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สาระควรรู้ เกีย่ วกับอินซูลนิ
รศ.ดร.เภสั ชกรหญิงจุราพร พงศ์ เวชรักษ์

อินซู ลนิ คืออะไร
อินซูลินเป็ นฮอร์ โมนที่ร่างกายผลิตได้เองจากตับอ่อน ทาหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของการ
เผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (อาหารประเภทแป้ง น้ าตาล) โปรตีน (อาหารประเภทเนื้อสัตว์) และไขมัน ทาให้
ร่ างกายสามารถใช้พลังงานและเก็บสะสมพลังงานจากอาหารที่รับประทานได้ คนปรกติมีอินซูลินขนาดต่า
ๆ หลัง่ ออกจากตับอ่อนสู่ กระแสเลือดอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ ตื่นหรื อนอนหลับ เมื่อใดก็ตามที่รับประทาน
อาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต ไม่วา่ จะเป็ นมื้อหลักหรื ออาหารว่าง อาหารคาวหรื อหวาน ตับอ่อนจะหลัง่
อินซู ลินเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด อินซู ลินช่วยทาให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกายนาน้ าตาลไปใช้เป็ นพลังงาน และ
นาน้ าตาลส่ วนเกินเก็บสะสมเป็ นพลังงานสารองที่ตบั หรื อเปลี่ยนเป็ นไขมันสะสม
ยาฉีดอินซู ลนิ ได้ มาจากไหน
ยาฉีดอินซูลินได้จากการผลิตด้วยกรรมวิธีทางพันธุวศิ วกรรม (genetic engineering) ทาให้ได้
อินซูลินในปริ มาณมาก ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับอินซูลินที่ร่างกายสร้าง ในทางการค้า ผูผ้ ลิตมีการดัดแปลง
องค์ประกอบของอินซูลินด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาให้ได้อินซู ลินหลายแบบที่มีลกั ษณะทางกายภาพและสมบัติ
ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดแตกต่างกันไป จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับผูป้ ่ วยแต่ละรายได้ ดังจะ
กล่าวต่อไป
ใครบ้ างทีต่ ้ องใช้ อนิ ซู ลนิ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่แพทย์วินิจฉัยพบมักมีความผิดปรกติที่ตบั อ่อนทาให้สร้างอินซู ลินได้ไม่เพียง
พอ หรื อในบางรายไม่สามารถสร้างได้เลย บางรายมีภาวะต้านอินซู ลิน ทาให้ร่างกายไม่สามารถนาน้ าตาลใน
เลือดไปใช้เป็ นพลังงานได้ จึงทาให้มีระดับน้ าตาลในเลือดสู งเกินระดับปรกติอยูต่ ลอดเวลา
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ร่างกายผลิตอินซู ลินได้นอ้ ยมากหรื อแทบไม่ได้เลย ทุกรายจะต้องได้รับการรักษา
ด้วยยาฉี ดอินซู ลินตั้งแต่แรกวินิจฉัย ผูป้ ่ วยประเภทนี้พบได้ร้อยละ 5-10 ของผูป้ ่ วยเบาหวานทั้งหมด เรี ยกว่า
เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แต่ผปู ้ ่ วยเบาหวานส่ วนใหญ่มกั เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
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ภาวะต้านอินซูลิน เบาหวานชนิดนี้มีปัจจัยทางพันธุกรรมและพฤติกรรมการดารงชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เบาหวานชนิดที่ 2 มีพฒั นาการของโรคอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ผูป้ ่ วยอาจไม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปรกติ เพราะ
อาการแสดงอาจไม่ชดั เจน แต่เมื่อได้ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด อาจพบโดยบังเอิญว่าสู งเข้าเกณฑ์
โรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการมากจนต้องรับรักษาที่โรงพยาบาล เช่น อ่อนเพลียมาก เพราะร่ างกายไม่
สามารถนาน้ าตาลในเลือดไปใช้เป็ นพลังงานได้ ปัสสาวะมากและบ่อย ร่ วมกับอาการกระหายน้ า เพราะ
น้ าตาลที่สูงมากเกินในเลือดถูกขับออกพร้อมกับน้ าไปกับปั สสาวะ ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีน้ าหนักตัวลดลงเรื่ อย
ๆ มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพราะร่ างกายใช้พลังงานจากไขมันแทน กรณี ที่มีอาการชัดเจนเช่นนี้ ระดับน้ าตาล
ในเลือดมักสู งมาก แพทย์มกั ทาการรักษาด้วยการฉี ดอินซูลินทันที การเผาผลาญไขมันเป็ นพลังงานแทน
น้ าตาลทาให้เกิดของเสี ย เรี ยกว่า คีโตน (ketone) ซึ่ งมีสมบัติเป็ นกรด ถ้าร่ างกายกาจัดได้ไม่ทนั ของเสี ย
เหล่านี้จะสะสมในกระแสเลือด ทาให้เกิดภาวะเลือดเป็ นกรด ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจเร็ วและแรง อาจมีความ
ดันเลือดต่า อาจมีอาการซึ มหรื อไม่รู้ตวั ซึ่ งเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้ ผูป้ ่ วยเหล่านี้จะมีอาการดีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว
เมื่อได้รับการฉี ดอินซู ลินและให้น้ าเกลือชดเชยทางหลอดเลือดดาได้ทนั ดังนั้นยาฉี ดอินซูลินจึงมีประโยชน์
มากในภาวะน้ าตาลสู งฉุ กเฉิ น
การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะยาว ส่ วนใหญ่จะเริ่ มการรักษาด้วยยาเบาหวานชนิด
รับประทาน 1-2 ชนิด ถ้าแพทย์เห็นว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้เป็ นที่น่าพอใจ ผูป้ ่ วย
อาจได้รับยารับประทานชนิดที่ 3 เพิ่มเติม หรื ออาจให้อินซู ลินก็ได้ ธรรมชาติของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตับ
อ่อนมีแนวโน้มเสี ยหน้าที่ไปเรื่ อย ๆ ตามเวลาที่ผา่ นไป ทาให้ผปู ้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่ วนใหญ่จาเป็ นต้อง
ได้รับยาฉีดอินซู ลินเพิ่มเติมในที่สุด ร่ วมกับยาเบาหวานชนิดรับประทาน 1-3 ชนิดที่ใช้อยูเ่ ดิมแล้ว
หลักการรักษาในปั จจุบนั พบว่า การเริ่ มใช้อินซู ลินตั้งแต่ระยะแรก ๆ โดยไม่รอจนกระทัง่ ยารับประทานใช้
ไม่ได้ผล จะช่วยยืดอายุตบั อ่อน ทาให้การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่ไม่วา่ จะ
รักษาด้วยยาใด การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย และการควบคุมน้ าหนักตัว เป็ นพื้นาานที่สาคัญยิง่ ใน
การส่ งเสริ มประสิ ทธิ ผลของการใช้ยา
การเริ่ มยาฉี ดอินซู ลินในผูป้ ่ วยเบาหวานที่รับประทานยาอยูเ่ ดิมแล้ว ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นกับการ
ยอมรับของผูป้ ่ วยว่าจะสามารถฉี ดยาได้วนั ละกี่ครั้ง และเป้ าหมายระดับน้ าตาลในเลือดที่ตอ้ งการว่าจะ
เข้มงวดเพียงใด ซึ่ งก็ข้ ึนอยูอ่ ายุของผูป้ ่ วย การมีโรคร่ วมอื่น ๆ ความเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะน้ าตาลตก ความรู ้
ความเข้าใจของผูป้ ่ วยต่อโรคและยาที่ใช้รักษา รวมถึงการยอมรับวิธีการรักษาด้วย
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ผลิตภัณฑ์ อนิ ซู ลนิ และรู ปแบบการฉีดอินซู ลนิ
ยาฉีดอินซูลินมีลกั ษณะทางกายภาพที่สังเกตเห็นได้แตกต่างกัน คือ ชนิดน้ าใส และน้ าขุ่น บรรจุใน
หลอด (cartridge) ขนาดบรรจุ 3 มิลลิลิตร (ซีซี) หรื ออยูใ่ นขวดยาฉี ด (vial) ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร (ซีซี)
(รู ปที่ 1) ซึ่งมีปริ มาณอินซูลิน 100 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เท่ากัน

รู ปที่ 1 ตัวอย่างอินซูลินน้ าใส (ซ้าย) และอินซูลินน้ าขุ่น (ขวา) ชนิดบรรจุขวดยาฉี ดและชนิดบรรจุหลอด
(ภาพจาก www.mims.com)

ผลิตภัณฑ์อินซูลินชนิ ดน้ าใสเป็ นอินซูลินเดี่ยว แบ่งเป็ น 3 ชนิดคือ 1) อินซูลินออกฤทธิ์ เร็ ว (rapidacting) ได้แก่ แอนะล็อกของอินซูลิน (insulin analog) (รู ปที่ 1 ซ้าย) ซึ่งมีช่วงออกฤทธิ์ ส้ นั มาก เริ่ มออกฤทธิ์
หลังฉีดยา 5-15 นาที และฤทธิ์ คงอยูน่ าน 3-4 ชัว่ โมง 2) อินซูลินออกฤทธิ์ ส้ นั (short-acting) ได้แก่ อินซู ลิน
ชนิดธรรมดา (regular insulin) ซึ่งพัฒนามาก่อนอินซู ลินชนิดแรก อินซู ลินชนิ ดนี้เริ่ มออกฤทธิ์ หลังฉี ด 30-60
นาที และฤทธิ์ คงอยูน่ าน 3-6 ชัว่ โมง อินซูลินสองชนิดนี้ใช้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหรื อเข้าหลอดเลือดดา ทั้งนี้การ
ฉีดเข้าหลอดเลือดดากระทาเฉพาะในโรงพยาบาล 3) อินซู ลินออกฤทธิ์ นาน (long-acting insulin) มีช่วงออก
ฤทธิ์ ครอบคลุมได้ตลอดวัน ฉีดวันละ 1-2 ครั้ง ใช้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อินซู ลินชนิ ดน้ าขุ่นมีท้ งั ชนิดที่เป็ นอินซู ลินเดี่ยวและเป็ นอินซู ลินผสม 2 ชนิดอยูใ่ นหลอด
หรื อขวดเดียวกัน (รู ปที่ 1 ขวา) อินซูลินเดี่ยวชนิดน้ าขุ่นมีระยะเวลาออกฤทธิ์ ปานกลาง (intermediateacting) คือ 10-16 ชัว่ โมง ส่ วนอินซู ลินผสม ประกอบด้วย อินซูลินออกฤทธิ์ เร็ วหรื ออินซูลินออกฤทธิ์ ส้ นั
(อินซูลินธรรมดา) ผสมกับอินซู ลินออกฤทธิ์ ปานกลาง ในสัดส่ วนต่างๆ คือ 50/50, 30/70, 25/75 ในการใช้
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อินซู ลินชนิดน้ าขุ่น ผูป้ ่ วยต้องเขย่าขวดหรื อหลอดยาเบา ๆ เพื่อให้ยากระจายสม่าเสมอก่อนฉี ด อินซูลิน
ประเภทนี้ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น
ผูป้ ่ วยควรสังเกตลักษณะทางกายภาพของอินซู ลินก่อนใช้ทุกครั้ง ถ้ามีลกั ษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เช่น เปลี่ยนสี มีตะกอน ก้อน หรื อผงสี ขาว เกิดขึ้น หรื อถ้าชนิดน้ าใสเปลี่ยนเป็ นขุ่น ห้ามนามาใช้ ต้องทิง้ ไป
อินซู ลินแต่ละชนิดลดระดับน้ าตาลในเลือดได้แตกต่างกัน อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ เร็ วหรื อชนิดออก
ฤทธิ์ ส้ นั ใช้ในการควบคุมระดับน้ าตาลหลังมื้ออาหาร จึงต้องฉี ดก่อนมื้ออาหาร (ไม่เกิน 15 หรื อ 30 นาที
ตามลาดับ) โดย ทัว่ ไป มีผปู ้ ่ วยน้อยรายมากที่แพทย์จะสั่งใช้อินซูลินชนิดดังกล่าวอย่างเดียว ร่ วมกับยา
รับประทาน ที่พบได้บ่อยคือการให้ผปู ้ ่ วยฉี ดอินซูลินชนิดผสม วันละ 1-2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรื อเย็น มื้อใด
มื้อหนึ่ง หรื อทั้งสองเวลา ถ้าฉี ดก่อนอาหารเช้า อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ เร็ วหรื อชนิดออกฤทธิ์ ส้ นั จะช่วย
ควบคุมระดับน้ าตาลหลังอาหารเช้า ส่ วนอินซูลินชนิดออกฤทธิ์ ปานกลางจะทาหน้าที่ควบคุมระดับน้ าตาล
ในช่วงเวลาสาย ๆ ไปจนถึงมื้อกลางวัน และหมดฤทธิ์ ในช่วงเย็นถึงก่อนนอน ถ้าฉีดอินซูลินชนิดผสมก่อน
อาหารมื้อเย็น ก็จะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ าตาลหลังอาหารเย็นและระหว่างนอนหลับจนถึงเช้า ซึ่งถ้า
ขนาดยาเหมาะสมก็จะทาให้ระดับน้ าตาลหลังตื่นนอนตอนเช้าอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงเกิน สาหรับผูป้ ่ วยบางราย
แพทย์ให้ฉีดอินซู ลินชนิ ดออกฤทธิ์ ปานกลาง ก่อนนอนครั้งเดียว โดยให้ร่วมกับยารับประทาน
อินซูลินน้ าใสชนิดออกฤทธิ์ นาน มีช่วงออกฤทธิ์ นานตลอดวันโดยฉีดเพียงวันละ 1-2 ครั้ง (ส่ วน
ใหญ่วนั ละครั้ง) เป็ นอินซูลินเดี่ยวเท่านั้น ไม่มีการนาไปผสมกับอินซูลินชนิดอื่น อินซู ลินชนิดนี้สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ตลอดวัน แต่ไม่สามารถลดระดับน้ าตาลหลังรับประทานอาหารได้ดีพอ ดังนั้นผูป้ ่ วย
ที่ได้รับอินซูลินชนิดนี้ จึงต้องรับประทานยาลดน้ าตาลในเลือดร่ วมด้วย เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ าตาลหลังมื้อ
อาหาร
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การฉีดยาอินซู ลนิ ต้ องตรงเวลาเพียงใด
เวลาในการฉีดยาอินซูลินบางชนิด ต้องคานึงถึงเวลารับประทานอาหารเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอินซูลินน้ าใสชนิดออกฤทธิ์ เร็ วหรื อออกฤทธิ์ ส้ นั หรื ออินซูลินชนิดผสม ผูป้ ่ วยจะต้องฉี ดยาให้
สอดคล้องกับมื้ออาหารเสมอ สาหรับอินซู ลินชนิ ดออกฤทธิ์ เร็ ว ให้ฉีดก่อนรับประทานอาหาร 5-15 นาที ไม่
ควรเกินช่วงเวลานี้ หรื อถ้าลืม ก็ยงั สามารถฉี ดยาระหว่างที่กาลังรับประทานอาหารได้ ในกรณี อินซูลินออก
ฤทธิ์ ส้ นั (อินซูลินธรรมดา) ให้ฉีดก่อนรับประทานอาหารประมาณ 30 นาที ไม่ควรเร็ วกว่านี้หรื อนานกว่านี้
สาหรับอินซู ลินออกฤทธิ์ ปานกลาง ฉีดเดี่ยว ๆ ที่แพทย์ให้ฉีดก่อนอาหาร ก็ปฏิบตั ิเหมือนกับอินซู ลินออก
ฤทธิ์ ส้ นั
กรณี แพทย์ให้ฉีดอินซูลินก่อนนอน จะไม่เกี่ยวกับมื้ออาหาร อินซูลินมักเป็ นชนิดน้ าขุ่น ออกฤทธิ์
ปานกลาง หรื ออินซู ลินน้ าใสชนิดออกฤทธิ์ นาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูป้ ่ วยจะต้องฉี ดยาให้อยูใ่ นช่วงเวลา
ตั้งแต่ 21.00-23.00 น. ให้เป็ นเวลาใกล้เคียงกันทุกวัน ไม่ได้หมายความว่าให้ฉีดตามเวลาเข้านอนจริ ง ซึ่งอาจ
ไม่อยูใ่ นช่วงเวลานี้
ผลข้ างเคียงของอินซู ลนิ ทีพ่ บบ่ อย และการแก้ไข
อินซู ลินอาจทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่าเกินไป (ภาวะน้ าตาลตก) โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่ฉีด
อินซู ลินตามปรกติ แต่รับประทานอาหารไม่เป็ นเวลาหรื อปริ มาณน้อยกว่าปรกติ ผูป้ ่ วยที่ออกแรงหรื อออก
กาลังกายมากกว่าปรกติ ผูป้ ่ วยบางรายฉีดอินซู ลินก่อนอาหารแล้วแต่อาจมีเหตุให้ไม่ได้รับประทานอาหาร
หรื อรับประทานอาหารช้ากว่าปรกติ ก็ทาให้เกิดอาการจากน้ าตาลตกได้ ซึ่ งเบื้องต้นจะแสดงอาการดังนี้ เช่น
ใจสั่น เหงื่อออก รู ้สึกหิว ตัวเย็น กระวนกระวาย แก้ไขได้โดยรับประทานน้ าผลไม้ น้ าหวาน หรื อเครื่ องดื่มที่
มีรสหวาน 1 แก้ว (150 ซีซี), นม ¾ แก้ว, ขนมปังขาว 1 แผ่น, ข้าวต้มหรื อโจ๊ก, ผลไม้ที่ให้ความหวานหรื อ
ให้พลังงาน เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด อาการควรดีข้ ึนภายใน 10-20 นาที ในบางรายอาจจาเป็ นต้องให้ซ้ า
และให้รับประทานอาหารตามปรกติต่อไป ผูป้ ่ วยบางรายที่ฉีดอินซูลินชนิ ดออกฤทธิ์ ปานกลาง ก่อนอาหาร
เย็น อาจมีอาการภาวะน้ าตาลต่าในเวลาดึก ซึ่ งเป็ นผลจากการที่อินซูลินชนิ ดนี้ ออกฤทธิ์ สูงสุ ดในช่วงดังกล่าว
ปั ญหานี้ป้องกันได้โดยเลื่อนเวลาฉี ดยาเป็ นก่อนนอนแทน ทาให้เวลาออกฤทธิ์ ลดน้ าตาลสู งสุ ดของอินซูลิน
ขยับไปเป็ นช่วงเช้ามืด สอดรับกับระดับน้ าตาลในร่ างกายที่จะสู งในระยะเวลาดังกล่าวเช่นกัน ซึ่ งจะทาให้
ระดับน้ าตาลก่อนอาหารเช้าไม่สูงมากเกิน อย่างไรก็ตามก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดยูนิตของอินซู ลินที่ฉีดด้วยว่า
เพียงพอหรื อไม่
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ในระยะยาว ผูป้ ่ วยที่ได้รับอินซู ลินอาจมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็ นผลโดยตรงจากฤทธิ์ สร้างเสริ ม
(anabolic effect) ของอินซู ลิน เมื่อร่ างกายสามารถนาน้ าตาลในเลือดไปใช้เป็ นพลังงานหลักได้ดีข้ ึน ทาให้มี
การเก็บสะสมแหล่งพลังงานอื่น ๆ ได้แก่ ไขมันและโปรตีน ภาวะน้ าหนักตัวเพิ่ม มักพบในผูป้ ่ วยที่ฉีด
อินซู ลินในขนาดสู งอย่างต่อเนื่อง หรื อใช้อินซูลินเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนี้ น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นก็อาจเป็ น
ผลเสริ มจากยาเบาหวานชนิดรับประทานบางชนิด ที่ใช้ร่วมกันกับอินซู ลิน เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรี ย เช่น
glipizide, glibenclamide, gliclazide และยากลุ่ม thiazolidinedione เช่น pioglitazone
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