
 

 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol withdrawal 
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ทองทิพย์  มาระแสง และคณะ     รพ.ชานุมาน 
 

ปัจจุบันปัญหาการติดสุรา (alcohol dependence) และการดื่มสุราแบบอันตราย 
(alcohol abuse) มีเพ่ิมมากขึ้น ในสหรัฐอเมริการายงานการติดสุราและการดื่มสุราแบบอันตราย ในปี 
1992 ร้อยละ 7.4 ของคนวัยหนุ่มสาวหรือประมาณ 13.8 ล้านคน (Bayard, 2004) ในปี 1997 เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 10 หรือ 15.4 ล้านคน (NIDA & NIAAA, 1998 อ้างใน Jack, 2000) ส่วนในประเทศไทยมี
รายงานปัญหาผู้ป่วยติดสุราโดยดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันร้อยละ 34.5  การดื่มแบบอันตราย ร้อยละ 4.2 
หรือประมาณ 2.1 ล้านคน และการดื่มแบบติดสุรา ร้อยละ 6.6 หรือประมาณ 3.2 ล้านคน และยังพบว่าผู้
ที่มีความผิดปกติในพฤติกรรมดื่มสุรามีโรคจิตร่วมสูงถึง 3.8 เท่า ในเพศหญิงที่มีความผิดปกติในพฤติกรรม
ดื่มสุรามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 5.5 เท่า (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2553)  ภาวะถอนพิษ
สุรา  (alcohol  withdrawal)  มักจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้ดื่มสุราลดปริมาณการดื่มหรือหยุดดื่มสุรา ซึ่งเป็น
ภาวะที่มีอันตรายมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูง หากไม่ได้รับการประเมินภาวะถอนพิษสุราและดูแล
รักษาทันทีตั้งแต่แรกรับ  หรือไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอาจส่งผลต่อเนื่องกลายเป็นภาวะถอนพิษสุรา
แบบรุนแรง (complicated alcohol withdrawal) และมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดภาวะ 
alcohol  withdrawal delirium หรือ delirium tremens ซึ่งเป็นอาการถอนพิษที่รุนแรงร่วมกับอาการ
เพ้อสับสน (delirium) ระดับสติสัมปชัญญะและความรู้สึกตัว ความคิด ความจ า การรับรู้เสียไป ภายใน 
48  ชั่วโมงหลังหยุดดื่ม โดยมีโอกาสเกิดมากท่ีสุดในช่วง 12-24 ชั่วโมงหลังการชักครั้งแรก (NSW Health 
Department, 1999) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol 
withdrawalได้ตามมาตรฐาน  ผู้ป่วยAlcohol withdrawal ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ป่วย Alcohol Withdrawal Admitted ปี59 จ านวน 4 ราย ปี60 จ านวน 6ราย ปี 61จ านวน 8 ราย 
ซึ่งเป็นปัญหาจากการที่โรงพยาบาลชานุมาน ได้มีการรับผู้ป่วยที่ดื่มสุราและมีภาวะWithdrawal 
Admitted ในตึกผู้ป่วยในจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังปีงบประมาณ59-61 พบ
ผู้ป่วย Withdrawal Admittedจ านวน 4 ,6 , 8 ราย และยังพบว่าในหน่วยงานมีปัญหาคือหลัง 
Admitted พบผู้ป่วยหนีรพ.ปี59จ านวน 1 ราย,มีรอยแดงบริเวณข้อมือข้อเท้า3ราย ตกเตียง1ราย, ชัก
เกร็ง 1ราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและยังพบอีกว่ามีผู้ป่วย Hyponatemia มีอาการ DTs 
สับสนวุ่นวายเสี่ยงต่อการพลัดตกเตียง ผู้ป่วยท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน ผู้ป่วย Re-admitted บ่อยๆ ดังนั้น
โรงพยาบาลชานุมาน จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาขึ้น ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา  Case 
Alcoholismและ Hyponatemia , DTs โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา(AUDIT) รูปแบบ
ประเมินCIWA-Ar(แบบบันทึกติดตามอาการถอนพิษสุรารายบุคคล)ในผู้ป่วยที่รับ Admitted  แบบแผ่น
เดียวซึ่งสะดวกต่อการประเมินและแนวทางรักษาโดยให้ยาร่วมของแพทย์ตามเกณฑ์   วิธีการศึกษา
รูปแบบ .ประชุมชี้แจงในหน่วยงาน .น าเข้าเสนอในคณะกรรมการPCTของโรงพยาบาลและให้ความรู้กับ



 

 

พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในการประเมินมีแพทย์ พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลตึกผู้ป่วยใน  พยาบาล
เฉพาะทางยาเสพติด ประชุมร่วมกัน เช่น การดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน มี
การAUDIT ก่อน Admit เกิดนวัตกรรมผ้า Restrainได้ตัดเย็บท าผ้า Restrainขึ้นมาในรูปแบบใหม่ซึ่งมี
ทั้งหมด 5ชิ้น โดยใช้ฟองน้ าแบบหนาในการรองผ้าก่อนการเย็บ ซึ่งมีความนุ่ม และลดภาวะเสี่ยงต่อการ
เสียดสีต่อผิวหนังผู้ป่วย ปลอดภัยกับตัว  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 ก.ย. 2561 

ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย  Alcohol Withdrawal 
Admitted ปี59 จ านวน 4ราย ปี60 จ านวน 6ราย ปี 61จ านวน 8 ราย  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบอุบัติการณ์
การตกเตียงหรือหนีออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีบาดแผลที่เกิดจากการผูกยึด ญาติให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลผู้ป่วยผูกยึด เกิดความร่วมมือในทีมที่ดูแลผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่เป็นรูปประธรรมในการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal มีเครือข่ายที่ดีในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง 

สรุปและเสนอแนะ รูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol Withdrawal Admitted ช่วยให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยไม่พบอุบัติการณ์การตกเตียงหรือหนีออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีบาดแผลที่เกิดจาก
การผูกยึด ญาติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลผู้ป่วยผูกยึด เกิดความร่วมมือในทีมที่ดูแลผู้ป่วย 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่ เป็นรูปประธรรมในการดูแลผู้ป่วย Alcohol 
withdrawal มีเครือข่ายที่ดีในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพเขตที่10และส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆต่อไป ประเด็นการพัฒนา
ต่อเนื่องและแนวทางการน าไปใช้ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุรารุนแรงไม่เกิน 72 ชม admit ในตึก
ผู้ป่วยใน 5-7 วัน AWS 1-4 จ าหน่ายส่งเข้าคลีนิคบ าบัดสุราต่อไป 
 


