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Overview of Subject
ภาวะการหายใจที่ผิดปกติในขณะหลับ (sleep disordered breathing, SDB) และภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (obstructive sleep apnea, OSA) ในเด็กนัน้ นับได้วา่ เป็นภาวะ
ที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยในต่างประเทศพบความชุกของการนอนกรน (habitual snoring)
ร้อยละ 1.5-27.6 และความชุกของภาวะ OSA ร้อยละ 1-51  ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น พบความชุก
ของการนอนกรนและ OSA ร้อยละ 6.9-8.5 และ 0.69-1.3 ตามล�ำดับ2,3 ภาวะ SDB นั้น สามารถส่ง
ผลกระทบในแง่ลบต่อพฤติกรรม การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กได้ จึงมีความจ�ำเป็นที่
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยเด็ก ควรที่จะตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

Background
เนื่องจากภาวะ SDB และ OSA เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้บ่อย จึงได้มีแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ โดยในบทความนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งจาก American Academy of Pediatrics4 และ American Academy of OtolaryngologyHead and Neck Surgery5 เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของทั้งการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่ง
ตรวจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย

คำ�นิยาม
Sleep disordered breathing หมายถึง ความผิดปกติของการนอนหลับที่มีความรุนแรง
ตั้งแต่น้อยไปมาก คือ primary snoring, upper airway resistance และ obstructive sleep
apnea ตามล�ำดับ
Primary snoring หมายถึง ภาวะนอนกรนทีไ่ ม่มี obstructive apnea, frequent arousals
หรือ gas exchange abnormalities6
Upper airway resistance หมายถึง ภาวะนอนกรน ร่วมกับอาการ labored breathing,
paradoxical breathing และ disrupted sleep โดยทีย่ งั ไม่มี obstructive apnea หรือ hypopnea
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Obstructive sleep apnea หรือภาวะภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ หมายถึง
ภาวะที่มีการหยุด (apnea) หรือลดลง (hypopnea) ของลมที่ผ่านจมูกและปากในขณะหลับ โดยที่
ยังมี respiratory effort อยู่ ท�ำให้มี oxygen desaturation หรือ sleep disruption6
Polysomnography (PSG) หรือ sleep test คือ การบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของร่างกาย
ในขณะหลับ ประกอบด้วย electroencephalogram (EEG), electrooculogram (EOG), และ
electromyogram (EMG) เพื่อแยกระหว่างภาวะหลับและภาวะตื่น และเพื่อระบุถึง sleep stage
ในขณะหลับ7 นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกค่าออกซิเจนในกระแสเลือดโดยใช้ pulse oximetry คลื่น
ไฟฟ้าหัวใจด้วย electrocardiography (EKG) ลมผ่านจมูกด้วย nasal thermistor และ nasal air
flow เพื่อดูภาวะ apnea และ hypopnea และการเคลื่อนไหวของหน้าอกและช่องท้องด้วย
thoracic และ abdominal bands เพื่อประเมิน respiratory effort ว่าเป็น obstructive, central,
หรือ mixed apnea และ end tidal CO2 เพื่อประเมินภาวะ hypoventilation7

พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพ
ภาวะ SDB นั้น เกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นในขณะหลับ ท�ำให้ลมหายใจ
เข้าลดลง (hypopnea) หรือลมหายใจเข้าหยุดไป (apnea) โดยที่ผู้ป่วยยังมี respiratory effort อยู่
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ในเด็กนั้น ได้แก่ การที่มีต่อมทอนซิลและอดีนอยด์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
(adenotonsillar hypertrophy) ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้ ได้แก่ ภาวะอ้วน กลุ่มผู้ป่วยที่มีโครงสร้าง
ใบหน้าแคบ (craniofacial problems) กลุ่มผู้ป่วย neuromuscular disorders และผู้ป่วย Down
syndrome เป็นต้น

อาการทางคลินิก
การประเมินผู้ป่วย จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยประวัติ การตรวจร่างกาย และการสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม American Academy of Pediatrics แนะน�ำให้แพทย์ถามอาการเด็ก
ทุกคนที่มาตรวจว่ามีอาการนอนกรนหรือไม่4   โดยอาการนั้น ประกอบด้วย อาการในช่วงกลางคืน
(night-time symptoms) และ อาการในช่วงกลางวัน (daytime symptoms) ส�ำหรับ night-time
symptoms ได้แก่ ประวัตินอนกรนเสียงดัง การหยุดหายใจในขณะนอนหลับ มีอาการหายใจเฮือก
ปัสสาวะรดที่นอน ส่วน daytime symptoms นั้น ได้แก่ อาการง่วงกลางวัน ซนหรือดื้อมากกว่าปกติ
ผู้ป่วยบางรายอาจมีผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
การตรวจร่างกายนั้น ประกอบด้วย การตรวจร่างกายทางหูคอจมูก โดยมักพบว่าผู้ป่วยมี
ต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ที่โตกว่าปกติ ผู้ป่วยอาจมีน�้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานก็ได้ ซึ่งต่างจากในผู้ใหญ่ที่มักมีภาวะอ้วนมากกว่า โดยถ้าผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดง
ดังกล่าว สามารถให้การวินจิ ฉัยได้วา่ ผูป้ ว่ ยมีภาวะ SDB แต่การวินจิ ฉัยภาวะ OSA นัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติมต่อไป
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การวินิจฉัยแยกโรค
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประวัติและการตรวจร่างกาย มีค่า positive predictive value
ในการวินิจฉัย OSA ร้อยละ 65 และ 46 ตามล�ำดับ4 American Academy of Pediatrics จึงแนะน�ำ
ให้สง่ ตรวจพิเศษเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้การวินจิ ฉัยภาวะ OSA โดยแนะน�ำให้สง่ PSG ซึง่ เป็น gold standard ในการวินิจฉัยภาวะ OSA เป็นอันดับแรก4 ในกรณีที่ไม่สามารถส่ง PSG ได้ แนะน�ำให้ส่งการตรวจ
พิเศษที่อาจเป็นทางเลือกได้ เช่น การบันทึกวิดิทัศน์ของเด็กในขณะหลับ (sleep videotaping) หรือ
การวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดในขณะหลับ (overnight pulse oximetry)4 อย่างไรก็ตาม การ
ส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถช่วยยืนยันการวินิจฉัยภาวะ OSA ได้ถ้าผลการตรวจเป็นบวก
แต่ถ้าผลการตรวจเป็นลบ ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะ OSA หรือไม่ จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการส่ง
ตรวจ PSG ต่อไป แม้ว่าการส่ง PSG จะมีบทบาทในการให้การวินิจฉัยภาวะ OSA แต่สิ่งที่ต้องค�ำนึง
ถึง โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้แก่ ราคา ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรอการตรวจ เครื่อง
มือและบุคลากรมีจ�ำกัด เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2554 American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery ได้
กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งตรวจ PSG ในผู้ป่วยอายุ 2-18 ปี ที่มีภาวะ SDB และมีข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัด tonsillectomy with/without adenoidectomy ไว้ดังนี5้
1. แพทย์พิจารณาส่งตรวจ PSG ในผู้ป่วยที่มี complex medical conditions เช่น
obesity, Down syndrome, craniofacial abnormalities, neuromuscular disorders, sickle
cell disease หรือ mucopolysaccharidoses
2. แพทย์พจิ ารณาส่งตรวจ PSG ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่แน่ใจว่าจ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัดหรือไม่ หรือ
ขนาดของต่อมทอนซิลจากการตรวจร่างกายไม่เข้ากับประวัติความรุนแรงของ SDB
3. โสต ศอ นาสิกแพทย์ควรแจ้งผล PSG ให้วิสัญญีแพทย์ทราบก่อนที่จะมีการดมยาสลบ
ผู้ป่วยที่มีภาวะ SDB
4. ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด tonsillectomy ในกรณีที่อายุ
น้อยกว่า 3 ปี หรือมี severe OSA (apnea-hypopnea index มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ครั้งต่อชั่วโมง
หรือ oxygen saturation nadir น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือทั้ง 2 อย่าง)
5. ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการส่งตรวจ PSG ให้พจิ ารณาส่ง laboratory-based PSG ถ้าสามารถ
ท�ำได้

การดูแลรักษาผู้ป่วย
เนื่องจากภาวะ OSA นั้น สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด
การเจริญเติบโต และพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กได้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องให้การรักษาผู้ป่วย
ทีม่ ี OSA โดยในการรักษาภาวะ OSA นัน้ การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์ (adenotonsillectomy)
นับได้ว่าเป็นทางเลือกแรกในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยที่มีต่อมทอนซิลและอดีนอยด์โต
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แม้ในผู้ป่วยที่มี obesity การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์ก็ยังคงเป็นการรักษาหลัก4 การผ่าตัด
อื่นๆ เช่น Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP), facial advancement, rapid maxillary
expansion และการเจาะคอ (tracheostomy) อาจมีที่ใช้ในผู้ป่วยบางราย ส�ำหรับการรักษาอื่นๆ
ได้แก่ การใช้ continuous positive airway pressure (CPAP) ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือมี
residual OSA หลังจากการท�ำผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์ การลดน�้ำหนักในผู้ป่วยที่มี
overweight หรือ obesity การใช้ anti-inflammatory agents โดยเฉพาะอย่างยิ่ง leukotrienereceptor antagonist และ intranasal corticosteroid ในผูป้ ว่ ย mild OSA พบว่าสามารถลดความ
รุนแรงของ OSA และลดขนาดต่อมอดีนอยด์ได้8

การพยากรณ์โรค
การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์นนั้ ได้ผลดี ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 85 มีคา่ sleep
parameters ที่ได้จากการตรวจ PSG ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต9ิ จากการศึกษา Childhood Adenotonsillectomy Trial (CHAT) study พบ
ว่าการผ่าตัด adenotonsillectomy ท�ำให้อาการ พฤติกรรม และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย OSA ดีขนึ้ 10
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยที่ยังคงมีภาวะ OSA หลังผ่าตัดถึงร้อยละ 13-29 และถ้ารวม
ผูป้ ว่ ย  obesity ด้วย พบว่ามี OSA หลังผ่าตัดได้ถงึ ร้อยละ 73 ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ เกณฑ์การวินจิ ฉัย1
ในผู้ป่วยที่มี craniofacial, neuromuscular และ genetic disorders การผ่าตัดต่อมทอนซิลและ
อดีนอยด์สามารถท�ำให้อาการของ SDB ดีขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่สามารถท�ำให้หายสนิทก็ตาม

สรุป
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ OSA นั้น จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และการส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือของแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น กุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิก
แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง และวิสัญญีแพทย์ เป็นต้น
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