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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโรคโควิด-19
เกี่ยวกับอาการแสดง กลไกการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง ความสัมพันธ์กับผลการรักษาโรคโควิด-19
วิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษา
วิธกี ารศึกษา ได้สบื ค้นบทความโดยใช้คำ� ส�ำคัญคือ ภาวะเพ้อสับสน โรคโควิด-19 ผ่านฐานข้อมูล
MEDLINE/PubMed ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2564 ได้บทความทั้งหมด 114 เรื่อง น�ำมาทบทวนและ
สังเคราะห์ สรุปประเด็นสําคัญ และเรียบเรียงเป็นบทความภาษาไทย
ผลการศึกษา ภาวะเพ้อสับสนเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโควิด-19 และเป็นอาการ
แสดงนําของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ กลไกการเกิดภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19 อาจเป็น
ทั้งจากภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายอย่างรุนแรง จากผลกระทบของไวรัสต่อระบบประสาท
โดยตรง หรือจากสภาพแวดล้อมขณะดูแลผู้ป่วยการเกิดภาวะเพ้อสับสนนั้นส่งผลเสียได้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้ที่มีอาการของโควิด-19 รุนแรง อายุมาก
หรือประวัตโิ รคสมองเสือ่ ม ดังนัน้ จึงควรติดตามผูม้ คี วามเสีย่ งด้วยเครือ่ งมือมาตรฐาน รวมทัง้ จัด
สภาพแวดล้อมดูแลความเจ็บปวด ทํากายภาพบําบัด และเปิดโอกาสให้พูดคุยกับญาติผ่าน
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ช่วยป้องกันภาวะเพ้อสับสน หากจําเป็นต้องให้ยาเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสงบลง
ควรเฝ้าระวังผลข้างเคียง รวมทั้งอันตรกิริยากับยาต้านไวรัสที่ผู้ป่วยได้รับด้วย
สรุป ภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19 และสัมพันธ์กับผลการรักษาที่ไม่ดี ซึ่งสามารถป้องกัน
ได้ด้วยการจัดการดูแลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสน การประเมินผู้มีความเสี่ยงจะช่วยให้
สามารถตรวจพบและรักษาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
คําสําคัญ ภาวะเพ้อสับสน โควิด-19 ไวรัส SARS-CoV-2 จิตเวชการรับปรึกษาในผูป้ ว่ ยทางกาย
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ABSTRACT
Objectives : To review current literature relevant to delirium in COVID-19 patients
including the signs and symptoms, pathophysiology, risk factors, treatment outcomes,
diagnosis, prevention, and treatment.
Methods : 114 Articles relevant to delirium, COVID-19, and delirium/confusion in
COVID-19 published between 1946-2021 were searched from the MEDLINE/PubMed
database. Narrative review was conducted and synthesis.
Results : Delirium is a common complication of COVID-19 patients and may also be a
presenting symptom. The pathophysiology of delirium in COVID19 infection may be
due to severe infection and illness as well as necessary treatments, due to direct
neuroinvasion of the SARS-CoV-2 virus and may also be precipitated by environmental
challenges designed for preventing viral transmission. Delirium is associated with
adverse treatment outcomes as well as long-term deterioration of function. Patients with
severe illness, advanced age, or history of neurological diseases are at higher risk, and
may benefit from screening with validated tools. Adequate pain control, physical therapy
and rehabilitation, and family engagement are part of effective prevention strategies.
Despite restrictions on family visitation, virtual communication with family members can
still be protective. Pharmacological management may be necessary and drug
interactions with other COVID treatments should be monitored.
Conclusion: Delirium is a preventable condition of COVID-19 patients and is related to
worse outcomes. Close monitoring of high-risk patients can lead to prompt and proper
treatment of delirium, therefore improving outcomes of hospitalization.
Keywords : Delirium, COVID-19, SARS-CoV-2, Consultation-liaison psychiatry
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Delirium in COVID-19

บทน�ำ

Yanin Thipakorn et al.

นับตัง้ แต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทยครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2563
นั้ น ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ สะสมแล้ ว
99,145 ราย โดยเป็นผู้มีอาการรุนแรง 1,234 ราย
การขยายวงของผู้ติดเชื้อระลอกปัจจุบัน ที่เริ่มขึ้นใน
เดือนเมษายน 2564 นี้นับได้ว่ามีความรุนแรงมากที่สุด
โดยหากนับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยสะสมเฉพาะตัง้ แต่ 1-12 เม.ย.
2564 จะมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดถึง 59,725 ราย1
ภาวะเพ้อสับสน (delirium) เป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่พบได้ในผู้ป่วยทางกาย มีความสัมพันธ์กับอัตราการ
ตายที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงเช่นการติดเชื้อ ภาวะขาด
ออกซิเจน (hypoxia) ความเจ็บป่วยที่มีความรุนแรงสูง
อายุที่มากขึ้น หรือการอยู่ห้องแยกจากผู้อื่น2 สภาวะ
ต่างๆ เหล่านี้ย่อมเกิดได้ในการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็น
ไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจท�ำให้มีการ
เจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นวิกฤตได้ และผู้ป่วยทุกคนต้องพัก
ในห้องแยกเพื่อให้มีการสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อ
น้อยทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีหลักฐานว่าไวรัส SARS-CoV-2
ที่ท�ำให้เกิดโรคโควิด-19 นั้นยังส่งผลต่อระบบประสาท
โดยตรง และท�ำให้มีอาการทางระบบประสาท รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของการตื่นรู้ตัวเช่นกัน3
ความชุกของภาวะเพ้อสับสนที่รายงานในผู้ป่วย
โควิด-19 จะต่างกันได้มากขึน้ กับกลุม่ ประชากรในแต่ละ
งานวิจยั ในหออภิบาลผูป้ ว่ ยหนัก (Intensive Care Unit;
ICU) ผู้ป่วย ICU จะมีความชุกสูงถึงร้อยละ 45.4-84.3
และในผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ จ ะพบได้ ร ้ อ ยละ 26.4-52.4 4
การศึ ก ษาที่ พ บว่ า อั ต ราการเกิ ด ภาวะเพ้ อ สั บ สนจะ
แตกต่างกันตามความรุนแรง กล่าวคือ ผู้ป่วยโควิด-19
ที่มีอาการรุนแรงจะมีสัดส่วนการเกิดภาวะเพ้อสับสน
เฉียบพลัน (acute confusional state) มากกว่าผู้ป่วย
ที่อาการไม่รุนแรง (ร้อยละ 14.9 เทียบกับร้อยละ 3.9
ตามล�ำดับ Odds Ratio (OR) 4.31, 95% Confidence
Interval (CI) 2.5-7.4)3

ผูป้ ว่ ยโควิด-19 สามารถมีอาการแสดงเป็นอาการ
ทางระบบประสาทได้ แ ละพบว่ า ความผิ ด ปกติ ข อง
ระดับความรู้สึกตัว (disorders of consciousness)
พบได้ถงึ ร้อยละ 19.6 และเป็นอาการทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ 3
การศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยใน
ด้ ว ยอาการทางระบบประสาทนั้ น พบว่ า ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ
SARS-CoV-2 จะเกิดภาวะเพ้อสับสนมากกว่าผู้ที่ไม่มี
การติดเชือ้ ดังกล่าว (ร้อยละ 26.8 เทียบกับร้อยละ 7.7)5
นอกจากภาวะเพ้อสับสนจะเป็นภาวะแทรกซ้อน
ขณะอยู่โรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นหนึ่งในอาการแสดง
ในช่วงแรกของโรคโควิด-19 ได้โดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่
ตอนปลายและสูงอายุ6 โดยพบว่าในผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19
ที่อายุมากกว่า 50 ปีจะมีภาวะเพ้อสับสนตั้งแต่แรกรับ
ได้มากถึงร้อยละ 12-287, 8 นอกจากนี้ภาวะเพ้อสับสน
ยังอาจเป็นอาการแสดงหลักทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุตอ้ งมาห้อง
ฉุกเฉินได้ โดยร้อยละ 37 ของผู้ป่วยโควิด-19 สูงอายุที่
มีภาวะเพ้อสับสน ไม่มอี าการไข้หรือหอบเหนือ่ ยซึง่ ท�ำให้
สงสัยการติดเชื้อทางเดินหายใจแต่อย่างใด8 จึงท�ำให้
องค์การอนามัยโลกได้ยอมรับ “การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพจิต (altered mental status)” เป็นอาการหนึ่งใน
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา9
จากการศึกษาในต่างประเทศข้างต้นจะเห็นว่า
ภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19 น่าจะเป็นปัญหา
ทางการแพทย์อกี ปัญหาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและพบได้
บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นไปได้ว่าระหว่างการแพร่
ระบาดที่รุนแรงในประเทศไทย ก็อาจพบปัญหาได้ใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเรียบเรียงการศึกษาทีม่ ี
อยูใ่ นปัจจุบนั เกีย่ วกับภาวะเพ้อสับสนและโรคโควิด-19
ในบทความนี้ เพือ่ ให้เข้าใจถึงอาการ พยาธิกำ� เนิด ปัจจัย
เสีย่ ง การตรวจวินจิ ฉัย การป้องกัน และการรักษาภาวะ
เพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19
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วิธีการศึกษา

สืบค้นบทความที่เกี่ยวข้องโดยใช้ค่าสืบค้นคือ
ภาวะ สืบค้นบทความที่เกี่ยวข้องโดยใช้ค�ำสืบค้นคือ
ภาวะเพ้อสับสน โรคโควิด-19 จากฐานข้อมูล MEDLINE/PubMed ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2564 ได้บทความ
ทัง้ หมด 114 เรือ่ ง น�ำมาทบทวน สังเคราะห์ สรุปประเด็น
สําคัญ และเรียบเรียงเป็นบทความภาษาไทย

ผลการศึกษา

อาการแสดงของภาวะเพ้อสับสน
ภาวะเพ้อสับสน เป็นกลุม่ อาการทางจิตประสาท
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉี ย บพลั น หรื อ กึ่ ง เฉี ย บพลั น (acute to
subacute) โดยมีลักษณะเด่นคือการเปลี่ยนแปลงของ
ความสนใจจดจ่อและความรู้สึกตัว (attention and
awareness) ทีต่ า่ งไปจากระดับความรูค้ ดิ เดิมของผูป้ ว่ ย
(baseline cognitive functioning) ซึ่งสาเหตุเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายที่รบกวน
สมดุลการท�ำงานตามปกติของสมอง2
อาการแสดงที่ตรวจพบได้ ได้แก่ 5 ด้านหลัก
กล่าวคือ 1.ความบกพร่องในการรู้คิด (cognitive
deficits) ซึ่งรวมถึงความบกพร่องเรื่องความจ�ำ ความ
เข้าใจ การสับสนเวลาและสถานที่ และการรับรู้สัมผัสที่
เปลี่ยนไปด้วย (perceptual distortions) 2. ความ
บกพร่องในความสนใจจดจ่อ (attentional deficits)
3. การเปลี่ยนแปลงในวงจรการหลับตื่น (circadian
rhythm dysregulation) 4. การควบคุมอารมณ์ผิดปกติ
(emotional dysregulation) และ 5. การควบคุมการ
เคลื่อนไหวผิดปกติ (psychomotor dysregulation)
ซึ่ ง สามารถใช้ จ� ำ แนกภาวะเพ้ อ สั บ สนตามปริ ม าณ
การเคลื่อนไหว (motor subtypes) ออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 1. ภาวะเพ้อสับสนชนิดเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ
(hyperactive) ซึ่งสัมพันธ์กับอาการกระสับกระส่าย
หงุดหงิด หรือก้าวร้าว 2. ภาวะเพ้อสับสนชนิดเคลือ่ นไหว
น้อยกว่าปกติ (hypoactive) ซึ่งสัมพันธ์กับอาการซึม
ตอบสนองน้อย อาจดูคล้ายภาวะซึมเศร้า และ 3. ภาวะ
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เพ้อสับสนชนิดผสม (mixed) ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการสลับ
ระหว่างการเคลื่อนไหวมากและน้อยผิดปกติ2
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาจมีลักษณะของภาวะเพ้อ
สับสนต่างจากผูป้ ว่ ยภาวะเพ้อสับสนทีพ่ บในสาเหตุอนื่ ๆ
โดยในการรายงานกลุ่มผู้ป่วย (case series) ในช่วงต้น
ของการระบาดพบผู้ป่วย 3 ราย ที่พูดน้อยลง (alogia)
ซึ่งเป็นมากขึ้นจนเกือบจะไม่พูดเลยภายในเวลาไม่กี่วัน
นอกจากนี้ยังมีการขยับตัวน้อยลง มีกล้ามเนื้อเกร็ง
มากขึน้ ไม่กนิ อาหาร และมีอาการของ abulia ซึง่ แพทย์
ผู้รักษาประเมินว่ารุนแรงกว่าอาการที่พบใน ภาวะเพ้อ
สั บ สนชนิ ด เคลื่ อ นไหวน้ อ ยโดยทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
อาการของภาวะคาตาโทเนีย (catatonia) หรือ akinetic
mutism ซึ่งทั้งสองภาวะนี้ต่างก็สัมพันธ์กับการท�ำงาน
ของสมองที่ผิดปกติ10 นอกจากนี้ยังมีรายงานของผู้ป่วย
(case reports) อีก 3 ราย ทีม่ สี ภาพจิตเปลีย่ นแปลงฉับ
พลัน ได้แก่ หวาดระแวง (paranoid ideation) หงุดหงิด
กล้ามเนื้อเกร็ง มีการพูดตาม (echolalia) และมีท่าทาง
ผิดปกติ (posturing) ซึ่งเข้าได้กับภาวะคาตาโทเนีย
อย่างชัดเจน11-13 อาการของ catatonia พบร่วมกับภาวะ
เพ้อสับสนได้ และเป็นอาการที่วินิจฉัยยากหากแพทย์
ไม่ตระหนักถึง14 ด้วยเหตุนแี้ พทย์ผรู้ กั ษาจึงควรเฝ้าระวัง
อาการของภาวะคาตาโทเนียในผู้ป่วยโควิด-19
กลไกการเกิดภาวะเพ้อสับสนในผูป้ ว่ ยโควิด-19
1) ภาวะเพ้อสับสนจากสภาวะร่างกายทีม่ คี วาม
เจ็บป่วยรุนแรง
ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19
อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของ coronavirus ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม เดี ย วกั บ
SARS-CoV และ MERS-CoV ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคระบาดของ
การติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงก่อนหน้านี้ ผู้ติดเชื้อ
SARS-CoV-2 มักมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ
ร่วมกับอาการของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเช่นการ
ไอ หอบเหนื่อย เจ็บคอ มีเสมหะ และอาจปอดอักเสบ
รุนแรง จนเกิดเป็นภาวะ acute respiratory distress
syndrome (ARDS) ได้ นอกจากนี้ SARS-CoV-2 อาศัย
angiotensin converting enzyme-2 (ACE2) เป็นตัวรับ
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(receptor) หลักในการก่อโรค ซึง่ เมือ่ ไวรัสจับตัวรับ ACE2
จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและการท�ำลาย
เนื้อเยื่อได้ นอกจากนี้ ไวรัส SARS-CoV-2 ยังมีอีกกลไก
การเกิดโรคหลักคือการกระตุน้ ให้เกิดการหลัง่ inflammatory
cytokines เช่น IL-6, IL-2, IL-5, และ TNF-α ปริมาณมาก
จนเกิด cytokine storm ซึง่ ท�ำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
ท�ำงานล้มเหลว (multiple organ failure)15, 16
ภาวะแทรกซ้อนที่พบในโรคโควิด-19 รุนแรง
เช่น ARDS, shock, multiple organ failure ต่างก็สง่ ผล
ต่อ metabolism ของร่างกาย และท�ำให้เกิดภาวะ
การอักเสบอย่างรุนแรง อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเพ้อ
สับสน นอกจากนี้ การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ เช่นการ
ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ให้ยาระงับประสาท ยาคลายกล้ามเนือ้
หรือการผูกยึด (restraint) ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
ภาวะเพ้อสับสนได้4, 17
2) ภาวะเพ้อสับสนจากผลกระทบโดยตรงของ
ไวรัสต่อระบบประสาท
เนื่องจาก SARS-CoV-2 มีพันธุกรรมเหมือนกับ
SARS-CoV ร้อยละ 79 และเหมือนกับ MERS-CoV
ร้อยละ 5018 และทั้ง SARS-CoV-2 และ SARS-CoV
ต่ า งก็ อ าศั ย angiotensin converting enzyme-2
(ACE2) เป็ น ตั ว รั บ หลั ก ในการก่ อ โรค 19 จึ ง เป็ น ที่
คาดการณ์ว่าการติดเชื้อทั้งสองชนิดจะมีกลไกการเกิด
โรคที่คล้ายกัน การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า coronavirus
สามารถรุกรานเข้าสู่ระบบประสาทได้ (neuroinvasive
capability) โดยอาจผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง
ผ่ า นทางเลื อ ด (hematogenous spread) ผ่ า น
anterograde และ retrograde transport จากปลาย
เส้ น ประสาท (neuronal transport) หรื อ อาจผ่ า น
cribiform plate เข้าสู่โพรงประสาทเข้าสมองโดยตรง15
หลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น การรุ ก รานเข้ า ระบบประสาท
โดยตรงของ SARS-CoV-2 มีทั้งการพบเชื้อในสมองใน
การชันสูตรหลังเสียชีวติ และการพบเชือ้ ในน�ำ้ ไขสันหลัง
(cerebrospinal fluid; CSF) ในผู้ป่วยที่มีอาการทาง
ระบบประสาท20

ผลกระทบต่ อ ระบบประสาทจากการติ ด เชื้ อ
SARS-CoV-2 นั้นมีได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาวะ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส (viral meningitis) ภาวะ
สมองอักเสบจากไวรัส (viral encephalitis) ภาวะ
สู ญ เสี ย การได้ ก ลิ่ น (anosmia) หรื อ การรั บ รส
(dysgeusia) จากการอักเสบของเส้นประสาทโดยตรง15
และโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease)
ซึง่ คาดว่าเกิดจาก sepsis-induced coagulopathy หรือ
การที่ไวรัสจับกับ ACE2 แล้วท�ำให้เกิด endothelial
dysfunction21 ดังนั้นจะเห็นว่า การเป็นโรคโควิด-19
สามารถท�ำให้เกิดความเสียหายต่อสมองโดยตรง ซึง่ อาจ
เป็นอีกกลไกหนึ่งที่น�ำมาสู่ภาวะเพ้อสับสนได้
3) ภาวะเพ้อสับสนจากบริบทการรักษา
การรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 ย่อมต้องอยูใ่ นห้องแยก
เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ข องเชื้ อ โรค และบุ ค ลากรที่ จ ะ
เข้าท�ำการตรวจรักษาต้องใส่ personal protective
equipment (PPE) เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยจึงมีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ น้อยซึง่ ท�ำให้สมอง
ถูกกระตุ้นน้อย (low intellectual stimulation) อันเป็น
ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของภาวะเพ้อสับสน2 นอกจากนี้
การศึกษายังพบว่าผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูห่ อ้ งแยกจะได้รบั การดูแล
จากบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าปกติ22 ซึ่งรวมถึง
การดูแลที่สามารถป้องกันการเกิดภาวะเพ้อสับสน เช่น
การกายภาพบ�ำบัด การกระตุ้นให้ขยับตัว การตรวจ
รักษาอาการปวด และการคัดกรองภาวะเพ้อสับสนอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และ
การทีบ่ คุ ลากรทางการแพทย์ถกู บดบังใบหน้าด้วย PPE
ก็อาจกระตุ้นความกลัวและกังวล อีกทั้งยังสามารถ
กระตุน้ ให้เกิดภาพลวงตา (illusions) หรืออาการหลงผิด
(delusions) ได้ง่ายขึ้น17
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเพ้อสับสน
ในผู้ป่วยโควิด-19
ในการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบสหสถาบัน
(multicenter cohort study) เกี่ยวกับภาวะเพ้อสับสน
ในหอผู้ป่วยวิกฤตพบว่าปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการเกิด
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ญาณิน ทิพากร และคณะ

ภาวะเพ้อสับสนในวันรุ่งขึ้นได้แก่การได้รับยาระงับ
ประสาททางหลอดเลือดด�ำอย่างต่อเนื่อง (sedative
benzodiazepine infusion) (OR 1.59 [1.33-1.91])
การได้รับยาต้านโรคจิต (antipsychotics) (OR 1.59
[CI 1.36-1.85]) การใส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจ (invasive
mechanical ventilation) (OR 1.48 [CI 1.1.7-1.87])
การได้รับยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ทางหลอดเลือดด�ำ
อย่างต่อเนือ่ ง (continuous opioid infusion) (OR 1.39
[CI 1.21-1.60]) ประวัติใช้บุหรี่หรือสุรา (OR 1.37 [CI
1.13-1.67]), การผูกยึด (OR 1.32 [CI 1.16-1.50]) และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญแต่ effect size น้อยรองลงมา
เช่น การได้รับยาเพิ่มความดัน (vasopressors) อายุที่
มากขึ้ น และการมี ค ะแนนความรุ น แรงของโรคสู ง
(simplified acute physiologic score (SAPS) II สูง)
โดยปัจจัยป้องกันได้แก่ การที่มีญาติเยี่ยม ไม่ว่าจะ
เป็นการเยี่ยมข้างเตียง หรือ การเยี่ยมผ่านการสื่อสาร
ทางไกล (OR 0.73 [CI 0.63-0.84])23
ส�ำหรับบริบทของห้องฉุกเฉิน มีการศึกษาจาก
เหตุไปหาผลแบบสหสถาบัน (multicenter cohort
study) ที่ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
พบว่าปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความเสีย่ งในการเกิดภาวะเพ้อ
สับสน อย่างมีนัยส�ำคัญได้แก่ ความบกพร่องทางการ
มองเห็ น (adjusted RR 1.98 [CI 1.54-2.54]),
โรคพาร์กนิ สัน (adjusted RR 1.88 CI [1.30-2.58]) อายุ
มากกว่า 75 ปี (adjusted RR 1.51 [CI 1.17-1.95])
ประวัติโรคหลอดเลือดสมอง (adjusted RR 1.47 [CI
1.15-1.88]) และประวัตใิ ช้ยาทางจิตเวช (adjusted RR
1.42 [CI 1.11-1.81])8
ความสัมพันธ์ของภาวะเพ้อสับสนกับผลการ
รักษา
การศึกษาในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะเพ้อสับสน
ร่ ว มด้ ว ยพบว่ า จะมี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต ในโรงพยาบาล
มากกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะเพ้อสับสน 1.75 เท่า (adjusted
OR 1.75 [CI 1.15-2.66]) สัมพันธ์กบั การอยูโ่ รงพยาบาล
ที่นานขึ้น (adjusted incidence rate ratio 1.36 [CI
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1.24-1.50]) มีโอกาสต้องรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
มากขึน้ (adjusted OR 3.32 [CI 2.11-5.23]) และโอกาส
ต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจมากขึน้ (adjusted OR 1.99 [CI
1.30-3.05])7 นอกจากนี้ ในวันจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล
มี ห ลั ก ฐานว่ า การมี ภ าวะเพ้ อ สั บ สนสั ม พั น ธ์ กั บ
การมีสมรรถภาพทางการรู้คิดและทางร่างกายลดลง
(cognitive or physical decline) อีกด้วย6 สอดคล้องกับ
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะเพ้อสับสนจากโรคอื่นๆ17, 24
เมื่อติดตามผู้ป่วยภาวะเพ้อสับสนในระยะยาว
พบว่าสมรรถภาพทางสมองและความสามารถในการ
ดูแลตนเองจะถดถอยลง กล่าวคือ การศึกษาผูท้ มี่ ภี าวะ
การหายใจล้มเหลวหรือช็อคในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต พบว่าผูท้ ี่
มี ภ าวะเพ้ อ สั บ สนจะมี ค วามสามารถในการรู ้ คิ ด
(cognitive function) ถดถอยลงในช่วง 1 ปีหลังการ
จ� ำ หน่ า ย 25 นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน
(meta-analysis) ของผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี พบว่า
การมีภาวะเพ้อสับสนเพิม่ โอกาสการเกิดภาวะสมองเสือ่ ม
(dementia) ได้ ถึ ง 12 เท่ า หลั ง ติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ยเป็ น
เวลา 5 ปี24 และโอกาสทีต่ อ้ งรับการดูแลต่อเนือ่ งในศูนย์
พักฟื้นมากขึ้น24 แม้ว่าจะข้อมูลการติดตามระยะยาว
ของผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 ที่มีภาวะเพ้อสับสนยังมี
จ�ำกัด แต่จากการติดตามของผู้ป่วยโควิด-19 โดยรวม
พบว่า พบว่าผูป้ ว่ ยมีสมรรถภาพการรูค้ ดิ ลดลงได้ แม้จะ
อายุน้อย อาการขณะป่วยเป็นโควิด-19 ไม่รุนแรงและ
ฟื้นตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม26, 27 จึงเป็นไปได้ว่าการมี
ภาวะเพ้อสับสนอาจยิ่งเพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะ
มีปญ
ั หาด้านการรูค้ ดิ หลังจากฟืน้ ตัวจากอาการทางกาย
การคัดกรองและการวินจิ ฉัยภาวะเพ้อสับสน
แพทย์ควรค�ำนึงถึงภาวะเพ้อสับสนเมื่อใดก็ตาม
ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ก ารรู ้ คิ ด พฤติ ก รรม หรื อ ความรู ้ สึ ก ตั ว
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างฉับพลัน เกณฑ์การวินจิ ฉัย
ภาวะเพ้อสับสนที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันได้แก่ เกณฑ์
ตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition (DSM-5) และ International
Classification of Diseases, Tenth Edition (ICD-10)
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเพ้อสับสนของ DSM-5ดัดแปลงจาก Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, 2013
A. มีความผิดปกติในการสนใจจดจ่อ (กล่าวคือ ความสามารถในการเลือกเพ่งจุดสนใจ คงไว้ซึ่งความสนใจ และเปลี่ยนจุดสนใจ
ลดลง) และความรู้สึกตัว (ความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมลดลง)
B. ความผิดปกติเกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้น (ในเวลาไม่กี่วันถึงไม่กี่ชั่วโมง) มีความสามารถในการสนใจจดจ่อและระดับความรู้สึก
ตัวต่างไปจากเดิม และความรุนแรงมักจะแปรปรวนระหว่างวัน
C. มีความสามารถในการรู้คิดด้านอื่นผิดปกติร่วมด้วย (ได้แก่ปัญหาความจ�ำ การรับรู้สิ่งแวดล้อม การใช้ภาษา ทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์ หรือการรับรู้ผิดปกติ
D. ความผิดปกติในเกณฑ์ข้อ A และ C มิได้เกิดจากโรคสมองเสื่อม และมิได้เกิดในภาวะที่ความตื่นตัวลดลงอย่างมาก เช่นโคม่า
E. จากประวัติ การตรวจร่างกาย หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบหลักฐานบ่งชี้ว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดจากภาวะ
ทางกายอื่นๆ การเป็นพิษหรือการถอนจากสารเสพติด การได้รับสารพิษ หรือจากหลายปัจจัยร่วมกัน

แม้วา่ องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับภาวะ
เพ้อสับสนจะมีอยูม่ ากในปัจจุบนั แต่ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเพ้อ
สับสนยังไม่ได้รับการวินิจฉัยมากถึงร้อยละ 60-7528, 29
โดยหากให้วนิ จิ ฉัยจาก ‘clinical impression’ อย่างเดียว
ความเทีย่ งตรงจะต�ำ่ มาก (แพทย์ sensitivity ร้อยละ 28,
specificity ร้อยละ 100 และพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
sensitivity ร้อยละ 34.8, specificity ร้อยละ 98.3)28
การศึกษาในประเทศไทยเองก็พบว่า อัตราการตรวจพบ
ภาวะเพ้อสับสนในห้องฉุกเฉินเป็นร้อยละ 4130 ส่วนใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นร้อยละ 57-6231 นอกจากนี้
ผูป้ ว่ ยเพ้อสับสนทีไ่ ม่ได้รบั การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องยังมีอตั รา
การตายสู ง ขึ้ น ด้ ว ย 31 ดั ง นั้ น จึ ง มี ค� ำ แนะน� ำ ให้ มี ก าร
คั ด กรองด้ ว ยเครื่ อ งมื อ มาตรฐานวั น ละสองครั้ ง
ในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือในการดูแลผู้สูงอายุ32, 33
หนึง่ ในเครือ่ งมือคัดกรองภาวะเพ้อสับสนทีม่ กี าร
ใช้แพร่หลายทีส่ ดุ คือ confusion assessment method
(CAM) ซึ่งอาศัยหลักการวินิจฉัยจากอาการแสดงหลัก
ของภาวะเพ้อสับสนได้แก่ การด�ำเนินโรคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
จากเดิมฉับพลันและผันผวน (acute and fluctuating
course) ความสนใจในสิง่ แวดล้อมทีล่ ดลง (inattention)
ความคิดที่ไ ม่เป็นระบบ (disorganized thinking)
และระดั บ ความรู ้ สึ ก ตั ว ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (altered
consciousness)34, 35 ซึ่งในเวลาต่อมามีการพัฒนา

เครื่องมืออื่นๆ เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ง
เครื่องมือหลายชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาไทย อาทิ
confusion assessment method for the intensive
care unit (CAM-ICU) เพือ่ ใช้ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ
หรือ มีภาวะทีข่ ดั ขวางการพูดสือ่ สาร36, 37 Three-minute
diagnostic interview for CAM-defined delirium
(3D-CAM) ที่เพิ่มค�ำถามเพื่อเพิ่มความชัดเจนในวิธี
ประเมิน ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระเมินทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนไม่มาก
สามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ด ้ ว ย 38 และยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากเครื่องมือที่พัฒนามาจาก CAM ที่มีการ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่น delirium rating scalerevised-98 (DRS-R-98)39 และ memorial delirium
assessment scale40, 41 สามารถประเมินระดับความ
รุนแรงได้ ส่วน 4As Test (4AT)42, 43 นั้นพบว่าใช้ได้ดีใน
ประชากรที่ มีภาวะสมองเสื่ อม ทางที มผู ้ ดูแ ลผู ้ ป่ ว ย
โควิ ด-19 อาจพิ จารณาเลื อกใช้ เ ครื่ องมื อเหล่ า นี้ ใ ห้
เหมาะสมกับลักษณะผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมของ
การท�ำงานในประเทศไทย
การคัดกรองภาวะเพ้อสับสนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบจะช่วยให้จัดการและรักษาได้รวดเร็ว
อีกทั้งช่วยป้องกันและรักษาการเกิดภาวะเพ้อสับสน44
และให้ ผ ลการรั ก ษาดี ขึ้ น ได้ ใ นหลายด้ า น 44 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผูป้ ว่ ยกลุม่
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ภาวะเพ้อสับสนในโรคโควิด-19

ญาณิน ทิพากร และคณะ

เสีย่ ง เช่น ผูป้ ว่ ยอายุมาก มีประวัตปิ ญ
ั หาเกีย่ วกับความ
จ�ำ หรือผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงควรได้รบั การคัดกรองหา
ภาวะเพ้ อ สั บ สน ทั้ ง นี้ ห ากบุ ค ลากรมี จ� ำ นวนจ� ำ กั ด
สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่สั้นและใช้เวลาน้อยที่สุด
(เช่น CAM-ICU ใช้เวลาต�ำ่ กว่า 2 นาที) และฝึกบุคลากร
กลุม่ อืน่ ๆ นอกจากแพทย์และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญให้ใช้
เครือ่ งมือเหล่านีไ้ ด้ การอ�ำนวยความสะดวกให้ญาติชว่ ย
ร่วมสือ่ สารผ่านเครือ่ งมือสือ่ สารทางไกลต่างๆ ก็อาจช่วย
ให้บุคลากรประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาความจ�ำและการ
สื่อสารได้ดีขึ้น44
การป้องกันภาวะเพ้อสับสนในผูป้ ว่ ยโควิด-19
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการของโรคและเข้ารักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาลล้วนมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
เพ้อสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ป่วยรุนแรงที่เข้า
รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต23 การป้องกันการเกิดภาวะ
เพ้อสับสนเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกลุ่มอาการทาง
ระบบประสาทนี้ ซึ่งมีข้อจ�ำกัดทางการแพทย์และการ
พยาบาล ร่วมกับข้อจ�ำกัดด้านสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวไว้
ข้ า งต้ น 45 นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี
ป้องกันและรักษาภาวะเพ้อสับสนจากการศึกษาใน
ผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรงยังมีจ�ำกัด ดังนั้นค�ำแนะน�ำ
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจถูก
ขยายความมาจากการศึกษาเรื่องภาวะเพ้อสับสนใน
ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ
การระบุปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะเพ้อสับสน
ในผู้ป่วยโควิด-19 แต่ละราย มีประโยชน์ต่อการป้องกัน
ที่ จ� ำ เพาะและวิ นิ จ ฉั ย คั ด กรองภาวะเพ้ อ สั บ สนได้
เร็วขึ้น46 ผู้สูงอายุที่มีโรคสมองเสื่อม หรือโรคทางสมอง
อื่นๆ เช่น อัมพาต พาร์กินสัน หรือมีรอยโรคอื่นๆ ของ
สมอง ล้วนมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดภาวะเพ้อสับสนขณะ
อยู่ในโรงพยาบาล47, 48 นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มีประวัติโรค
ทางจิ ต เวชและผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาการมองเห็ น และ
การได้ยิน ก็เสี่ยงต่อภาวะเพ้อสับสนเช่นกัน49
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ทีมแพทย์และเภสัชกรพึงสอบถามข้อมูลยาที่
ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อนเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา
อย่างต่อเนื่อง เพราะการหยุดยาบางกลุ่มทันที เช่น
ยานอนหลั บ กลุ ่ ม benzodiazepine ยารั ก ษาโรค
สมองเสื่อมกลุ่ม cholinesterase inhibitor ยาที่มีฤทธิ์
กระตุ ้ น หรื อ ลดสารโดปามี น หรื อ ยาจิ ต เวชอื่ น ๆ
อาจท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะเพ้ อ สั บ สน
เฉียบพลันมากขึน้ 50-52 ขณะเดียวกันก็พงึ ระวังการเริม่ ยา
ในโรงพยาบาลบางชนิดที่สามารถกระตุ้นภาวะเพ้อ
สับสนได้บ่อย เช่นยากลุ่ม benzodiazepines หรือ
zolpidem ยาทีม่ ฤี ทธิต์ า้ น cholinergic receptor ยาแก้
แพ้ ก ลุ ่ ม เก่ า (first-generation antihistamines)
เป็นต้น53, 54 ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะเพ้อสับสนจาก
การถอนสุรา (delirium tremens) หรือสารเสพติดอื่นๆ
(substance withdrawal delirium) เช่น ยาแก้ปวดกลุม่
โอปิ อ อยด์ 55, 56 ขณะเข้ า รั ก ษาอาการโควิ ด -19 ใน
โรงพยาบาล ซึ่งนอกจากอาการเพ้อสับสนแล้ว ยังต้อง
เฝ้าระวังการชัก หรือ สัญญาณชีพแปรปรวนในผู้ป่วย
กลุ่มนี้อีกด้วย
ท่ามกลางข้อจ�ำกัดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 มาตรการที่
อาจช่วยกระตุน้ การรูค้ ดิ ได้แก่ การพยายามจัดให้มแี สง
สว่างให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของวัน57 มีการถ่ายเท
อากาศที่ดี58 ควรจัดให้ผู้ป่วยใส่แว่นและเครื่องช่วยฟัง
อยู ่ ต ลอดหากมี ใ ช้ อ ยู ่ เ ดิ ม 59 มี กิ จ กรรมสั น ทนาการ
เปิดเพลง เปิดโทรทัศน์ ร่วมกับการพูดคุยสื่อสารกับ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับสถานการณ์ความเจ็บป่วย บอกวันเวลา
และสถานที่ รวมถึงเรื่องทั่วไปอื่นๆ รอบตัวด้วยความ
เมตตาเท่ า ที่ สถานการณ์ จ ะเอื้ ออ� ำ นวย ซึ่ ง อาจช่ ว ย
บรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยได้บ้าง60 การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ (social media)
ต่างๆ อาจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่เผชิญหน้ากับความ
เจ็บป่วยอย่างรุนแรงและโดดเดี่ยว ให้สามารถสื่อสาร
และรับก�ำลังใจจากครอบครัวได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วย
ระยะท้าย61

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Delirium in COVID-19

Yanin Thipakorn et al.

กลุม่ วิธี ABCDEF อาจมีประโยชน์ในการป้องกัน
ภาวะเพ้อสับสนส�ำหรับผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีเ่ ข้ารักษาตัวใน
หอผู้ป่วยวิกฤต62, 63 ผู้รักษาสามารถปรับกระบวนการ
ที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำเหล่านี้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของโรคโควิด-19
• A (assess, prevent, and manage pain)
คือการประเมินความเจ็บปวด ซึ่งในผู้ป่วยโควิด-19
แม้ จ ะไม่ มี บ าดแผลผ่ า ตั ด แต่ อ าจมี ค วามปวดหรื อ
ความไม่สุขสบายต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะ
เป็นจากการอักเสบ การนอนท่าคว�่ำ การผูกยึด รวมถึง
ความเจ็บปวดทางจิตใจจากความโดดเดี่ยว การเผชิญ
หน้ า กั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยรุ น แรงและความตาย ดั ง นั้ น
การประเมิ น และให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาความเจ็ บ ปวด
องค์รวมอย่างพอเพียง อาจช่วยป้องกันการเกิดภาวะเพ้อ
สับสนและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยได้64
• B (both spontaneous awakening trials
and spontaneous breathing trials) การปรับลดยา
ระงับประสาทและปรับการช่วยหายใจ ซึง่ ขอไม่กล่าวถึง
รายละเอียดในบทความนี้
• C (choice of analgesia, sedation, and
neuromuscular blockade) หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะเพ้อสับสน dexmedetomidine อาจเป็นตัวเลือกที่
เหมาะสมในการระงั บ ความรู ้ สึ ก ในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
เนื่ อ งจากมี ห ลั ก ฐานในการป้ อ งกั น ภาวะเพ้ อ สั บ สน
พอสมควร ช่ ว ยบรรเทาอาการปวดและวิ ต กกั ง วล
โดยไม่รบกวนการหายใจและอาจมีกลไกที่ช่วยบรรเทา
การอักเสบของร่างกายอีกด้วย65 แพทย์ผใู้ ห้การรักษาผูป้ ว่ ย
โควิด-19 ควรหลีกเลีย่ งการใช้ยากลุม่ benzodiazepines
เช่น midazolam หรือ diazepam ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิด
ความสับสนมากขึ้นรวมถึงมีฤทธิ์กดการหายใจ66
• D (delirium: assess, prevent, and
manage) การประเมินคัดกรองภาวะเพ้อสับสนอย่าง
สม�่ำเสมอ ช่วยให้ป้องกันและรักษาภาวะเพ้อสับสนได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

• E (early mobility and exercise) มีหลักฐาน
มากมายที่แสดงว่าการเคลื่อนไหวและกายภาพบ�ำบัด
ในหอผู้ป่วยวิกฤตสามารถช่วยป้องกันภาวะเพ้อสับสน
ได้67 จึงควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงลุก
จากเตียงและมีการเคลื่อนไหวเป็นประจ�ำเท่าที่สถานที่
จะเอื้ อ อ� ำ นวยเพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น ภาวะเพ้ อ สั บ สน
มีขอ้ แนะน�ำจากกลุม่ เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูทเี่ ริม่ ให้ผปู้ ว่ ยมีการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย มีการบริหารทรวงอกและระบบ
อื่นๆ เริ่มท�ำกายภาพบ�ำบัดอย่างรวดเร็วตั้งแต่อยู่ใน
โรงพยาบาล เพือ่ ช่วยเสริมการฟืน้ ฟูจากความเจ็บป่วย68
• F (family engagement and empowerment)
หากเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยทุกรายมีโทรศัพท์
หรือ เครือ่ งมือสือ่ สารอิเลกทรอนิกส์อนื่ ๆ อยูใ่ กล้ตวั เช่น
โทรศั พ ท์ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ครอบครัวได้เป็นระยะ ซึ่งบางครั้งอาจต้องการความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรหน้างาน โอกาสในการสือ่ สารกับ
คนรักมีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่
ระยะท้ายของชีวิต61, 69
นอกจากยา dexmedetomidine ที่กล่าวมาแล้ว
ยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล สนั บ สนุ น การใช้ ย าที่ อ อกฤทธิ์ ท างจิ ต
ประสาทอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเพ้อสับสนใน
ผู้ป่วยโควิด-19 ยกเว้นเมลาโทนิน (melatonin) ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มแนะน�ำว่าสามารถน�ำมาใช้ได้
และก�ำลังด�ำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของยาตัวนี70,
้ 71
การนอนหลับอย่างพอเพียงในผูป้ ว่ ยสูงอายุชว่ ยป้องกัน
ภาวะเพ้อสับสนได้ รวมทัง้ อาจมีกลไกป้องกันการอักเสบ
และมีผลข้างเคียงต�่ำ70, 72 ดังนั้นเมลาโทนินจึงอาจเป็น
ทางเลือกอันดับแรกที่แพทย์สามารถน�ำมาใช้ในผู้ป่วย
โควิด-19 ที่เสี่ยงต่อภาวะเพ้อสับสน
การรักษาภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19
หลักการรักษาที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับภาวะเพ้อ
สับสนคือค้นหาและให้การรักษาความเจ็บป่วยทาง
ร่ า งกาย อาทิ การติ ด เชื้ อ และการอั ก เสบจากไวรั ส
โควิด-19 โดยตรง หรือ การติดเชื้อชนิดอื่นแทรกซ้อน
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ทั้งในปอดและอวัยวะต่างๆ ภาวะออกซิเจนในเลือดต�่ำ
และการหายใจล้มเหลว ภาวะความดันโลหิตต�่ำ ภาวะ
เส้นเลือดสมองตีบ/แตก ภาวะกรดด่างของเลือดผิดปกติ
แร่ ธ าตุ ผิ ด ปกติ การได้ย าสเตีย รอยด์ หรือ ยากลุ่ม
benzodiazepine และการถูกผูกยึด48, 73, 74
เมื่ อ เกิ ด ภาวะเพ้ อ สั บ สนขึ้ น แล้ ว ควรปรั บ
สิ่งแวดล้อมและการพยาบาลผู้ป่วยดังที่กล่าวไว้ในขั้น
ตอนของการป้ อ งกั น ควรน� ำ มาใช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรก็ตามหากผูป้ ว่ ยโควิด-19 เกิดมีภาวะเพ้อสับสน
รุ น แรง โดยเฉพาะชนิ ด ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวมาก
(hyperactive delirium) หรือ มีการเคลือ่ นไหวชนิดผสม
(mixed delirium) มี อ าการโรคจิ ต (psychotic
symptoms) หรือ อาการทางอารมณ์ที่รุนแรง แพทย์
ผู้ดูแลอาจพิจารณาให้ยาเพื่อช่วยควบคุมอาการของ
ภาวะเพ้อสับสนนี้75 แม้วา่ จะยังไม่มกี ารศึกษาการใช้ยา
จิตเวชแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุมเพือ่ ควบคุมอาการเพ้อ
สั บ สนในผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -19 แต่ ก็ มี ข ้ อ มู ล แนะน� ำ จาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มที่ปรับการรักษาด้วยยาในผู้ป่วย
ทั่วไปให้เข้ากับผู้ป่วยโควิด-19
กลุ่มจิตแพทย์รับปรึกษาในผู้ป่วยทางกายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวทางเบือ้ งต้นของการ
ใช้ยาต้านโรคจิตในผูป้ ว่ ยโควิด-19 โดยอ้างอิงจากข้อมูล
การรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จ�ำนวนหนึ่ง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
ซาร์ส (severe acute respiratory syndrome; SARS)
ผู้ป่วยโรคไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (middle
east respiratory syndrome corona virus disease;
MERS) โดยให้ ค วามเห็ น ว่ า ควรเลื อ กใช้ ย ารั ก ษา
โรคจิตกลุ่มใหม่โดยเฉพาะตัวที่มีฤทธิ์ต้านโดปามีนต�่ำ
(low potency atypical antipsychotic) เช่ น
aripiprazole หรือ quetiapine โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี
ลักษณะคล้ายคาตาโทเนีย10, 76 นอกจากนั้นยังแนะน�ำ
ถึงประโยชน์ของการใช้ยาเมลาโทนิน หรือ ยากลุ่ม
alpha-2 adrenergic receptor agonist เป็นยาตัวแรกๆ
ในการรักษาภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อ
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พิจารณาด้านความปลอดภัยจากผลข้างเคียงยา77
haloperidol เป็นยาต้านโรคจิตทีม่ หี ลักฐานมาก
ที่สุดในการใช้ควบคุมอาการภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วย
ทั่ ว ไป 78 มี ก ารทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารณ์ พ บว่ า
haloperidol อาจมีคุณสมบัติต้านการติดเชื้อโควิด-19
และต้านการอักเสบที่รุนแรงของร่างกาย79 นอกจากนี้
จากการศึกษาเชิงสังเกตในผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ
ฝรั่งเศสไม่พบว่าผู้ป่วยที่ได้ haloperidol มีความเสี่ยง
ของการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือ เสียชีวิตแตกต่างจาก
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาแต่อย่างใด80 ข้อเด่นอีกประการของ
haloperidol คือมีวธิ กี ารบริหารยาทีห่ ลากหลาย รวมถึง
การน�ำ haloperidol มารักษาผู้ป่วยที่มีอาการสับสน
วุ่นวายอย่างรุนแรง โดยผสม haloperidol ใน 5% D/W
เพื่ อ หยดเข้ า หลอดเลื อ ดด� ำ ช้ า ๆ ในอั ต รา 1 ถึ ง 5
มิลลิกรัมใน 24 ชัว่ โมง หรือ 0.5 ถึง 2 มิลลิกรัมต่อชัว่ โมง
เข้าทางเส้นเลือดด�ำในผู้ป่วยที่มีอาการสับสนวุ่นวาย
มาก81, 82 ข้อควรระวังในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับยา
haloperidol คื อ ผลข้ า งเคี ย งด้ า นการเคลื่ อ นไหว
(extrapyramidal side effect) และมีรายงานการเกิด
QTc prolongation และภาวะ Torsade de Pointes ของ
หัวใจมากกว่ายาตัวอืน่ 83, 84 จึงควรต้องเฝ้าสังเกตผลข้าง
เคียงเหล่านี้
ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่มีประสิทธิภาพที่ดีและ
มีผลข้างเคียงด้านการเคลื่อนไหวต�่ำกว่า haloperidol
จึงอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยโควิด-1985, 86
risperidone มีประสิทธิภาพในการควบคุมภาวะเพ้อ
สั บ สน มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ค ล้ า ย haloperidol
ในขนาดสูง จึงพบมีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อได้
บ้าง87 ส่วน quetiapine ควรพิจารณาเลือกใช้ในผู้ป่วย
ที่มีปัญหานอนไม่หลับอย่างรุนแรง หรือมีประวัติโรค
พาร์กินสัน88 นอกจากนั้น aripiprazole เป็นยารักษา
โรคจิตกลุ่มใหม่ที่มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีอาการของ
ภาวะเพ้อสับสนชนิดทีม่ กี ารขยับตัวน้อยกว่าปกติ89 หรือ
มี QTc prolongation90 หรือ มีภาวะเพ้อสับสนร่วมกับ
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คาตาโทเนีย91 และมีรายงานการใช้ aripiprazole แบบ
ฉีดในผู้ป่วยโควิด-19 16 รายในประเทศอิตาลี พบว่า
สามารถควบคุมอาการของภาวะเพ้อสับสน โดยทีผ่ ปู้ ว่ ย
ส่วนใหญ่ทนต่อยาได้ดี92 อย่างไรก็ตาม aripiprazole
แบบฉีดที่ออกฤทธิ์ในระยะสั้นนั้นยังไม่มีจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทย olanzapine อาจน�ำมาใช้ในผู้ป่วยที่กลืน
ล�ำบากเพราะมีรูปแบบของยาเม็ดที่ละลายในปากและ
สามารถดูดซึมได้ในคอหอยส่วนปากและหลอดอาหาร93
นอกจากนี้ olanzapine ยังอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วย
โควิด-19 ทีม่ ภี าวะเพ้อสับสน อาการโรคจิต หรือ อาการ
เมเนียรุนแรงที่เกิดจากยากลุ่มสเตียรอยด์94, 95
จากทีก่ ล่าวไปในส่วนการป้องกันภาวะเพ้อสับสน
ว่ า เมลาโทนิ น มี คุ ณ สมบั ติ ต ้ า นการอั ก เสบและลด
oxidative stress ในระบบประสาทซึ่งอาจส่งผลดีใน
ผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงตัวยาที่มีผลข้างเคียงต�่ำมาก96
มีหลักฐานการใช้เมลาโทนินควบคุมอาการเพ้อสับสน
ในผู้ป่วยทั่วไปมากพอสมควร97, 98 จึงมีความเหมาะสม
ในการน� ำ มาใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด -19 ที่ น อนไม่ ห ลั บ
เริ่มแสดงอาการน�ำของภาวะเพ้อสับสน (prodromal
delirium) และในผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อสับสนร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงของวงจรการหลับตื่นอย่างรุนแรง72, 76, 99
dexmedetomidine เป็ น ยากลุ ่ ม alpha-2
adrenergic receptor agonist ทีม่ หี ลักฐานช่วยป้องกัน
บรรเทาอาการและลดระยะเวลาของภาวะเพ้อสับสนใน
หอผู้ป่วยวิกฤต100, 101 นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติช่วย
บรรเทาอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ และอาการปวด
โดยไม่รบกวนระบบการหายใจ102 จึงมีข้อแนะน�ำจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายกลุม่ ในการน�ำยา dexmedetomidine
มาใช้เสริมกับยาลดระดับความรู้สึกตัวอื่นๆ ในผู้ป่วย
โควิด-19 ที่มีความเสี่ยง หรือ มีอาการเพ้อสับสนใน
หอผู้ป่วยวิกฤต75, 76 นอกจากนั้นยังมีรายงานว่ายาตัวนี้
มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ
ปอดอักเสบแล้วต้องนอนท่าคว�่ำพร้อมกับการรักษา
ด้ ว ยออกซิ เ จน 103, 104 หากผู ้ ป ่ ว ยตอบสนองดี ต ่ อ

dexmedetomidine แล้วต้องย้ายออกไปหอผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
การลดปริมาณ dexmedetomidine แล้วเปลี่ยนและ
เพิ่มระดับยา clonidine (cross-titration) ซึ่งออกฤทธิ์
เป็น alpha-2 adrenergic receptor agonist เหมือนกัน
แต่ เ ป็ น ยารั บ ประทานและให้ ใ นหอผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไปได้
อาจช่วยท�ำให้สามารถควบคุมอาการเพ้อสับสนได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง 105, 106 อย่ า งไรก็ ต ามควรเฝ้ า ติ ด ตามและ
ระมัดระวังภาวะความดันต�่ำและหัวใจเต้นช้าในผู้ป่วย
โควิด-19 ที่ได้รับยากลุ่มนี107
้
ยากลุ่ม benzodiazepines มักท�ำให้อาการของ
ภาวะเพ้อสับสนเลวลง108 แต่อาจมีที่ใช้ในภาวะเพ้อ
สับสนอยู่บ้างในสถานการณ์ทางคลินิกที่จ�ำเพาะ เช่น
ภาวะเพ้อสับสนทีเ่ กิดจากถอนสุรา (delirium tremens)
และการถอนยากลุม่ benzodiazepine ภาวะเพ้อสับสน
ร่วมกับภาวะคาตาโทเนีย หรือ ภาวะเพ้อสับสนในผูป้ ว่ ย
ระยะท้าย (terminal delirium)13, 91, 109 โดยยาทีจ่ ติ แพทย์
เลือกใช้อาจเป็น lorazepam ซึ่งสามารถใช้ได้ในผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคตับชนิดไม่รุนแรง110 และ diazepam
ในผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งให้ ย าทางหลอดเลื อ ดด� ำ ส่ ว นยา
midazolam ควรสงวนไว้ให้แพทย์เวชศาสตร์วิกฤตหรือ
แพทย์ ผู้ ดูแ ลผู ้ ป่ ว ยระยะท้ า ยใช้ ใ นสถานการณ์ ทาง
คลินิกที่จ�ำเพาะของวิชาชีพนั้นๆ
ประเด็นสุดท้ายของการใช้ยารักษาภาวะเพ้อสับสน
ในผู้ป่วยโควิด-19 คืออันตรกิริยา (drug interaction)
ระหว่างยาจิตเวชและยารักษาโรคโควิด-19 ที่ใช้บ่อย
lopinavir/ritonavir มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น cytochrome P450
2D6, 3A4 inhibitor อย่างแรงท�ำให้ระดับของ haloperidol
aripiprazole quetiapine และ risperidone ซึ่งเป็นสาร
ตัง้ ต้น (substrate) ทีถ่ กู ท�ำลายผ่านระบบนีม้ รี ะดับสูงขึน้
จึงควรเฝ้าสังเกตผลข้างเคียงและพิจารณาลดระดับยา
จิตเวชทั้งสองอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหากใช้ร่วมกับยาต้าน
ไวรัสนี้ ritonavir มีคุณสมบัติเป็น cytochrome P450
1A2 inducer จึงสามารถลดระดับของ olanzapine
ลงได้111 มีรายงานความสัมพันธ์ระหว่าง lopinavir/
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ritonavir กับการเกิด QTc prolongation และ Torsade
de Pointes จึงควรระมัดระวัง หรือ หลีกเลี่ยงการให้ยา
รักษาโรคจิตที่มักก่อให้เกิด QTc prolongation เช่นกัน
เช่น haloperidol ในรูปแบบฉีด ziprasidone หรือ
chlorpromazine66, 112 ส่วน favipiravir นั้น แม้จะมี
คุณสมบัติเป็น cytochrome P450 inhibitor อย่างอ่อน
แต่ไม่มรี ายงานว่าส่งผลต่อระดับของยารักษาโรคจิตใน

ทางคลินกิ อย่างชัดเจน จึงสามารถใช้ยาสองตัวนีร้ ว่ มกัน
ได้ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเพ้อสับสน แต่ก็ควรเฝ้า
ระวังผลข้างเคียงของยาต้านโรคจิตทีใ่ ห้รว่ มด้วย113 อนึง่
ไม่มีรายงานของอันตรกิริยาที่มีนัยส�ำคัญทางคลินิก
ระหว่างยา remdesivir และ tocilizumab กับยารักษา
โรคจิต114

ตารางที่ 2 ยาทางจิตเวชส�ำหรับควบคุมอาการเพ้อสับสนในผู้ป่วยโควิด-19
ชื่อยา

ขนาดยาต่อครั้ง

ขนาดยาสูงสุดต่อวัน

วิธีการบริหารยา

วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ

รูปแบบยาที่
มีใประเทศ
ไทย
ยาเม็ด
ยาน�้ำ
ยาฉีด

Haloperidol

0.25-5 mg
วันละ 1-2 ครั้ง
หรือ ให้ได้ทุก 4-6
ชั่วโมงหากมี
อาการรุนแรง

20 mg

3 mg

PO/IV/IM/SC

Risperidone

0.25-2 mg
วันละ 1-2 ครั้ง

6 mg

3 mg

PO

ยาเม็ด
ยาน�้ำ

Quetiapine

12.5-50 mg
วันละ 1-2 ครั้ง

300 mg

50 mg

PO

ยาเม็ด

Olanzapine

1.25-5 mg
วันละ 1-2 ครั้ง

20 mg

20 mg

PO/SL

ยาเม็ดแข็ง
ยาเม็ดละลาย
ในปาก

Aripiprazole

ข้อควรระวัง
- สัมพันธ์กับ QTc
prolongation โดย
เฉพาะในรูปแบบฉีด
เข้าหลอดเลือดด�ำ
- extrapyramidal
symptom
- extrapyramidal
symptom หากใช้ใน
ขนาดยาสูง
- ง่วงซึมมากเกินไป
- ความดันโลหิตต�่ำใน
ขนาดยาที่สูงเกิน
150 mg ต่อวันขึ้นไป
- ง่วงซึมหากใช้ใน
ขนาดสูง
- อาจท�ำให้ง่วงซึม
อย่างรุนแรงถ้าได้รับ
ยาคู่กับ benzodiazepine
- akathisia

1-5 mg
20 mg
ไม่มีข้อมูล PO (ยาเม็ด หรือ ยาเม็ด
วันละ 1-2 ครั้ง
ยาน�้ำ)
ยาน�้ำ
Melatonin
2 mg เวลา 18.00 10 mg
5 mg
PO
ยาเม็ด
- อาจท�ำให้ง่วงซึมใน
prolonged
น. (ประมาณ 2
ตอนเช้า
release
ชั่วโมงก่อนเข้านอน)
หมายเหตุ: PO (per oral) หมายถึง กินทางปาก IV (intravenous) หมายถึง ฉีดยาเข้าหลอดเลือดด�ำ IM (intramuscular) หมายถึง
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ SC (subcutaneous) หมายถึง ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง SL (sublingual) หมายถึง อมใต้ลิ้น
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สรุป

ภาวะเพ้อสับสนเป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้ในผู้
ป่วยโควิด-19 และสัมพันธ์กับผลการรักษาที่ไม่ดีทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว เป็นโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ดว้ ย
การจัดการดูแลปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ต่อการเกิดภาวะสับสน
การประเมินผู้มีความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถคัดกรอง
และรักษาตั้งแต่เริ่มแรก การเปิดโอกาสให้ญาติติดต่อ
ทางไกลเป็นปัจจัยป้องกันอย่างหนึง่ ของภาวะเพ้อสับสน
เมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องใช้ยาให้ผปู้ ว่ ยสงบ สามารถเลือก
ได้ยาได้หลายชนิด โดยควรระวังอันตรกิริยากับยาต้าน
ไวรัสที่ผู้ป่วยได้รับ สถานการณ์โควิดก่อให้เกิดข้อจ�ำกัด
หลายอย่างต่อการดูแลและการจัดการสภาพแวดล้อม
แต่การพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่วย บอกวันเวลาและ
สถานที่ หรือพูดคุยเรื่องอื่นๆ ด้วยความเมตตาก็ยัง
สามารถช่วยกระตุน้ การรูค้ ดิ และบรรเทาความทุกข์ทาง
จิตใจของผู้ป่วยได้
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