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ในชวงใกลวันสงกรานตเชนน้ีเปนชวงท่ีหลายทานคงกําลังเฝาคอยอยางใจจดใจจอ เน่ืองจาก
มีวันหยุดยาวรอใหผู ที่รักการเดินทางไดใชเวลาไปกับการทองเท่ียวอยางเต็มอ่ิมกับคนที่รักเสียที
บางทานอาจจะถือโอกาสนี้เดินทางไปตางประเทศ ทองเที่ยวไปในสถานท่ีแปลกใหมหรือเพลิดเพลินไป
กับการชอปปง ทั้งนี้หากหนึ่งในผูรวมเดินทางของทานมีโรคประจําตัวเปนโรคเบาหวานและตองใชยาฉีด
อินซูลินอยางสม่ําเสมอแลวละก็ กอนการเดินทางอยาลืมที่จะพาผูรวมเดินทางของทานไปพบแพทย
ประจําตัว เพื่อขอใบรับรองแพทยและขอคําปรึกษาในการปรับขนาดและการปรับเวลาของยาฉีดอินซูลิน
ในกรณีที่ตองเดินทางขามเขตแบงเวลา (Time Zone) ทีละหลายชั่วโมง มีการรายงานวาการเดินทางไป
ยังสถานที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาทีละตั้งแต 5 ชั่วโมงขึ้นไป มีผลเพิ่มปจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะนํ้าตาล
ตกและภาวะขาดนํา้ในผูปวยเบาหวานท่ีใชอนิซลิูนทดแทนไดสูง โดยเฉพาะระหวางการเดนิทางขามประเทศ
และชวงใน 24 ชั่วโมงแรกของการเดินทางดวย ทั้งนี้อาจเกิดจากความสับสนเรื่องเวลาในการฉีดอินซูลิน
สงผลใหปริมาณอินซูลินในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือนอยเกินไปในระหวางเดินทางได ดังนั้นแพทย
หลายทานจงึแนะนําใหมีการปรบัขนาดและเวลาในการบรหิารยาในระหวางการเดินทางเพือ่ลดความเส่ียง
จากกรณีขางตนดวย1-3

รูปที ่1 ตัวอยางเภสัชจลนศาสตรของการใหอินซูลินทดแทนแบบ 
 basal-bolus regimen โดยให basal insulin (เสนสีแดง)
 ไดแก glargine วันละ 1 คร้ัง และ determir วันละ 2 คร้ัง
 รวมกับ bolus insulin (เสนสีดํา) ไดแก aspart, lispro 
 หรือ glusine กอนม้ืออาหาร4

ภญ.ฉัตร�น  สิร�ปทุมรัตน
กลุมประกันคุณภาพงานว�จัย

โดยปกติร  างกายจะมีปริมาณอินซูลินตามธรรมชาติ

หลัง่จากตบัออนในระดบัตํา่ ๆ ตลอดเวลา และจะหลัง่มากขึน้เมือ่ไดรบั

การกระตุนโดยอาหาร ดังน้ันในการใหอินซูลินทดแทนจึงพยายาม

เลียนแบบอินซูลินตามธรรมชาติโดยเป นการให อินซูลินแบบ

basal-bolus regimen (รูปท่ี 1) แบงออกเปนการให basal 

insulin ซึ่งควบคุมระดับนํ้าตาลระหวางมื้ออาหารและระหวางการ

นอนหลับ อินซูลินที่ไดรับมักมีขนาดไมสูงแตออกฤทธิ์ไดนาน ไดแก 

intermediate insulin (NPH, Lente) และ long acting insulin 

(Glargine, Detemir) สวน bolus insulin จะใหกอนอาหารสําหรับ

ควบคุมระดับนํ้าตาลที่สูงขึ้นเมื่อรับประทานอาหาร เปนอินซูลินชนิด

ออกฤทธิเ์ร็ว ไดแก rapid acting insulin (Lispro, aspart) และ short 

acting insulin (Regular insulin)4

การบริหารยาฉีดอินซูลิน
สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
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การไดรับอนิซลูนิทดแทนในเวลาท่ีเหมาะสมจะชวยใหสามารถ

ควบคุมระดับอินซูลินในกระแสเลือดไดใกลเคียงกับการทํางานของ

อินซูลินในรางกายตามธรรมชาติไดตลอดท้ังวัน ท้ังนี้การเดินทาง

ไปในตางประเทศซึ่งมีการปรับเปลี่ยนของเวลามาก ๆ อาจมีผลตอ

การฉีด bolus insulin นอยจึงไมจําเปนตองปรับเวลาในการฉีดใหม 

ใหยึดวิธีปฏิบัติเดิมคือฉีดกอนรับประทานอาหาร 15-30 นาที (ขึ้นกับ

ชนิดของอินซูลินท่ีผู ปวยไดรับ) แตการเดินทางไปตางประเทศ

มักมีผลตอการฉีด basal insulin มากกวา เนื่องจากการปรับเปลี่ยน

เวลาทีละมาก ๆ อาจมีผลใหผูปวยสับสนเรื่องเวลาในการฉีดอินซูลิน 

หรอืบางครัง้พบวาเวลาทีป่รบัเปลีย่นใหมไมสะดวกตอการฉดีอนิซูลนิ 

เชน ปกติฉีด basal insulin วันละ 1 ครั้ง เวลา 20.00 น. แตเมื่อเดิน

ทางไปสหราชอาณาจักรตองปรับเวลาใหชาลง 6 ชั่วโมงซึ่งตรงกับ

เวลา 14.00 น.แทน ซึ่งเวลาดังกลาวเปนชวงที่คนสวนใหญจะทํา

กิจกรรมอยู นอกบานอาจจะไม สะดวกที่จะฉีดอินซูลินทําให 

ขาดความรวมมอืในการใชยา สงผลใหไมสามารถควบคมุระดบันํา้ตาล

ในเลือดได ดังนั้นเม่ือมีการเดินทางไปตางประเทศจึงมีขอแนะนํา

ให ผู ป วยปรึกษาแพทยเพื่อปรับวิธีการฉีดอินซูลินในประเทศ

ปลายทางอยางเหมาะสม ไมซบัซอน ผูปวยสามารถปฏบิตัติามไดงายทีส่ดุ2

โดยจะขอยกตัวอยางโดยพิจารณาเฉพาะสวนของ basal insulin

เพื่อใหเห็นภาพที่เขาใจงายเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้

กรณีที่  1 การเดินทางไปประเทศทางทิศตะวันตก 

(Westward travel)2

ประเทศท่ีอยู ทางฝ งตะวันตกเวลาจะชากวาประเทศไทย

ดังนั้นเมื่อเดินทางไปประเทศทางฝงตะวันตกจะมี 1 วันที่มีระยะเวลา

ยาวนานกวาปกติ จึงมีโอกาสเสี่ยงในการไดรับ basal insulin ชากวา

ปกติ อาจทําใหมีปรมิาณอนิซลูนิในรางกายไมเพยีงพอในระหวางวนัได 

จงึควรมกีารปรับขนาดยาและเวลาในการบรหิารยาในระหวางเดนิทาง 

ดังตัวอยางสถานการณตอไปนี้

สถานการณท่ี 1 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังกรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร (GMT+1) โดยฉีด glargine ซึ่งเปน basal insulin 

ทกุวนั  วนัละ 1 คร้ัง จาํนวน 20 ยนูติ เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมกับฉีด bolus insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) 

โดยเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางวันท่ี 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลา

ประเทศไทย) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

การปรับเวลาและขนาดยามีขอแนะนําการปฏิบัติ (รูปที่ 2) 

โดยใหผูปวยฉีด glargine 20 ยูนิต ครั้งสุดทายในคืนวันที่ 30 ก.ย.

ซึ่งเปนวันกอนเดินทาง ในเวลา 20.00 น. ตามเวลาปกติ ในตอนแรก

ใหตั้งนาฬกาเปนเวลาประเทศไทย (Departure time) กอน เมื่อถึง

เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ใหฉีด basal insulin ในขนาด

เพียงครึ่งเดียวของปกติ คือฉีด glargine เพียง 10 ยูนิต เทานั้น จาก

นั้นปรับเวลาใหเปน 14.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร (Arrival 

time) เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร ใหฉีด 

basal insulin ในปริมาณที่เหลือ คือ ฉีด glargine อีก 10 ยูนิต

หลังจากนั้นใหกลับมาฉีด glargine 20 ยูนิต ตอน 20.00 น. ตามเวลา

สหราชอาณาจักรทุกวันของการเดินทาง

รูปท่ี 2 การคํานวณการปรับเปล่ียนขนาดและเวลาในการฉีดอินซูลิน
 ตามสถานการณท่ี 1 เมื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง
 กรุงลอนดอน (ดดัแปลงจาก Extensive clinical experience:
 a simple guide to basal insulin adjustments for long-
 distance travel)2
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Travel Dose = Normal Dose × (0.9 - 
Number of Time Zones Crossed

Hours between Basal Insulin Doses )

โดย Travel Dose คือ ขนาดอินซูลินที่ปรับแลว 

 Normal Dose คือ ขนาดอินซูลินที่ผูปวยไดรับตามปกติ

 Number of Time Zones Crossed คือ จํานวนเสนเขตแบงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

 Hours between Basal Insulin Doses คือ ระยะหางของเวลา (ชั่วโมง) ระหวางมื้อที่ฉีด basal insulin กรณีที่ฉีดวันละ 1 ครั้ง 

จะเทากับ 24 ชั่วโมง หากฉีดวันละ 2 ครั้ง จะเทากับ 12 ชั่วโมง 

สถานการณท่ี 3 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังเมืองโอคแลนด 

ประเทศนิวซีแลนด (GMT+13) โดยฉีด glargine ซึ่งเปน basal 

insulin ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง จํานวน 20 ยูนิต เวลา 20.00 น. 

(เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus insulin กอนอาหาร 3 เวลา

(เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 

10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

แทนคาเพือ่หาขนาดอนิซูลนิทีป่รบัลดลงดงัสตูรขางตนไดดงันี้

Travel Dose = 20 × (0.9 - 
6
24

)

 = 13 units

ดงันัน้ขนาดอนิซลิูนทีป่รบัแลวสาํหรบัผูปวยรายนีค้อื 13 ยนูติ 

หลงัการฉดี basal insulin  ในขนาดและเวลาตามปกตใินวนักอนการ

เดินทาง แลวในวันที่ 1 ต.ค. เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ใหผูปวยฉีด basal insulin ขนาด 13 ยูนิต จากนั้นปรับเปนเวลา

ตามประเทศนิวซีแลนด คือ 2.00 น. เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลา

ประเทศนิวซีแลนดอีกครั้งใหใชยาขนาด 20 ยูนิตตอไป

การแบงให basal insulin ขนาดครึ่งหนึ่งของปกติ 2 เวลา 

มีขอดีในการชวยยืดระยะเวลาการออกฤทธ์ิของ basal insulin

ใหครอบคลุมตลอดการเดินทางขามประเทศ ซ่ึงหากเปนการเท่ียว

ระยะเวลาสั้น ๆ ไมก่ีวันอาจฉีดเวลาในประเทศไทยตามปกติไมตอง

ปรับขนาดยาก็ไดโดยฉีด basal insulin เวลา 20.00 น. (เวลา

ประเทศไทย) ซ่ึงจะตรงกับเวลา 14.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร)

แตจะสังเกตวาเวลาดังกลาวไมสะดวกท่ีจะหยิบเข็มอินซูลินมาฉีดเลย

เพราะคนสวนใหญมักจะอยูในท่ีสาธารณะทําใหอาจจะลืมที่จะฉีด

อิซูลินใหตรงเวลาได ดังนั้นการปรับเวลานอกจากจะชวยใหการ

ทองเที่ยวครั้งนี้สะดวกมากขึ้น และทําใหความรวมมือในการฉีด

อินซูลินของผูปวยเพิ่มขึ้นดวย

สถานการณท่ี 2 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังกรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร (GMT+1) เชนเดียวสถานการณที่ 1 แตฉีด 

determir ซ่ึงเปน basal insulin ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ยนูติ 

เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus 

insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออก

เดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

สําหรับสถานการณนี้ใหปฏิบัติในทํานองเดียวกับสถานการณ

ที่ 1 คือ ฉีด determir ขนาดครึ่งหนึ่งของปกติ คือฉีดเพียง 5 ยูนิต 

ในเวลา 8.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ วันที่เดินทาง (1 ต.ค.) และ

ฉีดอีก 5 ยูนิต ในเวลา 8.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร) จากนั้นใน

ระหวางที่อยูในสหราชอาณาจักรใหฉีด determir วันละ 2 ครั้ง ครั้ง

ละ 10 ยูนิต ตามปกติ ในเวลา 8.00 น. และ 20.00 น. แตเปนเวลา

ของสหราชอาณาจักร

กรณทีี ่2 การเดนิทางไปประเทศทางทิศตะวนัออก (Eastward 

travel)2

ประเทศทีอ่ยูทางฝงตะวนัออกของประเทศไทยเวลาจะเรว็กวา

ประเทศไทย ดังนั้นเมื่อเดินทางไปประเทศทางฝงตะวันออกเวลาจะ

ส้ันลง การปรับขนาด basal insulin ระหวางการเดินทางควรปรับ

ใหมีขนาดลดลงประมาณ 10 % ของขนาดปกติ ซึ่งพิจารณารวมกับ

กับระยะทางของในการเดินทางระหวางประเทศดวย คํานวณขนาด

อินซูลินระหวางการเดินทางดังนี้
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รูปท่ี 3 การคํานวณการปรับเปล่ียนขนาดและเวลาในการฉีดอินซูลิน
 ตามสถานการณที ่3 เมือ่เดนิทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมือง
 โอคแลนด (ดัดแปลงจาก Extensive clinical experience:
 a simple guide to basal insulin adjustments for
 long-distance travel)2

สถานการณท่ี 4 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังเมืองโอคแลนด 

ประเทศนิวซีแลนด (GMT+13) เชนเดียวกับสถานการณที่ 3 แตฉีด 

determir ซึง่เปน basal insulin ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ยนูติ 

เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus 

insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออก

เดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลา

เดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

แทนคาเพือ่หาขนาดอนิซลิูนทีป่รบัลดลงดงัสตูรขางตนไดดงัน้ี

Travel Dose = 10 × (0.9 - 
6
12

)

 = 4 units

ดังนั้นขนาดอินซูลินที่ปรับแล วสําหรับผู ป วยรายนี้ คือ

4 ยูนิต หลังการฉีด basal insulin ในขนาดและเวลาตามปกติ

ในวันกอนการเดินทางแลว ในวันที่ 1 ต.ค. เวลา 8.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ใหฉีด detemir 10 ยูนิต โดยเมื่อถึงเวลา 20.00 น.

ลดขนาด detemir ลงเหลือ 4 ยูนิต  แลวปรับเปนเวลาตามประเทศ

นิวซีแลนด คือ 2.00 น. เมื่อถึงเวลา 8.00 น. ตามเวลาประเทศ

นิวซีแลนด ใหใชยาขนาด 10 ยูนิตตอไป

จะเห็นวาเม่ือมีการเดินทางขามประเทศที่ตองปรับเวลาทีละ

หลายชั่วโมง แพทยจะมีแนวทางในการปรับขนาดและเวลาในการฉีด

อินซูลินแตกตางกัน ขึ้นกับระยะทางและทิศที่จะเดินทางไปเพื่อเพิ่ม

ความรวมมอืในการฉดีอนิซลิูนของผูปวยและลดความเสีย่งในการเกดิ

ภาวะนํา้ตาลตกในระหวางการเดนิทาง  ทัง้นีก้อนการเดนิทางนอกจาก

การพบแพทยเพ่ือวางแผนการใชอินซูลินในการเดินทางแลว อยาลืม

ขอใบรบัรองแพทยใหเรยีบรอย เนือ่งจากผูปวยควรพกเขม็ฉดีอนิซลูนิ

และขวดอินซูลินท้ังหมดที่ใชในการทองเที่ยวติดตัวตลอดเวลารวมถึง

นําขึ้นไปบนเครื่องบินดวย จึงตองมีใบรับรองแพทยเพื่อยืนยัน

ความจําเปนของการใชอินซูลินเพื่อยื่นใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบ3, 5 

โดยใบรบัรองแพทยควรเปนภาษาองักฤษ ระบชุือ่ผูปวย โรคประจาํตวั

ยาหรืออาหารที่แพ ช่ือและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่สามารถ

ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และหากมีบัตรประจําตัวผูปวยอยาลืมที่จะ

พกตดิตวัเสมอ เชนนีแ้ลวสามารถสนกุสนานกบัการทองเทีย่วไดอยาง

สบายใจไดอีกขั้นหนึ่งแลว หากผูอานมีขอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การเตรียมตัวของผูปวยเบาหวานสําหรับการทองเที่ยว สามารถ

หาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเองไดจาก www.diabetestravel.org
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