
Delirium in internal medicine IPD patients  
evaluated by Thai CAM-ICU 
The first step of patient safety in general wards. 

การประเมินความชุกของภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
อายุรศาสตร์ทั่วไป จากการตรวจด้วยคู่มือประเมินภาวะสับสนในหอผู้
ป่วยวิกฤตภาคภาษาไทย 
การคัดกรองอันดับแรกในการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วย
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Introduction : Delirium

Delirium คืออาการความคิดความจำ และพฤติกรรมผิดปกติ ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ระยะ
เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน ผู้ป่วยจะขาดความใส่ใจต่อตนเองและสภาพแวดล้อม ไม่สามารถ
รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน คิดวางแผนจัดการสิ่งต่างๆไม่ได้ และระลึกข้อมูลหรือความรู้เดิมที่เคย
มีไม่ได้ อาการจะเปลี่ยนแปลงสลับกันระหว่างดีและไม่ดีในระหว่างวัน มักเกิดขึ้นในช่วงเย็นถึง
กลางคืน


มีอุบัติการณ์สูง 10-30% และพบได้มากขึ้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปีเป็นต้นไป


มีอาการกระสับกระส่ายหรือพฤติกรรมก้าวร้าวอาละวาด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติเห
ตุทั้งแก่ตัวผู้ป่วยเอง และ คนรอบข้าง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน จากการล้มหรือผลัดตกเตียง ผลคือผู้
ป่วยต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น และบางครั้งเสียชีวิตได้


การนำแบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภาษาไทยมาใช้ประเมินอุบัติการณ์ของdeliriumในผู้
ป่วยอายุรศาสตร์ทั่วไปจึงมีประโยชน์ทั้งเป็นการคัดกรองผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการให้ได้รับการรักษา
ที่ถูกต้อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยเพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิด และป้องกันอุบัติเหตุ



1. ศึกษาความชุก (Prevalence) ของภาวะสับสนเฉียบพลันในหอผู้ป่วยอายุ
รศาสตร์ทั่วไปโดยใช้แบบประเมิน CAM-ICU ภาษาไทย


2. รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) ต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน 
ผลการรักษา และ ระยะเวลาในการอยู่รักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อเกิดภาวะสับสน
เฉียบพลัน


3. คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน และ หาทาง
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของภาวะสับสนที่จะเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ หรือ การเสีย
ชีวิต เป็นต้น

Objectives



Study : Materials



Study : Materials



การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัย 

1. ผู้ป่วยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 


2. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ชาย อายุรศาสตร์หญิง และหอผู้ป่วย
พิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาอายุรศาสตร์


3. ไม่ได้กำลังอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่ต้องได้รับการรักษาหรือช่วยชีวิตเป็นการด่วน เช่น
อาการของโรคที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษากำเริบ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีอาการหอบเหนื่อย
รุนแรง ติดเชื้อรุนแรง ใช้เครื่องช่วยหายใจ ความดันโลหิตต่ำจากสาเหตุต่างๆ เป็นต้น


4. ผู้ป่วยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อม หรือ ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภท หรือมี
อาการทางจิตประสาทอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์


5. ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2561

Study : Method



Study : Method
Data collection 

	 เพศ  อายุ  อาการนำมาโรงพยาบาล  การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของการนอนโรงพยาบาล  
โรคประจำตัว(แบ่งตามระบบ)  ยาโรคประจำตัว  ประวัติสารเสพติด/บุหรี่/แอลกอฮอล์/การผ่าตัด/
อุบัติเหตุ  ผลทางห้องปฏิบัติการ  ผลเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมอง  การ
ตรวจร่างกายทางระบบประสาทที่สำคัญ  การรักษาด้วยยาต้านภาวะสับสน  การป้องกันการเกิดภัย
อันตรายหรืออุบัติเหตุ  และ ช่วงเวลาของการนอนโรงพยาบาล


Statistical analysis 
	 Chi-square or Fisher-exact test, T-test, and logistic regression analysis.


Significant factor 
	 p-value < 0.05 of 95% confidence interval.



146 IPD patients : Delirium 
(by CAM-ICU) (41%) 

Study : Results
356 IPD patients  

(Male 175 patients, Female 181 patients)

210 IPD patients : No delirium

79 IPD patients : Delirium 
(by doctor) (22.2%) 





(ใบกระท่อม)

(เฉลี่ย 130.05 มก./วัน)



(ใบกระท่อม)

(เฉลี่ย 130.05 มก./วัน)



ผู้ป่วย 67 คน ที่เป็น delirium ไม่สามารถถูกวินิจฉัยได้จากแพทย์ผู้ดูแล  
ทั้งหมดล้วนเป็นเคส hypoactive delirium (RASS -1 ถึง -3)





• การรักษาด้วยยา : Quetiapine เป็นหลัก


• การจับมัดเพื่อป้องกันอันตราย : 89 เคส (25%)


• ระยะเวลาการจับมัดเพื่อป้องกันอันตราย : เฉลี่ย 5.89 วัน

Study : Results



Problem : ผู้ป่วยที่เป็น delirium บางส่วน ไม่ได้รับการวินิจฉัย  
โดยเฉพาะ hypoactive delirium

Consequences :  
อุบัติเหตุต่อตัวผู้ป่วย และ บุคลากรทางการแพทย์ 

ภาวะทุพลภาพที่ตามมาในอนาคต 
การนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น 

การเสียชีวิตของผู้ป่วย 
การฟ้องร้อง 

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลที่มากขึ้น

การสูญเสียกำลังใจในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรทางการแพทย์



Prevention is the best way.

Screening form for new IPD case





ผู้ป่วยที่ admit มาใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ delirium 
เช่น โรคประจำตัวเยอะ, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ใ้สารเสพติดหรือ ดื่มสุรา เป็นต้น

ทำ Delirium screening form

คะแนนตั้งแต่ 2.25 แต้มขึ้นไป คะแนนน้อยกว่า 2.25 แต้มลงมา

ทำแบบประเมิน CAM-ICU ภาคภาษาไทย

พบภาวะ delirium

มีโอกาสเกิดภาวะ delirium น้อย หรือ 
ไม่พบภาวะ delirium

• รักษาต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้ 
• เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และ ย้ายผู้ป่วยเข้า observation zone 
• จับมัด ในกรณี วุ่นวาย 
• พิจารณาให้ยาเพื่อรักษาภาวะ delirium

เฝ้าระวังการเกิดภาวะ delirium



Thank You


