
 

 

แผนการสอนในคลินิก   

รหัสวิชา/ช่ือวิชา         NSG  2301 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
จ านวนหน่วยกิต     4 หนึวยกิต  (0-12-6) 
หัวข่อเร่ืองที่สอน         การพยาบาลผึูปึวยท่ีไดึรับการฉีดอินซูลิน  
จ านวนชั่วโมง   30 นาที 
นักศึกษาหลักสูตร          พยาบาลศาสตรึบัณฑิต   ช้ันปึท่ี  2  จ านวนนักศึกษา 8  คน 
ป่การศึกษา            ปึการศึกษา 2/2563 
สถานที่                 โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลพระนั่งเกลึา, โรงพยาบาลสงฆึ, รพ. สถาบันไตภูมิราชนครินทรึ และคณะแพทยศาสตรึวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
ผู่สอน                        อาจารยึนิเทศ รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
วัตถุประสงค่การเรียนรู่เชิงพฤติกรรม  เมื่อส้ินสุดการศึกษาวิชานี้ นักศึกษามีความรูึความสามารถดังนี ้
      1. บอกชนิดยาและการออกฤทธิ์ของยาฉีดอินซูลินไดึถูกตึอง 
      2. บอกภาวะแทรกซึอนทางคลินิกของผึูปึวยท่ีตึองไดึรับยาฉีดอินซูลินไดึถูกตึอง 
      3.  การบริหารยา ค านวณปริมาณยา ท่ีใชึในการฉีดไดึถูกตึอง 
      4. ปฏิบัติการพยาบาล การฉีดยาอินซูลินไดึอยึางถูกตึองตามหลักการ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู่ตาม มคอ. 4   

1. มีความซื่อสัตยึ มีวินัย ตรงตึอเวลา(1.1.1) 
2. มีความรับผิดชอบตึอตนเองและสังคม(1.1.2) 
3. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณคึา ความแตกตึาง และศักดิ์ศรีของความเปึนมนุษยึของผึูอื่นและตนเอง (1.1.3) 
4. แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตึอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคึาวิชาชีพ และสิทธิพยาบาล (1.1.4) 
5. มีความรูึความเขึาใจในสาระส าคัญของศาสตรึทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภึอยึางกวึางขวางและเปึนระบบ (2.1.2) 
6. มีความรูึความเขึาใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวขึอง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผึูปึวย (2.1.6) 
7. มีปฏิสัมพันธึอยึางสรึางสรรคึกับผึูรับบริการ ผึูรึวมงานและผึูท่ีเกี่ยวขึอง (4.1.1) 
8. สามารถท างานเปึนทีมในบทบาทผึูน าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณึท่ีหลากหลาย (4.1.2) 
9. สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยึางเปึนเหตุเปึนผลและเคารพในความคิดเห็นของผึูอื่น (4.1.3) 
10. สามารถประยุกตึใชึหลักคณิตศาสตรึและสถิติ ในการปฏิบัติงาน (5.1.1) 
11. สามารถส่ือสารดึวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดึอยึางสิทธิภาพ (5.1.2) 

12. สามารถใชึเทคโนโลยีสารสนเทศไดึอยึางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม (5.1.3) 

13. สามารถส่ือสารเพื่อใหึผึูรับบริการไดึรับบริการสุขภาพอยึางปลอดภัย (5.1.4) 

14. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลและการผดุงครรภึอยึางเปึนองคึรวมเพื่อความปลอดภัยของผึูรับบริการ ภายใตึหลักฐานเชิงประจักษึ กฎหมาย และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ (6.1.1) 

15. สามารถใชึกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภึ (6.1.2) 

16. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภึดึวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผูึปึวย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (6.1.3) 

17. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลไดึทั้งในสถานการณึจ าลองและในสถานการณึจริง (6.1.4) 
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แผนการสอน 

หัวข่อเร่ือง การพยาบาลผึูปึวยใสึและคาสายสวนปึสสาวะ 

วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้
แลึวนักศึกษาสามารถ 
 
 
 

ช้ันน า 
อินซูลิน (insulin) คือ ฮอรึโมนชนิด Anabolic Polypeptide ท่ีสรึางจาก
ตับอึอน ท าหนึาท่ีควบคุมการเผาผลาญคารึโบไฮเดรตโดยน าน้ าตาลใน
เลือดเขึาสึูเซลลึ(Cell) ตามเนื้อเยื่อตึาง ๆของรึางกายเพื่อใชึในการสรึาง
พลังงาน ผึูปึวยท่ีเปึนโรคเบาหวาน ไมึสามารถน าน้ าตาลในเลือดไปใชึเปึน
พลังงานไดึอยึางเต็มท่ี เนื่องจากขาดฮอรึโมนอินซลิูน มีผลใหึระดับน้ าตาล
ในเลือดสูงขึ้น ผึูปึวยจะมีอาการแสดง ปึสสาวะบึอย  กระหายน้ ามาก  
อึอนเพลียงึาย หิวมากกวึาปกติ น้ าหนักลด สมาธิไมึมี ชาปลายมือปลาย
เทึา ตามัว คล่ืนไสึ เวียนหัว หงุดหงิด ติดเช้ือบึอย แผลหายชึา คันผิวหนัง 
คันชึองคลอด ฯลฯ มักจะเริ่มสังเกตไดึเมื่อระดับน้ าตาลสูงกวึา 200 
mg/dl เกิดโรคแทรกซึอนไดึงึาย การวินิจฉัยโรคเบาหวาน หากผลตรวจ
เลือดหลังอดอาหาร 8 ช่ัวโมง (FPG) พบวึา น้ าตาล ≥126 mg/dl (จาก
การตราจ 2 ครั้งในวันตึางกัน) หรือ 7 mmol/l และ HbA1c > 5.6 %  
     ในคนปกติรึางกายจะมีระดับน้ าตาลอยูึท่ี 70 - 99 mg/dl หากพบวึา
น้ าตาลหลังอดอาหารอยูึระหวึาง 100- 125 mg/dl ถือวึาเส่ียงตึอการเปึน
โรคเบาหวาน   คึาระดับน้ าตาลในเลือดท่ีระยะเวลาตึาง ๆ ส าหรับผึูปึวย

 
ครูกลึาวน าเขึากรณีผึูปึวย
ท่ีตึองไดึรับการฉีด 
อินซูลิน (insulin) 
 

 
Chart ของ
ผึูปึวย 

 
สังเกตความสนใจ
ของนักศึกษา 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

โรคเบาหวาน ไมึวึาจะเปึนเบาหวานชนิดท่ี 1 หรือ 2 หรือ เบาหวาน
ในขณะต้ังครรภึ โดยอึางอิงตาม American Diabetes Association 
(ADA) มีดังนี้ 
เวลา คึาระดับน้ าตาลใน

เลือด (คนปกติ) 
เปึาหมายการรักษาระดับ
น้ าตาลในเลือด (คนเปึน
เบาหวาน) 

ต่ืนนอน  
กึอนอาหารเชึา 

ต่ ากวึา 100 
mg/dL 

ระหวึาง 80 – 130 mg/dL 
(ADA) 

1–2 ชม. หลังอาหาร ต่ ากวึา 140 
mg/dL 

ต่ ากวึา 180 mg/dL (ADA) 

คึา HbA1C < 5.7 % < 7 % 
Hypoglycemia 50-70 mg/dL  
Hyperglycemia ≥250 mg/dL  

ในคึูมือนี้ขอพูดถึงเบาหวานท่ีไดึรับการฉีด Insulin 
 

1.บอกชนิดของยาฉีดและ
การออกฤทธิ์ของยาฉีด
อินซูลินไดึถูกตึอง 
 

รูปแบบ insulin มี 2 ประเภท  
1. insulin ชนิดใส จะเหมือนน้ าบริสุทธิ์ ไมึมีสี เปึนยาฉีดท่ีใหึผลรวดเร็ว 
หลังฉีดประมาณ 30 นาที แตึมีชึวงเวลาออกฤทธิ์เพียง 6 ช่ัวโมง 
2. insulin ชนิดขุึน จะมีตะกอนเล็ก ๆ แขวนลอยอยูึ เพื่อการออกฤทธิ์
นานประมาณ 16 – 20 ช่ัวโมง มากยิ่งขึ้น แลึวแตึชนิดของยา 

-มอบหมายนักศึกษา
รับผิดชอบดูแลผึูปึวยที่
ตึองไดึรับการวินิจฉัยวึา
เปึนโรคเบาหวานและ
ไดึรับการฉีด insulin 

ผึูปึวยทีไ่ดึรับ
มอบหมาย ท่ี
ไดึรับการฉีด
ยา insulin 

นักศึกษาระบุ ชนิด
ของยา และการ
ออกฤทธิ์ของยาไดึ
ถูกตึอง 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

ท าไมตึองใชึ insulin โดยวิธีฉีด 
insulin เปึนฮอรึโมนท่ีมีโครงสรึางเปึนโปรตีนไมึสามารถรับประทานเพื่อ
ไปออกฤทธิ์ไดึ เนื่องจากจะโดนยึอยสลายโดยระบบยึอยอาหารของ
รึางกายเรา 
ค าศัพทึท่ีควรรูึ ในการใชึยาฉีด 
Onset  คือ ระยะเวลาต้ังแตึใหึยาไปจนกระท่ังถึงยาเริ่มออกฤทธิ์ 
Peak  คือ ระยะเวลาต้ังแตึใหึยาไปจนถึงระดับสูงสุดของ ยา ชึวง peak  
เปึนชึวงท่ีตึองกังวลกับการเกิด hypoglycemia ใหึมาก 
Duration  คือระยะเวลาท่ียาออกฤทธิ์ทั้งหมด 
การแบึงชนิดของยาฉีดตามการออกฤทธิ์ มีท้ังหมด 5 ชนิดดังนี้ 
1. Rapid acting   มีช่ือวึา  Aspart, Novorapid® 
  Lispro    เชึน Humalog®  ออกฤทธิ์  Onset: 5-15 นาที 
               Peak: 30-90 นาที  
               Duration: 3-5 ช่ัวโมง 

2.  Short acting →Regular insulin (RI),  Actrapid HM, Genssulin 
R, Humulin R     Onset: 30-60 นาที Peak: 2-3 ช่ัวโมง    
                        Duration: 5-8 ช่ัวโมง 
3. Intermediate acting  เช่น  NPH   Gensulin N, Humulin N, 
Insulatard HM   Onset: 2-4 ช่ัวโมง Peak: 4-10 ช่ัวโมง  

-ใหึนักศึกษา ศึกษาวึา
ผึูปึวยทีท่ี่ไดึรับการฉีดยา
insulin ชนิดใด และตึอง
สังเกตอาการหลังฉีดยา
ตอนไหน โดยดูจากการ
ออกฤทธิ์ของยาอยึางไร 
-ใหึนักศึกษาระบุ
ระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของยาแตึละชนิด  
 

- ชนิดของ ยา 
insulin ท่ีใชึ
บนหอผึูปึวย 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

                       Duration: 10-16 ช่ัวโมง 
4. Long acting  
 - Glargine, Lantus, Lantus solostar   
     Onset: 2-4 ช่ัวโมง  Duration: 20-24 ช่ัวโมง 
 -Determir  Levemir  flexpen   Onset: 2-4 ช่ัวโมง 
      Peak: 6-14 ช่ัวโมง  Duration: 16-20 ช่ัวโมง 

5. Pre-mixed → 70% NPH + 30% RI 
เชึน Gensulin M 30, Mixtard 30 HM, Humulin 70/30 
      Onset: 30-60 นาที   Peak: 4-8 ช่ัวโมง 
แตึถึา   Humulin 70/30 Duration: 10-16 ช่ัวโมง 
 
 

2 ภาวะแทรกซึอนทาง
คลินิกของผึูปึวยที่ตึองใชึยา
ฉีดอินซูลิน (insulin)  

ภาวะแทรกซึอนของผึูปึวยท่ีมีไดึรับการฉีด Insulin มีดังนี้ 
    1. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia )เปึนผลจากการใหึ
อินซูลินมากเกินไป รับประทานอาหารนึอยเกินไป ผิดเวลา หรือชึวง
ระหวึางมื้อนานเกนิไป ออกก าลังกายหรือท างานมากกวึาปกติ อาการท่ี
เกิดมีไดึหลายอยึาง เชึนปวดหัว เหงื่อออก ตัวเย็น ใจส่ัน กระสับกระสึาย 
อึอนเพลีย ชาในปากหรือริมฝึปาก เดินเซ หงุดหงิด มองภาพไมึชัด  

-มอบหมายใหึนักศึกษา 
ศึกษาประวัติการเจ็บปึวย 
อาการ และอาการแสดง
ของผึูปึวยท่ีไดึรับยาฉีด 
insulin  
-ใหึนักศึกษาระบุ
ภาวะแทรกซึอนทางคลินิก

-ผึูปึวยที่
มอบหมาย 
 

ขึอมูลของนักศึกษา 
โดยระบุขึอบึงช้ี
ทางคลินิกของ
ผึูปึวยที่มอบหมาย 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

       2. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง เปึนผลจากการไดึรับอินซูลินไมึเพียงพอ 
หรือรับประทานมากเกินไป จะปึสสาวะบึอย กระหายน้ า หิว ปวดหัว 
อึอนเพลีย คล่ืนไสึ มึนงง สับสน ใหึรายงานแพทยึรับทราบ 
ข่อควรปฏิบัติ 
     - ตรวจสอบน้ าตาลทางปลายนิ้ว  (Dextrostix ;DTX ) หากมีน้ าตาล
อยูึในชึวง 50-70 mg/dl และผึูปึวยมีอาการแสดงของภาวะ 
Hypoglycemia ใหึรายงานแพทยึรับทราบ เพื่อใหึการรักษาไดึทันทึวงที 
หากผึูปึวยรูึสึกตัวดีอาจไดึรับ การดูแลเบ้ืองตึน เชึน ใหึด่ืม น้ าหวาน น้ า
ผลไมึ หรือรับประทานของท่ีมีน้ าตาลผสม (หึามใชึน้ าตาลเทียม) หากใหึ
ด่ืมน้ าหวาน หรือ ทานขึาว  
   - ติดตามตรวจสอบน้ าตาลปลายนิ้ว (DTX ) ภายใน 30 - 1 ช่ัวโมงหาก
อาการไมึดีขี้นรายงานแพทยึทันที 

ของผึูปึวยท่ีตึองไดึรับยา
ฉีด Insulin และการดูแล
เบ้ืองตึน 
 -อาจารยึนิเทศ สรุป
ประเด็นส าคัญ และ
เช่ือมโยงกับทฤษฎี 

3. การเตรียมยา การ
บริหารยา และ ค านวณ
ปริมาณยา ท่ีใชึในการฉีดไดึ
ถูกตึอง 
 

วิธีการเตรียมยา และการบริหารยาฉีด มีดังนี้ 
- การเตรียม อุปกรณึ และการเตรียม Syringe insulin ใหึดูขนาด

ของ Syringe insulin ดึวยวึา เปึน 100 units หรือ 50 units 
เพื่อใชึค านวณยาไดึอยึางถูกตึอง 

การเตรียมยา 
1. กึอนน ามาใชึทุกครั้ง ใหึตรวจดูลักษณะยา ถึาเปึนชนิดน้ าใส ตึองไมึหนืด 
ไมึมีสี และวันหมดอายุของยา 

-ใหึนักศึกษาอธิบาย
หลักการการเตรียมยา  
และการค านวณปริมาณ
ยา ท่ีจะใชึในการฉีดไดึ
อยึางถูกตึอง และ
เช่ือมโยงสึูการปฏิบัติ 

-อุปกรณึ
ส าหรับฉีดยา
และยาของ
ผึูปึวยแตึละ
ราย 
-ผึูปึวยทีไ่ดึรับ
มอบหมาย 

-อธิบายหลักการ
เตรียมยาท่ีถูกตึอง 
-แบบการประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
-อธิบายวิธีการดูด
ยาท่ีถูกตึอง 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

2. ชนิดน้ าขุึนแขวนตะกอน ใหึคลึงขวดยาบนฝึามือท้ังสองขึางเบาๆ เพื่อใหึ
ยาผสมกันท่ัวทั้งขวด หึามเขยึาขวดอยึางเด็ดขาด เพราะจะท าใหึเกิดฟอง 
ซึ่งจะอันตรายเมื่อน าไปฉีด 
3. หากผึูปึวยใชึอินซูลิน ท้ังชนิดน้ าขุึน และน้ าใสในเวลาเดียวกัน  
    - ใหึดูดยาชนิดน้ าใส กึอนเสมอ เพราะสามารถสังเกตไดึหากอินซูลินน้ า 
      ใสมีลักษณะเปล่ียนไป  
   - เมื่อดูดยาสองชนิดผสมในเข็มเดียวกัน ควรฉีดทันทีหรือภายใน 15  
     นาที เพราะหากท้ิงไวึนาน จะท าใหึการออกฤทธิ์ของยาเปล่ียนไป 
4. ต าแหนึงการฉีด 
   - ฉีดไดึท้ังบริเวณ หนึาทึอง ตึนแขนท้ัง 2 ขึาง หนึาขาท้ัง 2 ขึาง สะโพก 
ตามล าดับ ถึาเปึนบริเวณหนึาทึองควรหึางจากสะดือ 2 นิ้ว ท่ีส าคัญเมื่อดึง
เข็มออก ใหึใชึส าลีกดเบาๆ หึามนวดตรงบริเวณท่ีฉีด  
ในการฉีดครั้งตึอไป ควรฉีดบริเวณเดียวกันใหึท่ัวอยึางนึอยติดตึอกัน 7 วัน
กึอนไปฉีดบริเวณอื่น 
บริหารยาฉีด 

1. ตึองเก็บยาไวึท่ีอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส เก็บไดึนานเทึากับ 
          อายุยาขึางขวด (Expire date) 

-สังเกตวิธีการเตรียมยา
ตามหลักการท่ีถูกตึอง  
 

-สังเกตพฤติกรรม
การเตรียมยา และ
การใชึเข็มฉีดยา  
-การดูดยาออกจาก
ขวดยา insulin 
ตามหลักการท่ี
ถูกตึอง 
- สังเกตพฤติกรรม
การเก็บยา 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

2. ยา Insulin และปากกาฉีดอินซูลิน หลังเปึดใชึแลึว หากเก็บไวึ 
อุณหภูมิหึองท่ี 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดึนาน ประมาณ 
1 เดือนหรือ 28 วัน  

3. อินซูลิน (Insulin) ท่ีเก็บในอุณหภูมิสูง เชึน กลางแดดจัด หรือท่ี
อุณหภูมิต่ ามาก ๆ เชึน ในชึองแชึแข็งของตึูเย็น ไมึควรใชึเปึน
อยึางยิ่ง เนื่องจากยาเส่ือมคุณภาพ 

4. การเปึดใชึยาฉีดควรเขียน วัน เดือน ปึ ของวันหมดอายุของยา
ก ากับไวึ 

 
 

4. การปฏิบติัการพยาบาล 
และการใชย้าและเทคนิค
การฉีดยา insulin    

-ประเมินผึูปึวย และศึกษาขึอมูลผึูปึวยใหึครบถึวน เชึน ชนิดของยา 
รูปแบบของยาท่ีใชึ เชึน แบบปากกา หรือ แบบใชึเข็ม (Syringe insulin)
จ านวนยาท่ีผึูปึวยไดึรับตามแผนการรักษาของแพทยึ เพื่อน าขึอมูลมาวาง
แผนการพยาบาล 
- อธิบายใหึผึูปึวยรับทราบจุดประสงคึของการใชึยา 
วิธีการฉีดยา 

1. หาต าแหนึงท่ีเหมาะสมในการฉีด ควรเปึนบริเวณหนึาทึองกึอน  
2. ตรวจสอบบริเวณหรือต าแหนึงท่ีตึองฉีด  ตึองไมึมีรอยฟกซ้ า หรือ

เปึนกึอนไขมัน หรือต าแหนึงเดิมท่ีเคยฉีดมากึอน 

-มอบหมายใหึนักศึกษา
รวบรวมขึอมูลส าคัญของ
ผึูปึวยโดย และแผนการ
รักษาของแพทยึ 
โดยชักประวัติใหึ
ครอบคลุมการใชึยา เปึน
แบบชนิดไหน ปริมาณยา
ท่ีเคยไดึรับ และ
ภาวะแทรกซึอนท่ีเกิดขึ้น

-Chart ผึูปึวย 
-ผึูปึวยที่
มอบหมาย 
-แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
-แผนการ
พยาบาลผึูปึวย 
 

-สังเกตการส่ือสาร
การสอบถามขึอมูล
ระหวึางนักศึกษา
กับผึูปึวย 
-ตรวจสอบขึอมูลท่ี
ไดึมาสอดคลึองกับ
ผึูปึวยหรือไมึ 
-ตรวจสอบขึอมูลท่ี
ไดึจากการรวบรวม
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

3. วัดต าแหนึงการฉีดใหึหึางจากสะดือ 2 นิ้ว 
4. ท าความสะอาดดึวย แอลกอฮอลึ 70 % 
5. ดึงช้ันผิวหนัง ยกขึ้น เพื่อแยกช้ันใตึผิวหนังกับกลึามเนื้อออกจาก

กัน 
6. จับ Syringe insulin ต้ัง 90 องศา ลงเข็มลงในต าแหนึงท่ีก าหนด

(Subcutaneous) จากนั้นปลึอยมือท่ียกผิวหนังออกมาจับดึาม
เข็มฉีดยา และใชึมืออีกขึางดันยาฉีด insulin เขึาไปใน ปริมาณ 
ตามแผนการรักษาของแพทยึ  

จนหมด และนับ 1 ถึง10 วินาทิ จากนั้นจึงถอนเข็มออก  
7. เมื่อดึงเข็มออกใหึใชึส าลีกดเบา ๆ หึามนวด คลึง ตรงท่ีฉีด เพราะ

ท าใหึยาดูดซึมเร็วเกินไป จนอาจเกิดน้ าตาลในเลือดต่ าไดึ 
การฉีดยาชนิดปากกา  

1. ตรวจสอบชนิดดของยา insulin ท่ีใชึฉีดวึาเปึนน าไสหรือน้ าขุึน
ตรงตามแผนการรักษาของแพทยึ 

2. หาก ยา insulin เปึนชนิดน้ าขุึนใหึน าปาก insulin มาคลึงบนฝึา
มือท้ังสองขึางเบา ๆ เพื่อใหึยาผสมกันท่ัวทั้งขวด  หึามเขยึาขวด
อยึางเด็ดขาด เพราะจะท าใหึเกิดฟองและท าใหึไดึปริมาณยาไมึ
ครบตามจ านวน 

จากการใชึยา ตลอดถึง
ขั้นตอนการฉีดยาของ
ผึูปึวยที่ไดึรับมอบหมาย 
-ใหึนักศึกษาเขียนแผนการ
พยาบาล Nursing care 
plan ในแบบฟอรึมท่ี
ก าหนด 
 

จากแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพ
สอดคลึองกัน
หรือไมึ 
เชึน ขึอบึงช้ีปึญหา
ภาวะสุขภาพ 
ขึอมูลสนับสนุนท่ี
สอดคลึองกับ
ปึญหาของผึูปึวย 
-การวางแผนการ
พยาบาลตามล าดับ
ความส าคัญของ
ปึญหา 
-สังเกตพฤติกรรม
การดูแล การใหึ
การพยาบาลของ
นักศึกษาและการ
ประเมินผลลัพธึท่ี
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

3. ทดสอบ เข็มท่ีใชึ วึาตันหรือไมึ โดยการหมุนเกลียวไปตามตัวเลข 
2 ยูนิต (unit) แลึวกดท้ิงถึา insulin พุึงออกมาแสดงวึาเข็มไมึตัน 
สามารถฉีด insulin ตามท่ีตึองการ (การหมุน หนึ่ง คล๊ิก ตึอ 1    
ยูนิต (unit) มีตัวเลขก ากับท่ีดึามปากกา) 

4. ดึงช้ันผิวหนัง ยกขึ้น เพื่อแยกช้ันใตึผิวหนังกับกลึามเนื้อออกจาก
กัน 

5. จับ Syringe insulin ต้ัง 90 องศา ลงเข็มลงในต าแหนึงท่ีก าหนด
(Subcutaneous) จากนั้นปลึอยมือท่ียกผิวหนังออก มาจับดึาน
เข็มไวึไมึใหึเคล่ือน และใชึมืออีกขึางดันยา insulin เขึาไปใน 
ปริมาณท่ีเตรียมไวึ (ตามแผนการรักษาของแพทยึ)  

ข่อควรปฏิบัติ 
1. หลังฉีดยาควรแนะน าใหึผึูปึวยพักบนเตียง 1-2 ชม 
2. สังเกตอาการภาวะ Hypoglycemia เชึนอาการใจส่ันหวิวๆ เวียน

ศีรษะ หนึามืด คลึายเปึนลม และหมดสติ (ใหึปฏิบัติการพยาบาล
ตามหัวขึอ 2) 

3. หึามฉีดซ้ าท่ีเดิมมากกวึา 1 ครั้ง ใน 1 - 2 เดือน เนื่องจาก อาจท า
ใหึบริเวณท่ีฉีดเกิดเปึนกึอนไตแข็ง  เมื่อดึงเข็มออกใหึใชึส าลีกด
เบา ๆ หึามนวดตรงท่ีฉีด เพราะท าใหึยาดูดซึมเร็วเกินไป จนอาจ

สอดคลึองกับ
ปึญหาของผึูปึวย 
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วัตถุประสงค่ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ่/สื่อ วิธีการประเมินผล 

เกิดน้ าตาลในเลือดต่ าไดึ และในการฉีดครั้งตึอไปควรฉีดหึางจาก
จุดเดิม 1 นิ้ว  

4. ควรฉีดยาในต าแหนึงเดิมอยึางนึอย หนึ่งอาทิตยึขึ้นไป จึง
เปล่ียนไปฉีดต าแหนึงอื่น เพื่อการออกฤทธิ์ของยาเปึนไปอยึาง
ตึอเนื่อง 

    ขั้นสรุป 
ในการดูแลผึูปึวยที่ไดึรับการวินิจฉัยวึาเปึน เบาหวาน ในผึูใหญึจะพบชนิด 
Type 2 เปึนสึวนใหญึ ซึ่งอาการจะคึอยเปึนคึอยไป ผึูปึวยที่ไดึรับการ
วินิจฉัยและไดึรับการรักษาแตึแรก จะพบภาวะแทรกซึอนชึาลง สึวนใหญึ
อวัยวะท่ีไดึรับผลกระทบกึอนคือ ตา ผึูปึวยตึองไดึรับการตรวจตาทุก 3 
เดือน 6 เดือน หากไมึควบคุมอาหาร หรือออกก าลังกาย ภาวะแทรกซึอน
อื่นจะตามมา เชึน ไต และ เทึา ในผึูปึวยที่ไดึรับการฉีดยาสึวนใหญึมีภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง ≥250 mg รักษาดึวยยาแลึวไมึไดึผลดีเทึาท่ีควร ผึูปึวยท่ี
ไดึรับยาฉีดแตึละรายมีความแตกตึางกัน ขึ้นอยูึกับปึจจัยท่ีแตกตึาง และ
สภาพรึางกายของผึูปึวยแตึละราย การชักประวัติ การใหึขึอมูลท่ีจ าเปึน 
ตลอดการแนะน าเทคนิคการฉีดยาถูกตึองตามหลักการ จะท าใหึผึูปึวย
ไดึรับยาท่ีถูกตึอง เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทยึ สามารถด าเนิน
ชีวิตตามศักยภาพท่ีมีอยูึ และไมึเกิดภาวะแทรกซึอนตามมา  
 

- สรุปการดูแลผึูปึวยที่
ไดึรับการวินิจฉัยวึาเปึน
โรคเบาหวาน และไดึรับ
การฉีดยา insulin  
และการปึองกันการเกดิ
ภาวะแทรกซึอนตึาง ๆ  
-ใหึนักศึกษาบอกเทคนิค
การเตรียมยา การฉีดยา ท่ี
มีรูปแบบแตกตึางกันของ
ผึูปึวยแตึละรายไดึถูก
ตึองการตามหลักการ 
-เปึดโอกาสใหึกลึุม
นักศึกษามีสึวนรึวมในการ
อภิปราย 

ขึอมูลของ
ผึูปึวย 

-สังเกตการมีสึวน
รึวมของนักศึกษา
ในการอภิปราย 
ครอบคลุมประเด็น
ท่ีส าคัญ 
-ชักถาม เพื่อใหึ
เกิดการเขึาใจท่ี
ตรงกัน 
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