1. โครงการติดตามและสร้างเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-18 ปี ที่หายป่ วยจากโควิด-19 แบบองค์รวม
2. คาสาคัญ ; long covid syndrome, children, covid-19, post-covid syndrome
3. สรุปผลงานโดยย่อ
สืบเนื่ องมาจากสถานการณ์ สถานการณ์ในประเทศไทย ได้ประสบกับปัญหาโรคระบาดนี ้เช่นกัน โดย
ในห้วง 1 เมษายน พ.ศ.2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่หว้ งการเกิดระบาดระลอกใหม่ (ระลอกที่ 3) ในรอบนี ้ พบ
จานวนผูป้ ่ วยยืนยันเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก รวมถึงผูป้ ่ วยเด็กไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 0 - 18 ปี โดยส่วนใหญ่ มาด้วย
ไข้และอาการทางเดินหายใจ ซึ่งเหมือนกับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กมีอาการไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับ
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในผูใ้ หญ่ โดยแม้ว่าจะมีอาการน้อย แต่ในผูป้ ่ วยเด็กเริ่มมีรายงานว่า ความ
ผิดปกติที่เกิดตามมาที่หลังได้ (post-covid syndrome, long covid-19 syndrome หรือ long haul covid-19)
สันนิ ษฐานว่าเด็กที่ดภู ายนอกอาจจะไม่มีอาการอะไรชัดเจน แต่ร่างกายอาจจะยังมีภาวการณ์อักเสบที่ยังไม่
เป็ นปกติและมีอาการแสดงกลับมาใหม่ได้ พบว่าเนื ้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด หัวใจ และระบบประสาท
อาจยังมีการถูกทาลายแบบซ่อนเร้นอยู่ โดยอาการที่พบได้บ่อยคือ อ่อนเพลีย และหายใจลาบาก อาการอื่นๆ ที่
พบได้ เช่น แน่ นหน้าอก ใจสั่น ปวดหัว นอนไม่หลับ ซึมเศร้า การรับรู ท้ ี่ผิดปกติ ปัญหาด้านการควบคุมความคิด
ปัญหาการควบคุมสติ ความจาเสื่อม ปวดข้อ และอาการทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งพบอาการดังกล่าวได้
หลังจากภาวะติดเชือ้ หายไปแล้วภายใน 4 สัปดาห์ และพบได้นานถึง 1 ปี ยังมีการกล่าวถึง ผลกระทบทางด้าน
อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย มีภาวะกังวล ยา้ คิดยา้ ทา มีผลกระทบทางพฤติกรรม และพัฒนาการ ซึ่งอาจจะเป็ น
ผลกระทบโดยตรงหลังการติดเชือ้ หรือ เป็ นผลกระทบทางอ้อมหลังการติดเชือ้ เช่น ต้องถูกแยกจากผูด้ ูแล เด็ก
ไม่มีโอกาสได้เข้าสังคมเหมือนเดิมเนื่ องจากไม่ได้ไปโรงเรียน หรือการถูกแบ่งแยกว่าติดเชือ้ เป็ นต้น รวมถึง
ผูป้ กครองหรือผูด้ ูแลเด็กสามารถเกิดภาวะเครียดได้เช่นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าว อาจจะส่งผลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก กล่าวคือแม้ว่าผูป้ ่ วยเด็กมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ เด็ก
สามารถเกิดภาวะอาการที่หลงเหลือหลังจากติดเชือ้ (Long covid syndrome) แม้ว่าในบางการศึกษาติดตาม
ผูป้ ่ วยเด็กที่มีอาการไม่รุนแรง และหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งต่างจากผูใ้ หญ่
ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความพร้อมที่สามารถให้บริการติดตามเด็กที่เคยติดเชือ้ ไวรัส โ คโร
นา 2019 อย่างเป็ นองค์รวมทั้ง เด็กและครอบครัว โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านโรคติ ดเชือ้ โรคภูมิแพ้ โรคทาง
พัฒนาการ โรคปอด และ แผนกรังสีวิทยา ซึ่งมีความพร้อมและเชี่ ยวชาญในการให้บริ การพร้อมกับ การให้
ความช่ ว ยเหลือ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพในกรณี ที่มี พ บปั ญหาจากการติ ด ตาม และสามารถดู แลผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่ อง
4. หน่ วยงานเจ้าของผลงาน ; 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
ปัจจุบันยังมีข้อมูลอย่างจากัดว่าการติดเชือ้ SAR-CoV-2 นั้ น มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับผูป้ ่ วยเด็กหลัง
หายจากการติดเชือ้ โควิด ทั้งในด้านทางร่างกาย โดยเฉพาะด้านสมรรถภาพทางปอด มีโรคที่อาจจะเกิดตามมา
ได้ เช่น หอบหืด หรือภูมิแพ้ มีรายงานในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีอาการรุ นแรงปานกลางจนถึ ง รุ นแรงมาก พบว่ามี
สมรรถภาพทางปอดที่แย่ลง หลังจากติดเชือ้ ดังกล่าว สาหรับผูป้ ่ วยเด็กนั้ นมีข้อจากัดในการสังเกตอาการหรื อ
ดูแลรักษา เนื่ องจากจานวนเตียงที่เต็มในโรงพยาบาล ประกอบกับเด็กมีอาการแสดงน้อย ทาให้ผปู ้ ่ วยเด็กส่วน
ใหญ่ ได้รับการรักษาแบบ home isolation และส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสได้เจาะเลือด เพื่อประกอบการพิจารณา
การรักษา ทาไห้บุคคลากรทางแพทย์ ไม่สามารถทราบว่า ในการป่ วยครั้งนั้ นๆ ที่เด็กหายจากติดเชือ้ โควิดและ
ไม่มีอาการแล้วนั้ น ต่อมาระยะยาวอาจจะมีความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อเม็ดเลือด มีผลต่อปอด รวมถึงผูป้ ่ วยที่
มีโอกาสได้รับยาต้านไวรัส favipiravir ตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น ในระยะต่อมาจะมีผลกระทบอย่างไรกับการ
ทางานของตับ ซึ่งเป็ นผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ ้นได้จากยาดังกล่าว คณะทีมแพทย์ผรู ้ ักษาผูป้ ่ วย ได้เล็งเห็น
ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ ้นได้ในระยะสั้น และระยะยาว ของผูป้ ่ วยเด็ก ที่หายจากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เนื่ องด้วยเป็ นโรคอุ บัติใหม่ที่เ กิดขึ ้น ผลกระทบและความเสี่ย งที่อ าจจะเกิดขึ ้น นี ้ สมควรที่จะต้องได้รั บ การ
ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อวางเป็ นแนวทางและนโยบายการรักษาและติดตามดูแลสาหรับเด็กไทยในอนาคต
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดตั้ง คลินิกแบบองค์ร วมนี ้ขึ้น เพื่อเป็ นการ
ติดตาม ผูป้ ่ วยเด็กโรคโควิดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการคัดกรองปัญหา และติดตามผูป้ ่ วยในด้านร่างกาย จิตใจ
และพัฒนาการของเด็ก รวมถึงติดตามดูอาการ ของผูป้ กครองที่เป็ นผูด้ ูแลหลัก
ทั้งนี ้กิจกรรมที่ได้จัดขึ ้น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็ นรพ.ต้นแบบ ที่ได้รับ ความสนั บสนุน จากสปสช ให้
จัดกิจกรรมนี ้ ขึ ้น ร่วมกับ อีก 7 รพ. ทั่วกทม. ในการติดตามผูป้ ่ วยเด็กโควิด
7. เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามอาการของเด็ กที่ผ่านการเป็ น โควิ ด และหาจานวนผูป
้ ่ วยที่ยังมีอาการที่เข้าได้กับ post
covid -19 syndrome
2.

เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลกระทบที่สามารถเกิดขึ ้นได้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมและ
พัฒนาการ ในเด็กที่เคยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หลังพ้นระยะการติดเชือ้ และไม่มีอาการ

8. กิจกรรมการพัฒนา

ขัน้ ตอนการทางาน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาที่นัดติดตามอาการเด็กที่เคยติดเชือ้ และกิจกรรมการบริการ
กิจกรรมการติดตามหลังติดเชือ้

ครัง้ ที่ 1
เดือนที่ 1-3

ครัง้ ที่ 2
เดือนที่ 6

ครัง้ ที่ 3
เดือนที่ 9

1. ซักประวัติ

√

√

√

2. ตรวจร่างกาย การเจริญเติบโต วัด Oxygen
saturation และสัญญานชีพ
3. Chest x-ray

√

√

√

√

√
ติดตามเฉพาะ CXR ครังแรกผิ
้
ดปกติ

4. ตรวจ PFT (เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติของ
chest x-ray)

√

5. CBC

√

6. AST/ALT

√

√
ติดตามเฉพาะ PFT ครังแรกผิ
้
ดปกติ

√
ติดตามเฉพาะ AST/ALT ครังแรกผิ
้
ดปกติ

7. ประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ด้วยเครื่องมือ
DSPM/Denver (<6 ปี )
9S (+/- SDQ, Vanderbuilt) (≥ 6 ปี )
ประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าในเด็กด้วย
SCARED และ CDI (≥ 10 ปี )
8. สารวจภาวะ long covid และประเมินความเครียด
และภาวะซึมเศร้าของผูป้ กครอง GAD-7, 9Q
พร้อมให้คาแนะนา
9. ให้การช่วยเหลือแนะนาทั้งผูป้ ่ วยเด็ก และผูป้ กครอง
และส่งต่อเมื่อมีข้อบ่งชี ้ ต้องพบผูเ้ ชี่ยวชาญ
เครื่องมือการตรวจพัฒนาการ
DSPM : Developmental Surveillance and Promotion Manual
SDQ : The Strengths and Difficulties Questionnaires

√

√

√

√

√

√

√

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7-item)
ระยะเวลาดาเนิ นการ. ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์
1. Early detection การพบโรคใหม่ หลังจากการติดเชือ้ , ภาวะ delayed development และ ภาวะ
depression และ anxiety และ early intervention
2. สามารถให้คาแนะนา ดูแลและติดตามเด็กที่เคยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และครอบครัวอย่างเป็ น
องค์รวมได้
10. บทเรียนที่ได้รับ
1. จากการติดตามผูป้ ่ วยเด็กโควิด-19 ในช่วง 1-3 เดือน พบว่า ในจานวนผูป้ ่ วย 159 คน พบผูป้ ่ วยที่มี
อาการหลงเหลือ 49 คน โดยส่วนใหญ่ มีอาการหลงเหลือประมาณ 15 อาการ อาการดังกล่าวได้แก่ ไอ
(12ราย), มีน้ามูกคัดจมูก (11ราย), เหนื่ อยง่ายหายใจลาบาก (11 ราย), ผื่น (4ราย), จมูกไม่ได้กลิ่น
(4ราย), อ่อนเพลีย(4ราย), ปวดเมื่อยตามตัว (4ราย), ปวดศีรษะ (3ราย), นอนไม่หลับ (3ราย), เวียน
ศีรษะ (1ราย), สมาธิลดลง (1ราย), ผมร่วง (1 ราย), เจ็บคอ (1ราย), แน่ นหน้าอก (1ราย) และ มี
ปัญหาเรื่องการทรงตัว (1ราย)
2. จากการติดตามผูป้ ่ วยทางด้านพัฒนาการนั้ น พบว่า มีผปู ้ ่ วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการเดิม
ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็ น ออทิสซึ่ม 4 ราย และ ความบกพร่องเฉพาะด้านภาษา 4 คน และพบผูป้ ่ วยที่มี
ปัญหาทางด้านพัฒนาการใหม่ ทั้งหมด 4 ราย ทางด้านอารมณ์พบว่าจากการคัดกรอง มีผปู ้ ่ วยเด็ก
จานวน 8 รายที่มีความเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้า
3. จากการติดตามสมรรถภาพทางปอด ในผูป้ ่ วยติดตามแล้วพบว่า มีฟิลม์ เอกซเรย์ที่ผิดปกติ 39 ราย ผล
จากการตรวจ spirometry พบว่า มีเพียง 1 คน ที่ให้ผลผิดปกติ คือ mild obstructive อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ่ วยที่มีผล spirometry ที่ปกติบางส่วน ยังมีอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งมีข้อบ่งชี ้ ที่ควรจะติดตามหรือ
ส่งตรวจสมรรถภาพปอดแบบอื่นเพิ่มเติม
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

‘

ภาพกิจกรรมของโครงการฯ ได้เริ่มดาเนินการนัดติดตามผู้ป่วยเด็กหลังติดเชื้อโควิด -19 ในเดือนที่ 1-3
ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไป

การตรวจพัฒนาการ

การตรวจสมรรถภาพทางปอด

