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1.ความเป็นมาและความส าคัญ 
      การดื่มสุราท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ปัญหาการดื่มสุราอาจเกิดจากการดื่มสุรา เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
จนเป็นเหตุท าให้เกิดการติดสุราเรื้อรัง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเฉพาะตัวผู้ดื่มเองเท่านั้น แต่ยังเกิดผลกระทบ
ต่อบุคคลอ่ืนด้วย เช่น บุคคลในครอบครัว เพ่ือร่วมงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และปัญหาสังคมอ่ืนตามมา 
เช่น เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน เกิดอุบัติจากการท างาน ส่งผลกระทบต่อการท างาน (ศูนย์
บ าบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น, 2547) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ดื่ม คือ มีอาการ
ป่วย เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer) หลอดอาหารอักเสบ ( 
esophagitis ) มีผลต่อตับ มีภาวะตับโต (fatty liver) ตับอักเสบ (alcoholic hepatitis) ตับแข็ง (hepatic 
cirrhosis) ตับอ่อนอักเสบ ( pancreatitis ) และมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดท าให้ความดันโลหิตสูง 
(hypertension) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) ระบบต่อมไร้ท่อท าให้ฮอร์โมนเพศชายลดลง 
เกดิผลกระทบต่อระบบประสาทท าให้ความจ าเสื่อม ผลสุดท้ายในรายที่ดื่มในปริมาณมากและเป็นระยะเวลา
นานาติดต่อกันจะเกิดอาการทางจิต เช่น มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ตามมา เช่น ภาวะเมาสุรา (alcohol intoxication) ภาวะถอนพิษสุรา (alcohol withdrawal) ภาวะถอนพิษ
สุราแบบรุนแรงเพ้อคลั่ง (alcohol withdrawal delirium) ภาวะโรคจิตจากสุรา (alcoholic psychosis) และ
ภาวะสมองเสื่อมจากสุรา (alcoholic dementia) ซึ่งภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการดูแลเฉพาะทางใน 
ระบบบริการจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะ Delirium Tremens เป็นภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง อาการ
เกิดต่อเนื่องจากภาวะถอนพิษสุราที่ไม่ได้รับการรักษา และมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สั่นมาก เหงื่อออก ชีพจร
เต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงและกระสับกระส่ายมากขึ้น หรือมีอาการชัก อาการเพ้อสับสน มีหูแว่ว ระแวง โดย
อาการมักเริ่มรุนแรงภายใน 2-3 วัน หลังหยุดดื่มและรุนแรงที่สุดในวันที่ 4-5 ส่วนใหญ่อาการมักดีขึ้นภายใน 10 
วัน แต่ในบางรายอาจมีอาการนานถึง 4-5 สัปดาห์ได้ (พันธ์นภา และหทัยชนนี,2549) 
 
      ปัจจุบันผู้ปว่ยโรคพิษสุรามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากสถิติ ผู้ป่วยที่เสพสุราเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์จากปีงบประมาณ 2546, 2547 และ 2548 คิดเป็นร้อยละ 2.88, 3.77 
และ 4.15 ตามล าดับ ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด และมีผู้ป่วยที่เสพสุราเข้าบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน มี แนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเช่นกันโดย จากปีงบประมาณ 2546, 2547 และ 2548 พบว่ามีจ านวน 159, 272 และ 198 คน 
ตามล าดับ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 6.55, 10.05 และ 10.56 ของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาท้ังหมด ( รายงานประจ าปี 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ , 2546-2548) ซึ่งผู้ป่วยที่เสพสุราและได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
นั้น เกือบทุกรายจะมีอาการ Delirium tremens ดังนั้นจึงถือว่าภาวะ Delirium tremens นั้นเป็นความเสี่ยง
ที่ส าคัญ เนื่องจากมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 1-30 ผู้ที่มีอาการถอนพิษสุราแบบรุนแรงมักเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางกายได้ง่ายซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากอาการกระสับกระส่ายและเหงื่อออกอย่างมาก ท าให้ผู้ป่วยขาดน้ าได้ง่าย
และมี electrolyte imbalance ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติ นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะหรือปอดบวมก็พบได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยมักจะพูดยาก อยู่ไม่นิ่ง มักต้องผูกมัด ท าให้การดูแลอา
การางกายยุ่งยากมากขึ้น(พันธ์นภาและหทัยชนนี,2549) 
 
      จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ



ดูแลบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เสพสุรา ที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium tremens) จึงได้จัดท าแนว
ทางการดูแลบ าบัดรักษาผู้ป่วยติดสุรา ที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium tremens) เพ่ือให้การดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะ Delirium และระยะหลัง Delirium เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย
จากภาวะ Delirium tremens และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางกาย พร้อมกับให้การช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยหยุดดื่มสุราให้เรียนรู้และคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการดื่ม เพ่ือให้ผู้ป่วยหยุดดื่ม
สุราได้นานที่สุด รวมทั้งสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับไปอยู่ในชุมชนได้และ
สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
 
วัตถุประสงค์  
 
      เพ่ือจัดท า แนวทางการดูแลบ าบัดรักษา ผู้ป่วยติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรา แบบรุนแรง (Delirium 
tremens) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
      ผู้ปว่ยทุกรายที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และที่ได้รับการวินิจฉัย เป็น
ผู้ป่วยติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium tremens)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. องค์ความรู้เร่ืองกลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา 
   และภาวะพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium tremens) 

กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา ( alcohol withdrawal syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เก่ียวข้องกับ การ
เปลี่ยนแปลง ในหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง เกิดขึ้นในผู้ที่หยุดดื่มหรือลดการดื่มสุราลง กระทันหัน 
หลังจากท่ีดื่มติดต่อกันมานาน เป็นระยะเวลาหนึ่ง อาการเหล่านี้เกิดข้ึนได้หลังจากดื่มวิสกี้ปริมาณ 16 ออนซ์ 
หรือ 2/3 ขวดต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานาน 14-21 วัน 
       ในเวชปฏิบัติทั่วไปจะพบผู้ป่วย alcohol withdrawal อยู่เสมอ ๆ ซึ่งจะมาพบแพทย์ ด้วยอาการ
แตกต่าง กันไป เช่น อาการตัวสั่น ตึงเครียด ชัก ประสาทหลอน หรือมีอาการสับสน วุ่นวาย พบบ่อยว่าผู้ป่วย
เกิดอาการ เหล่านี้ขึ้น หลังจาก เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 2-3 วันด้วยความเจ็บป่วยอื่นหรือได้รับ
อุบัติเหตุ  
 
ความหมาย  
       Delirium tremens เปน็โรคจิตที่เกิดอย่างเฉียบพลัน หรือค่อนข้างเฉียบพลัน ในคนที่ดื่มสุราจัดมานาน 
อาการทางจิตเป็นแบบ Delirium จะเกิดภายใน 1 สัปดาห์ที่ลดปริมาณการดื่มหรือหยุดดื่ม แต่มักเกิดในวันที่ 
2 หรือ 3 และมักเกิดหลังดื่มจัดมานานตั้งแต่ 5-15 ปี จะเกิดครั้งแรกในคนที่อายุเกิน 30 ปี และสภาวะนี้อาจ
เกิดข้ึนเป็นระยะๆ (บรรจง สืบสมาน, 2536)  
 
ระบาดวิทยา  
       ในกรณีที่มีอาการหนักขนาด Delirium หรือมีอาการของ Delirium tremens เต็มทีพ่บได้ไม่มาก มีผู้
ศึกษาว่าพบไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาการติดสุรา แต่มักพบแบบมี
อาการอ่อนๆ ได้แก่ มือ ลิ้น และหนังตาสั่น ซึ่งอาจร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเร็ว 
เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตสูง วิตกกังวล เศร้าหรือหงุดหงิด นอนหลับไม่สนิทและฝันร้าย รวมทั้งความดัน
โลหิตต่ าลงขณะเปลี่ยนอิริยาบถ (Orthostatic hypotension)  
 
สาเหตุ  
       เกิดจากการลดปริมาณของสุราซึ่งเคยมีมากในกระแสโลหิตอย่างทันทีทันใด ในคนที่มีโรคทางกายร่วมอยู่
ด้วยอาจเกิดโรคนี้ได้ง่าย กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเป็นจากการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของสารสื่อประสาทต่าง ๆ ซึ่ง
อาจแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ( 9) ระบบแรกท าหน้าที่ยับยั้ง ซึ่งพบว่ามีการท างานลดลง โดยมี gamma-
amino-butyric acid (GABA) และ alpha -2- adrenergic receptor activity ลดลง ส่วนระบบที่สองซึ่งท า
หน้าที่กระตุ้นนั้นพบว่ามีการท างานเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่วนที่ส าคัญ คือ มี N-methyl-D- aspartateactivity เพ่ิมข้ึน
จากการลดลงของ magnesium ท าให้เกิดภาวะ hyperexcit -ability นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืน
ติดตามมา เช่นมี catecholamine และ corticotrophin หลั่งออกมามาก 
       ภาวะ hyperexcitability นี้ยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ cell membrane โดยพบว่าใน
ผู้ป่วย โรคพิษสุรา จะมีปริมาณของ calcium channel เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ( 10) จากการศึกษาพบว่า calcium 
channel blocker สามารถลดอาการ withdrawal ได ้ 
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       นอกจากนี้ การที่ผู้ป่วยมีอาการ withdrawal อยู่เสมอท าให้บางส่วนของสมองอยู่ในภาวะถูกกระตุ้นอยู่
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะบริเวณ limbic ภาวะ hyperexcitability นี้จะถูกสั่งสมมากข้ึน จนถึงจุดหนึ่งที่ท าให้เกิด 
alcohol withdrawal seizure และ delirium เมื่อผู้ป่วยหยุดดื่มสุรา  
 
ลักษณะทาง คลนีิค 
        การเกิดอาการของผู้ป่วยสัมพันธ์กับอัตราการลดลงของปริมาณสุราในร่างกาย มากกว่าปริมาณ ของสุรา
ในร่างกาย ขณะเกิดอาการ อาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความรุนแรงและช่วงเวลาที่เกิดอาการ  
       1. Uncomplicated alcohol withdrawal อาการที่พบแรกสุด และบ่อยที่สุดได้แก่ อาการตัวสั่น มือ
สั่น ร่วมกับ มีอารมณ์หงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดหลังจากหยุดดื่มได้ไม่ก่ีชั่วโมง พบบ่อย 
ๆ ว่า จะเป็น ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น อาการสั่นเป็นอาการที่เห็นได้ชัด สั่นเร็ว 5-7 ครั้งต่อวินาที การสั่นจะมากขึ้น 
เมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือมีความเครียด ถ้าให้เหยียดแขนหรือแลบลิ้น จะยิ่งเห็นชัด อาการอ่ืน ๆ ที่พบในระยะ
นี้ได้แก่ อ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ วิตกกังวล อารมณ์ซึมหดหู่ หรือหงุดหงิด นอนหลับๆ ตื่นๆ มี 
autonomic hyperactivity เช่น ชีพจรเร็ว เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตขึ้นสูง บางคนอาจมีประสาทหลอน 
ซึ่งจะมีลักษณะไม่ชัดเจน และเป็นอยู่ไม่นาน อาการเหล่านี้จะรุนแรงมากสุดในช่วง 24-48 ชั่วโมง แล้วค่อย ๆ 
ลดลงจนปกติภายใน 5-7 วัน แต่อาจมี อารมณ์หงุดหงิดง่าย นอนไม่ค่อยหลับได้ถึง 10 วันหรือนานกว่านั้น  
       2. Alcohol withdrawal seizureพบว่าร้อยละ 90 เกิดอาการชักในช่วง 7-48 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม
สุรา ลักษณะการชัก โดยมากจะเป็น generalized seizure เกิด 2-6 ครั้ง status epilepticus พบได้น้อย 
ประมาณหนึ่งในสามของผู้ที่มีการชักจะเกิดอาการ alcohal withdrawal delirium ต่อไป และเมื่อเกิดอาการ 
delirium แล้วพบน้อยมากว่าจะเกิดการชักขึ้นอีก อาการชักหลังหยุดดื่มสุรานี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งถึง ความรุนแรง
ของการเป็น โรคพิษสุรา  
       3. Alcohol hallucinosis โดยมากเริ่มมีอาการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม ลักษณะอาการเด่น 
จะเป็นประสาทหลอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงแว่ว เช่น เสียงนาฬิกา เสียงรถยนต์ เสียงระฆัง เสียงคนพูดกัน 
หรือพูดข่มขู่ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะหวาดกลัว ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย อาการประสาทหลอนชนิดอื่นเช่นภาพ
หลอนพบได้น้อย แยกจากอาการ delirium โดยที่ ผู้ป่วยไม่มีอาการเพ้อ งุนงง สับสน หรือหลงลืม โดยทั่วไป 
จะมีอาการอยู่ไม่นาน เป็นเพียงชั่วโมงถึงหลายวัน ซึ่งผู้ป่วยจะค่อย ๆ รู้ตัวว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่มีจริง มีอยู่ส่วน
น้อยที่อาการไม่หายเป็นปกติ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการนานเกินกว่า 6 เดือน  
       4. Alcohol withdrawal delirium (Delirium Tremens) อาการมักเกิดข้ึนหลังจากหยุดสุราได้ 2-
3 วัน และจะรุนแรงมากท่ีสุดในวันที่ 4-5 เกิดในผู้ที่ดื่มสุราหนักมา 5-15 ปี และมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย
ร่วม เช่น อุบัติเหตุ โรคตับ โรคติดเชื้อ ลักษณะอาการส าคัญ คืออาการ delirium โดยมักเริ่มเป็นตอนเย็นหรือ
กลางคืน ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน ประสาทหลอนเห็นคนจะมาท าร้าย เห็นต ารวจจะมาจับ หรืออาจเห็นเป็น
สัตว์ต่าง ๆ รู้สึกว่ามีอะไรมาไต่ตามตัว บางครั้งหูแว่ว เสียงคนพูด เสียงคนข่มขู่ มีท่าทางหวาดกลัว บางครั้งพูด
ฟังไม่เข้าใจ ร้องตะโกน หรือหลบซ่อนตัว อาการเป็นตลอดทั้งคืน ช่วงเช้าส่วนใหญ่อาการจะทุเลาลง ตอนบ่าย
อาการปกติดี ซึ่งเป็นการแกว่งไกวของอาการ ( fluctuation) ญาติมักจะคิดว่าหายดีแล้ว แต่พอตกเย็น ผู้ป่วย
ก็เริ่มกลับมามีอาการอีก ความรุนแรงและระยะเวลาที่เป็นในแต่ละกลุ่มอาการแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน
พบว่าร้อยละ 75-80 อาการเป็นน้อย ร้อยละ 15-20 มีอาการปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 5-6 เท่านั้นที่



อาการรุนแรงจนถึงขั้น delirium tremens ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดอาการหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ 3 วัน อาการ 
delirium นี้เป็นไม่นาน ส่วนใหญ่จะมีอาการมากอยู่ ประมาณ 3 วันแล้วค่อย ๆ ทุเลาลง รายที่มีอาการอยู่นาน
พบว่าเป็นจากปัจจัยเสริมจากภาวะความผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ในสมัยก่อน อัตราการตายประมาณร้อยละ 
15 ปัจจุบันประมาณร้อยละ 1-2  
 
การด าเนินของโรค 
       ในพวกท่ีมีอาการรุนแรง อัตราตายจะประมาณร้อยละ 15 และตายเนื่องจากความร้อนในร่างกายสูง
เกินไป หัวใจวาย หรือฆ่าตัวตายในขณะที่ก าลังสับสนหรือหวาดกลัว ( Snyder ค . ศ . 1980)  
 
การวินิจฉัย 
       การซักประวัติให้ละเอียดและการตรวจร่างกายอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะทางระบบประสาทเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือดูว่า มีโรคทางร่างกายอ่ืน ๆ ร่วมด้วยหรือไม่ จากการศึกษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลพบว่า มี
ความผิดปกติทางร่างกายร่วมด้วย ถึงร้อยละ 23 เช่น gastritis gastriculcer pancreatitis liver disease 
cardiomyopathy หรือ neurologic complication เป็นต้น( 14)  
ผู้ป่วย alcohol withdrawal ธรรมดานั้นไม่ค่อยมีปัญหาในการวินิจฉัย ผู้ป่วย alcohol withdrawal seizure 
ต้องแยกจากการชักที่มีมาจากสาเหตุอื่น โดยเฉพาะในรายที่มี focal seizure ผู้ป่วย alcohol hallucinosis 
ต้องแยกจากอาการ delirium tremens และผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากโรคจิตเวชอ่ืน ๆ ส่วนผู้ป่วย 
delirium tremens ต้องแยกจากภาวะ delirium จากสาเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะ hepatic encephalopathy 
และ ภาวะการ ขาดสมดุลของเกลือแร่ การส่งตรวจเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เช่น serum magnesium level liver 
function test prothrombin time หรือ EEG อาจจ าเป็นในกรณีมีข้อบ่งชี้  
 
การรักษา  
       อาการ alcohol withdrawal ที่ไม่รุนแรงนั้น แม้จะไม่ให้การรักษาด้วยยา อาการ ก็ทุเลาลงเองได้ บาง
การศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะช่วยบ่งว่า ผู้ป่วยราย
ใด ที่จะเกิดอาการรุนแรงซึ่งต้องให้ยาป้องกัน ความถี่บ่อยหรือปริมาณของการดื่มสุรา หรือระดับ enzyme 
aminotransferase นั้น ไม่ได้ช่วยในการบอกถึงความรุนแรงของอาการ ที่พอทราบ คือ ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติ 
ของ delirium tremens จะมีโอกาสเกิดได้อีกในการหยุดสุราครั้งต่อไป ผู้ป่วย alcohol withdrawal 
ธรรมดานั้นไม่มีความจ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล จะรับผู้ป่วยไว้รักษา ในโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วย
มี organic brain syndrome, Wernicke's encephalopathy, dehydration, history of trauma, 
neurologic symptoms, medical complication, delirium tremens, alcohol seizure หรือ alcohol 
hallucinosis  
 
1. การรักษาทั่วไป  
       ผู้ป่วยโรคพิษสุรามักพบการขาดสารอาหารร่วมด้วย โดยเฉพาะ thiamine B12 และ folic acid ใน
ผู้ป่วย ที่การตรวจ ยังไม่ส่อถึงภาวะขาดอาหารการให้กิน thiamine 100 มก.และ folic acid 1 มก. ร่วมกับ



วิตามินรวม และสารอาหารอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เพียงพอแก่การป้องกันการเกิด 
Wernicke-Korsakoff's syndrome ในผู้ป่วย ที่ขาดอาหารอย่างมากนั้น ควรให้ thiamine 100-200 มก.ฉีด
เข้ากล้ามทันที และฉีดต่อไปวันละ 100 มก. นานประมาณ 5 วัน ในรายที่ต้องให้ glucose ควรฉีด thiamine 
ก่อน เนื่องจากในกระบวนการ glucose metabolism นัน้ จะมีการใช้ thiamine เป็น cofactor ที่ส าคัญ ท า
ให้ thiamine ในพลาสมายิ่งต่ ามากขึ้น 
       ในรายที่อาการ withdrawal ไม่มากนัก ผู้ป่วยมักไม่มีภาวะ dehydration การให้เกลือแร่ทดแทน โดย
การรับประทาน ก็เพียงพอ การให้สารเกลือแร่ทดแทนโดยเข้าเส้นควรระวัง โดยให้เฉพาะรายที่อาการรุนแรง มี
ไข้สูงเหงื่อออกมาก หรือมี autononmic hyperarousal มาก เนื่องจากผู้ป่วยโรคพิษสุรามักมีปัญหาในการ
ก าจัดน้ าออกจากร่างกาย จากการที่มี vasopressin และ aldosterone สูง รวมทั้งมีแนวโน้มของการเกิด 
cerebral edema ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปด้วย ภาวะ hypomagnesemia และ hypokalemia อาจพบร่วมได้ 
ซึ่งท าให้เกิด cardiac arrythmia ได้ รวมถึงระดับของ zinc และ phosphate หากต่ าควรแก้ไข 
       สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ผู้ป่วยควรอยู่ในท่ีที่มีแสงสว่างพอควร ไม่มีเสียงรบกวน
มาก มีผู้คอยดูแล ใกล้ชิด เตียงผู้ป่วยควรอยู่ห่างจากหน้าต่างหรือสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในบางครั้ง
ถ้าผู้ป่วยอาการมากมีหวาดกลัว ประสาทหลอน สับสน หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่ออันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน
อาจจ าเป็นต้องผูกมัดชั่วคราว 
 
2. การรักษาด้วยยา  
       วัตถุประสงค์ของการใช้ยาได้แก่ เพ่ือลดอาการ withdrawal และ เพ่ือป้องกันการเกิดความผิดปกติ
แทรกซ้อน เช่น seizure หรือ delirium ให้ยาโดยมุ่งให้ผู้ป่วยอาการสงบลงไม่วุ่นวาย อาการ autonomic 
hyperarousal ลดลง แต่ก็ไม่มากจนผู้ป่วยง่วงซึมตลอดเวลา 
        2.1 Uncomplicated alcohol withdrawalยาที่ใช้ในการรักษาได้แก่  
        benzodiazepine เป็นตัวยาหลัก ในการรักษา เนื่องจากมี cross-tolerance กบั alcohol ซึ่ง เป็น
จาก การที่ alcohol เป็น GABA- facilitatory ใน GABA-benzodiazepine receptor complex นอกจากนี้
ยังมีฤทธิ์ anticonvulsant และ สามารถป้องกันการเกิด delirium ได้ ประสิทธิภาพในการรักษาอาการ 
alcohol withdrawal ของ benzodiazepine แต่ละตัวนั้น พบว่า ไม่ต่างกันในขนาดที่ equivalent กัน ตัวที่
นิยมใช้ได้แก่ diazepam และ chlordiazepoxide เนื่องจาก มีค่าครึ่งชีวิตยาว ท าให้การลดลงของระดับยา
ค่อนข้างสม่ าเสมอ ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีโรคตับที่ท าให้ การเมตะ โบไลต์ ยาเสียไปมาก ควรใช้ lorazepam แทน 
เนื่องจากร่างกายขจัดโดยการ conjugate ที่ตับ ไม่ได้ผ่านการเมตา โบไลต์ ซึ่งหน้าที่ ในการ conjugate นี้จะ
ยังคงดีอยู่แม้ตับจะเสื่อมไปมาก  
       ขนาดในการรักษาจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นอยู่กับน้ าหนักตัวและความรุนแรงของอาการ 
โดยทั่วไป ให้การรักษาด้วย chlordiazepoxide ขนาด 25-50 มก.วันละ 4 เวลาในวันแรก ปรับขนาด โดยให้
ผู้ป่วยไม่ง่วงมากเกินไปในตอนกลางวัน และกลางคืนนอนหลับได้ดี อาจนัดติดตามการรักษาทุก 2-3 วันใน
ช่วงแรก เมื่อผู้ป่วยอาการดีแล้ว จึงค่อยลดขนาดยาลง โดยลดขนาด benzodiazepine ลงร้อยละ 20 ของ
ขนาดในครั้งแรกทุก 1-2 วันจนหยุดยา ในกรณีของผู้ป่วยใน การลดขนาดยาจะท าได้เร็วกว่า และ 
benzodiazepine ที่ใช้หากมีค่าครึ่งชีวิตยาว การลดขนาดยาในแต่ละวันนิยมลด โดยการเพิ่มระยะเวลา



ระหว่างมื้อ  
       Beta blocker ในช่วงหลังได้มีการน าเอา beta blocker มาใช้ในการรักษาอาการ alcohol 
withdrawal เนื่องจากเห็นว่าอาการของผู้ป่วยแสดงถึง การมี catecholamine มาก และแม้ว่า 
benzodiazepine จะสามารถ รักษาอาการ withdrawal ได้ แต่ก็ไม่ได้มีผลในการลดอาการจาก 
norepinephreine โดยตรง ยาที่ใช้ได้แก่ propanolol ขนาด 10-40 มก. ทุก 6 ชั่วโมง หรือ atenolol ขนาด 
50-100 มก. ต่อวัน พบว่าอาการดีข้ึนเร็ว โดยเฉพาะ อาการสั่น และอาการด้าน autonomic อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่อาการไม่มาก นอกจากนั้น beta blocker ไม่สามารถป้องกันการเกิด seizure 
หรือ delirium จึงควรให้ร่วมกับ benzodiazepine ในการรักษา ในสถานบ าบัดบางแห่งใช้ beta blocker 
ร่วมกับ benzodiazepine เป็นการรักษามาตรฐาน เนื่องจากปริมาณ benzodiazepine ที่ใช้ ในผู้ป่วยน้อย
กว่า ท าให้มีอาการง่วงและมึนงงน้อยลง ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มได้เร็วขึ้น  
       alpha-2 adrenergic receptor agonist ในผู้ป่วย alcohol withdrawal นั้น เซลล์บริเวณ locus 
ceruleus มีการท างานมากเกิน ท าให้มีปริมาณ norepinephrine สูง clonidine ซึ่งเป็น alpha-2 
adrenergic receptor agonist นั้นจะไปช่วยลด norepinephrine โดยไปจับกับ receptor แทน ขนาดที่ใช้
ในการรักษา ได้แก่ 0.6 มก. ต่อวัน แบ่งให้วันละ 4 เวลา ผู้ป่วยจะมี อาการแสดงชีพ อาการกังวลหรือ
กระสับกระส่าย กลับสู่ปกติได้เร็ว จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าได้ผลดีพอ ๆ กับ chlordiazepoxide 
อาการข้างเคียงที่ส าคัญ ได้แก่ hypotension 
       2.2 Alcohol withdrawal seizure ผลจากการศึกษายังมีความขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับบทบาทของ 
phenytoin ในการป้องกันการเกิดอาการชัก การศึกษาในช่วงหลังพบว่า phenytoin ไม่ได้ช่วยป้องกันการชัก 
ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีประวัติของ alcohol withdrawal seizure มาก่อนหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
โดยทั่วไป จะยังให้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เคยมีประวัติโรคลมชัก หรือ ชักจากการหยุดสุรา มาก่อน 
โดยให้ loading ด้วยการกิน หรือ ฉีดเข้าเส้น โดยฉีดในขนาด 10 มก./กก. อัตรา 50 มก ./ นาที แล้วให้ยา
ป้องกันต่อไปอีก 5 วัน มีการทดลองใช้ยากันชักตัวอื่น ๆ ในการรักษา เช่น carbamazepine , valproic acid 
และ primidone แต่ผลการศึกษา ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ส่วนการใช้ magnesium ในการรักษา alcohol 
withdrawal seizure นั้น ยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่  
       2.3 Alcoholic hallucinosis การรักษาเหมือนกับผู้ป่วย alcohol withdrawal ทั่วไป โดยทั่วไป 
อาการประสาทหลอนจะดีขึ้นเองภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ หากผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย วุ่นวาย หรือ
หวาดกลัวมาก อาจให้ highpotency antipsychotics เชน่ haloperidol ขนาดรับประทาน 6-10 มก.ต่อวัน 
เมื่อผู้ป่วยหายจากอาการแล้ว ก็หยุดการรักษาได้ antipsychotics อาจมีที่ใช้ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการประสาท
หลอนเรื้อรัง โดยอาจต้องให้ยาควบคุมอาการ ไปในระยะยาว แต่ขนาดที่ใช้จะไม่สูงนัก 
 
       2.4 Alcohol withdrawal delirium การรักษาใช้ benzodiazepine เป็นหลัก แนวทางในการรักษา 
โดยทั่วไปเป็นเช่นเดียวกับ uncomplicated alcohol withdrawal แต่ขนาดของ benzodiazepine ที่ใช้จะ
สูงกว่า โดยทั่วไป ใช้ chlordiazepoxide ขนาด 200-300 มก.ต่อวัน โดยเริ่มต้นอาจให้ chlordiazepoxide 
50 มก. ทุก 6 ช.ม. และหากผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ตัวสั่น หรือมี อาการแสดงชีพ เปลี่ยนแปลง ให้
รับประทานเพ่ิม 25-50 มก. ทุก 2 ช.ม. วันต่อไปลดขนาดลงร้อยละ 20 ของขนาดสูงสุดต่อวัน  



       Antipsychotics จากการที่ผู้ป่วย alcohol withdrawal delirium มักมีอาการประสาทหลอน หลงผิด 
เหมือนผู้ป่วยโรคจิตอื่น ๆ และพบว่า antipsychotics สามารถควบคุมอาการวุ่นวายในผู้ป่วยได้ดี ท าให้มี
ความนิยมใช้กัน แต่ทั้งนี้ การที่ยาได้ผลเป็นจากฤทธิ์ในการท าให้สงบของยามากกว่า เนื่องจากฤทธิ์ในการรักษา
อาการทางจิตของยานั้น โดยทั่วไป จะเห็นผลหลังจากให้ยาไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ขึ้นไป แต่จากการรักษา
พบว่าอาการหลงผิด ประสาทหลอนที่พบในผู้ป่วยนั้น จะหายไปภายในไม่ถึงสัปดาห์หลังจากรักษา 
นอกจากนั้น การใช้ antipsychotics อาจเกิดอาการข้างเคียง โดยมี orthostatic hypotension หรือ 
seizure treshold ลดลง โดยเฉพาะยาที่มี potency ต่ า ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว จัดว่าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
นอกจากในผู้ป่วยบางรายที่ยังมีอาการทางจิตคงอยู่นาน ในขณะที่อาการร่วมอ่ืน ๆ ของ alcohol withdrawal 
ดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็จะใช้ร่วมกับ benzodiazepine และให้ในขนาดต่ า ซึ่งในกรณีนี้ ควรจะทบทวนการวินิจฉัย
อีกครั้งหนึ่ง  
       Magnesium การศึกษาในช่วงก่อน ๆ พบว่าผู้ป่วย alcohol withdrawal ส่วนใหญ่มี magnesium ใน 
serum ต่ ากว่าปกติ ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภาวะ delirium ท าให้นิยมใช้ magnesium ในการรักษา ในระยะ
หลังพบว่าภาวะ magnesium ต่ านี้ไม่ได้พบในผู้ป่วยทุกคน และระดับ magnesium ส่วนใหญ่มักจะกลับสู่
ระดับปกติกอ่นการเกิด delirium ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เป็นการรักษาท่ัวไปในผู้ป่วย alcohol withdrawal 
delirium  
 
Combination therapy 
       หลักการรักษาโดยทั่วไป ของ alcohol withdrawal คือ การท าให้อาการสงบลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการให้ 
benzodiazepine เพียงขนานเดียวก็เพียงพอแก่การควบคุมแล้ว อย่างไร ก็ตาม ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มี
ความเจ็บป่วยหรือปัญหาทางร่างการมาก การใช้ benzodiazepine อาจปรับขนาดล าบาก เนื่องจาก หากใช้
ในขนาดท่ีสูงอาจท าให้ ผู้ป่วยง่วงซึมมากอยู่ตลอด หรืออาจกดการหายใจ แต่หากใช้ในขนาดต่ าก็ไม่สามารถ 
ควบคุมอาการได้ ในกรณีเหล่านี้ การใช้ยาหลายขนานร่วมกันอาจมีความเหมาะสมกว่า ทั้งนี้เนื่องจากอาการ 
withdrawal นั้น แสดงออกมาหลายทาง ซึ่งการให้ยาแต่ละขนานที่มีฤทธิ์ในการบ าบัดอาการเฉพาะอย่าง จะ
ท าให้อาการดีข้ึนเร็ว และลดความจ าเป็นในการใช้ยาในขนาดสูง โดยให้ benzodiazepine เป็นตัวหลัก
ร่วมกับ beta blockers clonidine หรือ antipsychotics ซึ่งแนวโน้มในการรักษาระยะหลัง จะนิยมใช้ 
combination therapy มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



3. ตัวชี้วัด 

     1.  ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะถอนพิษสุรารุนแรง (alcohol withdrawal delirium ) 
         สามารถควบคุมอาการได้ภายใน 5 วัน  
 
     2.  ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงระดับ 4  
 
     3.  ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางกายที่เกิดจากการถอนพิษสุราในโรงพยาบาล  
 
     4.  อัตราการกลับมารักษาซ้ าในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไม่เกิน ร้อยละ 10 

 

4. แนวทางปฏิบตัิในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะ  
   ถอนพิษสุรารุนแรงโดยทีมสหวิชาชีพ 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรงส าหรับ ทีมสหวิชาชีพ 
 
   1. พยาบาลผู้ป่วยนอกรับผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่จากงานเวชระเบียน จัดท าเอกสารในการตรวจรักษา 
   2. พยาบาลซักประวัติ คัดกรองตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ และพิจารณาว่าผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินจาก
แอลกอฮอล์หรือไม่ ถ้าผู้ป่วยไม่มีภาวะฉุกเฉินจากแอลกอฮอล์  
      - ผู้ป่วยใหม่  ส่งซักประวัติโดยนักสังคมสงเคราะห  แล้วส่งพบแพทย์ 
      - ผู้ป่วยเก่า  ส่งพบแพทย์เพื่อประเมิน  CIWA-Ar Score ให้การวินิจฉัย   และพิจารณาว่ามี ภาวะถอน
พิษสุราแบบรุนแรงหรือไม่ ถ้ามีภาวะ Delirium จากสาเหตุอ่ืนหรือโรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ ให้การรักษาตามความ
เหมาะสมหรือส่งต่อ (refer) ติดตามการรักษาหรือติดตามการส่งต่อ  
   3. ถ้าพบว่าผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินจากแอลกอฮอล์ พยาบาลฉุกเฉินซักประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น สงสัย
ผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (delirium tremens)ส่งพบแพทย์  
   4. แพทย์ประเมิน CIWA-Ar Score และ ให้การวินิจฉัย ในกรณีผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง 
(delirium tremens)แพทย์พิจารณารับไว้รักษา  
   5. พยาบาลผู้ป่วยนอกน าผู้ป่วยไปท่ีศูนย์ admitเพ่ือจัดเตรียมเอกสารในการรับไว้รักษาแล้วน าส่งผู้ป่วย
ให้กับตึกผู้ป่วยใน  
 
 
ระยะเฉียบพลัน  
   -  ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร เป็นต้น ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยภาวะถอนสุราในระยะเฉียบพลัน  
   - แพทย์พิจารณาว่ามีภาวะจ าเป็นต้องส่งต่อหรือไม่  ถ้าพบว่ามีความจ าเป็นต้องส่งต่อ  ให้ส่งต่อผู้ป่วยตาม
ความเหมาะสมและติดตามผลการรักษาหรือส่งต่อถ้าไม่มีภาวะจ าเป็นต้องส่งต่อ  ให้ประเมิน CIWA-Ar 
Score และปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม  

http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/algohol_lession3.aspx
http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/algohol_lession4.aspx
http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/algohol_lession4.aspx


 
<ระยะ sub-acute  
   - ทีมสหวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยแพทย์  พยาบาล โภชนากร เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็น
ต้น  ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนสุราในระยะ  
   - แพทย์ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจก่อนจ าหน่าย  
   - พิจารณาจ าหน่าย  ถ้ายังไม่พร้อมที่จะได้รับการจ าหน่าย ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะถอน
สุราในระยะ sub-acute ถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมให้จ าหน่ายผู้ป่วย  
 
 
ระยะติดตามผลการรักษา  
   -  ทีมสหวิชาชีพติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens) ส าหรับแพทย 

 
 
Acutephase  
   1. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ ตรวจสภาพจิตของผู้ป่วย เพื่อให้การวินิจฉัยตามระบบการจ าแนกโรคแบบ
สากล (ICD-10) เพ่ือวินิจฉัยแยกโรคทางกาย และ ภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ  
   2. พิจารณาส่งตรวจต่างๆทางห้องปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือประกอบการวินิจฉัย หรือ ประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนทางกายอ่ืนๆ  
   3. ประเมินความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Delirium Tremens โดยใช้แบบประเมิน  
   4. พิจารณาให้การรักษาด้วยยา หรือ วิธีอ่ืนๆ แบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือ ท าการส่งต่อผู้ป่วย ตามความ
เหมาะสม  
   5. ในกรณีรับรักษาแบบผู้ป่วยใน  
      5.1 ให้การรักษาตามการประเมิน CIWA score และให้การรักษาภาวะฉุกเฉิน อาการทางกายอ่ืนๆ ด้วย
ยา หรือ วิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
      5.2 ตรวจประเมินสภาพร่างกาย และ สภาพจิต เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของอาการ และการตอบสนองต่อ
การรักษา และผลข้างเคียงจากยา และปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม  
      5.3 พิจารณาส่งตรวจต่างๆทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม เพ่ือประกอบการวินิจฉัย หรือ 
ประเมินภาวะแทรกซ้อนทางกายอ่ืนๆ รวมทั้งการส่งตรวจพิเศษอ่ืนๆ เช่น X-ray, EKG  
      5.4 ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนทางกายรุนแรง พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตามความเหมาะสม  



      5.5 วางแผนร่วมกับสหวิชาชีพประจ าตึกในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
 
 
Subacute phase  
 
   1. ตรวจประเมินสภาพร่างกาย และ สภาพจิต เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของอาการ และการตอบสนองต่อการ
รักษา และผลข้างเคียงจากยา และปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม  
   2. พิจารณาส่งตรวจต่างๆทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพ่ือประกอบการวินิจฉัย หรือ 
ประเมินภาวะแทรกซ้อนทางกายอ่ืนๆ รวมทั้งการส่งตรวจพิเศษอ่ืนๆ เช่น  X-ray,EKG  
   3. ประเมินปัญหาการใช้สุราของผู้ป่วย เพื่อวางแผนในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  
   4. ประเมินสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจก่อนจ าหน่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปด ารงชีวิตอยู่ใน
ครอบครัวและชุมชน  
 
 
การดูแลต่อเนื่อง และติดตามการรักษา  
   1. ติดตามการรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่อง  
   2. ตรวจประเมินสภาพร่างกาย และ สภาพจิต เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของอาการ และการตอบสนองต่อการ
รักษา และผลข้างเคียงจากยา และปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม  
   3. เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ให้ความรู้และเพ่ิมศักยภาพการดูแล ผู้ป่วยติดสุราแก่ญาติ
และครอบครัว  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)  ส าหรับงานบริการผู้ป่วยนอก 

 
 
   1. ซักถามอาการตามแบบประเมินจิตเวชฉุกเฉิน  
   2. วัดสัญญาณชีพ(Vital Signs)  
   3. สังเกตอาการ  
      - Autonomic hyperactivity เช่นเหงื่อออกมาก  หัวใจเต้นเร็ว >100 ครั้ง/นาท ีมีไข้  หรือ ความดัน
โลหิตสูง  
      - กระสับกระส่าย อยู่ไม่ติดที่  
      - มือสั่น  



      - นอนไม่หลับ  
      - ประสาทหลอน  เช่น หูแว่ว ภาพหลอน เหมือนมีแมลงไต่ตามตัว  หรือแปลสิ่งเร้าผิดปกติไป  เช่น เห็น
เชือกเป็นง ู 
   4. ดูแลใกล้ชิด  
   5. ตรวจดูสภาพร่างกาย  บาดแผล  ฟกช้ า  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens) ส าหรับตึกผู้ป่วยใน 

 
 
   1. ตึกผู้ป่วยในรับแจ้งจากงานบริการรับไว้รักษา (Admit Center)  
   2. ตึกผู้ป่วย ที่รับผู้ป่วยจากงานบริการรับไว้รักษา (Admit Center) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
และตัวผู้ป่วยให้ตรงกัน พร้อมทั้งค าสั่งการรักษา  ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง แจ้งให้งานบริการรับไว้รักษาและ
ส่งกลับ  พร้อมทั้งกล่าวค าขอโทษผู้ป่วยต่อความผิดพลาดในการให้บริการ  กรณีเอกสารและตัวผู้ป่วย
ถูกต้อง  ให้ด าเนินการดังนี้  
      2.1. ซักประวัติ โดยซักประวัติการดื่ม Alcohol ให้ละเอียดและครอบคลุม ประเด็นต่างๆ เช่น การดื่มสุรา
ครั้งสุดท้าย  ปริมาณการดื่มสุรามากน้อยเท่าใด  ประวัติโรคทางกาย  ประวัติการชัก  ซึ่งต้องซักให้ละเอียดว่า
ผู้ป่วยชักจากสาเหตุใดจากสุราหรือไม่  เพราะถ้ามี สาเหตุการเกิดจากสุรา  ผู้ป่วยจะชักตามมาอีกได้  
      2.2. พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่รับผู้ป่วยรับใหม่ ให้ตรวจดูร่างกายผู้ป่วยให้ละเอียด
บาดแผล รอยบวมช้ า ถามวัน เวลา สถานที่  บุคคล วัด V/S ให้ละเอียด โดยเฉพาะ เนื่องจากผู้ป่วย DT จะมี
สูง  
   3. ประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา  โดยใช้แบบประเมิน  CIWA-Ar score (เฉพาะผู้ป่วย  ที่
ได้รับการวินิจฉัย  F10.4 หรือ  ตามค าสั่งการรักษาของแพทย์)  พร้อมทั้งให้การพยาบาลตามอาการ และ
แผนการรักษาของแพทย์ ดังนี้  
      3.1 ประเมินระดับความรู้สึกตัว ถ้าพบว่าผู้ป่วยสับสนมากให้พิจารณา Restrainedไว้บนเตียง  เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ  พร้อมทั้งให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยขณะผูกมัด  
      3.2 ถ้าพบว่าผู้ป่วยมีเหงื่อออกมาก  ให้การดูแลพยาบาล โดยให้เช็ดตัวให้  
   4. ประเมินอาการเป็นระยะ เช่นลักษณะการอ่อนแรงของแขนขา ,Check V/S , N/S , ถ้าพบว่ามีอาการ
เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติให้รีบรายงานแพทย์ทันที  
      4.1 กรณีพบว่ามีการปรับการรักษา ให้การพยาบาล  และดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา
ของแพทย ์ 
      4.2 กรณีพบว่ามีค าสั่งการรักษาให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ ( Refer)ให้ด าเนินการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ 



(Refer)  ณ สถานบริการที่ระบุไว้  
   5. วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย และ/หรือ ดูแลร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ เช่น  
      5.1 โภชนากร ประเมินภาวะโภชนาการ  พยาบาลดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและสารน้ า  ที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายโดยเฉพาะอาหารที่มี แคลอรี่สูง  เช่น ดื่มน้ า  น้ าหวาน (ผู้ป่วยไม่มีประวัติ DM) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้
เช่น ความต้องการจะขาดน้ าเร็ว  ควรป้อนน้ าบ่อยๆ  สลับกับให้น้ าหวานทดแทน  เพ่ือชดเชยสารน้ าที่ขาด  
      5.2 พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ ประสานรายงานถ้าแพทย์เพ่ือให้IVFและให้อาหารที่มีวิตามินสูง
เพ่ือให้ได้รับสารอาหารบ ารุง Cellสมอง  
      5.3  เพ่ือให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติควรมีคนเฝ้าคอยดูแลใกล้ชิดสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อย่าง
สม่ าเสมอ ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาเพื่อสังเกตการณ์หายใจ  เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  
      5.4 จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ลดสิ่งกระตุ้น แสงและเสียง  
      5.5 อาการทางจิตต่างๆช่วงนี้ มักมีความรุนแรงเวลากลางคืนควรจัดให้มีแสงสว่างให้เหมาะสมพอสมควร 
โดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้ห้องพยาบาล  
      5.6 เมื่อเข้าไปให้การพยาบาลผู้ป่วยควรแนะน าตัว บอกผู้ป่วยว่าเราก าลังจะท าอะไรให้ โดยใช้ค าพูดสั้นๆ 
เข้าใจง่าย  
   6. หลังจากผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยพร้อมทั้งจัดเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ าบัดตามความ
เหมาะสม  
   7. ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ ตามแบบประเมิน MAD ก่อนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับงานโภชนาการ 

 
 
1. ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยโดยใช้ BMI                 
2. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยให้ได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการ  และสารอาหารอย่างเพียงพอ  
3. จัดอาหารตามหลักโภชนาการ ตามแนวทางการแพทย์  
4. ติดตามการรับประทานอาหารผู้ป่วย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกลุ่มที่มีปัญหาโภชนาการ เพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการ                  
5. เลือกอาหารให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล  
6. ให้โภชนศึกษาเรื่อง ธงโภชนาการและอาหารหลัก 5 หมู่  
 



 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับเภสัชกร 

 
 
      แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย DT ส าหรับเภสัชกรนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการดูแลผู้ป่วยด้วยโรค
อ่ืนทั่วๆไป   โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามค าสั่งการรักษาของแพทย์ และไม่เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง ซึ่งพอจะสรุปกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกรตามระยะอาการของ
ผู้ป่วย ได้ดังนี้ 
 
1. การดูแลผู้ป่วย DT ระยะ Acute มีดังนี ้ 
   1.1 จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วย และส่งต่อพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยในกรณีท่ีเป็นผู้ป่วยรับไว้รักษาต่อ
ในโรงพยาบาล หรือส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยหรือญาติในกรณีที่แพทย์พิจารณาให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก  
   1.2 ติดตามประเมินอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วย โดยใช้ระบบspontaneousซึ่งเป็นระบบ
การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาภายหลังจากการเกิดอาการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
      - รับการประสานงานจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย เมื่อพบหรือสงสัยว่า
ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
      - ติดตาม ประเมิน และน าเสนอผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้แพทย์ผู้ให้การรักษา
ผู้ป่วยรับทราบ เพื่อพิจารณาออกบัตรแพ้ยา หรือการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
      - บันทึกและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบ  
      - ออกบัตรแพ้ยา และบันทึกในเวชระเบียน  
      - ให้ค าแนะน าผู้ป่วย หรือญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
 
 
2. การดูแลผู้ป่วย ระยะ Sub-Acute มีดังนี้  
   2.1จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วย และส่งต่อพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย  
   2.2ติดตามประเมินอาการข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วย โดยใช้ระบบ spontaneous ซึ่งเป็นระบบ
การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาภายหลังจากการเกิดอาการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
      - รับการประสานงานจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย เมื่อพบหรือสงสัยว่า
ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
      - ติดตาม ประเมิน และน าเสนอผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้แพทย์ผู้ให้การรักษา
ผู้ป่วยรับทราบ เพื่อพิจารณาออกบัตรแพ้ยา หรือการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  



      - บันทึกและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบ  
      - ออกบัตรแพ้ยา และบันทึกในเวชระเบียน  
      - ให้ค าแนะน าผู้ป่วย หรือญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
   2.3จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนการจ าหน่าย 1 ครั้ง/ สัปดาห์  
   2.4 จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยก่อนการจ าหน่าย และส่งต่อพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย หรือส่งมอบให้
ผู้ป่วยและญาติ  
   2.5ประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือขอข้อมูลยาเพ่ือประกอบการพิจารณา ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา
ต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ใกล้บ้าน ในกรณีที่แพทย์ หรือพยาบาลผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ร้องขอ  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับนักจิตวิทยา 

 
 
ระยะ Acute  
   1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาตามการร้องขอจากแพทย์ ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา  
   2. ประเมินเพื่อบ าบัดทางจิตวิทยาในกรณีที่เหมาะสม  
 
 
ระยะ sub-acute  
   1. ให้การบ าบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วย  
   2. ประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา  
 
หมายเหตุ  กรณีการบ าบัดรักษาแบบกลุ่มให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มกับจิตสังคมบ าบัด ส่วนนักจิตวิทยารับ
ประสานงานจากผู้น ากลุ่มเพ่ือรับการส่งต่อในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนเพ่ือบ าบัดรายบุคคลหรือครอบครัว  
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนสุรา OPD,IPD 
   1. รับแจ้งขอรับการบริการทางจิตวิทยาจากแพทย์ /บริการก่อนและหลังพบแพทย์ ตึกผู้ป่วย  
   2. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาให้การบริการ  
   3. ให้บริการทางจิตวิทยาตามท่ีแพทย์ร้องขอ  
   4. กรณีให้บริการทางจิตวิทยาไม่ครบกระบวน จะมีนัดหมายครั้งต่อไป  
   5. รายงานสรุปผลการให้บริการทางจิตวิทยา  



 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนสุราในชุมชน  
   1.รับการร้องขอจากตึกผู้ป่วย ส านักผู้ช่วยผู้อ านวยการ หน่วยงานภายนอกให้ออกเยี่ยมชุมชน  
   2.ให้บริการทางจิตวิทยาตามที่ร้องขอ  
   3.รายงานผลการให้บริการให้หน่วยงานที่ร้องขอทราบ  
 

 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 

 
 
บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย Delirium  
 
1.บริการผู้ป่วยนอก  
   - สัมภาษณ์ญาติ/ผู้ป่วย เกี่ยวกับประวัติการดื่มสุรา ทั้งปริมาณ ระยะเวลา และการดื่มครั้งสุดท้าย และ
วินิจฉัยทางสังคม  
   - ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาตามสภาพปัญหา  
   - กรณีผู้ป่วยมีคดีและแพทย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นักสังคมสงเคราะห์ด าเนินการซักประวัติละเอียด ตาม
คู่มือการปฏิบัติงานบริการสังคมสงเคราะห์จิตเวช(S-SW-005)  
   - กรณีผู้ป่วยมีปัญหาค่ารักษาพยาบาลให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลตามคู่มือการปฏิบัติงานบริการ
สังคมสงเคราะห์จิตเวช (S-SW-005)  
 
หมายเหตุ  กรณีผู้ป่วยมารับการรักษานอกเวลาพยาบาลจะเป็นผู้ด าเนินการซักประวัติและให้การประเมิน 
หลังจากนั้นรวบรวมข้อมูลส่งนักสังคมสงเคราะห์ในวันท าการ  
 
 
2. บริการผู้ป่วยใน  
     1.ให้การปรึกษารายบุคคลกับผู้ป่วยญาติ กรณีมีปัญหาทางสังคม เช่น ผู้ป่วยมีแนวโน้มญาติทอทิ้ง, ชุมชน
ปฏิเสธไม่ยอมรับ เป็นต้น  
     2. การท ากลุ่มบ าบัดทางสังคม ใช้ทฤษฎี REBT โดยนักสังคมสงเคราะห์ส่งเกณฑ์ประเมินให้พยาบาลที่ตึก
คัดเลือกผู้ป่วยใน  
     3. บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวช เช่นการติดต่อญาติผู้ป่วยจิตเวช การประชาสัมพันธ์ตามญาติทาง
สื่อมวลชน การอนุเคราะห์ค่ารักษาให้กับผู้ป่วยในกรณีรักษาโรคทางกาย การสงเคราะห์ค่ายานพาหนะ การ
สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย การสอบทะเบียนราษฎร์ การส่งผู้ป่วยเข้าสถานสงเคราะห์ โดยปฏิบัติงานตามคู่มือ
การปฏิบัติงานบริการสังคมสงเคราะห์จิตเวช (S-SW-005)  
 



หมายเหตุ  กรณีผู้ป่วยเร่ร่อน ไม่มีญาติ ไม่สามารถให้ประวัติได้ ให้ตึกผู้ป่วยประสานนักสังคมสงเคราะห์เพ่ือ
หาข้อมลูเพ่ิมเติมเม่ือผู้ป่วย ญาติพร้อม  
 
 
3.บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน  
   1.จิตเวชชุมชนในเขตตรวจราชการที่10และ12 ด าเนินการร่วมกับส านักงานผู้ช่วยผู้อ านวยการโซนจังหวัด  
      1.1 การเตรียมครอบครัว/ชุมชนก่อนจ าหน่ายกรณีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน โดยนักสังคมสงเคราะห์ท า
หน้าที่ศึกษาหาข้อมูลจากครอบครัว ชุมชนและน ามาวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น ให้การ
ปรึกษาครอบครัว การบ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชน ประสานทรัพยากรทางสังคม เป็นต้น  
      1.2 ส่งผู้ปว่ยกลับภูมิล าเนา กรณีญาติไม่สามารถมารับได้ โดยนักสังคมสงเคราะห์ท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน
ทรัพยากรทางสังคม และให้ค าปรึกษาแนะน ากับญาติตลอดทั้งส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพ้ืนที่ช่วย
ดูแลต่อเนื่อง  
      1.3 การเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนกรณีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน  
 
   2.จิตเวชชุมชนนอกเขต  
      2.1 ประสานเครือข่ายให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่พบ เช่น การจัดการทรัพยากรทางสังคม  
      2.2 การส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
 
 
เกณฑ์ผู้ป่วยเข้ากลุ่มทางสังคม ส าหรับผู้ป่วย Delirium 
   1.มีอาการทางจิตเวชสงบ  
   2.สื่อสารรู้เรื่องเข้าใจ ไม่รบกวนกลุ่ม  
   3.สมัครใจเข้ากลุ่ม  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 
 
การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย  
   1. ผู้ป่วยมารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
      1.1 ผู้ปว่ยนอก(OPD)รับจากการส่งปรึกษาปัญหาโดยแพทย์ พร้อมใบตรวจรักษา  
      1.2ผู้ปว่ยใน(IPD)รับจากการคัดกรองเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยใน  



      1.3ผู้ปว่ยชุมชน รับจากการร้องขอโดยการประสานของพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน พร้อมเอกสาร
เครือข่าย  
      1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ รับรายชื่อผู้ป่วย ในข้อ 1.1 - 1.3 พร้อมจัดท าทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วย( ใหม่)ลงในทะเบียนประวัติ ร.พ.จ.19 เพ่ือบันทึกรายชื่อผู้ป่วยลงในทะเบียนรับมาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  ก่อนเข้ากลุ่มกิจกรรม  
   2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ รับผู้ป่วยพร้อมเอกสารจากเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยนอก-ใน-ชุมชน เพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารของผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกัน  
   3. นักอาชีวบ าบัด / เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด ประเมินศักยภาพผู้ป่วยแต่ละรายเพ่ือวางแผนการฟ้ืนฟูฯ โดยใช้
แบบประเมินศักยภาพในการท ากิจกรรม พร้อมคู่มือประกอบการประเมินศักยภาพ และพิจารณาอาการทาง
จิตผู้ป่วยที่มารับการฟ้ืนฟูฯ ในกรณีผู้ป่วยมีอาการทางจิตไม่สงบ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
      ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ สื่อสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันที  
   4. กรณีอาการทางจิตสงบ นักอาชีวบ าบัด เจ้าหน้าที่อา ชีวบ าบัด วางแผนการฟ้ืนฟูฯ ผู้ป่วย  
     โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก ทะเบียนประวัติ การสัมภาษณ์ การสังเกต และผลการประเมินศักยภาพเพ่ือวาง
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพว่าผู้ป่วยควรได้รับการแก้ไขหรือเสริมทักษะใด โดยใช้คู่มือวิเคราะห์กิจกรรม คู่มือ
แผนการสอนกิจกรรม ประกอบการให้กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ บันทึกการวางแผนการให้กิจกรรม
จากการรวบรวมปัญหาและข้อมูลโดยลงรหัสกิจกรรมตามคู่มือแผนการสอนกิจกรรมลง ในร.พ.จ.19  
   5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามการวางแผน โดยลงรหัสกิจกรรม
ตามคู่มือแผนการสอนใน ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยรับมาฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมจัดผู้ป่วยแต่ละรายเข้ากลุ่ม
กิจกรรมตามแผน โดยใช้คู่มือแผนการสอนกิจกรรม ขณะผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจกรรม ต้องมีการประเมินศักยภาพ
ระหว่างด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทุกครั้งทุกราย และประเมินทักษะตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
แผนการสอน  เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามการวางแผนด้วยแบบบันทึกประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่ม
บ าบัด  
      ระหว่างท ากิจกรรมหากผู้ป่วยไม่สามารถท ากิจกรรมได้ตามการวางแผน  จะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่
เหมาะสมทันที พร้อมบันทึกลงในแบบบันทึกประเมินผลการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบ าบัด และทะเบียนรายชื่อ
ผู้ป่วยรับมาฟื้นฟูสมรรถภาพ ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD)มารับฟ้ืนฟูฯ มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยทราบว่าจะต้องมีการฟ้ืนฟูฯต่อเนื่อง เพ่ือให้ครบตามการวางแผน โดยการบันทึกลงในสมุดส่งผู้ป่วยเข้า
กลุ่มอา ชีวบ าบัด–เกษตรกรรมบ าบัด  
      ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD)ไม่มารับการฟ้ืนฟูฯ อย่างต่อเนื่อง บันทึกสาเหตุลงใน แบบบันทึกประเมินผลการ
พัฒนากิจกรรมกลุ่มบ าบัดและ ร.พ.จ.19 ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD)มารับการฟ้ืนฟูฯ แต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วย
ในเป็นผู้มารับและส่งผู้ป่วย พร้อมสมุดส่งผู้ป่วยเข้ากลุ่มอาชีวบ าบัด –เกษตรกรรมบ าบัด และแบบบันทึก
พฤติกรรมผู้ป่วยขณะเข้ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด พร้อมทั้งตรวจนับจ านวนผู้ป่วย และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ตรงกัน  
      หมายเหตุ  
        - ผู้ป่วยนอก  (OPD)ผู้ป่วยมารับบริการฟื้นฟูฯ ด้วยตนเอง  
        - ผู้ป่วยชุมชน :ติดตามเยี่ยมกับเครือข่ายและส่งต่อให้เครือข่ายด าเนินการตามการวางแผน  
   6. นักอาชีวบ าบัด/เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด ประเมินศักยภาพผู้ป่วยก่อนสิ้นสุดบริการฟื้นฟูฯ ด้วยแบบประเมิน
ศักยภาพในการท ากิจกรรม ผู้ป่วยที่ได้รับฟื้นฟูฯ ไม่ครบตามการวางแผนบันทึก N/A ไม่ได้ประเมิน)ลงในแบบ
ประเมิน  



   7. นักอาชีวบ าบัด /เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด  สิ้นสุดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย  โดยพิจารณาจาก ผล
คะแนนการประเมินศักยภาพทั้ง 3ระยะ กรณีได้รับบริการครบตาม  การวางแผน จะสิ้นสุดบริการฟ้ืนฟูฯ ถ้า
ผลคะแนนการประเมินไม่ดีขึ้นจะพิจารณาการวางแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่  ส่วนกรณีผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ที่ได้รับบริการไม่ครบตามการวางแผน เนื่องจาก จ าหน่ายโดยแพทย์ หลบหนี ตาย มารับการฟ้ืนฟูฯ 
ไม่ต่อเนื่องหรือไม่สม่ าเสมอเกิน 1 เดือน จะพิจารณาสิ้นสุดบริการ โดยบันทึก ข้อมูลลงใน ร.พ.จ. 19  สว่น
ผู้ป่วยชุมชนจะพิจารณาร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ  
   8. เมื่อสิ้นสุดบริการฟ้ืนฟูฯ ของผู้ป่วยแต่ละราย  จะมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบและ
บันทึกวันที่สิ้นสุดบริการฟ้ืนฟูฯ ลงในแบบบันทึกพฤติกรรมผู้ป่วยขณะเข้ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด  ร.พ.จ. 19และ
ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยรับมาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
   9. กรณีสิ้นสุดบริการ ครบกระบวนการฟ้ืนฟูฯ ตามการวางแผน จะมีการติดตามประเมินผลผู้ป่วย  
      - ผู้ป่วยใน ติดตามประเมินผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสู่ชุมชน  
      - ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยชุมชน ติดตามประเมินผลผ่านเครือข่ายในชุมชน  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens)ส าหรับหน่วยจิตสังคมบ าบัด 

 
 
บริการจิตสังคมส าหรับผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์แบบผู้ป่วยใน  
   1. รับผู้รับการบ าบัดที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และพิจารณาส่งเข้ารับบริการจิตสังคมบ าบัดจากตึก
ผู้ป่วยใน  
   2. ประเมินผู้รับการบ าบัดก่อนให้บริการ  
      - ประเมินอาการทางจิต โดยใช้แบบประเมิน BPRS (Brief Psychiatric Rating Scal)มีคะแนน ต่ ากว่า 
36 คะแนน พิจารณาให้เข้ารับบริการจิตสังคมบ าบัดได้  
      - ประเมินภาวะถอนพิษสุรา  โดยใช้แบบประเมิน CIWA-Ar(Clinical Institute Withdrawal 
Assessment for Alcohol Revised Version) คะแนน CIWA- Ar ต่ ากว่า 10 คะแนน  พิจารณาให้เข้ารับ
บริการจิตสังคมบ าบัดได้  
      - ประเมินปัญหาจากการดื่ม โดยใช้แบบประเมิน AUDIT (The Alcohol Use Disorders 
Indentification Test)เพ่ือให้บริการตามปัญหาการดื่ม  
   3. การติดตามผลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
      ผู้รับบริการที่ได้รับการบ าบัดครบตามโปรแกรม จะได้รับการติดตามผลการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตามแบบติดตามผลการรักษาภายหลังจบโปรแกรมตามระยะ โดยนัดมาพบที่หน่วยงาน จดหมาย หรือ
โทรศัพท ์ 



      ในกรณี ผู้รับบริการจิตสังคมบ าบัดที่ไม่พร้อมเข้ารับบริการตามโปรแกรม หรือเข้ารับการบ าบัดไม่ครบ
ตามโปรแกรม จะมีการติดตามเพ่ือเสริมแรงจูงใจให้กลับเข้าสู่กระบวนการบ าบัด โดยจดหมายหรือโทรศัพท์ 
ภายใน 1 เดือน หลังจากการมารับบริการครั้งสุดท้าย  
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง  
(Delirium Tremens) พยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

 
 
งานผู้ป่วยนอก  
   1. รับเรื่องจากงานผู้ป่วยนอกเพ่ือแจ้งให้ประสานงาน หรือติดตามเยี่ยมผู้ป่วย Delirium Tremen และ
ครอบครัวในชุมชน  
   2. จัดท าทะเบียนรับเรื่อง แยกตามแต่ละจังหวัด (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย อุดรธานี)  
   3. ประสานงานในพื้นที่ เพ่ือส่งต่อข้อมูลหรือแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแก่เครือข่ายฯ ภายใน 5 วันท า
การเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
   4. ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นท่ีเพ่ือประเมินผลการรักษาภายหลังส่งต่อ 1 เดือน  
5.ลงบันทึกผลของการรักษาในผู้ป่วย แต่ละรายในทะเบียนรับเรื่อง  
 
งานผู้ป่วยใน  
   1. นิเทศงานการพยาบาลตามตึกผู้ป่วยแต่ละโซนจังหวัด รับฟังปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยและร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไขปัญหา  
   2. จัดท าทะเบียน รับเรื่องการร้องขอจากตึกผู้ป่วยในให้ประสานงานหรือติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว
ในพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  
   3. ประเมินปัญหาผู้ป่วยและความต้องการที่เกี่ยวข้องจากตึกที่ร้องขอ  
   4. ประสานงานในพื้นที่เพ่ือส่งต่อข้อมูลหรือแนวทางการดูแลช่วยเหลือแก่เครือข่ายฯ ภายใน 5 วันท าการ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
   5. ประสานกับเครือข่ายฯ ในพื้นที่เพ่ือประเมินผลการรักษาหลังแพทย์จ าหน่าย 1 เดือน  
   6. ลงบันทึกผลการติดตามเยี่ยมในทะเบียนรับเรื่องของผู้ป่วยแต่ละราย  

 

 



บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผังกระบวนการ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ขนาดของยาที่ให้พิจารณาจากความรุนแรงของอาการ withdrawal ที่ประเมินด้วย CIWA – Ar scale  

 
 

 

คะแนนสูงสุด= 67 

 

คะแนน < 10 ให้การรักษาแบบประคับประคอง ประเมินซ้ าด้วยCIWA – Arทุก 4ชั่วโมง เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง  

 

อาการเล็กน้อย(คะแนน 10 – 18) ให้ Diazepam 10 mgกิน ประเมินซ้ าด้วย CIWA – Ar ทุก 4 
ชั่วโมง หลังได้รับยา เพ่ือประเมินความต้องการยา  

 

อาการปานกลางถึงรุนแรง (คะแนน 19 หรือมากกว่า) ให้ loading dose ของ Diazepam 20 mg 
กิน ประเมินซ้ าด้วย CIWA – Ar ทุกชั่วโมง เพ่ือประเมินความต้องการยา ให้ loading dose อีกถ้า
หากคะแนนยังไม่ต่ ากว่า 19 คะแนน ถ้าคะแนนต่ ากว่า 19 ให้รักษาแบบอาการเล็กน้อย 

 
กรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและไม่ยอมกินยา ให้ฉีดยา Diazepam 10 mg เข้าหลอดเลือดด า 
และฉีดซ้ าได้ได้ทุก 10 -15 นาที จนกว่าคะแนนจะต่ ากว่า 19 

 

ติดตามอาการด้วย CIWA – Ar ทุก 4 – 8 ชั่วโมง จนกระท่ังคะแนนต่ ากว่า 10 เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง จึงหยุดการประเมิน 

 

 
 
หมายเหตุ   กรณีผู้ป่วยมีปัญหาหน้าที่ตับบกพร่อง ให้ lorazepam ขนาด 1 mg เท่ากับ Diazepam 5 mg 
ระยะเวลาในการปรับยาจะสั้นลงทุก 2 ชม. จนกว่าผู้ป่วยสงบลงจึงปรับเป็นทุก    4 ชม 
     

 

 

 

 

 



แนวทางการวินิจฉัยภาวะ Delirium Tremens 

  มี ไม่มี 
1. มีการหยุดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากดื่มมาเป็นเวลานาน   
2. มีการเปลี่ยนแปลงของความรับรู้สิติสัมปะชัญญะ   
3. มีการเปลี่ยนแปลงของอาการขึ้นๆลงๆ ในแต่ละช่วงเวลาของวัน   
4. มีอาการ 2 อย่าง หรือมากกว่าเกิดข้ึนหลังจากหยุด หรือลดการดื่ม 

  
 

(1) ระบบประสาทอัตโนมัติท างานมากกว่าปกติ    
    เช่น ใจสั่น , มีไข้ , เหงื่อออกมา   

  
 

(2) มือสั่น    
(3) นอนไม่หลับ    
(4) คลื่นไส้ หรือ อาเจียน    
(5) มีอาการประสาทหลอน เช่น เห็นภาพหลอน , หูแว่ว    
    รู้สึกคล้ายแมลงไต่ตามร่างกาย 

  
 

(6) กระวนกระวาย กระสับกระส่าย    
(7) วิตกกังวล    
(8) มีอาการชัก   

5. เสียหน้าที่การงาน การเรียน หรือ สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน   
6. อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตเวชอ่ืนๆ       

 

หมายเหตุ  ดัดแปลงจาก DSM-IV-TR Diagnosis criteria for alcohol withdrawal syndrome 
 

1. การวินิจฉัยภาวะ Delirium Tremens ผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ 
2. การเปลี่ยนแปลงของความรับรู้สติสัมปะชัญญะ หมายถึง ระดับความรู้สึกตัวลดลง หรือ มากเกินกว่าปกติ ความสามารถ
ในการตัดสินใจลดลง , การรับรู้ วัน เวลา สถานที่ บุคคล แย่ลง เป็นต้น 
3. การเปลี่ยนแปลงอาการข้นลงในแต่ละช่วงเวลาที่ปกติสลับกันในหนึ่งวัน แต่ถ้าอาการเป็นรุนแรงอาจมีอาการตลอดทั้งวัน
ได้ 
4. อาการท่ีเกิดข้ึนจากโรคจิตอ่ืนๆ เช่น Delirium จากการใช้สารเสพติดอ่ืนๆ อาการโรคจิตจากโรคจิตเภท หรือ โรคจิตเวช
ที่เกิดจากอาการทางกาย 
 

 

 

 

 

 

http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/alcohol_diagnosis.aspx


แบบประเมิน Clinical Institute Withdrawal Assessment - Alcohol (CIWA - Ar) 

 

 

http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/alcohol_clinical.aspx


 



 



 



 

 

 

 

 



แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะถอนสุรา (Care Map) 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณาธิการ / คณะท างาน 

ชื่อหนังสือ แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรารุนแรง  
 

ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
 

(Clinical Practice Guideline For Delirium Tremens )  
บรรณาธิการ นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร นายแพทย์ 5  
 นางสิวลี เปาโรหิตย์ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง พยาบาลวิชาชีพ 7  
     
คณะท างาน นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร นายแพทย์ 5 ประธานคณะท างาน 
 นางจุรัญ อ้ึงส าราญ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางธีราพร มณีนาถ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางขนิษฐา สนเท่ห์ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางวรรณภา แห้วดี พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางทัศนีย์ ศิริมุกดากุล พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางจิดารัตน์ พิมพ์ดีด พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางปรารถนา ค ามีสีนนท์ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางอัชรา ฤๅชา พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นายนิมิต แก้วอาจ พยาบาลวิชาชีพ 7  
 นางอ าไพร จันโทริ พยาบาลวิชาชีพ 6  
 นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน เภสัชกร 7  
 นางไพลิน ปรัชญคุปต ์ นักสังคมสงเคราะห์ 7  
 นางกานดา ผาวงศ ์ นักจิตวิทยา 7  
 นางพิมพ์กุล ก าจาย เจ้าหน้าที่อาชีวบ าบัด 6  
 นางสาวอ าพร โปสจา นักอาชีวบ าบัด 6  
 นางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการ 5  
 นางสิวลี เปาโรหิตย์ พยาบาลวิชาชีพ 7 เลขาฯ 
 นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ช่วยเลขา 
 นางณัฏฐาภรณ์ เบ้าเรือง พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ช่วยเลขา 
 เจ้าหน้าที่ตึกเฟ่ืองฟ้าทุกท่าน  
   

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2550  
     

สถานที่พิมพ์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  

 


