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Nursing care in patient with acute and Kidney Injury after Ingestion 
overdose of Paracetamol : case study

Abstract Daranee Mitsuparb, B.N.S.*

 A case study in nursing care in the patient, who ingested overdose of paracetamol and 
developed acute liver failure and kidney injury. For the example, patient in Phranangkloa Hospital 
had been admitted to the hospital for 4 hours after took 30 pills of paracetamol. She got lavage 
and Acetylcystine for 2 times. Then she quited from the treatment. 5 days later she came back to 
the hospital with jaundice, abdominal discomfort, fluctuation of consciousness and restlessness. The  
laboratory test showed abnormal liver function test, coagulopathy and rising creatinine. So the proper 
history taking and assessment according to rapid and good management caused improving of liver 
and renal failure, preventing of permanent organ damage. The patient received the treatment and  
being alive. After that she was cared by holistic approach. The result of study showed that the 
patient could restore her health until she could go back to her normal daily life.
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การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลัน 
จากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด : กรณีศึกษา

บทคัดย่อ ดารณี มิตรสุภาพ, พย.บ.*

 กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยท่ีรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดแล้วเกิดภาวะตับวาย และภาวะ 
ไตวายเฉียบพลันท่ีเข้ารับการรักษาใน รพ.พระน่ังเกล้า เป็นตัวอย่างของการพยาบาลผู้ป่วยภาวะตับวายและภาวะ 
ไตวายเฉียบพลัน จากการศึกษาผู้ป่วยรายนี้ พบว่าผู้ป่วยหลังรับประทานยาพาราเซตามอล ประมาณ 30 เม็ดแล้ว 
4 ชั่วโมง ญาติน�าส่งโรงพยาบาล ล้างท้อง และให้ยา Acetylcystein ชนิดรับประทาน ไป 2 ครั้ง แล้วอาเจียน จึง
ไม่สมัครใจรับการรักษาต่อขอกลับบ้าน หลังจากกลับบ้านได้ 5 วัน ญาติจึงน�าส่งโรงพยาบาลด้วยอาการตัว ตาเหลือง 
ท้องอืด แน่นอึดอัด และมีอาการซึมหลับ สลับอาการกระสับกระส่ายเป็นบางครั้ง ผลการตรวจเลือดพบความผิดปกติ
ของการท�างานตับ การแข็งตัวของเลือด การท�างานของไตท่ีมีค่า creatinine สูงขึ้นเกินค่าปกติ ซึ่งท�าให้มีภาวะ 
ล้มเหลวของตบั ไต และมอีาการทางสมองร่วมด้วย หลงัการรักษาผูป่้วยรอดชวีติ และได้รับการพยาบาลแบบองค์รวม 
โดยดูแลรักษาผู้ป่วย เลือกวิธีรักษา แนะน�าการรักษาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยค�านึงถึงโรค สภาวะจิตใจ สังคมและ 
สิง่แวดล้อมท่ีผูป่้วยอยู ่มุง่เน้นให้บริการท่ีด ีเพือ่คณุภาพชวิีตท่ีดขีองผูป่้วยและครอบครัวโดยดแูลรักษาจนสามารถฟ้ืนฟู
สุขภาพให้กลับมาแข็งแรง และกลับไปท�างานใช้ชีวิตตามปกติเช่นเดิม
ค�ำส�ำคัญ: ตับวาย ไตวายเฉียบพลัน รับประทานยาเกินขนาด พาราเซตามอล การพยาบาล
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โรงพยาบาล 1 ชั่วโมง ญาติให้ประวัติเพิ่มเติมว่า 5 วัน 
ก่อนน�าส่งโรงพยาบาลทะเลาะกับสามี และรับประทาน
ยาพาราเซตามอล 30 เม็ด ได้รับการรักษาด้วยการ 
ล้างท้อง และได้ยา N-Acetylcystein ชนิดรับประทาน 
3,500 มิลลิกรัม 2 คร้ัง อาเจียนตลอดจึงไม่สมัครใจ
รับการรักษาและขอกลับบ้าน หลังกลับบ้านได้ 5 วัน  
มีอาการตัวตาเหลือง ท้องอืด นอนซึม ญาติจึงน�าส่ง 
โรงพยาบาลอีกคร้ัง แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้า แรกรับรู้สึกตัว ตาลอย ซึมหลับ ปลุกตื่น 
เป็นบางครั้ง ตัวตาเหลือง ท้องอืดตึง ดิ้นกระสับกระส่าย
ไปมา ถามตอบสับสน ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที หายใจ 24 ครั้ง 
ต่อนาที ความดนัโลหิต 153/100 มลิลเิมตรปรอท ได้รับการ
รักษาโดยการเจาะเลือดดูการท�างานของตับ ไต เกลือแร่  
และการแขง็ตวัของเลอืด ให้สารน�า้ ทางหลอดเลอืดด�า ให้
ยา N-Acetyl cysteine 7,200 มลิลกิรัม ทางหลอดเลอืดด�า 
ภายใน 24 ชั่วโมง งดอาหารและน�้าทางปาก จัดท่านอน
ศรีษะสงู ช่วยการหายใจโดยการให้ออกซเิจนทางจมกู 3 ลติร 
ต่อนาที และใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ พบปัสสาวะออก
น้อย สเีหลอืงเข้ม ผลการตรวจเลอืดพบการท�างานของตบั 
ค่า SGOT 386 U/L, SGPT 2,308 U/L การท�างานของ 
ไตพบค่า BUN 74.6 mg/dl Creatinine 10.82 mg/dl  
ค่าเกลือแร่ในร่างกายพบ Sodium 117 mmol/L,  
Potassium 2.4 mmol/L, Chloride 87 mmol/L,  
Bicarbonate 10 mmol/L จึงให้สารน�้า 5% D/NSS 
1,000 ml ผสม Kcl 40 mEq IV 40 ml/hr และให้  
7.5% NaHCO

3
 100 ml ทางหลอดเลือดด�าหมดใน  

1 ชั่วโมง พร้อมปรึกษาอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต 
แพทย์ใส่สาย Double Lumen Catheter ที่ขาหนีบข้าง
ขวา เร่ิมฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis) 
ทันที หลังการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 2 วัน  
ผลการตรวจเลือด Creatinine 8.32 mg/dl แพทย์จึง
ท�าการฟอกเลือดต่ออีก 2 วัน ผลการตรวจเลือดค่า 
Creatinine 2.68 mmol/dl อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต 
จึงถอดสาย Double Lumen Catheter ท่ีขาหนีบข้าง
ขวาออก นอกจากนั้นผลการเจาะเลือด ตรวจเกลือแร่ใน
ร่างกาย พบ Sodium 123 mmol/L, Potassium 2.1 
mmol/L จงึให้สารน�า้เป็น 5% D/NSS 1,000 ml ผสม Kcl  

บทน�ำ
 การเปลี่ยนแปลงการท�างานของตับมักเกิดจาก
โรค การเจ็บป่วยรุนแรง การผ่าตัดหรือผลจากการใช้ยา 
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนเลือดท่ีตับ 
ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะพบท้ัง
ผู้ป่วยท่ีมีโรคตับอยู่ก่อน และไม่มีโรคตับมาก่อน เมื่อ
มีอาการรุนแรงจะเกิดภาวะตับวายขึ้น ก่อให้เกิดภาวะ 
ล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ตามมา เป็นผลให้อัตราตายของ
ผูป่้วยสงูขึน้ การท่ีจะดแูลให้ผูป่้วยรอดชวีติต้องอาศยัความ
ช�านาญ และประสบการณ์ ให้การรักษาภาวะแทรกซ้อน
ทันทีเมื่อวินิจฉัยได้ว่าผู ้ป่วยมีภาวะตับวายเฉียบพลัน 
ผูด้แูลต้องเข้าใจถึงพยาธสิภาพของภาวะแทรกซ้อน มกีาร
รักษาเฉพาะเจาะจงต้องติดตามดูแลต่อเนื่องตลอดเวลา  
ดังนั้นการร่วมมือของทีมสหสาขาและผู้ช�านาญเฉพาะ
สาขาย่อมมีความส�าคัญที่สุด ภาวะตับวายเฉียบพลันเป็น
ภาวะท่ีพบได้ไม่บ่อยแต่สามารถวนิจิฉยัได้โดยอาศยัข้อมลู
ทางคลินิก ผู้ป่วยจะแสดงอาการทางสมอง ระบบทาง
เดินอาหาร การแข็งตัวของเลือด เกิดการติดเชื้อ และ
มีภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะตับวายจัดเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูง 
ในบางกรณีผู้ป่วยไม่สามารถรักษาโดยการใช้ยาและจ�าเป็น
ต้องท�าการเปลี่ยนตับ ส่วนการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 
ท่ีมีผลมาจากภาวะของเสียคั่งในเลือดท�าให้ผู้ป่วยมีระดับ
ความรู้สึกตัว สัญญาณชีพที่ผิดปกติ และขาดความสมดุล
ของน�้าเข้า-ออกของร่างกาย ภาวะที่ไตเสียหน้าที่ไประยะ
หนึง่ สามารถกลบัคนืสูส่ภาพปกตไิด้ จะต้องวนิจิฉยัอย่าง
รวดเรว็ ชว่ยเหลอืทนัท่วงท ีจะชว่ยให้ผู้ปว่ยผ่านพน้ระยะ
ต่างๆ ไปได้ด้วยดี(1)

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป ็นแนวทางการพยาบาลผู ้ป ่วยภาวะ 
ตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลันจากการรบัประทานยา
พาราเซตามอลเกินขนาด

รำยงำนผู้ป่วย
 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 38 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาปีท่ี 6 อาชพีรับจ้าง นบัถือศาสนาพทุธ ผูป่้วย 
มาโรงพยาบาลด้วยอาการตัวตาเหลือง นอนซึม ก่อนมา
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40 mEq ทางหลอดเลือดด�าและให้ E. Kcl 30 มิลลิลิตร 
ทางปากทุกวนันาน 7 วนั ผล Potassium 3.4 mmol/L และ 
ยังพบปัญหา Magnesium ต�่า 1.5 mg/dl จึงให้ 50% 
Mg So4 8 ml ผสมใน NSS 100 ml ทางหลอดเลอืดด�า 
ใน 2 ชั่วโมง นาน 3 วัน ในระหว่างการรักษา วันที่ 6 
พบปัญหาผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ความดันโลหิตวัดได้ 
168/112 มิลลิเมตรปรอท แพทย์จึงเพิ่มการรักษาโดย 
ให้ยา Nicardipine 1 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดด�า 
ควบคมุความดนัให้น้อยกว่า 100 มลิลเิมตรปรอท เพิม่ยา
รับประทานทางปากเป็น Nicardipine SR 20 มิลลิกรัม  
1 เมด็ หลงัอาหารเช้า และหยดุการให้ยา N-Acetylcysteine  
ทางหลอดเลือดด�าในวันท่ี 7 ของการรักษาเนื่องจาก 
ผลการแข็งตัวของเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ค่า PT 12.00 
sec, PTT 29.60 sec, INR 0.91) ในวันที่ 10 ของ
การรักษาพบผู้ป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมีไข้ 
38.7 องศาเซลเซียส ชีพจร 120 ครั้ง/นาที หายใจ 20 
ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 168/93 มิลลิเมตรปรอทแพทย์
ให้เจาะเลอืดเพาะเชือ้ในกระแสเลอืดและเร่ิมให้ยาปฏิชวีนะ
เป็น Vancomycin 1 gm IV drip ทุก 48 ชั่วโมง 
Ciprofloxacin 200 mg IV ทุก 12 ชั่วโมงหลังให้ยา
ปฏิชีวนะ 2 วันปรับยา Vancomycin 1 gm IV เป็น 
ทุก 72 ชั่วโมง ในวันท่ี 14 ของการรักษาผล BUN 
17.2 mg/dl, Creatinine 1.62 mg/dl, Potassium 3.4 
mmol /L, Magnesium 1.7 mg/dl ผลการท�างานของ
ตับปกติ การแข็งตัวของเลือด PT 10.60 sec, PTT 
30.80 sec, INR 0.96 และผลการเพาะเชื้อในกระแส
เลือด ไม่พบเชือ้ แพทย์จ�าหน่ายกลบับ้านในวนัท่ี 15 ของ
การรักษา อายุรแพทย์และจิตเวชนัดติดตามผลการรักษา  
2 สัปดาห์พร้อมกัน
 ด้านการพยาบาล ผูป่้วยได้รับการรกัษาพยาบาล
เพือ่หยดุยัง้การท�าลายของเนือ้ตบั รักษาภาวะแทรก ซ้อน
ต่อทุกระบบของร่างกายอย่างถูกต้องและเตม็ท่ี ในการดแูล
ผูป่้วยรายนีม้กีารเฝ้าระวังอาการเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน
ทุกด้านท้ังระดับความรู้สึกตัว ความผิดปกติด้านสมอง 
การติดตามผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบหน้าท่ีของตับ 
หน้าท่ีของไต การแข็งตัวของเลือด ตลอดจนการช่วย 
ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติโดยให้การพยาบาล
ตามกระบวนการพยาบาลดังนี้

 1. ผู ้ป ่วยมีความผิดปกติในการแข็งตัวของ
เลือด เนื่องจากเซลล์ตับถูกท�าลายจากการรับประทาน 
ยาพาราเซตามอลเกินขนาด และไม่ได้รับการรักษา ให้การ
พยาบาลโดยการบันทึกสัญญาณชีพ สังเกตอาการและ
อาการแสดงของภาวะช็อค สังเกตอาการเลือดออกจาก
อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะช่องท้องอาการปวดท้อง ระยะ
เวลาของการปวดท้องเพื่อประเมินความรุนแรง ดูแลให้ 
N-Acetylcysteine และ Losec ทางหลอดเลือดด�า เพื่อ
ป้องกันการมีเลือดออกในทางเดินอาหารติดตามผลการ
เจาะเลือดของตับ ความเข้มข้นของเลือด และระดับการ
แข็งตัวของเลือดตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ผูป้่วยมีโอกาสเกดิอนัตรายจากภาวะผดิปกติ
ของการท�างานของระบบประสาทและจิตใจ เกิดภาวะ 
Hepatic Encephalopathy ให้การพยาบาลโดยสังเกต
และบันทึกระดับความรู้สึกตัว การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การจัดท่านอนศีรษะ
สูง การจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 3. ผู้ป่วยมีภาวะของเสียคั่งในเลือด เนื่องจาก 
มีภาวะไตวายเฉียบพลัน จะต้องมีการเตรียมผู้ป่วยให้
พร้อมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม การดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังการฟอกเลือด การติดตามผลเลือดก่อนและ
หลังท�าการฟอกเลือด การบันทึกการได้รับสารน�้าและ 
การขบัออกจากร่างกายเพือ่ประเมนิภาวะขาดน�า้และภาวะ
น�้าเกิน  ดูแลและแก้ไขภาวะซีด ติดตามผลเลือดเกี่ยวกับ
การท�างานของไตและภาวะซดี เฝ้าระวังอาการผดิปกตแิละ
ภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือด เช่นอาการปวดศีรษะ 
คลื่นไส้อาเจียน และอาการชัก
 4. ผู้ป่วยขาดความสมดุลของสารน�้า อาหาร 
และเกลือแร่ในร่างกาย ให้การพยาบาลโดยสังเกต 
ความตึงตัวของผวิหนงั ประเมินการหายใจ สงัเกตอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา ตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือดเป็น 
ระยะๆ ดูแลการได้รับสารน�้า และยาโปตัสเซียมตาม
แผนการรักษา บันทึกน�้าเข้าและออก ติดตามผลเลือด 
Electrolyte และ Albumin ในร่างกาย
 5. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด เนื่องจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่วมกับ 
ผู ้ป่วยใส่สาย Double Lumen Catheter และสาย  
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วิจำรณ์และข้อเสนอแนะ
 ภาวะตบัวายเฉยีบพลนั เป็นภาวะท่ีมกีารท�าลาย
ของเนื้อตับเป็นจ�านวนมาก หรือเกิดจากมีความผิดปกติ
ในการท�างานของเซลล์ตับ โดยไม่มีการตายของเนื้อตับ  
จนเกิดอาการตับอักเสบ และเกิดความผิดปกติของการ
ท�างานของระบบประสาท การรักษาภาวะตับวายคือ  
หยุดยั้งขบวนการท่ีท�าให้ตับเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น 
ร่วมกับให้การรักษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลส่งเสริมให้เกิด
การฟื้นคืนสภาพของตับ รักษาความสมดุลของระบบ
การท�างานของตับ ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ และ 
หลีกเลี่ยงยาหรือสารพิษที่มีผลต่อตับ(2)

 ส่วนภาวะไตวายพบได้ประมาณร้อยละ 30 ของ
ผู้ป่วยตับวาย และพบได้ร้อยละ 70 ในผู้ป่วยตับวายจาก
พิษของพาราเซตามอล เป็นผลมาจากประสิทธิภาพของ
การไหลเวยีนโลหิตลดลง เส้นเลอืดท่ีไตตบี จ�านวนปัสสาวะ 
จึงน้อยลงด้วย(3)

 ผู้ป่วยภาวะตับวาย และภาวะไตวายเฉียบพลัน 
จากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด พบ
ได้บ่อย สาเหตุมาจากการต้องการฆ่าตัวตาย หรือ 
รับประทานเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ในผู้ป่วยรายนี้ 
รับประทานยาจ�านวนมากและรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ตับและไตถูกท�าลาย จึงต้องรักษาอย่างเร่งด่วน 
ท้ังทางยา และการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม(4) ด้าน 
การพยาบาลต้องเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ป่วยท้ังด้าน 
ร่างกายและจิตใจให้ผ่านระยะวิกฤตินี้ โดยร่วมประเมินผล 
โรค จัดและดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตาม 
แผนการรักษาของแพทย์ ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสุขสบาย  
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ตลอดจนช่วยเหลอื 
ผู ้ป่วยและญาติในการเผชิญความเครียด และปัญหา 
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น พร้อมให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวขณะ 
เจ็บป่วย และภายหลังออกจากโรงพยาบาล(5)

สรุป
 จากกรณีศึกษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะตับวายและภาวะ
ไตวายเฉียบพลันจากการรับประทานยาพาราเซตามอล
เกินขนาด ประสบผลส�าเร็จในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพท่ีประเมินเฝ้าระวังภาวะ 
ติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด ตลอดจน 

Foley's catheter ให้การพยาบาลโดยยึดหลัก Aseptic  
technique ในการดแูลผูป่้วย ร่วมกับการให้ยาปฏิชวีนะตาม
แผนการรักษา บันทึกอุณหภูมิของร่างกายทุก 4 ชั่วโมง  
ตดิตามอาการข้างเคยีงและอาการแพ้ยาปฏิชวีนะ ตดิตาม
ผลการตรวจเลือด และปัสสาวะ ประเมินแผล
 6. ผู้ป่วยมีความไม่สุขสบายและวิตกกังวลเร่ือง
ภาพลักษณ์ ให้การพยาบาลโดยการดูแลความสะอาด 
ของร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ
เก่ียวกับโรคท่ีเป็น และการรักษา ซึง่ต้องใช้เวลา การพดูคยุ 
ให้ก�าลังใจ เปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยและสามีได้พูดคุยปรับ 
ความเข้าใจกัน สังเกตและประเมินอาการต่างๆ เช่น 
อาการคัน จากอาการตัวตาเหลือง การนอนหลับ สังเกต
และบันทึกลักษณะของปัสสาวะ อุจจาระ ติดตามประเมิน
อาการตัวตาเหลือง และค่า bilirubin ตลอดจนกระตุ้นให้
ผู้ป่วยเปลี่ยนท่านอนทุก 2 ชั่วโมง ดูแลความสะอาดของ
สิง่แวดล้อม ท่ีส�าคญัควรปรกึษาจติแพทย์ เพือ่ป้องกันการ
รับประทานยาเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตายซ�้า
 7. ผูป่้วยและญาตวิิตกกังวลเก่ียวกับการเจบ็ป่วย
และเรื่องของครอบครัว เนื่องจากป่วยจากการทะเลาะกับ
สามี ให้การพยาบาลโดยการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีของ 
ผู ้ป่วยและญาติ เปิดโอกาสให้ระบายความวิตกกังวล 
และความกลัวด้วยความเข้าใจ คอยให้ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม เป็นก�าลงัใจแก่ผูป่้วยเป็นระยะๆ อย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ญาตเิอาใจใส่ผูป่้วยอย่างใกล้ชดิ แนะน�า
เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด เช่น ท�าสมาธิ หา
หนังสือให้อ่าน ออกก�าลังกายเบาๆ บนเตียง
 หลงัให้การพยาบาล 15 วนัผู้ป่วยรู้สกึตวัด ีสหีน้า
แจ่มใสคลายความวิตกกังวล ไม่พบภาวะตัวตาเหลือง  
ผิวสีปกติ การขับถ่ายปกติ ผลการตรวจเลือดดูการ
แข็งตัวของเลือด การท�างานของตับ การท�างานของไต 
ปกตดิ ีไม่พบภาระแทรกซ้อนจากการฟอกเลอืดด้วยเคร่ือง 
ไตเทียม หรือการได้รับยาปฏิชีวนะ แพทย์อนุญาต 
ให้กลับบ้านได้ ให้ค�าแนะน�าในการดูแลแผล Double  
Lumen Catheter และแนะน�าการมาตรวจตามนัดท้ังแพทย์ 
อายุรกรรม และจิตเวช ติดตามการรักษาพบว่าผู้ป่วย
ปกติดีสามารถกลับไปประกอบอาชีพ และด�ารงชีวิตใน
สังคมได้ตามปกติ
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ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ 
สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 
จนปลอดภัย กลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข 

จากการติดตามผู้ป่วยไม่พบการฆ่าตัวตายซ�้า มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกลับไปท�างานได้เป็นปกติสุข
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