
 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

ข้อบ่งใช้/ขนาดยาและว  ิ ธีใช้ 
ผูใ้หญ่ 

 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 ให้ซ ้ำทุก6 - 8 

ชัว่โมง หรือจะตำมดว้ย 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) 

การต ดตามผลการใช้ยา 
 กรณีแกไ้ขภำวะ hyperkalemia อำจตอ้งให้Calcium อยำ่งรวดเร็ว ควร 

monitor EKG ขณะฉีด IV push ชำ้ๆ 
 กรณีแกไ้ขภำวะ hypocalcemia ควรมีกำรตรวจติดตำมระดบัแคลเซียม 

หลงัไดรั้บยำตำมควำมรุนแรงของผูป่้วย 
 ซกัถำมอำกำรท่ีสมัพนัธ์กบักำรมีระดบั แคลเซียมสูง เช่นอำกำร

กลำ้มเน้ืออ่อนแรง ปวดกระดูก ทุกวนัท่ีให้ยำ หำกมีอำกำรให้แจง้
แพทยท์นัที 

 ติดตำมวดั HR ทุก 30 นำที ถำ้นอ้ยกว่ำ 50 คร้ัง/นำทีให้แจง้แพทย ์
 หำกผูป่้วยมีอำกำร hypotension (มกัเกิดจำก rapid IV) ให้แจง้แพทย ์
 ตรวจดูIV site ทุก 1 ชัว่โมง ตลอดระยะเวลำกำรให้ยำ 

การแก้ไขเม่ือเก ดอาการไม่พงึประสงค์จากยา 
 หำกผูป่้วยมีอำกำรกลำ้มเน้ืออ่อนแรง ปวดกระดูก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

ให้หยดุยำทนัทีร่วมกบัตรวจวดัระดบัแคลเซียม 
 หำกผูป่้วยมีระดบัแคลเซียมในเลือดสูง ให้หยดุยำทนัทีร่วมกบัเร่งกำร

ขบัถ่ำยแคลเซียมออกจำกร่ำงกำยโดยให้NSS ทำง IV ในอตัรำเร็เร่ิม
ตน้ 200 - 300 ml/hr 

 หำกพบรอยแดง บวม รอยคล ้ำตำมเส้นเลือด บริเวณ IV siteให้เปล่ียน
ต ำแหน่งในกำรให้ยำใหม่ 

การผสมยาและความคงตัวของยา 
 สำรละลำยท่ีผสมเขำ้กนัได:้ D5W (เลือกใชN้SS เฉพำะกรณีจ ำเป็น 

เพรำะ Sodium จะท ำให้Calcium ถูกขบัออกเร็วข้ึน) 
 ห้ามผสมร่วมกบั: Amphotericin B, Cefazolin, 

Clindamycin, Dobutamine, Methylprednisolone 
 ห้ำมผสมใน Bicarbonates, Carbonates, Phosphates,Sulfates และ 

Tartrates เพรำะจะตกตะกอน 
 ห้าม ผสมใน 10% Fat emulsion หรือ TPN ท่ีมีphosphate 
 ควำมคงตวัหลงัผสม 24 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 ห้ามเกบ็สารละลายในตู้เยน็ เพรำะจะตกตะกอน รูปแบบยา / ความแรงของยาทีม่ใีนโรงพยาบาล 

Injection 10%; 100 mg/ml 
in 10 ml (1 g in 10 ml) 
(Equivalent to elemental 
calcium 9 mg/ml, 4.5 
mEq/ml หรือ 0.22 mmol/ml) 

แนวทางการบร หารยา 
 ให้ยำทำง IV เท่ำนั้น ห้ำมให้ทำง SC และ IM 

 IV push: ก ำหนดอตัรำเร็วสูงสุด 50 mg/min  
 IV infusion: ควำมเขม้ขน้สูงสุดไม่เกิน 50 mg/ml และให้ยำชำ้ๆ 

อยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือไม่เกิน 120 - 240 mg/kg/hr 
 ฉีดชำ้ๆ โดยใชเ้ขม็เล็กเขำ้สู่หลอดเลือดใหญ่เพ่ือป้องกนัระดบั

แคลเซียมเพ่ิมเร็วเกินไป และป้องกนักำรแทงทะลุสู่เน้ือเยือ่โดยรอบ 
ซ่ึงจะท ำให้เน้ือตำยได ้

อาการไม่พึงประสงค์ 

 ปวดทอ้ง ทอ้งผกู คล่ืนไส้อำเจียน กลำ้มเน้ืออ่อนแรง ระดบั
แมกนีเซียมต ่ำควำมดนัโลหิตต ่ำ หวัใจเตน้ชำ้ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
หมดสติ 

 Extravasations: หำกมีกำรร่ัวออกนอกหลอดเลือด อำจท ำให้เกิด
เน้ือเยือ่ตำย 

Calcium gluconate 

 


