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สถานการณปั์จจุบนั

https://www.worldometers.info/coronavirus/



Adapted from Nalbandian A,. et al. . Nat Med 27, 601–615 (2021)



นิยาม

“ ภาวะท่ีไมส่ามารถกลบัมาเป็นปกติ ภายหลงั COVID-19 “

 Post-acute COVID-19

 Post-acute COVID-19 syndrome (PACs)

 Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC)

 Post acute COVID-19 conditions

 Persistent post-COVID symptoms

 Long-haul COVID

 Long-haulers 

 Long-tail COVID

 Late sequelae

 Long COVID

• Yong SJ. Infect Dis (Lond). 2021;53(10):737-754
• A clinical case definition of post COVID-19 condition 

by a Delphi consensus, 6 October 2021



นิยาม

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 - NICE, RCGP, and SIGN, 1.14 Published 01 Mar 2022

Acute COVID-19 

Ongoing symptomatic 
COVID-19

Post COVID-19 
syndrome

4 weeks 12 weeks

Long COVID



POST COVID 19 CONDITIONS

 เป็นอาการผิดปกติ ที่เกิดขึน้ภายหลงัการติด โควิด-19 สว่นมากตัง้แต ่3 เดือน นบัจากวนัตรวจพบเชือ้ และ มี

อาการตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 2 เดือน โดยอาการดงักลา่วเกิดขึน้ไดห้ลายระบบ และไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยการ

วินิจฉยัสาเหตอ่ืุนๆ 

 อาการท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

 อาการท่ียงัคงอยู่



ความชุกของอาการผิดปกตติ่างๆ

 จากการศกึษาของตา่งประเทศพบวา่ ความชกุมีความหลากหลาย เน่ืองจากมีความไม่ชดัเจนของนิยาม

 มีตัง้แต ่10% - 87% ที่มีอาการผิดปกติภายหลงัการติดเชือ้ อยา่งนอ้ย 1 อาการ

 สามารถเกิดขึน้กบัทัง้ผูป่้วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ไปจนถงึผูป่้วยอาการรุนแรง  

 อาการสว่นใหญ่ ไดแ้ก่

 ออ่นเพลีย หอบเหน่ือยหายใจลาํบาก สญูเสียความจาํ ผมรว่ง วิตกกงัวล การนอนหลบัผิดปกติ

 59% มีคณุภาพชีวิตลงลง

 40% ไมส่ามารถกลบัไปทาํงานไดเ้น่ืองจากภาวะสขุภาพหลงัออกจากโรงพยาบาลแลว้ 60 วนั

Carfi A, et al. JAMA. 2020;324(6):603-605
Garg M, et al. Int J Gen Med. 2021; 14:2491-2506
Lopez-Leon S, et al. Sci Rep. 2021; 11(1):16144
Malik P, et al. J Med Virol. 2022; 94(1):253-262



POTENTIAL  MECHANISMS 

 เกิดจากเชือ้ไวรสัโดยตรง Virus specific pathophysiologic changes

 ความผิดปกติของระบบภมิูคุม้กนั และ การอกัเสบของรา่งกาย

 ผลกระทบหรอืผลแทรกซอ้นจากการนอนโรงพยาบาล

Nalbandian A.,et al. . Nat Med 27, 601–615 (2021)
Nakanishi N, et al. J Clin Med. 2021;10(17):3870
Patel P, et al. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2126456

• Hyperinflammatory syndrome / Cytokine storm
• Multisystem inflammation syndrome in adults / children  

( MIS-A/ MIS-C)

• Post intensive care syndrome (PICS)



การรกัษา

การติดเชือ้ช่วงแรก ช่วงการอักเสบของร่างกาย ช่วงฟ้ืนฟู/หาย

โรคแทรกซอ้น

เกิด Organ damage 

โรครว่ม

ผลแทรกซอ้นของยา / การรกัษา

เกิด Cytokine storm

การนอน ICU หรือนอนรพ.เป็นเวลานาน

การอกัเสบท่ีผิดปกติ

กลา้มเนือ้ออ่นแรง

แผลกดทบั หรือ แผลต่างๆ 

ภาวะถดถอยของรา่งกาย 

( Deconditioning )

Prolonged symptoms

Post covid 19 conditions / Long COVID

ปัญหาดา้นสภาพจิตใจ 

Adapted from Raveendran AV,et al. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(3):869-875. 

ไวรสัเขา้สูร่า่งกาย



ปัจจัยเส่ียง

Garg M, et al. Int J Gen Med. 2021; 14:2491-2506
Aiyegbusi OL et a. J R Soc Med. 2021 Sep;114(9):428-442
Hernandez-Romieu AC et a. JAMA Netw Open 2022
GoërtzJ, et al. ERJ open research 6.4 (2020)
Stavem, et al. Thorax 76.4 (2021): 405-407.

Long COVID

สงูอายุ

โรครว่ม
• โรคเบาหวาน

• โรคอว้น

• โรคไต

• โรคปอดเรือ้รงั

• โรคหวัใจและหลอดเลือด

• โรคความดนัโลหิตสงู

Lab ผิดปกติ
- D-dimer, LDH, CRP, Ferritin, IL-6 สงู

- Lymphopenia
- Thrombocytopenia
- Coagulation ผดิปกติ

อาการ
- > 5 อาการ ในสปัดาหแ์รก

ความรุนแรงของโรค
- นอนใน ICU นาน

- ใสเ่คร่ืองช่วยหายใจ



อาการแสดง

 ระบบทั่วไป

 Fatigue 38% (25-55%) 

 Reduce exercise tolerance 15% (10-18%)

 Flu-like symptoms 10% (4-19%)

 Weight loss 5% (9-12%)

 ระบบทางเดินหายใจ

 Dyspnea / Shortness of breath 30% (14-37%)

 Cough 13% (5-23%) 

 ระบบหัวใจ

 Chest pain 13% (9-17%)

 Palpitation 9% ( 6-11%)

 ระบบประสาท

 Attention deficit 24% (20-26%)

 Memory deficit 19% (17-23%)

 Anosmia 11 % ( 7-19%)

 ระบบทางเดนิอาหาร

 Abdominal pain / vomiting/ Diarrhea 6%

 ผิวหนัง

 Hair loss 21% (17-23%)

 Rash 3% ( 2-6%)

 สุขภาพจิต

 Anxiety 30% (19-30%)

 Sleep disorder 27% (19-30%)

 Depression 20% (19-22%)
Groff D, et al. JAMA Netw Open. 2021; 4(10):e2128568
Lopez-Leon S, et al. Sci Rep. 2021; 11(1):16144
Han Q, et al. Pathogens 2022, 11, 269



ข้อมูลของประเทศไทย

 อาการเหน่ือย/ออ่นเพลีย

 หายใจลาํบาก/หอบเหน่ือย

 นอนไมห่ลบั

 ไอ

 ปวดศีรษะ

 ผมรว่ง

 ปวดเม่ือยกลา้มเนือ้

ผูป่้วย 1300 คน

อาการตอ่เน่ือง หรอืความผิดปกติที่ยงัคงอยู ่ภายหลงัรกัษาโควิดไปแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห์

• ผูห้ญิง 74.7% 
• อายเุฉล่ีย 35.5 ปี
• ผูป่้วยโควดิ-19 ท่ีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

• มีอาการเฉล่ียมากกวา่ 7 อาการขึน้ไป

• 72% คณุภาพชีวติลดลง

* สถาบนัวจิยัและประเมนิเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย ์



การดูแลรักษา POST-COVID

 พิจารณาและคน้หา ภาวะแทรกซอ้น หรอื โรคอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ได ้

โดยเฉพาะ

 ผูป่้วยทีมี่อาการทางระบบหวัใจ และ ทางเดินหายใจ

 การทาํงานของไตลดลง

 มีภาวะเสี่ยงตอ่การเกิดลิ่มเลือดอดุตนั

Nalbandian A,. et al. . Nat Med 27, 601–615 (2021)
Raveendran AV,et al. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(3):869-875

การวินิจฉัย “ Long COVID ” ควรแยกภาวะอ่ืนๆ ออกก่อนเสมอ

Yelin D, et al. Clin Microbiol Infect. 2022 Feb 17:S1198-743X(22)00092-1

 หากผูป่้วย มี signs และ symptoms ของ life-threatening 
conditions ควรได้รับการประเมินและดูแลรักษา อย่างเร่งด่วน

 Pulmonary embolism, Myocardial infarction, Pericarditis with 
effusion, Stroke, Renal failure





การประเมนิ

อาการ แบบประเมนิทีแ่นะนาํ เกณฑพ์จิารณา

เหน่ือย ออ่นเพลีย ออ่นลา้ mMRC (Modified Medical Research Council) Dyspnea scale

Visual analog scale (VAS) or VAS fatigue

mMRC > 2

นอนไมห่ลบั Insomnia severity index ( ISI) ISI > 8

หลงลืม ความจาํสัน้ Mini-Cog, TMSE/ MOCA

วิตกกงัวล แบบประเมิณตนเอง GAD-7 GAD-7 > 9

หดหู ่ซมึเศรา้ แบบคดักรองอาการโรคซมึเศรา้ 2Q และ 9Q 9Q > 7 



 Lab : CBC, Electrolyte, BUN, Cr, LFT, TFT, blood sugar

อาการ แนะนําตรวจ พจิารณาตรวจเพิม่ตามความรุนแรง

เหน่ือย ออ่นเพลีย ออ่นลา้ CXR CT chest , PFT, Sleep test

ใจสั่น เจ็บหนา้อก เหน่ือยเรือ้รงั CXR, EKG, Echocardiography

หลงลืม ขาดสมาธิ CT or MRI brain

ออ่นแรงหรอืชาของใบหนา้ แขนขา 

โดยมีขา้งใดขา้งหนึ่งของรา่งกาย

CT or MRI brain

กลา้มเนือ้ฝ่อลีบ วดัมวลกลา้มเนือ้ Electrodiagnosis (NCS, EMG)

ผมรว่ง กลอ้งขยายผิวหนงั

การประเมนิ





การดูแลรักษา

 จดุประสงคเ์พ่ือให้ : กลบัมาทาํงาน และ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 อาศยัการดแูลรกัษาแบบองคร์วม จากสหสาขาวิชาชีพ

 ผูป่้วย post-COVID19 สว่นใหญ่ อาการจะดีขึน้ไดด้ว้ยการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ “ rehabilitation”

 Breathing exercises ในผูป่้วยท่ีมีอาการเหน่ือย

 Comprehensive rehabilitation ในผูป่้วยท่ีมีภาวะถดถอย 

 กายภาพ ฝึกพดู ฝึกกลื่น ฝึกนึกคิด ( physical , speech, swallowing, neurocognitive therapy)

 ใหค้าํปรกึษาดา้น โภชนาการ การนอนหลบั การลดภาวะวิตกกงัวล

 ควรติดตามอาการผูป่้วยหลงัใหโ้ปรแกรมการดแูลรกัษา 

SJ Yong. Infectious diseases 53.10 (2021): 737-754
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-conditions.html (Accessed April 11, 2022)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-conditions.html


REHABILITATION  
SELF-MANAGEMENT







HOME PROGRAM EXERCISE



CONDITIONS  SIMILAR  TO  LONG COVID
Condition Description Treatment

Long COVID • Multiple-organ involvement
• Fatigue & dyspnea may come with neurological, psychiatric, 

cardiac, or gastrointestinal complications

• Personalized rehabilitation **
• Paracetamol and NSAIDs (for specific symptoms)

Myalgic
encephalomyelitis or 
chronic fatigue syndrome 
(ME/CFS)

• Fatigue,  Post exertional malaise, and 
Unrefreshing sleep 

• May come with cognitive impairment

• Rintatolimod (TLR3 agonist)
• Coenzyme Q10 + NADH (mitochondrial 

modulator)
• Antidepressants
• Analgesics
• Cognitive behavioral therapy
• Graded Exercise Therapy

Postural orthostatic 
tachycardia syndrome 
(POTS)

• Increased heart rate of >30 /min within 5-10 mins of standing 
without orthostatic hypotension

• May come with lightheadedness, palpitations, fatigue, generalized 
weakness, blurred vision, or exercise intolerance

• Midodrine (α1-adrenergic agonist)
• Fludocortisone (corticosteroid)
• Pyridostigmine (cholinergic agonist)
• Propranolol (b-blockers)
• Ivabradine (ion channel blocker)
• Increase fluid and salt intake
• Exercise (may need to avoid upright ones)
• Sleep with elevated head of bed

Mast cell activation 
syndrome (MCAS)

• Increased serum total tryptase 
• Multi-organ symptoms:  urticaria, nausea/vomiting, or abdominal 

cramp, wheezing, syncope, tachycardia, headache, anxiety, 
sleeplessness, or constitutional symptoms

• H1 and H2 antihistamines
• Cromolyn (mast cell stabilizer)
• Leukotriene antagonists

Adapted from Yong SJ. Infect Dis (Lond). 2021;53(10):737-754



วัคซนี กับ ภาวะ LONG COVID ?



การฉีดวัคซนี 

 การฉีดวคัซีน จะช่วย Long COVID โดย….. 

 ลดการติดเชือ้

 ลดความรุนแรงของตวัโรค

• Vehar S, et al. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2021
• Antonelli M, et al. The Lancet Infectious Diseases. 2022;22(1):43-55
• An international survey of 900 people with lived experience (May 2021). 

 จากการศกึษาพบว่า

 คนที่ไดร้บัวคัซีน ทัง้ 1เข็ม หรอื 2 เข็ม เกิด Long COVID นอ้ยกวา่

 คนที่ไดร้บั fully vaccinated มีอาการของ Long COVID นอ้ยกวา่คนที่ไมไ่ดร้บัวคัซีน (OR 0.51, 95% CI 0.32 to 0.82); P=0.005

 คนที่มีอาการของ Long COVID หลงัไดว้คัซีนพบวา่ อาการตา่งๆดีขึน้

* Fully vaccinated : 2 doses of  Pfizer, AstraZeneca, Moderna or  1 dose of the Janssen 



สรุป
 Long Covid / Post acute covid-19 เป็นภาวะท่ีพบไดบ้่อย สมัพนัธก์บัทัง้ รา่งกาย จิตใจ และ สงัคม

 การดแูลรกัษาควรมองหาและสืบคน้ภาวะโรคอ่ืนๆ  treatable causes/ conditions

 เนน้การดแูลรกัษาแบบองคร์วม 

 การฟ้ืนฟ ูRehabilitation

 การดแูลรกัษาสขุภาพจิต Mental health support

 การติดตามรกัษา Long term monitoring

 แนะนาํการฉีดวคัซีน



THANK YOU
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