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Fluid & electrolyte and acid-base imbalance;
fluid volume deficit/excess

-Hypo/hypernatremia 
-hypo/hyperkalemia
-Hypo/hypermagnesemia  
-hypo/hyperphosphatemia
-Hypo/hypercalcemia
-Acidosis 
-alkalosis





Electrolytes

•อเิลก็โทรไลต์ (Electrolytes) หรอื สารละลายที่มีประจุไฟฟ้า คอื แรธ่าตทุี่เป็น

สารเคมีที่แตกตวัออกจนเป็นสว่นย่อยเลก็ที่สดุ (ion) ละลายอยู่ในเลอืดภายในรา่งกาย

Electrolytes blood test  คอื การตรวจเพือ่ทราบสารละลายสือ่นาํไฟฟ้า 

(Electrolytes) ชนิดต่าง ๆ ในเลอืดวา่มค่ีาอยู่ในระดบัสมดุลหรอืไม่

Electrolytes ทีส่าํคญัและมบีทบาทต่อร่างกายมากทีสุ่ดจะมอียู่ดว้ยกนั 4 ตวั 

คอื          โซเดยีม (Na), โพแทสเซยีม (K),
คลอไรด ์(Cl) และคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) หรอืไบคารบ์อเนต (HCO3)
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มีบทบาทที่สาํคญัหลกัๆ

•ช่วยสรา้งศกัยไ์ฟฟ้าเพยีงพอทีจ่ะทาํใหธ้าตแุต่ละตวัแสดงค่าประจไุฟฟ้าเป็น

บวกหรอืลบ เช่น โพแทสเซยีมมค่ีาประจไุฟฟ้าเป็นบวก (+)

•ช่วยควบคุมการยดืและหดตวัของกลา้มเน้ือ

•สรา้งภาวะสมดุล ของเหลวในร่างกาย

•ช่วยส่งเสรมิปฏกิริยิาชวีเคมที ัง้หลายใหด้าํเนินไปดว้ยความราบรื่น



TOTAL BODY FLUID 60 % OF BODY WEIGHT

- Intracellular fluids 40%

- Extracellular fluids 20%

- Interstitial fluid -15% body weight 

- Plasma -5% body weight

- Electrolyte is body fluids are active chemicals Cations : 

Positive charge Anions : Negative charge



CATIONS(+ ): Sodium, Potassium, Magnesium    
and  Hydrogen ions 

ANIONS: (- ) Chloride,     
Bicarbonate,Phosphate,Sulfate

OSMOSIS
 Fluid shifts through the membrane from the region of 
low solute concentration to the region of high solute 
concentration until the solution are of equal 
concentration



Osmolality   Definition

Osmolality is a test that measures the concentration of all 
chemical particles found in the fluid part of blood.

Why the Test is Performed
• This test helps check your body's water balance. Your doctor may order 

this test if you have signs of any of the following:
• Low sodium (hyponatremia) or water loss
• Poisoning from harmful substances such as ethanol, methanol, 

or ethylene glycol
• Problems producing urine



Osmolality can also be measured with a urine test and  a 
blood sample is needed.

In healthy people, when osmolality in the blood becomes high, the 

body releases antidiuretic hormone (ADH).

 This hormone causes the kidneys to reabsorb water. This results 

in more concentrated urine. The reabsorbed water dilutes the 

blood. This allows blood osmolality to fall back to normal:
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•Normal Results  plasma osmolality
•Normal values range from 275 to 295 mOsm/kg
(275 to 295 mmol/kg).
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A higher than normal level may be due to:
-Diabetes insipidus
-hyperglycemia
-High level of nitrogen waste products in the 

blood (uremia)
-High sodium level (hypernatremia)
-Stroke or head trauma resulting in decreased 

ADH secretion
-Water loss (dehydration)

Osmolality 



Lower than normal levels may be due to:
•ADH over secretion

•Adrenal gland not working normally

•Conditions linked to lung cancer (causing syndrome of inappropriate ADH 
production, or SIADH)

•Drinking too much water or fluid

•Low sodium level (hyponatremia)

•SIADH, condition in which the body makes too much ADH

•Underactive thyroid gland (hypothyroidism)
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ELECTROLYTES



Normal  range

•Na+ = 135 - 145  mEq/L

•K = 3.5 – 5.0  mEq/L

•CO2 = 24 - 30  mEq/L

•CL = 90 -106  mEq/L

•Ca = 8 - 12  mEq/L

•MgSO4 = 11-12  mEq/L

•Phosphate =  9 - 11  mEq/L



•โซเดยีม (Na)

•โซเดยีม (Sodium) มสูีตรทางเคมคีอื Na+ ประจไุฟฟ้าเป็นบวก (+) โดยมปีรมิาณส่วน

ใหญ่อยู่ภายนอกเซลลข์นาดความเขม้ขน้ประมาณ 140 mEq/L เป็นตวัหลกัในการรกัษา 

ความดนัออสโมตกิ(Osmotic) ของเหลวหรอืนํา้เลอืด

•สรา้งแรงดนัภายในหลอดเลอืดมผีลต่อความดนัโลหติในร่างกาย

Sodium ยงัมีบทบาทในการรกัษาควบคมุความสมดลุของปรมิาณน้ําในร่างกาย

ค่าปกตขิอง Na ค่าปกตทิ ัว่ไป คอื ผูใ้หญ่/ผูสู้งอาย ุคอื Na : 135 - 145 mEq/L
ค่าวกิฤต ิคอื Na < 120 หรอื > 160 mEq/L
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Sodium  ( Na+ ) (135 - 145 mEq/L)

เป็น อเิล็กโทรไลต์ ประจุบวกทีม่ีมากทีสุ่ดนอก cell

- มีบทบาททีส่าํคัญในกระบวนการทางเคมีตา่ง ๆ

- การควบคุมขนาดของเซลล ์

- สร้างพลังงานในเซลล ์

-นาํกระแสประสาทสู่เส้นใยกล้ามเนือ้
เ



• โพแทสเซยีม (K)

• Potassium มสูีตรทางเคมคีอื K+  เป็นธาตทุีจ่าํเป็นทีอ่ยู่ในนํา้เลอืด แต่ระดบัความเขม้ขน้ของโพแทสเซยีม
จะกลบักนักบัโซเดยีม (Na) ถา้ในนํา้เลอืดมคีวามเขม้ขน้ของโซเดยีมสูง โพแทสเซยีมกจ็ะมคีวามเขม้ขน้อยู่ใน
ระดบัตํา่ หรอืหากโซเดยีมตํา่ โพแทสเซยีมกจ็ะสูง

• อยู่ภายในเซลลท์กุเซลลสู์งสุด (ประมาณ 150 mEq/L) สว่นภายนอกเซลลน์ ัน้จะมโีพแทสเซยีมเพยีงประมาณ 
4 mEq/L.

• อตัราสว่นดงักลา่วนี้หากผดิไปจากเกณฑป์กต ิ มผีลต่อการทาํงานของกลา้มเนื้อหวัใจจนถงึข ัน้ทาํใหห้วัใจเตน้
ผดิปกต ิหรอืการยดืหดกลา้มเนื้อผดิปกติ

ดงันั้น โพแทสเซียมจงึเป็นธาตทุี่มีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการทาํงานของระบบประสาทและกลา้มเน้ือตลอดทัว่ท ัง้ร่างกาย

Potassium จงึมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งต่อการสง่เสรมิการทาํหนา้ที่ของหวัใจ

ค่าปกตขิอง K ค่าปกตทิ ัว่ไป คอื ผูใ้หญ่/ผูสู้งอายุ คอื K : 3.5 - 5.0 mEq/L
ค่าวกิฤต ิคอื K : < 2.5 หรอื > 6.5 mEq/L
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Potassium  K+ ในใหญ่อยู่ในรูป KCL (3.5 - 5 mEq/l)

-เป็น อเิลก็โตรไลตป์ระจุ + ทีพ่บมากสุดในเชลลร้์อยละ  98

มเีพยีงร้อยละ 2 ที่

- มคีวามสาํคัญต่อการนาํกระแสประสาทของเซลล ์  

และกล้ามเนือ้หวัใจ

- เป็นส่วนประกอบในการสังเคราะหโ์ปรตนีและไกล

โคเจน ตลอดจนการเผาผลาญคารโ์บไฮเดรต 

Potassium  (K+) เป็นธาตทุีอ่าจถกูขบัทิ้งโดยการกรองของไต แต่ไตจะขบัทิ้ง K+ แบบไมม่กีารดูดกลบัคนืมาเหมอืนโซเดยีม



คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) / ไบคารบ์อเนต (HCO3)

•Carbondioxide (CO2) ทีม่อียู่ในเลอืดเป็นผลผลติทีเ่กดิขึ้นจากของเสยีจากการเผาผลาญ
กลูโคสในระดบัเซลล ์และมกีารแลกเปลีย่นกา๊ซจากการหายใจ และขบัออกนอกร่างกาย

• อยู่ในเลอืดแดงประมาณ 90% และอกีประมาณ 10% ทีเ่หลอือยู่ในนํา้เลอืด (Plasma) 

 CO2 ทีอ่ยู่ในนํา้เลอืดสว่นหนึ่งจะรวมตวักบันํา้ในนํา้เลอืดกลายเป็น “ไบคารบ์อเนต” 

(Bicarbonate) (HCO3) ซึง่มสีถาะเป็นด่าง เป็นสารทีม่ค่ีาประจไุฟฟ้าลบ (-) 

มบีทบาทในการสรา้งความเป็นกลาง จงึช่วยควบคุมร่างกายไมใ่หเ้กดิความเป็นกรด 

หากมกีารลดลงอย่างผดิปกตร่ิางกายกาํลงัเกดิความเป็นพษิจากกรด (Acidosis)

ค่าปกตขิอง CO2 คือ ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ คือ CO2 : 22 - 26 mEq/L

ค่าวกิฤต ิคือ CO2 : < 6 mEq/L



อาจเกดิจากการอาเจยีนอย่างรุนแรง 

ร่างกายขาดนํา้มากผดิปกติ

อาจเกดิจากโรคปอดอดุกัน้เรื้อรงั (COPD) (Respiratory acidosis)
อาจเกดิจากการใชย้าทีม่ไีบคารโ์บเนต เช่น ยารกัษากระเพาะอาหาร

อืน่ ๆ เช่น โรคหรอืภาวะเบือ่อาหาร, โรคหวัใจ, นํา้ท่วมปอด, โรคคชุชงิ ฯลฯ

• อาการทอ้งเสยีเรื้อรงั

• มสีภาวะของโรคไตวายระยะเริ่มตน้

• อาจเกดิจากสภาวะ Diabetic ketoacidosis
• อดอาหาร เพราะจะมผีลทาํใหก้ลูโคสในเลอืดมรีะดบัลดลง การเผาผลาญของเซลลจ์งึทาํงานนอ้ยลง

ค่า CO2 ที่ตํา่กว่าปกต ิอาจมีผลมาจาก

ค่า CO2 ที่สูงกว่าปกต ิอาจมีผลมาจาก



HCO3 ไบคารบ์อเนต : (22-26 mEq/L)

เป็นตวับอกถงึภาวะดา่ง ในรา่งกาย โดยมีไตทาํหนา้ท่ีขบัหรอืเก็บ HCO3  
ในภาวะปกต ิpH  ของรา่งกายอยูท่ี่ 7.4 จะมีสดัสว่น HCO3: 
H2CO3 

(base : acid)= 20:1 
หากมีการเปลี่ยนแปลง HCO3 จะมีผล กรด- เบส ในรา่งกาย

(metabolic acidosis , metabolic alkalosis)



เป็นอเิลก็โทรไลต์ประจุลบ  ซ่ึงอยู่ในองค์ประกอบของสารละลายทีเ่รียกว่า “เลือด” ทีอ่ยู่

ภายนอกเซลล์ตลอดทัว่ร่างกาย 

 ร่างกายจะได้รับคลอไรด์มาจากอาหารเคม็หรือเกลือ (NaCl) ด้วยเหตุนี ้ระดบัคลอ

ไรด์ในเลือดจงึมคีวามสัมพนัธ์ทีจ่ะขึน้ลงหรือสูงตํา่ในทศิทางเดยีวกบัโซเดยีม (Na) 

เสมอ

 คลอไรด์จะเข้าออกเซลล์โดยรวมกบัโซเดยีม(Nacl)และโปแตสเซียม (KCL)

-มหีน้าที ่ช่วยรักษาสมดุลกรด-ด่างด้วย ความผดิปกตขิองไต ลาํไส้ การเสีย

สมดุลของโซเดยีม



 คลอไรด(์CL-)ในเลอืดสูงกว่าระดบัปกต ิร่างกายกจ็ะขบัทิ้งออกโดยไตผ่านทางน้ําปสัสาวะ

การตรวจเลอืดหาระดบัคลอไรด ์(Cl-) จะทาํพรอ้มกนักบัธาตอุืน่ในสารละลายเสมอ แต่เฉพาะค่า

คลอไรดน์ั้น มกัจะเจาะจงเพือ่วนิิจฉยัใหท้ราบว่าความสมดลุของสารละลายยงัเป็นปกตดีิหรอืไม่

• Hyperchloremia 

• กอ็าจก่อใหเ้กดิอาการหายใจลกึและหอบเหนื่อยอ่อน ความคดิสบัสน และอาจหมดสตไิด ้

• Hypochloremia 
• กอ็าจทาํใหร่้างกายเกดิอาการกลา้มเนื้อกระตกุหรอืหดเกรง็ หายใจถีแ่ละตื้น, และทาํใหท้ราบวา่ไตและต่อมหมวกไต

กาํลงัมปีญัหาหรอืไม ่

ค่าปกตขิอง Cl ปกตทิ ัว่ไป คอื ผูใ้หญ่/ผูสู้งอาย ุคอื Cl : 90 - 106 mEq/L
ค่าวกิฤต ิคอื Cl : < 80 หรอื > 115 mEq/L



เป็นอเิลก็โทรไลตป์ระจุบวกทีส่าํคัญของร่างกาย 

- เป็นส่วนประกอบของกระดูกทีเ่ป็นโครงสร้างของร่างกาย

- ทาํหน้าทีค่วบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย

และกล้ามเนือ้เรียบ 

- ส่งกระแสประสาท โดยเฉพาะกล้ามเนือ้หวัใจ 



Electrolytes    imbalance



HYPERNATREMIA  ( ≥145 mEq/L )

CAUSES : แรกคือการขาดน้ําพรอ้มกบัโซเดียมในร่างกายตํ่า

. น้ําในร่างกายตํ่าแตไ่มเ่สียโซเดียม, 

.กินเขา้ไป 

-Diabetes ketoacidosis 

-Nonketotic hyperosmolar coma 

-mannitol administration Excessive water losses 

-Neurogenic Diabetes Insipidus 



Sign & Symptoms

Hypernatremia จะทาํใหน้ํา้ในเซลลอ์อกมาสูน่อกเซลลม์ากขึน้ ทาํให้

ปรมิาณ  ECF เพ่ิมขึน้ ทาํใหเ้ซลลเ์ห่ียวลง กรณีท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ เซลลท่ี์ไดร้บั
ผลมากท่ีสดุคือ เซลลส์มอง เม่ือเซลลส์มองเห่ียวลง ปรมิาตรของสมองลดลง จะทาํให้

เสน้เลอืดในสมองฉีกขาด เกิด intracerebral hemorrhage  และ 

subarachnoid  hemorrhage 

: เบือ่อาหาร กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจยีน สับสน ซมึ ชัก ตรวจพบกล้ามเนือ้

กระตุก Hyperreflexia,  ataxia, tremor, อาจจะมี 

Hemiparesis ได้
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Diagnosis: ในกรณีทีไ่มท่ราบสาเหตชุดัเจน ใหต้รวจ urine osmolality 
(ในคนที ่hypothalamus และ renal function ปกต ิ

urine osmolality ควร > 600 mosmol/kg)

Treatment ส่วนใหญ่พบ chr. Hypernatremia

ใหส้ารนํ้าทาง iv ใชเ้วลานาน (48 ชม) ป้องกนัสมองบวม  ชกัได ้ 

- Chronic hypernatremia ใหล้ด serum Na < 10 mEq ใน 24 ชัว่โมง ให ้5%DW 

1.35 mL/kg/h + ongoing water loss และติดตามระดบั serum Na หลงัจากเร่ิมให้

IV ในอีก 4-6 ชัว่โมง ถา้ serum Na ลดลงตามท่ีตอ้งการ (ไม่นอ้ยกวา่ 0.25 

mEq/L/h) ใหติ้ดตาม serum Na ทุก 12-24 ชัว่โมง



Hyponatremia < 135 mEq/l

อาการมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความรุนแรงของภาวะ Hyponatremia

อาการแสดงเกิดจากการท่ีนํ้าเขา้เซลลแ์ละทาํใหส้มองบวม

ถา้<120 mEq/l จะมีอาการ ปวดหวั เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้อาเจียนสบัสน

กระสบักระส่ายและกลา้มอ่อนแรง เกร็ง ชกั coma



Hyponatremia (120 meq/L) 

Rx
-IV Saline solution (0.9% NaCl) or lactated 
- Ringer’s solution Na 115meq/L or

- less, a concentrated saline solution such as 3% NaCl. 
- Dietary management

การรกัษา คอ่ยเป็นคอ่ยไป มากกวา่ 48 ชม



An individual with a normal diet and normal fluid intake has a urine 
osmolality of approximately 500-850 mOsm/kg water.

+ อาการ

โดยการตรวจหาระดบั Osmolality หรอืความเขม็ขน้ของสารทีล่ะลายอยู่ใน เช่น Urine จะม ี

Osmolality = 50-1200 mOsm/ kg



Hyperkalemia   (> 5 mEq / L)

สาเหตุของภาวะโพแทสเซียมสูง ได้แก่ ไตวาย , hypoaldosteronism และ

rhabdomyolysis 

-อาจเกดิจากการกนิยาบางชนิด เช่น กลุ่มยาปฏิชีวนะ (Antibiotics), กลุ่มยารักษาโรค

ความดนัโลหิตสูง (Captopril), กลุ่มยายั้งการแขง็ตวัของเลือด (Aminocaproic acid), 

กลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง (Antineoplastic drugs), ยา Heparin  

Hyperkalemia   มีอาการคลื่นเหยีน อาเจยีน ทอ้งร่วง หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ จนถงึขัน้หวัใจเกดิ   

(Heart attack) จากกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดไปเลี้ยง (MI)
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A heart attack, also called a myocardial infarction, happens when a part of the heart muscle doesn't get enough blood.



ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บ

-อาจนาํไปสูภ่าวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะและถงึข ัน้เสยีชวีติได ้

ถา้ระดบัทีสู่งกวา่ 7 mEq / L อาจมอีาการปวดกลา้มเนื้อชารูส้กึเสยีวซ่าและอมัพาต ผูป่้วยอาจมี

อาการหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  อาจทาํใหเ้สยีชวีติได ้



Treatment   hyperkalemia

- ใหย้า antidote เช่น  kayexalate 15-30 gms

- การฉีดยา 10% calcium gluconate IV (10 ml) ชา้ๆ หรือ HD เพื่อลด

ภาวการณ์เกิด Cardiac arrhythmia

10% calcium gluconate 
ADR: หากฉีดยาเรว็ๆอาจเกดิหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ หวัใจเตน้ชา้ ความดนัโลหติตํา่  หากมี Ca++ สูง อาจทาํให ้

กลา้มเน้ือออ่นแรง ปสัสาวะมาก สบัสน โคม่า ; หากฉีดยาร ัว่ออกนอกเสน้เลอืดจะทาํใหเ้กดิเน้ือเยื่อตายได้
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Hypokalemia (K+) < 3.5 mEq/L

Hypokalemia สาเหต ุketoacidosis อาเจียนและทอ้งรว่ง ไดย้าขบัปัสสาวะ

อาการ อ่อนเพลีย หายใจลาํบาก มีผลตอ่ระบบประสาทกล้ามเนือ้และ

กล้ามเนือ้หวัใจ ทาํใหก้ล้ามเนือ้อ่อนแรง

มีการเปล่ียนแปลง T wave, U wave  flattening  

ST depression  เกิด Ventricular arrhythmias



• การผสมและความคงตวั

• 1. Potassium chloride injection สามารถผสมไดท้ ัง้ NSS ,5%DW แต่

นิยมเลอืกใช ้NSS
• เน่ืองจาก Dextrose สามารถทาํใหเ้กดิภาวะ Hypokalemia จาก Insulin -

mediated movement
• หา้มผสมและให ้Potassium ร่วมกบั Amphotericin B, Phenytoin, 

Diazepam ,Sodium nitroprusside
• ตอ้งผสมเจอืจางใน IV fluid (หา้มผสมใน Sterile water)
• สารละลายยาตอ้งใช ้ภายใน 24 ชวัโมง หา้มแช่ตูเ้ยน็  หา้มใชถ้า้สารละลายขุ่น

• ควรพลกิขวดกลบัไปมาอยางนอ้ย 6 คร ัง้ เขม้ขน้เฉพาะจุด 

Rx    Hypokalemia
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•1. ก่อนใหย้าผูป่้วยควรยนืยนัความถูกตอ้ง

•2. สามารถใหย้าแบบ IV infusion เท่านั้น หา้มฉีด IV push , IV bolus 

•3. ใช ้Infusion pump และติด ECG monitor ทุกคร้ัง เม่ือ

•4. ผสมใน 0.9% NSS 100 mL 

•ติดตามอาการอยา่งใกลชิ้ด และเตรียม10% Calcium gluconate10 mL ไวใ้หพ้ร้อม

•6. ควรใหใ้นผูป่้วยท่ีมี urine flow เพียงพอเท่านั้น ถา้ปริมาณปัสสาวะนอ้ยกวา่ 

600 ml/day อาจเกิดภาวะคัง่ของ K

•7. ติดฉลากบริเวณขวดยาใหเ้ห็นชดัเจนและเนน้ “ High Alert Drug ” และแขวน

ป้ายแนวทางปฏิบติัในการติดตามผล (Monitor) 

การบรหิารยา KCL



• 1. หลงัการใหย้าอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง ตอ้งตดิตามระดบั serum potassium ในระดบัปกต ิ3.5 - 5 mEq./l

• 2. ตรวจ Heart rate , Pluse, BP ทกุ 4 ชม.

• 3. ภาวะ acidosis

• 4. ระวงัการเกดิ necrosis จาก Extravasation

• 5. Urine output

• รายงานแพทยเ์มื่อ

• 1. BP < 90/60 (เด็กอาย ุ> 10 ปี และ ผูใ้หญ่)

• 2. มีภาวะ arrhythmia ( irregular HR rate > 100 คร ัง้/นาท)ี

• 3. Urine output < 30 ml/hr

• 4. serum potassium < 3.5 mEq/L หรอื > 5.5 mEq/l

• 5. HR < 60 คร ัง้/นาท ี(เด็กอาย>ุ 6 ปี และ ผูใ้หญ่) 

การตดิตามผล (Monitoring)



Hypomagnesemia

• ใน ICU setting เกดิไดจ้าก 2 กลไกหลกัๆ พบไดถ้งึ 60-65%  คอื

1. GI loss ไดแ้ก่ diarrhea, small bowel bypass surgery, acute pancreatitis

2. Renal loss ไดแ้ก่ medications (loop, thiazide, nephrotoxic drugs), 
sustained volume expansion (เช่นใน primary aldosteronism), alcohol, 
uncontrolled DM, hypercalcemia, acute tubular necrosis (เช่น post AKI), 
post-transplantation 

Mgso4 จะถกูดูดซึมที่ลาํไส ้ 20-60%



• ECG จะม ีpeaked T wave + wide QRS complex และเมือ่ magnesium 
depletion มากขึ้นจะม ีPR prolongation + progressive wide QRS + flat 
T wave; อาจม ีfrequent PAC, PVC หรอืเป็น sustained atrial fibrillation

• Calcium metabolism ผดิปกต ิทาํใหม้ ีhypocalcemia, 
hypoparathyroidism, PTH resistance, vitamin D deficiency

• Hypokalemia ซึง่มกัไมต่อบสนองต่อการให ้potassium supplement ถา้ไมร่กัษา

ภาวะ hypomagnesemia

Hypomagnesemia < 1.7 mEq/l s/s
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Treatment

•Severe symptomatic hypomagnesemia (stable hemodynamic) 

- ให ้MgSO4  1-2 gm + 5% DW 100 mL IV drip 5-60 นาที และใหท้าง 

infusion pump

•Simple regimen ให ้MgSO4    4-8 g drip in 12-24 h 

•ตรวจ serum Mg ใหร้อ 6-12 ชัว่โมงหลงัจากให ้IV Mg  

Severe symptoms



Hypermagnesemia

สาเหตุ

•Renal insufficiency โดยเฉพาะใน renal failure อาจเกดิ severe 
hypermagnesemia ถา้ได ้exogenous Mg เช่น antacid, laxative 
แมใ้นขนาดปกตกิต็าม

•Large Mg load เช่น laxative abuse (MOM), Epsom salt (ดเีกลอื
ฝร ัง่), 

•mild hypermagnesemia 
เช่น primary hyperparathyroidism, familial hypocalciuric  

hypercalcemia, DKA, tumor ,adrenal insufficiency
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การรกัษา Hypermagnesemia

•Normal renal function เพยีงแต่หยุดการให ้Mg กท็าํให ้Mg กลบัมาเป็น

ปกต ิอาจให ้loop diuretic ร่วมดว้ย

• ใหย้าขบัปสัสาวะหรอืฟอกไต ,  10% calcium gluconate
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Magnesium (1.3-2.1mEq/l)

MgSO4 เป็นประจุ บวกท่ีอยูใ่นเชลล ์99 %  ควบคุม ขบวนการทางชีวเคมี กระตุน้เอนไซม์

มากกวา่ 100 ชนิด ในการสร้างพลงังาน และควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือและระบบ

ประสาท ผูใ้หญ่ 1.3-2.1 mEq/L หรือ 0.65-1.05 mmol/L ( medline)

Hypomagnesemia < 1.7 mEq/l

 Muscle weekness, lethargy, Drowsiness , 

N/V ,Hypotension, bradycardia

 Decrease deep tendon reflex

- บริโภคอาหารทีม่แีมกนีเซยีมน้อยเกนิไป อาเจยีน 

ทอ้งเสีย ตดิสุรา

Hypermagnesemia (> )

 Tremor and  hyperactive deep tendon reflexes

 Positive Chvostek and trousseau signs

 Atrial fibrillation

 สว่นมากมาจากยา หรอืไตบกพรอ่ง

> 2.6 มก./ดล. ( > 1.05mmo/l)
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 pH 

 PaCO2

 HCO3

 Base excess (BE) + - 2

 PaO2





Acid-Base balance

Regulatory   System

Three system come into play when Ph rise or fall

- Chemical buffers

- Respiratory  system

- Kidneys



pH  = ภาวะความเป็นกรดด่าง (acid-base status)

PaO2     = Partial  pressure of  oxygen in arterial (mmHg)

PaCO2  = Partial pressure of carbon dioxide in arterial blood
(mmHg)

HCO3    = ความเขม้ขน้ไบคารบ์อเนตในพลาสมา่ (mEq/L)

BE          = ปรมิาณ base excess ในร่างกาย (mEq/L)
SaO2    = ระดบัความอิม่ตวัของฮโีมโกบนิในเลอืดแดง (%)

CO2       = ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ะลายอยู่ในพลาสมา่ (mmHg)



กรด ในร่างกาย

เกดิข้ึนจากปฏกิริยิาต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การหายใจ การสนัดาปอาหาร metabolism ของ

cell  กรดที่เกดิข้ึนมี 2 ชนิด

1.กรด volatile คือ กรดท่ีปอดขบัออกทาง การหายใจ (Ventilatory function) ในรูปของ 

CO2 วนัละ 13000 mEq หากปอดมีพยาธิสภาพ จะทาํให ้กรดคัง่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

2.กรด non volatile คือ กรดท่ีไดจ้ากการเผาผลาญอาหาร ketoacids และ lactic acid ขบั

ออกมาทางไตวนัละ 50-100 mEq (1mEq/kg)

ตวัน้ีมีความสาํคญัในการควบคุม กรดด่าง นอกจากน้ีไต ยงัมีกลไกควบคุม HCO3 .ให้

สมดุล

หากร่างกาย มี pH=7.4 สดัส่วน ของ Base : acid = 20:1
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เป็นตวับง่บอก ความเข้มข้นของไฮโดรเจนออิอนใน plasma 
ของหลอดเลือดแดง  (pH = 7.35 -7.45) ±0.5 

ร่างกายทีม่ภีาวะเป็นกรด จะไปกดการทาํงานของสมองส่วนกลาง

หากร่างกายมภีาวะเป็นด่าง  มแีนวโน้มจะไปกระตุ้นสมองมากกว่า



คาํทีค่วรทราบ

- แรงดนัของกา๊ซทีอ่ยู่ในหลอดเลอืดเรยีกวา่ Partial  Pressure และสามารถคาํนวณค่าถา้ทราบ

สดัสว่นของ กา๊ซ เช่น บรรยากาศม ีO2 รอ้ยละ 21 แสดงวา่ ในอากาศ 100 สว่นจะม ี O2=21 สว่น  

สดัสว่นของออกซเิจนทีร่่างกายหายใจเขา้ไปนี้ เรยีกวา่ FiO2 (fraction of inspiration
oxygen) ดงันัน้ ในบรรยากาศปกตจิงึม ีFiO2=0.21

ถา้หายใจดว้ย O2 100%  คดิเป็น  FiO2 = 1.0

PO2 คอื partial pressure  ของออกชิเจนในบรรยายกาศที่ร่างกายหายใจเขา้ไป (partial 
pressure of inspired oxygen , PiO2 ) 




PaO2= Partial pressure of oxygen in arterial blood

Arterial Blood Gases (กา๊ซในเลอืดแดง)

- ออกซเิจน และ คารบ์อนไดออก”ซด ์เป็น กา๊ซทีม่คีวามสมัพนัธใ์กระบวนการ 

Metabolism ในร่างกาย

- การวเิคราะหก์า๊ซในเลอืดช่วยทาํใหเ้ขา้ใจ ถงึการทาํงานของเซลลแ์ละพยาธสิภาพทีเ่กดิขึ้น

ได ้มปีระโยชน์

วนิจิฉยัโรค การดาํเนนิของโรค และประเมนิผลการรกัษาผูป่้วยทางคลนิกิ



คา่วิเคราะห์ PaCO2

เป็นตวับง่บอกบง่บอกของระบบหายใจทีป่อดขับCO2ออกมาทีเ่รียกว่า 

Respiratory หรือ Ventilatory function
เป็นค่าความดนัของคารบ์อนไดออกไซดใ์นเลือดแดง 

(PaCO 2 = 35 -45 มม.ปรอท)

 หาก PaCO2 > 45 มม.ปรอท แสดงถงึเลอืดมภีาวะเป็นกรด
จากการหายใจ

 หาก PaCO2 < 35 มม.ปรอท แสดงถงึเลอืดมภีาวะเป็นด่าง
จากการหายใจ
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ผป ที่มี Hyperventilation  จะขับCO2 ออกมามาก จะเกิดภาวะด่างจากการหายใจ ที่เรียกว่า 



ผูป่้วยทีห่ายใจเร็ว Hyperventilationจะขบั CO2 ออกมามาก (PaCO2 <35mmHg) 

ร่างกายจะเกดิภาวะด่างจากการหายใจเรยีกวา่ Respiratory alkalosis

ถา้หายใจชา้ Hypoventilation จะมี CO2 คัง่ (PaCO2 >35mmHg)ร่างกายจะเป็น

ภาวะกรดจากการหายใจ เรยีกวา่ Respiratory acidosis

PaCO2 =               1  
Ventilation            

*PaCO2 แปรกลบั กบัการหายใจ*



HCO3 หมายถงึ ปริมาณไบคาร์บอนเนต ในเลือดแดง แสดงถงึภาวะด่าง ในร่างกาย

เป็นตวับ่งบอกของการทาํงานไต ท่ีเกบ็และขบัHCO3 ท่ีเรียกวา่ 

metabolic function (HCO3 = 22 -26 mEg /L ) ± 2

การวิเคราะห์ HCO3 

HCO3> 26 mEg /L แสดงวา่ไตเกบ็สงวน HCO3ไว ้เลือดมีภาวะเป็นด่าง

จาก metabolism เรียกวา่  metabolic alkalosis

 HCO3< 22 mEg /L แสดงไตขบัถ่าย HCO3 ออก เลือดมีภาวะเป็นกรดจาก

metabolism  เรียกวา่ metabolic acidosis





ขอ้สงัเกต ความสมัพนัธร์ะหวา่ง PaCO2 กบั pH
pH PaCO2  

Respiratory alkalosis

พบในผูป่้วยท่ีหอบ Hyperventilation

สาเหตุ

1. ความผดิปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น กอ้นเน้ืองอก หรือ มีติดเช้ือในสมอง

2. ความเครียด (Hyperventilation syndrome)

3. มีภาวะ Hypoxemia 



HCO3 จะเปลีย่นแปลงตาม PaCO2 ดงันี้

PaCO2   10 mmHg …  HCO3    2 mEq PaCO2   10 mmHg … HCO3  1 mEq

PaCO2   10 mmHg …  HCO3    5-6 mEq PaCO2   10 mmHg …  HCO3   4 mEq

•
• ถ้าผู้ป่วยมี HCO3 > 26  mEq ร่างกายจะมีการปรับชดเชยโดยการลดการหายใจ เพ่ือทําให้สัดส่วน HCO3/ 

PaCO2 และ pH  มีค่าลดลงใกล้เคยีงปกติ

Respiratory  acidosisโรคเฉียบพลนั

โรคเรื้อรงั 

Respiratory alkalosis 

Metabolic alkalosis 



https://slidetodoc.com/abg-arterial-blood-gas-analysis-by-mrs-gagan/





จงประเมนิภาวะกรดด่าง

• pH =   7.5

•PaCO2    =  30  mmHg 

•HCO3     =  22.5  mEq/L

Reparatory    alkalosis

Acute uncompensated  reparatory    alkalosis

Exercise



จงประเมนิภาวะกรดด่าง

pH =   7.55

PaCO2    =  25  mmHg 

HCO3     =  16  mEq/L

Reparatory    alkalosis

partially compensated  respiratory    alkalosis

Presenter
Presentation Notes
ถ้า paco2 ลดลง 10 mmhg  HCO3 จะลดลง 5-6 mmhg



Exercise

•จงประเมนิภาวะกรดด่าง

pH =   7.33

PaCO2    =  50  mmHg 

HCO3     =  25.8    mEq/L

Reparatory    acidosis

uncompensated  respiratory  acidosis



การวิเคราะห์ PaO2
PaO2 แสดงถงึ partial pressure ของO2 ในเลอืดแดง เป็นค่าความ

ดันออกซเิจนในหลอดเลอืดแดงทีล่ะลายอยู่ในพลาสมา

ค่าปกต ิ= 80-100 mmHg.
-PaO2 < 80 mmHg. แสดงว่า มีภาวะ ออกชิเจนในเลอืดตํา่   (hypoxemia)

-PaO2 >120 mmHg. แสดงว่า มีภาวะ ออกชิเจนในเลอืดมากเกนิปกต ิ(hyperoxemia)

ระดบัความรุนแรงของ hyoxemia

ถ้า PaO2 < 80 mmHg. แสดงว่า ....mild hypoxemia

PaO2 < 60 mmHg. แสดงว่า ....moderate hypoxemia

PaO2 < 40 mmHg  แสดงว่า severe hypoxemia



BE คอื bass axcess แสดงถงึปรมิาณด่างทีอ่ยู่ในเลอืด ในภาวะปกต ิ BE = ± 2.5  
mEq/L
ร่างกายมภีาวะ acidosis     BE  มค่ีาเป็น  ลบ  BE(-) แสดงวา่ ร่างกายมปีรมิาณด่างลดลง

เรยีกวา่  bass  deficit
ถา้ร่างกายมภีาวะ  alkalosis    BE มค่ีาเป็น บวก BE(+) แสดงวา่ร่างกายมปีรมิาณด่าง

เพิม่ขึ้น เรยีกวา่ bass excess

โดยทัว่ไป BE ถูกนาํมาใชค้าํนวณเพื่อพิจารณาการใหส้ารละลาย 7.5% NaHCO3 ใน

ผูป่้วยท่ีมีภาวะ metabolic acidosis 



Sa O2 (O2 Saturation ) หมายถึงสดัส่วนร้อยละของ ฮีโมโกลบินท่ีจบักบั ออกซิเจน 

หรือระดบัความอ่ิมตวัของฮีโมโกลบินดว้ยออกซิเจนในเลือดแดง 

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- O2 ท่ีละลายในพลาสม่า เป็น PaO2 

- O2 ท่ีจบักบั ฮีโมโกลบินซ่ึงจะถูกนาํไปสู่เชลล ์(HbO2)

 ปกติความอ่ิมตวัของฮีโมโกลบินในเลือดแดง หรือ SaO2 มีค่า = 95-99 % 

ส่วน SvO2 = 75 %

SaO2  99% หมายถงึในเลือดแดงมี Hb 99 ส่วนใน 100 ส่วน ทีส่ามารถจับ O2  

SaO2 มีความสาํคญัช่วยใหท้ราบถึงค่า PaO2 ซ่ึงจะมีความสมัพนัธ์กนั



 ภาวะออกซเิจนตํา่ Hypoxia และ Hypoxemia
ปรมิาณออกซเิจนในเลอืดแดง (oxygen content, CaO2) มค่ีา= ผลรวมของ

ปรมิาณออกซเิจนทีจ่บักบั Hb กบัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในพลาสมา่

•Hypoxemia  หมายถึงการลดลงของทั้ง paO2   SaO2 และ CaO2   

•ผูป่้วยมกัจะมี Hyperventilation ทาํใหเ้กิดภาวะ alkalosis ทาํใหก้ระตุน้การสร้างเมด็

เลือดแดงมากข้ึน ชีพจร เตน้เร็ว  แรง ใหผู้ป่้วย เพิ่มปริมาณเลือดออกจากหวัใจ ให้

ออกซิเจนไปสู่เน้ือเยือ่มากข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ชลลเ์กิดภาวะ tissue hypoxia

 Hypoxia หมายถึง 

ภาวะท่ีเชลลเ์น้ือเยือ่ขาดออกซิเจน หรือภาวะท่ีเชลลไ์ม่สามารถนาํออกซิเจนไปใชไ้ด้

Presenter
Presentation Notes
กรณี ผป มีการทำงานของหัวใจ ปอด ที่ปกติมักจะไม่พบ ภาวะ Hypoxia  ถ้ามี severe hypoxemia  อาจมีได้



การปรับชดเชย (Compensation)

เม่ือมคีวามผดิปกตขิองกรดด่าง กลไกดงันี ้ 

1. Chemical Buffer เป็นกลไกเคมีท่ีเกิดข้ึนทนัทีภายใน 10-15 นาทีเพื่อแกไ้ขภาวะกรด

ด่างท่ีผดิปกติ

2. Physiologic Compensation  เป็นการปรับสมดุลของปอด และไต

Ventilatory  Compensation ปรับสมดุลกรดด่างในรูปของ CO2

Metabolic Compensation ปรับสมดุลกรดด่างในรูปของ HCO3

กลไกการปรับทั้ง 2 จะทาํให ้Ph ปรับมาอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง ปกติ(7.35-7.45)



pH: 7.31 Respiratory. Acidosis
PaCO2: 49 Respiratory. Alkalosis
HCO3: 25 Metabolic . Acidosis

pH: 7.47 Respiratory. Acidosis

PaCO2: 44 Metabolic. Alkalosis

HCO3: 33 Metabolic. Acidosis



pH: 7.21 Respiratory. Acidosis
PaCO2: 38 Metabolic. Alkalosis
HCO3: 15 Metabolic. Acidosis

pH: 7.51 Metabolic Alkalosis
PaCO2: 30 Resp. Alkalosis
HCO3: 22 Metabolic. Acidosis



pH: 7.31 Respiratory. Acidosis
PaCO2: 49 Respiratory. Alkalosis
HCO3: 25 Metabolic . Acidosis

pH: 7.47 Respiratory. Acidosis

PaCO2: 44 Metabolic. Alkalosis

HCO3: 33 Metabolic. Acidosis



pH: 7.47 Partially compensated Resp. Alkalosis
PaCO2: 50 Partially compensated Metabolic alkalosis 
HCO3: 32 Partially compensated Metabolic acidosis

pH: 7.33 Partially compensated Metabolic alkalosis
PaCO2: 31 Partially compensated Resp. alkalosis
HCO3: 16 Partially compensated Metabolic acidosis



pH: 7.47 Partially compensated Resp.  alkalosis
PaCO2: 36 Partially compensated Resp.  alkalosis
HCO3: 26 Partially compensated Metabolic acidosis

pH: 7.32 Partially compensated Metabolic alkalosis
PaCO2: 33 Partially compensated Resp.   alkalosis
HCO3: 26 Partially compensated Resp.   acidosis
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