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อินซูลินท�ำอะไร? 
ระหวา่งตั้งครรภ ์สตรีจะผลิตอินซลิูนมากกวา่สองถึงสามเท่าเพ่ือท่ีจะท�าใหร้ะดบัน�้าตาลในเลือดปกติ อินซลิูน

เป็นฮอรโ์มนท่ีผลิตจากตบัอ่อน ซ่ึงท�าใหร้ะดบัน�้าตาลในเลือดลดลง อินซลิูนท�าหนา้ท่ีเสมือนเป็นกุญแจไขเซลล์

ทั้งหลายใหเ้ปิดออกเพ่ือกลโูคสจากอาหารท่ีเรารบัประทานจะไดผ่้านเขา้ไปไดแ้ละเพ่ือใชเ้ป็นพลงังาน 

ควำมตอ้งกำรอินซูลินระหว่ำงตัง้ครรภ์

ฮอรโ์มนจากรกจะถกูผลิตออกมาในจ�านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนระหวา่งการตั้งครรภ ์ในขณะท่ีฮอรโ์มนเหล่าน้ีจ�าเป็น

ส�าหรบัความผาสุกต่อเน่ืองของทารก แต่มนัตา้นทานผลของอินซลิูนในร่างกายของท่าน (การตา้นทานอินซลิูน) 

ส�าหรบัสตรีบางคน การรบัประทานอาหารท่ีถกูอนามยัและสมดุลไมเ่ป็นการเพียงพอท่ีจะท�าใหร้ะดบัน�้าตาลใน

เลือดคงท่ี

สตรีส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 และจนถึงรอ้ยละ 50 ของสตรีท่ีเป็นโรคเบาหวานระหวา่งตั้งครรภ์

จ�าเป็นตอ้งรบัการฉีดอินซลิูนระหวา่งการตั้งครรภ ์เพ่ือรกัษาระดบัน�้าตาลในเลือดใหป้กติ อินซลิูนท่ีท่านฉีดเป็น

อินซลิูนท่ีเหมือนกบัและท�าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนักบัอินซลิูนท่ีร่างกายของท่านผลิตออกมา อินซลิูนท่ีฉีดจะไมเ่ป็น

อนัตรายต่อทารกของท่าน

การบ�าบดัดว้ยอินซลิูนส�าหรบัสตรีท่ีเป็นโรคเบาหวานระหวา่งตั้งครรภน้ั์น ก็เพ่ือท�าใหร้ะดบัน�้าตาลในเลือดลดต�า่

ลง โดยการท�าใหร้ะดบัน�้าตาลในเลือดของท่านอยูใ่นระดบัปกติ ท่านก็จะสามารถหลีกเล่ียงโรคแทรกซอ้นต่างๆ 

ระหวา่งท่ีท่านก�าลงัตั้งครรภ ์ขณะท่ีเจ็บครรภ ์สตรีส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรคเบาหวานระหวา่งตั้งครรภแ์ละจ�าเป็นตอ้ง

รบัการบ�าบดัดว้ยอินซลิูน สามารถหยุดการฉีดอินซลิูน ใหต้นเองได ้

ประเภทตำ่งๆ ของอินซูลิน

มีอินซลิูนนานาประเภทใหเ้ลือก ซ่ึงอยูไ่ดเ้ป็นนานในระยะเวลาต่างๆ กนั แพทยข์องท่านจะออกใบสัง่ใหเ้หมาะสม

กบัความตอ้งการของท่าน การใชอิ้นซลิูนท�าไดด้ว้ยการใชป้ากกาอินซลิูน หลอดฉีด หรือเข็มฉีดยา ตามปกติ ควร

เร่ิมดว้ยการใชอิ้นซลิูนขนานเล็กกอ่น แลว้จึงคอ่ยๆ เพ่ิมขนานตามล�าดบั จนกระทัง่ระดบัน�้าตาลในเลือดลดต�า่ลง

ถึงระดบัปกติ กรรมวธีิน้ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล
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การฉีดอินซลิูนเป็นการฉีดเขา้ใตผิ้วหนัง โดยตอ้งไมใ่หถ้กูเสน้ประสาท เสน้โลหิตด�า และ เสน้โลหิตแดง บริเวณ

ท่ีฉีดไดโ้ดยปลอดภยัคือ  ตน้ขา ชอ่งทอ้ง แขน และ กน้ ระหวา่งตั้งครรภ ์ขอแนะน�าใหฉี้ดท่ีชอ่งทอ้งและตน้ขา 

ในขณะท่ีครรภข์องท่านก�าลงัเติบโต ท่านอาจรูสึ้กวา่การฉีดท่ีตน้ขาสบายมากกวา่ฉีดท่ีอ่ืน หลีกเล่ียงการฉีดท่ี

ดา้นในของตน้ขาหรือท่ีใกลก้บัขอ้ต่อ บริเวณท่ีฉีดแต่ละแหง่มีอตัราการดดูซึมต่างกนั ดงัน้ันจึงไมข่อแนะน�าให้

หมุนเวยีนเปล่ียนบริเวณท่ีฉีดบนร่างกายแต่ละวนั เป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งหมุนเวยีนการฉีดภายในบริเวณท่ีฉีด

ประจ�าเท่าน้ัน เชน่ภายในบริเวณตน้ขา

• ถา้ท่านฉีดวนัละสองครั้งหรือมากกวา่น้ี ควรเลือกบริเวณท่ีฉีดตอนเชา้และตอนบ่ายคนละแหง่ (เชน่ ฉีด

ตอนเชา้ท่ี ตน้ขาซา้ย และฉีดตอนบ่ายท่ีตน้ขาขวา)

• เร่ิมจากท่อนบนของตน้ขา แลว้เล่ือนลงมา 2–3ซม. (หน่ึงน้ิว) แต่ละวนั เม่ือท่านเล่ือนลงมาอีกประมาณ

ความกวา้งของฝ่ามือจะถึงหวัเขา่ ใหก้ลบัไปตั้งตน้ฉีดแถวใหม ่พยายามฉีดใหเ้ป็นแถวลงมาดงักล่าวเท่าท่ีจะ

สามารถฉีดไดอ้ยา่งสะดวก

• หลงัจากน้ันประมาณส่ีสปัดาห ์ท่านอาจจ�าเป็นตอ้งยอ้นกลบัไปฉีดซ�้าท่ีแถวเดิมตามวงจร

โดยการฉีดอยา่งเป็นระเบียบน้ี ท่านจะสามารถหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฉีดยาท่ีจุดเดียวซ�้า

หลายครั้ง หากเกิดมีรอยไหม ้รอยบุ๋ม อาการเจ็บ ผิวหนังเปล่ียนสี หรือ มีกอ้นนูนตรงจุดท่ีฉีด ท่านตอ้งรีบแจง้ 

ใหผู้ใ้หก้ารศึกษาโรคเบาหวานหรือแพทยข์องท่านทราบ

บรเิวณท่ีฉีดยา 
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กำรเตรยีมอปุกรณก์ำรฉีดอินซูลิน

1. จดัเคร่ืองเลือกขนานท่ีเลขศนูย์

2. กะอินซลิูนสองยนิูต

3. จบัอุปกรณโ์ดยใหป้ลายเข็มช้ีข้ึนขา้งบน แลว้คอ่ยๆ ใชน้ิ้วเคาะเพ่ือไล่ฟองอากาศ

4. กด (ดนั) ปุ่มบนอุปกรณ์

5. ควรมองเห็นหยดอินซลิูนท่ีปลายเข็ม

6. ถา้มองไมเ่ห็นหยดอินซลิูน โปรดท�าตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใหม ่จนกวา่จะมองเห็นหยดอินซลิูนบน

ปลายเข็ม

ผูใ้หก้ารศึกษาโรคเบาหวานหรือแพทยข์องท่านจะสอนท่านทีละขั้น และจะสาธิตใหท่้านดวูา่จะท�าใหเ้กิดหยด

อินซลิูนไดอ้ยา่งไร และฉีดอินซลิูนอยา่งไร
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เทคนิกกำรฉีด 
1. ลา้งมือใหส้ะอาด

2. เสียบเข็มเขา้กบัอุปกรณก์ารฉีดหรือหลอดฉีด

3. เตรียมเข็มฉีดยากบัอินซลิูนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่อินซลิูนไหลไดค้ล่องกอ่นการฉีดแต่ละครั้ง

4. เลือกหาบริเวณท่ีจะฉีด

5. ฉีดอินซลิูน – คอ่ยๆ ดนัเคร่ืองสบูลงต�า่จนสุด

6. คอยสกัครู่โดยนับ 5 ถึง 10 วนิาที

7. ถอนเข็มออกแลว้ท้ิงลงในถงัขยะส�าหรบัของมีคม 

การจบัเน้ือตรงท่ีฉีดใหนู้นข้ึนมาจะจ�าเป็นก็ต่อเม่ือใชเ้ข็มบางขนาด

 หนีบเน้ือใหนู้นข้ึนมา = เข็ม 5มม. หรือใหญ่กวา่

คลายการหนีบก่อนท่ีจะถอนเขม็ออกจากบรเิวณท่ีฉีด

 ไมต่อ้งหนีบเน้ือใหนู้นข้ึนมา = เข็ม 4มม.
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กำรจบัตอ้งอินซูลิน

กำรเก็บรกัษำ

• ควรเก็บอินซลิูนท่ียงัไมใ่ชไ้วใ้นตูเ้ย็นท่ีมีความเย็นระหวา่ง 2°–8°เซลเซียส อยา่เก็บไวใ้นชอ่งแข็ง

• เก็บปากกา/คารท์ริดจอิ์นซลิูนท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ�าไวใ้นอุณหภมิูของหอ้ง 

• ความรอ้นจะท�าลายอินซลิูน ดงัน้ันจึงไมค่วรเก็บอินซลิูนไวใ้นรถ หรือท่ีใดก็ตามท่ีอุณหภมิูสงูกวา่ 

40°เซลเซียส 

• อยา่ปล่อยใหอิ้นซลิูนถกูแสงแดดโดยตรง

• ตรวจสอบวนัหมดอายุ

• ก�าจดัอินซลิูนหลงัจากท่ีเปิดใชแ้ลว้หน่ึงเดือน

กำรเดินทำง

• เก็บอินซลิูนไวใ้นภาชนะท่ีบุฉนวนไฟฟ้า

• อยา่ใชอุ้ปกรณแ์ชแ่ข็งท่ีเรียกวา่ไอซ ์บริก

• ถา้ท่านเดินทางทางอากาศ ท่านควรมีจดหมายจากทีมดแูลสุขภาพของท่านติดตวัไปดว้ย เพ่ือท่ีท่านจะไดน้�า

อินซลิูนและเข็มฉีดข้ึนเคร่ืองไปดว้ยได ้

กำรขบัรถ

• ท่านควรใชค้วามระมดัระวงัในการขบัรถ เพราะท่านก�าลงัใชอิ้นซลิูน

• ท่านจะตอ้งแจง้ใหก้รมการขนส่งในชุมชนท่ีท่านพ�านักอยูท่ราบวา่ท่านก�าลงัใชอิ้นซลิูน – ประเภท 1 และ

ประเภท 2 เท่าน้ัน ไมเ่ป็นการจ�าเป็นถา้ท่านมี GDM และเร่ิมใชอิ้นซลิูน

• หารือกบัแพทยข์องท่าน – ท่านอาจตอ้งมีใบรบัรองแพทย์

• ตรวจสอบระดบัน�้าตาลในเลือดของท่านกอ่นขบัรถ – ขอแนะน�าวา่ถา้ท่านจะขบัรถระดบัน�้าตาลในเลือดของ

ท่านจะตอ้งอยูท่ี่เลข ‘5’

• ไฮโปไกลซีเมีย (ระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่) อาจท�าใหค้วามสามารถของท่าน ในการขบัรถอยา่งปลอดภยัเลวลง

• ขอแนะน�าใหท่้านเก็บอาหารวา่งคารโ์บไฮเดรตไวใ้นรถ

• จอดรถทนัทีแลว้ดบัเคร่ืองยนต ์ถา้ท่านรูสึ้กวา่ระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่

• จดัการกบัเร่ืองระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่ และอยา่ขบัรถจนกวา่ท่านไดต้รวจสอบระดบัน�้าตาลในเลือด ซ่ึงจะ

ตอ้งสงูกวา่ ‘5’ 

• ระหวา่งขบัรถท่านตอ้งเอาเคร่ืองวดัติดตวัไปดว้ยเสมอ
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กำรก�ำจดัเข็มฉีดยำ

หาซ้ือถงัขยะส�าหรบัใส่ของมีคมไดต้ามรา้นขายยาทัว่ไป  หรือท่ีไดอาบีติส ออสเตรเลีย รฐัควนีสแลนด์

ติดต่อกบัเทศบาลทอ้งถ่ินของท่านเก่ียวกบัภาชนะส�าหรบัก�าจดัเข็มฉีดยาหรือของมีคม
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ไฮโปไกลซีเมีย (ระดบัน�้ำตำลในเลือดต�ำ่)
หลงัจากท่ีท่านเร่ิมฉีดอินซลิูน เป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีท่านจะตอ้งด�ารงรกัษาความสมดุลระหวา่งปริมาณอินซลิูนท่ีให ้

ปริมาณอาหารท่ีท่านรบัประทาน และ ปริมาณการออกก�าลงัท่ีท่านปฏิบติั 

สาเหตุสามญัของระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่คือ:

• พลาดเวลากินอาหาร กินอาหารไมเ่ป็นเวลา หรือไมเ่พียงพอ

• ปริมาณการออกก�าลงัผิดปกติ

• ใชอิ้นซลิูนในปริมาณท่ีสงูกวา่ท่ีก�าหนด

• ด่ืมสุรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งท่ีทอ้งวา่ง (ไมแ่นะน�าใหด่ื้มสุราระหวา่งตั้ง ครรภ)์

การใชอิ้นซลิูนขนานเล็กกบัสตรีท่ีเป็นโรคเบาหวานระหวา่งตั้งครรภ ์ไมน่่าจะท�าใหเ้กิดปฏิกิริยารา้ยแรง 

อำกำรของระดบัน�้ำตำลในเลือดต�ำ่รวมถึง:

• ปวดศีรษะ หรือ วงิเวยีน

• ตวัสัน่เทา เกิดอาการสัน่

• รูสึ้กเสียวท่ีริมฝีปากและปลายน้ิวมือ

• คล่ืนไส้

• เหง่ือออก หนาว และ เหนียวเหนอะหนะ

• รูสึ้กหิว

ตรวจสอบระดบัน�้าตาลในเลือด – ถา้เป็น 4.0 หรือต�า่กวา่ และท่านก�าลงัมีอาการของการขาดน�้าตาลในเลือด 

ใหท่้านเลือกท�าส่ิงหน่ึงส่ิงใดดงัต่อไปน้ี: 

• ด่ืมน�้าอดัลมหรือเคร่ืองด่ืมส�าหรบันักกีฬา (ไมใ่ชน่�้าอดัลมประเภทลดน�้าหนัก) หน่ึงแกว้

• เยลล่ีบีนกลโูคสเจ็ดเม็ด

• น�้าตาลหรือน�้าผ้ึงสามชอ้นชาพนูละลายในน�้า

• ลโูคเซด 100มล 
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หลงัจาก 15 นาทีผ่านพน้ไปแลว้ ถา้ท่านไมรู่สึ้กดีข้ึน และระดบัน�้าตาลในเลือดยงัต�า่กวา่ 4.0 ขอใหท่้านกิน

อาหารท่ีใหค้ารโ์บไฮเดรตอยา่งรวดเร็วอีกครั้งหน่ึง เม่ือท่านรูสึ้กดีข้ึน แต่ยงัไมถึ่งเวลาอาหาร ใหท่้านกินอาหารท่ี

ใหค้ารโ์บไฮเดรตไดน้านกวา่ (จีไอต�า่) อาทิ เชน่:

• ผลไมส้ดหน่ึงช้ิน เชน่ แอ็ปเปิลหรือสม้

• แซนดว์ชิท่ีท�าดว้ยขนมปังมลัติเกรน หรือ ขนมปังผลไม้

• นมไขมนัต�า่หน่ึงแกว้  

ระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่อยา่งรุนแรงอาจท�าใหเ้กิดอาการสบัสนและหมดสติ แมว้า่จะไมเ่ป็นเหตุการณท่ี์เกิดข้ึน

บ่อยนัก แต่ครอบครวัของท่านควรทราบวา่ถา้เกิดอาการระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่อยา่งรุนแรง และท่านหมดสติ 

พวกเขาจะตอ้งเรียกรถพยาบาลทนัที พวกเขาตอ้งไม่พยำยำมป้อนอาหารหรือของเหลวใหท่้านในสถานการณ์

เหล่าน้ี

ค�าแนะน�างา่ยๆ ต่อไปน้ีจะชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้กิด “ไฮโป” คือระดบัน�้าตาลในเลือดต�า่ หรือชว่ยบ�าบดัอยา่ง

รวดเร็ว:

• กินอาหารประเภทคารโ์บไฮเดรตเป็นประจ�า

• ใชย้าของท่านอยา่งระมดัระวงั

• น�าอาหารติดตวัไปดว้ยหากท่านตอ้งออกก�าลงักายมากผิดปกติ

• พกอาหารท่ีมีน�้าตาลเชน่เยลล่ีบีนไวก้บัตวัตลอดเวลา

• นอกจากน้ัน ควรน�าอาหารท่ีใหค้ารโ์บไฮเดรตระยะยาวเชน่ผลไมติ้ดตวัไวเ้สมอในกรณีท่ีการเสิรฟ์อาหาร

ล่าชา้ 

• พกบตัรแสดงตวัท่านไวก้บัตวัตลอดเวลา

• พกเคร่ืองวดัส�าหรบัวดัระดบัน�้าตาลในเลือดตลอดเวลา

การบ�าบดัดว้ยอินซลิูนในโรคเบาหวานระหวา่งตั้งครรภเ์ป็นทางเลือกการบ�าบดัท่ีมีคุณคา่ ในเม่ือการ

เปล่ียนแปลงดา้นโภชนาการและกิจกรรมออกก�าลงั ไมไ่ดช้ว่ยใหท่้านประสบความส�าเร็จในการท�าใหร้ะดบั

น�้าตาลในเลือดอยูภ่ายใตร้ะดบัท่ีแนะน�าส�าหรบัการมีครรภ ์

ทีมดแูลสุขภาพของท่านจะใหค้วามสนับสนุนและการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแกท่่านระหวา่งท่ีท่านตั้งครรภ ์เพ่ือชว่ย

เหลือท่านในการจดัการเก่ียวกบัการบ�าบดัดว้ยอินซลิูน 



ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
BD – www.bd.com

Novonordisk – www.novonordisk.com.au

Diabetes Australia (Victoria) – www.diabetesvic.org.au

Commencing Insulin Therapy: Thai
05/2014
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