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Long COVID คืออะไร

องคก์ารอนามยัโลก ให้ความหมายไว้ในปี พ.ศ. 2564 ว่า

Long COVID เป็นอาการผิดปกติ ท่ีเกิดขึน้ใหม่หรือต่อเน่ือง

ภายหลงัการติดเช้ือโควิด-19 ส่วนมากตัง้แต่ 3 เดือน นับจาก

วนัตรวจพบเช้ือ และ มีอาการต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 เดือน โดย

อาการดงักล่าวเกิดขึน้ได้หลายระบบ และอาการท่ีเกิดขึน้ไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยการวินิจฉัยสาเหตอ่ืุนๆ
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Long COVID (Post-acute COVID-19 condition)

อาการตกค้างของโควิด (Long COVID)

หมายถึง อาการผิดปกติของโควิด-19 ท่ียงัคง

ค้างอยู่เกิน 12 สปัดาหห์ลงัจากเร่ิมต้นติดเช้ือ 

(onset) ซ่ึงไม่ใช่อาการจากโรคอ่ืน 

(Nalbandian et al., Apr 2021)

Post-COVID conditions: new, returning, or 

ongoing health problems after first being 

infected with SARS-COV-2, at least 4 

weeks after infection is the start of when 

post-COVID conditions could first be 

identified (US-CDC, 2022)
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Timeline of Post-acute COVID-19 Syndrome

4(Nalbandian et a., Nature Med, Apr 2021)
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Long COVID in Thailand

Long COVID (N = 20,000; ผป. 18,000, HCP 2000 ราย เกบ็ข้อมลู 5 เดือน) ใน

ประเทศไทย พบมีอาการนานสดุ 3 เดือน และพบในกลุ่มวยัทาํงานมากท่ีสดุ

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาการทัว่ไป เช่น การปวดตามกล้ามเน้ือ ปวดตามข้อตามกระดกู 

กลุ่มท่ี 2 การหายใจ เช่น หายใจไม่อ่ิม ไอ และอาการเหน่ือยง่าย

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มหวัใจ เช่น ใจสัน่ หวัใจเต้นผิดจงัหวะ

กลุ่มท่ี 4 อาการทางผิวหนัง เช่น ผมรว่ง และผิวหนังอกัเสบ

กลุ่มท่ี 5 ระบบประสาท ท่ีเก่ียวกบัอาการนอนไม่หลบั อาการหลงลืม

กลุ่มท่ี 6 ด้านจิตใจ เช่น เครียด วิตกกงัวล (กรมการแพทย,์ 9/8/65) 
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Risk Factors of Long COVID
Increasing age, ในกลุ่มอาย ุ>70 ปี ร่วมกบัอาการ: ไข้, anosmia, hoarse voice are predictive  

(Sudre et al., 2021) 

พบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อาการในสปัดาหแ์รก > 5 อย่าง: e.g., fatigue, headache, dyspnea, hoarse voice, myalgia เป็น 

significant predictor (Sudre et al., 2021) 

ผูท่ี้มีโรคประจาํตวัเรือ้รงั: lung disease, asthma, heart disease are significant

Obesity

ผูท่ี้มีภมิูคุ้มกนับกพร่อง หรือได้รบัยากดภมิูคุ้มกนั 

ผูป่้วยโควิดท่ีมีอาการหนัก 

ผูท่ี้มีปัญหาด้านสขุภาพจิต (Crook et al., 2021) 

10(Crook et al., 2021; Sudre et al., 2021) 
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Crook H., et al. BMJ 2021;374:n1648 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648

กลไกท่ีอาจจะเก่ียวข้อง

กบัการเกิด long-COVID

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648
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Post-COVID-19 fatigue

12
Crook H., et al. BMJ 2021;374:n1648 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648
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Central nervous system pathology

13

Prolonged 
hyperinflammatory & 
hypercoagulable state 
increase risk of thrombosis

Crook H., et al. BMJ 2021;374:n1648 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648
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Cardiovascular abnormalities

14

Chronic inflammation

• Chest pain
• Elevated serum 

troponin level
• Post orthostatic 

tachycardia 
syndrome

Crook H., et al. BMJ 2021;374:n1648 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n1648
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Possible Comorbidities post COVID-19

Diabetes mellitus: Post COVID-19 were likely to develop 

DM afterward (Harvard Health, July 2022; CDC-MMWR, 2022)

Parkinsonism (Rao, Elsevier, 2022)

Dementia (JAMA, Mar, 2022)

Need more studies
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การป้องกนั Long COVID

The best way: ป้องกนัไม่ให้ติดโควิด (ถ้าเป็นไปได้) โดยใช้ 

preventive measures: DMHT

Vaccination: คนท่ีฉีดวคัซนัมีโอกาสเกิด Long Covid น้อย

กว่า แม้จะมี breakthrough infection กพ็บ Long Covid น้อย

กว่าคนท่ีไม่ได้วคัซีน (CDC, July 11, 2022)
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Disease severity and duration factors in SARS-CoV-2-infected vaccinated 
versus unvaccinated participants

17
Two vaccine doses ⇒ lower odds of long-duration (≥28 days) symptoms (OR 0.51, 95% CI 0.32-0.82; p=0.006)

Antonelli M., et al. Lancet Infect Dis 2022; 22:43–55
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Frequency of most reported symptoms among the uninfected, the 

vaccinated and the unvaccinated

Kuodi P., et al. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.05.22268800

Those who received two 
doses were less likely than 
unvaccinated individuals to 
report any of these 
symptoms by 64%, 54%, 
57%, and 68% respectively, 
(Risk ratios 0.36, 0.46, 0.43, 
0.32, p < 0.04)
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ไม่แนะนําการตรวจหา antibody หลงัวคัซีน

Antibody ท่ีตรวจ คือ total Ab against spike protein ของ SARS-CoV-2 ซ่ึงไม่ว่าจะ

เป็น Ab ท่ีเกิดจากการติดเช้ือหรือจากวคัซีน กเ็ป็น antibody เดียวกนั จึงบอกไม่ได้ว่า

เรามี Ab จากการติดเช้ือหรือจากวคัซีน

ยงัไม่มีจดุตดัสินว่า total Ab สงูเท่าไร จึงจะถือว่าอยู่ในระดบัท่ีป้องกนัได้

Total antibody ไม่ใช่ตวัท่ีบอกตรง ๆ ว่าเป็น Ab ท่ีต้านไวรสัได้หรือไม่ 

ระดบั total Ab จะลดตํา่ลงตามเวลา ไม่ว่าเป็นวคัซีนตวัไหน แต่ส่ิงท่ีคงอยู่ คือ 

memory T cell แต่ไม่ได้ทาํงานตลอดเวลา มนัจะเร่ิมทาํงานเม่ือเช้ือรกุรานเข้าไปใน

ร่างกายเราแล้ว  จึงพบว่าวคัซีนจึงไม่ป้องกนัการติดเช้ือแต่จะลกุมาต่อต้านเช้ือ ดงันัน้ 

คนท่ีได้วคัซีนส่วนใหญ่จึงมกัจะมีอาการไม่มาก
(กาํธร มาลาธรรม, สค. 2564)
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Long COVID อยู่นานแค่ไหน

อาจ vary ขึน้กบั studies (CDC, July 11, 2022)

13.3%  = อย่างน้อย 1 เดือนหลงัติดเช้ือ

2.5% = อย่างน้อย 3 เดือนหลงัติดเช้ือ

มากกว่า 30% พบ 6 เดือนขึน้ไป (พบในคนท่ี hospitalized)
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Intervention for Long COVID

 Long Covid เป็นกลุ่มอาการ ไม่ใช ่
specific dz จงึซบัซอ้นตอ้งใชห้ลายวธิี

 Vaccine 2 เข็ม ลด riskราว 50%  (vary)
 Self-management and support
 Cognitive behavioral therapy (CBT) 
 Physical activities with a 

therapeutic goal
 Mental health interventions: 

ความเหน็ใจ เขา้ใจ
 Group therapy (e.g., VDO 

conference)
 Holistic approach: occupational & 

speech therapy
 Nutrition & rehabilitation

 Antidepressants
 For brain fog, Medications: e.g., 

donepezil, memantine อาจม ีrole??
 Vitamin C?
 Antihistamines อาจมปีระโยชน์ เพราะ

ยบัย ัง้ SARS-CoV-2 ทีจ่ะเขา้เซลลท์ีม่ ี
ACE-2?

Melatonin: anti-oxidative and anti-
inflammatory function? 

 Herbs? 
Many items above need more 

studies
(Crook et al., 2021)
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Management of Post-COVID Conditions 
(CDC, June 14, 2021)

Symptom management approaches

Comprehensive rehabilitation plan

Occupational therapy/vocational 

therapy

Speech & language therapy

Neurologic rehabilitation for cognition

Physical rehabilitation

Medical conditions management 

Lifestyle modification

Holistic support/ Support groups

Warnings: (ต้องชัง่น้ําหนักระหว่าง risks vs 

Benefits หาความรู้ก่อนใช้)

เช่น Medications, vitamin, or electrolyte 

supplements, unprescribed medications, 

herbal remedies, supplements ควรหา

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ปรึกษาผูรู้้ไม่ควรใช้เอง

ควรคาํนึงถึง minority groups: languages, 

health literacy, cultures, insurance, facilities
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แนวคิดทางการพยาบาล

มีมมุมองการพยาบาลแบบองคร์วม (holistic approach); Humanized care; 

Caring science; Mind-body-spirit connection

การใช้ความรูเ้ชิงประจกัษ์ (Evidence-based approach) ในการปฏิบติั การให้

คาํแนะนํา การบริหารจดัการ

การดแูลท่ีมีความหลากหลายเชิงวฒันธรรม (Culture care diversity)

ความสมัพนัธร์ะหว่าง คน-สขุภาพ-ส่ิงแวดล้อม-การพยาบาล

Symptom experience & symptom management 

อ่ืนๆ
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Symptom Management Conceptual Model (2014)

(Dodd MJ. et al., UCSF, School of Nursing 2001)

เป็น Model ท่ีทาํให้

เข้าใจประสบการณ์และ

วิธีการจดัการอาการของ

ประชาชน แต่พยาบาล ควร

ใช้ evidence-based 

approach และมีแนวคิด

อย่างเป็นวิทยาศาสตร ์ใน

การให้คาํปรกึษาและ

ช่วยเหลือประชาชน
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Screening

ซกัประวติัความเจบ็ป่วย โรคประจาํตวั โรคร่วม (co-morbidities) ท่ีมี

โอกาส exacerbation

ซกัประวติัการติดเช้ือ

ประเมิน general appearance, vital signs, คดักรอง life threatening 

conditions เช่น ระดบัออกซิเจนตํา่ (oximetry), cyanosis, อาการเจบ็

หน้าอก etc.

การประเมินภาวะสขุภาพจิต เช่น anxiety, depression, panic เป็นต้น
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Assessment for Support 

อาการของ Long COVID กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่: รบกวน

ชีวิตประจาํวนัมากหรือไม่ 

ลกัษณะของอาการท่ีอาจไป ๆ มา ๆ 

ต้องการ support อะไรบา้ง (ต่างระดบั ต่างเวลา) แหล่งของ

social support

Living arrangement, social network 
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Examples of potential trajectories of episodic disability
in people living with Long COVID

Darren A Brown, and Kelly K O’Brien BMJ Glob Health 2021;6:e007004

(A) มี disability อยูแ่ลว้ 

กาํเรบิชว่ง COVID-19; ไม ่
improvement
(B) new high level of 
disability ชว่ง acute COVID-

19, มี improvement เลก็น้อย
(C) new moderate level of 
disability, ดขีึน้บา้ง แต่มี

improvement ขึน้ชา้ ๆ

Presenter
Presentation Notes
Examples of potential trajectories of episodic disability in people living with Long COVID. (A) Person with pre-existing disability whose disability is exacerbated by acute COVID-19, with disability remaining high during Long COVID with fluctuations over time. Presents with no trajectory of improvement over time. (B) Person experiencing new high level of disability during acute COVID-19, with continued episodic disability during Long COVID. Presents with a trajectory of episodes of limited improvement over time. (C) Person experiencing new moderate level of disability during acute COVID-19, who recovers after acute illness but during Long COVID experiences triggers that result in development of returning episodic disability. Presents with a slow trajectory of improvement over time.
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Long COVID ในผูส้งูอายุ

Common geriatric syndromes ได้แก่ delirium, falls, 

incontinence, and frailty

Long COVID syndrome อาจถือว่าเป็นหน่ึงใน geriatric 

syndromes ท่ีพบใหม่ได้ 

ลกัษณะท่ีพบบอ่ยในผูส้งูอาย ุคือ มีโรคร่วมมากขึน้

(comorbidity), polypharmacy, reduced reserve, 

physiological changes 
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Shared risk factors and geriatric syndrome

Porntip Malathum

Shared

Risk Factors

Geriatrics 

Syndrome

-Incontinence

-Fall

-Pressure ulcers

-Delirium

-Functional decline

Frailty

Poor Outcomes

-Disability-

Dependence

-Nursing Home

-Death

(Inouye et al. J Am Geriatr Soc 55:780–791, 2007)
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Long COVID in Older Adults

13% ของผูส้งูอายพุบว่ามี new dementia ภายใน 1 ปีท่ีเคยเป็นโควิด-

19 และ hospitalization (Sinvani, 2022)

อาการท่ีพบบอ่ย คือ fatigue, brain fog ฯลฯ

อาจมีปัญหาคิดแบบเหมารวม (stereotyping) คิดว่าเป็น “normal 

aging” ทาํให้พลาดได้

(Sinvani, May 31, 2022)
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Signs ท่ีน่าสงสยั 

ไม่ปกติ
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CPGs about Long COVID

Clinical practice guidelines เก่ียวกบั Long Covid มีน้อยมาก

Long COVID is a complex phenomenon ดงันัน้ การจดัการอาจไม่

ตรงไปตรงมา

ต้องการ multidisciplinary approach

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 

(https://www.nice.org.uk/guidance/ng188) NICE Guidelines

เป็น guidelines เชิงระบบในภาพกว้าง เช่น follow-up, investigation เท่าท่ี

จาํเป็น ปรบัแต่ละบคุคล

(National Institute for Health and Care Excellence, March 2022)

https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
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Post Hospital Discharge Pathway for COVID-19

(NHS England and NHS Improvement 2021, p. 14)
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(The Chronic Care Model. the MacColl Institute, as cited in Gee et al., 2015)
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Individual and Family Self-Management Theory

(Ryan and Sawin; 2009) 
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Management of Long COVID needs comprehensive approach

ควรสนใจ new symptoms เพ่ือหารายละเอียดเพ่ิมเติม

ควรสนใจ comorbid conditions เช่น เบาหวาน โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ฯ 

และควบคมุโรคให้ดีด้วย

ควร maintain function, cognition, & socialization เพราะในช่วง pandemic การ

เว้นระยะห่างอาจทาํให้ทกัษะเหล่าน้ีลดน้อยลง

พิจารณาประเดน็ด้านความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมในคนท่ีมีข้อจาํกดัด้านเศรษฐานะ

ในการเข้าถึงการบริการ

Caregivers มีบทบาทสาํคญัในทีมสขุภาพ (Sinvani, May 31, 2022)



Porntip Malathum

Symptom Management: Fatigue (เหน่ือยล้า)
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Energy Conservation Strategies

Set priority ว่างานอะไรสาํคญัท่ี

ต้องเสรจ็ก่อน

วางแผนชัว่โมงการทาํงานและมี 

break เป็นระยะ

Work from home (ถ้าท่ีทาํงาน

อนุญาต)

ปรบัการทาํกิจกรรม ความแรง 

position ท่ีผอ่นแรง

ปรบัเปล่ียนส่ิงแวดล้อมให้ง่ายใน

การทาํงานท่ีไม่ใช้แรงมากเกินไป 

เช่น วางอปุกรณ์ ของใช้ใกล้ ๆ 

ใช้อปุกรณ์ผอ่นแรงช่วย เช่น 

เครือ่งซกัผา้ ถบูา้น 

ปรกึษาหน่วยเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูและ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 
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Symptom Management: Fatigue (เหน่ือยล้า)

Scientific data อาจไม่เพียงพอท่ีจะบอก 

specific diet / Vitamins จะช่วย Long Covid ได้;

หากใช้วิตามิน อาจเป็น multivitamin OD ไม่

ควรใช้มากเกิน

รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  โปรตีนเพียงพอ

เพ่ือเสริมสร้างมวลกล้ามเน้ือ

Balanced diet: vitamins, minerals, protein, 

energy, fiber และ น้ํา จะช่วยrecovery

Mediterranean diet (anti-inflammatory diet) 

เป็น healthy diet 

หลีกเล่ียง junk food น้ําตาล ไขมนัสงู Trans fat 

(Association of UK Dietitians, 2022; https://www.bda.uk.com/resource/long-covid-and-diet.html)
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Symptom Management: Brain Fog

Brain fog (ภาวะสมองล้า) 

ไม่ใช่ medical term แต่มกัใช้

เม่ือพดูถึงอาการเหล่าน้ี:

สมาธิไม่ดี (poor 

concentration)

สบัสน (confused)

คิดช้ากว่าปกติ

ความคิดแบบมึนๆ (fuzzy

thoughts)

ลืม (forgetfulness)

คิดคาํพดูไม่ออก (lost words)

mental fatigue

อาการคล้ายอดนอน เครียด 

ไม่ใช่ dementia
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Symptom Management: Brain Fog

วางแผนกิจกรรมในแต่ละวนั

Maintain กิจวตัรท่ีเหมาะสมกบั

ตนเอง

ใช้ Apps หรอื note ในการเตือนส่ิง

ท่ีสาํคญัต้องทาํ แต่ต้องฝึกจาํด้วย 

ไม่พ่ึง list อย่างเดียว

ลดส่ิงเบี่ยงเบนสมาธิ 

(distractions)

แต่ถ้าอาการไม่ดีขึน้ และรบกวน

ชีวิตประจาํวนัมาก ควรปรกึษา

แพทย์

(https://www.nhsinform.scot/long-term-effects-of-covid-19-long-covid/signs-and-symptoms/long-covid-brain-fog/)’ Mar 9, 2022

https://www.nhsinform.scot/long-term-effects-of-covid-19-long-covid/signs-and-symptoms/long-covid-brain-fog/
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Dealing with Brain Fog

ด่ืมน้ําให้พอ

นอนหลบัให้เพียงพอ

ออกกาํลงักาย (ถ้าเป็นไปได้ นอก

บา้น)

รบัประทาน healthy, balanced 

diet ดแูลน้ําหนักให้เหมาะสม

ทาํสมาธิ (Meditation)

หยดุพกัเป็นช่วง ๆ 

ควรมีกิจกรรมท่ีรูสึ้ก enjoy เช่น 

พบปะสงัสรรคก์บัครอบครวัและ

เพ่ือน

ไม่ควรด่ืม alcohol มากเกินไป

ไม่ควรสบูบหุร่ี

(https://www.nhsinform.scot/long-term-effects-of-covid-19-long-covid/signs-and-symptoms/long-covid-brain-fog/)’ Mar 9, 2022

https://www.nhsinform.scot/long-term-effects-of-covid-19-long-covid/signs-and-symptoms/long-covid-brain-fog/
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Symptom Management: หายใจไม่ออก (Breathlessness)

อาการหายใจไม่ออกหรือหายใจลาํบาก อาจเกิดจากสาเหตหุลายอย่าง

ทัง้ acute or long-term conditions

ควรประเมิน baseline คดักรองแยกสาเหตุ และmonitor

อาการหายใจไม่ออกท่ีเกิดใหม่ sudden และแย่ลงรวดเรว็ ควรต้อง

refer เพ่ือหา pathology ท่ีอาจเกิดใหม่

 ผูป่้วยท่ีมี hypoxemia, oxygen desaturation on exercise, signs of 

severe lung disease, chest pain ควร refer to emergency service 
(Robinson, British J Comm Nsg, Sep 2021)
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Symptom Management: หายใจไม่ออก (Breathlessness)

Breathing control, breathing exercises, relaxation techniques

การฝึกสติ (mindfulness) จินตภาพ (visualisation) และเทคนิคการ

ผอ่นคลาย (เช่น การนัง่ให้สบายศีรษะสงู ไหล่ไม่เกรง็ ผอ่นคลาย)

จดัส่ิงแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทดี ๆ ไม่ร้อนเกินไป ใช้ผา้เชด็หน้า

เยน็ ๆ อาจช่วยได้ (Bajwah et al, 2020)

Refer to psychological therapy

(Robinson, British J Comm Nsg, Sep 2021)
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Symptom Management: Chest pain

1. Non-specific chest pain (non-cardiac chest pain) เจบ็แปลบ๊ (sharp) หรอืต้ือ 

(dull)  อาจเจบ็สัน้ ๆ หรอืต่อเน่ือง

2. Musculoskeletal chest pain: มกัรูสึ้กแย่ลงเม่ือเคล่ือนไหว หมนุ หรอืยืดตวั

3. Pleuritic chest pain: เกิดจาก pleura อกัเสบ มกัเจบ็แปลบ๊เม่ือหายใจ ถ้านอนราบ

มกัแย่ลง แต่ถ้านัง่เอนตวัไปข้างหน้ามกัดีขึน้ อาจใช้ Paracetamol และ NSAIDs

4. Angina-type chest pain: มกัสมัพนัธก์บั activity มีอาการเหน่ือยแน่น เฉียบพลนั 

รนุแรง อาจรา้วไปแขนสองข้าง คอ ขากรรไกร ไม่ทุเลา รว่มกบั nausea/ vomiting, 

sweating, shortness of breath ควรนําส่ง รพ. 

(British Heart Foundation, 2022)
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Symptom Management: Postural tachycardia syndrome

Postural tachycardia syndrome (PoTS): ใจสัน่ หวัใจเต้นเรว็ เวียนศีรษะ

และมี Autonomic nervous system ผิดปกติ เลือดไปเลีย้ง brain & heart 

น้อย มกัเวียนศีรษะจะเป็นลม ใจสัน่ tachycardia และ fatigue (กลไก

อธิบายยงัไม่ทราบชดัเจน)

 No specific treatment แต่ควร check สขุภาพว่าเป็นจากสาเหตอ่ืุนหรือ

เปล่าเพ่ือป้องกนั missing

Keep staying well: diet, exercise, ด่ืมน้ําให้พอ ระวงั posture เล่ียงการ

ยืนนานๆ หากใจสัน่ beta blocker อาจมี role ปรึกษาแพทย์
(British Heart Foundation, 2022; 
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/ask-the-experts/pots)
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Symptom Management: Cough (อาการไอ)

โดยทัว่ไป การไออาจเก่ียวข้องกบั

 Upper airway (nasal passages & sinuses): postnasal drip

 Lungs and lower airways ไอแห้ง

 Neural pathways เพราะ nervous system มีการอกัเสบ

 Interstitial lung disease อาจมี scarred จากการอกัเสบ (Adetunji, Mar 2022)

COVID-19 cough อาจเกิดจาก invasion of vagal sensory neurons by SARS-CoV-2 or a 

neuroinflammatory response, or both, leading to peripheral and central

hypersensitivity of cough pathways (Song et al., Lancet, May 2021)

https://theconversation.com/still-coughing-after-covid-heres-why-it-happens-and-what-to-do-about-it-179471
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Symptom Management: Cough (อาการไอ)

Post-nasal drip: ใช้ยาอม (lozenges) saline rinses, nasal sprays, และนอนศีรษะสงู

ผูท่ี้มี hypertension และ renal impairment ไม่ควรใช้ยาอมท่ีมีชะเอมเทศ (Licorice) 

นานเกิน 4 wks เพราะอาจ induce pseudo-aldosteronism: Na & fluid retention, 

hypokalemia, toxicity ได้

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3498851/
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Symptom Management: Cough (อาการไอ)

Cough hypersensitivity: หลีกเล่ียงส่ิงกระตุ้น เช่น cold พดัลม/แอรเ์ป่า จิบ

น้ํา น้ําผึง้ & มะนาว หายใจเข้าออกช้าๆ จะทาํให้อากาศท่ีเข้าไปอุ่นขึน้และช้ืน

เม่ือผา่นช่องจมกูจะกระตุ้น cough reflex น้อยลง; antitussives (e.g., 

Dextromethorphan)

Lung inflammation: breathing exercises (pursed lip breathing หายใจทาํ

ปากจู๋ หรือห่อปาก) หายใจผา่นการสดูไอน้ําอุ่น, Deep breathing นอนควํา่

ถ้าไม่ดีขึน้ควรไปพบแพทย์ (Adetunji, Mar 2022)

https://theconversation.com/still-coughing-after-covid-heres-why-it-happens-and-what-to-do-about-it-179471
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Persistent cough

การไอเรือ้รงัอาจเกิดจาก 

neuroinflammation และทาํให้เกิด 

laryngeal and cough hypersensitivity

มีรายงานวิจยัท่ีพบว่า Gabapentin

(Neurontin ®)และ pregabalin (Lyrica®) 

ซ่ึงเป็น neuromodulators สามารถรกัษา

อาการไอเรือ้รงัได้ผล (Song et al., 

Lancet, May 2021) แต่ข้อมลูยงัมีน้อย

ในผป. โควิด 19 และยงัไม่มีใครใช้ใน

ประเทศไทย
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ผมรว่ง (Hair Loss)

A Case-Control study in UK (Nature Medicine, 2022) Case  

= 486,149 vs Control 1.9 ล้านคน พบว่า

ผูท่ี้ติดโควิดมีอาการผมร่วงมากกว่าคนไม่ติดโควิด ประมาณ 

4 เท่า (hazard ratios  = 3.99 95% CI 3.63 to 4.39)
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Symptom Management: ผมรว่ง

ผมรว่งไม่ได้เกิดขึน้จากไวรสัโดยตรง แต่เป็นจากการตอบสนองต่อการเจบ็ป่วย เช่น 

มีไข้สงู ความเครียด ความวิตกกงัวล ท่ีเป็นอาการท่ีพบได้จากการติดเช้ือไวรสัโควิด-

19

ปกติแล้วเส้นผมจะรว่งวนัละราว 100 เส้น หลงัจากหายป่วยจากโรคโควิด 2-3 เดือน 

ผมอาจรว่งได้ถึงวนัละ 300 เส้น ตลอดระยะเวลาหลายเดือน

ส่วนใหญ่ผมท่ีรว่งไปกจ็ะค่อยๆ งอกกลบัมาใหม่เหมือนก่อนป่วยในเวลา 6-9 เดือน

ถ้าเป็นมาก อาจปรกึษาแพทย ์ส่วนการรบัประทานเหลก็และวิตามิน เช่น สงักะสี 

ไบโอติน วิตามินดี ยงัไม่มีข้อมลูทางวิชาการชดัเจนว่าจะมีช่วยรกัษาได้

(สถาบนัโรคผิวหนัง, พ.ย. 64)
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Anosmia or Hyposmia related to COVID-19

มีหลาย hypotheses แต่ Harvard Medical School สรปุว่า

อาการ anosmia (จมกูไม่ได้กล่ิน) หรือ hyposmia (ได้กล่ินน้อยลง) 

parosmia (การรบัรู้กล่ินและรสเพีย้นไป) นัน้ เช้ือ SARS-CoV-2 ท่ี

ก่อให้เกิดโรคนัน้ ไม่ได้ติดเช้ือเส้นประสาท Olfactory neurons

โดยตรง แต่เช้ือไปรบกวนการทาํหน้าท่ีของเซลลพ์ยงุท่ีอยู่ในเย่ือบรุบั

กล่ิน (sustentacular cells), Olfactory epithelium ในระบบประสาท

มากกว่า
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Anosmia or hyposmia related to COVID-19
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Symptom Management: Parosmia

89% ของผูท่ี้สญูเสียกล่ินเน่ืองจากโควิดจะฟ้ืนตวัภายใน 4 สปัดาห ์11% รายงาน

การสญูเสียกล่ินอย่างต่อเน่ืองหรอื Parosmia

บางคนใช้เวลา 3 ปี กว่าจะ recover (Carl Philpott, UK)

Phantosmia คือ ภาวะได้กล่ินท่ีไม่มีอยู่จริง หรอื อาการประสาทหลอนทางการรบั

กล่ิน (Olfactory hallucination)

การฟ้ืนฟท่ีูได้ผลคือ การเร่ิมฝึกการดมกล่ิน (olfactory training) โดยต้องฝึกเพ่ือ

กระตุ้นและขยายเส้นประสาทในจมกูท่ีใช้ดมกล่ิน essential oil สลบักนั เช่น Rose, 

Eucalyptus, Clove (กานพล)ู, lemon each 15 sec สลบักนั bid x 4 months

(July 19, 2021; https://positioningmag.com/1343013)
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วคัซีนใจผูร้บับริการ (Promotion of resilience)

1. สร้างความรู้สึกปลอดภยั อาการจะดีขึน้

ได้ แต่ใช้เวลา

2. แนะนําไม่ตระหนก หรือการรบัฟัง

ข้อเทจ็จริงท่ีเช่ือถือได้ 

3. สร้างแรงจงูใจให้มีความหวงั หรือการ

มองด้านบวก 

4. สร้างความเข้าใจ หรือการมีความเข้าใจ

และพร้อมดแูลผูอ่ื้นเสมอ

(กรมสขุภาพจิต, 2564)
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Impact of COVID-19 on Mental Health
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Impact of COVID-19 on Mental Health
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วคัซีนใจ
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วคัซีนใจผูร้บับริการ (Promotion of resilience)

1. สร้างความรู้สึกปลอดภยั หรือการ

ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรค DMHTT

อยู่เสมอ 

2. แนะนําไม่ตระหนก หรือการรบัฟัง

ข้อเทจ็จริงท่ีเช่ือถือได้ 

3. สร้างแรงจงูใจให้มีความหวงั หรือการ

มองด้านบวก 

4. สร้างความเข้าใจ หรือการมีความเข้าใจ

และพร้อมดแูลผูอ่ื้นเสมอ

(กรมสขุภาพจิต, 2564)
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Holistic approach for Long COVID

อาการ Long Covid กระทบสขุภาพหลายระบบ การใช้ symptom 

management อาจช่วยได้เพียงระดบัหน่ึงเท่านัน้ แต่ส่ิงท่ีสาํคญักว่า 

คือต้องมีการพิจารณาความเช่ือมโยงของ signs & symptoms ใน

ภาพรวมทัง้หมดนัน้เก่ียวข้องกบัอะไร และให้แก้ไขรกัษาตามสาเหตุ

นัน้ ๆ ไม่ใช่อยู่ท่ีการจดัการอาการเท่านัน้ แต่ประโยชน์ของการ

จดัการอาการร่วมกบัมาตรการอ่ืนๆ ให้ครอบคลมุทกุมิติ คือเพ่ือให้

ผูป่้วยมี well-being ลดความทกุขท์รมาน และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
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A Case Study of Long COVID
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Long COVID symptoms in a case study
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Long Covid: Bradycardia (in a case study)

Releasing of inflammatory cytokines (Interleukin-6: IL-6) 

ทาํให้มี bradycardia ได้ โดยมี direct impact ต่อ sinoatrial 

node และทาํให้ increased vagal tone และ heart rate ช้าลง

มีรายงานว่า remdesivir เก่ียวข้องกบั bradycardia และ มีผล

ต่อ EKG (QTc interval) ด้วย

(Douedi et al, J of Arrhythmia, Mar 2021)
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Thank you for your attention
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