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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้าตาลในเลือดต่า
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ขอบข่าย (Scope)

หน้า
1/5

เรื่อง : วิ.ธีปฎิบัติ Hypoglycemia
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่เอกสาร

วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่

MKH-PR-MSC-001 4 มิ.ย.2562

-

- พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้าตาลในเลือดต่าที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มหาสารคาม
3. คาจากัดความ (Definition)
ภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบระดับน้าตาลหรือกลูโคส (Glucose)
ในเลือดต่ากว่าปกติ (ระดับน้าตาลในเลือดต่ากว่า 70 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร)จาแนก
ประเภทได้ ดังนี้
1. ระดับน้าตาลในเลือดต่ารุนแรง (Severe hypoglycemia) เป็นภาวะระดับน้าตาลในเลือดต่าที่
ต้องการการให้น้าตาลทดแทน หรือฮอร์โมน กลูคากอน โดยหลังการให้น้าตาลผู้ป่วยจะกลับมามี
อาการและความรู้สติ เป็นปกติ
2. ระดับน้าตาลในเลือดต่าที่มีอาการ (Documented symptomatic hypoglycemia) ภาวะ
ระดับน้าตาลในเลือดต่ากว่าหรือเท่ากับ 70 มก. ต่อ ดล. ร่วมกับพบว่ามีอาการแสดงที่มักพบในภาวะ
ระดับน้าตาลในเลือดต่า
3. ระดับน้าตาลในเลือดต่าที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic hypoglycemia) ภาวะระดับน้าตาลใน
เลือดต่ากว่าหรือเท่ากับ 70 มก. ต่อ ดล. แต่ไม่มีอาการแสดงที่มักพบในภาวะระดับน้าตาลในเลือดต่า
4. น่าจะมีอาการของระดับน้าตาลในเลือดต่า (Probable symptomatic hypoglycemia) มี
อาการแสดงของภาวะน้าตาลในเลือดต่า แต่ไม่ได้มีการเจาะเลือดตรวจระดับน้าตาลในเลือด
5. ระดับน้าตาลในเลือดต่าสัมพัทธ์ (Relative hypoglycemia) ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานบอกว่ามี
อาการแสดงของภาวะน้าตาลในเลือดต่า แต่การตรวจระดับน้าตาลในเลือดพบว่ามากกว่า 70 มก. ต่อ
ดล. ซึ่งบ่งบอกถึงการควบคุมระดับน้าตาลที่ไม่ดีทาให้ผู้ป่วยมีอาการได้ถึงแม้ว่าระดับน้าตาลจะอยู่ใน
ค่าที่ปกติ
อาการและอาการแสดง :
อาการแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ อาการออโตโนมิค (Autonomic symptom) และอาการสมอง
ขาดกลูโคส (Neuroglycopenic symptom)
1. อาการออโตโนมิค ได้แก่ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกหิว รู้สกึ ร้อน เหงื่อออก มือสั่น รู้สึกกังวล
ความดันโลหิต Systolic สูง กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และ ชา อาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนให้
ผู้ป่วยรู้ว่ามีภาวะน้าตาลต่าในเลือดเกิดขึ้น (Hypoglycemia awareness) และต้องแก้ไข เช่น กิน
อาหารก่อนที่จะมีอาการสมองขาดกลูโคสที่รุนแรงเกิดขึ้น
2. อาการสมองขาดกลูโคส ได้แก่ อ่อนเพลีย รู้สึกร้อนทั้งที่ผิวหนังเย็นและชื้น อุณหภูมิกายต่า
มึนงง ปวดศีรษะ การทางานสมองด้าน Cognitive บกพร่อง ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง สับสน ไม่มี
สมาธิ ตาพร่ามัว พูดช้า ง่วงซึม หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อัมพฤกษ์ครึ่งซีก (Hemiparesis)
คล้ายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมดสติ และชัก
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สิ่งตรวจพบ : เหงื่อออก มือเท้าเย็น อาจมีอาการชักหรือหมดสติ ชีพจรมักเบาเร็วและความดันเลือด
ต่า (แต่ก็อาจพบว่าปกติก็ได้) รูม่านตามีขนาดปกติและหดลงเมื่อถูกแสง
อาการแทรกซ้อน : หากปล่อยให้หมดสติอยู่นานหรือเป็นอยู่ซ้าๆ จะทาให้สมองพิการ ความจา
เสื่อมบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม วิกลจริต บางคนอาจหลับไม่ตื่น เนื่องจากสมองพิการอย่างถาวร
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
1. เครื่องตรวจระดับน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว(Blood Gluco Meter)
2. การวินิจฉัยภาวะน้าตาลในเลือดต่ายึดหลัก 3ประการ ( Whipple’s Triad) ได้แก่
1. ระดับน้าตาลในเลือด < 70 มก./ดล.
2. มีอาการที่เข้าได้กับอาการของน้าตาลในเลือดต่า
3. อาการดังกล่าวหายไปเมื่อได้รับน้าตาลกลูโคส (Ferr, 2009)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1. การประเมินอาการแสดงของภาวะน้าตาลต่าในเลือด (hypoglycemia) และตรวจระดับน้าตาล
ในเลือดจากปลายนิ้ว (Dextrostix:DTX)
2. ประเมินความสามารถในการรับประทานอาหารและระดับความรู้สึกตัว (Level of conscious)
ของผู้ป่วย
2.1 ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี (conscious) รับประทานอาหารได้ ไม่ได้งดน้าและอาหาร
(NPO:nothing per oral) ให้ดาเนินการดังนี้
1) เจาะ DTX ค่าระดับน้าตาลในเลือดน้อยกว่า 70 มก./ดล.
ถ้า DTX 50-69 มก./ดล.ให้คาร์โบไฮเดรตแบบเชิงเดี่ยวที่เปลี่ยนเป็นน้าตาลได้สูงและ
เร็ว(Simple carbohydrate) เช่น น้าหวาน 15 กรัม
ถ้า DTX น้อยกว่า 50 มก./ดล.ให้คาร์โบไฮเดรตแบบเชิงเดี่ยวที่เปลี่ยนเป็นน้าตาลได้สูง
และเร็ว(Simple carbohydrate) เช่น น้าหวาน 20 กรัม แล้วรายงานแพทย์
2) เจาะ DTX ซ้าอีกครั้งหลังจากดื่มน้าหวานนาน 15 นาที
ถ้า DTX 70 มก./ดล.ขึ้นไปและใกล้เวลารับประทานอาหารมื้อหลัก (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
ให้รับประทานอาหารมื้อหลัก แต่ถ้าไม่ใกล้เวลาอาหารมื้อหลักให้รับประทานอาหารว่างที่เป็น
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน(complex carbohydrate) 15 กรัม (โปรตีน 7 กรัม) เช่น แคร็กเกอร์จืดชนิด
สี่เหลี่ยม 2 แผ่น
ถ้า DTX ยังน้อยกว่า 70 มก./ดล.ให้ดื่มน้าหวาน 15-20 กรัม ตามผลของ DTX
3) เจาะ DTX ซ้าอีกครั้งหลังจากให้ดื่มน้าหวานนาน 15 นาที
ถ้า DTX 70 มก./ดล. ขึ้นไปและใกล้เวลารับประทานอาหารมื้อหลัก ให้รับประทาน
อาหารมื้อหลัก แต่ถ้ายังไม่ใกล้เวลาอาหารมื้อหลัก ให้รับประทานอาหารว่าง 15 กรัม
ถ้า DTX ยังน้อยกว่า 70 มก./ดล.ให้ดื่มน้าหวาน 15-20 กรัมตามผลของDTX รายงาน
แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา ติดตามและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
2.2 ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะงดอาหารและน้าดื่ม และ/หรือไม่รูสึกตัวให้ดาเนินการดังนี้
1) รายงานแพทย์
2) เปิดเส้นเลือดดาเพื่อเตรียมให้สารน้าและยา
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3) เตรียมและให้กลูโคส 25 กรัม (50% Glucose 50 ml)ทางหลอดเลือดดาตามแผนการ
รักษา
4) เจาะ DTX ซ้าหลังจากให้กลูโคสนาน 15 นาที และประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด
ถ้า DTX น้อยกว่า 70 มก./ดล.รายงานแพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา
ถ้า DTX 70 มก./ดล.ขึ้นไปประเมินและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าซ้า โดย
การ Monitor DTX ทุก 1 ชั่วโมงจน DTX >100 มก./ดล.อย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน
3. Monitor DTx ทุก 2-6 ชั่วโมง keep 100-200 มก./ดล.แพทย์พิจารณาหาสาเหตุของ
Hypoglycemia และแก้ไขตามความเหมาะสม
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
American Diabetes Association.(2007).Hypoglycemia and employment/licenurse.
Diabetes Care,30(suppl.1)S85.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล. ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2548: 1-190.
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.(2544).คาแนะนาการสร้าง แนวทางเวชปฏิบัติ
(Clinical Pracetice gliudeline).สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
,18(16),36-47.
พันเลิศ ปิยะราช.ระบาดวิทยาคลีนิค,ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ.บทความภาวะน้าตาลในเลือดต่า,
BangkokHealth.com.โพสต์15กพ.2557,ปรับปรุง7 มี.ค.2557.
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย,สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย,สานักงานหลักประกัน
แห่งชาติ.(2551).เป้าหมายการรักษา การติดตาม การประเมินผลการรักษาและการส่ง
ปรึกษา.ในแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551(หน้า31-35).กรุงเทพฯ:
รุ่งศิลป์การพิมพ์.
8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypoglycemia ที่มีสาเหตุจากยา DM เท่านั้น
DTX < 70 mg%
อาการไม่มากรู ้สึกตัวดี
เจาะFBS Confirm
- Admit/ Discharge ตำมดุลยพินิจแพทย์เวร
- Repeat DTX ตำมดุลยพินิจแพทย์เวร
น้ ำหวำน
30 ml รับหลังจำก
- หำกมื-้อให้
อำหำรที
่ผปู ้ ่ วยจะได้
ประเมินอาการแสดง
อนมจื
ด 1 กล่
Admit -หรื
นำนกว่
ำ 1ชม.
ให้อองำหำรว่ำงที่เป็ น
รอพบแพทย์Repeat DTX 15 min
< 70 งmg%
70 น (เช่น น้ำหวำน,นม,ขนมปั
แป้ ง/>โปรตี
)

รายงานแพทย์

อาการหนัก/ ไม่รู้สึกตัว

50%ให้glucose
50 mlสูIV
*** ระหว่า-งให้
admit
keep DTX
งๆ Push
ได้ แต่ไม่
มีเกณฑ์วา่ ต้- อให้
งเท่0.9%NSS
าไหร่ rate 100 ml/hr
ถ้า DTX เริ่ มสู งมากกว่าที่ keep ให้ off Dextrose
*** Off ยาเบาหวานทุกตัวเมื่อมีปัญหา
หรื อเปลี่ยนเป็ น 0.9%
NSS แทนที่ER
ส่ งพบแพทย์
Hypoglycemia
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