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บทน�า
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea, OSA) คือ ภาวะ
ทีม่ กี ารยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ท�าให้ลมหายใจลดลงหรือขาดหายเป็นระยะๆ มีผลท�าให้ระดับ
ออกซิเจนในเลือดลดลง และกระตุ้นให้สมองตื่นตัวไม่สามารถนอนหลับต่อเนื่องได้ตามปกติ จนเกิด
ผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกายตามมา(1) ผู้ป่วยที่เป็น OSA มักมีอาการคล้ายคนอดนอนถึงแม้
จะได้นอนหลับแล้วอย่างเต็มที่ เช่น รูส้ กึ ไม่สดชืน่ หรือปวดมึนศีรษะหลังตืน่ นอน ง่วงนอนมากผิดปกติ
ในเวลากลางวัน, สมาธิและความจ�าตลอดจนสมรรถภาพการท�างานถดถอย เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ หรืออุบัติเหตุจากการท�างานเพิ่มมากขึ้น และส่งผลท�าให้คุณภาพชีวิต
แย่ลง(2-4) นอกจากนี้ OSA ยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ
อีกมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบเมตาบอลิกได้ด้วย(5-8) ส�าหรับในเด็กหากไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาการ
ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ตลอดจนพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ ความจ�าและการเรียนได้
นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ เป็นต้น(9-11)
ปัจจุบันทางเลือกในการรักษา OSA มีอยู่ค่อนข้างมาก โดยการตัดสินใจเลือกวิธีรักษานั้น
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรุนแรงของโรค สาเหตุที่ตรวจพบหรือสงสัย ความต้องการของผู้ป่วย
ตลอดจนข้อดีขอ้ เสียและข้อจ�ากัดของการรักษาแต่ละแบบ แม้วา่ การรักษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป
ให้เป็นทางเลือกแรก (first-line treatment) ส�าหรับ OSA คือ การใช้เครื่องอัดอากาศความดันบวก
(Positive airway pressure therapy) หรือทีเ่ รียกย่อ ๆ ว่า PAP ซึง่ จัดว่าเป็นวิธรี กั ษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นโรคระดับปานกลางถึงรุนแรง(1) อย่างไรก็ตาม
ผลดีที่ได้จากการรักษาด้วย PAP ต้องขึ้นอยู่กับว่า ผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องได้มากหรือน้อยเพียงใดโดย
มีรายงานในต่างประเทศพบว่า แม้ผู้ป่วยจะทราบความจ�าเป็นและประโยชน์จากการรักษาด้วย PAP

COVER
Surgical management for Obstructive Sleep Apnea 2015

แล้วก็ตาม ยังมีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้ใช้เครือ่ งอย่างต่อเนือ่ ง (poor compliance)(12) ถึงราวร้อยละ 50 นอกจากนี้
ยังมีอกี ราว ร้อยละ 30 ของผูป้ ว่ ยทีป่ ฏิเสธไม่ใช้เครือ่ งเลยนับตัง้ แต่ได้รบั การวินจิ ฉัยโรค(13) ดังนัน้ ผูป้ ว่ ย
เหล่านี้อาจมีความเหมาะสมกับการรักษาทางเลือกอื่นมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด เนื่องจากมีข้อดีคือไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ที่รบกวนให้การนอนหลับไม่เป็นธรรมชาติ แม้ว่าการ
ผ่าตัดรักษา OSA บางครั้งอาจให้ผลการรักษาที่ไม่ถึงขั้นหายขาดเช่นเดียวกันกับวิธีอื่นๆ แต่อย่างไร
ก็ตามผู้ป่วยจ�านวนไม่น้อยตอบสนองดีต่อการรักษา เช่น มีอาการของโรคลดลง, คุณภาพชีวิตดีขึ้น,
ตลอดจนมีความพึงพอใจจากการรักษาที่ตนเองเลือก(14-17)

หลักการและข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยวิธีผ่าตัด
หลักการของการผ่าตัดคือ การแก้ไขลักษณะทางกายวิภาคเพือ่ เพิม่ ขนาดของทางเดินหายใจ
ส่วนบนบริเวณต�าแหน่งทีอ่ าจเกิดการอุดกัน้ ซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ อาจช่วยลดอาการหรือความรุนแรงของ
โรคลงได้ โดยมีข้อบ่งชี้ในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ป่วยที่ตรวจพบต�าแหน่งของการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วน
บนได้ชัดเจน, ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคไม่มาก และปฏิเสธใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการรักษา, หรือ
ผู้ป่วยที่เป็นโรค OSA ระดับรุนแรง แต่ปฏิเสธหรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของ PAP นอกจากนี้
การผ่าตัดอาจพิจารณาท�าเพื่อช่วยเสริมให้ผลการรักษาในแบบอื่น ๆ เช่น CPAP (18) หรือ oral
appliances ได้ผลดียิ่งขึ้น(19) เป็นต้น

การประเมินทางเดินหายใจส่วนบนก่อนผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัด ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การตรวจเพือ่ ประเมินหาต�าแหน่งทีอ่ าจท�าให้ทางเดินหายใจ
ส่วนบนอุดกั้นจนเป็นสาเหตุของโรค ซึ่งจะท�าให้สามารถวางแผนการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
วิธกี ารตรวจควรเลือกตามความเหมาะสมส�าหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย โดยวิธตี รวจประเมินทางเดินหายใจ
ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การส่องกล้องภายในทางเดินหายใจส่วนต้น (upper airway endoscopy)
ซึ่งอาจตรวจในขณะที่ผู้ป่วยตื่นอยู่ในท่านั่งหรือท่านอน หรืออาจตรวจในขณะที่หลับ (sleep
endoscopy) ก็ได้ ซึง่ การตรวจขณะหลับนีจ้ ะได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้ (20) นอกจากนีย้ งั มีการถ่ายภาพ
รังสี (X-ray) บริเวณกะโหลกศีรษะ เช่น film lateral skull เพื่อประเมินขนาดของต่อม adenoid,
film lateral cephalometry เพื่อดูโครงสร้างกระดูกใบหน้า ขากรรไกร และเนื้อเยื่อของทาง
เดินหายใจส่วนบน เป็นต้น ส�าหรับการตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น CT scan, MRI, fluoroscopy หรือ
acoustic analysis ปัจจุบันใช้เพื่องานวิจัย ยังไม่นิยมน�ามาใช้ในทางปฏิบัต(21)
ิ

ชนิดของการผ่าตัด
ในปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดรักษาหลายอย่าง ขึ้นกับต�าแหน่งหรือลักษณะของการอุดกั้น
ทางเดินหายใจ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่
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1.1 การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติบริเวณจมูก (nasal surgery) มีข้อบ่งชี้ในรายที่มี
การอุดกัน้ ของโพรงจมูก (nasal obstruction) ซึง่ จะมีประโยชน์ในรายทีจ่ า� เป็นต้องใช้ PAP ต่อไปด้วย
ตัวอย่างเช่น การลดขนาดของเยื่อบุเทอร์บิเนตอันล่าง (inferior turbinate reduction) ด้วยการ
จี้คลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency, RF) การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคด (septoplasty) และ
การผ่าตัดเอาริดสีดวงจมูกออก (intranasal polypectomy) เป็นต้น โดยมีการศึกษาพบว่า
การแก้ไขอาการคัดจมูก จะช่วยท�าให้นอนหลับได้สนิทขึน้ และเสียงกรนรวมถึงระดับความง่วงระหว่าง
กลางวันน้อยลง, ตลอดจนคุณภาพชีวติ ดีขนึ้ นอกจากนี้ มีรายงานว่าการผ่าตัดจมูก ยังอาจช่วยให้ความ
ดันของ CPAP ที่ต้องใช้ก็น้อยลง(22) และเพิ่มอัตราการใช้ PAP (improved PAP compliance) ได้อีก
ด้วย(18)
1.2 การตัดต่อมทอนซิล (tonsillectomy) มักท�าในรายที่มีต่อมทอนซิลโต และอาจ
ท�าร่วมกับการผ่าตัดต่อมอะดินอยด์ (adenoidectomy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่เป็น OSA ซึ่งพบ
ว่าผลการผ่าตัดมักได้ผลดีถึงดีมาก โดยมีรายงานว่าหลังการผ่าตัด อาการของโรคลดลงมาก และอาจ
ส่งผลให้การเรียนดีหรือพัฒนาการทางอารมณ์สติปัญญาดีขึ้นได้ด้วย(23, 24)
1.3 การผ่าตัดบริเวณเพดานอ่อน (soft palate surgery) ซึ่งมีหลายวิธี เช่น
1.3.1 การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่และเพดานอ่อน (Uvulopalatopharyngoplasty,
UPPP) หรือ uvulopalatoplasty (UPP) หลักการคือเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่หย่อนตัวมากผิด
ปกติบริเวณเพดานอ่อน (soft palate) ผนังคอหอย (pharyngeal wall) และบางส่วนของลิ้นไก่
(uvula) ออก ซึ่งส่วนมากมักท�าร่วมกับการตัดต่อมทอนซิลออกด้วย และเย็บซ่อมสร้างใหม่
(reconstruction) เพือ่ ท�าให้ทางเดินหายใจบริเวณคอหอยกว้างขึน้ การผ่าตัดชนิดนีน้ ยิ มใช้รกั ษา OSA
ในรายที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆ ได้ และพบว่าต�าแหน่งอุดกั้นของทางเดินหายใจอยู่ระดับ
เพดานอ่อน ส�าหรับการผ่าตัดนี้อาจได้ผลดีในรายที่ยังมี tonsil ค่อนข้างใหญ่ และมีน�้าหนักตัวไม่มาก
นัก(25) ปัจจุบันมีการประยุกต์เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่และเพดานอ่อน (modified UPPP) เพื่อ
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและภาวะแทรกซ้อนลดลง รวมถึงการไม่ตัดส่วนของลิ้นไก่ออกไป อย่างไรก็ตามกรณี
ที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือน�้าหนักตัวมาก ควรส่งตรวจ polysomnography เพื่อติดตามผล
หลังการรักษาภายใน 6 เดือน(17) เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจยังมีการหยุดหายใจเหลืออยู่ และอาจ
ต้องรักษาเพิ่มเติม
1.3.2 การใช้คลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency, RF) หลักการคือ การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุจี้บริเวณ เนื้อเยื่อ เช่น เทอร์บิเนต เพดานอ่อน หรือโคนลิ้น (base of tongue) เพื่อท�าให้
เปลีย่ นเป็นพลังงานความร้อน และสลายเนือ้ เยือ่ (necrosis) ซึง่ ต่อมาจะเกิดพังผืด (scar) ท�าให้เนือ้ เยือ่
มีปริมาตรลดลงหรือตึงตัวขึน้ ส่งผลให้ทางเดินหายใจบริเวณทีถ่ กู จีก้ ว้างขึน้ การรักษาวิธนี ที้ า� ได้โดยใช้
เข็มชนิดพิเศษ (needle electrode) แทง เข้าไปในเนือ้ เยือ่ ใต้เยือ่ บุผวิ (submucosa) บริเวณทีต่ อ้ งการ
ปัจจุบันนิยมใช้รักษาในผู้ป่วยเป็นภาวะนอนกรนชนิดธรรมดา (primary snoring) หรือเป็น OSA ใน
ระดับที่ไม่รุนแรง(11) ซึ่งสามารถท�าภายใต้ยาชาเฉพาะที่ และใช้เวลาท�าเพียง 5–10 นาที โดยผู้ป่วย
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ส่วนมากไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือ ปริมาณความร้อนที่เนื้อเยื่อได้รับ
จะต�า่ กว่าการใช้เลเซอร์หรือจีไ้ ฟฟ้าธรรมดา จึงลดอันตรายต่อเนือ้ เยือ่ รอบๆ และท�าให้อาการปวดหลัง
การรักษาน้อยกว่าการใช้เลเซอร์ โดยมีรายงานว่าผลของ RF palate สามารถท�าให้ลดอาการกรนและ
ความง่วงผิดปกติในเวลากลางวัน และมีการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าอาการปวด หลังท�า RF น้อยกว่า
การใช้เลเซอร์ และ การท�า UPPP ย่างมีนัยส�าคัญ(26)
1.3.3 การฝังไหมพิลล่าร์ที่เพดานอ่อน (pillar implants) เป็นการน�าวัสดุคล้าย
ไหมพลาสติก ฝังบริเวณเพดานอ่อน เพือ่ ให้เกิดการแข็งตัวมากขึน้ และลดการสัน่ สะเทือนบริเวณนี้ ซึง่
ช่วยลดเสียงกรนลงได้(27) ข้อดี คือ สามารถท�าได้โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ได้ผลรวดเร็วกว่า การรักษาด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ และมีความเชื่อว่าผลน่าจะอยู่ได้นานโดยท�าเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามเนื่องจากมี
ลักษณะเป็น foreign bodies จึงมีแนวโน้มที่วัสดุที่ฝังไว้จะเคลื่อนจากต�าแหน่งเดิมและหลุดได้(14, 28)
1.4 การผ่ า ตั ด บริ เ วณโคนลิ้ น และคอหอยส่ ว นล่ า ง (tongue base and
hypopharyngeal surgery)
มีข้อบ่งชี้ในรายที่มีโคนลิ้นใหญ่ หรือมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจในระดับโคนลิ้น
ปัจจุบันมีการผ่าตัดหลายวิธี เช่น การใช้ความถี่วิทยุจี้เพื่อโคนลิ้นหดตัวและมีขนาดเล็กลง, การผ่าตัด
กระดูกทีเ่ กาะปลายกล้ามเนือ้ ลิน้ เพือ่ ดึงมาด้านหน้า (mandibular osteotomy with genioglossus
advancement), การใช้เชือกไปร้อยโคนลิน้ แล้วมาผูกยึดติดกับ mandible เพือ่ กันไม่ให้ลนิ้ ตกไปด้าน
หลัง (tongue suspension suture), การตัดบางส่วนของโคนลิ้นตรงกลางออก (midline partial
glossectomy) และการผ่าตัดต่อมทอนซิลที่โคนลิ้นออก (lingual tonsillectomy) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามผลการผ่าตัดในปัจจุบันยังไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงจากผลแทรกซ้อนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึง
นิยมใช้ร่วมกับการผ่าตัดชนิดอื่นเพื่อเสริมให้ผลการผ่าตัดดีขึ้น(17, 29)
1.5 การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรมาด้านหน้า (maxillomandibular advancement,
MMA)
เป็นการผ่าตัดเพื่อเลื่อนทั้งกระดูกขากรรไกรบน (maxilla) และขากรรไกรล่าง
(mandible) มาด้านหน้า ท�าให้ทางเดินหายใจกว้างขึน้ ซึง่ ผลการรักษาในระยะยาวดีและใกล้เคียงกับ
CPAP(30) อย่างไรก็ตามจัดว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เวลานาน มีความเสีย่ งต่อภาวะแทรกซ้อน เช่น
รูปใบหน้าเปลี่ยน การสบฟันผิดปกติ การสูญเสียความรู้สึกรอบปากหรือคางบริเวณที่ผ่าตัด จึงนิยมใช้
ในรายที่เป็น OSA ระดับรุนแรงและมีความผิดปกติของใบหน้าและการสบฟันอยู่เดิม แต่ล้มเหลวจาก
การรักษาด้วยวิธีอื่น(1, 17)
1.6 การผ่าตัดฝังอุปกรณ์กระตุน้ ทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway stimulation
therapy) เป็ น การผ่ า ตั ด เพื่ อ ฝั ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส� า หรั บ การกระตุ ้ น เส้ น ประสาทสมองคู ่ ที่ 12
(hypoglossal nerve) ที่ควบคุมการท�างานของกล้ามเนื้อ genioglossus ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ท�า
หน้าที่เปิดขยายทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway dilator muscle) การหดตัวของกล้ามเนื้อ
นั้นจะท�าให้ลิ้นเคลื่อนตัวไปด้านหน้า (tongue protrusion) และท�าให้ผนังช่องคอทางด้านหน้า
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(anterior pharyngeal wall) มีความตึงตัว จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกั้นระดับปานกลางที่ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถลด AHI ลงได้อย่างมีนัย
ส�าคัญ(31, 32) อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้ยังไม่มีการน�ามาใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน
1.7 การเจาะหลอดลมคอ (Tracheotomy) เป็นผ่าตัดเพื่อเปิดหลอดลมคอให้ติดต่อกับ
ภายนอกร่างกาย โดยหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะหายใจผ่านทางท่อหลอดลมคอ (tracheostomy tube)
โดยไม่ผ่าน (bypass) ทางเดินหายใจส่วนบนที่มีการอุดกั้น จึงถือว่าเป็นการรักษา OSA ที่ได้ผลเกือบ
100 % ถ้าผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติจากการนอนหลับหรือการหายใจอย่างอื่นร่วมด้วย การผ่าตัดชนิด
นีม้ กั ใช้เป็นทางเลือกกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีอาการรุนแรงมากจนมีภาวะแทรกซ้อน และล้มเหลวจากการรักษา
ด้วยวิธีอื่น ๆ(1, 17)
1.8 การผ่าตัด อื่น ๆ เช่น การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน�้าหนัก (Bariatric surgery) ซึ่ง
ปัจจุบันมีหลายเทคนิค ทั้งแบบรัดกระเพาะ (gastric banding), การตัดกระเพาะให้เล็กลง (sleeve
gastrectomy) และการตัดต่อกระเพาะและล�าไส้ (Roux-en-Y gastric bypass) เป็นต้น โดยมีรายงาน
ว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ มีข้อบ่งชี้ในรายที่เป็น OSA ระดับ
รุนแรงและมีโรคอ้วนระดับอันตราย (morbid obesity) ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา และปฏิเสธ
การใช้ PAP เป็นต้น(1)

การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
เนื่องจาก OSA เป็นโรคเรื้อรังและมักมีบริเวณที่อุดกั้นของทางเดินหายใจหลายต�าแหน่ง
ผู้ป่วยหลายราย จึงอาจต้องรับการผ่าตัดมากกว่า 1 ชนิด หรือ บ่อยกว่า 1 ครั้ง(33) ซึ่งการผ่าตัดแต่ละ
วิธีนั้นมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและได้ผลการรักษาไม่เท่ากัน ดังนั้นก่อนผ่าตัดจึงจ�าเป็นต้องมี
วางแผนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, ขณะอยู่ในห้องผ่าตัด และการดูแล
หลังผ่าตัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น หลังผ่าตัดในช่วงแรก ผู้ป่วย
บางรายอาจมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นมากขึ้น เนื่องจากการบวมของเนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณผ่าตัด
หรืออาจมีเลือดออกมากผิดปกติได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสรีรวิทยา
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ท�าให้มีความเสี่ยงต่อ pulmonary edema, หัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Arrhythmia) หรือ โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart attack) ได้ เป็นต้น(34) อย่างไรก็ตาม
ถ้าเตรียมการได้อย่างเหมาะสม โอกาสหรือความเสี่ยงต่อผู้ป่วย ทั้งจากการผ่าตัดหรือผลของการ
ดมยาสลบจะมีน้อยลงมาก(35)
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