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ประเภท [  / ] Oral presentation CQI  
ประเภทหน่วยงาน รพช. 
ผลงานในสหสาขาวชิาชีพและด้านอ่ืนๆ  
การเสนอผลงาน [ / ] ไม่เคยเผยแพร ่  
ช่ือเร่ือง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol Withdrawal 
ทีมผู้น าเสนอ 
1. นางสุจินต์   แก้วเอียด           
2. นางสาวสุนิสา  คงแก้ว  
3. นางสาวจีราวรรณ  สายนุ้ย          
4. นางสาวกนกวรรณ  อินชุม 
หน่วยงาน ผูป่้วยในชาย โรงพยาบาลควนขนนุ  
มือถือ 081 7982219      
Email: khamkuaw@gmail.com  

 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol Withdrawal 

2. ค าส าคัญ : Alcohol Withdrawal 

3. สรปุผลงานโดยย่อ : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยท่ีมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีพฤติกรรม 

การดื่มสุรา ระดับ Alcohol dependence มีโอกาสเกิดภาวะ Alcohol Withdrawal ได้ขณะหยุดด่ืมสุรา 

ซึ่งการพฒันารูปแบบการดูแลจะส่งผลให้สามารถป้องกัน รักษาอาการถอนพิษสุราในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา 

จากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา 

4. เป้าหมาย : 

1. ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน 

2. เพื่อให้สามารถป้องกัน รักษาอาการถอนพิษสุราในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา 



3. เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ความเส่ียง/ข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาจาก 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

5. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการ Alcohol withdrawal พบบ่อย หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2-3 วัน จาก

สถิติการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงระยะเวลาท่ีมีอาการดังกล่าว ทางหอผู้ป่วยมี

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยท่ีมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีการมีการพัฒนารูปแบบของผ้าผูกยึดต่อเนื่องมา

ทุกๆ ปีจากการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยการซักประวัติผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมการดื่มสุรา ระดับ 

Alcohol dependence มีโอกาสเกิดภาวะ Alcohol Withdrawal ได้ขณะหยุดด่ืมสุราทุกราย ซึ่งการพัฒนา

รูปแบบการดูแลจะส่งผลให้สามารถป้องกัน รักษาอาการถอนพิษสุราในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาจากเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ ได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา พบว่า จากข้อมูลเวชระเบียนโรงพยาบาลควนขนุน หอผู้ป่วยใน

ชายและเด็ก ระหว่าง เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 มีผู้ป่วยท่ี ใช้แบบประเมิน AWS จ านวนท้ังส้ิน 48  

ราย   ต้องแลผูกยึด 26  รายคิด เป็นร้อยละ 54.16   มีการบาดเจ็บจาการผูกยึดคิดเป็น ร้อยละ 34.61 ของ

ผู้ป่วยท่ีผูกยึด และ ระหว่าง เดือนเมษายน 2562 – ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยท่ี ใช้แบบประเมิน AWS จ านวน

ท้ังส้ิน 18  ราย   ต้องแลผูกยึด 12  รายคิด เป็น 66.67   มีการบาดเจ็บจากการผูกยึดคิดเป็น ร้อยละ16.67 

ของผู้ป่วยท่ีผูกยึด  

6. การเปลี่ยนแปลง : 

1. ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Alcohol withdrawal 

 2.ใช้แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS (Alcohol Withdrawal 

Scale)  AWS > 5 คะแนน มีการให้ยาตามแนวทาง 

                   



3. พัฒนาปรับปรุงวิธีการผูกมัดและอุปกรณ์ในการผูกยึดผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ จัดท านวัตกรรม ผ้าผูกข้อมือ 

ข้อเท้า และผ้ารัดหน้าอก และ สาธิตเทคนิคถูกต้องแก่เจ้าหน้าท่ี และญาติผู้ป่วย 

                           

                       ครั้งท่ี1                                                              ครั้งท่ี2 

ครั้งท่ี 3 

4.. มี Informed Consent ในการผูกมัดผู้ป่วย โดยให้ญาติผู้ป่วย เป็นผู้เซ็นต์ยินยอม ในการผูกยึดในใบ order  

5. ทบทวนอุบัติการณ์ ประชุมร่วมกับทีมให้การดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

6. ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Alcohol Withdrawal เข้าคลินิกเลิกสุราทุกราย 

7. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องของโทษพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมท้ังเสริมพลังให้แก่ผู้ดูแล 

8. สนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และมีการส่งต่อ HHC 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล เมื่อกลับสู่ชุมชน 

7. การวัดผลของการเปลี่ยนแปลง : 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 2562 
1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการ ดูแลผู้ป่วย Alcohol 
withdrawal 

ร้อยละ 100 93.75 83.33 

2. . อัตราผู้ปว่ยได้รับบาดเจ็บจาก การผูกยึด ร้อยละ 0 34.61 16.67 
3.อัตราผู้ปว่ยเกิดอุบัติเหตุขณะดูแล ตกเตียง ร้อยละ 0 3.8 0 



4.อัตราเกิดภาวะ Aspirate pneumonia ร้อยละ0 3.8 0 
5.อัตราข้อร้องเรียนจากการดูแล ร้อยละ 0 0 0 
6.อัตราการส่งเข้าคลินิกเลิกสุรา ร้อยละ 100 85 88.88 
7.มีการส่งต่อ HHC ร้อยละ 100 85 94.44 
 

8. บทเรียนที่ได้รับ : 

การท างานเป็นทีมและการส่ือสารที่ดีเพื่อร่วมมือกันดูแลผู้ป่วย ปฏิบัติตามแนวทาง ส่งผลให้มีทัศนคติ

ท่ีดีต่อผู้ป่วยและเกิดผลลัพธ์ท่ีดีในการดูแลผู้ป่วย ไม่มองผู้ป่วยติดสุราเป็นผู้ป่วยท่ีเป็นภาระ หรือน่าเบ่ือ 

9.ปัญหาและอุปสรรค จากการทบทวน 

     1. ผ้าผูกยึด มีการสูญหาย บางครั้ง ท าให้การผูกยึดผู้ป่วยใช้ผ้าไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

     2. ภาระงานในแต่เวรมีความยุ่ง ท าให้การประเมินผู้ป่วยและการตรวจเย่ียมผู้ป่วยได้น้อย 

    3.  ในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายไม่มีญาติในการดูแล 

10. ติดต่อกับทีมงาน : ตึกผู้ป่วยในชายและเด็ก โรงพยาบาลควนขนุน 

 

            



         

 


