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แนวเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชั ยบุรี
ขันตอนที 1
ยาตัวแรก
ขันตอนที 2
MFM

ขันตอนที 3

MFM

ขันตอนที 4

MFM

ขันตอนที 5

MFM

ยาตัวที 2

ยาตัวที 3

ปรับเปลียนพฤติกรรม
ปริ มาณยา/เม็ด
เริ มด้วยปริ มาณ
(mg)

ขนาดสูงสุด

ข้อควรระวัง

ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ นําหนักลด
คลืนใส้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว เบืออาหาร
ควรหลีกเลียงในผูป้ ่ วยหัวใจวาย
หาก HbA1C>7 หลังจากรักษาไปแล้ว 3 เดือน ทบทวนการปรับเปลียนพฤติกรรมและการใช้ยา และพิจารณาเพิมยาตัวที 2 ดังต่อไปนี
ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ นําหนักเพิมขึน
glipizide
5
1x1oac
4x2opc
เสียงต่อภาวะนําตาลตํา
ออกฤทธิ นานกว่า glipizide ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ
หรื อ glibenclamide
5
1/2x1oac
2x2oac
นําหนักเพิมขึน เสียงต่อภาวะนําตาลตํา
ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ นําหนักเพิมขึน บวม หัวใจวาย
pioglitazone
30
1/2x1oac
1.5x1opc
กระดูกหัก
10 u SC hs ปรับเพิม 4 u/wk
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือนําหนัก
NPH
ปรับลด 4 u หามีภาวะนําตาลตํา
เพิมขึน เสี ยงต่อภาวะนําตาลตํา
หาก HbA1C>7 หลังจากรักษาไปแล้ว 3 เดือน ทบทวนการปรับเปลียนพฤติกรรมและการใช้ยา และพิจารณาเพิมยาตัวที 3 ดังต่อไปนี
pioglitazone
glipizide หรื อ glibenclamide
หรื อ NPH
glipizide หรื อ
glibenclamide
pioglitazone
หรื อ NPH
NPH
pioglitazone
หาก HbA1C>7 หลังจากรักษาไปแล้ว 3 เดือน ทบทวนการปรับเปลียนพฤติกรรมและการใช้ยา และพิจารณารักษาด้วยยา insulin ดังต่อไปนี
RI
4 u SC ac มือทีทานมากสุด ปรับเพิม 2 u/wk ปรั บลด 4 u หามีภาวะนําตาลตํา
หรื อ RI≥2 มือ
4 u SC ac bid/tid ปรับเพิม 2 u/wk ปรับลด 4 u หามีภาวะนําตาลตํา
NPH
หรื อเปลียน NPH เป็ น
คํานวนจากปริ มาณ NPH ทีได้อยูโ่ ดยแบ่งเป็ น 2/3 ส่วนก่อนมือเช้า
Mixtard
และ 1/3 ส่วนก่อนมือเย็นปรับเพิม 2 u/wk ปรับลด 4 u หามีภาวะนําตาลตํา
500

1x2opc

2x3opc

ข้อห้าม
Cr<45
ตังครรภ์

ตังครรภ์
Cr<60
ตังครรภ์
ตังครรภ์
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ภาวะนําตาลในเลือดตํา
เกณฑ์การวินิจฉัย Whipple ’s triad
1. plasma glucose ≤70 mg/dl
2. มีอาการแสดงของภาวะนําตาลตํา
- อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
ใจสัน ใจเต้นเร็ ว หิว ร้อน เหงือออก กังวล กระสับกระส่ าย N/V ชา
- อาการทางสมอง
มึนงง ปวดศีรษะ ซึ ม สับสน ตาพร่ า ง่วงซึ ม อาการคล้าย stroke หมด
สติ ชัก
3. อาการดีขึนเมือได้รับนําตาล
ประเมินความรุ นแรง
Sever hypoglycemia
มีอาการทางสมองช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ เช่น ชัก หมดสติ

Moderate hypoglycemia
มีอาการทาง autonomic เช่น มือสัน ใจสัน อ่อนเพลีย
มึนงง ปวดศีรษะ สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้

การรักษา
. เปิ ดเส้น
. ส่ ง lab: plasma glucose, UA, E’ lyte
BUN, Cr, CBC (หากนึกถึง infection)
AST, ALT (หากนึกถึง Cirrhosis/Liver disease)
. ให้ % Glucose 50 ml iv push 10-20 cc แรก then
iv slowly push ทีเหลือ
4. +- 5% DN/2 หรื อ 10%DW 1000 ml iv 60-80 cc/hr
5. DTX อีก นาที, keep 80-180 mg/dl
6. พิจารณา admit เพือหาสาเหตุ/ติดตามนําตาล
. หากเพิม iv fluid แล้วยังไม่ได้นาตาลตามเป้
ํ
า/ผูป้ ่ วย
ยังไม่ฟืน (Post hypoglycemic encephalopathy) อาจ
ให้ยา Dexa 5 mg iv q 6 hr
8. หากไม่ดีขนพิ
ึ จารณา refer

Mild hypoglycemia
ไม่มีอาการ หรื อมีอาการเล็กน้อย
เช่น ใจสัน รู ้สึกหิ ว เหงือออก มือสัน

การรักษา
. ให้กิน Carbohydrate 15 กรัม:
นําส้ม ml
นําอัดลม ml
นําผึง ชช
ขนมปัง แผ่น
นําหวาน ช้อนโต๊ะ ( ml) + นํา ml
2. DTX อีก นาที, keep > 80 mg/dl หาก ≤ 80 mg/dl ให้กิน Carbohydrate
เพิมอีก 15 กรัม
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ภาวะนําตาลในเลือดสูง
DTX

≥ 250 mg/dl

1. มีอาการ DKA/HHS: หิ วนําบ่อย, ปั สสาวะบ่อย, N/V, ถ่ายเหลว, ปวดท้อง,
เหนือย, สับสน, ซึ ม, หายใจมีกลินหวาน, ชักเกร็ง
2. PR ≥ 100, BT ≥37.8, BP < 90/60 mmHG +
sign ของ Hypovolemia: ตาลึก, ปากแห้ง, decrease skin tugor

มีอย่างใดอย่างหนึ งให้สงสัย
DKA/HHS
รายงานแพทย์เพือดูแลแบบ
DKA/HHS

หมายเหตุ
การ Management
1. RI scale
DTX 250-300 mg/dl RI 6 unit sc
DTX 301-350 mg/dl RI 8 unit sc
DTX 351-400 mg/dl RI 10 unit sc
. หลังฉี ดยา DTX อีก นาที
ถ้า < 250 mg/dl + ไม่มีอาการ DKA, HHS D/C ได้
ถ้า > 250 mg/dl รายงานแพทย์
3. ผูป้ ่ วยไม่มีประวัติเป็ น DM f/u FBS เพือ confirm Dx.
ผูป้ ่ วยเป็ น Case DM เดิม f/u NCD Clinic

ไม่มี
นึกถึง Simple hyperglycemia
รายงานแพทย์
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ผูป้ ่ วยทีมีภาวะ Diabetic ketoacidosis (DKA) และ
Hyperosmolar hyperglycemic Syndrome (HHS)

Step 1.
1. Lab ด่วน CBC, BUN, cr, E’lyte, BS, UA, Urine serum
ketone, Urine ketone (นอกเวลา)
. หา Precipitating cause: ขาดยา, infection, ผ่าตัด, trauma
3. NPO
4. EKG
5. Oxygen
6. Retain foley’s catch
7. Start iv fluid
- NSS 1000 ml ใน ชม. ระวังในกรณี CKD,CHF
-NSS หรื อ . % NSS iv 250-500 ml ในชัวโมงถัดมา ตาม
degree ของ dehydration, correct serum Na
Step 2.
Iv insulin therapy (ผ่าน infusion pump)
- RI 0.1 unit/kg iv bolus then 0.1 unit/kg/hr
- ปรับ RI โดยให้ BS ลดลง - mg/dl/hr
-add 5-10% DNSS หรื อ 5-10% DN/2 เมือ BS ลดลงเหลือ
ใน DKA ใน HHS โดยปรับ RI และ iv เพือ keep BS ให้อยู่
ในช่วง - mg/dl
Potassium Replacement (ผ่าน infusion pump)
- Normokalemia (3.3-5.2): add KCL 20 mEq ใน NSS 1000 ml
(เปิ ดอีกเส้น)
- Hypokalamia (<3.3): Hold insulin, KCL 20-40 mEq ใน NSS
1000 ml
- KCL > 5 หรื อ no urine output ไม่ add KCL
Consult รพศ.
. เพือพิจารณาส่ งต่อผูป้ ่ วย

. พิจารณาให้ Antibiotic หากนึกถึง infection Precipitatate

1. DKA
- BS >250 mg/dl
- serum ketone positive หากไม่มีให้ใช้
urine ketone
- wide gap metabolic acidosis (serum
HCO3<15, AO>12)
2. HHS
- serum glucose > 600
- effective osmolarity > 320 ,nOsmL/L

1. positive serum ketone
Serum beta hydroxybutyrate >3 mg/dl
2. AO serum= Correct serum Na - (Cl+
HCO3)
3. Effective serum osmolarity = 2 (Na)+
glucose+ BUN
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