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Common psychiatric disorder

▪ Delirium

▪ Depression

▪ Sleep-wake disorders





prevalence

▪ Community  1 %

> 80 yrs   14%

▪ Nursing home residents 60%

mortality & morbidity
Prolonged hospital stay

Roche V. Am J Med Sci 2003; 325: 20-30



Delirium in elderly

▪ Post- stroke delirium 42.6%

▪ 67.3%  began 1st day & all of them  within 5 days1

▪ delirium superimposed on dementia (DSD) 

22% - 89% in hospitalized  &  community-dwelling2

cognitive  &  functional abilities

1.Mitasova A,et al. Crit Care Med 2012
2. Flanagan NM,et al. J Gerontol Nurs. 2010



DSM-5, 2013



Indicators for delirium

▪ Cognitive function: worsened concentration

▪ Physical function: agitation, 

changes in appetite or sleep

▪ Perception: hallucinations

▪ Social behavior: alterations in communication,   

mood and/or attitude

NICE clinical guideline, March 2019 





Maldonado JR. Am J Geriatr Psychiatry 2013; 21:1190 - 1222



Pathophysiology

▪ Major neurotransmitter – Acetylcholine

▪ Major neuroanatomical area 

– reticular formation  

(regulating attention & arousal)

Synopsis of Psychiatry 12th ed. 2021



Most common causes

▪ CNS disease  (e.g., epilepsy)

▪ Systemic disease (e.g., sepsis)

▪ Intoxication or withdrawal 
from pharmacologic or toxic 
agents

Francis J, et al. Up to date 2016.

การประเมินอาการที่เป็นสาเหตจุงึมีความส าคญัมาก



Multiple etiologies

▪ สาเหตอุะไรที่ส าคญัที่สดุ?

▪ เกดิในช่วงเวลาที่มีอาการ

▪ เม่ือแกไ้ขสาเหตน้ีุแลว้มีผลท าใหอ้าการลดลง



Causes assessment

▪ History
▪ Physical examination

▪ Blood tests:  CBC, electrolyte, 
liver /renal/thyroid function tests, glucose,
+/- blood and urine drug screens 

▪ Imaging when indicated

Synopsis of Psychiatry 12th ed. 2021



Delirium assessment



Confusion Assessment 
Method(CAM-thai)

Thai delirium rating scale 
(TDRS)

Thai version of the 4 ‘A’s 
Test 



https://www.the4at.com/4at-thai





Subtypes of Delirium

▪ Hyperactive

▪ Hypoactive 

▪ Mixed 

▪ Without motor symptoms

(only cognitive symptoms)



Hypo vs hyperactive delirium

Hypoactive delirium Hyperactive delirium

▪ Motor retardation, apathy, 
slowing of speech, sedated

▪ Non-pharmacological 
management

▪ The use of antipsychotic 
medication is generally 
avoided (British Geriatrics 
Society 2006)

▪ Motor agitation, 
restlessness, aggressiveness

▪ Non-pharmacological + 
pharmacological 
management

Velthijsen ELV, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2018; 33(11):1521-9.



Risk factors

Nonmodifiable

▪ age >65 years

▪ Male sex

▪ Dementia or cognitive impairment

▪ History of  neurological disease

▪ Multiple comorbidities

▪ Chronic renal or hepatic disease
Anesthesiology 2006; 104(1) :23.



Risk factors

Potentially modifiable

▪ Sensory impairment

▪ Immobilization 

▪ Acute neurological diseases 

▪ Intercurrent illness  (infection)

▪ Medications 

Anesthesiology 2006; 104(1) :23.



Risk factors

Potentially modifiable

▪ Environment (ICU)

▪ Surgery

▪ Pain

▪ Emotional distress

▪ Sustained sleep deprivation

Anesthesiology 2006; 104(1) :23.



Multicomponent intervention
(delirium prevention)

NICE clinical guideline, March 2019 
Young J,et al. BMJ 2010;341



Address cognitive 
impairment

▪ Reorient  & sensory aids

▪ At night: quiet room with low-level 
lighting

▪ Facilitating regular visits from family

N Engl J Med 2006;354:1157-65.

NICE clinical guideline, March 2019 



Address dehydration 
and/or constipation

▪ Adequate fluid intake

▪ Managing fluid balance in people 
with comorbidities 

(heart failure or CKD)

NICE clinical guideline, March 2019 



Assess for hypoxia & 
optimize oxygen saturation

NICE clinical guideline, March 2019 



Address infection

▪ Looking for & treating infection

▪ Avoiding unnessary catheterisation

NICE clinical guideline, March 2019 



Address immobility or 
limited mobility

▪ Mobilise soon after surgery

NICE clinical guideline, March 2019 



Address pain

▪ Appropriate pain management

NICE clinical guideline, March 2019 



Eliminate unnecessary 
medications

Address poor nutrition



Promote good sleep

▪ Avoiding nursing or medical 
procedures during sleeping hours

▪ Scheduling medication rounds to 
avoid disturbing sleep

NICE clinical guideline, March 2019 





Meagher DJ, et al. Am J Geriatr Psychiatry 2013; 21:1223-38



Meagher DJ, et al. Am J Geriatr Psychiatry 2013; 21:1223-38





https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/faculties/old-age/covid-19-
delirium-management-guidance.pdf?sfvrsn=2d5c6e63_4



Alcohol withdrawal deliriium

เวลาหลงัหยดุ/ลด Alc. (ชัว่โมง) อาการ การด าเนินของอาการ

6-24 หงดุหงดิ ส ัน่  ความดนัสูง  เหงือ่แตก  

หนา้แดง  ใจเตน้เร็ว  นอนไมห่ลบั  

nystagmus , illusion

-มอีาการต่อไปได ้ 48-72 ชม.
-5% ในกลุม่นี้มโีอกาสเกดิอาการที่
รุนแรงขึ้น

7-48 Grand mal  seizure
(rum fits)

- Peck 24 ชม.

- พบ focal  seizure ไดบ้า้ง

48-72 Delirium tremens
- Disorientation
- Confusion
- psychosis

- Peck 72 ชม. ค่อย ๆ ลดลงใน 
5-10 วนั

- ม ีmedical conditions 
อืน่ ๆ ร่วมดว้ย







Take home message 

▪ Diagnosis : hypoactive vs 
hyperactive delirium

▪ Risk factors : modifiable

▪ Management -> prevention 



Depression in elderly



Depression in chronic physical 
health problem

▪ 20%  of people with a chronic health

▪ 2- 3 times more common than in 
people who have good health

https://www.uksmobility.co.uk/blog/2018/03/living-with-chronic-illness/



Depression 
in elderly

Early 
onset

Late 
onset



Late onset depressive disorder

Beekman AT. BJP. 1999. 174:307-11

0 5 10 15

Major depressive disorder

Depressive episode with…

all depressive disorder

Diagnosis

Diagnosis

Review 34 studies in community (>55 yrs.)

13.5 %

9.8%

1.8%

Insufficient symptoms



early vs late onset mood disorder 

early late

▪ Etiology

Family hx of mood 
disorder

Stressful life events

▪ Comorbid

substance abuse

▪ Etiology

Organic brain disease

(vascular disease and 
cortical atrophy)

▪ Comorbid

Neurological illness



early vs late onset mood disorder 

early late

▪ Clinical manifestation

Affective suffering

▪ Clinical manifestation

Somatic concern

Loss of motivation

Cognitive impairment



MAJOR DEPRESSIVE DISORDER 
(MDD)

มีอาการอย่างนอ้ย 5 ขอ้ จาก 9 ขอ้ ที่เขา้เกณฑก์ารวนิิจฉยัเกอืบทกุวนั ต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์คอื

1 อารมณ์เศรา้หรอืรอ้งไห ้เป็นสว่นใหญ่ของวนั 

2 เบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไร

3 น ้าหนกัเปลี่ยนแปลง มากกว่ารอ้ยละ 5 ของน ้าหนกัเดิมในช่วง 1 เดือน

4 นอนไม่หลบัหรอืหลบัมากกว่าปกติ

5 การเคลื่อนไหวรา่งกายเช่ืองชา้ หรอืกระวนกระวาย

6 ออ่นเพลยี หรอืรูส้กึไม่มีพลงั 

7 รูส้กึไม่มีคณุค่า หรอืรูส้กึผิดโดยไม่สมเหตสุมผล 

8 ความสามารถในการคดิ หรอืตดัสนิใจ หรอืมีสมาธติ่อเน่ืองลดลง

9 ความคดิไม่อยากมีชีวติอยู่ คดิท ารา้ยตวัเอง โดยอาจจะมีแผนว่าจะท าอย่างไร หรอืลงมือท าแลว้

Diagnostic and statistical manual of mental disorder.5th ed. APA. 2013. p.155-88.



อาการ MDD ที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ
มีอาการอย่างนอ้ย 5 ขอ้ จาก 9 ขอ้ ที่เขา้เกณฑก์ารวนิิจฉยัเกอืบทกุวนั ต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 2

สปัดาห ์คอื

1 อารมณ์เศรา้หรอืรอ้งไห ้เป็นสว่นใหญ่ของวนั 

2 เบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไร

3 น ้าหนกัเปลีย่นแปลง มากกว่ารอ้ยละ 5 ของน ้าหนกัเดิมในช่วง 1 เดือน

4 นอนไม่หลบัหรอืหลบัมากกว่าปกติ

5 การเคลือ่นไหวรา่งกายเช่ืองชา้ หรอืกระวนกระวาย

6 ออ่นเพลยี หรอืรูส้กึไม่มีพลงั

7 รูส้กึไม่มีคณุค่า หรอืรูส้กึผิดโดยไม่สมเหตสุมผล 

8 ความสามารถในการคดิ หรอืตดัสนิใจ หรอืมีสมาธต่ิอเน่ืองลดลง

9 ความคดิไม่อยากมีชีวติอยู่ คดิท ารา้ยตวัเอง โดยอาจจะมีแผนว่าจะท าอย่างไร หรอืลงมือท าแลว้

กงัวลเกี่ยวกบัอาการทางกาย



Baldwin RC. Depression in later life.2010

Psychosocial

Biological



White matter hyperintensities
& Late onset depression

▪ WMH on MRI are increased

▪ WMH are due to ischemic brain pathology

▪ They  are prominent in frontal lobes and 
related subcortical areas

▪ Baseline severity of WMH predicts future 
severity of depression

▪ Worse baseline depression predicts more 
severe future WMH Thomas AJ. Psychiatry 8:2, 2008

Seiler S. Journal of the Neurological Sciences null 2012 



Samaras N. European Geriatric Medicine 220-5. 2010



Depression -> WMH 
▪ Impairment in neg. 

feedback of  HPA axis 

elevated cortisol 

increased BP 

Taylor WD, et al. Arch Gen Psychiatry. 2003;60:1090-6







Cognitive disturbance 
in depression

Depression

Age-related 
brain changes

Cognitive 
disturbance



Information

process

Executive 
function

memory

visuospatial
ability

Cognitive
disturbance

Depression 
executive 
dysfunction 
syndrome (DEDS)

Psychomotor speed



โรคซมึเศรา้ vs โรคสมองเสือ่ม

ระยะเวลา

โรคซมึเศรา้ โรคสมองเสือ่ม

risk  factor โดยม ีinteraction กบั biological factors  อืน่ ๆ



Psychotic depression

▪ 25% of elderly MDD
▪ Excessive worthlessness   or  guilt
▪ Hypochondriacal delusions
▪ Near-catotonic behavioral 

withdrawal

Refusal to eat, grooming 
or take medications
in the absence of a history psychosis    

Spar JE. Clinical manual of geriatric psychiatry. 2006



more depressive 
episodes with psychosis

▪ worse prognosis

▪ more severe executive dysfunction 
associated with frontal lobe atrophy

▪ lower serum dopamine β-
hydroxylase activity. 



Late onset bipolar 
disorder
▪ Clinical  presentation  
Mixed type
Psychotic
Some MDD -> bipolar in late life  5-10%1

▪ 1st MDD -> 1st manic ~ 10 – 25 yrs2

Require  careful  assessment  for 
Neurological 
Cerebrovascular disease

2.Snowdon J. Br J Psychiatry 158:485-490, 1991

1.Spar JE. Clinical manual of geriatric psychiatry. 2006



Assessing the patient

▪ History & MSE

▪ Screen  for  cognitive  impairment

MMSE

MoCA



Brief screening for 
dysexecutive syndrome
Grasp  reflex

Luria  hand  motor  sequencing  task

Line  drawing

Verbal  fluency



Investigations

CBC

Electrolytes

Thyroid  function

Liver  function

Renal  function

Calcium

Folate

Vitamin B12

EEG & CT  : if clinical 
indicated

Baldwin RC. Depression in later life. 2010



Wilkins CH, et al. Clinical intervention in aging 2009:4; 51-7.



Wilkins CH, et al. Clinical intervention in aging 2009:4; 51-7.



Unwanted effects to be watchful

Falls  and/ or  unsteadiness

Gastric  bleeding from platelet dysfunction

Inappropriate  ADH  secretion

Baldwin RC. Depression in later life. 2010



Psychological treatments

Supportive psychotherapy

Cognitive behavioral therapy

Interpersonal psychotherapy

Family therapy

Repetition

Writing  things  down

Shorter  sessions

Baldwin RC. Depression in later life. 2010



Take home message 

▪ Late-onset depression may be 
correlated with neurobiological factors  

▪ Assessment  for  cognitive impairment 

▪ Beware  side  effects  from  medications



Sleep-wake disorder

ปญัหาคณุภาพการนอน

▪ นอนหลบัยาก

▪ ตื่นบอ่ย

▪ ตื่นเร็วกวา่ปกติ

▪ การหลบันอน ไมเ่ป็นเวลา

ปญัหาพฤตกิรรมที่ผิดปกติ

▪ ตื่นแลว้วุน่วาย  เดนิไปมา

▪ พฤตกิรรมขณะหลบั









https://www.researchgate.net/figure/Graphic-Sleep-Diary-of-a-
Patient-With-Insomniaa_fig1_51396128





สาเหตขุองอาการนอนไม่หลบั

▪ โรคทางกาย (ทีท่  าใหต้ื่นกลางดกึ) : เบาหวาน  หวัใจ   หอบหดื 
ต่อมลูกหมากโต

▪ โรคทีส่มัพนัธท์ีส่มัพนัธก์บัการนอน: นอนกรน ขากระตกุ 
▪ โรคสมองเสือ่ม: ลมืสถานที ่ท  าใหรู้ส้กึไมคุ่น้เคยกบัทีอ่ยู่

▪ โรคทางจติเวช: ซมึเศรา้ วติกกงัวล
▪ ยา  เช่น  ยาขบัปสัสาวะ ยารกัษาความดนัโลหติสูง

▪ สารทีม่ฤีทธิ์กระตุน้  เช่น  คาเฟอนี โสม  

▪ สิง่แวดลอ้ม  เช่น  เสยีง  แสง



สขุลกัษณะนิสยัการนอนที่ดี

▪ เขา้นอนตรงเวลา  ตื่นตรงเวลา

▪ มกีจิกรรมช่วงกลางวนั   ออกก าลงักาย

▪ ไมอ่อกก าลงักายใกลเ้วลานอน

▪นอนกลางวนัไมเ่กนิ ½  ชัว่โมง  ก่อน 15.00 น.

▪ทีน่อนตอ้งเงยีบ  สงบ  ไมม่แีสงรบกวน

▪ ท่านอนทีส่บาย  เหมาะสม

▪งดกาแฟ  บหุรี่  เหลา้ 





non-pharcological management
▪ ดูแลรกัษาทีส่าเหต ุเช่น โรคทางกาย จติใจ

▪ ใชย้าเมือ่จ าเป็น  ควรระวงัยาทีม่ฤีทธิ์งว่ง แต่ท าใหส้บัสน เช่น 

chlorpheniramine, dramamine, ยาคลายกลา้มเนื้อ

Insomnia disorder
▪ มช่ีวงเวลาสงบจติใจก่อนนอน ประมาณ 30 – 60 นาท ีโดยเฉพาะในผูท้ีห่ลบัยาก

▪ ถา้มปีญัหานอนกลางวนัมาก ควรมกีจิกรรมระหว่างวนั

▪ ถา้ตื่นมาเขา้หอ้งน า้ตอนกลางคืน ควรดูแลเรื่องความปลอดภยั เช่น ตดิไฟทีเ่ปิด

อตัโนมตัิ

REM sleep behavior disorder
▪ ตรวจหาสาเหตุ เช่น Parkinson’s disease



Pharmacological management





Metabolism

▪ Most BZDs are metabolized by hepatic microsomal enzymes.

▪ Lorazepam is metabolised in the liver by conjugation into 
inactive lorazepam-glucuronide. 

▪ This metabolism does not involve hepatic oxidation and, 
therefore, is relatively unaffected by reduced liver function.

▪ Lorazepam is the BZD of choice in elderly or cirrhotic 
patients.

drugs



Pharmacokinetics

Alprazolam & 
midazolam



https://www.psychiatrictimes.com/view/understanding-benzodiazepines-
commonly-prescribed-caution-advised



Benzodiazepine

▪ Diazepam     2,5   mg

▪ Lorazepam (Ativan) 0.5,1 mg 

▪ Clonazepam (Rivotril) 0.5,1,2 mg

▪ Alprazolam (Xanax) 0.25,0.5 mg

2 mg 5 mg

0.5 mg 1 mg

0.25 mg 0.5 mg

0.5 mg 2 mg



Other medications 

▪ At low dose 

Trazodone (50,100 mg) 25 – 50 mg/d

Mianserin (10,30 mg) 10 – 30 mg/d

Mirtazapine (15,30 mg)  7.5 – 30 mg/d

▪ Melatonin 3 mg

Or prolonged-release melatonin 2 mg




