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โปรแกรมใกลบาน สมานใจ: 
โปรแกรมการบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา

โปรแกรมใกลบาน สมานใจ เปนนวัตกรรมชนะเลิศในการประกวด
นวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชน จากสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสภาการพยาบาล โปรแกรมน้ีมีการพัฒนาจากงานวิจัยอยางเปนระบบ
โดยอาศัยแนวคิดการดูแลเชิงรุกในชุมชน (Stein & Santos, 1998) ที่ดําเนินการ
โดยบุคลากรสุขภาพ เนนการดูแล 3 ดาน 9 องคประกอบ ไดแก 1) การบําบัด
ดูแล (treatment) ประกอบดวย การจัดการกับภาวะวิกฤต การดูแลเรื่องยา 
การใหคําปรึกษา และ การดําเนินกิจวัตรประจําวัน 2) การฟนฟูสภาพ 
(rehabilitation) ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ และ 3) การสนับสนุน
ประคับประคอง (supportive service) ประกอบดวย การสรางโอกาสในการ
ทํางาน การเขาถึงบริการสุขภาพ การดูแลท่ีอยูอาศัย และการจัดการดานการเงิน

โปรแกรมใกลบาน สมานใจไดรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแผนงาน
การบําบัดฟนฟูทางเลือกในผูมีปญหาการดื่มสุรา (ผลส.) ใหพัฒนางานวิจัย
เปนเวลา 1 ป โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาโปรแกรมใกลบาน สมานใจ (ฉบับทดลองใช) และนํามาศึกษา
ประสิทธิผลโดยการวิจัยแบบสุมและมีกลุมควบคุม (RCT: Randomized 
Control Trial) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวาสามารถชวยใหผูติดสุรา
หลงัจําหนายจากโรงพยาบาลลดพฤติกรรมการด่ืมจากด่ืมแบบติดจนอยูในระดับ
ปลอดภัยและเลิกดื่มสุราไดในที่สุด ทั้งยังชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต เพ่ิมความรูสึก
มคีณุคาในตนเอง และลดการกลับมารกัษาซ้าํได ตอจากน้ันไดมกีารศึกษาตนทุน 
ตนทุนประสิทธิผล ผลลัพธทางคลินิก และกระบวนการในการดําเนินงานตาม
โปรแกรมใกลบานสมานใจใน 1 ป: กรณีศึกษา 4 ภาค พบวาพฤติกรรมการด่ืมสุรา
ในผูติดสุรา ในระยะกอนไดรับโปรแกรม หลังเสร็จสิ้นการไดรับโปรแกรมทันที 
และระยะติดตามผล 6 เดือน 12 เดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.01 ผูตดิสรุาสามารถลดปริมาณการด่ืม รอยละ 90-96.66 และ



ชวยใหเลิกด่ืมสุราไดอีกดวย ท้ังยังพบวาผูติดสุรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการกลับมา

รกัษาซ้าํลดลง ผูตดิสรุา และญาตผิูตดิสรุามคีวามพงึพอใจในการไดรบัโปรแกรม
ในดานความมีประโยชนตอตัวเอง/ญาติหรือผูดูแล ความสะดวกของโปรแกรม 
และความพึงพอใจในภาพรวม ทีมสุขภาพมีความพึงพอใจในการนําโปรแกรม
ไปใชในดานความมีประโยชนตอผูตดิสรุา/ญาติหรอืผูดแูล การผสมผสานกับงาน
ของหนวยงาน การมปีระโยชนในการปฏบิตังิาน สะดวกและงายตอการนาํไปใช 
คุมคาคุมทุนในการดําเนินการ และพึงพอใจในภาพรวมดวย

ในป พ.ศ.2559-2560 แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุราและ
สารเสพติด (ผรส.) ไดดําเนินการทดลองขยายผลโปรแกรมใกลบาน สมานใจ 
โดยเปนสวนหนึง่ของกจิกรรมการบรูณาการระบบการดแูลผูมปีญหาการดืม่สุรา
ในระบบสุขภาพอําเภอ (district health system) ในพ้ืนที่ 56 จังหวัด 64 อําเภอ 
916 รพ.สต. พบวามีพื้นที่ที่สนใจและสามารถดําเนินการดูแลผูติดสุราในชุมชน
ตามวิธีการของโปแกรมใกลบาน สมานใจ 1,093 ราย และสะทอนถึงประโยชน
และความเปนไปไดในการนําไปปรับใชตามบริบทของพื้นที่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 คณะอนุกรรมการพิจารณาดานการบําบัดรักษา
ฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จึงไดจัดทําขอเสนอ “แนวปฏิบัติการคัดกรอง
และบําบัดรักษาฟนฟูสภาพผูมีปญหาการด่ืมสุรา” และหน่ึงในแนวปฏิบัติน้ันคือ 
การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา (โปรแกรมใกลบาน สมานใจ) เพื่อเปน
แนวทางสําหรับบุคลากรสุขภาพในการดูแลชวยเหลือผูติดสุราหรือผูมีปญหา
การดื่มสุราในระดับความเสี่ยงสูงในชุมชน ใหสามารถ ลด ละ เลิก การดื่มสุรา 
ลดการกลับมารักษาซํ้า มคีณุภาพชีวติทีด่แีละอยูในครอบครัวและสังคมไดอยาง
มคีวามสขุ ดวยบรกิารทีม่คีณุภาพ คุมคาคุมทนุ ตามความจาํเปน (health need) 
อยางเทาเทียมกัน (equity)

ผูจัดทํา



สารบัญสารบัญ

บทนํา  2

สวนที่ 1 : ลักษณะของโปรแกรมใกลบาน สมานใจ: 3

   การบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา

สวนที่ 2 : ขั้นตอนการดําเนินการของโปรแกรมการบําบัดดูแล 6

   เชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา

สวนที่ 3 : สาระการดูแลผูติดสุราสําหรับบุคลากรสุขภาพ 19

 • การดําเนินกิจวัตรประจําวัน 19

 • การดูแลที่อยูอาศัย 22

 • การจัดการกับภาวะวิกฤต 24

 • การเขารับบริการสุขภาพ 26

 • การดูแลเรื่องยา 30

 • การสงเสริมสุขภาพ 34

 • การสรางโอกาสในการทํางาน 37

 • การจัดการดานการเงิน 38

 • การใหการปรึกษา 40
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คูมือ “การดูแลผูติดสุราสําหรับบุคลากรสุขภาพ ในโปรแกรมใกลบาน 
สมานใจ” เปนคูมือสําหรับบุคลากรในการดําเนินงานตามโปรแกรมใกลบาน 
สมานใจ ซึ่งเปนเอกสารในชุดโปรแกรมใกลบานสมานใจ 4 เลม ประกอบดวย

1) คูมือการดูแลผูติดสุรา สําหรับบุคลากรสุขภาพ
2) คูมือการดูแลตนเอง สําหรับผูติดสุรา
3) คูมือการดูแลผูติดสุรา โดยญาติ
4) แบบบันทึกโปรแกรมใกลบานสมานใจ

โดยในคูมือเลมนี้ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1: ลักษณะของโปรแกรมใกลบาน สมานใจ
สวนที่ 2: ขั้นตอนการดําเนินการตามโปรแกรมใกลบาน สมานใจ
สวนที่ 3: สาระการดูแลผูติดสุราสําหรับบุคลากรสุขภาพ
ทั้งนี้บุคลากรสุขภาพสามารถศึกษาทําความเขาใจสาระท้ัง 3 สวนนี้

เพ่ือเปนแนวทางในการลงพ้ืนที่บําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน และเพ่ิมพูนความรู
ในสาระการดูแลผูติดสุราซ่ึงเปนสาระสําคัญท่ีจะใชในการประเมิน สังเกต ซักถาม 
และบันทึกในแบบบันทึก รวมกับการใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ
ตามองคประกอบ 9 องคประกอบ เปนการชวยเพ่ิมความม่ันใจและทําให
สามารถปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในการชวยใหผูติดสุราลด ละ เลิกการด่ืมสุรา
และสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขในครอบครัวและสังคมตอไป

บทนําบทนํา
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สวนที่ 1 :
ลกัษณะของโปรแกรมใกลบาน สมานใจ: การบําบดัดแูล
เชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา

ลักษณะของโปรแกรมการบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา
โปรแกรมการบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผู เปนโรคติดสุรา

เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นในการดูแลชวยเหลือผูติดสุราในชุมชน เพ่ือปองกัน
การกลับไปด่ืมสุราซํ้า สงเสริมการลด ละ เลิกการด่ืมสุราอยางตอเน่ือง
และย่ังยืน ลดการกลับปวยซํ้าในโรงพยาบาล และเพ่ือใหผูติดสุรามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ลักษณะของโปรแกรมเปนการเยี่ยมบานของผูติดสุรา โดยประกอบ
ไปดวย การประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึกรวมกับการ
ใหความรู คาํแนะนาํ หรอืการฝกทกัษะตามองคประกอบ 9 ประการตามแนวคดิ
การบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน ไดแก

ลักษณะของโปรแกรมการบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับ
ผูติดสุราประกอบดวยสาระดังน้ี

1. จํานวนครั้งของการเย่ียมบาน
2. สถานที่ที่ใชในการเยี่ยมบาน
3. การคัดเลือกผูติดสุราเขารวมโปรแกรม
4. คุณสมบัติของญาติผูดูแล (Family Caregiver) ของผูที่ติดสุรา

 ที่เขารวมโปรแกรมฯ
5. คุณสมบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ
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1. จํานวนครั้งของการเยี่ยมบาน
 บุคลากรสุขภาพลงพ้ืนที่เพื่อทําการประเมิน สังเกต ซักถาม และ

บนัทกึในแบบบนัทกึรวมกบัการใหความรู คาํแนะนาํ และการฝกทกัษะใน 3 ดาน 
9 องคประกอบท่ีบานทั้งหมด 10 ครั้ง (สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 5 ครั้ง และ
ติดตามตอเน่ืองอีกจํานวน 5 คร้ัง เม่ือครบ 1-3-6-9-12 เดือน) ใชเวลาแตละคร้ัง 
30-60 นาที รวมใชเวลาในดําเนินการตามโปรแกรมใกลบานสมานใจ 57 สปัดาห 
(1 ปกับ 5 สัปดาห)

2. สถานที่ที่ใชในการเยี่ยมบาน
 สถานที่ที่ใชในการลงเยี่ยมบานไดแก บานของผูติดสุราที่มีบริเวณ

เยี่ยมบานเปนสัดสวน มีอากาศถายเทสะดวก ปราศจากเสียงรบกวน และ
มีความปลอดภัยสําหรับผูเยี่ยม ยกเวนอาจมีขอจํากัดเปนรายกรณี ทั้งนี้
ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทีมบุคลากรสุขภาพที่ลงเยี่ยม

3. การคัดเลือกผูติดสุราเขารวมโปรแกรม
 • ผูมีปญหาการด่ืมสุราในระดับความเส่ียงสูง หรือผูติดสุราในชุมชน

  (ผูทีด่ืม่สรุาทีไ่ดรบัการคดักรองปญหาการดืม่สรุาดวยแบบประเมนิ 
  ASSIST และมีคะแนน ≥ 27 คะแนน)

 • ไดรับการรักษาภาวะถอนพิษสุราจากโรงพยาบาล
 • มีปญหาซับซอนดานจิตสังคม เชน ปญหาครอบครัว ปญหา

  ดานการทํางาน
 • มีความตองการ ลด ละ เลิก สุรา
 • อาศัยอยูในชุมชน
 • ยินยอมใหความรวมมือในการบําบัดดูแลท่ีบาน
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4. คุณสมบัติของญาติผูดูแลผูติดสุราที่เขารวมโปรแกรม
 • เปนสมาชิกในครอบครัวของผูติดสุราท่ีเขารวมในโปรแกรม
 • ใหการดูแลผูติดสุราอยางนอย 6 เดือน 
 • มีความตองการใหผูติดสุราลด ละ เลิก สุรา
 • ยินยอมและใหความรวมมือในการเย่ียมบาน

5. คุณสมบัติของทีมบุคลากรสุขภาพ 
 • บคุลากรทมีสขุภาพทีป่ฏิบตังิานในโรงพยาบาลทกุระดบัท่ีใหบรกิาร

  เกี่ยวกับการดูแลผูติดสุรา 
 • ไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการบําบัดดูแลเชิงรุก

  ในชุมชนสําหรับผูติดสุรา
 • มีประสบการณในการดูแลผูติดสุราอยางตอเนื่อง
 • สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ และติดตามเย่ียมบานไดอยางตอเน่ือง

  ตามโปรแกรมใกลบานสมานใจ
 • ยินดีและใหความรวมมือในการเย่ียมบานตามโปรแกรมฯ
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สวนที่ 2 :
ขั้นตอนการดําเนินการของโปรแกรมการบําบัดดูแล
เชิงรุกในชุมชนสําหรับผูติดสุรา

บุคลากรสุขภาพลงพื้นที่ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ
(สัปดาหที่ 1) การดําเนินกิจวัตรประจําวัน 

   การจัดการท่ีอยูอาศัย การใหการปรึกษา
ครั้งที่ 2 : การจัดการกับภาวะวิกฤต 
(สัปดาหที่ 2) การเขารับบริการสุขภาพ การใหการปรึกษา
ครั้งที่ 3 : การรับประทานยา การสงเสริมสุขภาพ 
(สัปดาหที่ 3) การใหการปรึกษา
ครั้งที่ 4 : การสรางโอกาสในการทํางาน 
(สัปดาหที่ 4) การจัดการการเงิน การใหการปรึกษา 
ครั้งที่ 5 :  ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ 
(สัปดาหที่ 5) การใหการปรึกษา การติดตามหลังส้ินสุด
   โปรแกรม และทําพันธสัญญา
ครั้งที่ 6 ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ
(หลังครั้งที่ 5 1 เดือน) และใหการปรึกษา
ครั้งที่ 7 ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ 
(หลังครั้งที่ 5 3 เดือน) และใหการปรึกษา
ครั้งที่ 8 ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ 
(หลังครั้งที่ 5 6 เดือน) และใหการปรึกษา
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การดําเนินการในแตละครั้ง

1.  สรางสัมพันธภาพ โดย ผูเยี่ยมทักทาย แนะนําตนเอง สนทนาท่ัวไป 
บอกวัตถุประสงคของการมาเยี่ยม และประโยชนที่ผูติดสุราจะไดรับ พรอม
กําหนดการ จํานวนคร้ังของการเย่ียม

2.  ประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึก ในแบบบันทึกเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคล พฤติกรรมการด่ืมสุรา และประวัติการเจ็บปวย การรักษา และ
แบบบันทึกใกลบาน สมานใจ

3.  ใหความรู แนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม และฝกทักษะ
ที่จําเปน (ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)

 ครั้งที่ 1  เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่เหมาะสม และแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูอาศัย

 คร้ังที่ 2  เกี่ยวกับการจัดการกับภาวะวิกฤต และการจัดการเอกสาร 
รวมถึงการเขาถึงและรับบริการแกผูติดสุราและญาติผูดูแล

 ครั้งที่ 3  เกี่ยวกับการรับประทานยา และการสงเสริมสุขภาพ
 ครั้งที่ 4  เกีย่วกบัการสรางโอกาสในการทํางาน และแนวทางเกีย่วกบั

การจัดการเรื่องเงิน
 ครั้งที่ 5-10 เกี่ยวกับองคประกอบท้ังหมดในคร้ังท่ี 1-4 และเพ่ิมเติม

สาระความรู และการฝกทักษะที่พรองไป

ครั้งที่ 9 ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ 
(หลงัครั้งที่ 5 9 เดือน) และใหการปรึกษา
ครั้งที่ 10 ประเมินแบบประเมินใกลบานสมานใจ
(หลังครั้งที่ 5 12 เดือน) และใหการปรึกษา
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ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย
1.1 คนหาผูติดสุราที่มีปญหาซับซอน รุนแรง และ

เรื้อรังหลังการบําบัด

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมและตกลงบริการ 
2.1 บอกวัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูติดสุราลด ละ 

เลิกการดื่มสุราและสามารถใชชีวิตไดอยางมี
ความสุขในครอบครัวและสังคม

2.2 บอกวัตถุประสงค กิจกรรมตามโปรแกรม และ
มอบคูมือการดูแลตนเองแกผูติดสุราและ
การดูแลผูติดสุราโดยญาติ

แนวปฏิบัติกิจกรรมบริการ 5 ขั้นตอน

4.  เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึง
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิก การดื่มสุราตาม
วิธีการใหการปรึกษาแบบสั้น (Brief Counseling) และใหผูติดสุราไดพูดคุย 
ระบายความคิด ความรูสกึ ถึงปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน

5.  รวมกันกับผูติดสุราในการสรุป และบันทึกปญหาตางๆ และแนวทาง
การแกไขในแบบบันทึกการใหการปรึกษา
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ขั้นตอนท่ี 3 นัดหมาย 
3.1 การนัดหมาย เพื่อมาเย่ียมบานเพ่ือบําบัด

ดูแลจํานวน 10 ครั้ง โดยแบงการเย่ียมเปน
สัปดาหละ 1 ครั้ง 5 ครั้ง ใชเวลาแตละคร้ัง 
30-60 นาท ีและระยะตดิตามตอเนือ่งหลังการ
เยี่ยม 5 ครั้งแรก เมื่อครบ 1 เดือน 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดอืน

3.2 กําหนดชองทางการส่ือสาร เชน โทรศัพท ไลน 
เฟซบุค ฝากบุคคลในพ้ืนที่ไปแจงลวงหนา

3.3 นัดหมายผูติดสุรา ใหงดการด่ืมสุราในวัน
นัดหมาย และขอความรวมมือญาติชวยดูแล

3.4 มีการทําพันธสัญญาในการลงพื้นที่ครั้งท่ี 5

ขั้นตอนที่ 4 ลงพ้ืนที่
4.1 ทําการบําบัดดูแล ฟนฟูสภาพ และสนับสนุน

ประคับประคองตามคูมอืบคุลากร และบันทึก
ในแบบบนัทึกใกลบาน สมานใจ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิผล
พฤติกรรมการด่ืม
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การลงพื้นที่ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเยี่ยม และผูติดสุรา
2. เพื่อประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึกเกี่ยวกับขอมูล

สวนบุคคล ประวัติการเจ็บปวย และการรักษา และแบบบันทึกใกลบานสมานใจ
3. เพื่อใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ แนวทางเก่ียวกับ

การดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสม และแนวทางเก่ียวกับการจัดการท่ีอยูอาศัย
4. เพื่อใหการปรึกษาแกผูติดสุรา

การดําเนินการ 

1. สรางสัมพันธภาพโดยผูเย่ียมทักทาย แนะนําตนเอง สนทนาเร่ืองท่ัวไป
บอกวตัถปุระสงคของการมาเย่ียมประโยชนทีผู่ตดิสรุาจะไดรบั พรอมกาํหนดการ 
จํานวนครั้งของการเยี่ยม

2. ประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึกเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล พฤติกรรมการด่ืมสุรา และประวัติการเจ็บปวย การรักษา และ
แบบบันทึกใกลบานสมานใจ

3. ใหความรูเกี่ยวกับความหมายและผลกระทบของการดื่มสุรากับ
การดําเนินชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับการดูแลความสะอาดของรางกาย 
การรับประทานอาหาร การพักผอนนอนหลับ สัมพันธภาพในครอบครัว และ
ชุมชน (ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)
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4. แนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ประจําวันแกผูติดสุรา และญาติผูติดสุรา ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุรา
ในโปรแกรมใกลบานสมานใจ และคูมือการดูแลผูติดสุราโดยญาติในโปรแกรม
ใกลบานสมานใจ

5. แนะนําแนวทางการจัดการท่ีอยูอาศัยภายในบาน และภายนอกบาน
6. เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิกการดื่มสุราตามวิธีการ
ใหการปรึกษาแบบสั้น (Brief counseling) และใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบาย
ความคิด ความรูสึกถึงปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน

7. รวมกันกับผูติดสุราในการสรุป บันทึกปญหาตางๆ และแนวทาง
การแกไขในแบบบันทึกการใหการปรึกษา

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเยี่ยม และผูติดสุรา
2. เพื่อใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ แนวทางเกี่ยวกับการ

จัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการเอกสาร รวมถึงการเขาถึงและรับบริการแก
ผูติดสุราและญาติผูดูแล

3. เพื่อแนะนําวิธีการใหการปรึกษาแกญาติผูดูแล
4. เพื่อใหการปรึกษาแกผูติดสุรา
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การดําเนินการ

1. สรางสัมพันธภาพโดยผูเย่ียมทักทาย แนะนําตนเอง สนทนาเร่ืองท่ัวไป
บอกวัตถุประสงคของการมาเย่ียม และประโยชนที่ผูติดสุราจะไดรับ 

2. ใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการกับภาวะวิกฤตในขณะ
เมาสุรา การถอนพิษสุรา และภาวะแทรกซอนทางกายจากการติดสุราแกผูติดสุรา
และญาติผูดูแล (ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบาน
สมานใจ และคูมือการดูแลผูติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)

3. ใหความรู และคําแนะนําแกผูติดสุราเกี่ยวกับการเขาถึงและ
รับบริการสุขภาพ เอกสาร สิทธิบัตรในการเขารับการรักษาพยาบาล แนะนํา
แหลงบริการดานสุขภาพ และการดําเนินการขอสิทธิบัตรสําหรับผูติดสุรา
ที่ไมมีสิทธิบัตรใดๆ (ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบาน
สมานใจ)

4. เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิกการดื่มสุราตามวิธีการ
ใหการปรึกษาแบบส้ัน (Brief counseling) (ตามเอกสารทบทวนองคความรูเร่ือง 
การบําบัดแบบส้ันในผูมีปญหาการด่ืมสุรา โดย พ.ญ.สายรัตน นกนอย ; ผรส.) 
และใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหาในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน

5. รวมกันกับผูติดสุราในการสรุป บันทึกปญหาตางๆ และแนวทางการ
แกไขในแบบบันทึกการใหการปรกึษา
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การลงพื้นที่ครั้งที่ 3

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเยี่ยม และผูติดสุรา
2. ใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ แนวทางเก่ียวกับการ

รับประทานยา และแนวทางเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
3. เพื่อใหการปรึกษาแกผูติดสุรา

การดําเนินการ

1. สรางสัมพันธภาพโดยผูเยี่ยมทักทาย แนะนําตนเอง สนทนาเร่ือง
ทั่วไป บอกวัตถุประสงคของการมาเย่ียม และประโยชนที่ผูติดสุราจะไดรับ 

2. ใหความรูและคาํแนะนาํเกีย่วกบัการรบัประทานยา การรบัยาตอเนือ่ง 
และขออนุญาตดูยาที่ผูติดสุราไดรับทั้งหมด

3. การใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพดานรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แนะนําแหลงประโยชนในการดูแลสุขภาพ 
(ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)

4. เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิกการดื่มสุราตามวิธีการ
ใหการปรึกษาแบบสั้น (Brief counseling) และใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบาย
ความคิด ความรูสึกถึงปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน

5. รวมกันกับผูติดสุราในการสรุป บันทึกปญหาตางๆ และแนวทางการ
แกไขในแบบบันทึกการใหการปรึกษา
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การลงพื้นที่ครั้งที่ 4

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเยี่ยม และผูติดสุรา
2. เพื่อใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ แนวทางเก่ียวกับ

การสรางโอกาสในการทํางาน และแนวทางเก่ียวกับการจัดการเรื่องเงิน
3. เพื่อใหการปรึกษาแกผูติดสุรา

การดําเนินการ

1. สรางสมัพนัธภาพโดยผูเยีย่มทกัทาย แนะนาํตนเอง สนทนาเรือ่งท่ัวไป 
บอกวัตถุประสงคของการมาเย่ียม และประโยชนที่ผูติดสุราจะไดรับ 

2. ใหความรู และคําแนะนําเก่ียวกับการสรางโอกาสในการทํางาน 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน การด่ืมสุราขณะ และ/หรือ
ภายหลังการทํางาน ผลกระทบจากการด่ืมสุราตอการทํางาน แนะนําเก่ียวกับ
การจางงานในชุมชน และแหลงสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ และเงินทุน 
(ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)

3. ใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองแผนการใชเงิน
แนะนําการลด ละ เลิกด่ืมสุรา และนําเงินสวนนี้สะสมเปนเงินออมในกระปุก
ออมสิน (ถามี) (ตามคูมือการดูแลตนเองของผูติดสุราในโปรแกรมใกลบานสมานใจ)

4. เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิกการดื่มสุราตามวิธีการ
ใหการปรึกษาแบบสั้น (Brief counseling) และใหผูติดสุราไดพูดคุยระบาย
ความคิด ความรูสึกถึงปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน

5. รวมกันกับผูติดสุราในการสรุป และบันทึกปญหาตางๆ และแนวทาง
การแกไขในแบบบันทึกการใหการปรึกษา
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การลงพื้นที่ครั้งที่ 5-10

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเยี่ยม และผูติดสุรา
2. เพื่อประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึกใกลบาน

สมานใจ ระยะสิ้นสุดโปรแกรม
3. เพื่อเพิ่มเติมสาระความรูที่จําเปนตาม 9 องคประกอบ 
4. เพื่อเสริมสรางกําลังใจในการดูแลตนเองที่บานของผูติดสุรา

อยางตอเนื่องและยั่งยืน

การดําเนินการ

1. สรางสมัพนัธภาพโดยผูเยีย่มทกัทาย แนะนาํตนเอง สนทนาเรือ่งท่ัวไป 
บอกวัตถุประสงคของการมาเย่ียม และประโยชนที่ผูติดสุราจะไดรับ 

2. ประเมิน สังเกต ซักถาม และบันทึกในแบบบันทึกเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล พฤติกรรมการด่ืมสุรา และประวัติการเจ็บปวย การรักษา และ
แบบบันทึกใกลบานสมานใจ

3. ใหความรูและคําแนะนําเพิ่มเติมในองคประกอบท่ีจําเปน
4. เปดโอกาสใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึกถึงปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยในการลด ละ เลิกการดื่มสุราตามวิธีการ
ใหการปรึกษาแบบสั้น (Brief counseling) และใหผูติดสุราไดพูดคุย ระบาย
ความคิด ความรูสึก ถึงปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน บันทึกในแบบบันทึก

5. ใหผูติดสุราไดแสดงความรูสึก และสรุปเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับ 
และการเปลี่ยนแปลงของตนเองในทางบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการลด ละ เลิก 
ดื่มสุรา 
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6. เสริมสรางกําลังใจในการดูแลตนเองท่ีบานของผูติดสุราอยางตอเน่ือง
และยั่งยืน ชมเชย และใหกําลังใจผูติดสุราในการดูแลตนเอง

7. ใหผูติดสุราเขียนความตั้งใจในการดูแลตนเองตาม 9 องคประกอบ 
ในแบบบันทึกพันธสัญญา (เฉพาะคร้ังท่ี 5) พรอมท้ังลงนามรวมกับผูเย่ียม โดยมี
สมาชิกครอบครัวเปนพยาน และมอบใหผูติดสุราเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ

ÀÒ¾¶‹ÒÂ
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สวนที่ 3 :
สาระการดูแลผูติดสุราสําหรับบุคลากรสุขภาพ

สาระการดูแลผูติดสุราสําหรับบุคลากรประกอบดวย 9 ดาน ไดแก

1) การดําเนินกิจวัตรประจําวัน 
2) การดูแลที่อยูอาศัย
3) การจัดการกับภาวะวิกฤต
4) การเขารับบริการสุขภาพ 
5) การดูแลเรื่องยา
6) การสงเสริมสุขภาพ 
7) การสรางโอกาสในการทํางาน 
8) การจัดการดานการเงิน
9) การใหการปรึกษา

1. การดําเนินกิจวัตรประจําวัน

ความหมาย

หมายถึง ความเปนอยูในแตละวันของผูเปนโรคติดสุราทั้งในภาวะปกติ
และในภาวะที่มีการเมาสุรา ประกอบดวย การดูแลความสะอาดของรางกาย 
การรับประทานอาหาร การพักผอนนอนหลับ และสัมพันธภาพในครอบครัว 
และชุมชน และการส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกในชุมชน
ที่ตนเองอาศัยอยู 
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สาระสําคัญของความรู

ผลกระทบของการดื่มสุราตอชีวิตประจําวัน
การดื่มสุราอยางตอเนื่อง และเปนระยะเวลานานยอมสงผลตอการใสใจ

ในการดูแลตนเองของผูติดสุรา และพบวาผูติดสุราดูแลตนเองนอยลง
ทั้งเร่ืองความสะอาดของรางกาย ความสะอาดของเคร่ืองแตงกาย และบางคร้ัง
เม่ือมีอาการเมาสุรา ผูติดสุรามักจะละเลยในเร่ืองการรักษาความสะอาดของ
รางกายตนเอง ละเลยในเรื่องการรับประทานอาหารที่จําเปนตอรางกาย และ
รับประทานอาหารไมตรงเวลาเนื่องจากเมาแลวหลับไป ที่พบวาเปนผลกระทบ
อยางมากคือ การที่ผูติดสุรามักจะมีการสื่อสารที่ เปนปญหากับสมาชิก
ในครอบครัว สมาชิกในชุมชนเอง เนื่องจากมีอารมณหุนหันพลันแลน และ
ควบคุมตนเองไดนอย ขาดสติยับยั้งชั่งใจอันเนื่องมาจากความเขมขนของ
แอลกอฮอลในเลือดมีระดับสูง ทําใหหยอนสมรรถภาพในการตัดสินใจ และ
รูผิดชอบชั่วดี นําไปสูการทะเลาะเบาะแวง และมีสัมพันธภาพที่บกพรอง
กับคนทั่วไปได

การดูแลความสะอาดของรางกาย
1. ควรใหความสําคัญกับการดูแลความสะอาดของรางกายเปนประจํา

และตอเนื่องต้ังแตการอาบน้ํา แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง สระผม ตัดเล็บมือ 
เล็บเทา รักษาความสะอาดบริเวณอับชื้น และอาจใชแปงเพ่ือลดความเปยกชื้น
ของรางกาย

2. ควรสวมใสเสื้อผาที่ซักสะอาด และเปล่ียนเสื้อผาทุกครั้งภายหลัง
การดื่มสุราและเมาสุรา
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การรับประทานอาหาร
1. ควรรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ และทานใหเปนเวลา
2. ควรรับประทานใหอิ่ม เพื่อชวยใหสามารถปฏิเสธการดื่มสุรา  

หากมีคนชักชวน เนื่องจากมีการศึกษาพบวาการรับประทานอาหารใหอิ่ม
ระหวางม้ือจะชวยใหลดความรูสึกอยากด่ืมสุรา และสามารถลด ละ เลิก
การดื่ม หรือชวยใหไมดื่มได

3. ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใหครบท้ัง 5 หมู ไดแก แปง 
นํ้าตาล เน้ือสัตว นม ไข ผักใบเขียว และผลไม เน่ืองจากการด่ืมเปนเวลานาน
จะทําใหสุขภาพเส่ือมโทรม และเส่ียงตอการเกิดโรคมากมาย เชน โรคตับ 
โรคทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคสมองเส่ือม เปนตน ดังน้ันตองดูแลตนเอง
ในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง

4. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และอาหารสุกๆ ดิบๆ

การพักผอนนอนหลับ
1. ผลของสุราท่ีดื่มอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ทําใหมีปญหา

เรื่องการนอนมาก นอนหลับยาก ตื่นบอย คุณภาพของการนอนไมดีทําให
ออนเพลียในเวลากลางวัน ดังนั้นจึงควรลด ละ เลิกดื่มสุรา

2. หากนอนไมหลับในเวลากลางคืน อาจหาวิธีการในการชวยใหหลับ
เชน ดื่มเครื่องดื่มอุนๆ กอนนอน ลดสิ่งกระตุน เชน การดูโทรทัศน หรือ
ฟงวิทยุรายการที่จะทําใหมีความต่ืนตัว หรือลองทําสมาธิกอนนอนอาจชวยได

3. หากนอนไมหลบั และมียาตามแผนการรักษา สามารถรับประทานยา
ตามแผนการรักษาเพ่ือชวยใหสามารถนอนหลับได และหากยังคงมีปญหา
ใหปรึกษาทีมสุขภาพเพื่อการสงตอที่เหมาะสมตอไป 
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เคล็ดลับในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และฝกทักษะในการสื่อสาร 

ผูติดสุราควรใสใจตอการส่ือสารกับผูอื่นในทางบวก และตระหนักวา
ในภาวะอาการเมาสุรา หรอืถอนพิษสรุา ผูตดิสรุาจะขาดสติ และความยับยัง้ชัง่ใจ
นําไปสูการทะเลาะเบาะแวงกับผูอื่นไดงาย

ดังน้ันผูติดสุราจึงควรปฏิบัติตามเคล็ดลับของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ดังนี้

1. ใชคําวา “ขอโทษ” เม่ือพบวาตนเองทําในส่ิงท่ีไมถูกตอง และรูสึกวา
ไดสรางภาระใหกับผูอื่น ตองขอโทษอยางจริงใจดวยนํ้าเสียงท่ีสุภาพ และ
สบตาผูขอโทษดวย

2. ใชคําวา “ขอบคุณ” เมื่อไดรับความชวยเหลือ หรือทราบวาไดรับ
การชวยเหลือ และบอกเหตุผลของการขอบคุณดวยทุกครั้ง

3. “เงียบ ไมโตแยง” เม่ือถูกตําหนิ ตอวา และพยายามใชความสงบ 
นับ 1-10 ใหจิตใจสงบ เม่ือสงบแลวใหอธิบายเหตุผล หรือความถูกตอง 
ในกรณีคูสนทนาไมยอมรับฟงใหหลีกเลี่ยงจากสถานการณกอน 

4. แสดงความรูสึกของตนเองตอผูอื่นไดโดยไมทําใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน

นอกจากนีผู้ตดิสรุาควรมีการรวมสงัสรรคกบัคนในครอบครัวหรอืเพือ่นฝงู
ไมแยกตัวตามลําพัง มีการรวมกิจกรรมในสังคม เชน งานศพ งานบุญ เปนตน

2. การดูแลที่อยูอาศัย

ความหมาย

หมายถึง การจดับาน การจดัสิง่แวดลอมภายในบานและบริเวณรอบบาน
ใหสะอาด นาอยู และมีความปลอดภัย เพื่อใหผูติดสุรามีการจัดส่ิงแวดลอม
และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย เหมาะสม
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สาระสําคัญของความรู

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตองอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสม ดังนั้นผูติดสุราควรมีการจัดการที่อยูอาศัยดังนี้

ภายในบาน
1. จัดบานใหมีอากาศถายเทสะดวก แสงสวางสามารถสองเขามาถึง 

มีการเปดหนาตางรับแสงแดดอยูเปนประจํา
2. แนะนําการกวาด เช็ดถู ทําความสะอาดบานอยูเปนประจํา ภายใน

หองนอนควรมีการเปล่ียนผาปูที่นอนและปลอกหมอน อยางนอยอาทิตยละ 
1 ครั้ง

3. แนะนําใหผูปวยทําความสะอาดหองน้ําอยูเปนประจํา มีแสงสวาง
เพียงพอ เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการลื่นหกลม

4. ไมควรมี สุรา เบียร เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเก็บไวภายในบาน เพราะ
หากมีสิ่งเหลานี้ภายในบาน อาจเปนตัวกระตุนใหเกิดการอยากดื่มขึ้นมาอีก 
หาสิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลมาทดแทน เชน น้ําดื่มสะอาด นม 
เครื่องดื่มสมุนไพร

5. ควรจัดเก็บของใช อุปกรณภายในบานใหเปนระเบียบ รวมท้ังมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณที่ผูปวยอาจนํามาเปนเครื่องมือในการทํารายตนเองหรือ
ผูอื่น เชน มีด เชือก ยาฆาแมลง ควรเก็บไวในที่มิดชิดหรือในที่ที่ปลอดภัย

ภายนอกบาน
1.  แนะนําใหดูแลสภาพแวดลอมของบานอยูเสมอ ไมเปนแหลง

เพาะพันธุสัตวนําโรคตางๆ เชน ยุง หนู เปนตน
2. แนะนําใหมีการปลูกตนไม หรือจัดสวนหยอมภายในบริเวณ

รอบบานเพื่อใหบานมีความสวยงาม นาอยู

23 



3. การจัดการกับภาวะวิกฤต

ความหมาย

หมายถึง การชวยใหผูตดิสรุาสามารถสงัเกต ประเมินอาการในภาวะวิกฤต 
และสามารถดําเนินการจัดการอาการเบ้ืองตนของตน และขอความชวยเหลือ
จากญาติในการสงตอเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม 

สาระสําคัญของความรู

การจัดการกับอาการในขณะเมาสุราและถอนพิษสุรา

ÍÒ¡ÒÃã¹¢³ÐàÁÒÊØÃÒáÅÐ¶Í¹¾ÔÉÊØÃÒ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

1. อาการอยากสุรา • หลีกเลี่ยงสถานการณที่กระตุนการ
อยากด่ืมสุรา เชน ไมไปรานขายสุรา

• หากิจกรรมทําเพื่อเบี่ยงเบน
ความสนใจ

• การปรับเปลี่ยนตารางชีวิตประจําวัน
• ควรออกกําลังกาย
• การผอนคลายความเครียด
• การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน
• การหาท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เชน ครอบครัว 

ศาสนา
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ÍÒ¡ÒÃã¹¢³ÐàÁÒÊØÃÒáÅÐ¶Í¹¾ÔÉÊØÃÒ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ

2. อาการเมาสุรา จะมีอาการ
ระหวางการด่ืมสุรา หรือภายหลัง
จากการดื่มสุรา ไดแก พูดไมชัด 
การทรงตัวไมดี เดินไมตรงทาง 
ความจํา สมาธิเสีย หมดสติ

• ดูแลเรื่องการนอนหลับพักผอน
• ระวังการเกิดอุบัติเหตุ
• ดูแลสุขอนามัยของรางกาย
• สังเกต ประเมินระดับความรูสึกตัว 

อัตราการหายใจ

3. อาการถอนพิษ มักเกิดภายใน 
6-48 ชั่วโมงหลังหยุด หรือ
ลดการดื่มขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของการติดสุรา

• ไมจําเปนตองใหยาสงบอาการขาดสุรา
• ใหสุขศึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับอาการ 

เนนการประเมินภาวะโรคทางกาย
ท่ีพบรวม และรักษาแบบประคับประคอง 

• ควรใหคําปรึกษาแบบส้ัน 
(Brief intervention) ใหผูปวยหยุดดื่ม

4. อาการท่ีเกิดขึ้นจากโรคตับแข็ง 
ไดแก อาการเบ่ืออาหาร ผายผอม 
ลักษณะแบบคนขาดอาหาร 
ออนเพลีย เลือดออกงาย 
เกิดรอยช้ําตามตัวไดงาย 
การไหลเวียนของโลหิต
ในตับไมดี ทําใหความดัน
ในหลอดเลือดสูง
ขึ้นเกิดเสนเลือดโปงพอง
เกิดภาวะน้ําในชองทองมากขึ้น
ทองจะบวมนํ้า

• หยุดการด่ืมสุรา
• พบแพทยเพื่อรับการตรวจ วินิจฉัย

และรักษา
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4. การเขารับบริการสุขภาพ

ความหมาย

หมายถึง การเขารับบริการดานสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพ และ
เขาใจขั้นตอนการเขารับบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง เพื่อใหผูติดสุราทราบ
แหลงเขารับบริการสุขภาพ มีความตระหนักเก่ียวกับการใชสิทธิ์ตามสิทธิบัตร
ที่เปนประโยชนในการบริการสุขภาพ สามารถเขารับบริการ และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการใชบริการไดอยางถูกตอง

สาระสําคัญ

การเขารับบริการดานสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพ และเขาใจข้ันตอน
การเขารับบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง จะทําใหผูติดสุราไดรับการดูแลชวยเหลือ
ที่รวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งยังลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการ

แหลงบริการดานสุขภาพ

ผูติดสุราสามารถเขารับบริการดานสุขภาพในแหลงบริการในชุมชน และ
สถานบริการใกลเคียง ไดแก สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช เปนตน
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สิทธิบัตรเพื่อการรักษาพยาบาล

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 
กําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธ์ิไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในท่ีนี้ หมายถึง 
บุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังนั้น ผูมีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ 
บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และไมมีสวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให

ตัวอยางบุคคลที่มีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลจากรัฐ เชน
1. ผูมสีทิธิต์ามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

เชน ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ และครอบครัว

เบิกได (ราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

เบิกได/จายตรง ชําระเงิน

นําใบเสร็จไปตั้งเบิก
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2. ผูมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เชน ลูกจางท่ีทํางาน
ในกจิการท่ีมลีกูจางต้ังแต 1 คนขึน้ไป ยกเวน ลกูจางทํางานบาน หาบเร แผงลอย 
หรือลูกจางของบุคคลธรรมดาท่ีไมมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 

บัตรประกันสังคม

โรงพยาบาล
ที่ไมระบุในสิทธิบัตร

โรงพยาบาล
ที่ระบุในสิทธิบัตร

ใชสิทธิบัตร ผูปวยนอก

จายเอง แลวนําไปตั้งเบิกกับ
กองทุนประกันสังคม

พิจารณาตามการวินิจฉัยโรค
- กรณีฉุกเฉิน/จําเปน ตอง admit
- ประสาน รพ.ท่ีระบุในสิทธิบัตร
 เพื่อพิจารณาการใชสิทธิ์

ผูปวยใน
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3. ผูอยูในความคุมครองของหลักประกันสุขภาพอ่ืนที่รัฐจัดให เชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจาหนาท่ีในองคกรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชน  
บุคคลท่ัวไป และสามารถตรวจสอบสิทธิกอนเขารับการรักษาไดที่ 1330 
(ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ เปนจุดบริการขอมูล แนะนํา 
คลี่คลายปญหาการใชสิทธิรักษาพยาบาล และใหความชวยเหลือ เพื่อปองกัน
และลดปญหาเร่ืองรองเรียน)

ในระบบบตัรทอง ตดิตอลงทะเบยีนทาํบตัรไดทีส่ถานอีนามยั โรงพยาบาล
ของรัฐที่อยูใกลบาน หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยหลักฐานไดแก 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวท่ีมีรูปถาย ซ่ึงทางราชการออกให 
หากเปนเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ใชสําเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) สําเนาทะเบียนบาน
ท่ีผูขอมีช่ืออยู และแบบคํารองลงทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา/
ขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํา 

สิทธิบัตรไมตรงตาม
รพ.ที่ระบุ

สิทธิบัตรไมตรงตาม
รพ.ที่ระบุ

มีสิทธิบัตรตรงตาม 
รพ.ที่ระบุ

มีสิทธิ์

บัตรประกันสุขภาพ

ประสาน รพ. ที่ระบุใน
สิทธิบัตร เพ่ือพิจารณา

การใชสิทธิ์

จายเองใชสิทธิ์ ใชสิทธิ์

ฉุกเฉิน ไมฉุกเฉิน
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5. การดูแลเรื่องยา

ความหมาย 

หมายถึง การท่ีผูติดสุรามีความรูเรื่องยา วัตถุประสงค ความจําเปน
ในการใชยา ขอควรระวังในการใชยา ตลอดจนภาวะแทรกซอนตางๆ และ
แนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น สงผลใหเกิดความรวมมือในการรักษาดวยยา
อยางตอเนื่องและถูกตอง

ÂÒ·ÕèãªŒã¹¼ÙŒμ Ô´ÊØÃÒ ¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

1. กลุมยารักษาอาการถอนพิษสุรา
เปนยาท่ีใชเพื่อสงบอาการขาด
สุรา 

• หามใชยารวมกับการดื่มสุรา หรือยา
ท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท หากมีความจําเปน
จะตองอยูภายใตการดูแลจากแพทย

• ขณะใชยา ตองระมัดระวังการเกิด
อุบัติเหตุขณะทํางาน หรือ 
การดําเนินชีวิตทั่วไป

• หากสังเกตวามีอาการมึนงง สับสน 
การเคลื่อนไหวของรางกายทํางาน
ไมประสานกัน ใหหยุดยา และ
รีบมาพบแพทย

สาระสําคัญของความรู
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2. กลุมวิตามิน เปนการใหเพื่อ
ปรับแกความสมดุลของสารอาหาร
หรือเกลือแรในรางกายท่ีเกิด
จากการดื่มสุรา

• รับประทานยาตามขนาดท่ีกําหนด
เทานั้น

• สําหรับวิตามินบีที่ผูติดสุรามักจะ
ไดรับนั้น พบวามักไมพบปญหา
ผลขางเคียงตอสุขภาพ เนื่องจาก
วิตามินกลุมน้ีมีคุณสมบัติละลายในนํ้า 
เมื่อไดรับมากเกินไปรางกายก็จะขับ
ออกเองได จึงไมควรกังวลกับการไดรับ
วิตามินบี ยกเวนจากการไดรับในรูป
ของเม็ดยาปริมาณสูงเกินปกติมากๆ 
อีกทั้งกินติดตอกัน ในปริมาณมาก
เกินขนาดจนรางกายขับทิ้งไมทัน
ก็เกิดผลกระทบตอสุขภาพได

3. กลุมยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
มีกลไกการออกฤทธิ์ในการลด
การสรางกรดในกระเพาะอาหาร 
จะตานการหล่ังกรดโดยยับย้ัง
เอนไซมที่เซลลผนังกระเพาะ
อาหาร จึงเสมือนเปนตัวยับย้ัง
การปมกรดเขาสูกระเพาะอาหาร

• ควรระวังในการใชยาในผูสูงอายุ 
ผูปวยโรคตับ ไต หัวใจ 
ความดันโลหิตสูง หากจําเปน
ตองใชยา ควรปรึกษาแพทย

• หากจําเปนตองใชยาอื่นรวมกับ
ยาลดกรด ตองปรึกษาแพทย 
เนื่องจากยาลดกรดมักทําปฏิกิริยา
รวมกับยาตัวอื่น ทําใหยาอื่น
มีประสิทธิภาพในการรักษาลดลง

• ควรรับประทานยาอยางตอเนื่อง
ตามแพทยสั่ง

• อาจพบอาการคล่ืนไส อาเจียน ทอง
ผูก ทองเดิน
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4. กลุมยาตานเศรา มีฤทธิ์ในการ
รักษาโรคซึมเศรา และอาการ
ในกลุมโรควิตกกังวล เชน 
ฟลูอ็อคซีน (fl uoxetine) 
ขนาดของยาที่ใชเริ่มที่ 20 มล.

• คลื่นไส อาเจียน อาจเกิดขึ้นชั่วคราว
ในสองถึงสามสัปดาหแรก

• นอนไมหลับ กระสับกระสาย 
กระวนกระวาย แตอาการที่เปน
จะคอยๆ ดีขึ้นเอง หลังจากใหยา
เปนระยะเวลาหนึ่ง

• อาการปวดศีรษะทั้งแบบไมเกรน และ 
tension เปนอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว 
ชวงหนึ่งถึงสองสัปดาหแรกแลวอาการ
จะดีขึ้นเอง

• อาจพบความตองการทางเพศลดลง
• อาจพบอาการ เชน กระสับกระสาย 

มือสั่น ตัวสั่น ในผูสูงอายุ
• ในชวงแรกของการกินยาอาจมีน้ําหนัก

ตัวลด แตภายหลังน้ําหนัก
จะกลับข้ึนเปนปกติ

• อาการเหลานี้มักพบไดนอย ไดแก 
ปวดทอง ทองเสีย เหงื่อออกมาก 
อุณหภูมิกายขึ้นสูง ออนเพลีย 
ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงไป 
อาการส่ัน กลามเนื้อกระตุก 
ไตวาย และอาจทําใหเสียชีวิต
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การปฏิบัติตัวขณะไดรับยารักษาโรคติดสุรา

1. ผูติดสุราควรเตรียมยา รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย  
(ถูกชนิด ถูกวิธี ถูกเวลา)

2. ขณะรับประทานยา ควรงดด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล
3. หากมีปญหา หรือความไมสุขสบายท่ีเกิดจากการรับประทานยา 

ควรปรึกษาแพทยที่สถานบริการสุขภาพใกลบาน 
4. ควรติดตอรับยาอยางตอเนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานบริการ

สุขภาพใกลบาน

ข้ันตอนการรับยาตอเน่ือง และผลเสียจากการรับประทานยาไมตอเน่ือง 
การรับยาตอเน่ืองเปนการรวมมือในการรักษาอยางหนึ่ง ผูที่จําเปนตอง

ไดรับยาตอเนื่องในรายท่ียังไมสามารถควบคุมการด่ืมได และยังมีปญหาการ
นอนหลับ หากขาดยาจะทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย สุขภาพเส่ือมโทรม และ
อาจมีอาการหงุดหงิด งุนงาน ควบคุมตนเองไมไดและมีปญหากับสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อนบาน และในชุมชนดวย

กระบวนการรับยาตอเน่ืองจําเปนตองมีการประสานระหวางผูติดสุรา 
ผูดูแล (ในกรณีที่ผูดูแลพรอมชวยเหลือเรื่องการรับประทานยา) และทีมสุขภาพ 
ในผูติดสุรา ยาที่ไดรับสวนใหญจะสามารถรับไดจากสถานบริการใกลบาน เชน 
สถานีอนามัย หรือหนวยบริการปฐมภูมิในชุมชนท่ีผูติดสุราอาศัยอยู หากผูติดสุรา
ยังมีปญหาในเร่ืองการถอนพิษสุรา จําเปนอยางย่ิงที่จะไดรับการดูแลตามนัด 
และตอเนื่อง
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6. การสงเสริมสุขภาพ

ความหมาย

หมายถึง การท่ีผูติดสุรามีความพยายามในการคงไวซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี 
ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมนําไปสูการ
ลด ละ เลิกดื่มสุรา และมีความพยายามในการแสวงหาแหลงประโยชนในการ
ดูแลสุขภาพใหมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต 

สาระสําคัญของความรู

การสงเสริมสุขภาพ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ผูติดสุราควรดูแลตนเองดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณโดย

1. ผูติดสุราควรออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและฟนฟู
สมรรถภาพใหกับรางกาย ผูติดสุราควรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 
3 ครั้งๆ ละ 20 นาที หรืออาจมากกวานั้น การออกกําลังกายจะชวยใหระบบ
การทํางานของหัวใจและหลอดเลือดดี เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนเลือด 
ทําใหระบบขับถายดีขึ้น ถามีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอยังชวยปองกัน
การเกิดโรคได นอกจากนี้การออกกําลังกายยังสงผลตอดานจิตใจ ใหเกิดความ
ผอนคลาย อารมณแจมใส กระปร้ีกระเปรา การออกกําลังกายทําไดโดยการเดิน 
วิ่ง การทํางานอดิเรก

2. ผูติดสุราควรรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 
รับประทานอาหารครบทุกมื้อ งดทานอาหารที่มีรสจัด
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3. ผูติดสุราควรมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น จะชวยแกปญหาและ
สถานการณตางๆ ได เชน แรงสนบัสนนุทางสงัคม ญาตพิีน่อง การใหคาํแนะนาํ 
คําปรึกษา ใหกําลังใจ ชวยคาใชจายในการรักษา ซึ่งสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาท่ีเผชิญอยู ชวยใหเกิดความภาคภูมิใจ ลดความเครียด สามารถเผชิญ
ปญหา และปรับตัวไดอยางเหมาะสม การมีสัมพันธภาพท่ีดีควรเริ่มตั้งแต
ในครอบครัว เพื่อนบาน และคนในสังคม

4. ผูติดสุราควรปรับแนวคิดของตนเองทางบวก และมองโลกในแงดี
5. ผูติดสุราควรมีการพักผอน การบริหารเวลาที่เหมาะสม 
6. ผูติดสุราควรฝกการใชเทคนิคการผอนคลาย ทําสมาธิ ฟงเพลง

สบายอารมณ หรือเลนดนตรี เปนตน
7. ผูติดสุราควรยอมรับภาวะที่ตนเองอาจไมสุขสบาย และยังไมเปน

ที่ยอมรับในสังคม หรือความรูสึกดอยคา โดยการใหกําลังใจตนเอง มีการตั้ง
จุดมุงหมายในชีวิต หรือใชหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนท่ีพึ่ง ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง

ความรู ทักษะ ในการลด ละ เลิกดื่มสุรา
การลด ละ เลิกดื่มสุราเปนสิ่งที่ทําไดยาก แตหากผูติดสุรามีความต้ังใจ

และมุงม่ัน ยอมจะพาตนเองใหสามารถเลิกด่ืมสุราได วิธีการในการลด 
ละ เลิกดื่มสุรามีหลายวิธี และการควบคุมตนเองนับเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยให
ผูติดสุราสามารถพบความสําเร็จในการเลิกดื่มสุราได

“การฝกควบคุมตนเอง” เปนวิธีการสําคัญท่ีจะเพิ่มทักษะและความ
สามารถในการจัดการเผชิญหนากับปญหาและควบคุมตนเองในการเลิกดื่ม
สุราได นําไปสูแนวโนมการมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน มีความสุขมากข้ึน สามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกติสุข และพบความสําเร็จของการเลิกดื่มสุราไดในที่สุด
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การพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ไดแก
1. ฝกทักษะการจัดการกับอารมณ มี 4 ขั้นตอน ไดแก
 • ฝกการสังเกตอารมณตนเองท่ีเริ่มเปล่ียนแปลง พรอมท้ังคิดหา

วิธีการจัดการควบคุมกับอารมณอยางรวดเร็ว
 • คาดการณผลดีหรือผลเสียของการแสดงอารมณนั้นออกมา
 • ควบคุมอารมณดวยวิธีการตางๆ เชน การนับ 1-100 เล่ียงจาก

สถานการณที่กระตุนใหเกิดอารมณอยากดื่มสุรา และ
 • สํารวจความรูสึกของตนเองอีกครั้งและช่ืนชมกับการท่ีตนเอง

สามารถควบคุมอารมณได
2. ฝกทักษะการปฏิเสธส่ิงย่ัวยุทางอารมณ ไดแก ตองปฏิเสธใหชัดเจน 

เชน ไมไป ดื่มไมไดเพราะมีปญหาสุขภาพ บอกความรูสึกตนเองใหผูชวนทราบ 
การแสดงความขอบคุณเพ่ือรักษานํ้าใจของผูชวน และเม่ือถูกเซาซ้ีตอหรือสบประมาท 
ไมควรหวั่นไหว ใหเลือกวิธีตอไป คือ ปฏิเสธซ้ํา การตอรองและการผัดผอน 

แหลงประโยชนในการดูแลสุขภาพ 
การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นผูติดสุราจําเปนตองรับทราบแหลง

ประโยชนที่จําเปน และนําไปสูการสงเสริมสุขภาพทุกดาน ไดแก
1. สถานบริการสุขภาพ เชน คลินิกคลายเครียด คลินิกอดสุรา บริการ

นวดสมุนไพร เปนตน
2. แหลงประโยชนในชุมชน ไดแก 
 • บุคคลที่สามารถชวยเหลือผูติดสุราในชุมชน เชน แกนนําชุมชน 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข พระสงฆ เปนตน
 • สถานท่ีในชุมชน เชน วัด สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สนามกีฬา 

ลานออกกําลังกายของหมูบาน เปนตน
 • โครงการและหนวยงานในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหา

จากสุรา เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา โครงการวัดปลอดเหลา โครงการ
งดจําหนายสุราในวันพระ คลินิกอดสุรา หรือคลินิกคลายเครียด เปนตน
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7. การสรางโอกาสในการทํางาน

หมายถึง การสงเสริม หาแหลงสนับสนุนในการทํางาน การจัดหางาน
ในชุมชนเพื่อใหผูติดสุราสามารถประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ การใหโอกาส
ในการทํางานและไดรับการยอมรับในการทํางาน รวมถึงใหความรูเก่ียวกับ
ผลกระทบของการดื่มสุราตอการทํางาน

สาระสําคัญ

ความรูเกีย่วกบัผลกระทบจากการดืม่สุราตอประสทิธิภาพ และประสทิธิผล
ของการทํางาน 

ผูติดสุราท่ีด่ืมสุราในขณะทํางานยอมมีผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการทํางานอยางเห็นไดชัดตามปริมาณของแอลกอฮอลในกระแสเลือด 
สรุาจะสงผลตอการทํางานของสมอง โดยในระดับต่าํพบวาจะทําใหผูดืม่ควบคุม
อารมณตนเองไดนอย เกิดความรูสึกราเริง คึกคัก และความวิตกกังวลลดลง 
ตอมาเมื่อระดับของแอลกอฮอลเริ่มสูงขึ้น ทําใหพูดไมชัดเจน เดินเซ 
การประสานงานระหวางสายตา สมอง และการกระทําเร่ิมผิดพลาด การตัดสินใจ
บกพรอง มองเห็นภาพ ไมชัด ภาพซอน และเม่ือระดับแอลกอฮอลเพ่ิมสูงข้ึนไปอีก 
จะมีผลตอการทํางานของสมองอยางรุนแรง ทําใหสูญเสียตอการควบคุม
การทํางานของกลามเน้ือ คลื่นไส อาเจียน จิตใจสับสน จนกระทั่งระดับของ
แอลกอฮอลเพิ่มสูงมากๆ จะทําใหหมดสติได นอกจากนี้ภาวะมึนเมาจาก
แอลกอฮอลยังมีผลเสียตอรางกายในดานตางๆ กลาวคือ ทําใหเกิดอาการ
หนาแดง ใจเตนแรง หายใจเร็ว มีพฤติกรรมที่รุนแรง กาวราว และยังมีผลเสีย
ตอความจํา ทําใหจําอะไรไมไดในขณะที่มึนเมา จะเห็นไดวาหากผูติดสุรา
ดื่มสุราในขณะทํางานจะสงผลใหผูติดสุรามีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
ทํางานผิดพลาด ลาชา สงผลใหถูกเลิกจาง และวางงานในท่ีสุด
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การจางงานในชุมชน และแหลงสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ และ
เงินทุน 

การทํางานและการไดรับโอกาสในการทํางาน จะทําใหผูติดสุรามีรายได
เกดิความภาคภูมใิจ การจางงานในชุมชนนับเปนแหลงจางงานท่ีจะชวยสนับสนนุ
ดานการประกอบอาชีพ ซึ่งผูที่เกี่ยวของมักไดแก ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล และแหลงสนับสนุนดานเงินลงทุน 
ไดแก กองทุนหมูบาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ วัด สถานีอนามัย 
และโรงพยาบาลชุมชน

ผูติดสุรามักเผชิญกับปญหาการจางงานในชุมชน เนื่องจากผูติดสุรา
ท่ีมีการด่ืมเปนเวลานานและเร้ือรัง มักจะไมเปนท่ียอมรับในชุมชน แตอยางไร
ก็ตาม หากผูตดิสรุาสามารถลด ละ เลกิการด่ืมสรุา และพยายามประพฤติปฏบิตัิ
ตัวใหม สังคมก็จะเริ่มยอมรับและใหโอกาสในการทํางาน โดยระยะแรกอาจ
ตองมีผูรับประกนั เชน ทีมบุคลากรสุขภาพ หรือแกนนําชุมชน แตอยางไรก็ตาม
ผูติดสุราตองพยายามปรับตัวเองโดยการรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ และลด 
ละ เลิกการดื่มอยางเด็ดขาดในกอนเขางาน หรือระหวางทํางาน

8. การจัดการดานการเงิน

ความหมาย

หมายถึง การวางแผนเก่ียวกับคาใชจายในบาน การรักษาพยาบาล 
และสิทธิบัตรตางๆ เปนตน เพื่อใหผูติดสุราสามารถวางแผนการใชเงิน
ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับคารักษา และสิทธิบัตรตางๆ ได
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สาระสําคัญของความรู

แผนการใชเงิน การทําบัญชีครัวเรือน และการทําแผนคาใชจายเก่ียวกับ
คารักษาพยาบาล 

การทําแผนการใชเงิน การทําบัญชีครัวเรือน และการทําแผนคาใชจาย
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล จะทําใหผูติดสุราทราบวาในแตละเดือน ครอบครัว
มีรายรับและรายจายอะไรบาง เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการใชจายเงิน
ของครอบครัวเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน ใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้นได 
โดยมีวิธีการดังนี้

1. เขียนตารางแนวตั้ง 3 ชอง ลงวันที่ในชองแรก และสองชองที่เหลือ
ใหลงรายรับและรายจายตามลําดับ

2. ใหลงขอมูลรายรบัและรายจายตามความเปนจรงิ ถาวนัไหนมรีายการ
หลายรายการก็ใหลงในบรรทัดตอเนื่องกันไป

3. ใหทําบันทึกบัญชีครัวเรือนทุกวันจนครบ 1 เดือน แลวรวมยอด
ของชองที่ 2 (รายรับ) และชองที่ 3 (รายจาย) เพื่อดูผลสรุปวา ยอดใชจาย
เกี่ยวกับสุราลดลงมากนอยเพียงใด

4. พิจารณานําเงินที่ไดจากการลดสุรา เลิกสุรา สะสมเปนเงินออม
ใสในกระปุกออมสิน เพ่ือใชจายในชีวิตประจําวันตอไป (บันทึกตามแบบบันทึก
บัญชีครัวเรือน)

39 



9. การใหการปรึกษา

หมายถึง การชวยเหลือทางจิตใจ โดยอาศัยการพูดคุยส่ือสาร ระหวาง
ผูติดสุราและทีมบุคลากรสุขภาพ เพื่อใหผูติดสุราไดระบายความรูสึกและความ
คับของใจออกมา รูถึงสภาวะจิตใจของตนเอง มีแนวทางในการสํารวจปญหา
และผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัอารมณ เกดิความเขาใจในปญหาท่ีแทจรงิและสาเหตุ
ของปญหา จนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือถาเปนปญหา
ที่ยากตอการแกไข หรือไมสามารถแกไขไดเลย ก็สามารถเผชิญกับสถานการณ
นั้นไดอยางสงบและผอนคลาย

สาระสําคัญ

การใหการปรึกษาจะชวยใหผูติดสุราไดระบายความคิด ความรูสึก โดย
ใชสัมพันธภาพเชิงบําบัด ใชเวลาอยางนอย 30-45 นาที โดยการใหการปรึกษา
นั้นมีลําดับข้ันตอนดังนี้

1. ผูติดสุราไดพูดคุยระบายความคิด ความรูสึก ถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
2. ผูติดสุราพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยทีม

บุคลากรสุขภาพคอยชวยใหผูติดสุราไดคิดพิจารณาถึงปญหาที่กําลังเผชิญอยู
3. ผูติดสุราบอกถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น และต้ังเปาหมายในการแกปญหา

ตามความเปนจริง
4. ผูตดิสรุาหาทางเลอืกในการแกปญหา เพ่ือหาวธิกีารแกปญหาทีด่ท่ีีสดุ

พรอมไปกับการพิจารณาถึงวิธีการแกปญหาในแตละวิธี
5. ผูติดสุราตัดสินใจเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาในแตละวิธี และ

เลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนําไปแกปญหา

6. ผูตดิสรุาทดลองแกปญหา ถาปญหาน้ันแกไมไดจะมีการพิจารณาและ
ปรับปรุงวิธีการแกปญหาใหมใหเหมาะสม โดยมีทีมสุขภาพชวยเปนกําลังใจให
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แหลงบริการที่สามารถใหความชวยเหลือแกผูปวยและครอบครัวไดเมื่อ
มีปญหาดานสุขภาพจิต เชน โรงพยาบาลใกลบาน หรือบริการสายดวน Hotline 
ของโรงพยาบาลสวนปรุง 053-276750 สายดวนสุขภาพจิต 1667 โรงพยาบาล
ใกลบาน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด

การใหคําปรึกษาแบบสั้น (Brief counseling)

เหมาะกับผูปวยที่จัดอยูในกลุมผูดื่มแบบอันตรายที่เคยประสบปญหา
สุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต เนื่องจากการดื่มสุราเกินระดับดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
เปนประจํา และ/หรือเคยไดรับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เกิดความกาวราวรุนแรง 
มีปญหากฎหมาย ศักยภาพการทํางานลดลง หรือมีปญหาสังคมอันเนื่อง
มาจากการเมาสุราอยูบอยครั้ง

ข้ันตอนของการใหคําปรึกษาแบบส้ัน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน
1. การถาม หรือคัดกรองผูที่มีปญหาการดื่มสุรา
 การคัดกรองสามารถทําไดหลายวิธี เชน การถามโดยตรง หรือการใช

แบบสอบถามตางๆ เพ่ือคัดกรองผูที่ดื่มสุราในระดับท่ีมีความเส่ียงสูง หรือ
ด่ืมแบบอันตราย เชน แบบคัดกรอง CAGE แบบคัดกรอง MAST แบบคัดกรอง 
AUDIT ซึ่งแบบคัดกรองตางๆ มีความไว และความจําเพาะ เพื่อบงชี้ปญหา
ตางกันไป การคัดกรองยังหมายรวมถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย

2. การประเมินปญหา
 การใหคําปรึกษาแบบส้ัน จะตองมีการประเมินเพ่ิมเติมจากการ

คัดกรองปญหาการด่ืมสุราในการประเมินเพ่ือวินิจฉัยน้ัน จะประเมินปจจัยตางๆ 
ท่ีเปนสาเหตุ หรือเก้ือหนุนใหผูปวยด่ืมมากเกินระดับ ประเมินความรุนแรงของปญหา 
และผลกระทบท่ีเกดิจากการด่ืม ทัง้ผลตอสขุภาพรางกาย เชน ผลตอการทํางาน
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ของตบัโดยอาจประเมนิรวมกบัการตรวจรางกาย และการตรวจเลอืด ผลกระทบ
ตอจิตใจ สัมพันธภาพในครอบครัว ผลกระทบของการดื่มสุราตอการทํางาน 
เพื่อนรวมงาน และสังคม การประเมินความพรอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มสุรา

3. การใหคําแนะนํา
 การใหคําแนะนําใหผูดื่มสุราในระดับท่ีเส่ียง หรือเปนอันตราย  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมใหลดลงอยูในระดับปลอดภัย และแสดง
ความเปนหวงตอปญหาการด่ืม พรอมใหขอมูลกลับวาจากลักษณะการด่ืม
เชนนี้จะสงผลอยางไรบาง รวมถึงแนะนําถึงความจําเปนในการตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดื่ม

4. การประเมินแรงจูงใจ
 โดยใชรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามแนวทางของโปรซาสคา

และไดคลีเมนเท (Prochaska & Diclemente, 1982) ที่ประกอบดวย
 • ขั้นเมินเฉยปญหา ควรประเมินปญหาท่ีผูติดสุราไดรับ และ

ความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับการดื่มสุรา และสะทอนกลับใหขอมูลท่ีถูกตอง
 • ข้ันลังเลใจ ใหพูดคุยขอดี ขอเสียของการด่ืม และการหยุดด่ืมสุรา

เพื่อการตัดสินใจ
 • ขั้นตัดสินใจ เปนขั้นที่มีการตัดสินใจวาตองมีการเปล่ียนแปลง 

บทบาทของผูบําบัดคือ การตั้งเปาหมายการลดหรือเลิก การกําหนด
วันลงมือปรับเปล่ียนพฤติกรรม การใหทางเลือกสําหรับการปฏิบัติ เปดโอกาส
ใหผูปวยมีอิสระในการตัดสินใจเลือกแนวทางของตนเอง

 • ขั้นลงมือแกไข ควรสงเสริมใหผูปวยเขาใจ และปฏิบัติตาม
ทางเลือกไดอยางตอเนื่อง ใหกําลังใจในความพยายามของผูปวย
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 • ขั้นกระทําตอเนื่อง เปนการดํารงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
บทบาทของผูบําบัดคือ ใหกําลังใจในความพยายาม และปองกันการกลับด่ืมซํ้า

 • ขั้นกลับไปติดซ้ํา การพลาดพล้ังกลับไปดื่มสุราบางคร้ัง หรือการ
ติดซ้ํา บทบาทของผูบําบัดคือ การดึงใหผูปวยกลับสูหนทางแหงการหยุดด่ืม
ใหเรว็ทีส่ดุ ใหกาํลงัใจ ทบทวนปญหา วางแผน เริม่ตนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
อีกครั้ง

5. การต้ังเปาหมาย
 กรณีผูติดสุราตัดสินใจจะลดปริมาณการด่ืมลงผูบําบัดจะชวยผูติดสุรา

กําหนดปริมาณที่จะดื่มใหแนนอน และกําหนดวันท่ีจะหยุดดื่ม พรอมเขียน
เปนขอตกลงไวใหชัดเจน 

6. การติดตามผล
 เพื่อใหการบําบัดไดประสิทธิผล ควรติดตามเปนระยะ เพื่อทบทวน

เปาหมายในการลด หรือเลิกดื่ม ประเมินปญหาที่พบภายหลังไดลงมือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ชมเชยใหกําลังใจแกผูติดสุราเม่ือสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การดื่มไดแมเพียงเล็กนอยก็ตาม หากพบปญหาอุปสรรคตอการลด หรือ
เลิกสุรา ควรชวยผูปวยหาวิธีแกปญหา และประเมินปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม 
พรอมต้ังเปาหมาย และกําหนดวิธีการแกไขอยางชัดเจน ควรติดตามตอเนื่อง
ตามเกณฑท่ีกําหนด เชน 2 สัปดาห 1 เดือน 3 เดือน เปนตน การนัดควรกําหนด
ใหเหมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินเพื่อใหมั่นใจวา ผูติดสุราบรรลุเปาหมายใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมได หากสําเร็จใหเสริมแรงจูงใจตอไป

43 



พัฒนาโดย
ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน นางภรภัทร สิมะวงศ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม 
นางนพวรรณ อูปคํา  โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม
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