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Diagnostic approach
and treatment
of hypocalcemia
สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

บทนำำ�

แคลเซีียมเป็็นธาตุุที่่�มีีความสำำ�คััญของสิ่่�งมีีชีีวิิต โดยมีีหน้้าที่่�ในการควบคุุมสมดุุลต่่างๆ ของ
กล้้ามเนื้้�อ กระดููก และการทำำ�งานในระดัับเซลล์์ ความผิิดปกติิของแคลเซีียมจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และมีีผล
ต่่ อ การทำำ� งานของร่่ า งกายทำำ� ให้้ สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต ไม่่ ส ามารถควบคุุ ม ระบบต่่ า งๆ ได้้ แ ละเสีียชีีวิิ ต ในที่่� สุุด
ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงความผิิดปกติิของสมดุุลแคลเซีียมต่ำำ��ทั้้ง� ในประเด็็นของพยาธิิสรีีรวิิทยา ขั้้น� ตอน
การวิินิิจฉััย สาเหตุุ และการแก้้ไขภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��

พยาธิิสรีีระ

แคลเซีียมในเลืือดต่ำำ�� (hypocalcemia) หมายถึึงภาวะที่่�ระดัับของ total calcium ในเลืือดน้้อย
กว่่า 8.5 มก./ดล. (2.1 มิิลลิิโมล/ลิิตร) หรืือ ionized calcium น้้อยกว่่า 4.8 มก./ดล. (1.2 มิิลลิิโมล/ลิิตร)
โดยในภาวะปกติิแคลเซีียมจะอยู่่�ในกระดููกและฟัันร้้อยละ 98-99 ของปริิมาณแคลเซีียมทั้้�งหมดในร่่างกาย
และอยู่่�ใน extracellular fluid ร้้อยละ 1-2 (รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1. แสดงสััดส่่วนของแคลเซีียมในร่่างกายและการควบคุุมสมดุุลของแคลเซีียม(1,2)
โดยที่่� free ionized calcium เท่่านั้้�นที่่�เป็็น biologically active ต่่อการทำำ�งานของระบบต่่างๆ
ในร่่างกาย ในภาวะ alkalemia จะมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ protein-bound calcium และทำำ�ให้้ ionized calcium
ลดลง ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีอาการของ hypocalcemia ได้้ถึงึ แม้้ว่า่ ระดัับของ total calcium ปกติิ ในทางตรงกัันข้้าม
ภาวะ hypoalbuminemia นั้้�นมีีการลดลงของ total calcium (เนื่่�องจาก protein-bound calcium ลดลง)
แต่่ระดัับของ ionized calcium อาจยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิได้้ โดยสามารถคำำ�นวณค่่า corrected calcium
จากสมการที่่� 1
Corrected calcium (มก./ดล.) = measured calcium (มก./ดล.) + [0.8 x (4 - serum albumin (ก./ดล.))]
------ สมการที่่� 1
	ค่่า corrected calcium นี้้�เป็็นค่่าที่่ค� าดการณ์์ total calcium ในผู้้�ป่่วยรายนั้้�นๆ หากมีี serum
albumin ผิิดปกติิไป และใช้้การอนุุมานว่่าค่่า ionized calcium จะอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิด้้วยหากมีีค่่า
corrected calcium ที่่อ� ยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ซึ่ง่� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการแปลผลกล่่าวคืือ เนื่่�องจาก
ในอดีีตการวััด ionized calcium นั้้�นทำำ�ได้้ยากและมีีแค่่ในงานวิิจัยั เท่่านั้้�น(3) จึึงทำำ�ให้้การคำำ�นวณ corrected
calcium เป็็นที่่�นิิยม แต่่ในปััจจุุบัันมีีข้้อมููลมากขึ้้�นว่่าค่่า corrected calcium ที่่�ปกติิอาจจะไม่่ได้้
บ่่งบอกถึึงระดัับของ ionized calcium ที่่ป� กติิด้ว้ ยและมีีปััจจััยอีีกหลายประการ (เช่่นภาวะ alkalemia) ที่่มีี�
ผลต่่อ ionized calcium โดยที่่ค่� ่า total calcium ไม่่เปลี่่�ยนแปลง ร่่วมกัับการวััด ionized calcium โดยวิิธีี
ion-selective electrode สามารถทำำ�ได้้แพร่่หลายมากขึ้้�น ปััจจุุบัันจึึงแนะนำำ�ให้้วััด ionized calcium ใน
การวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ�� และใช้้เป็็นค่่าตััวแทนระดัับแคลเซีียมในการรัักษา(4)
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อาการ อาการแสดงทางคลิินิิก
ตารางที่่� 1. อาการและอาการแสดงของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
Neuromuscular irritability
Altered central nervous system function
• General fatigability and muscle weakness
• Emotional disturbances (irritability,
• Paresthesia and numbness
depression)
• Circumoral and peripheral extremity
• Altered mental status and coma
tingling
• Tonic-clonic seizures
• Muscle twitching and cramping
• Papilledema and pseudotumor cerebri
• Tetany and carpopedal spasm
• Cerebral calcification
• Chvostek’s and Trousseau’s signa
• Parkinsonism and dementia
• Laryngeal and bronchial spasms
Cardiovascular complications
• Lengthening of the QTc interval
• Dysrhythmia
• Hypotension
• Congestive heart failure

Dermatologic and ocular complications
• Dry skin, coarse hair, brittle nails
• Cataracts

หมายเหตุุ: aChvostek’s sign: เคาะที่่� facial nerve บริิเวณ 1-2 เซนติิเมตรหน้้าต่่อ earlobe ผลเป็็นบวกเมื่่�อมีีการกระ
ตุุกของมุุมริิมฝีีปากบน (grade I), ปีีกจมููก (grade II) และกล้้ามเนื้้�อรอบดวงตา (grade III).
Trousseau’s sign: ขึ้้�น blood pressure cuff ที่่�ต้้นแขนเหนืือระดัับ systolic blood pressure 3 นาทีี ผลเป็็น
บวกเมื่่�อมีี carpal spasm (flexion ของ wrist joint และ metacarpopharyngeal joint, extension ของ interphalangeal
joint, adduction ของ thumb)

สาเหตุุ

Pseudohypocalcemia คืือภาวะที่่มีีส
� ารรบกวนการตรวจวััด total calcium เมื่่�อใช้้วิธีีิ colorimetric assays สารที่่มีี� รายงานคืือกลุ่่�ม gadolinium(5) ได้้แก่่ gadodiamide, gadoversetamide และ gadopentate เมื่่�อนำำ�เลืือดที่่มีีส
� ารเหล่่านี้้�ไปตรวจระดัับแคลเซีียมโดยใช้้ o-Cresolphthalein colorimetric method
(Modular P kit, Roche Diagnostic Ltd, UK) จะมีีการจัับกัันของ gadolinium และ o-Cresolphthalein
complex ซึ่�ง่ รบกวน ultraviolet adsorbance และรายงานผลเป็็น hypocalcemia ได้้ วิิธีีแก้้ไขคืือนำำ�เลืือด
ไปตรวจซ้ำำ�� โดยวิิธีี ion-selective electrode เพื่่�อยืืนยััน ionized calcium ที่่�อยู่่�ในระดัับปกติิ
ในภาวะที่่�เข้้าได้้กัับ vitamin D-related conditions นั้้�นมัักตรวจพบระดัับแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
ร่่วมกัับระดัับฟอสเฟตต่ำำ��และ PTH ที่่�สููง โดยจะสามารถแยก vitamin D deficiency ออกจาก vitamin D
resistance โดยในภาวะ vitamin D deficiency นั้้�นจะตรวจพบระดัับ 25(OH)D ต่ำำ�� (น้้อยกว่่า 10 ng/mL)
และ 1,25(OH)2D ต่ำำ��หรืือปกติิ ในขณะที่่�ภาวะ vitamin D resistance จะตรวจพบระดัับ 25(OH)D ปกติิ
และ 1,25(OH)2D ปกติิ (VDDR-1) หรืือสููง (VDDR-2)
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ตารางที่่� 2. สาเหตุุของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�
PTH-related conditions
• Hypoparathyroidism
o Post-surgery
o Neck radiation
o Autoimmune disease
o Metastatic infiltration
o Heavy metal
o Abnormal development/
genetic diseases
• Pseudohypoparathyroidism
• Hypomagnesemia and
hypermagnesemia

คำ�อธิบาย
➢ Autoimmune disease ที่พบ hypoparathyroidism

➢
➢

➢

➢

➢

ได้บ่อยคือ autoimmune polyglandular syndrome
type I (อาการร่วมที่พบได้คือ mucocutaneous
candidiasis และ adrenal insufficiency)
Heavy metal deposition เช่นที่พบใน
hemochromatosis และ Wilson’s disease
Genetic mutations ที่มีผลทำ�ให้ loss of function
ของ PTH มีหลายรูปแบบ (AD, AR, X-linked
inheritance หรือ sporadic mutation) และเป็นได้ทั้ง
isolated hypoparathyroidism (PTH gene mutation
โดยตรง) หรือเป็นส่วนหนึ่งของ complex genetic
syndrome (mutation ของ CaSR หรือ transcription
factors หรือ regulators อื่นใน parathyroid gland
development เช่น DiGeorge syndrome)(6)
Pseudohypoparathyroidism คือการที่เนื้อเยื่อใน
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อ PTH เกิดจากการ loss
of function mutation ของ GNAS ซึ่งเป็นโปรตีน
ที่ส่งสัญญาณภายในเซลให้เกิดการตอบสนองเมื่อ
มี PTH มาจับที่ receptor ของเซลนั้น ผู้ป่วยจะมี
ระดับ PTH สูงและอาจพบ Albright’s hereditary
osteodystrophy ร่วมด้วยได้ (round facies, mental
retardation, frontal bossing, short stature,
obesity, ectopic calcification และ brachydactyly
โดยเฉพาะ 4th metacarpal bone)(7)
Hypomagnesemia จะทำ�ให้เกิด PTH resistance
และมีผลยับยั้งการหลั่ง PTH ออกจากต่อมพารา
ไทรอยด์
Hypermagnesemia สามารถกระตุ้น CaSR ที่ต่อม
พาราไทรอยด์ได้และยับยั้งการหลั่ง PTH
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โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�

คำ�อธิบาย

Vitamin D-related conditions
• Vitamin D deficiency
o Nutritional deficiency
o Insufficient sunlight exposure
o Malabsorption/gastric bypass
o Cirrhosis
o Chronic kidney disease
• Vitamin D resistance

➢ Vitamin D resistance แบ่งได้ 2 ชนิด(8)

Increased extravascular calcium
deposition
• Hyperphosphatemia
o Tumor lysis syndrome
o Rhabdomyolysis
o Exogenous phosphate
load (phosphate-containing
laxatives and enemas)
o Phosphate retention in acute
kidney injury and chronic
kidney diseases
• Osteoblastic metastasis
• Acute pancreatitis

➢ Osteoblastic metastasis มักพบใน breast และ

o Vitamin D-dependent rickets type I (VDDR-1)
ถ่ายทอดแบบ AR เกิดจาก loss of function
mutation ของยีนที่ควบคุมกระบวนการ 1-alpha
hydroxylation การรักษาคือให้ calcitriol หรือ
alfacalcidol
o Vitamin D-dependent rickets type II (VDDR-2)
หรือ vitamin D-resistant rickets ถ่ายทอด
แบบ AR เกิดจาก loss of function mutation
ของ vitamin D receptor gene การรักษาต้องให้
แคลเซียมขนาดสูงเท่านั้น

prostate cancer
➢ Acute pancreatitis เป็นสาเหตุของแคลเซียมใน
เลือดต่ำ�ผ่านกระบวนการ saponification (free fatty
acid ทำ�ปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็น calcium
soap precipitation)
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โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�

คำ�อธิบาย

Drug-induced(9)
• Bisphosphonate
• Denosumab
• Cinacalcet
• Loop diuretics
• Aminoglycoside
• Cisplatin
• Citrate (blood transfusion/
apheresis)
• Ethylenediaminetetraacetic acid
(EDTA) in radiocontrast media
• Foscarnet
• Fluoride
• Phenobarbital/phenytoin

➢ Bisphosphonate และ denosumab ลดระดับ

Decreased ionized calcium
• Alkalemia
• Lactic acidosis

➢ ภาวะ alkalemia จะเพิ่ม protein-bound calcium

Critical illness

➢ มีหลายสาเหตุข้างต้นร่วมกัน (multifactorial) แต่ที่

➢

➢
➢
➢

➢

แคลเซียมจากการยับยั้ง bone resorption
Cinacalcet เมื่อจับกับ CaSR จะเพิ่มความไวของ
CaSR ต่อการกระตุ้นโดยแคลเซียมและลดการหลั่ง
PTH
Loop diuretics และ aminoglycoside กระตุ้นให้เกิด
calciuria เพิ่มมากขึ้น
Cisplatin ทำ�ให้เกิด hypocalcemia ผ่าน renal
magnesium wasting
Citrate, EDTA, foscarnet และ fluoride จะไป
แย่งจับ free ionized calcium ทำ�ให้เมื่อวัด total
calcium จะอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการ
ของ hypocalcemia
Phenobarbital และ phenytoin เพิ่ม hepatic
breakdown ของ 25(OH)D และ 1,25(OH)2D ผ่าน
การกระตุ้นเอนไซม์ 24-hydroxylase

และลด free ionized calcium หากตรวจระดับของ
total calcium จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ
➢ Lactic acid จะแย่งจับ free ionized calcium ทำ�ให้
มีอาการ hypocalcemia ได้แม้ total calcium ปกติ(10)
เป็น non-classical pathway ของ hypocalcemia
คือการมี interleukins (IL-1-beta และ IL-6) กระตุ้น
CaSR เป็นสาเหตุให้ลดการหลั่ง PTH จากต่อม
พาราไทรอยด์(11)

คำำ�ย่่อ: PTH; parathyroid hormone, GNAS; guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating,
CaSR; calcium-sensing receptor, AD; autosomal dominant, AR; autosomal recessive
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แนวทางการวิินิิจฉััย

	ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�เปรีียบเทีียบความแม่่นยำำ�ในการวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��โดยตรง
ระหว่่าง Chvostek’s sign และ Trousseau’s sign การศึึกษาที่่�ผ่่านมามีีข้้อมููลว่่า Trousseau’s sign นั้้�น
มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือมากกว่่าโดยมีีความจำำ�เพาะและความไวประมาณ 90 เปอร์์เซนต์์ต่อ่ ภาวะแคลเซีียมใน
เลืือดต่ำำ�� ในขณะที่่� Chvostek’s sign มีีความไว 70 เปอร์์เซนต์์ต่อ่ ภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��และสามารถ
พบในผู้้�ที่มีี่� แคลเซีียมปกติิได้้ 10 เปอร์์เซนต์์(8)

แผนภาพที่่� 1. แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
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การรัักษา

การรัักษาภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��

แผนภาพที่่� 2. แสดงแนวทางการรัักษาภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
ในการรัักษาภาวะแคลเซีียมต่ำำ��นั้้น� ควรให้้การรัักษาที่่จำ� ำ�เพาะต่่อโรคที่่เ� ป็็นสาเหตุุของ hypocalcemia ร่่วมด้้วยเสมอเช่่น การให้้ magnesium supplement ในผู้้�ที่่�มีี hypomagnesemia หรืือการครอบ
ถุุงหายใจในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะ respiratory alkalosis จาก hyperventilation syndrome และการให้้แคลเซีียม
ในรููปของสารน้ำำ��นิิยมใช้้ calcium gluconate มากกว่่า calcium chloride เนื่่�องจากมีีการเกิิด extravasation-induced skin necrosis น้้อยกว่่า โดยมีีเป้้าหมายของการรัักษาในระยะยาวคืือ
• ผู้้�ป่่วยต้้องไม่่มีีอาการของแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
• ระดัับแคลเซีียมอยู่่�ในระดัับ low-normal range คืือ total calcium 8-8.5 มก./ดล. หรืือ ionized
calcium 3.2-4.8 มก./ดล.
• ในผู้้�ที่มีี่� hypoparathyroidism หลัังจากให้้ calcium supplement หรืือ vitamin D จะมีีแคลเซีียม
ในปััสสาวะเพิ่่�มขึ้้�นมากและเพิ่่�มโอกาสเกิิดนิ่่�วหรืือ nephrocalcinosis ได้้ ดัังนั้้�นควรตรวจ
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ปััสสาวะ 24 ชั่่ว� โมงเป็็นระยะเพื่่�อรัักษาระดัับแคลเซีียมในปััสสาวะให้้น้อ้ ยกว่่า 300 mg ต่่อวััน
หรืือใช้้ยากลุ่่�ม thiazide เพื่่�อลด calciuria
• ระหว่่างการรัักษาควรตรวจการทำำ�งานของไตและตรวจตาเพื่่�อเฝ้้าระวัังต้้อกระจกเป็็นระยะ

สรุุป

ภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��เป็็นภาวะที่่�มีีอัันตรายร้้ายแรง โดยหากไม่่ได้้รัับการรัักษาที่่�รวดเร็็ว
และเหมาะสมจะมีีผลต่่อความเสีียหายระยะยาวของอวััยวะต่่างๆ ในร่่างกายและเสีียชีีวิิตในที่่�สุุด
การสืืบค้้นสาเหตุุของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ก็มีีค
็ วามสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากหากให้้การรัักษาที่่ถูู� กต้้องแล้้ว
จะสามารถป้้องกัันการเกิิดภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ซ้ำำ��อีีกได้้ในอนาคต แพทย์์ผู้้�ดููแลผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� แคลเซีียม
ในเลืือดต่ำำ��ทุุกรายจึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงการวิินิิจฉััยและการวิินิิจฉััยแยกโรคของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��นี้้�
ไว้้เสมอ
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