
แนวปฏิบัติของการจัดการยาความเสี่ยงสูงในระบบยา  

  High Alert Drugs 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

Drug 
Generic Name 

Regular insulin 
100 IU/ml (cartridge, 3 ml) 

Trade name Gensulin R® 
Class Antidiabetic Agents 

ข้อบ่งใช ้ 
- Diabetes mellitus 
- Diabetic ketoacidosis (DKA)  
- Hyperkalemia (moderate-severe)  
- Hyperglycemia, critically ill  

ข้อห้ามใช้    
1. ผู้ที่มีประวตัิแพ้ยานี้ หรือสารประกอบอ่ืนในต ารับ  
2. Hypoglycemia  

แนวทางการสั่งใช้ยา   
1. แพทย์เท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิในการสั่งยา    
2. ตรวจสอบผลระดับน้ าตาลในเลอืดก่อนสั่งใช้ยา  
3. Double check ช่ือผู้ป่วย ชนิดยา และขนาดยาทุกครั้ง 
4. หลีกเลี่ยงการเขียน “U” เนื่องจากมองคล้ายเลข “o” แนะน าให้ใช้ “unit” แทน  
5. Regular Insulin สามารถให้ทาง SQ, IM และ IV 
6. การสั่งยาแบบ dilution ต้องระบุจ านวนยา และปรมิาณสารน้ าให้ชัดเจน 
7. การให้แบบ IV infusion ควรระบุพารามเิตอร์ในการปรับขนาดยา หรือความถี่ในการตดิตามระดับน้ าตาลในเลือด 
8. สั่งยาด้วยวาจาได้เฉพาะกรณีฉกุเฉิน และต้องลงบันทึกทันทีที่ท าได ้

แนวทางการจ่ายยาและเก็บรักษา 
1. การจ่ายยา 
   - ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง มีการตรวจซ้ าช่ือผู้ป่วย ชนิด และขนาดยา  
   - ส่งมอบยาที่มีการติดแถบ Sticker สีแดงที่มีค าว่า “ยาความเสีย่งสูง HIGH ALERT DRUG” บนภาชนะบรรจุยา   
   - ส่งมอบยาพร้อมแนบเอกสารแนวทางการบริหารยา หรือค าแนะน าการตดิตามผู้ป่วย หรือเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์   
2. เก็บรักษายา (ที่ยังไม่เปดิใช้) ในตู้เย็นที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส จัดแยกเก็บจากยาทั่วไป และป้ายบ่งช้ี “ยา
ความเสีย่งสูง” ให้เห็นชัดเจน ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง 
3. เมื่อเปิดใช้ยาแล้วไม่ควรเก็บปากกาในตู้เย็น และสามารถใช้ไดภ้ายใน 28 วัน เก็บที่อุณหภูมหิ้อง และป้องกันแสง 

แนวทางการเตรียม 
1. Double check ชนิด และขนาดยาเพราะ Insulin มีหลายชนิด 
2. การผสม RI เพื่อให้ IV infusion  
   - สารน้ าที่เขา้กันได: NSS, D5W ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นดา่ง 
   - ความเข้มข้น: 0.1 –1 unit/ml 
   - ควรผสมเผื่อ flush สายประมาณ 20 ml เพื่อให้ยาเคลือบอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในการให้ยาก่อน  
3. เมื่อเตรยีมยาเสร็จ ผู้เตรียมต้องแปะฉลากท่ีมีชื่อผู้ป่วย ช่ือยา ขนาดยา และวิธีบริหารยาทุกครั้ง พรอ้มเซ็นช่ือผู้เตรียมยาบน
ฉลากด้วย 
4. หากผู้ป่วยต้องน ากลับไปใช้เองที่บ้าน ควรสอนวิธีฉีดยา และเก็บรักษายาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยหรือผูด้แูล  
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Drug 
Generic Name 

Regular insulin 
100 IU/ml (cartridge, 3 ml) 

Trade name Gensulin R® 
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แนวทางการบริหารยา   
1. ตรวจสอบช่ือผู้ป่วย ขนาดยาที่เตรียมใหต้รงกับค าสั่งแพทย์ก่อนให้ยา โดยการตรวจสอบ 2 บุคคลหรือตรวจสอบ 2 ครั้ง โดย
เว้นระยะเวลาการตรวจสอบ     
2. เฉพาะ Regular Insulin (RI) เท่านั้นทีบ่ริหารทาง IV ได ้
3. การให้ IV infusion  
   - ต้องเจือจางใน NSS หรือ D5W ให้ได้ความเข้มขน้: 0.1 –1 unit/ml ก่อน 
   - ควรใช้ infusion pump ด้วยอัตราเร็ว 0.1 unit/kg/hr  
4. การฉีดเข้าช้ันใต้ผิวหนัง (SC)  
   - บริเวณที่ฉีดได:้ หน้าท้อง หน้าขา สะโพก หรือต้นแขน  
   - ควรเปลีย่นต าแหน่งที่ฉีด ห่างจากต าแหน่งเดมิประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการเกิด lipodystrophy  
   - เมื่อฉีดยาแล้วอย่าคลึงบริเวณที่ฉีด 
   - ควรบริหารยาก่อนอาหาร 30 นาที  
5. Regular Insulin มีลักษณะเปน็สารละลายใส หากไม่ใสหรือเปลีย่นสี ไมค่วรใช้ 

แนวทางการติดตามการใช้ยา   
1. สังเกตภาวะ Hypoglycemia เช่น อาการเหงื่อออกมาก ใจสั่น เวยีนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสต ิ
2. ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตามแผนการรกัษา  
4. ติดตามระดับ serum potassium ในผู้ที่ได้ RI เพื่อแก้ไขภาวะ hyperkalemia, ผู้ทีไ่ด้ยาทาง IV หรือมีการใช้ potassium 
lowering-agents  
5. ภาวะ DKA (หากแก้ไขได)้: ระดับน้ าตาลในเลือด < 200 mg/dl, serum bicarbonate ≥ 15 mEq/l, และ pH > 7.3 
6. ตรวจสอบ infusion pump เสมอ อย่างน้อยทุก 2 ช่ัวโมง 

อาการที่แสดงว่าต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ติดตามผล หรือแจ้งแพทย์   
แจ้งแพทย์ทันที เมื่อ 
   1. ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า (เดก็: <50 mg/dl, ผู้ใหญ:่ <60 mg/dl ) หรือตามที่แพทย์ก าหนด 
   2. วิงเวียน ปวดศีรษะ ตาพร่ามวั  
   3. มีอาการใจสั่น เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ซึมลง 
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