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 Care of the children with 
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     เป็นการทีเ่ราเอา mask หรอื Interface ไปตอ่กบัเครือ่งชว่ยหายใจ 
แทนการใสท่อ่ชว่ยหายใจใหผู้ป่้วย  

Non invasive positive pressure ventilation (NIPPV) 



Types  of NIPPV 

• Continuous positive airway pressure (CPAP) 
• Bi-level  positive  airway  pressure (BiPAP) 
• Respirator application 

 



  1. Continuous positive airway pressure (CPAP) 
 

       
   

Noninvasive  ventilator  in  children 

เครือ่งจะจา่ยแรงดนับวกระดบัคงทีต่ลอดเวลา  ทัง้ในชว่งทีผู่ป่้วยหายใจเขา้และหายใจออก   
         •  upper airway resistance 
         •  Functional residual capacity  
         •  ชว่งถา่งขยาย alveoli ทีแ่ฟบ  
         •  intrapulmonary shunt 
    



2. BiPAP (Bi-level  positive  airway  pressure) 

 เครือ่งชว่ยหายใจจะจา่ยแรงดนับวก 2 ระดบั  
        • เครือ่งจะจา่ยแรงดนับวกระดบัสงู ในชว่งผูป่้วยหายใจเขา้ เรยีก Inspiratory positive airway 
pressure (IPAP)  
               tidal volume ใหผู้ป่้วย  และชว่ยเรือ่ง    CO2 retention 
        • ชว่งหายใจออก เครือ่งชว่ยหายใจจะผอ่นแรงดนับวกลงมา   ใหล้งมาในระดบัทีตํ่า่กวา่ เรยีก e 
xpiratory positive airway pressure (EPAP)  
       ทําหนา้ทีค่ลา้ย PEEP  ชว่ยถา่ง alveoli ทีแ่ฟบ   และ     intrapulmonary shunt 



3. Respirator application 
       

เป็นการทีเ่ราเอา mask หรอื Interface ไปตอ่กบัเครือ่งชว่ยหายใจ  critical care ventilator 
     • ใชก้บัเครือ่งชว่ยหายใจรุน่ใหม่ๆ   ทีส่ามารถเลอืก mode  NIV ได ้   
     • เลอืกเป็น mode เป็น pressure control หรอื pressure support ได ้
      • mask ทีใ่ช ้ตอ้งเป็นชนดิทีไ่มม่ ีexhalation port  เพือ่ไมใ่หม้ ีair leak และได ้Tidal 
volume ตามทีต่อ้งการ  
      • สาย circuit ทีใ่ช ้ จะเป็นสายชนดิ Double limb circuit 



 เครือ่ง Portable CPAP และ BiPAP 

• mask ทีใ่ช ้ตอ้งเป็นชนดิทีม่ ีexhalation port (ชอ่งระบายลมหายใจออก) ใหต้อ่กบั corrugated 
tube เชือ่มกบัเครือ่งชว่ยหายใจไดเ้ลย   
        • แตถ่า้ไมม่ ีexhalation port ตดิมากบั mask  ตอ้งตอ่ leak port หรอื active exhalation 
valve ใหใ้กลก้บั mask มากทีส่ดุ  
        • สาย circuit ทีใ่ช ้จะเป็นสายชนดิ  Single limb circuit   
      • ในกรณีทีใ่ชเ้ครือ่งเป็นเวลานาน เสมหะอาจจะแหง้ แนะนําใหใ้ช ้heated humidity โดยตัง้
อณุหภมูไิวท้ี ่30 องศา  

exhalation port  



Advantages Disadvantages 
 

nasal easy fitting mouth leaks 

allows coughing, 
eating, talking, use of 
a pacifier 

not indicated if mouth 
breathing 

no risk of aspiration not indicated if nasal 
obstruction 

low risk of 
claustrophobia 

skin pressure ulcers 

less gastric distension 

nasal  mask 

Interfaces  
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Advantages 

 

Disadvantages 
 

improved gas 
exchange 

 

risk of aspiration 

improved minute  
ventilation 

claustrophobia 

no mouth leaks 
 

gastric distension 

 

 

limit eating, talking 

 oronasal  mask 

Interfaces  



Advantages 

 

Disadvantages 
 

less pressure ulcers Claustrophobia 
 

comfortable gastric distension 
 

higher dead space 
 

risk of aspiration 

Full face mask 

Interfaces  



Advantages 

 

Disadvantages 
 

no pressure ulcers 
 

claustrophobia 

more comfortable 
 

noise 

higher dead space 

helmet 

Interfaces  



 Nasal  pillow 

Interfaces  

Nasal  prongs 



Absolute   Contraindications 
 

Relative  Contraindications 
 

• apnea 
• shock 
• cardiopulmonary arrest 
• life threatening hypoxemia 
• decreased conscious level  
   GCS <8 
• inability to protect airway 
• untreated pneumothorax 
• recent facial surgery /  
  significant facial fractur 
 

• excessive vomiting 
• confusion / agitation 
• hemodynamic instability 
• facial / airway burns 
• excessive secretions 
• nasal obstruction / 
  atresia 
• epistaxis 
 



Complications 
 

• inadequate gas exchange 
• pneumothorax 
• gastric and abdominal distension 
• aspiration 
• pressure areas (nasal, facial, scalp) 
• mucus plugging 
• agitation / discomfort 
• failure to synchronise 
• interface leak - eye irritation  treatment failure 
• equipment failure 
• failure to wean 



   1.เตรยีมผูป่้วยโดยอธบิายใหผู้ป่้วยหรอืญาตเิขา้ใจถงึวธิกีาร
และแผนการรักษา 
      • จดัทา่ผูป่้วยนอนศรีษะสงู 30-45 องศา 
      • ตรวจวัด vital signs และคา่ oxygen saturation   
      • เตรยีมเครือ่งชว่ยหายใจ CPAP หรอื BiPAP  ประกอบดว้ย  
              1. เครือ่งชว่ยหายใจ 
              2. filter  
              3. Corrugated tube    
              4. Exhalation port    
              5. Mask ,  สายรัดหนา้กาก    
                โดยเลอืก interface ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย 
2.เปิดเครือ่งเพือ่ตัง้คา่ทีต่อ้งการเบือ้งตน้  กอ่นตอ่เขา้กบั   
   interface ของผูป่้วย  
3.นําสาย O2 มาจอ่หรอืตอ่กบัหนา้กาก  กอ่นทีจ่ะนําหนา้กากมา  
   แนบใบหนา้ผูป่้วย  เพือ่ป้องกนัผูป่้วยเกดิภาวะพรอ่ง O2  
4.ใชส้ายรัดหนา้กากใหแ้นบสนทิ แตไ่มต่งึจนเกนิไป โดยควรจะ  
   สามารถสอดนิว้มอื (1 นิว้ชี)้ ระหวา่งสายรัดและใบหนา้ได ้  
5.นํา interface ตอ่เขา้กบั Corrugated tube  และเครือ่งชว่ย 
   หายใจ   จากนัน้จงึเปิดใหเ้ครือ่งทํางาน 

การใชเ้ครือ่ง Portable CPAP และ BiPAP  

 How  to  set  



 How  to  set  

   CPAP  
       titration from 4-5 cmH2O  achieve SPo2 or optimum  upper  airway  obstruction                
           • ไมม่เีสยีงกรน            ง  
           • no wheeze  
           • ลมเขา้ถงึชายปอดทัง้สองขา้          
           • no apnea 



  เครือ่ง BIPAP  จะม ีmode ทีจ่ะใชใ้นการชว่ยหายใจ  ท่ัวไปม ี3 mode 
       1.Spontaneous-mode (S)   
           • ผูป่้วยจะเป็นผูกํ้าหนด RR เอง  
           • เป็นลักษณะของ assisted ventilation  
           • ทํางานคลา้ยคลงึกับ pressure support 
            



       2.Spontaneous-time mode (ST)  
             • ทํางานเหมอืน Spontaneous-mode   
             • มกีารตัง้ RR ชว่ยเป็น back up rate    
                      • ทํางานคลา้ยคลงึกับ pressure support  



        3.Time (T)  
           • ทํางานคลา้ยคลงึกับ IMV mode  
            • เป็น mode ทีอ่ัตราสว่นหายใจเขา้ออก เทา่กับทีตั่ง้ไวเ้ทา่นัน้ไมว่า่ผูป่้วยหายใจเอง

มากกวา่จํานวนทีตั่ง้ไว ้  
            • ในลักษณะของ controlled ventilation  



BiPAP 
       • May start at IPAP of 8-12 cmb20 and EPAP of  4-8 cmH20   คอ่ยๆเพิม่ 2-3 
cmH2O q  30 min  
       • Set back up rate (optional) 
       • โดยท่ัวไปมักใชค้า่ IPAP ไมเ่กนิ 20-25 ซม.น้ํา  
       • ปรับคา่ EPAP  เพิม่ขึน้ครัง้ละ 2-3 ซม.น้ํา  ในการปรับตัง้แตล่ะครัง้  โดยพจิารณา
ระดับของ IPAP และคา่ tidal volume รว่มกันดว้ย  ในกรณีผูป่้วยทีม่กีารอดุกัน้ของทางเดนิ
หายใจสว่นตน้  อาจปรับคา่นีจ้นการอดุกัน้ดขีึน้  หรอือาจสังเกตโดยอาการกรนดขีึน้หรอื
หายไป ลมเขา้ถงึชายปอดทัง้สองขา้ง   



Monitoring 
 

Continuous monitoring : 
     a) heart rate and respiratory rate trends 
 
     b) subjective improvement or worsening of dyspnea 
 
     c) pulse oximetry and Fio2 requirement 
 
     d) tidal volume measurement 
Lab assessment: 
     a) arterial blood gas 
 
     b) Pao2/FiO2 



Predictive factors of NIPPV failure 

• lower RR decrease during  NIPPV 
 
• failure to maintain PaO2 of 60 on FiO2 of 0.6 
 
• SpO2/FiO2 < 221 after 1 hr of NIPPV 
 
• PaO2/FiO2 < 150 or inability to improve 
  
• PaO2/FiO2 after 1 hr  of NIPPV 
 
• pH <7.25 or PaCO2 > 60 after 2 hr  of NIPPV 
 



  ภาวะหายใจลม้เหลวเฉียบพลัน (acute respiratory failure)   
    มกีารศกึษาพบวา่  
  • การใช ้BiPAP  -ชว่ยลดอัตราการใสท่อ่ชว่ยหายใจ   
                        -ชว่ยทําใหลั้กษณะการหายใจ และการแลกเปลีย่นกา๊ซดขีึน้ในผูป่้วยเด็ก 

  Acute respiratory  distress syndrome (ARDS) 
  • สําหรับในผูป่้วย ARDS มคํีาแนะนําวา่ 
         - การใช ้BiPAP หรอืเครือ่ง invasive mechanical ventilation ทีต่อ่กับหนา้กาก มี
ประโยชนม์ากกวา่การใช ้CPAP  
         - สามารถใช ้NIV เพือ่ชว่ยลดการใสท่อ่ชว่ยหายใจได ้  ในผูป่้วยทีม่รีะดับความรนุแรง
นอ้ยเทา่นัน้ (mild ARDS)  
        - ไมแ่นะนําใหใ้ช ้NIV ในผูป่้วย ARDS ทีม่รีะดับความรนุแรงปานกลางและมาก 
(moderate and severe ARDS) 
        - พบวา่ NIV สามารถทําใหก้ารแลกเปลีย่นกา๊ซของผูป่้วยดขีึน้ในชว่งสัน้ ๆแตเ่มือ่ใชใ้น
ระยะเวลาตอ่มาพบวา่ผูป่้วยรอ้ยละ 44-78  มอีาการทรดุลงและตอ้งใส ่ET tube ในทีส่ดุ" 

การใช ้NIV ในโรคหรอืภาวะตา่งๆ 



หลอดลมฝอยอกัเสบเฉียบพลัน (acute bronchiolitis) 
    การใช ้CPAP ในผูป่้วย acute bronchiolitis ยังไมม่ขีอ้สรปุชดัเจน แตม่ี
บางการศกึษาพบวา่ CPAP 
    • สามารถชว่ยลด work of breathing  
    • ชว่ยลดอัตราการใสท่อ่ชว่ยหายได ้ 
    • ในผูป่้วยทีต่อบสนองตอ่การใช ้NIV จะมอีัตราการหายใจ และลักษณะ
การหายใจทีด่ขี ึน้ภายใน 2 ชัว่โมงหลังใช ้
    • ลดจํานวนวนัทีต่อ้งอยูโ่รงพยาบาลในผูป่้วยกลุม่นีล้งได ้



 Airway obstruction 
  มหีลักฐานทางการวจัิยอยา่งชดัเจนพบวา่ NIV 
   • สามารถใชใ้ดด้ใีนกลุม่ผูป่้วยเด็กโรค OSA (obstructive sleep 
apnea) 
   • สว่นผูป่้วยโรค tracheaobronchomalacia ก็มกีารนํา CPAP 
และ BiPAP  มาใช ้เนือ่งจากความดันบวกทีเ่ครือ่งจา่ยออกมาจะ
ชว่ยพยงุไมใ่หท้างเดนิหายใจเกดิการยบุตัว 



โรคหดืเฉียบพลัน (acute asthmatic attack)  
 • พบวา่  สามารถลดอาการและโอกาสทีต่อ้งใส ่ET tube ได ้
 • การชว่ยหายใจผา่นทางหนา้กาก   ชว่ยเสรมิการทํางานของกลา้มเนือ้หายใจที่
ออ่นแรงจากการหอบ   ใหทํ้างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 • positive end expiratory pressure (PEEP) จะชว่ยทําใหท้างเดนิหายใจสว่น
ปลายไมปิ่ดลงในชว่งหายใจออก ทําใหถ้งุลมเปิดไดด้ ี(alveolar recruitment)  
 • ทําใหค้วามผดิปกตขิองการแลกเปลีย่นกา๊ซจากปัญหา ventilation perfusion 
mismatch ดขีึน้ได ้ 
      จากการศกึษาพบวา่การใช ้NIV มารักษาผูป่้วยโรคหดืทีร่นุแรงปานกลาง  
ชว่ยทําใหอ้าการผูป่้วยดขี ึน้และลดการเขา้รักษาในหอผูป่้วยวกิฤตไดร้าวรอ้ยละ 50 



     • มกีารศกึษาสนับสนุนการใช ้NIV ในผูป่้วยกลุม่อืน่ ๆ เชน่ ผูป่้วยทีม่ภีมูคิุม้กัน
บกพรอ่ง โรคเลอืด โรคมะเร็ง และผูป่้วยหลังปลกูถา่ยไขกระดกูทีม่ปัีญหาหายใจ
ลําบากเฉียบพลันและเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤต  
        โดยจากการศกึษาพบวา่  NIV จะทําใหผู้ป่้วยมกีารหายใจดขี ึน้และสามารถ
ลดโอกาสการใส ่ET tube ลงไดจ้ากรอ้ยละ 76 เหลอืรอ้ยละ 46  
 
      • นอกจากนีเ้ราสามารถนํา NIV มาใชช้ว่ยหายใจในโรคระบบประสาทและ
กลา้มเนือ้ (neuromuscular disease) ทีม่ปัีญหาการหายใจเฉียบพลัน เชน่ โรค
myasthenia gravis, Guillain-Barre syndrome สามารถลดโอกาสใส ่ET tubeได ้
เชน่กัน 



 NIPPV for COVID-19 patients 
   One of the feared complications of NIPPV in COVID-19 patients is air 
    • leakage from an imperfect seal resulting in aerosolization of infective 
       pathogens and a resultant superspreading event. 
    • An adequate interface seal should be assured (e.g. helmet,  
       nonvented oronasal or full-face mask) 
    • The use of a dual limb circuit is far superior to a single limb circuit as  
       the dual  limb circuit is a closed system. 
    • Viral filters must be placed at least on the expiratory limb of the  
       patient circuit. 
    • If a single limb circuit is to be utilized, a viral filter should be placed  
       over the  leak port to further reduce the risk of aerosol dispersion. 
    • The lowest possible pressures should be used with NIPPV 
                                                                              waie Caret 2022. 15,10.3 



 Safety Considerations for Noninvasive Respiratory  
 Support in COVID patients 

1) Isolated negative pressure environment (room, hood, tent) 
 
      a) Preferably with anteroom and private bathroom 
 
2) Full contact, droplet, and airborne isolation precautions 
 
3) Full PPE that includes PAPR or N-95, gown, gloves  and face / eye shield 
 
4) Escalation of care to ICU for rapidly increasing 02  requirement or patients 
 
5) NIPPV with helmet and tight air cushion, unvented oronasal  mask or full  
    face mask 
 
        a) Dual limb circuit over single limb circuits NIPPV 
                                                                                 
6) For single limb circuit, filter over leak port 
                                                                    
 
 



7) Viral-bacterial filter between mask and exhalation port 
 
8) Staffing that allows for close monitoring to assess for deterioration 
 
9) Sterile equipment nearby in preparation for emergent intubation  in the  
  
    event   of  rapid deterioration 
 
10) Daily monitoring of HCW for symptoms 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Jlatecsine Care 2022 
 



 NIPPV for COVID-19 patients 
•  Delayed intubation is usually avoided in children with marked hypoxic- 
respiratory failure (SpO2/FiO2< 221) or with no improvement with NIV 
within 60-90 minutes.                                                                                 
 
 
 

 



ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนําไปใชง้าน/ 
ขยายผล  : 

วตัถปุระสงค ์: 
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