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บทคััดย่่อ
การป้้องกัันและรัักษาการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นประเด็็นปััญหาทั่่�วโลก แม้้ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
ที่่�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ไม่่มีีอาการรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต แต่่จากการศึึกษาติิดตามผู้้�ป่่วยหลัังการติิดเชื้้�อในระยะเวลาตั้้�งแต่่
4 สััปดาห์์ไปแล้้ว กลัับพบว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งรายงานว่่ามีีอาการผิิดปกติิในระบบต่่างๆของร่่างกาย ที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่
อาการเหนื่่� อ ยล้้ า และหายใจไม่่ ส ะดวก โดยเฉพาะผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุ ที่่� พ บอาการได้้ ม ากกว่่ า คนวัั ย อื่่� น ๆ เนื่่� อ งจากมีี
การเปลี่่ย� นแปลงของร่่างกายตามวััย อีีกทั้้ง� บางอาการยัังสามารถประเมิินได้้ยาก เช่่น ภาวะซึึมสับั สน ความอยากอาการลดลง
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังพบว่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�มัักมีีอาการวิิตกกัังวลและมีีภาวะซึึมเศร้้าตามมาด้้วย การศึึกษาเกี่่�ยวกัับอาการ
ข้้างต้้นจึึงเป็็นประเด็็นที่่�ต้้องตระหนัักอย่่างยิ่่�งเช่่นกััน จึึงเริ่่�มมีีการให้้คำำ�นิิยามของอาการเหล่่านี้้�ว่่า “Long COVID”
รวมไปถึึงได้้มีีการพััฒนาแนวทางฉบัับเร่่งด่่วน ไว้้เป็็นกรอบในการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ Long COVID สำำ�หรัับบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพด้้วย ซึ่่�งการทบทวนวรรณกรรมอย่่างย่่อนี้้�ได้้รวบรวมและนำำ�เสนอแนวทางฉบัับเร่่งด่่วน ที่่�มีีหลัักฐานสืืบค้้นได้้
เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ Long COVID
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : ลองโควิิด ผู้้�สููงอายุุ การจััดการ แนวทางการดููแล
Abstract
Prevention and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a global issue. Although
a majority of patients infected with COVID-19 may not develop severe symptoms or die, but a follow-up
study of the patients four weeks after the infection found that some patients reported having abnormalities
in various body systems, the most common being fatigue and breathlessness. This is especially so among
older patients who have more symptoms than patients of other ages due to changes in their bodys with ages.
Additionally, some symptoms can be difficult to assess, such as confusion and decreased appetite. Moreover,
it was found that these older patients were more likely to experience symptoms of anxiety and depression.
The study of these symptoms suggested that there may be other important issues to be concerned. Thus,
healthcare professionals have begun to define these conditions as a “Long COVID” and a rapid guideline
has been developed for healthcare teams as a framework for caring of patients with Long COVID. This shot
communication review is presenting the information from rapid guideline as evidenced in scientific documents
for applying in caring older patients with Long COVID.
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การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ถืือเป็็นสถานการณ์์ที่่�ทั่่�วโลกต้้องตระหนััก
และเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืืออย่่างเร่่งด่่วน นอกจาก
การเน้้นถึึ ง หลัั ก สำำ�คัั ญ ในเรื่่� อ งการป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ
การประเมิินผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� รายใหม่่ และการบริิหารจััดการรัักษา
ดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� แล้้ว ปััจจุบัุ นั การติิดตามผลกระทบระยะยาว
หลัังการติิดเชื้้�อ COVID-19 “Long COVID” เป็็นประเด็็น
ที่่� สำำ�คัั ญ อย่่ า งมากเช่่ น กัั น 1 โดยปกติิ ผู้้� ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด
จะแสดงอาการ 2-14 วััน หลัังจากได้้รัับเชื้้�อ และอาการ
ควรดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับภายใน 4 สััปดาห์์ แต่่จากข้้อมููลที่่�มีี
การติิดตามผู้้ที่่� มี� กี ารติิดเชื้อ้� และรัักษาหายแล้้ว กลัับพบว่่า
ผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งรู้้�สึึกว่่าอาการเจ็็บป่่วยยัังคงไม่่ฟื้้�นหาย
จนสามารถกลัับไปมีีภาวะสุุขภาพดัังกล่่าวเช่่นเดิิมได้้ ซึ่ง�่ ราว
1 ใน 3 ของผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�แม้้มีีอาการไม่่รุุนแรงและไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล เมื่่�อติิดตามอาการ
หลัังมีีผลตรวจว่่าพบการติิดเชื้อ้� ไปราว 2-3 สััปดาห์์ก็ยั็ งั คง
พบว่่ามีีอาการอยู่่�2 บางการศึึกษาพบว่่าเมื่่อ� ติิดตามอาการ
หลัังติิดเชื้้�อไปแล้้ว 5 สััปดาห์์ 1 ใน 5 ยัังคงมีีอาการอยู่่�
เช่่นกััน และ 1 ใน 10 ยัังพบอาการอยู่่�แม้้จะผ่่านไปถึึง
12 สััปดาห์์แล้้วก็็ตาม3 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� อี ายุุตั้้ง� แต่่
70 ปีีขึ้้�นไป มีีภาวะ Long COVID ได้้ถึึงร้้อยละ 21.94
โดยความรุุนแรงของอาการอาจขึ้้�นกัับขณะที่่�มีกี ารติิดเชื้อ้�
ด้้วย 5 และในขณะที่่� อ ยู่่�ในระยะเฉีี ย บพลัั น ผู้้� สูู งอายุุ
มีีโอกาสเกิิดอาการแทรกซ้้อนได้้มากถึึงร้้อยละ 19 เช่่น
หายใจลำำ� บากเฉีี ย บพลัั น บาดเจ็็ บ ที่่� หัั ว ใจ ไตหรืือตัั บ
อย่่ า งเฉีี ย บพลัั น ภาวะติิ ด เชื้้� อ ทำำ� ให้้ผู้้� สูู งอายุุ จำำ� เป็็ น
ต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยเครื่่�องช่่วยหายใจผ่่านทางท่่อ
ซึ่่�งในผู้้�สููงอายุุตอนต้้น (60-74 ปีี) พบราวร้้อยละ 3.5
และเพิ่่�มมากขึ้้�นในผู้้�สููงอายุุ ตอนปลาย เป็็นร้้อยละ 256
อาการของ Long COVID มีี ผ ลต่่ อ สุุ ข ภาพ เช่่ น
ปอดมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพลดลงร้้อยละ 67.1 มีี ข้้ อจำำ�กัั ด
ในการเคลื่่� อ นไหวร้้อยละ 22.3 มีี ข้้ อจำำ�กัั ด ในการ
เดิิ น ร้้อยละ 53.8 และมีี อ าการเครีี ย ดร้้อยละ 17.2 7
บางการศึึกษาพบว่่ามีีผลต่่อการทำำ�กิิจกรรมของบุุคคล
สููงถึึ ง ร้้อยละ 65.9 โดยร้้อยละ 18.5 รายงานว่่ า
ความสามารถในการทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั ถููก “จำำ�กัดั มาก”8
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของผู้้� ป่่ ว ย 9 ดัั ง นั้้� น การทำำ�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะ Long COVID และการจััดการ
ดููแลจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรตระหนัักเมื่่อ� การมีีติดิ เชื้อ้� COVID-19
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ
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ระบบร่่างกายตามวััยจึึงทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงในการเป็็น
Long COVID มากขึ้้�น
คำำ�จำำ�กััดความของ “Long COVID”
“Long COVID” หมายถึึง อาการและอาการ
แสดงที่่�ต่่อเนื่่�องหลัังจากติิดเชื้้�อ COVID-19 เฉีียบพลััน
(acute COVID-19 infection) ครอบคลุุ ม ทั้้� ง อาการ
ต่่ อ เนื่่� อ งของ COVID-19 (ongoing symptomatic
COVID-19) ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 4 ถึึง 12 สััปดาห์์ และ
อาการหลััง COVID-19 (post COVID-19 syndrome)
12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป10
อาการของ “Long COVID”
การศึึ กษาที่่� มีี การติิดตามอาการของ Long
COVID ค่่อนข้้างหลากหลายและยัังไม่่สามารถสรุุปได้้
โดยจากการศึึกษาที่่�รวบรวมได้้สำำ�หรัับการติิดตามในผู้้�
ที่่�มีีการติิดเชื้้�อพบว่่ายัังคงมีีอาการอยู่่�อย่่างน้้อย 1 อาการ
ที่่�ระยะ 2 เดืือน ร้้อยละ 87.4 ระยะ 3 เดืือน ร้้อยละ 41-74
ระยะ 4 เดืือน ร้้อยละ 38.7-55 และระยะ 6 เดืือน
ร้้อยละ 31.1-7611
อาการ Long COVID มีีความหลากหลายและ
แปรปรวนสููง โดยกลุ่่�มอาการที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด มีีดัังนี้้�10
•	ระบบทางเดิิ น หายใจ ได้้แก่่ หายใจ
ไม่่สะดวก ไอ
• 	ระบบหััวใจและหลอดเลืือด ได้้แก่่ แน่่น
หน้้าอก เจ็็บหน้้าอก ใจสั่่�น
• อาการทั่่�วไป ได้้แก่่ เหนื่่�อยล้้า ไข้้ เจ็็บปวด
• 	ระบบประสาท ได้้แก่่ ความบกพร่่องทาง
สติิปััญญา (‘สมองหมอก’ การสููญเสีียสมาธิิหรืือปััญหา
ความจำำ�) ปวดศีีรษะ รบกวนการนอนหลัับ อาการของ
เส้้นประสาทส่่วนปลาย (รู้สึ้� กึ คล้้ายเข็็มทิ่่�มและชา) วิิงเวีียน
ศีีรษะ ภาวะซึึมสัับสน(ในผู้้�สููงอายุุ)
• 	ระบบทางเดิิ น อาหาร ได้้แก่่ ปวดท้้อง
คลื่่�นไส้้ ท้้องเสีีย เบื่่�ออาหารและความอยากอาหารลดลง
(ในผู้้�สููงอายุุ)
• 	ระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ได้้แก่่ ปวดข้้อ
ปวดกล้้ามเนื้้�อ
• อาการทางจิิ ต /จิิ ต เวช ได้้แก่่ ซึึ ม เศร้้า
วิิตกกัังวล
• อาการทางหูู คอ จมููก ได้้แก่่ หููอื้้�อ ปวดหูู
เจ็็บคอ วิิงเวีียนศีีรษะ สููญเสีียรสชาติิและ/หรืือกลิ่่�น
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• อาการทางผิิวหนััง ได้้แก่่ ผื่่�นผิิวหนััง
ซึ่่ง� การศึึกษาส่่วนใหญ่่มักั รายงานผลในภาพรวม
มีีบางการศึึกษาเช่่นการศึึกษาติิดตามผู้้�ที่่�มีีการติิดเชื้้�อ
COVID-19 ในกลุ่่�มตััวอย่่างชาวสวิิตเซอร์์แลนด์์ ในช่่วง
ระยะเวลา 6-8 เดืือนหลัังมีีการติิดเชื้้�อพบว่่า มีีผู้้�ป่่วย
สููงอายุุที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไปร้้อยละ 24 โดยผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มนี้้�รายงานว่่ามีีอาการอ่่อนแรงร้้อยละ 41 หายใจ
ลำำ�บากร้้อยละ 38 และมีีอาการซึึมเศร้้าร้้อยละ 28 และ
ยัั ง รู้้� สึึ ก ว่่ า ตนเองมีี อ าการอยู่่�ร้้อยละ 13 รวมถึึ ง ภาวะ
สุุขภาพยัังไม่่ฟื้้�นฟููเป็็นปกติิร้้อยละ 249 สำำ�หรัับอาการ
Long COVID ในผู้้สูู� งอายุุ เท่่าที่่�มีกี ารศึึกษาติิดตามพบว่่า
จะมีีอาการที่่�พบบ่่อย คืือ เหนื่่�อยล้้า ไอ หายใจลำำ�บาก
เวีียนศีีรษะ ปวดกล้้ามเนื้้�อ สููญเสีียกลิ่่�นและการรัับรส
และความรู้้�สึึกไม่่สบายบริิเวณหน้้าอก โดยจะมีีอาการ
ดัังกล่่าวอย่่างน้้อย 1 อาการ ร้้อยละ 23.6 และมีีอาการ
ตั้้�งแต่่ 2 อาการหรืือมากกว่่า ร้้อยละ 9.3 นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่าผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 7.5 มีีอาการวิิตกกัังวล และ
ร้้อยละ 12.2 มีีภาวะซึึมเศร้้าอีีกด้้วย12
การจััดการดููแล Long COVID – 19
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) Scottish Intercollegiate
Guidelines Network(SIGN) และ Royal College of
General Practitioners (RCGP) ได้้ร่่วมกัันพััฒนาแนวทาง
ฉบัับเร่่งด่่วน (rapid guideline) ไว้้เป็็นกรอบในการดููแล
Long COVID13 สำำ�หรัับบุุคลากรทีีมสุุขภาพไว้้ดัังนี้้�
1. การระบุุผู้ป่้� ว่ ยเป้้าหมายที่่�มีอี าการต่่อเนื่่อ� ง
ของ COVID-19 (ongoing symptomatic COVID-19)
และหลััง COVID-19 (post COVID-19 syndrome)
โดยเน้้นให้้ข้้อมููลกัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปร
ี ะวััติติิ ดิ เชื้อ้� รวมทั้้�งสมาชิิก
ในครอบครััวเพื่่�อให้้รัับรู้้� เข้้าใจ ในการสัังเกตอาการใหม่่
หรืือต่่อเนื่่�องที่่�พบบ่่อยหลัังจากที่่�หายจาก COVID-19
เฉีี ย บพลัั น ในระหว่่ า งระยะเวลา 4 สัั ป ดาห์์ ขึ้้� น ไป
ซึ่ง่� เป็็นอาการที่่�จะเกิิดขึ้้น� ได้้ในระหว่่างพัักฟื้้น� หรืือบางครั้้ง�
อาการอาจจะไม่่ได้้เชื่่�อมโยงกัับอาการของ COVID-19
ในระยะเฉีี ย บพลัั น และสามารถเกิิ ด ได้้ตลอดเวลา
รวมไปถึึงวิิธีีจััดการกัับอาการ Long COVID ด้้วยตนเอง
หากมีี อ าการไม่่ ดีี ขึ้้� น ควรมีี ก ารโทรศัั พ ท์์ หรืือประชุุ ม
ออนไลน์์ เพื่่�อปรึึกษากัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่อไป
2. การประเมิินผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการ Long COVID
ซึ่่� ง อาการที่่� พ บบ่่ อ ยก็็ คืื อ อาการเหนื่่� อ ยล้้า (fatigue)
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และหายใจไม่่สะดวก (breathlessness) รวมถึึงอาการ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยอาการเหล่่านี้้�อาจจะมีีอาการเดีียว
หรืือหลายอาการ ซึ่่� ง การประเมิิ น รวมถึึ ง การประเมิิ น
ด้้านร่่างกาย การรู้้�คิิด จิิตใจ อาการทางจิิต (psychiatric)
และความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรม (functional ability)
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.1	รวบรวมประวัั ติิ ท างคลิิ นิิ ก อย่่ า ง
ครอบคลุุมเกี่่ย� วกัับประวััติผู้ิ ป่้� ว่ ย COVID-19 ลัักษณะและ
ความรุุนแรงของอาการในอดีีตและปััจจุบัุ นั เวลาและระยะ
เวลาของอาการตั้้�งแต่่เริ่่ม� มีีการติิดเชื้อ้� COVID-19 รวมทั้้�ง
ประวััติิภาวะสุุขภาพอื่่�นๆด้้วย
2.2 สอบถามผู้้�ป่่วยถึึงผลกระทบต่่อการ
ใช้้ชีีวิิตและการทำำ�กิิจกรรมของผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดจากอาการ
Long COVID เช่่น การต้้องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�น เป็็นต้้น
2.3	ซัั ก ถามถึึ ง ความรู้้� สึึ ก กัั ง วลหรืือ
ความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�น และฟัังอย่่างตั้้�งใจ ถึึงอาการของ
Long COVID ที่่�กระทบต่่อชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทำำ�
กิิจวััตรประจำำ�วััน (activity daily living) การรู้้�สึึกถึึงการ
แยกตััวจากสัังคม (social isolation) และความผาสุุข
2.4 อาการ Long COVID ที่่�เกิิดขึ้้�นจะไม่่
สามารถทำำ�นายได้้จากอาการที่่�เกิิดในระหว่่างรัับการรัักษา
ที่่�โรงพยาบาล
2.5 หากพบผู้้�ป่่วยมีีอาการถดถอย (decline) อาการไม่่ดีีขึ้้�น (deconditioning) มีีภาวะเปราะ
บาง (frailty) ภาวะสมองเสื่่�อม หรืือเบื่่�ออาหาร อาจเป็็น
สััญญาณของอาการ Long COVID ได้้
3. การตรวจและการส่่งต่่อแม้้จะไม่่มีีชุุดการ
ตรวจที่่� เ หมาะสำำ� หรัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี อ าการ Long COVID
ทุุกคน เนื่่�องจากอาการและความรุุนแรงมีีหลากหลาย
อย่่างไรก็็ตามควรพิิจารณาการตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อแยก
อาการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง หรืือประเมิินภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรง
หรืือเร่่งด่่วน เช่่น กล้้ามเนื้้�อหััวใจตาย เป็็นต้้น การตรวจ
และการส่่งต่่อมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 การตรวจเลืือด เช่่ น การตรวจ
องค์์ ปร ะกอบของเลืือดทั้้� ง หมด (full blood count)
การทำำ�งานของไตและตัับ C reactive protein ferritin
B-type natriuretic peptide และการทำำ�งานของต่่อม
ไทรอยด์์
3.2 การถ่่ า ยภาพรัั ง สีี ท รวงอก (chest
radiograph) ภายใน 12 สัั ป ดาห์์ ห ลัั ง COVID-19
เฉีี ย บพลัั น ซึ่่� ง แพทย์์ ผู้้� รัั ก ษาและทีี ม ควรตระหนัั ก ว่่ า
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การถ่่ า ยภาพรัั ง สีี แ บบธรรมดาอาจไม่่ เ พีี ย งพอในการ
วิินิิจฉััยแยกโรค
3.3 ควรมีี ก ารทดสอบความทนทาน
ต่่อการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสมกัับความสามารถของ
ผู้้�ป่่วย เช่่น การทดสอบแบบนั่่�ง-ยืืน 1 นาทีี (1 minute
sit-to-stand test) ระหว่่างการทดสอบบัันทึึกการหายใจ
ชีีพจรและความอิ่่�มตััวของออกซิิเจน กรณีีทำำ�การทดสอบนี้้�
ควรระมััดระวัังเรื่่�องความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยด้้วย
3.4	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอาการ postural symptoms เช่่น ใจสั่่�น หรืือเวีียนศีีรษะขณะเปลี่่�ยนท่่าทาง
ควรบัันทึึกความดัันโลหิิตและอััตราการเต้้นของหััวใจ
ทั้้�งแบบนอนและยืืน การทดสอบการยืืนแบบ 3 นาทีี หรืือ
10 นาทีี (3 minutes active stand test, or 10 minutes)
หากสงสััยว่่าผู้้ป่� ว่ ยเกิิด postural tachycardia syndrome
หรืืออาการอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ autonomic dysfunction
3.5 	ส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปยัังสถานพยาบาลที่่�มีี
ความพร้้อม เมื่่�อพบอาการ เช่่น ภาวะขาดออกซิิเจนอย่่าง
รุุนแรงหรืือขาดออกซิิเจนจากการออกกำำ�ลังั กาย สััญญาณ
ของอาการทางปอดขั้้�นรุุนแรง เจ็็บแน่่นหน้้าอก เป็็นต้้น
3.6 หลัั ง จากวิิ นิิ จฉัั ย โรคและภาวะ
แทรกซ้้อนเฉีียบพลัันที่่�อัันตรายถึึงชีีวิิตแล้้ว พิิจารณาส่่ง
ต่่อผู้้ป่� ว่ ยเพื่่อ� การรัักษาแบบบููรณาการโดยสหสาขาวิิชาชีีพ
(ถ้้ามีี)
4. การวางแผนการดููแลการวางแผนการดููแล
ควรมีีความสอดคล้้องกัับการประเมิินแบบองค์์รวม ความ
ต้้องการของผู้้ป่� ว่ ยและครอบครััว ให้้ครอบคลุุมในประเด็็น
เกี่่�ยวกัับการจััดการตนเอง และการแหล่่งประโยชน์์ใน
ชุุมชนที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการฟื้้�นฟูู โดยมีีการช่่วยเหลืือ
แบบทีีมสหสาขาวิิชาชีีพหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางตาม
ภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�น
5. การจััดการตนเองและการสนัับสนุุนการ
จัั ด การตนเองโดยผ่่ า นองค์์ ก ร/กลุ่่�มผู้้� ป่่ ว ยและกลุ่่�ม
สนัับสนุุนออนไลน์์ดัังนี้้�
5.1 ให้้คำำ� แนะนำำ� และข้้อมููลเกี่่� ย วกัั บ
การจัั ด การตนเองกัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี อ าการ Long COVID
เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ก ารประเมิิ น เบื้้� อ งต้้น วิิ ธีี จัั ด การอาการของ
ตนเอง หน่่วยงานที่่�ต้้องติิดต่่อหากกัังวลเกี่่�ยวกัับอาการ
หรืือต้้องการการสนัับสนุุนในการจััดการตนเอง รวมถึึง
แหล่่งประโยชน์์ในชุุมชน เช่่น กลุ่่�มสนัับสนุุน (support
group) การสั่่�งจ่่ายยาทางออนไลน์์ แอพพลิิเคชััน และ
มููลนิิธิิที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย COVID-19 ทีีมสุุขภาพ
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ควรให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับอาการใหม่่หรืือต่่อเนื่่�อง
ของ COVID-19 ซึ่่�งผู้้�ป่่วยสามารถแบ่่งปัันความรู้้�นี้้�ให้้กัับ
ครอบครััว ผู้้�ร่่วมงานและเพื่่�อน
		 นอกจากนี้้� อ งค์์ ก ารอนามัั ย โลก
ยัั ง ได้้วางแนวทางในการสนัั บ สนุุ น การฟื้้� น ฟููสภาพ
ด้้วยการจัั ด การตนเองหลัั ง เป็็ น COVID-19 ไว้้ ดัั ง นี้้�
“สัั ญ ญาณเตืือน” ว่่ า ต้้องการการดููแลอย่่ า งเร่่ ง ด่่ ว น
จากบุุคลากรทางการแพทย์์ การจััดการอาการหายใจ
เหนื่่� อ ยหอบ การทำำ�กิิ จ กรรมและการออกกำำ�ลัั ง กาย
การจัั ด การพลัั ง งานสำำ�ร องและความรู้้� สึึ ก อ่่ อ นแรง
การจััดการปััญหาการกลืืน โภชนาการ การได้้กลิ่่�นและ
การรัับรส การจััดการปััญหาด้้วยสมาธิิ ความจำำ� และ
การคิิ ด อย่่ า งชัั ด เจน การจัั ด การปัั ญ หาความเครีี ย ด
วิิตกกัังวล ซึึมเศร้้า และปััญหาการนอนหลัับ การจััดการ
ความเจ็็บปวด และการบัันทึึกการติิดตามอาการ14
5.2 ผู้้�ป่่วย Long COVID มีีหลายอาการ
การฟื้้� น ฟููโดยทีี ม สหสาขาจึึ ง มีี ค วามสำำ�คัั ญ มากใน
การตรวจประเมิินทั้้�งร่่างกาย และจิิตใจ เพื่่�อการวางแผน
การฟื้้� น ฟููสภาพให้้เป็็ น ไปด้้วยความปลอดภัั ย และ
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
6. การเฝ้้ า ติิ ด ตามและการตรวจติิ ด ตาม
อาการ การเฝ้้าติิดตามอาการควรให้้ผู้้�ป่่วยมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจ และควรมีีการเสนอทางเลืือกในการเฝ้้า
ติิดตามอาการด้้วยตนเองหรืือการติิดตามจากระยะไกล
ขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้อมในการให้้บริิการ และความต้้องการ
ของผู้้ป่� ว่ ย เพื่่อ� ให้้เกิิดความเหมาะสมกัับอาการและบริิบท
ของผู้้�ป่่วย
7. การดููแลต่่อเนื่่�อง
7.1 การแลกเ ปลี่่� ย น ข้้ อมููลอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และทำำ�งานอย่่างผสมผสาน เช่่น ข้้อมููล
ทางคลิินิิก แผนการดููแล การฟื้้�นฟููสภาพ และบููรณาการ
การทำำ�งานระหว่่างหน่่วยบริิการต่่างๆ โดยมีีการประชุุม
ของทีีมสหสาขาแบบปกติิ หรืือออนไลน์์
7.2 ให้้สำำ� เนาข้้อมููลไว้้กัั บ ผู้้� ป่่ ว ย เช่่ น
อาการทางคลิินิิก แผนการดููแล การฟื้้�นฟููสภาพ ใบสั่่�งยา
และเอกสารส่่งตััวไปรัับการรัักษาต่่อตามความเหมาะสม
7.3 แลกเปลี่่� ย นข้้อมููลพื้้� น ฐานระหว่่ า ง
หน่่วยบริิการที่่�มีีการดููแลผู้้�ป่่วยเพื่่�อให้้สามารถติิดตาม
อาการของผู้้ป่� ว่ ยอย่่างต่่อเนื่่อ� งได้้ เช่่น ค่่าความอิ่่ม� ตััวของ
ออกซิิเจน อััตราการเต้้นของหััวใจ ความสามารถในการทำำ�
กิิจวััตรต่่างๆ
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		 7.4 ให้้การดููแลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เช่่น การตรวจติิดตามกัับบุุคลากรสุุขภาพทีีมเดิิม การให้้
บริิการแบบ one -stop service
8. การบริิหารจััดการระดัับองค์์กร แนวปฏิิบัติั ิ
ได้้แนะนำำ�ให้้สถานบริิการมีีบริิการแบบสหสาขาวิิชาชีีพ
ในการดููแลผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการของ Long COVID และเชื่่อ� มต่่อ
บริิ ก ารให้้มีี ค วามต่่ อ เนื่่� อ ง เนื่่� อ งจากผู้้� ป่่ ว ยจะต้้องมีี
การติิดตามระยะยาวและต้้องพบผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายสาขา
ดัังนั้้�นควรมีีการปรัับบริิการในสถานบริิการ ดัังนี้้�
8.1 ควรมีี ห น่่ ว ยบริิ ก ารทีี ม สหสาขา
วิิชาชีีพแบบ one-stop service เพื่่�อประเมิินอาการทาง
ร่่างกาย จิิตใจ และให้้การตรวจวิินิจฉั
ิ ยั ที่่�ถููกต้้องเหมาะสม
8.2 จััดบริิการฟื้้�นฟููสภาพเชิิงบููรณาการ
แบบสหสาขาวิิชาชีีพ ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการและบริิบท
ของการบริิการในแต่่ละท้้องถิ่่�น โดยควรมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�หลายสาขา โดยเฉพาะผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�สามารถดููแลเรื่่�อง
ความเหนื่่�อยล้้า อาการของระบบทางเดิินหายใจ และ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุ
8.3 	มีีการดููแลแบบไร้้รอยต่่อ (seamless
care) โดยการเชื่่�อมโยงบริิการระหว่่างหน่่วยบริิการต่่างๆ
เช่่ น การดููแลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจากโรงพยาบาลสู่่�บ้้าน
และชุุ ม ชน การฟื้้� น ฟููสมรรถภาพโดยสหสาขาวิิ ช าชีี พ
การบริิการเฉพาะทาง และคลิินิิกสุุขภาพจิิต เป็็นต้้น13
บทสรุุป

ภาวะ Long COVID เป็็ น ประเด็็ น สำำ�คัั ญ
ในปััจจุบัุ นั โดยเฉพาะผู้้สูู� งอายุุเป็็นวััยที่่�มีมัี กั มีีอาการรุุนแรง
และช่่วงระยะเวลาในการป่่วยที่่�รุุนแรง รวมถึึงมีีโอกาส
เกิิด Long COVID ได้้มากกว่่าวััยอื่่�น ซึ่่�งอาการดัังกล่่าว
มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต การจััดการดููแลภาวะ Long
COVID อย่่างบููรณาด้้วยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นอย่่างมาก จึึงมีีแนวปฏิิบัติั ฉบั
ิ บั เร่่งด่่วนตั้้�งแต่่
การระบุุผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเป้้าหมายและให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ
และสามารถสัังเกตอาการและปฏิิบัติั ตัิ วั ได้้อย่่างเหมาะสม
เมื่่� อ มีี อ าการ สำำ� หรัั บ ผู้้� ที่่� มีี อ าการของ Long COVID
ก็็จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนของการประเมิินอาการ การตรวจและ
ส่่งต่่อไปยัังหน่่วยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ การวางแผน
การดููแล การจััดการตนเองและการสนัับสนุุนการจััดการ
ตนเอง การเฝ้้ า ติิ ด ตามและการตรวจติิ ด ตามอาการ
การดููแลต่่ อ เนื่่� อ ง ตลอดจนการบริิ ห ารจัั ด การระดัั บ
องค์์กร ซึ่่ง� ในแนวปฏิิบัติั ข้้ิ างต้้นนี้้�หากมีีการจััดตั้้�งคลิินิกิ ใน
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การดููแลภาวะ Long COVID แบบ one-stop service
จะเป็็ น การทำำ� ให้้การบริิ ห ารจัั ด การและการดููแลผู้้� ที่่� มีี
อาการ Long COVID มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยผนวก
เข้้ากัับการใช้้เทคโนโลยีี เช่่น การพััฒนาแอพพลิิเคชััน
เพื่่อ� เพิ่่�มความสะดวกในการใช้้งานและเพิ่่�มความสามารถ
ในการจัั ด การข้้อมููลอย่่ า งเป็็ น ระบบในฐานข้้อมููลของ
ผู้้�ป่่วย COVID-19 อย่่างไรก็็ตามการวิิจััยในเรื่่�องการเกิิด
Long COVID และการดููแลในแต่่ละอาการ ยัังต้้องมีี
การศึึกษาเพิ่่�มเติิมเพื่่�อนำำ�มาเป็็นหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
ในการดููแลผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะ Long COVID อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพต่่อไป
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