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Abstract
 Purpose: This research aim was to study the effect of a clinical nursing practice guideline (CNPG) on 
prevention of delirium among hospitalized elderly patients at a university hospital. The samples were composed 
of surgical and orthopedics elderly patients who were admitted to the Private Patient Division, Siriraj Hospital.
 Design: An analytical study design was used.
 Methods: The samples were comprised of the elderly patients who admitted at Private Patient Division, 
Department of Surgery and Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. The 312 samples were 
equally divided into 2 groups including the control group who received the routine nursing care and the  
experimental group who received the routine nursing care with the nursing practice guideline on delirium 
prevention among the hospitalized elderly patients. The measurements were Clinical Nursing Practice Guideline 
on Prevention of Delirium among Hospitalized Elderly Patients, Thai Mental State Examination (TMSE), Risk 
assessment tool for delirium and Thai Delirium Rating Scale-Ramathibodi Hospital (TDRS-RH). In both groups, 
the patients were assessed risk for delirium, cognitive impairment and delirium condition on the 1st, 3rd and 7th 
day after admission. The result was analyzed by using software package for mean, standard deviation and t-test.
 Main findings: The result revealed that on the 3rd and 7th day after admission, the amount of samples in 
the experimental group who had the cognitive impairment (TMSE ≤ 23 คะแนน) were less than the amount of 
samples in the control group with statistical significance at .001 and .05 level respectively. On the 3rd day after 
admission, the amount of samples in the experimental group who had delirium (TDRS > 10 คะแนน) were less 
than the amount of samples in the control group with statistical significance at level .001
 Conclusion and recommendations: The clinical nursing practice guideline on prevention of delirium can 
be applied for prevention of delirium among hospitalized elderly patients. Therefore, nurses should know CNPG 
on prevention of delirium and can apply this CNPG continuously from admission to discharge in  
elderly hospitalized patients.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลศิริราช งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยแบบ Analytical Study Design 

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปท่ีมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราช 

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธร์ปิดิกส์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมซ่ึงจะได้รับการพยาบาลตาม

ปกติจำานวน 156 ราย และกลุ่มทดลองซ่ึงจะมีการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Deliriumในผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาล

ศิริราช (clinical nursing practice guideline) จำานวน 156 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แนวทางปฏิบัติการพยาบาล

เพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุโรงพยาบาลศิริราช 2) แบบประเมิน Thai Mental State Examination: TMSE 3) แบบ

ประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium และ 4) แบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale-Ramathibodi Hospital: TDRS-RH 

กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินปัจจัยเส่ียง ภาวะ Cognitive Impairment และภาวะ Delirium ในวันท่ี 1, 3 และ 7 ของ

การเข้าพักในโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบ

เทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติที

 ผลก�รวิจัย: ภายหลังการวิจัยพบว่า ในวันท่ี 3 และ 7 กลุ่มทดลองมีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะCognitive Impairment (TMSE ≤ 23 

คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001และ .05 ตามลำาดับ และในวันท่ี 3 กลุ่มทดลองมีจำานวนผู้ท่ีมี

ภาวะสับสนเฉียบพลัน (TDRS > 10 คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องภาวะ Delirium สามารถนำาไปใช้เพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ใน

ผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังน้ันพยาบาลควรมีการให้ความรู้ และนำาแนวปฏิบัติการพยาบาลน้ีมาใช้อย่างต่อเน่ือง

กับผู้ป่วยสูงอายุท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้ังแต่รับไว้ในโรงพยาบาลจนจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

คำ�สำ�คัญ: ภาวะสับสนเฉียบพลัน ผู้ป่วยสูงอายุ การป้องกัน การรักษา
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ความสำาคัญของปัญหา
 ภาวะสับสนเฉียบพลันพบได้บ่อยในผู้สูงอายุท่ีรับการรักษา

ในโรงพยาบาลถึงร้อยละ11-421-2 และถ้าได้รับการผ่าตัด เช่น 

ผ่าตัดข้อสะโพก หรือป่วยอาการหนัก อุบัติการณ์น้ีย่ิงสูงข้ึน ภาวะ

สับสนเฉียบพลันเป็นอาการท่ีผู้ป่วยมีการเปล่ียนแปลงของ

สติสัมปชัญญะ (consciousness) การรับรู้การเข้าใจ (cognitive) ซ่ึง

เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลันเป็นในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ  เปล่ียนกลับไป

กลับมาในรอบ 24 ช่ัวโมง เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากการทำาหน้าท่ี

ของสมองผิดปกติ ทำาให้สูญเสียความสามารถในการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าอย่างเหมาะสม เช่น การใช้เหตุผล การปฏิบัติตามคำาส่ัง 

ความใส่ใจ ความคิดไม่ปะติดปะต่อ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 

ระดับความรู้สึกตัวลดลง ได้แก่ ง่วงซึม หลับ งุนงง สับสน เป็นต้น 

อาการมักเป็นมากในตอนกลางคืน แต่ในช่วงเวลากลางวันอาจมี

หรือไม่มีอาการก็ได้3 โดยมีปัจจัยเส่ียงท่ีสำาคัญคือการเปล่ียนท่ีอยู่

หรืออยู่ในท่ีๆ ไม่คุ้นเคย การนอนไม่หลับ เครียด อาการปวด  

มีความผิดปกติของ Metabolism มีการติดเช้ือในร่างกาย หรือ 

การถูกจำากัดการเคล่ือนไหว2 อายุโดยพบมากในผู้สูงอายุต้ังแต่  

65 ปีข้ึนไป เน่ืองจากกระบวนการสูงอายุส่งผลต่อความสามารถ

ในการทำาหน้าท่ีของระบบต่างๆ ในร่างกาย4 เม่ือผู้สูงอายุเกิดภาวะ

สับสนเฉียบพลันจะส่งผลให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน เสียค่าใช้

จ่ายในการดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน เป็นผลให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร 

เส่ียงต่อการเกิดความพิการและอาจเสียชีวิตได้1 นอกจากน้ี ยังส่ง

ผลให้บุคลากรทางการพยาบาลต้องใช้เวลาในการให้การพยาบาล

มากข้ึน มีภาระงานเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีอัตรากำาลังมีจำากัดในการดูแล

ผู้ป่วย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยท่ีดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

ศัลยกรรมและศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์มา 19 ปี พบว่าผู้สูงอายุมัก

จะเร่ิมมีภาวะสับสนเฉียบพลันในวันท่ี 2-3 ของการอยู่โรงพยาบาล 

และจะค่อยๆ ดีข้ึนในวันท่ี 6-7 ของการอยู่โรงพยาบาล สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Milisen และคณะ5 ท่ีพบว่า มักจะพบภาวะสับสน

เฉียบพลันในวันท่ี 3 ของการอยู่โรงพยาบาล เน่ืองจากวันท่ี 3 ของ

การอยู่โรงพยาบาลมักจะเป็นวันหลังผ่าตัดวันท่ี 1 ผู้ป่วยจะมี

อาการปวด มีสายต่างๆ เช่น สายน้ำาเกลือสายสวนปัสสาวะ ท่อ

ระบายต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู้ป่วยไม่คุ้นเคย การเพ่ิงฟ้ืนจากยาระงับ

ความรู้สึก ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิด

ภาวะสับสนเฉียบพลัน และอาการจะค่อยๆ ดีข้ึนในวันท่ี 7 ของ

การอยู่โรงพยาบาล

 ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ เป็นภาวะท่ีสามารถ

ป้องกันได้ 3,6,7 หรือสามารถลดระยะเวลาความรุนแรงของอาการ

ลงได้ ถ้าได้รับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว2,4 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า  

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันใน

ผู้ป่วยสูงอายุ การดูแลรักษาเม่ือเกิดภาวะ Delirium มักเป็น 

การดูแลรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอาการ

ของผู้ป่วย ดังน้ันการนำาแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือ

ป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุมาใช้ร่วมกับการให้การ

พยาบาลจึงมีความสำาคัญในการช่วยลดอุบัติการณ์การเกิด  

Delirium8,9 ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของ 

ผู้ป่วย 

 เม่ือเกิดภาวะ Delirium แล้วการให้การรักษามักไม่ค่อยได้

ประโยชน์เท่าท่ีควร8 การให้การดูแลเพ่ือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ 

Delirium ร่วมกับการเข้าใจถึงปัจจัยท่ีทำาให้เกิดโรคและประเมิน

อาการให้ได้เร็วท่ีสุด จึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด9 จากประสบการณ์

ของทีมผู้วิจัยท่ีได้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และ 

ศัลยศาสตร์ออร์โธร์ปิดิกส์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษพบว่า  

ผู้ป่วยสูงอายุท่ีมารับการรักษาโดยการผ่าตัด มักจะมีภาวะ  

Delirium ประมาณร้อยละ 14-28 (จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยต้ังแต่ 

เดือนมกราคม-ธันวาคม 2549) และพบในวันท่ี 3 ของการอยู่ 

โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นหลังผ่าตัดวันท่ี 1 เพ่ือเป็นการป้องกันภาวะ 

Delirium และหาแนวทางในการป้องกันภาวะ Delirium ทีมวิจัยจึง

เห็นความสำาคัญของการท่ีบุคลากรพยาบาลควรมีความรู้ความ

เข้าใจในการประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium สามารถ

บริหารจัดการปัจจัยเส่ียงตามบทบาทของวิชาชีพได้ และสามารถ

ใช้แบบประเมินในการประเมินภาวะ Delirium ได้จึงได้นำาแนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ี

เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราชมาใช้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกัน

ภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ศิริราช งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

สมมติฐานการวิจัย
 1. ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ 

Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราช  

ผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการดูแลแบบเดิม (routine nursing care)  

ร่วมกับการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium 

ในผู้ป่วยสูงอายุมีคะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน Thai Mental 

State Examination: (TMSE) มากกว่าก่อนใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาล

 2. ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ 

Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราช  

ผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการดูแลแบบเดิม (routine nursing care)  
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ร่วมกับการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium 

ในผู้ป่วยสูงอายุมีคะแนนจากเฉล่ียจากแบบประเมิน Thai Delirium 

Rating Scale-Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) น้อยกว่าก่อน

ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบ Analytical study design  

โดยเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม (multi-cross sectional study design)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ

ป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลศิริราช งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มผู้ป่วย

ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีอายุ

ต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปจะได้รับการประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ 

Delirium โดยใช้แบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium 

ประเมินภาวะ Cognitive Impairment โดยใช้แบบประเมิน Thai 

Mental State Examination: (TMSE) และประเมินภาวะ Delirium 

โดยใช้แบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale-Ramathibodi 

Hospital (TDRS-RH) ต้ังแต่แรกรับ หลังจากน้ันให้การดูแลผู้ป่วย

โดยแยกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มควบคุมจะได้

รับการดูแลแบบเดิม (routine nursing care) ส่วนกลุ่มทดลอง 

จะได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องภาวะ  

Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้สร้างข้ึน ร่วมกับการดูแลแบบเดิม 

หลังจากน้ันจะมีการประเมินปัจจัยเส่ียงภาวะ Cognition และภาวะ 

Delirium เป็นระยะๆ ในวันท่ี 3 และ 7 ของการเข้าพักใน 

โรงพยาบาล โดยใช้แบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ 

Delirium แบบประเมิน TMSE และแบบประเมิน Thai Delirium 

Rating Scale-Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) ของสมบัติ 

ศาสตร์รุ่งภัค และคณะ10 มีการคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

โปรแกรม SPSS ได้ 312 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 156 คน กลุ่ม

ทดลอง 156 คน

 กำาหนด α = .05  Power = .8

 P
0
 เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ท่ีเกิดภาวะ Delirium 

ในปี 2548-2549 = 7.34

 P
1
 เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ท่ีคาดว่าเกิดภาวะ 

Delirium หลังใช้ CNPG = 1

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 1. กลุ่มประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู้ท่ีมารับการรักษา 

ในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์ และ 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 2. กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไป สมัครใจ

เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้รับการวินิจฉัยก่อนการเข้ารับการรักษาว่า 

มีอาการของภาวะ Dementia หรือภาวะ Delirium การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาข้ึนไป เน่ืองจากต้องการลดปัญหาการส่ือสารในการ

ตอบแบบวัด

 การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จำานวน 312 ราย โดยดำาเนิน

การเก็บข้อมูลควบคุมจำานวน 156 ราย หลังจากน้ันจึงดำาเนินการ

เก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองจำานวน 156 ราย

 เคร่ืองมือก�รวิจัย

 1. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium คือ

แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วย 

สูงอายุ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช ท่ีสร้าง

ข้ึนจากการทบทวนผลการวิจัยและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความครอบคลุมเน้ือหา และความเหมาะสมของ

ภาษาท่ีใช้โดยแพทย์ทางด้านการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Delirium 1 

ท่าน พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 1 ท่าน อาจารย์

จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ท่าน และ

พยาบาล 2 ท่าน คำานวณค่าความเท่ียงโดยใช้ คูเดอร์ริชาร์ดสัน 

(Kuder-Richardson: KR21) มีค่า = .81 โดยทำาการประเมินผู้ป่วย

ต้ังแต่แรกรับหรือภายใน 24 ช่ัวโมงแรก เพ่ือคัดกรองผู้ป่วยท่ีมี

ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium โดยการประเมินปัจจัย 

เส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium และประเมินภาวะ Cognitive 

impairment โดย

  1.1 ประเมินปัจจัยเส่ียง โดยใช้แบบประเมินปัจจัยเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะ Delirium แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มไม่มี

ปัจจัยเส่ียงมีปัจจัยเส่ียงปานกลาง (มีปัจจัยเส่ียง 1-2 ปัจจัย) และ

มีปัจจัยเส่ียงสูง (มีปัจจัยเส่ียง > 3 ปัจจัย)

  1.2 ประเมินภาวะ Cognitive impairment โดยใช้แบบ

ประเมิน Thai Mini Mental State (TMSE) ประเมินเก่ียวกับ  

Orientation, Registration, Attention, Calculation, Language and 

Recall โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ถ้าคะแนน > 23 คะแนน 

หมายถึง ไม่มีภาวะ Cognitive impairment คะแนน ≤ 23 คะแนน 

หมายถึง มีภาวะ Cognitive impairment หลังจากประเมินแล้วนำา

ข้อมูลมารวบรวมโดย

 • กลุ่มท่ีไม่มีปัจจัยเส่ียง และคะแนน TMSE > 23 คะแนน 

ให้การพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ Delirium โดยเน้นการ

ให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ี และบุคคล การติดต่อ

ส่ือสารต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน จัดส่ิงแวดล้อมให้เหมือนท่ีผู้ป่วย 



J Nurs sci   Vol 33 No1 January - March 2015

Journal of Nursing Science64

คุ้นเคย ห้องต้องมีความสว่างเพียงพอ เสียงไม่ดังรบกวน กระตุ้น

ให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำาวัน

 • กลุ่มท่ีมีปัจจัยเส่ียงปานกลาง และคะแนน TMSE > 23 

คะแนน หรือคะแนน TMSE ≤ 23 คะแนน ให้การพยาบาลเพ่ือ

ป้องกันการเกิดภาวะ Delirium โดยเน้นการให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียว

กับวัน เวลา สถานท่ี และบุคคล การติดต่อส่ือสารต้องเข้าใจง่าย 

ชัดเจน จัดส่ิงแวดล้อมให้เหมือนท่ีผู้ป่วยคุ้นเคย ห้องต้องมีความ

สว่างเพียงพอ เสียงไม่ดังรบกวน กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำา

วัน ให้การพยาบาลเพ่ือจัดการกับปัจจัยเส่ียงท่ีมี ให้ความรู้กับญาติ

 • มีปัจจัยเส่ียงสูง และคะแนน TMSE ≤ 23 คะแนน ให้การ

พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะDelirium โดยเน้นการให้ข้อมูล

ผู้ป่วยเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ี และบุคคล การติดต่อส่ือสารต้อง

เข้าใจง่าย ชัดเจน จัดส่ิงแวดล้อมให้เหมือนท่ีผู้ป่วยคุ้นเคย ห้อง

ต้องมีความสว่างเพียงพอ เสียงไม่ดังรบกวน กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำา

กิจวัตรประจำาวัน ให้การพยาบาลเพ่ือจัดการกับปัจจัยเส่ียงท่ีมี ให้

ความรู้กับญาติ ร่วมกับการปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 3 ชนิด คือ

  2.1 แบบประเมิน Thai Mental State Examination: 

(TMSE) เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินภาวะ Cognitive  

impairment ประกอบด้วย ข้อคำาถาม 6 ส่วน คือ ORIENTATION, 

REGISTRATION, ATTENTION, CALCULATION, LANGUAGE, 

RECALL โดยต้องได้คะแนนสูงกว่า 23 คะแนน ถ้าได้น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 23 คะแนน ถือว่ามีภาวะCognitive impairment การ

หาความเท่ียง (reliability) ของแบบประเมิน คณะผู้วิจัยนำาแบบ

ประเมิน TMSE ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึน

ไปจำานวน 20 ราย แล้วคำานวณค่าความเท่ียงแบบสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเท่ียงของ

แบบทดสอบเท่ากับ .91

  2.2 แบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะสับสน

เฉียบพลัน ได้จากการทบทวนงานวิจัยประกอบด้วยข้อคำาถาม 7 

ข้อ ให้เลือกว่าใช่หรือไม่ ดังน้ี การนอนไม่หลับ ภาวะไม่สมดุลของ

เกลือแร่ ภาวะติดเช้ือ ภาวะ Dehydration การจำากัดการเคล่ือนไหว 

อาการปวดและอัตราการหายใจ การตรวจสอบความตรงด้าน

เน้ือหา (content validity) ผู้วิจัยนำาแบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อภาวะ 

Delirium ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความถูก

ต้องทางภาษาจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน

การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย 

สูงอายุ และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล

ผู้ใหญ่ การหาความเท่ียง (reliability) ของแบบประเมิน คณะผู้วิจัย

นำาแบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium ไปทดลอง

ใช้กับผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไปจำานวน 20 ราย  

แล้วคำานวณค่าความเท่ียงโดยใช้คูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder- 

Richardson: KR21) มีค่า = .81

  2.3 แบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale- 

Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) ศึกษาและพัฒนา โดยสมบัติ  

ศาสตร์รุ่งภัค และคณะ10 ประกอบด้วยคำาถาม 6 ข้อ คือ ระยะ

เวลาท่ีเร่ิมมีอาการ พฤติกรรมการเคล่ือนไหว Cognitive status 

ขณะประเมิน โรคทางกายความผิดปกติของวงจร การหลับต่ืน 

และการเปล่ียนแปลงของอาการต่างๆ ค่าคะแนนของแบบ

ประเมินคือ 0-20 คะแนน ถ้าได้คะแนนมากกว่า 10 คะแนน คือ

มีภาวะสับสนเฉียบพลัน การหาความเท่ียง (reliability) ของแบบ

ประเมิน คณะผู้วิจัยนำาแบบประเมินไปทดลองใช้กับผู้ป่วยท่ีมีอายุ

มากกว่า 65 ปีข้ึนไปจำานวน 20 ราย แล้วคำานวณค่าความเท่ียง

แบบสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า

ความเท่ียงของแบบทดสอบเท่ากับ .93

 ก�รพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่�ง

 การวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 224/2550 (EC2)

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงตุลาคม 2554 

โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

 1. ผู้วิจัยเสนอหัวข้อวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำาเนินการ

วิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล หลังจากน้ันจึงนำาหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เสนอต่อหัวหน้างานการ

พยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และหัวหน้าหอผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้อง

 2. เตรียมผู้ช่วยผู้วิจัย โดยการอธิบายข้ันตอนในการทำาการ

วิจัย รายละเอียดและวิธีการใช้แบบประเมิน Thai Mental State 

Examination: (TMSE) แบบประเมินปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ 

Delirium และแบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale- 

Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) แก่ผู้ช่วยผู้วิจัยท่ีเป็นพยาบาล

วิชาชีพและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ Delirium 

ต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยในช่วงแรกของการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูล

พร้อมกับผู้วิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและดำาเนินการเก็บข้อมูล

ไปในแนวทางเดียวกัน

 3. เก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมจำานวน 156 คน ท่ีมีคุณสมบัติตาม

ท่ีกำาหนด โดยมีการประเมินปัจจัยเส่ียงภาวะ Cognitive  

Impairment และภาวะ Delirium ต้ังแต่แรกรับวันท่ี 3 และวันท่ี 7 

ของการอยู่โรงพยาบาล โดยกลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลตาม
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มาตรฐานการพยาบาลท่ีเป็นปกติของหอผู้ป่วย (routine nursing 

care)

 4. อบรมและให้ความรู้แก่พยาบาลหอผู้ป่วยท้ัง 8 หอผู้ป่วย 

ถึงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium โดยใช้แนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ในหอผู้ป่วยสูงอายุ

ท่ีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราช และให้คู่มือปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium แก่หอผู้ป่วย

 5. เก็บข้อมูลกลุ่มทดลองจำานวน 156 คนท่ีมีคุณสมบัติตาม

ท่ีกำาหนด โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการ

พยาบาลท่ีเป็นปกติของหอผู้ป่วย (routine nursing care) ร่วมกับ

การดูแล โดยใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium 

ในผู้สูงอายุ และจะได้รับการประเมินปัจจัยเส่ียง ภาวะ Cognitive 

Impairment และภาวะ Delirium ต้ังแต่แรกรับ วันท่ี 3 และวันท่ี 7 

ของการอยู่โรงพยาบาล

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลจากแบบประเมิน Thai Mental State Examination: 

(TMSE) และแบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale- 

Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ 

โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS ดังน้ี 

ต�ร�งท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 1. หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบ

ประเมิน TMSE และแบบประเมิน TDRS ของกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง

 2. หาร้อยละของคะแนนแบบประเมิน TMSE และแบบ

ประเมิน TDRS ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

  

ผลการวิจัย
 1. ในวันท่ี 1, 3 และ 7 ของการอยู่โรงพยาบาล ท้ังกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองมีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 2. ในวันท่ี 3 และ 7 ของการอยู่โรงพยาบาล กลุ่มทดลองมี

จำานวนผู้ท่ีมีภาวะ Cognitive Impairment น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ .05 ตามลำาดับ 

 3. ในวันท่ี 3 ของการอยู่โรงพยาบาล กลุ่มทดลองมีจำานวน

ผู้ท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลันน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .001 ส่วนในวันท่ี 7 ของการอยู่โรงพยาบาล กลุ่ม

ทดลองมีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลันน้อยกว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ลักษณะท�งประช�กร

เพศ

 ชาย

 หญิง

ก�รนอนหลับ

 นอนหลับปกติ

 มีปัญหาการนอนหลับ

ก�รได้รับย�แก้ปวด 

 ไม่ได้รับยาแก้ปวด

 ได้รับยาแก้ปวด

ก�รเคล่ือนไหว

 ไม่ถูกจำากัดการเคล่ือนไหว

 ถูกจำากัดการเคล่ือนไหว

อ�ยุ (ปี)

 อายุเฉล่ีย

คว�มปวด

 คะแนนความปวดเฉล่ีย

กลุ่มควบคุม (n = 156)

 83 (53.2%)

 73 (46.8%)

 144 (92.3%)

 12 (7.7%)

 156 (100.0%)

 0 (0.0%)

 141 (90.4%)

 15 (9.6%)

75.06 ± 6.83

1.04 ± 1.52

กลุ่มทดลอง (n = 156)

73 (46.8%)

 83 (53.2%)

137 (87.8%)

 19 (12.2%)

155 (99.4%)

 1  (0.6%)

142 (91.0%)

 14 (9.0%)

74.39 ± 6.62

1.03 ± 1.40

c2

1.28 ns

1.76 ns

1.0 ns

 .04 ns

t-test

 .88 ns

t-test

 .08 ns

 ns p > .05

 ข้อมูลจากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองมีลักษณะทางประชากร คือ เพศ อายุ การนอนหลับ 

คะแนนความปวด การได้รับยาแก้ปวด และการเคล่ือนไหว  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ต�ร�งท่ี 2 เปรียบเทียบจำานวนและร้อยละของคะแนนแบบประเมิน Thai Mental State Examination (TMSE) ระหว่างกลุ่มควบคุม

   และกลุ่มทดลอง

ต�ร�งท่ี 3 เปรียบเทียบจำานวนและร้อยละของคะแนนแบบประเมิน Thai Delirium Rating Scale (TDRS) ระหว่างกลุ่มควบคุม

   และกลุ่มทดลอง

ต�ร�งท่ี 4 ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบประเมิน TMSE และแบบประเมิน TDRS ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

TMSE วันท่ี 1 > 23 คะแนน

 ≤ 23 คะแนน

TMSE วันท่ี 3 > 23 คะแนน

 ≤ 23 คะแนน

TMSE วันท่ี 7 > 23 คะแนน

 ≤ 23 คะแนน

TDRS วันท่ี 1 ≤10 คะแนน

 > 10 คะแนน

TDRS วันท่ี 3 ≤ 10 คะแนน

 > 10 คะแนน

TDRS วันท่ี 7 ≤ 10 คะแนน

 > 10 คะแนน

คะแนนแบบประเมิน TMSE วันท่ี 1

คะแนนแบบประเมิน TMSE วันท่ี 3

คะแนนแบบประเมิน TMSE วันท่ี 7

คะแนนแบบประเมิน TDRS วันท่ี 1

คะแนนแบบประเมิน TDRS วันท่ี 3

คะแนนแบบประเมิน TDRS วันท่ี 7

จำ�นวน

156

0

119

37

151

5

จำ�นวน

156

0

124

32

152

4

ค่�เฉล่ีย

28.94

25.93

28.22

  .78

 4.01

 1.86

จำ�นวน

156

0

147

9

156

0

จำ�นวน

156

0

147

9

156

0

ค่�เฉล่ีย

28.80

28.31

29.42

  .98

2.09

 .72

ร้อยละ

100.0

0.0

76.3

23.7

96.8

3.2

ร้อยละ

100.0

0.0

79.5

20.5

97.4

2.6

SD

1.52

5.17

2.42

1.64

5.13

3.09

ร้อยละ

100.0

0.0

94.2

5.8

0.0

0.0

ร้อยละ

100.0

0.0

94.2

5.8

0.0

0.0

SD

1.45

2.50

  .85

1.70

3.36

1.51

c2

-

19.99***

5.08*

c2

-

14.85***

4.05na

กลุ่มควบคุม

กลุ่มควบคุม

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง

* p < .05  *** p < .001

 ข้อมูลจากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ในวันท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง

ท้ัง 2 กลุ่ม ไม่มีภาวะ Cognitive Impairment เน่ืองจากคะแนน

แบบประเมิน TMSE มากกว่า 23 คะแนน ในวันท่ี 3 และ 7 กลุ่ม

ทดลองมีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะ Cognitive Impairment (TMSE ≤ 23 

คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.001 และ .05 ตามลำาดับ

ns p > .05  *** p < .001

 ข้อมูลจากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าในวันท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง

ท้ัง 2 กลุ่มไม่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) เน่ืองจากมีคะแนน

แบบประเมิน TDRS น้อยกว่า 10 คะแนน ในวันท่ี 3 กลุ่มทดลอง

มีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลัน (TDRS > 10 คะแนน) น้อย

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในวันท่ี 7 

กลุ่มทดลองมีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลัน (TDRS > 10 

คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .05

ค่�คะแนนแบบประเมิน TMSE

คะแนนแบบประเมิน TDRS

คะแนนแบบประเมิน TMSE และ TDRS
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 ข้อมูลจากตารางท่ี 4 คะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน TMSE 

และแบบประเมิน TDRS ของกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มไม่มีภาวะ Cognitive Impairment และภาวะ

สับสนเฉียบพลันเน่ืองจากมีคะแนนแบบประเมิน TMSE วันท่ี 1, 

3 และวันท่ี 7 มากกว่า 23 คะแนน และมีคะแนนแบบประเมิน 

TDRS วันท่ี 1, 3 และวันท่ี 7 น้อยกว่า 10 คะแนน

การอภิปรายผล
 1. ก่อนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มไม่มีภาวะ Cognitive 

Impairment และไม่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) ในวันท่ี 1 

ของการมาอยู่โรงพยาบาล เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียจากแบบ

ประเมิน Thai Mental state Examination: TMSE มากกว่า 23 

คะแนน และคะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน Thai Delirium Rating 

Scale-Ramathibodi Hospital (TDRS-RH) น้อยกว่า 10 คะแนน

 2. ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ

สับสนเฉียบพลัน (delirium) ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษาตัวใน 

โรงพยาบาล ในวันท่ี 3 และ 7 ของการอยู่โรงพยาบาล มีจำานวน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ Cognitive Impairment (TMSE ≤ 23 คะแนน) 

น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ใช้แนวปฎิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกัน 

ภาวะสับสนเฉียบพลัน และมีจำานวนผู้ท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลัน  

(TDRS > 10 คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาล แสดงให้เห็นว่าภาวะ Delirium ในผู้สูงอายุเป็นภาวะท่ี

สามารถป้องกันได้ หรือสามารถลดระยะเวลาความรุนแรงของ

อาการลงได้ ดังน้ันการให้การดูแลเพ่ือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ 

Delirium โดยการให้การพยาบาลเพ่ือกำาจัดปัจจัยท่ีทำาให้เกิดโรค 

และประเมินอาการให้ได้เร็วท่ีสุด จึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด4

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้าพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาล สามารถป้องกันภาวะ Delirium ได้ 

 นอกจากน้ีจากผลการวิจัยท่ีพบว่า ในวันท่ี 1 ของการวิจัย

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ  

Delirium แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมารับการรักษาเป็น Case Elective  

Surgery ซ่ึงเป็นการผ่าตัดท่ีมีการนัดหมาย/วางแผน ส่งผลให้มี

การเตรียมตัวผู้ป่วยให้พร้อมต่อการผ่าตัด เช่น ผลเลือด  

การทำางานของหัวใจ การทำางานของปอด การติดตามภาวะการ

ติดเช้ือของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทุกราย เม่ือประเมินจึงไม่พบ 

ปัจจัยเส่ียง

 แต่ในวันท่ี 3 ของการวิจัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี

ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ Delirium เพ่ิมข้ึน โดยมีภาวะนอน 

ไม่หลับร้อยละ 20 มีการใช้ยาท่ีมีผลต่อการเกิด Delirium ร้อยละ 

30 ถูกจำากัดการเคล่ือนไหวร้อยละ 20 และมีอาการปวด Pain 

score มากกว่าระดับ 3 ร้อยละ 35 เน่ืองจากเป็นระยะเวลาหลัง

การผ่าตัด มีปัจจัยเส่ียงของภาวะ Delirium เพ่ิมข้ึน ซ่ีงสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Lundström M และคณะ2 ท่ีประเมินโดยใช้

แบบสอบถาม Mini-Mental state Examination ประเมินผู้ป่วยเม่ือ

มาอยู่โรงพยาบาลในวันท่ี 1, 3 และ 7 พบว่า ในวันท่ี 3 ของการ

อยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยจะมีคะแนนจากแบบสอบถาม Mini-Mental 

state Examination ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดังน้ันถ้าให้การพยาบาลเพ่ือกำาจัดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ 

Delirium ให้มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคะแนนจากแบบประเมิน 

TMSE และแบบประเมิน TDRS

 3. การส่งเสริมให้มีการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือ

ป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุ ในระยะแรกอาจใช้

นโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาล เพ่ือให้มีการปฏิบัติในเชิงกว้าง และเม่ือมีการนำาไปใช้

ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือความเหมาะสม

ของแต่ละหน่วยงาน และเน้นการเป็นบทบาทอิสระทางวิชาชีพท่ี

จะให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ท่ีมีแนวโน้มมากข้ึนตามลักษณะของ

ประชากร

ข้อเสนอแนะ ในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. นำาเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารงานการพยาบาลผู้ป่วย

พิเศษ เพ่ือพิจารณานำาแนวปฎิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะ 

Delirium ในผู้สูงอายุ มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทุก

รายท่ีมาพักรักษาใน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ เพ่ือยกระดับ

การพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะ  

Delirium ท้ัง 8 ปัจจัย ในผู้ป่วยสูงอายุท่ีมารับการรักษาในงานการ

พยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ว่าปัจจัยใดท่ีพบในผู้ป่วยสูงอายุมากท่ีสุด 

เพ่ือจัดทำาเป็นแนวทางการพยาบาลเพ่ือขจัดปัจจัยเส่ียงน้ันๆ 

ต้ังแต่แรกรับ และลดระยะเวลาในการประเมินปัจจัยเส่ียง  
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