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แนวทางส าหรับจิตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 

เรียบเรียงโดย รศ.นพ. พิชัย  อิฏฐสกุล                                                                                                                                 
เผยแพร่วันท่ี 24 มีนาคม 2563 

 
 ในบทความนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วนได้แก่ 

1. การดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19: ค าแนะน าส าหรับจิตแพทย์ ซึง่แปลและ
เรียบเรียงมากจาก Taking Care of Patients During the Coronavirus Outbreak: A Guide for 
Psychiatrists. 
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_Taking_Care_of_Patients
_During_Coronavirus_Outbreak_A_Guide_for_Psychiatrists_03_03_2020.pdf 

2. ค าแนะน าการบริหารจัดการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช 
3. ค าแนะน าการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยจิตเวช 
4. ค าแนะน าการบริหารจัดการกรณีการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า 
5. ค าแนะน าการบริหารจัดการการรับปรึกษาทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยทางกาย 
6. ค าแนะน าการบริหารจัดการการตรวจผู้ป่วยจิตเวชที่แผนกฉุกเฉิน 

 

 

การดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19: ค าแนะน าส าหรับจิตแพทย ์

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเช้ือไวรัส Corona สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สร้างผลกระทบอย่างมาก
ในทุกด้านท่ัวโลก น าไปสู่การเกิดความไม่สุขสบายทางอารมณ์ (emotional distress) กับบุคคลท้ังท่ีได้สัมผัส
และไม่ได้สัมผัสโรคโดยตรง ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองทางด้านพฤติกรรมและจิตใจท่ีอาจพบ ได้แก่  

1. พฤติกรรมท่ีแสดงความไม่สุขสบายในรูปแบบต่างๆ เช่น  นอนไม่หลับ รู้สึกไม่ปลอดภัย โกรธ กลัว 
กังวล การมาพบแพทย์บ่อยข้ึน เนื่องจากความกลัวจะเป็นโรค 

2. พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ เช่น ด่ืมเหล้า สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น สูญเสียความสมดุลระหว่างการท างานและการ
ใช้ชีวิต การแยกตัวออกจากสังคม การมีปัญหาในครอบครัว และใช้ความรุนแรง   

3. ในเด็กและวัยรุ่นท่ีมีความรู้สึกไม่สุขสบาย อาจแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
(misbehaviors) แยกตัวจากสังคม มีพฤติกรรมถดถอย หรือมีปัญหาด้านการเรียน  

4. เกิดโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือ post-traumatic stress disorder ซึ่ง
ต้องการการรักษา 
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ในช่วงของการระบาดของ COVID-19 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีโรคทางจิตเวชอยู่เดิม จะสามารถจัดการส่ิงต่างๆ 

ได้ และบางคนอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เนื่องจากเคยเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้อื่น  จิตแพทย์อาจจะต้องดูแลผู้ป่วยท่ีมีความทุกข์มากขึน้ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อท้ังตัวผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม 

ดังนั้น ในการท างานกับผู้ป่วย จิตแพทย์ควรจะ  
1. ตระหนักและยอมรับถึงความกังวลและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
2. ให้ความรู้ทางการแพทย์ท่ีถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
3. ช่วยหาวิธีการลดความรู้สึกไม่สบายใจ และช่วยให้ผู้ป่วยยังคงพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปกติได้ 

โดยเฉพาะเรื่องการนอน การออกก าลังกาย แนะน าให้เช่ือมโยงกับผู้อื่นและฝึกการผ่อนคลาย 
(relaxation) 

 จิตแพทย์มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการทางสุขภาพ (health care provider) ให้
ค าแนะน าแก่ผู้น าในสังคมเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความเป็นปกติสุข สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ตามความต้องการของชุมชน โดยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้  
1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  

โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข  
2. ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด   

เนื่องจากในช่วงของการระบาดของโรคอาจมีการกระจาย ส่งต่อความเข้าใจผิดหรือข้อมูลผิดๆ อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย หากผู้ป่วยมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบาดอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ดังนั้นการช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้จึงถือเป็นเรื่องส าคัญ  

3. แนะน าให้ผู้ป่วยจ ากัดเวลาในการรับข่าวสารต่าง ๆ  
มีงานวิจัยพบว่า การรับข่าวสารมากเกินไปจะท าให้เกิดความเครียด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต ดังนั้นควร
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยจ ากัดการรับข้อมูลจากส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือเท่านั้น  

4. ช่วยให้ความรู้   
จิตแพทย์มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และให้ค าปรึกษากับทีมแพทย์อื่นๆ รวมถึง
ผู้น าชุมชน เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางใจและพฤติกรรมท่ีอาจพบได้ในช่วงท่ีมีการระบาด วิธีการจัดการกับ
ความรู้สึกไม่เป็นสุขและพฤติกรรมเส่ียงทางด้านสุขภาพต่างๆ  

5. ให้ข้อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด  
ความไม่สุขสบายซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด เป็นเรื่องปกติท่ีพบได้บ่อยในขณะท่ีมีความกลัว 
ความกังวลและความไม่แน่นอนอันเกิดจากการระบาด จิตแพทย์สามารถช่วยผู้ป่วย และบุคลากรอื่นท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตได้ โดย  
5.1 ให้การยอมรับ ช่วยให้เข้าใจปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีเกิดขึ้น ว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น “เข้าใจได้ที่คุณจะกลัว 

หรือกังวล หลายคนก็รู้สึกเหมือนกันในเวลาแบบนี้” 
5.2 ช่วยให้ยอมรับความไม่สุขสบายท่ีเกิดขึ้น ส่งเสริมให้มีการทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง หรือ

พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน เกี่ยวกับความรู้สึกไม่สุขสบาย การจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ต้ังแต่เนิ่นๆ 
จะช่วยป้องกันไม่ให้ความสามารถในการดูแลตนเองถดถอยลง 
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5.3 พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการในการลดความทุกข์ ความไม่สุขสบาย เช่น 

- มีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระบาด 
- มีการป้องกันการติดเช้ือในชีวิตประจ าวัน เช่น ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย 
- นอนให้เพียงพอ รับประทานอาหารตามปกติ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
- งดการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติดต่างๆ  
- พูดคุยกับบุคคลท่ีรัก เกี่ยวกับความกังวลต่างๆ  
- ฝึกวิธีการท าจิตใจให้สงบ เช่น การฝึกการหายใจ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และนั่งสมาธิ 
- ท ากิจกรรมท่ีเป็นงานอดิเรก และผ่อนคลาย  

5.4 เมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น โรคทางจิตเวชแย่ลง มีการติดยาหรือสารเสพติดเพื่อใช้จัดการกับอารมณ์
ด้านลบ หรือมีความคิดท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น อาจส่งต่อไปยังสถานพยาบาลท่ีความ
พร้อมมากกว่า เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน  

6. ช่วยเฝ้าระวัง สืบค้น และให้การช่วยเหลือในผู้ปว่ยที่มีความเสี่ยงสูง  
ผู้ป่วยท่ีมีความคิดหลงผิด (delusions) ผู้ป่วยท่ีมีอาการย้ าคิดย้ าท า ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางกายเด่น และผู้ป่วย
ท่ีเคยมีความบอบช้ าทางใจ (trauma) อาจจะมีความเปราะบางและมีความเส่ียงสูง ซึ่งการติดตามผู้ป่วย
บ่อยๆ สามารถช่วยลดการก าเริบ และลดการนอนในโรงพยาบาล การส่ังยา จิตเวชควรแน่ใจว่าได้ส่ังยา
เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดยา  

7. ดูแลตนเอง และคนรอบตัว จิตแพทย์เองก็สามารถท่ีจะเกิดความรู้สึกไม่เป็นสุขได้เช่นกันในช่วงท่ีมีการ
ระบาด และความรู้สึกเหล่านี้อาจเกิดจากความเครียดสะสมจากการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นจิตแพทย์จึงควรหันมา
ดูแลส่ิงจ าเป็นพื้นฐานของตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การนอน การพักผ่อนให้เพียงพอ การออก
ก าลังกาย และมีวิธีในการจัดการความเครียดท่ีเกิดขึ้น มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีเข้าใจและเกื้อกูลกัน  

 
ค าแนะน าการบริหารจัดการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช 

การบริหารจัดการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 มีข้อแนะน าดังนี ้
1. มีการซักซ้อม เตรียมความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี บุคลากรท่ีให้บริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอก ถึงนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบัติในช่วงท่ีมีการระบาดของ COVID-19 เช่น วิธีการคัดกรองกลุ่มเส่ียง การจัดการเมื่อเจอผู้ป่วย
ท่ีมีความเส่ียงว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร 

2. จัดเตรียมสถานท่ีท่ีจะให้บริการโดยแยกกลุ่มไม่มีความเส่ียงออกจากกลุ่มเส่ียงอย่างชัดเจน และเตรียม
อุปกรณ์และน้ ายาป้องกันกันติดเช้ือให้เพียงพอกับเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วยและญาติ  

3. มีการคัดกรองท้ังผู้ป่วยและญาติก่อนเข้าตรวจท่ีแผนกผู้ป่วยนอก และใช้ความระมัดระวังแบบ universal 
precaution 

4. การลดโอกาสการแพร่กระจายของเช้ือเนื่องความแออัดของผู้ท่ีมารับบริการ โดย 
4.1 ปรับช่วงเวลานัดและเวลาบริการให้เหมาะสม เช่น กระจายแพทย์ลงตรวจในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อลด

ความแออัด  
4.2 ส าหรับผู้ป่วยท่ีอาการดี จิตแพทย์สามารถใช้ระบบรับยาเดิม ระบบการส่งยาทางไปรษณีย์ รวมท้ังเพิ่ม

ระยะเวลาในการนัดติดตามอาการให้ยาวขึ้น ท้ังนี้การตัดสินใจควรบันทึกสภาพอาการ  ผลการตรวจ
สภาพจิต ให้ชัดเจน 
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4.3 การปรับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเพื่อลดโอกาสในการติดเช้ือ และแพร่เช้ือ เช่น จัดเก้าอี้ส าหรับผู้ป่วย

ให้มีการเว้นระยะห่างพอสมควร 
4.4 การจัดให้มีบริการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการตรวจผู้ป่วย เช่น skype, line ท้ังนี้ควรพิจารณา

ในผู้ป่วยท่ีอาการคงท่ีและอธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจความจ ากัดของบริการดังกล่าว และมีการให้ความ
ยินยอม 

5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยทราบ ถึงข้อจ ากัดในการบริการเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงท่ีมีระบาดของ  
     COVID-19 มีการจัดช่องทางให้ผู้ป่วยติดต่ออย่างเพียงพอในกรณีฉุกเฉิน  
 
ค าแนะน าการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยจิตเวช 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการระบาดของ COVID-19 ผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยอาจได้รับผลกระทบเช่นกัน 
ผู้ป่วยอาจมีอาการกระวนกระวาย ไม่ให้ความร่วมมือ ให้ประวัติการสัมผัสโรคไม่ได้ หรือมีการใช้ความรุนแรง 
ผู้ป่วยก็มีโอกาสในติดเช้ือ COVID-19 และอาจท าให้เกิดการระบาดของโรคต่อผู้ป่วยอื่นๆ ในหอผู้ป่วย บุคลากร
ของโรงพยาบาล และญาติท่ีมาเย่ียม   

เนื่องจากหอผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อท่ีรุนแรง 
บุคลากรและผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์สวมใส่ส าหรับป้องกันการติดเช้ือ และในกระบวนการรักษาทางจิตเวช
อาจมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท ากลุ่มบ าบัดต่าง ๆ มีการใช้พื้นท่ีร่วมกัน เช่น บริเวณรับประทานอาหาร หรือ    
ดูโทรทัศน์ และนอกจากนี้ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิตรุนแรง อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการต่างๆ เช่น   
การวัดไข้ และการแยกตัวเองออกจากผู้อื่น  

ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องแยกผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยจิตเวช หากผู้ป่วยต้องการ
การดูแลรักษาทางด้านร่างกายต้องส่งต่อไปยังแพทย์ฝ่ายกาย จากนั้นจิตแพทย์ต้องร่วมกับแพทย์ฝ่ายกายเพื่อ
ช่วยรักษาให้อาการทางจิตเวชของผู้ป่วยสงบลง 

ส าหรับผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย ก็จ าเป็นท่ีจะต้องหยุด และกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเช่นกัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อหลายด้าน เช่น ขาดบุคลากร เจ้าหน้าท่ีท่ีจะช่วยดูแลผู้ป่วย  

ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในระบาดการรับเช้ือ และการแพร่เช้ือของโรค หลักการส าคัญบริหารจัดการ       
หอผู้ป่วยจิตเวชในช่วงเวลานี้ ได้แก่  

1. การควบคุมอาการของผู้ป่วยให้สงบโดยเร็วที่สุด ในรายท่ีอาการรุนแรงมากอาจจะต้องใช้ยาในขนาด
สูง หรือใช้ยาหลายขนานร่วมกันเพื่อท าให้ผู้ป่วยสงบโดยเร็วและลดช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยต้องนอนใน
โรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วที่สุด   

2. การคัดกรองและควบคุมจ านวนผู้ท่ีจะเข้าไปในหอผู้ป่วย ควรแจ้งผู้ป่วยและญาติให้รับทราบ
มาตรการต่างๆ ต้ังแต่อยู่ในกระบวนการรับผู้ป่วย 

- ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วยอย่างเข้มงวดก่อนเข้าไปในหอผู้ป่วย โดย
ก าหนดจุดคัดกรอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไข้หวัด มีไข้ มีประวัติเดินทางไปในสถานท่ี
เส่ียง เช่น สนามมวย ร้านอาหาร ผับ ให้งดการเข้าไปในหอผู้ป่วย หากมีกรณีสงสัยใดๆ ให้ปฏิบัติ
โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มเส่ียงไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม 
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- ควบคุมการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย โดยอาจจะมีการก าหนดเวลาในการเข้าเย่ียมท่ีชัดเจน ลดเวลาเย่ียม 

จ ากัดจ านวนคน ระบุญาติเฉพาะคนท่ีเข้าเยี่ยมได้ และอาจให้เข้าเยี่ยมในเฉพาะผู้ป่วยท่ีจ าเป็น
เท่านั้น โดยอาจแจ้งผู้ป่วยและญาติให้รับทราบมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ในระบวนการรับผู้ป่วย 

3. การจัดส่ิงแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ของเช้ือ  
- การจัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ป่วย เพื่อท่ีป้องกันการแพร่เช้ือ ถ้าท าได้ควรจัดให้มีพื้นท่ีแยก

ส าหรับผู้ท่ีมีโอกาสเส่ียงในการติดเช้ือ  
- ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานแต่ในละช่วงเวลา โดยจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานในแต่ละช่วง แต่ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึง ความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ีควรมี
เวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ   

- การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้การแพร่เชื้อให้เพียงพอ  เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ           
ให้เจ้าหน้าท่ีสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงาน  

4. การปรับใช้เทคโนโลยีในการในการสื่อสาร มาใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรกับญาติผู้ป่วย หรือ 
ญาติกับผู้ป่วย เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่ของเช้ือโรค 

 
ค าแนะน าการบริหารจัดการกรณีการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy: ECT) 
 การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า เป็นการรักษาทางจิตเวชท่ีส าคัญและมักใช้ในผู้ป่วยทางจิตเวชท่ีมีอาการ
รุนแรง และต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน รวมถึงผู้ป่วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น เนื่องจากการ
รักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าในแต่โรงพยาบาล อาจจัดบริการไว้ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน เช่น ในห้องผ่าตัดหรือ 
post-anesthetic care unit  ในหอผู้ป่วยจิตเวช หรือในหน่วยบริการเฉพาะ ดังนั้นการบริหารจัดการในช่วงท่ีมี
การระบาดของ COVID-19 อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละท่ี แต่อยู่บนหลักการท่ีส าคัญ คือ 
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรคัดกรองผู้ที่มีควำมเสี่ยงในกำรเพิ่มกำรระบำด และลดโอกำสในกำร
ระบำดและแพร่เชื้อไวรัส  โดย  

1. มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าในพื้นท่ีคัดกรอง หากพบว่าผู้ป่วยมี
อาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก ควรงดการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า และให้สังเกตอาการ
อย่างน้อย 2 สัปดาห์   

2. ให้การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ีท่ีจ าเป็นเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น และไม่สามารถควบคุมอาการของผู้ป่วยได้ด้วยวิธีอื่น 

3. ส าหรับผู้ป่วยท่ีรับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (maintenance ECT) เพื่อป้องกัน
อาการทางจิตเวชก าเริบ ซึ่งมักจะต้องรับการรักษาทุก 1-4 สัปดาห์ ให้ท าการรักษาไปตามปกติ 
เนื่องจากหากผู้ป่วยมีอาการก าเริบแล้วอาจส่งผลเสียมากกว่า แต่ในผู้ป่วยท่ีอาการสงบจิตแพทย์
อาจพิจารณาให้ระยะเวลาในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าห่างขึ้น และต้องติดตามผู้ป่วยเป็น 
ระยะๆ  

4. การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส าหรับบุคลากรท่ีให้การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าแนะน าให้     
ล้างมือ และให้ใส่หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม กระจังกันหน้า/แว่นป้องกันตา ถุงมือ disposable 
2 ช้ัน ระหว่างให้การรักษาดังแสดงในรูปท่ี 1 ยังไม่จ าเป็นต้องใส่ชุด personal protective 
equipment (PPE) หรือ หน้ากาก N95  
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 รูปที่ 1 การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะให้การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า  

5. กรณีท่ีท า modify ECT ท่ีต้องการความร่วมมือกับแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีต่างแผนกควรปรึกษาขอ
ความเห็นในแนวทางปฎิบัติร่วมกัน 

6. กรณีในแผนกด าเนินการเองท้ังหมด ในขณะให้การรักษา อาจใช้พลาสติกคลุมตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกัน
ขณะท่ีผู้ป่วยไอ ดังแสดงในรูปท่ี 2  
 

                      
 

 รูปที่ 2 การใช้พลาสติกคลุมตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการไอของผู้ป่วยระหว่างรับการรักษาทางจิตเวชด้วย
ไฟฟ้า 
 

7. ในช่วงสังเกตอาการหลังจากให้การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ควรหลีกเล่ียงการใช้ nebulizer 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็น high flow ท้ังหมด เพื่อลดโอการในการแพร่เช้ือ อาจใช้ oxygen cannula 
เท่านั้น 

8. หลังให้การรักษาผู้ป่วยแล้วบุคลากรเจ้าหน้าท่ีควรอาบน้ า สระผม ท าความสะอาดร่างกาย 
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ค าแนะน าการบริหารจัดการการรับปรึกษาทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยทางกาย (Consultation-Liaison 
setting) 
 การรับปรึกษาทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยทางกายในหอผู้ป่วยต่างแผนก มีความส าคัญในการร่วมดูแลรักษา
ผู้ป่วยแบบองค์รวม แต่การเดินทางไปต่างแผนกท าให้ต้องพบการผู้คนจ านวนมาก ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค หลักการส าคัญบริหารจัดการการรับปรึกษาทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยทางกายในหอผู้ป่วยต่าง
แผนกในช่วงเวลานี้ ได้แก่ 
1. แนะน าให้เก็บข้อมูลผู้ป่วยและความเจ็บป่วยให้ละเอียดทางเวชระเบียนและทีมแพทย์พยาบาลเจ้าของไข้ 

บางสถาบันอาจพิจารณาใช้ระบบโทรศัพท์ หรือ telemedicine ระหว่างหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อให้
จิตแพทย์สามารถพูดคุยประเมินกับผู้ป่วยเบื้องต้นโดยไม่ต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง  

2. หากประเมินแล้วอาการไม่รุนแรงอาจแนะน าให้ทีมเจ้าของไข้ให้การรักษาเบื้องต้นไปก่อนได้เลย หาก
ประเมินแล้วมีอาการรุนแรง เช่น มี moderate-severe depression/anxiety, suicidality, delirium, 
other major psychiatric illness จิตแพทย์จึงเข้าไปประเมินผู้ป่วยโดยใส่ชุดป้องกันเต็มท่ีตามท่ีบริเวณ   
คัดกรอง หรือ ตามท่ีหอผู้ป่วยนั้นๆ แนะน า 

3. การเข้าตรวจผู้ป่วยท่ีเป็น COVID-19  ควรใช้เวลาในการสัมผัสผู้ป่วยให้น้อยท่ีสุด ใช้เวลารบกวนผู้ป่วยไม่
นานเกินไป โดยการป้องกันเต็มท่ีตามท่ีหอผู้ป่วยนั้นแนะน า และเพื่อวางแผนให้การรักษากับทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย 

4. อาจเน้นการบริหารยาเพื่อช่วยควบคุมหรือบรรเทาอาการทางจิตเวชโดยเร็วก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถให้
ความร่วมมือบ าบัดรักษาอาการทางกายได้ดีขึ้นและมีความทุกข์จากอาการทางจิตใจน้อยท่ีสุด 

 
ค าแนะน าการบริหารจัดการการตรวจผู้ป่วยจิตเวชที่แผนกฉุกเฉิน 

แผนกฉุกเฉินเป็นด่านแรกของโรงพยาบาลท่ีบุคลากรต้องมีความระมัดระวงัเป็นอย่างสูง ดังนัน้ควร
ปฏิบัติตาม universal precaution ตามมาตรการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
 
**************************************************************************************************** 


