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ปวันรัตน์ มีชัยศุภฤกษ์

C10 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในเลือด: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลอานาจเจริญ

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาคัญ ถ้าควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ ไ ม่ ดี จ ะท าให้ เ กิ ด
ภาวะคีโตนคั่งในเลือดได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สูญเสียค่าใช้จ่ า ยในการรั ก ษาทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมเป็นจานวนมาก เมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการประเมินภาวะ
สุขภาพเพื่อวินิจฉัยการพยาบาลให้ถูกต้องและให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้ป่วยและป้องกันการกลับเป็นซ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างมีแบบแผน และ
เพื่อวินิจฉัยการพยาบาลและให้การดูแลได้เหมาะสม
วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาเลือกกรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในเลื อ ดจ านวน 2
ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอานาจเจริญ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 จานวน 1 รายและหอผู้ ป่ ว ย
อายุรกรรมหญิง 2 จานวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2563 ถึ ง วั นที่ 2 มิ ถุ นายน 2563 โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ปว่ ย
โดยใช้แบบแผนการทาหน้าที่ด้านสุขภาพของกอร์ดอนและกาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูปแบบของ
NANDA วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลการพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย
ผลการศึกษา ผลประเมินภาวะสุขภาพกรณีศึกษาทั้ง2ราย พบข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สาคั ญคื อ
มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง และมีภาวะไม่สมดุลของสารน้าและ electrolyte หลังจากให้ ก ารพยาบาล ปั ญหา
ได้รับการแก้ไขครบถ้วน ทาให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการจาหน่ายกลับบ้านทั้งหมด ดังนั้นการประเมิ นภาวะ
สุขภาพผู้ป่วยจึงมีความสาคัญ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจปัญหา สามารถวินิจฉัยและให้การพยาบาลได้ถูกต้องอันจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว
คาสาคัญ : โรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในเลือด, การพยาบาล , การประเมินภาวะสุขภาพ
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ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ ส าคั ญและพบบ่ อ ย สมาพั นธ์ โ รคเบาหวานนานาชาติ
(International Diabetes Federal;IDF) รายงานว่าปี2562 ทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานทั้ ง หมด 463 ล้ า นราย
คาดว่าในปี 2588 จะเพิ่มขึ้นถึง 700 ล้านราย และมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาโรคแทรกซ้อน1 เช่ นภาวะน้ าตาล
ในเลือดสูงร่วมกับมีกรดคีโตนคั่ง (Diabetic ketoacidosis: DKA) ทาให้ร่างกายเกิดภาวะกรดเฉี ย บพลั นจาก
เมตตาโบลิซึม ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ 3-5 โรคดังกล่าวยังเป็นต้นเหตุ ข องโรคส าคั ญ
เช่น หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต ฯลฯ สาหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน
จานวน 4.8 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี2 อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 21.9 ต่อ แสน
ประชากร หรือประมาณ 200 รายต่อวัน3 สถิติผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลอ านาจเจริ ญ พศ. 2560-2562 มี
จานวน 7386, 6997, และ 5617 รายตามลาดับ เป็นผู้ป่วย DKA จานวน 336, 352 และ324 รายคิ ด เป็ นร้ อ ย
ละ 4.54, 5.03 และ 5.76 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วย DKA มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุ ก ปี
พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสาคัญในการประเมินสภาพ ค้ นหาปั ญหา และแก้ ไ ขเพื่ อ ให้
ผู้ป่วยปลอดภัย เพราะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด ผู้ศึกษาจึงสนใจการประเมินภาวะสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยเพื่ อ นา
ข้อมูลไปใช้ในการวินิจฉัยการพยาบาลและวางแผนการดูแลให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างมีแบบแผน
2. เพื่อวินิจฉัยการพยาบาลและให้การดูแลได้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนการทาหน้าที่ด้านสุขภาพของกอร์ดอน 11 แบบแผน
2. การวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของNANDA
วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าตารา เอกสารวิชาการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคและ
อารุแพทย์
2. คัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นผู้ป่วย DKA ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลอานาจเจริญในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จานวน 2 ราย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั่วไปของผู้ป่วยจากเวชระเบียน ข้อมูลภาวะสุขภาพเช่น อาการ
สาคัญ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน แบบแผนการดาเนินชีวิต จากผู้ป่วยและญาติ
ข้อมูลการรักษาต่างๆ แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนการการทา
หน้าที่ด้านสุขภาพของกอร์ดอน 11 แบบแผน
4. วินิจฉัยการพยาบาล วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลทางการพยาบาลเป็นระยะๆ ตั้งแต่แรกรับ
จนกระทั่งหน่ายร่วมกับทีมผู้ดูแล
5. สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารและเผยแพร่ผลงาน
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 2 ราย
ข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีศึกษารายที่1
ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง อายุ48ปี สถานภาพสมรสคู่
เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ การศึ ก ษา
ชั้ น ป ระถ ม6 ภู มิ ล าเนาจั ง ห วั ด
อานาจเจริญ สิทธิการรัก ษาร่ ว มจ่ า ย
30 บาท
วันที่เข้ารับการรักษา
26 ก.พ. 2563
วันที่จาหน่ายออกจาก 1 มี.ค. 2563
รพ.
การวินิจฉัยโรค
NIDM with ketoacidosis
Fluid overload
Sepsis
อาการสาคัญ
รับส่งต่อจาก รพช. ด้วยอาการระดั บ
น้าตาลในเลือดสูง
ประวัติการเจ็บป่วยใน ผู้ป่วยนอน รพช. 19-22 ก.พ. 2563
ปัจจุบัน
ด้วยปัญหาระดับน้าตาลในเลื อ ดต่ า
แพทย์ปรับลดยา Insulin อนุญาตให้
กลับบ้าน
วั น ที่ 22 ก.พ . 2563 กล างดึ ก มี
อาก ารปากแห้ ง ค อแ ห้ ง คลื่ นไ ส้
อาเจียนจึงกลับไปรพช.อีกครั้ง ตรวจ
พบว่ามีระดับน้าตาลในเลือดสูง นอน
รั ก ษาตั ว อี ก 3 วั น อาการไม่ ดี ขึ้ น
แพทย์จึงส่งต่อ รพท.
ประวัติการเจ็บป่วยใน DM CKD stage 3
อดีต
ประวัติการใช้ยา สาร
ไม่มี
เสพติดและ การแพ้ต่างๆ

กรณีศึกษารายที่2
เพศชาย อายุ48ปี สถานภาพสมรส
โส ด เชื้ อ ช าติ ไ ทย ศ าส นาพุ ท ธ
การศึกษาชั้ นประถม 6 ภู มิ ล าเนา
จังหวัดอานาจเจริญ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษา
สปร. รายได้น้อย
28 พ.ค. 2563
2 มิ.ย. 2563
1st

NIDM with ketoacidosis
1 episode seizure
Moderate malnutrition
ชัก เกร็งกระตุ ก ไม่ รู้สึ ก ตั ว ก่ อ นมา
โรงพยาบาล 1 ชั่วโมง
2 เดือน น้าหนักลดไม่ ท ราบสาเหตุ
มี อ าการหิ ว น้ าบ่ อ ย กิ นจุ 2-3 วั น
ต่อมามีอาการมือสั่น ใจสั่น ปากแห้ ง
คอแห้ง รับประทานอาหารได้น้อยลง
1 ชมก่อนมามีอาการเกร็งกระตุก ไม่
รู้สึกตัว ญาติจึงนาส่ง รพ
st

Unknown U/D
ดื่มเหล้าตามเทศกาล สูบบุหรี่ 10
มวน/วัน
ปัจจุบันเลิกเหล้าแต่ยังสูบบุหรี่
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 2 ราย (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีศึกษารายที่1
สรุปสภาวะผู้ป่วยใน วันที่26 ก.พ. 2563 ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจ
ปัจจุบัน
เร็ ว ตื้ น เล็ ก น้ อ ย on O2 canular 3
lit/min DTX 213mg% ฟังเสียงปอดพบ
crepitation both lung ข ามี pitting
edama 3+
NSS 1000 ml iv drip 100 ml/hr
Retained foley’s catheter urine สี
เหลืองใส ประมาน 300 ml
V/S BT=38.8 C HR 88/min RR
26/min BP=147/66mmHg
O2 Sat=100%
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญ
-Vein blood gas; PH =7.26, pCO2=
21.9, PO2=61, HCO3=12
-blood sugar=500mg%
-serum ketone=3.2mmol/L
- Electrolyte; Na=140,
K=4.2,
CL=114, HCO3= 10 mmol/L, Aion
gap=16, PO4=1.2mg%,
-BUN=17mg%, Cr=1.12mg%
-CBC; HCT=30.4%, WBC=21,300
cells/ul, PLT ^331,000 cells/ul
Lactate =18.3 mg%

แผนการรั ก ษาขอ ง การรักษาภาวะhyperglycemia ด้ว ยการ
แพทย์ที่สาคัญ
ให้ RI 4 unit sc และตรวจDTX q 1 hr
keep 150-250mg% และplan ให้ RI
drip เ พื่ อ correct metabolic
acidodsis
-การรักษาภาวะติดเชื้อที่เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้เกิดภาวะDKA ด้วยการให้ ceftriaxone
2 gms iv OD และติดตามผล H/C
-รักษาภาวะน้าเกินด้วย lasix 40 mg iv

กรณีศึกษารายที่2
วันที่ 28 พ.ค. 2563 ที่ ER ผู้ป่วยชักเกร็ ง
1 นาที ได้ valium 10 mg iv หยุ ด เกร็ ง
on O2 canular 3 lit/min DTX Hi ได้
RI 10 unit, loading NSS 1000 ml
then iv drip 500 ml/hr. RI (1:1) iv
drip 5ml/hr
V/S BT=36.0 C HR 90/min
RR=22/min BP=109/71mmHg O 2
Sat=100%
at ward ผู้ป่ว ยซึ ม มาก สภาพร่ า งกาย
ทั่วไปซูบผอม ผิวเหี่ยวแห้ง ตา2 ข้ า งลึ ก
retained foley’s catheter urine สี
เหลืองเข้มประมาน100 ml
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญ
Vein blood gas; PH= 7.23, pCO2=
36, PO2=32, HCO3=14.4
-blood
sugar=456mg%,
HbA1C=20.5%
-BUN=20, Cr=0.73
-serum ketone=7.1 mmol/L
- Electrolyte; Na=132, K=3.5,
CL=86, HCO3= 13 mmol/L, Aion
gap=33,
PO4=4.6mg%,
Ca=10.2mg%
-CBC; HCT=42.7%, WBC=8,400
cells/ul, PLT ^151,000 cells/ul
การรักษาภาวะhyperglycemia ด้วยการ
ให้ RI 10 unit iv และตรวจDTX q 1 hr
keep 150-250mg% แ ละให้ RI drip
6ml/hr เพื่ อ correct metabolic
acidodsis
-Obs. seizure plan ให้ valium 10mg
iv prn for seizure ถ้ า ชั ก ซ้ า plan CT
scan
-รั ก ษาภาวะขาดน้ าโดย การ loading
0.9%NSS 1000ml then 500mlx 2hr
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ข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีศึกษารายที่1

กรณีศึกษารายที่2
then250ml/hr
-ป้องกันภาวะhypokalemia โดยการให้
0.9%NSS 1000ml+kcl 40mEg iv drip
80ml/hr.

ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนการทาหน้ าที่ด้านสุขภาพของกอร์ดอน
เมื่อรับผู้ป่วยไว้ในการดูแลได้มีการประเมินภาวะสุขภาพตั้งแต่แรกรับที่ห้องฉุกเฉินและติดตามประเมิ น
เพิ่มเติมในหอผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาดังข้อมูลต่อไปนี้
แบบแผนการทาหน้า
กรณีศึกษารายที่ 1
กรณีศึกษารายที่ 2
ด้านสุขภาพ
แบบแผนที่1
ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมา 15ปี ไม่ ข าด ผู้ ป่ ว ย เป็ น โรค เบ าห วานค รั้ ง แ รก
การรับรู้และการดูแล ยา รู้จัก อาหารที่ ค วรรั บ ประทานหรื อ น้ าห นั ก ลด 5 กิ โ ลก รั ม ใน 2 เดื อ น
สุขภาพ
หลีกเลี่ยง เคยป่วยด้วยระดับน้ าตาลใน ปัสสาวะบ่อย กินจุ ไม่รู้ว่าอาการน้าตาล
เลือดสูง2-3ปี/ครั้ง สังเกตอาการระดั บ ในเลื อ ดสู ง หรื อ ต่ าเป็ นอย่ า งไร ไม่ รู้
น้าตาลในเลือดสูงหรือต่าได้ถูกต้อง ครั้ ง วิธีการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคนี้ ไม่
นี้มีอาการปากแห้งคอแห้งสงสัยว่าระดับ เคยตรวจสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยไปรพสต.
น้ าตาลในเลื อ ดสู ง จากการลดยาฉี ด ใกล้บ้าน ไม่เคยเจ็บป่ว ยรุ นแรงใดๆ มี
insulinข อ ง แ พ ท ย์ ห ลั ง อ อ ก จ า ก พี่ชายดูแลขณะเจ็บป่วย
โ ร ง พ ย า บ าล ไ ด้ 1 วั นจึ ง ก ลั บ ไ ป
โรงพ ยาบ าลอี ก ครั้ ง และไ ด้ นอ นรพ .
ตรวจตาทุก 6เดือน เมื่อเจ็ บ ป่ ว ยไปรพ.
ไม่ซื้อยากินเอง มีสามีช่วยดูแล
แบบแผนที่2
ขณะอยู่บ้านรับประทานอาหารครบทุก ขณะอยู่บ้านรับประทานอาหารครบทุก
โภชนาการและการเผา มื้อเน้นผักเป็นหลัก หลีกเลี่ยงผัดทอด มื้อ ไม่เคยจากัดปริมาน กินผลไม้หวาน
ผลาญสารอาหาร
อาหารรสหวานจัด เน้นเนื้อหมู ปลา
ตามฤดูกาล 2 เดือนก่อนมีอาการหิว
อาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น ขณะอยู่รพ. บ่อยกินจุปัสสาวะบ่อย กินน้าบ่อย
ช่วงแรกรับประทานอาหารได้เล็กน้อยมี น้าหนักลด 5 กิโลกรัม (น้าหนักเดิม 55
คลื่นไส้ ต่อมารับประทานได้มากขึ้น
กิโลกรัม) ขณะอยู่รพ. ได้รับการงดน้า
น้าหนัก 54 kgs. สูง 155cms.
และอาหารในวันแรกหลังจากมีอาการ
BMI=22.5 ไม่มีบาดแผล แรกรับ 26
เกร็งกระตุก วันต่อมาผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวดี
.
ก.พ. 2563 เวลา18.30น. BT=38.8 c เริ่มให้ยาทางปากและรับประทาน
CBC:WBC=21,300 cells/ul NE=85% อาหารได้ตามปกติ ร่างกาย ซูบผอม
Lactate=18.3mg% Anion gab =16 มาก ตาลึกโบ๋ ผิวแห้ง น้าหนัก 50 kgs
DTX 213 mg% ได้RI 4 unit DTX 1
สูง 174 cms BMI=14.6
hr ต่อมาDTX= 91mg% แพทย์ให้ RI Nutrition Alert Form= 9คะแนน (B)
(1:1) iv drip 5 ml/hr on 10%D/N/2 B= moderate malnutrition
IV drip 40ml/hr then DTX
ไม่มีบาดแผล ไม่มีไข้ แรกรับ 28 พ.ค.
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แบบแผนการทาหน้า
ด้านสุขภาพ

แบบแผนที่ 3
การขับถ่าย

แบบแผนที่ 4
กิจวัตรประจาวันและ
การออกกาลังกาย

แบบแผนที่ 5
การพักผ่อนนอนหลับ

กรณีศึกษารายที่ 1

กรณีศึกษารายที่ 2

1hr=57mg% VBG=metabolic
2563 Anion gab =33
acidosis , PO4 =1.2 mg% Mg=1.6
VBG=metabolic acidosis K=2.7
mg% Ca=7.6 mg% K=4.2 mmol/L mmol/L DTX= HI ได้ RI 10 unit iv
statและ RI (1:1) iv drip 6 ml/hr
ปรับเพิ่ม-ลดตาม DTX at 02.00น.
วันที่29 พ.ค. 2563 DTX=74mg%
ขณะอยู่บ้านขับถ่ายอุจจาระได้เอง 1
ขณะอยู่บ้านปัสสาวะบ่อยนอนกลางคืน
ครั้ง/วัน ปัสสาวะ 3-4 ครั้ง/วัน ปริมาณ ไม่ค่อยหลับจากการต้องลุกตื่นมา
ปกติ ไม่แสบขัด ไม่มีอาการบวมตาม
ปัสสาวะครั้งละ3-4/คืน ถ่ายวันละครั้ง
ร่างกาย ขณะอยู่รพช. 3วันก่อนส่งต่อ
ปกติ ขณะเจ็บป่วยได้รับการสวนคาสาย
ได้รับสารน้าทางหลอดเลือดดาประมาณ ปัสสาวะ urine ออกดีสีเหลืองใสไม่แสบ
8000ml เริ่มบวมกดบุ๋มตามขา 2 ข้าง ขัด
คาสายสวนปัสสาวะ urine ออกตามสาย serum ketone=7.1mmol/L
สีเหลืองใสประมาน 1 lit/day Serum BUN=20 Cr=0.73
ketone= 3.2 mmol/L
UA; spGr. 1.015 WBC 1-2/HPF
glucose=trace, ketone 2+
BUN=17 Cr=1.12
ขณะอยู่บ้านออกกาลังกายทุกเช้าโดย ไม่ได้ออกกาลังกายเป็นกิจลักษณะแต่
การแกว่งแขนประมาน 10-15 นาที
ทางานรับจ้างทั่วไป ทางานบ้านเอง
ขณะอยู่รพ. ในวันแรกช่วยเหลือตัวเอง ขณะเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในวัน
ได้บนเตียง วันถัดมาเดินทากิจวัตร
แรกแต่มีพี่ชายคอยดูแล วันถัดมาช่วย
ประจาวันด้วยตัวเองได้ หายใจเร็ว
ตัวเองได้บนเตียงและลุกเดินได้แต่ยัง
เล็กน้อย แรกรับ 26 ก.พ. 2563
เพลีย กินได้น้อย
RR=26-28/min HR=70-98/min
RR=18-22/min HR=68-102/min.
BP=96/61-147/68mmHg.
วันที่28พ.ค. 2563 BP=70/65mmHg.
Lung=coarse crepitation both lung loading NSS 500ml วัดBPซ้า=84/61
CXR=cardiomegaly
mmHg. วันถัดมามีความดันโลหิตต่าอีก
ผล H/C= no growth 2 days (29ก.พ. ครั้ง Loading NSS 500ml 1dose ไม่
2563)
ดีขึ้น start start levophed (8:500) iv
drip 5ml/hr ให้สารน้าเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อมาความดันโลหิตปกติจึงยุติ
การให้ยากระตุ้นความดันโลหิต
Lung=clear
ขณะอยู่บ้านนอนหลับได้ไ ม่ ใ ช้ ย า ขณะ ขณะอยู่บ้านนอนไม่ค่อยหลั บ เนื่ อ งจาก
อยู่รพ. หลับเป็นพักๆ นอนหลับกลางวัน ลุกมาปัสสาวะบ่อย ขณะอยู่รพ.วั นแรก
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แบบแผนการทาหน้า
ด้านสุขภาพ

กรณีศึกษารายที่ 1
บ้าง ตาไม่ปรือ หรือลักษณะง่วงนอน

แบบแผนที่ 6
รับรู้สิ่งเร้าต่างๆได้ดีตามปกติ
สติปัญญา การรับรู้
และประสาทสัมผัส
แบบแผนที่ 7
ผูป้ ่วยมีสามีดูแลใกล้ ชิ ด ขณะเจ็ บ ป่ ว ย
การรู้จักตนเองและอัต รู้สกึ กังวลอาการเจ็บป่วยครั้งนี้
มโนทัศน์
แบบแผนที่ 8
บทบาทและ
สัมพันธภาพ

ผู้ป่วยเป็นสมาชิกครอบครัวอยู่กับสามี มี
ลูก 2 คนมีครอบครัวแล้ว ทางานที่กทม.
ทุกคนรักกันดี ลูกส่งเงินให้บางครั้ ง เป็ น
ห่วงสัตว์เลี้ยงที่บ้านกลัวไม่มีคนดูแล

แบบแผนที่9
ผู้ป่วยมีลูก2คนทาหมันแล้ว ประจาเดือน
เพศและการเจริญพันธุ์ มาปกติ ไม่เคยมีปัญหาระบบสืบพันธุ์
แบบแผนที่10
การปรับตัว และการ
เผชิญกับความเครียด

ผู้ป่วยเวลามีเรื่องไม่สบายใจจะปรึ ก ษา
สามีหรือญาติพี่น้อง ไม่ เ ก็ บ ตั ว อารมณ์
ไม่ฉุนเฉียว ร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้ า น
เป็นประจา

แบบแผนที่11
ความเชื่อ

ผู้ป่วยนับถือศาสนาพุทธ เชื่อเรื่อ งกรรม
การเจ็ บ ป่ ว ย ครั้ ง นี้ คิ ด ว่ า จาก ระดั บ
น้ าตาลในเลื อ ดต่ าแล้ ว มี ก ารปรั บ ล ด
insulin ทาให้ระดับ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง
ผิดปกติจนได้กลับไปรพช. อีกครั้ง

กรณีศึกษารายที่ 2
ซึมหลังได้รับ valium วั นถั ด มาอาการ
ปกติ ไม่มีง่ว งซึ ม หรื อ ชั ก เกร็ ง ซ้ า นอน
หลับได้น้อยช่ ว งแรก กลั ว ไม่ ห าย แต่
อาการดีขึ้นทุกวันจึงกังวลลดลง หลับ ได้
ดี
หลังชักเกร็ง ซึมมากไม่รู้สึกตัว วันถั ด มา
ตื่ น รู้ สึ ก ตั ว ดี ขึ้ น ไม่ มี อ าก ารชั ก ซ้ า
ตอบสนองสิ่งเร้าได้ตามปกติ
ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองป่วยหนั ก มาก และ
ซู บ ผ อมไ ม่ น่ า ดู แ ต่ ท าใ จย อ มรั บ ไ ด้
ค าด ห วั ง ว่ า จ ะน้ าห นั ก จะ เพิ่ มขึ้ น
เนื่องจากวั นถั ด มารั บ ประทานอาหาร
ได้มากขึ้น ไม่รู้สึกเพลีย
ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับมารดาอายุ 92 ปี มี
ราย ได้ จ ากก ารรั บ จ้ า งทั่ ว ไ ป ข ณ ะ
เจ็บป่วยมีพี่ชายคอยดูแล มารดาที่บ้านมี
พี่ชายอีกคนช่วยดูแล ทุกคนช่ ว ยเหลื อ
กันดี
ผู้ป่วยเลิกกับภรรยาได้ประมาณ 1 ปี ไม่
มี ลู ก ด้ ว ย กั น ไม่ เ คย มี ปั ญ หาระบ บ
สืบพันธุ์
ผู้ป่วยมีนิสัยร่าเริง รับจ้างเล่นดนตรี เป็ น
พิ ธี ก รต ามงานต่ า ง ๆ ไม่ เ ก็ บ ตั ว เมื่ อ
เจ็บป่วยกังวลมากเนื่องจากไม่ รู้ส าเหตุ
เมื่อรู้ว่าตัวเป็นโรคเบาหวานและอาการ
ป่วยดีขึ้นเรื่อยๆ จึงคลายกังวลคิ ด ว่ า จะ
หายจากอาการเจ็บป่วยอย่างแน่นอน
ผู้ป่วยนับถือศาสนาพุทธ ไปท าบุ ญตาม
เทศกาล เคยบวชเป็นพระแล้ว เป็นห่ ว ง
มารดาที่อายุมากจึ ง ลาบวชออกมาอยู่
ดูแล

ข้อมูลจากตารางข้างต้นกรณีศึกษาที่1 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเดิมมีความเข้าใจภาวะสุขภาพขณะเจ็บป่วย
ครั้งนี้ สังเกตอาการระดับน้าตาลในเลือดต่า-สูงได้ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ดี มองว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้จ ากเกิ ด ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง จากการปรั บ ลดยาฉี ด insulinหลั ง ออกจาก
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โรงพยาบาลจึงสังเกตอาการแล้วกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง เข้ารับการรักษานาน3วัน ได้รับสารน้าจ านวนมาก
จนเกิดอาการบวม กดบุ๋ ม ที่ ข า2ข้ า ง petting edema 3+แต่ ยั ง คงมี ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง จึ ง ส่ ง ต่ อ มา
โรงพยาบาลทั่วไป ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีไข้แพทย์จึงมีความเห็นว่าปัจจัยกระตุ้ นให้ เ กิ ด ภาวะคี โ ตนคั่ ง ในเลื อ ด
ดังกล่าวน่าจะเกิดจากภาวะติดเชื้อ ทาให้ร่างกายต้องการinsulinมากกว่ า ปกติ ทั้ ง ที่ ไ ด้ รับ อยู่ แ ล้ ว ต่ า งจาก
กรณีศึกษาที่2 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จึงไม่รู้ว่าตนเองป่วย ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรคดังกล่าว จึง
ดูแลตัวเองขณะป่วยที่บ้านไม่ได้ ทาให้น้าหนักลดอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือน ร่างกายจึงเกิดภาวะขาดน้าและ
insulin อย่างรุนแรง ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงจนชัก หมดสติ ก่ อ นถู ก นาส่ ง โรงพยาบาล ดั ง นั้ นผลการ
ประเมินภาวะสุขภาพของกรณีศึกษาที่1จึง พบปัญหาสุขภาพในแบบแผนที่ 2,3,4และ7 ส่วนกรณีศึกษาที่2 พบ
ปัญหาในแบบแผนที่1,2,3,4,6,7และ10 จึงสรุปข้อมูลดังกล่าวแล้วนาไปวินิจฉัยการพยาบาลตามรู ป แบบของ
NANDA ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 สรุปการวินิจฉัยการพยาบาล
การวินิจฉัยการพยาบาล
กรณีศึกษาที่1
ข้อที่1
มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
ข้อที่2
มีภาวะElectrolyte imbalance
และภาวะน้าเกินจากไตสูญเสียหน้าที่
ในการปรับสมดุลย์สารน้าและ
electrolyte
ข้อที่3
มีภาวะไข้จากการติดเชื้อในร่างกาย
ข้อที่4
ข้อที่5
ข้อที่6
ข้อที่7

กรณีศึกษาที่2
มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
มีภาวะshockจากการขาดสารน้า
ร่วมกับมีภาวะElectrolyte
imbalance
เสี่ยงต่อการชั ก ซ้ าและหมดสติ จ าก
ระดับน้าตาลในเลื อ ดสู ง และมี ส ารคี
โตนคั่งในร่างกาย
มีภาวะทุพะโภชนาการจากการได้ รับ
อาหารไม่เพียงพอ

มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าจาก
ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย
insulin
วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและ มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าจาก
ภาระงานที่บ้าน
ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย
insulin
วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและ
การรั ก ษาเนื่ อ งจากไม่ เ คยเจ็ บ ป่ ว ย
รุนแรงมาก่อนในชีวิต
ไ ม่ มี ค ว า มรู้ เ กี่ ย ว กั บ เ กี่ ย ว กั บ
โรคเบ าห วานแล ะการป ฏิ บั ติ ตั ว
เนื่องจากเป็นโรคเบาหวานรายใหม่

จากตารางกรณีศึกษาทั้ง2รายมีปัญหาทางการพยาบาลที่เหมือนกันคือ มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง มีความ
ไม่สมดุลของelectrolyte มีระดับน้าตาลในเลือดต่าจากผลข้างเคียงของการรั ก ษาด้ ว ย insulin มี ค วามวิ ต ก
กังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย สาหรับความแตกต่างคือกรณีศึกษาที1่ มีภาวะน้าเกิน ส่วนกรณีศึกษาที่2มีภาวะขาด

9
น้า และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่างกันกรณีศึกษาที่2 เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จึงมีปัญหา
ด้านนี้ และทาให้เกิดภาวะทุพะโภชนาการ ส่วนรายที่1ไม่มี
การพยาบาล
ภายหลังจากการวินิจฉัยการพยาบาลผู้ศึกษาได้การวางแผนการพยาบาล ให้การพยาบาลและ
ประเมินผลการพยาบาลโดยสรุป ดังต่อไปนี้
กรณีศึกษาที่1
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 1 มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
วันที่26ก.พ. 2563 เวลา 18.30น. DTX=213mg% ผู้ป่วยได้รับ RI 4 unit sc then F/U DTX q 1 hr พบว่า
เวลา 19.30น. DTX= 91mg% ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีไม่ซึมหรือมีเหงื่อแตกใจสั่น รายงานแพทย์ให้ RI (1:1) iv drip 5
ml/hr และเพิ่ม 10%D/N/2 IV drip 40ml/hr
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 2 มีภาวะElectrolyte imbalanceและภาวะน้าเกินจากไตสูญเสียหน้าที่ในการ
ปรับสมดุลย์สารน้าและelectrolyte
วั นที่ 26 กพ.2563 ผู้ ป่ ว ยได้ รับ การดู แ ลภาวะElectrolyte imbalanceโดยการให้ 0.45%Nacl 1000
ml+KCL 60mEq iv drip 40 ml/hr PO 4 solution 30 ml oral bid x 3 day, F/U electrolyte q 4 hr.
และรักษาภาวะน้าเกินโดยให้ lasix 40 mg iv stat ในวันที่26และ27กพ2563 มีการบันทึกสารน้ าเข้ า ออกทุ ก
วัน และmonitor HR keep 60-100/min พร้อมกับสังเกตอาการท้ อ งอื ด ประเมิ นผลการพยาบาลพบว่ า
K=3.5-4.2mmol/L อยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตามผล PO4 เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยอาการโดยรวมดี เ ริ่ ม
รับประทานอาหารได้มากขึ้น ผลการบั นทึ ก สารน้ าเข้ า ออกใน24ชั่ ว โมงหลั ง นอนโรงพยาบาล Day ที่ 1 ;
I=1,640ml O=4,000 ml, Day ที่2 I=1,948ml O=1,550ml Dayที่3 I=2,500ml O=3,600ml แสดงให้ เ ห็ น
ว่าปริมาณน้าออกจานวนมากหลังได้ lasix ทาให้ผู้ป่วยหายใจดีขึ้นไม่หอบ ขาทั้งสองข้างบวมลดลง ไม่มีกดบุ๋ม
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 3 มีภาวะไข้จากการติดเชื้อในร่างกาย
วันที่26ก.พ. 2563 แรกรับ ผู้ป่วยมีไข้ BT=38.8 C. ได้รับceftriaxone 2 gms iv OD. ให้
paracetamol(500mg) 1 tab oral prn for fever เช็ดตัวลดไข้และวัดอุณหภูมิร่างกายทุก4ชั่วโมงหรือเมื่อมี
ไข้ ผลการดูแลพบว่าผู้ป่วยมีไข้ต่าๆ BT=37.8-38.1C. ในวันที่26-29ก.พ.2563 และผู้ป่วยไม่มีไข้ในวันที่ 1มี .ค.
2563 ผล H/C= no growth 2 days (29ก.พ. 2563) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย
ของผู้ป่วยจริงแต่ไม่สามารถระบุชนิดของเชื้อโรคได้
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 4 มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วย insulin
วันที่26ก.พ. 2563 เวลา19.30น. DTX=213mg% ผู้ป่วยได้รับ RI 4 unit sc then F/U DTX q 1 hr เวลา
19.30น พบว่าDTX= 91mg% รายงานแพทย์ให้ RI (1:1) iv drip 5 ml/hr และเพิ่ม 10%D/N/2 IV drip
40ml/hr ต่อมาเวลา 20.00น. DTX=57mg% ผู้ป่วยได้รับการhold RI drip และให้ 50%glucose 50 ml iv
push. เพิ่ม10%D/N/2 IV drip 80ml/hr. ตรวจDTXซ้าเวลา22.00น.=170mg%. F/U DTX q 6 hrs. วันที่
27ก.พ.2563เวลา06.45น. DTX=413mg% เริ่มให้ RI (1:1) iv drip 5 ml/hr, F/U DTX q 1 hr.จากนั้นปรับ
ขึ้นลงตามผล DTX จนในที่สุดสามารถยุติการให้ RI drip และสลับมาเป็นชนิดฉีดทางใต้ผิวหนังและผูป้ ่วยผ่าน
พ้นภาวะDKAในวันที่ 28ก.พ.2563เวลา06.00น.
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วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 5 วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและภาระงานที่บ้าน
ผู้ป่วยได้รับข้อมูลการรักษาเป็นระยะๆ ผลการตรวจระดับน้าตาลคงที่อาการโดยรวมดีขึ้นในวันที่2ของ
การนอนโรงพยาบาลและได้รับ การดูแลอย่างดีจากสามี พร้อมกับมีญาติมาเยี่ยมแจ้งว่าได้ดูแลสัตว์เลีย้ งทีบ่ ้าน
ให้ในผู้ป่วยจึงคลายกังวลสีหน้าสดชืน่ คาดหวังว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็ว
สรุปผลการดูแลกรณีศึกษาที่1 ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพได้ทงั้ หมด มีผลข้างเคียงจาก
การได้รับ insulin คือ hypoglycemiaและผลข้างเคียงจากการได้รับ lasixคือ hypokalemia แต่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคีโตนคั่งและสามารถจาหน่ายกลับบ้านได้
กรณีศึกษาที่ 2
จากกรณีศึกษารายที่1 จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งมีปัญหาสุขภาพใกล้เคียงกัน
กับกรณีศึกษารายที่2 เมื่อนาข้อมูลมาวินิจฉัยการพยาบาลแล้วสามารถให้ วางแผนและการพยาบาลในลักษณะ
เดียวกันได้ เช่น ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 1 มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่4 มีภาวะ
น้าตาลในเลือดต่าจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วย insulin วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่5 วิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย ทั้งนี้ผลสรุปจากกการให้การพยาบาลผู้ป่วยพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเช่นกัน ผู้ศึกษา
จึงขอสรุปผลการพยาบาลในส่วนข้อวินิจฉัยการพยาบาลทีแ่ ตกต่างจากกรณีศึกษาที่1 ในข้อที่ 2,3,4และ7 ดังนี้
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 2 มีภาวะshockจากการขาดสารน้าร่วมกับมีภาวะElectrolyte imbalance
ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะขาดน้าตั้งแต่แรกรับ 28พ.ค. 2563 เวลา 04.30 แต่ความดันโลหิตยัง
ปกติ ที่ ER loading NSS 1000ml then iv drip 500 ml/hr.x2hr then 250ml/hr. ร่วมกับให้ 0.9%NSS
1000 ml+KCL 40 mEq iv drip 80 ml/hr จากนั้นติดตามผล electrolyte q 4 hr. CXR พบว่าปอดปกติ
ต่อมาเวลา 09.00 น. กาหนดtotal rate iv= 200 ml/hr ผล k=2.3 mmol/L ให้ Elixir Kcl 30 ml q 3 hrx
2 dose และเปลี่ยน 0.9%NSS 1000 ml+KCL 60 mEq iv drip 100 ml/hr. การติดตามผล K ซ้ายังพบว่า
ต่ากว่าปกติแพทย์ได้ทาการแก้ไขและติดตามต่อเนื่องจนอยู่ในระดับปกติวันที่ 29พ.ค. 2563 k=3.5 mmol/L
ผู้ป่วยกินได้ตามปกติจึงไม่มีการติดตามผลอีก สาหรับภาวะshock ภายหลังได้ให้สารน้ามา1วัน วันที่29พ.ค.
2563เวลา01.00น BP=76/55mmHg. Loading NSS 500ml วัดBPซ้าได้ 84/62 mmHg. MAP 68 จึงสังเกต
อาการต่อร่วมกับให้สารน้าเพิ่มขึ้นแต่พบว่ายังมีปัญหาความดันโลหิตค่อนข้างต่า ผู้ป่วยยังกินได้น้อย แพทย์จึง
ให้ levophed (8:500) iv drip 10 ml/hr และหาสาเหตุเพิ่มโดยการส่งตรวจ morning cortisal level =12
(ปกติ) ทั้งนี้มีการบันทึกสารน้าเข้าออกพบว่าวันที่1; I= 4,350 ml O=2,900ml วันที่2; I= 2,736 ml
O=1,100ml จากการประเมินสารน้าดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้ป่วยยังมีภาวะขาดน้าจึงยุติการให้ยาlevophed และ
ให้สารน้าทดแทนต่อเนื่องในเวลาต่อมาความดันโลหิตจึงปกติ
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่3 เสี่ยงต่อการชักซ้าและหมดสติจากระดับน้าตาลในเลือดสูงและมีสารคีโตนคั่งใน
ร่างกายผู้ป่วยได้รับการสังเกตอาการชักเร็ง plan CT scan ถ้ามีอาการชักซ้า และplan ให้ยาต้านชักคือ
valium 10mg iv ผลการดูแลพบว่าไม่มีอาการชักซ้าแต่ผู้ปว่ ยยังคงซึมในวันแรกของการรักษาวันถัดมารู้สึกตัว
ดี ช่วยเหลือตัวเองได้
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วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 4 มีภาวะทุพะโภชนาการจากการได้รับอาหารไม่เพียงพอ
ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะทุพะโภชนาการคือ Nutrition Alert Form= 9คะแนน (B) สรุปว่าผู้ป่วยมีภาวะ
moderate malnutrition จึงปรึกษานักโภชนากรได้ปรับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเป็นลักษณะโปรตีน
สูงโดยให้เพิ่มไข่ขาวมื้อละ2ฟอง กาหนดสัดส่วนอาหารในแต่ละวันที่โรงพยาบาลและที่บ้าน ผู้ป่วยมีความเข้าใจ
เรื่องอาหารโรคเบาหวานมากขึ้น
วินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 7 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ โรคเบาหวานและการปฏิบตั ิตัวเนื่องจากเป็น
โรคเบาหวานรายใหม่
ผู้ป่วยได้รับคาแนะนาเรื่องโรคเบาหวาน การสังเกตระดับน้าตาลในเลือดต่า-สูง การรับยาต่อเนื่อง การมาตรวจ
ตามนัด การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค การควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ตลอดจนการเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อสู่ร่างกาย การดูแลเท้า การตรวจตา ไต ทุก 6 เดือน หลังให้คาแนะนา ผู้ป่วยยังกังวลเรื่องอาหารที่ควร
รับประทานจึงปรึกษานักโภชนากรเพื่อ ให้คาแนะนา
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
กรณีศึกษาที่1 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่ง เพศหญิงอายุ 48ปี underling DM CKD stage
3 มาโรงพยาบาลด้วยการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนวันที่ 26 ก.พ. 2563 เนื่องจากการแก้ไขภาวะน้ าตาล
ในเลือดสูงไม่ได้ภายหลังทาการรัก ษามา 3วั น วิ นิจ ฉั ย โรคคื อ NIDM with ketoacidosis, Fluid overload
และ Sepsis แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจเร็ ว ตื้ นเล็ ก น้ อ ย on canular 3lit/min DTX 213mg% ฟั ง เสี ย ง
ปอดพบ crepitation both lung ขามี pitting edama 3+ Lab; Na=140 K=4.2 CL=114 HCO 3= 10
mmol/L Anion gap=16 on NSS 1000 ml iv drip 100 ml/hr V/S BT=38.8 C HR 88/min RR
26/min BP=147/66mmHg O2 Sat=100% retain Foley’s cath urine สีเหลืองใส ประมาน 300 ml ผู้
ศึกษาได้ทาการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยตามแบบแผนการประเมินภาวะสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน
แล้วนาข้อมูลไปวินิจฉัยการพยาบาลตามแบบของNANDA สรุปข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้ทั้งหมด5 ข้อ ได้แก่
1) มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
2) มีภาวะElectrolyte imbalanceและภาวะน้าเกินจากไตสูญเสียหน้าที่ในการปรับสมดุลย์สารน้า
และelectrolyte
3) มีภาวะไข้จากการติดเชื้อในร่างกาย
4) มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วย insulin
5) วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและภาระงานที่บ้าน
หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมดและสามารถจาหน่ายกลับบ้านได้
กรณีศึกษาที่2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่ง เพศชาย อายุ 48ปี unknown underling มา
โรงพยาบาลวันที่ 28พ.ค. 2563 ด้ ว ยอาการชั ก เกร็ ง กระตุ ก ไม่ รู้สึ ก ตั ว ก่ อ นมาโรงพยาบาล 1 ชั่ ว โมง
วินิจฉัยโรคคือ 1st NIDM with ketoacidosis ,1st episode seizure และ Moderate malnutrition แรกรั บ
ผู้ป่วยชักเกร็ง 1 นาที ได้ valium 10 mg iv หยุดเกร็ง on O2 canular 3 lit/min DTX Hi ได้ RI 10 unit iv
ketone=7.1 mmol/L Na=132, K=3.5, CL=86, HCO 3= 13 mmol/L Anion gap=33 HbA1C=20.5%
on NSS 1000 ml iv drip 500 ml/hr V/S BT=36.0 C HR 90/min RR=22/min BP=109/71mmHg O 2
Sat=100% on RI (1:1) iv drip 5ml/hr ผู้ศึกษาได้ทาการประเมิ นภาวะสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ยตามแบบแผนการ
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ประเมินภาวะสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอนแล้วนาข้อมูลไปวินิจฉัยการพยาบาลตามแบบของ NANDA
สรุปข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้ทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่
1) มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
2) มีภาวะshockจากการขาดสารน้าร่วมกับมีภาวะElectrolyte imbalance
3) เสี่ยงต่อการชักซ้าและหมดสติจากระดับน้าตาลในเลือดสูงและมีสารคีโตนคั่งในร่างกาย
4) มีภาวะทุพะโภชนาการจากการได้รับอาหารไม่เพียงพอ
5) มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วย insulin
6) วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษาเนื่องจากไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงมาก่อนในชีวิต
7) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการปฏิบัติตัวเนื่องจากเป็ นโรคเบาหวานราย
ใหม่
ภายหลังให้การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการแก้ไขทัง้ หมดและได้จาหน่ายกลับบ้าน แต่ยังมีปัญหาสุขภาพที่
ต้องดูแลต่อเนื่องโดยการส่งต่อชุมชนให้ติดตามผลคือภาวะทุพะโภชนาการและการปฏิบัติตัว ขณะอยู่บ้าน
อภิปรายผลการศึกษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งมีปัจจัยกระตุ้นที่แตกต่างกันได้ เช่นกรณีศึกษาที่1มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อแต่ไม่สามารถระบุเชื้อโรคได้ อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภูมิต้านทานโรคต่า เชื้อโรคจึงสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้แต่อาจไม่แสดงอาการ เมื่อเกินความสามารถของร่างกายในการจัดการเชื้อโรคนั้น ก็ทาให้ภาวะ
สุขภาพเบี่ยงเบน การเผาผลาญเปลี่ยนแปลง ร่างกายเกิดภาวะเครียด ใช้พลังงานมากขึ้น การใช้ insulinใน
กระบวนการเผาผลาญพลังงานจึงเพิ่มขึ้น ทาให้ร่างกายเสมือนขาด insulin แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับ insulin
ตามปกติ ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดภาวะDKA สาหรับกรณีศึกษาที่2 มีสาเหตุจาก
ร่างกายขาด insulin จากพยาธิสภาพของโรคเบาหวานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดูแล
ผลการดูแลกรณีศึกษาทั้งสองรายพบผลข้างเคียงจากการให้ยาinsulin คือระดับน้าตาลในเลือดต่า แม้จะ
มีการติดตามระดับน้าตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด ดังนั้นทีมผู้ดูแลควรทบทวนปฏิบัติตาม CPG ของผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะDKA เช่น การปรับระดับการให้ยา insulin ตามผลDTX อีกทั้งการทบทวนคาสั่งแพทย์โดย
พยาบาลเกี่ยวกับการปรับลดinsulinลงหรือเพิ่มการให้สารน้าที่มีน้าตาลเป็นส่วนประกอบเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะhypoglycemia นับเป็นสิ่งสาคัญเมื่อพบว่าระดับน้าตาลของผู้ป่วยต่ากว่าค่าปกติที่ยอมรับ ได้
พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ร่วมกับเกิดภาวะDKAแสดงถึงการคัดกรองเบาหวานในชุมชนยังไม่ครอบคลุม
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งร่ว มกับมีภาวะทุพะโภชนาการ มักจะพบว่าผู้ป่วยมี ภาวะขาดน้าอย่าง
รุนแรงจนเกิดภาวะshock จึงควรประเมินความเพียงพอของการได้รับสารน้าทุกวัน และทุกครั้งก่อนการให้ยา
levophed เพื่อกระตุ้นความดันโลหิตในภาวะshock ยาดังกล่าวอาจไม่จาเป็น
ข้อเสนอแนะ
1) จากศึกษาครั้งนี้พบข้อสังเกตว่ายังมีปัญหาระดับน้าตาลในเลือดต่าจากการบริหารยาinsulin ดังนั้นจึง
ควรทบทวนหาแนวทางแก้ไข เช่นอาจใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจากการได้รับยาดังกล่าวมาช่วย
จัดการปัญหา
2) หน่วยงานควรมีการทบทวนการปฏิบัติตามClinical Practice Guideline ของภาวะDKA เป็นระยะๆ
เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลผู้ป่วย
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3) ออกแบบแผนการดูแลผูป้ ่วยDKAที่อ่านเข้าใจง่ายชนิดONE pate ติดไว้หน้าChart ผู้ป่วยมีการระบุ
ประเด็นสาคัญหรือข้อควรระวังให้สุดตาเพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดกับผู้ปว่ ย เช่น ค่า DTX ที่ต่ากว่า
150 หรือ 200 mg% ค่า k ที่3.5 mmol/L เป็นต้น
ส่งต่อข้อมูลชุมชนเพื่อดูแลผู้ปว่ ยโรคเบาหวานรายใหม่ และเพิ่มการคัดกรองในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายแพทย์วีระชัย ชาติชัชวาล อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอานาจเจริญที่
กรุณาให้คาปรึกษา นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชระกิตติ ผู้อานายการโรงพยาบาลที่อนุญาตให้ทาการศึกษา เหนือสิ่ง
อื่นใดขอขอบคุณผู้ป่วยและญาติที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้ของท่านจะ
เป็นประโยชน์แก่ทีมผู้ดูแลให้มีโอกาสได้ทบทวนเพื่อการช่วยเหลือผู้ปว่ ยโรคเบาหวานที่มีภาวะคีโตนคั่งในราย
อื่นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. International Diabetes Federation. Demographic and geographic outline. [อินเทอร์เนต].
IDF Atlas 9TH Edition 2019. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิย. 2563]. เข้าถึงได้ จาก
https://www.diabetesatlas.org/en/sections/individual-social-and-economicimpact.html
2. พญ.วรรณี นิธิยานันท์. สถานการณ์โรคเบาหวานปี 2560. [อินเทอร์เนต]. กรุงเทพฯ. Hfocus; 2560.
[เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิย. 2563]. เข้าถึงได้จากhttps://www.hfocus.org/content/2019/11/18054
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. สถิติ
สาธารณสุข. [อินเทอร์เนต]. กรุงเทพฯ. กระทรวงสาธารณสุข ; 2561. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิย. 2563].
เข้าถึงได้จากhttp://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistic%2061.pdf
4. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . แนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับโรคเบาหวาน 2560
(Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017). พิมพ์ครั้งที่3. ปทุมธานี. ร่มเย็น มีเดียจากัด;
2560.
5. รัตนา จารุวรรโน. ภาวะวิกฤต:ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Critically III: Patientswith Diabetes). ใน วิจิ
ตรา กุสุมภ์. บรรณาธิการ. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต:แบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่6. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล สหประชาพาณิชย์. กรุงเทพฯ; 2560. หน้า627-639.

