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Background and objectives: Delirium is a common symptom in older people who undergo surgery.
When this condition occurs, it affect not only older people, but also caregivers and health service
systems. This study aimed to study incidence and predictive factors with post-operative delirium among
older people who were admitted to the surgical ward.
Material and Method: This was a retrospective study. The population were 522 older people which age
60 years or above, had surgery and were admitted to surgical ward at Srinagarind hospital, Faculty of
Medicine, Khon Kaen university between January 2013 – December 2015. Data were collected by reviewing
medical records and nurse note for personal information and illness history, Thai version of Confusion
Assessment Method (CAM-algorithm), and the recorded form which was developed by the researcher
with Cronbach’s alpha coefficient as 0.83. Personal informations were analyzed by using descriptive
statistics, however, correlation and prediction between factors were analyzed by using Pearson’s product
moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The significance level at p≤
0.05 was applied.
Results: The study showed that the incidence of post-operative delirium in older people was low (4.78 %).
Factors that can be used to predict the post-operative delirium among older people were blood loss
more than 900 cc, surgery duration more than 300 minutes, receive blood/fluid more than 300 cc,
General analgesia and post-operative pain level of 24 hours between 8-10 points. These five factors
together joining to predict and explain the occurrence of post-operative delirium (p <0.001) at 14%
(R2 = .140)
Conclusion: Predictive factors of post-operative delirium in older people was found that the most
common factors were the stage in the operating room management is quite difficult because the type
of surgery is a major surgery that is needed which inevitably requires anesthesia like GA, blood loss and
replacement with blood and fluid is already in crisis in the operating room but in the role of nurses it
should be assessed and managed another important factor of pain especially assessment pain by
reliability, continuity and appropriate then managing symptoms of both medication and non-medication in
order to alleviate the pain will reduce the factors of post-operative delirium in older people.
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อุุบััติิการณ์์และปััจจััยทำำ�นายภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััด
กนกกาญจน์์ กองพิิธีี* ดาราวรรณ อัักษรวรรณ* วาสิิฎฐีี เศษวงศ์์* ณััฐวดีี บุุญเรืือง* พลากร สุุรกุุลประภา**
*หอผู้้�ป่่วย 3 ค แผนกการพยาบาลศััลยกรรมและออร์์โธปิิดิิกส์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
**ภาควิิชาศััลยศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
หลัักการและวััตถุุประสงค์์ : ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันเป็็นกลุ่่�มอาการที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ด้้วยการผ่่าตััด เมื่่�อเกิิดภาวะนี้้�จะมีีผลกระทบต่่อตััวผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ดููแล และระบบบริิการสุุขภาพ การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์ และปััจจััยทำำ�นายภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม
วิิธีีการศึึกษา : การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง (Retrospective study) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึึกษาคืือผู้้�ที่่�มีีอายุุ
ตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป เข้้ารัับการรัักษาโดยการผ่่าตััด ในหอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จำำ�นวน 522 ราย ช่่วงระหว่่างเดืือนมกราคม 2556 – ธัันวาคม 2558เก็็บข้้อมููลด้้วย แบบบัันทึึก
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและประวััติิการเจ็็บป่่วย บัันทึึกทางการแพทย์์และบัันทึึกทางการพยาบาล แบบประเมิิน Thai version
of Confusion Assessment Method: CAM-algorithm แบบเก็็บข้้อมููลปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.83 วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููป
SPSS/PC* ใช้้สถิิติิเชิิงบรรยายในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลส่่วนบุุคคล วิิเคราะห์์ปััจจััยทำำ�นายด้้วยการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณ
แบบขั้้�นตอน กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ p≤0.05
ผลการศึึกษา : พบว่่าอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังการผ่่าตััด พบร้้อยละ 4.78 จาก 522 ราย
พบ 25 ราย มีีตััวแปร การเสีียเลืือดมากกว่่า 900 ซีีซีี ระยะเวลาในการผ่่าตััดมากกว่่า 300 นาทีี การได้้รัับเลืือด/
สารน้ำำ��มากกว่่า 300 ซีีซีี ชนิิดการดมยาสลบแบบ GA (General Anastasia) และระดัับความปวดหลัังผ่่าตััด
24 ชั่่�วโมงระดัับ 8-10 คะแนน ที่่�ร่่วมกัันทำำ�นายการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < 0.001) ซึ่่�งตััวแปรทั้้�ง 5 ตััวสามารถอธิิบายการผัันแปรการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุ
หลัังผ่่าตััดได้้ร้้อยละ 14 (R2=.140 )
สรุุป : ปััจจััยทำำ�นายของการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััด พบว่่าเป็็นปััจจััยที่่�พบส่่วนใหญ่่เป็็นช่่วง
ของระยะในห้้องผ่่าตััด ซึ่่�งการจััดการค่่อนข้้างลำำ�บากเนื่่�องจากชนิิดของการผ่่าตััดเป็็นการผ่่าตััดใหญ่่ที่่�มีีความจำำ�เป็็น
ซึ่่�งหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�ต้้องมีีการดมยาสลบแบบ GA และต้้องมีีการสููญเสีียเลืือด และมีีการทดแทนด้้วยเลืือดและสารน้ำำ��
อยู่่�แล้้วในภาวะวิิกฤติิในห้้องผ่่าตััด แต่่ในบทบาทของพยาบาลพบว่่าควรมีีการประเมิินและจััดการอาการปััจจััยสำำ�คััญ
อีีกหนึ่่�งปััจจััยเรื่่�องของความปวด โดยการประเมิินความปวดอย่่างถููกต้้อง ต่่อเนื่่�อง เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ และจััดการ
อาการทั้้�งใช้้ยาและไม่่ใช้้ยาเพื่่�อจะได้้บรรเทาความเจ็็บปวดลง ซึ่่�งจะช่่วยลดปััจจััยการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดได้้
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