
Calcium injection 
รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล 
10% Calcium gluconate injection, 10 mL amp (1 amp = 1gm calcium gluconate = 4.5 mEq calcium 
gluconate = 93 mg elemental calcium หรือ 4.65 mEq calcium) 
 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
การออกฤทธ์ิ มีความส าคัญต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ ความสมดุลของเยื่อหุม้เซลล์ และ capillary permeability  ออก

ฤทธิ์คล้ายเป็นตัวกระท าการส่งผา่นของ nerve impulse และการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อลาย 
กล้ามเนื้อเรียบ และมีความจ าเป็นต่อการสร้างกระดูกและการแข็งตวัของเลือด มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของ
กล้ามเนื้อหัวใจและเพิม่จังหวะการเต้นของหัวใจ 

การสั่งยา ข้อบ่งใช้ 
- ผู้ป่วยท่ีมีอาการของภาวะ hypocalcemia เช่น มีอาการชาตามปลายนิ้ว มือจีบ ตะคริว ความดัน

โลหิตต่ า และอาจมีอาการชักร่วมด้วย  ซึ่ง calcium ในกระแสเลือดมักจะน้อยกว่า 7 mg/dL 
- รักษาภาวะ K+ ในเลือดสูง ที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
- รักษาและป้องกันภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า (hypocalcemia) 
- ภาวะเกร็งกระตุกจากภาวะพร่องไธรอยด์ฮอร์โมน 
- หัวใจเต้นผดิจังหวะ 
- ความดันโลหิตต่ าที่หรืออาการพิษท่ีเกิดจากการใช้ยากลุ่ม calcium blocker 
- แก้พิษของ Magnesium injection 
- เสรมิการรักษาโรคหรือภาวะอื่นๆ เช่น กระดูกอ่อนเปราะ 
- กรณีใช้ adrenaline แล้วไม่สามารถเพิ่มการเต้นของหัวใจ 

ข้อห้ามใช้ 
- Corrected serum calcium > 10.5 mmol/L 
- ผู้ป่วยท่ีมีหรือสงสัยภาวะพิษจากยากลุ่ม digitalis (ระวังการใช้ในผู้ปว่ยท่ีใช้ยากลุ่มนี)้ 
- ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Ventricular fibrillation ในระหว่างการท า CPR 
- ผู้ป่วยท่ีมีระดับ phosphate ในเลอืดสูง โดยเฉพาะเมื่อ Corrected Ca x Phosphate มากกว่า 55  

ขนาดยา 
Hypocalcemia 

- Neonates: IV 200 – 800 mg/kg/day แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง(ไม่ควรเกิน 
200 mg) 

- Infants & Children: IV 200 – 500 mg/kg/day แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง 
- Adults: IV 2 – 15 g/24 hr แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง 

severe hypocalcemia  (cardiac arrest + Ca<7.5mg/dL + อาการของ hypocalcemia) : 0.5 -2 gm 
(5-20 mL) IV push ช้าๆ <1.5 mL/min 
 
Hypocalemic Tetany 

- Neonates: IV 100 – 200 mg/kg/dose และอาจตามด้วยขนาด 500 mg/kg/day โดยแบ่งให้ 3 – 
4 ครั้งต่อวัน หรืออาจให้แบบ IV infusion  

- Infants & Childrens: IV 100 – 200 mg/kg/dose (0.5 – 0.7 mEq/kg/dose) นานกว่า 5 – 10 
นาที สามารถให้ซ้ าได้ทุก 6 – 8 ช่ัวโมง หรือให้แบบ IV infusion ที่ขนาด 500 mg/kg/day 

- Adults: 1-3 g (4.5 – 16 mEq) ให้จนกระทั่งการตอบสนองด ี
 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
Hyperkalemia (K>7 mEq/L) : 0.5-1 gm (5-10 mL) IV ช้าๆ 2-5 นาที ร่วมกับการ monitor EKG 
พิษของ Calcium antagonist, พิษของ Magnesium หรือ หัวใจหยุดเต้นท่ีเกดิจาก Hypercalemia หรือ 
Hypocalemia แคลเซยีมที่ต้องการคือ ในรูปของ Calcium chloride : IV : 

- Infants & Children : 100 mg/kg/dose (maximum: 3 g/dose) 
- Adults: 500 – 800 mg (maximum : 3 g/dose) 

ควบคุม electrolyte ที่จ าเป็นส าหรับสารอาหารทางหลอดเลือด IV : ที่ต้องการ 
        -  Adults : 8 – 16 mEq/Kcal/24 hr 
** การสั่งยา ต้องระบุ mg หรือ g  ห้ามสั่งเป็น amp หรือ mL  และระบุวิธีการให้ยา อัตราเร็วในการ drip ยา
ให้ชัดเจน 
 

การจัดเก็บยา/
จัดยา/
ตรวจสอบยา 

- เก็บแยกยาไว้ในท่ีเข้าถึงได้ยาก 
- มีสัญลักษณเ์ตือนให้ระมัดระวัง  
- ยาที่ผสมแล้วมคีวามคงตัว 24 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เยน็ และห้ามใช้เมื่อมีตะกอน 

 
การให้ยาแก่
ผู้ป่วย 

- ให้ slow IV push (ฉีดช้าๆ อย่างน้อย 15 นาที หรือ ไม่เกิน 0.5 mL/นาที) กรณีแก้ไขภาวะ K+ ใน
เลือดสูงที่มีความผิดปกติองการท างานของหัวใจหรือในระหว่างการกูชี้พเท่านั้น  กรณีที่ให้อย่างเร็ว
ควร monitor EKG ขณะฉดี IV push  

- ให้ IV drip กรณีใช้แก้ไขภาวะ Ca ในเลือดต่ า โดยเจือจาง  1-2g/100mL  หรือเจือจางความเขม้ข้น
สูงสุดคือ 50 mg/mL โดยให้นานกว่า 1 ช่ัวโมง (อัตราเร็วไมเ่กิน 1 กรัมภายใน 1 ช่ัวโมง) หรือน้อย
กว่า 120-240 mg/kg/hr (0.6-1.2 mEq/kg/hr) 

- การผสมยา : ผสมใน sterile water for injection (หรือ D5W หรือ NSS หรือ D5S) แต่ไมค่วรใช้ 
NSS เพราะโซเดียมจะท าให้แคลเซียมขับออกเร็วข้ึน   

- ห้ามผสมในสารละลาย bicarbonate เพราะจะตกตะกอน, ห้ามผสมกับ ampicillin, adrenaline, 
phosphate, magnesium, amphotericin B, bicarbonate, sulfate, Bactrim, ceftriaxone, 
dexamethasone, diazepam, phenytoin 

- ควรแยกเส้นการให้ calcium กับยาอ่ืนๆ เพราะอาจเกิดการตกตะกอนได้เมื่อผสมกับยาอื่น 
โดยเฉพาะ phosphate 

- ใช้เข็มเล็กฉีดเข้าหลอดเลือดใหญ่เพื่อป้องกันระดับแคลเซียมเพิ่มเร็วไปและป้องกันการแทงทะลุ
เนื้อเยื่อโดยรอบซึ่งส่งผลให้เกดิเนือ้เยื่อตาย  

- ตรวจดู IV site บ่อยๆ ทุก 30 นาที เพราะถ้ามียารั่วซึมออกมา จะท าให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้ 
- การฉีดเร็วอาจท าให้หลอดเลือดขยาย ความดันโลหติลด หัวใจเต้นช้าไม่เป็นจังหวะ เป็นลม หัวใจหยุด

เต้น และการระคายเคืองบริเวณหลอดเลือดด าที่ให้ยา 
- Max rate 50 mg/min 
- ห้าม IM/SC เพราะท าใหเ้กิดเนื้อเยื่อตาย รุนแรง 

 
การติดตาม - อาการ Ca ในเลือดต่ า : ชัก กระตุก ปากเบี้ยว นิ้วชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เลือดออกง่าย หัวใจบีบ

ตัวอ่อนลง EKG มี ST segment ยาวและมี QT prologation 
- HR 
- EKG ขณะให้ยา 
- BP, HR ทุก 15 นาที รวม 2 ครั้ง หลังจากน้ัน ทุก 4 ช่ัวโมง 
- Serum Ca วันละ 1 ครั้ง (± serum Mg) 



ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ
อาการไม่พึง
ประสงค ์

- ความดันโลหิตต่ า หลอดเลือดขยาย หัวใจเต้นช้าไมเ่ป็นจังหวะ อาจหยุดเต้นหรือโคม่า cardiac 
arrest ความรู้สึกซูซ่่า เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก arrhythmias (หัวใจเต้นผิดจังหวะ) 
bradycardia (หัวใจเต้นช้า) แมกนีเซียมในเลือดต่ า แคลเซยีมในเลอืดสูง 

- อาการ Ca ในเลือดสูง : กล้ามเนื้อเปลี้ยอ่อนแรง ปวดบริเวณกระดูก เซื่องซึม คลื่นไส้อาเจยีน โคม่า 
EKG มี ST segment หดสั้นลง และมี QT interval สั้นลง 

- แก้ไข Ca ในเลือดสูง ด้วย NSS hydration และ furosemide IV เพื่อขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ 
ร่วมกับการรักษาตามอาการ และรักษาระดับการขับปัสสาวะให้ได้ > 3 mL/kg/hr 

เกณฑ์การ
รายงานแพทย ์

- อาการของ Ca สูง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นไมเ่ป็นจังหวะ ท้องผูกอย่างมาก 
- Serum Ca <8.5 หรือ >10.5 mg/dL 
- EKG มี arrhythmia 
- BP < 90/60 mmHg 
- HR < 60 bpm 

อื่นๆ ค่าปกติของ Corrected serum calcium : 8.5-10.5 mg/dL หรือ 4.5 – 5.5 mEq/L 
Onset : ทันที               Peak : unknown          Duration : 2-3 ช่ัวโมง 
อาจเพิ่มฤทธิ์ของ digoxin ในผู้ป่วยท่ีได้รับ digoxin อยู ่
ควรมีการติดตามค่า ฟอสเฟต และ อัลบูมินร่วมด้วย 
ปฏิกิริยาระหว่างยา : Ca เสริมฤทธิ์ digoxin, HCTZ เสริมฤทธ์ิ Calcium, Calcium blocker และ NaCl ลด 
Calcium 

- การค านวณค่า corrected Calcium  จะใช้เมื่อผู้ป่วยมีค่าอัลบมูินในเลือดต่ า 

 
 

- การค านวณขนาดยา 
Ca 1 g = 25 mmol ของ Ca = 50 mEq ของ Ca = 11.1 g ของ calcium gluconate = 111 mL ของ 
10% calcium gluconate inj. 
- การสั่งใช้ยาในสตรีมีครรภ์และใหน้มบุตรอยู่ในดลุยพินิจของแพทย ์ 

 
 
 


