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ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น: การวินิจฉัย
และการตรวจการนอนหลับในปัจจุบัน
อาจารย์แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย์
ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea, OSA)
นอกจากต้องอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วนั้น การตรวจการการนอน
หลับเป็นสิ่งจ�าเป็นในการวินิจฉัย เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของโรค พิจารณาแนวทางการรักษา
รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคความผิดปกติจากการนอนหลับอื่นๆ ที่อาจมาด้วยอาการนอนกรน หลับไม่
สนิท ง่วงนอนกลางวัน เช่น ภาวะนอนกรนธรรมดาที่ไม่มีการหยุดหายใจ โรคขากระตุก ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับจากระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น
การตรวจการนอนหลับ (polysomnography, PSG) หรือ sleep test หรือ sleep study
เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะ OSA โดยติดอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
ร่างกายระหว่างหลับ ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเคลื่อนไหวของลูกตา ความลึกและ
รูปแบบของการหายใจ เสียงกรน ระดับออกซิเจนในเลือด การขยับหรือกระตุกของขา นอกจากนี้ยัง
มีการถ่ายวิดโี อเพือ่ สังเกตท่าทางการนอน และความผิดปกติทางพฤติกรรมทีอ่ าจเกิดขึน้ ขณะหลับ เช่น
การนอนละเมอ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะ OSA ควรได้รับการพบแพทย์เฉพาะทาง
ด้านโรคความผิดปกติจากการหลับ (sleep medicine specialist) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โสต ศอ
นาสิกแพทย์ อายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์เกีย่ วกับด้านนี้ เพือ่ ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายโดยละเอียด
เพื่อพิจารณาส่งตรวจการนอนหลับชนิดที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแนวทางการรักษาต่อไป

ประเภทของการตรวจการนอนหลับ (classification of sleep test)
การตรวจการนอนหลับในปัจจุบนั มีหลากหลายประเภท ซึง่ มีความแตกต่างกันทัง้ ในแง่ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด เทคโนโลยี การแปลผล รวมทั้งการอาศัยบุคลากรที่มีความช�านาญ
ทั้งนี้ เพื่อเลือกประเภทของการตรวจการนอนหลับได้อย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุด
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แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยที่สงสัย OSA ควรทราบรายละเอียดรวมทั้งข้อดี ข้อจ�ากัดของการตรวจการนอน
หลับแต่ละประเภท โดยระดับการตรวจการนอนหลับที่นิยมใช้ ตาม American Academy of Sleep
Medicine (AASM) ออกเป็นระดับต่างๆ 4 ระดับ(1) โดยแบ่งตามจ�านวนช่องสัญญาณ (lead) และ
สภาพแวดล้อมในการตรวจการนอนหลับ ดังนี้
1. การตรวจการนอนหลั บ ชนิ ด มาตรฐาน level I หรื อ full attended
polysomnography, in laboratory setting
เป็นการตรวจการนอนหลับระดับมาตรฐาน (gold stand) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการวินิจฉัย และประเมินความรุนแรงของ OSA โดยผู้ป่วยนอนในห้องพักส�าหรับการตรวจ
เรียกว่า ห้องตรวจการนอนหลับ (sleep laboratory) ซึ่งจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสบาย คล้าย
กับห้องนอนทั่วๆไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับติดอุปกรณ์ในการตรวจการนอนหลับที่เชื่อม
ต่อไปยังจอแสดงผลและเฝ้าดูคลื่นสัญญาณจากตัวแปรต่างๆที่ส่งมายังจอแสดงผลตลอดทั้งคืน หากมี
ปัญหาอุปกรณ์หลุดเลื่อนระหว่างคืน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ทันที การติดอุปกรณ์ดังกล่าวมีอย่าง
น้อย 7 ช่องสัญญาณ (channel) ขึ้นไป ได้แก่
1.1 คลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram, EEG) โดยการติด electrodes ที่
หนังศีรษะตามต�าแหน่งต่างๆ โดยใช้ระบบการวัดศีรษะที่เรียกว่า 10-20 systemของ AASM(2) ได้แก่
frontal (F), central (C) และ occipital (O) คู่กับ mastoid (M) ด้านตรงข้าม
1.2 คลื่นไฟฟ้าลูกตา (electrooculogram, EOG) เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของลูกตา
ขณะหลับหรือตื่น
1.3 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อบริเวณคาง (chin electromyogram, EMG) เพื่อวัดดูความ
ตึงตัวของกล้ามเนื้อ (muscle tone) ซึ่งจะมีน้อยที่สุดในช่วง REM sleep
1.4 การวัดลมหายใจทางจมูกและ/หรือปาก (oronasal airflow signals) ประกอบ
ด้วย nasal pressure transducer เพื่อวัดแรงดันลมที่หายใจเข้าออก ในการอ่านค่าหยุดหายใจแบบ
hypopnea และ thermistor ซึ่งเป็นแท่งอุปกรณ์วัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของลมหายใจแล้ว
แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในการอ่านค่าหยุดหายใจแบบ apnea
1.5 การวัดการเคลื่อนไหวของทรวกอกและท้อง (respiratory effort signals) โดย
ปัจจุบัน AASM แนะน�าให้ใช้ respiratory inductance pletmography (RIP) เนื่องจากมีความไว
มากกว่า piezoelectric belt
1.6 การวัดระดับออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) โดยใช้ pulse oximeter
1.7 การวัดท่าทางการนอน (body position)
1.8 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram, ECG) เพื่อดูลักษณะการเต้นหัวใจผิด
จังหวะขณะนอนหลับ
1.9 การบันทึกเสียงกรน (snoring sensor)
846

CONTENT

COVER

CONTENT
บุษราคัม ชัยทัศนีย์

1.10 การบันทึกวีดิทัศน์ (video recording)
1.11 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา (leg electromyogram)
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจการนอนหลับ
การตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐานจะให้ข้อมูลที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และแปลผล
ตรวจการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการหลับ (sleep medicine specialist) ที่ได้
รับการฝึกอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้
1 Total sleep time (TST) เป็นค่าจ�านวนเวลาทั้งหมดที่ผู้ป่วยนอนหลับ โดยประกอบ
ไปด้วยระยะหลับตื้น (stages N1 and N2) ระยะหลับลึก (stage N3) และระยะหลับฝัน (stage REM
sleep)
2 Sleep efficiency (SE) คือ คุณภาพของการนอนหลับ เป็นค่าที่ได้จาก TST หารด้วย
จ�านวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจ (total recording time, TRT)
3 Sleep stage percentage คือ ค่าร้อยละของระยะการนอนในแต่ระยะ
4 Sleep latency เวลาที่นับตั้งแต่เริ่มปิดไฟ (light off) จนถึงเข้าสู่ระยะของการนอน
5 Arousals
6 Apnea
7 Hypopnea
8 Respiratory effort related arousal (RERA)
9 Apnea hypopnea index (AHI) คือ (apnea + hypopnea) per hour of sleep
10 Respiratory disturbance index (RDI) คือ (apnea + hypopnea + RERA) per
hour of sleep
โดยแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะ OSA ดังนี้ (4)

Split-night study
เป็นการตรวจประเภทหนึง่ ของการตรวจการนอนหลับแบบมาตรฐานทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ขึน้ ในปัจจุบนั โดยการตรวจจะแบ่งเป็นสองส่วนภายในการตรวจเพียงคืนเดียว คือ ครึง่ คืนแรกเป็นการ
ตรวจเพือ่ ให้การวินจิ ฉัยภาวะ OSA (diagnostic portion) และครึง่ คืนหลัง เป็นการปรับค่าแรงดันลม
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ที่เหมาะสมของเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP titration portion) โดยการอ้างอิงตาม AASM
practice parameter การตรวจ split-night study ดังกล่าว่ามีความน่าเชือ่ ถือเพียงพอ ควรมีเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้คือ (4)
1 มีค่าดัชนีการหยุดหายใจต่อชั่วโมง (apnea hypopnea index, AHI) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 40 ต่อชั่วโมงของการนอนในช่วง 2 ชั่วโมงของการนอนหลับ หรือ มีค่า AHI ระหว่าง 20-39
ต่อชั่วโมงของการนอนในช่วง 2 ชั่วโมงของการนอนหลับ ร่วมกับมีภาวะการหยุดหายใจที่นานหรือ
ระดับออกซิเจนในเลือดที่ต�่าอย่างมีนัยส�าคัญ
2 มีช่วงเวลาเพียงพอส�าหรับการท�า CPAP titration portion มากกว่าเท่ากับ 3 ชั่วโมง
ขึ้นไป
มีการศึกษาทีพ่ บว่า การตรวจ split-night study ในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ สามารบอกระดับ
ความรุนแรงของภาวะ OSA ได้ถูกต้องเพียงพอรวมถึงการปรับระดับแรงดันของ CPAP ที่เพียงพอใน
การตรวจเพียงคืนเดียว (5-8)
ส่วนการตรวจการนอนหลับชนิด levels II ถึง IV นั้น อาจรวมเรียกว่า portable
monitoring หรือปัจจุบันเรียกว่า outofcenter sleep testing (OCST) เนื่องจากอาจท�าในสถาน
ที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องตรวจการนอนหลับและไม่มีเจ้าหน้าที่จรวจการนอนหลับเฝ้าทั้งคืน
2. การตรวจการนอนหลับชนิด level II หรือ full unattended polysomnography
การตรวจชนิดนี้มีการติดช่องสัญญาณอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเช่นเดียวกับชนิด
Level I แต่แตก ต่างกันที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับอยู่เฝ้าทั้งคืน ซึ่งอาจใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่
สามารถหรือไม่มีความพร้อมในการมาตรวจที่ห้องตรวจการนอนหลับ เช่น ในผู้ป่วยใน มีข้อจ�ากัดคือ
อุปกรณ์ตรวจการนอนหลับอาจเกิดการหลุดเลือ่ นระหว่างคืนเนือ่ งจากไม่มเี จ้าหน้าทีค่ อยเฝ้า ท�าให้ผล
ทีไ่ ด้อาจคลาดเคลือ่ น ดังนัน้ การตรวจชนิดนีจ้ งึ มีหลักฐานสนับสนุนการใช้นอ้ ยกว่าชนิดแรก(3) การตรวจ
ชนิดนี้อาจท�าในห้องตรวจการนอนหลับหรือที่บ้าน ท�าให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าชนิดแรก
3. การตรวจการนอนหลับชนิด level III หรือ limited channel devices
การตรวจชนิดนี้มีการติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเพื่อวัดตัวแปรส�าคัญ 4-7 ช่อง
สั ญ ญาณ โดยมี ตั ว แปรที่ ส� า คั ญ คื อ ระบบการหายใจขณะหลั บ เช่ น ลมหายใจเข้ า ออกและ
การเคลือ่ นไหวของหน้าอกหรือท้อง ระดับออกซิเจนในเลือด ระบบหัวใจ เช่น อัตราการเต้นหัวใจ หรือ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ แต่ตัวแปรระยะการนอนหลับจะไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากไม่มีการติดอุปกรณ์
วัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้นค่อนข้างเพียงพอในการ
บอก apneas และ hypopneas
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ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญของการตรวจเมื่อเทียบกับการตรวจการนอนหลับระดับมาตรฐาน
1. การตรวจการนอนหลับชนิด level III ไม่สามารถให้ข้อมูล arousals ขณะนอน
หลับได้ เนื่องจากไม่มีการติด EEG จากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ไม่สามารถบอก respiratory effortrelated arousals (RERAs) และ hypopneas associated arousals ได้
2. ดัชนีการหยุดหายใจ ที่ได้จากการตรวจการนอนหลับชนิด level III จะแตกต่าง
จากค่า AHI ที่ได้จาก PSG ซึ่งค่า AHI มีตัวหาร คือ TST แต่ค่าที่ได้จาก OCST มีตัวหาร คือ total
recording time (TRT) ท�าให้ค่าดัชนีการหยุดหายใจจาก OCST มักจะมีค่าต�่ากว่า ดังนั้น AASM จึง
ได้แนะน�าให้ใช้ค�าว่า respiratory event index (REI) แทน AHI ในกรณีที่ใช้ OCST
4. การตรวจการนอนหลั บ ชนิ ด level IV (continuous single or dual
bioparameter devices)
การตรวจชนิดนี้มีการติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเพื่อวัดตัวแปรส�าคัญเพียง 1-2
ช่องสัญญาณ เช่น การวัดระดับออกซิเจนในเลือด หรือลมหายใจเข้าออกและไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจการ
นอนหลับคอยเฝ้าติดตามผู้ป่วย
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ portable monitoring หรือ OCST ตาม AASM practice
parameter โดยสรุปมีดังนี้(3)
ก. OCST ใช้ในการวินิจฉัยภาวะ OSA โดยควรท�าร่วมกับ comprehensive sleep
evaluation โดยแพทย์ผู้เชี่ยชาญด้านความผิดปกติจากการหลับ (sleep medicine specialist)
ข. OCST ใช้เป็นทางเลือกในการตรวจการนอนหลับในผู้ป่วยที่มีโอกาสเป็นไปได้สูง
ที่จะมีภาวะ OSA ในระดับรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก
ค. OCST ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางการแพทย์อื่นๆที่อาจมีผลต่อ sleeprelated breathing disorder หรือมีโรคจากการหลับอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ heart failure
ซึ่งมีแนวโน้มมีภาวะ CheyneStokes breathing ร่วมด้วย เป็นต้น
ง. ไม่ควรใช้ OCST ในการคัดกรองเพื่อหาภาวะ OSA ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการของ
OSA
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาทัง้ ในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการตรวจวัดการนอน
หลับ และอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับหลายชนิดที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มใดๆ ได้
ท�าให้การแบ่งประเภทตรวจการนอนหลับแบบเดิมอาจไม่ได้ประโยชน์มากนัก AASM จึงได้มเี สนอการ
แบ่งประเภทการตรวจการนอนหลับขึ้นมาใหม่ เรียกว่า SCOPER system(9) โดย SCOPER ย่อมาจาก
sleep, cardiovascular, oximetry, position, effort, and respiration ซึ่งจะให้รายละเอียด
เกีย่ วกับประเภทของตัวแปรต่างทีใ่ ช้วดั รวมถึงวิธกี ารทีใ่ ช้วดั มากกว่าการแบ่งแบบเดิม โดยมีรายละเอียด
ของการแบ่งตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 1. SCOPER categorization system

ตารางที่ 2. Devices by SCOPER categorization
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มีการศึกษาที่รวมรวมข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับประเภทต่างๆ เหล่านี้ โดย
พิจารณาว่าอุปกรณ์ประเภทใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�าหรับการวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยภาวะ OSA โดยอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องมี oximeter เสมอ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการน�ามาใช้ได้แก่
ก. Thermal sensor และ two effort belts
ข. Nasal sensor และ two effort belts
ค. Peripheral arterial tonometry
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจการนอนหลับชนิด OCST นั้นมีข้อจ�ากัดดังที่กล่าวไปแล้วข้าง
ต้นเมื่อเทียบกับการตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์และแปลผลที่ได้จากอุปกรณ์
OCST แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ OSA ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดเหล่านี้เสมอ
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