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9
การควบค่มิระดับนำ�าตัาล

ในผู้้�ป่วยท้�เข�ารับ
การรักษาตััวในโรงพยาบาล

ณิชีกานต์ั	หลิายชูีไที่ย

บัทน�า
 การค์วบค์ุมระดั์บนำ�าติาลในโรงพยาบาลม่ค์วามสุำาคั์ญิ เนื�องจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งเป็ิน

ภาวะท่�พบได้์บ่อยในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและม่ผู้ลเสุ่ยต่ิอผู้ลการรักษาโรค์ ในบทค์วามน่�

จะกล่าวถึึงหลักในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลทั�งในและนอกหอ

ผู้้้ป่ิวยวิกฤติ การเลือกใช้ัอินซ้ึ่ลินและยาเบาหวานชันิด์รับปิระทาน รวมถึึงการนำาเทค์โนโลย่ใหม่ๆ เช่ัน 

continuous glucose monitoring (CGM) มาใช้ัในการติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิว

ในโรงพยาบาล

นิยามแลัะสาเหตุ
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง (hyperglycemia) ขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล หมายถึึง การติรวจ

พบระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�มากกว่า 140 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล โด์ยไม่

ขึ�นกับว่าม่โรค์เบาหวานอย่้เดิ์มหรือไม่(1, 2)

 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในภาวะเจ็บป่ิวยเกิด์จากหลายกลไก ได้์แก่ การม่ฮอร์โมน counter 

regulatory ต่ิางๆ เช่ัน epinephrine norepinephrine และ cortisol ท่�ถ้ึกกระตุ้ินให้หลั�งออกมามากขึ�น 

ทำาให้กระบวนการสุร้างนำ�าติาลจากตัิบ (hepatic gluconeogenesis) และการสุลายไกลโค์เจน (glycog-

enolysis) เพิ�มขึ�น นอกจากน่�ยังม่การเพิ�มขึ�นของไซึ่โติไค์น์ท่�เก่�ยวข้องกับการอักเสุบ เช่ัน TNF-α, IL-1, 

IL-6 และ C-reactive protein และการเปิล่�ยนแปิลงของ adipokines เช่ัน การเพิ�มขึ�นของ zinc-alpha2 

glycoprotein และการลด์ลงของ adiponectin จากเนื�อเยื�อไขมันทำาให้ม่การเพิ�มขึ�นของภาวะดื์�อต่ิอ
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อินซ้ึ่ลิน (insulin resistance)(3) นอกเหนือจากกลไกท่�กล่าวข้าวต้ินแล้ว ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งขณะ

นอนโรงพยาบาลอาจเกิด์จากเหตุิอื�นๆ เช่ัน การหยุด์ยาเบาหวานเดิ์มของผู้้้ป่ิวย การได้์รับยาสุเต่ิยรอยด์์ 

การได้์รับสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาลปิริมาณมาก และให้สุารอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา เป็ินต้ิน

 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งม่ผู้ลต่ิอกลไกการค์วบคุ์มภาวะอักเสุบระดั์บเซึ่ลล์และ oxidative stress 

ทั�งโด์ยติรงและโด์ยอ้อม พบว่ากรด์ไขมันอิสุระ (free fatty acid) ท่�เพิ�มขึ�นจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง

และภาวะขาด์อินซ้ึ่ลินทำาให้การทำางานของเซึ่ลล์เยื�อบุ endothelial ผิู้ด์ปิกติิ และเกิด์สุารอนุม้ลอิสุระ 

ซึึ่�งทำาให้เกิด์การบาด์เจ็บต่ิอเนื�อเยื�อมากขึ�น(4) ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งม่ค์วามสุัมพันธ์์กับอัติราการ

เสุ่ยช่ัวิติท่�มากขึ�น โอกาสุการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน เช่ัน ปิอด์อักเสุบ การติิด์เชืั�อแผู้ลผู่้าตัิด์สุ้งขึ�น จำานวน

วันการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและโรงพยาบาลนานขึ�น และค่์าใช้ัจ่ายมากขึ�น(1, 2)

การตรวจคัดกรองระดับัน��าตาลัท่่ผิดปักติในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 แนะนำาให้ม่การซัึ่กปิระวัติิโรค์เบาหวานและการรักษาเบาหวาน ติรวจ POCT (point of care 

test) glucose และเจาะ HbA1c กรณ่ท่� POCT glucose มากกว่า 140 มก./ด์ล. ซึึ่�งจะแบ่งผู้้้ป่ิวยออก

เป็ิน 3 กลุ่มดั์งน่�

1.  ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม และระดั์บ POCT glucose น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. 

กลุ่มน่�ไม่จำาเป็ินต้ิองติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT glucose อ่ก ยกเว้นม่อาการทางค์ลินิก หรือ

ม่การเปิล่�ยนแปิลงการรักษา เช่ัน ได้์รับยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ หรือได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์

ด์ำา เป็ินต้ิน

2. ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม แต่ิติรวจระดั์บ POCT glucose ได้์มากกว่าหรือ

เท่ากับ 140 มก./ด์ล. แนะนำาให้ติรวจระดั์บ HbA1c เพื�อจำาแนกว่าผู้้้ป่ิวยม่โรค์เบาหวานอย่้

เดิ์มแต่ิไม่ได้์รับการวนิิจฉััย หรอืเป็ินภาวะนำ�าติาลสุ้งจากการเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) 

- กรณ่ท่� HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 6.5 ให้วินิจฉััยว่าเป็ินภาวะนำ�าติาลสุ้งจากการเจ็บป่ิวย 

(stress hyperglycemia) 

- กรณ่ท่� HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 6.5 ให้วินิจฉััยว่าเป็ินโรค์เบาหวาน

 อย่างไรก็ติาม ให้ระมัด์ระวังการแปิลผู้ล HbA1c ในบางภาวะ เนื�องจากอาจจะให้ผู้ลสุ้ง

หรือติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริงได้์ เช่ัน ภาวะเม็ด์เลือด์แด์งแติก หรือโรค์ธ์าลัสุซ่ึ่เม่ย จะทำาให้ระดั์บ 

HbA1c ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริง เป็ินต้ิน 

3. ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม ให้ติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT glucose และพิจารณา

ให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน นอกจากน่� แนะนำาให้ติรวจระดั์บ HbA1c เพิ�มเติิม ในกรณ่ท่�ไม่ม่

ผู้ลติรวจในช่ัวง 3 เดื์อนท่�ผู่้านมา ซึึ่�งการติรวจ HbA1c ทำาให้แพทย์ทราบถึึงการค์วบคุ์ม

นำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในเบื�องต้ิน เพื�อนำามาพิจารณาขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ให้ขณะนอนโรงพยาบาล 

และวางแผู้นรักษาเมื�อกลับบ้าน 
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การควบัคุมระดับัน��าตาลัในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 แนวทางเวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาปีิ 2020(5) แนะนำาว่าผู้้้ป่ิวยท่�เข้า

รับการรักษาตัิวในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็ินโรค์เบาหวานท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลด์ว้ยสุาเหตุิอื�น และ

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งจากการเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) โด์ยไม่ได้์เป็ินโรค์เบาหวาน

มาก่อน ทั�งในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์อย่้ในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ ให้ค์วบค์ุมระดั์บนำ�าติาลไว้ท่�เป้ิา

หมายคื์อ 140-180 มก./ด์ล. และพิจารณาให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินเมื�อระดั์บนำ�าติาลสุ้งกว่า 180 มก./ด์ล. 

อย่างไรก็ติาม จากปิระสุบการณ์ของผู้้้เข่ยน พบว่า การกำาหนด์ระดั์บนำ�าติาลท่� 140ข180 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง มักทำาให้เกิด์ค์วามสัุบสุนในท่มพยาบาลผู้้้ด้์แล ดั์งนั�น

ในทางปิฏิิบัติิผู้้้เข่ยนจะยึด์ติามเป้ิาหมายระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารเช้ัา น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. และระดั์บ

นำ�าติาลในเวลาอื�นแบบสุุ่ม (random glucose) น้อยกว่า 180 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย

อินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ใต้ิผิู้วหนัง(2)

การควบัคมุระดบััน��าตาลัในผู้ปัว่ยท่ม่่โรคเบัาหวานอยู่เดมิ แลัะเขา้รบััการรกัษาในโรงพยาบัาลัท่่ไม่ใช่
หอผู้ปั่วยวิกฤต
 กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ปิระวัติิเป็ินโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม หรือได้์รับการวินิจฉััยโรค์เบาหวานขณะท่�รักษา

ตัิวอย่้ในโรงพยาบาล และอาการเจ็บป่ิวยไม่รุนแรง ไม่ม่ข้อบ่งช่ั�ของการเข้ารักษาตัิวในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ 

ให้พิจารณาสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน โด์ยม่แนวทางปิฏิิบัติิโด์ยสัุงเขปิ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 ซึึ่�งจะกล่าว

ถึึงรายละเอ่ยด์ในแต่ิละขั�นติอนในหัวข้อต่ิอไปิ

ตัารางท่ี่�	1. หลักการด้์แลผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

1. หยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทานทั�งหมด์
2. ให้การรักษาด์้วยอินซึ่้ลินทางใติ้ผู้ิวหนัง (subcutaneous) โด์ยค์ำานวณติามน�ำาหนักติัว 

หรือจากขนาด์อินซึ่้ลินเด์ิมท่�ผู้้้ปิ่วยได์้รับ 
3. ติรวจติิด์ติามระด์ับน�ำาติาลและปิระเมินผู้ลการรักษา
4. วางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้ปิ่วย
5. ให้ค์วามร้้เก่�ยวกับการด์้แลตินเองในผู้้้ปิ่วยเบาหวาน
6. วางแผู้นและสุ่งติ่อการด์้แลกับแพทย์ท่�ติิด์ติามผู้้้ปิ่วยท่�แผู้นกผู้้้ปิ่วยนอก

ค�าแนะน�าส�าหรับัยาเบัาหวานชนิดรับัปัระทานขณะผู้ปั่วยรักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 โด์ยทั�วไปิแนะนำาให้หยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทานทั�งหมด์ เนื�องจากผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเจ็บป่ิวย 

ม่การรับปิระทานอาหารไมค่์งท่� อาจม่การงด์นำ�างด์อาหารโด์ยไมไ่ด้์วางแผู้นลว่งหนา้ ม่การเปิล่�ยนแปิลง

ของการทำางานของตัิบและไติ รวมถึึงอาจได้์รับการฉ่ัด์สุารทึบรังสุ่ รวมถึึงการผู่้าตัิด์ ซึึ่�งการใช้ัยารับปิระทาน



159

Comprehensive Review in Internal Medicine

อาจทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งและติำ�าได้์ อย่างไรก็ติาม ในบางกรณ่ แพทย์

อาจพิจารณาให้ยาลด์ระดั์บนำ�าติาลชันิด์รับปิระทานต่ิอในผู้้้ท่�ม่อาการเจ็บป่ิวยไม่รุนแรง ซึึ่�งม่ค์วามจำาเป็ิน

ท่�จะต้ิองติรวจติิด์ติามอาการผู้้้ป่ิวย และการทำางานของติับและไติอย่างใกล้ชิัด์ โด์ยม่ข้อค์วรระวังเป็ิน

พิเศษในยารับปิระทานดั์งต่ิอไปิน่�(1, 6)

• Metformin แนะนำาให้หยุด์ยาก่อนหรือเมื�อจะได้์รับสุารทึบรังสุ่ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อัติราการกรอง

ของไติ (Estimated Glomerular Filtration, eGFR) อย่้ระหว่าง 30-60 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. 

ม่ปิระวัติิโรค์ตัิบ พิษสุุราเรื�อรัง หรือม่ปิระวัติิหัวใจล้มเหลว (heart failure) กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยจะได้์

สุารทึบรังสุ่ทางหลอด์เลือด์แด์ง (intra-arterial iodinated contrast) ให้ปิระเมินค่์า eGFR ท่� 

48 ชัั�วโมงหลังจากได้์รับการฉ่ัด์สุารทึบรังสุ่ และสุามารถึให้กลับไปิรับปิระทาน metformin ได์้

กรณ่ท่�ค่์าการทำางานของไติค์งท่�

• Saxagliptin และ alogliptin ใหพิ้จารณาหยดุ์ยาในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะหวัใจลม้เหลว (heart failure) 

• Sodium Glucose Transporter 2 inhibitor (SGLT2i) แนะนำาให้หยุด์ยากรณ่ม่ภาวะเจ็บป่ิวย 

ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองอด์อาหารเป็ินเวลานาน (prolonged fasting) หรือจะเข้ารับการผู่้าตัิด์ รวมถึึง

ให้ระวังการเกิด์ภาวะ euglycemic DKA 

การใช้อินซ้ำูลัินขณะผู้ปั่วยรักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ปัิจจุบันม่อินซ้ึ่ลินหลายชันิด์ท่�ม่ใช้ัในปิระเทศไทย เช่ัน human insulin, premixed human insulin 

และม่อินซ้ึ่ลินกลุ่มใหม่ๆ  ท่�ม่การดั์ด์แปิลงโค์รงสุรา้งให้ออกฤทธิ์�ใกล้เค่์ยงกับการหลั�งอินซ้ึ่ลินของร่างกาย

มากยิ�งขึ�น ได้์แก่ insulin analogue, premixed analogue หรือกลุ่ม ultralong-acting analogue ซึึ่�งอินซ้ึ่ลิน

กลุ่มใหม่น่�ม่ pharmacokinetic และ pharmacodynamic ท่�แติกต่ิางไปิจาก human insulin ซึึ่�งจะม่ผู้ลต่ิอ

การใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล และม่การปิรับขนาด์ยาท่�แติกต่ิางจาก human insulin ทั�วไปิ 

ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ด้์แลจึงจำาเป็ินท่�จะต้ิองร้้จักชืั�อสุามัญิ ชืั�อการค้์า ระยะเวลาท่�เริ�มออกฤทธิ์� ระยะเวลาออก

ฤทธิ์�สุ้งสุุด์ ระยะเวลาการออกฤทธิ์� และการบริหารยาของอินซ้ึ่ลินแต่ิละชันิด์โด์ยละเอ่ยด์ ดั์งแสุด์งใน

ติารางท่� 2
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ตัารางท่ี่�	2.	ชันิด์ของอินซ้ึ่ลินท่�ม่ใช้ัปิระเทศไทย และเวลาการออกฤทธิ์�

ชีนิดยา	(ช่ี�อยา) ระยะเวลิาท่ี่�
เริ�มออกฤที่ธิิ�

เวลิาท่ี่�ออกฤที่ธิิ�
สูงสุด

ระยะเวลิาการ
ออกฤที่ธิิ�

Short-acting human insulin 
(Regular insulin, RI)

- Actrapid HM, Humulin R, Gensulin R, Insugen R, 
Winsulin R

30-45 นาท่ 2-3 ชัั�วโมง 4-8 ชัั�วโมง

Intermediate-acting human insulin (Insulin Isophane 
Suspension, NPH)

- Insulatard HM, Humulin N, Gensulin N, Insugen, 
Insuman N, Winsulin N

2-4 ชัั�วโมง 4-8 ชัั�วโมง 10-16 ชัั�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 นาท่ 2 และ 8 ชัั�วโมง 12-20 ชัั�วโมง

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

5-15 นาท่
10-20 นาท่
1-20 นาท่

1–2 ชัั�วโมง
1–2 ชัั�วโมง
1–2 ชัั�วโมง

3-4 ชัั�วโมง
3-4 ชัั�วโมง
3-4 ชัั�วโมง

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

2 ชัั�วโมง
2 ชัั�วโมง

ไม่ม่
ไม่ม่

24 ชัั�วโมง
18-24 ชัั�วโมง

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

6 ชัั�วโมง
6 ชัั�วโมง

ไม่ม่
ไม่ม่

24-36 ชัั�วโมง
24-30 ชัั�วโมง

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)

10-20 นาท่

10-20 นาท่

10-20 นาท่

1 และ 8 ชัั�วโมง

1 และ 8 ชัั�วโมง

1 และ 8 ชัั�วโมง

12-20 ชัั�วโมง

1-20 ชัั�วโมง

12-20 ชัั�วโมง
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การใช้อินซ้ำูลัินชนิด ultralong acting analogue ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 เนื�องจากในปัิจจุบัน ม่การใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ใหม่ๆ มากขึ�นในผู้้้ป่ิวยนอก ซึึ่�งบางค์รั�ง ผู้้้ป่ิวยเหล่าน่�

ม่ภาวะเจ็บป่ิวยท่�ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองเข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล ซึึ่�งแพทย์ผู้้้ด้์แลต้ิองทราบถึึงค์วาม

แติกต่ิางทางเภสัุชัจลศาสุติร์ และข้อค์วรระวังในการใช้ัอินซ้ึ่ลินเหล่าน่� ซึึ่�งในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึง อินซ้ึ่ลิน 

glargine U-300 (Toujeo®) และ อินซ้ึ่ลิน degludec (Tresiba®) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

 อินซ้ึ่ลิน glargine U-300 เป็ินอินซ้ึ่ลินท่�ม่ค์วามเข้มข้นมากกว่าอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 3 เท่า 

ม่ระยะเวลาท่�เริ�มออกฤทธิ์� 6 ชัั�วโมง และม่ลักษณะการออกฤทธิ์�ท่�ค่์อนข้างค์งท่� สุมำ�าเสุมอ และม่ระยะ

เวลาในการออกฤทธิ์�  24-30 ชัั�วโมง ม่การศึกษาแบบ randomized controlled trial เปิร่ยบเท่ยบการใช้ั

อินซ้ึ่ลินglargine U-300 กับการใช้ั glargine U-100 ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�เข้ารักษาตัิวในหอ

ผู้้้ป่ิวยอายุรกรรมและศัลยกรรม ร่วมกับการให้อินซ้ึ่ลิน glulisine ติามมื�ออาหาร พบว่าการใช้ัอินซ้ึ่ลิน 

glargine U-300 ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลไม่แติกต่ิางไปิจากการใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 และม่แนวโน้มในการเกิด์ภาวะนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าน้อยกว่าการใช้ั glargine U-100 แต่ิไม่ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(7) สุ่วนการศึกษาการใช้ัอินซ้ึ่ลิน 

degludec เปิร่ยบเท่ยบกับอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 ยังอย่้ระหว่างการเก็บข้อม้ล

 นอกจากยาฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินชันิด์ใหม่ๆ แล้ว ยังม่ยาลด์ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ชันิด์ GLP-1 analog 

ซึึ่�งเริ�มม่การใช้ัแพร่หลายมากขึ�น ยา GLP-1 analog เป็ินยาฉ่ัด์ท่�ไม่ใช่ัอินซ้ึ่ลิน ซึึ่�งม่ทั�งแบบยาเด่์�ยวและ 

Fixed Ratio Combination ของอินซ้ึ่ลินและ GLP-1  (ติารางท่� 3) อย่างไรก็ติาม ยา GLP-1 analog 

ม่ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ซึึ่�งอาจไม่เหมาะท่�จะใช้ัในผู้้้ปิว่ยใน ซึึ่�งม่ภาวะเจ็บป่ิวยและรับปิระทาน

ได้์น้อยอย่้แล้ว ปัิจจุบันยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาในการใช้ัยากลุ่ม GLP-1 analog สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิว

ในโรงพยาบาล  โด์ยทั�วไปิแนะนำาให้หยุด์ยากลุ่มน่� ถ้ึาผู้้้ป่ิวยต้ิองเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล
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ตัารางท่ี่�	3.	ยาฉ่ัด์ GLP-1 analog ชันิด์ต่ิางๆ ท่�ม่ในปิระเทศไทยและการบริหารยา

ชีนิดยา	(ช่ี�อยา) ระยะเวลิา
ครึ�งช่ีวิตั	(Half-life)

ขนาดยาท่ี่�ใช้ี
ในการร้กษ์า	(Dose)

ความถ่ิ�
ในการบริหารยา

GLP-1	analog	ชีนิดออกฤที่ธิิ�นาน
- Liraglutide (Victoza)
- Dulaglutide (Trulicity)
- Semaglutide (Ozempic)

13 ชัั�วโมง
4.5-4.7 วัน

7 วัน

1.2-1.8 มก.
1.5 มก.

0.5-1.0 มก.

วันละค์รั�ง
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง

GLP-1	analog	ชีนิดออกฤที่ธิิ�ส้�น
- Lixisenatide (ไม่ม่ยาเด่์�ยว ม่เฉัพาะท่�

ผู้สุมสุำาเร็จกับ insulin glargine U100)
3 ชัั�วโมง 10-20 มค์ก. วันละค์รั�ง

Fixed	Ratio	Combination	อินซ้ึ่ลินและ 
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)

-

-

-

ปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลิน
ติามท่�ต้ิองการ และ
ได้์ขนาด์ของ GLP-1 
analog ในขนาด์ท่�ใช้ั

รักษา

วันละค์รั�ง

วันละค์รั�ง

วันละค์รั�ง

การค�านวณขนาดยาอินซ้ำูลัินส�าหรับัให้ทางใต้ผิวหนังในผู้ปั่วยท่่รักษาตัวในโรงพยาบัาลั(1, 2, 5)

การสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ม่หลักดั์งน่�

1. ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลนิท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับต่ิอวัน (Total daily dose, TDD) โด์ยพิจารณาว่าผู้้้ปิว่ยใช้ัอินซ้ึ่ลิน

ก่อนเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลหรือไม่

• กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินอย่้เดิ์ม พิจารณาลด์ปิริมาณอินซ้ึ่ลินลงร้อยละ 20 ของขนาด์ยาเดิ์ม 

แต่ิกรณ่ท่� HbA1c สุ้งมาก อาจพิจารณาให้ขนาด์เดิ์ม อย่างไรก็ติามค์วรซัึ่กปิระวัติิอย่าง

ละเอ่ยด์ว่าผู้้้ป่ิวยฉ่ัด์ยาขนาด์ก่�ย้นิติต่ิอวัน  เนื�องจากผู้้้ป่ิวยอาจไม่ได้์ฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินติรงติามท่�

แพทย์สัุ�ง และค์วรติรวจสุอบเทค์นิค์การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินและบริเวณท่�ฉ่ัด์ยาโด์ยละเอ่ยด์

• กรณ่ผู้้้ป่ิวยไม่เค์ยฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน ให้ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน ดั์งน่�

- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่ท่�อายุมาก (เช่ัน มากกว่า 

70 ปีิ) ม่การทำางานของไติลด์ลง  (eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติร.ม หรือม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์นำ�าติาลในเลือด์ติำ�า)
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- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.4-0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่นำ�าหนักตัิวอย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิ หรือม่ภาวะนำ�าหนักเกิน

- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.6 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่ม่นำ�าหนักตัิวมาก ร้ปิร่างอ้วน 

ม่ภาวะดื์�อต่ิออินซ้ึ่ลิน หรือได้์รับยาสุเต่ิยรอยด์์ เป็ินต้ิน

2. สัุ�งอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ติามเวลา (Scheduled insulin)  ซึึ่�งสุามารถึสัุ�งได้์หลายร้ปิแบบ ดั์งน่�

 1) Multiple daily injection

- กรณ่รับปิระทานอาหาร 3 มื�อ ใช้ัเป็ิน RI-RI-RI-NPH, ขนาด์ NPH เท่ากับร้อยละ 25-30 

ของ TDD

- กรณ่รับปิระทานอาหาร 4 มื�อ ใช้ัเป็ิน RI–RI–RI–RI 

- NPH ฉ่ัด์ 1-2 ค์รั�ง/วัน, regular insulin ฉ่ัด์ก่อนอาหาร 30 นาท่

 2) Basal bolus 

- ฉ่ัด์ basal insulin เช่ัน insulin glargine, detemir วันละ 1-2 ค์รั�ง

- ฉ่ัด์ bolus insulin ติามมื�ออาหารท่�รับปิระทาน 

 สุามารถึพิจารณาเลือก human insulin เช่ัน regular insulin, NPH หรือใช้ัอินซ้ึ่ลิน analogue 

เช่ัน aspart, glulisine ได้์ โด์ยพบว่าม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลไม่แติกต่ิางกัน แต่ิกลุ่ม

อินซ้ึ่ลิน analogue จะม่โอกาสุเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าน้อยกว่า 

 สุำาหรบัการใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ premixed ในผู้้ป่้ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล พบวา่อินซ้ึ่ลินชันิด์ 

premixed ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล ไม่แติกต่ิางจากอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์แบบ basal bolus 

แต่ิพบว่าการใช้ัอินซ้ึ่ลินแบบ premixed ม่โอกาสุเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าได้์มากกว่ามาก ดั์งนั�นจึงไม่

แนะนำาให้ใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ premixed ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล(8)

3. ให้อินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin) เพ่ิ่�ม จากการให้ อินซ้ึ่ลิน

ฉ่ัด์ติามเวลา ติามขั�นติอนท่� 2 ดั์งน่�  (ติารางท่� 4)

ตัารางท่ี่�	4. การใช้ัอินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin)

POCT	glucose	(mg/dL) 	Low	dose 	Moderate	dose 	High	dose

141 – 180 0 1 2

181 – 220 1 2 4

221 – 260 2 3 6

261 – 300 3 4 8

>300 แจ้งแพทย์ผู้้้รักษา
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 correctional insulin แบ่งได้์เป็ินหลายระดั์บค์วามแรง ได้์แก่ low, moderate และ high dose 

ติามลักษณะของผู้้้ป่ิวยว่าม่ภาวะดื์�อต่ิออินซ้ึ่ลินมากน้อยเพ่ยงใด์ โด์ยทั�วไปิป่ิวยสุ่วนใหญ่ิสุามารถึใช้ั 

correctional insulin ค์วามแรงปิานกลาง (moderate dose) ได้์ ให้พิจารณาใช้ั low dose correction กรณ่

ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า เช่ัน อายุมากกว่า 70 ปีิ, eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท่/

1.73 ติร.ม. และใช้ั high dose correction กรณ่ดั์ชัน่มวลกาย มากกว่า 30 กก./ติร.ม. หรือได้์ยากลุ่ม

สุเต่ิยรอยด์์ เป็ินต้ิน

การใช้อินซ้ำูลัินรูปัแบับัอื่นๆ ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาด้์วยการฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินแบบ basal-bolus หรือ 

multiple injection  ดั์งท่�กล่าวข้างต้ิน อย่างไรก็ติาม ยังม่การใช้ัอินซ้ึ่ลินและการสัุ�งยาร้ปิแบบอื�นๆ ท่�ม่

หลักฐานสุนบัสุนุนว่าสุามารถึชัว่ยในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลในผู้้ป่้ิวยท่�นอนโรงพยาบาลได์ ้โด์ยจะกลา่ว

ถึึงการสัุ�งการรักษา 2 วิธ่์ ดั์งน่�

1. การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus คื์อ การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�ยาว (basal insulin) ร่วม

กับการใช้ัอินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin)

2. การใช้ัยารับปิระทานกลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i)

การสั่งอินซ้ำูลัินแบับั basal plus
	 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus คื์อ การใช้ัอินซ้ึ่ลิน basal ได้์แก่ glargine, detemir ร่วมกับการ

ใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�สัุ�นเป็ิน correction scale เช่ัน regular insulin หรือกลุ่ม analogue เช่ัน aspart, 

lispro, glulisine เพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้ง พบว่าการรักษาด้์วยวิธ่์น่� เหมาะกับผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทาน

อาหารได้์น้อย หรือปิริมาณไม่แน่นอน โด์ยม่การศึกษาพบว่าอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus และ แบบ 

basal bolus สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�อย่้ในหอผู้้้ปิ่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม ได้์ไม่

แติกต่ิางกัน(9, 10)

การใช้ยารับัปัระทานกลัุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบัาลั
 ม่การศึกษาเก่�ยวกับการใช้ัยากลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้า

รักษาตัิวในโรงพยาบาล ทั�งในหอผู้้้ป่ิวยอายุรกรรมและศัลยกรรม โด์ยยาท่�ม่การศึกษารองรับ ได้์แก่ 

sitagliptin, linagliptin และ saxagliptin เท่ยบกับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบ basal-bolus พบว่าสุามารถึ

ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลได้์ผู้ลด่์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลสุ้งไม่รุนแรง และม่อุบัติิการณ์ของภาวะนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าไม่มาก(11-14) ผู้้้เข่ยนได้์สุรุปิแนวทางการใช้ัยากลุ่ม DPP4-I ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล

ดั์งน่� (ร้ปิท่� 3)
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รูปท่ี่�	2. แนวทางการสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ดั์ด์แปิลงจาก

เอกสุารอ้างอิงท่� 1, 11

รูปท่ี่�	3. แนวทางการใช้ัยากลุ่ม DPP4-I ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

SSI = Sliding scale insulin

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งไม่มาก (POCT glucose น้อยกว่า 200 มก./ด์ล.) 

อาจพิจารณาให้ยากลุ่ม DPP4i ร่วมกับ correction dose sliding scale insulin ถ้ึายังไม่สุามารถึค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลได้์ ให้พิจารณาเพิ�ม basal insulin ขนาด์ 0.2-0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ค์วบค่้์ไปิด้์วย 

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งรุนแรงปิานกลาง (POCT glucose อย่้ระหว่าง 201-300 

มก./ด์ล. หรือเดิ์มใช้ัอินซ้ึ่ลินน้อยกว่า 0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว (กก.)/วัน ให้พิจารณาให้ basal insulin ขนาด์ 

0.2-0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ค์วบค่้์ไปิกับยากลุ่ม DPP4i และ correction dose sliding scale insulin 

กรณ่ท่�ค์วบคุ์มไม่ได้์ พิจารณาให้อินซ้ึ่ลินแบบ basal bolus regimen และหยุด์ยากลุ่ม DPP4i 

 ในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลอืด์สุ้งรุนแรงมาก (POCT glucose มากกวา่ 300 มก./ด์ล.) พิจารณา

ให้อินซ้ึ่ลินแบบ basal bolus regimen โด์ยค์ำานวณจากขนาด์ยาอินซ้ึ่ลินท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ัก่อนมาโรงพยาบาล

และปิรับลด์ลงร้อยละ  50 หรือให้  insulin ขนาด์ 0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ร่วมกับ correction dose 

sliding scale insulin
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 จากหลกัฐานท่�ม่ในปิจัจุบัน สุรุปิได์ว่้าอาจพิจารณาใหย้ากลุ่ม DPP4i เพื�อค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ท่�ม่ภาวะนำ�าติาลสุ้งไม่รุนแรงได้์ แต่ิม่ข้อค์วรระวัง

ในบางภาวะ เช่ัน ตัิบอ่อนอักเสุบ หรือหล่กเล่�ยงการใช้ั saxagliptin และ alogliptin ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะหัวใจล้มเหลว 

การใช้ insulin sliding scale ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ sliding scale คื์อ การให้อินซ้ึ่ลินติามระดั์บนำ�าติาลท่�กำาหนด์ไว้  โด์ยจะให้

อินซ้ึ่ลิน เฉัพาะเมื�อระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งเกินกว่าท่�กำาหนด์ไว้เท่านั�น ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	5. แสุด์งตัิวอย่างการให้อินซ้ึ่ลินแบบ 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

 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ sliding scale ม่การใช้ัตัิ�งแต่ิปีิ ค์.ศ. 1934 และยังเป็ินท่�นิยมใช้ักันมาเป็ิน

เวลามากกว่า 80 ปีิ ในปัิจจุบัน sliding scale ยังเป็ินวิธ่์การค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลท่�นิยมใช้ัอย่างแพร่หลาย 

ข้อเสุ่ยของ sliding scale คื์อจะพบการผัู้นผู้วนของระดั์บนำ�าติาลในเลือด์มาก(15, 16) ม่หลายการศึกษา

แสุด์งให้เห็นว่า ไม่ค์วรใช้ั sliding scale เพ่ยงอย่างเด่์ยว ในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวย

ท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล เนื�องจากมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินไม่ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลท่�เพ่ยงพอ(17) การใช้ั sliding scale ม่อุบัติิการณ์ของภาวะนำ�าติาลในเลือด์ทั�งสุ้งและติำ�าได้์

มากกว่า(18) นอกจากน่�ยังพบว่าการใช้ั sliding scale ทำาให้ไม่ม่การปิรับเปิล่�ยนแผู้นการรักษาอ่กด้์วย(19, 20)  

 ม่การศึกษาวิจัยโด์ยการทด์ลองแบบสุุ่ม RABBIT 2 เปิร่ยบเท่ยบระหว่างการใช้ัอินซ้ึ่ลินสุ้ติร 

basal-bolus คื์อ ให้ฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินออกฤทธิ์�ยาว (basal insulin) วันละ 1 ค์รั�ง ร่วมกับการให้อินซ้ึ่ลินติามมื�อ

อาหาร (bolus insulin)  กับการใช้ัมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินเพ่ยงอย่างเด่์ยว ในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�รักษาตัิวในหอผู้้้ป่ิวยไม่วิกฤติิ การศึกษาน่� รวบรวมผู้้้ป่ิวยได้์ทั�งหมด์ 130 ราย แบ่งเป็ิน 

กลุ่ม basal-bolus ได้์อินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine จำานวน 65 ราย และกลุ่มท่�ได้์มาติราสุ่วนการปิรับ

อินซ้ึ่ลิน จำานวน 65 ราย โด์ยทั�งหมด์เป็ินผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ม่ระดั์บนำ�าติาลเฉัล่�ยเมื�อเข้ารับการ

รักษาตัิวในโรงพยาบาล เท่ากับ 229±6 มก./ด์ล. และระดั์บนำ�าติาลสุะสุมเท่ากับร้อยละ 8.8±2 พบว่า 

กลุ่มท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลให้อย่้ท่� น้อยกว่า 140 มก./ด์ล 
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ได้์ร้อยละ 66 ในขณะท่�กลุ่มท่�ใช้ัมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินม่เพ่ยงร้อยละ 38 ท่�ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ให้น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. พบว่าระดั์บนำ�าติาลเฉัล่�ยต่ิอวันของกลุ่มท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine 

ติำ�ากวา่กลุ่มท่�ใช้ัมาติราสุว่นการปิรบัอินซ้ึ่ลิน อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึติิิ โด์ยม่อุบัติิการณ์ของการเกดิ์ภาวะ

นำ�าติาลในเลือด์ติำ�าไม่แติกต่ิางกัน และจำานวนวันการนอนโรงพยาบาลไม่แติกต่ิางกัน(21)

 ดั์งนั�นจึงไม่ค์วรใช้ั sliding scale เพ่ยงอยา่งเด่์ยวในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลในผู้้ป่้ิวยท่�นอนโรง

พยาบาล แต่ิให้ใช้ัค์วบค่้์ไปิกับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินใต้ิผิู้วหนังติามเวลา (scheduled subcutaneous 

insulin) เพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้งเกินเกณฑ์์  อย่างไรก็ติาม ม่บางกรณ่ท่�อาจพิจารณาใช้ั Insulin sliding 

scale ได้์ เช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่เป็ินเบาหวานมาก่อน และม่ภาวะ stress hyperglycemia ท่�ไม่รุนแรง และ

จำาเป็ินต้ิองติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาล POCT glucose ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับอินซ้ึ่ลินติาม sliding scale 

ตัิ�งแต่ิ 2 ค์รั�งต่ิอวัน แนะนำาให้พิจารณาสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินใต้ิผิู้วหนังติามเวลา (scheduled subcu-

taneous insulin) ดั์งท่�ได้์อธิ์บายไว้ข้างต้ิน 

การแก้ ไขภาวะน��าตาลัในเลัือดต�่า
	 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า คื์อ การติรวจวัด์ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ได้์น้อยกว่า 70 มก./ด์ล. ซึึ่�งภาวะน่� 

สุามารถึพบได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน โด์ยเกิด์ได้์จากหลายสุาเหตุิ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�อายุมาก 

ม่โรค์ร่วม หรือม่การทำางานของตัิบและไติท่�ผิู้ด์ปิกติิ ม่การบำาบัด์ทด์แทนไติ การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ

นำ�าติาลในเลือด์ การงด์นำ�า งด์อาหารเพื�อเติร่ยมตัิวทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์โด์ยท่�ไม่ได้์เติร่ยมตัิว หรือเป็ิน

ปัิจจัยเชิังระบบ เช่ัน การย้ายหอผู้้้ป่ิวย ทำาให้รับปิระทานอาหารช้ัา อาหารมาสุ่งช้ัา หรือค์วามผิู้ด์พลาด์

จากการให้ยา เป็ินต้ิน(15)

 การรักษาภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า การรักษาเบื�องต้ินพิจารณาจากระดั์บค์วามร้้สึุกตัิวและ

ปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่ รายละเอ่ยด์ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 4 โด์ยค์าร์โบไฮเด์รติ

ท่�ใช้ั ค์วรเป็ินค์าร์โบไฮเด์รติชันิด์ออกฤทธิ์�เร็ว เช่ัน นำ�าหวาน นำ�าผู้ลไม้ นำ�าผึู้�ง นำ�าอัด์ลมแบบธ์รรมด์า เป็ินต้ิน 

หลังจากให้การรักษาภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าแล้ว ต้ิองม่การติรวจติิด์ติามระด์ับนำ�าติาลซึ่ำ�าท่� 15 นาท่

เพื�อด้์ระดั์บนำ�าติาลว่าด่์ขึ�นหรือไม่ กรณ่ระดั์บนำ�าติาลยังน้อยกว่า 80 มก./ด์ล. ให้พิจารณารักษาด้์วย

ค์าร์โบไฮเด์รติชันิด์ออกฤทธิ์�เร็ว หรือสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาลอ่กค์รั�ง และค์วรหาสุาเหตุิของระดั์บนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าทุกค์รั�ง หลังจากท่�ได้์ให้การรักษาไปิแล้ว
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แนวทางการรักษาภาวะน��าตาลัในเลัือดสูงจากความเจ็บัปั่วยในผู้ปั่วยท่่ไม่ได้เปั็นโรคเบัาหวาน
 ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิเป็ินโรค์เบาหวานมาก่อน แต่ิติรวจระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ ไม่ว่าจะเป็ิน POCT 

glucose หรือ random plasma glucose ขณะท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลพบว่ามากกว่า 140 มก./ด์ล. 

ให้ทำาการติรวจ HbA1c เพื�อให้ทราบว่าผู้้้ป่ิวยเป็ินโรค์เบาหวานท่�ไม่ได้์รับการวินิจฉััยมาก่อนหรือไม่ 

กรณ่ท่� HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 6.5 โด์ยท่�ไม่ม่สุาเหตุิท่�ทำาให้ฮ่โมโกลบินเอวันซ่ึ่ติำ�าลวง ให้วินิจฉััยว่า 

ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งจากค์วามเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) ซึ่ึ�งม่ค์วามจำาเปิ็นท่�ต้ิอง

ให้การรักษาภาวะน่�เช่ันเด่์ยวกันกับผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินโรค์เบาหวาน กล่าวคื์อ ให้ม่การติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT 

glucose วันละ 4 ค์รั�ง ใน 1-2  วันแรก และให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบ correction scale (ดั์งติารางท่� 4) 

ไปิก่อนได้์ โด์ยใช้ัหลักการเลือกค์วามแรงของ correction scale เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยเบาหวาน และด้์แนวโน้ม

ของระดั์บนำ�าติาลวันต่ิอวัน ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับอินซ้ึ่ลินติาม correction scale ตัิ�งแต่ิ 2 ค์รั�งต่ิอวันขึ�นไปิ 

แนะนำาให้เปิล่�ยนมารักษาด้์วยการสัุ�งอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ติามเวลา (scheduled insulin) ร่วมกับการใช้ั correction 

scale เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์เบาหวาน

การวางแผนจ�าหน่ายผู้ปั่วยออกจากโรงพยาบัาลั
 ค์วรเริ�มวางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้ป่ิวย ตัิ�งแต่ิผู้้้ป่ิวยเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ยกติัวอย่างเช่ัน 

ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ม่ HbA1c ร้อยละ 10  รักษาด้์วยยารับปิระทาน เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล

ด้์วยเรื�องปิอด์ติิด์เชืั�อ แพทย์ผู้้้ด้์แลต้ิองวางแผู้นไว้ล่วงหน้าว่า ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองรักษาด้์วย

อินซ้ึ่ลินขณะรักษาตัิวในโรงพยาบาลและเมื�อกลับบ้าน จึงต้ิองม่การเติร่ยมตัิวผู้้้ป่ิวยในการให้ค์วามร้้

เบาหวาน ทั�งการเจาะนำ�าติาลปิลายนิ�ว การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน และม่การสุรุปิปิระวัติิท่�สุำาคั์ญิ และม่การติรวจ

ติิด์ติามท่�เหมาะสุมท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก

รูปท่ี่�	4. แนวทางการรักษาภาวะนำ�าติาลติำ�า
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 แนวทางการปิรบัการรักษาโรค์เบาหวานเมื�อผู้้้ป่ิวยเติร่ยมตัิวกลับบ้าน เบื�องต้ิน สุามารถึพิจารณา

จากปิระวัติิเบาหวานเดิ์ม และระดั์บ HbA1c ดั์งน่�(1)

- สุำาหรับผู้้้ป่ิวย stress hyperglycemia และ กรณ่ท่�ระดั์บ HbA1c อย่้ระหว่างร้อยละ 5.7-6.5  

ถืึอว่าเป็ินผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์โรค์เบาหวาน ให้นัด์ติรวจติิด์ติามท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก 

และม่การปิรับพฤติิกรรม ค์วบคุ์มปัิจจัยเสุ่�ยงอื�นๆ

- สุำาหรบัผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายใหม ่ท่�ได้์รับการวนิิจฉััยขณะเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลค์รั�งน่� ให้

พิจารณาการรักษาด้์วยยาลด์ระดั์บนำ�าติาลติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิมาติรฐาน

- สุำาหรับผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายเดิ์ม ให้พิจารณาว่า ระดั์บ HbA1c ในอด่์ติ และในช่ัวง 3 เดื์อน

ท่�ผู่้านมาเป็ินอย่างไร กรณ่ท่�ค์วบคุ์มระดั์บ HbA1c ยังไม่ได้์ติามเป้ิาหมาย ให้พิจารณา

เพิ�มยารักษาเบาหวาน หรือสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินในค์รั�งน่�ไปิเลย 

 นอกจากน่� ผู้้้เข่ยนแนะนำาว่า ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายใหม่ทุกราย หรือเบาหวานรายเดิ์มท่�ม่

ค์วามร้้ในการด้์แลตินเองไม่เพ่ยงพอ ม่ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองได้์รับค์วามร้้เก่�ยวกับเบาหวาน ก่อนจำาหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล ในหัวข้อต่ิอไปิน่� คื์อ ค์วามร้้ทั�วไปิเก่�ยวกับโรค์เบาหวาน การรับปิระทานยารักษา

เบาหวาน การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน การทิ�งเข็มและอุปิกรณ์ฉ่ัด์ยา การติรวจนำ�าติาลปิลายนิ�วและการแปิลผู้ล 

ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า และ การด้์แลตินเองยามเจ็บป่ิวย 

ปััญหาท่่พบัได้บั่อยทางเวชปัฏิิบััติ
 ในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลของผู้้ป่้ิวยขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล แพทยแ์ละท่มผู้้้ด้์แลม่ค์วาม

จำาเป็ินท่�จะต้ิองทบทวนข้อม้ลต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวย เช่ัน การรับปิระทานอาหารนอกมื�อ 

การรับปิระทานอาหารไม่สัุมพันธ์์กับการฉ่ัด์ยา เช่ัน อาหารมาช้ัาหรือเร็วเกินไปิ ระยะเวลาในการติรวจ

ระดั์บนำ�าติาลของผู้้ป่้ิวย ซึึ่�งบางค์รั�งห่างจากมื�ออาหารเป็ินเวลานาน หรือติรวจวัด์ระดั์บนำ�าติาลเวลาก่อน

นอนเร็วเกินไปิ ทำาให้ค่์าท่�ได้์เป็ินระดั์บนำ�าติาลหลังอาหารเย็น ไม่ใช่ัระดั์บนำ�าติาลก่อนนอน เป็ินต้ิน 

นอกจากน่�พบว่าม่การแก้ไขภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าอย่างไม่เหมาะสุมหลายค์รั�ง ซึึ่�งค์วรม่การพ้ด์คุ์ย

ระหว่างแพทย์ผู้้้ด้์แลและท่มการพยาบาลในหอผู้้ป่้ิวยและม่การพัฒินาแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยอย่างเป็ิน

มาติรฐานในแต่ิละสุถึานพยาบาล

ผู้ปั่วยกรณ่ศึกษาท่่ 1
 ผู้้้ป่ิวยหญิิง อายุ 50 ปีิ ม่โรค์ปิระจำาตัิวเป็ินเบาหวานชันิด์ท่� 2 ปัิจจุบันรับปิระทานยา glipizide(5) 

2 เม็ด์ ก่อนอาหาร เช้ัา เย็น และ metformin (500 มก.) 2 เม็ด์ หลังอาหาร เช้ัา เย็น เข้ารับการรักษาตัิว

ในโรงพยาบาลด้์วยเรื�อง acute pyelonephritis ติรวจร่างกายแรกรับ สุ่วนสุ้ง 160 ซึ่ม. นำ�าหนัก 62 กก. 

ค่์าดั์ชัน่มวลกาย (Body Mass Index, BMI) 24.2 กก./ติร.ม. ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ พบ 

random plasma glucose 250 มก./ด์ล. HbA1c ร้อยละ 8.0 Cr 1.2 (eGFR 65) Na 138 มิลลิโมล/ลิติร, 

K 3.7 มิลลิโมล/ลิติร, Cl 104 มิลลิโมล/ลิติร, HCO3 24 มิลลิโมล/ลิติร
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 1) หลังจากท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยได้์รับการติรวจ POCT glucose ได้์ผู้ลดั์งน่� จงวาง

แผู้นการรักษาผู้้้ป่ิวยขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล

AC	breakfast AC	lunch AC	dinner Hs

Day 1 269 RI 4 units 238 NPH 4 units

Day 2 378 RI 10 units 328

	 อภิปราย	

 ในผู้้้ป่ิวยรายน่� เป็ินเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�ม่ระดั์บ HbA1c ร้อยละ 8 และได้์รับการรักษาตัิว

ในโรงพยาบาล ดั์งนั�น จึงจำาเปิ็นต้ิองหยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทาน และสัุ�งการรักษาด์้วยอินซ้ึ่ลิน 

ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ไม่เค์ยได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินมาก่อน จึงค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองใช้ัต่ิอวัน

ติามนำ�าหนักตัิว เนื�องจากผู้้้ป่ิวยม่ค่์าดั์ชัน่มวลกาย 24.2 กก./ติร.ม. ซึึ่�งอย่้ในเกณฑ์์นำ�าหนักเกิน จึงพิจารณา

ใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินเริ�มต้ินท่� 0.5 ย้นิติต่ิอนำ�าหนักตัิวเป็ินกิโลกรัมต่ิอวัน = 0.5 x 62 = 31 ย้นิติต่ิอวัน ผู้้้ป่ิวย

รับปิระทานอาหาร 3 มื�อ จึงแบ่งให้เป็ิน multiple injection โด์ยให้ Regular insulin (RI) 8-8-8 ย้นิติ ฉ่ัด์

เข้าใต้ิผิู้วหนัง ก่อนอาหาร 30 นาท่  และให้ NPH 8 นิติ ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง ก่อนนอน  ร่วมกับให้อินซ้ึ่ลิน

เพื�อแก้ไขระด์ับนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin) ซึ่ึ�งผู้้้ป่ิวยรายน่�พิจารณาเลือกใช้ั 

moderate dose correction scale (ด์ังติาราง) แปิลว่า กรณ่ท่�ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารอย่้ในเกณฑ์์ 

ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับ regular insulin 8 ย้นิติ ติามท่�กำาหนด์ไว้ แต่ิถ้ึาระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งกว่าเกณฑ์์ เช่ัน 

ได้์ 190 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับอินซ้ึ่ลินเพิ�มขึ�นจากท่�สัุ�งไว้ อ่ก 2 ย้นิติเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ 

ดั์งนั�น ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับอินซ้ึ่ลินทั�งหมด์ 8 + 2 = 10 ย้นิติ เป็ินต้ิน

POCT	glucose	(mg/dL) 	Low	dose 	Moderate	dose 	High	dose

141 – 180 0 1 2

181 – 220 1 2 4

221 – 260 2 3 6

261 – 300 3 4 8

>300 แจ้งแพทย์ผู้้้รักษา

 2) หลังจากรักษาตัิวในโรงพยาบาลและได์้รับการรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

อาการด่์ขึ�น ไข้แนวโน้มลด์ลง และรับปิระทานอาหารได์ม้ากขึ�น (มากกว่าร้อยละ 50 ของปิรมิาณอาหาร

ท่�โรงพยาบาลจัด์เติร่ยมให้) โด์ยระหว่างน่�ได้์หยุด์ยารับปิระทาน glipizide และ metformin และให้การ
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รักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน ระดั์บ POCT glucose เป็ินดั์งติาราง ท่านม่แนวทางการปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวย

รายน่�ในขณะท่�นอนโรงพยาบาล อย่างไร

AC	breakfast AC	lunch AC	dinner Hs

POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment

Day 1 269 RI 4 units 238 NPH 4 units

Day 2 378 RI 10 units 328 RI 18 units 214 RI 10 units 120 NPH 8 units

Day 3 132 RI 8 units 214 RI 10 units 138 RI 8 units 112 NPH 8 units

Day 4 74

 อภิปราย	

 จากติารางข้างต้ิน จะเห็นว่า ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารของวันท่� 3 มื�อกลางวัน ขึ�นสุ้งกว่า

ช่ัวงเช้ัามาก ทำาให้ผู้้้ป่ิวยต้ิองได้์รับอินซ้ึ่ลินเพิ�มในมื�อกลางวัน ดั์งนั�นอาจพิจารณาเพิ�มขนาด์ยา regular 

insulin ของมื�อเช้ัา สุ่วนระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารมื�อเย็นและก่อนนอน ม่ระดั์บนำ�าติาลอย่้ในเกณฑ์์ 

จึงสุามารถึให้อินซ้ึ่ลินขนาด์เดิ์มได้์ ในขณะท่�มื�อเช้ัา วันท่� 4 ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารเช้ัาค่์อนข้างติำ�า 

(น้อยกว่า 100  มก./ด์ล.) ดั์งนั�นค์วรพิจารณาปิรับลด์ขนาด์ยา NPH ก่อนนอน

 3) ผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาตัิวด้์วยอินซ้ึ่ลิน และยาปิฏิิช่ัวนะทางหลอด์เลือด์ด์ำาจนอาการด่์ขึ�น

และกลับบ้านได้์ ท่านม่แนวทางในการรักษาโรค์เบาหวานและติรวจติิด์ติามผู้้้ป่ิวยรายน่�อย่างไร

	 อภิปราย	

 ผู้้้ป่ิวยรายน่� เดิ์มรับปิระทานยาลด์ระด์บันำ�าติาลอย่้ 2 ชันิด์และยงัค์วบคุ์มได้์ไม่ด่์ ม่ระดั์บ HbA1c 

ร้อยละ 8 ดั์งนั�นค์วรพิจารณาปิรับเปิล่�ยนการรักษาตัิ�งแต่ิในขณะท่�ผู้้้ปิ่วยยังรักษาตัิวอย่้ในโรงพยาบาล 

โด์ยอาจพิจารณาให้ยากลับบ้านเป็ิน Premixed insulin และ metformin กรณ่ไม่ม่ข้อห้าม และปิระเมิน

ค์วามร้้ค์วามเข้าใจในการด้์แลตินเองของผู้้้ป่ิวยเบาหวาน (Diabetes Self-Management Education, 

DSME) เช่ัน การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน การเจาะระด์ับนำ�าติาลปิลายนิ�ว ค์วามร้้เรื�องภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า 

การด้์แลตินเองยามเจ็บป่ิวย เป็ินต้ิน

ภาวะน��าตาลัในเลัือดสูงแลัะการควบัคุมระดับัน��าตาลัในหอผู้ปั่วยวิกฤต
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรงพยาบาลเป็ินภาวะท่�พบได้์บ่อยโด์ยเฉัพาะในหอผู้้้ป่ิวย

วิกฤติิ สุามารถึพบได้์ทั�งในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินเบาหวานและไม่ได้์เป็ินเบาหวานมาก่อน จากการสุำารวจข้อม้ล
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การค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปีิ 2558 โด์ยผู้้้เข่ยน

และค์ณะ พบว่าม่ผู้้้ป่ิวย ร้อยละ 24 ท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง และในกลุ่มน่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง

ท่�ไม่ได้์รับการแก้ไขท่�เหมาะสุมถึึง ร้อยละ 52 (unpublished data) การด้์แลค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวย

เหล่าน่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิเนื�องจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในขณะท่�นอนโรงพยาบาลนั�นสัุมพันธ์์กับอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติท่�เพิ�มมากขึ�น จำานวนวันการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและนอนโรงพยาบาลนานขึ�น และค่์าใช้ั

จ่ายท่�มากขึ�น 

วิธ่การควบัคุมระดับัน��าตาลัโดยการให้อินซ้ำูลัินทางหลัอดเลัือดด�าส�าหรับัผู้ปั่วยวิกฤต
 การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (continuous intravenous insulin infusion) พบว่า

ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยวิกฤติได้์ด่์กว่าการให้อินซ้ึ่ลนิในร้ปิแบบอื�น เนื�องจาก

สุามารถึปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินได้์อย่างรวด์เร็วติามค์วามต้ิองการได้์ทุกชัั�วโมง จึงเหมาะสุมท่�จะใช้ัในผู้้้ป่ิวย

วิกฤติิท่�ม่อาการเปิล่�ยนแปิลงติลอด์เวลา อยา่งไรก็ติามการปิรบัระดั์บอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลอืด์ด์ำาในผู้้ป่้ิวย

ต้ิองม่การติรวจระดั์บนำ�าติาลบ่อย ใช้ัเวลาและทรัพยากรทั�งของแพทย์และพยาบาลมาก จึงม่การ

พัฒินาการใช้ัแบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน (insulin infusion protocol) ขึ�นมา แบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน

ท่�ม่ใช้ักันแพร่หลาย เช่ัน Yale insulin infusion protocol, Joslin Diabetes Center Algorithm for insulin 

infusion for Medical ICU, University of Pittsburgh Medical Center Regular Insulin IV Infusion Pro-

tocol เป็ินต้ิน ซึึ่�งจากหลายๆ การศึกษาพบว่าการใช้ัแบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน สุามารถึลด์อุบัติิการณ์

การเกดิ์ภาวะนำ�าติาลติำ�าในเลอืด์ได้์ และได้์รับการยอมรบัจากบุค์ลากรวา่ม่ปิระโยชันท์างค์ลินิกและสุะด์วก

ต่ิอการใช้ังาน(22-24) แต่ิยังไม่ม่ข้อม้ลว่าแบบฟอร์มใด์ม่ปิระสิุทธิ์ภาพสุ้งสุุด์ จากหลักฐานเหล่าน่� แนวทาง

เวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาตัิ�งแต่ิปีิ 2015(25) เป็ินต้ินมา แนะนำาให้ใช้ัแบบฟอร์ม

การปิรับอินซ้ึ่ลินในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยวิกฤติ แต่ิไม่ได้์กำาหนด์ว่าแบบฟอร์มใด์เป็ินมาติรฐาน 

แนะนำาให้ใช้ัแบบฟอร์มท่�ม่การศึกษารองรับแล้ว 

 แนวทางเวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาปีิ 2020(5) แนะนำาว่าผู้้้ป่ิวยท่�

อาการหนัก รักษาตัิวในหอผู้้้ปิ่วยวิกฤติ ให้เริ�มการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินเมื�อระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งกว่า 

180 มก./ด์ล. โด์ยให้เป็ินอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยเป้ิาหมายของระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในหอผู้้้ป่ิวย

วิกฤติอย่้ระหวา่ง 140-180 มก./ด์ล. สุ่วนการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลใหต้ิำ�ากวา่น่�ยังไม่ม่หลักฐานสุนบัสุนุน

ท่�ชััด์เจนและไม่แนะนำาให้ค์วบคุ์มให้ระดั์บนำ�าติาลให้ติำ�ากว่า 110 มก./ด์ล. เนื�องจากพบว่าสัุมพันธ์์กับ

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งขึ�น(26)
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ตัารางท่ี่�	6.	ตัิวอย่างชุัด์ค์ำาสัุ�งการเริ�มอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(27)

Date Protocol	order	for	IV	insulin

Order	for	one	day Order	for	continuation

o ถ้ึาไม่ม่ค่์า Potassium ภายใน 24 ชัั�วโมงท่�
ผู่้านมา ให้เจาะ Potassium stat ก่อนเริ�ม
อินซ้ึ่ลิน และ notify แพทย์ถ้ึา K < 3.5 
mEq/L

o HbA1c (optional)
o Consult endocrine (optional)
o Regular insulin __ units + NSS ____ml 

(1:__) iv___ml/hour (___units/hour) 
ให้ทาง infusion pump เสุมอ

BW = _________ kg
Monitoring
o POCT glucose q 1 hour จน stable (อย่้ในเป้ิาหมาย

อย่างน้อย 2 ค์รั�งติิด์ต่ิอกัน หลังจากนั�นให้เจาะ q 2 
hour หลังจากนั�นติามแพทย์พิจารณา)

o ให้กลับมาเจาะ POCT glucose q 1 h และพิจารณา
ปิรับ rate insulin ถ้ึาม่การเปิล่�ยนแปิลงดั์งน่�

o เปิล่�ยน rate insulin
o ปิรับ vasopressor
o ม่ RRT (hemodialysis, CVVH, SLED, etc.)
o ปิรับเปิล่�ยน nutrition support
o อื�นๆ________________________

Transfer order เมื�อม่การเค์ลื�อนย้ายผู้้้ป่ิวย
o Rate insulin ปัิจจุบัน =____ml/h (__units/h)
o ใช้ั infusion pump ขณะ transfer
o POCT glucose ทันท่ท่�ถึึงหอผู้้้ป่ิวยและ notify แพทย์

ตัารางท่ี่�	 7.	 แสุด์งขนาด์เริ�มต้ินของอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาติามระด์ับนำ�าติาลและนำ�าหนักของแบบ

ฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(27)
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ตัารางท่ี่�	8.	การปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาติามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นอกจากน่�ยังม่การปิรบัอินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัสุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาลเพื�อผู่้าตัิด์ 

ดั์งแสุด์งตัิวอย่างในติารางท่� 9 และ 10 

ตัารางท่ี่�	9.	ขนาด์อินซ้ึ่ลินเริ�มต้ินในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 และผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2(28)

ขนาดอินซู้ลิินที่่�เคยได้ร้บ	(ยูนิตัตั�อว้น) ขนาดอินซู้ลิิน	(ยูนิตัตั�อชี้�วโมง)

< 40 1.0

40 - 80 1.5

>80 2.0
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ตัารางท่ี่�	10.	การปิรับอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2

ระด้บนำ�าตัาลิในเล่ิอด
(มิลิลิิกร้มตั�อเดซิ้ลิิตัร)

การปร้บขนาดอินซู้ลิิน

<100 ลด์อินซ้ึ่ลินเป็ิน 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง 
และให้ ร้อยละ 50 D/W 20 มิลลิลิติร ทางหลอด์เลือด์ด์ำา

100 – 139 ลด์อินซ้ึ่ลินลง 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง

140 – 180 ให้อินซ้ึ่ลินขนาด์เดิ์ม

181 – 230 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง

231 – 280 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 1 ย้นิติ/ชัั�วโมง

>280 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 2 ย้นิติ/ชัั�วโมง และให้อินซ้ึ่ลินอ่ก 10 ย้นิติ
ทางหลอด์เลือด์ด์ำา

การปัรับัเปัลั่่ยนการให้อินซ้ำูลัินทางหลัอดเลัือดด�ามาเปั็นทางใต้ผิวหนัง
	 ในผู้้้ป่ิวยท่�พ้นระยะวิกฤติิแล้วร่างกายอาจจะยังม่ค์วามต้ิองการอินซ้ึ่ลินอย่้ ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ค์วรหยุด์

การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาทันท่ โด์ยให้ปิรับเปิล่�ยนมาเป็ินการให้ทางใต้ิผิู้วหนัง (transition to 

subcutaneous insulin) ม่ลักษณะดั์งน่�(1)

1) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 ทุกราย

2) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�รักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินอย่้เดิ์ม

3) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 เป็ินสุ่วนใหญ่ิ ท่�เดิ์มรักษาโด์ยการรับปิระทานยา

4) ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาขนาด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติ/ชัั�วโมง ขึ�นไปิ

 เนื�องจากการให้อินซ้ึ่ลินทางใต้ิผิู้วหนังต้ิองใช้ัเวลาด้์ด์ซึึ่ม จึงค์วรเริ�มให้อินซ้ึ่ลินทางใต้ิผิู้วหนัง

อย่างน้อย 1-2 ชัั�วโมง ก�อนหยุด์การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา (bridging) โด์ยขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�จะให้

สุามารถึค์ำานวณได้์ 3 วิธ่์ ดั์งน่�

 วิธ่์ท่� 1 ค์ำานวณจากปิริมาณอินซ้ึ่ลินท่�ได้์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาใน 6 ชัั�วโมงสุุด์ท้าย 

 วิธ่์ท่� 2 ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินโด์ยอ้างอิงติามนำ�าหนักตัิวของผู้้้ป่ิวย (weight-based)
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ขนาดอินซู้ลิินท่ี่�ใช้ีตั�อว้น
(ยูนิตั/กก./ว้น)

ล้ิกษ์ณะผู้ป่วย

0.3 อายุ > 70 ปีิ หรือ นำ�าหนัก < 50 กก. หรือม่โรค์ร่วม เช่ัน ไติวายเรื�อรัง 
ตัิบแข็ง เป็ินต้ิน

0.4-0.6 นำ�าหนักตัิวปิกติิ 

0.7-1.0 BMI ≥ 35 กก./ติร.ม. หรือ ได้์รับสุเต่ิยรอยด์์ขนาด์สุ้ง เช่ัน 
prednisolone ≥ 40 มก./วัน

 วิธ่์ท่� 3 ในผู้้้ป่ิวยท่�สุามารถึค์วบคุ์มเบาหวานได้์ด่์นอกโรงพยาบาล  หรือ HbA1c น้อยกว่าร้อย

ละ 8 สุามารถึค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลิน อ้างอิงจากขนาด์อินซ้ึ่ลินเดิ์มท่�ใช้ัขณะอย่้บ้านได้์ โด์ยพิจารณาลด์

ขนาด์ลงร้อยละ 20-25

 กรณ่ท่�ขนาด์อินซ้ึ่ลินแติกต่ิางกัน ≥ 10 ย้นิติ/วัน จากการค์ำานวณต่ิางวิธ่์กัน แนะนำาให้เริ�มต้ิน

ด้์วยขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ค์ำานวณได้์น้อยท่�สุุด์ก่อน ยกเว้นผู้้้ป่ิวยอ้วนมาก หรือ POCT สุ้งมาก เช่ัน ค์ำานวณ

วิธ่์ท่� 1 ได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลิน 80 ย้นิติ/วัน ในขณะท่�วิธ่์ท่� 2 ค์ำานวณได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลิน 40 ย้นิติ/วัน ให้พิจารณา

เริ�มต้ินท่�ขนาด์ 40 ย้นิติ/วันก่อน

ผู้ปั่วยกรณ่ศึกษาท่่ 2
 ผู้้้ป่ิวยชัายนำ�าหนัก  90 กก. ดั์ชัน่มวลกาย 27 กก./ติร.ม. ใช้ัอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาเฉัล่�ยอย่้

ท่� 2.5 ย้นิติ/ชัม. โด์ยขนาด์การให้อินซ้ึ่ลินค์งท่�ใน 6 ชัั�วโมงท่�ผู่้านมา ดั์งนั�นขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ต้ิองการต่ิอ

วัน เท่ากับ 2.5 x 24 = 60 ย้นิติ และพิจารณาลด์ขนาด์ลงก่อนร้อยละ 80 คิ์ด์เป็ิน 48 ย้นิติ/วัน กรณ่

คิ์ด์ติามนำ�าหนักตัิว 0.5 ย้นิติ/กก. จะได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน เท่ากับ 90 x 0.5 = 45 ย้นิติ ซึึ่�งใกล้เค่์ยง

กับการคิ์ด์จากวธ่ิ์การใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลอืด์ด์ำา ดั์งนั�น สุามารถึใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน 45 – 48 

ย้นิติ หลังจากนั�น พิจารณาว่า ผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่

- ถ้ึาผู้้้ป่ิวยรับปิระทานได้์ น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือได้์รับ clear liquid diet ขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน 

เท่ากับ 48 ย้นิติ

- ถ้ึาผู้้้ป่ิวยรับปิระทานอาหารมากกว่าร้อยละ 50 หรือ รับ feed ได้์ มากกว่าร้อยละ 50 ขนาด์

อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน เท่ากับ 48 x 2 = 96 ย้นิติ โด์ยพิจารณาให้เป็ิน multiple injection หรือ basal- 

bolus regimen

 กรณ่ให้เป็ิน multiple injection ถ้ึารับปิระทานอาหาร 3 มื�อ ให้เป็ิน regular insulin มื�อละร้อยละ 

25 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน และ NPH ร้อยละ 25-30 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน ถ้ึารับปิระทานอาหาร 

4 มื�อ ให้เป็ิน regular insulin มื�อละร้อยละ 25 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน
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 กรณ่ให้เป็ิน basal bolus ให้แบ่ง ½ ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวันให้เป็ิน basal insulin และอ่ก ½ 

ของขนาด์อินซ้ึ่ลิน/วัน เป็ิน rapid acting insulin ถ้ึาไม่แน่ใจว่าผู้้้ป่ิวยจะรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่ 

พิจารณาให้เป็ิน basal insulin ร่วมกับ sliding scale ไปิก่อนเบื�องต้ิน (basal plus) และติรวจติิด์ติามการ

รับปิระทานอาหารและระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในแต่ิละวัน พิจารณาให้เป็ิน basal bolus หรือ multiple 

regimen กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเริ�มรับปิระทานอาหารได้์มากขึ�น

การใช้ continuous glucose monitoring ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ปัิจจุบันม่การนำาเทค์โนโลย่ต่ิางๆมาใช้ัในการด้์แลผู้้้ป่ิวยเบาหวาน รวมถึึงการใช้ัเค์รื�อง continuous 

glucose monitoring (CGM) ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 5 เค์รื�อง CGM สุามารถึติรวจระดั์บนำ�าติาลจาก interstitial 

fluid  และแสุด์งผู้ลระดั์บนำ�าติาลในขณะนั�นได้์ทันท่ 

รูปท่ี่�	5. เค์รื�องติรวจนำ�าติาลแบบต่ิอเนื�อง (continuous glucose monitoring system)

 การใช้ัเค์รื�องติรวจนำ�าติาลชันดิ์ต่ิอเนื�อง ม่ข้อได้์เปิร่ยบกวา่การติรวจด์ว้ยวิธ่์มาติรฐานค์อื สุามารถึ

ทราบข้อม้ลของระดั์บนำ�าติาลท่�เปิล่�ยนแปิลงได้์ติลอด์ 24 ชัั�วโมง และม่ตัิวแปิรทางระดั์บนำ�าติาลหลาย

ชันิด์ท่�ม่ศักยภาพในการนำามาใช้ัทางค์ลินิก เช่ัน ระดั์บนำ�าติาลสุ้งสุุด์ในแต่ิละวัน ค่์าเฉัล่�ยระดั์บนำ�าติาล

แต่ิละวัน แผู้นภ้มิเสุ้นแสุด์งระดั์บนำ�าติาลท่�เปิล่�ยนแปิลงแยกติามวัน และตัิวแปิรค์วามแปิรปิรวนของ

ระดั์บนำ�าติาล (glycemic variability) เป็ินต้ิน ทำาให้ม่ผู้้้สุนใจนำามาใช้ัติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวย

ในโรงพยาบาลแทนการเจาะติรวจระดั์บนำ�าติาลจากปิลายนิ�ว อย่างไรก็ติาม ข้อม้ลการใช้ัเค์รื�อง CGM 

ในผู้้้ป่ิวยใน ยังม่จำากัด์ และม่ปัิจจัยรบกวนการติรวจนำ�าติาลจากเค์รื�อง CGM หลายอย่าง เช่ันภาวะ poor 

perfusion ภาวะบวม หรือการได้์รับยาบางชันิด์ จึงยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาหรือแนวทางปิฏิิบัติิมาติรฐานใน

การนำาเค์รื�อง CGM มาใช้ัในผู้้้ป่ิวยใน(29, 30)
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สรุปั
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งขณะท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลเป็ินภาวะท่�พบได้์บ่อย ทั�งในผู้้้ป่ิวยท่�

ม่โรค์เบาหวานและไม่ได้์เป็ินโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม ซึึ่�งระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งสัุมพันธ์์กับผู้ลการรักษา

ท่�ไม่ด่์และอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�เพิ�มขึ�น จึงม่ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองค์วบคุ์มให้อย่้ในเกณฑ์์ท่�เหมาะสุม โด์ย

อินซ้ึ่ลินฉ่ัด์เข้าชัั�นใต้ิผิู้วหนังเป็ินวิธ่์หลักท่�ใช้ัในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยนอกหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ และ

การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ นอกจากน่�ยังม่ค์วามจำาเป็ินในการติรวจ

ติิด์ติามระด์ับนำ�าติาลและปิรับเปิล่�ยนการรักษาในแต่ิละวันติามอาการและค์วามติ้องการอินซ้ึ่ลินท่�

เปิล่�ยนแปิลงไปิในแต่ิละวัน นอกจากน่�เมื�อผู้้้ป่ิวยอาการด่์ขึ�น ค์วรม่การวางแผู้นและปิระสุานกับแพทย์

แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก เรื�องการด้์แลโรค์เบาหวานในระยะยาวอ่กด้์วย
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