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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน DKA, HHS เป็นแนวทางเดียวกันในระดับการ
พยาบาลอย่างถูกต้อง
2. ขอบข่าย (Scope)
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- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ DKA, HHS ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
- พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ DKA, HHS
3. คาจากัดความ (Definition)
ภาวะ Diabetic ketoacidosis (DKA) เป็นภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน เกิดจากระดับ
น้าตาลในเลือดสูงและเกิดภาวะกรดเมตะบอลิคจากการที่มีกรดคีโตนคั่งในร่างกาย ร่างกายมีภาวะ
เป็นกรด โดยตรวจพบว่ามีระดับน้าตาลและคีโตนในเลือดสูง เนื่องจากการขาด Insulin
ภาวะ Hyperosmolar hyperglycemia syndrome (HHS) พบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ซึ่งตับอ่อนบางส่วนยังสร้างอินซูลินออกมาได้บ้าง จึงทาให้ไม่พบว่ามีการสลายไขมัน เพื่อสร้างคีโตน
ขึ้นในเลือด ดังนั้น จึงมักพบมีระดับน้าตาลในเลือด มากกว่า 600 มก./ดล. อันจะทาให้ปัสสาวะออก
มากและมีภาวะร่างกายขาดสารน้า รวมทั้งมี hypermatremia และ serum osmolality มากกว่า
320 mOsm/kg ผู้ป่วยมักมีอาการหมดสติ ที่เกิดจาก hypermatremia และ serum osmolality
สูง
อาการ : อาการอันเนื่องมาจากระดับน้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เช่น ดื่มน้าบ่อย,
ปัสสาวะบ่อย, ปัสสาวะรดที่นอน กินบ่อยและหิวบ่อย, น้าหนักลด (weight loss), อ่อนเพลีย
(weakness) จนถึงจุดที่ร่างกายไม่สามารถจะรักษาสมดุลได้ หรือมีภาวะเครียด (stress) บางอย่างมา
เป็น precipitating factor ทาให้เกิดอาการและอาการแสดงของ DKA ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียนหายใจหอบลึก (Kussmaul breathing) เนื่องจากภาวะmetabolic acidosis หมดสติ
(coma) อาการของภาวะ dehydration เช่น ความดันโลหิตต่า ชีพจรเต้นเร็ว ช็อค ลมหายใจมีกลิ่น
Acetone DKA จะแสดงอาการเฉียบพลันเป็นชั่วโมงหรือวัน แต่ HHS จะแสดงอาการช้าภายใน
หลายวันหรือสัปดาห์ HHS มักมาด้วยอาการซึมหรือหมดสติ
การวินิจฉัยภาวะ DKA
โดยทั่วไปอาศัยอาการและอาการแสดงทางคลินิกร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการ
วินิจฉัย DKA ดังนี้
1. ระดับพลาสมากลูโคสสูงกว่า 300-350 มก./ดล. ผู้ป่วยบางรายอาจมีระดับพลาสมากลูโคสไม่สูง
มากหรือสูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยที่กาลังตั้งครรภ์ ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีการอด
อาหารอย่างมากเป็นเวลานาน เป็นต้น
2. มีภาวะกรดเมตะบอลิคชนิด anion gap (serum HCO3< 15 mEq/Lและค่า arterial pH <
7.3) Anion gap = (Na+) - (HCO3+ Cl-)
3. ตรวจพบคีโตนในเลือด หรือ ในปัสสาวะ ในปริมาณมากปานกลางขึ้นไป
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Serum glucose, Serum ketone, Serum osmolality
2. Electrolyte, Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine
3. Urine glucose และketone (Urinalysis)
4. Complete blood count (CBC) การที่มีเม็ดเลือดขาวสูงใน DKAไม่ได้บ่งชี้ถึงการติดเชื้อเสมอ
ไป ปริมาณเม็ดเลือดขาวจะมีความสัมพันธ์กับระดับ serum ketone

หน้า
2/7

เรื่อง : วิธีปฎิบัตภิ าวะ Diabetic ketoacidosis (DKA)
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่เอกสาร

วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่

MKH-PR-MSC-001 4 มิ.ย.2562

-

5. อื่นๆ พิจารณาตามผู้ป่วยแต่ละราย (Electrocardiogram, chest X-ray, and specimens
for bacterial cultures)
การวินิจฉัย Hyperosmolar hyperglycemia syndrome (HHS)
มีระดับน้าตาลในเลือดสูงมากกว่า 600 มก./ดล. Serum, urine ketone Negative or
small และOsmolality >320 mmol /L
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
1. เครื่องตรวจระดับน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว (Blood Gluco Meter)
2. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ DKA และ HHS
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1. ประเมินผู้ป่วยก่อนให้การรักษาพยาบาล
2. รายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาโดยการบริหารสารน้าทดแทนใช้ 0.9 % NaCl ผู้ป่วย DKA มัก
ขาดสารน้าประมาณ 6 ลิตร ส่วน HHS มักขาดสารน้าประมาณ 9 ลิตรขึ้นไป ให้บริหารสารน้าตาม
แผนการรักษาของแพทย์เข้าทางหลอดเลือดดาในอัตรา 15-20 มล./กก. และประเมินสัญญาณชีพ
ร่วมกับปริมาณปัสสาวะทุกชั่วโมง ถ้ามีภาวะ hyponatremia ควรให้ 0.9% Nacl ในอัตรา 250-500
มล./ชม. แต่ถ้ามีภาวะ hypernatremia ควรให้ NSS/2 ในอัตรา 250-500 มล./ชม. เป้าหมาย
เพื่อให้มปี ัสสาวะออก 0.5-1 มล./ชม.จึงจะแสดงว่าร่างกายได้รับสารน้าเพียงพอ (ถ้าเป็นโรคไตหรือ
หัวใจเปลี่ยนเป็น 5% DN/2 rate 150-250 cc./hr เมื่อ DTX< 250 mg%)
สาหรับในเด็กนั้นการเปลี่ยนแปลง serum osmolarlity อย่างรวดเร็วจากการรักษาอาจ
ก่อให้เกิดสมองบวมน้า(cerebral edema) ขึ้นจนต้องให้ Mannitolเพื่อทาการรักษาร่วมด้วย
สาหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตหรือหัวใจอยู่เดิมควรระวังการให้สารน้าที่เร็วเกินไปเพราะอาจเกิด
ภาวะน้าท่วมปอด(pulmonary edema)ตามมาได้
3.การบริหารInsulin (Regular insulin :RI)
3.1 หยดเข้าในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง ระดับน้าตาลในเลือดสูงควรรักษาด้วยการให้อินซูลิน
ฉีดเข้ากระแสเลือด โดยเริ่มด้วยการฉีดอินซูลิน 0.1 ยูนิต/กก.เข้าหลอดเลือด ตามด้วยต่อเนื่องใน
อัตรา 0.1 ยูนิต /กก./ชม. ควรให้จนกระทั่ง anion gap เป็นปกติและระดับน้าตาลในเลือด≤ 200
มก./ดล ซึ่งควรตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดทุกชั่วโมง ถ้าระดับน้าตาลในเลือดปกติหรือต่าในขณะที่
anion gap ยังคงกว้างอยู่ไม่ควรหยุดการให้อินซูลิน แต่ควรให้ฉีดกลูโคสเข้าหลอดเลือดร่วมกับลด
ระดับของอินซูลินที่หยดเข้าเส้นเลือดลงบ้าง
ภายหลังให้อินซูลินหยดเข้ากระแสเลือด 1 ชม.แล้วพบว่าระดับน้าตาลในเลือดลดลง <10% ให้
ฉีดอินซูลิน เข้าหลอดเลือดอีก 0.14 ยูนิต/กก.และเฝ้าติดตามระดับน้าตาลในเลือดอีก 1 ชม.ต่อมา
เป้าหมายคือควรลดระดับน้าตาลในเลือดได้ในอัตรา 50-75 มก./ดล./ชม.
ในผู้ป่วย DKA นั้นเมื่อรักษาจนระดับน้าตาลในเลือด≤200 มก./ดล. แล้วให้ลดอัตราอินซูลินให้
เป็น 0.02-0.05 ยูนิต/กก./ชม.พร้อมกับเปลี่ยนสารน้าที่ให้เป็น 5% D/NSS/2ในอัตรา 150-250 มล./
ชม.และคงระดับน้าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 150- 200 มก./ดล.
ผู้ป่วยควรได้รับshort-acting insulin ต่อไปอย่างน้อยประมาณ 24-48 ชั่วโมงจนกว่าอาการ
จะคงที่ หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น intermediated-acting insulin(NPH) ต่อไป
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3.2 ฉีดเข้ากล้าม ฉีด short-acting insulin 10 ยูนิต เข้ากล้ามจากนั้นให้ฉีด 5-10 ยูนิต
เข้ากล้ามทุก 1 ชั่วโมง เมื่อระดับน้าตาลในเลือด ≤200 มก./ดล.จึงเปลี่ยนไปฉีด short acting
insulin เข้าใต้ผิวหนังทุก 4-6 ชั่วโมง พร้อมกับเปลี่ยนสารน้าเป็น 5% D/NSS/2 ต่อไป
นอกจากนี้ควรฉีด short acting insulinเข้ากล้ามและเข้าใต้ผิวหนังพร้อมกับเปลี่ยนสารน้า
เป็น 5% D/NSS/2 เพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ขาดอินซูลินจนกระทั่งมีภาวะ DKA กลับมาใหม่ได้
4. การบริหารโพแทสเซี่ยมทดแทน เมื่อผู้ป่วยมีภาวะ DKA จะเกิดภาวะขาดโพแทสเชี่ยมร่วม
เสมอ ดังนั้นหลังจากรักษาด้วยอินซูลินและสารน้าทดแทนก็จะทาให้โพแทสเซี่ยมเคลื่อนเข้าสู่เซลล์
และมีการขับโพแทสเซี่ยม ออกทางปัสสาวะมากขึ้นจนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจเต้นผิด
จังหวะและกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการทดแทนดังนี้
ควรให้โพแทสเซี่ยมทดแทนตั้งแต่ชั่วโมงแรก ยกเว้นผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะหรือระดับ serum
potassium มากกว่า 5 mEq/L
ถ้าระดับ K<3mEq/L ให้ KCL 20-30 mEq ต่อชั่วโมง
K =3-4mEq/L ให้ KCL 10 mEq ต่อชั่วโมง
K=4-5mEq/L ให้ KCL 5 mEq ต่อชั่วโมง
5. การพิจารณาให้โซเดียมคาร์บอเนต
สมาคมเบาหวานในสหรัฐอเมริกาแนะนาว่าถ้า arterial pH<6.9 ควรให้สารใบคาร์บอเนต100
มิลิโมล ผสมในน้า 400 มล.เข้าสู่กระแสเลือด รวมทั้งควรเพิ่มโพแทสเซี่ยม 20 mEq ร่วมด้วยโดยให้
ทั้งหมดเข้าสู่เลือดนาน≥2 ชั่วโมง สาหรับการให้สารใบคาร์บอเนตเข้าสู่กระแสเลือดนั้น ควรระวังการ
เกิด hypokalemia หรือสมองบวมน้าตามมาได้ รวมทั้งระดับแลคเตทและระดับคีโตนในเลือดก็ลดลง
ได้ช้า
6.การให้สารฟอสเฟต
DKA มักพบว่าร่างกายขาดฟอสเฟตประมาณ 1 มิลลิโมล/กิโลกรัมจึงอาจมีอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงหรือทาให้เกิดภาวะ Rhabdomyolysis ขึ้นได้ แต่การชดเชยสารฟอสเฟตเข้าสู่ร่างกายก็
พบว่าไม่มีประโยชน์มากนัก อีกทั้งถ้าชดเชยมากเกินไปอาจเกิดภาวะ hyperphosphatemia และ
hypocalcemiaตามมาได้
7.การรักษาสาเหตุกระตุ้น เช่น ให้ยาฆ่าเชื้อในรายที่ติดเชื้อ
8.การรักษาในระยะต่อเนื่อง
เมื่อผู้ป่วยพ้นจากภาวะ DKA แล้ว ควรได้รับโพแทสเซียมทดแทนด้วยการรับประทานต่ออีก
ประมาณ 7-10 วัน และต้องได้รับการฉีดอินซูลินเข้าใต้ผิวหนังอย่างสม่าเสมอต่อไปอีกระยะหนึ่ง
สาเหตุการณ์เสียชีวิตของภาวะ DKA มักเป็นจากสมองบวมน้า (cerebral edema) โดยเฉพาะ
พบในเด็กอันเนื่องจากสมองขาดสารน้าหรือจากการที่ serum osmolality เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ระหว่างการรักษา นอกจากนี้ยังอาจเสียชีวิตได้จากภาวะขาดสารน้า ระดับเกลือแร่ผิดปกติที่ไม่ได้
รักษา หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิมกาเริบขึ้นมา
ภาวะน้้าตาลในเลือดสูงชนิด Hyperosmolar Hyperglycemia State (HHS)
HHS พบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ซึ่งตับอ่อนบางส่วนยังสร้างอินซูลินออกมาได้บ้าง จึงทา
ให้ไม่พบว่ามีการสลายไขมันเพื่อสร้างคีโตนขึ้นในเลือด ดังนั้น จึงมักพบมีระดับน้าตาลในเลือด >600
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มก./ดล. อันทาให้ปัสสาวะออกมากและมีภาวะขาดสารน้า รวมทั้งมี hypernatremia และ serum
osmolality >320 mOsm/kg ผู้ป่วยมักมีอาการซึมหรือหมดสติอันเกิดจาก hypernatremia และ
serum osmolality สูง
สาเหตุกระตุ้นที่พบบ่อยเกิดจากการขาดยาและติดเชื้อ
การวินิจฉัย HHS ก็เมื่อมีอาการซึมและระดับน้าตาลในเลือด >600 มก./ดล.ร่วมกับ serum
osmolality >320 mOsm/kg
ใน HHS นั้นเมื่อได้รับสารน้าทดแทนร่วมกับการให้อินซูลินหยดเข้ากระแสเลือดแล้ว
จนกระทั่งระดับน้าตาลในเลือด ≤300 มก./ดล.แล้วก็ควรลดอัตราอินซูลินให้เป็น 0.02-0.05 ยูนิต/
กก./ชม. พร้อมกับการเปลี่ยนสารน้าให้เป็น 5%D/NSS/2 ในอัตรา 150-250 มล./ชม. และคงระดับ
น้าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 200-300 มก./ดล.
จุดส้าคัญของการรักษา DKA และ HHS
จุดสาคัญมีดังนี้
1. เมื่อรักษา DKAจนกระทั่งระดับน้าตาลในเลือด <200มก./ดล. ร่วมกับ serum
bicarbonate≥15 mEq/L venous pH > 7.3 และ calculated anion gap < 12 mEq/L
2. เมื่อรักษา HHS จนกระทั่งระดับน้าตาลในเลือด <200มก./ดล., serum osmolality
ปกติ รวมทั้งสัญญาณชีพปกติ และการรู้สึกตัวเป็นปกติ
เมื่อถึงจุดสาคัญนี้ควรเริ่มให้อินซูลินฉีดเข้าใต้ผิวหนัง แต่ยังคงให้อินซูลินหยดเข้ากระแส
เลือดต่อเนื่องไปก่อนนาน1-2 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูงกลับเป็นซ้า รวมทั้งควร
เปลี่ยนสารน้าที่ให้เป็น 5%D/N/2 แต่ถ้าผู้ป่วยยังคงมีภาวะ hyponatremia ก็อาจเลือกให้
5%D/NSS ได้ หลังจากนั้นก็ตรวจ DTX อีก 2 ชั่วโมงต่อมาเพื่อประเมินการรักษา
การแก้ระดับ anion gap เป็นปกติ แสดงว่าการรักษาภาวะ ketoacidosis ได้ดี สาหรับ
ภาวะ ketonemia และ ketonuria อาจคงอยู่นาน >36 ชั่วโมง เนื่องจาก acetone ถูกขับออกช้า
ควรให้อินซูลินหยดเข้าเลือดต่อเนื่องไปจนกระทั่ง anion gap เป็นปกติ หลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนไปคุม
ระดับน้าตาลในเลือดด้วยอินซูลินชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังต่อไป การหยุดฉีดอินซูลินเร็วเกินไปอาจทาให้
เกิดภาวะ metabolic acidosis กลับเป็นซ้า
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล.ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2548: 1-190.
ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์. ENDOCRINE EMERGENCY.งานโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน กลุ่มงาน
อายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี;2555:1-7.
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พันเลิศ ปิยะราช.ระบาดวิทยาคลีนิค,ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ.บทความภาวะน้าตาลในเลือดต่า
,BangkokHealth.com.โพสต์15กพ. 2557,ปรับปรุง7มี.ค.2557.
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน.(2554). กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์,2554.

8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1
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Hyperosmolar
Hyperglycemic State

:
(hyperglycemia)

,

( HHS )

,

,

(weight loss),

(weakness)
2

metabolic acidosis
(coma)

dehydration
Acetone

Insulin

DKA

HHS

>600
1ระดับพลาสมากลูโคสสูงกว่า300-350 มก./ดล.

./ .
mOsm/kg

2. มีภาวะกรดเมตะบอลิคชนิด anion gap

1. Serum glucose, Serum ketone, Serum osmolality

3. ตรวจพบคีโตนในเลือด หรือ ในปัสสาวะ ใน
ปริมาณมากปานกลางขึ้นไป

2. Electrolyte, Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine
3. Urine glucose

serum osmolality >320

ketone (Urinalysis)

4. Complete blood count (CBC)
serum ketone

Plasma glucose (mg/dL)
Arterial pH
Serum bicarbonate (mEq/L)
Urine ketones
Serum ketones
Effective serum osmolality
Anion gap
Alteration in sensorial or mental obtundation

DKA

mild
>250
7.25-7.30
15-18
Positive
Positive
Variable
>10
Alert

DKA
moderate
>250
7.00-7.24
10to <15
Positive
Positive
Variable
>12
Alert/drowsy

HHS
severe
>250
<7.00
<10
Positive
Positive
Variable
>12
Stupor/coma

>600
>7.30
>15
Small
Small
>320
Variable
Stupor/coma

<200 ./ .

serum bicarbonate≥15 mEq/L,venous pH > 7.3

calculated anion

gap < 12 mEq/L

HHS

anion gap
ketonemia

ketoacidosis
ketonuria

<200 ./ ., serum

osmolality

>36

acetone
anion gap

1-2
metabolic acidosis

5%D/N/2
DTX

hyponatremia
2

5%D/NSS

