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โปรแกรมโทรถาม ตามเย่ียม หรือโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุก 
ในชุมชนทางโทรศัพทสำหรับผูติดสุราและสารเสพติดเปนคูมือท่ีจัดทำเพื่อ 
ใหทีมสุขภาพนำไปใชในการบำบัดดูแลผูติดสุราและสารเสพติดในชุมชน  
โดยข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวพัฒนาจากขอมลูท่ีไดจากการวิจยั
เชิงคุณภาพเรื่อง ความตองการการดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพทจาก  
1) ผูตดิสรุาและสารเสพติด 2) ญาต ิผูมสีวนในการดูแลผูตดิสรุาและสารเสพติด 
3) แกนนำในชุมชน และ 4) ทีมสุขภาพ รวมกับเน้ือหาท่ีดัดแปลงจากโปรแกรม
ใกลบานสมานใจสำหรับผูติดสุรา (หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน, 
นพวรรณ อูปคำ และภรภัทร สิมะวงค, 2555)  

ตอจากนัน้จงึนำมาพฒันาเปนการบำบัดดแูลเชงิรกุในชมุชนทางโทรศพัท
สำหรับผูติดสุราและสารเสพติด และไดดำเนินการจัดประชุมวิพากษสาระ
และการดำเนินงานของโปรแกรมฯ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ซึ่งมีผูเขารวมไดแก 1) นักวิชาการและบุคลากรทางสาธารณสุข ผูทรงคุณวุฒิ
และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผูติดสุราและสารเสพติด 2) ผูติดสุราและ 
สารเสพติด ญาติ และผูมีสวนในการดูแลผูติดสุราและสารเสพติด 3) แกนนำ
ในชุมชน และ 4) ทีมสุขภาพ เพื่อนำมาปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมตาม 
ขอสรปุจากการประชมุวพิากษ นำไปทดลองใชในพืน้ทีเ่พ่ือศกึษาความเปนไปได
ในการดำเนินการตามโปรแกรมฯ และพัฒนาเปนโปรแกรมการบำบัดดูแล 
เชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพทสำหรับผูติดสุราและสารเสพติดแลวนำโปรแกรม
ไปศึกษาประสิทธิผลใน 1 เดือน โดยใชวิธีการทดลองแบบสุม และมีกลุม
ควบคุม (Randomized Control Trial) ซึ่งพบวาผูติดสุราและสารเสพติด 
สามารถลด ละ เลิกการใชสุราและสารเสพติดได และไมมีการกลับมารักษาซ้ำ 
ดวยโรคติดสุราและสารเสพติด 

คำนำ คำนำ 



เนื้อหาจะประกอบดวย 
1. ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพทสำหรับ 

ผูติดสุราและสารเสพติด 
2. ขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมฯ 
3. แบบบันทึกโทรถาม ตามเยี่ยม 

 
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยมสำหรับ 

ผูติดสุราและสารเสพติดจักเปนประโยชนตอทีมสุขภาพในการดูแลชวยเหลือ
ผูติดสุราและสารเสพติดเพื่อลด ละ เลิกการใชสุราและสารเสพติด รวมถึง 
ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและเพ่ือใหผูตดิสรุาและสารเสพติด
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

 
 

คณะผูจัดทำ 
กรกฎาคม 2556 
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คูมือการดูแลผูติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ ประกอบดวยสาระ 
3 ดานไดแก 
1) การดูแลที่อยูอาศัย  
2) การจัดการกับภาวะวิกฤต 
3) การใหการปรึกษา 

คูมือการดูแลผูติดสุราและสารเสพติดโดยญาติคูมือการดูแลผูติดสุราและสารเสพติดโดยญาต ิ 
สำหรับการบำบัดดููแลทางโทรศัพท สำหรับการบำบัดดููแลทางโทรศัพท 



1 1 การดูแลที่อยูอาศัยการดูแลท่ีอยูอาศัย  
  

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีตองอยูในส่ิงแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสม ดังนั้นญาติควรแนะนำผูติดสุราและสารเสพติดในการจัดการ 
ที่อยูอาศัยดังนี้ 

 
ภายในบาน 
1. จัดบานใหมีอากาศถายเทสะดวก แสงสวางสองถึง เปดหนาตาง 
2. ปดกวาด เชด็ถบูานเปนประจำ เปลีย่นผาปทูีน่อน ปลอกหมอน อยางนอย

อาทิตยละ 1 ครั้ง 

3. ทำความสะอาดหองน้ำบอยๆ มีแสงสวาง
เพียงพอ เพื่อปองกันการลื่นหกลม 

4. จัดสิ่งแวดลอมในบาน/หองนอน ใหตางจาก
สภาพเดิมที่เคยใชสารเสพติด 

5. หามมีสุรา เบียร สารเสพติดอ่ืนๆ รวมถึง
อุปกรณท่ีใชในการเสพสารเสพติดภายในบาน 
เพราะอาจเปนตัวกระตุนใหเกิดการอยาก 
ใชสารเสพติด 
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6. จัดเก็บของใชใหเปนระเบียบ มิดชิด เก็บวัสดุอุปกรณที่อาจนำมาทำราย
ตนเองหรือผูอื่น เชน มีด เชือก ยาฆาแมลง  

7. ควบคุมการใชพาหนะอยางเหมาะสม 
 

ภายนอกบาน 
1. ดูแลสภาพแวดลอมนอกบาน ให

สะอาดและปลอดภัย สามารถควบคุม
การติดตอของบุคคลภายนอกใหมา
เยี่ยมเยียนได 

2. ปลูกตนไม จัดสวนหยอม ใหบาน 
มีความสวยงาม นาอยู 

3. สังเกต (เพื่อนบานขางเคียงที่เปนตัวกระตุน) และพยายามชวยผูปวย 
ใหหลีกเลี่ยง 
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2 2 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ญาติผูติดสุราและสารเสพติด ควรสังเกต ประเมิน

อาการในภาวะวิกฤติ และสามารถจัดการอาการเบ้ืองตนของผูติดสุราและ
สารเสพติดและขอความชวยเหลือผูเกี่ยวของในการสงตอเพื่อรับการรักษา 
ที่เหมาะสม 

 

การจัดการกับภาวะวิกฤตการจัดการกับภาวะวิกฤต  
  

การจัดการกับอาการตางๆ 
1. อาการท่ีผูตดิสรุาและสารเสพติดเพิง่เสพ หรอืเสพติดตอกนัเปนเวลานาน  

• ดูแลใหนอนพักบนเตียง 
• จดัสิง่แวดลอมใหปลอดภยั เกบ็ของมีคม 
อุปกรณที่อาจใชเปนอาวุธ และปองกัน
อุบัติเหตุ 

• ดแูลใหความสขุสบาย เชน การทำความ
สะอาดรางกาย การรับประทานอาหาร 
การพักผอน การขับถาย  
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• ในกรณทีีผู่ตดิสรุาและสารเสพติดกาวราว ควบคมุตวัเองไมได มแีนวโนม
ในการทำรายผูอื่น ทำรายตนเองหรือทรัพยสิน ควรใหคำแนะนำ 
ดวยทาทีที่สงบ และใหผูปวยรับประทานยาทางจิตเวชที่ไดรับมา 

• จัดผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
• ถาผูปวยมีอาการรุนแรงใหระมัดระวังอันตรายท่ีเกิดจากอาการรุนแรง 
และอาจพิจารณาสงตอโรงพยาบาลใกลบาน เพ่ือใหการรักษาท่ีเหมาะสม 

2. อาการอยากยา 
• แนะนำใหผูติดสุราและสารเสพติดหลีกเล่ียงสถานการณที่กระตุน 
ความรูสึกอยากยา เชน เปลี่ยนสิ่งแวดลอม หลีกเลี่ยงการพบปะเพ่ือน
ที่เสพ หรือผูขาย ฯลฯ 

• หากิจกรรมทำเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ 
• การปรับเปลี่ยนตารางชีวิตประจำวัน 
• แนะนำใหผูติดสุราและสารเสพติดออกกำลังกาย 
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• พูดคุยกับผูติดสุราและสารเสพติด เพื่อใหผูติดสุราและสารเสพติด
ผอนคลายความเครียด 

• แนะนำใหผูติดสุราและสารเสพติดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
• มีสวนรวมในการใหกำลังใจ และเขาใจในกระบวนการรักษา 

ใจเย็นๆ นะคะพอ 

คุณตองทำไดเพ่ือครอบครัว 

• แนะนำใหผูตดิสรุาและสารเสพตดิงดด่ืมสรุา งดบหุรี/่ยาเสน/กาแฟ และ
งดเสพสารกระตุนประสาทอ่ืนๆ เนือ่งจากกระตุนใหเกดิอาการทางจิตได 

• ในกรณทีีผู่ตดิสรุาและสารเสพติดกาวราว ควบคมุตวัเองไมได มแีนวโนม
ในการทำรายผูอื่น ทำรายตนเอง ควรใหคำแนะนำดวยทาทีที่สงบ และ 
ใหผูปวยรับประทานยาทางจิตเวชที่ไดรับมา 

• จัดผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
• ถาผูปวยมีอาการรุนแรงใหระมัดระวังอันตรายท่ีเกิดจากอาการรุนแรง  
และอาจพิจารณาสงตอโรงพยาบาลใกลบาน เพ่ือใหการรักษาท่ีเหมาะสม 
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3. อาการประสาทหลอน หูแวว มีความ
คิดหลงผิด ระแวงกลัวคนมาทำราย 
• ดู แล ให ผู ติ ดสุ ร าและสาร เสพติด 
อยูในสถานที่สงบ มีแสงสวาง และ
ปราศจากส่ิงเราที่กระตุนใหเกิดอาการ
ประสาทหลอน 

• ดูแลใหผูติดสุราและสารเสพติดมีความสุขสบาย เชน การทำความ
สะอาดรางกาย การรับประทานอาหาร การพักผอน การขับถาย 

• ในกรณทีีผู่ตดิสรุาและสารเสพติดกาวราว ควบคมุตวัเองไมได มแีนวโนม
ในการทำรายผูอื่น ทำรายตนเอง ควรใหคำแนะนำดวยทาทีที่สงบ และ
ใหผูปวยรับประทานยาทางจิตเวชที่ไดรับมา 

• จัดผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
• ถาผูปวยมีอาการรุนแรงใหระมัดระวังอันตรายท่ีเกิดจากอาการรุนแรง 
และอาจพิจารณาสงตอโรงพยาบาลใกลบาน เพ่ือใหการรักษาท่ีเหมาะสม 
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ชีวิตผมย่ำแย ตกต่ำ และทุกขทรมานเหลือเกิน 
ไมอาจจะมีชีวิตตอไปได 

4. อาการซึมเศรา 
• ประเมินความเส่ียงการฆาตัวตาย ทั้งคำพูด วิธีการ ความคิด โดยดูแล 
ผูติดสุราและสารเสพติดอยางใกลชิดเพื่อปองกันการทำรายตนเอง 

• จัดเก็บอุปกรณที่มีคม สารเคมีในที่ที่ปลอดภัย 
• จัดผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
• ถาผูปวยมีอาการรุนแรง อาจพิจารณาสงตอโรงพยาบาลใกลบาน  
เพื่อใหการรักษาที่เหมาะสม 
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5. อาการนอนไมหลับ 
• แนะนำใหผูติดสุราและสารเสพติดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  
โดยควรรับประทานอาหารมื้อเย็น หรือด่ืมเคร่ืองดื่มอุนๆ กอนนอน 

• แนะนำใหผูติดสุราและสารเสพติดออกกำลังกาย 
• หาวิธีผอนคลายความเครียดใหผูติดสุราและสารเสพติด 
• หากอาการไมดขีึน้ใหรบีไปพบแพทยเพือ่รบัการตรวจ วนิจิฉยั และรกัษา 
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3 3 
การรับบริการการปรึกษา เปนการชวยเหลือทางจิตใจ โดยการพูดคุย

สื่อสาร ระหวางญาติผูติดสุราและสารเสพติด และทีมสุขภาพ เพื่อใหผูติดสุรา
และสารเสพติดไดระบายความรูสกึและความคับของใจออกมา เกดิความเขาใจ
ในปญหาท่ีแทจริงและสาเหตุของปญหา จนสามารถหาแนวทางการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง ซึ่งใชเวลาอยางนอย 30-45 นาที  

แหลงบริการที่ผูติดสุราและสารเสพติดและครอบครัวสามารถขอรับ
บริการได เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลใกลบาน  
โรงพยาบาลธัญญารักษในพื้นที่ใกลเคียง หรือโทร.1323 สายดวนสุขภาพจิต 
หรือโทร.1165 สายดวนยาเสพติด 

การรับบริการการปรึกษาการรับบริการการปรึกษา  
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1. นพ.อภินันท อรามรัตน อาจารยคณะแพทยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอำนวยการฝายการแพทย 
  โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม 
3. พญ.พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย ผูจัดการแผนงานการพัฒนาระบบ 
  การดูแลผูมีปญหาการด่ืมสุรา 
4. ผศ.พญ.สุรินทรพร ลิขิตเสถียร  อาจารยคณะแพทยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. นางสุนีย กีรติพงศธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม 
6. นางดวงเดือน นรสิงห พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษโปรแกรมฯ รายนามผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษโปรแกรมฯ 
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