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บทนำา

โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease, stroke) 

เปนโรคทางระบบประสาทที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุข

ที่สำาคัญของประเทศไทย1 เชนเดียวกับกลุมโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ซึ่งพบเปนสาเหตุการ

ตายสำาคัญที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกปนับตั้งแต พ.ศ. 2541 เปนตนมา2  

การรักษากลุมโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

โดยการใชยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic therapy) เปนมาตร

ฐานการรักษาใหมซึ่งถูกนำามาใชมากขึ้น เนื่องจากสามารถใหผลการ

รักษาไดดีเทียบเทาการผาตัด โดยสามารถลดอัตราการตายไดถึง

รอยละ 30 ถาใหภายใน 1 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ แตการรักษา

ดวยยาละลายลิ่มเลือดนี้มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน ที่สามารถ 

ทำาใหผูปวยเปนอัมพาตหรือเสียชีวิตได3   จึงตองอาศัยผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการประกอบการพิจารณาการใชยาในผูปวย 

ไดแก prothrombin time (PT), international normalized 

ratio (INR), activated partial thromboplastin time (aPTT)  

อยางรวดเร็ว แตการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานของ 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) มี

แนวทางและขั้นตอนในการปนแยกพลาสมาสำาหรับทดสอบการแข็ง

ตัวของเลือด โดยใชความเร็วรอบในการปน 1,500 g นาน 15 นาที4  

นับเปนอุปสรรคตอการชวยชีวิตผูปวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

วินิจฉัยและใหการรักษา หองปฏิบัติการ ไดมีความพยายามในการ

นำาเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงมาใชเพื่อลดระยะเวลาในการปนแยก

พลาสมา อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ผานมาพบวา มีความแตกตางกัน

นิพนธตนฉบับ

การประเมินประสิทธิภาพการปนแยกพลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัว

ของเลือดดวยเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง

พัชราวดีศรีงาม1,3จิราพรสิทธิถาวร2และภานุทรรศนกฤชเพชรรัตน2
1งานจุลทรรศนศาสตรและโลหิตวิทยา กลุมงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร   2กลุมวิชาจุลทรรศนคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ขอนแกน

บทนำ�  การรักษาผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ตองมีผลตรวจ prothrombin time (PT), activated 

partial thromboplastin time (aPTT) ที่รวดเร็ว เพื่อใชประเมินกอนการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด แตวิธีมาตรฐานในการปนแยก

พลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดใชเวลาอยางนอย 15 นาที ทำาใหระยะเวลารอคอยผลการตรวจนานและเปนอุปสรรคอยาง

ยิ่งตอการชวยชีวิตผูปวย  วัตถุประสงค  เพื่อเปรียบเทียบวิธีการปนแยกพลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดดวยเครื่องปน

เหวี่ยงความเร็วสูงกับวิธีมาตรฐาน สำาหรับนำามาใชในหองปฏิบัติการ  เพื่อใหไดผลการตรวจ PT, aPTT ที่ถูกตอง รวดเร็ว  วัสดุและ

วิธีก�ร  ศึกษาพลาสมาของผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลิดสินจำานวน 80 ราย ชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ.2555 เปรียบเทียบความแตกตางของจำานวนเกล็ดเลือด, คา PT, INR, aPTT, potassium (K) และ lactate dehydrogenase 

(LDH) ในพลาสมาที่ปนแยกดวยความเร็วรอบ 1,500 g นาน 15 นาที และ 7,000 g นาน 1 นาที  ผลก�รศึกษ�  จากตัวอยางเลือด

ผูปวย 80 ราย เปนผูที่ไมไดรับยากันเลือดแข็งจำานวน 40 ตัวอยาง และผูที่ไดรับยากันเลือดแข็งจำานวน 40 ตัวอยาง พบวาจำานวนเกล็ด

เลือด, คา PT, INR, aPTT, K และ LDH  ไมมีความแตกตางกันทั้งสองกลุม (p > 0.05)  สรุป การปนแยกพลาสมาดวยความเร็วสูง 

7,000 g นาน 1 นาที สามารถเตรียม platelet poor plasma ไดโดยไมทำาใหเม็ดเลือดแดงแตก และคาการทดสอบ PT, aPTT ไมมี

ความแตกตางกัน ดังนั้น หากนำาวิธีการดังกลาวไปใชในหองปฏิบัติการ จะสามารถรายงานผล PT, aPTT ที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอการ

รักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ

Key Words : l Prothrombin time  l Activated partial thromboplastin time  l Platelet poor plasma
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ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ความเร็วรอบของการปน ระยะเวลาที่ใชใน

การปนและรายการทดสอบ กลุมตัวอยางที่เลือกใชสวนใหญเปน 

กลุมคนทั่วไปมีสุขภาพดี หรือศึกษาวิจัยเฉพาะในกลุมคนไขที่ไดรับ

ยากันเลือดแข็งชนิดรับประทาน (warfarin) และยังไมมีการศึกษา

ในผูปวยที่ไดรับ heparin  งานวิจัยบางเรื่องไมมีการประเมินภาวะ 

hemolysis5-11 ซึ่งการปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงหรือระยะเวลาใน

การปนนานเกินไป ทำาใหอุณหภูมิระหวางการปนแยกพลาสมาสูงขึ้น 

อาจกอใหเม็ดเลือดแดงแตกได สันนิษฐานวา อาจทำาใหมีการกระ

ตุนกระบวนการแข็งตัวของเลือดดวย phospholipid และรบกวน

จุดสิ้นสุดการวัดการแข็งตัวของพลาสมาโดยเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ

บางหลักการ12 รวมถึงภาวะที่เกล็ดเลือดถูกกระตุนใหปลดปลอย 

platelet factor 4 (PF4) ซึ่งมีคุณสมบัติเปน heparin neutralizing 

factor ทำาใหการแข็งตัวของเลือดเกิดเร็วขึ้นกวาปกติ คา aPTT 

สั้นลง13,14 นับเปนปจจัยรบกวนที่มีผลตอคาการแข็งตัวของเลือด 

PT, aPTT14 ซึ่งตามขอกำาหนดของ CLSI ไมแนะนำาใหตรวจ PT, 

aPTT ในพลาสมาที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง หรือพลาสมาที่มี

จำานวนเกล็ดเลือดมากกวา 10,000 ตัวตอไมโครลิตร4 ดังนั้นหาก

มีการนำาเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงมาใชในการปนแยกพลาสมา 

จำาเปนตองใชแรงปนเหวี่ยงและระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถ

เตรียมพลาสมาชนิด platelet poor plasma ที่มีจำานวนเกล็ดเลือด 

นอยกวา 10,000 ตัวตอไมโครลิตรไดโดยไมทำาใหเกิดการแตก

ของเม็ดเลือดแดง

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการปนแยก

พลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดดวยเครื่องปนเหวี่ยง

ความเร็วสูงกับวิธีมาตรฐาน สำาหรับการนำามาใชในหองปฏิบัติการ  

เพื่อใหไดผลการตรวจ PT, aPTT ที่ถูกตอง และรวดเร็ว

วัสดุและวิธีการ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือพลาสมาของผูปวยที่มารับ

การรักษาในโรงพยาบาลเลิดสิน ชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งสงตรวจการแข็งตัวของเลือด 

(PT, aPTT) เพื่อทำาการรักษาตามคำาสั่งของแพทย ครอบคลุม

ตัวอยาง 2 กลุม (กลุมละ 40 ราย) คือตัวอยางจากผูที่ไมไดรับ

ยากันเลือดแข็ง  และตัวอยางจากผูที่กำาลังไดรับยากันเลือดแข็ง 

warfarin โดยการศึกษานี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 

552191 และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาล

เลิดสินวันที่ 17 กันยายน 2555

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

การนับเกล็ดเลือดดวยวิธี Rees-Ecker เครื่องตรวจวิเคราะห 

อัตโนมัติ Dimension RxL max (Siemens, Erlangen, Germany) 

ใชในการตรวจวัด potassium (K) โดยหลักการ Indirect Ion 

Selective Electrode และ Lactate dehydrogenase (LDH) โดย

หลักการ Kinetic Lactate- Pyruvate เครื่องวิเคราะหการแข็งตัว

ของเลือดอัตโนมัติ CA-500 (Sysmex Co., Kobe, Japan) เพื่อ

ใชในการตรวจวัดคา PT, aPTT โดยหลักการ optical detection 

เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง KUBOTA 6200 (KUBOTA, Tokyo, 

Japan) เครื่องปนเหวี่ยง KOKUSAN (KOKUSAN, Tokyo, Japan)

วิธีการศึกษา

กลุมตัวอยางที่มีการสงตรวจ PT, aPTT ตามคำาสั่งของแพทยตาม

ปกติ ไมมีการเจาะเลือดผูปวยเพิ่มเติม สิ่งสงตรวจที่ใชคือ เลือดรวม 

2.7 มิลลิลิตรผสมสารกันเลือดแข็ง 3.2% sodium citrate 0.3 

มิลลิลิตรในหลอดพลาสติก BD vacutainer (Becton Dickinson 

and company, New Jersey, USA) ขนาด 13 x 75 มิลลิลิตร 

อัตราสวนเลือดตอสารกันเลือดแข็งเปน 9:1 ดูดแบงเลือดจากหลอด

ทดลองตั้งตนจำานวน 1.5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองพลาสติก

ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใชเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง KUBOTA 

6200 ปนแยกพลาสมาดวยแรงปนเหวี่ยง 7,000 g นาน 1 นาที 

พลาสมาที่เหลือในหลอดทดลองตั้งตน ปนแยกพลาสมาดวยแรงปน

เหวี่ยง 1,500 g นาน 15 นาทีโดยใชเครื่องปนเหวี่ยง KOKUSAN 

ที่ใชในหองปฏิบัติการ แลวนำาพลาสมาที่ไดไปทำาการทดสอบ ดังนี้ 

ตรวจนับจำานวนเกล็ดเลือด ทดสอบคา K และ LDH เพื่อประเมิน

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจากการปนเหวี่ยง ทดสอบคา PT, aPTT  

นำาคาที่ตรวจวัดไดเปรียบเทียบหาความแตกตางของจำานวนเกล็ด

เลือด, K, LD, aPTT และ PT-INR  การวิเคราะหขอมูล ทดสอบ

ความแตกตางดวยสถิติ Student t-test ที่ระดับนัยสำาคัญ p < 0.05 

ผลการศึกษา

การศึกษาในกลุมตัวอยางที่ไมไดรับยากันเลือดแข็ง จำานวน 40 

ตัวอยาง พบวา จำานวนเกล็ดเลือด  คา PT-INR, aPTT, K และ 

LDH ในพลาสมาที่ปนแยกดวยความเร็วรอบ 1,500 g นาน 15 

นาทีซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน เปรียบเทียบกับการปนแยกดวยความเร็ว

รอบ 7,000 g นาน 1 นาที มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (Table 1)

การศึกษาในกลุมตัวอยางที่กำาลังไดรับยากันเลือดแข็ง warfarin 

จำานวน 40 ตัวอยาง พบวา จำานวนเกล็ดเลือด  คา PT-INR, aPTT, 

K และ LDH ในพลาสมาที่ปนแยกดวยความเร็วรอบ 1,500 g 

นาน 15 นาทีซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน เปรียบเทียบกับการปนแยกดวย
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ความเร็วรอบ 7,000 g นาน 1 นาที มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และ

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (Table 2)

วิจารณ 

การปนแยกพลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด 

ดวยเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง 7,000 g ระยะเวลาที่ใชในการปน 

1 นาที สามารถเตรียม platelet poor plasma ไดตามมาตรฐาน 

ของ CLSI คือมีจำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 10,000 ตัวตอไมโครลิตร 

โดยไมทำาใหคา K และ LDH สูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ และ

ไมทำาใหคาการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด PT, aPTT แตกตาง

จากการปนแยกพลาสมาดวยวิธีมาตรฐาน (ปนดวยความเร็วรอบ 

1,500 g ระยะเวลาที่ใชในการปน 15 นาที) เมื่อศึกษาในกลุมตัวอยาง

ที่ไมไดรับยากันเลือดแข็ง ไดผลเชนเดียวกับการศึกษาที่ผานมาของ 

Chih-Hsiung Kao และคณะ11 ใน พ.ศ. 2555 แตการศึกษาใน

ครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของ Chih-Hsiung Kao คือไดศึกษา

ในกลุมตัวอยางที่ไดรับยากันเลือดแข็งชนิด warfarin ดวย ซึ่งก็

พบวาการปนแยกพลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด

ดวยเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง 7,000 g ระยะเวลาที่ใชในการปน 

1 นาที สามารถเตรียม platelet poor plasma ไดตามมาตรฐาน

ของ CLSI โดยไมทำาใหคา K และ LDH สูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ และไมทำาใหคาการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด PT, aPTT 

แตกตางจากการปนแยกพลาสมาดวยวิธีมาตรฐาน เชนเดียวกับใน

กลุมที่ไมไดรับยากันเลือดแข็งตัว 

กลุมตัวอยางที่ไดรับยากันเลือดแข็งที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนก

ลุมที่ไดรับยากันเลือดแข็งตัวชนิดรับประทาน (warfarin) ทั้ง 40 

ตัวอยาง เนื่องจากมีการยกเลิกการใช heparin ในการรักษาผูปวย

ในโรงพยาบาลเลิดสิน จากภาวะแทรกซอนของ heparin และการ

ติดตามการรักษาทำาไดยาก โดย anticoagulant ที่นำามาใชแทน 

heparin คือ low molecular weight heparin ซึ่งพบภาวะ

แทรกซอนนอย มีความสะดวกในการปรับระดับยามากกวา heparin 

แตไมมีการตรวจติดตามการรักษาดวยการตรวจ aPTT15 ทำาใหไม 

สามารถใชตัวอยางจากกลุมดังกลาวได ดังนั้นผลการศึกษาในครั้ง

นี้จึงไมครอบคลุมถึงกลุมผูที่ไดรับการรักษาดวย heparin และ 

low molecular weight heparin ซึ่งอาจพบไดในการสงตรวจ

ทางหองปฏิบัติการประจำาวัน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป

ผลการทดลองเบื้องตนในการเปรียบเทียบความแมนยำาใน

การนับจำานวนเกล็ดเลือดดวยเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติกับ

การนับดวยมือ แสดงใหเห็นวา เครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 

Table1Comparison of platelet count, PT-INR, aPTT, K and LDH in citrate blood tubes centrifuged at 1,500 g 15 

minute and 7,000 g 1 minute of patients without anticoagulant therapy. (n = 40)

Analyte
1,500g15min

Mean(SD)

7,000g1min

Mean(SD)
p-value

Platelet count (/µL) 4,305 (2,433) 4,500 (2,334) 0.715

PT (sec) 11.28 (1.07) 11.04 (1.03) 0.310

INR 0.94 (0.08) 0.93 (0.08) 0.465

aPTT (sec) 27.02 (2.74) 27.23 (2.94) 0.739

K (mmol/L) 3.17 (0.47) 3.21 (0.48) 0.725

LDH (U/L) 234.6 (269) 235.6 (278.4) 0.987

Table2Comparison of platelet count, PT-INR, aPTT, K and LDH in citrate blood tubes centrifuged at 1,500 g 15 

minute and 7,000 g 1 minute of patients with warfarin treatment (n = 40)

Analyte
1,500g15min

Mean(SD)

7,000g1min

Mean(SD)
p-value

Platelet count (/µL) 3,789 (2,527) 4,001 (2,084) 0.683

PT(sec) 22.35 (7.32) 22.52 (7.51) 0.921

INR 1.80 (0.55) 1.82 (0.57) 0.915

APTT(sec) 34.42 (4.92) 34.44 (5.13) 0.991

K (mmol/L) 3.22 (0.38) 3.22 (0.39) 0.958

LDH (U/L) 228.0 (68.6) 228.3 (69.4) 0.985



พัชราวดี  ศรีงาม และคณะ

JHematolTransfusMedVol. 23  No. 3  July-September 2013

214

Cell Dyn 3700 ไมสามารถนับเกล็ดเลือดจากตัวอยางที่เปน 

พลาสมา ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางจากตัวอยางเลือด

ได เนื่องจากเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติดูดวัดตัวอยางไมถูก

ตอง นับคาไดต่ำากวาความเปนจริงและไมสามารถนับเกล็ดเลือด

ที่มีจำานวนนอยไดอยางถูกตอง

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก สันนิษฐานวาอาจรบกวนการตรวจวัด

การทดสอบการแข็งตัวของเลือด PT, aPTT โดยกระตุนปจจัย

การแข็งตัวของเลือด เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก ผิวของเม็ดเลือดแดง

สวนที่มีประจุลบ จะเรงใหปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือดเกิดเร็วขึ้น

ทำาใหคา PT, aPTT ที่ตรวจวัดไดสั้นลง หรืออาจรบกวนใหเกิด 

ปฏิกิริยาชาลงจาก phospholipid บนผิวของเม็ดเลือดแดงแยงจับ

กับ factor VIIa แทนน้ำายาตรวจ PT (thromboplastin) ทำาใหคา 

PT ที่ตรวจวัดไดสูงขึ้น16 และรบกวนจุดสิ้นสุดของการตรวจวัดใน

เครื่องตรวจวิเคราะหที่ใชหลักการวัดการดูดกลืนแสง โดยสวนของ 

ฮีโมโกลบินที่ถูกปลอยออกมาจากเม็ดเลือดแดงที่แตก ทำาใหพลาสมา

มีสีชมพูหรือแดง จะมีปริมาณของฮีโมโกลบินอิสระมากกวา 0.3 

กรัมตอลิตร12 ทำาใหตรวจวัดคา K สูงขึ้นไดมากกวา 0.153 มิลลิ-

โมลตอลิตร17 ซึ่งสีของฮีโมโกลบินนี้อาจจะทำาใหการตรวจวัดการ

แข็งตัวของเลือดดวยการดูดกลืนแสงผิดพลาดได12 สาเหตุของ

การแตกของเม็ดเลือดแดงอาจเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นระหวาง 

การปน แรงปนเหวี่ยงความเร็วสูงหรือระยะเวลาที่ใชในการปน

นานเกินไป ทำาใหเกิดแรงอัดเคนตอเซลลเม็ดเลือดแดง18 ในการ

ศึกษาครั้งนี้ไดประเมินภาวะการแตกของเม็ดเลือดแดงดวยการวัด

คา K และ LDH โดยหากมีการแตกของเม็ดเลือดแดงจะตรวจ

วัดไดคาที่สูงขึ้น เนื่องจากสารเคมีทั้งสองชนิดเปนสวนประกอบที่

มีมากภายในเซลลเม็ดเลือดแดง จากการศึกษาพบวา คา K และ 

LD ไมไดสูงขึ้นอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ จึงบอกวาไดวา การปน

แยกพลาสมาสำาหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดดวยเคร่ือง

ปนเหวี่ยงความเร็วสูง 7,000 g ระยะเวลาที่ใชในการปน 1 นาที 

ไมไดทำาใหมีการแตกของเม็ดเลือดแดงที่สามารถรบกวนการตรวจ

วัดการแข็งตัวของเลือดไดอยางมีนัยสำาคัญ จากผลของ PT และ 

aPTT ที่ไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับการปนแยกพลาสมา

ดวยวิธีมาตรฐาน

สรุป

การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การปนแยกพลาสมาดวยเครื่อง

ปนเหวี่ยงความเร็วสูงความเร็วรอบ 7,000 g นาน 1 นาที ดวย

เครื่อง KUBOTA 6200 นี้ สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนกอ

นการตรวจวิเคราะหของการทดสอบการแข็งตัวของเลือด PT, aPTT 

ไดอยางนอย 14 นาที ดังนั้น หากนำาวิธีการดังกลาวไปใชในหอง

ปฏิบัติการ จะสามารถรายงานผล PT, aPTT ที่ถูกตอง รวดเร็ว 

ทันตอการรักษาภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ที่ใหความ

อนุเคราะหตัวอยางตรวจวัดและเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ ขอขอบคุณ

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนทุนบางสวน

ในการศึกษาครั้งนี้
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Introduction:  Treatment of patients with acute ischemic heart disease and stroke required rapid tests for prothrombin 

time (PT) and activated partial thromboplastin time (aPTT) for assessment and monitoring of  thrombolytic therapy.  

The standard method for separation of plasma for coagulation tests takes at least 15 minutes turnaround time which 

is critical to patient’s care.  Objective:  To evaluate plasma separation time using a high-speed centrifugation 

for coagulation tests i.e. PT and aPTT required in an emergency care situation.  Materials and Methods:  The 

study was done in 80 patients plasma (40 received anticoagulant and 40 did not receive anticoagulant) at Lerdsin 

Hospital from September 2012 to December 2012.  Laboratory tests measured were the number of platelets, 

PT, INR, aPTT, potassium (K) and lactate dehydrogenase (LDH) in plasma prepared by 2 different methods i.e. 

centrifugation at 1,500 g for 15 minute which is a standard method and a high-speed method of 7,000 g for 1 

minute.  Results:  There were no statistical significant differences of the laboratory parameters – platelet count, 

PT, INR, aPTT, K and LDH between both centrifugation methods in patients with and without anticoagulant 

therapy (p > 0.05).  Conclusion:  The results indicated that high-speed centrifugation at 7,000 g for 1 minute to 

prepare platelet poor plasma induced no hemolysis and hence PT and aPTT were comparable with the standard 

method.  The high-speed centrifugation method tested in this study has great potential in shortening plasma 

separation time in reporting PT and aPTT for emergency medicine.
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