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ภาวิะ	Long	COVID	(ลูองโควิิด)	คืออะไรู้?

ภัาวัะ Long COVID หรือ Post COVID Syndrome 

คือ กลุ้่ม่อาการที�อาจ้เกิด้ขึ�นัภายหล้ังต่ิด้เชื�อไวรัส COVID-19 ซึ�ง 

ยังคงเหล้ือร่องรอยของปุ่ัญี่หาสุขภาพ ถึงแม่้ว่าจ้ะหายจ้ากการ 

ต่ดิ้เชื�อไวรสั COVID-19 แล้ว้กต็่าม่ โด้ยกลุ้ม่่อาการที�พบนัั�นัม่คีวาม่

หล้ากหล้าย แล้ะแต่กต่า่งกนััไปุ่ในัแต่ล่้ะบคุคล้ ซึ�งม่กัปุ่รากฏิอาการ

ด้ังนัี� เช่นั เกิด้ความ่ร้้สึกอ่อนัล้้าอย่างรุนัแรง, เกิด้ความ่วิต่กกังวล้ 

แล้ะภาวะซึม่เศิร้าได้้ง่าย, อาการเจ้็บหรือคัด้แนั่นับริเวณหนั้าอก, 

ปุ่ัญี่หาเรื�องความ่จ้ำล้ด้ล้ง แล้ะสม่าธิบกพร่อง, ภาวะนัอนัหล้ับ

ยาก, อาการปุ่วด้ศิีรษะ วิงเวียนั, หายใจ้หอบเหนัื�อย, อาการปุ่วด้

ต่าม่ข้อ-ต่าม่กระด้้ก เปุ่็นัต่้นั

เพราะเหติ์ใุด็ผูป้ีว่ัยจงึเกิดิ็ภัาวัะ Long COVID หลิงัจากิ

รักิษาติ์ัวัเรียบร้อย ?

ต่อบ : สาเหตุ่ของการเกิด้ภาวะ Long COVID ปุ่ัจ้จุ้บันั

ยังไม่่ม่ีการสรุปุ่อย่างแนั่ชัด้ แต่่ได้้ม่ีการคาด้การณ์ว่าอาจ้เกิด้จ้าก

ปุ่ัจ้จ้ัย ด้ังนัี�

1. ภายหล้ังจ้ากการได้้รับเชื�อไวรัส SAR-CoV-2 (หรือเชื�อ

ไวรัสโควิด้-19) ทำให้ระบบภ้มิ่คุ้ม่กันัร่างกายเสียสม่ดุ้ล้ ทำให้

ทำล้ายระบบเนัื�อเยื�อภายในัต่นัเอง

2. ภายหล้ังจ้ากรักษาต่ัว เศิษชิ�นัส่วนัของเชื�อไวรัสโควิด้-

19 ยังคงหล้งเหล้ืออย้่ (Viral Shedding) จ้ึงทำให้เกิด้การอักเสบ

ภายในัร่างกายอย่างต่่อเนัื�อง

3. เม่ื�ออวัยวะภายในัเกิด้การอักเสบหล้ายต่ำแหน่ัง จ้ึง 

สง่ผู้ล้ให้อวยัวะหลั้กเกิด้อาการบาด้เจ็้บ แล้ะเสื�อม่สภาพการทำงานั

ล้งได้้

4. ผู้ล้กระทบจ้ากการเข้าพักรักษาตั่วที�โรงพยาบาล้ 

เป็ุ่นัเวล้านัานั อาจ้ทำให้ผู้้ปุ้่�วยเกดิ้ความ่เครยีด้สะสม่ แล้ะผู้ล้ข้างเคียง 

จ้ากการใช้สารสเต่ียรอยด้์ในัการรักษา ส่งผู้ล้ทำให้ต่่อม่หม่วกไต่

ทำงานัผู้ิด้ปุ่กต่ิ การหล้ั�งฮอร์โม่นัเกิด้ความ่แปุ่รปุ่รวนั

5. ผู้้้ปุ่�วยที�ต่ิด้เชื�อไวรัสโควิด้-19 ซ�ำ (คนัล้ะสายพันัธุ์ 

จ้ากเด้ิม่) ม่ีความ่เสี�ยงส้งจ้ะเกิด้ภาวะ Long COVID ได้้ง่าย

วัิธีกิารฟ้�นฟูสุขภัาพ แลิะปีรับสมดุ็ลิร่างกิายในภัาวัะ 

Long COVID ให้กิลิับสู่ภัาวัะปีกิติ์ิด็้วัยศาสติ์ร์กิารแพทย์ 

แผนไทย

จ้ากข้อม่้ล้ล่้าสุด้ของสถาบันัการแพทย์แผู้นัไทย กรม่ 

การแพทย์แผู้นัไทย แล้ะการแพทย์ทางเลื้อก ได้้เปุ่ิด้เผู้ยว่าในั

ปุ่จั้จ้บุนััปุ่ระเทศิไทยม่จี้ำนัวนัผู้้ต้่ดิ้เชื�อไวรสัโควดิ้-19 กวา่ 4.5 ล้า้นั

ราย โด้ยร้อยล้ะ 20 ของผู้้้ต่ิด้เชื�อไวรัสโควิด้-19 (ปุ่ระม่าณ 9 แสนั

ราย) ม่ีแนัวโนั้ม่ที�จ้ะปุ่ระสบกับภาวะ Long COVID ซึ�งทางการ

แพทย์แผู้นัไทย จ้ัด้อย้่ในักลุ่้ม่อาการของ “โรคล้ม่ปุ่ล้ายไข้” หรือ

อาการไม่่สบายเนัื�อ-สบายต่ัวภายหล้ังจ้ากหายปุ่�วย

พิิชื่ิตภาวะ

Long COVID

ด้�วยยาสมุ้นไพิรไที่ย



TPA news

August 2022 | No. 308 |

TPA
news

58

Health & Knowledge

ติ์ำรับยาไทย แลิะสมุนไพรที่ช่วัยปีรับสมด็ุลิธาติ์ุ 

ในภัาวัะ Long COVID

1. ยาหอมนวัโกิฐ ปุ่ระกอบด้ว้ยสม่นุัไพรกวา่ 50 ชนัดิ้ ด้งันัี�

ติ์ั วัยารสสุขุม ได้้แก่ โกฐ์ทั�ง 9 เทียนัทั�ง 9 กฤษณา 

กระล้ำพกั ขอนัด้อก สรรพคุณ ช�วยกรีะจายลมกองละเอียด	บรีรีเทา

อาการีปวดศีรีษ์ะ	ช�วยให้หายใจสะดวกข่้นึ่

ติ์ัวัยารสร้อน ได้้แก่ ล้้กจั้นัทน์ั ด้อกจั้นัทร์ ล้้กกระวานั 

กานัพล้ ้แกน่ัสนั สรรพคณุ ช�วยข่บกรีะจายลมกองหยาบ	แก้อาการี

คู่ล่�นึ่ไส้	อาเจียนึ่	ข่บลมในึ่ช�องท้อง	แก้ท้องอ่ด-ท้องเฟ้้อ

 ติ์ัวัยารสหอมเย็น ได้้แก่ พิกัด้เบญี่จ้เกสร (ม่ะล้ิ พิกุล้ 

บุนันัาค สารภี แล้ะเกสรบัวหล้วง) พิม่เสนั การบ้ร ชะล้้ด้ แฝ่กหอม่ 

สรรพคุณ ช�วยแก้รี้อนึ่ในึ่กรีะหายนึ่้ำ	บำรุีงห่วใจ	ช่กำล่ง	บรีรีเทา

อาการีอ�อนึ่ล้า	และผ่�อนึ่คู่ลายคู่วามเคู่รีียด	

ติ์ัวัยารสขม  ได้้แก่ ล้้กราชดั้ด้ จ้ันัทนั์แด้ง จ้ันัทร์เทศิ 

บอระเพ็ด้ ล้้กกระด้อม่ สรรพคุณ ช�วยลดไข้	ด่บพ่ษ์รี้อนึ่ภูายในึ่ต่่บ 

บำรีุงไฟ้ธาตุ่	 (ทำให้รี�างกายมีแรีง	 มีกำล่ง)	 และช�วยทำให้รี่้ส่ก

เจรี่ญอาหารี

โด้ยมี่ ติ์ัวัยาปีรับธาติ์ุ คือ พิกัด้เบญี่จ้ก้ล้ (ดี้ปุ่ล้ี ช้าพล้ ้

สะคา้นั เจ้ต่ม้่ล้เพลิ้งแด้ง แล้ะขิง) ช�วยกรีะจายเลอ่ดลมให้ไหลเวียนึ่

ดีข่้นึ่	ข่บลมในึ่ลำไส้	ทำให้หายใจสะดวกข่้นึ่  

วัิธีรับปีระทาน : แนัะนัำให้รับปุ่ระทานัเปุ่็นั ชนัิด้ผู้ง จ้ะให้

ผู้ล้ด้ทีี�สดุ้ เพราะยาจ้ะแต่กตั่ว แล้ะออกฤทธิ�ได้้รวด้เรว็กวา่ชนัดิ้เม่ด็้                                     

- ยาหอมนวัโกิฐ (ชนิด็ผง) : เริ�ม่จ้ากล้ะล้ายผู้งยาหอม่

นัวโกฐ์ ½ - 1 ช้อนัชา ในันั�ำร้อนัต่้ม่สุก 125 ม่ล้. รอปุ่ระม่าณ 1-2 

นัาท ีแล้ว้จ้งึคอ่ยรบัปุ่ระทานักอ่นัอาหาร หรอืกอ่นันัอนั โด้ยใหท้านั

ต่่อเนัื�องทุก 4 ชั�วโม่ง เม่ื�อม่ีอาการไม่่สบายต่ัว วันัล้ะไม่่เกินั 3 ครั�ง 

จ้ะช่วยบรรเทาอาการล้ม่ปุ่ล้ายไข้ หรือภาวะ Long COVID ให้

ร่างกายฟัื�นัต่ัวเร็วขึ�นั

- ยาหอมนวัโกิฐ (ชนิด็เม็ด็) : นัำยาหอม่นัวโกฐ์ชนัิด้เม่็ด้ 

5-7 เม่ด็้ ม่าบด้เปุ่น็ัผู้ง จ้ากนัั�นัล้ะล้ายในันั�ำรอ้นัต่ม้่สุก 125 ม่ล้. รอ

ปุ่ระม่าณ 1-2 นัาท ีแล้ว้จึ้งค่อยรับปุ่ระทานั เม่ื�อม่อีาการไม่ส่บายตั่ว 

วันัล้ะไม่่เกินั 3 ครั�ง

 ข้อควัรระวััง : ควรระมั่ด้ระวังการใช้ยาในัผู้้้ปุ่�วยที�แพ้

ล้ะอองเกสรด้อกไม่้ แล้ะสต่รีต่ั�งครรภ์ ไม่่ควรใช้ยาต่ิด้ต่่อกันัเกินั 

5 วันั

ขั้�อม้ลูน่ารู้้�

- ยาหอมนวัโกิฐ ม่คีวาม่ปุ่ล้อด้ภยัต่อ่การใชง้านั สม่นุัไพร

ที�ขึ�นัทะเบียนัต่ำรับกับสำนัักงานัคณะกรรม่การอาหาร แล้ะยา 

ได้้รับการพิส้จ้น์ัต่ัวยาสมุ่นัไพรเปุ่็นัที�เรียบร้อยว่า ไม่่พบค่าความ่

เปุ่็นัพิษ ในัห้องปุ่ฏิิบัต่ิการ

- จ้ากขอ้ม่ล้้การศิกึษาพบวา่ ยาหอม่นัวโกฐ์ ออกิฤทธิ�ชว่ัย

เพิ่มแรงหด็ติ์ัวัของหลิอด็เลืิอด็แด็งใหญ่บริเวัณีหัวัใจ (ทำให้

เพิ�ม่แรงบบีต่วัของหวัใจ้อยา่งชา้ ๆ ) เหน็ัผู้ล้ภายในั 5 นัาท ีแล้ะออก

ฤทธิ�นัานัถึง 20 นัาที ในัขณะเดี้ยวกันัก็จ้ะช่วยเพิม่ควัามด็นัโลิหติิ์

ภัายใน 15-30 นาที โด็ยจะออกิฤทธิ�อยู่นานถึง 60-90 นาที 

- เม่ื�อหัวใจ้ส้บฉีด้เล้ือด้ด้ีขึ�นั การไหล้เวียนัของหล้อด้เล้ือด้

ขนัาด้เล้็กที�ไปุ่เล้ี�ยงบริเวณสม่อง แล้ะอวัยวะส่วนัปุ่ล้ายต่่าง ๆ  เช่นั 

ปุ่อด้, ต่ับ, ไต่, กระเพาะอาหาร รวม่ถึง เส้นัเล้ือด้บริเวณปุ่ล้ายม่ือ-

ปุ่ล้ายเท้า ได้้ม่ากขึ�นั ด้งันัั�นัจ้งึชว่ัยบรรเทาอากิารวังิเวัยีน ใจสัน่ 

หนา้มดื็ เหนบ็ชา รวม่ถงึ ภัาวัะควัามด็นัโลิหติิ์ติ์ำ่อนัเนือ่งจากิ

เลิือด็ไปีเลิี�ยงสมองไม่เพียงพอ

- ยาหอม่นัวโกฐ์ เม่ื�อรับปุ่ระทานัก่อนัอาหารจ้ะออก

ฤทธิ� ช่วัยยับยั�งกิารหลิั่งกิรด็ แลิะเอนไซม์ Pepsin (เปีปีซิน) 

ในกิระเพาะอาหาร ในัขณะเด้ียวกันัก็จ้ะช่วยเพิ่มกิารหลิั่ง 

เยื่อเมือกิเคลิือบบริเวัณีเยื่อบุกิระเพาะอาหาร ทำให้ลิด็

โอกิาสในกิารเกิิด็แผลิในกิระเพาะอาหาร อีกทั�งยังช่วัย

บรรเทาภัาวัะคลิื่นเหียนอาเจียน ได้้เปุ่็นัอย่างด้ี

นัอกจ้ากนัี�ข้อม่้ล้การศิึกษายังได้้ระบุเพิ�ม่เต่ิม่ว่า ยาหอม่

นัวโกฐ์ ออกิฤทธิ�ติ์่อกิารทำงานของระบบปีระสาทส่วันกิลิาง 

ช่วยกิลิ่อมปีระสาทให้สงบ คลิายควัามกิังวัลิ แลิะทำให้หลิับ

ได็้ลิึกิยาวันานขึ�น




