Case conference
Diabetis mellitus type 1 Hypertension ESRD Hypokalemia
ประวัติทั่วไป
หญิงไทยคู่ อายุ 40 ปี มีพี่นอ้ ง 1 คน สุ ขภาพแข็งแรงดี แม่ เป็ นเบาหวาน ไตวาย (เสี ยชีวติ
แล้ว) ไม่มีบุตร มีอาชีพแม่บา้ น สามีอาชีพรับจ้าง ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มันเค็ม และ
ขนมหวาน ดื่มน้ าอัดลมเป็ นประจา ไม่ออกกกาลังกาย ไม่ดื่มสุ รา ไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมที่ทา
ประจาคือกินขนมหวานทุกวันวันละ 1 ครั้ง ดื่มน้ าอัดลมวันละ 2 ขวด กาแฟเย็นวันละ 1 แก้ว

ประวัติความเจ็บป่ วย
เริ่ มเป็ นเบาหวานตั้งแต่ปี 2542(อายุ 22ปี ) เป็ นความดันเมื่ออายุ 28 ปี เมื่อปี 2545 รักษาที่
ร.พป่ าโมกมารักษาสม่าเสมอ เนื่องจากมารดาเสี ยชีวิตด้วยโรคเบาหวาน และไตวาย ต้องล้างไต
ผูป้ ่ วยเริ่ มคุมน้ าตาลไม่ได้ต้ งั แต่
-ปี 2548เนื่องจากมีแผลที่เท้า ผลHbA1cมากกว่า 10 ผูป้ ่ วยไม่ได้รับประทานยาสม่าเสมอ
ขาดยาบ่อย และไม่คุมน้ าตาล มาตลอด
-ในปี 2554 พบมีไขมันในเลือดสู ง
-เดือนมีนาคม 2555 แพทย์เปลี่ยนมาเป็ น ยาฉี ด Insulin Mix 70+30 15ยูนิตเช้า ก่อนอาหาร
พบเท้าเป็ นเชื้อรา สี ผวิ ไม่สม่าเสมอ ผิวลอก บางแห่งเป็ นสะเก็ดแห้งแข็ง
-เดือนตุลาคม 2555 พบมีน้ าตาลเกาะจอตา ส่ งตัวไปรักษาที่ร.พ ราชวิถี
-ปี 2556 มีภาวะHypoglycemia บ่อย ผูป้ ่ วยยังรับประทานข้าวเยอะ ลดขนมหวานเป็ นครั้ง
คราว จิบน้ าอัดลมเป็ นบางครั้ง
-ปี 2557เริ่ มมีภาวะไตวาย พบ Cr สู ง(อยูร่ ะดับ 2.3-4.5) เริ่ มมีอาการบวม หน้า แขน ขา
เป็ นๆหายๆ แพทย์ Diagnosisเป็ น CKD Stage5 ผูป้ ่ วยปฏิเสธการนอนร.พ ส่ งตัวไปรักษาที่
ร.พ.อ่างทองเรื่ องไตวาย

ประวัติการ Admit

-

กันยายน 2557 ด้วยภาวะน้ าตาลสู ง นอน 3 วัน ส่ งตัวต่อไปร.พอ่างทอง เตรี ยมล้างไต
ธันวาคม ล้างไตทางช่องท้อง วันละ 4 ครั้ง
สิ งหาคม 2558 ด้วยอาการปวดขาซ้ายมาก ไม่มีแรงเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง
ตุลาคม 2558 ด้วยอาการปวดเมื่อยตามตัว เหนื่อย นอน 9 วัน
พฤศจิกายน 2558 ด้วยไข้ คลื่นไส้อาเจียน กินไม่ได้ นอน1 วันและอีกครั้งด้วยอาการ
เดียวกัน นอน 6 วัน
มิถุนายน 2559 ด้วยอาการปวดเมื่อยแขนขา 2 ข้าง และPneumonia นอน 9 วัน
กรกฏาคม 2559 ด้วยอาการ ปวดทัว่ ตัว หน้า ตัวบวม นอน 2 วัน
สิ งหาคม 2559 ด้วยอาการ แขน 2 ข้างไม่มีแรง Diag ESRD Hypokalemia นอน 10
วัน
กันยายน 2559 ด้วยอาการวูบ หน้ามืดหน้า ตัวบวม นอน 3 วัน
พฤศจิกายน 2559 ด้วยอาการหน้าบวม ตัวบวม นอน3 วัน
มีนาคม 2560 ด้วยอาการเพลีย กินไม่ได้แขน 2 ข้างกระตุก หน้าบวม ตัวบวม นอน 6
วัน
3 เมษายน ญาตินาส่ งร.พ ด้วยอาการ พูดเพ้อ ซึม Refer ร.พ อ่างทอง

พฤติกรรมที่สาคัญของผู้ป่วย
1.ควบคุมอาหารไม่ได้ จากการซักประวัติที่เข้ามาในคลินิก ยังรับประทานขนมหวาน
น้ าอัดลม รับประทานข้าวจานวนมาก กินอาหารรสหวาน เค็มมาก ชอบกินของดอง
2.ไม่ออกกาลังกาย
3.ขาดยา รับประทานยาไม่เป็ นเวลา
4.พฤติกรรมการใช้ชีวติ ประจาวันผิดปกติ นอนดึก ตื่นเที่ยง

อาการสาคัญทีม่ าร.พ.
พูดเพ้อ ซึม ตัวบวม หน้าบวม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง BS 87MG %

ตรวจร่ างกาย
นน. 75 กก. สู ง 156 ซม. BP 198/97 mmHg T37 องศา ชีพจร 75 ครั้ง/ นาที R 20ครั้ง/ นาที
General appearance : good consciousness

การวินิจฉัย
โรคหลัก Alteratia of conscicesress DM
โรคร่ วม HT CKD Stage 5

การรักษา
Folic acid 1x1pc
Lasix 500 mg 1x2 pc
AsA 81 mg 1x1 pc
Hepalac 2ชต.x hs
Losartan 50 mg 1x2 pc
Simvas 20 mg 1x hs
Isordil 10 mg 1x3ac
3B 1x3 pc
Diet Control

สรุปปัญหาของผู้ป่วย
1.ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการใช้ยาไม่ถูกต้อง กินยาไม่เป็ นเวลา ลืมกินยาบ่อย
2.การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การกินยา ไม่ออกกาลังกาย รวมถึงกิจวัตร
ประจาวันของผูป้ ่ วยไม่ดี ทาให้ควบคุมน้ าตาลในเลือดไม่ได้
3.ผูด้ ูแลคือสามี ไม่มีความรู ้เรื่ องโรค ไม่สามารถดูแลและควบคุมผูป้ ่ วยได้
4.ผูป้ ่ วยขาดความตระหนัก ในโรคที่เป็ น ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
5.ผูป้ ่ วยท้อแท้ หมดหวังไม่อยากรักษา

แนวทางการแก้ไข
1. ทีมหมอครอบครัวเยีย่ มบ้าน
- เพื่อประเมินพฤติกรรม การปฏิบตั ิตวั
- ประเมินญาติ ผูด้ ูแล การรับประทานยา การฉีดInsulin
- อสม.ยีย่ มบ้าน
2.ประเมินพฤติกรรม กิจวัตรประจาวันซ้ า
- ดูวา่ ผูป้ ่ วยกินยาตรงเวลากี่โมง ตรงเวลาทุกวันไหม รับประทานอาหารตอนไหน การเก็บ
ยาถูกต้องไหม
3.การกินยาอื่น เช่น สมุนไพร
4.ให้ความรู ้ผดู ้ ูแล การสังเกตอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาร.พ

นวัตกรรมทีท่ ปี่ ระชุ มคิดเพือ่ ให้ ผ้ ูป่วยนาไปใช้
-สร้างนาฬิกาเวลา
-Syring เปรี ยบเทียบ

นัดลงเยีย่ มบ้ านโดยประสานกับทีมหมอครอบครัวทีมที่ 3 ลงเยีย่ มใน
วันที่ 24 เมษายน 2560

ผลการเยีย่ มบ้ าน
ผูป้ ่ วยเดินได้ตอ้ งใช้ไม้เท้าช่วย ปวดเข่า 2 ข้าง และมีอาการเวียนศีรษะในบางครั้ง เบื่อ
อาหาร รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ (ผูป้ ่ วยบอก) พบว่าน้ าตาลได้132 mg% วัดความดัน
โลหิต 168/96 mmHg
1.ได้ประเมินการฉีดยาInsulinโดยให้ผดู ้ ูแลที่ฉีดให้ทุกวันสาธิต ผลทาได้ถูกต้องดี แต่
มีปญหาว่าผูป้ ่ วยรับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา นอนดึก ตื่นสาย
2.ประเมินการล้างไตผูป้ ่ วย การใช้หลัก Sterile อุปกรณ์ต่างๆ
3.อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาร.พ การเรี ยกรถ 1669

4.การรับประทานยาสามี เป็ นผูจ้ ดั ยาให้รับประทาน พยาบาลแนะนาให้ทานาฬิกาเวลา
เพื่อเตือนการกินยา ฉีดยา เภสัชกรได้ดูยาทั้งหมด(จากร.พ ป่ าโมก รพ.อ่างทอง)พบว่ามี
ยาซ้ ากัน ได้ให้ความรู ้เรื่ องยาต่างๆ กับผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจ
5.อาหาร สามีเป็ นคนทากับข้าวให้ก่อนออกไปทางาน มีบางวันซื้ออาหารถุงรับประทาน
ในช่วงนี้รับประทานได้นอ้ ย ได้แนะนาการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ลดของหวาน ของเค็ม
อาหารหมักดอง น้ าอัดลม
6.นักกายภาพประเมินผูป้ ่ วยและสอนวิธีออกกาลังกายขา การประคบร้อนเพื่อลดอาการ
ปวด
7.พยาบาลจิตเวชประเมิน 2Q 9Q ให้คาปรึ กษาแก่ญาติและผูป้ ่ วย
8.อสม.นัดมาวัดความดันและเจาะเบาหวานให้หลังปรับพฤติกรรมอีก 2 สปดาห์(แพทย์นดั
1 เดือน)
นัดติดตามเยีย่ มอีก 1 สัปดาห์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

