resistance, UAR) อยำ่งหลีกเล่ียง
ไม่ไดใ้นคนทุกคนขณะนอนหลบั อยำ่งไรก็ตำมในผูท้ี่มีขนำดทำงเดินหำยใจส่วนตน้ปกติกำรเพิม่ขึ้นของแรง
ตำ้นทำนท่อทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (UAR) จึงไม่ไดก่้อให้เกิดผลเสียใด ๆแต่ในผูท้ี่มีทำงเดินหำยใจแคบกว่ำ
ปกติเป็นพื้นฐำน จะท ำให้แรงตำ้นทำนทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (UAR) เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดควำมล ำบำกใน
กำรหำยใจได ้

ในขณะตื่นผูท้ี่มีปัจจยัที่ท  ำให้ทำงเดินหำยใจส่วนตน้แคบกว่ำปกติอยู่ก่อน จะมีกำรหดตวัชนิด
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ต่อเน่ือง (tonic contraction) เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย นอกจำกน้ีกำรหำยใจเขำ้ของผูป่้วยเหล่ำน้ีจะสร้ำงควำมดนั
เป็นลบมำกกวำ่คนปกติ ดงันั้น negative pressure reflex ในผูป่้วยเหล่ำน้ีจึงเพิ่มขึ้นอยำ่งเป็นสัดส่วนกบัควำม
ดนัดงักล่ำว ท ำใหผู้ป่้วยยงัคงหำยใจไดต้ำมปกติในขณะตื่น  แต่เม่ือผูป่้วยนอนหลบั กำรหดตวัชนิดต่อเน่ือง 
(tonic contraction) ลดลงท ำให้ทำงเดินหำยใจแคบลง ส่งผลให้กำรหำยใจเขำ้มีกำรสร้ำงควำมดนัเป็นลบ
มำกกว่ำขณะต่ืน ในขณะที่ negative pressure reflex ลดลงหรือหมดไป ผลโดยรวมจึงส่งเสริมให้ทำงเดิน
หำยใจยบุตวัเกิดแรงตำ้นทำนที่เพิม่ขึ้นหรือทำงเดินหำยใจส่วนตน้ปิดสนิทไดซ่ึ้งพบว่ำกำรตีบแคบเหล่ำน้ีมกั
เกิดหลำย ๆต ำแหน่งพร้อม ๆกนั 

สำเหตุที่ท  ำให้ทำงเดินหำยใจส่วนตน้ตีบแคบลง (anatomical narrowed upper airway) นั้น ส่วน
ใหญเ่กิดจำกควำมไม่สมดุลระหว่ำงโครงสร้ำงกระดูกกระโหลกใบหน้ำและปริมำณเน้ือเยือ่อ่อนในบริเวณ
ดงักล่ำว (craniofacial disharmony)7-10อนัไดแ้ก่ ผูท้ี่มีโครงสร้ำงกระดูกเล็ก (small bony structure) หรือ ผูท้ี่มี
ปริมำณเน้ือเยือ่อ่อนมำก (large soft tissue)หรือ ผูท้ี่มีทั้งสองอยำ่งร่วมกนั (ตำรำงที่ 2)นอกจำกน้ีอำจเกิดจำก
ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่นปริมำตรควำมจุปอดที่ลดลง15,16กำรอำ้ปำกหำยใจ17,18หรือกำรกดเบียดจำกต่อมไทรอยด์โตที่
โตขึ้น (goiter)11,19เป็นตน้  
 
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยเส่ียงที่ท ำให้เกิดควำมไม่สมดุลระหว่ำงโครงสร้ำงกระดูกกะโหลกใบหน้ำและปริมำณเน้ือเย่ือ
อ่อน (craniofacial disharmony)7-10,13 
ปัจจัยทำงโครงสร้ำงกระดูกกระโหลกใบหน้ำเล็ก (small bony structure) 

- กระดูกขำกรรไกรบนเล็ก (small maxilla) 
- กระดูกขำกรรไกรบนถอย (maxillary retusion) 
- กระดูกขำกรรไกรล่ำงเล็ก (small mandible)  
- กระดูกขำกรรไกรล่ำงถอยหรือภำวะคำงหดสั้น (retrognathia) 
- กระดูก hyoid อยูต่  ่ำ 
- กระดูกฐำนกะโหลกสั้น (decreased cranial base length) 
- กระดูกฐำนกะโหลกศีรษะโคง้งอมำก (greater flexion of cranial base) 
- ใบหนำ้ดำ้นหนำ้ส่วนล่ำงยำว (increased lower anterior facial height) 
- โครงสร้ำงใบหนำ้ผดิรูป เช่น Down syndrome, Treacher Collins syndrome, Apert syndrome, 

Achondroplasia, Pierre-Robin syndrome เป็นตน้ 
ปัจจัยทำงเน้ือเย่ืออ่อนมำก (large soft tissue) 

- ภำวะน ้ ำหนกัตวัมำกเกินและโรคอว้น (overweight andobesity) 
- ต่อมทอนซิลหรืออะดินอยดโ์ต (adeno-tonsillar hypertrophy) 
- เพดำนอ่อนยำวหรือหนำ (increased length and thickness of the soft palate) 
- ล้ินโต (macroglossia) 
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- โรคอะโครเมกำลี (acromegaly) 
- ควำมผดิปกติของเมแทบอลิซึมแต่ก ำเนิด (Inborn Errors of Metabolism) 
- ภำวะคัง่น ้ ำ (fluid retention) เช่น ผูป่้วยภำวะหัวใจวำย (congestive heart failure) ผูป่้วยโรคไตวำย

ระยะสุดทำ้ย (end stage renal disease) เป็นตน้ 
 

แมว้่ำขนำดทำงเดินหำยใจส่วนตน้ที่แคบผิดปกติจะเป็นปัจจยัทำงกำยภำพ (anatomical narrowed 
upper airway) ที่ส ำคญัที่ท  ำใหท้ำงเดินหำยใจส่วนตน้ยบุตวัไดง่้ำยจนเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นแต่กำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ แมว้่ำค่ำเฉล่ียของขนำดพื้นที่หน้ำตดัในผูท้ี่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบั
จำกกำรอุดกั้นนั้นจะมีขนำดเล็กวำ่คนปกติอยำ่งมีนยัส ำคญั7,9,10แต่ขนำดพื้นที่หน้ำตดัของผูท้ี่มีและไม่มีภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นนั้น ยงัมีควำมคำบเก่ียวกนัอยูม่ำก กล่ำวคือ ในผูท้ี่มีขนำดพื้นที่หน้ำตดั
ทำงเดินหำยใจส่วนตน้เล็กบำงคนยงัหำยใจไดต้ำมปกติแมข้ณะหลบั ในทำงตรงขำ้ม ผูท้ี่มีขนำดพื้นที่หน้ำตดั
ทำงเดินหำยใจปกติกลบัพบภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น จำกกำรตรวจพบดงักล่ำว จึงสอดคลอ้ง
กบักำรศึกษำที่พบว่ำอีกหน่ึงปัจจยัที่ส ำคญัของกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นคือ  กลไก
กำรขยำยคอหอยด้อยประสิทธิภำพ (functionalimpairment) (ตำรำงที่ 3)14,20-28โดยควำมบกพร่องในกำร
ท ำงำนนั้น อำจเกิดจำกปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรือหลำยปัจจยัร่วมกนัดงัต่อไปน้ี  

1)  กำรไร้ประสิทธิภำพของกลำ้มเน้ือขยำยคอหอย (ineffective upper airway dilator muscle) ใน
คนปกติ ถำ้ทำงเดินหำยใจส่วนตน้มีกำรตีบแคบลง ร่ำงกำยจะชดเชยดว้ยกำรออกแรงหำยใจ
ใหม้ำกขึ้น ท ำใหค้วำมดนัในช่องอก (intrathoracic pressure) และในช่องทำงเดินหำยใจส่วน
ตน้ (upper airway intraluminal pressure) เป็นลบมำกขึ้น และเม่ือเกิดภำวะพร่องออกซิเจน 
(hypoxemia) หรือภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คัง่ในเลือด (hypercapnea) ผลต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะ
ยอ้นกลบัไปกระตุน้ให้กลำ้มเน้ือขยำยคอหอยท ำงำนเพิ่มขึ้นจนทำงเดินหำยใจเปิดกวำ้งและ
กลบัมำหำยใจไดต้ำมปกติดงัเดิม พบว่ำร้อยละ 36 ของผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
กำรอุดกั้นมีควำมบกพร่องในกลไกดงักล่ำว14 

2)  ภำวะไวเกินของระบบกำรควบคุมกำรหำยใจ (high loop gain) กำรควบคุมกำรหำยใจของ
คนเรำจะเป็นวงจรกำรตอบสนองแบบป้อนกลบั (close loop feedback) ระหวำ่งศูนยห์ำยใจใน
สมองที่จะสั่งกำรให้เพิ่มหรือลดระดับกำรหำยใจ (minute ventilation) เพื่อคงระดับ
คำร์บอนไดออกไซดใ์นเลือดใหค้งที่เป็นส ำคญั ถำ้ระดบัคำร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้น
ร่ำงกำยก็จะตอบสนองดว้ยกำรเพิ่มระดบักำรหำยใจ (minute ventilation) ในทำงตรงขำ้ม ถำ้
ระดบัคำร์บอนไดออกไซดใ์นเลือดลดก็จะมีกำรลดระดบักำรหำยใจ (minute ventilation) กำร
ตอบสนองทั้ งสองทิศทำ งดั งก ล่ ำ วจะ เหม ำะสมและ เพีย งพอที่ จะท ำ ให้ ระดับ
คำร์บอนไดออกไซดก์ลบัมำปกติอยำ่งไรก็ตำมพบว่ำ ร้อยละ 36 ของผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจ
ขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นมีภำวะไวเกินของระบบควบคุมกำรหำยใจ14 กล่ำวคือ เม่ือผูป่้วยอยูใ่น
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สถำนกำรณ์ที่มีกำรเพิ่มขึ้นของแรงตำ้นทำนทำงเดินหำยใจส่วนตน้ ที่อำจเกิดกำรคัง่ของ
คำร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแม้เพียงเล็กน้อย สมองจะตอบสนองให้มีกำรเพิ่มระดับกำร
หำยใจ (minute ventilation) อยำ่งรวดเร็วและรุนแรง (เกินควำมจ ำเป็น) จึงเกิดกำรหำยใจเขำ้
แรงอยำ่งฉบัพลนั ส่งผลใหเ้กิดกำรยบุตวัของทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (จำก Venturi effect และ 
Bernoulli’s principle) มำกขึ้นกว่ำเดิมจนเกิดเป็นเหตุกำรณ์กำรหำยใจแผ่ว (hypopnea) หรือ 
กำรหยดุหำยใจ (apnea) ในที่สุด นอกจำกน้ี ถำ้กำรหำยใจผดิปกตินั้นก่อให้เกิดกำรต่ืนตวัของ
สมองซ่ึงโดยธรรมชำติมักจะก่อให้เกิดภำวะพร่องคำร์บอนไดออกไซด์ (post arousal 
hyperventilation induced hypopcapnea) ตำมมำด้วยแม้ระดับของคำร์บอนไดออกไซด์ใน
เลือดจะลดลงเพียงเล็กน้อย ก็ท  ำให้สมองตอบสนองด้วยกำรลดระดับกำรหำยใจ (minute 
ventilation) อยำ่งรวดเร็วและรุนแรง (เกินควำมจ ำเป็น) เช่นกนั ดงัไดก้ล่ำวแลว้ขำ้งตน้ว่ำกำร
ส่งสญัญำณประสำทไปยงักลำ้มเน้ือที่ใชใ้นกำรหำยใจเขำ้นั้นจะเกิดควบคู่กบักำรส่งสัญญำณ
มำยงักลำ้มเน้ือขยำยคอหอยเสมอ ดงันั้นกำรลดลงของสญัญำณประสำทดงักล่ำว จะเกิดควบคู่
กบักำรยบุตวัลงของทำงเดินหำยใจส่วนตน้ จึงเกิดกำรยบุตวัของทำงเดินหำยใจส่วนตน้อยำ่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

3)  ภำวะสมองต่ืนตวัง่ำยจำกกำรหำยใจผิดปกติ (low respiratory arousal threshold) ในคนปกติ 
เม่ือควำมดนัในช่องอก (intrathoracic pressure) เป็นลบถึงระดบัหน่ึงจึงจะเกิดกำรต่ืนตวัของ
สมอง (arousal) พบวำ่ร้อยละ 37 ของผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นมีสมอง
ที่ตื่นตวัจำกกำรหำยใจผิดปกติง่ำยกว่ำคนทัว่ไป14เม่ือผูป่้วยอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่มีกำรเพิ่มขึ้น
ของแรงตำ้นทำนทำงเดินหำยใจส่วนตน้ กำรเพิ่มควำมพยำยำมในกำรหำยใจท ำให้ควำมดนั
ในช่องอก (intrathoracic pressure) เป็นลบมำกขึ้น ควำมดนัลบในช่องอกที่เพิ่มขึ้นแมเ้พียง
เล็กนอ้ย กลบักระตุน้ใหผู้ป่้วยเกิดภำวะสมองต่ืนตวัขึ้น กำรต่ืนตวัง่ำยและบ่อยคร้ังเหล่ำน้ีจะ
ท ำใหผู้ป่้วยตกอยูใ่นภำวะเส่ียงต่อกำรเกิดทำงเดินหำยใจยบุตวัขณะหลบัได ้โดยสนันิษฐำนว่ำ
ผ่ำนทำงกลไกเหล่ำน้ี 1) เม่ือสมองต่ืนตัวขึ้นท ำให้ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ เช่น upper airway 
intraluminalpressure, hypoxemia, hypercapneaไม่ทนัไดก่้อตวัเพื่อมำกระตุน้กลำ้มเน้ือขยำย
คอหอย 2) กำรต่ืนตวัขึ้นท ำใหเ้กิดกำรหลบั ๆ ต่ืน ๆ ขดัขวำงกำรหลบัลงสู่ระยะหลบัลึก (deep 
sleep) ซ่ึงมีกำรท ำงำนของกลำ้มเน้ือขยำยคอหอยสูงกว่ำกำรหลบัในระยะหลบัอ่ืนๆและ 3) 
กำรต่ืนตัวบ่อยคร้ังของสมองยงัเพิ่มควำมเส่ียงต่อกำรเกิด (post arousal central 
apnea/hypopnea) ซ่ึงจะเกิดควบคู่กบักำรลดสัญญำณประสำทที่ส่งมำยงักลำ้มเน้ือขยำยคอ
หอยเสมอ ดงัจะเห็นวำ่ แมก้ำรตื่นตวัของสมองจำกกำรหำยใจผิดปกติจะท ำให้ผูป่้วยกลบัมำ
หำยใจไดอี้กคร้ังเน่ืองจำกกลำ้มเน้ือคอหอยกลบัมำท ำงำนเตม็ที่ (สมองอยูใ่นระยะตื่น)  
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ตำรำงที่ 3 ปัจจัยเส่ียงที่ท ำให้กลไกกำรขยำยคอหอยด้อยประสิทธิภำพ (functional impairment)20-28 
เพศชำย 
ภำวะหมดประจ ำเดือน 
อำยทุี่เพิม่มำกขึ้น 
สำรเคมีหรือยำ เช่น แอลกอฮอลก์ำรดมยำสลบ 
ภำวะอดนอนหรือภำวะหลบัไม่สนิท (sleep deprivation, sleep fragmentation)  
โรคระบบประสำทกลำ้มเน้ือ (neuromuscular disease)  
ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำง (central sleep apnea) (เน่ืองจำกขณะเกิดเหตุกำรณ์ 
ดงักล่ำว ประสำทส่วนกลำงจะลดหรือหยดุส่งสญัญำณที่ไปยงักลำ้มเน้ือขยำยคอหอยร่วมดว้ย)  

 
นอกจำกน้ี ภำวะที่ท  ำให้แรงตำ้นทำนจมูกสูงขึ้น (increased nasal resistance) เช่น จมูกอกัเสบจำก

ภูมิแพ ้(allergic rhinitis)ริดสีดวงจมูก (nasal polyp) ผนังกั้นช่องจมูกคด (deviate nasal septum)ภำวะกระดูก
อ่อนของจมูกดำ้นขำ้งยบุตวั (nasal valve collapse)กำรคดัจมูกจำกกำรเป็นหวดั (common cold)  เป็นตน้ ก็
เป็นปัจจยัเส่ียงของกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นได้29 เน่ืองจำกกำรหำยใจผำ่นทำงจมูกที่มี
แรงตำ้นทำนสูงจะส่งผลใหเ้กิดควำมดนัลบในทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (negative intraluminal pressure) อยำ่ง
มำก จนเกินขีดควำมสำมำรถที่กลำ้มเน้ือขยำยคอหอยจะทดัทำนได ้(ตำมทฤษฎี Starling resistor) จนเกิดกำร
ยบุตวัของทำงเดินหำยใจส่วนตน้ อยำ่งไรก็ตำม ภำวะแรงตำ้นทำนจมูกที่สูงขึ้นมกัเป็นเพียงปัจจยัเสริมที่ท  ำ
ใหผู้ท้ี่มีแนวโนม้จะเกิดทำงเดินหำยใจส่วนตน้ยบุตวัง่ำยเป็นพื้นฐำนเกิดปัญหำ หรือเพิ่มระดบัควำมรุนแรง
ของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นใหรุ้นแรงมำกขึ้น 

โดยสรุป ปัจจยัเส่ียงที่จะท ำให้เกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น แบ่งออกเป็นสอง
ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่1) ปัจจยัทำงกำยภำพที่ท  ำใหท้ำงเดินหำยใจส่วนตน้มีขนำดเล็ก (anatomicalnarrowed upper 
airway) และ 2) ปัจจัยทำงกำรท ำงำนที่ท  ำให้กลไกกำรขยำยคอหอยด้อยประสิทธิภำพ (functional 
impairment) (รูปที่ 1)  
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รูปที่ 1 พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น 
 

ภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 
 (Obstructive Sleep Apnea) 

ทำงเดนิหำยใจส่วนต้นยุบตัวง่ำย 
 (Increased upper airway collapsibility) 

ขนำดทำงเดินหำยใจ 
ส่วนตน้มีขนำดเล็ก 

 (Anatomical narrowed  
upper airway) 

กลไกกำรขยำยคอหอย 
ดอ้ยประสิทธิภำพ  

 (Functional impairment) 

กลำ้มเน้ือขยำยคอหอยไร้ประสิทธิภำพ 
 (ineffective upper airway dilator muscle) 

ภำวะไวเกินของระบบกำรควบคุมกำรหำยใจ 
 (high loop gain) 

ภำวะสมองต่ืนตวัง่ำยจำกกำรหำยใจผดิปกติ 
 (low respiratory arousal threshold) 
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ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด30 

กลไกที่ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นส่งผลใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือดยงัไม่เป็นที่
เขำ้ใจทั้งหมด แต่สันนิษฐำนว่ำเก่ียวขอ้งกบัระบบประสำทซิมพำเธติก (sympathetic) ที่ท  ำงำนมำกขึ้นจำก
ภำวะขำดออกซิเจน หรือจำกกำรต่ืนตวัของสมองซ ้ ำ ๆในขณะที่หลบั เช่ือว่ำกลไกกำรเกิดโรคหลอดเลือดมี
ควำมเก่ียวขอ้งกับกำรเพิ่มขึ้นของ oxidative stressเน่ืองจำกกำรพร่องออกซิเจนเป็นระยะ กำรศึกษำใน
ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ำภำวะออกซิเจนต ่ำ เป็นช่วงสั้ น ๆ ซ ้ ำ ๆเป็นระยะๆ ท ำให้มีกำรกระตุ ้น pro-
inflammatory transcription factor เช่น nuclear factor-KB ซ่ึงจะมีผลให้หลัง่ pro-inflammatory cytokine เช่น 
tumor necrosis factor, C-reactive protein, intercellular adhesion molecule, interleukin-6 และ interleukin-
8 เพิม่มำกขึ้น สำรที่หลัง่จำกเซลลเ์หล่ำน้ีสมัพนัธก์บักำรแขง็ตวัของหลอดเลือดและควำมดนัโลหิตสูง (รูปที่ 
2)  
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รูปที่ 2พยำธิสรีรวิทยำของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือด30 
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กำรวนิิจฉัย 
กำรวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น อำศัยอำกำรทำงคลินิก กำรตรวจทำง

หอ้งปฏิบตัิกำรและกำรตรวจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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อำกำรทำงคลนิิก31,32 
ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัมำพบแพทยด์ว้ยอำกำรนอนกรน หรือมีอำกำรอ่อนเพลียง่วงนอนมำกในเวลำ

กลำงวนั แพทยค์วรประเมินอำกำรทำงคลินิกอยำ่งครอบคลุม (comprehensive sleep evaluation) เพื่อน ำ
ขอ้มูลมำพิจำรณำถึงควำมน่ำจะเป็นที่ผูป่้วยจะมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นหรือโรคควำม
ผดิปกติทำงกำรนอนหลบัชนิดอ่ืนๆ หรือเกิดร่วมกนั รวมไปจนถึงน ำขอ้มูลเหล่ำน้ีมำใชใ้นกำรวำงแผนกำร
ส่งตรวจและกำรรักษำใหเ้หมำะสม 

นอกจำกน้ี ผูป่้วยที่มีโรคหรือภำวะที่มีควำมเส่ียงสูงต่อกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้น (ตำรำงที่ 4) ควรไดรั้บกำรประเมินอำกำรทำงคลินิกอยำ่งครอบคลุม (comprehensive sleepevaluation) 
แมผู้ป่้วยจะไม่ไดม้ำพบแพทยด์ว้ยปัญหำเก่ียวกบักำรนอนหลบั เน่ืองจำกมีควำมน่ำจะเป็นสูงที่ผูป่้วยเหล่ำน้ี
จะมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นร่วมดว้ย 

 
ตำรำงที่ 4 โรคหรือภำวะที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น31-34 
โรคอว้นมำกเกินไป (ดชันีมวลกำย มำกกวำ่ 30 กิโลกรัม/เมตร2) โดยเฉพำะกลุ่มที่ก  ำลงัจะเขำ้รับกำรผำ่ตดัลด 
ควำมอว้น (preoperative evaluation for bariatric surgery)  
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus)  
โรคควำมดนัโลหิตสูงในอำยนุอ้ย (hypertension in the young)  
โรคควำมดนัโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ (refractory hypertension)  
ภำวะหวัใจวำย (congestive heart failure)  
ภำวะหวัใจสัน่พร้ิว (atrial fibrillation)  
โรคเสน้เลือดหวัใจ (coronary artery disease)  
ภำวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะเวลำกลำงคืน (nocturnal dysrhythmia)  
โรคเสน้เลือดสมอง (stroke)  
โรคควำมดนัหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension)  
โรคไตวำยระยะสุดทำ้ย (end stage renal disease)  
กลุ่มอำกำรอว้นลงพงุ (metabolic syndrome)  
โรคต่อมไร้ท่อ เช่น ภำวะไทรอยดท์  ำงำนนอ้ย (hypothyroidism) โรคอะโครเมกำลี (acromegaly)  
โรคถุงน ้ ำรังไข่หลำยใบ (polycystic ovarian syndrome)  
โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ (refractory asthma)  
กำรตั้งครรภไ์ตรมำส 2 และ 3 
โรคควำมดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภห์รือภำวะครรภเ์ป็นพษิ (preeclampsia)  
ประวติัใส่ท่อช่วยหำยใจยำก 
ประวติัครอบครัวมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 
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โรคถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรมที่มีผลต่อโครงสร้ำงของกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหนำ้ เช่น Down syndrome, 
Treacher Collins syndrome, Apert syndrome, Achondroplasia, Pierre-Robin syndrome เป็นตน้ 
ผูข้บัขี่ยำนพำหนะที่เส่ียงต่อกำรเกิดภยนัตรำยต่อมวลชน (high-risk driving population) เช่น นกับิน 
พนกังำนขบัรถไฟรถเมล ์หรือรถบรรทุกเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
 

1.  กำรซักประวตั ิ
ในกำรประเมินผูป่้วย นอกจำกกำรซักถำมอำกำรของผูป่้วยโดยตรงแลว้ ควรได้ซักประวตัิ

อำกำรต่ำง ๆ จำกบุคคลใกลชิ้ดที่มีโอกำสไดส้ังเกตเห็นกำรนอนหลับของผูป่้วย เพรำะอำกำรหลำยๆ 
อยำ่งที่เกิดขึ้นเกิดในขณะหลบัโดยผูป่้วยไม่รู้ตวั  

1.1 อำกำรที่เกดิขึน้ในเวลำกลำงคืนหรือขณะหลบั 
อำกำรนอนกรนกำรสังเกตเห็นว่ำผูป่้วยมีอำกำรหยดุหำยใจขณะหลบัมีอำกำรจุกคอท ำ

ใหต้อ้งต่ืน ส ำลกัหำยใจไม่ออก สูดหำยใจเฮือกเพรำะรู้สึกขำดอำกำศต่ืนกลำงดึกแลว้หลบัต่อได้
ยำก หลบัไม่สนิทกระสบักระส่ำยขณะหลบั เหง่ือออกมำก นอนกดัฟันขำกระตุกขณะหลบั ต่ืนขึ้น
ปัสสำวะบ่อยในตอนกลำงคืน เป็นตน้ 

1.2  อำกำรที่เกดิขึน้ในเวลำกลำงวนัหรือขณะต่ืน 
ต่ืนนอนไม่สดช่ืนปวดมึนศีรษะหลังต่ืนนอนปำกคอแห้งหลังต่ืนนอน ง่วงนอนมำก

ผดิปกติในเวลำกลำงวนัที่ไม่สำมำรถอธิบำยจำกสำเหตุอ่ืน (เช่น ภำวะอดนอน ไดย้ำที่มีฤทธ์ิท ำให้
ง่วง เดินทำงกลบัจำกต่ำงประเทศ เป็นตน้) โดยระดบัควำมรุนแรงของอำกำรง่วงสำมำรถประเมิน
โดยแบบทดสอบระดบัควำมง่วงนอนเอ็บเวิร์ธ (The Epworth Sleepiness Scale, ESS) มีประวตัิ
อุบตัิเหตุจำกกำรขบัขี่ยำนพำหนะหรือกำรท ำงำนที่เก่ียวกับเคร่ืองจกัรกล สมำธิลดลงหลงลืม
หงุดหงิดอ่อนเพลีย ซึมเศร้ำอำรมณ์หรือสมรรถภำพทำงเพศลดลง เป็นตน้ 

1.3 ประวตัิอ่ืนๆ ที่อำจน ำมำใช้ช่วยในกำรวนิิจฉัย 
1.3.1 พฤติกรรมและสุขอนำมยักำรนอนหลบั35 (ภำคผนวก 1)  
1.3.2 กำรเจบ็ป่วยในอดีตและโรคร่วมเช่น ประวติักำรติดเช้ือไวรัส ภยนัตรำยที่บริเวณศีรษะ โรค

ทำงจิตเวช โรคระบบกำรหำยใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสำท โรค
ต่อมไร้ท่อ โรคกรดไหลยอ้นกำรผำ่ตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้หรือกำรใส่ท่อช่วยหำยใจยำก
เป็นตน้ 

1.3.3 ประวตัิและอำกำรอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มอำกำรขำอยูไ่ม่สุข (restless legs syndrome)36 (ภำคผนวก 
2)  

1.3.4 อำกำรของโรคลมหลบั (narcolepsy)36 (ภำคผนวก 3)  
1.3.5 กำรเปล่ียนแปลงของน ้ ำหนกัตวั ประวติัครอบครัวที่มีควำมผดิปกติเก่ียวกบักำรนอน 
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2. กำรตรวจร่ำงกำย  
2.1 กำรตรวจร่ำงกำยทั่วไป 

กำรตรวจร่ำงกำยทัว่ไป เช่น สัญญำณชีพเพื่อมองหำโรคควำมดันโลหิตสูง น ้ ำหนัก 
ส่วนสูง ดชันีมวลกำย ขนำดเส้นรอบเอวและสะโพกเพื่อมองหำภำวะอว้นโดยเฉพำะกลุ่มอำกำร
อว้นลงพงุ เป็นตน้ 

2.2 กำรตรวจร่ำงกำยบริเวณทำงเดนิหำยใจส่วนต้น 
กำรตรวจร่ำงกำยบริเวณทำงเดินหำยใจส่วนตน้เพื่อประเมินกำรตีบแคบของทำงเดิน

หำยใจ ไดแ้ก่ ขนำดเสน้รอบคอที่ใหญ่ (> 17 น้ิวในผูช้ำย และ > 16 น้ิวในผูห้ญิง) โครงสร้ำงศีรษะ
และใบหน้ำที่ส่งเสริมกำรตีบแคบของทำงเดินหำยใจส่วนตน้เช่น ภำวะคำงหดสั้น (retrognathia) 
สภำพขำกรรไกรล่ำงเล็ก (micrognathia) กำรสบฟันที่ผิดปกติ เช่น กำรสบเหล่ือมแนวรำบที่มี
ขนำดมำกเกิน (large overjet) กำรสบเหล่ือมแนวด่ิงที่ลึกเกิน (deep overbite) กำรสบไขว ้(crossed 
bite) ต ำแหน่งกระดูก hyoid อยูต่  ่ำเน้ือเยือ่อ่อนในช่องคอที่มำกผิดปกติควำมผิดปกติของช่องคอ 
เช่น ช่องคอหอยดำ้นขำ้งแคบ (lateral pharyngeal narrowing) ล้ินโตmodified Mallampati หรือ 
Friedman tongue positionระดบั 3 และ 4 ต่อมทอนซิลโตต่อมอะดีนอยด์โตล้ินไก่ยำวหรือใหญ่
เพดำนแข็งสูงโคง้และแคบ (high arched/narrow hard palate) ควำมผิดปกติของโพรงจมูกเช่น 
ริดสีดวงจมูกผนงักั้นจมูกคดปีกจมูกยบุเยือ่บุโพรงจมูกบวมเป็นตน้ (ภำคผนวก 4)  

2.3  กำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบที่เกีย่วข้อง 
กำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบที่เก่ียวขอ้ง เช่น ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบหัวใจและหลอด

เลือดระบบประสำท และระบบต่อมไร้ท่อเป็นตน้ 

 
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรคดักรองภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 
1. แบบทดสอบระดบัควำมง่วงนอนเอ็บเวร์ิธ37 (ภำคผนวก 5) เพือ่ประเมินควำมรุนแรงของอำกำรง่วงนอน

ในเวลำกลำงวนั ซ่ึงบอกโอกำสในกำรผล็อยหลบัในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0ถึง 24 
คะแนน อยำ่งไรก็ตำมแบบทดสอบESS มีควำมไวและมีควำมจ ำเพำะปำนกลำงในกำรคดักรองภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น เช่น เม่ือใชเ้กณฑต์ดั AHI > 5 แบบทดสอบ ESS จะมีควำมไวที่ 
0.54 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหวำ่ง 0.45 ถึง 0.63) และมีควำมจ ำเพำะที่ 0.65 (ร้อยละ 95 ของ
ช่วงควำมเช่ือมัน่ระหว่ำง 0.57 ถึง 0.72)38เน่ืองจำกผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น
จ ำนวนมำกที่ไม่มีอำกำรง่วงนอนในเวลำกลำงวนั และคะแนน ESS ยงัมีควำมสัมพนัธ์ไม่มำกนักกับ
ระดบั AHI ในทำงตรงขำ้มผูท้ี่มีอำกำรง่วงนอนในเวลำกลำงวนัอำจเกิดจำกสำเหตุอ่ืน ๆ เช่น ภำวะอด
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นอน ภำวะนอนไม่หลบั เป็นตน้ ดงันั้นจึงยงัไม่สำมำรถน ำแบบสอบทดสอบระดบัควำมง่วงเอ็บเวิร์มำ
เพือ่คดักรองหรือมำทดแทนกำรตรวจกำรนอนหลบัเพื่อวินิจฉัยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นได้32อยำ่งไรก็ตำมอำจน ำแบบทดสอบน้ีมำใชใ้นกำรติดตำมผลกำรรักษำได้28 

2. แบบสอบถำม STOP-Bang(ภำคผนวก 6)39เพื่อประเมินควำมเส่ียงของกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะ
หลบัจำกกำรอุดกั้นแบบสอบถำมSTOP-Bangมีควำมไวสูงในขณะที่มีควำมจ ำเพำะต ่ำ เช่น เม่ือใชเ้กณฑ์
ตดัที่AHI > 5แบบสอบถำมSTOP-Bang จะมีควำมไวที่0.88 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหว่ำง 
0.83 ถึง 0.91) แต่มีควำมจ ำเพำะเพียง 0.42 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหว่ำง 0.35 ถึง 0.50)38

ควำมไวของแบบสอบถำมน้ีจะเพิม่เป็น 0.93 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหวำ่ง 0.89 ถึง 0.95)แต่
ควำมจ ำเพำะจะลดเป็น 0.35 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหว่ำง 0.28 ถึง 0.44)38เม่ือใชเ้กณฑต์ดั 
AHI >30 ดงันั้นแบบสอบถำม STOP-Bangอำจจะมีประโยชน์ในกำรตดักำรวินิจฉัย (ruling out) ภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัรุนแรงมำกเม่ือน ำไปใชค้ดักรองในกลุ่มประชำกรทัว่ไปและ
ไดผ้ลเป็นลบ อยำ่งไรก็ตำมถำ้น ำแบบสอบถำมน้ีไปใชค้ดักรองในกลุ่มประชำกรที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะ
เป็นโรคจะส่งผลใหพ้บผูป่้วยที่ไดผ้ลลบลวงจ ำนวนมำกขึ้น นอกจำกน้ี ดว้ยขอ้จ ำกดัที่แบบสอบถำมน้ีมี
ควำมจ ำเพำะต ่ำ ท  ำให้เกิดผลบวกลวงสูงมำกไม่ว่ำจะน ำไปคดักรองในกลุ่มประชำกรทัว่ไป หรือกลุ่ม
ประชำกรที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะเป็นโรคดงันั้นจึงยงัไม่สำมำรถน ำแบบสอบถำม STOP-Bang มำทดแทน
กำรตรวจกำรนอนหลบัเพือ่วนิิจฉยัภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นได้32 

3.  แบบสอบถำมเบอร์ลิน (Berlin questionnaire)40 (ภำคผนวก 7) เพือ่ประเมินควำมเส่ียงของกำรเกิดภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นเน่ืองจำกแบบสอบถำมเหล่ำน้ีมีควำมไวและควำมจ ำเพำะปำนกลำง
เช่น เม่ือใชเ้กณฑต์ดัที่AHI >5 แบบสอบถำมเบอร์ลินจะมีควำมไวที่0.76 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำม
เช่ือมัน่ระหวำ่ง 0.71 ถึง 0.81) และมีควำมจ ำเพำะเพียง 0.59 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหว่ำง 
0.48 ถึง 0.66)38ท ำใหผู้ท้ี่ถูกประเมินว่ำมีควำมเส่ียงสูงในกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นจำกกำรทดสอบแบบสอบถำมเหล่ำน้ี ไม่ไดมี้ควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งเขำ้รับกำรตรวจกำรนอนหลบัทุก
รำย นอกจำกน้ี ดว้ยธรรมชำติของเคร่ืองมือคดักรองที่มีควำมไวไม่มำกพอถำ้น ำไปใชค้ดักรองในกลุ่ม
ประชำกรที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะเป็นโรค จะพบผูเ้ป่วยที่ได้ผลลบลวงจ ำนวนมำกขึ้นดังนั้ นจึงยงัไม่
สำมำรถน ำแบบสอบถำมเบอร์ลินมำเพือ่กำรคดักรองหรือมำทดแทนกำรตรวจกำรนอนหลบัเพือ่วินิจฉัย
ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นได้32 
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กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิำร 
1. กำรตรวจกำรนอนหลบั (sleep study)  

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจกำรนอนหลับ41,42 
1. เพือ่วนิิจฉยัและประเมินระดบัควำมรุนแรง 
2.  เพือ่วนิิจฉยัแยกโรคจำกสำเหตุอ่ืน 
3. เพือ่ประเมินโอกำสในกำรเกิดภำวะแทรกซอ้น 
4.  เพือ่ใชป้ระกอบกำรเลือกวธีิกำรรักษำ 
5.  เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นฐำนส ำหรับกำรติดตำมผลกำรรักษำ 
6.  เพือ่หำระดบัแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองที่ใชใ้นกำรรักษำ 
7.  เพือ่ประเมินผลกำรรักษำ เช่น กำรรักษำโดยทนัตอุปกรณ์ (oral appliance) หลงักำรรักษำดว้ยกำร

ผำ่ตดั กำรรักษำโดยกำรใชอุ้ปกรณ์ส ำหรับกำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำย เป็นตน้ 
 

ประเภทของกำรตรวจกำรนอนหลบั (sleep study)31-33,41-54 
กำรตรวจกำรนอนหลบัแบ่งเป็น 4 ชนิดตำมจ ำนวนสญัญำณและรูปแบบกำรตรวจวดั ไดแ้ก่ 

1. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 เป็นกำรตรวจมำตรฐำน (gold standard) ที่ใชส้ ำหรับกำรวินิจฉัยและ
ประเมินควำมรุนแรง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) กำรหำระดบัแรงดนัที่ใชใ้น
กำรรักษำ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ ++) รวมไปจนถึงกำรติดตำมผลกำรรักษำ 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) กำรตรวจชนิดน้ีเป็นกำรตรวจวดัมำกกว่ำ 7 สัญญำณ
ขึ้นไปโดยมีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมขณะตรวจท ำให้ไดส้ัญญำณต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบในกำรแปลผลกำร
นอนหลบัอยำ่งครบถว้นไดแ้ก่คล่ืนไฟฟ้ำสมอง (electroencephalogram, EEG) คล่ืนไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือลูก
ตำ (electro-oculogram, EOG) คล่ืนไฟฟ้ำกล้ำมเน้ือบริเวณคำง (chin electro-myogram, chin-EMG) 
คล่ืนไฟฟ้ำหัวใจ (electrocardiogram, ECG) ลมหำยใจ (airflow) กำรขยบัเคล่ือนไหวของทรวงอกและ
ทอ้ง (chest & abdominal movement) ควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) ท่ำทำง
กำรนอน (body position) คล่ืนไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือขำ (leg-EMG) โดยระหว่ำงกำรตรวจนั้น จะมีเจำ้หน้ำที่
ตรวจกำรนอนหลบั เฝ้ำสังเกตสัญญำณต่ำง ๆ ผ่ำนทำงจอคอมพิวเตอร์และกลอ้งวิดีโอตลอดเวลำเม่ือ
สญัญำณใดเกิดควำมบกพร่องก็จะไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งทนัท่วงทีท  ำให้กำรตรวจน้ีประสบควำมส ำเร็จ
และได้ขอ้มูลมำกที่สุดเม่ือเทียบกบักำรตรวจกำรนอนหลับชนิดอ่ืน ๆ ประโยชน์เพิ่มเติมจำกกำรเฝ้ำ
ติดตำมขณะตรวจนอกเหนือจำกกำรที่เจำ้หนำ้ที่สำมำรถสงัเกตท่ำทำงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลบัของ
ผูป่้วยไดต้ลอดทั้งคืนแลว้นั้นเจำ้หนำ้ที่ยงัสำมำรถพจิำรณำปรับเปล่ียนรูปแบบกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัย
ไปเป็นกำรตรวจเพื่อหำระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำ (continuous positive airway pressure, CPAP 
titration) ถำ้พบเกณฑด์งัค ำแนะน ำ (ดูหัวขอ้ค  ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจกำรนอนหลบัเพื่อกำรวินิจฉัย) 
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เพื่อให้ผูป่้วยได้รับกำรวินิจฉัยและกำรรักษำในคืนเดียวกันได้ รูปแบบกำรตรวจแบบผสมดังกล่ำว
เรียกว่ำ “กำรตรวจแบบแยกตรวจคร่ึงคืนหรือ split-night polysomnography”อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจ
ชนิดน้ี ในโรงพยำบำลส่วนใหญ่ยงัไม่มี รวมถึงตอ้งใชเ้จำ้หนำ้ที่ช ำนำญเฝ้ำซ่ึงในปัจจุบนัยงัค่อนขำ้งขำด
แคลน ท ำใหค้ิวกำรตรวจในบำงแห่งอำจนำน ขอ้จ ำกดัดงักล่ำวอำจท ำใหผู้ป่้วยจ ำนวนมำกไม่อำจเขำ้ถึง
กำรรักษำไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ีกำรที่มีกำรติดสำยจ ำนวนมำกและนอนแปลกสถำนที่อำจท ำให้
ผูป่้วยนอนไม่หลบั และเกิดผลลบได ้(first-night effect) จำกควำมแปรปรวนของกำนนอนในแต่ละคืน 
(night-to-night variation) ท ำใหก้ำรวนิิจฉยัและระดบัควำมรุนแรงของโรคที่ไดจ้ำกกำรตรวจชนิดน้ีอำจ
ไม่ไดต้รงกนัทุกคืน กำรส่งตรวจจึงควรพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ร่วมกบักำรหำรือกบัผูป่้วยร่วมดว้ย55-61 

2. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 เป็นกำรตรวจที่อำจใชส้ ำหรับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรงใน
ผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ (คุณภำพหลักฐำนระดับ3, น ้ำหนักค ำแนะน ำขึน้กับกลุ่มผู้ป่วย +) กำรหำระดบัแรงดนั
ที่ใช้ในกำรรักษำจำกกำรทดสอบด้วยเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอัตโนมัติ 
(unattended APAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) และกำรติดตำม
ผลกำรรักษำด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +) เป็นกำรตรวจวดัมำกกว่ำ 7 สัญญำณขึ้ นไป จึงได้สัญญำณต่ำง ๆ ที่เกือบครบถ้วน
เช่นเดียวกบักำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 ยกเว้นแต่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมขณะตรวจ กำรตรวจ
ชนิดน้ีอำจใช้ในผูป่้วยที่ไม่พร้อมในกำรเคล่ือนยำ้ย เช่น ผูป่้วยหนักใน ICU หรือ CCU ที่อำจเกิด
ภำวะแทรกซอ้นระหวำ่งกำรเคล่ือนยำ้ยหรืออำจเกิดภำวะฉุกเฉินระหวำ่งกำรตรวจจึงอำจพิจำรณำไปติด
อุปกรณ์ตรวจกำรนอนหลบัให้กบัผูป่้วยถึงในหอผูป่้วยและมำถอดอุปกรณ์ในเชำ้วนัรุ่งขึ้นเพื่อน ำแผ่น
บนัทึกควำมจ ำไปถ่ำยโอนขอ้มูลเขำ้คอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผลอยำ่งไรก็ตำมขอ้ดอ้ยหลกันั้นเกิด
จำกกำรที่ไม่มีเจำ้หนำ้ที่เฝ้ำติดตำม จึงอำจเกิดปัญหำกำรขำดหำยของสัญญำณที่ไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข ท ำ
ใหก้ำรแปลผลผดิพลำดไม่แม่นย  ำหรืออำจสูญเสียสญัญำณทั้งหมดจำกกำรที่แบตเตอร่ีหมดระหว่ำงกำร
ตรวจไดแ้ละที่ส ำคญัคือค่ำใชจ่้ำยจำกกำรตรวจชนิดน้ีในประเทศไทยไม่ไดแ้ตกต่ำงจำกกำรตรวจกำร
นอนหลับชนิดที่  1 เท่ำไรนัก (อย่ำงไรก็ตำมกำรเปรียบเทียบมำจำกค่ำตรวจกำรนอนหลับของ
โรงพยำบำลเอกชน เน่ืองจำกกำรตรวจชนิดน้ีโดยทัว่ไปจะไม่มีในโรงพยำบำลรัฐบำล) แต่กลับไม่
สำมำรถให้กำรตรวจในรูปแบบแยกตรวจคร่ึงคืนได้ดังนั้นกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2น้ีอำจไม่
คุม้ค่ำในผูป่้วยที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในระดับรุนแรงมำก 
เน่ืองจำกมีแนวโนม้ที่จะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยและเวลำเพิม่ขึ้นจำกกำรเขำ้รับกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 
1 ในรูปแบบกำรตรวจกำรนอนหลบัแบบตลอดคืนเพื่อประเมินระดบัแรงดนัที่ ใช้ในกำรรักษำอีกคร้ัง
ดงันั้นจึงอำจพจิำรณำส่งตรวจกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 เพือ่กำรวนิิจฉยัและประเมินควำมรุนแรง
ในผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) เพื่อหำระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำจำกกำรทดสอบดว้ยเคร่ืองอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอัตโนมัติ (APAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) เพื่อติดตำมกำรรักษำหลงักำรผ่ำตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (คุณภำพหลักฐำน
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ระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) และเพือ่ประเมินประสิทธิภำพของกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) โดยอยูบ่นขอ้แมว้่ำ ต้องเป็นกำรตรวจแบบเต็มคืนที่ได้รับกำร
อ่ำนผลด้วยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย์ 

3. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 3เป็นกำรตรวจที่อำจใชส้ ำหรับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรงใน
ผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ (คุณภำพหลักฐำนขึ้นกับกลุ่มผู้ป่วย, น ้ำหนักค ำแนะน ำ  +) และกำรติดตำม
ผลกำรรักษำด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +) เป็นกำรตรวจเฉพำะระบบหัวใจและกำรหำยใจ โดยทัว่ไปวดัเพียง 4-7 สัญญำณได้แก่
ECG,airflow, chest & abdominal movement,oxygen saturation, body positionเป็นตน้กำรตรวจชนิดที่ 
3 น้ีสำมำรถท ำกำรตรวจได้ทั้ งแบบมีหรือไม่มีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมก็ได้ถ้ำเป็นกำรตรวจแบบไม่มี
เจำ้หนำ้ที่เฝ้ำติดตำมก็จะมีขอ้ดีและดอ้ยต่ำงๆ เช่นเดียวกบักำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2อยำ่งไรก็ตำม
ขอ้ดอ้ยหลกัของกำรตรวจชนิดน้ีไม่ว่ำจะท ำกำรตรวจในรูปแบบมีเจำ้หน้ำที่เฝ้ำติดตำมหรือไม่นั้นเกิด
จำกกำรขำดกำรตรวจวดัคล่ืนสมองท ำให้ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำหลบัจริงและไม่สำมำรถตรวจพบ
กำรต่ืนตวัของสมอง (cortical arousal) จึงมีแนวโนม้ที่จะประเมินระดบัควำมรุนแรงไดต้  ่ำกว่ำควำมเป็น
จริงเพรำะไม่สำมำรถตรวจพบภำวะกำรหำยใจแผ่ว (hypopnea) ที่ท  ำให้เกิดเพียงกำรต่ืนตวัของสมอง 
(cortical arousal) แต่ไม่เกิดภำวะพร่องออกซิเจน (oxygen desaturation) และภำวะกำรพยำยำมหำยใจท ำ
ให้สมองตื่นตวั (Respiratory Effort-Related Arousal, RERA) นอกจำกน้ีกำรค ำนวณดชันีต่ำง ๆ ยงั
จ  ำเป็นตอ้งใช้ระยะเวลำทั้งหมดที่ท  ำกำรตรวจวดั (recording time) เพรำะไม่ทรำบระยะเวลำที่ผูป่้วย
หลบัจริง (total sleep time) จึงนิยำมดชันีที่ไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดน้ีว่ำ “ดชันีกำรหำยใจ
ผิดปกติ” หรือ Respiratory Event Index (REI) เพื่อให้ตระหนักว่ำ ดชันีกำรหำยใจผิดปกติหรือ REI ที่
ไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 3 น้ี ไม่ไดเ้ทียบเท่ำกบัดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว (AHI) 
หรือ ดชันีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI) ที่ไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 หรือ 2 ดว้ยขอ้จ ำกดัทั้ง
สองดงักล่ำวท ำใหR้EI ที่ไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 3 น้ีมีแนวโน้มที่จะประเมินระดบัควำม
รุนแรงต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริงจนอำจน ำไปสู่ผลลบลวงไดใ้นผูป่้วยบำงรำยยกตวัอยำ่งเช่น ผลกำรตรวจไม่
พบควำมผดิปกติใดเพรำะผูป่้วยต่ืนทั้งคืน เป็นตน้อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกควำมขำดแคลนของกำรตรวจ
กำรนอนหลบัชนิดที่ 1 และค่ำใชจ่้ำยในกำรทดสอบที่ต  ่ำกวำ่ ท  ำใหปั้จจุบนักำรตรวจกำรนอนหลบัชนิด
ที่ 3ไดรั้บกำรยอมรับให้ใชส้ ำหรับตรวจวินิจฉัยในผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) เพื่อติดตำมกำรรักษำ
หลงักำรผำ่ตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภำพของกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) โดยอยู่
บนขอ้แมว้่ำ ต้องเป็นกำรตรวจแบบเต็มคืนที่ได้รับกำรอ่ำนผลด้วยบุคลำกร (manually scored) และ
ตรวจสอบผลโดยแพทย์ 

4. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 4 เป็นกำรตรวจที่ปัจจุบนัยงัไม่แนะน ำให้ใช้ส ำหรับกำรวินิจฉัยและ
ประเมินระดบัควำมรุนแรง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + / -) ส ำหรับกำรหำระดับ
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แรงดันที่ใช้ในกำรรักษำ (ไม่มีข้อมูล) หรือส ำหรับติดตำมกำรรักษำ (ไม่มีข้อมูล) เน่ืองจำกขอ้มูล
กำรศึกษำส่วนใหญ่เป็นกำรทดสอบควำมแม่นย  ำของอุปกรณ์โดยมีผูเ้ฝ้ำติดตำมในห้องตรวจปฏิบตัิกำร 
จึงยงัไม่สำมำรถอนุมำนไปใชใ้นกำรตรวจแบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำมนอกห้องตรวจปฏิบติักำรโดยทัว่ไป
เป็นกำรตรวจวดัเพียงแค่ 1-3 สัญญำณ เช่น กำรวดัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดเพียงอยำ่งเดียว 
หรือร่วมกบักำรวดัลมหำยใจเป็นตน้ (คุณภำพหลักฐำน 3 น ้ำหนักค ำแนะน ำ + / -) ท ำให้ไดข้อ้มูลที่ไม่
เพยีงพอ และมีขอ้ดอ้ยที่เพิม่มำกขึ้นจำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 และ 3 อยำ่งมำกเช่นในผูป่้วย
วยัเด็กวยัหนุ่มสำวหรือในผูป่้วยที่มีควำมผดิปกติชนิดกำรพยำยำมหำยใจท ำใหส้มองต่ืนตวัเป็นหลกัอำจ
ไม่พบภำวะพร่องออกซิเจนเป็นจงัหวะ (cyclic oxygen desaturation) ได้ ในทำงตรงขำ้มในผูป่้วยที่มี
ภำวะพร่องออกซิเจนเป็นพื้นฐำน (baseline hypoxemia) อำจมีภำวะพร่องออกซิเจนเป็นจงัหวะที่ไม่ได้
เกิดจำกกำรหยดุหำยใจหรือหำยใจแผว่แต่อยำ่งใด 

5. กำรตรวจชนิดอ่ืนๆ ปัจจุบนัมีกำรพฒันำวิธีกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้เร่ิมมีเทคนิคในกำรวดัสัญญำณชนิดใหม่มำแทนที่กำรตรวจวดัสัญญำณ
แบบดั้งเดิม ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัใหเ้ขำ้หมวดหมู่ใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้จึงตอ้งนับแยกออกมำเป็นกำร
ตรวจชนิดที่ 5 โดยเฉพำะกำรทดสอบ WatchPAT®เป็นกำรตรวจวดัสัญญำณ peripheral arterial 
tonometry (PAT) ซ่ึงขอ้มูลในปัจจุบนัพบวำ่กำรตรวจน้ีมีควำมแม่นย  ำในกำรวินิจฉัยและประเมินควำม
รุนแรงใกลเ้คียงกบักำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 แต่กำรศึกษำเกือบทั้งหมดเป็นกำรตรวจแบบมีผูเ้ฝ้ำ
ติดตำม มีเพียงกำรศึกษำเดียวที่เป็นกำรตรวจแบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม จึงอำจใช้กำรตรวจ WatchPAT® 

ส ำหรับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรงในกลุ่มผูป่้วยเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) (คุณภำพหลักฐำนและ
น ้ำหนักค ำแนะน ำขึน้กับกลุ่มผู้ป่วยและชนิดกำรตรวจ)  

 
ตำรำงที่ 5 ค ำแนะน ำกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2, 3 และ 5 เพ่ือกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรงใน
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ31,32,43-46,52,53 
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
1.  ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ 1 คือ ผูป่้วยที่มีองคป์ระกอบ ก ข และ ค ครบทุกขอ้ 

ก.  ผูท้ี่มีอำกำรทำงคลินิกที่ท  ำให้สงสัยอย่ำงมำกว่ำมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบั
ควำมรุนแรงตั้ งแต่ปำนกลำงขึ้ นไปอันประกอบไปด้วย อำกำรง่วงนอนมำกในตอนกลำงวนั 
ร่วมกับมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ีอยำ่งน้อย 2 ขอ้ ได้แก่ 1) กรนเสียงดงัเป็นประจ ำ 2) มีผูพ้บหยุด
หำยใจขณะหลบั หรือมีอำกำรเฮือกหรือส ำลกัขณะหลบั และ 3) มีโรคควำมดนัโลหิตสูง32 

ข.  ไม่มีโรคร่วมอ่ืน ๆ เช่น ภำวะหำยใจต ่ำขณะตื่น (awake hypoventilation) เช่น ภำวะอว้นหำยใจต ่ำ 
(obesity hypoventilation syndrome, OHS) ภำวะโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (chronic obstructive 
pulmonary disease, COPD) ภำวะหัวใจวำย โรคเส้นเลือดสมอง (stroke) โรคระบบประสำท
กลำ้มเน้ือ (neuromuscular disease) ไดรั้บยำกลุ่ม opioid ระยะยำว เป็นตน้ 
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ค. ไม่สงสยัว่ำมีโรคหรือภำวะอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นขณะหลบันอกเหนือไปจำกภำวะหยดุหำยใจขณะหลบั
จำกกำรอุดกั้น เช่น ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำง (central sleep apnea, CSA) 
ภำวะหำยใจต ่ำขณะหลบั (sleep-related hypoventilation) โรคขำกระตุกขณะหลบั (periodic limb 
movement disorder, PLMD) โรคลมหลบั (narcolepsy) หรือภำวะนอนไม่หลับรุนแรง (severe 
insomnia) เป็นตน้ 

2. ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ 2 คือ ผูป่้วยที่มีขอ้จ  ำกดัในกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย (immobility) หรืออำจเกิดอนัตรำย
จำกกำรเคล่ือนยำ้ยผูป่้วยเขำ้มำรับกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 ในหอ้งปฏิบตัิกำร 

ค ำแนะน ำกำรตรวจกำรนอนหลับ 
1. ในผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ 1 อำจพจิำรณำกำรตรวจกำรนอนหลบัเพือ่กำรวนิิจฉยัและประเมินควำมรุนแรงดว้ย

กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ชนิดที่ 3 แบบมีผูเ้ฝ้ำ
ติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ชนิดที่ 3 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ชนิดที่ 5แบบมีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +) หรือชนิดที่ 5 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

2. ในผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ 2 อำจพจิำรณำกำรตรวจกำรนอนหลบัเพือ่กำรวนิิจฉยัและประเมินควำมรุนแรงดว้ย 
กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ชนิดที่ 3 แบบไม่มีผู ้
เฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) หรือชนิดที่ 5 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

3.    ในผูป่้วยกลุ่มเฉพำะที่ส่งตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2,3 หรือ 5 แล้วไม่พบควำมผิดปกติ ไดข้อ้มูลไม่
เพยีงพอ หรือมีกำรขำดหำยของสญัญำณจนรบกวนควำมแม่นย  ำควรตอ้งเขำ้รับกำรตรวจกำรนอนหลบั
ชนิดที่ 1อีกคร้ัง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  

4.    ในผูป่้วยอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจำกผูป่้วยกลุ่มเฉพำะ 1 และ 2 ไม่แนะน ำให้ใชเ้พื่อกำรตรวจคดักรองผูท้ี่ไม่
มีอำกำรแม้จะเป็นผูป่้วยกลุ่มเส่ียง (ตำรำงที่ 3) เน่ืองจำกยงัไม่มีข้อมูลกำรศึกษำในผูป่้วยเหล่ำน้ี 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  

5.    กำรตรวจตอ้งเป็นกำรตรวจกำรนอนหลบัแบบเต็มคืนที่ได้ขอ้มูลเก่ียวกับลมหำยใจ (airflow) ร่วมกับ
ควำมอ่ิมตวัของออกซิเจน (oximetry) อยำ่งนอ้ย 4 ชัว่โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+ +) และได้รับกำรอ่ำนผลด้วยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย ์(คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  

 

2. กำรตรวจอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
กำรส่งตรวจอ่ืนๆ ขึ้นกบัขอ้บ่งช้ีในกำรส่งตรวจเพื่อกำรสืบคน้หรือรักษำโรคร่วมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

โรคของระบบหวัใจและหลอดเลือด และควำมผดิปกติของภำวะเมตะบอลิกส์ ไดแ้ก่ 
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2.1 กำรส่งตรวจภำพรังสีทรวงอก คล่ืนไฟฟ้ำหวัใจ ในผูป่้วยที่สงสยัโรคเสน้เลือดหวัใจ ภำวะหวัใจวำย 
2.2 กำรส่งตรวจระดบัน ้ ำตำลในเลือด ระดบัไขมนัในเลือด กรดยริูก เพือ่หำภำวะเมตะบอลิกส์ ในผูท้ี่มี

กลุ่มอำกำรอว้นลงพงุ 
2.3 ระดบักำรท ำงำนของไทรอยดฮ์อร์โมน ไม่แนะน ำให้ส่งตรวจระดบัไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อคดักรอง

หำภำวะไทรอยดท์  ำงำนนอ้ย (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ -) ใหส่้งตรวจเฉพำะใน
รำยที่มีอำกำรของภำวะไทรอยดท์  ำงำนนอ้ยเท่ำนั้น 

2.4 กำรวดัขนำดทำงเดินหำยใจส่วนตน้จำกภำพรังสีกะโหลกกำรส่งภำพรังสีเพื่อวดัควำมกวำ้งของ
ทำงเดินหำยใจส่วนตน้ เช่น กำรวดัจำกภำพถ่ำยรังสีกะโหลกศีรษะ (cephalometry) ภำพสแกน
คอมพิวเตอร์ของบริเวณคอและศีรษะ (CT head and neck) หรือภำพคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำบริเวณ
ล ำคอและศีรษะ (MRI head and neck) เป็นตน้ กำรส่งตรวจเหล่ำน้ีอำจพิจำรณำส่งตรวจเพื่อวำง
แผนกำรรักษำก่อนกำรผ่ำตดั (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)62,63หรือก่อนกำร
รักษำโดยทนัตอุปกรณ์เท่ำนั้น (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + / -)62,63ดงันั้นใน
กลุ่มผูป่้วยที่ไม่ไดเ้ลือกที่จะรักษำด้วยกำรผ่ำตดัหรือทนัตอุปกรณ์จึงไม่จ ำเป็นตอ้งได้รับกำรส่ง
ตรวจดงักล่ำว 
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กำรวนิิจฉัย36 
เกณฑ์กำรวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น ประกอบด้วยอำกำรของผู้ป่วยในข้อ 

กร่วมกับผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรในข้อข หรือผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรในข้อ ค เพียงข้อเดียว 
 
ก. อำกำรอยำ่งนอ้ยหน่ึงอำกำรจำกขอ้ต่อไปน้ี 

1. รู้สึกง่วงนอนผิดปกติในเวลำกลำงวนั รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดช่ืนหลงัต่ืนนอน หรือนอนไม่
หลบั 

2. ต่ืนกลำงคืนจำกกำรหยดุหำยใจ ส ำลกัหำยใจไม่ออกหรือตอ้งหำยใจเฮือก 
3. มีผูส้งัเกตวำ่ ในขณะหลบัมีนอนกรนเสียงดงัเป็นประจ ำ หรือพบกำรหำยใจสะดุด 
4. มีโรคประจ ำตวัดังน้ี โรคควำมดนัโลหิตสูง ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ (mood disorder) มี

ปัญหำควำมจ ำ โรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมอง ภำวะหัวใจวำย ภำวะหัวใจสั่นพร้ิว 
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 

ข. ผลตรวจกำรนอนหลบั (ตำมเกณฑ์มำตรฐำน*)  
1. มีดชันีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI)**อยำ่งนอ้ย 5 คร้ัง/ชม. 
2. ส่วนใหญ่ของกำรหำยใจผดิปกติเป็นชนิดอุดกั้น 

ค. ผลตรวจกำรนอนหลบั (ตำมเกณฑ์มำตรฐำน*)  
1. มีดชันีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI)**อยำ่งนอ้ย 15 คร้ัง/ชม. 
2. ส่วนใหญ่ของกำรหำยใจผดิปกติเป็นชนิดอุดกั้น 
 

* เกณฑ์มำตรฐำนของกำรตรวจกำรนอนหลับ คือกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1, 2, 3 หรือ 5ซ่ึงได้รับ
กำรแปลผลโดยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญ  

**  ในกรณีที่ใชก้ำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 3 ใหใ้ชค้่ำดชันีกำรหำยใจผิดปกติ (Respiratory Event Index, 
REI) แทนกำรใชด้ชันีกำรหำยใจถูกรบกวน 

 
หมำยเหตุ ส ำหรับกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2และ 5 (WatchPAT®) แมจ้ะมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพจ ำนวน
มำกที่แสดงถึงควำมแม่นย  ำในกำรวนิิจฉยัและกำรประเมินระดบัควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบั
จำกกำรอุดกั้น แต่ดว้ยปัจจุบนัขอ้จ ำกดัของค่ำใชจ่้ำยจำกกำรตรวจชนิดน้ีในประเทศไทยยงัไม่ไดแ้ตกต่ำงกบั
กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 มำกนกั ในขณะที่มีขอ้ดอ้ยส ำคญัที่ไม่สำมำรถท ำกำรตรวจแบบแยกคร่ึงคืน
ได ้จึงแนะน ำใชก้ำรตรวจน้ีตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 
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ระดบัควำมรุนแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น64 
1. รุนแรงเล็กนอ้ย (mild) ในผูป่้วยที่มี AHI หรือ RDI ตั้งแต่ 5 ถึงนอ้ยกวำ่ 15 คร้ัง/ชม. 
2. รุนแรงปำนกลำง (moderate) ในผูป่้วยที่มี AHI หรือ RDI ตั้งแต่ 15 ถึง 30 คร้ัง/ชม. 
3. รุนแรงมำก (severe) ในผูป่้วยที่มี AHI หรือ RDI มำกกวำ่ 30 คร้ัง/ชม.ขึ้นไป 

 
ค ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจกำรนอนหลบัเพ่ือกำรวนิิจฉัย 
1. ผูป่้วยควรไดรั้บกำรวนิิจฉยัและประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นก่อน

ไดรั้บกำรรักษำใดๆ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32,42,65อยำ่งไรก็ตำมในกรณีที่
สงสยัวำ่ผูป่้วยมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่สัมพนัธ์กบัโรคทำงเดินหำยใจส่วนตน้ เช่น 
จมูกอกัเสบจำกภูมิแพ ้(allergic rhinitis) ต่อมทอนซิลอกัเสบ เป็นตน้ อำจพิจำรณำรักษำภำวะต่ำง ๆ
เหล่ำน้ีไปก่อนได ้(คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)66 

2. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นไดจ้ำกกำรส่ง
ตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32,42,65 

3. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในผูป่้วยกลุ่ม
เฉพำะที่ 1 (ตำรำงที่ 5) อำจได้จำกกำรส่งตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,53,65ชนิดที่ 3 แบบมีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)31,32,41-44,65 ชนิดที่ 3 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) 
31-33,41-47,53,65,67,68ชนิดที่ 5 แบบมีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,32,41-44,52,65

หรือชนิดที่ 5 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,52,53,65 
4. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในผูป่้วยกลุ่ม

เฉพำะที่ 2 (ตำรำงที่ 5) อำจได้จำกกำรส่งตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3,
น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,65 ชนิดที่ 3 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,53,65หรือชนิดที่5 แบบไม่มีผูเ้ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,52,53,65 

5. กำรวนิิจฉยัและกำรประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นจำกกำรตรวจกำร
นอนหลบัชนิดที่ 4นั้น แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำในระดบัสำกล ยงัไม่ได้แนะน ำให้ใช ้(คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + / -)31-33,41-47,53,54,65 

6. ในผูท้ี่มีอำกำรทำงคลินิกที่ท  ำใหส้งสยัอยำ่งมำกวำ่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นและไม่พบ
สำเหตุอ่ืน ๆ ที่ท  ำให้เกิดอำกำรดงักล่ำว แต่ผลกำรตรวจกำรนอนหลบัในคร้ังแรกไม่พบควำมผิดปกติ 
(โดยเฉพำะผูท้ี่ไดรั้บกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดอ่ืนนอกเหนือจำกชนิดที่ 1) ควรไดรั้บกำรตรวจนอน
หลบัชนิดที่ 1 ซ ้ ำอีกคร้ัง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32,41-47,65 
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7. มำตรฐำนกำรวนิิจฉยัและกำรประเมินควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นไดจ้ำก
กำรตรวจกำรนอนหลบัแบบตลอดคืน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32,42,65,69-72 

8. กำรตรวจกำรนอนหลบัเพื่อกำรวินิจฉัยและกำรรักษำโดยกำรตรวจแบบแยกตรวจคร่ึงคืนส ำหรับกำร
วนิิจฉยัและกำรประเมินควำมรุนแรงในคร่ึงคืนแรกถำ้เขำ้ตำมเกณฑก์ำรตรวจแบบแยกตรวจคร่ึงคืนดงั
ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

8.1 ผูป่้วยที่มีapneaหรือhypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) มำกกว่ำ 40 คร้ัง/ชม.เป็นเวลำอย่ำง
นอ้ย 2 ชัว่โมง และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต ่ำกว่ำ 3 ชัว่โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 
2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ ++)32,42,73-76 

8.2 ผูป่้วยที่มีapneaหรือ hypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) ระหว่ำง 20-40คร้ัง/ชม.เป็นเวลำอยำ่ง
น้อย2ชั่วโมงร่วมกับพบภำวะพร่องออกซิเจนอย่ำงมำก หรือ ระยะเวลำของกำรหำยใจ
ผิดปกติแต่ละคร้ังน้ันยำวนำน และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต ่ำกว่ำ 3 ชัว่โมง (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)32,42,73-76 

9. จะพิจำรณำส่งตรวจกำรนอนหลับหลังจำกผูป่้วยไดรั้บกำรประเมินอำกำรทำงคลินิกอยำ่งครอบคลุม 
(comprehensive sleep evaluation) และสงสัยว่ำมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32,42,65,69-72 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจกำรนอนหลบัเพ่ือหำระดบัแรงดนัที่ใช้ในกำรรักษำ 

1. จะพจิำรณำส่งตรวจกำรนอนหลบัเพื่อหำระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำเฉพำะในผูป่้วยที่มีขอ้บ่งช้ีและ
ยนิยอมในกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) 
31,42,77 

2. มำตรฐำนกำรประเมินระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัแบบตลอดคืนเพื่อ
กำรรักษำ (CPAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,65,69-72,77 

3. ระดับแรงดนัที่ใช้ในกำรรักษำอำจได้จำกคร่ึงคืนหลงั (ช่วงเวลำตรวจเพื่อกำรรักษำ, CPAP titration 
portion) จำกกำรตรวจแบบแยกตรวจคร่ึงคืน (split-night study) ถ้ำเขำ้ตำมเกณฑก์ำรตรวจแบบแยก
ตรวจคร่ึงคืนดงัขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

3.1 ถำ้ผูป่้วยที่มีapneaหรือ hypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) มำกกวำ่ 40 คร้ัง/ชม.เป็นเวลำอยำ่ง
นอ้ย 2 ชัว่โมง และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต ่ำกว่ำ 3 ชัว่โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 
2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)32,42,73-76 

3.2 ผูป่้วยที่มี apneaหรือ hypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) ระหว่ำง 20–40คร้ัง/ชม.เป็นเวลำ
อยำ่งนอ้ย2ชัว่โมงร่วมกับพบภำวะพร่องออกซิเจนอย่ำงมำก หรือ ระยะเวลำของกำรหำยใจ
ผิดปกติแต่ละคร้ังน้ันยำวนำนและมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต ่ำกว่ำ 3 ชัว่โมง (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)32,42,73-76 
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ขอ้พึงระวงัในกำรน ำระดับแรงดันที่ได้จำกกำรส่งตรวจแบบแยกคร่ึงคืนไปใช้นั้นจะตอ้ง
มัน่ใจวำ่ระยะเวลำที่ใชเ้พือ่กำรตรวจหำระดบัแรงดนั (CPAP portion) ไม่ต ่ำกวำ่ 3 ชัว่โมง  

4. ระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำอำจไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำ
โดยใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติั (attended APAP titration) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ในรำยที่ไม่มีโรคร่วม เช่น ภำวะหวัใจวำย ภำวะหยดุหำยใจขณะ
หลบัจำกประสำทส่วนกลำง โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หรือภำวะกำรหำยใจต ่ำ (hypoventilation)50,78-81 

5. ระดบัแรงดนัที่ใชใ้นกำรรักษำอำจไดจ้ำกกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำ
โดยใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติั (unattended APAP titration) ในรำย
ที่ไม่มีโรคร่วม เช่น ภำวะหัวใจวำย ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำง โรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง หรือภำวะกำรหำยใจต ่ำ (hypoventilation) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)50,78-81 

6. ไม่แนะน ำใหส่้งตรวจแบบแยกตรวจคร่ึงคืน (split-night study) โดยใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิด
ต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติัโดยมีผูเ้ฝ้ำ (attended APAP titration) ในคร่ึงคืนหลงั (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)50,78-81 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจกำรนอนหลบัเพ่ือติดตำมผลกำรรักษำ42 

1. ผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัปำนกลำงถึงรุนแรงที่ไดรั้บกำรรักษำดว้ยกำร
ผ่ำตดัทำงเดินหำยใจส่วนตน้ ควรไดรั้บกำรประเมินผลของกำรรักษำซ ้ ำดว้ยกำรตรวจกำรนอนหลับ
ชนิดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,62,65,69-72 ชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3,น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,42,62,65,69-72หรือชนิดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+)31,42,62,65,69-72ส ำหรับกำรส่งตรวจด้วยกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 4 นั้น ในขณะน้ียงัไม่แนะน ำ
เน่ืองจำกขอ้มูลยงัไม่เพยีงพอ 

2. ผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัเล็กนอ้ยที่ไดรั้บกำรรักษำดว้ยกำรผำ่ตดัทำงเดิน
หำยใจส่วนตน้ ควรไดรั้บกำรประเมินผลของกำรรักษำซ ้ ำเม่ือมีอำกำรก ำเริบกลบัมำใหม่ ดว้ยกำรตรวจ
กำรนอนหลบัชนิดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,62,65,69-72ชนิดที่ 2 (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,42,62,65,69-72หรือชนิดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)31,42,62,65,69-72 

3. ผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่พิจำรณำให้กำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ ควรไดรั้บ
กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรรักษำดว้ยกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,62,63,65,69-72ชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) 
31,42,62,63,65,69-72หรือชนิดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31,42,62,63,65,69-72 

4. ผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่ไดรั้บกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดันบวก
ชนิดต่อเน่ืองควรไดรั้บกำรประเมินซ ้ ำดว้ยกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 เม่ือ 
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4.1  น ้ ำหนักตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลงชัดเจนอยำ่งน้อยร้อยละ 10 ร่วมกบัมีอำกำรทำงคลินิกที่บ่งว่ำ
ระดบัควำมดนับวกของเคร่ืองอดัอำกำศฯ ไม่เหมำะสม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)31,42,62,63,65,69-72เพือ่หำระดบัแรงดนัที่เหมำะสมต่อไป 

4.2 มีอำกำรหลงเหลืออยู ่(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,62,65,69-72หรือมี
อำกำรกลบัเป็นซ ้ ำอีกทั้งที่ใช้เคร่ืองอยำ่งสม ่ำเสมอและเพียงพอ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,62,65,69-72เพื่อหำโรคจำกกำรหลับอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดร่วม เช่น โรคขำ
กระตุกขณะหลบั โรคลมหลบั ในกรณีที่มีอำกำรทำงคลินิกที่สงสยัวำ่ผูป่้วยอำจจะเป็นโรคลม
หลบั ควรพจิำรณำกำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 ร่วมกบักำรตรวจ Multiple Sleep Latency 
Test (MSLT)  
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กำรรักษำ 
เป้ำหมำยของกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น เพื่อมุ่งหวงัให้ดชันีกำรหำยใจถูก

รบกวน (RDI) กลบัมำอยูใ่นเกณฑป์กติโดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรรักษำตำมระดบัควำมรุนแรง พยำธิสภำพ 
ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรรักษำแบ่งออกเป็น 
1. กำรรักษำโดยวธิีไม่ผ่ำตัดประกอบไปดว้ย 

1.1  กำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก (positive airway pressure, PAP)  
1.2 กำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ 
1.3  กำรรักษำอ่ืน ๆ 

2.  กำรรักษำโดยวธิีกำรผ่ำตัดทำงเดนิหำยใจ 
3. กำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในกลุ่มโรคจ ำเพำะ 
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กำรรักษำด้วยเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure, 
PAP)  
1. เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง  (Continuous Positive 

Airway Pressure, CPAP) แบ่งออกเป็น 
1.1 เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบตั้งค่ำคงที่ (fixed CPAP, CPAP)  
1.2 เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติั (auto CPAP, APAP)  

2. เค ร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดับ  (Bi-levelPositive 
Airway Pressure, BPAP)  

 

ค ำนิยำมของกำรรักษำด้วย CPAP82 
1. ระดับแรงดันบวกที่เหมำะสม (optimal PAP) คือ ระดบัแรงดนับวกที่สำมำรถลด RDI ใหเ้หลือน้อยกว่ำ 

5 คร้ัง/ชม.ทดสอบเป็นเวลำติดต่อกนัอยำ่งนอ้ย 15 นำที โดยมีช่วงเวลำที่เขำ้สู่ระยะหลบัที่มีตำกระตุกใน
ท่ำนอนหงำย (supine-REM sleep)  

2. ระดับแรงดันบวกที่ดี (good PAP) คือ ระดบัแรงดนับวกที่สำมำรถลด RDI ให้เหลือน้อยกว่ำ 10 คร้ัง/
ชม.และตอ้งลดลงอยำ่งนอ้ยร้อยละ 50 ในกรณีที่ RDI ก่อนกำรรักษำ< 15 คร้ัง/ชม. โดยมีช่วงเวลำที่เขำ้
สู่ระยะหลบัที่มีตำกระตุกในท่ำนอนหงำย(supine-REM sleep) 

3. ระดับแรงดันบวกที่พอเพียง (adequate PAP) คือ ระดบัแรงดนับวกที่ยงัไม่สำมำรถลด RDI ใหน้อ้ยกวำ่ 
10คร้ัง/ชม. ได ้แต่สำมำรถลด RDI ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของ RDI ก่อนกำรรักษำหรือเป็นระดบั
แรงดนับวกที่สำมำรถลดระดบั RDI จนเขำ้เกณฑข์องระดบัแรงดนับวกที่เหมำะสม (RDI < 5) หรือ
ระดบัแรงดนับวกที่ดี (RDI < 10) ได ้แต่ไม่มีช่วงเวลำระยะหลบัที่มีตำกระตุกในท่ำนอนหงำย (supine-
REM sleep) ในช่วงดงักล่ำว 

4. ระดับแรงดันบวกที่ยอมรับไม่ได้ (unacceptable PAP) คือ ระดบัแรงดนับวกที่ยงัไม่เขำ้เกณฑ ์“ระดบั
แรงดนับวกที่เหมำะสม”“ระดบัแรงดนับวกที่ดี” หรือ “ระดบัแรงดนับวกที่พอเพยีง”  

 

ข้อบ่งช้ี 
1. ผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัรุนแรงปำนกลำงถึงรุนแรงมำก (คุณภำพหลักฐำน

ระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)83-106 
2. ผูป่้วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับรุนแรงน้อย ร่วมกับขอ้ใดขอ้หน่ึงดังต่อไปน้ี



43 of 86 

(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)107-113 

2.1 มีอำกำร ไดแ้ก่ง่วงนอนมำกผดิปกติช่วงเวลำกลำงวนันอนไม่หลบั หรือมีปัญหำควำมจ ำ 
2.2 มีโรคประจ ำตวัได้แก่โรคควำมดันโลหิตสูง ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ (mood disorder) มี

ปัญหำควำมจ ำ โรคเส้นเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง ภำวะหัวใจวำย ภำวะหัวใจสั่นพร้ิว 
หรือ โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 

 

ค ำแนะน ำ 
1. ระดบัแรงดนับวกที่ใชใ้นกำรรักษำผูป่้วย  

1.1 ระดบัแรงดนัที่เหมำะสม (optimal PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)82 
1.2 ระดบัแรงดนับวกที่ดี(good PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)82 
1.3 ระดบัแรงดนับวกที่พอเพยีง(adequate PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) 

82 
1.4 ระดบัแรงดนับวกที่ยอมรับไม่ได ้(unacceptable PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก

ค ำแนะน ำ+ / -) 82 

2. ระดบัแรงดนับวกที่จะใชใ้นกำรรักษำผูป่้วยควรไดจ้ำกกำรตรวจ31,50,74,78-81,114-119 

2.1 กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่  1 แบบตลอดคืนเพื่อประเมินระดับแรงดันที่ เหมำะสม 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,42,65,69-72,77 

2.2 กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 แบบแยกตรวจคร่ึงคืน (split-night polysomnography) เพื่อ
ประเมินระดับแรงดันที่เหมำะสมในคร่ึงคืนหลัง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)31,32,42,73-76 

2.3 กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำโดยใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนั
บวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติัโดยมีผูเ้ฝ้ำ (attended APAP titration) (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)50,78-81หรือ กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 2 (unattended APAP 
titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)50,78-81ในผูท้ี่มีควำมรุนแรงของภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัระดบัปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจวำย ภำวะหยดุ
หำยใจขณะหลับจำกประสำทส่วนกลำง โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หรือภำวะกำรหำยใจต ่ำ 
(hypoventilation) เพื่อน ำขอ้มูลระดับแรงดันร้อยละ 90-95 ของเวลำทั้งหมดที่ทดลองใช้
เคร่ือง ที่สำมำรถลดท ำใหร้ะดบัRDIลดลงมำอยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรับไดอ้ยำ่งไรก็ตำมผูป่้วยตอ้ง
ไดรั้บกำรติดตำมอยำ่งใกลชิ้ด โดยถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้นหรือยงัมีอำกำรหลงเหลือจะตอ้งเขำ้รับ
กำรตรวจดงัขอ้ 2.1 

2.4 กำรทดลองใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติัที่บำ้นโดยไม่มีกำร
ตรวจกำรนอนหลบั (unattended APAP trial) ในรำยที่มีควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจ
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ขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีโรคร่วมดงักล่ำวในขอ้ 2.3 (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) โดยให้ผูป่้วยใชเ้คร่ืองที่บำ้นเป็นเวลำ 5-7 วนั เพื่อน ำ
ขอ้มูลระดับแรงดันร้อยละ 90-95 ของเวลำทั้งหมดที่ทดลองใช้เคร่ือง ที่สำมำรถลดระดับ
Respiratory Event Index (REI) จนต ่ำกวำ่10 คร้ัง/ชม. มำตั้งเป็นแรงดนัคงที่ที่ใชใ้นกำรรักษำ 
กำรแปลผลจะเช่ือถือไดถ้ำ้มีกำรใชเ้คร่ืองอยำ่งน้อย 4 ชัว่โมง/คืน ไม่น้อยกว่ำ 2 คืน ร่วมกบั
กำรร่ัวของหน้ำกำกอยูใ่นเกณฑท์ี่รับได้33,67,68,120-123อยำ่งไรก็ตำมผูป่้วยตอ้งไดรั้บกำรติดตำม
อยำ่งใกลชิ้ด โดยถำ้อำกำรไม่ดีขึ้นหรือยงัมีอำกำรหลงเหลือจะตอ้งเขำ้รับกำรตรวจดงัขอ้ 2.1 

2.5 ไม่ใช้เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอตัโนมติัในกำรตรวจแบบแยกตรวจ
คร่ึงคืน (คุณภำพหลักฐำนระดับ3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)50,78-81 

2.6 ไม่ใช้เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอัตโนมัติ ในกำรวินิจฉัยโรค 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)31,32 

3. ชนิดของเคร่ืองที่แนะน ำ 
3.1  เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองแบบตั้งค่ำคงที่ (fixedCPAP device) (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) นบัเป็นกำรรักษำตำมมำตรฐำน83-113 
3.2 เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอัตโนมัติ (APAP device) (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) ขอ้บ่งช้ีเพิม่เติมในหวัขอ้ APAP50 
3.3 เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบั (BPAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนัก

ค ำแนะน ำ +) ขอ้บ่งช้ีเพิม่เติมในหวัขอ้ BPAP 
3.4 เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบัแบบปรับอตัโนมตัิ (Auto BPAP device)เคร่ืองอดั

อำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดับแบบตอบสนองจำกขอ้มูลป้อนกลับ  (Adaptive Servo-
Ventilation หรือ ASV device) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) (ขอ้บ่งช้ี
เพิม่เติมในหวัขอ้ BPAP/ASV)  

4. กำรใชเ้คร่ืองมือหรือระบบช่วยอ่ืน ๆ 
4.1 สำยรัดคำง (chin strap) ใชเ้ม่ือมีปัญหำหำยใจทำงปำกในขนำดที่ท  ำให้เกิดกำรร่ัวของลมที่มี

ผลต่อประสิทธิภำพของกำรรักษำหรือมีอำกำรคอแห้ง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)124,125 

4.2  เคร่ืองท ำควำมร้อนช้ืน (heated humidifier) ใชเ้ม่ือมีปัญหำทำงเดินหำยใจแห้งจำกกำรใช้
เคร่ืองฯ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)126-129 

4.3 ระบบผ่อนแรงดนัขณะหำยใจออก เช่น c-flex หรือ expiratory pressure relief (EPR) ใชใ้น
ผูป่้วยที่รู้สึกอึดอดัช่วงหำยใจออกขณะใชเ้คร่ือง (คุณภำพหลักฐำนระดับ2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+)130-133 

5. กำรติดตำมกำรรักษำ 
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5.1  กำรติดตำมกำรรักษำจ ำเป็นตอ้งติดตำมอำกำรทำงคลินิก ร่วมกบัขอ้มูลกำรใชเ้คร่ืองฯ และ
ปัญหำจำกกำรใช้เคร่ืองฯ ภำยใน1ถึง 2เดือนแรก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)86,89,90,95,96,110,112,113 

5.2 กำรติดตำมกำรรักษำจ ำเป็นตอ้งติดตำมอำกำรทำงคลินิก ร่วมกบัขอ้มูลกำรใชเ้คร่ืองฯ และ
ปัญหำจำกกำรใช้เคร่ืองฯ อย่ำงสม ่ ำเสมอตำมควำมเหมำะสม โดยไม่น้อยกว่ำปีละคร้ัง 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+)31 

5.3 กำรรักษำที่ไดผ้ลดี คือ ผูป่้วยมีอำกำรดีขึ้น (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) 
ร่วมกบั AHI หรือ RDI< 5 (ถำ้ผูป่้วยใชเ้คร่ืองฯที่มีกำรบนัทึกขอ้มูล) โดยผูป่้วยใชเ้คร่ืองไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนคืนทั้งหมด และใชเ้คร่ืองอย่ำงน้อย 4 ชัว่โมง/คืน (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)31 

5.4 หน้ำกำกควรเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมหลงักำรใชง้ำนอยำ่งน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

 

กำรรักษำด้วยเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับ
อตัโนมตั ิ(APAP)50 
 

ข้อบ่งช้ีกำรรักษำด้วย APAP  
1. ใช้ในผูป่้วยที่ทนแรงดันบวกจำกเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบตั้งค่ำคงที่ไม่ได ้

(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  
2. ใชใ้นผูป่้วย positional OSA หรือ REM-related OSA (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + / -

)  
3. ไม่แนะน ำให้ใช้เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองแบบปรับอัตโนมัติ ในผูท้ี่ไม่เคยไดรั้บกำร

ตรวจวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นมำก่อน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)  

4. ในรำยที่ไม่มีโรคร่วม ดงักล่ำวในขอ้ 2.3 และมีควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นระดับปำนกลำงขึ้นไปสำมำรถพิจำรณำรักษำด้วย APAP (คุณภำพหลักฐำนระดับ1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)50อย่ำงไรก็ตำมผูป่้วยตอ้งไดรั้บกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด โดยถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้นหรือยงัมี
อำกำรหลงเหลือจะตอ้งเขำ้รับกำรตรวจดงัขอ้ 2.1* 

* หมำยเหตุ เน่ืองจำกหลักกำรท ำงำนเพื่อปรับระดับแรงดันในแต่ละยี่ห้อมีควำมแตกต่ำงกัน จึงควร
พจิำรณำเลือกใช ้APAP ที่มีขอ้มูลวจิยัสนบัสนุน 
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กำ ร รั กษ ำ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ งอั ด อ ำ ก ำศแ ร งดั นบวกชนิ ดสอง ระดั บ 
(BPAP/ASV)134,135 
 

ข้อบ่งช้ีกำรรักษำด้วย BPAP/ASV 
1. ใช้ BPAP ในผูป่้วยที่ทนแรงดันบวกจำกเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองไม่ได้ (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)134,135 
2. ใช ้BPAP ในผูป่้วยที่ลม้เหลวจำกกำรรักษำด้วยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ 4,น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  
3. ใช ้BPAP ในผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำงที่เกิดขณะไดรั้บกำรรักษำดว้ย

เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก (treatment-emergent central sleep apnea หรือ complex sleep apnea) ซ่ึงไม่
หำยไปหลงัจำกติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) โดยพิจำรณำให้เคร่ืองอัด
อำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบัที่สำมำรถก ำหนดอตัรำกำรหำยใจขั้นต ่ำ (BPAP with back up rate) 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -) หรือพิจำรณำใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิด
สองระดบัแบบตอบสนองจำกขอ้มูลป้อนกลบั (ASV) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+)136-139 

4. ใช ้ BPAP ในผูป่้วยที่มีภำวะกำรหำยใจต ่ำจำกประสำทส่วนกลำง (central hypoventilation) ร่วมดว้ย 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)134,135 

5. ใช้ในผู ้ป่วยที่ มีภำวะกำรหำยใจต ่ ำขณะหลับหรือระดับออกซิเจนต ่ ำขณะหลับ (sleep-related 
hypoventilation/hypoxemia) ที่เกิดจำก restrictive lung disease (neuromuscular disease, thoracic cage 
disorders) ภำวะโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD)เป็นตน้ โดย
เฉพำะที่มีภำวะระดับคำร์บอนไดออกไซด์สูงช่วงต่ืน (daytime hypercapnia) ร่วมด้วย (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)104,113,140-150 

6. ชนิดของเคร่ืองที่แนะน ำ104,113,134-150 
6.1 เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบัแบบตั้งค่ำคงที่ (fixed pressure BPAP) (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  
6.1.1 Spontaneous mode (S mode) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1,น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  
6.1.2 Spontaneous/Timed mode (ST mode) ในรำยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก

ประสำทส่วนกลำงที่เกิดจำกเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก (treatment-emergent central 
sleep apnea หรือ complex sleep apnea) ซ่ึงไม่หำยไปหลงัจำกติดตำม หรือภำวะหยดุ
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หำยใจขณะหลับจำกประสำทส่วนกลำง (central sleep apnea) ร่วมด้วย (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

6.2 เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดับแบบปรับอัตโนมัติ  (autoBPAP) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -)  

6.3 เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดบัแบบตอบสนองจำกขอ้มูลป้อนกลบั  (Adaptive 
Servo-Ventilation หรือ ASV) ในกรณีที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำง 
(central sleep apnea) ร่วมดว้ยหรือภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำงที่เกิด
จำกเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก (treatment-emergent central sleep apnea หรือ complex sleep 
apnea) ซ่ึงไม่หำยไปหลงัจำกติดตำม อยำ่งไรก็ตำมในกรณีที่จะใชเ้คร่ือง ASV ในผูป่้วยภำวะ
หวัใจวำย (congestive heart failure) ที่มีกำรกำรบีบตวัของหัวใจห้องซ้ำยล่ำง (left ventricular 
ejection fraction) น้อยกว่ำร้อยละ 45 ที่มีลกัษณะ central sleep apnea เด่น ตอ้งใชด้ว้ยควำม
ระมัดระวงัเน่ืองจำกมีขอ้มูลกำรวิจยัแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมว่ำกำรใชเ้คร่ือง ASV อำจเพิ่ม
โอกำสกำรเสียชีวติ151 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

 
*หมำยเหตุ เคร่ืองอัดอำกำศแรงดนับวกนั้น ตอ้งไดรั้บกำรสั่งโดยแพทย ์หลังจำกไดรั้บกำรตรวจกำรนอน
หลบั รักษำ และปรับควำมดนัของเคร่ืองในระดบัที่เหมำะสมโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ โดยมีกำรติดตำมอำกำร
อยำ่งใกลชิ้ด 
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กำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ (oral appliance)  
 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ 
1. ขอ้บ่งช้ีในกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ 

1.1  ผูท้ี่นอนกรนโดยไม่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น (primary snoring) ที่ไม่
ตอบสนองต่อกำรรักษำเชิงอนุรักษ ์เช่น กำรลดน ้ ำหนกั กำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำย หรือกำร
งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนนอน และยงัคงตอ้งกำรกำรรักษำเพิม่ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)63,152,153 

ผลกำรศึกษำพบว่ำทนัตอุปกรณ์ช่วยลดควำมถ่ีและควำมดงัของเสียงกรนได้154-156

อน่ึงกำรวินิจฉัยควรตอ้งท ำโดยแพทยเ์พรำะอำกำรนอนกรนอำจเป็นอำกำรหน่ึงของภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 

1.2 ผูท้ี่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่ไม่อำจทนต่อกำรใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนั
บวกชนิดต่อเน่ืองหรือเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบั หรือตอ้งกำรทำงเลือกอ่ืน
นอกเหนือจำกกำรใช้เคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวก  (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ + +)152-157 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ทนัตอุปกรณ์ไม่มีควำมแตกต่ำงกบัเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก
ในกำรลดค่ำควำมดนัโลหิต systolic และ diastolic158,159กำรลดควำมง่วงระหว่ำงวนั159 และ
กำรเพิม่คุณภำพชีวติ159 ทนัตอุปกรณ์ดอ้ยกว่ำเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกในเร่ืองของกำรลด
ค่ำ AHI/RDI ค่ำดชันีกำรพร่องออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index, ODI) ค่ำ 
arousal index รวมไปจนถึงกำรแก้ไขค่ำควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (oxygen 
saturation) และค่ำพำรำมิเตอร์กำรนอน159ฉะนั้นตอ้งระวงัในกำรใชท้นัตอุปกรณ์ โดยเฉพำะ
ในกลุ่มที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในระดับรุนแรงมำกหรือมีระดับ
ออกซิเจนต ่ำรุนแรงมำกอยำ่งไรก็ตำมควำมร่วมมือในกำรรักษำ (compliance) ในกลุ่มทนัต
อุปกรณ์นั้นมีบำงรำยงำนพบวำ่ดีกวำ่กลุ่มเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก159 

โดยภำพรวมแมป้ระสิทธิภำพของทนัตอุปกรณ์ยงัดอ้ยกว่ำกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดั
อำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองในเร่ืองของกำรลดค่ำ AHI/RDIและกำรแกไ้ขค่ำพำรำมิเตอร์
กำรนอน63,152แต่อำกำรข้ำงเคียงที่รุนแรงจนท ำให้ผูป่้วยไม่ร่วมมือในกำรรักษำด้วยทนัต
อุปกรณ์นั้นพบไดน้้อยกว่ำกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก152ดงันั้นจึงควรแนะน ำ
ให้ผูป่้วยที่ใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกไม่ไดพ้ิจำรณำรับกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์แทน 
เน่ืองจำกถึงแมจ้ะลดค่ำ AHI/RDI ไม่ดีเท่ำแต่กำรให้ควำมร่วมมือในกำรใชต้ลอดทั้งคืนอยำ่ง



49 of 86 

ต่อเน่ืองเป็นประจ ำ ก็ท  ำให้ผลกำรรักษำโดยรวมดีขึ้นกว่ำกำรไม่ไดรั้กษำและผลขำ้งเคียงที่
เกิดขึ้นจำกกำรใชท้นัตอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มำก 

2. ทนัตอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรรักษำ (ภำคผนวก 8)  
2.1  ทนัตอุปกรณ์ส ำหรับเฉพำะบุคคลชนิดปรับได้ (custom adjustable Mandibular Advancement 

Device; aMAD) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)152 
 ทนัตอุปกรณ์ส ำหรับเฉพำะบุคคลชนิดปรับได ้ลดค่ำAHIค่ำ arousal index ค่ำ

ดชันีกำรพร่องออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index หรือ ODI) และเพิ่มควำมอ่ิมตวั
ของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) ไดดี้กวำ่เม่ือเทียบกบัทนัตอุปกรณ์ชนิดที่ไม่ไดท้  ำ
เฉพำะบุคคล 

2.2 ทนัตอุปกรณ์ชนิดร้ังล้ิน (Tongue Retaining Device; TRD) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ +)160,161 

 พบวำ่ประสิทธิภำพและกำรยอมรับ (preference) ของผูป่้วยนอ้ยกวำ่กำรรักษำดว้ย
ทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงอย่ำงชดัเจน160กำรรักษำดว้ยอุปกรณ์น้ีจึงมกัใช้ในกรณี
จ ำเป็น เช่น ผูป่้วยไม่มีฟันเหลือเลยในปำก (complete edentulous)  

2.3  ทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงแบบท ำเองตม้กดั (boil and bite) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 
1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ -)159,162,163 

 ไม่แนะน ำให้ใช้ทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขำกรรไกรล่ำงแบบท ำเองตม้กัดในกำร
รักษำ และไม่แนะน ำให้ใชเ้ป็นตวัทดสอบในกำรท ำนำยว่ำผูป่้วยจะตอบสนองต่อกำรรักษำ
ดว้ยทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงแบบที่ท  ำส ำหรับเฉพำะบุคคล (custom-made MAD) 
หรือไม่ เน่ืองจำกพบว่ำโอกำสประสบควำมส ำเร็จจำกกำรรักษำด้วยทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่น
ขำกรรไกรล่ำงแบบท ำเองตม้กัดนั้ นต ่ำ และผลกำรรักษำไม่สำมำรถน ำมำใช้ท  ำนำยกำร
ตอบสนองหรือควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำด้วยทนัตอุปกรณ์ชนิดอ่ืนได้ผูป่้วยบำงรำยที่
ลม้เหลวจำกกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงแบบท ำเองตม้กดัเม่ือกลบัมำ
รักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงแบบที่ท  ำส ำหรับเฉพำะบุคคล (custom-made 
MAD) ก็ยงัประสบควำมส ำเร็จได้163ส่วนขอ้มูลของทนัตอุปกรณ์ชนิดยืน่ขำกรรไกรล่ำงแบบ
ท ำเองตม้กดั (boil and bite) แบบปรับได ้มีขอ้มูลวิจยัที่พบว่ำไดป้ระโยชน์162,164แต่อยำ่งไรก็
ตำม ควรมีกำรวจิยัเพิม่เติมโดยเฉพำะแบบสุ่มตวัอยำ่งและมีกลุ่มควบคุม 

3.  กำรติดตำมกำรรักษำ 
3.1 ทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญควรเป็นผูใ้ห้กำรดูแลผูท้ี่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่

รักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์และควรมีกำรติดตำมผลกำรรักษำต่อเน่ือง เพือ่ตรวจหำอำกำรขำ้งเคียง
จำกกำรรักษำและตรวจกำรสบฟันเพื่อป้องกนักำรสบฟันเปล่ียน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)152 



50 of 86 

 อำกำรขำ้งเคียงจำกกำรรักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ส่วนมำกเกิดกบัฟันและระบบบด
เคี้ ยว อำจท ำให้ผูป่้วยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใส่ทนัตอุปกรณ์ กำรลดอำกำรขำ้งเคียงจึง
น่ำจะท ำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรรักษำมำกขึ้น ทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญจึงสำมำรถตรวจ
วนิิจฉยัเพือ่แกไ้ขปัญหำและวำงแผนกำรรักษำใหเ้หมำะสมไดดี้กวำ่ 

3.2 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญควรติดตำมอำกำรผูป่้วย และส่งตรวจกำรนอนหลบัขณะใส่ทนัตอุปกรณ์ซ ้ ำ
อีกคร้ังหลงัจำกใส่และปรับยืน่ทนัตอุปกรณ์จนเหมำะสมแลว้ เพื่อเป็นกำรยนืยนัผลกำรรักษำ
ดว้ยทนัตอุปกรณ์ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)152 

3.3 แพทยแ์ละทนัตแพทยผ์ูดู้แลควรนดัติดตำมอำกำรผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นที่รักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์เป็นระยะ ๆ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + 
+)152 
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กำรรักษำอ่ืน ๆ 
1. กำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำย (positional therapy)  
2. กำรลดน ้ ำหนกั (weight reduction)  
3. กำรฝึกกลำ้มเน้ือคอหอยเพือ่เพิม่แรงคงตวั (upper airway muscle training)  

3.1  กำรฝึกกลำ้มเน้ือคอหอย (oropharyngeal exercise)  
3.2  กำรเป่ำเคร่ืองเป่ำ Didgeridoo 

4. กำรใชอุ้ปกรณ์กระตุน้เพือ่เพิม่ควำมคงตวักลำ้มเน้ือคอหอย 
5. กำรใส่อุปกรณ์ที่รูจมูกเพือ่สร้ำงแรงตำ้นขณะหำยใจออก (nasal expiratory resistance device)  
6. กำรใหอ้อกซิเจนขณะหลบั (nocturnal oxygen supplementation)  
7. กำรใชย้ำพน่จมูกกลุ่มสเตียรอยด ์(intranasal steroid)  
8. กำรใชย้ำพน่จมูกเพือ่ลดกำรบวม (intranasal decongestant)  
9. กำรใชย้ำกระตุน้กำรหำยใจ (respiratory stimulant)  
10. กำรใชย้ำตำ้นซึมเศร้ำ (anti-depressant)  
11. ยำกลุ่มอ่ืน ๆ 
 

1. กำรหลกีเลีย่งกำรนอนหงำย (positional therapy) (คุณภำพหลักฐำน
ระดบั 2, น ำ้หนักค ำแนะน ำ +)  

ขอ้มูลในประเทศไทย พบวำ่มีผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่เป็นมำกใน
ท่ำนอนหงำย (positional sleep apnea) ถึงประมำณร้อยละ 70 ท ำใหก้ำรนอนตะแคงอำจไดผ้ลในคนไทย
ในกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นมำกกว่ำที่มีกำรรำยงำนในต่ำงประเทศ165แนะน ำ
ให้กำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำยเป็นกำรรักษำทำงเลือก  (alternative therapy) โดยเฉพำะในผูป่้วยที่อำยุ
น้อย น ้ ำหนักตวัและควำมรุนแรงของโรคไม่มำก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)166

หรือเป็นกำรรักษำที่เสริมไปกับกำรรักษำหลักในผูป่้วยที่พบว่ำมีกำรลดลงของดัชนีกำรหำยใจถูก
รบกวนในท่ำนอนตะแคงเม่ือเทียบกบัท่ำนอนหงำย166,167 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+ +) แต่เน่ืองจำกผลกำรวจิยัพบวำ่ไม่ใช่ผูป่้วยทุกรำยที่ดชันีกำรหำยใจถูกรบกวนสำมำรถลดลงมำอยูใ่น
เกณฑป์กติ ถำ้จะใชก้ำรหลีกเล่ียงกำรนอนหงำยเป็นกำรรักษำหลกัแนะน ำให้ท  ำกำรตรวจกำรนอนหลบั
ซ ้ ำโดยที่ผูป่้วยน ำอุปกรณ์ช่วยให้นอนตะแคงมำใชใ้นกำรนอนขณะท ำกำรตรวจ (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 4, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ +) (ภำคผนวก9)  

 

2.  กำรลดน ำ้หนัก (weight reduction)  
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2.1 กำรลดน ้ำหนักโดยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูป่้วยที่มีน ้ ำหนักตวัเกินปกติแนะน ำให้ท  ำ
ร่วมกบักำรรักษำหลกั166 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ +) พบว่ำถำ้ภำวะ
หยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นนั้นเป็นระดบัปำนกลำงหรือมำก กำรลดน ้ ำหนักแต่เพียง
อยำ่งเดียวนั้นมกัไม่เพยีงพอที่จะท ำใหห้ำย แต่อยำ่งไรก็ตำมขอ้มูลจำกกำรวิจยัพบว่ำผูป่้วยใน
กำรวิจยัไม่สำมำรถลดน ้ ำหนักมำจนอยูใ่นเกณฑ์ปกติ จึงไม่อำจทรำบได้ว่ำ ถำ้สำมำรถลด
น ้ ำหนกัไดจ้นอยูใ่นเกณฑป์กตินั้นจะสำมำรถรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น
ใหห้ำยไดห้รือไม่ส่วนในผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัรุนแรงน้อย 
แม้ขอ้มูลนั้นยงัมีไม่มำก แต่มีขอ้มูลวิจยัสนับสนุนว่ำมีโอกำสที่กำรลดน ้ ำหนักจะสำมำรถ
รักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นใหห้ำยได้168-170 

2.2  กำรลดน ้ำหนักโดยกำรผ่ำตัดลดควำมอ้วน (bariatric surgery) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ  +) พบว่ำกำรผ่ำตัดสำมำรถท ำให้น ้ ำหนักลดลงได้มำกกว่ำวิธีกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีแนวโนม้ที่จะลดควำมรุนแรงของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
กำรอุดกั้นไดม้ำกกวำ่ อยำ่งไรก็ตำม หลงักำรผำ่ตดัผูป่้วยส่วนใหญ่จะยงัคงมีภำวะหยดุหำยใจ
ขณะหลบั เน่ืองจำกผูป่้วยเหล่ำน้ีมกัมีน ้ ำหนักตวัก่อนเขำ้รับกำรผ่ำตดัที่สูงมำก (superobese, 
ดชันีมวลกำย > 50 กก./ม2) แมน้ ้ ำหนกัจะลดลงอยำ่งมำกผูป่้วยก็จะยงัคงมีน ้ ำหนักตวัเกินปกติ
ไปมำก และมกัคงอยูใ่นเกณฑข์องโรคอว้นทุพพลภำพ (morbid obese, ดัชนีมวลกำย > 35 
กก./ม.2) มีเพียงผูป่้วยส่วนน้อยเท่ำนั้นที่หำยจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 
(AHI<5) 171 พบว่ำกำรผ่ำตัดที่ เ ป็นแบบป้องกันกำรดูดซึมสำรอำหำร (malabsorptive 
approach) จะไดผ้ลในกำรลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ไดดี้กวำ่วธีิที่ท  ำให้กระเพำะ
มีขนำดเล็กลง (restrictive approach)172 (ภำคผนวก 10)  

 

3.  กำรฝึกกล้ำมเน้ือคอหอย (upper airway muscle training)  
เพื่อเพิ่มแรงคงตวัของกล้ำมเน้ือรอบคอหอยซ่ึงมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยในกำรคงตวัของ

ทำงเดินหำยใจส่วนตน้ 
3.1  กำรฝึกกล้ำมเน้ือคอหอย (oropharyngeal exercise) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนัก

ค ำแนะน ำ +) มีกำรวจิยัที่ท  ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของกำรฝึกออกก ำลงักลำ้มเน้ือคอหอย
ในกำรรักษำผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในระดบัรุนแรงปำนกลำง โดย
ผูป่้วยไดรั้บกำรฝึกฝนโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรพูด (speech pathologist) โดยฝึกฝนวนัละ 30 
นำทีติดต่อกนันำน 3 เดือน พบวำ่สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ลงไดอ้ยำ่งมี
นยัส ำคญั173 (ภำคผนวก 11)  

3.2  กำรเป่ำเคร่ืองเป่ำ Didgeridoo (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) Didgeridoo 
เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่ำของชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย โดยมีกำรวิจยัในผูป่้วยที่
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มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นระดบัปำนกลำง โดยให้ผูป่้วยเป่ำ Didgeridoo วนั
ละอยำ่งน้อย 20 นำที เป็นเวลำอยำ่งน้อย 5 วนัต่อสัปดำห์ เป็นเวลำติดต่อกนันำน 4 เดือน 
พบวำ่มำตรกำรดงักล่ำวสำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่วลงไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั
174 (ภำคผนวก 12)  

 

4.  กำรใส่อุปกรณ์ที่ รูจมูกเพ่ือสร้ำงแรงต้ำนขณะหำยใจออก (nasal 
expiratory resistance device, Provent®) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 
2, น ำ้หนักค ำแนะน ำ +)  

เป็นกำรรักษำดว้ยกำรใส่อุปกรณ์ปิดที่รูจมูกทั้งสองขำ้งก่อนเขำ้นอน อุปกรณ์จะมีคุณสมบติั
ใหอ้ำกำศไหลทำงเดียว (one-way valve) จำกกำรศึกษำในผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นระดบัปำนกลำง พบวำ่กำรรักษำดงักล่ำวสำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว ไดอ้ยำ่ง
มีนัยส ำคญั175,176โดยพบว่ำกลุ่มผูป่้วยที่มีแนวโน้มที่กำรรักษำจะไดผ้ลดี ไดแ้ก่ กลุ่ม positional OSA177 
(ภำคผนวก 13)  

 

5.  กำรใช้อุปกรณ์กระตุ้นเพ่ือเพิม่ควำมคงตวักล้ำมเน้ือคอหอย 
5.1  อุปกรณ์กำรกระตุ้นเส้นประสำท Hypoglossal(Hypoglossal nerve stimulation) (คุณภำพ

หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) พบว่ำเน่ืองจำกเส้นประสำท Hypoglossal nerve เป็น
เส้นประสำทที่ควบคุมกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือ genioglossus ซ่ึงเป็นกล้ำมเน้ือหลักที่ท  ำ
หน้ำที่เปิดขยำยทำงเดินหำยใจส่วนบน (upper airway dilator muscle) กำรหดตวัของ
กลำ้มเน้ือนั้นจะท ำให้ล้ินเคล่ือนตวัไปดำ้นหน้ำ (tongue protrusion) และท ำให้ผนังช่องคอ
ทำงด้ำนหน้ำ (the anterior pharyngeal wall) มีควำมตึงตวั จึงเกิดกำรคน้ควำ้วิจยัที่จะใช้
อุปกรณ์ที่สำมำรถส่งกระแสไฟฟ้ำไปกระตุน้ Hypoglossal nerve จำกกำรศึกษำพบว่ำผูป่้วยที่
มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับปำนกลำงที่ได้รับกำรรักษำด้วยอุปกรณ์
ดงักล่ำว สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ลงได้178-181 (ภำคผนวก 14)  

5.2 กำรกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้ำในช่องปำก (intraoral electrical neurostimulation) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -) โดยอุปกรณ์น้ีจะกระตุน้กำรท ำงำนของกลำ้มเน้ือ
ล้ินโดยเฉพำะกลำ้มเน้ือ genioglossus เพื่อให้เกิดกำรขยำยตวัของท่อทำงเดินหำยใจส่วนบน 
พบวำ่อุปกรณ์น้ีท ำใหเ้สียงกรนเบำลงแต่ไม่สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่วลง
ได้182 
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6.  กำรให้ออกซิเจนขณะหลับ (nocturnal oxygen supplementation) 
(คุณภำพหลกัฐำนระดบั 2, น ำ้หนักค ำแนะน ำ -/+)  

ขอ้มูลกำรวิจยัไม่สนับสนุนกำรใชอ้อกซิเจนขณะหลบัเน่ืองจำกไม่มีกำรลดลงของดชันีกำร
หยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว183 แมว้่ำมีกำรวิจยัที่แสดงว่ำระดบัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดขณะ
หลบัดีขึ้น183,184อำกำรง่วงนอนลดลง183แต่ systematic review พบวำ่กำรใหอ้อกซิเจนอำจท ำใหร้ะยะเวลำ
ของ apnea และ hypopnea ยำวขึ้น185อยำ่งไรก็ตำมมีขอ้มูลวจิยัว่ำกำรใชอ้อกซิเจนในกลุ่มผูป่้วยที่มี high 
loop gain (มีกำรควบคุมกำรหำยใจที่ไม่เสถียร (ventilator control instability)) สำมำรถท ำให้ค่ำ AHI 
ลดลงไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั186 รวมทั้งมีขอ้มูลวิจยัที่มีกำรใช้ออกซิเจนรวมกบัยำนอนหลบัeszopiclone 
พบว่ำสำมำรถลดค่ำ AHI, arousal threshold รวมทั้ง loop gain ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั187 โดยพบว่ำกลุ่มที่
ไดผ้ล (ค่ำAHI ลดลงมำกกวำ่ 50% และค่ำ AHI เหลือน้อยกว่ำ 15 คร้ัง/ชม.) มกัจะพบว่ำมีควำมรุนแรง
ของภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นน้อยกว่ำ187 มีกำรยบุตวัของทำงเดินหำยใจส่วนบนน้อย
กวำ่187,188 และมีประสิทธิภำพของกำรท ำงำนของกลำ้มเน้ือทำงเดินหำยใจส่วนบนที่มำกกว่ำ เม่ือเทียบ
กบักลุ่มที่ไม่ไดผ้ล187 
 

7.  กำรใช้ยำพ่นจมูกกลุ่มสเตยีรอยด์ (intranasal steroid)  
พบวำ่กำรใชย้ำพน่จมูกกลุ่มสเตียรอยด์มีขอ้บ่งช้ีในผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร

อุดกั้นที่มีเยือ่บุจมูกอกัเสบเร้ือรังกำรวจิยัส่วนใหญ่พบวำ่สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว
ลงไดบ้ำ้ง แต่ไม่ลดลงมำจนอยูใ่นระดบัปกติ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ +)29,189-191

กำรศึกษำพบวำ่กำรใหย้ำพน่จมูกในผูท้ี่ไม่มีโรคเยือ่บุจมูกอกัเสบเร้ือรังนั้นไม่สำมำรถลดดชันีกำรหยดุ
หำยใจและหำยใจแผ่ว ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+/-)192

นอกจำกน้ียงัไม่มีหลกัฐำนว่ำกำรใชย้ำดงักล่ำวจะสำมำรถป้องกนัอำกำรคดัแน่นจมูกที่เกิดจำกกำรใช้
เคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองหรือเพิ่มจ ำนวนชัว่โมงจำกกำรใชเ้คร่ืองฯ (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -)29,193-195 

 

8.  กำรใช้ยำพ่นจมูกเพ่ือลดกำรบวม (intranasal decongestant) 
(คุณภำพหลกัฐำนระดบั 2, น ำ้หนักค ำแนะน ำ - -)  

กำรศึกษำพบว่ำกำรพ่นยำลดกำรบวมก่อนนอน นอกจำกจะไม่สำมำรถลดดัชนีกำรหยุด
หำยใจและหำยใจแผ่ว แล้ว ยงัมีผลข้ำงเคียงได้เม่ือใช้ระยะยำว โดยอำจก่อให้เกิดภำวะrhinitis 
medicamentosaภำวะน ้ ำมูกไหลที่กลบัเป็นมำกขึ้น (rebound rhinorrhea) ในช่วงคร่ึงคืนหลงัของกำร
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นอนเน่ืองจำกยำหมดฤทธ์ิได้194,196 

 

9.  กำรใช้ยำกระตุ้นกำรหำยใจ (respiratory stimulant)  
9.1 ธีโอฟิลลีน (theophylline) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ - -)  

กำรศึกษำพบว่ำกำรรับประทำนธีโอฟิลลีนจะท ำให้กำรหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
ประสำทส่วนกลำงลดลงไดบ้ำ้งแต่กลบัไม่พบกำรเปล่ียนแปลงของกำรหยดุหำยใจขณะหลบั
จำกกำรอุดกั้น197จึงไม่พบกำรลดลงของดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว อยำ่งมีนัยส ำคญั
นอกจำกน้ียงัพบผลข้ำงเคียงจำกยำคือท ำให้ประสิทธิภำพกำรนอน (sleep efficiency) 
ระยะเวลำในกำรหลบัจริง (total sleep time) และคุณภำพกำรนอนหลบั (sleep efficiency) 
ลดลง173,191,198 

9.2  อะเซตำโซลำไมด์ (acetazolamide) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ -)  

อะเซตำโซลำไมดเ์ป็น carbonic anhydrase inhibitor ที่มีฤทธ์ิกระตุน้กำรหำยใจผ่ำน
กำรกระตุน้ใหเ้กิด metabolic acidosis มีหลกัฐำนวำ่มีประโยชน์ในกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจ
ขณะหลบัจำกประสำทส่วนกลำง199ขอ้มูลกำรรักษำในภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นนั้นไม่ชัดเจน มีกำรวิจยัที่พบว่ำอะเซตำโซลำไมด์อำจได้ผลกรณีที่ เป็นในระดับควำม
รุนแรงนอ้ย200อยำ่งไรก็ตำมมีกำรวิจยัที่พบว่ำแมว้่ำอะเซตำโซลำไมด์จะสำมำรถลดดชันีกำร
หยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ได ้แต่ไม่ไดท้  ำใหอ้ำกำรผูป่้วยดีขึ้น201 

9.3  ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ - -)  
ยงัเป็นที่ถกเถียงถึงประสิทธิภำพของกำรใชฮ้อร์โมนเอสโตรเจนไม่ว่ำจะร่วมกับ

กำรใหฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือไม่ในกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น
202,203 อยำ่งไรก็ตำมมีกำรวจิยัที่พบวำ่ฮอร์โมนเอสโตรเจนสำมำรถลดระดบักำรหยดุหำยใจ แต่
ไม่พบกำรลดลงของกำรอุดกั้นของท่อทำงเดินหำยใจแบบบำงส่วน (partial upper airway 
obstruction) และไม่พบวำ่ระดบัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดนั้นดีขึ้น204จำกหลกัฐำนที่
พบวำ่กำรใหฮ้อร์โมนเอสโตรเจนเสริมในหญิงวยัหมดประจ ำเดือนนั้น จะเพิ่มควำมเส่ียงต่อ
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ท ำให้ไม่แนะน ำให้ใช้ฮอร์โมน
ดงักล่ำวในกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น  

9.4  ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ - -)  
กำรศึกษำส่วนใหญ่ไม่พบวำ่กำรใหฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรนจะสำมำรถลดดชันีกำร

หยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้205,206จึงไม่ควรใช้ฮอร์โมนดังกล่ำวในกำรรักษำภำวะหยุด
หำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น  

9.5  นิโคติน (nicotine) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ - -)  
แมจ้ะมีกำรศึกษำในช่วงแรกว่ำกำรให้นิโคตินในรูปแบบของหมำกฝร่ังก่อนนอน
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สำมำรถลดกำรหยดุหำยใจในช่วง 2 ชัง่โมงแรกของกำรนอน โดยเช่ือว่ำมีกลไกผ่ำนทำงกำร
กระตุน้กำรท ำงำนของกลำ้มเน้ือที่ถ่ำงขยำยท่อทำงเดินหำยใจ207แต่กำรศึกษำต่อๆ มำพบว่ำ
นิโคตินไม่มีประสิทธิภำพในกำรลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว และอำจท ำให้
จ  ำนวนชัว่โมงกำรนอนและคุณภำพกำรนอนลดลง208,209 

9.6  ยำต้ำนกำรออกฤทธ์ิ opioid (opioid antagonist) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนัก
ค ำแนะน ำ- -)  

พบว่ำ opioid antagonist กระตุน้กำรหำยใจผ่ำนทำงกำรระงบักำรท ำงำนของเอน
โดรฟินซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งกำรหำยใจ กำรวจิยัซ่ึงใชน้ำเทรโซน (naltrexone) พบว่ำท ำให้ดชันีกำร
หยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ลดลง แต่พบวำ่อำจเกิดจำกกำรลดลงของระยะเวลำกำรนอนหลบั
ที่มีกำรกระตุกของตำ (REM) และกำรทีมี่กำรต่ืนที่เพิม่ขึ้น210 

 

10.  กำรใช้ยำต้ำนซึมเศร้ำ 
10.1 ยำ tricyclic antidepressant (TCA) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -)  

พบวำ่ยำ TCAสำมำรถลดระยะกำรนอน REM ซ่ึงอำจท ำให้ค่ำดชันีกำรหยดุหำยใจ
และหำยใจแผว่ลดลงแต่ขอ้มูลที่มีอยูน่ั้นไม่ชดัเจน มีทั้งที่สำมำรถลดและไม่ลดดชันีกำรหยดุ
หำยใจและหำยใจแผว่201,211และมีบำงงำนวจิยัพบวำ่ท ำใหอ้ำกำรง่วงนอนตอนกลำงวนัดีขึ้น212

แต่อำจมีผลขำ้งเคียงจำกกำรใชย้ำจำกฤทธ์ิ anticholinergic เช่นปำกคอแห้ง ปัสสำวะขดัหรือ 
ทอ้งผกู เป็นตน้ 

10.2 ยำกลุ่ม SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ+ / -)  

พบวำ่ serotoninอำจมีฤทธ์ิในกำรกระตุน้กำรท ำงำนของเส้นประสำท hypoglossal 
ผำ่นทำง 5-HT2receptor รวมทั้ง serotonin อำจมีฤทธ์ิลดระยะกำรนอน REM โดยขอ้มูลที่มีอยู่
พบว่ำ SSRIs สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว ไดท้ั้งมีและไม่มีนัยส ำคญัทำง
สถิติ213,214รวมทั้งขอ้มูลของกำรใช้ trazodone ที่พบว่ำสำมำรถลด AHI ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั 
ผ่ำนทำงกำรเพิ่มarousal threshold (ซ่ึงจะไปท ำให้กำรควบคุมกำรหำยใจเสถียร (ventilator 
control stability) ขึ้น)215,216 อยำ่งไรก็ตำมมีขอ้มูลวจิยัที่พบวำ่ trazodone เพิม่ arousal threshold 
แต่ไม่สำมำรถลด AHI ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั217 นอกจำกน้ี TCA ยงัสำมำรถพบอำกำรขำ้งเคียง
จำก anticholinergic ไดเ้ช่นเดียวกบัยำกลุ่ม TCA 

 

11.  ยำกลุ่มอ่ืน ๆ 
11.1 ยำส่งเสริมกำรต่ืน (wakefulness promoting agent) ได้แก่ โมดำฟินิล (modafinil) หรือ อำร์



57 of 86 

โมดำฟินิล (armodafinil) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  
พบไดถึ้งประมำณร้อยละ 12 ถึง 55 ของผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร

อุดกั้นที่ไดรั้บกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองยงัคงมีอำกำรง่วงนอน
ในตอนกลำงวนัหลงเหลืออยู่218สำเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ กำรที่ผูป่้วยไดรั้บกำรรักษำดว้ย
ระดบัแรงดนัที่ไม่เหมำะสม กำรใชเ้คร่ืองอดัอำกำศฯไม่สม ่ำเสมอหรือไม่มำกพอ สำเหตุอ่ืน ๆ 
ที่พบไดบ้่อยรองลงไปคือกำรที่ผูป่้วยมีภำวะหรือโรคร่วมอ่ืน ๆ เช่นโรคขำกระตุกขณะหลบั
(PLMD) ภำวะอดนอนโรคลมหลบั หรือ โรคซึมเศร้ำ เป็นตน้218,219อยำ่งไรก็ตำม แมต้ดัสำเหตุ
ต่ำง ๆ ขำ้งตน้ออกแล้ว ยงัพบผูป่้วยประมำณร้อยละ 10 ที่ยงัคงมีอำกำรง่วงนอนในตอน
กลำงวนัหลงเหลืออยู่218 โดยยงัไม่ทรำบกลไกที่แน่ชดั จึงมีกำรรักษำอำกำรง่วงของผูป่้วย
เหล่ำน้ีดว้ยยำกระตุน้ประสำทส่วนกลำง 

กำรศึกษำชนิดวิเครำะห์อภิมำน (meta-analysis) ศึกษำถึงผลของกำรให้ยำกลุ่ม 
ส่งเสริมกำรต่ืน (wakefulness promoting agent) ในผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นที่ยงัคงมีอำกำรง่วงนอนในตอนกลำงวนัหลงเหลืออยูท่ ั้งที่ไดรั้บกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดั
อำกำศแรงดันบวกอย่ำงต่อเน่ืองแล้ว220พบว่ำกำรให้ modafinil ท ำให้ผูป่้วยมีคะแนน ESS 
กลบัมำปกติ (< 10) ไดม้ำกกว่ำกำรให้ยำหลอก 1.95 เท่ำ (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมั่น
ระหว่ำง 1.48 ถึง 2.56) ในขณะที่กำรให้ armodafinil ท ำให้ผูป่้วยมีคะแนน ESS ลดลงได้
มำกกวำ่กำรใหย้ำหลอก 2.24 คะแนน (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเช่ือมัน่ระหวำ่ง 1.32 ถึง 3.15) 
นอกจำกนั้นยงัพบวำ่ กำรใหย้ำในกลุ่มน้ียงัท ำให้ค่ำ mean sleep latency ที่ไดจ้ำกกำรทดสอบ 
Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และ Maintenance of Wakefulness Test (MWT) ดีกว่ำ
กำรใหย้ำหลอกอยำ่งมีนัยส ำคญั อยำ่งไรก็ตำมพบว่ำยำกลุ่มน้ีอำจก่อให้เกิดผลขำ้งเคียง เช่น 
ปวดศีรษะเวยีนศีรษะ (vertigo) วติกกงัวล (anxiety) เป็นตน้ 
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กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตดัทำงเดนิหำยใจ 
 

ข้อบ่งช้ีในกำรผ่ำตัดทำงเดนิหำยใจ (คุณภำพหลกัฐำนระดบั 2, น ำ้หนักค ำแนะน ำ +)  
1. ผูป่้วยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพือ่ช่วยชีวติ เช่น กำรเจำะคอ เป็นตน้31,221 
2. มีควำมผดิปกติของทำงเดินหำยใจส่วนตน้ท ำใหเ้กิดกำรอุดกั้นที่มีโอกำสหำยหรือกำรอุดกั้นลดลงอยำ่ง

มำกจำกกำรผำ่ตดัเช่น กำรผำ่ตดัทอนซิล เป็นตน้31,221-224 
3. เพื่อแกไ้ขปัญหำทำงเดินหำยใจส่วนตน้ ที่ขดัขวำงกำรรักษำด้วยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกเช่น กำร

ผำ่ตดัลดขนำดเยือ่บุกระดูกโพรงจมูกกำรผำ่ตดัแกไ้ขผนงักั้นจมูกคด เป็นตน้31,225-227 
4. ผูป่้วยปฏิเสธหรือไม่สำมำรถปรับตวัใหเ้ขำ้กบักำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวก31 
5. ผูป่้วยอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่ไม่เอ้ือต่อกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดันบวก31เช่น ทหำร พระธุดงค ์

เป็นตน้ 
 

ในอดีตกำรรักษำผูป่้วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นดว้ยวิธีกำรผ่ำตดัเจำะคอนั้น 
ถือวำ่เป็นกำรรักษำหลกัเพยีงวธีิเดียวที่ท  ำใหผู้ป่้วยหำยขำดจำกกำรรักษำได ้แต่กำรรักษำดงักล่ำวท ำให้ผูป่้วย
อยู่ในสภำพทุพลภำพ ไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติเช่นคนทัว่ไป ต่อมำเม่ือวิทยำกำรทำงกำรแพทย์
กำ้วหน้ำมำกขึ้น มีกำรคน้พบกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอัดอำกำศแรงดนับวกซ่ึงมีประสิทธิภำพดีมำก หรือกำร
รักษำดว้ยทนัตอุปกรณ์ ท ำให้ในปัจจุบนั กำรรักษำดว้ยกำรผ่ำตดัเจำะคอนั้นมีขอ้บ่งช้ีเม่ือกำรรักษำโรคดว้ย
วิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ล หรือไม่มีกำรรักษำที่เหมำะสมมำกกว่ำในขณะนั้นโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกรณีฉุกเฉิน 
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)12,31,221 

นอกจำกน้ี กำรรักษำดว้ยกำรผำ่ตดัจะมีบทบำทในผูป่้วยที่สำเหตุของกำรเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะ
หลบัจำกกำรอุดกั้น เกิดจำกควำมผิดปกติทำงกำยภำพของทำงเดินหำยใจส่วนตน้ เช่น ทอนซิลหรือต่อมอะ
ดินอยดโ์ต มีควำมผดิปกติของโครงสร้ำงกระดูกขำกรรไกรอยำ่งมำก ผูป่้วยเหล่ำน้ีมีโอกำสที่จะหำยขำด หรือ
กำรอุดกั้นลดลงอย่ำงมำกด้วยกำรผ่ำตดัทอนซิลและอะดินอยด์ หรือกำรผ่ำตดัเล่ือนขำกรรไกร (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)12,31,221 

แมว้ำ่กำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองจะมีประสิทธิภำพดีเพียงไร กำรรักษำ
ดงักล่ำวก็ยงัมีขอ้จ ำกดัในผูป่้วยบำงรำย ไม่ว่ำจะดว้ยขอ้จ ำกดัของกำรเขำ้ถึงกำรรักษำ หรือขอ้จ ำกดัจำกกำร
เกิดผลขำ้งเคียงจำกกำรรักษำ ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ี กำรรักษำดว้ยกำรผ่ำตดัเน้ือเยือ่อ่อนก็ถือเป็นทำงเลือก
รองที่ท  ำให้ควำมรุนแรงของโรคทุเลำลง หรือเพิ่มกำรรักษำดว้ยกำรผ่ำตดัเป็นกำรรักษำเสริมเพื่อท ำให้กำร
รักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกรำบร่ืนมำกขึ้น 
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กำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในกลุ่มโรคจ ำเพำะ 
 

1. ผู้ป่วยที่มภีำวะกำรท ำงำนไทรอยด์ต ำ่ (hypothyroid)  
กำรใหฮ้อร์โมนไทรอยด ์(thyroid hormone) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +) 

พบวำ่ในผูป่้วยภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นที่พบร่วมกบัภำวะกำรท ำงำนไทรอยด์ต  ่ำอยำ่ง
ชดัเจน (overt hypothyroid) นั้นจะสำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผว่ ลงไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั
228รวมทั้งมีขอ้มูลวำ่ผูป่้วยสำมำรถหำยจำกภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นหลงักำรรักษำดว้ย
ฮอร์โมนไทรอยด์229 ดงันั้นจึงแนะน ำให้มองหำลกัษณะทำงคลินิกของภำวะกำรท ำงำนไทรอยด์ต  ่ำใน
ผูป่้วยทุกรำย เพื่อจะได้ท  ำกำรส่งตรวจเลือดเพื่อยืนยนักำรวินิจฉัยก่อนให้กำรรักษำด้วยฮอร์โมน
ไทรอยด์ แมว้่ำผูป่้วยเหล่ำน้ีอำจมีโอกำสในกำรหำยขำดจำกภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น
เม่ือภำวะกำรท ำงำนไทรอยดต์  ่ำไดรั้บกำรรักษำจนกลบัมำอยูใ่นระดบัปกติ ยงัคงแนะน ำให้ผูป่้วยไดรั้บ
กำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ืองไปก่อนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงแรกของกำรให้
ฮอร์โมนไทรอยด ์เน่ืองจำกฮอร์โมนไทรอยด์จะเพิ่มกำรท ำงำนของเมตะโบลิซึมท ำให้ร่ำงกำยเพิ่มกำร
เผำผลำญออกซิเจน (oxygen consumption) กำรละเลยกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นอำจส่งผลกระทบใหอ้วยัวะต่ำงๆ เกิดภำวะพร่องออกซิเจนรุนแรงขึ้น 

 

2. ผู้ป่วยโรคอะโครเมกำล ี(acromegaly)  
ผูป่้วยอะโครเมกำลีมีควำมเส่ียงที่จะเกิดภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัทั้งจำกกำรอุดกั้น230,231และ

ภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกระบบประสำทส่วนกลำง232มำกกว่ำคนทัว่ไป บำงกำรศึกษำพบว่ำระดบั
ควำมรุนแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นมีควำมสัมพนัธ์กับควำมผิดปกติของ
โครงสร้ำงใบหนำ้ที่เกิดจำกโรคอะโครเมกำลี แต่บำงกำรศึกษำกลบัไม่พบควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว233กำร
รักษำหลกัของโรคอะโครเมกำลี คือกำรผำ่ตดัเอำเน้ืองอกต่อมใตส้มองพทิูอิทำรี (pituitary) ที่ผลิตโกรท
ฮอร์โมน (growth hormone) ออกมำมำกเกินปกติออก แต่ผูป่้วยบำงรำยที่ไม่สำมำรถผ่ำตดัได้หรือ
หลงัจำกกำรผ่ำตดัแล้วระดับโกรทฮอร์โมนยงัไม่ลดลงสู่ระดบัปกติ พบว่ำกำรใชย้ำ bromocriptine234

หรือ octreotide235สำมำรถลดดชันีกำรหยดุหำยใจและหำยใจแผ่ว ไดอ้ยำ่งมีนัยส ำคญั ดงันั้นจึงแนะน ำ
ให้ยำกดกำรสร้ำงโกรทฮอร์โมนในผูป่้วยโรคอะโครเมกำลีที่ตรวจพบภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
กำรอุดกั้นร่วมด้วยแต่ไม่สำมำรถเขำ้รับกำรผ่ำตดัต่อมพิทูอิทำรี หรือหลงักำรผ่ำตดัแล้วระดับโกรท
ฮอร์โมนยงัไม่ลดลงสู่ระดบัปกติ อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกพบว่ำผูป่้วยโรคอะโครเมกำลีที่มีภำวะหยุด
หำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นร่วมดว้ย แมจ้ะไดรั้บกำรรักษำโรคอะโครเมกำลีแลว้ ก็ยงัอำจพบว่ำไม่
หำยจำกภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นเน่ืองจำกโครงสร้ำงของกระดูกใบหน้ำนั้นไม่กลบัมำ
เป็นปกติ จึงควรแนะน ำให้ผูป่้วยไดรั้บกำรรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นด้วยวิธีกำร
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รักษำหลกัร่วมดว้ย เช่นกำรใชเ้คร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ือง เป็นตน้236 (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

 

3.  ผู้ ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (chronic obstructive pulmonary 
disease หรือ COPD)  

พบว่ำในระดบัควำมรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่เท่ำๆ กนั ผูป่้วยที่มีภำวะหยดุหำยใจ
ขณะหลับจำกกำรอุดกั้ นร่วมด้วยนั้ น (overlap syndrome) จะตรวจพบภำวะพร่องออกซิเจน 
(hypoxemia) ภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คัง่ในเลือด (hypercapnia) ที่รุนแรงกว่ำกลุ่มที่เป็นโรคปอดอุด
กั้นแต่เพียงอยำ่งเดียว237,238 พบว่ำกำรรักษำผูป่้วยกลุ่ม overlap syndrome ดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดัน
บวกชนิดต่อเน่ือง สำมำรถลดอตัรำกำรตำยและอตัรำกำรนอนโรงพยำบำลจำกอำกำรก ำเริบเฉียบพลนั
จำกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง239จึงแนะน ำให้ผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำก
กำรอุดกั้นได้รับกำรรักษำด้วยเคร่ืองอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ือง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, 
น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +) ในกรณีที่ผูป่้วยจ ำเป็นตอ้งใชอ้อกซิเจนระยะยำวอยูก่่อนให้ใชอ้อกซิเจนร่วมกบั
เคร่ืองอดัอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองขณะหลบัได ้(คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น ้ำหนักค ำแนะน ำ 
+)77 และในกรณีที่ผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มีภำวะหำยใจต ่ำ (hypoventilation) ให้พิจำรณำใชเ้คร่ือง
อดัอำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบั233 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ +)  

 

4.   ผู้ป่วยภำวะอ้วนหำยใจต ่ำ (obesity hypoventilation syndrome หรือ 
OHS)  

พบวำ่ร้อยละ 80-90 ของผูป่้วยที่มีภำวะอว้นหำยใจต ่ำมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นร่วมดว้ย240โดยพบวำ่ร้อยละ 57 ของผูป่้วยภำวะอว้นหำยใจต ่ำที่มีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นร่วมดว้ยนั้นจะตอบสนองต่อกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดัอำกำศแรงดนับวกชนิดต่อเน่ือง ในขณะที่
ผูป่้วยที่เหลือจะไม่ไดผ้ลจำกกำรรักษำดว้ยเคร่ืองดงักล่ำว241 จึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรรักษำดว้ยเคร่ืองอดั
อำกำศแรงดนับวกชนิดสองระดบั242 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น ้ำหนักค ำแนะน ำ + +)  
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Clinical Algorhythm for Obstructive Sleep Apnea Management32 
 
 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evaluate for  
other disorders  

or comorbidities  

No 
OSA?  

AHI or RDI > 15  
AHI or RDI> 5 plus 

symptoms** or 
Comorbids*** 

Alternative Therapies  
Behavioral, Oral Appliance, Surgical, Adjunctive  

CPAP 
Offered?  

Accept 

No/Decline 

CPAP  

Patient Education  

Discuss Treatment Options  

Yes 

* High risk for having moderate to severe OSA without 
contraindications may consider type 3 sleep study if  PSG is 
inaccessible 

**    Excessive daytine sleepiness, non restorative sleep, fatigue, , 
insomnia, waking up with breath holding, gasping, or 
choking, loud snoring, breathing interruptions 

*** Comorbids include hypertension, a mood disorder, cognitive 
dysfunction, coronary artery disease, stroke, congestive 
heart failure, atrial fibrillation, or type 2 diabetes mellitus 

Results Reviewed  
by Physician 

Clinically suspected OSA 
or High Risk screenings 

Sleep Study* 

Raw Data               
Manually Scored 
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แผนภูมิกำรดูแลผู้ป่วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น32 

 
 
 

ยอมรับ 

วำงแผนกำรรักษำ 
ร่วมกบัผูป่้วย 

 

ปฏิเสธ 

ตรวจสอบผลโดย
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ

Physician 

ไม่ ใช่ 
อธิบำยตวัโรค มองหำสำเหตุอ่ืน 

มี OSA?  
AHI or RDI > 15  

AHI or RDI > 5  + 
อำกำร**หรือ 
โรคร่วม*** 

เสนอทำงรักษำรอง เช่น กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม, 
ทนัตอุปกรณ์, กำรผำ่ตดั, กำรรักษำอ่ืน 

*ในผูท้ี่มีควำมเส่ียงสูงที่จะมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำร
อุดกั้นตั้งแต่ปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีขอ้ห้ำม อำจพิจำรณำ
ใชก้ำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 3 ถำ้มีปัญหำในกำรเขำ้ถึง
กำรตรวจกำรนอนหลบัชนิดที่ 1 

ในกรณีที่สงสัยวำ่ผูป่้วยมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุด
กั้นที่สัมพนัธ์กบัโรคทำงเดินหำยใจส่วนตน้ เช่น จมูกอกัเสบ
จำกภูมิแพ ้(allergic rhinitis) ต่อมทอนซิลอกัเสบ เป็นตน้ 
อำจพิจำรณำรักษำภำวะต่ำง ๆเหล่ำน้ีไปก่อนได ้

** รู้สึกง่วงนอนผดิปกติในเวลำกลำงวนัไม่สดช่ืนหลงัตื่นนอน
รู้สึกอ่อนเพลียหรือนอนไม่หลบั ตื่นกลำงคืนจำกกำรหยุด
หำยใจส ำลกัหำยใจไม่ออกหรือตอ้งหำยใจเฮือก มีผูสั้งเกตวำ่
ในขณะหลบัมีนอนกรนเสียงดงัเป็นประจ ำหรือพบกำร
หำยใจสะดุด 

*** โรคร่วม เช่น โรคควำมดนัโลหิตสูง ควำมผดิปกติทำงอำรมณ์ 
(mood disorder) มีปัญหำควำมจ ำ โรคเส้นเลือดหัวใจโรค
เส้น เลือดสมอง  ภำวะหัวใจวำย ภำวะหัวใจ ส่ันพ ร้ิว 
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 

เสนอกำรรักษำ
ดว้ย CPAP 
Offered?  

CPAP  

ผูท่ี้มีอำกำรสงสยัหรือมีควำมเส่ียง 
ท่ีจะมีภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้น 

 

ตรวจกำรนอนหลบั* 

แปลผลโดยบุคลำกร 
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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรวนิิจฉยัและดูแลรักษำภำวะหยดุหำยใจขณะหลบัจำกกำรอุดกั้นในประเทศไทย ส ำหรับ
ผูใ้หญ่ พ.ศ.2560 ไดถู้กน ำเสนอในงำนประชุมทำงวชิำกำรดงัต่อไปน้ีตำมล ำดบั 
1. กำรประชุมใหญ่สำมญัและกำรประชุมวชิำกำรสมำคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัภ์

ประจ ำปี 2557 ในวนัที่ 10 มีนำคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตธำนี พทัยำ จ ชลบุรี 
2. กำรประชุมประจ ำปีรำชวทิยำลยัโสต ศอ นำสิกแห่งประเทศไทยในวนัที่ 21 พฤษภำคม 2557 ณ 

โรงแรม The Zign พทัยำ จ ชลบุรี 
3. กำรประชุมวชิำกำร คร้ังที่ 33 ประจ ำปี 2560 รำชวทิยำลยัอำยรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัที่ 1 

พฤษภำคม 2560 ณ Centara grand& Bangkok convention center ณ โรงแรม Centara grand at Central 
world กรุงเทพ 

 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชำพิจำรณ์และให้ค ำแนะน ำ 

No. ช่ือ-สกุล  
 1 พญ. กมลวรรณ สิริตรัย 

2 พญ. กรรณิกำร์ รัตนะจีนะ 
3 นำย กวพีจน์ โพธ์ิวเิชียร 
4 พญ. กลัยำ ปัญจพรผล 
5 นพ. กำนต ์นครชยั 
6 นพ. กิตติศกัด์ิ สวรรยำวสุิทธ์ิ 
7 นพ. เกียรติชยั เจริญสวรรค ์
8 นพ. ขวญัชยั ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์
9 พญ. คทัมอญ เล่งเวหำสถิต 
10 นพ. จกัรกฤณ์ สุขยิง่ 
11 นพ. จกัรภทัร นรังศิยำ 
12 นพ. จกัรินทร์ วฒันะมงคล 
13 พญ.  จนัทร์พมิพ ์คลำ้ยสุบรรณ 
14 พญ. จีรำวฒัน์ แกว้วนิดั 
15 พญ. ฉตัรทิพย ์ธรรมววิฒัน์ 
16 นำง ชฎำภรณ์ สวำ่งสุข 
17 น.ส. ชโลธร วรรณพฒุ 
18 พญ. ช่อทิพย ์พฒันะศรี 
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19 นพ. ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์ 
20 พญ. ชิตำภำ กำวตีะ๊ 
21 พญ. ชุติมำ เลิศพงษล์ำศ 
22 นพ.  ฐำกร พฤกษธ์นำกุล 
23 นพ. ณรงค ์สิมะขจรบุญ 
24 นพ. ณรงคก์ร ซำ้ยโพธ์ิตวง 
25 นพ. ณัฐพงษ ์เจียมจริยธรรม 
26 พญ. ณิชำ ปัญญำวชิรำภรณ์ 
27 นศพ. ณิชำกำนต ์มำลีหอม 
28 นพ. ถำวร ขมุมงคล 
29 พญ. ทยำนนัท ์ศรีศุภโอฬำร 
30 พญ. ทำนตะวนั อวรุิทธว์รกุล 
31 นพ. ทำยำท ดีสุดจิต 
32 นำง ทิพวมิล วไิลประสงค ์
33 นำย ธนำ ทองศรีค  ำ 
34 พญ. ธญันุช สุญชำติ 
35 น.ส. ธิดำรัตน์ ขำวผวิ 
36 นพ. ธีรกร ธีรกิตติกุล 

อ่ ำ น ข่ ำ ว ต่ อ ไ ด้ ที่ : 
https://www.thairath.co.th/content/9
47725 

37 นพ. ธีรเดช คุปตำนนท ์
38 น.ส. ธุรำลกัษณ์ ศิริพำตย ์
39 พญ. นงลกัษณ์ วนิชผล 

 
40 พญ. นงลกัษณ์ สินหโกวนิท ์
41 นำย นพดล รุ่งศรีทยำ 

 42 นพ. นรินทร์ จินดำเวช 
43 นำง นริสรำ อภิชำติสินพงศ ์
44 พญ. นฤชำ จิรกำลวสำน 
45 นพ. นฐัวฒิุ บุญทรงสนัติกุล 
46 พญ. นนัทำ มำระเนตร์ 
47 ดร. นยัพนิิจ คชภกัดี 
48 พญ. น ้ ำใส ภู่เกียรติ 
49 พญ. นิจศรี ชำญณรงค ์
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50 พญ. นิชฌำ เหลืองด่ำนสกุล 
51 นพ. นิธิพฒัน์ เจียรกุล 
52 พญ. บทมม์ยั เดชะเทศ 
53 พญ. เบญจมำศ ช่วยชู 
54 นพ. ประพนัธ ์กิตติวรวทิยก์ุล 
55 นพ. ประพำฬ ยงใจยทุธ 
56 พญ. ประภำพร พรสุริยศกัด์ิ 
57 นพ. ประสิทธ์ิ มหำกิจ 
58 นพ. ปัณณทตั สุนทรำภำ 
59 พญ. ปำภำดำ ศรีเมฆ 
60 นพ. ปิยพล อริยปรีขำกุล 
61 พญ. ปิยำภรณ์ ศิริจนัทร์ช่ืน 
62 ทพญ. เปรมทิพย ์ ชลิดำพงศ ์
63 พญ. เป่ียมลำภ แสงสำยณัห์ 
64 นพ. พจน์ ตนันิรันดร 
65 พญ. พจนี ก่อรุ่งเรือง 
66 พญ. พนิดำ จนัทรภำษำ 
67 พญ. พรวนชั แสงสุริย ์
68 นพ. พลพร อภิวฒันเสว ี
69 นศพ. พำณำสน์ พรประเสริฐกุล 
70 พญ. พชิญำภำ รุจิวชิญ ์
71 นพ. พเิชฐ  อุดมรัตน์ 
72 นพ. พบิูลย ์กำญจนพบิูลย ์
73 พญ. พมิล รัตนำอมัพวลัย ์
74 นำย เพิม่พนู วรรณกิต 
75 พญ. ไพลิน รัตนวฒัน์กุล 
76 พญ. ไพลิน มหำพรรณ 
77 พญ. ฟ้ำปะไพ จึงประเสริฐ 
78 พญ. ภทัธิดำ จริตวจัระ 
79 นพ. ภทัร ภทัรกุล 
80 พญ.  ภทัรพร อภิพฒันะมนตรี 
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81 พญ.  ภำณินี  รัตนำภิชำติ 

 
82 นพ. มงคล มะระประเสริฐศกัด์ิ 

83 พญ. มณฑิดำ  วรีวกิรม 
84 นพ. มนตรี ทิพยพ์รวงษ ์

85 นพ. มนูญ  ลีเชวงวงศ ์
86 พญ. มำลินี ช ำนำญกิจ 
87 พญ. ยงเกษม วรเศรษฐกำรกิจ 
88 นพ. โยธิน ชินวลญัช ์
89 พญ. ใยวรรณ ธนะมยั 
90 พญ. รัชดำภรณ์ จุตะวชิยั 
91 พญ. รับพร ทกัษิณวรำจำร 
92 พญ. ลตัติมำ ธิบดี 
93 พญ. ลลัลิยำ  ธรรมประทำนกุล 
94 พญ. วรวรรณ ศิรัชพร 
95 พญ. วรวรรณี ตุลยำยน 
96 พญ. วรำภรณ์ เนติกำนต ์
97 พญ. วรำภรณ์ พลเมือง 
98 นพ. วฒันชยั งำมพงศพ์รรณ 

 99 นพ. วฒันชยั โชตินยัวตัรกุล 
100 นพ. วทัธิกร พชิิตพร 
101 พญ. วนัดี โภคะกุล 
102 พญ. วรัยำ สถำวรำวงศ ์
103 นพ. วชิญ ์บรรณหิรัญ 
104 พญ. วภิำ รีชยัพชิิตกุล 
105 นพ. วษิณุ  ธำรำฉตัร 
106 พญ. วสิำขสิ์ริ ตนัตระกูล 
107 นพ. วฒิุชยั วรพำสน์ 
108 พญ. ศศิธร วำณิชยเ์จริญพร 
109 นพ. ศกัด์ิสิทธ์ิ กฤตลกัษณ์กุล 
110 พญ. ศิริญญำ สุภำวติำ 
111 พญ. ศิริพร หลีหเจริญกุล 
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112 พญ. ศิริรัตน์ ล่ิมบริบูรณ์ 
113 พญ. ศิวพร เลิศพงษพ์รุิฬห์ 
114 นพ. ศิวรำช  ศกัดำ 
115 นพ. สมชำย เอ้ือรัตนวงศ ์
116 นพ. สมศกัด์ิ จิตชำ 
117 นพ. สมำน ชยัสิทธ์ิ 
118 นพ. สรไกร วงศไ์พบูลยว์ฒัน์ 
119 นพ. สรภพ ภกัดิวงศ ์
120 นพ. สรำวฒิุ สนธิแกว้ 
121 นพ. สณัฑ ์ม่วงนอ้ยเจริญ 
122 พญ. สิรภทัร ตุลำธรรมกิจ 
123 พญ. สุธำสินี กลัน่แกว้ 
124 นพ. สุพจน์ นิโรบลสถำพร 
125 นพ. สุรพนัธ ์เจริญธญัรักษ ์
126 พญ. เสำวลกัษณ์ พนัธุพ์งศศ์ิริ  
127 นพ. อธิก  แสงอำสภวริิยะ 
128 พญ. อนุตรำ รัตน์นรำทร 
129 นพ. อภิชำติ โซ่เงิน 
130 นพ. อภิชำติ อภิชำต 
131 นำง อภิญญำ จินดำรักษ ์
132 พญ. อภิฤดี พรเทพเกษมสนัต ์
133 นพ. อรรถ นำนำ 
134 พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ ์
135 นำง องัคณำ บ ำรุงหมู่ 
136 พญ. อญัชนำ ทองแยม้ 
137 นพ. อษัฎำงค ์พศิสมยั 
138 พญ. อำจำรี ชยักิตติภรณ์ 
139 พ. อำตีนำ เอชเอ 
140 พญ. อำภำกร ซึงถำวร 
141 นพ. อำภำกร ภคักรธนธรณ์ 
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ภาคผนวก 1 
พฤตกิรรมและสุขอนามยัการนอนหลบั1 
ควรท าติดต่อกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ท่านจะหลับสบาย 
1.  ควรเขา้นอนและตื่นนอนใหต้รงเวลาเป็นประจ าทุกวนั ทั้งวนัท างานปกติและวนัหยดุ 
2.  หอ้งนอนควรเงียบสงบ สบาย อุณหภูมิพอเหมาะ ไม่มีเสียงหรือแสงรบกวนขณะหลบั 
3.  ควรใชห้อ้งนอนเพือ่การนอนหรือกิจกรรมทางเพศเท่านั้น 
4.  หลีกเล่ียงการงีบหลบัตอนกลางวนั 
5.  หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนแอลกอฮอล์และงดสูบบุหร่ีอยา่งน้อย 4 ชัว่โมงก่อนเขา้

นอน 
6.  หลีกเล่ียงการออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงก่อนเขา้นอน 
7.  หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารม้ือหนกัอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงก่อนเขา้นอน 
8.   หลีกเล่ียงการมองแสงจา้ ๆ เช่น การเล่น smartphone หรือ tablet ก่อนเขา้นอน 
9.  หลีกเล่ียงการมีอารมณ์ขุ่นเคือง ต่ืนเตน้สนุกสนาน หวาดกลวั เช่น การโตเ้ถียง การดูภาพยนตร์ตื่นเตน้

สยองขวญัก่อนเขา้นอน 
10.  การผอ่นคลาย ลดความวติกกงัวล ช่วยใหก้ารนอนหลบัง่ายขึ้น 
11.  หากนอนไม่หลบัภายในเวลาประมาณ 20 นาที ไม่ควรพยายามมองหาว่าขณะน้ีเป็นเวลาเท่าไร ควรลุก

จากที่นอนเพื่อท ากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเตียงนอน เช่น นั่งอ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือ สวดมนต์ แล้ว
กลบัมาที่เตียงนอนอีกคร้ังเม่ือเร่ิมง่วงเท่านั้น 

12.  รับแสงแดดใหเ้พยีงพอในตอนเชา้อยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที เน่ืองจากแสงแดดเป็นตวัควบคุมนาฬิกาชีวิต
ที่ส าคญั  
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ภาคผนวก 2 
กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome)2 
ช่ือเรียกอ่ืน ๆ เช่น Willis-Ekbom disease 
 
เกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข ประกอบดว้ยอาการในขอ้ ก ข และ ค ดงัต่อไปน้ี 
ก.  ความรู้สึกอยากจะขยบัขา มกัพบร่วมกบัความรู้สึกอึดอัดไม่สุขสบายบริเวณขา ซ่ึงอาการเหล่าน้ีตอ้ง

ประกอบดว้ย 
1. อาการดงักล่าวมกัเร่ิมตน้หรือแยล่งในขณะพกัหรืออยูน่ิ่ง ๆ เช่น นอน นัง่เป็นตน้ 
2. อาการดงักล่าวมกับรรเทาหรือหายไปเม่ือไดเ้คล่ือนไหวขา เช่น ออกเดิน เหยยีดขา เป็นตน้ 
3. อาการดงักล่าวมกัเกิดขึ้นในช่วงเวลาเยน็หรือกลางคืน มากกวา่ช่วงเวลากลางวนั 

ข.  อาการดงักล่าวในขอ้ ก ไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยโรคทางกาย หรือพฤติกรรมเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น การเกิด
ตะคริวบริเวณขา (leg cramps) ความไม่สุขสบายขาที่เกิดจากท่าทาง อาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ 
(myalgia) เลือดด าไม่ไหลเวยีน (venous stasis) ขาบวม (leg edema) ขอ้อกัเสบ (arthritis) การเขยา่ขาจน
เป็นนิสยั (habitual foot tapping) เป็นตน้ 

ค.  อาการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความกงัวล ความรู้สึกไม่สบาย รบกวนการนอนหลับ หรือ มีผลกระทบต่อ
จิตใจ  ร่างกาย สงัคม อาชีพ การศึกษา พฤติกรรม หรือ การด าเนินชีวติที่ส าคญัอ่ืน ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. ในบางคร้ัง ความรู้สึกอยากขยบัขาอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากความรู้สึกไม่สุขสบายของขา และความรู้สึก

อยากขยบัหรือเคล่ือนไหวนั้นอาจเกิดขึ้นที่บริเวณแขนหรือบริเวณอ่ืน ๆ ของร่างกายนอกเหนือจากที่ขา
ได ้

2. ในผูป่้วยเด็ก ค  าบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกบัอาการเหล่าน้ีควรใหเ้ด็กบอกเล่าดว้ยค าพดูของตนเอง 
3. ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมาก อาจจะไม่พบเหตุการณ์ในขอ้ ก.2 อยา่งไรก็ตามผูป่้วยจะตอ้งมีประวติัว่า

เคยมีอาการในขอ้ ก.2 มาก่อนในอดีต 
4. ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมากไดรั้บการรักษามาก่อน หรือมีอาการแยล่งเน่ืองจากผลของยาที่ใชใ้นการ

รักษา (treatment-induced augmentation) อาจไม่พบเหตุการณ์ในขอ้ ก.3 อยา่งไรก็ตามผูป่้วยจะตอ้งมี
ประวติัวา่เคยมีอาการในขอ้ ก.3 มาก่อนในอดีต 

5. ในแง่การวจิยั เช่น การศึกษาทางพนัธุกรรมหรือทางระบาดวทิยา การวนิิจฉยัอาจพิจารณาใชเ้พียงเกณฑ์
ในขอ้ ก และ ข และ ยกเวน้เกณฑใ์นขอ้ ค โดยถา้เลือกที่จะท าเช่นนั้นตอ้งแสดงใหท้ราบในรายงาน 
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ภาคผนวก 3 
โรคลมหลบั (narcolepsy)2 
โรคลมหลับ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ โรคลมหลับชนิดที่ 1 (narcolepsy type 1) และโรคลมหลับชนิดที่ 2 
(narcolepsy type 2) 
 

โรคลมหลบัชนิดที่ 1 (narcolepsy type 1) 
ช่ือเรียกอ่ืน ๆ เช่น hypocretin deficiency syndrome, narcolepsy-cataplexy, narcolepsy with cataplexy 
 
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคลมหลับชนิดที่ 1 ประกอบไปดว้ยอาการในขอ้ ก และ ข ดงัต่อไปน้ี 
ก. อาการง่วงนอนมากที่ฝืนไม่ได ้จนตอ้งไปนอนหรือเกิดการผล็อยหลับในตอนกลางวนัเป็นประจ า

ติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน 
ข. พบขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. มีอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรงเฉียบพลันชั่วคราว (cataplexy) อาการอ่อนแรงอาจเกิดกับ
กล้ามเน้ือบางส่วนของร่างกาย หรือ เกิดทั้งตวัจนสูญเสียการทรงตวั โดยขณะที่มีอาการ
ดงักล่าวผูป่้วยจะยงัมีสติรับรู้ความรู้สึกไดต้ามปกติ อาการอ่อนแรงมกัถูกกระตุน้ดว้ยอารมณ์
ที่เด่นชัด เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ หรือตลกข าขัน เป็นต้น และ การตรวจ Multiple Sleep 
Latency Test (MSLT) พบค่าเฉล่ียของระยะเวลาที่ใชใ้นการผล็อยหลบั (sleep latency) < 8 
นาทีร่วมกบัมีอยา่งนอ้ย 2 การทดสอบ (nap) ที่หลบัแลว้เขา้สู่ระยะหลบัที่มีตากระตุกภายใน 
15 นาทีหลงัจากหลบั (Sleep Onset REM Periods หรือ SOREMPs) หากพบ SOREMP จาก
การตรวจการนอนหลบัในคืนก่อนการตรวจ MSLT สามารถน ามานบัรวมได ้

2. ระดับของ hypocretin-1 จากน ้ าไขสันหลังโดยการวดัดว้ยวิธี immunoreactivity มีค่า < 110 
pg/mL หรือ < 1 ใน 3 ของค่าเฉล่ียของคนปกติที่วดัดว้ยวธีิมาตรฐานเดียวกนั 

 
หมายเหตุ 
1. ในผูป่้วยเด็กบางรายอาจมาดว้ยอาการนอนหลบัในเวลากลางคืนยาวนานมากผดิปกติ หรือ กลบัมานอน

กลางวนัคลา้ยเด็กเล็กใหม่หลงัจากที่เลิกนอนกลางวนัไปแลว้ 
2. ในผูท้ี่มีอาการทางคลินิกที่สงสยัอยา่งมากวา่จะมีโรคลมหลบัชนิดที่ 1 แต่ผลการตรวจ MSLT ไม่เขา้กบั

เกณฑข์อ้ ข.1ควรท าการตรวจ MSLT ใหม่อีกคร้ัง 
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โรคลมหลบัชนิดที่ 2 (narcolepsy type 2) 
ช่ือเรียกอ่ืน ๆ เช่น narcolepsy without cataplexy 
 
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคลมหลับชนิดที่ 2 ประกอบไปดว้ยอาการในขอ้ ก ข ค ง และ จ 
ก. อาการง่วงนอนมากที่ฝืนไม่ได ้จนตอ้งไปนอนหรือเกิดการผล็อยหลับในตอนกลางวนัเป็นประจ า

ติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน 
ข. การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) พบค่าเฉล่ียของระยะเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับ 

(multiple sleep latency) < 8 นาที ร่วมกบัมีอยา่งนอ้ย 2 การทดสอบ (nap) ทีห่ลบัแลว้เขา้สู่ระยะหลบัที่มี
ตากระตุกภายใน 15 นาทีหลังจากหลับ (Sleep Onset REM Periods หรือ SOREMPs) หากพบ 
SOREMP จากการตรวจการนอนหลบัในคืนก่อนการตรวจ MSLT สามารถน ามานบัรวมได ้

ค. ไม่พบอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงเฉียบพลนัชัว่คราว (cataplexy)     
ง. ไม่ไดมี้การวดัระดบั hypocretin-1 จากน ้ าไขสันหลงัหรือพบว่าระดับ hypocretin-1 จากน ้ าไขสันหลัง 

โดยการวดัด้วยวิธี immunoreactivity มีค่า > 110 pg/mL หรือ > 1 ใน 3 ของค่าเฉล่ียของคนปกติที่วดั
ดว้ยวธีิมาตรฐานเดียวกนั 

จ. อาการง่วงนอนมากผดิปกติ และหรือความผิดปกติจากการตรวจ MSLT ไม่สามารถอธิบายดว้ยสาเหตุ
อ่ืน ๆ เช่น ภาวะอดนอน ภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น นาฬิกาการนอนชา้ผิดปกติ (delayed 
sleep-wake phase disorder) หรือ เป็นผลจากการใชห้รือหยดุใชย้าหรือสารใด ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. ในผูป่้วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมหลับชนิดที่ 2แล้วมีอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรงเฉียบพลัน

ชัว่คราว (cataplexy) ในภายหลงั ใหเ้ปล่ียนการวนิิจฉยัใหม่วา่เป็นโรคลมหลบัชนิดที่ 1 
2. ในผูป่้วยที่ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคลมหลบัชนิดที่ 2 แลว้ภายหลงัตรวจพบว่าระดบัของ hypocretin-

1 จากน ้ าไขสนัหลงัโดยการวดัดว้ยวิธี immunoreactivity มีค่า < 110 pg/mL หรือ < 1 ใน 3 ของค่าเฉล่ีย
ของคนปกติที่วดัดว้ยวธีิมาตรฐานเดียวกนั ใหเ้ปล่ียนการวนิิจฉยัใหม่วา่เป็นโรคลมหลบัชนิดที่ 1 
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ภาคผนวก 4 
การตรวจร่างกายบริเวณทางเดนิหายใจส่วนต้น 
 
 

 
รูปที่ 4.1 การวดัเสน้รอบคอ (neck circumference) การวดัใหท้  าขณะผูป่้วยต่ืน อยูใ่นท่านัง่ หน้ามองตรง วดัที่
ขอบบนของ cricothyroid membrane  
 

 
รูปที่ 4.2 การประเมินลกัษณะการสบฟัน การสบเหล่ือมแนวด่ิง (overbite) คือ ระยะห่างระหว่างขอบฟันบน
และขอบฟันล่างในระนาบขนานกบัพื้นโลก การสบเหล่ือมแนวราบ (overjet) คือ ระยะห่างระหว่างดา้นหน้า
ของฟันบน และดา้นหนา้ของฟันล่างในระนาบตั้งฉากกบัพื้นโลก 
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รูปที่ 4.3 การสบฟันปกติ (normal overbite และ overjet) การสบฟันปกติจะมีระยะการสบเหล่ือมแนวราบ
และแนวด่ิงอยา่งละประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
 

 
รูปที่ 4.4 การสบฟันผดิปกติที่มีการสบเหล่ือมแนวด่ิงที่ลึกเกิน (deep overbite) และการสบเหล่ือมแนวราบที่
มีขนาดมากเกิน (large overjet) จะเห็นวา่ระยะการสบเหล่ือม overbite และ overjet กวา้งมากกวา่ 2 มิลลิเมตร 
 

 
 
รูปที่ 4.5 การสบฟันผดิปกติที่มีการสบไขว ้(crossed bite) จะเห็นว่ามีการสบเหล่ือมของฟันล่างไปคร่อมฟัน
บน 
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รูปที่ 4.6 การประเมิน modified Mallampati Classification/Friedman Palate Position3 การประเมินให้ผูป่้วย
อยูใ่นท่านัง่ ใบหนา้มองตรง อา้ปากกวา้ง และไม่แลบล้ินส่ิงตรวจพบแบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆ ดงัแสดงใน
รูป 
ระดบัที่ 1 สามารถมองเห็นล้ินไก่ พลิล่า และต่อมทอนซิลทั้งหมด 
ระดบัที่ 2  สามารถเห็นล้ินไก่และพลิล่าทั้งหมด แต่เห็นต่อมทอนซิลแค่ดา้นบน 
ระดบัที่ 3  สามารถเห็นเพดานอ่อนบางส่วน แต่ไม่เห็นล้ินไก่ พลิล่า และต่อมทอนซิล 
ระดบัที่ 4  สามารถเห็นเพดานแขง็เท่านั้น 
 

 
รูปที่ 4.7 การประเมินขนาดต่อมทอนซิล4 
ส่ิงตรวจพบแบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆ ดงัแสดงในรูป 
ระดบัที่ 0 ตรวจไม่พบต่อมทอนซิลเลยใชส้ าหรับผูท้ี่เคยไดรั้บการผา่ตดัต่อมทอนซิลออก 
ระดบัที่ 1  ต่อมทอนซิลซ่อนอยูใ่นแอ่งทอนซิล และทั้งหมดถูกบงัโดยพลิล่า 
ระดบัที่ 2  ต่อมทอนซิลโตยืน่มาถึงหรือเลยขอบของพลิล่าเล็กนอ้ย 
ระดบัที่ 3 ต่อมทอนซิลโตยืน่เลยขอบของพลิล่าไปมากแต่ยงัไม่ถึงก่ึงกลางช่องคอ 
ระดบัที่ 4 ต่อมทอนซิลโตยืน่เลยมาถึงก่ึงกลางช่องคอ 
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ภาคผนวก 5 
แบบทดสอบระดบัความง่วงนอนเอบ็เวร์ิธฉบับภาษาไทย5 
(The Epworth Sleepiness Scale: Thai version) 
  
มีความไปไดแ้ค่ไหนที่คุณจะง่วงจนงีบหรือเผลอหลบั ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
โดยที่ไม่ใช่เพยีงแค่รู้สึกอ่อนเพลีย ทั้งน้ีหมายถึงการด าเนินชีวติปกติของคุณในช่วงที่ผา่นมาไม่นาน 
และแมว้า่คุณจะไม่ไดท้  าส่ิงต่าง ๆ  ที่วา่ในช่วงไม่นานน้ีใหล้องนึกวา่ สถานการณ์ขา้งล่างน้ี จะมีผลต่อคุณอยา่งไร 
กรุณาใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนขา้งล่าง เพือ่เลือกคะแนนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
 
0 หมายถึง  ไม่มีความเป็นไปไดท้ี่จะงีบหรือเผลอหลบั 
1 หมายถึง  มีความเป็นไปไดท้ี่จะงีบหรือเผลอหลบั เล็กนอ้ย (นาน ๆ คร้ัง) 
2 หมายถึง  มีความเป็นไปไดท้ี่จะงีบหรือเผลอหลบั ปานกลาง 
3  หมายถึง  มีความเป็นไปไดท้ี่จะงีบหรือเผลอหลบั สูง (เป็นประจ า) 

เน่ืองจากค าตอบแต่ละข้อมีความส าคัญ จึงขอความร่วมมือให้ตอบอย่างดทีี่สุดเท่าที่ท าได้ 
 

สถานการณ์ 
ความเป็นไปไดท้ี่จะง่วงจน 

งีบหรือเผลอหลบั 
ขณะก าลงันัง่และอ่านหนงัสือ  
ขณะก าลงัดูโทรทศัน์  
ขณะก าลงั นัง่เฉย ๆ ในที่สาธารณะ เช่น ในโรงภาพยนตร์ 
หรือที่ประชุมสมัมนา 

 

ขณะก าลงันัง่เป็นผูโ้ดยสารในรถ นานกวา่ 1 ชัว่โมงอยา่งต่อเน่ือง  
ขณะก าลงัไดน้อนเอนหลงัเพือ่พกัผอ่นในตอนบ่ายถา้มีโอกาส                                                 
ขณะก าลงันัง่และพดูคุยกบัผูอ่ื้น  
ขณะก าลงันัง่เงียบ ๆ หลงัอาหารกลางวนัโดยทีไ่ม่ไดด่ื้มแอลกอฮอล ์  
ขณะก าลงัขบัรถแต่หยดุรถเพือ่รอสญัญาณจราจรนาน 2-3 นาที                                                        
คะแนนรวมกนัทุกขอ้                      _______________________ 
 
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบถ้วน 
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การแปลผล 
คะแนน < 10  แสดงวา่ไม่มีปัญหาง่วงนอน 
คะแนน 10-14 แสดงวา่ง่วงนอนเล็กนอ้ย  
คะแนน 15-18  แสดงวา่ง่วงนอนปานกลาง 
คะแนน > 18  แสดงวา่ง่วงนอนมาก 
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ภาคผนวก 6 
แบบประเมนิภาวะหยุดหายใจขณะหลบั STOP-Bang ฉบับภาษาไทย6 
ส่วนสูง_____________________ซม., น ้ าหนกั___________________กก.    

                              เพศ ชาย หญิง 
เสน้รอบวงคอ_____________________ซม. 

1. Snoring 
  คุณนอนกรนดงัหรือไม่? (ดงักวา่เสียงพดูคุย หรือ ดงัพอที่จะไดย้นิออกไปนอนหอ้ง) ใช่   ไม่ใช่ 
2. Tired 
  คุณมกัจะรู้สึกอ่อนเพลีย ลา้ หรือ ง่วงนอนในระหวา่งกลางวนับ่อย ๆ หรือไม่?   ใช่     ไม่ใช่ 
3.  Observed 
  มีคนเคยสงัเกตเห็นวา่คุณหยดุหายใจขณะที่คุณหลบัอยูห่รือไม่?    ใช่  ไม่ใช่ 
4.  Blood pressure 
  คุณมีความดนัโลหิตสูง หรือก าลงัรักษาโรคความดนัโลหิตสูงอยู ่หรือไม่?   ใช่     ไม่ใช่ 
5.  BMI 
  ดชันีมวลกายมากกวา่ 35 หรือไม่?       ใช่  ไม่ใช่ 
6.  Age 
  อายมุากกวา่ 50 ปี หรือไม่?        ใช่  ไม่ใช่ 
7.  Neck circumference 
  เสน้รอบวงคอมากกวา่ 40 ซม. หรือไม่?      ใช่  ไม่ใช่ 
8.  Gender 
  เป็นเพศชายหรือไม่?         ใช่  ไม่ใช่ 
 
High risk of OSA: answering yes to three or more items 
Low risk of OSA: answering yes to less than three items 
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ภาคผนวก 7  
แบบทดสอบเบอร์ลนิฉบับภาษาไทย7

 

โปรดวงกลมขอ้ความที่คิดวา่ใช่ส าหรับตวัท่าน 
 

1) คุณนอนกรนหรือไม่ 
ก. ใช่ 
ข. ไม่ใช่ 
ค. ไม่ทราบ 

2) ความดังของการกรน 
ก. ดงัเท่ากบัการหายใจ 
ข. ดงัเท่ากบัการพดู 
ค. ดงักวา่การพดู 
ง. ดงัมาก 

3) ความถี่ของการกรน 
ก. เกือบทุกวนั 
ข. 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ค. 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ง. 1-2 คร้ังต่อเดือน 
จ. ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย 

4) การกรนของคุณรบกวนคนอ่ืนหรือไม่ 
ก. ใช่ 
ข. ไม่ใช่ 
ค. ไม่ทราบ 

5) อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับของคุณได้ถูก
สังเกตว่าเป็นบ่อยแค่ไหน 

ก. เกือบทุกวนั 
ข. 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ค. 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ง. 1-2 คร้ังต่อเดือน 
จ. ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย 

6) คุณยังรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากได้นอนหลับไปแล้ว
หรือไม่ 

ก. เกือบทุกวนั 
ข. 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ค. 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ง. 1-2 คร้ังต่อเดือน 
จ. ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย 

7) คุณรู้สึกอ่อนเพลียในช่วงที่ต่ืนอยู่หรือไม่ 
ก. เกือบทุกวนั 
ข. 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ค. 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ง. 1-2 คร้ังต่อเดือน 
จ. ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย 

8) คุณเคยงีบหลับขณะขับรถหรือไม่ 
ก. ใช่ 
ข. ไม่ใช่ 

9) คุณมีน ้าหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ก. เพิม่ขึ้น 
ข. ลดลง 
ค. ไม่เปล่ียนแปลง 

10) คุณมีความดันโลหิตสูงหรือไม่ 
ก. ใช่ 
ข. ไม่ใช่ 
ค. ไม่ทราบ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวดที่ 1 จากค าถามขอ้ 1-5 ถา้ไดค้ะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปถือวา่หมวดน้ีใหผ้ลบวก 

ขอ้ 1 ถา้ตอบ ก.  ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 2 ถา้ตอบ ค. หรือ ง. ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 3 ถา้ตอบ ก. หรือ ข. ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 4 ถา้ตอบ ก.  ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 5 ถา้ตอบ ก. หรือ ข. ให ้1 คะแนน 

 
หมวดที่ 2 จากค าถามขอ้ 6-8 ถา้ไดค้ะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปถือวา่หมวดน้ีใหผ้ลบวก 

ขอ้ 6 ถา้ตอบ ก. หรือ ข. ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 7 ถา้ตอบ ก. หรือ ข. ให ้1 คะแนน 
ขอ้ 8 ถา้ตอบ ก   ให ้1 คะแนน 

 
หมวดที่ 3 จากค าถามขอ้ 10 ถา้ตอบ ก. หรือมีดชันีมวลกายมากกวา่ 30 กก./ม.2 ถือวา่หมวดน้ีใหผ้ลบวก 
 
ส่วนขอ้ 9 ไม่ไดใ้หค้ะแนน ใหไ้วเ้ป็นขอ้สงัเกต จากการวิจยัน้ีอาจแทนไดด้ว้ยค  าถามที่ประเมินถึงความ
รุนแรงของภาวะในขอ้ 8 ดงัน้ี 
ถา้ใช่ อาการงีบหลบัเกิดบ่อยแค่ไหน 

ก. เกือบทุกวนั 
ข. 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ค. 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
ง. 1-2 คร้ังต่อเดือน 
จ. ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย 

 
การแปลผล 
มีความเส่ียงสูงที่จะมีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นเม่ือไดผ้ลบวกตั้งแต่ 2 หมวดขึ้นไป 
มีความเส่ียงต ่าที่จะมีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นถา้ไม่มีหมวดใดไดผ้ลบวกหรือไดผ้ลบวก
เพยีง 1 หมวด 
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ภาคผนวก 8 
ทันตอุปกรณ์  

ทนัตอุปกรณ์ที่ใชใ้นการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นมี 2 ชนิด คือ  
1. ชนิดร้ังขากรรไกรล่างยืน่มาดา้นหน้า (Mandibular Advancement Device, MAD) จึงมีผลดึงล้ินและ

เน้ือเยือ่อ่อนใตค้างมาดว้ยท าใหเ้พดานอ่อนและล้ินไก่ตึงตวัขึ้น บริเวณ velopharynx กวา้งขึ้น8 เห็น
ไดช้ดัในแนว lateral dimension เป็นทนัตอุปกรณ์ที่นิยมใชก้นัมากที่สุดแบ่งเป็นสองชนิด คือ 

1.1.  แบบปรับใหย้ืน่เพิม่ได ้(adjustable MAD) ท าเป็นสองช้ินบนล่าง (duobloc) เช่ือมกนัดว้ย
อุปกรณ์ที่ช่วยปรับเล่ือนได ้ช้ินบนใส่ที่ฟันบนและช้ินล่างที่ฟันล่าง  

1.2. แบบที่ไม่สามารถปรับให้ยืน่เพิ่ม (non-adjustable MAD) ช้ินบนและล่างเช่ือมติดกนัจึง
ปรับเล่ือนไม่ได ้(monobloc) เม่ือสวมอุปกรณ์ก็จะท าให้ขากรรไกรล่างเล่ือนไปดา้นหน้า
ตามระยะที่ก  าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมท า หากตอ้งการให้ขากรรไกรยืน่มากขึ้นจะตอ้งปรับหรือ
ท าอุปกรณ์ใหม่ 

2.  ชนิดร้ังล้ินใหย้ืน่มาดา้นหน้า (Tongue Retaining Device,TRD) ช่วยพยงุล้ินไม่ตกไปอุดกั้นทางเดิน
หายใจดา้นหลงับริเวณคอหอย ไม่เป็นที่นิยมใชใ้นกรณีที่มีความจ ากดั เช่นไม่มีฟันเหลือในปาก 

ทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล (custom-made) คือ ทนัตอุปกรณ์ที่ท  าส าหรับบุคคลนั้น ๆ ดว้ยการ
พมิพป์ากท าแบบจ าลองฟัน เพือ่น าไปท าทนัตอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบตัิการทนัตกรรมโดยเจา้หน้าที่เทคนิค
ไดรั้บการฝึกตามขั้นตอนของการผลิต ทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลมีขนาดเล็กพอดีกบัปากและฟันมากกว่า
ทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดั (pre-fabricated, boil and bite) ที่มีขนาดเดียว (one size fit for all) ซ่ึงมกั
ใหญ่กวา่ปากฟันและหลวม ท าใหส่้งผลเสียต่อการต่อความร่วมมือในการรักษา (adherence) และยงัอาจ
ท าใหท้างเดินหายใจอุดกั้นมากยิง่ขึ้น  

การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลและทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดัมีไม่
มากนัก เป็นการศึกษาที่คุณภาพไม่สูง ส่วนใหญ่เป็นเพียงการศึกษาผลก่อนและหลงัรักษา หรือ เป็น
การศึกษายอ้นหลังจากขอ้มูลผูป่้วยโดยไม่มีกลุ่มควบคุม จากการศึกษาแบบสุ่มกลุ่มไขว ้(cross-over) 
ของ Vanderveken และคณะเพื่อเปรียบเทียบผลของทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลชนิดปรับไม่ไดก้บัทนัต
อุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดั พบว่าทนัตอุปกรณ์แบบเฉพาะบุคคลฯ ลดค่าดชันีการหยดุหายใจไดร้้อยละ 60 
ในขณะที่ทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปฯ ลดได้ร้อยละ 31 นอกจากน้ีผูป่้วยที่ลม้เหลวจากการรักษาด้วยทนัต
อุปกรณ์ส าเร็จรูปฯ ที่เปล่ียนมาใชท้นัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ ยงัคงไดผ้ลส าเร็จจากการรักษาถึงร้อยละ 
63 ผลขา้งเคียงจากความไม่แน่นกระชบัของทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปฯ พบไดม้ากกว่าทนัตอุปกรณ์เฉพาะ
บุคคลฯ ท าให้มีผลต่อความร่วมมือในการรักษา (adherence)โดยพบว่าร้อยละ 82 ต้องการใช้ทันต
อุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ9,10 จึงไม่แนะน าใหใ้ชท้นัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดัเพือ่การรักษา รวมทั้งไม่แนะน า
ใหใ้ชช้ัว่คราวเพือ่ทดสอบประสิทธิผลการรักษาก่อนจะไปท าทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ9,11,12  
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ในปี พ.ศ.2558 สมาคม American Academy of Sleep Medicine (AASM) และ American 
Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) ไดใ้ห้ค  าแนะน าจากหลกัฐานจากการวิเคราะห์อภิมาน 
(meta-analysis)13 ที่เปรียบเทียบผลการรักษาดว้ยทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลและทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้
กดั พบว่าทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล ลด AHI ไดม้ากกว่าทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปฯ กว่าเท่าตวั ค่าความ
อ่ิมตวัออกซิเจนเพิม่ขึ้นในกลุ่มที่รักษาดว้ยทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลอยา่งมีนัยส าคญั ในขณะที่ลดลงใน
กลุ่มที่รักษาดว้ยทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปฯ นอกจากน้ีขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัทนัตอุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดั
มีเพียง 2 การศึกษา ซ่ึงน้อยว่าขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ มาก การศึกษาแบบ
ก่อนและหลังการรักษาที่ไม่สุ่มตวัอย่างและไม่มีกลุ่มควบคุมของ Banhiran และคณะ14 พบว่าทนัต
อุปกรณ์ส าเร็จรูปตม้กดัแบบปรับได ้ลดค่า AHI ให้น้อยกว่า 5 คร้ัง/ชม. ในกลุ่มผูป่้วยระดบัรุนแรงน้อย
ถึงปานกลางไดร้้อยละ 61 ผูป่้วยร้อยละ 53 ให้ความร่วมมือ (adherence) ร้อยละ 34 ตอ้งการใชท้นัต
อุปกรณ์ชนิดตม้กดัต่อไป ร้อยละ 27 ตอ้งการเปล่ียนไปใชท้นัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล ร้อยละ 28 ตอ้งการ
เปล่ียนเป็นวธีิอนุรักษนิ์ยม (ลดน ้ าหนกั นอนตะแคง) ผูว้จิยัไม่ไดศึ้กษาเหตุผลทีผู่ป่้วยตอ้งการเปล่ียนการ
รักษา การวจิยัน้ีไม่ไดถู้กน าไปวเิคราะห์อภิมานเน่ืองจากเป็นการศึกษาใหม่ แต่ไดน้ าเขา้ในการวิเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรมล่าสุดปี พ.ศ.2559 ของ Serra-Torres และคณะ15 ซ่ึงจะน าเสนอเป็นผลสรุป
รวมเปรียบเทียบชนิดเฉพาะบุคคลกบัตม้กดัต่อไป  

ค าแนะน าของ AASM และ AADSM ที่ตีพมิพใ์นปี พ.ศ.2558 แนะน าใหใ้ชท้นัตอุปกรณ์เฉพาะ
บุคคลชนิดปรับได ้และควรท าจากทนัตแพทยท์ี่มีความรู้ดา้นทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั (dental sleep 
medicine) อย่างไรก็ตามข้อแนะน าน้ีอาจมีขอ้จ ากัดในประเทศไทย เน่ืองจากทันตแพทยท์ี่มีความ
เช่ียวชาญในดา้นน้ียงัมีนอ้ย และส่วนใหญ่จะอยูท่ี่โรงพยาบาลทนัตกรรมของคณะทนัตแพทยศาสตร์และ
โรงพยาบาลศูนยข์นาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของทนัตอุปกรณ์ขึ้นกบัรูปแบบอุปกรณ์ และยงัเบิกไม่ได้จาก
ระบบหลกัประกนัสุขภาพที่มีอยูใ่นประเทศไทยในขณะน้ี 
 

 
รูปที่ 8.1 Adjustable MAD (duobloc) 
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รูปที่ 8.2 Non-adjustable MAD (monobloc) 
 

 
รูปที่ 8.3 Boil and bite MAD 
 

 
รูปที่ 8.4 Tongue Retaining Device (TRD) 

ค าแนะน าส าหรับการใชท้นัตอุปกรณ์ในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นใน
ประเทศไทย ส าหรับผูใ้หญ่ พ.ศ.2560 ฉบบัน้ี ขอ้มูลอา้งอิงส่วนใหญ่ไดจ้ากแนวทางปฏิบตัิฉบบัปรับปรุง
ล่าสุดคร้ังที่ 3 พ.ศ.2558 ของ AASM และ AADSM13 ซ่ึงอา้งอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ที่รวมงานวิจยั randomised 
controlled trial (RCT) 41 การศึกษาที่ใชก้บัแนวทางปฏิบติัคร้ังที่ 2 พ.ศ.254816 และเพิ่มอีก 51 การศึกษา
ใหม่ที่ตีพมิพร์ะหวา่ง พ.ศ.2547-2556 วเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่ง ทนัตอุปกรณ์กบักลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
รักษา ทนัตอุปกรณ์กบัเคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก ระหว่างทนัตอุปกรณ์ดว้ยกนัเองแยกประเภทเป็น
แบบเฉพาะบุคคลกบัแบบตม้กดั และแบบเฉพาะบุคคลชนิดปรับไม่ไดก้บัเฉพาะบุคคลชนิดปรับได ้การ
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วเิคราะห์อภิมานของ Sharples และคณะ17 จาก RCT 71 การศึกษาที่ตีพิมพจ์นถึง พ.ศ.2556 เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของทนัตอุปกรณ์แยกตามความรุนแรงของภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น ในเร่ือง
ดชันีหยุดหายใจ AHI และความง่วงระหว่างวนัจากค่าความง่วงนอน เอ็บเวิร์ธ (Epworth Sleepiness 
Scale: ESS) วเิคราะห์ทนัตอุปกรณ์ (ไม่ไดแ้ยกประเภท) กบักลุ่มควบคุมที่ไม่ไดรั้บการรักษา  เคร่ืองอดั
อากาศแรงดนับวกกบักลุ่มควบคุมที่ไม่ไดรั้บการรักษา และระหว่างทนัตอุปกรณ์กบัเคร่ืองอดัอากาศ
แรงดันบวก ผลที่ได้คล้ายกับ Ramar และคณะ ผลการวิเคราะห์อภิมานของทั้ งสองการศึกษามี
รายละเอียดบางส่วนที่น่าสนใจดงัน้ี 

ประสิทธิผลของทนัตอุปกรณ์ในการลดค่า AHI หลงัการรักษาเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมที่
ไม่ไดรั้กษาพบค่า AHI ลดลง 13.59 คร้ัง/ชม. (95% CI: 11.94, 15.25) เคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกลด
ค่าเฉล่ีย AHI ได ้ 25.37 คร้ัง/ชม.(95% CI: 30.67, 20.07)17 เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมที่ไม่ไดรั้กษา ค่าที่
ลดลงน้ีมากกว่าค่าที่ลดลงในทนัตอุปกรณ์เทียบกบักลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รักษา 9.29 คร้ัง/ชม.(95% CI: 
12.28, 6.30)17 เคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกลดค่าเฉล่ีย AHI มากกว่าทนัตอุปกรณ์ (ไม่แยกประเภท) 6.24 
คร้ัง/ชม. (95% CI:8.14, 4.34)13 และ 7.03 คร้ัง/ชม. (95% CI: 8.66, 5.41)17 ทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลลด
ค่าเฉล่ีย AHI ได ้13.89 คร้ัง/ชม. (95% CI: 15.57, 12.20) มากกว่าแบบตม้กดัซ่ึงลดได ้6.28 คร้ัง/ชม. 
(95% CI: -13.13, 0.56) อยา่งชดัเจน ทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลชนิดปรับไดล้ดค่าเฉล่ีย AHI ได ้13.80 
คร้ัง/ชม. (95% CI: 15.74, 11.87) ซ่ึงใกลเ้คียงกนั ทนัตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลชนิดปรับไม่ไดซ่ึ้งลดค่าเฉล่ีย 
AHI ได ้12.51 คร้ัง/ชม. (95% CI: 15.23, 9.80) ทั้งสองการวเิคราะห์อภิมานไดข้อ้สรุปไปในทางเดียวกนั
วา่ ทนัตอุปกรณ์ช่วยลด AHI ไดดี้กวา่กลุ่มควบคุมที่ไม่ไดรั้กษา แต่ก็ยงัน้อยกว่าเคร่ืองอดัอากาศแรงดนั
บวกโดยเฉพาะในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่รุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป ดงันั้นจึง
แนะน าให้ใช้ทนัตอุปกรณ์ในกรณีที่ผูป่้วยทนเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกไม่ได้ ทนัตอุปกรณ์อาจมี
ประสิทธิผลลด AHI เทียบเท่าเคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกในภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นที่
รุนแรงระดบันอ้ย13,17,18 

การวดัความส าเร็จของทนัตอุปกรณ์ในการลด AHI ก่อนหน้าน้ีของ Ferguson และคณะ19
 ใน

การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ อตัราความส าเร็จในการรักษา (success rate) หมายถึง ค่าร้อยละ
ที่ทนัตอุปกรณ์ลดค่า AHI หลงัการรักษา การทบทวนวรรณกรรมน้ีใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อท า
แนวปฏิบติัฉบบัปรับปรุงคร้ังที่แล้ว พ.ศ.2548 ของ AASM16 ผลดังน้ีคือความส าเร็จที่ทนัตอุปกรณ์ 
(ไม่ไดแ้ยกประเภท) และไม่ไดแ้ยกความรุนแรงของภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น ลดค่า AHI 
ใหน้อ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ชัว่โมง 10 คร้ัง/ชัว่โมง และมากกวา่ร้อยละ 50 ท  าไดร้้อยละ 42, 52 และ 65 ตามล าดบั
หรืออาจเปรียบเทียบดว้ยค่า odds ratio ดงัน้ี เคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกลดค่า AHI ให้น้อยกว่า 5 คร้ัง/
ชม. ไดดี้กวา่ทนัตอุปกรณ์ 3.6 เท่า และลดค่า AHI ใหน้อ้ยกวา่ 10 คร้ัง/ชม. ไดดี้กว่าทนัตอุปกรณ์ 1.9 เท่า
13 ล่าสุดปี พ.ศ.2559 Serra-Torres และคณะ15 ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบจาก RCT 18 การศึกษา
ที่ตีพมิพจ์าก พ.ศ.2547-2557 ใชเ้กณฑว์ดัความส าเร็จที่ต่างจาก Ferguson และคณะทนัตอุปกรณ์ทั้งหมด
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เป็น MAD พบวา่ทนัตอุปกรณ์ (ไม่แยกประเภท) สามารถลดค่า AHI มากกวา่ร้อยละ 50 หรือสามารถลด 
AHI ใหน้อ้ยกวา่ 15 คร้ังต่อชัว่โมง ท าไดร้้อยละ 21 ถึง 80 ทนัตอุปกรณ์ชนิดเฉพาะบุคคลชนิดปรับไดมี้
ประสิทธิผลดีกว่าชนิดปรับไม่ไดแ้ละดีกว่าแบบตม้กดั นอกจากน้ีพบผลขา้งเคียงของทนัตอุปกรณ์มี
เล็กนอ้ยไม่รุนแรงและเป็นชัว่คราวผลขา้งเคียงมกัเกิดเม่ือยืน่ขากรรไกรเกินกว่าร้อยละ 50  ของระยะที่
สามารถยืน่มากสุด ทนัตอุปกรณ์ชนิด monobloc ท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงมากกวา่ชนิด duobloc 

การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการรักษาดว้ยทนัตอุปกรณ์กบัเคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกพบว่า 
สามารถลดค่าความง่วงนอนเอ็บเวร์ิธไดใ้กลเ้คียงกนั13,17 ลดค่าความดนัเลือดซิสโตลิค (systolic) และได
แอสโตลิค (diastolic) รวมถึงเพิม่คุณภาพชีวติไดไ้ม่แตกต่างกนั13,20 และค่าคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น13 เคร่ืองอดั
อากาศแรงดนับวกลดค่า arousal index13 ไดดี้กว่าทนัตอุปกรณ์และเพิ่มระดบัออกซิเจนในเลือดแดง13,15 
ไดดี้กวา่เช่นกนั ส่วนในเร่ืองความร่วมมือในการรักษา (adherence หรือ compliance) มีบางรายงานพบว่า
ทนัตอุปกรณ์ดีกวา่เคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวก13 

ปัจจยัท านายผลส าเร็จในการรักษาดว้ยทนัตอุปกรณ์ยงัไม่พบว่ามีปัจจยัใดบอกไดช้ดัเจน และ
ยงัมีความขดัแยง้กนัในแต่ละการศึกษา21 ปัจจยัที่มีการศึกษาเช่น อายุน้อย ดชันีมวลกายต ่า รอบคอเล็ก 
เพศหญิง ภาวะหยดุหายใจฯไม่รุนแรง ขากรรไกรล่างร่นหลงั ลกัษณะโครงกระดูกใบหน้าและกะโหลก 
การใช ้drug induced endoscopy การใชรี้โมทคอนโทรลยืน่ขากรรไกรขณะตรวจการนอน วิธีหลงัน้ีมี
ความไว ความจ าเพาะและโอกาสที่ท  านายผลส าเร็จในการรักษาไดถู้กตอ้งสูง แต่มีค่าใชจ่้ายสูงและความ
ซบัซอ้นในการปฏิบตัิ22,23 
 
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
1. ทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างแบบปรับได้ชนิดต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกันในเร่ืองของ

ประสิทธิภาพ24 ส่ิงส าคัญที่ควรค านึงถึงในการเลือกชนิดของทันตอุปกรณ์ คือ วสัดุที่ใช้ท  า 
ความรู้สึกใส่สบาย วิธีการปรับ และความทนทาน25 (คุณภาพหลักฐานระดับ 1, น ้าหนักค าแนะน า 
+) 

2. ระยะยื่นของขากรรไกรล่าง พบว่าการยื่นที่ร้อยละ 50 เป็น optimum ของประสิทธิภาพและ
ผลขา้งเคียงการลดของค่า AHI ไม่เป็นสดัส่วนกบัการเพิ่มระยะยืน่เม่ือยืน่ในระยะที่มากกว่าร้อยละ 
50 แสดงว่าความส าเร็จในการรักษาอาจขึ้นกบัหลายปัจจยั26 (คุณภาพหลักฐานระดับ 1 น ้าหนัก
ค าแนะน า +)24,27 

3 ระยะการอา้ปาก (vertical opening) ไม่มีผลชดัเจนต่อประสิทธิภาพการรักษาแต่มีผลกบัการยอมรับ
ของผูป่้วย ระยะที่ประมาณ 4 มม. เป็นระยะที่มีความเหมาะสม (คุณภาพหลักฐานระดับ 1, น ้าหนัก
ค าแนะน า +)28 

4. ผูป่้วยที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นที่ไม่สามารถทนแรงดนัของเคร่ืองอัดอากาศ
แรงดนับวกชนิดต่อเน่ือง หรือ เคร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกชนิดสองระดบัในระดบัที่เหมาะสมใน
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การรักษา อาจพิจารณาใช้ทันตอุปกรณ์ร่วมกับการปรับลดระดับแรงดันของเคร่ือง (คุณภาพ
หลักฐานระดับ 2, น ้าหนักค าแนะน า +)29,30 
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ภาคผนวก 9 
การหลกีเลีย่งการนอนหงาย (positional therapy) 

อุปกรณ์ที่ใชน้ั้นตามขอ้มูลที่มีอยูม่กัเป็นหมอนพิเศษที่มีคุณสมบติัท าให้ผูใ้ชไ้ม่สามารถนอน
หงายไดมี้การวิจยัเก่ียวกบัอุปกรณ์ที่ช่วยให้นอนตะแคงในลกัษณะต่าง ๆ เช่น เข็มขดัที่มีการสั่นเม่ือตวั
จบัสญัญาณพบวา่ผูป่้วยนอนหงาย เป็นตน้31 มีหลกัฐานวา่วธีิการหลีกเล่ียงการนอนหงายโดยใชอุ้ปกรณ์
ช่วยให้นอนตะแคงในผูป่้วยภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นที่เป็นมากในท่านอนหงายและมี 
AHI ในท่านอนตะแคง < 5 คร้ัง/ชม. เม่ือเทียบกบัการรักษาโดยใช้เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกชนิด
ต่อเน่ืองพบว่าประสิทธิภาพเท่ากัน โดยสามารถลด AHI และเพิ่มระดบัออกซิเจนไดเ้ท่ากัน รวมทั้ง
คุณภาพการนอนก็พบวา่ไม่ต่างกนั32 ปัญหาของการรักษาดว้ยวธีิน้ีคือการปฏิบติัไดจ้ริงในระยะยาว (long 
term compliance) เพราะอุปกรณ์ช่วยใหน้อนตะแคงที่มีอยูใ่นทอ้งตลาดปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่สามารถเฝ้า
ติดตามดูความร่วมมือในการรักษาได ้(compliance)33 แต่อยา่งไรก็ตามมีขอ้มูลที่ติดตามไปเป็นระยะเวลา 
3 เดือนพบวา่ความถ่ีของการใชอุ้ปกรณ์ช่วยนอนตะแคงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 74 โดยจ านวนชัว่โมงการ
ใชง้านต่อคืนอยูท่ี่ประมาณ 8 ชัว่โมงต่อคืน34 
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ภาคผนวก 10 
การลดน า้หนัก (weight reduction)  

การลดน ้ าหนักโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผูป่้วยที่มีน ้ าหนักตวัเกินปกติควรแนะน าใน
ผูป่้วยทุกรายที่มีน ้ าหนักตวัมากเกินให้ควบคุมอาหารเพื่อลดน ้ าหนัก (dietary weight reduction) ร่วมกบั
การออกก าลงักาย (exercise) พบว่าการลดน ้ าหนักสามารถลด AHI และเพิ่มความอ่ิมตวัของออกซิเจน
ขณะหลับได้ระดับหน่ึงแต่ไม่สามารถท าให้กลับมาอยู่ในระดับปกติได้35 ความล้มเหลวดังกล่าวเกิด
เน่ืองจากมาตรการลดน ้ าหนกัดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะสามารถลดน ้ าหนักไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั  
แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัคงมีน ้ าหนกัตวัที่ยงัเกินเกณฑป์กติไปมาก อยา่งไรก็ตามมีขอ้มูลวิจยัในผูป่้วยภาวะ
หยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นในระดบัน้อย (AHI 5-15)  โดยติดตามเป็นระยะเวลา 5 ปี เทียบกนั
ระหวา่งกลุ่มที่มีการรักษาโดยการปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเพื่อลดน ้ าหนักและกลุ่มควบคุม โดยถา้
แยกตามกลุ่มที่สามารถลดน ้ าหนกัไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 5 หรือไม่ พบว่าค่า AHI มีการลดลงส่วนใหญ่ใน
กลุ่มที่สามารถลดน ้ าหนักได ้ในขณะที่ค่า AHI กลบัเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ไม่สามารถลดน ้ าหนักลงได ้โดย
พบว่ามีผูป่้วยร้อยละ 50 ที่สามารถหายจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นภายหลังการลด
น ้ าหนกั36 

การลดน ้ าหนักโดยการผ่าตดัลดความอว้น (bariatric surgery)เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การลดน ้ าหนกัดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม37การศึกษาชนิดวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)38 พบว่า
การผ่าตดัลดความอว้น (bariatric surgery) สามารถลดดชันีมวลกายไดเ้ฉล่ีย 17.9 กก./ม.2 (ช่วงความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 ระหว่าง 16.5 ถึง 19.3 กก./ม.2) หรือจาก 55.3 ไปเป็น 37.7 กก./ม.2 และลด AHI ได้
เฉล่ีย 38.2 คร้ัง/ชม. (ช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระหว่าง 31.9 ถึง 44.4 คร้ัง/ชม.) หรือจาก 54.7 ไปเป็น 
15.8 คร้ัง/ชม. อยา่งไรก็ตามการศึกษาเปรียบเทียบผลของการลดน ้ าหนักดว้ยวิธีทั้งสองต่อการลดลงของ 
AHI พบวา่ แมก้ารผ่าตดัลดความอว้นจะสามารถลดดชันีมวลกายไดม้ากกว่าอยา่งมีนัยส าคญั แต่ท าให ้
AHI ลดลงไดม้ากกวา่เพยีงเล็กนอ้ยอยา่งไม่มีนัยส าคญั37 นอกจากน้ีผูป่้วยส่วนใหญ่ก็ยงัคงมีระดบัความ
รุนแรงของภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นในระดบัปานกลางจนถึงรุนแรง37,38 มีผูป่้วยจ านวน
น้อยมากที่สามารถหายขาดจากภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตดัลดความอ้วน 
เน่ืองจากผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัคงมีน ้ าหนักตวัหลงัการผ่าตดัที่ยงัคงเกินเกณฑป์กติไปมาก ดงันั้นจึงตอ้ง
อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถึงความส าคญัของการใชเ้คร่ืองอดัอากาศแรงดนับวกต่อไปแมจ้ะไดรั้บการผ่าตดั
ลดความอว้นแลว้ และใหผู้ป่้วยเห็นความจ าเป็นของการเขา้รับการตรวจการนอนหลบัเพื่อประเมินระดบั
ความรุนแรงอีกคร้ังไม่ว่าจะยงัคงมีอาการหลงเหลือหลงัจากการผ่าตดัหรือไม่ก็ตาม นอกจากน้ีแพทย์
ยงัคงตอ้งติดตามผูป่้วยที่เขา้รับการผ่าตดัลดความอว้นแบบระยะยาว เน่ืองจากมีการศึกษาเล็ก ๆ หน่ึง
การศึกษา39 ที่ติดตามผูป่้วยจ านวน 14 รายไปประมาณ 7.5 ปี (ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี) พบว่าผูป่้วยจ านวนมาก
ถึง 11 ราย (ร้อยละ 79) มีระดบัความรุนแรงของภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นเพิ่มมากขึ้น
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แมว้า่ผูป่้วย 6 ใน 11 ราย (ร้อยละ 55) จะพบการเพิ่มขึ้นของน ้ าหนักตวัร่วมดว้ย แต่ผูป่้วยอีก 5 ราย (ร้อย
ละ 45) ที่เหลือกลบัมีการลดลงของน ้ าหนักตวัดว้ยซ ้ าไป ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าขีดจ ากดัของ
น ้ าหนกัตวัที่จะก่อใหเ้กิดภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นอาจจะลดลงเม่ือผูป่้วยมีอายมุากขึ้น 
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ภาคผนวก 11 
การฝึกกล้ามเน้ือคอหอย (oropharyngeal exercise)  

การวิจยัพบว่าการฝึกกลา้มเน้ือคอหอยสามารถลดเสียงกรนไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั40,41 อยา่งไรก็
ตามผลของการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นดว้ยการฝึกกลา้มเน้ือคอหอยนั้น มีเพียง
การศึกษาเดียวจากประเทศบราซิลโดยพบวา่สามารถลด AHI จาก 22.4±4.8 เป็น 13.7±8.5 คร้ัง/ชม.42 แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ียงัมีขอ้จ ากัด เช่น กลุ่มประชากรในการศึกษาน้ีไม่มีผูป่้วยที่มีดัชนีมวลกาย
มากกวา่ 40 กก./ม.2 หรือ ผูท้ี่มีลกัษณะโครงหนา้ผดิปกติ (craniofacial malformation) เป็นตน้ นอกจากน้ี
วิธีการฝึกกล้ามเน้ือคอหอยนั้ นยงัมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญด้านการเปล่งเสียง 
(speech pathologist) ในการฝึกสอน จึงท าให้ผูป่้วยภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นเขา้ถึงการ
รักษาดว้ยวธีิดงักล่าวไดย้าก 
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ภาคผนวก 12 
การเป่าเคร่ืองเป่า didgeridoo 

Didgeridoo เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่าของชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียมีเพียงงานวิจยั
จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์พยีงการศึกษาเดียวที่ศึกษาผลของการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจาก
การอุดกั้นดว้ยการเป่าเคร่ืองเป่า didgeridoo การวจิยัน้ีศึกษาในกลุ่มผูป่้วยที่มี AHI 15-30 คร้ัง/ชม. และมี
ดชันีมวลกายน้อยกว่า 30 กก./ม.2 โดยให้ผูป่้วยเป่า didgeridoo อยา่งน้อยวนัละ 20 นาที อยา่งน้อย 5 วนั
ต่อสปัดาห์เป็นเวลาติดต่อกนันาน 4 เดือน พบวา่สามารถลด AHI จาก 22.3±5.0 เป็น 11.6±8.1 คร้ัง/ชม.43

ส่วนผลของการเล่นดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก didgeridoo นั้นยงัไม่มีขอ้มูล แต่มี
ขอ้มูลการศึกษาที่น่าสนใจ พบวา่โอกาสการเกิดภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น (ประเมินโดย
แบบสอบถามเบอร์ลิน) ในกลุ่มนกัดนตรีออร์เคสตร้าที่เล่นดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าไม่ไดแ้ตกต่างไปจาก
นักดนตรีที่เล่นเคร่ืองเล่นประเภทอ่ืน ๆ44 ในทางกลับกันมีการวิจยัที่พบว่าอุบตัิการณ์ของภาวะหยุด
หายใจขณะหลบัจากการอุดกั้น (ประเมินโดยแบบสอบถามเบอร์ลิน)ในกลุ่มนักดนตรีออร์เคสตร้าที่เล่น
ดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าแบบสองล้ิน (double reed) นั้นต ่ากวา่นกัดนตรีที่เล่นเคร่ืองเล่นประเภทอ่ืน ๆ45 

 

รูปที่ 12 การเป่าเคร่ืองเป่า didgeridoo 
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ภาคผนวก 13 
การใส่อุปกรณ์ที่รูจมูกเพ่ือสร้างแรงต้านขณะหายใจออก  (nasal 
expiratory resistance device, Provent®) 

Nasal expiratory resistance device (Provent®) เป็นอุปกรณ์ที่เม่ือผูป่้วยใส่แลว้ จะยงัคงหายใจ
เขา้ไดต้ามปกติ แต่จะมีแรงตา้นขณะหายใจออก ส่งผลให้มีลมคา้งอยูใ่นช่องทางเดินหายใจ (expiratory 
positive airway pressure, EPAP) จึงเกิดประสิทธิภาพในการพยงุทางเดินหายใจส่วนตน้ไดเ้ช่นเดียวกบั
การรักษาดว้ยเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเน่ืองขอ้ดีของอุปกรณ์ดังกล่าวคือขนาดเล็ก พกพา
สะดวก ไม่ตอ้งอาศยัไฟฟ้า ไม่มีผลขา้งเคียงจากการใชแ้รงดนัลมอดัเขา้กบัจมูกหรือปาก จากการศึกษา
ในผูป่้วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับปานกลางพบว่าสามารถลด AHI จาก 
24.5±23.6 เป็น 13.5±18.7 คร้ัง/ชม.อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวพบว่าการรักษาด้วยวิธีน้ีก็ยงัไม่
สามารถท าให ้AHI กลบัมาปกติได ้แมใ้นผูป่้วยที่มีระดบัความรุนแรงเพยีงแค่เล็กนอ้ยถึงปานกลาง จึงยงั
ไม่แนะน าใหเ้ป็นการรักษามาตรฐานส าหรับภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในผูป่้วยที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอุดกั้นในระดบัรุนแรงมาก46,47 

 

รูปที่ 13 การใส่อุปกรณ์ที่รูจมูกเพือ่สร้างแรงตา้นขณะหายใจออก 
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ภาคผนวก 14 
อุปกรณ์กระตุ้นเส้นประสาท hypoglossal (hypoglossal nerve 
stimulation) 

อุปกรณ์กระตุน้เส้นประสาท hypoglossal จะท างานดว้ยการส่งสัญญาณกระตุน้เส้นประสาท 
hypoglossal สาขายอ่ยที่เล้ียงกลา้มเน้ือ genioglossus ให้มีการแลบล้ินในจงัหวะที่สอดรับกบัการเร่ิมตน้
หายใจเขา้ของผูป่้วย โดยอาศยัหลกัการท างานเช่นเดียวกบัการกระตุน้การท างานของเคร่ืองช่วยหายใจใน
รูปแบบ spontaneous mode วธีิการรักษาดงักล่าวผูป่้วยจะตอ้งเขา้รับการผ่าตดัเพื่อฝังอุปกรณ์เขา้กบัผนัง
หนา้อกทางดา้นหนา้โดยวางปลายขดลวดขาเขา้ในช่องทรวงอกเพื่อท าหน้าที่รับสัญญาณการเร่ิมหายใจ
เขา้หรือหายใจออก (intrathoracic sensor) และวางขดลวดขาออกเพื่อท าหน้าที่กระตุน้เส้นประสาท 
hypoglossal สาขายอ่ยที่เล้ียงกลา้มเน้ือ genioglossus ผูป่้วยสามารถ เปิด ปิด หรือหยดุการท างานชัว่คราว 
(start stop pause) ของอุปกรณ์ดงักล่าวผา่นทางรีโมตคอนโทรลไดต้ามตอ้งการหรือใชว้ิธีตั้งเวลาเปิดปิด
อตัโนมตัิใหต้รงกบัช่วงเวลาเขา้นอนของผูป่้วย 

ขณะเคร่ืองเปิดการท างาน เม่ืออุปกรณ์ตรวจพบว่าผูป่้วยเร่ิมหายใจเข้า อุปกรณ์ก็จะส่ง
กระแสไฟฟ้าออกไปกระตุน้เส้นประสาท hypoglossal สาขายอ่ยท าให้เกิดการแลบล้ินไปทางดา้นหน้า 
โดยการกระตุน้จะเกิดขึ้นเป็นระยะ (intermittent) อยา่งต่อเน่ืองไปจนกว่าจะส้ินสุดการหายใจเขา้ดงัจะ
เห็นว่าอุปกรณ์จะส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุน้ hypoglossal nerve ทนัทีตั้งแต่เร่ิมมีการลดลงของแรงดนั
ช่องอก ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นก่อนที่อากาศจากภายนอกจะไหลผ่านเขา้รูจมูก ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวเป็น
ช่วงทีมี่โอกาสการเกิดการยบุตวัของทางเดินหายใจส่วนตน้มากที่สุดผลจากการวจิยัพบวา่มีประสิทธิภาพ
ดี48 โดยพบว่าการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้ นด้วยการกระตุ้นเส้นประสาท 
hypoglossal สามารถลด AHI ลงจาก 29.3 (23.7, 38.6) เหลือ 9.0 (4.2, 22.5) คร้ัง/ชม.49 ค่าพร่อง
ออกซิเจนร้อยละ 4 (4% oxygen desaturation index, ODI) ลดลงจาก 25.4 (19.5, 36.6) เหลือ 7.4 (3.5, 
20.5) คะแนนความง่วงจากแบบสอบถามเอ็บเวิร์ธลดลงจาก 11.0 (8.0, 15.0) เหลือ 6.0 (4.0, 10.0) 
คุณภาพชีวติจากการประเมินแบบสอบถาม FOSQ เพิ่มขึ้นจาก 14.6 (12.1, 17.1) เป็น 18.2 (16.2, 19.5) 
และยงัมีการวจิยัที่พบอีกวา่การรักษาดว้ยวธีิน้ีท  าใหมี้การขยายตวัของทางเดินหายใจส่วนบนโดยไม่เพิ่ม
โอกาสการต่ืนตวัของสมอง (cortical arousal)50 รวมทั้งมีขอ้มูลวจิยัล่าสุดที่ติดตามผูป่้วยเป็นระยะเวลา 48 
เดือนหลงัจากที่ใส่อุปกรณ์กระตุน้เส้นประสาท hypoglossal พบว่าอาการง่วงนอนลดลง คุณภาพการ
นอนหลบัดีขึ้น และเสียงกรนเบาลง เม่ือเทียบกบัก่อนใส่อุปกรณ์51 อยา่งไรก็ตามการรักษาดว้ยวิธีน้ียงั
เป็นการรักษาที่ค่อนขา้งใหม่ ราคาแพง และการศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีเกณฑใ์นการคดัประชากรเขา้ร่วมใน
การศึกษาที่เขม้งวดมาก เช่น ผูป่้วยตอ้งไม่อว้นจนเกินไป ตอ้งไม่มีทางเดินหายใจที่แคบมาก ภาวะหยดุ
หายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตอ้งไม่รุนแรงมากเกินไป เป็นตน้ การน าการรักษาน้ีไปใช้จริงจึงยงั
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ตอ้งการขอ้มูลสนบัสนุนจากการวจิยัที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของกลุ่มประชากรมากกวา่ที่มี
อยูใ่นขณะน้ี52 
 

 
รูปที่ 14 อุปกรณ์กระตุน้เสน้ประสาท hypoglossal 



28 of 32 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
1. Stepanski EJ, Wyatt JK. Use of sleep hygiene in the treatment of insomnia. Sleep Med Rev 

2003;7:215-25. 
2. Darien IAAoSM. International Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. 2014. 
3. Friedman M, Tanyeri H, La Rosa M, et al. Clinical predictors of obstructive sleep apnea. 

Laryngoscope 1999;109:1901-7. 
4. Friedman M, Ibrahim H, Bass L. Clinical staging for sleep-disordered breathing. Otolaryngol 

Head Neck Surg 2002;127:13-21. 
5. Banhiran W, Assanasen P, Nopmaneejumruslers C, Metheetrairut C. Epworth sleepiness scale 

in obstructive sleep disordered breathing: the reliability and validity of the Thai version. Sleep 
Breath 2011;15:571-7. 

6. Banhiran W, Durongphan A, Saleesing C, Chongkolwatana C. Diagnostic properties of the 
STOP-Bang and its modified version in screening for obstructive sleep apnea in Thai patients. J 
Med Assoc Thai 2014;97:644-54. 

7. Suksakorn S, Rattanaumpawan P, Banhiran W, Cherakul N, Chotinaiwattarakul W. Reliability 
and validity of a Thai version of the Berlin questionnaire in patients with sleep disordered 
breathing. J Med Assoc Thai 2014;97 Suppl 3:S46-56. 

8. Chan AS, Sutherland K, Schwab RJ, et al. The effect of mandibular advancement on upper 
airway structure in obstructive sleep apnoea. Thorax 2010;65:726-32. 

9. Lettieri CJ, Paolino N, Eliasson AH, Shah AA, Holley AB. Comparison of adjustable and fixed 
oral appliances for the treatment of obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2011;7:439-45. 

10. Vanderveken OM, Devolder A, Marklund M, et al. Comparison of a custom-made and a 
thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 
2008;178:197-202. 

11. Friedman M, Pulver T, Wilson MN, et al. Otolaryngology office-based treatment of obstructive 
sleep apnea-hypopnea syndrome with titratable and nontitratable thermoplastic mandibular 
advancement devices. Otolaryngol Head Neck Surg 2010;143:78-84. 

12. Vroegop AV, Vanderveken OM, Dieltjens M, et al. Sleep endoscopy with simulation bite for 
prediction of oral appliance treatment outcome. J Sleep Res 2013;22:348-55. 



29 of 32 

 

13. Ramar K, Dort LC, Katz SG, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive 
Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. J Clin Sleep Med 
2015;11:773-827. 

14. Banhiran W, Kittiphumwong P, Assanasen P, Chongkolwatana C, Metheetrairut C. Adjustable 
thermoplastic mandibular advancement device for obstructive sleep apnea: outcomes and 
practicability. Laryngoscope 2014;124:2427-32. 

15. Serra-Torres S, Bellot-Arcis C, Montiel-Company JM, Marco-Algarra J, Almerich-Silla JM. 
Effectiveness of mandibular advancement appliances in treating obstructive sleep apnea 
syndrome: A systematic review. Laryngoscope 2016;126:507-14. 

16. Kushida CA, Morgenthaler TI, Littner MR, et al. Practice parameters for the treatment of 
snoring and Obstructive Sleep Apnea with oral appliances: an update for 2005. Sleep 
2006;29:240-3. 

17. Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ, et al. Meta-analysis of randomised controlled 
trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for 
obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev 2016;27:108-24. 

18. Holley AB, Lettieri CJ, Shah AA. Efficacy of an adjustable oral appliance and comparison with 
continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea syndrome. 
Chest 2011;140:1511-6. 

19. Ferguson KA, Cartwright R, Rogers R, Schmidt-Nowara W. Oral appliances for snoring and 
obstructive sleep apnea: a review. Sleep 2006;29:244-62. 

20. Bratton DJ, Gaisl T, Wons AM, Kohler M. CPAP vs Mandibular Advancement Devices and 
Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-
analysis. JAMA 2015;314:2280-93. 

21. Saffer F, Lubianca Neto JF, Rosing C, Dias C, Closs L. Predictors of success in the treatment of 
obstructive sleep apnea syndrome with mandibular repositioning appliance: a systematic review. 
Int Arch Otorhinolaryngol 2015;19:80-5. 

22. Remmers J, Charkhandeh S, Grosse J, et al. Remotely controlled mandibular protrusion during 
sleep predicts therapeutic success with oral appliances in patients with obstructive sleep apnea. 
Sleep 2013;36:1517-25, 25A. 

23. Sutherland K, Ngiam J, Cistulli PA. Performance of Remotely Controlled Mandibular 
Protrusion Sleep Studies for Prediction of Oral Appliance Treatment Response. J Clin Sleep 
Med 2017;13:411-7. 



30 of 32 

 

24. Ahrens A, McGrath C, Hagg U. Subjective efficacy of oral appliance design features in the 
management of obstructive sleep apnea: a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 
2010;138:559-76. 

25. Ghazal A, Sorichter S, Jonas I, Rose EC. A randomized prospective long-term study of two oral 
appliances for sleep apnoea treatment. J Sleep Res 2009;18:321-8. 

26. Bartolucci ML, Bortolotti F, Raffaelli E, D'Anto V, Michelotti A, Alessandri Bonetti G. The 
effectiveness of different mandibular advancement amounts in OSA patients: a systematic 
review and meta-regression analysis. Sleep Breath 2016;20:911-9. 

27. Aarab G, Lobbezoo F, Heymans MW, Hamburger HL, Naeije M. Long-term follow-up of a 
randomized controlled trial of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea. Respiration 
2011;82:162-8. 

28. Pitsis AJ, Darendeliler MA, Gotsopoulos H, Petocz P, Cistulli PA. Effect of vertical dimension 
on efficacy of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 
2002;166:860-4. 

29. Borel JC, Gakwaya S, Masse JF, Melo-Silva CA, Series F. Impact of CPAP interface and 
mandibular advancement device on upper airway mechanical properties assessed with phrenic 
nerve stimulation in sleep apnea patients. Respir Physiol Neurobiol 2012;183:170-6. 

30. El-Solh AA, Moitheennazima B, Akinnusi ME, Churder PM, Lafornara AM. Combined oral 
appliance and positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: a pilot study. Sleep 
Breath 2011;15:203-8. 

31. Ravesloot MJ, White D, Heinzer R, Oksenberg A, Pepin JL. Efficacy of the New Generation of 
Devices for Positional Therapy for Patients with Positional Obstructive Sleep Apnea: A 
Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis. J Clin Sleep Med 2017. 

32. Permut I, Diaz-Abad M, Chatila W, et al. Comparison of positional therapy to CPAP in patients 
with positional obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2010;6:238-43. 

33. Ravesloot MJ, van Maanen JP, Dun L, de Vries N. The undervalued potential of positional 
therapy in position-dependent snoring and obstructive sleep apnea-a review of the literature. 
Sleep Breath 2013;17:39-49. 

34. Heinzer RC, Pellaton C, Rey V, et al. Positional therapy for obstructive sleep apnea: an 
objective measurement of patients' usage and efficacy at home. Sleep Med 2012;13:425-8. 

35. Smith PL, Gold AR, Meyers DA, Haponik EF, Bleecker ER. Weight loss in mildly to 
moderately obese patients with obstructive sleep apnea. Ann Intern Med 1985;103:850-5. 



31 of 32 

 

36. Tuomilehto H, Seppa J, Uusitupa M, et al. The impact of weight reduction in the prevention of 
the progression of obstructive sleep apnea: an explanatory analysis of a 5-year observational 
follow-up trial. Sleep Med 2014;15:329-35. 

37. Dixon JB, Schachter LM, O'Brien PE, et al. Surgical vs conventional therapy for weight loss 
treatment of obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. JAMA 2012;308:1142-9. 

38. Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of surgical weight loss on measures of 
obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Am J Med 2009;122:535-42. 

39. Pillar G, Peled R, Lavie P. Recurrence of sleep apnea without concomitant weight increase 7.5 
years after weight reduction surgery. Chest 1994;106:1702-4. 

40. Verma RK, Johnson JJ, Goyal M, Banumathy N, Goswami U, Panda NK. Oropharyngeal 
exercises in the treatment of obstructive sleep apnoea: our experience. Sleep Breath 
2016;20:1193-201. 

41. Ieto V, Kayamori F, Montes MI, et al. Effects of Oropharyngeal Exercises on Snoring: A 
Randomized Trial. Chest 2015;148:683-91. 

42. Guimaraes KC, Drager LF, Genta PR, Marcondes BF, Lorenzi-Filho G. Effects of 
oropharyngeal exercises on patients with moderate obstructive sleep apnea syndrome. Am J 
Respir Crit Care Med 2009;179:962-6. 

43. Puhan MA, Suarez A, Lo Cascio C, Zahn A, Heitz M, Braendli O. Didgeridoo playing as 
alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial. Bmj 
2006;332:266-70. 

44. Brown DL, Zahuranec DB, Majersik JJ, et al. Risk of sleep apnea in orchestra members. Sleep 
Med 2009;10:657-60. 

45. Ward CP, York KM, McCoy JG. Risk of obstructive sleep apnea lower in double reed wind 
musicians. J Clin Sleep Med 2012;8:251-5. 

46. Colrain IM, Brooks S, Black J. A pilot evaluation of a nasal expiratory resistance device for the 
treatment of obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med 2008;4:426-33. 

47. Rosenthal L, Massie CA, Dolan DC, Loomas B, Kram J, Hart RW. A multicenter, prospective 
study of a novel nasal EPAP device in the treatment of obstructive sleep apnea: efficacy and 30-
day adherence. J Clin Sleep Med 2009;5:532-7. 

48. Schwartz AR, Bennett ML, Smith PL, et al. Therapeutic electrical stimulation of the 
hypoglossal nerve in obstructive sleep apnea. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 
2001;127:1216-23. 



32 of 32 

 

49. Strollo PJ, Jr., Soose RJ, Maurer JT, et al. Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea. 
N Engl J Med 2014;370:139-49. 

50. Schwartz AR, Barnes M, Hillman D, et al. Acute upper airway responses to hypoglossal nerve 
stimulation during sleep in obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2012;185:420-
6. 

51. Gillespie MB, Soose RJ, Woodson BT, et al. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep 
Apnea: Patient-Reported Outcomes after 48 Months of Follow-up. Otolaryngol Head Neck Surg 
2017;156:765-71. 

52. Oliven A. Treating obstructive sleep apnea with hypoglossal nerve stimulation. Curr Opin Pulm 
Med 2011;17:419-24. 

 


