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บทความพิเศษ 
Special Article

COVID-19 Pneumonia 

นิิธิ์พัิฒน์ิ เจ่้ยรกุล พิ.บ.   

สาขาวิัชาโรคระบบกุารหายใจีและวััณีโรค	 

ภัาควิัชาอึายุรศาสตร์	คณีะแพัทยศาสตร์ศิริราชพัยาบาล 

นิายกุสมาคมอุึรเวัชช์แห่งประเทศไทย	ในิพัระบรมราชูปถััมภ์ั

ลักษณะทางคลินิิก 
ผ้้ ป่วยโคัวิด-19	 พบปอดอักเสบ	 (	COVID-19	 

pneumonia)	ได้ร้อยละ	50-901  แล้วแต่เคัร่�องม่อท่ี่�ใช้ื่วินิจฉััย

ที่างรังส่วิที่ยา	 (radiological	 pneumonia)	 แต่ท่ี่�ม่ภาพรังส่

ที่รวงอกพบ	opacities	ร่วมกับอาการไข้	ไอ	หร่อ	หอบเหน่�อย	

(clinical	pneumonia)	พบได้ร้อยละ	30-50	ขึ�นกับระยะเวลา

ท่ี่�ผ้้ป่วยมาพบแพที่ย์	หลังได้รับเช่ื่�อหร่อหลังเริ�มม่อาการ	 

ขึ�นกับโรคัพ่�นฐานของผ้้ป่วยโดยเฉัพาะโรคัปอดและโรคั 

หัวใจ	 และยังขึ�นกับประสบการณ์ของแพที่ย์ในการอ่าน 

ภาพรังส่ที่รวงอก	 ปัจจุบันม่	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ท่ี่�

ช่ื่วยคััดกรองขั�นต้นได้ค่ัอนข้างม่คัวามไว	 แต่อาจไม่จำาเพาะ	

โดยม่ลักษณะที่างคัลินิกแบ่งได้เป็น	3	ร้ปแบบ	ค่ัอ	(ร้ป	1-15)

1. Early phase pneumonia		พบในช่ื่วง	7	วันแรก

หลังได้รับเช่ื่�อหร่อเริ�มม่อาการ	 เช่ื่�อว่าเป็นผลจาก	 direct	 

lung	 injury	 from	 virus2	 ลักษณะที่างคัลินิกไม่ต่างจาก	 

community-acquired	 pneumonia	 หร่อ	 influenza	 

pneumonia	 แต่จะม่ลักษณะท่ี่�พบบ่อย	 ค่ัอ	 	peripheral	 

opacities/consolidations	at	lower	to	middle	lung	zones	 

รองมาค่ัอ	 lobar	 or	 focal	 consolidation	 ถ้ัาม่ประวัติเส่�ยง 

โคัวิด-19	ชัื่ดเจนและอาการไม่รนุแรง	ไม่จำาเป็นต้องให้ยาต้าน 

จุลช่ื่พอ่�นได้

Ãู ป·่� 1.  Peripheral opacities/consolidations at lower to 
middle lung zones (AI ในÃูปÅ่าง)

รับไวั้ตพีัิมพั์เม้่อึวัันิที่	2	กุรกุฎาคม	2564
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Ãูป·่� 2.  Lobar consolidations at lower lung zones 
 (AI ในÃูปÅ่าง)

Ãูป·่� 3.  Focal consolidations at right lower lung zones  
(AI ในÃูปÅ่าง)

2. Interm ediate phase pneumonia พบในช่ื่วง	

8-14	 วันหลังได้รับเช่ื่�อหร่อเริ�มม่อาการ	 เช่ื่�อว่าเป็นผลจาก	 

local	and	systemic	 inflammatory	syndrome	stimulated	 

by	 virus3	 โดยผ้้ป่วยอาจได้รับหร่อไม่ได้รับการวินิจฉััย	 

early	phase	pneumonia	นำามาก่อน	ลักษณะเป็น	diffused	

multifocal	 opacities/consolidations	 ท่ี่�อาจลุกลามจาก	 

focal	 opacities	 ท่ี่�ม่เล็กน้อยอย่้เดิมในช่ื่วงแรก	 ผ้้ป่วยจะม่

อาการหอบเหน่�อย	ร่วมกับม่ไข้และม่การเพิ�มขึ�นของ	serum	 

C-reactive	protein	(CRP)	และม่	progression	of	opacities	

on	 chest	 x-ray	 เน่�องจากผ้้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยยา 

กดภ้มิมาก่อน	การวิน	จิฉััยแยกโรคัท่ี่�สำาคััญ่	ค่ัอ	superimposed	 

bacterial	 infection,	congestive	heart	failure,	และ	acute	

pulmonary	embolism	

Ãูป·่� 4 . 	ระยะท้้ายของ	early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	7	ของโรค)	 
ÅุกÅามเป็น intermediate phase pneumonia µ่อมาในÇัน·่�  
12	ของโรคในรูปล่่าง
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Ãูป·่� 5.		ระยะท้้ายของ	early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	8	ของโรค)	 
ÅุกÅามเป็น intermediate phase pneumonia µ่อมาใน 
วัันท้่�	16	ของโรคในรูปล่่าง

3. Late phase pneumonia	พบในช่ื่วง	15-21	วัน

หร่อมากกว่า	เช่ื่�อว่าเป็นผลของ	fibroproliferative	phase	of	

ARDS/nonspecific	 interstitial	 pneumonia	 (NSIP)/acute	

fibrinous	organizing	pneumonia	(AFOP) 4	ผ้้ป่วยอาจจะม่ไข้

หร่อไม่ม่ไข้ก็ได้	แต่จะม่	persistent	or	worsening	hypoxemia	

และม่	progression	of	opacities	on	chest	x-ray	การวินิจฉััย

แยกโรคัท่ี่�สำาคััญ่	 ค่ัอ	 superimposed	 bacterial	 infection	 

or	invasive	fungal	 infection	(aspergillus	and	candida),	

acute	pulmonary	embolism,	atelectasis,	pleural	effusion	 

ถ้ัารุนแรงมากอาจเกิด	 post-COVID	 destroyed	 lung	 or	

fibrosis

Ãูป·่� 6.		Early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	2	ของโรค)	เกิิด	 
hospital-acquired	pneumonia	วัันท่้�	8	ของโรค 
ในÃูปÅ่าง
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Ãูป·่� 7.	 ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	6	วัันท้่�	15	ของโรคไข้ล่งแต่่ยังล่ด
ออกิซิิเจนไม่่ได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	multifocal	peripheral	 
consolidations and ground-glass opacities (ÃปูกÅาง) 
แล่ะ	acute	pulmonary	embolism	ดังรูปศรในรูปล่่าง

Ãูป·่� 8.  Early and intermediate phase pneumonia Çัน·่� 8 
ของโรค	ต่่อม่าวัันท่้�	14	ของโรค	(รูปกิล่าง)	ไข้ล่งแต่่ 
ยังล่ดออกิซิิเจนไม่่ได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	m	ultifocal	
peripheral consolidations and ground-glass opacities 
แล่ะ	atelectasis	ในรูปล่่าง
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A

B

Ãูป·่� 9. 	Late	phase	pneumonia	วัันท้่�	18	ของโรคยังไม่่ส่าม่ารถ
หยุดกิารรักิษาด้วัยออกิซิิเจนได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	 
nonspecific	interstitial	pneumonia	(NSIP)	แล่ะ	acute	
fibrinous	organizing	pneumonia	(AFOP)	ท้างด้าน 
บน	(ภาพ	A)	แล่ะเม่่�อให้กิารรักิษาด้วัย	methylprednisolone	 
ควัาม่ผิิดปกิต่ิด่ข้�นขัดเจนดังรูปด้านล่่าง	(ภาพ	B)	

Ãูป·่� 10. Early and intermediate phase pneumonia (Çัน·่� 1 
ของโรค	แล่ะรูปกิล่างวัันท้่�	15	ของโรค)	ต่่อม่าเป็น	late	
phase	pneumonia	ในรูปล่่าง	(วัันท้่�	27	ของโรค)
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Ãูป·่� 11.	ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	10	วัันท่้�	28	ของโรคส่่งท้ำา	CT-scan	
พบ	dense	multifocal	peripheral	consolidations	เข้าได้กัิบ	 
organizing	pneumonia	หลั่งได้	pulse	methylprednisolone	 
ส่าม่ารถ	wean	off	respirator	ได้	ท้ำา	CT	scan	ในวัันท่้�	45	 
ของโรครูปล่่าง	พบควัาม่ผิิดปกิต่ิล่ดล่งม่ากิ

Ãูป·่� 12.	ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	11	วัันท้่�	45	ของโรคควัาม่ผิิดปกิต่ิ 
ท้่�พบด่ข้�นม่ากิ	แล่ะหายไปเกิ่อบหม่ดในวัันท้่�	59	ของโรค 
จนส่าม่ารถหยุดออกิซิิเจนได้

Ãูป·่� 13.	Post-COVID	destroy	ed	lung	ท้่�ส่ว่ันบนของปอด	(รปูบน)	
แล่ะ	lung	fibrosis	ในรูปล่่าง

เม่�อม่องค์ัคัวามร้้มากขึ�นเก่�ยวกับโรคัโคัวิด-19	
ที่ำาให้ม่หลักฐานสนับสนุนเพ่ยงพอว่า	เช่ื่�อ	SARS-coV-2	น่� 
ต่างจากเช่ื่�อก่อโรคัปอดอักเสบในชุื่มชื่นอ่�น	ตรงท่ี่�ม่คัวาม
ช่ื่�นชื่อบหลอดเล่อดของปอดและหลอดเล่อดทัี่�วตัวเป็น
พิเศีษ5 ที่ำาให้พบภาวะแที่รกซ้อนเก่�ยวกับหลอดเล่อดได้
ในหลายร้ปแบบ	เช่ื่น	macro	or	micro	thrombus	acute	 
pulmonary	 embolism,	 acute	 peripheral	 arterial	 
occlusion,	 acute	 stroke,	 และ	 acute	 myocardial	 
infarction
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Ãูป·่� 14.	Acute	pulmonary	embo	lism	ในผู้ิป่วัยปอดอักิเส่บโควัิด	
saddle	clot	(รูปบน)	eccentric	clot	(รูปล่่าง)

Ãูป·่� 15.	Pulmonary	microthrombo	sis	พบเป็น	peripheral	
ground-glass	opacities	(รูปบน),	hypoperfusion	and	
pulmonary	infarction	(ลู่กิศรขาวั	แล่ะลู่กิศรดำา	ในรูป
Å่าง) 

  

การด้แลรักษา
ปัจจุบันยังไม่ม่ยาต้านไวรัสท่ี่�ม่หลักฐานว่าได้ผลด่กับ 

เช่ื่�อ	 SARS-coV-26	 สำาหรับคัำาแนะนำาของคัณะแพที่ย ์

ผ้้เช่ื่�ยวชื่าญ่ในประเที่ศีไที่ย	ผ้ป่้วย	COVID-19	pneumonia	ท่ี่�ม่ 

อาการ	หร่อม่ปัจจัยเส่�ยงท่ี่�ที่ำาให้โรคัรุนแรง	(age	>	60,	BMI	

>	30,	uncontrolled	DM,	COPD,	CHF,	CKD	stage	>	3B,	

others	uncontrolled	medical	conditions,	poor	functional	

status)	คัวรร่บให้การรักษาด้วยยา	favipiravir	ตามนำ�าหนักตัว	 

ตามคัำาแนะนำาของกรมการแพที่ย์	 เป็นเวลานานอย่างน้อย	 

5	วัน	ถ้ัาตอบสนองด่และไม่ม่ปัจจัยเส่�ยง	หร่อนาน	10	วัน	ถ้ัา

ตอบสนองชื่า้หร่อม่ปัจจัยเส่�ยง	ในกรณ่	critical	(on	mechanical	 

ventilation)	ให้นาน	15	วัน	

ให้	 adjunctive	 corticosteroid	 ในขนาด	 oral	 

dexamethasone	4	mg.	bid	or	p	rednisolone	20	mg.	bid	

หร่อ	dexamethasone	4	mg.	tid	or	predni	solone	20	mg.	tid	 

ถ้ัานำ�าหนักตัวเกิน	90	กก.	โดยให้เม่�อม่ข้อบ่งช่ื่�ข้อใดข้อหนึ�ง	

ค่ัอ

1.	 Resting	room-air	SpO
2 
< 96%

2.	 Resti	ng	room-air	SpO
2
	≥	96%	แต่ลดลง	≥	3%	

(exercise-indu	ced	desaturation)	จากการที่ำา	sit-	to-stand	

tests	หร่อวิธ่การอ่�นท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่า

3.	 ม่ไข้ส้งเกิน	38.5๐C	ติดต่อกันเกิน	48	ชื่ม.	หร่อ	ม่	 

radiographic	progression	หร่อ	ม่ค่ัา	serum	CRP	>	15	mg/L

สำาหรับรายท่ี่�ม่ไข้ส้ง	 หร่อ	 ต้องได้	 oxygen	 therapy	

ขนาดส้ง	หร่อ	กินได	้น้อย	ให้ใช้ื่	IV	dexamethasone	5	mg.	

bid	 or	 tid	 ตามขนาดนำ�าหนักตัว	 ส่วนในรายท่ี่�เป็น	 early	

phase	 pneumonia	 และได้รับ	 adjunctive	 corticosteroid	

อย่้แล้ว	 ต่อมาเกิด	 late	 phase	pneumonia	 ให้เปล่�ยนเป็น	 

IV	dexamethasone	5	mg.	tid	หร่อ	qid	โดยระยะเวลาการให้	 

adjunctive	 corticosteroid	 ให้ถ่ัอตามการให้ยา	 favipiravir	

แต่อาจนานกว่าได้ถ้ัาผ้้ป่วยตอบสนองชื่้าค่ัอไม่สามารถัลด

หร่องด	oxygen	support	ได้
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ในส่วนการรักษาร่วมด้วยยาท่ี่�ลดการตอบสนองของ 

ระบบภ้มิคุ้ัมกันอ่�น	ยังไม่ม่หลักฐานชัื่ดเจนเท่ี่ากับ	corticosteroid	 

อาจพิจารณาเฉัพาะราย	ท่ี่�อาการรุนแรงไม่ตอบสนองต่อ	

corticosteroid	แต่ต้องระมัดระวังการติดเช่ื่�อแที่รกซ้อนตาม

มาภายหลัง	ปัจจุบันการใช้ื่ยากลุ่มน่�ยังต้องการการศึีกษาถึัง

ปัจจัยต่างๆ	เช่ื่น	เวลาท่ี่�เริ�มให้ยา	ขนาดยา	ระยะเวลาการใหย้า	 

และผลของยาต่อเช่ื่�อต่างสายพันธ์ุ	ฯลฯ	7

นอกจาก	 specific	 treatment	 ด้วยยาต้านไวรัสและ	

corticosteroid	ท่ี่�กล่าวไปแล้ว	คัวามสำาคััญ่ของ	supportive	

treatment	and	other	organ	support	เพ่�อรอการฟ้ื้�นตัวของ

ปอดจะม่บที่บาที่ไม่แพ้กัน 8	 การใช้ื่	 oxygen	 therapy	 ให้

เป็น	cannula	1-5	L/min	keep	pulse	oxygen	saturat	ion	

(SpO
2
)	92	-95%		ถ้ัาใช้ื่	5	L/min	แล้วไม่สามารถั	keep	SpO

2 

92%	หร่อม่	respiratory	rate	(RR)	>	30/min	ให้เปล่�ยนเป็น	

high-flow	nasal	cannula	(HFNC)	โดยเริ�มจาก	fraction	of	

inspired	oxygen	(FiO
2
)	0.6	Flow	60	L/min	แล้วปรับเพิ�ม

หร่อลด	FiO
2
	ให้ได้	SpO

2
	92-94%	แล้วคัอยติดตามค่ัา	ROX	

index	(SpO
2
	/	FiO

2
	/	RR)	ถ้ัา	<	5	ให้เตร่ยมการใช้ื่	invasive	

หร่อ	non-invasive	mechanical	ventilation	ได้	ถ้ัา	>	5	ให้

เฝ้้าติดตามใกล้ชิื่ด	จนถ้ัา	>	10	เป็นเวลาอย่างน้อย	24	ชื่ม.	

จึงเริ�มลด	FiO
2
	จนได้ท่ี่�	0.4		L/min		แล้วค่ัอยลด	flow	จนได้	 

30	 L/min	 	 แล้วจึงเปล่�ยนเป็น	 oxygen	 cannula	 5	 L/min	

ปัจจุบันม่การศึีกษาว่า	aerosols	ท่ี่�เกิดจาก	HFNC	ไม่ได้ฟุ้ื้ง

กระจายไปไกลจากตัวผ้้ป่วยมาก 9	 ดังนั�น	 US-CDC	 จึงไม่

จัด	HFNC	เป็น	high-risk	aerosol	generating	procedure	

และแนะนำาให้สามารถัใช้ื่งานนอก	 isolation	 room	 ได้	 โดย

บุคัลากรขณะด้แลผ้้ป่วยให้ใช้ื่	 airborne	 protection	 และใช้ื่	

surgical	 mask	 ปิดทัี่บปากและจม้กผ้้ป่วยขณะใช้ื่	 HFNC	

ถ้ัาผ้้ป่วยที่นได้	การที่ำา	awake	prone	positioning	ขณะให้	

oxygen	therapy	สามารถัชื่ว่ยเพิ�ม	oxygenation	ได้	และอาจ

ช่ื่วยลดการลุกลามของรอยโรคัท่ี่�ปอดจนต้องใช้ื่	mechanical	

ventilation	ลงได้

ภาวะแที่รกซ้อนท่ี่�อาจพบได้ในระหว่างการรักษาด้วย	

HFNC	หร่อ	mechanical	ventilation	ค่ัอ	barotrauma	ซึ�งอาจ 

เกิดขึ�นเพราะเน่�อปอดเดิมม่คัวามผิดปกติอย่้ก่อน	หร่ออาจ

เกิดขึ�นจากเน่�อปอดถ้ักที่ำาลายจากเช่ื่�อ	SARS-coV-210

Ãูป·่� 16.	Ba ro t r auma	du r i ng	HFNC	 เอกิซิ เร ย์ปอดพบ	 
pneumomediastinum and subcutaneous  emphysema 
(ลู่กิศรดำา	แล่ะ	ลู่กิศรขาวั	ในรูปบน)	แล่ะ	CT-scan	พบ	
pneumomediastinum	(ลู่กิศรขาวั	ในรูปล่่าง)

Ãูป·่� 17.	Barotrauma	during	HFNC	เอกิซิเรย์ธรรม่ดาพบ	 
pneumothorax	(รูปบน)	แล่ะ	CT-scan	เม่่�อ	3	เด่อนกิ่อน
ป่วัยพบม่่	bullae	อยู่เดิม่	(ลู่กิศรขาวั	ในรูปล่่าง)	
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ท  บับท  ฤ าค สิง าค  

ผ้้ป่วยท่ี่�เกิดปอดอักเสบถ้ัาไม่รุนแรงระยะเวลาแยกตัว	 

(isolation	 precaution)	 ใช้ื่	 14	 วันตามปกติ	 ถ้ัารุนแรงใช้ื่	 

21	 วัน	 โดยจะแยกตัวในโรงพยาบาลหร่อท่ี่�บ้านให้พิจารณา

ตามคัวามเหมาะสม 11

ลักษณะทางคลินิิกท่�นิ่าสนิใจ้
ในการระบาดระลอกสาม	เน่�องจากม่ผ้ป่้วยเป็นจำานวน 

หลักแสน	 ที่ำาให้แพที่ย์ได้ด้แลรักษาผ้้ป่วย	 COVID-19	 

pneumonia	 เป็นจำานวนมาก	 จึงม่โอกาสพบลักษณะที่าง

คัลินิกท่ี่�น่าสนใจ	ค่ัอ

1.	 Happy	 pneumonia	 พบน้อย	 โดยผ้้ป่วยม่หร่อ

ไม่ม่ไข้	ไม่ไอ	ไม่เหน่�อย	ไม่ม่	resting	or	exercise-induced	

desaturation	แต่ม่	extensive	opacities	

Ãูป·่� 18.	ชายอายุ	45	ปี	ป่วัยม่า	7	วััน	ม่่ไข้	CRP	สู่ง	แต่่ไม่่เคยม่่	
hypoxemia	เล่ยต่ล่อดเวัล่าท้่�อยู่โรงพยาบาล่	

2.	 Happy	(non-dyspnogenic)	hypoxemia	พบน้อย	 

โดยผ้้ป่วยม่	 resting	 desaturation	 แต่ไม่ร้้สึกเหน่�อย	 และ	

หายใจไม่เร็ว12 เช่ื่�อว่าเกิดจากเช่ื่�อผ่านเข้าที่างจม้ก	 หร่อ

กระแสเล่อดแล้วไปที่ำาให้ศ้ีนย์คัวบคุัมการหายใจในสมอง 

ไม่รับร้้การแลกเปล่�ยนก๊าซท่ี่�ผิดปกติไปแล้ว

3.	 Happy	 bradycardia	 พบได้เก่อบคัรึ�งหนึ�งของ 

ผ้้ป่วย	 โดยเฉัพาะรายท่ี่�เกิดปอดอักเสบรุนแรง	13	 โดยทัี่�วไป

มักไม่แสดงอาการ	แต่ต้องวินิจฉััยแยกโรคัจาก	electrolytes	 

imbalance	 หร่อ	 drug-induced	 bradycardia	 จากยา	 

remdesivir	และ	lopinavir/ritonavir

Ãูป·่� 19.	ชายอายุ	52	ปี	ป่วัยม่า	5	วััน	ม่่ไข้	CRP	สู่ง	ต้่องรักิษา
ด้วัย	corticosteroid	ร่วัม่กิับ	HFNC	จนด่ข้�น	ต่ล่อดเวัล่า
ท้่�อยูโ่รงพยาบาล่ไม่เ่คยม่ช่พ่จรเกินิ	80	ครั�ง/นาท้	่โดยท้่�ไม่ม่่่
อากิารแล่ะไม่่พบส่าเหตุ่อ่�น
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