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 Human insulin ถูกคิดคน้เพ่ือน ำมำใชค้วบคุมระดบัน ้ ำตำลในผูป่้วยเบำหวำนชนิดท่ี 1 และในผูป่้วย
เบำหวำนชนิดท่ี 2 บำงรำย ต่อมำมีกำรผลิตอนุพนัธ์ของอินซูลิน ( insulin analogue) โดยเปล่ียนโครงสร้ำงของ
อินซูลินเพ่ือออกฤทธ์ิไดดี้ข้ึน ใกลเ้คียงกบัอินซูลินท่ีหลัง่ออกมำจำกตบัอ่อนและลดปัญหำภำวะน ้ ำตำลต ่ำ อนุพนัธ์
ของอินซูลินประกอบดว้ยอินซูลินชนิดท่ีออกฤทธ์ิเร็ว (rapid acting) เหมำะท่ีจะใชล้ดน ้ ำตำลหลงัอำหำร (prandial 
insulin) ไดแ้ก่   Insulin Lispro (ค.ศ. 1996) และ Insulin Aspart (ค.ศ. 2000)  อนุพนัธ์ของอินซูลินท่ีออกฤทธ์ิยำว 
คือออกฤทธ์ินำน 24 ชัว่โมง  ใชเ้ป็น basal insulin ไดแ้ก่ Insulin Glargine(ค.ศ. 2000) และ Insulin Detemir (ค.ศ. 
2005) นอกจำกน้ียงัมีกำรเปล่ียนแปลง delivery system ของอินซูลิน เช่น insulin pump และ inhale insulin ทั้งน้ี
เพื่อใหมี้กำรใชอิ้นซูลินไดง่้ำยและสะดวกข้ึนนัน่เอง 
 
ชนิดของอนิซูลนิ 

สำมำรถแบ่งอินซูลินตำมระยะเวลำในกำรออกฤทธ์ิ ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ (ตำรำงท่ี1 และรูปท่ี 2) 
1. rapid-acting insulin เป็นอนุพนัธ์ของอินซูลิน (insulin analogue) ท่ีไดจ้ำกกำรเปล่ียนแปลง 

amino acid บำงตวับนสำยอินซูลินไดแ้ก่ insulin lispro(สลบัต ำแหน่งระหวำ่ง proline และ lysine ท่ีต  ำแหน่ง 28 
และ 29 ของ carboxy terminal บน B-chain) insulin aspart (น ำ aspartic acid มำแทนท่ี proline ท่ีต  ำแหน่ง 28 บน 
B-chain) และ insulin glulisine (ไม่มีใชใ้นประเทศไทย) 

ลกัษณะเด่น -  เป็นอินซูลินชนิดใสท่ีเร่ิมออกฤทธ์ิเร็วภำยใน 15-30 นำที แนะน ำใหฉี้ดก่อน
รับประทำน 15 นำที นอกจำกน้ียงัสำมำรถฉีดหลงัรับประทำนอำหำรไดไ้ม่เกิน 15 นำที ใชเ้ป็น prandial insulin  

- สำมำรถใหอิ้นซูลินชนิดน้ีทำง IV, SC., IM, CSII(continuous subcutaneous insulin 
infusion or insulin pump therapy)  
   - มีหลกัฐำนเฉพำะใน insulin lispro และ insulin aspart วำ่สำมำรถใชใ้นหญิง
ตั้งครรภแ์ละเด็กท่ีอำย ุ> 2 ปี 
   - ลดภำวะ early postprandial hyperglycemia และ late postprandial hypoglycemia 
แต่ลดระดบั HA1C ไดเ้ทียบเท่ำกบั regular insulin  

2. Short-acting insulin ไดแ้ก่ regular insulin  
ลกัษณะเด่นเป็นอินซูลินชนิดใสท่ีเร่ิมออกฤทธ์ิภำยใน  30-60 นำที แนะน ำใหฉี้ดก่อนรับประทำนอำหำร

ประมำณคร่ึงชัว่โมง อินซูลินชนิดน้ีสำมำรถใหท้ำงหลอดเลือดด ำได ้
3. Intermediate-acting insulin เป็นอินซูลินท่ีมีลกัษณะขุ่นและไม่สำมำรถฉีดเขำ้ทำงหลอดเลือด

ด ำ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 3.1  NPH (Neutral Protamine Hagedorn หรือ Isophane insulin) ใช ้protamine เป็นสำรท่ีท ำใหอิ้นซูลิน
ออกฤทธ์ินำนข้ึน อินซูลินชนิดน้ีออกฤทธ์ิภำยใน 2-4 ชัว่โมง 
 3.2 Lente insulin ใชส้งักะสี (Zinc) เป็นสำรท่ีท ำใหอิ้นซูลินออกฤทธ์ินำนข้ึน ระยะเวลำของกำรออก
ฤทธ์ิชำ้กวำ่ NPH insulin เลก็นอ้ย โดยเร่ิมออกฤทธ์ิภำยใน 3-4 ชัว่โมง 
 



ตำรำงท่ี 1 ชนิดของอินซูลินแบ่งตำมระยะเวลำกำรออกฤทธ์ิ 
Preparation 
 

Trade name Timing of Action 

Onset Peak Duration 

Rapid-acting insulin 
  Lispro 
  Aspart 

 
Humalog 
Novorapid 

 
15-30 นำที 

 
30-90 นำที 

 
3-5 ชัว่โมง 

Short acting insulin 
   Regular 
   

 
Humulin R 
Actrapid HM 

 
30-60 นำที 

 
1-2 ชัว่โมง 

 
5-8 ชัว่โมง 

Intermediate acting insulin 
   NPH (isophane) 
 
   Lente (insulin zinc suspension) 

 
Humulin 
Insulatard 
Monotard 

 
2-4 ชัว่โมง  
 
3-4 ชัว่โมง 

 
6-10 ชัว่โมง 
 
6-12 ชัว่โมง 

 
10-16 ชัว่โมง 
 
12-18 ชัว่โมง 

Long acting insulin 
   Glargine 
   Detemir 

 
Lantus 
Levemir 

 
1-2 ชัว่โมง 
1-2 ชัว่โมง 

 
Less peak 
Less peak 

 
24 ชัว่โมง 
20-22 ชัว่โมง 

Pre-mixed insulin 
   70%NPH / 30%Regular  
 
   75% protaminated Lispro / 25% Lispro 
   70% Protaminated aspart / 30% aspart 

 
Humulin 70/30 
Mixtard30 
Humalog mix 25 
Novomix 30 

 
30-60 นำที 
 
15-30 นำที 
15-30 นำที 

 
Dual 
 
Dual 
Dual 

 
10-16 ชัว่โมง 
 
10-16 ชัว่โมง 
10-16 ชัว่โมง 

 

 
รูปท่ี 2  แสดง time-action profiles หลงัจำกฉีดยำเขำ้ใตผ้ิวหนงั (subcutaneous injection) ของ insulin aspart, 
insulin lispro, regular insulin, NPH insulin, insulin detemir และ insulin glargine 



 
4. Long-acting insulin ไดแ้ก่ ultralente (ปัจจุบนัไม่มีผลิตในประเทศไทยแลว้) และอนุพนัธ์ของ

อินซูลิน ซ่ึงออกฤทธ์ิไดน้ำนถึง 24 ชัว่โมงหรือเกือบถึง 24 ชัว่โมง ประกอบดว้ย insulin glargine และ insulin 
detemir 

ลกัษณะเด่นของอนุพนัธ์อินซูลิน  
- มีกำรดดัแปลงโครงสร้ำงเพ่ือใหส้ำมำรถออกฤทธ์ิไดน้ำน 24 ชัว่โมง โดย insulin 

glargine มีกำรเปล่ียน asparagines ท่ีต  ำแหน่ง 21 บน A chain เป็น glycine และเพ่ิม arginine 2 โมเลกลุท่ี carboxyl 
terminal บน B chain ท ำใหมี้กำรเปล่ียนแปลง isoelectric point  จำก pH 5.4 เป็น 6.7 (จึงท ำใหมี้อำกำรปวดแสบ
บริเวณท่ีฉีดยำ)  ท ำใหก้ำรแตกตวัของอินซูลินชำ้ลงท่ี physiologic pH (pH 7.0) ส่วน insulin detemir ดดัแปลง
โครงสร้ำงโดยก ำจดักรดอะมิโน threonine ท่ีต  ำแหน่ง 30 ใน B chain ออกไป และเติม myristic fatty acid ซ่ึงมี 
carbon 14 ตวัท่ี amino group ของกรดอะมิโน Lysine 29 ใน B chain ลงไป กำรเปล่ียนแปลงน้ีท ำให ้insulin 
detemir สำมำรถจบักบั albumin ท่ีต  ำแหน่ง long-chain fatty acid binding site บน albumin ได ้ซ่ึงจะปล่อยออกได้
ในภำยหลงั อินซูลินชนิดน้ีมี pH เป็น neutral 

- ทั้งสองชนิดเป็นอินซูลินใส ไม่มีสี ไม่สำมำรถผสมกบัอินซูลินชนิดอ่ืนได ้ใชเ้ป็น 
basal insulin ฉีดวนัละหน่ึงถึงสองคร้ัง ควำมแปรปรวนของระยะเวลำในกำรออกฤทธ์ินอ้ยกวำ่ NPH 

- เม่ือเปรียบเทียบกบั NPH ท ำใหอุ้บติักำรณ์กำรเกิดภำวะน ้ ำตำลในเลือดต ่ำในช่วง
กลำงคืน (symptomatic nocturnal hypoglycemia) และภำวะน ้ ำตำลต ่ำในเลือดโดยรวม (symptomatic overall 
hypoglycemia) ลดลง โดยท่ีไม่พบควำมแตกต่ำงของระดบั HbA1C และอุบติักำรณ์กำรเกิดภำวะน ้ ำตำลต ่ำในเลือด
ระดบัรุนแรง (severe hypoglycemia) 

- พิจำรณำเลือกใชใ้นผูป่้วยท่ีมีปัญหำภำวะน ้ ำตำลในเลือดต ่ำจำกกำรใช ้
conventional basal insulin (NPH) 

- ขอ้เด่นของ insulin detemir คือ น ้ ำหนกัมกัไม่เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนนอ้ยเม่ือเทียบกบั 
basal insulin ตวัอ่ืน 

- ไม่แนะน ำใหใ้ชใ้นผูป่้วยตั้งครรภ ์เน่ืองจำกไม่มีขอ้มูลทำงคลินิกท่ีชดัเจน มีขอ้มูล
วำ่ insulin glargine สำมำรถจบักบั IGF1 receptor ไดม้ำกกวำ่ human insulin 6-8 เท่ำ  
 5.  premixed insulin คืออินซูลินท่ีผสมมำก่อนแลว้จำกผูผ้ลิตในสดัส่วนต่ำง ๆ กนั คือ regular 
insulin กบั NPH insulin, lispro กบั neutral protamine lispro(NPL) และ aspart กบั neutral protamine aspart ใน
สดัส่วน 70:30 ลกัษณะเด่นของ premixed analogue คือเกิดอุบติักำรณ์ของกำรเกิดภำวะน ้ ำตำลในเลือดต ่ำ 
โดยเฉพำะ nocturnal hypoglycemia ต ่ำกวำ่ โดยท่ีลด HbA1C ไดไ้ม่แตกต่ำงกนั เม่ือเปรียบเทียบกบักำรใช ้
premixed human insulin 



 
รูปท่ี 2 แสดงโครงสร้ำงของอนุพนัธ์ของอินซูลิน (Insulin analogue) 
 
รูปแบบของการบริหารอนิซูลนิในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 (รูปท่ี 4) 
 วตัถุประสงคก์ำรใชอิ้นซูลินหรืออนุพนัธ์ของอินซูลิน ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

1. basal insulin เป็นอินซูลินท่ีหลัง่จำกตบัอ่อนตลอดเวลำ ซ่ึงจะมีผลในกำรรักษำระดบักลูโคสในเลือดให้
คงท่ี โดยจะคอยยบัย ั้งกำรปลดปล่อยกลูโคสออกจำกตบัไม่ใหม้ำกเกินไปและยบัย ั้งกระบวนกำรสลำยไขมนั  โดย
คงสมดุลกบักำรใชก้ลูโคสจำกเซลลต์่ำง ๆ เช่น ซ่ึงอินซูลินท่ีใชเ้พือ่วตัถุประสงคน้ี์ คือ 
 1.1 intermediate-acting insulin: NPH หรือ lente ในตอนเชำ้และก่อนนอน 
 1.2 continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) โดยอำศยัเคร่ืองมือท่ีท ำหนำ้ท่ีฉีดอินซูลินเขำ้ใหผ้ิวหนงั
ตลอดเวลำ 
 1.3 long-acting insulin analogue: insulin glargine และ detemir โดยใหว้นัละ 1-2 คร้ัง 

2. prandial insulin เป็นอินซูลินท่ีหลัง่เม่ือมีกำรกระตุน้จำกกำรดูดซึมกลูโคสจำกทำงเดินอำหำรท ำหนำ้ท่ี
น ำกลูโคสไปใชใ้นเซลลท่ี์ตอบสนองต่ออินซูลิน ในขณะเดียวกนัก็ยบัย ั้งกำรปลดปล่อยกลูโคสจำกตบัดว้ย วธีิท่ีดี
ท่ีสุดในกำรให ้prandial insulin คือกำรให ้regular insulin, insulin lispro หรือ insulin aspart ก่อนอำหำรทุกม้ือ  

3. correction-dose insulin ควบคุมระดบัน ้ ำตำลท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกภำวะอ่ืน เช่นไดรั้บยำ steroid ไม่
สบำย ไดรั้บสำรอำหำรทำงเสน้เลือด 
 
วธีิการบริหารอนิซูลนิวธีิต่าง ๆ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 

1. Once daily insulin regimen (ส ำหรับผูป่้วยเบำหวำนชนิดท่ี 2 ท่ียงัไดรั้บยำรักษำเบำหวำนชนิด
รับประทำน) กำรใหอิ้นซูลินวธีิน้ี คือให ้ intermediate-acting insulin (NPH) หรือ long acting insulin (insulin 
glargine หรือ detemir) ตอนก่อนนอน ส ำหรับผูป่้วยท่ีรับประทำนอำหำรม้ือเยน็ท่ีมีปริมำณคำร์โบไฮเดรตมำก 
แนะน ำใหเ้ปล่ียนเป็นฉีด pre-mixed insulin 70/30 ก่อนอำหำรเยน็ 

 
 



2. Flexible multiple-insulin regimen หรือ multiple dose insulin injection (MDI)   
กำรใหอิ้นซูลินโดยวธีิน้ีสำมำรถท ำไดโ้ดยฉีด regular insulin หรือ insulin analogue ก่อนอำหำรทุกม้ือ และ

ฉีด intermediate-acting insulin ตอนเชำ้และก่อนนอน  
3. Split-and-mixed insulin regimen 
กำรฉีดอินซูลินโดยวธีิน้ี เป็นกำรฉีดอินซูลินวนัละ 2 คร้ัง (conventional insulin treatment) โดยฉีด 

intermediate-acting insulin ร่วมกบั regular insulin หรือ insulin analogue ก่อนอำหำรเชำ้และเยน็  
4. Split-and-mixed insulin program with bedtime intermediate insulin)  

เป็นกำรฉีดอินซูลินชนิด intermediate-acting insulin ร่วมกบั regular insulin หรือ insulin analogue ก่อนอำหำรเชำ้ 
ฉีด regular insulin หรือ insulin analogue ก่อนอำหำรเยน็ และฉีด intermediate-acting insulin ก่อนนอน กำรฉีด
วธีิน้ีช่วยใหค้วบคุมระดบัน ้ ำตำลก่อนอำหำรเชำ้ไดดี้ข้ึน โดยลดโอกำสเกิดน ้ ำตำลต ่ำช่วงกลำงคืน  

5. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) หรือ Insulin pump therapy  
เป็นวธีิกำรบริหำรอินซูลินโดยอำศยัเคร่ืองมือท่ีน ำอินซูลินเขำ้สู่ร่ำงกำยตลอดเวลำ และมีกำรเพ่ิมขนำดยำให้

สมัพนัธ์กบัม้ืออำหำร ซ่ึงเป็นกำรเลียนแบบธรรมชำติท่ีมีทั้ง basal และ prandial insulin ในปัจจุบนั อินซูลินท่ีใช้
ส่วนใหญ่คือ rapid acting insulin analogue  

6. Intravenous insulin infusion 
เป็นกำรบริหำรอินซูลินโดยกำรใหท้ำงหลอดเลือดด ำ อินซูลินท่ีใชเ้ป็นอินซูลินชนิดออกฤทธ์ิสั้น หรือ insulin 

analogue เท่ำนั้น  โดยมีขอ้บ่งช้ีคือ 
1. คนไขร้ะหวำ่งและหลงัผำ่ตดั ตลอดจน organ transplantation 
2. คนไขท่ี้มี Acute diabetic complication DKA, hyperosmolar hyperglycemic state 
3. ผูป่้วยภำวะวกิฤต ไดแ้ก่ septic shock, acute myocardial infarction, stroke 
4. ผูป่้วยท่ีระดบัควำมดนัต ่ำ กำรใหย้ำทำงใตผ้ิวหนงัอำจจะไม่ไดป้ระสิทธิภำพเตม็ท่ี 
5. ผูป่้วยตั้งครรภอ์ยูใ่นระหวำ่งจะคลอด 
6. ภำวะท่ีตอ้งกำรลดระดบัน ้ ำตำลลงเร็ว ๆ เช่นติดเช้ือ ชกั 
ขอ้เสียของกำรใหว้ธีิน้ีคืออำจเกิดภำวะ hypoglycemia, hypokalemia ดงันั้นจึงแนะน ำใหต้รวจวดัระดบั 

potassium และ monitor น ้ำตำลเป็นระยะ ๆ 
7. Inhaled insulin 
เป็นอินซูลินชนิดใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ลิกผลิตแลว้ เคยมีใชแ้ลว้ในสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ dry powder 

ใชช่ื้อทำงกำรคำ้วำ่ Exubera ของบริษทั Pfizer เป็น pranial insulin ซ่ึงออกฤทธ์ิเร็วใกลเ้คียงกบั insulin analogue 
หรือเร็วกวำ่เลก็นอ้ย และระยะเวลำกำรออกฤทธ์ิจะนำนกวำ่ insulin analogue แต่สั้นกวำ่ regular insulinคือออก
ฤทธ์ิประมำณ 10 นำทีหลงัจำกพน่ยำ และ peak ประมำณ 50 นำที ออกฤทธ์ิไดน้ำน 30-90 นำที inhaled insulin 
เหมำะกบัผูป่้วยท่ีกลวัเขม็ (needle phobia) และมี extensive lipodystrophy 

FDA approved ให ้Exubera ใชไ้ดท้ั้งผูป่้วยเบำหวำนชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 โดยในผูป่้วยเบำหวำนชนิดท่ี 1 
ใช ้inhaled insulin เป็น short acting prandial insulin ร่วมกบั subcutaneous basal insulin ในผูป่้วยเบำหวำนชนิดท่ี 
2 สำมำรถใช ้inhaled insulin เป็นยำเด่ียว ใชร่้วมกบัยำเมด็ลดระดบัน ้ ำตำล หรือใชร่้วมกบั intermediate หรือ long 
acting insulin Inhaled insulin ไม่ถูก approved ใหใ้ชใ้นคนทอ้ง เดก็ หรือวยัรุ่น  



Exubera หำ้มใชใ้นผูป่้วยท่ีสูบบุหร่ี หรือผูป่้วยท่ีหยดุสูบบุหร่ีมำไม่นำนกวำ่ 6 เดือน เน่ืองจำกในผูป่้วย
กลุ่มดงักล่ำวท ำใหอ้ตัรำและปริมำณกำรดูดซึมยำมำกกวำ่ปรกติ ในผูป่้วยท่ีเป็น passive smoker, asthma, 
bronchitis, emphysema ก็ไม่ควรใช ้inhaled insulin เช่นกนั เน่ืองจำกผูป่้วยกลุ่มดงักล่ำวจะมีกำรดูดซึมยำท่ีไม่
แน่นอน (unpredictable)  

มีขอ้แนะน ำใหติ้ดตำมผูป่้วยท่ีใช ้inhaled insulin โดยตรวจสอบสมรรถภำพของปอด (lung function test) 
หลงัจำกเร่ิมใช ้inhaled insulin ภำยใน 6 เดือน และทุกปีถดัจำกนั้น  

New drugs to treat diabetes 
Amylin analog 
Pramlintide 
Amylin เป็นฮอร์โมนท่ีหลงัออกมำจำกเบตำ้เซลลพ์ร้อมกบัอินซูลิน มีหนำ้ท่ีคือยบัย ั้งกำรหลัง่กลูคำกอน 

ท ำให ้gastric emptying time ชำ้ลง มีผลต่อพฤติกรรมกำรรับประทำนและมีผลกบักำรควบคุมน ้ ำหนกัตวั 
pramlintide เป็น analogue ของ amylin มีขอ้มูลวำ่ช่วยลดระดบัน ้ ำตำลหลงัม้ืออำหำร ลดควำม

แปรปรวนของระดบัน ้ ำตำล ลด HbA1C ลดน ้ ำหนกัตวั และท ำใหล้ดขนำดอินซูลินท่ีฉีดได ้
ใชโ้ดยฉีด subcutaneous เป็นกำรรักษำเสริมในกรณีท่ียงัมีน ้ ำตำลหลงัม้ืออำหำรสูงแมไ้ดรั้บกำรรักษำ

แบบ conventional แลว้ หำกใชร่้วมกบัอินซูลิน อำจตอ้งลดขนำด prandial insulin ท่ีฉีดประมำณ 50% สำมำรถใช้
ร่วมกบั basal และ prandial insulin ในผูป่้วยเบำหวำนทั้งชนิดท่ี 1 (ขนำด 15-60 µg ก่อนอำหำรทุกม้ือ) และชนิดท่ี 
2 (ขนำด 60-120 µg ก่อนอำหำรทุกม้ือ)  ควรมีกำร monitor ระดบัน ้ ำตำลบ่อยข้ึน และไม่น ำใหใ้ชใ้นผูป่้วย
เบำหวำนท่ีมี hypoglycemia unawareness หรือ gastroparesis 
  
 Incretin Mimetics 
 Exenatide 
 Incretin คือฮอร์โมนท่ีหลัง่มำจำกล ำไสเ้ม่ือมีกำรรับประทำนอำหำร มีฤทธ์ิช่วยลดระดบัน ้ ำตำลในเลือด
หลงัม้ืออำหำรได ้ประกอบดว้ย glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) และ glucagons-like 
peptide1 (GLP-1) นอกจำกลดน ้ ำตำลหลงัม้ืออำหำรแลว้ (เป็น glucose dependent คือหลัง่ออกมำเม่ือระดบัน ้ ำตำล
ในเลือดสูง เม่ือระดบัน ้ ำตำลลดลงนอ้ยกวำ่ประมำณ 70 mg/dL จะหยดุหลัง่ จึงท ำใหเ้กิดภำวะน ้ ำตำลต ่ำนอ้ยมำก) 
ยงัยบัย ั้งกำรหลัง่กลูคำกอน ท ำให ้gastric emptying time ชำ้ลง น ้ ำหนกัตวัลดลง ท ำใหอ่ิ้ม มีหลกัฐำนเฉพำะใน
สตัวท์ดลองวำ่ช่วยเพ่ิม proliferation ของ ß-cell ได ้
 Exenatide เป็น incretin mimetics ออกฤทธ์ิเหมือน GLP-1 FDA approve ใหใ้ช ้exenatide ในผูป่้วย
เบำหวำนชนิดท่ีสองเท่ำนั้น ซ่ึงสำมำรถใชร่้วมดบั secretagogue (sulfonylurea), metformin, sulfonylurea และ 
metformin, thiazolidinedione และ thiazolidinedione และ metformin  

ใชโ้ดยฉีด subcutaneous ขนำด 5-10 µg วนัละสองคร้ัง หำ้มใชใ้นผปู่วยเบำหวำนชนิดท่ี 1 และหำ้มใช้
แทนอินซูลินในผูป่้วยท่ีเป็น insulin dependent ไม่แนะน ำใหใ้ชใ้นผูป่้วยท่ีเป็น end-stage renal disease หรือมี 
creatinine clearance < 30 mL/min/1.73m2 มีรำยงำนกำรเกิด pancreatitis  ในผูป่้วยท่ีใช ้exenatide ซ่ึงยงัไม่ทรำบ
สำเหตุชดัเจน 
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