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Bedside Round in Acid-Base Disorders
นพ. อินทรีย กาญจนกูล
รพ. พระมงกุฎเกลา
ในชีวิตประจําวันรางกายสราง volatile acid จาก oxidative metabolism วันละ 13,000-20,000 mol ซึ่งจะ
ขับออกทางปอดในรูปของ CO2 และ fixed acid ซึ่งไดจาก protein catabolism วันละ 40-60 mol (หรือ
1mmol/kg) ซึ่งจะขับออกทางไตในรูปของ titratable acid และ NH4+ ในกรณีที่การขับทางปอดเสียไปจะเกิด
respiratory acidosis สวน metabolic acidosis เกิดเมื่อการขับกรดทางไตเสียไป หรือภาวะที่รางกายสราง
(endogenous) หรือไดรบั กรดมากไป (exogenous) เมื่อมีภาวะ academia เกิดขึ้นรางกายก็ตองมี compensatory
response ที่จะทําให pH ของเลือดอยูในเกณฑปกติคือ 7.37-7.42
จากสมการของ Handerson-Hasselbalch [H+] =24 x PCO2 / [HCO3] ถา PCO2 เพิ่มขึ้น กลไกของ
รางกายก็จะทําให [HCO3] เพิ่มขึ้นดวย เพือ่ ให [H+] หรือ pH คงที่ หรือกลาวไดวาถาเกิด respiratory acidosis ก็
จะเกิด metabolic acidosis เปน compensatory response ที่ตามมา หรือยกตัวอยางถาเกิด metabolic acidosis ก็จะ
เกิด respiratory alkalosis เปน compensatory response เชนกัน หรือกลาวโดยสรุปวา ถา acid-base disorders นั้น
เริ่มดวย respiratory เปน primary ก็จะมี metabolic เปนตัว compensated หรือถาเริ่มดวย metabolic เปน
primary ก็จะมี respiratory เปนตัว compensated และควรระลึกไววา compensatory response ไมสามารถจะทํา
ให pH กลับมาเปนปกติอยางสมบูรณ ถึงอยางไรคา pH ก็ยังเปนตัวบอก primary cause อยูวาเปนจาก respiratory
หรือ metabolic / และ compensatory response ถามากเกินไปเรียก overcompensation หรือนอยเกินไปเรียก
decompensation ในกรณีของ overcompensated มักจะเปนจากสาเหตุที่เกิดรวมกับ compensatory response เดิม
เชน DKA & pneumonia ในกรณีนี้ primary เปน metabolic acidosis (DKA) โดยมี respiratory alkalosis (การ
หอบแบบ Kussmaul breathing) เปนตัว compensatory รวมกับมี respiratory alkalosis (pneumonia) จึงมีการขับ
CO2 ออกเกินความตองการจึงทําให pH กลายเปน alkalemia จึงเรียกวา overcompensation สวน
decompensation จะเกิดเมื่อ compensatory response ทําไดอยางไมดี หรือมี primary cause อีกอันหนึ่งเกิดขึ้นดวย
เชน cardiopulmonary arrest จะเกิด metabolic acidosis (lactic acidosis จาก hypoxia) รวมกับ respiratory
acidosis (respiratory arrest) ไมสามารถ ventilate เพื่อขับ CO2 ออกได ทําใหเกิด acidemia ที่รุนแรง
Acute VS Chronic เกิดเมื่อ primary cause เปน respiratory เทานั้น โดยมี metabolic (HCO3) เปนตัว
compensated ในกรณีของ acute คาของ HCO3 ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเปนผลจาก buffer system ซึ่งมีอยูจํากัด จึง
ทําใหคาของ HCO3 ไมเปลี่ยนไปมาก และ pH ก็ยังแสดงความเปน acidemia หรือ alkalemia ชัดเจน แตถาเปน
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chronic คาของ HCO3 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากซึ่งเปนผลจาก compensatory response จากไต และกระดูก ทําให
pH ใกลเคียงกับชวงปกติ

Acid-Base disorders และ Normal compensatory response
pH

Normal compensatory response

Respiratory Acidosis
Acute

Low

∆ HCO3 = 0.1 ∆ pCO2

Chronic

Slightly low

∆ HCO3 = 0.3 ∆ pCO2

Respiratory Alkalosis
Acute

High

∆ HCO3 = 0.2 ∆ pCO2

Chronic

Slightly high

∆ HCO3 = 0.4 ∆ pCO2

Low

∆ pCO2 = 1.5 HCO3 + 8

Met Acidosis

∆ pCO2 = HCO3 +15
Met Alkalosis

High

∆ pCO2 = (0.4-0.6) HCO3

Acute respiratory acidosis
 มีสาเหตุจาก ventilatory disorder ที่มีสาเหตุจากสมอง, ไขสันหลัง, ประสาทสวนปลายม กลามเนื้อที่ใช
ในการหายใจ, chest wall, airway และเนือ้ ปอด (lung parenchyma) สาเหตุบางอยางที่มาจากเนื้อปอด
เชน pulmonary edema หรือ pneumonia ในระยะแรกจะเกิด respiratory alkalosis แตถาโรครุนแรงมาก
จนเกิด intrapulmonary shunting ของ mixed venous blood หรือมีการใช work of breathing มากจะทํา
ให pCO2 สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปน acute respiratory acidosis ได ซึ่งจะตองให respiratory support
อยางเรงดวน
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 Standard [HCO3] และ base excess ปกติ
 เนือ่ งจาก buffer system มีความสามารถในขีดจํากัดเทานั้น ดังนั้น actual [HCO3] จะมีคาไมเกิน 29
mEq/L โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ severe acute respiratory acidosis (PCO2 >80 mmHg จะเกิน
ความสามารถของ buffer system ที่พยายามจะควบคุมระดับ pH ทําใหpH เปน acidemia ไดอยางมากๆ

Chronic respiratory acidosis
 สาเหตุเดียวกับ acute respiratory acidosis แต course ของโรคนาน (เกิน 3 วันขึน้ ไป) จนเกิด
compensatory response จากไต คือมีการเพิ่ม HCO3 absorption ที่ proximal tubule ซึ่งถามี renal
parenchymal disease จะไมสามารถเกิดภาวะนี้ได
 คาของ standard [HCO3] และ base excess จะสูง (base excess > 3 mEq/L) เนื่องจากมี compensatory
response จากไต
 คาของ PCO2 ที่สูงจะพบใน respiratory acidosis หรือ metabolic alkalosis ซึ่งในกรณีหลังนี้เปน
compensatory response จากการเกิด hypoventilation แตถา PCO2 > 55-60 mmHg จะตองมี respiratory
acidosis เปน primary cause เสมอ เนือ่ งจาก hypoventilation จาก compensatory response เกิดไดไมมาก
เพราะจะทําใหเกิด hypoxemia พรอมๆ กันไปดวย
 Overcompensation คือการที่มีคาของ PCO2 ต่ํากวาที่ควรจะเปน หรือ HCO3 สูงกวาที่ควรจะเปนจะพบ
ในกรณีที่มีการใช artificial ventilation โดยที่ ventilation มากเกินไป ระดับ PCO2 ลดลงอยางรวดเร็ว
ในขณะที่ HCO3 ยังสูงอยู ดังนั้น pH จะกลายเปน alkalemia เรียกภาวะนี้วา posthypercapnic metabolic
alkalosis ผูปวยจะเกิด neuromuscular symptom หรืออาการชักได
 อยาลืมแก hypokalemia ที่เกิดใน chronic respiratory acidosis ดวยเนือ่ งจาก hypokalemia เปนปจจัยที่
maintain ภาวะ metabolic alkalosis (การขาด potassium จะทําใหไตเสีย H+ แทนที่จะเปน K+ เพือ่ แลก
กับการดุดกลับ Na+ ที่ collecting tubule) และ metabolic alkalosis ก็มี compensatory response เปน
respiratory acidosis เปน vicious cycle กรณีดังกลาวจะพบไดใน COPD & corpulmonale ที่ไดรับการ
รักษาดวย diuretics จนเกิด metabolic alkalosis & hypokalemia
 PCO2 ที่สูงมากๆ และเปนเวลานานๆ จะเกิดการเพิม่ ของ intracranial pressure เกิด papilledema ได

Acute & Chronic respiratory alkalosis
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 คาของ PCO2 ที่ต่ําจะพบใน respiratory alkalosis และ metabolic acidosis ซึ่งในกรณีหลังนี้เปน
compensatory response จากการเกิด kussmaul breathing จากการดูอาการผูปวยอาจจะพอแยกภาวะทั้ง
สองได respiratory alkaosis จะมีอาการหายใจเร็ว อาจจะมี tetany หรือ neuromuscular symptom ให
เห็นได แต metabolic acidosis ที่มี kussmaul breathing จะหอบลึก อาจจะไมเร็วก็ไดถาไมรุนแรงมาก
(จะพลาดไดบอยถาไมสังเกตใหดี) แตถา รุนแรงก็จะหอบลึกและเร็วได
 Respiratory alkalosis เกือบทั้งหมดจะเปน acute ในกรณีของ chronic respiratory alkalosis เปนภาวะที่
อาจจะพบใน pregnancy และ massive ascites ไมคอยมีความสําคัญทางคลินิค คาของ HCO3 จะต่ํากวา
12 mEq/L
 ถาดูแตผลของ electrolyte คาของ HCO3 ที่ต่ํารวมกับ hypokalemia อาจจะเปน respiratory alkalosis
หรือ metabolic acidosis (diarrhea หรือ renal tubular acidosis) ก็ได ในขณะที่ คาของ HCO3 ที่ต่ํา
รวมกับ hypekalemia จะเปน metabolic acidosis เทานั้น
 ภาวะ acute respiratory alkalosis ไมมกี ารรักษาโดยตรง (ยกเวน primary hyperventilation เทานั้น) ให
รักษา primary cause และสังเกตอาการ/ตรวจ arterial blood gas กอนที่จะกลายเปน acute respiratory
acidosis และ respiratory failure

Metabolic acidosis
 ไมวา metabolic acidosis จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี respiratory response เหมือนกันหมด คือเปน
Kussmaul breathing ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของ acidemia ทั้งนี้เพื่อเปนการลดระดับของ pCO2
โดยทัว่ ไป respiratory compensation จะทําใหคาของ pCO2 ต่ําลงไดอยางถึง 10-12 mmHg ในกรณีที่คา
pCO2 ต่ํากวาที่ควรจะเปน แสดงวามีโรคหรือภาวะที่ทําใหเกิด respiratory alkalosis รวมดวยเชน sepsis,
pneumonia (ภาวะที่เกิด overcompensation เองเปนไปไดยาก) ในทางกลับกันการที่คา pCO2 สูงกวาที่
ควรจะเปน แสดงวามีโรคหรือภาวะที่ทําใหเกิด respiratory acidosis รวมดวยเชน airway disease,
severe lung parenchymal disease หรือ decompensation จาก respiratory muscle exhaustion
 วิธีที่งายที่สุดในการหาคา pCO2 คือ ดูที่ทศนิยม 2 ตําแหนงแรกของคา pH ซึ่งจะมีคาใกลเคียงกับคา
pCO2 เชน pH 7.25 HCO3 10 pCO2 24
 การหาสาเหตุของ metabolic acidosis ใหเริ่มจากการหาคา anion gap (Na - [Cl + HCO3]) ถา anion gap
มากกวา 10 mEq/L (wide anion gap) แสดงวามี organic acid ซึ่งเปน anion ปนอยู ที่พบบอยคือ
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KUSSMAUL (Ketoacidosis, Uremic acidosis, Stravation ketosis, Salicylate, Methanol, Alcohol,
Lactic acidosis) โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคา anion gap กวางมากๆ มักจะพบใน lactic acidosis หรือ
diabetic ketoacidosis ถา anion gap นอยกวา 10 mEq/L (normal anion gap) มักจะพบใน diarrhea,
renal tubular acidosis หรือ dilitional acidosis จากการให saline solution ในกรณีของ wide anion gap
metabolic acidosis ใหหาคา ∆ anion gap/ ∆ HCO3 (anion gap - 10/ 24 - HCO3) แลวแปลผลดังนี้
< 1 = wide anion gap metabolic acidosis & normal anion gap metabolic acidosis
1-2 wide anion gap metabolic acidosis ONLY
> 2 wide anion gap metabolic acidosis & metabolic alkalosis
ในกรณีของ normal anion gap metabolic acidosis ใหหาคา urine anion gap หรือ urine net charge
([UNa + UK] - UCl) แลวแปลผลดังนี้
< 0 = diarrhea
> 0 = renal tubular acidosis
 metabolic acidosis จะทําใหมีการ shift ของ potassium ออกจากเซลล ในกรณีที่เปน non-organic
metabolic acidosis จะทําใหระดับของ plasma potassium เพิ่มขึ้น 0.24-1.7 mEq/L ตอ 0.1 pH unit ที่
ลดลง แต organic metabolic acidosis จะเปนผลไดนอยกวา
 hypokalemia ที่พบใน metabolic acidosis แสดงถึงการขาด potassium อยางรุนแรง เชนใน diarrhea,
diabetic ketoacidosis และจะรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่ metabolic acidosis ไดรับการรักษาแลวเนื่องจาก
potassium จะ shift กลับเขาเซลล ในภาวะดังกลาวจะตองรีบแกไขภาวะการขาด potassium พรอมๆ กับ
การแกไขการขาด volume ตั้งแตแริ่มใหการรักษา
 การแกภาวะ metabolic acidosis ดวย NaHCO3 จะทําในกรณีที่เริ่มมีอาการเชน cardiovascular collapse
หรืออาการทางระบบ respiratory, CNS, GI และพิจารณารวมกับระดับ pH < 7.2 แตหลักการพื้นฐาน
คือจะตองรักษาโรคที่ทําใหเกิด metabolic acidosis เสียกอน ในบางกรณีก็จําเปนตองรักษา metabolic
acidosis ควบคูไปกับการรักษาโรคที่เปนสาเหตุ เพื่อลดอาการ หรือเพิ่มการขับสาร organic anion นั้น
ออกทางปสสาวะ เชน methanol, salicylate dose ของ NaHCO3 = (desired HCO3 - current HCO3) x
40% body weight ผลการรักษาที่ไดจะไมเหมือนกันแลวแตสาเหตุของ metabolic acidosis เชน lactic
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acidosis มักจะไดผลไมดีตราบเทาที่ยังมี cardiovascular collapse อยู
 ระหวางการรักษา metabolic acidosis ดวย NaHCO3 อยาลืมติดตามความผิดปกติของ electrolyte อยาง
อื่นที่เกิดรวมดวยหรือเปนผลจากการรักษา เชน
hypernatremia, hypokalemia, hypocalcemia,
hypophosphatemia, hypomagnesemia เพราะอาจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตไดถาวินิจฉยไมได หรือ
ไดรับการรักษาไมเพียงพอ

Metabolic alkalosis
 ระดับของ HCO3 ที่สูงเกิน 35 mEq/L มักจะเปน primary metabolic alkalosis หรือมี metabolic
alkalosis รวมดวยเสมอมากกวาที่จะเปนจาก compensatory response ของ chronic respiratory acidosis
และคาของ HCO3 ที่สูงมากๆ มักจะมีสาเหตุจาก vomiting
 การหาสาเหตุของ metabolic acidosis ใหเริ่มจากการหาคา urine Cl แลวแปลผลดังนี้ < 20 mEq/L
(chloride responsive metabolic alkalosis) มักเกิดจาก vomiting หรือการขาด volume, > 20 mEq/L
(chloride non-responsive metabolic alkalosis) อาจจะมีสาเหตุจาก renovascular หรือ renal tubular
diesases, endocrine diseases (รายละเอียดไมขอกลาวในที่นี้) ในกรณีของ chloride responsive
metabolic alkalosis ใหการรักษาโดยการให volume + potassium
 metabolic alkalosis และ hypokalemia เปนภาวะที่พบรวมกันเสมอ (มีแตเพียง posthypercapnic
metabolic alkalosis ที่อาจจะพบรวมกับ normo หรือ hyperkalemia ได) metabolic alkalosis เองทําให
potassium shift เขาเซลลดังนั้น hypokalemia ที่พบรวมกับ metabolic alkalosis จึงไมไดแสดงวารางกาย
ขาด potassium เสมอไป แตถาระดับของ potassium นอยกวา 2.5 mEq/L มักจะมีการขาด potassium
เสมอ การขาด potassium จะทําให metabolic alkalosis แกไขไดยากเนื่องจากตองใช H+ แลกเปลี่ยนกับ
Na+ ที่ collecting tubule แทนที่จะใช K+ ในการแลกเปลี่ยนกับ Na+ ทําใหตรวจพบ urine pH จะเปน
acid (paradoxical aciduria)
 Aminoacid ที่ใชสําหรับเปน peripheral nutrition สามารถนํามาใชรักษา metabolic alkalosis ไดเชน
branch chain aminoacid (Aminoleban)

Mixed acid-base disorders
 Mixed acid-base disorders เปนภาวะที่ประกอบดวย primary acid-base disorder 2 หรือ 3 ชนิดรวมกัน
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ซึ่งอาจจะเปนอาการของโรคเดียวกัน เชน acute gastroenteritis มีอาการ vomiting (metaboli alkalosis)+
diarrhea (metabolic acidosis), salicylate poisoning มีอาการหอบจากการกระตุน CNS (respiratory
alkalosis) + salicylate (metabolic acidosis) หรือ เปนขอแทรกซอนจากกรักษา COPD (chronic
respiratory acidosis) + diuretics (metabolic alkalosis) นอกจากนี้ยังเกิดจากภาวะ decompensatory
response ดวยเชน COPD (chronic respiratory acidosis) + pneumonia & respiratory failure (acute
respiratory acidosis + metabolic acidosis)
 การวินิจฉัยจะตองใชประวัติ, การตรวจรางกาย, plasma electrolyte, anion gap, และ blood chemistry
รวมกับ arterial blood gas ที่มีปญหาเชน compensatory responses ที่ไมเพียงพอ หรือมากเกินไป หรือ
arterial blood gas ที่ดูเหมือนปกติแตโรคหรือภาวะที่เกี่ยวของกับ acid-base disorders นั้นมีมากมาย
 การแปลผล arterial blood gas & electrolyte จะตองมีขอมูลทาง clinic รวมดวยเสมอ จะทําใหไดการ
วินิจฉัยที่ถูกตองและสมบูรณ
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