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ภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํา เปนหน่ึงในอาการไมพึงประสงคท่ีพบไดบอยในผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงเกิดจากรางกายมีระดับ

กลูโคสในเลือดตํ่ากวาปกติ (ตํ่ากวา 70 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) โดยภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ําอาจรบกวนการใชชีวิตประจําวันของ

ผูปวย และในบางกรณีอาจเกิดความรุนแรงถึงขั้นพิการและเสียชีวิตไดหากไดรับการรักษาไมทันทวงที ดังน้ัน ผูปวยโรคเบาหวาน

จึงควรสังเกตอาการของตนเองอยูเสมอ [1,2] 

ภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่ามีอาการอะไรบาง 

อาการท่ีอาจพบจากภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํา ไดแก ใจสั่น รูสึกหิว เหงื่อออก มือส่ัน กระสับกระสาย คล่ืนไส และชา เปน

ตน สวนกรณีท่ีระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํารุนแรงอาจเกิดอาการออนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ ตาพรามัว งวงซึม หลงลืม เกิดอัมพฤกษ

คร่ึงซกี หมดสติ และชักไดจากการท่ีสมองขาดกลูโคส [1,2] 

ยารักษาโรคเบาหวานตัวไหนบางที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า 

ยารักษาโรคเบาหวานท่ีมีรายงานการเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่ามากท่ีสุด คือ ยาฉีดอินซูลิน (insulin) และยา

รับประทานกลุมท่ีมีฤทธ์ิกระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออนในรางกาย (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะยาในกลุมซัลโฟนีลยูเรีย 

(sulfonylureas) ซึ่งยา glibenclamide อาจทําใหเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่ามากท่ีสุดในกลุมน้ี เน่ืองจากเปนยาท่ีออกฤทธ์ิได

นาน [3] และยากลุมท่ีไมใชซัลโฟนีลยูเรีย เชน repaglinide และ nateglinide เปนตน ในขณะท่ียากลุมอื่นน้ันมีโอกาสทําใหเกิด

ภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ํานอยกวา (ตารางท่ี 1) แตสามารถเกิดไดเชนกัน โดยเฉพาะหากใชรวมกับยาฉีดอินซูลินหรือยาท่ีมีฤทธ์ิ

กระตุนการหลั่งอินซูลิน [1,2,4] 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าจากยารักษาโรคเบาหวาน [4] 

กลุมยา ตัวอยางยา โอกาสการเกิดภาวะ

นํ้าตาลในเลือดต่ํา 

1. ยาฉีดอินซูลิน (insulin) Insulin lispro, insulin aspart, regular insulin สูง 

2. กลุมยาท่ีมีฤทธ์ิกระตุนการหลั่งอินซูลิน 

 ซัลโฟนีลยูเรีย (sulfonylureas) Glibenclamide, glipizide, glimepiride, gliclazide  สูง 

 ไมใชซัลโฟนีลยูเรีย (non-sulfonylureas) Repaglinide, nateglinide สูง 

 GLP-1 agonists Exenatide, liraglutide, dulaglutide, albiglutide ปานกลาง 

 DPP-4 inhibitors (ยับยั้งการทําลาย GLP-1) Alogliptin, linagliptin, saxagliptin, vildagliptin ต่ํา 

3. กลุมยาท่ีไมกระตุนการหล่ังอินซูลิน 

 Biguanides Metformin ต่ํา 

 Thiazolidinediones Pioglitazone ต่ํา 

 SGLT-2 inhibitors (เพ่ิมการขับน้ําตาลออกทางไต) Canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin ต่ํา 

 Alpha-glucosidase inhibitors (ยับยั้งการดูดซมึ

น้ําตาลจากลําไส) 

Acarbose, voglibose ต่ํา 

GLP-1 = glucagon-like peptide-1, DPP4 = dipeptidyl peptidase-4 และ SGLT2 = sodium glucose co-transporter type 2 
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ภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าจากยารักษาโรคเบาหวานเกิดไดอยางไร 

เม่ือผูปวยไดรับยาฉีดอินซูลินหรือยากลุมท่ีมีฤทธิ์กระตุนการหลั่งอินซูลินเขาไปในรางกายจะทําใหมีระดับของอินซูลินใน

เลือดสูงข้ึน ซึ่งทําใหตับสรางนํ้าตาลกลูโคสลดลง และเพ่ิมการเก็บกลูโคสเขาสูเซลลเพื่อนําไปใชสรางพลังงาน ทําใหระดับน้ําตาล

ในเลือดตํ่าลง ท้ังน้ี ภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าท่ีเกิดจากยารักษาโรคเบาหวานน้ัน ข้ึนกับชนิดของยา ขนาดยา (ขนาดสูงข้ึนอาจเส่ียง

มากขึ้น) หรือการไดรับยาในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม รวมถึงมีการรับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตนอยกวาปกติ หรือมีการ

ออกกําลังกายมากกวาปกติระหวางท่ีใชยา [5,6] 

การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า  

1) รับประทานยาตามแพทยส่ังอยางครบถวนและตรงเวลา [1] โดยเฉพาะผูท่ีไดรับยาฉีดอินซูลินและยา กลุมท่ีมีฤทธ์ิกระตุนการ

หล่ังอินซูลิน ซ่ึงยาแตละชนิดถูกออกแบบวิธีการรับประทานมาใหเหมาะสมกับการออกฤทธิ์ของยาเพื่อใหผูปวยมีระดับ

อินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นในชวงท่ีระดับนํ้าตาลในเลือดกําลังสูงข้ึนจากการรับประทานอาหาร แตในกรณีท่ีผูปวยไมได

รับประทานอาหาร หรือรบัประทานยาและอาหารไมตรงเวลา อาจทําใหผูปวยเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดต่ําได [5] 

2) ควรรับประทานอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตในปริมาณเทาเดิม เชนเดียวกันกับการออกกําลังกาย โดยหากมีการปรบัเปล่ียน

การรับประทานอาหารหรือการออกกําลังกายควรปรึกษาแพทย [1] 

3) หม่ันวัดระดับนํ้าตาลในเลือดอยางสมํ่าเสมอรวมกับสังเกตอาการของตนเอง [1] 
 

การแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเบ้ืองตน 

หากมีอาการของภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ใหรับประทานอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรต 15 กรัม (ตารางท่ี 2) แลวติดตาม

อาการหลังจากรับประทานคารโบไฮเดรต 15 นาที โดยสามารถใชเคร่ืองตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดชนิดพกพา หากระดับน้ําตาล

ในเลือดยังคงต่ําอยู (ต่ํากวา 70 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) ใหรับประทานคารโบไฮเดรตอีก 15 กรัม แลวติดตามอาการและระดับ

นํ้าตาลในเลือดอีกคร้ังหลังจากน้ัน 15 นาที [1] 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณอาหารที่มีคารโบไฮเดรต 15 กรัม เพื่อชวยแกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา [1,7] 

ปริมาณอาหารที่มีคารโบไฮเดรต 15 กรัม 

ลูกอม 3 เม็ด 

นํ้าผึ้ง 3 ชอนชา  

ขนมปง 1 แผนสไลด  

นมสด 240 มิลลิลิตร  

ไอศกรมี คร่ึง ถวย 

ขาวตมหรือโจก ครึ่ง ถวย 

นํ้าสมค้ัน 180 มิลลิลิตร 

นํ้าอัดลม 180 มิลลิลิตร  

กลวย 1 ผล 
 

กรณีท่ีผูปวยมีอาการรุนแรง เชน หมดสติ หรือไมตอบสนองตอวิธีการแกไขขางตน หรือเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าบอย

แมรับประทานยาและอาหารครบถวนตามเวลา และไมไดปรับเปลี่ยนปริมาณการรับประทานอาหารรวมถึงการออกกําลังกาย 

แนะนําใหปรึกษาแพทยเพ่ือปรับเปล่ียนยา [1] โดยหามปรับเพ่ิมหรือลดขนาดยาเอง 
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