
อยา่งไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยส่วนหน่ึงมีภาวะ
แทรกซ้้อนในช่วง 2-12 สัปดาห์หลังการ 
ติดเชื�อท่ีเรียกว่า กลุ่มอาการอกัเสบหลายระบบ
ท่ีเก่ียวข้องกับโรคโควิด 19 (multisystem 
inflammatory syndrome, MIS) ซ่ึ้งพบ
ในเด็ก (MIS in children, MIS-C) มากกว่า 
ในผู้ใหญ่ิ (MIS in adults, MIS-A) และผู้ป่วย 
ส่วนหน่ึงเกิดอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้้อน 
หลังการป่วยเป็นโควิด 19 (post COVID-19  
syndrome) หรือภาวะ long COVID โดย
อาจจะเป็นอาการท่ีเกิดขึ�นใหม่หรืออาการท่ี 
หลงเหลืออยู่หลังรักษาหายจากช่วงแรกของ
การติดเชื�อ สามารถุเกิดได้ในทุกระบบของ
ร่างกายทั�งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ิในช่วง 12 
สัปดาห์หลังการติดเชื�อ (รูปท่ี 1)

ต้ังแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกไม่ต่ำากว่า  
500 ล้านคน ในระยะเฉียบพลัน (acute COVID-19) ผู้ป่วยโควิด 19 ส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ ร่วมกับอาการของระบบ 
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบอื่น ๆ ในช่วง 4 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นอาการมักจะดีขึ้น

รููปท่ี่� 1 Timeline ของการติดเชื�อโควิด 19

Multisystem 
inflammatory syndrome 
in children and adults

กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบท่ีเก่ียวข้อง
กับโรคโควิด 19 ในเด็ก (MIS-C) มีรายงาน 
ความชุก 316 คนต่อ 1 ล้านการติดเชื�อ1  
ส่วนในผู้ใหญ่ิ (MIS-A) พบได้น้อยมาก โดย 
MIS-C และ MIS-A มีค�าจ�ากัดความจากหลาย
องค์กร โดยท่ัวไปคือ มีไข้ มีอาการผิดปกติ 
อย่างน้อย 2 ระบบ โดยเฉพาะระบบหัวใจและ
ระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับมีค่าการอักเสบสูง 
และมีประวัติการติดเชื�อโควิด 19 (รูปท่ี 2)2-4 
การวินิจฉัยภาวะนี�มีความท้าทายเน่ืองจาก
อาการและอาการแสดงซ้้อนทับกับภาวะ 
ติดเชื�อโควิดรุนแรง หากเพ่ิงตรวจพบเชื�อหรือ
โรคอ่ืน ๆ  เช่น โรคคาวาซ้ากิ โรคกล้ามเนื�อหัวใจ

อักเสบจากเชื�อไวรัสอ่ืน ๆ เป็นต้น ข้อแตกต่าง
ระหว่างภาวะ MIS-C และโรคคาวาซ้ากิ คือ  
ผู้ป่วย MIS-C พบในเด็กโตมากกว่า (อายุเฉล่ีย 
9 ปี) มีอาการของระบบทางเดินอาหารและ
ระบบประสาทเด่นชัดกว่า มักพบภาวะช็อกหรือ 
ventricular dysfunction บ่อยกว่า ผลตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการพบภาวะเกล็ดเลือดต�่า  
เม็ดเลือดขาวต�่า และค่าการอักเสบอยูใ่นระดับ
สูงมาก5 นอกจากนี� ในภาวะ MIS-C พบว่าผู้ป่วย 
เด็กส่วนใหญ่ิมีอาการแสดงของโรคโควิด 19 
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ ดังนั�นผู้ป่วย 
บางส่วนอาจไม่มีประวัติหรือไม่เคยวินิจฉัย 
โรคโควิด 19 มาก่อน

การวินิจฉัยภาวะ MIS-C ในเด็ก ควรสงสยั
ในเด็กท่ีมีอาการและอาการแสดงตามเกณฑ์์  

Multisystem inflammatory 
syndrome and Long COVID: 
Why are they important?

ก่อนมีอาการ      หลังมีอาการ หรือตรวจพบเชื�อ

 -2 สััปดาห์์ สััปดาห์์ 2 สััปดาห์์ 4  สััปดาห์์ 6  สััปดาห์์ 8  สััปดาห์์ 10  สััปดาห์์ 12   6-12 เดือน

Acute COVID-19

MIS-A or MIS-C

Post-acute COVID-19

Long-COVID

MIS-A = Multisystem inflammatory syndrome in adults
MIS-C = Multisystem inflammatory syndrome in children
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มักมีประวัติสงสัยติดเชื�อโควิด 19 ภายในชว่ง  2-6 
สัปดาห์ก่อนมีอาการ และให้พิจารณาส่งตรวจ 
ทางห้องปฏิบติัการขั�นท่ี 1 เพ่ิมเติมตามแนวทาง 
การวินิจฉัยของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 
แห่งประเทศไทย6 (รูปท่ี 3) หากผลการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติท่ีเข้าได้ ให้
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขั�นท่ี 2 และตรวจ 
เพ่ิมเติมทางระบบหัวใจและหลอดเลือด มักพบ 
cardiac enzyme ผิดปกติ ผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
(electrocardiogram) พบ atrioventricular 
block ร้อยละ 20 และผล echocardio-
gram พบ LV dysfunction ร้อยละ 20-55, 
coronary artery dilation หรือ aneurysm 
(CAA) ร้อยละ 20 ดังนั�นควรรับผู้ป่วยท่ีเข้าข่าย 
สงสัย MIS-C ไว้ในโรงพยาบาล เพ่ือสังเกต
อาการท่ีอาจยังไม่ครบเกณฑ์์ในช่วงแรก และ 

เกณฑ์์
MIS-C MIS-A

WHO US-CDC US-CDC

อายุุ 0-19 ปี <21 ปี >21 ปี

อาการ ไข้ >3 วัน และ อาการอย่างน้อย 
2 ใน 4 ดังนี�
1. ผ่ืน ตาแดงแบบไม่มีขี�ตา หรืออาการ

อักเสบของเยื่อบุต่าง ๆ (ปาก มือ เท้า)
2. ความดันต�่าหรือช็อก
3. ความผิดปกติของระบบหัวใจและ 

หลอดเลือด เช่น เยือ่หุ้มหัวใจอักเสบ  
ลิ�นหัวใจอักเสบ เส้นเลือดหัวใจผิดปกติ 
โดยการตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีุสูง หรือ 
มีการเพ่ิมขึ�นของ troponin/NT-proBNP

4. อาการทางเดินอาหาร 
    (ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง) 

ไข้ และ มีอาการอย่างน้อย 2 ระบบ ได้แก่
1. ความผิดปกติของระบบหัวใจและ
   หลอดเลือด
2. ความผิดปกติของระบบไต
3. ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
4. ความผิดปกติของระบบเลือด
5. ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
6. ความผิดปกติของระบบผิวหนัง
7. ความผิดปกติของระบบประสาท

อาการรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาล 
>24 ช่ัวโมง
ไข้ >24 ช่ัวโมง ก่อนนอน รพ. หรือภายใน  
3 วันแรกของการนอน รพ. และมีอาการ 
อย่างน้อย 3 ข้อ โดยต้องมีเกณฑ์์ปฐมภูมิ
อย่างน้อย 1 ข้อ คือ
เกณฑ์์ปฐมภููมิ
1. ภาวะหัวใจผิดปกติอย่างรุนแรง ผ่ืน และ

ตาแดง
เกณฑ์์ทุี่ติิยุภููมิ 
1. ความผิดปกติของระบบประสาท
2. ช็อก หรือความดันต�า่ท่ีไม่ตอบสนองต่อยา
3. ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
4. เกล็ดเลือดต�่า

ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

มีค่าการอักเสบสูง เช่น ESR, 
C-reactive protein (CRP) 
หรือ procalcitonin

มีค่าการอักเสบสูง เช่น ESR, CRP หรือ 
procalcitonin

มีค่าการอักเสบสูงอย่างน้อย 2 ข้อ ESR, 
CRP, ferritin, IL-6, procalcitonin

ความเก่ียวข้อง
กับโควิด 19

มีหลักฐานการติดเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 
จากวิธีการตรวจ เช่น RT-PCR, antigen 
test หรือ serology เป็นบวก หรือ
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 

มีหลักฐานการติดเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 
จากวิธีการตรวจ เช่น RT-PCR, antigen 
test หรือ serology เป็นบวก หรือมี
ประวัติสัมผัสผู้ป่วย ยืนยันการติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใน 4 สัปดาห์
ก่อนมีอาการ

มีหลักฐานการติดเชื�อไวรัส SARS-CoV-2 
จากวิธีการตรวจ เช่น RT-PCR, antigen 
test หรือ serology เป็นบวก

เกณฑ์์คัดออก มีหลักฐานการยนืยนัการติดเชื�อจากเชื�ออ่ืน ๆ 
เช่น เชื�อแบคทีเรียอ่ืน ๆ 

มีหลักฐานการวินิจฉัยโรคอ่ืนท่ีเป็นไปได้ มีหลักฐานการวินิจฉัยโรคอ่ืนท่ีเป็นไปได้

รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
ผู้ท่ีมีสัญิญิาณชีพผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็ว 
หายใจเร็ว และมีอาการทางระบบประสาท

ภาวะ MIS-C มีอาการรุนแรงแตกต่างกัน 
ตั�งแต่อาการน้อยจนถึุงอาการรุนแรงมาก 
แนวทางการรักษาเบื�องต้นตามค�าแนะน�าของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย6 
แนะน�าให้ intravenous immunoglobulin 
(IVIG) 2 กรัม/กก. (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 
กรัม/วัน) ทางหลอดเลือดด�า สามารถุแบ่งเป็น 
2 โดส ในรายท่ีมีภาวะน��าเกิน ร่วมกับการให้ 
methylprednisolone กรณีผู้ป่วยท่ีอาการไม่
รุนแรงให้ขนาด 1-2 มก./กก./วัน เป็นระยะเวลา 
2-4 วัน และกรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ขนาด 
10-30 มก./กก./วัน เป็นระยะเวลา 1-5 วัน 

หากไม่ตอบสนองการรักษา พิจารณาให้ 
สารชวีภาพ (biologic agents) ได้แก่ anakinra 
(ไม่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย), infliximab 
(monoclonal anti-tumor necrotic  
factor antibodies) ขนาด 5-10 มก./กก. ทาง
หลอดเลือดด�าครั�งเดียว แต่ไม่แนะน�าให้ใช้ยานี�
หากผู้ป่วยมีภาวะ macrophage activation 
syndrome ร่วมด้วย, baricitinib ขนาด  
4 มก. วันละ 1 ครั�ง ในผู้ป่วยอายุ >9 ปี ขนาด 
2 มก. วันละ 1 ครั�ง ในผู้ป่วยอายุ <9 ปี เป็น
ระยะเวลา 14 วัน นอกจากนั�นต้องให้การรักษา 
ประคบัประคองด้านอ่ืน ๆ  คือ การให้ inotropic 
drugs การให้ respiratory support และ 
oxygen ตามความเหมาะสม การให้ยาป้องกัน
การเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน (thrombo-
prophylaxis) โดยพิจารณาจากค่า D-dimer 

รููปท่ี่� 2 เกณฑ์์การวินิจฉัย multisystem inflammatory syndrome in children and adults ของ WHO และ US-CDC2-4



ไม่ใช่่

รููปท่ี่� 3 แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กท่ีสงสัยกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบท่ีเก่ียวข้องกับโรคโควิด 196

และปัจจัยเส่ียงของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน 
ยาท่ีใช้คือ aspirin ขนาด 3-5 มก./กก./วัน 
หรือ unfractionated heparin/enoxaparin 
ในขนาดป้องกัน โดยระยะเวลาการให้ขึ�นกับ 
ผลการตรวจทาง echocardiogram และ 
ผลเลือด

การติดตามผู้ป่วย MIS-C ในระยะยาว พบว่า 
ส่วนใหญ่ิอาการดีขึ�น และไม่มีความผิดปกติ
ระยะยาวด้านหัวใจและหลอดเลือด7, 8 อย่างไร
ก็ตามแนะน�าควรติดตามการรักษา ตรวจ EKG 
และ echocardiogram ท่ี 7-14 วัน, 4-6 
สัปดาห์, 4-6 เดือน และ 1 ปี หากพบความ
ผิดปกติให้พิจารณาตรวจให้ถ่ีุขึ�นและติดตาม
ในระยะยาว

การปอ้งกันภาวะ MIS-C เน่ืองจากยงัไม่พบ 
ปัจจัยท่ีท�าให้ผู้ป่วยท่ีติดเชื�อโควิดเกิดภาวะนี� 
จึงมีความยากในการป้องกัน อย่างไรก็ตาม 
พบว่า การฉีดวัคซี้นป้องกันโรคโควิด 19 
ลดโอกาสการเกิดภาวะดังกล่าวได้9

รููปท่ี่� 4 อาการแสดงของ long COVID12

Long COVID
ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลกระบุ

ว่า post COVID-19 condition หรือ long 
COVID เป็นอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ�นใหม่หรือ
ต่อเน่ืองภายหลังการติดเชื�อโควิด 19 ส่วนมาก
พบอาการตั�งแต่ 3 เดือนนับจากวันตรวจพบ
เชื�อ และมีอาการต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 เดือน 
โดยอาการดังกล่าวเกิดขึ�นได้หลายระบบ และ
อาการท่ีเกิดขึ�นไม่สามารถุอธิบายได้ด้วยการ
วินิจฉัยสาเหตุอ่ืน10 อยา่งไรก็ตามบางการศึกษา
นิยามว่าเป็น post-acute COVID-19 คือมี
อาการหลังติดเชื�อโควิด 19 แล้ว 4 สัปดาห์11

Long COVID ในผู้ใหญ่
ความชุกของอาการผิดปกติต่าง ๆ  ในภาวะ 

long COVID ในผู้ใหญ่ิ พบว่ามีความหลากหลาย 
ขึ�นกับการศึกษา เน่ืองจากความแตกต่างของ
นิยามในแตล่ะการศกึษา โดยการศกึษาในผู้ใหญิ่ 
อายุ 18 ปีขึ�นไปในสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2020 ถึุงเดือนพฤศจิกายน  
ค.ศ. 2021 พบว่า ร้อยละ 38 ของผู้ป่วยมี
อาการผิดปกติในระบบใดระบบหน่ึง เทียบกับ
ร้อยละ 16 ของกลุ่มควบคุม โดยพบว่า 1 ใน 5 
ของผู้ป่วยอายุ 18-64 ปี และ 1 ใน 4 ของผู้ป่วย
อายุมากกว่า 64 ปี มีโอกาสเกิดความผิดปกติ 
อาการท่ีผิดปกติมีทั�งในระบบทางเดินหายใจ 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื�อ ระบบไต และ
ระบบหลอดเลือด12, 13 (รูปท่ี 4)

ม่อาการูครูบทุี่กข้้อต่ิอไปน่�
1. ไข้ >38oC 
2. มีหลักฐานการติดเชื�อโรคโควิด 19 
3. มีอาการอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี�
 - ผ่ืน   - อาการทางระบบทางเดินอาหาร  - บวมท่ีมือหรือเท้า   - มีอาการทางระบบประสาท 
 - ตาแดง  - มีการอักเสบของเยื่อบุต่าง ๆ - ต่อมน��าเหลืองโต 

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ไม่ใช่่

ไม่ใช่่

ไม่ใช่่

มีโรคหรือภาวะอ่ืน 
ท่ีสามารถุอธิบายอาการ

ดังกล่าวได้

สงสัยภาวะ MIS-C

ผู้ป่วยมีภาวะช็อก
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ขั�นท่ี 1 และขั�นท่ี 2

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เฉพาะขั�นท่ี 1 ได้แก่ CBC, 
PBS, Blood chemistry,
ESR, CRP, SARS-CoV-2 
PCR and/or serologies

ส่งตรวจเพ่ิมเติม
ตามโรค

หรือภาวะท่ีสงสัย

ติดตามอาการ หากยังสงสัย
ภาวะ MIS-C จนกว่าจะพิสูจน์ได้

ว่าเป็นจากสาเหตุอ่ืน

หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
พบความผิดปกติ CRP >5 มก./ดล. 
หรือ ESR >40 มม./ชม. ร่วมกับ
อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี�
 - ALC <1,000
 - Platelets <150,000 มม3

 - Na <135 มิลลิโมล/ล.
 - Neutrophilia
 - Hypoalbuminemia

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขั�นท่ี 2 ได้แก่ procalcitonin, ferritin, fasting triglycerides, LDH, CXR, 
urinalysis, coagulation (PT, PTT), fibrinogen, D-dimer, cytokine panel (IL-6), SARS-CoV-2 
serology, EKG, echocardiogram, troponins, NT pro-BNP

58%
Fatigue

44% 
Headache

27% 
Attention 
Disorder

21% 
Anosmia

25% 
Hair Loss

24% 
Dyspnea

23% 
Ageusia

21% 
Polypnea

19% 
Cough

19% 
Joint Pain

Long-term effects 
of long COVID

Adapted from Lopez-Leon S, et al. Sci Rep. 2021;11(1):16144.
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ปัจจัยเส่ียงของการเกิดภาวะ long COVID 
ยังไม่ทราบแน่ชัด มีการศึกษาพบว่า มีหลาย
ปัจจัย เช่น เพศหญิิง (OR 1.49) ภาวะอว้น (OR 
1.53) การมีอาการหนักในช่วงแรกท่ีต้องได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล (OR 3.46)14

แนวทางการประเมินและรักษาภาวะ 
long COVID มีวัตถุุประสงค์เพ่ือค้นหาโรค
อ่ืน ๆ หรือภาวะแทรกซ้้อนท่ีไม่สัมพันธ์กับ 
โรคโควิด 19 โดยให้ปฏิบัติตามกลุ่มอาการ 
ในระบบต่าง ๆ15 ดังนี�

กลุ่มอาการท่ัวไปของร่างกาย เช่น อาการ
อ่อนเพลยี อ่อนล้า ปวดเม่ือยกล้ามเนื�อ ปวดขอ้ 
ให้ซั้กประวติั ตรวจรา่งกาย ประเมนิผลกระทบ 
ต่อชีวิตประจ�าวันด้วย modified Medical 
Research Council (mMRC) dyspnea 
scale, visual analog scale fatigue และ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC, BUN, 
creatinine, electrolyte, blood sugar, 
liver function test, thyroid function test, 
chest X-ray และแยกประวัติว่าเคยได้รับยา 
กลุ่ม statin หรือวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, 
rheumatic and autoimmune disease, 
osteoarthritis, chronic disease หากไม่
เก่ียวข้อง พิจารณาวินิจฉัยกลุ่มอาการ post 
COVID-19 myalgia/arthralgia/fatigue ถุ้ามี 
อาการไม่เกิน 6 เดือน หรือ chronic fatigue 
syndrome associated with COVID-19  
หากมีอาการนานกว่า 6 เดือน

กลุ่มอาการระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เช่น ใจส่ัน เจ็บหน้าอก เหน่ือยเรื�อรัง ให้ 
ซั้กประวัติ ตรวจร่างกาย และพิจารณาตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ, chest X-ray และ echocar- 
diography ขึ�นกับอาการน�าและให้การรักษา
ตามอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีไม่ได้
เป็น post-acute COVID-19 syndrome

กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
เหน่ือยง่าย อ่อนเพลีย ไอเรื�อรัง ให้ซั้กประวัติ 
ตรวจร่ายกาย ประเมินความเส่ียงการเป็น  
obstructive sleep apnea วัดระดับออกซิ้เจน
ในเลือดภายหลังท�า sit to stand นาน 3 นาที 
และพิจารณาตรวจ chest X-ray, pulmonary 
function test หรือ sleep test ตามความ
เหมาะสมในการรักษาแนะน�าให้ท�าการฟ้�นฟู
สมรรถุภาพทางปอด เช่น การออกก�าลังกาย
ชนิดแอโรบิกแบบเบา และการฝึึกการหายใจ

กลุ่มอาการทางระบบประสาท เช่น 
หลงลืม อ่อนแรงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ มึนศีรษะ กล้ามเนื�อฝ่ึอลีบ ให้ซั้กประวัติ 
ตรวจร่างกาย และตรวจห้องปฏิบัติการเบื�องต้น 
การให้การรักษาขึ�นกับอาการท่ีเด่นชัด เช่น 
ถุ้ามีภาวะกล้ามเนื�อลีบ สงสัยภาวะ post 
COVID-19 muscle wasting ให้การรักษา
โดยการท�ากายภาพบ�าบัด เพ่ิมปริมาณแคลอรี
ในอาหาร และให้วิตามินท่ีเพียงพอ 

กลุ่มอาการทางผิวหนังและเส้นผม เช่น  
ผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน ให้ซั้กประวัติ 
ตรวจร่างกายเพ่ือแยกภาวะผมร่วงอ่ืน ๆ  
ท่ีไม่สัมพันธ์กับโควิด 19 หากไม่มีปัจจัยอ่ืน  
โดยท่ัวไป มักหายได้เองประมาณ 2 เดือน 

กลุ่มอาการทางสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล 
นอนไม่หลับ ซึ้มเศร้า ให้ซั้กประวัติประเมิน
วินิจฉัยแยกโรคกลุ่ม major psychiatric  
disorder อาจจะประเมินด้วย GAD-7, 9Q, 
ISI score และให้การรักษาทั�งใช้ยาและไม่ใช้
ยาตามความเหมาะสม

Long COVID ในเด็ก
ความชุกของภาวะ long COVID ในเด็ก 

มีความหลากหลายขึ�นกับการศึกษาเช่นกัน  
โดยยังไม่มีค�านิยามส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ 
อาการโดยท่ัวไปคล้ายกับผู้ใหญ่ิ คือ อ่อนเพลีย 
ปวดศีรษะ เสียสมาธิ นอนหลับผิดปกติ  
ปวดท้อง และปวดเม่ือย โดยในเด็กโต มักจะ 
มีอาการด้านการรับรู้ของสมองท่ีบกพร่อง  
ขณะท่ีเด็กเล็กจะมีอาการระบบทางเดินหายใจ 
ได้บ่อย16,17

แนวทางการประเมินและรักษา ให้ซั้กประวัติ 
ตรวจร่ายกาย อาจจะประเมินตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการเบื�องต้นเพ่ือหาสาเหตุอ่ืนท่ีอาจ
จะอธิบายความผิดปกติท่ีตรวจพบตามอาการ
ท่ีน�ามา หลกัการรกัษาคือการรกัษาตามอาการ 
ท�าให้ผู้ป่วยสามารถุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ร่วมกับ
การกายภาพบ�าบัด ดูแลอาการ และการท�า
กิจกรรมต่าง ๆ

การป้องกัน
ภาวะ long COVID

มีการศึกษาพบว่า การฉีดวัคซี้นป้องกัน
โรคโควิด 19 ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะ 
long COVID ได้ และช่วยลดระยะเวลาแสดง
อาการ ทั�งในผู้ป่วยท่ีฉีดวัคซี้นก่อนติดเชื�อและ
ฉีดวัคซี้นหลังติดเชื�อ18


