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การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง
(HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง หรือ ออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง หรือ HBOT (Hyperbaric Oxygen
Therapy) คือ การรักษาโดยใช้เครื่องปรับความดันบรรยากาศ (hyperbaric chamber) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กบั
ร่างกายและสมอง ในปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการให้ออกซิเจนที่ความดันบรรยากาศปกติ ส่งผลดีต่อการรักษาโรค
ต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะขาดออกซิเจน ภายใต้การดูแลของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
เริ่มมีการนํา HBOT มาใช้รกั ษาทางการแพทย์เมื่อ 90 ปี ก่อน โดยเริ่มจากการรักษา โรคนํ้าหนี บ
(decompression sickness) แล้วค่อย ๆ เพิ่มข้อบ่งใช้ในภาวะอื่น ๆ เพิ่มขึ้ น
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ําและเวชศาสตร์ความดัน
บรรยากาศสูง (Undersea and Hyperbaric Medical Society หรือ UHMS) รับรองการนํามาใช้บาํ บัดรักษาทั้งสิ้ น 14
ภาวะโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. ภาวะฟองอากาศอุดตันในกระแสเลือด (air or gas embolism)
2. ภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็ นพิษ (carbon monoxide poisoning) เช่น การสําลักควันไฟ
3. การติดเชื้ อคลอสตริเดียมที่กล้ามเนื้ อ หรือการติดเชื้ อของเนื้ อเยื่อจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน
(Clostridial myositis and myonecrosis / gas gangrene)
4. การรักษาแผลฉกรรจ์จากอุบตั ิเหตุ และการบาดเจ็บของเนื้ อเยื่อเนื่ องจากการถูกบดขยี้ (crush injuries,
compartment syndrome and other acute traumatic ischemia)
5. โรคนํ้าหนี บ (decompression sickness)
6. โรคแผลหายยากต่าง ๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลจากการกดทับ แผลจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี
(arterial insufficiencies)
7. ภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือด (severe anemia)
8. ฝี ในสมอง (intracranial abscess)
9. การติดเชื้ อที่แผลและการติดเชื้ อที่ทาํ ให้เกิดเนื้ อตาย (necrotizing soft tissue infections)
10. การติดเชื้ อเรื้ อรังของกระดูก (refractory osteomyelitis)
11. การบาดเจ็บและแผลเรื้ อรังจากรังสี (delayed radiation injury)
12. แผลผ่าตัดตกแต่งเนื้ อเยื่อ (compromised grafts and flaps)
13. แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกเฉียบพลัน (acute thermal burn injury)
14. โรคหูดบั ฉับพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic sudden sensorineural hearing loss)
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ส่วนภาวะอื่น ๆ ที่มีการนํา HBOT มาใช้ ยังไม่มีหลักฐานสรุปประสิทธิภาพการรักษาที่ชดั เจน เนื่ องจากมี
ข้อจํากัดในการศึกษาวิจยั เช่น ผูป้ ่ วยมะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ และออทิสติก
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและ
วิเคราะห์อภิมานประสิทธิผล ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า HBOT สามารถช่วยรักษาโรคและภาวะเหล่านี้ ได้ดีกว่าการรักษา
ด้วยวิธีปกติจริง ได้แก่
• ภาวะการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ (arterial insufficiencies)
• แผลจากการได้รบั รังสีรกั ษาในผูป้ ่ วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ (neck and head carcinoma after
radiation therapy)
• โรคที่เกิดจากการลดความกดอากาศ (decompression sickness)
• ภาวะฟองอากาศอุดตันในกระแสเลือด (air/ gas embolism)
HBOT ในผูป้ ่ วยออทิสติก ควรทําอยูใ่ นขอบเขตของงานวิจยั ไม่แนะนําให้นาํ มาใช้ในการบําบัดรักษา
ทางคลินิกเป็ นการทั ่วไป เนื่ องจากไม่สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ที่ชดั เจน และผลการศึกษาวิจยั โดยมีกลุ่ม
เปรียบเทียบ ยังแสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ทาํ HBOT กับกลุ่มเปรียบเทียบ
แนวคิด

การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง หรือ HBOT ในผูป้ ่ วยออทิสติก เป็ นการบําบัดรักษาแบบทางเลือกที่มีการ
นํามาใช้ผสมผสานเข้ากับการรักษาแบบดั้งเดิมที่ทาํ อยู่ และมีความปลอดภัยสูง
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การมีเลือดไปเลี้ ยงน้อย (hypoperfusion) ในสมองบางตําแหน่ ง เช่น cerebral
cortex, white matter และ hippocampus อาจทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) มีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรง
ปั ญหาพฤติกรรมในผูป้ ่ วยออทิสติก
อาศัยทฤษฎีทางสรีรวิทยาโดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจน 100 % ให้กบั เซลล์สมองที่ความดัน 1.3
บรรยากาศ (ชั้นบรรยากาศธรรมดามีออกซิเจน 21 %) ช่วยให้เนื้ อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของสมองได้รบั ออกซิเจนมากขึ้ น
ส่งผลให้เซลล์สมองเกิดการตื่นตัวและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
กลไกการออกฤทธิ์
การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ดังนี้
1. กระตุน้ การเจริญของเนื้ อเยื่อ และหลอดเลือดฝอย (neovascularization)
2. ยับยั้งและต่อต้านการติดเชื้ อโรคบางชนิ ด
3. เพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวในการทําลายเชื้ อโรค
4. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
5. ลดการบวมของอวัยวะ
6. ลดขนาดฟองอากาศในเนื้ อเยื่อและหลอดเลือด
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ผูน้ ํา HBOT มาใช้ในผูป้ ่ วยออทิสติก มีสมมติฐานว่า การที่สมองและร่างกายได้รบั ปริมาณออกซิเจนสูงกว่า
ปกติ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในเลือดแดงสูงขึ้ น แล้วส่งไปเลี้ ยงเซลล์สมองและอวัยวะส่วนปลายได้ทวั ่ ถึงกว่า
ในภาวะปกติ ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้าง collagen ผ่านการกระตุน้ และการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน (fibroblast
cells) ทําให้เกิดการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้ น สะดวกต่อการขนส่งออกซิเจนเข้าสู่เซลล์สมอง และยังจะช่วยเพิ่มส
เต็มเซลล์ในร่างกาย โดยออกซิเจนความดันสูงจะกระตุน้ ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ตน้ กําเนิ ด (stem cells) ออก
จากไขกระดูก นําไปในใช้การสร้างเส้นเลือดใหม่ (neovascularization) เพื่อไปหล่อเลี้ ยงอวัยวะในส่วนที่ตอ้ งการเลือด
ในการทํางานสูง เช่น เซลล์สมอง เป็ นต้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่สามารถระบุได้ชดั เจนถึงประโยชน์ที่ได้รบั ในกลุ่มออทิสติก และงานวิจยั เชิงทดลองในระยะหลังยังแสดง
ให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ทาํ HBOT กับกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
Chungpaibulpatana และคณะ (พ.ศ. 2551) ศึกษานําร่อง HBOT ในเด็กไทยที่เป็ นออทิสติก จํานวน 7 คน
โดยใช้ออกซิเจน 100 % ที่ความดัน 1.3 บรรยากาศ จํานวน 10 ครั้ง พบว่า มีอาการดีขึ้นในด้านปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม สหสัมพันธ์ของตาและมือ ภาษา ทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ และการช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจําวัน
Granpeesheh และคณะ (พ.ศ. 2553) วิจยั เชิงทดลอง HBOT โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบสุ่ม 2 ทาง
(double-blind placebo-controlled trial) ในเด็กออทิสติก จํานวน 18 คน โดยใช้ออกซิเจน 24 % ที่ความดัน 1.3
บรรยากาศ ครั้งละ 1 ชัว่ โมง จํานวน 80 ครั้ง (6-10 ครั้งต่อสัปดาห์) และมีกลุ่มเปรียบเทียบที่ความดัน 1
บรรยากาศ จํานวน 16 คน พบว่า ไม่มีผลทางคลินิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ
มยุรี สัมพันธวิวฒ
ั น์ และคณะ (พ.ศ. 2555) วิจยั เชิงทดลอง HBOT โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบสุ่ม 2 ทาง
(prospective, randomized, double-blind, controlled trial) ในเด็กออทิสติก 60 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองใช้
ออกซิเจน 100 % ที่ความดัน 1.5 บรรยากาศ และกลุ่มหลอกใช้ออกซิเจน 100 % ที่ความดัน 1.15 บรรยากาศ ครั้ง
ละ 1 ชัว่ โมง จํานวน 20 ครั้ง พบว่า มีอาการดีขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม แต่ไม่มีผลทางคลินิกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ทั้งหมดมีความปลอดภัย และมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ในเรื่องการบาดเจ็บ
ของหูช้นั กลาง (barotrauma)
พัชรียา พันธุจ์ ุย และคณะ (พ.ศ. 2559) ศึกษาผลของการบําบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง ต่อความจําระยะ
สั้นของเด็กออทิสติก เฉพาะกรณี ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ HBOT โดยใช้ออกซิเจน 100 % ที่ความ
ดัน 1.5 บรรยากาศ ครั้งละ 1 ชัว่ โมง จํานวน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จนครบ 40 ครั้ง ในเด็กออทิสติก 9 ราย พบว่า
ความจําระยะสั้นของเด็กออทิสติกดีขึ้นหลังได้รบั การบําบัด ในครั้งที่ 20, 30 และ 40 และส่งผลให้พฒ
ั นาการทั้ง 4
ด้านของเด็กออทิสติกดีขึ้น หลังได้รบั การบําบัดในครั้งที่ 30 และ 40
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ข้อควรระวัง
HBOT ในบางรายอาจพบมีอาการข้างเคียงจากการรักษาได้ ดังนี้ หูอื้อ ตาลาย วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย แน่ น
หน้าอก แสบร้อนบริเวณหน้าอก สายตาสั้นชัว่ คราว (reversible myopia)
ผูท้ ี่ป่วยโรคปอด มีอาการบาดเจ็บที่ปอด หรือมีอากาศค้างอยูน่ อกถุงลมปอด อาจได้รบั อันตรายจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศได้ อาจทําให้เกิดลมรัว่ ในปอด จึงควรเอ๊กซเรย์ปอด ก่อนการรักษาด้วย HBOT
ส่วนอาการชักมีอาการเกิดขึ้ นได้ แต่โอกาสเกิดน้อยมาก มักพบได้ในกรณีที่ความดันเกินกว่า 3 บรรยากาศ
ซึ่งไม่ใช่ระดับความดันบรรยากาศที่ใช้ในการรักษาภาวะต่าง ๆ
ส่วนประกอบของเครื่องมือ
HBOT ประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ คัญ ดังนี้
1. ห้องปรับความดันบรรยากาศ (chamber cabin) มีท้งั ที่เป็ นอุโมงค์ นอนได้คนเดียว จนถึงห้องที่มีขนาด
ใหญ่ที่สามารถให้การรักษาผูป้ ่ วยได้คราวละ 30 คน
2. เครื่องจ่ายออกซิเจน (oxygen generator)
3. ควรมีระบบสื่อสารระหว่างผูป้ ่ วยกับผูร้ กั ษา

วิธีการใช้
HBOT มีข้นั ตอนการบําบัดรักษา ดังนี้
1. ตรวจประเมินความพร้อมของร่างกาย
2. เข้ารับการรักษาในอุโมงค์ปรับความดันบรรยากาศ (hyperbaric chamber)
3. หายใจออกซิเจนบริสุทธ์ 100 % ในห้องปรับความดันบรรยากาศ ที่ความดัน 1.3 บรรยากาศ ใช้เวลา
รอบละ 60 นาที สามารถเลือกเข้ารับการรักษาได้ 2 รอบต่อวัน โดยหวังผลที่ 20 - 40 รอบขึ้ นไป
4. หลังจากเสร็จสิ้ นการรักษาในแต่ละวัน ผูร้ บั การรักษาสามารถกลับบ้านได้ทนั ที
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