Hyperbaric Oxygen Therapy
for Healing Problem Wounds
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพร โอภาสานนท์

การรักษาผู้ป่วยด้ วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy)
โดยให้ ผ้ ปู ่ วยหายใจด้ วยออกซิเจนบริ สทุ ธิ์ภายใต้ ความกดบรรยากาศที่มากกว่า 1 บรรยากาศ
ภายในห้ องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (Hyperbaric Chamber) ใช้ ในการรักษาอาการ
เจ็บป่ วยเหตุลดความกดอากาศ (Decompression sickness - DCS) และภาวะฟองก๊ าซอุดตัน
หลอดเลือดแดง (Arterial Gas Embolism - AGE) ในผู้ป่วยบาดเจ็บจากการดํานํ ้า (Diving
accident) มาเป็ นเวลานาน จนกระทัง่ ปั จจุบนั การรักษานี ้ได้ ถกู ประยุกต์นํามาใช้ ในหลายภาวะ ทัง้
ผู้ป่วยทางด้ านอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคคาร์ บอนมอนอกไซด์เป็ นพิษ (CO Poisoning)
การติดเชื ้อของเนื ้อเยื่อที่ไม่ใช้ ออกซิเจน (Clostridial Gas Gangrene) การบาดเจ็บของเนื ้อเยื่อ
เนื่องจากการบดขยี ้ (Crush Injury, Acute Traumatic Ischemia) โรคแผลหายยากที่มีปัญหา
ซับซ้ อน (Problem Wound) อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพของการรักษาด้ วย
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) ในหลายๆ สถานการณ์1 จากการทบทวนผลของการใช้
HBOT ในผู้ป่วยยังไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจนถึงผลการรักษา เนื่องจากมีข้อจํากัดในการศึกษาและทํา
วิจยั อยู่มาก ความรู้เกี่ยวกับ HBOT ทังด้
้ านกลไกทางกลศาสตร์ เทคนิคการให้ HBOT แก่ผ้ ปู ่ วย
ข้ อบ่งชี ้และผลแทรกซ้ อนที่จะเกิดขึ ้น จึงมีความจําเป็ นแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ที่จะพิจารณาใช้
HBOT รักษาผู้ป่วย

ประวัตขิ อง Hyperbaric Oxygen therapy (HBOT)
การรักษาด้ วย HBOT ได้ เริ่ มเป็ นครัง้ แรกในศตวรรษที่ 17 ในประเทศอังกฤษเมื่อได้ มีการสร้ างห้ อง
ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะให้ คนเข้ าไปอยู่ และมีความแข็งแรงพอที่จะทนทานต่อการอัดอากาศที่มี
ความดันสูงเข้ าไป2 ในปี 1873 HBO ถูกใช้ รักษาครัง้ แรกในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่ วยเหตุลดความ
กดอากาศ (Decompression sickness) ในผู้ป่วยที่ลงไปอยู่ใต้ นํ ้าลึกกว่า 70 ฟุต แล้ วขึ ้นมาสูผ่ ิว
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นํ ้าเร็ วเกินไป โดย Paul Bert ต่อมาในศตวรรษที่ 19 Hyperbaric Chamber ได้ นํามาใช้ ในการ
รักษาความเจ็บป่ วยมากขึ ้น ปี 1921 Dr. Orville Cunningham สร้ าง Chamber ที่สามารถใช้ ได้
หลายคนพร้ อมกันเพื่อรักษาผู้ป่วย ผลจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทําให้ มีการศึกษาเรื่ อง HBOT เป็ น
้
อย่างมาก เนื่องจากมีความสําคัญในทางทหารที่ต้องดํานํ ้าลึกหรื อกลุ่มของนักบิน หลังจากนันมี
ความสนใจที่จะใช้ HBOT ในทางการแพทย์อีกครัง้ โดยศัลยแพทย์หวั ใจชาวฮอลแลนด์ ใช้ HBOT
กับผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดหัวใจ3 นอกจากนี ้ยังมีรายงานการใช้ HBOT กับโรคต่างๆ เช่น การติดเชื ้อที่
ผิวหนัง การเป็ นพิษจากคาร์ บอนมอนอกไซด์ บาดแผลจากการฉายรังสี บาดแผลไฟไหม้ 4 อีกด้ วย

เทคนิคการให้ Hyperbaric Oxygen Therapy
HBOT เป็ นการรักษาโดยให้ ผ้ ูป่วยหายใจด้ วยออกซิเจนบริ สุทธิ์ ภายในห้ องหรื อ chamber ที่
ออกแบบจําเพาะที่มีแรงดันภายในสูงกว่าแรงดันบรรยากาศ ณ ระดับนํ ้าทะเล โดยส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 2-3 เท่า หรื อ 2-3 บรรยากาศสัมบูรณ์ (atmospheric absolute – ata) โดยออกซิเจนที่
หายใจเข้ าไปนันจะเข้
้
าสูร่ ะบบไหลเวียนเลือดไปเลี ้ยงทัว่ ร่ างกาย หากแต่การบริ หารออกซิเจนส่วน
ใหญ่จะให้ เป็ นระยะ (intermittent) เพื่อลดผลข้ างเคียงจากออกซิเจน

Hyperbaric Chamber
ปั จจุบนั เครื่ องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (Hyperbaric Chamber) มีทงชนิ
ั ้ ดที่เป็ น chamber
ขนาดใหญ่ที่ใช้ รักษาผู้ป่วยได้ พร้ อมกันหลายคน ที่เรี ยกว่า Multichamber หรื อ Multiplace และ
ชนิดที่เป็ นใช้ รักษาผู้ป่วยได้ ครัง้ ละหนึ่งคน เรี ยกว่า Monochamber หรื อ Monoplace ซึง่ เป็ นชนิด
ที่มีใช้ ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล แต่การแบ่งชนิดของห้ องปรับบรรยากาศตาม National Fire
Protection Association (NFPA – 99 Health care Facilities) ได้ แบ่งห้ องปรับบรรยากาศ
ออกเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ Class A ใช้ กบั คน เข้ าได้ ครัง้ ละหลายคน Class B ใช้ กบั คนเข้ าได้ ครัง้ ละ
หนึ่งคน และ Class C ใช้ กบั สัตว์ ไม่มีคนเข้ าไปอยูภ่ ายใน ทัง้ Class A, B และ C ต้ องผลิตให้ ได้
ตามมาตรฐานของ American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and
Pressure Vessel Code Section VIII, Division 1 หรื อ 2 เพื่อทําให้ แน่ใจว่าวัสดุอปุ กรณ์ที่นํามาใช้
รวมทังกระบวนการในการผลิ
้
ตได้ มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับผู้ที่จะเข้ าไปอยู่ภายในหรื อใน
ระหว่างการใช้ งาน ก่อนการรักษาด้ วย HBOT จะต้ องมีการตรวจประเมินผู้ป่วยโดยละเอียดเพื่อ
ป้องกันและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น1
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1. Monochamber หรื อ Monoplace
ใช้ รักษาผู้ป่วยได้ ครัง้ ละหนึ่งคน ภายใน chamber เป็ น 100% oxygen ความดันที่ใช้ สว่ นใหญ่ไม่
เกิน 3 ATA สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยด้ วยทางโทรศัพท์ สื่อสารที่ติดมากับเครื่ อง ผู้ป่วย
สามารถนอนดูทีวี นอนหลับพักผ่อนได้ ในขณะที่เข้ ารับการรักษา (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 Monochamber หรื อ Monoplace
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2. Multichamber หรื อ Multiplace
ใช้ รักษาผู้ป่วยได้ ครัง้ ละ 2-18 คน ตามแต่ขนาดของเครื่ อง ผู้ป่วยจะหายใจด้ วยออกซิเจน 100%
ทางหน้ ากากให้ ออกซิเจน ในเครื่ องสามารถปรับความดันได้ ถึง 6 ATA ผุ้ป่วยที่นงั่ รถเข็นหรื อเปล
นอนสามารถเข้ าไปในเครื่ องเพื่อรับการรักษาได้ แพทย์/พยาบาลจะเข้ าไปในเครื่ องพร้ อมกับผู้ป่วย
ขณะที่เข้ ารับการรักษาได้ ผู้ป่วยสามารถนัง่ อ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อนได้ ในขณะที่เข้ ารับการ
รักษา (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 Multichamber หรือ Multiplace

การใช้ ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงในการรั กษาโรคต่ างๆ
ข้ อบ่ งชี้ในการรั กษาด้ วย HBO มี 13 โรคที่กําหนดตาม Undersea and Hyperbaric Medicine
Society (UHMS 5
1. Air of Gas Embolism: ฟองอากาศอุดตันในกระแสเลือด
2. Carbon Monoxide Poisoning, Carbon Monoxide Poisoning Complicated By
Cyanide Poisoning: พิษจากก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
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3. Clostridial Myositis and Myonecrosis (Gas Gangrene): แผลติดเชื ้อ Clostridia ที่
กล้ ามเนื ้อ
4. Crush Injury, Compartment Syndrome and Other Acute Traumatic Ischemias:
แผลบดขยี ้หรื อแผลบวมมาก แผลขาดเลือดจากอุบตั เิ หตุ
5. Decompression Sickness: โรคนํ ้าหนีบเป็ นภาวะสมองขาดเลือดจากการอุดตันของก๊ าซ
ไนโตรเจนในนักดํานํ ้า
6. Arterial Insufficiencies:
 Central Retinal Artery Occlusion
 Enhancement of Healing in Selected Problem Wounds: แผลที่มีปัญหาใน
การหาย
7. Exceptional Blood Loss (Anemia): ภาวะโลหิตจาง
8. Intracranial Abscess: ฝี ในสมอง
9. Necrotizing Soft Tissue Infections: การติดเชื ้อที่แผล
10. Osteomyelitis (Refractory): การติดเชื ้อที่กระดูก
11. Delayed Radiation Injury (Soft Tissue & Bony Necrosis): แผลเรื อ้ รังจากการฉายแสง
12. Compromised Grafts and Flaps: แผลผ่าตัดตกแต่งแต่งเนื ้อเยื่อ
13. Acute Thermal Burn Injury: แผลไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวก
14. Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss (New! approved on October 8,
2011 by the UHMS Board of Directors)

ผลที่เกิดขึน้ จากการรั กษาของ Hyperbaric Oxygen Therapy6-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyperoxygenation
Hyperoxia Enhanced Antimicrobial Activity
Neovascularization
Vasoconstriction
Reducing Reperfusion Injury
Gas Bubble Reduction
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ผู้ป่วยหายใจในอากาศปกติที่บรรยากาศในระดับนํ ้าทะเลมักจะมีความดันออกซิเจนในเลือดแดง
ประมาณ 90 mmHg และมีความดันออกซิเจนในเนื ้อเยื่อประมาณ 55 mmHg เมื่อผู้ป่วยหายใจ
อากาศภายใต้ ความดัน 3 เท่าของบรรยากาศ ออกซิเจนในถุงลมปอดมีความดัน 2,180 mmHg
และในเลือดแดงประมาณ 1,800 mmHg และในเนื ้อเยื่ออย่างน้ อย 500 mmHg หลังจากที่ผ้ ปู ่ วย
กลับมาหายใจที่ความดันปกติ ออกซิเจนในเนื ้อเยื่อจะลดลงซึง่ อาจจะใช้ เวลาเป็ นนาทีถึงชัว่ โมง
ขึ ้นอยู่กับจํานวนเลือดที่ไปเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ นอกจากการเพิ่มออกซิเจนให้ แก่เนื ้อเยื่อแล้ ว ผลของ
HBOT ต่อร่ างกายคือการกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเส้ นเลือดขึ ้นใหม่บริ เวณที่ขาดเลือดไปเลี ้ยง
กระตุ้นให้ เม็ดเลือดขาวทํางานได้ ดีขึ ้น และลดการบวมของเนื ้อเยื่อ ดังนันข้
้ อบ่งชี ้ที่ใช้ HBOT รักษา
มากที่สดุ คือการกระตุ้นให้ มีเลือดไปเลี ้ยงในเนื ้อเยื่อที่ขาดเลือด
ตารางที่ 1 และ 210-26 แสดงผลจากการรักษาด้ วย Hyperbaric Oxygen Therapy ตามแต่ละข้ อ
บ่งชี ้
ตารางที่ 1
Indication

Mechanisms for Efficacy

Acute thermal burns

Reduced edema
Infection control
Increased epithelization and graft take

Clostridial myositis and
myonecrosis

Suppression of toxin production
Enhanced neutrophil function
Antibiotic potentiation

Other necrotizing soft tissue
infections

Enhanced neutrophil function
Antibiotic potentiation

Compromised skin grafts

Increased neovascularization
Reduced edema

Compromised flaps

Amelioration of ischemia-reperfusion injury
Reduced edema
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ตารางที่ 2
Crush injury, compartment syndrome, Amelioration of ischemia-reperfusion injury
and other acute ischemias
Reduced edema

Osteoradionecrosis

Increased neovascularization

Soft tissue radionecrosis

Increased neovascularization

Refractory osteomyelitis

Enhanced neutrophil function
Antibiotic potentiation
Increased osteogenesis

Problem wounds

Increased neovascularization
Increased collagen deposition
Increased epithelization
Reduced edema
Reduced inflammation
Enhanced neutrophil function

Diabetic Foot Ulcers
(Wagner Grade 3+)

Increased granulation
Enhanced neutrophil function
Reduced edema

ภาวะแทรกซ้ อ นของการรั ก ษาด้ ว ยออกซิ เ จนความกดบรรยากาศสู ง ที่ อ าจ
เกิดขึน้ ได้ 8
เมื่อใช้ การรักษาตามแนวทางการรักษามาตรฐานด้ วยความดันออกซิเจนไม่เกิน 3 บรรยากาศ และ
การรักษาแต่ละครัง้ ไม่เกิน 120 นาที ซึ่งเป็ นเวลาที่มากที่ สุด การรั กษาด้ วยวิธีให้ ออกซิเจน
ความกดบรรยากาศสูงนี้จะมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้ อนของการรักษาด้ วย
ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงอาจเกิดขึ ้นได้ แต่พบได้ ไม่บ่อยนัก และมักเป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่
ไม่รุนแรง หรื อสามารถหายได้ เองหลังจากหยุดให้ การรักษาด้ วย HBOT ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจพบ
ได้ แบ่งเป็ น
1. Related to the effects of pressure on enclosed gas spaces ภาวะแทรกซ้ อนที่สมั พันธ์กบั
ความกดบรรยากาศที่สงู
 Barotrauma
- Ear barotrauma/squeeze
Middle ear barotrauma เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบบ่อยที่สดุ โดยพบได้ 2%
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- Sinus barotrauma/squeeze
ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการหูอื ้อ ปวดหู หรื อไซนัส เกิดจากผู้ป่วยปรับความดันใน
โพรงอากาศในอวัยวะเหล่านี ้ได้ ไม่ดี หรื อในผู้ป่วยที่เป็ นหวัดอยู่ ทําให้ การปรับความ
ดันหูทําได้ ยาก
• Pneumothorax
• Tooth pain/ Tooth squeeze
อาจพบอาการปวดฟั นได้ (Tooth squeeze) หรื อมีลมในช่องอก (Pneumothorax) แต่พบ
น้ อยมาก เป็ นผลของความดันเปลี่ยนแปลงเร็ว คือ การบาดเจ็บจากภาวะความดัน ในราย
ที่เป็ น pneumothorax มักพบในผู้ป่วยที่มีโรคปอดอยู่แล้ ว จึงจําเป็ นต้ องตรวจร่ างกาย
ผู้ป่วยและตรวจเอกซเรย์ ปอดก่อนการรั กษาด้ วย HBOT เสมอ เพื่อลดโอกาสเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อน
จะเห็นว่าภาวะแทรกซ้ อนที่สมั พันธ์กบั ความกดบรรยากาศที่สงู สามารถป้องกันได้ ก่อน โดยการซัก
ประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียดทุกครัง้ ก่อนให้ การรักษาด้ วย HBOT
2. Related to the toxic effects of oxygen ภาวะแทรกซ้ อนที่สมั พันธ์กบั การได้ รับออกซิเจนสูง
• Neurological oxygen toxicity (CNS toxicity)
การสูดหายใจเอาความเข้ มข้ นของออกซิเจนสูงภายใต้ ความกดดัน อาจจะกระตุ้นให้ เกิด
อาการชัก (Seizures) แต่พบได้ น้อยมาก (Incidence: 2.0-2.4 ATA (1/10,000, 0.01%))
และสามารถหายได้ เอง และมีผลเสียหายต่ออวัยวะไม่ถาวร จึงควรเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มี
ประวัตเิ คยชัก โดยอาจให้ ยากันชักก่อนเข้ ารับการรักษา27
 Pulmonary oxygen toxicity
การรักษาด้ วยวิธีให้ ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงซํ ้าๆ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแน่น
หน้ าอก (Dyspnea) ปวดร้ อนใต้ หน้ าอก (Retrosternal chest discomfort) การไอ
(Cough) ซึง่ อาการเหล่านี ้จะทุเลาและหายไปได้ เองหลังจากหยุดให้ การักษาด้ วย HBO
• Ocular oxygen toxicity
- Reversible myopia
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ภาวะสายตาสันที
้ ่สามารถแก้ ไขกลับมาได้ เป็ นภาวะที่พบได้ ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุแต่
จะหายไปได้ เองหลังจากหยุดให้ การักษาด้ วย HBO
- Cataract formation
การเกิดต้ อกระจกไม่ได้ พบทัว่ ไปในผู้ป่วยที่ทําการรักษาตามแนวทางการรักษามาตรฐาน
เราสามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่สมั พันธ์ กบั การได้ รับออกซิเจนสูงได้ โดยการให้ ผ้ ปู ่ วย
หายใจด้ วยอากาศ (Air Breaks) 5-10 นาทีคนั่ ระหว่างให้ การรักษาเมื่อใช้ ความดันสูงเกินกว่า 2
บรรยากาศ

สรุ ป
การใช้ ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ในทางการแพทย์มี
ประวัติมายาวนาน มีข้อบ่งชี ้ในการใช้ ที่ชดั เจน และอาจมีประโยชน์ในการรักษาโรคอื่นๆด้ วย ซึ่ง
ต้ องอาศัยการวิจยั ต่อไปในอนาคต การใช้ ออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงในการรักษาผู้ป่วยมี
ประโยชน์ แต่ก็อาจพบภาวะแทรกซ้ อนได้ บ้างแต่ไม่รุนแรง การเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม รวมถึงการ
ดูแลด้ วยแพทย์ พยาบาลที่มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางจะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อน
และความรุนแรงต่างๆ ได้ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาที่ค้ มุ ค่าและมีประสิทธิภาพที่สดุ
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