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เครื่องท�ำให้เกิดความดันลบในช่องปาก
(Oral Negative Pressure-Producing Machine):
ทางเลือกใหม่ส�ำหรับรักษาอาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาการนอนกรน (snoring) และ/หรือ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep
apnea: OSA) เกิดจากการตีบแคบของทางเดิน
หายใจส่วนบน เวลาผู้ป่วยนอนหงาย เพดานอ่อน,
ลิ้นไก่ และโคนลิ้น มักจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลก
ดึงให้ตกลงมาอุดกัน้ ทางเดินหายใจส่วนบน เมือ่ ลม
วิ่งผ่านทางเดินหายใจที่แคบ จะท�ำให้เกิดการสั่น
สะเทือนของเนื้อเยื่ออ่อน ท�ำให้เกิดเสียงกรนเกิด
ขึน้ และเมือ่ ทางเดินหายใจตีบแคบมากจนถึงขนาด
ที่ลมวิ่งผ่านไม่ได้ ก็จะท�ำให้เกิดภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับขึ้น
ได้มีการพัฒนาเครื่องซึ่งสามารถท�ำให้
เกิดความดันลบในช่องปากขึ้นมา (oral pressure
therapy) หรือ Winx® Device เพื่อใช้รักษาอาการ
นอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ตั้งแต่ความรุนแรงน้อย, ปานกลาง หรือมาก โดย

ผู้ป่วยไม่จ�ำเป็นต้องใช้หน้ากากครอบจมูก และ/
หรือปาก ซึง่ ต่อเข้ากับเครือ่ งอัดอากาศขณะหายใจเข้า
(Continuous Positive Airway Pressure:
CPAP) อีกต่อไป
เครื่องมือนี้จะท�ำให้เกิดความดันลบขึ้น
มาในช่องปาก ซึ่งความดันลบที่เกิดขึ้นนี้จะท�ำให้
เพดานอ่อนและลิ้นไก่ และ/หรือ ส่วนหน้าของลิ้น
เคลื่อนมาทางด้านหน้า (ภาพที่ 1) ไม่ให้ตกลงไป
อุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ โดยเฉพาะขณะที่
ผู้ป่วยนอนหงาย ท�ำให้ทางเดินหายใจระดับหลัง
เพดานอ่อน และลิ้นไก่ (retropalatal airway)
และ/หรือ หลังโคนลิน้ (retrolingual airway) กว้างขึน้
ทัง้ ในแนวหน้า-หลัง (anterior-posterior dimensions)
และทางด้านข้าง (lateral dimensions) ท�ำให้
อาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับลดน้อยลง เครือ่ งนีส้ ามารถใช้รกั ษาได้ทงั้
กรนธรรมดา (primary snoring) ภาวะก�้ำกึ่ง
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ระหว่างกรนธรรมดา และกรนอันตราย (upper
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถน�ำไป
airway resistance syndrome) และกรนอันตราย วางบนที่ตั้งซึ่งอยู่ข้างเตียงได้
ทีม่ ภี าวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) ร่วมด้วย (ไม่วา่
มีความรุนแรงน้อย, ปานกลาง หรือมาก)
ข้อเสียของเครื่องมือชนิดนี้
- ถ้ า ผู ้ ป ่ ว ยมี ป ั ญ หาคั ด จมู ก จะไม่
ข้อดีของเครื่องมือชนิดนี้
สามารถใช้เครื่องมือชนิดนี้ได้ เพราะจะใช้เครื่อง
- เป็นการรักษาโดยไม่ต้องใช้หน้ากาก มือนีไ้ ด้ ขณะนอนหลับ ผูป้ ว่ ยต้องปิดปากสนิท และ
ครอบจมูก และ/หรือปาก ซึง่ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยร่วมมือ หายใจทางจมูก
ในการใช้เครื่องนี้ในการรักษามากขึ้น
ส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดนี้ จะประกอบด้วย
- เสียงจากเครื่องไม่ดังมาก ท�ำให้ไม่
รบกวนผู้ที่ใช้งาน และคู่นอน
- ท่อที่ต่อระหว่างเครื่องและปากของ
ผู้ป่วยมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยจึงสามารถนอนหลับได้
ทุกท่า ไม่ว่านอนหงาย, ตะแคง หรือนอนคว�่ำ
- วัสดุที่ใส่เข้าไปในช่องปากนิ่ม และ
ยืดหยุ่นได้ง่าย
- ง่ายที่จะใช้ และท�ำความสะอาด และ
ดูแลรักษาเครื่องมือง่าย
- มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถพกพา
ไปไหนมาไหนได้ง่าย
- สามารถใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอการ
ท�ำเครื่องมือทันตกรรม (custom-made oral
appliance) ซึ่งมักต้องใช้เวลาในการท�ำ 
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เครื่องมือ 3 ส่วน (ภาพที่ 2)
1. เครือ่ งท�ำให้เกิดแรงดันลบ (- 50 ซม. น�ำ้ )
หรือเครื่องดูด (vacuum console) มีขนาดเล็ก
และท�ำให้เกิดเสียงดังไม่มาก (ท�ำให้ไม่รบกวนผู้
ป่วยและคู่นอนมากนัก) และผู้ป่วยสามารถพกพา
ไปไหนมาไหนได้ นอกจากนั้นทางด้านหลังของ
เครือ่ ง ยังมีทบี่ นั ทึกข้อมูลการใช้งานของผูป้ ว่ ยด้วย
แพทย์จึงสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ป่วยร่วมมือใน
การใช้เครื่องในการรักษามากน้อยเพียงใด และยัง
มีทสี่ ำ� หรับเก็บน�ำ้ ลาย ซึง่ ดูดมาจากช่องปากของผูป้ ว่ ย
2. วัสดุทใี่ ส่เข้าไปในช่องปาก (mouthpiece)
มีลักษณะนิ่ม และมีความยืดหยุ่นสูง โดยวัสดุดัง
กล่าวนี้จะอยู่ในช่องปากของผู้ป่วยขณะหลับ ซึ่ง
วัสดุนี้มีหลายขนาดให้เลือก (มีให้เลือกมากถึง 10
ขนาด) เพื่อให้เหมาะสมกับช่องปากของผู้ป่วย ซึ่ง
อาจต้องเปลี่ยน หลังการใช้งานไปแล้ว 3-6 เดือน
วัสดุดังกล่าวนี้จะมีรูเล็กๆ ให้อากาศภายในช่อง
ปากถูกเครื่องดูดออก
3. ท่อที่เชื่อมระหว่างเครื่องท�ำให้เกิด
แรงดันลบ และวัสดุทใี่ ส่เข้าไปในช่องปาก (tubing)
มีขนาดเล็กและนิม่ และยืดหยุน่ ได้งา่ ย ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
สามารถนอนหลับในท่าใดก็ได้ (ภาพที่ 3)
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- รูส้ กึ ไม่สบายทีฟ่ นั (dental discomfort)
- ปากแห้ง
- รูส้ กึ ไม่สบาย, ปวดหรือเจ็บทีข่ ากรรไกร
(jaw discomfort)
- มีเลือดออกมาปนกับน�้ำลาย
- มีแผล หรืออาการเจ็บที่เหงือกและฟัน
- มีน�้ำลายออกมามากผิดปกติ
ซึ่ ง มั ก จะหายได้ เ องในผู ้ ป ่ ว ยบางราย
(หลังใช้เครือ่ งไปแล้ว 2-3 วัน) หรืออาจเป็นอยูน่ าน
ได้ในบางราย
โดยสรุป นอกจากเครื่องอัดอากาศขณะ
หายใจเข้า (CPAP) เครื่องมือทันตกรรม (oral
appliance) และการผ่าตัด ซึ่งเป็นมาตรฐานใน
การรักษาอาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุด
ข้อบ่งชี้ในการใช้
- ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหานอนกรน และ/ หายใจขณะหลับแล้ว เครื่องท�ำให้เกิดความดันลบ
หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ไม่วา่ มีความรุนแรง ในช่องปาก ก็เป็นทางเลือกใหม่ทางเลือกหนึ่งใน
การรักษา โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาที่
น้อย, ปานกลาง หรือมาก
เป็นมาตรฐานทั้ง 3 การรักษา
ข้อห้ามในการใช้
- ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เอกสารอ้างอิง
จากความผิดปกติในสมอง (central sleep apnea) 1. Farid-Moayer M, Siegel LC, Black J. Oral pressure
คือไม่ได้เกิดจากภาวะอุดกัน้ ในทางเดินหายใจส่วน therapy for treatment of obstructive sleep apnea:
clinical feasibility. Nat Sci Sleep 2013;5:53-9.
บน
- ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคของระบบทางเดินหายใจ 2. Colrain IM, Black J, Siegel LC, Bogan RK, Becker
ชนิดรุนแรง เช่น โรคปอด หรือภาวะมีลมรัว่ ในช่อง PM, Farid-Moayer M, et al. A multicenter evaluation
of oral pressure therapy for the treatment of obstrucเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax)
- ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเหงือกทีร่ นุ แรง หรือมีฟนั tive sleep apnea. Sleep Med 2013;14(9):830-7.
3. Farid-Moayer M, Siegel LC, Black J. A feasibility
โยก
evaluation of oral pressure therapy for the treatment
- ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- ผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกเรื้อรัง ทั้ง 2 of obstructive sleep apnea. Ther Adv Respir Dis
2013;7:3-12.
ข้าง ที่ยังไม่ได้รับการรักษา

ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ ใ นการรั ก ษา
อาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
มีการศึกษาหลายการศึกษา1-4 ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือชนิดนี้ในการรักษา
อาการนอนกรน และ/หรือ ภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับ ทั้งเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับการ
รักษาใดๆ) หรือไม่มกี ลุม่ เปรียบเทียบ (เปรียบเทียบก่อน
และหลังการใช้) โดยเครื่องมือชนิดนี้สามารถลด
- ดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผ่วเบา
(apnea and hypopnea index)1-3
- ดัชนีการตื่นระหว่างหลับ (arousal
1-3
index)
- อาการง่วงมากเวลากลางวัน (excessive daytime sleepiness)2
และสามารถเพิ่ม
- ระยะเวลาของการนอนหลับลึก1-3
- คุณภาพการนอนหลับของทั้งผู้ป่วย
และคู่นอน2
4. Schwab RJ, Kim C, Siegel L, Keenan BT, Black J,
- ระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับ1-3
Farid-Moayer M, et al. Examining the mechanism of
- พื้นที่ของทางเดินหายใจหลังเพดาน ผลข้างเคียงจากการใช้งาน
action of a new device using oral pressure therapy
อ่อนและลิน้ ไก่ ทัง้ ในแนวหน้า-หลัง และแนวด้านข้าง4
ที่พบได้แก่
โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ ต่อผู้ที่ใช้
- รู ้ สึ ก ไม่ ส บายในช่ อ งปาก (oral for the treatment of obstructive sleep apnea. Sleep
2014;37(7):1237-47.
discomfort)
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