ภาวะ DKA และ HHS
แพทย์หญิงรุ่ งนภา ลออธนกุล
ภาวะ Diabetic ketoacidosis (DKA) และภาวะ Hyperosmolar hyperglycemia state(HHS)
ถือเป็ นภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันของผูป้ ่ วยเบาหวานที=รุนแรง หากทําการรักษาไม่ถูกต้องจะทําให้
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตได้ ภาวะ DKA โดยมากจะเกิดในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที= 1 ส่วนภาวะ HHS จะเกิดได้
ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที= 2
Pathogenesis
ภาวะ DKA และ HHS นีKเกิดจากการที=ระดับอินซูลินในร่ างกายลดลงและระดับฮอร์โมน
counterregulatory เพิ=มมากขึKน ได้แก่ cathecholamines, cortisol, glucagon และ growth hormone
ทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะนํKาตาลในเลือดสู ง หากผูป้ ่ วยมีการขาดอินซูลินจะเกิดการย่อยสลายไขมัน
(lipolysis) มี free fatty acid ออกมาทําให้เกิดภาวะเลือดเป็ นกรดจากคีโตนที=คง=ั (ketoacidosis)
นําไปสู่การเกิดภาวะ DKA ส่วนภาวะ HHS ผูป้ ่ วยยังมีอินซูลินที=สามารถยับยัKงการย่อยสลายไขมัน
จึงไม่เกิดภาวะเลือดเป็ นกรดจากคีโตนคัง= ผูป้ ่ วยทัKงสองภาวะนีKจะมีการสูญเสี ยนํKาและเกลือแร่ ทาง
ปัสสาวะปริ มาณมากจาก glycosuria ดังรู ปที= 1

รู ปที= 1 แสดงถึง Pathogenesis ของภาวะ DKA และ HHS

Precipitating factors

ปัจจัยกระตุน้ ทัKงสองภาวะนีK ที=พบบ่อยสุ ดได้แก่ ภาวะติดเชืKอ นอกจากนีKปัจจัยกระตุน้ อื=นๆที=
พบได้แก่ การขาดยาฉี ดอินซูลินหรื อได้รับยาฉีดอินซูลินไม่เพียงพอ, ตับอ่อนอักเสบ, ภาวะหลอด
เลือดหัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมองตีบ, ยาที=ทาํ ให้ระดับนํKาตาลในเลือดสูง เป็ นต้น
อาการและอาการแสดง
ทัKงสองภาวะผูป้ ่ วยจะมีอาการของภาวะนํKาตาลในเลือดสู ง ได้แก่ กระหายนํKา, ปัสสาวะบ่อย
, อ่อนเพลีย, นํKาหนักลด เป็ นต้น โดยภาวะ HHS ผูป้ ่ วยจะเริ= มมีอาการต่างๆเหล่านีK อยูห่ ลายวันจนถึง
สัปดาห์ก่อนที=จะเริ= มมีอาการซึ มลง ขณะที=ภาวะ DKA ผูป้ ่ วยมีระยะเวลาที=เป็ นสัKนกว่าและมีอาการ
หอบเหนื=อย ปวดท้องและคลื=นไส้อาเจียนตามมา ผูป้ ่ วยอาจมี focal neurodeficit เช่น hemianopia
หรื อ hemiparesis และบางรายชักได้ อาการแสดงจะพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการของการขาดนํKา
(dehydration) ตรวจพบการหายใจแบบ Kussmaul ในภาวะ DKA และตรวจพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการซึม
(lethargy หรื อ coma) ในภาวะ HHS
การวินิจฉัย
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบืKองต้นควรประกอบด้วย plasma glucose, BUN/Cr, serum
ketone, electrolyte serum osmolality, urine analysis, urine ketone, CBC และ arterial blood gas
โดยภาวะ DKA และ HHS มีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยตามตารางที= 1
DKA
Parameters

HHS
Mild

Moderate

Severe

> 250

> 250

> 250

> 600

7.25-7.30

7.00-7.24

<7.00

>7.30

15-18

10-15

<10

>18

Urine ketones
Serum Ketones

Positive
Positive

Positive
Positive

Positive
Positive

Small
Small

Effective serum osmolality
(mOsm/kg)*
Anion gap **

Variable

Variable

Variable

>320

>10

>12

>12

Variable

Plasma glucose (mg/dl)
Arterial pH
Serum HCO3 (meq/L)

Mental status

Alert

Alert/drowsy Stupor/coma Stupor/coma

*Effective serum osmolality (mOsm/kg) = 2[measured Na (mEq/L)] + glucose (mg/dl)/18
** Anion gap = (Na+) – (Cl- - HCO3 -) (mEq/L)

ตารางที= 1 แสดงถึง หลักเกณฑ์การวินิจฉัยของ DKA และ HHS

การวินิจฉัยแยกโรค
ผูป้ ่ วยที=มีภาวะเลือดเป็ นกรดจากคีโตนคัง= สามารถเกิดได้อีกสองสาเหตุ ได้แก่ starvation
ketoacidosis และ alcoholic ketoacidosis ซึ= งต้องอาศัยการซักประวัติและการตรวจระดับนํKาตาลล
ในเลือดโดยจะพบว่ามีระดับนํKาตาลในเลือดมักจะไม่สูงกว่า 200 มก./ดล. หรื อพบระดับนํKาตาลใน
เลือดตํ=าได้ดส้ าเหตุอื=นที=ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยมี wide gap metabolic acidosis ได้แก่ lactic acidosis, การกินยา
หรื อสาร เช่น salicylate, methanol, ethylene glycol, paraldehyde และภาวะไตวาย (acute, chronic
renal failure)
การรักษา
การรักษาภาวะ DKA และ HHS ประกอบด้วยการแก้ไขภาวะการขาดนํKา, การให้อินซูลิน, การ
แก้ไข electrolyte imbalance และการแก้ไขปัจจัยกระตุน้
การให้สารนํKา (Fluid therapy)
ผูป้ ่ วยทัว= ไปที=ไม่มีโรคหัวใจแนะนําให้ 0.9%NSS 1-1.5 ลิตรในชัว= โมงแรก หลังจากนัKน
พิจารณา volume status, serum electrolyte และ urine output ของผูป้ ่ วย หากผูป้ ่ วยมี serum sodium
ปกติหรื อสูง พิจารณาให้เป็ น 0.45%NSS 250-500 ml/hr. หากผูป้ ่ วยมี serum sodium ตํ=า พิจารณา
ให้เป็ น 0.9%NSS ต่อได้ ควรระมัดระวังการให้สารนํKาในผูป้ ่ วยที=มโี รคหัวใจและโรคไตวาย ผูป้ ่ วย
ที=ตรวจระดับนํKาตาลในเลือด <200 mg/dL ให้เปลี=ยนสารนํKาที=มีนK าํ ตาล เช่น 5%Dextrose ร่ วมกับ
การให้อินซูลินเพื=อป้ องกันการเกิดภาวะนํKาตาลในเลือดตํ=า
การให้ยาอินซูลิน
การให้ยาอินซูลินแนะนําให้เป็ น regular insulin (RI) continue intravenous infusion
เนื=องจากออกฤทธิm ได้เร็ วและหมดฤทธิm เร็ ว ทําให้ปรับยาได้งา่ ย แนะนําให้เป็ น RI 0.1 unit/ kg IV
bolus ต่อด้วย RI 0.1 unit/kg/hr โดยมีเป้ าหมายให้ระดับนํKาตาลในเลือดลดลงชัว= โมงละ 50-75
mg/dL หากไม่ได้ตามเป้ าหมายนีK ให้พิจารณาเรื= องการให้สารนํKาว่าเหมาะสมหรื อไม่, การแก้ไข
ปัจจัยกระตุน้ ส่ วนการเพิ=มยาอินซูลินสามารถเพิ=มได้อีก 0.02-0.05 unit/kg/hr ข้อควรระวังในการ
ให้ยาอินซูลิน คือการเกิดภาวะ hypokalemia ดังนัKนหากผูป้ ่ วยมีระดับ Potassium < 3.2 mEq/L ควร
พิจารณาการหยุดยาอินซูลินชัว= คราวเพื=อแก้ไข Potassium ก่อน
เป้ าหมายของระดับนํKาตาลในเลือดในภาวะ DKA ได้แก่ 150-200 mg/dL และในภาวะ
HHS ได้แก่ 250-300 mg/dL เมื=อผูป้ ่ วยพ้นภาวะ DKA ได้แก่ ระดับนํKาตาลในเลือด < 200 mg/dL
ร่ วมกับ 2 ใน 3 ข้อดังนีK serum bicarbonate ≥15mEq/l, venous pH < 7.3และ

anion gap ≤ 12 mEq/L ส่ วนข้อบ่งชีKว่าผูป้ ่ วยพ้นภาวะHHS ได้แก่ ระดับ osmolality ปกติและ
ผูป้ ่ วยมีความรู ้สึกตัวปกติ ซึ= งผูป้ ่ วยที=พน้ ภาวะทัKงสองนีK แพทย์สามารถให้ยาอินซูลินแบบ
subcutaneous(SC) โดยคงการให้ intravenous insulin ต่อไปอีก 1-2 ชัว= โมงหลังจากฉี ด SC แล้วจึง
หยุด intravenous insulin ได้ โดยในผูป้ ่ วยที=ไม่เคยได้ยาอินซูลิน (insulin-naïve) แนะนําให้ยา
อินซูลินแบบ multidose insulin regimen โดยให้ 0.5-0.8 unit/kg/day
การให้ Potassium
เนื=องจากผูป้ ่ วยภาวะ DKA และ HHS จําเป็ นต้องได้รับ intravenous insulin และสารนํKา ซึ= ง
ทําให้ระดับPotassium ในเลือดผูป้ ่ วยตํ=าลงได้ ดังนัKนควรมีการประเมินระดับ electrolyte ทุก 2-4
ชัว= โมง เมื=อผูป้ ่ วยมีระดับPotassium 3.3-5.2 mEq/L ควรให้ Potassium 20 – 30 mEq ต่อลิตรของ
สารนํKาที=ให้ โดยมีเป้ าหมายให้ระดับ Potassium ในเลือดผูป้ ่ วยอยูท่ ี=4-5 mEq/L หากระดับ
Potassium ในเลือดของผูป้ ่ วยน้อยกว่า 3.2 mEq/L ควรหยุดการให้ intravenous insulin ชัว= คราวและ
รี บแก้ไขให้ระดับ Potassium มากกว่า 3.3 mEq/L จึงให้ intravenous insulin ต่อ
การให้ Bicarbonate
การรักษาภาวะ DKA ตามเบืKองต้นที=กล่าวทําให้ผปู ้ ่ วยหายจากภาวะเลือดเป็ นกรด ได้โดย
ไม่ตอ้ งให้ Bicarbonate มีขอ้ มูลของผลเสี ยที=เกิดจากการให้ Bicarbonate ในภาวะ DKA ได้แก่
hypokalemia, decreased tissue oxygen uptake, cerebral edema และ paradoxical central nervous
system acidosis แต่เนื= องจากภาวะเลือดเป็ นกรดทําให้มีผลต่อ myocardial contractility, cerebral
vasodilatation และทําให้ผปู ้ ่ วยโคม่าได้ ดังนัKนจึง แนะนําให้ Bicarbonate เมื=อ pH < 6.9 โดยให้
NaHCO3 100 mmol in 400 ml H2O (add KCl 20mEq) IV drip ใน 2 ชัว= โมง สามารถให้ซK าํ ได้ทุก2
ชัว= โมง จน pH มากกว่าหรื อเท่ากับ 7
การให้ Phosphate
พิจารณาให้ในกรณี ที=ผปู้ ่ วยมี cardiac dysfunction, anemia, respiratory หรื อเมื=อระดับ
phosphate ตํ=ากว่า 1.0 mg/dl
ภาวะแทรกซ้อน
ผูป้ ่ วยสามารถเกิดภาวะนํKาตาลในเลือดตํ=าและ hypokalemia จากการรักษา นอกจากนีK ยงั มี
รายงานการเกิด cerebral edema ในเด็กได้
การป้ องกันภาวะ DKA และ HHS

ผูป้ ่ วยเบาหวานทัKงเบาหวานชนิดที= 1 และ 2 ควรได้รับคําแนะนําเกี=ยวกับภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันจากนํKาตาลในเลือดสูง และเรี ยนรู ้เรื= องการดูแลตนเองเมื=อเกิดภาวะเจ็บป่ วย (sick day
care) ผูป้ ่ วยที=มีภาวะเสี= ยงสู งในการเกิดทัKงสองภาวะนีKควรแนะนําให้มี self- monitoring blood
glucose และ blood/ urine ketone testing เพื=อให้สามารถวินิจฉัยภาวะนีKได้รวดเร็ว
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