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การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาตััวในโรงพยาบาล
ณิิชกานต์์ หลายชููไทย

บทนำำ�

การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในโรงพยาบาลมีีความสำำ�คััญ เนื่่�องจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงเป็็น
ภาวะที่่พ� บได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลและมีีผลเสีียต่่อผลการรัักษาโรค ในบทความนี้้�
จะกล่่าวถึึงหลัักในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลทั้้�งในและนอกหอ
ผู้้�ป่่วยวิิกฤต การเลืือกใช้้อิินซููลิินและยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เช่่น
continuous glucose monitoring (CGM) มาใช้้ในการตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล

นิิยามและสาเหตุุ

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง (hyperglycemia) ขณะที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล หมายถึึง การตรวจ
พบระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดที่่�มากกว่่า 140 มก./ดล. ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล โดยไม่่
ขึ้้�นกัับว่่ามีีโรคเบาหวานอยู่่�เดิิมหรืือไม่่(1, 2)
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงในภาวะเจ็็บป่่วยเกิิดจากหลายกลไก ได้้แก่่ การมีีฮอร์์โมน counter
regulatory ต่่างๆ เช่่น epinephrine norepinephrine และ cortisol ที่่�ถููกกระตุ้้�นให้้หลั่่�งออกมามากขึ้้�น
ทำำ�ให้้กระบวนการสร้้างน้ำำ�ต
� าลจากตัับ (hepatic gluconeogenesis) และการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของไซโตไคน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอัักเสบ เช่่น TNF-α, IL-1,
IL-6 และ C-reactive protein และการเปลี่่�ยนแปลงของ adipokines เช่่น การเพิ่่�มขึ้้�นของ zinc-alpha2
glycoprotein และการลดลงของ adiponectin จากเนื้้�อเยื่่�อไขมัันทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของภาวะดื้้�อต่่อ
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อิินซููลิิน (insulin resistance)(3) นอกเหนืือจากกลไกที่่�กล่่าวข้้าวต้้นแล้้ว ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขณะ
นอนโรงพยาบาลอาจเกิิดจากเหตุุอื่่น� ๆ เช่่น การหยุุดยาเบาหวานเดิิมของผู้้�ป่ว่ ย การได้้รับั ยาสเตีียรอยด์์
การได้้รัับสารน้ำำ�ที่
� ่�มีีน้ำำ��ตาลปริิมาณมาก และให้้สารอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� เป็็นต้้น
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงมีีผลต่่อกลไกการควบคุุมภาวะอัักเสบระดัับเซลล์์และ oxidative stress
ทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม พบว่่ากรดไขมัันอิิสระ (free fatty acid) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
และภาวะขาดอิินซููลิินทำำ�ให้้การทำำ�งานของเซลล์์เยื่่�อบุุ endothelial ผิิดปกติิ และเกิิดสารอนุุมููลอิิสระ
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อเนื้้�อเยื่่�อมากขึ้้�น(4) ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงมีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราการ
เสีียชีีวิิตที่่�มากขึ้้�น โอกาสการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น ปอดอัักเสบ การติิดเชื้้�อแผลผ่่าตััดสููงขึ้้�น จำำ�นวน
วัันการนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตและโรงพยาบาลนานขึ้้�น และค่่าใช้้จ่่ายมากขึ้้�น(1, 2)

การตรวจคััดกรองระดัับน้ำำ��ตาลที่่�ผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

แนะนำำ�ให้้มีีการซัักประวััติิโรคเบาหวานและการรัักษาเบาหวาน ตรวจ POCT (point of care
test) glucose และเจาะ HbA1c กรณีีที่่� POCT glucose มากกว่่า 140 มก./ดล. ซึ่่�งจะแบ่่งผู้้�ป่่วยออก
เป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
1. ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม และระดัับ POCT glucose น้้อยกว่่า 140 มก./ดล.
กลุ่่�มนี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องตรวจติิดตามระดัับ POCT glucose อีีก ยกเว้้นมีีอาการทางคลิินิกิ หรืือ
มีีการเปลี่่ย� นแปลงการรัักษา เช่่น ได้้รับั ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ หรืือได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือด
ดำำ� เป็็นต้้น
2. ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม แต่่ตรวจระดัับ POCT glucose ได้้มากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 140 มก./ดล. แนะนำำ�ให้้ตรวจระดัับ HbA1c เพื่่�อจำำ�แนกว่่าผู้้�ป่่วยมีีโรคเบาหวานอยู่่�
เดิิมแต่่ไม่่ได้้รับั การวิินิจิ ฉััย หรืือเป็็นภาวะน้ำำ��ตาลสููงจากการเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia)
- กรณีีที่่� HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 6.5 ให้้วิินิิจฉััยว่่าเป็็นภาวะน้ำำ�ต
� าลสููงจากการเจ็็บป่่วย
(stress hyperglycemia)
- กรณีีที่่� HbA1c มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 6.5 ให้้วินิิ ิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน
อย่่างไรก็็ตาม ให้้ระมััดระวัังการแปลผล HbA1c ในบางภาวะ เนื่่�องจากอาจจะให้้ผลสููง
หรืือต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิงได้้ เช่่น ภาวะเม็็ดเลืือดแดงแตก หรืือโรคธาลััสซีีเมีีย จะทำำ�ให้้ระดัับ
HbA1c ต่ำำ�� กว่่าความเป็็นจริิง เป็็นต้้น
3. ผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม ให้้ตรวจติิดตามระดัับ POCT glucose และพิิจารณา
ให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิิน นอกจากนี้้� แนะนำำ�ให้้ตรวจระดัับ HbA1c เพิ่่�มเติิม ในกรณีีที่่�ไม่่มีี
ผลตรวจในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งการตรวจ HbA1c ทำำ�ให้้แพทย์์ทราบถึึงการควบคุุม
น้ำำ��ตาลของผู้้�ป่่วยในเบื้้�องต้้น เพื่่�อนำำ�มาพิิจารณาขนาดอิินซููลิินที่่�ให้้ขณะนอนโรงพยาบาล
และวางแผนรัักษาเมื่่�อกลัับบ้้าน
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รููปที่่� 1. การจำำ�แนกผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลสููงขณะเจ็็บป่่วย และผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคเบาหวาน ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 1 (POCT = Point of Care Test,
HbA1c = hemoglobin A1c)
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การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

แนวทางเวชปฏิิบััติิของสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาปีี 2020(5) แนะนำำ�ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�เข้้า
รัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลไม่่ว่า่ จะเป็็นโรคเบาหวานที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลด้้วยสาเหตุุอื่่น� และ
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููงจากการเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia) โดยไม่่ได้้เป็็นโรคเบาหวาน
มาก่่อน ทั้้�งในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตและผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต ให้้ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลไว้้ที่่�เป้้า
หมายคืือ 140-180 มก./ดล. และพิิจารณาให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิินเมื่่อ� ระดัับน้ำำ�ต
� าลสููงกว่่า 180 มก./ดล.
อย่่างไรก็็ตาม จากประสบการณ์์ของผู้้เ� ขีียน พบว่่า การกำำ�หนดระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่� 140ข180 มก./ดล. ในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนััง มัักทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนในทีีมพยาบาลผู้้�ดููแล ดัังนั้้�น
ในทางปฏิิบัติั ผู้ิ เ้� ขีียนจะยึึดตามเป้้าหมายระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารเช้้า น้้อยกว่่า 140 มก./ดล. และระดัับ
น้ำำ��ตาลในเวลาอื่่�นแบบสุ่่�ม (random glucose) น้้อยกว่่า 180 มก./ดล. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
อิินซููลิินฉีีดใต้้ผิิวหนััง(2)

การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม และเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลที่่�ไม่่ใช่่
หอผู้้�ป่่วยวิิกฤต

กรณีีที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยมีีประวััติเิ ป็็นโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม หรืือได้้รับั การวิินิจิ ฉััยโรคเบาหวานขณะที่่�รักั ษา
ตััวอยู่่�ในโรงพยาบาล และอาการเจ็็บป่่วยไม่่รุุนแรง ไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการเข้้ารัักษาตััวในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต
ให้้พิิจารณาสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิโดยสัังเขป ดัังแสดงในตารางที่่� 1 ซึ่่�งจะกล่่าว
ถึึงรายละเอีียดในแต่่ละขั้้�นตอนในหััวข้้อต่่อไป
ตารางที่่� 1. หลัักการดููแลผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
1. หยุดยาเบาหวานชนิดรับประทานทั้งหมด
2. ให้การรักษาด้วยอินซูลินทางใต้ผิวหนัง (subcutaneous) โดยคำ�นวณตามน้ำ�หนักตัว
หรือจากขนาดอินซูลินเดิมที่ผู้ป่วยได้รับ
3.	ตรวจติดตามระดับน้ำ�ตาลและประเมินผลการรักษา
4. วางแผนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
6. วางแผนและส่งต่อการดูแลกับแพทย์ที่ติดตามผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับยาเบาหวานชนิิดรัับประทานขณะผู้้�ป่่วยรัักษาตััวในโรงพยาบาล

โดยทั่่�วไปแนะนำำ�ให้้หยุุดยาเบาหวานชนิิดรัับประทานทั้้�งหมด เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมีีความเจ็็บป่่วย
มีีการรัับประทานอาหารไม่่คงที่่� อาจมีีการงดน้ำำ��งดอาหารโดยไม่่ได้้วางแผนล่่วงหน้้า มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ของการทำำ�งานของตัับและไต รวมถึึงอาจได้้รับั การฉีีดสารทึึบรัังสีี รวมถึึงการผ่่าตััด ซึ่่ง� การใช้้ยารัับประทาน
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อาจทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงและต่ำำ��ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี แพทย์์
อาจพิิจารณาให้้ยาลดระดัับน้ำำ��ตาลชนิิดรับั ประทานต่่อในผู้้�ที่มีี่� อาการเจ็็บป่่วยไม่่รุนุ แรง ซึ่ง่� มีีความจำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องตรวจติิดตามอาการผู้้�ป่่วย และการทำำ�งานของตัับและไตอย่่างใกล้้ชิิด โดยมีีข้้อควรระวัังเป็็น
พิิเศษในยารัับประทานดัังต่่อไปนี้้�(1, 6)
• Metformin แนะนำำ�ให้้หยุุดยาก่่อนหรืือเมื่่�อจะได้้รัับสารทึึบรัังสีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอััตราการกรอง
ของไต (Estimated Glomerular Filtration, eGFR) อยู่่�ระหว่่าง 30-60 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.
มีีประวััติิโรคตัับ พิิษสุุราเรื้้�อรััง หรืือมีีประวััติหัิ ัวใจล้้มเหลว (heart failure) กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยจะได้้
สารทึึบรัังสีีทางหลอดเลืือดแดง (intra-arterial iodinated contrast) ให้้ประเมิินค่่า eGFR ที่่�
48 ชั่่ว� โมงหลัังจากได้้รับั การฉีีดสารทึึบรัังสีี และสามารถให้้กลัับไปรัับประทาน metformin ได้้
กรณีีที่่�ค่่าการทำำ�งานของไตคงที่่�
• Saxagliptin และ alogliptin ให้้พิจิ ารณาหยุุดยาในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure)
• Sodium Glucose Transporter 2 inhibitor (SGLT2i) แนะนำำ�ให้้หยุุดยากรณีีมีีภาวะเจ็็บป่่วย
มีีความจำำ�เป็็นต้้องอดอาหารเป็็นเวลานาน (prolonged fasting) หรืือจะเข้้ารัับการผ่่าตััด รวมถึึง
ให้้ระวัังการเกิิดภาวะ euglycemic DKA

การใช้้อิินซููลิินขณะผู้้�ป่่วยรัักษาตััวในโรงพยาบาล

	ปััจจุุบันั มีีอิินซููลิินหลายชนิิดที่มีี�่ ใช้้ในประเทศไทย เช่่น human insulin, premixed human insulin
และมีีอิินซููลิินกลุ่่�มใหม่่ๆ ที่่มีี� การดััดแปลงโครงสร้้างให้้ออกฤทธิ์์ใ� กล้้เคีียงกัับการหลั่่�งอิินซููลิินของร่่างกาย
มากยิ่่�งขึ้้น� ได้้แก่่ insulin analogue, premixed analogue หรืือกลุ่่�ม ultralong-acting analogue ซึ่ง่� อิินซููลิิน
กลุ่่�มใหม่่นี้้�มีี pharmacokinetic และ pharmacodynamic ที่่�แตกต่่างไปจาก human insulin ซึ่่�งจะมีีผลต่่อ
การใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล และมีีการปรัับขนาดยาที่่�แตกต่่างจาก human insulin ทั่่�วไป
ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้�ดูู้ แลจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องรู้้�จัักชื่่�อสามััญ ชื่่�อการค้้า ระยะเวลาที่่�เริ่่�มออกฤทธิ์์� ระยะเวลาออก
ฤทธิ์์�สููงสุุด ระยะเวลาการออกฤทธิ์์� และการบริิหารยาของอิินซููลิินแต่่ละชนิิดโดยละเอีียด ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2. ชนิิดของอิินซููลิินที่่�มีีใช้้ประเทศไทย และเวลาการออกฤทธิ์์�
ชนิิดยา (ชื่่�อยา)

ระยะเวลาที่่�
เริ่่�มออกฤทธิ์์�

Short-acting human insulin
(Regular insulin, RI)
- Actrapid HM, Humulin R, Gensulin R, Insugen R,
Winsulin R

30-45 นาทีี

2-3 ชั่่�วโมง

4-8 ชั่่�วโมง

Intermediate-acting human insulin (Insulin Isophane
Suspension, NPH)
- Insulatard HM, Humulin N, Gensulin N, Insugen,
Insuman N, Winsulin N

2-4 ชั่่�วโมง

4-8 ชั่่�วโมง

10-16 ชั่่�วโมง

Premixed human insulin
- Premixed 30% RI + 70% NPH (Mixtard 30 HM,
Humulin 70/30, Gensulin M 30, Insugen 30/70,
Winsulin 30/70
- Premixed 50% RI + 50% NPH (Gensulin M 50)

30-60 นาทีี

2 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

5-15 นาทีี
10-20 นาทีี
1-20 นาทีี

1–2 ชั่่�วโมง
1–2 ชั่่�วโมง
1–2 ชั่่�วโมง

3-4 ชั่่�วโมง
3-4 ชั่่�วโมง
3-4 ชั่่�วโมง

Long-acting analogue
- Insulin glargine U100 (Lantus, Basalin, Glaritus)
- Insulin detemir (Lavemir)

2 ชั่่�วโมง
2 ชั่่�วโมง

ไม่่มีี
ไม่่มีี

24 ชั่่�วโมง
18-24 ชั่่�วโมง

Ultralong-acting analogue
- Insulin degludec (Tresiba)
- Insulin glargine U300 (Toujeo)

6 ชั่่�วโมง
6 ชั่่�วโมง

ไม่่มีี
ไม่่มีี

24-36 ชั่่�วโมง
24-30 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

1-20 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

Rapid acting insulin analogue
- Insulin lispro (Humalog)
- Insulin aspart (Novorapid)
- Insulin glulisine (Aprida)

Biphasic insulin analogue
- Premixed 30% insulin aspart + 70% insulin
aspart protamine suspension (NovoMix 30)
- Premixed 25% insulin lispro + 75% insulin lispro
protamine suspension (Humalog Mix 25)
- Premixed 50% insulin lispro + 50% insulin lispro
protamine suspension (Humalog Mix 50)
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การใช้้อิินซููลิินชนิิด ultralong acting analogue ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

เนื่่�องจากในปััจจุุบันั มีีการใช้้อินิ ซููลิินชนิิดใหม่่ๆ มากขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยนอก ซึ่่ง� บางครั้้�ง ผู้้�ป่ว่ ยเหล่่านี้้�
มีีภาวะเจ็็บป่่วยที่่มีีค
� วามจำำ�เป็็นต้้องเข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล ซึ่ง่� แพทย์์ผู้�ดูู้ แลต้้องทราบถึึงความ
แตกต่่างทางเภสััชจลศาสตร์์ และข้้อควรระวัังในการใช้้อินิ ซููลิินเหล่่านี้้� ซึ่ง่� ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง อิินซููลิิน
glargine U-300 (Toujeo®) และ อิินซููลิิน degludec (Tresiba®) ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
	อิินซููลิิน glargine U-300 เป็็นอิินซููลิินที่่�มีีความเข้้มข้้นมากกว่่าอิินซููลิิน glargine U-100 3 เท่่า
มีีระยะเวลาที่่�เริ่่�มออกฤทธิ์์� 6 ชั่่�วโมง และมีีลัักษณะการออกฤทธิ์์�ที่่�ค่่อนข้้างคงที่่� สม่ำำ��เสมอ และมีีระยะ
เวลาในการออกฤทธิ์์� 24-30 ชั่่�วโมง มีีการศึึกษาแบบ randomized controlled trial เปรีียบเทีียบการใช้้
อิินซููลิินglargine U-300 กัับการใช้้ glargine U-100 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�เข้้ารัักษาตััวในหอ
ผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม ร่่วมกัับการให้้อิินซููลิิน glulisine ตามมื้้�ออาหาร พบว่่าการใช้้อิินซููลิิน
glargine U-300 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุม
ระดัับน้ำำ��ตาลไม่่แตกต่่างไปจากการใช้้อิินซููลิิน glargine U-100 และมีีแนวโน้้มในการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��น้้อยกว่่าการใช้้ glargine U-100 แต่่ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ(7) ส่่วนการศึึกษาการใช้้อิินซููลิิน
degludec เปรีียบเทีียบกัับอิินซููลิิน glargine U-100 ยัังอยู่่�ระหว่่างการเก็็บข้้อมููล
นอกจากยาฉีีดอิินซููลิินชนิิดใหม่่ๆ แล้้ว ยัังมีียาลดระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดชนิิด GLP-1 analog
ซึ่่�งเริ่่�มมีีการใช้้แพร่่หลายมากขึ้้�น ยา GLP-1 analog เป็็นยาฉีีดที่่�ไม่่ใช่่อิินซููลิิน ซึ่่�งมีีทั้้�งแบบยาเดี่่�ยวและ
Fixed Ratio Combination ของอิินซููลิินและ GLP-1 (ตารางที่่� 3) อย่่างไรก็็ตาม ยา GLP-1 analog
มีีผลข้้างเคีียงคืือคลื่่�นไส้้ อาเจีียน ซึ่ง่� อาจไม่่เหมาะที่่จ� ะใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยใน ซึ่่ง� มีีภาวะเจ็็บป่่วยและรัับประทาน
ได้้น้้อยอยู่่�แล้้ว ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ในการใช้้ยากลุ่่�ม GLP-1 analog สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล โดยทั่่�วไปแนะนำำ�ให้้หยุุดยากลุ่่�มนี้้� ถ้้าผู้้�ป่่วยต้้องเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
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ตารางที่่� 3. ยาฉีีด GLP-1 analog ชนิิดต่่างๆ ที่่มีี� ในประเทศไทยและการบริิหารยา
ชนิิดยา (ชื่่�อยา)
GLP-1 analog ชนิิดออกฤทธิ์์�นาน
- Liraglutide (Victoza)
- Dulaglutide (Trulicity)
- Semaglutide (Ozempic)
GLP-1 analog ชนิิดออกฤทธิ์์�สั้้�น
- Lixisenatide (ไม่่มีียาเดี่่�ยว มีีเฉพาะที่่�
ผสมสำำ�เร็็จกัับ insulin glargine U100)
Fixed Ratio Combination อิินซููลิินและ
GLP-1 analog
- Insulin glargine U100 +
Lixisenatide 50 mcg/ml (Soliqua
100/50)
- Insulin glargine U100 +
Lixisenatide 33 mcg/ml (Soliqua
100/33)
- Insulin degludec U100 +
Liraglutide 3.6 mg (Xultophy)

ระยะเวลา
ขนาดยาที่่�ใช้้
ความถี่่�
ครึ่่�งชีีวิิต (Half-life) ในการรัักษา (Dose) ในการบริิหารยา
13 ชั่่�วโมง
4.5-4.7 วััน
7 วััน

1.2-1.8 มก.
1.5 มก.
0.5-1.0 มก.

วัันละครั้้�ง
สััปดาห์์ละครั้้�ง
สััปดาห์์ละครั้้�ง

3 ชั่่�วโมง

10-20 มคก.

วัันละครั้้�ง

-

ปรัับขนาดอิินซููลิิน
ตามที่่�ต้้องการ และ
ได้้ขนาดของ GLP-1
analog ในขนาดที่่�ใช้้
รัักษา

วัันละครั้้�ง

-

วัันละครั้้�ง
วัันละครั้้�ง

การคำำ�นวณขนาดยาอิินซููลิินสำำ�หรัับให้้ทางใต้้ผิิวหนัังในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล(1, 2, 5)

การสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล มีีหลัักดัังนี้้�
1.	คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยควรได้้รับั ต่่อวััน (Total daily dose, TDD) โดยพิิจารณาว่่าผู้้�ป่ว่ ยใช้้อินิ ซููลิิน
ก่่อนเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลหรืือไม่่
• กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยฉีีดอิินซููลิินอยู่่�เดิิม พิิจารณาลดปริิมาณอิินซููลิินลงร้้อยละ 20 ของขนาดยาเดิิม
แต่่กรณีีที่่� HbA1c สููงมาก อาจพิิจารณาให้้ขนาดเดิิม อย่่างไรก็็ตามควรซัักประวััติิอย่่าง
ละเอีียดว่่าผู้้�ป่่วยฉีีดยาขนาดกี่่�ยููนิิตต่่อวััน เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยอาจไม่่ได้้ฉีีดอิินซููลิินตรงตามที่่�
แพทย์์สั่่�ง และควรตรวจสอบเทคนิิคการฉีีดอิินซููลิินและบริิเวณที่่ฉีีด
� ยาโดยละเอีียด
• กรณีีผู้้�ป่่วยไม่่เคยฉีีดอิินซููลิิน ให้้คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน ดัังนี้้�
- ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน เท่่ากัับ 0.3 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีที่่�อายุุมาก (เช่่น มากกว่่า
70 ปีี) มีีการทำำ�งานของไตลดลง (eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม หรืือมีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��)
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- ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน เท่่ากัับ 0.4-0.5 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีน้ำำ�� หนัักตััวอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิ หรืือมีีภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน
- ขนาดอิินซููลิินที่่ใ� ช้้ต่อ่ วััน เท่่ากัับ 0.6 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีมีีน้ำำ�� หนัักตััวมาก รููปร่่างอ้้วน
มีีภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน หรืือได้้รัับยาสเตีียรอยด์์ เป็็นต้้น
2.	สั่่�งอิินซููลิินฉีีดตามเวลา (Scheduled insulin) ซึ่่�งสามารถสั่่�งได้้หลายรููปแบบ ดัังนี้้�
1) Multiple daily injection
- กรณีีรัับประทานอาหาร 3 มื้้�อ ใช้้เป็็น RI-RI-RI-NPH, ขนาด NPH เท่่ากัับร้้อยละ 25-30
ของ TDD
- กรณีีรัับประทานอาหาร 4 มื้้�อ ใช้้เป็็น RI–RI–RI–RI
- NPH ฉีีด 1-2 ครั้้�ง/วััน, regular insulin ฉีีดก่่อนอาหาร 30 นาทีี
2) Basal bolus
-	ฉีีด basal insulin เช่่น insulin glargine, detemir วัันละ 1-2 ครั้้�ง
-	ฉีีด bolus insulin ตามมื้้�ออาหารที่่�รัับประทาน
	สามารถพิิจารณาเลืือก human insulin เช่่น regular insulin, NPH หรืือใช้้อิินซููลิิน analogue
เช่่น aspart, glulisine ได้้ โดยพบว่่ามีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลไม่่แตกต่่างกััน แต่่กลุ่่�ม
อิินซููลิิน analogue จะมีีโอกาสเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�น้
� ้อยกว่่า
	สำำ�หรัับการใช้้อินิ ซููลิินชนิิด premixed ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล พบว่่าอิินซููลิินชนิิด
premixed มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล ไม่่แตกต่่างจากอิินซููลิินฉีีดแบบ basal bolus
แต่่พบว่่าการใช้้อินิ ซููลิินแบบ premixed มีีโอกาสเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ได้้มากกว่่ามาก ดัังนั้้�นจึึงไม่่
แนะนำำ�ให้้ใช้้อิินซููลิินชนิิด premixed ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล(8)
3. ให้้อินิ ซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin) เพิ่่ม� จากการให้้ อิินซููลิิน
ฉีีดตามเวลา ตามขั้้�นตอนที่่� 2 ดัังนี้้� (ตารางที่่� 4)
ตารางที่่� 4. การใช้้อิินซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดที่่�สููงเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin)
POCT glucose (mg/dL)
141 – 180
181 – 220
221 – 260
261 – 300
>300

 Low dose
0
1
2
3
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 Moderate dose
1
2
3
4
แจ้้งแพทย์์ผู้�รั้ ักษา

 High dose
2
4
6
8

Comprehensive Review in Internal Medicine
correctional insulin แบ่่งได้้เป็็นหลายระดัับความแรง ได้้แก่่ low, moderate และ high dose
ตามลัักษณะของผู้้�ป่่วยว่่ามีีภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิินมากน้้อยเพีียงใด โดยทั่่�วไปป่่วยส่่วนใหญ่่สามารถใช้้
correctional insulin ความแรงปานกลาง (moderate dose) ได้้ ให้้พิิจารณาใช้้ low dose correction กรณีี
มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� เช่่น อายุุมากกว่่า 70 ปีี, eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/
1.73 ตร.ม. และใช้้ high dose correction กรณีีดััชนีีมวลกาย มากกว่่า 30 กก./ตร.ม. หรืือได้้ยากลุ่่�ม
สเตีียรอยด์์ เป็็นต้้น

การใช้้อิินซููลิินรููปแบบอื่่�นๆ ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉีีดอิินซููลิินแบบ basal-bolus หรืือ
multiple injection ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีการใช้้อิินซููลิินและการสั่่�งยารููปแบบอื่่�นๆ ที่่�มีี
หลัักฐานสนัับสนุุนว่่าสามารถช่่วยในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรงพยาบาลได้้ โดยจะกล่่าว
ถึึงการสั่่�งการรัักษา 2 วิิธีี ดัังนี้้�
1. การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus คืือ การฉีีดอิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาว (basal insulin) ร่่วม
กัับการใช้้อิินซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin)
2. การใช้้ยารัับประทานกลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i)

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus คืือ การใช้้อิินซููลิิน basal ได้้แก่่ glargine, detemir ร่่วมกัับการ
ใช้้อิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�สั้้�นเป็็น correction scale เช่่น regular insulin หรืือกลุ่่�ม analogue เช่่น aspart,
lispro, glulisine เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลที่่�สููง พบว่่าการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้� เหมาะกัับผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทาน
อาหารได้้น้้อย หรืือปริิมาณไม่่แน่่นอน โดยมีีการศึึกษาพบว่่าอิินซููลิินแบบ basal plus และ แบบ
basal bolus สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม ได้้ไม่่
แตกต่่างกััน(9, 10)

การใช้้ยารัับประทานกลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล

	มีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยากลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้า
รัักษาตััวในโรงพยาบาล ทั้้�งในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม โดยยาที่่�มีีการศึึกษารองรัับ ได้้แก่่
sitagliptin, linagliptin และ saxagliptin เทีียบกัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบ basal-bolus พบว่่าสามารถ
ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้ผลดีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับน้ำำ��ตาลสููงไม่่รุุนแรง และมีีอุุบััติิการณ์์ของภาวะน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��ไม่่มาก(11-14) ผู้้เ� ขีียนได้้สรุปุ แนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม DPP4-I ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
ดัังนี้้� (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 2. แนวทางการสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ดััดแปลงจาก
เอกสารอ้้างอิิงที่่� 1, 11

รููปที่่� 3. แนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม DPP4-I ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
SSI = Sliding scale insulin

	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงไม่่มาก (POCT glucose น้้อยกว่่า 200 มก./ดล.)
อาจพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม DPP4i ร่่วมกัับ correction dose sliding scale insulin ถ้้ายัังไม่่สามารถควบคุุม
ระดัับน้ำำ�ต
� าลได้้ ให้้พิิจารณาเพิ่่�ม basal insulin ขนาด 0.2-0.3 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.)/วััน ควบคู่่�ไปด้้วย
	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงรุุนแรงปานกลาง (POCT glucose อยู่่�ระหว่่าง 201-300
มก./ดล. หรืือเดิิมใช้้อิินซููลิินน้้อยกว่่า 0.5 ยููนิิต/น้ำำ��หนัักตััว (กก.)/วััน ให้้พิิจารณาให้้ basal insulin ขนาด
0.2-0.3 ยููนิิต/น้ำำ��หนัักตััว(กก.)/วััน ควบคู่่�ไปกัับยากลุ่่�ม DPP4i และ correction dose sliding scale insulin
กรณีีที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ พิิจารณาให้้อิินซููลิินแบบ basal bolus regimen และหยุุดยากลุ่่�ม DPP4i
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงรุุนแรงมาก (POCT glucose มากกว่่า 300 มก./ดล.) พิิจารณา
ให้้อิินซููลิินแบบ basal bolus regimen โดยคำำ�นวณจากขนาดยาอิินซููลิินที่่�ผู้�ป่้ ่วยใช้้ก่่อนมาโรงพยาบาล
และปรัับลดลงร้้อยละ 50 หรืือให้้ insulin ขนาด 0.5 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.)/วััน ร่่วมกัับ correction dose
sliding scale insulin
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จากหลัักฐานที่่มีี� ในปััจจุุบันั สรุุปได้้ว่า่ อาจพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม DPP4i เพื่่�อควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลสููงไม่่รุุนแรงได้้ แต่่มีีข้้อควรระวััง
ในบางภาวะ เช่่น ตัับอ่่อนอัักเสบ หรืือหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ saxagliptin และ alogliptin ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะหััวใจล้้มเหลว

การใช้้ insulin sliding scale ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ sliding scale คืือ การให้้อิินซููลิินตามระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจะให้้
อิินซููลิิน เฉพาะเมื่่�อระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงเกิินกว่่าที่่กำ� ำ�หนดไว้้เท่่านั้้�น ดัังแสดงในตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. แสดงตััวอย่่างการให้้อิินซููลิินแบบ sliding scale
If POCT Glucose (mg/dL)
Management
> 200
RI 4 units subcutaneously
> 250
RI 6 units subcutaneously
> 300
RI 8 units subcutaneously
> 350, <80
Please notify
การสั่่�งอิินซููลิินแบบ sliding scale มีีการใช้้ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1934 และยัังเป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันมาเป็็น
เวลามากกว่่า 80 ปีี ในปััจจุุบันั sliding scale ยัังเป็็นวิิธีีการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลที่่นิ� ยิ มใช้้อย่่างแพร่่หลาย
ข้้อเสีียของ sliding scale คืือจะพบการผัันผวนของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดมาก(15, 16) มีีหลายการศึึกษา
แสดงให้้เห็็นว่่า ไม่่ควรใช้้ sliding scale เพีียงอย่่างเดีียว ในการควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดของผู้้�ป่่วย
ที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล เนื่่�องจากมาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินไม่่มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุม
ระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่�เพีียงพอ(17) การใช้้ sliding scale มีีอุุบััติิการณ์์ของภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดทั้้�งสููงและต่ำำ��ได้้
มากกว่่า(18) นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าการใช้้ sliding scale ทำำ�ให้้ไม่่มีีการปรัับเปลี่่ย� นแผนการรัักษาอีีกด้้วย(19, 20)
	มีีการศึึกษาวิิจััยโดยการทดลองแบบสุ่่�ม RABBIT 2 เปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้อิินซููลิินสููตร
basal-bolus คืือ ให้้ฉีีดอิินซููลิินออกฤทธิ์์�ยาว (basal insulin) วัันละ 1 ครั้้�ง ร่่วมกัับการให้้อิินซููลิินตามมื้้�อ
อาหาร (bolus insulin) กัับการใช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินเพีียงอย่่างเดีียว ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่รั� กั ษาตััวในหอผู้้�ป่่วยไม่่วิกิ ฤติิ การศึึกษานี้้� รวบรวมผู้้�ป่่วยได้้ทั้้ง� หมด 130 ราย แบ่่งเป็็น
กลุ่่�ม basal-bolus ได้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine จำำ�นวน 65 ราย และกลุ่่�มที่่�ได้้มาตราส่่วนการปรัับ
อิินซููลิิน จำำ�นวน 65 ราย โดยทั้้�งหมดเป็็นผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 มีีระดัับน้ำำ�ต
� าลเฉลี่่�ยเมื่่�อเข้้ารัับการ
รัักษาตััวในโรงพยาบาล เท่่ากัับ 229±6 มก./ดล. และระดัับน้ำำ�ต
� าลสะสมเท่่ากัับร้้อยละ 8.8±2 พบว่่า
กลุ่่�มที่่�ใช้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลให้้อยู่่�ที่่� น้้อยกว่่า 140 มก./ดล
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ได้้ร้้อยละ 66 ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ใช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินมีีเพีียงร้้อยละ 38 ที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าล
ให้้น้้อยกว่่า 140 มก./ดล. พบว่่าระดัับน้ำำ�ต
� าลเฉลี่่�ยต่่อวัันของกลุ่่�มที่่�ใช้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine
ต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มที่่ใ� ช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิิน อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ โดยมีีอุุบัติั กิ ารณ์์ของการเกิิดภาวะ
น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ไม่่แตกต่่างกััน และจำำ�นวนวัันการนอนโรงพยาบาลไม่่แตกต่่างกััน(21)
	ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควรใช้้ sliding scale เพีียงอย่่างเดีียวในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรง
พยาบาล แต่่ให้้ใช้้ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินใต้้ผิิวหนัังตามเวลา (scheduled subcutaneous
insulin) เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ อย่่างไรก็็ตาม มีีบางกรณีีที่่อ� าจพิิจารณาใช้้ Insulin sliding
scale ได้้ เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่เป็็นเบาหวานมาก่่อน และมีีภาวะ stress hyperglycemia ที่่�ไม่่รุุนแรง และ
จำำ�เป็็นต้้องตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าล POCT glucose ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับอิินซููลิินตาม sliding scale
ตั้้�งแต่่ 2 ครั้้�งต่่อวััน แนะนำำ�ให้้พิิจารณาสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินใต้้ผิิวหนัังตามเวลา (scheduled subcutaneous insulin) ดัังที่่�ได้้อธิิบายไว้้ข้้างต้้น

การแก้้ ไขภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��

ภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� คืือ การตรวจวััดระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดได้้น้อ้ ยกว่่า 70 มก./ดล. ซึ่ง�่ ภาวะนี้้�
สามารถพบได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน โดยเกิิดได้้จากหลายสาเหตุุ เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�อายุุมาก
มีีโรคร่่วม หรืือมีีการทำำ�งานของตัับและไตที่่ผิ� ิดปกติิ มีีการบำำ�บััดทดแทนไต การได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือด การงดน้ำำ�� งดอาหารเพื่่�อเตรีียมตััวทำำ�หัตถ
ั การหรืือผ่่าตััดโดยที่่�ไม่่ได้้เตรีียมตััว หรืือเป็็น
ปััจจััยเชิิงระบบ เช่่น การย้้ายหอผู้้�ป่่วย ทำำ�ให้้รัับประทานอาหารช้้า อาหารมาส่่งช้้า หรืือความผิิดพลาด
จากการให้้ยา เป็็นต้้น(15)
การรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� การรัักษาเบื้้�องต้้นพิิจารณาจากระดัับความรู้้�สึึกตััวและ
ประเมิินว่่าผู้้�ป่ว่ ยสามารถรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่ รายละเอีียดดัังแสดงในรููปที่่� 4 โดยคาร์์โบไฮเดรต
ที่่ใ� ช้้ ควรเป็็นคาร์์โบไฮเดรตชนิิดออกฤทธิ์์เ� ร็็ว เช่่น น้ำำ��หวาน น้ำำ��ผลไม้้ น้ำำ��ผึ้้ง� น้ำำ��อัดั ลมแบบธรรมดา เป็็นต้้น
หลัังจากให้้การรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��แล้้ว ต้้องมีีการตรวจติิดตามระดัับน้ำำ��ตาลซ้ำำ��ที่่� 15 นาทีี
เพื่่�อดููระดัับน้ำำ��ตาลว่่าดีีขึ้้�นหรืือไม่่ กรณีีระดัับน้ำำ��ตาลยัังน้้อยกว่่า 80 มก./ดล. ให้้พิิจารณารัักษาด้้วย
คาร์์โบไฮเดรตชนิิดออกฤทธิ์์�เร็็ว หรืือสารน้ำำ��ที่่�มีีน้ำำ��ตาลอีีกครั้้�ง และควรหาสาเหตุุของระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��ทุุกครั้้�ง หลัังจากที่่�ได้้ให้้การรัักษาไปแล้้ว
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รููปที่่� 4. แนวทางการรัักษาภาวะน้ำำ�ต
� าลต่ำำ��

แนวทางการรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากความเจ็็บป่่วยในผู้้�ป่่วยที่่� ไม่่ ได้้เป็็นโรคเบาหวาน

ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีประวััติเิ ป็็นโรคเบาหวานมาก่่อน แต่่ตรวจระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ไม่่ว่า่ จะเป็็น POCT
glucose หรืือ random plasma glucose ขณะที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลพบว่่ามากกว่่า 140 มก./ดล.
ให้้ทำำ�การตรวจ HbA1c เพื่่�อให้้ทราบว่่าผู้้�ป่่วยเป็็นโรคเบาหวานที่่�ไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยมาก่่อนหรืือไม่่
กรณีีที่่� HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 6.5 โดยที่่�ไม่่มีีสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ฮีีโมโกลบิินเอวัันซีีต่ำำ��ลวง ให้้วิินิิจฉััยว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากความเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia) ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้อง
ให้้การรัักษาภาวะนี้้�เช่่นเดีียวกัันกัับผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ป็็นโรคเบาหวาน กล่่าวคืือ ให้้มีีการตรวจติิดตามระดัับ POCT
glucose วัันละ 4 ครั้้�ง ใน 1-2 วัันแรก และให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบ correction scale (ดัังตารางที่่� 4)
ไปก่่อนได้้ โดยใช้้หลัักการเลืือกความแรงของ correction scale เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่ว่ ยเบาหวาน และดููแนวโน้้ม
ของระดัับน้ำำ�ต
� าลวัันต่่อวััน ในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยได้้รับั อิินซููลิินตาม correction scale ตั้้ง� แต่่ 2 ครั้้�งต่่อวัันขึ้้น� ไป
แนะนำำ�ให้้เปลี่่ย� นมารัักษาด้้วยการสั่่ง� อิินซููลิินฉีีดตามเวลา (scheduled insulin) ร่่วมกัับการใช้้ correction
scale เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคเบาหวาน

การวางแผนจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วยออกจากโรงพยาบาล

	ควรเริ่่�มวางแผนการจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วย ตั้้�งแต่่ผู้�ป่้ ่วยเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ยกตััวอย่่างเช่่น
ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 มีี HbA1c ร้้อยละ 10 รัักษาด้้วยยารัับประทาน เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
ด้้วยเรื่่�องปอดติิดเชื้้�อ แพทย์์ผู้้�ดููแลต้้องวางแผนไว้้ล่่วงหน้้าว่่า ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีความจำำ�เป็็นต้้องรัักษาด้้วย
อิินซููลิินขณะรัักษาตััวในโรงพยาบาลและเมื่่�อกลัับบ้้าน จึึงต้้องมีีการเตรีียมตััวผู้้�ป่่วยในการให้้ความรู้้�
เบาหวาน ทั้้�งการเจาะน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว การฉีีดอิินซููลิิน และมีีการสรุุปประวััติิที่่�สำำ�คััญ และมีีการตรวจ
ติิดตามที่่�เหมาะสมที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
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แนวทางการปรัับการรัักษาโรคเบาหวานเมื่่�อผู้้�ป่ว่ ยเตรีียมตััวกลัับบ้้าน เบื้้�องต้้น สามารถพิิจารณา
จากประวััติิเบาหวานเดิิม และระดัับ HbA1c ดัังนี้้�(1)
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย stress hyperglycemia และ กรณีีที่่�ระดัับ HbA1c อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 5.7-6.5
ถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคเบาหวาน ให้้นััดตรวจติิดตามที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
และมีีการปรัับพฤติิกรรม ควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นๆ
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ ที่่ไ� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยขณะเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลครั้้�งนี้้� ให้้
พิิจารณาการรัักษาด้้วยยาลดระดัับน้ำำ��ตาลตามแนวทางเวชปฏิิบััติิมาตรฐาน
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบาหวานรายเดิิม ให้้พิิจารณาว่่า ระดัับ HbA1c ในอดีีต และในช่่วง 3 เดืือน
ที่่�ผ่่านมาเป็็นอย่่างไร กรณีีที่่�ควบคุุมระดัับ HbA1c ยัังไม่่ได้้ตามเป้้าหมาย ให้้พิิจารณา
เพิ่่�มยารัักษาเบาหวาน หรืือสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินในครั้้�งนี้้�ไปเลย
นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ว่่า ในผู้้�ป่่วยเบาหวานรายใหม่่ทุุกราย หรืือเบาหวานรายเดิิมที่่�มีี
ความรู้้�ในการดููแลตนเองไม่่เพีียงพอ มีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับเบาหวาน ก่่อนจำำ�หน่่าย
ออกจากโรงพยาบาล ในหััวข้้อต่่อไปนี้้� คืือ ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับโรคเบาหวาน การรัับประทานยารัักษา
เบาหวาน การฉีีดอิินซููลิิน การทิ้้�งเข็็มและอุุปกรณ์์ฉีีดยา การตรวจน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�วและการแปลผล
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� และ การดููแลตนเองยามเจ็็บป่่วย

ปััญหาที่่�พบได้้บ่่อยทางเวชปฏิิบััติิ

ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลของผู้้�ป่ว่ ยขณะที่่รั� กั ษาตััวในโรงพยาบาล แพทย์์และทีีมผู้้�ดููแลมีีความ
จำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องทบทวนข้้อมููลต่่างๆ ที่่มีีผ
� ลต่่อระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่ว่ ย เช่่น การรัับประทานอาหารนอกมื้้อ�
การรัับประทานอาหารไม่่สััมพัันธ์์กัับการฉีีดยา เช่่น อาหารมาช้้าหรืือเร็็วเกิินไป ระยะเวลาในการตรวจ
ระดัับน้ำำ��ตาลของผู้้�ป่ว่ ย ซึ่ง่� บางครั้้�งห่่างจากมื้้�ออาหารเป็็นเวลานาน หรืือตรวจวััดระดัับน้ำำ��ตาลเวลาก่่อน
นอนเร็็วเกิินไป ทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้เป็็นระดัับน้ำำ��ตาลหลัังอาหารเย็็น ไม่่ใช่่ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนนอน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�พบว่่ามีีการแก้้ไขภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��อย่่างไม่่เหมาะสมหลายครั้้�ง ซึ่่�งควรมีีการพููดคุุย
ระหว่่างแพทย์์ผู้�ดูู้ แลและทีีมการพยาบาลในหอผู้้�ป่ว่ ยและมีีการพััฒนาแนวทางการดููแลผู้้�ป่ว่ ยอย่่างเป็็น
มาตรฐานในแต่่ละสถานพยาบาล

ผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 1

ผู้้�ป่ว่ ยหญิิง อายุุ 50 ปีี มีีโรคประจำำ�ตัวั เป็็นเบาหวานชนิิดที่�่ 2 ปััจจุุบันั รัับประทานยา glipizide(5)
2 เม็็ด ก่่อนอาหาร เช้้า เย็็น และ metformin (500 มก.) 2 เม็็ด หลัังอาหาร เช้้า เย็็น เข้้ารัับการรัักษาตััว
ในโรงพยาบาลด้้วยเรื่่�อง acute pyelonephritis ตรวจร่่างกายแรกรัับ ส่่วนสููง 160 ซม. น้ำำ�� หนััก 62 กก.
ค่่าดััชนีีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) 24.2 กก./ตร.ม. ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ พบ
random plasma glucose 250 มก./ดล. HbA1c ร้้อยละ 8.0 Cr 1.2 (eGFR 65) Na 138 มิิลลิิโมล/ลิิตร,
K 3.7 มิิลลิิโมล/ลิิตร, Cl 104 มิิลลิิโมล/ลิิตร, HCO3 24 มิิลลิิโมล/ลิิตร
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1) หลัังจากที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การตรวจ POCT glucose ได้้ผลดัังนี้้� จงวาง
แผนการรัักษาผู้้�ป่่วยขณะที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล
AC breakfast

AC lunch

AC dinner

Day 1
Day 2

269
378

RI 10 units

RI 4 units

Hs
238

NPH 4 units

328

อภิิปราย
ในผู้้�ป่่วยรายนี้้� เป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�มีีระดัับ HbA1c ร้้อยละ 8 และได้้รัับการรัักษาตััว
ในโรงพยาบาล ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องหยุุดยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน และสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน
ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�ไม่่เคยได้้รัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินมาก่่อน จึึงคำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้ต่่อวััน
ตามน้ำำ��หนัักตััว เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ยมีีค่่าดััชนีีมวลกาย 24.2 กก./ตร.ม. ซึ่่ง� อยู่่�ในเกณฑ์์น้ำำ��หนัักเกิิน จึึงพิิจารณา
ใช้้ขนาดอิินซููลิินเริ่่�มต้้นที่่� 0.5 ยููนิิตต่่อน้ำำ��หนัักตััวเป็็นกิิโลกรััมต่่อวััน = 0.5 x 62 = 31 ยููนิิตต่่อวััน ผู้้�ป่่วย
รัับประทานอาหาร 3 มื้้�อ จึึงแบ่่งให้้เป็็น multiple injection โดยให้้ Regular insulin (RI) 8-8-8 ยููนิิต ฉีีด
เข้้าใต้้ผิิวหนััง ก่่อนอาหาร 30 นาทีี และให้้ NPH 8 นิิต ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง ก่่อนนอน ร่่วมกัับให้้อิินซููลิิน
เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�สููงเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin) ซึ่่�งผู้้�ป่่วยรายนี้้�พิิจารณาเลืือกใช้้
moderate dose correction scale (ดัังตาราง) แปลว่่า กรณีีที่่�ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารอยู่่�ในเกณฑ์์
ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับ regular insulin 8 ยููนิิต ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ แต่่ถ้้าระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงกว่่าเกณฑ์์ เช่่น
ได้้ 190 มก./ดล. ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั อิินซููลิินเพิ่่�มขึ้้น� จากที่่สั่่� ง� ไว้้ อีีก 2 ยููนิิตเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์
ดัังนั้้�น ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับอิินซููลิินทั้้�งหมด 8 + 2 = 10 ยููนิิต เป็็นต้้น
POCT glucose (mg/dL)
141 – 180
181 – 220
221 – 260
261 – 300
>300

 Low dose
0
1
2
3

 Moderate dose
1
2
3
4
แจ้้งแพทย์์ผู้�รั้ ักษา

 High dose
2
4
6
8

2) หลัังจากรัักษาตััวในโรงพยาบาลและได้้รัับการรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะทางหลอดเลืือดดำำ�
อาการดีีขึ้้�น ไข้้แนวโน้้มลดลง และรัับประทานอาหารได้้มากขึ้้น� (มากกว่่าร้้อยละ 50 ของปริิมาณอาหาร
ที่่�โรงพยาบาลจััดเตรีียมให้้) โดยระหว่่างนี้้�ได้้หยุุดยารัับประทาน glipizide และ metformin และให้้การ
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รัักษาด้้วยอิินซููลิิน ระดัับ POCT glucose เป็็นดัังตาราง ท่่านมีีแนวทางการปรัับขนาดอิินซููลิินในผู้้�ป่่วย
รายนี้้�ในขณะที่่�นอนโรงพยาบาล อย่่างไร
AC breakfast
AC lunch
AC dinner
Hs
POCT Treatment POCT Treatment POCT Treatment POCT Treatment
(mg/dL)
(mg/dL)
(mg/dL)
(mg/dL)
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4

378
132
74

RI 10 units
RI 8 units

328
214

RI 18 units
RI 10 units

269
214
138

RI 4 units
RI 10 units
RI 8 units

238
120
112

NPH 4 units
NPH 8 units
NPH 8 units

อภิิปราย
จากตารางข้้างต้้น จะเห็็นว่่า ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารของวัันที่่� 3 มื้้�อกลางวััน ขึ้้�นสููงกว่่า
ช่่วงเช้้ามาก ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องได้้รัับอิินซููลิินเพิ่่�มในมื้้�อกลางวััน ดัังนั้้�นอาจพิิจารณาเพิ่่�มขนาดยา regular
insulin ของมื้้�อเช้้า ส่่วนระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารมื้้�อเย็็นและก่่อนนอน มีีระดัับน้ำำ��ตาลอยู่่�ในเกณฑ์์
จึึงสามารถให้้อิินซููลิินขนาดเดิิมได้้ ในขณะที่่�มื้้�อเช้้า วัันที่่� 4 ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารเช้้าค่่อนข้้างต่ำำ��
(น้้อยกว่่า 100 มก./ดล.) ดัังนั้้�นควรพิิจารณาปรัับลดขนาดยา NPH ก่่อนนอน
3) ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาตััวด้้วยอิินซููลิิน และยาปฏิิชีีวนะทางหลอดเลืือดดำำ�จนอาการดีีขึ้้�น
และกลัับบ้้านได้้ ท่่านมีีแนวทางในการรัักษาโรคเบาหวานและตรวจติิดตามผู้้�ป่่วยรายนี้้�อย่่างไร
อภิิปราย
ผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้� เดิิมรัับประทานยาลดระดัับน้ำำ��ตาลอยู่่� 2 ชนิิดและยัังควบคุุมได้้ไม่่ดีี มีีระดัับ HbA1c
ร้้อยละ 8 ดัังนั้้�นควรพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนการรัักษาตั้้�งแต่่ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยยัังรัักษาตััวอยู่่�ในโรงพยาบาล
โดยอาจพิิจารณาให้้ยากลัับบ้้านเป็็น Premixed insulin และ metformin กรณีีไม่่มีีข้้อห้้าม และประเมิิน
ความรู้้�ความเข้้าใจในการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยเบาหวาน (Diabetes Self-Management Education,
DSME) เช่่น การฉีีดอิินซููลิิน การเจาะระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ความรู้้�เรื่่�องภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
การดููแลตนเองยามเจ็็บป่่วย เป็็นต้้น

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงและการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต

ภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููงในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรงพยาบาลเป็็นภาวะที่่พ� บได้้บ่อ่ ยโดยเฉพาะในหอผู้้�ป่ว่ ย
วิิกฤติิ สามารถพบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเบาหวานและไม่่ได้้เป็็นเบาหวานมาก่่อน จากการสำำ�รวจข้้อมููล
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การควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตอายุุรกรรม โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ในปีี 2558 โดยผู้้�เขีียน
และคณะ พบว่่ามีีผู้้�ป่่วย ร้้อยละ 24 ที่่�มีีระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง และในกลุ่่�มนี้้�มีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
ที่่ไ� ม่่ได้้รับั การแก้้ไขที่่เ� หมาะสมถึึง ร้้อยละ 52 (unpublished data) การดููแลควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ย
เหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญเนื่่�องจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงในขณะที่่�นอนโรงพยาบาลนั้้�นสััมพัันธ์์กัับอััตรา
การเสีียชีีวิิตที่เ่� พิ่่�มมากขึ้้น� จำำ�นวนวัันการนอนในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤตและนอนโรงพยาบาลนานขึ้้น� และค่่าใช้้
จ่่ายที่่�มากขึ้้�น

วิิธีีการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลโดยการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยวิิกฤต

การให้้อินิ ซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (continuous intravenous insulin infusion) พบว่่า
มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤตได้้ดีีกว่่าการให้้อินิ ซููลิินในรููปแบบอื่่�น เนื่่�องจาก
สามารถปรัับขนาดอิินซููลิินได้้อย่่างรวดเร็็วตามความต้้องการได้้ทุุกชั่่�วโมง จึึงเหมาะสมที่่�จะใช้้ในผู้้�ป่่วย
วิิกฤติิที่มีี่� อาการเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา อย่่างไรก็็ตามการปรัับระดัับอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ย
ต้้องมีีการตรวจระดัับน้ำำ��ตาลบ่่อย ใช้้เวลาและทรััพยากรทั้้�งของแพทย์์และพยาบาลมาก จึึงมีีการ
พััฒนาการใช้้แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน (insulin infusion protocol) ขึ้้�นมา แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน
ที่่�มีีใช้้กัันแพร่่หลาย เช่่น Yale insulin infusion protocol, Joslin Diabetes Center Algorithm for insulin
infusion for Medical ICU, University of Pittsburgh Medical Center Regular Insulin IV Infusion Protocol เป็็นต้้น ซึ่่�งจากหลายๆ การศึึกษาพบว่่าการใช้้แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน สามารถลดอุุบััติิการณ์์
การเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลต่ำำ��ในเลืือดได้้ และได้้รับั การยอมรัับจากบุุคลากรว่่ามีีประโยชน์์ทางคลิินิกิ และสะดวก
ต่่อการใช้้งาน(22-24) แต่่ยัังไม่่มีีข้้อมููลว่่าแบบฟอร์์มใดมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด จากหลัักฐานเหล่่านี้้� แนวทาง
เวชปฏิิบัติั ขิ องสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาตั้้�งแต่่ปีี 2015(25) เป็็นต้้นมา แนะนำำ�ให้้ใช้้แบบฟอร์์ม
การปรัับอิินซููลิินในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต แต่่ไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าแบบฟอร์์มใดเป็็นมาตรฐาน
แนะนำำ�ให้้ใช้้แบบฟอร์์มที่่มีี� การศึึกษารองรัับแล้้ว
แนวทางเวชปฏิิบััติิของสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาปีี 2020(5) แนะนำำ�ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�
อาการหนััก รัักษาตััวในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต ให้้เริ่่�มการรัักษาด้้วยอิินซููลิินเมื่่�อระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงกว่่า
180 มก./ดล. โดยให้้เป็็นอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� โดยเป้้าหมายของระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่ว่ ยในหอผู้้�ป่ว่ ย
วิิกฤตอยู่่�ระหว่่าง 140-180 มก./ดล. ส่่วนการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลให้้ต่ำำ��กว่่านี้้�ยังั ไม่่มีีหลัักฐานสนัับสนุุน
ที่่�ชััดเจนและไม่่แนะนำำ�ให้้ควบคุุมให้้ระดัับน้ำำ��ตาลให้้ต่ำำ��กว่่า 110 มก./ดล. เนื่่�องจากพบว่่าสััมพัันธ์์กัับ
อััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สููงขึ้้�น(26)

172

Comprehensive Review in Internal Medicine
ตารางที่่� 6. ตััวอย่่างชุุดคำำ�สั่่�งการเริ่่�มอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์(27)
Date

Protocol order for IV insulin
Order for one day
o	ถ้้าไม่่มีีค่่า Potassium ภายใน 24 ชั่่�วโมงที่่�
ผ่่านมา ให้้เจาะ Potassium stat ก่่อนเริ่่�ม
อิินซููลิิน และ notify แพทย์์ถ้้า K < 3.5
mEq/L
o HbA1c (optional)
o Consult endocrine (optional)
o Regular insulin __ units + NSS ____ml
(1:__) iv___ml/hour (___units/hour)
ให้้ทาง infusion pump เสมอ

Order for continuation
BW = _________ kg
Monitoring
o POCT glucose q 1 hour จน stable (อยู่่�ในเป้้าหมาย
อย่่างน้้อย 2 ครั้้�งติิดต่่อกััน หลัังจากนั้้�นให้้เจาะ q 2
hour หลัังจากนั้้�นตามแพทย์์พิิจารณา)
o ให้้กลัับมาเจาะ POCT glucose q 1 h และพิิจารณา
ปรัับ rate insulin ถ้้ามีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
o เปลี่่�ยน rate insulin
o	ปรัับ vasopressor
o	มีี RRT (hemodialysis, CVVH, SLED, etc.)
o	ปรัับเปลี่่�ยน nutrition support
o	อื่่�นๆ________________________
Transfer order เมื่่�อมีีการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
o Rate insulin ปััจจุุบััน =____ml/h (__units/h)
o ใช้้ infusion pump ขณะ transfer
o POCT glucose ทัันทีีที่่�ถึึงหอผู้้�ป่่วยและ notify แพทย์์

ตารางที่่� 7. แสดงขนาดเริ่่�มต้้นของอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ตามระดัับน้ำำ��ตาลและน้ำำ��หนัักของแบบ
ฟอร์์มของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์(27)
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ตารางที่่� 8. การปรัับขนาดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ตามแบบฟอร์์มของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

นอกจากนี้้�ยังั มีีการปรัับอิินซููลิินที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลเพื่่�อผ่่าตััด
ดัังแสดงตััวอย่่างในตารางที่่� 9 และ 10
ตารางที่่� 9. ขนาดอิินซููลิินเริ่่�มต้้นในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 และผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2(28)
ขนาดอินซูลินที่เคยได้รับ (ยูนิตต่อวัน)

ขนาดอินซูลิน (ยูนิตต่อชั่วโมง)

< 40

1.0

40 - 80

1.5

>80

2.0
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ตารางที่่� 10. การปรัับอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
(มิิลลิิกรััมต่่อเดซิิลิิตร)
<100

การปรัับขนาดอิินซููลิิน
ลดอิินซููลิินเป็็น 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง
และให้้ ร้้อยละ 50 D/W 20 มิิลลิิลิิตร ทางหลอดเลืือดดำำ�

100 – 139

ลดอิินซููลิินลง 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

140 – 180

ให้้อิินซููลิินขนาดเดิิม

181 – 230

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

231 – 280

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 1 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

>280

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 2 ยููนิิต/ชั่่�วโมง และให้้อิินซููลิินอีีก 10 ยููนิิต
ทางหลอดเลืือดดำำ�

การปรัับเปลี่่�ยนการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�มาเป็็นทางใต้้ผิิวหนััง

ในผู้้�ป่ว่ ยที่่พ้� น้ ระยะวิิกฤติิแล้้วร่่างกายอาจจะยัังมีีความต้้องการอิินซููลิินอยู่่� ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่ควรหยุุด
การให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ทัันทีี โดยให้้ปรัับเปลี่่�ยนมาเป็็นการให้้ทางใต้้ผิิวหนััง (transition to
subcutaneous insulin) มีีลัักษณะดัังนี้้�(1)
1) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 ทุุกราย
2) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่รั� ักษาด้้วยอิินซููลิินอยู่่�เดิิม
3) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 เป็็นส่่วนใหญ่่ ที่่�เดิิมรัักษาโดยการรัับประทานยา
4) ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ขนาดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิต/ชั่่�วโมง ขึ้้�นไป
เนื่่�องจากการให้้อิินซููลิินทางใต้้ผิิวหนัังต้้องใช้้เวลาดููดซึึม จึึงควรเริ่่�มให้้อิินซููลิินทางใต้้ผิิวหนััง
อย่่างน้้อย 1-2 ชั่่�วโมง ก่่อนหยุุดการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� (bridging) โดยขนาดอิินซููลิินที่่�จะให้้
สามารถคำำ�นวณได้้ 3 วิิธีี ดัังนี้้�
	วิิธีีที่่� 1 คำำ�นวณจากปริิมาณอิินซููลิินที่่�ได้้ทางหลอดเลืือดดำำ�ใน 6 ชั่่�วโมงสุุดท้้าย
	วิิธีีที่่� 2 คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินโดยอ้้างอิิงตามน้ำำ��หนัักตััวของผู้้�ป่่วย (weight-based)
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ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน
(ยููนิิต/กก./วััน)

ลัักษณะผู้้�ป่่วย

0.3

อายุุ > 70 ปีี หรืือ น้ำำ��หนััก < 50 กก. หรืือมีีโรคร่่วม เช่่น ไตวายเรื้้�อรััง
ตัับแข็็ง เป็็นต้้น

0.4-0.6

น้ำำ��หนัักตััวปกติิ

0.7-1.0

BMI ≥ 35 กก./ตร.ม. หรืือ ได้้รัับสเตีียรอยด์์ขนาดสููง เช่่น
prednisolone ≥ 40 มก./วััน

	วิิธีีที่่� 3 ในผู้้�ป่่วยที่่�สามารถควบคุุมเบาหวานได้้ดีีนอกโรงพยาบาล หรืือ HbA1c น้้อยกว่่าร้้อย
ละ 8 สามารถคำำ�นวณขนาดอิินซููลิิน อ้้างอิิงจากขนาดอิินซููลิินเดิิมที่่�ใช้้ขณะอยู่่�บ้้านได้้ โดยพิิจารณาลด
ขนาดลงร้้อยละ 20-25
กรณีีที่่�ขนาดอิินซููลิินแตกต่่างกััน ≥ 10 ยููนิิต/วััน จากการคำำ�นวณต่่างวิิธีีกััน แนะนำำ�ให้้เริ่่�มต้้น
ด้้วยขนาดอิินซููลิินที่่�คำำ�นวณได้้น้้อยที่่�สุุดก่่อน ยกเว้้นผู้้�ป่่วยอ้้วนมาก หรืือ POCT สููงมาก เช่่น คำำ�นวณ
วิิธีีที่่� 1 ได้้ขนาดอิินซููลิิน 80 ยููนิิต/วััน ในขณะที่่วิ� ธีีที่
ิ ่� 2 คำำ�นวณได้้ขนาดอิินซููลิิน 40 ยููนิิต/วััน ให้้พิิจารณา
เริ่่�มต้้นที่่�ขนาด 40 ยููนิิต/วัันก่่อน

ผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 2

ผู้้�ป่่วยชายน้ำำ��หนััก 90 กก. ดััชนีีมวลกาย 27 กก./ตร.ม. ใช้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�เฉลี่่�ยอยู่่�
ที่่� 2.5 ยููนิิต/ชม. โดยขนาดการให้้อิินซููลิินคงที่่�ใน 6 ชั่่�วโมงที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�นขนาดอิินซููลิินที่่ต้� ้องการต่่อ
วััน เท่่ากัับ 2.5 x 24 = 60 ยููนิิต และพิิจารณาลดขนาดลงก่่อนร้้อยละ 80 คิิดเป็็น 48 ยููนิิต/วััน กรณีี
คิิดตามน้ำำ��หนัักตััว 0.5 ยููนิิต/กก. จะได้้ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน เท่่ากัับ 90 x 0.5 = 45 ยููนิิต ซึ่่�งใกล้้เคีียง
กัับการคิิดจากวิิธีีการใช้้ขนาดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ดัังนั้้�น สามารถใช้้ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน 45 – 48
ยููนิิต หลัังจากนั้้�น พิิจารณาว่่า ผู้้�ป่่วยสามารถรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่
-	ถ้้าผู้้�ป่่วยรัับประทานได้้ น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 หรืือได้้รัับ clear liquid diet ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน
เท่่ากัับ 48 ยููนิิต
-	ถ้้าผู้้�ป่่วยรัับประทานอาหารมากกว่่าร้้อยละ 50 หรืือ รัับ feed ได้้ มากกว่่าร้้อยละ 50 ขนาด
อิินซููลิินต่่อวััน เท่่ากัับ 48 x 2 = 96 ยููนิิต โดยพิิจารณาให้้เป็็น multiple injection หรืือ basalbolus regimen
กรณีีให้้เป็็น multiple injection ถ้้ารัับประทานอาหาร 3 มื้้อ� ให้้เป็็น regular insulin มื้้อ� ละร้้อยละ
25 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน และ NPH ร้้อยละ 25-30 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน ถ้้ารัับประทานอาหาร
4 มื้้�อ ให้้เป็็น regular insulin มื้้�อละร้้อยละ 25 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน
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กรณีีให้้เป็็น basal bolus ให้้แบ่่ง ½ ของขนาดอิินซููลิินต่่อวัันให้้เป็็น basal insulin และอีีก ½
ของขนาดอิินซููลิิน/วััน เป็็น rapid acting insulin ถ้้าไม่่แน่่ใจว่่าผู้้�ป่่วยจะรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่
พิิจารณาให้้เป็็น basal insulin ร่่วมกัับ sliding scale ไปก่่อนเบื้้�องต้้น (basal plus) และตรวจติิดตามการ
รัับประทานอาหารและระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่่วยในแต่่ละวััน พิิจารณาให้้เป็็น basal bolus หรืือ multiple
regimen กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเริ่่�มรัับประทานอาหารได้้มากขึ้้�น

การใช้้ continuous glucose monitoring ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

	ปััจจุุบันั มีีการนำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆมาใช้้ในการดููแลผู้้�ป่ว่ ยเบาหวาน รวมถึึงการใช้้เครื่่�อง continuous
glucose monitoring (CGM) ดัังแสดงในรููปที่่� 5 เครื่่�อง CGM สามารถตรวจระดัับน้ำำ�ต
� าลจาก interstitial
fluid และแสดงผลระดัับน้ำำ�ต
� าลในขณะนั้้�นได้้ทัันทีี

รููปที่่� 5. เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาลแบบต่่อเนื่่�อง (continuous glucose monitoring system)
การใช้้เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาลชนิิดต่อ่ เนื่่�อง มีีข้้อได้้เปรีียบกว่่าการตรวจด้้วยวิิธีีมาตรฐานคืือ สามารถ
ทราบข้้อมููลของระดัับน้ำำ��ตาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง และมีีตััวแปรทางระดัับน้ำำ��ตาลหลาย
ชนิิดที่่�มีีศัักยภาพในการนำำ�มาใช้้ทางคลิินิิก เช่่น ระดัับน้ำำ��ตาลสููงสุุดในแต่่ละวััน ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ตาล
แต่่ละวััน แผนภููมิิเส้้นแสดงระดัับน้ำำ��ตาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงแยกตามวััน และตััวแปรความแปรปรวนของ
ระดัับน้ำำ�ต
� าล (glycemic variability) เป็็นต้้น ทำำ�ให้้มีีผู้้�สนใจนำำ�มาใช้้ตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ป่่วย
ในโรงพยาบาลแทนการเจาะตรวจระดัับน้ำำ��ตาลจากปลายนิ้้�ว อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลการใช้้เครื่่�อง CGM
ในผู้้�ป่ว่ ยใน ยัังมีีจำำ�กัดั และมีีปััจจััยรบกวนการตรวจน้ำำ��ตาลจากเครื่่�อง CGM หลายอย่่าง เช่่นภาวะ poor
perfusion ภาวะบวม หรืือการได้้รัับยาบางชนิิด จึึงยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�หรืือแนวทางปฏิิบััติิมาตรฐานใน
การนำำ�เครื่่�อง CGM มาใช้้ในผู้้�ป่่วยใน(29, 30)
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สรุุป

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขณะที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลเป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อย ทั้้�งในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีโรคเบาหวานและไม่่ได้้เป็็นโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม ซึ่่�งระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�สููงสััมพัันธ์์กัับผลการรัักษา
ที่่�ไม่่ดีีและอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องควบคุุมให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม โดย
อิินซููลิินฉีีดเข้้าชั้้น� ใต้้ผิวิ หนัังเป็็นวิิธีีหลัักที่่ใ� ช้้ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยนอกหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต และ
การให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต นอกจากนี้้�ยัังมีีความจำำ�เป็็นในการตรวจ
ติิดตามระดัับน้ำำ��ตาลและปรัับเปลี่่�ยนการรัักษาในแต่่ละวัันตามอาการและความต้้องการอิินซููลิินที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละวััน นอกจากนี้้�เมื่่�อผู้้�ป่่วยอาการดีีขึ้้�น ควรมีีการวางแผนและประสานกัับแพทย์์
แผนกผู้้�ป่่วยนอก เรื่่�องการดููแลโรคเบาหวานในระยะยาวอีีกด้้วย

เอกสารอ้้างอิิง

1. Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT, Kosiborod M, Maynard GA, Montori VM, et al. Management of
hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical care setting: an endocrine society clinical practice
guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(1):16-38.
2. Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, Einhorn D, Hellman R, Hirsch IB, et al. American Association of
Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association consensus statement on inpatient glycemic
control. Diabetes Care. 2009;32(6):1119-31.
3. Marik PE, Bellomo R. Stress hyperglycemia: an essential survival response! Crit Care Med. 2013;41(6):e93-4.
4. Dungan KM, Braithwaite SS, Preiser JC. Stress hyperglycaemia. Lancet. 2009;373(9677):1798-807.
5. American Diabetes A. 15. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes-2020.
Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S193-S202.
6. Draznin B, Gilden J, Golden SH, Inzucchi SE, investigators P, Baldwin D, et al. Pathways to quality inpatient
management of hyperglycemia and diabetes: a call to action. Diabetes Care. 2013;36(7):1807-14.
7. Pasquel FJ, Lansang MC, Khowaja A, Urrutia MA, Cardona S, Albury B, et al. A Randomized Controlled
Trial Comparing Glargine U300 and Glargine U100 for the Inpatient Management of Medicine and Surgery
Patients With Type 2 Diabetes: Glargine U300 Hospital Trial. Diabetes Care. 2020;43(6):1242-8.
8. Bellido V, Suarez L, Rodriguez MG, Sanchez C, Dieguez M, Riestra M, et al. Comparison of Basal-Bolus
and Premixed Insulin Regimens in Hospitalized Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2015;38(12):2211-6.
9. Umpierrez GE, Smiley D, Hermayer K, Khan A, Olson DE, Newton C, et al. Randomized study comparing
a Basal-bolus with a basal plus correction insulin regimen for the hospital management of medical and
surgical patients with type 2 diabetes: basal plus trial. Diabetes Care. 2013;36(8):2169-74.
10. Smiley D, Umpierrez GE, Hermayer K, Newton C, Jacobs S, Olson DE, et al. Differences in inpatient glycemic control and response to subcutaneous insulin therapy between medicine and surgery patients with
type 2 diabetes. J Diabetes Complications. 2013;27(6):637-41.
11. Pasquel FJ, Gianchandani R, Rubin DJ, Dungan KM, Anzola I, Gomez PC, et al. Efficacy of sitagliptin for
the hospital management of general medicine and surgery patients with type 2 diabetes (Sita-Hospital): a
multicentre, prospective, open-label, non-inferiority randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol.
2017;5(2):125-33.

178

Comprehensive Review in Internal Medicine
12. Umpierrez GE, Gianchandani R, Smiley D, Jacobs S, Wesorick DH, Newton C, et al. Safety and efficacy of
sitagliptin therapy for the inpatient management of general medicine and surgery patients with type 2 diabetes:
a pilot, randomized, controlled study. Diabetes Care. 2013;36(11):3430-5.
13. Vellanki P, Rasouli N, Baldwin D, Alexanian S, Anzola I, Urrutia M, et al. Glycaemic efficacy and safety of
linagliptin compared to a basal-bolus insulin regimen in patients with type 2 diabetes undergoing non-cardiac surgery: A multicentre randomized clinical trial. Diabetes Obes Metab. 2019;21(4):837-43.
14. Garg R, Schuman B, Hurwitz S, Metzger C, Bhandari S. Safety and efficacy of saxagliptin for glycemic
control in non-critically ill hospitalized patients. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5(1):e000394.
15. Clement S, Braithwaite SS, Magee MF, Ahmann A, Smith EP, Schafer RG, et al. Management of diabetes
and hyperglycemia in hospitals. Diabetes care. 2004;27(2):553-91.
16. Gearhart JG, Duncan JL, 3rd, Replogle WH, Forbes RC, Walley EJ. Efficacy of sliding-scale insulin therapy:
a comparison with prospective regimens. Family practice research journal. 1994;14(4):313-22.
17. Baldwin D, Villanueva G, McNutt R, Bhatnagar S. Eliminating inpatient sliding-scale insulin: a reeducation
project with medical house staff. Diabetes care. 2005;28(5):1008-11.
18. Queale WS, Seidler AJ, Brancati FL. Glycemic control and sliding scale insulin use in medical inpatients
with diabetes mellitus. Archives of internal medicine. 1997;157(5):545-52.
19. Sawin CT. Action without benefit. The sliding scale of insulin use. Archives of internal medicine. 1997;157(5):489.
20. Dickerson LM, Ye X, Sack JL, Hueston WJ. Glycemic control in medical inpatients with type 2 diabetes
mellitus receiving sliding scale insulin regimens versus routine diabetes medications: a multicenter randomized controlled trial. Annals of family medicine. 2003;1(1):29-35.
21. Umpierrez GE, Smiley D, Zisman A, Prieto LM, Palacio A, Ceron M, et al. Randomized study of basal-bolus insulin therapy in the inpatient management of patients with type 2 diabetes (RABBIT 2 trial). Diabetes
care. 2007;30(9):2181-6.
22. Chen HJ, Steinke DT, Karounos DG, Lane MT, Matson AW. Intensive insulin protocol implementation and
outcomes in the medical and surgical wards at a Veterans Affairs Medical Center. The Annals of pharmacotherapy. 2010;44(2):249-56.
23. Quinn JA, Snyder SL, Berghoff JL, Colombo CS, Jacobi J. A practical approach to hyperglycemia management in the intensive care unit: evaluation of an intensive insulin infusion protocol. Pharmacotherapy.
2006;26(10):1410-20.
24. Goldberg PA, Siegel MD, Sherwin RS, Halickman JI, Lee M, Bailey VA, et al. Implementation of a safe and
effective insulin infusion protocol in a medical intensive care unit. Diabetes Care. 2004;27(2):461-7.
25. American Diabetes A. Standards of medical care in diabetes-2015 abridged for primary care providers. Clin
Diabetes. 2015;33(2):97-111.
26. Investigators N-SS, Finfer S, Chittock DR, Su SY, Blair D, Foster D, et al. Intensive versus conventional
glucose control in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;360(13):1283-97.
27. Laichuthai N KW, Boonchaya-anant P. The Efficacy and Safety of an Insulin Infusion Protocol in a Medical
Intensive Care Unit at a Tertiary Care Hospital: a Prospective Study. Int J Diabetes Dev 2020;40:32-9.
28. CR S. Medical Management of diabetic patients during surgery. Bergman M SG, editor. New York: Raven
Press; 1991.
29. Wallia A, Umpierrez GE, Rushakoff RJ, Klonoff DC, Rubin DJ, Hill Golden S, et al. Consensus Statement
on Inpatient Use of Continuous Glucose Monitoring. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(5):1036-44.
30. Levitt DL, Silver KD, Spanakis EK. Inpatient Continuous Glucose Monitoring and Glycemic Outcomes. J
Diabetes Sci Technol. 2017;11(5):1028-35.

179

