Calcium gluconate
ข้ อบ่ งใช้ /ขนาดยาและวิธีใช้
ผูใ้ หญ่
 Mild (ionized ca 4-5 mg/dl) : 1,000-2,000 mg over 2 hrs
 Moderate- severe (w/u seizure or tetany ; ionized ca 4-5
mg/dl)
 Severe symptomatic (eg seizure, tetany) 1,000-2,000 mg
over 10 mins repeat q 60 mins until symptom resolve
continuous infusion 5-20 mg/kg/hour
เด็ก
 Hypocalcemia: Neonates: IV 200 - 800 mg/kg/day (Max:1 g/dose)
Infants and Children: IV 200 - 500 mg/kg/day (Max: 2 - 3 g/dose)
 Hypocalcemic tetany: IV 100 - 200 mg/kg/dose ให้ซ้ ำทุก6 - 8
ชัว่ โมง หรื อจะตำมด้วย infusion 500 mg/kg/day
 Magnesium intoxication or cardiac arrest in the presence
of hyperkalemia or hypocalcemia: IV 60-100 mg/kg/dose
(Max: 3 g/dose)











การผสมยาและความคงตัวของยา
สำรละลำยที่ผสมเข้ำกันได้: D5W (เลือกใช้NSS เฉพำะกรณี จำเป็ น
เพรำะ Sodium จะทำให้Calcium ถูกขับออกเร็ วขึ้น)
ห้ ามผสมร่ วมกับ: Amphotericin B, Cefazolin,
Clindamycin, Dobutamine, Methylprednisolone
ห้ำมผสมใน Bicarbonates, Carbonates, Phosphates,Sulfates และ
Tartrates เพรำะจะตกตะกอน
ห้ าม ผสมใน 10% Fat emulsion หรื อ TPN ที่มีphosphate
ควำมคงตัวหลังผสม 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
ห้ ามเก็บสารละลายในตู้เย็น เพรำะจะตกตะกอน
แนวทางการบรหารยา
ให้ยำทำง IV เท่ำนั้น ห้ำมให้ทำง SC และ IM
IV push: กำหนดอัตรำเร็ วสู งสุด 50 mg/min
IV infusion: ควำมเข้มข้นสู งสุ ดไม่เกิน 50 mg/ml และให้ยำช้ำๆ
อย่ำงน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อไม่เกิน 120 - 240 mg/kg/hr
ฉี ดช้ำๆ โดยใช้เข็มเล็กเข้ำสู่หลอดเลือดใหญ่เพื่อป้ องกันระดับ
แคลเซียมเพิม่ เร็ วเกินไป และป้ องกันกำรแทงทะลุสู่เนื้ อเยือ่ โดยรอบ
ซึ่งจะทำให้เนื้อตำยได้
อาการไม่ พึงประสงค์

 ปวดท้อง ท้องผูก คลื่นไส้อำเจียน กล้ำมเนื้ ออ่อนแรง ระดับ
แมกนีเซียมต่ำควำมดันโลหิ ตต่ำ หัวใจเต้นช้ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หมดสติ
 Extravasations: หำกมีกำรรั่วออกนอกหลอดเลือด อำจทำให้เกิด
เนื้อเยือ่ ตำย









การตดตามผลการใช้ ยา
กรณี แก้ไขภำวะ hyperkalemia อำจต้องให้Calcium อย่ำงรวดเร็ ว ควร
monitor EKG ขณะฉี ด IV push ช้ำๆ
กรณี แก้ไขภำวะ hypocalcemia ควรมีกำรตรวจติดตำมระดับแคลเซียม
หลังได้รับยำตำมควำมรุ นแรงของผูป้ ่ วย
ซักถำมอำกำรที่สมั พันธ์กบั กำรมีระดับ แคลเซียมสูง เช่นอำกำร
กล้ำมเนื้ ออ่อนแรง ปวดกระดูก ทุกวันที่ให้ยำ หำกมีอำกำรให้แจ้ง
แพทย์ทนั ที
ติดตำมวัด HR ทุก 30 นำที ถ้ำน้อยกว่ำ 50 ครั้ง/นำทีให้แจ้งแพทย์
หำกผูป้ ่ วยมีอำกำร hypotension (มักเกิดจำก rapid IV) ให้แจ้งแพทย์
ตรวจดูIV site ทุก 1 ชัว่ โมง ตลอดระยะเวลำกำรให้ยำ

การแก้ ไขเมื่อเกดอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากยา
 หำกผูป้ ่ วยมีอำกำรกล้ำมเนื้ ออ่อนแรง ปวดกระดูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ให้หยุดยำทันทีร่วมกับตรวจวัดระดับแคลเซี ยม
 หำกผูป้ ่ วยมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ให้หยุดยำทันทีร่วมกับเร่ งกำร
ขับถ่ำยแคลเซี ยมออกจำกร่ ำงกำยโดยให้NSS ทำง IV ในอัตรำเร็ เริ่ ม
ต้น 200 - 300 ml/hr
 หำกพบรอยแดง บวม รอยคล้ ำตำมเส้นเลือด บริ เวณ IV siteให้เปลี่ยน
ตำแหน่งในกำรให้ยำใหม่

รู ปแบบยา / ความแรงของยาทีม่ ใี นโรงพยาบาล
Injection 10%; 100 mg/ml
in 10 ml (1 g in 10 ml)
(Equivalent to elemental
calcium 9 mg/ml, 4.5
mEq/ml หรื อ 0.22 mmol/ml)

