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กรณีศึกษา : การพยาบาลผูปวย Diabetic ketoacidosis
นางสาวสุนิสา พลนอก
หอผูป วยอายุรกรรมชาย 8 ขวา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บทคัดยอ
เบาหวานเปน โรคเรื้ อรังที่ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น การควบคุมระดับ น้ําตาลในกระแสเลือดในผูปว ย
เบาหวานใหไดตามคาเปาหมาย และการติดตามเพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลอดเลือด เปนแนวทางสําคัญ
ในการดู แลรั ก ษาผู ป ว ยเบาหวานเพื่ อให มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ซึ่ง กลุมผูป ว ยเบาหวานที่มารัก ษาในหอผูปว ย
อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในปจจุบัน มีกลุมผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงและมีภาวะ
วิกฤต โดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน ที่มีภาวะ Diabetic ketoacidosis ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ภาวะดังกลาว
เกิดขึ้นในกลุมผูปวยเบาหวานที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม หรือมีภาวะแทรกซอนทางดานสุขภาพที่
รุนแรง ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติ จากภาวะบกพรองของการใชอินซูลินในรางกาย
ผู ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ ในผู ป ว ยที่ มี เ พี ย งภาวะ Diabetic ketoacidosis และ ภาวะ
Diabetic ketoacidosis ที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อรวมดวย โดยศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเพื่อใหพนระยะ
วิกฤต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลตอเนื่อง เพื่อลดระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซอนหลอด
เลือด ผลการศึกษาพบวาภาวะ Diabetic ketoacidosis ที่มีภาวะรวม จะมีระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลที่
นานกว า มี ค วามยุ ง ยากในการดู แ ลรั ก ษามากกว า และการมี แ นวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย Diabetic
ketoacidosis ที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหผูปวยผานพนระยะวิกฤตไดอยางปลอดภัย และมีแนวทางการดูแล
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการลดระดับน้ําตาลในเลือดใหไดตามคาเปาหมาย ลดอัตราการกลับมา
นอนโรงพยาบาลซ้ํา และการเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลอดเลือดในระยะยาว ซึ่งการศึกษาที่ได มีประโยชนใน
การนําไปใชวางแผนพัฒนา ในการดูแลผูปวยกลุม Diabetic ketoacidosis เพื่อการดูแลตอเนื่องรวมกับภาคี
เครือขาย
คําสําคัญ : เบาหวาน, Diabetic ketoacidosis, ปอดอักเสบติดเชื้อ
บทนํา

ปจจุบันพบวา กลุมผูปวยเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติขอมูลของกองโรคไมติดตอ กระทรวง
สาธารณสุขพบวาผูปวยเบาหวานในประเทศไทย ป 2560 มีจํานวน 876,970 คน และ ในป 2561 มีจํานวน
เพิ่มขึ้นเปน 941,226 คน ขอมูลผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพบวา ป 2560 มีผูปวย
เบาหวานที่มารักษาจํานวน 12,471 คน ป 2561 จํานวน 12,710 คน และในป 2562 จํานวน 13,446 คน จะ
เห็นวามีแนวโนมสูงขึ้นทุกป การดูแลผูปวยเบาหวานมีเปาหมายที่สําคัญคือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อไมใหสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนหลอดเลือดเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงของผนัง
หลอดเลือด ทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง (atherosclerosis) เกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือดที่สําคัญ คือ
หลอดเลือดแดงใหญ (macro vascular disease) และหลอดเลือดแดงเล็ก (microvascular disease) มีพยาธิ
สภาพในอวัยวะตาง ๆ เกิดความไมปลอดภัยและทําใหผูปวยตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล มีคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต อาจจะเกิดความพิการตามมา ดังนั้นการดูแลเพื่อ
ลดภาวะแทรกซอนหลอดเลือดในระยะยาวจึงมีความสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานในปจจุบัน
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จากขอมูลกลุมผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหลอดเลือดในกลุมผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนผูปวยสวนใหญใน
หอผูปวยอายุรกรรม ในการวิเคราะหขอมูลพบวามีแนวโนมมีผูปวยรายใหมเพิ่มสูงขึ้น จากการทบทวนกลุม
ผูปวยเบาหวานที่เขารับบริการ ที่ยังไมมีภาวะแทรกซอนหลอดเลือด พบวาผูปวยจะมาดวยภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูง หรือต่ําวิกฤต ที่เกิดจากการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมเหมาะสม จากพฤติกรรมสุขภาพ ขาดการ
พบแพทยตอเนื่อง และรับประทานยาและฉีดยาเบาหวานไมมีประสิทธิภาพ บุคคลากรผูดูแลจะมีบทบาท
สําคัญในการดูแลในระยะวิกฤตเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และการติดตามการดูแลตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลใหไดตามคาเปาหมาย
กลุมผูปวยเบาหวานที่มารักษา ดวยภาวะน้ําตาลในเลือดสูงวิกฤต คือภาวะ Diabetic Ketoacidosis
(DKA) ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยจากสถิติขอมูลจํานวนผูปวย DKA ทั้งหมดที่มารักษาที่แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบวา ในป 2561 มีจํานวน 274 ราย และในป 2562 มีจํานวน 417 ราย
ประมาณรอยละ 90 ของผูปวย DKA พบในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และพบไดบางในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่มีภ าวะดื้ออิ นซู ลิ น มาก ๆ หรื อไม ได รับ การรักษาเบาหวานมากอน มักพบในผูปว ยอายุไมมาก มีประวัติ
ครอบครัวเปนเบาหวาน ขาดการออกกําลังกายและสูบบุหรี่ และมีภาวะเครียดอยางรุนแรง เชน เกิดอุบัติเหตุ
หรือมีภาวะติดเชื้อ ไดแก การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ การติดเชื้อทางเดินหายใจ และการติดเชื้อในกระแส
เลือด อัตราตายจาก DKA นอยกวารอยละ 5 ในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา และอัตราการตายนี้จะ
เพิ่มขึ้นตามอายุ อาจจะมากกวารอยละ 20 ในผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ผูปวยที่มีภาวะ DKA ประมาณรอยละ 20
ถึง 25 ไมเคยไดรับการวินิจฉัยเบาหวานมากอน ซึ่งการเกิด DKA เปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยมาพบแพทย และ
นําไปสูการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน(2)
Diabetic ketoacidosis (DKA) ประกอบดวยความผิดปกติในเลือด 3 ภาวะหลักคือ น้ําตาลใน
เลือดสูง (Hypoglycemia) ภาวะคีโตนคั่งในเลือด (Ketonemia) และภาวะเลือดเปนกรดที่มีผลตางระหวาง
ประจุกวาง (metabolic high anion gap acidosis) DKA เกิดจากการที่รางกายมีภาวะขาดอินซูลินอยางรุนแรง
รวมกับการมี counter-regulatory hormone มากเกินไป ภาวะน้ําตาลสูงในเลือด ภาวะขาดอินซูลิน ทําให
การใชน้ําตาลกลูโคสที่เนื้อเยื่อสวนปลายบกพรองและมีการผลิตน้ําตาลกลูโคสจากตับเพิ่มขึ้น เปนผลใหระดับ
น้ําตาลสูงในเลือด นอกจากนี้การมีกลูคาคอน และ counterregulatory hormones อื่น ๆ หลั่งเพิ่มขึ้น ยัง
เปนปจจัยสงเสริมใหมีการผลิตน้ําตาลกลูโคสจากตับเพิ่มขึ้นดวยและทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอีก ภาวะ
น้ําตาลสูงในเลือดจะทําใหรางกายขับน้ําตาลกลูโคสที่มากเกินในเลือดออกทางปสสาวะ (glycosuria) และมี
ปสสาวะออกมาโดยกระบวนการ osmotic diuresis ซึ่งเปนผลใหรางกายสูญเสียน้ําทางปสสาวะ ในการนี้จะมี
การสูญเสียโซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสทางปสสาวะรวมดวย ผูปวยจะมีภาวะขาดน้ํา
(dehydration) และปริมาตรเลือดลดลง (volume depletion) โดยจะมีอาการและอาการแสดงที่สําคัญ
ไดแก กระหายน้ํา ออนเพลีย ริมฝปากและเยื่อบุชองปากแหง ผิวหนังเหี่ยวยน (poor skin turgor) หลอด
เลือดดํา jugular แฟบ ความดันเลือดต่ํา และช็อคในรายที่เปนรุนแรง การสูญเสียโพแทสเซียมทําใหปริมาณ
โพแทสเซียมรวมในรางกายลดลง แตระดับโพแทสเซียมมักไมต่ําหรืออาจสูงกวาปกติ เนื่องจากภาวะกรดที่
เกิดขึ้นและภาวะขาดอินซูลิน ทําใหโพแทสเซียมในเซลลเคลื่อนออกมาสูน้ํานอกเซลล มีการขับโพแทสเซียม
ทางปสสาวะลดลง อันเปนผลจากการที่ปริมาตรเลือดลดลง ทําใหการทํางานของไตลดลง การตรวจพบวา
ระดับโพแทสเซียมต่ํา ตั้งแตกอนเริ่มการรักษา DKA บงชี้วาผูปวยมีภาวะขาดโปตัสเซียมอยางรุนแรงซึ่งมักพบ
ในผูปวยที่ไดรับยาขับปสสาวะมากอน ดังนั้นผูปวยที่มีระดับโพแทสเซียมปกติหรือต่ํา ควรไดรับโพแทสเซียม
ทดแทนอยางรีบดวน การสูญเสียฟอสฟอรัสทําใหเกิดภาวะขาดฟอสฟอรัสซึ่งจะพบไดบอยและรุนแรงขึ้นใน
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ผูปวยที่ดื่มแอลกอฮอลมากเปนประจํา ความสําคัญทางคลินิกของภาวะขาดฟอสฟอรัสใน DKA คือนอกจากทํา
ใหเกิดภาวะ rhabdomyolysis แลว ยังอาจทําให ออกซีฮีโมโกลบินปลอยออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อบกพรอง
ภาวะกรดเมตะบอลิตจากกรดคีโตนคั่ง ภาวะขาดอินซูลินทําใหมีการสลายไขมัน (lipolysis) ใหเปน
กรดไขมันอิสระ (free fatty acid: FFA) เพิ่มมากขึ้น ในภาวะปกติอินซูลินจะทําหนาที่ควบคุมมิให FFA ถูก
เปลี่ยนเปนคีโตนมากเกินไป โดยที่ระดับอินซูลินในเลือดที่สามารถยับยั้งการผลิตคีโตนจะต่ํากวาระดับที่ชวย
สงเสริมการใชน้ําตาลของเนื้อเยื่อสวนปลาย และยั บยั้งการผลิตน้ํ าตาลที่ตับ ดั งนั้นในภาวะที่รางกายขาด
อินซูลินอยางมาก FFA จึงถูกเปลี่ยนเปนคีโตนเพิ่มมากขึ้น นอกจากภาวะขาดอินซูลินแลว กลูคากอนที่มีการ
หลั่งเพิ่มขึ้น ยังเปนปจจัยสงเสริมใหมีการเปลี่ยน FFA เปนคีโตนเพิ่มขึ้น การที่มีกรดคีโตนเพิ่มสูงขึ้นในรางกาย
จะทําใหเกิดภาวะกรดเมตะบอลิคชนิด anion gap กวางขึ้น ซึ่งมีผลตอการทํางานของระบบตาง ๆ และมีอาการ
และอาการแสดงตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ สมรรถภาพการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ
ลดลง และหลอดเลือดขยายตัวซึ่งเปนผลใหความดันเลือดต่ําลง มีการกระตุนศูนยหายใจซึ่งเปนผลใหผูปวย
หายใจหอบลึกแบบ Kussmaul ซึ่งจะทําใหมีการสูญเสียน้ําทางการหายใจมากขึ้น และถาภาวะกรดเปนรุนแรง
มากขึ้น (เชน pH ในเลือดแดงต่ํากวา 7.0) อาจกดศูนยหายใจหรือทําใหผูปวยซึมลงและหมดสติ นอกจากนี้
การคั่งของกรดคีโตนยังทําใหเกิดอาการตาง ๆ ได เชน คลื่นไส อาเจียน ซึ่งจะทําใหมีการสูญเสียน้ําและอิเล็ก
โทรไลดเพิ่มมากขึ้น ทองอืดแนน เนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัว (gastric stasis) จนอาจทําใหตรวจพบ
เสียง succusion sphlash และปวดทอง ซึ่งอาจทําใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยผิดเปนภาวะปวดทองทาง
ศัลยกรรม อาการปวดทองจะหายไปอยางรวดเร็วเมื่อภาวะ DKA ไดรับการรักษา ลักษณะทางคลินิกดังกลาว
อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้น หรืออาจเริ่มเกิดขึ้นชา ๆ โดยใชเวลาเปนวันกอนที่
ผูป วยจะมาพบแพทย
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่พบบอย ไดแก ระดับฮีมาโตคริตสูงและคาความถวงจําเพาะของปสสาวะสูง
จากภาวะขาดน้ํา ปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นไดโดยไมมีภาวะติดเชื้อ (แตถาพบวาผูปวยมีไขรวมดวย บงชี้วามี
ภาวะติดเชื้อรวมดวย) ระดับซีรัมครีอะตินีนสูง เนื่องจากภาวะปริมาตรเลือดลดลงทําใหการทํางานของไตลดลง
หรืออาจเปนผลจากระดับคีโตนที่สูงรบกวนการวัดระดับครีอะตินีนใหผลสูงกวาความเปนจริง ระดับซีรัมไตรกลี
เซอไรดสูงมากเนื่องจากภาวะขาดอินซูลิน ซึ่งทําใหซีรัมมีลักษณะขุนเหมือนนมไดและเมื่อตรวจตาอาจพบ
lipemia retinalis ระดับซีรัมโซเดียมสูงเนื่องจากรางกายสูญเสียน้ํามากกวาเกลือโซเดียม ระดับซีรัมโซเดียม
ต่ํา ซึ่งเกิดจากหลายกลไก ไดแก ผูปวยดื่มแตน้ํามากในขณะที่มีการสูญเสียทั้งน้ําและเกลือโซเดียมทางปสสาวะ
หรืออาเจียน ภาวะไขมันสูงในเลือด และภาวะน้ําตาลสูงในเลือด กลาวคือ ระดับน้ําตาลกลูโคสที่สูงขึ้นกวา
ระดับ 100 มก./ดล. และทุก 100 มก./ดล. จะทําใหระดับซีรัมโซเดียมต่ําลง 1.6-1.8 mEq/ลิตร ระดับ
ซีรัมอะมัยเลสสูงโดยที่ไมมีภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลันรวมดวย (ซีรัมอะมัยเลสที่สูงมาจากเนื้อเยื่ออื่นนอก
ตับออน เชน ตอมน้ําลายเปนตน)
การวินิจฉัย
เกณฑที่ใชในการวินิจฉัย DKA ที่นิยมใชทั่วไปอาศัยอาการและอาการแสดงทางคลินิกรวมกับผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนี้
1) ระดับพลาสมากลูโคสสูงกวา 300-350 mg/dl อยางไรก็ตามผูปวยบางรายอาจมีระดับพลาสมา
กลูโคสไมสูงมาก หรือสูงกวาปกติเพียงเล็กนอย (euglycemic DKA) ซึ่งพบไดในผูปวยที่กําลังตั้งครรภ ดื่ม
แอลกอฮอล หรือมีการอดอาหารอยางมากเปนเวลานาน เปนตน
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2) มีภาวะกรดเมตะบอลิคชนิด anion gap กวาง และพบระดับซีรัมไบคารบอเนต (HCO3-) ต่ํากวา
15 mEq/ลิตร คา pH ในเลือดแดง ต่ํากวา 7.3 คา anion gap สูงกวา 12+2 mEq/ลิตร ระดับซีรัม HCO3และคา a-pH สามารถนํามาใชในการประเมินความรุนแรงของ DKA ได โดย DKA ที่มีความรุนแรงนอยจะมี
ซีรัม HCO3- มากกวา 15-18 mq/ลิตร และ a-pH ประมาณ 7.25-7.3 ที่มีความรุนแรงปานกลางจะมีซีรัม
HCO3- 10-15 mq/ลิตร และ a-pH 7.0-7.24 และมีความรุนแรงมากจะมีซีรัม HCO3- ต่ํากวา 10 mq/ลิตร
และ a-pH ต่ํากวา 7.0
3) ตรวจพบคีโตนในเลือดหรือในปสสาวะในปริมาณมากปานกลางขึ้นไป เมื่อตรวจวัดปริมาณคีโตน
รวมในเลือดโดยตรงมักพบวาสูงกวา 5 มิลลิโมล/ลิตร ผูปวย DKA ทุกรายควรตรวจพบคีโตนปริมาณปานกลาง
ขึ้นไป ในกรณีที่ตรวจไมพบคีโตนหรือพบจํานวนเล็กนอย ซึ่งอาจพบไดในผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนมากหรือ
มีภาวะช็อครวมดวยหรืออาจมีภาวะกรดเมตะบอลิคจากสาเหตุอื่น เชน ภาวะกรดแลคติคและไตวาย ซึ่งพบได
บอยในผูปวยเบาหวาน ในกรณีที่ไมสามารถวินิจฉัยไดแนนอนวาผูปวยมี DKA หรือไม และตรวจไมพบสาเหตุ
อื่นที่สามารถทําใหเกิดภาวะกรดเมตะบอลิคควรพิจารณาใหการรักษา DKA ไปกอน (ศิรินนภากร, 2553)
การรักษา
1. การใหสารน้ํา วัตถุประสงคคือเพิ่มสารน้ําทั้งในหลอดเลือดและนอกหลอดเลือด และเพิ่มเลือดให
ไปที่ไตใหเขาสูภาวะปกติ ถาผูปวยไมมีปญหาโรคหัวใจ สามารถให Isotonic saline 1 ลิตรในชั่วโมงแรก
หลังจากนั้น พิจารณาเลือกชนิดของ Solution ตามการขาดน้ํา และอิเล็กโทรไลด ตองวัดปริมาณสารน้ําเขา
และออกจากรางกายโดยใกลชิด
2. การใหอินซูลิน ควรเริ่มใหอินซูลินทางหลอดเลือดดําทันทีเมื่อตรวจพบน้ําตาลในเลือดสูง โดยให
regular insulin 0.1 ยูนิต/กก. และตามดวย Continuous drip Insulin 0.1 ยูนิต/กก./ชม. ติดตามระดับ
น้ําตาลในเลือด ควรลดลงประมาณ 50-75 mg/dl/hr. ไมมากกวา 100 mg/dl/hr. ถาน้ําตาลลดนอยกวา 50
mg/dl/hr. ให ป ระเมิ น Hydration status ของผูปว ยวาใหส ารน้ําแกไขพอแลว หรื อยัง ถ าพอแล ว จึงเพิ่ ม
อินซูลินเปน 2 เทาทุกชั่วโมงจนระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางคงที่ 50-75 mg/dl/hr. เมื่อระดับน้ําตาลใน
เลือดลดลงถึง 200 mg/dl เปลี่ยนรูปแบบของสารน้ําเปน 5% Dextrose และลดอัตราการใหอินซูลินเปน
0.05-0.1 ยูนิต/กก./ชม. ใหคูกันอาจปรับเปลี่ยนอัตราการใหเพื่อใหระดับน้ําตาลในเลือดประมาณ 200 mg/dl
เกณฑการหายจากภาวะ DKA ประกอบดวย ระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 200 mg/dl ไบคารบอเนต
ในซีรั่ม มากกวา 18 mmol/L คาความเปนกรดดางในเลือดดํามากกวา 7.3 เมื่อผูปวยรับประทานไดไมมีคลื่นไส
อาเจียน จึงพิจารณาเปลี่ยนเปนอินซูลินฉีดเขาใตผิวหนัง กอนจะหยุดการใหอินซูลิน 2 ชม. การหยุดใหอินซูลิน
ทันที รวมกับการใหอินซูลินที่ออกฤทธิ์ชาเขาทางใตผิวหนัง จะทําใหเกิดน้ําตาลในเลือดสูง หรือการกลับมาของ
DKA ได ถาผูปวยยังงดน้ํางดอาหารควรใหอินซูลินและสารน้ําทางหลอดเลือดดําควบคูกันไปกอน
3. โพแทสเซียม ในภาวะ DKA จะมี Total body potassium ต่ํา แมวาตรวจพบระดับโพแทสเซียม
ในเลือดอาจจะปกติหรือสูงขึ้นเล็กนอย การใหอินซูลิน การแกไขภาวะ Acidosis และการใหสารน้ํา จะทําให
โพแทสเซี ย มกลั บ เข า เซลล และอาจเกิ ด ภาวะ hypokalemia ได ดั ง นั้ น จึ ง แนะนํ า ให โ พแทสเซี ย ม เมื่ อ
โพแทสเซียมในซีรัมนอยกวา 5.3 mEq/L ควรใหโพแทสเซียมพรอมสารน้ํา และเลื่อนการใหอินซูลินไป ถา
ระดับโพแทสเซียมนอยกวา 3.3 mEq/L เพื่อปองกัน Arrthythmia, cardiac arrest และ respiratory muscle
weakness
4. ไบคารบอเนต การใหไบคารบอเนตใน DKA เพื่อแกไขความเปนกรดในเลือด เนื่องจากคาความ
เปนกรดดางมากกวา 7.0 อินซูลินสามารถยับยั้ง Lipolysis และแกไข Ketoacidosis ไดโดยไมจําเปนตองให
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ไบคาร บ อเนต การให ไ บคาร บ อเนต อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งต อ hypokalemia, tissue hypoxia, cerebral
edema, paradoxical alkalosis ที่แกไขไดยาก ดังนั้นจึงไมแนะนําการใหไบคารบอเนต ยกเวนกรณีเลือดมี
ความเปนกรดดาง นอยกวา 7.0
5. สืบคนเพื่อหาปจจัยกระตุนของภาวะ DKA โดยปจจัยกระตุนที่พบบอยคือการติดเชื้อ โดยหา
แหลงติดเชื้อ โดยดูผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือเอกซเรยปอดรวมดวย
ภาวะแทรกซอน
ที่พบไดบอยคือ hypoglycemia และ hypokalemia จากการใหอินซูลินและไบคารบอเนตมากเกินไป
ดังนั้นการติดตามการรักษาอยางใกลชิดจึงมีความสําคัญตอภาวะแทรกซอนของการรักษา ในระยะแรกตอการ
ฟนตัวของ DKA ผูปวยจะสูญเสีย ketoanion ปริมาณมากเมื่อรวมกับการใหสารน้ําที่มี chloride ปริมาณมาก
จะทําใหเกิดภาวะ hyperchloremic acidosis แตมักไมกอใหเกิดอาการใด ๆ
ภาวะ Cerebral edema และ non cardiogenic pulmonary edema พบไดนอยแตรุนแรงถึงชีวิต
DKA ในผูปวยเด็กจะมีความเสี่ยงมากกวาผูใหญ ผูปวยจะมีอาการปวดศีรษะเปนอาการแรกและตามมาดวย
ระดับความรูสึกตัวที่ลดลง ปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดสมองบวมไดคือ ภาวะเลือดเปนกรดสูงมาก การมี PaCo2
ผิดปกติ การมีระดับโพแทสเซียม และ Blood urea nitrogen (BUN) สูงแรกรับ รวมกับการมีโซเดียมต่ํา
เนื่องจากภาวะสมองบวมจะไมเกิดขึ้นถาระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 250 mg/dl ดังนั้นการปองกันภาวะนี้
อาจทําไดโดยการลดระดับน้ําตาลในเลือดลงชา ๆ และคงระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูชวง 250-300 mg/dl
จนกระทั่งความเขมขนของเลือดและการรูสติของผูปวยกลับมาเปนปกติ
ปอดอักเสบติดเชื้อ (Pneumonia)
ปอดอักเสบ หมายถึงการติดเชื้อในเนื้อปอดอยางเฉียบพลันโดยตองมีอาการที่บงชี้วาติดเชื้อเฉียบพลัน
รวมกับมีรอยโรคในภาพรังสีทรวงอก หรือฟงเสียงปอดพบความผิดปกติที่เขาไดกับปอดอักเสบ
ปอดอักเสบ เปนโรคที่พบไดประมาณรอยละ 8-10 ของผูปวยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดิน
หายใจ ชนิดของปอดอักเสบนิยมจําแนกตามสภาพแวดลอมที่เกิดปอดอักเสบ ประกอบไปดวย ปอดอักเสบใน
ชุ มชน มั กจะเกิ ด ก อนเข า มารั กษาในโรงพยาบาล (Community acquired pneumonia CAP) และปอด
อักเสบในโรงพยาบาล (Nosocomial pneumonia หรือ Hospital acquired pneumonia HAP)
การติดเชื้อปอดอักเสบ เกิดจาก เชื้อโรคเขาสูปอดแลวทําใหเกิดการอักเสบถุงลมปอดและเนื้อเยื่อรอบ ๆ
1. เชื้อแบคทีเรีย ที่มักพบไดแก streptococcus pneumonia, Hemophilus influenzae type B
Mycoplasma pneumoniae
2. เชื้อไวรัส ไดแก Respiratory Syncytial virus (RSV), เชื้อ Influenza
3. เชื้อราจากมูลนก หรือ ซากพืช
สาเหตุของการเกิดปอดอักเสบ
1. การสําลักเชื้อที่สะสมรวมกลุมอยูบริเวณทางเดินหายใจสวนบน (Upper airway colonization)
ลงไปสูเนื้อเยื่อปอด เชน สําลักน้ําลาย อาหาร หรือสารคัดหลั่งในทางเดินอาหาร
2. การหายใจนําเชื้อโรคเขาสูปอดโดยตรง การสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่อยูในอากาศ ในรูปฝอยละออง
ขนาดเล็ก (Droplet nuclei) เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการอักเสบ จากเชื้อกลุม atypical organisms เชื้อ
ไวรัส เชื้อวัณโรค และเชื้อรา จึงทําใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อนี้ไดงายในกลุมคนที่อยูรวมกัน
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3. การแพรกระจายของเชื้อจากกระแสโลหิต เปนทางสําคัญที่เกิดปอดอักเสบจากเชื้อที่กอโรคในอวัยวะนั้น
4. การลุกลามโดยตรงจากการติดเชื้อในอวัยวะขางเคียง
5. การติดเชื้อจากการปนเปอน จากการทําหัตถการในโรงพยาบาล เชนการทําหัตถการสองกลอง
หลอดลม (Bronchoscopy) การใสเครื่องชวยหายใจ, การดูดเสมหะที่ไมเฝาระวังการปนเปอน หรือจากการ
แพรกระจายเชื้อจากการสัมผัสของบุคลากร
พยาธิสรีรภาพ
1. ระยะบวมคั่ง (Stage of congestion edema) เมื่อเชื้อโรคเขาสูปอด จะแบงตัวอยางรวดเร็ว
รางกายจะตอบสนอง มีเลือดคั่ง หลอดเลือด ขยายตัว มีเม็ดเลือดแดง ไฟปริน เม็ดเลือดขาว ออกมาเก็บกิน
แบคทีเรีย ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง
2. ระยะเนื้อปอดแข็ง (Stage of consolidation) ระยะแรกจะพบมีเม็ดเลือดแดงและไฟปริน ในถุง
ลมปอดขยายตัวมากขึ้น ทําใหเนื้อปอดมีสีแดงสดในรายที่มีการอักเสบรุนแรงจะมีการอักเสบลุกลามไปเนื้อ
ปอด ในเวลาตอมาจะมีเม็ดเลือดขาว มาแทนเม็ดเลือดแดงมากขึ้นเพื่อมากินเชื้อโรค ระยะนี้ถาตัดเนื้อปอดมาดู
จะพบมีสีเทาปนดํา เนื่องจากมีหนอง ระยะนี้เนื้อปอดจะหดเล็กลง กินเวลา 3-5 วัน
3. ระยะปอดฟนตัว (Stage of resolution) เมื่อรางกายสามารถตานทานโรคไวได เม็ดเลือดขาว
สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียในถุงลมไดหมด จะมีเอนไซมออกมาละลายไฟปริน เม็ดเลือดขาวและหนอง จะ
ถูกขับมาละลายปนเสมหะทําใหเกิดสีสนิมเหล็ก เพราะมีเลือดคางในปอด การอักเสบหายไปเกิดเนื้อเยื่อพังพืด
ขึ้นแทน ในคนหนุมสาวและเด็กจะฟนตัวเร็ว ผูสูงอายุจะชา ระยะพักฟน ประมาณ 5 วัน ถานานกวานั้น
อาจจะเกิดจากการมีโรครวม
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยปอดอักเสบจะตองประกอบไปดวยสิ่งสําคัญ 2 ประการคือลักษณะทางคลินิกและการพบ
รอยโรคในภาพรังสีทรวงอก
อาการและการแสดง
อาการของปอดอักเสบไดแก ไข เหนื่อยและไอ อาจมีเสมหะหรือไมมีก็ได และลักษณะของเสมหะไมมี
ความจําเพาะเจาะจง (ศศิโสภิณ เกียรติบูรณะกุลและคณะ, 2557) ผูปวยบางรายอาจมีอาการเจ็บหนาอกแบบ
Pleuritic pain อาจมีความรุนแรงของอาการตั้งแตนอยถึงมาก อาจจะมีการใชกลามเนื้อชวยในการหายใจ
การฟงเสียงปอดพบ crepitation หรือเสียงหายใจแบบ bronchial breath sound ในกรณีที่มีน้ําในชองเยื่อ
หุมปอดเกิดขึ้นรวมดวย (parapneumonic effusion) อาจพบเสียงปอดที่ตําแหนงดังกลาวเบาลง ผูปวยที่มี
อาการรุนแรงมาก อาจพบมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และมีภาวะหายใจลมเหลวได
กรณีศึกษารายที่ 1
ชายไทยอายุ 69 ป ภูมิลําเนาอยูที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รูปรางผอมสูง มาโรงพยาบาล
ดวยเรื่อง ออนเพลีย หอบเหนื่อย มีประวัติเปนเบาหวานมา 12 ป รวมกับภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูง รักษาที่โรงพยาบาลพิมาย มีประวัติขาดยาเบาหวานมา 1 เดือน แรกรับที่โรงพยาบาลพิมาย ตรวจสัญญาณ
ชีพพบวา อุณหภูมิรางกาย 36.1 องศาเซลเซียส, อัตราการเตนชีพจร 134 ครั้ง/นาที, อัตราการหายใจ 34
ครั้ง/นาที, ความดันโลหิต 154/104 mmHg, ระดับน้ําตาลในเลือด พบวา ระดับน้ําตาล = 404 mg/dL,
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serum ketone positive, HCO3 <5 mmol/L หอบเหนื่อย On oxygen canular 5 ลิตรตอนาที วัดระดับ
ออกซิเจนปลายนิ้วได 92% แพทยวินิจฉัยมีภาวะ Diabetic ketoacidosis ตอมาผูปวยเริ่มกระสับกระสาย
นอนราบไมได วัดออกซิเจนปลายนิ้วพบเริ่มลดลง แพทยพิจารณาใสทอชวยหายใจ ใหสารน้ํา ชนิด 0.9% NSS
1000 ml ให 500 ml ตอชั่วโมง ให RI drip 20 ยูนิต ในอัตรา 25 ml/hr และให 0.9% NSS 1000 ml+
KCL 40 mEq rate 40 ml/hr. refer มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากเกินศักยภาพ แรกรับ
ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบระดับน้ําตาลในเลือด = 448 mg/dL เจาะ ABG มีระดับ
PH. = 6.8 mmHg, PCO2 = 12mmHg, PO2=89 mmHg, HCO3 <3 mmol/L พิจารณา ให 7.5%
NaHCO3 จํานวน 100 ml ผสมกับ NSS 400 ml ใหใน 2 ชั่วโมง ไดสารน้ําชนิด 0.9% NSS ทั้งหมด 2000
ml ปริมาณปสสาวะ ออกทั้งหมด 1200 cc ขึ้นมานอนดูอาการตอที่หอผูปวยอายุรกรรมชาย 8 ขวา แพทย
พิจารณาใชเครื่องชวยหายใจชนิดปริมาตร ให RI drip สัดสวน RI 100 ยูนิตอสารน้ํา 100 ml และดูระดับ
น้ําตาลปลายนิ้วทุก 1 ชั่วโมง เมื่อระดับน้ําตาลลดลงเหลือ 200-250 mg/dL เจาะดูทุก 2 ชั่วโมง ดูระดับเกลือ
แร ทุก 4 ชั่วโมง มี Serum Na = 129 mEq/L ไดรับ 0.9% NSS 1000 ml 100 ml ชั่วโมง จนระดับ
Serum Na อยูในเกณฑปกติ Serum potassium = 4.09 mEq/L ไดรับ 0.9% NSS 1000 Add KCL 40
mEq ให 60 ml/hr. ใหจนระดับ Serum potassium อยูในเกณฑปกติ และสารน้ําสมดุลกับปสสาวะที่ออก มี
ภาวะ Metabolic acidosis ระดับ HCO3 =13 mmol/L พิจารณา ให 7.5% NaHCO3 จํานวน 100 ml ใน
สารละลาย 1000 ml ใหทางหลอดเลือดดํา จนระดับ PH. 7.14 mmHg และ anion gab ลดลงนอยกวา 10
ให Ceftriaxone 2 gm วันละครั้ง เมื่อตรวจรางกายพบวา ระดับน้ําตาล 150-200 mg/dL, PH = 7.4 mmHg,
HCO3 = 16 mmol/L, anion gap < 12
เมื่อนอนรักษาในโรงพยาบาล ได 2 วันพิจารณาใหหยาเครื่องชวยหายใจ ระดับน้ําตาลในเลือดอยูใน
ระดับ 150-180 mg/dL ไมมีไข อุณหภูมิรางกายอยูในเกณฑปกติ อัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต
เขาสูภาวะปกติ แพทยพิจารณาปรับยาเบาหวานใหเปนยาฉีด ชนิด Insulatard insulin ฉีดเขาใตผิวหนัง 6
ยูนิต วันละ 2 ครั้งกอนอาหารเชาและกอนนอน จากการประเมินความรูในการดูแลตนเอง และพฤติกรรม
สุขภาพ สหสาขาวิชาชีพไดเขามามีบทบาทในการดูแลรวมกัน โดยปรึกษาเภสัชกรในการใหความรูเรื่องยา
ปรึ ก ษานั ก กํ า หนดอาหารให ค วามรู เ รื่ อ งอาหารที่ รั บ ประทาน สุ ข ศึ ก ษามาให ค วามรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน ร ว มกั บ พยาบาลในหอผู ป ว ยที่ต องประเมิ น ความรู ในการดู แ ลตนเอง ทบทวนความรู แ ละ
พฤติ กรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม และสงผู ปว ยกลั บโรงพยาบาลพิมาย โดยมีการประสานการดูแลตอเนื่ องที่
โรงพยาบาลพิมาย และสงขอมูลที่พื้นที่ชุมชนโดยตรงเพื่อการดูแลตอเนื่องที่ชุมชน มีการติดตามเรื่องการฉีดยา
เบาหวาน พฤติกรรมการรั บประทานอาหารและออกกําลั งกาย และใหพื้น ที่ชว ยตามประเมิ นเรื่ องการฉี ด
อินซูลินดวยตนเองของผูปวย รวมระยะเวลาที่ผูปวยนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 5 วัน
สรุปขอวินิจฉัยการพยาบาล
1. หอบเหนื่อยจากภาวะรางกายมีภาวะความเปนกรดสูงจากการมีระดับคีโตนในกระแสเลือดผิดปกติ
2. เสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตต่ําผิดปกติ จากการสูญเสียน้ําในรางกายมากจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
3. มีความไมสมดุลของเกลือแรและอิเลคโตรไลทในเลือดเนื่องจากมีการขับปสสาวะมากผิดปกติและ
ภาวะรางกายเปนกรด
4. มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง จากการขาดประสิทธิภาพของการทํางานของอินซูลินในรางกาย
5. มีโอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากการภาวะแทรกซอนจากการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
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รางกาย

6. เสี่ยงตอการติดเชื้อในรางกายไดงายจากปจจัยน้ําตาลในเลือดสูง และการมีสิ่งแปลกปลอมเขาสู
7. วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวยเนื่องจากมีความวิกฤตรุนแรงของโรคและใสทอชวยหายใจ
8. มีโอกาสเกิดการกลับเขารับการรักษาซ้ําเนื่องจากพรองความรูในการดูแลตนเอง

บทสรุปกรณีศึกษารายที่ 1
กรณีศึกษาผูปวยรายนี้ ผูปวยมีภาวะเลือดเปนกรดจากการมีคีโตนในกระแสเลือดมากผิดปกติ จาก
การมีระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูงเปนระยะเวลานาน และมีความบกพรองในการนําอินซูลินไปใช เนื่องจาก
ผูปวยเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ทําใหการใชอินซูลินในรางกายไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความผิดปกติของ
รางกายอยางรุนแรง การดูแลผูปวยในระยะแรกถือเปนภาวะวิกฤตเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูง เพราะมีภาวะ
ที่คุกคามชีวิตที่สําคัญ เชน การสูญเสียน้ําในรางกาย การเฝาระวังภาวะไมสมดุลของเกลือแรและอิเลคโตรไลท
และผลขางเคียงจากการไดยาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่อาจจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา จนเปนอันตรายได
ตองไดรับการดูแลอยางรวดเร็วและสอดคลองกับภาวะสุขภาพ มีแนวทางการดูแลที่เหมาะสมมีการปฏิบัติตาม
แนวทางดวยความรวดเร็วและปลอดภัย ใชเครื่องมือที่ทันสมัย กรณีศึกษาผูปวยรายนี้ มีระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลที่เหมาะสม ในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 วัน เนื่องจากผูปวยไมมีภาวะโรครวมอื่น ๆ หรือไมมีโรค
ประจําตัวอื่นที่รุนแรงรวมดวย เมื่อผูปวยพนระยะวิกฤตรุนแรงแลว ตองมีการเตรียมผูปวยกอนกลับบาน โดย
ตองมีการประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง หาแหลงสนับสนุนดานสุขภาพที่เหมาะสมที่ผูปวยจะเขาถึง
ไดงาย นอกจากนั้นตองมีวางแผนการดูแลตอเนื่องในระยะยาว จากกรณีศึกษาจะพบวาผูปวยมีประวัติการขาด
ยาเบาหวาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะวิกฤตรุนแรง เนื่องจากการขาดความรูในการดูแลตนเอง และ
การไมเขาถึงแหลงสุขภาพใกลบาน และขาดการติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง เมื่อผูปวยไดรับการติดตาม
อยางตอเนื่อง มีการสงขอมู ลรว มกัน เพื่อดูแลร วมกั นอย างตอเนื่อง ติดตามผูปวย พบวาผูปว ยไม ไดมาเข า
โรงพยาบาลกอนวันนัด พื้นที่แจงวาผูปวยมาพบแพทยตามนัด และการควบคุมน้ําตาล มีแนวโนมเปนไปตามคา
เปาหมาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น จากกรณีศึกษาทําใหทีมงานนําขอมูลที่ไดไปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการประเมินรวมกันกับชุมชนตอไป
กรณีศึกษารายที่ 2
ชายไทยอายุ 54 ป ภูมิลําเนาอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไมมีประวัติมีโรคประจําตัวมากอน มา
ดวยมีไข ไอ หอบเหนื่อย กอนมาโรงพยาบาล 7 วัน แรกรับที่โรงพยาบาลพิมาย ตรวจวัดสัญญาณชีพแรกรับ
อุณหภูมิรางกายแรกรับ 38.3 องศาเซลเซียส, อัตราการเตนของชีพจร 122 ครั้งตอนาที, อัตราการหายใจ 32
ครั้งตอนาที มีหอบเหนื่อย ประเมินระดับออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว 95% แพทยฟงเสียงปอดมีเสียง
Crepitation ที่ปอดซายดานลาง พิจารณาใหยาขยายหลอดลมชนิด Beradual 1 NB ตรวจ CXR พบวา มี
infiltration เจาะตรวจระดับน้ําตาลปลายนิ้วแรกรับได 438 mg/DL, serum ketone positive, HCO3 < 5
mmol/L เจาะ Arterial blood gas (ABG) พบวา PH.6.9 mmHg แพทยวินิจฉัย DKA with Pneumonia
ส ง ต อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม าเนื่ อ งจากเกิ น ศั ก ยภาพ ถึ ง แผนกฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ผูปวยมีอาการเหนื่อยหอบใหออกซิเจนชนิด Mask with bag อัตรา 10 ลิตรตอนาที อุณหภูมิ
รางกาย 38.5 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของชีพจร 138 ครั้งตอนาที อัตราการหายใจ เร็ว หอบลึก 40 ครั้ง
ตอนาที ประเมินระดับออกซิเจนจากปลายนิ้วได 86% ระดับความดันโลหิต 95/68 mmHg แพทยพิจารณา
ใสชวยทอหายใจ ระดับน้ําตาลในกระแสเลือด 438 mg/DL, Serum ketone Positive, PH. 6.98 mmHg,
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Anion gap 15.32, HCO3 6.6 mmol/L การวินิจฉัยแรกรับเปน DKA with Pneumonia with Respiratory
failure มานอนรักษาที่หอผูปวยอายุรกรรมชาย 8 ขวา แรกรับระดับความรูสึกตัวปกติ อุณหภูมิรางกาย 38
องศาเซลเซียส อัตราการเตนของชีพจร 128 ครั้งตอนาที ประเมินระดับออกซิเจนจากปลายนิ้วได 96% ระดับ
ความดันโลหิต 90/59 mmHg ใส ET Tube เครื่องชวยหายใจชนิดปริมาตร ใหสารน้ํา 0.9% NSS 1000 ml
อัตรา 250 ml/hr ปสสาวะออกมาก 300 cc/ชม. แพทยพิจารณาปรับสารน้ําใหเพียงพอ ให RI (1:2) 50 ยู
นิต ใน NSS 100 ml ในอัตรา 5ml /hr. เจาะน้ําตาลในเลือดทุก 1 ชม เมื่อระดับน้ําตาลเริ่มลดลงเหลือ 200250 mg/dL ประเมินระดับน้ําตาลทุก 2 ชั่วโมงเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดเทากับ 217 mg/DL เปลี่ยน RI เปน
(1:1) 100 ยูนิตใน 0.9% NSS100 ml อัตรา 5 ml /hr. และใหสารน้ําเพิ่มเปน 5% D/N/2 1000 ml อัตรา
100 ml/hr. ความดันโลหิต 115/68 mmHg อัตราการเตนของชีพจร 108 ครั้ง/นาที ปสสาวะออกสมดุลกับ
สารน้ําที่ไดรับ เจาะ Electrolyte ทุก 4 ชม. พบวา มีระดับโซเดียม = 129 mEq/L ระดับโปตัสเซียม = 3.32
mEq/L พิจารณาให 0.9% NSS 1000 ml add KCl 40 mEq ให 40 ml/hr. ดูแลประเมินผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ จนระดับ Electrolyte ไดตามคาเปาหมาย ขณะรักษา พบวาภาวะรวมของความผิดปกติของ
เกลือแรในรางกายคือ มีระดับ lactate สูงผิดปกติ คือ 4.9 และมีระดับ Magnesium ในเลือดต่ํา 1.5 mg/dl
แพทยพิจารณาให 50% Mgso4 ขนาด 5 cc ใหทาง Tube feeding เชา เย็นในวันที่ 8 ของการรักษา Anion
gap 9.5, HCO3 = 18.9 mmol/L, PH. 7.51 mmHg ระดับน้ําตาลในเลือด 150-200 mg/dl ระดับเกลือแร
และอิเลคโตไลตปกติ แพทยพิจารณาสิ้นสุดภาวะ DKA
สํ า หรั บ ภาวะ Pneumonia แพทย พิ จ ารณาใช เ ครื่ อ งช ว ยหายใจ ชนิ ด ปริ ม าตร ให พ น ยาชนิ ด
Beradual 1 NB ทุก 4 ชั่วโมง ให Ceftazidime 2 gm. ทางหลอดเลือดดําทุก 8 ชั่วโมง และเพิ่มให Levofloxacin
750 mg ทางหลอดเลือดดํา วันละครั้งและเมื่อเก็บผลสงตรวจการเพาะเชื้อเสมหะในทางเดินหายใจ แพทย
พิจารณาปรับโดย ยกเลิกยาฉีดฆาเชื้อเดิม เปลี่ยนเปน Tienam 500 mg ทางหลอดเลือดดําทุก 6 ชม. และ
ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคติดเชื้อใหเปลี่ยนเปน Colistin 150 mg ทางหลอดเลือดคําทุก 12 ชั่วโมง,
Unasyn 3 g เขาหลอดเลือดดํา ทุก 6 ชม. และ Sulperazone 4 g เขาหลอดเลือดดําทุก 8 ชม. แพทย
พิจารณาใหผูปวยหยาเครื่องชวยหายใจ จนกระทั่งหยาเครื่องชวยหายใจไดสําเร็จ เมื่อวันที่ 10 ของการรักษา
เมื่อไขมีแนวโนมลงสูภาวะปกติ วางแผนสงผูปวยไปรับยาตอที่ โรงพยาบาลพิมายจนครบขนาดยา หลังพยาธิ
สภาพของปอดดี
เนื่องจากผูปวยรายนี้ไมเคยตรวจสุขภาพมากอน จึงไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานและเมื่อมีภาวะ
ติดเชื้อปอดอักเสบ ทําใหภาวะน้ําตาลที่สูง ที่ไมไดรับการควบคุม เกิดปจจัยกระตุนจากภาวะปอดอักเสบติด
เชื้อใหเกิดภาวะ DKA รวมดวย เมื่อ 2 ภาวะนี้ไดรับการรักษาจนปลอดภัย แพทยพิจารณาใหฉีดอินซูลินชนิด
Insulatard insulin ฉีดเขาใตผิวหนัง 14 ยูนิต วันละ 2 ครั้ง เชากับกอนนอน การวางแผนจําหนายกอนกลับ
บาน ใชแนวทางการวางแผนจําหนายโดยสหสาขาวิชาชีพ ใหความรูเรื่องโรคเบาหวานและการปฏิบัติติตัว โดย
พยาบาลที่หอผูปวยและสุขศึกษา เภสัชกรมาใหคําแนะนําเรื่องยาฉีด นักกําหนดอาหารมาใหคําแนะนําเรื่อง
การรับประทานอาหาร พยาบาลประเมินความพรอมและความรูในการดูแลตนเองกอนกลับบาน
สรุปปญหาและขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
ปญหาที่ 1 เสี่ยงตอเนื้อเยื่อไดรับออกซิเจนไมเพียงพอจากพยาธิสภาพการอักเสบติดเชื้อในทางเดินหายใจ
ปญหาที่ 2 เสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตต่ําจากการสูญเสียน้ําในรางกายมากจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ปญหาที่ 3 มีความไมสมดุลของเกลือแรและอิเลคโตรไลตเนื่องจากมีการขับปสสาวะออกมากผิดปกติ
และภาวะเลือดเปนกรด
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ปญหาที่ 4 มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนื่องจากอินซูลินในรางกายไมมีประสิทธิภาพ
ปญหาที่ 5 มีโอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเนื่องจากภาวะไมพึงประสงคจากการใชยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือด
ปญหาที่ 6 มีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงค จากการไดรับยาไดรับยาฆาเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง
ปญหาที่ 7 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวยเนื่องจากมีความวิกฤตรุนแรงของโรคและใสทอชวยหายใจ
ปญหาที่ 8 มีโอกาสเกิดการกลับเขารับการรักษาซ้ําเนื่องจากพรองความรูในการดูแลตนเอง
ปญหาที่ 9 เตรียมความพรอมในการดูแลตอเนื่องสูชุมชน
บทสรุปกรณีศึกษารายที่ 2
กรณีศึกษาผูปวยรายนี้ ไดรับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกเนื่องจากผูปวยรายนี้ไมเคยตรวจสุขภาพ
มากอน จึงไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานและเมื่อมีภาวะติดเชื้อปอดอักเสบ ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูง ที่ไมได
รับการควบคุมมากอนถึงระยะวิกฤตสุขภาพ คือมีคีโตนเพิ่มสูงขึ้น มีภาวะเลือดเปนกรด ตองไดรับการดูแล
อยางใกลชิดเนื่องจากทั้ง 2 ภาวะนี้มีความวิกฤต รุนแรง ดวยการใชแนวทางการดูแลผูปวยวิกฤตเบาหวาน
รวมกับการดูแลผูปวยปอดอักเสบติดเชื้อ ทําใหมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น และการดูแลมี
ความยุงยากซับซอน ตองใชยาที่ตองระมัดระวังผลขางเคียง และตองไดรับการควบคุมการใชยาโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ และพยาบาลผูดูแลตองใชสมรรถนะในการดูแลผูปวยในระยะวิกฤต โดยใชกระบวนการ
พยาบาล ตั้งแตการประเมินผูปวยที่รวดเร็ว การวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาลและวางแผนการดูแลโดยเขาใจ
พยาธิสภาพของโรค รวมทั้งปฏิบัติติการพยาบาลดวยความรวดเร็วตอความตองการทางคลินิกของผูปวยและมี
มาตรฐาน รวมทั้งมีการประเมินผลการใหการดูแลเพื่อใหผูปวยปลอดภัยในระยะวิกฤต เมื่อผานระยะวิกฤต
แลวตองวางแผนการจําหนายและดูแลตอเนื่องตามแนวทางที่กําหนดรวมกันของสหสาขาวิชาชีพ และการดูแล
รวมกับเครือขายและชุมชน
บทสรุปของกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย
กรณีศึกษาของผูปวยทั้ง 2 ราย มีระดับความยุงยากในการใหการดูแลรักษาที่แตกตางกัน ผูปวยเบาหวาน
ที่มีการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมมีประสิทธิภาพ จนมีระดับน้ําตาลที่สูงจนเกิดภาวะวิกฤต การมีมาตรฐาน
การดูแลที่ชัดเจนจะทําใหผูปวยผานระยะวิกฤตโดยปลอดภัย ผูปวยที่มีการดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น
ปจจัยสําคัญคือการมีโรครวม กรณีศึกษาในผูปวยรายที่ 2 มีโรครวมที่ทําใหระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
นานขึ้น การใชยาในการรักษาที่มีความเสี่ยงสูงตองควบคุมการใชโดยผูเชียวชาญ พยาบาลผูดูแลตองมีทักษะ
ความรู ความเชี่ยวชาญ ในระยะวิกฤตฉุกเฉิน เพื่อชวยใหผูปวยปลอดภัย เมื่อพนระยะวิกฤตแลว การดูแล
ตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญ เพื่อลดการ re-admit ลดภาวะแทรกซอน เพื่อใหผูปวยเขาถึงแหลงบริการ และเพิ่ม
คุณภาพชีวิต
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหลอดเลือดในกลุมผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนผูปวยสวนใหญในหอผูปวยอายุรกรรม
ในการวิเคราะหขอมูลพบวา สาเหตุของการเจ็บปวยเกิดจากการควบคุมระดับน้ําตาลไมไดตามคาเปาหมายจน
มีภาวะแทรกซอนหลอดเลือด และมีแนวโนมมีผูปวยรายใหมเพิ่มสูงขึ้น มีอัตราการ re-admit คอนขางสูง การ
ดูแลผูปวยเบาหวานเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนหลอดเลือดจึงมีความจําเปน จากการทบทวนกลุมผูปวย
เบาหวานที่เขารับบริการ พบวาผูปวยจะมาดวยภาวะน้ําตาลในเลือดสูง หรือต่ําวิกฤต นอกจากนี้ยังเปนกลุม
ผูปวยเบาหวานรายใหม ซึ่งในผูปวยกลุมนี้มักจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ขาดการพบแพทยตอเนื่อง
และรับยาเบาหวานไมสม่ําเสมอ บุคคลากรผูดูแลจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลในระยะวิกฤตเพื่อใหเกิดความ
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ปลอดภัย และการติดตามการดูแลตอเนื่องเพื่อใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใหไดตามคาเปาหมาย ยังตองมี
การเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลอดเลือดของผูปวยในกลุมนี้อยางตอเนื่องควรมีการดูแลรวมกับชุมชนและ
สถานพยาบาลในเครือขายสุขภาพรวมกัน การมีแนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสม สอดคลองกับระยะการ
เจ็บปวย และมีแนวทางการดูแลตอเนื่องที่ดี จะทําใหผูปวยเบาหวานที่มีปญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดที่ยังไมมีภาวะแทรกซอนหลอดเลือด ลดอัตราการ re-admit ไดรับการเฝาระวัง เพื่อยืดอายุภาวะแทรกซอน
หลอดเลือด และเพื่อคุณภาพชีวิตผูปวยในระยะยาว
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