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คํานํา

คูมือสําหรับผูชวยเหลือในการดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูมีปญหา
การด่ืมสุรา ฉบับประชาชน เปนผลผลิตท่ีพัฒนามาจากโปรแกรมใกลบาน
สมานใจ และโปรแกรมโทรถามตามเย่ียม ซึ่งเปนโปรแกรมการบําบัดดูแล
เชิงรุกในชุมชนสําหรับบุคลากรสุขภาพในการลงพื้นท่ี หรือการโทรศัพท
เพื่อใชบําบัดดูแลผูมีปญหาการด่ืมสุราเรื้อรังหลังออกจากโรงพยาบาล

คูมือฉบับนี้เหมาะสําหรับอาสาสมัครและประชาชนท่ัวไปท่ีทํางาน
ใหความชวยเหลือแกผูมีปญหาการดื่มสุราในชุมชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
แนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” ที่ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการใหความ
ชวยเหลือแบบครบถวน ซึง่ในการใหความชวยเหลือจะประกอบดวยเอกสาร
และคูมอื ดงัน้ี 1. แนวทาง “ลด ละ เลกิเหลากันเถอะ” การดูแลเชิงรุกในชุมชน
สําหรับผูมีปญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน 2. คูมือสําหรับผูชวยเหลือ 
ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับ
ผูมปีญหาการด่ืมสรุา ฉบบัประชาชน 3. เอกสาร เตรยีมตวัดไีมมดีืม่ (แนวทาง
การปรับเปล่ียนการใชชวีติ สาํหรบัผูมปีญหาการดืม่สุรา) และ 4. แบบบันทึก 
“ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง

การจดัทาํคูมอืนีส้าํเรจ็ลลุวงไดดวยดเีพราะไดรบัความชวยเหลอืจาก
หลายฝาย ผูจัดทําขอขอบพระคุณ ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) และคาํแนะนาํจากผูทรงคณุวฒุิ
ทุกทานไว ณ โอกาสนี้

ผูจัดทํา

คู�มือสําหรับผู�ช�วยเหลือ ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ”2



การพัฒนา 
 แนวทาง แนวทาง “ลด“ลด  ละละ  เลิกเลิกเหล�ากันเถอะ”เหล�ากันเถอะ”

การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผู�มีป�ญหาการด่ืมสุราการดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผู�มีป�ญหาการด่ืมสุรา

  ฉบับประชาชน

แนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” (Let’s Stop Drinking Guidelines) 
หรือการดูแลเชิงรุกในชุมชน (Program of Assertive Community Treatment: 
PACT) สาํหรบัประชาชน พฒันาขึน้ตามแนวคิดการบาํบดัดแูลเชงิรกุในชมุชนของ
สเตนและแซนตอส (Stein & Santos, 1998) รวมกับการถอดบทเรียนจากการ
ดาํเนินการตามโปรแกรมใกลบานสมานใจ และโปรแกรมโทรถามตามเย่ียมซ่ึงเปน
โปรแกรมการบาํบดัดแูลเชิงรกุในชมุชนสาํหรบับคุลากรสุขภาพในการลงพ้ืนที ่หรือ
การโทรศัพท เพื่อใชบําบัดดูแลผูมีปญหาการดื่มสุราเรื้อรังหลังจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล ดาํเนนิการภายใตการสนับสนุนของแผนงานการบําบดัฟนฟูทางเลอืก
ในผูมีปญหาการด่ืมสุรา (ผลส.) แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหา
การดื่มสุรา (ผรส.) แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผูเสพสารเสพติดใน
ชมุชน สาํนักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) (หรรษา เศรษฐบุปผา 
และคณะ, 2553-2560) โดยโปรแกรมใกลบานสมานใจ ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะอนกุรรมการพจิารณาดานการบาํบดัรกัษาฟนฟสูภาพผูตดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 
ซึง่เปนคณะทาํงานจาก กรมควบคมุโรค กรมสขุภาพจติ กรมการแพทย และสาํนกั
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ใหเปนแนวปฏิบัติชุดท่ี 3 ภายใต 
“แนวปฏิบัติการคัดกรองและบําบัด รักษา ฟนฟูสภาพ ผูมีปญหาการดื่มสุรา” 
ทีม่กีารดาํเนินการทัง้ระบบ ในสถานบรกิารสขุภาพทกุระดับ ตัง้แตระดบั สอ. PCU. 
รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. ดวยวิธีการดูแลที่มีประสิทธิผล เริ่มตั้งแตคนหาปญหา

ในระยะแรก และใหการดูแลตดิตามใกลชดิตอเนือ่งในชมุชน โดยใชแนวทางเชิงรกุ
ในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการสุขภาพ เพื่อเฝาระวัง คัดกรอง ดูแล 
ชวยเหลือรกัษา และติดตามผูมปีญหาการด่ืมสรุา ตามระดับความรุนแรงของปญหา
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การบําบัดเชิงรุกในชุมชน
การบําบัดเชิงรุกในชุมชนและบริบทการดูแลเชิงรุกในสังคมไทย 

ประกอบดวยลักษณะงาน 3 ดาน มี 9 องคประกอบ

แนวคิดดแูลเชิงรกุในชมุชนประกอบดวยลกัษณะงาน 3 ดาน ม ี9 องคประกอบ 
ไดแก 1) ดานการบําบดัดแูล (Treatment) ประกอบดวย การดแูลเรือ่งยา การจดัการ
กบัภาวะวิกฤต การใหคาํปรึกษา การดูแลกจิวตัรประจาํวัน 2) ดานการฟนฟสูภาพ 
(Rehabilitation) ประกอบดวย การสงเสรมิสขุภาพ และ 3) ดานการบรกิารสนบัสนนุ
ประคับประคอง (Support services) ประกอบดวย การสรางโอกาสในการทํางาน 
การเขารับบริการส ุขภาพ การดูแลที่อยูอาศัย การจัดการเงิน ดังแผนภาพ

จากแนวคิดการบําบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน และการถอดบทเรียนดังกลาว 
ไดนาํมาพฒันาแนวทาง “ลด ละ เลกิเหลากนัเถอะ” ฉบบัราง และแนวทางสาํหรบั
ผูชวยเหลือ ไดแก เพื่อน บุคคลใกลชิด คนในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนท่ัวไปท้ังหญิงและชาย อายุระหวาง 18-65 ป ทีม่คีณุสมบัตขิองผูชวยเหลือ
ตามทีก่าํหนดไว เพ่ือชวยในการดูแล ประคบัประคอง ผูมปีญหาการด่ืมสรุาในชุมชน 
ตามแนวคิดการดูแลเชิงรุกในชุมชน ใหสามารถลด ละ เลิกการด่ืมสุราไดอยาง
ปลอดภัย ดําเนินการอยางนอยสัปดาหละหนึ่งคร้ัง นาน 12 สัปดาห หลังจากนั้น

การบําบัดดูแล
(Treatment)

การบริการสนับสนุน
ประคับประคอง

(Support services)

การฟ้ืนฟูสภาพ
(Rehabilitation)

• การส�งเสริมสุขภาพ

• การสร�างโอกาสในการทํางาน
• การเข�ารับบริการสุขภาพ
• การดูแลท่ีอยู�อาศัย
• การจัดการเงิน

• การดูแลเร่ืองยา
• การจัดการกับภาวะวิกฤต
• การให�คําปรึกษา
• การดูแลกิจวัตรประจําวัน
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2. การดูแลท่ีอยูอาศัย
4. การเขารับบริการสุขภาพ
6. การสงเสริมสุขภาพ
8. การจัดการเงิน

ตดิตามตอตามความเหมาะสมทีป่ระกอบโดยการดําเนนิงานใชแนวทาง 3 ขัน้ตอน 
ไดแก คนหา ชวนทําสัญญาใจ และชวยใหปรับเปลี่ยนการใชชีวิต

ขั้นตอนท่ี 1: คนหา ผูที่ตองการลด ละ เลิก การดื่มสุรา
ขั้นตอนท่ี 2: ชวนทําสัญญาใจ เพื่อใหมุงมั่นเปลี่ยนแปลงตนเอง
ขั้นตอนท่ี 3: ชวยใหปรับเปลี่ยนการใชชีวิต โดยเคียงคู ดูแล ติดตาม 

ชวยเหลือ เนนการปรับเปล่ียนการใชชีวิต 9 ดาน สําหรับเปนภูมิคุมกันชีวิต 
ใหสามารถประคองตนในการลด ละ เลกิการดืม่สรุาไดอยางปลอดภัย และมสีขุภาพดี 
โดยการปรับเปลี่ยนชีวิต 9 ดาน ไดแก

1. การดแูลกิจวัตรประจําวัน
3. การจัดการกับภาวะวิกฤต
5. การดูแลเรื่องยา
7. การสรางโอกาสในการทํางาน
9. การรับการปรึกษา

ทั้งนี้แนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” ฉบับราง ผูพัฒนาไดนําเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ โดยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย 
ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศไพศาล นพ.ปริทรรศน ศิลปกิจ และ ผศ.ดร.นพ.วรภัทร 
รัตอาภา และไดมีการปรับแกใหเหมาะสมตามหลักวิชาการและการนําไปใชจริง 
หลงัจากน้ันไดนาํไปทดลองใชในอาสาสมัคร เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของภาษา 
ขัน้ตอน และเนือ้หา และนาํมาปรบัแกใหเปนแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากนัเถอะ” 
ตนแบบ เพือ่นําไปใชในการชวยเหลือ ดแูล ประคับประคอง ผูมปีญหาการด่ืมสรุา
ในชุมชน ใหสามารถลด ละ เลิกการดื่มสุราไดอยางปลอดภัยตอไป

  หรรษา เศรษฐบุปผา
  มิถุนายน 2563
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แนวทาง 
   “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ”
การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผู�มีป�ญหาการด่ืมสุรา

ฉบับประชาชน

แนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” ประกอบดวยรายละเอียด 3 สวน 
ไดแก ลักษณะ การดําเนินการ และสาระความรูตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลา
กันเถอะ” ดังนี้

ส�วนที่ 1 : ลักษณะของแนวทาง “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ”

ลักษณะของแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” ประกอบดวยสาระดังนี้
1. แนวทางสําหรับผูชวยเหลือ 3 ขั้นตอน
2. ลักษณะของผูมีปญหาการดื่มสุรา
3. คุณสมบัติของผูชวยเหลือ
4. จํานวนครั้งของการดําเนินการ
5. สถานที่ที่ใชในการดําเนินการ
6. เอกสารและคูมือ

แนวทาง “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ” สําหรับผู�ช�วยเหลือ 3 ข้ันตอน
แนวทาง “ลด ละ เลกิเหลากนัเถอะ” เนนการดแูล ประคบัประคอง ผูมปีญหา

การดื่มสุราในชุมชน โดยผูชวยเหลือ ลงพื้นที่ หรือโทรศัพทติดตาม ตามแนวคิด
การดูแลเชิงรุกในชุมชน ใหสามารถลด ละ เลิกการดื่มสุราไดอยางปลอดภัยและ
มีชีวิตอยูอยางมีความสุขในครอบครัวและสังคม 
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ลกัษณะของแนวทาง “ลด ละ เลกิเหลากนัเถอะ” ประกอบไปดวย การประเมนิ 
สงัเกต ซกัถาม บนัทกึในแบบบันทกึ รวมกับการใหความรู คาํแนะนํา และการฝกทักษะ
ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” สําหรับผูชวยเหลือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

คนหา ผูที่ตองการลด ละ เลิก การดื่มสุรา
ชวนทําสัญญาใจ เพื่อใหมุงม่ันเปล่ียนแปลงตนเอง
ชวยใหปรับเปลี่ยนการใชชีวิต ปรับเปลี่ยนการใชชีวิต 9 ดาน ใหเปน
ภมูคิุมกนัในการประคองตนในการลด ละ เลกิ การด่ืมสรุาไดอยางปลอดภัย
และมีสุขภาพดี

ลักษณะของผู�มีป�ญหาการดื่มสุรา
1. มีพฤติกรรมด่ืมสุราในปริมาณมาก ดื่มเปนประจําตอเน่ือง และด่ืม

เปนระยะเวลานาน หรือ
2. มปีญหาจากการใชสรุาบอยครัง้ เชน ปญหาการเจบ็ปวย ปญหาครอบครวั 

ปญหาการทํางาน การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน หรือมีอาการขาดสุราเมื่อไมไดดื่ม 
เชน มือสั่น เหงื่อออก ประสาทหลอน เปนตน (ตามแบบประเมินอาการขาดสุรา)

3. มีความตองการอยากลด ละ เลิกการดื่มสุราเพื่อชีวิตที่ดี

คุณสมบัติของผู�ช�วยเหลือ
ผูชวยเหลอื ไดแก เพือ่น บคุคลใกลชดิ คนในชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

และประชาชนท่ัวไป ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุระหวาง 18-65 ป
2. มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือผูอื่น
3. มีความตองการใหผูมีปญหาการด่ืมสุรา ลด ละ เลิกการดื่มสุรา
4. มีการเก็บการรักษาความลับ
5. มีเวลาในการใหการดูแลชวยเหลือตามโปรแกรม

6. มคีวามสะดวกในการดําเนนิการในพ้ืนทีท่ีผู่มปีญหาการด่ืมสรุาอาศัยอยู
7. ไดรับการอบรมความรูและทักษะในการชวยดูแลตามแนวทาง ลด ละ 

เลิกเหลากันเถอะ
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จํานวนครั้งของการดําเนินการ
จาํนวนครัง้ในการดาํเนนิการ อยางนอยสปัดาหละ 1 ครัง้ นาน 12 สปัดาห 

ใชเวลาแตละครั้ง 30-45 นาที หลังจากน้ันติดตามตอตามความเหมาะสม

สถานที่ท่ีใช�ในการดําเนินการ (กรณีลงพื้นท่ี)
สถานที่ที่ใชในการดําเนินการ ไดแก บานของผูมีปญหาการดื่มสุราท่ีมี

บรเิวณบานเปนสดัสวน มอีากาศถายเทสะดวก ปราศจากเสียงรบกวน และมีความ
ปลอดภัยสําหรับผูเยี่ยม ยกเวน อาจมีขอจํากัดเปนรายกรณี ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูชวยเหลือ

เอกสารและคู�มือ
1. แนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับ

ผูมีปญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน
2. คูมือสําหรับผูชวยเหลือ ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” 

การดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูมีปญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน
3. เอกสาร เตรียมตวัดไีมมดีืม่ (แนวทางการปรับเปล่ียนการใชชวีติ สาํหรบั

ผูมีปญหาการดื่มสุรา)
4. แบบบันทึก “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ”
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ส�วนที ่2 : การดําเนนิการตามแนวทาง “ลด ละ เลกิเหล�ากันเถอะ”

การดาํเนนิการตามแนวทาง 
“ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ” มีการ
ดําเนินการ 3 ระยะ ไดแก

ระยะเตรียมการ
1. เตรยีมความพรอมผูชวยเหลอื โดยใหเขารบัการอบรมเพิม่พนูความรู

เกี่ยวกับการดูแลเชิงรุกในชุมชนสําหรับผูมีปญหาการดื่มสุรา ฉบับประชาชน 
ตามแนวทาง “ลด ละ เลกิเหลากนัเถอะ” (คูมอืสาํหรับผูชวยดูแล) การประเมินอาการ
ขาดสุรา การบันทึกในแบบบันทึก “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ”

2. ประสานทมีสขุภาพในสถานบรกิารสขุภาพใกลบาน โดยตดิตอบคุลากร
สขุภาพในสถานบรกิารใกลบาน เพือ่เปนพีเ่ลีย้งในการใหการชวยเหลอืหากจาํเปน
ตองรกัษาอาการขาดสุรา และเปนทีป่รกึษาเกีย่วกับสขุภาพของผูมปีญหาการด่ืมสรุา
ในระหวางดําเนินการตามแนวทาง

3. ประสานชมุชนใกลบาน (ตามความเหมาะสม) โดยตดิตอผูนาํชมุชน 
เพือ่ขอความรวมมือในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทีจ่ะชวยในการ
เตรียมการ ดําเนินการ รวมทั้งการประมวลผล ติดตามตอเน่ือง ใหผูชวยเหลือ 
สามารถชวยใหผู มีปญหาการดื่มสุราสามารถ
ลด ละ เลิกการดื่มสุราไดในที่สุด

ระยะดําเนินการ 3 ข้ันตอน
ขัน้ตอนท่ี 1 คนหาผูมปีญหาการด่ืมสุรา 

โดยคนหาผูที่มีพฤติกรรมด่ืมสุราในปริมาณมาก ดื่มเปนประจําตอเนื่อง และ
ดืม่เปนระยะเวลานาน หรอืมปีญหาจากการใชสรุาบอยครัง้ เชน ปญหาการเจบ็ปวย 
ปญหาครอบครัว ปญหาการทํางาน การเกิดอบุตัเิหตุ เปนตน หรอืมอีาการขาดสุรา
เมื่อไมไดดื่ม เชน มือสั่น เหงื่อออก ประสาทหลอน เปนตน (ตามแบบประเมิน
อาการขาดสุรา) และมีความตองการอยากลด ละ เลิกการดื่มสุราเพื่อชีวิตที่ดี
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แบบประเมินอาการขาดสุราแบบประเมินอาการขาดสุรา

**หากประเมินพบอาการหลายขอ และอาการรุนแรงมาก **หากประเมินพบอาการหลายขอ และอาการรุนแรงมาก 
ตองรีบติดตอสถานบริการใกลบานเพ่ือรักษาอาการขาดสุราตองรีบติดตอสถานบริการใกลบานเพ่ือรักษาอาการขาดสุรา

ประเมินอาการที่อาจเกิดไดประเมินอาการที่อาจเกิดได
หลังลดหลังลดหรือหรือหยุดด่ืมหยุดด่ืม

อาการขาดสุราอาการขาดสุรา มีอาการมีอาการ ไมมีอาการไมมีอาการ
เหง่ือออกเหง่ือออก

มือสั่นมือสั่น

วิตกกังวลวิตกกังวล

กระสับกระสายกระสับกระสาย

มีไข ตัวรอนมีไข ตัวรอน

ประสาทหลอนประสาทหลอน
(เห็น/ไดยินในสิ่งที่ไมจริง)(เห็น/ไดยินในส่ิงท่ีไมจริง)

สูญเสียการรับรูสูญเสียการรับรู
วัน เวลา สถานที่วัน เวลา สถานท่ี
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เตรยีมความพรอมผูมปีญหาการด่ืมสรุา โดยการโนมนาวและชวยนาํพา
ผูมปีญหาการด่ืมสรุาใหเขารบัการประเมินความพรอมในการลด ละ เลิกการด่ืมสรุา
ทีส่ถานบริการสุขภาพใกลบาน โดยผูมปีญหาการด่ืมสรุาทีม่อีาการขาดสรุารนุแรง 
อาจจําเปนตองไดรับยาชวยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการรุนแรงของการขาดสุรา 
ตอจากนั้นจึงบอกวัตถุประสงค และมอบเอกสารเตรียมตัวดีไมมีดื่ม โดย

£ บอกวตัถปุระสงค เพือ่ชวยใหผูมปีญหาการดืม่สุราลด ละ เลิกการดืม่สุรา
 และสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขในครอบครัวและสังคม

£ บอกกิจกรรมตามโปรแกรม ไดแก
 1) มีการลงพื้นที่ หรือโทรศัพท อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง นาน 

  12 สัปดาห หลังจากน้ันติดตามตอตามความเหมาะสม
 2) ผูมีปญหาการด่ืมสุราจะไดรับการประเมิน สังเกต ซักถาม การให

  ความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะ 9 ดาน

ขัน้ตอนที ่2 ชวนทาํสญัญาใจ: ลงนามเพ่ือแสดงความตั้งใจในเอกสาร
สัญญาใจ

ทําการนัดหมาย: ทําตารางนัดหมาย 12 ครั้ง/3 เดือน และตกลงเรื่อง
ชองทางการสื่อสาร

£ การนดัหมายเพือ่ลงพื ้นที ่หรอืโทรศพัทตามเยีย่ม อยางนอยสัปดาหละ
 หนึ่งครั้ง นาน 12 สัปดาห หลังจากน้ันติดตามตอตามความเหมาะสม

£ กําหนดชองทางการส่ือสาร เชน โทรศัพท ไลน เฟซบุก ฝากบุคคลใน
 พื้นที่ไปแจงลวงหนา

£ ขอความรวมมือ ใหผูมปีญหาการด่ืมสรุาใหงดการด่ืมสรุาในวันนดัหมาย 
 และขอความรวมมือญาติ หรือคนในชุมชนชวยดูแล
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 .......................... .......................... ..........................
 ผูมีหัวใจเพชร ผูชวยเหลือ พยาน

ภาพถาย

เอกสารสัญญาใจ
ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหลากันเถอะ”

ขาพเจา...................................................................ขอลงนาม

ในสัญญาใจฉบับนี้เพื่อเปนการแสดงวาขาพเจาพรอมที่จะลด ละ 

เลิกการดื่มสุรา เพ่ือใหขาพเจามีชีวิตที่ดี และมีความสุขตอไป

ขอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายปกปองคุมครองใหขาพเจาและ

ครอบครัวมีแตความสุข ความเจริญ และสามารถนําตนเองใหหาง

ไกลจากสุราไดตลอดไป



ขัน้ตอนที ่3 การชวยปรบัเปลีย่นการใชชวีติ ชวยใหปรับเปลี่ยนการใช
ชีวิตโดยการ ประเมิน สังเกต ซักถาม ใหความรู คําแนะนํา หรือการฝกทักษะใน
ทุกดาน และใหความรูเพิ่มเติมในการดูแลตนเอง ดังนี้

ครั้งที่ 1: การจัดการกิจวตัรประจําวนั การจัดการท่ีอยูอาศัย การใหการปรึกษา
ครั้งที่ 2: การจดัการกบัภาวะวกิฤต การเขารบับรกิารสขุภาพ การใหการปรกึษา
ครั้งที่ 3: การรับประทานยา การสงเสริมสุขภาพ การใหการปรึกษา
ครั้งที่ 4: การสรางโอกาสในการทาํงาน การจดัการเงนิ การใหการปรกึษา
ครั้งที่ 5 -12: ประเมินแบบประเมินใกลบาน สมานใจ และใหการปรึกษา

การดําเนินการตามแนวทางทุกครั้งควรปฏิบัติดังนี้
1. สรางสัมพนัธภาพ โดย ผูชวยเหลือทกัทาย แนะนําตนเอง สนทนาท่ัวไป
2. ประเมิน สังเกต ซักถาม และบนัทึกในแบบบันทึก
3. ประเมินอาการขาดสุราตามแบบประเมินอาการขาดสุรา
4. ชวยใหปรับเปลี่ยนการใชชีวิตโดยการ ประเมิน สังเกต ซักถาม 

ใหความรูคําแนะนํา หรือการฝกทักษะ และใหความรูเพ่ิมเติมในการดูแล
ตนเอง

5. เปดโอกาสใหผู มีปญหาการด่ืมสุราไดพูดคุย ระบายความคิด 
ความรูสึกถึงปญหาตางๆ เกี่ยวกับการติดสุรา และชวยสรางแรงจูงใจในการ
ลด ละ เลิก การดื่มสุรา และใหพูดคุย ระบายความคิด ความรูสึก ถึงปญหา
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน

 ***ควรประเมินอาการขาดสุราของผูมีปญหาการด่ืมสุราทุกคร้ังในการ
ลงพื้นที่/โทรศัพทติดตามทุกครั้ง และแนะนําผูมีปญหาการดื่มสุรา หรือญาติ

ใหประเมินอาการขาดสุรา เชา เย็น และหยุดประเมินเมื่อสามารถหยุดดื่มได

เกินสองสัปดาห 
 ถามอีาการไมรนุแรง ใหดแูลตามอาการ และหากมอีาการเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
ใหปรึกษาบุคลากรสุขภาพใกลบาน เพื่อรับการรักษา
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ระยะประมวลผล
1. ประมวลผล: การเปลี่ยนแปลงการดื่ม แบบบันทึก/แบบสอบถาม
 £ ระหวางดําเนินการ ประเมินเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 1-2 และ 3 ดังนี้
  1) ผลลัพธ ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม – ดื่มเพิ่ม 

   ดื่มเทาเดิม ลดการด่ืม หยุดด่ืม และปญหาท่ีเกิดจากการด่ืม – 
   9 ดาน

  2) การดําเนินการ – ปญหาการดําเนินการ สรุปปญหา อุปสรรค 
   และการแกไข

 £ สิ้นสุดการดําเนินการ
  1) สรุปขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมไปใช
  2) ประมวลกญุแจแหงความสาํเรจ็ ทีส่งเสรมิใหเกดิความสําเรจ็ตาม

   โปรแกรม
  3) จัดทํารายงานสรุปนําเสนอไปยังสถานบริการสุขภาพในชุมชน
2. วางแผนการดูแลตอเนื่อง โดยการเสริมความมั่นใจและใหกําลังใจ 

อาจวางแผนในการติดตามตอเนื่อง จนครบ 1 ป (แลวแตกรณี)
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ส�วนที่ 3 : สาระความรู�ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ”

   1. การดูแลกิจวัตรประจําวัน

ความหมาย
หมายถึง ความเปนอยูใน

แตละวันของผูมีปญหาการด่ืม
สรุาทัง้ในภาวะปกต ิและในภาวะ
ที่มีการเมาสุรา ประกอบดวย 
การดูแลความสะอาดของรางกาย การรับประทานอาหาร การพักผอนนอนหลับ 
และสัมพันธภาพในครอบครัว และชุมชน และการส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัว 
และสมาชิกในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู

สาระสําคัญของความรู�
ผลกระทบของการดื่มสุราตอชีวิตประจําวัน
การดื่มสุราอยางตอเนื่อง และเปนระยะเวลานาน ยอมสงผลตอการใสใจ

ในการดูแลตนเองของผูมีปญหาการด่ืมสุรา และพบวาผูมีปญหาการดื่มสุราดูแล
ตนเองนอยลงทัง้เรือ่งของความสะอาดของรางกาย ความสะอาดของเครือ่งแตงกาย 
และบางคร้ังเม่ือมีอาการเมาสุราก็มกัจะละเลยในเร่ืองของการรักษาความสะอาด
ของรางกายตนเอง ละเลยในเรือ่งการรบัประทานอาหารทีจ่าํเปนตอรางกาย และ
รบัประทานไมตรงเวลาเน่ืองจากเมาแลวหลบัไป ทีพ่บวาเปนผลกระทบอยางมาก
คือ การท่ีผูมีปญหาการด่ืมสุรามักจะมีการส่ือสารท่ีเปนปญหากับสมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกในชุมชนเอง เนื่องจากมีอารมณหุนหันพลันแลน และควบคุม
ตนเองไดนอย ขาดสติยับย้ังช่ังใจ อันเน่ืองมาจากความเขมขนของแอลกอฮอล
ในเลือดมีระดับสูง ทําใหหยอนสมรรถภาพในการตัดสินใจ และรูผิดชอบช่ัวดี 
นําไปสูการทะเลาะเบาะแวง และมีสัมพันธภาพที่บกพรองกับคนทั่วไปได
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การดูแลความสะอาดของรางกาย
1. ควรใหความสาํคญักบัการดแูลความสะอาดของรางกายเปนประจาํและ

ตอเนื่อง ตั้งแตการอาบนํ้า แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง สระผม ตัดเล็บมือ เล็บเทา 
รกัษาความสะอาดบรเิวณอับชืน้ และอาจใชแปงเพือ่ลดความเปยกชืน้ของรางกาย

2. ควรสวมใสเสื้อผา
ที่ซักสะอาด และเปลี่ยน
เสื้อผาทุกครั้งภายหลัง
การดื่มสุราและเมาสุรา

การรับประทานอาหาร
1. ควรรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ และทานใหเปนเวลา
2. ควรรับประทานใหอิ่ม เพื่อชวยใหสามารถปฏิเสธการดื่มสุราหากมีคน

ชกัชวน เนือ่งจากมีการศึกษาพบวาการรบัประทานอาหารใหอิม่ระหวางมือ้จะชวย
ใหลดความรูสกึอยากดืม่สรุา และสามารถลด ละ เลกิการด่ืม หรือชวยใหไมดืม่ได

3. ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใหครบท้ัง 5 หมู ไดแก แปง นํา้ตาล 
เนื้อสัตว นม ไข ผักใบเขียว และผลไม เนื่องจากการด่ืมเปนเวลานานจะทําให
สขุภาพเส่ือมโทรม และเส่ียงตอการเกิดโรคมากมาย เชน โรคตับ โรคทางเดินอาหาร 
โรคหัวใจ โรคสมองเส่ือม เปนตน ดังนั้นตองดูแลตนเองในเร่ืองนี้เปนอยางยิ่ง

4. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และอาหารสุกๆ ดิบๆ

การพักผอนนอนหลับ
1. ผลของสุราท่ีดื่มอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ทําใหมีปญหาเรื่อง

การนอนมาก นอนหลับยาก ตื่นบอย คุณภาพของการนอนไมดีทําใหออนเพลีย
ในเวลากลางวัน ดังนั้นจึงควรลด ละ เลิกสุรา

2. หากนอนไมหลบัในเวลากลางคืน อาจหาวิธกีารในการชวยใหหลบั เชน 
ดืม่เครือ่งดืม่อุนๆ กอนนอน ลดสิง่กระตุน เชน การดโูทรทศัน หรอืฟงวทิยรุายการ
ที่จะทําใหมีการต่ืนตัว หรือลองทําสมาธิกอนนอนอาจชวยได

คู�มือสําหรับผู�ช�วยเหลือ ตามแนวทาง “ลด ละ เลิกเหล�ากันเถอะ”16



3. หากนอนไมหลับ และมียาตามแผนการรักษา สามารถรับประทานยา
ตามแผนการรกัษาเพือ่ชวยใหสามารถนอนหลบัได และหากยงัคงมปีญหาใหปรกึษา
ทีมสุขภาพเพ่ือการสงตอที่เหมาะสมตอไป

เคล็ดลับในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และฝกทักษะในการสื่อสาร 
ผูมีปญหาการด่ืมสุราควรใสใจตอการส่ือสารกับผูอื่นในทางบวก และ

ตระหนักวาในภาวะมีอาการเมาสุรา หรือถอนพิษสุรา ผูมีปญหาการดื่มสุรา
จะขาดสติ และความยับยั้งชั่งใจ นําไปสูการทะเลาะเบาะแวงกับผูอื่นไดงาย

ดังนั้นผูมีปญหาการด่ืมสุราจึงควรปฏิบัติตามเคล็ดลับของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพดังนี้

1. ใชคําวา “ขอโทษ” เมื่อพบวาตนเองทําในสิ่งที่ไมถูกตอง และรูสึกวา
ไดสรางภาระใหกับผูอื่น ตองขอโทษอยางจริงใจดวยนํ้าเสียงที่สุภาพ และสบตา
ผูขอโทษดวย

2. ใชคําวา “ขอบคุณ” เม่ือไดรับการชวยเหลือ หรือทราบวาไดรับการ
ชวยเหลือ และบอกเหตุผลของการขอบคุณดวยทุกครั้ง

3. “เงียบ ไมโตเถียงดวยอารมณ” เมื่อถูกตําหนิ ตอวา และพยายามใช
ความสงบ นบั 1-10 ใหจติใจสงบ เมือ่สงบแลวใหอธบิายเหตุผล หรอืความถูกตอง 
ในกรณีคูสนทนาไมยอมรับฟงใหหลีกเลี่ยงจากสถานการณกอน

4. แสดงความรูสึกของตนเองตอผูอื่นไดโดยไมทําใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน

นอกจากนี้ผูมีปญหาการด่ืมสุรา
ควรมีการรวมสังสรรคกับคนในครอบครัว 
หรือเพื่อนฝูง ไมแยกตัวตามลําพัง 
มีการรวมกิจกรรมในสังคม เชน 
งานศพ งานบุญ เปนตน
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   2. การดูแลท่ีอยู�อาศัย

ความหมาย
หมายถึง การจัดบาน การจัดสิ่งแวดลอมภายในบานและบริเวณรอบบาน

ใหสะอาด นาอยู และมีความปลอดภัย เพื่อใหผู มีปญหาการด่ืมสุรามีการ
จัดส่ิงแวดลอมและอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย เหมาะสม

สาระสําคัญของความรู�
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตองอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย 

เหมาะสม ดังนั้นผูมีปญหาการด่ืมสุราควรมีการจัดการท่ีอยูอาศัยดังนี้

ภายในบาน
1. จัดบานใหมีอากาศถายเทสะดวก แสงสวางสามารถสองเขามาถึง 

มีการเปดหนาตางรับแสงแดดอยูเปนประจํา
2. แนะนําการกวาด เช็ดถู ทําความสะอาดบานอยูเปนประจํา ภายใน

หองนอนควรมีการเปล่ียนผาปทูีน่อนและปลอกหมอนอยางนอยอาทิตยละ 1 ครัง้
3. แนะนําใหผูปวยทําความสะอาดหองนํ้าอยูเปนประจํา มีแสงสวาง

เพียงพอ เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการลื่นหกลม
4. ไมควรมสีรุา เบยีร เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เก็บไวภายในบาน เพราะหาก

มสีิง่เหลานีภ้ายในบาน อาจเปนตวักระตุนใหเกดิการอยากด่ืมขึน้มาอีก หาส่ิงอ่ืน
ทีไ่มใชเคร่ืองด่ืมมแีอลกอฮอลมาทดแทน เชน นํา้ด่ืมสะอาด นม เคร่ืองดืม่สมุนไพร
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5. ควรจัดเก็บของใช อุปกรณภายในบานใหเปนระเบียบ รวมทั้งมีการ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณที่อาจนํามาเปนเครื่องมือในการทํารายตนเองหรือผูอื่น เชน 
มีด เชือก ยาฆาแมลง โดยควรเก็บไวในที่มิดชิดหรือในที่ที่ปลอดภัย

ภายนอกบาน
1. แนะนําใหดแูลสภาพแวดลอมของบานอยูเสมอ ไมเปนแหลงเพาะพันธุ

สัตวนําโรคตางๆ เชน ยุง หนู เปนตน
2. แนะนําใหมีการปลูกตนไม หรือจัดสวนหยอมภายในบริเวณรอบบาน 

เพื่อใหบานมีความสวยงา ม นาอยู

   3. การจัดการกับภาวะวิกฤต

ความหมาย
หมายถึง การชวยใหผูมีปญหาการด่ืมสุราสามารถสังเกต ประเมินอาการ

ในภาวะวกิฤต ิและสามารถดาํเนนิการจดัการอาการเบือ้งตนของตน และขอความ
ชวยเหลือจากญาติในการสงตอเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
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สาระสําคัญของความรู�

การจัดการกับอาการอยากสุรา เมาสุรา และขาดสุรา

อาการ การจัดการ

1. อาการอยากสุรา 1.1 หลกีเลีย่งสถานการณทีก่ระตุนการอยาก
ดื่มสุรา เชน ไมไปรานขายสุรา

1.2 หากจิกรรมทาํเพือ่เบีย่งเบนความสนใจ
1.3 การปรับเปลี่ยนตารางชีวิตประจําวัน
1.4 ควรออกกําลังกาย
1.5 การผอนคลายความเครียด
1.6 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน
1.7 การหาทีย่ดึเหนีย่วจติใจ เชน ครอบครวั 

ศาสนา

2. อาการเมาสุรา จะมีอาการระหวาง
การด่ืมสุรา หรือภายหลังจากการ
ดื่มสุรา ไดแก พูดไมชัด การทรงตัว
ไมด ีเดินไมตรงทาง ความจํา สมาธิ
เสีย หมดสติ

2.1 ดูแลเรื่องการนอนหลับพักผอน
2.2 ระวังการเกิดอุบัติเหตุ
2.3 ดูแลสุขอนามัยของรางกาย

3. อาการขาดสุรา ทีอ่าจเกิดไดหลงัลด
หรือหยุดดื่ม ประเมินอาการขาด
สุราวันละ 2 ครั้งหากรุนแรง เชน 
เหงือ่ออก มอืส่ัน วติกกงัวล กระสบั
กระสาย มไีข ตวัรอน ประสาทหลอน 
(เห็น/ไดยินในสิ่งที่ไมจริง) และ
สญูเสยีการรับรู วัน เวลา สถานที่ 
หากรุนแรงมากรีบติดตอบุคลากร
สุขภาพใกลบานโดยดวน

หากประเมินพบอาการหลายขอ และอาการ
รนุแรงมาก ตองรบีตดิตอสถานบรกิารใกลบาน
เพื่อรักษาอาการขาดสุรา
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การจัดการอาการท่ีพบได�บ�อย

1. อาการนอนไมหลับ 1.1 ควรรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน โดย
ควรรับประทานอาหารมื้อเย็น หรือดื่ม
เครื่องด่ืมอุนๆ กอนนอน

1.2 ออกกําลังกาย
1.3 หาวิธีผอนคลายความเครียด
1.4 หากอาการไมดีขึ้นใหรีบไปพบแพทย

เพื่อรับการตรวจ วินิจฉัย และรักษา

2. อาการทีเ่กดิขึน้จากกระเพาะอาหาร
อักเสบ ไดแก ปวดทองบริเวณลิ้นป 
ปวดจุกเสียด แนนทอง แสบทอง

2.1 รับประทานอาหารออน ทุกมื้อ
2.2 งดอาหารรสจัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.3 หาวิธีผอนคลายความเครียด
2.4 หากอาการไมดีขึ้นใหรีบไปพบแพทย

เพื่อรับการตรวจ วินิจฉัย และรักษา

3. อาการที่เกิดขึ้นจากการขาดสาร
อาหาร ไดแก ออนเพลีย ไมมีแรง 
นํ้าหนักลด มีอาการออนแรงของ
กลามเนือ้แขน ขา โดยเฉพาะสวนตน

3.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน
3.2 งดเครือ่งดืม่ทีม่สีวนผสมของแอลกอฮอล
3.3 พบแพทยเพือ่รบัการตรวจ วนิจิฉยั และ

รักษา

4. อาการท่ีเกดิขึน้จากโรคตับแข็ง ไดแก 
อาการเบือ่อาหาร ผายผอม ลกัษณะ
แบบคนขาดอาหาร ออนเพลยี เลอืด
ออกงาย เกิดรอยช้ําตามตัวไดงาย 
การไหลเวียนของโลหิตไมดี

4.1 หยุดการด่ืมสุรา
4.2 พบแพทยเพือ่รบัการตรวจ วนิจิฉัย และ

รักษา

5. ตบัไมด ีทาํใหความดนัในหลอดเลอืด
สูงขึ้น เกิดเสนเลือดโปงพอง เกิด
ภาวะน้ําในชองทองมากขึน้ ทองจะ
บวมน้ํา

5.2 พบแพทยเพือ่รบัการตรวจ วนิจิฉยั และ
รักษา
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   4. การเข�ารับบริการสุขภาพ

ความหมาย
หมายถึง การเขารบับริการดานสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพ และเขาใจ

ขั้นตอนการเขารับบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง เพื่อใหผูมีปญหาการดื่มสุรา
ทราบแหลงเขารบับริการสุขภาพ มคีวามตระหนักเก่ียวกับการใชสทิธิต์ามสิทธบิตัร
ทีเ่ปนประโยชนในการบรกิารสุขภาพ สามารถเขารบับรกิาร และปฏบิตัติามขัน้ตอน
การใชบริการไดอยางถูกตอง

สาระสําคัญของความรู�
การเขารับบริการดานสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพ และเขาใจขั้นตอน

การเขารบับริการสุขภาพไดอยางถูกตอง จะทําใหผูมปีญหาการด่ืมสุราไดรบัการดูแล
ชวยเหลอืทีร่วดเรว็ และเหมาะสม รวมทัง้ยงัลดภาระคาใชจายในการเขารบับรกิาร

แหลงบริการดานสุขภาพ
ผูมีปญหาการด่ืมสุราสามารถเขารับบริการดานสุขภาพในแหลงบริการ

ในชุมชน และสถานบริการใกลเคียง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช เปนตน

สิทธิบัตรเพื่อการรักษาพยาบาล
สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

บัตรทอง บัตรประกันสังคม เบิกตรง เปนตน
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   5. การดูแลเรื่องยา

ความหมาย
หมายถึง การท่ีผู มีปญหาการด่ืมสุรามีความรูเรื่องการรับประทานยา 

ความจําเปนในการใชยา ขอควรระวังในการใชยา ตลอดจนภาวะแทรกซอนตางๆ 
และแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเบ้ืองตน สงผลใหเกิดความรวมมือในการ
รับประทานยาอยางตอเนื่อง และถูกตอง

สาระสําคัญของความรู�
1. ผูมีปญหาการดื่มสุราควรเตรียมยา รับประทานยา

ตามแผนการรักษาของแพทย (ถูกชนิด ถูกวิธี ถูกเวลา)
2. ขณะรับประทานยา ควรงดด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล
3. หากมีปญหา หรอืความไมสขุสบายท่ีเกดิจากการรับประทานยา ควรปรึกษา

แพทย ที่สถานบริการสุขภาพใกลบาน
4. ควรตดิตอรบัยาอยางตอเนือ่งจากโรงพยาบาล หรอืสถานบรกิารสขุภาพ

ใกลบาน

   6. การส�งเสริมสุขภาพ

ความหมาย
หมายถึง การท่ีผูมปีญหาการด่ืมสรุา

มคีวามพยายามในการคงไวซึง่การมีสขุภาพ
ทีด่ ีทัง้รางกาย จติใจ สงัคม และจิตวญิญาณ 
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม นําไปสูการลด ละ 
เลกิการด่ืมสรุา และมีความพยายามในการ
แสวงหาแหลงประโยชนในการดูแลสุขภาพ
ใหมีความสุข และมีคุณภาพชีวิต
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https://bit.ly/2WK4dfW

การผอนคลายการผอนคลาย
กลามกลามเนื้อเน้ือกลามกลามเนื้อเน้ือ

https://bit.ly/2WO80J7

กาการฝกรฝกสมาธิสมาธิกาการฝกรฝกสมาธิสมาธิ

https://youtu.be/3naqEmm56pI
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ประประวัติวัติ
ความเปนมาความเปนมา

สาระสําคัญของความรู�
การสงเสริมสุขภาพ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ผูมีปญหาการดื่มสุราควรมีการดูแลตนเองดานรางกาย จิตใจ สังคม และ 

จิตวิญญาณโดย
1. ผูมีปญหาการดื่มสุราควรออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ

ฟนฟสูมรรถภาพใหกบัรางกาย ผูมปีญหาการด่ืมสรุาควรออกกําลังกายอยางนอย
สปัดาหละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาท ีหรอือาจมากกวานัน้ การออกกําลงักายจะชวยให
ระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดดี เพิม่ประสิทธภิาพการไหลเวียน ทาํให
ระบบขับถายดีขึน้ ถามกีารออกกําลงักายอยางสม่ําเสมอยังชวยปองกันการเกิดโรคได 
นอกจากนีก้ารออกกาํลงักายยงัสงผลตอดานจิตใจ ใหเกดิความผอนคลาย อารมณ
แจมใส กระปร้ีกระเปรา การออกกําลงักายทําไดโดยการเดิน วิง่ การทํางานอดเิรก

2. ผูมีปญหาการดื่มสุราควรรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 
รับประทานอาหารครบทุกมื้อ งดทานอาหารที่มีรสจัด

3. ผูมปีญหาการดืม่สรุาควรมีสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอืน่ จะชวยแกปญหา และ
สถานการณตาง  ๆได เชน แรงสนบัสนุนทางสงัคม ญาตพิีน่อง การใหคาํแนะนาํ คาํปรกึษา 
กาํลงัใจ ชวยในดานการเงินในการรักษา ซึง่สามารถนําไปใชในการแกปญหาท่ีเผชิญอยู 
ชวยใหเกดิความภาคภูมใิจ ลดความเครียด สามารถเผชิญปญหา และปรบัตวัไดอยาง
เหมาะสม การมสีมัพนัธภาพทีด่คีวรเริม่ตัง้แตในครอบครวั เพือ่นบาน และคนในสงัคม

4. ผูมปีญหาการด่ืมสรุาควรปรับแนวคิดของตนเองทางบวก และมองโลก
ในแงดี

5. ผูมีปญหาการดื่มสุราควรมีการพักผอน การบริหารเวลาที่เหมาะสม
6. ผูมีปญหาการด่ืมสุราควรฝกการใชเทคนิคการผอนคลาย ทําสมาธิ 

ฟงเพลงสบายอารมณ หรือเลนดนตรี เปนตน
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7. ผูมีปญหาการด่ืมสุราควรยอมรับภาวะท่ีตนเองอาจไมสุขสบาย และ
ยังไมเปนที่ยอมรับในสังคม หรือความรูสึกดอยคา โดยการใหกําลังใจตนเอง 
มกีารต้ังจุดมุงหมายในชีวติ หรอืใชหลกัธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนท่ีพึง่ ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง

ความรู ทักษะ ในการลด ละ เลิกการดื่มสุรา
การลด ละ เลกิการด่ืมสรุาเปนสิง่ท่ีทาํไดยาก แตหากผูมปีญหาการด่ืมสุรา

มคีวามตัง้ใจ และมุงมัน่ยอมจะพาตนเองใหสามารถเลิกดืม่สรุาได วธิกีารในการลด 
ละ เลกิสรุามหีลากหลาย และการควบคมุตนเองนบัเปนวธิหีนึง่ท่ีจะชวยใหผูมปีญหา
การดืม่สรุาทีม่คีวามตัง้ใจสามารถพบความสําเรจ็ในการเลกิดืม่สุราการฝกการควบคมุ
ตนเอง เปนวธิกีารสาํคัญในการสรางพฤตกิรรมทางสขุภาพ การฝกทกัษะการควบคมุ
ตนเอง สาํหรบัผูมปีญหาการดืม่สรุาจะชวยเพิม่ความสามารถในการควบคมุตนเอง
สงผลใหผูมีปญหาการด่ืมสุราสามารถควบคุมตนเองในการเลิกดื่มสุราได ซึ่งจะมี
แนวโนมนําไปสูภาวะสุขภาพดี มีความสุขและดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขตอไป

การพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ไดแก
1. ฝกทักษะการจัดการกับอารมณ มี 4 ขั้นตอน ไดแก 
 1) ฝกการสังเกตอารมณตนเองท่ีเริ่มเปล่ียนแปลง พรอมท้ังคิดหา

  วิธีการจัดการควบคุมกับอารมณอยางรวดเร็ว 
 2) คาดการณผลดีหรือผลเสียของการแสดงอารมณนั้นออกมา 
 3) ควบคุมอารมณดวยวิธีการตางๆ เชน การนับ 1-100, เลี่ยงจาก

  สถานการณที่กระตุนใหเกิดอารมณอยากด่ืมสุรา และ 
 4) สาํรวจความรูสกึของตนเองอีกคร้ังและช่ืนชมกับการท่ีตนเองสามารถ

  ควบคุมอารมณได
2. ฝกทักษะการปฏิเสธสิ่งยั่วยุทางอารมณ ไดแก 
 1) ตองปฏิเสธใหชัดเจน เชน ไมไป ดื่มไมไดเพราะมีปญหาสุขภาพ 
 2) บอกความรูสึกตนเองใหผูชวนทราบ 
 3) การแสดงความขอบคุณเพื่อรักษานํ้าใจผูชวน และ
 4) เมื่อถูกเซาซี้ตอหรือสบประมาท ไมควรหว่ันไหว ใหเลือกวิธีตอคือ 

  ปฏิเสธซํ้า การตอรองและการผัดผอน
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แหลงประโยชนในการดูแลสุขภาพ
การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นผูมีปญหาการดื่มสุราจําเปนตองรับทราบ

แหลงประโยชนที่จําเปน และนําไปสูการสงเสริมสุขภาพทุกดาน ไดแก
1. สถานบริการสุขภาพ เชน คลนิกิคลายเครียด คลนิกิอดสรุา บรกิารนวด

สมุนไพร เปนตน
2. แหลงประโยชนในชุมชน ไดแก 
 2.1 บุคคลที่สามารถชวยเหลือผูมีปญหาการดื่มสุราในชุมชน เชน 

  แกนนํา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข 
  พระสงฆ เปนตน

 2.2 สถานที่ในชุมชน เชน วัด สถานที่พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา 
  ลานออกกําลังของหมูบาน เปนตน

 2.3 โครงการ และหนวยงานในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจดัการปญหา
  จากสุรา เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา โครงการวัดปลอดเหลา 
  โครงการงดจําหนายสุราในวันพระ คลินิกอดสุรา หรือคลินิก
  คลายเครียด เปนตน

   7. การสร�างโอกาสในการทํางาน

ความหมาย
หมายถึง การสงเสริม และหาแหลง

สนับสนุนในการทํางานใหผูมปีญหาการด่ืมสรุา
ตามศักยภาพ และจัดหางานในชุมชนเพื่อให
ผูมีปญหาการดื่มสุราสามารถประกอบอาชีพ
ไดตามศกัยภาพ ไดรบัการชวยเหลอืจดัหางาน 
และมีแหลงสนับสนุนในการประกอบอาชีพ 
ยอมรับในการใหโอกาสในการทํางาน และไดรบัการยอมรับในการทํางาน รวมถึง
มีความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการด่ืมสุราตอการทํางาน
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สาระสําคัญของความรู�
ความรูเกี่ยวกับการผลกระทบจากการด่ืมสุราตอประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการทํางาน
ผูมีปญหาการดื่มสุราที่ดื่มสุราในขณะทํางานยอมมีผลตอประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการทํางานอยางเห็นไดชัดตามปริมาณของแอลกอฮอลใน
กระแสเลือด สรุาจะสงผลตอการทํางานของสมอง โดยในระดับตํา่ พบวาจะทําให
ผูดืม่ควบคมุอารมณตนเองไดนอย เกดิความรูสกึราเรงิ คกึคกั และความวติกกงัวล
ลดลง ตอมาเม่ือระดับของแอลกอฮอลเริ่มสูงขึ้น ทําใหพูดไมชัดเจน เดินเซ 
การประสานงานระหวางสายตา สมอง และการกระทําเริ่มผิดพลาด การตัดสินใจ
บกพรอง มองเห็นภาพไมชัด ภาพซอน และเม่ือระดับแอลกอฮอลเพิ่มสูงขึ้นมาก 
จะมผีลตอการทาํงานของสมองอยางรนุแรง ทาํใหสญูเสยีการควบคมุการทาํงาน
ของกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน จิตใจสับสน และถาระดับของแอลกอฮอล
เพิ่มสูงขึ้นไปอีก จะทําใหหมดสติได นอกจากน้ี ภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล
ยงัมผีลเสยีตอรางกายในดานตางๆ กลาวคอื ทาํใหเกดิอาการหนาแดง ใจเตนแรง 
หายใจเร็ว มพีฤติกรรมทีร่นุแรง กาวราว และยงัมีผลเสยีตอความจํา ทาํใหจาํอะไร
ไมไดในขณะท่ีมนึเมา จะเหน็ไดวาหากผูมปีญหาการด่ืมสรุาดืม่สรุาในขณะทํางาน
จะสงผลใหผูมปีญหาการดืม่สรุามปีระสทิธภิาพในการทาํงานลดลง ทาํงานผดิพลาด 
ลาชา สงผลใหถูกเลิกจาง และวางงานในที่สุด

การจางงานในชุมชน และแหลงสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ 
และเงินทุน

การทาํงาน และการไดรบัการยอมรบัในการใหโอกาสในการทาํงาน จะทาํให
ผูมปีญหาการด่ืมสรุามีรายได เกดิความภาคภูมใิจ การจางงานในชุมชนนัน้นบัเปน
แหลงจางงานที่จะชวยสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ ซึ่งผูที่เกี่ยวของมักไดแก 
ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน องคการปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบล และ
แหลงสนับสนุนดานเงินลงทุน ไดแก กองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ วัด สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน
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ผูมีปญหาการดื่มสุรามักเผชิญกับปญหาการจางงานในชุมชน เนื่องจาก
ผูมีปญหาการด่ืมสุราที่มีการด่ืมเปนเวลานาน และเรื้อรัง มักจะไมเปนท่ียอมรับ
ในชุมชน แตอยางไรกต็ามหากผูมปีญหาการด่ืมสรุาสามารถลด ละ เลิกการด่ืมสรุา 
และพยายามประพฤติปฏิบัติตัวใหม สังคมก็จะเริ่มยอมรับและใหโอกาสในการ
ทาํงาน โดยระยะแรกอาจตองมีผูรบัประกัน เชน บคุลากรทีมสขุภาพ หรอืแกนนํา
ชุมชน แตอยางไรก็ตามผูมีปญหาการด่ืมสุราตองพยายามปรับตัวเองโดยการ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับ และลด ละ เลิกการดื่มอยางเดด็ขาดกอนเขางาน หรือ
ระหวางทํางาน

   8. การจัดการเงิน

ความหมาย
หมายถึง การวางแผนเกี่ยวกับ

คาใชจายในบาน การรักษาพยาบาล 
และสิทธิบัตรตางๆ เปนตน เพื่อใหผูมีปญหาการดื่มสุราสามารถวางแผนการ
ใชเงินในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับคารักษา และสิทธิบัตรตางๆ ได

สาระสําคัญของความรู�
แผนการใชเงิน การทําบัญชีครัวเรือน และการทําแผนคาใชจาย

เกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
การทําแผนการใชเงิน การทําบัญชีครัวเรือน และการทําแผนคาใชจาย

เก่ียวกับคารักษาพยาบาล จะทําใหผูมีปญหาการด่ืมสุราทราบวาในแตละเดือน 
ครอบครวัมรีายรบั-รายจายอะไรบาง เพือ่นาํมาเปนขอมลูในการวางแผนการใชจาย
เงินของครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน ใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้นได 
พิจารณานําเงินที่ไดจากการลดสุรา เลิกสุรา สะสมเปนเงินออม เพื่อใชจายใน
ชีวิตประจําวัน
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   9. การให�การปรึกษา

ความหมาย
หมายถงึ การชวยเหลอืทางจติใจ โดยอาศยัการพดูคยุสือ่สารระหวางผูมปีญหา

การด่ืมสุราและทีมสุขภาพ เพื่อใหผูมีปญหาการด่ืมสุราไดระบายความรูสึกและ
ความคบัของใจออกมา รูถงึสภาวะจติใจของตนเอง มแีนวทางในการสาํรวจปญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอารมณ เกิดความเขาใจในปญหาที่แทจริงและสาเหตุ
ของปญหา จนสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือถาเปนปญหา
ทีย่ากตอการแกไขหรือไมสามารถแกไขไดเลย กส็ามารถเผชิญกบัสถานการณนัน้
ไดอยางสงบและผอนคลาย

สาระสําคัญของความรู�
การใหการปรึกษาจะชวยใหผูมี

ปญหาการดื่มสุราไดระบายความคิด 
ความรูสกึ โดยการใหการปรกึษาในเรือ่ง
ทั่วไป นั้นมีลําดับข้ันตอนดังนี้

1. ผูมปีญหาการด่ืมสรุาไดพดูคุยระบายความคิด ความรูสกึ ถงึปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้น

2. ผูมีปญหาการดื่มสุราพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้น
3. ผูมีปญหาการดื่มสุราบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้น และตั้งเปาหมายในการ

แกปญหาตามความเปนจริง
4. ผูมปีญหาการดืม่สรุาหาทางเลอืกในการแกปญหาเพือ่หาวธิกีารแกปญหา

ที่ดีที่สุดพรอมไปกับการพิจารณาถึงวิธีการแกปญหาในแตละวิธี
5. ผูมปีญหาการดืม่สรุาตดัสนิใจเพือ่เปรยีบเทยีบวธิกีารแกปญหาในแตละวธิี 

และเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนําไปแกปญหา
6. ผูมีปญหาการด่ืมสุราทดลองแกปญหา ถาปญหาน้ันแกไมไดจะมีการ

พจิารณาและปรับปรงุวธิกีารแกปญหาใหมใหเหมาะสม โดยมีผูชวยเหลือชวยเปน
กาํลังใจให
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การให�คําปรึกษาแบบส้ัน (Brief Counseling)
ขั้นตอนของการใหคําปรึกษาแบบสั้น ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
1. การถาม หรือคัดกรองผูที่มีปญหาการด่ืมสุรา 
2. การประเมินปญหา 
3. การใหคําแนะนํา 
4. การประเมินแรงจูงใจ 
5. การตั้งเปาหมายในการด่ืม 
6. การติดตามผล

1. การถาม หรือคัดกรองผูที่มีปญหาการดื่มสุรา
 ถามโดยตรง เพื่อบงชี้ปญหาการด่ืมสุรา

2. การประเมินปญหา
 ประเมนิความรุนแรงของปญหา และผลกระทบท่ีเกดิจากการด่ืม ทัง้ผลตอ

สุขภาพรางกาย เชน ผลตอการทํางานของตับ โดยอาจประเมินรวมกับการตรวจ
รางกาย และการตรวจเลือด ผลกระทบตอจติใจ สมัพนัธภาพในครอบครัว ผลกระทบ
ของการดื่มสุราตอการทํางาน เพื่อนรวมงาน และสังคม การประเมินความพรอม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสุรา

3. การใหคําแนะนํา
 การใหคาํแนะนําใหผูดืม่สรุาในระดับท่ีเสีย่ง หรือเปนอันตราย เพ่ือปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมการดื่มใหลดลงอยูในระดับปลอดภัย และแสดงความเปนหวง
ตอปญหาการด่ืม พรอมใหขอมูลกลับวาจากลักษณะการด่ืมเชนนี้จะสงผล
อยางไรบาง รวมถงึแนะนาํถึงความจําเปนในการตองปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการด่ืม

4. การประเมินแรงจูงใจ
 1) ขั้นเมินเฉยปญหา ควรประเมินปญหาท่ีผูมีปญหาการด่ืมสุราไดรับ 

  และความเขาใจทีไ่มถกูตองเกีย่วกบัการดืม่สุรา และสะทอนกลบัให
  ขอมูลที่ถูกตอง
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 2) ขั้นลังเลใจ ใหพูดคุยขอดี ขอเสียของการดื่ม และการหยุดดื่มสุรา
  เพื่อการตัดสินใจ

 3) ขัน้ตดัสนิใจ เปนขัน้ทีม่กีารตดัสนิใจวาตองมีการเปล่ียนแปลง บทบาท
  ของผูบาํบดั คอื การต้ังเปาหมายการลด หรอืเลิก การกําหนดวันลงมือ
  ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม การใหทางเลอืกสําหรบัการปฏบิตั ิเปดโอกาส
  ใหผูปวยมีอิสระในการตัดสินใจเลือกแนวทางของตนเอง

 4) ขัน้ลงมือแกไข ควรสงเสริมใหผูปวยเขาใจ และปฏบิตัติามทางเลอืก
  ไดอยางตอเนื่อง ใหกําลังใจในความพยายามของผูปวย

 5) ขัน้กระทาํตอเนือ่ง เปนการดํารงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม บทบาท
  ของผูบําบัด คือ ใหกําลังใจในความพยายาม และปองกันการกลับ
  ดื่มซํ้า

 6) ขัน้กลับไปติดซํา้ การพลาดพล้ังกลบัไปด่ืมสรุาบางครัง้ หรือการตดิซํา้ 
  บทบาทของผูบาํบดั คอื การดงึใหผูปวยกลับสูหนทางแหงการหยุดดืม่
  ใหเร็วทีส่ดุ ใหกาํลงัใจ ทบทวนปญหา วางแผน เริม่ตนการปรบัเปลีย่น
  พฤติกรรมอีกครั้ง

5. การต้ังเปาหมายในการดื่ม
 กรณีผูมีปญหาการด่ืมสุราตัดสินใจ

จะลดปรมิาณการดืม่ลง ใหชวยกําหนดปรมิาณ
ทีจ่ะด่ืมใหแนนอน และกําหนดวันทีจ่ะหยุดดืม่ 
พรอมเขียนเปนขอตกลงไวใหชัดเจน 

6. การติดตามผล
 ติดตามเปนระยะ เพื่อทบทวนเปาหมายในการลด หรือเลิกดื่ม ชมเชย

ใหกําลังใจแกผูมีปญหาการด่ืมสุราเมื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมได 
แมเพียงเล็กนอยก็ตาม หากพบปญหา อุปสรรคตอการลด หรือเลิกสุรา ควรชวย
หาวิธีแกปญหา และประเมินปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นใหม พรอมตั้งเปาหมาย และ
กาํหนดวิธีการแกไขอยางชัดเจน หากสําเร็จใหเสริมแรงจูงใจตอไป
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และสนับสนุนให ลด ละ เลิกและสนับสนุนให ลด ละ เลิก
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