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การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT) 

            การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy: ECT ) หมายถึง การบำบัดรักษาโรค 
ทางจิตเวช   โดยใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีต้องการจากเครื่อง ECT ผ่านเข้าสู่สมองตรงบริเวณทีก่ำหนด ใน
ระยะเวลาที่จำกัด เพ่ือทำให้เกิดอาการเกร็ง ชักกระตุกทั้งตัว (Generalized Seizure) ทำให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงของสารชีวเคมีในสมอง ส่งผลให้ความผิดปกติทางจิตบางชนิดทุเลาหรือลดลง รวมถึงสภาวะทางอารมณ์ 
ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ภายใต้ยาระงบัความรู้สึก หรือไม่ใช้ยาระงับความรู้สึก ซึ่ง
การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นการรักษาชนิดหนึ่ง 

การรักษาด้วยไฟฟ้ามี 2 ชนิด ได้แก่ 

1. การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ Unmodified หมายถึง การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยไม่ได้ใช้ยานำสลบ 
2. การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ Modified หมายถึง การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยานำสลบ 

ข้อบ่งช้ีการรักษาด้วยไฟฟ้า 

- ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 
- ผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้ 
- ผู้ป่วยที่ต้องการผลรักษาท่ีรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง /มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง

และมีความคิดหรือพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย 

จำนวนครั้งและระยะเวลาของการรักษา 

 จำนวนครั้งและระยะเวลาของการรักษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน  ส่วนใหญจ่ะทำการรักษา  

6-12 ครั้ง  ซ่ึงจำนวนครั้งอาจมากกว่า หรือน้อยกว่า 6–12 ครั้ง ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา 

ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ  ผู้รับบริการหลัก : ผู้ป่วยทางจิตเวช 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ   
  เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  ทุกวันจันทร์–พุธ– ศุกร์ เวลา 8.00น. – 12.00 น. 
หรือกรณีฉกุเฉินตามแผนการรักษาของแพทย์ 
สถานที่ให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ 
         อาคารตึกนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก ชั้น 1 งานการพยาบาลบำบบัดพิเศษ สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ เลขที่ 23 ม.8 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
10170 โทรศัพท์ : 02-4416139 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 
1. ซักประวัติการเจ็บป่วย ตรวจร่างกาย  ระบบประสาทการ

ตรวจพเิศษและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการรักษา 
ด้วยไฟฟ้า   

10-15 จิตแพทย ์

2. ตรวจพเิศษต่าง ๆ และตรวจทางห้องปฏิบัติการ 120-180 เทคนิค 
การแพทย ์

3. ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า 10 ทันตแพทย ์
4. อ่านผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ 

ให้ข้อมูลการรักษาด้วยไฟฟ้าแก่ผู้ป่วยและญาติ 
10-15 จิตแพทย ์

5. อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้าแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ จุดมุ่งหมาย จำนวนครั้งและระยะเวลาของการรักษา 
ประโยชน์ของการรักษา ผลของการรักษา ผลข้างเคียง การ
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดผลข้างเคียง โรคที่ควรระวังขณะรับ
การรักษาด้วยไฟฟ้า อัตราค่าบริการการรักษาด้วยไฟฟ้า การ
ให้เซ็นยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้าในแบบความยินยอมรับการ
รักษาด้วยไฟฟ้า กรณีที่ผู้รักษามีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือขาด
ความสามารถในการตัดสินในการรักษาด้วยไฟฟ้า ให้คู่สมรส 
ผู้บุพการี ผู้สืบสกุล พิทักษ์  ผู้อนุบาล เป็นผู้ให้ความยินยอม
ให้การรักษาด้วยไฟฟ้า กรณีผู้ป่วยไม่มีญาติให้คณะกรรมการ
สถานบำบัดลงความเห็นเกี่ยวกับการรักษา 
 

10-15 พยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ประเมิน และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาในผู้ป่วยที่รับการ
รักษาครั้งแรก 

10 เภสัชกร 

7. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนทำการ
รกัษาด้วยไฟฟ้า เพ่ือลดความวิตกกังวลร่วมด้วย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึก พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้า 
และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติซักถามหากมีข้อสงสัย 

15-30 พยาบาลวิชาชีพ 

8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนรักษาด้วยไฟฟ้า 
 - ดูแลความสะอาดร่างกาย โกนหนวด สระผม ตัดเล็บและ
ไม่ทาเล็บมือเล็บเท้า  
- งดน้ำ และอาหาร และยาอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ( ยกเว้นยา
ที่ให้ก่อนการรักษา อย่างน้อย1 ช.ม.+ น้ำ 30 cc 

10 พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยเหลือ 
คนไข ้
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ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 
 - ถอดเครื่องประดับ ฟันปลอม Contact Lens 

- นัดหมายวันที่เข้ารับการรักษา/ใบนัด 
  

9. วันที่เข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้า 
กรณีผู้ป่วยใน 
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดูแลให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะ

ก่อนทำการรักษาด้วยไฟฟ้า 
- นำผู้ป่วยส่งไปยังงานรักษาด้วยไฟฟ้า 
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  

กรณีผู้ป่วยนอก 
- ญาติและผู้ป่วยยื่นใบนัดการรักษาที่งานเวช

ระเบียนตึกอำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เพ่ือส่งข้อมูลในระบบHosXP 

-     ตรวจสอบสิทธิ 
     -     แจ้งร.ป.ภ ให้ทราบเพื่อจะประสานมายังงานรักษา
ด้วยไฟฟา้ 
      -   พยาบาลงานรักษาด้วยๆฟฟ้าตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
- ดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ ฟันปลอม

ContacLens หรือแว่นตา 
- วัดสัญญาณชีพและดูแลให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อน

ทำการรักษาด้วยไฟฟ้า 

15 
 
 
 
 
15 

พยาบาลวิชาชีพ 
ประจำงาน 
รักษาด้วยไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเหลือ 
คนไข้ 
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การดูแลขณะรักษาด้วยไฟฟ้า 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 
 ให้การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยานำสลบ(Modified) / ให้

การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยไม่ใช้ยานำสลบ(Unmodified) 
15-20 -จิตแพทย์ 

-วิสัญญีพยาบาล 
-พยาบาลวิชาชีพ 
 

 

การดูแลระยะพักฟื้น 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 
1. ประเมินภาวะแทรกซ้อนและให้การดูแลระยะพักฟ้ืน โดย 

- วัดสัญญาณชีพ 
- สังเกตอาการข้างเคียงหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า

เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้
อาเจียน  หนาวสั่น 

- ให้การพยาบาลดูแลตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม 

- ดูแลให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนในห้องพักฟ้ืนนานอย่าง
น้อย 45นาทีถึง 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอาการ
ของผู้ป่วยแต่ละคน 

- ดูแลให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ/น้ำหวาน 
- ประเมินความพร้อมในการกลับหอผู้ป่วย/กลับ

บ้าน ( Discharge score 9 คะแนน) 

45-60 -จิตแพทย ์
-พยาบาล 
วิชาชีพ/ 
ผู้ช่วยพยาบาล 

2. ประสานส่งต่อข้อมูลให้พยาบาลประจำตึกให้ทราบ  
เกี่ยวกับการรักษา ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และ
แนวทางการดูแลสังเกตอาการผิดปกติต่อเนื่องที่ตึกผู้ป่วย
พร้อมนำผู้ป่วยส่งกลับตึก   

5-15 -พยาบาลวิชาชีพ 
ประจำงาน 
รักษาด้วยไฟฟ้า 
 

 กรณีผู้ป่วยนอก 
แนะนำญาติเรื่องการดูแลผู้ป่วย การสังเกตอาการหลังการ
รักษาด้วยไฟฟ้า และนัดหมายการรักษาครั้งต่อไป 

10 -พยาบาลวิชาชีพ 
ประจำงาน 
รักษาด้วยไฟฟ้า 
-วิสัญญีพยาบาล 
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การติดตามเยี่ยมหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 
 เพ่ือประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า ให้

คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนมารักษาครั้ง
ต่อไปโดยติดตามเยี่ยมช่วงบ่ายหลังรักษาด้วยไฟฟ้า กรณี
ผู้ป่วยนอกมีการดูแลติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 

  

รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น            270 – 375 นาที  
(4 ชั่ ว โมง 30นาที  -6 ชั่ ว โมง  15
นาที) 

 

3.เอกสาร/แบบฟอร์มท่ีใช้ในการขอรับบริการ 
ลำดับ เอกสาร/แบบฟอร์ม จำนวน (ฉบับ) 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 1 

2. ใบนัดการรักษาด้วยไฟฟ้าของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1 

3. แบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อจากต้นสังกัด (ประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า / ประกันสังคม) 

1 

4. แบบบันทึกความยินยอมให้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า 1 
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4.ค่าธรรมเนียมการบริการ 

ลำดับ รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1. ค่ารักษาด้วยไฟฟ้าโดยวิธีใช้ยานำสลบ (Modified) 1,000 บาท/ครั้ง 

2. ค่ารักษาด้วยไฟฟ้าโดยไม่ใช้ยานำสลบ (Unmodified) 300 บาท/ครั้ง 

3. CXR 200 

4. EEG 200 

5. EKG 300 

6. CBC 90 

7. Electrolyte 160 

8. FBS 40 

9. BUN 40 

10. Creatinine 40 

11. ค่าบรกิารทั่วไป/ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก(กรณีผู้ป่วยนอก) 50 

12. ค่าบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยใน (กรณผีู้ป่วยใน) วันละ 300 

13. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา(ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)  
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5.การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ลำดับ ผลสำเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ เป้าหมาย 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 % 

2. จำนวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า (E-H) ≤ 2 ราย 

3. จำนวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยไฟฟ้า (I) 0 ราย 

4. ร้อยละของการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า 95 % 

5. ร้อยละของการติดตามเยี่ยมประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับการรักษา

ด้วยไฟฟ้า 

95 % 

 

6.ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ 

1. Website : www.galya.go.th 

2. E-mail : galyains@gmail.com 

3. โทรศพัท์ : 02-4416139 

4. โทรสาร : 02-4416111 

5. ที่อยู่: 23 ม.8 ถนน พุทธมณฑลสาย4 แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพ 10170 

6. กลอ่งรับฟังความคิดเห็น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ 

- ตึกอำนวยการ ชั้น1 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

1.ใบนัด 
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2.หนังสือให้ความยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้า 
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3.หนังสือส่งตัว 
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รายช่ือผู้จัดทำ 

1. นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสรพงษ์     นายแพทย์ชำนาญการ 
2. นางสุดสาคร   จำม่ัน               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
3. นางพรินทร    ป่ินสุภา             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางสาวศิรพิรรณ ธนันชัย         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นายวิชัย     หล้าธรรม             พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 

 

 


