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ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��
(Hypokalemia)
กุุลยา ตรรกวาทการ

โพแทสเซีียมเป็็นอิิเล็็กโทรไลต์์ที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งของร่่างกาย มีีบทบาทสำำ�คััญในการควบคุุม
การทำำ�งานของเซลล์์โดยเฉพาะเซลล์์กล้้ามเนื้้�อและหััวใจ ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��เป็็นความผิิดปกติิที่พ่� บได้้
บ่่อยในเวชปฎิิบััติิ ระดัับความรุุนแรงของอาการเป็็นได้้ตั้้�งแต่่ไม่่แสดงอาการผิิดปกติิ หรืือมีีอาการอ่่อน
แรงเพีียงเล็็กน้้อย ไปจนถึึงการเสีียชีีวิิตอย่่างฉัับพลัันได้้ ดัังนั้้�นการวิินิจิ ฉััยและให้้การรัักษาอย่่างถููกต้้อง
จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก

การควบคุุมสมดุุลของโพแทสเซีียม

โพแทสเซีียมเป็็นสารประจุุบวกที่่�พบมากที่่�สุุดภายในเซลล์์ โดยร้้อยละ 98 ของโพแทสเซีียมใน
ร่่างกายจะอยู่่�ภายในเซลล์์ ขณะที่่�เพีียงร้้อยละ 2 อยู่่�ในสารน้ำำ�� นอกเซลล์์ ในภาวะปกติิร่่างกายสามารถ
รัักษาระดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมใน intracellular: extracellular ที่่� 150 : 3.5-5 มิิลลิิโมล/ลิิตร
โดยอาศััยการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase pumps

การเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมเข้้า-ออกเซลล์์

Na+-K+ ATPase ทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญในการรัักษาระดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมภายในเซลล์์
และนอกเซลล์์ โดยการดึึงโพแทสเซีียมเข้้าแลกกัับการขัับโซเดีียมออกจากเซลล์์ เพื่่�อให้้ resting membrane
potential ของเซลล์์อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม (-90 mV) ปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase
จึึงมีีผลต่่อการเคลื่่�อนย้้ายของโพแทสเซีียมเข้้า-ออกจากเซลล์์ โดยปััจจััยดัังกล่่าวประกอบไปด้้วย
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- อิินซููลิิน: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ exchanger ส่่งผลให้้ระดัับ Na+ ในเซลล์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
นำำ�ไปสู่่�การทำำ�งานที่่�มากขึ้้�นของ Na+-K+ ATPase เพื่่�อรัักษาระดัับของ Na+ ภายในเซลล์์ ซึ่่�งการทำำ�งาน
ของ Na+-K+ ATPase ที่่�มากขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดการเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมเข้้าภายในเซลล์์ ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากมีีการกระตุ้้�นการหลั่่�งอิินซููลิิน เช่่น การได้้รัับสารน้ำำ�ที่
� ่�มีีน้ำำ��ตาล หรืือผู้้�ป่่วย
(1)
เบาหวานที่่�ได้้รัับอิินซููลิิน อาจทำำ�ให้้ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� แย่่ลงได้้
- β-adrenergic agonist: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้� เช่่น
terbutaline จะส่่งผลให้้โพแทสเซีียมเคลื่่�อนที่่�เข้้าเซลล์์มากขึ้้�น ในทางกลัับกัันการรัับประทานยา beta
blocker อาจทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�นได้้
- α-adrenergic agonist: ทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมออกนอกเซลล์์มากขึ้้�น พบ
ว่่าขณะออกกำำ�ลัังกาย จะมีีการกระตุ้้�น α-adrenergic receptor ทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�น
ชั่่ว� คราว การเพิ่่�มขึ้้น� ของระดัับโพแทสเซีียมจะทำำ�ให้้เกิิดภาวะหลอดเลืือดขยายตััว เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณเลืือด
ที่่�มาเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อให้้มากขึ้้�น ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จึึงอาจเกิิด rhabdomyolysis
ขณะออกกำำ�ลัังกายได้้เนื่่�องจากไม่่มีีการขยายตััวของหลอดเลืือดเพีียงพอ(2)
- Thyroid hormone: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียมใน
เลืือดต่ำำ��ได้้
- ระดัับ pH: โดยความเป็็นกรดภายนอกเซลล์์ (acidosis) จะยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-H+
ATPase ทำำ�ให้้ Na+ เคลื่่�อนที่่เ� ข้้าสู่่�เซลล์์ลดลง และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้โพแทสเซีียม
เคลื่่�อนที่่�เข้้าเซลล์์ได้้ลดลง จนเกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดสููงได้้ ขณะที่่�ความเป็็นด่่างนอกเซลล์์
(alkalosis) จะกระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้ระดัับ
โพแทสเซีียมในสารน้ำำ��นอกเซลล์์ลดลงได้้ อย่่างไรก็็ตามภาวะ metabolic acidosis ที่่เ� กิิดจากสาร inorganic
เช่่น hyperchloremic metabolic acidosis เท่่านั้้�นที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียมออก
นอกเซลล์์ ส่่วนสาเหตุุจากกลุ่่�ม organic acidosis เช่่น diabetic ketoacidosis, lactic acidosis จะมีีผล
ต่่อการเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมน้้อยมาก เนื่่�องจากสารเหล่่านี้้�สามารถเคลื่่�อนผ่่าน transporter (H+-Acotransporter) เข้้าเซลล์์พร้้อมกัับ H+ ได้้ ทำำ�ให้้การทำำ�งานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase
ไม่่ถููกยัับยั้้�ง(3) (รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1. ปััจจััยที่่�กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase เช่่น thyroid hormone, β-adrenergic agonist
จะทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ลง เช่่นเดีียวกัับ insulin ที่่ก� ระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ exchanger
(NHE) ทำำ�ให้้ Na+ ในเซลล์์สููงขึ้้�นและกระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ในที่่�สุุด ขณะที่่�ระดัับ pH
ที่่�ต่ำำ��ลงจากสาร inorganic จะยัับยั้้�งการทำำ�งานของ NHE ตามมาด้้วย Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้ระดัับ
โพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�นได้้ แต่่หากภาวะ acidosis เกิิดจากสาร organic H+ จะสามารถเข้้าเซลล์์ได้้
พร้้อมสาร organic acidosis จึึงไม่่มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงระดัับโพแทสเซีียมในเลืือด

การควบคุุมโพแทสเซีียมที่่� ไต

โพแทสเซีียมจะถููกกรอง (filtration) โดยอิิสระผ่่านโกลเมอรููลััสเข้้าสู่่� proximal tubule ซึ่่�งจะทำำ�
หน้้าที่่ดููด
� กลัับโพแทสเซีียมร้้อยละ 60-70 พร้้อมโซเดีียมและน้ำำ�� ต่่อมาโพแทสเซีียมจะถููกดููดกลัับที่่� thick
ascending limb of Henle’s loop (TAL) ผ่่าน Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) อีีกร้้อยละ 25
โพแทสเซีียมที่่�เหลืือประมาณร้้อยละ 5-10 จะผ่่านมาถึึงส่่วน distal nephron
Cortical collecting duct (CCD) เป็็นตำำ�แหน่่งหลัักที่่ค� วบคุุมการขัับโพแทสเซีียมออกทางปััสสาวะ
+
(K secretion) บริิเวณนี้้�ประกอบไปด้้วยเซลล์์ที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ principle cell และ intercalated cell โดย
กลไกการขัับโพแทสเซีียมที่่� CCD ถููกควบคุุมผ่่านการดููดกลัับ Na+ ผ่่าน Epithelial Na Channel (ENaC)
ที่่�อยู่่�บริิเวณ apical lumen ของ principle cell ก่่อให้้เกิิดประจุุลบใน tubular lumen และเกิิดการขัับ
โพแทสเซีียมซึ่่�งเป็็นประจุุบวกผ่่าน Renal Outer Medullary K channel (ROMK)(4) (รููปที่่� 2)
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รููปที่่� 2. ปััจจััยที่่มีีผ
� ลในการควบคุุมการขัับโพแทสเซีียมที่่� cortical collecting duct (CCD)
❶ aldosterone จะจัับกัับ mineralocorticoid receptor ที่่� principal cell หลัังจากนั้้�นจะกระตุ้้�นการทำำ�งาน
ของ Na+-K+ ATPase ที่่ฝั่่� �ง basolateral ร่่วมกัับ ENac และ ROMK ที่่ฝั่่� �ง apical
❷ การมีี distal Na+ delivery มาถึึงบริิเวณ CCD
❸ การเพิ่่�มขึ้้�นของสารประจุุลบ (nonresorbable anion) ใน tubular lumen

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการขัับโพแทสเซีียมทางไต(4, 5)

- Aldosterone เป็็นฮอร์์โมนที่่�สร้้างจากต่่อมหมวกไต (adrenal gland) เมื่่�อร่่างกายมีีระดัับ
โพแทสเซีียมในเลืือดเพิ่่�มมากขึ้้�น จะกระตุ้้�นการหลั่่�ง aldosterone ได้้โดยตรง ซึ่่�ง aldosterone จะเพิ่่�ม
การทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase รวมถึึง ENaC และ ROMK เพื่่�อเพิ่่�มการดููดกลัับของ distal Na+ และ
เพิ่่�มการขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะ
- Distal Na+ delivery ปริิมาณโซเดีียมที่่ผ่� า่ นมาถึึงบริิเวณ CCD มากจะส่่งผลให้้มีีการดููดโซเดีียม
กลัับผ่่าน ENaC มาก เกิิดศักั ย์์ไฟฟ้้าเป็็นลบใน tubular lumen มากขึ้้น� และมีีการขัับโพแทสเซีียมได้้มากขึ้้น�
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ dehydration ท่่อไตจะมีีการดููดกลัับโซเดีียมมากขึ้้�น เมื่่�อ distal Na+ delivery
น้้อย จะทำำ�ให้้ความสามารถในการขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะลดลงไปด้้วย
- Nonresorbable anion เช่่น HCO3- ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อมีีการอาเจีียน, ketone ในภาวะ diabetic
ketoacidosis, hippuric acid ในผู้้�ที่่�ใช้้ toluene, การได้้รัับ antibiotic บางชนิิดเช่่น penicillin เป็็นสาเหตุุ
ของการมีีสารประจุุลบใน tubular lumen เพิ่่�มมากขึ้้�น จะทำำ�ให้้เกิิดการพา Na+ ซึ่่�งเป็็นประจุุบวกออกมา
ในปััสสาวะมากขึ้้�น (เพิ่่�ม distal Na+ delivery) และส่่งผลให้้การขัับ K+ ที่่� CCD เพิ่่�มมากขึ้้�น
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- Urine flow rate อััตราการไหลของสารน้ำำ��ใน tubular lumen ส่่วน CCD ที่่�มากขึ้้�น จะทำำ�ให้้
ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมใน lumen ลดลง ความแตกต่่างของความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในเซลล์์
และนอกเซลล์์ที่ม่� ากขึ้้น� จะทำำ�ให้้ขับั โพแทสเซีียมออกได้้มากขึ้้น� นอกจากนั้้�นอััตราการไหลของสารน้ำำ��จะ
กระตุ้้�นการทำำ�งานของ maxi-K+ channel ซึ่่�งเป็็น potassium channel ที่่�ตอบสนองต่่อ flow-stimulated
K+ secretion ทำำ�ให้้ไตขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะได้้มากขึ้้�น

ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

	คืือ ภาวะที่่ร� ะดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในพลาสมาน้้อยกว่่า 3.5 mmol/L มีีผลต่่อระบบ
ต่่างๆ ของร่่างกาย ดัังนี้้�
ระบบหััวใจและหลอดเลืือด
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ทำำ�ให้้เซลล์์กล้้ามเนื้้�อหััวใจมีี permeability ต่่อ K+ ลดลง โพแทสเซีียม
เคลื่่�อนตััวออกนอกเซลล์์ยากขึ้้�น ส่่งผลให้้ resting membrane potential เป็็นลบน้้อยลง เซลล์์กล้้ามเนื้้�อ
หััวใจเกิิดภาวะ hyperexcitability มากขึ้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจได้้หลายรููปแบบ
โดยจะพบ prolong PR interval, ST depression, flattening T wave and T wave inversion, prominent
U wave อาจพบหััวใจเต้้นผิิดจังั หวะชนิิด premature atrial และ ventricular beats, atrioventricular block
และ supraventricular tachyarrhythmia เช่่น atrial flutter, atrial tachycardia ได้้(6)
ยา digitalis ออกฤทธิ์์�โดยการยัับยั้้�ง Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้ Na+ ในเซลล์์สููงขึ้้�น ยัับยั้้�งการแลก
เปลี่่�ยนกัับ Ca2+ ผ่่าน Na+-Ca2+ exchanger ทำำ�ให้้ระดัับ Ca2+ ในเลืือดสููงขึ้้�น และกล้้ามเนื้้�อหััวใจหดตััว
ได้้ดีีขึ้้�น ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จึึงส่่งเสริิมการทำำ�งานของ digitalis และทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสเกิิด digitalis
toxicity ได้้มากขึ้้�น ดัังนั้้�นในผู้้�ที่่�รัับประทานยากลุ่่�ม digitalis ควรระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียม
ในเลืือดต่ำำ��
ระบบกล้้ามเนื้้�อ
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จะทำำ�ให้้ resting membrane potential ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อติิดลบมากขึ้้�น
(hyperpolarization) เซลล์์ถููกกระตุ้้�นให้้เกิิด action potential ได้้ยากขึ้้�น ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อเกิิดการหดตััวได้้
ลดลงและเกิิดภาวะกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ ผู้้�ป่่วยอาจเกิิดภาวะ rhabdomyolysis ได้้
หากระดัับโพแทสเซีียมลดต่ำำ��ลงมาก(2)
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จะส่่งผลให้้กล้้ามเนื้้�อเรีียบทำำ�งานลดลง ลำำ�ไส้้เคลื่่�อนไหวน้้อยลง ก่่อให้้เกิิด
ภาวะท้้องผููก และ ileus ตามมาได้้
ระบบอื่่�นๆ
ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��เรื้้�อรััง ส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�ให้้ปััสสาวะเข้้มข้้นของไต
เสีียไป (renal concentrating ability defect) นอกจากนั้้�นยัังอาจเกิิดภาวะ hypokalemic nephropathy
ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็น chronic tubulointerstitial disease ได้้
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ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จะก่่อให้้เกิิดภาวะ intracellular acidosis ซึ่่�งกระตุ้้�นให้้
proximal tubule สร้้างแอมโมเนีียมากขึ้้�น (ammoniagenesis) และทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยโรคตัับเกิิดภาวะ hepatic
encephalopathy ได้้(7)

สาเหตุุของการเกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

1. การรัับประทานได้้น้อ้ ย ในคนทั่่�วไปจะได้้รับั โพแทสเซีียมจากอาหารที่่รั� บั ประทานตามปกติิ
ประมาณ 1-2 mEq/กิิโลกรััม/วััน เมื่่�อรัับประทานอาหารที่่�มีีโพแทสเซีียมน้้อยลงร่่างกายจะปรัับตััวให้้มีี
การสููญเสีียโพแทสเซีียมน้้อยลงเพื่่�อรัักษาระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดไว้้ ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะโพแทสเซีียม
ต่ำำ��สาเหตุุจากการรัับประทานได้้น้้อยเพีียงอย่่างเดีียวจึึงเกิิดขึ้้�นได้้น้้อยมาก มัักจะต้้องมีีสาเหตุุเรื้้�อรััง
ร่่วมกัับสาเหตุุอื่่�นๆ ด้้วย เช่่นผู้้�ป่่วยที่่�กิินได้้น้้อย ขาดสารอาหารมาเป็็นเวลานาน ร่่วมกัับเกิิดการเจ็็บ
ป่่วยเฉีียบพลัันที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียม เช่่น อาเจีียนหรืือถ่่ายเหลว เป็็นต้้น
2. การเคลื่่อ� นที่่ข� องโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ เช่่น ภาวะ hyperthyroidism, refeeding syndrome,
การได้้รัับ insulin เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังพบได้้ในผู้้�ป่่วยโรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของ channel
บนผิิวเซลล์์ ได้้แก่่ภาวะ hypokalemic periodic paralysis ทำำ�ให้้มีีการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์
อย่่างรวดเร็็วหลัังจากถููกกระตุ้้�นด้้วย อาหารคาร์์โบไฮเดรต หรืือการออกกำำ�ลัังกายอย่่างหนััก เป็็นต้้น
3. การสููญเสีียโพแทสเซีียมออกจากร่่างกาย
3.1 การสููญเสีียโพแทสเซีียมภายนอกไต ได้้แก่่ การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางเหงื่่�อ หรืือ
ทางเดิินอาหารในผู้้�ที่่�มีี diarrhea หรืือการใช้้ laxative abuse เป็็นต้้น
3.2 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต สามารถแบ่่งสาเหตุุของการสููญเสีียโพแทสเซีียมทาง
ไตตามกลไก ได้้ดัังนี้้� (บางสาเหตุุอาจเกิิดได้้มากกว่่า 1 กลไก)
3.2.1 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการเพิ่่�มขึ้้น� ของ aldosterone หรืือปััจจััยอื่่�น
ที่่ทำ� �ำ ให้้ mineralocorticoid activity สููงขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับการทำำ�งานของ aldosterone
• Primary hyperaldosteronism เป็็นภาวะที่่ต่� อ่ มหมวกไตมีีการสร้้าง aldosterone
เพิ่่�มมากขึ้้�นจากปกติิ มัักพบเป็็น aldosterone producing adenoma หรืือ
adrenal hyperplasia ซึ่่�งระดัับ aldosterone ที่่�มากขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิเวณ CCD
เกิิดการเก็็บโซเดีียม ขัับโพแทสเซีียมและขัับกรดเพิ่่�มมากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยจึึงมาด้้วย
อาการความดัันโลหิิตสููง (salt water retention) ร่่วมกัับมีี hypokalemia
metabolic alkalosis ได้้
• Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิ
ทางพัันธุุกรรม ถ่่ายทอดแบบ autosomal dominant ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้าง
aldosterone มากขึ้้น� จากการเกิิด chimeric gene ทำำ�ให้้เอนไซม์์ aldosterone
synthase ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สร้้าง aldosterone ถููกควบคุุมโดยระดัับของ adreno358
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•

•
•

•

corticotropin (ACTH) แทนที่่�จะเป็็น angiotensin II เช่่นคนปกติิ ผู้้�ป่่วยมา
ด้้วยภาวะความดัันโลหิิตสููงขณะอายุุน้อ้ ย ร่่วมกัับมีีประวััติคิ รอบครััว อาจพบ
ภาวะเส้้นเลืือดในสมองแตกขณะอายุุน้้อยได้้ การวิินิิจฉััยสามารถทำำ�ได้้โดย
การทำำ� dexamethasone suppression test เพื่่�อกดการสร้้าง ACTH ทำำ�ให้้
ร่่างกายสร้้าง aldosterone ลดลง
Apparent mineralocorticoid excess (AME) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิทาง
พัันธุุกรรม ถ่่ายทอดแบบ autosomal recessive ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิใน
การสร้้างเอนไซม์์ 11β- hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11βHSD-2)
ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการเปลี่่ย� น cortisol เป็็น cortisone ทำำ�ให้้มีี cortisol ที่่ส� ามารถ
จัับกัับ mineralocorticoid receptor ของ aldosterone และออกฤทธิ์์เ� ช่่นเดีียว
กัับ aldosterone ที่่� CCD มากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยจึึงมาด้้วยความดัันโลหิิตสููง ตรวจพบ
hypokalemic metabolic alkalosis เช่่นเดีียวกัับผู้้�ที่สร้
่� า้ ง aldosterone ผิิดปกติิ
แต่่เมื่่�อตรวจเลืือดจะพบว่่าระดัับ aldosterone ต่ำำ�� (plasma aldosterone
concentration; PRA < 15 ng/dL)
Licorice (ชะเอม) มีีสาร glycyrrhetic acid ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งเอนไซม์์
11βHSD-2 ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�รัับประทานเกิิดภาวะเดีียวกัับผู้้�ที่่�เป็็นโรค AME
Cushing syndrome เป็็นภาวะที่่�ร่่างกายสร้้าง cortisol มากกว่่าปกติิ เกิิด
ภาวะ cortisol excess ทำำ�ให้้เอนไซม์์ 11βHSD-2 ไม่่สามารถเปลี่่�ยน cortisol
เป็็น cortisone ได้้ทััน เกิิดการกระตุ้้�นการทำำ�งานของ mineralocorticoid
receptor จึึงเกิิดภาวะความดัันโลหิิตสููง ร่่วมกัับ hypokalemic metabolic
alkalosis ได้้
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิในการสร้้าง
ฮอร์์โมนที่่ต่� อ่ มหมวกไต ทำำ�ให้้เกิิดภาวะขาดฮอร์์โมนบางชนิิดร่ว่ มกัับมีีการคั่่�ง
ของสารบางอย่่างเพิ่่�มมากขึ้้�น ตามแต่่ตำำ�แหน่่งของการเกิิดความผิิดปกติิใน
การสร้้างฮอร์์โมน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการเสีียการทำำ�งานของ CYP11β1 ทำำ�ให้้เกิิด
11-β hydroxylase deficiency จะเกิิดการคั่่�งของสารที่่�เป็็น substrate คืือ
deoxycorticosterone (DOC) ซึ่ง�่ สามารถออกฤทธิ์์� mineralocorticoid activity
เช่่ น เดีียวกัั บ aldosterone ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ภาวะความดัั น โลหิิ ตสูู งร่่ ว มกัั บ
โพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��ได้้ แม้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีระดัับ aldosterone ในเลืือดไม่่สููง
ก็็ตาม นอกจากนี้้ยั� งั มีีภาวะ androgen excess ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยมีีลัักษณะ virilism ได้้
ผู้้�ที่่�มีีความผิิดปกติิของ CYP 17 ทำำ�ให้้เกิิด 17-α hydroxylase deficiency
เกิิดการคั่่ง� ของ DOC มากขึ้้น� เช่่นกััน แต่่ไม่่พบภาวะ androgen excess ผู้้�ป่่วย
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จึึ ง ไม่่ มีี virilism ส่่ ว นผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีีค วามผิิ ดป กติิ ข อง CYP 21 ทำำ� ให้้ มีี
21-hydroxylase deficiency จะไม่่มีีการคั่่ง� ของ DOC แต่่จะมีีภาวะขาด aldosterone
และมีีภาวะ androgen excess ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�เกิิด renal salt-wasting
มีีความดัันโลหิิตต่ำำ�� โพแทสเซีียมสููง ร่่วมกัับมีีลัักษณะ virilism
• Liddle syndrome เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมที่่�มีีการถ่่ายทอดแบบ autosomal
dominant ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิของ β และ γ subunit ของ ENaC ส่่งผล
ให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�มากขึ้้�น (ENaC hyperfunction) ทำำ�ให้้มีีการเก็็บโซเดีียมที่่�
CCD มากขึ้้น� ขัับโพแทสเซีียมและกรดทางไตมากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะไม่่ตอบ
สนองกัับการรัักษาด้้วย aldosterone antagonist เช่่นโรคอื่่�นที่่�มีีระดัับของ
aldosterone สููงขึ้้�น หรืือการทำำ�งานของ mineralocorticoid มากขึ้้�น แต่่จะ
ตอบสนองต่่อการให้้ยาที่่�ออกฤทธิ์์�ต่่อ ENaC โดยตรง เช่่น triamterene,
amiloride เป็็นต้้น
3.2.2 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการมีี distal Na+ delivery มากขึ้้�น
• การใช้้ยาขัับปััสสาวะ การได้้รัับยาขัับปััสสาวะกลุ่่�ม loop diuretic เช่่น
furosemide ซึ่่ง� ยัับยั้้ง� การทำำ�งานของ NKCC ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือด
ต่ำำ�� ได้้จากการยัับยั้้�งการดููดกลัับโพแทสเซีียมที่่� TAL การเพิ่่�ม distal Na+
delivery ทำำ�ให้้เกิิดการขัับโพแทสเซีียมบริิเวณ CCD มากขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับการ
ได้้รัับยาขัับปััสสาวะกลุ่่�ม thiazide ที่่ยั� ับยั้้�งการดููดกลัับโซเดีียมของ NCC ที่่�
distal convoluted tubule นอกจากนั้้�นยัังอาจเกิิดจากภาวะ secondary
hyperaldosteronism จาก volume depletion อีีกด้้วย
• Bartter’s syndrome เป็็นโรคที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal
recessive ส่่งผลให้้การทำำ�งานของ NKCC ผิิดปกติิ ทำำ�ให้้มีีผลเช่่นเดีียวกัับ
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั loop diuretic ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนมากจะแสดงอาการตั้้�งแต่่เด็็ก มาด้้วยอาการ
เติิบโตช้้า (failure to thrive) กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง รวมถึึงตรวจพบนิ่่�วในทางเดิิน
ปััสสาวะได้้(8)
• Gitelman’s syndrome เป็็นโรคที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal
recessive ส่่งผลให้้การทำำ�งานของ NCC ผิิดปกติิ ทำำ�ให้้มีีผลเช่่นเดีียวกัับผู้้�ที่่�
ได้้ รัั บ thiazide ผู้้�ป่่ ว ยจะมาด้้ ว ยอาการกล้้ า มเนื้้� อ อ่่ อ นแรง ตรวจพบ
โพแทสเซีียมและแมกนีีเซีียมต่ำำ�� (8)
ผู้้�ป่่วยทั้้�งสองกลุ่่�มจะมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่่วมกัับภาวะเลืือดเป็็นด่่าง อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มที่่�ได้้
รัับ furosemide หรืือ Bartter’s syndrome ผู้้�ป่่วยจะมีี urine calcium สููง เนื่่�องจากการยัับยั้้�งการทำำ�งาน
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ของ NKCC จะทำำ�ให้้การเกิิด K+ recycling ที่่�บริิเวณ loop of Henle เสีียไป ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเก็็บ Ca2+
และ Mg2+ ผ่่านทาง paracellular ได้้ ในขณะที่่�การได้้รัับ thiazide หรืือ Gitelman’s syndrome จะกระตุ้้�น
ให้้ TAL สามารถดููดกลัับ calcium ได้้มากขึ้้�น (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3. แสดงการทำำ�งานบริิเวณ thick ascending limb (TAL) ในภาวะปกติิ และภาวะที่่�มีีการยัับยั้้�ง
การทำำ�งานของ Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) เช่่น Bartter’s syndrome หรืือการได้้รับั loop diuretic
ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมและแคลเซีียมทางไตมากขึ้้�น ขณะที่่�บริิเวณ distal convoluted
tubule (DCT) หากมีีการยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-Cl- cotransporter (NCC) ❶ เช่่น Gitelman’s
syndrome หรืือการได้้รัับ thiazide จะเพิ่่�มการทำำ�งานของ Na+Ca2+ exchanger ❷ ทำำ�ให้้ intracellular
Ca2+ ลดลง และเกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของ Ca2+ จาก tubular lumen มากขึ้้�น ❸ ทำำ�ให้้ระดัับแคลเซีียม
ในปััสสาวะลดลง
3.2.3 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการมีี nonresorbable anion ในปััสสาวะ
มากขึ้้�น
• การอาเจีียน โดยทั่่�วไปแล้้วปริิมาณโพแทสเซีียมใน gastric content มีีเพีียง
5-10 mEq/L เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นจึึงเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมจากทางเดิินอาหาร
ไปเพีียงเล็็กน้้อย แต่่ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��ในผู้้�ป่ว่ ยที่่อ� าเจีียนเกิิดจาก
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การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตเป็็นหลััก เมื่่�อผู้้�ป่ว่ ยมีีการอาเจีียนจะเกิิดภาวะ
metabolic alkalosis ซึ่่�ง HCO3- ในเลืือดจะถููกกรองผ่่านไปที่่�ไต เกิิดภาวะ
bicarbonaturia ทำำ�ให้้ tubular lumen เป็็นลบและกระตุ้้�นให้้เกิิดการขัับ
โพแทสเซีียมทางไตมากขึ้้น� นอกจากนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยที่่อ� าเจีียนจนเกิิดภาวะ volume
depletion จะกระตุ้้�นการหลั่่�ง aldosterone (secondary hyperaldosteronism)
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการขัับโพแทสเซีียมและขัับกรดที่่� CCD มากขึ้้�นไปอีีก(9)
• Nonresorbable anion เช่่น ketone ในภาวะ DKA, hippuric acid ในผู้้�ได้้รัับ
toluene
• Acetazolamide เป็็น diuretic ที่่�ออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการทำำ�งานของ carbonic
anhydrase inhibitors ทำำ�ให้้ลดการดููดซึึม HCO3- ที่่� proximal tubule ร่่วมกัับ
ทำำ�ให้้เก็็บ Na+ ได้้น้้อยลง ทำำ�ให้้มีี bicarbonaturia และ distal Na+ delivery
เพิ่่�มมากขึ้้�น
• Renal tubular acidosis (RTA) type II (proximal RTA) เป็็นโรคที่่� proximal
tubule มีีความสามารถในการเก็็บ HCO3- ลดลง ก่่อให้้เกิิด bicarbonaturia
และภาวะ metabolic acidosis ร่่วมกัับมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� ได้้
3.2.4 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากความผิิ ดป กติิ ข องท่่ อ ไตในการเก็็ บ
โพแทสเซีียม
• ภาวะแมกนีีเซีียมต่ำำ�� (Hypomagnesemia) จะทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียม
ทางไตที่่� CCD มากขึ้้�น เนื่่�องจาก Mg2+ เป็็น factor ที่่�สำำ�คััญในการควบคุุม
การขัับโพแทสเซีียมผ่่านทาง ROMK(10)
• Amphotericin B เป็็น antifungal drug ซึ่ง�่ ออกฤทธิ์์โ� ดยการจัับกัับ ergosterol
ทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วของ cell membrane มีีผลให้้ tubular cell เสีีย permeability
ในการเก็็บโพแทสเซีียมไป นอกจากนั้้�นยัังมีีผลให้้เกิิดการรั่่�วของแมกนีีเซีียม
ทางไต และเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตมากยิ่่�งขึ้้�น
• RTA type I (distal RTA) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของ tubular cell ในการ
ขัับกรด ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดภาวะ metabolic acidosis กลไกที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ�� เกิิดจากมีีการรั่่�วของโพแทสเซีียมผ่่าน tubular cell ร่่วมกัับ
การดููดกลัับโพแทสเซีียมที่่� proximal tubule ลดลงจากภาวะ acidosis
• การได้้รัับยาอื่่�นๆ ที่่�มีีผลให้้เกิิดการรั่่�วของโพแทสเซีียมผ่่าน tubule มากขึ้้�น
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การวิินิิจฉััยสาเหตุุภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��

การตรวจพบระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ให้้แยกภาวะการต่ำำ�ป
� ลอม (spurious hypokalemia)
ซึ่ง่� เกิิดจากการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ในหลอดทดลองที่่ตั้้� ง� ทิ้้�งไว้้ในอุุณหภููมิิห้อ้ งเป็็นเวลานาน
พบในผู้้�ที่่�มีีเม็็ดเลืือดขาวจำำ�นวนมาก (WBC>100,000/mm3) หากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ตรวจพบว่่ามีีระดัับ
โพแทสเซีียมต่ำำ��มาก แต่่ไม่่มีีอาการหรืือลัักษณะของคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจที่่�เข้้ากัับลัักษณะของการเกิิดภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ��เลย ให้้ทำำ�การส่่งตรวจระดัับโพแทสเซีียมซ้ำำ�� โดยการเจาะเลืือดแล้้วส่่งตรวจทัันทีี
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จริิง ให้้พิจิ ารณาว่่าเกิิดจากการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียม
เข้้าเซลล์์ หรืือเกิิดจากการสููญเสีียโพแทสเซีียมออกจากร่่างกาย โดยอาศััยประวััติิที่่�สำำ�คััญ คืือ onset
ของอาการและระยะเวลาในการเกิิดภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการอ่่อนแรงของกล้้ามเนื้้�อมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในระยะเวลาหลายวัันถึึงเป็็นสััปดาห์์ (progressive proximal muscle weakness) หรืือผู้้�ป่่วย
ที่่�ตรวจพบภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��อย่่างเรื้้�อรััง (chronic hypokalemia) จะคิิดถึึงสาเหตุุจากการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมมากกว่่าการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ อย่่างไรก็็ตามหากผู้้�ป่่วยมีีอาการเกิิดขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็วอาจจะไม่่สามารถบอกสาเหตุุการเกิิดที่่�ชััดเจนได้้ นอกจากนั้้�นประวััติิการเกิิดอาการอ่่อน
แรงอย่่างเฉีียบพลัันแล้้วดีีขึ้้�นได้้เองโดยไม่่ได้้รัับการรัักษา หรืือการได้้รัับโพแทสเซีียมทดแทนในปริิมาณ
เพีียงเล็็กน้้อย โดยเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีประวััติิครอบครััวมีีอาการลัักษณะเดีียวกัันจะทำำ�ให้้คิิดถึึงกลุ่่�มโรคที่่�มีี
การเคลื่่�อนของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ เช่่น hypokalemic periodic paralysis
	ประวััติิอื่่�นๆ เช่่น อาเจีียน ถ่่ายเหลว การใช้้ยาขัับปััสสาวะ จะช่่วยให้้คิิดถึึงสาเหตุุของการเกิิด
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ได้้ อย่่างไรก็็ตามการตรวจวััดทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารจะช่่วยให้้สามารถระบุุสาเหตุุการ
เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ได้้ชััดเจนว่่าเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตหรืือไม่่
โดยการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่สำ� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่ การวััดการขัับโพแทสเซีียมในปััสสาวะในขณะที่่�
ผู้้�ป่่วยมีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��อยู่่� หากการขัับโพแทสเซีียมในปััสสาวะสููงบ่่งชี้้�ว่่าโพแทสเซีียม
ในเลืือดต่ำำ�� เกิิดจากการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางปััสสาวะ ตารางที่่� 1 แสดงการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ตารางที่่� 1. การแปลผลการตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการในผู้้�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� (11)
การตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการ

เกณฑการวิินิิจฉััยภาวะ renal K+ loss

24-hour urine K+

> 20 mEq/day

Spot urine K+

> 15 mEq/L

TTKG

>4

Urine K+ (mEq/L)/ urine Cr (mg/dL)

> 13 mEq/g

TTKG: transtubular potassium concentration gradient (Urine K x Plasma Osmolality/Plasma K x Urine Osmolality)
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	ทั้้�งนี้้�ขณะตรวจวััด ผู้้�ป่่วยควรอยู่่�ในภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� ร่่วมกัับมีี distal Na+ delivery ที่่�มาก
พอ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าอยู่่�ในภาวะที่่�ไตสามารถขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยมีี urine Na+
>25 mEq/L
การตรวจปริิมาณโพแทสเซีียมโดยการเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงสามารถบอกการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมทางไตได้้ดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตามในทางปฎิิบััติิอาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ทุุกราย การเก็็บ spot
urine K+ สามารถใช้้แปลผลได้้ แต่่อาจมีีข้้อจำำ�กััดในแง่่ของ diurnal variation เนื่่�องจากไตมีีการขัับ
โพแทสเซีียมไม่่เท่่ากัันตลอดทั้้�งวัันตามปริิมาณโพแทสเซีียมในอาหารที่่รั� ับประทานเข้้าไป รวมถึึงปััจจััย
เรื่่�องความเข้้มข้้นของปััสสาวะ เช่่น ผู้้�ป่่วยมีีปััสสาวะปริิมาณมากแต่่เจืือจาง จะทำำ�ให้้ความเข้้มข้้นของ
spot urine ลดลง แต่่เมื่่�อคำำ�นวนปริิมาณโพแทสเซีียมที่่�ถููกขัับออกจากไตทั้้�งวัันอาจจะมีีการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมทางปััสสาวะปริิมาณมากได้้ (เช่่น ผู้้�ป่่วย spot urine K+ = 10 mEq/L ปััสสาวะวัันละ 4 ลิิตร
จะมีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต = 10x4 = 40 mEq/day ซึ่่�งถืือว่่ามีี renal K+ loss)
การประเมิิน transtubular potassium concentration gradient (TTKG) เป็็นการประเมิินการ
ขัับโพแทสเซีียมบริิเวณ CCD ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งที่่สำ� ำ�คััญในการควบคุุมการขัับโพแทสเซีียมทางไต โดย
TTKG = ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในท่่อไตบริิเวณ CCD/ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียม
ในเลืือด (UrineCCD K+)/ Plasma K+)
อย่่างไรก็็ตามเราไม่่สามารถวััดระดัับของโพแทสเซีียมที่่� CCD โดยตรงได้้ แต่่อาศััยสมมติิฐาน
ที่่ว่� า่ ณ ตำำ�แหน่่งที่่ต่� อ่ จาก cortical และ medullary collecting duct นั้้�นไม่่มีีการดููดกลัับหรืือขัับโพแทสเซีียม
และสารอื่่�นเพิ่่�มเติิม มีีแต่่เพีียงการดููดน้ำำ��กลัับ ดัังนั้้�นระดัับความเข้้มข้้นโพแทสเซีียมของปััสสาวะที่่ป� ลาย
ทางที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากบริิเวณ CCD จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับการดููดน้ำำ��กลัับที่่�บริิเวณ medullary collecting duct
เท่่านั้้�น
จากสมมติิฐานข้้างต้้น ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในปััสสาวะปลายทาง/ความเข้้มข้้นของ
ปััสสาวะปลายทาง (Urine K+/Urine osm) จะเป็็นสััดส่่วนโดยตรงกัับ UrineCCD K+/UrineCCD osm
จะได้้ว่่า UrineCCD K+ = Urine K x UrineCCD osm/ Urine osm
โดยขณะที่่ร่� ่างกายมีี ADH ทำำ�งาน ที่่�ตำำ�แหน่่ง CCD จะมีี UrineCCD osm เท่่ากัับระดัับ Plasma
osmolality พอดีี ดัังนั้้�น TTKG = Urine K+ x Plasma Osmolality/Plasma K+ x Urine Osmolality
โดยมีีข้้อจำำ�กััดว่่าขณะนั้้�น urine osmolality จะต้้องมากกว่่า plasma osmolality (มีี ADH ทำำ�งานอยู่่�)
อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลในปััจจุุบัันพบว่่าที่่� inner medullary collecting duct มีีการดููดกลัับยููเรีีย
เพื่่�อให้้เกิิด urea recycling ส่่งผลให้้ความน่่าเชื่่อ� ถืือของการใช้้ TTKG ในการประเมิินการชัับโพแทสเซีียม
ลดน้้อยลง เนื่่�องจากผิิดไปจากสมมติิฐานเดิิม(12)
	จึึงมีีการใช้้ spot Urine K+/Urine Creatinine เพื่่�อประเมิินการชัับโพแทสเซีียมทางไต โดยใช้้หลััก
การว่่าไตมีีการชัับ creatinine อย่่างคงที่่ต่� ่อวััน เพื่่�อลดปััญหาของ urine concentration variability ใน
การใช้้ spot urine K+ (13)
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การวิินิจิ ฉััยสาเหตุุของการเกิิดโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� สามารถใช้้ภาวะกรด-ด่่างในร่่างกาย ร่่วม
กัับระดัับความดัันโลหิิตหรืือ effective circulatory volume เพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

แผนภาพที่่� 1. แนวทางการหาสาเหตุุของภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

การรัักษาภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��

การรัักษาภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ควรคำำ�นึงึ ถึึงสาเหตุุ อาการและความรุุนแรงของภาวะโพแทสเซีียม
ต่ำำ�� ปริิมาณและความรวดเร็็วในการทดแทนโพแทสเซีียม รููปแบบของโพแทสเซีียมที่่�ให้้ และการติิดตาม
อาการและระดัับของโพแทสเซีียมอย่่างใกล้้ชิิด
1. ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จากการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์จะมีี
ปริิมาณโพแทสเซีียมทั้้�งร่่างกายปกติิ การให้้โพแทสเซีียมทดแทนควรระมััดระวัังการเกิิด rebound
hyperkalemia หลัังจากสาเหตุุของการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมหมดไป ควรให้้โพแทสเซีียมทดแทน
ในรููปแบบของการรัับประทาน 40-80 mEq ร่่วมกัับการแก้้ไขสาเหตุุ เช่่น การแก้้ไขภาวะ hyperthyroidism
2. ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จากการสููญเสีียจากทางเดิินอาหาร ให้้คำำ�นึงึ ถึึงการสููญเสีียขณะนั้้�นด้้วย
(concurrent loss) แม้้ว่่าขณะที่่�ตรวจระดัับโพแทสเซีียมยัังไม่่ต่ำำ��มากแต่่หากยัังมีีการถ่่ายเหลวปริิมาณ
มากอยู่่� ก็็ควรพิิจารณาให้้โพแทสเซีียมอย่่างรวดเร็็วและรีีบแก้้ไขสาเหตุุ
3. ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จากการสููญเสีียทางไต ผู้้�ป่่วยมัักจะยัังมีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ปริิมาณโพแทสเซีียมทั้้�งหมดในการทดแทนปริิมาณมาก อย่่างไรก็็ตามไม่่จำำ�เป็็น
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ต้้องให้้ทั้้ง� หมดในครั้้�งเดีียวควรพิิจาณาตามอาการและความรุุนแรงขณะนั้้�น หลัังจากนั้้�นพิิจารณาให้้ตาม
ปริิมาณการสููญเสีียในแต่่ละวัันเพื่่�อรัักษาระดัับของโพแทสเซีียมในเลืือดให้้อยู่่�ในระดัับปกติิ
4. การพิิจารณาให้้โพแทสเซีียมทดแทน
ปริิ ม าณโพแทสเซีียมทดแทน ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ระดัั บ ของโพแทสเซีียมและสาเหตุุ ข องภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ�� โดยทั่่�วไปร่่างกายจะสููญเสีียโพแทสเซีียมประมาณ 100-200 mEq หากระดัับโพแทสเซีียม
อยู่่�ที่่� 3-3.5 mEq/L และสููญเสีียโพแทสเซีียม 400-600 mEq หากโพแทสเซีียทอยู่่�ที่่� 2-3 mEq/L และ
อาจแตกต่่างไปตามแต่่มวลกล้้ามเนื้้�อแต่่ละคน(2)
รููปแบบการให้้โพแทสเซีียมทดแทน
หากผู้้�ป่่วยสามารถรัับประทานได้้และไม่่มีีภาวะที่่�จำำ�เป็็นต้้องให้้โพแทสเซีียมอย่่างรวดเร็็ว ควร
พิิจารณาให้้ทางการรัับประทานก่่อน
หากผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการที่่ต้� อ้ งให้้โพแทสเซีียมทดแทนอย่่างรวดเร็็ว เช่่น มีีการอ่่อนแรงของกล้้ามเนื้้�อ
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ ผู้้�ป่่วยรัับประทาน digitalis อยู่่� หรืือระดัับของโพแทสเซีียมต่ำำ�� มาก (< 2.5 mEq/L)
ให้้พิิจารณาแก้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือด
การให้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือดใหญ่่ (central vein): ไม่่ควรผสมโพแทสเซีียมเข้้มข้้นเกิิน
20 mEq/100 mL อััตราเร็็วไม่่เกิิน 20 mEq/h (ผสม KCl 20 mEq ใน 0.9%NSS 100 ml iv drip in
1 hour) นอกจากกรณีีที่่ยั� งั มีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมอยู่่�ตลอด หลัังจากให้้ 20 mEq/h แล้้วยัังไม่่สามารถ
เพิ่่�มระดัับโพแทสเซีียมได้้ หรืือผู้้�ป่ว่ ยมีี malignant arrhythmia จากโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� อาจพิิจารณา
ให้้ถึึง 40 mEq/h ได้้ อย่่างไรก็็ตามควรมีีการติิดตาม EKG และระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดอย่่างใกล้้ชิิด	
การให้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือดส่่วนปลาย (peripheral vein): ไม่่ควรผสมโพแทสเซีียม
เข้้มข้้นเกิิน 60 mEq/L หากต้้องการให้้โพแทสเซีียมอััตราเกิิน 10 mEq/h ควรพิิจารณาการให้้ทาง
หลอดเลืือดใหญ่่
หากมีีการให้้โพแทสเซีียมทดแทนในอััตรามากกว่่า 10 mEq/h ควรมีีการเฝ้้าระวััง EKG ตลอด
การรัักษา และตรวจวััดระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดทุุก 1-2 ชั่่�วโมง(9)
ข้้อควรระวัังอื่่�นๆ ในการให้้โพแทสเซีียมทดแทน
• การให้้โพแทสเซีียมทดแทนหากผสมในสารน้ำำ��ที่่�มีี dextrose อยู่่� จะกระตุ้้�นให้้เกิิดการหลั่่�ง
อิินซุุลิินและเกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ได้้ จึึงควรพิิจารณาสารน้ำำ��ที่่�ไม่่มีี
dextrose อยู่่� นอกจากนั้้�นการผสมใน 0.9%NaCl จะมีีการเพิ่่�ม distal Na+ delivery มากขึ้้�น
ทำำ�ให้้สููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตมากขึ้้�น หากไม่่มีีภาวะโซเดีียมในเลืือดต่ำำ�ร่
� ่วมด่่วย การให้้
โพแทสเซีียมโดยผสมใน 0.45% NaCl อาจสามารถเพิ่่�มระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดได้้มากกว่่า
• ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากจำำ�เป็็นต้้องให้้อิินซููลิินต้้องทำำ�การให้้โพแทสเซีียม
ทดแทนก่่อนเสมอ
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• หากผู้้�ป่่วยมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่่วมกัับภาวะแคลเซีียมต่ำำ�� ให้้ทำำ�การแก้้โพแทสเซีียมก่่อน
เสมอ เนื่่�องจากการให้้แคลเซีียมจะทำำ�ให้้อาการของโพแทสเซีียมต่ำำ�� เป็็นมากขึ้้�น
• ภาวะแมกนีีเซีียมต่ำำ��จะทำำ�ให้้การแก้้โพแทสเซีียมทำำ�ได้้ยาก ให้้พิจิ ารณาแก้้ไขภาวะแมกนีีเซีียม
ต่ำำ��ด้้วย
• หากผู้้�ป่ว่ ยมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่ว่ มกัับ metabolic acidosis เช่่นในผู้้�ป่ว่ ย RTA ให้้พิจิ ารณา
ให้้โพแทสเซีียมทดแทนในรููป potassium citrate เนื่่�องจากสามารถแก้้ไขภาวะ metabolic
acidosis ได้้ด้้วย
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