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22
ภาวะโพแทสเซ้้ยมิในเลือดตัำ�า 

(Hypokalemia)
 

กุลิยา	ตัรรกวาที่การ

 โพแทสุเซ่ึ่ยมเป็ินอิเล็กโทรไลต์ิท่�สุำาคั์ญิอย่างหนึ�งของร่างกาย ม่บทบาทสุำาคั์ญิในการค์วบคุ์ม

การทำางานของเซึ่ลล์โด์ยเฉัพาะเซึ่ลล์กล้ามเนื�อและหัวใจ ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเป็ินค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบได้์

บ่อยในเวชัปิฎิิบัติิ ระดั์บค์วามรุนแรงของอาการเป็ินได้์ตัิ�งแต่ิไม่แสุด์งอาการผิู้ด์ปิกติิ หรือม่อาการอ่อน

แรงเพ่ยงเล็กน้อย ไปิจนถึึงการเสุ่ยช่ัวิติอย่างฉัับพลันได้์ ดั์งนั�นการวินิจฉััยและให้การรักษาอย่างถ้ึกต้ิอง

จึงม่ค์วามสุำาคั์ญิอย่างมาก

การควบัคุมสมดุลัของโพแทสเซ้ำ่ยม
 โพแทสุเซ่ึ่ยมเป็ินสุารปิระจุบวกท่�พบมากท่�สุุด์ภายในเซึ่ลล์ โด์ยร้อยละ 98 ของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน

ร่างกายจะอย่้ภายในเซึ่ลล์ ขณะท่�เพ่ยงร้อยละ 2 อย่้ในสุารนำ�านอกเซึ่ลล์ ในภาวะปิกติิร่างกายสุามารถึ

รักษาระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน intracellular: extracellular ท่� 150 : 3.5-5 มิลลิโมล/ลิติร 

โด์ยอาศัยการทำางานของ Na+-K+ ATPase pumps 

การเคลัื่อนย้ายโพแทสเซ้ำ่ยมเข้า-ออกเซ้ำลัลั์
 Na+-K+ ATPase ทำาหน้าท่�สุำาคั์ญิในการรักษาระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมภายในเซึ่ลล์

และนอกเซึ่ลล์ โด์ยการดึ์งโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าแลกกับการขับโซึ่เด่์ยมออกจากเซึ่ลล์ เพื�อให้ resting membrane 

potential ของเซึ่ลล์อย่้ในระดั์บท่�เหมาะสุม (-90 mV) ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอการทำางานของ Na+-K+ ATPase 

จึงม่ผู้ลต่ิอการเค์ลื�อนย้ายของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้า-ออกจากเซึ่ลล์ โด์ยปัิจจัยดั์งกล่าวปิระกอบไปิด้์วย
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	 -	อินซู้ลิิน: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ exchanger สุ่งผู้ลให้ระดั์บ Na+ ในเซึ่ลล์เพิ�มมากขึ�น 

นำาไปิสุ่้การทำางานท่�มากขึ�นของ Na+-K+ ATPase เพื�อรักษาระดั์บของ Na+ ภายในเซึ่ลล์ ซึึ่�งการทำางาน

ของ Na+-K+ ATPase ท่�มากขึ�นสุ่งผู้ลให้เกิด์การเค์ลื�อนย้ายโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าภายในเซึ่ลล์ ดั์งนั�นในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากม่การกระตุ้ินการหลั�งอินซ้ึ่ลิน เช่ัน การได้์รับสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาล หรือผู้้้ป่ิวย

เบาหวานท่�ได้์รับอินซ้ึ่ลิน อาจทำาให้ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าแย่ลงได้์(1)

 - β-adrenergic	agonist: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยากลุ่มน่� เช่ัน 

terbutaline จะสุ่งผู้ลให้โพแทสุเซ่ึ่ยมเค์ลื�อนท่�เข้าเซึ่ลล์มากขึ�น ในทางกลับกันการรับปิระทานยา beta 

blocker อาจทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�นได้์

	 -	α-adrenergic	agonist: ทำาให้เกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมออกนอกเซึ่ลล์มากขึ�น พบ

ว่าขณะออกกำาลังกาย จะม่การกระตุ้ิน α-adrenergic receptor ทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�น

ชัั�วค์ราว การเพิ�มขึ�นของระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมจะทำาให้เกิด์ภาวะหลอด์เลือด์ขยายตัิว เพื�อเพิ�มปิริมาณเลือด์

ท่�มาเล่�ยงกล้ามเนื�อให้มากขึ�น ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจึงอาจเกิด์ rhabdomyolysis 

ขณะออกกำาลังกายได้์เนื�องจากไม่ม่การขยายตัิวของหลอด์เลือด์เพ่ยงพอ(2)

	 -	Thyroid	hormone: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ทำาให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมใน

เลือด์ติำ�าได้์

	 -	 ระด้บ	 pH: โด์ยค์วามเป็ินกรด์ภายนอกเซึ่ลล์ (acidosis) จะยับยั�งการทำางานของ Na+-H+ 

ATPase ทำาให้ Na+ เค์ลื�อนท่�เข้าสุ่้เซึ่ลล์ลด์ลง และยบัยั�งการทำางานของ Na+-K+ ATPase ทำาให้โพแทสุเซ่ึ่ยม

เค์ลื�อนท่�เข้าเซึ่ลล์ได้์ลด์ลง จนเกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งได้์ ขณะท่�ค์วามเป็ินด่์างนอกเซึ่ลล์ 

(alkalosis) จะกระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase ติามลำาดั์บ ทำาให้ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในสุารนำ�านอกเซึ่ลล์ลด์ลงได้์ อย่างไรก็ติามภาวะ metabolic acidosis ท่�เกิด์จากสุาร inorganic 

เช่ัน hyperchloremic metabolic acidosis เท่านั�นท่�สุามารถึทำาให้เกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมออก

นอกเซึ่ลล์ สุ่วนสุาเหตุิจากกลุ่ม organic acidosis เช่ัน diabetic ketoacidosis, lactic acidosis จะม่ผู้ล

ต่ิอการเค์ลื�อนย้ายโพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยมาก เนื�องจากสุารเหล่าน่�สุามารถึเค์ลื�อนผู่้าน transporter (H+-A- 

cotransporter) เข้าเซึ่ลล์พร้อมกับ H+ ได้์ ทำาให้การทำางานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase 

ไม่ถ้ึกยับยั�ง(3) (ร้ปิท่� 1)
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รูปท่ี่�	1. ปัิจจัยท่�กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase เช่ัน thyroid hormone, β-adrenergic agonist 

จะทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าลง เช่ันเด่์ยวกับ insulin ท่�กระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ exchanger 

(NHE) ทำาให้ Na+ ในเซึ่ลล์สุ้งขึ�นและกระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ในท่�สุุด์ ขณะท่�ระดั์บ pH 

ท่�ติำ�าลงจากสุาร inorganic จะยับยั�งการทำางานของ NHE ติามมาด์้วย Na+-K+ ATPase ทำาให้ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�นได้์ แต่ิหากภาวะ acidosis เกิด์จากสุาร organic H+ จะสุามารถึเข้าเซึ่ลล์ได้์

พร้อมสุาร organic acidosis จึงไม่ม่ผู้ลต่ิอการเปิล่�ยนแปิลงระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์

การควบัคุมโพแทสเซ้ำ่ยมท่่ไต
 โพแทสุเซ่ึ่ยมจะถ้ึกกรอง (filtration) โด์ยอิสุระผู่้านโกลเมอร้ลัสุเข้าสุ่้ proximal tubule ซึึ่�งจะทำา

หน้าท่�ด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมร้อยละ 60-70 พรอ้มโซึ่เด่์ยมและนำ�า ต่ิอมาโพแทสุเซ่ึ่ยมจะถ้ึกด้์ด์กลับท่� thick 

ascending limb of Henle’s loop (TAL) ผู่้าน Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) อ่กร้อยละ 25 

โพแทสุเซ่ึ่ยมท่�เหลือปิระมาณร้อยละ 5-10 จะผู่้านมาถึึงสุ่วน distal nephron  

 Cortical collecting duct (CCD) เปิน็ติำาแหนง่หลักท่�ค์วบคุ์มการขบัโพแทสุเซ่ึ่ยมออกทางปิสัุสุาวะ 

(K+ secretion) บริเวณน่�ปิระกอบไปิด้์วยเซึ่ลล์ท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ principle cell และ intercalated cell โด์ย

กลไกการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� CCD ถ้ึกค์วบคุ์มผู่้านการด้์ด์กลับ Na+ ผู่้าน Epithelial Na Channel (ENaC) 

ท่�อย่้บริเวณ apical lumen ของ principle cell ก่อให้เกิด์ปิระจุลบใน tubular lumen และเกิด์การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมซึึ่�งเป็ินปิระจุบวกผู่้าน Renal Outer Medullary K channel (ROMK)(4) (ร้ปิท่� 2)
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รูปท่ี่�	2. ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลในการค์วบคุ์มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� cortical collecting duct (CCD)  

❶ aldosterone จะจับกับ mineralocorticoid receptor ท่� principal cell หลงัจากนั�นจะกระตุ้ินการทำางาน

ของ Na+-K+ ATPase ท่�ฝั้�ง basolateral ร่วมกับ ENac และ ROMK ท่�ฝั้�ง apical 

❷ การม่ distal Na+ delivery มาถึึงบริเวณ CCD 

❸ การเพิ�มขึ�นของสุารปิระจุลบ (nonresorbable anion) ใน tubular lumen 

ปััจจัยท่่ม่ผลัต่อการขับัโพแทสเซ้ำ่ยมทางไต(4, 5)

	 -	 Aldosterone เป็ินฮอร์โมนท่�สุร้างจากต่ิอมหมวกไติ (adrenal gland) เมื�อร่างกายม่ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์เพิ�มมากขึ�น จะกระตุ้ินการหลั�ง aldosterone ได้์โด์ยติรง ซึึ่�ง aldosterone จะเพิ�ม

การทำางานของ Na+-K+ ATPase รวมถึึง ENaC และ ROMK เพื�อเพิ�มการด้์ด์กลับของ distal Na+ และ

เพิ�มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะ

	 -	Distal	Na+	delivery ปิริมาณโซึ่เด่์ยมท่�ผู่้านมาถึึงบริเวณ CCD มากจะสุ่งผู้ลให้ม่การด้์ด์โซึ่เด่์ยม

กลับผู่้าน ENaC มาก เกิด์ศักย์ไฟฟ้าเป็ินลบใน tubular lumen มากขึ�น และม่การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมได้์มากขึ�น 

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ dehydration ท่อไติจะม่การด้์ด์กลับโซึ่เด่์ยมมากขึ�น เมื�อ distal Na+ delivery 

น้อย จะทำาให้ค์วามสุามารถึในการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะลด์ลงไปิด้์วย

	 -	Nonresorbable	anion เช่ัน HCO
3
-  ท่�เพิ�มขึ�นเมื�อม่การอาเจ่ยน, ketone ในภาวะ diabetic 

ketoacidosis, hippuric acid ในผู้้้ท่�ใช้ั toluene, การได้์รับ antibiotic บางชันิด์เช่ัน penicillin เป็ินสุาเหตุิ

ของการม่สุารปิระจุลบใน tubular lumen เพิ�มมากขึ�น จะทำาให้เกิด์การพา Na+ ซึึ่�งเป็ินปิระจุบวกออกมา

ในปัิสุสุาวะมากขึ�น (เพิ�ม distal Na+ delivery) และสุ่งผู้ลให้การขับ K+ ท่� CCD เพิ�มมากขึ�น
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	 -	Urine	flow	rate อัติราการไหลของสุารนำ�าใน tubular lumen สุ่วน CCD ท่�มากขึ�น จะทำาให้

ค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน lumen ลด์ลง ค์วามแติกต่ิางของค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในเซึ่ลล์

และนอกเซึ่ลล์ท่�มากขึ�นจะทำาให้ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมออกได้์มากขึ�น นอกจากนั�นอัติราการไหลของสุารนำ�าจะ

กระตุ้ินการทำางานของ maxi-K+ channel ซึึ่�งเป็ิน potassium channel ท่�ติอบสุนองต่ิอ flow-stimulated 

K+ secretion ทำาให้ไติขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะได้์มากขึ�น

ภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมในเลัือดต�่า
 คื์อ ภาวะท่�ระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในพลาสุมานอ้ยกว่า 3.5 mmol/L ม่ผู้ลต่ิอระบบ

ต่ิางๆ ของร่างกาย ดั์งน่�

	 ระบบห้วใจ้แลิะหลิอดเล่ิอด

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าทำาให้เซึ่ลล์กล้ามเนื�อหัวใจม่ permeability ต่ิอ K+ ลด์ลง โพแทสุเซ่ึ่ยม

เค์ลื�อนตัิวออกนอกเซึ่ลล์ยากขึ�น สุ่งผู้ลให้ resting membrane potential เป็ินลบน้อยลง เซึ่ลล์กล้ามเนื�อ

หัวใจเกิด์ภาวะ  hyperexcitability มากขึ�น ทำาให้เกิด์การเปิล่�ยนแปิลงของค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจได้์หลายร้ปิแบบ 

โด์ยจะพบ prolong PR interval, ST depression, flattening T wave and T wave inversion, prominent 

U wave อาจพบหวัใจเต้ินผิู้ด์จังหวะชันิด์ premature atrial และ ventricular beats, atrioventricular block 

และ supraventricular tachyarrhythmia เช่ัน atrial flutter, atrial tachycardia ได้์(6)

 ยา digitalis ออกฤทธิ์�โด์ยการยับยั�ง Na+-K+ ATPase ทำาให้ Na+ ในเซึ่ลล์สุ้งขึ�น ยับยั�งการแลก

เปิล่�ยนกับ Ca2+ ผู่้าน Na+-Ca2+ exchanger ทำาให้ระดั์บ Ca2+ ในเลือด์สุ้งขึ�น และกล้ามเนื�อหัวใจหด์ตัิว

ได้์ด่์ขึ�น ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจึงสุ่งเสุริมการทำางานของ digitalis และทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่โอกาสุเกิด์ digitalis 

toxicity ได้์มากขึ�น ดั์งนั�นในผู้้้ท่�รับปิระทานยากลุ่ม digitalis ค์วรระมัด์ระวังไม่ให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�า

	 ระบบกล้ิามเน่�อ

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจะทำาให้ resting membrane potential ของเซึ่ลล์กล้ามเนื�อติิด์ลบมากขึ�น 

(hyperpolarization) เซึ่ลล์ถ้ึกกระตุ้ินให้เกิด์ action potential ได้์ยากขึ�น ทำาให้กล้ามเนื�อเกิด์การหด์ตัิวได้์

ลด์ลงและเกิด์ภาวะกล้ามเนื�ออ่อนแรง ปิวด์เมื�อยกล้ามเนื�อ ผู้้้ป่ิวยอาจเกิด์ภาวะ rhabdomyolysis ได้์

หากระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมลด์ติำ�าลงมาก(2) 

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจะสุง่ผู้ลให้กล้ามเนื�อเร่ยบทำางานลด์ลง ลำาไสุเ้ค์ลื�อนไหวนอ้ยลง ก่อให้เกิด์

ภาวะท้องผู้้ก และ ileus ติามมาได้์

	 ระบบอ่�นๆ

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าเรื�อรัง สุ่งผู้ลให้ค์วามสุามารถึในการทำาให้ปัิสุสุาวะเข้มข้นของไติ

เสุ่ยไปิ (renal concentrating ability defect) นอกจากนั�นยังอาจเกิด์ภาวะ hypokalemic nephropathy 

ซึึ่�งม่ลักษณะเป็ิน chronic tubu lointerstitial disease ได้์ 
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 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจะก่อให้เกิด์ภาวะ intracellular acidosis ซึึ่�งกระตุ้ินให้ 

proximal tubule สุร้างแอมโมเน่ยมากขึ�น (ammoniagenesis) และทำาให้ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเกิด์ภาวะ hepatic 

encephalopathy ได้์(7)

สาเหตุของการเกิดภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมในเลัือดต�่า
	 1.	การร้บประที่านได้น้อย	ในค์นทั�วไปิจะได้์รับโพแทสุเซ่ึ่ยมจากอาหารท่�รับปิระทานติามปิกติิ

ปิระมาณ 1-2 mEq/กิโลกรัม/วัน เมื�อรับปิระทานอาหารท่�ม่โพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยลงร่างกายจะปิรับตัิวให้ม่

การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยลงเพื�อรักษาระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ไว้ ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ติำ�าสุาเหติุจากการรับปิระทานได์้น้อยเพ่ยงอย่างเด่์ยวจึงเกิด์ขึ�นได้์น้อยมาก มักจะต้ิองม่สุาเหติุเรื�อรัง

ร่วมกับสุาเหตุิอื�นๆ ด้์วย เช่ันผู้้้ป่ิวยท่�กินได้์น้อย ขาด์สุารอาหารมาเปิ็นเวลานาน ร่วมกับเกิด์การเจ็บ

ป่ิวยเฉ่ัยบพลันท่�ทำาให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม เช่ัน อาเจ่ยนหรือถ่ึายเหลว เป็ินต้ิน

	 2.	การเคล่ิ�อนท่ี่�ของโพิแที่สเซ่้ยมเข้าเซ้ลิล์ิ เช่ัน ภาวะ hyperthyroidism, refeeding syndrome, 

การได้์รับ insulin เป็ินต้ิน นอกจากน่�ยังพบได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ channel 

บนผิู้วเซึ่ลล์ ได้์แก่ภาวะ hypokalemic periodic paralysis ทำาให้ม่การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์

อย่างรวด์เร็วหลังจากถ้ึกกระตุ้ินด้์วย อาหารค์าร์โบไฮเด์รติ หรือการออกกำาลังกายอย่างหนัก เป็ินต้ิน

 3.	การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมออกจ้ากร�างกาย

3.1	 การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมภายนอกไตั ได้์แก่ การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางเหงื�อ หรือ

ทางเดิ์นอาหารในผู้้้ท่�ม่ diarrhea หรือการใช้ั laxative abuse เป็ินต้ิน

3.2	 การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมที่างไตั	สุามารถึแบ่งสุาเหตุิของการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทาง

ไติติามกลไก ได้์ดั์งน่� (บางสุาเหตุิอาจเกิด์ได้์มากกว่า 1 กลไก)

3.2.1 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการเพิ�มขึ�นของ aldosterone หรือปัิจจัยอื�น

ท่�ทำาให้ mineralocorticoid activity สุ้งขึ�นเช่ันเด่์ยวกับการทำางานของ aldosterone

• Primary hyperaldosteronism เป็ินภาวะท่�ต่ิอมหมวกไติม่การสุร้าง aldosterone 

เพิ�มมากขึ�นจากปิกติิ มักพบเป็ิน aldosterone producing adenoma หรือ 

adrenal hyperplasia ซึึ่�งระดั์บ aldosterone ท่�มากขึ�น สุ่งผู้ลให้บริเวณ CCD 

เกิด์การเก็บโซึ่เด่์ยม ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและขับกรด์เพิ�มมากขึ�น ผู้้้ป่ิวยจึงมาด้์วย

อาการค์วามดั์นโลหิติสุ้ง (salt water retention) ร่วมกับม่ hypokalemia 

metabolic alkalosis ได้์

• Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ทางพันธุ์กรรม ถ่ึายทอด์แบบ autosomal dominant ทำาให้เกิด์การสุร้าง 

aldosterone มากขึ�น จากการเกิด์ chimeric gene ทำาให้เอนไซึ่ม์ aldosterone 

synthase ซึึ่�งทำาหน้าท่�สุร้าง aldosterone ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ยระดั์บของ adreno-
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corticotropin (ACTH) แทนท่�จะเป็ิน angiotensin II เช่ันค์นปิกติิ ผู้้้ป่ิวยมา

ด้์วยภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งขณะอายุน้อย ร่วมกับม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว อาจพบ

ภาวะเสุ้นเลือด์ในสุมองแติกขณะอายุน้อยได้์ การวินิจฉััยสุามารถึทำาได้์โด์ย

การทำา dexamethasone suppression test เพื�อกด์การสุร้าง ACTH ทำาให้

ร่างกายสุร้าง aldosterone ลด์ลง  

• Apparent mineralocorticoid excess (AME) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง

พันธุ์กรรม ถ่ึายทอด์แบบ autosomal recessive ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิใน

การสุร้างเอนไซึ่ม์ 11β- hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11βHSD-2) 

ซึึ่�งทำาหน้าท่�ในการเปิล่�ยน cortisol เปิน็ cortisone ทำาให้ม่ cortisol ท่�สุามารถึ

จับกับ mineralocorticoid receptor ของ aldosterone และออกฤทธิ์�เช่ันเด่์ยว

กับ aldosterone ท่� CCD มากขึ�น ผู้้้ป่ิวยจึงมาด้์วยค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ติรวจพบ 

hypokalemic metabolic alkalosis เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ท่�สุร้าง aldosterone ผิู้ด์ปิกติิ 

แต่ิเมื�อติรวจเลือด์จะพบว่าระดั์บ aldosterone ติำ�า (plasma aldosterone 

concentration; PRA < 15 ng/dL)

• Licorice (ชัะเอม) ม่สุาร glycyrrhetic acid ซึ่ึ�งม่ฤทธิ์�ในการยับยั�งเอนไซึ่ม์ 

11βHSD-2 ทำาให้ผู้้้ท่�รับปิระทานเกิด์ภาวะเด่์ยวกับผู้้้ท่�เป็ินโรค์ AME 

• Cushing syndrome เป็ินภาวะท่�ร่างกายสุร้าง cortisol มากกว่าปิกติิ เกิด์

ภาวะ cortisol excess ทำาให้เอนไซึ่ม์ 11βHSD-2 ไม่สุามารถึเปิล่�ยน cortisol 

เป็ิน cortisone ได์้ทัน เกิด์การกระตุ้ินการทำางานของ mineralocorticoid 

receptor จึงเกิด์ภาวะค์วามด์ันโลหิติสุ้ง ร่วมกับ hypokalemic metabolic 

alkalosis ได้์ 

• Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เปิน็โรค์ท่�ม่ค์วามผู้ดิ์ปิกติิในการสุรา้ง

ฮอรโ์มนท่�ต่ิอมหมวกไติ ทำาให้เกิด์ภาวะขาด์ฮอรโ์มนบางชันดิ์ร่วมกับม่การคั์�ง

ของสุารบางอย่างเพิ�มมากขึ�น ติามแต่ิติำาแหน่งของการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิใน

การสุร้างฮอร์โมน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การเสุ่ยการทำางานของ CYP11β1 ทำาให้เกิด์ 

11-β hydroxylase deficiency จะเกิด์การคั์�งของสุารท่�เป็ิน substrate คื์อ 

deoxycorticosterone (DOC) ซึึ่�งสุามารถึออกฤทธิ์� mineralocorticoid activity 

เช่ันเด่์ยวกับ aldosterone ทำาให้เกิด์ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าได้์ แม้วา่ผู้้้ปิว่ยจะม่ระดั์บ aldosterone ในเลือด์ไม่สุ้ง

ก็ติาม นอกจากน่�ยังม่ภาวะ androgen excess ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ลักษณะ virilism ได้์  

ผู้้้ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ CYP 17 ทำาให้เกิด์ 17-α hydroxylase deficiency 

เกิด์การคั์�งของ DOC มากขึ�นเช่ันกัน แต่ิไม่พบภาวะ androgen excess ผู้้้ป่ิวย
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จึงไม่ม่ vir i l ism สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ CYP 21 ทำาให้ม่ 

21-hydroxylase deficiency จะไม่ม่การคั์�งของ DOC แต่ิจะม่ภาวะขาด์ aldosterone 

และม่ภาวะ androgen excess ทำาให้ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�เกิด์ renal salt-wasting 

ม่ค์วามดั์นโลหิติติำ�า โพแทสุเซ่ึ่ยมสุ้ง ร่วมกับม่ลักษณะ virilism

• Liddle syndrome เป็ินโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่การถ่ึายทอด์แบบ autosomal 

dominant ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ β และ γ subunit ของ ENaC สุ่งผู้ล

ให้เกิด์การทำางานท่�มากขึ�น (ENaC hyperfunction) ทำาให้ม่การเก็บโซึ่เด่์ยมท่�

 CCD มากขึ�น ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและกรด์ทางไติมากขึ�น ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะไม่ติอบ

สุนองกับการรักษาด้์วย aldosterone antagonist เช่ันโรค์อื�นท่�ม่ระดั์บของ 

aldosterone สุ้งขึ�น หรือการทำางานของ mineralocorticoid มากขึ�น แต่ิจะ

ติอบสุนองติ่อการให้ยาท่�ออกฤทธิ์�ต่ิอ ENaC โด์ยติรง เช่ัน triamterene, 

amiloride เป็ินต้ิน

3.2.2 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการม่ distal Na+ delivery มากขึ�น

• การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะ การได้์รับยาขับปัิสุสุาวะกลุ่ม loop diuretic เช่ัน 

furosemide ซึึ่�งยับยั�งการทำางานของ NKCC ทำาให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์

ติำ�าได้์จากการยับยั�งการด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� TAL การเพิ�ม distal Na+ 

delivery ทำาให้เกิด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมบริเวณ CCD มากขึ�น เช่ันเด่์ยวกับการ

ได้์รับยาขับปัิสุสุาวะกลุ่ม thiazide ท่�ยับยั�งการด้์ด์กลับโซึ่เด่์ยมของ NCC ท่� 

distal convoluted tubule นอกจากนั�นยังอาจเกิด์จากภาวะ secondary 

hyperaldosteronism จาก volume depletion อ่กด้์วย

• Bartter’s syndrome เปิ็นโรค์ท่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ autosomal 

recessive สุ่งผู้ลให้การทำางานของ NKCC ผิู้ด์ปิกติิ ทำาให้ม่ผู้ลเช่ันเด่์ยวกับ

ผู้้้ท่�ได้์รับ loop diuretic ผู้้ป่้ิวยสุ่วนมากจะแสุด์งอาการตัิ�งแต่ิเด็์ก มาด้์วยอาการ

เติิบโติช้ัา (failure to thrive) กล้ามเนื�ออ่อนแรง รวมถึึงติรวจพบนิ�วในทางเดิ์น

ปัิสุสุาวะได้์(8)

• Gitelman’s syndrome เปิ็นโรค์ท่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ autosomal 

recessive สุ่งผู้ลให้การทำางานของ NCC ผิู้ด์ปิกติิ ทำาให้ม่ผู้ลเช่ันเด่์ยวกับผู้้้ท่�

ได้์รับ thiazide ผู้้้ป่ิวยจะมาด์้วยอาการกล้ามเนื�ออ่อนแรง ติรวจพบ

โพแทสุเซ่ึ่ยมและแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�า(8)

 ผู้้้ป่ิวยทั�งสุองกลุ่มจะม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับภาวะเลือด์เป็ินด่์าง อย่างไรก็ติามกลุ่มท่�ได้์

รับ furosemide หรือ Bartter’s syndrome ผู้้้ป่ิวยจะม่ urine calcium สุ้ง เนื�องจากการยับยั�งการทำางาน
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ของ NKCC จะทำาให้การเกิด์ K+ recycling ท่�บริเวณ loop of Henle เสุ่ยไปิ ทำาให้ไม่สุามารถึเก็บ Ca2+ 

และ Mg2+ ผู่้านทาง paracellular ได้์ ในขณะท่�การได้์รับ thiazide หรือ Gitelman’s syndrome จะกระตุ้ิน

ให้ TAL สุามารถึด้์ด์กลับ calcium ได้์มากขึ�น (ร้ปิท่� 3)

รูปท่ี่�	 3. แสุด์งการทำางานบริเวณ thick ascending limb (TAL) ในภาวะปิกติิ และภาวะท่�ม่การยับยั�ง

การทำางานของ Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) เช่ัน Bartter’s syndrome หรือการได้์รับ loop diuretic 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมและแค์ลเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น ขณะท่�บริเวณ distal convoluted 

tubule (DCT) หากม่การยับยั�งการทำางานของ Na+-Cl- cotransporter (NCC) ❶ เช่ัน Gitelman’s 

syndrome หรือการได้์รับ thiazide จะเพิ�มการทำางานของ Na+Ca2+ exchanger ❷ ทำาให้ intracellular 

Ca2+ ลด์ลง และเกิด์การเค์ลื�อนท่�ของ Ca2+ จาก tubular lumen มากขึ�น ❸ ทำาให้ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยม

ในปัิสุสุาวะลด์ลง

3.2.3 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการม่ nonresorbable anion ในปัิสุสุาวะ

มากขึ�น

• การอาเจ่ยน โด์ยทั�วไปิแล้วปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมใน gastric content ม่เพ่ยง 

5-10 mEq/L เท่านั�น ดั์งนั�นจึงเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมจากทางเดิ์นอาหาร

ไปิเพ่ยงเล็กน้อย แต่ิภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าในผู้้้ป่ิวยท่�อาเจ่ยนเกิด์จาก
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การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติเปิน็หลัก เมื�อผู้้้ป่ิวยม่การอาเจ่ยนจะเกดิ์ภาวะ 

metabolic alkalosis ซึ่ึ�ง HCO
3
- ในเลือด์จะถ้ึกกรองผู้่านไปิท่�ไติ เกิด์ภาวะ 

bicarbonaturia ทำาให้ tubular lumen เปิ็นลบและกระตุ้ินให้เกิด์การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น นอกจากนั�นผู้้้ปิว่ยท่�อาเจ่ยนจนเกิด์ภาวะ volume 

depletion จะกระตุ้ินการหลั�ง aldosterone (secondary hyperaldosteronism) 

ซึึ่�งทำาให้เกิด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและขับกรด์ท่� CCD มากขึ�นไปิอ่ก(9)

• Nonresorbable anion เช่ัน ketone ในภาวะ DKA, hippuric acid ในผู้้้ได้์รับ

 toluene

• Acetazolamide เปิ็น diuretic ท่�ออกฤทธิ์�ยับยั�งการทำางานของ carbonic 

anhydrase inhibitors ทำาให้ลด์การด้์ด์ซึึ่ม HCO
3
- ท่� proximal tubule ร่วมกับ

ทำาให้เก็บ Na+ ได้์น้อยลง ทำาให้ม่ bicarbonaturia และ distal Na+ delivery 

เพิ�มมากขึ�น

• Renal tubular acidosis (RTA) type II (proximal RTA) เป็ินโรค์ท่� proximal 

tubule ม่ค์วามสุามารถึในการเก็บ HCO
3
- ลด์ลง ก่อให้เกิด์ bicarbonaturia 

และภาวะ metabolic acidosis ร่วมกับม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าได้์

3.2.4 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของท่อไติในการเก็บ

โพแทสุเซ่ึ่ยม

• ภาวะแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�า (Hypomagnesemia) จะทำาให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม

ทางไติท่� CCD มากขึ�น เนื�องจาก Mg2+ เป็ิน factor ท่�สุำาคั์ญิในการค์วบคุ์ม

การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้านทาง ROMK(10)

• Amphotericin B เป็ิน antifungal drug ซึึ่�งออกฤทธิ์�โด์ยการจับกับ ergosterol 

ทำาให้เกิด์การรั�วของ cell membrane ม่ผู้ลให้ tubular cell เสุ่ย permeability 

ในการเก็บโพแทสุเซ่ึ่ยมไปิ นอกจากนั�นยังม่ผู้ลให้เกิด์การรั�วของแมกน่เซ่ึ่ยม

ทางไติ และเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากยิ�งขึ�น

• RTA type I (distal RTA) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ tubular cell ในการ

ขับกรด์ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยเกิด์ภาวะ metabolic acidosis กลไกท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า เกิด์จากม่การรั�วของโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้าน tubular cell ร่วมกับ

การด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� proximal tubule ลด์ลงจากภาวะ acidosis

• การได้์รับยาอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลให้เกิด์การรั�วของโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้าน tubule มากขึ�น
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การวินิจฉััยสาเหตุภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมต�่า
	 การติรวจพบระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า ให้แยกภาวะการติำ�าปิลอม (spurious hypokalemia) 

ซึึ่�งเกิด์จากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ในหลอด์ทด์ลองท่�ตัิ�งทิ�งไว้ในอุณหภ้มิห้องเป็ินเวลานาน 

พบในผู้้้ท่�ม่เม็ด์เลือด์ขาวจำานวนมาก (WBC>100,000/mm3) หากผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ติรวจพบว่าม่ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�ามาก แต่ิไม่ม่อาการหรือลักษณะของค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจท่�เข้ากับลักษณะของการเกิด์ภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเลย ให้ทำาการสุ่งติรวจระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมซึ่ำ�าโด์ยการเจาะเลือด์แล้วสุ่งติรวจทันท่

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลอืด์ติำ�าจรงิ ให้พิจารณาวา่เกิด์จากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยม

เข้าเซึ่ลล์ หรือเกิด์จากการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมออกจากร่างกาย โด์ยอาศัยปิระวัติิท่�สุำาคั์ญิ คื์อ onset 

ของอาการและระยะเวลาในการเกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากผู้้้ป่ิวยม่อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื�อมาก

ขึ�นเรื�อยๆ ในระยะเวลาหลายวันถึึงเป็ินสัุปิด์าห์ (progressive proximal muscle weakness) หรือผู้้้ป่ิวย

ท่�ติรวจพบภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าอย่างเรื�อรัง (chronic hypokalemia) จะคิ์ด์ถึึงสุาเหตุิจากการสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมมากกว่าการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ อย่างไรก็ติามหากผู้้้ป่ิวยม่อาการเกิด์ขึ�น

อย่างรวด์เร็วอาจจะไม่สุามารถึบอกสุาเหตุิการเกิด์ท่�ชััด์เจนได้์ นอกจากนั�นปิระวัติิการเกิด์อาการอ่อน

แรงอย่างเฉ่ัยบพลันแล้วด่์ขึ�นได้์เองโด์ยไม่ได้์รับการรักษา หรือการได้์รับโพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในปิริมาณ

เพ่ยงเล็กน้อย โด์ยเฉัพาะในผู้้้ท่�ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัวม่อาการลักษณะเด่์ยวกันจะทำาให้คิ์ด์ถึึงกลุ่มโรค์ท่�ม่

การเค์ลื�อนของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ เช่ัน hypokalemic periodic paralysis

 ปิระวัติิอื�นๆ เช่ัน อาเจ่ยน ถ่ึายเหลว การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะ จะช่ัวยให้คิ์ด์ถึึงสุาเหตุิของการเกิด์

ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าได้์ อย่างไรก็ติามการติรวจวัด์ทางห้องปิฏิิบัติิการจะช่ัวยให้สุามารถึระบุสุาเหตุิการ

เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าได้์ชััด์เจนว่าเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติหรือไม่

 โด์ยการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ การวัด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะในขณะท่�

ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าอย่้ หากการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะสุ้งบ่งช่ั�ว่าโพแทสุเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�าเกิด์จากการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะ ติารางท่� 1 แสุด์งการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุำาคั์ญิ

ตัารางท่ี่�	1. การแปิลผู้ลการติรวจทางห้องปิฎิิบัติิการในผู้้้ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า(11)

การตัรวจ้ที่างห้องปฎิิบ้ติัการ เกณฑการวินิจ้ฉ้ียภาวะ	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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 ทั�งน่�ขณะติรวจวัด์ ผู้้้ป่ิวยค์วรอย่้ในภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า ร่วมกับม่ distal Na+ delivery ท่�มาก

พอ เพื�อให้แน่ใจว่าอย่้ในภาวะท่�ไติสุามารถึขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะได้์อย่างเต็ิมท่� โด์ยม่ urine Na+ 

>25 mEq/L

 การติรวจปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมโด์ยการเก็บปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงสุามารถึบอกการสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติได้์ด่์ท่�สุุด์ อย่างไรก็ติามในทางปิฎิิบัติิอาจจะไม่สุามารถึทำาได้์ทุกราย การเก็บ spot 

urine K+ สุามารถึใช้ัแปิลผู้ลได้์ แต่ิอาจม่ข้อจำากัด์ในแง่ของ diurnal variation เนื�องจากไติม่การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมไม่เท่ากันติลอด์ทั�งวันติามปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมในอาหารท่�รับปิระทานเข้าไปิ รวมถึึงปัิจจัย

เรื�องค์วามเข้มข้นของปัิสุสุาวะ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยม่ปัิสุสุาวะปิริมาณมากแต่ิเจือจาง จะทำาให้ค์วามเข้มข้นของ 

spot urine ลด์ลง แต่ิเมื�อค์ำานวนปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมท่�ถ้ึกขับออกจากไติทั�งวันอาจจะม่การสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะปิริมาณมากได้์ (เช่ัน ผู้้้ป่ิวย spot urine K+ = 10 mEq/L ปัิสุสุาวะวันละ 4 ลิติร 

จะม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ = 10x4 = 40 mEq/day ซึึ่�งถืึอว่าม่ renal K+ loss)

 การปิระเมิน transtubular potassium concentration gradient (TTKG) เป็ินการปิระเมินการ

ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมบริเวณ CCD ซึึ่�งเป็ินติำาแหน่งท่�สุำาคั์ญิในการค์วบคุ์มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ โด์ย

	 TTKG	=	ความเข้มข้นของโพิแที่สเซ่้ยมในที่�อไตับริเวณ	CCD/ความเข้มข้นของโพิแที่สเซ่้ยม

ในเล่ิอด	(Urine
CCD

	K+)/	Plasma	K+)

 อย่างไรก็ติามเราไม่สุามารถึวัด์ระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� CCD โด์ยติรงได้์ แต่ิอาศัยสุมมติิฐาน

ท่�ว่า ณ ติำาแหน่งท่�ต่ิอจาก cortical และ medullary collecting duct นั�นไม่ม่การด้์ด์กลับหรือขับโพแทสุเซ่ึ่ยม

และสุารอื�นเพิ�มเติิม ม่แต่ิเพ่ยงการด้์ด์นำ�ากลบั ดั์งนั�นระด์บัค์วามเข้มข้นโพแทสุเซ่ึ่ยมของปิสัุสุาวะท่�ปิลาย

ทางท่�เปิล่�ยนแปิลงจากบริเวณ CCD จึงขึ�นอย่้กับการด้์ด์นำ�ากลับท่�บริเวณ medullary collecting duct 

เท่านั�น

 จากสุมมติิฐานข้างต้ิน ค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในปิัสุสุาวะปิลายทาง/ค์วามเข้มข้นของ

ปัิสุสุาวะปิลายทาง (Urine K+/Urine osm) จะเป็ินสัุด์สุ่วนโด์ยติรงกับ Urine
CCD

 K+/Urine
CCD

 osm

	 จ้ะได้ว�า	Urine
CCD

	K+		=		Urine	K	x	Urine
CCD

	osm/	Urine	osm

 โด์ยขณะท่�ร่างกายม่ ADH ทำางาน ท่�ติำาแหน่ง CCD จะม่ Urine
CCD

 osm เท่ากับระดั์บ Plasma 

osmolality พอด่์ ดั์งนั�น TTKG	=	Urine	K+	x	Plasma	Osmolality/Plasma	K+	x	Urine	Osmolality

โด์ยม่ข้อจำากัด์ว่าขณะนั�น urine osmolality จะต้ิองมากกว่า plasma osmolality (ม่ ADH ทำางานอย่้)

 อย่างไรก็ติามข้อม้ลในปัิจจุบันพบว่าท่� inner medullary collecting duct ม่การด้์ด์กลับย้เร่ย

เพื�อให้เกิด์ urea recycling สุ่งผู้ลให้ค์วามน่าเชืั�อถืึอของการใช้ั TTKG ในการปิระเมินการชัับโพแทสุเซ่ึ่ยม

ลด์น้อยลง เนื�องจากผิู้ด์ไปิจากสุมมติิฐานเดิ์ม(12)

 จึงม่การใช้ั spot Urine K+/Urine Creatinine เพื�อปิระเมินการชัับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ โด์ยใช้ัหลัก

การว่าไติม่การชัับ creatinine อย่างค์งท่�ต่ิอวัน เพื�อลด์ปัิญิหาของ urine concentration variability ใน

การใช้ั spot urine K+ (13)
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 การวินิจฉััยสุาเหตุิของการเกิด์โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า สุามารถึใช้ัภาวะกรด์-ด่์างในร่างกาย ร่วม

กับระดั์บค์วามดั์นโลหิติหรือ effective circulatory volume เพื�อช่ัวยในการวินิจฉััยได้์ดั์งแผู้นภาพท่� 1

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการหาสุาเหตุิของภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

การรักษาภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมต�่า
	 การรักษาภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าค์วรค์ำานึงถึึงสุาเหติ ุอาการและค์วามรนุแรงของภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ติำ�า ปิริมาณและค์วามรวด์เร็วในการทด์แทนโพแทสุเซ่ึ่ยม ร้ปิแบบของโพแทสุเซ่ึ่ยมท่�ให้ และการติิด์ติาม

อาการและระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างใกล้ชิัด์

 1. ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์จะม่

ปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมทั�งร่างกายปิกติิ การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนค์วรระมัด์ระวังการเกิด์ rebound 

hyperkalemia หลังจากสุาเหติุของการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมหมด์ไปิ ค์วรให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทน

ในร้ปิแบบของการรับปิระทาน 40-80 mEq ร่วมกับการแก้ไขสุาเหตุิ เช่ัน การแก้ไขภาวะ hyperthyroidism

 2. ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจากการสุ้ญิเสุ่ยจากทางเดิ์นอาหาร ให้ค์ำานึงถึึงการสุ้ญิเสุ่ยขณะนั�นด้์วย 

(concurrent loss) แม้ว่าขณะท่�ติรวจระด์ับโพแทสุเซ่ึ่ยมยังไม่ติำ�ามากแต่ิหากยังม่การถ่ึายเหลวปิริมาณ

มากอย่้ ก็ค์วรพิจารณาให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างรวด์เร็วและร่บแก้ไขสุาเหตุิ

 3. ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจากการสุ้ญิเสุ่ยทางไติ ผู้้้ป่ิวยมักจะยังม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่าง

ต่ิอเนื�อง ทำาให้ต้ิองใช้ัปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมทั�งหมด์ในการทด์แทนปิริมาณมาก อย่างไรก็ติามไม่จำาเป็ิน
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ต้ิองให้ทั�งหมด์ในค์รั�งเด่์ยวค์วรพิจาณาติามอาการและค์วามรุนแรงขณะนั�น หลังจากนั�นพิจารณาให้ติาม

ปิริมาณการสุ้ญิเสุ่ยในแต่ิละวันเพื�อรักษาระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ให้อย่้ในระดั์บปิกติิ

 4. การพิจารณาให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทน 

 ปริมาณโพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น	 ขึ�นอย่้กับระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมและสุาเหตุิของภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า โด์ยทั�วไปิร่างกายจะสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมปิระมาณ 100-200 mEq หากระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยม

อย่้ท่� 3-3.5 mEq/L และสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม 400-600 mEq หากโพแทสุเซ่ึ่ยทอย่้ท่� 2-3 mEq/L และ

อาจแติกต่ิางไปิติามแต่ิมวลกล้ามเนื�อแต่ิละค์น(2)

 รูปแบบการให้โพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น

 หากผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานได้์และไม่ม่ภาวะท่�จำาเป็ินต้ิองให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างรวด์เร็ว ค์วร

พิจารณาให้ทางการรับปิระทานก่อน

 หากผู้้้ป่ิวยม่อาการท่�ต้ิองให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนอย่างรวด์เร็ว เช่ัน ม่การอ่อนแรงของกล้ามเนื�อ

หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน digitalis อย่้ หรือระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�ามาก (< 2.5 mEq/L) 

ให้พิจารณาแก้โพแทสุเซ่ึ่ยมทางหลอด์เลือด์ 

	 การให้โพิแที่สเซ่้ยมที่างหลิอดเล่ิอดใหญิ�	(central	vein): ไม่ค์วรผู้สุมโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้มข้นเกิน 

20 mEq/100 mL อัติราเร็วไม่เกิน 20 mEq/h (ผู้สุม KCl 20 mEq ใน 0.9%NSS 100 ml iv drip in 

1 hour) นอกจากกรณ่ท่�ยังม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่้ติลอด์ หลังจากให้ 20 mEq/h แล้วยังไม่สุามารถึ

เพิ�มระด์บัโพแทสุเซ่ึ่ยมได์ ้หรือผู้้้ป่ิวยม่ malignant arrhythmia จากโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลอืด์ติำ�า อาจพจิารณา

ให้ถึึง 40 mEq/h ได้์ อย่างไรก็ติามค์วรม่การติิด์ติาม EKG และระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์อย่างใกล้ชิัด์ 

 การให้โพิแที่สเซ่้ยมที่างหลิอดเล่ิอดส�วนปลิาย	(peripheral	vein): ไม่ค์วรผู้สุมโพแทสุเซ่ึ่ยม

เข้มข้นเกิน 60 mEq/L หากต้ิองการให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอัติราเกิน 10 mEq/h ค์วรพิจารณาการให้ทาง

หลอด์เลือด์ใหญ่ิ 

 หากม่การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในอัติรามากกว่า 10 mEq/h ค์วรม่การเฝ้้าระวัง EKG ติลอด์

การรักษา และติรวจวัด์ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ทุก 1-2 ชัั�วโมง(9)

	 ข้อควรระว้งอ่�นๆ	ในการให้โพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น

• การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนหากผู้สุมในสุารนำ�าท่�ม่ dextrose อย่้ จะกระตุ้ินให้เกิด์การหลั�ง

อินซุึ่ลินและเกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ได้์ จึงค์วรพิจารณาสุารนำ�าท่�ไม่ม่ 

dextrose อย่้ นอกจากนั�นการผู้สุมใน 0.9%NaCl จะม่การเพิ�ม distal Na+ delivery มากขึ�น

 ทำาให้สุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น หากไม่ม่ภาวะโซึ่เด่์ยมในเลือด์ติำ�าร่วมด่์วย การให้

โพแทสุเซ่ึ่ยมโด์ยผู้สุมใน 0.45% NaCl อาจสุามารถึเพิ�มระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ได้์มากกว่า

• ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากจำาเปิ็นต้ิองให้อินซ้ึ่ลินต้ิองทำาการให้โพแทสุเซ่ึ่ยม

ทด์แทนก่อนเสุมอ
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• หากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�า ให้ทำาการแก้โพแทสุเซ่ึ่ยมก่อน

เสุมอ เนื�องจากการให้แค์ลเซ่ึ่ยมจะทำาให้อาการของโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเป็ินมากขึ�น

• ภาวะแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�าจะทำาให้การแกโ้พแทสุเซ่ึ่ยมทำาได์ย้าก ใหพิ้จารณาแกไ้ขภาวะแมกน่เซ่ึ่ยม

ติำ�าด้์วย

• หากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับ metabolic acidosis เช่ันในผู้้้ป่ิวย RTA ให้พิจารณา

ให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในร้ปิ potassium citrate เนื�องจากสุามารถึแก้ไขภาวะ metabolic 

acidosis ได้์ด้์วย
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