
 

แผนการสอนในคลินิก   

รหัสวิชา/ชื่อวิชา           NSG  2301 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
จ านวนหน่วยกิต      4 หน่วยกิต  (0-12-6) 
หัวข้อเรื่องที่สอน           การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดอินซูลิน  
จ านวนชั่วโมง     30 นาท ี
นักศึกษาหลักสูตร          พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   ชั้นปีที่  2  จ านวนนักศึกษา 8  คน 
ปีการศึกษา            ปีการศึกษา 2/2564 
สถานที่                 โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสงฆ์, รพ. สถาบันไตภูมิราชนครินทร์  

 และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก อ.อัมพร เจียงวิริชัยกูร 
ผู้สอน                        อาจารย์นิเทศ รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 
      1. บอกชนิดยาและการออกฤทธิ์ของยาฉีดอินซูลินไดถู้กต้อง 
      2. บอกภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกของผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาฉีดอินซูลินได้ถูกต้อง 
      3.  การบริหารยา ค านวณปริมาณยา ที่ใช้ในการฉีดได้ถูกต้อง 
      4. ปฏิบัติการพยาบาล การฉีดยาอินซูลินได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
       
 
 



แผนการสอน 

หัวข้อเรื่อง การรู้จักยาและการเตรียมยา Insulin 

วัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการ
ประเมินผล 

หลังจากเรียนจบบทเรียน
นี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
 
 
 

ชั้นน า 
อินซูลิน (insulin) คือ ฮอร์โมนชนิด Anabolic Polypeptide ที่
สร้างจากตับอ่อน ท าหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโดย
น าน้ าตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์(Cell) ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆของร่างกาย
เพ่ือใช้ในการสร้างพลังงาน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ไม่สามารถน า
น้ าตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน มีผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ผู้ป่วยจะมี
อาการแสดง ปัสสาวะบ่อย  กระหายน้ ามาก  อ่อนเพลียง่าย หิว
มากกว่าปกติ น้ าหนักลด สมาธิไม่มี ชาปลายมือปลายเท้า ตามัว 
คลื่นไส้ เวียนหัว หงุดหงิด ติดเชื้อบ่อย แผลหายช้า คันผิวหนัง คัน
ช่องคลอด ฯลฯ มักจะเริ่มสังเกตได้เมื่อระดับน้ าตาลสูงกว่า 200 
mg/dl เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย การวินิจฉัยโรคเบาหวาน หากผล
ตรวจเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FPG) พบว่า น้ าตาล ≥126 
mg/dl (จากการตราจ 2 ครั้งในวันต่างกัน) หรือ 7 mmol/l และ 
HbA1c > 5.6 %  
     ในคนปกติร่างกายจะมีระดับน้ าตาลอยู่ที่ 70 - 99 mg/dl หาก
พบว่าน้ าตาลหลังอดอาหารอยู่ระหว่าง 100- 125 mg/dl ถือว่าเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน   ค่าระดับน้ าตาลในเลือดที่ระยะเวลาต่าง 
ๆ ส าหรับผู้ป่วยฟโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 
2 หรือ เบาหวานในขณะตั้งครรภ์ โดยอ้างอิงตาม American 

 
ครูกล่าวน าเข้ากรณีผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการฉีด อินซูลิน 
(insulin) 
 

 
Chart ของ
ผู้ป่วย 

 
สังเกตความ
สนใจของ
นักศึกษา 
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Diabetes Association (ADA) มีดังนี้ 
 
 
 
เวลา ค่าระดบัน้ าตาลใน

เลือด (คนปกติ) 
เป้าหมายการรักษาระดับ
น้ าตาลในเลือด (คนเป็น
เบาหวาน) 

ตื่นนอน  
ก่อนอาหารเช้า 

ต่ ากว่า 100 
mg/dL 

ระหว่าง 80 – 130 mg/dL 
(ADA) 

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

ต่ ากว่า 180 mg/dL (ADA) 

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

ในคู่มือนี้ขอพูดถึงเบาหวานที่ได้รับการฉีด Insulin 
 

1.บอกชนิดของยาฉีดและ
การออกฤทธิ์ของยาฉีด
อินซูลินได้ถูกต้อง 
 

รูปแบบ insulin มี 2 ประเภท  
1. insulin ชนิดใส จะเหมือนน้ าบริสุทธิ์ ไม่มีสี เป็นยาฉีดที่ให้ผล
รวดเร็ว หลังฉีดประมาณ 30 นาที แต่มีช่วงเวลาออกฤทธิ์เพียง 6 
ชั่วโมง 
2. insulin ชนิดขุ่น จะมีตะกอนเล็ก ๆ แขวนลอยอยู่ เพ่ือการออก
ฤทธิ์นานประมาณ 16 – 20 ชั่วโมง มากยิ่งขึ้น แล้วแต่ชนิดของยา 
ท าไมต้องใช้ insulin โดยวิธีฉีด 

-มอบหมายนักศึกษา
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวานและได้รับการ
ฉีด insulin 
-ให้นักศึกษา ศึกษาว่าผู้ป่วย
ทีท่ี่ได้รับการฉีดยาinsulin 

ผู้ป่วยที่ได้รับ
มอบหมาย ที่
ได้รับการฉีด
ยา insulin 
- ชนิดของ ยา 
insulin ที่ใช้
บนหอผู้ป่วย 

นักศึกษาระบุ 
ชนิดของยา 
และการออก
ฤทธิ์ของยาได้
ถูกต้อง 



วัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 
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insulin เป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นโปรตีนไม่สามารถรับประทาน
เพ่ือไปออกฤทธิ์ได้ เนื่องจากจะโดนย่อยสลายโดยระบบย่อยอาหาร
ของร่างกายเรา 
ค าศัพท์ที่ควรรู้ ในการใช้ยาฉีด 
Onset  คือ ระยะเวลาตั้งแต่ให้ยาไปจนกระทั่งถึงยาเริ่มออกฤทธิ์ 
Peak  คือ ระยะเวลาตั้งแต่ให้ยาไปจนถึงระดับสูงสุดของ ยา ช่วง 
peak  เป็นช่วงที่ต้องกังวลกับการเกิด hypoglycemia ให้มาก 
Duration  คือระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ทั้งหมด 
การแบ่งชนิดของยาฉีดตามการออกฤทธิ์ มีทั้งหมด 5 ชนิดดังนี้ 
1. Rapid acting   มีชื่อว่า  Aspart, Novorapid® 
  Lispro    เช่น Humalog®  ออกฤทธิ์  Onset: 5-15 นาท ี
               Peak: 30-90 นาท ี 
               Duration: 3-5 ชั่วโมง 
2.  Short acting →Regular insulin (RI),  Actrapid HM, 
Genssulin R, Humulin R     Onset: 30-60 นาท ีPeak: 2-3 
ชั่วโมง    
                        Duration: 5-8 ชั่วโมง 
3. Intermediate acting  เชน่  NPH   Gensulin N, Humulin N, 
Insulatard HM   Onset: 2-4 ชั่วโมง Peak: 4-10 ชั่วโมง  
                       Duration: 10-16 ชั่วโมง 
4. Long acting  
 - Glargine, Lantus, Lantus solostar   
     Onset: 2-4 ชั่วโมง  Duration: 20-24 ชั่วโมง 

ชนิดใด และต้องสังเกต
อาการหลังฉีดยาตอนไหน 
โดยดูจากการออกฤทธิ์ของ
ยาอย่างไร 
-ให้นักศึกษาระบุระยะเวลา
การออกฤทธิ์ของยาแต่ละ
ชนิด  
 
 



วัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 
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 -Determir  Levemir  flexpen   Onset: 2-4 ชั่วโมง 
      Peak: 6-14 ชั่วโมง  Duration: 16-20 ชั่วโมง 
5. Pre-mixed → 70% NPH + 30% RI 
เช่น Gensulin M 30, Mixtard 30 HM, Humulin 70/30 
      Onset: 30-60 นาท ี  Peak: 4-8 ชั่วโมง 
แต่ถ้า   Humulin 70/30 Duration: 10-16 ชั่วโมง 
 
 
 
สรุป สิ่งส าคัญของการเตรียมยาเราต้องทราบคุณสมบัติของยา ชนิด
และลักษณะของยา รวมถึงการออกฤทธิ์จะท าให้การเฝ้าระวังมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


