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*บทความนี้เป็นการให้ความเห็นในฐานะผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตเวช เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลหรือ
การศึกษาท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเรื่องยาจิตเวชกับวัคซีนโควิด-19 ยังมีจ านวนน้อย อย่างไรก็ดีการ
บริหารยาทางจิตเวชในช่วงท่ีมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น อาการของผู้ป่วย ประโยชน์และ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจิตแพทย์ควรพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผู้ป่วย  
แต่ละราย* 

แนวคิดเบื้องต้น 

ผู้ป่วยโรคจิตเวชรุนแรง (severe mental illness) เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว โรคซึมเศร้า
รุนแรง หรือ ผู้ท่ีมีโรคจิตเวชต่างๆ ท่ีมีอาการรุนแรงจนรบกวนการท าหน้าท่ีในชีวิตประจ าวัน เป็นกลุ่มท่ีเส่ียง
ต่อการติดเช้ือโควิด-19 อาจมีผลกระทบต่อความเจ็บป่วยรุนแรงท้ังร่างกายและจิตใจ มีอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 สูงกว่าประชากรท่ัวไป ดังนั้นการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า     
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายจากการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจน จึงควรสนับสนุนให้กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชดังกล่าวได้รับ
วัคซีนอย่างท่ัวถึง และอาจพิจารณาให้เป็นกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนเป็นล าดับต้นๆ เหมือนกลุ่มผู้ป่วยโรคทางกาย
รุนแรงอื่นๆ นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไปท่ีเคยหรือก าลังได้รั บการรักษาทางจิตเวชอื่นๆ     
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว 

การส่ือสารหลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับวัคซีนถือเป็นอีกเรื่องท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากผู้ป่วยโรคจิตเวชอาจมี
ระดับความเข้าใจไม่เท่ากับบุคคลท่ัวไป  ดังนั้นแพทย์จึงควรเน้นย้ าถึงการรับวัคซีนให้ครบตามก าหนด 
เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดการได้รับวัคซีนเพียงเข็มแรกเข็มเดียวอาจจะยังไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ได้เพียงพอต่อการป้องการการติดเช้ือ รวมถึงการปฏิบัติตน และการดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้
ติดโรคในภายหลัง  

ข้อแนะน ำทั่วไปในกำรบริหำรยำจิตเวชช่วงฉีดวัคซีนโควิด-19 

หลักการส าคัญ คือ ท าให้ผู้ป่วยมีอาการคงท่ีท่ีสุดในช่วงท่ีได้รับวัคซีน คือ ช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน
และ 2 สัปดาห์หลังฉีด (14 days rule) เพื่อให้ร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมสูงสุด 



 

-  มีรายงานในวัคซีนชนิดอื่นๆ ว่าอาการของโรคจิตเวชท่ีควบคุมไม่ ดีและการอดนอนอาจท าให้
ภูมิคุ้มกันของโรคหลังได้รับวัคซีนขึ้นไม่ดี ดังนั้นการบริหารยาจิตเวชอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการทางจิต 
ดูแลสุขภาพโดยรวมและการนอนให้ดีในช่วงท่ีได้วัคซีนโควิด-19 จึงมีความส าคัญมาก 

-  สนับสนุนให้คงระดับยาจิตเวชส่วนใหญ่ท่ีใช้อยู่เดิมในช่วงท่ีได้รับวัคซีน เนื่องจากการปรับเพิ่มหรือ
ลดยาบางชนิดโดยไม่จ าเป็นอาจท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ รวมถึงเกิดปัญหาจากการ
ถอนยา 

-  หากผู้ป่วยยังมีอาการทางจิตรุนแรง แนะน าให้รักษาอาการทางจิตเวชให้สงบก่อนภายในช่วง 2 
สัปดาห์ก่อนการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามอาการทางจิตใดๆ ไม่ควรเป็นสาเหตุในการชะลอการให้วัคซีนผู้ป่วย 

-  หากพบคนไข้ในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนฉีดวัคซีนและในขณะนั้นคนไข้มีอาการทางจิตอยู่บ้าง แต่ไม่มี
ข้อบ่งช้ีหรือความจ าเป็นเร่งด่วน จิตแพทย์อาจพิจารณาเล่ือนการปรับยาจิตเวชไปก่อน แล้วค่อยเริ่มยาหรือ
ปรับยาอีกครั้ง 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน 

-  ยาจิตเวชส่วนใหญ่มีความปลอดภัยส าหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่พบมีรายงานของ drug 
interaction ระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีน จึงไม่มีข้อห้ามใช้ หรือ ข้อแนะน าในการลดหรือหยุดยา 

-  ประเด็นล่ิมเลือดอุดตันหรือภาวะเกล็ดเลือดต่ าร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน (Vaccine-induced 
immune thrombotic thrombocytopenia-VITT) หลังได้รับวัคซีน Astra-Zeneca หรือ วัคซีนอื่นๆ อาจจะ
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาจิตเวช และความเส่ียงในการเกิดน้อยมากๆ (1:100,000-1:1,000,000) จึงไม่เป็น
ประเด็นท่ีจิตแพทย์ต้องกังวล 

ข้อควรระวัง  

- เนื่องจากมีรายงานการเกิด Immunization Related Focal Neurological Syndrome ( IRFN)  
ในประเทศไทย โดยเป็นความผิดปกติทางระบบประสาท (ชา อ่อนแรง ปวดศีรษะ ตามัว) เกิดในอัตรา 1:300 – 
1:3000 โดยส่วนใหญ่เกิดภายในไม่กี่ช่ัวโมงถึงหนึ่งสัปดาห์และส่วนใหญ่หายได้เอง แต่ก็มีรายงานคนไข้ส่วน
น้อยท่ียังมีอาการทางระบบประสาทอยู่แม้เวลาจะผ่านไปสองสัปดาห์แล้ว ซึ่งมักเกิดในผู้หญิง ผู้ป่วยบางรายมี
โรคไมเกรน หรือมีโรคท่ีเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอยู่เดิม สมมติฐานของการเกิดโรคอาจเกี่ยวกับปฏิกิริยาของวัคซีนกับ
การเกิดพยาธิสภาพคล้ายไมเกรนหรือภาวะหลอดเลือดเกร็งหรือปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันท่ีไวเกิน           
ซึ่งสัมพันธ์กับวัคซีน Sinovac 

 ยาจิตเวชท่ีมีกลไกเกี่ยวข้องกับการเกิดไมเกรน การป้องกันไมเกรน และยาท่ีสัมพันธ์กับการบีบตัวของ
เส้นเลือด ได้แก่ Tricyclic antidepressant (TCA เช่น amitriptyline, nortriptyline, imipramine), 
Serotonin norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI เช่น venlafaxine, desvenlafaxine, duloxetine), 
Dopamine norepinephrine reuptake inhibitor (DNRI เช่น bupropion), psychostimulants 
(atomoxetine, methylphenidate) นอกจากยาจิตเวชแล้ว amphetamine ก็มีกลไกเกี่ยวข้องกับการเกิด
การหดเกร็งของหลอดเลือดได้ 

ในทางทฤษฎีการท่ีผู้ป่วยเพิ่งเริ่มยา เพิ่มขนาดยา ได้ยาในขนาดสูง หรือ หยุดยาในช่วงระยะเวลา
ใกล้เคียงกับการได้รับวัคซีน ล้วนอาจท าให้เกิดปัญหาการซ้อนทับระหว่าง ผลข้างเคียงของยา (psychotropic 



 

side effects) อาการจากการหยุดยา (discontinuation syndrome) อาการทางจิตก าเริบ ( rebound 
symptom) และผลข้างเคียงของวัคซีน (IRFN) จึงไม่แนะน าให้ลด หรือ หยุดยา กลุ่มนี้ในช่วงได้วัคซีน 

 กรณีท่ีผู้ป่วยใช้ยา TCA, SNRI, DNRI, atomoxetine มานาน แนะน าให้รับประทานยาตามปกติ
ในช่วงฉีดวัคซีน  

ยา methylphenidate สามารถหยุดได้ในวันท่ีฉีด vaccine เหมือนกับ drug holiday เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีกลไกของยาจะไปรบกวนการเกร็งตัวของหลอดเลือด 

หากผู้ป่วยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอาการวิตกกังวลรุนแรง เช่น panic attack, needle/blood phobia, 
agoraphobia ควรเน้นย้ าให้ผู้ป่วยรับประทานยาจิตเวชตามปกติในวันท่ีได้รับวัคซีน รวมถึงอาจพิจารณาให้ยา
เมื่อผู้ป่วยมีอาการ เช่น ยา benzodiazepine, antihistamine, antipsychotic ก่อน หรือหลังการได้รับวัคซีน 

มีรายงานถึงผู้ป่วยจิตเภทท่ีเกิดภาวะเพ้อสับสน (delirium) ซึ่งสัมพันธ์กับระดับยา clozapine        
ในเลือดท่ีสูงขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 Pfizer จึงอาจพิจารณาเจาะระดับยา clozapine     
หากผู้ป่วยจิตเภทมีอาการทางจิตท่ีผิดปกติไปหลังได้รับการฉีดวัคซีน หากอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่สามารถเจาะตรวจ
ระดับยา clozapine ได้ เมื่อมีอาการเพ้อเกิดข้ึนหลังฉีดวัคซีนและหาสาเหตุอื่น ๆ ไม่พบอาจพิจารณาลดขนาด
ยา clozapine ลง  

มีรายงานว่าระดับยากันชักท่ีเพิ่มขึ้นผ่านกลไกการอักเสบหลังวัคซีนท่ีท าให้ cytochrome P 450 
(CYP450) ของตับหยุดท างานช่ัวขณะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงจากยากันชักท่ีผู้ป่วยใช้อยู่ ซึ่ง CYP450 นี้ก็
อาจมีบทบาทในการก าจัดยาจิตเวชอื่นๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่แนะน าให้ลดหรือหยุดยาจิตเวชเนื่องจาก
เหตุผลนี้ เพียงแต่คอยติดตามอาการผลข้างเคียงของยาหลังผู้ป่วยได้รับวัคซีน และอาจพิจารณาเจาะระดับยา
บางตัวหากมีผลข้างเคียงท่ีรุนแรงเกิดขึ้นหลังฉีด 

ยาในกลุ่มอื่นๆ เช่น cognitive enhancer, lithium ยังไม่มีรายงานปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับ
วัคซีนโควิด-19 

สรุป  

 จากหลักฐานทางวิชาการต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดแน่ชัดว่าต้องหยุดยาทางจิตเวชใดๆ      
แต่ยาบางขนานควรต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามผลหลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับวัคซีน การพิจารณา
ปรับยาใดแพทย์ควรจะต้องช้ีแจงถึงประโยชน์ และผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวา ง
แผนการรักษา 
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