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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธ์ิ อุบลราชธานี กลุมตัวอยางเปนผูปวยในระยะถอนพิษสุรา จํานวน 85 คน จิตแพทย 3 คน พยาบาลจิตเวช 
12 คน โดยใชขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2550) 
7 ขั้นตอน รวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน (Prasri Alcohol Withdrawal scale: PAWS) ที่พัฒนาใหม แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคลและความคิดเห็นตอการใชแบบประเมิน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ไดนวตกรรมใหมเปนแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ PAWS 
ทีใ่ชกระดาษแผนเดียวแบงเปนชองคลายฟอรมปรอทใชประเมนิไดตอเนือ่ง 4 วนั 2) บคุลากรสามารถจําแนก ประเมนิและ
บันทึกคะแนนไดอยางถูกตอง เนื่องจากแบบฟอรมมีความชัดเจน งาย ไมซับซอน ทําใหเห็นภาพรวมความรุนแรงของ
ภาวะถอนพษิสรุาและการรกัษาพยาบาลและเปนนวตักรรมทีม่คีวามทนัสมยัเปนประโยชนในระดบัมากทีส่ดุ 3) การบรรลุ
ตัวชี้วัดพบวา อัตราการหาย/ทุเลาจากภาวะถอนพิษสุรา เทากับ 2.35 วัน ไมมีความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้น
 การศึกษาช้ีใหเห็นวาแบบประเมินใหมมีความสมบูรณ สอดคลองตรงกับแนวทางการรักษาและแนวปฏิบัติการ
พยาบาล และมีความสะดวกในการใช ดังน้ันการนําแบบประเมินนี้ไปใชในโรงพยาบาลนาจะสงผลดีตอการรักษาพยาบาล
ผูปวย 

คําสําคัญ ภาวะถอนพิษสุรา ภาวะขาดสุรา การประเมินภาวะถอนพิษสุรา ภาวะเพอคลั่งสั่น

Abstract
 This research aimed to evaluate the adaptation and development of the Prasri Alcohol Withdrawal Scale 
(PAWS). Eighty-five patients admitted for detoxification, three psychiatrists, and twelve psychiatric nurses at 
Psychiatric 3 ward at Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital participated in the study. A process consisting of 
seven steps based on guidelines of research and mental health technology of the Department of Mental Health 
(2007) was used. Data were collected by the use of demographic information and satisfaction forms and analyzed 
by descriptive statistics. A one-page form of the PAWS was used for four consecutive days, and this presented 

an overview of the severity of alcohol withdrawal and the medical condition. Health care professionals were able 

to classify, assess, and record the scores accurately as the forms were clear and uncomplicated, and offered 
the highest level of benefits. The recovery time due to alcohol withdrawal was 2.35 days and no medication 
errors were observed. This study indicated that the new version of the assessment form was in accord with 

treatment guidelines and nursing practice regulations, was convenient to use, and promised to have a positive 

impact on patient care.
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1. บทนํา 

 ภาวะถอนพิษสุรา (alcohol withdrawal) เปนภาวะ

ทีอ่นัตรายตอชีวติมอีตัราการตายสูงถงึรอยละ1-30 [1], [2], 

[3], [4] และมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซอนไดสงู หากไมไดรบั

การประเมินระดับความรุนแรง และดูแลรักษาทันทีตั้งแต

แรกรับ [5] หรือไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อาจสงผลใหมี

อาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดภาวะ alcohol with-

drawal delirium หรือ delirium tremens ซึ่งเปนอาการ

ถอนพิษที่รุนแรงรวมกับอาการเพอคลั่งสั่น [6], [7] ระดับ

สติสัมปชัญญะและความรูสึกตัว ความคิด ความจํา การรับ
รู  วัน เวลา สถานท่ี และบุคคลเสียไปมีอาการหูแวว
ประสาทหลอน หรืออาจเกิดอาการชักที่เกิดจากภาวะ
ถอนพิษสุรา [8], [9] จนกลายเปนภาวะความจําเสื่อมและ
สมองถูกทําลายอยางถาวร [10] 
 การรักษาผูปวยจิตเวชที่ดื่มสุราอยางผิดปกติ มี
ปญหาเพ่ิมมากข้ึน และปญหาหลกัในการจดัการฉกุเฉนิทาง
คลีนิกคือการประเมินความระดับความรุนแรงของภาวะ
ถอนพิษสรุา (alcohol withdrawal scale: AWS) กอนใหการ
รักษาตามแผนอยางเหมาะสม [11]

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ อบุลราชธานี พบอุบตั-ิ
การณ ผู ปวยถอนพิษสุรามีอาการงุนงงสับสนมากขึ้น
หลังพนระยะวิกฤติ และมีอุบัติการณบาดเจ็บจากหกลม 
และการผกูมดั อตัราผูปวยหาย/ทเุลาจากภาวะถอนพษิสรุา
ภายใน 5 วัน ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2553 ที่รอยละ 
85.0, 90.9 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย (>รอยละ92.0) 
ผูปวยมีระยะเวลาอยูรับการรักษาที่ยาวขึ้นเฉล่ีย 16.5 วัน 
ซึ่งสูงกวาเปาหมาย (14 วัน) ทั้งนี้จากการประเมินใน
เบ้ืองตนพบวาแบบประเมนิยังไมเหมาะสม ไมสะดวกในการ
ใชงาน มีขอมูลทางคลีนิกนอยมาก และมีขอบกพรอง
บางอยางที่ ไมสามารถใชเพื่อติดตามอาการทางคลีนิก 
ไมสามารถแสดงใหเหน็ถงึระดับความรนุแรง ทีข่ึน้ลงผกผัน

ตามผลการรักษาไดอยางชัดเจน ไมมีสัญลักษณที่บงชี้ถึง
ระดับความรุนแรงที่ตองเฝาระวัง รวมทั้งขาดการบันทึก

ตดิตามการใชยา และการติดตามสญัญาณชีพอยางตอเนือ่ง 

[12] เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนและประเมินการตอบ
สนองตอการรักษา [8], [12] ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมิน รวมท้ัง
การบันทึกขอมูลสําคัญสําหรับผูปวยถอนพิษสุรา

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพัฒนา ตัวอยางเปนผูปวย

จิตเวชที่อยูในระยะถอนพิษสุรา จํานวน 85 คน จิตแพทย 

3 คน พยาบาลจิตเวช 12 คน ในหอผูปวยจิตเวชชาย 3 

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ดาํเนนิการศกึษาระหวางวนัที่ 

1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยไดรับ

ความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 ม ี2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา 

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์(PAWS) ทีไ่ดจากการปรบัปรงุ

และพัฒนาข้ึนใหม ใชรวบรวมขอมูลคะแนน AWS เมือ่แรก
รบัและ 3 วนัหลงัรบัไวรกัษา ขอมลูการใชยาเพือ่ตอบสนอง
กับอาการ การประเมินสัญญาณชีพ และชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการใชแบบประเมิน 
PAWS ซึง่ประกอบดวย สวนที ่1 เปนขอมลูสวนบคุคลของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูใชแบบประเมนิ สวนที ่2 ความคดิเหน็
ของผูใชแบบประเมิน PAWS ในดานตางๆ เชน รูปแบบ
การบันทึก ความชัดเจน เขาใจไดงาย ความสะดวกตอ
การใช ความยุงยากซบัซอนการเหน็ถงึภาพรวม และความ
เช่ือมโยงของการรกัษา/การใหการพยาบาล กบัระดบัความ
รนุแรงของภาวะถอนพิษสรุา ความเปนนวัตกรรมท่ีมคีวาม
ทันสมัย มีประโยชน ขอเสนอแนะตอการใชแบบประเมิน
ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาขึ้น 

4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและ
พฒันานวตักรรมองคความรูและเทคโนโลยดีานสขุภาพจติ 
ของกรมสุขภาพจิต [13], [14] ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหความตองการและ
ความจาํเปนในการพฒันา ทบทวนแนวปฏบิตักิารรกัษา

และแนวปฏิบตักิารพยาบาล รวมทัง้กระบวนการดูแลผูปวย
โรคพิษสุรา ทีร่บัไวรกัษาและจําหนายออกจากโรงพยาบาล 
จากแฟมประวัติโดยการสุมยอนหลัง 3 เดือน (เดือน
กันยายน-พฤศจิกายน 2553) จํานวน 28 แฟม เพื่อหา

สาเหตุที่แทจริงของปญหา จัดสนทนากลุม (focus group) 

ทีมแพทยและพยาบาลวิชาชีพในหอผูปวยจิตเวชชาย 3 
จาํนวน 15 คนโดยทบทวนกระบวนการบาํบัดผูปวยในระยะ

ถอนพิษสุรา เพื่อทําใหทีมเห็นสภาพปญหาและสาเหตุ
ทีช่ดัเจนมากข้ึน จากแนวคําถามดังตอไปน้ี 1) กระบวนการ

บาํบัดของแพทยมคีวามแตกตางกนัหรอืไมอยางไร 2) แนว

ปฏิบตักิารรักษาและแนวปฏิบตักิารพยาบาลผูปวยโรคพิษ
สรุา มคีวามสอดคลองกันหรือไม 3) แบบประเมินภาวะขาด

สุราที่ใชในปจจุบันมีปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
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อยางไร และสงผลถึงผูรับบริการอยางไร 4) ขอเสนอแนะ

ในการแกไขปญหาและสรปุเปนขอบเขตของเรือ่งทีจ่ะศึกษา 

คือการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา 

 ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดกรอบแนวคิด โดย

ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ภาวะถอนพิษสุรา จากนั้นประชุมพิจารณาจัดความสําคัญ

ของแหลงขอมูลโดยการใหคะแนน / จัดระดับ อยางไมเปน

ทางการเพ่ือใหไดขอองคความรูสําคัญที่เกี่ยวของ 4 ดาน 

คือ 1) ความรูที่เก่ียวกับภาวะถอนพิษสุรา 2) การจัดการ

กับภาวะถอนพิษสุรา 3) ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในระยะ
ถอนพิษสุรา 4) รูปแบบ/แบบฟอรมท่ีใชการประเมินภาวะ
ถอนพิษสุรา และวิธีการประเมิน จากนั้นนําขอมูลมาใชใน
การสนทนากลุม โดยมีเปาหมายเพ่ือสังเคราะหขอมูลที่มี 
รวมท้ังวพิากษจดุออน จดุแข็ง/ตนทุนแบบประเมินใหมทีจ่ะ
พฒันา มากําหนดเปนกรอบแนวคิดรวมกัน เพ่ือใหสามารถ
นําไปใชแกไขปญหาและสนองความตองการของผูปฏิบัติ
งานไดอยางแทจริง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบจัดทําตนราง โดย
ทําการวิเคราะหกลุมผูใชแบบประเมิน ไดแก อายุ ทักษะ
และประสบการณของพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผูปวย
โรคพิษสุรา เปาหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น 
เชน ความถูกตองครบถวนในการบันทึกซึ่งดําเนินการ
พรอมกับข้ันตอนที่ 1 จากนั้นนํามาเปนแนวคิดออกแบบ
ตนราง ที่ตองประเมินคะแนน AWS แรกรับ ทุก 4 ชั่วโมง
ตอเนื่องติดตอกัน 3 วัน การบันทึกสัญญาณชีพ เม่ือใหยา
ฉดีทางหลอดเลอืดดาํ การบันทึกการใชยาตามอาการทีเ่กิด
ขึ้น (Symptom triggered) การประเมินตามเวลาท่ีสัมพันธ
กบัความรนุแรงของภาวะถอนพษิสรุา ขอมูลสาํคญัท่ีตองมี 
เชน ชื่อนามสกุลผูปวย HN, AN, Diagnosis, Age, Ward, 

Nurse, Physician วันที่ Admit, จํานวนวันท่ีอยูรักษาวัน/
เวลาคร้ังสุดทายที่ดื่มสุรา
 ขัน้ตอนท่ี 4 การตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ 

(Testing) [14] โดยผูทรงคณุวฒุ ิ3 คน (จติแพทย 2 พยาบาล

จิตเวช 1) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Index of item 
objective congruence: IOC) ในความเขาใจและความ
ชัดเจนของภาษา [15] การตรวจสอบความตรงเชิงปรนัย 

โดยการสนทนากลุมผูใชแบบประเมิน เพื่อตรวจสอบใน 3 

ประเด็นหลัก 1) ความถูกตองทางวิชาการ จติแพทย 2 คน

และพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง (Advance Practice Nurse: 

APN) 1 คน ตรวจสอบความถกูตองไมมขีอโตแยงทางหลกั
วิชาการ 2) ความถูกตองตามศัพทเทคนิคโดยจิตแพทย 3 

คนและพยาบาลวิชาชีพ 11 คน 3) การตรวจสอบคุณภาพ

เชิงเทคนิค[14] โดยใหพยาบาลวิชาชีพ 12 คน จิตแพทย 3 

คน ทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอง

ดานรูปแบบ และรายละเอียดตามที่กําหนดในขั้นตอนที่ 3 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การทดลองใชในระบบ โดยจดัประชุม

ใหความรูและชี้แจงวิธีการใชแบบประเมิน PAWS รวมกับ

คณะกรรมการทีมนําทางคลีนิก (Clinical Lead Team: 

CLT) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิธีการ

ประเมินภาวะถอนพิษสุราและฝกการใชแบบประเมิน

ที่ปรับปรุงใหม โดยมีบุคลากรท่ีรวมศึกษาและพยาบาล

วิชาชีพในหนวยท่ีเกี่ยวของกับการใชแบบประเมินเขารวม
ประชุมจํานวน 30 คน จากน้ันใชแบบประเมิน PAWS 
ทําการประเมินผูปวยในระยะถอนพิษสุราที่รับไวรักษา 
จาํนวน 26 คน โดยพยาบาลวชิาชพีท่ีผานการอบรมการใช
แบบประเมิน PAWS และนิเทศติดตามโดยผูวิจัยสัปดาห
ละคร้ัง เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือและรับฟงปญหาและ
อุปสรรค นําผลสรุปจากการทดลองใชแบบประเมิน
มาปรับปรุงในสวนที่ไมสมบูรณอีกครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล โดยสรุปผลการดําเนิน
งานเสนอคณะกรรมการทีมบําบัดรักษาผูปวยโรคพิษสุรา
และสารเสพติด (Care Team F 10) และคณะกรรมการ
ทีมนําทางคลินิก (CLT) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพพิจารณาก อนเสนอผู  อํ านวยการ
โรงพยาบาลขออนุมัติใชแบบประเมินและวิธีปฏิบัติงาน 
(Work Instruction: WI) เรื่อง การใชแบบประเมินภาวะ
ถอนพษิสรุา โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์(PAWS) ประกาศ
ใชในโรงพยาบาลรวมท้ังเผยแพร แบบประเมิน PAWS 
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินผลและพัฒนาตอเนื่อง 
ประเมนิประสิทธิผลการใชแบบประเมนิ PAWS โดยทาํการ
ประเมินผูปวยในระยะถอนพิษสุราท่ีรบัไวรกัษา ในหอผูปวย
จิตเวชชาย 3 ระหวางมกราคม-เมษายน 2554 จํานวน 

85 คน โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผานการฝกอบรม ทักษะการ
ประเมิน ติดตามอุบัติการณ และตัวชี้วัดอัตราผูปวยสุรา

หาย/ทุเลาจากภาวะถอนพิษสุราภายใน 5 วันจากการวัด
ดวยเคร่ืองมือมาตรฐาน AWS ≥ 92 และอัตราความ

คลาดเคลื่อนทางยาของผูปวยที่รับไวรักษา ≤ 0.1 (คา
เปาหมายของหนวยงาน ป 2554)

5. การวิเคราะหขอมูล

 ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยแพทยและพยาบาล
วิชาชีพ ขอมูลคะแนนความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา

และการใชยาที่สัมพันธกับระดับคะแนน ขอมูลประเมินผล
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การใชแบบประเมิน PAWS วิเคราะหโดยใชการแจกแจง

ความถี่และคารอยละ 

6. ผลการวิจัย 

 ผลจากการปรบัปรงุและพัฒนาแบบประเมินใหม โดย

การทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัทัง้ในและตางประเทศ และ

ความเห็นรวมกันของกลุมผู ร วมศึกษา ทําใหไดแบบ

ประเมิน PAWS ในรูปแบบกระดาษแผนเดียว มีลักษณะ

คลายฟอรมปรอท (graphic sheet) สามารถใชจุดตําแหนง

ความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุราเปนกราฟได มีความ
สะดวก งายตอการบันทึกขอมูลท่ีจําเปนตอการดูแลรักษา 
ผูใชสามารถเห็นและคาดการณถงึแนวโนมความรุนแรงของ
ภาวะถอนพิษสุราไดชัดเจนทุกวันทุกเวร ใชประเมิน AWS 
ติดตอกันได 4 วัน โดยแบบประเมินประกอบดวยชอง
แนวนอน แบงระดับความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา 4 
ระดับ คือในระดับ Mind Withdrawal (คะแนน 0-4 คะแนน) 
ในระดับ Moderate Withdrawal (คะแนน 5-9 คะแนน) 
ในระดับ severe Withdrawal (คะแนน 10-14 คะแนน) 
ในระดบั Very severe Withdrawal (คะแนน 15-27 คะแนน) 

ในแนวต้ังกําหนดเปนชองละหนึ่งชั่วโมงแยกตามเวรเชา 

บาย ดึก มีชองวางสําหรับเติมวันเดือนปและเวลาที่ดื่มครั้ง

สดุทาย วนัเดือนปทีร่บัไวรกัษา จาํนวนวันทีอ่ยูโรงพยาบาล 

มีตารางขอมูลการรักษาดวยยา และปฏิบัติการพยาบาล

ตามความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา ในระดับ Moderate 

ทุก 2 ชั่วโมง ในระดับ Severe ทุก 1 ชั่วโมง ในระดับ Very 

severe ทุก 15 นาที ซึ่งประกอบดวย เวลาที่ใหยา เวลาที่

ประเมิน AWS คาความดันโลหิต อตัราการเตนของหัวใจ 

อัตราการหายใจ ผลรวมของการใชยาตอวัน ดานลางของ

ตาราง เปนขอมูลของผูปวย เชน ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่
บตัรประจําตัวผูปวย (HN, AN) การวินจิฉยัโรค (Diagnosis) 
ชื่อแพทย พยาบาล ผูประเมิน ดานหลังแบบประเมิน เปน
ตารางรายละเอียดคะแนนตามรายการท่ีประเมิน 7 ดานและ
ตารางสําหรับเติมตัวเลขระดับความรุนแรงเพื่อใชรวม
คะแนน และแนวปฏบิตั ิการพยาบาลผูปวยในระยะถอนพิษ
สุรา (ภาพที่ 1, 2) ซึ่งมีความแตกตางจากแบบประเมินเดิม
ที่มีเพียงชองเติมคะแนนและผลรวมคะแนน AWS เทานั้น 
(ภาพที่ 3, 4)



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 255634

ภาพที่ 1 ดานหนาแบบประเมินท่ีปรับปรุงและพัฒนาใหม (PAWS) 
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ภาพที่ 2 ดานหลังแบบประเมินที่ปรับปรุงและพัฒนาใหม (PAWS) 
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ภาพที่ 3 แบบประเมิน AWS เดิม (แผนที่ 1)
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ภาพที่ 4 แบบประเมิน AWS เดิม (แผนที่ 2)
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 การตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ โดยผูทรงคณุวุฒิ 

3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ในดานความเขาใจ

และความชัดเจนของภาษา ไดคา IOC=0.966 การตรวจ

สอบความตรงเชิงปรนัยของกลุมผูใชแบบประเมิน ดาน

ความถูกตองทางวิชาการและศัพทเทคนิค รอยละ 73.33 

เห็นวามีความชัดเจนในความหมายเดียวกัน อานเขาใจได

แจมแจงตรงกันทุกครั้งสามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดดี 

แปลผลงาย ใชเวลาในการปฏิบัติตามแบบประเมินไมนาน

เกินไป และพอเหมาะกับผูปฏิบัติงาน อีกรอยละ 26.67 

เห็นวาขอความในชอง time/AWS ทําใหเขาใจวา เปนการ
ลงเวลาซํ้าซอน กอใหเกิดความยุงยากในการปฏิบัติ และ

ใชเวลาในการปฏิบัติมากกวาแบบประเมินเดิม การตรวจ

สอบคณุภาพเชงิเทคนคิ (ความเหมาะสม ความถกูตองดาน

รูปแบบและรายละเอียดตามที่กําหนด) ไดคา 3.93

ผลการใชแบบประเมิน PAWS

 กลุมตัวอยางเปนผูปวยในระยะถอนพิษสุรา หอ

ผูปวยจิตเวชชาย 3 จํานวน 85 คน อายุระหวาง 45-54 ป 

(รอยละ 36.47) เฉลี่ย 46.58 ป นอยที่สุด 27 ป มากที่สุด 

63 ป และรับไวครั้งแรก (รอยละ 63.53) ไดรับการวินิจฉัย

เปน Alcohol dependence (F10.2) รอยละ 49.11 

(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปวยในระยะถอนพิษสุรา จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน

(n=85)

รอยละ

(100.00)

เพศ

ชาย

หญิง

85

0

100.00

0

อายุ

 15-29 ป

 30-44 ป

 45-54 ป

 55-69 ป

อายุเฉลี่ย (SD= 46.58 ป)

อายุนอยที่สุด 27 ป อายุมากที่สุด 63 ป

12

20

31

22

14.12

23.53

36.47

25.88

ครั้งที่รับไวรักษา

  ครั้งแรก
  ครั้งรอง
การวินิจฉัยโรค

  Alcohol dependence (F10.2)

  Alcohol withdrawal (F10.3)
  Alcohol withdrawal state with delirium (F10.4)

54
31

42

28
15

63.53
36.47

49.11

32.94
17.65

 แพทยและพยาบาลวชิาชพี จาํนวน 15 คน ทีป่ระเมนิ

การใชแบบประเมิน PAWS เปนเพศชาย 5 คน (รอยละ 
33.33) แพทย 3 คน (รอยละ 20.00) พยาบาลวิชาชีพ 12 

คน (รอยละ 80.00) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป 

(รอยละ 66.67) ประสบการณในการปฏิบตังิานในหอผูปวย

ที่ดูแลผูปวยโรคพิษสุราและสารเสพติด 1-5 ป (รอยละ 
53.33) เคยไดรับการอบรมความรู และทักษะการประเมิน

ภาวะถอนพิษสุราเพิ่มเติม (รอยละ 100) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบุคลากร จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน

(n=15)

รอยละ

(100.00)

เพศ

 ชาย

 หญิง

5

10

33.33

66.67

อายุ

 15-29 ป

 30-44 ป

 45-54 ป

อายุเฉลี่ย 41.68 ป

อายุนอยที่สุด 27 ป อายุมากที่สุด 51 ป

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

     1-5   ป

     6-10 ป

     10 ปขึ้นไป

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหอผูปวย

ที่ดูแลผูปวยโรคพิษสุราและสารเสพติด

     1-5   ป

     6-10 ป

     10 ปขึ้นไป

ไดรับการอบรมความรูและทักษะ

การประเมินภาวะถอนพิษสุราเพิ่มเติม

     เคย
     ไมเคย

2

5

8

4

1

10

8

6

1

15

0

13.34

33.33

53.33

26.66

6.67

66.67

53.33

40.00

6.67

100

0

 ผลการประเมินประสิทธิผลของแบบประเมิน PAWS 
เทียบกับแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแอลกอฮอล พบวา 
การปฏิบัติในชวง 3 วันแรกหลังรับไวรักษา มีความถูกตอง 
แมนตรงกับแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแอลกอฮอล โดย

ในระดับ Mild (1-4 คะแนน) มีการประเมิน AWS ทุก 4 
ชั่วโมง ถูกตองรอยละ 100 ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 
ชั่วโมงถูกตอง รอยละ 83.33 ในระดับ Moderate (5-9 
คะแนน) มีการประเมิน AWS ใหยา Benzodiazepine รับ

ประทาน ทุก 2 และประเมินสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง ถูก
ตอง รอยละ 95.65 ในระดบั Severe (10-14 คะแนน) มกีาร

ประเมนิ AWS รวมกบัใหยา Benzodiazepine และประเมนิ
สัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง ถูกตอง รอยละ 100 ในระดับ 

Very Severe (15-27 คะแนน) มีการประเมิน AWS รวม

กับใหยา Benzodiazepine ฉีดทางหลอดเลือดดํา และ

ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที ถูกตอง รอยละ 100 
สวนการประเมินในชวงวันท่ี 4 ของการรับไวรักษา พบวา

มีความถูกตอง แมนตรงกับแนวทางการดูแลรักษาผูปวย

แอลกอฮอล โดยในระดับ Mild มีการประเมิน AWS ทุก 4 
ชั่วโมง ถูกตองรอยละ 100 ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 
ชั่วโมงถูกตอง รอยละ 83.33 และหยุดประเมินเมื่อคะแนน 
AWS อยูในระดับ Mild 2 ครั้งติดตอกัน ถูกตอง รอยละ 

75.00 ในระดับ Moderate มีการประเมิน AWS ใหยา 
Benzodiazepine รับประทานทุก 2 ชั่วโมง ถูกตอง รอยละ 
95.65 และประเมินสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง ถูกตอง

รอยละ 78.26 ในระดับ Severe มีการประเมิน AWS 

รวมกับใหยา Benzodiazepine รับประทานและประเมิน

สัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง ถูกตอง รอยละ 100 ในระดับ 
Very Severe มีการประเมิน AWS รวมกับใหยา Benzodi-

azepine ฉีดทางหลอดเลือดดํา และประเมินสัญญาณชีพ
ทุก ทุก 15 นาที รอยละ 100 อัตราการหาย/ทุเลาจากภาวะ

ถอนพิษสุรา ในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2554 เฉลี่ย

เทากบั 2.35 วนั ลดลงจากชวงกอนหนาใชแบบประเมนิ ใน
เดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2553 (3.67 วนั) อตัราความคลาด

เคล่ือนทางยาของผูปวยที่รับไวรักษา เทากับ 0 ตางจาก
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การใชแบบประเมนิเดมิ ซึง่พบวามอีตัราความคลาดเคลือ่น

ทางยาสูงถึง รอยละ 0.48 

 ผลการประเมนิดานประสทิธภิาพ ของแบบประเมนิ 

PAWS พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเหน็วาแบบประเมนิน้ี

ประหยัดและคุมคา แบบประเมิน 1 ใบ สามารถใชประเมิน 
AWS ไดอยางตอเนื่อง 12 เวร (96 ชั่วโมง) ลดความ

สิ้นเปลือง ในระดับมากและปานกลาง รอยละ 40 เทากัน มี

ความชัดเจนเขาใจไดงาย ระดับมาก รอยละ 73.33 งายตอ

การใช ไมยุงยาก ซบัซอน ในระดบัมาก รอยละ 66.67 ทาํให

เห็นถึงภาพรวมความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุราและ
การรักษา/การใหการพยาบาล ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 
100 เปนนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ที่เปนประโยชน 
ในระดับมากที่สุด รอยละ 100 

7. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลลพัธจากการปรบัปรงุและพฒันาแบบประเมนิเดมิ 
(AWS) ทําใหไดแบบประเมินใหม (PAWS) ที่มีความ
สมบรูณทัง้ในดานความครบถวน และตรงตอความตองการ
ใชขอมูลเพ่ือการวางแผนการรักษา การติดตามผลอยาง
ตอเนือ่งตามมาตรฐานการรักษาผูปวยในระยะถอนพษิสรุา
มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงไปถึงการรักษา และการ
พยาบาลที่ผูปวยจะไดรับอยางเหมาะสม เน่ืองจากแบบ
ประเมินเดิม (AWS) ที่ใชอยูนั้น มีเพียงชองบันทึกคะแนน
ประเมินตามรายการยอย และคะแนนรวม AWS ชื่อ-
นามสกลุผูปวย HN, AN และชือ่ผูประเมนิเทานัน้ ไมมขีอมลู
ที่จําเปนตอการติดตามอาการทางคลีนิก ไมสามารถ
แสดงใหเหน็ถงึระดับความรุนแรงท่ีขึน้ลงผกผันตามผลการ
รกัษาไดอยางชดัเจน ไมมสีญัญลักษณทีบ่งชีถ้งึระดบัความ
รุนแรงท่ีตองเฝาระวัง รวมทั้งขาดการบันทึกติดตามการ
ใชยาและสัญญาณชีพอยางตอเนือ่ง เพือ่ใชเปนขอมูลในการ
วางแผน และประเมินการตอบสนองตอการรักษา ยิ่งกวา

นั้นยังไมสอดคลองกับรูปแบบการบําบัดของแพทยและ
แนวปฏบิตักิารพยาบาล เชน การใหยาตามอาการทีก่ระตุน 

(Symptoms triggered) ดวย Benzodiazepine ที่จําเปน
อยางยิ่งตองติดตามสัญญาณชีพ โดยเฉพาะอัตราการ
หายใจ ดงัขอแนะนาํของ NSW Department of Health [16] 

ทีแ่นะนาํวาการใหยา Benzodiazepine ตามอาการในระดับ 
Severe (AWS=15+) ตองจดัการรบีดวนโดยใหในขนาดสงู

และสังเกตอาการถ่ีขึ้นจนกวาคะแนนจะลดลง ซึ่งมีขอควร

ระวงัคอืระบบการหายใจลมเหลว และ Mary G. & McKinley 
[12] ใหขอแนะนําวาควรระวังการใช Diazepam ในชั่วโมง

แรกหลังใหยาผูปวยตองไดรับการประเมินลักษณะการ

หายใจวาปกติสมํ่าเสมอหรือไม ถาไมปกติตองระงับ

การใหยาคร้ังตอไปและรายงานแพทย และตองติดตาม

การเตนของหัวใจ ความดันโลหิตรวมดวย ดังนั้น การ

ปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมิน PAWS ใหม ที่ทําใหงาย

ตอการบันทึกและมีขอมูลที่จําเปนตอการประเมินเพื่อดูแล

รักษา และการบริหารยาไวในแผนเดียวกัน จึงเปนวิธีการ

ปองกันความเสี่ยงสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ Clinical guide-

line for nursing and midwifery practice in NSW [17] 

ที่ใหขอแนะนําวา การประเมินเปนพื้นฐานในการปองกัน

การเปลี่ยนแปลงอาการถอนพิษสุรา ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
วดัไดตลอดเวลา การใชมาตรวัดทาํใหสามารถปรับลดขนาด
ยาลงใหมากที่สุด ทั้งยังเปนปองกันการใหยา benzodi-
azepines ทีอ่าจนอยหรอืมากเกินขนาดในการรักษาอาการ
ถอนพษิสรุา และสามารถใชประโยชนจากการบนัทกึขอมลู
ตามความถี่อยางสมํ่าเสมอ และอยางตอเนื่อง 
 นอกจากน้ี Mary G. & McKinley [12] ยังให
คําแนะนําวาการประเมินดวย AWS ใหประเมินเม่ือรับไว
รักษาและ 1 ชั่วโมงหลังใหยา ติดตามอยางตอเนื่องทุก 
4 ชั่วโมงและทุกวัน เวลาในการประเมินและคะแนน
การประเมิน จะตองบันทึกไวในเอกสารการประเมินดวย 
ดังนั้นแบบประเมินใหมซึ่งมีขอมูลทั้งคะแนน AWS การใช
ยาเพื่อตอบสนองตออาการตามระดับความรุนแรง และ
การประเมนิสญัญาณชีพ จงึสามารถตอบสนองตอเปาหมาย
สูงสุด เพื่อใหผูปวยไดรับความปลอดภัย หายทุเลาจาก
ภาวะถอนพิษสุรา ลดความเส่ียงตอภาวะแทรกซอนและ
ความผิดพลาดจากการใชยาไดดียิ่งขึ้น
 อย างไรก็ตาม แบบประเมินที่สมบรูณ  เพียง
อยางเดียวไมเพียงพอตอประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้จาก
ผลการศกึษายงัคงพบวามคีวามคลาดเคล่ือนในการติดตาม
สัญญาณชีพทั้งในระดับ Mild และModerate ในขอเท็จจริง
แมจะเปนความรุนแรงแบบเล็กนอยถึงปานกลาง ก็มีความ

จาํเปนอยางยิง่ทีต่องตดิตามสัญญาณชพีอยางตอเนือ่ง เพือ่
ปองกันความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน ซึ่งสอดคลองกับ 

Mayo-Smith et al. [4] ทีแ่นะนําวาการติดตามสัญญาณชีพ 

จะตองทําเปนประจําในผูปวยทุกราย ดวยความถี่ที่เหมาะ
สมในการติดตาม โดยยึดตามความถี่ในการบริหารยา 

เงื่อนไขของการรักษาโรครวมและระดับความผิดปกติของ
สัญญาณชีพ ดังนั้น บุคลากรตองมีความตระหนักรู และ

มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพสูง จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

สรางความเขาใจและสรางความตระหนัก และความรับ
ผิดชอบตอหนาที่ใหมากขึ้น 
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 ขอสรุป ผลลัพธจากการปรับปรุงและพัฒนาแบบ

ประเมิน PAWS ชวยใหการดูแลผูปวยในระยะถอนพิษสรุา

มปีระสิทธภิาพและมีมาตรฐานมากขึน้ สามารถทีจ่ะลดหรอื

ปองกันการพัฒนาไปสูภาวะแทรกซอน จากการถอนพิษ

สุรา ที่อาจเปนอันตรายถึงชวีิตได

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณแพทยหญิงกนกกาญจน วโิรจนอไุรเรือง 

นายแพทยเจษฏา ทองเถาว นายแพทยเจริญศักดิ์ อํ่ากลิ่น 

ทีใ่หคาํปรึกษาการพัฒนาแบบประเมิน PAWS ขอขอบคุณ 
รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ 
นางพิมพชนก หาคํา และนางนํ้าผึ้ง คุมครอง ที่กรณุาเปน
ทีป่รกึษาใหคาํแนะนําและตรวจสอบขอมลูในการวิจยัคร้ังนี้
 ขอขอบคุณพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอ
ผูปวยจิตเวชชาย 3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ
ทีมแพทยทุกทานที่ใหความรวมมือในการระดมสมอง 
ทดลองใชแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธ์ิ (PAWS) ตลอดจนรวมประชุมประเมินผล
ทําใหการวิจัยครั้งน้ีดาํเนินไปไดตามวัตถุประสงค
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