
 
 
 

การประกวดผลงานวิชาการโรงพยาบาลปางศิลาทอง ประจ าปีงบประมาณ  2558 
“ง่ายๆได้ผลจริง” 

 
 
 
ประเภทของผลงาน 
 CQI/นวัตกรรม 
 
 
 
หมวดหมู่ของงาน 
 งานรักษา/งานทางคลินิก 
 งานส่งเสริมสุขภาพ 
 งานบริการทั่วไป และงานสนับสนุนงานบริการ



CQI/นวัตกรรม ตารางการรับประทานยาเพื่อรักษาอาการถอนพิษสุรา 

1. ชื่อผลงาน:  ตารางการรับประทานยาเพื่อรักษาอาการถอนพิษสุรา 
2. ค าส าคัญ:  อาการถอนพิษสุรา, Alcohol withdrawal treatment  
3. ชื่อหน่วยงาน:  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
4. สมาชิกทีม:   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
5. การติดต่อกับทีมงาน: ภก.ศุภโชค เจยีวก๊ก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 091-0604496  suppachock_j@hotmail.com 
6. เป้าหมาย: 

1. เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา และลดความคลาดเคลื่อนในการรับประทานยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัด
ในระยะถอนพิษสุรา 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดในระยะถอนพิษแอลกอฮอล์ประสบผลส าเร็จในการบ าบัดรักษา 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

ภาวะการติดสุราเรื้อรังท าให้เกิดปัญหาส าคัญทั้งทางสาธารณสุข และสังคมในประเทศไทย ปัญหาจากสุรา อาจจะ
เกิดขึ้นได้หลังจากการดื่มเพียงครั้งเดียว หลายครั้ง หรือในผู้ที่ติดสุราเรื้อรังก็ได้ การดื่มสุรามีผลต่อสุขภาพของผู้ดื่มโดยตรง 
เช่น ท าให้เป็นโรคตับและทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับประสาทสมอง และเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งของอวัยว ะต่าง ๆ 
นอกจากน้ันยังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต่าง ๆ 

ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดสุราเรื้อรัง หากมีการลดปริมาณการดื่ม หรือหยุดดื่มสุราอย่างกะทันหันอาจท าให้เกิดกลุ่ม
อาการถอนสุราได้ เช่น มือสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้/อาเจียน ประสาทหลอน หรือประสาทลวง ลุกลี้ลุกลน วิตกกังวล และชัก
เกร็งกระตุกได้ ในกรณีที่รุนแรง อาจเกิด alcohol withdrawal delirium (หรือ delirium tremens) ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต
ที่สูงถึงร้อยละ 1 – 5  

การให้ยาระงับประสาทในการบ าบัดผู้ตดิสรุาจึงมีความจ าเป็น เพื่อช่วยบ าบัดอาการถอนพิษสุราที่เกิดขึ้น ซึ่งสูตรการ
รับประทานยาที่พบการใช้บ่อย และได้ผลดี คือ วิธีการให้ยาแบบ Fixed schedule regimen โดยมีการก าหนดการ
รับประทานยากลุ่ม Benzodiazepines โดยแนะน าให้เริ่มที่ Diazepam ขนาด 5 mg ไว้ดังนี ้

Day 1 5 mg 2 tab TID & 5 mg 3 tab HS  Day 5 5 mg 1 tab BID & 5 mg 3 tab HS 
Day 2 5 mg 2 tab TID & 5 mg 3 tab HS  Day 6 5 mg 1 tab OD & 5 mg 2 tab HS 
Day 3 5 mg 2 tab TID & 5 mg 3 tab HS  Day 7 5 mg 2 tab HS 
Day 4 5 mg 1 tab TID & 5 mg 3 tab HS  Day 8 5 mg 1 tab HS 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการรับประทานยาใน 8 วันแรกของการเลิกสุรามีวิธีการรับประทานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และอาจเกิด
ความสับสนในการรับประทานยาของผู้เข้ารับการบ าบัดได้ ส่งผลให้อาจเกิดความล้มเหลวในการรักษาได้ การจัดท าตารางการ
รับประทานยาให้ผู้ป่วยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และให้ความ
ร่วมมือท่ีดีในการรับประทานยา ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ และความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย 
8. กิจกรรมการพัฒนา 

1. จัดท าตารางการรับประทานยาให้แก่ผู้ป่วยโดยแยกการรับประทานยาเป็นวัน และเป็นชุดตามเวลา โดยการรวม
ยาที่รับประทานมื้อเดียวกันเข้าด้วยกัน หากผู้ป่วยที่ตรวจการท างานของตับแล้วพบว่ามีภาวะตับอักเสบขณะเข้ารับการบ าบัด
จะเปลี่ยนยาจาก Diazepam เป็น Lorazepam (Equivalent dose คือ Diazepam 5 mg = Lorazepam 1 mg) 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 2. บรรจุยาลงในซองสีชาขนาดเล็กตามรายการยาที่ระบุในแต่ละช่อง และเย็บยาที่บรรจุซองแล้วลงในช่องต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหลังการบรรจุ และการเย็บยาลงบนแผงยา เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจ

เกิดขึ้น และรอส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยต่อไป 
9. การวดัผลและผลการเปลี่ยนแปลง 
 จากข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดอาการถอนพิษสุราด้วยวิธี Fixed schedule regimen เริ่มเก็บข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 พบว่ามีผู้ป่วยนอกเข้ารับการบ าบัดอาการถอนพิษสุราทั้งหมด 13 ราย
แบ่งเป็นผู้ป่วยท่ีรักษาด้วยสูตรยา Diazepam จ านวน 12 ราย และสูตรยา Lorazepam จ านวน 1 ราย จากข้อมูลการเลิกดื่ม
สุรา และประวัติการรับยาต่อเนื่องพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดทั้งหมดมารับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
เลิกสุราได้ทั้งสิ้นจ านวน 12 ราย จากผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.31  
10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
 จะเห็นว่าจากการเริ่มด าเนินงานมาเป็นเวลา 8 เดือน มีผู้สนใจเข้ารับการบ าบัดอาการถอนพิษสุราค่อนข้างสูง      
คิดเป็นจ านวนเฉลี่ยประมาณ 1 – 2 คนต่อเดือน แต่มีผู้ป่วยบางรายที่ไม่ประสบความส าเร็จในการรักษา โอกาสการพัฒนาคิด
ว่าควรมีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยา และระบบการนัดหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ขอขอบคุณ พยาบาลประวิทย์ พันภู ผู้ริเริ่มแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดอาการถอนพิษสุรา 
เพื่อใหผู้้ป่วยรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง จึงก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความส าเร็จ
ในการรักษาแก่ผู้ป่วย 


