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Topic  Review

ผศ.พญ. กุลธิดา เมธาวศิน 

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ภาวะสับสนเฉียบพลัน

การวินิจฉัย แบบประเมินและแนวทางการรักษา

บทนำา
	 Delirium	คอื	อาการความคดิ	ความจำา	และ

พฤติกรรมที่ผิดปกติ	 ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน	

ภายในระยะเวลาเป็นช่ัวโมงหรือเป็นวัน	 ผู้ป่วยจะ

ขาดความใส่ใจต่อตนเองและสภาพแวดล้อม	

อาการแสดงจึงออกมาในรูปแบบที่ไม่สามารถรับ

ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั	คดิวางแผนจดัการสิง่ต่างๆ	ไม่

ได้	 และระลึกข้อมูลหรือความรู้เดิมที่เคยมีไม่ได้	

ซ่ึงคล้ายกับปัญหาที่พบในผู้ป่วยสมองเสื่อม	 แต่

ต่างกันทีส่มองเสือ่มเกดิจากกลไกเสือ่มสภาพของ

เซลล์ประสาท	จงึใช้เวลานานในกระบวนการดำาเนนิ

โรคและแสดงอาการ	 การเปล่ียนแปลงเป็นแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป	ไม่ใช่แบบเฉียบพลัน	นอกจากนี้	

อาการของ	 delirium	 จะเปลี่ยนแปลงสลับกัน

ระหว่างดีและไม่ดใีนระหว่างวนั	ส่วนใหญ่ความผดิ

ปกติมักเกิดขึ้นในช่วงเย็น	หัวคำ่าจนถึงกลางคืน	ผู้

ป่วยมกัรูต้วัและรบัรูส้ภาพแวดล้อมได้ดีในช่วงเช้า

และกลางวัน	 แต่เริ่มสับสนจนถึงขั้นกระสับ

กระส่ายอาละวาดในช่วงเยน็ถงึกลางคนื1 เป็นความ

ผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย	

โดยมีอุบัติการณ์สูงร้อยละ	10-30	และพบได้มาก

ขึ้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า	 65	ปีเป็นต้นไป2 ทำาให้

อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	และผู้ป่วยต้องอยู่รักษา

ในโรงพยาบาลนานขึ้น	 นำามาซึ่งค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษาพยาบาลที่เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน	อย่างไร

ก็ตาม	หากได้รับการแก้ไขและรักษาอย่างถูกต้อง	

ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์	เป็นสิ่ง

ที่ต่างจากภาวะสมองเสื่อมซึ่งความผิดปกติทาง

ความคิดความจำายังคงอยู่ไปตลอด	

	 แพทย์ในอดตีรูจ้กัภาวะ	delirium	คร้ังแรก

ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ	 โดย	Hippocrates	 เรียก

ภาวะนี้ว่า	 phrenitis	 ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำาว่า	

frenzy	 หมายถึง	 สภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถ

ควบคุมความตื่นเต้นได้	 หรือแสดงออกถึงความ

รุนแรง	ป่าเถื่อน	ต่อมา	Celsus	จึงเป็นผู้เริ่มใช้คำา

ว่า	delirium	ซึ่งเป็นคำาในภาษาลาติน	ส่วน	Galen	

พบว่า	delirium	มักเกิดขึ้นกับผู้ที่อาการเจ็บป่วย

ทางกายมีผลกระทบถึงสภาพจิตใจ	 จนกระทั่ง 

ศตวรรษที่	 19	Gowers	 จึงเป็นคนแรกที่ตั้งข้อ

สังเกตว่า	 อาการแสดงของ	delirium	นั้นมีได้ทั้ง

แบบซึมเงียบ	และกระวนกระวาย1
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อาการและอาการแสดงของภาวะ 
Delirium มีดังต่อไปนี้
	 1.	 อาการเกิดขึน้แบบเฉยีบพลนั	และมกีาร

เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน	 (acute	 onset	 with	

fluctuating	course)	โดยอาการคงอยูไ่ด้นานเป็น

ช่ัวโมงหรือเป็นวัน	 แต่จะไม่นานเกินสัปดาห์	 สิ่งที่

แพทย์และบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยต้องจดจำาและ

ทำาความเข้าใจ	คือ	อาการนั้นเปลี่ยนแปลงสลับไป

มาระหว่างสภาวะการรบัรูท้ีเ่ป็นปกต	ิและสบัสน	ดงั

นั้น	 การประเมิน	delirium	 ในช่วงเวลาที่ต่างกัน

ของวัน	 สามารถให้ผลการประเมินที่แตกต่างได	้

ส่วนใหญ่การรับรู้และความคิดของผู้ป่วยจะเป็น

ปกตใินช่วงเช้าและกลางวนั	ในช่วงบ่ายหรอืเยน็จะ

เริ่มเปลี่ยนแปลงและแสดงออกถึงอาการสับสน

อย่างชัดเจนในช่วงกลางคืน	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงต้อง

ทำาการประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่ง

ผู้ป่วยหายจากอาการสับสนอย่างสมบูรณ์	

	 2.	 อาการขาดสมาธิ	 (attention	 deficits)	

ถอืเป็นอาการหลกัของ	delirium	ผูป่้วยจะขาดความ

สนใจ	ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งกระตุ้นหรือสภาวะแวดล้อม

ทีส่ำาคญัในขณะนัน้	และถกูดึงความสนใจได้ง่ายจาก

สิ่งกระตุ้นอื่นๆ	ที่แทรกเข้ามา	การตั้งใจ	กำาหนดจิต

ให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปได้ยาก	

	 3.	 สญูเสยีกระบวนการคดิแบบเป็นระบบ	

(disorganized	 thinking)	 ผู ้ป่วยไม่สามารถ

ปฏบิตัติามขัน้ตอน	จงึทำางานหรอืกจิกรรมใดๆ	ให้

สำาเรจ็ไม่ได้	ทำางานช้ากว่าปกตมิาก	ข้อสงัเกต	ได้แก่	

การพูดโดยเน้ือหาไม่สอดคล้องกับหัวข้อสนทนา

และใจความไม่ต่อเนือ่ง	เปลีย่นจากเร่ืองหนึง่ไปยงั

อีกเรื่องหนึ่ง	 พูดวกวนไปมา	 หรือพูดซำ้าๆ	 ใน

ประโยคเดิม	หรือข้อความเดิม	หรือแม้แต่อาการ

ลังเลที่จะตอบคำาถามง่ายๆ	 ที่เก่ียวข้องกับเร่ือง

ทั่วไป	นอกจากนี้ถ้าให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือ	จะพบว่า

อ่านไม่เข้าใจ	ดังนั้นคำาถามเพื่อประเมิน	delirium	

จึงต้องเป็นคำาถามปลายเปิดที่ให้ผู้ป่วยตอบหรือ

บรรยายด้วยตนเอง	ไม่ใช้คำาถามปลายปิดด้วยการ

ตอบใช่หรอืไม่	จงึจะสามารถพบความผดิปกตินีไ้ด้

	 4.	 สูญเสียการรับทราบสภาวะแวดล้อม	

(perceptual	 disturbances)	ที่พบบ่อยที่สุดคือ

หลงเวลา	ไม่รบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ทีต่นเองกำาลงั

เผชิญอยู่	 อาจรุนแรงถึงขั้นหลงผิด	 หรือรับรู้สิ่ง

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นผิดไปจากความเป็นจริง	 ภาวะ

ประสาทหลอน	สามารถพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อย	

และผู้ป่วยที่เริ่มต้นด้วยอาการกระสับกระส่าย	

กระวนกระวาย	ส่วนใหญ่มกัเหน็ภาพหลอนทีท่ำาให้

เกดิการตกใจกลวั	และพยายามต่อสูห้รอืวิง่หน	ีนำา

มาซ่ึงอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้	 ในขณะที่ภาวะ

ประสาทหลอนแบบที่มีหูแว่ว	 ได้ยินเสียงคนพูดที่

ไม่มีอยู่จริงนั้น	ไม่ค่อยพบใน	delirium	

	 5.	 ความผิดปกติของวงจรการหลับ-ตื่น	

(disturbed	 sleep-wake	 cycle)	 เป็นอีกอาการ

แสดงหนึง่ทีพ่บได้บ่อย	เป็นผลสบืเนือ่งมาจากการ

รบัรูช่้วงกลางวนัและกลางคนืทีผ่ดิปกติของผูป่้วย	

ทำาให้ง่วงนอนและหลับมากในช่วงกลางวัน	แต่จะ

ตื่น	สับสน	อยู่ไม่สุขจนถึงขั้นก้าวร้าว	อาละวาดใน

ช่วงคำ่า	 นำามาสู่ปัญหาการบาดเจ็บจากการล้ม	

ทำาร้ายตนเอง	ต่อสู้	 ก่อความวุ่นวายและหลบหนี

ออกจากโรงพยาบาลตอนกลางคืน

	 6.	 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้าน

การเคล่ือนไหว	(altered	psychomotor	activity)	
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พบได้สองแบบคอื	แบบช้าลงหรอืเคลือ่นไหวลดลง

หรือ	 hypoactive	 และแบบกระสับกระส่าย	

กระวนกระวาย	หรือ	 hyperactive	กลุ่มนี้มักมี

อาการหลงผิดและประสาทหลอน	ผูป่้วย	delirium	

สามารถมีอาการได้ทั้งแบบใดแบบหนึ่ง	 หรือเป็น

สองแบบสลับกัน

	 7.	 สูญเสียการรับรู้เวลา	 สถานที่	 บุคคล	

และสูญเสียความจำาระยะสั้น	 (disorientation	

and	memory	 impairment)	ผู้ป่วย	delirium	 

จะสญูเสยีการรบัรูเ้กีย่วกบัเวลาเป็นสิง่แรก	สบัสน

ระหว่างกลางวัน-กลางคืน	และไม่ทราบ	วัน	เดือน	

ปี	 ของปัจจุบัน	ต่อมาจะสูญเสียการรับรู้เกี่ยวกับ

สถานท่ี	 ไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในโรงพยาบาล	มัก

เข้าใจว่าอยู่บ้าน	ในขณะที่	การรับรู้ด้านบุคคล	ทั้ง

ญาติสนทิ	และช่ือของตนเองยงัคงปกต	ิดงันัน้หาก

บุคลากรทางการแพทย์	 ขาดประสบการณ์ในการ

ประเมิน	และถามเฉพาะชื่อผู้ป่วย	หรือถามความ

จำาเกี่ยวกับญาติใกล้ชิด	 มักพบว่าผู้ป่วยตอบได	้

ทำาให้เข้าใจผิดว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะ	delirium	การ

สูญเสียความจำาระยะสั้น	 ทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถ

จดจำาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ตนเองมีอาการ	

delirium	 ได้	 เป็นผลสืบเนื่องจากขาดสมาธิและ

ระบบความคิด	หรือการประมวลข้อมูลของสมอง

เสียไป

	 8.	 ความผิดปกติด้านความคิดความจำา

อืน่ๆ	ได้แก่	ไม่สามารถจดจำาวตัถสุิง่ของได้	วาดรปู

ไม่ได้	และเขยีนหนงัสอืไม่ได้	โดยการเขยีนหนงัสอื

ผดิปกตถิอืเป็นความผดิปกตทิางภาษาทีต่รวจพบ

ได้ง่ายทีส่ดุในผู้ป่วย	delirium	พบได้ท้ังตวัหนงัสอื

มขีนาดเลก็ลง	การเขยีนไม่ต่อเนือ่ง	และผิดทศิทาง	

เขียนคำาซำ้าๆ	ไปมา	สะกดคำาผิด	และไวยากรณ์ผิด	

	 9.	 คว ามผิ ดปกติ ด ้ านอ ารมณ ์ และ

พฤตกิรรม	ได้แก่	หลงผดิ	หวาดระแวง	และบคุลกิ

เปลี่ยนแปลง	เช่น	จากปกติเรียบร้อย	เปลี่ยนเป็น

ก้าวร้าว	ด่าทอ	พูดมาก	พูดหยาบคาย	หยาบโลน	

อารมณ์เปล่ียนแปลงสลับกันระหว่าง	 กระวน 

กระวาย	อาละวาดและซึมเศร้า

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด delirium 
	 1.	 ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า	80	ปีขึ้นไป	

	 2.	 ภาวะสมองเส่ือม	 ความผิดปกติทาง

ความคดิ	ความจำาและความผดิปกตทิางสมองอืน่ๆ

	 3.	 ประวัติโรคหลอดเลือดสมอง

	 4.	 ภาวะผิดปกตขิองสารนำา้และเกลอืแร่ใน

ร่างกาย

	 5.	 ความผิดปกติทางเมทาบอลิสม	ไตวาย	

และตับวาย

	 6.	 ผู้ที่มีโรคประจำาตัวหลายโรค

	 7.	 ภาวะตดิเชือ้	โดยเฉพาะ	การติดเชือ้ทาง

เดินปัสสาวะ	 ปอดติดเชื้อ	 และผู ้ที่มีภูมิคุ ้มกัน

บกพร่อง

	 8.	 ภาวะทุโภชนาการ

	 9.	 ภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว	

	 10.	 ใช ้ยาหลายชนิด	 โดยเฉพาะผู ้ที่มี

ประวัติการใช้ยาระงับปวด	 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

ประสาท	และยา	 anticholinergic	 (ตัวอย่างเช่น	

trihexyphenidyl)	มาเป็นเวลานาน

	 11.	 ประวัติเสพติดสารเสพติด	สุราและยา

กล่อมประสาท

	 12.	 ผู้ที่ตาบอดหรือมีปัญหาการมองเห็น	
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	 13.	 ภาวะซมึเศร้าโรคจติเภท	และภาวะทาง

จิตเวชอื่นๆ	

	 14.	 ปัญหาการนอนผิดปกติ

	 15.	 ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง	กระดูกหัก	หรือ

แผลไฟไหม้ขนาดใหญ่	

	 16.	 ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด	ทั้งการผ่าตัด

ระบบกระดูกและข ้อ	 หัวใจและหลอดเลือด	

ต้อกระจก	และทางเดินปัสสาวะ	

	 17.	 เพศชาย	 พบเกิดปัญหาได้บ่อยกว่า 

เพศหญิง

พยาธิสรีรวิทยาของ delirium1

	 ในภาวะปกติ	การทำางานของสมองซึ่งทำาให้

มนุษย์มีสติรู้ตัว	มีความคิดและความจำา	ประกอบ

ไปด้วยสองส่วนหลกัคอื	1.	การอยู่ในภาวะตืน่และ

รู้ตัว	ซึ่งควบคุมโดย	 reticular	activating	sys-

tem	(RAS)	ที่อยู่บริเวณก้านสมอง	และ	2.	การมี

สมาธิ	 รับรู้	 รับทราบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งเร้า	

รวมทัง้มคีวามคิดความจำา	รูวิ้ธตีอบสนองต่อสิง่เร้า

ทีเ่ข้ามาได้อย่างเหมาะสม	ซึง่ควบคมุโดย	cerebral	

cortex	หากมพียาธสิภาพเกดิขึน้กบัก้านสมอง	จะ

มีผลทำาให้ผู้ป่วยซึม	 และ	 coma	 ดังนั้นในภาวะ	

delirium	ผู้ป่วยจึงยังต้องตื่นรู้ตัวดีในระดับหนึ่ง	

จนกระทัง่ประเมินพบความผดิปกตขิองการทำางาน

ของ	cerebral	cortex	ได้	โดยเฉพาะการเสยีสมาธิ

หรอืขาดความสนใจต่อสิง่เร้า	สมองส่วนทีค่วบคมุ

การมีสมาธิและความคิดความสามารถในการ

ทำางานขั้นสูงคือ	prefrontal	cortex	ด้านขวาหรือ

ทั้งสองด้าน	โดยทำางานเชื่อมต่อกับสมองอีกหลาย

ส่วนได้แก่	 temporoparietal	 cortex,	 limbic,	

thalamus	 และก้านสมองส่วนบน	 หากมีพยาธิ

สภาพเกิดขึ้นที่สมองส่วนต่างๆ	ดังกล่าว	ส่งผลให้

เกิด	 deliriumได้	 และสารสื่อประสาท	 (neuro-

transmitters)	 หลักที่มีผลต่อการเกิด	 delirium	

คอื	acetylcholine	และ	dopamine	ดงันัน้ยาทาง

จิตเวชและประสาทวิทยาทั้งที่ลดฤทธิ์หรือเสริม

ฤทธิข์องสารสือ่ประสาททัง้สองชนดิ	จงึเป็นสาเหตุ

ของ	 delirium	 ได้	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีสารส่ือ

ประสาทชนิดอื่นท่ีมีส่วนให้เกิด	delirium	 ได้เช่น

กัน	เช่น	serotonin,	glutamate	และ	histamine	

เป็นต้น	 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเมตา

บอลิสม	 ผลของความผิดปกติน้ันรบกวนการ

ทำางานของเซลล์สมองทั้งสมอง	 จึงทำาให้เกิด	 

delirium	

การวินิจฉัยภาวะ delirium 
	 เกณฑ์วนิจิฉยัมาตรฐานของภาวะ	delirium	

ปัจจุบัน	 ยึดถือข้อกำาหนดของ	 Diagnostic	 

Statistical	Manual	of	Mental	disorders,	fifth	

edition	หรือ	DSM	V3	ประกอบไปด้วย

	 1.	 A	disturbance	 in	 attention	 (i.e.	

reduced	ability	to	direct,	focus,	sustain	and	

shift	 attention)	 and	 awareness	 (reduced	

orientation	to	the	environment)	:	 เกิดความ

ผิดปกติของความสนใจ	ทั้งไม่ใส่ใจ	ไม่มีสมาธิ	ไม่

สามารถควบคุมสมาธิหรือความสนใจให้อยู่กับสิ่ง

ใดส่ิงหนึ่งได้	 เสียสมาธิได้ง่าย	 และไม่รับทราบ

สภาพแวดล้อมรอบตัว	

	 2.	 The	disturbance	develops	over	a	

short	period	of	time	(usually	hours	to	a	few	
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days),	 represents	 a	 change	 from	baseline	

attention	 and	 awareness	 and	 tends	 to	 

fluctuate	in	severity	during	the	course	of	a	

day	:	ความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	

ตั้งแต่หลายชั่วโมง	จนถึงสองถึงสามวัน	โดยมีการ

แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงของ

ความเอาใจใส่และรบัรู้ต่อสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจน	

อาการแปรปรวนระหว่างดีสลับกับไม่ดีในแต่ละ

ช่วงเวลาของวัน

	 3.	 An	additional	disturbance	in	cog-

nition	(e.g.	memory	deficit,	disorientation,	

language,	visuospatial	ability	or	perception)	

:	เกิดความผิดปกติของความคิดและความจำา	เช่น	

สญูเสยีความจำา	หลงผดิด้านเวลาและสถานที	่และ

สูญเสียการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์	

	 4.	 The	disturbances	in	criteria	1	and	

2	 are	 not	 better	 explained	 by	 another	 

preexisting,	 established	 or	 evolving	 

neurocognitive	disorder	and	do	not	occur	

in	the	context	of	a	severely	reduced	level	of	

arousal,	such	as	coma	:	ความผิดปกติในข้อที่	

1	และ	2	ไม่ได้เกิดจากปัญหาความจำาเสื่อมที่มีอยู่

เดมิ	และไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่มีการลดลงของระดับ

ความรู้สติ	

	 5.	 There	 is	 evidence	 from	 the	 

history,	physical	examination	or	laboratory	

findings	 that	 the	 disturbance	 is	 a	 direct	

physiological	 consequence	 of	 another	

medical	condition,	substance	intoxication	

or	withdrawal	 (i.e.	 because	 of	 a	 drug	 of	

abuse	or	to	a	medication),	or	exposure	to	a	

toxin,	or	is	because	of	multiple	etiologies:	

มีหลักฐานจากประวัติ	 การตรวจร่างกาย	และผล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ยืนยันว่าความผิด

ปกติที่เกิดขึ้นนั้น	เป็นผลสืบเนื่องจากโรคทางกาย

ต่างๆ	การได้รับสารพิษ	การหยุดยาบางชนิดหรือ

สารเสพติด	หรือจากหลายสาเหตุร่วมกัน

	 ปัจจุบัน	 ถือว่า	DSM	V	 criteria	นั้นเป็น

มาตรฐานในการวนิจิฉยัภาวะ	delirium4		แต่การนำา

ไปใช้ในภาคปฏบิตัยิงัคงยากหากผู้ประเมนิไม่มพีืน้

ฐานความรู้ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์	 ดังน้ัน	 ใน

เวชปฏิบัติ 	 จึงมีความพยายามในการพัฒนา 

แบบทดสอบที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น	 คือ	Confusion	 

Assessment	Method	หรือ	CAM5,6	ซึ่งได้รับ

ความนิยมทั้งในเวชปฏิบัติและงานวิจัย	

	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาสำาคัญของ	delirium	

คือ	การไม่ได้รับการวินิจฉัย	 แม้ว่าจะเป็นที่ทราบ

กนัดว่ีา	อบุตักิารณ์นัน้สงูได้ถงึ	ร้อยละ	20-277,8		ทัง้

ในหอผู้ป่วยทั่วไป	 แผนกฉุกเฉิน	 และหอผู้ป่วย

ระยะวิกฤต	 สาเหตุของการไม่ได้รับการวินิจฉัย	

เกิดจากหลายปัจจัย	ได้แก่	ความยากในการเข้าใจ

อาการและอาการแสดงซึ่งเป็นอาการทางประสาท

จติวทิยา	การทีอ่าการสามารถเปลีย่นแปลงสลบักนั

ได้ระหว่างดี	 และไม่ดี	 ผู้ป่วยบางรายปราศจาก

อาการสับสนกระวนกระวาย	ผู้ดูแลซึ่งไม่ใช่แพทย์

ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	delirium	จงึไม่ให้

ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง	เป็นต้น

	 ดั งนั้ น 	 การวางแผนดูแล รักษาภาวะ	 

delirium	จึงจำาเป็นต้องสร้างเสริมความรู้ความ

เข้าใจให้กับผู ้ดูแลในทุกระดับ	 ร ่วมกับสร้าง 
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เครอืข่ายความร่วมมอืทีด่	ีมกีารพดูคยุและสือ่สาร

กันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลในแต่ละฝ่าย	 โดย

เฉพาะการพยาบาลซ่ึงรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน

อย่างใกล้ชดิตลอด	24	ชัว่โมง	และผูท้ีท่ำาหน้าทีด่แูล

ผูป่้วยอยู่ท่ีบ้าน	เพือ่ให้การเฝ้าระวงัและสงัเกตการณ์

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำาหรับสถานพยาบาล	

ควรพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะ	

delirium	เพือ่เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานและ

การศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง	สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล	 และเน้นความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก9

Confusion Assessment Method 
(CAM)
	 เป็นแบบประเมินที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี	 1990	

โดย	Dr.	Sharon	 Inoyue	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

บคุลากรทางการแพทย์และผูด้แูลทีไ่ม่ใช่จติแพทย์	

ใช้ประเมินภาวะ	delirium	ได้5	ต่อมาจึงมีการปรับ

ใช้ในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต	และได้รับความนิยม

มาก	 เนื่องจากมีความไวในการวินิจฉัยร้อยละ	82	

และมีความเฉพาะเจาะจงสูงถึงร ้อยละ	 9910	

ปัจจุบันต้นฉบับของ	CAM	ที่ได้รับการแปลและ

ทดสอบความเทีย่งตรง	คอื	ฉบบัทีไ่ด้รับการพัฒนา

โดยคณะวิจัยของ	 Venderbilt	 University	

Medical	Center	 ส่วนฉบับภาษาไทยได้รับการ

แปลและทดสอบใช้งานโดย	Wongpakaran	และ	

คณะ	 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งมีความไว	 

ร้อยละ	 91.9	 และมีความเฉพาะเจาะจง	 ร้อยละ	

10011 อย่างไรก็ตาม	 ต้องมีการฝึกอบรมวิธีการ

ประเมินที่ถูกต้องก่อนนำาไปใช้	

การประเมินด้วย	CAM	ประกอบไปด้วย	2	ขัน้ตอน	

ได้แก่	

	 1.	 การประเมินความมีสติรู้ตัว	 โดย	The	

Richmond	Agitation	 and	 Sedation	 Scale	

หรือ		The	RASS

	 2.	 คือการประเมินคุณลักษณะหลักทั้งสี่

ประการของ	 delirium	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลง

อย่างฉบัพลนั	หรอื	ความผนัผวนขึน้ลงของสถานะ

จติใจ	การขาดสมาธไิม่ตัง้ใจ	การเปลีย่นแปลงของ

ระดบัความรูส้ต	ิ(ขอ้	1)	และความคิดไมเ่ป็นระบบ	

จากนั้นจึงนำาแต่ละข้อมารวมคะแนน

	 คู่มือประเมินภาวะสับสนในหอผู้ป่วยระยะ

วิกฤตภาคภาษาไทย	ดังภาคผนวกท้ายเอกสาร	

ระยะเวลาและความถีใ่นการประเมิน	ไม่มกีารระบุ

เวลาแน่ชัด	 แต่จากแนวทางการรักษาอาการปวด	

กระสับกระส่าย	และ	delirium	แนะนำาให้ประเมิน

ทุก	4	ชั่วโมง	หรือเมื่อสังเกตพบความผิดปกติ12

การรักษาภาวะ delirium 
	 หลกัสำาคญัในการรกัษาภาวะ	delirium	คอื

แก้ไขความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ	หลักอื่นๆ	ในการ

ดูแลรักษา	ได้แก่	

	 1.	 หากผูป่้วยมอีาการปวด	เช่นอาการปวด

ในโรคมะเรง็	หรอือาการปวดจากบาดแผลอุบตัเิหต	ุ

และการบาดเจบ็	พจิารณาให้ยาบรรเทาอาการปวด

เท่าที่จำาเป็น	

	 2.	 พูดคุยและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับ	

วนั	เวลา	สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม	หรอืจดัสถาน

ที่พักให้เป็นสภาพที่ผู ้ป ่วยคุ ้นเคย	 (ในกรณีที่

สามารถทำาได้)	 มีแว่นตา	 หรือเครื่องช่วยฟัง	 ที่



2727

Vol.13 No.3

สามารถทำาให้ผู้ป่วยมองเห็น	 ได้ยิน	 และรับทราบ

สถานการณ์รอบตัวได้มากขึ้น	

	 3.	 การรักษาด้วยยา13

	 	 3.1	 ยาที่ต้องหลีกเลี่ยง	 เพราะจะให้	

delirium	รุนแรงขึ้น	ได้แก่

	 	 	 -	 Benzodiazepines14,15	 โดย

เฉพาะ	diazepam	ทัง้ยาฉดีและยารบัประทาน	ซึง่

แพทย์มกัใช้ด้วยความคุน้เคยรวมทัง้	midazolam	

ท่ีมักนำามาใช้โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ป่วยหลับหรือ

สงบระงับอย่างรวดเร็ว	อย่างไรก็ตาม	มีข้อยกเว้น

สำาหรับ	delirium	ที่เกิดในภาวะอดสุรา	 (alcohol	

withdrawal)	และ	ผู้ที่หยุดใช้	benzodiazepine	

แบบเฉยีบพลนั	(benzodiazepines	withdrawal)	

ถือเป็นกรณีที่สามารถให้ได้	

	 	 	 -	 ยารักษาสมองเสื่อม	 rivastig-

mine16

	 	 	 -	 ยารกัษาอาการทางจติประสาทท่ี

มีความเส่ียงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ	

Torsades	de	pointes	

	 	 3.2	 ยาทีใ่ช้ในการสงบระงับอาการกระ

สับกระส่าย	และอาละวาดก้าวร้าว	ที่ใช้บ่อยได้แก่	

haloperidol	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีหลักฐานทาง

งานวิจัยเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ	 และความ

ปลอดภัย	รวมทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่า	haloperidol	

นั้น	 สามารถเกิดผลข้างเคียง	 extrapyramidal	

side	effects	ได้	โดยเฉพาะในผูส้งูอาย	ุส่วนยาทาง

จิตเวชรุ่นใหม่	(atypical	antipsychotics)	ได้แก่	

quetiapine17,	ziprasidone18	และ	olanzapine19	

มีงานวิจัยขนาดเล็กที่แสดงว่าสามารถลดระยะ

เวลาในการเกิด	delirium	ได้เช่นกัน	

	 4.	 การป้องกันภาวะ	delirium	ดังต่อไปนี้	

	 	 4.1	 ค้นหาหรอืคดักรองผูป่้วยทีม่คีวาม

เสี่ยงในการเกิด	delirium

	 	 4.2	 แม้จะต้องควบคุมพฤติกรรม	ลด

ความกระสับกระส่าย	 แต่เมื่อผู้ป่วยมีความรู้สติ

และรับทราบสภาพแวดล้อมได้ดี	 ควรให้มีการ

เคลือ่นไหว	หรือออกกำาลงักาย	เร่ิมจาก	เคลือ่นไหว

เพื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน	 การฝึกนั่ง	 ยืน	 และ

เดินตามลำาดับ	แม้ว่าผู้ป่วยจะยังคงใส่ท่อทางเดิน

หายใจและใช้เครือ่งช่วยหายใจ	ทมีแพทย์สามารถ

พิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมได้เช่นกัน	

	 	 4.3	 สร้างสุขลักษณะที่ดีสำาหรับการ

นอน	เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น	เช่น	จำากัด

จำานวนผู้เข้าเยี่ยม	ปรับแสงสว่างให้พอเหมาะ	และ

ปราศจากเสียงรบกวน	

	 	 4.4	 หากผูป่้วยมีปัญหาทางจติเวช	ควร

ประเมินและเริ่มยารักษาที่เหมาะสม	

	 	 4.5	 การป้องกันการเกิดภาวะ	deliri-

um	ด้วยยา	ยังมีกำาหนดไว้ในแนวทางการรักษา	มี

เพยีงผลจากงานวจิยัทีพ่บว่า	การฉดียา	haloperi-

dol	 ขนาดตำ่าให้กับผู้ป่วยภายใน	12	ชม.	หลังเข้า

รับการผ่าตัด	สามารถลดอุบัติการณ์	delirium	ใน

ช่วง	7	วนัหลงัการผ่าตดัได้20	และลดทัง้อบุตักิารณ์

และความชุกของ	 delirium	 ในหอผู้ป่วยระยะ

วิกฤตได้เช่นกัน21

สรุป 
	 ภาวะ	delirium	ถือเป็นความผิดปกติทาง

ระบบประสาททีก่ารเปลีย่นแปลงของความคดิและ

พฤตกิรรมทีพ่บได้บ่อยในผูป่้วยสงูอาย	ุและผูป่้วย
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หนกัทีเ่ข้ามารับการรกัษา	ความยากในการวนิจิฉยั	

หรือไม่ได้รบัการวนิจิฉยั	เกดิขึน้เนือ่งจากลกัษณะ

การดำาเนนิโรคทีม่กีารเปลีย่นแปลงของอาการสลบั

กนัระหว่างดีขึน้และผดิปกตใินแต่ละช่วงเวลาของ

วัน	ผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์ขาดความรู้

ความเข้าในภาวะดังกล่าว	 หากผู้ป่วยได้รับการ

วินิจฉัย	และรักษาอย่างถูกต้อง	สามารถลดภาวะ

แทรกซ ้อนระหว ่างอยู ่รักษาในโรงพยาบาล	

อนัตรายจากอบุตัเิหต	ุและลดอตัราการเสยีชวีติได้	
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