Long COVID-19
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เคยสงสัยกันหรือไมวา ทําไมหลังจากรักษาโรคติดเชื้อ SARS CoV-2 หรือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID19) หายแลว ยังมีอาการไอ หรือเหนื่อยเพลียอยูทั้งที่กักตัวครบ 10 วันแลวและไมมีสาเหตุอื่น องคการอนามัย
โลก (World health organization; WHO) ใหคํานิยามภาวะดังกลาววา “Post COVID-19 condition” หรือ
ที่เราเรียกกันวา “Long COVID” หรือ “Post COVID syndrome” ซึ่งภาวะดังกลาวจะปรากฏในผูที่มีประวัติ
ยืนยันการติดเชื้อ SARS CoV-2 มักเกิดขึ้น 3 เดือนหลังมีอาการ และเปนอยางนอย 2 เดือนโดยไมสามารถหา
สาเหตุอื่นได อาจเกิดตอเนื่องจากการติดเชื้อหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ไดเชนกัน
ปจจุบันยังไมทราบกลไกการเกิดของภาวะนี้อยางแนชัด สันนิษฐานวาอาจเกิดจากระบบภูมิคุมกัน ซึ่ง
จะมีการตอบสนองของรางกายโดยการหลั่ง cytokine ชนิดตาง ๆ ในระหวางติดเชื้อไวรัส SARS CoV-2 สงผล
ใหเกิดความเสียหายตอเนื้อเยื่อของอวัยวะตาง ๆ เชน ปอด สมอง หัวใจ และเกิดอาการตาง ๆ ตามมาภายหลัง
การติดเชื้อ ปจจัยเสี่ยงที่พบในหลาย ๆ การศึกษาคือ ผูปวยเพศหญิง อายุมาก ภาวะอวน มีโรคประจําตัว มี
อาการมากกวา 5 อาการในชวง 1 สัปดาหแรก เปนตน
สําหรับอาการที่พบบอยในผูที่มีภาวะ Long COVID ไดแก
- เหนื่อยเพลีย
- หายใจลําบาก
- การทํางานของหัวใจผิดปกติ
- ปญหาเรื่องความจําและสภาพจิตใจ
- การไดกลิ่นผิดปกติ
- อารมณผิดปกติ
- นอนไมหลับ
การรักษา
แพทยจะประเมินผูปวยจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย และสงตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอื่น กอนที่
จะวินิ จฉัย วาเปนภาวะ Long COVID เมื่อ วินิจฉัย ภาวะ Long COVID แล ว แพทย จ ะประเมิน ระดั บ ความ
รุนแรงตามอาการแสดงของผูปวย และรักษาตามแนวทางปฏิบัติตอไป
การรัก ษาโดยสวนใหญ จะเปน การใหค วามรู เพื่ อ ใหผู ปวยเข า ใจในภาวะดั งกล า ว เพื่ อ เปน การลด
ความเครียดและกังวลของผูปวยและครอบครัวจากภาวะดังกลาวดวย โดยการรักษาจะเปนการดูแลแบบองค
รวมกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งอาจจะมีทั้งการใชยา เชน การใชยาในกลุม Benzodiazepines ในกรณีที่ผูปวยมี
ปญหานอนไมหลับ และการรักษาที่ไมใชยา เชน ในกรณีที่ผูปวยมีอาการเหนื่อยลา ออนเพลีย จะแนะนําการ

ทํากายภาพบําบัด การออกกําลังกาย และการทําจิตบําบัดมาใชในการรักษาตามระดับความรุนแรงของผูปวย
เปนตน
จากการสํารวจของกรมการแพทยพบวา ผูที่เคยติดเชื้อ SARS CoV-2 แมขณะติดเชื้อจะมีอาการไม
มาก แตก็สงผลกระทบตอชีวิตในระยะยาว ทําใหคุณภาพชีวิตดานสุขภาพทั่วไปลดลงจากกอนการติ ด เชื้ อ
แมวาในระลอกนี้ (ตั้งแตประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.2565) จะเปนการติดเชื้อ SARS CoV-2 สายพันธุโอมิค
รอน (Omicron) ซึ่งผูปวยสวนใหญมีอาการไมคอยมาก แตมีผูปวยจํานวนไมนอยที่พบภาวะ Long COVID ซึ่ง
จําเปนตองเขารับการรักษาและอาจสงผลกระทบตอชีวิตในระยะยาว
ถาทานหรือคนใกลชิดติดเชื้อ SARS CoV-2 แลวควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติอื่น ๆ ภายหลังการติด
เชื้อ หากมีความผิดปกติควรเขารับการรักษาในโรงพยาบาล สวนทานที่ยังไม เคยติดเชื้อดังกลาว ควรยึ ดขอ
ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ไดแก
Distancing
เวนระยะระหวางบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอื่น
Mask wearing สวมใสหนากากผา หรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
Hand washing ลางมือบอย ๆ
Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาใชบริการ เพื่อคัดกรองผูที่อาจไมสบาย
Testing
ตรวจหาเชื้อ SARS CoV-2
Application ติดตั้งและใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” กอนเขา-ออกสถานที่ทุก
ครั้งและเขารับการฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม
หากรูสึกมีอาการผิดปกติใหรีบพามาโรงพยาบาล รวมทั้งการใชยาทุกครั้งควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เชน
แพทย หรือเภสัช กร เพื่อ ใหเกิดประโยชนสูง สุดในการใชย ากับ ท านเอง และอย า ลืม ว า “มี ปญ หาเรื่ อ งยา
ปรึกษาเภสัชกรนะครับ”
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