วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2563
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 17 No. 3 (September - December) 2020

13

การพยาบาลผู้ป่วย Metformin associated lactic acidosis ที่รับการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย
Nursing Care in Patient Metformin Associated Lactic
Acidosis Received Hemodialysis : 2 Case study
กชณากาญ ดวงมาตย์พล, พยบ.*
Kachanakan Duangmartpol, RN.*
บทคัดย่อ

ความเป็นมา : แม้ว่ายา Metformin จะเป็นยาที่เหมาะสมที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ดี แต่ก็ท�ำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เรียกว่า Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) อุบัติการณ์ของภาวะนี้ค่อน
ข้างต�ำ่ แต่หากเกิดขึน้ แล้วอาจรุนแรงถึงแก่ชวี ติ ได้ โดยเฉพาะในรายทีม่ ภี าวะน�ำของไตวายเฉียบพลันร่วมกับภาวะ Shock
และภาวะการหายใจล้มเหลว แต่พบว่าการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมักได้ผลลัพธ์ที่ดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) ที่รับการ
รักษาโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 ราย
วิธกี ารศึกษา : การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา กรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ย 2 ราย เลือกเฉพาะเจาะจง ผูป้ ว่ ยทีร่ บั การฟอกเลือด
ด้วยเครือ่ งไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูลแบบแผนด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน, ผลการตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล แผนการรักษาของแพทย์ อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยระหว่างการ
รักษาในโรงพยาบาล การวางแผนการพยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ปฏิบัติการพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนถึงจ�ำหน่าย
ผลการศึกษา : กรณีศกึ ษาที่ 1 ผูป้ ว่ ยเพศชาย อายุ 31 ปี ผูป้ ว่ ย DM Type 2 with Hypertension รับยาทีโ่ รงพยาบาล
โกสุมพิสัย ตลอด 5 ปี ไม่ขาดยา On MFM(500 mg) 2x2 po pc. GPZ 2x2 po pc. ผู้ป่วยมีถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง/วัน
มีคลื่นไส้อาเจียน บ่อยครั้ง เป็นมา 3 วัน พบมีภาวะ Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) รับการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 6 ครั้ง ขณะฟอกเลือดผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน แต่สามารถให้การรักษาพยาบาล
และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้ ไม่เกิดอันตรายแก่ชวี ติ รวมระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล 12 วัน กรณีศกึ ษา
ที่ 2 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 44 ปี ผู้ป่วย DM Type2 นาน 3 ปี รับยาที่โรงยาบาลแกด�ำ สม�่ำเสมอตามนัด ไม่ขาดยา On
MFM (500 mg) 2x2 po pc. ให้ประวัติ 1 วันก่อนมา มีถ่ายเหลว 12 ครั้ง มีอาเจียน 10 ครั้ง มีภาวะ Shock with
Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) รักษาด้วยยาและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2 ครั้ง ผู้ป่วย
ฟอกเลือดครบตามเวลา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมระยะเวลาการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 6 วัน
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม
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สรุป : การประเมินผู้ป่วย Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) ที่รับการรักษาโดยการ ฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมที่รวดเร็ว และให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด
ช่วยลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นพยาบาลจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความช�ำนาญการเป็นพิเศษ และต้องมี
แนวทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
		 ค�ำส�ำคัญ : การฟอกเลือด, Metformin, Lactic acidosis

ABSTRACT

Background : Although Metformin has become a drug of choice for the treatment of type 2
diabetes mellitus, a serious condition called metformin associated lactic acidosis (MALA). The incidence
of lactic acidosis in patients on metformin therapy appears to be very low, but it can be fatal when
it occurs. Especially in patients leading to Acute Kidney Injury with Shock or/and Respiratory failure.
But found that treatment using hemodialysis can result in a favorable outcome.
Objective : To comparison nursing diagnosis nursing action plan evaluation outcome of nursing and
development the nursing protocol for metformin associated lactic acidosis (MALA) Received Hemodialysis.
Methods : This study was 2 cases by purposive sampling from metformin associated lactic
acidosis (MALA) who were received hemodialysis treatment at Mahasarakham Hospital.
The nursing protocols were followed guideline self-evaluation 11 role of Gordon. The nursing action
plan followed nursing diagnosis conclusion and evaluated the outcome of nursing care.
Result : The first case was male 31 years old has been diagnosis for type 2 diabetes mellitus with
hypertension. Over the 5 years following up in Kosumphisai hospital he is never lack of medicine. On
MFM (500 mg) 2x2 po pc. GPZ 2x2 po pc. Patient has diarrhea 5-6 times per day and frequent nausea
vomiting come on 3 days. Find metformin associated lactic acidosis (MALA) received hemodialysis
treatment 6 times. Intra hemodialysis patient has complication but can safe clinical and risk complication.
Totally, he admit 12 days. The second case was female 44 years old has been diagnosis for type 2
diabetes mellitus. Over the 3 years following up in Gaedam hospital. She is never lack of medicine.
On MFM (500 mg) 2x2 po pc. One day before admitting patient has diarrhea 12 times and vomiting 10
times. Patient shock with metformin associated lactic acidosis (MALA) treatment using drug and
hemodialysis 2 times. Patient has hemodialysis on time and has no complication. Totally she admit 6 days.
Conclusion : The urgent evaluation of metformin associated lactic acidosis (MALA) during
hemodialysis and performance nursing care can reduces complication severe and risk of mortality rate.
The importantly nurse should have knowledge specialization and have standard guideline for take
care patients.
Keywords : Hemodialysis, Metformin, Lactic acidosis
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บทน�ำ
Metformin เป็นยาที่ใช้รักษาเบาหวาน ในกลุ่ม
biguanide สามารถลดระดับน�้ำตาลในเลือด โดยการลด
การสร้างกลูโคสจากตับ (hepatic gluconeogenesis)
เพิ่มการใช้กลูโคสกลับเข้าเซลล์จากการเพิ่มความไวของ
อิ น ซู ลิ น 1 ยาถู ก ก� ำ จั ด โดยการกรอง (glomerular
filtration) และการขับออกทางท่อของหน่วยไต (renal
tubular secretion) ดังนัน้ ระดับยาตลอดจนพิษทีเ่ กิดจาก
ยาจึงมีความสัมพันธ์กับการท�ำงานของไต จากการศึกษา
ของ UK Prospective Diabetes Study พบว่า metformin
มีประโยชน์ ในการลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และอัตราการเสียชีวิตจึงท�ำให้กลายเป็นยาที่ควรเลือกใช้
เป็นอันดับแรกในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 22 แม้ว่ายา
metformin เป็นยาที่เหมาะสมที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 แต่สามารถท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่
เรียกว่า metformin associated lactic acidosis
(MALA) ซึง่ พบในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยส่งเสริม ได้แก่ การท�ำงาน
ของไตลดลง โรคตับ ภาวะหัวใจวาย หรือภาวะติดเชื้อ
อุบตั กิ ารณ์ของภาวะนี้ ค่อนข้างต�ำ่ แต่หากเกิดขึน้ แล้วอาจ
รุนแรงถึงแก่ชวี ติ ได้ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�ำของไต
วายเฉียบพลัน การมีภาวะ shock ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจและได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตร่วม
ด้วยจะท�ำให้มอี ตั ราการนอนโรงพยาบาลนานขึน้ และอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย
ภาวะ metformin associated lactic acidosis
(MALA) หมายถึ ง ภาวะที่ มี ก ารตรวจพบกรดแลคติ ก
(lactic acid) ในเลือดปริมาณสูงในขณะที่รับประทานยา
อยู่โดยที่ไม่มีภาวะอื่นที่เป็นสาเหตุ เช่น ติดเชื้อรุนแรง
ไตวาย หรือตับวาย3 จากสถิติสาธารณสุขประเทศไทย
พบว่าในปี ค.ศ. 2012 มีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน
1,050.05 รายต่อแสนประชากร และในปี ค.ศ. 2018
มีอตั ราการป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ เป็น 14,306 ราย
ต่อแสนประชากร และจากรายงานยังพบว่าโรคเบาหวาน
ยังเป็นสาเหตุการตาย อันดับที่ 6 ของประเทศไทย โดยมี
อัตราการตายมากถึง 21.9 รายต่อแสนประชากร4 แต่ยัง
ไม่พบรายงานอุบตั กิ ารณ์วา่ สาเหตุการตายในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
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จากภาวะ metformin associated lactic acidosis
(MALA) มีมากน้อยเท่าใด แต่จากแฟ้มคุณภาพหน่วยไต
เทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม พบอุบัติการณ์ ปี 2561
และ ปี 2562 มีผู้ป่วย metformin associated lactic
acidosis (MALA) ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ทั้งหมด จ�ำนวน 109 ราย และ 167 ราย
พบผู้ป่วยที่มีภาวะ Acute kidney injury และมีภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรง จนต้องท�ำการรักษาบ�ำบัดทดแทนไต
ด้วยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ในปี 2561 จ�ำนวน
37 ราย คิดเป็น 33.94 % และปี 2562 จ�ำนวน 167 ราย
คิดเป็น 18.57 % และในปี 2562 พบผู้ป่วย metformin
associated lactic acidosis (MALA) เสียชีวิต จากการ
รับการรักษาช้าหรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจ�ำนวน 7 ราย
คิดเป็น 7.33 %5 ภาวะ metformin associated lactic
acidosis (MALA) ถึงแม้จะมีอุบัติการณ์ไม่มากแต่รุนแรง
ถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ การให้การรักษา อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรายที่มีภาวะเลือด
เป็นกรดอย่างรุนแรง ได้ผลลัพธ์ทดี่ ี อย่างไรก็ตามการหลีก
เลี่ยงการใช้ยา metformin ในผู้ป่วยที่มีไตวายเรื้อรังโดย
เฉพาะการท�ำงานของไต ที่ลดลงอย่างรุนแรงก็อาจช่วย
ป้องกันภาวะนี้ได้ดี6
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Metformin
Associated Lactic Acidosis (MALA) ที่รับ การรักษา
โดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีศึกษาผู้ป่วย
2 ราย
วิธีด�ำเนินการ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา กรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ย 2 ราย
เลือกเฉพาะเจาะจง ผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 1
มิถนุ ายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเจ็บป่วย ข้อมูล
แบบแผนด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน ผลการตรวจ
ร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปรผล
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แผนการรักษาของแพทย์ อาการและอาการแสดงของ
ผู้ป่วยระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล การวางแผนการ
พยาบาล สรุ ป และประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างการพยาบาล
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตั้ ง แต่
แรกรับจนถึงจ�ำหน่าย
กรณีศึกษารายที่ 1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 51 ปี เข้ารับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 05.05 นาฬิกา รับการส่งตัวจากโรงพยาบาล
ชุมชน ญาติให้ประวัติว่า 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลชุมชน
ผู้ป่วยมีถ่ายเหลว 5-6 ครั้ง/วัน มีคลื่นไส้อาเจียน บ่อยครั้ง
1 วันก่อนมามีไข้ จุกเสียดแน่นท้อง ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก
ยังมีคลื่นไส้อาเจียน หายใจหอบ ที่ รพช. มีหอบเหนื่อย
มากขึ้น จึงท�ำการใส่ท่อช่วยหายใจ Endotracheal tube
ส่งตัวมาโรงพยาบาลมหาสารคาม รับผู้ป่วยเข้าท�ำการ
รักษาที่ หอผู้ป่วยอายุรกรรม3 แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี
สือ่ สารพอรูเ้ รือ่ ง สีหน้าท่าทางเหนือ่ ยอ่อนเพลีย เปลือกตา
ซีดเล็กน้อย ไม่มอี าการตัวตาเหลือง แขนขาทัง้ 2 ขยับตัวได้
ก�ำลังปกติ ไม่มอี าการชักเกร็งกระตุก รูมา่ นตาทัง้ สองข้าง
มีปฏิกิริยาต่อแสงดี On Endotracheal tube with
Ventilator หายใจตามเครื่อง Crepitation both lung
ไม่ มี อ าการเขี ย วบริ เ วณปลายมื อ ปลายเท้ า Oxygen
saturation 98% On Monitor EKG Heart rate = 110130 ครั้งต่อนาที Show sinus tachycardia with
Arterial fibrillation No Chest pain ให้ยาและสารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำ แก้ไขภาวะ Lactic acidosis ด้วย
7.5%NaHCO3 จนกระทั่งเวลา 8.50 น. ผู้ป่วยมีเหนื่อย
หอบ มากขึ้น พบค่า BUN= 53 mg/dL. Creatinine=
10.67 mg/dL. Bicarbonate= 3 mmol/L. Lactate
NaF= 198.29 mg/dL. แพทย์พิจารณาฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โดยมี
การติดตามผล DTX ABG BUN Cr Electrolyte รวมถึง
การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สม�่ำเสมอ และ
ต่ อ เนื่ อ ง ผู ้ ป ่ ว ยอาการดี ขึ้ น ไม่ มี ไ ข้ สามารถ Off
Endotracheal tube ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ป่วย
ท�ำ Hemodialysis ทั้งหมดรวม 6 ครั้ง ขณะฟอกเลือด
ผูป้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนแต่สามารถให้การรักษา พยาบาล

และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้ ไม่เกิดอัตรายแก่ชวี ติ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ BUN Cr Electrolyte
ดีขึ้นเรื่อย ๆ ใกล้เคียงปกติ สัญญาณชีพชัดเจนดี อุณหภูมิ
36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 98 ครั้งต่อนาที อัตราการ
หายใจ 24 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 132/96 มิลลิเมตร
ปรอท ได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้าน
การรับประทานอาหาร การฉีดอินซูลิน อาการผิดปกติที่
ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด การมาตรวจตามนัด ผู้ป่วยและ
ญาติเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แพทย์อนุญาตให้
กลับบ้านได้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. รวม
ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 12 วัน วันที่ 20
มีนาคม 2562 ที่ OPD อายุรกรรม ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด
รู้สึกตัวดี ไม่มีเหนื่อย เพลีย ปัสสาวะได้ปกติ พบไตท�ำงาน
ได้ใกล้เคียงปกติ ผล BUN=41 mg/dl, Creatinine=1.71
mg/dl แพทย์พจิ ารณายุตกิ ารรักษาด้วยวิธกี ารฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม เนื่องจากไตสามารถกลับมาท�ำหน้าที่
ได้ใกล้เคียงปกติ ส่ง off DLC ที่ห้องฉีดยาท�ำแผล
กรณีศึกษารายที่ 2 ผู้ป่วยหญิงไทย วัย 44 ปี เข้ารับ
การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลมหาสารคาม เมื่ อ วั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.35 นาฬิกา รับการส่งตัวจาก
โรงพยาบาลชุมชน ญาติให้ประวัติว่า 1 วัน ก่อนมาผู้ป่วย
มีเหนื่อยเพลียถ่ายเหลว 12 ครั้ง มีอาเจียน 10 ครั้ง ไม่มี
อาการปวดบิดท้อง ไม่มีไข้ ไป รพช. มีหอบเหนื่อยมาก
BP=72/34 mmHg. Load 0.9%NSS 500 ml. จึงท�ำการ
ใส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจ Endotracheal tube ส่ ง ตั ว มา
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับผู้ป่วยเข้าท�ำการรักษาที่หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม 2 ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีสื่อสารรู้เรื่อง สีหน้า
ท่าทางเหนื่อยอ่อนเพลีย เปลือกตาไม่ซีดเล็กน้อย ไม่มี
อาการตัวตาเหลือง แขนขาทัง้ 2 ขยับตัวได้ดำ� ลังปกติ ไม่มี
อาการชักเกร็ง กระตุก รูม่านตาทั้งสองข้างมีปฏิกิริยาต่อ
แสงดี On Endotracheal tube with Ventilator หายใจ
ตามเครื่อง Crepitation both lung ไม่มีอาการเขียว
บริเวณปลายมือปลายเท้า Oxygen saturation 100%
On Monitor EKG Heart rate = 111-124 ครั้งต่อนาที
Show Tall peak-T No Chest pain ให้ยาและสารน�้ำ
ทางหลอดเลื อ ดด� ำ เป็ น Levophed (8:125) drip
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6 ml/hr. On 7.5%NaHCO3 2 amp drip 100 ml/hr.
สัญญาณชีพชัดเจนดี อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส ชีพจร
98 ครัง้ ต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที ความดัน
โลหิต 78/48 มิลลิเมตรปรอท พบ BUN= 75 mg/dL.
Creatinine= 9.07 mg/dL. Serum Sodium= 155
mmol/L. Bicarbonate= 5 mmol/L. Lactate NaF= 263.96
mg/dL. แพทย์พิจารณาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
2 ครัง้ ผูป้ ว่ ยฟอกเลือดครบตามเวลา ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
ในระหว่างการฟอกลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ Off
Endotracheal tube วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
9.00 นาฬิกา พบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ BUN,
Cr, Electrolyte ดีขึ้นเรื่อย ๆ ใกล้เคียงปกติ สัญญาณชีพ
ชัดเจนดี อุณหภูมิ 37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 98 ครัง้ ต่อนาที
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อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 128/58
มิลลิเมตรปรอท ได้ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ขณะ
อยู่บ้าน การรับประทานอาหาร การฉีดอินซูลิน อาการผิด
ปกติทตี่ อ้ งมาพบแพทย์กอ่ นนัด การมาตรวจตามนัด ผูป้ ว่ ย
และญาติเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แพทย์อนุญาต
ให้กลับบ้าน วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา
รวมระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 วัน วันที่ 13
มีนาคม 2562 ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด ที่ OPD อายุรกรรม
พบไตท�ำงานได้ใกล้เคียงปกติ ผล BUN=67 mg/dl,
Creatinine=1.99 mg/dl, eGFR = 29.68 ml/min/
1.73 m2 ปัสสาวะได้เอง ไม่บวม Urine output >1,000
ml/day แพทย์พจิ ารณายุตกิ ารรักษาด้วยวิธกี ารฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม เนื่องจากไตสามารถกลับมาท�ำหน้าที่
ได้ใกล้เคียงปกติ ส่ง off DLC ที่ห้องฉีดยาท�ำแผล

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย

ข้อมูลส่วนบุคคล
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ประวัติการแพ้ยา/ สารต่าง ๆ

กรณีศึกษารายที่ 1
ผู้ป่วย DM Type2 with
Hypertension รับยาที่
โรงยาบาลโกสุมพิสัย ตลอด 5 ปี ไม่
ขาดยา GPZ 2x2 po pc.
On MFM(500 mg) 2x2 po pc.
Amlodipine 5 mg. 2x1 po pc
ปฏิเสธ

กรณีศึกษารายที่ 2
ผู้ป่วย DM Type2 นาน 3 ปี
รับยาที่โรงยาบาลแกด�ำ สม�่ำเสมอ
ตามนัด ไม่ขาดยา
On MFM(500 mg) 2x2 po pc.
ปฏิเสธ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว

แผนการรักษาของแพทย์

กรณีศึกษารายที่ 1
มารดา เป็นโรคเบาหวาน
นานกว่า 20 ปี ปัจจุบันรับยาฉีดเบา
หวานที่โรงพยาบาลโกสุมฯ
22 ก.พ.62 : Start HD
Duration 3 hr. UF= 0 ml.
BFR 150 ml/hr.,
DFR 400 ml/min., K2, Ca3
Non-heparin technique
ผู้ป่วยท�ำ Hemodialysis ทั้งหมดรวม
6 ครั้ง

ภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือดด้วย พบความดันโลหิตต�่ำ
เครื่องไตเทียม
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แรก BUN=53 mg/dl
รับ
Creatinine 10.67 mg/dl.
LactateNaF=198.29 mg/dL.
รวมระยะเวลาพักรักษาตัว
12 วัน
การประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้แนวคิดแบบประเมิน
ผู้ป่วยตามแบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของ
กอร์ดอน สามารถน�ำมาเขียนปัญหาทางการพยาบาลให้
คลอบคลุมทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สงั คมและจิต
วิ ญ ญาณ วางแผนปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามข้ อ วิ นิ จ ฉั ย
ทางการพยาบาล สรุ ป และประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างการ
พยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดย
ในผู้ป่วยกรณีศึกษารายที่ 1 เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม คือคือภาวะความดันโลหิตต�ำ่

กรณีศึกษารายที่ 2
มารดา เป็นโรคเบาหวาน
นานกว่า 10 ปี ปัจจุบันรับยาฉีดเบา
หวานที่โรงพยาบาลแกด�ำ
22 ก.พ.62 : Start HD
Duration 3 hr. UF= 0 ml.
BFR 200 ml/min.
DFR 400 ml/min.
Non-heparin technique
ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2 ครั้ง
ไม่พบ
BUN=75 mg/dl
Creatinine 9.07 mg/dl.
LactateNaF=263.96 mg/dL.
6 วัน

ผูป้ ว่ ยกรณีศกึ ษารายที่ 2 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะฟอก
เลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม การพยาบาลผูป้ ว่ ยฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม แบ่งเป็น 3 ระยะคือก่อนการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม ขณะฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม หลังการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยให้
ปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งมีการวางแผนการจ�ำหน่าย เพื่อลดความวิตกกังวล
ผู้ป่วยสามารถกลับไปดูแลตนเองได้ต่อไป ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
กรณีศึกษารายที่ 1
1) ระยะก่อนการ
1. มีภาะเลือดเป็นกรด เนื่องจาก
ฟอกเลือด
ประสิทธิภาพการท�ำงานของไตลดลง
ด้วยเครื่องไตเทียม
2. มีของเสียคั่งในกระแสเลือด เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท�ำงานของไตลดลง
3. เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง
4. มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย เนื่องจากภูมิ
ต้านทานร่างกายต�่ำ และเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเพิ่มขึ้นจากภาวะยูรีเมีย ร่วมกับมีการ
สอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนการ
รักษา
5. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
Hypo-Hyperglycemia เนื่องจากร่างกาย
ควบคุมระดับน�้ำตาลบกพร่อง
7. การสื่อสารทางค�ำพูดบกพร่อง
เนื่องจากการใส่ท่อหลอดลมคอ
6. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนขณะและหลัง
2) ขณะฟอกเลือดด้วย
ได้ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เครื่องไตเทียม
8. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวล กลัว
เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาการและโรคที่คุกคามต่อชีวิต
3) ระยะหลังการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม

กรณีศึกษารายที่ 2
1. มีภาะเลือดเป็นกรด เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท�ำงานของไตลดลง
2. มีของเสียคั่งในกระแสเลือด เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท�ำงานของไตลดลง
3. เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน
เนื่องจากประสิทธิภาพในการแลก
เปลี่ยนก๊าซลดลง
4. มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย เนื่องจาก
ภูมิต้านทานร่างกายต�่ำ และเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากภาวะยูรีเมีย ร่วมกับ
มีการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม
แผนการรักษา

5. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนขณะและ
หลังได้ได้รับการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
6. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลกลัว
เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับอาการและโรคที่คุกคามต่อชีวิต
5. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
5. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนขณะและ
Hypo-Hyperglycemia เนื่องจากร่างกาย หลังได้ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ควบคุมระดับน�้ำตาลบกพร่อง
ไตเทียม
6. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนขณะและหลัง 6. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลกลัว
ได้ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
8. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลกลัว กับอาการและโรคที่คุกคามต่อชีวิต
เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาการและโรคที่คุกคามต่อชีวิต
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จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย พบว่าผู้ป่วยมีภาวะเลือด
เป็ น กรด จากยา Metformin ร่ ว มกั บ ภาวะไตวาย
เฉียบพลันจนต้องรับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแล
รักษาอย่างเร่งด่วนจากแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง
เนือ่ งจากส่งผลต่อชีวติ ผูป้ ว่ ย ทัง้ ภาวะวิกฤติทอี่ าจเสียชีวติ
ได้ รวมถึงการส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ รวมทัง้ ปัญหาความ
วิ ต กกั ง วลของญาติ แ ละผู ้ ป ่ ว ยขณะเจ็ บ ป่ ว ย จากการ
ประเมินติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีศึกษา ทั้ง 2 ราย
สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนการพยาบาลผูป้ ว่ ยเป็น 3
ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
		 - การให้ข้อมูล ทักทายผู้ป่วยและญาติพร้อมทั้ง
สั ง เกต และบั น ทึ ก ระดั บ ความรู ้ สึ ก ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ย
การเคลื่อนไหว อธิบายวิธีการ ความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การเตรียม
เส้นเลือดก่อนฟอกเลือด การรับประทานอาหาร น�ำ้ ภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแจ้งสิทธิ์การรักษา แนะน�ำสภาพ
แวดล้อม บุคลากร ให้ผู้ป่วยและญาติเซ็นยินยอมในการ
รักษา ตามแบบฟอร์ม
		 - ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตามแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงาน โดยการซักถาม ประเมินและสังเกตุ ศึกษาผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ประเมิน Exit site
Double lumen catheter ก่อนเริม่ ต้นการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
		 - วางแผนการให้การรักษาพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วย
ร่วมกับแพทย์ (Dialysis Prescription)
2. การพยาบาลผู้ป่วยขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม
		 2.1 การติดตามประเมินขณะฟอกเลือด
		 - ตรวจสอบความพร้อมของเครือ่ งมือ และอุปกรณ์
ที่ใช้ ตั้งการท�ำงานของเครื่องไตเทียม ตามแผนการรักษา
(Dialysis Prescription)
		 - แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเมื่อเริ่มฟอกเลือด ติดตาม
ประเมินผู้ป่วย และการท�ำงานของเครื่องตามมาตรฐาน
ลงบันทึกใน Hemodialysis Flow Chart

		 - ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา สารน�้ำ ตามแผนการรักษา
สังเกตและบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงตลอดระหว่างการ
ฟอกเลือด การให้การรักษาพยาบาล ประเมินผลของการ
ให้การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง
		 - ให้คำ� แนะน�ำในการดูแลตนเองขณะอยูท่ บี่ า้ นหรือ
หอผู้ป่วย
		 2.2 การให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ขณะฟอกเลือด โดยเฝ้าติดตามอาการเปลีย่ นแปลง อาการ
แทรกซ้อน การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้
ขณะและหลั ง การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม
ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น ภาวะDialysis
Disequilibrium Syndrome ภาวะตะคริ ว ภาวะ
Hypotension ภาวะ Hypertension ภาวะ Air
embolism, ภาวะ Hemolysis, ภาวะ Arrhythmia, ภาวะ
Heart failure ภาวะ Chest pain ภาวะ Cardiac Arrest
ภาวะ Seizure ภาวะ Anaphylactic type (first use
syndrome type A/ type B) เป็นต้น
		 2.3 การเฝ้าติดตามการท�ำงานของเครื่องไตเทียม
และการแก้ ไ ขเมื่ อ พบความผิ ด ปกติ เช่ น Dialyzer
clotted Ruptured membrane, Air detector และ blood
clamp High arterial pressure Low arterial
pressure High venous pressure Low venous
pressure เป็นต้น
3. การพยาบาลผู้ป่วยหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม Post Hemodialysis พยาบาลจะต้องประเมิน
ผูป้ ว่ ยจนแน่ใจว่าผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ก่อนส่งกลับ
หอผู้ป่วย หรือเมื่อกลับบ้าน โดย วัด Vital sign ประเมิน
ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย, ชั่งน�้ำหนัก (post body
weight) ประเมิน Exit site Double lumen catheter
ว่ามี bleeding หรือ Hematoma หรือไม่, dressing DLC
พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำการดูแลแผล เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
วางแผนการจ�ำหน่ายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้หลัก D-METHOD ดังนี้
		 - Diagnosis/Disease (การวินิจฉัย/โรค) อธิบาย
เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่
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		 - Medication (การรับประทานยา) 1) อธิบายเกีย่ ว
กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ 2) แนะน�ำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับ
ยาที่ ต ้ อ งรั บ ประทานและฉี ด ต่ อ ที่ บ ้ า น คื อ Mixtard
subcutaneous
		 - Environment & Economic (การจัด การ
สิง่ แวดล้อมและการท�ำงานทีเ่ หมาะสม โดย 1) แนะน�ำและ
อธิบายเกีย่ วกับอุปกรณ์และเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้กบั ผูป้ ว่ ย
2) แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยรูจ้ กั เจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ล 3) แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ย
รู้จักผู้ป่วยข้างเตียง 4) แนะน�ำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอยู่บริเวณ
ที่แออัด มลภาวะไม่ดี
		 - Treatment (การปฏิ บั ติ ต ามแผนการรั ก ษา
พยาบาล) 1) อธิบายถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นของการ
รั ก ษา 2) อธิ บ ายเหตุ ผ ลและความจ� ำ เป็ น ในการวั ด
สัญญาณชีพ ตรวจพิเศษต่าง ๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
		 - Healt (การดูแลสุขภาพ) 1) แนะน�ำการดูแล
ตนเองเกีย่ วกับการรับประทานยา และการฉีดยาเบาหวาน
และการสังเกตอาการน�ำ้ ตาลในเลือดสูงและต�ำ่ 2) แนะน�ำ
เกีย่ วกับการนอนหลับพักผ่อน 3) แนะน�ำเกีย่ วกับการดูแล
ความสุขสบายและการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
		 - Out-patient referral การมาตรวจตามแพทย์นัด
1) แนะน�ำให้ผปุ้ ว่ ยตามวันเวลาทีแ่ พทย์นดั พร้อมทัง้ งดน�ำ้
งดอาหารเพื่อเจาะเลือดก่อนพบแพทย์ 2) แนะน�ำผู้ป่วย
ให้มาพบแพทย์ทันทีที่เกิดกรณีฉุกเฉิน
		 - Diet (การรับประทานอาหาร) 1) อธิบายเหตุผล
และความจ�ำเป็นของการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
กับโรคเบาหวานและโรคไต โดยงดอาหารทีม่ รี สหวาน มัน
เค็ม 2) แนะน�ำให้พกลูกอม หรือดืม่ น�ำ้ หวานกรณีทมี่ อี าการ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำ
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สรุปกรณีศึกษา
กรณีศึกษาผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะ Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA)
ร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน ทีต่ อ้ งรับการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเหมือนกัน โดยมีสาเหตุจาก
ผลข้างเคียงของยา Metformin และพบว่ามีการด�ำเนิน
โรคทีร่ นุ แรงจนต้องได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วนเหมือนกัน
แต่มคี วามแตกต่างกัน ด้านพยาธิกำ� เนิด อาการและอาการ
แสดง ภาวะของโรค ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างและหลัง
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลาในการนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างกัน ท�ำให้การวางแผนการ
รั ก ษาพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยระยะยาวช้ า เร็ ว ต่ า งกั น ดั ง นั้ น
พยาบาลจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการพยาบาล
อย่างเป็นระบบ มีการประเมินผู้ป่วยได้ถูกต้องรวดเร็ว
มีความรู้เรื่องโรคและแผนการรักษา มีการเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที มีการวางแผนการ
พยาบาล อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ�ำหน่าย
กลับบ้าน โดยประเมินการท�ำงานของไต พร้อมติดตามการ
รักษาหลังการจ�ำหน่าย 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
จากภาวะไตวายเฉียบพลัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการบูรณาการร่วมกับพยาบาลคลินกิ เบาหวาน
ในการแนะน�ำผู้ป่วยที่ได้รับยา Metformin เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากยา โดยเพิม่ ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการ
งดยาและพบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะติดเชื้อในร่างกาย
การสู ญ เสี ย น�้ ำ และเกลื อ แร่ จ ากอาการท้ อ งเสี ย เรื้ อ รั ง
เบือ่ อาหารรุนแรงจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เป็นต้น
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