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Clinical tracer Highlight
Clinical Tracer Highlight : การดูแลผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานการบริการผูปวยใน (ตึกบําบัดยา 1 ก)
ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง
1 ตุลาคม 2557

1.บริบท :
ภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง ( Delirium Tremens ) เปนภาวะที่จะเกิดตอเนื่องจากภาวะถอนพิษ
สุราที่ไมไดรับการรักษา อาการจะมากขึ้นเรื่อยๆ เชน สั่นมาก เหงื่อออกมาก ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิต
สูง กระสับกระสายมากขึ้น ชัก เพอ หูแวว หวาดระแวง โดยอาการมักจะเริ่มรุนแรงภายใน 2-3 วันหลังหยุด
ดื่ม และอาการจะรุนแรงที่สุดในวันที่ 4-5 โดยสวนใหญแลวผูปวยจะมีอาการดีขึ้นภายใน 7 วัน แตในบางราย
อาจจะมีอาการนานถึง 4-5 สัปดาหได
จากสถิติของโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกนพบวาผูรับบริการที่เขารับการรักษาที่กลุมงานบริการ
ผูปวยในมากที่สุดคือ สุรา จากปงบประมาณ 2555/2556/2557 พบวามีผูปวย 629 ราย/594รายและ551
ราย และพบวามีผูรับบริการที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง คิดเปนรอยละ10.92/14.65และ10.85 ดังนั้นจึง
ถือวาผูปวยสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรงเปนความเสี่ยงที่สําคัญ เนื่องจากมีอัตราการตายถึงรอยละ 1-30
ผูที่มีอาการถอนพิษสุรารุนแรงมักเกิดภาวะแทรกซอนทางกายไดงาย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากจากอาการระสับ
กระสาย เหงื่อออกมากทําใหเกิดรางกายขาดน้ํางายและอาจเกิดภาวะขาดสมดุลของสารน้ํา สงผลใหหัว
ใจเตนผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการเกิดภาวะติดเชื้อทางระบบปสสาวะและการติดเชื้อทางระบบหายใจเชน
ปอดบวม เปนตน
2.ประเด็นสําคัญ/ความเสี่ยงสําคัญ :
ภาวะถอนพิษสุรารุนแรงในผูปวยสุรา ตองไดรับการประเมินอยางถูกตองและใหการรักษาอยาง
รวดเร็ว. ในกรณีที่มีภาวะแทรกซอนทางกาย เชน มีอาการขาดน้ํา มีภาวะ electrolyte imbalance ซึ่งจะ
สงผลใหหัวใจเตนผิดปกติ มีภาวะชัก หรือมีภาวะติดเชื้อทางระบบปสสาวะ ปวดบวม ซึ่งจะทําใหอาการของ
ผูปวยทรุดลงได. โดยเฉพาะในรายที่เริ่มมีอาการถอนพิษสุรารุนแรงหากไดรับการประเมินอยางถูกตองและ
ไดรับยาตามระยะเวลาที่เหมาะสม จะชวยลดอัตราการตาย อัตราการ refer อัตราการชักและอัตราการติด
เชื้อ ตลอดจนจนภาวะแทรกซอนตางๆที่ตามมาได นอกจากนี้การดูแลผูปวยหลังจากหายจากภาวะถอนพิษ
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สุรารุนแรง เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น ตลอดจนการแนะนําใหญาติดูแลผูปวยหลัง
จําหนายจากโรงพยาบาล
3.เปาหมายการพัฒนา :
เปาหมาย
1. การวินิจฉัยแยกผูปวยสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรงอยางรวดเร็วและถูกตอง
2. ผูปวยทุกรายที่มีความเสี่ยงสูง/มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง ไดรับการรักษาตาม CPG สุรา
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง
เครื่องชี้วัด
1. จํานวนการสงตอรักษาดวยภาวะติดเชื้อ เชน ปอดบวม
2. จํานวนผูปวยสุราที่มีภาวะชักหลังการหยุดดื่มสุราภายใน 5 วัน
ระดับที่ปฏิบตั ิได
เครื่องชี้วัด
เปาหมาย ป 2554
ป 2555
ป 2556
ป 2557
1.จํานวนการสงตอรักษาดวย
0%
1
4
4
4
ภาวะติดเชื้อ เชนปอดบวม
2.จํานวนผูปว ยสุราที่มีภาวะชัก
5%
4ราย
5ราย
5ราย
7ราย
หลังการหยุดดื่มภายใน 5 วัน
0.63%
0.63%
0.84%
1.27%
4.กระบวนการดูแลผูป วย :
แนวปฏิบตั ิการบําบัดรักษาผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรง
ผูปวยสุรา
ประเมินอาการขาดสุราดวย CIWA-Ar
ระดับความรุนแรงของการขาดสุรา Severe Severity หรือ Extremely Severe
ประเมินทุก ½ - 1 ชม.
รายงานแพทย
รักษาแบบ Loading dose regimen
หรือ
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Intravenous loading regimen
Loading dose regimen
เปนการใหยาขนาดสูงจนผูปว ยสงบ
วิธีการใหยา
1. ให Diazepam 20 mg.กินทุก 2 ชม.
จนกวาสงบ(หลับแตปลุกตื่นได)
2. ประเมินอาการถอนพิษสุราทุก 2 ชม.
3. อาการสงบให Diazepam ตอเนือ่ งทุก
6 ชม.
4. คํานวณขนาด Diazepamที่จําเปนตองใช
และแบงใหเปน 4 เวลาในวันถัดไป
5. ลดขนาดยาลงรอยละ 25 ใน 3 วัน ใหยา
ตอไมเกิน 10 วัน
ในระหวาง Loading regimen ทบทวนอาการโดย
แพทยภายใน 4 ชม.

Intravenous loading regimen
เปนการใหยาเพือ่ ควบคุมภาวะถอนพิษสุราใหเร็ว
ที่สุด
วิธีการใหยา
1. ให Diazepam 10 mg IV slowly push
2. ให Diazepam 10 mg IV ทุก ½-1 ชม.ซ้ํา
ได 3 ครั้งภายใน 30 นาที จนหลับ
3. คํานวณขนาด Diazepamที่จําเปนตองใช
ปรับเปนรูปแบบกินและแบงใหเปน 4
เวลาในวันถัดไป

ยาอื่นที่ชวยในการสงบอาการขาดสุรา คือ Antipsychotic drugs.ซึ่งจะใชเฉพาะในผูปวยที่มีอาการ
ขาดสุราและอาการโรคจิตรุนแรง เชน Severe hallucination
วิธีการใหยา
ใหยาในขนาดต่ําและเฝาระวังผลขางเคียงของยา เชน Haloperidol 2.5 – 5 mg IM ใหซ้ําไดทุก 6
ชม. ตามความจําเปนแลวจึงปรับเปน 2.5 – 5 mg ทุก 6 ชม.หลังจากผูปวยดีขึ้นภายใน 48 ชม. ทบทวน
ความจําเปนที่จะตองใชยารักษาโรคจิต
การดําเนินการ
1. นํา Clinical tracerและแนวปฏิบัติชี้แจงในกรรมการ PCT และชี้แจงแกพยาบาลในหอผูปวย๑ ก
2. ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
3. นําผลการประเมินการชี้วัดเสนอในกรรมการ PCT
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
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5.ผลการพัฒนา :
พบว า อั ต ราการเกิ ด ภาวะถอนพิ ษ สุ ร ารุ น แรงนานเกิ น กว า 1 สั ป ดาห ยั ง ไม เ ป น ไปตามเป า หมาย
เนื่องจากผูปวยสวนใหญมีภาวะแทรกซอนและเปนผูปวยที่สงตอซึ่งมีความซับซอนยุงยากแตพบวาผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอนเชน ปอดบวม ไดรับการวินิจฉัยและสงตอรักษาโรงพยาบาลฝายกายไดทันทวงที ไดรับการ
ดูแลรักษาที่เหมาะสม จนผูปวยปลอดภัย
6.แผนพัฒนาตอเนื่อง :
1. จัดทําแนวทางการสั่งตรวจ /สงตรวจและชองทางสงผลทางหองปฏิบัติการใหรวดเร็ว ถูกตอง
2. จัดทําแนวทางและแผนการสอนญาติสําหรับการดูแลรักษาตอเนื่องที่บาน
Clinical Tracer Highlight : การบําบัดชนเผาทีต่ ิดฝน ดวยเมทาโดนระยะยาว
(Methadone Maintenance Therapy: MMT )
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ( Harm reduction)
การบําบัดชนเผาที่ติดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว
30 กันยายน 2556

1.บริบท :
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ( Harm reduction Clinic) เปนโปรแกรมทางเลือกในการ บริการ
ผูใชยาที่ใชวิธีฉีดสารเสพติดเขาเสน(Injecting Drug User: IDU) และผูใชยาที่เสพดวยวิธีอื่นๆโดยไมใชเข็ม
(Drug User ) ที่ผานการบําบัดมากกวา3รอบขึ้นไปและมีการเสพซ้ํา ในป 2556 มีชนเผามง จากเขาคอมา
รับการบําบัดฝนดวยการถอนพิษยาแตหลังจากบําบัดผูปวยมีการกลับไปเสพซ้ําสูงถึงรอยละ 90 คณะทํางาน
คลินิกลดอันตรายฯจึงพัฒนาระบบการบําบัดชนเผาที่ติดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว ตามแนวทางการดูแล
ผูรับMMT ตองมารับประทานยาที่โรงพยาบาลทุกวัน เนื่องจากระยะทางหางไกลจากโรงพยาบาลธัญญารักษ
ขอนแกนถึง 250 กิโลเมตร แพทยจึงเปลี่ยนมาใหเมทาโดนกลับบาน ครั้งละ 1-2 สัปดาห(ไมเกิน350 mg)
ปงบประมาณ 2556 มีชนเผาที่ใชฝนเขารับการบําบัด จํานวน 43 คนจากการติดตามประเมินผล ป 2556
พบวา ออกจากการรักษา 7 คน(16.28%) คงอยูในระบบบําบัดรักษา 36 คน(83.72%) สามารถหยุดเสพได
12 คน (33.33%) รับการรักษาไมตอเนื่อง เสพฝนซ้ําทุกวัน 4 คน(11.11%) เนื่องจาก ตองเสียเวลาในการ
เดินทางและไมมีเงินคาเดินทางมารับการรักษา เนื่องจาก ฐานะคอนขางยากจน มีอาชีพเกษตรกร ไมไดรับ
การศึกษา และใชภาษาถิ่นของชนเผา ในการสื่อสารจึงมีความยากลําบากในการสื่อสารและทําความเขาใจ
ตองมีลามชวยแปลภาษาขณะทําการบําบัด ในป 2557มีผูปวยเขารับบริการมากขึ้น ทีม PCT Harm
reduction จึงทบทวนการดูแลชนเผาที่มารับการบําบัดดวยMMT ใหสามารถเขาถึงบริการ MMT ไดสะดวก
ลดการเสพฝนซ้ํา คงอยูในระบบการบําบัดอยางตอเนื่อง ไมเกิดภาวะแทรกซอนขณะรับประทานยาที่บาน
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ไมเกิดผลกระทบจากการสื่อสารตางภาษา ลดระยะเวลารอคอยรับยาเพื่อใหสามารถเดินทางกลับไดรวดเร็ว
และลดคาใชจายในการตองเดินทางมารับการบําบัดบอยๆและไดรับบริการลดอันตรายที่ครอบคลุม
2.ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาํ คัญ :
1.การเขาถึงบริการที่สะดวก
2.ไดรับบริการลดอันตรายครอบคลุมกิจกรรมตามที่กําหนดในนโยบายการลดอันตรายฯป 2553
3..ปองกันภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดจากการรับประทานยาที่บาน
4.การเสพซ้ําลดลง
5.คงอยูในระบบบําบัดอยางตอเนือ่ ง
3.เปาหมายการพัฒนา :
1.ผู ป ว ยได รั บ การคั ด กรอง และตรวจป ส สาวะหาสารฝ น ในระยะเวลาไม เ กิ น 15 นาที นั บ ตั้ ง แต ถึ ง
โรงพยาบาล
2.ไดรับการประเมินอาการขาดยาและยาเกินขนาด ปองกันภาวะแทรกซอนกอนเขารับกิจกรรมกลุม
บําบัด
และเขากลุมบําบัดในระยะเวลา 45 นาที
3.พบแพทยตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา ระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง
4. รับยาน้ําเมทาโดนและยารักษาอาการอื่นๆรับคําแนะนําในการรับประทานยา ระยะเวลาไมเกิน 1
ชั่วโมง
4.กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
การเขาถึงบริการ
1.ประชุมผูเกี่ยวของไดแกแพทย(ผูอํานวยการ) เภสัชกร หัวหนากลุมงานผูปวยนก และเจาหนาที่
คลินิกลดอันตรายฯเพื่อระบบบริการเมทาโดนคลินิก และกําหนดวันบริการคลินิกเมทาโดนวัน วันอาทิตย
เวลา09.00-12.00น โดยใหบริการแบบองครวม ณ จุดเดียว ในผูปวยที่มารับ MMT สวนผูปวยอื่นๆบริการ
ชวงบาย
2.ชี้แจงผูรับบริการทราบถึงชองทางการรับบริการ
3.แจงเจาหนาที่ดานหนาจุดคัดกรองที่ขึ้นเวรวันอาทิตยเตรียมความพรอม.
4.แจงงานเวชระเบียนเตรียมคนบัตรกอนวันที่นัดผูปวย1วัน
การคัดกรองและประเมิน
อบรมใหความรูเรื่องบริการMMT ปรับปรุงแบบประเมินอาการถอนฝนจากการสังเกต ใหมีความ
ชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งชี้แจงการใชแบบประเมินใหเขาใจตรงกัน
การตรวจวินิจฉัย
-เพิ่มศักยภาพผูตรวจหาสารฝนในปสสาวะ ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5
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การดูแลรักษาและการสงตอ
-จัดทําแนวทางบริการเมทาโดนระยะยาวในกลุมชนเผา ทั้งบริการเคลื่อนที่ (Mobile MMT) และ
บริการในคลินิก เพื่อใหผูปวยเขาถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับวัฒนธรรมชนเผา โดยคํานึงถึง
การละเมิดทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจทําใหผูปวยเกิด Cultural Shock
-เพิ่ม ศักยภาพในเรื่ องการดูแล เฉพาะกลุมและสถานที่ในการทํากิจ กรรมบํา บัดให เป นเอกเทศ
เนื่องจากการสื่อสารตางภาษาและตองมีลามแปล อาจเกิด Intellectual abuse จากผูปวยอื่นและญาติที่มารับ
บริการหากไมแยกบริการ
-รวมกับโรงพยาบาลในพื้นที่(รพ.เขาคอ) ในการกําหนดแนวทางการสงตอผูปวย การประสานเรื่อง
หนังสือสงตัว และการดูแลตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรครวมโรคแทรก ตามที่กําหนดไวใน นโยบาย
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติดประเทศไทย ป พ.ศ.2553 และแจงผลการคัดกรอง ตรวจรักษาที่ผูปวย
ไดรับในหนังสือสงตัวเพื่อใหผูปว ยไดรับบริการลดอันตรายที่ครอบคลุมตอเนื่อง ปองกันภาวะแทรกซอนจาก
การทําปฏิกิริยาระหวางเมทาโดนกับยารักษาโรคทางกาย ( Drug Interaction)
-พัฒนาแบบบันทึกการติดตามผูปวยติดสารฝนรายบุคคล ชี้แจงผูดูแลชนเผาและเจาหนาที่คลินิก
ใหเขาใจตรงกันและนําไปติดตามหลังการบําบัดรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทุก 3 เดือน
5.ผลการพัฒนา :
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
จํานวนผูปวยเขาถึงบริการ
ร อ ยละของผู ป ว ยได รั บ บริ ก ารแต ล ะ 70
ขั้นตอนตามเวลาที่กําหนด
รอยละของผูปวยเสพซ้ํา
20
รอยละของผูปวยคงอยูในระบบบําบัด
70
รอยละของผูปวยการเกิดภาวะแทรกซอน
จากปฏิกิริยาระหวางเมทาโดนกับยารักษา
5
โรคทางกายอื่นๆ
ร อ ยละของผู ป ว ยได รั บ การคั ด กรองและ
ดูแลโรครวมโรคแทรกซอนทางกาย
50
(TB Hep B ,C STis & HIV )
ร อ ยละของผู ป ว ยได รั บ การคั ด กรองและ
ดูแลโรครวมโรคแทรกทางจิตเวช
100

ป 2556
43
NA
11.11
83.72

ป 2557
80
80
8.75
85.59

30 พ.ย.57
37
90
2.70
97.30

0

0

NA

5.30

35.14

43.51

100

100

100
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6.แผนการพัฒนาตอเนื่อง :
1.พัฒนาบริการคลินิกเมทาโดนใหเปนบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
2.ประสานและกระตุนใหรพ.ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตรวจคัดกรองดูแลโรครวมโรคแทรกใหมากขึ้น/หรือ
เปดบริการMMT ครบวงจร
3.หากกิจกรรมในขอ 2 ยังไมสามารถดําเนินการ จัดบริการลดอันตรายเคลื่อนที่ และติดตามดูแล เยี่ยม
บานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ จัดทําแผนการอบรมถายทอดรูปแบบบริการแกหนวยงานในพื้นที่และเปนพี่
เลี้ยงในการเปดบริการคลินิกเมทาโดน เพื่อตอบสนองผูปวยที่เปนชนเผาในพื้นที่ ลดคาใชจายและระยะเวลา
ในการเดินทางมารับบริการที่ โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
Clinical Tracer Highlight : การดูแลผูปวยที่ไดรับโปรแกรมบําบัดฟนฟู CBT
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานบริการผูปวยใน (ตึกบําบัดยา 4 ข)
การหยุดเสพในผูปวยที่ไดรบั โปรแกรมบําบัดฟนฟู CBT
1 ตุลาคม 2557

1. บริบท :
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 200 เตียง ใหการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด ทั้งระบบสมัครใจและบังคับบําบัด การบําบัดหลังจากถอนพิษยา
เสพติดแลวจะตองใหการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทางจิตและสังคมเพื่อเตรียมใหผูปวยพรอมในการกลับ
เขาสูสังคมโดยไมกลับไปใชยาและสารเสพติดอีก จากสถิติอัตราการหยุดเสพพบวา ป 2555 = 64.71%
ป 2556 = 68.23% ป สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากผูปวยไมไดรับการบําบัดฟนฟูตามสภาพปญหาและ
ความตองการของผูปวยแตละราย และผูบําบัดทีมสหสาขาวิชาชีพยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ จึง
ไดมีการพัฒนาโปรแกรมการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ การบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
หรือ Cognitive Behavioral Therapy ( CBT ) และการดูแลรายกรณี หรือ Case Management เพื่อ
ชวยใหมีความตอเนื่องในการดูแลจะชวยใหผูปวยมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพิ่มมากขึ้น อัตรา
คงการบําบัดรักษาในโปรแกรมครบ และอัตราการหยุดพฤติกรรมการเสพยาและสารเสพติดไดตอเนื่อง
ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกลับสูสังคมโดยไมใชยาเสพติด
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ :
1. การประเมินอาการและการรับรูของผูปวย
2. การประเมินระดับแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. การประเมินปญหาและความตองการทางสังคมของผูปวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
7
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4. ประเมินความรู ความเขาใจเรื่องโรคและการรักษาของญาติและทัศนคติของญาติตอการดูแลผูปวย
5. ระบบสงตอที่มีการเชื่อมโยงประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมายการพัฒนา :
1. ผูปวยไดรับการประเมินครอบคลุม
2. ผูปวยไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพตรงตามสภาพปญหาและความตองการ
3. ครอบครัวมีสวนรวมในการบําบัด
4. แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น
5. อัตราการหยุดเสพเพิ่มมากขึ้น
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
การเขาถึงบริการ
- มีการเตรียมการ จูงใจผูปวยทุกรายหลังจากหายจากถอนพิษยา
- จัดทําเกณฑผูปวยทีเ่ ขารับการบําบัดฟนฟูโปรแกรมCBT
การคัดกรองและประเมิน
- การประเมินระดับขั้นของความพรอม ( Stage of change )
- ประเมินพุทธิปญญา Montreal Cognitive Assessment (MoCA )
การดูแลรักษาและการสงตอ
- การบําบัดเพือ่ เสริมสรางแรงจูงใจ ( MI / MET )
- การบําบัดเพือ่ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( CBT)
- พัฒนาโปรแกรมและคูมือ CBT ทั้งผูบําบัดและผูรับการบําบัด
- เพิ่มศักยภาพในดานเครื่องมือและสถานที่ เชน หองทํากลุม สือ่ การสอน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
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- ถายทอดองคความรู
5.ผลการพัฒนา :
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

มิ.ย.57

1.อัตราการจูงใจสําเร็จ

รอยละ70

88

87.72

89

89.3

2.แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพิม่ มากขึ้น

รอยละ70

74

76

80

3.อัตราการบําบัดครบ
4. อัตราการหยุดเสพ

รอยละ80
รอยละ70

76.19%
78.13%

87.5%
75%

77.78%
85.71%

82
75.55%
82.35%

6. แผนการพัฒนาตอเนื่อง :
ปรับระยะเวลาการนัดผูปวยมาทํากิจกรรมบําบัดฟนฟูทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 4 เดือน
( 16 ครั้ง)
- เพิ่มจํานวนวันในการหยุดพฤติกรรมการเสพยาและสารเสพติดตอเนื่องกันไมนอยกวา 90 วัน
ระยะบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 4 เดือน (เดิม 60 วัน)
Clinical Tracer Highlight : การดูแลผูปวยเสพยาบาในกลุมวัยรุน
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานบริการผูปวยนอก
การดูแลผูปวยเสพยาบาในกลุมวัยรุน
13 ตุลาคม 2557

1. บริบท :
ยาบาเปนยาเสพติดประเภท 1 ที่มีการแพรระบาดมากที่สุด มีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางโดยตรง
ทําใหผูเสพมีความรูสึกตื่นตัว ตื่นเตนงาย อารมณสนุกสนานราเริง ไมมีอยากอาหาร คลื่นไสอาเจียน น้ํา
หนังลด ถาถูกขัดใจจะแสดงอารมณกาวราว มีอาการหวาดระแวงหรือประสาทหลอน อาจมีเพอคลั่ง เอะอะ
อาละวาด จากสถิติผูเขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน ในป 2556 มีผูเขารับการ
บําบัดยาบา 456 ราย พบวากลุมอายุมากที่สุดอยูในชวง 11 – 21 ป จํานวน 556 ราย คิดเปน 64.95 %
โปรแกรมการบําบัดรักษา คือ การบําบัดแบบสั้น (Brief intervention) หลังการบําบัดผูที่มาบําบัดครบคิด
เปนรอยละ 56 และผูที่มาบําบัดไมครบ คือ วัยรุน จะมารับการบําบัดเพราะถูกบังคับจากผูปกครอง ไมคิดวา
9
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การเสพยาบาเปนปญหาสําหรับตนเอง คิดวาตนเองไมติด หยุดเมื่อไหรก็ไดและใชเวลาในการบําบัดนานจึง
ทําใหไมมาตามนัด นอกจากนี้วัยรุนที่เสพยาบาที่หยุดเสพไดแลวเมื่อกลับไปอยูที่บานจะกลับไปเสพยาบา
อีกครั้ง ปญหาการกลับไปเสพติดซ้ํา จึงนับเปนปญหาที่สําคัญของผูบําบัดและอาจจะเกิดขึ้นในระยะใดก็ได
การปองกันการกลับไปเสพซ้ําควรฝกทักษะการปองกัน
ดังนั้นกลุมงานบริการผูปวยนอกในฐานะผูใหการดูแลบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดจึง
สนใจที่จะศึกษาการใชโปรแกรมในการดูแลผูปวยเสพยาบาในกลุมวัยรุน ถึงแมวาความรู เจตคติ คานิยม
เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการป อ งกั น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ มี ป ญ หา และมี ผ ลทํ า ให บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจที่ มี
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง แตเราไมสามารถคาดหวังวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีได
เสมอไปหากบุคคลนั้นขาดทักษะชีวิตที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการกระทําหรือจัดการสิ่งที่
ทาทายในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสมารถที่จะปองกันพฤติกรรมที่เปนปญหาได เพื่อใหเกิด
ทักษะและความสามารถในการประเมินสถานการณตางๆ เพื่อตัดสินใจหรือเลือกวิธีปองกันตนเองจากยา
เสพติดอันจะเปนวิธีการหนึ่งที่นาจะชวยลดการแพรระบาดของยาบาได
2. ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สําคัญ :
การมีทักษะและการปองกันการกลับไปเสพยาบาซ้ํา
3. เปาหมายการพัฒนา :
ผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน อายุ11 – 21 ป ที่
เสพแอมเฟตามิน ตามเกณฑการวินิจฉัย DSM IV วาเปนผูเสพแอมเฟตามินแบบ Abuse
ตัวชี้วัด รอยละ 60 ของการเขารับการบําบัดครบโปรแกรม
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
ชวงเตรียมการ
- ประชุมทีมงาน
- เตรียมคูมือ เอกสาร
- เตรียมตัวผูบําบัด โดยการฝกทักษะการใชโปรแกรม
ชวงดําเนินการ
- จัดเตรียมกลุมเปาหมาย / เลือกผูปวยเขากลุมบําบัด
- ดําเนินการบําบัด ระยะเวลาในการบําบัดทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 45 – 50 นาที หางกันทุก 2
สัปดาห (รวม 2 เดือนครึ่ง) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ครั้งที่ 2
ความตระหนักในตนเอง
ครั้งที่ 3
ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการจัดการกับความเครียด
ครั้งที่ 4
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ครั้งที่ 5
ทักษะการปฏิเสธการชักชวนและพฤติกรรมปองกันการเสพยาบา
ชวงประเมินผล
- วิเคราะห ประเมิน สรุปผล
5. ผลการพัฒนา :
ยังอยูในชวงดําเนินการ มีผูปวยในโปรแกรม 30 คน ดําเนินกิจกรรมไปแลว 3 ครั้ง (ยังสรุปผลการ
ดําเนินการไมได) แตประเมินสถานการณไดวากลุมเปาหมาย 30 คน มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เชน ไมออก
เที่ยวนอกบาน ไมเถียงพอแม
6. แผนการพัฒนาตอเนื่อง :
สงเสริมใหมีการใชโปรแกรมนี้กับผูเสพยาและสารเสพติดในกลุมวัยรุน
Clinical Tracer Highlight : การดูแลผูปวยบุหรีท่ ี่คลีนิคผูปวยนอก
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานบริการผูปวยนอก
การดูแลผูปวยบุหรี่ที่คลีนิคผูปวยนอก
13 ตุลาคม 2557

1. บริบท :
บุหรี่หรือยาสูบ จัดเปนสารเสพติดที่ติดงายและเลิกยากที่สุด คนสวนใหญมักจะเริ่มตนการเสพสาร
เสพติดและรวมไปถึงเสพยาเสพติดไดงาย จะเริ่มตนจากการ “สูบบุหรี่” และถาไมไดรับผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่ก็จะไมอยากเลิก และจากสถิติของผูมารับบริการเพือ่ เลิกยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
สวนใหญจะเริ่มตนดวยการสูบบุหรี่กอน กอนที่จะใชยาเสพติดชนิดอื่นๆ คิดเปน 95 % ของผูรับบริการ
เพราะบุหรี่เปนสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย ไมมีกฎหมายหรือบทลงโทษที่เครงครัด ประกอบกับมีการจําหนาย
อยูทั่วไป หาซื้อไดงาย สังคมเกินการยอมรับ และดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหคนที่สูบบุหรี่ที่ตองการที่จะเลิกสูบ
บุหรี่จริ งๆและพรอ มที่จ ะเขารับ การรั กษาในสถานบริ การนั้ นเป นไปไดยาก อาจจะด วยการที่ ยังไม เห็ น
ความสําคัญของการเลิกหรือคิดวาจะเลิกเมื่อไหรก็ได ยังไมมีผลกระทบตอรางกาย หรือยังไมพรอม จาก
ยอดผูมาเขารับบริการของคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน ในรอบปที่ผานมายอดต่ํากวาเปา
ที่กําหนด ทางทีมงานก็ไดพัฒนาโดยการออกใหบริการเชิงรุกโดยทํางานรวมกับทีมเครือขาย เพื่อใหได
บริการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทางกลุมงานบริการผูปวยนอกจึงเล็งเห็นความสําคัญและการใสใจตอสุขภาพของ
ผูรับบริการและประกอบกับมีผูเขารับบริการที่เพิ่มขึ้น การที่จะออกใหบริการเชิงรุกเปนไปไดยากมาก จึงได
พั ฒ นาการดู แ ลผูสู บ บุ หรี่ เ ข าไปในทุ กกระบวนการของการรั ก ษา เพื่ อ เป น การค นหา ป อ งกั นและสร า ง
แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่เปนการเพิ่มทั้งยอดบริการและประสิทธิภาพการบําบัดรักษาดวย
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2. ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สําคัญ :
1. มีความตระหนักใสใจ และลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดจากการสูบบุหรี่
2. มีแรงจูงใจในการเลิกและสมัครใจเขารับการบําบัดมากขึ้น
3. เปาหมายการพัฒนา :
ผูปวยที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกที่สูบบุหรี่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูมาเลิกสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น
2. อัตราการกลับไปเสพซ้ําลดลง
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
หลังจากที่ทีมไดวิเคราะหขอมูลแลว พบวา การที่จะนํากิจกรรมฟนฟูมาแทรกในทุกๆระบบการ
บําบัดแลว ทีมจะตองเตรียมตัวตั้งแต
1. การคัดกรอง สอบถามกับผูปวยทุกรายที่รับบริการ “สูบบุหรี่หรือไม” ถาไมสูบก็ใหกําลังใจ แตถา
สูบบุหรี่ก็จะสงขอมูลตอในกระบานการรักษา
2. ขั้นเตรียมการ ในการซักประวัติกับผูปวยตองเพิ่มการซักประวัติ บุหรี่ (สุรา) รวมดวย พรอมทั้ง
สรางแรงจูงใจและใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่
3. ขั้นบําบัดยา จะใหกิจกรรม BI 1 ครั้ง ของโทษพิษภัยบุหรี่ตอรางการและคนรอบขาง
4. ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ จะใหไดรับกิจกรรมตามโปรแกรม 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 แปลผลการประเมินระดับการติดนิโคติน การตั้งเปาหมาย สรางแรงจูงใจ ก า ร ห า สิ่ ง ยึ ด
เหนี่ยว และการกําหนดวันเลิก
ครั้งที่ 2 อาการหรือปญหาหลัก 4 ขอ ที่เกิดขึ้นในการเลิกบุหรี่ แนวทางการแกไข แ ล ะ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน บทบาทของครอบครัวในการเลิก
ครั้งที่ 3 ผลกระทบของบุหรี่ตอรางกาย การหยุดบุหรี่มีผลดีตอตนเองและผูอื่นอยางไร คาใชจายใน
การสูบบุหรี่
ครั้งที่ 4 “บุหรี่กับมะเร็งปอด” ทาบริหารที่ชวยในการขยายปอด การออกกําลังกาย
ครั้งที่ 5 โรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ พบมากในผูทสี่ ูบมากกวาผูท ี่ไมสูบบุหรี่ “โรคตอกระจก ผม
รวง กระดุกพรุน ผิวหนัง ระบบสืบพันธุ”
ครั้งที่ 6 การปองกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ํา การสรางสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและการเตรียมตัวเขาสู
ระยะติดตามผล
5. แผนการพัฒนาตอเนื่อง :
- สงเสริมการดูแลสุขภาพ เพื่อใหเลิกสูบบุหรี่ในผูมารับบริการใหครบทุกรายในรอบปตอไป
- พัฒนาคูมือ สื่อ และบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการถายทอดมากขึ้น
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Clinical Tracer Highlight : การทําจิตบําบัดแนวซาเทียรในผูปว ยยาเสพติด
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ (บานแสงอรุณ)
การทําจิตบําบัดแนวซาเทียรในผูปวยยาเสพติด
10 ตุลาคม 2557

1. บริบท :
บา นแสงอรุ ณ กลุ ม งานฟ น ฟู ส มรรถภาพ กลุ ม ภารกิ จ วิ ช าการ โรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ ข อนแก น เป น
หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการบําบัดรักษาผูปวยยาและสารเสพติดในระยะฟนฟูสมรรถภาพซึ่งเปน
ผูปวยเพศชาย มีผูปวยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเฉลี่ยปละ 300 ราย เปนผูปวยเสพติดยาบาจํานวน
มากกวา 80 % รองลงมาเปนผูปวยเสพติดสารระเหย และผูปวยเสพติดกัญชา ซึ่งการเสพติดสิ่งตางๆ
เกิดขึ้นไดบอยมากในชีวิตมนุษยตั้งแตสิ่งเล็กนอยๆ จนไปถึงเรื่องใหญๆ ที่สรางความเสียหายใหชีวิตตนเอง
และผูอื่นอยางมาก จากแนวคิดของซาเทียรบอกวาบุคคลใชสิ่งเสพติดตางๆ เพื่อบําบัดความทุกขทางจิตใจ
ตอบสนองความปรารถนาที่รูสึกวาตนเองขาดและกําลังโหยหาบางคนใชวิธีการปรับตัวในเชิงลบเมื่อเกิดขึ้น
บอยๆ จะรูสึกหมดหนทาง รูสึกชวยเหลือตัวเองไมได รูสึกไรอํานาจเพราะไดตัดขาดจากพลังชีวิตของ
ตนเองไป เมื่อรูสึกชวยตนเองไมไดมากๆ จนทนไมไหวจะลุกขึ้นสูเ พื่อเอาชีวิตรอดโดยพยายามทําให
อารมณที่เจ็บปวดเหลานั้นหายไป การใชสารเสพติดเปนอีกทางหนึ่งที่ถูกเลือกใชเพื่อตอบสนองความ
ปรารถนาที่แทจริงและลบเลือนอารมณทางลบที่เกิดขึ้น เมื่อใชซ้ําๆ จะเกิดการเสพติดตอสารนั้นตามมา ซึ่ง
สอดคลองกับการประเมินสภาพปญหาสวนบุคคลของผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัด ในระยะฟนฟู
สมรรถภาพ พบวาผูเขารับการฟนฟูสวนมากเปนกลุมบุคคลที่มีการบมเพาะความทุกขจากภายในตัวตน
ขาดความตระหนักรูในตนเอง ไมรูวาจะทําอยางไรกับตนเองดี มีการกลาวโทษตนเองและบุคคลอื่น รูสึกถึง
คุณคาในตนเองต่ําตัดขาดจากพลังชีวิตของตนเอง ทีมพยาบาลผูใหการบําบัดฟนฟูจึงไดพัฒนากิจกรรมการ
บําบัด โดยการทําจิตบําบัดตามแนวคิดซาเทียร (Satir’s Model) มาใชกับผูปวยทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมกับ
สภาพปญหาของผูปวยแตละรายและสงเสริมสภาพจิตใจใหเขมแข็ง สามารถจัดการและเผชิญปญหาได
อย า งเหมาะสมโดยไม ห วนกลั บ ไปเสพติ ด ซ้ํ า สามารถดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได อ ย า งปกติ สุ ข หลั ง ผ า น
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
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2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ :
1. การประเมินระดับการปองกันตนเองเพื่อความอยูรอด (Survival Coping Scale)
2. การพัฒนากิจกรรมการบําบัดทางจิตโดยใชแนวคิดซาเทียร (Satir’s Model)
3. การจัดกิจกรรมการบําบัดทางจิตโดยใชแนวคิดซาเทียร ไดเหมาะสมกับสภาพปญหาของผูปวย
3. เปาหมายการพัฒนา :
1. ผูปวยไดรับการประเมินระดับการปองกันตนเองเพื่อความอยูรอด (Survival Coping Scale)
2. ผูปวยไดรับการบําบัดทางจิตโดยใชแนวคิดซาเทียรครบตามเกณฑ
3. ผูปวยมีระดับการปองกันตนเองเพื่อความอยูรอด (Survival Coping Scale)
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหการบําบัดผูปวยยาเสพติดโดยการทําจิต
บําบัดแนวซาเทียร ใหกับเจาหนาที่พยาบาลผูรับผิดชอบ จํานวน ๑๕ คน ในปงบประมาณ 2555 อยาง
ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2556 โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนั้นไดสง
เจาหนาที่พยาบาลผูใหการบําบัดฟนฟูเขารับการฝกอบรมเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญในการบําบัดทางจิตตาม
แนวคิดซาเทียรในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนนักจิตบําบัดตามแนวคิดซาเทียร จํานวน 3 คนใน
ปงบประมาณ 2557 – 2558 โดยวิทยากรจากประเทศแคนาดา
- การใชแบบประเมินระดับการปองกันตนเองเพื่อความอยูรอด (Survival Coping Scale)
- จัดระบบการสงผูปวยเขารับกิจกรรมบําบัดทางจิตโดยใชแนวซาเทียร โดยจัดทําตารางการนัดหมายผูปวย
ที่เขารับกิจกรรมจิตบําบัดแนวซาเทียร ประสานทีมผูเกี่ยวของเพื่อใหผูปวยไดรับกิจกรรมตามนัดหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานการประเมินสรุปผลการบําบัดฟนฟู
5. ผลการพัฒนา :
ขอความ
ผูปวยไดรับการการประเมินระดับการปองกันตนเองเพือ่ ความอยู
รอด (Survival Coping Scale)
ผูปวยไดรับกิจกรรมบําบัดทางจิตโดยใชแนวคิดซาเทียรครบตาม
เกณฑ
ผูปวยมีระดับการปองกันตนเองเพือ่ ความอยูรอดทีเ่ พิม่ ขึ้น

เปาหมาย ป 2555 ป2556 ป2557
80 %
270
285
290
80 %

100%

100% 100%

80 %

95%

96%

98%
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รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
6. แผนการพัฒนาตอเนื่อง :
1. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเ ชี่ยวชาญในการบําบัดทางจิตตามแนวคิดซาเทียรในป 2558
2. พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินใหการชวยเหลือผูปวยใหมีความกระชับ เขาใจงายยิ่งขึ้น
3. ทําการศึกษาวิจัยเพือ่ พัฒนารูปแบบการบําบัดฟนฟูใหมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาผู้ปว่ ย
Clinical Tracer Highlight : การจัดกิจกรรมบําบัดเพือ่ เพิ่มความรูคุณคาในตนเอง (Self Esteem)
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันทีจ่ ัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ (บานแสงอรุณ)
การจัดกิจกรรมบําบัดเพื่อเพิ่มความรูคุณคาในตนเอง (Self Esteem)
10 ตุลาคม 2557

1. บริบท
บานแสงอรุณ กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ กลุมภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ
ขอนแกน เปนหนวยงานทีม่ ีบทบาทหนาที่ในการบําบัดรักษาผูปวยยาและสารเสพติดในระยะฟนฟู
สมรรถภาพซึง่ เปนผูปวยเพศชาย มีผูปวยเขารับการฟน ฟูสมรรถภาพเฉลี่ยปละ 300 ราย เปนผูป วยเสพติด
ยาบาจํานวนมากกวา 80 % รองลงมาเปนผูปวยเสติดสารระเหย และผูปว ยเสพติดกัญชา จากขอมูลใน
ปงบประมาณ 2554 พบวาผูปวยยาเสพติดที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพเปนผูท ี่ไมมั่นใจในความสามารถ มี
ความรูคุณคาในตนเอง (Self Esteem) ต่าํ ถึงรอยละ 65 ซึ่งลักษณะดังกลาวสงผลตอการปรับตัวในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทจี่ ะพัฒนาตนเองใหเปนผูท มี่ ี
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอสวนรวม ทีมบําบัดฟน ฟูสมรรถภาพไดมีการพัฒนากิจกรรมบําบัดเพือ่ ใน
ผูปวยที่มีระดับความรูคุณคาในตนเองต่ําใหสามารถยกระดับความสามารถในการปรับตัวในการดําเนินชีวติ
สรางความภาคภูมิใจใหกบั ตนเองได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง สวนรวม ใหสามารถมีระดับ
ความรูคุณคาในตนเองสูงขึน้ สามารถจัดการและเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสมโดยไมหวนกลับไปเสพติด
ซ้ํา สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขหลังผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
2. ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สําคัญ
1. การประเมินสภาวะความรูคุณคาในตนเอง
2. การพัฒนากิจกรรมการบําบัดตรงสภาพปญหาของผูปวย
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รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
3. เปาหมายการพัฒนา
1. ผูปวยไดรับการประเมินสภาวะความรูคุณคาในตนเอง (Self Esteem)
2. ผูปวยไดรับการวางแผนเพือ่ เขารับกิจกรรมบําบัด
3. ผูปวยไดรับกิจกรรมบําบัดตามแผนครบ
4. ผูปวยมีระดับความรูคุณคาในตนเองทีเ่ พิ่มขึ้น
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ
1. พัฒนาศักยภาพพยาบาล โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหการบําบัดผูปวยยาเสพติดโดย
การทําจิตบําบัดแนวซาเทียร ใหกบั เจาหนาที่พยาบาลผูรับผิดชอบ จํานวน ๑๕ คน ในปงบประมาณ 2555
อยางตอเนือ่ งถึงปงบประมาณ 2556 โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่พยาบาล พนักงานชวยเหลือคนไข เจาพนักงานอาชีวะบําบัด โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งเกษตรธรรมชาติ เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ดวยวิธีการอยูร วมกับธรรมชาติ และสามารถประยุกตความรูการจัดกิจกรรมเกษตรธรรมชาติใหกับผูปวยใน
ปงบประมาณ 2555
3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่พยาบาล พนักงานชวยเหลือคนไข เจาพนักงานอาชีวะบําบัด โดยการ
สงไปรับการฝกอบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดเปนยา ที่สถาบันอานนท ไบโอเทค ใน
ปงบประมาณ 2555 ตอเนื่องในปงบประมาณ 2556
4. พัฒนาศักยภาพพนักงานชวยเหลือคนไข ดานการใหการปรึกษาเบื้องตนในปงบประมาณ 2556
5. พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมบําบัดประจําบานแสงอรุณ โดยเพิ่มกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลาย
จัดเจาหนาที่รบั ผิดชอบในแตละกิจกรรมอยางตอเนือ่ ง ในปงบประมาณ 2555
6. เพิ่มชองทางการสื่อสารขอมูลการเขารวมกิจกรรมบําบัดผานระบบ on line
5. ผลการพัฒนา
ขอความ
ผูปวยไดรับการประเมินสภาวะความรูคณ
ุ คาใน
ตนเอง (Self Esteem)
ผูปวยไดรับการวางแผนเพือ่ เขารับกิจกรรมบําบัด
ผูปวยไดรับกิจกรรมบําบัดตามแผนครบ
ผูปวยมีระดับความรูคุณคาในตนเองที่เพิม่ ขึ้น

เปาหมาย
200 ราย

ป 2555
270

2556
285

2557
290

80 %
80 %
80 %

85 %
96 %
94%

86 %
92 %
96%

95 %
85 %
98%
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รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
6. แผนการพัฒนาตอเนื่อง
1.พัฒนาเครือ่ งมือที่ใชในการประเมินใหการชวยเหลือผูป วยใหมีความกระชับ เขาใจงายยิ่งขึ้น
2. พัฒนากิจกรรมทางเลือกเพือ่ สนับสนุนใหผูปวยมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. ทําการศึกษาวิจัยเพือ่ พัฒนารูปแบบการบําบัดฟนฟูใหมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาผูปว ย
4. ทําการคงอยูตอเนื่องในผูป วยหลังการจําหนาย
Clinical Tracer Highlight : ผูปวยยาบากับแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลง
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก
วันที่จัดทําขอมูล

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานการบริการผูปวยใน (ตึก 4 ก)
ผูปวยยาบากับแรงจูงใจทีเ่ ปลี่ยนแปลง
1 กันยายน 2557

1. บริบท :
การใชสารเสพติดประเภทกระตุนประสาทสงผลใหเกิดการเสพติดและอาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิตได การ
ตัดวงจรการเสพติดเพื่อปองกันปญหาดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยวิธีที่ดีที่สุดคือ หยุดเสพทันที ซึ่งการที่จะ
หยุดเสพนั้นผูปวยจะตองตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและมีแรงจูงใจในการที่จะเขารับบริการเพื่อลด
ละ เลิก โดยอาศัยพื้นฐานของการใหคําปรึกษาตามระดับของแรงจูงใจ (Stage of change)
ทั้งนี้การที่ผูปวยแตละคนจะปรับเปลี่ยนผานลําดับขั้นตาง ๆของแรงจูงใจเร็วชามีความแตกตางกัน
ซึ่ ง ผู ป ว ยส ว นใหญ ไ ม ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได ใ นวงจรเดี ย ว แต ถ า หากผู ป ว ยผ า นเข า สู ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วและบอยขึ้น แนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําเร็จยิ่งมีมากขึ้น จนนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสําเร็จในที่สุด
ในปงบประมาณ 2557(เดือนมี.ค.57-มิ.ย.57) มีผูปวยยาบา 157 ราย พบวา มีแรงจูงใจในระดับ
Pre-Contemplation/ Contemplation สามารถเปลี่ยนแรงจูงใจเขาระดับ Determination และเขารับ
โปรแกรมบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) ไดตอเนื่องจํานวน 132 ราย จะเห็นไดวาถามี
กระบวนการที่ทําใหผูปวยมีแรงจูงใจที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จะชวยใหผูปวยไดรับโปรแกรมที่มีความ
ตอเนื่องและสงผลใหหยุดเสพไดในที่สุด
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รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
2. ประเด็นสําคัญ / ความเสี่ยงสําคัญ :
1. ผูป วยขอกลับบานกอนกําหนด
2. ผูป วยขาดแรงจูงใจในการรักษา
3. ผูป วยหลบหนี
3. เปาหมายการพัฒนา :
1. ผูปวยอยูบําบัดจนครบกําหนด ไมมีรบเราขอกลับบาน และไมมีพฤติกรรมหลบหนี
2. ผูปวยคงอยูในโปรแกรมบําบัดฟนฟูเพิ่มมากขึ้น
4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
1. การประเมินแรงจูงใจโดยใชเครื่องมือ Socrat 8 D เมื่อถอนพิษยา (Detox) เสร็จแลว
2. การจัดรูปแบบการบําบัดที่อาศัยทฤษฎีวัฎจักรของการเปลี่ยนแปลง (Stage of change) โดยใช
กิจกรรมสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ(MI)
3. การจัดพยาบาลดูแลเพื่อใหคําปรึกษารายกรณี
4. การบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการบําบัดรักษาเพื่อใหผูปวยคงอยูใน
โปรแกรมการบําบัดจนครบกําหนด
5. เมื่อครบชั่วโมงการบําบัด ประเมินแรงจูงใจซ้ํา โดยใชเครื่อง Socrat 8 D และสงเขารับ
โปรแกรม CBT ซึ่งเปนการบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตอไป
การดําเนินงาน
1. นํา Clinical Tracer และแนวปฏิบัติชี้แจงแกพยาบาลในตึก 4ก / 4ข
2. ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
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รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.
5. ผลการพัฒนา :
ตัวชี้วัด
อัตราการจูงใจสําเร็จ
แรงจูงใจในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพิม่ มากขึน้
อัตราการหลบหนี

เปาหมาย
รอยละ70
รอยละ70

มี.ค.57
88
78.78

เม.ย.57
87.72
80.64

พ.ค.57
89
86.36

มิ.ย.57
89.3
87.25

<รอยละ10

0

0

0

6

6. แผนพัฒนาอยางตอเนื่อง :
1.การประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือ Socrat 8 D และผูปวยมีการเปลี่ยนแปลง เขา
โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
2.ทําวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับผูปวยยาบากับแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ระบบการบําบัดรักษาใหดีขึ้น
3.เพิ่มกิจกรรมบําบัดรวมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
4.ปรับกิจกรรม MI ใหเปนรายบุคคล
Clinical Tracer Highlight : การเสริมสรางแรงจูงใจผูต ิดยาและสารเสพติดหญิงในระยะฟนฟูสมรรถภาพ
โรงพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก

ธัญญารักษขอนแกน
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ (บานตะวันฉาย)
การเสริมสรางแรงจูงใจผูต ดิ ยาและสารเสพติดหญิงในระยะฟนฟูสมรรถภาพ

วันที่จัดทําขอมูล

10 ตุลาคม 2557

1. บริบท :
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ บานตะวันฉาย เปนหนวยงานที่ใหบริการผูติดยาและสารเสพติดหญิงที่
เขารับการรักษาทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวไมเขมงวด จากยอดผูปวยระบบ
บังคับบําบัดปงบประมาณ 2555 จํานวน 141 ราย พบเปนผูปวยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมหลบหนีถึง 13
ราย คิดเปนรอยละ 17.11 ป 2556 ยอดผูปวยระบบบังคับบําบัด 139 ราย พบเปนผูปวยยาเสพติดที่มี
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พฤติกรรมหลบหนี 17 ราย คิดเปนรอยละ 22.37 และในป 2557 ยอดผูปวยระบบบังคับบําบัด 161
ราย พบเปนผูปวยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมหลบหนี 26 ราย คิดเปนรอยละ 34.21
ระยะที่ ๑ (๑ – ๗ วัน) ระยะการเตรียมความพรอม การตรวจเอกสารการสงตัว การตรวจ
รางกายและการประเมินสภาพปญหาดานกาย จิต อารมณและสังคม พบวาผูปวยไมเต็มใจอยูรักษา มีภาวะ
เครียดที่เกิดจากการขาดการเตรียมความพรอม มีภาระหนี้สินที่ตองผอนชําระ มีบุตรที่จะตองเลี้ยงดู เปน
หัวหนาครอบครัวที่ตองบริหารจัดการรายรับและรายจาย เปนผูคาที่มีของกลางซุกซอนไว บางรายมีโรค
ประจําตัวจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยรูสึกคับของใจ ไมเต็มใจอยู
ระยะที่ ๒ (๗ วัน – ๑ เดือน) ระยะการปรับตัว ชวงการเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาอุดมการณและกฎของบาน
กิจวัตรประจําวันของชุมชนบําบัด การใชเครื่องมือบาน เรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง การ
ทําตามคําสั่งที่สอดคลองกับปรัชญามีสวนรวมในกลุมตางๆ
เปนระยะของการดูแลที่มีความยุงยากซับซอน ในการดูแลรักษาในการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูปวยอยู
บําบัดรักษา ครบกําหนด ดังนั้น บานตะวันฉาย จึงไดทบทวนกระบวนการดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
เพื่อเฝาระวังความเสี่ยงและแกไขปญหาตางๆเพื่อใหผูปวยเกิดแรงจูงใจในการอยูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพจน
ครบกําหนด
2. ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ยงที่สาํ คัญ (Critical issues/risk) :
แนวทางการดูแล
ความคิด,พฤติกรรม
ระยะ
ที่ 1
(17วัน)

1.ระยะการเตรียม
ความพรอม
ผูปวยมีภาวะวิตก
กังวล
ดานตัวผูปว ยคือเปน
ผูคา มีสินคารอ
จําหนาย กลัวสามี
นอกใจ หงุดหงิด
อยากสูบบุหรี่

แนวทางการดูแล รักษา
1. โทรศัพทแจงญาติ ปฐมนิเทศญาติเบือ้ งตนใหขอ มูลการการ
บําบัด ใหผูปว ยไดพูดคุยกับญาติ คลี่คลายปญหาที่เรงดวน
2. จัดลงทีมงานบาน การรอยมาลัยและงานฝมือภายในบาน
เพือ่ ใหผูปว ยผอนคลายและสะดวกในการสังเกตพฤติกรรม
อยางใกลชิด
3. จัดพี่เลี้ยงใหคาํ แนะนําเรื่องการปฏิบัตติ วั เพือ่ ลดความวิตก
กังวลในระยะการเปลี่ยนแปลง
4. ประเมินความเรงดวน รุนแรง ของโรค รายงานแพทย ดูแล.

จํานวน
หลบหนี
8 ราย
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ใหไดรับการรักษาโรคที่เจ็บปวย ตอเนือ่ งที่เหมาะสม
ดานครอบครัว
เปนผูนําครอบครัว
ดําเนินการเรื่องการโยกยายสิทธิการรักษาเพื่อความสะดวก
เปนหวงบุตรขาดคน
ในการสงตอ รพ.เมื่อผูป วยมีอาการแทรกซอน
ดูแลมีภาระหนี้สิน
5. ปฐมนิเทศโดยสรางสัมพันธภาพเชิงการบําบัดเพื่อใหผูปวย
การผอนชําระ
เกิดความไววางใจ ลดความวิตกกังวลในการบําบัดรักษา
6. แจกคูมือรับสมาชิกใหม จัดหองหองนอนและสิ่งของเครื่องใช
สวนตัว
7. พยาบาลประเมินสภาพปญหา 4 มิติและภาวะซึมเศรา
ระยะ
ภาวะการติดบุหรี่เพื่อวางแผนการชวยเหลือตามสภาพ
ที่ 2
ปญหารายบุคคลประเมิน
(730วัน)
1.ระยะการปรับตัว
7 ราย
เชน เครียด แยกตัว
1. ใหการดูแลแบบ Case manager กระบวนการประสานงาน
รวมกันในการจัดแบบแผนการดูแลกลุมผูป วยทีเ่ ลือกสรร (case
ซึมเศรา ไมมี
ปฏิสัมพันธกบั เพื่อน type) อยางเปนระบบ โดยครอบคลุมการประเมิน วางแผน ติดตาม
และประเมินผล เพือ่ ใหการดูแลมีความตอเนือ่ ง สอดคลองกับปญหา
หงุดหงิดอยากสูบ
และความตองการดานสุขภาพของผูปว ย รวมทั้งสงเสริมการดูแล
บุหรี่
มีพฤติกรรมแอบสูบ อยางมีคุณภาพ
2. จัดสถานที่สิ่งแวดลอมเพื่อเอือ้ ตอการอยูบําบัดรักษา
บุหรี่ ซุกซอนบุหรี่
3. ใหการชวยเหลือโดยใชเครือ่ งมือบานเพื่อลดความรูสึกนึกคิด
ไฟแชค และเงินสด
ขาดความเขาใจ ไม เรื่องของการเอาแตใจตนเอง การมองตนเองและผูอื่น การแสดงออก
ยอมรับกฎ ระเบียบ ในทางที่เหมาะสม การเรียนรูทักษะเชิงสังคมตางๆ
ไมไดรับความรู
ขอมูลที่ครบถวน
ไดรับขาวดานลบจาก
ทางบาน
ทําผิดกฎระเบียบ
บาน โดนลงโทษ
ความคิด พฤติกรรม
แนวทางการดูแล รักษา
จํานวน
หลบหนี
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ระยะ ระยะการบําบัดฟนฟู
6 ราย
1. ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพเพือ่ ใหผูปว ยไดรับ
ที่ 3 ผูปวยมีพฤติกรรม
Intervention ตาม Treatment Plan เชน
(30- แอบสูบบุหรี่ ซุกซอน - การใหคําปรึกษาเพื่อใหผปู วยเขาใจโลกภายในของตนเองตาม
60วัน) บุหรี่ ไฟแชค และ
แนวคิดของ Satir’s
เงินสด เขียน
-เขากลุมศิลปะบําบัดเพือ่ การสรางสัมพันธภาพและการแสดงอารมณ
จดหมายสื่อสารบาน ที่ถูกตอง เหมาะสม
แสงอรุณ
- เขากลุมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห
ขี้เกียจ ขาดความ
2. ใชกระบวนการชุมชนบําบัดควบคูกับกลุมบําบัด
ซื่อสัตย

ระยะ ระยะเตรียมกลับสู
ที่ 4 สังคม
(6190วัน)

1. กํากับติดตามใหผูปวยไดรบั Intervention ตามแผนควบคูกับ 4 ราย
กิจกรรมบาน/ชุมชนบําบัด
2. สงฝกทักษะการเรียนรูการทํางานและการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพจากนักอาชีวบําบัดและนักโภชนากร เชน การ
เพาะชํา การเย็บปกถักรอย เสริมสวยและการทําขนมไทย

ระยะ
ที่ 5
(91120
วัน)

1.
2.
3.
4.

ระยะจําหนาย

กํากับติดตาม/ประเมินผลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
เตรียมจําหนาย/การใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัว
วางแผนการจําหนาย
ขึ้นทะเบียนติดตามผล

1 ราย

1. ผูปวยที่เขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่มาดวยระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวไมเขมงวด ขาด
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ มาดวยความคับของใจ ไมเต็มใจ ทําใหเกิดความกดดัน ยากลําบากใน
การปรับตัวทําใหเกิดภาวะเครียด ขัดแยง เก็บกด แยกตัว มีอาการหงุดหงิด อยากสูบบุหรี่เนื่องจากติดสาร
นิโคติน สงผลใหผูปวยขาดแรงจูงใจในการอยูรักษา มีความคิดพยายามอยากหลบหนี และหลบหนีสําเร็จ
2. ผูปวยขาดแรงจูงใจในการอยูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
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3. เปาหมายเครื่องชี้วัดคุณภาพ (Purposes/Key indicator :
- รอยละผูปวยเกิดแรงจูงใจในการอยูบําบัดฟนฟูฯ
- จํานวนผูป วยหลบหนี
4. กระบวนการเพื่อใหไดคณ
ุ ภาพ :

ผูปวยรับ
ใหม

ประเมินสภาวะ
ทางกาย ทางจิต
และปจจัยเสี่ยง

วางแผนโดย
ทีมสหวิชาชีพ

ดูแลโดย
ทีมสห
ี

เตรียมการสู
กระบวนการ

- กระบวนการทํา C3THER
- การจัดการบริหารความ

เสี่ยง
- การบันทึกขอมูลและการ
ตรวจสอบเวชระเบียน
- การปองกันการติดเชื้อ
- ระบบจัดการดานยา

5. แผนการพัฒนา :
1.พัฒนาระบบพีเ่ ลี้ยงเพือ่ ใหผูปวยไดรับขอมูลการสือ่ สารดานบวก และความรูความเขาใจในการอยู
บําบัดรักษา
2.พยาบาลผูจ ัดการปฐมนิเทศเพือ่ เตรียมความพรอม เสริมสรางแรงจูงใจโดยใชกระบวนการกลุม ทุกวัน ใน 1
สัปดาหแรก
Clinical Tracer Highlight : การมีสวนรวมของครอบครัวในการเติมเต็มพลังชีวิตในผูติดยาและสารเสพติด
ระยะฟนฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
ธัญญารักษขอนแกน
โรงพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล
สาขา
สภาวะทางคลินิก การมีสวนรวมของครอบครัวในการเติมเต็มพลังชีวิตในผูติดยาและสารเสพติด
ระยะฟนฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน
วันที่จัดทําขอมูล 1 ตุลาคม 2557
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1. บริบท :
คลินิกครอบครัวไดทําการประเมินปญหาของผูปวยที่เขารับบริการในคลินิกครอบครัวระหวางเดือนตุลาคม
2556 ถึง กันยายน 2557 จํานวน 215 คน เปนผูติดยาบาจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 61.9 สุรา 73 คน
คิดเปนรอยละ 34.0 ที่เหลือเปนผูติดกัญชา สารระเหย และอื่นๆ การประเมินโดยทํา Family map การ
สัมภาษณเพื่อประเมินความสัมพันธในครอบครัวและหาปมความเจ็บปวดในวัยเด็ก การใชแบบประเมิน
ครอบครัว และความเขมแข็งภายในตน พบวา รอยละ 60.5 มีความสัมพันธในครอบครัวที่ราบรื่นดี มีทะเลาะ
กันบางแตผูปวยยอมรับได รอยละ 18.6 มีความสัมพันธในครอบครัวที่หางเหิน ตางคนตางอยู หรือแยกกัน
อยู รอยละ 16.3 มีความขัดแยง ยุงเหยิง และรอยละ 4.7 มีความสัมพันธที่แนบแนน และไรขอบเขต ในสวน
ของปมความเจ็บปวดในชีวิตพบวารอยละ 26.0 มีปมความเจ็บปวดในชีวิตในวัยเด็ก ไดแก วิกฤตของพอแม
ที่สงผลกระทบตอจิตใจผูปวย การถูกทอดทิ้ง หรือละเลยจากบุคคลในครอบครัวทั้งที่ไดตั้งใจและไมไดตั้งใจ
ปญหาในครอบครัวที่พบมากไดแก การสื่อสารเชิงลบตอกัน การควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ขาดความ
ผูกพันทางอารมณตอกัน ใชสารเสพติดเพื่อลืมอดีตที่เจ็บปวด ใชชีวิตแบบไรเปาหมาย โหยหาความรัก
ความเขาใจจากคนในครอบครัว รูสึกลมเหลวและยากจะดีขึ้น ขาดพลังและสิ้นหวังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
รูสึกวาครอบครัวไมยอมรับ การใชยาเพื่อลบความรูสึกเจ็บปวดจนตกเปนทาสของยาเสพติดอยางถอนตัวไม
ขึ้นจนผูปวยอยูในภาวะสมองติดยา และกลับไปเสพซ้ําบอยๆโดยพบวา กวารอยละ 50 เคยมารับการ
บําบัดซ้ํา ในมุมมองของครอบครัวพบวาครอบครัวเกิดความเบื่อหนาย สิ้นหวังในการดูแลผูปวย คิดวา
ตนเองทําดีที่สุดแลว แตทําไมคนไขไมยอมเลิกใชยา การนัดครอบครัวเปนเรื่องยาก เพราะผูปวยมักจะขอก
ลับบาน จึงทําใหอยูไมครบตามแผนการรักษา ขั้นตอนการบําบัดในคลินิก เริ่มตั้งแตการประเมินสภาพ
ปญหาเพื่อนําไปสูการให Intervention
ที่เหมาะสมกับผูปวยไดแก การใหคําปรึกษาเฉพาะผูปวย กลุม
ครอบครัวศึกษาสัมพันธ (Family Education – Relationship Group) เพื่อใหครอบครัวไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณกลุมความรูแกสมาชิกในครอบครัวในเรื่องของกระบวนการติดยา สิ่งกระตุนที่ทําใหเสพยาและ
กระบวนการเลิกยา ครอบครัวบําบัด (Family Therapy) เพื่อใหคําปรึกษาครอบครัวที่มีปญหาซับซอน
2. ประเด็นสําคัญความเสี่ยงสําคัญ :
ผูติดยาเสพติดมีความออนแอทางจิตใจจากปมความเจ็บปวดในชีวิตในวัยเด็กทําใหผูปวยขาดพลังและสิ้น
หวังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ตกเปนทาสของยาและสารเสพติดอยางถอนตัวไมขึ้น และครอบครัวมีสวน
รวมในการบําบัดนอย มีภาวะเบื่อหนายกับพฤติกรรมการเสพติดซ้ําซากของผูปวย
3. เครื่องชี้วัดสําคัญและการใชประโยชน :
a. ใหผูปวยหลุดพนจากปมเจ็บปวดในชีวิต สามารถปฏิบัติหนาที่ในครอบครัวไดเหมาะสม
เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
b. ครอบครัวมีแนวทางในการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน
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4. กระบวนการเพื่อใหไดคุณภาพ :
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของครอบครัวในการบําบัด จึงไดจัดทําเปนโครงการบําบัดครอบครัวขึ้น
โดยมีขั้นตอนดังนี้
a. การประเมินสภาพปญหาของผูปวยทั้งความเขมแข็งภายในตนและการประเมินครอบครัว
b. ประสานกับครอบครัวเพื่อรวมกิจกรรมบําบัดครอบครัว
c. จัดทําหลักสูตรบําบัดครอบครัวประกอบไปดวย การบรรยายความรูเรื่องสมองติดยา การ
ดูแลทางจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว กลุมประคับประคองครอบครัว การบําบัดราย
ครอบครัว การดูแลพลังชีวิต
4.1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
i. เตรียมทีมพยาบาลผูทําหนาที่บําบัดครอบครัว
ii. ดําเนินการตามหลักสูตรในการบําบัดครอบครัว ทั้งสิ้น 2 ครั้ง 2 วัน
iii. จัดทําคูมือสําหรับผูปวยและครอบครัว ฉบับทดลองใช
iv. จัดทําแบบประเมินหลังการเขารวมกิจกรรม และแบบติดตามตอเนื่อง
4.2 กระบวนการจัดกิจกรรมบําบัดครอบครัว
ในการจัดกิจกรรมเนนในเรื่องการชวยใหผูปวยและครอบครัว เกิดความเขาใจถึงจิตใจของแตละฝายผาน
กระบวนการกลุม การระบายความรูสึก การรับฟงเสียงเรียกจากหัวใจของอีกฝายหนึ่ง โดยมีผูบําบัดเปนผูนํา
กลุ ม ครอบครั ว เรี ย นรู เ รี ย นรู เ รื่ อ งราวป ญ หาของผู ติ ด ยาและแนวทางในการเสริ ม สร า งพลั ง ในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการเพิ่มพลังชีวิตผานการบรรยาย การสาธิต ทดลองปฏิบัติจากผูบําบัด เรียนรู
เสนทางการเลิกยา ระยะตางๆของการเลิกยาผานกระบวนการสอนจากผูบําบัดเพื่อใหผูปวยและครอบครัว
เขาใจปญหาของการกลับไปเสพติดซ้ําเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยการสรางพลังชีวิตให
เขมแข็ง
พลังชีวิตเปรียบเสมือนทอน้ําหลอเลี้ยงใหผูปวยมีพลังในการเปลีย่ นแปลงตนเอง พลังชีวิตประกอบไปดวย 8
ดาน ไดแก พลังทางจิตวิญญาณ พลังดานอาหารกาย พลังรางกาย พลังสติปญญา พลังประสาทสัมผัสทั้ง 5
พลังบริบทสิ่งแวดลอม พลังอารมณ และพลังปฏิสัมพันธ ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน การสรางพลังชีวิต
จําเปนตองทําอยางตอเนื่องทุกวัน การชวยใหครอบครัวเขาใจในกระบวนการนี้จะทําใหครอบครัวเขาใจ
ผูปวย และเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางพลังชีวิตของผูปวยใหเขมแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
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ผลการบําบัด 18 ครอบครัวเมื่อติดตามครบ 3 เดือน พบวา 16 ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น การสื่อสาร
ในครอบครัว ดีขึ้น ปญหาความขดแยงในครอบครัว ลดลง 1 ครอบครัว การสื่อสารเหมือนเดิม ความขัดแยง
เหมือนเดิม 1 ครอบครัวรายงานวา ความสัมพันธในครอบครัวคงเดิม ดานการดูแลพลังชีวิตของผูปวยและ
ครอบครัวพบวา การดูแลพลังชีวิตดานรางกาย ปฏิสัมพันธ ดูแลมากที่สุดอยูระดับเฉลี่ย 7 จาก 10 รองลงมา
ดูแลดานประสาทสัมผัสทั้ง 5 สติปญญา สิ่งแวดลอม อารมณ อาหารกาย อาหารใจ เฉลี่ยที่ 6 จาก 10 การ
รายงานการหยุดเสพยา มี 1 รายที่ครอบครัวรายงานวา ยังใชยาบาอยู หลังจากออกจากการบําบัด 1 เดือน
4.3 ระบบงานสําคัญที่เกี่ยวของ
สรางความเชื่อมโยงกับพยาบาลเจาของไข เพื่อมีสวนรวมในการประเมิน การติดตามรายงานความกาวหนา
ของการบําบัด
5. การพัฒนาอยางตอเนื่อง :
รวมกับพยาบาลครอบครัวในแตละหนวยงานไดแก กลุมงานผูปวยนอก กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อ
สรางนวตกรรมการบําบัดใหมีกรอบแนวคิดเดียวกัน แตพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับแตละบริบท เนื่องจาก
ในแตละกลุมงานก็มีบริบทของงานที่แตกตางกัน
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