คาแนะนาการรักษาภาวะถอนแอลกอฮอล์สาหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข
โดย พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย
รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
เผยแพร่ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจ จุบันได้ส่งผลให้มีมาตรการจากัดการขาย
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ผู้ที่ มีภาวะติดแอลกอฮอล์เ กิดภาวะถอน
แอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal) ซึ่งในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทางชมรมจิตเวช
ศาสตร์การเสพติด ภายใต้การกากับ ดูแลของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย ได้มีคาแนะนาสาหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษา
ผู้ป่วย ดังนี้
1. ควรแยกภาวะติดแอลกอฮอล์ออกจากภาวะอื่นที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องดื่มแอกอฮอล์ ก่อน เพราะผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ (alcohol use) ไม่จาเป็นจะต้องเป็นผูป้ ่วยติดแอลกอฮอล์ (alcohol dependence) เสมอไป
ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์นั้นมักมีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ) เป็นประจาแทบทุกวัน
ติดต่อกันเป็นปี โดยมักพบอาการอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่ามีภาวะติดสาร ได้แก่
 ต้องดื่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เมาเท่าเดิม
 มีภาวะถอนแอลกอฮอล์หลังงดหรือลดการดืม่ ลงทันที
 เคยพยายามจะหยุดดื่มแต่หยุดหรือลดไม่ได้
 ใช้เวลาไปกับการดื่มมากจนกระทั่งเสียการงาน
 เกิดปัญหาสุขภาพหรือปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว
 มีอาการอยากดื่มอย่างรุนแรงเวลาที่ไม่ได้ดื่มจนต้องพยายามหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในทันที
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ติดแอลกอฮอล์มักจะสามารถหยุดดื่มได้เองโดยไม่มีอาการถอน หรือ หากมีก็ไม่รุนแรงซึง่
ไม่จาเป็นต้องได้รับยาช่วยในช่วงการจากัดการดื่ม บุคลากรทางแพทย์อาจถือโอกาสชักชวนให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ง ดหรือ ลดการดื่มลงเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกั นภาวะติดแอลกอฮอล์ที่อาจเกิ ดขึ้นใน
อนาคต
2. ในผู้ติดแอลกอฮอล์มักจะพบกลุ่มอาการถอนแอลกอฮอล์ได้เป็นประจาซึ่งจาเป็นต้องได้รับการดูแลจาก
แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ อาการถอนแอลกอฮอล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
ตามตาราง ดังนี้
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อาการถอนแบบไม่รุนแรง
อาการถอนแบบรุนแรง
กลุ่มอาการ
มื อ สั่ น ใจสั่ น พะอื ดพะอม คลื่ นไส้ มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก หัวใจเต้นเร็ว ความดัน
อยากดื่ ม สุ ร า วิ ต กกั ง วล หงุ ด หงิ ด โลหิตสูง หงุดหงิด กระสับกระส่ายรุนแรง อยาก
นอนไม่หลับ
ดื่ม สุร าอย่า งมาก อาจมี อาการหลงผิ ด หูแ ว่ ว
ประสาทหลอน และหากเป็นรุนแรงมากอาจมี
อาการชักเกร็งกระตุก ตามมาด้วยอาการสับสน
เพ้อคลั่ง (delirium tremens)
การดาเนินโรค เริ่มเกิดภายใน 6-8 ชั่วโมงหลังหยุด เริ่มเกิดภายใน 6-8 ชั่วโมงหลังหยุดหรือลดการ
หรื อ ลดการดื่ ม โดยอาการจะมาก ดื่ ม อาการจะชั ด เจนและมี ค วามรุ น แรงมาก
ที่สุดในช่วง วันที่ 2-3 หลัง หยุดดื่ ม ในช่วงวันที่ 2-3 หลังหยุดดื่ม และจะมีอ าการ
ซึ่ ง หากไม่ ดื่ ม อี ก อาการจะค่ อ ยๆ ต่อไปได้อีก 7-10 วัน
ลดลงและหายไปเองภายใน 3-5 วัน
รูปแบบการ
สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก เนื่ อ งจากเป็ น ภาวะเร่ ง ด่ ว นและอั น ตราย
ตรวจติดตาม ได้ ควรนัดตรวจติดตามทุก 2-3 วัน จ าเ ป็ น ต้ อ งดู แลใ กล้ ชิ ด ก ารรั บรั กษาใ น
และการ
โดยหากมีระดับอาการรุนแรงขึ้นควร โ ร ง พ ย า บ า ล จ ะ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ล ง
รักษาพยาบาล พิจารณารักษาในโรงพยาบาล
ควรมี ก ารผู ก ยึ ด เมื่ อ จ าเป็ น มี ก ารเฝ้ า ระวั ง
อันตราย หรือ อุบัติเ หตุที่ จ ะเกิ ดขึ้นจากภาวะ
สับสน ระวังการพลัดตกหกล้ม ลดตัวกระตุ้นเร้า
และให้พักอยู่ในที่ที่สังเกตอาการได้ใกล้ชิด
การรักษาหลัก ใช้ยากินเป็นหลัก โดยเลือกใช้
ในผู้ ที่ ไ ม่ มี ภ าวะสั บ สนและยั ง พอกิ น ยาได้ ให้
diazepam 5-10 mg. หรือ
เลื อ กใช้ diazepam 10-20 mg. หรื อ
lorazepam 1-2 mg. ทุก 4-6
lorazepam 2-4 mg. ในรูป แบบกิ น ทุก 2-4
ชั่วโมง จนอาการสงบต่อเนือ่ ง
ชั่วโมง จนอาการสงบต่อเนื่องประมาณ 3 วัน
ประมาณ 3 วัน แล้วจึงค่อยๆ
แล้วจึงค่อยๆ ลดยาลงประมาณร้อยละ 10 ต่อ
ลดยาลงประมาณร้อยละ 10 ต่อวัน วันจนหยุดยา
จนหยุดยา
ในผู้ที่มีภาวะสับสนที่ไม่สามารถกินได้ ให้ใช้ยาฉีด
เข้าหลอดเลือดดาในช่วงแรกของการรักษา โดย
ให้ diazepam 10 mg. ฉีดเข้าหลอดเลือดดา
ทุ ก ½-1 ชั่ ว โมงจนอาการสงบ ควรติ ด ตาม
สัญ ญาณชีพและอัตราการหายใจอย่างใกล้ชิ ด
เมื่อภาวะสับสนดีขึ้นควรพิจ ารณาเปลี่ยนยาเป็น
รูป แบบกิ นตามอาการถอนแบบไม่ รุนแรง โดย
เมื่ออาการสงบต่อเนื่อง 3 วัน จึงค่อย ๆ ลดยาลง
ประมาณร้อยละ 10 ต่อวัน
จนหยุดยา
การรักษาร่วม ควรให้วิตามิ น B1 (thiamine) ใน ควรให้ส ารน้า (IV fluid) ร่วมด้วยเสมอ โดย
รูป แบบกิ น 100-300 mg. ต่อวัน สามารถให้ยา haloperidol 2.5-5 mg. ฉีดเข้า
เพื่อป้องกันภาวะสับสนจากการขาด กล้ามหรือหลอดเลือดดา ทุก 6 ชั่วโมงหากมี
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ข้อควร
พิจารณา

วิตามิน B1 ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่ติด อาการกระสับกระส่ายรุนแรงและมีอาการสับสน
แอลกอฮอล์
ร่วม ควรให้วิตามิ น B1 (thiamine) 200-500
mg ทาให้เจือจางและหยดเข้าทางหลอดเลือดดา
ทุก 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน แล้วจึงเปลี่ยนเป็น
วิตามิน B1 ในรูปแบบกิน 100-300 mg. ต่อวัน
1. ควรหลีกเลี่ยงการให้ propanolol เนื่องจากจะปิดบังกลุม่ อาการถอนแอลกอฮอล์
2. กรณีผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยทีม่ ีปัญหาการทางานของตับ อาจเลือกให้ lorazepam
แทน diazepam
3. ควรตรวจภาวะผิดปกติหรือโรคร่วมที่พบได้บ่อยในผู้ติดแอลกอฮอล์ได้แก่ ภาวะเลือด
จาง (anemia) ภาวะน้าตาลในเลือดต่า (hypoglycemia) ตับอักเสบ (hepatitis) และ
ซักถามประวัติการใช้สารเสพติดอื่น ๆ เช่น บุหรี่ กัญชา เฮโรอีน หรือสารกระตุ้นประสาท
กลุ่มเมทแอมเฟตามีน เป็นต้น
4. หากมีอาการชักหมดสติ จาเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรค alcohol withdrawal seizure
ออกจากโรคทางระบบประสาท

3. ในกรณีที่ผทู้ ี่ติดแอลกอฮอล์ที่มปี ระวัติเคยมีอาการถอนอย่างรุนแรงหรือเคยมีอาการถอนทีจ่ าเป็นต้องใช้ยา
มาก่อน สามารถพิจารณาให้ยา diazepam หรือ lorazepam ในรูปแบบกินเพื่อให้การป้องกัน
(prophylaxis) ก่อนหยุดดื่มได้ แม้ยังไม่มีอาการถอนแอลกอฮอล์
4. หลังจากอาการถอนแอลกอฮอล์สงบดีแล้ว ควรให้การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในระยะยาว ควรให้การรักษาโรคร่วมทางกายและโรคจิตเวชที่
ตรวจพบ ตรวจประเมินสภาพจิตในส่วนของภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล ส่งเสริมผู้ป่ วยให้เข้าสู่การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางหากจาเป็น
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