แนวทางการบาบัดรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กทีต่ ิดเชือ้ COVID-19
(6 เมษายน 2563)
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สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
หัตถการต่างๆในการบาบัดรักษาทางระบบหายใจ ถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษา
ผู้ป่วย แต่ก็สามารถทาให้การแพร่เชือ้ ลุกลามได้อย่างรวดเร็ว เป็ นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดและสัมผัส
ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์และพยาบาลทีก่ าลังทาหัตถการนั้นๆ
ดังนั้นก่อนทาหัตถการใดๆ แพทย์และพยาบาลจึงควรใส่ชุด personal protective
equipment (PPE) อย่างเต็มรู ปแบบเสมอ
การบาบัดรักษาทางระบบหายใจทีเ่ สี่ยงต่อการกระจายเชือ้ ทีค่ วรหลีกเลี่ยง สาหรับเด็กที่
ติดเชือ้ COVID-19 ทีย่ ืนยันโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ได้แก่
1. การพ่นยาแบบ small volume และ ultrasonic nebulizer
2. High-flow oxygen nasal cannula
3. Non-invasive mechanical ventilation
4. การให้ positive pressure ventilation ด้วย self-inflating bag
5. การใส่และถอดท่อช่วยหายใจ
6. การดูดเสมหะ การกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอจาม
7. การทา cardiopulmonary resuscitation ก่อนใส่ท่อช่วยหายใจ
อนึ่ง หากอยู่ในสถานการณ์ทจี่ าเป็ นต้องทาหัตถการดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการวาง
มาตรการ หรือระบบป้ องกันการแพร่เชือ้ อย่างเหมาะสม
การให้ออกซิเจน
การให้ก๊าซออกซิเจนผ่าน oxygen box, oxygen tent, high-flow nasal cannula, การต่อ
ออกซิเจนผ่าน jet nebulizer และ corrugated tube เป็ นการสร้างละอองฝอย ทาให้เชือ้ กระจายสู่
บรรยากาศ และบุคคลข้างเคียงได้สงู จึงควรหลีกเลี่ยงวิธีการดังกล่าว
ดังนัน้ หากผูป้ ่ วยเด็กมีสญ
ั ญาณของการขาดออกซิเจน ได้แก่ หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ
- อายุนอ้ ยกว่า 2 เดือน หายใจเร็วมากกว่า 60 ครัง้ /นาที
- อายุ 2 เดือนถึง 1 ปี หายใจเร็วมากกว่า 50 ครัง้ /นาที
- อายุ 1-5 ปี หายใจเร็วมากกว่า 40 ครัง้ /นาที
- อายุมากกว่า 5 ปี หายใจเร็วมากกว่า 30 ครัง้ /นาที

ร่วมกับหายใจหอบ แรงกว่าปกติ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ ร้องกวน งอแงผิดปกติ เขียว ซีด หรือซึมลง
ให้สงสัยภาวะขาดออกซิเจน ยืนยันได้โดยการวัดออกซิเจนที่ปลายนิว้ (SpO2) ได้ต่ากว่า 92% ที่ room air
หากพบผูป้ ่ วยมีอาการดังกล่าว ควรให้ออกซิเจนแบบ low flow ผ่าน nasal cannula ปรับอัตรา
ไหลของออกซิเจน ตัง้ แต่ 0.5-6 ลิตรต่อนาที (เด็กทารกไม่ควรเกิน 2 ลิตรต่อนาที) อย่าลืมต่อเครื่องทา
ความชืน้ แบบ bubble humidifier ที่ใส่นา้ กลั่นอยู่ในภาชนะ เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซออกซิเจนแห้งเกินไป แล้ว
ไประคายเคืองกับเยื่อบุจมูกของผูป้ ่ วย ทาให้แห้ง แสบ เลือดออกได้ ปรับอัตราไหลของออกซิเจนให้ SpO2
มากกว่า 95%
ถ้า SpO2 ไม่ดีขนึ ้ พิจารณาใช้ oxygen mask with reservoir bag เปิ ดออกซิเจน 6-10 ลิตรต่อ
นาที โดยจะต้องสังเกตให้ reservoir bag โป่ งเสมอ ถ้าเป็ นแบบ non-rebreathing mask with reservoir
bag สามารถปรับอัตราไหลของออกซิเจนให้มากกว่า 10 ลิตรต่อนาทีได้ อย่าลืมต่อออกซิเจนกับเครื่องทา
ความชืน้ แบบ bubble humidifier
เพื่อป้องกันไม่ให้เชือ้ COVID-19 แพร่กระจายออกสูบ่ รรยากาศภายนอก พยายามเปิ ดอัตราไหล
ของออกซิเจนให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จะทาได้ แยกผูป้ ่ วยเข้าห้องแยกหรือห้องแรงดันลบ เพราะเมื่อเปิ ดอัตราไหล
ออกซิเจนเพิ่มขึน้ ย่อมมีโอกาสแพร่กระจายเชือ้ เพิ่มขึน้ พิจารณาให้ผปู้ ่ วยใส่ surgical mask ทับบน nasal
cannula (ภาพที่ 1) หรือให้ผปู้ ่ วยใส่ surgical mask ทับบน oxygen mask หรือใช้ oxygen box เปล่าๆ
ครอบบนศีรษะของผูป้ ่ วยอีกชัน้ หนึ่ง น่าจะป้องกันการแพร่เชือ้ ได้ระดับหนึ่ง
ถ้าผูป้ ่ วยยังมีการขาดออกซิเจนอยู่ แนะนาให้ใส่ท่อช่วยหายใจ และต่อกับเครื่องช่วยหายใจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหลายสถาบันในประเทศไทย ไม่ แนะนาให้ใช้ high-flow oxygen nasal cannula หรือ
ต่อออกซิเจนผ่าน non-invasive mechanical ventilator เพราะนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชือ้ แล้ว ยังทาให้การตัดสินใจเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจช้าเกินไป (delayed intubation) กลับเป็ น
อันตรายกับผูป้ ่ วย
ภาพที่ 1 การใส่หน้ากากอนามัยทับบน nasal cannula

การให้ยาพ่นฝอยละออง (aerosol therapy)
ไม่แนะนาให้พ่นยาผ่าน small volume nebulizer หรือ ultrasonic nebulizer เพราะจะทาให้มีการ
แพร่กระจายเชือ้ สู่บรรยากาศ และคนข้างเคียงได้ แนะนาให้บริหารยาขยายหลอดลมแบบ metered dose
inhaler (MDI) ร่วมกับ spacer หรือใช้แบบ dry powder inhaler ก็ได้
วิธีการใช้ MDI ร่วมกับ spacer [ https://www.youtube.com/watch?v=nRSVIT4Ox8o ]
1. เปิ ดฝาครอบหลอดยา
2. เขย่าหลอดยาในแนวดิ่ง 3-4 ครัง้ ให้ตวั ยาผสมกันดี
3. ต่อหลอดยาเข้ากับ spacer
4. ครอบ face mask ของ spacer เข้ากับจมูกและปาก กรณีท่ใี ช้แบบ mouthpiece ให้ใช้ปากอม
mouth piece ให้สนิท โดยให้ mouth piece อยู่ระหว่างฟั น
5. กดยาให้เข้าไปใน spacer
6. หายใจเข้าออกธรรมดา 5-10 ครัง้ หลังจากนัน้ เอา face mask หรือ mouth piece ออกห่าง
จากใบหน้า
7. หากต้องการใช้ยามากกว่า 1 กด ให้เว้นช่วงในการกดยาแต่ละครัง้ อย่างน้อย 15-30 วินาที
แล้วทาซา้ ตามข้อ 4-6
8. กรณีท่ใี ช้ยาในกลุม่ corticosteroid ต้องบ้วนปากทุกครัง้ หลังใช้ยา หากใช้ face mask ควรใช้
ผ้าชุบนา้ เช็ดบริเวณหน้า และรอบปากทุกครัง้ หลังการพ่นยา
การพ่นยาแบบ MDI ร่วมกับ spacer ในผูป้ ่ วย COVID-19 ต้องระวังการแพร่เชือ้ จากตัวผูป้ ่ วยเอง
จึงไม่ควรใช้ spacer และหลอดยาปะปนกัน
เนื่องจาก spacer ในปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ ยากที่จะบอกได้ว่าละอองยาจะเข้าไปถึงหลอดลม
มากน้อย หรือตืน้ ลึกเพียงใด ขนาดยาที่ผปู้ ่ วยควรจะได้รบั จึงแตกต่างกันไป ถ้าใช้ spacer แบบ

Aerochamber® ที่เป็ น one way valved, non-electrostatic spacer แนะนาให้ขนาดยา 2-4 puffs แต่
ถ้าเป็ น spacer แบบอื่นๆ แนะนาให้เพิ่มขนาดยาได้อีก จนกระทั่งเห็นว่าผูป้ ่ วยมีอาการดีขนึ ้ มีอาการและ
อาการแสดงว่าหลอดลมขยายตัวดีขนึ ้ ที่สาคัญไม่ควรเพิ่มยาต่อ ถ้ามีผลข้างเคียงของยาเกิดขึน้ เช่น หัว
ใจเต้นเร็ว เต้นผิดจังหวะ ใจสั่น มือสั่น เป็ นต้น
วิธีการบริหารยา ชนิด Turbuhaler [ https://www.ccit.go.th/research/video_inhaler.php ]
1. เปิ ดฝาหลอดยา
2. ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ตวั หลอดยา ให้หลอดยาตัง้ ตรง แล้วใช้มืออีกข้างหมุนที่ฐานหลอดยาไป
ทางขวาจนสุด แล้วหมุนกลับด้านซ้ายจนมีเสียงคลิก
3. หายใจออกสู่บรรยากาศภายนอก (ห้ามหายใจออกเข้าไปในหลอดยา)
4. ใช้ปากอม mouth piece ปิ ดปากให้สนิท ให้ mouth piece อยู่ระหว่างฟั น
5. สูดยาโดยหายใจเข้าทางปาก (เร็ว แรง ลึก)
6. กลัน้ ไว้ 5-10 วินาที เพื่อให้ละอองยาตกลงที่ผนังหลอดลม
7. เอาหลอดยาออกจากปาก แล้วหายใจออกสู่บรรยากาศภายนอก
วิธีการบริหารยาชนิด Accuhaler [ https://www.ccit.go.th/research/video_inhaler.php ]
1. ถือตลับยาไว้ในมือข้างหนึ่ง แล้วใช้นวิ ้ หัวแม่มือของมืออีกข้างหนึ่ง ดันเปิ ดฝาตลับยาไป จนมี
เสียงคลิก
2. เลื่อนปุ่ มคันโยกไปจนสุด เพื่อกดผงยาให้พร้อมสูด
3. หายใจออก
4. ใช้ปากอม mouth piece ปิ ดปากให้สนิท ให้ mouth piece อยู่ระหว่างฟั น
5. สูดยาโดยหายใจเข้าทางปาก (เร็ว แรง ลึก)
6. กลัน้ ไว้ 5-10 วินาที เพื่อให้ละอองยาตกลงที่ผนังหลอดลม
7. เอาตลับยาออกจากปาก แล้วหายใจออกสู่บรรยากาศภายนอก
การทากายภาพบาบัดทรวงอก (chest physiotherapy)
ในกรณีท่เี ป็ น acute pneumonia การทา chest physiotherapy ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่ามี
ประโยชน์ ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั chest physiotherapy ซึ่งประกอบด้วย การจัดท่า การเคาะปอด และการ
สั่นสะเทือนทรวงอก เฉพาะเมื่อมีปัญหาปอดแฟบ (atelectasis) จากเสมหะที่ค่งั ค้างไปอุดตันหลอดลม
ในกรณีท่ผี ปู้ ่ วยติดเชือ้ COVID-19 ผูใ้ ห้กายภาพบาบัดทรวงอก จะต้องป้องกันตนเองด้วยชุด PPE
และ mask N95 เต็มรูปแบบ เนื่องจากเชือ้ โรคสามารถแพร่กระจายผ่านทางเสมหะของผูป้ ่ วยทัง้ แบบ

contact และ droplet ได้ในระยะห่างถึง 2 เมตร แนะนาให้ผปู้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชือ้ ขณะที่ไอ
การดูดเสมหะ
ทาหัตถการนีเ้ มื่อจาเป็ นเท่านัน้ เนื่องจากมีโอกาสแพร่กระจายเชือ้ ได้ง่าย ผูป้ ่ วยที่มีเสมหะคั่งค้าง
อยู่ในทางเดินหายใจ จนกระทั่งจาเป็ นต้องดูดเสมหะ คือ ผูป้ ่ วยไม่สามารถไอ เพื่อกาจัดเสมหะในหลอดลม
ได้ดว้ ยตัวเอง เสมหะที่ค่งั ค้างรบกวนการหายใจ หายใจมีเสียงครืดคราด หอบเหนื่อย ไอแบบมีเสมหะ
โขลกๆ ฟั งปอดได้ยินเสียง rhonchi ร่วมกับ crepitations บางรายมีเสมหะคั่งค้างในคอจนรบกวนการกิน
อาหาร บางรายไอติดๆ กันจนอาเจียนเป็ นเสมหะ ผูป้ ่ วยที่มีอาการเหล่านี ้ มักจะต้องช่วยดูดเสมหะออก
ผูด้ ดู เสมหะจะต้องป้องกันการติดเชือ้ โดยการใส่เสือ้ ชุด PPE และ mask N95 เต็มรูปแบบ ระหว่าง
ทากายภาพบาบัดทรวงอกให้ผปู้ ่ วยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไม่ให้กระจายเชือ้ ออกไปไกล พยายามดูด
เสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาสัน้ ที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และใช้จานวนเจ้าหน้าที่นอ้ ยที่สดุ เพื่อลดการ
สัมผัสเชือ้ ควรทาหัตถการนีใ้ นห้องแยกหรือห้องแรงดันลบ
โรงพยาบาลบางแห่ง ออกแบบกล่องพลาสติกใสครอบบนศีรษะและหน้าอกของผูป้ ่ วยเด็ก เพื่อ
ป้องกันการกระจายเชือ้ ขณะดูดเสมหะ
การใส่ท่อช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจ
เป็ นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระจายเชือ้ ผ่านทางลมหายใจและเยื่อบุตาของบุคลากรทาง
การแพทย์ ดังนัน้ ควรเตรียมการในการใส่ท่อไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ท่อแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะทา
ให้แพทย์ใส่ชดุ PPE ไม่ทนั
เพื่อความปลอดภัย จึงมีคาแนะนาต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มใส่ท่อ ได้แก่
1.1. เลือกท่อช่วยหายใจที่มีขนาดเหมาะสมกับท่อหลอดลมของผูป้ ่ วยเพื่อให้มี leak น้อยที่สดุ ควร
เลือกท่อแบบมี cuff
1.2. Self-inflating bag ที่ไม่มี หรือปิ ด pressure relief valve แล้ว
1.3. ต่อ HEPA filter หรือตัวกรองไวรัส ระหว่าง self–inflating bag กับ face mask (ภาพที่ 2)
1.4. Oxygen mask with reservoir bag
1.5. เครื่องช่วยหายใจที่มี HEPA filter ที่ท่อต่อลมหายใจเข้าและท่อลมหายใจออก อยู่ท่ีดา้ นหลังหรือ
ด้านข้างของเครื่อง (ภาพที่ 3)
1.6. สายท่อเครื่องช่วยหายใจ ที่ต่อกับ capnometer (วัด end-tidal CO2), HEPA filter, in-line
suction ที่พร้อมสาหรับการต่อกับท่อช่วยหายใจ (ดูรูปและรายละเอียดได้จาก Thai
Resuscitation Council คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ https://thaicpr.org)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.7. Clamp สาหรับหนีบปลายท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
1.8. Video laryngoscope
ล้างมือให้สะอาดก่อนทาหัตถการ
ใส่ PPE อย่างเหมาะสม
ใช้หอ้ งแยก หรือห้องแรงดันลบ
ลดจานวนบุคลากรที่จะสัมผัสผูป้ ่ วยให้นอ้ ยที่สดุ
เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่สดุ ให้เป็ นคนใส่ท่อ
ใช้ video laryngoscope ไม่แนะนาให้ใช้ supraglottic airway device
ก่อนใส่ท่อ preoxygenation ให้ผปู้ ่ วยโดยต่อกับก๊าซออกซิเจนผ่าน oxygen mask with reservoir bag
ที่เปิ ดอัตราไหลต่อนาทีไว้ให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จะทาได้
หลีกเลี่ยงการบีบ self-inflating bag แต่ถา้ จาเป็ นต้องใช้ ให้ต่อ HEPA filter ระหว่าง face mask กับ
self-inflating bag (ภาพที่ 2) ควรครอบ face mask ให้แนบสนิท อย่าให้มีลมรั่วรอบๆ face mask โดย
ให้บคุ ลากร 1 คน ทาหน้าที่กด face mask กับใบหน้าของผูป้ ่ วยด้วยมือทัง้ 2 ข้าง เพื่อไม่ให้มีลมรั่ว
แล้วอีกคนบีบด้วยความดันที่นอ้ ยที่สดุ ที่เห็นหน้าอกขยับขึน้ ลง

ภาพที่ 2 การต่อตัวกรองไวรัสกับ self inflating bag

10. ให้ยานอนหลับและยาคลายกล้ามเนือ้ ใช้เทคนิค rapid sequence intubation
11. ยืนยันตาแหน่งท่อช่วยหายใจ จากการสังเกตการขยับขึน้ ลงของทรวงอก หรือดูจาก capnometry ที่
แสดงระดับ end-tidal CO2
12. รีบเป่ าลมเข้า cuff ของท่อช่วยหายใจ จนได้ความดันของ cuff ระหว่าง 20-30 ซม.นา้
13. Clamp ท่อช่วยหายใจก่อนที่จะต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการต่อ HEPA filter กับท่อลมหายใจเข้า และท่อลมหายใจออก ด้านข้างของ
เครื่องช่วยหายใจ

14. หลีกเลี่ยงการปลดสายต่อเครื่องช่วยหายใจออกจากท่อช่วยหายใจ (disconnect) แต่ถา้ จาเป็ นต้อง
ปลดสายออก ต้องปิ ดเครื่องช่วยหายใจก่อน และ clamp ท่อช่วยหายใจก่อน โดยที่บุคลากรที่ดแู ลอยู่
ต้องป้องกันตัวเองด้วย PPE
15. ให้ยานอนหลับและยาคลายกล้ามเนือ้ แก่ผปู้ ่ วยในขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
16. ใช้สายดูดเสมหะแบบ in-line suction
17. เช็คข้อต่อของเครื่องช่วยหายใจทัง้ หมดอย่าให้มีลมรั่ว (leak)
18. หลีกเลี่ยงการใช้ T-piece ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพราะจะกระจายเชือ้ โรคสู่บรรยากาศ
19. ถ้าต้องการพ่นยาขยายหลอดลม แนะนาให้ใช้แบบ MDI หลีกเลี่ยงการต่อกับ nebulizer
20. ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ dual limb heated wire circuit มีทงั้ ท่อหายใจเข้า และท่อหายใจออก ที่มี
HEPA filter ต่ออยู่ท่ปี ลายท่อ
21. ใช้กลยุทธการตัง้ เครื่องช่วยหายใจแบบ lung-protective ventilation และตัง้ PEEP ที่เหมาะสมที่สดุ
สาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย
22. จับผูป้ ่ วยให้กลับตัวในท่านอนคว่า (prone position) เพื่อช่วยภาวะออกซิเจนให้ดีขนึ ้
23. คอยเช็คความดันของ cuff เป็ นระยะๆ เพื่อป้องกันลมรั่วแล้วมีการแพร่กระจายเชือ้
24. พิจารณาใช้ extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ในผูป้ ่ วยที่อาการไม่ดีขนึ ้
25. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ fiberoptic bronchoscopy ในการใส่ท่อช่วยหายใจ เพราะมีโอกาสกระจาย
เชือ้ ออกไปได้สงู มาก แต่ถา้ จาเป็ นในผูใ้ หญ่จะใช้ disposable bronchoscope ซึ่งขนาดเล็กที่สดุ อยู่ท่ี
5 มม. จะใหญ่ไปสาหรับเด็ก
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