บทที่ 4
ภาวะเพอ
ศิริรัตน คุปติวุฒิ

ภาวะเพอ (delirium) เปนความผิดปกติทางจิตเวชที่เกิดจากความเจ็บปวยทางรางกายชนิด
เฉียบพลัน ซึ่งผูปวยจะมีอาการสับสน (confusion) และการรับรูสภาพแวดลอมผิดปกติ (การรับรูกาล
เวลา สถานที่ บุคคลผิดปกติ) และมักจะมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย มีประสาทหลอน หรือแปลภาพผิด
(illusion) และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ขาดความยับยั้งชั่งใจ และหงุดหงิดหรือทําอันตรายตอบุคคล
รอบขาง ภาวะนี้สวนใหญถาไดรับการรักษาจะกลับสูปกติ แตถาปลอยทิ้งไวจะทําใหอัตราความเจ็บ
ปวยตางๆ และอัตราตายสูงขึ้น
การวินิจฉัย
ในที่นี้จะขอกลาวเปนแนวทางการวินิจฉัยในทางปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจและสามารถนําไปใชได
งาย ดังนี้
1. อาการจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ภายในเวลาเปนชั่วโมงหรือวัน
2. มีอาการสับสน (confusion) และการรับรูในเรื่องเวลา สถานที่ บุคคลเสียไป
(disorientation)
3. ความจําในเรื่องใหมๆ เสีย
4. มักมีอาการหลงผิด เชน หวาดระแวง กลัวคนมาทําราย
5. อาการประสาทหลอน มักเปนชนิด เห็นภาพหลอน แปลภาพผิด หรือประสาทสัมผัส
หลอน เชน รูสึกเหมือนมีแมลงไตตามผิวหนัง
6. อาการที่ผิดปกติตางๆ นี้ มักจะมีอาการมากในชวงกลางคืน และมักจะปกติในชวงกลาง
วัน คือมีอาการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน (fluctuating)
7. ระยะเวลาที่มีอาการมักจะสั้นเปนวันหรือสัปดาห
การประเมินผูปวย
จุดมุงหมายที่สําคัญและตองรีบทําคือ การวินิจฉัยใหได และหาสาเหตุของ delirium ใหพบ
พรอมกับการแกไขสาเหตุ กอนที่จะเกิดความเสื่อมอยางถาวร การบาดเจ็บตอรางกาย หรืออาการ
เลวลงไปอีก
การเริ่มตนของ delirium จะคอนขางรวดเร็ว การดําเนินโรคจะสั้น และเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในแตละชวงของวัน (rapidly fluctuation)
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สาเหตุที่พบบอย
อาจแบงออกเปน 4 กลุมใหญไดดังนี้
1. การไดรับยาหรือสารตางๆ อาจแบงออกเปน
- ยาที่แพทยสั่งใหผูปวย ไดแก ยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ยาระงับปวด ยารักษาโรค
พารกินสัน ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เปนตน
- สารเสพยติดตางๆ โดยเฉพาะยาบา
- ยาที่ผูปวยไปซื้อหามากินเองจากรานขายยา หรือยาแผนโบราณตางๆ เชน ยาลูกกลอน
- ภาวะพิษจากยา เชน ไดรับยาเกินขนาด
2. ภาวะขาดยา (drug withdrawal) ที่พบบอยคือแอลกอฮอลและยานอนหลับ ในผูปวยที่ติด
สุรา อาจแสดงอาการออกมาเปน delirium tremens
3. Systemic disorders เชน ภาวะไขสูง สมดุลเกลือแรผิดปกติ สมดุลกรด-ดางผิดปกติ
โรคติดเชื้อ ภาวะขาดสารอาหาร โรคของตอมไรทอ มะเร็ง ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะหัวใจวาย
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เปนตน
4. โรคของระบบประสาทสวนกลาง ไดแก โรคของหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อในสมอง
เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ อุบัติเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ และเนื้องอกในสมอง เปนตน
จุดสําคัญในการสัมภาษณ ซักประวัติ ตรวจรางกาย และตรวจสภาพจิต
1) ใชคําถามสั้นๆ เนื่องจาก ความสนใจหรือสมาธิของผูปวยลดลง
2) ชวยใหผูปวยรับรูเวลาสถานที่บุคคลใหถูกตองดวยคําพูดที่เขาใจงาย สั้นและพูด ซํ้าๆ
เชน “ขณะนี้คุณอยูในโรงพยาบาล”, “แพทยกําลังตรวจและรักษาคุณอยู” และใหญาติหรือคนใน
ครอบครัวที่ผูปวยคุนเคยดีมาอยูใกลๆ ผูปวย
3) การซักประวัติจากญาติใกลชิดหรือจากบุคคลที่ดูแลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง มีความ
สําคัญมากในการวินิจฉัยโรคและการคนหาสาเหตุของโรค
4) ซักประวัติการใชสารเสพยติดและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เนื่องจากภาวะที่สารหรือ
ยาเปนพิษ (intoxication) และภาวะขาดสาร (withdrawal) ก็ทําใหเกิด delirium ได
5) ซักประวัติความเจ็บปวยทางจิตเวชในอดีต
6) พยายามหาสาเหตุใหพบ เพื่อจะแกไขและรักษาไดทันทวงที
7) ตรวจ vital sign และตรวจรางกายทั้งหมดของผูปวย รวมทั้งตรวจระบบประสาทและ
สมองอยางละเอียด
8) ประเมินผูปวยในเรื่องความจํา การรับรูเวลาสถานที่บุคคล และระดับของความรูสึกตัว
(consciousness)
9) ตรวจสภาพจิตในสวนของ cognition และทางดาน psychomotor และการใชภาษาของผูปวย
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10) การสงตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ไดแก CBC, ESR, complete blood chemistries
รวมทั้ง liver and renal function test, thyroid function test, urinalysis, urine toxicology screen,
ECG, chest x-ray, electrolyte และอาจทํา EEG, CT brain, lumbar puncture ในรายที่มีขอบงชี้
11) ประเมินและแกไขภาวะผิดปกติทางดานสารอาหาร เกลือแร นํ้า ภาวะกรด-ดางในราง
กายของผูปวย
12) Delirium อาจเกิดจากหลายสาเหตุในเวลาเดียวกัน ถึงแมวาจะคนพบสาเหตุหนึ่งแลว ก็
ตองทําการสืบคนใหสมบูรณทั่วรางกายของผูปวย
การวินิจฉัยแยกโรค
การวินิจฉัยแยกโรคที่สําคัญ คือภาวะสมองเสื่อม ผูปวยบางรายอาจมีทั้ง delirium และภาวะ
สมองเสื่อมเกิดรวมกันได ผูปวยสมองเสื่อมมักจะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด delirium ไดงาย และภาวะ
delirium ที่เกิดซอนบน (superimposed) ภาวะสมองเสื่อมก็พบไดบอย
ตารางที่ 1 การวินิจฉัยแยกโรคระหวาง delirium กับภาวะสมองเสื่อม
Delirium
ประวัติ
Onset
Duration
การดําเนินโรค
ระดับความรูสึกตัว
Orientation
อารมณ

โรคเฉียบพลัน
รวดเร็ว (rapid)
หลายวัน - หลายสัปดาห
เปลี่ยนแปลงในรอบวัน
เปลี่ยนแปลงในรอบวัน
เสีย (อยางนอยเสียในบางชวงของวัน)
กังวล หงุดหงิด

ความคิด
ความจํา

มักจะผิดปกติ
ความจําที่เกิดขึ้นใหม (recent memory) เสีย
อยางมาก
อาการประสาทหลอนพบบอย (มักจะเห็นภาพ
หลอน)
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวชา หรือกระวนกระวาย
ผุดลุกผุดนั่ง หรือผสมทั้ง 2 แบบ
วงจรการหลับ-ตื่น ผิดปกติ

การรับรู
Psychomotor
การนอน
ความสนใจ (สมาธิ)
และการตระหนักรู
การกลับคืนสูปกติ
(reversibility)

ภาวะสมองเสื่อม
โรคเรื้อรัง
มักจะเกิดขึ้นชาๆ (insidious)
หลายเดือน - หลายป
อาการเลวลงเรื่อยๆ อยางชาๆ
ปกติ
ปกติในชวงตนของการปวย
เปลี่ยนแปลงเร็ว (labile) แตมักจะไม
กังวล
จํานวนลดลง
ความจําในอดีตและความจําในเรื่อง
ใหมๆ เสียทั้งหมด
มักไมพบประสาทหลอน
ปกติ
วงจรการหลับ-ตื่น มักจะไมถูกรบกวน

เสียอยางมาก

เสียบาง

มักจะกลับคืนเปนปกติได

สวนใหญจะไมกลับเปนปกติอีก
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การรักษา
1. ทางรางกาย
1.1 จุดมุงหมายหลัก คือ การรักษาภาวะความเจ็บปวยที่เปนอยู และที่นาจะเปนสาเหตุ
ของ delirium ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุที่สามารถรักษาใหกลับคืนเปนปกติได ไดแก ภาวะ
ไขสูง ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า, hypoxia หรือ anoxia, ความดันโลหิตสูงมาก, ภาวะขาดแอลกอฮอล
หรือยานอนหลับ, Wernicke’s encephalopathy และ anticholinergic delirium เปนตน แกไขภาวะ
สมดุลกรด-ดาง สมดุลเกลือแร ภาวะขาดนํ้า ขาดสารอาหารในรางกาย
1.2 ยาที่ใชรักษาและบรรเทาอาการของ delirium โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการโรคจิต
(เชน มีอาการหลงผิด มีประสาทหลอน แปลภาพผิด) ที่ไดผลดีมากคือ haloperidol ขนาด 2-5 มก.
กินหรือฉีดเขากลามเนื้อ ซึ่งอาจจะฉีดซํ้าไดอีกหลังจากที่ฉีดเข็มแรกไป 1 ชั่วโมงแลวผูปวยยังมี
อาการวุนวายอยู ยา haloperidol มีขอดีคือ มีฤทธิ์ anticholinergic นอย และแทบจะไมลด seizure
threshold เมื่อเทียบกับยารักษาโรคจิตกลุม low-potency เชน chlorpromazine
1.3 ยากลุม benzodiazepine เชน lorazepam ขนาด 1-2 มก. กิน, diazepam ขนาด
5-10 มก. กินหรือฉีดเขาเสน อาจใชไดผลดีในรายที่ agitation หรือนอนไมหลับ หรือในรายที่มี
โอกาสจะชักสูง เชน ผูปวยในภาวะขาดแอลกอฮอลหรือขาดยานอนหลับตางๆ แตตองคํานึงถึงวา
benzodiazepine จะทําให cognitive function ของผูปวยเลวลงไดมากกวาการให haloperidol
2. ทางจิตใจ
2.1 ประเมินและปองกันอันตรายตอตัวผูปวยและบุคคลรอบขางใหปลอดภัย เพราะผูปวย
อาจมีพฤติกรรมตอบสนองตออาการหลงผิด ประสาทหลอน แปลภาพผิดในลักษณะที่ทํารายตนเอง
หรือทํารายผูอื่นโดยไมเจตนาได เชน บางครั้งผูปวยเห็นหนาตางเปนประตูและเขาใจวา ชั้น 12 หาง
จากพื้นดินเพียง 1 ขั้นบันได จึงกาวเดินผานหนาตางลงไป ทําใหตกตึกเสียชีวิตได
2.2 สรางสัมพันธภาพที่ดีในเชิงรักษากับผูปวยและครอบครัว และชวยลดความกังวล
และปฏิกริยาตอบสนองตอ delirium ของผูปวยและของญาติ
2.3 ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน มีนาฬิกา ปฏิทิน ใหผูปวยมองเห็นไดชัดเจน
รวมทั้งหาแวนตาใหผูปวยที่มีปญหาดานสายตาไดใสเพื่อใหมองเห็นไดชัดขึ้น สภาพแวดลอมตองไม
เงียบเกินไปหรือวุนวาย เสียงดังมาก และเพิ่มบรรยากาศแวดลอมที่ผูปวยคุนเคย เชน ใหญาติสนิท
ของผูปวยมาเฝา หารูปถายของครอบครัวมาตั้งใกลๆ ผูปวย
2.4 ใหความมั่นใจกับผูปวยและญาติวา อาการตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้จะคอยๆ ดีขึ้น หลังจาก
ที่ไดรับการรักษา อาการตางๆจะเปนอยูชั่วคราวเทานั้น
2.5 แนะนําญาติ ใหชวยบอกและเตือนความทรงจํา การรับรูตางๆของผูปวยใหมาอยู
ในความเปนจริงและถูกตอง โดยการบอกผูปวยดวยคําพูดที่สั้นๆ เขาใจงาย เชน ขณะนี้ผูปวยอยูที่
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โรงพยาบาล แพทยและพยาบาลกําลังใหการรักษาแกผูปวย ญาติที่มาเฝาและดูแลอยูเปนใคร ชื่อ
อะไร
ขอควรระวัง : หามญาติปลอบหรือตามใจผูปวย ดวยการคลอยตามในสิ่งที่ผูปวยเขาใจผิด รับรูผิด
หรือสับสนไป เพราะจะทําใหผูปวยสับสนมากขึ้น ตองคอยบอกผูปวยวา ที่ถูกตองเปนจริงคืออะไร
ดวยคําพูดสั้นๆ เขาใจงายและไมเปนการโตเถียงกับผูปวย
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