
 

 

1. โครงการติดตามและสร้างเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-18 ปีที่หายป่วยจากโควิด-19 แบบองคร์วม  
2. ค าส าคัญ ; long covid syndrome, children, covid-19, post-covid syndrome 
3. สรุปผลงานโดยย่อ  

สืบเน่ืองมาจากสถานการณ ์สถานการณใ์นประเทศไทย ไดป้ระสบกับปัญหาโรคระบาดนี้เช่นกัน โดย
ในหว้ง 1 เมษายน พ.ศ.2564 ประเทศไทยไดเ้ข้าสู่หว้งการเกิดระบาดระลอกใหม่ (ระลอกที่3) ในรอบนี้ พบ
จ  านวนผูป่้วยยืนยันเพ่ิมขึ้นเป็นจ  านวนมาก รวมถึงผูป่้วยเด็กไทย ที่มีอายุต้ังแต่ 0 - 18 ปี  โดยส่วนใหญ่ มาดว้ย
ไข้และอาการทางเดินหายใจ ซึ่งเหมือนกับผูป่้วยผูใ้หญ่ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้เด็กมีอาการไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับ
การติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในผูใ้หญ่  โดยแมว้่าจะมีอาการน้อย แต่ในผูป่้วยเด็กเร่ิมมีรายงานว่า ความ
ผิดปกติที่เกิดตามมาที่หลังได ้(post-covid syndrome, long covid-19 syndrome หรือ long haul covid-19) 
สันนิษฐานว่าเด็กที่ดูภายนอกอาจจะไม่มีอาการอะไรชัดเจน แต่ร่างกายอาจจะยังมีภาวการณอ์ักเสบที่ยังไม่
เป็นปกติและมีอาการแสดงกลับมาใหม่ได ้พบว่าเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด หัวใจ และระบบประสาท
อาจยังมีการถูกท  าลายแบบซ่อนเรน้อยู่ โดยอาการที่พบไดบ้่อยคือ อ่อนเพลีย และหายใจล าบาก อาการอื่นๆ ที่
พบได ้เช่น แน่นหน้าอก ใจส่ัน ปวดหัว นอนไม่หลับ ซึมเศรา้ การรับรูท้ี่ผิดปกติ ปัญหาดา้นการควบคุมความคิด 
ปัญหาการควบคุมสติ ความจ  าเส่ือม ปวดข้อ และอาการทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งพบอาการดังกล่าวได้
หลังจากภาวะติดเชือ้หายไปแลว้ภายใน 4 สัปดาห ์และพบไดน้านถึง 1 ปี ยังมีการกล่าวถึง ผลกระทบทางดา้น
อารมณท์ี่เปล่ียนแปลงง่าย มีภาวะกังวล ย า้คิดย า้ท  า มีผลกระทบทางพฤติกรรม และพัฒนาการ ซึ่งอาจจะเป็น
ผลกระทบโดยตรงหลังการติดเชือ้ หรือ เป็นผลกระทบทางออ้มหลังการติดเชือ้ เช่น ตอ้งถูกแยกจากผูดู้แล เด็ก
ไม่มีโอกาสไดเ้ข้าสังคมเหมือนเดิมเน่ืองจากไม่ไดไ้ปโรงเรียน หรือการถูกแบ่งแยกว่าติดเชือ้เป็นตน้ รวมถึง 
ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กสามารถเกิดภาวะเครียดไดเ้ช่นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าว อาจจะส่งผลทางตรงและ
ทางออ้มต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก กล่าวคือแมว้่าผูป่้วยเด็กมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ เด็ก
สามารถเกิดภาวะอาการที่หลงเหลือหลังจากติดเชือ้ (Long covid syndrome) แมว้่าในบางการศึกษาติดตาม
ผูป่้วยเด็กที่มีอาการไม่รุนแรง  และหายไปภายในไม่กี่สัปดาหซ์ึ่งต่างจากผูใ้หญ่ 
   ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มีความพรอ้มที่สามารถใหบ้ริการติดตามเด็กที่เคยติดเชือ้ไวรัสโ คโร
นา 2019 อย่างเป็นองคร์วมทั้งเด็กและครอบครัว โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชือ้ โรคภูมิแพ ้ โรคทาง
พัฒนาการ โรคปอด และ แผนกรังสีวิทยา  ซึ่งมีความพรอ้มและเชี่ยวชาญในการใหบ้ริการพร้อมกับการให ้
ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีพบปัญหาจากการติดตาม และสามารถดูแลผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง  

4. หน่วยงานเจา้ของผลงาน ; กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า  
5. ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในทีม 

a. หน่วยโรคติดเชื้อ ; นพ. นิสิต ทฤษฎิคุณ, ร.อ.หญิง ถิราภา นิเวศวิวัฒน์, พ.อ.เดชวิจิตร์ สุวรรณ



 

 

ภักดี 
b. หน่วยทางเดินหายใจ และวิกฤต ; พญ.เมธานี กาญจนาภา, พ.ต.หญิง รสินทรา เจริญยิ่ง 
c. หน่วยพัฒนาการ ; นพ. ภคิน กวักเพฑูรย์, ร.อ.หญิง เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา, พ.อ.หญิง 

วิรงรอง อรัญนารถ,  
d. หน่วยภูมิแพ้ ;  พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์ 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
  ปัจจุบันยังมีข้อมูลอย่างจ  ากัดว่าการติดเชือ้ SAR-CoV-2 น้ัน มีผลกระทบอย่างไรบา้งกับผูป่้วยเด็กหลัง
หายจากการติดเชือ้โควิด ทั้งในดา้นทางร่างกาย โดยเฉพาะดา้นสมรรถภาพทางปอด มีโรคที่อาจจะเกิดตามมา
ได ้ เช่น หอบหืด หรือภูมิแพ ้มีรายงานในผูป่้วยผูใ้หญ่ที่มีอาการรุนแรงปานกลางจนถึง รุนแรงมาก พบว่ามี
สมรรถภาพทางปอดที่แย่ลง หลังจากติดเชือ้ดังกล่าว ส าหรับผูป่้วยเด็กน้ันมีข้อจ  ากัดในการสังเกตอาการหรือ
ดูแลรักษา เน่ืองจากจ  านวนเตียงที่เต็มในโรงพยาบาล ประกอบกับเด็กมีอาการแสดงน้อย ท  าใหผู้ป่้วยเด็กส่วน
ใหญ่ ไดร้ับการรักษาแบบ home isolation และส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสไดเ้จาะเลือด เพ่ือประกอบการพิจารณา
การรักษา ท  าไหบุ้คคลากรทางแพทย ์ไม่สามารถทราบว่า ในการป่วยครั้งน้ันๆ ที่เด็กหายจากติดเชือ้โควิดและ
ไม่มีอาการแลว้น้ัน ต่อมาระยะยาวอาจจะมคีวามเส่ียงหรือผลกระทบต่อเม็ดเลือด มีผลต่อปอด รวมถึงผูป่้วยที่
มีโอกาสไดร้ับยาตา้นไวรัส favipiravir ตามดุลยพินิจของแพทยน้ั์น ในระยะต่อมาจะมีผลกระทบอย่างไรกับการ
ท  างานของตับ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นไดจ้ากยาดังกล่าว คณะทีมแพทยผู์ร้ักษาผูป่้วย ไดเ้ล็งเห็น
ความเส่ียงที่สามารถเกิดขึ้นไดใ้นระยะส้ัน และระยะยาว ของผูป่้วยเด็กที่หายจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
เน่ืองดว้ยเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น ผลกระทบและความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ สมควรที่จะตอ้งได้รับการ
ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพ่ือวางเป็นแนวทางและนโยบายการรักษาและติดตามดูแลส าหรับเด็กไทยในอนาคต  
  กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงไดจ้ัดต้ัง คลินิกแบบองคร์วมนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ติดตาม ผูป่้วยเด็กโรคโควิดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการคัดกรองปัญหา และติดตามผูป่้วยในดา้นร่างกาย จิตใจ
และพัฒนาการของเด็ก รวมถึงติดตามดูอาการ ของผูป้กครองที่เป็นผูดู้แลหลัก  
 ทั้งนี้กิจกรรมที่ไดจ้ัดขึ้น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เป็นรพ.ตน้แบบ ที่ไดร้ับ ความสนับสนุน จากสปสช ให ้
จัดกิจกรรมนี้ ขึ้น ร่วมกับ อีก 7 รพ. ทั่วกทม. ในการติดตามผูป่้วยเด็กโควิด 

7. เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามอาการของเด็กที่ผ่านการเป็นโควิด และหาจ  านวนผูป่้วยที่ยังมีอาการที่เข้าไดก้ับ post 

covid -19 syndrome 

2. เพ่ือติดตามความเส่ียงและผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นไดท้ั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมและ
พัฒนาการ ในเด็กที่เคยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หลังพน้ระยะการติดเชือ้และไม่มีอาการ 

8. กิจกรรมการพัฒนา 



 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาที่นัดติดตามอาการเด็กที่เคยติดเชือ้ และกิจกรรมการบริการ 

กิจกรรมการติดตามหลังติดเชือ้ ครัง้ที่ 1 

เดือนที่ 1-3 

ครัง้ที่ 2  

เดือนที่ 6 

 

ครัง้ที่ 3 

เดือนที่ 9 

1. ซักประวัติ  √ √ √ 

2. ตรวจร่างกาย การเจริญเติบโต วัด Oxygen 
saturation และสัญญานชีพ 

√ √ √ 

3. Chest x-ray  √ √ 
ติดตามเฉพาะ CXR คร ัง้แรกผิดปกติ 

 

4. ตรวจ PFT (เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติของ 
chest x-ray) 

√ √ 
ติดตามเฉพาะ PFT คร ัง้แรกผิดปกติ 

 

5. CBC √   

6. AST/ALT √ √ 
ติดตามเฉพาะ AST/ALT คร ัง้แรกผิดปกต ิ

 

7. ประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ดว้ยเครื่องมือ 
DSPM/Denver (<6 ปี) 

9S (+/- SDQ, Vanderbuilt) (≥ 6 ปี) 
ประเมินความเครียดและภาวะซึมเศรา้ในเด็กดว้ย 

SCARED และ CDI (≥ 10 ปี) 

√  √ 

8. ส ารวจภาวะ long covid และประเมินความเครียด
และภาวะซึมเศรา้ของผูป้กครอง GAD-7,  9Q 
พรอ้มใหค้ าแนะน า                      

√  √ 

9. ใหก้ารช่วยเหลือแนะน าทั้งผูป่้วยเด็ก และผูป้กครอง 
และส่งต่อเมื่อมีข้อบ่งชี ้ตอ้งพบผูเ้ชี่ยวชาญ 

√ √ √ 

 
เคร่ืองมือการตรวจพัฒนาการ 
DSPM : Developmental Surveillance and Promotion Manual 
SDQ : The Strengths and Difficulties Questionnaires 



 

 

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7-item) 

ระยะเวลาด าเนินการ.  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ ์
1. Early detection การพบโรคใหม่ หลังจากการติดเชือ้, ภาวะ delayed development และ ภาวะ 

depression และ anxiety และ early intervention 
2. สามารถใหค้ าแนะน า ดูแลและติดตามเด็กที่เคยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และครอบครัวอย่างเป็น

องคร์วมได ้
10. บทเรียนที่ได้รับ 
1. จากการติดตามผูป่้วยเด็กโควิด-19 ในช่วง 1-3 เดือน พบว่า ในจ  านวนผูป่้วย 159 คน พบผูป่้วยที่มี

อาการหลงเหลือ 49 คน โดยส่วนใหญ่ มีอาการหลงเหลือประมาณ 15 อาการ อาการดังกล่าวไดแ้ก่ ไอ 
(12ราย), มีน ้ามูกคัดจมูก (11ราย), เหน่ือยง่ายหายใจล าบาก (11 ราย), ผ่ืน (4ราย), จมูกไม่ไดก้ล่ิน 
(4ราย), อ่อนเพลีย(4ราย), ปวดเมื่อยตามตัว (4ราย), ปวดศีรษะ (3ราย), นอนไม่หลับ (3ราย), เวียน
ศีรษะ (1ราย), สมาธิลดลง (1ราย), ผมร่วง (1 ราย), เจ็บคอ (1ราย), แน่นหน้าอก (1ราย) และ มี
ปัญหาเรื่องการทรงตัว (1ราย) 

2. จากการติดตามผูป่้วยทางดา้นพัฒนาการน้ัน พบว่า มีผูป่้วยเด็กที่มีปัญหาทางดา้นพัฒนาการเดิม
ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็น ออทิสซึ่ม  4 ราย และ ความบกพร่องเฉพาะดา้นภาษา 4 คน และพบผูป่้วยที่มี
ปัญหาทางดา้นพัฒนาการใหม่ ทั้งหมด 4 ราย ทางดา้นอารมณพ์บว่าจากการคัดกรอง มีผูป่้วยเด็ก 
จ  านวน 8 รายที่มีความเส่ียงกับภาวะซึมเศรา้ 

3. จากการติดตามสมรรถภาพทางปอด ในผูป่้วยติดตามแลว้พบว่า มีฟิลม์เอกซเรยท์ี่ผิดปกติ 39 ราย ผล
จากการตรวจ spirometry พบว่า มีเพียง 1 คน ที่ใหผ้ลผิดปกติ คือ mild obstructive อย่างไรก็ตาม
ผูป่้วยที่มีผล spirometry ที่ปกติบางส่วน ยังมีอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งมีข้อบ่งชี ้ที่ควรจะติดตามหรือ
ส่งตรวจสมรรถภาพปอดแบบอื่นเพ่ิมเติม 

11. การติดต่อกับทีมงาน 
a. หน่วยโรคติดเชื้อ ; ร.อ.หญิง ถิราภา นิเวศวิวัฒน์  0865442478  tnivesvivat@gmail.com 
b. หน่วยทางเดินหายใจ และวิกฤต ; พ.ต.หญิง รสินทรา เจริญยิ่ง  
c. หน่วยพัฒนาการ ; ร.อ.หญิง เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา  
d. หน่วยภูมิแพ้ ;  พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์ 
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ภาพกิจกรรมของโครงการฯ ได้เร่ิมด าเนินการนัดติดตามผู้ป่วยเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนที่ 1-3 
ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจพัฒนาการ  
 

 
การตรวจสมรรถภาพทางปอด 

 
 
 
 

 
 
 

 


