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แนวทางการดูแลเด็กที่เป็ น COVID-19
เนื่องจากโรค COVID-19 เป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ SARS-COV2 ซึ่งในขณะนี้ยงั ไม่มียาที่พิสูจน์แน่
ชัดว่าใช้รักษาโดยตรงได้ แต่มีหลายการศึกษาที่พบว่ายาบางตัวสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้
นอกจากนี้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่รุนแรงหรื อไม่มีอาการ กล่าวคือไม่มีภาวะ pneumonia อาจพิจารณาให้การรักษา
ตามอาการได้ ในผูป้ ่ วยเด็กพบว่าส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และอาการที่รุนแรงมักพบในเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี 1
การรักษาจะขึ้นกับความรุ นแรงของโรค และภาวะร่ วมที่อาจทาให้รุนแรงมากขึ้น ภาวะร่ วมที่อาจทาให้โรค
รุ นแรงมากขึ้นได้แก่
1. อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี
2. โรคปอดเรื้ อรัง
3. โรคหัวใจแต่กาเนิด
4. โรคเบาหวาน
5. โรคไต
6. โรคตับ
7. ภาวะอ้วน (BMI > 35 Kg/m2)
8. ภาวะภูมิคมุ ้ กันบกพร่ อง
9. Lymphocyte count < 1,000/cu.mm
การรักษาแบ่งตามความรุ นแรงของโรคได้ดงั นี้

1. Asymptomatic ได้แก่เด็กที่ไม่มีอาการอะไรเลย แนะนาให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าเริ่ มมีอาการจึงให้การ
รักษาตามความรุ นแรงของอาการ
2. Mild case ได้แก่ เด็กอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ไม่มีภาวะร่ วม และภาพรังสี ปอดปกติ
ให้การรักษาตามอาการ และพิจารณาให้ยา
1. hydroxychloroquine หรื อ chloroquine ร่ วมกับ
2. darunavir/ritonavir หรื อ lopinavir/ritonavir หรื อ azithromycin
เป็ นเวลา 5 วัน
3. Mild case ที่มีภาวะร่ วม รวมถึงเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี และภาพรังสี ปอดปกติ
ให้รักษาตามอาการ และให้ยา
1. hydroxychloroquine หรื อ chloroquine ร่ วมกับ
2. darunavir/ritonavir (อายุ >3 ปี ) หรื อ lopinavir/ritonavir (อายุ > 2 สัปดาห์ <3 ปี ) ร่ วมกับ
3. azithromycin
เป็ นเวลา 5 วัน
ในผูป้ ่ วยข้อ 1-3. แนะนาให้รับการสังเกตในโรงพยาบาล 2-7 วัน ถ้าอาการปกติดีสามารถให้ออกจาก
โรงพยาบาลไปอยูท่ ี่โรงพยาบาลเฉพาะ (designated hospital) หรื อหอผูป้ ่ วยเฉพาะกิจสาหรับผูป้ ่ วย COVID-19
จนครบอย่างน้อย 14 วันหลังจากเริ่ มป่ วย และให้สวมหน้ากากอนามัย ระมัดระวังสุขอนามัยเป็ นพิเศษในการ
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นจนครบ 1 เดือนหลังจากเริ่ มมีอาการ
4. Mild pneumonia โดยภาพรังสี ปอดมี minimal infiltration หรื อ focal infiltration และ oxygen saturation at
room air > 94%
การรักษาเหมือนข้อ 3. ผูป้ ่ วยที่อาการดีข้ ึน และภาพรังสี ปอดไม่แย่ลงหลังจากได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล 2-7 วัน สามารถให้ออกจากโรงพยาบาลไปอยูท่ ี่โรงพยาบาลเฉพาะ (designated hospital) หรื อหอ
ผูป้ ่ วยเฉพาะกิจสาหรับผูป้ ่ วย COVID-19 จนครบอย่างน้อย 14 วันหลังจากเริ่ มป่ วย และให้สวมหน้ากากอนามัย
ระมัดระวังสุขอนามัยเป็ นพิเศษในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นจนครบ 1 เดือนหลังจากเริ่ มมีอาการ

5. Severe Pneumonia ได้แก่
1) มี tachypnea (respiratory rate: > 60/min ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 เดือน, > 50/min ในเด็กอายุ 2-12 เดือน, >
40/min ในเด็กอายุ 1-5 ปี , > 30/min ในเด็กอายุ 5-10 ปี , > 24/min ในเด็กอายุ 10-15 ปี ) หรื อ
2) ต้องการ oxygen supplement เพื่อรักษา oxygen saturation > 94% หรื อ
3) ซึม รับประทานไม่ได้ มีภาวะขาดน้ า หรื อ
4) รักษาตามข้อ 2-3 แล้วอาการไม่ดีข้ นึ ใน 24-48 ชัว่ โมง
ให้ยาเหมือนข้อ 3. และเพิ่ม Favipiravir และรักษานาน 10 วัน เลือกใช้ respiratory support ด้วย high
flow nasal cannula (HFNV) ก่อน invasive ventilation
ในผูป้ ่ วยที่เป็ น COVID-19 อาจต้องพิจารณาว่ามี co-infection ร่ วมด้วยหรื อไม่ เช่น influenza infection
หรื อ bacterial superimposed infection ถ้าอยูใ่ นช่วงที่มีการระบาดของ influenza ร่ วมด้วยควรตรวจหา influenza
และถ้าพบ influenza ควรให้ oseltamivir ร่ วมด้วย ในผูป้ ่ วยที่เป็ น severe pneumonia พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะที่
ครอบคลุมเชื้อ community acquired pneumonia ด้วย (นอกเหนือจาก azithromycin)
Discharge criteria
1. อุณหภูมิไม่เกิน 37.8oC ต่อเนื่องนานเกิน 48 ชัว่ โมง
2. oxygen saturation ที่ room air > 94%
3. อัตราการหายใจ < 60/min ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 เดือน, < 50/min ในเด็กอายุ 2-12 เดือน, < 40/min ในเด็กอายุ
1-5 ปี , < 30/min ในเด็กอายุ 5-10 ปี , < 24/min ในเด็กอายุ 10-15 ปี
4. ไม่แนะนาให้ตรวจ RT-PCR หาเชื้อก่อนจะจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ยาที่ใช้
Hydroxychloroquine ปัจจุบนั เป็ นยาที่ใช้ในการรักษา autoimmune disease เช่น SLE, JIA รวมถึงใช้ในการรักษา
malaria พบว่ายานี้สามารถยับยั้งขบวนการ endocytosis-mediated uptake ของเชื้อไวรัสได้2 พบว่า
hydroxychloroquine มี safety profile ที่ดีกว่า และสามารถยับยั้งเชื้อ SARS-CoV2 ได้ดีกว่า chloroquine3

ขนาดยา : 6.5 mg/Kg/dose of hydroxychloroquine sulfate bid on day 1 (maximum 400 mg/dose) then 3.25
mg/Kg/dose of hydroxychloroquine sulfate bid on day 2-5 (maximum 200 mg/dose)
Hydroxychloroquine sulfate มีขนาด 200 mg/tablet ซึ่งเท่ากับ 155 mg base/tablet ผลข้างเคียงที่สาคัญคือ
retinopathy แต่มกั จะเกิดในผูท้ ี่ใช้ยานานเกิน 1 ปี ผลข้างเคียงอื่นเช่น prolonged QTc, rash, nausea, vomiting,
diarrhea, dizziness, tinnitus, bronchospasm, bone marrow suppression พบว่ายานี้ไม่น่าจะทาให้เกิด hemolysis
ในผูป้ ่ วยที่เป็ น G6PD4 ขณะนี้ไม่ได้แนะนาให้ตรวจ G6PD ก่อนให้ยานี้
ถ้าต้องใช้ร่วมกับยาที่ทาให้ QTc prolongation ควร monitor EKG เป็ นระยะๆ
Chloroquine เป็ นยาที่ใช้ในการรักษา malaria กลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับ hydroxychloroquine
ขนาดยา : 8.4-16.7 mg/Kg/dose bid (ถ้าคิดตาม chloroquine base จะได้ 5-10 mg/Kg/dose bid) ในกรณี mild
case ให้ 8.4 mg/kg/dose bid ถ้า severe case ให้ 16.7 mg/Kg/dose bid โดย maximum dose ใน mild case คือ 250
mg bid และ maximum dose ใน severe case คือ 500 mg bid
Chloroquine มีขนาด 250 mg/tablet ซึ่งเท่ากับ 150 mg base/tablet ผลข้างเคียงที่สาคัญคือ QTc prolongation,
AV block, ventricular arrhythmia, nausea, vomiting, diarrhea, rash ควรตรวจ EKG, serum potassium, serum
magnesium และตรวจคัดกรองภาวะ G6PD ก่อนให้ ภาวะ retinopathy มักพบในผูป้ ่ วยทีได้ยาเป็ นเวลานาน ใน
ผูป้ ่ วยที่ GFR < 10 mL/min ผูป้ ่ วยที่ได้ peritoneal dialysis และผูป้ ่ วยที่ได้ hemodialysis พิจารณาลดขนาดยาลง
ครึ่ งหนึ่ง ส่วนผูป้ ่ วยที่ได้ continuous renal replacement therapy (CRRT) ไม่จาเป็ นต้องปรับลดขนาดของยา
ถ้าต้องใช้ร่วมกับยาที่ทาให้ QTc prolongation ควร monitor EKG เป็ นระยะๆ
Azithromycin มีการศึกษาใน small open-label, non-randomized study ในผูใ้ หญ่พบว่าการให้ azithromycin
ร่ วมกับ hydroxychloroquine ช่วยลด viral load ของผูป้ ่ วยได้5 ยานี้สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อไวรัส Zika6
และ Ebola7 ในหลอดทดลองได้
ขนาดยา : วันแรก 10-12 mg/Kg/dose OD ขนาดสูงสุด 500 mg/dose และ 5-6 mg/Kg/dose OD ในวันถัดไป
Azithromycin มีขนาดยาเป็ น 250 mg/tab และแบบน้ าเป็ น 200 mg/5 mL และแบบ 100 mg/sachet ถ้าเป็ นชนิด
capsule ควรรับประทานก่อนอาหาร 2 ชัว่ โมง หรื อหลังอาหาร 1 ชัว่ โมง ถ้าเป็ นชนิ ดเม็ดสามารถรับประทาน
พร้อมหรื อไม่พร้อมอาหารได้ แบบ syrup แนะนาให้รับประทานพร้อมอาหาร

มีรายงานว่า azithromycin อาจทาให้เกิด QTc prolongation ได้ ถ้าต้องใช้ร่วมกับยาที่ทาให้ QTc prolongation
ควร monitor EKG ด้วย
Lopinavir/ritonavir เป็ นยาในกลุ่ม protease inhibitor ปัจจุบนั ใช้ในการรักษา HIV infection ยานี้พบว่าสามารถ
ยับยั้งการเจริ ญของเชื้อ SARS-CoV18, 9 และ MERS-CoV10 ได้ มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial
พบว่ายานี้ไม่ได้ลด viral load หรื อ time to clinical improvement ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่เป็ น COVID-19 ได้11 แต่ใน
การศึกษานี้เริ่ มให้ยาประมาณวันที่ 13 หลังเริ่ มมีอาการ ดังนั้นยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่าถ้าเริ่ มยาเร็ ว และร่ วมกับยาอื่น
จะได้ผลดีกว่าหรื อไม่
ขนาดยา : อายุ 2 สัปดาห์ – 1 ปี 300/75 mg/m2/dose bid, อายุ 1-18 ปี 230/57.5 mg/ m2/dose bid
ถ้าให้ตามน้ าหนักตัว 15-25 Kg: 200/50 mg bid, 25-35 Kg: 300/75 mg bid, > 35 Kg: 400/100 mg bid
ไม่มีการปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยที่มีการทางานของตับหรื อไตบกพร่ อง ถ้าเป็ นยาน้ าแนะนาให้
รับประทานพร้อมอาหารเพื่อให้ยาถูกดูดซึมได้ดี
Lopinavir/ritonavir มีขนาดยาเป็ น 200/50 mg/tab และแบบน้ า 80/20 mg/mL ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ
nausea, diarrhea นอกจากนี้อาจพบ rash, hepatitis, pancreatitis, QTc prolongation ที่ตอ้ งระวังในการใช้ยานี้คือ
drug interaction ที่ควรระวังคือ rifampicin จะทาให้ระดับยา lopinavir/ritonavir ลดลง ยา lopinavir/ritonavir จะ
ทาให้ระดับยา digoxin, domperidone, ergot (ยารักษา migraine) เพิ่มขึ้น การใช้ระยะยาว lopinavir/ritonavir ทา
ให้เกิด dyslipidemia ได้
Darunavir/ritonavir
ยานี้เป็ นยาในกลุ่ม protease inhibitor เช่นเดียวกันกับ lopinavir/ritonavir อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ยังไม่
มีขอ้ มูลการใช้ยานี้ในการรักษาโรค COVID-19 มีขอ้ มูลว่ายานี้สามารถยับยั้งเชื้อ SARS-CoV2 ในหลอดทดลอง
ได้12 ยานี้ไม่ควรใช้ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อน้ าหนักน้อยกว่า 10 Kg.
ขนาดยา : น้ าหนักตัว 12-15 Kg: Darunavir 300 mg + ritonavir 50 mg bid
15-30 Kg: Darunavir 450 mg + ritonavir 100 mg เช้า, Darunavir 300 mg + ritonavir 100
mg เย็น
30-40 Kg: Darunavir 450 mg + ritonavir 100 mg bid

> 40 Kg : Darunavir 600 mg + ritonavir 100 mg bid
Darunavir มีขนาดยาเป็ น 600 mg/tab และ ritonavir มีขนาดยาเป็ น 100 mg/tab
ยานี้ควรรับประทานพร้อมอาหาร ผลข้างเคียงคือ nausea, vomiting, diarrhea, rash, hepatitis ควรระวัง
drug interaction ไม่ควรใช้ร่วมกับ domperidone, ergot, rifampicin
ผูป้ ่ วยที่จะได้ยา lopinavir/ritonavir หรื อ darunavir ควรเจาะ anti-HIV ก่อน ถ้า positive ต้องให้ยา
backbone สาหรับรักษา HIV infection อีก 2 ชนิด
Favipiravir
ยานี้เป็ นยาในกลุ่ม RNA polymerase inhibitor เดิมใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ต่อมาพบว่ายานี้
น่าจะสามารถใช้รักษาโรค COVID-19 ได้13 และพบว่าผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย
ขนาดยา : วันแรก 30 mg/Kg/dose bid ขนาดสูงสุด 1,600 mg/dose, วันต่อมา 10 mg/Kg/dose bid ขนาดสูงสุด
600 mg/dose
Favipiravir มีขนาดเป็ น 200 mg/tab
ผลข้างเคียงที่ควรระวังคือยานี้อาจมี teratogenic effect ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์ อาจ
มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และมีผลต่อการทางานของตับ
นอกจากยาที่กล่าวข้างต้น อาจมียาอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ซ่ ึงต้องรอการศึกษาต่อไป ยาที่อาจนามาใช้ได้
เช่น intravenous remdesivir, intravenous ribavirin, oral arbidol, inhaled IFN เป็ นต้น การใช้ยารักษาโรค
COVID-19 ต้องระวังผลข้างเคียงต่างๆ ของยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาที่ใช้ส่วนใหญ่มีผลทาให้เกิด QTc
prolongation ได้ ดังนั้นอาจต้องระมัดระวังในผูป้ ่ วยที่มีปัญหา cardiac conduction อยู่ อาจต้องเฝ้าระวัง EKG
และ serum electrolytes ถ้าจาเป็ นต้องใช้ยาเกิน 10 วัน แนะนาให้ทา EKG เพื่อดูวา่ มี QTc prolongation หรื อไม่
ในเด็กอายุ 1-15 ปี ถ้า QTc มีค่า 441-460 msec แสดงว่าเป็ น borderline QTc prolongation ถ้า > 460 msec ถือว่า
มี QTc prolongation การใช้ยากลุ่ม protease inhibitor ควรระวัง drug interaction ดังนั้นถ้าผูป้ ่ วยรับยาประจาอยู่
ควรตรวจสอบก่อนว่ายาเหล่านั้นมี drug interaction กับยากลุ่มนี้หรื อไม่ ล่าสุดพบว่าการใช้ convalescent serum
จากผูป้ ่ วยที่หายจากโรค COVID-19 แล้วอาจนามาใช้รักษาผูป้ ่ วยโรค COVID-19 ที่มีอาการรุ นแรงได้14

นอกจากการใช้ยาแล้ว การรักษาตามอาการอื่นๆ ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นเช่นการแก้ไขภาวะ dehydration รวมถึง
การทาให้เกิดความสมดุลย์ของเกลือแร่ การให้ oxygen ถ้าผูป้ ่ วยเริ่ มมีความเข้มข้นของ oxygen ในเลือดต่า โดย
จะพยายามให้ oxygen saturation > 94%15 พยายามไม่พ่นยาแบบ nebulization เพราะจะทาให้เกิดละอองฝอย
ควรใช้แบบ MDI แทน แต่ถา้ จาเป็ นต้องทา nebulization ให้ทาในห้อง negative pressure
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