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Obstructive sleep apnea and ophthalmic
conditions
แพทย์หญิงสุภรัตน์ จริยโกศล
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Background
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือ obstructive sleep apnea (OSA) เป็นโรคที่พบความ
ผิดปกติของการนอนหลับทีเ่ ป็นปัญหาเรือ้ รังและพบได้บอ่ ย โดยภาวะหยุดหายใจขณะหลับนีเ้ ป็นภาวะ
ทีม่ กี ารอุดกัน้ ในทางเดินหายใจมากจนท�าให้เกิดการหยุดหายใจเป็นพักๆ ขณะหลับ มักพบอาการนอน
กรนซึง่ เป็นอาการทีบ่ ง่ บอกถึงการอุดกัน้ ในทางเดินหายใจส่วนบน และอาจพบอาการแสดงทีบ่ ง่ ถึงการ
นอนหลับไม่สนิทเช่น มีการสะดุ้งตื่นเป็นช่วงๆ ร่วมด้วย ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึมอ่อนเพลียมากผิด
ปกติในเวลากลางวัน ซึ่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้จะส่งผลกระทบที่ส�าคัญต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้
อีกหลายด้านดังจะได้กล่าวรายละเอียดในส่วนต่อไป อีกทัง้ ภาวะนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยให้ลดต�่าลงอีกด้วย(1)
อุบัติการณ์และความชุกของโรคพบมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษาขึ้นกับเกณฑ์การ
วินิจฉัยโรค จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2556 พบความชุกของโรคโดยประมาณ
ร้อยละ 10 ในประชากรที่เป็นผู้ชายอายุ 30-49 ปี ร้อยละ 17 ในผู้ชายอายุ 50-70 ปี ร้อยละ 3 ใน
ผู้หญิงอายุ 30-49 ปี และเพิ่มเป็นร้อยละ 9 ในผู้หญิงอายุ 50-70 ปี โดยพบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา(2) ความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีความแตกต่าง
กันในแต่ละเชือ้ ชาติ โดยพบความชุกของโรคสูงในกลุม่ แอฟริกนั อเมริกนั เมือ่ เทียบกับประชากรผิวขาว
(Caucasian) และเอเชีย

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ได้แก่
อายุ พบความชุกของโรคมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น จนถึงช่วงอายุ 50-60 ปี
เพศ พบภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงถึง 2-3 เท่า
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ความอ้วน (obesity) ความอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุด โดยพบความชุกของ
ภาวะหยุ ด หายใจขณะหลั บ เพิ่ ม ขึ้ น สั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของน�้ า หนั ก ตั ว เส้ น รอบคอ (neck
circumference) และดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI)(2,3)
ความผิดปกติของกระดูกใบหน้า (craniofacial abnormality) และระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน ความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและเนื้อเยื่ออ่อนของระบบทางเดินหายใจส่วนบนถือ
เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ า� คัญของประชากรเชือ้ ชาติเอเชีย โดยความผิดปกติทพี่ บ ได้แก่ กระดูก maxilla ผิด
ปกติ กระดูก mandible มีขนาดเล็ก ต่อมทอนซิลและอดีนอยด์โตผิดปกติ (tonsillar and adenoid
hypertrophy)(4,5)
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่พบมีความสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้แก่ การสูบบุหรี่
ภาวะหมดประจ�าเดือน(6) การมีประวัตคิ รอบครัวของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ(7) และนอกจากนี้ การ
ใช้ยาหรือสารบางประเภทเช่น benzodiazepines, narcotics และแอลกอฮอล์ จะท�าให้เกิดภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับได้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว

พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology) ของ obstructive sleep apnea
การเกิดภาวะอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจส่วนบนเป็นพักๆ (intermittent upper
airway obstruction) ในผูป้ ว่ ย OSA จะส่งผลให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) โดยมีคา่ arterial
partial pressure oxygen (PaO2) ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิมพา
เทติก เกิด oxidative stress เซลล์บผุ นังหลอดเลือดผิดปกติ (endothelial dysfunction) การท�างาน
ของระบบเผาผลาญผิดปกติ (metabolic dysfunction) และเกิดการอักเสบขึน้ ตามมา(8,9) จากผลการ
ศึกษาหลายงานวิจัยพบว่า OSA เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าหรับโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
หัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหลอดเลือดหัวใจ(10,11) อีกทัง้ ยังพบความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอีกด้วย(12) ความผิดปกติของระบบเผาผลาญทีพ่ บ ได้แก่ ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ ภาวะอ้วน
(obesity) และไขมันเกาะตับแบบที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮฮอล์ (nonalcoholic fatty liver)(9,13)
พยาธิสรีรวิทยาและความผิดปกติของเส้นประสาทตาในผูป้ ว่ ย obstructive sleep apnea
Direct hypoxia การเกิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆอย่างซ�้าๆ อาจน�าไปสู่ภาวะขาด
ออกซิเจนของเส้นประสาทตาได้ โดยพบว่ายิ่ง apnea-hypopnea index (AHI) สูงขึ้นจะท�าให้ค่า
เฉลี่ยของออกซิเจนในเลือดยิ่งต�่าลง(14,15)
Atherosclerosis and arterial blood pressure variation เนื่องจาก OSA พบมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ และเซลล์บุผนัง
หลอดเลือดผิดปกติซงึ่ ทัง้ หมดอาจส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของระบบควบคุมหลอดเลือดทีด่ วงตา
และเส้นประสาทตาได้ มีรายงานการศึกษาพบว่าในกลุ่มผู้ป่วย OSA จะพบมีผนังหลอดเลือด
เปลี่ยนแปลง เกิด atherosclerotic plaque หลอดเลือดชั้น intima media หนาตัวขึ้น โดยเฉพาะ
หลอดเลือดแดง carotid อีกทั้งการสะสมของ atherosclerotic plaque พบว่ามีความสัมพันธ์กับค่า
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AHI อีกด้วย(16) นอกจากนี้การเกิด oxidative stress ในผู้ป่วย OSA ยังส่งผลให้ความสามารถในการ
ซ่อมแซมตัวเองและ vasomotor tone ผิดปกติไป จึงมีผู้ตั้งสมมติฐานว่าหลอดเลือดเลือดขนาดเล็ก
ที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทตาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง (small-vessel hyalinosis) จนท�าให้เส้นประสาท
ขาดเลือดไปเลีย้ งได้ อย่างไรก็ดคี วามรูด้ า้ นพยาธิสรีรวิทยาและจุลพยาธิวทิ ยาของการเกิดการขาดเลือด
ของเส้นประสาทตายังคงต้องการการศึกษาเพิม่ เติมต่อไปในอนาคต เนือ่ งจากการวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษา
การเปลี่ยนแปลงในหลอดเลือดส่วนปลายที่มีขนาดใหญ่
การหยุดหายใจเป็นพักๆในผูป้ ว่ ย OSA ท�าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ
แบบกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic overactivity) ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
ระบบหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมอง เนือ่ งจากส่งผลให้เกิดการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของความดันโลหิตและ
ความเร็วของกระแสเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ความดันหลอดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น (sympathetic surgeinduced arterial hypertension) ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงขั้วประสาทตา
อีกด้วย(15,17)
Impaired auto-regulation at the nerve head เนื่องจากผลของการเพิ่มขึ้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของความดันโลหิตและความเร็วของกระแสเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
สมองส่งผลให้กระบวนการปรับสมดุลของหลอดเลือดที่เลี้ยงบริเวณเส้นประสาทตาผิดปกติไป
(impaired pial vessel autoregulation) ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงของเส้นประสาทตาขาดเลือด
Imbalance between vasodilator and vasoconstrictor substances สภาวะ
ความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) การเกิดอนุมูลอิสระ ความผิดปกติของเกล็ดเลือด ระดับ
nitric oxide ที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของ endothelin ซึ่งเป็นผลพวงจากการขาดออกซิเจนเป็นพักๆ
ทั้งหมดจะส่งผลต่อระดับเลือดที่ไปเลี้ยงขั้วประสาทตาให้ผิดปกติได้

อาการของผู้ป่วย obstructive sleep apnea (clinical manifestations)
นอนกรน มีอาการคล้ายหายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ อาจมีอาการผวา คล้ายส�าลักน�้า
หรือ หายใจแรงเหมือนขาดอากาศหลังจากหยุดหายใจไปช่วงหนึ่ง
นอนหลับไม่สนิท ฝันร้าย นอนกระสับกระส่าย ตื่นกลางคืนบ่อยๆ
ตื่นนอนด้วยความรู้สึกไม่สดชื่น ปากแห้ง เจ็บคอ ปวดหัวตอนเช้า มีความรู้สึกเหมือนว่า
นอนหลับไม่เต็มอิ่ม ทั้งๆ ที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่มาทั้งคืนแล้ว
มีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอนในเวลากลางวัน หรือมีอาการเผลอหลับในเวลากลางวันบ่อยๆ
ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน การท�างาน
หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย ขาดสมาธิ ความจ�าผิดปกติไป
ตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) อาจพบระบบทางเดินหายใจส่วนบน
แคบ โดยใช้Mallampati classification ช่วยในการแบ่งความรุนแรง(18) เส้นรอบคอ (neck
circumference) และรอบเอว (waist circumference) ใหญ่ อาจตรวจพบความดันโลหิตสูง อาการ
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ของความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary hypertension or cor pulmonale) หรืออาการของ
หัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยได้

การวินิจฉัย obstructive sleep apnea (OSA)
1. แบบสอบถาม (screening questionnaires)
Berlin questionnaires แบบสอบถามประกอบไปด้วยหัวข้อ 10 หัวข้อ ค�าถามจะ
เกีย่ วข้องกับการกรน ความรูส้ กึ นอนไม่เต็มอิม่ ความรูส้ กึ ง่วงนอนระหว่างขับรถ ความดันโลหิตสูง และ
ดัชนีมวลกาย (BMI) ผลคะแนนจะช่วยแบ่งผู้ป่วยตามกลุ่มความเสี่ยงการมีภาวะ OSA(19)
Sleep apnea clinical score (SACS) แบบสอบถามประกอบไปด้วยหัวข้อ 4 หัวข้อ
ค�าถามจะเกี่ยวข้องกับเส้นรอบคอ ภาวะความดันโลหิตสูง การนอนกรน อาการส�าลักและสะดุ้งตื่น
ตอนนอนหลับกลางคืน (nocturnal gasping or choking)(20)
STOP-Bang แบบสอบถามประกอบไปด้วยหัวข้อ 8 หัวข้อ ได้แก่ snoring, tired
during day, observed apneas, blood pressure, BMI, age, neck circumference, and gender
ซึ่งจะประกอบขึ้นได้เป็นตัวย่อ STOP-Bang(21)
2. Diagnostic tests
Polysomnography (PSG) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดการหายใจ คลื่นสมอง
(electroencephalogram) และการเคลื่อนไหวของแขนขาขณะผู้ป่วยนอนหลับตลอดคืนโดยจะใช้
ตรวจวัดในห้องปฎิบัติการ
ค่าดัชนี apnea hypopneas index (AHI) เป็นค่ารวมระหว่างจ�านวนครั้งที่หยุด
หายใจ (apnea) มีการลดลงของ oro-nasal flow จนถึงระดับต�่ากว่า 10% ของค่าพื้นฐาน เป็นเวลา
นานกว่า 10 วินาที) และการหายใจน้อยลง (hypopnea) มีการลดลงของ oro-nasal flow จนถึง
ระดับต�า่ กว่า 50% ของค่าพืน้ ฐาน และเกิด oxygen desaturation 4%) ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาแต่ละชัว่ โมง
ที่นอนหลับ
ค่าดัชนี respiratory disturbance index (RDI) เป็นค่ารวมระหว่างจ�านวนครั้งที่
หยุดหายใจ (apnea) การหายใจน้อยลง (hypopnea) และความผิดปกติของการหายใจที่เกิดขึ้นใน
เวลาแต่ละชั่วโมงที่นอนหลับ
ซึง่ ค่าดัชนีทงั้ สองค่านี้ อาจใช้ทดแทนกันได้ในงานวิจยั ส่วนใหญ่ เกณฑ์การวินจิ ฉัยภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับอาจมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย(22,23)
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ตารางที่ 1. ตารางแสดงเกณฑ์วินิจฉัย OSA โดยใช้ค่า AHI(23)
เกณฑ์วินิจฉัย OSA โดยใช้ค่า AHI
AHI 5-15
AHI 16-30
AHI > 30

ระดับความรุนแรงของ OSA
Mild OSA
Moderate OSA
Severe OSA

Out-of-center sleep testing (OCST) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดระบบหัวใจและ
ระบบหายใจระหว่างนอนหลับที่ใช้ตรวจที่บ้านของผู้ป่วยเอง ซึ่งอาจพบข้อจ�ากัดเมื่อเทียบกับเครื่อง
มือในห้องปฎิบัติการ เนื่องจากอาจตรวจได้ค่า AHI น้อยกว่าความเป็นจริงได้

ภาวะผิดปกติทางตาที่พบสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (ocular diseases
linked to OSA)
Floppy eyelid syndrome (FES) เป็นภาวะที่เปลือกตาของผู้ป่วยมีความยืดย้วยมาก
ผิดปกติ สามารถพลิกม้วนเปลือกตาบนออก (eversion) ได้อย่างง่ายดาย และพบการอักเสบของเยื่อ
บุตาขาวด้านเปลือกตาบนได้ (papillary conjunctivitis of upper palpebral conjunctiva) ซึ่งจะ
ท�าให้มีอาการเคืองตา ตาแห้งได้ พบในผู้ป่วยรูปร่างอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้บ่อย เชื่อว่า
เกิดจากการที่ tarsal plate มี elastin ลดลง ส่งผลให้ tarsal plate อ่อนแอและยืดย้วยมากกว่าปกติ
ซึ่งหากเปลือกตาพลิกม้วนออกในเวลาที่ผู้ป่วยนอนหลับ จะส่งผลให้เยื่อบุตาขาวไปสัมผัสกับหมอน
หรือเครื่องนอน เกิดเป็นการอักเสบเรื้อรังตามมา

รูปที่ 1. แสดงผู้ป่วย floppy eyelid syndrome
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Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) การขาดเลือดของขั้ว
ประสาทตาที่ไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดแดงอักเสบพบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคได้แก่ การมีขนาดของขั้วประสาทตาและขนาดของรอยหว�าของขั้วประสาทตาเล็ก
(crowded disc; “disc-at-risk”) โรคของระบบหลอดเลือดต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis)
ในหลายการศึกษาพบว่าในกลุม่ ผูป้ ว่ ย NAION พบความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
สูงกว่ากลุม่ ประชากรควบคุมอย่างชัดเจน(24,25) อย่างไรก็ดี ยังไม่มกี ารศึกษาใดทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ชดั เจน
ว่า OSA เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นประสาทตาขาดเลือด แต่เนื่องจากในปัจจุบันโรคเส้นประสาทตา
ขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดแดงอักเสบยังไม่มีการรักษาใดที่ได้ผลดี จึงแนะน�าให้สืบค้นและ
รักษาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นไปได้ของโรคให้ครอบคลุม รวมถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วย
Papilledema and idiopathic intracranial hypertension (IIH) มีหลายงานวิจัย
รายงานความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับและภาวะขัว้ ประสาทตาบวมจากความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง (papilledema) โดยทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์เชื่อว่า OSA ท�าให้เกิดความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูง (increased intracranial pressure) จากการเพิ่มขึ้นของ cerebral perfusion
pressure หลอดเลือดในสมองขยายตัวและระบบการปรับสมดุลของหลอดเลือดในสมองผิดปกติไป
จากการขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆในผูป้ ว่ ย OSA และอาจอธิบายได้จากในผูป้ ว่ ย OSA ต้องใช้แรงในการ
หายใจมากขึ้นเพื่อเอาชนะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ จึงท�าให้ความดันในช่องอกและช่องท้องเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ขัดขวางการระบายของเลือดด�าในสมอง เกิด cerebral venous hypertension และ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึน้ ตามมาได้ นอกจากนีย้ งั มีรายงานตัวอย่างผูป้ ว่ ยทีพ่ บว่าขัว้ ประสาทตา
ยุบบวมหลังได้ท�าการผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนบน หรือการใช้เครื่อง continuous positive airway
pressure (CPAP) เพื่อรักษาภาวะ OSA อีกด้วย
Glaucoma มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคต้อหินกับภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ ทั้งต้อหินชนิดมุมเปิด (primary open angle glaucoma, POAG) และต้อหินชนิด
ความดันตาปกติ (normal tension glaucoma) โดยพบความชุกของ OSA ในกลุ่มผู้ป่วยต้อหินสูง
กว่ากลุ่มควบคุม โดยพบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในกลุ่ม NTG มากกว่า POAG แต่การศึกษาในหลาย
งานวิจยั กลับไม่พบความสัมพันธ์ทชี่ ดั เจน(26) ดังนัน้ ในอนาคตยังต้องการการศึกษาเพิม่ เติมถึงข้อสรุป
ความสัมพันธ์ของต้อหินกับโรคนี้ต่อไป
Retinal conditions ความผิดปกติของจอประสาทตาที่มีรายงานความสัมพันธ์กับภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับ ได้แก่
ภาวะจุดรับภาพชัดบวมน�้า (central serous retinopathy) โดยมีค�าอธิบายว่าอาจ
เกิดจากระดับ catecholamine ที่เพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วย OSA
ผูป้ ว่ ยจอประสาทตาเสือ่ มเหตุอายุและจุดรับภาพบวมจากเบาหวานทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยการฉีดยา anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) เนื่องจากการ
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ขาดออกซิเจนเป็นพักๆในผู้ป่วย OSA จะกระตุ้นให้มีการหลั่งสาร VEGF ออกมาเพิ่ม จึงอาจเกิดการ
หักล้างของฤทธิ์ยา anti-VEGF ที่ได้รับไป
พบความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดด�าที่จอ
ประสาทตาอุดตัน (retinal vein occlusion)
โดยสรุปในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเส้นประสาทตาขาดเลือดทีไ่ ม่ได้เกิดจากหลอดเลือดอักเสบ (NAION)
ทีเ่ พิง่ ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นครัง้ แรก ผูป้ ว่ ยต้อหินชนิดความดันไม่สงู ทีม่ กี ารด�าเนินของโรคแย่ลงทัง้ ๆ ที่
ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยโรคความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่หาสาเหตุอื่นไม่พบ (idiopathic
intracranial hypertension, IIH)โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะไม่จา� เพาะต่อโรคเช่น เป็นเพศชาย ผูป้ ว่ ย
จอประสาทตาบวมที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย anti-VEGF และผู้ป่วยที่มี floppy eyelid
syndrome ควรได้รับการส่งตรวจเพื่อสืบค้นภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วย
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย อาการและภาวะแทรกซ้อนของโรคส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มาก นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยที่มี
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคทางกายอื่นๆ อีกหลายโรค ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของหลอดเลือดในสมอง อีกทั้งยังพบ
ความสัมพันธ์ของความผิดปกติทางจักษุวิทยากับภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยได้หลายกลุ่ม
ได้แก่ floppy eyelid syndrome เส้นประสาทตาขาดเลือดที่ไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดอักเสบ
โรคต้อหิน ขั้วประสาทตาบวมจากความดันในกะโหลกศีรษะสูง และความผิดปกติของจอประสาทตา
ดังนัน้ ในฐานะจักษุแพทย์กอ็ าจพิจารณาส่งตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ที่เข้าได้กับภาวะนี้ร่วมกับมีความผิดปกติทางตาดังกล่าวข้างต้น เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยและ
ให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต
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