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Diagnostic approach

and treatment
of hypocalcemia

สุวศิน	อุดมกาญิจ้นน้นท์ี่

บัทน�า
 แค์ลเซ่ึ่ยมเป็ินธ์าตุิท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิของสิุ�งม่ช่ัวิติ โด์ยม่หน้าท่�ในการค์วบค์ุมสุมดุ์ลต่ิางๆ ของ

กล้ามเนื�อ กระด้์ก และการทำางานในระดั์บเซึ่ลล์ ค์วามผิู้ด์ปิกติิของแค์ลเซ่ึ่ยมจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิและม่ผู้ล

ต่ิอการทำางานของร่างกายทำาให้สิุ�งม่ช่ัวิติไม่สุามารถึค์วบคุ์มระบบต่ิางๆ ได้์และเสุ่ยช่ัวิติในท่�สุุด์ 

ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิของสุมดุ์ลแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�าทั�งในปิระเด็์นของพยาธิ์สุร่รวิทยา ขั�นติอน

การวินิจฉััย สุาเหตุิ และการแก้ไขภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

พยาธิสรีระ
 แค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า (hypocalcemia) หมายถึึงภาวะท่�ระดั์บของ total calcium ในเลือด์น้อย

กว่า 8.5 มก./ด์ล. (2.1 มิลลิโมล/ลิติร) หรือ ionized calcium น้อยกว่า 4.8 มก./ด์ล. (1.2 มิลลิโมล/ลิติร) 

โด์ยในภาวะปิกติิแค์ลเซ่ึ่ยมจะอย่้ในกระด้์กและฟนัรอ้ยละ 98-99 ของปิรมิาณแค์ลเซ่ึ่ยมทั�งหมด์ในรา่งกาย 

และอย่้ใน extracellular fluid ร้อยละ 1-2 (ร้ปิท่� 1)
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งสัุด์สุ่วนของแค์ลเซ่ึ่ยมในร่างกายและการค์วบคุ์มสุมดุ์ลของแค์ลเซ่ึ่ยม(1,2)

 โด์ยท่� free ionized calcium เท่านั�นท่�เป็ิน biologically active ต่ิอการทำางานของระบบต่ิางๆ 

ในร่างกาย ในภาวะ alkalemia จะม่การเพิ�มขึ�นของ protein-bound calcium และทำาให้ ionized calcium 

ลด์ลง ผู้้้ป่ิวยจะม่อาการของ hypocalcemia ได้์ถึึงแม้ว่าระดั์บของ total calcium ปิกติิ ในทางติรงกันข้าม

ภาวะ hypoalbuminemia นั�นม่การลด์ลงของ total calcium (เนื�องจาก protein-bound calcium ลด์ลง) 

แต่ิระดั์บของ ionized calcium อาจยังอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิได้์ โด์ยสุามารถึค์ำานวณค่์า corrected calcium 

จากสุมการท่� 1

Corrected calcium (มก./ด์ล.) = measured calcium (มก./ด์ล.) + [0.8 x (4 - serum albumin (ก./ด์ล.))] 

------ สุมการท่� 1

 ค่์า corrected calcium น่�เป็ินค่์าท่�ค์าด์การณ์ total calcium ในผู้้้ป่ิวยรายนั�นๆ หากม่ serum 

albumin ผิู้ด์ปิกติิไปิ และใช้ัการอนุมานว่าค่์า ionized calcium จะอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิด้์วยหากม่ค่์า 

corrected calcium ท่�อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองใช้ัค์วามระมัด์ระวังในการแปิลผู้ลกล่าวคื์อ เนื�องจาก

ในอด่์ติการวัด์ ionized calcium นั�นทำาได้์ยากและม่แค่์ในงานวิจัยเท่านั�น(3) จึงทำาให้การค์ำานวณ corrected 

calcium เป็ินท่�นิยม แต่ิในปัิจจุบันม่ข้อม้ลมากขึ�นว่าค่์า corrected calcium ท่�ปิกติิอาจจะไม่ได้์

บ่งบอกถึึงระดั์บของ ionized calcium ท่�ปิกติิด้์วยและม่ปัิจจัยอ่กหลายปิระการ (เช่ันภาวะ alkalemia) ท่�ม่

ผู้ลต่ิอ ionized calcium โด์ยท่�ค่์า total calcium ไม่เปิล่�ยนแปิลง ร่วมกับการวัด์ ionized calcium โด์ยวิธ่์ 

ion-selective electrode สุามารถึทำาได้์แพร่หลายมากขึ�น ปัิจจุบันจึงแนะนำาให้วัด์ ionized calcium ใน

การวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าและใช้ัเป็ินค่์าตัิวแทนระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในการรักษา(4) 
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อาการ อาการแสดงทางคลัินิก

ตัารางท่ี่�	1. อาการและอาการแสุด์งของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

Neuromuscular	irritability
• General fatigability and muscle weakness
• Paresthesia and numbness
• Circumoral and peripheral extremity 

tingling
• Muscle twitching and cramping
• Tetany and carpopedal spasm
• Chvostek’s and Trousseau’s signa

• Laryngeal and bronchial spasms

Altered	central	nervous	system	function
• Emotional disturbances (irritability, 

depression)
• Altered mental status and coma
• Tonic-clonic seizures
• Papilledema and pseudotumor cerebri
• Cerebral calcification
• Parkinsonism and dementia

Cardiovascular	complications
• Lengthening of the QTc interval
• Dysrhythmia
• Hypotension
• Congestive heart failure

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

หมายเหตุั: aChvostek’s sign: เค์าะท่� facial nerve บริเวณ 1-2 เซึ่นติิเมติรหน้าต่ิอ earlobe ผู้ลเป็ินบวกเมื�อม่การกระ
ตุิกของมุมริมฝี้ปิากบน (grade I), ปีิกจม้ก (grade II) และกล้ามเนื�อรอบด์วงติา (grade III). 
 Trousseau’s sign: ขึ�น blood pressure cuff ท่�ต้ินแขนเหนือระดั์บ systolic blood pressure 3 นาท่ ผู้ลเป็ิน
บวกเมื�อม่ carpal spasm (flexion ของ wrist joint และ metacarpopharyngeal joint, extension ของ interphalangeal 
joint, adduction ของ thumb)

สาเหตุ
 Pseudohypocalcemia คื์อภาวะท่�ม่สุารรบกวนการติรวจวัด์ total calcium เมื�อใช้ัวิธ่์ colorimet-

ric assays สุารท่�ม่รายงานคื์อกลุ่ม gadolinium(5)  ได้์แก่ gadodiamide, gadoversetamide และ gadopen-

tate เมื�อนำาเลือด์ท่�ม่สุารเหล่าน่�ไปิติรวจระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมโด์ยใช้ั o-Cresolphthalein colorimetric method 

(Modular P kit, Roche Diagnostic Ltd, UK) จะม่การจับกันของ gadolinium และ o-Cresolphthalein 

complex ซึึ่�งรบกวน ultraviolet adsorbance และรายงานผู้ลเป็ิน hypocalcemia ได้์ วิธ่์แก้ไขคื์อนำาเลือด์

ไปิติรวจซึ่ำ�าโด์ยวิธ่์ ion-selective electrode เพื�อยืนยัน ionized calcium ท่�อย่้ในระดั์บปิกติิ 

 ในภาวะท่�เข้าได้์กับ vitamin D-related conditions นั�นมักติรวจพบระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

ร่วมกับระดั์บฟอสุเฟติติำ�าและ PTH ท่�สุ้ง โด์ยจะสุามารถึแยก vitamin D deficiency ออกจาก vitamin D 

resistance โด์ยในภาวะ vitamin D deficiency นั�นจะติรวจพบระดั์บ 25(OH)D ติำ�า (น้อยกว่า 10 ng/mL) 

และ 1,25(OH)
2
D ติำ�าหรือปิกติิ ในขณะท่�ภาวะ vitamin D resistance จะติรวจพบระดั์บ 25(OH)D ปิกติิ

และ 1,25(OH)
2
D ปิกติิ (VDDR-1) หรือสุ้ง (VDDR-2)
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ตัารางท่ี่�	2. สุาเหตุิของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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

➢ Autoimmune disease ท่�พบ hypoparathyroidism 
ได์้บ่อยค์ือ autoimmune polyglandular syndrome 
type I (อาการร่วมท่�พบได์้ค์ือ mucocutaneous 
candidiasis และ adrenal insufficiency)

➢ Heavy metal deposition เชั่นท่�พบใน 
hemochromatosis และ Wilson’s disease

➢ Genetic mutations ท่�ม่ผู้ลทำาให้ loss of function 
ของ PTH ม่หลายร้ปิแบบ (AD, AR, X-linked 
inheritance หรือ sporadic mutation) และเปิ็นได์้ทั�ง 
isolated hypoparathyroidism (PTH gene mutation 
โด์ยติรง) หรือเปิ็นสุ่วนหนึ�งของ complex genetic 
syndrome (mutation ของ CaSR หรือ transcription 
factors หรือ regulators อื�นใน parathyroid gland 
development เชั่น DiGeorge syndrome)(6)

➢ Pseudohypoparathyroidism ค์ือการท่�เนื�อเยื�อใน
ร่างกายไม่ติอบสุนองติ่อ PTH เกิด์จากการ loss 
of function mutation ของ GNAS ซึ่ึ�งเปิ็นโปิรติ่น
ท่�สุ่งสุัญิญิาณภายในเซึ่ลให้เกิด์การติอบสุนองเมื�อ
ม่ PTH มาจับท่� receptor ของเซึ่ลนั�น ผู้้้ปิ่วยจะม่
ระด์ับ PTH สุ้งและอาจพบ Albright’s hereditary 
osteodystrophy ร่วมด์้วยได์้ (round facies, mental 
retardation, frontal bossing, short stature, 
obesity, ectopic calcification และ brachydactyly 
โด์ยเฉัพาะ 4th metacarpal bone)(7)

➢ Hypomagnesemia จะทำาให้เกิด์ PTH resistance 
และม่ผู้ลยับยั�งการหลั�ง PTH ออกจากติ่อมพารา
ไทรอยด์์ 

➢ Hypermagnesemia สุามารถึกระติุ้น CaSR ท่�ติ่อม
พาราไทรอยด์์ได์้และยับยั�งการหลั�ง PTH 



347

Comprehensive Review in Internal Medicine

โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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 แบ่งได์้ 2 ชันิด์(8)

o Vitamin D-dependent rickets type I (VDDR-1) 
ถึ่ายทอด์แบบ AR เกิด์จาก loss of function 
mutation ของย่นท่�ค์วบค์ุมกระบวนการ 1-alpha 
hydroxylation การรักษาค์ือให้ calcitriol หรือ 
alfacalcidol

o Vitamin D-dependent rickets type II (VDDR-2) 
หรือ vitamin D-resistant rickets ถึ่ายทอด์
แบบ AR เกิด์จาก loss of function mutation 
ของ vitamin D receptor gene การรักษาติ้องให้
แค์ลเซึ่่ยมขนาด์สุ้งเท่านั�น

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 
prostate cancer

➢ Acute pancreatitis เปิ็นสุาเหติุของแค์ลเซึ่่ยมใน
เลือด์ติ�ำาผู้่านกระบวนการ saponification (free fatty 
acid ทำาปิฏิิกิริยากับแค์ลเซึ่่ยมเกิด์เปิ็น calcium 
soap precipitation)
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โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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 ลด์ระด์ับ
แค์ลเซึ่่ยมจากการยับยั�ง bone resorption 

➢ Cinacalcet เมื�อจับกับ CaSR จะเพิ�มค์วามไวของ 
CaSR ติ่อการกระติุ้นโด์ยแค์ลเซึ่่ยมและลด์การหลั�ง 
PTH

➢ Loop diuretics และ aminoglycoside กระติุ้นให้เกิด์ 
calciuria เพิ�มมากขึ�น

➢ Cisplatin ทำาให้เกิด์ hypocalcemia ผู้่าน renal 
magnesium wasting

➢ Citrate, EDTA, foscarnet และ fluoride จะไปิ
แย่งจับ free ionized calcium ทำาให้เมื�อวัด์ total 
calcium จะอย้่ในเกณฑ์์ปิกติิในขณะท่�ผู้้้ปิ่วยม่อาการ
ของ hypocalcemia

➢ Phenobarbital และ phenytoin เพิ�ม hepatic 
breakdown ของ 25(OH)D และ 1,25(OH)

2
D ผู้่าน

การกระติุ้นเอนไซึ่ม์ 24-hydroxylase

Decreased	ionized	calcium
• Alkalemia
• Lactic acidosis

➢ ภาวะ alkalemia จะเพิ�ม protein-bound calcium 
และลด์ free ionized calcium หากติรวจระด์ับของ 
total calcium จะอย้่ในเกณฑ์์ปิกติิ

➢ Lactic acid จะแย่งจับ free ionized calcium ทำาให้
ม่อาการ hypocalcemia ได้์แม้ total calcium ปิกติิ(10)

Critical	illness ➢ ม่หลายสุาเหติุข้างติ้นร่วมกัน (multifactorial) แติ่ท่�
เปิ็น non-classical pathway ของ hypocalcemia 
ค์ือการม่ interleukins (IL-1-beta และ IL-6) กระติุ้น 
CaSR เปิ็นสุาเหติุให้ลด์การหลั�ง PTH จากติ่อม
พาราไทรอยด์์(11)

คำาย�อ: PTH; parathyroid hormone, GNAS; guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating, 

CaSR; calcium-sensing receptor, AD; autosomal dominant, AR; autosomal recessive
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แนวทางการวินิจฉััย
 ยังไม่ม่การศึกษาท่�เปิร่ยบเท่ยบค์วามแม่นยำาในการวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าโด์ยติรง

ระหว่าง Chvostek’s sign และ Trousseau’s sign การศึกษาท่�ผู่้านมาม่ข้อม้ลว่า Trousseau’s sign นั�น

ม่ค์วามน่าเชืั�อถืึอมากกว่าโด์ยม่ค์วามจำาเพาะและค์วามไวปิระมาณ 90 เปิอร์เซึ่นต์ิต่ิอภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมใน

เลือด์ติำ�า ในขณะท่� Chvostek’s sign ม่ค์วามไว 70 เปิอร์เซึ่นต์ิต่ิอภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าและสุามารถึ

พบในผู้้้ท่�ม่แค์ลเซ่ึ่ยมปิกติิได้์ 10 เปิอร์เซึ่นต์ิ(8)

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า
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การรักษา
 การรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

แผนภาพิท่ี่�	2. แสุด์งแนวทางการรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

 

 ในการรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�านั�น ค์วรให้การรักษาท่�จำาเพาะต่ิอโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิของ hypocal-

cemia ร่วมด้์วยเสุมอเช่ัน การให้ magnesium supplement ในผู้้้ท่�ม่ hypomagnesemia หรือการค์รอบ

ถุึงหายใจในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ respiratory alkalosis จาก hyperventilation syndrome และการให้แค์ลเซ่ึ่ยม

ในร้ปิของสุารนำ�านิยมใช้ั calcium gluconate มากกว่า calcium chloride เนื�องจากม่การเกิด์ extravasa-

tion-induced skin necrosis น้อยกว่า โด์ยม่เป้ิาหมายของการรักษาในระยะยาวคื์อ

• ผู้้้ป่ิวยต้ิองไม่ม่อาการของแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

• ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมอย่้ในระดั์บ low-normal range คื์อ total calcium 8-8.5 มก./ด์ล. หรือ ionized 

calcium 3.2-4.8 มก./ด์ล.

• ในผู้้้ท่�ม่ hypoparathyroidism หลังจากให้ calcium supplement หรือ vitamin D จะม่แค์ลเซ่ึ่ยม

ในปัิสุสุาวะเพิ�มขึ�นมากและเพิ�มโอกาสุเกิด์นิ�วหรือ nephrocalcinosis ได้์ ดั์งนั�นค์วรติรวจ
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ปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงเป็ินระยะเพื�อรักษาระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะให้น้อยกว่า 300 mg ต่ิอวัน 

หรือใช้ัยากลุ่ม thiazide เพื�อลด์ calciuria

• ระหว่างการรักษาค์วรติรวจการทำางานของไติและติรวจติาเพื�อเฝ้้าระวังต้ิอกระจกเป็ินระยะ

สรุปั
 ภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าเป็ินภาวะท่�ม่อันติรายร้ายแรง โด์ยหากไม่ได้์รับการรักษาท่�รวด์เร็ว

และเหมาะสุมจะม่ผู้ลติ่อค์วามเสุ่ยหายระยะยาวของอวัยวะต่ิางๆ ในร่างกายและเสุ่ยช่ัวิติในท่�สุุด์ 

การสืุบค้์นสุาเหตุิของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าก็ม่ค์วามสุำาคั์ญิเนื�องจากหากให้การรักษาท่�ถ้ึกต้ิองแล้ว

จะสุามารถึป้ิองกันการเกิด์ภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าซึ่ำ�าอ่กได้์ในอนาค์ติ แพทย์ผู้้้ด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ม่แค์ลเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�าทุกรายจึงต้ิองค์ำานึงถึึงการวินิจฉััยและการวินิจฉััยแยกโรค์ของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าน่�

ไว้เสุมอ
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