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บทคัดย่อ 

หลักการและเหตุผล 

             เดิมการรักษาผู้ป่วยติดสุราแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา แพทย์ให้ไทอามีนในรูปแบบ

วิตามินบี 1-6-12 แบบสูตรมาตรฐาน (standard regimen) เพื่อป้องกันและรักษา ภาวะ Wernicke-Korsakoff 

syndrome (WKs) แต่ยังพบผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทอยู่และกลับมารักษาใหม่ ด้วยภาวะอาการทางระบบ

ประสาทหลายราย แพทย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ไทอามีน ใหม่ โดยเพิ่มขนาดยาสูงขึ้น (high dose 

regimen) และให้ใช้ทั้งเป็นการป้องกันและรักษาภาวะ WKs  

จากการศึกษายังไม่มีงานวิจัยการใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด ขนาดสูง ใช้ในการป้องกันรักษา WKs จึง

ต้องมีการติดตามผลลัพธ์และความปลอดภัยในการใช้ยา 

วิธีวิจัย 

             การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง  (retrospective descriptive study) เพื่อศึกษา 

ผลของไทอามีน ในที่นี้ใช้วิตามินบี 1-6-12 ในการป้องกันและรักษาภาวะ WKs ในผู้ป่วยสุราที่รักษาแบบผู้ป่วยในช่วง

วันที่  1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564 จ านวน 157 ราย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  

ผลการศึกษา 

            การใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด เพื่อป้องกันการเกิด WKs พบว่า ในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง (high dose 

regimen) ป้องกันได้ ร้อยละ 98 (57 ราย จาก 58 ราย) ส่วนในกลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน (standard regimen) 

ป้องกันได้ร้อยละ 88 ( 55 รายจาก 62 ราย) รักษาซ้ า ร้อยละ 1.6 ( 1 ราย จาก 62 ราย) กลับมารักษาใหม่ ร้อยละ 

9.7 (6 ราย จาก 62 ราย ) อัตราการป้องกันโรคไม่สัมพันธ์กับขนาดยา (p value 0.321) 

            การใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด เพื่อรักษาภาวะ WKs พบว่าในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง ( high dose 

regimen) รักษาหาย ร้อยละ 90.9 (10 ราย จาก 11ราย) และรักษาซ้ า ร้อยละ 9.1 (1 ราย จาก 11 ราย) ส่วนใน

กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน (standard regimen) รักษาหาย ร้อยละ 56.3  (9 รายจาก 16 ราย) กลับมารักษาใหม่    

ร้อยละ 18.8 (3 รายจาก 16 ราย)  และส่งต่อ ร้อยละ 25  (4 รายจาก 16 ราย) อัตราการรักษาโรคไม่สัมพันธ์กับ

ขนาดยา (p value 0.071) 

สรุปผลการรักษา 

            การป้องกันภาวะ Wks พบว่าทั้งในกลุ่มสูตรมาตรฐาน (standard regimen) และขนาดสูง ( high dose 
regimen) สามารถป้องกันการเกิดอาการได้ไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน พบผู้ป่วยรักษาซ้ าและผู้ป่วย
กลับมารักษาใหม่ สูงกว่าในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง (p value 0.321) 
            ส าหรับการรักษาภาวะ WKs พบว่า การใช้ยาขนาดสูง ( high dose regimen) รักษาหายมากกว่ากลุ่มที่ใช้
สูตรมาตรฐาน ( standard regimen ) ไม่พบผู้ป่วยกลับมารักษาใหม่และส่งต่อ ในขณะที่กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน พบ
ผู้ป่วยกลับมารักษาใหม่ และผู้ป่วยส่งต่อ (p value 0.07) การใช้วิตามินบี 1-6-12 ขนาดสูง มีความปลอดภัย ไม่พบ
ผลข้างเคียงของการใช้ยา  
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Abstract 
Background 

 In the past, the prevention and treatment of Wernicke Korsakoff syndrome(WKs) in 

patients with alcohol dependence was a standard dose of thiamine (as form of vitamin B1-6-

12 inj), but still have neurological symptoms and high rate of re-admission, therefore the 

new regimen was increase the dose of thiamine (high dose regimen of vitamin B1-6-12 inj). 

No studies have shown the efficacy and safety of high dose vitamin B1-6-12 inj , therefore 

the study aimed to know the outcome and safety of prevention and treatment of WKs. 

Methods 

 The retrospective descriptive study was conducted in chronic alcoholic patients at 

Thanyarak Songkhla hospital. Data were collected from 157 medical records and hospital 

database from January 1, 2017 – march 31, 2021. 

Results 

 From this study, for prevention WKs ,the prevention rate of the patients who treated 

with high dose regimen was 98% (57 of 58 patients) whereas the prevention rate of standard 

dose regimen was 88% (55 of 62 patients) , re-treatment rate 1.6% (1 of 58 patients) ,            

re-admission rate 9.7% (6 of 58 patients), but there was no significant between 2 groups      

(p value 0.321) 

 For treatment, the cure rate of the patients who treated with high dose regimen was 

90.9% (10 of 11 patients) ,re-treatment rate was 9.1% (1 of 11 patients), whereas the cure 

rate of standard dose regimen was 56.3% (9 of 16 patients), re-admission rate was 18.8%     

(3 of 16 patients), referral rate was 25% (4 of 16 patients), but there was no significant 

between 2 groups. (p value 0.071) 

Conclusions 

 Both the standard regimen and high dose regimen showed no difference in the 

prevention symptoms of WKs (p value 0.321), but for the treatment of WKs the high dose 

regimen was more curable than the standard regimen and no re-admission rate and referral 

were found (p value 0.07) . No side effect of the high dose regimen
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 งานวิจัยนี้การศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง (retrospective descriptive study) เพ่ือศึกษาผลของ 

thiamine ในที่นี้ใช้ vitamin B1-6-12 inj ในการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome 

ในผู้ป่วยสุราที่รักษาแบบผู้ป่วยใน และอัตราการกลับเข้ามารักษาใหม่ รวมถึงความปลอดภัยจากการใช้ 

thiamine ขนาดสูง (รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj.) 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนของท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ และ เภสัชกรหญิง          

เสาดาหรอ  โสดาดิส เภสัชกรช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ที่กรุณา

ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย  

 ขอขอบพระคุณ เภสัชกร ดร.ธนเทพ วณิชยากร อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารเภ สัชกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในเรื่องวิเคราะห์ผลการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย จนท า

ให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและท าให้งานวิจัยมีคุณค่า 

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้แด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

       ภาวะเวอร์นิเก คอซาคอฟ (Wernicke-Korsakoff syndrome : WKS) เป็นกลุ่มอาการทาง

ระบบประสาทท่ีประกอบด้วย ภาวะอาการเฉียบพลันทางระบบประสาท (Wernicke encephalopathy: WE) 

และ ภาวะกลุ่มอาการความจ าเสื่อม (Korsakoff’s syndrome) ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินบี1(thiamine) ทั้ง

สองโรค 1 

      อาการนี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่แพทย์ทั่วไปให้การวินิจฉัยและรักษาได้ ผู้ป่วยที่

ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะสามารถ หายกลับเป็นปกติได้ แต่ถ้าหากรักษาช้าอาจจะท าให้เกิดการเสียหาย

ต่อระบบประสาทอย่างถาวรหรืออาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันพบว่าแพทย์ยังให้การวินิจฉัย            

ภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการ

เกิดภาวะขาด thiamine ของผู้ป่วย ร่วมกับอาการแสดงที่ไม่แสดงชัดเจน1 

        กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วยภาวะอาการ

เฉียบพลันทางระบบประสาท (Wernicke encephalopathy) ส่วนใหญ่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง 

และ 1 ใน 3 ของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังมักมีโอกาสเกิดภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome ได้ 

นอกจากผู้ที่ติดสุราเรื้อรังจะมีความเสี่ยงที่จะรับประทาน thiamine น้อยกว่าคนปกติแล้วยังมีแนวโน้มจะมี

ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) ร่วมด้วย อีกทั้งแอลกอฮอล์ยังมีฤทธิ์ยังยั้งการดูดซึม thiamine ในเยื่อบุ

ล าไส้ (enterocyte ) มีผลยับยั้งการเก็บสะสม thiamine ในตับ ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการท างานของเซลล์ประสาท (enzyme thiamine pyrophosphokinase) ภายในเซลล์ประสาทอีก

ด้วย1 

        ความชุกของภาวะขาด thiamine ในผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังมีรายงานตั้งแต่ร้อยละ 30-80 และ มี

ความรุนแรงในการขาด thiamine แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ความรุนแรงของ

ภาวะทุพโภชนการ ระดับการท างานของตับที่ลดลงจากการดื่มสุราเรื้อรัง ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม วิธีที่ใช้ใน

การวินิจฉัยการขาด thiamine เป็นต้น



2 
 

 
 

อาการและอาการแสดงเฉียบพลัน (sign and symptom: classic triads) ของภาวะอาการ

เฉียบพลันทางระบบประสาท ( Wernicke encephalopathy) ได้แก่  1. ความผิดปกติในการกลอกตา พบได้ 

ร้อยละ 29 ของผู้ป่วย มีภาวะเห็นภาพซ้อนในแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อลูก

ตา หรือเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อตา (bilateral lateral rectus palsy, 

horizontal and vertical nystagmus) 2. ความผิดปกติในการทรงตัว พบได้ ร้อยละ 23 ของผู้ป่วยตรวจพบ

อาการเดินเซ (ataxia) เดินแบบขากาง (wide-based gait)  หรือก้าวขาไม่ออก จากการที่ผู้ป่วยไม่มั่นใจใน

การทรงตัวขณะเดิน ไม่สามารถเดินต่อปลายเท้าได้ (tandem gait) 3. อาการสับสน พบได้ถึงร้อยละ 82 ของ 

ผู้ป่วยมักมีอาการสับสน (confusion) ไม่รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก (apathy) สูญเสียความสนใจ (loss of 

attention) อาการและอาการแสดงอย่างอ่ืน ได้แก่ อาการของภาวะขาด thiamine อ่ืนๆ เช่น ชาตามแขนขา

และมีการตอบสนองที่ช้าลง (hyporeflexia) จากความผิดปกติของระบบประสาททั่วร่างกาย

(polyneuropathy) ซึ่งพบในโรคเหน็บชาแบบผอมแห้ง (dry beriberi) และอาการที่ไม่จ าเพาะเจาะจง เช่น 

คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เวียนศีรษะ หงุดหงิดง่าย  หากเกิดรอยโรค บริเวณสมองส่วน brainstem 

อาจท าให้เสียชีวิตได้ 1 

              เดิมเมื่อมีผู้ป่วยสุราเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

แพทย์ให้ thiamine แบบมาตรฐาน (standard regimen) ทุกรายเพ่ือป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff 

syndrome แต่ยังพบผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทอยู่และกลับมารักษาซ้ า (re-admission) ด้วยภาวะ

อาการทางระบบประสาท หลายราย แพทย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ thiamine ใหม่ โดยเพ่ิม

ขนาดยาสูงขึ้น (new regimen) และให้ใช้ทั้งเป็นการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff 

syndrome ในผู้ป่วยสุราทุกราย  

           จากการศึกษาค้นคว้ามีการใช้ thiamine ขนาดสูง รวมถึงระยะเวลาการรักษาแตกต่างกัน

โดยแนะน าเป็นการใช้ในการรักษาเม่ือเกิดภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome แล้วเท่านั้น และเนื่องจาก

โรงพยาบาลมีเฉพาะ thiamine inj. ในรูปแบบ vitamin B 1-6-12 inj. คงคลังอยู่มาก และไม่มีการจัดซื้อ 

thiamine เดี่ยว จึงน ามาปรับใช้ตามบริบทของโรงพยาบาล จึงต้องมีการติดตามผลของการใช้ยาและความ

ปลอดภัยในการใช้ยาเพ่ิมเติมรวมถึงอาจจะดูแนวโน้มความคุ่มค่าที่น า thiamine ขนาดสูงมาใช้ในการป้องกัน

ภาวะดังกล่าวด้วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค์หลัก 

ทราบถึงผลการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome โดยการรักษาด้วย 

thiamine ขนาดสูง  

วัตถุประสงค์รอง 

ทราบถึงอัตราการกลับเข้ามารักษาใหม่ด้วยภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome                 

(re-admission) หลังจากการรักษาด้วย thiamine ขนาดสูง  

ความปลอดภัยจากการใช้ thiamine ขนาดสูง (รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj.) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถลดโอกาสการเกิดภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome ในผู้ป่วยสุราที่เข้ารักษาแบบ

ผู้ป่วยในได้มากขึ้น รวมถึงลดโอกาสการกลับเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยภาวะ Wernicke-Korsakoff ของ

ผู้ป่วย 

 โรงพยาบาลมีแนวทางใหม่ในการรักษาและป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome ทีมี่

ผลลัพธ์และความปลอดภัยเพิ่มข้ึน   
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การดื่มสุราท าให้เกิดปัญหาส าคัญทั้งทางด้านสาธารณสุขและสังคมในประเทศไทย จากการส ารวจ  

พฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชน พ.ศ. 2554 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จ านวน 53.9 ล้านคนเป็นผู้ดื่มสุราจ านวน  17 ล้านคน คิดเป็นอัตราการดื่มสุราของประชากรร้อยละ 31.5    

ผู้ดื่มส่วนใหญ่มีอายุ 25-59 ปี โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าผู้หญิง 5 เท่า จ าแนกเป็นผู้ที่ดื่มนานๆครั้ง 9.5 

ล้านคน และดื่มสม่ าเสมอ 7.5 ล้านคน2 แต่จ านวนผู้ติดสุราที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อเลิกสุรายังมีจ านวนไม่มาก 

สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่ท าให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากการดื่มสุราส่งผลต่อสุขภาพของ  

ผู้ดื่มโดยตรง เช่น ท าให้เป็นโรคตับ โรคทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับประสาทสมอง มะเร็งของอวัยวะต่างๆ      

มีภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวช ซึมเศร้า ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังพบว่าการดื่มสุราท าให้มีปัญหา 

ด้านสัมพันธภาพ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาทางการเงิน การท างาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ  

บุคคลอ่ืนและต่อสังคมตามมา เช่น อุบัติเหตุการจราจร อุบัติเหตุในการท างาน ปัญหาอาชญากร ซึ่งผู้ติดสุรา  

ยังไม่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการดื่มสุรา และไม่สามารถหยุดดื่มสุราได้ ด้วยเหตุนี้มักจะพบผู้ป่วยที่เสพติด 

สุราในโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้มาพบแพทย์เพ่ือเลิกสุราโดยตรง แต่มักมีโรคทางกายและทางจิต ที่เกิด

แทรกซ้อนจากการดื่มสุรา หรือจากการได้รับอุบัติเหตุต่างๆท าให้ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วย ไม่ได้ดื่ม

สุราก็จะเกิดภาวะขาดสุรา ท าให้มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยติดสุรา  โดย

ทีมสหวิชาชีพบนพื้นฐานทางวิชาการ จะช่วยผู้ป่วยไม่ให้มีอาการขาดสุราที่รุนแรง เป็นการบรรเทา  ความทุกข์

ทรมานของผู้ป่วย และท าให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย2 

อาการและอาการแสดงของภาวะขาดสุรา (Alcohol withdrawal)2 

ภาวะขาดสุรา (Alcohol withdrawal) เป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาหรือสภาวะทาง 

จิตใจ จะมีอาการเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มสุรา หรือลดปริมาณการดื่มลง ผู้ป่วยติดสุรา สุราเรื้อรัง ในสมองมักมี

การปรับตัวของระบบตัวรับสารสื่อประสาทต่างๆ เช่น การลดลงของระบบประสาทยับยั้ง และการเพ่ิมขึ้นของ

ระบบกระตุ้นประสาท เมื่อผู้ป่วยหยุดสุรากะทันหัน ระบบต่างๆของสมองจะท างานเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ

ระบบประสาท Sympathetic autonomic nervous system เกิดเป็นกลุ่มอาการขาดสุรา อาการขาดสุราที่

ตามมา อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นสมองสับสน หรือ Delirium เดิมรู้จักกันดีในชื่อ Delirium tremens (DTs) 

ภาวะนี้เกิดตามหลังการหยุดดื่มหรือลดปริมาณการดื่มในผู้ป่วยที่ติดสุรามานาน  หลายปีและดื่มปริมาณมาก 

มักเกิดในวันที่ 2-3 วัน หลังการหยุดดื่ม อาการเป็นอยู่ได้นาน 7-10 วัน 
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ตารางท่ี 1 อาการและอาการแสดงของภาวะขาดสุรา (Alcohol withdrawal) 

ระยะเวลาหลังการ

ดื่ม ครั้งสุดท้าย 

อาการและอาการแสดง 

ภายใน 6-8 ชั่วโมง 
หลังการดื่มครั้ง
สุดท้าย 

ผู้ป่วยมักมีอาการสั่น หงุดหงิด กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน ระบบประสาท ตื่นตัว โดยเฉพาะ
ระบบประสาท Sympathetic nervous system วิตกกังวล ตื่นเต้นตกใจง่าย เหงื่อแตก มีไข้ ร้อน
วูบวาบที่ใบหน้า ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง 

ภายใน 8-12 
ชั่วโมง หลังการดื่ม
ครั้งสุดท้าย 

มีอาการทางจิต หลงผิด ประสาทหลอน ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง อาจมีเพียง การแปลผลทาง
ประสาทรับรู้ผิดปกติ ผู้ป่วยอาจเห็นสีสว่างมากกว่าปกติ ได้ยินเสียง ดังกว่าปกติ ในรายที่รุนแรง
ผู้ป่วยจะมีอาการประสาทหลอนซึ่งมักเป็นทางตา ทางการได้ยิน ทางสัมผัสผิวหนัง ผู้ป่วยมักเห็น
ภาพหลอนเป็นภาพสัตว์ หูแว่วที่ได้ยิน อาจเป็นเสียงที่มีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้ ผู้ป่วย
มักมีอาการประสาทหลอน ทางสัมผัสผิวหนัง ว่ามีแมลงจ านวนมากมาไต่ 

ภายใน 12-24 
ชั่วโมง หลังการดื่ม
ครั้งสุดท้าย 

มักเกิดอาการชักชนิด Grand mal seizures เดิมรู้จักในชื่อ Rum fits โอกาส ในการเกดิชักครั้งที่
สองในช่วง 6-12 ชั่วโมงถัดมาเท่ากับ 25% ผู้ป่วยจ านวนน้อยกว่า กว่า 3% เกิดการชักอย่าง
ต่อเนื่อง หรือ Status epilepmaticus ปัจจัยเสี่ยงของ การเกิดชักได้แก่ ประวัติเคยเกิดอาการชัก
จากการขาดสุรา ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดยา คลายเครียดหรือยานอนหลับร่วมด้วย ผู้ป่วยมีประวัติการ
ขาดสุรามาแล้วหลายครั้ง หากเกิดอาการชักแล้วผู้ป่วยมักมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะสมองสับสน 
หรือ Delirium tremens (DTs) ตามมา 

- ภายใน 72-96 
ชั่วโมง หลังการดื่ม
ครั้งสุดท้าย 

ปกติผู้ป่วยที่มีอาการขาดสุราไม่รุนแรง มักจะมีอาการขาดสุรามากที่สุดในช่วง 24-36 ชั่วโมงหลัง
การดื่มครั้งสุดท้าย ต่อมาค่อยๆมีอาการดีข้ึน หากมีอาการรุนแรง มากขึ้นหลังจากระยะเวลา
ดังกล่าว ความรุนแรงของอาการขาดสุราก็มักเพ่ิมมากข้ึน จนถึงขั้นภาวะสมองสับสน หรือ 
Delirium tremens (DTs) ผู้ป่วยมักเริ่มต้นมีอาการ สมองสับสนในช่วง 72-96 ชั่วโมง หลังการดื่ม
ครั้งสุดท้าย อาการอาจอยู่ได้นาน หลายวัน โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด DTs 
ได้แก่ ผู้ป่วยเคย มีประวัติ DTs ในอดีต ผู้ป่วยที่เกิดอาการชัก ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีระดับ 
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 300 mg% ในขณะที่มีอาการขาดสุรา อาการที่ส าคัญ ได้แก่ • ระบบ
ประสาทอัตโนมัติตื่นตัวมากผิดปกติ ได้แก่ หัวใจเต้นเร็วอย่างมาก มือสั่น เหงื่อแตก มีไข้ เป็นต้น • 
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ ผู้ป่วยอาจเป็นอันตรายต่อ ตนเองได้จากการเกิดอุบัติเหตุ 
และเป็นเหตุให้ขาดสารน้ าและเกลือแร่ มากขึ้น • วงจรการนอนผิดปกติ ผู้ป่วยมักนอนมากในเวลา
กลางวัน และไม่นอน ในเวลากลางคืน • สมองสับสน มักสับสนไม่รู้เวลา สถานที่และบุคคล 
(disorientation) ผู้ป่วยมักคิดว่าอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล • อาการทางจิต ผู้ป่วยอาจมีอาการหู
แว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวง และ แยกแยะความเป็นจริงไม่ได้ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการท า
ร้ายตัวเองและ ผู้อื่น 
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พยาธิสรีรวิทยาของการขาดสุรา2 

เมื่อคนเริ่มดื่มสุราใหม่ๆ ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะเพ่ิมการท างานของตัวรับ GABA-A (GABA-A 

receptors) และยับยั้งการท างานของตัวรับ NMDA (NMDA receptors) ครั้นดื่มสุรานานๆ สมองจะเกิด การ

ปรับตัว ส่งผลให้ลด inhibitory function ของตัวรับ GABA-A และเพ่ิม excitatory ของตัวรับ NMDA     

เกิดลักษณะทนต่อสุรา (tolerance) ได้ 3 แบบคือ 1) metabolic tolerance คือ เพ่ิมอัตราการท างาน 

ethanol ที่ตับ คนจึงดื่มปริมาณมากขึ้น เพ่ือให้ได้ฤทธิ์เท่าเดิม 2) cellular tolerance เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของเซลล์ประสาทในสมอง เช่น การท างานของ ตัวรับ GABA-A ลดลง เนื่องจากมีการปรับลดจ านวนตัวรับ 

(downregulation of GABA-A receptors) โดยมีการลดหน่วยย่อยเล็กคือ แอลฟ่า 1(a1) หรือ แกมม่า 2 

(g2) ซึ่งอยู่ในตัวรับ GABA-A และเพ่ิมหน่วย ย่อยเล็ก คือ แอลฟ่า 4 (a4) อย่างรวดเร็วในปริมาณมากท าให้ 

density of synapse ลดลง บวกกับตัวรับ GABA-A มีจ านวนลดลง ท าให้บทบาทยับยั้งการท างานของสมอง

น้อยลง (loss of GABAmediated inhibition) เสี่ยงต่อการเกิดอาการชักเม่ือขาดสุรา ในขณะเดียวกันตัวรับ  

กลูตาเมทชนิด NMDA (โดยเฉพาะ NR1 and NR2B subtypes) และไคเนท (Kainate) มีการปรับเพ่ิมจ านวน

ตัวรับ ท าให้การท างานของตัวรับ NMDA เพ่ิมขึ้น เกิดการกระตุ้นในเซลล์ประสาทมากขึ้น เป็นผลให้เกิด 

oxidative stress and excitotoxic brain damage (อาจมีปัญหาจากการสูบบุหรี่และขาดสารอาหารด้วย) 

ร่วมกับช่องทางเปิดประจุ calcium เข้าเซลล์ (voltage-dependent calcium influx) modulate ให้หลั่ง

สารสื่อประสาท และ gene expression ที่ควบคุมการผลิตโปรตีนตัวรับ NMDA และGABA การดื่มสุรา

ต่อเนื่องเป็นการเพ่ิม voltage calcium channel expression ส่งผ่านระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีตัวรับ

อะดรีนาลิน (adrenalinergic receptors) บริเวณลิมบิกและก้านสมองมีความไวสูง ต้องใช้ปริมาณ

แอลกอฮอล์ขนาดสูงจึงจะมี ฤทธิ์เท่าเดิมท าให้เกิด tolerance 3) behavioral tolerance เป็นการเรียนรู้และ

ปรับตัวท าให้คนๆ นั้นต้องดื่มสุราก่อนจึงจะท ากิจกรรมต่างๆได้ ดังนั้น เมื่อหยุดดื่มทันทีจึงเกิด rebound 

stimulatory effect เกิด adrenergic hyperactivity ที่ลิมบิกและก้านสมอง ท าให้มีอาการหงุดหงิดง่าย 

กระวนกระวาย ก้าวร้าว มือสั่น ชัก นอกจากนี้ ขณะที่มีอาการขาดสุราพบว่ามี dopamine transmission 

เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดอาการ ประสาทหลอน จากหลักฐานผู้ป่วย delirium tremens พบระดับ homovallinic 

acid (HVA) ในเลือดสูง มี D2 receptor-binding density เพ่ิมขึ้นที่ dorsal striatum และมี D1 receptor-

binding density เพ่ิมข้ึนที่ Amygdala และพบ persisting high of levels of cGMP ในบริเวณดังกล่าว 
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การประเมินผู้ป่วยสุรา2  

เมื่อผู้ติดสุราเข้ามารับบริการทางสุขภาพ และคัดกรองได้ว่าเป็นผู้ติดสุราจะต้องให้การบ าบัดรักษา 

จะต้องมีการประเมินผู้ติดสุราอย่างครอบคลุมเพ่ือการวางแผนการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการ  

ประเมินผู้ติดสุรา ดังนี้  

1. การซักประวัติ ควรจะถามให้ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ ชนิดของสุราและสารเสพติดอ่ืนๆ ที่  ผู้ติดสุราใช้ 

ความถี่ของการใช้ ปริมาณเฉลี่ยที่ดื่มต่อวัน ระยะเวลาของการดื่ม เวลาและปริมาณสุราที่ดื่ม ครั้งสุดท้าย 

ประวัติของการเกิดอาการขาดสุรา ซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ที่ส าคัญที่สุดถึงโอกาสที่จะเกิดอาการ ขาดสุราในครั้ง

ต่อมา และประวัติการชัก นอกจากนี้ประวัติอ่ืนที่ควรซักร่วมด้วย ได้แก่ ประวัติการบ าบัด รักษาสุรา ประวัติ

การเจ็บป่วยอื่นทั้งทางกายและจิตเวช ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ อาการส าคัญที่มา และ อาการปัจจุบันรวมถึง

ประวัติการแพ้ยาด้วย  

2. การตรวจร่างกาย เพ่ือประเมินความผิดปกติของร่างกายหรือโรคแทรกซ้อนทางกาย โดยการ  ตรวจสภาพ

ร่างกายทั่วไป ฟัง คล า เคาะ ตรวจสัญญาณชีพ Glasgow coma score ระดับความรู้สึกตัวสังเกตความ

ผิดปกติของร่างกาย เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวม ท้องมาน มีบาดแผล การผ่าตัด ความผิดปกติของ

ผิวหนัง มรีอยช้ า รอยจ้ า เลือดออกตามไรฟัน ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว การทรงตัว ความอ่อนแรงของ

แขนขา เป็นต้น 

3. ประเมินอาการขาดสุรา เครื่องมือในการประเมินอาการขาดสุราที่พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการ  ประเมินและ

ติดตามอาการขาดสุราที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้เช่น Alcohol Withdrawal Scale (AWS), Clinical 

Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised (CIWA-Ar), Minneapolis Detoxification 

Scale (MINDS) ควรจะประเมินตั้งแต่แรกรับและประเมินเป็นระยะตามความจ าเป็นคะแนนจากการประเมิน

อาจผิดพลาดได้กรณีมีภาวะแทรกซ้อน ไม่ควรยึดคะแนนจากแบบประเมินเพียงอย่างเดียว ควรจะอาศัยการ

ตัดสินใจทางคลินิกและการสังเกตอ่ืนร่วมด้วยเนื่องจากบางอาการอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ซึ่งจาก

การศึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุราในประเทศไทยจะพบว่า มีการใช้แบบประเมินอาการขาด

สุราอยู่ 2 ชนิดคือ CIWA-Ar และ AWS เมื่อประเมินด้วยแบบประเมินอาการขาดสุราแล้วมีเกณฑ์การแปลผล

ตามคะแนน  
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4. การประเมินทางห้องปฏิบัติการ 

    4.1 ตรวจเลือด วัดระดับสุราในกระแสเลือด(Blood Alcohol Concentration) การท างานของตับ (Liver 

Function Test) การท างานของไต ระดับเกลือแร่ที่ส าคัญ ระดับน้ าตาลในกระแสเลือด การวัดความสมบูรณ์

ของเม็ดเลือด (Compete Blood Count) 

    4.2 ตรวจปัสสาวะเพ่ือดูการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ประเมินการท างานของไตเบื้องต้น และตรวจหาสาร

เสพติดบางตัว ซึ่งสามารถบอกได้ทั้งชนิดของสารและปริมาณสารที่ขับออกมาได้ 

    4.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด เพ่ือตรวจหาความผิดปกติของปอด 

5 .ประเมินสภาพจิต อาการทางจิตอาจเป็นอาการหนึ่งของภาวะเมาสุรา อาการขาดสุรา หรือเป็นอาการที่เกิด

จากภาวะโรคจิตร่วมด้วย ซึ่งพบได้บ่อยในกลุ่มที่มีปัญหาเรื้อรัง กลับดื่มซ้ า ทั้งนี้มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ในผู้

ดื่มเรื้อรังมักมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา หรือในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยด้วยโรคจิตเวช มักมีการดื่มสุรา

หรือใช้สารเสพติดอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือบรรเทาอาการทางจิตของตน ดังนั้นในผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาการดื่มสุราทุก

รายควรได้รับการประเมินสภาพจิตร่วมด้วย ดังนี้  

    5.1 การเสพสารเสพติดอ่ืนร่วม เช่น ยาบ้า กัญชา สารระเหย เป็นต้น 

    5.2 ความสัมพันธ์ของโรคจิตกับการดื่มสุรา ได้แก่ การเกิดโรคทางจิตเวช ภายหลังจากการดื่มสุราเป็น

เวลานาน หรือมีภาวะทางจิตเวชก่อนการดื่มสุรา 

   5.3 ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยประเมินสาเหตุซึ่งจะน ามาสู่การฆ่าตัวตายเพ่ือหาแนวทางการ

ช่วยเหลืออย่างตรงประเด็น 

   5.4 ประเมินภาวะซึมเศร้า 

   5.5 ประเมินความเครียดและความรู้สึกสูญเสีย 

   5.6 ประเมินระดับอาการทางจิตได้แก่ หงุดหงิด ก้าวร้าว ท าร้ายของ ท าร้ายคนอ่ืน หูแว่ว ภาพหลอน 

ซึมเศร้า คิดจะท าร้ายตนเอง ระแวงกลัวคนจะมาท าร้าย งุนงง สับสน หลงลืม เป็นต้น 

6. การประเมินโรคทางกายท่ีสัมพันธ์กับการดื่มสุราโดยแบ่งเป็น 

   6.1 ภาวะแทรกซ้อนทางกายในช่วงเมาสุรา ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะขาดน้ าในร่างกาย ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 

เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง(Subdural Hematoma) ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  

(Gastrointestinal Haemorrhage) 

   6.2 ภาวะแทรกซ้อนในช่วงขาดสุรา ได้แก่ ภาวะขาดน้ าในร่างกาย ภาวะขาดสารอาหาร เลือดออกในเยื่อหุ้ม

สมอง Grandmal Seizure, Aspirate Pneumonia, Electrolyte Imbalance 

   6.3 ภาวะโรคร่วมทางกาย Alcoholic Hepatitis, Liver Cirrhosis, Electrolyte Imbalance,  

Hypokalemia, Wernicke’s Encephalopathy, Korsakoff’s syndrome 
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7. การประเมินทางด้านสังคม เช่น สัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง การมี

ปัญหาในที่ท างานหรือตกงาน ภาวะเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและแหล่งสนับสนุนทางสังคม 

8. การประเมินด้านจิตวิญญาณ เกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต 

 

การรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะขาดสุรา2 

หลักการรักษา  

1. การประเมินเพ่ือวินิจฉัยโรค  

    1.1 การประเมินคัดกรอง : ใช้แบบประเมินเพ่ือคัดกรองปัญหาจากการดื่มสุรา Alcohol Use Disorder 

Identification Test (AUDIT)* หรือ CAGE** เพ่ือคัดกรองในกรณีที่ไม่ได้มาด้วยปัญหาหลักจาก สุรา ส่วน

กรณีมารักษาด้วยการติดสุราเป็นหลักอาจใช้เพียงการสัมภาษณ์ประวัติ  

    1.2 การวินิจฉัยโรค : ให้อิงตามระบบ DSM - IV, DSM - V*** และให้รหัสโรคตามเกณฑ์ ICD-10 ของ 

องค์การอนามัยโลก (WHO)  

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรักษา : ได้แก่ การซักประวัติ การประเมินสภาพปัญหา ของผู้ป่วย 

และประเมินแหล่งสนับสนุน การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับโรค อาการ ผลกระทบ แนวทางการรักษา

ของแพทย์ และการมีส่วนร่วมในการรักษา  

3. การบ าบัดรักษาภาวะขาดสุรา  

    3.1 การประเมินความรุนแรงของอาการขาดสุรา :ใช้แบบประเมิน Alcohol Withdrawal Scale (AWS) 

หรือ Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol,Revised (CIWA-Ar)  

    3.2 การดูแลรักษาในภาวะขาดสุรา : เน้นการดูแลในด้านการให้ยาระงับประสาท การบรรเทา  อาการทาง

กาย การเสริมวิตามินและเกลือแร่ และการจัดสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2 การประเมินปัญหาการดื่มสุราอย่างครอบคลุม (comprehensive alcohol assessment) 

ประเมิน ประเด็น 

1. ประเมินปัญหาพฤติกรรมการดื่ม 
ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการ
สะท้อน กลับผู้ป่วยให้ตระหนักถึงความ
รุนแรง ในพฤติกรรมดื่มสุราและเพ่ือการ
วินิจฉัย ปัญหาการดื่มสุรา 

• ความรุนแรงในการดื่ม เช่น ปริมาณ ความถี่ของการดื่ม • สาเหตุลักษณะ 
และระยะเวลาการดื่ม เช่น ดื่มสุราประเภทไหน ดื่มอย่างไร ดื่มมานานแค่
ไหน ดื่มหนักนานแค่ไหน ดื่มครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่ซึ่งจะช่วยบอกถึงความ
รุนแรงของการติดสุราและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะถอนพิษสุรา • 
ผลกระทบจากการดื่มทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

2. ประเมินสถานการณ์เสี่ยงและทักษะ  
ในการจัดการปัญหา 

• ปัจจัยเสี่ยงในการกลับไปดื่มซ้ า เช่น สถานการณ์เฉพาะ(อยู่คนเดียว 
พบปะเพ่ือนฝูง งานเลี้ยง) อารมณ์ด้านลบ (เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า 
โกรธ) • ปัจจัยป้องกันไม่ให้กลับไปดื่มซ้ า (ครอบครัว ศาสนา กลุ่มเพื่อน) • 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์เสี่ยง ความมั่นใจ และความ
ตั้งใจในการแก้ปัญหาหรือในการเผชิญกับสถานการณ์ท่ี เสี่ยงต่อการดื่มสุรา 
• ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกับปัญหาที่เผชิญทั้งปัญหาในชีวิต ประจ าวัน 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาการท างาน หรือปัญหาอ่ืนๆ 

3. ประเมินแรงจูงใจและความพร้อม ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม 
(Readiness to change) 

การประเมินขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Stage of change) ขั้นที่ 1 
ไม่คิดเลิกดื่ม ขั้นที่ 2 ลังเลใจ ขั้นที่ 3 ตัดสินใจ ขั้นที่ 4ลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 5
กระท าต่อเนื่อง ขั้นที่ 6 กลับไปดื่มซ้ า 

4. ประเมินความเข้มแข็งหรือจุดแข็ง ใน
ชีวิตและแหล่งสนับสนุนในสังคม 

• ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรืออ่ืนๆ • อาชีพ การงาน สังคม • 
ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา ศรัทธา 

5. ประเมินโรคจิตเวชร่วมโดยเฉพาะ ผู้ที่ 
มีประวัติกลับไปดื่มซ้ าบ่อยๆ 

การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจสภาพจิต หรือการใช้เครื่องมือคัดกรอง และ
ประเมินโรคจิตเวชร่วมที่พบบ่อยความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย • ควรประเมิน
หลังอาการถอนพิษสุราสงบอย่างน้อย 1 เดือน • ประเมินการเสพสารเสพ
ติดอ่ืนร่วม เช่น ยาบ้า กัญชา สารระเหย เป็นต้น 

6. การตรวจร่างกายเพ่ือประเมินความ

ผิดปกติของร่างกายหรือโรคแทรกซ้อน

ทางกาย 

• การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป ฟัง คล า เคาะ • ตรวจสัญญาณชีพ 
Glasgow coma score ระดับความรู้สึกตัว • สังเกตความผิดปกติของ
ร่างกายเช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องบวม มีบาดแผลการผ่าตัดความ
ผิดปกติของผิวหนัง มีรอยช้ า รอยจ้ าเลือด เลือดออกตามไรฟัน ความ
ผิดปกติของการเคลื่อนไหว การทรงตัว ความอ่อนแรงของแขนขา เป็นต้น 

7. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามข้อ 

บ่งชี้) 

ตรวจเลือด Alcohol level,LFT,BUN, Creatinine,Blood sugar, CBC • 
ตรวจปัสสาวะเพ่ือดูการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการท างานของไต เบื้องต้น 
• ตรวจเอกซเรย์ปอดเพ่ือตรวจหาความผิดปกติของปอด 
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ระดับความรุนแรงของอาการขาดสุรา2  

1. อาการขาดสุราเล็กน้อย เกิดได้ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงจนถึง 36 ชั่วโมงหลังดื่มครั้งสุดท้าย มีอาการ ตั้งแต่ มือสั่น 

หงุดหงิด วิตกกังวลเล็กน้อย ปวดมึนศีรษะ เหงื่อออก ใจสั่น เบื่ออาหาร ความดันโลหิตสูง  คลื่นไส้ อาเจียน 

นอนไม่หลับ เป็นต้น  

2. อาการขาดสุราปานกลาง เกิดในช่วง 24-72 ชั่วโมงหลังดื่มครั้งสุดท้าย มีชีพจรเต้นเร็ว ความดัน โลหิตสูง 

กระวนกระวาย กระสับกระส่ายมากขึ้น ผุดลุกผุดนั่ง มือสั่น ตัวสั่น เหงื่อออกมาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเสีย  

3. อาการขาดสุรารุนแรง เกิดในช่วง 48-96 ชั่วโมงหลังดื่มครั้งสุดท้าย มีภาวะสับสน วัน เวลา สถานที่ 

(Delirium Tremens) ร่วมกับมีอาการกระสับกระส่ายอย่างมาก อยู่นิ่งไม่ได้ เดินไปมา มือสั่น ตัวสั่น สมาธิ

ลดลง ชีพจรเต้นเร็ว มีไข้ อาจเห็นภาพหลอน หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวงร่วมด้วย 

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดสุรารุนแรงมีดังนี้  

1. อายุมากกว่า 30 ปี  

2. มีประวัติดื่มสุราต่อเนื่องปริมาณมากในแต่ละครั้ง (>150 กรัมต่อวัน) หรือดื่มมากกว่า 10 ด่ืม 

มาตรฐาน (Standard drink)* เทียบเท่ากับเหล้าขาวมากกว่า ½ ขวดต่อวัน  

3. ดื่มมานานหลายปี (มากกว่า 5 ปี)  

4. เคยมีอาการขาดสุรารุนแรงแบบเพ้อสับสน (Delirium Tremens; DTs) 

5. เคยมีอาการชักจากขาดสุรามาก่อน 

6. มีอาการขาดสุราขณะที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดยังสูง  

7. อาการขาดสุราระดับรุนแรง ถ้าจะมีอาการจะเกิดข้ึนภายใน 3 วัน  

8. มีปัญหาโรคทางกายหรือได้รับบาดเจ็บร่วมด้วย 

9. ไม่มีภาวะเมาสุราทั้งท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง 

10. มีการใช้ยาเสพติดอ่ืนๆ รวมถึงยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับอย่างต่อเนื่อง  

11. ชีพจรสูงเกิน 100 ครั้งต่อนาที 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาการขาดสุรา 

• Alcohol Withdrawal Scale (AWS)  

• Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised (CIWA-Ar)  

• Minneapolis Detoxification Scale (MINDS) 

• Severity Assessment Scale (SAS) (เป็นเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์ 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบเครื่องมือประเมินอาการขาดสุรา 

อาการขาดสุรา CIWA-AR AWS MIND 
เหงื่อออก / / / 
ส่ัน / / / 
กระสับกระส่าย / / / 
Orientation / / / 
อุณหภูมิ  /  
ประสาทหลอน  / / 
ภาพหลอน /   
หูแว่ว /   
สัมผัสหลอน /   
หลงผิด   / 
วิตกกังวล / /  
คลื่นไส้ อาเจียน /   
ปวดศีรษะ /   
ชีพจรเต้นเร็ว   / 
ความดันโลหิตสูง   / 
ชัก   / 
การให้คะแนน 10 ข้อๆละ 0-7 7 ข้อๆละ 0-4 9 ข้อ 
Mild withdrawal 1-9 1-4 1-9 
moderate withdrawal 10-14 5-9 10-14 
Severe withdrawal 15-18 10-14 15-20 
Very severe 
withdrawal 

≥19 ≥15 ≥20 
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ตารางท่ี 4 การประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษสุรา (alcohol withdrawal risk assessment)3 

ขั้นที ่ ใช้เมื่อไหร่ วิธีการ 

ขั้นที่ 1 ผู้มีคะแนน ASSIST ≥27 หรือ 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีภาวะฉุกเฉิน 
ทางกาย หรือผู้ป่วยทั่วไปที่รับ 
การรักษาแบบผู้ป่วยในและ มี
ประวัติการดื่มสุราเป็นประจ า 
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

ประเมินความเสี่ยงในการติดสุรารุนแรงโดยใช้เครื่องมือ CAGE 
ถาม 1. CUT DOWN “คุณเคยรู้สึกว่าคุณควรจะลดปริมาณการ
ดื่มสุรา ของคุณลงหรือไม่” 2. ANNOYED “เคยมีคนสร้างความ
ร าคาญให้กับคุณโดยการ กล่าวเตือน หรือต าหนิคุณเก่ียวกับการ
ดื่มสุราของคุณหรือไม่” 3. GUILTY “คุณเคยรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกผิด
เกี่ยวกับการดื่มสุราของ คุณหรือไม่” 4. EYE-OPENER “คุณเคย
ต้องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งแรกใน ตอนเช้าเลย หรือไม่ เพ่ือที่จะได้
ก าจัดอาการเมาค้างของคุณ” ตอบ “ใช่” 2 ข้อ มีโอกาสติดสุรา
รุนแรง ให้เฝ้าระวังความเสี่ยงการเกิด ภาวะถอนพิษสุรา หากไม่
เข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้ต่อขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 2 ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์จากขั้นที่1 
หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด 
สุรา 

ประเมินปัจจัยเสี่ยงภาวะถอนพิษสุรารุนแรง • มีประวัติดื่มสุรา
ต่อเนื่องปริมาณมากในแต่ละครั้ง(>150กรัมต่อวัน) • ดื่มมากกว่า 
10 ดื่มมาตรฐานต่อวัน หรือเหล้า (40 ดีกรี) มากกว่า ½ ขวดต่อ
วัน • ดื่มมานานมากกว่า 5 ปี • เคยมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง
แบบเพ้อ คลั่ง สับสน • เคยมีอาการชักจากการถอนพิษสุรามา
ก่อน • มีการใช้ยาเสพติดอ่ืนๆ รวมถึงยากล่อมประสาทหรือยา
นอนหลับ อย่างต่อเนื่อง • ชีพจรสูงเกิน 100 ครั้งต่อนาที • มี
อาการขาดสุราขณะที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง • จ านวนวันที่
หยุดดื่มครั้งสุดท้ายมาหลายวัน • ไม่มีภาวะเมาสุราทั้งที่มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูง ตอบ “ใช่” เพียง 1 ข้อ ให้เฝ้าระวังความ
เสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษสุรา รุนแรง “ไม่ใช่” ให้ Alcohol 
education และข้อแนะน าข้อมูลอาการ ถอนพิษสุราและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาแบบสั้น เพ่ือจูงใจเข้ารับ
การตรวจประเมินภาวะติดสุราและรับการรักษาที่ เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

ข้อบ่งชี้การรับผู้ป่วยติดสุราไว้รักษาแบบผู้ป่วยใน 

1. มีโรคทางกายหรือทางจิตเวชต้องการการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

2. เริ่มมีอาการขาดสุราหรือคาดว่าจะมีอาการขาดสุราระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to  

severe withdrawal) โดยประเมินจากการสังเกต ประวัติในอดีต และใช้แบบประเมินอาการขาดสุรา 

3. เคยมีอาการแทรกซ้อนจากภาวะขาดสุรามาก่อน เช่น อาการชัก อาการขาดสุรารุนแรงแบบเพ้อ 

สับสน (Delirium Tremens; DTs) 

4. มีการติดยาหรือสารเสพติดอ่ืนร่วมด้วย และมีอาการขาดยา (Withdrawal) 

5. เคยรักษา Detoxification แบบผู้ป่วยนอกแล้วไม่ได้ผล 

6. ขาด Social Supports หรือสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยเพียงพอส าหรับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

7. กรณีอ่ืนๆอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ 

 

ตารางท่ี 5 การเฝ้าระวังความเสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษสุรา (alcohol withdrawal monitoring)3 

 

ขั้นที ่ ใช้เมื่อไหร่ วิธีการ 
ขั้นที่ 1 
ประเมิน
อาการ ถอน
พิษสุรา 

กรณีท่ีมีความเสี่ยงการเกิดภาวะ 
ถอนพิษสุรา 

• ประเมินอาการถอนพิษสุรา ด้วยเครื่องมือ Alcohol 
Withdrawal Scale; AWS หรือ Clinical Institute 
Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised 
Version; CIWA-Ar (ภาคผนวก) และ ติดตามเฝ้าระวัง ตาม
แนวปฏิบัติการดูแลผู้มีอาการถอนพิษสุรา 

ขั้นที่ 2 
ตัดสินใจให้
การรักษา 

รักษาแบบผู้ป่วยนอก ข้อพิจารณา
การรักษาแบบ ผู้ป่วยนอก 

• ให้การดูแลตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้มีอาการถอนพิษ สุรา
แบบผู้ป่วยนอก 

รักษาแบบผู้ป่วยใน • ข้อพิจารณา
การรักษาแบบ ผู้ป่วยใน • รายที่ได ้
รับการรักษาใน โรงพยาบาลด้วย
ปัญหาสุขภาพอ่ืน 

• ให้การดูแลตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้มีอาการถอนพิษ สุรา
แบบผู้ป่วยใน 

หากผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษา • ให้ค าปรึกษาแบบสั้นพร้อมจูงใจให้รับบริการที่เหมาะสม • 
ให้ข้อมูลการเฝ้าระวังความเสี่ยงอาการถอนพิษสุรา อาการ
ถอนพิษสุรา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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ข้อพิจารณาการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ข้อพิจารณาการรักษาแบบผู้ป่วยใน 

1. มีอาการถอนพิษสุราที่มีความรุนแรงน้อยถึง

ปานกลาง (CIWA-Ar ≤ 14 คะแนน หรือ AWS ≤ 

9 คะแนน) 2. สามารถรับประทานยาได้ 3. มีญาติ

สนิทหรือคนในครอบครัวช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระหว่างถอนพิษสุรา (ประมาณ 3-5 วัน) และ

สามารถ ติดตามอาการถอนพิษสุราได้ 4. สามารถ

มาพบแพทย์ตามนัดได้ 5. ไม่มีภาวะโรคทางจิตเวช

และโรคทางกายท่ีอาการยัง ไม่คงที่ 6. ไมม่ีปัญหา

ใช้สารเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยจนอาจ มีอาการ

ถอนพิษสารเสพติดนั้น เช่น อาการถอนพิษ ยา

นอนหลับ 7. ไม่มีประวัติอาการ DTs หรือชัก 

(rum fits) มาก่อน 8. อายุน้อยกว่า 60 ปี 9. ไมมี่

หลักฐานแสดงถึงอวัยวะภายในถูกท าลาย จากพิษ

สุรา เช่น elevated MCV, renal insufficiency, 

ascites, cirrhosis เป็นต้น 

1. เริ่มมอีาการหรือคาดว่าจะมีอาการถอนพิษสุรา ระดับปาน

กลางถึงรุนแรง ความรุนแรงในการติด ประวัติอาการถอนพิษ

รุนแรงหรือชัก หรือ CIWA-Ar ≥15 คะแนน หรือ AWS ≥10 

คะแนน 2. มีโรคจิตเวชหรือโรคทางกายอ่ืนๆ ซึ่งต้องการ การ

เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การชัก หรือประวัติของ การชัก 

ก าลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โรคหัวใจ โรคตับ สงสัยว่ามีการ

บาดเจ็บที่ศีรษะ ความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมไม่ได้ 3. มีการติด

ยาหรือสารเสพติดอ่ืนร่วมด้วยและมีอาการ ถอนพิษจากสาร

เสพติดหลายชนิด 4. มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือควบคุม

ไม่ได้ 5. มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 6. ผู้ป่วยไม่สามารถ

ดูแลหรือช่วยเหลือตนเองได้ 7. เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้ว

ไม่ได้ผล 8. ไม่มีญาติหรือสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยเพียงพอ

ส าหรับ การรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

 

แนวทางการบ าบัดรักษาผู้ป่วยในภาวะขาดสุรา2,3 

   การบ าบัดรักษาภาวะขาดสุราเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ที่ติดสุราสามารถหยุดดื่มสุราได้ โดยมี 

อาการขาดสุราน้อยท่ีสุด ผู้ที่เสพติดสุรามักมีอาการผิดปกติเมื่อหยุดดื่ม บางรายอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ 

หลักการรักษาภาวะขาดสุราประกอบด้วย 4S’ ได้แก่  

1) Sedation: การให้ยาระงับประสาท 

2) Symptomatic Relief: การบรรเทาอาการทางกาย 

3) Supplement: การเสริมวิตามินและเกลือแร่ 

4) Supportive Environment: การจัดสิ่งแวดล้อม 

1.การให้ยาระงับประสาท (Sedation) 

   ยาหลักท่ีให้ ได้แก่ Diazepam, Chlordiazepoxide หรือ Lorazepam ในกรณีเป็นผู้ป่วยสูงอายุ หรือ

ผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของตับบกพร่อง โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา 



16 
 

 
 

ตารางท่ี 6 การประเมินผู้ป่วยเพื่อพิจารณาให้ยาระงับประสาท2 

Stage  

 

Severity AWS 

SCORE 

CIWA-Ar 

SCORE 

MINDS 

SCORE 

Hallucination Agitation ประเมิน

ทุก 

1 Mild withdrawal 1-9 1-4 1-9 No No 4-8 ชม. 

2 moderate 
withdrawal 

10-14 5-9 10-14 Yes No/Yes 1-2 ชม. 

3 Severe withdrawal 15-18 10-14 15-20 Yes No/Yes 1-2 ชม. 

4 Very severe 
withdrawal 

≥19 ≥15 ≥20 Yes Yes 10-15 
นาที 

รูปแบบการให้ยาตามมาตรฐานสามารถให้ได้หลายรูปแบบ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบที่ใช้บ่อย  

Protocol 1 : Standard Treatment Regimen or Fixed - Schedule Regimen 

  เป็นการให้ยาตามเวลาที่ก าหนด ในรายที่มีความเสี่ยงหรือเริ่มมีภาวะขาดสุรา เพ่ือป้องกันอาการ 

ขาดสุราหรือควบคุมไม่ให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น หลักการคือ ให้ยาทุก 6 ชั่วโมง เพ่ือคงระดับยาในกระแส

เลือดให้คงที่ ทั้งนี้การให้ยา 4 เวลาหลังมื้ออาหารและก่อนนอน จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับยาในกระแสเลือดต่ า 

ในช่วงกลางคืน ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอาการขาดสุรารุนแรงในช่วงกลางคืนได้ ดังนั้นควรพิจารณาการให้ยา 

ในเวลาที่ท าให้ระดับยาคงตัวมากท่ีสุด และเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอาการถอนพิษสุราหรือเริ่มมีอาการถอนพิษสุราเช่น  มือสั่น เหงื่อ

ออก หรือ AWS ≥5 หรือ CIWA-Ar ≥8คะแนน แต่ไม่ควรให้ในรายที่เคยมีประวัติอาการถอนพิษ สุรารุนแรง 

หรือชัก เพราะอาจไม่สามารถควบคุมอาการได้ 

ตัวอย่างการรักษาดังนี้ 

ตารางท่ี  7 ตัวอย่างการให้ยาแบบ Fixed- Schedule Regimen (ยาที่ให้ตามตาราง: Diazepam) 

วันที่/เวลา 6 .00 น. 12 .00 น. 18 .00 น. 24 .00 น. รวม 
1 10 mg 10 mg 10 mg 15 mg 45 mg 
2 10 mg 10 mg 10 mg 15 mg 45 mg 
3 5 mg 5 mg 5 mg 15 mg 30 mg 
4 5 mg - 5 mg 15 mg 25 mg 
5 5 mg - 5 mg 10 mg 20 mg 
6 5 mg - - 10 mg 15 mg 
7 - - - 10 mg 10 mg 
8 - - - 5 mg 5 mg 
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โดยเทียบปริมาณยาดังนี้ 

Diazepam 5 mg = Chlordiazepoxide 10 mg = Lorazepam 1 mg  

ส าหรับผู้ป่วยรายที่มีการท างานของตับบกพร่อง หรือรายที่สูงอายุ แพทย์อาจพิจารณาให้  

Lorazepam แทน Diazepam หรือ Chlordiazepoxide 

สรุป การให้ยา Diazepam (5mg) ตามเวลา ดังนี้  

Day 1-2 : 2 tab * tid. & 3 tab * hs. × 2 days  

Day 3 : 1 tab * tid. & 3 tab * hs 

Day 4 : 1 tab * bid. & 3 tab * hs. 

Day 5 : 1 tab * bid. & 2 tab * hs.  

Day 6 : 1 tab * OD. & 2 tab * hs. 

Day 7 : 2 tab * hs 

Day 8 : 1 tab * hs. 

หมายเหตุ: การให้ยาระงับประสาทเน้นการประเมินความรุนแรงและให้ยาตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือคงระดับ 

ยาในกระแสเลือด โดยไม่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหาร 

ข้อดีคือ ง่าย แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังว่ายาอาจไม่เพียงพอในการควบคุม ผู้ป่วยจะมีอาการ  ถอนพิษสุรา

รุนแรงเพ่ิมขึ้นได้หรือในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาตับท างานไม่ดีผู้ป่วย โรคทางกายที่ยัง

ควบคุมไม่ไดอ้าจจะท าให้ง่วงซึมมากจากยามากเกินไปได้ 

Protocol 2: Symptom-Triggered Regimen 2,3 

เป็นการให้ยาตามความรุนแรงของอาการขาดสุรา โดยพิจารณาขนาดยาและความถี่ในการให้ยาตาม

ความรุนแรงของอาการขาดสุรา ซึ่งประเมินจาก Alcohol Withdrawal Scale (AWS) หรือ CIWA-Ar  

โดยระยะเวลาการประเมิน พิจารณาตามความรุนแรงของอาการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอาการถอนพิษสุราหรือเริ่มมีอาการถอนพิษสุราเช่น มือสั่น เหงื่อ

ออก หรือ AWS ≥5 หรือ CIWA-Ar ≥8คะแนน แต่ไม่ควรให้ในรายที่เคยมีประวัติอาการถอนพิษ สุรารุนแรง 

หรือชัก เพราะอาจไม่สามารถควบคุมอาการได้ 

 โดยมีรูปแบบการรักษา ดังนี้ 

- การรักษา Symptom Trigger Regimen แบบผู้ป่วยนอก คือการให้ยาเฉพาะเวลามีอาการ 

โดยประเมินอาการขาดสุราและอาการขาดสุราไม่เกินระดับ Moderate รวมทั้งมีข้อบ่งชี้ของการรักษาแบบ 

ผู้ป่วยนอก ต้องนัดติดตามอาการผู้ป่วยทุกวันเพื่อประเมินอาการขาดสุรา โดย  

- วันแรกให้ Long-acting Benzodiazepine เช่น Diazepam 10 mg ทุก 6-12 ชั่วโมงเม่ือมีอาการ 
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- วันที่ 2-5 ให้ Long-acting Benzodiazepine เช่น Diazepam 5 mg ทุก 6 ชั่วโมงเม่ือมี 

อาการ  

ข้อดีคือ วิธีการให้ยาแบบนี้ มีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพ ข้อดีคืออาการสงบโดยไม่ง่วงมากเกินไป

และไม่บดบังอาการระบบประสาท ใช้ยาปริมาณน้อยกว่า ใช้เวลาควบคุมอาการสั้นกว่า กรณีท่ีมีปัญหาโรคตับ

แข็งควรใช้ยา Short-acting Benzodiazepines เช่น Lorazepam หรือ Oxazepam เพ่ือป้องกันอาการง่วง

มากเกินไปจากผลของยา 

-การรักษา Symptom Trigger Regimen แบบผู้ป่วยใน คือการให้ยาเฉพาะเวลามีอาการ โดย

ประเมินอาการขาดสุราและอาการขาดสุราอยู่ในระดับ Moderate to Severe รวมทั้งมีข้อบ่งชี้ของการรักษา

แบบผู้ป่วยใน ยาที่ให้ คือ Diazepam 5-20 mg. slow iv prn. สามารถให้ซ้ าได้ทุก 15-30 นาที จนสงบแต่ไม่

เกิน 300 mg. ต่อวัน โดยประเมินอาการขาดสุราและสัญญาณชีพก่อนให้ยา (หากไม่มีอาการ Hallucination 

อาจพิจารณาใช้เฉพาะ protocol 1) 

ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการขาดสุรารุนแรง AWS ≥ 10 หรือ CIWA–Ar ≥ 15 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมี

อาการประสาทหลอนชัดเจน ควรพิจารณาให้ยาต้านอาการทางจิตเสริม เช่น Haloperidol ขนาด 2.5-5 mg 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยสามารถให้ซ้ าได้ถึง 3 ครั้ง ในชั่วโมงต่อไป จากนั้นให้ได้ทุก 6 ชั่วโมงตามความจ าเป็น 

หรือ อาจพิจารณาให้แบบรับประทานวันละ 2 ครั้งตามความจ าเป็น นอกจากการให้ยา Haloperidol ในรายที่

มีอาการประสาทหลอนแล้ว อาจพิจารณาให้ยา Risperidone 2mg หรือ Olanzapine 5-10 mg ต่อวัน หรือ

ให้ยา Benztropine 0.5-2 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดอาการข้างเคียงจาก การใช้ยา Haloperidol 

หลังจากผู้ป่วยสงบให้ค านวณขนาดยากลุ่ม Benzodiazepine แบ่งเป็นรับประทาน 4 เวลาในวันถัดไป โดยลด

ขนาดยาประมาณร้อยละ 25 ทุก 2-3 วันจนหยุดยาได้ และไม่ควรให้ต่อเนื่องนานเกิน 10 วัน นอกจากมีกรณี

อ่ืนที่จ าเป็นต้องให้ต่อ เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล ให้พิจารณาตามความจ าเป็น 

 

ตารางท่ี  8 การให้ยาแบบ symptom trigger 

ความรุนแรง CIWA-ar AWS ความถี่ในการประเมิน lorazepam diazepam 

น้อย 1-7 1-4 ทุก 4 ชั่วโมง ไม่ให้ยา ไม่ให้ยา 

ปานกลาง 8-14 5-9 ทุก2-4ชั่วโมง 1-2 mg 5-10 mg 

รุนแรง 15-19 10-14 ทุก 1 ชั่วโมง 2-4 mg 10-20 mg 

รุนแรงมาก >20 >15 ทุก1/2-1ชั่วโมง 4 mg 20 mg oral หรือ 10 mg 

IV 
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PROTOCOL 3: loading dose regimen 3 

    เป็นการให้ยาในขนาดสูงจนผู้ป่วยสงบ กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอาการถอนพิษสุราตั้งแต่ระดับปานกลางถึง

รุนแรงที่สุดในหอผู้ป่วยทั่วไป หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะทาง แต่ต้องมีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถ

รายงานแพทย์ได้เมื่อจ าเป็น วิธีการให้ยา 1. ให้diazepam 20 มก. กินทุก 2 ชั่วโมง จนกว่าจะสงบ (หลับแต่

ปลุกตื่นได้) ผู้ป่วยอาจได้รับ ยาสูงถึง 20-120 mg ใน 12 ชั่วโมงแรกได้ 2. ประเมินอาการถอนพิษสุราทุก 2 

ชั่วโมง 3. หลังอาการสงบแล้ว ยังคงให้diazepam ต่อเนื่องทุก 6 ชั่วโมง 4. ค านวณขนาด diazepam ที่

จ าเป็นต้องใช้และแบ่งให้เป็น 4 เวลาในวันถัดไป 5. ลดขนาดยาลงประมาณร้อยละ 25 ใน 3 วัน ควรให้ยาต่อ

ไม่เกิน 10 วัน 6. ในระหว่าง loading regimen ควรได้รับการทบทวนอาการโดยแพทย์ภายใน 4 ชั่วโมง 

PROTOCOL 4: intravenous diazepam3  

เป็นการให้ยาเพ่ือควบคุมภาวะถอนพิษสุราให้เร็วที่สุด  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีอาการ alcohol 

withdrawal delirium หรือ Delirium Tremens วิธีการให้ยา 1. ให้diazepam 10 มก. IV slowly 2. ให้

diazepam 10 มก. IV ทุก ½-1 ชม. ซ้ าได้ถึง 3 ครั้ง ภายใน 30 นาที(ถ้าจ าเป็น) จนหลับ 3. ค านวณขนาด 

diazepam ที่จ าเป็นต้องใช้ปรับเป็นรูปแบบกินและแบ่งให้เป็น 4 เวลาในวันถัดไป ข้อควรระวัง การประเมิน

ความรุนแรงของอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ Alcohol Withdrawal Scale (AWS) หรือ Clinical 

Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version (CIWA-Ar) สามารถช่วยติดตาม

อาการถอนพิษและให้การรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของอาการได้ควรท า การประเมินตั้งแต่แรกรับ

และประเมินเป็นระยะตามความจ าเป็นอย่างไรก็ตาม คะแนนจากการประเมินอาจ ผิดพลาดได้กรณีมี

ภาวะแทรกซ้อน ไม่ควรยึดคะแนนจากแบบประเมินเพียงอย่างเดียว ควรจะอาศัยการ ตัดสินใจทางคลินิกและ

การสังเกตอ่ืนร่วมด้วยเนื่องจากบางอาการอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนอ่ืน 

 

ข้อควรระวังในการให้ยาระงับประสาท 

ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ยาระงับประสาทในกรณีผู้ป่วยมีภาวะดังต่อไปนี้ 

- โรคตับเรื้อรัง 

- มีโรคในระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 

- โรคหัวใจ 

- มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบ equivalent ของ Benzodiazepine3 

Name Dose Equivalent (mg) Half life 

Chlordiazepoxide 10 5-30 

Diazepam 5 20-70 

Lorazepam 1 10-20 

Alprazolam 0.5 12-15 

 

ตารางท่ี 10 การรักษาภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal treatment3 

 

ขั้นที ่ ใช้เมื่อไหร่ AWS CIWA-Ar วิธีการ 

ขั้นที่ 1 ผู้ป่วยที่หยุดดื่มเกิน 5 วันและ
ไม่มี อาการถอนพิษสุรา 

ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ • ไม่จ าเป็นต้องให้ยาลดอาการ ถอน
พิษสุรา • นัดมาติดตามอาการ 

ขั้นที่ 2 อาการถอนพิษสุราระดับ
เล็กน้อย และไม่มีความเสี่ยง
การเกิดอาการ ถอนพิษสุรา
รุนแรง (ให้ระวังว่าหาก มี
ประวัติการดื่มภายใน 6-8
ชั่วโมง ก่อนมารักษา อาจยังไม่
แสดงอาการ) 

1-4 1-7 • ไม่จ าเป็นต้องให้ยาลดอาการ ถอน
พิษสุรา • นัดมาติดตามอาการ 
ติดตาม อาการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
• ให้ข้อมูลอาการถอนพิษสุรา การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ขั้นที่ 3 อาการถอนพิษสุราระดับปาน
กลาง หรือมีความเสี่ยง การเกิด
อาการถอนพิษสุรารุนแรง 

5-9 8-14 • การรักษาด้วยยาช่วยลดโอกาส 
การเกิดอาการขาดสุราที่รุนแรงได้ • 
เลือกวิธีการรักษา การให้ยาแบบ 
Fixed (regular) schedule 
regimen การให้ยาแบบ 
Symptom triggered regimen 

ขั้นที่ 4 อาการถอนพิษสุราระดับถึง
รุนแรง 

10-14 15-19 • ต้องได้รับการรักษาด้วยยาและ 
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด •แนะน า 
Loading dose regimen 

ขั้นที่ 5 อาการถอนพิษสุราที่รุนแรงมาก ≥15 ≥20 • ต้องให้การรักษาด้วยยาขนาดสูง 
เพ่ือท าให้อาการสงบอย่างรวดเร็ว • 
แนะน า Intravenous diazepam 
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นอกจากการรักษาด้วยยาเพ่ือ Sedation แล้ว การรักษาภาวะถอนพิษสุรา จะต้องค านึงถึง อีก 3 S ได้แก่ 
Symptomatic Relief-การรักษาตามอาการ เพื่อบรรเทาอาการอ่ืนที่พบร่วม เช่น metoclopramide, 
antacid, kaolin mixture หรือ paracetamol 
Supplement-การให้สารน้ า อาหาร วิตามินเสริม เป็นการให้เพื่อทดแทนสารอาหารหรือเกลือแร่ที่บกพร่องไป 
เช่น thiamine, magnesium, phosphate, folate, zinc, vitamins A, D, E, C และ B เป็นต้น โดย 
thiamine ต้องให้อย่างน้อย 100 มก.ต่อวัน หากมีปัญหาการดูดซึมแนะน าใช้วิธีฉีดB1 100 มก. IM or IV x 3-
5 วัน หรือ B1 100 มก. oral 3 ครั้งต่อวัน 
Supportive environment-การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยได้แก่สงบ ปลอดภัยอากาศ 
ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีสิ่งรบกวนน้อย supportive counseling and reassurances โดย
พยาบาล ประจ าหอผู้ป่วย มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการถอนพิษสุรา และสุขอนามัยในการนอนหลับ (sleep 
hygiene) ตลอดจนเทคนิคในการควบคุมพฤติกรรมและวิธีผ่อนคลายความเครียด 
 

2.การบรรเทาอาการทางกาย (Symptomatic Relief) 2 

การให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาอาการทางกายเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุราและมี

ความส าคัญเท่าๆกับการให้ยาระงับประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ภาวะไม่สุขสบาย

ทางกายที่พบได้บ่อย เช่น  

- อาการคลื่นไส้อาเจียน พิจารณาให้ Plasil หรือ Metoclopromide ตามความจ าเป็น 

- อาการจุกเสียดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อย พิจารณาให้ยาลดกรด ตามความจ าเป็น 

- อาการท้องเดิน พิจารณาให้ยาคาโอลินมิกซ์เจอร์ หรือ ดื่มน้ าเกลือแร่ ตามความจ าเป็น 

- อาการปวดศีรษะ มีไข้หรืออาการปวดอื่นๆที่ไม่รุนแรง พิจารณาให้ยาแก้ปวด ลดไข้ตามความจ าเป็น 

3. การเสริมวิตามินและเกลือแร่ (Supplement)2 

การเสริมวิตามินและเกลือแร่เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ก าลังอยู่ในช่วงถอนพิษสุรา  

วิตามินและเกลือแร่ที่แพทย์อาจพิจารณาให้ ได้แก่ 

- Thaimine (Vitamin B1) การขาด Thaimine จะน าไปสู่อาการ Wernicke/Korsakoff  

syndrome เนื่องจากผู้ป่วยที่ก าลังถอนพิษสุรา ส่วนใหญ่ร่างกายจะมีการดูดซึมไม่ดีจึงควรให้ทางกล้ามเนื้อ 

ในขนาด 100 mg 3-7 วัน เสริมจากการรับประทาน 

- การให้วิตามินบีรวม เพื่อรักษาการขาดวิตามินบีชนิดอ่ืนๆ 

- การให้ Folic Acid เพ่ือบรรเทาการขาดสารอาหารประเภทโฟเลต 

- การใหย้าบ ารุงตับ กรณีติดสุราเรื้อรังหรือตรวจพบการท าหน้าที่ของตับบกพร่อง 

- ในรายที่ขาดเกลือแร่และน้ าควรเสริมของเหลวให้ดื่ม เช่น กลูโคส หรืออาจให้ทางเส้นเลือดด า 

- ในรายที่ตรวจพบมีภาวะซีดหรือพบความผิดปกติของเม็ดเลือดหรือเกล็ดเลือด พิจารณาให้ 
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ยาบ ารุงเลือดตามจ าเป็น 

- ในรายที่มีแมกนีเซียมในเลือดต่ า หรือพบหัวใจเต้นผิดจังหวะควรพิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟต  

- ในรายที่ติดสุรารุนแรงอาจตรวจพบระดับโพแทสเซียมและฟอสเฟตต่ า ควรพิจารณาให้ โพแทสเซียม 

หรอืฟอสเฟตตามความจ าเป็น 

4. การจัดสิ่งแวดล้อม (Supportive Environment)2 

ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ มีแสงสว่างเพียงพอ และมีอากาศเย็นสบาย ไม่ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกตกใจ

หรือหวาดกลัว เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน ไม่สะดวกสบาย หรือมีสิ่งเร้ามากเกินไป จะท าให้

อาการขาดสุรารุนแรงมากข้ึน และควรมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะการใช้เทคนิคการจัดการทางพฤติกรรมเพ่ือบรรเทา 

และรักษาอาการตื่นกลัวของผู้ป่วย นอกจากนี้ควรแยกผู้ป่วยเพ่ือจะจ ากัดการพบปะของผู้ป่วยหรือบุคคลอ่ืนๆ  

หรือให้น้อยท่ีสุดถ้าผู้ป่วยมีอาการสับสน ไม่รับรู้เกี่ยวกับบุคคล เวลา และสถานที่ 

ค าแนะน าการรักษาภาวะถอนสุราในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-193 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลให้มีมาตรการจ ากัดการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่มีภาวะติดแอลกอฮอล์เกิดภาวะถอน

แอลกอฮอล์(alcohol withdrawal) ซึ่งในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทางชมรมจิตเวช 

ศาสตร์การเสพติด ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยจิตแพทย์ แห่ง

ประเทศไทย ไดม้ีค าแนะน าส าหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษา ผู้ป่วย 

ดังนี้   1. ควรแยกภาวะติดแอลกอฮอล์ออกจากภาวะอ่ืนที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องดื่มแอกอฮอล์ก่อน เพราะผู้

ที่ดื่ม แอลกอฮอล์ (alcohol use) ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ (alcohol dependence) เสมอ

ไป ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์นั้นมักมีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ฯลฯ) เป็นประจ าแทบทุกวัน 

ติดต่อกันเป็นปี โดยมักพบอาการอ่ืนๆ ที่บ่งชี้ว่ามีภาวะติดสาร ได้แก่   

 ต้องดื่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้เมาเท่าเดิม  

 มีภาวะถอนแอลกอฮอล์หลังงดหรือลดการดื่มลงทันที  

 เคยพยายามจะหยุดดื่มแต่หยุดหรือลดไม่ได้   

 ใช้เวลาไปกับการดื่มมากจนกระท่ังเสียการงาน  

 เกิดปัญหาสุขภาพหรือปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว  

 มีอาการอยากดื่มอย่างรุนแรงเวลาที่ไม่ได้ดื่มจนต้องพยายามหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่ม

ในทันที 
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ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ติดแอลกอฮอล์มักจะสามารถหยุดดื่มได้เองโดยไม่มีอาการถอน หรือ หากมีก็ไม่รุนแรงซึ่ง 

ไม่จ าเป็นต้องได้รับยาช่วยในช่วงการจ ากัดการดื่ม บุคลากรทางแพทย์อาจถือโอกาสชักชวนให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์งดหรือลดการดื่มลงเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกันภาวะติดแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้น 

2. ในผู้ติดแอลกอฮอล์มักจะพบกลุ่มอาการถอนแอลกอฮอล์ได้เป็นประจ าซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแล

จากแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้อาการถอนแอลกอฮอล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ

ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 11  ระดับความรุนแรงของการถอนสุราและการรักษา 

 อาการถอนแบบไม่รุนแรง อาการถอนแบบรุนแรง 
กลุ่มอาการ มือสั่น ใจสั่น พะอืดพะอม คลื่นไส้  

อยากดื่มสุรา วิตกกังวล หงุดหงิด  
นอนไม่หลับ 

มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก หัวใจเต้นเร็ว ความดัน โลหิตสูง 
หงุดหงิด กระสับกระส่ายรุนแรง อยาก ดื่มสุราอย่างมาก 
อาจมีอาการหลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน และหากเป็น
รุนแรงมากอาจมี อาการชักเกร็งกระตุก ตามมาด้วย
อาการสับสน เพ้อคลั่ง (delirium tremens) 

การด าเนินโรค เริ่มเกิดภายใน 6-8 ชั่วโมงหลงัหยุด หรือ
ลดการดื่ม โดยอาการจะมาก ที่สุด
ในช่วง วันที่ 2-3 หลังหยุดดื่ม ซึ่งหากไม่
ดื่มอีก อาการจะค่อยๆ ลดลงและหายไป
เองภายใน 3-5 วัน 

เริ่มเกิดภายใน 6-8 ชั่วโมงหลงัหยุดหรือลดการ ดื่ม 
อาการจะชัดเจนและมีความรุนแรงมาก ในช่วงวันที่ 2-3 
หลังหยุดดื่ม และจะมีอาการ ต่อไปได้อีก 7-10 วัน 

รูปแบบการ ตรวจ
ติดตาม และการ 
รักษาพยาบาล 

สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก ได้ 
ควรนัดตรวจติดตามทุก 2-3 วัน โดย
หากมีระดับอาการรุนแรงขึ้นควร 
พิจารณารักษาในโรงพยาบาล 

เนื่องจากเป็นภาวะเร่งด่วนและมีความอันตรายต้องดูแล
ใกล้ชิด การรับรักษาในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี่ยง
ลงควรมีการผูกยึด เมื่อจ าเป็น มีการเฝ้าระวัง อันตราย 
หรือ อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนจากภาวะ สับสน ระวังการ
พลัดตกหกล้ม ลดตัวกระตุ้นเร้า และให้พักอยู่ในที่ที่
สังเกตอาการได้ใกล้ชิด 

การรักษาหลัก ใช้ยากินเป็นหลัก โดยเลือกใช้ 
diazepam 5-10 mg. หรือ 
lorazepam 1-2 mg. ทุก 4-6 ชั่วโมง 
จนอาการสงบต่อเนื่อง ประมาณ 3 วัน 
แล้วจึงค่อยๆ ลดยาลงประมาณร้อยละ 
10 ต่อวัน จนหยุดยา 

ในผู้ที่ไม่มีภาวะสับสนและยังพอกินยาได้ ให้ เลือกใช้
diazepam 10-20 mg. หรือ lorazepam 2-4 mg. ใน
รูปแบบกิน ทุก 2-4 ชั่วโมง จนอาการสงบต่อเนื่อง
ประมาณ 3 วัน แล้วจึงค่อยๆ ลดยาลงประมาณร้อยละ 
10 ต่อ วันจนหยุดยา 
ในผู้ที่มีภาวะสับสนที่ไม่สามารถกินได้ ให้ใช้ยาฉีด เข้า
หลอดเลือดด าในช่วงแรกของการรักษา โดย ให้ 
diazepam 10 mg. ฉีดเข้าหลอดเลือดด า  
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ทุก ½-1 ชั่วโมง จนอาการสงบ ควรติดตาม สัญญาณชีพ
และอัตราการหายใจอย่างใกล้ชิด เมื่อภาวะสับสนดีขึ้น
ควรพิจารณาเปลี่ยนยาเป็น รูปแบบกินตามอาการถอน
แบบไม่รุนแรง โดย เมื่ออาการสงบต่อเนื่อง 3 วัน จึง
ค่อย ๆ ลดยาลง ประมาณร้อยละ 10 ต่อวัน จนหยุดยา 

การรักษาร่วม ควรให้วิตามิน B1 (thiamine) ใน 
รูปแบบกิน 100-300 mg. ต่อวัน เพ่ือ
ป้องกันภาวะสับสนจากการขาดวิตามิน 
B1 ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่ติด     
แอลกอฮอล์ 

ควรให้สารน้ า (IV fluid) ร่วมด้วยเสมอ โดย สามารถให้
ยา haloperidol 2.5-5 mg. ฉีดเข้ากล้ามหรือหลอด
เลือดด า ทุก 6 ชั่วโมงหากมีอาการกระสับกระส่าย
รุนแรงและมีอาการสับสน ร่วม ควรให้วิตามิน B1 
(thiamine) 200-500 mg ท าให้เจือจางและหยดเข้า
ทางหลอดเลือดด า ทุก 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน แล้วจึง
เปลี่ยนเป็น วิตามิน B1 ในรูปแบบกิน 100-300 mg. 
ต่อวัน 

ข้อควรพิจารณา 1. ควรหลีกเลี่ยงการให้ propanolol เนื่องจากจะปิดบังกลุ่มอาการถอนแอลกอฮอล์ 
2. กรณีผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการท างานของตับ อาจเลือกให้ lorazepam  
แทน diazepam 
3. ควรตรวจภาวะผิดปกติหรือโรคร่วมที่พบได้บ่อยในผู้ติดแอลกอฮอล์ได้แก่ ภาวะเลือด 
จาง (anemia) ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) ตับอักเสบ (hepatitis) และ 
ซักถามประวัติการใช้สารเสพติดอ่ืน ๆ เช่น บุหรี่ กัญชา เฮโรอีน หรือสารกระตุ้นประสาท 
กลุ่มเมทแอมเฟตามีน เป็นต้น 
4. หากมีอาการชักหมดสติ จ าเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรค alcohol withdrawal seizure  
ออกจากโรคทางระบบประสาท 

 

3. ในกรณีที่ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ที่มีประวัติเคยมีอาการถอนอย่างรุนแรงหรือเคยมีอาการถอนที่

จ าเป็นต้องใช้ยา มาก่อน สามารถพิจารณาให้ยา diazepam หรือ lorazepam ในรูปแบบกินเพ่ือให้การ

ป้องกัน (prophylaxis) ก่อนหยุดดื่มได้ แม้ยังไม่มีอาการถอนแอลกอฮอล์  

4. หลังจากอาการถอนแอลกอฮอล์สงบดีแล้ว ควรให้การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้

ผู้ป่วย สามารถหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในระยะยาว ควรให้การรักษาโรคร่วมทางกายและโรคจิต

เวชที่ ตรวจพบ ตรวจประเมินสภาพจิตในส่วนของภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล ส่งเสริมผู้ป่วยให้เข้าสู่การ 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางหากจ าเป็น 
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ภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS)1 

Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS) เป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่ประกอบด้วย  ภาวะ

เฉียบพลันทางระบบประสาท (Wernicke encephalopathy)  และ  กลุ่มอาการคอร์ซาคอฟ (Korsakoff’s   

syndrome)  ซึ่งเกิดจากภาวะขาดวิตามินบี 1 ทั้ง 2 โรคจัดเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่แพทย์ทั่วไป

ควรให้การวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที และจะสามารถหายกลับเป็นปกติได้ แต่หากให้การรักษา

ล่าช้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  ในปัจจุบันพบว่าแพทย์ยังให้การวินิจฉัยภาวะ Wernicke-Korsakoff 

syndrome น้อยกว่าความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิด ภาวะขาดวิตามินบี 1 ของ

ผู้ป่วยร่วมกับกับอาการ แสดงที่อาจจะไม่ชัดเจน  

วิตามินบี 1 (Thiamine)1 

วิตามินบี 1  หรือ thiamine เป็นวิตามินที่ละลายน ้าได้พบมากในอาหารพวกธัญพืช ร าข้าว ข้าวที่

ไม่ได้ผ่านการขัดสี ถั่วต่างๆ  และเนื้อสัตว์ เมื่อรับประทานเข้าสู่ทางเดินอาหารจะถูกดูดซึมที่ล าไส้เล็ก

โดยเฉพาะส่วน jejunum และ ileum เข้าสู่หลอดเลือดด าพอทัล (portal vein) ต่อไปร่างกายไม่มีกลไกใน

การเก็บสะสมวิตามินบี 1 จึงจ าเป็นต้องได้วิตามินบี 1 จากการรับประทานอาหาร โดยในผู้ใหญ่มีความต้องการ 

วิตามินบี 1  1.2 มิลลิกรัมต่อวันในเพศชาย และ 1.1 มิลลิกรัมต่อวันในเพศหญิง ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่ให้

นมบุตรจะมีความต้องการวิตามินบี 1 เพ่ิมข้ึนเป็น  1.4  มิลลิกรัมต่อวัน  

เมื่อวิตามินบี 1 เข้าสู่เซลล์  และจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป  thiamine diphosphate (TDP) หรืออีก

ชื่อหนึ่งคือ thiamine pyrophosphate(TPP) TDP ท าหน้าที่เปลี่ยนโลหะไอออน (cofactor) ของโปรตีนที่

ช่วยเร่งปฏิกิริยา (enzyme) ที่ส าคัญในหลายกระบวนการของเซลล์ คือโปรตีนที่ชื่อว่า enzyme pyruvate 

dehydrogenase ในกระบวนการสลายน้ าตาลกลูโคส (glycolysis) และมีโปรตีนที่ชื่อว่า enzyme 

alphaketoglutarate dehydrogenase ในวัฎจักรเครบส์ คือวัฎจักรศูนย์กลางของการเปลี่ยนสารอาหาร

คาร์โบไฮเดรต ( Kreb’s cycle) และโปรตีนที่ชื่อว่า enzyme transketolase ในกระบวนการสลายน้ าตาล

กลูโคสเป็นน้ าตาลไรโบส (pentose phosphate pathway) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานของเซลล์ (adenosine triphosphate (ATP)) เพ่ือใช้เป็นพลังงานให้กับเซลล์  

โดยเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากในการท างาน เช่น เซลล์กล้ามเนื้อลาย  เซลล์ตับและเซลล์ประสาท ก็จะมีความ

ต้องการ thiamine มากกว่าเซลล์อ่ืนๆ  
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นอกจากวิตามินบี 1 จะมีบทบาทส าคัญเก่ียวกับการสร้างพลังงานให้กับเซลล์แล้ว พบว่าวิตามินบี 1 มี

ห น้ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ส า ร สื่ อ ป ร ะส า ท  ( neurotransmitter)  บ า ง ตั ว ด้ ว ย  เ ช่ น  

gammaaminobutyric acid (GABA), glutamate และ aspartate 

วิตามินบี 6  (Pyridoxine)4  

วิตามินบี 6 (Vitamin B6) หรือไพริดอกซีน (Pyridoxine) เป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสาร

สื่อประสาทเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน ซึ่งส าคัญต่อการท างานของร่างกาย ใช้รักษาและป้องกันการขาด

วิตามินบี 6 หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน ๆ เช่น รักษาโรคโลหิตจางบางชนิด และอาการชักบางชนิดในเด็ก

ทารก นอกจากนี้ ยังใช้ตามดุลยพินิจของแพทย์ 

วิตามินฺบี 6 พบได้ในอาหารหลากหลายชนิด เช่น ธัญพืช กล้วย แครอท อะโวคาโด ผักโขม ถั่ว มัน

ฝรั่ง ชีส นม ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ และตับ ส่วนวิตามินบี 6 ในรูปแบบอาหารเสริม อาจมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยบาง

ราย และอาจท าให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้เสมอ 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

วิตามินบี 6 เป็น cofactor ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย enzyme ในภาวะผู้ป่วยได้รับยา 

isoniazid เกินขนาด ยาจะไปรบกวนการใช้ วิตามินบี 6 ในสมอง ท าให้ผู้ป่วยมีอาการชัก การให้ วิตามินบี 6 

ในขนาดสูงๆ จะสามารถควบคุมอาการชักได้ 

ข้อบ่งใช ้รักษาอาการชักจากการได้รับ isoniazid เกินขนาด 

อาการไม่พึงประสงค์ การให้ระยะยาวอาจท าให้ระบบประสาทส่วนปลายอักเสบ การให้ วิตามินบี 6  ในขนาด

สูง ๆ ในระยะตั้งครรภ์ จะท าให้เด็กที่คลอดออกมาชักเนื่องจากขาด วิตามินบี 6 กระทันหัน 

วิตามินบี12 (cobalamine) 5  

วิตามินบี 12 หรือเรียกว่า โคบาลามิน มีชื่อเรียกตามแร่ธาตุโคบอลท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิตามินบี 12  
วิตามินบี 12 สามารถละลายได้ในน้ าเช่นเดียวกับวิตามินบีอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิตามินบี ถูกดูดซึมเข้าสู่กระเลือดจาก
ล าไส้เล็ก โดยที่วิตามินบี 12 จะถูกห่อหุ้มไว้ในโปรตีนช่วยที่เรียกว่า "intrinsic factor" ผลิตในกระเพาะอาหาร 
หลังจากการดูดซึม วิตามินบี 12 บางส่วนจะสะสมอยู่ในตับซึ่งในสภาวะปกติจะมีวิตามินบี 12 ประมาณ 1-2 
มิลลิกรัม หลังจากวิตามินบี 12 ถูกใช้งานแล้วจะถูกขับออกสู่น้ าดีซึ่งครึ่งหนึ่งจะถูกน ากลับมาใช้ใหม่  นั่น
หมายความว่าการขาดวิตามินบี 12 ในอาหารอาจใช้เวลานานจึงจะปรากฏให้เห็น 

วิตามินบี 12 มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ cyanocobalamin ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันมาก
ที่สุดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนรูปแบบ hydroxocobalamin ส่วนใหญ่จะถูกผลิตโดยแบคทีเรียในล าไส้
ใหญ่และยังใช้ในรูปแบบการฉีดเข้าสู่ร่างกาย วิตามินบี 12 ในรูปแบบ รูปแบบ Adenosylcobalamin และ 
methylcobalamin สามารถเรียกได้ว่าเป็นวิตามินบี 12 ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ 
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ผลของวิตามินบี12 

วิตามินบี 12 สนับสนุนการเผาผลาญพลังงานตามปกติของร่างกายเนื่องจากมีส่วนร่วมในวัฏจักรกรด  

ซิตริก (citric acid cycle) การผลิตพลังงานผ่านวัฏจักรนี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย วิตามินบี12 

มีส่วนช่วยในการท างานของระบบจิตประสาทให้เป็นปกติโดยการมีส่วนร่วมในการผลิตสารสื่อประสาท 

serotonin ของร่างกาย วิตามินบี 12 ในรูปแบบ methylcobalamin เป็นรูปแบบเฉพาะของวิตามินบี 12 ที่

ใช้ในการเผาผลาญของสาร homocysteine โดยตรง ซึ่งจะช่วยในการเปลี่ยนสาร homocysteine ไปเป็น 

methionine โดยที่ methionine บางส่วน จะใช้ในการผลิตสาร S-adenosylmethionine (SAM) ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องในการสร้างฮอร์โมนและสารสื่อประสาทหลายชนิดที่ส่งผลต่ออารมณ์ SAM ยังจ าเป็นส าหรับการ

เจริญเติบโตของเซลล์ การซ่อมแซมและการแบ่งเซลล์อีกด้วย วิตามินบี 12 สนับสนุนการท างานของระบบ

ประสาทให้เป็นปกติโดยการรักษาเยื่อหุ้มปลอกประสาท myelin ที่ล้อมรอบ axon ของเซลล์ประสาทเพ่ือ

ปกป้องเซลล์ประสาทและช่วยให้เกิดการส่งสัญญาณประสาทอย่างรวดเร็ว วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการ

ท างานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติโดยมีส่วนร่วมในการสร้างกรดนิวคลีอิกและโปรตีน วิตามินบี 12 ช่วยให้

การผลิตเม็ดเลือดแดงเป็นปกติ โดยท างานผ่านทางเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูกที่ใช้ในการสร้างเม็ด

เลือดแดง 

แหล่งที่ดีของวิตามินบี 12 ในอาหาร 

วิตามินบี 12 พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ ส่วนอาหารที่ได้จากผักที่มีวิตามินบี 12 

ส่วนใหญ่ได้จากการเติมเสริมเข้าไป ตับ เนื้อสัตว์ ปลา / ไข่ / อาหารทะเล ไข ่ผลิตภัณฑ์นม ชีส 

 พืชไม่มีวิตามินบี 12 ดังนั้นผู้ที่รับประทานมังสวิรัติควรให้ความส าคัญกับการได้รับวิตามินบี 12 ให้

เพียงพอ ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีระดับกรดในกระเพาะอาหารต่ าควรตระหนักถึงการได้รับวิตามินบี 12 ให้

เพียงพอ 

ข้อมูล vitamin B1-6-12 inj (Genavit B1+B6+B12®)6  

ประกอบด้วย  

วิตามินบี 1       100    มิลลกิรัม 

วิตามินบี  6      50      มิลลกิรัม 

วิตามินบี  12     1000  ไมโครกรัม 
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ข้อบ่งใช ้ใช้ในการรักษาโรคขาดวิตามิน B1- 6-12 ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ โรคเหน็บชา โลหิตจาง 

และอาการคลื่นไส้อาเจียนของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ 

วิธีบริหารยา ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าเส้นเลือดด า ใช้ตามแพทย์สั่ง 

ยาคงตัวดีขึน้เมื่อเก็บในที่เย็น 

Wernicke encephalopathy1  

Wernicke encephalopathy (WE) เป็นโรคที่มีอาการเฉียบพลันทางระบบประสาทซึ่งเกิด จาก

ภาวะขาดวิตามินบี 1 จากการศึกษาในต่างประเทศโดยการผ่าตัดชิ้นเนื้อ (autopsy) พบว่า Wernicke 

encephalopathy มีความชุกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.8-2.8 พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (อัตราส่วนเพศ

ชาย : เพศหญิง 1.7 : 1) และมีการคาดคะเนอัตราการเสียชีวิตจาก Wernicke encephalopathy ที่ ร้อยละ 

17 มีเพียงร้อยละ 5-14 ของผู้ป่วยโรค Wernicke encephalopathy เท่านั้นที่ไดรับการวินิจฉัยก่อนที่จะ

เสียชีวิต ซึ่งบ่งบอกว่าแพทย์ยังให้การวินิจฉัย Wernicke encephalopathy ในขณะที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ต่ า

กว่าความเป็นจริงเนื่องจาก  ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่ได้ มีอาการและอาการแสดง ครบถ้วนตามทฤษฎีการวินิจฉัย 

Wernicke encephalopathy ผิดพลาด อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า ส่งผลให้เกิด ความเสียหายต่อ

ระบบประสาทอย่างถาวร หรืออาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

กลไกการเกิดโรค  Wernicke encephalopathy1 

ภาวะขาดวิตามินบี 1 จะเริ่มแสดงอาการกับ เซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากในการท างานก่อนเซลล์อ่ืน 

เนื่องจากวิตามินบี 1 ท าหน้าที่เป็น  cofactor ที่ส าคัญในกระบวนการสร้างพลังงานภายในเซลล์ โดยพบว่า

เซลล์  ในระบบประสาทที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกคือ เซลล์ที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาท 

(astrocyte) ตามด้วยเซลล์ประสาท (neuron cell) ภาวะขาดวิตามินบี 1 จะท าให้โปรตีนที่ชื่อว่า enzyme 

alpha ketoglutarate dehydrogenase ภายในเซลล์  ท างานลดลงท าให้เซลล์ไม่สามารถใช้กลูโคส ในการ

สร้างพลังงานได้อย่างเต็มที่ ท าให้เซลล์สูญเสียการควบคุมสมดุลความเข้มข้นของไอออนต่างๆ ระหว่างภายใน

เซลล์  (intracellular) และช่องว่างนอกเซลล์ (extracellular space) ไม่สามารถควบคุมการเก็บสารสื่อ

ประสาทบางตัวได้ เช่น  glutamate เมื่อเซลล์ไม่สามารถใช้การสลายกลูโคสโดยใช้ออกซิเจน(aerobic 

glycolysis) ได้เนื่องจากเกิดความเสียหายจากไมโตคอนเดรีย (mitochondrial dysfunction) ก็จะเริ่มใช้

กระบวนการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic glycolysis) ซึ่งส่งผลให้เกิดกรดแลคติก (lactic) 

สะสมภายในเซลล์เกิดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ (intracellular free radicals) ท าให้เกิดการท าลาย DNA และ

เกิดเซลล์ได้รับบาดเจ็บ (apoptosis cell death) ซึ่งจะท าให้ เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทอย่างถาวร 
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อาการ อาการแสดงของโรค Wernicke encephalopathy 1 

อาการและอาการแสดงเฉียบพลัน (sign and symptom: classic triads) ของภาวะอาการ

เฉียบพลันทางระบบประสาท ( Wernicke encephalopathy) ได้แก่   

1. ความผิดปกติในการกลอกตา พบได้ ร้อยละ 29 ของผู้ป่วย มีภาวะเห็นภาพซ้อนในแนวนอนและ

แนวตั้ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อลูกตา หรือเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุม

กล้ามเนื้อตา (bilateral lateral rectus palsy, horizontal and vertical nystagmus)  

2. ความผิดปกติในการทรงตัว พบได้ ร้อยละ 23 ของผู้ป่วยตรวจพบอาการเดินเซ (ataxia) เดินแบบ

ขากาง (wide-based gait)  หรือก้าวขาไม่ออก จากการที่ผู้ป่วยไม่มั่นใจในการทรงตัวขณะเดิน ไม่สามารถเดิน

ต่อปลายเท้าได้ (tandem gait)  

3. อาการสับสน พบได้ถึงร้อยละ 82 ของ ผู้ป่วยมักมีอาการสับสน (confusion) ไม่รับรู้ถึงอารมณ์

ความรู้สึก (apathy) สูญเสียความสนใจ (loss of attention)  

อาการและอาการแสดงอย่างอ่ืน ได้แก่ อาการของภาวะขาด thiamine อ่ืนๆ เช่น ชาตามแขนขาและ

มีการตอบสนองที่ช้าลง (hyporeflexia) จากความผิดปกติของระบบประสาททั่วร่างกาย (polyneuropathy) 

ซึ่งพบในโรคเหน็บชาแบบผอมแห้ง (dry beriberi) และอาการที่ไม่จ าเพาะเจาะจง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน 

อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เวียนศีรษะ หงุดหงิดง่าย  หากเกิดรอยโรค บริเวณสมองส่วน brainstem อาจท าให้

เสียชีวิตได้ 

ตารางท่ี 12 อาการ อาการแสดงของโรค Wernicke encephalopathy1 
 

อาการและอาการแสดง ที่พบบ่อย  อาการและอาการแสดงท่ีพบได้บ้าง อาการและอาการแสดง ใน late stage 
- ocular abnormality  
- mental status change 
 - incoordination of gait and 
trunk ataxia 

- stupor  
- hypotension and tachycardia  
- hypothermia  
- bilateral visual disturbances 
and papilloedema  
- epileptic seizures 
- hearing loss  
- hallucinations and 
behavioural disturbances 

- hyperthermia  
- increased muscular tone and 
spastic paresis  
- choreic dyskinesias  
- coma 
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรค Wernicke encephalopathy 1 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Wernicke encephalopathy ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง     

ต่อการเกิด ภาวะขาดวิตามินบี 1 การตระหนักถึงความเสี่ยง ในการเกิดภาวะขาดวิตามินบี 1 ของผู้ป่วยเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยหรือตัดสินใจให้การป้องกันโรค Wernicke encephalopathy ได้

อย่างทันท่วงที ในที่นี้ขอแบ่งผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวการขาดวิตามินบี 1 และโรค Wernicke 

encephalopathy ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง และกลุ่มที่ไม่มีประวัติดื่ม

แอลกอฮอล์ 

1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง  

จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วย โรค Wernicke encephalopathy ส่วนใหญ่มีประวัติการดื่ม  

แอลกอฮอล์เรื้อรัง และ 1 ใน 8 ถึง 1 ใน 3 ของผู้ที่ดื่ม แอลกอฮอล์เรื้อรังมักมีโอกาสเกิด Wernicke-

Korsakoff syndrome ได้  นอกจากผู้ที่ติดสุราเรื้อรังจะมีความเสี่ยงที่จะรับประทานวิตามินบี 1 น้อยกว่าคน

ปกติแล้ว และมักจะมีภาวะ malnutrition ร่วมด้วยแล้ว เอทานอลยังมีฤทธิ์ยังยั้งการดูดซึมวิตามินบี 1 ของ 

เซลล์ enterocyte ยับยั้งการเก็บสะสมวิตามินบี 1 ในตับ ยับยั้งการท างานของ enzyme thiamine 

pyrophosphokinase ภายในเซลล์ประสาท ความชุกของภาวะขาดวิตามินบี 1 ในผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังมีรายงาน

ตั้งแต่ร้อยละ 30-80 และ มีความรุนแรงในการขาดวิตามินบี 1 แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณ          

เอทานอลที่ดื่ม ความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการ ระดับการท างาน ของตับที่ลดลงจากการดื่มสุราเรื้อรัง     

ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และวิธีใช้ในการวินิจฉัยการขาดวิตามินบี 1 

2. กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง1 

 2.1 ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้น้อยหรือมีความผิดปกติในการดูดซึมสารอาหาร  

กลุ่มนี้มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดวิตามินบี 1 เนื่องจากการรับประทานอาหารได้น้อยไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง (severe malnutrition) จากสาเหตุต่างๆ          

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนมาก (hyperemesis gravidarum) ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดล าไส้ผู้ป่วยที่ได้รับ

การผ่าตัดเพ่ือลดความอ้วน (Bariatric surgery) ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัด ผู้ป่วย HIV เป็นต้น 
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2.2 ผู้ป่วยที่ได้รับพลังงานที่ไม่ได้สัดส่วนกับการไดรับวิตามินบี 1  

  เนื่องจากวิตามินบี 1 มีบทบาทส าคัญในการเผาผลาญสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 

เป็นหลักในคนทั่วไปร่างกายควรได้รับวิตามินบี1 ไม่ต่ ากว่า 0.5 mg ต่อพลังงาน 1000 kcal  ในผู้ป่วยที่

รับประทานแต่อาหารจ าพวกแป้งในปริมาณมากโดยที่รับประทานอาหารอย่างอ่ืนในปริมาณที่น้อยกว่ามากอาจ

ท าให้เกิดการขาด (relative deficiency) ของวิตามินบี1 ได้เช่นกัน กลุ่มนี้หมายรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการงด

อาหารที่ได้รับสารอาหารทางสาย (parenteral nutrition) ที่ไม่มีวิตามินบี 1 อย่างเพียงพอ 

ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมการเกิด Wernicke encephalopathy และ Korsakoff’s syndrome  

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรม มีผลต่อความสี่ยง ในการเกิดโรค Wernicke 

encephalopathy และ Korsakoff’s syndrome ที่แตกต่างกันเนื่องจากมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

(polymorphism) ของยีนที่ควบคุมการแสดงออกของ thiamine transporter ในเซลล์ enterocyte ยีนที่

ควบคุมการท างานของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมวิตามินบี 1 และแอลกอฮอล์ ความสามารถในการ

ขนส่ง (transport) วิตามินบี 1 ผ่านเยื่อหุ้มในสมอง ( blood-brain barrier) ปัจจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้       

ล้วนมีผลที่ท าให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคและมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันโดยอาจไม่ได้มี

ความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการขาดวิตามินบี 1 หรือปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้ป่วยดื่มโดยตรง 

การวินิจฉัยโรค Wernicke encephalopathy1 

สิ่งส าคัญที่ควรระลึกไว้เสมอคือผู้ป่วย Wernicke encephalopathy ไม่จ าเป็นต้องมีอาการแสดงครบ

ทั้ง 3 อย่าง ตาม classic triads ช้างต้น พบว่ามีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 10-16 เท่านั้นที่มีอาการแสดงตรงตาม 

classic triads ในขณะที่มีผู้ป่วยถึงร้อยละ 19 ที่ไม่มีอาการใดๆ ที่เป็น classic triad เลย โดยเฉพาะในช่วง

แรกของการด าเนินโรค การวินิจฉัย Wernicke encephalopathy นั้นอาศัยประวัติของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง  

ต่อภาวะขาดวิตามินบี 1 ร่วมกับมีอาการหรืออาการแสดงบางอย่างที่เข้าได้โดยไมพบสาเหตุอ่ืนๆที่จะอธิบาย

ความผิดปกติ ได้ก็ เ พียงพอแล้วที่จะ ตัดสินใจวินิจฉัย และการให้การรักษาครอบคลุม  Wernicke 

encephalopathy ไปก่อน เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อระบบประสาทอยางถาวรจากการที่ให้

การรักษาล่าช้าเกินไป และสิ่งที่ยืนยันการวินิจฉัย Wernicke encephalopathy ได้ดีที่สุดคือ การตอบสนอง  

ต่อการรักษาด้วย thiamine 
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การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการวินิจฉัยโรค Wernicke encephalopathy1 

การวินิจฉัย Wernicke encephalopathy นั้นอาศัยประวัติและอาการแสดงเป็นหลัก ผู้ป่วยควร

ได้รับการรักษาทันทีเมื่อสงสัยโดยไม่จ าเป็นต้องรอผลตรวจใดๆเพ่ิมเติม การตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้นโดย

ส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นไปเพ่ือการ ศึกษาวิจัยมากกว่าจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริงในเวชปฏิบัติ  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัย Wernicke encephalopathy นั้นแบ่งออก   

เป็น 2 จุดประสงค์ คือ  

1. การตรวจเพื่อยืนยันภาวะขาดวิตามินบี 1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะขาดวิตามินบี 1 

คือ การตรวจ erythrocyte transketolase activity assay โดยเป็นการวัดการท างานของ enzyme 

transketolase ในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งอาศัย วิตามินบี 1 เป็น cofactor โดยในผู้ป่วยที่มีภาวะ ขาดวิตามิน 

บี1 จะพบว่ามีการท างานของเอนไซม์ transketolase ลดลงและหากเติมวิตามินบี 1 ในรูปของ thiamine 

diphosphate (TDP) ลงในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยแล้วท าการวัดการท างานของเอนไซม์ซ้ าก็จะพบว่าเอนไซม์

นี้มกีารท างานเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน การแปลผลการเพ่ิมข้ึนของ erythrocyte transketolase activity  

ตารางท่ี 13 การแปลผลการเพิ่มข้ึนของ erythrocyte transketolase activity 

การเพิ่มข้ึนของการท างานของ enzyme transketolase ใน
เซลลเ์ม็ดเลือดแดงหลังจากเติม TDP 

การแปลผล 

เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 15 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15-25 

เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 25 

ปกติ 

มีภาวะพรองวิตามินบี 1 

มีภาวะขาดวิตามินบี 1 

 

1. การตรวจทางรังสีวิทยาของสมองเพ่ือ ยืนยันรอยโรค การตรวจ MRI brain 1 

อาจพบ symmetrical hyperintensity T2 signal บริเวณ periaqueductal grey matter,   floor of 

fourth ventricle, mammillary bodies, hypothalamus, periventricular thalamus และ midline 

cerebellum จากการศึกษาพบว่า MRI brain มี sensitivity ในการวินิจฉัย Wernicke encephalopathy     

ร้อยละ 53 และมีความจ าเพาะ(specificity) ถึงร้อยละ 93  พบว่ามีผู้ป่วยร้อยละ 58 เท่านั้นที่มีรอยโรคใน

สมอง (typical lesion) ของ Wernicke encephalopathy ในการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (MRI 

brain) การตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ เช่น การตรวจรังสี ( CT brain ) การเจาะตรวจน้ าไขสันหลัง การ

ตรวจคลื่น ไฟฟ้าสมอง (electroencephalogram) ไม่พบว่ามีส่วนช่วยในการยืนยันการวินิจฉัย Wernicke 

encephalopathy 
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ลักษณะทางพยาธิกายวิภาคศาสตร์ของโรค Wernicke encephalopathy1 

การตรวจทางพยาธิวิทยาในต าแหน่งที่มีรอยโรคมักพบจุดเลือดออก (petechial hemorrhages) เมื่อดู

ด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบเซลล์ เลือดออกและเลือดเลือดขนาดเล็กเกิดรูรั่ว  (microhemorrhages, 

prominent microvascular proliferation) และเซลล์หลอดเลือดบวม (endothelial swelling)             

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเฉพาะของ โรค Wernicke encephalopathy และบ่งบอกถึงการเกิดโรคแบบ

เฉียบพลัน   รายที่เป็นมานานหรือเป็นซ้ าหลายครั้งอาจพบการตกตะกอนของธาตุเหล็กในแมคโครฟาจ 

(hemosiderin-containing perivascular macrophages) และในเซลล์ค้ าจุน (fibrous astrocytes) ร่วม

ด้วย 

การป้องกันและการรักษาโรค Wernicke encephalopathy1 

 การป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff มีหลายแนวทางทั้งของไทยและของต่างประเทศ โดย
ค าแนะน ามีทั้งใช้ในการป้องกัน (prevention) และการรักษา (treatment) ภาวะทางระบบประสาทที่เกิดจาก
การขาด thiamine (Wernicke Encephalopathy) โดยค าแนะน าควรให้ป้องกันการขาด thiamine ในทุก
รายทั้งที่ยังไม่มีอาการทางระบบประสาท 
       ประเทศไทยมีค าแนะน าจากแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสุราส าหรับทีมสหสาขาวิชาชีพของ
สถาบันบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2 แนะน าการใช้ thiamine ในขนาดที่เพียงพอต่อ
การป้องกัน (prevention) ภาวะ Wernicke-Korsakoff โดยแนะน าให้ thiamine  อย่างน้อย 100 มิลลิกรัม
ต่อวัน ในผู้ป่วยติดสุราที่ขาด thiamine และอาจจ าเป็นให้ยาในขนาดที่สูงกว่านี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ช่วยในผู้ที่
ขาดอาหารรุนแรง และมีปัญหาในการดูดซึมอาหาร 
        ค าแนะน าของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 7 ส าหรับภาวะถอนพิษสุรา แนะน าให้ 
thiamine ในรูปแบบรับประทาน 100-300 มิลลิกรัมต่อวัน เพ่ือป้องกัน(prevention) ภาวะขาด thiamine 
ในผู้ป่วยติดสุรา และมีการแนะน าการให้ thiamine ขนาดสูงไว้ส าหรับป้องกันและรักษา (treatment and 
prevention) ภาวะ Wernicke-Korsakoff โดยแนะน าให้ thiamine 200-500 มิลลิกรัม ท าให้เจือจาง หยด
เข้าทางเส้นเลือดด า (IV) ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบรับประทาน 100 – 300 
มิลลิกรัมต่อวัน 
        แนวทางเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลสวนปรุง8 แนะน าผู้ป่วยที่รับประทานได้ให้ thiamine 300 
มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 -5 วัน และลดขนาดยาลงเหลือ 100 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อไปจนครบ 14 วัน ส่วน
ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้น้อย ขาดสารอาหาร แนะน าให้ thiamine 300 มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อหรือเข้า
หลอดเลือดด า เป็นเวลา 3-5 วัน หลังจากนั้นให้รูปแบบรับประทาน 300 มิลลิกรัมต่อวัน 
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       งานวิจัยในต่างประเทศมีการรวบรวมการใช้9 (case review) thiamine ขนาดสูงโดย พบการศึกษา 
ใช้ thiamine ขนาดสูง (มากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างน้อย 3 วัน) โดยสูตรการรักษา (regimen) ต่างกัน 
พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 73 (8รายใน11ราย) อาการทางระบบประสาทดีขึ้น ( resolution of symptom) แต่
ระยะเวลาที่หายไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ได้รับยา (no significant) 
         งานวิจัยในต่างประเทศยังระบุว่าไม่แนะน าให้ใช้ thiamine ที่ขนาดต่ ากว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน ให้
ทางหลอดเลือดด า เนื่องจากอาจไม่สามารถแก้ไขภาวะขาด thiamine ได้และอาจไม่เพียงพอในการรักษาโรค
ทางระบบประสาท (Wernicke Encephalopathy) ควรสังเกตว่าการใช้ thiamine ในการรักษาโรคควรใช้ยา
ขนาดสูง10 

ตารางท่ี 14 ตารางรวบรวมขนาดยาที่แนะน าในการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke Encephalopathy 

ขนาดยา thiamine ที่ใช้และระยะเวลาในการให้ ปริมาณยาต่อวัน 

การป้องกัน 
กรณีผู้ป่วยนอก :  
-Thiamine 200 mg per oral วันละครั้ง ร่วมกับ vitamin B complex 
-thiamine ในรูปแบบรับประทาน 100-300 มิลลิกรัมต่อวัน 

 
 

200 mg 
       100-300 mg 

กรณีผู้ป่วยใน 
-Thiamine: B1 100 mg. IM or IV x 3-5 days 
B1 100 mg. oral 3 times a day อาจพิจารณาให้ในรูป vitamin B1-6-12 
-thiamine  อย่างน้อย 100 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยติดสุราที่ขาด thiamine และอาจ
จ าเป็นให้ยาในขนาดที่สูงกว่านี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
250 mg intramuscular วันละครั้ง 3-5 วัน 
- thiamine 300 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 -5 วัน และลดขนาดยาลงเหลือ 100 
มิลลิกรัมต่อวัน ต่อไปจนครบ 14 วัน ส่วนผู้ป่วยที่รับประทานอาหารได้น้อย ขาด
สารอาหาร แนะน าให้ thiamine 300 มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดด า เป็น
เวลา 3-5 วัน หลังจากนั้นให้รูปแบบรับประทาน 300 มิลลิกรัมต่อวัน 

 
400 mg 

 
250 mg 

 
 

300 mg 

การรักษา 

-thiamine 200-500 มิลลิกรัม ท าให้เจือจาง หยดเข้าทางเส้นเลือดด า (IV) ทุก 8 ชั่วโมง 

เป็นเวลา 3 วัน แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบรับประทาน 100 – 300 มิลลิกรัมต่อวัน 

- 500 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 minutes  

วันละครั้ง x 2-3 วันต่อด้วย 250 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 

minutes  วันละครั้ง x 3-5 วัน 

 

600-1500 mg 

 

250-500 mg 
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เนื่องจากผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะขาดวิตามินบี 1 มักมีแนวโน้มทีจ่ะขาดวิตามินอ่ืนๆร่วมด้วยโดยเฉพาะใน

รายที่มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง ( severe malnutrition ) จึงแนะน าให้วิตามินตัวอ่ืนเสริมควบคู่ไปด้วย 

โดยเฉพาะวิตามินบี 3 โฟลิค และวิตามินบี 12 ซึ่งมีบางรายงานพบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบสนอง    

ต่อการรักษาโรค Wernicke encephalopathy หากผู้ป่วยมีภาวะ hypomagnesemia ก็ควรได้รับการรักษา

ให้ระดับ magnesium อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วย เนื่องจาก magnesium ท าหน้าที่เป็น cofactor ของ enzyme 

ในเมตาบอลิสึมทีท่ี่ส าคัญร่วมกับวิตามินบี 1 

Korsakoff’s syndrome1 

Korsakoff’s syndrome (KS) หรือ Korsakoff psychosis เป็นกลุ่มอาการความจ าเสื่อม ที่มีสาเหตุจาก

การขาดวิตามินบี 1 โดยมักเกิดพร้อมกันหรือตามหลังโรค Wernicke encephalopathy จึงอาจเรียกรวม กัน

เป็น Wernicke-Korsakoff syndrome โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักมีอาการของ Korsakoff’s syndrome 

หลังจากท่ีภาวะสับสนของ Wernicke encephalopathy หายไปแล้ว มีผู้ป่วยส่วนน้อยเท่านั้น ที่มีอาการของ 

Korsakoff’s syndrome อย่างเดียวโดยไม่มีอาการของ Wernicke encephalopathy น ามาก่อน พบว่า

ผู้ป่วยที่เป็น Wernicke encephalopathy จากการดื่มสุราเรื้อรัง มีอัตราการเกิด Korsakoff’s syndrome 

ร่วมด้วยมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ดื่มสุราเรื้อรัง 

อาการของ Korsakoff’s syndrome และการเชื่อมโยงกับรอยโรคในสมอง1 

ในช่วงที่ผู้ป่วยยังมีอาการสับสนของโรค Wernicke encephalopathy อยู่จะยังไม่สามารถประเมินเรื่อง

ความจ าได้ชัดเจนนัก  จนเมื่อผู้ป่วยเริ่มฟื้นจากอาการสับสนของ Wernicke encephalopathy จึงจะสามารถ

ประเมินอาการความจ าเสื่อมได้ชัดเจนขึ้น อาการเด่น ของ Korsakoff’s syndrome คือความจ าเสื่อมแบบไป

ข้างหน้า คือจ าเรื่องใหม่ไม่ได้ จ าได้แต่เรื่องเก่าๆ (anterograde amnesia) บ่งบอกถึงรอยโรคในสมองส่วน 

mammillothalamic tract โดยผู้ป่วยมักเสียความจ าเรื่องราวทีราวเพ่ิงเกิด  (current และ recent 

memory ) มากกว่าความทรงจ าเก่าๆ (remote memory) โดยที่ความทรงจ าด้านความรู้ภาษายังเป็นปกติ 

ผู้ป่วยมักจ าเหตุการณ์ต่างๆที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่ได้ จึงอาจพบความผิดปกติทางจิต (confabulation) ร่วมด้วยใน

ระยะแรก ของการด าเนินโรค  

ภาวะสูญเสียความทรงจ าย้อนหลัง (retrograde amnesia) และภาวะการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

(emotional change) สามารถพบไดใน Korsakoff’s syndrome ซึ่งบ่งบอกถึงสมองส่วน frontal lobe มี

ความฝ่อ ผู้ป่วยอาจสูญเสีย ความทรงจ าย้อนหลังถึง 20-30 ปี มักจ าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานแล้วได้ดีกว่า 
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เรื่องราวที่ผ่านไปไม่นาน  ผู้ป่วยมักยังมีกระบวนการคิดและรับรู้ (cognitive function) ค่อนข้างปกติเมื่อ

เทียบกับอาการความจ าเสื่อม (amnesia) 

ลักษณะทางพยาธิกายวิภาคศาสตร์และ ลักษณะรอยโรคที่พบในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (MRI brain)

ของ Korsakoff’s syndrome นั้นมีลักษณะเดียวกับโรค Wernicke encephalopathy ซึ่งแยกจากกันได้ยาก

กว่ารอยโรคดังกล่าวเป็นรอยโรคของ Wernicke encephalopathy หรือ Korsakoff’s syndrome เนื่องจาก

ผู้ป่วยอาจมี ทั้ง 2 ภาวะร่วมกัน จากอาการ amnesia ที่เด่นชัด ใน Korsakoff’s syndrome จึงเชื่อว่ารอย

โรคที่น่าจะอธิบายอาการได้คือ รอยโรคบริเวณ mammilary bodies, mammilothalamic tract และ 

anterior thalamus 

การป้องกันและรักษาโรค Korsakoff’s syndrome1 

การป้องกัน Korsakoff’s syndrome ก็คือการให้การวินิจฉัยโรค Wernicke encephalopathy ได้ให้

การรักษาด้วย thiamine อย่างทันท่วงที การตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะ ขาดวิตามินบี 1 จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ ที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย thiamine เร็วขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิด Korsakoff’s syndrome 

ตามมา ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Korsakoff’s syndrome แล้วยังไม่มีแนวทางในการรักษาที่

ชัดเจน ควรแนะน าให้ผู้ป่วยเลิกเหล้า การให้ผู้ป่วยพบปะกับ สมาชิกในครอบครัวและคนรู้จัก     จะช่วยใน

การกระตุ้นความทรงจ าของผู้ป่วยได้ดีขึ้น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต การท าตารางชีวิตประจ าวัน

ให้ผู้ป่วยพกติดตัว หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเตือนเวลาและสิ่งที่ต้องท าจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติและ

กลับเข้าสู่สังคมได้ดีขึ้น 

การตอบสนองของ Wernicke encephalopathy และ Korsakoff’s syndrome ต่อการรักษาด้วย 

thiamine1 

หลังจากผู้ป่วยโรค Wernicke encephalopathy ไดรับ thiamine อาการความผิดปกติ ในการกลอกตา

จะดีขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงจนถึง 2-3 วัน หากอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นภายในช่วง 2-3 วันแรกของการให้ 

thiamine อาจพิจารณาหยุดให้ thiamine ได้และสืบค้นหา สาเหตุอ่ืนๆเพ่ิมเติมนอกจากโรค Wernicke 

encephalopathy 

อาการทางระบบการทรงตัวจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันและภาวะสับสนจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆภายใน 2-3 สัปดาห์

ส่วนอาการของ polyneurophathy อาจใช้เวลาหลายเดือนในการตอบสนองต่อการรักษา มีหลายรายงานที่

พบว่าผู้ป่วยยังคงมีอาการทางระบบประสาทบางอย่างหลงเหลืออยู่ภายหลังการรักษา เช่น การรับรู้ทาง

ความคิดบกพร่อง (cognitive impairment) และอาการหลงลืมจาก Korsakoff’s syndrome ในผู้ป่วยที่มี
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ประวัติดื่มสุราเรื้อรัง พบว่ามีอาการทางจิตประสาทหลงเหลืออยู่ได้บ่อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ดื่มสุราซึ่งอาจเป็นผล

จากพิษต่อระบบประสาทของเอทานอล เองร่วมด้วย มีผู้ป่วย Korsakoff’s syndrome เพียงร้อยละ 20-25   

เท่านั้นที่หายเป็นปกติโดยไม่มีอาการความจ าเสื่อมหลงเหลืออยู่ ร้อยละ 50 มีอาการดีขึ้น และร้อยละ 25 

อาการคงตัว 

การให้ thiamine hydrochloride ในผู้ป่วยทีไ่ม่มีภาวะขาดวิตามินบี 1 จะมีผลเสียหรือไม่1 

เนื่องจากการวินิจฉัยโรค นั้นอาศัย ประวัติของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะขาด วิตามินบี 1 ร่วมกับ

อาการทางระบบประสาทที่สงสัยโรค Wernicke encephalopathy และแพทย์ควรให้การรักษาด้วย 

thiamine hydrochloride ทันทีที่สงสัยโดยไม่จ าเป็นต้องรอผลการตรวจเพ่ือยืนยันภาวะขาด วิตามินบี 1 

ก่อนให้การรักษาจึงต้องยอมรับว่าอาจท าให้มีผู้ป่วยบางรายได้รับ thiamine ในขนาดสูง โดยไม่ได้มีภาวะขาด

วิตามินบี 1 จากการศึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้ thiamine hydrochloride ขนาด 100 mg ฉีดเข้า

ทางหลอดเลือดด า พบว่า มีอาการ generalized pruritus ร้อยละ 0.093 มีอาการระคายเคืองบริเวณที่ฉีด         

ร้อยละ 1.022 ซึ่งอาการเหล่านี้มักหายเองโดยไมต้องให้การรักษา มีรายงานการแพ้แบบ anaphylaxis และ 

anaphylactoid reaction ได้บ้างแต่พบน้อยมาก ส่วนใหญ่มีอาการหลังจากไดรับยาหลายครั้ง และสัมพันธ์

กับการฉีด thiamine hydrochloride เขาทางหลอดเลือดด ามากกว่าการให้แบบหยดเขาทางหลอดเลือดด า 

การบริหารยา vitamin B 1-6-12 inj ขนาดสูง 

เดิมการให้การป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff ในผู้ป่วยติดสุรารักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์สงขลาทุกรายด้วย thiamine (รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj.) 100 มิลลิกรัมแบบเข้ากล้ามเนื้อ

เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับแบบรับประทานขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวัน จนออกจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสูตรการ

รักษามาตรฐาน (standard regimen) ปัญหาคือยังพบผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทในบางราย อีกทั้ง

อาการแยกยากกับการเกิดอาการถอนสุรา (alcohol withdrawal) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมมีการแนะน าให้ใช้ thiamine ขนาดสูงเพ่ือเป็นการรักษาและป้องกันภาวะ

ดังกล่าวได้ ทางโรงพยาบาลจึงได้ปรับสูตรการให้ thiamine จากสูตรมาตรฐานมาเป็น thiamine ขนาดสูงคือ 

thiamine(รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj.) ขนาด 500 มิลลิกรัมผสมใน normal saline 100 มิลลิลิตร หยด

เข้าหลอดเลือดด า วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา  3 วัน ร่วมกับ thiamine รูปแบบรับประทาน 300 มิลลิกรัมต่อวัน

จนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล 
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เมื่อมีการปรับใช้ vitamin B1-6-12 inj แทน thiamine inj เดี่ยว เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท

โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้ vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) และ vitamin B12 (cobalamin) 

ขนาดสูงเพ่ิมขึ้นด้วย โดย vitamin 1-6-12 inj (Ganavit®) ประกอบด้วย thiamine hydrochloride 100 

mg  pyridoxine hydrochloride 50 mg และ cobalamin 100 mcg จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบ

การใช้ vitamin B1-6-12 inj ในการรักษาภาวะ Wernicke korsarcoff ในผู้ป่วยสุรา  

 การทบทวนวรรณกรรมและต าราเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ pyridoxine และ coabalamin ขนาดสูง 

พบว่า ไม่ระบุขนาดยาสูงสุด (maximum dose) แต่มีข้อควรระวังส าหรับ pyridoxine แนะน าไม่ควรเกิน 2 

gm/day ลดความเสี่ยงของการเกิดพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity)11  มีค าแนะน าของยา 

Neurobion® B1-6-12 inj แนะน าการให้ vitamin B6 (pyridoxine) ไม่เกิน 1 gm/day (10 amp/day) 

และติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน เนื่องจากพบผลข้างเคียงทางระบบประสาท (neurotoxicity)12 

  พบการศึกษา (review literature) การให้ pyridoxine ขนาดสูงถึงสูงมาก (1000-7000 mg/kg)   

9 การศึกษาในการรักษาโรคทางระบบประสาทและการขาด homocysteine ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเม็ด

เลือดแดง แต่เกิดพบพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) 7 การศึกษา ซึ่งทั้งหมดพบในการใช้ขนาดสูงมาก 

( very high dose) คือมากกว่า 2000 mg/day และติดต่อกันนาน 2-24 เดือน การศึกษานี้จึงแนะน าให้ใช้ไม่

เกิน 50 mg/day (ขนาดปกติ) น้อยกว่า 1 เดือน เพ่ือความปลอดภัย13 

    มีการศึกษากล่าวว่าไม่มีขนาดยาสูงสุด (maximum dose) ของ cobalamin (vitamin B12) มี

การใช้ยาขนาดสูงในกรณีโรคโลหิตจาง (pernicious anemia) ไม่มีรายงานผลข้างเคียงมามากกว่า 60 ปี 14 

พบการศึกษาการใช้ cobalamin ในการรักษาโรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) 5 mg        

(5 amp) inj ต่อวัน เป็นเวลาติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง ผลข้างเคียงที่พบการใช้ขนาด

สูงติดต่อกันนาน คืออาการคันผิวหนัง สิว (acne) ซึ่งเมื่อหยุดยาอาการต่างๆจะดีข้ึน15 

       มีการศึกษาผู้ป่วยสุราที่พบภาวะโลหิตจากแบบ megaloblastic anemia โดยผู้ป่วยทุกราย

ตอบสนองต่อการรักษาด้วย cobalamin ในขนาดปกติ โดยเมื่อมีการตรวจค่า serum cobalamin และ 

serum folate พบว่ามีค่าปกติก่อนการรักษาหลายราย ซึ่งงานวิจัยนี้สรุปว่าถึงแม้ค่า serum cobalamin    

จะปกติไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะไม่ขาด cobalamin14 

  

การบริหารยา vitamin B1-6-12 inj  
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ดังนั้นในการบริหารยา vitamin B1-6-12 inj ใช้แนวทางแนวกับการบริหาร thiamine inj โดย

แนะน าให้บริหารทางการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ( IM) หรือ กรณีฉีด เข้าหลอดเลือดด า (IV) ให้ได้ทั้ง 2 วิธี คือ        

IV push หรือ bolus และต้องฉีดช้าๆ มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป หรือเข้าหลอดเลือดด าใหญ่ ( IV drip/ IV 

infusion into larger veins) อย่างน้อยประมาณ 30 นาที 15,17 การหยดยาเข้าหลอดเลือดด า (IV drip หรือ 

IV infusion) โดยน าไปเจือจาง (diluted) ใน normal saline หรือ D5W 100 mL และหยดเข้าหลอดเลือด

ด า (infused) อย่างน้อย 30 นาที15 ซึ่งในโรงพยาบาลก าหนดให้ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้ vitamin B1-6-12 inj     

5 amp ผสมกับ NSS 100 ml เข้าทางหลอดเลือดด า (IV) หยดช้าๆอย่างน้อย 30 นาที 16,17 

ผลข้างเคียงจากการได้รับยา thiamine inj 

      จากรายงานในต่างประเทศพบว่าหลังจากได้รับ Thiamine injection ทางหลอดเลือดด า (IV) ใน

อัตราที่เร็ว ผู้ป่วยเกิด anaphylaxis บางรายเสียชีวิต รวมทั้งอาจมีอาการหายใจไม่ออกหรือแน่นหน้าอก 

(dyspnea) หลอดลมหดเกร็ง (bronchospasm) ปวดท้อง (abdominal pain) ช็อค (shock) และมีอาการ

คันรุนแรง (severe itching) ร่วมด้วย ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดผ่าน IgE และพบว่าอาการเหล่านี้มักเกิดเมื่อ

ผู้ป่วยได้รับ thiamine (vitamin B1) หลายครั้ง โดยครั้งแรกๆ มักจะเกิดอาการไม่รุนแรง18-20 

   ส าหรับอาการไม่พึงประสงค์อ่ืนที่อาจพบได้จาก thiamine inj  คือ คัน (generalized pruritus) 

ผื่นขึ้น หรือตัวแดง (rash or flushing) และระคายเคืองรวมถึงมีผื่นขึ้นบริเวณต าแหน่งที่ให้ยา ( local 

irritation) 17,18  โดยหลายการศึกษายังมีความขัดแย้งกัน ซึ่งพบว่าอาจเกิดได้จากตัว vitamin เอง หรือ 

chlorbutanol ซึ่งเป็นน้ ากระสายยา (vehicle) ของ vitamin (ทั้งนี้ขึ้นกับชื่อการค้า หรือ สูตรต ารับของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีในที่นั้นๆด้วย) หรือสารละลายเจือจาง หรือ สารกันเสีย (preservative) รวมไปถึงสิ่งเจือปนใน 

vitamin 19 

จากการทบทวนวรรณกรรมและประชุมกับทีมแพทย์ให้ข้อสรุปร่วมกันว่าผู้ป่วยที่มีภาวะติดสุรามักพบ

ภาวะทุพโภชนาการ และร่างกายลดการดูดซึม thiamine  cobalamin และ folate การให้ vitamin B1-6-

12 inj ที่มีอยู่ น าไปใช้ก่อนน่าจะได้ประโยชน์กับผู้ป่วยในหลายปัจจัย การใช้ขนาดสูงระยะเวลาสั้น มีความ

ปลอดภัย ไม่มีข้อห้ามใช้ และรอการพิจารณาประชุมคณะกรรมการยา (PTC) เพ่ือน าเข้า thiamine inj ใน

ภายหลัง ดังนั้นทางเภสัชกรจึงได้ออกแบบติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยา vitamin B1-6-12 inj ขนาดสูงในผู้ป่วยทุกราย

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

              ในปัจจุบัน ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ได้มีการปรับบัญชียาของโรงพยาบาลโดยน า vitamin B1 inj 

(thiamine) เข้ามาใช้แทน vitamin B1-6-12 inj แล้วเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตและวิธีการด าเนินการวิจัย 

ประเภทการวิจัย 
เป็นการวิจัย retrospective descriptive study  

 

สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการที่ท าการวิจัย 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวชวิศา  ไชยมงคล หัวหน้าโครงการ สัดส่วนการท าวิจัย 100% 
นางสาวเสาดาหรอ  โสดาดิส ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ธนูรัตน์  พุทธชาติ ที่ปรึกษา 

 

ค าส าคัญ/นิยามศัพท์ : 
ภาวะเวอร์นิเก คอร์ซาคอฟ (Wernicke-Korsakoff syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการทางระบบ

ประสาทที่เกิดจากการขาดไทอามีน (thiamine) 
ไทอามีน (Thiamine) หมายถึง วิตามินบี1 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ า ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถ

สังเคราะหว์ิตามินประเภทนี้ได้ มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง 
ไพรีดอกซีน (Pyridoxine) หมายถึง วิตามินบี 6 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ า มักพบในอาหาร ใช้เพ่ือ

ป้องกันภาวะขาดแคลนวิตามินบี6  โรคโลหิตจาง โรคลมชักจากการขาดวิตามินบี 6 ความผิดปกติของ        
เมตาโบลิซึม และ การรับประทานเห็ดพิษ 

โคบาลามิน (cobalamin) หมายถึง วิตามินบี12 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ า มี2 รูปแบบคือ ไซยาโนโค
บาลามิน (Cyanocobalamin) และ ไฮดรอกโซโคบาลามิน(hydroxocobalamin)พบในผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์เป็นหลัก มีส่วนช่วยในระบบประสาท สร้างเม็ดเลือดแดง  

การรักษาแบบเดิม (standard regimen)  หมายถึง การรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์สงขลา ด้วย thiamine 100 มิลลิกรัม (รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj) เข้ากล้ามเนื้อ (IM) วันละครั้ง เป็น
เวลา 3 วัน ร่วมกับการรับประทาน thiamine ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง จนกว่าจะออกจาก
โรงพยาบาล 

การรักษาแบบใหม่ด้วย thiamine ขนาดสูง (new regimen) หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบการรักษา
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาด้วยการให้ thiamine ขนาดสูง คือ thiamine (รูปแบบ vitamin B1-6-12 
inj)  ขนาด 500 มิลลิกรัม ผสม normal saline (NSS) 100 มิลลิลิตร หยดเข้าหลอดเลือดด า(IV) วันละครั้ง 
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เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับการรับประทาน thiamine ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง จนกว่าจะออกจาก
โรงพยาบาล 

การกลับมารักษาใหม่ (re-treatment) : การที่ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าหลังจากรักษาครบสูตรการรักษา
เดิมไปแล้วภายใน 3 วัน 

การกลับมาเป็นซ้ า (re-admission) : การที่ผู้ป่วยมีอาการกลับมาเป็นซ้ า (Relapse) จน ท าให้ต้องมี
การเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยโรคหรืออาการเดิม ภายในระยะเวลา 28 วัน หลังได้รับการจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

       การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของ thiamine(vitaminB1-6-12) ในการป้องกันและรักษาภาวะ 
Wernicke-Korsakoff syndrome ในผู้ป่วยสุรา ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564           
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ขอบเขตด้านประชากร 

ท าการศึกษาในผู้ป่วยสุราที่เข้ารักษาแบบผู้ป่วยในทุกราย ที่เข้ารับการรักษา ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 

2560 – 31 มีนาคม 2564  ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยนี้มุ่งหาผลของการป้องกันและรักษารวมถึงความปลอดภัยของการใช้ thiamine ขนาดสูงซึ่ง

เป็นแนวทางการรักษาใหม่ของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff ในผู้ป่วยสุรา 
 

ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

สมมติฐาน 

1. การรักษาด้วย thiamine ขนาดสูงมีผลลัพธ์ดี ลดการกลับมารักษาใหม่ (re-admission) 

2. ผู้ป่วยสุราทุกรายปลอดภัยจากการใช้ thiamine ขนาดสูง  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

ท าการศึกษาในผู้ป่วยสุราที่เข้ามารักษาแบบผู้ป่วยในทุกราย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ในช่วง

วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*การรักษาแบบเดิม (standard regimen) 

thiamine inj. (vitamin B1-6-12 inj) 100 mg IM เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับ thiamine 100 mg 1*3 oral pc 

จนออกจาก รพ. 

**การรักษาด้วย thiamine ขนาดสูง (new regimen) 

thiamine inj. (vitamin B1-6-12 inj)  500 mg IV drip in 30 min เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับ thiamine 100 

mg 1* 3 oral pc  จนออกจาก รพ. 

 

ไม่เกิดภาวะ WKs 

จ านวนกี่ราย 

เกิดภาวะ WKs/ re-treatment/ 

re-admission จ านวนกี่ราย 

  รักษาหาย  

จ านวนกี่ราย 

ไม่หาย / re-treatment/ 

re-admission จ านวนกี่ราย 

ผู้ป่วยสุราที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในทุกราย 

       ประเมินผลข้างเคียงจากการให้ thiamine inj. ในทุกราย  

   แพทย์สั่ง thiamine แบบฉีด (vit b1-6-12 inj) 

เพ่ือป้องกันภาวะ WKS 
(prevention) 

เพ่ือรักษาภาวะ WKS 
     (treatment) 

Regimen แบบเดิม*              

(standard regimen) 

Thiamine ขนาดสูง** 

(new regimen) 

Thiamine ขนาดสูง** 

(new regimen) 

  Regimen แบบเดิม *            

(standard regimen) 

ผลลัพธ์ป้องกันได้หรือไม่ ผลลัพธ์รักษาหายหรือไม่ 
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แผนภาพ study flow 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยสุราที่วินิจฉัยด้วย ICD 10 F102  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31มีนาคม 2564 

จ านวน 228 ราย 

Exclude 71 ราย 

 ไม่สามารถติดตามแฟ้มประวัติได้ครบ 19 ราย 

 ไม่มี vitamin B1-6-12  inj ในการรักษา 49 ราย 

 มีความเสี่ยง bleeding 2 ราย 

 Refer วันที่ 2 ของการรักษา 1 ราย

ผู้เข้าร่วมการศึกษา 157 ราย 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนจากการเก็บข้อมูล 1 ราย 

น ามาวิเคราะห์ 156 ราย 

เพ่ือป้องกันภาวะ WKS 
(prevention) 122 ราย 

เพ่ือรักษาภาวะ WKS 
(treatment) 34 ราย 

Standard 
dose 

regimen 
62 ราย 

High dose 
regimen 
58 ราย 

Regimen อ่ืน 
2 ราย 

Standard 
dose regimen 

16 ราย 
 

High dose 
regimen 
11 ราย 

 

Regimen อ่ืน 
7 ราย 

 

ผลลัพธ์อัตราการหายและระยะเวลาการหายของแต่ละกลุ่ม 

รวมถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถลดโอกาสการเกิดภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome ในผู้ป่วยสุราที่เข้ารักษาแบบ
ผู้ป่วยในได้มากขึ้น รวมถึงลดโอกาสการกลับเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยภาวะ Wernicke-Korsakoff ของ
ผู้ป่วย 

2. โรงพยาบาลมีแนวทางใหม่ในการรักษาและป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome ทีมี่
ผลลัพธ์และความปลอดภัยเพิ่มข้ึน   
 

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 2. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในเวทีต่าง ๆ และส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น วารสารสถาบันธัญญารักษ์ เป็นต้น 
           3. เผยแพร่ทาง website ของโรงพยาบาล 
           4 จัดท าเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้ป่วยสุราเรื้อรังทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยรหัส ICD10: F102 จ านวน 228 ราย ที่เข้ารับการ

บ าบัดแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2564 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ป่วยสุราเรื้อรังที่เข้ารับการบ าบัดแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาด้วยรหัส ICD10: 

F102 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2564 โดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการ

ค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)  กรณีทราบประชากร ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 145 ราย 

เผื่อการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างที่ 20% คิดเป็น 180 ราย  

 

                                                    n =     N 

                                                          1+ Ne2 

 

n คือ จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 

N คือ จ านวนประชากร 

E คือ ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า = 0.05 
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                                              n    =        228 

                                                      1 + 228 x (0.052) 

                                              n     =      145 ราย  

 

 เผื่อการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างที่ 20% n = 180 ราย 

        

                วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยสุราเรื้อรังทุกราย (ICD10: F102) ที่รักษาเป็นผู้ป่วย

ในของโรงพยาบาล ธัญญารักษ์สงขลา ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2564    

2. ผู้ป่วยที่ได้รับยา thiamine แบบฉีด (parenteral) ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการป้องกันหรือรักษา

ภาวะ Wernicke-Korsakoff ด้วยแพทย์วินิจฉัย 

เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria) 

1. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดตามการรักษาได้ครบระยะเวลาการรักษา 

2. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดตามข้อมูลการกลับเข้ามารักษาใหม่ (re-admission) หลังจากออก

จากโรงพยาบาลไปแล้ว 1 เดือน 

        สถานที่ท าการทดลอง 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

        วิธีการด าเนินการวิจัย 

               การเตรียมการ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ thiamine ในผู้ป่วยสุราเรื้อรังเพ่ือรักษาและป้องกันภาวะ 

Wernicke-Korsakoff syndrome 

2. ออกแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยสุราเรื้อรังที่ใช้ยา thiamine ส าหรับการป้องกันภาวะ Wernicke- 

Korsakoff syndrome โดยปกปิดข้อมูลชื่อ-สกุล เพ่ือพิทักษ์สิทธิของอาสาสมัครไม่ให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ถูกเปิดเผย 

 3. ออกแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยสุราเรื้อรังที่ใช้ยา thiamine ส าหรับการรักษาภาวะ Wernicke- 

Korsakoff syndrome โดยปกปิดข้อมูลชื่อ-สกุลเพ่ือ พิทักษ์สิทธิของอาสาสมัครไม่ให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ถูกเปิดเผย 
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ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเตรียมการ    

1. ศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโรคและการรักษา 

2. ประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปแนวทางการเก็บข้อมูล สร้างแบบบันทึกการเก็บข้อมูล  

3. ประสานกับทีมเพ่ือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล โดยดึงข้อมูลผู้ป่วยทึ่

ถูกวินิจฉัยว่าติดสุราเรื้อรังรักษาแบบผู้ป่วยในทุกราย (ICD10: F102)  ตั้งแต่มกราคม 2560 – มีนาคม 

2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เมื่อได้ข้อมูลผู้ป่วยสุรา ค้นหาผู้ป่วยที่ใช้ thiamine inj. ทุกราย โดย 

- ด าเนินการขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์

สงขลา 

- ค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยจาก OPD card  

- ค้นหาข้อมูลบันทึกการรักษาจากแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน การบันทึกกิจกรรมทางพยาบาล 

แบบประเมิน AWS score 

- ค้นหาข้อมูลผลการรักษาได้จาก แบบติดตามภาวะกลุ่มอาการ Wernicke- Korsakoff 

syndrome หลังการรักษาด้วย thiamine inj. (vitamin B1-6-12 inj)  ของฝ่ายเภสัชกรรม  

           2. รวบรวมข้อมูล และบันทึกผลลงในแบบฟอร์มที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นท าการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกใน

แบบฟอร์มลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผล โดยข้อมูลที่ท าการบันทึกประกอบ

ไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย, ประเภทของการรักษา (ป้องกัน/รักษา), ขนาดยาที่ได้รับ, อาการที่เกิดขึ้นและ 

AWS score ในแต่ละวันตั้งแต่ก่อนการรักษา, อาการข้างเคียงที่เกิดจาก viatamin B1-6-12  inj, การ re-

treatment, การ re-admission 

 3. น าเสนอข้อมูลกับทีมวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive statistic study) โดยวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภท 

ดังนี้ 

 ข้อมูลทางประชากรของผู้ป่วย เช่น ประเภทของการรักษา ขนาดยาที่ได้รับ อาการที่เกิดขึ้น อาการ

ข้างเคียงท่ีเกิดข้ึน จ านวนการ re-treatment และ re-admission ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ 

(จ านวน ร้อยละ)  

 ข้อมูลผลลัพธ์ทางการรักษา เช่น AWS score และ ระยะเวลาในการหายจากโรค ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบหาค่าเฉลี่ย  
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5.  สรุปผลกับทีมและเขียนรายงานการวิจัย   

ตารางท่ี 15 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานงานตลอดโครงการวิจัย 

            เดือน 

 

    ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ต.
ค.

 6
3 

ม.
ค.

 6
4 

   
   

   
   

   
   

   
  ,

มี.
ค.

 6
4 

มม
 

 ส.ค
. 6

4 

 ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 
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ธ.ค
. 6

4 

1.จั ดประชุ มผู้ ร่ ว ม โครงการวิ จั ย เ พ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ และการด าเนินการวิจัย 
2.ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและค้นหาข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ 
3.จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่นแบบเก็บข้อมูล
ผู้ป่วย  
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.ด าเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง
แนวทาง ขั้นตอนการท างาน 
6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
7.เขียนรายงานการวิจัย, สรุปผล พร้อมน าเสนอ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
      การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง  (retrospective descriptive study) 

เพ่ือศึกษา ผลของ thiamine ในที่นี้ใช้ vitamin B1-6-12 inj ในการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-

Korsakoff syndrome ในผู้ป่วยสุราที่รักษาแบบผู้ป่วยใน ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564 

จ านวน 157 ราย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  โดย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ ทราบถึงผลการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome โดย

การรักษาด้วย thiamine (รูปแบบ vit B1-6-12 inj) ขนาดสูง และทราบถึงอัตราการกลับเข้ามารักษาใหม่ด้วย

ภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome (re-admission) หลังจากการรักษาด้วย thiamine ขนาดสูง รวมถึง

ความปลอดภัยจากการใช้ thiamine ขนาดสูง (รูปแบบ vitamin B1-6-12 inj.) 

โดยน าเสนอผลการวิจัยเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การรักษา 

ส่วนที่ 4 ผลข้างเคียงของการรักษา 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

 ด าเนินการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยสุราที่รักษาแบบผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 

2564 จ านวน 157 ราย ลักษณะข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก จ านวนปีที่ติดุรา โรคร่วมสารเสพ

ติดที่ใช้ร่วม จ านวนครั้งที่รักษา ความรุนแรงของการติดสุรา โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 147 ราย (ร้อย

ละ 94) มีอายุระหว่าง 24-68 ปี จ านวนปีที่ติดสุราเฉลี่ย 13 ปี โรคร่วมพบตับอักเสบมากที่สุด 41 ราย (ร้อยละ

26) โรคอ่ืนๆเช่น ชัก  จิตเวช  ซึมเศร้า รวมกันคิดเป็น 74 ราย (ร้อยละ 47) พบใช้สารเสพติดร่วมด้วย 29 ราย 

(ร้อยละ 19) ยาเสพติดที่ใช้ร่วมมากที่สุดคือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชาและกระท่อม  พบส่วนใหญ่เคยบ าบัด

การติดสุรามาก่อน จ านวน 109 ราย (ร้อยละ 69) ความรุนแรงของการติดสุราส่วนใหญ่พบแบบติดสุรารุนแรง

มาก (very severe) จ านวน 153 ราย (ร้อยละ 97) 

แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังที่รักษาแบบผู้ป่วยใน (N=157) 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
147 (93.6) 
10 (6.4) 

อายุ      
                    (mean±SD) 

(range , years) 

 
44.1 ±9.4 

24-68 
น้ าหนัก  

(mean±SD) 
(range , Kg) 

 
57.0 ±9.1 

37-85 

จ านวนปีที่ติดสุรา 
(mean±SD) 

(range , years) 

 
13.0±8.8 

1-40 

ไม่มีโรคร่วม            
โรคร่วม 
     เบาหวาน (DM) 

ความดันโลหิตสูง (HT) 
ตับอักเสบ (hepatitis) 

AST( range)   
ALT (range)          

46 (29.3)                   
111 (70.7) 

5 (3.2) 
26 (16.6) 
41 (26.1) 
88-540 
23-271 

 

อ่ืนๆ (ชัก จิตเวช MDD)                               74 (47.1) 

ไม่มีใช้สารเสพติดอ่ืน 
ใช้สารเสพติดอ่ืนร่วม 
        ยาบ้า/ยาไอซ์  
        กัญชา 
        กระท่อม 

128 (84.5) 
29 (18.5) 
13 (8.3) 
8 (5.1) 
8 (5.1) 

 
ไม่เคยรักษาการติดสุรามาก่อน        48 (30.6) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมด 157 ราย พบผู้ป่วยข้อมูลไม่ครบเมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 1 ราย เหลือ

ผู้ป่วยจ านวน 156 รายที่มีการใช้ยา ข้อมูลขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับพบว่าใช้ขนาดยาแบบเดิม ( standard 

regimen) คือ vitamin B1-6-12 100 mg IM * 3 days ใช้ในการป้องกันจ านวน 62 ราย (ร้อยละ 50.8) ใช้

ในการรักษา 16 ราย (ร้อยละ 47.1) และใช้ vitamin B1-6-12 ขนาดสูง (new regimen) คือ vitamin B1-6-

12 inj 500 mg + NSS 100 ml IV drip in 30 min *3 days ใช้ในการป้องกัน จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 

47.5) ใช้ในการรักษาจ านวน 11 ราย (ร้อยละ32.4) พบการใช้ regimen อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เช่นปรับ

ขนาดยาสูงขึ้นหรือเพ่ิมระยะเวลาการให้ยาออกไป พบจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 5.8) แสดงรายละเอียดตาม

ตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลขนาดยาของ vitamin B1-6-12 แบบฉีด ท่ีใช้ในการป้องกัน/รักษาภาวะ WK 

ขนาดยา (regimen) 
 

การป้องกัน  
(prevention) 
จ านวน (ร้อยละ) 

การรักษา 
(treatment) 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

การรักษาแบบเดิม (standard 
regimen ) 

 
62 (50.8) 

 
16(47.1) 

 
78 (50) 

การักษาด้วย thiamine ขนาดสูง 
รูปแบบ vitamin B1-6-12  
(new regimen) 

58 (47.5) 11 (32.4) 69 (44.2) 

Regimen อ่ืนๆ                     2(1.6)                      7(20.6) 9(5.8) 
รวม 122(78.2) 34(21.8) 156(100) 

 

 

 
เคยรักษาอาการติดสุรามาก่อน 
         จ านวนครั้งในการรักษา (range , ครั้ง) 
                                 รกัษา 1 ครั้ง   
                                 รกัษา ≥2 ครั้ง                   

 
109 (69.4) 

1-8 
66 (42) 
43 (39) 

ความรุนแรงของการติดสุรา 
รุนแรงมาก (very severe) 

            รุนแรง (severe) 

 
153(97.5) 

4 (2.5) 
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ข้อมูลขนาดยาอ่ืนๆที่ใช้ในการป้องกัน/รักษา โดยพบว่า regimen อ่ืนๆ ส าหรับป้องกันจ านวน 2 สูตร 

และส าหรับการรักษาจ านวน 7 สูตร ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ขนาดยา vitb1-6-12 inj ขนาดสูงและหรือเพ่ิมระยะเวลา

การรักษาออกไป แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 ขนาดยาอื่นๆ 

 ข้อมูลผลการรักษาภาวะกลุ่มอาการ WKs  

1.ความผิดปกติในการกลอกลูกตา 

ผู้ป่วยที่รับการรักษากลุ่มอาการ WKs จ านวน 34 ราย พบว่า มีอาการผิดปกติของการกลอกลูก

ตา จ านวน 4 ราย พบสัดส่วนการรักษาด้วย high dose regimen ถึง 3 ราย (ร้อยละ 75) พบว่าผู้ป่วยทั้งหมด 

4 ราย รักษาหายภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) ทั้ง 2 สูตรการรักษา รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 ความผิดปกติในการกลอกลูกตา 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ไม่มีอาการ  
มีอาการ  

15(51.6) 
1(25.0) 

8(25.8) 
3(75.0) 

7(22.6) 
0 

30 
4 

รวม    34 

  หายภายใน 5 วัน 
  ไม่หาย 

1(100) 
0 

3(100) 
0 

0 
0 

4 
0 

รวม 1 3 0 4 
 

 regimen จ านวน(ราย) 
Regimen ส าหรับป้องกัน 300 mg IV drip *3 day 

500 mg IV drip *5 days 
1 
1 

Regimen ส าหรับรักษา 500 mg IV drip *7days 
 500 mg IV drip *5 days 
500 mg IV drip *10days 
  300 mg IV drip *20days 

2 
3 
1 
1 
 

รวม   9 
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2. กลุ่มอาการผิดปกติในการเดินทรงตัว 

ผู้ป่วยที่รับการรักษากลุ่มอาการ WKs ทั้งหมด 34 ราย พบมีความผิดปกติในการเดินทรงตัวถึง 30 

ราย (ร้อยละ 88) พบสัดส่วนการรักษาด้วย standard regimen มากทีสุด จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 51) และ

รักษาด้วย high dose regimen จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 27.6)  รักษาด้วย regimen อ่ืนๆ จ านวน 7 ราย 

(ร้อยละ 23) ผลพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาด้วย high dose regimen ทั้งหมด 8 ราย การเดินทรงตัวดีขึ้น

ภายใน  5 วัน (ร้อยละ 100 ) ส่วนในกลุ่มที่รักษาด้วย standard regimen พบว่ารักษาเรื่องการเดินทรงตัว

หาย ร้อยละ 80 พบรักษาหายช้าที่สุด 9 วัน 1 ราย และรักษาไม่หายจนออกจากโรงพยาบาล 3 ราย(ร้อยละ 

20)  โดยระยะเวลาการหายไม่สัมพันธ์กับสูตรการรักษา p value 0.21 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 20 

ตารางท่ี 20 กลุ่มอาการผิดปกติในการเดินทรงตัว 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ไม่มีอาการ 
มีอาการ 

1 (25.0) 
15(51.7) 

3(75.0) 
8(27.6) 

0 
7(20.7) 

4 
30 

รวม 16 11 7 34 
รักษาหาย (n=27) 12(80) 8(100) 7(100)  P= 0.21 

     หายภายใน 3 วัน 
     หายภายใน 5 วัน 
     หายภายใน 7 วัน 
     หายภายใน 9 วัน 

1(3.4) 
5(17.2) 
5(17.2) 
1(3.4) 

4(13.8) 
4(13.8) 

0 
0 

2(6.9) 
3(10.3) 
2(6.9) 

0 

7 
12 
7 
1 

   ไม่หายจน D/C (n=3) 3(20) 0 0 3 

รวม 15 8 7 30 
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3.อาการสับสน 

     ผู้ป่วยที่รับการรักษากลุ่มอาการ WKs ทั้งหมด 34 ราย พบมีอาการสับสน ถึง 31 ราย (ร้อยละ 91 ) พบ

สัดส่วนการรักษาด้วย standard regimen มากทีสุด จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 45) และรักษาด้วย high dose 

regimen จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 32)  รักษาด้วย regimen อ่ืนๆ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 22) ผลพบว่า 

ผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาด้วย high dose regimen รักษาหายจ านวน 9 ราย(ร้อยละ 90) ส่วนในกลุ่มที่รักษาด้วย 

standard regimen พบว่ารักษาหาย จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 78) ส่วนใหญ่รักษาหายภายใน 7 วัน (ร้อยละ 

16)  พบรักษาหายช้าที่สุด 11 วัน 1 ราย และรักษาไม่หายจนออกจากโรงพยาบาล 3 ราย (ร้อยละ 21)  โดย

ระยะเวลาการหายไม่สัมพันธ์กับสูตรการรักษา p value 0.42 รายละเอียดดังตารางที่ 21  

ตารางท่ี 21 อาการสับสน 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ไม่มีอาการ  
มีอาการ  

2(66.7) 
14(45.2) 

1(33.3) 
10(32.3) 

0 
7(22.6) 

3 
31 

รวม 16 11 7 34 
  หาย (n=25) 11(78.6) 9(90) 5(71.4) P=0.42 
     หายภายใน 3 วัน 
     หายภายใน 5 วัน 
     หายภายใน 7 วัน 
     หายภายใน 8-14 วัน 
     มากกว่า 14 วัน                

3(9.7) 
1(3.2) 
5(16.1) 
2(6.5) 

0 

3(9.7) 
2(6.5) 
3(9.7) 
1(3.2) 

0 

0 
2(6.5) 
1(3.2) 
1(3.2) 
1(3.2) 

6 
5 
9 
4 
1 

  ไม่หายจน D/C (n=6) 3(21) 1(10) 2(28.6) 6 

รวม 14 10 7 31 
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4. อาการอื่นๆ 

ผู้ป่วยที่รับการรักษากลุ่มอาการ WKs ทั้งหมด 34 ราย พบมีอาการอ่ืนๆ จ านวน 26 ราย โดยในกลุ่ม

ที่ได้รับ standard regimen พบอาการอ่ืนๆมากท่ีสุด จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 42) ซึ่งอาการอื่นๆ ได้แก่ ชา 

เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 22 

ตารางท่ี  22 อาการอื่นๆ ที่พบได้ 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ไม่มีอาการ  
มีอาการ  

5 (62.5) 
11(42) 

2 (25) 
9(34) 

1(12.5) 
6(23) 

8 
26 

รวม 16 11 7 34 

4.1 อาการชา 

พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ high dose regimen พบอาการชา 2 ราย ซึ่งรักษาหายทั้ง 2 ราย ใช้ระยะเวลา

รักษาหาย 3-7 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 23 

ตารางท่ี 23 อาการชาและระยะเวลารักษาหาย 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ชา 0 2(1.3) 0 2 
  หาย 0 2(100) 0  
    หายใน 3 วัน 
    หายใน 7 วัน 

0 
0 

1(50) 
1(50) 

0 
0 

 

รวม 0 2 0 2 
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4.2 เบื่ออาหาร 

พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ high dose regimen รักษาอาการเบื่อหารหาย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 100) 

ระยะเวลาการรักษา 3-5 วัน ส่วนในกลุ่มที่ได้ standard regimen พบยังมีอาการเบื่ออาหารจนออกจาก

โรงพยาบาล 1 ราย (ร้อยละ 33.3) ระยะเวลาหายช้ากว่า ที่ 7 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 24 

ตารางท่ี 24 อาการเบื่ออาหารและระยะเวลารักษาหาย 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

เบื่ออาหาร 3(1.9) 4(2.5) 3(1.9)  

     หาย 2(66.7) 4(100) 3(100) 9 
     หายใน 3 วัน 
     หายใน 5 วัน 
     หายใน 7 วัน 

0 
0 

2(100) 

1(25) 
3(75) 

0 

1(33.3) 
2(66.7) 

0 

 
 
 

     ไม่หาย 1(33.3) 0 0 1 

รวม 3 4 3 10 
 

4.3 คลื่นไส้อาเจียน 

พบว่ากลุ่มท่ีได้รับ high dose regimen พบอาการคลื่นไส้อาเจียน หายทั้งหมดจ านวน 3 ราย (ร้อย

ละ 100) ภายใน 5 วัน ส่วนในกลุ่มที่ได้รับ standard dose regimen พบหายทั้งหมด 4 ราย (ร้อยละ 100) 

ระยะเวลา 3-14 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 อาการคลื่นไส้อาเจียนและระยะเวลารักษาหาย 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

คลื่นไส้อาเจียน 4(2.5) 3(1.69) 0 7 

หาย 4(100) 3(100) 0  
   หายใน 3 วัน 
   หายใน 5 วัน 
   หายใน 7 วัน 
   มากกว่า 7 วัน 

1(25) 
0 

2(50) 
1(25) 

0 
3(100) 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

รวม 4 3 0 7 
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4.4 อาการแสดงมากกว่า 1 อาการ 

พบผู้ป่วยมีอาการอ่ืนๆมากกว่า 1 อาการ ในกลุ่มท่ีได้รับ standard dose regimen จ านวน 4 ราย พบว่าหาย

ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ภายใน 3-7 วัน รายละเอียดดังตารางที่ 26 

ตารางท่ี 26 อาการแสดงมากกว่า 1 อาการและระยะเวลารักษาหาย 

อาการ (sigh/symptom) 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen 
อ่ืนๆ 

total 

ชาและเบื่ออาหาร 1(0.6) 0 2(1.3) 3 
    หาย 1(100) 0 2(100)  

            หายใน 7 วัน 
            มากกว่า 7 วัน 

1(100) 
0 

0 
0 

1(50) 
1(50) 

 

รวม 1 0 2 3 

เบื่ออาหารและคลื่นไส้อาเจียน 3(1.9) 0 1(0.6) 4 

   หาย 3(100) 0 1(100)  

           หายใน 3 วัน 
           หายใน 7 วัน 

1(33.3) 
2(66.7) 

0 
0 

0 
1(100) 

 

รวม 3 0 1 4 
ข้อมูลแบบประเมินที่ใช้ 

 ใช้แบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โดยใช้แบบประเมิน AWS score มากที่สุดในกลุ่มท่ีใช้ standard 

regimen ถึง 77 ราย (ร้อยละ 49.7) รองลงมาคือกลุ่ม high dose regimen จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 28) 

เนื่องมาจากผู้ประเมินเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาใช้แบบประเมิน CIWA-Ar ประมาณต้นปี 2563 เพื่อเจาะจงใน

กรณีท่ีผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดถอนพิษสุรารุนแรง เนื่องจากแบบประเมินนี้มีความละเอียดของอาการ 

และมีความไวมากกว่า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 27 

ตารางท่ี 27 ข้อมูลคะแนน AWS/CIWA-Ar score 

แบบประเมิน 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen อ่ืนๆ 
จ านวน (ร้อยละ) 

total 

ใช้แบบประเมิน 
AWS score 

77 (49.7) 
 

44 (28) 
 

4 (2.5) 
 

125 

ใช้แบบประเมิน 
CIWAs score 

0 26 (16.6) 5 (3.2) 31 

รวม 77 70 9 156 
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ความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา 

มีการใช้แบบประเมิน AWS score ในการประเมินระดับความรุนแรงของการถอนพิษสุราพบว่าที่วัน

แรกรับ (day0) ยังไม่เริ่มการรักษา ภาพรวมพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอาการ mild withdrawal symptom 

(คะแนน 1-4) จ านวน 97 ราย (ร้อยละ 63.2) รองลงมามีอาการ moderate withdrawal symptom 

(คะแนน 5-9) จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 12.7)  

หลังจากการรักษาไป 3 วัน(day3) พบว่า ในกลุ่ม standard regimen พบผู้ป่วยมีอาการ mild 

withdrawal symptom จากแรกรับ 61 ราย ลดลงเหลือ 50 ราย (ร้อยละ31.8) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ในกลุ่มที่รักษาด้วย high dose regimen พบคะแนนเป็น 0 (ไม่มีอาการ) เพ่ิมขึ้นเป็น 21 รายจากแรกรับ 2 

ราย ในส่วน mild withdrawal symptom ลดลงจาก 34 รายเหลือ 18 ราย   

หลักจากการรักษาไป 7 วัน(day7) พบว่าจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษยาลดลงในแต่ละกลุ่ม ใน

กลุ่มท่ีใช้ high dose regimen ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการ moderate-severe withdrawal symptom 

และเมื่อใช้แบบประเมิน CIWA-Ar มาประเมินพบว่าใช้ในการประเมินในกลุ่มที่ได้รับ high dose 

regimen ทั้งหมด พบว่าแรกรับ พบอาการ mild withdrawal symptom มากที่สุด 17 ราย (ร้อยละ 10.8) 

และอาการดีขึ้นตามล าดับโดยเมื่อเข้าสู่วันที่ 7 ของการรักษาไม่พบผู้ป่วยมีอาการ  moderate-severe 

withdrawal symptom รายละเอียดดังตารางแสดงที่ 28 

 

ตารางที่ 28  ประเมินความรุนแรงของการเกิดอาการถอนพิษสุรา 

คะแนน 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen อ่ืนๆ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ใช้แบบประเมิน AWS    

Day 0    
คะแนน 0 
คะแนน 1-4 
คะแนน 5-9 
คะแนน 10-14 
คะแนน >15 

 
0 

61 (39.5) 
13(8.3) 
1(0.6) 

0 

 
2(1.3) 

34(21.7) 
6(3.8) 
2(1.3) 

0 

 
1(0.6) 
2(1.3) 
1(0.6) 

0 
0 
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Day 3 
คะแนน 0 
คะแนน 1-4 
คะแนน 5-9 
คะแนน 10-14 
คะแนน >15 

 
8(5.7) 

50(31.8) 
12(7.6) 
5(3.2) 

0 

 
21(13.4) 
18(11.5) 
8(5.1) 
2(1.3) 

0 

 
1(0.6) 
3(1.9) 

0 
0 
0 

Day 7 
คะแนน 0 
คะแนน 1-4 
คะแนน 5-9 
คะแนน 10-14 
คะแนน >15 

 
0 

23(15.3) 
3(1.9) 
1(0.6) 

0 

 
0 

7(4.5) 
0 
0 
0 

 
0 

2(1.3) 
0 
0 
0 

ใช้แบบประเมิน CIWA-Ar    
Day 0 
คะแนน 1-7 
คะแนน 8-14 
คะแนน 15-19 
คะแนน >20 

 
0 
0 
0 
0 

 
17(10.8) 
7(4.5) 

0 
1(0.6) 

 
5(3.2) 

0 
0 
0 

Day 3 
คะแนน 1-7 
คะแนน 8-14 
คะแนน 15-19 
คะแนน >20 
 

 
0 
0 
0 
0 
 

 
14(8.9) 
2(1.3) 
3(1.9) 
1(0.6) 

 

 
3(1.9) 
2(1.3) 

0 
0 

 
Day 7 
คะแนน 1-7 
คะแนน 8-14 
คะแนน 15-19 
คะแนน >20 
refer 

 
 0 
0 
0 
0 

2(1.3) 

 
 10(6.4) 

0 
0 
0 

1(0.6) 

 
3(1.9) 

0 
0 
0 
0 
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จ านวนวันแรกรับถึงวันที่ไม่มีอาการถอนพิษยา (duration of alcohol withdrawal) 

ระยะเวลาจากแรกรับจนไม่มีอาการถอนพิษยา พบว่าในกลุ่ม standard dose regimen พบคะแนน

ลดลงเป็น 0 ภายใน 4-7 วันมากที่สุดจ านวน 40 ราย (ร้อยละ 24.5)  ส่วนในกลุ่ม high dose regimen พบ

จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 20.5) ซึ่งในกลุ่มท่ีได้ high dose regimen รักษาหายภายใน 1-3 วัน (20ราย ร้อย

ละ 12.7) พบมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ standard dose regimen (8 ราย ร้อยละ 5.1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p value 0.015 ) รายละเอียดแสดงดังตาราง ที่ 29 

ตารางท่ี 29 แสดงจ านวนวันจากแรกรับจนถึงไม่มีอาการถอนพิษยา 

จ านวนวัน 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

Regimen อ่ืนๆ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่คะแนนลดลง
จนไม่มีอาการ (0 คะแนน) 
1-3 วัน 
4-7 วัน 
8-10 วัน 
>10 วัน 
ไม่ทราบ 
refer 

 
 

8(5.1) 
40(25.5) 
17(10.8) 
7(4.5) 
4(3.2) 
1(0.6) 

 
 

20(12.7) 
32(20.4) 
10(6.4) 
5(3.2) 
2(1.3) 
1(0.6) 

 
P value 0.015 

0 
3(1.9) 
1(0.6) 
3(1.9) 
2(1.3) 

0 
รวม 77 70 9 
 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การรักษา 

ผลลัพธ์การรักษา โดยใช้ vitamin B1-6-12 inj ในผู้ป่วย จ านวน 122 ราย  ในการป้องกันการ

เกิดกลุ่มอาการ WKs พบว่าในกลุ่มที่ใช้ high dose regimen สามารถป้องกันการเกิดภาวะ WKs ได้จ านวน 

57 ราย (ร้อยละ 98) ในกลุ่ม standard dose regimen ป้องกันการเกิดได้จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 88) ใน

กลุ่มนี้มีการรักษาซ้ า (re-treatment) 1 ราย (ร้อยละ 1.6) และกลับมารักษาใหม่ด้วยอาการเดิมภายใน 30 วัน

นับจากออกจากโรงพยาบาล จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 9.7) ซึ่งอัตราการป้องกันภาวะ WKs ไม่สัมพันธ์กับ 

regimen ที่ได้รับ p value 0.321 
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ส าหรับการรักษา (treatment) ภาวะ WKs โดยใช้ vitamin B1-6-12 inj ในผู้ป่วย จ านวน 34 

ราย  พบว่าในกลุ่มที่ใช้ high dose regimen พบรักษาหายจ านวน 10 ราย (ร้อยละ 90.9) และรักษาซ้ า 1 

ราย (ร้อยละ 9.1) ส่วนในกลุ่มที่ใช้ standard regimen รักษาอาการ WKs หายจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 56.3) 

กลับมารักษาใหม่ (re-admission) จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 18.8) และส่งต่อรักษาโรงพยาบาลอ่ืน ( refer) 

จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 25) ซึ่งอัตราการรักษาภาวะ WKs ไม่สัมพันธ์กับ regimen ที่ได้รับ p value 0.071 

รายละเอียดแสดงดังตาราง 30 

ตารางท่ี 30 ผลลัพธ์การรักษา 

เป้าหมาย 
 

Standard regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

High dose regimen 
จ านวน (ร้อยละ) 

อ่ืนๆ p-value 

การป้องกัน (prevention) 
(n=122) 
Improvement 
Re-treatment 
Re-admission 

 
 

55(88.7) 
1(1.6) 
6(9.7) 

 
 

57(98.3) 
0 

1(1.7) 

 
 

2(100) 
0 
0 

 
0.321 

รวม 62 58 2 122 
การรักษา (treatment) 
(n=34) 
Improvement 
Re-treatment 
Re-admission 
Refer 

 
 

9 (56.3) 
0 

3(18.8) 
4(25) 

 
 

10 (90.9) 
1(9.1) 

0 
0 

 
 

7(100) 
0 
0 
0 

 
0.071 

รวม 16 11 7 34 
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ส่วนที่ 4 ผลข้างเคียงจากการรักษา 

พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยขนาดยาเดิม (standard regimen) และ ขนาดสูง(new 

regimen) ไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ร้อยละ 100  และพบผู้ป่วย 1 ราย เกิดการรั่วของยาขณะบริหาร

ยา (extravasation) เนื่องจากการให้ยาติดต่อกันนาน 10 วัน อีกทั้งเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมี

หลอดเลือดเปราะอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเจอภาวะหลอดเลือดเปราะและเกิดการรั่วของยาขณะบริหารยา จึงเปลี่ยน

เส้นเลือดให้ยาใหม่จนครบ course เนื่องจากจ าเป็นต้องรักษาภาวะ WKs ดังแสดงในตารางที่ 31 

ตารางท่ี 31  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

 Standard 
regimen 

จ านวน (ร้อยละ) 

High dose 
regimen 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 Regimen อ่ืนๆ 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 

 

ไม่มีผลข้างเคียง
จากการใช้ยา 

 

78 (50.3) 
 

69(44.5) 
 

 8(5.2) 155  

มีผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา 

0(0) 0(0)  1(0.6) 1 

รวม 78 69  9 156 
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บทที่ 5 

สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลวิจัย 
      การศึกษาเรื่อง ผลของ vitamin B1-6-12 inj ในการป้องกันและรักษาภาวะ Wernicke-Korsakoff 
syndrome ในผู้ป่วยสุรา เก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564  ณ โรงพยาบาล  
ธัญญารักษ์สงขลา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 157 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือแฟ้มประวัติผู้ป่วยและแบบติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา vitamin B1-6-12 inj ขนาดสูง 
      ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 44 ปี เป็นผู้ป่วย
ติดสุราเรื้องรังมากกว่า 10 ปีและมักพบภาวะตับอักเสบร่วมด้วย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยคุ้นเคยกับการติดบ าบัดสุรา
เนื่องจากส่วนใหญ่เคยรักษามาก่อน และมักมีอาการติดสุราอย่างรุนแรง ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเลิกสุราไม่
แตกต่างกันเนื่องจากให้เป็น ยาในกลุ่ม benzodiazepine (lorazepam) แบบ Fixed- Schedule Regimen 
ข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการรักษา พบว่าผู้ป่วยทั้งหมด 157 ราย พบข้อมูลไม่ครบถ้วน 1 ราย เหลือผู้ป่วยทั้งสิ้น 
156 ราย จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม standard dose regimen ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ใช้ high dose 
regimen 
      ผลการรักษากลุ่มอาการ WKs โดยการรักษาภาวะความผิดปกติในการกลอกลูกตา ผลพบว่า รักษาหาย
ทุกราย ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่ม standard regimen และ high dose regimen ระยะเวลาการรักษาหาย
ภายใน 5 วัน 
       ผลการรักษาความผิดปกติในการเดินทรงตัวพบว่า ในกลุ่มที่ได้รับ high dose regimen รักษาหายทุก
รายใช้เวลาการรักษาสั้น 3-5 วัน ส่วนในกลุ่ม standard regimen พบรักษาไม่หาย 3 ราย และระยะเวลา
รักษาหายนานกว่า ที่เวลา 3-9 วัน แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p value =0.21) 
          ผลการรักษาอาการสับสนพบว่าในกลุ่มที่ใช้ high dose regimen รักษาหายมากกว่าในกลุ่ม 
standard regimen  แต่ระยะเวลาการรักษาไม่แตกต่างกัน 3-14 วัน ( p value= 0.42) 
          อาการอ่ืนๆที่พบได้ เช่น ชา เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน พบว่าทั้ง  2 กลุ่มรักษาหายไม่แตกต่างกัน 
ระยะเวลารักษาหาย 3-7 วัน 
          แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินการถอนพิษสุรา ใช้ AWS score ในช่วงแรก และมีการปรับเปลี่ยนมา
ใช้ CIWA-Ar เพ่ือให้มีความแม่นย าและความไวในการรักษามากขึ้น โดยความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา 
พบว่าก่อนการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่แรกรับมีอาการถอนสุราเล็กน้อย (mild withdrawal symptom) ในวันที่ 
3 พบว่า มีผู้ป่วยที่คะแนนลดลงจนเป็น 0 ในกลุ่มที่ได้รับ high dose regimen มากกว่าในกลุ่ม standard 
dose  โดยสรุปในกลุ่มที่ใช้ high dose regimen พบคะแนนลดลงจนเป็น 0 ได้เร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับ standard 
regimen  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p value= 0.015) 
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      ผลลัพธ์โดยรวม ส าหรับการป้องกันภาวะ Wks พบว่าทั้งในกลุ่ม standard dose และ high dose 
regimen สามารถป้องกันการเกิดอาการได้ ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ใช้ standard dose regimen พบผู้ป่วย
รักษาซ้ า และ ผู้ป่วยกลับมารักษาใหม่ ( re-admission ) สูงกว่าในกลุ่มที่ใช้ high dose regimen (p value 
0.321) 
       ส าหรับการรักษาภาวะ WKs พบว่า การใช้ high dose regimen รักษาหายมากกว่ากลุ่มที่ใช้ standard 
regimen ไม่พบผู้ป่วย re-admission และ refer ในขณะที่กลุ่ม standard regimen พบ re-admission 
จ านวน 3 ราย refer จ านวน 4 ราย ( p value 0.07) 
       ผลข้างเคียงจากการใช้ high dose regimen (รูปแบบ vitamin 1-6-12 inj) มีความปลอดภัย ไม่พบ
ผลข้างเคียงของการรักษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสืบค้นวรรณกรรมยังไม่พบผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้ vitamin B1-6-12 inj ขนาดสูงใน

การรักษาภาวะ WKs ในผู้ป่วยสุราเรื้อรัง เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงพบว่ามีข้อจ ากัดในการจัดหายา 

thiamine inj จึงต้องใช้ vitamin B1-6-12 inj แทน ท าให้ผู้ป่วยอาจจะได้รับ vitamin B6 และ vitamin B12 

เพ่ิมขึ้น การศึกษานี้จึงต้องการทราบผลการศึกษาการใช้ vitamin B1-6-12 inj ขนาดสูงรวมถึงผลข้างเคียง

ของการใช้ยา 

 โดยผลพบว่าหากใช้ในการป้องกันกลุ่มอาการ WKs การใช้ยาในขนาดปกติ (standard regimen) 

หรือในขนาดสูง (high dose regimen) สามารถป้องกันการเกิดภาวะ WKs ได้ทุกราย ดังนั้นหากผู้ป่วยไม่มี

อาการมาก่อน การใช้ standard regimen มีความคุ้มค่ากว่าทั้งในด้านความสะดวกในการบริหารยา (IM) และ

ค่าใช้จ่าย 

 กรณีใช้ในการรักษากลุ่มอาการ WKs พบว่าหากใช้ high dose regimen พบอัตราการหายได้

มากกว่ากลุ่มที่ใช้ standard regimen ทั้งในกลุ่มอาการผิดปกติของการกลอกลูกตา ความผิดปกติในการเดิน

ทรงตัว อาการสับสน และอาการอ่ืนๆ เช่น ชา เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน อีกทั้งระยะเวลาจากมีอาการจน

หายใช้ระยะเวลาสั้นกว่าในทุกๆอาการ แต่ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ แต่ทางคลินิกถือว่าได้ประโยชน์ 

 ข้อสังเกตของการศึกษานี้พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ high dose regimen ท าให้ค่าคะแนน AWS 

score/CIWA-Ar ลดลงจนเป็น 0 ใช้เวลาสั้นกว่าในกลุ่ม standard regimen อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p 

value 0.015) อาจจะกล่าวได้ว่าการได้รับ high dose regimen ช่วยในเรื่องการลดความรุนแรงของภาวะ 

ถอนพิษสุราลงได้อย่างรวดเร็ว  

           ผลลัพธ์ของการรักษาโดยภาพรวมทั้งการใช้ป้องกันและรักษาพบว่า การให้ high dose regimen 

รักษาหายมากกว่าในกลุ่มที่ใช้ standard regimen และไม่พบผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ า (re-admission) แต่ไม่

พบนัยส าคัญทางสถิติ (p value= 0.071)  

 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาพบ 1 รายในกลุ่มที่ได้ regimen อ่ืน คือได้รับยายาวนานเกิน 10 วันท าให้

เกิดการรั่วไหลของยาออกนอกหลอดเลือดในผู้ป่วยสูงอายุ ดังนั้นการให้ยาขนาดสูงยาวนาน ควรเปลี่ยนเส้น

เลือดที่ให้ยาทุก 3 วัน และตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงของการเกิด phlebitis ในผู้ป่วยก่อนทุกครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อจ ากัดในการศึกษา 

การค านวณ sample size จ านวน 180 ราย แต่เก็บข้อมูลได้เพียง 156 ราย ดังนั้นต้องการจ านวน

กลุ่มตัวอย่างเพ่ิม เพ่ือให้พบความแตกต่างทางสถิติ  

อัตราการหายของผู้ป่วยเก็บจากอาการ อาการแสดง และ บันทึกเป็นคะแนน ซึ่งเป็นข้อมูล 

subjective data ขึ้นกับผู้ให้คะแนน 

กลุ่มอาการ WKs เป็นกลุ่มอาการท่ีแยกยากจากอาการถอนพิษสุรา ซึ่งต้องใช้ความช านาญของแพทย์

ผู้ท าการรักษาและวินิจฉัย อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ 

อาการของการบ่งชี้ภาวะ WKs บางอาการ เช่นการกลอกลูกตาผิดปกติเกิดขึ้นและหายอย่างรวดเร็ว

และบางอาการตัดสินไม่ได้ว่าคือภาวะ WKs หรือไม ่

การเก็บข้อมูลควรเป็นการเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเพ่ือความชัดเจนของการประเมินทาง subjective 

data มากขึ้น  
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ภาคผนวก ก แบบประเมินที่ใช้ประเมินผู้ป่วยถอนพิษสุรา 

1. แบบประเมิน CIWA-Ar3 
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1.2 แบบบันทึกการติดตามการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ CIWA-Ar3 
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2. แบบประเมิน  AWS score3 
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2.1 แบบบันทึกการติดตามการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS3 
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ภาคผนวก ข แบบประเมินคัดกรองการติดสารเสพติดเพื่อการบ าบัดรักษา  
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แบบเก็บข้อมูลการรักษาและผลข้างเคียงจากการให้ vitamin b1-6-12 ในผู้ป่วยติดสุรา 

(เพื่อการรักษาภาวะ Wernicke –Korsakoff syndrome)  

ข้อมูลพื้นฐาน  ผู้ป่วยติดสุรา 
 1. เพศ            ชาย         หญิง            2. อายุ________ปี                3. น้ าหนัก______Kg  
 4.  จ านวนปีท่ีติดสุรา________ 5.โรคร่วม       DM      HT      ตับอักเสบ       อ่ืนๆ_______     No 
 5. สารเสพติดที่ใช้ร่วม         ยาบ้า/ยาไอซ์         เฮโรอีน         กัญชา       กระท่อม       อ่ืนๆ___    No 
 6. เคยรักษาโรคติดสุราเรื้อรังมาก่อน          No           Yes____ครั้ง____________      ผู้เสพติดรุนแรง 

7. ข้อมูลขนาด thiamine (รูปแบบ vit B1-6-12 inj) 

วันที่ให้ยา______________________________ วันที่ D/C____________________________ 
Route ขนาดยาที่ให้ 

การรักษาแบบเดิม 

(standard treatment) 

          vitaminB1-6-12  100 mg inj IM X 3 day + Vitamin B1 100 mg tab วันละ 3 ครั้ง X___วัน 

          อ่ืนๆ___________________________________________________  

การรักษาด้วย 

thiamine ขนาดสูง 

          vitaminB1-6-12  500 mg inj + NSS 100 ml IV drip in 30 min วันละครั้ง X 3 วัน                 

+ Vitamin B1 100 mg tab วันละ 3 ครั้ง X____ วัน 

          อ่ืนๆ___________________________________________________ 

ข้อมูลผลการรักษา 

8. อาการที่หายได้ภายใน 3-5 วัน                  กินเหล้าครั้งสุดท้ายวันที่................................................ 

           สรุป       หายใน 5 วัน           ไม่หาย         ไม่มีอาการตั้งแต่แรก            NA/ไม่ระบุ ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

อาการ WK Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 

8.1ความผิดปกติใน

การกลอกลูกตา 

(ophthalmoplegia) 

    มีอาการ_______ 

_______________ 

    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 

    อาการดีขึ้น 

    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 

    อาการดีข้ึน     

    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 

    อาการดีข้ึน     

    ไม่มีอาการ 

  

  

  

  

ภาคผนวก ค แบบเก็บข้อมูลโครงการวิจัย 

 

No._________ 
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9. อาการท่ีหายได้ภายใน 7-14 วัน 

      สรุป         หายภายใน_____วัน          ไม่หาย         ไม่มีอาการตั้งแต่แรก       NA/ไม่ระบุ ไม่มีข้อมูล 

      สรุป       หายภายใน_____วัน          ไม่หาย          ไม่มีอาการตั้งแต่แรก        NA/ไม่ระบุ ไม่มีข้อมูล 

       สรุป       หายภายใน___ วัน           ไม่หาย       ไม่มีอาการตั้งแต่แรก       NA/ไม่ระบุ ไม่มีข้อมูล 
10. คะแนน AWS 

          สรุป                       คะแนนลดลงเป็น 0 ภายใน________ วัน         
11. ผลข้างเคียงจากการให้ vitaminB1-6-12  inj ภายหลังให้ยาใน 3-5 วัน 

    generalize pruritis                                        Anaphylaxis , Anaphylactoid reaction 
    ระคายเคืองบริเวณท่ีฉีด                                     No S/E 
    อ่ืนๆ____________________________________________________________________ 

12. มี re-treatment หรือไม่ (ภายในการ admit ครั้งนั้น)      Yes______________       No 

13. มี re-admission หรือไม่ (ด้วยอาการเดิม)      Yes______________            No 

อาการ WK Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
9.1.ความผิดปกติใน
การทรงตัว 
-เดินเซ 
-ก้าวขาไม่ออก 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีขึ้น 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

อาการ WK Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
9.2.อาการสับสน 
-confusion 
-apathy 
-loss of attention 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีขึ้น 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

อาการ WK Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
9.3.อาการอ่ืนๆ 
-ชาตามแขนขา 
-เบื่ออาหาร 
-คลื่นไส้อาเจียน 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีขึ้น 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

 Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
  AWS score/คะแนน    
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        แบบเก็บข้อมูลการรักษาและผลข้างเคียงจากการให้ vitamin B1-6-12 ในผู้ป่วยติดสุรา 

(เพื่อเป็นการป้องกันภาวะ Wernicke –Korsakoff syndrome)  

ข้อมูลพื้นฐาน  ผู้ป่วยติดสุรา 
 1. เพศ            ชาย         หญิง            2. อายุ________ปี                3. น้ าหนัก______Kg  
 4.  จ านวนปีท่ีติดสุรา________ 5.โรคร่วม       DM      HT      ตับอักเสบ       อ่ืนๆ_______   No 
 5. สารเสพติดที่ใช้ร่วม         ยาบ้า/ยาไอซ์         เฮโรอีน         กัญชา       กระท่อม       อ่ืนๆ___    No 
 6. เคยรักษาโรคติดสุราเรื้อรังมาก่อน          No           Yes____ครั้ง__________ผู้เสพติดรุนแรง 

7. ข้อมูลขนาด thiamine (รูปแบบ vit B1-6-12 inj) 
วันที่ให้ยา______________________________ วันที่ D/C____________________________ 

Route ขนาดยาที่ให้ 

การรักษาแบบเดิม 

(standard treatment) 

          vitaminB1-6-12  100 mg inj IM X 3 day + Vitamin B1 100 mg tab วันละ 3 ครั้ง X___วัน 

          อ่ืนๆ___________________________________________________  

การรักษาด้วย 

thiamine ขนาดสูง 

(new regimen) 

          vitaminB1-6-12  500 mg inj + NSS 100 ml IV drip in 30 min วันละครั้ง X 3 วัน                 

+ Vitamin B1 100 mg tab วันละ 3 ครั้ง X____ วัน 

          อ่ืนๆ___________________________________________________ 

8. ผลการป้องกันภาวะ Wernicke-Korsakoff syndrome (WKs) 

  ป้องกันการเกิดได้ ไม่มีอาการ WKs ตั้งแต่แรกรับจนกลับบ้าน  

  เกิดอาการ/อาการแสดงของภาวะ WKs หลังให้ยาครบแล้ว 3 วัน ขณะนอน รพ. (re-treatment) 

 เกิดอาการ/อาการแสดงของภาวะ WKs หลังกลับบ้านจนต้องเข้ารับการรักษาใหม่ภายใน 28 วันหลังออก
จากโรงพยาบาล (re-admission) 
9. คะแนน AWS          ทานครั้งสุดท้าย................................... 

          สรุป                       คะแนนลดลงเป็น 0 ภายใน________ วัน         
10. ผลข้างเคียงจากการให้ thiamine inj ภายหลังให้ยาใน 3-5 วัน 
    generalize pruritis                                        Anaphylaxis , Anaphylactoid reaction 
    ระคายเคืองบริเวณท่ีฉีด                                     No S/E 
    อ่ืนๆ____________________________________________________________________ 
11. มี re-treatment หรือไม่ (ภายในการ admit ครั้งนั้น)      Yes______________         No 

12. มี re-admission หรือไม่ (ด้วยอาการเดิม)      Yes______________            No 

 Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
  AWS score/คะแนน         

 
   

  

 

No._________ 
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แบบติดตามภาวะกลุ่มอาการ Wernicke-Korsakoff syndrome  

หลังให้การรักษาด้วย vitamin B1-6-12 ขนาดสูง ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ธัญญารักษ์สงขลา 

CODE…………………………………………………… วันที่.........................................ตึก........................................ 
 
 

 

ผลข้างเคียงจากการให้ vitaminB1-6-12 inj 
    generalize pruritis                                        Anaphylaxis , Anaphylactoid reaction 
    ระคายเคืองบริเวณท่ีฉีด                                     No S/E 

Route ขนาดยาที่ให้ 
 

รวม 
mg/day 

ชนิดฉีด           vitaminB1-6-12 500 mg inj + NSS 100 ml IV drip in 30 min วันละครั้ง X____ วัน 
          อ่ืนๆ___________________________________________________ 

 
 
 ชนิด

รับประทาน 
          thiamine 100 mg tab วันละ 3 ครั้ง X_____ วัน 
          อ่ืนๆ___________________________________________________ 

อาการ WK Day 0 (ก่อนให้ยา) Day ____ Day____ Day____ 
1.ความผิดปกติใน
การกลอกลูกตา 
(ophthalmoplegia) 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีขึ้น 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

2.ความผิดปกติใน
การทรงตัว 
-เดินเซ 
-ก้าวขาไม่ออก 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

3.อาการสับสน 
-confusion 
-apathy 
-loss of attention 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

4.อาการอ่ืนๆ 
-ชาตามแขนขา 
-เบื่ออาหาร 
-คลื่นไส้อาเจียน 

    มีอาการ_______ 
_______________ 
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

    มีอาการ_______ 
    อาการดีข้ึน     
    ไม่มีอาการ 

AWS score  
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  ภาคผนวก ง   แบบ standing order ส าหรับผู้ป่วยสุราเรื้อรัง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
 

 
แบบค าสั่งแพทย์ส าหรับผู้ป่วยสุรา 

PROGRESS NOTE DATE ORDER FOR ONE DAY DATE ORDER FOR CONTINUATION 

การดูแลโดยสห
วิชาชีพ 

 -CBC c Plt, UA 
-LFT , BUN/Cr , 
Electrolyte ,FBS 
-NSS 100 cc. 1ขวด เมื่อมี
การใช้ Heparin Lock 

 - Regular Diet 
- Record V/S, AWS until stable 
Medication 
- Lorazepam ( 1 mg ) 
   1 x 2   เช้า,เที่ยง 
   2 x 1 ๏ เย็น 
   3 x 1 ๏ hs 
   1 x   ๏ PRN 
- B1-6-12  1 x 3 ๏ PC 
- Folic acid  1 x 1 ๏ OD 
- Thiamine (500 mg) +0.9%NSS 100 
ml. 
     drip.≥ 30 นาที ODX 3 Days 
- 0.9 % NSS 100 ml จ านวน 3 ขวด 
- Valium (10 mg) IV PRN (10 Amps) 
- Hadol (5 mg) IM PRN (2Amps) 
- NSS  15  Amps. 
 
 
 

NAME HN. WARD                                         BED 
 

 

 


