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How do we diagnose & initiate care of 
COVID-19 patients in MSMC



SARS-CoV2 life cycle

Kubina R. et al. Diagnostics 2020, 10, 434
R. Kiplin Guy et al, Science 2020: Vol. 368, Issue 6493, pp. 829-830
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Current Thailand situation (as 27 July 2021)

20 July 2021: BKK Delta variant 60%

6 July 2021: BKK Delta variant ~ 50%



Variant of concern (VOC)
• A variant for which viral spike protein gene (S 

gene) has been change by point mutation or 
deletion causing spike protein substitution with an 
evidence of 

• Increase in transmissibility
• More severe disease (e.g., increased hospitalizations or 

deaths)
• Significant reduction in neutralization by antibodies 

generated during previous infection or vaccination
• Reduced effectiveness of treatments or vaccines
• Diagnostic detection failures

SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions, US CDC, updated July 20, 2021



Lineage WHO label First identified Attributes

B.1.1.7 Alpha UK -~50% increased transmission
-S gene target failure (SGTF) due to amino acid deletion
-Potential increased severity based on hospitalizations and case fatality rates
-No impact on susceptibility to EUA monoclonal antibody treatments
-Minimal impact on neutralization by convalescent and post-vaccination sera

B.1.351 Beta South Africa -~50% increased transmission
-Significantly reduced susceptibility to the combination of bamlanivimab and 
etesevimab monoclonal antibody treatment, but other EUA monoclonal 
antibody treatments are available
-Reduced neutralization by convalescent and post-vaccination sera

B.1.617.2 Delta India -Increased transmissibility (Most contagious by far)
-S gene target failure (SGTF) ???
-Potential reduction in neutralization by some EUA monoclonal antibody 
treatments
-Potential reduction in neutralization by post-vaccination sera

P.1 Gamma Japan/Brazil -Significantly reduced susceptibility to the combination of bamlanivimab and 
etesevimab monoclonal antibody treatment, but other EUA monoclonal 
antibody treatments are available
-Reduced neutralization by convalescent and post-vaccination sera

List of VOC

SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions, US CDC, updated July 20, 2021
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Summarized key changes of Delta 
variant

• Shorter incubation period (mean 4 days after exposure vs 6 days in other 
strain)

• Faster viral replication, higher viral load

• Increase risk of hospitalization within 14 days of specimen date compared 
with alpha variant (HR 2.26, 95% CI 1.32-3.89, p=0.003) (Data from PHE 
publications gateway number GOV-8641)

Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 
Delta variant, Baisheng Li

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.07.21260122
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Testing for 
COVID-19

• Molecular 
test (PCR) 
(gold 
standard)

• Antigen test
• Serologic test

Tim R. Mercer, Nature Reviews Genetics volume 22, pages415–426 
(2021)  



PCR testing in MSMC
• Manual test

• Sansure Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid
• Detection of ORF1ab gene, N gene

• POC NAAT
• Cobas® Liat SARS-CoV-2

• Detection of ORF1a gene, E gene
• **Multiplex PCR including influenza A, B

• Xpert Xpress SARS-CoV-2
• Detection of ORF1a gene, E gene



POC NAAT (STAT PCR in MSMC)
• Cobas Liat SARS-CoV-2 and influenza A/B nucleic acid 

test
• High accuracy, turn around time 20 minutes
• Comparing with 68/8800 systems for SARS-CoV-2 

diagnostics
• Positive percent agreement was 100%
• Negative percent agreement was 97.4%

• Potential for False Results: Tube leak causing abnormal PCR 
growth curve

• Xpert Xpress SARS-CoV-2
• High accuracy, turn around time 45 minutes
• Comparing to SOC NAATs

• Positive percent agreement was 99.5%
• Negative percent agreement was 95.8%Hansen G et al., Journal of Clinical Microbiology, Vol. 59, No. 2 

(2021)
Michael JL et al, Journal of Clinical Microbiology, Vol. 58, No. 8 
(2020)



Antigen test kit (ATK)
• For optimal performance, Ag 

tests should be used within 
seven days of symptom onset

• Ag testing had a sensitivity of 
80% in symptomatic 
individuals and 50-60% in 
asymptomatic individuals, 
with very high specificity 
(close to NAAT)

• ***Negative Ag test 
doesn’t rule out SARs-COV2 
infection or infectivity***



Serologic testing
• LF assays, ELISA, and CIA
• Low sensitivity, high false negative rate during first 

two weeks of infection
• IgM detection does not appear to be a significant 

difference in the sensitivity of tests compared to those 
that detect IgG antibodies in the first weeks following 
infection

• IgG/ Total Ig May be used for epidemiological purposes 
(4 weeks paired sera)

• Vaccination effect?



MSMC COVID-19 flow

ARI clinic
Active case 

finding ER Referral 
center

Preadmission swabIPD

COVID positive call center

Admission (Chief Med COVID + Attending COVID)

Home 
isolation

Community 
isolation

Hospital admission
-W 11/2
-W 11/1
-W 10/1
-W 13/2 (Anes)
-MICU, SICU, PICU

H6 Isolation

Stepdown field 
hospital

Stepdown Nursery

Definition
Green: อาการไม่มาก หรือมีแค่ URI ไม่มีโรคร่วม

Yellow: อาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหน่ือยหอบ หายใจ
เร็ว หรือมีโรคร่วม

Red: หอบเหน่ือย หายใจลาํบาก เอ็กซเรยพ์บปอดอักเสบ 

Desaturation <96%, STST >3%

*ญาติ และบุคลากรมศว

*ช่วยเหลือตัวเองได้

Stepdow
n

กรณี Stepdown สามารถส่งตอ่ผู้ป่วยปอดอักเสบทีอ่าการดขีึน้ และมียา Favipiravir กิน โดยส่ังให้

ครบ 10 วัน

**แม่ และเด็ก
เทา่น้ัน

PCR PCR or ATK

+/- Repeat PCR





D – Distance
M – Mask
H – Hand hygeine
T – Test





















COVID-19 daily round (IPD)

• Telemedicine based



Home isolation

• Indication
• Age <60 years
• Able to isolate 
• No risk factor: COPD, CKD, CAD, Stroke, 

Obesity, DM, Cirrhosis, 
immunocompromised host

• Monitor SpO2 daily
• Calling round: symptoms, 

oxygenation







Stepdown field 
hospital

• สาํหรับผู้ป่วยไม่มอีาการ หรือมี
แค่ URI ไม่มโีรคร่วม หรือ
อาการไม่รุนแรง แต่มอีาการ
เหน่ือยหอบ หายใจเร็ว หรือมี
โรคร่วม แต่ได้รับยา 
Favipiravir มาแล้ว 5 วัน 
และต้องให้ต่อจนครบ 10 วัน



What You Need to Know Before 
Treating Patients

Patcharasarn Linasmitaม MD
Division of Infectious Diseases

Srinakharinwirot University



Scope

• Transmission
• Protection
• Consideration



Transmission

• Person to person
• Respiratory droplet (mainly)

• Contact with the mucous membranes
• Eyes, nose, mouth

• Aerosol (occasionally)
• Inhalation 

• Environment/Fomite to person
• Contact with the mucous membranes

• Eyes, nose, mouth

Droplet precautions

Airborne precautions

Contact precautions
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Primary Means of Transmission

• Direct person-to-person respiratory transmission
• Within approx. 1-2 meters
• Respiratory particles

• Cough, sneeze, talk
• Inhalation
• Contact with mucous membranes

• Eye, nose, mouth
• via contaminated hands

• Contaminated environmental surfaces



The COVID-19 virus on Surface
• Up to 1 day on cloth and wood
• Up to 2 days on glass
• 4 days on stainless steel and plastic
• Up to 7 days on the outer layer of a medical mask

• Stability of SARS-CoV2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe 
S2666524720300033

• 4 hours on copper
• 24 hours on cardboard
• Up to 72 hours on plastic and stainless steel

• Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 
382, 1564–1567.



PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control |  

High-touch
surfaces



High-touch
surfaces

PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control |  



High-touch
surfaces

PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control |  



High-touch
surfaces

PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control |  



https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines.pdf

(Enveloped viruses)

(Non-enveloped viruses)

Including coronavirus



Low-Level Disinfectant for 
Non-Critical Surfaces

Germicide Use Concentration
Ethyl or isopropyl alcohol 70 – 90%
Chlorine / hypochroite 100 ppm or 0.01% 

(1:500 dilution)

Phenolic UD
Iodophor UD
Quarternary Ammonium UD
Improved Hydrogen Peroxide
(Accelerated Hydrogen Peroxide)

0.5%, 1.4%

Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 Jul;35(7):855-65

UD = Manufacturer’s recommended use dilution
Exposure time > 1 min



From experiment

• Aerosolized coronavirus can remain in the air for 
up to 3 hours

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 382, 1564–1567.
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Airborne/aerosol Transmission
• Inhalation of particles that remain in the air over time 

and distance
• Possible / occasionally
• Especially in enclosed, poorly ventilated space
• Secondary aerosolization

• Natural origin
• Vomiting

• Aerosol generating procedures
• Bronchoscopy, tracheal suction, nebulization
• Swab??



Aerosol generating procedures
• Open suctioning if airways
• Sputum induction
• Cardiopulmonary resuscitation
• Endotracheal intubation and extubation
• Non-invasive ventilation (eg, BIPAP, CPAP)
• Bronchoscopy
• Manual ventilation
• High flow oxygen delivery? (esp > 15 L)
• Nebulizer?
• Nasopharyngeal swab?
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Not significant sources

• Non respiratory specimen
• Urine
• Stool
• Blood



PPE
• Technical requirement
• Combine with other protection measures
• Adaptations in components and processes may be 

required
• Expert opinion

• CDC – gown or coverall
• ECDC – coverall 
• WHO – gown or coverall 

• Lack of scientific evidence



Guidance on PPE for High Risk

3 principles:

• Rigorous and repeated training
• No skin exposure when PPE is worn
• Supervised by a trained monitor



PPE while caring COVID patient



An infected person can spread COVID

• Starting from 2 days before they have any 
symptoms

• (or, if they are asymptomatic, 2 days before their 
specimen that tested positive was collected)

• Until they meet the criteria for discontinuing 
isolation
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General PPE during Pandemic
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Protection

• Equipment
• Environmental control
• Personal hygiene

• Hand
• Body



on gloved hand



Primary Means of Transmission

• Direct person-to-person respiratory transmission
• Within approx. 1-2 meters
• Respiratory particles

• Cough, sneeze, talk
• Inhalation
• Contact with mucous membrane

• Eye, nose, mouth
• via contaminated hands

• Contaminated environmental surfaces





Temporal Consideration for Dx

Sethuraman. JAMA. 2020;323:2249. Reproduced with permission from JAMA. 2020. doi:10.1001/jama.2020.8259. 
Copyright©(2020) American Medical Association. All rights reserved. Slide credit: clinicaloptions.com
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Symptom onset

Detection unlikely PCR – Likely positive PCR – Likely negative

Antibody detection

Nasopharyngeal swab PCR

Virus isolation from 
respiratory tract

Bronchoalveolar 
lavage/sputum PCR

Stool PCR

IgM antibody

IgG antibody

After symptom onsetBefore symptom onset

SARS-CoV-2
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Key Consideration
• Early detection
• Beware of false negative test
• Early isolation
• Self protection
• Triage / categorize / prioritization

• Asymptomatic, no risk factor
• Mild symptomatic, no risk factor
• Symptomatic with risk factors for severe diseases
• Severe diseases / hypoxia / severe pneunonia



Siddiqi HK, Mehra MR. J Heart Lung Transplant. 2020 May;39(5):405-407



Lariccia V, et al. J Clin Med. 2020. 



Risk factors for severe diseases

• Age > 60 years
• COPD / chronic lung 

disease
• CKD
• Cardiovascular diseases
• CVA

• Uncontrolled DM
• BW > 90 kg, BMI > 30
• Cirrhosis
• Immunodeficiency
• Absolute lymphocyte < 

1000



Other consideration

• Pregnancy
• HIV



“The illiterate of the 21st century will 
not be those who cannot read and 
write, but those who cannot learn, 
unlearn, and relearn.”

Alvin Toffler



How to manage COVID-19 
infected patients at MSMC 

system

Assist. Prof. Pichaya Petborom M.D.
Division of Pulmonary and Critical care Medicine 

Department of Medicine, Faculty of Medicine

Srinakharinwirot University



การรักษา COVID-19 แบ่งกลุ่มตามอาการ 4 กรณี

COVID-19

1.Asymptomatic 
COVID-19

2.Symptomatic COVID-
19 without pneumonia 
and no ARF for severe 

disease

3.COVID-19 with ARF / 
having co-morbidity / 

mild pneumonia

4. Pneumonia with hypoxia 
(resting SpO2 ≤96 %) 

/exercise-induced 
hypoxemia ↓ Sp02 ≥ 3% / 
progression of infiltrates 



COVID-19 with risk factors for severe 
disease/co-morbidity/mild pneumonia
ปัจจัยเสีย่งข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนีไ้ด้แก่

อายุ >60
ปี

CKD

โรคหวัใจและ
หลอดเลือดรวม

โรคหวัใจแต่กาํเนิด

COPD รวมโรค
ปอดเรือ้รังอืน่ ๆ

ตบัแข็ง

ภาวะอ้วน (นํ้าหนัก
มากกว่า 90 กก. หรือ BMI 

≥30 กก./ตร.ม.)

เบาหวานทีค่วบคุม
ไม่ได้

โรคหลอด
เลอืดสมอง

ภาวะ
ภูมคุ้ิมกันตํ่า

ผู้ป่วยทีไ่ม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่
มีแนวโน้มทีจ่ะมีความ
รุนแรงของโรคมากขึน้

lymphocyte     <
1,000 เซลล/์ลบ.ม

ม. 



Admission Criteria at MSMC

• Symptomatic PLUS at least 1 of following:
• Pneumonia (both clinical & radiographic)
• SpO2 <96% (RA)
• Age>60 yrs
• Comorbidities (obesity, DM, HT, CKD, CA, chronic lung 

diseases, chronic heart diseases, immunosuppressed 
host)

• Poor social support/situations



เกณฑ์พจิารณาเพิม่เตมิ (Priority)

• บุคลากร

• นิสติ มศว

• ญาตขิองบุคลากร

• ญาตขิองนิสติ มศว



Asymptomatic COVID-19
• แนะนาํให้แยกกักตัวทีบ้่านหรือในสถานทีรั่ฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับ

จากวันทีต่รวจพบเชือ้ ระยะเวลาการกักตัว (ในสถานพยาบาลรวมกับที่
บ้าน) อาจนานกว่านีใ้นผู้ปวยบางรายขึน้กับดุลยพนิิจของแพทย ์

• ให้ดูแลรักษาตามดุลยพนิิจของแพทยไ์ม่ให้ยาต้านไวรัส เน่ืองจาก
ส่วนมากหายได้เองและอาจได้รับผลข้างเคยีง จากยา 

• พจิารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มทีไ่ม่มอีาการขึน้กับดุลยพนิิจของ
แพทย์



Symptomatic COVID-19 without 
pneumonia & no risk factors for severe 
disease
• พจิารณาให้ favipiravir เร่ิมให้ยาเร็วทีสุ่ด

• หากตรวจพบเชือ้มาเกนิ 7 วัน และผู้ป่วยไม่มอีาการหรือมอีาการน้อย
อาจไม่จาํเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส เพราะ ผู้ป่วยกลุ่มนีน่้าจะหายได้เอง
โดยไม่มภีาวะแทรกซ้อน 

• แนะนาํให้แยกกักตัวทีบ้่านหรือในสถานทีรั่ฐจัดให้หากเข้าเกณฑท์ีจ่ะรับ
การรักษาแบบ home isolation หรือ community isolation 
กส็ามารถให้การรักษาในลักษณะดังกลาวได้โดยให้ปฏบัิตติามหลักการ
แยกโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ เป็นเวลาอย่างน้อย (รวมทุกระบบการ
รักษา) 14 วัน นับจากวันทีเ่ร่ิมมอีาการหรือจนกว่าอาการ จะดขีึน้ อย่าง
น้อย 24-48 ช่ัวโมง



COVID-19 with risk factor for severe disease / 
(+) co-morbidity / mild pneumonia

• แนะนาํให้รักษาในโรงพยาบาล โดยให้อยู่ในระบบการรักษาและการแยก
โรคอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันทีเ่ร่ิมม ีอาการหรือจนกว่าอาการจะดี
ขึน้ (อาจอยู่โรงพยาบาลน้อยกว่า 14 วัน แล้วกลับไปกักตัวต่อทีบ้่านจน
ครบ 14 วัน) 

• แนะนาํให้ favipiravir โดยเร่ิมให้ยาเร็วทีสุ่ด ให้ยานาน 5 วัน หรือ
มากกว่า ขึน้กับอาการทางคลนิิกตาม ความเหมาะสมหรือปรึกษา
ผู้เชีย่วชาญ 

• พจิารณาให้ corticosteroid ร่วมกับ favipiravir ในกรณีทีม่ี
ผู้ป่วยมอีาการและภาพถ่ายรังสปีอดทีแ่ย่ลง คอื ม ีprogression of 
infiltrates หรือค่า room air SpO2 ≤96% หรือพบว่าม ีSpO2 
ขณะออกแรงลดลง ≥3% ของ ค่าทีวั่ดได้คร้ังแรก (exercise-
induced hypoxia)



ผู้ป่วย Pneumonia ทีม่ ีhypoxia (resting O2 saturation ≤96 %) 
หรือ SpO2 ]ลดลง ≥3% ของค่าทีว่ดัได้คร้ังแรกขณะออกแรง (exercise-
induced hypoxemia) หรือ CXR ม ีprogression ของ pulmonary 
infiltrates 

• แนะนาํให้ favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน ขึน้กับอาการทางคลนิิก

• อาจพจิารณาให้ lopinavir/ritonavir 5-10 วัน ร่วมด้วย (ตาม
ดุลยพนิิจของแพทย)์ 

• แนะนาํให้ corticosteroid ดังตารางที ่1
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The predominant CXR findings of COVID-
19 pneumonia are bilateral, peripheral, lower 
lung predominant opacities, which are 
described as hazy, ground-glass opacity (GGO),and 
consolidation.

*J Thorac Imaging 2020







• Viral clearance was more in 14 days after hospitalization in Favipiravir group 
than control group, but this finding marginally not significant (RR = 1.11, 95% 
CI: 0.98–1.25; P = 0.094).

• Requiring supplemental oxygen therapy in the Favipiravir group was 7% less 
than the control group, (RR = 0.93, 95% CI: 0.67–1.28; P = 0.664).

• Transferred to ICU and adverse events were not statistically different between 
two groups.

• The mortality rate in the Favipiravir group was approximately 30% less than 
the control group, but this finding not statistically significant. 

• Favipiravir possibly exerted no significant beneficial effect in the term of 
mortality in the general group of patients with mild to moderate COVID-19.

• We should consider that perhaps the use of antiviral once the patient has 
symptoms is too late and this would explain their low efficacy in the clinical 
setting.

*Scientific Reports  (2021) 11:11022



In patients admitted to hospital with COVID-19, lopinavir–ritonavir was not 
associated with reductions in 28-day mortality, duration of hospital stay, or risk 
of progressing to invasive mechanical ventilation or death

*Lancet 2020; 396: 1345–52



Dexamethasone



Corticosteroid

เมื่อมี pneumonia และระดับ O2 saturation ≤93% หรือต้อง on O2
supplement ≥3 liter/minute หรือ positive exercise-

induced hypoxemia พจิารณาให้ dexamethasone dose 6-20 
mg/day ปรับเพิม่ตามดุลยพนิิจของ แพทยโ์ดยพจิารณานํ้าหนักตัวของผู้ป่วย

และความรุนแรงของโรค ระยะเวลารวมอย่างน้อย 7 วัน

Pneumonia ต้อง on HFNC, NIV หรือ mechanical 
ventilation ให้ dexamethasone 20 mg/day อยา่ง

น้อย 5 วัน แล้วค่อย ๆ ปรับลดขนาด (taper off) เม่ือผู้ป่วย มี

อาการดีขึน้ ถา้อาการแยล่งให้ปรับเป็น higher dose 
steroid โดยประเมิน risk, benefit จาก 

superimposed infection 

*ต้องระมัดระวังภาวะน้ําตาลในเลือดสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วย DM ติดตามระดับน้ําตาล OD, BID กรณีมีความเสี่ยงหรือ

เป็น DM
-หากได้รับ high dose steroid พิจารณาให้ PPI prophylaxis ร่วมด้วย

*ปรับยา corticosteroid ตามอาการของผู้ป่วยในแต่ละวัน พจิารณาปรับเพิม่ dose กรณี : desaturation แย่ลง, CXR มี

infiltration มากขึน้ (ระวังมี bacterial pneumonia on top ดู procalcitonin คู่ไปด้วย), ค่า CRP มีแนวโน้มสูงขึน้





Asymptomatic



Symptomatic, no pneumonia, no risk 
factors



Symptomatic with risk factors



Pneumonia or SpO2 RA ≤ 96% with normal CXR



Remdesivir
ข้อบ่งชีใ้นการพจิารณาให ้remdesivir กรณีดังต่อไปนี้

• ในหญิงตัง้ครรภท์ีม่ปีอดอักเสบ 

• มข้ีอหา้มบริหารยาทางปากหรือมปัีญหาการดูดซมึ โดยใหเ้ลือกใช้ favipiravir หรือ 
remdesivir อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่ใช้ร่วมกันเน่ืองจากยาออกฤทธิท์ีต่าํแหน่งเดยีวกัน

• ขนาดยาในผู้ใหญ่ วันที ่1: 200 mg IV วันที ่2-5: 100 mg IV วันละคร้ัง (US-NIH แนะนาํให ้5 
วัน ในกรณีทีอ่าการไม่รุนแรง มาก แต่ถ้ามอีาการรุนแรงมากต้องใช้ ECMO แนะนาํ ให ้10 วัน) 

• ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียงทีพ่บบ่อย :
• Constipation, hypokalemia, anemia, thrombocytopenia, increased total 

bilirubin, elevated alanine transaminase and aspartate transaminase, 
hyperglycemia 

• ระวังการใช้ในผู้ป่วยทีมี่การทาํงานของตบัและ ไตบกพร่อง

• ควรหยดยานานกว่า 30 นาทแีตไ่ม่เกิน 120 นาท ีเพือ่ป้องกัน hypersensitivity reaction 

Remdesivir reduces time to recovery

Presenter
Presentation Notes
การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า remdesivir ไม่ช่วยลดอัตราตาย องค์การอนามัยโลกจึงไม่แนะนำให้ใช้ remdesivir นอกเหนือจากในงานวิจัย แต่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกายังชี้ว่ายานี้อาจจะมีประโยชน์



Exercise-induced hypoxia
• ทาํโดยการใหผู้้ป่วยป่ันจักรยานอากาศ (นอนหงายแล้วป่ันขา

แบบป่ันจักรยาน) นาน 3 นาทหีรือ อาจใหเ้ดนิข้างเตยีงไปมา 3 
นาทขีึน้ไป แล้ววัดค่า SpO2 เทยีบกันระหว่างก่อนทาํและหลัง
ทาํ หากมี SpO2 drop ≥3% ขึน้ไป ถอืว่า “ผลเป็นบวก”

• Sit-to-Stand test                              



Sit-to-stand tests



Pregnancy
• การใช้ favipiravir ในหญิงตัง้ครรภม์โีอกาสเกดิ teratogenic effect
หญิงวัยเจริญพนัธค์วรพจิารณา ตรวจการตัง้ครรภก์่อนเร่ิมยานี้

• หญิงตัง้ครรภต์ัง้แตไ่ตรมาสที ่1 ทีอ่าการไม่รุนแรง ไม่มปีอดอกัเสบ ใหรั้กษา
ตามอาการ 

• หญิงตัง้ครรภต์ัง้แตไ่ตรมาสที ่2 และ 3 ถา้แพทยพ์จิารณาแล้วว่าจะไดป้ระโย
ชนจาก favipiravir มากกว่าความเสีย่ง อาจจะ พจิารณาใช้ favipiravir
ในรายทีม่อีาการไม่รุนแรง โดยมกีารตดัสนิใจร่วมกับผู้ป่วยและญาต ิแตถ่า้มี
ปอดอักเสบ อาจพจิารณาใช้ remdesivir

• การตดิเชือ้จากแม่สู่ลูกแบบ vertical transmission น้ัน พบน้อย
ประมาณร้อยละ 2-5 และส่วนใหญ่ของทารกไม่เกดิอาการรุนแรง และหญิงมี
ครรภท์ีต่ดิเชือ้มโีอกาสทีจ่ะเกดิอาการรุนแรงได ้ดงัน้ันการรักษาจงึเน้นการ
รักษาแม่เป็นหลัก

Presenter
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หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ที่มีปอดอักเสบ อาจพิจารณาใช้ remdesivir เนื่องจากมีข้อมลความปลอดภัยของการใช้ remdesivir ในหญิงตั้งครรภ์จํานวนหนึ่ง และไม่มีรายงานผลกระทบต่อทารกในครรภ์



การพจิารณาใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID
• ยาฟ้าทะลายโจรอาจมฤีทธิ ์anti-SARS-CoV-2, anti-inflammatory และ

ลดอาการไข้หวัด เจบ็คอ 

• พจิารณาใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยทีไ่ม่มอีาการหรือมอีาการน้อย ไม่มปัีจจยเสีย่ง
ตอ่การเกดิ COVID-19 ทีรุ่นแรง และไม่มขี้อหา้มตอ่การใช้ฟ้าทะลายโจร

• อาจช่วยลดโอกาสการดาํเนินโรคไปเป็นปอดอักเสบได ้ขณะนีก้าํลังมกีารศกึษา
เพิม่เตมิ 

• ยงัไม่มขี้อมูลการศกึษาผลการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาตา้นไวรัสชนิดอืน่ และไม่
แนะนาํใหใ้ช้ฟ้าทะลายโจรเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ COVID-19 (SARS-CoV-2)

• ข้อหา้มใช้ เช่น ผู้ทีม่ปีระวัตแิพย้านี ้ตัง้ครรภ ์ใหน้มบุตร 



• Anti-inflammatory agent อืน่ ๆ และ IL-6 receptor antagonist: 
Tocilizumab อาจพจิารณาเลอือกใช้โดยควรปรึกษาแพทยผู้์เชีย่วชาญ

• ใหย้าตา้นแบคทเีรียเมือ่มขี้อมูลทีช่ีว้่าผู้ป่วยมกีารตดิเชือ้แบคทเีรียแทรกซ้อน
เทา่น้ัน ไม่ตอ้งใหต้ัง้แตแ่รกรับ

• ในกรณีทีส่งสัยผู้ป่วยอาจมปีอดบวมจากการตดิเชือ้แบคทเีรียแทรกซ้อน ควรตรวจ
เพาะเชือ้จากเสมหะเพือ่ช่วยในการเลอืกยา ปฏชิวีนะทีต่รงกับเชือ้ก่อโรคมากทีสุ่ด 
การตรวจเสมหะอาจทาํไดโ้ดยทาํใน biosafety cabinet หลกีเลีย่งการทาํให้
เกดิ droplets หรือ aerosol ขณะทาํการตรวจ และเจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร
ตอ้งสวม full PPE 

• มขี้อมูลการศกึษาในหลอดทดลองเบือ้งตน้ว่า ivermectin เสริมฤทธิก์ับ 
favipiravir แตย่งัไม่มขี้อมูลการศกึษาวจิยัทางคลนิิก และ มกีารศกึษาวจิยัทาง
คลนิิกเดยีวกับการใช้ยา ivermectin ทีไ่ดรั้บการตพีมิพแ์ล้ว และทีย่งัอยูใ่น
ระหว่างการดาํเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ จงึยงัไม่มขี้อแนะนาํเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช้
ยา ivermectin ในขณะนี้





ขนาดยา ฟ้าทะลายโจร



Daily Checklists

Notify แพทยอ์ายุรกรรมใน

กรณีต่อไปนี ้(อย่างใดอย่าง

หน่ึง)**
• RR>24/min
• SpO2 at RA < 96%
• BP <90/60 หรือ > 

150/100 mmHg
• Exercise test แล้ว 

SpO2 ลดลง≥ 3%
• อาการโดยรวมแย่ลง

• CXR มี new 
infiltration หรือแย่ลง

จากเดมิ





High-Flow, Noninvasive Ventilation and Awake (Nonintubation) Proning in 
Patients With Coronavirus Disease 2019 With Respiratory Failure

*CHEST November 2020; 158(5):1992-2002



Respiratory care in COVID-19





Thromboprophylaxis in patients with 
COVID-19

• COVID-19 is associated with endothelial dysfunction, 
hypercoagulability, and coagulation activation leading to a 
higher risk of micro-and macrovascular thrombosis and 
worse clinical outcomes.

• A meta-analysis of studies in hospitalized patients with 
COVID-19 found an overall VTE prevalence of 14.1% (95% 
CI, 11.6–16.9)

• Thromboprophylaxis with heparin, which has anti-
thrombotic and anti-inflammatory properties, may 
improve outcomes.

• Results from the RCTs demonstrate the benefits of 
thromboprophylaxis in COVID-19, but the optimal dose in 
the Asians remains unclear.

*Res Pract Thromb Haemost. 2020 Thromb Res. 2020;196:359-366



Suggested Prophylaxis of VTE in COVID-19 at Siriraj 
Hospital



Suggested prophylaxis of VTE in COVID-19 at 
Siriraj Hospital

Acutely ill patients Critically ill patients
When to use Give VTE prophylaxis if fulfills at least one

of the following criteria and no C/I or 
increased bleeding risk
-D-dimer ≥6 times the ULN (3 mcg/mL)
-Previous VTE or known thrombophilia
-Active cancer
-BMI≥ 30 kg/m2

-pregnancy and up to 6 week-postpartum

Give VTE prophylaxis in all 
patients if no contraindication or 
increased bleeding risk.

VTE prophylaxis dose If CrCl≥ 30 mL/min
-Enoxaparin 40 mg(0.4 ml) SC OD
-Enoxaparin 60 mg(0.6ml) SC OD if BMI≥ 40 kg/m2

If CrCl < 30 mL/min
-UFH 5,000 units SC q 12 hr
-UFH 7,500 units SC q 12 hr if BMI≥ 40 kg/m2

Duration Up to hospital discharge Up to hospital discharge

Presenter
Presentation Notes
รามา severe pneumonia : RR ≥ 30/min or SpO2 ≤ 93% on RA



Tips and pitfalls in management of 
COVID-19
• Favipiravir

• Do not forget loading dose, order higher dose in obesity
• Favipiravir and dexamethasone can cause bradycardia

• Dexamethasone
• Start too early risk to superimposed infection, suppress 

natural immunity. prolong viremia
• Start to late due to delay detection of exertional

desaturation
• Suboptimal dose for severe pneumonia
• Too slow tapering in patients with marked improvement

• Do not miss or delay detection of superimposed 
bacterial infection or fungal infection such as in those 
which comorbidities or prolonged steroid use.



คาํแนะนาํในการส่งตอ่ผู้ป่วย COVID-19

o หากผู้ป่วยมอีาการรุนแรงเกนิกว่าทีโ่รงพยาบาลต้นทางจะดูแลได้ ควรส่งต่อโรงพยาบาลแม่
ข่ายทีศั่กยภาพสูงกว่า

o โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเร่ิมแรก
พจิารณาจาก

o SpO2 ที ่room air <96%
o Rapid progressive pneumonia ใน 48 ช่ัวโมง หลังรับรักษา



โรงพยาบาลในการรับส่งต่อผู้ป่วย



รพ.สนาม

5 วัน



การจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล



เกณฑ์การพจิารณาจําหน่ายผู้ป่วย

a) ผู้ป่วยทีม่ีอาการดขีึน้และภาพรังสีปอดไม่แย่ลง

b) อุณหภมูิไม่เกิน 37.8°C ตอ่เน่ือง 24-48 ช่ัวโมง

c) Respiratory rate ไม่เกิน 20 คร้ัง/นาที

d) SpO2 at room air มากกว่า 96% ขณะพัก



D/C
• ไม่จาํเป็นต้องทาํการตรวจหาเชือ้ด้วยวธีิ RT-PCR, antigen หรือ antibody detection ในผู้ป่วยทีย่นืยันแล้วว่ามกีารตดิเชือ้ และเมือ่จะ

กลับบ้านไม่ต้องตรวจซํา้เช่นเดยีวกัน นอกจากเป็นโครงการวจิยัซึง่ผู้วจิยัต้องอธิบายเหตุผลทีชั่ดเจนแก่ผู้ตดิเชือ้ด้วย

• หลังจากออกจากโรงพยาบาล เมือ่ครบกาํหนดตามระยะเวลากักตัวให้ปฏบัิตตินตามแนววถิชีีวติใหม ่คอื การสวมหน้ากากอนามยั 
การทาํความ

สะอาดมอื การรักษาระยะหา่ง การหลีกเลี่ยงสถานทีแ่ออดัหรือสถานทีท่ีก่ารระบายอากาศไม่ดี

a) ผู้ป่วยสามารถพักอยู่บ้านหรือไปทาํงานได้ตามปกติ

b) การกลับไปทาํงานขึน้อยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่ต้องทาํการตรวจหาเชือ้ซํา้ดว้ยวธีิการใด ๆ ก่อนกลับเข้า
ทาํงาน

แต่แนะนาํให้ปฏบัิตตินตามวถิชีีวติใหมอ่ยา่งเคร่งครัด

c) หากมอีาการป่วยให้ตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามความเหมาะสม

d) ผู้ป่วยทีเ่พิง่หายจาก COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดอืน มโีอกาสตดิเชือ้ซํา้น้อยมาก การตรวจหาเชือ้ SARS-CoV-2 ทัง้โดย
วธีิ

• RT-PCR และ antigen หรือการตรวจ antibody จงึมปีระโยชนน้์อย ควรมุ่งหาสาเหตุอืน่มากกว่า นอกจากมปีระวัตกิารสัมผัสโรคและ

อาการทีเ่ป็นไปได้อยา่งยิง่ให้พจิารณาตรวจเป็นราย ๆ ไป

หมายเหตุ ในกรณีทีผู้่ป่วยขอใบรับรองแพทย ์ระบุ….ผู้ป่วยรายนีอ้าการดขีึน้และหายป่วยจาก COVID-19 โดยพจิารณาจากอาการเป็น
หลัก



คาํแนะนําการปฏิบัตติวัสําหรับผู้ป่วย COVID-19











When our COVID-19 infected patients 
get worse

รศ.นพ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรญัญา
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบาํบดัวิกฤต

ภาควิชาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร ์มศว



When our pts get worse !!!

How do we know they are worse?

How to stabilize your pts before transfer?

Transfer process

What are the options?

End-of-life issues



Illness Severity of COVID-19*

*American College of ER Physicians

14%

5%



Early Recognition of SEVERE COVID

Timing

• Day 8-10
• Count from 

onset of 
symptoms

• Exercise Stress 
Test

Clinical S&S

• Self-reported 
dyspnea

• WOB
• Walking in the 

room
• Don’t believe 

too much on 
CXR/SpO2/ABG

Avoid 
Interventions that 

delay ETT

• Mask with 
reservoir bag
• HFNC
• NIV



Candidates for “severe” cases

• age >55
• Comorbidities

• DM, HT
• Cardiovascular diseases
• COPD & other chronic 

lung diseases
• CKD
• Immunocompromised 

host

•SpO2 <94% 
(RA)

•RR >30/min
•HR>120/min
• PaO2/FiO2 <300 

mmHg

*Sun, Q., et al. Ann. Intensive Care 10, 33 (2020).

Personal Risks
Warning Signs

• ↑D-dimer
• LDH >245

• Lymphocyte count<0.8

Labs



Why do they get worse*
• ARDS (61%)
• Shock

• septic shock (31-67%)
• Cardiogenic (7-33%)
• PE

• Cardiac abnormalities
• Acute myocardial injury (12-23%)
• Cardiomyopathy (33%): Takotsubo CMP?
• Arrhythmia (17-44%)

• AKI (8-29%)
• DVT & PE (27%): among those with ↑D-dimer 

DIC
• HAP/VAP

*Huang. Lancet 2020; Wang. JAMA 2020



Phases of COVID-19 Progression





Critical Care Management

Suspected Severe COVID

Respiratory 
Support Organ 

Support & 
Monitoring

Monitor & 
Prevent 

complication
(1) AIIR available? 
(2)  closed monitoring 
possible?

HFNC/NIV 
(<1hr)

Intubation 
& IMV

Nasal cannula 
(up to 5LM)

Awake 
prone

(1)Lung protective 
vent.

(2)Prone >16h
(3)Moderate to high 

PEEP (8-12 
cmH2O)

(4)Conservative 
fluid strategy

Target SpO2 92-96%

• Balance I/O
• Avoid nephrotoxic 

drugs
• Electrolytes
• DVT prophylaxis 

(UFH/LMWH)
• Family meeting

• Prone-related
• Cardiac (20%)

• QT prolongation
• Myocardial injury
• PE 

• AKI (wk1-2)
• DVT (25%)

Medications



Oxygen targets

WHO interim guideline 2020
• Adults with emergency signs  receive oxygen therapy during 

resuscitation to target SpO2 ≥ 94 %
• Stable patients (non-pregnant)  target SpO2 ≥ 90 %
• Stable patients (pregnant)  target SpO2 ≥ 92-95 % 

SSC guideline 2020 for COVID-19
• In adults with COVID-19  recommend starting supplemental 

oxygen
if SpO2 < 90% and no higher than 96 %  ( ideal target 90-96 % )

Personnel safety issues • Use appropriated personnel protective equipment
• Triage patients to the proper place 



Hypoxemia

↑WOB

Hypercapnia

Low-flow O2

HFNC

Mechanical 
ventilation

NIV IMV



↑WOB



HFNC



*JPF. Annals of Translational Medicine 2017;5(14):297



• Temp-comfort
• Flow-WOB
• FiO2-SpO2





Temp

• 34-37°C

Flow

• Start at 
60 LPM

• ดู WOB

FiO2

• Lowest 
FiO2 that 
keep 
target 
SpO2 94%



How do we know if HFNC works?
• Pt comfort
• ↓WOB/distress
• Hemodynamics-OK
• PaO2/FiO2 ratio improve

• ROX index >4.88



ROX index: to predict failure

• ROX index >4.88  success is likely
• ROX index (at 2h) <2.85  predicted failure
• ROX index (at 12h) <3.85  predicted failure



COVID-19 pneumonia
with hypoxemia 

(SpO2<96%)

Low-flow O2 (3-5 LPM)
nasal cannula

HFNC (0,2,6 hr)

+ Observe RR, WOB, SpO2, ROX index

NIV

IMV +
Positional Rx

Improvement with
nasal cannula 

in 30-60 min?

yes

no/stable

failure

no/unstable

Continue & wean off HFNC

success
Do not delay intubation



Transfer Process

• Bed manager: ตดิตอ่ chief medical resident 
(อายุรศาสตร)์ ประจาํ ward 11/2

• Attending staff (in-charge): W11/2
• หวัหน้าภาควิชา อายุรศาสตร ์

• Commander-in-chief: อ.รัชพร 



Helmet NIV & Intubation



Positional Therapy



Favipiravir & Corticosteroids



Remdesivir



Ritonavir & Lopinavir



Tocilizumab:
Criteria & Dose



Baricitinib:
Criteria & Dose



Infliximab:
Criteria & Dose



End-of-Life Issues



When to Consider Changing Goal of 
Treatment to Palliative Care
อาจพจิารณาปรับแผนการรักษาจาก Curative เป็น Comfort 
care หากผู้ป่วยม:ี

• Clinical judgement of caring physicians เหน็พ้อง
กันว่า มีโอกาสรอดชีวิตตํ่ามาก ร่วมกับ

• 4C Mortality score ≥ 15



4C Mortality Score



COVID-GRAM score
Variable Points

X-ray abnormality
Yes 1

No 0

Age, years Continuous

Hemoptysis
Yes 1
No 0

Dyspnea
Yes 1
No 0

Unconsciousness
Yes 1
No 0

Number of comorbidities* Continuous

Cancer history
Yes 1
No 0

Neutrophil to lymphocyte ratio Continuous

Lactate dehydrogenase, U/L Continuous

Direct bilirubin, μmol/L Continuous

Risk of critical illness Risk group
<1.7% Low

1.7% to <40.4% Medium
≥40.4% High



Take Home Message
• High-risk cases: old age, DM, ESRD, chronic 

diseases, RR>30/min, SpO2<96%
• Watch for “cytokine storm” & hypercoagulation 

since 2nd week
• Respiratory care:
• Do not delay intubation



What if your COVID-19 patients 
are below 18 years old

Panit Takkinsatian, MD
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine

Srinakharinwirot University



• Current situation in Thailand
• Basic knowledge about COVID-19 in children
• Treatment of COVID-19 in children and 

MSMC pediatric workflows

Outline







https://github.com/djay/covidthailand

Thailand Covid-19 cases 
distributed by age and severity



• an increase in the proportion of confirmed cases 
in younger population groups has been observed 
over time

• Increased proportion of cases aged 15-24 years 
from 4% to 14%, and those aged 25-64 increased 
from 50% to 65% over the same period

• Slight increases were also observed in the 
proportion of cases among children aged 0-4 
years (from 0.5% to 2%), and 5-14 years (from 1% 
to 5%)

• The proportion of reported deaths in the 
youngest age groups, 0-4 and 5-14 years, remain 
under 0.2%

Distribution of COVID-19 
cases and death by age



• เดก็เสียชีวิต 5 ราย (อ้วนและเบาหวาน)

• จาํนวนเดก็ตดิเชือ้โควิด-19 อายุแรกเกดิ-18 ปีสะสม ตัง้แต่ 1 เมย. -29 มยิ. 2564 จาํนวน 
20,062 ราย



N (%)
Hospitalized 86 (86.8)
Home isolation (since mid-July 2021) 20 (13.1)
• asymptomatic 
• Mild symptom
• Mild pneumonia
• Severe symptom

33 (31.1)
68 (64.2)

5 (5.1)
0

Total 106 (100%)

N (%)

COVID-19 infected mothers 12 (100)

Infected newborn 0

สถติผู้ิป่วยเดก็ในศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กมุารี ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2564



• most cases in children resulted from household exposure, usually with an 
adult as the index patient

• In a meta-analysis of 54 studies of household transmission including 
77,758 participants from multiple countries, 

• the secondary attack rate : 
• 17% among pediatric contacts (age <18 years) and 
• 28% among adult contacts

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html
Lachassinne E, et al. Lancet Child Adolesc Health. 2021;5(4):256-264.

The results of several epidemiological studies suggested that children were not the 
primary drivers of COVID-19 in their households and community

They are less likely than adults to have SARS-CoV-2 infection

Transmission in households and community

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html


• At the beginning of outbreak, evidence from 
studies primarily done before vaccine approval for 
those 12 years of age and older suggests that staff-
to-staff transmission is more common than 
transmission from students to staff, staff to 
student, or student to student

• Several studies have concluded that students are 
not the primary sources of exposure to SARS-CoV-
2 among adults in school setting

• School interventions should include prevention 
strategies to reduce the transmission potential of 
staff members.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html

Transmission in educational or childcare settings



• Recent evidence suggests that compared to 
adults, children likely have similar viral loads in 
their nasopharynx, similar secondary infections 
rates, and can spread the virus to others.

• Due to community mitigation measures and 
school closures, transmission of SARS-CoV-2 to 
and among children may have been reduced in the 
United States during the pandemic in the spring 
and early summer of 2020. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-
briefs/transmission_k_12_schools.html

Transmission in educational or childcare settings



• Age did not impact viral load, but younger children had lower ACE-2 expression (P = .004)

• Nasopharyngeal viral load was highest in children in the first 2 days of symptoms, significantly 
higher than hospitalized adults with severe disease (P = .002).

• This study reveals that children may be a potential source of contagion in the SARS-CoV-2 
pandemic despite having milder disease or a lack of symptoms

Pediatric Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-
2): Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Responses

Yonker LM, et al. J Pediatr. 2020;227:45-52.e



• Seropositive adults in the comparator group were more likely than seronegative adults to have been exposed to 
another adult living in the household with confirmed COVID-19 (RR 17·2 [95% CI 2·1–140·8].

• The corrected seroprevalence rate among daycare centre staff was similar to that in the comparator group (6·8% 
[95% CrI 3·2–11·5] vs 5·0% [1·6–9·8]).

SARS-CoV-2 transmission among children and staff in 
daycare centres during a nationwide lockdown in France: a 
cross-sectional, multicentre, seroprevalence study

Intrafamily transmission seemed more plausible than transmission 
within daycare centres. 

Lachassinne E, et al. Lancet Child Adolesc Health. 
2021;5(4):256-264.





Even as several countries gradually begin 
lifting their lockdowns, many schools remain 
closed—affecting almost 1.3 billion children 
and students worldwide —and strict social 
restrictions are likely to remain in place 
across the globe.

Research shows that feelings of 
helplessness, loneliness and fear of being 
socially excluded, stigmatised or separated 
from loved ones are common in any 
epidemic, while prolonged stress, boredom 
and social isolation, as well as a lack of 
outdoor play, can lead to a higher number of 
mental health conditions in children, such as 
anxiety and even depression

Effects of COVID-19 on childhood mental health



• The virus commonly spreads between people who are 
in close contact with one another (within about 6 feet, 
or 2 arm lengths).

• It spreads through….
• Respiratory droplets
• aerosols
• Droplets can also land on surfaces and objects and be 

transferred by touch. A person may get COVID-19 
by touching the surface or object that has the virus on 
it and then touching their own mouth, nose, or eyes (fomite 
transmission). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html

Transmission of SARS-CoV-2 in general setting

produced when an infected person coughs, sneezes, 
sings, talks, or breathes





• Airborne transmission of SARS-CoV-2 can occur 
during medical procedures that generate aerosols 
(aerosol generating procedures).

• endotracheal intubation and extubation
• sputum induction
• bronchoscopy
• mini-bronchoalveolar lavage
• open suctioning of airways
• manual ventilation
• unintentional or intentional ventilator disconnections
• NIPPV (e.g. BiPAP, CPAP)
• cardiopulmonary resuscitation
• nebulizer administration and high-flow oxygen 

delivery

Airborne transmission in hospital setting



https://dontforgetthebubbles.com/aerosol-generating-procedures/






Fomite transmission (indirect contact)

Viable SARS-CoV-2 virus and/or RNA detected by RT-PCR can be found on those surfaces for periods ranging from 
hours to days, depending on the ambient environment and the type of surface

https://www.semanticscholar.org/paper/Fomite-transmission-and-disinfection-strategies-for-Casta%C3%B1o-Cordts/3ba4680a131a658ccd4cfb102254fd43e3810c58/figure/1



• Children infected with SARS-CoV-2 may have many of 
these non-specific symptoms, may only have a few, such 
as only upper respiratory symptoms or only 
gastrointestinal symptoms

• A recent systematic review: 16-45% of children with 
SARS-CoV-2 infection are asymptomatic

• Milder symptom compared with adults
• the rate of hospitalization among children is low (8.0 vs 164.5 

per 100,000 population) compared with that in adults
• lower rates of mechanical ventilation and death than adults

Clinical manifestations in children

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html



• Fever**

• Cough**

• Fatigue

• Headache

• Myalgia

• Nasal congestion or rhinorrhea

• New loss of taste or smell

• Sore throat

• Shortness of breath or difficulty breathing

• Abdominal pain

• Diarrhea

• Nausea or vomiting

• Poor appetite or poor feeding

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html

Assaker, Rita, et al. BJA: British Journal of Anaesthesia.
Poline et al. Clinical Infectious Disease.

The differences from adults?
• Lack of specificity of signs or symptoms 
• The significant proportion of asymptomatic infections 

make symptom-based screening for identification of 
SARS-CoV-2 in children particularly challenging

Clinical manifestations in children



COVID-19 in 7780 pediatric patients: A systematic review

• 75.6-83% of patients were exposed to a family 
member who was diagnosed with COVID-19

• Influenza and Mycoplasma were the most common 
co-infections

• Common symptoms: 
• fever (48-59.1%)
• cough (39-55.9%)
• While upper respiratory symptoms were 

characteristic of COVID 19, some patients 
presented with mild or often overlooked symptoms 
such as fatigue, abdominal pain, or decreased 
appetite

• 19% (95% 14%, 23%) were asymptomatic
• 94% (95% CI: 90%, 98%) of children were mild 

cases 
• 3% (95% CI: 2%, 4%) were severe case 

Both: 30% 

Clinical characteristics of children with COVID-19: a rapid 
review and meta-analysis

Hoang A, et al. EClinicalMedicine. 2020;24:100433.
Wang Z, et al. Ann Transl Med. 2020;8(10):620.



Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, 
February 12–April 2, 2020

Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients 
With 2019 Coronavirus Disease in China 

Current evidence suggests that children with certain underlying medical conditions 
and infants (age <1 year) might be at increased risk for severe illness from SARS-
CoV-2 infection.



• Age <1 year
• obesity
• medical complexity
• severe genetic disorders
• severe neurologic disorders
• inherited metabolic disorders
• congenital (since birth) heart disease
• diabetes
• asthma and other chronic lung disease
• immunosuppression due to malignancy or immune-

weakening medications

We do not yet know who is at increased risk for 
developing Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children (MIS-C)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Underlying diseases and risk of COVID-19 in children



Radiological findings in COVID-19 cases
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• Overall, Chest x-ray and computed tomography (CT), 
23.6% and 18.9% had normal results

• Among the clinically symptomatic ones, 17.6% did not 
have any identifiable radiological abnormality, whereas 
19% of clinically asymptomatic patients had significant 
radiological findings. 

• Patchy lesions were observed in 105 of 501 patients on 
chest radiography and bilateral ground glass opacities 
were the most frequent CT abnormality

baseline

24 hr

Next 24 hr

Day 8

Ground glass appearance

Consolidation with GGO

Consolidation

23.6%
21.0%

6.0%
2.6%

Hoang A, et al. EClinicalMedicine. 2020;24:100433.



Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)

Clinical presentation
• Persistent fever
• Cardiogenic shock
• Multiorgan involvement

• GI
• Skin
• Kidney
• coagulopathy



Treatment Choices for COVID-19

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-management-in-children
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/children/

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-management-in-children
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/children/


• ไม่แนะนาํใหเ้ดก็อายุน้อยกว่า 2 ปี สวมหน้ากากอนามัย

• ผู้ป่วยเดก็อาการน้อย ไม่ค่อยเกดิปอดอักเสบ หรือโรครุนแรง

• ผู้ป่วยเดก็มักตดิมาจากคนในครอบครัว

• การดแูลตอ้งอาศัยความช่วยเหลอืจากผู้ปกครอง ไม่สามารถรักษาตวัในรพ. ตาม
ลาํพงั

• การรักษาจงึเน้นในแงก่ารรักษาตามอาการและเฝ้าระวังอาการรุนแรง

• ยงัไม่มวีัคซนีสาํหรับเดก็อายุน้อยกว่า 12 ปี

ประเดน็ของการดูแลผู้ป่วยเดก็



Sanders JM, et al. JAMA. 2020;323(18):1824-36.

Pharmacologic 
Treatments for 

Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19): 

A Review





Screening & PUI ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค



เกณฑ์ PUI ของศูนย์การแพทย์ฯ

1. ไข้ ≥ 37.5 c หรือมีประวัตไิข้ หรือ อาการทางเดนิหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง

2.    อาชีพทีม่ีความเส่ียงทีต่้องใกล้ชิดกับนักท่องเทีย่วจาํนวนมาก เช่น มัคคุเทศก ์
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน เจ้าหน้าทีส่นามบิน ทหาร บุคลากรทางการแพทย์

3. มีประวัตเิส่ียงดังต่อไปนีใ้นช่วง 14 วัน 

3.1. ประวัตเิดนิทางไปยัง มาจากประเทศหรือพืน้ทีร่ะบาดของ COVID-19
3.2. เดนิทางไปสถานทีแ่ออัดทีม่ีรายงานผู้ป่วย COVID-19 เช่น สนามมวย ฟิต

เนส โรงเรียน ตลาด/
ห้าง อาบอบนวด โรงหนัง ขนส่งสาธารณะ

3.3. มีประวัตสัิมผัสใกล้ชิดผู้เข้าข่ายตดิเชือ้ COVID-19
4.    กรณีเป็นปอดอักเสบ (ทีม่ีผลเอกซเรยเ์ข้าได้กับปอดอักเสบ)

5. กรณีผู้ป่วยเดก็: Kawasaki disease หรือ toxic shock syndrome หรือ 

MIS-C

PUI = 1+2, 1+3, 4, 5

ผู้ป่วยเดก็ต้องซักประวัตผู้ิดูแลทีพ่ามาด้วย



พืน้ทีน่ั่งรอ

• ควรเป็นสถานทีโ่ล่ง อากาศ
ถ่ายเทด ีและแยกออกจาก
ส่วนอืน่ๆ ของรพ. เช่นหา่ง
จากทีน่ั่งรอโรคอืน่ๆ อยา่ง
น้อย 1-2 เมตร

• บริเวณน่ังรอควรมกีาร
ประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการสวม
หน้าอนามัยและการล้างมอื



กรณีผู้ป่วยเดก็

คัดกรองและตรวจ 

ARI ที่

ตู้คอนเทนเนอร์

ข้างประตู 4



ซักประวัตโิดย

พยาบาลกุมารฯ

ไม่ใช่ PUI -> ตรวจทีตู่้

containerผ่านระบบ online 
จาก OPD

PUI -> รอตรวจทีจุ่ดรอ swab ซัก

ประวัตเิพิม่เตมิทางโทรศัพท ์± line 
call โดยแพทยกุ์มาร OPD





เกณฑก์ารนอนรพ.
• มีอาการของปอดอักเสบ เช่น หอบเหน่ือย ไข้สูงเกนิ 39 oC หรือได้รับ

การวินิจฉัยว่าปอดอักเสบ หรือ SpO2<96%
• อายุน้อยกว่า 1 ปี 
• โรคปอดเรือ้รัง

• โรคไตเรือ้รัง (CKD) 
• โรคหวัใจและหลอดเลือดรวมโรคหวัใจแต่กาํเนิด 

• โรคหลอดเลือดสมอง

• เบาหวานทีค่วบคุมไม่ได้ 

• ภาวะอ้วน (นํา้หนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥30 กก./ตร.ม.) 
• ภาวะภูมิคุ้มกันตํ่า

• ผู้ป่วยทีไ่ม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีแนวโน้มทีจ่ะมีความรุนแรงของโรคมากขึน้

Home/community isolation Admit

ไม่เข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์



หอผู้ป่วย 10/1,11/1 • รักษาในหอ้งเดยีวกับผู้ปกครอง ดูแลโดยพยบ.อายุรกรรมและพยบ.
กุมารรับคาํปรึกษา

• นอนรพ.อย่างน้อย 5 วัน หลังจากน้ันย้ายไป
• ศูนย์เดก็เล็ก หรือ H6

• home isolation หรือ Community isolation (กรณีไม่สามารถแยกในบ้านได้)





PICU: AIIR

• สาํหรับผู้ป่วยอาการ
หนักทีต่้องการการ
สังเกตอาการใกล้ชิด
หรือมี aerosol 
generating 
procedure



Standing order ของผู้ป่วยมปีอดอักเสบและไม่มปีอดอักเสบ



แนวทางการรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเดก็ทีม่ีปอดอักเสบจาก COVID-19 



Airway management
• การจดัทา่นอนควํ่าในผู้ป่วยทีย่งัไม่ใส่ทอ่ช่วยหายใจในเดก็ยงัมขี้อมูลค่อนข้าง

น้อย และอาจจะตอ้งระมัดระวังเร่ืองการจดัทา่นอนควํ่าในผู้ป่วยเดก็เลก็ 
อาจจะพจิารณาทาํในผู้ป่วยเดก็โต

• ในผู้ป่วยทีต่อ้งไดรั้บยาพน่ แนะนาํใหพ้น่ยาผ่าน pMDI with spacer 
• ในรายทีต่อ้งพน่ยาขยายหลอดลม แนะนาํให ้salbutamol pMDI

• 2-6 puff ในเดก็อายุตํ่ากว่า 5 ปี

• 4-10 puff ในเดก็อายุตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 

• ใหไ้ดทุ้ก 20-30 นาท ีภายใน 1 ชม.แรก หลังจากน้ันพจิารณาใหซ้ํา้ไดท้กุ 1-6
ชม. 

• ไม่แนะนาํทาํการเคาะปอด หรือดดูเสมหะในผู้ป่วยทีเ่ป็นปอดอักเสบทกุราย 
ยกเว้นในกรณีมขี้อบง่ชี ้และตอ้งทาํภายในหอ้งแรงดนัลบ ร่วมกับใส่ชุด PPE 
เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ 

Respiratory care in children

แนวทางการรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่มีปอดอักเสบจาก COVID-19



ศูนย์เดก็เลก็สิรินธร

• รับเฉพาะผู้ป่วยเดก็และผู้ปกครอง
หญิง เท่าน้ัน

• Step down hospital 
isolation

• เกณฑก์ารรับผู้ป่วย
• อายุมากกว่า 1 ปี
• รับผู้ป่วยปอดอักเสบ หรือความเสี่ยงสูงทีรั่บ

การรักษาจนอาการคงทีอ่ย่างน้อย 5 วัน

• ดูแลโดยกุมารแพทย์



หอพัก 6 (H6)
รับผู้ป่วยเดก็และครอบครัวทีอ่าการดี

ดูแลโดยแพทยแ์ละพยาบาล

ในกรณีผู้ป่วยอาการแย่ลง หรือความเสี่ยงสูง สามารถปรึกษากุมารแพทย์



ผูป่้วยตรวจพบเชือ้ Covid-19

ทีม IC รายงานผลแก่แพทยผ์ูเ้กี่ยวขอ้ง แบง่เป็นผูใ้หญ่ กบั เด็ก (ทีมกมุารรบัผิดชอบผูป่้วยเด็ก)

แพทยโ์ทรตดิตอ่ผู้ป่วย

1. แจง้ผลการตรวจพบเชือ้ Covid 19 

2. สอบถามสทิธิผูป่้วย สถานท่ีท่ีผูป่้วยพกัอาศยัอยู่

3. ประเมินผูป่้วยตามแบบฟอรม์ Home isolation MSMC Covid -19

4. ถา้ผูป่้วยเขา้เกณฑ ์HI เขียนใบ admission note (เคสเด็กโทรแจง้ admission 10022 และ

คียย์า รหสั Ped isolation ประกอบดว้ย Paracetamol syr, Bromhexie syr

5. สง่รายชื่อผูป่้วยแบง่เป็น ผูป่้วยเขา้เกณฑ ์และ ไม่เขา้เกณฑ ์Home isolation ท่ี เบอร ์10170

หรือ line: HI+PI+CI

พยาบาล

1. โทรแจง้ admission center และแจง้ชื่อแพทยเ์จา้ของไข ้admit เขา้ Home isolation ward

2. คียย์าสาํหรบัผูใ้หญ่ รหสั Med isolation ประกอบดว้ย Paracetamol,

Dextromethorphan, CPM และ Seretide accu (สาํหรบัผูป่้วยท่ีอาย ุ> 50 ปี)

3. โทรสอบถามผูป่้วยเรื่องอปุกรณใ์นการ monitor oxygen sat ถ้าไม่มี ใหคี้ย ์อปุกรณ ์

isolation เพิ่ม (1 set ต่อ 1 ครอบครวั)

4. แจง้รายชื่อผูป่้วยท่ีตอ้งมารบัยา ขึน้มารบัยาท่ีหอ้งยาใน ชัน้ 6

5. สง่ใบขอรถท่ีศนูย ์refer กรณีผูป่้วยไม่สามารถมาเองได ้ใหม้าสง่ผูป่้วยในวนัรุ่งขึน้ 12.30 น.

วันนัดหมายผู้ป่วย

1. ผูป่้วยมา CXR ท่ีจดุ drop off เวลา 12.30 

2. พยาบาลโทรแจง้ x-ray และแจง้แพทยเ์มื่อรงัสแีพทยอ์่านผล CXR 

3. แพทยด์ผูล CXR พิจารณาการใหย้า Favipiravir ± สั่งยา Favipiravir ทาง EMR

4. ถา้เป็นผูป่้วยใหม่เขา้ HI รบัยาและอปุกรณ ์โดยวางท่ีจดุนดัหมาย

5. ใหผู้ป่้วย scan QR code เขา้กลุม่ line: home isolation 

แพทย์

1. โทรติดตามอาการผูป่้วยตัง้แต่ Day 2- Day 14 บนัทกึในใบ progress note 

2. ถา้ผูป่้วยผูใ้หญ่มีอาการเปลี่ยนแปลง แจง้พยาบาลท่ี 10170 เพื่อปรกึษาแพทยอ์ายรุกรรม

3. พยาบาลลงบนัทกึ ไขแ้ละ Oxygen sat ในฟอรม์ปรอท

4. เมื่อครบ 14 วนั นาํสง่เอกสาร ชดุ admit home isolation มาสง่ท่ีคลนิิกความงาม 



Home isolation

• มีการตดิตามคนไข้ทาง
โทรศัพทแ์ละ online 
ทุกวัน

• บันทกึในเวชระเบยีน
และส่ังยาในระบบ 

EMR



เจา้หนา้ที่อสม. หรอื จป. เป็นผูด้แูล

เมื่อผูป่้วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ติดตอ่รพ.

ในสงักดั



แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชือ้ในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉบับปรับปรุง วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สาํหรับแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุข

แนวทางเวชปฏบิัต ิการวนิิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกนัการตดิเช้ือในโรงพยาบาล
กรณโีรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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นิยามของผู้ป่วย

การดูแลรักษาผู้ป่วย 4 กลุ่ม
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Transfer process

Pediatric patients
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