Case conference
Hypertension ,CVA ,MDD,HIV
ประวัติทั่วไป
ชายไทยโสด มีพี่นอ้ ง 2 คน ประวัติของพ่อเป็ นความดันโลหิตสู ง หอบหืด วัณโรคปอด แม่
เป็ นเบาหวาน ทั้งสองคนรักษาที่ ร.พ ป่ าโมก น้องสาวสุ ขภาพแข็งแรงดี ผูป้ ่ วยมีอาชีพรับจ้าง (ทา
โรงงาน)ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มันเค็ม และขนมหวาน ดื่มน้ าอัดลมเป็ นครั้งคราว ไม่
ออกกาลังกาย ดื่มสุ ราทุกวัน วันละประมาณ ครึ่ งขวด สู บบุหรี่ วนั ละ 20 มวน ขาดยา ไม่กินยา
ชอบเที่ยวกลางคืน กิจกรรมที่ทาประจาคือตอนเย็นจะดื่มสุ รา

ประวัติความเจ็บป่ วย
เริ่ มเป็ นเความดันโลหิตสู งตั้งแต่ปี 2550 จากอาการปวดศีรษะบ่อย ผูป้ ่ วยซื้อยากินเอง พบ
ภาวะ MDD เมื่อปี 2553 รักษาที่ร.พป่ าโมกมารักษาไม่สม่าเสมอ ผูป้ ่ วยเริ่ มคุมความดันฯไม่ได้
ตั้งแต่ ปี 2556 ผล BP >180/100 mmHgมาตลอด ในปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์ เข้ารับการรักษาที่
ร.พป่ าโมกด้วยอาการปวดศีรษะ จากความดันสู ง ฯผูป้ ่ วยนอนร.พ หลายครั้งและ พบว่ามีเชื้อ
HIV ผูป้ ่ วยมารับการรักษาไม่สม่าเสมอและขาดยา เดือนเมษายน 2559 มาด้วยไม่รู้สึกตัว แขน
ขา ขวา อ่อนแรง ส่ งตัวไปรักษาที่ร.พอ่างทอง ผูป้ ่ วย Admit เมื่อ พฤษภาคม และสิ งหาคมด้วย
โรคนี้ หลังกลับมาอยูท่ ี่บา้ น ผูป้ ่ วยต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว มีสายสวนปัสสาวะ มีปัญหาติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะบ่อย บิดาเป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วย

พฤติกรรมที่สาคัญของผู้ป่วย
1.ชอบดื่มสุ ราและสู บบุหรี่ รับประทานยาไม่สม่าเสมอ
2. ซื้อยากระษัยเส้นและยาเด็กในพานทองกินประจา
3.รับประทานอาหารเค็มและไขมันสู ง

อาการสาคัญที่มาร.พ.
ปวดท้องน้อย ปั สสาวะขุ่น มีไข้ หนาวสั่น

ตรวจร่ างกาย
นน. 70 กก. สู ง 173 ซม. BMI 22.87 T 38.5 C P 90 ครั้ง/นาที R 20 ครั้ง/นาที
BP 160/99 mmHg General appearance : good consciousness แขน ขา ขวา อ่อนแรง

การวินิจฉัย
โรคหลัก Cystitis , Hypertension
โรคร่ วม CVA ,MDD ,HIV

การรักษา
-

Ciproflox 250 mg 2X2 PC
Enaril 5 ½ X 2 pc
GPO vir Z 1tab ทุก 12 ชม.
Lipid 300 1X1 hs
Sertaline 50 1X1 pc
Folic 1x1 pc

สรุปปัญหาของผู้ป่วย
1.เป็ นอัมพฤกษ์ แขนขาขวาอ่อนแรง เดินได้แต่ตอ้ งใช้ไม้เท้าช่วยพยุง
2.มีปัญหาติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อย จากใส่ สาย Foley cath
3.ชอบซื้อยากินเอง รวมทั้งยาสมุนไพร
4.ปัญหาด้านอารมณ์ มักมีอารมณ์รุนแรงเมื่อมีคนขัดใจ ผูป้ ่ วยเป็ น MDD ทาให้คุม
พฤติกรรมยาก
5.ผูด้ ูแลเป็ นบิดา อายุมากแล้วและมีโรคประจาตัวหลายโรค

แนวทางการแก้ไข
1. ทีมหมอครอบครัวเยีย่ มบ้าน เพื่อประเมินพฤติกรรม การปฏิบตั ิตวั
- ประเมินญาติ ผูด้ ูแล การรับประทานยา การทากายภาพ การใช้กายอุปกรณ์
- อสม.เยีย่ มบ้าน
- กายภาพลงประเมิน
2.ประเมินพฤติกรรม กิจวัตรประจาวันซ้ า
- การรับประทานยา ตรงเวลา ไม่ขาดยา

นวัตกรรมทีท่ ปี่ ระชุ มคิดเพือ่ ให้ ผู้ป่วยนาไปใช้
-สร้างนาฬิกาเวลา

นัดลงเยีย่ มบ้ านโดยประสานกับทีมหมอครอบครัวทีมที่ 1 ลงเยีย่ มใน
วันที่ 16 มีนาคม 2560

ผลการเยีย่ มบ้ าน
ผูป้ ่ วยเดินได้ตอ้ งใช้ไม้เท้าช่วย ปวดเข่า 2 ข้าง เวลาที่เดินนานๆ และมีอาการเวียนศีรษะใน
บางครั้ง เบื่ออาหาร รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ (ผูป้ ่ วยบอก) วัดความดันโลหิต 178/96
mmHg
1.ทันตแพทย์ได้ตรวจฟันพบฟันผุ 1ซี่ ได้นดั มาตรวจฟันที่ร.พ
2.เมื่อไปเยีย่ มผูป้ ่ วยปฏิเสธไม่ได้กินยาอื่นนอกจากยาร.พ เลิกรับประทานยาสมุนไพรมานาน
หลายเดิอนแล้ว ญาติได้ยอมรับว่าผูป้ ่ วยซื้อมารับประทานเอง เช่น ยากษัยเส้นตราเด็กในพาน
ทองป็ นต้น ได้Counsellingสาเหตุถึงการที่ซ้ือยามารับประทานพบว่าผูป้ ่ วยอยากหายจากโรคเบื่อ
ที่จะรักษา ขี้เกียจไปไปร.พ เพราะขั้นตอนยุง่ ยาก จึงซื้อมารับประทานโดยไม่ทราบผลเสี ยที่จะมี
ต่อตัวเอง

3.พยาบาลแนะนาการดูแลสาย Foley Cath การทาความสะอาด ดื่มน้ าให้เพียงพอ การ
รับประทานยาให้ครบและไปตรวจตามนัด
4.การรับประทานยาบิดาเป็ นผูจ้ ดั ยาให้รับประทาน ไม่ค่อยตรงเวลา พยาบาลแนะนาให้ทา
นาฬิกาเวลาเพื่อเตือนการกินยา เภสัชกรได้ดูยาทั้งหมด(จากร.พ ป่ าโมก รพ.อ่างทอง)พบว่ามี
ยาซ้ ากัน ได้ให้ความรู ้เรื่ องยาต่างๆ กับผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจ
5.อาหาร บิดาเป็ นคนทากับข้าวให้มีบางวันซื้ออาหารถุงรับประทาน ไม่ได้คุมความเค็มและ
อาหารที่มีไขมันสู ง
6.นักกายภาพประเมินผูป้ ่ วยและสอนวิธีออกกาลังกายขา 2 ข้าง การประคบร้อนเพื่อลด
อาการปวด
7.อสม.นัดมาวัดความดัน 2 สัปดาห์ (แพทย์นดั 1 เดือน)
นัดติดตามเยีย่ มอีก 1 เดือน วันที่ 20 เมษายน 2560

