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การดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉินการดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉิน

ออ..พญพญ..จิตรลดาจิตรลดา  ลิ้มจินดาพรลิ้มจินดาพร

หัวหนาสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินหัวหนาสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร  มม..ธรรมศาสตรธรรมศาสตร
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Emergency careEmergency care

Basic life supportBasic life support
ACLSACLS
ATLSATLS
PALSPALS
Approach the poisoned patientsApproach the poisoned patients

33

ATLSATLS

TriageTriage
PrimaryPrimary surveysurvey andand resuscitationresuscitation
AdjunctsAdjuncts toto primaryprimary surveysurvey
SecondarySecondary surveysurvey
ReevaluationReevaluation
DefinitiveDefinitive carecare

44

TriageTriage

การคัดแยกผูปวยตามความรุนแรงของการบาดเจ็บเพ่ือการรักษาที่การคัดแยกผูปวยตามความรุนแรงของการบาดเจ็บเพ่ือการรักษาที่
ถูกตองเหมาะสมและทันเวลาถูกตองเหมาะสมและทันเวลา

Multiple casualties : Multiple casualties : ลําดับความสําคัญใหผูปวยอาการลําดับความสําคัญใหผูปวยอาการ
หนักสุดกอนเปนลําดับแรกหนักสุดกอนเปนลําดับแรก

MassMass casualitiescasualities ::  ลําดับความสําคัญใหผูปวยท่ีมีโอกาสลําดับความสําคัญใหผูปวยท่ีมีโอกาส
รอดชีวิตกอนเปนลําดับแรกรอดชีวิตกอนเปนลําดับแรก  โดยใชเวลาและทรัพยากรนอยท่ีสุดโดยใชเวลาและทรัพยากรนอยท่ีสุด

55

Primary SurveyPrimary Survey

AA-- AirwayAirway maintenancemaintenance withwith cervicalcervical spinespine
protectionprotection

BB-- BreathingBreathing andand ventilationventilation
CC-- CirculationCirculation withwith hemorrhagehemorrhage controlcontrol
DD-- DisabilityDisability
EE-- ExposureExposure// EnvironmentalEnvironmental controlcontrol

66

AirwayAirway
ระวังการบาดเจ็บที่ตนคอระวังการบาดเจ็บที่ตนคอ
ผูบาดเจ็บที่รูสึกตัวผูบาดเจ็บที่รูสึกตัว  พูดคุยไดแสดงวาทางเดินหายใจปกติพูดคุยไดแสดงวาทางเดินหายใจปกติ  ยกเวนกรณียกเวนกรณี
ตอไปนี้ท่ีอาจไมแสดงอาการทางเดินหายใจอุดกั้นในตอนแรกตอไปนี้ท่ีอาจไมแสดงอาการทางเดินหายใจอุดกั้นในตอนแรก  แตเกิดแตเกิด
ปญหาภายหลังไดปญหาภายหลังได
–– ppenetratingenetrating neckneck injuryinjury
–– expandingexpanding hematomahematoma
–– subcutaneoussubcutaneous airair inin thethe neckneck
–– evidenceevidence ofof burnburn toto headhead andand neckneck
–– complexcomplex maxillofacialmaxillofacial traumatrauma
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AirwayAirway

อาการและอาการแสดงที่บงบอกวามีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นอาการและอาการแสดงที่บงบอกวามีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

–– retractionretraction ofof suprasternalsuprasternal notchnotch oror accessoryaccessory
musclemuscle respirationrespiration

–– snoringsnoring
–– stridorstridor
–– hoarsenesshoarseness
–– deviateddeviated tracheatrachea

88

Breathing and VentilationBreathing and Ventilation

สาเหตุของการหายใจไมเพียงพออาจเกิดจากสาเหตุของการหายใจไมเพียงพออาจเกิดจาก

–– การบาดเจ็บบริเวณทรวงอกโดยตรงการบาดเจ็บบริเวณทรวงอกโดยตรง

–– การบาดเจ็บบริเวณศีรษะและสมองการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและสมอง

–– การบาดเจ็บบริเวณตนคอระดับสูงการบาดเจ็บบริเวณตนคอระดับสูง

99

Breathing and VentilationBreathing and Ventilation

ผนังหนาอกเคลื่อนไหวเทากันดีหรือไมผนังหนาอกเคลื่อนไหวเทากันดีหรือไม

ฟงเสียงฟงเสียง  breath soundbreath sound  เทากันหรือไมเทากันหรือไม  มีเสียงผิดปกติหรือไมมีเสียงผิดปกติหรือไม

Oxygen saturationOxygen saturation
ภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการหายใจที่ตองตรวจพบใหไดและรีบแกไขทันทีภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการหายใจที่ตองตรวจพบใหไดและรีบแกไขทันที  
ไดแกไดแก

–– Tension Tension pneumothoraxpneumothorax
–– Sucking chest woundSucking chest wound
–– Flail chest and massive hemorrhageFlail chest and massive hemorrhage

1010

CirculationCirculation

ประเมินความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตประเมินความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต
–– ระดับความรูสึกตัวระดับความรูสึกตัว

–– ความดันโลหิตความดันโลหิต

–– ชีพจรชีพจร

–– สีผิวหนังสีผิวหนัง

Control external bleedingControl external bleeding

1111

DisabilityDisability

Brief neurological evaluationBrief neurological evaluation
–– A= AlertA= Alert
–– V=response to Verbal stimuliV=response to Verbal stimuli
–– P=response to painful stimuliP=response to painful stimuli
–– U= Unresponsive to all stimuliU= Unresponsive to all stimuli
GasglowGasglow Coma ScaleComa Scale

1212

DisabilityDisability

ระดับความรูสึกตัวลดลงอาจเกิดจากระดับความรูสึกตัวลดลงอาจเกิดจาก
–– ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลง  ( hypoxia, ( hypoxia, hypovolemiahypovolemia))
–– บาดเจ็บที่สมองโดยตรงบาดเจ็บที่สมองโดยตรง

–– การเสพยาหรือแอลกอฮอลการเสพยาหรือแอลกอฮอล
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Exposure/Environmental controlExposure/Environmental control

ถอดเสื้อผาออกใหหมดถอดเสื้อผาออกใหหมด  แลวตรวจรางกายผูปวยอยางคราวๆทั้งดานหนาแลวตรวจรางกายผูปวยอยางคราวๆทั้งดานหนา
และดานหลังและดานหลัง

คลุมดวยผาหมอุนคลุมดวยผาหมอุน

1414

ResuscitationResuscitation--AirwayAirway
Basic airway managementBasic airway management  โดยทําโดยทํา  chin lift, chin lift, 
jaw trustjaw trust  แตไมควรทําแตไมควรทํา head tilt head tilt
Definitive airwayDefinitive airway for airway protection, or for airway protection, or 
for ventilationfor ventilation
–– OrotrachealOrotracheal intubationintubation  ตองมีผูชวยประคองในทาปลอดภัยตองมีผูชวยประคองในทาปลอดภัย
–– NasotrahealNasotraheal intubationintubation  หามทําในเด็กอายุต่ํากวาหามทําในเด็กอายุต่ํากวา  12 12 ปป  หรือหรือ

สงสัยวาอาจมีการบาดเจ็บที่ใบหนาสงสัยวาอาจมีการบาดเจ็บที่ใบหนา

–– Surgical airwaySurgical airway = = cricothyrotomycricothyrotomy, , 
tracheostomytracheostomy  โดยพิจารณาทําโดยพิจารณาทํา  tracheostomytracheostomyในเด็กอายุต่ําในเด็กอายุต่ํา
กวากวา1212  ปป    หรือมีหรือมี laryngeal trauma laryngeal trauma

1515

ResuscitationResuscitation--BreathingBreathing

ใหออกซิเจนไวกอนเสมอจนกวาจะเห็นวาไมจําเปนใหออกซิเจนไวกอนเสมอจนกวาจะเห็นวาไมจําเปน

Mask with reservoir bagMask with reservoir bag
Monitor pulse Monitor pulse oximetryoximetry
รักษารักษา  tension tension pneumothoraxpneumothorax  โดยแทงเข็มขนาดใหญท่ีโดยแทงเข็มขนาดใหญท่ี
ชองซี่โครงที่ชองซี่โครงที่  22ในแนวในแนว  midclavicularmidclavicular lineline  เพ่ือเจาะลมออกเพ่ือเจาะลมออก

รักษารักษา sucking chest wound sucking chest wound  โดยปดโดยปด occlusive  occlusive 
dressingdressing  แลวติดแลวติด  พลาพลาสเตอรเพียงสเตอรเพียง  3 3 ดานดาน

รักษารักษา  flail chestflail chestโดยใสทอชวยหายใจและชวยหายใจโดยใสทอชวยหายใจและชวยหายใจ

1616

ResuscitationResuscitation--CirculationCirculation

แกไขภาวะแกไขภาวะ shock shock  หรือเสียเลือดมากโดยใหหรือเสียเลือดมากโดยใหCrystalloid Crystalloid 
fluidfluid  ทางหลอดเลือดดําดวยเข็มขนาดใหญอยางนอยทางหลอดเลือดดําดวยเข็มขนาดใหญอยางนอย 2 2  เสนปริมาณเสนปริมาณ  
22  ลิตรในผูใหญหรือลิตรในผูใหญหรือ 20 20  ซีซีตอซีซีตอ  กกกก..  ในเด็กในเด็ก

ดูดเลือดสงตรวจและจองเลือดดูดเลือดสงตรวจและจองเลือด

หามเลือดดวยการกดที่จุดเลือดออกโดยตรงหามเลือดดวยการกดที่จุดเลือดออกโดยตรง  ไมควรใชคีมหนีบหรือรัดไมควรใชคีมหนีบหรือรัด
ดวยยางดวยยาง

1717

Adjuncts to primary survey and Adjuncts to primary survey and 
resuscitationresuscitation

EKGEKG
Urinary and Gastric cathetersUrinary and Gastric catheters
–– หามใสสายสวนปสสาวะในกรณีท่ีสงสัยหรือตรวจพบการบาดเจ็บหามใสสายสวนปสสาวะในกรณีท่ีสงสัยหรือตรวจพบการบาดเจ็บ
ของทอปสสาวะของทอปสสาวะ

–– หามใสหามใส  NG tubeNG tubeในกรณีท่ีสงสัยวามีการแตกของในกรณีท่ีสงสัยวามีการแตกของ  
cribiformcribiform plateplate

1818

Adjuncts to primary survey and Adjuncts to primary survey and 
resuscitationresuscitation

MonitoringMonitoring
–– Blood pressure and pulseBlood pressure and pulse
–– Pulse Pulse oxymetryoxymetry and respiratory rateand respiratory rate
XX--ray and Diagnostic Studiesray and Diagnostic Studies
–– Portable xPortable x--ray: chest AP, Cray: chest AP, C--spine lateral, spine lateral, 

pelvis APpelvis AP
–– FAST  ultrasoundFAST  ultrasound
–– DPLDPL
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Secondary SurveySecondary Survey

ประวัติประวัติ  (AMPLE)(AMPLE)
–– A=AllergyA=Allergy
–– M=MedicationsM=Medications
–– P=Past illness and pregnancyP=Past illness and pregnancy
–– L=Last mealL=Last meal
–– E=Events and environ E=Events and environ mentment
ตรวจรางกายอยางละเอียดทีละสวนตรวจรางกายอยางละเอียดทีละสวน  ตั้งแตหัวจรดเทาตั้งแตหัวจรดเทา  ท้ังดานหนาและท้ังดานหนาและ
ดานหลังดานหลัง  รวมทั้งการตรวจทุกรูทวารรวมทั้งการตรวจทุกรูทวาร

2020

ReRe--evaluationevaluation

Vital signsVital signs
Neurological signsNeurological signs
Urine outputUrine output
Cardiac monitoringCardiac monitoring
Pulse Pulse oxymetryoxymetry

2121

Definitive careDefinitive care

การรักษาเฉพาะทางการรักษาเฉพาะทาง

ติดตอประสานงานระหวางโรงพยาบาลติดตอประสานงานระหวางโรงพยาบาล  กรณีตองสงตอไปยังกรณีตองสงตอไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา

2222

พักสักครูนะคะพักสักครูนะคะ

2323

การดูแลผูปวยที่ไดรับสารพิษการดูแลผูปวยที่ไดรับสารพิษ

StabilizationStabilization
ซักประวัติและตรวจรางกายซักประวัติและตรวจรางกาย

การตรวจทางหองปฏิบัติการการตรวจทางหองปฏิบัติการ

การเรงกําจัดสารพิษออกจากรางกายการเรงกําจัดสารพิษออกจากรางกาย  ( Elimination)( Elimination)
สารแกพิษสารแกพิษ  (Antidote)(Antidote)
Supportive careSupportive care

2424

StabilizationStabilization

ABC IV OABC IV O22 monitormonitor
–– A = AirwayA = Airway
–– B = BreathingB = Breathing
–– C = CirculationC = Circulation
Other Other ““CC””
–– CC--spinespine
–– CoolingCooling
D = DecontaminationD = Decontamination



5

2525

DecontaminationDecontamination

Skin decontaminationSkin decontamination
Eye decontaminationEye decontamination
GI decontaminationGI decontamination

2626

GI decontaminationGI decontamination
กระตุนใหอาเจียนดวยกระตุนใหอาเจียนดวย Ipecac Ipecac
การลางทองการลางทอง  (Gastric (Gastric lavagelavage))

Activated charcoalActivated charcoal
ยาถายยาถาย  (Cathartics)(Cathartics)

Whole bowel irrigationWhole bowel irrigation

2727

IpecacIpecac

ขอบงช้ีขอบงช้ี

–– ปจจุบันไมมีปจจุบันไมมี indication  indication ในการใหในการให Ipecac  Ipecac ในหองฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน

ขอหามขอหาม

–– เด็กอายุต่าํกวาเด็กอายุต่าํกวา  1 1 ปป
–– สารประเภทกรดสารประเภทกรด  ดางดาง  hydrocarbonhydrocarbon
–– สารออกฤทธิ์กดระบบประสาทสารออกฤทธิ์กดระบบประสาท

–– ซึมซึม  หมดสติหมดสติ

2828

Activated charcoalActivated charcoal

ขอบงช้ีขอบงช้ี

–– ผูปวยทุกคนที่ไดรับสารพิษทางปากควรไดรับผูปวยทุกคนที่ไดรับสารพิษทางปากควรไดรับ  activated activated 
charcoalcharcoal

ขอหามขอหาม

–– กินสารกรดกินสารกรด--ดางดาง,, hydrocarbonhydrocarbon

–– intestinal obstructionintestinal obstruction
–– ileusileus

2929

Activated charcoalActivated charcoal

สารตอไปนี้ไมถูกดูดซับโดยสารตอไปนี้ไมถูกดูดซับโดย  activated charcoalactivated charcoal
–– ethanolethanol
–– methanolmethanol
–– heavyheavy metalmetal
–– ironiron lithiumlithium

3030

CatharticsCathartics

ไมมีไมมีขอบงช้ีขอบงช้ีในการใหยาถายในการใหยาถาย  (Cathartics) (Cathartics) อยอยาางเดียวงเดียว

มักใหรวมกับมักใหรวมกับ Activated charcoal Activated charcoal
ระวังระวัง Electrolyte imbalance  Electrolyte imbalance ในเด็กเล็กในเด็กเล็ก
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Whole bowel irrigationWhole bowel irrigation

ขอบงช้ีขอบงช้ี

–– massive amounts of toxic substancesmassive amounts of toxic substances
–– sustained release preparationsustained release preparation
–– body packer/stufferbody packer/stuffer
–– metals, iron, lithiummetals, iron, lithium
ขอหามขอหาม

–– unprotectedunprotected airwayairway
–– ileusileus,, obstructionobstruction,, perforationperforation

3232

ซักประวัติซักประวัติ

ซักประวัติจากผูปวยซักประวัติจากผูปวย  ญาติญาติ  EMS EMS หรือผูเห็นเหตุการณหรือผูเห็นเหตุการณ

ประวัติปจจุบันประวัติปจจุบัน ( (History of present illness)History of present illness)
–– Situational history:Situational history:
–– พบผูปวยที่ใดพบผูปวยที่ใด  สภาพรอบตัวผูปวยขณะนั้นเปนอยางไรสภาพรอบตัวผูปวยขณะนั้นเปนอยางไร  มีเม็ดยามีเม็ดยา
หรือขวดยาอยูรอบตัวหรือไมหรือขวดยาอยูรอบตัวหรือไม  

–– กินยาอะไรกินยาอะไร  กินก่ีชนิดกินก่ีชนิด  จํานวนเทาไรจํานวนเทาไร  เมื่อไรเมื่อไร  อาเจียนกอนมารพอาเจียนกอนมารพ  
หรือไมหรือไม

3333

ซักประวัติซักประวัติ

ประวัติอดีตประวัติอดีต ( (Past medical history)Past medical history)
ประวัติทางจิตเวชประวัติทางจิตเวช ( (Psychiatric history)Psychiatric history)
ประวัติอาชีพประวัติอาชีพ ( (Occupational history)Occupational history)
Social history : Social history : การใชสารเสพติดการใชสารเสพติด

Medication Medication ยาทุกชนิดที่มีอยูในบานไมเฉพาะยาของผูปวยยาทุกชนิดที่มีอยูในบานไมเฉพาะยาของผูปวย

3434

ตรวจรางกายตรวจรางกาย

Vital signsVital signs
Bowel soundsBowel sounds
SkinSkin
Mental statusMental status
PupilsPupils

3535

ToxidromeToxidrome

OpioidsOpioids
AnticholinergicAnticholinergic
CholinergicCholinergic
SympathomimeticSympathomimetic

3636

Enhancement of EliminationEnhancement of Elimination

1.1. HemodialysisHemodialysis
2. 2. HemoperfusionHemoperfusion
3.3. Ion trapping (pH alteration) Ion trapping (pH alteration) 
44. . MultiMulti--dose activated charcoal dose activated charcoal 
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AntidoteAntidote

Only some toxic substances have antidote Only some toxic substances have antidote 
availableavailable

3838

Questions?Questions?

3939

ShockShock

HypovolumicHypovolumic shockshock
CardiogenicCardiogenic shockshock
DistributiveDistributive shockshock ((maldistributionmaldistribution ofof bloodblood
flowflow))
ObstructiveObstructive shockshock ((extracardiacextracardiac
obstructionobstruction toto bloodblood flowflow))

4040

Shock treatmentShock treatment

AirwayAirway ControlControl
–– EndotrachealEndotracheal IntubationIntubation
CirculatoryCirculatory StabilizationStabilization
–– AdequateAdequate intravenousintravenous accessaccess :: largelarge--borebore

peripheralperipheral lineline
–– FluidFluid resuscitationresuscitation :: IsotonicIsotonic crystalloidcrystalloid
–– VasopressorVasopressor :: whenwhen thethe responseresponse toto fluidfluid

resuscitationresuscitation isis notnot adequateadequate oror whenwhen fluidfluid
infusioninfusion isis contraindicatedcontraindicated

4141

VasopressorsVasopressors

DopamineDopamine
DobutamineDobutamine
NorepinephrineNorepinephrine
EpinephrineEpinephrine

4242

Treatment failureTreatment failure
IsIs thethe patientpatient appropriatelyappropriately monitoredmonitored??
IsIs thethe patientpatient adequatelyadequately volumevolume resuscitatedresuscitated??
IsIs thethe IVIV connectedconnected appropriatelyappropriately??
AreAre thethe vasopressorsvasopressors mixedmixed adequatelyadequately??
IsIs therethere anan occultoccult penetratingpenetrating injuryinjury// hiddenhidden
bleedingbleeding??
DoesDoes thethe patientpatient havehave pneumothoraxpneumothorax??
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4343

Treatment failureTreatment failure
DoesDoes thethe patientpatient havehave adrenaladrenal insufficiencyinsufficiency??
IsIs thethe patientpatient allergicallergic toto medicationmedication??
IsIs therethere cardiaccardiac temponadetemponade?? ((espesp.. inin renalrenal failurefailure
oror cancercancer patientspatients))

4444

AnaphylaxisAnaphylaxis
อาการและอาการแสดงตั้งแตอาการและอาการแสดงตั้งแต  22  ระบบขึ้นไประบบขึ้นไป
–– Skin : flushing, Skin : flushing, urticariaurticaria, , angioedemaangioedema
–– CV : tachycardia, hypotension, syncope, CV : tachycardia, hypotension, syncope, 

arrhythmiaarrhythmia
–– GI : nausea, vomiting, diarrhea, abdominal GI : nausea, vomiting, diarrhea, abdominal 

distensiondistension
–– RespiratoryRespiratory : : rhinorrhearhinorrhea, laryngeal edema, , laryngeal edema, 

wheezing, asphyxia, pulmonary edemawheezing, asphyxia, pulmonary edema
–– NeuroNeuro : loss of consciousness, headache, : loss of consciousness, headache, 

disorientationdisorientation

4545

AnaphylaxisAnaphylaxis (treatment)(treatment)

ABC, iv, O2, monitorABC, iv, O2, monitor
EpinephrineEpinephrine
–– 0.30.3--0.5 ml (0.01ml/kg in children) of 0.5 ml (0.01ml/kg in children) of 

epinephrine 1:1000epinephrine 1:1000
–– Maintain blood pressureMaintain blood pressure
–– Inhibit mediator release by Increasing Inhibit mediator release by Increasing 

intracellular intracellular cAMPcAMP
–– bronchodilatationbronchodilatation

4646

Anaphylaxis (treatment)Anaphylaxis (treatment)

Antihistamine ( 48 hours)Antihistamine ( 48 hours)
–– H1 blocker : H1 blocker : diphenhydraminediphenhydramine, , chlorpheniraminechlorpheniramine
–– H2 blocker : H2 blocker : cimetidinecimetidine, ranitidine, ranitidine

CorticosteroidCorticosteroid
Inhaled beta agonistInhaled beta agonist
VasopressorVasopressor : for hypotension not : for hypotension not 
response to iv fluidresponse to iv fluid
–– DopamineDopamine
–– LevophedLevophed

4747

Status Status epilepticusepilepticus

Continuous seizure >= 30 Continuous seizure >= 30 minsmins
>=2 seizures without full recovery of >=2 seizures without full recovery of 
consciousnessconsciousness
Morbidity : hypoxia, hyperthermia, Morbidity : hypoxia, hyperthermia, 
circulatory collapse, neuronal injurycirculatory collapse, neuronal injury

4848

Status Status epilepticusepilepticus

Secondary causeSecondary cause
–– Drug intoxicationDrug intoxication
–– EclampsiaEclampsia
–– Intracranial pathologyIntracranial pathology
–– Metabolic: hypoglycemia, Metabolic: hypoglycemia, hyponatremiahyponatremia
–– CNS infectionCNS infection
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4949

Status Status epilepticusepilepticus (treatment)(treatment)
ABC, iv, O2, monitorABC, iv, O2, monitor
DTX ( DTX ( thiamine+glucosethiamine+glucose))
AnticonvulsantAnticonvulsant
–– Diazepam 5 mg iv every 5 Diazepam 5 mg iv every 5 minsmins, , uptoupto 20 mg20 mg
–– DilantinDilantin 20 mg/kg iv at 50 mg/min20 mg/kg iv at 50 mg/min
–– Additional Additional dilantindilantin 55--10 mg/kg iv10 mg/kg iv
–– PhenobarbPhenobarb 20 mg/kg iv, additional 520 mg/kg iv, additional 5--10 mg/kg10 mg/kg
–– General anesthesia ( General anesthesia ( midazolammidazolam, , propofalpropofal, thiopental), thiopental)

Supportive careSupportive care
–– Cooling, Cooling, foleyfoley’’ss cathetercatheter

5050

Diabetic comaDiabetic coma

Hyperglycemic crisisHyperglycemic crisis
–– Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
–– HyperosmolarHyperosmolar hyperglycemic state (HHS) or hyperglycemic state (HHS) or 

HyperosmolarHyperosmolar hyperglycemic hyperglycemic nonketoticnonketotic coma coma 
(HHNC)(HHNC)

Hypoglycemic comaHypoglycemic coma

5151

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
PathogenesisPathogenesis

Insulin deficiencyInsulin deficiency
CounterregulatoryCounterregulatory hormone excess                     hormone excess                     
( ( glucagonglucagon, , cathecolaminecathecolamine, , cortisolcortisol, growth , growth 
hormone)hormone)
–– HyperglycemiaHyperglycemia
–– High serum High serum osmolarityosmolarity
–– Loss of water and electrolyte due to Loss of water and electrolyte due to glucosuriaglucosuria ( ( 

osmotic osmotic diuresisdiuresis))
–– Ketosis and metabolic acidosis due to Ketosis and metabolic acidosis due to lipolysislipolysis, fatty , fatty 

acid oxidation, acid oxidation, ketoacidketoacid formationformation

5252

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
Precipitating factorPrecipitating factor

Error in insulin usedError in insulin used
Stress eventsStress events
–– Infection, stroke, MI, trauma, pregnancy, Infection, stroke, MI, trauma, pregnancy, 

hyperthyroidism, hyperthyroidism, pancreatitispancreatitis, pulmonary , pulmonary 
embolism, surgery, steroid useembolism, surgery, steroid use

25% no clear causes25% no clear causes

5353

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
Clinical presentationClinical presentation

Hyperglycemia : Hyperglycemia : polyuriapolyuria, , polydipsiapolydipsia
Volume depletion : tachycardia, Volume depletion : tachycardia, 
hypotensionhypotension
Acidosis : Acidosis : kussmaulkussmaul respirationrespiration
Abdominal pain, vomitingAbdominal pain, vomiting
Mental status change, comaMental status change, coma

5454

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
DiagnosisDiagnosis

Blood glucose > 250 mg/dlBlood glucose > 250 mg/dl
Acidosis : Acidosis : 
–– arterial pH <7.3arterial pH <7.3
–– serum bicarbonate <15serum bicarbonate <15
KetonuriaKetonuria and increased serum and increased serum ketoneketone
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5555

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
Differential diagnosisDifferential diagnosis

High anion gap metabolic acidosisHigh anion gap metabolic acidosis
–– MethanolMethanol
–– UremiaUremia
–– DKA/ AKADKA/ AKA
–– ParaldehydeParaldehyde
–– Iron/ INHIron/ INH
–– Lactic acidLactic acid
–– Ethylene glycolEthylene glycol
–– SalicylateSalicylate

5656

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
TreatmentTreatment

Volume repletionVolume repletion
Reversal of metabolic consequenceReversal of metabolic consequence
Correct electrolyte and acidCorrect electrolyte and acid--base base 
imbalanceimbalance
Treat precipitating causesTreat precipitating causes
Avoid complicationAvoid complication

5757

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
TreatmentTreatment

FluidFluid
–– 0.9%NSS 10000.9%NSS 1000--1500 ml in 11500 ml in 1stst hourhour
–– 500500--1000 ml/hr in 21000 ml/hr in 2ndnd--33rdrd hourhour
–– 250 ml/hr in 4250 ml/hr in 4thth--88thth hourhour
–– 125 ml/hr later125 ml/hr later
InsulinInsulin
–– RI 10 U (0.15U/kg) iv bolus, then 0.1 U/kg/hr RI 10 U (0.15U/kg) iv bolus, then 0.1 U/kg/hr 

iv infusioniv infusion
–– Blood glucose should decrease 75Blood glucose should decrease 75--100 100 

mg/dl/hrmg/dl/hr
5858

Diabetic Diabetic ketoacidosisketoacidosis (DKA)(DKA)
TreatmentTreatment

PatassiumPatassium
–– K initially may increased ( acidosis, K initially may increased ( acidosis, 

hemoconcentrationhemoconcentration))
–– K will decrease rapidly after treatment of DKAK will decrease rapidly after treatment of DKA
–– Every patients should get K supplement Every patients should get K supplement 

unless K >5.5unless K >5.5
–– DonDon’’t give RI if K <3.5t give RI if K <3.5
BicarbonateBicarbonate
–– If pH<7If pH<7

5959

Dog biteDog bite

Bacterial infectionBacterial infection
–– StreptStrept., ., staphstaph., anaerobe, ., anaerobe, pasteurellapasteurella

multocidamultocida
–– Rate of infection increases in Rate of infection increases in 

Deep puncture woundDeep puncture wound
Hand woundHand wound
Delay treatment > 24 hoursDelay treatment > 24 hours

Tetanus infectionTetanus infection
Rabies infectionRabies infection

6060

Dog bite ( treatment)Dog bite ( treatment)

Wound careWound care
–– Irrigation, explore, Irrigation, explore, debridedebride
–– Avoid primary suture, except laceration at Avoid primary suture, except laceration at 

face, scalpface, scalp
Prophylactic antibiotic : Prophylactic antibiotic : 
amoxicillin+calvulonicamoxicillin+calvulonic acid 3acid 3--5 days5 days
Tetanus Tetanus toxoidtoxoid/ immunoglobulin/ immunoglobulin
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6161

Tetanus prophylaxisTetanus prophylaxis
Clean minor Clean minor 

woundwound
Clean minor Clean minor 

woundwound
Other Other 

woundswounds
Other Other 

woundswounds
History of  tetanus History of  tetanus 
toxoidtoxoid TTTT TIGTIG TTTT TIGTIG

Unknown Unknown 
or <3or <3 yesyes nono yesyes yesyes

3 or more3 or more nono nono yesyes nono

6262

Dog bite (Rabies vaccine/Rabies Dog bite (Rabies vaccine/Rabies 
immunoglobulin)immunoglobulin)

WHO recommendationWHO recommendation: : 
–– categorycategory I I (( touchingtouching oror feedingfeeding animalsanimals,, lickslicks onon thethe

skinskin )) –– no treatmentno treatment
–– categorycategory IIII ((nibblingnibbling ofof uncovereduncovered skinskin,, minorminor

scratchesscratches oror abrasionsabrasions withoutwithout bleedingbleeding,, lickslicks onon
brokenbroken skinskin))-- immediateimmediate vaccinationvaccination

–– categorycategory IIIIII (( singlesingle oror multiplemultiple transdermaltransdermal bitesbites oror
scratchesscratches,, contaminationcontamination ofof mucousmucous membranemembrane withwith
salivasaliva fromfrom lickslicks ))-- immediateimmediate vaccinationvaccination andand
administrationadministration ofof rabiesrabies immuneimmune globulinglobulin

6363

Cat biteCat bite

Most bites are puncture woundsMost bites are puncture wounds
UptoUpto 80% become infected (P. 80% become infected (P. multocidamultocida))
Treatment as dog biteTreatment as dog bite

6464

Thank you for your attentionThank you for your attention


