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ผูป้ ว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพศหญิง อายุ 60 ปี
รักษาตัวที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเวลา 2 ปี
แต่ ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต และน้ ำ ตาลในเลื อ ดยั ง สู ง เกิ น กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานมาโดยตลอด มีข้อมูลว่าผู้ป่วยไม่ค่อยมาตามนัด และมัก
ไม่รบั ประทานยาตามแพทย์สงั่ จึงได้รบั การส่งต่อมารักษา ณ ศูนย์
สุขภาพชุมชน 1 โรงพยาบาลราชบุรี โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ภายใต้ แ นวคิ ด การดู แ ลโดยใช้ ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Patientcentered medicine) ร่วมกับการเยีย่ มบ้าน ภายในระยะเวลา 2 ปี
ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยลดลงจนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ตรวจไม่พบอาการข้างเคียงจากตัวโรค ยิ่งไปกว่า
นั้น ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อโรค ต่อตนเอง และต่อทีมผู้รักษาดีขึ้น
รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์กด็ ขี นึ้ ไปด้วย

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการอย่างหนึ่ง แต่
กลั บ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคอื่ น เพิ่ ม เติ ม มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
เนื่องจากความก้าวหน้าด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
และเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการวินจิ ฉัยทำได้ละเอียดมากขึน้ การตรวจพบ
โรคอืน่ ๆ น่าจะเป็นเรือ่ งดีทที่ ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาเร็วขึน้ ผลการ
รักษาในระยะยาวก็นา่ จะดีขนึ้ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ผูป้ ว่ ยที่
ได้รบั การวินจิ ฉัยโรคแบบ “บังเอิญ” เช่นนี้ ส่วนหนึง่ มีผลการรักษา
ไม่ดี หลายคนกลายเป็นผู้ป่วยที่ถูกตีตราว่า poor compliance 

ไปจนถึ ง non-compliance คื อ เป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ค่ อ ยมาตามนั ด 

รับประทานยาไม่ครบ หรือไม่มที ที า่ ว่าจะควบคุมโรคทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้ และ
ดูเหมือนจะไม่สนใจผลการรักษา 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนหนึ่งที่ตรวจพบโรคโดยบังเอิญจาก
การเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล และไม่ได้มกี ารเตรียมตัวเตรียมใจ
ที่ จ ะรั บ การรั ก ษา หรื อ มี ค วามจำเป็ น ในการดำรงชี วิ ต ด้ า นอื่ น ๆ 

มักกลายเป็นกลุ่มผู้ป่วยยุ่งยาก ไม่ค่อยร่วมมือในการรักษา ผลการ
รักษาไม่ดีตามมาตรฐานสากล และอาจจะเกิดผลเสียแก่ผู้ป่วยใน
ระยะยาว 

Abstract
A case report of 60 years old single woman
diagnosed with hypertension and Diabetes Mellitus type II,
she was treated as an ambulatory patient at outpatient
department of Ratchaburi Hospital for 2 years. Her blood
pressure and fasting blood sugar were not under controlled
since her first diagnosis. She was referred to a primary care
unit (PCU) which responsible for patients in Na-Muaeng
district where she lives. A family physician and team provided
patient-centered care and home visit to this patient in order
to maintain quality of life to this particular patient. Two years
later, the patient health condition has been improved with
controlled blood pressure and fasting blood sugar. No target
organ damaged found. Moreover, she has have better
understanding about her diseases, her own health, and the
health care team. Patient-doctor relationship is well established
as well.

กรณีศกึ ษา
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 60 ปี สถานภาพโสด ภูมิลำเนา
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
7 ปีกอ่ น (พ.ศ. 2545) ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดศีรษะมาก จึง
มาตรวจที่โรงพยาบาล พบว่า ความดันโลหิตสูง (BP-200/104
mmHg) ได้รบั ยากลับไปรับประทาน (Atenolol (50 mg) 1X1 o
pc) และนัดให้มาตรวจติดตามภายใน 2 สัปดาห์ แต่ผปู้ ว่ ยไม่ได้มา
ตามนัด 
ผู้ป่วยคนนี้มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆ ด้วย
อาการอืน่ ๆ ทุกครัง้ จะพบว่าความดันโลหิตสูง แต่ไม่เคยมาพบแพทย์
ตามนัด
4 ปีก่อน ผู้ป่วยหกล้ม แล้วมีอาการชาบริเวณซีกขวา
ของร่างกาย เมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาลพบว่า มี Spinal Cord
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Compression ระดับ C3-C4 ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด (ไม่
ทราบรายละเอียดว่าผ่าอะไรไปบ้าง ค้นประวัติไม่เจอ) และนอน
รักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 20 วัน หลังผ่าตัดอาการชาดีขึ้นบ้าง
เดินได้ แต่ยังปวดและชาบริเวณซีกขวา ทำให้เดินไม่ถนัด ต้องใช้
Walker และทำกายภาพบำบัด แต่เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ผูป้ ว่ ยไม่ได้ทำกายภาพบำบัดต่อเนือ่ ง และไม่ได้มารับยาเองตามการ
นัดตรวจติดตามกับแผนกศัลยกรรมประสาท และ lost follow up
ไปในทีส่ ดุ
3 ปีก่อน ผู้ป่วยมาขอใบรับรองความพิการ เนื่องจาก
ต้องการนำไปใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ จึงได้รับการ
ตรวจอีกครั้งพบว่า BP–201/111 mmHg. จึงได้รับยาลดความดัน
โลหิตสูงไปอีกครั้ง พร้อมกับส่งปรึกษา PM&R เพื่อออกใบรับรอง
ความพิการให้ และสอนเรือ่ งการฟืน้ ฟู เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีอาการแขน
ซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อย แต่สามารถเดินสามารถเดินได้โดยใช้ไม้เท้า
เมือ่ ครบวันนัดตรวจอีกครัง้ ผูป้ ว่ ยก็ไม่มาตามนัดอีกเช่นเดิม
2 ปีก่อน ผู้ป่วยเป็นแผลอักเสบที่เท้าซ้ายมาประมาณ 1
สัปดาห์ ลักษณะเป็นแผลเนือ้ ตาย ไม่มอี าการปวด จึงส่งพบศัลยแพทย์
วินิจฉัยเป็น Infected Wound Lt lower leg with necrotizing
fasciitis และต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อทำ debridement และให้ยา
ปฏิชวี นะ จากการตรวจพบว่า ผูป้ ว่ ยมีนำ้ ตาลในเลือดสูง 349 mg/
dL และ HbA1C 15.3 จึงได้รบั Humulin 70/30 สำหรับฉีดเช้า 20
u และ เย็น 15 u ร่วมกับยาลดความดัน Enalapril (20 mg) 1X1
pc จนกระทัง่ แผลหายดี และกลับไปบ้านไปพร้อมยาฉีดดังกล่าว 
ในระยะแรกที่เริ่มยาฉีด หลานสาวที่เป็นพยาบาลมาช่วย
ฉีดยาให้ทงั้ ช่วงเช้าและเย็น โดยฉีดยาจำนวน 20 u ตอนเช้า และ
15 u ตอนเย็น แต่ในวันทีห่ ลานสาวไม่วา่ ง ผูป้ ว่ ยรายนีจ้ ะไม่ได้ฉดี ยา
เนือ่ งจากไม่ยอมฉีดยาด้วยตนเอง
แพทย์นดั ให้ผปู้ ว่ ยมารับยาประมาณ 1 ครัง้ ต่อเดือน โดยที่
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเองไม่สะดวก เนื่องจากมีอาการชาซีกขวาและ
อ่อนแรงทีซ่ กี ซ้าย ถึงจะเดินได้โดยใช้ Walker ก็ตาม แต่กข็ นึ้ ลงรถ
ไม่สะดวก ประกอบกับผูป้ ว่ ยมีรปู ร่างอ้วน น้ำหนักตัวถึง 90 กิโลกรัม
(ส่วนสูง 143.9 เซนติเมตร) จึงยิ่งไม่สะดวกเวลาเดินทาง ญาติที่อยู่
ด้วยกันไม่มีเวลาพามาโรงพยาบาล เนื่องจากต้องทำงานประจำ ใน
ที่สุดผู้ป่วยก็ lost follow up ไปอีกครั้ง จึงมีการส่งเรื่องติดตาม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมาที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลหน้าเมือง เมื่อเดือน

มีนาคม 2550 ประกอบกับในบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ประจำ
ของศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่แล้ว ในการเยี่ยมบ้านจึงทำทีเหมือนไป
เยีย่ มผูป้ ว่ ยคนอืน่ แต่วตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ไปประเมินผูป้ ว่ ยรายนี 
้

ประวัตคิ รอบครัว
ผูป้ ว่ ยมีพนี่ อ้ งทัง้ หมด 7 คน ตนเองเป็นคนที่ 2 ปัจจุบนั มี
พีน่ อ้ งทีม่ ชี วี ติ อยู่ 3 คน ผูป้ ว่ ยไม่ได้แต่งงาน ไม่มบี ตุ ร
บิดาของผู้ป่วยแยกไปมีครอบครัวใหม่ ปัจจุบันแข็งแรงดี
แต่ไม่คอ่ ยได้พบกัน 
มารดาเสียชีวิตตอนอายุ 50 ปี หลังจากดมยาสลบเพื่อ
ผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้วไม่ฟื้น ผู้ป่วยให้ประวัติเพิ่มเติมว่า แพทย์
ผู้ให้การรักษามายอมรับผิดว่า เกิดจากความผิดพลาดของแพทย์ 

แต่ผปู้ ว่ ยไม่ได้ตดิ ใจเอาความอะไร
พีช่ ายคนโตเสียชีวติ จากการถูกไฟฟ้าช็อต ผูป้ ว่ ยจึงต้องช่วย
อุปการะหลานชายคนโตตัง้ แต่เด็ก ผูป้ ว่ ยรักและภูมใิ จหลานคนนีม้ าก
น้องชายคนทีห่ กติดสุรา มีอาการปวดท้องเป็นประจำ ไปพบ
แพทย์ แ ล้ ว ได้ ย าแก้ ป วดกลั บ มา และเสี ย ชี วิ ต หลั ง จากกลั บ จาก
โรงพยาบาล
ความสั ม พั น ธ์ ข องพี่ น้ อ งที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ แ ละรั ก ใคร่ กั น ดี 

ไปมาหาสูก่ นั เป็นประจำ น้องชายคนทีห่ า้ เป็นโรคเบาหวาน

ผลการตรวจร่างกาย (เดือนมีนาคม 2550)
Vital signs: T–ไม่ได้ตรวจ, Pulse 84/min, RR 20/ min,
BP–179/106 mmHg 
General appearance: a Thai elderly female, well
appearing, obese (BMI–39), alert and cooperative, no
anemia, no jaundice, no cyanosis, no dyspnea, no edema
Nervous system:
Motor–normal muscle tone, motor power grade 

IV/V at left upper extremity
Sensory–decrease pain sensation at tip of fingers 

of both hands and both  feet

แผนภูมคิ รอบครัว
นาย ก (88)

นาง ข (52)
นส. ค (60)

นาย ง (33)
รับจ้าง

CA
นาย จ (47)

นส. ฉ (21)

ตายตัง้ แต่เด็ก

นาย ช (20)

58 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
BUN–7 mg/dL
FBS–134 mg/dL

ประวัตเิ พิม่ เติมจากทีมเยีย่ มบ้าน

Creatinine–0.6 mg/dL
HbA1C–9.2 mg/dL 

การวินจิ ฉัยโรค
1. DM with Hypertension patient with poor
compliance
2. C Spine Compression s/p surgery 
โรงพยาบาลราชบุ รี ส่ ง ตั ว ผู้ ป่ ว ยรายนี้ ม าเพื่ อ การรั ก ษา
ต่อเนื่องที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบผู้ป่วย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยไม่คอ่ ย
ให้ความร่วมมือในการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเท่าทีค่ วร
เมื่อมารักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในระยะ 1 ปีแรก ผู้ป่วย
รายนีก้ ไ็ ม่สนใจการรักษาเหมือนเดิม มาตามนัดบ้าง ไม่มาบ้าง แต่
เมื่อส่งทีมไปเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยยอมให้ตรวจ แต่ยังขาดนัดอยู่เรื่อยๆ
เมือ่ ซักถามเรือ่ งความเข้าใจเกีย่ วกับโรค กลับตอบได้ทกุ อย่าง เพราะ
มีผใู้ ห้สขุ ศึกษาแก่ผปู้ ว่ ยมานานตัง้ แต่รกั ษาทีโ่ รงพยาบาล
เมือ่ เข้าสูป่ ที ี่ 2 ของการรักษาทีศ่ นู ย์ฯ ผูป้ ว่ ยไม่มที า่ ทีวา่ จะ
ร่วมมือในการรักษาเท่าไหร่ ทางทีมจึงดูประวัตเิ ก่าอีกครัง้ พบผลการ
เจาะระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเป็นดังนี้

FBS

HbA1C

Blood
Pressure

มีนาคม 50

134

9.2

179/106

กรกฎาคม 50

137

ตุลาคม 50

227

8.5

188/111

ธันวาคม 50

232

(ไปตรวจทีบ่ า้ นตอนเช้า
เพราะผูป้ ว่ ยไม่มา
ตามนัด)

167/94

194/100

จากตารางพบว่า ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลขึ้นสูงในช่วงเดือน
ตุ ล าคม 2550–ธั น วาคม 2550 และไม่ ม าตามนั ด อี ก ในเดื อ น
มกราคม 2551 จึงส่งทีมไปเยีย่ มบ้านอีกครัง้ โดยครัง้ นีต้ งั้ เป้าหมาย
ว่า จะทำความเข้าใจผู้ป่วยให้มากขึ้น ปรับวิธีการพูดคุยกับผู้ป่วย
โดยไม่พยายามสอนเรือ่ งสุขศึกษาหรือสัง่ การรักษาใดๆ เพิม่ อีก

ผู้ป่วยปลูกบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกับญาติพี่น้องคนอื่นๆ
ทั้ ง หมด 11 คน แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบ้ า นเดี ย วกั น ตั ว บ้ า นของผู้ ป่ ว ย
แยกออกมาอยูต่ า่ งหาก มีหลานมาดูแลตอนช่วงเช้าและเย็น โดยนำ
อาหารมาให้และช่วยดูแลความสะอาดในบ้านบ้าง 
ผู้ป่วยมีสีหน้ายิ้มแย้ม ต้อนรับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มใจและ
ยินดีที่จะให้ประวัติ โดยผู้ป่วยเองมีความทรงจำแม่นยำ สามารถ
ลำดับเหตุการณ์ได้ถกู ต้องชัดเจน
ระหว่างพูดคุยเพื่อเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ สังเกตว่า
ผู้ป่วยมีอาการอึดอัดเมื่อพูดถึงเรื่องการใช้ยา เรื่องโรค และเรื่อง
การดูแลตนเอง แม้ไม่ได้มกี ารพูดถึงเรือ่ งทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่คอ่ ยไปตามนัด หรือ
ไม่ค่อยรับประทานยาต่อเนื่อง จึงชวนคุยเรื่องความเป็นอยู่ทั่วๆ ไป
เรือ่ งชีวติ ประจำวันอยูส่ กั พัก จึงกลับมาทีเ่ รือ่ งโรคของผูป้ ว่ ย
จนกระทั่งสอบถามผู้ป่วยว่า “ตอนนี้ป้ารู้สึกยังไงกับโรคที่
เป็นอยู”่
ผู้ ป่ ว ยตอบว่ า “ป้ า ไม่ รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองป่ ว ย” ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ป
โรงพยาบาล หมอให้ยา แต่ป้าไม่สนใจไปรับยาต่อเนื่องเพราะไม่มี
อาการอะไร พอหายจากอาการปวดศีรษะก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก จนกระทัง่
มาหกล้มและมีอาการปวดชาบริเวณซีกขวา และต้องผ่าตัด รูส้ กึ เป็น
ทุกข์กบั อาการปวดและชา เพราะทำให้ชว่ ยเหลือตัวเองได้ไม่ดเี หมือน
เดิม และยังต้องมาฉีดยาเบาหวาน (Insulin) ทัง้ ที่ “ป้าเป็นคนกลัว
เข็มมาก ถ้าหลานสาวไม่ฉดี ให้กจ็ ะไม่อยากฉีด ทำยังไงก็ได้ ไม่ตอ้ ง
ฉีดยาได้ไหมหมอ”
ทางทีมจึงถามต่อว่า “เพราะอย่างนี้เลยไม่ค่อยยอมไป
รักษาตามนัดหรือเปล่า”
ผูป้ ว่ ยตอบว่า “ก็ไปทีไรโดนต่อว่าเรือ่ งทีไ่ ม่ยอมฉีดยา ทัง้ ที่
ป้าพูดความจริงว่าไม่อยากฉีดยาเลย และก็ไม่เคยฉีดตามที่หมอสั่ง
แต่หมอก็ยังบังคับให้ฉีดและสั่งยากลับมาทุกครั้ง ป้าไม่เห็นจำเป็น
ต้องใช้ยาฉีด โดยเฉพาะช่วงหลังๆ เนีย่ ป้าไปซือ้ ข้าวเช้ากินเองไม่ได้
จึงใช้วิธีอดอาหารมื้อเช้า เคยลองฉีดยาแล้วมีอาการใจสั่นเหมือนจะ
เป็นลม จะปรับยาเองก็ไม่กล้า จึงใช้วิธีไม่ฉีดเลยดีกว่า เวลาหมอ
สั่งยาให้มา ก็เอาเก็บไว้อย่างนั้นแหละ ทั้งที่ใจจริงไม่อยากรับยามา
ด้วยซ้ำ เพราะเสียดายทีไ่ ม่ได้ใช้”
ทางทีมจึงถามว่า “ถ้าหยุดยาฉีด และสามารถดูแลเรื่อง
อาการปวดและชาได้ดกี ว่านี้ จะยินดีไปตามนัดหรือเปล่า”
ผูป้ ว่ ยตอบว่า “ไม่แน่ใจ เพราะจริงๆ ป้าก็ไม่มอี าการอะไร
อยากไปรักษาเป็นเรื่องอาการปวดและชามากกว่า เพราะทำให้เดิน
ไม่ถนัด ช่วยเหลือตัวเองไม่คอ่ ยได้”
เมือ่ ถามว่า “ต้องการให้ชว่ ยอะไรมากทีส่ ดุ ” ผูป้ ว่ ยบอกว่า
“อยากหายจากอาการชาและปวดทีเ่ ป็นอยู”่
ทางทีมจึงรับปากว่า จะประสานกับทางแพทย์ผู้รักษาเรื่อง
กระดูกสันหลังให้ว่า จะมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งในส่วน
เรือ่ งการฟืน้ ฟูและกายภาพบำบัดด้วย ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าสดชืน่ ขึน้
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สรุปปัญหาสุขภาพองค์รวม
1. C-Spine Compression s/p surgery with peripheral
neuropathy and pain 
2. Poor-compliance metabolic syndrome: โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนทีไ่ ม่มาตามนัด
3. Risk of fall in elderly โดยอาจจะเกิดจากน้ำหนักและ
เข่าเสื่อม หรือเกิดจาก peripheral neuropathy จากโรคเบาหวาน
และสภาพบ้านทีต่ อ้ งขึน้ ลงบันได
4. Lack of care giver มีญาติอยู่ใกล้ แต่ทุกคนต้อง
ทำงาน ผูป้ ว่ ยจึงอยูบ่ า้ นคนเดียวตลอดเวลา

การประเมิน IN-HOME-SSS
เฉพาะส่วนทีม่ ปี ญ
ั หา
I–immobility ผูป้ ว่ ยลุกจากทีน่ อน อาบน้ำ เข้าห้องน้ำเอง
ได้ แต่ตอ้ งมีคนคอยประคอง หรือมีเก้าอีช้ ว่ ยพยุงตัว ทำงานบ้านเอง
ไม่ได้ น้องสาวมาทำให้ทกุ วัน ไม่ได้จา่ ยตลาดหรือทำอาหารเอง มีคน
มาจัดหาอาหารให้ทกุ มือ้ ขึน้ ลงบันไดเองไม่ได้ตอ้ งมีคนช่วยประคอง  
N-Nutrition อาหารทีร่ บั ประทานน้องสาวเป็นผูจ้ ดั เตรียม
ให้ ในบางครัง้ ก็ฝากเพือ่ นบ้านซือ้ อาหารปรุงสำเร็จจากตลาด มือ้ เช้ามัก
ดื่มแค่นมเท่านั้น ชอบกินขนมหวานแต่ตอนนี้งดกินแล้ว ชอบกิน
แก้วมังกร กินวันละหนึง่ ลูก
H-Housing ต้องขึน้ ลงบันไดบ้านหลายขัน้ ซึง่ ไม่มรี าวเกาะ                                                     
O-Other people ผูป้ ว่ ยอาศัยอยูบ่ า้ นเพียงคนเดียว ไม่ได้
มีความกลัวหรือกังวลอะไร ทุกวันมีน้องสาวและหลานชายมาดูแล
โดยผู้ป่วยรักและสนิทสนมกับสองคนนี้มาก ทุกคนเต็มใจที่จะดูแล
ผูป้ ว่ ย
M-Medication ผูป้ ว่ ยจัดยากินเอง ฉีด Insulin เช้าเย็น
แต่บางวันผู้ป่วยฉีดเฉพาะตอนเย็นเท่านั้น วิธีการฉีดถูกต้องดี แต่
ผูป้ ว่ ยก็ฉดี บ้างไม่ฉดี บ้าง 
E-Examination โดยทัว่ ไปปกติดี ยกเว้นแขนซ้าย Motor
power grade IV/V และมี decrease pain sensation ทีแ่ ขนขวา
S-Safety ระดับพืน้ บ้านแต่ละส่วนแตกต่างกัน ถ้าไม่ระวัง
เวลาเดินอาจสะดุดได้ และต้องใช้เก้าอี้ช่วยในการทรงตัว ทำให้เดิน
ไม่ถนัดนัก อาจหกล้มหรือหงายได้
S-Spiritual มีหลานชายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ เพราะ
ตนเองเป็นคนเลี้ยงดูมาแต่เด็ก หลานชายเป็นเด็กดี ไม่เคยทำให้
เดือดร้อนใจ ทุกวันนีถ้ า้ ไม่ทำงานก็มาพูดคุยเป็นเพือ่ น และหาของมา
ฝากประจำ
S-Service ศูนย์สขุ ภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาล
ราชบุรี
หลั ง จากเยี่ ย มบ้ า นแล้ ว เมื่ อ นำปั ญ หาที่ ไ ด้ ก ลั บ มา
แลกเปลีย่ นกับทีมแพทย์และพยาบาล สรุปปัญหาได้ดงั นี้

การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมชนิดผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง
1. จะเห็นได้วา่ Chief concern ของผูป้ ว่ ยรายนี้ ไม่ใช่เรือ่ ง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่กลับเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยไม่สามารถ
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เท่าเดิม ทั้งที่เมื่อก่อนเคยเป็นคน
active ออกไปไหนมาไหนได้เอง แต่หลังจากหกล้มทำให้ผู้ป่วยเกิด
limitation of activity และไม่ได้รบั การฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบ
กับโรคเบาหวานและความดันที่ควบคุมได้ไม่ดีพอ ทำให้ผู้ป่วยเกิด
ความเบื่ อ หน่ า ยกั บ การฉี ด ยา จึ ง ไม่ อ ยากมาพบแพทย์ ต ามนั ด 

ไม่อยากรักษา ทางทีมจึงจัดลำดับความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยใหม่
ด้วยการเน้นเรื่องที่จะให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 

ส่งทีมกายภาพบำบัดลงไปช่วยเหลือ และเพิ่มยากลุ่ม NSAIDs ให้
ผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการปวด รวมทั้งจัดหาไม้เท้าอันใหม่ที่ผู้ป่วย
ใช้งานได้ถนัดกว่า Walker 
2. ในส่วนเรื่องยาฉีด Insulin เมื่อแพทย์พิจารณาดูแล้ว
เห็นว่า ผู้ป่วยไม่ต้องการฉีดยา และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ยอม
มาตามนัด แต่จากการตรวจติดตามมาตลอดนัน้ ผูป้ ว่ ยซึง่ ฉีดยาบ้าง
ไม่ฉีดยาบ้างก็ไม่ได้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ และผลการ
ตรวจการทำงานของไตก็อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จึงทดลองปรับเปลีย่ นเป็น
ยากินให้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ป่วยต้องร่วมมือในการควบคุมอาหาร
ด้วย โดยมีนกั โภชนาการไปให้ความรูเ้ รือ่ งอาหาร และแนะนำหลาน
ที่เป็นผู้ซื้อกับข้าวมาให้ผู้ป่วยได้เข้าใจด้วย และถ้าหากตรวจพบว่า
ระดับน้ำตาลไม่ลดลง อาจจะต้องกลับไปใช้ยาฉีดอีกครัง้ ผูป้ ว่ ยตกลง
ทำตามทีแ่ พทย์แนะนำ
หลังจากจัดการเรื่องอาการปวดให้ผู้ป่วยและจัดการเรื่อง
สภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการ
รักษาดีขนึ้ มาก มารับยาตามนัดโดยทีไ่ ม่จำเป็นต้องใช้ยาฉีด Insulin
โดยมีระดับน้ำตาลในเลือดดังต่อไปนี้
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ก.พ. 51
เม.ย. 51
มิ.ย. 51
ส.ค. 51
ต.ค. 51
พ.ย. 51
ก.พ. 52 

FBS
154
165
171
133
135
107
122

HbA1C
7

6.5

BP
147/80
146/95
133/92
126/81
132/84
117/79
133/94

นอกจากควบคุมเรื่องเบาหวานได้แล้ว จะเห็นว่าความดัน
โลหิตของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับทีด่ ขี นึ้ น้ำหนักทีเ่ คยหนักถึง 90 kg ปัจจุบนั
ลดลงเหลือเพียง 65 kg และไม่มอี าการอ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลมอีก
นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังมาตรวจจอประสาทตาตามโครงการ
ตรวจจอประสาทตาที่ ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนจั ด ผลการตรวจไม่ พ บ
Diabetic Retinopathy
ในส่วนการตรวจหา Target organ damage อืน่ ๆ ในเวลา
นี้ได้วางแผนว่า จะตรวจ urine micro albumin เมื่อนัดครั้งต่อไป
และต้องประเมินอาการปวดและอาการชาของผูป้ ว่ ยเพิม่ เติม
3. เรื่องความเสี่ยงต่อการล้ม มีการปรับเปลี่ยนหาไม้เท้า
ให้ผปู้ ว่ ยชนิดปรับระดับได้ และแนะนำเรือ่ งแสงสว่างในบ้าน การทำ
พืน้ บ้านให้เสมอกัน และการทำราวบันไดเพิม่ เติม นอกจากนี้ เรือ่ ง
เท้าชาก็ควรได้รับการประเมินเพิ่มเติม เพราะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้
ผูป้ ว่ ยหกล้มได้เช่นกัน
4. เรื่องผู้ดูแลที่ยังไม่พร้อมเต็มที่ แต่ก็นับว่ามีญาติที่รัก
และใส่ใจสุขภาพของผู้ป่วยอยู่ถึงสองคน ซึ่งเป็นญาติที่สนิทและ
ผู้ป่วยไว้ใจ ในเวลานี้น่าจะมุ่งประเด็นไปที่การทำให้ผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะถึงอย่างไรญาติก็
คงไม่ มี เ วลามาดู แ ลมากกว่ า นี้ ที่ ส ำคั ญ ผู้ ป่ ว ยไม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
การเดินหรือการมองเห็นจนกระทัง่ ดูแลตนเองไม่ได้

สรุป
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ละรายแม้จะเป็นโรคเดียวกัน แต่การ
รั ก ษาอาจแตกต่ า งกั น ในรายละเอี ย ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ความตระหนั ก
ในเรือ่ งโรคของผูป้ ว่ ย และการให้ความสำคัญต่ออาการของโรค 
ในผูป้ ว่ ยรายนี้ ไม่ได้มคี วามตระหนักถึงโรคทีเ่ ป็นเนือ่ งจาก
มาตรวจพบโดยบังเอิญทัง้ สองโรค และมีทา่ ทีเหมือนไม่รว่ มมือในการ
รักษา แต่ในความเป็นจริงแล้วการสื่อสารที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้น โดย
ไม่ได้ตงั้ ใจรับฟังความ “เจ็บป่วย” ทีแ่ ท้จริง การขาดการประสานงาน
กันระหว่างทีมงาน และการตีตราว่าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษา กลับเป็นตัวการทำให้ผู้ป่วยยิ่งไม่ร่วมมือในการรักษาตัวเอง
มากขึน้
ทุกวันนีม้ ผี ปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังจำนวนมากทีไ่ ม่มแี พทย์ประจำตัว
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการรักษา แพทย์เจ้าของไข้แต่ละโรคจะ
ให้การรักษาเป็นครัง้ ๆ ไป แต่ไม่ได้ประเมินภาพรวมของผูป้ ว่ ย และ
ไม่ได้ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะงานประจำก็มี
มากมายอยูแ่ ล้ว 
ดั ง นั้ น การใช้ ห ลั ก การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Patient-centered medicine) ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล จึง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเฉพาะ
ตัว ไม่ใช่การรักษาแบบเหมาโหลเหมือนกันทุกราย ซึง่ อาจจะให้ผลดี
ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ตรียมตัวเตรียมใจเพือ่ มาตรวจโรคและรับการรักษา แต่ใช้
ไม่ได้กับผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคด้วยความบังเอิญซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น
เรือ่ ยๆ
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