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       พูดถึงอินซูลนิ  หากผูปวยเบาหวานขาดละก็อาจเปนอันตรายถึงชีวิต อยาทําเลน
ไป เรามีความรูมาฝากคะ 
 
รูจักอินซูลิน 
             อินซูลิน เปนฮอรโมนที่ตับออนสรางขึ้น และมหีนาทีท่ี่สําคญัคือ นําน้ําตาลในเลือดไปยัง

เนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายเพื่อสรางเปนพลังงาน แตสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ไมสามารถนํา

น้ําตาลในเลือดไปใชเปนพลงังานไดเต็มที ่เนื่องจากขาดฮอรโมนอินซูลิน มีผลใหระดบัน้ําตาลใน

เลือดสูงขึ้น ผูปวยจะมีอาการปวดปสสาวะบอย  กระหายน้ํา ออนเพลยี เบื่ออาหาร น้ําหนกัลด 

เกิดโรคแทรกซอนไดงาย เชน โรคติดเชื้อเปนแผลหายยาก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตและ

ตา เปนตน  

เมื่อไรถึงตองใชอินซูลิน 
             • ผูปวยเบาหวานทีต่ับออนสรางอินซูลินไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

             • ผูปวยเบาหวานทีม่ีโรคแทรกซอนทางตับ ไต และรักษาโดยยาชนิดรับประทานไมไดผล 

ชนิดของอินซูลิน 
            แหลงที่มาของอินซลิูน ม ี2 แหลง คือ ไดมาจากการสกัดจากตบัออนของหมแูละวัว สวน

อีกแหลงไดมาจากการสังเคราะหโดยวธิีพนัธุวิศวกรรม ทําใหไดอินซูลินที่เหมือนกับอินซูลินของ

มนุษย ซึ่งมีโอกาสเกิดการแพนอยกวาแบบแรก และนิยมใชกันในปจจุบัน 

อินซูลินแบงออกเปนหลายชนิด ตามระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ 

             1. ชนิดออกฤทธิ์เร็วมาก ลักษณะใส ไมมีสี ออกฤทธิ์ในเวลา 10-15 นาท ีออกฤทธิ์สูงสุดที่ 

1-3 ชม. และมีฤทธิ์นานประมาณ 3-5 ชม. ใชฉีดเมื่อตองการลดระดบัน้ําตาลในเลอืดหลัง

รับประทานอาหารมื้อนั้น ๆ 

             2. ชนิดออกฤทธิ์เร็วและสั้น ลักษณะใส ไมมีสี ออกฤทธิ์ในเวลา 30-60 นาท ีออกฤทธิ์

สูงสุดที่ 2-4 ชม. และมฤีทธิน์านประมาณ 5-7 ชม. สวนใหญใชฉีดกอนอาหารครึ่งชม. เพื่อควบคมุ



ระดับน้ําตาลหลังอาหารหรอืเพื่อลดน้ําตาลในเลือดใหลงอยางรวดเร็วกรณีที่มีน้าํตาลในเลือดสูง

มาก 

             3. ชนิดออกฤทธิ์ปานกลาง ลักษณะเปนสารละลายขุน ตองเขยาขวดเบาๆใหเปนเนื้อ

เดียวกนักอนใชทุกครั้ง ออกฤทธิ์ในเวลา 2-4 ชม. ออกฤทธิ์สูงสุดที่ 6-12 ชม. และมฤีทธิน์าน

ประมาณ 18-24 ชม. ใชเปนอินซูลินหลักในการรักษาโรคเบาหวาน 

             4. ชนิดออกฤทธิ์ยาว ลักษณะใส ไมมีสี ออกฤทธิ์ในเวลา 2 ชม. ไมมฤีทธิสู์งสุด และมีฤทธิ์

นาน 24 ชม. ใชสําหรับฉีดเพือ่ใหระดับอินซลิูนในเลือดสงูขึ้นในปริมาณหนึง่ตลอดทั้งวัน และ

ปองกนัไมใหเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําได 

             นอกจากนี้ยังม ีอินซูลินชนิดผสม ซึ่งนําเอาอินซลิูนชนิดออกฤทธิ์เร็วมาผสมกับชนิดออก

ฤทธิ์ปานกลางในอัตราสวนตาง ๆ สะดวกสําหรับผูปวยที่ตองใชอินซูลินทัง้สองแบบ ลักษณะเปน

สารละลายขุน ตองเขยาเบา ๆ กอนใชทุกครั้ง 

ทําไมตองใชอินซูลินโดยวธิีฉีด  
             หากผูปวยไดรับอินซูลินโดยการรับประทาน ตัวยาจะถูกทาํลายโดยน้ํายอยในระบบ

ทางเดินอาหาร จึงตองใชวิธฉีีดเขารางกายโดยตรง    

             วิธีฉีด ปกติจะฉีดใตผิวหนัง แตตองอยูภายใตคาํแนะนําจากแพทยอยางเครงครัด 

การเตรยีมยาในกรณีที่ใชอินซูลินแบบขวด 
              ตรวจดูลักษณะยา ถาเปนชนิดน้าํใส ตองไมหนืด ไมมีสี ถาเปนชนิดน้ําขุนแขวนตะกอน 

ใหคลึงขวดยาบนฝามือทั้งสองขางเบา ๆ เพื่อใหยาผสมกันทั่วทั้งขวด  หามเขยาขวดอยางเด็ดขาด 

เพราะจะทาํใหเกิดฟองและทําใหไดปริมาณยาไมครบตามจํานวน 

              ถาผูปวยใชอินซูลิน น้ําขุนและน้าํใสในเวลาเดยีวกนั ใหดูดยาชนิดน้ําใสกอนเสมอ เพราะ

หากดูดน้ําขุนกอนน้ําใส ยาที่เปนน้าํขุนอาจเขาไปผสม ทําใหอินซูลินน้ําใสมีลักษณะเปลี่ยนไป เมื่อ

ดูดยาสองชนดิผสมในเข็มเดียวกนัควรฉดีทันทีหรือภายใน 15 นาท ีเพราะหากทิง้ไวนานจะทาํให

การออกฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไป 

ฉีดอินซูลินบริเวณไหนไดบาง 
              ฉีดไดทั้งบริเวณ หนาทอง หนาขาทัง้ 2 ขาง สะโพก ตนแขนทัง้ 2 ขาง และตองใช

แอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาดบริเวณฉดี ที่สําคัญ หามฉีดซ้ําที่เดิมมากกวา 1 คร้ัง ใน 1 - 2 

เดือน เนื่องจาก อาจทําใหบริเวณที่ฉีดเกิดเปนกอนไตแข็ง  เมื่อดึงเข็มออกใหใชสําลกีดเบา ๆ หาม

นวดตรงที่ฉีด เพราะทําใหยาดูดซึมเร็วเกนิไป จนอาจเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําได และในการฉีดครั้ง

ตอไปควรฉีดหางจากจุดเดิม 1 นิ้ว  



      
นอกจากการใชหลอดฉีดยาธรรมดา ยังมีการฉีดอินซูลินอีก 2 แบบ คือ 
              1. ปากกาฉีดอินซลิูน ลักษณะคลายกับปากกาหมกึซึมขนาดใหญ โดยมีอินซูลินบรรจุใน

หลอดแกวขนาดเล็กใสเขากบัตัวปากกาพอดี ซึ่งปจจุบนันี้นยิมใชกนัมาก เนื่องจากสะดวกในการ

พกพาและการใชสอย ทาํไดโดยการหมุนเกลียวไปตามตัวเลขที่ตองการก็จะไดปริมาณอินซูลิน

ตามนัน้ ไมตองใชวิธีดูดยาออกจากขวด แตมีราคาคอนขางสูง 

               2. อินซูลินปมพ เปนเครื่องมือทีจ่ะติดอยูกับตัวผูปวยตลอดเวลาโดยมีเข็มแทงเขาใต

ผิวหนังซึง่ตอกบัตัวเครื่องซึ่งควบคุมดวยคอมพิวเตอร ซึ่งจะตั้งโปรแกรมใหฉีดอินซูลินขนาดต่าํ ๆ 

เขาสูรางกายตลอดเวลา และฉีดอินซูลินปริมาณเพิ่มข้ึนกอนอาหาร เปนการเลียนแบบคนปกต ิ

 
อาการขางเคียงและขอควรปฏิบัติ 
               1. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เปนผลจากการใหอินซูลินมากเกินไป รับประทานอาหาร

นอยเกนิไป ผิดเวลา หรือชวงระหวางมื้อนานเกินไป ออกกําลงักายหรือทํางานมากกวาปกติ 

อาการที่เกิดมไีดหลายอยาง เชนปวดหวั เหงื่อออก ตัวเย็น ใจส่ัน กระสับกระสาย ออนเพลยี ชาใน

ปากหรือริมฝปาก เดินเซ หงุดหงิด มองภาพไมชัด ถามอีาการเหลานีใ้หดื่มน้าํผลไม หรือ

รับประทานของที่มนี้าํตาลผสม (หามใชน้าํตาลเทียม) และพบแพทยทนัท ี 

               2. ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เปนผลจากการไดรับอินซูลินไมเพียงพอ หรือรับประทานมาก

เกินไป จะปสสาวะบอย กระหายน้าํ หิว ปวดหัว ออนเพลีย คลืน่ไส มึนงง ถาเปนลมใหนาํสง

โรงพยาบาลทนัท ี

 
ขอควรระวังในการใช 
               กอนใชอินซูลินควรแจงแพทย หากเคยมีประวัติแพอินซูลิน กําลังตัง้ครรภ หรือใหนม

บุตร  รวมทั้งผูเปนโรคตอมไทรอยด  โรคตับ โรคไต และโรคติดเชื้อ รวมทั้งผูที่กาํลังใชยาอื่นอยู 

ตองแจงแพทยและเภสัชกรใหทราบทุกครัง้  

               ผูปวยควรฉีดยาใหตรงตามขนาดและเวลาที่แพทยส่ัง ไมควรปรับขนาดยาเองหรือเพิ่ม

ขนาดยาเปนสองเทาหากลืมฉีดยา หากมีปญหาในการใชยาใหกลับมาปรึกษาแพทย และควรมา

พบแพทยตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา และทกุครั้งที่มาตรวจควรดูวาอินซลิูนที่ใชเปน

แบบเดิมหรือไม มีการเปลี่ยนเวลาหรือขนาดในการฉีดหรือไม เพราะบางครั้งแพทยอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตวัยา  ขนาดยา หรือเวลาในการฉีด หากไมแนใจควรสอบถามกบัแพทยอีกครั้ง 

 
เคล็ดลับเก็บรักษา 



               อินซูลินทีย่ังไมไดเปดใช หากเกบ็ที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส เก็บไดนานเทากับอายุ

ยาขางขวดแตสามารถเก็บไวในอุณหภูมหิอง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) ไดนานประมาณ 30 

วัน อินซูลินทีเ่ก็บในอุณหภมูิสูง เชน กลางแดดจัด หรือที่อุณหภูมิต่ํามากๆ เชน ในชองแชแข็งของ

ตูเย็น ไมควรใชเปนอยางยิ่งเนื่องจากยาเสือ่มคุณภาพ และไมแนะนาํเก็บที่ฝาตูเย็น เนื่องจาก อาจ

ทําใหอุณหภูมไิมคอยคงที่ จากการปด-เปดตูเย็น 

               -  อินซูลินที่เปดใชแลว และเก็บอยูในปากกาฉีดอินซูลิน สามารถเก็บที่อุณหภูมิหอง(25 

องศาเซลเซยีส) ไดนานประมาณ 30 วัน 

               -  อินซูลินแบบขวดที่เปดใชแลวและเก็บในตูเย็น (2-8 องศาเซลเซียส) จะเก็บไดนาน

ประมาณ 3 เดือน นับต้ังแตวันที่เปดขวด ถาเก็บที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซยีส) ไดนาน

ประมาณ 30 วัน 

 
หางไกลเบาหวาน  
                ผูปวยเบาหวาน นอกจากรับอินซูลินตามแพทยส่ังแลว ยังตองระวังการติดเชื้องาย ดวย

การรักษาอนามัยสวนตัวใหสะอาด  โดยเฉพาะฟนและเทา รวมทั้งบาดแผล รอยขวน หรือแผล

เปอยยิ่งตองระมัดระวังความสะอาดเปนพิเศษ รวมทัง้หมั่นออกกาํลงักาย  ควบคุมอาหารอยาง

เครงครัด อยาลืมทําจิตใจใหสบาย  และสุดทายควรมีบตัรประจําตัวระบุชื่อนามสกลุ ชื่อแพทย

ประจําตัว เบอรโทรศัพท ชื่อชนิดและขนาดของอินซูลินที่ใชพกติดตัวเสมอ เผื่อยามฉุกเฉินคนรอบ

ขางจะไดชวยเหลือทนั 

 

                สุขภาพดี คุณกําหนดได เริม่กันวนันี้เลยนะคะ

  

 


