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การรกัษาดว้ยออกซิเจนความดนัสูง 

(HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy) 
 

นพ.ทวีศกัด์ิ สริิรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

การรกัษาดว้ยออกซิเจนความดนัสูง หรือ ออกซิเจนความดนับรรยากาศสูง หรือ HBOT (Hyperbaric Oxygen 

Therapy) คือ การรกัษาโดยใชเ้ครื่องปรบัความดนับรรยากาศ (hyperbaric chamber) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหก้บั

ร่างกายและสมอง ในปริมาณท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบกบัการใหอ้อกซิเจนท่ีความดนับรรยากาศปกติ ส่งผลดีต่อการรกัษาโรค

ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากภาวะขาดออกซิเจน ภายใตก้ารดูแลของแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ  

เริ่มมีการนํา HBOT มาใชร้กัษาทางการแพทยเ์ม่ือ 90 ปีก่อน โดยเริ่มจากการรกัษา โรคน้ําหนีบ 

(decompression sickness) แลว้ค่อย ๆ เพิ่มขอ้บ่งใชใ้นภาวะอื่น ๆ เพิ่มข้ึน 

องคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมริกา และสมาคมแพทยเ์วชศาสตรใ์ตน้ํ้าและเวชศาสตรค์วามดนั

บรรยากาศสูง (Undersea and Hyperbaric Medical Society หรือ UHMS) รบัรองการนํามาใชบ้าํบดัรกัษาทั้งสิ้ น 14 

ภาวะโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดงัน้ี 

1. ภาวะฟองอากาศอุดตนัในกระแสเลอืด (air or gas embolism) 

2. ภาวะคารบ์อนมอนอกไซดเ์ป็นพิษ (carbon monoxide poisoning) เช่น การสาํลกัควนัไฟ 

3. การติดเชื้ อคลอสตริเดียมท่ีกลา้มเน้ือ หรือการติดเชื้ อของเน้ือเย่ือจากแบคทีเรยีท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน 

(Clostridial myositis and myonecrosis / gas gangrene) 

4. การรกัษาแผลฉกรรจจ์ากอบุติัเหตุ และการบาดเจ็บของเน้ือเย่ือเน่ืองจากการถูกบดขย้ี (crush injuries, 

compartment syndrome and other acute traumatic ischemia) 

5. โรคน้ําหนีบ (decompression sickness) 

6. โรคแผลหายยากต่าง ๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลจากการกดทบั แผลจากการไหลเวียนเลือดไม่ดี 

(arterial insufficiencies) 

7. ภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือด (severe anemia) 

8. ฝีในสมอง (intracranial abscess) 

9. การติดเชื้ อท่ีแผลและการติดเชื้ อท่ีทาํใหเ้กิดเน้ือตาย (necrotizing soft tissue infections) 

10. การติดเชื้ อเรื้ อรงัของกระดูก (refractory osteomyelitis) 

11. การบาดเจ็บและแผลเรื้ อรงัจากรงัสี (delayed radiation injury) 

12. แผลผ่าตดัตกแต่งเน้ือเย่ือ (compromised grafts and flaps) 

13. แผลไฟไหมน้ํ้ารอ้นลวกเฉียบพลนั (acute thermal burn injury) 

14. โรคหดูบัฉบัพลนัท่ีไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic sudden sensorineural hearing loss) 
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ส่วนภาวะอื่น ๆ ท่ีมีการนํา HBOT มาใช ้ยงัไม่มีหลกัฐานสรุปประสิทธิภาพการรกัษาท่ีชดัเจน เน่ืองจากมี

ขอ้จาํกดัในการศึกษาวิจยั เชน่ ผูป่้วยมะเร็ง เบาหวาน อลัไซเมอร ์และออทิสติก 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดา้นสุขภาพ (HITAP) ไดท้บทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและ

วิเคราะหอ์ภิมานประสิทธิผล ในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ HBOT สามารถชว่ยรกัษาโรคและภาวะเหล่าน้ีไดดี้กวา่การรกัษา

ดว้ยวิธีปกติจริง ไดแ้ก่ 

• ภาวะการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ (arterial insufficiencies) 

• แผลจากการไดร้บัรงัสีรกัษาในผูป่้วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ (neck and head carcinoma after 

radiation therapy) 

• โรคท่ีเกิดจากการลดความกดอากาศ (decompression sickness) 

• ภาวะฟองอากาศอุดตนัในกระแสเลือด (air/ gas embolism) 

 

 HBOT ในผูป่้วยออทิสติก ควรทาํอยูใ่นขอบเขตของงานวิจยั ไม่แนะนาํใหน้าํมาใชใ้นการบาํบดัรกัษา

ทางคลินิกเป็นการทัว่ไป เน่ืองจากไม่สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธ์ิท่ีชดัเจน และผลการศึกษาวจิยัโดยมีกลุ่ม

เปรียบเทียบ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีทาํ HBOT กบักลุ่มเปรียบเทียบ 

 

แนวคิด 

 การรกัษาดว้ยออกซิเจนความดนัสูง หรือ HBOT ในผูป่้วยออทิสติก เป็นการบาํบดัรกัษาแบบทางเลือกท่ีมีการ

นํามาใชผ้สมผสานเขา้กบัการรกัษาแบบดั้งเดิมท่ีทาํอยู ่และมีความปลอดภยัสูง  

 จากการศึกษาวิจยั พบวา่ การมีเลือดไปเลี้ ยงน้อย (hypoperfusion) ในสมองบางตาํแหน่ง เช่น cerebral  

cortex, white matter และ hippocampus อาจทาํใหเ้กิดภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) มีความสมัพนัธก์บัความรุนแรง

ปัญหาพฤติกรรมในผูป่้วยออทิสติก 

อาศยัทฤษฎีทางสรรีวิทยาโดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจน 100 % ใหก้บัเซลลส์มองท่ีความดนั 1.3  

บรรยากาศ (ชั้นบรรยากาศธรรมดามีออกซิเจน 21 %) ช่วยใหเ้น้ือเย่ือส่วนต่าง ๆ ของสมองไดร้บัออกซิเจนมากข้ึน 

ส่งผลใหเ้ซลลส์มองเกิดการต่ืนตวัและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

กลไกการออกฤทธิ ์

 การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในรา่งกาย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ดงัน้ี 

1. กระตุน้การเจรญิของเน้ือเย่ือ และหลอดเลือดฝอย (neovascularization)  

2. ยบัยั้งและต่อตา้นการติดเชื้ อโรคบางชนิด 

3. เพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวในการทาํลายเชื้ อโรค 

4. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ของรา่งกาย 

5. ลดการบวมของอวยัวะ 

6. ลดขนาดฟองอากาศในเน้ือเย่ือและหลอดเลือด 
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ผูนํ้า HBOT มาใชใ้นผูป่้วยออทิสติก มีสมมติฐานวา่ การท่ีสมองและรา่งกายไดร้บัปริมาณออกซิเจนสูงกวา่

ปกติ ส่งผลใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีละลายในเลือดแดงสูงข้ึน แลว้ส่งไปเลี้ ยงเซลลส์มองและอวยัวะส่วนปลายไดท้ัว่ถึงกวา่

ในภาวะปกติ ใหป้ระโยชน์ในดา้นการช่วยสรา้ง collagen ผ่านการกระตุน้และการแบ่งตวัของเซลลอ์่อน (fibroblast 

cells) ทาํใหเ้กิดการสรา้งเสน้เลอืดฝอยเพิ่มมากข้ึน สะดวกต่อการขนส่งออกซิเจนเขา้สู่เซลลส์มอง และยงัจะช่วยเพิ่มส

เต็มเซลลใ์นร่างกาย โดยออกซิเจนความดนัสูงจะกระตุน้ใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยของเซลลต์น้กาํเนิด (stem cells) ออก

จากไขกระดูก นําไปในใชก้ารสรา้งเสน้เลือดใหม่ (neovascularization) เพื่อไปหล่อเลี้ ยงอวยัวะในส่วนท่ีตอ้งการเลือด

ในการทาํงานสูง เช่น เซลลส์มอง เป็นตน้ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ยงัไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนถึงประโยชน์ท่ีไดร้บัในกลุ่มออทิสติก และงานวิจยัเชิงทดลองในระยะหลงัยงัแสดง

ใหเ้ห็นวา่ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีทาํ HBOT กบักลุ่มเปรียบเทียบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

Chungpaibulpatana และคณะ (พ.ศ. 2551) ศึกษานําร่อง HBOT ในเด็กไทยท่ีเป็นออทิสติก จาํนวน 7 คน 

โดยใชอ้อกซิเจน 100 % ท่ีความดนั 1.3 บรรยากาศ จาํนวน 10 ครั้ง พบวา่ มีอาการดีข้ึนในดา้นปฏิสมัพนัธท์าง

สงัคม สหสมัพนัธข์องตาและมือ ภาษา ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือมดัใหญ่ และการชว่ยเหลือตวัเองใน

ชีวิตประจาํวนั  

 Granpeesheh และคณะ (พ.ศ. 2553) วจิยัเชิงทดลอง HBOT โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบสุ่ม 2 ทาง 

(double-blind placebo-controlled trial) ในเด็กออทิสติก จาํนวน 18 คน โดยใชอ้อกซิเจน 24 % ท่ีความดนั 1.3 

บรรยากาศ ครั้งละ 1 ชัว่โมง จาํนวน 80 ครั้ง (6-10 ครั้งต่อสปัดาห)์ และมีกลุ่มเปรียบเทียบท่ีความดนั 1 

บรรยากาศ จาํนวน 16 คน พบวา่ ไม่มีผลทางคลินิกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุ่ม

เปรียบเทียบ  

มยุรี สมัพนัธววิฒัน์ และคณะ (พ.ศ. 2555) วิจยัเชิงทดลอง HBOT โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบสุ่ม 2 ทาง 

(prospective, randomized, double-blind, controlled trial) ในเด็กออทิสติก 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองใช้

ออกซิเจน 100 % ท่ีความดนั 1.5 บรรยากาศ และกลุ่มหลอกใชอ้อกซิเจน 100 % ท่ีความดนั 1.15 บรรยากาศ ครั้ง

ละ 1 ชัว่โมง จาํนวน 20 ครั้ง พบวา่ มีอาการดีข้ึนทั้ง 2 กลุ่ม แต่ไม่มีผลทางคลินิกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั 

ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรยีบเทียบ ทั้งหมดมีความปลอดภยั และมีผลขา้งเคียงเพียงเล็กน้อย ในเรื่องการบาดเจบ็

ของหชูั้นกลาง (barotrauma) 

พชัรียา พนัธุจ์ุย และคณะ (พ.ศ. 2559) ศึกษาผลของการบาํบดัดว้ยออกซิเจนความดนัสูง ต่อความจาํระยะ

สั้นของเด็กออทิสติก เฉพาะกรณี ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ ์ฐานทพัเรือสตัหีบ HBOT โดยใชอ้อกซิเจน 100 % ท่ีความ

ดนั 1.5 บรรยากาศ ครั้งละ 1 ชัว่โมง จาํนวน 5 ครั้งต่อสปัดาห ์จนครบ 40 ครั้ง ในเด็กออทิสติก 9 ราย พบวา่ 

ความจาํระยะสั้นของเด็กออทิสติกดีข้ึนหลงัไดร้บัการบาํบดั ในครั้งท่ี 20, 30 และ 40 และส่งผลใหพ้ฒันาการทั้ง 4 

ดา้นของเด็กออทิสติกดีข้ึน หลงัไดร้บัการบาํบดัในครั้งท่ี 30 และ 40 
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ขอ้ควรระวงั 

 HBOT ในบางรายอาจพบมีอาการขา้งเคียงจากการรกัษาได ้ดงัน้ี หอูื้ อ ตาลาย วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย แน่น

หน้าอก แสบรอ้นบริเวณหน้าอก สายตาสั้นชัว่คราว (reversible myopia) 

 ผูท่ี้ป่วยโรคปอด มีอาการบาดเจ็บท่ีปอด หรอืมีอากาศคา้งอยูน่อกถุงลมปอด อาจไดร้บัอนัตรายจากการ

เปลี่ยนแปลงความดนับรรยากาศได ้อาจทาํใหเ้กิดลมรัว่ในปอด จึงควรเอ๊กซเรยป์อด ก่อนการรกัษาดว้ย HBOT 

ส่วนอาการชกัมีอาการเกิดข้ึนได ้แต่โอกาสเกิดน้อยมาก มกัพบไดใ้นกรณีท่ีความดนัเกินกวา่ 3 บรรยากาศ 

ซ่ึงไม่ใช่ระดบัความดนับรรยากาศท่ีใชใ้นการรกัษาภาวะต่าง ๆ  

 

ส่วนประกอบของเครื่องมือ 

HBOT ประกอบดว้ยอุปกรณส์าํคญั ดงัน้ี  

1. หอ้งปรบัความดนับรรยากาศ (chamber cabin) มีทั้งท่ีเป็นอุโมงค ์นอนไดค้นเดียว จนถึงหอ้งท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสามารถใหก้ารรกัษาผูป่้วยไดค้ราวละ 30 คน 

2. เครื่องจ่ายออกซิเจน (oxygen generator) 

3. ควรมีระบบสื่อสารระหวา่งผูป่้วยกบัผูร้กัษา 

 

   
 

 

วิธีการใช ้ 

 HBOT มีขั้นตอนการบาํบดัรกัษา ดงัน้ี 

1. ตรวจประเมินความพรอ้มของรา่งกาย 

2. เขา้รบัการรกัษาในอโุมงคป์รบัความดนับรรยากาศ (hyperbaric chamber)  

3. หายใจออกซิเจนบริสุทธ ์100 % ในหอ้งปรบัความดนับรรยากาศ ท่ีความดนั 1.3 บรรยากาศ ใชเ้วลา

รอบละ 60 นาที สามารถเลือกเขา้รบัการรกัษาได ้2 รอบต่อวนั โดยหวงัผลท่ี 20 - 40 รอบข้ึนไป 

4. หลงัจากเสรจ็สิ้ นการรกัษาในแต่ละวนั ผูร้บัการรกัษาสามารถกลบับา้นไดท้นัที  
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