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คำนำ
คำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในประเทศ
ไทยฉบับนี้ เป็ นแนวทำงกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ จำกกำรอุดกั้นฉบับแรกของ
ประเทศไทยที่เกิ ดขึ้ นจำกกำรร่ วมแรงร่ วมใจของแพทย์แ ละทัน ตแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชำญโรคจำกกำรหลับใน
ประเทศไทย โดยคณะบรรณำธิกำรเชื่อว่ำเนื้ อหำของคำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุด
หำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นฉบับนี้เป็ นฉบับที่มีควำมสมบูรณ์และสำมำรถนำไปใช้ในกำรดูแลรักษำภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคำแนะนำนี้ได้มำจำกกำรร่ วม
ประชุ มเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปของหลักฐำนเชิ งประจักษ์ เพื่อ นำมำปรับให้เข้ำกับบริ บทของกำรดู แลผูป้ ่ วยใน
ประเทศไทย โดยคำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นใน
ประเทศไทยฉบับนี้ ได้ถูกนำเสนอในที่ประชุมดังต่อไปนี้ ตำมลำดับ ได้แก่ กำรประชุมใหญ่สำมัญและกำร
ประชุมวิชำกำรสมำคมอุรเวชช์แห่ งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ประจำปี 2557 กำรประชุมประจำปี
รำชวิทยำลัยโสต ศอ นำสิ กแห่ งประเทศไทยประจำปี 2557 และกำรประชุมวิชำกำรรำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์
แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ทำงคณะบรรณำธิกำรขอขอบพระคุ ณผูน้ ิ พนธ์รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรปรับปรุ งคำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในประเทศไทยฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

คณะบรรณำธิกำร

6 of 86

กิตติกรรมประกำศ
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร อุดกั้น เป็ นโรคที่พบบ่อย มีภำวะแทรกซ้อนหลำยระบบ หำก
ได้รับกำรวินิจฉัยช้ำหรื อรักษำไม่ถูกต้อง อำจทำให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวติ ได้ ในปั จจุบนั ยังมีควำมหลำกหลำยและ
สับสนของเวชปฏิบตั ิในกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะนี้ สมำคมโรคจำกกำรหลับจึงมีนโยบำยในอันที่จะ
รวบรวมจัดทำคำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นขึ้น เพื่อ
ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งมำตรฐำนในกำรดูแลรักษำพยำบำลภำวะนี้ในทิศทำงที่ดีข้ นึ โดยหวังที่จะ
ช่วยลดอัตรำกำรเจ็บป่ วย ภำวะแทรกซ้อน ลดอัตรำกำรเสียชีวติ และช่วยเพิม่ คุณภำพชีวติ ของผูป้ ่ วยที่มีภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น สมำคมโรคจำกกำรหลับขอขอบคุณทีมบรรณำธิกำรและผูป้ ระพันธ์ที่
ได้ทบทวนคัดกรอง ข้อมูลและหลักฐำนทำงกำรแพทย์อย่ำงครบถ้วนทันสมัย เขียนคำแนะนำนี้ ดว้ ยข้อควำม
ที่เข้ำใจง่ำย มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนทำงกำรแพทย์เป็ นอย่ำงดี ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมำะสมกับบริ บทของ
สถำนบริ กำรสำธำรณสุ ขระดับต่ำงๆของประเทศไทย สมำคมโรคจำกกำรหลับหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำแพทย์
ทัว่ ไปจะสำมำรถนำคำแนะนำนี้ ไปปฏิบตั ิเองได้จริ งก่ อให้เกิดควำมคุม้ ค่ำของค่ำใช้จ่ำยในกำรวินิจฉัยและ
ดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั ทั้งผูป้ ่ วยและระบบสำธำรณสุ ขที่
เกี่ยวข้องต่อไปในวงกว้ำง

(ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ นำยแพทย์ ประพำฬ ยงใจยุทธ)
นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่ งประเทศไทย
(พ.ศ. 2552–2557)

(ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดอกเตอร์ แพทย์ หญิงคุณนันทำ มำระเนตร์ )
นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่ งประเทศไทย
(พ.ศ. 2557–2559)
(ศำสตรำจำรย์ แพทย์ หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธ์ )
นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่ งประเทศไทย
(พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน)
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หลักกำรของคำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำผู้ป่วยภำวะหยุด
หำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น พ.ศ.2560
คำแนะนำฉบับนี้ เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มคุณภำพของกำรดูแลรักษำผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะ
หลับจำกกำรอุ ดกั้นที่เหมำะสมกับทรัพยำกรและเงื่อนไขของสังคมไทย โดยหวังผลในกำรส่ งเสริ มและ
พัฒนำกำรดูแลรักษำผูป้ ่ วยให้มีประสิทธิภำพ คุม้ ค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ข้อแนะนำต่ำง ๆไม่ใช่ขอ้ บังคับ
ของกำรปฏิบตั ิ ผูใ้ ช้สำมำรถปฏิบตั ิแตกต่ำงไปจำกข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณี ที่สถำนกำรณ์แตกต่ำงออกไป หรื อ
มีขอ้ จำกัดของสถำนบริ กำรและทรัพยำกร หรื อมีเหตุผลที่สมควรอื่น ๆ โดยใช้วิจำรณญำณซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
และอยูบ่ นพื้นฐำนหลักวิชำกำรและจรรยำบรรณ
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คำชี้แจงนำ้ หนักของคำแนะนำ
(Strength of Recommendation)
++
+
+/-

--

หมำยถึง ควำมมัน่ ใจของคำแนะนำให้ทำอยูใ่ นระดับสูง เพรำะมำตรกำรดังกล่ำวมีประโยชน์อย่ำง
ยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและคุม้ ค่ำ (cost effective) “ควรทำ”
หมำยถึง ควำมมัน่ ใจของคำแนะนำให้ทำอยูใ่ นระดับปำนกลำง เนื่ องจำกมำตรกำรดังกล่ำวอำจมี
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและอำจคุม้ ค่ำในภำวะจำเพำะ“น่ ำทำ”
หมำยถึงควำมมัน่ ใจยังไม่เพียงพอในกำรให้คำแนะนำ เนื่องจำกมำตรกำรดังกล่ำวยังมีหลักฐำนไม่
เพียงพอในกำรสนับสนุนหรื อคัดค้ำนว่ำอำจมีหรื ออำจไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและอำจไม่คุม้ ค่ำ
แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผูป้ ่ วยเพิม่ ขึ้น ดังนั้นกำรตัดสินใจกระทำขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ“อำจทำ
หรื อไม่ ทำ”
หมำยถึง ควำมมัน่ ใจของคำแนะนำห้ำมทำอยูใ่ นระดับปำนกลำง เนื่ องจำกมำตรกำรดังกล่ำวไม่มี
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและไม่คุม้ ค่ำ หำกไม่จำเป็ น “ไม่ น่ำทำ”
หมำยถึง ควำมมัน่ ใจของคำแนะนำห้ำมทำอยูใ่ นระดับสู ง เพรำะมำตรกำรดังกล่ำวอำจเกิดโทษ
หรื อก่อให้เกิดอันตรำยต่อผูป้ ่ วย “ไม่ ควรทำ”

คำชี้แจงคุณภำพของหลักฐำน
(Quality of Evidence)
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 1
หมำยถึง หลักฐำนที่ได้จำก
1.1 กำรทบทวนแบบมี ร ะบบ (systematic review) จำกกำรศึ ก ษำแบบกลุ่ ม สุ่ ม ตัว อย่ำ งควบคุ ม
(randomizedcontrolled clinical trial) หรื อ
1.2 กำรศึ ก ษำแบบกลุ่ ม สุ่ ม ตัว อย่ำ งควบคุ ม ที่ มี คุ ณ ภำพดี เ ยี่ย ม อย่ำ งน้ อ ย1ฉบับ (well-designed
randomizedcontrolled clinical trial)
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 2
หมำยถึง หลักฐำนที่ได้จำก
2.1 กำรทบทวนแบบมี ระบบ (systematic review) ของกำรศึกษำควบคุมแต่ไม่ไ ด้สุ่มตัวอย่ำง (nonrandomized controlled clinical trial) หรื อ
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2.2 กำรศึกษำควบคุมที่ไม่ได้สุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณภำพดีเยีย่ ม (well-designed non-randomizedcontrolled
clinical trial) หรื อ
2.3 หลักฐำนจำกรำยงำนกำรศึกษำตำมแผนติดตำมไปหำผล (cohort) หรื อ กำรศึกษำวิเครำะห์ควบคุม
กรณี ยอ้ นหลัง (case control analytic studies) ที่ได้รับกำรออกแบบวิจยั เป็ นอย่ำงดี ซึ่ งมำจำก
สถำบันหรื อกลุ่มวิจยั มำกกว่ำหนึ่งแห่ง/กลุ่ม หรื อ
2.4 หลักฐำนจำกพหุ กำลำนุ กรม (multiple time series) ซึ่ งมี หรื อ ไม่ มีมำตรกำรดำเนิ นกำร หรื อ
หลักฐำนที่ได้จำกกำรวิจยั ทำงคลินิกรู ปแบบอื่น หรื อทดลองแบบไม่มีกำรควบคุมซึ่ งมีผลประจักษ์
ถึงประโยชน์หรื อโทษจำกกำรปฏิบตั ิมำตรกำรที่เด่นชัดมำก เช่น ผลของกำรนำยำเพ็นนิ ซิลินมำใช้
ในรำว พ.ศ. 2480 จะได้รับกำรจัดอยูใ่ นหลักฐำนประเภทนี้
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 3
หมำยถึงหลักฐำนที่ได้จำก
3.1 กำรศึกษำเชิงพรรณนำ (descriptive studies) หรื อ
3.2 กำรศึกษำควบคุมที่มีคุณภำพพอใช้ (fair-designed controlled clinical trial)
คุณภำพของหลักฐำนระดับ 4
หมำยถึงหลักฐำนที่ได้จำก
4.1 หลักฐำนที่ได้จำกรำยงำนของคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ยวชำญ ประกอบกับควำมเห็นพ้องหรื อฉันทำมติ
(consensus) ของคณะผูเ้ ชี่ยวชำญ บนพื้นฐำนประสบกำรณ์ทำงคลินิก หรื อ
4.2 รำยงำนอนุ กรมผูป้ ่ วยจำกกำรศึกษำในประชำกรต่ำงกลุ่ ม และคณะผูศ้ ึกษำต่ำงคณะอย่ำงน้อ ย 2
ฉบับรำยงำน หรื อควำมเห็นที่ไม่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ ดรำยงำนผูป้ ่ วยเฉพำะ
รำย (anecdotal report) ส่ วนควำมเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะรำย จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ น
หลักฐำนที่มีคุณภำพในกำรจัดทำแนวทำงเวชปฏิบตั ิน้ ี

10 of 86

ตัวย่ อ
AHI
EDS
MAD
NREM
ODI
OSA
PSG
REI
REM
RDI
RERA
TRD
UA
UAR

Apnea Hypopnea Index
Excessive Daytime Sleepiness
Mandibular Advancement Device
Non Rapid Eye Movement
Oxygen Desaturation Index
Obstructive Sleep Apnea
Polysomnography
Respiratory Event Index
Rapid Eye Movement
Respiratory Disturbance Index
Respiratory Effort-Related Arousal
Tongue Retaining Device
Upper Airway
Upper Airway Resistance
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คำจำกัดควำม1
1. Apneaหรื อ กำรหยุดหำยใจ คือ ภำวะที่ไม่มีอำกำศผ่ำนเข้ำออกหรื อลมหำยใจลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 90
ของปกติ เป็ นเวลำนำนอย่ำงน้อย 10 วินำที
2. Hypopnea หรื อ กำรหำยใจแผ่วกำรประเมินว่ำเหตุกำรณ์กำรหำยใจ (respiratory event) ที่เกิดขึ้นว่ำเป็ น
hypopnea อำจใช้เกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2A. เกณฑ์ hypopnea ที่ แนะนำ คื อ ภำวะที่ ล มหำยใจแผ่ว ลดลงอย่ำ งน้อ ยร้ อ ยละ 30ของปกติเ ป็ น
เวลำนำนอย่ ำ งน้ อ ย 10 วิ น ำที ร่ วมกั บ มี ก ำรลดลงของค่ ำ ควำมอิ่ ม ตัว ออกซิ เ จน (oxygen
desaturation) อย่ำงน้อยร้อยละ 3หรื อร่ วมกับมีกำรตื่นตัวของสมอง (arousal)
2B. เกณฑ์ hypopnea ที่ยอมรับได้คือ ภำวะที่ลมหำยใจแผ่วลดลงอย่ำงน้อยร้อ ยละ 30ของปกติเป็ น
เวลำนำนอย่ ำ งน้ อ ย 10 วิ น ำที ร่ วมกั บ มี ก ำรลดลงของค่ ำ ควำมอิ่ ม ตัว ออกซิ เ จน (oxygen
desaturation) อย่ำงน้อยร้อยละ 4
3. Respiratory Effort-Related Arousal (RERA) คือ ภำวะที่มีกำรพยำยำมเพิม่ แรงที่ใช้ในกำรหำยใจมำกขึ้น
เรื่ อย ๆหรื อมีลกั ษณะกำรแบนลงของลมหำยใจเป็ นเวลำติดต่อกันอย่ำงน้อย 10 วินำที และเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวสิ้นสุดลงเมื่อมีกำรตื่นตัวของสมองเกิดขึ้น (แต่ตอ้ งไม่เข้ำเกณฑ์ของ apnea หรื อ hypopnea)
4. Obstructive apnea หมำยถึง apnea ที่ยงั มีควำมพยำยำมในกำรหำยใจตลอดเหตุกำรณ์ โดยสังเกตพบกำร
ขยับขึ้นลงของทรวงอกและท้อง
5. Central apnea หมำยถึง apnea ที่ไม่มีควำมพยำยำมในกำรหำยใจตลอดเหตุกำรณ์ โดยสังเกตไม่พบกำร
ขยับขึ้นลงของทรวงอกและท้อง
6. Mixedapneaหรื อ กำรหยุดหำยใจแบบผสม คือ apnea ที่ช่วงแรกไม่พบกำรขยับขึ้นลงของทรวงอกและ
ท้องแล้วตำมด้วยกำรขยับขึ้นลงของทรวงอกและท้อง
7. ApneaHypopnea Index (AHI) หรื อดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว เป็ นดัชนี ที่บอกว่ำมีภำวะ apnea
และ hypopnea รวมกันเป็ นจำนวนกี่ครั้งต่อชัว่ โมงกำรนอนหลับ
8. Respiratory Disturbance Index (RDI) หรื อ ดัชนี กำรหำยใจถู กรบกวน เป็ นดัช นี ที่บอกว่ำมี ภำวะ
apneahypopnea และ RERA รวมกันเป็ นจำนวนกี่ครั้งต่อชัว่ โมงกำรนอนหลับ
9. Respiratory Event Index (REI)หรื อ ดัชนี กำรหำยใจผิดปกติ เป็ นดัชนี ที่ไ ด้จำกกำรทดสอบด้วยกำร
ตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 3 เพือ่ บอกว่ำมีภำวะ apnea และ hypopneaรวมกันเป็ นจำนวนกี่ครั้งต่อชัว่ โมง
กำรทดสอบ
10. Oxygen Desaturation Index (ODI)หรื อดัชนีกำรพร่ องออกซิ เจนในเลือด เป็ นดัชนี ที่บอกว่ำมีกำรลดลง
ของค่ำควำมอิ่มตัวออกซิเจน (oxygen desaturation) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น อย่ำงน้อยร้อยละ 3 หรื อ
อย่ำงน้อยร้อยละ 4) รวมกันเป็ นจำนวนกี่ครั้งต่อชัว่ โมงกำรหลับ
11. Positional OSA หมำยถึง ผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่มี AHI หรื อ RDI ในท่ำนอน
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หงำย>2 เท่ำของ AHI หรื อ RDI ในท่ำอื่น ๆ
12. REM-related OSAหมำยถึง ผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่มี AHI หรื อ RDI ในระยะ
หลับที่มี ตำกระตุก (REM sleep)>2 เท่ำของ AHI หรื อ RDI ในระยะหลับที่ ไม่มีตำกระตุก (NREM
sleep)
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บทนำ
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea, OSA) เป็ น ภำวะกำร
หย่อนตัวของกล้ำมเนื้อทำงเดินหำยใจส่ วนต้นขณะหลับทำให้ทำงเดินหำยใจส่ วนต้นยุบตัวตีบแคบลง
ส่งผลให้ลมหำยใจผ่ำนได้น้อยกว่ำปกติหรื อไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำออกได้แม้จะใช้แรงในกำรหำยใจเพิม่
มำกขึ้นเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวทำให้เกิดภำวะพร่ องออกซิ เจนและเกิดภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คงั่ ในเลือด
เมื่อถึงระดับหนึ่งร่ ำงกำยจะมีกลไกกำรป้องกันตนเองด้วยกำรทำให้สมองเกิดกำรตื่นตัว (arousal)เพือ่ ให้
กล้ำมเนื้อทำงเดินหำยใจส่วนต้นกลับมำตึงตัวเปิ ดทำงเดินหำยใจให้กว้ำงเพียงพอที่จะหำยใจใหม่ได้อีก
ครั้ง เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวจะเกิดขึ้นเป็ นระยะ ๆครั้งแล้วครั้งเล่ำ ส่งผลให้เกิดกำรตื่นตัวของสมองเป็ นระยะ
ทำให้ไม่สำมำรถนอนหลับได้ตำมปกติผปู ้ ่ วยจึงมักเกิดอำกำรคล้ำยคนอดนอนถึงแม้จะได้นอนหลับแล้ว
อย่ำงเต็มที่แต่กลับรู ้สึกไม่สดชื่นหรื อปวดมึนศีรษะหลังตื่นนอน มีอำกำรง่วงนอนมำกผิดปกติในเวลำ
กลำงวัน (excessive daytime sleepiness, EDS) อำรมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ำย สมำธิ ควำมจำ สมรรถภำพ
กำรทำงำนถดถอย นอกจำกนี้อำจเพิ่มควำมเสี่ ยงในกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกยำนพำหนะ หรื ออุบตั ิเหตุจำก
กำรทำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อำชีพที่เกี่ยวกับเครื่ องจักรกล และที่สำคัญภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
กำรอุดกั้นยังส่งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อนทำงระบบหัวใจและหลอดเลือดต่ำง ๆอีกมำกมำย ได้แก่ โรค
ควำมดันโลหิ ตสู ง (hypertension)โรคเส้น เลื อ ดหัวใจ (coronary artery disease) ภำวะหัวใจวำย
(congestive heart failure)ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) โรคเส้นเลือดสมอง (stroke) ภำวะ
ควำมดันหลอดเลือดปอดสู ง (pulmonary hypertension) รวมไปจนถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบบเมตะ
บอลิกส์ เช่น กลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
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ระบำดวิทยำ
กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ถ้ำใช้
เกณฑ์ในกำรวินิจฉัยที่ AHI > 5 ครั้ง/ชม. นั้น จะพบควำมชุกของภำวะดังกล่ำวในประชำกรตะวันตกสู งมำก
ถึงร้อยละ 24.0 ในเพศชำย และร้อยละ 9.0 ในเพศหญิง2 สำหรับประเทศทำงแถบเอเชียนั้น มีกำรศึกษำใน
ประชำกรจีน /ฮ่ อ งกง พบว่ำมี ค วำมชุ กอยู่ที่ร้ อ ยละ 8.8 ในเพศชำย3 และร้ อ ยละ 3.7 ในเพศหญิ ง 4 ส่ ว น
ประชำกรเกำหลีพบควำมชุกสู งถึงร้อยละ 27.0 ในเพศชำย และร้อยละ 16.0 ในเพศหญิง5 ส่ วนกำรศึกษำใน
ประเทศไทย พบควำมชุกของภำวะดังกล่ำวที่ร้อยละ 15.4 ในเพศชำย และร้อยละ 6.3 ในเพศหญิง6
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อใช้เกณฑ์ในกำรวินิจฉัยภำวะดังกล่ำวโดยใช้ AHI > 5 ครั้ง/ชม. ร่ วมกับมีอำกำร
ง่วงนอนมำกผิดปกติในตอนกลำงวันนั้น พบว่ำควำมชุกของภำวะดังกล่ำวของประชำกรชำยชำวตะวันตก
จีน/ฮ่องกง เกำหลีและไทย อยูท่ ี่ร้อยละ 4.0, 4.1, 4.5และ 4.8 ตำมลำดับ ในขณะที่ควำมชุกในประชำกรหญิง
ชำวตะวันตก จีน/ฮ่องกง เกำหลีและไทย อยูท่ ี่ร้อยละ 2.0, 2.1, 3.2และ 1.9 ตำมลำดับ ดังจะเห็นว่ำควำมชุก
ของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นในประชำกรเอเชี ย รวมถึ งประชำกรไทยนั้น ไม่ ไ ด้ต่ ำกว่ำ
ประชำกรในแถบตะวันตกแต่อย่ำงใด
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ตำรำงที่ 1 กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น*
ควำมชุก (ร้อยละ)
จำนวน
ช่วงอำยุ
กำรศึกษำ
ประชำกร
AHI > 5
AHI > 5 ที่มีอำกำร***
(ปี )
(รำย)
รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง
Young (สหรัฐอเมริ กำ,
602
30-60
- 24.0 9.0
4.0 2.0
2
2536)
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
6
**
Neruntarat (ไทย, 2553)
199
37.2+9.2
11.4 15.4 6.3 4.4 4.8 1.9
*
เกณฑ์กำรวินิจฉัย AHI > 5 ครั้ง/ชม.จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1
**
ค่ำเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
***
อำกำรง่วงนอนมำกผิดปกติในตอนกลำงวัน
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พยำธิสรีรวิทยำ7-14
ทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้นของคนเรำนั้นเปรี ยบเสมื อ นท่อ พลำสติกที่ยุบตัว ได้ ถ้ำควำมดันในท่ อ
พลำสติกนั้นต่ำกว่ำควำมดันบรรยำกำศ ผนังท่อจะเริ่ มยุบตัว แต่แตกต่ำงกันที่ผนังทำงเดินหำยใจจะประกอบ
ไปด้วยกล้ำมเนื้อหลำยมัดที่เรี ยกรวมกันว่ำ “กล้ำมเนื้อขยำยคอหอย” (pharyngeal dilator)ทำหน้ำที่หดตัวเพื่อ
เปิ ดทำงเดินหำยใจส่วนคอหอยให้โล่งตลอดเวลำ และทำให้ผนังคอหอยสำมำรถคงตัวได้แม้ควำมดันในท่อ
จะเป็ นลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะหำยใจเข้ำ
ขณะตื่นกล้ำมเนื้อเหล่ำนี้หดตัวต่อเนื่อง (tonic contraction) ทำให้มีแรงตึงตัวในระดับหนึ่ ง เมื่อเริ่ ม
หำยใจเข้ำจะเกิ ดภำวะควำมดันเป็ นลบตลอดทั้งระบบทำงเดินหำยใจ เพื่อให้อำกำศไหลจำกภำยนอกเข้ำสู่
ปอดได้ ทำงเดินหำยใจส่วนต้นจึงอยูใ่ นภำวะที่เสี่ ยงต่อกำรยุบตัว ดังนั้นร่ ำงกำยจึงมีกลไกป้ องกันกำรยุบตัว
ดังกล่ำวโดยกลไกหลักได้แก่ 1) ขณะที่ศูนย์หำยใจที่กำ้ นสมองส่ งกระแสประสำทผ่ำนเส้นประสำทphrenic
จะมี กำรส่ ง กระแสประสำทไปยัง สมองส่ ว นที่ท ำหน้ำ ที่ ควบคุ ม กล้ำ มเนื้ อ ขยำยคอหอย ให้ส่ง ค ำสั่ง ให้
กล้ำมเนื้ อขยำยคอหอยหดตัวก่ อนหน้ำที่กระบังลมจะเริ่ มทำงำนเล็กน้อยร่ วมด้วยทุกครั้งและ 2) เมื่ อเริ่ ม
หำยใจเข้ำ ควำมดันในช่องทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (upper airway intraluminal pressure) ที่เป็ นลบเพิ่มขึ้นจะ
กระตุน้ ให้กล้ำมเนื้อขยำยคอหอยทำงำนเพิม่ ขึ้นอย่ำงเป็ นสัดส่ วนร่ วมด้วย ควำมดันที่เป็ นลบมำกก็จะทำให้
กล้ำมเนื้อหดตัวมำก หรื อเรี ยกว่ำ “negative pressure reflex” ทั้งสองกลไกนี้เป็ นกลไกหลักในกำรหดตัวแบบ
เป็ นจังหวะ “phasic contraction” ของกล้ำมเนื้ อ ขยำยคอหอย กล่ำวคือ จะมีกำรหดตัวเพิ่มขึ้นเฉพำะขณะ
หำยใจเข้ำ ผลรวมของทั้งกำรหดตัวแบบต่อเนื่ องและแบบเป็ นจังหวะจะทำให้พ้นื ที่หน้ำตัดทำงเดินหำยใจ
ส่วนต้น (upper airway cross-sectional area, UA-XSA)คงตัวและเพิม่ ขนำดขึ้นทุกครั้งที่มีกำรหำยใจเข้ำ
ขณะหลับ จะมีปัจจัยที่ส่งเสริ มให้มีกำรแคบเล็กลงของพื้นที่หน้ำตัดทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (UAXSA)ได้แก่ 1)กำรเปลี่ยนท่ำทำงจำกนัง่ เป็ นนอน แรงโน้มถ่วงโลกจะทำให้เกิดกำรตกลงของโคนลิ้น เพดำน
อ่อน และลิ้นไก่ ไปทำงด้ำนหลัง2) กำรเปลี่ยนท่ำทำงจำกนั่งเป็ นนอนจะทำให้เกิดกำรลดลงของแรงโหย่ง
จำกหลอดลม (tracheal tug) ที่กระทำต่อทำงเดินหำยใจส่ วนต้น เนื่ องจำกอวัยวะในช่องท้องจะดันกะบังลม
ให้ยกตัวสู งขึ้ น ในท่ ำนอนหงำย โดยเฉพำะผูท้ ี่อ ้ว นลงพุง ปริ มำตรปอดที่ ลดลงท ำให้กำรเคลื่ อ นที่ข อง
หลอดลมไปทำงปลำยเท้ำ (caudal displacement) น้อ ยลง และที่สำคัญที่สุดคือ 3)กำรลดลงหรื อหยุดกำร
ทำงำนของกลไก toniccontraction และ negative pressure reflex จึงเกิดกำรยุบตัวของผนังทำงเดินหำยใจ
ส่วนต้น ปั จจัยทั้งหลำยดังกล่ำวข้ำงต้นส่ งผลให้พ้นื ที่หน้ำตัดทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (UA-XSA) แคบเล็กลง
และเกิดกำรเพิม่ ขึ้นของแรงต้ำนทำนทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (upper airway resistance, UAR) อย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในคนทุกคนขณะนอนหลับ อย่ำงไรก็ตำมในผูท้ ี่มีขนำดทำงเดินหำยใจส่วนต้นปกติกำรเพิม่ ขึ้นของแรง
ต้ำนทำนท่อทำงเดินหำยใจส่วนต้น (UAR) จึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสี ยใด ๆแต่ในผูท้ ี่มีทำงเดินหำยใจแคบกว่ำ
ปกติเป็ นพื้นฐำน จะทำให้แรงต้ำนทำนทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (UAR) เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดควำมลำบำกใน
กำรหำยใจได้
ในขณะตื่นผูท้ ี่มี ปัจจัยที่ทำให้ทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้นแคบกว่ำปกติอ ยู่ก่อ น จะมี กำรหดตัวชนิ ด
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ต่อเนื่ อง (tonic contraction) เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย นอกจำกนี้ กำรหำยใจเข้ำของผูป้ ่ วยเหล่ำนี้ จะสร้ำงควำมดัน
เป็ นลบมำกกว่ำคนปกติ ดังนั้น negative pressure reflex ในผูป้ ่ วยเหล่ำนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่ำงเป็ นสัดส่ วนกับควำม
ดันดังกล่ำว ทำให้ผปู ้ ่ วยยังคงหำยใจได้ตำมปกติในขณะตื่น แต่เมื่อผูป้ ่ วยนอนหลับ กำรหดตัวชนิ ดต่อเนื่ อง
(tonic contraction) ลดลงทำให้ทำงเดินหำยใจแคบลง ส่ งผลให้กำรหำยใจเข้ำมี กำรสร้ำงควำมดันเป็ นลบ
มำกกว่ำขณะตื่น ในขณะที่ negative pressure reflex ลดลงหรื อหมดไป ผลโดยรวมจึงส่ งเสริ มให้ทำงเดิ น
หำยใจยุบตัวเกิดแรงต้ำนทำนที่เพิม่ ขึ้นหรื อทำงเดินหำยใจส่วนต้นปิ ดสนิทได้ซ่ ึ งพบว่ำกำรตีบแคบเหล่ำนี้ มกั
เกิดหลำย ๆตำแหน่งพร้อม ๆกัน
สำเหตุที่ทำให้ทำงเดินหำยใจส่ วนต้นตีบแคบลง (anatomical narrowed upper airway) นั้น ส่ วน
ใหญ่เกิดจำกควำมไม่สมดุลระหว่ำงโครงสร้ำงกระดูกกระโหลกใบหน้ำและปริ มำณเนื้ อเยือ่ อ่อนในบริ เวณ
ดังกล่ำว (craniofacial disharmony)7-10อันได้แก่ ผูท้ ี่มีโครงสร้ำงกระดูกเล็ก (small bony structure) หรื อ ผูท้ ี่มี
ปริ มำณเนื้อเยือ่ อ่อนมำก (large soft tissue)หรื อ ผูท้ ี่มีท้งั สองอย่ำงร่ วมกัน (ตำรำงที่ 2)นอกจำกนี้ อำจเกิดจำก
ปั จจัยอื่น ๆ เช่นปริ มำตรควำมจุปอดที่ลดลง15,16กำรอ้ำปำกหำยใจ17,18หรื อกำรกดเบียดจำกต่อมไทรอยด์โตที่
โตขึ้น (goiter)11,19เป็ นต้น
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยเสี่ ยงที่ทำให้ เกิดควำมไม่ สมดุลระหว่ ำงโครงสร้ ำงกระดูกกะโหลกใบหน้ ำและปริมำณเนื้อเยื่อ
อ่ อน (craniofacial disharmony)7-10,13
ปัจจัยทำงโครงสร้ ำงกระดูกกระโหลกใบหน้ ำเล็ก (small bony structure)
- กระดูกขำกรรไกรบนเล็ก (small maxilla)
- กระดูกขำกรรไกรบนถอย (maxillary retusion)
- กระดูกขำกรรไกรล่ำงเล็ก (small mandible)
- กระดูกขำกรรไกรล่ำงถอยหรื อภำวะคำงหดสั้น (retrognathia)
- กระดูก hyoid อยูต่ ่ำ
- กระดูกฐำนกะโหลกสั้น (decreased cranial base length)
- กระดูกฐำนกะโหลกศีรษะโค้งงอมำก (greater flexion of cranial base)
- ใบหน้ำด้ำนหน้ำส่วนล่ำงยำว (increased lower anterior facial height)
- โครงสร้ำงใบหน้ำผิดรู ป เช่น Down syndrome, Treacher Collins syndrome, Apert syndrome,
Achondroplasia, Pierre-Robin syndrome เป็ นต้น
ปัจจัยทำงเนื้อเยื่ออ่ อนมำก (large soft tissue)
- ภำวะน้ ำหนักตัวมำกเกินและโรคอ้วน (overweight andobesity)
- ต่อมทอนซิลหรื ออะดินอยด์โต (adeno-tonsillar hypertrophy)
- เพดำนอ่อนยำวหรื อหนำ (increased length and thickness of the soft palate)
- ลิ้นโต (macroglossia)
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- โรคอะโครเมกำลี (acromegaly)
- ควำมผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิด (Inborn Errors of Metabolism)
- ภำวะคัง่ น้ ำ (fluid retention) เช่น ผูป้ ่ วยภำวะหัวใจวำย (congestive heart failure) ผูป้ ่ วยโรคไตวำย
ระยะสุดท้ำย (end stage renal disease) เป็ นต้น
แม้ว่ำขนำดทำงเดินหำยใจส่ วนต้นที่แคบผิดปกติจะเป็ นปั จจัยทำงกำยภำพ (anatomical narrowed
upper airway) ที่สำคัญที่ทำให้ทำงเดินหำยใจส่วนต้นยุบตัวได้ง่ำยจนเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นแต่กำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ แม้ว่ำค่ำเฉลี่ยของขนำดพื้นที่หน้ำตัดในผูท้ ี่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
จำกกำรอุดกั้นนั้นจะมีขนำดเล็กว่ำคนปกติอย่ำงมีนยั สำคัญ7,9,10แต่ขนำดพื้นที่หน้ำตัดของผูท้ ี่มีและไม่มีภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นนั้น ยังมีควำมคำบเกี่ยวกันอยูม่ ำก กล่ำวคือ ในผูท้ ี่มีขนำดพื้นที่หน้ำตัด
ทำงเดินหำยใจส่วนต้นเล็กบำงคนยังหำยใจได้ตำมปกติแม้ขณะหลับ ในทำงตรงข้ำม ผูท้ ี่มีขนำดพื้นที่หน้ำตัด
ทำงเดินหำยใจปกติกลับพบภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น จำกกำรตรวจพบดังกล่ำว จึงสอดคล้อง
กับกำรศึกษำที่พบว่ำอีกหนึ่ งปั จจัยที่สำคัญของกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นคือ กลไก
กำรขยำยคอหอยด้อยประสิ ทธิ ภำพ (functionalimpairment) (ตำรำงที่ 3)14,20-28โดยควำมบกพร่ อ งในกำร
ทำงำนนั้น อำจเกิดจำกปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ง หรื อหลำยปั จจัยร่ วมกันดังต่อไปนี้
1) กำรไร้ประสิทธิภำพของกล้ำมเนื้ อขยำยคอหอย (ineffective upper airway dilator muscle) ใน
คนปกติ ถ้ำทำงเดินหำยใจส่ วนต้นมีกำรตีบแคบลง ร่ ำงกำยจะชดเชยด้วยกำรออกแรงหำยใจ
ให้มำกขึ้น ทำให้ควำมดันในช่องอก (intrathoracic pressure) และในช่องทำงเดินหำยใจส่ วน
ต้น (upper airway intraluminal pressure) เป็ นลบมำกขึ้น และเมื่อเกิดภำวะพร่ องออกซิ เจน
(hypoxemia) หรื อภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คงั่ ในเลือด (hypercapnea) ผลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะ
ย้อนกลับไปกระตุน้ ให้กล้ำมเนื้ อขยำยคอหอยทำงำนเพิ่มขึ้นจนทำงเดินหำยใจเปิ ดกว้ำงและ
กลับมำหำยใจได้ตำมปกติดงั เดิม พบว่ำร้อยละ 36 ของผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
กำรอุดกั้นมีควำมบกพร่ องในกลไกดังกล่ำว14
2) ภำวะไวเกินของระบบกำรควบคุ มกำรหำยใจ (high loop gain) กำรควบคุมกำรหำยใจของ
คนเรำจะเป็ นวงจรกำรตอบสนองแบบป้อนกลับ (close loop feedback) ระหว่ำงศูนย์หำยใจใน
สมองที่ จ ะสั่ ง กำรให้เ พิ่ม หรื อ ลดระดับ กำรหำยใจ (minute ventilation) เพื่อ คงระดับ
คำร์บอนไดออกไซด์ในเลือดให้คงที่เป็ นสำคัญ ถ้ำระดับคำร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้น
ร่ ำงกำยก็จะตอบสนองด้วยกำรเพิม่ ระดับกำรหำยใจ (minute ventilation) ในทำงตรงข้ำม ถ้ำ
ระดับคำร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดก็จะมีกำรลดระดับกำรหำยใจ (minute ventilation) กำร
ตอ บสนอ งทั้ งสองทิ ศ ทำ งดั ง ก ล่ ำ วจะเหม ำะ สม แล ะเพี ย งพอ ที่ จ ะ ท ำ ให้ ร ะ ดั บ
คำร์บอนไดออกไซด์กลับมำปกติอย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ร้อยละ 36 ของผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับจำกกำรอุดกั้นมีภำวะไวเกินของระบบควบคุมกำรหำยใจ14 กล่ำวคือ เมื่อผูป้ ่ วยอยูใ่ น
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สถำนกำรณ์ ที่ มีกำรเพิ่ม ขึ้นของแรงต้ำนทำนทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้น ที่อ ำจเกิ ดกำรคัง่ ของ
คำร์ บอนไดออกไซด์ในเลื อ ดแม้เพียงเล็กน้อย สมองจะตอบสนองให้มีกำรเพิ่ม ระดับกำร
หำยใจ (minute ventilation) อย่ำงรวดเร็ วและรุ นแรง (เกินควำมจำเป็ น) จึงเกิดกำรหำยใจเข้ำ
แรงอย่ำงฉับพลัน ส่งผลให้เกิดกำรยุบตัวของทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (จำก Venturi effect และ
Bernoulli’s principle) มำกขึ้นกว่ำเดิมจนเกิดเป็ นเหตุกำรณ์กำรหำยใจแผ่ว (hypopnea) หรื อ
กำรหยุดหำยใจ (apnea) ในที่สุด นอกจำกนี้ ถ้ำกำรหำยใจผิดปกติน้ นั ก่อให้เกิดกำรตื่นตัวของ
สมองซึ่ ง โดยธรรมชำติ มัก จะก่ อ ให้เ กิ ด ภำวะพร่ อ งคำร์ บ อนไดออกไซด์ (post arousal
hyperventilation induced hypopcapnea) ตำมมำด้วยแม้ระดับของคำร์ บอนไดออกไซด์ใน
เลื อดจะลดลงเพียงเล็กน้อ ย ก็ทำให้สมองตอบสนองด้วยกำรลดระดับกำรหำยใจ (minute
ventilation) อย่ำงรวดเร็วและรุ นแรง (เกินควำมจำเป็ น) เช่นกัน ดังได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นว่ำกำร
ส่งสัญญำณประสำทไปยังกล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรหำยใจเข้ำนั้นจะเกิดควบคู่กบั กำรส่ งสัญญำณ
มำยังกล้ำมเนื้อขยำยคอหอยเสมอ ดังนั้นกำรลดลงของสัญญำณประสำทดังกล่ำว จะเกิดควบคู่
กับกำรยุบตัวลงของทำงเดินหำยใจส่วนต้น จึงเกิดกำรยุบตัวของทำงเดินหำยใจส่ วนต้นอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
3) ภำวะสมองตื่นตัวง่ำยจำกกำรหำยใจผิดปกติ (low respiratory arousal threshold) ในคนปกติ
เมื่อควำมดันในช่องอก (intrathoracic pressure) เป็ นลบถึงระดับหนึ่ งจึงจะเกิดกำรตื่นตัวของ
สมอง (arousal) พบว่ำร้อยละ 37 ของผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นมีสมอง
ที่ตื่นตัวจำกกำรหำยใจผิดปกติง่ำยกว่ำคนทัว่ ไป14เมื่อผูป้ ่ วยอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่มีกำรเพิ่มขึ้น
ของแรงต้ำนทำนทำงเดินหำยใจส่ วนต้น กำรเพิ่มควำมพยำยำมในกำรหำยใจทำให้ควำมดัน
ในช่องอก (intrathoracic pressure) เป็ นลบมำกขึ้น ควำมดันลบในช่องอกที่เพิ่มขึ้นแม้เพียง
เล็กน้อย กลับกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเกิดภำวะสมองตื่นตัวขึ้น กำรตื่นตัวง่ำยและบ่อยครั้งเหล่ำนี้ จะ
ทำให้ผปู ้ ่ วยตกอยูใ่ นภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดทำงเดินหำยใจยุบตัวขณะหลับได้ โดยสันนิษฐำนว่ำ
ผ่ำ นทำงกลไกเหล่ ำ นี้ 1) เมื่ อ สมองตื่ นตัว ขึ้น ท ำให้สิ่ง กระตุน้ อื่ น ๆ เช่ น upper airway
intraluminalpressure, hypoxemia, hypercapneaไม่ทนั ได้ก่อตัวเพื่อมำกระตุน้ กล้ำมเนื้ อขยำย
คอหอย 2) กำรตื่นตัวขึ้นทำให้เกิดกำรหลับ ๆ ตื่น ๆ ขัดขวำงกำรหลับลงสู่ระยะหลับลึก (deep
sleep) ซึ่ งมีกำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อขยำยคอหอยสู งกว่ำกำรหลับในระยะหลับอื่นๆและ 3)
กำรตื่ น ตัว บ่ อ ยครั้ งของสมองยัง เพิ่ ม ควำมเสี่ ย งต่ อ กำรเกิ ด (post arousal central
apnea/hypopnea) ซึ่ งจะเกิดควบคู่กบั กำรลดสัญญำณประสำทที่ส่งมำยังกล้ำมเนื้ อ ขยำยคอ
หอยเสมอ ดังจะเห็นว่ำ แม้กำรตื่นตัวของสมองจำกกำรหำยใจผิดปกติจะทำให้ผปู ้ ่ วยกลับมำ
หำยใจได้อีกครั้งเนื่องจำกกล้ำมเนื้อคอหอยกลับมำทำงำนเต็มที่ (สมองอยูใ่ นระยะตื่น)
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ตำรำงที่ 3 ปัจจัยเสี่ ยงที่ทำให้ กลไกกำรขยำยคอหอยด้ อยประสิ ทธิภำพ (functional impairment)20-28
เพศชำย
ภำวะหมดประจำเดือน
อำยุที่เพิม่ มำกขึ้น
สำรเคมีหรื อยำ เช่น แอลกอฮอล์กำรดมยำสลบ
ภำวะอดนอนหรื อภำวะหลับไม่สนิท (sleep deprivation, sleep fragmentation)
โรคระบบประสำทกล้ำมเนื้อ (neuromuscular disease)
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่วนกลำง (central sleep apnea) (เนื่องจำกขณะเกิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว ประสำทส่วนกลำงจะลดหรื อหยุดส่งสัญญำณที่ไปยังกล้ำมเนื้อขยำยคอหอยร่ วมด้วย)
นอกจำกนี้ ภำวะที่ทำให้แรงต้ำนทำนจมูกสู งขึ้น (increased nasal resistance) เช่น จมูกอักเสบจำก
ภูมิแพ้ (allergic rhinitis)ริ ดสีดวงจมูก (nasal polyp) ผนังกั้นช่องจมูกคด (deviate nasal septum)ภำวะกระดูก
อ่อนของจมูกด้ำนข้ำงยุบตัว (nasal valve collapse)กำรคัดจมูกจำกกำรเป็ นหวัด (common cold) เป็ นต้น ก็
เป็ นปั จจัยเสี่ยงของกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นได้29 เนื่องจำกกำรหำยใจผ่ำนทำงจมูกที่มี
แรงต้ำนทำนสูงจะส่งผลให้เกิดควำมดันลบในทำงเดินหำยใจส่ วนต้น (negative intraluminal pressure) อย่ำง
มำก จนเกินขีดควำมสำมำรถที่กล้ำมเนื้อขยำยคอหอยจะทัดทำนได้ (ตำมทฤษฎี Starling resistor) จนเกิดกำร
ยุบตัวของทำงเดินหำยใจส่วนต้น อย่ำงไรก็ตำม ภำวะแรงต้ำนทำนจมูกที่สูงขึ้นมักเป็ นเพียงปั จจัยเสริ มที่ทำ
ให้ผทู ้ ี่มีแนวโน้มจะเกิดทำงเดินหำยใจส่ วนต้นยุบตัวง่ำยเป็ นพื้นฐำนเกิดปั ญหำ หรื อเพิ่มระดับควำมรุ นแรง
ของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นให้รุนแรงมำกขึ้น
โดยสรุ ป ปั จจัยเสี่ ยงที่จะทำให้เกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้น แบ่งออกเป็ นสอง
ปั จจัยหลัก ได้แก่1) ปั จจัยทำงกำยภำพที่ทำให้ทำงเดินหำยใจส่ วนต้นมีขนำดเล็ก (anatomicalnarrowed upper
airway) และ 2) ปั จ จัย ทำงกำรท ำงำนที่ ท ำให้ก ลไกกำรขยำยคอหอยด้อ ยประสิ ท ธิ ภ ำพ (functional
impairment) (รู ปที่ 1)
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กล้ำมเนื้อขยำยคอหอยไร้ประสิ ทธิภำพ
(ineffective upper airway dilator muscle)

ขนำดทำงเดินหำยใจ
ส่วนต้นมีขนำดเล็ก
(Anatomical narrowed
upper airway)

กลไกกำรขยำยคอหอย
ด้อยประสิทธิภำพ
(Functional impairment)

ภำวะสมองตื่นตัวง่ำยจำกกำรหำยใจผิดปกติ
(low respiratory arousal threshold)
ภำวะไวเกินของระบบกำรควบคุมกำรหำยใจ
(high loop gain)

ทำงเดินหำยใจส่ วนต้ นยุบตัวง่ ำย
(Increased upper airway collapsibility)

ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
(Obstructive Sleep Apnea)
รู ปที่ 1 พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
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ผลกระทบต่ อระบบหัวใจและหลอดเลือด30
กลไกที่ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไม่เป็ นที่
เข้ำใจทั้งหมด แต่สันนิ ษฐำนว่ำเกี่ยวข้องกับระบบประสำทซิ มพำเธติก (sympathetic) ที่ทำงำนมำกขึ้นจำก
ภำวะขำดออกซิเจน หรื อจำกกำรตื่นตัวของสมองซ้ ำ ๆในขณะที่หลับ เชื่อว่ำกลไกกำรเกิดโรคหลอดเลือดมี
ควำมเกี่ ยวข้อ งกับกำรเพิ่ม ขึ้นของ oxidative stressเนื่ อ งจำกกำรพร่ องออกซิ เจนเป็ นระยะ กำรศึกษำใน
ปั จ จุ บ ัน แสดงให้เ ห็ น ว่ ำ ภำวะออกซิ เ จนต่ ำ เป็ นช่ ว งสั้ น ๆ ซ้ ำ ๆเป็ นระยะๆ ท ำให้มี ก ำรกระตุ ้น proinflammatory transcription factor เช่น nuclear factor-KB ซึ่ งจะมีผลให้หลัง่ pro-inflammatory cytokine เช่น
tumor necrosis factor, C-reactive protein, intercellular adhesion molecule, interleukin-6 และ interleukin8 เพิม่ มำกขึ้น สำรที่หลัง่ จำกเซลล์เหล่ำนี้สมั พันธ์กบั กำรแข็งตัวของหลอดเลือดและควำมดันโลหิ ตสู ง (รู ปที่
2)
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รู ปที่ 2พยำธิสรีรวิทยำของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่ส่งผลกระทบต่ อระบบหัวใจและหลอด
เลือด30
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กำรวินิจฉัย
กำรวินิ จ ฉัย ภำวะหยุด หำยใจขณะหลับ จำกกำรอุ ด กั้น อำศัย อำกำรทำงคลิ นิ ก กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบตั ิกำรและกำรตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อำกำรทำงคลินิก31,32
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั มำพบแพทย์ดว้ ยอำกำรนอนกรน หรื อมีอำกำรอ่อนเพลียง่วงนอนมำกในเวลำ
กลำงวัน แพทย์ควรประเมิ นอำกำรทำงคลินิก อย่ำงครอบคลุ ม (comprehensive sleep evaluation) เพื่อนำ
ข้อ มู ลมำพิจำรณำถึ งควำมน่ ำจะเป็ นที่ผูป้ ่ วยจะมี ภำวะหยุด หำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นหรื อโรคควำม
ผิดปกติทำงกำรนอนหลับชนิดอื่นๆ หรื อเกิดร่ วมกัน รวมไปจนถึงนำข้อมูลเหล่ำนี้ มำใช้ในกำรวำงแผนกำร
ส่งตรวจและกำรรักษำให้เหมำะสม
นอกจำกนี้ ผูป้ ่ วยที่มีโรคหรื อภำวะที่มีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้น (ตำรำงที่ 4) ควรได้รับกำรประเมินอำกำรทำงคลินิกอย่ำงครอบคลุม (comprehensive sleepevaluation)
แม้ผปู ้ ่ วยจะไม่ได้มำพบแพทย์ดว้ ยปั ญหำเกี่ยวกับกำรนอนหลับ เนื่ องจำกมีควำมน่ ำจะเป็ นสู งที่ผปู ้ ่ วยเหล่ำนี้
จะมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นร่ วมด้วย
ตำรำงที่ 4 โรคหรื อภำวะที่มีควำมเสี่ ยงต่ อกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น31-34
โรคอ้วนมำกเกินไป (ดัชนีมวลกำย มำกกว่ำ 30 กิโลกรัม/เมตร2) โดยเฉพำะกลุ่มที่กำลังจะเข้ำรับกำรผ่ำตัดลด
ควำมอ้วน (preoperative evaluation for bariatric surgery)
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus)
โรคควำมดันโลหิตสูงในอำยุนอ้ ย (hypertension in the young)
โรคควำมดันโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ (refractory hypertension)
ภำวะหัวใจวำย (congestive heart failure)
ภำวะหัวใจสัน่ พริ้ ว (atrial fibrillation)
โรคเส้นเลือดหัวใจ (coronary artery disease)
ภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเวลำกลำงคืน (nocturnal dysrhythmia)
โรคเส้นเลือดสมอง (stroke)
โรคควำมดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension)
โรคไตวำยระยะสุดท้ำย (end stage renal disease)
กลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)
โรคต่อมไร้ท่อ เช่น ภำวะไทรอยด์ทำงำนน้อย (hypothyroidism) โรคอะโครเมกำลี (acromegaly)
โรคถุงน้ ำรังไข่หลำยใบ (polycystic ovarian syndrome)
โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ (refractory asthma)
กำรตั้งครรภ์ไตรมำส 2 และ 3
โรคควำมดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรื อภำวะครรภ์เป็ นพิษ (preeclampsia)
ประวัติใส่ท่อช่วยหำยใจยำก
ประวัติครอบครัวมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
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โรคถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อโครงสร้ำงของกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้ำ เช่น Down syndrome,
Treacher Collins syndrome, Apert syndrome, Achondroplasia, Pierre-Robin syndrome เป็ นต้น
ผูข้ บั ขี่ยำนพำหนะที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภยันตรำยต่อมวลชน (high-risk driving population) เช่น นักบิน
พนักงำนขับรถไฟรถเมล์ หรื อรถบรรทุกเชื้อเพลิง เป็ นต้น

1. กำรซักประวัติ
ในกำรประเมินผูป้ ่ วย นอกจำกกำรซักถำมอำกำรของผูป้ ่ วยโดยตรงแล้ว ควรได้ซักประวัติ
อำกำรต่ำง ๆ จำกบุคคลใกล้ชิดที่มีโอกำสได้สังเกตเห็นกำรนอนหลับของผูป้ ่ วย เพรำะอำกำรหลำยๆ
อย่ำงที่เกิดขึ้นเกิดในขณะหลับโดยผูป้ ่ วยไม่รู้ตวั

1.1 อำกำรที่เกิดขึน้ ในเวลำกลำงคืนหรื อขณะหลับ
อำกำรนอนกรนกำรสังเกตเห็นว่ำผูป้ ่ วยมีอำกำรหยุดหำยใจขณะหลับมีอำกำรจุกคอทำ
ให้ตอ้ งตื่น สำลักหำยใจไม่ออก สู ดหำยใจเฮือกเพรำะรู ้สึกขำดอำกำศตื่นกลำงดึกแล้วหลับต่อได้
ยำก หลับไม่สนิทกระสับกระส่ำยขณะหลับ เหงื่อออกมำก นอนกัดฟันขำกระตุกขณะหลับ ตื่นขึ้น
ปั สสำวะบ่อยในตอนกลำงคืน เป็ นต้น

1.2 อำกำรที่เกิดขึน้ ในเวลำกลำงวันหรื อขณะตื่น
ตื่นนอนไม่ สดชื่ นปวดมึ นศีร ษะหลังตื่นนอนปำกคอแห้ง หลังตื่นนอน ง่วงนอนมำก
ผิดปกติในเวลำกลำงวันที่ไม่สำมำรถอธิบำยจำกสำเหตุอื่น (เช่น ภำวะอดนอน ได้ยำที่มีฤทธิ์ทำให้
ง่วง เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ เป็ นต้น) โดยระดับควำมรุ นแรงของอำกำรง่วงสำมำรถประเมิน
โดยแบบทดสอบระดับควำมง่วงนอนเอ็บเวิร์ธ (The Epworth Sleepiness Scale, ESS) มีประวัติ
อุ บตั ิเหตุจำกกำรขับขี่ย ำนพำหนะหรื อ กำรทำงำนที่เกี่ ยวกับเครื่ อ งจัก รกล สมำธิ ลดลงหลงลื ม
หงุดหงิดอ่อนเพลีย ซึมเศร้ำอำรมณ์หรื อสมรรถภำพทำงเพศลดลง เป็ นต้น

1.3 ประวัติอื่นๆ ที่อำจนำมำใช้ ช่วยในกำรวินิจฉัย
1.3.1 พฤติกรรมและสุขอนำมัยกำรนอนหลับ35 (ภำคผนวก 1)
1.3.2 กำรเจ็บป่ วยในอดีตและโรคร่ วมเช่น ประวัติกำรติดเชื้อไวรัส ภยันตรำยที่บริ เวณศีรษะ โรค
ทำงจิตเวช โรคระบบกำรหำยใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสำท โรค
ต่อมไร้ท่อ โรคกรดไหลย้อนกำรผ่ำตัดทำงเดินหำยใจส่วนต้นหรื อกำรใส่ ท่อช่วยหำยใจยำก
เป็ นต้น
1.3.3 ประวัติและอำกำรอื่น ๆ เช่น กลุ่มอำกำรขำอยูไ่ ม่สุข (restless legs syndrome)36 (ภำคผนวก
2)
1.3.4 อำกำรของโรคลมหลับ (narcolepsy)36 (ภำคผนวก 3)
1.3.5 กำรเปลี่ยนแปลงของน้ ำหนักตัว ประวัติครอบครัวที่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับกำรนอน
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2. กำรตรวจร่ ำงกำย
2.1 กำรตรวจร่ ำงกำยทั่วไป
กำรตรวจร่ ำงกำยทัว่ ไป เช่ น สัญ ญำณชี พ เพื่อ มองหำโรคควำมดันโลหิ ตสู ง น้ ำหนัก
ส่วนสูง ดัชนี มวลกำย ขนำดเส้นรอบเอวและสะโพกเพื่อมองหำภำวะอ้วนโดยเฉพำะกลุ่มอำกำร
อ้วนลงพุง เป็ นต้น

2.2 กำรตรวจร่ ำงกำยบริเวณทำงเดินหำยใจส่ วนต้ น
กำรตรวจร่ ำงกำยบริ เวณทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้น เพื่อ ประเมิ นกำรตีบแคบของทำงเดิ น
หำยใจ ได้แก่ ขนำดเส้นรอบคอที่ใหญ่ (> 17 นิ้วในผูช้ ำย และ > 16 นิ้ วในผูห้ ญิง) โครงสร้ำงศีรษะ
และใบหน้ำที่ส่งเสริ มกำรตีบแคบของทำงเดินหำยใจส่ วนต้นเช่น ภำวะคำงหดสั้น (retrognathia)
สภำพขำกรรไกรล่ ำงเล็ก (micrognathia) กำรสบฟั นที่ผิดปกติ เช่ น กำรสบเหลื่ อ มแนวรำบที่มี
ขนำดมำกเกิน (large overjet) กำรสบเหลื่อมแนวดิ่งที่ลึกเกิน (deep overbite) กำรสบไขว้ (crossed
bite) ตำแหน่ งกระดูก hyoid อยูต่ ่ำเนื้ อเยือ่ อ่อนในช่องคอที่มำกผิดปกติควำมผิดปกติของช่องคอ
เช่น ช่องคอหอยด้ำนข้ำงแคบ (lateral pharyngeal narrowing) ลิ้นโตmodified Mallampati หรื อ
Friedman tongue positionระดับ 3 และ 4 ต่อมทอนซิ ลโตต่อมอะดีนอยด์โตลิ้นไก่ยำวหรื อใหญ่
เพดำนแข็งสู งโค้งและแคบ (high arched/narrow hard palate) ควำมผิดปกติของโพรงจมูกเช่ น
ริ ดสีดวงจมูกผนังกั้นจมูกคดปี กจมูกยุบเยือ่ บุโพรงจมูกบวมเป็ นต้น (ภำคผนวก 4)

2.3 กำรตรวจร่ ำงกำยตำมระบบที่เกีย่ วข้ อง
กำรตรวจร่ ำงกำยตำมระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบหัวใจและหลอด
เลือดระบบประสำท และระบบต่อมไร้ท่อเป็ นต้น

แบบสอบถำมที่ใช้ ในกำรคัดกรองภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
1. แบบทดสอบระดับควำมง่วงนอนเอ็บเวิร์ธ37 (ภำคผนวก 5) เพือ่ ประเมินควำมรุ นแรงของอำกำรง่วงนอน
ในเวลำกลำงวัน ซึ่งบอกโอกำสในกำรผล็อยหลับในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0ถึง 24
คะแนน อย่ำงไรก็ตำมแบบทดสอบESS มีควำมไวและมีควำมจำเพำะปำนกลำงในกำรคัดกรองภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น เช่น เมื่อใช้เกณฑ์ตดั AHI > 5 แบบทดสอบ ESS จะมีควำมไวที่
0.54 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง 0.45 ถึง 0.63) และมีควำมจำเพำะที่ 0.65 (ร้อยละ 95 ของ
ช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง 0.57 ถึง 0.72)38เนื่ องจำกผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
จำนวนมำกที่ไม่มีอ ำกำรง่วงนอนในเวลำกลำงวัน และคะแนน ESS ยังมีควำมสัมพันธ์ไม่มำกนักกับ
ระดับ AHI ในทำงตรงข้ำมผูท้ ี่มีอำกำรง่วงนอนในเวลำกลำงวันอำจเกิดจำกสำเหตุอื่น ๆ เช่น ภำวะอด
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นอน ภำวะนอนไม่หลับ เป็ นต้น ดังนั้นจึงยังไม่สำมำรถนำแบบสอบทดสอบระดับควำมง่วงเอ็บเวิร์มำ
เพือ่ คัดกรองหรื อมำทดแทนกำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นได้32อย่ำงไรก็ตำมอำจนำแบบทดสอบนี้มำใช้ในกำรติดตำมผลกำรรักษำได้28
2. แบบสอบถำม STOP-Bang(ภำคผนวก 6)39เพื่อประเมินควำมเสี่ ยงของกำรเกิ ดภำวะหยุดหำยใจขณะ
หลับจำกกำรอุดกั้นแบบสอบถำมSTOP-Bangมีควำมไวสูงในขณะที่มีควำมจำเพำะต่ำ เช่น เมื่อใช้เกณฑ์
ตัดที่AHI > 5แบบสอบถำมSTOP-Bang จะมีควำมไวที่0.88 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง
0.83 ถึง 0.91) แต่มีควำมจำเพำะเพียง 0.42 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่ อมัน่ ระหว่ำง 0.35 ถึง 0.50) 38
ควำมไวของแบบสอบถำมนี้จะเพิม่ เป็ น 0.93 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง 0.89 ถึง 0.95)แต่
ควำมจำเพำะจะลดเป็ น 0.35 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง 0.28 ถึง 0.44)38เมื่อใช้เกณฑ์ตดั
AHI >30 ดังนั้นแบบสอบถำม STOP-Bangอำจจะมีประโยชน์ในกำรตัดกำรวินิจฉัย (ruling out) ภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับรุ นแรงมำกเมื่อนำไปใช้คดั กรองในกลุ่มประชำกรทัว่ ไปและ
ได้ผลเป็ นลบ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำนำแบบสอบถำมนี้ ไปใช้คดั กรองในกลุ่มประชำกรที่มีควำมเสี่ ยงสู งที่จะ
เป็ นโรคจะส่งผลให้พบผูป้ ่ วยที่ได้ผลลบลวงจำนวนมำกขึ้น นอกจำกนี้ ด้วยข้อจำกัดที่แบบสอบถำมนี้ มี
ควำมจำเพำะต่ำ ทำให้เกิดผลบวกลวงสู งมำกไม่ว่ำจะนำไปคัดกรองในกลุ่มประชำกรทัว่ ไป หรื อกลุ่ม
ประชำกรที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเป็ นโรคดังนั้นจึงยังไม่สำมำรถนำแบบสอบถำม STOP-Bang มำทดแทน
กำรตรวจกำรนอนหลับเพือ่ วินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นได้32
3. แบบสอบถำมเบอร์ลิน (Berlin questionnaire)40 (ภำคผนวก 7) เพือ่ ประเมินควำมเสี่ ยงของกำรเกิดภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นเนื่องจำกแบบสอบถำมเหล่ำนี้มีควำมไวและควำมจำเพำะปำนกลำง
เช่น เมื่อใช้เกณฑ์ตดั ที่AHI >5 แบบสอบถำมเบอร์ลินจะมี ควำมไวที่0.76 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำม
เชื่อมัน่ ระหว่ำง 0.71 ถึง 0.81) และมีควำมจำเพำะเพียง 0.59 (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง
0.48 ถึง 0.66)38ทำให้ผทู ้ ี่ถูกประเมินว่ำมีควำมเสี่ ยงสู งในกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นจำกกำรทดสอบแบบสอบถำมเหล่ำนี้ ไม่ได้มีควำมจำเป็ นที่จะต้องเข้ำรับกำรตรวจกำรนอนหลับทุก
รำย นอกจำกนี้ ด้วยธรรมชำติของเครื่ องมือคัดกรองที่มีควำมไวไม่มำกพอถ้ำนำไปใช้คดั กรองในกลุ่ม
ประชำกรที่มี ควำมเสี่ ยงสู ง ที่จะเป็ นโรค จะพบผูเ้ ป่ วยที่ไ ด้ผลลบลวงจ ำนวนมำกขึ้นดังนั้นจึงยังไม่
สำมำรถนำแบบสอบถำมเบอร์ลินมำเพือ่ กำรคัดกรองหรื อมำทดแทนกำรตรวจกำรนอนหลับเพือ่ วินิจฉัย
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นได้32
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กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัตกิ ำร
1. กำรตรวจกำรนอนหลับ (sleep study)
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจกำรนอนหลับ41,42
1. เพือ่ วินิจฉัยและประเมินระดับควำมรุ นแรง
2. เพือ่ วินิจฉัยแยกโรคจำกสำเหตุอื่น
3. เพือ่ ประเมินโอกำสในกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน
4. เพือ่ ใช้ประกอบกำรเลือกวิธีกำรรักษำ
5. เพือ่ เป็ นข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรติดตำมผลกำรรักษำ
6. เพือ่ หำระดับแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องที่ใช้ในกำรรักษำ
7. เพือ่ ประเมินผลกำรรักษำ เช่น กำรรักษำโดยทันตอุปกรณ์ (oral appliance) หลังกำรรักษำด้วยกำร
ผ่ำตัด กำรรักษำโดยกำรใช้อุปกรณ์สำหรับกำรหลีกเลี่ยงกำรนอนหงำย เป็ นต้น

ประเภทของกำรตรวจกำรนอนหลับ (sleep study)31-33,41-54
กำรตรวจกำรนอนหลับแบ่งเป็ น 4 ชนิดตำมจำนวนสัญญำณและรู ปแบบกำรตรวจวัด ได้แก่
1. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 เป็ นกำรตรวจมำตรฐำน (gold standard) ที่ใช้สำหรับกำรวินิจฉัยและ
ประเมินควำมรุ นแรง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +) กำรหำระดับแรงดันที่ใช้ใน
กำรรักษำ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ ++) รวมไปจนถึ งกำรติดตำมผลกำรรักษำ
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +) กำรตรวจชนิดนี้เป็ นกำรตรวจวัดมำกกว่ำ 7 สัญญำณ
ขึ้นไปโดยมีเจ้ ำหน้ ำที่เฝ้ ำติดตำมขณะตรวจทำให้ได้สัญญำณต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบในกำรแปลผลกำร
นอนหลับอย่ำงครบถ้วนได้แก่คลื่นไฟฟ้ำสมอง (electroencephalogram, EEG) คลื่นไฟฟ้ำกล้ำมเนื้ อลูก
ตำ (electro-oculogram, EOG) คลื่ นไฟฟ้ำกล้ำมเนื้ อบริ เวณคำง (chin electro-myogram, chin-EMG)
คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (electrocardiogram, ECG) ลมหำยใจ (airflow) กำรขยับเคลื่อนไหวของทรวงอกและ
ท้อง (chest & abdominal movement) ควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด (oxygen saturation) ท่ำทำง
กำรนอน (body position) คลื่นไฟฟ้ำกล้ำมเนื้ อขำ (leg-EMG) โดยระหว่ำงกำรตรวจนั้น จะมีเจ้ำหน้ำที่
ตรวจกำรนอนหลับ เฝ้ำสังเกตสัญญำณต่ำง ๆ ผ่ำนทำงจอคอมพิวเตอร์และกล้องวิดีโอตลอดเวลำเมื่ อ
สัญญำณใดเกิดควำมบกพร่ องก็จะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีทำให้กำรตรวจนี้ ประสบควำมสำเร็ จ
และได้ขอ้ มู ลมำกที่สุดเมื่ อเทียบกับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดอื่น ๆ ประโยชน์เพิ่ม เติมจำกกำรเฝ้ำ
ติดตำมขณะตรวจนอกเหนือจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถสังเกตท่ำทำงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับของ
ผูป้ ่ วยได้ตลอดทั้งคืนแล้วนั้นเจ้ำหน้ำที่ยงั สำมำรถพิจำรณำปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัย
ไปเป็ นกำรตรวจเพื่อหำระดับแรงดันที่ใช้ในกำรรักษำ (continuous positive airway pressure, CPAP
titration) ถ้ำพบเกณฑ์ดงั คำแนะนำ (ดูหัวข้อคำแนะนำสำหรับกำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อกำรวินิจฉัย )
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เพื่อ ให้ผูป้ ่ วยได้รับ กำรวินิจฉัยและกำรรักษำในคื นเดี ยวกันได้ รู ปแบบกำรตรวจแบบผสมดังกล่ ำ ว
เรี ยกว่ำ “กำรตรวจแบบแยกตรวจครึ่ งคืนหรื อ split-night polysomnography”อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจ
ชนิดนี้ ในโรงพยำบำลส่วนใหญ่ยงั ไม่มี รวมถึงต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ชำนำญเฝ้ำซึ่งในปั จจุบนั ยังค่อนข้ำงขำด
แคลน ทำให้คิวกำรตรวจในบำงแห่งอำจนำน ข้อจำกัดดังกล่ำวอำจทำให้ผปู ้ ่ วยจำนวนมำกไม่อำจเข้ำถึง
กำรรักษำได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้กำรที่มีกำรติดสำยจำนวนมำกและนอนแปลกสถำนที่อำจทำให้
ผูป้ ่ วยนอนไม่หลับ และเกิดผลลบได้ (first-night effect) จำกควำมแปรปรวนของกำนนอนในแต่ละคืน
(night-to-night variation) ทำให้กำรวินิจฉัยและระดับควำมรุ นแรงของโรคที่ได้จำกกำรตรวจชนิ ดนี้ อำจ
ไม่ได้ตรงกันทุกคืน กำรส่งตรวจจึงควรพิจำรณำปั จจัยต่ำง ๆ ร่ วมกับกำรหำรื อกับผูป้ ่ วยร่ วมด้วย55-61
2. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 เป็ นกำรตรวจที่อำจใช้สำหรับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ (คุณภำพหลักฐำนระดับ3, น้ำหนักคำแนะนำขึน้ กับกลุ่มผู้ป่วย +) กำรหำระดับแรงดัน
ที่ใช้ในกำรรักษำจำกกำรทดสอบด้วยเครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อ เนื่ อ งแบบปรับอัตโนมัติ
(unattended APAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ ำหนั กค ำแนะน ำ +) และกำรติดตำม
ผลกำรรัก ษำด้ว ยวิธี อื่ น ที่ไ ม่ ใช่ เ ครื่ อ งอัด อำกำศแรงดัน บวก (คุ ณ ภำพหลั กฐำนระดับ 3, น้ ำหนั ก
คำแนะน ำ +) เป็ นกำรตรวจวัดมำกกว่ำ 7 สัญญำณขึ้ นไป จึ งได้สัญ ญำณต่ ำง ๆ ที่เ กื อ บครบถ้ว น
เช่นเดียวกับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1 ยกเว้ นแต่ ไม่ มีเจ้ ำหน้ ำที่เฝ้ ำติดตำมขณะตรวจ กำรตรวจ
ชนิ ดนี้ อำจใช้ในผูป้ ่ วยที่ไ ม่ พร้อ มในกำรเคลื่ อ นย้ำย เช่ น ผูป้ ่ วยหนักใน ICU หรื อ CCU ที่อ ำจเกิ ด
ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยหรื ออำจเกิดภำวะฉุกเฉินระหว่ำงกำรตรวจจึงอำจพิจำรณำไปติด
อุปกรณ์ตรวจกำรนอนหลับให้กบั ผูป้ ่ วยถึงในหอผูป้ ่ วยและมำถอดอุปกรณ์ ในเช้ำวันรุ่ งขึ้นเพื่อนำแผ่น
บันทึกควำมจำไปถ่ำยโอนข้อมูลเข้ำคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลอย่ำงไรก็ตำมข้อด้อยหลักนั้นเกิด
จำกกำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำม จึงอำจเกิดปั ญหำกำรขำดหำยของสัญญำณที่ไม่ได้รับกำรแก้ไข ทำ
ให้กำรแปลผลผิดพลำดไม่แม่นยำหรื ออำจสูญเสียสัญญำณทั้งหมดจำกกำรที่แบตเตอรี่ หมดระหว่ำงกำร
ตรวจได้และที่สำคัญคือ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตรวจชนิ ดนี้ ในประเทศไทยไม่ได้แตกต่ำงจำกกำรตรวจกำร
นอนหลับ ชนิ ด ที่ 1 เท่ ำ ไรนัก (อย่ำ งไรก็ ต ำมกำรเปรี ย บเที ย บมำจำกค่ ำ ตรวจกำรนอนหลับ ของ
โรงพยำบำลเอกชน เนื่ อ งจำกกำรตรวจชนิ ดนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่ มี ในโรงพยำบำลรัฐบำล) แต่กลับไม่
สำมำรถให้กำรตรวจในรู ปแบบแยกตรวจครึ่ งคืนได้ดังนั้นกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2นี้ อำจไม่
คุม้ ค่ำในผูป้ ่ วยที่มี ควำมเสี่ ยงสู งที่จะมี ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้น ในระดับรุ นแรงมำก
เนื่องจำกมีแนวโน้มที่จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยและเวลำเพิม่ ขึ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่
1 ในรู ปแบบกำรตรวจกำรนอนหลับแบบตลอดคืนเพื่อประเมินระดับแรงดันที่ ใช้ในกำรรักษำอีกครั้ง
ดังนั้นจึงอำจพิจำรณำส่งตรวจกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 เพือ่ กำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรง
ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) เพื่อหำระดับแรงดันที่ ใช้ในกำรรักษำจำกกำรทดสอบด้วยเครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อ เนื่ อ งแบบปรับอัตโนมัติ (APAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3,
น้ำหนักคำแนะนำ +) เพื่อ ติดตำมกำรรักษำหลังกำรผ่ำตัดทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้น (คุณภำพหลักฐำน
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ระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) และเพือ่ ประเมินประสิ ทธิภำพของกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) โดยอยูบ่ นข้อแม้ว่ำ ต้ องเป็ นกำรตรวจแบบเต็มคืนที่ได้ รับกำร
อ่ ำนผลด้ วยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย์
3. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 3เป็ นกำรตรวจที่อำจใช้สำหรับกำรวินิจฉัย และประเมินควำมรุ นแรงใน
ผูป้ ่ วยกลุ่ ม เฉพำะ (คุ ณ ภำพหลั กฐำนขึ้น กั บ กลุ่ ม ผู้ ป่ วย, น้ ำ หนั กค ำแนะน ำ +) และกำรติ ด ตำม
ผลกำรรัก ษำด้ว ยวิธี อื่ นที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งอัด อำกำศแรงดัน บวก (คุณ ภำพหลั ก ฐำนระดับ 3, น้ ำหนั ก
คำแนะนำ +) เป็ นกำรตรวจเฉพำะระบบหัวใจและกำรหำยใจ โดยทัว่ ไปวัดเพียง 4-7 สัญญำณได้แก่
ECG,airflow, chest & abdominal movement,oxygen saturation, body positionเป็ นต้นกำรตรวจชนิ ดที่
3 นี้ สำมำรถทำกำรตรวจได้ท้ งั แบบมี หรื อ ไม่ มีเจ้ำหน้ำที่ เฝ้ำ ติด ตำมก็ไ ด้ถ ้ำ เป็ นกำรตรวจแบบไม่ มี
เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมก็จะมีขอ้ ดีและด้อยต่ำงๆ เช่นเดียวกับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2อย่ำงไรก็ตำม
ข้อด้อยหลักของกำรตรวจชนิ ดนี้ ไม่ว่ำจะทำกำรตรวจในรู ปแบบมีเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมหรื อไม่น้ นั เกิด
จำกกำรขำดกำรตรวจวัดคลื่นสมองทำให้ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำหลับจริ งและไม่สำมำรถตรวจพบ
กำรตื่นตัวของสมอง (cortical arousal) จึงมีแนวโน้มที่จะประเมินระดับควำมรุ นแรงได้ต่ำกว่ำควำมเป็ น
จริ งเพรำะไม่สำมำรถตรวจพบภำวะกำรหำยใจแผ่ว (hypopnea) ที่ทำให้เกิดเพียงกำรตื่นตัวของสมอง
(cortical arousal) แต่ไม่เกิดภำวะพร่ องออกซิเจน (oxygen desaturation) และภำวะกำรพยำยำมหำยใจทำ
ให้สมองตื่นตัว (Respiratory Effort-Related Arousal, RERA) นอกจำกนี้ กำรคำนวณดัชนี ต่ำง ๆ ยัง
จำเป็ นต้องใช้ระยะเวลำทั้งหมดที่ทำกำรตรวจวัด (recording time) เพรำะไม่ทรำบระยะเวลำที่ผปู ้ ่ วย
หลับจริ ง (total sleep time) จึงนิ ยำมดัชนี ที่ได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดนี้ ว่ำ “ดัชนี กำรหำยใจ
ผิดปกติ” หรื อ Respiratory Event Index (REI) เพื่อให้ตระหนักว่ำ ดัชนี กำรหำยใจผิดปกติหรื อ REI ที่
ได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 3 นี้ ไม่ได้เทียบเท่ำกับดัชนี กำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว (AHI)
หรื อ ดัชนีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI) ที่ได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 หรื อ 2 ด้วยข้อจำกัดทั้ง
สองดังกล่ำวทำให้REI ที่ได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 3 นี้ มีแนวโน้มที่จะประเมินระดับควำม
รุ นแรงต่ำกว่ำควำมเป็ นจริ งจนอำจนำไปสู่ผลลบลวงได้ในผูป้ ่ วยบำงรำยยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำรตรวจไม่
พบควำมผิดปกติใดเพรำะผูป้ ่ วยตื่นทั้งคืน เป็ นต้นอย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกควำมขำดแคลนของกำรตรวจ
กำรนอนหลับชนิดที่ 1 และค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบที่ต่ำกว่ำ ทำให้ปัจจุบนั กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ด
ที่ 3ได้รับกำรยอมรับให้ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) เพื่อติดตำมกำรรักษำ
หลังกำรผ่ำตัดทำงเดินหำยใจส่วนต้น (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภำพของกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) โดยอยู่
บนข้อแม้ว่ำ ต้ องเป็ นกำรตรวจแบบเต็มคืนที่ได้ รับกำรอ่ ำนผลด้ วยบุคลำกร (manually scored) และ
ตรวจสอบผลโดยแพทย์
4. กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 4 เป็ นกำรตรวจที่ปัจจุบนั ยังไม่ แนะนำให้ใช้สำหรับกำรวินิจฉัย และ
ประเมินระดับควำมรุ นแรง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + / -) สำหรับกำรหำระดับ
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แรงดันที่ ใช้ใ นกำรรัก ษำ (ไม่ มีข้อ มู ล ) หรื อ สำหรับ ติดตำมกำรรั กษำ (ไม่ มีข้ อมู ล ) เนื่ อ งจำกข้อ มู ล
กำรศึกษำส่วนใหญ่เป็ นกำรทดสอบควำมแม่นยำของอุปกรณ์โดยมีผเู ้ ฝ้ำติดตำมในห้องตรวจปฏิบตั ิกำร
จึงยังไม่สำมำรถอนุ มำนไปใช้ในกำรตรวจแบบไม่มีผเู ้ ฝ้ำติดตำมนอกห้องตรวจปฏิบตั ิกำรโดยทัว่ ไป
เป็ นกำรตรวจวัดเพียงแค่ 1-3 สัญญำณ เช่น กำรวัดควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือ ดเพียงอย่ำงเดียว
หรื อร่ วมกับกำรวัดลมหำยใจเป็ นต้น (คุณภำพหลักฐำน 3 น้ำหนักคำแนะนำ + / -) ทำให้ได้ขอ้ มูลที่ไม่
เพียงพอ และมีขอ้ ด้อยที่เพิม่ มำกขึ้นจำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2 และ 3 อย่ำงมำกเช่นในผูป้ ่ วย
วัยเด็กวัยหนุ่มสำวหรื อในผูป้ ่ วยที่มีควำมผิดปกติชนิดกำรพยำยำมหำยใจทำให้สมองตื่นตัวเป็ นหลักอำจ
ไม่พบภำวะพร่ องออกซิ เจนเป็ นจังหวะ (cyclic oxygen desaturation) ได้ ในทำงตรงข้ำมในผูป้ ่ วยที่มี
ภำวะพร่ องออกซิเจนเป็ นพื้นฐำน (baseline hypoxemia) อำจมีภำวะพร่ องออกซิ เจนเป็ นจังหวะที่ไม่ได้
เกิดจำกกำรหยุดหำยใจหรื อหำยใจแผ่วแต่อย่ำงใด
5. กำรตรวจชนิดอื่นๆ ปั จจุบนั มีกำรพัฒนำวิธีกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ทำให้เริ่ มมีเทคนิ คในกำรวัดสัญญำณชนิ ดใหม่ มำแทนที่กำรตรวจวัดสัญญำณ
แบบดั้งเดิม ทำให้ไม่สำมำรถจัดให้เข้ำหมวดหมู่ใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ จึงต้องนับแยกออกมำเป็ นกำร
ตรวจชนิ ด ที่ 5 โดยเฉพำะกำรทดสอบ WatchPAT®เป็ นกำรตรวจวัด สัญ ญำณ peripheral arterial
tonometry (PAT) ซึ่งข้อมูลในปั จจุบนั พบว่ำกำรตรวจนี้มีควำมแม่นยำในกำรวินิจฉัยและประเมินควำม
รุ นแรงใกล้เคียงกับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 แต่กำรศึกษำเกือบทั้งหมดเป็ นกำรตรวจแบบมีผเู ้ ฝ้ำ
ติดตำม มี เพียงกำรศึกษำเดี ยวที่เป็ นกำรตรวจแบบไม่ มีผูเ้ ฝ้ ำติดตำม จึงอำจใช้กำรตรวจ WatchPAT®
สำหรับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงในกลุ่มผูป้ ่ วยเฉพำะ (ตำรำงที่ 5) (คุณภำพหลักฐำนและ
น้ำหนักคำแนะนำขึน้ กับกลุ่มผู้ป่วยและชนิดกำรตรวจ)
ตำรำงที่ 5 คำแนะนำกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2, 3 และ 5 เพื่อกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงใน
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ31,32,43-46,52,53
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ 1 คือ ผูป้ ่ วยที่มีองค์ประกอบ ก ข และ ค ครบทุกข้อ
ก. ผูท้ ี่มีอำกำรทำงคลินิกที่ทำให้สงสัยอย่ ำงมำกว่ำมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับ
ควำมรุ น แรงตั้ง แต่ ปำนกลำงขึ้ น ไปอัน ประกอบไปด้วย อำกำรง่ วงนอนมำกในตอนกลำงวัน
ร่ วมกับมีเหตุกำรณ์ ดงั ต่อ ไปนี้ อ ย่ำงน้อย 2 ข้อ ได้แก่ 1) กรนเสี ยงดังเป็ นประจำ 2) มีผูพ้ บหยุด
หำยใจขณะหลับ หรื อมีอำกำรเฮือกหรื อสำลักขณะหลับ และ 3) มีโรคควำมดันโลหิตสูง32
ข. ไม่มีโรคร่ วมอื่น ๆ เช่น ภำวะหำยใจต่ำขณะตื่น (awake hypoventilation) เช่น ภำวะอ้วนหำยใจต่ำ
(obesity hypoventilation syndrome, OHS) ภำวะโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อ รัง (chronic obstructive
pulmonary disease, COPD) ภำวะหัวใจวำย โรคเส้นเลือ ดสมอง (stroke) โรคระบบประสำท
กล้ำมเนื้อ (neuromuscular disease) ได้รับยำกลุ่ม opioid ระยะยำว เป็ นต้น
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ค. ไม่สงสัยว่ำมีโรคหรื อภำวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะหลับนอกเหนื อไปจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
จำกกำรอุดกั้น เช่น ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำง (central sleep apnea, CSA)
ภำวะหำยใจต่ำขณะหลับ (sleep-related hypoventilation) โรคขำกระตุกขณะหลับ (periodic limb
movement disorder, PLMD) โรคลมหลับ (narcolepsy) หรื อ ภำวะนอนไม่หลับรุ นแรง (severe
insomnia) เป็ นต้น
2. ผู้ป่วยกลุ่มเฉพำะ 2 คือ ผูป้ ่ วยที่มีขอ้ จำกัดในกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำย (immobility) หรื ออำจเกิดอันตรำย
จำกกำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยเข้ำมำรับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 ในห้องปฏิบตั ิกำร
คำแนะนำกำรตรวจกำรนอนหลับ
1. ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ 1 อำจพิจำรณำกำรตรวจกำรนอนหลับเพือ่ กำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงด้วย
กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) ชนิ ดที่ 3 แบบมีผูเ้ ฝ้ำ
ติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนั กคำแนะนำ +) ชนิ ดที่ 3 แบบไม่มีผูเ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ +) ชนิดที่ 5แบบมีผเู ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนัก
คำแนะนำ +) หรื อชนิดที่ 5 แบบไม่มีผเู ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)
2. ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ 2 อำจพิจำรณำกำรตรวจกำรนอนหลับเพือ่ กำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงด้วย
กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) ชนิ ดที่ 3 แบบไม่มีผู ้
เฝ้ำติด ตำม (คุณภำพหลัก ฐำนระดับ 3, น้ำหนั ก คำแนะนำ +) หรื อ ชนิ ดที่ 5 แบบไม่ มี ผูเ้ ฝ้ำ ติดตำม
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ +)
3. ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะที่ส่งตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2,3 หรื อ 5 แล้วไม่พบควำมผิดปกติ ได้ขอ้ มู ลไม่
เพียงพอ หรื อมีกำรขำดหำยของสัญญำณจนรบกวนควำมแม่นยำควรต้องเข้ำรับกำรตรวจกำรนอนหลับ
ชนิดที่ 1อีกครั้ง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
4. ในผูป้ ่ วยอื่น ๆ นอกเหนือไปจำกผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะ 1 และ 2 ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อกำรตรวจคัดกรองผูท้ ี่ไม่
มี อ ำกำรแม้จ ะเป็ นผูป้ ่ วยกลุ่ ม เสี่ ย ง (ตำรำงที่ 3) เนื่ อ งจำกยัง ไม่ มี ข ้อ มู ล กำรศึ ก ษำในผูป้ ่ วยเหล่ ำ นี้
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
5. กำรตรวจต้องเป็ นกำรตรวจกำรนอนหลับแบบเต็มคืนที่ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลมหำยใจ (airflow) ร่ วมกับ
ควำมอิ่มตัวของออกซิเจน (oximetry) อย่ำงน้อย 4 ชัว่ โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ
+ +) และได้รับกำรอ่ ำนผลด้วยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย์ (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)

2. กำรตรวจอื่นๆ ที่เกีย่ วข้ อง
กำรส่งตรวจอื่นๆ ขึ้นกับข้อบ่งชี้ในกำรส่งตรวจเพื่อกำรสื บค้นหรื อรักษำโรคร่ วมอื่นๆ ได้แก่
โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด และควำมผิดปกติของภำวะเมตะบอลิกส์ ได้แก่
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2.1 กำรส่งตรวจภำพรังสีทรวงอก คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ ในผูป้ ่ วยที่สงสัยโรคเส้นเลือดหัวใจ ภำวะหัวใจวำย
2.2 กำรส่งตรวจระดับน้ ำตำลในเลือด ระดับไขมันในเลือด กรดยูริก เพือ่ หำภำวะเมตะบอลิกส์ ในผูท้ ี่มี
กลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง
2.3 ระดับกำรทำงำนของไทรอยด์ฮอร์โมน ไม่ แนะนำให้ส่งตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อคัดกรอง
หำภำวะไทรอยด์ทำงำนน้อย (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ -) ให้ส่งตรวจเฉพำะใน
รำยที่มีอำกำรของภำวะไทรอยด์ทำงำนน้อยเท่ำนั้น
2.4 กำรวัดขนำดทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้นจำกภำพรังสี กะโหลกกำรส่ งภำพรังสี เพื่อวัดควำมกว้ำงของ
ทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้น เช่น กำรวัดจำกภำพถ่ ำยรังสี กะโหลกศีรษะ (cephalometry) ภำพสแกน
คอมพิวเตอร์ของบริ เวณคอและศีรษะ (CT head and neck) หรื อภำพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำบริ เวณ
ลำคอและศีรษะ (MRI head and neck) เป็ นต้น กำรส่ งตรวจเหล่ำนี้ อำจพิจำรณำส่ งตรวจเพื่อวำง
แผนกำรรักษำก่อนกำรผ่ำตัด (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)62,63หรื อก่ อนกำร
รักษำโดยทันตอุปกรณ์เท่ำนั้น (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + / -)62,63ดังนั้นใน
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ไ ม่ไ ด้เลือ กที่จะรักษำด้วยกำรผ่ำตัดหรื อทันตอุปกรณ์จึงไม่จำเป็ นต้องได้รับกำรส่ ง
ตรวจดังกล่ำว
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กำรวินิจฉัย36
เกณฑ์ กำรวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น ประกอบด้ วยอำกำรของผู้ป่วยในข้ อ
กร่ วมกับผลกำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรในข้ อข หรื อผลกำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรในข้ อ ค เพียงข้ อเดียว
ก. อำกำรอย่ำงน้อยหนึ่งอำกำรจำกข้อต่อไปนี้
1. รู ้สึกง่วงนอนผิดปกติในเวลำกลำงวัน รู ้สึกอ่อ นเพลี ย ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน หรื อ นอนไม่
หลับ
2. ตื่นกลำงคืนจำกกำรหยุดหำยใจ สำลักหำยใจไม่ออกหรื อต้องหำยใจเฮือก
3. มีผสู ้ งั เกตว่ำ ในขณะหลับมีนอนกรนเสียงดังเป็ นประจำ หรื อพบกำรหำยใจสะดุด
4. มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคควำมดันโลหิ ตสู ง ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ (mood disorder) มี
ปั ญหำควำมจำ โรคเส้นเลื อดหัวใจโรคเส้นเลื อดสมอง ภำวะหัวใจวำย ภำวะหัวใจสั่นพริ้ ว
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2
ข. ผลตรวจกำรนอนหลับ (ตำมเกณฑ์ มำตรฐำน*)
1. มีดชั นีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI)**อย่ำงน้อย 5 ครั้ง/ชม.
2. ส่วนใหญ่ของกำรหำยใจผิดปกติเป็ นชนิดอุดกั้น
ค. ผลตรวจกำรนอนหลับ (ตำมเกณฑ์ มำตรฐำน*)
1. มีดชั นีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI)**อย่ำงน้อย 15 ครั้ง/ชม.
2. ส่วนใหญ่ของกำรหำยใจผิดปกติเป็ นชนิดอุดกั้น
*

**

เกณฑ์ มำตรฐำนของกำรตรวจกำรนอนหลับ คือกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1, 2, 3 หรื อ 5ซึ่ งได้ รับ
กำรแปลผลโดยบุคลำกร (manually scored) และตรวจสอบผลโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชำญ
ในกรณี ที่ใช้กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 3 ให้ใช้ค่ำดัชนีกำรหำยใจผิดปกติ (Respiratory Event Index,
REI) แทนกำรใช้ดชั นีกำรหำยใจถูกรบกวน

หมำยเหตุ สำหรับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 2และ 5 (WatchPAT®) แม้จะมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพจำนวน
มำกที่แสดงถึงควำมแม่นยำในกำรวินิจฉัยและกำรประเมินระดับควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
จำกกำรอุดกั้น แต่ดว้ ยปั จจุบนั ข้อจำกัดของค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตรวจชนิ ดนี้ ในประเทศไทยยังไม่ได้แตกต่ำงกับ
กำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 มำกนัก ในขณะที่มีขอ้ ด้อยสำคัญที่ไม่สำมำรถทำกำรตรวจแบบแยกครึ่ งคืน
ได้ จึงแนะนำใช้กำรตรวจนี้ตำมควำมจำเป็ นเท่ำนั้น
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ระดับควำมรุนแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น64
1. รุ นแรงเล็กน้อย (mild) ในผูป้ ่ วยที่มี AHI หรื อ RDI ตั้งแต่ 5 ถึงน้อยกว่ำ 15 ครั้ง/ชม.
2. รุ นแรงปำนกลำง (moderate) ในผูป้ ่ วยที่มี AHI หรื อ RDI ตั้งแต่ 15 ถึง 30 ครั้ง/ชม.
3. รุ นแรงมำก (severe) ในผูป้ ่ วยที่มี AHI หรื อ RDI มำกกว่ำ 30 ครั้ง/ชม.ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับกำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อกำรวินิจฉัย
1. ผูป้ ่ วยควรได้รับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นก่อน
ได้รับกำรรักษำใดๆ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32,42,65อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่
สงสัยว่ำผูป้ ่ วยมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่สัมพันธ์กบั โรคทำงเดินหำยใจส่ วนต้น เช่น
จมูกอักเสบจำกภูมิแพ้ (allergic rhinitis) ต่อ มทอนซิ ล อักเสบ เป็ นต้น อำจพิจำรณำรักษำภำวะต่ำง ๆ
เหล่ำนี้ไปก่อนได้ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + +)66
2. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นได้จำกกำรส่ ง
ตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32,42,65
3. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในผูป้ ่ วยกลุ่ ม
เฉพำะที่ 1 (ตำรำงที่ 5) อำจได้จำกกำรส่ งตรวจกำรนอนหลับ ชนิ ด ที่ 2 (คุณ ภำพหลักฐำนระดับ 3,
น้ำหนั กค ำแนะน ำ +)31,32,41-47,53,65ชนิ ดที่ 3 แบบมี ผูเ้ ฝ้ำ ติดตำม (คุ ณภำพหลักฐำนระดั บ 3, น้ำ หนั ก
คำแนะนำ +)31,32,41-44,65 ชนิดที่ 3 แบบไม่มีผเู ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ +)
31-33,41-47,53,65,67,68
ชนิดที่ 5 แบบมีผเู ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ +)31,32,41-44,52,65
หรื อชนิดที่ 5 แบบไม่มีผเู ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)31,32,41-47,52,53,65
4. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในผูป้ ่ วยกลุ่ ม
เฉพำะที่ 2 (ตำรำงที่ 5) อำจได้จำกกำรส่ งตรวจกำรนอนหลับ ชนิ ด ที่ 2 (คุณ ภำพหลักฐำนระดับ 3,
น้ำหนั กคำแนะนำ +)31,32,41-47,65 ชนิ ดที่ 3 แบบไม่มีผูเ้ ฝ้ำติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนั ก
คำแนะนำ +) 31,32,41-47,53,65หรื อ ชนิ ดที่ 5 แบบไม่ มี ผูเ้ ฝ้ ำติดตำม (คุณ ภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ ำหนั ก
คำแนะนำ +)31,32,41-47,52,53,65
5. กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นจำกกำรตรวจกำร
นอนหลับชนิ ดที่ 4นั้น แนวทำงกำรวินิจฉัยและรักษำในระดับสำกล ยังไม่ได้แนะนำให้ใช้ (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + / -)31-33,41-47,53,54,65
6. ในผูท้ ี่มีอำกำรทำงคลินิกที่ทำให้สงสัยอย่ำงมำกว่ำมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นและไม่พบ
สำเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอำกำรดังกล่ำว แต่ผลกำรตรวจกำรนอนหลับในครั้งแรกไม่พบควำมผิดปกติ
(โดยเฉพำะผูท้ ี่ได้รับกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ด อื่นนอกเหนื อจำกชนิ ด ที่ 1) ควรได้รับกำรตรวจนอน
หลับชนิดที่ 1 ซ้ ำอีกครั้ง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32,41-47,65
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7. มำตรฐำนกำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นได้จำก
กำรตรวจกำรนอนหลับแบบตลอดคืน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32,42,65,69-72
8. กำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อกำรวินิจฉัยและกำรรั กษำโดยกำรตรวจแบบแยกตรวจครึ่ ง คืนสำหรับกำร
วินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุ นแรงในครึ่ งคืนแรกถ้ำเข้ำตำมเกณฑ์กำรตรวจแบบแยกตรวจครึ่ งคืน ดัง
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
8.1 ผูป้ ่ วยที่มี apneaหรื อ hypopneaชนิ ดอุ ดกั้น (obstructive) มำกกว่ำ 40 ครั้ง/ชม.เป็ นเวลำอย่ำง
น้อย 2 ชัว่ โมง และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต่ำกว่ำ 3 ชัว่ โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ
2, น้ำหนักคำแนะนำ ++)32,42,73-76
8.2 ผูป้ ่ วยที่มีapneaหรื อ hypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) ระหว่ำง 20-40ครั้ง/ชม.เป็ นเวลำอย่ำง
น้อ ย2ชัว่ โมงร่ วมกับ พบภำวะพร่ องออกซิ เจนอย่ ำ งมำก หรื อ ระยะเวลำของกำรหำยใจ
ผิดปกติแต่ ละครั้งนั้นยำวนำน และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต่ำกว่ำ 3 ชัว่ โมง (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)32,42,73-76
9. จะพิจำรณำส่ งตรวจกำรนอนหลับหลังจำกผูป้ ่ วยได้รับกำรประเมินอำกำรทำงคลิ นิกอย่ำงครอบคลุ ม
(comprehensive sleep evaluation) และสงสัยว่ำมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32,42,65,69-72

คำแนะนำสำหรับกำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อหำระดับแรงดันที่ใช้ ในกำรรักษำ
1. จะพิจำรณำส่งตรวจกำรนอนหลับเพื่อหำระดับแรงดันที่ใช้ในกำรรักษำเฉพำะในผูป้ ่ วยที่มีขอ้ บ่งชี้ และ
ยินยอมในกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
31,42,77

2. มำตรฐำนกำรประเมินระดับแรงดันที่ ใช้ในกำรรักษำได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับแบบตลอดคืนเพื่อ
กำรรักษำ (CPAP titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,42,65,69-72,77
3. ระดับแรงดันที่ใช้ในกำรรักษำอำจได้จำกครึ่ งคืนหลัง (ช่วงเวลำตรวจเพื่อกำรรักษำ, CPAP titration
portion) จำกกำรตรวจแบบแยกตรวจครึ่ งคืน (split-night study) ถ้ำเข้ำตำมเกณฑ์กำรตรวจแบบแยก
ตรวจครึ่ งคืนดังข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
3.1 ถ้ำผูป้ ่ วยที่มีapneaหรื อ hypopneaชนิดอุดกั้น (obstructive) มำกกว่ำ 40 ครั้ง/ชม.เป็ นเวลำอย่ำง
น้อย 2 ชัว่ โมง และมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต่ำกว่ำ 3 ชัว่ โมง (คุณภำพหลักฐำนระดับ
2, น้ำหนักคำแนะนำ + +)32,42,73-76
3.2 ผูป้ ่ วยที่มี apneaหรื อ hypopneaชนิ ดอุดกั้น (obstructive) ระหว่ำง 20–40ครั้ง/ชม.เป็ นเวลำ
อย่ำงน้อย2ชัว่ โมงร่ วมกับพบภำวะพร่ องออกซิ เจนอย่ ำงมำก หรื อ ระยะเวลำของกำรหำยใจ
ผิดปกติแต่ ละครั้งนั้นยำวนำนและมีเวลำที่เหลือในกำรตรวจต่อไม่ต่ำกว่ำ 3 ชัว่ โมง (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)32,42,73-76
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ข้อ พึงระวังในกำรนำระดับแรงดันที่ไ ด้จำกกำรส่ งตรวจแบบแยกครึ่ งคืนไปใช้น้ ันจะต้อ ง
มัน่ ใจว่ำระยะเวลำที่ใช้เพือ่ กำรตรวจหำระดับแรงดัน (CPAP portion) ไม่ต่ำกว่ำ 3 ชัว่ โมง
4. ระดับแรงดันที่ใช้ในกำรรักษำอำจได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำ
โดยใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติ (attended APAP titration) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +) ในรำยที่ไม่มีโรคร่ วม เช่น ภำวะหัวใจวำย ภำวะหยุดหำยใจขณะ
หลับจำกประสำทส่วนกลำง โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หรื อภำวะกำรหำยใจต่ำ (hypoventilation)50,78-81
5. ระดับแรงดันที่ใช้ในกำรรักษำอำจได้จำกกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำ
โดยใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติ (unattended APAP titration) ในรำย
ที่ไม่มีโรคร่ วม เช่น ภำวะหัวใจวำย ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำง โรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรัง หรื อภำวะกำรหำยใจต่ำ (hypoventilation) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)50,78-81
6. ไม่ แนะนำให้ส่งตรวจแบบแยกตรวจครึ่ งคืน (split-night study) โดยใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ด
ต่อเนื่ องแบบปรับอัตโนมัติโดยมีผูเ้ ฝ้ำ (attended APAP titration) ในครึ่ งคืนหลัง (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)50,78-81

คำแนะนำสำหรับกำรตรวจกำรนอนหลับเพื่อติดตำมผลกำรรักษำ42
1. ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับปำนกลำงถึงรุ นแรงที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำร
ผ่ำตัดทำงเดิ นหำยใจส่ วนต้น ควรได้รับกำรประเมินผลของกำรรักษำซ้ ำด้วยกำรตรวจกำรนอนหลับ
ชนิ ดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +) 31,42,62,65,69-72 ชนิ ดที่ 2 (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3,น้ำหนั กคำแนะนำ +)31,42,62,65,69-72หรื อชนิ ดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ
+) 31,42,62,65,69-72สำหรับกำรส่ งตรวจด้วยกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 4 นั้น ในขณะนี้ ยังไม่ แนะนำ
เนื่องจำกข้อมูลยังไม่เพียงพอ
2. ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับเล็กน้อยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดทำงเดิน
หำยใจส่วนต้น ควรได้รับกำรประเมินผลของกำรรักษำซ้ ำเมื่อมีอำกำรกำเริ บกลับมำใหม่ ด้วยกำรตรวจ
กำรนอนหลับชนิดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,42,62,65,69-72ชนิ ดที่ 2 (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)31,42,62,65,69-72หรื อชนิ ดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนัก
คำแนะนำ +)31,42,62,65,69-72
3. ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่พิจำรณำให้กำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ ควรได้รับ
กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรรักษำด้วยกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2,
น้ำ หนั กค ำแนะน ำ + +) 31,42,62,63,65,69-72ชนิ ด ที่ 2 (คุ ณภำพหลัก ฐำนระดั บ 4, น้ำ หนั กค ำแนะน ำ +)
31,42,62,63,65,69-72
หรื อชนิดที่ 3 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)31,42,62,63,65,69-72
4. ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่ไ ด้รับกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก
ชนิดต่อเนื่องควรได้รับกำรประเมินซ้ ำด้วยกำรตรวจกำรนอนหลับชนิดที่ 1 เมื่อ
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4.1 น้ ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรื อลดลงชัดเจนอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ร่ วมกับมีอ ำกำรทำงคลิ นิกที่บ่งว่ำ
ระดับควำมดันบวกของเครื่ องอัดอำกำศฯ ไม่เหมำะสม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนัก
คำแนะนำ + +)31,42,62,63,65,69-72เพือ่ หำระดับแรงดันที่เหมำะสมต่อไป
4.2 มีอำกำรหลงเหลืออยู่ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนั กคำแนะนำ + +) 31,42,62,65,69-72หรื อ มี
อำกำรกลับเป็ นซ้ ำอีก ทั้งที่ใช้เครื่ องอย่ำงสม่ ำเสมอและเพียงพอ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2,
น้ำหนั กคำแนะนำ + +)31,42,62,65,69-72เพื่อ หำโรคจำกกำรหลับอื่น ๆ ที่อำจเกิดร่ วม เช่ น โรคขำ
กระตุกขณะหลับ โรคลมหลับ ในกรณี ที่มีอำกำรทำงคลินิกที่สงสัยว่ำผูป้ ่ วยอำจจะเป็ นโรคลม
หลับ ควรพิจำรณำกำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1 ร่ วมกับกำรตรวจ Multiple Sleep Latency
Test (MSLT)
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กำรรักษำ
เป้ำหมำยของกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น เพื่อมุ่งหวังให้ดชั นี กำรหำยใจถูก
รบกวน (RDI) กลับมำอยูใ่ นเกณฑ์ปกติโดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรรักษำตำมระดับควำมรุ นแรง พยำธิสภำพ
ร่ วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

กำรรักษำแบ่ งออกเป็ น
1. กำรรักษำโดยวิธีไม่ ผ่ำตัดประกอบไปด้วย
1.1 กำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (positive airway pressure, PAP)
1.2 กำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์
1.3 กำรรักษำอื่น ๆ

2. กำรรักษำโดยวิธีกำรผ่ำตัดทำงเดินหำยใจ
3. กำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในกลุ่มโรคจำเพำะ
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กำรรักษำด้ วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure,
PAP)
1. เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่ อเนื่ อง (Continuous Positive
Airway Pressure, CPAP) แบ่งออกเป็ น
1.1 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบตั้งค่ำคงที่ (fixed CPAP, CPAP)
1.2 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติ (auto CPAP, APAP)

2. เครื่ องอั ด อำกำศแรงดั น บวกชนิ ด สองระดั บ (Bi-levelPositive
Airway Pressure, BPAP)
คำนิยำมของกำรรักษำด้วย CPAP82
1. ระดับแรงดันบวกที่เหมำะสม (optimal PAP) คือ ระดับแรงดันบวกที่สำมำรถลด RDI ให้เหลือน้อยกว่ำ
5 ครั้ง/ชม.ทดสอบเป็ นเวลำติดต่อกันอย่ำงน้อย 15 นำที โดยมีช่วงเวลำที่เข้ำสู่ระยะหลับที่มีตำกระตุกใน
ท่ำนอนหงำย (supine-REM sleep)
2. ระดับแรงดันบวกที่ดี (good PAP) คือ ระดับแรงดันบวกที่สำมำรถลด RDI ให้เหลือน้อยกว่ำ 10 ครั้ง/
ชม.และต้องลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ในกรณี ที่ RDI ก่อนกำรรักษำ< 15 ครั้ง/ชม. โดยมีช่วงเวลำที่เข้ำ
สู่ระยะหลับที่มีตำกระตุกในท่ำนอนหงำย(supine-REM sleep)
3. ระดับแรงดันบวกที่พอเพียง (adequate PAP) คือ ระดับแรงดันบวกที่ยงั ไม่สำมำรถลด RDI ให้นอ้ ยกว่ำ
10ครั้ง/ชม. ได้ แต่สำมำรถลด RDI ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของ RDI ก่อนกำรรักษำหรื อเป็ นระดับ
แรงดันบวกที่สำมำรถลดระดับ RDI จนเข้ำเกณฑ์ของระดับแรงดันบวกที่เหมำะสม (RDI < 5) หรื อ
ระดับแรงดันบวกที่ดี (RDI < 10) ได้ แต่ไม่มีช่วงเวลำระยะหลับที่มีตำกระตุกในท่ำนอนหงำย (supineREM sleep) ในช่วงดังกล่ำว
4. ระดับแรงดันบวกที่ยอมรั บไม่ ได้ (unacceptable PAP) คือ ระดับแรงดันบวกที่ยงั ไม่เข้ำเกณฑ์ “ระดับ
แรงดันบวกที่เหมำะสม”“ระดับแรงดันบวกที่ดี” หรื อ “ระดับแรงดันบวกที่พอเพียง”

ข้ อบ่ งชี้
1. ผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับรุ นแรงปำนกลำงถึงรุ นแรงมำก (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)83-106
2. ผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นระดับรุ น แรงน้ อ ย ร่ ว มกับข้อ ใดข้อ หนึ่ งดัง ต่อ ไปนี้
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(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)107-113
2.1 มีอำกำร ได้แก่ง่วงนอนมำกผิดปกติช่วงเวลำกลำงวันนอนไม่หลับ หรื อมีปัญหำควำมจำ
2.2 มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคควำมดันโลหิ ตสู ง ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ (mood disorder) มี
ปั ญหำควำมจำ โรคเส้นเลื อดหัวใจ โรคเส้นเลือ ดสมอง ภำวะหัวใจวำย ภำวะหัวใจสั่นพริ้ ว
หรื อ โรคเบำหวำนชนิดที่ 2

คำแนะนำ
1. ระดับแรงดันบวกที่ใช้ในกำรรักษำผูป้ ่ วย
1.1 ระดับแรงดันที่เหมำะสม (optimal PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + +)82
1.2 ระดับแรงดันบวกที่ดี(good PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ + +)82
1.3 ระดับแรงดันบวกที่พอเพียง(adequate PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)
82

1.4 ระดับแรงดันบวกที่ยอมรับไม่ได้ (unacceptable PAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนั ก
คำแนะนำ+ / -) 82
2. ระดับแรงดันบวกที่จะใช้ในกำรรักษำผูป้ ่ วยควรได้จำกกำรตรวจ31,50,74,78-81,114-119
2.1 กำรตรวจกำรนอนหลับ ชนิ ด ที่ 1 แบบตลอดคื น เพื่อ ประเมิ น ระดับ แรงดัน ที่ เ หมำะสม
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,42,65,69-72,77
2.2 กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1 แบบแยกตรวจครึ่ งคืน (split-night polysomnography) เพื่อ
ประเมิ น ระดับ แรงดัน ที่เ หมำะสมในครึ่ ง คืน หลัง (คุณ ภำพหลัก ฐำนระดับ 2, น้ ำหนั ก
คำแนะนำ + +)31,32,42,73-76
2.3 กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1 แบบตลอดคืนเพื่อกำรรักษำโดยใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดัน
บวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติโดยมีผเู ้ ฝ้ำ (attended APAP titration) (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)50,78-81หรื อ กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 2 (unattended APAP
titration) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)50,78-81ในผูท้ ี่มีควำมรุ นแรงของภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับระดับปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีโรคร่ วม เช่น โรคหัวใจวำย ภำวะหยุด
หำยใจขณะหลับ จำกประสำทส่ วนกลำง โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อ รั ง หรื อ ภำวะกำรหำยใจต่ ำ
(hypoventilation) เพื่อน ำข้อ มู ลระดับ แรงดันร้อ ยละ 90-95 ของเวลำทั้งหมดที่ทดลองใช้
เครื่ อง ที่สำมำรถลดทำให้ระดับRDIลดลงมำอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้อย่ำงไรก็ตำมผูป้ ่ วยต้อง
ได้รับกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด โดยถ้ำอำกำรไม่ดีข้ ึนหรื อยังมีอำกำรหลงเหลือจะต้องเข้ำรับ
กำรตรวจดังข้อ 2.1
2.4 กำรทดลองใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติที่บำ้ นโดยไม่มีกำร
ตรวจกำรนอนหลับ (unattended APAP trial) ในรำยที่มีควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจ
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ขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีโรคร่ วมดังกล่ำวในข้อ 2.3 (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +) โดยให้ผปู ้ ่ วยใช้เครื่ องที่บำ้ นเป็ นเวลำ 5-7 วัน เพื่อนำ
ข้อมู ลระดับแรงดันร้อยละ 90-95 ของเวลำทั้งหมดที่ทดลองใช้เครื่ อง ที่สำมำรถลดระดับ
Respiratory Event Index (REI) จนต่ำกว่ำ10 ครั้ง/ชม. มำตั้งเป็ นแรงดันคงที่ที่ใช้ในกำรรักษำ
กำรแปลผลจะเชื่อถือได้ถำ้ มีกำรใช้เครื่ องอย่ำงน้อย 4 ชัว่ โมง/คืน ไม่น้อยกว่ำ 2 คืน ร่ วมกับ
กำรรั่วของหน้ำกำกอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้33,67,68,120-123อย่ำงไรก็ตำมผูป้ ่ วยต้องได้รับกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด โดยถ้ำอำกำรไม่ดีข้ นึ หรื อยังมีอำกำรหลงเหลือจะต้องเข้ำรับกำรตรวจดังข้อ 2.1
2.5 ไม่ ใช้ เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับอัตโนมัติในกำรตรวจแบบแยกตรวจ
ครึ่ งคืน (คุณภำพหลักฐำนระดับ3, น้ำหนักคำแนะนำ +)50,78-81
2.6 ไม่ ใ ช้ เครื่ อ งอัด อำกำศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ งแบบปรั บ อัต โนมัติ ในกำรวินิ จ ฉัย โรค
(คุณภำพหลักฐำนระดับ1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)31,32
3. ชนิดของเครื่ องที่แนะนำ
3.1 เครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อ เนื่ อ งแบบตั้งค่ำคงที่ (fixedCPAP device) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +) นับเป็ นกำรรักษำตำมมำตรฐำน83-113
3.2 เครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่ อ เนื่ อ งแบบปรับ อัตโนมัติ (APAP device) (คุ ณภำพ
หลักฐำนระดับ1, น้ำหนักคำแนะนำ +) ข้อบ่งชี้เพิม่ เติมในหัวข้อ APAP50
3.3 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับ (BPAP) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนั ก
คำแนะนำ +) ข้อบ่งชี้เพิม่ เติมในหัวข้อ BPAP
3.4 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดับแบบปรับอัตโนมัติ (Auto BPAP device)เครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับแบบตอบสนองจำกข้อมู ลป้ อ นกลับ (Adaptive ServoVentilation หรื อ ASV device) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +) (ข้อบ่งชี้
เพิม่ เติมในหัวข้อ BPAP/ASV)
4. กำรใช้เครื่ องมือหรื อระบบช่วยอื่น ๆ
4.1 สำยรัดคำง (chin strap) ใช้เมื่อมีปัญหำหำยใจทำงปำกในขนำดที่ทำให้เกิดกำรรั่วของลมที่มี
ผลต่อประสิ ทธิภำพของกำรรักษำหรื อมีอำกำรคอแห้ง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนั ก
คำแนะนำ + +)124,125
4.2 เครื่ อ งทำควำมร้อนชื้ น (heated humidifier) ใช้เมื่อ มี ปัญหำทำงเดิ นหำยใจแห้งจำกกำรใช้
เครื่ องฯ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ +)126-129
4.3 ระบบผ่อนแรงดันขณะหำยใจออก เช่น c-flex หรื อ expiratory pressure relief (EPR) ใช้ใน
ผูป้ ่ วยที่รู้สึกอึดอัดช่วงหำยใจออกขณะใช้เครื่ อง (คุณภำพหลักฐำนระดับ2, น้ำหนักคำแนะนำ
+)130-133
5. กำรติดตำมกำรรักษำ
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5.1 กำรติดตำมกำรรักษำจำเป็ นต้อ งติดตำมอำกำรทำงคลินิก ร่ วมกับข้อมูลกำรใช้เครื่ องฯ และ
ปั ญ หำจำกกำรใช้เครื่ อ งฯ ภำยใน1ถึ ง 2เดื อ นแรก (คุ ณภำพหลั กฐำนระดับ 1, น้ ำ หนั ก
คำแนะนำ + +)86,89,90,95,96,110,112,113
5.2 กำรติดตำมกำรรักษำจำเป็ นต้อ งติดตำมอำกำรทำงคลินิก ร่ วมกับข้อมูลกำรใช้เครื่ องฯ และ
ปั ญ หำจำกกำรใช้เ ครื่ อ งฯ อย่ำ งสม่ ำเสมอตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ น้อ ยกว่ำปี ละครั้ ง
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ+)31
5.3 กำรรักษำที่ได้ผลดี คือ ผูป้ ่ วยมีอำกำรดีข้ นึ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
ร่ วมกับ AHI หรื อ RDI< 5 (ถ้ำผูป้ ่ วยใช้เครื่ องฯที่มีกำรบันทึกข้อมูล ) โดยผูป้ ่ วยใช้เครื่ องไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวนคืนทั้งหมด และใช้เครื่ องอย่ำงน้อย 4 ชัว่ โมง/คืน (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)31
5.4 หน้ำกำกควรเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมหลังกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ +)

กำรรั ก ษำด้ ว ยเครื่ อ งอั ด อำกำศแรงดั น บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ งแบบปรั บ
อัตโนมัติ (APAP)50
ข้ อบ่ งชี้กำรรักษำด้วย APAP
1. ใช้ใ นผูป้ ่ วยที่ ท นแรงดัน บวกจำกเครื่ อ งอัด อำกำศแรงดัน บวกชนิ ด ต่ อ เนื่ อ งแบบตั้ง ค่ ำ คงที่ ไ ม่ ไ ด้
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ +)
2. ใช้ในผูป้ ่ วย positional OSA หรื อ REM-related OSA (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ + / )
3. ไม่ แนะนำให้ใช้เครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อ เนื่ องแบบปรับอัตโนมัติ ในผูท้ ี่ไ ม่เคยได้รับกำร
ตรวจวินิจฉัยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นมำก่ อน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 4, น้ำหนั ก
คำแนะนำ + +)
4. ในรำยที่ไม่มีโรคร่ วม ดังกล่ำวในข้อ 2.3 และมีควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นระดับปำนกลำงขึ้น ไปสำมำรถพิจ ำรณำรักษำด้วย APAP (คุณภำพหลัก ฐำนระดับ 1, น้ ำหนั ก
คำแนะนำ +)50อย่ำงไรก็ตำมผูป้ ่ วยต้องได้รับกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด โดยถ้ำอำกำรไม่ ดีข้ ึนหรื อ ยังมี
อำกำรหลงเหลือจะต้องเข้ำรับกำรตรวจดังข้อ 2.1*
* หมำยเหตุ เนื่ อ งจำกหลักกำรทำงำนเพื่อ ปรับระดับแรงดัน ในแต่ล ะยี่ห้อ มี ควำมแตกต่ำงกัน จึงควร
พิจำรณำเลือกใช้ APAP ที่มีขอ้ มูลวิจยั สนับสนุ น
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กำ ร รั กษ ำ ด้ ว ยเ ค รื่ อ ง อั ด อำ กำ ศแ ร งดั น บ ว กช นิ ด ส อง ระ ดั บ
(BPAP/ASV)134,135
ข้ อบ่ งชี้กำรรักษำด้วย BPAP/ASV
1. ใช้ BPAP ในผูป้ ่ วยที่ทนแรงดันบวกจำกเครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อ เนื่ อ งไม่ ไ ด้ (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)134,135
2. ใช้ BPAP ในผูป้ ่ วยที่ลม้ เหลวจำกกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 4,น้ำหนักคำแนะนำ +)
3. ใช้ BPAP ในผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำงที่เกิดขณะได้รับกำรรักษำด้วย
เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (treatment-emergent central sleep apnea หรื อ complex sleep apnea) ซึ่ งไม่
หำยไปหลังจำกติดตำม (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +) โดยพิจำรณำให้เครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับที่สำมำรถกำหนดอัตรำกำรหำยใจขั้นต่ำ (BPAP with back up rate)
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ / -) หรื อพิจำรณำใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ด
สองระดับแบบตอบสนองจำกข้อมูลป้ อนกลับ (ASV) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ
+)136-139
4. ใช้ BPAP ในผูป้ ่ วยที่มีภำวะกำรหำยใจต่ำจำกประสำทส่ วนกลำง (central hypoventilation) ร่ วมด้วย
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)134,135
5. ใช้ ใ นผู ้ป่ วยที่ มี ภ ำวะกำรหำยใจต่ ำ ขณะหลั บ หรื อ ระดั บ ออกซิ เ จนต่ ำ ขณะหลั บ (sleep-related
hypoventilation/hypoxemia) ที่เกิดจำก restrictive lung disease (neuromuscular disease, thoracic cage
disorders) ภำวะโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD)เป็ นต้น โดย
เฉพำะที่ มี ภ ำวะระดับ คำร์ บอนไดออกไซด์สู ง ช่ ว งตื่ น (daytime hypercapnia) ร่ ว มด้ว ย (คุ ณ ภำพ
หลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)104,113,140-150
6. ชนิดของเครื่ องที่แนะนำ104,113,134-150
6.1 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับแบบตั้งค่ำคงที่ (fixed pressure BPAP) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
6.1.1 Spontaneous mode (S mode) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1,น้ำหนักคำแนะนำ + +)
6.1.2 Spontaneous/Timed mode (ST mode) ในรำยที่ มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
ประสำทส่วนกลำงที่เกิดจำกเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (treatment-emergent central
sleep apnea หรื อ complex sleep apnea) ซึ่ งไม่หำยไปหลังจำกติดตำม หรื อภำวะหยุด
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หำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำง (central sleep apnea) ร่ วมด้วย (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)
6.2 เครื่ อ งอัด อำกำศแรงดัน บวกชนิ ด สองระดับ แบบปรั บ อัต โนมัติ (autoBPAP) (คุ ณ ภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ / -)
6.3 เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับแบบตอบสนองจำกข้อมู ลป้ อนกลับ (Adaptive
Servo-Ventilation หรื อ ASV) ในกรณี ที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำง
(central sleep apnea) ร่ วมด้วยหรื อภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกประสำทส่ วนกลำงที่เกิด
จำกเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก (treatment-emergent central sleep apnea หรื อ complex sleep
apnea) ซึ่งไม่หำยไปหลังจำกติดตำม อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่จะใช้เครื่ อง ASV ในผูป้ ่ วยภำวะ
หัวใจวำย (congestive heart failure) ที่มีกำรกำรบีบตัวของหัวใจห้องซ้ำยล่ำง (left ventricular
ejection fraction) น้อยกว่ำร้อยละ 45 ที่มีลกั ษณะ central sleep apnea เด่น ต้องใช้ดว้ ยควำม
ระมัดระวังเนื่ อ งจำกมีขอ้ มูลกำรวิจยั แบบสุ่ มที่มีกลุ่มควบคุมว่ำกำรใช้เครื่ อ ง ASV อำจเพิ่ม
โอกำสกำรเสียชีวติ 151 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)
*

หมำยเหตุ เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกนั้น ต้องได้รับกำรสั่งโดยแพทย์ หลังจำกได้รับกำรตรวจกำรนอน
หลับ รักษำ และปรับควำมดันของเครื่ องในระดับที่เหมำะสมโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญ โดยมีกำรติดตำมอำกำร
อย่ำงใกล้ชิด
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กำรรักษำด้ วยทันตอุปกรณ์ (oral appliance)
คำแนะนำสำหรับกำรรักษำด้ วยทันตอุปกรณ์
1. ข้อบ่งชี้ในกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์
1.1 ผูท้ ี่นอนกรนโดยไม่ มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้น (primary snoring) ที่ไ ม่
ตอบสนองต่อกำรรักษำเชิงอนุรักษ์ เช่น กำรลดน้ ำหนัก กำรหลีกเลี่ยงกำรนอนหงำย หรื อกำร
งดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน และยังคงต้องกำรกำรรักษำเพิม่ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1,
น้ำหนักคำแนะนำ + +)63,152,153
ผลกำรศึกษำพบว่ำทันตอุปกรณ์ช่วยลดควำมถี่และควำมดังของเสี ยงกรนได้154-156
อนึ่ งกำรวินิจฉัยควรต้องทำโดยแพทย์เพรำะอำกำรนอนกรนอำจเป็ นอำกำรหนึ่ งของภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
1.2 ผูท้ ี่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่ไม่อำจทนต่อกำรใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดัน
บวกชนิดต่อเนื่องหรื อเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับ หรื อต้องกำรทำงเลือกอื่น
นอกเหนื อจำกกำรใช้เครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนั ก
คำแนะนำ + +)152-157
ผลกำรศึกษำพบว่ำทันตอุปกรณ์ไม่มีควำมแตกต่ำงกับเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก
ในกำรลดค่ำควำมดันโลหิ ต systolic และ diastolic158,159กำรลดควำมง่วงระหว่ำงวัน159 และ
กำรเพิม่ คุณภำพชีวติ 159 ทันตอุปกรณ์ดอ้ ยกว่ำเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกในเรื่ องของกำรลด
ค่ำ AHI/RDI ค่ำดัชนี กำรพร่ องออกซิ เจนในเลื อด (oxygen desaturation index, ODI) ค่ำ
arousal index รวมไปจนถึ ง กำรแก้ไ ขค่ ำ ควำมอิ่ ม ตัว ของออกซิ เ จนในเลื อ ด (oxygen
saturation) และค่ำพำรำมิเตอร์กำรนอน159ฉะนั้นต้องระวังในกำรใช้ทนั ตอุปกรณ์ โดยเฉพำะ
ในกลุ่ ม ที่ มี ภ ำวะหยุด หำยใจขณะหลับ จำกกำรอุ ด กั้น ในระดับ รุ น แรงมำกหรื อ มี ร ะดับ
ออกซิ เจนต่ำรุ นแรงมำกอย่ำงไรก็ตำมควำมร่ วมมือในกำรรักษำ (compliance) ในกลุ่มทันต
อุปกรณ์น้ นั มีบำงรำยงำนพบว่ำดีกว่ำกลุ่มเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก159
โดยภำพรวมแม้ประสิ ทธิภำพของทันตอุปกรณ์ ยงั ด้อยกว่ำกำรรักษำด้วยเครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องในเรื่ องของกำรลดค่ำ AHI/RDIและกำรแก้ไขค่ำพำรำมิเตอร์
กำรนอน 63,152แต่อ ำกำรข้ำงเคีย งที่ รุน แรงจนทำให้ผูป้ ่ วยไม่ ร่ วมมื อ ในกำรรักษำด้วยทัน ต
อุปกรณ์น้ นั พบได้น้อยกว่ำกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก 152ดังนั้นจึงควรแนะนำ
ให้ผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกไม่ ได้พิจำรณำรับกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ แทน
เนื่องจำกถึงแม้จะลดค่ำ AHI/RDI ไม่ดีเท่ำแต่กำรให้ควำมร่ วมมือในกำรใช้ตลอดทั้งคืนอย่ำง
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ต่อเนื่ องเป็ นประจำ ก็ทำให้ผลกำรรักษำโดยรวมดีข้ ึนกว่ำกำรไม่ไ ด้รักษำและผลข้ำงเคียงที่
เกิดขึ้นจำกกำรใช้ทนั ตอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มำก
2. ทันตอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรรักษำ (ภำคผนวก 8)
2.1 ทันตอุปกรณ์สำหรับเฉพำะบุคคลชนิ ดปรับได้ (custom adjustable Mandibular Advancement
Device; aMAD) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ + +)152
ทันตอุปกรณ์สำหรับเฉพำะบุคคลชนิ ดปรับได้ ลดค่ำAHIค่ำ arousal index ค่ำ
ดัชนีกำรพร่ องออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index หรื อ ODI) และเพิม่ ควำมอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) ได้ดีกว่ำเมื่อเทียบกับทันตอุปกรณ์ชนิ ดที่ไม่ได้ทำ
เฉพำะบุคคล
2.2 ทันตอุปกรณ์ชนิดรั้งลิ้น (Tongue Retaining Device; TRD) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนัก
คำแนะนำ +)160,161
พบว่ำประสิทธิภำพและกำรยอมรับ (preference) ของผูป้ ่ วยน้อยกว่ำกำรรักษำด้วย
ทันตอุปกรณ์ชนิ ดยืน่ ขำกรรไกรล่ ำงอย่ำงชัดเจน160กำรรักษำด้วยอุปกรณ์น้ ี จึงมักใช้ในกรณี
จำเป็ น เช่น ผูป้ ่ วยไม่มีฟันเหลือเลยในปำก (complete edentulous)
2.3 ทันตอุปกรณ์ชนิดยืน่ ขำกรรไกรล่ำงแบบทำเองต้มกัด (boil and bite) (คุณภำพหลักฐำนระดับ
1, น้ำหนักคำแนะนำ -)159,162,163
ไม่ แนะนำให้ใช้ทนั ตอุ ปกรณ์ ชนิ ด ยื่นขำกรรไกรล่ ำ งแบบท ำเองต้มกัด ในกำร
รักษำ และไม่แนะนำให้ใช้เป็ นตัวทดสอบในกำรทำนำยว่ำผูป้ ่ วยจะตอบสนองต่อกำรรักษำ
ด้วยทันตอุปกรณ์ชนิดยืน่ ขำกรรไกรล่ำงแบบที่ทำสำหรับเฉพำะบุคคล (custom-made MAD)
หรื อไม่ เนื่ องจำกพบว่ำโอกำสประสบควำมสำเร็ จจำกกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ ชนิ ดยื่น
ขำกรรไกรล่ ำ งแบบท ำเองต้ม กัดนั้นต่ ำ และผลกำรรัก ษำไม่ ส ำมำรถนำมำใช้ทำนำยกำร
ตอบสนองหรื อ ควำมพึง พอใจต่ อ กำรรั ก ษำด้ว ยทัน ตอุ ป กรณ์ ชนิ ด อื่ น ได้ผูป้ ่ วยบำงรำยที่
ล้มเหลวจำกกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ชนิ ดยืน่ ขำกรรไกรล่ำงแบบทำเองต้มกัดเมื่อกลับมำ
รักษำด้วยทันตอุปกรณ์ชนิ ดยืน่ ขำกรรไกรล่ำงแบบที่ทำสำหรับเฉพำะบุคคล (custom-made
MAD) ก็ยงั ประสบควำมสำเร็จได้163ส่วนข้อมูลของทันตอุปกรณ์ชนิ ดยืน่ ขำกรรไกรล่ำงแบบ
ทำเองต้มกัด (boil and bite) แบบปรับได้ มีขอ้ มูลวิจยั ที่พบว่ำได้ประโยชน์162,164แต่อย่ำงไรก็
ตำม ควรมีกำรวิจยั เพิม่ เติมโดยเฉพำะแบบสุ่มตัวอย่ำงและมีกลุ่มควบคุม
3. กำรติดตำมกำรรักษำ
3.1 ทันตแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญควรเป็ นผูใ้ ห้กำรดูแลผูท้ ี่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่
รักษำด้วยทันตอุปกรณ์และควรมีกำรติดตำมผลกำรรักษำต่อเนื่อง เพือ่ ตรวจหำอำกำรข้ำงเคียง
จำกกำรรักษำและตรวจกำรสบฟั นเพื่อป้ องกันกำรสบฟั นเปลี่ยน (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2,
น้ำหนักคำแนะนำ + +)152
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อำกำรข้ำงเคียงจำกกำรรักษำด้วยทันตอุปกรณ์ส่วนมำกเกิดกับฟั นและระบบบด
เคี้ยว อำจทำให้ผูป้ ่ วยไม่ ให้ควำมร่ วมมื อ ในกำรใส่ ทนั ตอุ ปกรณ์ กำรลดอำกำรข้ำงเคียงจึง
น่ ำจะทำให้เกิ ดควำมร่ วมมื อ ในกำรรักษำมำกขึ้น ทัน ตแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชำญจึงสำมำรถตรวจ
วินิจฉัยเพือ่ แก้ไขปั ญหำและวำงแผนกำรรักษำให้เหมำะสมได้ดีกว่ำ
3.2 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชำญควรติดตำมอำกำรผูป้ ่ วย และส่งตรวจกำรนอนหลับขณะใส่ ทนั ตอุปกรณ์ซ้ ำ
อีกครั้งหลังจำกใส่และปรับยืน่ ทันตอุปกรณ์จนเหมำะสมแล้ว เพื่อเป็ นกำรยืนยันผลกำรรักษำ
ด้วยทันตอุปกรณ์ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ + +)152
3.3 แพทย์และทันตแพทย์ผดู ้ ูแลควรนัดติดตำมอำกำรผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นที่รักษำด้วยทันตอุปกรณ์เป็ นระยะ ๆ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +
+)152
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กำรรักษำอื่น ๆ
1. กำรหลีกเลี่ยงกำรนอนหงำย (positional therapy)
2. กำรลดน้ ำหนัก (weight reduction)
3. กำรฝึ กกล้ำมเนื้อคอหอยเพือ่ เพิม่ แรงคงตัว (upper airway muscle training)
3.1 กำรฝึ กกล้ำมเนื้อคอหอย (oropharyngeal exercise)
3.2 กำรเป่ ำเครื่ องเป่ ำ Didgeridoo
4. กำรใช้อุปกรณ์กระตุน้ เพือ่ เพิม่ ควำมคงตัวกล้ำมเนื้อคอหอย
5. กำรใส่อุปกรณ์ที่รูจมูกเพือ่ สร้ำงแรงต้ำนขณะหำยใจออก (nasal expiratory resistance device)
6. กำรให้ออกซิเจนขณะหลับ (nocturnal oxygen supplementation)
7. กำรใช้ยำพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์ (intranasal steroid)
8. กำรใช้ยำพ่นจมูกเพือ่ ลดกำรบวม (intranasal decongestant)
9. กำรใช้ยำกระตุน้ กำรหำยใจ (respiratory stimulant)
10. กำรใช้ยำต้ำนซึมเศร้ำ (anti-depressant)
11. ยำกลุ่มอื่น ๆ

1. กำรหลีกเลีย่ งกำรนอนหงำย (positional therapy) (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 2, นำ้ หนักคำแนะนำ +)
ข้อมูลในประเทศไทย พบว่ำมีผปู ้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่เป็ นมำกใน
ท่ำนอนหงำย (positional sleep apnea) ถึงประมำณร้อยละ 70 ทำให้กำรนอนตะแคงอำจได้ผลในคนไทย
ในกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นมำกกว่ำที่มีกำรรำยงำนในต่ำงประเทศ165แนะนำ
ให้กำรหลีกเลี่ยงกำรนอนหงำยเป็ นกำรรักษำทำงเลือก (alternative therapy) โดยเฉพำะในผูป้ ่ วยที่อำยุ
น้อย น้ ำหนักตัวและควำมรุ นแรงของโรคไม่มำก (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)166
หรื อ เป็ นกำรรักษำที่เสริ ม ไปกับกำรรักษำหลัก ในผูป้ ่ วยที่ พบว่ำ มี กำรลดลงของดัชนี กำรหำยใจถู ก
รบกวนในท่ำนอนตะแคงเมื่อเทียบกับท่ำนอนหงำย166,167 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ
+ +) แต่เนื่องจำกผลกำรวิจยั พบว่ำไม่ใช่ผปู ้ ่ วยทุกรำยที่ดชั นีกำรหำยใจถูกรบกวนสำมำรถลดลงมำอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ ถ้ำจะใช้กำรหลีกเลี่ยงกำรนอนหงำยเป็ นกำรรักษำหลักแนะนำให้ทำกำรตรวจกำรนอนหลับ
ซ้ ำโดยที่ผูป้ ่ วยนำอุปกรณ์ช่วยให้นอนตะแคงมำใช้ในกำรนอนขณะทำกำรตรวจ (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 4, น้ำหนักคำแนะนำ+ +) (ภำคผนวก9)

2. กำรลดนำ้ หนัก (weight reduction)
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2.1 กำรลดน้ำหนักโดยกำรปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในผูป้ ่ วยที่มีน้ ำหนักตัวเกินปกติแนะนำให้ทำ
ร่ วมกับกำรรักษำหลัก166 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ +) พบว่ำถ้ำภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นนั้นเป็ นระดับปำนกลำงหรื อมำก กำรลดน้ ำหนักแต่เพียง
อย่ำงเดียวนั้นมักไม่เพียงพอที่จะทำให้หำย แต่อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลจำกกำรวิจยั พบว่ำผูป้ ่ วยใน
กำรวิจยั ไม่ สำมำรถลดน้ ำหนักมำจนอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จึงไม่ อ ำจทรำบได้ว่ำ ถ้ำสำมำรถลด
น้ ำหนักได้จนอยูใ่ นเกณฑ์ปกติน้ นั จะสำมำรถรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
ให้หำยได้หรื อไม่ส่วนในผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับรุ นแรงน้อย
แม้ขอ้ มูลนั้นยังมี ไม่ มำก แต่มีขอ้ มูล วิจยั สนับสนุ นว่ำมี โอกำสที่ กำรลดน้ ำหนัก จะสำมำรถ
รักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นให้หำยได้168-170
2.2 กำรลดน้ำหนักโดยกำรผ่ ำตัดลดควำมอ้ วน (bariatric surgery) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1,
น้ำ หนั ก คำแนะนำ +) พบว่ำ กำรผ่ำ ตัดสำมำรถท ำให้น้ ำหนัก ลดลงได้ม ำกกว่ำ วิธี ก ำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีแนวโน้มที่จะลดควำมรุ นแรงของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
กำรอุดกั้นได้มำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม หลังกำรผ่ำตัดผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะยังคงมีภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับ เนื่ องจำกผูป้ ่ วยเหล่ำนี้ มกั มีน้ ำหนักตัวก่อนเข้ำรับกำรผ่ำตัดที่สูงมำก (superobese,
ดัชนีมวลกำย > 50 กก./ม2) แม้น้ ำหนักจะลดลงอย่ำงมำกผูป้ ่ วยก็จะยังคงมีน้ ำหนักตัวเกินปกติ
ไปมำก และมักคงอยูใ่ นเกณฑ์ของโรคอ้วนทุพพลภำพ (morbid obese, ดัชนี มวลกำย > 35
กก./ม.2) มีเพียงผูป้ ่ วยส่ วนน้อ ยเท่ำนั้นที่หำยจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้น
(AHI<5) 171 พบว่ ำ กำรผ่ ำ ตัด ที่ เ ป็ นแบบป้ อ งกั น กำรดู ด ซึ ม สำรอำหำร (malabsorptive
approach) จะได้ผลในกำรลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้ดีกว่ำวิธีที่ทำให้กระเพำะ
มีขนำดเล็กลง (restrictive approach)172 (ภำคผนวก 10)

3. กำรฝึ กกล้ ำมเนื้อคอหอย (upper airway muscle training)
เพื่อ เพิ่ม แรงคงตัวของกล้ำมเนื้ อ รอบคอหอยซึ่ งมี ส่ วนสำคัญในกำรช่ วยในกำรคงตัวของ
ทำงเดินหำยใจส่วนต้น
3.1 กำรฝึ กกล้ ำมเนื้อคอหอย (oropharyngeal exercise) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนั ก
คำแนะนำ +) มีกำรวิจยั ที่ทำกำรทดสอบประสิทธิภำพของกำรฝึ กออกกำลังกล้ำมเนื้ อคอหอย
ในกำรรักษำผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในระดับรุ นแรงปำนกลำง โดย
ผูป้ ่ วยได้รับกำรฝึ กฝนโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรพูด (speech pathologist) โดยฝึ กฝนวันละ 30
นำทีติดต่อกันนำน 3 เดือน พบว่ำสำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ลงได้อย่ำงมี
นัยสำคัญ173 (ภำคผนวก 11)
3.2 กำรเป่ ำเครื่ องเป่ ำ Didgeridoo (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +) Didgeridoo
เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเป่ ำของชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย โดยมีกำรวิจยั ในผูป้ ่ วยที่
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มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นระดับปำนกลำง โดยให้ผปู ้ ่ วยเป่ ำ Didgeridoo วัน
ละอย่ำงน้อย 20 นำที เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 5 วันต่อสัปดำห์ เป็ นเวลำติดต่อกันนำน 4 เดือ น
พบว่ำมำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่วลงได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
174
(ภำคผนวก 12)

4. กำรใส่ อุ ป กรณ์ ที่ รู จ มู ก เพื่ อ สร้ ำ งแรงต้ ำ นขณะหำยใจออก (nasal
expiratory resistance device, Provent®) (คุณภำพหลักฐำนระดับ
2, นำ้ หนักคำแนะนำ +)
เป็ นกำรรักษำด้วยกำรใส่ อุปกรณ์ปิดที่รูจมูกทั้งสองข้ำงก่อนเข้ำนอน อุปกรณ์จะมีคุณสมบัติ
ให้อำกำศไหลทำงเดียว (one-way valve) จำกกำรศึกษำในผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นระดับปำนกลำง พบว่ำกำรรักษำดังกล่ำวสำมำรถลดดัชนี กำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้อย่ำง
มีนัยสำคัญ175,176โดยพบว่ำกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีแนวโน้มที่กำรรักษำจะได้ผลดี ได้แก่ กลุ่ม positional OSA177
(ภำคผนวก 13)

5. กำรใช้ อุปกรณ์ กระตุ้นเพื่อเพิม่ ควำมคงตัวกล้ ำมเนื้อคอหอย
5.1 อุปกรณ์ กำรกระตุ้นเส้ นประสำท Hypoglossal(Hypoglossal nerve stimulation) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +) พบว่ำเนื่ องจำกเส้นประสำท Hypoglossal nerve เป็ น
เส้นประสำทที่ควบคุ มกำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อ genioglossus ซึ่ งเป็ นกล้ำมเนื้ อ หลักที่ทำ
หน้ำที่เปิ ดขยำยทำงเดิ นหำยใจส่ วนบน (upper airway dilator muscle) กำรหดตัวของ
กล้ำมเนื้ อนั้นจะทำให้ลิ้นเคลื่อนตัวไปด้ำนหน้ำ (tongue protrusion) และทำให้ผนังช่องคอ
ทำงด้ำนหน้ำ (the anterior pharyngeal wall) มี ควำมตึงตัว จึงเกิดกำรค้นคว้ำวิจยั ที่จะใช้
อุปกรณ์ที่สำมำรถส่งกระแสไฟฟ้ำไปกระตุน้ Hypoglossal nerve จำกกำรศึกษำพบว่ำผูป้ ่ วยที่
มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุ ดกั้นระดับปำนกลำงที่ไ ด้รับกำรรักษำด้วยอุ ปกรณ์
ดังกล่ำว สำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ลงได้178-181 (ภำคผนวก 14)
5.2 กำรกระตุ้นด้ วยกระแสไฟฟ้ ำในช่ องปำก (intraoral electrical neurostimulation) (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ / -) โดยอุปกรณ์น้ ี จะกระตุน้ กำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อ
ลิ้นโดยเฉพำะกล้ำมเนื้ อ genioglossus เพื่อให้เกิดกำรขยำยตัวของท่อทำงเดินหำยใจส่ วนบน
พบว่ำอุปกรณ์น้ ีทำให้เสียงกรนเบำลงแต่ไม่สำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่วลง
ได้182
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6. กำรให้ ออกซิเจนขณะหลับ (nocturnal oxygen supplementation)
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, นำ้ หนักคำแนะนำ -/+)
ข้อมูลกำรวิจยั ไม่สนับสนุ นกำรใช้ออกซิ เจนขณะหลับเนื่ องจำกไม่มีกำรลดลงของดัชนี กำร
หยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว183 แม้ว่ำมีกำรวิจยั ที่แสดงว่ำระดับควำมอิ่ม ตัวของออกซิ เจนในเลื อดขณะ
หลับดีข้ นึ 183,184อำกำรง่วงนอนลดลง183แต่ systematic review พบว่ำกำรให้ออกซิเจนอำจทำให้ระยะเวลำ
ของ apnea และ hypopnea ยำวขึ้น185อย่ำงไรก็ตำมมีขอ้ มูลวิจยั ว่ำกำรใช้ออกซิ เจนในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มี high
loop gain (มีกำรควบคุมกำรหำยใจที่ไม่เสถียร (ventilator control instability)) สำมำรถทำให้ค่ำ AHI
ลดลงได้อ ย่ำงมี นัยสำคัญ 186 รวมทั้งมีขอ้ มูล วิจยั ที่มีกำรใช้ออกซิ เจนรวมกับยำนอนหลับ eszopiclone
พบว่ำสำมำรถลดค่ำ AHI, arousal threshold รวมทั้ง loop gain ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ187 โดยพบว่ำกลุ่มที่
ได้ผล (ค่ำAHI ลดลงมำกกว่ำ 50% และค่ำ AHI เหลือน้อยกว่ำ 15 ครั้ง/ชม.) มักจะพบว่ำมีควำมรุ นแรง
ของภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นน้อยกว่ำ187 มีกำรยุบตัวของทำงเดินหำยใจส่ วนบนน้อ ย
กว่ำ187,188 และมีประสิทธิภำพของกำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อทำงเดินหำยใจส่ วนบนที่มำกกว่ำ เมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่ได้ผล187

7. กำรใช้ ยำพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์ (intranasal steroid)
พบว่ำกำรใช้ยำพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์มีขอ้ บ่งชี้ในผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นที่มีเยือ่ บุจมูกอักเสบเรื้ อรังกำรวิจยั ส่วนใหญ่พบว่ำสำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว
ลงได้บำ้ ง แต่ไม่ลดลงมำจนอยูใ่ นระดับปกติ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ+ +)29,189-191
กำรศึกษำพบว่ำกำรให้ยำพ่นจมูกในผูท้ ี่ไม่มีโรคเยือ่ บุจมูกอักเสบเรื้ อรังนั้นไม่สำมำรถลดดัชนี กำรหยุด
หำยใจและหำยใจแผ่ว ได้อ ย่ำงมี นัย ส ำคัญ (คุ ณ ภำพหลั ก ฐำนระดั บ 2, น้ ำ หนั กค ำแนะน ำ+/-)192
นอกจำกนี้ ยงั ไม่มีหลักฐำนว่ำกำรใช้ยำดังกล่ำวจะสำมำรถป้ องกันอำกำรคัดแน่ นจมูกที่เกิดจำกกำรใช้
เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องหรื อเพิ่มจำนวนชัว่ โมงจำกกำรใช้เครื่ องฯ (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ / -)29,193-195

8. กำรใช้ ยำพ่ น จมู ก เพื่ อ ลดกำรบวม (intranasal
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, นำ้ หนักคำแนะนำ - -)

decongestant)

กำรศึก ษำพบว่ำกำรพ่นยำลดกำรบวมก่ อ นนอน นอกจำกจะไม่ สำมำรถลดดัชนี ก ำรหยุด
หำยใจและหำยใจแผ่ว แล้ว ยัง มี ผ ลข้ำ งเคี ย งได้เ มื่ อ ใช้ร ะยะยำว โดยอำจก่ อ ให้ เ กิ ด ภำวะrhinitis
medicamentosaภำวะน้ ำมูกไหลที่กลับเป็ นมำกขึ้น (rebound rhinorrhea) ในช่ วงครึ่ งคืนหลังของกำร
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นอนเนื่องจำกยำหมดฤทธิ์ได้194,196

9. กำรใช้ ยำกระตุ้นกำรหำยใจ (respiratory stimulant)
9.1 ธีโอฟิ ลลีน (theophylline) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ - -)
กำรศึกษำพบว่ำกำรรับประทำนธีโอฟิ ลลีนจะทำให้กำรหยุดหำยใจขณะหลับจำก
ประสำทส่วนกลำงลดลงได้บำ้ งแต่กลับไม่พบกำรเปลี่ยนแปลงของกำรหยุดหำยใจขณะหลับ
จำกกำรอุดกั้น197จึงไม่พบกำรลดลงของดัชนี กำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว อย่ำงมีนัยสำคัญ
นอกจำกนี้ ยัง พบผลข้ำ งเคี ย งจำกยำคื อ ท ำให้ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรนอน (sleep efficiency)
ระยะเวลำในกำรหลับจริ ง (total sleep time) และคุณภำพกำรนอนหลับ (sleep efficiency)
ลดลง173,191,198
9.2 อะเซตำโซลำไมด์ (acetazolamide) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ -)
อะเซตำโซลำไมด์เป็ น carbonic anhydrase inhibitor ที่มีฤทธิ์กระตุน้ กำรหำยใจผ่ำน
กำรกระตุน้ ให้เกิด metabolic acidosis มีหลักฐำนว่ำมีประโยชน์ในกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับจำกประสำทส่วนกลำง199ข้อมูลกำรรักษำในภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นนั้นไม่ ชัดเจน มี กำรวิจยั ที่ พบว่ำ อะเซตำโซลำไมด์อ ำจได้ผลกรณี ที่ เป็ นในระดับควำม
รุ นแรงน้อย200อย่ำงไรก็ตำมมีกำรวิจยั ที่พบว่ำแม้ว่ำอะเซตำโซลำไมด์จะสำมำรถลดดัชนี กำร
หยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้ แต่ไม่ได้ทำให้อำกำรผูป้ ่ วยดีข้ นึ 201
9.3 ฮอร์ โมนเอสโตรเจน (estrogen) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ - -)
ยังเป็ นที่ถกเถี ยงถึงประสิ ทธิ ภำพของกำรใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ว่ำจะร่ วมกับ
กำรให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรื อไม่ในกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
202,203
อย่ำงไรก็ตำมมีกำรวิจยั ที่พบว่ำฮอร์โมนเอสโตรเจนสำมำรถลดระดับกำรหยุดหำยใจ แต่
ไม่พบกำรลดลงของกำรอุดกั้นของท่อทำงเดินหำยใจแบบบำงส่ วน (partial upper airway
obstruction) และไม่พบว่ำระดับควำมอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดนั้นดีข้ ึน204จำกหลักฐำนที่
พบว่ำกำรให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริ มในหญิงวัยหมดประจำเดือนนั้น จะเพิ่มควำมเสี่ ยงต่อ
กำรเกิ ดภำวะแทรกซ้อ นของระบบหัวใจและหลอดเลื อ ด ทำให้ไ ม่ แนะน ำให้ใช้ฮอร์ โมน
ดังกล่ำวในกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
9.4 ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ - -)
กำรศึกษำส่วนใหญ่ไม่พบว่ำกำรให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะสำมำรถลดดัชนีกำร
หยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้205,206จึงไม่ ควรใช้ฮอร์ โมนดังกล่ ำวในกำรรักษำภำวะหยุด
หำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
9.5 นิโคติน (nicotine) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ - -)
แม้จะมีกำรศึกษำในช่วงแรกว่ำกำรให้นิโคตินในรู ปแบบของหมำกฝรั่งก่อนนอน
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สำมำรถลดกำรหยุดหำยใจในช่วง 2 ชัง่ โมงแรกของกำรนอน โดยเชื่อว่ำมีกลไกผ่ำนทำงกำร
กระตุน้ กำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อที่ถ่ำงขยำยท่อทำงเดินหำยใจ207แต่กำรศึกษำต่อๆ มำพบว่ำ
นิ โ คติ นไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรลดดัช นี กำรหยุด หำยใจและหำยใจแผ่ว และอำจทำให้
จำนวนชัว่ โมงกำรนอนและคุณภำพกำรนอนลดลง208,209
9.6 ยำต้ ำ นกำรออกฤทธิ์ opioid (opioid antagonist) (คุณ ภำพหลัก ฐำนระดับ 3, น้ ำหนั ก
คำแนะนำ- -)
พบว่ำ opioid antagonist กระตุน้ กำรหำยใจผ่ำนทำงกำรระงับกำรทำงำนของเอน
โดรฟิ นซึ่งมีฤทธิ์ยบั ยัง้ กำรหำยใจ กำรวิจยั ซึ่งใช้นำเทรโซน (naltrexone) พบว่ำทำให้ดชั นี กำร
หยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ลดลง แต่พบว่ำอำจเกิดจำกกำรลดลงของระยะเวลำกำรนอนหลับ
ที่มีกำรกระตุกของตำ (REM) และกำรทีม่ ีกำรตื่นที่เพิม่ ขึ้น210

10. กำรใช้ ยำต้ ำนซึมเศร้ ำ
10.1 ยำ tricyclic antidepressant (TCA) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ+ / -)
พบว่ำยำ TCAสำมำรถลดระยะกำรนอน REM ซึ่ งอำจทำให้ค่ำดัชนี กำรหยุดหำยใจ
และหำยใจแผ่วลดลงแต่ขอ้ มูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่ชดั เจน มีท้ งั ที่สำมำรถลดและไม่ลดดัชนี กำรหยุด
หำยใจและหำยใจแผ่ว201,211และมีบำงงำนวิจยั พบว่ำทำให้อำกำรง่วงนอนตอนกลำงวันดีข้ ึน212
แต่อำจมีผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำจำกฤทธิ์ anticholinergic เช่นปำกคอแห้ง ปั สสำวะขัดหรื อ
ท้องผูก เป็ นต้น
10.2 ยำกลุ่ม SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2,
น้ำหนักคำแนะนำ+ / -)
พบว่ำ serotoninอำจมีฤทธิ์ในกำรกระตุน้ กำรทำงำนของเส้นประสำท hypoglossal
ผ่ำนทำง 5-HT2receptor รวมทั้ง serotonin อำจมีฤทธิ์ลดระยะกำรนอน REM โดยข้อมูลที่มีอยู่
พบว่ำ SSRIs สำมำรถลดดัชนี กำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้ท้ งั มีและไม่มีนัยสำคัญทำง
สถิติ213,214รวมทั้งข้อมูลของกำรใช้ trazodone ที่พบว่ำสำมำรถลด AHI ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
ผ่ำนทำงกำรเพิ่มarousal threshold (ซึ่ งจะไปทำให้กำรควบคุมกำรหำยใจเสถียร (ventilator
control stability) ขึ้น)215,216 อย่ำงไรก็ตำมมีขอ้ มูลวิจยั ที่พบว่ำ trazodone เพิม่ arousal threshold
แต่ไม่สำมำรถลด AHI ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ217 นอกจำกนี้ TCA ยังสำมำรถพบอำกำรข้ำงเคียง
จำก anticholinergic ได้เช่นเดียวกับยำกลุ่ม TCA

11. ยำกลุ่มอื่น ๆ
11.1 ยำส่ งเสริ มกำรตื่น (wakefulness promoting agent) ได้ แก่ โมดำฟิ นิล (modafinil) หรื อ อำร์
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โมดำฟิ นิล (armodafinil) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 1, น้ำหนักคำแนะนำ +)
พบได้ถึงประมำณร้อยละ 12 ถึง 55 ของผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นที่ได้รับกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องยังคงมีอำกำรง่วงนอน
่ สำเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ กำรที่ผปู ้ ่ วยได้รับกำรรักษำด้วย
ในตอนกลำงวันหลงเหลืออยู218
ระดับแรงดันที่ไม่เหมำะสม กำรใช้เครื่ องอัดอำกำศฯไม่สม่ำเสมอหรื อไม่มำกพอ สำเหตุอื่น ๆ
ที่พบได้บ่อยรองลงไปคือกำรที่ผปู ้ ่ วยมีภำวะหรื อโรคร่ วมอื่น ๆ เช่นโรคขำกระตุกขณะหลับ
(PLMD) ภำวะอดนอนโรคลมหลับ หรื อ โรคซึมเศร้ำ เป็ นต้น218,219อย่ำงไรก็ตำม แม้ตดั สำเหตุ
ต่ำง ๆ ข้ำงต้นออกแล้ว ยังพบผูป้ ่ วยประมำณร้อ ยละ 10 ที่ย งั คงมี อ ำกำรง่วงนอนในตอน
กลำงวันหลงเหลือ อยู่218 โดยยังไม่ทรำบกลไกที่แน่ ชดั จึงมี กำรรักษำอำกำรง่วงของผูป้ ่ วย
เหล่ำนี้ดว้ ยยำกระตุน้ ประสำทส่วนกลำง
กำรศึกษำชนิ ดวิเครำะห์อ ภิมำน (meta-analysis) ศึกษำถึ งผลของกำรให้ยำกลุ่ ม
ส่ งเสริ มกำรตื่น (wakefulness promoting agent) ในผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นที่ยงั คงมีอำกำรง่วงนอนในตอนกลำงวันหลงเหลืออยูท่ ้งั ที่ได้รับกำรรักษำด้วยเครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกอย่ำงต่อ เนื่ อ งแล้ว220พบว่ำกำรให้ modafinil ทำให้ผปู ้ ่ วยมี คะแนน ESS
กลับมำปกติ (< 10) ได้มำกกว่ำกำรให้ยำหลอก 1.95 เท่ำ (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมั่น
ระหว่ำง 1.48 ถึ ง 2.56) ในขณะที่กำรให้ armodafinil ทำให้ผปู ้ ่ วยมี คะแนน ESS ลดลงได้
มำกกว่ำกำรให้ยำหลอก 2.24 คะแนน (ร้อยละ 95 ของช่วงควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำง 1.32 ถึง 3.15)
นอกจำกนั้นยังพบว่ำ กำรให้ยำในกลุ่มนี้ ยงั ทำให้ค่ำ mean sleep latency ที่ได้จำกกำรทดสอบ
Multiple Sleep Latency Test (MSLT) และ Maintenance of Wakefulness Test (MWT) ดีกว่ำ
กำรให้ยำหลอกอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำยำกลุ่มนี้ อำจก่อให้เกิดผลข้ำงเคียง เช่น
ปวดศีรษะเวียนศีรษะ (vertigo) วิตกกังวล (anxiety) เป็ นต้น
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กำรรักษำด้ วยกำรผ่ ำตัดทำงเดินหำยใจ
ข้ อบ่ งชี้ในกำรผ่ำตัดทำงเดินหำยใจ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, นำ้ หนักคำแนะนำ +)
1. ผูป้ ่ วยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพือ่ ช่วยชีวติ เช่น กำรเจำะคอ เป็ นต้น31,221
2. มีควำมผิดปกติของทำงเดินหำยใจส่วนต้นทำให้เกิดกำรอุดกั้นที่มีโอกำสหำยหรื อกำรอุดกั้นลดลงอย่ำง
มำกจำกกำรผ่ำตัดเช่น กำรผ่ำตัดทอนซิล เป็ นต้น31,221-224
3. เพื่อแก้ไขปั ญหำทำงเดินหำยใจส่ วนต้น ที่ขดั ขวำงกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกเช่น กำร
ผ่ำตัดลดขนำดเยือ่ บุกระดูกโพรงจมูกกำรผ่ำตัดแก้ไขผนังกั้นจมูกคด เป็ นต้น31,225-227
4. ผูป้ ่ วยปฏิเสธหรื อไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก31
5. ผูป้ ่ วยอยูใ่ นสถำนกำรณ์ ที่ไม่เอื้อต่อกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวก 31เช่น ทหำร พระธุดงค์
เป็ นต้น
ในอดีตกำรรักษำผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นด้วยวิธีกำรผ่ำตัดเจำะคอนั้น
ถือว่ำเป็ นกำรรักษำหลักเพียงวิธีเดียวที่ทำให้ผปู ้ ่ วยหำยขำดจำกกำรรักษำได้ แต่กำรรักษำดังกล่ำวทำให้ผปู ้ ่ วย
อยู่ใ นสภำพทุ พลภำพ ไม่ สำมำรถใช้ชีวิตได้อ ย่ำ งปกติเ ช่ น คนทัว่ ไป ต่ อ มำเมื่ อ วิท ยำกำรทำงกำรแพทย์
ก้ำวหน้ำมำกขึ้น มี กำรค้นพบกำรรักษำด้วยเครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกซึ่ งมีประสิ ทธิภำพดีมำก หรื อ กำร
รักษำด้วยทันตอุปกรณ์ ทำให้ในปั จจุบนั กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดเจำะคอนั้นมีขอ้ บ่งชี้ เมื่อกำรรักษำโรคด้วย
วิธีอื่นแล้วไม่ไ ด้ผล หรื อไม่ มีกำรรักษำที่เหมำะสมมำกกว่ำในขณะนั้นโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณี ฉุกเฉิ น
(คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)12,31,221
นอกจำกนี้ กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดจะมีบทบำทในผูป้ ่ วยที่สำเหตุของกำรเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะ
หลับจำกกำรอุดกั้น เกิดจำกควำมผิดปกติทำงกำยภำพของทำงเดินหำยใจส่ วนต้น เช่น ทอนซิ ลหรื อต่อมอะ
ดินอยด์โต มีควำมผิดปกติของโครงสร้ำงกระดูกขำกรรไกรอย่ำงมำก ผูป้ ่ วยเหล่ำนี้มีโอกำสที่จะหำยขำด หรื อ
กำรอุ ดกั้นลดลงอย่ำงมำกด้วยกำรผ่ำตัดทอนซิ ลและอะดินอยด์ หรื อ กำรผ่ำตัดเลื่ อนขำกรรไกร (คุณภำพ
หลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)12,31,221
แม้วำ่ กำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องจะมีประสิ ทธิภำพดีเพียงไร กำรรักษำ
ดังกล่ำวก็ยงั มีขอ้ จำกัดในผูป้ ่ วยบำงรำย ไม่ว่ำจะด้วยข้อจำกัดของกำรเข้ำถึงกำรรักษำ หรื อข้อจำกัดจำกกำร
เกิดผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ ในสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ กำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดเนื้ อเยือ่ อ่อนก็ถือเป็ นทำงเลือก
รองที่ทำให้ควำมรุ นแรงของโรคทุเลำลง หรื อเพิ่มกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดเป็ นกำรรักษำเสริ มเพื่อทำให้กำร
รักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกรำบรื่ นมำกขึ้น
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กำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในกลุ่มโรคจำเพำะ
1. ผู้ป่วยที่มภี ำวะกำรทำงำนไทรอยด์ ตำ่ (hypothyroid)
กำรให้ฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroid hormone) (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)
พบว่ำในผูป้ ่ วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นที่พบร่ วมกับภำวะกำรทำงำนไทรอยด์ต่ำอย่ำง
ชัดเจน (overt hypothyroid) นั้นจะสำมำรถลดดัชนีกำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ลงได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
228
รวมทั้งมีขอ้ มูลว่ำผูป้ ่ วยสำมำรถหำยจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นหลังกำรรักษำด้วย
ฮอร์โมนไทรอยด์229 ดังนั้นจึงแนะนำให้มองหำลักษณะทำงคลินิกของภำวะกำรทำงำนไทรอยด์ต่ำใน
ผูป้ ่ วยทุ กรำย เพื่อ จะได้ท ำกำรส่ ง ตรวจเลื อ ดเพื่อ ยืนยัน กำรวินิ จฉัย ก่ อ นให้ก ำรรัก ษำด้ว ยฮอร์ โ มน
ไทรอยด์ แม้ว่ำผูป้ ่ วยเหล่ำนี้ อำจมีโอกำสในกำรหำยขำดจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
เมื่อภำวะกำรทำงำนไทรอยด์ต่ำได้รับกำรรักษำจนกลับมำอยูใ่ นระดับปกติ ยังคงแนะนำให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
กำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องไปก่อนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงแรกของกำรให้
ฮอร์โมนไทรอยด์ เนื่องจำกฮอร์โมนไทรอยด์จะเพิ่มกำรทำงำนของเมตะโบลิซึมทำให้ร่ำงกำยเพิ่มกำร
เผำผลำญออกซิ เจน (oxygen consumption) กำรละเลยกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นอำจส่งผลกระทบให้อวัยวะต่ำงๆ เกิดภำวะพร่ องออกซิเจนรุ นแรงขึ้น

2. ผู้ป่วยโรคอะโครเมกำลี (acromegaly)
ผูป้ ่ วยอะโครเมกำลีมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดภำวะหยุดหำยใจขณะหลับทั้งจำกกำรอุดกั้น230,231และ
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกระบบประสำทส่วนกลำง232มำกกว่ำคนทัว่ ไป บำงกำรศึกษำพบว่ำระดับ
ควำมรุ น แรงของภำวะหยุด หำยใจขณะหลับ จำกกำรอุ ด กั้น มี ค วำมสัม พัน ธ์กับ ควำมผิด ปกติ ข อง
โครงสร้ำงใบหน้ำที่เกิดจำกโรคอะโครเมกำลี แต่บำงกำรศึกษำกลับไม่พบควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำว233กำร
รักษำหลักของโรคอะโครเมกำลี คือกำรผ่ำตัดเอำเนื้องอกต่อมใต้สมองพิทูอิทำรี (pituitary) ที่ผลิตโกรท
ฮอร์ โมน (growth hormone) ออกมำมำกเกิ นปกติอ อก แต่ผูป้ ่ วยบำงรำยที่ไ ม่ สำมำรถผ่ำตัดได้หรื อ
หลังจำกกำรผ่ำตัดแล้วระดับโกรทฮอร์โมนยังไม่ ลดลงสู่ ระดับปกติ พบว่ำกำรใช้ยำ bromocriptine234
หรื อ octreotide235สำมำรถลดดัชนี กำรหยุดหำยใจและหำยใจแผ่ว ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงแนะนำ
ให้ยำกดกำรสร้ำงโกรทฮอร์โมนในผูป้ ่ วยโรคอะโครเมกำลีที่ตรวจพบภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
กำรอุดกั้นร่ วมด้วยแต่ไม่ สำมำรถเข้ำรับกำรผ่ำตัดต่อ มพิทูอิทำรี หรื อ หลังกำรผ่ำตัดแล้วระดับโกรท
ฮอร์ โมนยังไม่ลดลงสู่ ระดับปกติ อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกพบว่ำผูป้ ่ วยโรคอะโครเมกำลี ที่มี ภำวะหยุด
หำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นร่ วมด้วย แม้จะได้รับกำรรักษำโรคอะโครเมกำลีแล้ว ก็ยงั อำจพบว่ำไม่
หำยจำกภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นเนื่องจำกโครงสร้ำงของกระดูกใบหน้ำนั้นไม่กลับมำ
เป็ นปกติ จึงควรแนะนำให้ผปู ้ ่ วยได้รับกำรรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นด้วยวิธีกำร
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รักษำหลักร่ วมด้วย เช่นกำรใช้เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง เป็ นต้น236 (คุณภำพหลักฐำน
ระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ +)

3. ผู้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อ รั ง (chronic obstructive pulmonary
disease หรื อ COPD)
พบว่ำในระดับควำมรุ นแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่เท่ำๆ กัน ผูป้ ่ วยที่มีภำวะหยุดหำยใจ
ขณะหลับ จำกกำรอุ ด กั้น ร่ ว มด้ว ยนั้ น (overlap syndrome) จะตรวจพบภำวะพร่ อ งออกซิ เ จน
(hypoxemia) ภำวะคำร์บอนไดออกไซด์คงั่ ในเลือด (hypercapnia) ที่รุนแรงกว่ำกลุ่มที่เป็ นโรคปอดอุด
กั้นแต่เพียงอย่ำงเดี ยว237,238 พบว่ำกำรรักษำผูป้ ่ วยกลุ่ม overlap syndrome ด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดัน
บวกชนิดต่อเนื่อง สำมำรถลดอัตรำกำรตำยและอัตรำกำรนอนโรงพยำบำลจำกอำกำรกำเริ บเฉี ยบพลัน
จำกโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง239จึงแนะนำให้ผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำก
กำรอุดกั้นได้รับกำรรักษำด้วยเครื่ อ งอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2,
น้ำหนักคำแนะนำ + +) ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยจำเป็ นต้องใช้ออกซิเจนระยะยำวอยูก่ ่อนให้ใช้ออกซิ เจนร่ วมกับ
เครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ องขณะหลับได้ (คุณภำพหลักฐำนระดับ 3, น้ำหนักคำแนะนำ
+)77 และในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีภำวะหำยใจต่ำ (hypoventilation) ให้พิจำรณำใช้เครื่ อง
อัดอำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดับ233 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ +)

4. ผู้ป่วยภำวะอ้ วนหำยใจต่ำ (obesity hypoventilation syndrome หรื อ
OHS)
พบว่ำร้อยละ 80-90 ของผูป้ ่ วยที่มีภำวะอ้วนหำยใจต่ำมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นร่ วมด้วย240โดยพบว่ำร้อยละ 57 ของผูป้ ่ วยภำวะอ้วนหำยใจต่ำที่มีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นร่ วมด้วยนั้นจะตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยเครื่ องอัดอำกำศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อง ในขณะที่
ผูป้ ่ วยที่เหลือจะไม่ได้ผลจำกกำรรักษำด้วยเครื่ องดังกล่ำว241 จึงจำเป็ นต้องได้รับกำรรักษำด้วยเครื่ องอัด
อำกำศแรงดันบวกชนิดสองระดับ242 (คุณภำพหลักฐำนระดับ 2, น้ำหนักคำแนะนำ + +)
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Clinical Algorhythm for Obstructive Sleep Apnea Management32
Clinically suspected OSA
or High Risk screenings
Sleep Study*
Raw Data
Manually Scored

Results Reviewed
by Physician

Evaluate for
other disorders
or comorbidities

*

No

OSA?
AHI or RDI > 15
AHI or RDI> 5 plus
symptoms** or
Comorbids***

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

CPAP

Yes

Patient Education
Discuss Treatment Options

Accept

CPAP
Offered?
No/Decline

Alternative Therapies
Behavioral, Oral Appliance, Surgical, Adjunctive
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แผนภูมิกำรดูแลผู้ป่วยภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น32

ผูท้ ี่มีอำกำรสงสัยหรื อมีควำมเสี่ ยง
ที่จะมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้น
ตรวจกำรนอนหลับ*
แปลผลโดยบุคลำกร
ตรวจสอบผลโดย
แพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญ
Physician

มองหำสำเหตุอื่น

ไม่

มี OSA?
AHI or RDI > 15
AHI or RDI > 5 +
อำกำร**หรื อ
โรคร่ วม***

ใช่

วำงแผนกำรรักษำ
ร่ วมกับผูป้ ่ วย

*

ในผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยงสู งที่จะมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำร
อุดกั้นตั้งแต่ปำนกลำงขึ้นไป และไม่มีขอ้ ห้ำม อำจพิจำรณำ
ใช้กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 3 ถ้ำมีปัญหำในกำรเข้ำถึง
กำรตรวจกำรนอนหลับชนิ ดที่ 1
ในกรณี ที่สงสัยว่ำผูป้ ่ วยมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุด
กั้นที่สัมพันธ์กบั โรคทำงเดินหำยใจส่ วนต้น เช่น จมูกอักเสบ
จำกภูมิแพ้ (allergic rhinitis) ต่อมทอนซิลอักเสบ เป็ นต้น
อำจพิจำรณำรักษำภำวะต่ำง ๆเหล่ำนี้ ไปก่อนได้
**
รู ้สึกง่วงนอนผิดปกติในเวลำกลำงวันไม่สดชื่นหลังตื่นนอน
รู ้สึกอ่อนเพลียหรื อนอนไม่หลับ ตื่นกลำงคืนจำกกำรหยุด
หำยใจสำลักหำยใจไม่ออกหรื อต้องหำยใจเฮือก มีผสู ้ ังเกตว่ำ
ในขณะหลับมีนอนกรนเสี ยงดังเป็ นประจำหรื อพบกำร
หำยใจสะดุด
***
โรคร่ วม เช่น โรคควำมดันโลหิ ตสู ง ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์
(mood disorder) มีปั ญหำควำมจำ โรคเส้นเลื อดหัวใจโรค
เส้ น เลื อ ดสมอง ภำวะหั ว ใจวำย ภำวะหั ว ใจสั่ น พริ้ ว
โรคเบำหวำนชนิ ดที่ 2

CPAP

อธิบำยตัวโรค

ยอมรับ

เสนอกำรรักษำ
ด้วย CPAP
Offered?
ปฏิเสธ

เสนอทำงรักษำรอง เช่น กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,
ทันตอุปกรณ์, กำรผ่ำตัด, กำรรักษำอื่น
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คำแนะนำสำหรับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับจำกกำรอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับ
ผูใ้ หญ่ พ.ศ.2560 ได้ถูกนำเสนอในงำนประชุมทำงวิชำกำรดังต่อไปนี้ตำมลำดับ
1. กำรประชุมใหญ่สำมัญและกำรประชุมวิชำกำรสมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 มีนำคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตธำนี พัทยำ จ ชลบุรี
2. กำรประชุมประจำปี รำชวิทยำลัยโสต ศอ นำสิกแห่งประเทศไทยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2557 ณ
โรงแรม The Zign พัทยำ จ ชลบุรี
3. กำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1
พฤษภำคม 2560 ณ Centara grand& Bangkok convention center ณ โรงแรม Centara grand at Central
world กรุ งเทพ
รำยชื่ อผู้เข้ ำร่ วมประชำพิจำรณ์ และให้ คำแนะนำ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พญ.
พญ.
นำย
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นำง
น.ส.
พญ.

ชื่อ-สกุล
กมลวรรณ สิริตรัย
กรรณิ กำร์ รัตนะจีนะ
กวีพจน์ โพธิ์วเิ ชียร
กัลยำ ปั ญจพรผล
กำนต์ นครชัย
กิตติศกั ดิ์ สวรรยำวิสุทธิ์
เกียรติชยั เจริ ญสวรรค์
ขวัญชัย ประสิทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์
คัทมอญ เล่งเวหำสถิต
จักรกฤณ์ สุขยิง่
จักรภัทร นรังศิยำ
จักริ นทร์ วัฒนะมงคล
จันทร์พมิ พ์ คล้ำยสุบรรณ
จีรำวัฒน์ แก้ววินดั
ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวฒั น์
ชฎำภรณ์ สว่ำงสุข
ชโลธร วรรณพุฒ
ช่อทิพย์ พัฒนะศรี
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

นพ.
พญ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นศพ.
นพ.
พญ.
พญ.
นพ.
นำง
นำย
พญ.
น.ส.
นพ.
นพ.
น.ส.
พญ.
พญ.
นำย
นพ.
นำง
พญ.
นพ.
พญ.
ดร.
พญ.
พญ.

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
ชิตำภำ กำวีตะ๊
ชุติมำ เลิศพงษ์ลำศ
ฐำกร พฤกษ์ธนำกุล
ณรงค์ สิมะขจรบุญ
ณรงค์กร ซ้ำยโพธิ์ตวง
ณัฐพงษ์ เจียมจริ ยธรรม
ณิ ชำ ปั ญญำวชิรำภรณ์
ณิ ชำกำนต์ มำลีหอม
ถำวร ขุมมงคล
ทยำนันท์ ศรี ศุภโอฬำร
ทำนตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
ทำยำท ดีสุดจิต
ทิพวิมล วิไลประสงค์
ธนำ ทองศรี คำ
ธัญนุช สุญชำติ
ธิดำรัตน์ ขำวผิว
ธีรกร ธีรกิตติกุล
อ่ธีรเดช
ำ คุนปตำนนท์
ข่ ำ ว ต่ อ ไ ด้ ที่ :
ธุรำลัhttps://www.thairath.co.th/content/9
กษณ์ ศิริพำตย์
นงลัก47725
ษณ์ วนิชผล
นงลักษณ์ สินหโกวินท์
นพดล รุ่ งศรี ทยำ
นริ นทร์ จินดำเวช
นริ สรำ อภิชำติสินพงศ์
นฤชำ จิรกำลวสำน
นัฐวุฒิ บุญทรงสันติกุล
นันทำ มำระเนตร์
นัยพินิจ คชภักดี
น้ ำใส ภู่เกียรติ
นิจศรี ชำญณรงค์
64 of 86

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

พญ.
นพ.
พญ.
พญ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
พญ.
ทพญ.
พญ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
นศพ.
พญ.
นพ.
นพ.
พญ.
นำย
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
พญ.

นิชฌำ เหลืองด่ำนสกุล
นิธิพฒั น์ เจียรกุล
บทม์มยั เดชะเทศ
เบญจมำศ ช่วยชู
ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
ประพำฬ ยงใจยุทธ
ประภำพร พรสุริยศักดิ์
ประสิทธิ์ มหำกิจ
ปั ณณทัต สุนทรำภำ
ปำภำดำ ศรี เมฆ
ปิ ยพล อริ ยปรี ขำกุล
ปิ ยำภรณ์ ศิริจนั ทร์ชื่น
เปรมทิพย์ ชลิดำพงศ์
เปี่ ยมลำภ แสงสำยัณห์
พจน์ ตันนิรันดร
พจนี ก่อรุ่ งเรื อง
พนิดำ จันทรภำษำ
พรวนัช แสงสุริย ์
พลพร อภิวฒั นเสวี
พำณำสน์ พรประเสริ ฐกุล
พิชญำภำ รุ จิวชิ ญ์
พิเชฐ อุดมรัตน์
พิบูลย์ กำญจนพิบูลย์
พิมล รัตนำอัมพวัลย์
เพิม่ พูน วรรณกิต
ไพลิน รัตนวัฒน์กุล
ไพลิน มหำพรรณ
ฟ้ำปะไพ จึงประเสริ ฐ
ภัทธิดำ จริ ตวัจระ
ภัทร ภัทรกุล
ภัทรพร อภิพฒั นะมนตรี
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พญ.
พญ.

ภำณิ นี รัตนำภิชำติ
มงคล มะระประเสริ ฐศักดิ์
มณฑิดำ วีรวิกรม
มนตรี ทิพย์พรวงษ์
มนูญ ลีเชวงวงศ์
มำลินี ชำนำญกิจ
ยงเกษม วรเศรษฐกำรกิจ
โยธิน ชินวลัญช์
ใยวรรณ ธนะมัย
รัชดำภรณ์ จุตะวิชยั
รับพร ทักษิณวรำจำร
ลัตติมำ ธิบดี
ลัลลิยำ ธรรมประทำนกุล
วรวรรณ ศิรัชพร
วรวรรณี ตุลยำยน
วรำภรณ์ เนติกำนต์
วรำภรณ์ พลเมือง
วัฒนชัย งำมพงศ์พรรณ
วัฒนชัย โชตินยั วัตรกุล
วัทธิกร พิชิตพร
วันดี โภคะกุล
วัรยำ สถำวรำวงศ์
วิชญ์ บรรณหิรัญ
วิภำ รี ชยั พิชิตกุล
วิษณุ ธำรำฉัตร
วิสำข์สิริ ตันตระกูล
วุฒิชยั วรพำสน์
ศศิธร วำณิ ชย์เจริ ญพร
ศักดิ์สิทธิ์ กฤตลักษณ์กุล
ศิริญญำ สุภำวิตำ
ศิริพร หลีหเจริ ญกุล
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112
113
114
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116
117
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119
120
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122
123
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130
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พญ.
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พญ.
พ.
พญ.
นพ.

ศิริรัตน์ ลิ่มบริ บูรณ์
ศิวพร เลิศพงษ์พริ ุ ฬห์
ศิวรำช ศักดำ
สมชำย เอื้อรัตนวงศ์
สมศักดิ์ จิตชำ
สมำน ชัยสิทธิ์
สรไกร วงศ์ไพบูลย์วฒั น์
สรภพ ภักดิวงศ์
สรำวุฒิ สนธิแก้ว
สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริ ญ
สิรภัทร ตุลำธรรมกิจ
สุธำสินี กลัน่ แก้ว
สุพจน์ นิโรบลสถำพร
สุรพันธ์ เจริ ญธัญรักษ์
เสำวลักษณ์ พันธุพ์ งศ์ศิริ
อธิก แสงอำสภวิริยะ
อนุตรำ รัตน์นรำทร
อภิชำติ โซ่เงิน
อภิชำติ อภิชำต
อภิญญำ จินดำรักษ์
อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์
อรรถ นำนำ
อรุ ณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์
อังคณำ บำรุ งหมู่
อัญชนำ ทองแย้ม
อัษฎำงค์ พิศสมัย
อำจำรี ชัยกิตติภรณ์
อำตีนำ เอชเอ
อำภำกร ซึงถำวร
อำภำกร ภัคกรธนธรณ์
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ภาคผนวก 1
พฤติกรรมและสุ ขอนามัยการนอนหลับ1
ควรทาติดต่ อกันอย่ างน้ อย 4 สั ปดาห์ ท่ านจะหลับสบาย
1. ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็ นประจาทุกวัน ทั้งวันทางานปกติและวันหยุด
2. ห้องนอนควรเงียบสงบ สบาย อุณหภูมิพอเหมาะ ไม่มีเสียงหรื อแสงรบกวนขณะหลับ
3. ควรใช้หอ้ งนอนเพือ่ การนอนหรื อกิจกรรมทางเพศเท่านั้น
4. หลีกเลี่ยงการงีบหลับตอนกลางวัน
5. หลีกเลี่ยงเครื่ อ งดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนแอลกอฮอล์และงดสู บบุหรี่ อย่างน้อย 4 ชัว่ โมงก่อนเข้า
นอน
6. หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงก่อนเข้านอน
7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงก่อนเข้านอน
8. หลีกเลี่ยงการมองแสงจ้า ๆ เช่น การเล่น smartphone หรื อ tablet ก่อนเข้านอน
9. หลีกเลี่ยงการมีอารมณ์ข่นุ เคือง ตื่นเต้นสนุ กสนาน หวาดกลัว เช่น การโต้เถียง การดูภาพยนตร์ตื่นเต้น
สยองขวัญก่อนเข้านอน
10. การผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้น
11. หากนอนไม่หลับภายในเวลาประมาณ 20 นาที ไม่ควรพยายามมองหาว่าขณะนี้ เป็ นเวลาเท่าไร ควรลุก
จากที่นอนเพื่อ ทากิ จกรรมอื่ น ๆ นอกเตีย งนอน เช่ น นั่งอ่ านหนัง สื อ ฟั งเพลง หรื อ สวดมนต์ แล้ว
กลับมาที่เตียงนอนอีกครั้งเมื่อเริ่ มง่วงเท่านั้น
12. รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อยวันละ 30 นาที เนื่องจากแสงแดดเป็ นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิต
ที่สาคัญ
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ภาคผนวก 2
กลุ่มอาการขาอยู่ไม่ สุข (Restless Legs Syndrome)2
ชื่อเรี ยกอื่น ๆ เช่น Willis-Ekbom disease
เกณฑ์ การวินิจฉัยกลุ่มอาการขาอยู่ไม่ สุข ประกอบด้วยอาการในข้อ ก ข และ ค ดังต่อไปนี้
ก. ความรู ้สึกอยากจะขยับขา มักพบร่ วมกับความรู ้สึก อึดอัดไม่สุขสบายบริ เวณขา ซึ่ งอาการเหล่านี้ ตอ้ ง
ประกอบด้วย
1. อาการดังกล่าวมักเริ่ มต้นหรื อแย่ลงในขณะพักหรื ออยูน่ ิ่ง ๆ เช่น นอน นัง่ เป็ นต้น
2. อาการดังกล่าวมักบรรเทาหรื อหายไปเมื่อได้เคลื่อนไหวขา เช่น ออกเดิน เหยียดขา เป็ นต้น
3. อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นหรื อกลางคืน มากกว่าช่วงเวลากลางวัน
ข. อาการดังกล่าวในข้อ ก ไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยโรคทางกาย หรื อพฤติกรรมเฉพาะอื่น ๆ เช่น การเกิด
ตะคริ ว บริ เ วณขา (leg cramps) ความไม่ สุ ขสบายขาที่ เ กิ ดจากท่าทาง อาการปวดเมื่ อ ยกล้ามเนื้ อ
(myalgia) เลือดดาไม่ไหลเวียน (venous stasis) ขาบวม (leg edema) ข้ออักเสบ (arthritis) การเขย่าขาจน
เป็ นนิสยั (habitual foot tapping) เป็ นต้น
ค. อาการที่เกิดขึ้นก่อ ให้เกิดความกังวล ความรู ้สึกไม่สบาย รบกวนการนอนหลับ หรื อ มีผลกระทบต่อ
จิตใจ ร่ างกาย สังคม อาชีพ การศึกษา พฤติกรรม หรื อ การดาเนินชีวติ ที่สาคัญอื่น ๆ
หมายเหตุ
1. ในบางครั้ง ความรู ้สึกอยากขยับขาอาจเกิดขึ้นโดยปราศจากความรู ้สึกไม่สุขสบายของขา และความรู ้สึก
อยากขยับหรื อเคลื่อนไหวนั้นอาจเกิดขึ้นที่บริ เวณแขนหรื อบริ เวณอื่น ๆ ของร่ างกายนอกเหนื อจากที่ขา
ได้
2. ในผูป้ ่ วยเด็ก คาบรรยายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ควรให้เด็กบอกเล่าด้วยคาพูดของตนเอง
3. ในกรณี ที่มีอาการรุ นแรงมาก อาจจะไม่พบเหตุการณ์ในข้อ ก.2 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยจะต้องมีประวัติว่า
เคยมีอาการในข้อ ก.2 มาก่อนในอดีต
4. ในกรณี ที่มีอาการรุ นแรงมากได้รับการรักษามาก่อน หรื อมีอาการแย่ลงเนื่ องจากผลของยาที่ใช้ในการ
รักษา (treatment-induced augmentation) อาจไม่พบเหตุการณ์ในข้อ ก.3 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยจะต้องมี
ประวัติวา่ เคยมีอาการในข้อ ก.3 มาก่อนในอดีต
5. ในแง่การวิจยั เช่น การศึกษาทางพันธุกรรมหรื อทางระบาดวิทยา การวินิจฉัยอาจพิจารณาใช้เพียงเกณฑ์
ในข้อ ก และ ข และ ยกเว้นเกณฑ์ในข้อ ค โดยถ้าเลือกที่จะทาเช่นนั้นต้องแสดงให้ทราบในรายงาน
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ภาคผนวก 3
โรคลมหลับ (narcolepsy)2
โรคลมหลับ แบ่ งเป็ น 2 ชนิ ดคือ โรคลมหลับชนิ ดที่ 1 (narcolepsy type 1) และโรคลมหลับ ชนิ ดที่ 2
(narcolepsy type 2)

โรคลมหลับชนิดที่ 1 (narcolepsy type 1)
ชื่อเรี ยกอื่น ๆ เช่น hypocretin deficiency syndrome, narcolepsy-cataplexy, narcolepsy with cataplexy
เกณฑ์ การวินิจฉัยโรคลมหลับชนิดที่ 1 ประกอบไปด้วยอาการในข้อ ก และ ข ดังต่อไปนี้
ก. อาการง่วงนอนมากที่ฝืนไม่ ไ ด้ จนต้อ งไปนอนหรื อ เกิ ด การผล็อ ยหลับ ในตอนกลางวัน เป็ นประจ า
ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ข. พบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มี อ าการกล้า มเนื้ อ อ่ อ นแรงเฉี ย บพลัน ชั่ว คราว (cataplexy) อาการอ่ อ นแรงอาจเกิ ด กับ
กล้ามเนื้ อ บางส่ วนของร่ างกาย หรื อ เกิ ดทั้งตัว จนสู ญ เสี ยการทรงตัว โดยขณะที่มี อ าการ
ดังกล่าวผูป้ ่ วยจะยังมีสติรับรู ้ความรู ้สึกได้ตามปกติ อาการอ่อนแรงมักถูกกระตุน้ ด้วยอารมณ์
ที่เ ด่ น ชัด เช่ น ดี ใจ เสี ย ใจ โกรธ หรื อ ตลกขาขัน เป็ นต้น และ การตรวจ Multiple Sleep
Latency Test (MSLT) พบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับ (sleep latency) < 8
นาทีร่วมกับมีอย่างน้อย 2 การทดสอบ (nap) ที่หลับแล้วเข้าสู่ ระยะหลับที่มีตากระตุก ภายใน
15 นาทีหลังจากหลับ (Sleep Onset REM Periods หรื อ SOREMPs) หากพบ SOREMP จาก
การตรวจการนอนหลับในคืนก่อนการตรวจ MSLT สามารถนามานับรวมได้
2. ระดับของ hypocretin-1 จากน้ าไขสันหลังโดยการวัดด้วยวิธี immunoreactivity มี ค่า < 110
pg/mL หรื อ < 1 ใน 3 ของค่าเฉลี่ยของคนปกติที่วดั ด้วยวิธีมาตรฐานเดียวกัน
หมายเหตุ
1. ในผูป้ ่ วยเด็กบางรายอาจมาด้วยอาการนอนหลับในเวลากลางคืนยาวนานมากผิดปกติ หรื อ กลับมานอน
กลางวันคล้ายเด็กเล็กใหม่หลังจากที่เลิกนอนกลางวันไปแล้ว
2. ในผูท้ ี่มีอาการทางคลินิกที่สงสัยอย่างมากว่าจะมีโรคลมหลับชนิดที่ 1 แต่ผลการตรวจ MSLT ไม่เข้ากับ
เกณฑ์ขอ้ ข.1ควรทาการตรวจ MSLT ใหม่อีกครั้ง
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โรคลมหลับชนิดที่ 2 (narcolepsy type 2)
ชื่อเรี ยกอื่น ๆ เช่น narcolepsy without cataplexy
เกณฑ์ การวินิจฉัยโรคลมหลับชนิดที่ 2 ประกอบไปด้วยอาการในข้อ ก ข ค ง และ จ
ก. อาการง่วงนอนมากที่ฝืนไม่ ไ ด้ จนต้อ งไปนอนหรื อ เกิ ด การผล็อ ยหลับ ในตอนกลางวันเป็ นประจ า
ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ข. การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT) พบค่าเฉลี่ ยของระยะเวลาที่ใช้ในการผล็อ ยหลับ
(multiple sleep latency) < 8 นาที ร่ วมกับมีอย่างน้อย 2 การทดสอบ (nap) ที่หลับแล้วเข้าสู่ระยะหลับที่มี
ตากระตุ กภายใน 15 นาทีหลัง จากหลับ (Sleep Onset REM Periods หรื อ SOREMPs) หากพบ
SOREMP จากการตรวจการนอนหลับในคืนก่อนการตรวจ MSLT สามารถนามานับรวมได้
ค. ไม่พบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันชัว่ คราว (cataplexy)
ง. ไม่ไ ด้มีการวัดระดับ hypocretin-1 จากน้ าไขสันหลังหรื อพบว่าระดับ hypocretin-1 จากน้ าไขสันหลัง
โดยการวัดด้วยวิธี immunoreactivity มีค่า > 110 pg/mL หรื อ > 1 ใน 3 ของค่าเฉลี่ยของคนปกติที่วดั
ด้วยวิธีมาตรฐานเดียวกัน
จ. อาการง่วงนอนมากผิดปกติ และหรื อความผิดปกติจากการตรวจ MSLT ไม่สามารถอธิบายด้วยสาเหตุ
อื่น ๆ เช่น ภาวะอดนอน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น นาฬิกาการนอนช้าผิดปกติ (delayed
sleep-wake phase disorder) หรื อ เป็ นผลจากการใช้หรื อหยุดใช้ยาหรื อสารใด ๆ
หมายเหตุ
1. ในผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การวินิจฉัยว่า เป็ นโรคลมหลับ ชนิ ด ที่ 2แล้วมี อ าการกล้ามเนื้ อ อ่ อ นแรงเฉี ย บพลัน
ชัว่ คราว (cataplexy) ในภายหลัง ให้เปลี่ยนการวินิจฉัยใหม่วา่ เป็ นโรคลมหลับชนิดที่ 1
2. ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคลมหลับชนิดที่ 2 แล้วภายหลังตรวจพบว่าระดับของ hypocretin1 จากน้ าไขสันหลังโดยการวัดด้วยวิธี immunoreactivity มีค่า < 110 pg/mL หรื อ < 1 ใน 3 ของค่าเฉลี่ย
ของคนปกติที่วดั ด้วยวิธีมาตรฐานเดียวกัน ให้เปลี่ยนการวินิจฉัยใหม่วา่ เป็ นโรคลมหลับชนิดที่ 1
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ภาคผนวก 4
การตรวจร่ างกายบริเวณทางเดินหายใจส่ วนต้ น

รู ปที่ 4.1 การวัดเส้นรอบคอ (neck circumference) การวัดให้ทาขณะผูป้ ่ วยตื่น อยูใ่ นท่านัง่ หน้ามองตรง วัดที่
ขอบบนของ cricothyroid membrane

รู ปที่ 4.2 การประเมินลักษณะการสบฟัน การสบเหลื่อมแนวดิ่ง (overbite) คือ ระยะห่ างระหว่างขอบฟั นบน
และขอบฟันล่างในระนาบขนานกับพื้นโลก การสบเหลื่อมแนวราบ (overjet) คือ ระยะห่างระหว่างด้านหน้า
ของฟันบน และด้านหน้าของฟันล่างในระนาบตั้งฉากกับพื้นโลก
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รู ปที่ 4.3 การสบฟั นปกติ (normal overbite และ overjet) การสบฟั นปกติจะมีระยะการสบเหลื่อมแนวราบ
และแนวดิ่งอย่างละประมาณ 1-2 มิลลิเมตร

รู ปที่ 4.4 การสบฟันผิดปกติที่มีการสบเหลื่อมแนวดิ่งที่ลึกเกิน (deep overbite) และการสบเหลื่อมแนวราบที่
มีขนาดมากเกิน (large overjet) จะเห็นว่าระยะการสบเหลื่อม overbite และ overjet กว้างมากกว่า 2 มิลลิเมตร

รู ปที่ 4.5 การสบฟันผิดปกติที่มีการสบไขว้ (crossed bite) จะเห็นว่ามีการสบเหลื่อมของฟั นล่างไปคร่ อมฟั น
บน
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รู ปที่ 4.6 การประเมิน modified Mallampati Classification/Friedman Palate Position3 การประเมินให้ผปู ้ ่ วย
อยูใ่ นท่านัง่ ใบหน้ามองตรง อ้าปากกว้าง และไม่แลบลิ้นสิ่ งตรวจพบแบ่งออกเป็ นระดับต่าง ๆ ดังแสดงใน
รู ป
ระดับที่ 1 สามารถมองเห็นลิ้นไก่ พิลล่า และต่อมทอนซิลทั้งหมด
ระดับที่ 2 สามารถเห็นลิ้นไก่และพิลล่าทั้งหมด แต่เห็นต่อมทอนซิลแค่ดา้ นบน
ระดับที่ 3 สามารถเห็นเพดานอ่อนบางส่วน แต่ไม่เห็นลิ้นไก่ พิลล่า และต่อมทอนซิล
ระดับที่ 4 สามารถเห็นเพดานแข็งเท่านั้น

รู ปที่ 4.7 การประเมินขนาดต่อมทอนซิล4
สิ่งตรวจพบแบ่งออกเป็ นระดับต่าง ๆ ดังแสดงในรู ป
ระดับที่ 0 ตรวจไม่พบต่อมทอนซิลเลยใช้สาหรับผูท้ ี่เคยได้รับการผ่าตัดต่อมทอนซิลออก
ระดับที่ 1 ต่อมทอนซิลซ่อนอยูใ่ นแอ่งทอนซิล และทั้งหมดถูกบังโดยพิลล่า
ระดับที่ 2 ต่อมทอนซิลโตยืน่ มาถึงหรื อเลยขอบของพิลล่าเล็กน้อย
ระดับที่ 3 ต่อมทอนซิลโตยืน่ เลยขอบของพิลล่าไปมากแต่ยงั ไม่ถึงกึ่งกลางช่องคอ
ระดับที่ 4 ต่อมทอนซิลโตยืน่ เลยมาถึงกึ่งกลางช่องคอ

7 of 32

ภาคผนวก 5
แบบทดสอบระดับความง่ วงนอนเอ็บเวิร์ธฉบับภาษาไทย5
(The Epworth Sleepiness Scale: Thai version)
มีความไปได้แค่ไหนที่คุณจะง่วงจนงีบหรื อเผลอหลับ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้
โดยที่ไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกอ่อนเพลีย ทั้งนี้หมายถึงการดาเนินชีวติ ปกติของคุณในช่วงที่ผา่ นมาไม่นาน
และแม้วา่ คุณจะไม่ได้ทาสิ่งต่าง ๆ ที่วา่ ในช่วงไม่นานนี้ให้ลองนึกว่า สถานการณ์ขา้ งล่างนี้ จะมีผลต่อคุณอย่างไร
กรุ ณาใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างล่าง เพือ่ เลือกคะแนนที่เหมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละสถานการณ์
0
1
2
3

หมายถึง
ไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะงีบหรื อเผลอหลับ
หมายถึง
มีความเป็ นไปได้ที่จะงีบหรื อเผลอหลับ เล็กน้อย (นาน ๆ ครั้ง)
หมายถึง
มีความเป็ นไปได้ที่จะงีบหรื อเผลอหลับ ปานกลาง
หมายถึง
มีความเป็ นไปได้ที่จะงีบหรื อเผลอหลับ สูง (เป็ นประจา)
เนื่องจากคาตอบแต่ ละข้ อมีความสาคัญ จึงขอความร่ วมมือให้ ตอบอย่างดีที่สุดเท่ าที่ทาได้
สถานการณ์

ขณะกาลังนัง่ และอ่านหนังสือ
ขณะกาลังดูโทรทัศน์
ขณะกาลัง นัง่ เฉย ๆ ในที่สาธารณะ เช่น ในโรงภาพยนตร์
หรื อที่ประชุมสัมมนา
ขณะกาลังนัง่ เป็ นผูโ้ ดยสารในรถ นานกว่า 1 ชัว่ โมงอย่างต่อเนื่อง
ขณะกาลังได้นอนเอนหลังเพือ่ พักผ่อนในตอนบ่ายถ้ามีโอกาส
ขณะกาลังนัง่ และพูดคุยกับผูอ้ ื่น
ขณะกาลังนัง่ เงียบ ๆ หลังอาหารกลางวันโดยที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
ขณะกาลังขับรถแต่หยุดรถเพือ่ รอสัญญาณจราจรนาน 2-3 นาที
คะแนนรวมกันทุกข้อ

ความเป็ นไปได้ที่จะง่วงจน
งีบหรื อเผลอหลับ

_______________________

ขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบถ้ วน
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การแปลผล
คะแนน < 10
คะแนน 10-14
คะแนน 15-18
คะแนน > 18

แสดงว่าไม่มีปัญหาง่วงนอน
แสดงว่าง่วงนอนเล็กน้อย
แสดงว่าง่วงนอนปานกลาง
แสดงว่าง่วงนอนมาก
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ภาคผนวก 6
แบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ STOP-Bang ฉบับภาษาไทย6
ส่วนสูง_____________________ซม., น้ าหนัก___________________กก.
เพศ ชาย หญิง
เส้นรอบวงคอ_____________________ซม.
1. Snoring
คุณนอนกรนดังหรื อไม่? (ดังกว่าเสียงพูดคุย หรื อ ดังพอที่จะได้ยนิ ออกไปนอนห้อง)
2. Tired
คุณมักจะรู ้สึกอ่อนเพลีย ล้า หรื อ ง่วงนอนในระหว่างกลางวันบ่อย ๆ หรื อไม่?
3. Observed
มีคนเคยสังเกตเห็นว่าคุณหยุดหายใจขณะที่คุณหลับอยูห่ รื อไม่?
4. Blood pressure
คุณมีความดันโลหิตสูง หรื อกาลังรักษาโรคความดันโลหิ ตสูงอยู่ หรื อไม่?
5. BMI
ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรื อไม่?
6. Age
อายุมากกว่า 50 ปี หรื อไม่?
7. Neck circumference
เส้นรอบวงคอมากกว่า 40 ซม. หรื อไม่?
8. Gender
เป็ นเพศชายหรื อไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

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
แบบทดสอบเบอร์ ลนิ ฉบับภาษาไทย7
โปรดวงกลมข้อความที่คิดว่าใช่สาหรับตัวท่าน
1) คุณนอนกรนหรื อไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
ค. ไม่ทราบ
2) ความดังของการกรน
ก. ดังเท่ากับการหายใจ
ข. ดังเท่ากับการพูด
ค. ดังกว่าการพูด
ง. ดังมาก
3) ความถี่ของการกรน
ก. เกือบทุกวัน
ข. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ง. 1-2 ครั้งต่อเดือน
จ. ไม่เคยหรื อเกือบจะไม่เคย
4) การกรนของคุณรบกวนคนอื่นหรื อไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
ค. ไม่ทราบ
5) อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับของคุณได้ ถูก
สั งเกตว่ าเป็ นบ่ อยแค่ไหน
ก. เกือบทุกวัน
ข. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ง. 1-2 ครั้งต่อเดือน
จ. ไม่เคยหรื อเกือบจะไม่เคย

6) คุณยังรู้ สึกอ่ อนเพลียหลังจากได้ นอนหลับไปแล้ ว
หรื อไม่
ก. เกือบทุกวัน
ข. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ง. 1-2 ครั้งต่อเดือน
จ. ไม่เคยหรื อเกือบจะไม่เคย
7) คุณรู้ สึกอ่ อนเพลียในช่ วงที่ตื่นอยู่หรื อไม่
ก. เกือบทุกวัน
ข. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ง. 1-2 ครั้งต่อเดือน
จ. ไม่เคยหรื อเกือบจะไม่เคย
8) คุณเคยงีบหลับขณะขับรถหรื อไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
9) คุณมีน้าหนักเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
ก. เพิม่ ขึ้น
ข. ลดลง
ค. ไม่เปลี่ยนแปลง
10) คุณมีความดันโลหิตสู งหรื อไม่
ก. ใช่
ข. ไม่ใช่
ค. ไม่ทราบ
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
หมวดที่ 1 จากคาถามข้อ 1-5 ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปถือว่าหมวดนี้ให้ผลบวก
ข้อ 1 ถ้าตอบ ก.
ให้ 1 คะแนน
ข้อ 2 ถ้าตอบ ค. หรื อ ง. ให้ 1 คะแนน
ข้อ 3 ถ้าตอบ ก. หรื อ ข. ให้ 1 คะแนน
ข้อ 4 ถ้าตอบ ก.
ให้ 1 คะแนน
ข้อ 5 ถ้าตอบ ก. หรื อ ข. ให้ 1 คะแนน
หมวดที่ 2 จากคาถามข้อ 6-8 ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปถือว่าหมวดนี้ให้ผลบวก
ข้อ 6 ถ้าตอบ ก. หรื อ ข. ให้ 1 คะแนน
ข้อ 7 ถ้าตอบ ก. หรื อ ข. ให้ 1 คะแนน
ข้อ 8 ถ้าตอบ ก
ให้ 1 คะแนน
หมวดที่ 3 จากคาถามข้อ 10 ถ้าตอบ ก. หรื อมีดชั นีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม.2 ถือว่าหมวดนี้ให้ผลบวก
ส่วนข้อ 9 ไม่ได้ให้คะแนน ให้ไว้เป็ นข้อสังเกต จากการวิจยั นี้ อาจแทนได้ดว้ ยคาถามที่ประเมินถึงความ
รุ นแรงของภาวะในข้อ 8 ดังนี้
ถ้าใช่ อาการงีบหลับเกิดบ่อยแค่ไหน
ก. เกือบทุกวัน
ข. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ง. 1-2 ครั้งต่อเดือน
จ. ไม่เคยหรื อเกือบจะไม่เคย
การแปลผล
มีความเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเมื่อได้ผลบวกตั้งแต่ 2 หมวดขึ้นไป
มีความเสี่ยงต่าที่จะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นถ้าไม่มีหมวดใดได้ผลบวกหรื อได้ผลบวก
เพียง 1 หมวด
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ภาคผนวก 8
ทันตอุปกรณ์
ทันตอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นมี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดรั้งขากรรไกรล่างยืน่ มาด้านหน้า (Mandibular Advancement Device, MAD) จึงมีผลดึงลิ้นและ
เนื้อเยือ่ อ่อนใต้คางมาด้วยทาให้เพดานอ่อนและลิ้นไก่ตึงตัวขึ้น บริ เวณ velopharynx กว้างขึ้น8 เห็น
ได้ชดั ในแนว lateral dimension เป็ นทันตอุปกรณ์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดแบ่งเป็ นสองชนิด คือ
1.1. แบบปรับให้ยนื่ เพิม่ ได้ (adjustable MAD) ทาเป็ นสองชิ้นบนล่าง (duobloc) เชื่อมกันด้วย
อุปกรณ์ที่ช่วยปรับเลื่อนได้ ชิ้นบนใส่ที่ฟันบนและชิ้นล่างที่ฟันล่าง
1.2. แบบที่ไม่สามารถปรับให้ยนื่ เพิ่ม (non-adjustable MAD) ชิ้นบนและล่างเชื่อมติดกันจึง
ปรับเลื่อนไม่ได้ (monobloc) เมื่อสวมอุปกรณ์ก็จะทาให้ขากรรไกรล่างเลื่อนไปด้านหน้า
ตามระยะที่กาหนดไว้ต้งั แต่เริ่ มทา หากต้องการให้ขากรรไกรยืน่ มากขึ้นจะต้องปรับหรื อ
ทาอุปกรณ์ใหม่
2. ชนิดรั้งลิ้นให้ยนื่ มาด้านหน้า (Tongue Retaining Device,TRD) ช่วยพยุงลิ้นไม่ตกไปอุดกั้นทางเดิน
หายใจด้านหลังบริ เวณคอหอย ไม่เป็ นที่นิยมใช้ในกรณี ที่มีความจากัด เช่นไม่มีฟันเหลือในปาก
ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล (custom-made) คือ ทันตอุปกรณ์ที่ทาสาหรับบุคคลนั้น ๆ ด้วยการ
พิมพ์ปากทาแบบจาลองฟัน เพือ่ นาไปทาทันตอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบตั ิการทันตกรรมโดยเจ้าหน้าที่เทคนิ ค
ได้รับการฝึ กตามขั้นตอนของการผลิต ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลมีขนาดเล็กพอดีกบั ปากและฟันมากกว่า
ทันตอุปกรณ์ สาเร็ จรู ปต้มกัด (pre-fabricated, boil and bite) ที่มีขนาดเดียว (one size fit for all) ซึ่ งมัก
ใหญ่กว่าปากฟันและหลวม ทาให้ส่งผลเสี ยต่อการต่อความร่ วมมือในการรักษา (adherence) และยังอาจ
ทาให้ทางเดินหายใจอุดกั้นมากยิง่ ขึ้น
การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลและทันตอุปกรณ์ สาเร็ จรู ปต้มกัดมีไม่
มากนัก เป็ นการศึกษาที่ คุณภาพไม่ สูง ส่ วนใหญ่เป็ นเพียงการศึกษาผลก่อ นและหลังรักษา หรื อ เป็ น
การศึกษาย้อนหลังจากข้อมู ลผูป้ ่ วยโดยไม่มีกลุ่ มควบคุ ม จากการศึกษาแบบสุ่ มกลุ่มไขว้ (cross-over)
ของ Vanderveken และคณะเพื่อเปรี ยบเทียบผลของทันตอุปกรณ์ เฉพาะบุคคลชนิ ดปรับไม่ได้กบั ทันต
อุปกรณ์สาเร็จรู ปต้มกัด พบว่าทันตอุปกรณ์ แบบเฉพาะบุคคลฯ ลดค่าดัชนี การหยุดหายใจได้ร้อยละ 60
ในขณะที่ทนั ตอุ ปกรณ์ สาเร็ จรู ปฯ ลดได้ร้อ ยละ 31 นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยที่ลม้ เหลวจากการรักษาด้วยทันต
อุปกรณ์สาเร็จรู ปฯ ที่เปลี่ยนมาใช้ทนั ตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ ยังคงได้ผลสาเร็ จจากการรักษาถึงร้อยละ
63 ผลข้างเคียงจากความไม่แน่นกระชับของทันตอุปกรณ์ สาเร็ จรู ปฯ พบได้มากกว่าทันตอุปกรณ์ เฉพาะ
บุค คลฯ ท าให้มี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการรัก ษา (adherence)โดยพบว่า ร้ อ ยละ 82 ต้อ งการใช้ท ัน ต
อุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ9,10 จึงไม่แนะนาให้ใช้ทนั ตอุปกรณ์สาเร็จรู ปต้มกัดเพือ่ การรักษา รวมทั้งไม่แนะนา
ให้ใช้ชวั่ คราวเพือ่ ทดสอบประสิทธิผลการรักษาก่อนจะไปทาทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลฯ9,11,12
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ในปี พ.ศ.2558 สมาคม American Academy of Sleep Medicine (AASM) และ American
Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) ได้ให้คาแนะนาจากหลักฐานจากการวิเคราะห์อภิมาน
(meta-analysis)13 ที่เปรี ยบเทียบผลการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลและทันตอุปกรณ์สาเร็ จรู ปต้ม
กัด พบว่าทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล ลด AHI ได้มากกว่าทันตอุปกรณ์สาเร็ จรู ปฯ กว่าเท่าตัว ค่าความ
อิ่มตัวออกซิเจนเพิม่ ขึ้นในกลุ่มที่รักษาด้วยทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ลดลงใน
กลุ่มที่รักษาด้วยทันตอุปกรณ์สาเร็จรู ปฯ นอกจากนี้ขอ้ มูลการศึกษาเกี่ยวกับทันตอุปกรณ์สาเร็ จรู ปต้มกัด
มีเพียง 2 การศึกษา ซึ่ งน้อยว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับทันตอุปกรณ์ เฉพาะบุคคลฯ มาก การศึกษาแบบ
ก่อ นและหลังการรักษาที่ไ ม่ สุ่มตัวอย่างและไม่ มีกลุ่ มควบคุ ม ของ Banhiran และคณะ 14 พบว่าทันต
อุปกรณ์สาเร็จรู ปต้มกัดแบบปรับได้ ลดค่า AHI ให้น้อยกว่า 5 ครั้ง/ชม. ในกลุ่มผูป้ ่ วยระดับรุ นแรงน้อย
ถึงปานกลางได้ร้อยละ 61 ผูป้ ่ วยร้อยละ 53 ให้ความร่ วมมือ (adherence) ร้อยละ 34 ต้องการใช้ทนั ต
อุปกรณ์ชนิดต้มกัดต่อไป ร้อยละ 27 ต้องการเปลี่ยนไปใช้ทนั ตอุปกรณ์ เฉพาะบุคคล ร้อยละ 28 ต้องการ
เปลี่ยนเป็ นวิธีอนุรักษ์นิยม (ลดน้ าหนัก นอนตะแคง) ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ศึกษาเหตุผลที่ผปู ้ ่ วยต้องการเปลี่ยนการ
รักษา การวิจยั นี้ไม่ได้ถูกนาไปวิเคราะห์อภิมานเนื่องจากเป็ นการศึกษาใหม่ แต่ได้นาเข้าในการวิเคราะห์
จากการทบทวนวรรณกรรมล่าสุ ดปี พ.ศ.2559 ของ Serra-Torres และคณะ15 ซึ่ งจะนาเสนอเป็ นผลสรุ ป
รวมเปรี ยบเทียบชนิดเฉพาะบุคคลกับต้มกัดต่อไป
คาแนะนาของ AASM และ AADSM ที่ตีพมิ พ์ในปี พ.ศ.2558 แนะนาให้ใช้ทนั ตอุปกรณ์เฉพาะ
บุคคลชนิดปรับได้ และควรทาจากทันตแพทย์ที่มีความรู ้ดา้ นทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ (dental sleep
medicine) อย่างไรก็ต ามข้อ แนะนานี้ อาจมี ขอ้ จ ากัดในประเทศไทย เนื่ อ งจากทันตแพทย์ที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญในด้านนี้ยงั มีนอ้ ย และส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่โรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์และ
โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของทันตอุปกรณ์ ข้ ึนกับรู ปแบบอุ ปกรณ์ และยังเบิกไม่ ไ ด้จาก
ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยูใ่ นประเทศไทยในขณะนี้

รู ปที่ 8.1 Adjustable MAD (duobloc)
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รู ปที่ 8.2 Non-adjustable MAD (monobloc)

รู ปที่ 8.3 Boil and bite MAD

รู ปที่ 8.4 Tongue Retaining Device (TRD)
คาแนะนาสาหรับการใช้ทนั ตอุปกรณ์ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นใน
ประเทศไทย สาหรับผูใ้ หญ่ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ได้จากแนวทางปฏิบตั ิฉบับปรับปรุ ง
ล่าสุ ดครั้งที่ 3 พ.ศ.2558 ของ AASM และ AADSM13 ซึ่ งอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเ คราะห์ อ ภิม าน (meta-analysis) ที่ร วมงานวิจยั randomised
controlled trial (RCT) 41 การศึกษาที่ใช้กบั แนวทางปฏิบตั ิครั้งที่ 2 พ.ศ.254816 และเพิ่มอีก 51 การศึกษา
ใหม่ที่ตีพมิ พ์ระหว่าง พ.ศ.2547-2556 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่าง ทันตอุปกรณ์กบั กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
รักษา ทันตอุปกรณ์ กบั เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก ระหว่างทันตอุปกรณ์ ดว้ ยกันเองแยกประเภทเป็ น
แบบเฉพาะบุคคลกับแบบต้มกัด และแบบเฉพาะบุคคลชนิดปรับไม่ได้กบั เฉพาะบุคคลชนิ ดปรับได้ การ
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วิเคราะห์อภิมานของ Sharples และคณะ17 จาก RCT 71 การศึกษาที่ตีพิมพ์จนถึง พ.ศ.2556 เปรี ยบเทียบ
ประสิทธิผลของทันตอุปกรณ์แยกตามความรุ นแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ในเรื่ อง
ดัชนี หยุดหายใจ AHI และความง่วงระหว่างวันจากค่าความง่วงนอน เอ็บเวิร์ธ (Epworth Sleepiness
Scale: ESS) วิเคราะห์ทนั ตอุปกรณ์ (ไม่ได้แยกประเภท) กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษา เครื่ องอัด
อากาศแรงดันบวกกับกลุ่ มควบคุ มที่ไม่ ได้รับการรักษา และระหว่างทันตอุปกรณ์กบั เครื่ อ งอัดอากาศ
แรงดันบวก ผลที่ ไ ด้ค ล้า ยกับ Ramar และคณะ ผลการวิเ คราะห์ อ ภิ มานของทั้ง สองการศึ ก ษามี
รายละเอียดบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้
ประสิ ทธิผลของทันตอุปกรณ์ในการลดค่า AHI หลังการรักษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้รักษาพบค่า AHI ลดลง 13.59 ครั้ง/ชม. (95% CI: 11.94, 15.25) เครื่ องอัดอากาศแรงดัน บวกลด
ค่าเฉลี่ย AHI ได้ 25.37 ครั้ง/ชม.(95% CI: 30.67, 20.07)17 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รักษา ค่าที่
ลดลงนี้ มากกว่าค่าที่ล ดลงในทันตอุปกรณ์เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้รักษา 9.29 ครั้ง/ชม.(95% CI:
12.28, 6.30)17 เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกลดค่าเฉลี่ย AHI มากกว่าทันตอุปกรณ์ (ไม่แยกประเภท) 6.24
ครั้ง/ชม. (95% CI:8.14, 4.34)13 และ 7.03 ครั้ง/ชม. (95% CI: 8.66, 5.41)17 ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลลด
ค่าเฉลี่ย AHI ได้ 13.89 ครั้ง/ชม. (95% CI: 15.57, 12.20) มากกว่าแบบต้มกัดซึ่ งลดได้ 6.28 ครั้ง/ชม.
(95% CI: -13.13, 0.56) อย่างชัดเจน ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลชนิ ดปรับได้ลดค่าเฉลี่ย AHI ได้ 13.80
ครั้ง/ชม. (95% CI: 15.74, 11.87) ซึ่งใกล้เคียงกัน ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคลชนิดปรับไม่ได้ซ่ ึ งลดค่าเฉลี่ย
AHI ได้ 12.51 ครั้ง/ชม. (95% CI: 15.23, 9.80) ทั้งสองการวิเคราะห์อภิมานได้ขอ้ สรุ ปไปในทางเดียวกัน
ว่า ทันตอุปกรณ์ช่วยลด AHI ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รักษา แต่ก็ยงั น้อยกว่าเครื่ องอัดอากาศแรงดัน
บวกโดยเฉพาะในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่รุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป ดังนั้นจึง
แนะนาให้ใช้ทนั ตอุ ปกรณ์ ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยทนเครื่ อ งอัดอากาศแรงดันบวกไม่ ไ ด้ ทันตอุ ปกรณ์ อ าจมี
ประสิทธิผลลด AHI เทียบเท่าเครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่
รุ นแรงระดับน้อย13,17,18
การวัดความสาเร็ จของทันตอุปกรณ์ในการลด AHI ก่อนหน้านี้ ของ Ferguson และคณะ19 ใน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ อัตราความสาเร็ จในการรักษา (success rate) หมายถึง ค่าร้อยละ
ที่ทนั ตอุปกรณ์ลดค่า AHI หลังการรักษา การทบทวนวรรณกรรมนี้ ใช้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อทา
แนวปฏิบตั ิฉบับปรับปรุ งครั้งที่แล้ว พ.ศ.2548 ของ AASM16 ผลดังนี้ คือ ความสาเร็ จที่ทนั ตอุ ปกรณ์
(ไม่ได้แยกประเภท) และไม่ได้แยกความรุ นแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ลดค่า AHI
ให้นอ้ ยกว่า 5 ครั้ง/ชัว่ โมง 10 ครั้ง/ชัว่ โมง และมากกว่าร้อยละ 50 ทาได้ร้อยละ 42, 52 และ 65 ตามลาดับ
หรื ออาจเปรี ยบเทียบด้วยค่า odds ratio ดังนี้ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกลดค่า AHI ให้น้อยกว่า 5 ครั้ง/
ชม. ได้ดีกว่าทันตอุปกรณ์ 3.6 เท่า และลดค่า AHI ให้นอ้ ยกว่า 10 ครั้ง/ชม. ได้ดีกว่าทันตอุปกรณ์ 1.9 เท่า
13
ล่าสุดปี พ.ศ.2559 Serra-Torres และคณะ15 ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจาก RCT 18 การศึกษา
ที่ตีพมิ พ์จาก พ.ศ.2547-2557 ใช้เกณฑ์วดั ความสาเร็ จที่ต่างจาก Ferguson และคณะทันตอุปกรณ์ท้ งั หมด
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เป็ น MAD พบว่าทันตอุปกรณ์ (ไม่แยกประเภท) สามารถลดค่า AHI มากกว่าร้อยละ 50 หรื อสามารถลด
AHI ให้นอ้ ยกว่า 15 ครั้งต่อชัว่ โมง ทาได้ร้อยละ 21 ถึง 80 ทันตอุปกรณ์ชนิ ดเฉพาะบุคคลชนิ ดปรับได้มี
ประสิ ทธิผลดี กว่าชนิ ดปรับไม่ ไ ด้และดี กว่าแบบต้มกัด นอกจากนี้ พบผลข้างเคียงของทันตอุ ปกรณ์ มี
เล็กน้อยไม่รุนแรงและเป็ นชัว่ คราวผลข้างเคียงมักเกิดเมื่อยืน่ ขากรรไกรเกินกว่าร้อยละ 50 ของระยะที่
สามารถยืน่ มากสุด ทันตอุปกรณ์ชนิด monobloc ทาให้เกิดผลข้างเคียงมากกว่าชนิด duobloc
การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์กบั เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกพบว่า
สามารถลดค่าความง่วงนอนเอ็บเวิร์ธได้ใกล้เคียงกัน13,17 ลดค่าความดันเลือดซิ สโตลิค (systolic) และได
แอสโตลิค (diastolic) รวมถึงเพิม่ คุณภาพชีวติ ได้ไม่แตกต่างกัน13,20 และค่าคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ 13 เครื่ องอัด
อากาศแรงดันบวกลดค่า arousal index13 ได้ดีกว่าทันตอุปกรณ์และเพิ่มระดับออกซิ เจนในเลือดแดง13,15
ได้ดีกว่าเช่นกัน ส่วนในเรื่ องความร่ วมมือในการรักษา (adherence หรื อ compliance) มีบางรายงานพบว่า
ทันตอุปกรณ์ดีกว่าเครื่ องอัดอากาศแรงดันบวก13
ปั จจัยทานายผลสาเร็จในการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์ ยงั ไม่พบว่ามีปัจจัยใดบอกได้ชดั เจน และ
ยังมีความขัดแย้งกันในแต่ละการศึกษา21 ปั จจัยที่มีการศึกษาเช่น อายุน้อย ดัชนี มวลกายต่า รอบคอเล็ก
เพศหญิง ภาวะหยุดหายใจฯไม่รุนแรง ขากรรไกรล่างร่ นหลัง ลักษณะโครงกระดูกใบหน้าและกะโหลก
การใช้ drug induced endoscopy การใช้รีโมทคอนโทรลยืน่ ขากรรไกรขณะตรวจการนอน วิธีหลังนี้ มี
ความไว ความจาเพาะและโอกาสที่ทานายผลสาเร็จในการรักษาได้ถูกต้องสูง แต่มีค่าใช้จ่ายสู งและความ
ซับซ้อนในการปฏิบตั ิ22,23
ข้ อพิจารณาเพิ่มเติม
1. ทันตอุ ปกรณ์ ชนิ ดยื่นขากรรไกรล่ างแบบปรับได้ชนิ ดต่าง ๆ ไม่ มีความแตกต่างกันในเรื่ อ งของ
ประสิ ท ธิ ภ าพ 24 สิ่ ง ส าคัญ ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง ในการเลื อ กชนิ ด ของทัน ตอุ ป กรณ์ คื อ วัส ดุ ที่ ใ ช้ท า
ความรู ้สึกใส่สบาย วิธีการปรับ และความทนทาน25 (คุณภาพหลักฐานระดับ 1, น้าหนักคาแนะนา
+)
2. ระยะยื่น ของขากรรไกรล่ า ง พบว่า การยื่น ที่ร้ อ ยละ 50 เป็ น optimum ของประสิ ทธิ ภ าพและ
ผลข้างเคียงการลดของค่า AHI ไม่เป็ นสัดส่วนกับการเพิ่มระยะยืน่ เมื่อยืน่ ในระยะที่มากกว่าร้อยละ
50 แสดงว่าความสาเร็ จในการรักษาอาจขึ้นกับหลายปั จจัย26 (คุณภาพหลักฐานระดับ 1 น้าหนั ก
คาแนะนา +)24,27
3 ระยะการอ้าปาก (vertical opening) ไม่มีผลชัดเจนต่อประสิทธิภาพการรักษาแต่มีผลกับการยอมรับ
ของผูป้ ่ วย ระยะที่ประมาณ 4 มม. เป็ นระยะที่มีความเหมาะสม (คุณภาพหลักฐานระดับ 1, น้าหนัก
คาแนะนา +)28
4. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่ไ ม่ สามารถทนแรงดันของเครื่ องอัดอากาศ
แรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง หรื อ เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดสองระดับในระดับที่เหมาะสมใน
17 of 32

การรัก ษา อาจพิจ ารณาใช้ท ัน ตอุ ป กรณ์ ร่ วมกับการปรั บ ลดระดับ แรงดัน ของเครื่ อ ง (คุณ ภาพ
หลักฐานระดับ 2, น้าหนักคาแนะนา +)29,30
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ภาคผนวก 9
การหลีกเลีย่ งการนอนหงาย (positional therapy)
อุปกรณ์ที่ใช้น้ นั ตามข้อมูลที่มีอยูม่ กั เป็ นหมอนพิเศษที่มีคุณสมบัติทาให้ผใู ้ ช้ไม่สามารถนอน
หงายได้มีการวิจยั เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้นอนตะแคงในลักษณะต่าง ๆ เช่น เข็มขัดที่มีการสั่นเมื่อตัว
จับสัญญาณพบว่าผูป้ ่ วยนอนหงาย เป็ นต้น31 มีหลักฐานว่าวิธีการหลีกเลี่ยงการนอนหงายโดยใช้อุปกรณ์
ช่วยให้นอนตะแคงในผูป้ ่ วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่เป็ นมากในท่านอนหงายและมี
AHI ในท่านอนตะแคง < 5 ครั้ง/ชม. เมื่ อ เทียบกับการรักษาโดยใช้เครื่ อ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ด
ต่อเนื่ อ งพบว่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากัน โดยสามารถลด AHI และเพิ่มระดับออกซิ เจนได้เท่ากัน รวมทั้ง
คุณภาพการนอนก็พบว่าไม่ต่างกัน32 ปั ญหาของการรักษาด้วยวิธีน้ ีคือการปฏิบตั ิได้จริ งในระยะยาว (long
term compliance) เพราะอุปกรณ์ช่วยให้นอนตะแคงที่มีอยูใ่ นท้องตลาดปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ไม่สามารถเฝ้า
ติดตามดูความร่ วมมือในการรักษาได้ (compliance)33 แต่อย่างไรก็ตามมีขอ้ มูลที่ติดตามไปเป็ นระยะเวลา
3 เดือนพบว่าความถี่ของการใช้อุปกรณ์ช่วยนอนตะแคงอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 74 โดยจานวนชัว่ โมงการ
ใช้งานต่อคืนอยูท่ ี่ประมาณ 8 ชัว่ โมงต่อคืน34
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ภาคผนวก 10
การลดนา้ หนัก (weight reduction)
การลดน้ าหนักโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูป้ ่ วยที่มีน้ าหนักตัวเกินปกติควรแนะนาใน
ผูป้ ่ วยทุกรายที่มีน้ าหนักตัวมากเกินให้ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ าหนัก (dietary weight reduction) ร่ วมกับ
การออกกาลังกาย (exercise) พบว่าการลดน้ าหนักสามารถลด AHI และเพิม่ ความอิ่มตัวของออกซิ เจน
ขณะหลับได้ระดับหนึ่ ง แต่ไ ม่สามารถทาให้กลับมาอยู่ในระดับปกติไ ด้35 ความล้มเหลวดังกล่ าวเกิ ด
เนื่องจากมาตรการลดน้ าหนักด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ จะสามารถลดน้ าหนักได้อย่างมีนัยสาคัญ
แต่ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่ยงั คงมีน้ าหนักตัวที่ยงั เกินเกณฑ์ปกติไปมาก อย่างไรก็ตามมีขอ้ มูลวิจยั ในผูป้ ่ วยภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในระดับน้อย (AHI 5-15) โดยติดตามเป็ นระยะเวลา 5 ปี เทียบกัน
ระหว่างกลุ่มที่มีการรักษาโดยการปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเพื่อลดน้ าหนักและกลุ่มควบคุม โดยถ้า
แยกตามกลุ่มที่สามารถลดน้ าหนักได้อย่างน้อยร้อยละ 5 หรื อไม่ พบว่าค่า AHI มีการลดลงส่ วนใหญ่ใน
กลุ่มที่สามารถลดน้ าหนักได้ ในขณะที่ค่า AHI กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ไม่สามารถลดน้ าหนักลงได้ โดย
พบว่ามี ผูป้ ่ วยร้อยละ 50 ที่สามารถหายจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุ ดกั้นภายหลังการลด
น้ าหนัก36
การลดน้ าหนักโดยการผ่าตัดลดความอ้วน (bariatric surgery)เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพสู งกว่า
การลดน้ าหนักด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 37การศึกษาชนิ ดวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)38 พบว่า
การผ่าตัดลดความอ้วน (bariatric surgery) สามารถลดดัชนี มวลกายได้เฉลี่ย 17.9 กก./ม.2 (ช่วงความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ระหว่าง 16.5 ถึง 19.3 กก./ม.2) หรื อจาก 55.3 ไปเป็ น 37.7 กก./ม.2 และลด AHI ได้
เฉลี่ย 38.2 ครั้ง/ชม. (ช่วงความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ระหว่าง 31.9 ถึง 44.4 ครั้ง/ชม.) หรื อจาก 54.7 ไปเป็ น
15.8 ครั้ง/ชม. อย่างไรก็ตามการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการลดน้ าหนักด้วยวิธีท้ งั สองต่อการลดลงของ
AHI พบว่า แม้การผ่าตัดลดความอ้วนจะสามารถลดดัชนี มวลกายได้มากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ แต่ทาให้
AHI ลดลงได้มากกว่าเพียงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสาคัญ37 นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยส่ วนใหญ่ก็ยงั คงมีระดับความ
รุ นแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในระดับปานกลางจนถึงรุ นแรง37,38 มีผปู ้ ่ วยจานวน
น้อ ยมากที่สามารถหายขาดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดลดความอ้วน
เนื่ องจากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ยงั คงมี น้ าหนัก ตัวหลังการผ่าตัดที่ยงั คงเกินเกณฑ์ปกติไ ปมาก ดังนั้นจึงต้อ ง
อธิบายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงความสาคัญของการใช้เครื่ องอัดอากาศแรงดันบวกต่อไปแม้จะได้รับการผ่าตัด
ลดความอ้วนแล้ว และให้ผปู ้ ่ วยเห็นความจาเป็ นของการเข้ารับการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินระดับ
ความรุ นแรงอีกครั้งไม่ว่าจะยังคงมีอาการหลงเหลือหลังจากการผ่าตัดหรื อ ไม่ก็ตาม นอกจากนี้ แพทย์
ยังคงต้อ งติดตามผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดลดความอ้วนแบบระยะยาว เนื่ อ งจากมีการศึกษาเล็ก ๆ หนึ่ ง
การศึกษา39 ที่ติดตามผูป้ ่ วยจานวน 14 รายไปประมาณ 7.5 ปี (ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ) พบว่าผูป้ ่ วยจานวนมาก
ถึง 11 ราย (ร้อยละ 79) มี ระดับความรุ นแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเพิ่มมากขึ้น
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แม้วา่ ผูป้ ่ วย 6 ใน 11 ราย (ร้อยละ 55) จะพบการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัวร่ วมด้วย แต่ผูป้ ่ วยอีก 5 ราย (ร้อย
ละ 45) ที่เหลือ กลับมีการลดลงของน้ าหนักตัวด้วยซ้ าไป ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นว่าขีดจากัดของ
น้ าหนักตัวที่จะก่อให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นอาจจะลดลงเมื่อผูป้ ่ วยมีอายุมากขึ้น
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ภาคผนวก 11
การฝึ กกล้ ามเนื้อคอหอย (oropharyngeal exercise)
การวิจยั พบว่าการฝึ กกล้ามเนื้ อคอหอยสามารถลดเสี ยงกรนได้อย่างมีนัยสาคัญ40,41 อย่างไรก็
ตามผลของการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยการฝึ กกล้ามเนื้ อคอหอยนั้น มีเพียง
การศึกษาเดียวจากประเทศบราซิลโดยพบว่าสามารถลด AHI จาก 22.4±4.8 เป็ น 13.7±8.5 ครั้ง/ชม.42 แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ ยงั มี ขอ้ จากัด เช่น กลุ่ ม ประชากรในการศึกษานี้ ไม่ มี ผปู ้ ่ วยที่มีดัชนี มวลกาย
มากกว่า 40 กก./ม.2 หรื อ ผูท้ ี่มีลกั ษณะโครงหน้าผิดปกติ (craniofacial malformation) เป็ นต้น นอกจากนี้
วิธีก ารฝึ กกล้า มเนื้ อ คอหอยนั้นยังมี ข้ นั ตอนที่ซับ ซ้อ น และต้อ งอาศัย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการเปล่ งเสี ย ง
(speech pathologist) ในการฝึ กสอน จึงทาให้ผปู ้ ่ วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเข้าถึงการ
รักษาด้วยวิธีดงั กล่าวได้ยาก
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ภาคผนวก 12
การเป่ าเครื่ องเป่ า didgeridoo
Didgeridoo เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเป่ าของชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลียมีเพียงงานวิจยั
จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพียงการศึกษาเดียวที่ศึกษาผลของการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั้นด้วยการเป่ าเครื่ องเป่ า didgeridoo การวิจยั นี้ศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มี AHI 15-30 ครั้ง/ชม. และมี
ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 30 กก./ม.2 โดยให้ผูป้ ่ วยเป่ า didgeridoo อย่างน้อยวันละ 20 นาที อย่างน้อย 5 วัน
ต่อสัปดาห์เป็ นเวลาติดต่อกันนาน 4 เดือน พบว่าสามารถลด AHI จาก 22.3±5.0 เป็ น 11.6±8.1 ครั้ง/ชม.43
ส่ วนผลของการเล่นดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ าชนิ ดอื่นนอกเหนื อจาก didgeridoo นั้นยังไม่มีขอ้ มูล แต่มี
ข้อมูลการศึกษาที่น่าสนใจ พบว่าโอกาสการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ประเมินโดย
แบบสอบถามเบอร์ลิน) ในกลุ่มนักดนตรี ออร์เคสตร้าที่เล่นดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ าไม่ได้แตกต่างไปจาก
นักดนตรี ที่เล่นเครื่ อ งเล่น ประเภทอื่ น ๆ44 ในทางกลับกันมี การวิจยั ที่พบว่าอุ บตั ิการณ์ ของภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ประเมินโดยแบบสอบถามเบอร์ลิน)ในกลุ่มนักดนตรี ออร์เคสตร้าที่เล่น
ดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ าแบบสองลิ้น (double reed) นั้นต่ากว่านักดนตรี ที่เล่นเครื่ องเล่นประเภทอื่น ๆ45

รู ปที่ 12 การเป่ าเครื่ องเป่ า didgeridoo
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ภาคผนวก 13
การใส่ อุ ป กรณ์ ที่ รู จมู กเพื่ อสร้ า งแรงต้ า นขณะหายใจออก (nasal
expiratory resistance device, Provent®)
Nasal expiratory resistance device (Provent®) เป็ นอุปกรณ์ที่เมื่อผูป้ ่ วยใส่ แล้ว จะยังคงหายใจ
เข้าได้ตามปกติ แต่จะมีแรงต้านขณะหายใจออก ส่ งผลให้มีลมค้างอยูใ่ นช่องทางเดินหายใจ (expiratory
positive airway pressure, EPAP) จึงเกิดประสิ ทธิภาพในการพยุงทางเดินหายใจส่ วนต้นได้เช่นเดียวกับ
การรักษาด้วยเครื่ อ งอัดอากาศแรงดันบวกชนิ ดต่อเนื่ อ งข้อ ดีของอุ ปกรณ์ดังกล่ าวคือ ขนาดเล็ก พกพา
สะดวก ไม่ตอ้ งอาศัยไฟฟ้า ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้แรงดันลมอัดเข้ากับจมูกหรื อปาก จากการศึกษา
ในผูป้ ่ วยที่มี ภ าวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุ ดกั้นระดับปานกลางพบว่า สามารถลด AHI จาก
24.5±23.6 เป็ น 13.5±18.7 ครั้ ง/ชม.อย่างไรก็ต ามการศึก ษาดังกล่ า วพบว่า การรัก ษาด้ว ยวิธี น้ ี ก็ ยงั ไม่
สามารถทาให้ AHI กลับมาปกติได้ แม้ในผูป้ ่ วยที่มีระดับความรุ นแรงเพียงแค่เล็กน้อยถึงปานกลาง จึงยัง
ไม่แนะนาให้เป็ นการรักษามาตรฐานสาหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในระดับรุ นแรงมาก46,47

รู ปที่ 13 การใส่อุปกรณ์ที่รูจมูกเพือ่ สร้างแรงต้านขณะหายใจออก
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ภาคผนวก 14
อุ ป กรณ์ ก ระตุ้ น เส้ นประสาท hypoglossal (hypoglossal
stimulation)

nerve

อุปกรณ์กระตุน้ เส้นประสาท hypoglossal จะทางานด้วยการส่ งสัญญาณกระตุน้ เส้นประสาท
hypoglossal สาขาย่อยที่เลี้ยงกล้ามเนื้ อ genioglossus ให้มีการแลบลิ้นในจังหวะที่สอดรับกับการเริ่ มต้น
หายใจเข้าของผูป้ ่ วย โดยอาศัยหลักการทางานเช่นเดียวกับการกระตุน้ การทางานของเครื่ องช่วยหายใจใน
รู ปแบบ spontaneous mode วิธีการรักษาดังกล่าวผูป้ ่ วยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อฝังอุปกรณ์เข้ากับผนัง
หน้าอกทางด้านหน้าโดยวางปลายขดลวดขาเข้าในช่องทรวงอกเพื่อทาหน้าที่รับสัญญาณการเริ่ มหายใจ
เข้าหรื อหายใจออก (intrathoracic sensor) และวางขดลวดขาออกเพื่อทาหน้าที่กระตุน้ เส้นประสาท
hypoglossal สาขาย่อยที่เลี้ยงกล้ามเนื้อ genioglossus ผูป้ ่ วยสามารถ เปิ ด ปิ ด หรื อหยุดการทางานชัว่ คราว
(start stop pause) ของอุปกรณ์ดงั กล่าวผ่านทางรี โมตคอนโทรลได้ตามต้องการหรื อใช้วิธีต้ งั เวลาเปิ ดปิ ด
อัตโนมัติให้ตรงกับช่วงเวลาเข้านอนของผูป้ ่ วย
ขณะเครื่ อ งเปิ ดการท างาน เมื่ อ อุ ป กรณ์ ต รวจพบว่า ผูป้ ่ วยเริ่ ม หายใจเข้า อุ ป กรณ์ ก็ จ ะส่ ง
กระแสไฟฟ้าออกไปกระตุน้ เส้นประสาท hypoglossal สาขาย่อยทาให้เกิดการแลบลิ้นไปทางด้านหน้า
โดยการกระตุน้ จะเกิดขึ้นเป็ นระยะ (intermittent) อย่างต่อเนื่ องไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการหายใจเข้าดังจะ
เห็นว่าอุปกรณ์จะส่ งกระแสไฟฟ้าไปกระตุน้ hypoglossal nerve ทันทีต้ งั แต่เริ่ มมีการลดลงของแรงดัน
ช่องอก ซึ่ งเหตุการณ์น้ ี เกิ ดขึ้นก่อนที่อากาศจากภายนอกจะไหลผ่านเข้ารู จมูก ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น
ช่วงทีม่ ีโอกาสการเกิดการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นมากที่สุดผลจากการวิจยั พบว่ามีประสิทธิภาพ
ดี 48 โดยพบว่ า การรั ก ษาภาวะหยุด หายใจขณะหลับ จากการอุ ด กั้น ด้ว ยการกระตุ ้น เส้ น ประสาท
hypoglossal สามารถลด AHI ลงจาก 29.3 (23.7, 38.6) เหลือ 9.0 (4.2, 22.5) ครั้ง/ชม.49 ค่าพร่ อ ง
ออกซิ เจนร้อยละ 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) เหลื อ 6.0 (4.0, 10.0)
คุณภาพชีวติ จากการประเมินแบบสอบถาม FOSQ เพิ่มขึ้นจาก 14.6 (12.1, 17.1) เป็ น 18.2 (16.2, 19.5)
และยังมีการวิจยั ที่พบอีกว่าการรักษาด้วยวิธีน้ ีทาให้มีการขยายตัวของทางเดินหายใจส่ วนบนโดยไม่เพิ่ม
โอกาสการตื่นตัวของสมอง (cortical arousal)50 รวมทั้งมีขอ้ มูลวิจยั ล่าสุดที่ติดตามผูป้ ่ วยเป็ นระยะเวลา 48
เดือนหลังจากที่ใส่ อุปกรณ์กระตุน้ เส้นประสาท hypoglossal พบว่าอาการง่วงนอนลดลง คุณภาพการ
นอนหลับดีข้ ึน และเสี ยงกรนเบาลง เมื่อเทียบกับก่อนใส่ อุปกรณ์ 51 อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีน้ ี ยงั
เป็ นการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ ราคาแพง และการศึกษาส่วนใหญ่ยงั มีเกณฑ์ในการคัดประชากรเข้าร่ วมใน
การศึกษาที่เข้มงวดมาก เช่น ผูป้ ่ วยต้องไม่อว้ นจนเกินไป ต้องไม่มีทางเดินหายใจที่แคบมาก ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากการอุ ดกั้นต้อ งไม่ รุนแรงมากเกิ นไป เป็ นต้น การนาการรักษานี้ ไปใช้จริ ง จึงยัง
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ต้องการข้อมูลสนับสนุนจากการวิจยั ที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของกลุ่มประชากรมากกว่าที่มี
อยูใ่ นขณะนี้52

รู ปที่ 14 อุปกรณ์กระตุน้ เส้นประสาท hypoglossal
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