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การบําบัดด้วยออกซิเจนท่ีบ้าน – แผ่นพบัการศึกษาการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพปอด 

เน้ือหาของบทความน้ีเป็นฉบบัท่ีไดรั้บการแปลความหมายแต่จะใชฉ้บบัภาษาจีนเป็นหลกั 

จุดประสงค์ของการบําบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน 

ออกซิเจนถูกใชเ้พ่ือการดาํรงชีวิต เราจาํเป็นตอ้งสูดดมออกซิเจนจากอากาศอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั และออกซิเจนท่ีหายใจเขา้จะเขา้สู่

กระแสเลือดท่ีไหลผา่นปอด จากนั้นหวัใจจะสูบฉีดออกซิเจนไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 

ผูป่้วยส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดออกซิเจนและโรคหอบหืด เน่ืองจากปอดของพวกเขาไม่สามารถรับออกซิเจนเพียงพอท่ีจะจดัหา

ให้กบัร่างกายผา่นการหายใจปกติ เน่ืองจากปัญหาของปอดหรือระบบไหลเวียนเลือด แพทยจ์ะตดัสินใจวา่จะจดัการบาํบดัดว้ย

ออกซิเจนท่ีบา้นตามระดบัของการขาดออกซิเจนในชีวิตประจาํวนัของผูป่้วย จากผลการตรวจเลือดและปัจจยัอ่ืน ๆ 

 

นอกจากน้ีการขาดออกซิเจนในระยะยาวจะเพ่ิมความดนัของหวัใจดา้นขวาและทาํให้หวัใจอ่อนแอ การบาํบดัดว้ยออกซิเจน จะให้

ออกซิเจนเพ่ิมเพ่ือลดภาระของหวัใจและการเกิดโรคหวัใจปอด นอกจากน้ียงัสามารถลดความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพและลดโรค

หอบหืดท่ีเกิดจากการขาดออกซิเจน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความคล่องตวัและคุณภาพชีวิตและยงัช่วยลดเวลาในการรับผูป่้วยเขา้โรงพยาบาล

และบรรลุผลของการยดือายกุารใชง้าน 
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การบําบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน 

ตอ้งใชอ้อกซิเจนตามใบสัง่แพทย ์การบาํบดัดว้ยออกซิเจนท่ีบา้นสามารถช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้กบัร่างกายและการใชง้านในระยะยาว

จะไม่ก่อให้เกิดการเสพติด. 

 

ในปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นครัวเรือนท่ีใชก้นัมากท่ีสุดคือหวัออกซิเจน หลกัการทาํงานของมนัคือการดึงอากาศจากรอบ ๆ แลว้แยก

ออกซิเจนออกจากก๊าซอ่ืน ๆ รวมตวักบัออกซิเจนและออกซิเจนบริสุทธ์ิสูง 

 

 

ในฮ่องกงเม่ือมีการจดัเคร่ืองผลิตออกซิเจนภายในบา้นมกัจะจดัถงัออกซิเจนแบบพกพา ในเวลาเดียวกนัเป็นการสาํรองและใชเ้ม่ือ

ออกไปขา้งนอก ถงัออกซิเจนแบบพกพามีออกซิเจนอดั เม่ือใชง้านออกซิเจนจะถูกปล่อยออกจากเคร่ืองวดัการไหลภายนอกหรือตวั

เก็บออกซิเจน 
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ปริมาณและระยะเวลาของการใช้ออกซิเจนบําบัด 

1. แนวทางสําหรับการบําบัดด้วยออกซิเจน 

กิจกรรม อตัราการไหล 

การนอนหลบั (รวมถึงการงีบหลบั) เช่น งีบตอนบ่าย  

พกัผอ่นและทาํกิจกรรมเบา ๆ เช่น อ่านหนงัสือพิมพ ์เสริมสวย/หล่อ (ขณะนัง่)  

กิจกรรมขนาดกลาง เช่น แต่งตวัไปเขา้ห้องนํ้า  

กิจกรรมหนกั เช่น อาบนํ้า,ช็อปป้ิง,เดินข้ึนบนัได / ข้ึนเขา,กวาดพ้ืน,ซกัเส้ือผา้ช้ินใหญ่, ฯลฯ   

 

2. เวลาใช้งาน 

❑ ใชอ้ยา่งนอ้ย 15 ชัว่โมงต่อวนั (รวมถึงกิจกรรมและการนอนหลบั) มีประสิทธิภาพมากสุดเม่ือทาํต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง 

❑ ใชร้ะหวา่งกิจกรรมเท่านั้น 

❑ สาํหรับการรักษาแบบประคบัประคอง 

❑ ใชร้ะหวา่งนอนหลบัเท่านั้น 

หมายเหตุ: การบาํบดัดว้ยออกซิเจน เช่น การรักษาดว้ยยา ควรทาํตามคาํแนะนาํของแพทยห์รือนกับาํบดัและไม่ควรเปล่ียนแบบสุ่ม 

หากผูป่้วยรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด 

วธีิใช้หัวออกซิเจน 

1. เสียบหวัออกซิเจนเขา้กบัซ็อกเก็ตเด่ียว 

2. เช่ือมต่อท่อออกซิเจนเขา้กบัหวัฉีดออกซิเจน 

3. เปิดหวัออกซิเจน 

 
 

ตัวควบคุมการไหลแบบเข็มช้ี 

4. ปรับการไหลตามท่ีแพทยก์าํหนด 

5. ปรับกลบัไปท่ีศูนยอ์งศาก่อนท่ีจะเปล่ียนหวั 
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6. ปิดหวัออกซิเจน 

 

หมายเหตุ: ปรับจุดก่ึงกลางของเขม็ช้ีให้อยูใ่นตาํแหน่งแนวนอนบนสเกล 

 

เคร่ืองควบคุมการไหลแบบหมุนเวยีน  

(Rotary flow controller) 

1. ปรับการไหลตามท่ีแพทยก์าํหนด 

 

2. ปิดเคร่ืองทนัทีหลงัใชง้าน 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

HOME OXYGEN THERAPY_THAI.DOCX   
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved   

 

หมายเหตุ: 

หวัฉีดออกซิเจนอาจใชโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองเพ่ิมความช้ืนสาํหรับอตัราการไหลของออกซิเจนท่ี 4 หรือตํ่ากว่า 

สาํหรับการไหลของออกซิเจน 4 หรือสูงกวา่โปรดปรึกษากบันกับาํบดัวา่จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองทาํความช้ืนหรือไม่ หากตอ้งการใช้

เคร่ืองเพ่ิมความช้ืนควรใชน้ํ้าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ เคร่ืองทาํความช้ืนตอ้งไดรั้บการฆ่าเช้ือตลอด และตอ้งเปล่ียนนํ้าปราศจากเช้ือทุก

วนั 

 

จุดทีค่วรทราบเมือ่ใช้หัวออกซิเจน 

• ควรใชซ็้อกเก็ตเด่ียว 3 ช่อง 

 

• ควรสงวนพ้ืนท่ี 1 ฟตุเพ่ือให้อากาศรอบ ๆ เขา้ไปและช่วยกระจายความร้อน 

• เพ่ือให้แน่ใจวา่การทาํงานปกติ ตอ้งมีการดูแลรักษาการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร 

• พยายามหลีกเล่ียงการถูกแสงแดดโดยตรงมากท่ีสุด 

• หลีกเล่ียงการปรุงอาหารดว้ยเปลวไฟ ใชห้มอ้หุงขา้วไฟฟ้าหรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแทน 
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• ปิดหวัออกซิเจนเม่ือผูป่้วยหยดุใชอ้อกซิเจน 

• หากเสียงเตือนดงัข้ึนหรือไฟแสดงสถานะสีแดงติดข้ึนเม่ือหวั

ออกซิเจนทาํงาน ให้ลองตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ หากปัญหายงัคงมีอยูโ่ปรดติดต่อผูจ้าํหน่าย 

 

• หากการไหลของออกซิเจนลดลง นัน่คือเขม็ช้ีในเคร่ืองควบคุมการไหลจะเล่ือนลงโดยอตัโนมติั โปรดตรวจสอบวา่ท่อออกซิเจน

แตก,ถูกบล็อกหรือหลวม 
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• หากมีสญัญาณเตือนอ่อนเม่ือเร่ิมตน้เคร่ืองผลิตออกซิเจน แสดงถึงแบตเตอร่ีในตวัอาจหมดและโปรดติดต่อผูจ้าํหน่าย หมายเลข

โทรศพัทข์องผูข้ายจะอยูส่่วนหวั 

 

• ผูข้ายมกัจะไปตรวจสอบและบาํรุงรักษาเคร่ืองผลิตออกซิเจนฟรีทุก 2 - 3 เดือน ในกรณีท่ีมีไม่มีการตรวจ โปรดติดต่อซพัพลายเออร์

สาํหรับการตรวจสอบปกติ 
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วธีิใช้ถังออกซิเจน 

1. หมุนสวิตช์บนถงัออกซิเจนทวนเขม็นาฬิกาประมาณหน่ึงรอบ (อาจมีการใชก้ญแจสวิตช์หากจาํเป็น) 

2. ตระหนกัไวว้า่ตวับอกความดนับนเคร่ืองวดัการไหล ซ่ึงจะเคล่ือนจากสีแดงไปยงัพ้ืนท่ีสีเขียว 

3. ปรับตวัควบคุมการไหลของเคร่ืองวดัการไหลให้เป็นแบบท่ีแพทยส์ัง่ 

4. หลงัการใชง้านให้หมุนสวิตช์ตามเขม็นาฬิกา เพ่ือขนัให้แน่น 

5. ตวับอกความดนับนเคร่ืองวดัการไหล ซ่ึงจะค่อยๆเคล่ือนกลบัไปท่ีศูนย ์

6. ปรับตวัควบคุมการไหลเป็น “0” หรือ “ปิด”  
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เวลาจ่ายออกซิเจนของถังออกซิเจน 

หากคุณตอ้งการทาํกิจกรรมกลางแจง้ เช่น การเขา้ร่วมปรึกษาทางการแพทย ์และด่ืมชาคุณอาจใชถ้งัออกซิเจนแบบพกพา ก่อน

ออกไปขา้งนอกคุณควรประเมินเวลาออกไป ตรวจสอบวา่มีออกซิเจนเพียงพอในกระบอกออกซิเจนแบบพกพาหรือไม่ และวางแผน

การเดินทางให้ดี 

 

เวลาใชถ้งัออกซิเจน อตัราการไหลของออกซิเจน (ลิตร / นาที) 
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(ชัว่โมง: นาที) 

แบบถงัออกซิเจน ความจุ 

(ลิตร) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 

c 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 

D 406 13:32 6:46 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 

 

หมายเหตุ: 

หากตวับอกความดนัช้ีไปท่ีพ้ืนท่ีสีเขียว (ประมาณระดบั 2,000 หรือ 4/4) หลงัจากเปิดหมายความวา่ถงัออกซิเจนเตม็ หากตวับอก

ความดนัตกลงไปยงัพ้ืนท่ีสีแดง ให้ติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือเปล่ียนถงัออกซิเจน 

หากตอ้งใชถ้งัออกซิเจนขนาดใหญ่ข้ึนสามารถซ้ือรถเขน็พิเศษจากซพัพลายเออร์ได ้หากจาํเป็นตอ้งใชถ้งัออกซิเจนเสริม โปรด

ตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยการบริการดบัเพลิงสามารถเก็บถงัออกซิเจนไดม้ากกวา่ 2 ถงัในแต่ละหน่วยท่ีพกัอาศยั 
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จุดทีค่วรทราบเมือ่ใช้ถังออกซิเจน 

• เน่ืองจากวาลว์ของสวิตช์ท่ีดา้นบนเสียหายไดง่้ายถงัออกซิเจนจึงควรอยูใ่นตาํแหน่งท่ีมัน่คง เพ่ือป้องกนัการกระแทกและพลิกคว ํ่า 

• เพ่ือความปลอดภยัในการพกพาขอแนะนาํให้ใส่ถงัออกซิเจนไวใ้นถุงหรือบนรถเขน็

 

• เม่ือจบักระบอกออกซิเจนตรวจสอบให้แน่ใจวา่มือของคุณไม่มีนํ้ ามนัหล่อล่ืนติดมาดว้ย  

• ห้ามลากหรือมว้นถงัออกซิเจนบนพ้ืน นอกจากน้ีเม่ือยกถงัออกซิเจน ห้ามยกสวิตช์ดา้นบนหรือเคร่ืองวดัการไหลเพียงอยา่งเดียว 

• ห้ามใชน้ํ้ายาทาํความสะอาด,ข้ีผ้ึง ทาํความสะอาดสเปรยห์รือนํ้ามนัหล่อล่ืนใด ๆ บนกระบอกออกซิเจน 

 

• ตอ้งตรวจสอบถงัออกซิเจนอยา่งสมํ่าเสมอ หากมีรอยบุบ,รอยแตก,การเปล่ียนสีหรือการร่ัวบนกระบอกสูบ โปรดติดต่อผูจ้าํหน่าย

เพ่ือทาํการเปล่ียนโดยเร็วท่ีสุด 

• ผูใ้ชอ้อกซิเจนจะตอ้งใชถ้งัออกซิเจนท่ีผา่นการรับรองจากซพัพลายเออร์ ถงัออกซิเจนจะตอ้งติดฉลาก พร้อมกบัฉลากของการ
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ทดสอบเพ่ือให้มีคุณสมบติัและใชง้านอยา่งปลอดภยัโดยผูผ้ลิต ผูใ้ชอ้อกซิเจนตอ้งไม่ทาํลายฉลากบนถงัออกซิเจน 

 

 

การทาํความสะอาด 

• ทาํความสะอาดตวักรองฝุ่ นดว้ยนํ้ าสบู่อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง เช็ดใหแ้ห้งดว้ยผา้ขนหนูหลงัการลา้งอากาศ และนาํกลบัเขา้ไปใน

เคร่ืองผลิตออกซิเจน (หมายเหตุ:  หวัออกซิเจนบางรุ่นไม่มีตวักรองฝุ่ น) 

• ทาํความสะอาดช่องออกซิเจนของท่อปล่อยดว้ยนํ้าสบู่ทุกวนัแลว้ลา้งออกดว้ยนํ้าตม้เยน็ 

• ฆ่าเช้ือในท่อปล่อยอยา่งน้อยสปัดาห์ละคร้ัง 

 

 

 

 

ขั้นตอนการฆ่าเช้ือโรค 

• ขั้นแรกเตรียมสารละลายนํ้ายาฆ่าเช้ือเจือจางลงในภาชนะท่ีสะอาด อาจเลือกใชน้ํ้ายาฟอกขาว 1:49 เป็นนํ้ายาฆ่าเช้ือ 
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• ใส่ส่วนเตา้เสียบออกซิเจนของท่อปล่อยลงในนํ้ายาฆ่าเช้ือ โปรดทราบว่าเตา้เสียบออกซิเจนควรคว ํ่าลง 

• แช่สารฟอกขาวเจือจางเป็นเวลา 10 ถึง 30 นาที 

• ลา้งดว้ยนํ้าตม้เยน็หลงัจากฆ่าเช้ือแลว้อากาศแห้ง 

 

 

คาํแนะนําการใช้งานของเคร่ืองบรรจุออกซิเจน 

หากผูป่้วยจาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรมกลางแจง้เป็นเวลานานและความจุของถงัออกซิเจนท่ีเลือก ไม่สามารถให้เวลาในการจ่ายออกซิเจน

ไดเ้พียงพอ แพทยอ์าจปรึกษานกับาํบดัเพ่ือประเมินและเลือกเคร่ืองจ่ายออกซิเจนท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชง้านของผูป่้วย ท่ีเก็บ

ออกซิเจนสามารถยดืเวลาการจดัหาออกซิเจนได ้2 - 3 เท่า 

 

 

 

 

 

 

ถังบรรจุออกซิเจนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
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1. ต่อถงับรรจุออกซิเจนเขา้กบัถงัออกซิเจน แลว้ต่อกบัท่อออกซิเจน 

2. หมุนสวิตช์บนถงัออกซิเจนทวนเขม็นาฬิกา (อาจมีการใชก้ญแจหากจาํเป็น)  

 

3. ตรวจสอบว่าความจุเพียงพอหรือไม่ 

4. ปรับเป็นโหมด “การประหยดัออกซิเจน” 

5. ปรับการไหล 

6. หลงัการใชง้านก่อนอ่ืนให้หมุนสวิตช์ตามเขม็นาฬิกาเพ่ือขนัให้แน่นแลว้ปล่อยออกซิเจนโดยหมุนไปท่ีโหมดเพ่ือ“ไหล

โดยตรง” 

7. รอจนกระทัง่ตวับอกความดนัของเคร่ืองวดัการไหลกลบัเป็นศูนยก่์อนท่ีจะเปล่ียนโหมดกลบัสู่โหมด 

“ การประหยดัออกซิเจน”
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ถังบรรจุออกซิเจนแบบที่มีอากาศภายใน(pneumatic) 

1. ต่อถงับรรจุออกซิเจนเขา้กบัถงัออกซิเจน แลว้ต่อกบัท่อออกซิเจน 
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2. หมุนสวิตช์บนถงัออกซิเจนทวนเขม็นาฬิกา (อาจมีการใชกุ้ญแจสวิตช์หากจาํเป็น) 

 

3. ตรวจสอบว่าความจุเพียงพอหรือไม่ 

 

4. ปรับการไหล 

 

5. หลงัการใชง้าน อนัดบัแรกให้หมุนสวิตช์ของถงัออกซิเจนตามเขม็นาฬิกา แลว้หมุนลูกบิดเพ่ือการประหยดัออกซิเจนไปในทิศ

ทางการไหลโดยตรง (ต่อเน่ือง) 
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6. เม่ือตวับอกความดนับนเคร่ืองวดัการไหลกลบัเป็นศูนยใ์ห้ปรับการไหลเป็น "0" 
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หมายเหตุ สําหรับการใช้ถังออกซิเจน  

 

1. เม่ือมีการใชง้านถงัออกซิเจนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟสีเขียวจะสวา่งข้ึนในระหวา่งการสูดดมออกซิเจน หากไฟสีเขียวไม่ติด ให้ดู

การหายใจและตรวจสอบท่อออกซิเจน 

2. หากพบวา่ถงัออกซิเจนไม่สามารถให้ออกซิเจนไดต้ามปกติ ถงัออกซิเจนอาจถูกปรับไปฟังกช์ัน่การปล่อยออกซิเจนโดยตรง เพ่ือ

ปล่อยออกซิเจนอยา่งต่อเน่ือง 

3. เม่ือใชถ้งัออกซิเจนอิเล็กทรอนิกส์ หากไฟแบตเตอร่ีเปิดอยูจ่ะตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

 

(สาํหรับความตอ้งการอ่ืน ๆ โปรดติดต่อผูจ้ดัจาํหน่ายเพ่ือจดัการตรวจสอบ) 

* ฟังกช์ัน่ของถงัออกซิเจนรุ่นต่างๆจะแตกต่างกนั โปรดปรึกษานกักิจกรรมบาํบดัหรือบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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อปุกรณ์อืน่ ๆ สําหรับการบําบัดด้วยออกซิเจน 

สายให้ออกซิเจน 

• ผนงัภายในของ สายให้ออกซิเจน ไม่ควรเปียกนํ้า ถา้เปียกนํ้าก็ควรเปล่ียนใหม่ 

• สายให้ออกซิเจน ควรเปล่ียนทุกๆเดือน 

• สายให้ออกซิเจน ไม่สามารถใชพ้ร้อมกบัถงัออกซิเจนอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบท่ีมีอากาศภายใน 

 

หัวออกซิเจนแบบพกพา 

• หวัออกซิเจนแบบพกพาขนาดเล็กและกะทดัรัดท่ีจะใชก้บัแบตเตอร่ี หวัออกซิเจนแบบพกพาสามารถอาํนวยความสะดวกให้ผูป่้วย

ในการทาํกิจกรรมกลางแจง้และเดินทางระยะเวลาอนัสั้นได ้

• ฟังกช์ัน่ของหวัออกซิเจนแบบพกพารุ่นต่างๆ นั้นแตกต่างกนัและการไหลของบางส่วนนั้นสามารถปรับไดต้ั้งแต่ 1 ถึง 6 

• เวลาการใชง้านจะแตกต่างกนัตามการไหลท่ีแตกต่างกนั (ประมาณ 50 นาทีถึง 10 ชัว่โมง) 

• โปรดปรึกษาหรือขอการประเมินจากนกักิจกรรมบาํบดัหรือบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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คาํแนะนําด้านความปลอดภัย 

แนวทางความปลอดภัยทัว่ไป 

• เน่ืองจากออกซิเจนเองเป็นก๊าซก่อให้เกิดการเผาไหม ้เคร่ืองผลิตออกซิเจนและถงัออกซิเจนแบบพกพาทั้งหมดจะตอ้งอยูห่่างจาก

การจุดไฟ,จาระบี,แหล่งความร้อน,และสารไวไฟ และระยะการวางท่ีเหมาะสมนั้นไม่นอ้ยกว่า 6 ฟตุ 

ห้ามสูบบุหร่ีเม่ืออุปกรณ์บาํบดัออกซิเจนกาํลงัทาํงานในห้อง ไม่เช่นนั้นอาจทาํให้เกิดไฟไหมไ้ด ้

• สาํหรับผูป่้วยท่ีปฏิเสธท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี เราไม่แนะนาํให้ใชก้ารบาํบดัดว้ยออกซิเจนสาํหรับพวกเขา 

• ในเวลาเดียวกนัการสูบบุหร่ีจะลดประสิทธิภาพของการบาํบดัดว้ยออกซิเจนอยา่งมาก ดงันั้นผูป่้วยควรเลิกสูบบุหร่ีโดยเร็วท่ีสุด 

 

 

 

 

ระวงัเมือ่ใช้ท่อออกซิเจน  

• พยายามใชท้่อสั้นโดยทัว่ไปให้มากท่ีสุด ใชม้ากกวา่หากจาํเป็น แต่ความยาวทั้งหมดไม่ควรเกิน 40 ฟตุ 

 

• ควรวางท่อออกซิเจนให้เหมาะสมเพ่ือป้องกนัการสะดุด 

• หลีกเล่ียงการพบัท่อออกซิเจนเพ่ือให้แน่ใจวา่ออกออกซิเจนปกติ 
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• ท่อออกซิเจนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ควรใส่ในถุงพลาสติกท่ีสะอาดเพ่ือความสะอาด 

• โดยทัว่ไปควรเปล่ียนท่อออกซิเจนเป็นประจาํประมาณ 2 - 3 เดือน 

• เม่ือท่อออกซิเจนแขง็ มีคราบหรือถูกบล็อก ควรเปล่ียนโดยเร็วท่ีสุด 

 

 

 

 

 

แนวทางความปลอดภัยสําหรับการใช้ถังออกซิเจน 

แบบพกพาสําหรับเดนิทาง และขึน้ยานพาหนะขนส่ง 

• ในฮ่องกงออกซิเจนท่ีถูกบีบอดัเป็นหน่ึงในสินคา้อนัตรายท่ีควบคุมภายใตก้ฎหมายสินคา้อนัตราย (บทท่ี 295) ในปัจจุบนัสถาบนั

การขนส่งสาธารณะรายใหญ่มีขอ้จาํกดับางประการเก่ียวกบัการขนส่งถงัออกซิเจนอดั (เช่น สินคา้อนัตรายประเภท II) ดงันั้น เม่ือ

ผูใ้ชพ้กพาถงัออกซิเจนทางการแพทยแ์บบพกพาในการขนส่งสาธารณะ พวกเขาจะถูกจาํกดัโดยกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ผูใ้ชอ้อกซิเจนควรใส่ใจกบัขอ้กาํหนดของกฎระเบียบและกฎความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เม่ือถงัออกซิเจนแบบพกพาใชง้านไดท้ั้งผูใ้ชแ้ละผูข้บัข่ี ควรใชค้วามระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่วา่พวกเขาจะ

นัง่บนรถสาธารณะหรือรถส่วนตวั 

• หากผูป่้วยจาํเป็นตอ้งออกไปขา้งนอกเป็นเวลานาน เช่น เดินทางไปต่างประเทศหรือข้ึนเคร่ืองบิน เขาควรปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ก่อนและติดต่อผูจ้าํหน่ายออกซิเจนและสายการบินล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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มาตรการฉุกเฉินในกรณเีกดิอคัคภีัย 

• หลบหนีโดยเร็วท่ีสุดในกรณีท่ีเกิดไฟไหม ้

• บอกคนขบัใหห้ยดุรถและเปล่ียนเคร่ืองยนตท์นัทีหากผูป่้วยข่ียานพาหนะขนส่ง 

• ปฏิบติัตามป้ายหนีภยัในสถานท่ีหรือคาํแนะนาํของบุคลากรในสถานท่ี ช่วยเหลือการอพยพออกจากท่ีเกิดเหตุหรือยานพาหนะ

ขนส่งท่ีคุณเปิดอยูท่นัที 

• ในท่ีท่ีปลอดภยัให้ลองนาํถงัออกซิเจนแบบพกพาออกจากท่ีเกิดเหตุ 

• หากถงัออกซิเจนแบบพกพาใด ๆ ตกคา้งอยูใ่นสถานท่ีอนัตราย เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ,เจา้หน้าท่ีดบัเพลิง และเจา้หนา้ท่ีประจาํสถานท่ี

ช่วยเหลือควรไดรั้บการแจง้เตือนให้ติดตาม 

 

มาตรการฉุกเฉินในกรณทีีไ่ฟฟ้าขดัข้อง 

• สงบสติอารมณ์ลดกิจกรรมและพกัผอ่นให้มากข้ึน 

• ในกรณีท่ีเคร่ืองเกิดขดัขอ้ง กรุณาโทรสายด่วนฉุกเฉิน 24 ชัว่โมงของผูจ้ดัหาเพ่ือเตรียมการซ่อมหรือเปล่ียนใหม่ 

• ในกรณีท่ีไฟฟ้าขดัขอ้ง โปรดติดต่อเพ่ือสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัขอ้ง 

• เตรียมถงัออกซิเจนแบบพกพาสาํหรับสาํรองเสมอ 

• ในกรณีของโรคหอบหืดหรือภาวะขาดออกซิเจนอยา่งรุนแรง ผูป่้วยควรขอความช่วยเหลือจาก A&E ทนัที  

 

สรุป 

การบาํบดัดว้ยออกซิเจนท่ีบา้น ไม่สามารถแกปั้ญหาการขาดออกซิเจนในผูป่้วยไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยลดโรคหอบหืดเม่ือตอ้งใช้

ชีวิตประจาํวนัและกิจกรรมกลางแจง้ หากการบาํบดัดว้ยออกซิเจนถูกนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ผูป่้วยสามารถรักษากิจกรรมปกติเพ่ิม

ความมัน่ใจและเผชิญชีวิตอยา่งแขง็ขนั ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและยดือายขุองพวกเขา 

 

สอบถามรายละเอียดกรุณาโทรติดต่อเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งหรือนกักิจกรรมบาํบดั 
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