
Case conference 
Diabetis mellitus type 1  Hypertension  ESRD  Hypokalemia 

 
ประวตัิทั่วไป  
       หญิงไทยคู่ อาย ุ40 ปี มีพี่นอ้ง 1 คน สุขภาพแขง็แรงดี แม่ เป็นเบาหวาน ไตวาย (เสียชีวติ
แลว้) ไม่มีบุตร  มีอาชีพแม่บา้น  สามีอาชีพรับจา้ง ชอบรับประทานอาหารรสหวาน มนัเคม็ และ
ขนมหวาน ด่ืมน ้าอดัลมเป็นประจ า ไม่ออกกก าลงักาย ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี กิจกรรมท่ีท า
ประจ าคือกินขนมหวานทุกวนัวนัละ 1 คร้ัง ด่ืมน ้าอดัลมวนัละ 2 ขวด กาแฟเยน็วนัละ 1 แกว้ 
 

ประวตัิความเจ็บป่วย 
     เร่ิมเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี  2542(อาย ุ22ปี)  เป็นความดนัเม่ืออาย ุ28 ปี เม่ือปี 2545 รักษาท่ี
ร.พป่าโมกมารักษาสม ่าเสมอ เน่ืองจากมารดาเสียชีวิตดว้ยโรคเบาหวาน และไตวาย ตอ้งลา้งไต  
ผูป่้วยเร่ิมคุมน ้าตาลไม่ไดต้ั้งแต่  
         -ปี 2548เน่ืองจากมีแผลท่ีเทา้  ผลHbA1cมากกวา่ 10 ผูป่้วยไม่ไดรั้บประทานยาสม ่าเสมอ 
ขาดยาบ่อย และไม่คุมน ้าตาล มาตลอด  
        -ในปี 2554 พบมีไขมนัในเลือดสูง  
        -เดือนมีนาคม 2555 แพทยเ์ปล่ียนมาเป็น ยาฉีด Insulin Mix 70+30 15ยนิูตเชา้ ก่อนอาหาร 
 พบเทา้เป็นเช้ือรา สีผวิไม่สม ่าเสมอ ผวิลอก บางแห่งเป็นสะเกด็แหง้แขง็ 
       -เดือนตุลาคม 2555 พบมีน ้าตาลเกาะจอตา ส่งตวัไปรักษาท่ีร.พ ราชวถีิ 
       -ปี2556 มีภาวะHypoglycemia บ่อย ผูป่้วยยงัรับประทานขา้วเยอะ ลดขนมหวานเป็นคร้ัง
คราว  จิบน ้าอดัลมเป็นบางคร้ัง   
       -ปี2557เร่ิมมีภาวะไตวาย พบ Cr สูง(อยูร่ะดบั 2.3-4.5)    เร่ิมมีอาการบวม หนา้ แขน ขา 
เป็นๆหายๆ แพทย ์Diagnosisเป็น CKD Stage5  ผูป่้วยปฏิเสธการนอนร.พ  ส่งตวัไปรักษาท่ี 
ร.พ.อ่างทองเร่ืองไตวาย 

ประวติัการ Admit 



- กนัยายน 2557 ดว้ยภาวะน ้าตาลสูง นอน   3 วนั ส่งตวัต่อไปร.พอ่างทอง เตรียมลา้งไต 
- ธนัวาคม ลา้งไตทางช่องทอ้ง วนัละ 4 คร้ัง 
- สิงหาคม 2558 ดว้ยอาการปวดขาซา้ยมาก ไม่มีแรงเดินตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยงุ 
- ตุลาคม 2558 ดว้ยอาการปวดเม่ือยตามตวั เหน่ือย นอน 9 วนั 
- พฤศจิกายน 2558 ดว้ยไข ้คล่ืนไส้อาเจียน กินไม่ได ้นอน1 วนัและอีกคร้ังดว้ยอาการ

เดียวกนั นอน 6 วนั 
- มิถุนายน 2559 ดว้ยอาการปวดเม่ือยแขนขา 2 ขา้ง และPneumonia นอน 9 วนั 
- กรกฏาคม 2559 ดว้ยอาการ ปวดทัว่ตวั หนา้ ตวับวม นอน 2 วนั 
- สิงหาคม 2559 ดว้ยอาการ แขน 2 ขา้งไม่มีแรง Diag ESRD  Hypokalemia  นอน 10 

วนั 
- กนัยายน 2559 ดว้ยอาการวบู หนา้มืดหนา้ ตวับวม นอน 3 วนั 
- พฤศจิกายน 2559 ดว้ยอาการหนา้บวม ตวับวม นอน3 วนั 
- มีนาคม 2560 ดว้ยอาการเพลีย กินไม่ไดแ้ขน 2 ขา้งกระตุก หนา้บวม ตวับวม นอน 6 

วนั 
- 3 เมษายน ญาติน าส่งร.พ ดว้ยอาการ พดูเพอ้ ซึม Refer ร.พ อ่างทอง 

 

พฤติกรรมที่ส าคญัของผู้ป่วย 
   1.ควบคุมอาหารไม่ได ้จากการซกัประวติัท่ีเขา้มาในคลินิก ยงัรับประทานขนมหวาน 
น ้าอดัลม  รับประทานขา้วจ านวนมาก  กินอาหารรสหวาน เคม็มาก ชอบกินของดอง 
    2.ไม่ออกก าลงักาย 
    3.ขาดยา รับประทานยาไม่เป็นเวลา 
    4.พฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนัผดิปกติ นอนดึก ต่ืนเท่ียง  
 

อาการส าคญัทีม่าร.พ. 
     พดูเพอ้  ซึม ตวับวม หนา้บวม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง BS 87MG %  
 
 



ตรวจร่างกาย 
    นน. 75 กก.  สูง 156 ซม.  BP 198/97 mmHg  T37 องศา ชีพจร 75 คร้ัง/ นาที  R 20คร้ัง/ นาที 
 General appearance : good consciousness 
 

การวนิิจฉัย  
   โรคหลกั  Alteratia of conscicesress DM  
  โรคร่วม 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.ผูป่้วยปฏิบติัตวัเก่ียวกบัการใชย้าไม่ถูกตอ้ง  กินยาไม่เป็นเวลา  ลืมกินยาบ่อย 
  2.การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การกินยา ไม่ออกก าลงักาย รวมถึงกิจวตัร
ประจ าวนัของผูป่้วยไม่ดี ท าใหค้วบคุมน ้าตาลในเลือดไม่ได ้
  3.ผูดู้แลคือสามี ไม่มีความรู้เร่ืองโรค ไม่สามารถดูแลและควบคุมผูป่้วยได ้
   4.ผูป่้วยขาดความตระหนกั ในโรคท่ีเป็น ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง 
   5.ผูป่้วยทอ้แท ้หมดหวงัไม่อยากรักษา  



 แนวทางการแก้ไข 

1. ทีมหมอครอบครัวเยีย่มบา้น  
- เพื่อประเมินพฤติกรรม การปฏิบติัตวั 
- ประเมินญาติ ผูดู้แล การรับประทานยา การฉีดInsulin 
- อสม.ยีย่มบา้น 

2.ประเมินพฤติกรรม กิจวตัรประจ าวนัซ ้ า 
        - ดูวา่ผูป่้วยกินยาตรงเวลาก่ีโมง  ตรงเวลาทุกวนัไหม  รับประทานอาหารตอนไหน การเกบ็
ยาถูกตอ้งไหม   
3.การกินยาอ่ืน เช่น สมุนไพร 
4.ใหค้วามรู้ผูดู้แล การสังเกตอาการผดิปกติท่ีตอ้งมาร.พ 
 

นวตักรรมทีท่ีป่ระชุมคดิเพือ่ให้ผู้ป่วยน าไปใช้ 
       -สร้างนาฬิกาเวลา 
        -Syring เปรียบเทียบ 
 
นัดลงเยีย่มบ้านโดยประสานกบัทมีหมอครอบครัวทีมที ่3 ลงเยีย่มใน 
วนัที ่24 เมษายน 2560 
 

ผลการเยีย่มบ้าน 
       ผูป่้วยเดินไดต้อ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วย  ปวดเข่า 2 ขา้ง และมีอาการเวยีนศีรษะในบางคร้ัง เบ่ือ
อาหาร รับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ (ผูป่้วยบอก)  พบวา่น ้าตาลได1้32 mg% วดัความดนั
โลหิต 168/96 mmHg  

1.ไดป้ระเมินการฉีดยาInsulinโดยใหผู้ดู้แลท่ีฉีดใหทุ้กวนัสาธิต ผลท าไดถู้กตอ้งดี แต่
มีป ญหาวา่ผูป่้วยรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา  นอนดึก ต่ืนสาย 
2.ประเมินการลา้งไตผูป่้วย การใชห้ลกั Sterile อุปกรณ์ต่างๆ 
3.อาการผดิปกติท่ีตอ้งมาร.พ การเรียกรถ 1669 



4.การรับประทานยาสามี เป็นผูจ้ดัยาใหรั้บประทาน พยาบาลแนะน าใหท้ านาฬิกาเวลา
เพื่อเตือนการกินยา ฉีดยา  เภสัชกรไดดู้ยาทั้งหมด(จากร.พ ป่าโมก รพ.อ่างทอง)พบวา่มี
ยาซ ้ ากนั ไดใ้หค้วามรู้เร่ืองยาต่างๆ กบัผูป่้วยและญาติเขา้ใจ 

          5.อาหาร สามีเป็นคนท ากบัขา้วใหก่้อนออกไปท างาน มีบางวนัซ้ืออาหารถุงรับประทาน   
ในช่วงน้ีรับประทานไดน้อ้ย ไดแ้นะน าการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง ลดของหวาน ของเคม็ 
อาหารหมกัดอง น ้าอดัลม 
         6.นกักายภาพประเมินผูป่้วยและสอนวธีิออกก าลงักายขา การประคบร้อนเพื่อลดอาการ
ปวด 
         7.พยาบาลจิตเวชประเมิน 2Q   9Q ใหค้  าปรึกษาแก่ญาติและผูป่้วย 
         8.อสม.นดัมาวดัความดนัและเจาะเบาหวานใหห้ลงัปรับพฤติกรรมอีก 2 สปดาห์(แพทยน์ดั 
1 เดือน) 
         นดัติดตามเยีย่มอีก 1 สัปดาห์ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


