ลักษณะทางคลินิกของผูปวยโรคไวรัสโคโรนา-19 (Coronavirus disease-19, COVID-19)
ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ปจจุบันขอมูลทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ coronavirus disease-19
(COVID1-9)ไดจากผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีภาวะปอดอักเสบ ผูปวยที่ติดเชื้อเกือบทั้งหมดจะ
แสดงอาการ โดยอาจพบตั้งแตอาการเล็กนอยจนถึงเสียชีวิต เชื้อไวรัสมีระยะฟกตัวประมาณ 5 วัน (4-7 วัน) ผูปวย
บางรายหอบเหนื่อยและตองรับการรักษาในโรงพยาบาลหลังเริ่มมีอาการประมาณ 5-7 วัน โดยสวนใหญผูปวยตอง
พักรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 10 วัน การระบาดในชวงแรกประมาณเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2019 พบวาผูปวย
สวนใหญรอยละ 50-60 มีประวัติเขาไปในตลาดอาหารทะเล หัวหนัน เมืองอูฮั่น ประเทศจีน อยางไรก็ตามการ
ระบาดในชวงเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2020 พบวามีเพียงประมาณรอยละ 10 ของผูปวยเทานั้นที่มีประวัติดังกลาวแต
กลับพบผูปวยที่เปนบุคคลากรทางการแพทยจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ผูปวยติดเชื้อ COVID1-9 สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 50-73) อยูในชวงวัยรุนจนถึงผูสูงอายุ (อายุ 1589 ป) ประมาณรอยละ 30-50 มีโรคเรื้อรังระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
เปนตน ผูปวยเกือบทั้งหมดมีไข (รอยละ 83-100) ไอ (รอยละ 58-82) ออนเพลียหรือปวดเมื่อยตัว (รอยละ 11-80)
หอบเหนื่อย (รอยละ 20-60) อาการอื่นๆที่พบ ไดแก ปวดศีรษะ เจ็บคอ คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เปนตน ผูปวย
สวนใหญมากกวารอยละ 90 มีหลายอาการรวมกัน อาการทางเดินหายใจสวนบน เชน น้ำมูกหรือคัดจมูกพบนอย
มาก ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลรอยละ 23-30 ตองเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวยหนัก สวนใหญ
เปนผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีประวัติสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ หรือมีภาวะแทรกซอน เชน กลุมอาการหายใจ
ลำบากฉับพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome) ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่พบมากที่สุด (รอยละ 30-60)
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ไดแก หัวใจเตนผิดจังหวะหรือช็อก ภาวะไตวายฉับพลัน การติดเชื้อแทรกซอนซึ่งมีรายงานทั้ง
การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เปนตน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยติดเชื้อ COVID1-9 พบวาภาพ
ทางรังสีของปอดในผูปวยมากกวารอยละ 70 มีความผิดปกติของปอดทั้งสองขาง ผลเลือดของผูปวยมากกวาครึ่งมี
จำนวนเม็ดเลือดขาวอยูในระดับปกติหรือคอนต่ำ โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต ผูปวยมากกวาครึ่งมีการ
เพิ่มขึ้นของคา lactate dehydrogenase, C-reactive protein, ESR และมีการลดลงของระดับแอลบูมินในเลือด
บางรายมีการเพิ่มขึ้นของคา aminotransferase (รอยละ 30) และสวนใหญมีผลการตรวจ procalcitonin ใน
ระดับที่นอยกวา 0.1 ng/mL ลักษณะทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อ COVID1-9สรุปไวดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ยัง
พบวาในผูปวยที่เสียชีวิตจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟล คา D-dimer และ
การลดลงของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซตในระยะทายของการดำเนินโรค อัตราการเสียชีวิตของผูปวยติด COVID19ประมาณรอยละ 2-4 หากมีภาวะปอดอักเสบหรือตองเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวยหนัก อัตราการเสียชีวิต
จะเพิ่มเปนรอยละ 11 และ 38 ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของผูปวยติดเชื้อ COVID1-9
ลักษณะทางคลินิก
ไข
ไอ
ออนเพลียหรือปวดเมื่อย
หอบเหนื่อย
เจ็บคอ
ปวดศีรษะ
ทองเสีย
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ภาพทางรังสีของปอด
พบความผิดปกติทั้งสองขาง
ผลเลือด
เม็ดเลือดขาวทุกชนิด ปกติหรือคอนต่ำ
เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต ต่ำ
คา lactate dehydrogenase สูง
คา C-reactive สูง
คา ESR สูง
Albumin ต่ำ
คา aminotransferase สูง
Procalcitonin นอยกวา 0.1 ng/mL

รอยละ
83-100
58-82
11-80
20-60
5-33
6-12
2-14

75-100
45-70
35-85
40-92
~86
~85
~98
28-49
50-78

การวินิจฉัย
การวินิจฉัยขึ้นอยูกับอาการทางคลินิกและประวัติความเสี่ยงในการสัมผัสโรค แตละประเทศเองไดมี
คำแนะนำในการตรวจคัดกรองที่แตกตางกัน
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รูปที่ 1 เกณฑการวินิจฉัยติดเชื้อจากผูปวยสงสัยการติดเชื้อ COVID1-9 ของกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย (11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)
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ตารางที่ 2 อาการทางคลินิกที่วินิจฉัยผูปวยที่ควรไดรับการตรวจหาไวรัส COVID1-9 US CDC
อาการและอาการแสดงทางคลินิก
ประวัตความเสี่ยงทางระบาดวิทยา
ไข* หรืออาการ/อาการแสดง ของระบบ
และ บุคคลรวมถึงบุคลากรทางการแพทยที่มีประวัติสัมผัส
ทางเดินหายใจสวนลาง เชน ไอ หายใจ
ใกลชิดกับผูปวยที่ไดรับการยืนยันวาติดเชื้อ COVID1-9
เหนื่อยหอบ
ภายใน 14 วันนับตั้งแตมีอาการ
ไข* และหรืออาการ/อาการแสดง ของระบบ และ มีประวัติเดินทางจากมณฑลหูเปย ประเทศจีน ภายใน 14
ทางเดินหายใจสวนลาง เชน ไอ หายใจ
วันนับตั้งแตมีอาการ
เหนื่อยหอบ
ไข* และหรืออาการ/อาการแสดง ของระบบ และ มีประวัติเดินทางจากประทศจีน ภายใน 14 วันนับตั้งแตมี
ทางเดินหายใจสวนลาง เชน ไอ หายใจ
อาการ
เหนื่อยหอบ ที่ตองใหการรักษาใน
โรงพยาบาล
* อาการไขหรือวัดไดไข
¶ นิยามของผูที่สัมผัสใกลชิด (ขอใดขอหนึ่ง):
• ผูอยูใกลชิดภายในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) หรือภายในหองเดียวกัน หรือบริเวณที่ดูแลผูปวยติดเชื้อ
COVID1-9โดยที่ไมไดสวมอุปกรณปองกันการติดเชื้อเชนกาวน ถุงมือ หนากาก N95 หรือแวนตากันสารคัด
หลังกระเด็นเขาตา
• ผูที่ดูแลหรืออยูรวมกับหรืออยูหองรวมกับ ผูปวยติดเชื้อ COVID1-9
ผูที่สัมผัสกับสารคัดหลังของผูปวยติดเชื้อ COVID1-9 เชน ไอ จาม โดยที่ไมไดใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม
จะเห็นวาเกณฑการคัดกรองของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูปวยอาจจะมีอาการไขหรือไมก็ได แตตองมี
ประวัติสัมผัสโรค สวนเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขไทยใช ตองมีทั้งไขและอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
หายใจ และมีประวัติสัมผัสโรค เกณฑนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามขอมูลที่เพิ่มขึ้น แพทยและบุคลากรในวิชาชีพ
บริการสุขภาพ จึงควรติดตามและปรับเกณฑใหทันเหตุการณอยูเสมอ
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
สำหรับผูปวยเขาเกณฑ ควรไดรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ควรเก็บสิ่งสงตรวจทั้งจาก
ทางเดินหายใจสวนบน (nasopharyngeal และ oropharyngeal swab) และสวนลาง (เสมหะ tracheal
aspirate หรือน้ำลาง bronchoalveolar lavage) ไมแนะนำใหกระตุนเพื่อเก็บเสมหะ สวนสิ่งสงตรวจอื่น ๆ ก็อาจ
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มีความจำเปนเชนปสสาวะหรืออุจจาระ เนื่องจากผูปวยบางสวนมีอาการถายเหลว วิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ตรวจหาเชื้อโดยวิธี polymerase chain reaction
กรณีผูปวยไดรับยืนยันวาติดเชื้อ ใหเก็บตัวอยาง Clotted blood 2 ครั้ง คือ วันแรกที่รับการรักษา และ
วันที่จำหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการสงตรวจ serology ภายหลัง (หากไมมี clotted blood
ในวันแรกที่ผูปวยมารับการรักษา ใหเก็บในวันแรกที่ทราบผลเปนบวก)
การรักษา
1. การรักษาแบบประคับประคองเปนการรักษาที่สำคัญของการรักษาโรคติดเชื้อ COVID1-9
2. ไมแนะนำใหใช corticosteroid ในการรักษาเนื่องจากไมมีหลักฐานยืนยันวาไดประโยชนแตอาจเปน
อันตรายมากกวา และมีขอมูลจากการใชยานี้ในผูที่ติดเชื้อ Middle East respiratory syndrome
coronavirus (MERS-CoV) ที่พบวาทำใหอัตราการหายของเชื้อชา
3. การรักษาดวยยาตานไวรัส ขณะนี้ยังไมขอมูลที่นาเชื่อถือวายาใดที่มีประสิทธิภาพ แมวา มีขอมูลของยา
remdesivir ซึ่งเปนยาในกลุม nucleotide analogue ที่มีประสิทธิภาพในหองทดลองและในสัตวทดลอง
ที่ยับยั้งเชื้อ SARS และ MERS-CoV ซึ่งในขณะนี้มีการใชในผูปวยติดเชื้อ COVID1-9ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 ราย
4. ยาอื่นๆที่มีขอมูลที่จำกัดมากไดแก lopinavir darunavir และ umifenovir ดังนั้นไมแนะนำใหใชยา
ตานไวรัสในผูปวยโรค COVID1-9 ยาตานไวรัสในกลุม protease inhibitor มีผลขางเคียงมาก มีปฏิกิริยา
กับยาชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด เชน ergot ทำใหมี ergotism และปฏิกิริยากับ rifampicin คือจะเพิ่ม
ระดับของ rifampicin ในขณะที่ rifampicin จะลดระดับยา protease inhibitor และการใชยานี้รวมกัน
ก็อาจจะเกิดพิษตอตับไดงาย ผูปวยบางรายอาจจะไมทราบมากอนวาตนเองติดเชื้อ เอชไอวีอยูกอน ถาได
ยานี้ไป เทากับไดยารักษาเอชไอวีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะไมไดผลและมีโอกาสที่เชื้อเอชไอวีจะดื้อยากลุมนี้ได
งายในภายหลัง ดังนั้น จึงไมแนะนำใหใชยานี้ในการรักษาโรคโคโรนาไวรัส-19เปนการทั่วไป แตอาจ
พิจารณาใชในรายที่มีอาการรุนแรงและพิจารณารอบดานของผลดีและผลเสียของการใชยาตานไวรัส
รวมทั้งควรเก็บขอมูลผลการรักษาในลักษณะของงานวิจัย
5. ปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากมีโอกาสติดจากคนไปคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยได
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