
 

 

ขอบงใช/ขนาดยาและว ิธีใช 

ขอบงใช 

♦ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 

♦ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมตอบสนองตอการใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด 

♦ โรคเบาหวานระหวางต้ังครรภ ผาตัด ภาวะ Stress โรคตับหรือโรคไตรุนแรง 

 ขนาดยาและวิธีใช 

♦ ขนาดยาทาง IV 

Indication Dose 

Diabetic ketoacidosis (DKA) 

Hyperglycemic-Hyperosmolar nonketotic 

Coma  

(HHNC) 

- IV Bolus RI 0.15 unit/kg ตามดวย IV 

infusion 0.15 unit/kg/hr  หาก blood 

sugar ลดลงนอยกวารอยละ 10/hr เพ่ิม

อัตราเร็วในการใหยาเปน 2 เทา ทุก 2-4 

ชั่วโมง  

- เมื่อระดับน้ําตาล <250 mg/dl ใหลด

อัตราเร็วลงคร่ึงหนึง่  

- เมื่อภาวะ Ketoacidosis ดีขึ้น ใหลด RI 

เหลือ 1-2 unit/hr  

และเปลี่ยน IV จาก NSS เปน D5W  

- ถาผูปวยกินอาหารไดดี เปลี่ยนจาก IV 

infusion เปน SC  โดยหยุดการให 

Infusion หลงัฉีดยา SC ไปแลว 1-2 

ชั่วโมง 

Hyperkalemia - ให RI แบบ IV bolus 5-10 units ใหได

พรอมกับ 50%  

Glucose 50 ml หรือให 5-10 units ทุก 

25-50g dextrose  

- IV Infusion : เตรียมจาก dextrose 10% 

และ RI 20 units/l ใหในอัตราเร็ว 50 

ml/hr เพ่ือปองกัน fasting hyperkalemia 

♦ Insulin Sliding Scale *อาจพิจารณาปรับ Sliding ……… ตามความเหมาะสมของผูปวย

แตละราย 

Blood sugar (mg/dl) Units of regular insulin 

201 -  250 4 

251 - 300 6 

301 - 305 8 

> 350 Nortify แพทย 
 

แนวทางการบริหารยา 

♦ Regular insulin สามารถใชไดทาง SC, IM, IV  

♦ การใหยาแบบ IV Infusion ใหใช Regular insulin ซึ่งสามารถ

ผสมไดใน NSS, 5-10% Dextrose, Lactate ringer แลวแต

สภาวะผูปวย โดยเจือจางความเขมขน 0.05-1 unit/ml 

♦ ไมควรผสมอินซูลินกับยาอ่ืน เพราะอาจเขากันไมได 

แนวทางการติดตามยา 

♦ ติดตามระดับน้ําตาลในเลือดกอนและระหวางใหยา  

♦ ติดตามระดับ Serum electrolytes และ Acid base balance 

ระหวางการใหยา 

♦ การบริหารยาแบบ IV Infusion ควรใช Infusion pump 

♦ ประเมินอาการภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า 

♦ Monitor : Plasma Glucose, อาการแสดงอ่ืนๆ หากพบภาวะ

ดังตอไปนี้ใหรายงานแพทย 

- เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว มือสั่น วิงเวียน ปวดศีรษะ ตาพรามัว ชัก 

สับสน หมดสติ  

- Plasma Glucose < 50 mg/dl 

 

ปฏิกิริยาตอกันของยา 

♦ ยาที่เพ่ิมฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด : ACEI, Fibrate, 

Fluoxetine, Tetracycline, Oral antidiabetics 

♦ ยาที่ลดฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด : Corticosteroids, Diltiazem, 

Isonaizid, PIs, Thyroid hormone  

♦ ยาที่บดบังอาการแสดงภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา : Beta-

blockers 

 

Insulin 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอหามใช 

♦ หามใชในผูที่แพยานี้ 

♦ ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

อาการไมพึงประสงค 

♦ Hypoglycemia : เหงื่ออกมาก, หัวใจเตนเร็ว, มือสั่น, 

วิงเวียน, ปวดศีรษะ, ตาพรามัว, ชัก, สับสน 

การแกไขเมื่อเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

♦ หยุดการให Insulin 

♦ ให 50% Glucose 20-50 ml IV bolus (สามารถใหซ้ําได

หากผูปวยยังหมดสติหรือไมดีขึ้น)  

♦ ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด หลงัใหการรักษา ในเวลา 

15-30 นาที และตรวจซ้ําทุก 2 ชั่วโมง จนระดับน้ําตาล

ใน เลือดเปนปกติ 2 คร้ัง ใน 24 ชั่วโมงแรก  

♦ ถาผูปวยรับประทานอาหารไมได ควรให 5% หรือ 10% 

Dextrose ในอัตราเร็ว 100-120 ml/hr จนกวาผูปวยจะ 

รับประทานเองได หรือใหอาหารทางสายยาง  

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 


