
Case conference 
Hypertension  ,CVA ,MDD,HIV 

 
ประวตัิทั่วไป  
       ชายไทยโสด  มีพี่นอ้ง 2 คน ประวติัของพ่อเป็นความดนัโลหิตสูง  หอบหืด วณัโรคปอด แม่
เป็นเบาหวาน ทั้งสองคนรักษาท่ี ร.พ ป่าโมก นอ้งสาวสุขภาพแขง็แรงดี ผูป่้วยมีอาชีพรับจา้ง (ท า
โรงงาน)ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มนัเคม็ และขนมหวาน ด่ืมน ้าอดัลมเป็นคร้ังคราว ไม่
ออกก าลงักาย ด่ืมสุราทุกวนั วนัละประมาณ คร่ึงขวด  สูบบุหร่ีวนัละ 20 มวน ขาดยา ไม่กินยา 
ชอบเท่ียวกลางคืน  กิจกรรมท่ีท าประจ าคือตอนเยน็จะด่ืมสุรา 
 

 ประวตัิความเจ็บป่วย 
     เร่ิมเป็นเความดนัโลหิตสูงตั้งแต่ปี  2550  จากอาการปวดศีรษะบ่อย ผูป่้วยซ้ือยากินเอง พบ
ภาวะ MDD เม่ือปี 2553  รักษาท่ีร.พป่าโมกมารักษาไม่สม ่าเสมอ   ผูป่้วยเร่ิมคุมความดนัฯไม่ได้
ตั้งแต่ ปี 2556  ผล BP >180/100 mmHgมาตลอด ในปี 2558 เดือนกมุภาพนัธ ์ เขา้รับการรักษาท่ี 
ร.พป่าโมกดว้ยอาการปวดศีรษะ  จากความดนัสูง ฯผูป่้วยนอนร.พ หลายคร้ังและ     พบวา่มีเช้ือ 
HIV  ผูป่้วยมารับการรักษาไม่สม ่าเสมอและขาดยา  เดือนเมษายน 2559 มาดว้ยไม่รู้สึกตวั แขน 
ขา ขวา อ่อนแรง ส่งตวัไปรักษาท่ีร.พอ่างทอง ผูป่้วย Admit เม่ือ พฤษภาคม และสิงหาคมดว้ย
โรคน้ี หลงักลบัมาอยูท่ี่บา้น ผูป่้วยตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยงุตวั มีสายสวนปัสสาวะ มีปัญหาติดเช้ือ
ทางเดินปัสสาวะบ่อย  บิดาเป็นผูดู้แลผูป่้วย 
 

พฤติกรรมที่ส าคญัของผู้ป่วย 
   1.ชอบด่ืมสุราและสูบบุหร่ี รับประทานยาไม่สม ่าเสมอ   
    2. ซ้ือยากระษยัเส้นและยาเดก็ในพานทองกินประจ า 
    3.รับประทานอาหารเคม็และไขมนัสูง 



อาการส าคญัที่มาร.พ. 
  ปวดทอ้งนอ้ย ปัสสาวะขุ่น มีไข ้หนาวสั่น 
 

ตรวจร่างกาย 
    นน. 70 กก.  สูง 173 ซม.  BMI  22.87   T 38.5 C   P 90 คร้ัง/นาที   R 20 คร้ัง/นาที  
BP 160/99 mmHg General appearance : good consciousness  แขน ขา ขวา อ่อนแรง 
 

การวนิิจฉัย  
   โรคหลกั  Cystitis  , Hypertension 
  โรคร่วม 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.เป็นอมัพฤกษ ์แขนขาขวาอ่อนแรง เดินไดแ้ต่ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยงุ 
        2.มีปัญหาติดเช้ือทางเดินปัสสาวะบ่อย จากใส่สาย Foley cath 
        3.ชอบซ้ือยากินเอง รวมทั้งยาสมุนไพร 
        4.ปัญหาดา้นอารมณ์ มกัมีอารมณ์รุนแรงเม่ือมีคนขดัใจ ผูป่้วยเป็น MDD ท าใหคุ้ม
พฤติกรรมยาก 
        5.ผูดู้แลเป็นบิดา อายมุากแลว้และมีโรคประจ าตวัหลายโรค 

 



แนวทางการแก้ไข 
1. ทีมหมอครอบครัวเยีย่มบา้น เพื่อประเมินพฤติกรรม การปฏิบติัตวั 

- ประเมินญาติ ผูดู้แล การรับประทานยา  การท ากายภาพ การใชก้ายอุปกรณ์ 
- อสม.เยีย่มบา้น 
- กายภาพลงประเมิน 

2.ประเมินพฤติกรรม กิจวตัรประจ าวนัซ ้ า 
        - การรับประทานยา ตรงเวลา ไม่ขาดยา 
 

นวตักรรมทีท่ีป่ระชุมคดิเพือ่ให้ผู้ป่วยน าไปใช้ 
       -สร้างนาฬิกาเวลา 
 

นัดลงเยีย่มบ้านโดยประสานกบัทมีหมอครอบครัวทีมที ่1 ลงเยีย่มใน 
 
วนัที ่16 มนีาคม 2560 
 

ผลการเยีย่มบ้าน 
       ผูป่้วยเดินไดต้อ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วย   ปวดเข่า 2 ขา้ง  เวลาท่ีเดินนานๆ และมีอาการเวยีนศีรษะใน
บางคร้ัง    เบ่ืออาหาร รับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ (ผูป่้วยบอก)     วดัความดนัโลหิต 178/96 
mmHg  
      1.ทนัตแพทยไ์ดต้รวจฟันพบฟันผ ุ1ซ่ี  ไดน้ดัมาตรวจฟันท่ีร.พ  
      2.เม่ือไปเยีย่มผูป่้วยปฏิเสธไม่ไดกิ้นยาอ่ืนนอกจากยาร.พ เลิกรับประทานยาสมุนไพรมานาน
หลายเดิอนแลว้   ญาติไดย้อมรับวา่ผูป่้วยซ้ือมารับประทานเอง   เช่น ยากษยัเส้นตราเดก็ในพาน
ทองป็นตน้ ไดC้ounsellingสาเหตุถึงการท่ีซ้ือยามารับประทานพบวา่ผูป่้วยอยากหายจากโรคเบ่ือ
ท่ีจะรักษา ข้ีเกียจไปไปร.พ เพราะขั้นตอนยุง่ยาก จึงซ้ือมารับประทานโดยไม่ทราบผลเสียท่ีจะมี
ต่อตวัเอง 



      3.พยาบาลแนะน าการดูแลสาย  Foley Cath  การท าความสะอาด  ด่ืมน ้าใหเ้พียงพอ การ
รับประทานยาใหค้รบและไปตรวจตามนดั 
      4.การรับประทานยาบิดาเป็นผูจ้ดัยาใหรั้บประทาน ไม่ค่อยตรงเวลา พยาบาลแนะน าใหท้ า
นาฬิกาเวลาเพื่อเตือนการกินยา   เภสัชกรไดดู้ยาทั้งหมด(จากร.พ ป่าโมก  รพ.อ่างทอง)พบวา่มี
ยาซ ้ ากนั  ไดใ้หค้วามรู้เร่ืองยาต่างๆ กบัผูป่้วยและญาติเขา้ใจ 
       5.อาหาร บิดาเป็นคนท ากบัขา้วใหมี้บางวนัซ้ืออาหารถุงรับประทาน  ไม่ไดคุ้มความเคม็และ
อาหารท่ีมีไขมนัสูง 
         6.นกักายภาพประเมินผูป่้วยและสอนวธีิออกก าลงักายขา 2 ขา้ง   การประคบร้อนเพื่อลด
อาการปวด 
        7.อสม.นดัมาวดัความดนั 2 สัปดาห์ (แพทยน์ดั 1 เดือน) 
  นดัติดตามเยีย่มอีก 1 เดือน วนัท่ี 20 เมษายน 2560  
 

 
 
 
 


