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Potassium ในรางกายทัง้ หมดมีประมาณ 50 mEq/kg มากกวา 98% อยูใ นเซลล (intravascular compartment)
และที่เหลือ 2% อยูนอกเซลล (extravascular compartment) ซึ่งหนึ่งในสามเปนสวนของ plasma ดังนั้นระดับของ
plasma potassium ไมไดเปนสิ่งบอกถึงปริมาณ potassium ในรางกายทัง้ หมด โดยทัว่ ไประดับ plasma potassium 3-4
mEq/L และ plasma potassium 2-3 mEq/L โดยประมาณจะมีการขาด potassium 100-200 mEq และ 200-400 mEq
ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับ plasma potassium แมดูวาเพียงเล็กนอยแตอาจมีผลตอ musculoskeletal หรือ
cardiac myocyte ได ซึ่งสามารถนําไปประยุกตในการรักษาภาวะ hypokalemia และ hyperkalemia ไดเชนการให
potassium replacement ใน hypokalemia ไมจําเปนตองให potassium จนกระทัง่ plasma potassium กลับเปนปกติ
อยางรวดเร็ว ที่ถูกตองคือใหพอใหพนจากอันตรายเทานั้น สวนที่เหลือใหเพื่อเพิ่มปริมาณของ potassium ในรางกายให
กลับคืนสูภาวะปกติซึ่งอาจจะตองใชเวลาหลายวัน เชนในกรณีของผูปวยที่ไดรับ diuretics อาจจะตองใชเวลาหลายวันถึง
สัปดาหกวาที่ total body potassium จะกลับเปนปกติ
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการกระจายของ potassium นอกเซลลและในเซลลคอื neuro-hormonal system อันไดแก insulin,
rennin-angiotensin-aldosterone system และการกระตุน ระบบประสาท sympathetics ซึ่งจะมีผลตอ Na+ -K+ ATPase ที่เซลลทั่วๆไป รวมทั้งเซลลของทอไตซึ่งจะขับ potassium ออกทางปสสาวะดวย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยจะพบภาวะ hypokalemia periodic paralysis เนื่องจากการ shift ของ potassium เขาไปในเซลลอยาง
รวดเร็วทําใหเกิดอาการกลามเนื้อออนแรง และผลตอหัวใจได ในทางคลินิกความผิดปกติของระดับ potassium จะพบใน
โรค หรือยาที่มีผลตอปจจัยตางๆ เหลานี้ เชน โรคเบาหวานจะพบ hyperkalemia จากภาวะ hyporeninomic
hypoaldosteronism หรือผูปวย myocardial ischemia ที่ไดรับ sympathomimetic agents, beta 2-adrenergic
agonists, dopamine, dobutamine, หรือ theophylline ซึ่งจะเกิด ventricular arrhythmia จาก hypokalemia หลังจาก
ไดยาดังกลาว ในขณะที่การให potassium replacement อยางรวดเร็วในผูปวย hypokalemia ที่มีสาเหตุจากปจจัยตางๆ
เหลานี้ จะตองระวัง rebound hyperkalemia ในชวงที่โรคหรือปจจัยตางๆ กลับเปนปกติแลว
ผลจากยาที่มีตอระดับ plasma potassium ที่ควรระวัง; Succinyl choline single dose เพิ่มระดับ potassium
0.5-1 mEq/L --- Albuterol nebulizer single dose ลดระดับ potassium 0.2-0.4 mEq/L --Arginine HCI 30 gm infusion เพิ่มระดับ potassium 0.5-1 mEq/L --- ผูปวย congestive heart failure ระดับ
potassium ที่ลดลงเพียง 0.4 mEq/L หลังจากได dobutamine drip สามารถเกิด ventricular arrhythmia ได นอกจากนี้
ภาวะ hyperosmolality ก็สามารถทําใหระดับ plasma potassium สูงขึ้นไดจากการ shift ของ potassium รวมกับ
โมเลกุลของน้ําออกจากเซลลตาม osmotic gradient ซึ่งทําใหระดับ plasma potassium เพิ่มขึ้น 0.4-0.8 mEq/L ทุกๆ 10
mosm/kg ของ effective plasma osmolality ที่เพิ่มขึ้น

potassium replacement ที่ถูกใหทาง intravenous compartment จะมีการกระจาย หรือ shift ไปยังสวนตางๆ
ของรางกาย สวนที่สําคัญที่สุดคือกลามเนื้อทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมให plasma potassium สูงขึ้นอยางรวดเร็วจนเกิด
อันตรายตอ cardiac myocyte ไดกอนที่จะเกิด renal adaptation ขึ้นโดยการขับออกทาง renal tubule การให
intravenous potassium replacement จะตองระวังในผูปวยที่มีโรคของกลามเนื้อเชน rhabdomyolysis ผูสูงอายุหรือผูที่
มีมวลกลามเนื้อนอย และ ภาวะ oligoanuria / renal failure ซึ่งสูญเสียตวามสามารถในการขับ potassium ออกทางไต
โดยทัว่ ไปการให intravenous potassium chloride 10 mEq จะทําใหระดับ plasma potassium ขึ้นไดประมาณ
0.1 mEq/L หลังจากให potassium replacement ทุกครั้งควรจะตองมีการ monitor ดูการตอบสนองตอการรักษา ซึง่ ผลที่
ไดอาจจะไมเปนไปตามที่คาดหวังไว เนื่องจากมีปจจัยที่มีผลตอการกระจายของ potassium ปรากฏอยูและยังไมไดรับ
การแกไข หรือมีการเสีย potassium ทางไตอยางตอเนื่องจากภาวะ hypomagnesemia, การให diuretics, nonabsorbable anion รวมดวย ดังนั้นกอนให potassium replacement ควรจะมีขอมูลที่จําเปนเกียวกับผูปวยเชน น้ําหนัก
ตัว การวินิจฉัยโรค co-morbid disease หนาที่ของไต ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการติดตาม และวางแผนการรักษาตอไป

ขอปฏิบัติระหวางการให intravenous potassium
• หามให intramuscular หรือ intravenous push โดยเด็ดขาด ไมวาระดับ plasma potassium จะต่ํามาก
เทาใดก็ตาม
• ชนิดของ potassium salt จะตองระบุใหแนชัดวาเปน potassium chloride (KCl) หรือ potassium
phosphate (K2HPO4) ทั้งนี้เนื่องจากขอบงชี้ตางกัน KCl มักจะใชเพื่อเพิ่มระดับของ plasma potassium
ในขณะที่ K2HPO4 มักจะใชในกรณีของ hypophosphatemia หรือ nutritional support
• คําสั่งเปน mEq จะชัดเจนกวาคําสั่งเปน ampule
• ความเขมขนและอัตราเร็วในการให KCl solution ขึ้นกับความรุนแรงของ hypokalemia ในกรณีของ mild
hypokalemia สามารถให KCl 20-40 mEq ใน NaCl solution 1000 ml ในอัตราเร็วไมเกิน 10 mEq/hr
โดยที่ปริมาณของ potassium ไมเกิน 200 mEq ใน 24 ชั่วโมง ในกรณีของ severe hypokalemia ที่มี life
threatened cardiac arrhythmia หรือ muscle weakness มีความจําเปนตองเพิ่มระดับ plasma
potassium อยางรวดเร็ว สามารถใช preload KCl 10 mEq ใน NaCl solution 100 ml ในอัตราเร็วไมเกิน
20 mEq/hr โดยที่ปริมาณของ potassium ไมเกิน 200 mEq ใน 24 ชั่วโมง KCl solution ที่มีความเขมขน
เกิน 60-80 mEq/L (บาง recommendation ใหถึง 100 mEq/L) หรือใหในอัตราเร็วเกิน 10 mEq/hr ควรจะ
drip central line เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด phlebitis แตถานอยกวานั้นใหทาง peripheral line ได ในผูปวย
เด็กถือวา intravenous potassium replacement อัตราเร็วที่สุดไมเกิน 0.3 mEq/Kg/hr
• การ add potassium ลงใน solution ที่มี potassium ผสมอยูแลว จะทําให concentration ไมแนนอน จน
อาจจะเกิดอันตรายได
• ตรวจสอบ solution ที่ใหพรอมกับ potassium replacement เสมอ บางที่อาจจะมี solution ที่มี potassium
ผสมอยูเชน total peripheral nutrition (TPN) หรือ packed red cell ที่เก็บไวนานเกิน 1-2 สัปดาห

(โดยทัว่ ไป packed red cell และ whole blood จะมี potassium 20 และ 5 mEq/L ตามลําดับ)
• EKG monitoring จะทําในกรณีที่ให potassium replacement ในอัตราเร็วมากกวา 10 mEq/hr ซึ่งจะตอง
ทําให ICU มิใชที่ ward
• หลังจากเริ่มให potassium replacement จะตองตรวจระดับ plasma potassium เปนระยะๆ แลวแตความ
รุนแรงของ hypokalemia

Secret in treatment
o Hypokalemia ทีพ่ บรวมกับ metabolic acidosis แสดงถึงการขาด potassium จํานวนมาก เนื่องจาก metabolic
acidosis ทําให potassium shift ออกมานอกเซลล (ระดับ plasma potassium จะเพิ่มขึ้น 0.24-1.7 mEq/L ตอ 0.1 pH
unit ทีล่ ดลง) แผนการรักษาจึงตองให potassium replacement ในปริมาณมากและใหอยางรวดเร็ว เชนใน diarrhea
หรือ diabetic ketoacidosis ซึ่งหลังจากที่ภาวะดังกลาวนี้ดีขึ้นแลว pH ของเลือดจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเกิด alkalemia ซึ่ง
ทําใหระดับ plasma potassium ลดลงไปอีก (ระดับ plasma potassium จะลดลง 0.1-0.4 mEq/L ตอ 0.1 pH unit ที่
เพิ่มขึ้น) ในขณะที่ Hypokalemia ทีพ่ บรวมกับ metabolic alkalosis จะเปนปจจัยที่ maintain ให metabolic alkalosis
แกไขไดยาก เนื่องจากตองเสียกรด (H+ ) แทน K+ เพื่อแลกกับ Na+ ที่ collecting tubule
o การให potassium replacement ใน solution ที่มี glucose จะทําใหเกิด hypokalemia ไดแมในคนปกติเนื่องจากการที่
glucose กระตุนการหลั่ง insulin ซึ่งจะทําให potassium เคลื่อนเขาเซลล มีรายงานการเกิด life-threatening cardiac
arrhythmia และ กลามเนื้อออนแรงไดในผูปวย hypokalemia ในบางกรณีการใหสารอืน่ ๆ รวมกับ glucose เพื่อหวังผล
เปน nutritional support เชน vitamin B อาจจะทําใหเกิด hypokalemiaไดงายขึ้นดวยกลไกเดียวกัน
o Digitalis intoxication จะเกิดไดงายใน hypokalemia ในขณะที่ digitalis เองทําใหเกิด hyperkalemia ซึ่งไมสามารถ
รักษาไดอยาง hyperkalemia ทั่วๆไป คือ การให calcium gluconate หรือ sodium bicarbonate
o hypokalemia periodic paralysis จะตอบสนองตอการให potassium อยางรวดเร็ว แมวาจะใหในรูปยากิน เนื่องจากมี
การ shift ของ potassium ในเซลล กลับคืนไปยัง plasma อยางรวดเร็ว จนอาจเกิด hyperkalemia หลังจากให
potassium ไมกี่ชั่วโมง ปรากฏการณนี้อาจจะเกิดไดหลังจากการให potassium ในผูปวย hypokalemia ที่มีสาเหตุการ
shift เขาเซลลเปนสําคัญ หรือเปนสาเหตุรวม การศึกษาประวัติผูปวย ตรวจรางกาย และการวินิจฉัยโรคเบื้องตนจะชวยให
การบริหาร potassium มีความปลอดภัยมากขึ้น
o ในกรณีที่ได intravenous potassium ไปจํานวนมากแต ยังไมสามารถเพิ่มระดับ plasma potassium ไดจะตองหาสาเหตุ
ของ hypokalemia เพิ่มเติมเชน การเสีย potassium ทางไตจาก tubular dysfunction hypomagnesemia ฯลฯ โดยการ
เก็บปสสาวะตรวจหาปริมาณของ potassium clue ของการวินิจฉัย hypomagnesemia คือ hypokalemia &
hypophosphatemia & hypocalcemia
o การติดตามการรักษาใหดู clinical เปนหลัก ใช plasma potassium เปนสิ่งรวมในการพิจารณาดวย เชนในภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งไมจําเปนตองเพิ่มระดับ plasma potassium ใหเปนปกติอยางรวดเร็ว เพียงแตใหผูปวยพนจากภาวะ life threatened
ก็เพียงพอ
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