
ศิริกานดา  บุญมี
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด       โรงพยาบาลพะเยา



การคดักรองและการบ าบัดรักษาผู้ติดบุหร่ีและสุรา
ตามระบบสุขภาพ



นโยบาย
• แผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ.2560-2563

• ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ลดอันตรายของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

• กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข



ค าส่ังกระทรวงสาธารณสุข

• สสจ.พะเยาและ สสอ. :

* จดัระบบการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมการบริโภคสุรา/
* จดัระบบคดักรองและระบบบ าบดั ควบคุม ติดตาม/
*  พฒันาความรู้/ศกัยภาพบุคคลากร

• รพท./รพช./รพ.สต. :
1. บูรณาการด าเนินการคดักรองและบ าบดัฯผูม้ารับบริการอายุ 15 ปีข้ึนทปกุกราย
2. บนักึกในระบบ 43 แฟ้ม
3. ใหก้ารรักษา/ ส่งต่อ
4. ติดตามเยี่ยมบา้น

• 5. การบ าบดัต่อเน่ืองส่งกลบัชุมชน (ใกลบ้า้นสมานใจ)



สารเสพตดิเร่ิมต้น



ภาพที่เห็นบอ่ยๆ











ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ติดสุรา/บุหร่ี

• รพ.สต.                   รพช./รพท.                      รพศ.
• คัดกรอง                             คัดกรอง

แจ้งผล/ให้การแนะน า     แจ้งผล/ให้การแนะน า 

Low risk     BA

Moderate risk    BC

High risk      BC/Refer     แพทย์ Dx./Tx.           Tertiary Care



การคดักรอง
• แบบประเมิน                                                 แบบคดักรองบุหร่ี
พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของผู้มา
รับบริการสุขภาพ



• แบบประเมิน
พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของผู้มา
รับบริการสุขภาพ













•

แนวทางการบ าบัดบุหร่ี

สอบถาม
• คัดกรอง/ลงข้อมูล

• ประเมินความพร้อม/ระดับ/ปัจจัยการติด

บ าบัด
• ให้ค าปรึกษา

• ให้ยา/สมุนไพร/ทางเลือก

หมัน่
ติดตาม

• นัดติดตาม

• ส่งต่อ Quit line 1600   

• เป็นพี่เลีย้งให้เครือข่าย/ส่งต่อ



แบบประเมนิการติดบุหร่ี







ความคิดและพฤติกรรม

ตามขั้นตอนการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

ขั้นเมินเฉย

ขั้นลงัเลใจ

ขั้นตดัสินใจ/เตรียมการ

ขั้นลงมือแกไ้ข

ขั้นกระท าตอ่เน่ือง

ขั้นกลบัไปติดซ ้า

ไม่คิดว่าติด

มนัอยู่ท่ีใจ

อนาคตผมจะ..

ใชวิ้ธีท่ีไดผ้ล

ชาติน้ีคงเลิกไม่ไดแ้น่

ไม่ตอ้งการรกัษา มาเพ่ือคนอ่ืน

รูสึ้กผิด หลบเล่ียง

ปรึกษาปัญหาอ่ืน

สนใจถามวิธีแกปั้ญหา

รบัฟังวิธีการ

ใช้ๆ หยุดๆ รกัษาบา้ง

ขั้น ความคิด                พฤติกรรม

พิชยั แสงชาญชยั 2546



แนวทางการให้การช่วยเหลือตามข้ันตอนแรงจูงใจ

• ขั้นเมินเฉย

• ขั้นลังเลใจ

• ขั้นตัดสินใจ

• ให้ข้อมูลที่เป็นผลกระทบ

• คุยข้อด/ีข้อเสีย ให้ข้อมูล
ทางเลือก

• ตั้งเป้าหมายให้ทางเลือกโดย
อสิระ เราท าได้



แนวทางการให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนแรงจูงใจ

• ขั้นลงมือแก้ไข

• ขั้นกระท าต่อเน่ือง

• ขั้นกลับไปติดซ ้า

• ให้ก าลังใจแนะน า/
ช่วยเหลือได้ต่อเน่ือง

• ให้ก าลังใจ/ป้องกันการ
กลับซ ้า

• ช่วยให้รีบต้ังหลัก ให้
สมหวัง ให้ก าลังใจ



การให้ค าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

Brief Intervention
การให้ค าปรึกษาแบบสั้น

Motivational Interviewing
การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

BI

MI

Brief Advice
การให้ค าแนะน าแบบสั้นBA

MET
Motivational Interviewing

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ



วตัถุประสงค ์ สร้างความตระหนกั มองเห็นปัญหา
กราบขอ้มูลหากจะแกท้ข

5-10 นากี 

20-30 นากี

วตัถุประสงค ์สร้างความตระหนกั มองเห็นปัญหา
กราบขอ้มูลการแกท้ข
วางแผนระยะสั้นทด้

วตัถุประสงค ์ สร้างความตระหนกั
สามารถวางแผน
กา้วขา้ม Barrier

40-60 นากี หลายคร้ัง

ประเดน็  - ประเดน็ก่ีสนใจ/มีปัญหา
- หลกัฐานของปัญหา

- แนะน าการรักษา/กางเลือก

ประเดน็  - ประเดน็ก่ีสนใจ/มีปัญหา
- หลกัฐานของปัญหา

- แนะน าการรักษา/กางเลือก
- วางแผนแกท้ข/ปฏิบติั

- เนน้เป้าหมายก่ีเจาะจง
- การวางแผนและติดตามแผน
การใหก้ าลงัใจ / สนบัสนุน

- แกท้ข Barrier



แนวคดิการดูแล..ผู้ตดิสุรา/บุหร่ี

ผู้ติดสุรา/บุหร่ี ติดที ่  สมอง 
(ร.พ.)

• ติดที ่ ใจ/พฤติกรรม  
(รพ.สต./ผู้ป่วย/ครอบครัวและชุมชน)



โรคสมองติด........
.........................................โดยการใช้ยารักษา



ใจ/พฤตกิรรม...ตดิ
• 1. รักษา  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล /ผู้ป่วย/   

ครอบครัวและชุมชน

• 2. โดยโครงการใกล้บ้านสมานใจ
การให้ค าปรึกษา( BA,BI,BC)

3. การติดตามต่อเน่ือง



• 1.การให้ค าแนะน า (Brief Advice)
• 2.การให้ค าปรึกษารายบุคคล ( Individual 

counseling)
• 3.การบ าบัดด้วยยา/แพทย์ทางเลือก

• 4. สายด่วน 1600

บ าบัดบุหร่ี



ยา                                       

+ ความส าเร็จ
ให้ค าปรึกษา

ลดปริมาณที่ด่ืม/สูบ                         ความส าเร็จ

ลดระยะเวลาที่ด่ืม/สูบ

ความส าเร็จของการบ าบัด





เชิญแบ่งปนัและสอบถาม



สมเดจ็พระบรมราช
ชนนีทรงรบัสัง่ว่า

“ คนที่ติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่า
ในเมื่อเขาเป็นคน...
เรามกีารช่วยเหลือเขาได้ไหม
ถ้าช่วยเหลือเขาได้
เท่ากับชุบชีวติใหม่ให้เขา...
เราก็ควรท า ”




