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บทคััดย่่อ
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุ เป็็นกลุ่่�มอาการการเปลี่่�ยนแปลงระดัับความรู้้�สึึกตััว ไม่่มีีสมาธิิ
การรู้้คิ� ดิ และความเข้้าใจบกพร่่อง สููญเสีียการรัับรู้เ้� กี่่�ยวกัับวััน เวลา สถานที่่� และบุุคคล ระยะเวลาการเกิิดดำำ�เนิินไปอย่่าง
รวดเร็็ว และมีีอาการดีีขึ้้น� เลวลงสลัับกััน ซึ่่ง� เป็็นภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบบ่่อยในผู้้สูู� งอายุุผ่า่ ตััด มีีความรุุนแรงตั้้�งแต่่ทุพุ พลภาพ
จนถึึงแก่่ชีวิี ติ ภายหลัังจำำ�หน่่าย ส่่งผลกระทบต่่อผู้้สูู� งอายุุด้้านร่่างกาย จิิตใจ สัังคมและเศรษฐกิิจ ทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาว
จากการทบทวนงานวิิจััยตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ การปฏิิบััติิการพยาบาลเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ในผู้้�สููงอายุุหลัังการผ่่าตััด แบ่่งเป็็น 3 ระยะ คืือ ก่่อน ขณะ และหลัังผ่่าตััด และการพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมการฟื้้�นหาย
ของผู้้�สููงอายุุภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด พยาบาลซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแลใกล้้ชิิดกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
ควรมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด สาเหตุุ ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
ในผู้้สูู� งอายุุ และเครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้ประเมิินภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด เพื่่อ� ประเมิินภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในระยะเริ่่ม� ต้้น
ร่่วมกัับการให้้การพยาบาลที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุทั้้�งในระยะก่่อน ขณะและหลัังการผ่่าตััดจะเป็็นการป้้องกัันการเกิิด
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำำ�สำำ�คััญ : ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด ผู้้�สููงอายุุ หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
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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ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุ
เป็็นภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบบ่่อยและมีีความรุุนแรงตั้้�งแต่่
ทุุ พ พลภาพจนถึึ ง แก่่ ชีี วิิ ต มีี อุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ตั้้� ง แต่่ ร้้ อยละ
5.7 ถึึงร้้อยละ 65 พบในผู้้�สููงอายุุผ่่าตััดข้้อสะโพกและ
ข้้อเข่่ า มากที่่� สุุ ด 1 ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด
ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�สููงอายุุทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ สัังคม
และเศรษฐกิิ จ ในระยะสั้้� น และระยะยาว 2 ผลกระทบ
ระยะสั้้�น ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุต้้องนอนรัักษาในโรงพยาบาล
นานขึ้้�นร้้อยละ 40 ต้้องได้้รัับการดููแลพิิเศษที่่�หออภิิบาล
ผู้้� ป่่ ว ยหนัั ก นานขึ้้� น รวมถึึ ง ค่่ า ใช้้จ่่ า ยที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น 3,4
ส่่ ว นผลกระทบระยะยาว ผู้้� สูู งอายุุ จ ะมีี ค วามเสื่่� อ ม
ในการทำำ� หน้้าที่่� ข องสมองเป็็ น เวลาอย่่ า งน้้อย 1 ปีี 5
มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ ม (dementia) เพิ่่� ม ขึ้้� น 6,7 มีี อัั ต รา
ทุุพพลภาพเพิ่่�มขึ้้�น ความสามารถในการช่่วยเหลืือตนเอง
ล ด ล ง มีี โอกาสเกิิ ด ความพิิ ก ารทุุ พ พลภาพจาก
การพลัั ด ตกหกล้้ม กระดููกหัั ก เป็็ น ต้้น 8,9 ซึ่่� ง ต้้องได้้
รัั บ ก า รทำำ� ก า ย ภ า พ บำำ�บัั ด ห รืื อ เ ข้้ า รัั บ ก า ร รัั ก ษ า
ในสถานพัั ก ฟื้้� น เพื่่� อ การดููแลพิิ เ ศษหรืือต้้องได้้รัั บ การ
ดููแลพิิ เ ศษต่่ อ เนื่่� อ งที่่� บ้้ านภายหลัั ง จำำ� หน่่ า ย จึึ ง เพิ่่� ม
ความเครีี ย ดให้้กัั บ ผู้้� ดูู แล และครอบครัั ว 10,11 และ
อัั ต ราตายในระยะเวลา 2 ปีี หลัั ง การผ่่ า ตัั ด เพิ่่� ม ขึ้้� น
ร้้อยละ 22-76 12,13 ซึ่่� ง การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น
หลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุนี้้�มัักเกิิดร่่วมกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสรีี รวิิ ท ยาของผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ค วามเสื่่� อ มถอยลง
ของการทำำ�งานของอวััยวะต่่าง ๆ ในระบบร่่างกาย โดยมีี
ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ การทำำ� งานของระบบประสาท
ด้้านการรัับรู้้� สติิปััญญา และความทรงจำำ� บทความนี้้�
นำำ�เสนอองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
หลัังผ่่าตััดในผู้้สูู� งอายุุ สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยง การประเมิิน
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด และแนวทางการป้้องกััน
ตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
ความหมาย
ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด (Postoperative delirium) หมายถึึ ง กลุ่่�มอาการที่่� มีี
การเปลี่่�ยนแปลงระดัับความรู้้�สึึกตััว (consciousness)
ไม่่ มีี ส มาธิิ ห รืือความจดจ่่ อ (Inattention) การรู้้� คิิ ด
และความเข้้าใจบกพร่่ อ ง (cognitive impairment)
สููญเสีียการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับวััน เวลา สถานที่่� และบุุคคล
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(disorientation) ระยะเวลาการเกิิดดำำ�เนิินไปอย่่างรวดเร็็ว
(acute onset) และมีี ก ารอาการดีี ขึ้้� น เลวลงสลัั บ กัั น
(fluctuation)14
สาเหตุุและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดภาวะสัับสน
เฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
จากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุุและปััจจััย
เสี่่�ยงที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััด แบ่่งเป็็น 3 ระยะตามการผ่่าตััด คืือ
1.	ก่่อนผ่่าตััด แบ่่งเป็็น 2 ปััจจััยคืือ
1.1	ปััจจััยเดิิม (predisposing factors)
		 1.1.1 ความสููงอายุุ หรืืออายุุ ที่่�
เพิ่่� ม ขึ้้� น พบว่่ า การเปลี่่� ย นแปลงตามกระบวน การ
สููงอายุุส่่งผลให้้สารสื่่�อประสาทคืือ acetylcholine ลดลง
ทำำ�ให้้เมทาบอลิิซึึมในสมองเปลี่่�ยนแปลงเกิิดภาวะสัับสน
เฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดได้้15
		 1.1.2 โรคระบบประสาท และ
กลุ่่�มอาการทางด้้านจิิตใจหรืือการรู้้�คิิด เช่่น สมองเสื่่�อม
ภาวะการรู้้� คิิ ด บกพร่่ อ งเล็็ ก น้้อย (mild cognitive
impairment) เป็็นต้้น16,17 เมื่่�อได้้รัับการผ่่าตััด ร่่างกาย
จะมีีปฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองด้้วยการหลั่่�งสาร glucocorticoid
(cortisol) โดยมีีการกระตุ้้�นระบบประสาท sympathetic
และ hypothalamic-pituitary- adrenal axis เพื่่�อควบคุุม
ระดัั บ cortisol เกิิ ด การสร้้าง cytokine สููงขึ้้� น และ
มีี ภ าวะ Hypercorticolism ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ระดัั บ
serotonin ที่่� ส มองส่่ ว น hippocampus ทำำ� ให้้เ กิิ ด
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด18
		 1.1.3 ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีประวััติิติิดสุุรา
เป็็นภาวะที่่�เซลล์์สมองส่่วน Wernicke และ Korsakoff มีีการ
ฝ่่อหรืือเสื่่อ� มส่่งผลต่่อความทรงจำำ� การรัับรู้แ้� ละการตััดสิิน
ใจบกพร่่อง เมื่่อ� ผู้้ป่� ว่ ยกลุ่่�มนี้้�เข้้ารัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
จึึงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลััง
ผ่่าตััดเพิ่่�มขึ้้�น18
		 1.1.4 ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะเครีี ย ด
หรืือนอนไม่่ ห ลัั บ ร่่ า งกายจะมีี ก ารหลั่่� ง ฮอร์์ โ มน
catecholamine, glucagon และ cortisol มีีการกระตุ้้�น
ระบบประสาท sympathetic และ hypothalamicpituitary- adrenal axis เพื่่อ� ควบคุุมระดัับ catecholamine,
glucagon และ cortisol เกิิดการสร้้าง cytokines สููงขึ้้�น
โดยกลไกการเกิิดเช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มโรคระบบประสาท18
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factors)

1.2	ปัั จ จัั ย กระตุ้้� น (precipitating

		 1.2.1 ระดัั บ ความรุุ น แรงและ
ความซัั บ ซ้้ อ นของโรคที่่� ต้้ อ งเข้้ า รัั บ การผ่่ า ตัั ด ใหญ่่
จะเพิ่่�มอุุบััติิการณ์์เกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
ได้้ แ ก่่ โรคระบประสาทและไขสัันหลััง เช่่น cervical
spondylosis myelopathy, lumbar spinal canal
stenosis, thoracic – lumbar compression fracture
เป็็นต้้น โรคระบบหััวใจและหลอดเลืือด aortic artery
aneurysm (AAA) หรืือการผ่่าตััดหััวใจแบบเปิิดช่่องอก
coronary artery bypass graft (CABG), Heart
transplant, Heart – lung transplant และโรคระบบ
กระดููกและข้้อต่่อ เช่่น fracture Hip, osteoporosis hip or
knee เป็็นต้้น เนื่่�องจากการทำำ�ผ่่าตััดใหญ่่จะมีีผลกระตุ้้�น
ให้้ร่า่ งกายมีีปฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองต่่อการอัักเสบโดยหลั่่�งสาร
cytokines ที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการอัักเสบ (Proinflammatory
cytokines) เช่่ น interleukin-1β, tumor necrosis
factor-α เป็็นต้้น ซึ่่�งจะมีีการหลั่่�งสารดัังกล่่าวเข้้าสู่่�สมอง
ทาง blood brain barrier กระตุ้้�นสมองสร้้าง inflammatory
cytokines ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของเนื้้�อสมอง กระตุ้้�น
ระบบประสาท sympathetic และการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท
ที่่�ผิิดปกติิ15
		 1.2.2 ผู้้� สูู ง อ า ยุุ ที่่� มีี ภ า ว ะ
ทุุพโภชนาการ ส่่งผลต่่อกระบวนการเมตาบอลิิซึึมของ
สมองที่่�ต้้องการพลัังงานให้้เพีียงพอ จึึงมีีการกระกระตุ้้�นให้้
permeability ของ blood brain barrier สููงขึ้้�นส่่งผล
ต่่อการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท ทำำ�ให้้ระดัับ cytokines สููงขึ้้�น
ส่่งผลให้้เกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน19
		 1.2.3 ผู้้� สูู ง อ า ยุุ ที่่� มีี ภ า ว ะ
พร่่องกลููโคส หรืือพร่่องออกซิิเจน กระบวนการเกิิดเช่่น
เดีี ย วกัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะทุุ พ โภชนาการ โดยกลไก
การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น เช่่ น เดีี ย วกัั บ โรคระบบ
ประสาทและกลุ่่�มอาการทางด้้านจิิตใจ19
		 1.2.4 ภาวะเสีียสมดุุลของอิิเล็็กโตรไลท์์ ได้้แก่่ โซเดีียม โพแทสเซีียม ทำำ�ให้้เกิิดการดึึงน้ำำ��
เข้้าเซลล์์เพิ่่�ม permeability ของ blood brain barrier ซึ่่�ง
พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กับั การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน 20
		 1.2.5 การได้้รัับยาบางชนิิด เช่่น
narcotic และ benzodiazepine เป็็นต้้น ซึ่่�ง เป็็ นยา
ในกลุ่่�ม anticholinergics จะมีีผลต่อ่ ระดัับ cholinesterase
ในเลืือดลดลง ไปกระตุ้้� น การสร้้าง anticholinergic
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activity เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งภาวะนี้้�ส่่งผลให้้ร่่างกายลดการสร้้าง
สารสื่่�อประสาท acetylcholine ทำำ�ให้้เกิิดภาวะสัับสน
เฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดได้้21
		 1.2.6 ก า ร ไ ด้้ รัั บ ย า ม า ก ก ว่่ า
5 ชนิิด (polypharmacy) จากการรัักษาโรคประจำำ�ตััว
เช่่ น เบาหวาน ความดัั น โลหิิ ต สููง ไขมัั น ในเลืือดสููง
หลอดเลืือดสมอง เป็็นต้้น การได้้รัับยาหลายชนิิดมีีผล
ต่่ อ สมดุุ ล ของสารสื่่� อ ประสาทในสมองทำำ� ให้้สมอง
ทำำ�งานผิิดปกติิ เช่่น ยาควบคุุมความดัันโลหิิตเป็็นยา
ที่่�ออกฤทธิ์์ล� ดการทำำ�งานของระบบประสาท sympathetic
หรืือยากลุ่่�ม anticoagulants หรืือ antiplatelet ที่่�รักั ษาโรค
หลอดเลืือดสมองส่่งผลต่่อการไหลเวีียนของระบบโลหิิต
ไปสู่่�สมองผ่่าน blood brain barrier ในอััตราที่่�น้้อยกว่่า
หรืือมากกว่่าปกติิ ส่่งผลต่่อการสัังเคราะห์์หรืือหลั่่�งสาร
สื่่�อประสาททำำ�ให้้การทำำ�หน้้าที่่�ของสมองเปลี่่�ยนแปลง
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดได้้22
		 1.2.7 ค ว า ม ไ ม่่ สุุ ข ส บ า ย ด้้ า น
ร่่างกาย จากการถููกจำำ�กััดการเคลื่่�อนไหว เช่่น การใส่่สาย
สวนปัั ส สาวะ ใส่่ ท่่ อ ระบายต่่ า ง ๆ การใส่่ เ ครื่่� อ งดึึ ง
ถ่่วงน้ำำ��หนััก (skeletal traction หรืือ skin traction)
หรืือการถููกผููกมััด (restraint) เป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด20,23
2. ขณะผ่่าตััด
2.1 ชนิิดของยาระงัับความรู้้สึ� กึ การได้้ยา
ระงัับความรู้้�สึึกแบบทั่่�วตััว คืือ กลุ่่�ม sedative hypnotic
กลไกการระงัับความรู้้�สึึกเป็็นการรบกวนระบบ awake
และ asleep ของการนอนหลัับ นั่่�นคืือมีีระดัับ cholinergic
deficiency ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การหลั่่�งสารสื่่อ� ประสาทผิิดปกติิ กลไก
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดคล้้ายยาในกลุ่่�ม
anticholinergic มีีผลให้้การสร้้าง acetylcholine ลดลง24
2.2 ภาวะแทรกซ้้อนในระหว่่ า งผ่่ า ตัั ด
ได้้แก่่ ภาวะความดัันโลหิิตต่ำำ�� การสููญเสีียเลืือดตั้้�งแต่่
300-600 มิิลลิิลิิตร และการได้้รัับเลืือดชดเชย > 800
มิิลลิิลิิตร เป็็นต้้น ภาวะความดัันโลหิิตต่ำำ��ทำำ�ให้้ cerebral
blood flow ลดลงส่่งผลต่่อการนำำ�กลููโคส และออกซิิเจนลด
ลงซึ่่ง� เป็็นสารตั้้�งต้้นกระบวนการเมตาบอลิิซึมึ ทำำ�ให้้สมอง
ไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ตามปกติิ และการสููญเสีียเลืือด
ส่่งผลให้้ปริิมาณตััวนำำ�ออกซิิเจนลดลง การไหลเวีียนเลืือด
เข้้าสู่่�สมองลดลง (cerebral blood flow) ทำำ�ให้้สมองได้้
รัับออกซิิเจนลดลงประกอบกัับการผ่่าตััดมีีผลต่่อการเกิิด
micro emboli เกิิดการรวมตััวของ fibrin, platelet และ
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เม็็ดเลืือดขาว ทำำ�ให้้เส้้นเลืือดสมองบีีบรััดตััว (vasoconstriction) ส่่งผลให้้ cerebral blood flow ลดลง4,15,20
3. หลัังผ่่าตััด
3.1 การติิดเชื้้�อหรืือกระบวนการอัักเสบ
ส่่งผลให้้มีีการหลั่่�งสาร เช่่น tumor necrosis factor-alpha,
interleukin-1 รวมถึึง cytokines และ chemokines อื่่�น ๆ
ทำำ�ให้้เลืือดไหลสู่่�สมองลดลง จากการที่่�มีีเซลล์์เม็็ดเลืือด
และไฟบริินไปอุุดตัันหลอดเลืือดขนาดเล็็ก ร่่วมกัับมีีการ
กระตุ้้�นการหดตััวของหลอดเลืือด (vasoconstriction) 4
3.2 ภาวะช๊๊ อ กจากการสููญเสีี ย เลืือด
ส่่งผลให้้ภาวะความดัันโลหิิตต่ำำ��ทำำ�ให้้ cerebral blood
flow ลดลงส่่งผลต่่อการนำำ�กลููโคส และออกซิิเจนลดลง
เกิิดปฏิิกิริิ ยิ าออกซิิเดชัันในสมองลดลง ทำำ�ให้้กระบวนการ
เมตาบอลิิซึึมในสมองลดลงด้้วย15,20
3.3 การจัั ด การความปวดอย่่ า งไม่่ มีี
ประสิิทธิิภาพหรืือผู้้�สููงอายุุที่่�มีีระดัับความปวดเพิ่่�มขึ้้�นแม้้
ขณะพัักมีีโอกาสเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
เพิ่่�มมากขึ้้�นส่่งผลให้้มีีระดัับ cholinergic deficiency
และการได้้รัับยากลุ่่�ม opioid และ anticholinergic มีีผล
ต่่อการสร้้าง acetylcholine ลดลง25
3.4 สาเหตุุ อื่่� น ๆ เช่่ น ภาวะท้้องผููก
การผููกมััด การใส่่สายสวนปััสสาวะ ท่่อระบายต่่าง ๆ
การเปลี่่�ยนสถานที่่� และผู้้�ดููแล เป็็นต้้น เป็็นปััจจััยเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดเพิ่่�มขึ้้�น
อาการและอาการแสดง
การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด
ในผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่จะเกิิดอาการภายใน 3 วััน แต่่บาง
งานวิิจััยพบได้้ภายใน 4 วััน โดยจะพบมากในวัันที่่� 2-3
หลัังผ่่าตััดโดยมีี อาการและอาการแสดงดัังนี้้�4
1. ความผิิ ด ปกติิ ข องระดัั บ ความรู้้� สึึ ก ตัั ว
(disturbance of consciousness) เช่่น ความตื่่�นตััว
ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้อมลดลง เฉยเมย เงีี ย บ และตอบสนอง
ต่่อสิ่่�งต่่าง ๆ ไม่่เหมาะสม เอะอะ โวยวาย มีีความผิิดปกติิ
ของความจดจ่่อ (attention)
2. ความบกพร่่องในการรู้้คิ� ดิ และการหาเหตุุผล
(cognitive impairment) เช่่น ความจำำ� วััน เวลา สถานที่่�
และบุุคคล (disorientation) ปััญหาด้้านการใช้้ภาษาหรืือ
มีีความผิิดปกติิด้้านการรัับรู้้�
3. ประสาทหลอน (hallucination) ทั้้�งด้้าน
การมองเห็็นภาพหลอน หรืือการได้้ยิิน
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4. วงจรการหลัับ – ตื่่�นมีีการเปลี่่�ยนแปลง คืือ
มีีอาการง่่วงซึึม นอนหลัับมากกว่่าตื่่�น หรืือนอนไม่่หลัับ
หรืือนอนหลัั บ น้้อยลง การหลัั บ ในช่่ ว ง rapid eye
movement (REM) ลดลง มีีอาการซึึมในเวลากลางวััน
ตื่่�นเวลากลางคืืน
5. ความบกพร่่องของพฤติิกรรมการคลื่่อ� นไหว
(psychomotor behavior) เช่่น การทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
ด้้วยตนเองลดลง
อาการและอาการแสดงดัังกล่่าว แบ่่งออก
ได้้เป็็น 3 ชนิิดคืือ
1. การเคลื่่อ� นไหวที่่ม� ากกว่่าปกติิ (hyperactive)
มีีอาการสัับสน วุ่่�นวาย หลงวััน เวลา สถานที่่� และบุุคคล
เห็็นภาพหลอน หลงผิิด พบในผู้้�ป่่วยสููงอายุุร้้อยละ 25
2. การเคลื่่อ� นไหวที่่น้้� อยกว่่าปกติิ (hypoactive)
มีีอาการเงีียบ ซึึมสัับสนแบบไม่่เอะอะโวยวาย เฉยเมย
นอนมากกว่่าตื่่น� ไม่่ค่อ่ ยรัับประทานอาหาร ช่่วยเหลืือตััวเอง
ในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน กลั้้�นปััสสาวะไม่่อยู่่� พบใน
ผู้้�ป่่วยสููงอายุุร้้อยละ 50
3. แบบผสมผสาน (mixed type) มีีอาการ
และอาการแสดงระหว่่าง hyperactive กัับ hypoactive
พบอุุบััติิการณ์์ร้้อยละ 25-52
การป้้องกัันการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
หลัังผ่่าตััดในผู้้สูู� งอายุุตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
จากอาการและอาการแสดงดัังกล่่าวข้้างต้้น
พยาบาลซึ่่�งเป็็นผู้้ดูู� แลผู้้สูู� งอายุุหลัังผ่่าตััดตลอด 24 ชั่่ว� โมง
อย่่ า งใกล้้ชิิ ด อาจจะไม่่ ส ามารถประเมิิ น อาการชนิิ ด
hypoactive ได้้ครอบคลุุม หรืือมองข้้ามอาการเหล่่านี้้�ไป
ซึ่่ง� มีีผลต่อ่ การให้้การดููแล โดยจะให้้การดููแลแบบผู้้สูู� งอายุุ
หลัังผ่่าตััดทั่่�วไป เมื่่�อพยาบาลไม่่สามารถให้้การพยาบาล
ผู้้� สูู งอายุุ ก ลุ่่�มนี้้� ไ ด้้อย่่ า งเหมาะสม ก็็ จ ะนำำ� ไปสู่่�ภาวะ
แทรกซ้้อนที่่�รุุนแรงต่่อผู้้�สููงอายุุและเป็็นภาระแก่่ผู้้�ดููแล
ต่่ อ ไป จากงานวิิ จัั ย พบว่่ า พยาบาลและบุุ ค ลากรทีี ม
สุุขภาพไม่่รู้้�จัักอาการภาวะสัับสนเฉีียบพลัันร้้อยละ 78
และให้้การพยาบาลผู้้�ป่่วยภาวะสัับสนเฉีียบพลัันเหมืือน
ผู้้�สููงอายุุทั่่�วไปร้้อยละ 4026 ประเมิินอาการภาวะสัับสน
เฉีี ย บพลัั น ไม่่ ค รอบคลุุ ม ทำำ� ให้้ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น
หลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย27 เช่่นเดีียวกัับ
งานวิิจััยของ Thomas, Coleman และTerry 28 พบว่่า
พยาบาลส่่ ว นใหญ่่ ยัั ง ขาดความรู้้� ในการตรวจหรืือ
ประเมิินอาการของผู้้สูู� งอายุุได้้อย่่างแม่่นยำำ� สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ Mouchoux และคณะ29 ที่่�พบว่่าพยาบาล
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ไม่่สามารถตรวจพบตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มต้้น เนื่่�องจากไม่่มีี
เครื่่�องมืือคััดกรองปััจจััยเสี่่�ยงต่่อภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
และไม่่ รู้้� จัั ก เครื่่� อ งมืือประเมิิ น ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น
ถ้้าพยาบาลสามารถประเมิินหรืือคััดกรองภาวะสัับสน
เฉีียบพลัันได้้ในระยะเริ่่�มต้้นจะทำำ�ให้้สามารถดููแลและ
ป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนหลัังผ่่าตััดนี้้�ลดลงได้้
เมื่่� อ ทำำ� การทบทวนงานวิิ จัั ย ตามหลัั ก ฐาน
เ ชิิ ง ป ร ะ จัั ก ษ์์ เ กี่่� ย ว กัั บ ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ก า ร พ ย า บ า ล
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุ
หลัั ง การผ่่ า ตัั ด ค้้นคว้้าจากฐานข้้อมููลงานวิิ จัั ย ต่่ า ง ๆ
ไม่่ เ กิิ น 10 ปีี เช่่ น Medline, CINAHL, Scopus,
ProQuest, PUBMED เป็็ น ต้้น และ เลืือกงานวิิ จัั ย
ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ มีี ร ะเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย และการใช้้สถิิ ติิ
ในการวิิเคราะห์์ เช่่น วิิจััยเชิิงทดลอง (Experimental
Designs) กึ่่�งทดลอง (Quasi- Experimental Designs)
ทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ (Systematic Review)
และการสัังเคราะห์์งานวิิจััย (Meta-Analysis) เป็็นต้้น
โดยแบ่่งเป็็น 3 ระยะตามการผ่่าตััด คืือ
1.	ก่่อนผ่่าตััด
1.1 ป ร ะ เ มิิ น ปัั จ จัั ย เ สี่่� ย ง ผู้้� สูู ง อ า ยุุ
ก่่อนผ่่าตััดต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
คืือ 1) ปัั จ จัั ย เดิิ ม ได้้แก่่ อายุุ ม ากกว่่ า 65 ปีี ขึ้้� น ไป
ความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�วัันด้้วยตนเอง
ลดลง โรคประจำำ�ตััวเรื้้�อรัังตั้้�งแต่่ 2 โรคขึ้้�นไป ประวััติิ
เป็็นโรคระบบประสาท ประวััติิการติิดสุุรา ภาวะเครีียด
2) ปััจจััยกระตุ้้�น ได้้แก่่ ภาวะทุุพโภชนาการ ภาวะขาดน้ำำ��
และเสีี ย สมดุุ ลอิิ เ ล็็ ก โตรไลท์์ เป็็ น ต้้น เพื่่� อ วางแผน
ให้้การดููแลแก้้ไขปััจจััยเสี่่ย� งต่่าง ๆ ที่่�สามารถแก้้ไขได้้ ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันและลดโอกาสของการเกิิดภาวะสัับสน
เฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด ส่่วนปััจจััยที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขได้้
การประเมิินปััจจััยเหล่่านี้้�จะช่่วยในการวางแผนการดููแล
และเฝ้้าระวัังการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดและ
ให้้ความช่่วยเหลืือในระยะเริ่่�มแรกได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
1.2 ประเมิินความพร้้อมด้้านจิิตใจ เช่่ น
ภาวะเครีี ย ด ความวิิ ต กกัั ง วล อาการนอนไม่่ ห ลัั บ
พร้้อมให้้การช่่ ว ยเหลืือเพื่่� อ ลดภาวะดัั ง กล่่ า ว เช่่ น
การให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการผ่่าตััด การดููแลของทีีมสุุขภาพ
หลัั ง ผ่่ า ตัั ด และการปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ที่่� ถูู กต้้องหลัั ง ผ่่ า ตัั ด
ให้้โอกาสผู้้�สููงอายุุได้้ระบายความรู้้�สึึกกลััวและวิิตกกัังวล
และให้้กำำ�ลัังใจว่่าผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี
หลัังการผ่่าตััด
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2. ขณะผ่่าตััด
2.1 ประเมิิ น และติิ ด ตามสัั ญ ญาณชีี พ
ต่่ อ เนื่่� อ ง (Monitoring vital signs) เมื่่� อ เกิิ ด
ภาวะความดัันโลหิิตต่ำำ�� คืือค่่าความดััน systolic blood
pressure (SBP) ที่่�ต่ำำ��กว่่า 90 มิิลลิิเมตรปรอท หรืือค่่า
mean arterial pressure น้้อยกว่่า 60 มิิลลิิเมตรปรอท
หรืือขณะทำำ�ผ่่ า ตัั ด ค่่ า SBP ลดลงร้้อยละ 30
จากค่่ า ความดัั น โลหิิ ต ในระยะก่่ อ นผ่่ า ตัั ด ซึ่่� ง จะมีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ภาวะการสููญเสีี ย เลืือด (bleeding)
ขณะผ่่าตััดมากกว่่า 400 มิิลลิิลิิตร30 ให้้ประเมิินภาวะ
การสููญเสีี ย เลืือดและดููแลให้้ได้้รัั บ สารน้ำำ�� หรืือ
ส่่วนประกอบของเลืือดทดแทนเพื่่�อป้้องกััน cerebral
blood flow ลดลง
2.2 ให้้ออกซิิเจนในปริิมาณที่่�เหมาะสม
กัับผู้้สูู� งอายุุขณะให้้ยาระงัับความรู้้สึ� กึ แบบทั่่�วตััว (general
anesthesia) คืือ O2 saturation ประมาณค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ
97 (94-98) เพื่่อ� ป้้องกัันภาวะพร่่องออกซิิเจน (hypoxia) 31
2.3	ดููแลให้้ได้้รัับสารน้ำำ��และอิิเล็็กโตรไลท์์
ให้้สมดุุลเพื่่อ� ส่่งเสริิม cerebral blood flow และตรวจสอบ
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด เพื่่�อป้้องกัันภาวะพร่่องกลููโคส32
3.	ระยะหลัังผ่่าตััด เนื่่�องจากภาวะสัับสน
เฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด ในผู้้� สูู งอายุุ มัั ก เกิิ ด หลัั ง ผ่่ า ตัั ด
1- 3 วััน และมีีการเกิิดในช่่วงระยะเวลาสั้้�น ๆ อาจเป็็น
ชั่่ว� โมงหรืือวััน พยาบาลจึึงต้้องมีีการประเมิินและเฝ้้าระวััง
อาการและอาการแสดงอย่่ า งใกล้้ชิิ ด เพื่่� อ วางแผน
การพยาบาลได้้อย่่างเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ ดัังนี้้�
3.1	ดููแลและให้้การพยาบาลเพื่่�อจััดการ
ความปวดอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ พยาบาลประเมิิ น
ความปวดและความไม่่สุขุ สบายของผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยใช้้มาตรวััดความปวดแบบ Numeric rating scale
คะแนนเต็็ม 10 คะแนน ผลการประเมิินควรให้้ระดัับ
ความปวดควร ≤ 3 ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีคะแนนความปวดสููงกว่่านี้้�
ควรให้้ยาระงัับปวดที่่�เหมาะสม หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยากลุ่่�ม
benzodiazepines, opioid โดยใช้้ยาในกลุ่่�ม NSAID
แทน33 หรืือ acetaminophen 1,000 mg. ทุุก 8 ชั่่�วโมง
หรืือวัันละ 3 ครั้้�ง34 ร่่วมกัับการให้้การดููแลแบบไม่่ใช้้ยา
เช่่น Multicomponent intervention ใน Prevention and
Reactivation Care Program (PReCaP) 35 ช่่วยลด
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดได้้ การจััดท่่า
ศีีรษะสููงให้้กระบัังลมหย่่อนหรืือจััดท่่าให้้ผู้้�สููงอายุุอยู่่�ใน
ท่่าที่่�สุุขสบาย การใช้้เทคนิิคการผ่่อนคลาย ดนตรีีบำำ�บััด36
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การเบี่่�ยงเบนความปวดโดยหากิิจกรรมที่่�เหมาะสมกัับ
ผู้้�สูู ง อายุุ เพื่่� อ กระตุ้้�นการทำำ� งานของระบบประสาท
parasympathetic37,38
3.2 เฝ้้ า ระวัั ง การเกิิ ด ภาวะขาดสารน้ำำ��
และอิิเล็็กโตรไลท์์ไม่่สมดุุล ผู้้�สููงอายุุจะอยู่่�ในช่่วง step
diet โดยเริ่่ม� จากการจิิบน้ำำ�� พยาบาลควรกระตุ้้�นให้้ผู้้�สูงู อายุุ
จิิบน้ำำ��บ่่อย ๆ หลัังจากนั้้�นเมื่่�อเริ่่�มมื้้�ออาหาร ให้้กระตุ้้�น
การดื่่�มน้ำำ��และอาหารให้้เพีียงพอ แต่่ถ้้าผู้้�สููงอายุุยัังได้้รัับ
การรัั ก ษาด้้ ว ยการงดน้ำำ�� และอาหารทางปาก (NPO)
ควรดููแลให้้ได้้รับั สารน้ำำ�� และอิิเล็็กโตรไลท์์ทางหลอดเลืือดดำำ�
ให้้ ส มดุุ ล ขณะเดีี ย วกัั นติิ ด ตามผลการตรวจทางห้้ อ ง
ปฏิิบััติิการให้้อยู่่�ระดัับปกติิ คืือ โซเดีียม 135-145 mEq/L
โพแทสเซีียม 3.5 - 5.1 mEq/L 32
3.3 เฝ้้าระวัังการเกิิดภาวะพร่่องออกซิิเจน
หรืือภาวะความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนต่ำำ�� (SpO2≤94%)
ดููแลให้้มีีการได้้รัับออกซิิเจนที่่�เหมาะสมกัับสภาวะของ
ผู้้�สููงอายุุซึ่ง�่ มีีผนังั ทรวงอกแข็็ง ยืืดหยุ่่�นได้้น้อ้ ย มวลกล้้ามเนื้้อ�
ของผนัังทรวงอกลดลงและมีีหินปู
ิ นู มาเกาะที่่ก� ระดููกสันั หลััง
กะบัั ง ลมแบนราบลง ความยืื ด หยุ่่�นของปอดลดลง
ต้้ อ งใช้้ แ รงเพิ่่� ม ขึ้้� น ในการหายใจ ภายในปอดบริิ เ วณ
หลอดลมฝอย และท่่อถุุงลมขยาย ขนาดพื้้�นที่่�ผิิวของ
ถุุงลมน้้อยลง ทำำ�ให้้ปริิมาตรก๊๊าซที่่�ไม่่ถููกแลกเปลี่่�ยนกัับ
เลืือดเพิ่่�มขึ้้�น และความสามารถในการแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ
ในผู้้�สููงอายุุน้อ้ ยลง39 สััมพัันธ์กั์ บั การเกิิดภาวะความอิ่่�มตััว
ของออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ��ขณะที่่�ผู้้�สููงอายุุได้้รัับยาระงัับ
ความรู้้�สึึกเพื่่�อการผ่่าตััด โดยดููแลให้้ได้้รัับ O2 cannula
10 ลิิตรต่่อนาทีีหลัังการผ่่าตััดระยะแรก ให้้วัดั ค่่าความอิ่่ม� ตััว
ของออกซิิเจน และสััญญาณชีีพทัันทีีหรืือภายใน 5 นาทีี
และวัั ด ซ้ำำ��ทุุ ก 5 นาทีี จำำ�นวน 12 ครั้้� ง หรืื อ มากกว่่ า
ในกรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนต่ำำ��
เพื่่�อรัักษาระดัับสมดุุลออกซิิเจนในเลืือดให้้เป็็นปกติิ40 และ
จััดท่่านอนศีีรษะสููง (semi-fowler’s position) เพื่่�อส่่งเสริิม
การแลกเปลี่่�ยนแก๊๊สอย่่างเพีียงพอ31
3.4 ให้้การพยาบาลตามปััจจััย กระตุ้้�น
(precipitating factors) เพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด คืือ
		 3.4.1 ให้้การ orientation ผู้้สูู� งอายุุ
เมื่่� อ แรกรัั บ ผู้้� สูู งอายุุ เ ข้้ารัั บ การรัั ก ษา หรืือภายหลัั ง
การผ่่าตััด โดยให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวััน เวลา สถานที่่� และ
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บุุ ค คล เช่่ น จัั ด วางนาฬิิ ก า และปฏิิ ทิิ น ในตำำ� แหน่่ ง
ที่่�ผู้้�สููงอายุุมองเห็็นได้้ชััดเจน เปิิดวิิทยุุ โทรทััศน์์ เป็็นต้้น
และมีี ก ารย้ำำ�� เตืือนการรัั บ รู้้� ค วามเป็็ น ปัั จจุุ บัั น (Reorientation) อย่่างสม่ำำ��เสมอจะช่่วยลดอััตราการเกิิด
ภาวะสัับสนเฉีียบพลััน41 มีีกิิจกรรมกระตุ้้�นความทรงจำำ�
การรู้้� คิิ ด และเหตุุ ผล และพยาบาลที่่� ม าให้้การดููแล
ควรเป็็นพยาบาลทีีมเดิิม และไม่่มีีการย้้ายเตีียงผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุคุ้้�นเคย42,43
		 3.4.2	ส่่ ง เ ส ริิ ม ก า ร น อ น ห ลัั บ
อย่่ า งเพีี ย งพอ 44 โดยจัั ด สภาพแวดล้้อมให้้เงีี ย บสงบ
ลดการใช้้เสีี ย ง แสงสว่่ า งเพีี ย งพอ ปรัั บ อุุ ณ หภููมิิ ห้้ อง
ให้้เหมาะสม เปิิดไฟสลััว45 ลดเสีียงรบกวน และลดปฏิิบััติิ
การพยาบาลขณะผู้้�สููงอายุุนอนหลัับ ถ้้าผู้้�สููงอายุุนอน
ไม่่ ห ลัั บ ดููแลให้้ได้้รัั บ ยาเพื่่� อ ช่่ ว ยการนอนหลัั บ คืือ
sedation หรืือ hypnotics เช่่น ยา dexmedetomidine
hydrochloride 0.2-0.7 มิิลลิิกรััมต่่อกิิโลกรััม46
		 3.4.3 จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ช่่วยการ
รัับรู้้� เช่่น แว่่นตา เครื่อ่� งช่่วยฟััง เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้การมองเห็็น
และการได้้ยิินดีีขึ้้น� ทำำ�ให้้สามารถรัับรู้้เ� หตุุการณ์์รอบตััวได้้
มากขึ้้�น42,43
		 3.4.4 กระตุ้้� น ให้้ผู้้� สูู งอายุุ early
ambulation หรืือเคลื่่�อนไหวร่่างกาย (regular mobility)
ให้้เร็็ ว ที่่� สุุ ด เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การเคลื่่� อ นไหวของลำำ� ไส้้เป็็ น
การป้้องกัันภาวะท้้องผููก ส่่วนผู้้สูู� งอายุุที่่ไ� ม่่สามารถเดิินได้้
ควรกระตุ้้� น การเคลื่่� อ นไหวบนเตีี ย งโดยการบริิ ห าร
ข้้อต่่ อ ต่่ า ง ๆ (range-of –motion-exercise) และ
ออกกำำ�ลัังกายขา (leg exercise)42,43
		 3.4.5 ห ลีี ก เ ลี่่� ย ง ก า รผูู ก มัั ด
การใส่่ ส ายสวนปัั ส สาวะ ท่่ อ ระบายต่่ า ง ๆ หรืือท่่ อ
ทางเดิิ น หายใจ แต่่ ถ้้ ามีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้องใส่่ ส ายสวน
ปััสสาวะ หรืือท่่อระบายต่่าง ๆ ควรถอดออกเร็็วที่่�สุุด
เท่่าที่่�เป็็นไปได้้และการถอดท่่อทางเดิินหายใจใช้้แนวทาง
ABCDE protocol47
		 3.4.6 สนัับสนุุนครอบครััวมาเยี่่ย� ม
ผู้้�สููงอายุุโดยจััดสถานที่่�ให้้ครอบครััวและเพื่่�อนมาเยี่่�ยม
ผู้้� สูู งอายุุ เ ป็็ น การกระตุ้้� น ความทรงจำำ� ซึ่่� ง คนคุ้้� น เคย
จะช่่วยลดการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันและผู้้�มาเยี่่�ยม
จะเป็็นผู้้�ที่่�ช่่วยประเมิินความเปลี่่�ยนแปลงระดัับความรู้้�
สติิและการรัับรู้้�ได้้48
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การพยาบาลเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การเกิิ ด ภาวะสัั บ สน
เฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดและส่่งเสริิมการฟื้้�นหาย
การดููแลสููงอายุุ ห ลัั ง ผ่่ า ตัั ด นอกเหนืือจาก
การพยาบาลตามปัั จ จัั ย กระตุ้้� น เพื่่� อ ลดปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่ อ
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดแล้้ว พยาบาล
ต้้องประเมิินภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดได้้ และ
มีี การเฝ้้าระวัังติิ ด ตามการเปลี่่� ย นแปลงของผู้้� สูู งอายุุ
อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
หลัังผ่่าตััด และเป็็นการส่่งเสริิมการฟื้้�นหายของผู้้�สููงอายุุ
หลัังผ่่าตััด ดัังนี้้�
1. ป ร ะ เ มิิ น แ ล ะ ดูู แ ลทำำ� ค ว า ม ส ะ อ า ด
แผลผ่่ า ตัั ด เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น แผลติิ ด เชื้้� อ (surgical site
infection)49
2.	ติิดตามและประเมิินผลทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ที่่�เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันให้้อยู่่�
ในระดัับปกติิ คืือ Hemoglobin ≥ 10 g/dl , Hematocrit
≥ 30 mg% , อััลบููมินิ > 3.5 mg/dl และจำำ�นวนเม็็ดเลืือดขาว
4,500 – 11,000 cells/mm3 เพื่่�อประเมิินภาวะติิดเชื้้�อ
และภาวะโภชนาการ43
3. ประเมิินการขัับถ่่ายและดููแลการได้้รัับยา
ระบายเมื่่�อมีีภาวะท้้องผููก43
4. ป ร ะ เ มิิ น สุุ ข ภ า พ ผู้้�สูู ง อ า ยุุ สูู ง อ า ยุุ
อย่่ า งครบถ้้ วน (comprehensive geriatric
assessment) ตั้้�งแต่่ก่่อนผ่่าตััดและภายหลัังการผ่่าตััด
ภายใน 24 ชั่่� ว โมง ทั้้� ง 4 ด้้ า น คืื อ ด้้ า นกายภาพ
(physical assessment) ด้้านสุุขภาพจิิต (psychosocial
assessment) ด้้ า นความสามารถในการประกอบ
กิิจวััตรประจำำ�วััน (functional assessment) และด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (social assessment)14 จะช่่วยลด
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด ลดความรุุนแรง
และระยะเวลาการเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น ลง
ซึ่่� ง การรู้้�คิิ ด ที่่� บ กพร่่ อ งนี้้� นำำ� ไปสู่่�ภาวะสมองเสื่่� อ ม 50
โดยแบบประเมิิน Barthel Index (BI), Mini-Mental State
Examination (MMSE), instrumental activities of
daily living (IADL) และ Geriatric Depression Scale
(GDS) สามารถทำำ�นายการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
หลัังผ่่าตััด และผลการประเมิินของ BI, MMSE และ IADL
เป็็ นผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� มีี ภ าวะพึ่่� ง พามีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ การ
เกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด ซึ่่�งแบบประเมิิน
สุุขภาพผู้้�สููงอายุุสููงอายุุอย่่างครบถ้้วนสามารถประเมิิน
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ภาวะแทกซ้้ อ นหลัั ง ผ่่ า ตัั ด และความสามารถในการ
ช่่วยเหลืือตนเองของผู้้�สููงอายุุ,51
5. ประเมิินภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
การประเมิินภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดมีีความสำำ�คัญ
ั
และจำำ� เป็็ น เพื่่� อที่่� จะค้้ น พบภาวะนี้้� ตั้้� ง แต่่ ร ะยะเริ่่� มแรก
และนำำ� ไปวางแผนการดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ห ลัั ง ผ่่ า ตัั ด ภาวะ
สัับสนเฉีียบพลัันได้้อย่่างเหมาะสม เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ประเมิิน
ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด ในผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� นิิ ย ม
ใช้้อย่่างแพร่่หลาย คืือ Confusion assessment method
(CAM), Confusion assessment method for the
Intensive care unit (CAM-ICU) ซึ่่� ง พัั ฒ นามาจาก
แบบประเมิิน CAM และThe NEECHAM confusion
scale (NCS) โดยแบบประเมิิน Confusion Assessment
Method หรืื อ CAM พัั ฒ นาโดย Inouye และคณะ
ปีี 1990 52 แบบประเมิิ นมีี จำำ�นวน 4 ข้้ อ วิิ ธีี ป ระเมิิ น
เป็็ นก ารสัั ง เกตและสัั ม ภาษณ์์ ใช้้ เ วลา 5-10 นาทีี
โดยส่่วนที่่� 1 เป็็นการประเมิินเกี่่ย� วกัับการรัับรู้้� และส่่วนที่่� 2
ใช้้ แ ยกความแตกต่่ า งระหว่่ า งภาวะสัั บ สน และการ
เปลี่่� ย นแปลงการรัั บ รู้้� ดัั ง นี้้� 1) มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลง
สภาวะจิิ ต ใจเกิิ ด ขึ้้� น อย่่ า งเฉีี ย บพลัั น 2) มีี ก าร
เ ป ลี่่� ย น แ ป ล ง ค ว า ม สน ใ จ ส ม า ธิิ ค ว า ม จ ด จ่่ อ
3) ความคิิ ด อ่่ า นไม่่ เ ป็็ น ระบบ ไม่่ มีี เ หตุุ ผ ล 4) มีี ก าร
เปลี่่� ย นแปลงระดัั บ ความรู้้�สึึกตัั ว โดยการแปลผล
คืือ มีีอาการตามเกณฑ์์ข้้อ 1 และข้้อ 2 ร่่วมกัับอาการ
ใดอาการหนึ่่� ง ในข้้ อ 3 หรืื อ ข้้ อ 4 แสดงว่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ
มีีภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด ซึ่่ง� แบบประเมิิน CAM
ครอบคลุุ ม อาการภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น เพื่่� อ เป็็ น
การยืื นยัั นผ ลจากหลัั ก ฐานประจัั กษ์์ อ าการ คืื อ
1) เกิิดอย่่างเฉีียบพลััน และมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอาการ
ขึ้้�น-ลง ไม่่คงที่่� 2) ไม่่มีีสมาธิิ 3) ความคิิดไม่่เป็็นระบบ
4) มีีการเปลี่่�ยนแปลงระดัับความรู้้�สึึกตััว 5) ผิิดปกติิใน
การรัับรู้้� วััน เวลา สถานที่่� และบุุคคล 6) ความจำำ�บกพร่่อง
7) การรัับรู้้�ผิิดปกติิ 8) การเคลื่่�อนไหวมากขึ้้�นหรืือน้้อยลง
อย่่างผิิดปกติิ 9) การเปลี่่�ยนแปลงวงจรการนอนหลัับ – ตื่่�น
แบบประเมิิน CAM และเครื่่�องมืือที่่�พััฒนา
จากแบบประเมิิน CAM มีีการนำำ�ไปใช้้ในผู้้�สููงอายุุกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ เช่่น 1) ผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดทั่่�วไปในห้้องพัักฟื้้�น
(PACU) หรืือหอผู้้� ป่่ ว ยวิิ กฤต (ICU) ใช้้แบบประเมิิน
3 –min Diagnostic Confusion Assessment หรืือ
3-DCA Method โดยพยาบาลวิิชาชีีพ ภายหลัังถอด
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ท่่อหลอดลม (tracheal tube) จำำ�นวน 2 ครั้้�ง คืือ 30
และ 60 นาทีี จากนั้้�นให้้ประเมิิน 5 วัันวัันละ 2 ครั้้�ง
ซึ่่� ง ผลการประเมิิ น ใน 1 ชั่่� ว โมงหลัั ง ถอดท่่ อ หลอดลม
สามารถทำำ�นายการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
ภายใน 5 วััน53 2) ผู้้�สููงอายุุภายหลัังการผ่่าตััดหััวใจและ
หลอดเลืือดโดยจิิตแพทย์์และพยาบาลที่่�ได้้รัับการอบรม
การใช้้แบบประเมิิน CAM ซึ่่�งนำำ�มาใช้้ในวัันที่่� 1 ที่่� ICU
และวัันที่่� 4 ที่่�หอผู้้�ป่่วย มีีค่่า Specificity ร้้อยละ 90-98
และ Sensitivity ร้้อยละ 59-72 สามารถทำำ�นายการเกิิด
ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันได้้54 3) ผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดกระดููก
สะโพกใช้้แบบประเมิิน CAM-ICU โดยแพทย์์อายุุรกรรม
ประสาทที่่�ได้้รัับการอบรมการใช้้แบบประเมิิน ซึ่่�งประเมิิน
ภายหลัั ง ผ่่ า ตัั ด 12 ชั่่� ว โมงแรก และประเมิิ น ทุุ ก วัั น
จนผู้้ป่� ว่ ยจำำ�หน่่ายจาก ICU มีีค่า่ Specificity ร้้อยละ 98.8
และSensitivity ร้้อยละ 80.055
แบบประเมิิน The NEECHAM confusion
scale (NCS) พััฒนาขึ้้น� โดย Neelon และคณะในปีี 1996
แบบประเมิินมีี 3 ระดัับ คืือ กระบวนการรัับรู้้� พฤติิกรรม
และการควบคุุมด้้านร่่างกาย แต่่ละข้้อจะแบ่่งเป็็นข้้อย่่อย
รวมทั้้�งหมด 9 ข้้อ คะแนนเต็็ม 30 คะแนน การแปลผล
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน คืือ คะแนน 0-19 ระดัับ
ปานกลางถึึงรุุนแรง คะแนน 20-24 ระดัับน้้อยหรืือเริ่่�มต้้น
มีีอาการ คะแนน 25-26 มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ
สัั บ สนเฉีี ย บพลัั น คะแนน 27-30 ไม่่ มีี ภ าวะสัั บ สน
เฉีี ย บพลัั น โดยวิิ ธีี ป ระเมิิ น เป็็ น การสัั ง เกต สัั ม ภาษณ์์
และการบัั น ทึึ ก ทางการพยาบาล ใช้้เวลา 5-10 นาทีี
มีี ค่่ า ความตรง 0.81-0.90 และค่่ า ความเที่่� ย ง 0.80
Specificity ร้้อยละ 82.0 และSensitivity ร้้อยละ 97.0
มีี ค วามไวต่่ อ ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น ประเภท Hyper
และHypoactive 56 แบบประเมิิ น NCS ที่่� นำำ� ไปใช้้
กัับผู้้สูู� งอายุุผ่า่ ตััด เช่่น 1) ผู้้สูู� งอายุุหลัังผ่่าตััดหลอดอาหาร
(Esophagectomy) โดยพยาบาลสัังเกตอาการผู้้�สููงอายุุ
หลัังผ่่าตััดตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ถึึงวัันที่่� 7 และลงบัันทึึกทางการ
พยาบาล ซึ่่� ง พยาบาลจะประเมิิ น การเปลี่่� ย นแปลง
ระดัับการรู้้�คิิดและการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลััง
ผ่่ า ตัั ด ในระยะเริ่่�ม ต้้นได้้ แล้้วนำำ� ไปใช้้ในการวางแผน
การพยาบาลป้้ อ งกัั น การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น
หลัั ง ผ่่ า ตัั ด ทำำ� ให้้การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง
ผ่่าตััดลดลง57 2) ผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดช่่องท้้องแบบเปิิด
(invasive abdominal surgery) โดยพยาบาล
ประเมิินก่่อนการผ่่าตััด และหลัังผ่่าตััดวัันที่่� 1, 3 และ 5
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ผลการประเมิินทำำ�ให้้มีีการดููแลรัักษาพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น หลัั ง ผ่่ า ตัั ด
เช่่น คะแนน น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 26 มีีความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิ ด ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น ต้้องดููแลให้้ได้้รัั บ ยา
ตามแผนการรัักษาคืือ haloperidol ทางหลอดเลืือดดำำ�
หรืือยารัับประทานกลุ่่�ม dopamine หรืือ serotoninantagonist เป็็นต้้น58
บทสรุุป

ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุ
เป็็นปััญหาที่่�สำำ�คัญ
ั รุุนแรง และพบบ่่อยในผู้้สูู� งอายุุที่่ไ� ด้้รัับ
การผ่่าตััด ส่่งผลกระทบต่่อตััวผู้้สูู� งอายุุเอง และผู้้ดูู� แล และ
ที่่�สำำ�คััญภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดนี้้�มัักถููกละเลย
หรืือไม่่ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั ในระยะเริ่่ม� มีีอาการ ทำำ�ให้้ผู้้สูู� งอายุุ
มีีระดัับการรัับรู้้�ลดลง ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ้้�น
เพิ่่�มค่่าใช้้จ่่าย มีีโอกาสทุุพพลภาพและอััตราตายสููงขึ้้�น
พยาบาลเป็็ น ผู้้� ที่่� ใ ห้้การดููแลใกล้้ชิิ ด กัั บ ผู้้� สูู งอายุุ
จึึงควรมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
หลัังผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อเฝ้้าระวัังและติิดตามอาการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงสามารถประเมิินภาวะ
สัับสนเฉีียบพลัันในระยะเริ่่�ม โดยสามารถใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีี
มาตรฐานในการตรวจประเมิินอาการตั้้�งแต่่ระยะแรก และ
คััดกรองปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลััง
ผ่่าตััดได้้ เพื่่อ� ลดการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััด
และสามารถวางแผนการดููแลที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุทั้้�ง
ในระยะก่่อน ขณะและหลัังการผ่่าตััดเพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหลัังผ่่าตััดในผู้้สูู� งอายุุอย่่าง
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