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รายงานของ Chinese Center for Disease Control and Prevention โดย Wu Z และคณะ สรุปการระบาดของ
COVID-19 ในจีน ตัง้ แต่เริม่ ระบาดถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 พบผูป้ ่ วย 72,314 ราย (รูป) เป็ น Confirmed cases (ตรวจ throat
swab ด้วย real time reverse transcription PCR) 44,672 ราย (ร้อยละ 62), Suspected cases (มีประวัตสิ มั ผัสโรคและอาการ
เข้าได้) ร้อยละ 22, Clinically diagnosed cases (มีประวัตสิ มั ผัสโรค อาการเข้าได้ และลักษณะทีพ่ บจาก lung imaging ตรงกับ
ปอดอักเสบจาก coronavirus) ร้อยละ 15 และ Asymptomatic cases (positive RT-PCR แต่ไม่มอี าการทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ไข้ ไอ
แห้งๆ อ่อนเพลีย) ร้อยละ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดเฉพาะ confirmed cases (ซึง่ เป็ นผูป้ ่ วยเด็กเพียงร้อยละ 2 คือ อายุน้อย
กว่า 10 ปี รอ้ ยละ 1, 10-19 ปี รอ้ ยละ 1 ข้อมูลต่อไปนี้จงึ เป็ นลักษณะของผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ข้อมูลในเด็กอาจแตกต่างไปจากนี้) พบ
ผูป้ ่ วยร้อยละ 86 อาศัยอยูห่ รือเป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ าเมืองอูฮ่ นั ่ หรือเป็ นผูส้ มั ผัสชาวเมืองหรือนักท่องเทีย่ วเมืองอูฮ่ นั ่ มีอาการ
เล็กน้อย (ไม่มปี อดอักเสบ หรือปอดอักเสบทีอ่ าการเล็กน้อย) ร้อยละ 81 อาการรุนแรง (หายใจลาบาก อัตราหายใจ ≥ 30 ครัง้ /
นาที blood oxygen saturation ≤ 93%, PaO2/FiO2 < 300 และ/หรือ พบ lung infiltrates > 50% ภายใน 24-48 ชัวโมง)
่
ร้อยละ
14 และอาการวิกฤต (เช่น มีการหายใจล้มเหลว septic shock, multiple organ dysfunction) ร้อยละ 5 พบผูป้ ่ วยเสียชีวติ ร้อยละ
2.3 มักเป็ นผูส้ งู อายุ หรือมีโรคประจาตัวเรือ้ รัง เช่น พบผูป้ ่ วยอายุ 70-79 ปี อัตราเสียชีวติ ร้อยละ 8, อายุ 80 ปี ขน้ึ ไป อัตรา
เสียชีวติ ร้อยละ 14.8 อัตราเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง ความดันเลือดสูง และ
มะเร็ง ร้อยละ 10.5, 7.3, 6.3, 6.0 และ 5.6 ตามลาดับ ไม่พบการเสียชีวติ ในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี
การระบาดเริม่ จากเมืองอู่ฮนั ่ แพร่กระจายไปทุกเมืองทัวประเทศอย่
่
างรวดเร็วภายใน 30 วัน โดยระยะแรกเป็ นการติด
เชือ้ จากสัตว์ส่คู นที่ Huanan Seafood Wholesale Market ระยะต่อมาเป็ นการติดต่อจากคนสู่คน ขณะนี้เป็ นการรักษาตามอาการ
ยังไม่มยี าต้านไวรัสและวัคซีนจาเพาะ สิง่ สาคัญ คือ การป้ องกันประชาชนติดโรคเพิม่ โดย isolation (ผูป้ ่ วย), quarantine (ผู้
สัมผัสโรค), social distancing (รักษาระยะห่างเกิน 1-2 เมตรสาหรับคนปกติทย่ี งั ไม่ป่วยและยังไม่สมั ผัสโรค) ยกเลิกกิจกรรมทีม่ ี
การรวมตัวกันของคนจานวนมาก และ community containment (เช่น ห้ามคนย้ายเข้าหรือออกจากชุมชน เมือง หรือประเทศ)
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รูป Key Findings From the Chinese CDC Report

2. Jiehao C, Jing X, Daojiong L, et al. A case series of children with 2019 novel coronavirus infection:
Clinical and epidemiological features. Clin Infect Dis. 2020, ciaa198, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa198.
Jiehao C และคณะ ศึกษาผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ 2019 novel coronavirus (2019n-CoV) ทีร่ บั ไว้รกั ษาใน Children’s
Hospital ในเทศบาลนครเซีย่ งไฮ้ (5 ราย) มณฑลไหหลา (เมืองไห่โข่ว 1 ราย ซานย่า 2 ราย) มณฑลอานฮุย (เมืองเหอเฟย์ 1
ราย) มณฑลซานตง (เมืองชิงเต่า 1 ราย) ระหว่าง 19 มกราคม 2563-3 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 ราย วินจิ ฉัยโดยตรวจตัวอย่าง
จาก nasopharyngeal and throat swabs ด้วย real time reverse transcription PCR อายุเฉลีย่ 6 ปี 2 เดือน (พิสยั 3 เดือน-10
ปี 11 เดือน) ติดเชือ้ จาก household contact 7 ราย อาศัยอยูใ่ นบริเวณมีการระบาด 2 ราย ได้รบั เชือ้ ระหว่างเดินทางโดยรถ
ประจาทาง 1 ราย มัธยฐานระยะฟั กตัว 7 วัน (พิสยั 2-10 วัน) ผูป้ ่ วยมีไข้ (อุณหภูมกิ ายสูงสุด 37.7-39.2 OC) ร้อยละ 80 โดยทุก
รายมีไข้เพียง 1 วัน ไอร้อยละ 60 เจ็บคอร้อยละ 40 คัดจมูกร้อยละ 30 จามและน้ามูกไหลร้อยละ 20 ไม่พบถ่ายเหลว หายใจหอบ
เหนื่อย ทัง้ ก่อนมาโรงพยาบาลและระหว่างทีอ่ ยู่โรงพยาบาล ไม่พบ lymphopenia และการเพิม่ ขึน้ ของ D-dimer ภาพรังสีทรวงอก
ปกติรอ้ ยละ 60 และพบปอดอักเสบร้อยละ 40 เป็ น unilateral patchy infiltrations ทัง้ หมด มัธยฐานของระยะเวลาทีต่ รวจพบเชือ้
จาก nasopharyngeal and throat swabs นาน 12 วัน (พิสยั 6-22) นับจากเริม่ ป่ วย (ตรวจครัง้ แรกหลังจากเริม่ ป่ วย 4-48
ชัวโมง)
่
พบเชือ้ ในอุจจาระได้นาน 18-30 วันนับจากเริม่ ป่ วย (ตรวจครัง้ แรกหลังจากเริม่ ป่ วย 3-13 วัน) ตรวจไม่พบเชือ้ ใน
ปั สสาวะและซีร ั ่ม ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การรักษาตามอาการโดยไม่ได้รบั ยาต้านไวรัส และไม่ตอ้ งช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน มี
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาปฏิชวี นะรักษาปอดอักเสบ 5 ราย ทุกรายจาหน่ายจากโรงพยาบาลได้เมื่อผลตรวจ real time RT PCR กลับมาเป็ น
ผลลบ 2 ครัง้
ผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ COVID19 ในการศึกษานี้มอี าการไม่รุนแรง อาการเหมือนไข้หวัด ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มไี ข้รว่ มกับไอ
เล็กน้อย โดยเป็ นไข้ระยะเวลาสัน้ ๆเพียง 1 วัน ผูป้ ่ วยบางส่วนไม่มไี ข้ การศึกษานี้ไม่พบจานวน lymphocyte ต่า และไม่พบเด็กมี
หายใจหอบเหนื่อยทัง้ ทีพ่ บผูป้ ่ วยร้อยละ 40 เป็ นปอดอักเสบโดยวินิจฉัยจากภาพรังสีทรวงอกพบ patchy infiltrations ทุกรายหาย
ป่ วยโดยรักษาตามอาการโดยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัส ยกเว้นให้ยาปฏิชวี นะในกรณีสงสัยมีปอดอักเสบชุมชนจากเชือ้ แบคทีเรียร่วม
ด้วย สิง่ ทีค่ วรระมัดระวัง คือ แม้เด็กติดเชือ้ COVID19 จะไม่มอี าการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่แพร่เชือ้ ได้ โดยเฉพาะแพร่
เชือ้ แก่ผใู้ หญ่หรือผูส้ งู อายุในครอบครัวซึง่ จะมีอาการรุนแรงได้ ทัง้ นี้เนื่องจากพบเชือ้ ในทางเดินหายใจผูป้ ่ วยเด็กได้นาน 6-22 วัน
นับจากเริม่ ป่ วย และพบเชือ้ ในอุจจาระได้นาน 18->30 วันนับจากเริม่ ป่ วย ซึง่ นอกจาก droplet precaution แล้ว จาเป็ นต้อง
contact precautions ด้วย
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3. Liu W, Zhang Q, Chen J, et al. Detection of Covid-19 in children in early January 2020 in Wuhan, China.
N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMc2003717.
Liu W และคณะ ศึกษาผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ 2019 novel coronavirus (2019n-CoV) ทีร่ บั ไว้รกั ษาใน Tongi Hospital อูฮ่ นั ่
มณฑลหูเป่ ย์ ระหว่าง 7-15 มกราคม 2563 รวม 6 ราย วินิจฉัยโดยตรวจ throat swabs ด้วย real time reverse transcription
PCR มัธยฐานอายุ 3 ปี (พิสยั 1-7) มัธยฐานระยะจากเริม่ ป่ วยจนถึงเข้ารักษาในโรงพยาบาล 5 วัน (พิสยั 3-5) ผูป้ ่ วยมีไข้รอ้ ย
ละ 100 อุณหภูมกิ ายสูงสุดเกิน 39OC ทุกราย มัธยฐานของระยะเวลาทีม่ ไี ข้นาน 6 วัน (พิสยั 3-11) ไอและทอนซิลบวมแดงร้อย
ละ 100 คอแดงร้อยละ 87 ภาพรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบร้อยละ 67 เป็ น bilateral patchy infiltrations ทัง้ หมด โดยมี ground
glass opacity ร่วมด้วย 1 ราย พบ lymphocytopenia ร้อยละ 100 โดยจานวน lymphocyte ต่ากว่า 1x109 /L ร้อยละ 50 พบ Ddimer สูงเกิน 0.5 µg/ml ร้อยละ 50 รักษาใน ICU 1 ราย นอกนัน้ รักษาหอแยกทัวไป
่ 5 ราย ผูป้ ่ วยทุกรายหายป่ วย มัธยฐานของ
ระยะเวลาทีร่ กั ษาในโรงพยาบาล 7.5 วัน (พิสยั 5-13) รายละเอียดแสดงในรูป
รูป ลักษณะทั ่วไปของผู้ป่วยเด็กติ ดเชื้อ COVID19 (6 ราย)

ผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ COVID19 ในการศึกษานี้ มีอาการปานกลางถึงรุนแรง ทุกรายมีไข้สงู และมีไข้นาน 3-11 วัน พบปอด
อักเสบร้อยละ 67 เป็ น bilateral patchy infiltrations ผูป้ ่ วยร้อยละ 50 มีจานวน lymphocyte ต่า ร่วมกับ D-dimer สูงเกิน 0.5
µg/ml มักไม่จาเป้ นต้องรักษาใน ICU และหายป่ วยเป็ นปกติทุกราย
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4. Lu X, Zhang L, Du H, et al. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
Lu X และคณะ ศึกษาผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ 2019 novel coronavirus (2019n-CoV) ทีร่ บั ไว้รกั ษาที่ Wuhan Children’s
Hospital (เป็ นศูนย์กลางการรักษาแห่งเดียวในอู่ฮนั ่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาลจีนในการรักษาผูป้ ่ วยเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี )
ระหว่าง 28 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกถึง 8 มีนาคม 2563 จานวน 171 ราย วินจิ ฉัยโดยตรวจ
nasopharyngeal swabs (อายุน้อยกว่า 2 ปี ) หรือ throat swabs (อายุ 2 ปี ขน้ี ไป) ด้วย real time reverse transcription PCR
มัธยฐานอายุ 6.7 ปี (พิสยั 1 วัน-15 ปี ) ไม่มอี าการและ chest CT ปกติ (กลุ่ม Asymptomatic) 27 ราย (ร้อยละ 15.8) มีอาการ
ระบบหายใจส่วนบน (กลุ่ม URI) 33 ราย (ร้อยละ 19.3) มีปอดอักเสบ 111 ราย (ร้อยละ 64.9) พบผูป้ ่ วยปอดอักเสบโดยไม่มี
อาการ 12 ราย (ร้อยละ 10.8) รายละเอียดในรูปที่ 1 มัธยฐานอายุ (IQR) ของผูป้ ่ วยกลุม่ Asymptomatic กลุม่ URI และกลุ่ม
ปอดอักเสบ แสดงในรูปที่ 2 โดยพบร้อยละ 80.6, 67.5, 58.6 และ 59.5 ของเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี , 1-5 ปี , 6-10 ปี , และ 11-15
ปี พบปอดอักเสบจาก chest CT ตามลาดับ
ผูป้ ่ วยร้อยละ 90.1 ติดเชือ้ จากบุคคลในครอบครัว ตลอดเวลาทีร่ กั ษาในโรงพยาบาล พบไอร้อยละ 48.5 คอแดงร้อยละ
46.2 ไข้ (อุณหภูมกิ ายสูงสุดระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 37.5 OC ขึน้ ไป) ร้อยละ 41.5 โดยมัธยฐานระยะเวลามีไข้ 3 วัน (พิสยั
1-16 วัน) ถ่ายเหลวร้อยละ 8.8 อ่อนเพลียร้อยละ 7.6 น้ามูกไหลร้อยละ 7.6 อาเจียนร้อยละ 6.4 คัดจมูกร้อยละ 5.3 พบจานวน
lymphocyte < 1,200 /มม.3 เพียงร้อยละ 3.5 (URI 1 ราย ปอดอักเสบ 5 ราย) ขณะ admission พบเด็กหายใจเร็ว (ทารกแรก
เกิด เกิน 60 ครัง้ /นาที; อายุน้อยกว่า 1 ปี เกิน 40 ครัง้ /นาที; อายุ 1-3 ปี เกิน 30 ครัง้ /นาที; อายุ 4-7 ปี เกิน 25 ครัง้ /นาที; อายุ
8 ปี ขน้ึ ไป เกิน 20 ครัง้ /นาที) ร้อยละ 28.7 จากผูป้ ่ วยปอดอักเสบ 111 ราย พบ Chest CT แบบ ground glass opacity ร้อยละ
50.5 local patchy ร้อยละ 28.8 bilateral patchy ร้อยละ 18.9 interstitial infiltrations ร้อยละ 1.8 ตลอดการรักษาในโรงพยาบาล
พบผูป้ ่ วยมี oxygen saturation <92% 4 ราย (ร้อยละ 2.3) ต้องรักษาใน ICU และช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ 3 ราย (ร้อย
ละ 1.8) โดยทัง้ 3 รายมีโรคอื่นร่วมด้วย ได้แก่ hydronephrosis, leukemia กาลังได้รบั maintenance chemotherapy และ
intussusception ณ. 8 มีนาคม 2563 พบผูป้ ่ วยหายป่ วยและจาหน่าย 149 ราย (ร้อยละ 87.1) รักษาในหอเด็กทัวไปและมี
่
อาการ
คงที่ 21 ราย (ร้อยละ 12.3) เสียชีวติ 1 ราย (ร้อยละ 0.6) เป็ นเด็กอายุ 10 เดือน มีลาไส้กลืนกัน มี multiorgan failure เสียชีวติ
หลังรักษาในโรงพยาบาล 4 สัปดาห์
รูปที่ 1 อายุ เพศ และการวิ นิจฉัยผูป้ ่ วยเด็กติ ดเชือ้ SARS-CoV-2 (171 ราย)
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รูปที่ 2 มัธยฐานอายุ (IQR) และการวิ นิจฉัยอาการทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กติ ดเชื้อ SARS-CoV-2 (171 ราย)

ผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ SARS-CoV-2 เกือบทัง้ หมดติดเชือ้ จากบุคคลในครอบครัว แม้อาการดูไม่รุนแรง (เช่น ตลอดการ
รักษาในโรงพยาบาล พบผูป้ ่ วยมีไข้เพียงร้อยละ 41.5 พบผูป้ ่ วยปอดอักเสบโดยไม่มอี าการร้อยละ 10.8 พบจานวน lymphocyte
< 1,200 /มม.3 เพียงร้อยละ 3.5 มี oxygen saturation <92% เพียงร้อยละ 2.3 ต้องรักษาใน ICU และช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วย
หายใจเพียงร้อยละ 1.8 เสียชีวติ 1 ราย นอกนัน้ หายป่ วยโดยการรักษาตามอาการ และไม่ทราบรายละเอียดการให้ยาปฏิชวี นะ)
แต่พบผูป้ ่ วยมีปอดอักเสบสูงถึงร้อยละ 64.9 โดยอายุ 6-15 ปี 1-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี เป็ นปอดอักเสบถึงร้อยละ 59, 67.5 และ
80.6 ตามลาดับ Chest CT ของผูป้ ่ วยปอดอักเสบร้อยละ 98.2 เป็ น ground glass opacity หรือ patchy infiltrations ควร
พิจารณาให้ยาปฏิชวี นะรักษาตัง้ แต่ระยะแรกแม้มอี าการเล็กน้อย
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5. Dong L, Tian J, He S, et al. Possible vertical transmission of SARS-CoV-2 from an infected mother to her
newborn. JAMA. 2020 March 26. doi:10.1001/jama.2020.4621
Dong L และคณะ รายงานทารกแรกเกิดสงสัยติดเชือ้ SARS-CoV-2 (IgM to SARS-CoV-2 ของทารกสูงกว่า 10
AU/mL) 1 ราย คลอดจากมารดาหญิงตัง้ ครรภ์วนิ ิจฉัย COVID-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ Renmin Hospital เมืองอูฮ่ นั ่
มารดาอายุ 29 ปี อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ 2 วัน มีประวัตสิ มั ผัสโรค COVID-19 เริม่ มีไข้ 37.9 OC คัดจมูก วันที่ 28
มกราคม 2563 (d1) ต่อมามีหายใจหอบเหนื่อย วันที่ 31 มกราคม 2563 (d4) ผล nasopharyngeal swab RT-PCR พบติดเชือ้
SARS-CoV-2 , Chest CT พบ patchy ground glass opacities in the periphery of both lungs แพทย์รบั ไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (d6) ตรวจพบ positive nasopharyngeal swab RT-PCR อีก 4 ครัง้ ในวันที่ 10, 19, 26
กุมภาพันธ์ 2563 และ 1 มีนาคม 2563 (d12, 21, 30, 34 ตามลาดับ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (d21) พบ RT-PCR จากสารคัด
หลังจากช่
่
องคลอดเป็ นผลลบ และ IgG & IgM to SARS-CoV-2 = 107.89 และ 279.72 AU/mL ตามลาดับ (ค่าปกติทงั ้ IgG &
IgM <10 AU/mL) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (d32) ผล RT-PCR จากน้านมมารดาเป็ นผลลบ
ทารกเพศหญิง คลอดโดยผ่าตัดออกทางหน้าท้อง ในห้องแยกความดันลบ มารดาสวม N95 และไม่ได้สมั ผัสลูก น้าหนัก
แรกคลอด 3,120 กรัม Apgar 9,10 ทารกถูก quarantine ทันทีใน NICU ผลตรวจ IgG & IgM ทีอ่ ายุ 2 ชัวโมง
่ 140.32 และ
45.83 AU/mL พบ IL6 และ IL10 = 28.26 และ 153.6 pg/mL (ค่าปกติ ≤ 20 และ ≤ 5.9 pg/mL) Chest CT ปกติ ผล
nasopharyngeal swab RT-PCR เป็ นผลลบ 5 ครัง้ ในระหว่างอายุ 2 ชัวโมง-16
่
วัน ผลตรวจ IgG & IgM ทีอ่ ายุ 14 วันยังสูงกว่า
ระดับปกติ (69.94 และ 11.75 AU/mL) จาหน่ายปกติ 28 มีนาคม 2563 (ตาราง)
แม้ nasopharyngeal swab RT-PCR หลังคลอดเป็ นผลลบ 5 ครัง้ แต่ทารกรายนี้มคี วามเป็ นไปได้ทต่ี ดิ เชือ้ SARSCoV-2 จากมารดาตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ เนื่องจากคลอดจากมารดาซึง่ ได้รบั การวินิจฉัย COVID-19 ตัง้ แต่ 23 วันก่อนคลอด ปกติ
IgM จะไม่ผ่านจากมารดามายังทารก และถ้าติดเชือ้ หลังคลอด ก็จะใช้เวลา 3-7 วันจึงจะมีระดับสูงจนตรวจพบได้ ทารกรายนี้มี
IgM to SARS-CoV-2 และ cytokines (IL6, IL10) สูงกว่าค่าปกติตงั ้ แต่อายุ 2 ชัวโมง
่ จึงมีความเป็ นไปได้ทต่ี ดิ เชือ้ SARS-CoV-2
ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา
ตาราง แสดงผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การของทารก
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6. Zeng L, Xia S, Yuan W, et al. Neonatal early-onset infection with SARS-CoV-2 in 33 neonates born to
mothers withmCOVID-19 in Wuhan, China. JAMA. 2020 March 26. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878
Zeng L และคณะ ศึกษาทารกแรกเกิดทุกรายทีค่ ลอดจากมารดาหญิงตัง้ ครรภ์วนิ ิจฉัยปอดอักเสบจาก COVID-19 ที่
Wuhan Children’s Hospital เมืองอู่ฮนั ่ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 วินิจฉัยการติดเชือ้ SARS-CoV-2 ในทารกโดย
ตรวจ nasopharyngeal swabs และ anal swabs ด้วย real time reverse transcription PCR มารดาทัง้ 33 รายได้รบั การ
วินิจฉัยปอดอักเสบจาก Chest CT พบทารกแรกเกิด 33 ราย ติดเชือ้ SARS-CoV-2 จานวน 3 ราย (ร้อยละ 9.1) ไม่ตดิ เชือ้ 30
ราย (ร้อยละ 90.1) พบทารกกลุม่ ติดเชือ้ มีปอดอักเสบจากภาพรังสีทรวงอกทัง้ 3 ราย โดยมีไข้ 2 ราย มีเพียง 1 รายทีม่ หี ายใจ
ลาบาก หายใจเร็ว และเขียว จนต้องช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ เป็ นทารกทีค่ ลอดขณะอายุครรภ์ 31 สัปดาห์ น้าหนักแรก
คลอด 1,580 กรัม และมี birth asphyxia สามารถจาหน่ายทารกทัง้ 3 รายขณะอายุ 2, 4 และ 11 วัน รายละเอียดข้อมูลทัวไปและ
่
ลักษณะทางคลินิกของทารกแรกเกิดและมารดาแสดงในตาราง และ Timeline ของทารกแรกเกิดทัง้ 3 รายแสดงในรูป
ทารกรายที่ 1 คลอดขณะอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ โดยผ่าตัดออกทางหน้าท้องมารดาเนื่องจาก meconium stained
amniotic fluid และมารดาเป็ นปอดอักเสบจาก COVID-19 ย้ายไป NICU ขณะอายุ 2 วัน เนื่องจากไข้ ซึม ตรวจร่างกายไม่พบสิง่
ผิดปกติ ภาพรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบ ตรวจพบเชือ้ SARS-CoV-2 จาก nasopharyngeal and anal swab ทีอ่ ายุ 2 และ 4
วัน ตรวจไม่พบเชือ้ ขณะอายุ 6 วัน
ทารกรายที่ 2 คลอดขณะอายุครรภ์ 40 สัปดาห์ 4 วัน โดยผ่าตัดออกทางหน้าท้องมารดาเนื่องจากมารดาเป็ นปอด
อักเสบจาก COVID-19 ทารกมีไข้ ซึม อาเจียน ตรวจร่างกายไม่พบสิง่ ผิดปกติ ภาพรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบ ตรวจพบเชือ้
SARS-CoV-2 จาก nasopharyngeal and anal swab ทีอ่ ายุ 2 และ 4 วัน ตรวจไม่พบเชือ้ ขณะอายุ 6 วัน
ทารกรายที่ 3 คลอดขณะอายุครรภ์ 31 สัปดาห์ 2 วัน โดยผ่าตัดออกทางหน้าท้องมารดาเนื่องจาก fetal distress และ
มารดาเป็ นปอดอักเสบจาก COVID-19 ทารกมี birth asphyxia (Apgar score 3, 4, 5) ได้รบั การวินิจฉัย sepsis ร่วมกับ
respiratory distress syndrome (RDS) และปอดอักเสบ ผลเพาะเชือ้ จากเลือดพบ Enterobacter agglomerates ไดรับยา
ปฏิชวี นะ อาการดีขน้ึ ตอนอายุ 14 วัน ตรวจพบเชือ้ SARS-CoV-2 จาก nasopharyngeal and anal swab ทีอ่ ายุ 2 และ 4 วัน
ตรวจไม่พบเชือ้ ขณะอายุ 7 วัน
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ทารกทัง้ 3 ราย เหมือนกัน คือ ตรวจพบเชือ้ SARS-CoV-2 จาก nasopharyngeal and anal swab ทีอ่ ายุ 2 และ 4 วัน
และตรวจไม่พบเชือ้ ขณะอายุ 6-7 วัน โดยเริม่ ตรวจพบเชือ้ หลังจากมารดาเริม่ มีอาการ 3-5 วัน ทุกรายตรวจพบปอดอักเสบจาก
ภาพรังสีทรวงอก โดยไม่มหี ายใจเร็วหรือหายใจลาบาก มีเพียงรายที่ 3 ทีม่ หี ายใจเร็วและหายใจลาบาก ซึง่ น่าจะมีสาเหตุจาก
ภาวะคลอดก่อนกาหนด มี birth asphyxia, RDS และ sepsis มากกว่าจาก COVID-19 การ isolation ทารกแรกเกิดทีค่ ลอดจาก
หญิงตัง้ ครรภ์วนิ ิจฉัย COVID-19 อย่างเหมาะสมเป็ นสิง่ สาคัญ เนื่องจากสามารถพบเชือ้ ในลาคอและอุจจาระทารกแรกเกิดได้นาน
1 สัปดาห์หลังเกิด

ตาราง ข้อมูลทั ่วไปและลักษณะทางคลิ นิกของทารกแรกเกิ ด 33 ราย ที่คลอดจากหญิ งตัง้ ครรภ์วินิจฉัยปอดอักเสบจาก
COVID-19
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รูป แสดง Timeline ของทารกแรกเกิ ด 3 รายติ ดเชื้อ SARS-CoV-2 จากมารดาหญิ งตัง้ ครรภ์ปอดอักเสบจาก COVID-19
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7. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment
of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends 2020 Feb 19. doi:
10.5582/bst.2020.01047.
Gao L และคณะ ภาควิชาเภสัชวิทยา โรงเรียนเภสัช มหาวิทยาลัยชิงเต่า (Qingdao University) เมืองชิงเต่า มี Letter
แจ้งว่าจากผลการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ของผูเ้ ชีย่ วชาญจากรัฐบาลและคณะผูท้ าวิจยั ได้ขอ้ สรุปว่า the National
Health Commission of the People's Republic of China จะบรรจุยา chloroquine ในแนวเวชปฏิบตั กิ ารป้ องกัน วินิจฉัยและ
รักษาผูป้ ่ วยปอดอักเสบจาก COVID-19 เนื่องจากผลการวิจยั เบือ้ งต้นจากการทา multicenter clinical trials ในผูป้ ่ วยมากกว่า
100 ราย ในโรงพยาบาลมากกว่า 10 แห่งในจีน (เมืองWuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Chongqing, และ
Ningbo) พบว่า chloroquine มีประสิทธิภาพดีกว่ายาควบคุมในการยับยัง้ การลุกลามอาการปอดอักเสบจาก COVID-19 โดยทา
ให้ภาพรังสีทรวงอกดีขน้ึ เชือ้ หายไปจากร่างกายผูป้ ่ วยเร็วขึน้ และระยะเวลาป่ วยสัน้ ลง โดยไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง
Chloroquine เป็ นยารักษามาลาเรีย และยาต้านการอักเสบในการรักษา rheumatoid arthritis และ lupus
erythematosus มีราคาถูกและปลอดภัย ใช้รกั ษามานานกว่า 70 ปี ยานี้มฤี ทธิต้์ านไวรัส โดยยังยัง้ การฝั งตัวของไวรัสในเซลล์
ของผูต้ ดิ เชือ้ โดยเปลีย่ นให้การทีไ่ วรัสจะเกาะติดและเข้าไปในเซลล์ของผูต้ ดิ เชือ้ จะต้องมี pH ใน endosome ทีส่ งู ขึน้ ร่วมกับ
ขัดขวาง glycosylation ของ ACE2 receptor (cellular receptors of SARS-CoV)
8. Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19:
results of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agent. 2020.
doi:https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105949
Gautret P และคณะ ที่ Me’diterrane’e Infection University Hospital Institute, Marseille ฝรั ่งเศส ศึกษาผูป้ ่ วยอายุ
มากกว่า 12 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยติดเชือ้ COVID-19 จากการตรวจ nasopharyngeal swab ด้วย real time RT-PCR ขณะรับไว้
รักษาในโรงพยาบาลระหว่างต้นเดือนมีนาคม-16 มีนาคม 2563 ทัง้ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มอี าการ มี URTI (rhinitis, pharyngitis หรือมีไข้
ต่าๆร่วมกับปวดเมื่อย) และ LRTI (ปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบ) เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ มีประวัตแิ พ้ยา hydroxychloroquine
หรือ chloroquine , retinopathy, G6PD deficiency, QT prolongation หญิงตัง้ ครรภ์ และหญิงให้นมบุตร เก็บข้อมูลทางคลินิก
การตรวจร่างกาย การตรวจ nasopharyngeal RT-PCR และการรักษาขณะแรกรับ และทุกวันเป็ นเวลา 14 วัน ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลอง
20 ราย (เป็ นผูป้ ่ วยที่ Marseille Center) จะได้รบั ยา hydroxychloroquine sulfate 200 มก. รับประทานวันละ 3 ครัง้ เป็ นเวลา
10 วัน ผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุม 16 ราย (เป็ นผูป้ ่ วยที่ Marseille Center ทีป่ ฏิเสธการรับประทานยา hydroxychloroquine หรือมีเกณฑ์
คัดออก และผูป้ ่ วยจาก Center ในเมือง Nice, Avignon และ Briancon) ทัง้ นี้มผี ปู้ ่ วยในกลุ่มควบคุม 6 รายได้รบั ยา azithromycin
(ขนาด 500 มก. แล้วต่อด้วยวันละ 250 มก. อีก 4 วัน) เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ แบคทีเรีย
พบผูป้ ่ วย 36 ราย อายุเฉลีย่ 45.1 ± 22.0 ปี เพศชาย15 ราย (ร้อยละ 41.7) ไม่มอี าการ 6 ราย (ร้อยละ 16.7) มี URTI
22 ราย (ร้อยละ 61.1), LRTI 8 ราย (ร้อยละ 22.2) โดยผูป้ ่ วย LRTI ทุกรายพบปอดอักเสบจาก chest CT ระยะเวลาเฉลีย่ ตัง้ แต่
เริม่ มีอาการจนถึงเข้าโครงการวิจยั 4.0 ± 2.6 วัน ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองมีอายุมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (51.2 ± 18.7
และ 37.3 ± 24.0) โดยเพศ อาการทางคลินิก และระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ป่ วยจนเข้าร่วมวิจยั แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ สัดส่วน
ของผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบเชือ้ จาก nasopharynx ของกลุ่มทีไ่ ด้รบั hydroxychloroquine ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่
วันที่ 3-6 ของการเข้าร่วมวิจยั และสัดส่วนของผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบเชือ้ จาก nasopharynx ของกลุ่มทีไ่ ด้รบั hydroxychloroquine
ร่วมกับ azithromycin ต่ากว่ากลุ่มกลุ่มทีไ่ ด้รบั hydroxychloroquine ขนานเดียว อย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่วนั ที่ 3-6 ของการเข้าร่วม
วิจยั เช่นกัน (รูป) หลังจากเข้าร่วมวิจยั 6 วัน ผูป้ ่ วยกลุ่มได้รบั hydroxychloroquine ร่วมกับ azithromycin กลุ่มได้รบั
hydroxychloroquine ขนานเดียว และกลุ่มควบคุม ตรวจไม่พบเชือ้ จาก nasopharynx ร้อยละ 100, 57.1 และ 12.5 ตามลาดับ
(p<0.001) (ตาราง)
การศึกษานี้พบ hydroxychloroquine กาจัดไวรัสจาก nasopharynx ของผูป้ ่ วย COVID-19 ได้ดกี ว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญตัง้ แต่หลังรับยาวันที่ 3-6 และการให้ azithromycin ร่วมกับ hydroxychloroquine สามารถกาจัดไวรัสจาก nasopharynx
ของผูป้ ่ วยได้ดกี ว่าการให้ hydroxychloroquine ขนานเดียวอย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่ตงั ้ แต่หลังรับยาวันที่ 3-6 เช่นกัน โดยการรักษา

8/4/63
ด้วย azithromycin ร่วมกับ hydroxychloroquine สามารถกาจัดไวรัสจาก nasopharynx ของผูป้ ่ วยได้รอ้ ยละ 100 ตัง้ แต่วนั ที่ 5
หลังเริม่ รักษา

รูป แสดงร้อยละของ positive nasopharyngeal RT-PCR ตัง้ แต่เข้าร่วมวิจยั ถึงวันที่ 6 นับจากเข้าร่วมวิ จยั ของผู้ป่วย
COVID-19 กลุ่มควบคุม (16 ราย) กลุ่มได้รยั hydroxychloroquine (14 ราย) และกลุ่มได้รบั hydroxychloroquine
ร่วมกับ azithromycin (6 ราย)

ตาราง แสดงสัดส่วนของ negative nasopharyngeal RT-PCR ตัง้ แต่วนั ที่ 3-6 นับจากเข้าร่วมวิ จยั ของผู้ป่วย COVID-19
กลุ่มควบคุม (16 ราย) กลุม่ ได้รยั hydroxychloroquine (14 ราย) และกลุ่มได้รบั hydroxychloroquine ร่วมกับ
azithromycin (6 ราย)
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9. Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, De Siati DR, et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical
presentation of mild to moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a Multicenter European
Study. https://www.entnet.org/sites/default/files/uploads/lechien_et_al._-_covid19__eur_arch_otorhinolaryngol_.pdf
Lechien JR และคณะ ศึกษาผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 18 ปี ติดเชือ้ COVID-19 วินจิ ฉัยด้วย RT-PCR ทีโ่ รงพยาบาลในยุโรป
12 แห่ง (เบลเยีย่ ม 5 แห่ง อิตาลี 3 แห่ง ฝรั ่งเศส 2 แห่ง และสเปน 2 แห่ง) เกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตกิ ารรับรูก้ ลิน่ หรือ
การรับรูร้ สผิดปกติอยู่ก่อนแล้ว หรือผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มผี ล RT-PCR ยืนยัน หรือผูป้ ่ วยทีต่ อบแบบสอบถามไม่ได้ เช่น ผูป้ ่ วยรักษาใน
ICU ให้ผปู้ ่ วยตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความผิดปกติของการรับรูก้ ลิน่ และรส (จัดทาโดย National Health and Nutrition
Examination Survey) และแบบสอบถามผลของความผิดปกติดงั กล่าวต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย (Questionnaire of Olfactory
Disorders-Negative Statements, sQOD-NS) โดยกรอกแบบสอบถามในห้องผูป้ ่ วยทีโ่ รงพยาบาล หรือตอบทางโทรศัพท์ หรือ
ทาง online questionnaire
ผูป้ ่ วยตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 417 ราย อายุเฉลีย่ 36.9 ± 11.4 ปี (พิสยั 19-77 ปี ) เป็ นเพศหญิง 263 ราย (ร้อยละ
63.1) เป็ นชาวยุโรปร้อยละ 93.3 อเมริกาใต้รอ้ ยละ 2.7 แอฟริกาเหนือร้อยละ 2.2 แอฟริกาบริเวณใต้ทะเลทราย Saharan ร้อยละ
1.4 เอเชียร้อยละ 0.2 และอเมริกาเหนือร้อยละ 0.2 ระยะเวลาเฉลีย่ จากเริม่ ป่ วยถึงขณะตอบแบบสอบถาม 9.2 ± 6.2 วัน ตลอด
การเจ็บป่ วย พบผูป้ ่ วยมากกว่าร้อยละ 45 มีอาการทางคลินิกทัวไปของ
่
COVID-19 ทีพ่ บบ่อยเรียงตามลาดับ ได้แก่ ไอ ปวด
เมื่อย เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว ไข้ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย (รูปที่ 1) ส่วนอาการทางโสตนาสิกลาริงซ์ ทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ปวดหนัก
บริเวณใบหน้า คัดจมูก เจ็บคอ น้ามูกไหลลงคอ กลืนลาบาก ขณะตอบแบบสอบถาม ผูป้ ่ วยมีอาการคลินิกทัวไปในระยะแรกของ
่
การติดเชือ้ COVID-19 เพียงร้อยละ 34.5 ขณะทีร่ อ้ ยละ 65.6 มีความผิดปกติของการรูก้ ลิน่ และ/หรือ การรูร้ ส โดยไม่มอี าการ
คลินิกทัวไปอื
่ ่นๆ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความผิดปกติของการได้กลิน่ 357 ราย (ร้อยละ 85.6) แบ่งเป็ นไม่สามารถรูก้ ลิน่
(anosmia) 284 ราย (ร้อยละ 79.6) และรับรูก้ ลิน่ ลดลง (hyposmia) 73 ราย (ร้อยละ 20.4) โดยพบการได้กลิน่ หลอน
(phantosmia) และการรับรูก้ ลิน่ ผิดไปจากปกติ (parosmia) ร้อยละ 12.6 และ 32.4 ตามลาดับ มีผปู้ ่ วยจาเวลาทีเ่ ริม่ มีความ
ผิดปกติของการรับรูก้ ลิน่ ไม่ได้รอ้ ยละ 9.4 สาหรับผูป้ ่ วยทีจ่ าได้ พบเวลาทีเ่ ริม่ มีความผิดปกติของการได้กลิน่ พบได้ตงั ้ แต่ก่อน
ขณะเดียวกัน และหลังจากทีเ่ ริม่ มีอาการทางคลินิกทัวไปของ
่
COVID-19 และอาการทางโสตนาสิกลาริงซ์ ร้อยละ 11.8, 22.8
และ 65.4 ตามลาดับ พบผูป้ ่ วยมีการรับรูก้ ลิน่ กลับเป็ นปกติก่อนหายป่ วย (อาการทัวไปและอาการทางโสตนาสิ
่
กลาริงซ์หายไป)
ร้อยละ 37 (91/247) หลังหายป่ วยยังมีผปู้ ่ วยร้อยละ 63 (156/247) ทีย่ งั มีการรับรูก้ ลิน่ ผิดปกติ นับจากหายป่ วยพบผูป้ ่ วยมีการ
รับรูก้ ลิน่ กลับเป็ นปกติภายใน 1-4 วัน 5-8 วัน 9-14 วัน และมากกว่า 15 วัน ร้อยละ 33.0, 39.6, 24.2 และ 3.3 ตามลาดับ (รูปที่
2) พบผูป้ ่ วยทีส่ ญ
ู เสียการรับรูก้ ลิน่ มี sQOD-NS score ต่ากว่าผูป้ ่ วยทีก่ ารรับรูก้ ลิน่ ลดลงและการรับรูก้ ลิน่ ปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ผูป้ ่ วยมีการรับรสผิดปกติ (บกพร่องในการรูร้ สเค็ม หวาน ขม และเปรีย้ ว) ร้อยละ 88.8 (342/385) โดยแบ่งเป็ น
ความสามารถในการรูร้ สลดลงร้อยละ 78.9 และการรูร้ สผิดไปจากปกติรอ้ ยละ 21.1 ผูป้ ่ วยร้อยละ 11.2 (32/385) จาไม่ได้ว่ามีการ
รูร้ สผิดปกติหรือไม่ ผูป้ ่ วยร้อยละ 10.3 (43/417) มีการรับรูร้ สปกติ โดยมีการรับรูก้ ลิน่ ปกติดว้ ยร้อยละ 44.2 (19/43) มีการรับกลิน่
ผิดปกติรอ้ ยละ 46.5 (20/43) ในแต่ละวันพบการรับรูก้ ลิน่ และรสผิดปกติคงทีร่ อ้ ยละ 72.8 มีการรับรูเ้ ปลีย่ นแปลงมากบ้างน้อย
มากร้อยละ 23.4 พบความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของการรับรูก้ ลิน่ และการรับรูร้ ส (p <0.001) ผูป้ ่ วยทีย่ งั มีความผิดปกติ
ในการรับรูก้ ลิน่ และ/หรือ รส หลังจากหายป่ วย มีความผิดปกติในการรับรูก้ ลิน่ อย่างเดียวร้อยละ 53.9 มีความผิดปกติในการรับรู้
รสอย่างเดียวร้อยละ 22.5 และมีความผิดปกติทงั ้ 2 อย่างร้อยละ 23.6 ยาทีใ่ ช้รกั ษาความผิดปกติในการรับรูก้ ลิน่ ได้แก่ น้าเกลือ
ล้างจมูกร้อยละ 16.7 nasal corticosteroids ร้อยละ 8.1 corticosteroids ชนิดรับประทานร้อยละ 2.5
การศึกษานี้ไม่ได้สอบถามผูป้ ่ วย COVID-19 ทุกราย แต่สอบถามผูป้ ่ วย COVID-19 เฉพาะทีม่ คี วามผิดปกติในการรับรู้
กลิน่ และ/หรือ รส โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการทางคลินิกทัวไปของ
่
COVID-19 และอาการทางโสตนาสิกลาริงซ์หรือไม่กไ็ ด้ ทาให้พบ
ความชุกของความผิดปกติของการรับรูก้ ลิน่ และ/หรือ รส ในผูป้ ่ วย COVID-19 สูงกว่าปกติ ขณะทีค่ วามชุกของอาการทางคลินกิ
ทัวไปของ
่
COVID-19 และอาการทางโสตนาสิกลาริงซ์อาจต่ากว่าปกติ ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติในการรับรูก้ ลิน่ มีคุณภาพในการ
ดารงชีวติ ประจาวันต่าลงอย่างมีนัยสาคัญ พบความผิดปกติของการรับรูก้ ลิน่ มีความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติในการรับรูร้ ส ผูป้ ่ วย
COVID-19 ส่วนหนึ่งจะมาพบแพทย์ดว้ ยความผิดปกติในการรับรูก้ ลิน่ และ/หรือ รส โดยยังไม่มอี าการอื่น สาหรับผูป้ ่ วย COVID-
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19 ทีม่ คี วามผิดปกติในการรับรูก้ ลิน่ พบว่าหลังหายป่ วยยังมีผปู้ ่ วยร้อยละ 63 ทีย่ งั มีการรับรูก้ ลิน่ ผิดปกติ ซึง่ ร้อยละ 72.6 และ
96.8 จะกลับเป็ นปกติภายใน 8 วัน และ 14 วันหลังจากหายป่ วย
รูปที่ 1 แสดงอาการทางคลิ นิกทั ่วไปของผู้ป่วย COVID-19 (417 ราย)

รูปที่ 2 ระยะเวลาที่การรับรู้กลิ่ นกลับเป็ นปกติ หลังจากหายป่ วยจาก COVID-19 (อาการทั ่วไปและอาการทาง
โสตนาสิ กลาริงซ์หายไป)

