๑
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติการบาบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาบ้า
โรงพยาบาลพยุห์

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๑. ข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน(Unit Profile)
๑.๑ พันธกิจหรือเจตจานง
ให้การบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดและอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
๑.๒ เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจบาบัด และบังคับบาบัด หลังจบการฟื้นฟูครบโปรแกรม มีคุณภาพชีวิต มี
อาชีพ/มีการศึกษา ไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด
๑. ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาและสารเสพติดที่คงอยู่ในการบาบัดรักษา (Retention Rate of Treatment
phase)
๒. ร้อยละผู้ติดยาและสารเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษาได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือสามารถหยุดเสพได้
ต่อเนื่อง ๓ เดือน (Remission)
๓.ร้อยละผู้ติดยาและสารเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษาคงอยู่ในการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ปี
(Retention Rate of After Care phase)
๑.๓ ขอบเขตของการจัดบริการ
-ด้านสถานภาพของสถานพยาบาล เป็นโรงพยาบาล ขนาด ๑๐ เตียง
-ด้านทีมที่รับผิดชอบในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้แก่ แพทย์และเภสัชกรที่รับผิดชอบงานคลินิกอดบุหรี่
สุรา และยาเสพติด นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลรับผิดชอบยาเสพติดจานวน ๒ คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ เฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๑ คน พยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลยาเสพติด ๑ คน ผ่าน
หลักสูตรการลงข้อมูลบสต.ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์
-ด้านรูปแบบการบาบัดรักษา และการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม
ประเภทการเสพ
ยาบ้า (Amphetamine)

สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

แนวทางปฏิบัติ
 รูปแบบการบาบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก
-คัดกรองโดยใช้เครื่องมือแบบคัดกรองยาเสพติด (V๒) คัดแยก
-กลุ่มผู้ใช้ (๒-๓ คะแนน)
: ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education and Promotion)
: ให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice: BI) และ/หรือ บาบัดแบบสั้น (Brief
Intervention :BI) ในรพ.สต./รพ.
จานวน ๑-๒ ครั้ง เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ติดตาม ๔-๗ ครั้ง ครบ ๑ ปี
: การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
:การบาบัดโรคร่วมทางจิตเวช(ถ้ามี)
-กลุ่มผู้เสพ (๔-๒๖ คะแนน)
: ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๙ วัน/ ศูนย์สงเคราะห์ ๑ เดือน
: การบาบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing :MI)
(Motivational Enchantment Therapy :MET) หรือ

๒
ประเภทการเสพ

สุรา (แอลกอฮอล์)

สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

แนวทางปฏิบัติ
: การบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy :CBT ) ๑-๒
เดือน
: จิตสังคมบาบัด ได้แก่ Modified MATRIX, จิตสังคมบาบัดในโรงเรียน, จิตสังคม
บาบัดในรพ.สต, คลินิกใกล้ใจในชุมชน
จานวน ๔-๘ ครั้ง เป็นเวลา ๑-๒ เดือน ติดตาม ๔-๗ ครั้ง ครบ ๑ ปี
: +-การรักษาด้วยยา (Medication)
:การบาบัดโรคร่วมทางจิตเวช(ถ้ามี)
-กลุ่มผู้ตดิ (๒๐ คะแนนขึน้ ไป)
: การบาบัดแบบผู้ป่วยนอก จิตสังคมบาบัด เช่น Modified MATRIX Program
(จานวน ๑๖ ครั้ง ระยะเวลา ๔ เดือน) หรือการบาบัดความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy :CBT ) , การบาบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ
(MET) , ครอบครัวบาบัด , จิตบาบัดแนวซาเทียร์ (Satir’s Model) ระยะเวลา ๒-๔
เดือน
: +-การรักษาด้วยยา (Medication)
:การบาบัดโรคร่วมทางจิตเวช(ถ้ามี)
-กลุ่มติดหนัก : ส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทาง
การติดตาม
-กลุ่มสมัครใจบาบัด เข้าค่ายกับมหาดไทย ติดตามโดยมหาดไทย
-กลุ่มสมัครใจบาบัด Walk in บาบัดที่โรงพยาบาล/รพ.สต. ติดตามเยี่ยมโดย
โรงพยาบาล/รพ.สต.อย่างน้อย ๔-๗ ครั้งใน ๑ ปี
-กลุ่มบังคับบาบัดติดตามเยี่ยมโดยคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ
-การเยี่ยมคุณภาพอย่างน้อย ๔-๗ ครั้ง คือหลังการบาบัดครบ ๒ สัปดาห์, ๑ เดือน ,
๒ เดือน, ๓ เดือน, ๖เดือน, ๙เดือน และ๑๒ เดือน
 รูปแบบการบาบัดรักษาสุราแบบผู้ป่วยนอก
-การคัดกรองประเมินปัญหาการใช้แอลกอฮอล์ด้วยแบบประเมิน CAGEและAudit
คแนน ๐-๗ คะแนน เป็นกลุ่ม ๑ ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่า (Low Risk Drinker)
คะแนน ๘-๑๕ คะแนน เป็นกลุ่ม ๒ ผู้ดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous Drinker)
กลุ่ม ๑ และ ๒ ใช้หลักการดูแลแบบ FIGAE
คะแนน ๑๖-๑๙ เป็นกลุ่ม ๓ ผู้ดื่มแบบอันตราย (Harmful use)
คะแนน ๒๐ คะแนนขึ้นไป เป็นกลุ่ม ๔ ผู้ดื่มแบบติด (Alcohol Dependence)
กลุ่ม ๓ และ ๔ ใช้หลักการดูแลแบบ FRAMES
-ประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุรา(ขาดสุรา)ด้วยเครื่องมือ AWS เพื่อวาง
แผนการรักษาด้วยยา
-ประเมินโรคร่วมทางกายและจิตเวช
-ประเมินเข้าโปรแกรมบาบัด
กลุ่ม ๑ ให้ความรู้โทษของการดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มที่ปลอดภัย (Alcohol
Education)
กลุ่ม ๒ ให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice: BA or Simple Advice)

๓
ประเภทการเสพ

บุหรี่ (Nicotine)

สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

แนวทางปฏิบัติ
กลุ่ม ๓ การให้การบาบัดแบบสั้น (Brief Intervention/ Brief Counseling /การ
สัมภาษณ์แบบเสริมสร้างแรงจูงใจ(Motivation Interviewing : MI)
กลุ่ม ๔ พิจารณาส่งต่อพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบาบัดรักษา
หรือส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทาง
 รูปแบบการบาบัดรักษาสุราแบบผู้ป่วยใน
-การคัดกรองประเมินปัญหาการใช้แอลกอฮอล์ (CAGEและAudit)
-ประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุรา(ขาดสุรา)ด้วยเครื่องมือ AWS เพื่อวางแผน
พิจารณาบาบัดรักษาแบบผู้ป่วยในตาม CPG หรือตามแผนการรักษาด้วยยาของ
แพทย์
 รูปแบบการบาบัดรักษาบุหรี่
-การคัดกรองระดับการติดนิโคตินโดยใช้ (Fagerstrom Test ๒/๖ ข้อ)
-การเลิกบุหรี่ด้วยเทคนิค ๕A+๕R+๕D
-การให้คาแนะนาและความรู้เพื่อเลิกบุหรี่ (Brief Advice : BA)
-การให้ความช่วยเหลือ (Brief Intervention : BI)
-การใช้น้ายาบ้วนปากน้ายาดอกหญ้าขาว การใช้มะนาว
-ติดตามหลังการบาบัดครบ ๒ สัปดาห์, ๑ เดือน , ๒ เดือน, ๓ เดือน, ๖เดือน, ๙
เดือน และ๑๒ เดือน

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๔

ผู้ใช้ยาเสพติด
ตารวจจับกุม

ชุมชน/โรงเรียนค้นหา

สมัครใจ (work in)

คลินิกบำบัดยำเสพติดรพ.สต./รพ.
แบบคัดกรองV2
พบแพทย์ทกุ รำย

ผู้เสพ
๔-๒๖ คะแนน

ผู้ใช้
๒-๓ คะแนน
-BI ๑-๒ ครั้ง ๒ สัปดาห์

ผู้ติด ๒๗+ คะแนนขึ้นไป( ผู้ที่ใช้เป็น
ประจาและต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)

- ภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q
-คัดกรองโรคจิต –อาการขาดยา/เมายา

-ติดตามครบ 1 ปี
ไม่มี

มี

Matrix program (บันทึกบสต.)

 โปรแกรมพื้นฟูสมรรถภาพ
Matrix program 4 เดือน
(1 ครั้ง/สัปดาห์)
 MI/MET
 CBT
 ให้คาปรึกษารายบุคคล
 ครอบครัวบาบัด
 ชุมชนบาบัด
 จาหน่ายบสต.เมื่อบาบัดครบ
สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

ติดหนัก (ใช้มากว่า๓ปีและผ่านการ
บาบัด หรือมีคดีเสพ> ๓ครั้งใน๑ปี)

๒๗+คะแนน แพทย์ประเมิน

Refer
รพ.เฉพาะทาง

พิจารณา Admit บาบัดด้วยยา
ใน รพ. 1-2 wk. หรือ Refer

ปกติ

โรคจิตร่วม
Refer รพ.ศรีสะเกษ/
รพ.พระศรีมหาโพธิ์

-ติดตามการรักษา
-ติดตาม 1 ปี (4-7 ครั้ง)

- เยี่ยมบ้าน
- รพ.สต.
- อาสาสมัครยาเสพติด
-กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น/ผู้นาชุมชน

๕
-เสพซ้า

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)
บาบัดใหม่ตาม CPG

ขั้นตอนการบาบัด Matrix Program ประยุกต์ด้วยหลักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส
ครั้งที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ ข้อตกลงและคายินยอมในการบาบัด (ครอบครัวครั้งที่ 1)
- ตรวจร่างกาย/ชั่งน้าหนัก/วัดสัญญาณชีพ (Vital sign)
- ตรวจสภาพจิต ประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q, 9Q และประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๘Q
- ประเมินเพื่อแยกผู้เสพ/ผู้ติดด้วย V 2 หรือ ASSIS - ATS ๘ ข้อ
- ส่งตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
- ให้ข้อมูลบริการ และลงทะเบียนในเอกสารและ บสต.ระบบใหม่
- ประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง /แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมความคาดหวัง/การตั้งเป้าหมายของตนเอง
ครั้งที่ 2 ทาสมาธิ ก่อนทากลุ่ม ๑๐ นาที
- ความรู้เรื่องสมองติดยา , พิษภัยของยาเสพติด
- วงจรการใช้ยา ตัวกระตุ้นภายนอก และตัวกระตุ้นภายใน
ครั้งที่ 3 ออกกาลังกายก่อนทากลุ่ม ๑๕ นาที
- กิจกรรมกลุ่มแนะนากลุ่มช่วยแหลือกัน
ครั้งที่ 4 ออกกาลังกายก่อนทากลุ่ม ๑๕ นาที
- การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในการเลิกยา
ครั้งที่ 5 ทาสมาธิ ก่อนทากลุ่ม
- ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
ครั้งที่ 6 ข้อควรจาง่ายๆ เคล็ดลับจากกลุ่มหลักการ ๑๒ ขั้นตอน
ครั้งที่ 7 การฝึกทักษะป้องกันการกลับไปเสพซ้า
ครั้งที่ 8 เป้าหมายชีวิตและคุณค่าของชีวิต (MI)
- การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดยาเสพติด (ครอบครัวครั้งที่ ๒)
- การดูแลตนเอง
ครั้งที่ 9 ความเบื่อ แรงจูงใจในการเลิกยา (MI)
ครั้งที่ 10 สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตรวจการเลิกยา (MI)
ครั้งที่ 11 ปลุกพลังบวก
ครั้งที่ 12 ค้นหาความคิดอัตโนมัติทางลบ (CBT)
ครั้งที่ 1๓ การพิสูจน์ความคิด (CBT)
ครั้งที่ 1๔ การปรับแก้ที่ความคิด และการบ้าน (CBT)
ครั้งที่ 1๕ เพื่อนช่วยเพื่อน เป้าหมายและคุณค่าชีวิต
ครั้งที่ 1๖ สู่อ้อมกอดพ่อแม่ และพบผู้นา (ครอบครัวครั้งที่ ๓)
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ในผู้เสพยา)
ใช้หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ โดยประยุกต์รวมกันได้แก่ หลักสูตรค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาลัยลูกผู้ชาย กรมการปกครอง หลักสูตร
ค่ายจิตอาสา ค่ายวิวัฒน์พลเมือง และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน หรือค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มีการพัฒนา
ความเข้มข้นในการบาบัดโดยปรับจานวนระยะเวลาเพิ่มขึ้น จาก ๕ วัน เป็น ๙ วัน เป็น ๑๒ วัน หรือ ๑๕ วัน
สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

๖

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

การติดตามหลังการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยทุกโปรแกรมหลังบาบัดครบตามเกณฑ์ ต้องได้รับการติดตามจานวน ๔-๗ ครั้ง คือ ๒ สัปดาห์, ๑ เดือน, ๒
เดือน, ๓ เดือน,๖ เดือน, ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน วิธีการติดตาม คือ มารายงานตัวที่หน่วยงานคลินิกบาบัดยาเสพติด บุหรี่
สุรา ออกเยี่ยมบ้าน (โดย อสม. ผู้นาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.) หรือโทรศัพท์ติดตาม ในกรณีที่ผู้ผ่านการบาบัดต้อง
ทางานที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถมารายงานตัวยังสถานบริการได้ จะทาการติดตามโดยการให้ผู้รับบริการส่งจดหมายพร้อม
กับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ “หาสารเสพติดในปัสสาวะ)” มาที่คลินิก (วิธีการติดตามนี้ต้องตกลงบริการกับผู้รับบริการ
ก่อนที่จะทาการจาหน่าย)
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(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๗

แนวทางการดาเนินการบาบัดรักษาผู้ใช้แอลกอฮอล์
ผู้มารับบริการ
จนท.ทุกแผนกซัก Hx การดื่มสุราทุกราย

ดื่ม(CAGE>=2คะแนน

เลิกดื่ม

ไม่ดื่ม
ชื่นชม/เสริมแรงจูงใจ

 คัดกรองประเมินปัญหาการใช้
แอลกอฮอล์ AUDIT

 ประเมินภาวการณ์ขาดสุรา (AWS)
Audit กลุ่ม 1,2

ชื่นชม/เสริมแรงจูงใจ
ป้องกันการกลับไปดื่มซ้า

เคยดื่ม เลิก > 3 เดือน

กลุ่ม 1 ให้ความรู้โทษของการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Education)
กลุ่ม 2 ให้คาแนะนา (Brief Advice or Simple Advice)

Audit กลุ่ม 3,4
พิจารณาการบาบัดรักษา
(Brief Intervention:BI/
Brief Counseling:BS/
MI,MET,CBT)
คลินิกบาบัดยาเสพติด บุหรี่ สุรา
ให้การบาบัดรักษาตามโปรแกรม

บันทึก ICD๑๐ F๑๐๐-F๑๐๙, Z๕๐๒
ICD9 A๐๙๙๐
Special pp ๑F๑๐, ๑C๐๐
สถานพยาบาลโรงพยาบาลพยุห์

Admit
(บาบัดแบบผู้ป่วยใน)
อาการดีขึ้น จาหน่าย
ส่งต่อ

อาการไม่ดีขึ้น

ส่งต่อ

รพ.เฉพาะทาง

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๘
ส่งต่อรพ.สต.ติดตามหลัง
การรักษาต่อเนื่องในชุมชน
๔-๗ ครั้ง ใน ๑ ปี

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการถอนแอลกอฮอล์
ผู้ป่วยที่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์

AUDIT

ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่า

Low risk drinker
๐-๗ คะแนน

ผู้ดื่มแบบเสี่ยง

Hazardous drinker
๘-๑๕ คะแนน

ผูด้ ื่มแบบอันตราย

ผู้ดื่มแบบติด

Harmful drinker
๑๖-๑๙ คะแนน

Alcohol dependence
> ๒๐ คะแนน

ประเมินภาวะติดสุราและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Delirium tremens
- ดื่มประจาทุกวัน วันละมากกว่า ๘๐ กรัมแอลกอฮอล์หรือไม่ แต่ละวันดื่มมากน้อยเพียงไร
- ดื่มหนักคือ ดื่มมากกว่า ๑๖๐ กรัม/วัน ตั้งแต่เมื่อไหร่ (กี่ปี) เริ่มมีอาการ blackouts ตั้งแต่
เมื่อไหร่
- มีการใช้สารเสพติดอื่นร่วมด้วยหรือไม่
- มีประวัติเคยมีอาการขาดสุราขั้นเพ้อ หรือชักจากการขาดสุรามาก่อนหรือไม่
- ระยะเวลาดื่มครั้งสุดท้ายและเริ่มมีอาการขาดสุรานานเท่าไรก่อนมาพบแพทย์

มีอาการติดสุราเล็กน้อยถึงปลานกลาง
ไม่มีประวัติชักหรืออาการ
ขาดสุราอย่างรุนแรง
ไม่มีประวัติถอนตอนเช้า
ไม่ใช้สารเสพติดอื่น
ดื่ม< ๘๐ กรัมแอลกอฮอล์/
วัน

มีอาการติดสุรารุนแรง
มีประวัติชักหรืออาการขาดสุรารุนแรง หรือ blackouts
มีประวัติถอนตอนเช้า
ดื่มประจา ๘๐ กรัมแอลกอฮอล์ ขึ้นไป
ใช้สารเสพติดอื่นๆหลายตัว

CBC, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, Lipid profile, Hepatitis ตามดุลพินิจของแพทย์
NO

OPD Case

ADMIT ?
YES

เริ่มต้นวางแผนการรักษา
- แนะนาผู้ป่วยหยุดดื่ม มาพบแพทย์ตามนัดทุกวัน ประมาณ 4
วัน เพื่อประเมินอาการ เพื่อประเมินอาการขาดสุรา และสร้าง
แรงจูงใจ
- ถ้าอาการขาดสุราเริ่มมีมากขึ้น สามารถให้ Thiamine
๑๐๐ mg IM ทุกวัน
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IPD Case

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๙
ประเมินอาการขาดสุรา ด้วย
CIWA-Ar หรือ AWS

มีอาการเล็กน้อย
CIWA-Ar < ๘
AWS ๑-๔

Symptom trigger
regimens:
- Diazepam ๕-๑๐ mg*
po prn for mild
ประเมิน CIWA-Ar หรือ
AWS ทุก ๘ ชั่วโมงติดต่อกัน
จนครบ ๒๔ ชั่วโมง จึงหยุด
ประเมิน

มีอาการปานกลาง
CIWA-Ar ๘-๑๔
AWS ๕-๙

Standard oral fixeddose regimen ตามตาราง
ที่ ๓๓.๑
ประเมิน CIWA-Ar หรือ
AWS ทุก ๔ ชั่วโมง

มีอาการรุนแรงมาก ,ชัก/PR> ๑๐๐ครั้ง/นาที
CIWA-Ar >๒๐
AWS >๑๕

มีอาการรุนแรง
CIWA-Ar ๑๕-๑๙
AWS ๑๐-๑๔

Intravenous loading regimen (๓๓.๓)
-Diazepam ๑๐ mg* I.V. stat then ๑๐
mgทุก ๑๐-๑๕ นาที จนกว่าจะมี light
sleep (หลับแบบปลุกตื่นได้) ๖-๘ ชม.
- ถ้าอาการไม่สงบเพียงพอหลังจากได้
Diazepam ๖๐ mg ใน ๖๐ นาที ให้
ตามแพทย์ และติดตาม vital signs
อย่างใกล้ชิด
(แพทย์สามารถให้ Diazepam iv ได้
สูงสุด ๖๐๐ mg/day)

Oral loading regimen (ข้อ
๓๓.๒):
- Diazepam ๒๐mg* po stat
then ๒๐ mg po ทุก ๒ ชม.
- เสริมได้ ๑๐ mg ระหว่าง dose
เมื่อ CIWA ≥ ๒๐
- ให้ supplement แบบ iv ได้
ตามแพทย์เห็นสมควร

ประเมิน CIWA-Ar หรือ AWS
ทุก ๒ ชั่วโมง
ประเมิน CIWA-Ar หรือ AWS
ทุก ๑ ชั่วโมง
CIWA> ๑๕
AWS> ๑๐

อาการสงบลง
CIWA-Ar < ๑๕
AWS < ๑๐

Modified oral fixed-dose regimen

ถ้าผู้ป่วยมาติดตามอาการครบกาหนด และอาการขาด
สุราดีขึ้น ขั้นต่อไปคือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต
สังคม ป้องกันการกลับไปดื่มซ้า

การดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง
BA, BI, Csg.

จาหน่าย/ติดตามอาการ
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หมายเหตุ
การรักษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจ
ของแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

๑๐

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

โปรแกรมการบาบัดสุรา แบบผู้ป่วยนอก
ครั้งที่ ๑ สร้างสัมพันธภาพ ข้อตกลงและคายินยอมในการบาบัด
ดื่มแบบเสี่ยงใช้หลักการ FIGAE
 Feedback : บอกผู้ป่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์
 Provide information : บอกผลกระทบการดื่มแบบเสี่ยงสูง
 Establish a goal : กาหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงต่า หรือ ลด ละ เลิก
 Give advice on limit : ขีดจากัดการดื่ม และดื่มมาตรฐาน
 Provide Encouragement : การให้กาลังใจ
ดื่มแบบอันตรายใช้หลัก FRAMES
 Feedback : สอบถามปริมาณการดื่ม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
 Responsibility : การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยตนเอง บังคับไม่ได้ กระทาแทนไม่ได้
 Advice : แนะนาให้เปลี่ยนแปลงโดยลด ละ เลิก
 Menu of Strategies: : เสนอวิธีการต่างๆสาหรับลดหรือเลิกดื่มให้ผู้ป่วยเลือกลดลงหรือเลิกเลย
 Empathy : เห็นอกเห็นใจว่าลด ละ เลิก ไม่ใช่เรื่องง่าย
 Self – Efficacy : ความคาดหวังและกาลังใจว่าเราทาได้
 การแนะนาแบบสั้น Brief Advice
 ประเมิน Audit และประเมินภาวะขาดสุรา AWS
ครั้งที่ ๒ สุราและผลกระทบของสุรา
ครั้งที่ ๓ ตัวกระตุ้นและเส้นทางสู่การเลิกดื่มสุรา
ครั้งที่ ๔ เรื่องสัมพันธภาพและการจัดการ
ครั้งที่ ๕ เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
ครั้งที่ ๖ เคล็ดลับจากกลุ่ม
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(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๑๑

ขั้นตอนการดาเนินการบาบัดรักษาผู้ติดบุหรี่
ไม่เคยสูบ

คลินิกอดบุหรี่

P1 : Primary Prevention
-

Ask
Advice
Assess
Assist
Arrange
follow up

1. ถาม Hx การสูบบุหรี่และยาสูบอื่นๆ
พร้อม ส่งคลินิกฯ

2. ถามความพร้อมที่จะเลิกบุหรี่

- แนะนาให้เลิกสูบอย่างเด็ดขาด –ทดสอบความจุปอด –พบแพทย์ (CXR)
1. ประเมินปัจจัย/กลไกที่เป็นสาเหตุให้สูบบุหรี่
2. Fagerstrom test for Nicotine Dependence (FTND Score)

0 – 3 คะแนน
ให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
5A 5R 5D BA BI
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เคยสูบแต่เลิกมา > 6 ด.

สูบบุหรี่/เลิกสูบมา < 6 ด. / ละบุหรี่

OPD ER IPD ทันตกรรม เภสัช
ไม่พร้อม แนะนาคลินิกฯ

P3 : Promote MI (5 R’s)

8 – 10 คะแนน

4 – 7 คะแนน
ประเมินข้อบ่งชี้ของการบาบัดรักษา
ไม่มี

P2 : Prevent relapse

มี

บาบัดรักษาด้วยยา
BA,BI, ให้คาปรึกษารายบุคคล
ติดตามอาการ
ใน 1 ปี

๑๒

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

การเลิกบุหรี่ด้วยเทคนิค
5A+5R+5D
Ask การถาม
Advice การให้คาแนะนา
Assess การประเมิน
Assist การช่วยเหลือ
Arrange follow up การจัดการติดตามผล
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Relevance กิจกรรมในการจูงใจเลิกบุหรี่
Risks ให้ข้อมูลเสี่ยง
Rewards บอกข้อดีที่จะได้รับ
Road blocks ค้นอุปสรรค/ปัญหา
Repetition กล่าวซ้า เน้นย้าความสาคัญ

Delay อย่าสูบบุหรี่ทันที
Deep Breath การหายใจเข้า-ออกลึกๆ
Drink Water การดื่มน้าช้าๆหรือการจิบน้า
Do something else การหาสิ่งอื่นแทนการสูบบุหรี่
Destination การให้คิดถึงผลดีของการเลิกสูบบุหรี่

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)
๑๓
โปรมแกรมบาบัดบุหรี่
การเลือกกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการบาบัด ซึ่งจะมีการประเมินผู้ป่วยก่อนโดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
แต่ละราย(ตามบริบท) และตามความต้องการผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
การช่วยเหลือบาบัดฟื้นฟูผู้ติดบุหรี่ แบบสั้น
ครั้งที่ ๑ - ประเมินการติดบุหรี่และนิโคติน Fagerstrom test for Nicotine Dependence (FTND Score)
- การสัมภาษณ์แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่
- กาหนดวันเลิกบุหรี่
- ทดสอบสมรรถภาพปอด/ พบแพทย์
ครั้งที่ ๒ - โทษพิษภัยบุหรี่
- โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
- VCD ปอดถูกตัด
ครั้งที่ ๓ - กลไกการติดบุหรี่
- อาการหลังเลิกบุหรี่
ครั้งที่ ๔ - ประโยชน์การเลิกบุหรี่
- การปฏิบัติตนเพื่อหยุดสูบบุหรี่

กิจกรรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดบุหรี่ ๑๐ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ – สร้างสัมพันธภาพ ข้อตกลงและคายินยอมในการบาบัด
- ประเมินการติดบุหรี่และนิโคติน Fagerstrom test for Nicotine Dependence (FTND Score)
- ให้ข้อมูลบริการ และลงทะเบียน
- กิจกรรมความคาดหวัง/การตั้งเป้าหมายของตนเอง
ครั้งที่ ๒ - การสัมภาษณ์แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่
- กาหนดวันเลิกบุหรี่
ครั้งที่ ๓ - โทษภัยบุหรี่
ครั้งที่ ๔ - กลไกการติดบุหรี่
ครั้งที่ ๕ - อาการหลังเลิกบุหรี่
ครั้งที่ ๖ - อาการถอนพิษนิโคติน (ครอบครัว)
- การรับมือช่วง 3-๗ วันแรกหลังหยุดสูบบุหรี่
ครั้งที่ ๗ - ประโยชน์จาการเลิกบุหรี่
- ด้านสุขภาพ
- ส่วนตัว
- การเงิน
ครั้งที่ ๘ - การปฏิบัติตนเพื่อหยุดสูบบุหรี่
- ข้อปฏิบัติของญาติในการดูแล (ครอบครัว)
- เทคนิคหยุดความคิดหลัก ๕ D
ครั้งที่ ๙ - การหาข้ออ้างในการกลับไปสูบบุหรี่ซ้าและการหลีกเลี่ยง
ครั้งที่ ๑๐ – ทบทวนกิจกรรม สรุป และประเมินผลเพื่อเข้าสู่การติดตามผล
นัดติดตาม ๔-๗ ครั้ง ใน ๑ ปี นับจากวันเข้ารับการบาบัด หยุดสูบ >๖ เดือน ติดตามเพื่อป้องกันการสูบซ้า
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(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

๑๔

สรุปขั้นตอนกระบวนการบาบัด
สารเสพติดที่ แบบประเมิน
ใช้
(คัดกรอง)
สุรา
-แบบประเมิน
เพื่อคัดกรอง
ปัญหาจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์
(CAGE)r
-แบบประเมิน
ปัญหาการดื่ม
สุรา(AUDIT)
-แบบประเมิน
ความรุนแรง
อาการถอนพิษ
บุหรี่

Amphetami
ne

ประเภทผู้ป่วย

รูปแบบการบาบัด/ จานวน
ฟื้นฟู(Intervention) (ครัง้ )
-ผู้ดม่ื แบบเสี่ยง -Alcohol
๔-๖
ต่า(๐-๗คะแนน) Education
-ผู้ดื่มแบบเสี่ยง -Brief Advice or
(๘-๑๕คะแนน) Simple Advice)
-ผู้ดื่มแบบ
อันตราย(๑๖๑๙คะแนน)
-ผู้ดื่มแบบติด

การนัด
(ติดตาม)
หยุดดื่ม ๔-๗
๖ เดือน ครั้งใน
ขึ้นไป
๑ ปี

-Brief
Intervention/ Brief
Counseling

-ส่งต่อพบแพทย์เพื่อ
วินิจฉัยและวางแผน
บาบัดรักษา
-แบบทดสอบ -ผู้สูบ คะแนน -แรงจูงใจดีใช้๕A
๔
การติดบุหรี่(
ประเมินน้อย
แรงจูงใจไม่ดีใช้ ๕ R
Fagerstrom
กว่า๖
-ให้คาแนะนาปรึกษา
Test
for
เพื่อเลิกบุหรี่
Nicotine
5A 5R 5D BA BI
Dependence) -ผู้สูบติดสาร
-MET, MI
๒/๖ คาถาม
นิโคติน
๖ -น้ายาบ้วนปากดอก
คะแนนขึ้นไป หญ้าขาว
(รายบุคคล
๑๐
รายกลุ่ม
ตามระดับแรงจูงใจ)
-แบบคัดกรอง -ผู้ใช้
๒-๓ -BI
-๑-๒
V2
คะแนน
ครั้ง ใน๒
สัปดาห์
-ผู้เสพ
-โปรแกรมพื้นฟู
-4 เดือน
๔-๒๖ คะแนน สมรรถภาพ
(1 ครั้ง/
Matrix program
สัปดาห์
-MI/MET
๑๖ ครั้ง
-CBT
)
-ให้คาปรึกษา
รายบุคคล
-ครอบครัวบาบัด
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ผลลัพธ์

หยุดสูบ ๔-๗
๖ เดือน ครั้งใน
ขึ้นไป
๑ ปี

-ไม่เสพ ๔-๗
ซ้าใน ๓ ครั้งใน
เดือน
๑ ปี
-หยุดเสพ
๖ เดือน
-หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๑ ปีขึ้น
ไป

๑๕
-ชุมชนบาบัด
-จาหน่ายบสต.เมื่อ
บาบัดครบ
-ผู้ตดิ ๒๗+
-แพทย์พิจารณา
คะแนนขึ้นไป( Admit บาบัดด้วยยา
ผู้ที่ใช้เป็น
ใน รพ. 1-2 wk. หรือ
ประจาและ
Refer เมื่อผ่านระยะ
ต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ขาดยาบาบัดตาม
เดือนขึ้น
โปรแกรม ๑๖ ครั้ง
-Refer รพ.เฉพาะ
-ติดหนัก (ใช้
ทางบาบัดยาเสพติด
มากว่า๓ปีและ
ผ่านการบาบัด
หรือมีคดีเสพ>
๓ครั้งใน๑ปี

(Acc. V. ๑๕-๐๖-๕๔)

หมายเหตุ : มีแฟ้มแนวทางการบาบัด (CPG) หรือมีคู่มือ
 ศูนย์คัดกรองอาเภอพยุห์ คัดกรองเพื่อคัดแยกผู้เสพรับการบาบัดรักษาแบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล การเข้าค่าย
บาบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ๑๒ วัน หรือ15 วัน หรือ ส่งต่อแม่ข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาแผนการรักษา หรือ
ส่งต่อโรงพยาบาลธัญารักษ์ขอนแก่น หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
 ให้บริการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
-ยาเสพติดยาบ้า (ยาไอซ์ กัญชา สารระเหย กัญชา) ผู้ติดบุหรี่ ติดสุรารายใหม่ ทุกวันในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
-ยาเสพติดรายเก่า บาบัดรายบุคคลวันพฤหัสบดีเช้า ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. กลุ่มบาบัดวันพฤหัสบดีบ่าย 13.00-16.00 น.
- สุรารายเก่า เช้า๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. บุหรี่รายเก่าบ่าย13.00-16.00 น.
บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ เบอร์ 045-60711๒ ต่อ 1๑๒,๑๑๓ สายตรง เบอร์มือถือ 09-๐๒๙๕-๙๐๖๗
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