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แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุราที�มีภาวะถอนพษิสุรา (Alcohol withdrawal) 

เมื�อรับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดั สระบุรี 
วตัถุประสงค์ 

1. ทุกแผนกในโรงพยาบาลสามารถดูแลผูป่้วยสุราที�มีภาวะถอนพิษสุราไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 
2. ทีมดูแลผูป่้วยสามารถให้คาํแนะนาํเบื(องตน้แก่ผูป่้วย และญาติ เกี�ยวกบัตวัโรค, การดูแล, และการ

ปฏิบติัตวัที�เหมาะสมไดเ้พื�อใหผู้ป่้วยผา่นช่วงการถอนพิษสุราไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. เพื�อให้แนวทางการดูแลผูป่้วยสุราที�มีภาวะถอนพิษสุราในโรงพยาบาลแก่งคอย เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 
ภาวะถอนพิษสุรา หมายถึง เป็นภาวะที�เกิดขึ(นกบัผูติ้ดสุราเมื�อหยุดดื�มสุรากะทนัหัน ในสมองมีการ

ปรับตวัของตวัรับสื�อประสาทต่างๆ เช่น การลดลงของระบบประสาทยบัย ั(งและการเพิ�มขึ(นของระบบประสาท
กระตุน้ ระบบต่างๆของสมองจะทาํงานมากขึ(นโดยเฉพาะระบบประสาท Sympathetic Autonomic Nervous 
System เกิดเป็นกลุ่มอาการถอนพิษสุรา 

เครื�องมือที�ใช้ในการประเมินอาการถอนพษิสุรา คือ Alcohol withdrawal scale (AWS) 7 ขอ้ 
การใช้เครื�องมือนี( สิ� งที�ตอ้งคาํนึงถึงคือ คะแนนการประเมินอาจผิดพลาดได้ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน      

ไม่ควรจะยดึคะแนนจากแบบประเมินเพียงอยา่งเดียว ควรอาศยัการตดัสินใจทางคลินิกและการสังเกตอื�นร่วมดว้ย 
ที�สาํคญัคือเครื�องมือนี(ไม่ใช่เครื�องมือในการวนิิจฉยัโรค 

Alcohol withdrawal scale (AWS) 7 ข้อ 

Item 1 : เหงื�อ 

5        ไม่มีเหงื�อ 
d        มีเฉพาะที�ฝ่ามือ 
2        ฝ่ามือชื(นและมีเมด็เหงื�อตามใบหนา้ ตามตวั 
f        เหงื�อเปียกชื(นไปทั(งตวั 
g        เหงื�อออกมากจนเสื(อผา้เปียก 
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Item 2 : สั�น 

5        ไม่มีอาการสั�น 
d        มีอาการสั�นสั�นเฉพาะเวลายื�นมือไปจบัสิ�งของหรือถือของ 
2        มีมือสั�นเล็กนอ้ยตลอดเวลา 
f        มีมือสั�นอยา่งมากตลอดเวลา 

Item 3 : วติกกังวล 

0        สงบไม่มีอาการวติกกงัวล 
d        รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ 
2        รู้สึกหวาดหวั�น ตกใจง่าย 
f        วติกกงัวล กลวั สงบไดย้าก 
g        ไม่สามารถควบคุมอาการวติกกงัวลได ้รวมถึง panic attacks 

Item 4 : กระสับการะส่าย 

5        ปกติไม่มีอาการกระสับกระส่าย 
d        งุ่นง่าน อยูไ่ม่นิ�ง 
2        กระวนกระวายไม่สามารถนอนพกันิ�งๆได ้
f        กระสับกระส่ายเปลี�ยนท่าบ่อย เดินไปมาสามารถนั�งพกัหรือนอนพกัไดช่้วงสั(นๆ 
4        กระสับกระส่ายอยา่งมากไม่สามารถอยูนิ่�งไดเ้ลย เดินไปมาตลอดเวลา 

Item 5 : อุณหภูมิ 

5        อุณหภูมิ fj.5 องศา หรือนอ้ยกวา่ 
d        อุณหภูมิ fj.d องศา ถึง fj.3 องศา 
2        อุณหภูมิ fj.4 องศา ถึง fk.5 องศา 
3        อุณหภูมิ fk.d องศา ถึง fk.3 องศา 
4        อุณหภูมิ fk.4 องศา หรือมากกวา่ 
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Item 6 : ประสาทหลอน 

5        ไม่มีประสาทหลอนเลย 
d        มีอาการเห็นสิ�งของรอบขา้งบิดเบือนไปเป็นพกัๆยงัรู้ตวัวา่ไม่ไดเ้กิดขึ(นจริง 
2        มีอาการประสาทหลอนชัดเจนเกิดขึ( นเฉพาะของบางสิ� งหรือบางเหตุการณ์และ

เกิดขึ(นช่วงสั(นๆยงัคงรับรู้ความเป็นจริงอยู ่
f        มีประสาทหลอนชดัเจนเหมือนขอ้ 2 และเชื�อวา่เป็นเรื�องจริง ยากที�จะให้ยอมรับได้

วา่เป็นประสาทหลอน รู้สึกทุกขท์รมานกบัอาการประสาทหลอนนั(นและยงัรับรู้ความเป็นจริงเฉพาะบางเรื�อง 
g        มีประสาทหลอนชัดเจนในหลายๆเรื�องและไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได ้

ผูป่้วยเหมือนอยูใ่นโลกของประสาทหลอน 
Item7 : การรับรู้บุคคล วนัเวลา สถานที� 

5        รับรู้บุคคล วนัเวลา สถานที�ไดดี้ 
d        รับรู้บุคคล สถานที�ไดดี้แต่มีปัญหาเรื�องวนั เวลา 
2        รับรู้บุคคลไดดี้ แต่มีปัญหาการรับรู้สถานที�และวนัเวลาเป็นบางครั( ง 
f        มีปัญหาการรับรู้บุคคลเป็นบางครั( ง แต่การรับรู้สถานที�และเวลาเสียไป 
g        เสียการรับรู้บุคคล สถานที� วนัเวลาไม่ทราบว่าตนเองอยู่ที�ไหน อยูก่บัใคร และไม่

รับรู้วนัเวลา 

การแปลผล Alcohol withdrawal scale (AWS) 

AWS การแปลผล 

d-g คะแนน มีอาการถอนพิษสุราเล็กนอ้ย 

3-m คะแนน มีอาการถอนพิษสุราปานกลาง 

d5-dg คะแนน มีอาการถอนพิษสุรารุนแรง 

มากกวา่หรือเท่ากบั d3 คะแนน มีอาการถอนพิษสุรารุนแรงมาก 
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อาการถอนพิษสุรามีตั(งแต่ระดบัน้อยไปจนถึงมาก ดงันั(นผูที้�ดื�มสุราแลว้หยุดดื�ม ไม่ใช่ทุกรายจะตอ้ง     
มีอาการถอนพิษสุรารุนแรง บางรายมีอาการน้อยแลว้หายไปไดเ้องไม่ตอ้งรักษา แต่ในรายที�ดื�มสุรามานานและ  
ดื�มมากมีความเสี�ยงเพิ�มขึ(น ที�จะมีอาการถอนพิษสุรา และมีการแบ่งระดบัความรุนแรงไวต้ามระยระเวลาที�ผา่นไป
หลังจากการดื�มครั( งสุดท้าย และไม่ทุกรายที�จะมีอาการครบไล่เรียงไปตามลาํดับ ทั( งนี( ขึ( นอยู่กับปัจจยัหลาย
ประการ   
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การรักษาอาการถอนพษิสุรา ในแต่ละระดบัมีความแตกต่างกนัตามตาราง ดงันี(  

ระดับอาการถอนพษิสุรา การรักษา/พยาบาล 

  อาการถอนพิษสุร าร ะย ะที�  I  หรื อเ ล็กน้อย   
เกิดขึ(นไดต้ั(งแต่ 4ชั�วโมงไปจนถึงf4ชั�วโมงหลงัดื�ม
ครั( งสุดทา้ย ระยะนี( อาการไม่รุนแรง ถา้ไม่มีปัจจยั
เสี�ยง  อาการ  มีอาการทางดา้นร่างกายเป็นหลกั มือ
สั�น วิตกกงัวล หงุดหงิด ปวดมึนศีรษะ เหงื�อออก 
ใจสั�น ความดนัโลหิตสูงขึ(นเล็กน้อย เบื�ออาหาร
คลื�นไส้ ผะอืดผะอม อาเจียน นอนไม่หลบั ตรวจ
สภาพจิตปกติ 

  อาจไม่จาํเป็นตอ้งให้ยาสงบอาการถอนพิษสุรา 
ใหก้ารรักษาแบบผูป่้วยนอกไดโ้ดย 

  d. ใหค้วามรู้กบัผูป่้วยเกี�ยวกบัอาการ การประเมิน
ภา ว ะโ ร คท า งก า ยที� พ บ ร่ ว มแล ะรั ก ษา แบ บ
ประคบัประคอง 

  2. หากจาํเป็นตอ้งใหย้า ควรใหย้าเวลามีอาการ  
  f. ใหค้าํแนะนาํเพื�อใหผู้ป่้วยหยดุดื�ม 

  อาการถอนพิษสุราระยะที� J หรือรุนแรง เพ้อ

สับสน (Delir ium Tremens)  เกิดในช่วง gk-m4 
ชั�วโมง หลงัดื�มครั( งสุดท้ายระยะนี( อาการรุนแรง
มาก  อาการที�สําคญัคือ ภาวะสับสน ไม่รู้วนัเวลา
สถานที� Disorientation ร่วมกบัอาการถอนพิษสุรา
รุนแรง กระสับกระส่ายมาก อยู่ไม่นิ�ง เดินไปมา 
มือสั�น ตวัสั�นมาก ไม่มีสมาธิ เหงื�อออกมาก ไขสู้ง 
ชีพจรเร็ว มกัพบอาการทางจิต หูแว่ว ภาพหลอน 
หลงผิด หวาดระแวง  กลวั ซึ� งต่างจากอาการทาง
จิตจาก alcohol-induced psychosis ตรงที�ว่า alcohol-

induced psychosisจะมีอาการทางจิตเด่น แต่ไม่มีภาวะ
สบัสน หรือ Disorientation 

  ระยะนี(ตอ้งรักษาแบบผูป่้วยใน ถือวา่รุนแรง  
 d. เน้นการเฝ้าระวงัอนัตรายที�จะเกิดขึ(นจากการ
เพอ้สบัสน  
 2. ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทางกาย การบาดเจ็บ
จากการผกูยดึ โรคร่วมอื�นๆเช่นติดเชื(อขาดนํ( าเกลือ
แร่ วิตามิน ปอดบวม บาดเจ็บทางสมอง  
 f. ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเพื�อสงบอาการ
โดยเร็ว ยาที�ใชจึ้งมีขนาดสูง ใชห้ลกัการดูแลคือ   
f.d.การสงบอาการดว้ยยาระดบัสูง  
f.2.ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทางกาย  
f.f.เสริมอาหารวิตามิน เกลือแร่  
f.g.จดัสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสม ปลอดภยั 

f.3.ตรวจหาภาวะแทรกซอ้นอื�นและแกไ้ข 



สาํเนาที�   
วธีิปฏิบติังาน 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
เลขที�       CPG-PCT-100                 ฉบบัร่าง        
แกไ้ขครั( งที�    01                              หนา้   7ของ    3 

 

สถานะเอกสาร 
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม 2345 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10ตุลาคม 2345
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�    10ตุลาคม 2345 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

ระดับอาการถอนพษิสุรา การรักษา/พยาบาล 

อาการชักจากการถอนพษิสุรา 

  ในระหว่างที� มีอาการถอนพิษสุราตามระยะที�  d-f 
ผูป่้วยอาจเกิดการชกัได ้ส่วนใหญ่จะเกิดเร็วคือภายใน    
4ชั�วโมง ไม่เกิน 2 วนัแรกหลงัหยดุดื�ม 
  อาการชดัแบบเกร็งกระตุกทั�วร่างกาย พร้อมหมดสติ
พบไดร้้อยละ d5ของผูป่้วยที�มีอาการถอนพิษสุราและ
พบมากขึ(นในผูป่้วยที�ดื�มมานานหลายปี ส่วนใหญ่ชัก
ครั( งเดียวแต่สามารถเกิดเป็นชุด คือชกั 2-f ครั( งห่างกนั  
3 นาที การชักแบบต่อเนื�องพบได้น้อยถ้าพบต้องหา
สาเหตุอื�นร่วม 

  เนน้การประเมินการชกัวา่มีสาเหตุจากโรคอื�นหรือไม่
หลกัการรักษาอาการชกัจากภาวะถอนพิษสุราคือการใช้
ยากลุ่ม Benzodiazepines เพื�อสงบอาการ โดยทั�วไป
หากประเมินได้ว่าไม่ใช่โรคลมชักหรือชักจากสาเหตุ
อื�น ก็ไม่จาํเป็นตอ้งให้ยากนัชกัเพื�อป้องกนัในระยะยาว 
แต่ปัจจุบันมีทางเลือกให้ใช้ยากันชักร่วมกับยาที�
สามารถสงบอาการถอนพิษสุราได้ อย่างไรก็ตาม
หลงัจากผา่นพน้ระยะถอนพิษสุราแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งให้
ยากนัชกัในระยะยาว 



สาํเนาที�   
วธีิปฏิบติังาน 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
เลขที�       CPG-PCT-100                 ฉบบัร่าง        
แกไ้ขครั( งที�    01                              หนา้   8ของ    3 

 

สถานะเอกสาร 
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม 2345 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    10ตุลาคม 2345
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�    10ตุลาคม 2345 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

 

แนวทางการดูแลผูป่้วยติดสุราในระยะถอนพิษสุรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีกลุ่มดื�มแบบมีปัญหา (Harmful use) 

Score > 16 

 

B คะแนน 3-m 

Mild to moderate 

Lorazepam 1 mg 1 tab q 6 hr. 

+ 

Diazepam inj. IV 10 mg pm 

q 1 hr จนสงบ 

A คะแนน d-g 

Minimal to mild 

ประเมิน AWS ทุก d2 ชม. ถา้

เกิน j2 ชม. ไม่มีอาการ
ประสาทหลอนอาการทางจิตดี

ขึ(น 

C คะแนน 10-14 

Moderate to severs 

Lorazepam 1 mg 2 tab q 6 hr 

+ 

Diazepam inj.1V 10 mg pm 

q 1 hr จนสงบ 

Consult จิตแพทย ์จาํหน่ายฟื( นฟตู่อที�บา้น 

 โทรศพัทติ์ดตามเยี�ยม หลงัจากจาํหน่าย d สปัดาห์ 
d เดือน และ f เดือน 

 ส่งต่อเยี�ยมบา้นในรายที�มีอาการทางจิตเรื( อรัง 

ส่งผูป่้วยเขา้รับการฟื( นฟใูนOPDจิตเวช 

 คลินิกอดสุรา 

 มาตรวจตามนดั 

เขา้รับการฟื( นฟใูนระยะแรก 

 ให้คาํแนะนาํแบบสั(นแก่ผูป่้วยและญาติ (BA/BI) 

 จิตบาํบดัรายกลุ่ม 

 การบาํบดัเพื�อเสริมสร้างแรงจูงใจ 

 จิตบาํบดัรายบุคคล 

Vitamin B complex inj. IM 1amp*3 day 

Vitamin B complextab 1*3 pc 

Folic acid 5 mg 1*1pc 

Adequate hydration, nutrition 

ประเมิน AWS ครั( งแรกที�มีอาการถอนพิษสุรา 
 

D คะแนน > d3 

Servere  withdrawal 

Lorazepam 1 mg 2 tab q 6 hr 

+ 

Diazepam inj.1V 10 mg pm 

q 1 hr จนสงบ 

ใหล้ด Lorazepam 10-25% 

ทุก f วนั จนหยดุยาได ้
ใหรั้กษาตามอาการตามแนวทางแลว้ 2g ชม. 
หรือใหย้าแลว้ไม่สามารถควบคุมอาการได ้

ควบคุม
อาหาร 

ดีขึ(น ไม่ดี


