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1.  ชือการทดสอบ  :      Total  calcium 

ตัวย่อ       Ca 

2.   ข้อบ่งชีในการส่งตรวจ  : 
2.1 ภาวะการทาํลายของกระดูก 

2.2 ผูที้มีการขาดวิตามินดี   
2.3 ผูที้มีภาวะ alkalosis ภาวะ hypoparathyroidism 

2.4 โรค  thyroidtoxicosis  

2.5 ผูที้ใชย้าขบัปัสสาวะประเภท furosanide หรือ  thiazide 

2.6  ภาวะ  hypercalcemia และ hypocalcemia 

3.   การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :     

.  ผูป่้วยอดอาหารก่อนการเจาะเลือดอยา่งนอ้ย  ชวัโมงเพราะอาหารมีผลต่อระดบัแคลเซียมในเลือด 

3.2 ผูป่้วยควรมาเจาะเลือดในเวลา .  - .  น.  เนืองจากระดบัแคลเซียมเปลียนแปลงตามเวลาใน
แต่ละช่วง (circadian variation) 

3.3 นงัพกัก่อนทาํการเจาะเลือดอยา่งนอ้ย  นาที เพราะระดบัแคลเซียมจะเพิมสูงขึนหลงัทาํกิจกรรม 

.  ท่าทีเหมาะสมต่อการเจาะเลือดคือท่านงั และผูป่้วยควรนงัอย่างนอ้ย  นาทีก่อนเจาะเลือด เพราะ
แคลเซียมส่วนใหญ่จบักบัโปรตีน การเจาะท่าทางทีแตกต่างกนัจะทาํใหค่้าทีไดแ้ตกต่างกนั 

4.   สิงส่งตรวจ (specimen)  

4.1  ชนิดของสิงส่งตรวจ       

4.1.1 เลือด    ปริมาณ 3-5  มิลลิลิตร 

 4.1.2 ปัสสาวะ   ชวัโมง ปริมาณ   มิลลิลิตร 

4.2  ภาชนะ (container type)     

4.2.1 เลือด                           หลอดทีไม่มีสารกนัเลือดแขง็    
                                                 หรือหลอดทีมีสารกนัเลือด  แขง็ชนิด lithium heparin 

4.2.2 ปัสสาวะ24 ชัวโมง           ภาชนะทีไม่มีการปนเปือนของโลหะหนกัและ 

ใส่ 6 M HCl  10 mL  เพือป้องกนัการตกตะกอนของ calcium 

5.   การส่งตรวจและข้อควรระวงั (handling) :     ไม่มี 

6.   วนัและเวลาทําการตรวจ (testing  schedule) : ทุกวนัทาํการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 16.30 น. 

7.   ระยะเวลาในการรอผลตรวจวิเคราะห์ (turnaround time) :    ประมาณ 1 ชวัโมง 

Total calcium 
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8.   การรายงานผล : 
ค่าอ้างองิ   

   ในเลือด    

0  - 10 day 7.6 - 10.4 

10 day  - <2 year 9.0 - 11.0 

2  –  <12 years 8.8 - 10.8 

12 - <18 years 8.4 - 10.2 

18 - < 60 years 8.6 -10.0 

60 - < 90 years 8.8 – 10.2 

        > 90 years 8.2 - 9.6 

  ในปัสสาวะ  ชวัโมง 100 - 300 

  ค่าวิกฤต    
   ในเลือด 

     ค่าวิกฤตตาํ    < 6.0    

     ค่าวิกฤตสูง    > 13.0   

   ในปัสสาวะ   ไม่มี 
หน่วยรายงาน  ในเลือด     mg/dL 

   ในปัสสาวะ  ชวัโมง mg/24hrs 

9.    ค่าตรวจ (charge) :  50  บาท  อาจมีการเปลียนแปลงตามประกาศของคณะฯ 

10.  วธีิการวิเคราะห์ (methodology) :   Colorimetric assay with endpoint determination and sample bank 

11.  สิงรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference) :    

11.1 ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถา้ปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าทีกาํหนด 

ดงัต่อไปนี 

11.1.1 Icterus: Bilirubin  mg/dL 

11.1.2 Hemolysis: Hemoglobin 1000 mg/dL 

11.1.3 Lipemia: L index ของเครืองไม่เกิน  (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็น 

                        ค่า triglyceride ได ้

.  ยาทีมีส่วนผสมของเกลือ Strontium  อาจทาํใหค่้าสูงขึน 
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.  ผูป่้วยทีไดรั้บการฉีดสีเพือทาํการตรวจ magnetic resonance  imaging (MRI) , ไดรั้บยา  
gadodismide , ผูป่้วยทีเป็น Waldenstrom’s macroglobulinemis จะทาํใหค่้าทีวดัไดแ้ปลผล 

ไม่ได ้
12.  ระยะเวลาทสีามารถขอตรวจเพมิได้ (time  limit for requesting additional test) :   24 ชวัโมง 

13. เอกสารอ้างองิ (reference) :   เอกสารแนบชุดนาํยา CA2  ของบริษทั Roche Diagnostics 


