
ภาวะฉุกเฉินของตอมไรทอ  Endocrine Emergency

ผศ.พญ.รพีพร โรจนแสงเรือง
ภาควชิาเวชศาสตรฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล





3





ภาวะฉุกเฉินในระบบตอมไรทอ

การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกตองและทันทวงทีจะชวยลด

• อัตราการตาย 
• อัตราการเกิดโรคแทรกซอน



ภาวะฉุกเฉินในระบบตอมไรทอ

1. ภาวะไมรูสึกตัวจากโรคเบาหวาน

2. ภาวะฉุกเฉินจากโรคของตอมธัยรอยด ไดแก thyroid crisis และ 
myxedema coma

3. ภาวะฉุกเฉินจากตอมหมวกไตทํ างานตํ่ าเฉียบพลัน 

(adrenal crisis)

4.
 

hypercalcemic crisis และ acute hypocalcemia



ภาวะไมรูสกึตัวจากโรคเบาหวาน

• Hypoglycemia

• Diabetic ketoacidosis

• Hyperglycemic  hyperosmolar state

• lactic acidosis

• ภาวะไมรูสึกตัวจากสาเหตุอื่น เชน stroke หรือภาวะทางเมตะบอลิก
 อื่น ๆ



ประวัติ

• ไดรับการฉีดอินสุลินหรือกินยาลดระดับนํ้ าตาลในเลือดหรือไม 
• ขาดยา 
• รับประทานอาหารไดตามปกติหรือไม



Physical Exam.

• diabetic ketoacidosis หรือ Hyperglycemic  
hyperosmolar state นั้น ผูปวยจะมีภาวะขาดนํ้ ามากอยาง

 ชัดเจน

• diabetic ketoacidosis หรือ lactic acidosis จะมีอาการหอบ
 ลึก (Kussmual respiration) 

• Hypoglycemiaจะมีsympathetic overactivity นํ ามา
 กอน เชน เหงื่อแตก ใจสั่น และตรวจพบเหงื่อออกมาก ชีพจรเตนเร็ว เปนตน 

บางรายอาจไมมีอาการเหลานี้ แตมาดวยอาการที่เกิดจากสมองขาดกลูโคส
 ไปเลี้ยง (neuroglycopenia) เชน มีอาการหมดสติหรือชัก
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Lab‐hypoglycemia 

• ภาวะระดับนํ้ าตาลตํ่ าในเลือด จะมีระดับ BS <
 

50 มก./ดล.



Lab‐DKA

ภาวะ diabetic ketoacidosis 
• BS >

 
300 มก./ดล. + ketoacidosis 

metabolic acidosis = serum bicarbonate ตํ่ า,
 arterial blood pH เปนกรด 

ketone ในเลือด
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Lab‐Hyperglycemic  hyperosmolar 

ภาวะ Hyperglycemic  hyperosmolar state

• BS >
 

600 มก./ดล. + serum osmolarity > 340
 

mOsm/Kg 

การวินิจฉัยคา serum osmolarity สามารถคํ านวณโดยใชสูตร
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Hyperosmolar Hyperglycemic State

• ภาวะ HHS เดิมเรียกวาภาวะ hyperosmolar 

hyperglycemic nonketotic coma (HHNC) ซึ่ง  
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปจจบุันพบวามีภาวะโคมา  
เกิดนอยกวา 20%  ของผูปวยที่มีภาวะ HHS



Hyperosmolar Hyperglycemic State

• ภาวะแทรกซอน (Complications)

–การขาดเลือดของอวัยวะตางๆที่สําคัญ เชนหัวใจ,สมอง 

–น้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) 

–โปแตสเซียมในเลือดต่ํา (Hypokalemia) 

–สมองบวม (พบนอย)

–เสนเลือดอุดตัน (Thromboembolism) 

–กลามเนื้ออักเสบ (Rhabdomyolysis)



Lab‐Lactic acidosis 

• BS อยูในเกณฑปกติ  สูงหรือตํ่ าก็ได 
• รวมกับมีภาวะ metabolic acidosis
•  ตรวจไมพบketone ในเลอืด
• ไมพบสาเหตุอื่นของ metaoblic acidosis เชน ไมมีภาวะไตวาย, ไดรับ

 สารพิษบางอยาง 
• ระดับ lactate/pyruvate ratio จะมีคาสงูกวาปกติ 

สวน metformin ที่ใชในปจจุบันทํ าใหเกิด metabolic acidosis 
ไดเหมือนกันแตเกิดนอยมาก



การรกัษา-hypoglycemia

• ให 50% กลูโคส 50 ซีซี IV

• ผูปวยที่มีระดับนํ้ าตาลในเลอืดตํ่ ามาไมนานจะฟนสติทันที 

(แตอาจฟนชาถาระดับนํ้ าตาลในเลือดตํ่ าอยูนานโดยเฉพาะผูสูงอายุ )
• เมื่อผูปวยฟนแลวจะให10% dextrose IV 100‐200 ml/hr

• Admit

(เนื่องจากผูปวยที่ไดรับยาเม็ดลดระดับนํ้ าตาลในเลือดบางชนิดมีฤทธ
 

ิ์
อยูนานไดหลายวันโดยเฉพาะถาผูปวยมีภาวะไตวายรวมดวย)



การรกัษา-DKA

• การใหนํ้ าและเกลือแร
• การให potassium

• การให bicarbonate

• การหา precipitation factor

• การทํ า flow chart และ monitoring



การใหนํ้ าและเกลือแร

• ชั่วโมงที่ 1 ควรให 0.9%
 

NaCI 1000 ซีซี
• ชั่วโมงที่ 2 ควรให 0.9%

 
NaCI 500‐1000 ซีซี

• ชั่วโมงที่ 3 ควรให 0.9%
 

NaCl 500 ซีซี
• ชั่วโมงที่ 4 ควรให 0.9%

 
NaCl 250 ซีซี

ถาระดับ serum Na>150
 

mEq/L ใช
ยกเวนผูปวยอยูในภาวะ shock
ในผูปวยสูงอายุอาจใหนํ้ าชากวานี้โดยปรับตาม CVP

ก็จํ าเปนตองใหในรูป 0.9%
 

NaCl 

N/2



การให potassium

• ควรให potassium ตั้งแตเริ่มรักษาชั่วโมงแรก 
(ยกเวนผูปวยไมมีปสสาวะหรือระดับ serum k >

 
5

 
mEq/L )

• ควรใหตามระดับ serum k โดยที่ควรตรวจทุก 1
 

–
 

2 ชั่วโมงใน
 ชวงแรกของการรักษา

K < 3
 

mEq/L  ให KCL 20‐30 mEq ตอชั่วโมง
K = 3‐4 mEq/L  ให KCL 10 mEq ตอชั่วโมง
K = 4‐5 mEq/L  ให KCL 5 mEq ตอชั่วโมง



ผูปวยที่มีระดับ K แรกรบั < 3 mEq/L

• บงวามีการขาด total body potassium อยางรุนแรง แนะนํา
 ให K ทดแทนอยางเรงดวนกอนที่จะใหอินสุลิน 

(เพราะการใหอินสุลินในกรณีดังกลาวจะยิ่งทํ าใหระดับpotassium ใน
 เลือดตํ่ าลงไปอีกจนเกิดอันตราย )

• หลังจากลดขนาด insulin ลงมาเปน maintenance ก็ตองลด
 ขนาดของ K ที่ใหดวย



การให insulin
วิธีที่1
• ใช regular insulin 10 unit IVตามดวยการใหinsulinหยดเขา

 ทางเสนเลือดแบบ intravenous infusion โดยผสมกับนํ้ าเกลือให
 


ขนาด 6-10

 
unit ตอชั่วโมง 

วิธีที่2
• ใหฉีด regular insulin 10

 
unit IM และ 10

 
unit IV

• ตามดวย regular insulin 10 unit IM ทุก 1 ชั่วโมง

ถาBSไมลดลงเลยหลงัจากการรักษาไปแลว 2 ชั่วโมง ใหเพิ่มอินสลุินได
 


เทาตัวทุก 2 ชั่วโมง 



DTX 250 mg/dl

• 5% D/N/2   drip 80 ml/hr

• RI  10 U  IM. + 10 U Sc.

• DTX อีก  1 ชม 

• DTX อีก 4 ชม.



• สวนใหญเมื่อBS < 250 มก./ดล. จะสามารถควบคุมภาวะ ketosis 
ได นั่นคือภาวะmetabolic acidosis จะหายไป 



ในบางกรณีที่เกิด DKA และระดับนํ้ าตาลสูงไมมาก เชน 

ในภาวะตั้งครรภ ,โรคตับ ,
 

malnutrition

• เมื่อBS < 250 มก./ดล. ผูปวยยังมีภาวะ ketoacidosis จํ าเปน
 ตองไดรับ

‐
 

regular insulin infusion 6‐10 unit /hr หรือ10
 

unit 
IMทุกชั่วโมงตอไป เพื่อควบคุมภาวะ ketoacidosis

‐
 

10% dextrose

Ketoacidosis =  serum bicarbonate <12
 

mEq/L หรือ arterial blood pH <7.20
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การให bicarbonate

• จะใหตอเมื่อ arterial blood pH < 7.0 

• ผูปวยมีภาวะ shock รวมดวย 

การให bicarbonate ตองใหในรูปinfusion เชน 7.5%
 NaHCO3

 

50 ซีซี ผสมใน fluid ใหใน 30 นาที



• การหา precipitation factor เชน ภาวะติดเชื้อ

• การทํ า flow chart และ monitoring ควรเจาะหาระดับ BS
 ทุก 1 ชั่วโมงและ electrolyte ทุก 2 ชั่วโมง ในชวงแรกของการ

 รักษา



การรกัษา-HHS

• รักษาเหมือน DKA

• แตผูปวยเหลานี้มักมีอายุมากและมีโรคหัวใจรวมดวย ดังนั้นการให
 



สารนํ้ าตองระมัดระวังและเฝาดูแลอยางใกลชิดดวย



• ชายอายุ50ปมาดวยซึมลง

• Underlying‐
 

DM

• DTX = 50 mg%

• Diag.‐
 

hypoglycemia

• Treat‐50% Glucose 50ml. IV

CaseCase



Hypoglycemia 

• < 50 mg/dL in men

• < 45 mg/dL in women

• < 40 mg/dL in infants and children



Hypoglycemia 

• BS < 50 mg/dL

• Whipple triad 

1. low BS

2. presence of symptoms

3.reversal of these symptoms when 

BS‐normal

• Symptom‐
 

sympatomimetic +/‐neuroglycopenia



• hypoglycemia mimicking acute stroke or 
symptoms of transient ischemic attack (TIA).

• Berkovic et al reported that hypoglycemia was 
the cause of symptoms mimicking acute 
stroke in 3 of 1460 patients admitted to their 
stroke unit over a 5‐year period.

Berkovic SF, Bladin PF, Darby DG. Metabolic disorders presenting

 
as stroke. Med J Aust. Mar 

31 1984;140(7):421‐4.



Treatment 

Glucose (IV) :

•
 

50 mL of 50% glucose 

•
 

glucagon 1mg (IV, IM or subcutaneous)



Admission criteria 

• No obvious cause

• Oral hypoglycemic agent

• Long‐acting insulin

• Persistent neurologic deficits



Discharge criteria

• An obvious cause is found and treated
• The hypoglycemic episode is reversed rapidly

For patients on either short‐acting insulin or 
hypoglycemic agents who have not eaten and 
have had their hypoglycemia reversed rapidly

D/C in  the hypoglycemia from a long‐acting oral 
hypoglycemic medication is a potential pitfall.



Lab อื่นๆ (other causes of DM)

• Serum insulin

• cortisol levels ( adrenal tumor)

• thyroid hormone levels (hyperthyrodism)

• C‐peptide levels
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• หญิงอายุ 30 ปมาดวยปวดทอง

• Underlying –
 

DM ใชยาฉีดinsulin

• BT= 38, RR=30, P=120 , BP =120/80

• Diag.‐
 

?

CaseCase



DKA

• BS > 250

• pH < 7.2

• Serum ketone +





Treatment 

• volume status 

• hyperglycemia and ketosis/acidosis (RI IV+IM)

• electrolyte abnormalities 

• potential precipitating factors



Resolution of DKA

• Plasma glucose <200‐250 mg/dl,

• Serum bicarbonate concentration >18 meq/L,

• Venous blood pH >7.3,    and

• Anion gap <10



Treatment 

• RI 10 U  IV +IM (IV drip insulin)

• DTX q 1hr

• DTX = 250 mg /dl ตองทําอยางไร



DTX 250 mg/dl

• 5% D/N/2   drip 80 ml/hr

• RI  10 U  IM. + 10 U Sc.

• DTX อีก  1 ชม 

• DTX อีก 4 ชม.



ภาวะ thyroid crisis



การวินิจฉัย

• วินิจฉัยจากอาการแสดงเปนหลัก 

• ผูปวยมีไขสูงรวมกับอาการของthyrotoxicosis และที่สํ าคัญคือม
 

ี

อาการแสดงของ multiple organ involvement

ทางระบบประสาท :ผูปวยอาจจะสับสนหรือไมรูสึกตัว 

ทางระบบหัวใจ: ผูปวยมีหัวใจเตนผิดจังหวะ ชีพจรเร็วมากและอาจม
 

ี

ภาวะหัวใจลมเหลวรวมดวย 

ทางระบบทางเดินอาหารผูปวยมีคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน อาจมีตัว
 เหลืองรวมดวย 



ตั้งแต 45 คะแนนขึ้นไป บงชี้วาเปนภาวะตอมไทรอยดเปนพิษวิกฤต
 ถาคะแนน 25-44 บงชี้วา เปนนาจะเปนโรค (impending thyroid crisis) 
ถาคะแนนต่ํากวา 25 ไมนาจะเปนภาวะตอมไทรอยดเปนพิษวิกฤต
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คอพอกคอพอก(goiter)(goiter)
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ตาโปนตาโปน  (exophthalmos)(exophthalmos)



55บวมที่หนาแขงบวมที่หนาแขง  (pretibial myxedema)(pretibial myxedema)
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• การเกิดภาวะ thyroid crisis นั้น สวนใหญมักมี precipitating 
cause ไดแก หลังผาตัด ภาวะติดเชื้อ ดังนั้นควรตองมองหาและให

 


การรักษารวมดวย

• การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเปนเพียงเครื่องสนับสนุนวาเปน 
thyrotoxicosis จริง



• Propylthiourocil (PTU)

• Iodide

• Propranolol

• Corticosteroid

• การใหนํ้ าและเกลือแร
• การรักษาตามอาการ
• การรักษา precipitating cause เชน การติดเชื้อ

การรกัษา
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• เปาหมายของการรักษาภาวะ hyperthyroidism คือ

–การยับยั้งผลของไธรอยดฮอรโมนตอเนื้อเยื่อที่ฮอรโมนออก
 ฤทธิ์ 

–การยับยั้งการสรางฮอรโมน

–การยับยั้งการหลั่งฮอรโมน และ

–การปองกันการเปลี่ยนแปลงจาก T4 เปน T3 



Propylthiourocil (PTU)

• 900‐1200 มก.ตอวัน 

• แบงใหทุก 2-4 ชั่วโมง



lodide

• lugol’s solition 5 หยดทุก 6 ชั่วโมง 

• SSKI 

• ยากลุมนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการปลอยฮอรโมนจากตอมธัยรอยด และลดการ
 เปลี่ยน T3 เปน T4 ที่ peripheral tissue

• ควรใหสารไอโอดีน 1 ชั่วโมงหลังจากใหยาตานไธรอยด



Propranolol

• เปน sympathetic blocking agent 

• ยับยั้งการออกฤทธิ์ของ thyroid hormone ตอ peripheral 
tissue ไดใน 1-2 ชั่วโมง 

• โดยใช propanolol กิน 20-40 มก.ทุก 6 ชั่วโมง 

หามใชpropranolol ในผูปวยที่มี congestive heart 
failure หรือเปนโรคหืด



Corticosteroid

• hydrocortisone 300 มก.ตอวัน 

• เพื่อยับยั้งการเกิด peripheral conversion ของธัยรอยด
 



ฮอรโมน และเนื่องจากผูปวย hyperthyroidism อาจมีภาวะ 
relative hypoadrenalism



การใหนํ้ าและเกลือแร+การรักษาตามอาการ

• การใหนํ้ าและเกลือแรรวมทั้งวิตามิน 

• การรักษาตามอาการ เชน ยาลดไข เช็ดตัวเพื่อลดไข



• การรักษา precipitating cause เชน การติดเชื้อ



• ชายอายุ 30 ปมาดวยผอมลงและใจสั่น

• PE : P= 120 ,BP= 120/80
• เหงื่อออกตามผิวหนัง
• Tremor +

• Diag ‐
 

?

CaseCase



Hyperthyroidism 

• TSH – ต่ํา

• FT3 และ FT 4 สูง







Thyroid function test

• TSH – ต่ํา
• FT3 และ FT 4 สูง

• TSH 
แยก hypo/ hyperthyroid
• ถาTSH ปกติ  คิดถึง
sick euthyroid





• ชายอายุ 30 ปมาดวยไขและตาเหลือง

• Underlying: hyperthyroidism

• PE : P= 120 ,BP= 120/80,BT =38

• Alert, febrile, mild jaundice

• Tremor +

• Diag ‐
 

?

CaseCase



ตั้งแต 45 คะแนนขึ้นไป บงชี้วาเปนภาวะตอมไทรอยดเปนพิษวิกฤต
 ถาคะแนน 25-44 บงชี้วา เปนนาจะเปนโรค (impending thyroid crisis) 
ถาคะแนนต่ํากวา 25 ไมนาจะเปนภาวะตอมไทรอยดเปนพิษวิกฤต



Diff. diag.

• Thyroid storm

• Acute cholangitis and hyperthyroidism



Lab 

• TSH ต่ํา

• T3,T4 สูง

• LFT ‐สูง

• U/S abdomen‐
 

gall stone

• Diag ?



ภาวะ myxedema coma



การวินิจฉัย-hypothyroidism

• ผูปวยที่มีภาวะ hypothyroidism จะมีอาการเชื่องชา เซื่องซึม 
ผิวหนังหยาบแหง ผมรวง ขนคิ้วรวง ทองผูก 

• การตรวจรางกายพบวามี slow relaxation reflex 

เมื่อผูปวยมีภาวะ hypothyroidism มานาน และมีสาเหตุมา
 กระตุนอาจเกิดภาวะฉุกเฉินที่เรียกวา myxedema coma ได 



การวินิจฉัย -  myxedema coma 

• ซึมมากจนกระทั่งไมรูสึกตัว 

• ตรวจรางกายมี hypothermia ผูปวยอาจจะมี cyanosis จาก 
alveolar hypoventilation หัวใจเตนชามาก 

• การตรวจทางหองปฏิบัติการมักจะพบวามี hyponatremia, 
hypoxemia และ hypercapnia



Precipitating cause ของ myxedema coma

• ภาวะติดเชื้อ 

• การไดรับยานอนหลับ ยากลอมประสาท 

• อากาศที่หนาวจัด 

• การไดรับนํ้ าเกลือที่เปน hypotonicity



การรกัษา-myxedema coma

• การใหธัยรอยดฮอรโมน ในรูปของ sodium I‐thyroxine 
 ขนาด 1.0 มก.(10 เม็ดของยา ขนาด 0.1 มก.) ทางสายยาง 

nasogastric

• การรักษาภาวะ hypoventilation จํ าเปนตองใส 
endotracheal tube และ assist ventilation

• การรักษาผูปวยที่ไมรูสึกตัวทั่วไป
• การรักษา hypothermia ใหหมผาแกผูปวยหลาย ๆ ผืน แตอยา

 ใชกระเปานํ้ ารอนวาง



• การแกไขภาวะ hyponatremia โดยให hypertonic 
saline ถาระดับ sodium ตํ่ ามาก



• เนื่องจากวาผูปวยที่มีภาวะ hypothyroidism มานาน การเพิ่ม 
thyroid hormone อยางรวดเร็วอาจทํ าใหเกิดภาวะ 
relative adrenal insufficiency ได

• primary hypothyroidism นั้น อาจจํ าเปนตองให 
steroid ชั่วคราวเชนกัน 
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ภาวะ adrenal crisis
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การวินิจฉัย

• การที่ตอมหมวกไตทํ างานตํ่ านั้น ทํ าใหมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง 
คลื่นไส อาเจียน ผอมลง เปนตน 

• ตรวจรางกายพบวามีความดันโลหิตตํ่ า,
 

มี postural 
hypotension 





primary adrenal insufficiency

• จะมีผิวหนังดําบริเวณ skin crease, แผลเปนบริเวณbuccal 
mucosa, บริเวณ knuckle เปนตน 









secondary adrenal insufficiency

• จะพบอาการและอาการแสดงของตอมอื่น ๆ ทํางานตํ่ า เชน ภาวะ 
hypothyroidism, hypogonadism เปนตน 

หรือ

• ในรายที่มีประวัติไดรับยา steroid ตรวจรางกายจะมีลักษณะเปน 
cushingoid







การเกิดภาวะ adrenal crisis

จะเกิดเมื่อผูปวยมีภาวะ stress ขึ้นซึ่งจะมีการหลั่งของ steroid เพิ่มมาก
 ถึง 10 เทาในคนปกติ 

 เชน 
• ภาวะติดเชื้อ
• trauma
•  ผาตัด 

แตในผูปวย adrenal insufficiency ไมสามารถหลั่งsteroid ไดมาก
 เพียงพอ



อาการ-adrenal crisis

• ความดันโลหิตตํ่ า, มี postural  hypotension 

• คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน 
• ผูปวยอาจมีไขสูง
• ไมรูสึกตัว



Lab

• serum cortisol ตํ่ า 

• อาจพบวามี hyponatremia, hyperkalemia, 
eosinophilla, prerenal azotemia และ 
hypoglycemia



การรกัษา

• Hydrocortisone 100 มก. เขาเสนทันที ตามดวย 
hydrocortisone 100 มก.

 
IV ทุก 8 ชั่วโมง

• การรักษาตามอาการ เชน เช็ดตัวลดไข

• การรักษา precipitating cause



ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูง



การวินิจฉัย

• อาการและอาการแสดงของระดับแคลเซี่ยมในเลือดสูง ขึ้นกับระดับและ
 ระยะเวลาที่แคลเซี่ยมสูงขึ้นอยางรวดเร็วเพียงใด 

• ผูปวยจะมีอาการปสสาวะมาก กระหายนํ้ า ปากแหง เบื่ออาหาร 
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อและขอ ซึมลง 

 จนถึงหมดสติ 

• การตรวจรางกายจะพบอาการของการขาดนํ้ า อาจมีหัวใจเตนผิดปกติ 
deep tendon reflex หายไป



การรกัษา

• 0.9%
 

NSS เพื่อแกไขภาวะขาดนํ้ าและทํ าใหมีการ excretion 
ของ calcium ออกทางไตมากขึ้น โดยทั่วไปตองใหอยางนอยวันละ 
3

 
–

 
4 ลิตร

• ให furosemide หลังจากแกไขภาวะขาดนํ้ าดีขึ้นแลว เพื่อใหม
 

ี

การขับ calcium ออกทางไตมากขึ้น

• ในกรณีที่ hypercalcemia เกิดจาก malignancy หรือ 
tuberculosis การให steroidสามารถลดระดับ calcium ใน

 เลือดได



ในรายที่ใหการรักษาดังกลาวไมดีขึ้น

• ให calcitonin ขนาด 50
 

unit ทุก 4 ชั่วโมง ฉีดใตผิวหนัง จะ
 สามารถลดระดับ calcium ได ประมาณ 1 มก./ดล. ภายใน 24 

ชั่วโมง 

• ใชยาbisphosphonate เชน pamidronate 30 –
 

45 
มก. หยดเขาทางเสนเลือด ภายใน 2

 
–

 
4 ชม. จะสามารถลดระดับ

 แคลเซียมไดมาก แตยาดังกลาวออกฤทธิ์ชา ใชเวลาประมาณ 24 ชม. 
ถึงเริ่มออกฤทธิ์ และมีฤทธิ์อยูนานประมาณ 1

 
–3 สัปดาห



ภาวะแคลเซี่ยมในเลือดตํ่ าอยางรวดเร็ว



การวินิจฉัย

• อาการของ acute hypocalcemia มักพบในภาวะหลังผาตัด
 ตอมทัยรอยด 

• ผูปวยมีอาการชาตามปลายมือปลายเทา กระตุก( tetany ) มือจะม
 

ี

ลักษณะเปน obstetrician’s hand คือ adduct ของหัวแม
 



มือและflexion ของนิ้วมืออื่น 

• ถาเปนรุนแรงจะเกิด laryngeal spasm ได



Trousseau sign



การรกัษา

• ให 10%
 

calcium gluconate 10 cc. เขาทางเสนเลือดชา ๆ 
ใน 10 นาที และใหทางสายนํ้ าเกลือตอ 

• หลังจากนั้นใหตามทางปากในรูปของ calcium lactate หรือ 
carbonate และ vitamin D



ภาวะฉุกเฉินในระบบตอมไรทอ

1. ภาวะไมรูสึกตัวจากโรคเบาหวาน

2. ภาวะฉุกเฉินจากโรคของตอมธัยรอยด ไดแก thyroid crisis และ 
myxedema coma

3. ภาวะฉุกเฉินจากตอมหมวกไตทํ างานตํ่ าเฉียบพลัน 

(adrenal crisis)

4.
 

hypercalcemic crisis และ acute hypocalcemia
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