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คาจากัดความ(1, 2)
หมายถึง ระดับโซเดียมในเลือดต่ากว่า 135 มิลลิโมล/ล. โดย mild hyponatremia หมายถึง ระดับ
โซเดียมอยู่ในช่วง 130-135 มิลลิโมล/ล. moderate hyponatremia หมายถึง ระดับโซเดียมอยู่ในช่วง 125-129
มิลลิโมล/ล. และ severe hyponatremia หมายถึง ระดับโซเดียมต่ากว่า 125 มิลลิโมล/ล.
สาเหตุ(1-3)
เนื่องจากโซเดียมเป็ นตัวกาหนดหลักของออสโมแลลิตี ดังนัน้ ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ hyponatremia จะมี
ออสโมแลลิตีต่ากว่า 280 มิลลิออสโมล/กก.เรียกว่า ภาวะ hypotonic หรือ true hyponatremia ผูป้ ่ วยส่วนน้อย
มีภาวะ hyponatremia แต่ออสโมแลลิตีปกติหรือสูงซึ่งพบในภาวะต่างๆ ได้แก่
1. Isotonic hyponatremia หรือ pseudohyponatremia หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ hyponatremia แต่
ออสโมแลลิตีปกติคือ มีค่าอยู่ในช่วง 280-295 มิลลิออสโมล/ล.พบในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไขมันหรือโปรตีน
สูงในเลือด ทาให้ solid phase ของพลาสมาเพิ่มขึน้ ซึ่งจะรบกวนการตรวจระดับโซเดียมด้วยวิธี
indirect ion selective electrode (ISE) เนื่องจากวิธีนจี ้ ะวัดรวม solid phase ของพลาสมาด้วย แต่
จะไม่พบภาวะนีจ้ ากการตรวจโดยวิธี direct ISE เนื่องจากวิธีนวี ้ ัดปริมาตรนา้ พลาสมาอย่างเดียว
2. Hypertonic hyponatremia หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ hyponatremia แต่ออสโมแลลิตีสงู กว่า 295
มิลลิออสโมล/ลิตร พบในผูป้ ่ วยที่มีสารอื่น ๆ ในร่างกายที่ทาให้ออสโมแลลิตีเพิ่มขึน้ เช่น ผูป้ ่ วย
เบาหวาน ผูป้ ่ วยที่ได้รบั สารบางชนิด เช่น mannitol, contrast media และ intravenous
immunoglobulin (IVIG) โดยนา้ ตาลและสารเหล่านีจ้ ะดึงนา้ จาก ICF เคลื่อนออกสู่ ECF เกิดการเจือ
จางของโซเดียมในเลือด
ภาวะ hypotonic หรือ true hyponatremia สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ หลัก ตามระดับของ ECF ใน
ร่างกาย ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1(1-3) ดังนี ้
1. Hypovolemic hyponatremia เป็ นภาวะที่ขาดทัง้ นา้ และโซเดียม โดยร่างกายขาดโซเดียมใน
สัดส่วนที่มากกว่านา้ นอกจากนีภ้ าวะขาดนา้ จะเพิ่มการหลั่งของ ADH ทาให้การดูดนา้ กลับที่ไต
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภาวะ hyponatremia

2. Normovolemic (euvolemic) hyponatremia เป็ นภาวะที่มีนา้ เกินในร่างกาย
3. Hypervolemic hyponatremia เป็ นภาวะที่มีทงั้ นา้ และโซเดียมเกินในร่างกาย โดยร่างกายมีนา้
เกินในสัดส่วนที่มากกว่าโซเดียม
อาการทางคลินิก(1, 3)
ภาวะ hyponatremia ส่งผลให้ออสโมแลลิตีในเลือดลดลง ส่งผลให้นา้ จาก ECF เคลื่อนที่เข้าสู่ ICF ทา
ให้เซลล์มีปริมาตรเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมองเกิดภาวะสมองบวมได้ ผูป้ ่ วยที่มีระดับโซเดียมต่าอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นระยะเวลานานอาจไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากเซลล์สมองจะมีการปรับตัวโดยการขับอิเล็ก
โทรไลต์ และสารอินทรียบ์ างชนิด หรือเรียกว่า osmolyte ออกจากเซลล์ โดยจะใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ
48 ชั่วโมง ดังนัน้ ผูป้ ่ วยจะมีอาการเมื่อระดับโซเดียมในเลือดต่ามากกว่า 120 มิลลิโมล/ล. หรือลดลงอย่าง
เฉียบพลันในเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยมักพบอาการทางสมอง เช่น คลื่นไส้ สับสน หรือปวดศีรษะ บางราย
อาการรุนแรงมาก เช่น อาเจียน ชัก และโคม่า
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(1, 3)
ควรส่งเลือดและปัสสาวะตรวจในเวลาใกล้เคียงกัน และก่อนที่ผปู้ ่ วยได้รบั สารนา้ ทางหลอดเลือด ดังนี ้
1. ออสโมแลลิตีของพลาสมา (plasma osmolality, Posm)
2. ออสโมแลลิตีของปัสสาวะ (urine osmolality, Uosm) ใช้ในการวินิจฉัยแยกสาเหตุของภาวะ
normovolemic hyponatremia โดยเป็ นการประเมินการทางานของ ADH ว่าไตสามารถขับนา้ ได้ปกติ
หรือไม่ ถ้าตรวจพบ Uosm ต่ากว่า 100 มิลลิออสโมล/กก. แสดงถึงไตสามารถขับนา้ ส่วนเกินได้จาก
การยับยัง้ ADH พบในภาวะ psychogenic polydipsia, water intoxication ถ้าตรวจพบ Uosm สูงกว่า
100 มิลลิออสโมล/กก. และสูงกว่า Posm แสดงถึงร่างกายมี ADH สูงจึงทาให้ไตดูดนา้ กลับเพิ่มขึน้ พบ
ในภาวะ SIADH เป็ นต้น
3. โซเดียมในปัสสาวะ (urine sodium, UNa) แต่การแปลผลต้องระวังในคนไข้ท่ไี ด้รบั ยาขับปัสสาวะ
4. การตรวจอื่นๆ เช่น การทางานของไต การตรวจอิเล็กโทรไลต์อ่นื ๆ ว่าผิดปกติรว่ มด้วยหรือไม่ เป็ นต้น
การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค
การหาสาเหตุของภาวะ hyponatremia อาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการเบือ้ งต้น แนวทางการแยกสาเหตุของภาวะ hyponatremia แสดงไว้ในแผนภูมิท่ี 1(1-3)

จากประสบการณ์ของผูน้ ิพนธ์พบว่าบางครัง้ การวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง SIADH และ cerebral salt
wasting ทาได้ค่อนข้างยาก โดยทัง้ 2 ภาวะจะตรวจพบ UNa สูงกว่า 20 มิลลิโมล/ล. Uosm สูงกว่า 100 มิลลิ
ออสโมล/กก. และระดับกรดยูรกิ ต่าในเลือด มีขอ้ สังเกต คือ ภาวะ SIADH มักจะมีปริมาณปัสสาวะน้อยหรือ
ปกติ BUN จะต่าหรือปกติเนื่องจากมีนา้ เกินในร่างกาย ในขณะที่ภาวะ cerebral salt wasting จะมีปริมาณ
ปัสสาวะมาก BUN สูงหรือปกติเนื่องจากมีภาวะขาดนา้
การรักษา(2, 3)
การรักษาภาวะโซเดียมต่าในเลือดให้คานึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้ ได้แก่ ระยะเวลาในการเกิดภาวะโซเดียม
ต่าในเลือด อาการทางสมอง ระดับสารนา้ นอกเซลล์ และการรักษาสาเหตุ
1. การรักษาผูป้ ่ วยที่มีโซเดียมต่าในเลือดเฉียบพลัน (acute hyponatremia) หรือมีอาการจากภาวะ
โซเดียมต่าในเลือด (symptomatic hyponatremia)
ถ้าผูป้ ่ วยมีโซเดียมต่าในเลือดเฉียบพลันภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรือมีอาการทางสมอง
ควรเพิ่มระดับโซเดียมรวดเร็วในช่วงแรกเพื่อลดการเกิดภาวะสมองบวม เนื่องจากการที่ระดับโซเดียม
ในเลือดต่าลงเฉียบพลันจะทาให้ออสโมแลลิตีลดลง ส่งผลให้นา้ เคลื่อนที่เข้าเซลล์ เกิดภาวะสมองบวม
ได้ ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการรุนแรง ได้แก่ อาเจียน โคม่า หรือชัก แนะนาให้ 3% NaCl (514 มิลลิโมล/ล.) 2
มล./กก. (ขนาดสูงสุด 150 มล.) ภายในเวลา 20 นาที ถ้ายังมีอาการสามารถให้ซา้ ได้ไม่เกิน 3 ครัง้
โดย 3% NaCl 1 มล./กก. จะเพิ่มระดับโซเดียมในเลือดได้ 1 มิลลิโมล/ล. ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการรุนแรงปาน
กลาง เช่น คลื่นไส้ สับสน หรือปวดศีรษะ แนะนาให้ 3% NaCl 0.5-2 มล./กก. (ขนาดสูงสุด 150 มล.)
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แนะนาให้เพิ่มระดับโซเดียมประมาณ 5 มิลลิโมล/ลิตร ภายในระยะเวลา 3-4
ชั่วโมง หลังจากนัน้ จึงค่อย ๆ เพิ่มระดับโซเดียมช้า ๆ เหมือนกับการรักษาผูป้ ่ วยที่มีโซเดียมต่าในเลือด
เรือ้ รัง
2. การรักษาผูป้ ่ วยที่มีโซเดียมในเลือดต่าเรือ้ รัง (chronic hyponatremia) หรือไม่มีอาการ
(asymptomatic hyponatremia)
ถ้าระดับโซเดียมต่าในเลือดนานเกินกว่า 48 ชั่วโมง หรือไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนแต่ผปู้ ่ วย
ไม่มีอาการทางสมอง ให้เพิ่มระดับโซเดียมอย่างช้า ๆ ประมาณ 10-12 มิลลิโมลล/. ใน 24 ชั่วโมง แต่
ไม่ควรเกิน 25 มิลลิโมลล/. ใน 48 ชั่วโมง จนได้ระดับโซเดียมในเลือด 130 มิลลิโมล/ล. ถ้าระดับ
โซเดียมเพิ่มอย่างรวดเร็วจะทาให้ออสโมแลลิตีของพลาสมาเพิ่ม ส่งผลให้นา้ เคลื่อนที่ออกจากเซลล์

เกิดภาวะ brain dehydration และ osmotic demyelination syndrome (ODS) ตามมาได้ โดยมักเกิด
ที่ตาแหน่ง pons จึงอาจเรียกว่า central pontine myelinolysis
3. การตรวจติดตามระดับโซเดียมในเลือด
ควรติดตามระดับโซเดียมในเลือดหลังจากการให้ 3% NaCl หลังจากนัน้ ให้ตรวจติดตามทุก 26 ชั่วโมงจนระดับโซเดียมคงที่ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับโซเดียมที่เร็วเกินไป
4. การรักษาสาเหตุท่ที าให้โซเดียมต่าในเลือด ได้แก่
4.1 ภาวะ hypovolemic hyponatremia ควรให้ทงั้ นา้ และโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม โดยแนะนา
ให้สารนา้ ชนิด 5%DNS ในเบือ้ งต้นและให้ปริมาณของสารนา้ ตามความรุนแรงของการขาดนา้
4.2 ภาวะ SIADH ให้จากัดปริมาณนา้ ถ้าระดับโซเดียมในเลือดยังไม่เพิ่มขึน้ หลังจากการจากัด
ปริมาณนา้ โดยมักพบในผูป้ ่ วยที่ตรวจ UNa มากกว่า 130 มิลลิโมล/ล. และ Uosm มากกว่า 500
มิลลิออสโมล/กก. พิจารณาให้โซเดียมเพื่อเพิ่มการขับนา้ ออกทางไต และพิจารณาให้ยาขับ
ปัสสาวะกลุม่ loop diuretic ซึ่งจะไปลด Uosm ทาให้ไตขับนา้ ส่วนเกินออกเพิ่มขึน้
4.3 ภาวะ hypervolemic hyponatremia ให้จากัดปริมาณนา้ และโซเดียม พิจารณาให้ยาขับปัสสาวะ
เพื่อเพิ่มการขับนา้ และโซเดียม และที่สาคัญคือรักษาที่สาเหตุ
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ภาวะโซเดียมต่าในเลือดชนิด
true hyponatremia
ระดับสารน้านอกเซลล์

Hypovolemia
UNa
<20 mmol/L
สูญเสียโซเดียมทางอื่นทีไ่ ม่ใช่
ทางไต ได้แก่
- ทางเดินอาหาร เช่น อาเจียน
อุจจาระร่วง การใช้ยาระบาย
- ผิวหนัง เช่น บาดแผลไฟ
ไหม้น้ าร้อนลวก
- Third space เช่น ภาวะพิษ
เหตุตดิ เชือ้ ตับอ่อนอักเสบ
- ภาวะขาดฮอร์โมน
glucocorticoid ชนิดปฐมภูมิ

Hypervolemia

Normovolemia

> 20 mmol/L

UNa > 40 mmol/L

UNa < 20 mmol/L

Uosm > 100 mOsm/kg

Uosm < 100 mOsm/kg

สูญเสียโซเดียมทางไต
- การใช้ยาขับปั สสาวะ
- ภาวะ polyuric phase ของ
acute tubular necrosis
- ภาวะ renal salt wasting
- ภาวะ cerebral salt wasting
- การขาดหรือไม่ตอบสนองต่อ
ฮอร์โมน mineralocorticoid

- ภาวะ SIADH
- ภาวะขาดฮอร์โมน
glucocorticoid ชนิดทุตยิ ภูมิ
- ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์

UNa

<20 mmol/L

- ภาวะไตเสียหายเฉียบพลัน
- โรคไตเรือ้ รัง

- ภาวะ psychogenic
polydipsia
- ภาวะน้ าเป็ นพิษ
- การได้รบั อาหารทีม่ โี ซเดียมต่า

หมายเหตุ UNa : Urine sodium, Uosm : Urine osmolality, SIADH : syndrome of inapproiate antidiuretic hormone secretion
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยสาเหตุและรักษาภาวะโซเดียมต่าในเลือด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1-3)

>20 mmol/L

- Nephrotic
syndrome
- ภาวะหัวใจวาย
- โรคตับแข็ง

