คู่มือประเมินภาวะสับสน
สาหรับหอผูป้ ่ วยวิกฤต
(CAM-ICU)
สาหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
CAM-ICU เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการประเมินภาวะ delirium ในผูป้ ่ วยวิกฤต
คู่มือนี้ประกอบไปด้วย คาอธิบายการใช้ CAM-ICU และคาถามคาตอบที่พบบ่อย

Sirirat Mueankwan and project team members at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, ChiangMai
University(CMU) contributed to translation of the CAM-ICU tool. Sirirat Mueankwan RN, MNS, performed
forward (English to Thai) and Siam Chutima M.Ed, Rient Lorveemongkol (Ass.Prof.) performed backward
(Thai to English). Joyce Okahashi, RN verified the English translation with the original tool. Translation
complete : April 2012

สิริรัตน์ เหมือนขวัญ และสมาชิกโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูแ้ ปล
สิริรัตน์ เหมือนขวัญ พยาบาลวิชาชีพ (พย.ม) แปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
อาจารย์สยาม ชุติมา (ศษ.ม) และผศ.เหรี ยญ หล่อวิมงคล แปลกลับจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
ยืนยันความถูกต้องการแปลภาษาอังกฤษตรงตามเครื่ องมือต้นฉบับโดย Mrs. Joyce Okahashi, RN

แปลเสร็จสมบู รณ์ .... 2555

การติดตาม Sedation และ Delirium:
2 ขั้นตอนในการประเมินระดับความรู้สึก ตัว
ขั้นตอนที่ 1 : การประเมิน Sedation
The Richmond Agitation and Sedation Scale: The RASS*
คะแนน

ลักษณะ

+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5

ต่อสู ้
กระวนกระวายมาก
กระวนกระวาย
พักไม่ได้
ตื่นตัว และสงบ
ง่วงซึม
หลับตื้น
หลับปานกลาง
หลับลึก
ปลุกไม่ตื่น

คาอธิบาย
ต่อสู ้ มีความรุ นแรง เป็ นอันตรายต่ อบุคลากรในทันทีทนั ใด
ดึงท่อ หรื อ สายสวนต่างๆ ก ้าวร้าว
มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่มีเป้ าหมายบ่อยครั้ง ต้านเครื่ องช่วยหายใจ
กระสับกระส่าย หวาดวิตก มีการเคลื่อนไหวที่ ไม่ก ้าวร้าวรุ นแรง
ปลุกตื่นด้วยเสียงเรี ยก แต่ ตื่นไม่เต็มที่ และ สบตาได้นาน ≥ 10 วินาที
ปลุกตื่นในช่วงสั้นๆ และสบตาเมื่อเรี ยก ได้ < 10 วินาที
มีการเคลื่อนไหว หรื อลืมตาเมื่อเรี ยก (แต่ไม่สบตา)
ไม่ตอบสนองต่อเสียง แต่มีการเคลื่อนไหว หรื อลืมตาเมื่อกระตุน้ ทางกาย
ไม่ตอบสนองต่อเสียง หรื อการกระตุ ้นทางกาย

ถ้า RASS เป็ น – 4 หรื อ – 5 ให้หยุดประเมิน และประเมินผูป้ ่ วยซ้ าในเวลาต่อไป
ถ้า RASS มากกว่า – 4 (- 3 ถึง + 4) ให้ดาเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2
* Sessler และคณะ AJRCCM 2002; 166: 1338 – 1344.
* Ely และคณะ JAMA 2003; 289:2983-2991.

ขั้นตอนที่ 2 : การประเมิน Delirium
ลักษณะที่ 1 : การเริ่ มต้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หรื อมีทิศทางขึ้นๆ ลงๆ
และ
ลักษณะที่ 2 : การไม่ต้ งั ใจ
และ
ลักษณะที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงระดับความรู ้สึกสติ

หรือ

= Delirium

ลักษณะที่ 4 : ความคิดไม่เป็ นระบบ

แบบประเมิน CAM – ICU
คุณลักษณะที่ 1: การเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน หรือ ความผันผวนขึน้ ลงของสถานะทางจิตใจ

การให้ คะแนน

ทาเครื่องหมายเมือ่ มี
ลักษณะตามข้อ

ผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางจิตใจอย่างฉับพลันไปจากพื้นฐานเดิมหรือไม่
หรือ
ใช่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผูป้ ่ วยมีสภาพจิต ใจผันผวนขึ้นลงใน 24 ชั่ว โมงที่ ผ่านมาหรื อไม่ เมื่อประเมินด้วย sedation scale
(เช่น RASS), GCS หรือ มีการประเมินภาวะเพ้อมาก่อนหน้านี้
คุณลักษณะที่ 2: การไม่ต้งั ใจ
การทดสอบความตั้งใจด้วยตัวเลข (การทดสอบด้วยรูปภาพ ดูในคู่มือ)
คาแนะนา: บอกกับผูป้ ่ วยว่า “ฉันจะอ่านตัวเลข 10 ตัวเรียงกันให้คุณฟัง เมื่อคุณได้ยนิ เลข ‘1’ ให้คุณ
บีบมือฉัน” จากนั้นอ่านตัวเลขตามลาดับ ด้วยระดับเสียงปกติ เมื่อครบ 3 วินาทีจึงอ่านตัวเลขถัดไป
ผิด > 2
8175141136
นับคะแนนผิดเมื่อผูป้ ่ วยไม่บีบมือขณะอ่านเลข 1 และเมื่อผูป้ ่ วยบีบมือขณะอ่านตัวเลขที่ไม่ใช่เลข 1
คุณลักษณะที่ 3: การเปลีย่ นแปลงระดับความรู้ สติ
RASS ขณะประเมินเป็ นอะไรก็ตามที่ ไม่ใช่ ตื่นตัวและสงบ (ศูนย์)
RASS เป็ นอะไรก็
ตามทีไ่ ม่ใช่ ศูนย์
คุณลักษณะที่ 4 : ความคิดไม่เป็ นระบบ
คาถาม ใช่ / ไม่ใช่ (ชุดคำถำมอื่นดูได้ จำกคู่มือ)
1. ก้อนหินลอยน้ าใช่ไหม
2. ปลาอยูใ่ นน้ าใช่ไหม
3. 1 กิโลกรัมหนักกว่า 2 กิโลกรัมใช่ไหม
4. คุณสามารถใช้คอ้ นตอกตะปูได้ใช่ไหม
นับข้อผิดเมือ่ ผู้ป่วยตอบคาถามไม่ถูกต้อง
รวมคะแนนแล้ว
คาสั่ง
ผิด > 1
บอกกับผูป้ ่ วยว่า : “ชูนิ้วขึ้นมาตามนี้” (ชูนิ้ว 2 นิ้วต่อหน้าผูป้ ่ วย) “ตอนนี้ให้ทาแบบเดียวกันด้วย
มืออีกข้างหนึ่ง” (ไม่ตอ้ งชูนิ้วให้ดูซ้ า ) * ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนทั้งสองข้าง ในขั้นตอน
ที่ 2 ของคาสั่งให้บอกผูป้ ่ วย “ชูนิ้วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้ว”
ผิดเมือ่ ผู้ป่วยไม่สามารถทาตามคาสั่งได้อย่างสมบูรณ์
เข้าเกณฑ์
รวม CAM-ICU ทั้งหมด
เมือ่ มีคุณลักษณะที่ 1 2 และ 3 หรือ 4 = CAM-ICU positive
ไม่เข้าเกณฑ์
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CAM-ICU
Positive
(มีภาวะเพ้อ)
CAM-ICU
Negative
(ไม่มภี าวะเพ้อ)

