
Intravenous insulin 
รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 
Regular insulin injection (RI) 100 unit/mL, 10 mL vial 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 
การออกฤทธิ์ เป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นที่ตับอ่อน ท้าหน้าที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด 
การสั่งยา ข้อบ่งใช้ 

- Diabetic ketoacidosis (DKA) 
- Insulin-requiring diabetes mellitus 
- Hyperkalemia (severe, life threatening) 

ข้อควรระวัง  
- น้้าตาลในเลือดน้อยกว่า 80-100 mg/dL 
- Serum K < 3.5 mEq/L 
- ผู้ป่วยไตวาย 

ขนาดยา (ผู้ใหญ่และเด็ก) 
- ขึ้นกับแต่ละบุคคล 
- DKA : Loading dose 0.1 unit/kg IV push ตามด้วย IV infusion 0.1 

unit/kg/hr (range 0.01-0.1 unit/kg/hr) 
- Hyperkalemia : D10W 500 mL + RI 10-20 unit IV drip 30 นาทีถึง 1 

ชั่วโมง  โดยควรให้ RI หลังจาก calcium gluconate และ sodium 
bicarbonate 

** ระบุขนาดยาด้วยค้าเต็ม “unit” ทุกครั้งในการสั่งใช้ ไม่ใช้ค้าย่อ “U” 
การจัดเก็บยา/จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  ห้ามแช่แข็ง เก็บยาป้องกันแสง 
- RI ที่ไม่ได้เก็บในตู้เย็น หรือเปิดใช้แล้วสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือน 
- หลังเจือจางยาแล้ว สามารถเก็บได้ 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้องและตู้เย็น 

การให้ยาแก่ผู้ป่วย - เมื่อน้ามาใช้ห้ามเขย่าขวดยา ให้ใช้วิธีกลิ้งขวดยาไปมาบนฝ่ามือ 
- เฉพาะ RI เท่านั้นที่สามารถให้ IV ได้ 
- ให้ยาผ่าน infusion pump หรือ syringe pump 
- การเจือจางมาตรฐาน คือ RI 100 unit + NSS 100 mL 
- Rate of infusion : สารละลายมาตรฐาน 1 unit/hr = 1mL/hr 
- การให้ IV infusion ต้อง flush set IV ก่อนให้ยาประมาณ 30 นาทีด้วย

สารละลายอินซูลินที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 50 unit/L ประมาณ 50 mL 
เพราะอินซูลินบางส่วนจับกับ set IV (ควรผสมเผื่อ flush สายประมาณ 20 
mL) 

- ฉีดก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามแพทย์สั่ง 
- ห้ามผสมร่วมกับ diazepam, bactrim, phenytoin, sodium 

bicarbonate และสารละลายด่าง 
 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 
การติดตาม - Serum glucose ที่ 1 ชั่วโมง หรือ ตามแพทย์สั่ง (อิงตาม onset และ 

peak)  
- Urine sugar (ในผู้ป่วยบางราย) 
- อาการทางคลินิกของ hypoglycemia ภายใน 60 นาทีหลังฉีดยา ได้แก่ ใจ

สั่น เหงื่อออกมาก มองภาพไม่ชัด กระวนกระวาย มือสั่น ตัวเย็นซีด ปวด
ศีรษะ รู้สึกหิวมากกว่าปกติ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ 

อาการไม่พึงประสงค์ การเป็นพิษ : hypoglycemia (ชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่น เหงื่อออก เวียนศีรษะ เซื่องซึม 
กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ) 

เกณฑ์การรายงานแพทย์ - Hypoglycemia, hyperglycemia 
- HR >120 bpm 
- น้้าตาลในเลือด < 80 mg/dL 

อ่ืนๆ - ระวังการประเมินผลใน dose แรกๆ เพราะยาบางส่วนจับกับ set IV 
Onset       ครึ่งชั่วโมง 
Peak         1-3 ชั่วโมง 
Duration   8 ชั่วโมง 

- ยาที่เสริมฤทธิ์ insulin : aspirin, beta blocker, alcohol, tricyclic 
antidepressants, tetracyclines 

- ยาที่ลดฤทธิ์ insulin : steroid, thiazide, thyroid hormone, ยา
คุมก้าเนิด 

- หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารหรืออาเจียนมาก ให้แจ้งแพทย์หรือยืนยัน
ขนาดยาเดิมกับแพทย์ก่อนฉีดยา 

- ควรให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่อง hypoglycemia 
- ให้ใช้วิธีกลิ้งขวดบนฝ่ามือทั้งสอง  ห้ามเขย่าขวด 
- ค่าน้้าตาลในเลือดปกติ 60-100 mg/dL   ในพลาสมา 70-110 mg/dL 
- การลดระดับน้้าตาลในเลือดเร็วเกินไป อาจท้าให้เกิด cerebral edema ได้ 

 
 
 


