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บทคัดย่อ
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผูส้ งู อายุ เป็ นกลุ่มอาการการเปลี่ยนแปลงระดับความรูส้ ึกตัว ไม่มีสมาธิ การรู ้
คิดและความเข้าใจบกพร่อง สูญเสียการรับรูเ้ กี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และบุคคล ระยะเวลาการเกิดดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
และมีอาการดีขึน้ เลวลงสลับกัน ซึ่งเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุผ่าตัด มีความรุนแรงตัง้ แต่ทุพพลภาพจนถึงแก่
ชีวิตภายหลังจาหน่าย ส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุดา้ นร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จากการ
ทบทวนงานวิจยั ตามหลักฐานเชิงประจักษ์การปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผูส้ งู อายุหลัง
การผ่าตัด แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด และการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการฟื ้ นหายของผูส้ งู อายุภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัด พยาบาลซึ่งเป็ นผูด้ ู แลใกล้ชิดกับผูส้ ูงอายุท่ีได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด ควรมีความรู เ้ กี่ยวกับภาวะ
สับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด สาเหตุ ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผูส้ ูงอายุ และเครื่องมือที่ใช้
ประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด เพื่อประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ร่วมกับการให้การพยาบาลที่
เหมาะสมกับผูส้ งู อายุทงั้ ในระยะก่อน ขณะและหลังการผ่าตัดจะเป็ นการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดใน
ผูส้ งู อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด ผูส้ งู อายุ หลักฐานเชิงประจักษ์
Abstract
Post- operative delirium ( POD) in the older adults is a neuropsychiatric syndrome; disturbance in
consciousness, change in concentration, cognition and perception, disorientation about the date, time, place and
person, acute onset and fluctuation. POD is serious and common complication in older adults that undergo major
surgery which has high morbidity and mortality rate. The negative impacts to the older adults are physical, mental,
social and economic aspects in the short and long term. Nurses, who take care of older adult patients as bedside
caregivers and underwent surgery, should have knowledge about POD, causes and risk factors, signs & symptoms
and assessment tools to evaluate or detect the risk of developing delirium and provide appropriate nursing
intervention. Based on empirical evidence- based nursing practice, managing the consequence of POD can be
divided into 3 phases: pre-operation, intra-operation and post-operation nursing implementation.
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บทนา
ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ในผู้ สู ง อายุ
เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและมีความรุนแรงตัง้ แต่ทพุ พล
ภาพจนถึงแก่ชีวิต มีอุบัติการณ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 5.7 ถึงร้อยละ
65 พบในผูส้ งู อายุผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่ามากที่สดุ 1 ภาวะ
สับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดส่งผลกระทบต่อผูส้ ูงอายุทงั้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจในระยะสัน้ และระยะยาว2
ผลกระทบระยะสั้ น ได้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ต ้ อ งนอนรั ก ษาใน
โรงพยาบาลนานขึน้ ร้อยละ 40 ต้องได้รับการดูแลพิ เ ศษที่
หออภิบาลผู้ป่วยหนักนานขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึน้ 3,4
ส่ ว นผลกระทบระยะยาว ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ค วามเสื่ อ มใน
การท าหน้า ที่ ข องสมองเป็ น เวลาอย่ า งน้อ ย 1 ปี 5 มี ภ าวะ
สมองเสื่อม (dementia) เพิ่มขึน้ 6,7 มีอตั ราทุพพลภาพเพิ่มขึน้
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง มีโอกาสเกิดความ
พิการทุพพลภาพจากการพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก เป็ นต้น8,9
ซึ่ ง ต้อ งได้รับ การท ากายภาพบ าบัด หรื อ เข้า รับ การรัก ษา
ในสถานพัก ฟื ้ น เพื่ อ การดูแ ลพิ เ ศษหรื อ ต้อ งได้รับ การดูแ ล
พิเศษต่อเนื่องที่บา้ นภายหลัง จาหน่าย จึงเพิ่มความเครียด
ให้กับ ผูด้ ูแล และครอบครัว10,11 และอัตราตายในระยะเวลา
2 ปี หลังการผ่าตัดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22-7612,13 ซึ่งการเกิดภาวะ
สั บ สนเฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ในผู้สู ง อายุ นี ้มั ก เกิ ด ร่ ว มกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุท่ีมีความเสื่อม
ถอยลงของการท างานของอวัย วะต่า ง ๆในระบบร่า งกาย
โดยมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อการทางานของระบบประสาท
ด้านการรับรู ้ สติปัญญา และความทรงจา บทความนีน้ าเสนอ
องค์ความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่าตัด
ในผูส้ ูงอายุ สาเหตุและปั จจัยเสี่ยง การประเมินภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัด และแนวทางการป้องกันตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ความหมาย
ภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่าตัด (Postoperative
delirium) หมายถึ ง กลุ่ม อาการที่มี การเปลี่ ยนแปลงระดับ
ความรู ส้ ึกตัว (consciousness) ไม่มีสมาธิหรือความจดจ่อ
(Inattention) การรู ค้ ิดและความเข้าใจบกพร่อง (cognitive
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impairment) สู ญ เสี ย การรับ รู ้เ กี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่
และบุ ค คล (disorientation) ระยะเวลาการเกิ ด ด าเนิ น ไป
อย่ า งรวดเร็ ว (acute onset) และมี ก ารอาการดี ขึ น้ เลวลง
สลับกัน (fluctuation)14
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ภาวะสั บ สน
เฉียบพลันหลังผ่าตัด
จากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุและปั จจัยเสี่ยง
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น
ในผูส้ งู อายุหลังผ่าตัด แบ่งเป็ น 3 ระยะตามการผ่าตัด คือ
1. ก่อนผ่าตัด แบ่งเป็ น 2 ปั จจัยคือ
1.1 ปั จจัยเดิม (predisposing factors)
1.1.1 ความสูง อายุ หรื อ อายุ ท่ี เ พิ่ ม ขึ น้
พบว่าการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุ ส่งผลให้สาร
สื่ อ ประสาทคื อ acetylcholine ลดลง ท าให้เ มทาบอลิ ซึ ม
ในสมองเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลัง ผ่าตัด
ได้15
1.1.2 โรคระบบประสาท และกลุ่มอาการ
ทางด้านจิตใจหรือการรู ค้ ิด เช่น สมองเสื่อม ภาวะการรู ค้ ิด
บกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment) เป็ นต้น16,17
เมื่อได้รบั การผ่าตัด ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการ
หลั่งสาร glucocorticoid (cortisol) โดยมีการกระตุน้ ระบบ
ป ร ะ ส า ท sympathetic แ ล ะ hypothalamic- pituitaryadrenal axis เพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ cortisol เกิ ด การสร้ า ง
cytokine สูงขึน้ และมีภาวะ Hypercorticolism ส่งผลกระทบ
ต่ อ ระดับ serotonin ที่ สมองส่ ว น hippocampus ท าให้เกิด
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด18
1.1.3 ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ป ร ะ วั ติ ติ ด สุ ร า
เป็ นภาวะที่เซลสมองส่วน Wernicke และ Korsakoff มีการ
ฝ่ อหรือเสื่อมส่งผลต่อความทรงจา การรับรูแ้ ละการตัดสินใจ
บกพร่อ ง เมื่ อ ผู้ป่ วยกลุ่ม นี ้เ ข้า รับ การรัก ษาด้ว ยการผ่าตัด
จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด
เพิ่มขึน้ 18
1.1.4 ผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะเครียด หรือนอน
ไม่ ห ลั บ ร่ า งกายจะมี ก ารหลั่ ง ฮอร์โ มน catecholamine,
glucagon แ ละ cortisol มี ก า รก ระตุ้ น ระ บบประสาท
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sympathetic และ hypothalamic-pituitary- adrenal axis
เพื่อควบคุมระดับ catecholamine, glucagon และ cortisol
เกิดการสร้าง cytokines สูงขึน้ โดยกลไกการเกิดเช่นเดียวกับ
กลุ่มโรคระบบประสาท18
1.2 ปั จจัยกระตุน้ (precipitating factors)
1.2.1 ระ ดั บ ค ว า ม รุ นแ รง แ ละ ค วาม
ซับซ้อนของโรคที่ตอ้ งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่จะเพิ่มอุบตั ิการณ์
เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด ได้แก่ โรคระบประสาท
และไขสั น หลั ง เช่ น cervical spondylosis myelopathy,
lumbar spinal canal stenosis, thoracic – lumbar
compression fracture เป็ น ต้น โรคระบบหัว ใจและหลอด
เลื อ ด aortic artery aneurysm (AAA) หรื อ การผ่ า ตัด หัว ใจ
แบบเปิ ดช่ อ งอก coronary artery bypass graft (CABG),
Heart transplant, Heart – lung transplant และโรคระบบ
กระดู ก และข้อ ต่ อ เช่ น fracture Hip, osteoporosis hip or
knee เป็ น ต้น เนื่ อ งจากการท าผ่ า ตัด ใหญ่ จ ะมี ผ ลกระตุ้น
ให้ร่ า งกายมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ การอั ก เสบโดยหลั่ง
สาร cytokines ที่กระตุน้ ให้เกิดการอักเสบ (Proinflammatory
cytokines) เช่ น interleukin-1β, tumor necrosis factor-α
เป็ นต้น ซึ่งจะมีการหลั่งสารดังกล่าวเข้าสู่สมองทาง blood
brain barrier กระตุ้น สมองสร้า ง inflammatory cytokines
ท าให้เกิ ดการอักเสบของเนื ้อสมอง กระตุ้น ระบบประสาท
sympathetic และการหลั่งสารสื่อประสาทที่ผิดปกติ15
1.2.2 ผู้สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ
ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการเมตาบอลิ ส มของสมองที่ ต ้อ งการ
พลังงานให้เพียงพอ จึงมีการกระกระตุน้ ให้ permeability
ของ blood brain barrier สู ง ขึ ้น ส่ ง ผลต่ อ การหลั่ ง สารสื่ อ
ประสาท ท าให้ร ะดับ cytokines สูง ขึ น้ ส่ ง ผลให้เ กิ ด ภาวะ
สับสนเฉียบพลัน19
1.2.3 ผู้ สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะพร่ อ งกลู โ คส
หรือพร่องออกซิเจน กระบวนการเกิดเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ โดยกลไกการเกิ ด ภาวะสั บ สน
เฉี ย บพลัน เช่ นเดีย วกับ โรคระบบประสาทและกลุ่มอาการ
ทางด้านจิตใจ19
1.2.4 ภาวะเสี ยสมดุลของอิ เล็ กโตรไลท์
ได้แก่ โซเดียม โปรแทสเซียม ทาให้เกิดการดึงนา้ เข้าเซลเพิ่ม
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permeability ข อ ง blood brain barrier ซึ่ ง พ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน 20
1.2.5 การได้รบั ยาบางชนิด เช่น narcotic
แ ล ะ benzodiazepine เ ป็ น ต้ น ซึ่ ง เ ป็ น ย า ใ น ก ลุ่ ม
anticholinergics จะมีผลต่อระดับ cholinesterase ในเลือด
ลดลง ไปกระตุน้ การสร้าง anticholinergic activity เพิ่มขึน้
ซึ่ ง ภาวะนี ้ส่ ง ผลให้ร่ า งกายลดการสร้า งสารสื่ อ ประสาท
acetylcholine ท าให้เ กิ ด ภาวะสับ สนเฉี ย บพลัน หลัง ผ่าตัด
ได้21
1.2.6 ก า รได้ รั บ ยามา กกว่ า 5 ชนิ ด
(polypharmacy) จากการรักษาโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง ไขมันในเลื อดสูง หลอดเลื อดสมอง เป็ นต้น
การได้รับ ยาหลายชนิ ด มีผลต่อ สมดุลของสารสื่ อ ประสาท
ในสมองทาให้สมองทางานผิดปกติ เช่น ยาควบคุมความดัน
โลหิ ต เป็ น ยาที่ อ อกฤทธิ์ ล ดการท างานของระบบประสาท
sympathetic หรือยากลุ่ม anticoagulants หรือ antiplatelet
ที่รกั ษาโรคหลอดเลือดสมองส่งผลต่อการไหลเวียนของระบบ
โลหิตไปสู่สมองผ่าน blood brain barrier ในอัตราที่นอ้ ยกว่า
หรือมากกว่าปกติ ส่งผลต่อการสังเคราะห์หรือหลั่งสารสื่อ
ประสาททาให้การทาหน้าที่ของสมองเปลี่ยนแปลง เสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดได้22
1.2.7 ความไม่ สุ ข สบายด้ า นร่ า งกาย
จากการถูกจากัดการเคลื่อนไหว เช่น การใส่สายสวนปั สสาวะ
ใส่ ท่ อ ระบายต่ าง ๆ การใส่ เ ครื่ อ งดึงถ่ วงน ้าหนัก (skeletal
traction หรื อ skin traction) หรื อ การถู ก ผู ก มัด (restraint)
เป็ น การเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ดภาวะสับ สนเฉี ย บพลัน
หลังผ่าตัด20,23
2. ขณะผ่าตัด
2.1 ชนิ ด ของยาระงับ ความรู ้สึ ก การได้ย า
ระงั บ ความรู ้สึ ก แบบทั่ ว ตั ว คื อ กลุ่ ม sedative hypnotic
กลไกการระงั บ ความรู ้สึ ก เป็ น การรบกวนระบบ awake
และ asleep ของการนอนหลับ นั่น คื อ มี ร ะดับ cholinergic
deficiency ซึ่งทาให้การหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ กลไก
การเกิ ดภาวะสับ สนเฉี ยบพลันหลังผ่ าตัดคล้ายยาในกลุ่ม
anticholinergic มีผลให้การสร้าง acetylcholine ลดลง24
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2.2 ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างผ่าตัด ได้แก่
ภาวะความดัน โลหิ ต ต่ า การสูญ เสี ย เลื อ ดตั้ง แต่ 300-600
มิลลิลิตร และการได้รับเลือดชดเชย > 800มิลลิลิตร เป็ นต้น
ภาวะความดัน โลหิ ต ต่ า ท าให้ cerebral blood flow ลดลง
ส่งผลต่อการนากลูโคส และออกซิเจนลดลงซึ่งเป็ นสารตัง้ ต้น
กระบวนการเมตาบอลิสม ทาให้สมองไม่สามารถทาหน้าที่ได้
ตามปกติ และการสู ญ เสี ย เลื อ ด ส่ ง ผลให้ป ริ ม าณตัว น า
ออกซิ เ จนลดลง การไหลเวี ย นเลื อ ดเข้ า สู่ ส มองลดลง
(cerebral blood flow) ท าให้ส มองได้รับ ออกซิ เ จนลดลง
ประกอบกับการผ่าตัดมีผลต่อการเกิด micro emboli เกิดการ
รวมตัวของ fibrin, platelet และเม็ดเลือดขาว ทาให้เส้นเลือด
สมองบีบรัดตัว (vasoconstriction) ส่งผลให้ cerebral blood
flow ลดลง4,15,20
3. หลังผ่าตัด
3.1 การติดเชือ้ หรือกระบวนการอักเสบ ส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร ห ลั่ ง ส า ร เ ช่ น tumor necrosis factor- alpha,
interleukin-1 รวมถึง cytokines และ chemokines อื่น ๆ ทา
ให้เ ลื อ ดไหลสู่สมองลดลง จากการที่มี เซลล์เม็ด เลื อดและ
ไฟบรินไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็ก ร่วมกับมีการกระตุน้
การหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction) 4
3.2 ภาวะช๊อคจากการสูญเสียเลือด ส่งผลให้
ภาวะความดัน โลหิ ต ต่ า ท าให้ cerebral blood flow ลดลง
ส่งผลต่อการนากลูโคส และออกซิเจนลดลง เกิด ปฏิกิริย า
ออกซิเดชันในสมองลดลง ทาให้กระบวนการเมตาบอลิสมใน
สมองลดลงด้วย15,20
3.3 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ว ด อ ย่ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพหรือผูส้ งู อายุท่มี ีระดับความปวดเพิ่มขึน้ แม้ขณะ
พักมีโอกาสเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดเพิ่มมากขึน้
ส่ ง ผลให้มี ร ะดับ cholinergic deficiency และการได้รับ ยา
ก ลุ่ ม opioid แ ล ะ anticholinergic มี ผ ล ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง
acetylcholine ลดลง25
3.4 สาเหตุอื่น ๆ เช่น ภาวะท้องผูก การผูกมัด
การใส่สายสวนปั สสาวะ ท่อระบายต่าง ๆ การเปลี่ยนสถานที่
และผู้ดูแล เป็ นต้น เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัดเพิ่มขึน้
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อาการและอาการแสดง
การเกิ ด ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ใน
ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่จะเกิดอาการภายใน 3 วัน แต่บางงานวิจยั
พบได้ภายใน 4 วัน โดยจะพบมากในวันที่ 2-3 หลังผ่าตัดโดย
มี อาการและอาการแสดงดังนี4้
1. ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม รู ้ สึ ก ตั ว
( disturbance of consciousness) เ ช่ น ค ว า ม ตื่ น ตั ว
ต่อสิ่งแวดล้อมลดลง เฉยเมยเงียบ และตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ
ไม่เหมาะสม เอะอะ โวยวาย มีความผิดปกติของความจดจ่อ
(attention)
2. ความบกพร่องในการรู ค้ ิด และการหาเหตุผล
(cognitive impairment) เช่ น ความจ า วั น เวลา สถานที่
และบุค คล (disorientation) ปั ญ หาด้า นการใช้ภาษาหรือ
มีความผิดปกติดา้ นการรับรู ้
3. ประสาทหลอน (hallucination) ทั้ ง ด้า นการ
มองเห็นภาพหลอน หรือการได้ยิน
4. วงจรการหลั บ – ตื่ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง คื อ
มี อ าการง่ ว งซึ ม นอนหลั บ มากกว่ า ตื่ น หรื อ นอนไม่ ห ลับ
หรือนอนหลับน้อยลง การหลับในช่วง rapid eye movement
(REM) ลดลง มีอาการซึมในเวลากลางวัน ตื่นเวลากลางคืน
5. ความบกพร่ อ งของพฤติ ก รรมการคลื่ อ นไหว
(psychomotor behavior) เช่ น การท ากิ จ วั ต รประจ าวั น
ด้วยตนเองลดลง
อาการและอาการแสดงดังกล่าว แบ่งออกได้เป็ น 3
ชนิดคือ
1. การเคลื่ อ นไหวที่ มากกว่ าปกติ (hyperactive)
มี อ าการสับสน วุ่น วาย หลงวัน เวลา สถานที่ และบุคคล
เห็นภาพหลอน หลงผิด พบในผูป้ ่ วยสูงอายุรอ้ ยละ 25
2. การเคลื่ อ นไหวที่ น้อ ยกว่ า ปกติ (hypoactive)
มี อ าการเงี ย บ ซึ ม สั บ สนแบบไม่ เ อะอะโวยวาย เฉยเมย
นอนมากกว่าตื่น ไม่ค่อยรับประทานอาหาร ช่วยเหลือตัวเอง
ในการทากิจวัตรประจาวัน กลัน้ ปั สสาวะไม่อยู่ พบในผูป้ ่ วย
สูงอายุรอ้ ยละ 50
3. แบบผสมผสาน (mixed type) มี อ าการและ
อ า ก า ร แ ส ด ง ร ะ ห ว่ า ง hyperactive กั บ hypoactive
พบอุบตั ิการณ์รอ้ ยละ 25-52
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การป้ องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดใน
ผู้สูงอายุตามหลักฐานเชิงประจักษ์
จากอาการและอาการแสดงดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
พยาบาลซึ่งเป็ นผู้ดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง
อย่ า งใกล้ ชิ ด อาจจะไม่ ส ามารถประเมิ น อาการชนิ ด
hypoactive ได้ครอบคลุม หรือมองข้ามอาการเหล่านีไ้ ปซึ่ง
มีผลต่อการให้การดูแล โดยจะให้การดูแลแบบผู้สงู อายุหลัง
ผ่าตัดทั่วไป เมื่อพยาบาลไม่สามารถให้การพยาบาลผูส้ งู อายุ
กลุ่มนีไ้ ด้อย่างเหมาะสม ก็จะนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ต่อผูส้ งู อายุและเป็ นภาระแก่ผดู้ ูแลต่อไป จากงานวิจยั พบว่า
พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพไม่รูจ้ ักอาการภาวะสับสน
เฉียบพลันร้อยละ 78 และให้การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะสับสน
เฉียบพลันเหมือนผูส้ งู อายุท่ วั ไปร้อยละ 4026 ประเมินอาการ
ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น ไม่ ค รอบคลุ ม ท าให้ ภ าวะสั บ สน
เฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ในผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ไ ด้รั บ การวิ นิ จ ฉั ย 27
เช่ น เดี ย วกับ งานวิ จัย ของ Thomas, Coleman และTerry 28
พบว่ า พยาบาลส่ ว นใหญ่ ยัง ขาดความรู ้ ในการตรวจหรื อ
ประเมินอาการของผู้สูงอายุได้อย่างแม่นยา สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ Mouchoux และคณะ 29 ที่ พ บว่ า พยาบาลไม่
สามารถตรวจพบตัง้ แต่ระยะเริ่มต้น เนื่องจากไม่มีเครื่องมือ
คั ด กรองปั จจัยเสี่ ยงต่ อภาวะสับสนเฉี ยบพลัน และไม่ รู ้จัก
เครื่องมือประเมินภาวะสับสนเฉี ยบพลัน ถ้าพยาบาลสามารถ
ประเมินหรือคัดกรองภาวะสับสนเฉี ยบพลันได้ในระยะเริ่มต้น
จะท าให้สามารถดูแลและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
นีล้ ดลงได้
เมื่ อ ท าการทบทวนงานวิ จั ย ตามหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะสับสนเฉียบพลันในผูส้ งู อายุหลังการผ่าตัด ค้นคว้าจาก
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ต่ า ง ๆไม่ เ กิ น 10 ปี เช่ น Medline,
CINAHL, Scopus, ProQuest, PUBMED เป็ นต้น และเลือก
งานวิจยั ที่มีคุณภาพ มีระเบียบวิธีวิจยั และการใช้สถิติในการ
วิ เ คราะห์ เช่ น วิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Designs)
กึ่ ง ท ด ล อ ง ( Quasi- Experimental Designs) ท บ ท ว น
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) และการ
สังเคราะห์งานวิจัย (Meta-Analysis) เป็ นต้น โดยแบ่งเป็ น 3
ระยะตามการผ่าตัด คือ
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1. ก่อนผ่าตัด
1.1 ประเมินปั จจัยเสี่ยงผูส้ งู อายุก่อนผ่าตัดต่อ
การเกิดภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่าตัด คือ 1) ปั จจัยเดิม
ได้แก่ อายุมากกว่า 65 ปี ขึน้ ไป ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันด้วยตนเองลดลง โรคประจาตัวเรือ้ รังตัง้ แต่
2 โรคขึน้ ไป ประวัติเป็ นโรคระบบประสาท ประวัติการติดสุรา
ภาวะเครียด 2) ปั จจัยกระตุน้ ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ
ภาวะขาดนา้ และเสียสมดุลอิเล็กโตรไลท์ เป็ นต้น เพื่อวางแผน
ให้การดูแลแก้ไขปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆที่สามารถแก้ไขได้ ทัง้ นีเ้ พื่อ
เป็ น การป้ อ งกั น และลดโอกาสของการเกิ ด ภาวะสั บ สน
เฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้
การประเมิ น ปั จ จัย เหล่ า นี ้จ ะช่ ว ยในการวางแผนการดู แ ล
และเฝ้าระวังการเกิดภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่าตัดและ
ให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มแรกได้อย่างทันท่วงที
1.2 ประเมินความพร้อมด้านจิตใจ เช่น ภาวะ
เครี ย ด ความวิ ต กกังวล อาการนอนไม่ ห ลับ พร้อ มให้ก าร
ช่วยเหลือเพื่อลดภาวะดังกล่าว เช่น การให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
การผ่าตัด การดูแลของทีมสุขภาพหลังผ่าตัด และการปฏิบตั ิ
ตัวที่ถูกต้องหลังผ่าตัด ให้โอกาสผูส้ งู อายุได้ระบายความรูส้ กึ
กลั ว และวิ ต กกั ง วล และให้ก าลั ง ใจว่ า ผู้สู ง อายุ จ ะได้รับ
การดูแลเป็ นอย่างดีหลังการผ่าตัด
2. ขณะผ่าตัด
2.1 ประเมินและติดตามสัญญาณชีพต่อเนื่อง
(Monitoring vital signs) เมื่ อ เกิ ด ภาวะความดั น โลหิ ต ต่ า
คื อ ค่ า ความดัน systolic blood pressure (SBP) ที่ ต่ า กว่ า
90 มิ ล ลิ เ ม ต รป ร อ ท ห รื อ ค่ า mean arterial pressure
น้อ ยกว่ า 60 มิ ล ลิ เ มตรปรอท หรื อ ขณะท าผ่ า ตัด ค่ า SBP
ลดลงร้อ ยละ 30 จากค่ า ความดันโลหิ ตในระยะก่ อนผ่ าตัด
ซึ่ งจะมี ความสัมพันธ์กั บภาวะการสูญเสี ยเลื อด (bleeding)
ขณะผ่ า ตั ด มากกว่ า 400 มิ ล ลิ ลิ ต ร 30 ให้ ป ระเมิ น ภาวะ
การสูญเสียเลือดและดูแลให้ได้รบั สารนา้ หรือส่วนประกอบ
ของเลือดทดแทนเพื่อป้องกัน cerebral blood flow ลดลง
2.2 ให้อ อกซิ เ จนในปริ ม าณที่ เ หมาะสมกับ
ผู้สู ง อายุ ข ณะให้ย าระงับ ความรู ้สึ ก แบบทั่ ว ตัว ( general
anesthesia) คือ O2 saturation ประมาณค่าเฉลี่ยร้อยละ 97
(94-98) เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxia) 31
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2.3 ดูแลให้ได้รบั สารนา้ และอิเล็กโตรไลท์ให้
สมดุลเพื่อส่งเสริม cerebral blood flow และตรวจสอบระดับ
นา้ ตาลในเลือด เพื่อป้องกันภาวะพร่องกลูโคส32
3. ระยะห ลั ง ผ่ า ตั ด เนื่ อ งจากภาวะสั บ สน
เฉียบพลันหลังผ่าตัดในผูส้ งู อายุมกั เกิดหลังผ่าตัด1-3 วัน และมี
การเกิ ด ในช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ อาจเป็ นชั่ ว โมงหรื อ วั น
พยาบาลจึงต้องมีการประเมินและเฝ้าระวังอาการและอาการ
แสดงอย่ า งใกล้ชิ ด เพื่ อ วางแผนการพยาบาลได้อ ย่ า ง
เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ ดังนี ้
3.1 ดูแลและให้การพยาบาลเพื่อจัดการความ
ปวดอย่างมีประสิทธิ ภาพ พยาบาลประเมินความปวดและ
ความไม่สขุ สบายของผูส้ งู อายุอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรวัด
ความปวดแบบ Numeric rating scale คะแนนเต็ ม 10
คะแนน ผลการประเมินควรให้ระดับความปวดควร ≤ 3 ถ้า
ผู้ป่ วยมี ค ะแนนความปวดสูง กว่ า นี ้ค วรให้ย าระงับ ปวดที่
เหมาะสม หลี ก เลี่ ย งการใช้ ย ากลุ่ ม benzodiazepines,
opioid โ ด ย ใ ช้ ย า ใ น ก ลุ่ ม NSAID แ ท น 33 ห รื อ
acetaminophen 1,000 mg. ทุก 8 ชั่วโมงหรือวันละ 3 ครัง้ 34
ร่วมกับการให้การดูแลแบบไม่ใช้ยา เช่น Multicomponent
intervention ใ น Prevention and Reactivation Care
Program (PReCaP) 35 ช่วยลดการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน
หลังผ่าตัดได้ การจัดท่าศีรษะสูงให้กระบังลมหย่อนหรือจัดท่า
ให้ผสู้ งู อายุอยู่ในท่าที่สขุ สบาย การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย
ดนตรี บ าบัด 36 การเบี่ ย งเบนความปวดโดยหากิ จ กรรมที่
เหมาะสมกั บ ผู้สูง อายุ เพื่ อ กระตุ้น การท างานของระบบ
ประสาท parasympathetic37,38
3.2 เฝ้าระวังการเกิดภาวะขาดสารนา้ และอิเล็ก
โตรไลท์ไม่สมดุล ผูส้ งู อายุจะอยู่ในช่วง step diet โดยเริ่มจาก
การจิ บ น ้า พยาบาลควรกระตุ้น ให้ผู้สูง อายุ จิ บ น ้า บ่ อ ยๆ
หลังจากนัน้ เมื่อเริ่มมือ้ อาหาร ให้กระตุน้ การดื่มนา้ และอาหาร
ให้เพียงพอ แต่ถา้ ผูส้ ูงอายุยังได้รบั การรักษาด้วยการงดนา้
และอาหารทางปาก (NPO) ควรดูแลให้ได้รบั สารนา้ และอิเล็ก
โตรไลท์ทางหลอดเลือดดาให้สมดุล ขณะเดียวกันติดตามผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้อยู่ระดับปกติ คือ โซเดียม
135-145 mEq/L โปรแตสเซียม 3.5 - 5.1 mEq/L 32
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3.3 เฝ้าระวังการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนหรือ
ภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่า (SpO2 ≤94%) ดูแลให้มี
การได้รับออกซิเจนที่เหมาะสมกับสภาวะของผูส้ ูงอายุซ่ึงมี
ผนังทรวงอกแข็ง ยืดหยุ่นได้นอ้ ย มวลกล้ามเนือ้ ของผนังทรวง
อกลดลงและมีหินปูนมาเกาะที่กระดูกสันหลัง กระบังลมแบน
ราบลง ความยืดหยุ่นของปอดลดลงต้องใช้แรงเพิ่มขึน้ ในการ
หายใจ ภายในปอดบริเวณหลอดลมฝอย และท่อถุงลมขยาย
ขนาดพืน้ ที่ผิวของถุงลมน้อยลง ทาให้ปริมาตรก๊ าซที่ไม่ถูก
แลกเปลี่ ย นกั บ เลื อ ดเพิ่ ม ขึ ้น และความสามารถในการ
แลกเปลี่ ย นก๊ า ซในผู้สูง อายุ น้อ ยลง 39 สัม พัน ธ์กับ การเกิด
ภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ าขณะที่ผู้สูงอายุ
ได้รบั ยาระงับความรู ส้ ึกเพื่อการผ่าตัด โดยดูแลให้ได้รบั O2
cannula 10 ลิ ต รต่ อ นาทีห ลังการผ่ าตัดระยะแรก ให้วัดค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจน และสัญญาณชีพทันทีหรือภายใน
5 นาที และวัดซา้ ทุก 5 นาที จานวน 12 ครั้ง หรือมากกว่าใน
กรณี ผู้สูง อายุท่ี มี ภาวะความอิ่ ม ตัว ของออกซิ เ จนต่ า เพื่ อ
รักษาระดับสมดุลออกซิเจนในเลือดให้เป็ น ปกติ40 และจัดท่า
นอนศี ร ษะสู ง (semi-fowler’s position) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนแก๊สอย่างเพียงพอ31
3.4 ใ ห้ ก า ร พ ย า บ า ล ต า ม ปั จ จั ย ก ร ะ ตุ้ น
(precipitating factors) เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด คือ
3.4.1 ให้ก าร orientation ผู้สูง อายุเมื่อ
แรกรับผูส้ งู อายุเข้ารับการรักษา หรือภายหลังการผ่าตัด โดย
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และบุคคล เช่น จัดวาง
นาฬิกา และปฏิทินในตาแหน่งที่ผูส้ ูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน
เปิ ดวิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น และมีการยา้ เตือนการรับรู ค้ วาม
เป็ น ปั จ จุบัน (Re- orientation) อย่ า งสม่ า เสมอจะช่ ว ยลด
อัต ราการเกิ ด ภาวะสับ สนเฉี ย บพลัน 41 มี กิ จ กรรมกระตุ้น
ความทรงจา การรู ค้ ิดและเหตุผล และพยาบาลที่มาให้การ
ดูแลควรเป็ นพยาบาลทีมเดิม และไม่มี การย้ายเตียงผูส้ งู อายุ
เพื่อให้ผสู้ งู อายุคนุ้ เคย42,43
3.4.2 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น อ น ห ลั บ อ ย่ า ง
44
เพียงพอ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบ ลดการใช้เสียง
แสงสว่างเพียงพอ ปรับอุณหภูมิหอ้ งให้เหมาะสม เปิ ดไฟสลัว
45
ลดเสียงรบกวน และลดปฏิบัติการพยาบาลขณะผูส้ งู อายุ
[e2/13page]

J Gerontol Geriatr Med. 2021;20 (1)

นอนหลับ ถ้าผูส้ งู อายุนอนไม่หลับดูแลให้ได้รบั ยาเพื่อช่วยการ
น อ น ห ลั บ คื อ sedation ห รื อ hypnotics เ ช่ น ย า
dexmedetomidine hydrochloride 0.2-0.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม46
3.4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยการรับรู ้ เช่น
แว่นตา เครื่องช่วยฟั ง เป็ นต้น เพื่อให้การมองเห็นและการได้
ยินดีขึน้ ทาให้สามารถรับรูเ้ หตุการณ์รอบตัวได้มากขึน้ 42,43
3.4.4 ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ สู ง อ า ยุ early
ambulation หรื อ เคลื่ อ นไหวร่ า งกาย ( regular mobility)
ให้เ ร็ว ที่ สุด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเคลื่ อ นไหวของลาไส้เ ป็ น การ
ป้องกันภาวะท้องผูก ส่วนผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินได้ควร
กระตุน้ การเคลื่อนไหวบนเตียงโดยการบริหารข้อต่อ ต่ า งๆ
(range-of –motion-exercise) และออกก าลั ง กายขา (leg
exercise)42,43
3.4.5 หลี ก เลี่ ย งการผูก มัด การใส่ สาย
สวนปั สสาวะ ท่อระบายต่างๆ หรือท่อทางเดินหายใจ แต่ถา้
มีความจาเป็ นต้องใส่สายสวนปั สสาวะ หรือท่อระบายต่างๆ
ควรถอดออกเร็วที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้และการถอดท่อทางเดิน
หายใจใช้แนวทาง ABCDE protocol47
3.4.6 สนั บ สนุ น ครอบ ครั ว มาเยี่ ยม
ผู้สู ง อายุ โ ดยจั ด สถานที่ ใ ห้ค รอบครัว และเพื่ อ นมาเยี่ ย ม
ผูส้ งู อายุเป็ นการกระตุน้ ความทรงจา ซึ่งคนคุน้ เคยจะช่วยลด
การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันและผูม้ าเยี่ยมจะเป็ นผูท้ ่ีช่วย
ประเมินความเปลี่ยนแปลงระดับความรูส้ ติและการรับรูไ้ ด้48
การพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน
หลังผ่าตัดและส่งเสริมการฟื้ นหาย
การดู แ ลสู ง อายุ ห ลั ง ผ่ า ตั ด นอกเหนื อ จากการ
พยาบาลตามปั จ จัย กระตุ้น เพื่ อ ลดปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดแล้ว พยาบาลต้องประเมิน
ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ได้ และมี การเฝ้ าระวัง
ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของผู้สู ง อายุ อ ย่ า งใกล้ชิ ด เพื่ อ
ป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด และเป็ นการ
ส่งเสริมการฟื ้ นหายของผูส้ งู อายุหลังผ่าตัด ดังนี ้
1. ประเมิ น และดู แ ลท าความสะอาดแผลผ่ า ตัด
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ผ ล ติ ด เ ชื ้ อ ( surgical site
infection)49
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2. ติ ด ตามและประเมิ น ผลทางห้อ งปฏิ บั ติ ก าร
ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันให้อยู่ใน
ระดับปกติ คือ Hemoglobin ≥ 10 g/dl , Hematocrit ≥ 30
mg% , อั ล บู มิ น > 3.5 mg/dl และจ านวนเม็ ด เลื อ ดขาว
4,500 – 11,000 cells/mm3 เพื่ อประเมิ น ภาวะติ ด เชื ้ อ
และภาวะโภชนาการ43
3. ประเมินการขับถ่ายและดูแลการได้รบั ยาระบาย
เมื่อมีภาวะท้องผูก43
4. ประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุสูงอายุอย่างครบถ้วน
(comprehensive geriatric assessment) ตั้ง แต่ ก่ อ นผ่ า ตัด
และภายหลังการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้าน
ก า ย ภ า พ ( physical assessment) ด้ า น สุ ข ภ า พ จิ ต
(psychosocial assessment) ด้ า นความสามารถในการ
ประ ก อ บกิ จ วั ต ร ประ จ า วั น ( functional assessment)
และด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ( social assessment) 14
จะช่วยลดการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด ลดความ
รุ น แรงและระยะเวลาการเกิ ด ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลัน ลง
ซึ่งการรู ค้ ิดที่บกพร่องนีน้ าไปสู่ภาวะสมองเสื่อม50 โดยแบบ
ป ร ะ เ มิ น Barthel Index ( BI) , Mini- Mental State
Examination ( MMSE) , instrumental activities of daily
living ( IADL) แ ละ Geriatric Depression Scale ( GDS)
สามารถท านายการเกิ ดภาวะสับ สนเฉี ย บพลัน หลังผ่าตัด
และผลการประเมินของ BI, MMSE และ IADL เป็ นผูส้ งู อายุท่ี
มี ภ าวะพึ่ ง พามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะสั บ สน
เฉียบพลันหลังผ่าตัด ซึ่งแบบประเมินสุขภาพผูส้ งู อายุสงู อายุ
อย่างครบถ้วนสามารถประเมินภาวะแทกซ้อนหลังผ่าตัดและ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูส้ งู อายุ,51
5. ประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด การ
ประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดมีความสาคัญและ
จาเป็ นเพื่อที่จะค้นพบภาวะนีต้ งั้ แต่ระยะเริ่มแรก และนาไป
วางแผนการดูแลผูส้ งู อายุหลังผ่าตัดภาวะสับสนเฉียบพลันได้
อย่างเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน
หลั ง ผ่ า ตั ด ในผู้ สู ง อายุ ท่ี นิ ย มใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย คื อ
Confusion assessment method ( CAM) , Confusion
assessment method for the Intensive care unit (CAMICU) ซึ่ ง พั ฒ นาม าจา กแ บบประเมิ น CAM แ ละ The
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NEECHAM confusion scale (NCS) โดยแบบประเมิ น
Confusion Assessment Method หรื อ CAM พั ฒ นาโดย
Inouye และคณะปี 199052 แบบประเมินมีจานวน 4 ข้อ วิธี
ประเมิ น เป็ น การสัง เกตและสัม ภาษณ์ ใช้เ วลา 5-10 นาที
โดยส่วนที่ 1 เป็ นการประเมินเกี่ยวกับการรับรู ้ และส่วนที่ 2
ใช้ แ ยกความแตกต่ า งระหว่ า งภาวะสั บ สน และการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู ้ ดังนี ้ 1) มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจ
เกิ ด ขึ น้ อย่ างเฉี ย บพลัน 2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความสนใจ
สมาธิ ความจดจ่อ 3) ความคิดอ่านไม่เป็ นระบบ ไม่มีเหตุผล
4) มี ก ารเปลี่ ยนแปลงระดับ ความรู ส้ ึกตัว โดยการแปลผล
คื อ มี อ าการตามเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 ร่ว มกับ อาการใด
อาการหนึ่งในข้อ 3 หรือข้อ 4 แสดงว่าผูส้ งู อายุมีภาวะสับสน
เฉียบพลันหลังผ่าตัด ซึ่งแบบประเมิน CAM ครอบคลุมอาการ
ภาวะสับสนเฉี ยบพลัน เพื่อเป็ นการยืนยันผลจากหลักฐาน
ประจั ก ษ์ อ าการ คื อ 1) เกิ ด อย่ า งเฉี ย บพลั น และมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของอาการขึ น้ -ลง ไม่ ค งที่ 2) ไม่ มี ส มาธิ 3)
ความคิ ด ไม่ เ ป็ น ระบบ 4) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระดับ ความ
รูส้ กึ ตัว 5) ผิดปกติในการรับรู ้ วัน เวลา สถานที่ และบุคคล 6)
ความจาบกพร่อง 7) การรับรูผ้ ิดปกติ 8) การเคลื่อนไหวมาก
ขึน้ หรือน้อยลงอย่างผิดปกติ 9) การเปลี่ยนแปลงวงจรการ
นอนหลับ – ตื่น
แบบประเมิน CAM และเครื่องมือที่พฒ
ั นาจากแบบ
ประเมิน CAM มีการนาไปใช้ในผูส้ ูงอายุกลุ่มต่าง ๆ เช่น 1)
ผูส้ งู อายุหลังผ่าตัดทั่วไปในห้องพักฟื ้ น (PACU) หรือหอผูป้ ่ วย
วิกฤต (ICU) ใช้แบบประเมิน 3 –min Diagnostic Confusion
Assessment หรื อ 3-DCA Method โดยพยาบาลวิ ช าชี พ
ภายหลังถอดท่อหลอดลม (tracheal tube) จานวน 2 ครัง้ คือ
30 และ 60 นาที จากนั้นให้ประเมิน 5 วันวันละ 2 ครัง้ ซึ่ง
ผลการประเมินใน 1 ชั่วโมงหลังถอดท่อหลอดลมสามารถ
ทานายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดภายใน 5 วัน
53
2) ผูส้ ูงอายุภายหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดโดย
จิตแพทย์และพยาบาลที่ได้รบั การอบรมการใช้แบบประเมิน
CAM ซึ่ง น ามาใช้ในวัน ที่ 1 ที่ ICU และวัน ที่ 4 ที่ ห อผู้ป่วย
มีค่า Specificity ร้อยละ 90-98 และ Sensitivity ร้อยละ 5972 สามารถทานายการเกิดภาวะสับ สนเฉี ยบพลัน ได้54 3)
ผูส้ งู อายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกใช้แบบประเมิน CAM-ICU
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โดยแพทย์อายุรกรรมประสาทที่ได้รบั การอบรมการใช้แบบ
ประเมิ น ซึ่ ง ประเมิ น ภายหลัง ผ่ า ตัด 12 ชั่ว โมงแรก และ
ประเมินทุกวันจนผูป้ ่ วยจาหน่ายจาก ICU มีค่า Specificity
ร้อยละ 98.8 และSensitivity ร้อยละ 80.055
แบบประเมิ น The NEECHAM confusion scale
( NCS) พั ฒ น า ขึ ้ น โ ด ย Neelon แ ล ะ ค ณ ะ ใ น ปี 1996
แบบประเมิ น มี 3 ระดับ คื อ กระบวนการรับ รู ้ พฤติ ก รรม
และการควบคุมด้านร่างกาย แต่ละข้อจะแบ่งเป็ นข้อย่อย
รวมทั้ ง หมด 9 ข้อ คะแนนเต็ ม 30 คะแนน การแปลผล
การเกิ ด ภาวะสับ สนเฉี ย บพลั น คื อ คะแนน 0-19 ระดับ
ปานกลางถึงรุ นแรง คะแนน 20-24 ระดับน้อยหรือเริ่ม ต้น
มีอาการ คะแนน 25-26 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสน
เฉียบพลัน คะแนน 27-30 ไม่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน โดยวิธี
ประเมิ น เป็ นการสังเกต สัม ภาษณ์แ ละการบัน ทึ กทางการ
พยาบาล ใช้เวลา 5-10 นาที มีค่าความตรง 0.81-0.90 และ
ค่าความเที่ยง 0.80 Specificity ร้อยละ 82.0 และSensitivity
ร้อยละ 97.0 มีความไวต่อภาวะสับสนเฉี ยบพลันประเภท
Hyper และHypoactive56 แบบประเมิ น NCS ที่ น าไปใช้
กับผู้สูงอายุผ่าตัด เช่น 1) ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหลอดอาหาร
(Esophagectomy) โดยพยาบาลสังเกตอาการผูส้ งู อายุหลัง
ผ่าตัดตัง้ แต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 7 และลงบันทึกทางการพยาบาล
ซึ่งพยาบาลจะประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับการรู ค้ ิดและ
การเกิดภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่าตัดในระยะเริ่มต้นได้
แล้ว น าไปใช้ใ นการวางแผนการพยาบาลป้ อ งกัน การเกิ ด
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดทาให้การเกิดภาวะสับ สน
เฉียบพลันหลังผ่าตัดลดลง57 2) ผูส้ ูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
แบบเปิ ด ( invasive abdominal surgery) โดยพยาบาล
ประเมิ น ก่ อ นการผ่ า ตัด และหลั ง ผ่ า ตัด วั น ที่ 1, 3 และ 5
ผลการประเมิ น ท าให้มี ก ารดู แ ลรัก ษาพยาบาลผู้สูง อายุ
เพื่ อ ป้ อ งกัน การเกิดภาวะสับ สนเฉี ยบพลัน หลังผ่ าตัด เช่น
คะแนน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สับ สนเฉี ย บพลัน ต้อ งดูแ ลให้ได้รับ ยาตามแผนการรัก ษา
คื อ haloperidol ทางหลอดเลื อดด าหรื อยารับประทานกลุ่ม
dopamine หรือ serotonin-antagonist เป็ นต้น58
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บทสรุ ป
ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น หลั ง ผ่ า ตั ด ในผู้ สู ง อายุ
เป็ นปั ญหาที่สาคัญ รุ นแรง และพบบ่อยในผู้สูงอายุท่ีได้รบั
การผ่าตัด ส่งผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุเอง และผู้ดูแล และ
ที่ ส าคัญ ภาวะสับ สนเฉี ย บพลัน หลัง ผ่ า ตัด นี ้มัก ถู ก ละเลย
หรือไม่ได้รบั การวินิจฉัยในระยะเริ่ม มีอาการ ทาให้ผูส้ ูงอายุ
มีระดับการรับรู ล้ ดลง ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ น้
เพิ่ ม ค่ า ใช้จ่ า ย มี โ อกาสทุ พ พลภาพและอั ต ราตายสูง ขึ น้
พยาบาลเป็ น ผู้ท่ี ใ ห้ก ารดูแ ลใกล้ชิ ด กั บ ผู้สูง อายุ จึ ง ควรมี
ความรูเ้ กี่ยวกับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด สาเหตุและ
ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉี ยบพลันหลังผ่ าตัดใน
ผูส้ ูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึง สามารถประเมินภาวะสับสนเฉี ยบพลันใน
ระยะเริ่ม โดยสามารถใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการตรวจ
ประเมินอาการตั้งแต่ระยะแรก และคัดกรองปั จจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดได้ เพื่ อลดการเกิด
ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัด และสามารถวางแผนการ
ดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั้งในระยะก่อน ขณะและหลัง
การผ่าตัดเพื่อเป็ นการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน
หลังผ่าตัดในผูส้ งู อายุอย่างมีประสิทธิภาพ
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