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Overview of the causes

and treatment
of hyperphosphatemia

สุวศิน	อุดมกาญิจ้นน้นท์ี่

ฟอสุเฟติ (PO
4
3-) เป็ินสุารปิระกอบท่�สุำาคั์ญิของสิุ�งม่ช่ัวิติโด์ยทำาหน้าท่�เป็ินโค์รงสุร้างของ nucleic 

acid, adenosine triphosphate และ phospholipid ของเยื�อหุ้มเซึ่ลนอกจากนั�นยังเป็ินหนึ�งในกระบวนการ

สุ่งสัุญิญิาณภายในเซึ่ลผู่้านการ phosphorylation 

ฟอสุเฟติในร่างกายของมนุษย์จะถ้ึกเก็บไว้ในกระด้์กและฟันร้อยละ 85 อย่้ใน soft tissues 

ร้อยละ 10 ถึึง 15 และอย่้ใน extracellular fluids น้อยกว่าร้อยละ 1 ค่์าปิกติิของฟอสุเฟติในกระแสุเลือด์

ของผู้้้ใหญิท่่�ม่อายุมากกว่า 18 ปีิค์อื 2.5-4.5 มก./ด์ล. (0.81-1.45 มิลลิโมล/ลิติร) โด์ยการค์วบคุ์มฟอสุเฟติ

ในร่างกายจะขึ�นอย่้กับอวยัวะหลกัคื์อการด้์ด์ซึ่มึของลำาไสุ้ การขบัออกโด์ยไติ การสุลายจากกระด้์ก และ

ค์วบคุ์มโด์ยฮอร์โมนท่�สุำาคั์ญิคื์อ parathyroid hormone (PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF23) 

และ calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) (ร้ปิท่� 1)

• การด้์ด์ซึึ่มท่�ลำาไสุ้

o โด์ยเฉัล่�ยการรับปิระทานฟอสุเฟติคื์อปิระมาณ 1500 มก./วัน และจะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มเข้าสุ่้ร่างกาย

ร้อยละ 40 ถึึง 80 (เฉัล่�ย 900 มก.) และถ้ึกขับออกมาในอุจจาระเฉัล่�ย 600 มก./วัน

o การด้์ด์ซึึ่มจากลำาไสุ้ม่ 2 วิธ่์การคื์อ passive paracellular pathway ผู่้าน tight junction และ

active transport pathway ผู่้าน sodium-dependent phosphate cotransporter Npt2b

โด์ย active transport น่�ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย 1,25-dihydroxyvitamin D และ low phosphate

diet ซึึ่�งจะกระตุ้ิน apical membrane expression ของ Npt2b



320

Comprehensive Review in Internal Medicine

 • การขับออกโด์ยไติ

o โด์ยเฉัล่�ยปิริมาณฟอสุเฟติท่�ถ้ึกขับออกมาในปิสัุสุาวะค์อื 900 มก./วนั (ใกล้เค่์ยงกับปิริมาณ

ฟอสุเฟติท่�ถ้ึกด้์ด์ซึึ่มจากลำาไสุ้)

o หลังจากผู่้านการกรองของ glomerulus ฟอสุเฟติสุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 90 ของปิริมาณ

ฟอสุเฟติทั�งหมด์ท่�ถ้ึกกรองออกจาก glomerulus) จะถ้ึกด้์ด์กลับท่�บริเวณ proximal tubule 

ผู่้าน Npt2a และ Npt2c

o ปิริมาณของ Npt2a บน apical membrane ของ proximal tubule cells จะถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย 

parathyroid hormone (PTH) และ fibroblast growth factor 23 (FGF23) 

o PTH จะลด์ Npt2a expression ผู่้านกระบวนการ internalization ของ Npt2a จาก apical 

membrane ให้กลับมาอย่้ใน cytoplasm และลด์ Npt2a gene transcription

o กระบวนการท่� FGF23 ใช้ัค์วบคุ์ม Npt2a expression นั�นยังไม่ปิรากฏิชััด์เจนจากการศึกษา

ท่�ผู่้านมา แต่ิเชืั�อว่าม่ค์วามเก่�ยวข้องกับ Klotho ซึึ่�งเป็ิน obligate cofactor ของ FGF23 

receptor ท่� cell membrane

รูปท่ี่�	1. แสุด์งการค์วบคุ์มฟอสุเฟติในร่างกาย(1)

ภาวะฟอสเฟตสูงในกระแสเลัือด (Hyperphosphatemia)
 หมายถึึงภาวะท่�ม่ระดั์บฟอสุเฟติในกระแสุเลอืด์สุ้งมากกวา่ 4.5 มก./ด์ล. ผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะฟอสุเฟติ

ในเลือด์สุ้งฉัับพลัน (acute hyperphosphatemia) เพ่ยงอย่างเด่์ยวมักจะไม่ม่อาการ แต่ิจะม่อาการ

เมื�อม่ระดั์บของของแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าร่วมด้์วยเช่ัน ม่กล้ามเนื�อเกร็งกระตุิกหรืออ่อนแรงร่วมกับม่ 
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prolonged QTc interval สุำาหรับในภาวะท่�ม่ฟอสุเฟติสุ้งเป็ินระยะเวลานาน (chronic hyperphosphatemia) 

เช่ันในผู้้้ป่ิวยโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังจะม่ผู้ลให้ร่างกายเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิในระบบต่ิางๆ เช่ัน vascular calcification, 

left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, secondary and tertiary hyperparathyroidism, 

osteitis fibrosa cystica และทำาให้การด์ำาเนนิโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังแย่ลงอย่างรวด์เร็ว โด์ยสุามารถึแบง่สุาเหติุ

หลักได้์เป็ิน 3 สุาเหตุิคื์อ pseudohyperphosphatemia, phosphate load, และ decreased renal excretion

1.	Pseudohyperphosphatemia

 เกิด์จากเทค์นิค์การติรวจฟอสุเฟติในเลือด์โด์ยวิธ่์ colorimetric assay นั�นสุามารถึถ้ึกรบกวนได้์

จากภาวะท่�ม่สุารปิระกอบอื�นในเลือด์ท่�ปิริมาณสุ้งเช่ัน hyperglobulinemia, hyperlipidemia, hyperbili-

rubinemia โด์ยกระบวนการถ้ึกรบกวนนั�นเกิด์จาก turbidity ท่�สุ้งขึ�น กล่าวคื์อในการติรวจวัด์ระดั์บ

ฟอสุเฟติทั�วไปิจะม่การใสุ่ ammonium molybdate เพื�อให้เกิด์ปิฏิิกิริยากับ inorganic phosphorus เกิด์เป็ิน 

unreduced phosphomolybdate complex และจะถ้ึกติรวจโด์ยใช้ั photometry เพื�อหาปิริมาณแสุง UV 

ท่�ถ้ึก absorb และแปิลผู้ลเป็ิน inorganic phosphorus concentration ต่ิอไปิ แต่ิหากในเลือด์ท่�นำามา

ติรวจม่สุารอื�นท่�สุามารถึจับกับ molybdate และเกิด์เป็ิน complex ท่�ม่ค์วามขุ่นขึ�นก็จะรบกวนการอ่าน

ผู้ลของระดั์บฟอสุเฟติในเลือด์ได้์(2,3) นอกจากนั�นยังม่รายงานของ pseudohyperphosphatemia ในภาวะ

อื�นเช่ัน hepatosplenic schistosomiasis, liposomal amphotericin B, และการ contamination ของเลอืด์

โด์ย heparin หรือ tissue plasminogen activator(2) ซึึ่�งอธิ์บายได้์จากการรบกวนการวัด์โด์ย colorimetric 

assay เช่ันเด่์ยวกัน

2.	Phosphate	load

 คื์อการท่�ม่ฟอสุเฟติเข้าสุ่้ extracellular fluid เร็วเกินกว่าค์วามสุามารถึของไติท่�จะขับออกได้์ทัน 

แบ่งสุาเหตุิของ phosphate load ได้์เป็ินจาก 2 แหล่งคื์อ endogenous และ exogenous sources

 2.1 Endogenous sources ได้์แก่การท่�ม่ severe cellular necrosis อย่างรวด์เร็วและม่การปิล่อย 

intracellular phosphate ออกมาสุ่้ extracellular compartment ดั์งท่�พบใน tumor lysis syndrome, 

rhabdomyolysis หรือ massive hemolysis นอกจากนั�นในภาวะ lactic acidosis และ insulin deficiency 

(เช่ันในภาวะ diabetic ketoacidosis) cellular uptake ของ phosphate จะลด์ลงและทำาให้เกิด์ hyper-

phosphatemia ได้์ 

 2.2 Exogenous sources 

• การได้์รับ phosphate-containing laxatives ท่�ใช้ัในการเติร่ยมสุ่องกล้องทางเด์ินอาหาร

สุ่วนล่าง ปัิจจุบันแนะนำาใหใ้ช้ั laxatives ชันิด์อื�นทด์แทนเนื�องจากการใช้ั phosphate-con-

taining laxatives นั�นม่โอกาสุเกิด์ hyperphosphatemia และ acute phosphate nephrop-

athy ได์สุ้้ง แต่ิหากจำาเปิน็ต้ิองใช้ัค์วรหล่กเล่�ยงในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ glomerular filtration rate (GFR) 

น้อยกว่า 60 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร(4)
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• Vitamin D intoxication จะม่การด้์ด์แค์ลเซ่ึ่ยมและฟอสุเฟติเพิ�มมากขึ�นจากลำาไสุ ้และระด์บั

แค์ลเซ่ึ่ยมท่�สุ้งขึ�นในเลือด์จะม่ผู้ลให้ PTH ลด์ลงและเกิด์ renal vasoconstriction ทำาให้ลด์

การขับของฟอสุเฟติท่�ไติร่วมด้์วย

3.	Decreased	renal	excretion

 3.1 Chronic kidney disease (CKD) จะเริ�มม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งผิู้ด์ปิกติิเมื�อผู้้้ป่ิวยเข้าสุ่้ CKD 

stage 4 (GFR <30 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร) (ร้ปิท่� 2)

รูปท่ี่�	 2. แสุด์งการเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บฟอสุเฟติในเลือด์และฮอร์โมนอื�นท่�เก่�ยวข้องในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน 

CKD ระยะต่ิางๆ(5)

 3.2 Abnormal tubular phosphate handling สุามารถึแบ่งได้์เป็ินค์วามผิู้ด์ปิกติิของฮอร์โมน 

PTH และ FGF23

 3.2.1 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ PTH

 ในภาวะปิกติิ PTH จะทำาหน้าท่�ช่ัวยในการขับฟอสุเฟติท่�ไติติามกลไกท่�กล่าวมาข้างต้ิน แต่ิ

หากม่ระดั์บ PTH ท่�น้อยลงหรือม่การติอบสุนองของ proximal tubule ต่ิอ PTH ท่�ลด์ลงก็จะทำาให้เกิด์ 

hyperphosphatemia ร่วมกับ inappropriately low fractional excretion ของฟอสุเฟติได้์ (fractional 

excretion ของ phosphate น้อยกว่าร้อยละ 15)

• Hypoparathyroidism สุาเหตุิท่�พบได้์มากท่�สุุด์คื์อภาวะหลังการทำา parathyroidectomy 

สุำาหรับสุาเหตุิอื�นๆ คื์อ post neck radiation, autoimmune disease (type I autoimmune 

polyglandular syndrome), metastatic infiltration, heavy metal deposition (เช่ัน iron 

deposit ในผู้้้ป่ิวยทาลัสุซ่ึ่เม่ย) และ genetic diseases
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• ภาวะ resistance to PTH action หรือ pseudohypoparathyroidism คื์อภาวะท่�ไติไม่

ติอบสุนองหรือติอบสุนองต่ิอ PTH น้อยกว่าปิกติิ สุาเหตุิท่�พบได้์คื์อ loss of function 

mutation ของ guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating (GNAS) ซึึ่�ง

เป็ิน signaling protein ท่�สุำาคั์ญิในการทำางานของ PTH ทำาให้ proximal tubule ม่ re-

sistance ต่ิอ PTH และไม่สุามารถึขับฟอสุเฟติได้์

• Genetic diseases ท่�ทำาให้เกิด์ hypoparathyroidism หรือ pseudohypoparathyroidism 

แสุด์งในติารางท่� 1 

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์ง genetic causes ของ hypoparathyroidism (low PTH) และ pseudohypoparathy-

roidism (high PTH)(3)

Mutation Function Inheritance Characteristics

PTH Phosphaturic hormone 
and regulator of serum 
calcium

Variable; loss of 
function

Low PTH and serum 
calcium

Glial cells missing 
homolog b (GCMB) 

Transcription factor for 
parathyroid gland 
development

AD; loss of function Low PTH and serum 
calcium

Calcium-sensing 
receptor (CaSR)

Regulation of PTH 
release and urinary 
calcium reabsorption

AD; gain of function Low PTH ,low ser um 
calcium and magnesium, 
hypercalciuria, 
nephrolithiasis, 
nephrocalcinosis (Type V 
Bartter syndrome เป็ิน
ตัิวอย่างหนึ�งในกลุ่มโรค์น่�)

Guanine nucleotide 
binding protein, alpha 
stimulating (GNAS) a

Encodes the 
stimulatory G-protein 
alpha subunit

Maternally inherited; 
loss of function

High PTH, low serum 
calcium, low calcitriol 
level, hypothyroid, 
hypogonadism

หมายเหตุั: a ภาวะ pseudohypoparathyroidism บางค์รั�งจะพบ skeletal defects ร่วมด้์วยคื์อม่ short fourth metacarpal 
bones, mental retardation และ heterotopic ossification in subcutaneous tissue เร่ยก features น่�ว่าเป็ิน “Albright 
hereditary osteodystrophy” และเนื�องจาก GNAS เป็ิน signaling protein ของฮอร์โมนอื�นๆ อ่กหลายชันิด์จึงทำาให้ม่
ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบต่ิอมไร้ท่ออื�นๆ ร่วมด้์วยได้์เช่ัน hypothyroid (thyroid gland resistant to TSH) และ hypogo-
nadism (tissue resistant to gonadotropins and gonadotropin-releasing hormone)
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• Hypomagnesemia ม่ผู้ลทั�งลด์การ secretion ของ PTH และ induce ให้เกิด์ภาวะ PTH 

resistance ในอวัยวะต่ิางๆ กลไลยังไม่ทราบแน่ชััด์แต่ิเชืั�อว่าเกิด์จากการลด์ลงของ 

cyclic adenosine monophosphate ในต่ิอมพาราทัยรอยด์์และใน target tissue(6)

• Hypermagnesemia ม่ calcimimetic effect ต่ิอ CaSR ท่�ต่ิอมพาราทัยรอยด์์และยับยั�ง

การหลั�ง PTH ได้์(3)

• ในภาวะ immobilization จะม่ bone demineralization ทำาให้เกิด์การสุลายแค์ลเซ่ึ่ยม

ออกมาในเลือด์มากขึ�นและกด์การหลั�งของ PTH ผู่้านการกระตุ้ินของ CaSR ดั์งนั�นจึง

ม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งและม่ระดั์บ 1,25(OH)
2
D ติำ�าติามมา(7) 

 3.2.2 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ FGF23

 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ FGF23 ท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ hyperphosphatemia นั�นเป็ินผู้ลจากการ 

mutation ท่�ลด์การทำางานของ FGF23 โด์ยอาจจะเป็ินการลด์ระดั์บของ FGF23 โด์ยติรงหรือการลด์ลง

ของสุารท่�เก่�ยวข้อง เร่ยกกลุ่มโรค์น่�ว่า “familial tumoral calcinosis” ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2

ตัารางท่ี่�	2. แสุด์ง genetic causes ของ FGF23-related hyperphosphatemia (familial tumoral calci-

nosis)(3)

Mutation Function Inheritance Characteristics

FGF23 Phosphaturia, inhibition 
of 1,25(OH)

2
D 

production

AR; loss of function Low intact but high 
carboxy-terminal FGF-23, 
high 1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

N-acetylgalactosaminy-
ltransferase 3 
(GALANT3)

Post-translational 
glycosylation of FGF23, 
increase FGF23 stability

AR; loss of function Low intact but high 
carboxy-terminal FGF-23, 
high 1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

Klotho FGF23 co-receptor Unknown; loss of 
function

High intact and carboxy-
terminal FGF-23, high 
1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

 3.2.3 ภาวะ hyperphosphatemia ท่�เก่�ยวข้องกับการทำางานของ renal tubules แต่ิยังไม่

ทราบกลไกแน่ชััด์

• Etidronate เป็ินยากลุ่ม bisphosphonate ท่�นำามาใช้ัรักษา osteoporosis ม่รายงานการ

เกิด์ hyperphosphatemia ได้์ในผู้้้ท่�ใช้ัยาน่� และสุามารถึทำาให้ระดั์บฟอสุเฟติสุ้งได้์ถึึง 
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6-9 มก./ด์ล. จากการศึกษาพบว่าม่การขับออกของฟอสุเฟติท่�ไติลด์ลงแต่ิยังไม่ทราบ

กลไกท่�ชััด์เจน(8)

• Acromegaly พบ hyperphosphatemia ร่วมด้์วยได้์ อธิ์บายจากการม่ insulin-like growth 

factor I (IGF-I) ไปิเพิ�มการด้์ด์กลับฟอสุเฟติท่� proximal renal tubule(9) อย่างไรก็ติามม่

การศึกษาในระยะหลังท่�แสุด์งให้เห็นว่า IGF-I อาจจะม่การกระตุ้ินให้ม่การเพิ�มของ 

1,25(OH)
2
D ได้์โด์ยติรงเช่ันกัน(10)

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการวินิจฉััยภาวะ hyperphosphatemia

 หมายเหตุั: สุาเหตุิของ hyperphosphatemia ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอาจจะพบร่วมกันได้์มากกว่าหนึ�งสุาเหตุิ

การรักษาภาวะฟอสเฟตในเลัือดสูง
• การรักษาท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์คื์อการแก้ไขสุาเหตุิท่�ทำาให้เกิด์ภาวะฟอสุเฟติในเลือด์สุ้ง

• หากเป็ินภาวะท่�ม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งอย่างรวด์เร็ว (acute hyperphosphatemia) และการทำางาน

ของไติยังค่์อนข้างปิกติิ พิจารณาการให้สุารนำ�าเพื�อเพิ�มการขับฟอสุเฟติออกท่�ไติ
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• ในภาวะท่�ฟอสุเฟติในเลือด์ค่์อยๆ สุ้งมานานพิจารณาให้ phosphate binders ร่วมกับการ

แนะนำาให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน low phosphate diet

• ในผู้้้ท่�การทำางานของไติเหลือน้อยเช่ัน GFR <15 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร และไม่

สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บฟอสุเฟติให้อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิได้์โด์ยการใช้ัยา ร่วมกับม่ข้อบ่งช่ั�อื�นๆ 

ในการบำาบัด์ทด์แทนไติ แนะนำาให้เริ�มการบำาบัด์ทด์แทนไติเพื�อค์วบคุ์มอาการและระดั์บ

ฟอสุเฟติในเลือด์เพื�อป้ิองกันภาวะแทรกซ้ึ่อนของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในอนาค์ติ

• หากผู้้้ป่ิวยม่ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมด้์วย พิจารณาให้การรักษาโด์ยการให้แค์ลเซ่ึ่ยมหรือ calcitriol 

(ในกรณ่ท่�สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บฟอสุเฟติได้์) ร่วมกับ thiazide diuretic เพื�อรักษาระดั์บ

แค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ให้อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ

• ในผู้้้ท่�ม่ภาวะ hypoparathyroidism และไม่สุามารถึรักษาระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมหรือฟอสุเฟติให้อย่้

ในเกณฑ์์ปิกติิได้์โด์ยการใช้ัยาข้างต้ิน อาจพิจารณาให้ recombinant PTH twice-daily injection
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