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Insulin 
 

ชื่อสามัญ (Generic name) Human Insulin/ Isophane Insulin Human Insulin/ Isophane Insulin Isophane Insulin 
ชื่อการค้า (Commercial name) Gensulin M 70/30 10 mL Gensulin M 70/30 Penfill 3 mL Gensulin N 100 IU/ml, 10 ml 

รูปแบบยา (Dosage form) Suspension for Injection Suspension for Injection Suspension for Injection 
ความแรง (Strength) 70/30 10 ml 70/30 10 ml 100 IU/ml 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ชื่อสามัญ (Generic name) Isophane Insulin Human Insulin Human Insulin 
ชื่อการค้า (Commercial name) Gensulin N Penfill 3 mL Gensulin R 100 IU/ml, 10 mL Gensulin R  Penfill 3 mL 

รูปแบบยา (Dosage form) Suspension for Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 100 IU/ml 100 IU/ml 100 IU/ml 
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ชื่อสามัญ (Generic name) Insulin Lispro/lispro protamine Isophane Insulin Insulin Glargine 
ชื่อการค้า (Commercial name) Humalog Mix 25 Penfill 3 mL Insulatard HM Penfill 3 mL Lantus Solostar Pre–filled pen 

รูปแบบยา (Dosage form) Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 25/75 IU/ml 100 IU/ml 100 IU/ml, 3 mL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ชื่อสามัญ (Generic name) Insulin Detemir Human Insulin/ Isophane Insulin Insulin Aspart/Aspart protamine 
ชื่อการค้า (Commercial name) Levemir flexpen 100 IU/ml, 3 mL Mixtard 30 HM Penfill 3 mL Novomix 30 Penfill 

รูปแบบยา (Dosage form) Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 100 IU/ml 70/30 IU/3ml 30/70  IU/ml 
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ชื่อสามัญ  
(Generic name) Insulin Aspart 

 
ชื่อการค้า 

(Commercial name) Novorapid penfill 100 IU/ml, 3 mL 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Injection 

ความแรง (Strength) 100 IU/ml 

เภสัชจลนศาสตร์ 

(Pharmacokinetics) 

     ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset) SC ขึ้นกับชนิดของ insulin ถ้า 
Lispro Aspart จะเร็ว 15-30 นาท ีระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration) insulin 
gargine 24 ชั่วโมง, Insulin Aspart 3 ชั่วโมง และ Regular insulin 8 ชั่วโมง 

 
ข้อบ่งใช้ (Indication) 

 

1. Type 1 diabetes mellitus 
2. Type 2 diabetes mellitus 
3. Gestational diabetes mellitus 

อาการไม่พึงประสงค์      
(Adverse reactions) 

ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า: ซึ่งมีอาการแสดงส าคัญ ได้แก่ ใจสั่น เหงื่อออกมาก ตัว
เย็น ซึมลง หมดสติซึ่งอาจแบ่งตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้ 
- Mild to moderate: หิว, วติกกังวล, อ่อนเพลีย, คลื่นไส้, ใจสั่น, หัวใจเต้น

เร็ว, มือ/ตัวสั่น, ปวดศีรษะ, ตาพร่า, สมาธิลดลง และอาจท าให้เกิดภาวะ 
hypokalemia, hypomagnesemia และ hypophosphatemia ได้ 

- Severe: confusion, seizure และ coma, acute myocardial 
infarction, acute lung injury, cardiac dysrhythmias (จาก 
hypokalemia) 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์  

1. หยุดการให้ insulin 
2. ให้ 50% glucose 20-50 ml IV bolus (ซ้ าได้ถ้าผู้ป่วยยังหมดสติ/ไม่ดีขึ้น) 
3. แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ทราบ 
4. ตรวจ blood sugar หลังให้การรักษา ในเวลา 15-30 นาที และตรวจซ้ าทุก 

2 ชั่วโมง จนระดับน้ าตาลเป็นปกติ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น
ตรวจห่างออกไปตามความจ าเป็นถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ ควรให้ 
5% หรือ 10% dextrose infusion ในอัตราเร็ว 100-120 ml/hr จนกว่า
ผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้เอง หรือให้อาหารทางสายยางได้ 

 
 

ขนาดการใช้ยา 
(Dosage) 

 
 
 

Regular insulin, NPH, glargine: type 1 DM ในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ 
- Usual maintenance dose: 0.5 – 1 unit/kg/day โดยแบ่งฉีด ซึ่งขนาด

ยาปรับตามน้ าหนักตัวและกิจกรรมที่ท า 
- Non – obese: 0.4 – 0.6 units/kg/day 
- Obese: 0.8 – 1.2 units/kg/day 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน

ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 

Magi
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ขนาดการใช้ยา 
 (Dosage) 

การปรับขนาดยาตามการท างานของไต:  
- ปรับขนาดยาลง 25% ในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง CrCL น้อย

กว่า 10-50 mL/นาที 
- ปรับขนาดยาลง 50-75% ในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง CrCL 

น้อยกว่า 10 mL/นาที 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

- capillary blood glucose น้อยกว่า 60 mg/dL 
- ผู้ป่วยมีอาการแสดงภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ได้แก่ เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว 

หิว กังวล วิงเวียน ปวดศีรษะ ตามัว หงุดหงิด ชัก สับสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 

(Administration 
guidelines) 

 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบโดย 2 บุคคล (Double check) หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (กรณี
ขาดบุคลากร) ในการหยิบยา ค านวณขนาดยา และ การผสมยา รวมทั้ง
ชนิดและขนาดยาเพราะ Insulin มีหลายชนิด 

2. ในการเตรียมยาและให้ยาต้องมีพยาบาลอีกคน double check และลง
ลายมือชื่อก ากับ 
- ระวังการหยิบสลับกับ Heparin 
- หากบริหารยาแบบ IV drip ควรใช้ infusion pump 
- สอนวิธีดูดยาและวิธีฉีดยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหากผู้ป่วยต้อง

น ากลับไปใช้เองที่บ้าน  
3. ก่อนใช้ยา ห้ามเขย่าขวดให้ใช้วิธีกลิ้งขวดบนฝ่ามือ 
4. Insulin ที่ฉีด IV ได้ ได้แก่Regular Insulin (RI) (ได้แก่ Gensulin R กับ 

Humulin R), Aspart (Novorapid), Lispro (Humalog), Glulisine 
(Apidra) 

5. Long acting insulin ใช้ได้เฉพาะทาง SC เท่านั้น 
6. หากต้องฉีดยา Insulin ชนิดน้ าใสและน้ าขุน่พร้อมกัน ต้องดูดยาน้ าใสก่อน

เสมอ 
7. IV drip ควรใช้ infusion pump ด้วยอัตราเร็ว 0.1 unit/kg/hr 
8. การผสม RI เพ่ือให้ IV infusion ควรผสมเผื่อ flush สายประมาณ 20 ml 

เพ่ือให้ยาเคลือบอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในการให้ยาก่อน 
9. การฉีด Insulin เข้าใต้ผิวหนัง สามารถฉีดได้ในบริเวณหน้าท้อง หน้าขา 

สะโพก หรือต้นแขน และต าแหน่งที่ฉีด ควรฉีดห่างจากต าแหน่งเดิม
ประมาณ 1 นิ้ว ไม่ควรฉีดซ้ าที่เดิม 

10. เมื่อฉีดยาแล้วอย่าคลึงบริเวณที่ฉีด 
11. ควรบริหารยาก่อนอาหาร 30 นาที ยกเว้น Novorapid, Novomix ควร

ให้ก่อนอาหาร 10 นาที 
ข้อห้ามใช้ 

(contraindication) 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าตาลต่ า 
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือสารประกอบของยา 
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ข้อควรระวัง 

(Warning/Precaution) 

- ก่อนการให้ยาหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบยาฉีด insulin และการเพิ่ม
หรือลดขนาดยาควรตรวจสอบการรับประทานอาหารหรืออาการที่มีผลต่อ
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อน เช่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ซึมลง  หมดสติ 
(ภาวะ hypoglycemia) ซึ่งอาจมีผลมาจากการท างานหรือออกก าลังกายท่ี
เพ่ิมข้ึนโดยไม่ได้รับประทานอาหาร 

- การใช้  insulin ชนิด long-acting insulin อาจท าให้เกิดภาวะ 
hypoglycemia ช้าลง 

- ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1  ควรใช้ insulin lisproร่วมกับ insulin ชนิด 
long-acting insulin อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2อาจจะไม่ใช้
ร่วมกันกับ insulin ชนิด long-acting insulinเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่ม 
sulfonylurea 

- ระวังการเกิดภาวะ hypokalemia (K +เกิด intracellular shift)โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดอื่นที่มีผลลดระดับ potassium ในเลือด 

- ระวังการเกิด hypoglycemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะ renal 
impairment, ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วย hepatic impairment  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

     US FDA pregnancy category: B/C (เฉพาะ insulin aspart และ 

insulin gargine) 

 
อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

1. ยาที่เสริมฤทธิ์ insulin ท าให้ระดับน้ าตาลลดต่ าลง ได้แก่ 
- ACEI เช่น enalapril 
- Octreotide (Sandostatin®) 
- Salicylate เช่น Aspirin 

2. ยาที่ลดฤทธิ์ Insulin ท าให้ระดับน้ าตาลไม่ลดเท่าท่ีควร ได้แก่ 
- Corticosteroids 
- Thyroid supplements 
- Estrogen 
- INH (Isoniazid) 
- Niacin 
- Rifampicin 
- Phenothiazine – type antipsychotics เช่น chlorpromazine 

 

 
 
 
 
 
 
 

manias
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บ insulin ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (ไม่เก็บในช่องแช่แข็ง) 
และแยกจากยาฉีดอ่ืน  

- Insulinที่เปิดแล้ว หรือไม่ได้เก็บในตู้เย็น สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 1 
เดือน แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดด 

- Insulin แบบ penfilled เมื่อเปิดใช้แล้ว ไม่ควรเก็บปากกาในตู้เย็น 
- เก็บแยกกับ heparin อย่างชัดเจน 
- ควรเก็บ regular insulin แยกกับ long-acting insulin โดยเฉพาะบนหอ

ผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการหยิบยาผิด 
- ควรจัดเตรียม dextrose infusion ส าหรับแก้ไขภาวะน้ าตาลเลือดต่ า 
- การจ่ายยาไม่ว่าในจุดใด ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง และต้องมีการตรวจสอบซ้ า 
- หลังจากจ่ายหรือใช้ insulin แล้วไม่ควรใส่กลับไปในกล่อง เนื่องจากจะเพ่ิม

ความเสี่ยงที่จะใส่ยาผิดกล่อง และท าให้ผู้อ่ืนหยิบใช้ยาผิดได้ 
 
 
 

  


