Oral hypoglycemic agents and insulin initiation in T2 DM
ไบรอัน ลี
เกณฑ์ การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
Fasting plasma glucose (FPG) ≥ 126 มก./ดล. หลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. *
HbA1c ≥ 6.5% โดยต้องตรวจวัดในห้องปฏิบตั ิการที่มีมาตรฐาน NGSP certified and
standardized to the DCCT assay *
Plasma glucose 2 ชม. หลังทา 75 g Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) ≥ 200 มก./ดล. *
Random PG ≥ 200 มก./ดล. ร่ วมกับมีอาการของโรคเบาหวาน หรื อมี hyperglycemic crisis
*ถ้าไม่พบอาการของภาวะน้ าตาลในเลือดสูงชัดเจน เช่น หิ วน้ ามาก ปั สสาวะบ่อยและมาก
น้ าหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้เจาะเลือดส่งตรวจซ้ า
*ถ้าผลเลือดผิดปกติ 2 อย่าง เช่น FPG และ HbA1c สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ แต่ถา้ ผล
เลือดไม่ไปด้วยกัน ให้เจาะเลือดใหม่เพื่อส่งตรวจเกณฑ์ที่ผิดปกติอีกครั้ง
*ปัจจุบนั ในประเทศไทยยังไม่แนะนาให้ใช้ HbA1c ในการวินิจฉัยเนื่องจากส่วนใหญ่ในแต่ละ
ห้องปฏิบตั ิการยังไม่มีมาตรฐานข้างต้นและพบว่าผูท้ ี่ระดับ HbA1c < 6.5% ยังเป็ นเบาหวานได้
เป้ าหมายการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด
Fasting plasma glucose
80 – 130 มก./ดล.
HbA1c *
<7%
1 or 2h postprandial glucose
< 180 มก./ดล.
* เป้ าหมาย HbA1c ควรกาหนดตามลักษณะของผูป้ ่ วยแต่ละราย
ตารางที่ 1 เป้ าหมาย HbA1cในแต่ ละกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
เป้าหมาย
< 6.5%
< 7.5-8.0%
< 8.5%

ลักษณะผู้ป่วยเบาหวาน
เป็ นเบาหวานระยะเวลาไม่นาน อายุนอ้ ย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรื อโรคร่ วมอื่น รักษาเบาหวาน
ด้วยการคุมอาหารหรื อกินยา metformin เท่านั้น
เป็ นเบาหวานระยะเวลานาน อายุมากกว่า 65 ปี มีภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด มีความเสี่ ยงต่อ
ภาวะน้ าตาลต่า หรื อมี hypoglycemia unawareness
ต้องได้รับการช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวัน มีภาวะสมองเสื่ อม

การรักษาโรคเบาหวาน ประกอบด้วย
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวติ
1.1 อาหาร ควรงดขนมหวาน น้ าหวาน น้ าผึ้ง น้ าผลไม้ ผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรี ยน
มะม่วงสุก และควรจากัดอาหารประเภทแป้ ง เช่น ข้าว ก๋ วยเตี๋ยว ขนมปั ง และอาหารประเภท
ไขมัน เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน กะทิ อาหารทอด อาหารผัด
1.2 ออกกาลังกาย วันละ 30-50 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์
1.3 ควบคุมน้ าหนักตัว ผูท้ ี่มีหนักตัวเกิน ควรลดน้ าหนักอย่างน้อย 5% ของน้ าหนักตั้งต้น
2. ยาควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด (ดูเพิ่มเติมในตารางที่ 6)
2.1 ยาเม็ดลดระดับน้ าตาลในเลือด ได้แก่ metformin, sulfonylurea, pioglitazone, acarbose,
repaglinide, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor
2.2 ยาฉี ด ได้แก่ insulin, GLP-1 analog
ตารางที่ 2 การรักษาแต่ ละกลุ่มการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
ระดับนา้ ตาล
FPG < 180 มก./ดล.
หรื อ HbA1c < 8%
FPG ≥ 180 มก./ดล.
หรื อ HbA1c > 8%
FPG >220 มก./ดล.
หรื อ HbA1c > 9%

คาแนะนาในการรักษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต 1-3 เดือน
ถ้ายังควบคุมไม่ ได้ ตามเป้ าหมาย ให้ เริ่ มการรั กษาด้ วยยา metformin
เริ่มยา 1 ชนิด คือ metformin เป็ นยาตัวแรก
ยาอื่นๆที่เป็ นทางเลือก ได้แก่ sulfonylurea เช่น glipizide, pioglitazone, acarbose,
repaglinide, DPP-4 inhibitor
ถ้ายังควบคุมไม่ ได้ ตามเป้ าหมายหลังจาก 3 เดือน ให้ เริ่ มยาชนิดที่ 2 *
เริ่มยา 2 ชนิด คือ metformin และ ยาชนิดที่ 2 คือ sulfonylurea
ยาอื่นๆที่เป็ นทางเลือก ได้แก่ pioglitazone, acarbose, repaglinide, basal insulin เช่น
NPH, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor
ถ้ายังควบคุมไม่ ได้ ตามเป้ าหมายหลังจาก 3 เดือน ให้ เริ่ มยาชนิดที่ 3 *
เริ่ม insulin
ควรตรวจเพิ่มเติมว่ามีภาวะ diabetic ketoacidosis หรื อ hyperosmolar hyperglycemic
state หรื อไม่

FPG >300 มก./ดล.
HbA1c > 11% หรื อมี
อาการของภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง
*ยาที่อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ก) ได้แก่ metformin, glipizide, glibenclamide, basal insulin (NPH),
regular insulin (RI), และ premixed human insulin (regular insulin + NPH)
*ควรเลือกใช้ glipizide แทน glibenclamide เนื่ องจากประสิ ทธิภาพในการลดน้ าตาลเท่ากันแต่ glibenclamide
ออกฤทธิ์ยาวกว่า ทาให้ผปู้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อภาวะ hypoglycemia มากกว่า
*การเลือกชนิดยาขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น ประสิ ทธิ ภาพในการลด HbA1c ความเสี่ ยงต่อภาวะน้ าตาลต่า
ผลข้างเคียงรวมถึงผลต่อน้ าหนักตัว และราคายา

การติดตามผลเลือดเพือ่ ปรับเพิม่ ยา
1. FPG ระยะแรกทุก 1-4 สัปดาห์จนได้ตามเป้ าหมาย หลังจากนั้นทุกครั้งที่มาตรวจ
2. HbA1c ทุก 3 เดือน ถ้าควบคุมเบาหวานได้ดีคงที่มาตลอดให้ตรวจทุก 6 เดือน
3. 1-or 2-hour postprandial glucose เมื่อ FPG ได้เป้ าหมายแล้ว แต่ HbA1c ยังสูงอยู่
ตารางที่ 3 ยาเม็ดลดระดับน้าตาลในเลือดชนิดต่ างๆ และวิธีการบริหารยา
ชื่อยา
Glipizide
Glibenclamide
Gliclazide MR
Glimepiride
Repaglinide
Metformin
Pioglitazone
Acarbose
Sitagliptin
Vildagliptin
Linagliptin
Dapagliflozin
Empagliflozin

ปริมาณยาต่ อ
เม็ด (มก.)
5
30, 60
1, 2, 4
0.5, 1, 2
500, 850
15, 30
50, 100
100
50
5
10
10, 25

ขนาดยา (มก./วัน)
เริ่มต้ น
สู งสุ ด
2.5-5
20

OD-BID ac 30 นาที

30
1-2
0.5
500, 850
15
100
100
50
5
10
10

OD ac 30 นาที
OD ac 30 นาที
TID ac 5 นาที
OD-TID pc
OD ac or pc
OD-TID with meals
OD pc
OD-BID pc
OD pc
OD pc
OD pc

120
8
16
2,550-3000
45
300
100
100
5
10
25

การบริหารยา

ตารางที่ 4 ยาฉีดอินซูลนิ ชนิดต่ างๆ และวิธีการบริหารยา
ชนิดยา / ชื่อยา
Rapid-acting insulin analog (RAA)
-Humalog, Novorapid, Apidra
Short-acting human insulin (Regular insulin, RI)
Intermediate-acting human insulin (NPH)
Premixed human insulin (NPH 70%, RI 30%)
-Mixtard HM 30, Humulin 70/30
Premixed insulin analog
-NovoMix 30, Humalog Mix 25
Long-acting insulin analog (LAA)
-Glargine (Lantus), Detemir (Levemir)

การบริหารยา
ฉี ด 5-15 นาทีก่อนอาหารแต่ละมื้อ พร้อมอาหาร หรื อหลัง
อาหารทันที
ฉี ด 30 นาทีก่อนอาหารแต่ละมื้อ
ฉี ดก่อนนอน เวลา 21.00-23.00 น.
ฉี ด 30 นาทีก่อนอาหาร เช้าและเย็น
ฉี ด 5-15 นาทีก่อนอาหาร พร้อมอาหาร หรื อหลังอาหาร
ทันที เช้าและเย็น
ฉี ดตอนเย็น ก่อนนอน หรื อก่อนอาหารเช้า

ข้ อบ่ งชี้ในการเริ่ม insulin
1. ระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากหรื อมีอาการเนื่องมาจากน้ าตาลในเลือดสูงชัดเจนหรื อเป็ น
hyperglycemic crisis
2. ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดว้ ยยาเม็ดลดระดับน้ าตาลในเลือด 2-3 ชนิดใน
ขนาดสูงสุดแล้ว
3. มีความผิดปกติของไตหรื อตับซึ่งเป็ นข้อห้ามสาหรับการใช้ยาเม็ดลดระดับน้ าตาลในเลือด
การเริ่มและการปรับขนาดยา insulin (ดูเพิม่ เติมในตารางที่ 4 และ 5)
1. เริ่ ม basal insulin วันละ 1 ครั้ง ควรรับประทาน metformin ต่อ และหยุดหรื อลดขนาดยา
sulfonylurea และ glinides เพื่อลดความเสี่ ยงต่อภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
2. ควรเปลี่ยนจาก basal insulin มาให้ premixed insulin เมื่อ
2.1 FPG ได้เป้ าหมายแล้วแต่ HbA1c ยังสูง แสดงว่าน่าจะมี postprandial hyperglycemia
2.2 ขนาดยา basal insulin สูงมากกว่า 0.5-0.7 ยูนิต/กก./วัน และยังไม่ได้เป้ าหมาย HbA1c
2.3 เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าบ่อย ในขณะที่เพิ่มขนาดยา basal insulin
3. ควรเปลี่ยนจาก premixed insulin มาให้ basal bolus เมื่อ
3.1 ขนาดยา premixed insulin สูงมากกว่า 1.5 ยูนิต/กก./วัน และยังไม่ได้เป้ าหมาย HbA1c
3.2 เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าบ่อย ในขณะที่เพิ่มขนาดยา premixed insulin
4. หากเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าระหว่างการปรับเพิ่มยา ให้ลดขนาดยา 2-4 ยูนิต หรื อ 10-20%
การตรวจวัดระดับนา้ ตาลในเลือดด้ วยตนเอง (self-monitoring of blood glucose, SMBG)
1. ผูท้ ี่ไม่ได้ใช้ insulin ไม่แนะนาให้ตรวจ SMBG เป็ นประจา
2. ผูท้ ี่ฉีด insulin ก่อนนอน ควรตรวจ SMBG ก่อนอาหารเช้า อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ จนกว่า
จะได้เป้ าหมายการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
3. ผูท้ ี่ฉีด insulin 2-3 ครั้งต่อวัน ควรตรวจ SMBG ก่อนอาหารแต่ละมื้อที่ฉีดยาและก่อนนอน
หรื ออย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน
 โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้ อรังไม่หายขาด เป้ าหมายในการรักษาคือการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน
 ความสาเร็ จในการรักษาโรคเบาหวานต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูป้ ่ วยและญาติเป็ นอย่างมาก ดังนั้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานจึงมีความสาคัญมาก
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตและการลดน้ าหนักมีประสิ ทธิภาพในการลดระดับ HbA1c อย่างน้อย
1-2% และได้ประโยชน์ในการควบคุมความดันโลหิ ตและไขมันในเลือดด้วย ควรเน้นในทุกขั้นตอน
ของการรักษา

ตารางที่ 5 การรักษาและการปรับการรักษาโดย Insulin รูปแบบต่ างๆ
Insulin regimen/ข้ อบ่ งใช้
ขนาดยาเริ่มต้ น
1. Basal insulin only
0.1-0.2 ยูนิต/กก./วัน
-NPH เวลา 21.00-23.00 น.
เช่ น NPH 10 ยูนิต เวลา 21.00 น.
-พิจารณา LAA แทน NPH ถ้ามีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ากลางดึก
2. Premixed insulin
แบ่งขนาดยา basal insulin โดยให้ 2/3 เช้า 1/3
-Mixtard 30 HM, Humulin 70/30
เย็น หรื อ ½ เช้า ½ เย็น เช่ น เดิมให้ NPH 30 ยูนิ
-พิจารณา premixed analog กรณี ที่จาเป็ นต้องกินอาหารทันทีหลัง
ตต่ อวัน เปลี่ยนมาให้ Mixtard 30 HM 20 ยูนิต
ฉี ดยา ไม่สารถควบคุมน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร หรื อมีภาวะ
เช้ า 10 ยูนิตเย็น
น้ าตาลในเลือดต่าตอนกลางดึก
3. Basal-bolus
แบ่งขนาดยา premixed insulin ½ ให้เป็ น NPH
-NPH ก่อนนอน + RI ก่อนอาหาร อย่างน้อย 2 มื้อ
ก่อนนอน, ½ ที่เหลือให้เป็ น RI แบ่งตามจานวน
-พิจารณา RAA กรณี ที่จาเป็ นต้องกินอาหารทันทีหลังฉี ดยา ไม่
มื้อ เช่ น เดิมให้ Mixtard 30 HM 60 ยูนิตต่ อวัน
สามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร หรื อมีภาวะน้ าตาลใน
เปลี่ยนมาให้ RI-RI-RI-NPH 10-10-10-30 ยูนิต
เลือดต่าหลังอาหาร
หมายเหตุ: เป้ าหมาย SMBG ก่อนอาหาร คือ 80-130 มก./ดล.
เป้ าหมาย SMBG หลังอาหาร 1-2 ชม. คือ น้อยกว่า 180 มก./ดล.

การปรับเพิม่ ขนาดยา
เพิ่ม NPH 2-4 ยูนิต หรื อ 10% ทุก 3-7 วัน
จนได้เป้ าหมาย SMBG ก่อนอาหารเช้า
-เพิ่ม premixed insulin 1-2 ยูนิต หรื อ 10%
ทุก 3-7 วัน
-ปรับขนาดยาตอนเช้าตามค่า SMBG เย็น
-ปรับขนาดยาตอนเย็นตามค่า SMBG เช้า
-เพิม่ NPH ตามข้อ 1
-เพิม่ RI 1-2 ยูนิต หรื อ 10% ทุก 3-7 วัน
โดยปรับตามค่า SMBG ก่อนและ/หรื อหลัง
อาหารมื้อที่ฉีดยา

ตารางที่ 6 ข้ อบ่ งใช้ ประสิทธิภาพ และผลข้ างเคียงของยาลดระดับน้าตาลในเลือดกลุ่มต่ างๆ
กลุ่มยา/ ชื่อยา
Sulfonylureas (SU)
glibenclamide
glipizide
gliclazide
glimepiride
Non-sulfonylurea
insulin secretagogues
(glinides)
repaglinide
nateglinide
Biguanides
metformin

ข้ อดี/ ข้ อบ่ งชี้ในการใช้ ยา
-ราคาถูก
-ประสบการณ์การใช้ยาวนาน

Thiazolidinediones
pioglitazone

-ไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
-เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน เช่น อ้วนหรื อ
อ้วนลงพุงหรื อมี acanthosis nigricans

-เหมาะสาหรับผูท้ ี่มี postprandial hyperglycemia
และผูท้ ี่รับประทานอาหารเวลาไม่แน่นอน
-repaglinide เป็ นยาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ระบุเงื่อนไขใช้
เฉพาะกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งใช้ยากลุ่ม sulfonylureas และแพ้
sulfonamides
-ราคาถูก
-ไม่เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว
-ไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า

ประสิทธิภาพ ผลข้ างเคียง/ ข้ อควรระวัง
-ลดHbA1c
-น้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้น
1-2%
-ภาวะน้ าตาลในเลือดต่า โดยเฉพาะ glibenclamide
-ไม่ควรให้ในผูป้ ่ วยที่มีระดับ serum Cr > 1.5 มก./ดล.
หรื อ eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ม.2 (ยกเว้น glipizide)
-ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีประวัติแพ้ยา sulfonamide
-ลดHbA1c
-ภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
1-1.5%
-น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
-ราคาค่อนข้างแพง
-ลดHbA1c
1-2%

-ลดHbA1c
0.5-1.4%

-คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว
-ไม่ควรให้ในผูป้ ่ วยที่มีระดับ serum Cr > 1.5 มก./ดล.
หรื อ eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ม.2
-ควรหยุดยาก่อนได้รับการฉี ดสี iodinated contrast และ
ในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
หรื อภาวะขาดน้ า
-น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น 2-4 กก., บวมน้ า หัวใจล้มเหลว
-เพิ่มความเสี่ ยง โรคกระดูกพรุ นและกระดูกหัก
-ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรื อมะเร็ งกระเพาะ
ปัสสาวะ
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กลุ่มยา/ ชื่อยา
Alpha-glucosidase
inhibitors
acarbose, voglibose
DPP-4 inhibitors
sitagliptin,
vildagliptin,
linagliptin,
saxagliptin,
alogliptin
SGLT2 inhibitors
canaglifozin
dapaglifozin
empaglifozin

ข้ อดี/ ข้ อบ่ งชี้ในการใช้ ยา
-เหมาะสาหรับผูท้ ี่มี postprandial hyperglycemia
-ไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า, ไม่เพิ่มน้ าหนักตัว

ประสิทธิภาพ ผลข้ างเคียง/ ข้ อควรระวัง
-ลดHbA1c
-ผลข้างเคียงระบบทางเดินอาหาร เช่น ถ่ายเหลว ผายลม
0.5-0.8%
บ่อย

-ไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
-ไม่เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว
-ผลข้างเคียงน้อย

-ลดHbA1c
0.5-1%

-ไม่เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
-น้ าหนักตัวลดลงประมาณ 2 กก.
-ความดันโลหิ ตลดลง 2-4 / 1-2 มม.ปรอท

-ลดHbA1c
0.5-1%

GLP-1 analog
exenatide
liraglutide
Insulin

-เลือกใช้เป็ นยาชนิดที่ 3 ในกรณี ผปู้ ่ วยอ้วน ดัชนีมวลกาย >
30 กก./ม.2 หรื อมีปัญหาสุขภาพเนื่ องจากความอ้วน และไม่
สามารถใช้ยาชนิดอื่นได้
-สามารถเพิ่มขนาดจนควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตาม
ต้องการ

-ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคตับอ่อนอักเสบ
-ยา saxagliptin และ alogliptin อาจเพิ่มความเสี่ ยงของ
การนอนโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว
-ผูป้ ่ วยที่มีระดับ eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2 ต้องปรับ
ลดขนาดยา ยกเว้น linagliptin

-ติดเชื้ อราที่อวัยวะเพศ และในทางเดินปั สสาวะ
-ระวังการใช้ยาในผูส้ ูงอายุ ได้ยาขับปัสสาวะ หรื อมีภาวะ
ขาดน้ า
-หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง หอบ ให้สงสัย
ภาวะ DKA แม้วา่ ระดับน้ าตาลจะสู งไม่ถึง 250 มก./ดล.
-ไม่ควรใช้ในผูท้ ี่มีระดับ eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2
(dapaglifozin) หรื อ eGFR < 45 มล./นาที/1.73 ม.2
(empaglifozin)
-ลดHbA1c
-คลื่นไส้อาเจียน
1-2%
-ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคตับอ่อนอักเสบ และ
medullary thyroid carcinoma
-ลดHbA1c
-ภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
มากกว่า1.5% -น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
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