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2. อาการสําคัญ  Chief  Complaint 
มารับยาตามแพทยนดัดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ และขอเขาเสื่อม 

 
3. ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน Present illness  

5   ปกอนมีอาการแนนหนาอก หายใจเหนือ่ย ญาตินําสงโรงพยาบาล แพทยวนิิจฉัยวาเปนน้ําทวมปอด และ
พบวามภีาวะไขมันในเลือดสงู  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  รักษาตวัในโรงพยาบาลนาน 1 สัปดาห อาการดีขึน้จึง
ใหกลับบาน 

1  ปกอนมาขาดยาจากการไมมาตรวจตามนัด 
5   เดือนกอนมามีอาการปวดหัวเขามากจงึมาตรวจพรอมทั้งรับยาความดันโลหิตสูงและไขมันตอ 

  วันนี้มาพบแพทยดวยโรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  ไขมันในเลือดสูง ขอเขาเสื่อมและเบาหวานตามนัด 
ไมมีการอาการหนามืด เปนลมปวดศีรษะ ตาพรา จุกแนนหนาอก ใจสั่น ยาควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไดรับประจําหมด 

 
      4.  ประวัตกิารเจ็บปวยในอดีต  Past history 
 การเจ็บปวย 

      -  27 ปกอนเคยไดรับอุบัติเหตุ รถชน ซ่ีโครงขางวายหัก 3 ซ่ี ไมกระทบตออวยัวะสวนอื่นๆ ม ี
อาการสมองบวม รับการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ 3 เดือน 

- ไมมีประวัตแิพยา/แพสารเคมี/แพอาหาร 
การผาตัด 
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- ผาตัดทําหมันหญิงตอนอายุ 30 ป 
- ผาตัดตา 10 เดอืน ดวยมีเลือดออกในลูกตา 
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การประยุกตใชทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มในการดูแลครอบครัว 
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 

  เหตุผลที่เลือกใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม เนื่องจากทฤษฎีนี้ประกอบดวยทฤษฎียอยสาม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกันคือ 
  -  ทฤษฎีการดแูลตนเองบกพรอง (The Theory of Self-care Deficit) อธิบายถึงสาเหตทุี่บุคคลไม
สามารถดูแลตนเองไดอยางเพียงพอจึงตองการความชวยเหลือจากพยาบาล 
  -  ทฤษฎีการดแูลตนเอง (The Theory of Self-care) อธิบายถึงความสัมพันธระหวางเงื่อนไขตางๆ
ทางดานพัฒนาการและการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลกับกิจกรรมที่บุคคลกระทําในการดูแลตนเอง 
  -  ทฤษฎีระบบการพยาบาล (The Theory of Nursing System) อธิบายถึงระบบการดแูลผูปวย โดย
ออกแบบระบบการพยาบาลที่มีความตอเนือ่งในการชวยใหบุคคลดูแลตนเองโดยพยาบาลเปนผูที่ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในระบบการดแูลตนเองของผูปวย 
  จุดเนนของทฤษฎีการดแูลตนเองของโอเร็ม  โอเร็มไดเสนอกรอบแนวคิดการดูแลตนเอง
คร้ังแรกในป 1959 มีการนํามาทดลองใชและปรับปรุงใหมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คร้ังหลังสุด ในป 1990 ไดเพิม่มติ
ของผูดูแลตนเองไมเปนแตเพียงบุคคลผูมีสุขภาพดีหรือเจ็บปวยเทานั้น แตยังรวมถึงกลุมบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ทั้งในภาวะปกติ ตามพัฒนาการของชีวิต และเมื่อสุขภาพเบี่ยงเบน 
  ดังนั้นการเลือกใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม  ในการดูแลผูปวยทีศ่ึกษาเพราะทฤษฎีนี้มีความ
สอดคลอง เหมาะสมและครอบคลุมตามปญหาของผูปวย  เนื่องผูปวยเปนโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซ่ึง
เปนโรคเรื้อรังทําใหผูปวยอยูในสภาวะของการดูแลตนเองบกพรอง  จึงมีความตองการการดูแลตนเองและระบบการ
พยาบาลเขาไปชวยเหลือ เพือ่ใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 
  หลักการเบื้องตนของทฤษฎี  โอเร็มไดใหความเขาใจเกีย่วกับการดูแลตนเองดวยทฤษฎีที่
เกี่ยวของ 3 ทฤษฎีดังนี ้
 1.  ทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-Care theory) จะใหความเขาใจเกีย่วกับการดูแลดังนี ้
  1.1  การดูแล (Self-Care) หมายถึงกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระของบุคคล  
เพื่อสงเสริมและดํารงซึ่งความอยูดีตลอดชวีิต 
  1.2  ผูที่จะดูแล (Self-Care agency) เปนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลอาจ
หมายถึงบุคคลซึ่งดูแลตนเอง (Self-Care agent) และบุคคลซึ่งตองดูแลผูอ่ืน (Dependent Care agent) เชน แม คนดแูล
ผูปวยหรือผูสูงอาย ุ
  1.3 ความตองการการดูแล (Self-Care requisites) เปนกจิกรรมที่คนจําเปนตองดูแลตนเองใหสําเร็จ 
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   1.3.1  กิจกรรมโดยทั่วไป (Universal) เปนกิจกรรมตามปรกติของคนที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหมี
อากาศหายใจ น้ํา อาหาร การขับถาย มีกิจกรรมที่พอเหมาะ มีการพกัผอน การอยูคนเดียว การอยูรวมกับสังคม การ
ปองกันอันตราย การสงเสริมการอยูอยางปรกติสุข 
    1.3.2  กิจกรรมตามพัฒนาการ (Developmental) เปนกจิกรรมพิเศษซึ่งเปนผลจากวุฒภิาวะ
หรือความตองการใหมๆ ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากเหตุการณหรือสภาพการณใหม ที่เกิดขึน้ในชีวิต เชน การสูญเสียคูชีวิตการ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณ เปนตน 
     1.3.3   กิจกรรมตามการเบี่ยงเบนสุขภาพ (Health deviation) เปนกิจกรรมซึ่งเปนผลจาก
การเจ็บไข การเกิดบาดเจ็บ การเกิดโรค หรือไดรับการรักษา จะรวมถึงกิจกรรมการแสวงหาความชวยเหลือเพื่อการ
รักษาการปฏิบตัิตามแผนการรักษา การเรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตอยูกับผลของการเจ็บไขหรือการรักษา 
      1.4  ความสามารถในการดูแลตนเอง (Therapeutic self-care demand) หมายถึงกิจกรรมการดูแล
ตนเองที่จําเปนเพื่อสนองความตองการดแูลตนเอง ซ่ึงจะรวมถึงกิจกรรมที่ใชเพื่อดํารงภาวะสุขภาพ และการอยูดี 
ทั้งนี้ยอมปรับเปลี่ยนไดตลอดชีวิต ถาความสามารถดูแลตนเองมากเกนิความตองการการดูแลตนเองของบุคคลจะ
เกิดความพรองในการดแูลตนเอง 
 2.  ทฤษฎีความพรองในการดูแลตนเอง เปนแกนกลางของทฤษฎีที่อธิบายถึงความจาํเปนที่ตองใหการ
พยาบาล และวิธีการที่บุคคลจะรับการพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง ความพรองในการดูแลตนเองเกดิเนื่องจากบุคคล
ไมสามารถสนองความตองการในการดแูลตนเองหรือปฏิบัติการดูแลตนเองไดสําเร็จจึงจําเปนตองขอความชวยเหลือ
จากพยาบาลในดานใดดานหนึ่งจาก 5 ลักษณะดังนี้คือ กระทําให แนะแนว สอน สนับสนุน และจัดสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมความสามารถความตองการในขณะนั้นหรือในอนาคต 

3.  ทฤษฎีระบบการพยาบาล เปนกิจกรรมหรือชุดของกจิกรรมที่พยาบาลจัดหาใหเพื่อสนองความตองการ
ดูแลตนเอง ทัง้นี้ยอมกําหนดจากตวัผูปวยเอง (self-care agency) และความตองการดแูลตนเองทั้งหมดใน 3 ลักษณะ
คือ ใหการดแูลทั้งหมด (wholly compensatory)  ใหการดแูลบางสวน (partly compensatory) และใหการศึกษาและ
ประคับประคอง (supportive-educative) โดยมุงใหบรรลุความตองการดูแลตนเอง ในแตละระบบของพยาบาลจะ
กําหนดความรบัผิดชอบของพยาบาล บทบาทของผูดแูล เหตุผลของการมีสัมพันธภาพระหวางพยาบาล และผูปวย 
ตลอดจนกิจกรรมการพยาบาล 
  3.1  การดูแลทัง้หมดจะกระทําเมื่อผูปวยมคีวามจํากดัในการดูแลตนเองตองพึ่งพาผูอ่ืนเพื่อปรกติสุข 
เชน ผูปวยหมดสติ โดยพยาบาลใหการชวยเหลือเพื่อตอบสนองการดแูลตนเอง ชดเชยกับความจํากัดใน
ความสามารถของผูปวย ใหการประคับประคอง และปกปองผูปวย 
  3.2  การดูแลบางสวน จะกระทําเมื่อผูปวยสามารถสนองความตองการดแูลตนเอง แตตองขอความ
ชวยเหลือจากพยาบาล พยาบาลและผูปวยจะปฏิบัติการดูแลรวมกนั เชน ผูปวยอาบน้ําเอง แตพยาบาลตองชวยเหลือ
ใหใสเสื้อใหเรียบรอยในการชวยเหลือพยาบาลจะปฏิบัติกิจกรรมการดแูลเพื่อชดเชยในความจํากัดของผูปวยให
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ความชวยเหลือตามตองการ และใหการควบคุมในดานผูปวย สวนผูปวยปฏิบัติกิจกรรมบางสวน ควบคุมตนเองและ
ยอมรับการดูแลชวยเหลือจากพยาบาล 
  3.3  การใหการศึกษาและประคับประคอง จะใชเมื่อผูปวยสามารถบรรลุความตองการดูแลตนเอง
แตตองการความชวยเหลือเพื่อการตัดสินใจ การควบคมุพฤติกรรม ความรูเพื่อการฝกทักษะ และความพยายามที่จะ
สงเสริมผูปวยใหประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง และรวมกับผูปวย ควบคุม และพัฒนาใหเขาระดับการดแูล
ตนเองอยางแทจริง 

บทบาทหนาทีข่องพยาบาล ตามทัศนะแมบททางการพยาบาล ประกอบดวย 
   1.  บุคคล คือผูซ่ึงมารับการดูแลจากพยาบาล มีศักยภาพในการเรียน และพัฒนา และ
สามารถปฏิบัติหนาที่ทางชวีภาพ ดานสัญลักษณ และดานสังคม มีแรงผลักตามธรรมชาติจากความสามารถศึกษาหา
ความรูรวมกิจกรรมที่มีเปาหมาย แปลความประสบการณและปฏิบัตกิรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด คนสามารถเรียน
เพื่อบรรลุความตองการดูแลตนเอง ในบางครั้งคนอาจขาดความสามารถเรียนรูวิธีการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง ก็
ตองไดรับความชวยเหลือจากบุคลอื่น 
   2.  ส่ิงแวดลอม ประกอบดวยปจจยัดานสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งแวดลอม และ 
สภาพการณของส่ิงแวดลอม (Environmental factors, elements, conditions) ซ่ึงเปนสิง่รอบดานทางกายภาพ และจติ
สังคมและยังมส่ิีงแวดลอมที่เปนการพัฒนา (Developmental environment) ที่สงเสริมพัฒนาการของบุคคลโดยการ
ใหแรงจูงใจเพือ่สรางเปาหมายที่ชัดเจน และชวยปรับพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายการสรางหรือการเปลี่ยนเจตคติ 
คานิยมความคดิริเร่ิม อัตมโนทัศน และพฒันาการทางกายภาพ ทั้งนี้อาจใหผลกระทบในการบวก หรือลบในการ
จัดหาการ 
   3.  ภาวะสุขภาพเปนสภาพความเรียบรอยปลอดโปรงหรือมีการทํางานรวมกนัใน
โครงสรางและหนาที่ของรางกาย ถาเปนภาวะเจ็บปวยกจ็ะมีสภาพทีต่รงกันขาม จึงเปนสภาพที่กลมกลืนแบงแยก
ไมไดในสวนกายภาพสังคม จิตใจ และระหวางบุคคล จะรวมถึงการสงเสริมสุขภาพ ใหการรักษาการเจ็บไข และ
ปองกันภาวะแทรกซอนสังคม จิตใจ และระหวางบุคคล จะรวมถึงการสงเสริมสุขภาพ ใหการรักษาการเจ็บไข และ
ปองกันภาวะแทรกซอน 
   4.  การพยาบาล เปนบริการที่จัดใหบุคคลซึ่งตองการความชวยเหลือเมือ่เกิดความจํากัดใน
การดูแลตนเอง จากาการที่ความตองการดแูลตนเองนอยกวาความสามารถในการดูแลตนเอง พยาบาลตองสงเสริมให
เกิดการดูแลตนเองดวยศิลปะการพยาบาล และดวยความรอบคอบ โดยนําความรู และทักษะดานเทคนิคปฏิบัติการ
ดูแลทั้งหลายมาใชใหสอดคลองกับบทบาทโดยไมลืมในเรื่องวิทยาศาสตร ศิลปะและความเปนมนษุยของผูใชบริการ 
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การประเมินผูรับบริการ 
 
เยี่ยมบานครั้งท่ี 1  วันที่ 10    สิงหาคม  2549 เวลา  15.00 น. 
  สมาชิกที่พบขณะเยี่ยมบาน คือ ผูปวย 
เยี่ยมบานครั้งท่ี 2  วันที่  20   สิงหาคม 2549  เวลา 14 .30-15.30 น. 
  สมาชิกที่พบขณะเยี่ยมบาน คือ ผูปวย 
เยี่ยมบานครั้งท่ี 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 13 .00-14.00 น. 
  สมาชิกที่พบขณะเยี่ยมบาน คือ ผูปวย 
 
 
การประเมินครอบครัว รวมทั้ง Genogram and Family System 
การประเมินสภาพทั่วไป 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ผูปวยหญิงไทยคูวยัสูงอายุ อายุ 63 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา 
ประถามศึกษาปที่ 4 ภูมิลําเนาเดิมปทุมธาน ีการวินจิฉัยโรค Osteoarthritis of   knees , Hypertension, 
Diabetic Mellitus, Congestive Heart Failure 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลตนเอง 
2.1 ปจจัยพื้นฐาน (Basic conditioning factors) 

2.1.1 ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 
ชนิดของครอบครัว 
  เปนครอบครัวที่มีสมาชิกอยูเพียงคนเดียวคือตัวผูปวยจะอยูที่รานคาขายของตลอด 

 รายละเอียดสมาชิกในครอบครัว 
- ผูปวยมีบุตรทัง้หมด 4 คนเปนบุตรสาว 3 คน บุตรชาย 1 คน 
- บุตรสาวคนโต อายุ 41 ป มอีาชีพเปนแคดดี้ ในสนามกอลฟ สุขภาพรางกายแข็งแรง มีฐานะดี คอยชวยเหลือ

ดูแลผูปวยเปนอยางด ี
- บุตรสาวคนที่ 2 อาชีพ  แมบาน สุขภาพรางกายแข็งแรงดี ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
- บุตรชายคนที่ 3 อาชีพ เทคนคิการแพทย สุขภาพแข็งแรง มีฐานะดี ชวยเหลือผูปวยเปนอยางด ี
- บุตรสาวคนที่ 4 อาชีพ  รับจาง ทํางานในโรงงาน สุขภาพรางกายแข็งแรง ฐานะปานกลาง  
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แผนภาพของครอบครัว ( Genogram & Family System ) 
 
0

 

 63 

 
ระยะพัฒนาการครอบครัว 

อยูใน ระยะที่ 8 คือระยะครอบครัววยัชรา ผูปวยมีการปฏิบัติพัฒนกิจไดเหมาะสมตามระยะ
พัฒนาการ คือ 
-   สามารถดํารงซึ่งแผนการดําเนินชวีิตเพือ่สุขภาพอยางตอเนื่อง 
-  ปรับตัวใหเขากับชีวิตในการทํางานและตองการกระทําในงานที่สนใจคือคาขายได 
-  ไมสามารถปรับระบบการใชจายเงนิใหเหมาะสมกับรายได เนื่องจากมีภาระหนีสิน และไมมีการเตรียม

คาใชจายฉุกเฉนิเมื่อยามเจ็บปวย 
-  เรียนรูแตไมปรับตัวใหเหมาะสมกับขอจํากัดของรางกายตามอตัตภาพรวมทั้งไมมีการปองกันไมใหมีการ

เสื่อมถอยของรางกาย 

41 38 40 36  

HT, DM,OA-Knee, CHF 

12 

20 18 8 21 12 7 

2 14 13 8 
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- สามารถปรับตัวเผชิญกับการสูญเสียของคูสมรสไดอยางเหมาะสมและดําเนินชวีิตตอไปไดจนถึงปจจุบัน 
-  ดํารงไวซ่ึงสมัพันธภาพทีด่รีะหวางสมาชกิครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
-  มีสวนรวมกบักิจกรรมในสังคมคือรวมทํากิจกรรมทางศาสนา ไปทําบุญ ตักบาตร 

2.1.2 แหลงประโยชนของครอบครัว 
บุคคลที่ใหความชวยเหลือผูปวยในยามเจบ็ปวย คือ ลูก ๆ หลาน ๆ ทุกคน จะชวยกนัจายเงนิในการเดินทาง 

คารักษาสวนเกิน หรือคาใชจายจําเปนอืน่ ๆ ในชีวติประจําวนั โดยเฉพาะบุตรสาวคนโตจะใหมากที่สุดเดอืนละ 
10,000 บาท สวนบุตรคนอื่นๆใหเดือนละ 2,000 -3,000 บาท 

เมื่อเจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ จะซื้อยากินเอง ถาอาการเปนมาก ก็จะมารับการรักษาที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิเซียร  บุตรคนอื่นรักษาตามสิทธิประกันสังคม 

2.1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ 
บุตรของผูปวยมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดมัน่คง ฐานะครอบครัวดี ไมมีหนี้สิน ทุกคนชวยกัน

รับผิดชอบคาใชจายในครอบครัว เชน คาอาหาร คาน้ํา คาไฟ 
ตัวผูปวยมีฐานะทางเศรษฐกจิปานกลาง มีรายไดไมพอใชตลอดเดือน มีหนี้สินเงนิกูนอกระบบประมาณ 

100,000 บาท โดยที่บุตรไมทราบ และสงคาหนีวนัละ 1,100 บาท คาแชรเดือนละ 12,000 บาท คาเชาที่เดือนละ 1,500 
บาท 

2.1.4 สภาพสงัคม และวัฒนธรรม 
ผูปวยอาศัยอยูคนเดียวที่รานคาขายของสนามกอลฟ สถานที่พักอาศยัเปนพืน้ปูน แบงเปนชองๆไมเปน

สัดสวนใหเชาเปนรานคาขายของ  เวลานอนจะปูเสื้อและกางมุง  ใชหองน้ํารวมเปนแบบนั่งยอง  ผูปวยมีความเชื่อ
เร่ืองบาปบุญคุณโทษ เชื่อวาทําดีไดดี อดทนทํางานเพือ่อนาคต ไมคอยเชื่อทางไสยศาสตร ยึดขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทยวาเปนสิ่งที่ควรอนุรักษไว  ทําบุตรตักบาตรสัปดาหละ 2-3 คร้ัง 

2.1.5 แบบแผนการดําเนินชีวิต 
ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. ทํากิจวัตรประจําวนั เปดรานขายของ รับประทานอาหารเชา เวลา 7.00 น.

โดยการซื้อการรานขายขาว และรับประทานยา ตอจากนัน้ก็เฝารานขายของ จนกระทัง่เวลา 12.00 น. รับประทาน
อาหารกลางวนั รับประทานอาหารไมเปนเวลา บางมือ้ไมไดรับประทานอาหารกลางวัน  และลืมรับประทานยา  
นอนพักผอนเวลาไมมีลูกคา เวลาซื้อของจะมีคนปลุก รับประทานอาหารเย็นประมาณ 19.00 น. แลวกด็ูโทรทัศน 
พูดคุยกนั จนกระทั่งเวลา 24.00 น. ก็เขานอน 

การรับประทานอาหาร ผูปวยรับประทานอาหารตามรานคา ชอบรับประทานประเภทผัดผักใสเนื้อหม ู
แกงสม รสเค็ม   (เติมน้ําปลาบอยครั้ง) รสมัน  ชอบอาหารรสจัด ชอบรับประทานขนมหวาน  รับประทานอาหารไม
ตรงตามเวลา เนื่องจากลักษณะงานที่ทํา(คาขาย) บางวันงดมื้ออาหารกลางวัน 
 

 8



 9

 
 
 
พฤติกรรมสุขภาพ 

- น้ําดื่ม  ดื่มน้ําวนัละประมาณ  3 ขวดรวมทั้งน้ําอัดลม (1,500 ML)   
- การนอนหลับพักผอน  เขานอนเวลาประมาณ 24.00 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 05.00 น. นอนหลับไม

สนิทเนื่องจากมีเสียงดังรบกวน  กลางวันนอนชวงบาย วนัละประมาณ 1 ช่ัวโมง ชวงไมมีคนซื้อของ 
- การขับถาย  อุจจาระ วันละ 1 คร้ัง  ปสสาวะ วันละ 5-6 คร้ัง 
- การดูแลความสะอาดรางกาย อาบน้ําวนัละ 2 คร้ัง เชา-กอนนอน สระผมอาทิตยละ 2 คร้ัง 
- การออกกําลังกาย  ไมไดออกกําลังกายอยางมีแบบแผน อยากออกก็ยดืแขน เหยยีดแขน 
- การใชยาและสิ่งเสพติด  มีการใชยาเปนประจํา คือ จาก PCU เซียร  ไมใชสารเสพติดใด ๆ (ลืมทานยาบอย) 
- กิจกรรมทางศาสนา  ตักบาตรสัปดาหละ 2-3  คร้ัง  ทําบุญที่วัดตามเทศกาล 
- วิธีการแกไขปญหาสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย  ซ้ือยารับประทานเอง ถาเปนรุนแรงจะไปพบแพทยที่

สถานบริการใกลบาน คือ PCU เซียร 
- สภาวะทางอารมณและพฤตกิรรมที่แสดงออก  เปนคนอารมณดี ไมคอยโกรธใคร ไมใจรอน  ถาโกรธก็

จะเงยีบ ๆ ไมโวยวาย 
- การรับรูตอสุขภาพ  ขณะนีรั้บรูวาเปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหวัใจ ขอเขาเสื่อม รูสึก

อาการของตนเองไมคอยดีเทาไร แตขาดความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ 
- คุณคาความเชือ่  มีความเชื่อทางแพทยแผนปจจุบันวา มยีาและเครื่องมอืทันสมัย สามารถรักษาโรคตาง ๆ 

ได  
- จิตสังคม  มีภาวะวิตกกังวลใดเกีย่วกับภาระหนี้สิน ลูก ๆ ดูแลผูปวยเปนอยางด ี มีเพื่อนบานที่ขายของ

มากมาย ที่คอยชวยเหลือและพูดคยุ 
- เศรษฐกิจ  ผูปวยมีปญหาทางเศรษฐกิจ แต ลูก ๆ ทุกคนมีงานทํา มีรายไดอยูในฐานะเศรษฐกิจคอนขางดี 
- สภาพแวดลอมและที่อยูอาศยั  เปนโรงอาหารของสนามกอลฟ แบงเชาอยู 1 คูหา  ส่ิงแวดลอมมปีญหา

เร่ืองเสียงดัง 
2.1.6 ภาวะสุขภาพ 

- จากคําบอกเลาของผูปวย และแฟมประวัต ิ
- ขอมูลเชื่อถือได  : ควบคุมโรคไมไดตามเปาหมาย BP 150/70 mmHg, FBS 168 mg/dl 

: มีภาวะแทรกซอนที่ระบบประสาท (Diabetic Neuropathy) มีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง 
อาการสําคัญ   มารับยาตามแพทยนดัดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ และขอเขาเสื่อม 
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ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน  

5   ปกอนมีอาการแนนหนาอก หายใจเหนือ่ย ญาตินําสงโรงพยาบาล แพทยวนิิจฉัยวาเปนน้ําทวมปอด และ
พบวามภีาวะไขมันในเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  รักษาตวัในโรงพยาบาลนาน 1 สัปดาห อาการดีขึน้จึง
ใหกลับบาน 

1  ปกอนมาขาดยาจากการไมมาตรวจตามนัด 
5   เดือนกอนมามีอาการปวดหัวเขามากจงึมาตรวจพรอมทั้งรับยาความดันโลหิตสูงและไขมันตอ 

  วนันี้มาพบแพทยดวยโรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  ไขมันในเลือดสูง ขอเขาเสื่อมและเบาหวานตามนัด 
ไมมีการอาการหนามืด เปนลมปวดศีรษะ ตาพรา จุกแนนหนาอก ใจสั่น ยาควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไดรับประจําหมด 
      ประวัติการเจ็บปวยในอดีต   
 การเจ็บปวย 

      -  27 ปกอนเคยไดรับอุบัติเหตุ รถชน ซ่ีโครงขางวายหัก 3 ซ่ี ไมกระทบตออวยัวะสวนอื่นๆ ม ี
อาการสมองบวม รับการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ 3 เดือน 

- ไมมีประวัตแิพยา/แพสารเคมี/แพอาหาร 
การผาตดั 
- ผาตัดทําหมันหญิงตอนอายุ 30 ป 
- ผาตัดตา 10 เดอืน ดวยมีเลือดออกในลูกตา 

 
Review of system และการตรวจรางกายทุกระบบ 

Vital signs:   T =  36.5  0C   , P = 101 / min ,  R =  20   / min , BP = 193/120 mmHg  
 BW =  85  kg , Height =    156 cm , BMI=34. 93 (Normal =18.5-24.9) 

General appearance:  Thai  woman, age  75  years , mental condition not depress or confused. 
Skin:    Brow in color, skin surface look normally warm to touch, refreshed,   
  smoothness, good skin turgor no petechia, ecchymosis or rash, no  

edema  
Nail:   Pink in color, normal shape, no clubbing of nails. 
Head:   Symmetrical, normal shape and size., no mass or tenderness, gray color  

hair, good distribution 
Eye:   Eyebrow and eyelashes present and normal distribution , no edema, 
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conjunctiva clear, sclera white no jaundice 
Ears:   Good hearing. External ears normal  
 Nose:   Symmetrical. External configuration normal, no discharge  
 Neck:   Trachea not deviated thyroid not enlarged neck vein not engorged,  

movement no limitation or stiff neck 
Chest and Lungs:  
     Normal chest contour 
      AP : Transverse Normal approximately     
      Breath sound  Normal no adventitious sound 
      Respiratory rate 20  / min regular, no dyspnea or cyanosis 
Heart: 
           Heart Rate    Regular 101 /min 

      Blood pressure                193/120 mmHg 
      Point of maximal impulse (PMI) at 5th ICS and MCL 

      Heart sound    S1, S2 normal, no murmur 
Breasts:   Symmetrical no mass or tenderness , normal nipple and areola. 
Abdomen:   No distension, no mass, no tenderness, liver and spleen not  

palpable 
Extremities:   Symmetrical, no deformity, Crepitus + Right > left, Bollotment + both no edema, no 

inflammation, normal rang of motion 
CNS:  Alert and responsive emotional normal face. Good orientation to time, place and 

person . Normal speech and gait.   
   Cerebellar ‘ s sign. : finger to nose, heel to knee normal.  

Cranial nerves  :  normal  - Motor system  : no atrophy or tremor,  
no   weakness.  

      - Deep tendon reflex :  2+ at brachioradialis , 
 biceps , triceps , knee jerk  and ankle jerk. 

- Babinski’s sign  :  negative.  
การตรวจทางหองปฏิบตัิการ (Laboratory) 

- FBS = 168   mg/ dl (70-120 mg/dl)  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2549 
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- Choles P 259 ( 50-200) mg/dl 
- Trigly  208  (30-150)  mg/dl  
- HDL    42  (35-60)    mg/dl  
 

การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) พรอมเหตุผล 
 การวินจิฉัยแยกโรคจากประวัติ การทบทวนอาการตามระบบ และการตรวจรางกาย พบวา 
เปนผูปวยเกาที่มารับบริการตามนัด    
- มีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสนับสนุน วนัที่ทําการศึกษา(28  มิถุนายน 2549) ดังนี ้
- FBS = 168 mg/ dl   
- การตรวจรางกายปกต ิBP=171/81  mmHg , knee  Crepitus + Right > left, Bollotment + both  , BMI=34. 93 
(Normal =18.5-24.9) 
 ดังนั้นไดรับการวินิจฉยัโรค ดังนี ้
- Diabetes mellitus and  Hypertension and   Osteoarthritis of   knees มีประวัติเปนมา 5  ป รักษาตอเนื่อง 

 
การรักษาเปรียบเทียบกบัทฤษฎี  และคุณสมบัติของยา 

การรักษาท่ีผูปวยไดรับ เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2549 
-   Metformin 500 mg   1 tab oral bid pc 
-  Lasix (40 mg)   1 ½  tab oral od pc 
-  Atenolone(100 mg)  1 tab oral od pc 
-  Enarapril(20 mg)  1 tab oral od pc 
-  ASA(81 mg)   1 tab oral od pc 
-  Simmax(20 mg)  1 tab oral od pc 
-  Adalat(5 mg)   1 tab oral bid pc 
-  B1-6-12   1 tab oral tid pc 
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การรักษาตามทฤษฎี   
การรักษาโรคเบาหวาน 
 1.  หากสงสัยหรือตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ ควรแนะนําผูปวยไปโรงพยาบาล โดยใหผูปวยอดอาหาร 
(รวมทั้งเครื่องดื่มทุกชนดิ) ตัง้แตเที่ยงคนื แลวไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลในตอนเชา เพื่อตรวจดูระดบัน้ําตาลในเลอืด 
ที่เรียกวา ระดบัน้ําตาลในเลอืดหลังอดอาหาร 6 ช่ัวโมง (FPG) ซ่ึงในคนปกติจะมีคาต่ํากวา 110 มลิลิกรัมตอเลือด 
100 มิลลิเมตร ถาพบวามีคาเทากบัหรือมากกวา 126 มิลลิกรัม ในการเจาะตรวจอยางนอย 2 คร้ัง ก็วนิิจฉัยไดวาเปน
เบาหวาน ยิ่งมคีาสูงมากเทาไรก็แสดงวามีความรุนแรงมากขึ้นเทานัน้ 
 การรักษา  มักจะเริ่มดวยการแนะนําเรื่องการควบคุมอาหาร ลดน้ําหนักตัว (ถาอวน) การออกกําลังกาย และ
ปฏิบัติตัวอ่ืน ๆ 
 ถาคุมอาหารและปฏิบัติตัวดงักลาวแลว ระดับน้ําตาลในเลือดยังสูงเกิน 140 มิลลิกรัมตอเลือด 100 มิลลิลิตร 
อาจตองใหยารักษาเบาหวาน โดยถือหลักดังนี ้
 
 1.1  ในรายที่เปนไมมาก (เชน เปนเบาหวานชนิดไมพึ่งอนิซูลิน) อาจใหยาลดน้ําตาลคือ ยาเม็ดคลอรโพรพา
ไมด (chlorpropamide) มีช่ือทางการคาเชน ไดอะบีนิส (Diabenese) ขนาด 250 มิลลิกรัม กินวันละครั้ง กอนอาหาร
เชา โดยเริ่มจากขาดครึ่งเม็ด แลวคอยตรวจน้ําตาลในปสสาวะทุกวัน (ถาเปนไปไดควรตรวจน้ําตาลในเลือดทกุวนั) 
ถากินยาไป 10 วันแลว ระดับน้ําตาลในเลือดยังสูงเกนิ 140 มิลลิกรัมตอเลือด 100 มิลลิลิตร หรือน้ําตาลในปสสาวะมี
ขนาดสองบวก (2 +) ถึงสี่บวก (4 +) แสงวาไมไดผล ใหเพิ่มยาอกีวนัละครึ่งเม็ด 
 ถายังไมไดผลก็ใหเพิ่มในขนาดนี้ทกุ ๆ 10 วันจนกวาอาการตาง ๆ ทุเลาลง (ออนเพลียนอยลง ปสสาวะหาง
ขึ้น กระหายน้าํนอยลง) ระดบัน้ําตาลในเลอืดต่ํากวา 140 มิลลิกรัมตอเลือด 100 มิลลิลิตร หรือน้ําตาลในปสสาวะมี
แคหนึ่งบวก (1 +) หรือไมมีเลยก็ใหกินยาในขนาดนีไ้ปเรือ่ย ๆ  ผูปวยทีก่ินยานี้ไมไดผล (เพิ่มขึ้นจนไดขนาดวนัละ 2 
เม็ด ถือวาสูงสุด) หรือเปนผูสูงอายุ หรือเปนโรคไต หรือโรคตับอยู ควรเปลี่ยนไปใชยาในกลุมเดยีวกันอกีชนิดหนึ่ง 
คือ ยาเม็ดไกลเบนคลาไมด (glybenclamide) มีช่ือทางการคา เชน ดาโอนิล (Daonil) , ยูกลูคอน (Euglucon) ขนาด 5 
มิลลิกรัม โดยเริ่มจากครั้งละครึ่งเม็ดวันละครั้ง (ใหไดสูงสุดวันละ 4 เมด็ โดยแบงกินวันละ 2 คร้ัง) 
 ในบางรายหากกินยาเม็ดตวัใดตัวหนึ่งดังกลาวไมไดผล อาจจําเปนตองใหยาลดน้ําตาลอีกกลุมหนึง่ ไดแก ยา
เม็ดเมตฟอรมนิ (metformin) ขนาด 500 มลิลิกรัม กินควบดวย โดยเริ่มจากครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 คร้ัง  (ใหไดสูงสุด 
วันละ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 เม็ด) 
 ในการปรับเพิม่ขนาดยาจะตองไมทําอยางผลีผลาม ควรกระตุนใหผูปวยคุมอาหารอยางเต็มที่เสียกอน จน
แนใจวาไมไดผล จึงคอยเพิ่มยาขึ้นทีละนอย หากรีบรอนเพิ่มขนาดยามากเกินไป อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําได 

 13



 14

 1.2  ในรายทีใ่ชยาชนิดกินไมไดผล  (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยเบาหวานชนิดพึ่งอนิซูลิน) หรือในกรณีที่มี
การติดเชื้อรุนแรง หรือตั้งครรภหรือตองเขารับการผาตัดดวยโรคอื่น ๆ ก็ตองรักษาดวยการฉีดอินซูลินซึ่งควรปรับ
ใหไดขนาดทีพ่อเหมาะกับผูปวยแตละราย โดยเริ่มจากขาดทีละนอยกอนเชนเดยีวกัน สวนมากจะสอนใหผูปวยหรือ
ญาติฉีดเองที่บานผูปวยชนิดพึ่งอินซูลินหรือผูปวยที่เกดิภาวะดื้อตอยาชนิดกิน (มักเกดิเมื่อใชยานานนับ 10 ปขึ้นไป) 
อาจตองฉีดอินซูลินทุกวันไปตลอดชีวิต 
 สวนผูปวยชนดิไมพึ่งอินซูลินและยังไมดื้อตอยาชนิดกิน เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนที่ตองหันไปใชยาฉดี
อินซูลิน หลังจากรักษาจนสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดีแลว ก็จะกลับมาใชยาชนดิกินแบบเดิม 
 1.3 ในการติดตามผลการรักษา นอกจากการตรวจปสสาวะแลว ควรนดัใหผูปวยมาตรวจเลือดเปนครั้งคราว 
ถาระดับน้ําตาลวัดได 80 –120 ถือวาคุมไดดี ระหวาง 121 – 140 ถือวาพอใช, และถาเกิน 140 ถือวาไมดี ตองปรับปรุง 
ในรายที่ระดับน้ําตาลขึ้น ๆ ลง ๆ ไมแนนอนหรือไมไดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดบอยก็อาจตองตรวจเลือดดูระดบั
น้ําตาลที่เกาะอยูบนฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่เรียกวา ฮีโมโกลบินเอ 1 ซี (hemoglobin A1 C) ซ่ึงจะวดัคาน้ําตาล
เฉลี่ยยอนหลังในชวง 8 –12 สัปดาห นับวาเปนวิธีวดัระดบัน้ําตาลไดแมนยําแนนอน ควรตรวจทกุ ๆ 3 เดือน ถาวัด
ไดต่ํากวา 7% ถือวาดี , ระหวาง 7 –8 % ถือวาพอใช , และถากิน 8% ถือวาไมดี ตองปรับปรุง 
 2.  ถาพบผูปวยเบาหวานที่ขาดการรักษานาน ๆ และสงสัยวามภีาวะแทรกซอน ควรสงโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสงสัยมีภาวะคีโตแอซโิดซิส ภาวะน้าํตาลในเลือดสูงหรือหมดสติ ควรใหน้ําเกลือนอรมัล
ซาไลน แลวสงโรงพยาบาลดวน 
 3.  ผูปวยที่เปนแผลอักเสบหรือเปนฝพุพอง ใหกนิยาปฏิชีวนะ เชน คล็อกซาซิลลิน , อีริโทรไมซิน หากมี
อาการอักเสบรุนแรง ควรเขาพักรักษาตวัในโรงพยาบาล 
 4.  ควรตรวจดภูาวะแทรกซอนที่อาจเกดิขึ้น เชนวดัความดนั , ตรวจเลือด (หาระดับไขมันในเลือด , ครีอะ
ตินีน , บียเูอ็น) ตรวจปสสาวะ ตรวจคลื่นหวัใจเปนครั้งคราว , ตรวจตาโดยจักษุแพทยปละครั้ง  
 
การรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
 1.  สําหรับความดันโลหิตสูงเล็กนอย (ความดันชวงบน 130 – 159 มิลลิเมตรปรอทและ/หรือความดันชวง
ลาง 85 – 99 (มิลลิเมตรปรอท) ใหนัดมาวดัซ้ําอีกอยางนอย 2 คราวใน 4 สัปดาห ถาความดันต่ํากวา 130/85 มิลลิเมตร 
ใหนดัมาตรวจทุก 6 เดือนเปนเวลา 1 ป 
 ถาความดันชวงบน 130 – 159 และ/หรือชวงลาง 85 – 99 มิลลิเมตรปรอท ใหแนะนําการปฏิบัติตัวในเรื่อง
การควบคุมน้ําหนกั , ลดกินอาหารเค็มและเกลือโซเดียม , งดบุหร่ีและเหลา , ออกกําลังกาย , ผอนคลายความเครยีด , 
ถาเปนไปได ควรทําการตรวจทางหองปฏบิัติการ เชน ตรวจปสสาวะ , ตรวจเลือด (หาระดับน้ําตาล , โคเลสเตอรอล , 
ไตรกลีเซอรไรด , กรดยูริก , ครีอะตินีน , โพแทสเซียม , โซเดียม ,ระดบัความเขมขนของเลือด หรือฮีมาโตคริต) และ
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คล่ืนหัวใจ (ECG) เพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยง และภาวะแทรกซอนทีซ่อนเรน รวมทั้งเปนพื้นฐานสําหรับการ
ติดตามผลในระยะยาว 
 หลังจากติดตามวัดความดัน 2 – 3 คราวในชวง 3 เดือนตอมา ถาหากวดัไดคาความดนัในระดับตาง ๆ ควรให
ดูแลรักษาดังนี ้
 (1) ความดันชวงบน 130 – 139 หรือชวงลาง  85 – 89 มิลลิเมตรปรอท ใหแนะนําการปฏิบัติตัว โดยยังไม
ตองใหยารักษา ควรติดตามวดัความดนัในอีก 3 เดือนตอมาถาพบวาความดันชวงบน 140 – 159 หรือชวงลาง 90 – 99 
ควรเริ่มใหยารักษา ถาไดคาต่าํกวานี้ ยังไมตองใหยารักษา แตควรติดตามทุก 3 – 6 เดือน 
 (2)  ความดันชวงบน 140 – 159 หรือชวงลาง 90 – 99 มิลลิเมตรปรอท แนะนําการปฏิบัติตัว จะเริ่มใหยา
เฉพาะในรายที่เปนกลุมเสี่ยง (เชน มภีาวะเบาหวาน หวัใจหองลางซายโต โรคหลอดเลือดสมองตีบรวมดวย) ในราย
ที่ไมเปนกลุมเสี่ยงใหตดิตาม วัดความดันในอีก 3 เดือนตอมา ถาความดนัยังอยูในชวงดังกลาว ก็ควรเริ่มใหยารักษา 
 (3)  ความดันชวงบน 160 – 209 หรือชวงลาง 100 – 119 มิลลิเมตรปรอท ควรเริ่มใหยารักษา 
 2.  สําหรับผูปวยทีว่ัดความดนัชวงบนได 160 – 209 มิลลิเมตรปรอท หรือชวงลาง 100 –119 มิลลิเมตร
ปรอทตั้งแตแรก ซ่ึงถือวาเปนความดนัโลหิตสูงระดับปานกลางและรนุแรง ควรสงตรวจเลือด ปสสาวะ คล่ืนหวัใจ 
แนะนําการปฏบิัติตัว และใหยารักษา 
 สวนผูปวยที่มคีวามดันชวงบน > 210  หรือชวงลาง  > 120 มิลลิเมตรปรอท ควรสงโรงพยาบาลโดยเร็ว 
 3.  การใหยารักษาความดัน ควรเริ่มจากไฮโดรคลอไรไทอาไซด 12.5 – 25 มิลลิกรัม วันละครั้งตอนเชา 
เปาหมายรักษาควรควบคุมใหความดนัชวงบนลดต่ํากวา 140 (ถาไดต่ํากวา 130 ยิง่ดี) และชวงลางต่าํกวา 90 (ถาไดต่ํา
กวา 80 ยิ่งดี) ถาไมไดผลเพิ่มเปนวนัละ 50 มิลลิกรัม 
 หรืออาจเริ่มตนดวยกลุมยาปดกั้นบีตา เชน โพรพราโนลอล ,อะทีโนลอล 
 ถาไมไดผล อาจหันไปใชยาตานแคลเซียม หรือยาตานเอซแทน 
 ในกรณีที่ใชยาเดี่ยวไมไดผล อาจใหยา 2 – 3 ชนิดรวมกัน ดังนี ้
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด รวมกับ ยาปดกั้นบีตา หรือรีเซอรฟน หรือยาตานแคลเซียม หรือยาตานเอซ 
ยาปดกัน้บีตา รวมกับยาตานแคลเซียม หรือยาตานเอซ 
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด รวมกับยาตานแคลเซียม รวมกบัยาปดกัน้บีตา (หรือยาตานเอซ) 
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด รวมกับยาตานเอซ รวมกับยาปดกั้นบีตา 
ยาปดกัน้บีตา รวมกับยาตานแคลเซียม รวมกับยาตานเอซ 
สําหรับผูสูงอายุที่มีความดนัชวงบนสูงเพยีงอยางเดยีว (ความดนัชวงบนตั้งแต 140  
มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปและชวงลางต่ํากวา 90) ควรใหไฮโดรคลอโรไทอาไซด หรือยาปดกั้นบีตา (สําหรับไฮโดรโร
ไทอาไซด ควรใหขนาดไมเกินวนัละ 12.5 มิลลิกรัม) 
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 4.  ควรสงผูปวยปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ เมื่อรักษาไมไดผล , หรือเมื่อมีความดันชวงบนตั้งแต 210 
มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป หรือชวงลางตั้งแต 120 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป (ซ่ึงเปนความดนัโลหิตสูงระดับรุนแรงมาก) , 
หรือมีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ สมอง ไต หรือตามเกดิขึ้น , หรือพบความดันสูงในคนอายุต่ํากวา 30 ป ซ่ึงอาจตอง
ตรวจพิเศษเพิม่เติม เพื่อคนหาสาเหตุ และภาวะแทรกซอน 
 
Dyslipidemia 
  ภาวะไขมันในเลือดสงู  หมายถงึ  การมีระดับโคเลสเตอรอล  (Cholesterol)  และไตรกลีเซอรไรด  
(Triglyceride)  ในเลือดสูง  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันแพรหลายแลววาโคเลสเตอรอลเปนตัวการเบื้อตนทีท่ําใหเกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง  และเกิดการอุดตันในหลอดเลือดปกติ  (รอยละ  80)  โคเลสเตอรอลไดรับโดยตรงจากการ
รับประทานอาหาร  (รอยละ  70)  และสรางมาจากตับและลําไสเล็ก  สวนไตรกลีเซอรไรดแตกตัวมาจากกรดไขมัน
ซึ่งพบในเนื้อเยื่อไขมัน  ซีรัมโคเลสเตอรอลจะจับไลโปโปรตีนเปนพาหะไหลเวียนในเลือด  เบตาไลโปโปรตีนมคีวาม
หนาแนนต่ํา  (LDL)  ทาํหนาที่เปนพาหะหลักของโคเลสเตอรอล  นอกจากนี้โคเลสเตอรอลยังไหลเวียนในเลือดโดย
จับกับปรีเบตาไลโปโปรตีน  ซึง่มีความหนาแนนต่ํามาก  (VLDL)  และไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนสงู  (HDL)  
เพราะฉะนัน้ซรัีมโคเลสเตอรอลรวมจึงประกอบดวย  LDL-Cholesterol,  HDL-Cholesterol  และ  VLDL-
Cholesterol  เชื่อวา  LDL-Cholesterol  เปนปจจยัทีท่าํใหเกิดอะเธอรโรสเคลอโรสีส  ขณะที่  HDL-Cholesterol  
จะเปนปจจัยที่ชวยปองกนัการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 
 
คุณสมบัติของยา 

-  Enalapril (20 mg )  1 TAB ORAL OD pc เชา   
       คุณสมบัติใหเพื่อลดความดันโลหิตสูง การออกฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยาการเปลี่ยน Angiotensin I เปน  

Angiotensin II เปนการกดการทํางานของ Renin-angiotensin aldosterone system มีผลใหความดนัโลหิตต่ํา 
นอกจากนี้  Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors ยังชวยลดแรงตานของหลอดเลือดสวนปลาย ชวยใหมี
เลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac output)มากขึ้น 

-  Atenolol  1 tab oral pc เชา  
       คุณสมบัติเปนยาในกลุม B-adrenergic receptor blocking agents ใชเพื่อลดความดนัโลหิตสูง ตาน

อาการเจ็บหนาอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ กลามเนื้อหวัใจตายเฉยีบพลัน ไมเกรน ออกฤทธิ์โดยการปดกั้นการ
กระตุนเบตา 1 (กลามเนื้อหวัใจ) ที่  Adrenergic receptors จะไมออกฤทธิ์กับเบตา 2 (ปอด หลอดเลือด มดลูก) ที่ 
Receptors sites ยาจะชวยลดอัตตราการเตนของหัวใจ ทาํใหหวัใจเตนชาลง ความดนัโลหิตลดลง ปองกันไมให
กลามเนื้อหวัใจตาย 
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-   Simvastatin (20) 1 tab ๏ hs 
      คุณสมบัติของยา ลดไขมันและโคเลสเตอรอลในเลือด ไปยับยั้ง Hepatic enzyme 

hydroxymethylglutaryl-coenzyme Areductase ลดการเกิด mevalonic acid, โคเลสเตอรอล ยับยั้งการสังเคราะห
โคเลสเตอรอล ขอเสีย เกิดนิว่ในถุงน้ําดี ปวดศีรษะ วิงเวยีน ออนเพลีย เมื่อยลา หัวใจเตนไมเปนจังหวะ เจ็บ
หนาอก มีล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือด แนะนําใหจํากัดอาหารประเภทไขมัน ออกกาํลังกายและงดสูบบุหร่ี 

-  ASA (81) 1 tab ๏ OD pc 
คุณสมบัติของยา เปนยาตานการจับกลุมเกล็ดเลือด (Antiplatelet) ใชเปนยาปองกนัการรวมตัวของเกล็ด

เลือด ออกฤทธิ์ลดการจับกลุมของเกล็ดเลือด ลดความเสีย่งของRecurrent transient is chemic attack ขอเสีย 
ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทําลายหนาที่ของเกล็ดเลือด เลือดแข็งตัวชา หูอ้ือ เวยีนศีรษะ แนะนําใหรับประทาน
ยาหลังอาหารทันทีหรือดื่มน้ําตามมากๆ เพื่อชวยลดความเขมขนของกรดในยาใหเจือจาง ปองกันยาระคายเคือง
กระเพาะอาหาร หมรับประทานยาพรอมนมหรือยาลดกรด ควรเวน 2 ช่ัวโมง และดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มบอยๆ 
เพื่อลดความรอน ไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เปนกรดหลังรับประทานยา 

-  Lasix(40 ) 1 ½  tab oral pc  
คุณสมบัติเปนยาขับปสสาวะ ลดบวม ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมและคลอไรดที่ ascending 

limb of henle’loop เปนสวนใหญ อาการขางเคียง รางการอาจขาดน้ําอยางรวดเร็ว ปริมาณเลือดไหลเวียนลดต่าํ
กวาปกติ ความดันโลหิตต่ําเมื่อเปลี่ยนทาทาํใหมีอาการมนึงง สับสน เบื่ออาหารได 

-  Metformine (500) 1 tab๏ bid  pc  
         คุณสมบัติของยา เปนยากลุมBiguanide ลดการสรางกลูโคสจากตับ ขอดีน้ําหนกัไมเพิ่มหรือเพิ่มนอย 

โอกาสน้ําตาลในเลือดต่ํามีนอย สามารถลดความเสี่ยงทาง micro vascular ขอเสีย เกดิผลขางเคียงทางระบบ
ทางเดินอาหาร (คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย) 

 
2.2  ความสามารถ และคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Foundational Capability and disposition) 

2.2.1 การรับรู (Perception) 
ผูปวยสามารถรับรูตอส่ิงที่เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส และรูสัมผัส รับรูวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม  เพราะหมอบอก รูวาโรคเบาหวานเกดิจากอะไร จะตอง
ปฏิบัติตัวอยางไรเปนอยางด ี

2.2.2  ความจํา (Memory) 
ผูปวยมีความจาํไดดีทั้งอดีตและปจจุบัน สามารถเลาเหตุการณในชีวิตและประวัติการเจ็บปวยไดอยาง

ตอเนื่อง  สามารถบอกไดวามียาอะไรกินบาง และกนิอยางไร 
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2.2.3 ความสามารถในการเรียนรู (Learning Capability) 
ผูปวยมีความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง เชน ถาชวงไหนกินของหวานมาก ๆ จะ

รูสึกวาตาแฉะ ไมคอยมีแรง ปวดมึนศีรษะไมคอยสบาย ผูปวยจึงปรับลดปริมาณของหวานลง แลวรูสึกสบายตัวขึ้น 
นอนหลับดี และถารูสึกเหนือ่ยก็จะพักผอน  

2.2.4 ความรูความเขาใจ (Cognition) 
ผูปวยสามารถบอกวัน เวลา สถานที่ได ทราบวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวานตั้งแตเมื่อไหร และขณะนี้มี

อาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง เวียนศีรษะ ปวดหวัเขา  อยากใหหมอรักษาเพื่อใหหายเปนปกติ หรือหายจากอาการปวดเขา 
2.2.5 ความตัง้ใจ และความสนใจ (Attention And Interest) 

ผูปวยมีความสนใจในการทีจ่ะดแูลสุขภาพ แตยังขาดความตั้งใจ ความตระหนกั เพราะผูปวยมักจะซักถาม
ถึงวิธีการที่จะทําใหน้ําตาลลดลง  หัวเขาหายปวด อยากรักษาใหหายขาด แตผูปวยยังไมเกดิการปฏิบัติที่จริง ๆ จัง 
และตอเนื่อง 

2.2.6 ความยอมรับตนเอง (Self Acceptance) 
ผูปวยยอมรับวาตนเองเปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปวดหัวเขา มีอาการแทรกซอน คือ เทาชา 

แตอยากรกัษาใหหายขาด รวมท้ังอาการปวดหัวเขา 
2.2.7 ความเอาใจใสตอตนเอง (Self Concern) 

ผูปวยขาดความใสใจตอสุขภาพตนเอง เชน ไมมารับการรักษาตามนัดทุกครั้ง ไมกินยาตามแผนการรักษา 
ลืมกินยาบอย และไมคอยตั้งใจหรือใสใจมากนกัเรื่องการเลือกรับประทานอาหารใหเหมาะสมกบัโรค และไมคอย
ออกกําลังกาย  นั่งขายของอยางเดียว ผูปวยบอกวาไดออกแรงพอเพียงแลว เพราะวามากกวานี้จะเหนื่อยงาย 

2.2.8 อุปนิสัยสวนตวั (Habits) 
ผูปวยเปนคนอารมณดี  ใจด ี มีความอดทน ขยันทํามาหากิน รักลูกมาก ไมคอยโกรธใคร ถาโกรธก็จะเก็บไว

เงียบ ๆ ไมโวยวาย เปนคนขยนั ( ขนาดเปนหนี้ 100,000 บาท ไมบอกลูก)กลัวลูกเปนหวง 
2.3 ความสามารถดานการใชพลังสวนบุคคลเพื่อการดูแลตนเอง (Power Components of Self-Care 

Agency) 
2.3.1 การเอาใจใสดูแลตนเองเพื่อการมีชีวิตอยูอยางปกต ิ

ในระยะแรก ๆ ที่ผูปวยออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากเปนโรคหัวใจ น้ําทวมปอด เบาหวาน ผูปวยเอาใจใส
ดูแลตนเอง รับประทานยาตามแพทยส่ัง มารับยาตามนัด ถาไมดูแลตนเองใหเหมาะสม จะเกิดภาวะแทรกซอนตามมา 
เชน ชาตามปลายมือปลายเทา ความดันโลหิตสูง  ปวดหัวเขา จนตอมาผูปวยมีความเคยชินกับโรคที่เปนอยู และไม
เห็นวาจะเกดิความรุนแรงอะไรขึ้น จึงขาดการเอาใจใสดแูลตนเองอยางจริงจัง  
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จนกระทั่งมีอาการชาที่เทาทั้ง 2 ขาง ควบคุมความดันไมได ปวดเขามากขึ้น จึงคดิวาตนเองจะตั้งใจดแูล
ตนเองใหมากขึ้น โดยเฉพาะจะงดของหวานหรือของทอด ๆ และจะไปตรวจตามนดัทุกครั้ง ตั้งใจจะออกกําลังกาย
ตามคําแนะนําที่ไดรับ 

  2.3.2  การควบคุมและใชพลังงานของรางกาย 
ผูปวยมีความสามารถในการควบคุมและใชพลังงานของรางกายที่มีอยูไมเหมาะสมกบัสภาวะของรางกาย 

เนื่องจากขาดการตระหนกัในการดูแลตนเอง มักจะกนิอาหารที่เปนของเค็ม ๆ เติมน้ําปลาในขาวกอนกิน กินของ
ทอด ๆ เชน ปลาทอด  ไมคอยออกกําลังกายอยางตอเนื่อง จึงทําใหระดบัน้ําตาลในเลอืดสูง ความดนัโลหิตสูง ขอเขา
เสื่อม 

2.3.3  การเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 
ผูปวยเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไดไมดี สามารถเดินได แตไมคลองแคลว   

2.3.4 การใชเหตุผล 
ผูปวยสามารถใหเหตุผลในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม เชน ถาลดอาหารหวาน กินนอยลง ลดอาหาร

มัน  กินเปนเวลา ก็จะทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง อาการเวียนศีรษะ ใจสั่น ปวดเขา  ก็จะดีขึ้น 
2.3.5 แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดี 

แรงจูงใจในการทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ คอื ลูก ๆ ผูปวยอยากใหสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม เพื่อที่ตนเองจะ
ไดทํางาน ใชหนี้ เพื่อไมใหเปนภาระของบุตร และภาระของผูอ่ืน 

2.3.6 การตัดสินใจ 
ผูปวยมีการตดัสินใจที่ถูกตอง ที่ตองไปหาหมอเพื่อรับประทานยาอยางตอเนื่องในตอนที่มีอาการปวดเขา 

และขอรับยาโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง และยาโรคหวัใจ ทั้งๆที่ขาดการรักษามา 1 ป 
2.3.7 การเสาะแสวงหา และนําความรูมาใชในการดูแลตนเอง 

ผูปวยขาดการเสาะแสวงหาความรูเร่ืองอาการของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ขอเขาเสื่อม 
โรคหัวใจ จากแพทย พยาบาล แตขาดการนําความรูที่เคยไดรับมาใชในการดแูลตนเองไดอยางเหมาะสม ไมเคยหา
หนังสือมาอานเกี่ยวกับโรคที่เปน 

2.3.8 การใชทักษะในการดูแลตนเอง 
ผูปวยขาดทกัษะในการดแูลตนเองอยางเหมาะสม เชน ไมเลือกชนิดอาหาร ปริมาณไมจํากัด  ขาดการออก

กําลังกาย 
2.3.9 การปฏิบตัิกิจกรรมในการดแูลตนเองอยางมีระบบและตอเนื่อง 

หลังจากที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ ขอเขาเสื่อม และโรคหัวใจ 
ผูปวยยังขาดการปฏิบัติกิจกรรมดูแลตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เชน กินของหวาน ผลไมหวาน ๆ ของทอด 
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ถารูสึกวาตนเองไมคอยสบาย ก็ไมสามารถจัดการกับแบบแผนการดําเนินชวีิตประจาํวันใหเหมาะสมได แมแตเร่ือง
การมาตรวจตามนัด ผูปวยกไ็มปฏิบัติตองมีการกระตุนถึงจะไปพบแพทย  และลืม กนิยาตามแพทยส่ังบอยครั้ง 

2.3.10 การจัดลําดับกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเอง 
ผูปวยไมคอยใหความสําคัญของการจัดลําดับความสําคญักอนหลังของกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ เชน บางวันถา

มีลูกคามาซื้อของมาก ก็จะทาํกอนที่จะดูแลความสะอาดรางกาย จะอาบน้ําก็ตอเมื่อขายของเสร็จ  หรือถายังไมหิว
ขาว ก็จะงดมือ้นั้นไปเลย 

 
3.  ความตองการในการดูแลตนเอง (Therapeutic Self - Care Demand - TSCD) 

3.1    ความตองการการดูแลตนเองทั่วไป (Universal Self - Care Requisite) 
3.1.1  อากาศ :  การคงไวซ่ึงอากาศที่เพียงพอ 
ขอมูล : อัตราการหายใจสม่ําเสมอ 20 คร้ัง/นาที ทรวงอกขยายเทากันทั้งสองขาง ไมมี

อาการหอบ ฟงเสียงปอดไมพบสิ่งผิดปกต ิผูปวยจะมีปญหา เหนื่อยงาย หอบเหนื่อยเฉพาะเวลาออก
แรงมากๆ  

สรุป : ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องอากาศ 
 
3.1.2   อาหารและน้ํา :  การคงไวซ่ึงอาหารและน้ําท่ีเพียงพอ 
ขอมูล : ผูปวยรับประทานอาหารครบ 3 มื้อเปนสวนใหญ มีบางวันงดมื้อกลางวัน หรือมื้อ

เชา รับประทานของหวาน ผลไมหวาน ๆ เปนบางวัน รับประทานขาวมือ้ละ 1 จาน   3 มื้อ BW =  
85  kg , Height =    156 cm , BMI=34. 93 (Normal =18.5-24.9) 

น้ํา : ดื่มน้ําวนัละประมาณ 3 ขวด รวมทั้งน้าํอัดลม (1,500-2,000  Ml ) 
ขอมูล : สูญเสียน้ําทางปสสาวะ ผูปวยปสสาวะ 5-6  คร้ัง/วัน ประมาณ 1,000 cc. สูญเสียน้ํา

โดยมองไมเหน็ (ทางปอด ผิวหนัง อุจจาระ) ประมาณ 800 cc. รวมน้ําที่สูญเสียทั้งหมด 1,000 + 800 
= 1,800 cc. ปริมาณน้ําที่ไดรับสูรางกาย 1,500 cc. 

Fluid intake 2, 500 cc. 
Fluid output 1,800 cc. 

ผูปวยมีริมฝปากชุม ผิวหนังไมแหง มกีารตึงตัวดี ปสสาวะสีเหลืองใส 
สรุป : ผูปวยไดรับอาหารเกนิความตองการของรางกาย แตไดรับน้ําพอเพียงกับความตองการของ

รางกาย 
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3.1.3 การขับถายและการระบายของเสีย : คงไวซ่ึงการขับถาย  และระบายของเสียให
เปนไปตามปกต ิ

ขอมูล : ถายอจุจาระปกติวนัละ 1 คร้ังทุกวนั ถายปสสาวะวนัละ 5-6  คร้ัง โดยปสสาวะ
กลางวัน 3-5  คร้ัง กลางคืนประมาณ 2-3 คร้ัง สีเหลืองใส 

สรุป : ผูปวยไมมีความพรองในการขับถาย 
 
3.1.4 ความสมดุลระหวางการทํากจิกรรม และการพักผอน :  คงไวซ่ึงความสมดุล

ระหวางการทํากจิกรรมและการพักผอน 
ขอมูล : ผูปวยจะเขานอนเวลาประมาณ 24.00 น. ตื่นนอนเวลาประมาณ 5.00 น. นอนหลับ

ไมสนิท นอนกลางวันตอนบายทุกวัน วันละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ไมมีอาการออนเพลีย 
สรุป : ผูปวยนอนหลับพักผอนเพียงพอ 
 
3.1.5 ความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน :  คงไวซ่ึงการ

รักษาความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
ขอมูล : ผูปวยรับรูปกติ สามารถติดตอส่ือสารโดยการพดูคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนบาน 

สามารถติดตอส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทยได แมจะเกรงใจไมคอยกลาถามในสิง่ที่ตนเอง
สงสัย 

สรุป :  ผูปวยมีความสมดุลระหวางการอยูคนเดยีว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 

3.1.6 การปองกันอันตรายตอชีวิต :  การปองกันอันตรายตอชีวิต  การปฏบิัติหนาท่ี และ
ความเปนอยูท่ีด ี

ขอมูล :  ผูปวยมารับการรกัษาไมตอเนื่องในชวงแรกๆ  ไมปฏิบัติตามแผนการรักษาของ
แพทย ขาดการออกกําลังกาย   ทําใหปวดหัวเขา เหนือ่ยงาย แตในระยะหลังเริ่มมีการดูแลตนเอง
และมาพบแพทยเพื่อขอรับยารักษาตอ 

สรุป :  ผูปวยมีการปองกันอันตรายตอชีวติที่เหมาะสม 
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3.2 ความตองการดูแลตนเองตามพัฒนาการ(Developmental Self-care requisite) 

3.2.1 ความตองการตามระดับพฒันาการในวัย 
ขอมูล :  ผูปวยไดรับการดแูลจากบิดา มารดาอยางเหมาะสมตามวยั เมื่อถึงวัยเขาโรงเรียน

ไดเขาเรียนและศึกษาถึงชั้นประถมปที่ 4 จากนัน้ผูปวยก็เร่ิมทํางาน รับจางชวยเหลือครอบครัว 
จนกระทั่งแตงงานก็ทํางานชวยเหลือครอบครัวของตนเองและแยกทางกับสามี ก็มาคาขาย บุตรทุก
คนเปนคนดี ขยันทํากนิ มีอาชีพสุจริต ไมใชยาเสพตดิใด ๆ และดูแลผูปวยอยางดมีาตลอด ทั้งใน
ยามปกติ และยามเจ็บปวย 

สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องความตองการตามระดับพัฒนาการในวยั 
 

3.2.2 ความตองการตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงในชีวิต 
ขอมูล :  เมื่อผูปวยไดแยกทางจากสามี และมาประกอบอาชีพคาขาย รวมทั้งผูปวยเปนโรค

ความดันโลหติสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม ผูปวยกย็งัสามารถดําเนินชีวิตตอไปได 
ถึงแมจะมหีนส้ิีนใหกังวล 

สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในเรื่องความตองการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในชีวิต 
 

3.3 ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self - Care Requisite) 
3.3.1 การแสวงหาบริการสุขภาพ 
ขอมูล :  เมื่อเร่ิมแรกที่ปวยมีอาการผิดปกติ ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจ ไขมันใน

เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง ก็มารับยาเปนประจําอยางตอเนื่อง เมื่อขาดยาในสถานบริการของ
รัฐบาล 

สรุป :  ขณะนีผู้ปวยมีการแสวงหาบริการสขุภาพที่เหมาะสม 
 
3.3.2 การรับรู ความสนใจตอโรค และผลกระทบของโรคตอตนเอง 
ขอมูล :  ผูปวยรับรูวาตนปวยเปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง  

ขอเขาเสื่อม ทราบถึงวิธีการดูแลตนเอง มคีวามรูเหมาะสม แตขาดการปฏิบัติที่เหมาะสมกับโรค 
***สรุป :  ผูปวยมกีารรับรู สนใจตอโรคแตยังขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม 
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3.3.3 การปฏิบตัิตามแผนการวินจิฉัย การรักษา ฟนฟู และปองกันโรค 
ขอมูล :  ผูปวยไมปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย (ไมรับประทานยาอยางตอเนื่อง, ไม

ไปตรวจตามนดั)  และไมปฏิบัติตนตามคําแนะนําในการควบคุมโรค  
***สรุป :  ผูปวยมีความพรองในการปฏิบัตติามแผนการวนิิจฉัย การรักษา ฟนฟู และปองกันโรค 
 

3.3.4 การเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
ขอมูล :  ผูปวยทราบวาปวยเปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมันในเลือด

ผิดปกติ ขอเขาเสื่อม แตไมปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรค จึงเกิดภาวะแทรกซอนตามมา คือ เวียน
ศีรษะ ชาที่เทาทั้ง 2 ขาง     ปวดหวัเขาทั้ง 2 ขาง 

***สรุป : ผูปวยมีความพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
 
3.3.5 การปรับภาพลักษณและจิตมโนทัศน 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับในการเจ็บปวย เพราะคิดวาเปนเรื่องของเวรกรรม การกินที่ไม

เหมาะสม และโรคที่เปนยังมีทางรักษาทําใหดีขึ้น ถึงแมวาไมหายเด็ดขาด และตนกส็ามารถทํางาน
ได 

สรุป :  ผูปวยไมมีความพรองในการปรับภาพลักษณและจติมโนทัศน 
 
3.3.6 การยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูท่ีจะดํารงชีวิตตามสภาพที่เกิดขึ้น 
ขอมูล :  ผูปวยยอมรับวาการที่เวยีนศีรษะ ชาเทา ปวดหวัเขา เปนเพราะตนเองขาดการ

ควบคุมโรคที่ดี คือ ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ แตคิดวา ถาตนเองควบคุมโรคได เชน 
ควบคุมการรับประทานอาหารใหเปนเวลา ออกกําลังกายโดยการเดนิทุกวนั บริหารหัวเขาตาม
คําแนะนํา 

สรุป :  ผูปวยมีการยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูที่จะดํารงชวีิตตามสภาพที่เกดิขึ้น 
 
สรุปความพรองในการดูแลตนเอง  ( Self – care  deficit) 

1. มีความพรองในการแสวงหาขอมูลและการปฏิบัติตามแผนวินจิฉัย การรักษา การฟนฟูและปองกนัโรค 
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง  โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม  

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยูเนือ่งจากพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
3.  มีความพรองดานการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลรอบขาง 
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การศึกษาครั้งท่ี  1 
วันท่ี  10    สิงหาคม  2549 เวลา  15.00 น.  สมาชิกที่พบขณะเยีย่มบาน คือ ผูปวย 
การวางแผนการพยาบาล 
 ความตองการในการดแูลตนเอง (Therapeutic Self Care demands, TSCD): ความตองการดูแลตนเองตาม
การเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self-Care Requisite) 
 
ปญหาที่ 1 
TSCD:  ผูปวย ไมมภีาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  
SCA:  Assets;   
  - รับรูวาตนเองเปนเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม  เปนโรคเรื้อรัง  

- มสีนใจในคําสนทนา และมคีวามตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาล 
- มารับบริการตรวจรักษาอยางตอเนื่อง สนใจอาการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น 
Limitation; 

  - ไมไดเสาะแสวงหาความรูในการดแูลตนเอง   
- ไมรูวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนของโรค 
- ซ้ืออาหารกนิเองและเติมน้ําปลา   รับประทานอาหารทุกอยางที่ชอบโดยไมคํานึงถึงโรค 

SCD 1: ผูปวยพรองความรูในการปฏบิัติตนตามแผนการรักษาเกีย่วกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อมไมเพยีงพอเนื่องจากขาดความรู 

Goal: ผูปวยมีความรูในการปฏิบัตตินตามแผนการรักษาเกีย่วกบัโรคเบาหวาน และ ความดนัโลหิตสูง 
โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม อยางเพียงพอ 

Criterias: - ผูปวยบอกวธีิการการปฏิบัติตนตามแผนการรักษาโรคเบาหวานและ ความดันโลหติสูง โรคหัวใจ 
ขอเขาเสื่อมได 

    - ไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง  โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม 
  - ผลการตรวจรางกาย  ตรวจทางหองปฏิบัติการ อยูในเกณฑปกติ โดยมีเปาหมายดังนี้ 
  -BP<130/80 mmHg ,  FBS<110 mg/dl 
Nursing system: เปนแบบประคับประคองและสนับสนุนใหความรู 
พยาบาลปฏิบตั:ิ  
- ใหขอมูลเกีย่วกับการปฏิบตัิตนตามแผนการรักษา การปฏิบัติตนเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน การตรวจรักษาตาม
นัด การควบคมุอาหาร  การออกกําลังกาย การบริหารความเครียด ดังนี ้
โรคความดันโลหิตสูง 
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 การปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในภาวะปกติไดแก 
1.  การควบคมุอาหาร ไดแกการกําจดัเกลอืแกลง เพื่อลดการคั่งของโซเดียมและน้ําในรางกาย โดยกําจดัเกลือ
พอประมาณ คอืรับประทานโซเดียมไมเกนิ 2 กรัมหรือเกลือแกลงไมเกิน 5 กรัมตอวนัหรือประมาณ 1 ชอน
กาแฟ ฝกนิสัยการรับประทานอาหารโดยไมเติมน้ําปลา เกลือ ซีอ้ิว หรือเครื่องปรุงรสเค็มอื่นๆ และการจํากัด
ไขมันโดยการหลกีเลี่ยงไขมนัอิ่มตัวเชนไขมันจากสัตว เนื้อติดมัน ไขแดง นม ผลิตภณัฑจากนม น้าํมันพืชบาง
ชนิด ไดแก น้าํมันมะพราว น้ํามันปาลม ตควรรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตวัแทนเชน น้ํามันถ่ัวเหลือง 
น้ํามันขาวโพด น้ํามันงา 
2.  การออกกําลังกาย การออกําลังกายแบบไอโสโทนิกอยางสม่ําเสมอทุกวันเชนการเดิน ควรทําแบบคอยเปน
คอยไปโดยในระนะแรกควรออกกาํลังกายวันละ 10 นาท ีแลวคอยเพิ่มขึ้นจนไดวนัละ 10-15 นาที ควรทําอยาง
สม่ําเสมอ 
3.  การลดหรือควบคุมน้ําหนักตัว น้ําหนกัตัวและความดันโลหิตมีความสัมพันธกันอยางมาก คือน้ําหนกัตัวที่
เพิ่มขึ้นเร็วมากเทาไร ความดันโลหิตยิ่งสงูขึ้น การลดน้าํหนักตวัชวยลดอันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลง
ไดโดยลดอัตราการเตนของหัวใจ ระดับโคเลสเตอรอล กรดยูริก และระดับน้ําตาลในพลาสมาลง 
4.  หลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่งที่เปนสาเหตุสงเสริมใหความดนัโลหิตสูงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซอนเกีย่วกับหวัใจและ
หลอดเลือดไดแก กรลดหรือดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล การจัดการความเครียด และพกัผอนใหเพียงพอ นนอน
หลับใหสนิท อานหนังสือ ฟงเพลง รดน้ําตนไม หรือทํากิจกรรมที่ทําใหรูสึกผอนคลายอารมณ 
5.  ใหแพทยตรวจวดัความดนัโลหิตเปนประจํา 
5.  รับประทานยาตามทีแ่พทยส่ังอยางสม่ําเสมอ ไมลดหรือเพิ่มขนาดยาเองโดนเดดขาด ไมควรเปลี่ยนแพทย
ผูรักษาบอยๆ เนื่องจากคิดวาแพทยไมเกงรักษาไมหาย 
โรคเบาหวาน 
สาเหตุของโรคเบาหวาน 
 สาเหตุของโรคเบาหวานยังไมทราบแนนอน แตองคประกอบที่สําคัญๆ ที่อาจเปนตนเหตุของการเกิดโรค
ดังนี้ กรรมพันธุ มักพบโรคนี้ในผูที่มีบิดา มารดา ญาติพี่นองเปนเบาหวาน จากเชื้อโรคหรือยาบางชนดิไปทําลาย
เซลลของตับออน ทําใหตับออนไมสามารถหลั่งฮอรโมนอินสุลินไดเพยีงพอ ความอวน ความเครียด การไมออก
กําลังกาย การตั้งครรภบอย 
อาการของโรคเบาหวาน 
1.  ปสสาวะบอยและมาก มมีดขึ้น 
2.  ดื่มน้ําบอยและมาก 
3.  กินจุ แตผอมลง 
4.  เปนแผลหรือฝงายแตหายยาก 
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5.  น้ําหนกัลดและออนเพลยี 
6.  คันตามผิวหนังและบริเวอีวัยวะสืบพนัธุ 
7.  เจ็บปวดตามกลามเนื้อ ชาตามมือเทา ความรูสึกทางเพศลดลง 

โรคแทรกซอน 
โรคแทรกซอนเฉียบพลันทีพ่บบอยไดแก การติดเชื้อโรคไดงาย เนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูงทําใหการทํางานของ
เม็ดเลือดขาวในการตานทานเชื้อโรคลดลง การติดเชื้อแทบทุกอวยัวะ แตที่พบบอยคือ เปนแผลหรือฝที่ลุกลาม
เร็ว เชน แผลที่เทา ภาวะหมดสตจิากน้ําตาลในเลือดสูงมากหรือต่ํามาก 
โรคแทรกวอนเรื้อรัง จะเกดิขึ้นชาๆโดยที่ผูปวยไมรูตวัเมื่อเกดิขึ้นแลวจะรักษาใหกลับสภาพเดิมไดยากหรือ
ไมไดเลย โรคแทรกวอนเหลานี้ไดแก 
 - โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจตายจะมีอาการเจ็บแนนหนาอกราวไปทีไ่หลซาย 
อาจมีหอบ หวัใจลมเหลวเสียชีวิตเฉียบพลันได 
 -  หลอดเลือดสมองตีบตัน ทําใหเปนอัมพาต กลืนลําบาก พูดไมชัด 
 -  ตามัว พรา ตาบอด จากหลายสาเหตุเชน สายตาเปลี่ยนตอกระจกและเสนเลือดในตาอุดตัน เลือดออกในตา 
 -  ไตอักเสบ ไตเสื่อม ไตวาย ระยะแรกอาจมีอาการบวมออนเพลียตอมาเมื่อไตเสียมากขึ้น จะมีของเสียค่ังใน
รางกายทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปสสาวะลดลงและเสียชีวิตในทีสุ่ด 
 -  ประสาทอักเสบ ทําใหมีอาการชาปลายมอื ปลายเทา ปสสาวะลําบาก ความรูสึกทางเพศลดลง ทองผูกสลับ
ทองเดิน  

การดูแลตนเอง 
 1.  ควบคุมอาหาร อยาปลอยใหอวน ไมรับประทานของหวาน 
 2.  ออกกําลังกายพอสมควร 
 3.  หมั่นตรวจระดับน้ําตาลในเลือดและในปสสาวะ 
 4.  รับประทานยาหรือฉีดยาตามแพทยส่ัง 
 5.  งดบุหร่ี สุราและของเค็ม 
 6.  ทําจิตใจใหสบาย 
 7.  มีลูกอมหรือน้ําตาลติดตัวไวเพื่อปองกันการหมดสติจากน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไป 
 8.  ถามีแผลหรือมีความผิดปกติใดๆควรปรึกษาแพทยทันที 
 9.  แนะนําการดูแลรักษาเทาใหสะอาดอยูเสมอดงันี้ ลางเทาใหสะอาดทกุวัน เช็ดเทาใหแหง ทานวดน้ํามัน 
ตัดเล็บเทาใหเปนเสนตรง ไมเดินเทาเปลา ถุงเทาสั้นหรือยาวที่สะอาดไมคับ หมั่นตรวจรองเทากอนสวม ใสรองเทาที่
พอเหมาะพอด ี
- ประเมิน ตดิตามอาการ  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และแผนการรักษาเพิ่มเตมิ 

 26



 27

ผูปวย ปฏิบตั:ิ 
- ซักถามพยาบาลเมื่อมีขอสงสัย 
- สังเกตอาการแทรกซอนที่เกิดกับตนเอง 
- ปฏิบัติตน เพือ่ปองกันภาวะแทรกซอน  

 
ปญหาที่ 2 
TSCD:  ผูปวยมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 
SCA:  Assets;   
  - รับรูวาตนเองอายุมากขึ้น ยอมมีความเสื่อมของกระดูก 

- มีสนใจในคําสนทนา และมคีวามตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาล 
Limitation; 

  - ไมไดเสาะแสวงหาความรูในการดแูลตนเอง   
- ไมรูวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะขอเขาเสื่อม 

SCD 2: พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
Goal: ผูปวยสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม  
Criterias: - ผูปวยบอกวธีิการการปฏิบัติตน การดแูลตนเองตามแผนการรักษา 
    - ไมมีภาวะแทรกซอนจากภาวะปวดหัวเขา หรืออุบัติเหตุ  
Nursing system: เปนแบบประคับประคองและสนับสนุนใหความรู 
พยาบาลปฏิบตั:ิ  
- ใหขอมูลเกีย่วกับสาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบตัิตนในเรื่องขอเขาเสื่อม 
สาเหตุสงเสริมใหเกิดขอเขาเสื่อม 
 -  น้ําหนักตวัมากเกินไปหรือคนอวน ทําใหเขารับน้ําหนกัตัวมาก เกิดการใชงานที่มากเกินไป ทําใหเกิดการ
อักเสบและปวดเขาขึ้น 
 -   อายุมาก ความเสื่อมตางๆ ของเอ็นกลามเนื้อที่ยึดจับกระดูกจะเสื่อมคณุสมบัติ 
 -  อากัปกริยาที่ทําบอยๆ เชน นั่งยองๆ ขึน้-ลง จะทาํใหผิวกระดกูถูกเสียดสีและแตกสลายไดงาย 
 -  มีความผิดปกติของขอเขาแตกําเนิด 
อาการ 
 -  มีอาการปวดบริเวณขอเขา ตอนแรกๆ ปวดนอยตอมาคอยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
 -  เขา บวมโต เนื่องจากเยื่อบผิุวขอเขาอักเสบ 
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 -  ถามีการเคลื่อนไหวของขอเทาหรือขยับกระดกูสะบาจะมีเสียงดังขึน้ และรูสึกขรุขระไมเรียบเนื่องจากมี
การเสียดส ี
การรักษา 
 -  การักษาทางยา จะชวยลดการอักเสบและแกปวดได แตจะไมชวยใหอาการขอเสื่อมหายได 
 -  การรักษาทางกายภาพบําบดั เปนการฝกบริหารเพื่อใหกลามเนื้อและเอ็นรอบขอแข็งแรงขึ้นทําใหเขา
กระชับเคลื่อนไหวดี จะชวยใหผูปวยสามารถใชขอที่เสื่อมไดใกลเคยีงกับปกต ิ
 -  รักษาทางผาตัด ในรายที่ผูปวยเปนมากๆจนกระทั่งการรักษาทางยาและทางกายภาพบําบัดไมไดผลแลว 
การปฏิบัติตน 

 1.  ในระยะแรกถาปวดมากอาจใชเครื่องชวยเสริมรัดเขาไมใหเหยยีดงอมากเกินไป จะไดเดนิสะดวก ผูปวย
ที่อวนมากควรถือไมเทาชวยเดินจะมีประโยชนมาก เพราะจะชวยผอนน้ําหนกัของเขาที่เหยยีดเวลายกขาอีกขาง
กาวเดิน 
 2.  ลดน้ําหนกั ในกรณีของคนอวนควรลดอาหารประเภทแปง ไขมัน และน้ําตาลใหนอยลงเพิ่มเนือ้สัตว ผัก 
ผลไม ดื่มน้ํามากๆ 
 3.  หลีกเลี่ยงการใชขอเขาที่ผิดสุขลักษณะเชนนั่งคุกเขา นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ นั่งยองๆ ยืนนานๆ เดิน
มากเกินไป หลีกเลี่ยงการกาวขึ้นบันได 
 4.  รับประทานยาแกอักเสบและยาแกปวดตามที่แพทยส่ัง 
 5.  เมื่ออาการปวดเขาทุเลาแลวใหเร่ิมบริหารหัวเขาโดยสม่ําเสมอจนกลายเปนสวนหนึ่งของกิจวัตร
ประจําวนั 
การบริหารเขา 
 เร่ิมจากนอยๆ คร้ังเชนเริ่มจาก 10 คร้ัง วันละ 2-3 รอบ แลวเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยที่ไมทําใหขอเขาปวดเมื่อย 
ทาบริหาร  
ทาที่ 1  
 นอนหงายราบ เหยยีดเขาใหตรง พยายามกดใตทองเขาใหติดกับพื้น นบั 1-10 แลวปลอย ทําสลับกันขางละ 
10- 20 คร้ัง 
ทาที่ 2   

นอนหงาย ยกขาขางหนึ่งในทาชันเขา แลวยกขาอีกขางหนึ่งสูงจากพื้น 1 ฟุต นับ 1-10 แลวเอาลง ทําสลับกัน
ขางละ 10-20 คร้ัง ทานี้ใชเมือ่อาการปวดทเุลาลงมากแลว 
ทาที่ 3  
 นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเกาอีแ้ลวยกปลายเทาสูงระดับเกาอี้ที่นั่ง ใหยกขาเกร็งกลามเนื้อนับ 1- 10 แลวจึงพกั
เขาขางนั้นไปเกร็งเขาดานตรงขามแทนทีดวยวิธีเดยีวกัน ใหทําสลับกันขางละ 10-20 คร้ัง 

 28



 29

ทาที่ 4 
 ทานี้บริหารภายหลังอาการปวดบวมหายไปหมดแลว โดยใชน้ําหนกัเชน ถุงทราย หอยที่ขอเทา เร่ิมจากครึ่ง
กิโลกรัมกอน และไมควรเกนิ 1 กิโลกรัม วิธีบริหารทําเชนเดียวกับทาที่ 3  

- ประเมิน ตดิตามอาการ   
ผูปวย ปฏิบตั:ิ 
- ซักถามพยาบาลเมื่อมีขอสงสัย 
- สังเกตอาการแทรกซอนที่เกิดกับตนเอง 
- ปฏิบัติตน เพือ่ปองกันภาวะขอเขาเสื่อม 
 
ปญหาที่ 3 
 TSCD:   มีการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
SCA: Assets;   

 - รับรูวาตนเองอยูคนเดยีว ทาํอาชีพคาขาย 
 -  มีความสนใจตอการดูแลของคนรอบขาง 
Limitation; 
 - ไมไดแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขาง 

SCD 3 :  มีความพรองจากการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว  
Goal: ผูปวยมีการสนับสนุนจากบคุคลขางเคียง 
Criterias: 

 -  ผูปวยมกีารสนับสนุน กระตุนจากบุคคลขางเคียง 
Nursing system: เปนแบบประคบัประคองและสนับสนนุใหความรู 

พยาบาลปฏิบตั:ิ  
- ใหขอมูลกับบคุคลรอบขางในการปฏิบัติการดูแลผูปวย 
- ใหบุคคลขางเคียง คอยดแูล สังเกต สงเสริมและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ 

ผูปวยปฏิบตั ิ
-  ปฏิบัติตามการกระตุนของบุคคลรอบขาง 
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การศึกษาครั้งท่ี 2 
วันท่ี   20   สิงหาคม 2549  เวลา 14 .30-15.30 น.  สมาชิกที่พบขณะเยี่ยมบาน คือ ผูปวย 
 
Progress Note 
 การเยี่ยมบานครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ตามที่ไดนัดหมายไว  พยาบาลไดสรางสัมพันธภาพ โดยการซักถาม พูดคุย  
กับผูปวย ใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี  อาการทั่วไปพบวามีอาการปวดหัวเขาทั้งสองขาง  ไมมีอาการ
ใจสั่น  หนามดืเปนลม   เหนื่อยงายเวลาทาํงานหนกั  รับประทานอาหารไดตามปกติ ไมไดไปตรวจตามแพทยนัด ยา
ที่รับประทานหมด  พูดคยุเกีย่วความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม และผลเสียของ
การไมมียารับประทาน และไมไปตามนัด เนนเรื่องการดแูลตนเอง มีความสนใจทีจ่ะรับฟง และซักถามขอมูลและ
รับปากวาจะไปพบแพทยในวันตอไป  ใหคําแนะนําการดูแลตนเองเกี่ยวกับการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ และการ
บริหารเขา เพิม่เติม 
 
การติดตามผลการศึกษาครั้งท่ี 1 
SCD:1  ผูปวยพรองความรูในการปฏบิัติตนตามแผนการรักษาเกีย่วกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อมไมเพยีงพอเนื่องจากขาดความรู 
ขอมูลเปล่ียนแปลง: จากการศึกษาครั้งที่ 1 ผูปวยมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดใหคําแนะนําในการดูแลตนเอง 
เกี่ยวกับอาการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อาการใจสั่น หนามืดหายไป  
จะดื่มน้ําหวานที่เตรียมไวและไดบอกวิธีการการปฏิบัติตนตามแผนการรกัษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   
แต ยังไมปฏิบตัิตาม ยังรับประทานอาหารทอด ไขเจยีว  ขนมหวานและน้ําอัดลมแตผูปวยไมมภีาวะแทรกซอนจาก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
การวิเคราะหปญหา: ผูปวยมีความเขาใจเกีย่วกับภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําสามารถดูแลตนเองไดเหมาะสมแตยัง

ขาดความตระหนักในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร 
สรุป:  ปญหานี้ไดรับการแกไขบางสวน 
การพยาบาลเพิ่มเติม: -  ชมเชยในความตั้งใจในบางสวนของการกระทําของผูปวย 

   ที่ถูกตอง     
   -  ใหขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการปฏิบัติตนตามแผนการรกัษาโรคเบาหวาน  และ 

    ความดันโลหิตสูง 
-  ใหขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับอาการแทรกซอน และอันตรายที่อาจเกดิขึน้ไดจาก 
   โรคเบาหวาน และ   ความดันโลหิตสูง 
-  ใหขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน โดยการตรวจ 
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    รักษาตามนดั การควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย การบริหารความเครียด 
ผูปวย ปฏิบตั:ิ 

- ไดรับปากกับพยาบาลวาจะปฏิบัติตนตามแผนการรักษา การออกกําลังกาย  การเลือกรับประทานอาหาร 
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดกับตนเอง  

 
SCD 2: พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
ขอมูลเปล่ียนแปลง: จากการศึกษาครั้งที่ 1  ผูปวยยังมีอาการปวดเขาอยู  จําทาบริหารเขาไดบางสวน สามารถ

ตอบขอหลีกเลี่ยงไดเพยีงบางขอเทานั้น  ไดแนะนําทาบริหารเขาโดยใหนั่งตวัตรง  แลวยก
ปลายเทาสูงระดับเกาอี้หรือทีน่ั่ง แลวยกขาเกร็งกลามเนื้อนับ 1-10  แลวจึงพักเขาขางนั้น
ไปเกร็งเขาดานตรงขามดวยวิธีเดียวกนั ทําสลับกันไปขางละ 10-20 คร้ัง เพิ่มเติม ผูปวยฟง
และรับปากวาจะปฏิบัติตาม 

การวิเคราะหปญหา: ผูปวยมีความเขาใจเกีย่วกับการปฏิบัติตนในภาวะปวดเขาเพิ่มมากขึ้น 
สรุป:  ปญหานี้ไดรับการแกไขบางสวน 
การพยาบาลเพิ่มเติม:  

- ชมเชยในความตั้งใจในบางสวนของการกระทําของผูปวย 
- แนะนําการบรหิารเขาเพิ่มเตมิโดยใหนอนหงายราบ เหยยีดเขาใหตรง พยายามกดใตเขาใหติดกับพืน้ 

นับ 1-10 แลวปลอย ทําสลับกันขางละ 10-20 คร้ัง และนอนชันเขา  ยกขาอีกขางหนึ่งสูงจากพื้น 1 ฟุต 
นับ 1-10 แลวเอาลง ทําสลับขางกัน ขางละ 10-20 คร้ัง ทําเมื่ออาการปวดทุเลาลงแลว 

 
SCD 3 : มีความพรองจากการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
ขอมูลเปล่ียนแปลง: จากการศึกษาครั้งที่ 1 โดยการสอบถามผูปวยและบุคคลขางเคียง ไดรับการกระตุนและ
สอบถามเรื่องการรับประทานยา การบริหารกลามเนื้อหัวเขา การไปตรวจตามแพทยนัด 
การวิเคราะหปญหา: ผูปวยไดรับการดูแลจากบุคคลรอบขาง 
สรุป:  ปญหานี้ไดรับการแกไข 
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การศึกษาครั้งท่ี 3 
วันท่ี   24    สิงหาคม 2549  เวลา 13 .00-14.00 น.   สมาชิกที่พบขณะเยี่ยมบาน คือ ผูปวย 
Progress Note 
 การเยี่ยมบานครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 ตามที่ไดนัดหมายไว    อาการทั่วไปพบวามีอาการปวดหวัเขาทั้งสองขาง   
ไมมีอาการใจสั่นแตเวยีนศรษีะหนามืดคลายจะเปนลม   เหนื่อยงายเวลาทํางานหนกั   รับประทานอาหารไดตามปกติ 
ไปตรวจรับยามารับประทานตอ   พูดคุยเกี่ยวความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ ขอเขาเสื่อม และ
การรับประทานยา เนนเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ การบริหารกลามเนือ้หัว
เขา มีความสนใจที่จะรับฟง และซักถามขอมูลและรับปากวาจะปฏิบัตติาม 
 
การติดตามผลการศึกษาครั้งท่ี 2 
SCD:1  ผูปวยพรองความรูในการปฏบิัติตนตามแผนการรักษาเกีย่วกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อมไมเพยีงพอเนื่องจากขาดความรู 
ขอมูลเปล่ียนแปลง: จากการศึกษาครั้งที่  2 ผูปวยไมมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ รูอาการของน้ําตาลในเลือดต่ํา 

อาการใจสั่น หนามืดหายไป จะดื่มน้ําหวานที่เตรียมไวในตูเย็นและไดบอกวิธีการการ
ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  รับประทานอาหารมัน 
รสเค็ม   ขนมหวานและน้าํอัดลมนอยลง แตผูปวยไมมภีาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 

การวิเคราะหปญหา: ผูปวยมีความรูในการปฏิบัตตินตามแผนการรักษาเกีย่วกบัโรคเบาหวาน ความันโลหติสูง 
โรคหัวใจ 

สรปุ:  ปญหานี้ไดรับการแกไข 
 

SCD 2: พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
ขอมูลเปล่ียนแปลง: จากการศึกษาครั้งที่ 2 ผูปวยยังมีอาการปวดเขาอยู จําทาบริหารเขาได สามารถตอบขอ

หลีกเลี่ยงได มกีารบริหารเขาโดยใหนั่งตวัตรง  แลวยกปลายเทาสูงระดับเกาอี้หรือที่นั่ง 
แลวยกขาเกร็งกลามเนื้อนับ 1-10  แลวจึงพกัเขาขางนั้นไปเกร็งเขาดานตรงขามดวยวธีิ
เดียวกัน ทําสลับกันไปขางละ 10-20 คร้ังในตอนเชา 

การวิเคราะหปญหา: ผูปวยมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตน 
สรุป:  ปญหานี้ไดรับการแกไข 
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สรุปกรณีศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

ผูปวยอยูรานขายของคนเดยีวมีหลานๆมานอนเปนเพื่อนในวันหยุด ผูปวยมีบุตรทั้งหมด 4 คน แยกยาย
อยูกับครอบครัว  ระยะพัฒนาการครอบครัวอยูในระยะที่ 8 คือระยะครอบครัววัยชรา การปฏิบัติพัฒนกิจได
เหมาะสมตามระยะพัฒนาการ  มีการใชแหลงประโยชนที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกครอบครัวไดอยาง
เหมาะสม สัมพันธภาพในครอบครัวเปนไปดวยดี และมปีฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบานและชุมชน 

 จากการติดตามประเมินผูปวย และครอบครัว และการกําหนด TSCD รวมกับผูปวยและครอบครัวตาม
กรอบทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม พบวา ผูปวยมีความพรองในการดแูลตนเองในเรือ่ง 

1.  มีความพรองในการแสวงหาขอมูลและการปฏิบัติตามแผนวินิจฉยั การรักษา การฟนฟูและปองกนัโรค 
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง  โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อม  

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสมกับโรคที่เปนอยูเนือ่งจากพรองในการเฝาระวังผลขางเคียงของโรค 
3.  มีความพรองดานการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลรอบขาง 

  จากความพรองที่พบ ไดนําเอาระบบสนับสนุนและใหความรู รวมกับประสบการณตางๆ การศึกษา
คนควาตางๆ มารวมแกไขปญหาความบกพรองในการดแูลตนเองของผูปวยใหมีศักยภาพในการดแูลตนเองมากขึ้น  
ผูปวยใหความรวมมือและใหความสนใจซกัถามปญหา และขอสงสัยตางๆไดดี มีความั่นใจในการดแูลตนเองเพิ่ม
มากขึ้น มีการปฏิบัติตามคําแนะนํา มีกําลังใจในการรักษาตอเนื่องเพือ่ดําเนินชวีิตใหเปนปกติสุขตอไป  เมื่อตดิตาม
เยี่ยมครบ 3 คร้ังจึงสรุปและปดการเยีย่ม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการติดตามเยี่ยมผูปวย 
ชื่อนักศึกษา    นายศราวุธ  อยูเกษม รหัสนักศึกษา  4814030625 
เยี่ยมคร้ังท่ี 1   วันที่    10 สิงหาคม  2549 
ชื่อผูปวย   หญิงไทย    อายุ  63  ป    โรค   Diabetes Mellitus ,  Hypertension, Osteoarthritis knee, 
Dyslipidemia , Congestive Heart Failure 
 
การรักษา 
-   Metformin 500 mg  1 tab oral bid pc 
-  Lasix (40)  1 ½  tab oral od pc 
-  Atenolone(100) 1 tab oral od pc 
-  Enarapril(20)  1 tab oral od pc 
-  ASA(81)  1 tab oral od pc 
-  Simmax(20)  1 tab oral od pc 
-  Linoxin(0.25)  ½ tab oral od pc 
-  Adalat(5)  1 tab oral bid pc 
-  B1-6-12  1 tab oral tid pc 
- นัด follow up 1  เดือน   
 
วัตถุประสงค  การเยี่ยมครั้งที่1 มีวัตถุประสงคการเยี่ยมดังนี้ 
 
1.  เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผูปวยและครอบครัว 
2.  เพื่อติดตามความกาวหนาผลการรักษาพยาบาลที่ใหกับผูปวยที่มารักษา 
3.  เพื่อประเมนิและประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในการเก็บรวบรวบขอมูลและการ
วางแผนการดแูลใหบริการผูปวยและครอบครัวอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 
5.  เพื่อนําขอมลูที่ไดมาสรุปประเมินผลและวางแผนการดูแลและเยี่ยมบานในครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเยี่ยม 
 
1.  นัดหมายผูปวยและปรึกษาอาจารยประจํากลุม 
2.  แจงมีวตัถุประสงคในการเยี่ยม 
3.  ดําเนินการตามขั้นตอนการประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 
4.  สรุปปญหาทางดานรางกาย จิตใจและสังคม   การชวยเหลือ 
5.  นัดหมายการเยี่ยมครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการติดตามเยี่ยมผูปวย 
 

เยี่ยมคร้ังท่ี  2   วันที่   20   สิงหาคม  2549 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผูปวยและครอบครัว 
2. เพื่อประเมนิและตดิตามการวินจิฉัยการพยาบาลจากการเยี่ยมบานครั้งที่ 1  
3. เพื่อประเมนิและประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในการเก็บรวบรวบขอมูลและ 
    การวางแผนการ ดูแลใหบริการผูปวยและครอบครัวอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 
5. เพื่อนําขอมลูที่ไดมาสรุปประเมินผลและวางแผนการดูแลและเยี่ยมบานในครั้งตอไป 

 
ขั้นตอนการเยี่ยม 
1. นัดหมายผูปวยและปรึกษาอาจารยประจํากลุม 
2. แจงวตัถุประสงคในการเยีย่ม 
3.ใหความรูเกีย่วกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพยาธิสภาพ  การดําเนินโรค  ระดบัความรุนแรง  อาการผิดปกติที่
ควร    สังเกตเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู  และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึน้  การการออกกาํลังกาย  การ
บริหารหัวเขา  การรับประทาน    อาหารที่เหมาะสม 
4. ประเมินอาการหรือปญหาอื่นๆ เพิ่มเติมตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 
5. สรุปปญหาทางดานรางกาย จิตใจและสังคม   และการชวยเหลือ 
6. นัดหมายการเยี่ยมครั้งตอไป 
 



แผนการติดตามเยี่ยมผูปวย 
 

เยี่ยมคร้ังท่ี 3   วันที่   24   สิงหาคม  2549 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อประเมนิและตดิตามการวินจิฉัยการพยาบาลจากการเยี่ยมบานครั้งที่ 2   
2. เพื่อใหบริการผูปวยและครอบครัวอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 
3. เพื่อนําขอมลูที่ไดมาสรุปประเมินผล 

 
ขั้นตอนการเยี่ยม 
1. นัดหมายผูปวยและปรึกษาอาจารยประจํากลุม 
2. แจงวตัถุประสงคในการเยีย่ม 
3.  สอบถามเกี่ยวกับ อาการผิดปกติที่ควรสงัเกตเกีย่วกับโรคที่เปนอยู  และภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้น 
 4.  สรุปปญหาทางดานรางกาย จิตใจและสงัคม  และการชวยเหลือ 
5. ปดการเยีย่ม 
 




