ข้ อมูลยาสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
แคลเซียมคาร์ บอเนต ชนิดเม็ด
1. ชื$อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product)
<ชือการค้ าภาษาไทย> แคลเซียมคาร์ บอเนต 1250 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดฟองฟู่
<ชือการค้ าภาษาไทย> แคลเซียมคาร์ บอเนต 1250 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
<ชือการค้ าภาษาไทย> แคลเซียมคาร์ บอเนต 1500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคี (ยว
2. ส่ วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ (Qualitative and Quantitative Composition)
<ชือการค้ าภาษาไทย> ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วยแคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate) 1250 มิลลิกรัม เมือละลายใน
นํ (าจะมีแคลเซียม 500 มิลลิกรัม
<ชือการค้ าภาษาไทย> ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วยแคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate) 1250 มิลลิกรัม
<ชือการค้ าภาษาไทย> ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วยแคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate) 1500 มิลลิกรัม
3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Form)
<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกทีเห็นได้ ด้วยตาเปล่า >
ให้ ผ้ ปู ระกอบการแสดงข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษัท
4. คุณสมบัติทางคลินิก (Clinical Particulars)
4.1 ข้ อบ่ งใช้ (Therapeutic indication)
ก. ข้ อบ่ งใช้ มาตรฐานของ calcium carbonate
• รั ก ษาภาวะขาดแคลเซี ย ม เช่ น โรคกระดูก น่ว ม (osteomalacia) โรคกระดูก อ่อ นในเด็ ก (rickets) และ
การดูด ซึม ผิ ด ปรกติ (malabsorption)
• ใช้ เป็ นยาเสริ มในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
• ใช้ เป็ นอาหารเสริ มเมือได้ รับแคลเซียมในปริ มาณทีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมือมีความต้ องการเพิมขึ (นในเด็ก
ผู้สงู อายุ สตรี มีครรภ์ และให้ นมบุตร
• ใช้ เป็ นตัวจับฟอสเฟตในผู้ป่วยทีม ีภาวะไตบกพร่อง
4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ ยา (Posology and method of administration)
Calcium carbonate ชนิดเม็ดฟองฟู่ ละลายเม็ดยาในนํ (า 1 แก้ ว (100 มิลลิลิตร หรื อมากกว่านัน)
( และควรดืม
ทันทีหลังจากเม็ดยาละลายหมดแล้ ว
Calcium carbonate ชนิดเม็ด รับประทานยาพร้ อมอาหาร
Calcium carbonate ชนิดเม็ดเคี (ยว เคี (ยวเม็ดยาให้ ละเอียดก่อนกลืน รับประทานก่อนอาหาร พร้ อมอาหาร หรื อ
หลังอาหารทันที
4.2.1 ขนาดยาที$แนะนํา [Recommended dose]
ก. ขนาดยาในผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
- สําหรับภาวะขาดแคลเซียม เช่น การดูด ซึม ผิ ด ปรกติ ขนาดยาขึน( กับ ผู้ป่ วยแต่ล ะคน โดยขนาดยาที
แนะนํา คื อ 1 กรั ม ถึ ง 2.5 กรั ม ต่อ วัน
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- สําหรับการรักษาโรคกระดูกพรุน ขนาดยาสูงสุด 1.5 กรั ม ต่อ วัน แต่ใ นผู้ป่ วยที รั บ ประทานอาหารที มี
แคลเซี ย มเพี ย งพอ ใช้ ขนาดยา 500 มิลลิกรัมต่อ วัน เพี ย งพอแล้ ว
- สํา หรั บ ใช้ เ สริ ม อาหาร ขนาดยาสูงสุดทีแนะนํา คือ 1.5 กรั ม ต่อ วัน
- สํา หรั บ ใช้ เ ป็ นตัว จับ ฟอสเฟตในการแยกสารผ่า นเยื อ ไต (renal dialysis) ของผู้ป่ วยไตบกพร่ อ ง ใช้
calcium carbonate ชนิ ด เม็ ด และเม็ ด เคี ย( ว โดยขนาดยาทีใ ช้ ขึน( กับ ผู้ป่ วยแต่ล ะคน และระดับ ฟอสเฟตในกระแส
เลือ ด
ข.ขนาดยาในเด็ ก
- สําหรับภาวะขาดแคลเซียมในช่วงเจริ ญเติบโต เช่น การดูดซึม ผิ ด ปรกติ และโรคกระดูก อ่อ นในเด็ ก โดย
ขนาดยาที แ นะนํา 0.5 กรั ม ถึ ง 1 กรั ม ต่อ วัน
- สํา หรั บ ใช้ เ สริ ม อาหาร ขนาดยาทีแนะนํา คือ 1 กรั ม ต่อ วัน
- สํา หรั บ ใช้ เ ป็ นตัว จับ ฟอสเฟตในการแยกสารผ่า นเยื อ ไตของผู้ป่ วยไตบกพร่ อ ง ใช้ calcium carbonate
ชนิ ด เม็ ด และเม็ ด เคี ย( วโดยขนาดยาที ใช้ ขึน( กับ ผู้ป่ วยแต่ล ะคน และระดับ ฟอสเฟตในกระแสเลือ ด
4.3 ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication)
1. ห้ ามใช้ ในผู้ทีแพ้ แคลเซียมหรื อส่วนประกอบอืนๆในตํารับ
2. ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เนืองจาก ภาวะต่อมไทรอยด์ทํางานเกิน (hyperthyroidism) ภาวะวิตามินดี
เกิน (hypervitaminosis D) เนื (องอกทีมีการสลายแคลเซียมออกมาในปริ มาณมาก (decalcifying tumours) การทํางาน
ของไตบกพร่องอย่างรุนแรง มะเร็งไขกระดูก (myeloma) ภาวะทีมกี ารแพร่กระจายไปยังกระดูก (bone metastasis) โรค
กระดูกทีร้ายแรงอืนๆ โรคซาร์ คอยด์ (sarcoidosis) หรื อ ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทาํ งานเกินระยะแรก (primary
hyperparathyroidism)
3. ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีภาวะไตบกพร่องรุนแรงทีไม่ได้ รับการแยกสารผ่า นเยื อ ไต
4. ห้ ามใช้ ในผู้ทีได้ รับการรักษาด้ วย digitalis glycosides เพราะอาจเพิม ความเป็ นพิษจากแคลเซียม
5. ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนทีเกิดจากไม่มีการเคลือ นไหวเป็ นเวลานาน
6. ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีนวิ ในไต
7. ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูง
8. ห้ ามใช้ ในผู้ทีกําลังได้ รับการรักษากลุม่ อาการ zollinger-ellison
4.4 คําเตือนพิเศษและข้ อควรระวังในการใช้ ยา (Special warnings and precautions for use)
• ควรระมัดระวังการใช้ แคลเซียมในผู้ป่วยไตบกพร่องชนิดไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง ภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูง
ชนิดไม่รุนแรง การดูดซึมผิดปรกติ ภาวะไร้ กรดเกลือ (achlorhydria) โรคลําไส้ อกั เสบเรื อ( รัง (inflammatory bowel
disease) ภาวะขาดวิตามินดี
• ในผู้ทีมีภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูงชนิดไม่รุนแรง (เกิน 7.5 มิลลิโมลต่อ 24 ชัว โมง ในผู้ใหญ่ หรื อ 0.12-0.15 มิลลิ
โมลต่อกิโลกรัมต่อ 24 ชัว โมง ในเด็ก) หรื อภาวะไตบกพร่อง หรื อมีก้อนนิวในทางเดินปั สสาวะ ควรตรวจปริ มาณ
แคลเซียมทีขบั ออกทางปั สสาวะ และควรลดหรื อหยุดการได้ รับแคลเซียม
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•
•

ในผู้ป่วยโรคซาร์ คอยด์ ควรระมัดระวังการรับประทานแคลเซียมคาร์ บอเนต เพราะอาจเพิม การเมแทบอลิซมึ ของ
วิตามินดีไปเป็ นรูปทีมีฤทธิa (active form)
ผู้ป่วยควรติดตามระดับแคลเซียมในเลือดและปั สสาวะ รวมถึงการทํางานของไต

4.5 อันตรกิริยากับยาอื$นๆ หรืออันตรกิริยาอื$นๆ (Interactions with other medicinal products and other forms
of interactions)
• การใช้ calcium carbonate ร่วมกับวิตามินดี ทําให้ มีการดูดซึมแคลเซียมเพิม ขึ (น และระดับแคลเซียมในเลือด
อาจเพิม สูงขึ (นอย่างต่อเนือง หลังจากหยุดการรักษาด้ วยวิตามินดี ดังนันแนะนํ
(
าให้ รับประทานห่างจากยาอืน
อย่างน้ อย 3 ชัว โมง
• แคลเซียมอาจเพิม ฤทธิaของยา digoxin และ cardiac glycosides ตัวอืนๆ และอาจทําให้ เกิดความเป็ นพิษ
โดยเฉพาะเมือให้ ร่วมกับวิตามินดี จึงควรได้ รับการติดตามอย่างใกล้ ชิด และอาจติดตามภาพคลืน ไฟฟ้ าหัวใจ
และระดับแคลเซียม
• เกลือแคลเซียมลดการดูดซึมของยาบางตัว ได้ แก่ thyroxine bisphosphonates หรื อ sodium fluoride โดย
แนะนําให้ เว้ นช่วงอย่างน้ อย 4 ชัว โมงก่อนรับประทานแคลเซียม หรื อแนะนําให้ เว้ นช่วงอย่างน้ อย 3 ชัว โมงก่อน
รับประทานแคลเซียม เมือต้ องการใช้ ยาฆ่าเชื (อกลุม่ quinolone และ tetracycline หรื อธาตุเหล็ก
• อาหารทีมกี รดออกซาลิก (oxalic acid) ฟอสเฟต หรื อ กรดไฟตินิก (phytinic acid) อาจลดการดูดซึมของ
แคลเซียม
• ยาขับปั สสาวะกลุม่ thiazide เพิม การดูดซึมแคลเซียมทีไต และลดการขับแคลเซียมทางปั สสาวะ ดังนันจึ
( งเป็ น
ปั จจัยเสีย งทีทาํ ให้ เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
• การรักษาด้ วย systemic corticosteroid จะลดการดูดซึมแคลเซียม
ยาหรืออาหารที$ใช้ ร่วมด้ วย
- Alcohol, Caffeine, Tobacco, อาหารทีมกี ากใยสูง
อาหารทีมี phytic acid, oxalic acid
- Calcitonin
- Calcium-channel blocking agents (eg. verapamil)
- ยาทีมีสว่ นประกอบของแคลเซียม แมกนีเซียม
- Tetracycline, Ketoconazole, Itraconazole, Iron,
Fluroquinolone, Alendronate, Sodium fluoride, Zinc
- Cellulose sodium phosphate

Control Version 00 : 20170105

ผลที$เกิดขึน\
- ลดการดูดซึมแคลเซียม
- ต้ านฤทธิaของ calcitonin ในการรักษาภาวะแคลเซียมใน
เลือดสูง
- ลดฤทธิaของยา verapamil และ calcium-channel
blocker ตัวอืนๆ
- เสีย งต่อการเกิดภาวะแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือด
สูง
- การดูดซึมยาลดลง
- ลดประสิทธิภาพของ Cellulose sodium phosphate ใน
การป้องกันภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูง

ยาหรืออาหารที$ใช้ ร่วมด้ วย
- ยาเม็ดคุมกําเนิดทีม ี estrogen
- Thiazide diuretics
- Etridonate
- Gallium nitrate
- Sodium bicarbonate, milk or milk products
- Phenytoin
- Potassium phosphates or sodium phosphates
- Vitamin A
- Vitamin D
- Levothyroxine
- Polystyrene sulfonate

ผลที$เกิดขึน\
- เพิมการดูดซึมแคลเซียม
- ลดการขับแคลเซียม ทําให้ ระดับแคลเซียมในเลือดสูง
- ลดการดูดซึมยา etridonate
- ลดฤทธิaของ gallium nitrate
- เสีย งต่อการเกิดภาวะกระเดียดกรดจากการดืมนมหรื อ
ใช้ ยาลดกรดมากเกินไป(milk-alkali syndrome)
- ลดชีวปริ มาณออกฤทธิa(bioavailability) ของทัง(
แคลเซียมและ phenytoin
- เพิมการสะสมแคลเซียมบริเวณเนื (อเยืออ่อน
- กระตุ้นการสลายกระดูก อาจทําให้ ระดับแคลเซียมใน
เลือดสูง
- เพิมการดูดซึมแคลเซียม เสีย งต่อการเกิดภาวะแคลเซียม
ในเลือดสูงเรื อ( รัง
- ลดการดูดซึม T4
- ลดความสามารถของยาในการจับ potassium

4.6 การใช้ ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระหว่ างให้ นมบุตร (Pregnancy and lactation)
4.6.1 สตรีมีครรภ์
ระหว่างการตังครรภ์
(
การใช้ ยาควรอยูภ่ ายใต้ คําแนะนําของแพทย์ ระหว่างตังครรภ์
(
และให้ นมบุตร ความต้ องการ
แคลเซียมจะเพิมขึ (น ควรได้ รับแคลเซียมจากแหล่งอืนด้ วย และปริ มาณแคลเซียมทีได้ รับในแต่ละวันไม่ควรเกิน 1500
มิลลิกรัม
4.6.2 สตรีระหว่ างให้ นมบุตร (Nursing mothers)
แคลเซียมจะหลัง ทางนํ (านมในปริ มาณมาก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ ามารดามีระดับแคลเซียมอยูใ่ นช่วงปกติ จะไม่เกิด
อันตรายต่อทารก และยังไม่พบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในทารกทีได้ รับนํ (านม ดังนัน( สตรี ระหว่างให้ นมบุตร การ
ใช้ ยาควรอยูภ่ ายใต้ คําแนะนําของแพทย์
4.6.3 สตรีระหว่ างคลอดบุตร (Labor and delivery)
- ไม่ มีข้อมูล
4.7 ผลต่ อความสามารถในการขับขี$และทํางานกับเครื$องจักร (Effects on ability to drive and use machine)
ไม่มีผลหรื อแทบไม่มีผลต่อการขับขียานยนต์หรื อการใช้ เครื องจักร
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4.8 อาการไม่ พึงประสงค์ (Undesirable effects)
4.8.1 อาการไม่ พึงประสงค์ ท$ ีเป็ นอันตรายถึงชีวิต
อาการไม่พงึ ประสงค์ เกิดการรบกวนการทํางานของงทางเดินอาหารชนิดไม่รุนแรง แต่แทบจะไม่เกิด (เช่น คลืน ไส้
ปวดท้ อง ท้ องร่วง ท้ องผูก ท้ องอืด และ เรอ) หรื อเกิดภาวะแคลเซียมในปั สสาวะสูงในบางราย หรื อภาวะแคลเซียมในเลือด
สูงในผู้ทีได้ รับแคลเซียมปริ มาณสูงเป็ นเวลานาน
อาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนัง เช่น คัน (pruritis) ผืน และ ลมพิษ (urticaria) (โดยเฉพาะเกิดลมพิษในผู้ทีมี
ประวัติแพ้ ) การแพ้ จะพบมากในผู้ทีแพ้ aspirin
Calcium carbonate ทําให้ เกิดการหลัง กรดสูงและกรดไหลย้ อน ดังนันไม่
( ควรให้ calcium carbonate ร่ วมกับ
การรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
4.8.2 อาการไม่ พึงประสงค์ ท$ ีเป็ นอันตรายทําให้ เกิดความพิการหรือต้ องเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
- ไม่ มีข้อมูล
4.8.3. อาการไม่ พึงประสงค์ อ$ ืนของแคลเซียมที$สามารถพบได้ แต่ ไม่ สามารถจะระบุความถี$ของการเกิดอาการ
ไม่ พึงประสงค์ แต่ ละชนิดได้ เนื$องจากขึน\ กับขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา มีดังนี \
ปั จจัยเสียงในการเกิดจะเพิมขึน( เมือใช้ แคลเซียมเสริ ม ภาวะแคลเซียมสูงเนืองจากการได้ รับแคลเซียมมาก
เกินไป ทําให้ เกิดปั จจัยเสีย งของการแข็งตัวของเลือดเพิมขึ (น แคลเซียมเกาะทีหลอดเลือด และหลอดเลือดแข็งตัว
4.9 การได้ รับยาเกินขนาด (Overdose)
ปริ ม าณการดูดซึม ของแคลเซี ย มจะขึน( กับ แต่ล ะชนิ ดของแคลเซี ยม การได้ รั บ ยาเกิ น ขนาดไม่พ บในการใช้
calcium carbonate ชนิดเม็ดฟองฟู่ และไม่มีรายงานการเกิดขนาดยาสูงเฉียบพลัน อาจเกิดการรบกวนการทํางานของ
ทางเดินอาหาร แต่จะไม่ถึงขันเกิ
( ดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ยกเว้ นในผู้ป่วยทีได้ รับวิตามินดีปริ มาณมากเกินไป
อาการของการได้ รับยาเกินขนาด ได้ แก่ ปวดหัว คลืนไส้ อาเจียน กระหายนํ (ามากเรื อ( รัง (polydipsia) ภาวะ
ปั สสาวะมาก(polyuria) ปั สสาวะมากกลางคืน (nocturia) หงุดหงิด (irritability) อ่อนแรง และท้ องผูก อาจพบเมือได้ รับยา
เกินขนาด
การรักษาควรจะลดระดับแคลเซียม โดยให้ สารนํ (า หยุดการได้ รับแคลเซียมและวิตามินดี รับประทานฟอสเฟต ให้
ใช้ ยาขับปั สสาวะ ในรายทีรุนแรงควรพิจารณาให้ การรักษาด้ วย corticosteroids และการรักษาเฉพาะทางวิธีอืนๆ
4.9.1 ขนาดยาสูงสุดต่ อวันที$ผ้ ูป่วยแต่ ละกลุ่มอายุควรได้ รับ
1. ขนาดยาที$ใช้ เสริม เพื$อป้องกันการขาดแคลเซียม
ขนาดทีให้ จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยยึดตามปริ มาณความต้ องการธาตุแคลเซียมประจําวันของคนแต่ละกลุม่ อายุ
(Adequate Intakes, AIs) ดังนี (
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ผู้ใหญ่

อายุ ≥ 51 ปี
1,000-1,500 มิลลิกรัม/วัน
อายุ 19-50 ปี
1,000 มิลลิกรัม/วัน
 เด็กและวัยรุ่ น
อายุ 9-18 ปี
1,300 มิลลิกรัม/วัน
อายุ 4-8 ปี
1,000 มิลลิกรัม/วัน
อายุ 1-3 ปี
700 มิลลิกรัม/วัน
อายุ 7- 12 เดือน
260 มิลลิกรัม/วัน
แรกเกิด-6 เดือน
200 มิลลิกรัม/วัน
 หญิงตัง\ ครรภ์ และให้ นมบุตร มีความต้ องการธาตุแคลเซียมเท่ากับบุคคลในวัยผู้ใหญ่
 การให้ แคลเซียมเสริ มสามารถให้ ได้ ตงแต่
ั ( ขนาด 500 มิลลิกรัม จนถึง 2 กรัม โดยแบ่งให้ 2-4 ครัง( /วัน
2. ขนาดยาที$ใช้ รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดตํ$าจากสาเหตุต่างๆ
ขนาดยาทีให้ ขึ (นอยูก่ บั ความรุนแรงและระดับแคลเซียมในเลือดของผู้ป่วยแต่ละราย
 ผู้ใหญ่ ขนาด 1-2 กรัม/วัน หรื ออาจจะมากกว่านี (ได้ แต่ไม่เกิน 4 กรัม/วัน แบ่งให้ วน
ั ละ 3-4 ครัง(
 เด็ก
ขนาด 45-65 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ วนั ละ 4 ครัง(
 ทารกแรกเกิด ขนาด 50-150 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ วน
ั ละ 4-6 ครัง( ขนาดยาทีให้ สงู สุดไม่เกิน 1 กรัม/วัน
3. ขนาดยาที$ใช้ ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุ น
ขนาดยาทีใช้ รักษาโรคกระดูกพรุ น ขึ (นอยู่กับความรุ นแรงของผู้ป่วยแต่ละรายโดยทัว ไปจะให้ ในขนาด 1,0001,500 มิลลิกรัม/วัน
4. ขนาดยาที$ใช้ รักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง (hyperphosphatemia)
ขนาดทีใช้ รักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตวาย ทังเด็
( กและผู้ใหญ่ ให้ ครัง( ละ 1 กรัมพร้ อมอาหาร
ทันที โดยเพิมขนาดได้ ตามความจําเป็ น ขนาดยาทีให้ อยูร่ ะหว่าง 4-7 กรัม/วัน
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
ก. ผู้ป่วยที$มีการทํางานของไตบกพร่ อง : ถ้ าค่า CrCl < 25 มล./นาที อาจจะต้ องมีการปรับขนาดยา ทังนี
( (ขึ (นอยู่
กับระดับแคลเซียมในเลือด
ข. ผู้ป่วยที$มีการทํางานของตับบกพร่ อง : ยังไม่มีความจําเป็ นต้ องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับ



4.9.2 ขนาดยาที$อาจเกิดพิษ
4.9.3 อาการแสดงของการได้ รับยาเกินขนาดชนิดเฉียบพลัน
ไม่มีรายงานการเกิดขนาดยาสูงเฉียบพลัน
4.9.4 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน
วิธีรักษาผู้ป่วยทีได้ รับแคลเซียมเกินขนาด มีเป้าหมายเพือลดระดับแคลเซียม จะรักษาแบบประคับประคอง โดย
การให้ นํ (าปริ มาณมากและลดอาหารทีมีแคลเซียม ในรายทีอาการรุนแรงควรพิจารณาให้ การรักษาด้ วย corticosteroids
หรื อการรักษาเฉพาะทางวิธีอืนๆ
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4.9.5 อาการแสดงของการได้ รับยาเกินขนาดชนิดเรือ\ รัง
ขนาดยาสูงเรื อ( รังสามารถเกิดแคลเซียมเกาะทีเส้ นเลือดและอวัยวะ จากการมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
4.9.6 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเรือ\ รัง
วิธีรักษาผู้ป่วยทีได้ รับแคลเซียมเกินขนาด มีเป้าหมายเพือลดระดับแคลเซียม จะรักษาแบบประคับประคอง โดย
การให้ นํ (าปริ มาณมากและลดอาหารทีมีแคลเซียม ในรายทีอาการรุ นแรงควรพิจารณาให้ การรักษาด้ วย corticosteroids
หรื อการรักษาเฉพาะทางวิธีอืนๆ
5 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (Pharmacological Properties)
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic Properties)
5.1.1 กลไกการออกฤทธิmของยา
แคลเซียมเป็ นแร่ธาตุทีมีบทบาทสําคัญในร่างกาย แคลเซียมมีความจําเป็ นต่อการนํากระแสประสาท การหดตัว
ของกล้ ามเนื (อ ช่วยในการนํากระแสไฟฟ้ าของหัวใจ มีความสําคัญต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือด การยินยอมให้ สาร
เคลือ นทีผา่ นเยือหุ้มเซลล์และผนังหลอดเลือด การเก็บและการหลัง สารสือ ประสาทรวมทังฮอร์
( โมน และเป็ นองค์ประกอบที
สําคัญในกระดูก และยังมีรายงานว่าการให้ แคลเซียมเสริ มช่วยลดความดันโลหิตในคนปกติ หญิงตังครรภ์
(
และผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงบางคนได้ การให้ แคลเซียมเสริ ม เพือช่วยป้องกันและรักษาภาวะสมดุลแคลเซียมเป็ นลบ (negative
calcium balance) ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน แคลเซียมทีใ ห้ จะช่วยป้องกันหรื อลดอัตราการสูญเสียกระดูก แคลเซียมทีใช้
รักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตวาย มีกลไกการออกฤทธิaโดย แคลเซียมจะจับกับฟอสเฟตทีอยูใ่ นอาหาร ได้
เป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนแคลเซียมฟอสเฟต ทีไม่ละลายนํ (าและไม่ถกู ดูดซึมแต่จะถูกขับออกทางอุจจาระแทน เป็ นการลด
การดูดซึมฟอสเฟตและเป็ นเหตุผลทีแนะนําให้ รับประทานยาพร้ อมกับอาหารหรื อหลังอาหารทันที แคลเซียมยังทําหน้ าที
ลดความเป็ นกรดในกระเพาะอาหาร โดยไปเพิมค่าพีเอช(pH) ในกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็ก ซึง ผลดังกล่าวจะช่วยยับยัง(
การออกฤทธิaของเอนไซม์เปปซิน แต่ไม่นิยมใช้ ในการรักษาผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร เนืองจากผลของยาจะทําให้
เกิดการหลัง กรดกลับมาภายหลังได้ (acid rebound)
5.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties)
การดูดซึมยา
Calcium carbonate จะถูกเปลียนเป็ นแคลเซียมคลอไรด์โดยกรดในทางเดินอาหาร โดยแคลเซียมจะ
ถูกดูดซึมประมาณ 15%-25% ทีทางเดินอาหาร ขณะทีสว่ นทีเหลือจะเปลีย นกลับเป็ นแคลเซียมคาร์ บอเนตและแคลเซียมส
เตียเรตทีไม่ละลายนํ (า ซึงจะถูกขับออกทางอุจจาระสําหรับรู ปแบบยาเม็ดฟองฟู่ เมือละลายเม็ดยาฟองฟู่ ในนํ (า calcium
carbonate ทีไม่ละลายนํ (าจะถูกเปลีย นเป็ นแคลเซียมซิเตรททีละลายนํ (าประมาณ 30% ของเกลือแคลเซียม จะถูกดูดซึมที
ลําไส้ เล็กส่วน jejunum และ duodenum แคลเซียมจะถูกเก็บในรู ปทีแตกตัว 40%-60% และ 5-10% จะจับกับพลาสมา
โปรตีน แคลเซียมจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร โดยมีอตั ราการดูดซึมประมาณ 30-40%
การเปลีย นแปลงยา
Calcium carbonate จะถูกเปลีย นเป็ นแคลเซียมคลอไรด์โดยกรดในทางเดินอาหาร
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การกระจายยา
แคลเซียมจะจับกับโปรตีน 45% และยังเป็ นส่วนประกอบของกระดูก 99% ภายหลังการดูดซึม แคลเซียมจะถูก
ขนส่งไปยังของเหลวนอกเซลล์ และหลังจากนันจะเข้
(
าไปรวมอยูก่ บั เนื (อเยือกระดูก 99%ของแคลเซียมจะพบทีกระดูกในรู ป
hydroxyapatite ทีเหลืออีก 1% จะกระจายอยูท่ ีของเหลวในเซลล์และของเหลวนอกเซลล์ในปริ มาณเท่าๆกัน ค่าปกติของ
แคลเซียมในเลือดอยูท่ ีประมาณ 9-10.4 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร 50%ของแคลเซียมในเลือดจะอยูใ่ นรูปของแคลเซียมอิออนและ
อีก 5% จะจับอยู่กบั ฟอสเฟต ซิเตรท หรื ออิออนประจุลบอืนๆ เกือบ 45%ของแคลเซียมในเลือดจะจับอยู่กบั โปรตีนในนํ (า
เลือด ความเข้ มข้ นของแคลเซียมในนํ (าไขสันหลังมีค่าเท่ากับครึ งหนึงของความเข้ มข้ นของแคลเซียมในเลือด แคลเซียม
สามารถส่งผ่านรกได้ ทําให้ ความเข้ มข้ นของแคลเซียมในเลือดทารกสูงกว่าในเลือดของมารดา แคลเซียมสามารถผ่านเข้ าสู่
นํ (านมได้ ด้วย
การกําจัดยา
แคลเซียมจะถูกกําจัดผ่านทางนํ (าลาย นํ (าดี ตับอ่อน ลําไส้ และเหงือ
5.3 ข้ อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (Preclinical safety data)
Calcium carbonate เป็ นทีร้ ูจกั และถูกนําไปใช้ ทางการแพทย์อย่างกว้ างขวาง ความเป็ นพิษเกิดจากการได้
แคลเซียมเกินขนาดอย่างเรื อ( รัง โดยทําให้ เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง calcium carbonate ไม่มีอนั ตรายในมนุษย์จาก
การศึกษาความปลอดภัย เภสัชวิทยา การทดสอบความเป็ นพิษซํ (า ความเป็ นพิษทางพันธุกรรม การเกิดมะเร็ง ความเป็ น
พิษต่อระบบสืบพันธุ์
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars)
6.1 รายการตัวยาไม่ สาํ คัญ (List of excipients)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
6.2 ความไม่ เข้ ากันของยา (Incompatibilities)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
6.3 อายุของยา (Shelf life)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
6.4 ข้ อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
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6.5 ลักษณะและส่ วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
7. ชื$อผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําหรือสั$งยาแผนปั จจุบันเข้ ามาในราชอาณาจักร (Marketing Authorization Holder)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
8. เลขทะเบียนตํารับยา (Marketing Authorization Numbers)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
9. วันที$ได้ รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา (Date of Authorization)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ (นทะเบียน]
10. วันที$มีการแก้ ไขปรับปรุ งเอกสาร (Date of Revision of the Text)
[วันที 10 กันยายน พ.ศ. 2559]
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