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บทนำา

การตรวจพบ lupus  anticoagulant (LA) ใน พลาสมา

ของผูปวยเปนขอบงชี้สำาคัญตัวหนึ่งของภาวะ antiphospholipid 

syndrome (APS)  ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สำาคัญของภาวะหลอดเลือด

อุดตันทั้งในหลอดเลือดดำาและหลอดเลือดแดง การทดสอบ lupus 

anticoagulant เปนการตรวจโดยใชหลักการการแข็งตัวของเลือด

ที่ตองใช phospholipid (PL) มาเกี่ยวของในปฏิกิริยาและวัดผล 

ดวยการจับเวลา clotting time

การตรวจนี้ควรทำาควบคูไปพรอมกับการตรวจหา anticardiolipin 

antibodies (aCL) และ anti-beta 2 glycoprotein I (ab2GPI) 

ใน serum ที่ใชหลักการของ antigen และ antibody ดวยวิธี 

ELISA เสมอ ผูปวย APS บางรายอาจใหผลบวกเฉพาะการตรวจ

ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดนี้ หรืออาจใหผลบวกในการตรวจมากกวา

หนึ่งชนิดก็ได โดยการใหผลบวกมากกวาหนึ่งชนิดอาจแสดงถึงความ

เสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดอุดตันที่สูงกวาการใหผลบวกเพียงชนิด

เดียว ดังนั้นผลการตรวจ LA ที่เปนบวกยอมมีผลตอแนวทางการ

รักษาของแพทยไมวาจะมีผล aCL และ ab2GPI เปนบวกหรือ

ลบก็ตาม

เนื่องจากการตรวจหา LA มีวิธีการที่ยุงยากและซับซอนหลาย

ขั้นตอน นอกจากนี้แอนติบอดีที่ทำาใหเกิด LA มีความหลากหลาย 

(heterogeneity) บางกลุมยอยอาจตรวจพบไดโดยการตรวจชนิด

หนึ่งแตไมพบดวยการตรวจอีกชนิดหนึ่ง จนถึงปจจุบันจึงยังไมมี

น้ำายาที่มีความไว (sensitivity) และความจำาเพาะ (specificity) 

พอที่จะตรวจพบ LA ทุกกลุมยอยได1  Subcommittee on Lupus 

Anticoagulant/Antiphospholipid Antibody ของ Scientific 

and Standardization Committee (SSC) ของ International 

Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) จึงได 

รวมกันกำาหนดแนวทาง (guideline) สำาหรับการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการในการตรวจหา LA ไวตั้งแตป 19912 และ 19953 

เปนที่ใชกันแพรหลายมากวา 10 ปแลว  ในป 2007 ที่ประชุมจึง

ไดตกลงกันที่จะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหสอดคลองกับ

ขอมูลที่เปนปจจุบันและน้ำายาใหมๆ ที่ผลิตออกมาภายหลัง  อัน

จะเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานทำางานไดงายขึ้น  ลดขอผิดพลาด

ที่ไมสมควร  ลดคาใชจายที่ไมจำาเปน  และเพื่อใหผลการตรวจ

มีความแมนยำามากขึ้น

แนวทางปฏิบัติเดิม(Guidelines1991และ1995)

ไดมีการแบงการตรวจหา LA สรุปไดเปน 4 ขั้นตอน คือ 

1. ทำา Screening test ใชน้ำายาที่มีความเขมขนของ 

phospholipid ต่ำาๆ จะทำาใหมีความไวสูงในการตรวจ

จับ LA   หากพลาสมานั้นมี LA จะพบคา clotting 

time ยาวผิดปกติ   ควรเลือกวิธีใดก็ไดอยางนอย 2 

วิธี ซึ่งตรวจคนละ pathway ของการแข็งตัวของเลือด

2. Mixing test เปนการผสมพลาสมาผูปวยกับ pooled  

normal plasma (PNP) โดยทั่วไปจะทำาในอัตราสวน 1 

ตอ 1  แตก็มีการใชอัตราสวน 1 ตอ 4 สำาหรับ kaolin 

clotting time (KCT) หรือ 4 ตอ 1 ในกรณีที่ผูปวย 

มี aPTT ผิดปกติเพียงเล็กนอย  หากความผิดปกติ 

ในขอ 1 มีสาเหตุจากการขาดปจจัยการแข็งตัวของ

เลือด (coagulation factor) คา clotting time จะ

สั้นเขามาอยางมีนัยสำาคัญ   แตหากเปน LA หรือ 

เปน inhibitor อื่นๆ clotting time จะยังคงยาวอยู

3. Confirmatory test เปนการเติม phospholipid เพื่อ

แกไขความผิดปกติในขอ 1 และ 2   phospholipid 

นี้อาจไดมาจากแหลงตางๆ เชน phospholipid ที่สกัด

ไดจากวัว (bovine phospholipid) เกล็ดเลือดที่แชแข็ง

แลวละลายออกมา (frozen-thawed platelets) หรือ  

hexagonal phase phospholipid ก็ได

4. มีการพิสูจนดวยวาไมมี inhibitor ที่จำาเพาะตอปจจัย

การแข็งตัวของเลือดในพลาสมานั้น เชน factor VIII 
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inhibitor

ไมมีการทดสอบวิธีใดวิธีเดียวที่เฉพาะเจาะจงกับ LA  จึงจำาเปนที่

จะตองใชอยางนอย 2 วิธีขึ้นไปในการตรวจหา LA  แลวนำาผลมา

แปลรวมกัน  ทุกวิธีจำาเปนตองอาศัยหลักการเกิด fibrin clot ตาม 

coagulation cascade (แสดงในตารางที่ 1) บางวิธีใชหลักการของ 

intrinsic pathway เชน aPTT, Kaolin clotting time (KCT), 

Silica clotting time (SCT) บางวิธีใช extrinsic pathway 

เชน Diluted prothrombin time /Diluted thromboplastin 

inhibition test (dPT/dTTI) หรือใช common pathway เชน 

Diluted Russell viper venom time (dRVVT)  แตละวิธี

มีความไวตอ LA ตางกัน4-8  หรือแมแตจะเปนวิธีเดียวกัน เชน 

aPTT น้ำายาที่ผลิตจากบริษัทตางๆ ก็มีความแตกตางกันในแงของ

ความเขมขนและชนิดของ activator และ phospholipid  หลาย

บริษัทผลิตน้ำายา aPTT ที่มีความไวสูงตอ LA เพื่อใชสำาหรับงาน

ตรวจ LA โดยเฉพาะ  ไมควรนำาน้ำายาเหลานี้มาใชในการตรวจ 

aPTT ทั่วๆ ไปซึ่งใชตรวจหาภาวะเลือดออกงายไมใชตรวจหา LA

Screening test มีหลักอยูวาใหเลือกใช 2 วิธีที่มีหลักการ 

ตางกันคือใชคนละ pathway ของการแข็งตัวของเลือด เชน หาก

ใช aPTT ก็ควรจะเลือกวิธีที่ 2 เปน dRVVT หรือ dPT ไมควร

ใช KCT หรือ SCT

การทำา mixing test มีการประมวลผลไดหลายแบบ ทั้งการ

เปรียบเทียบคา clotting time กับคาปกติ  การเปรียบเทียบคา 

ratio กับคาปกติ และใชสูตรในการคำานวณ index of correction และใชสูตรในการคำานวณ index of correction9  

เพื่อแปลผลดังนี้

เมื่อ a คือ clotting time ของผูปวย b คือ clotting time ของ

ผูปวยผสมกับคนปกติ และ c คือ clotting time ของคนปกติ  

ซึ่งวิธีสุดทายนี้เปนวิธีเดียวที่นำาคา clotting time ของผูปวยเอง 

มาถวงน้ำาหนักดวย  แตก็ยังมีขอควรระวังที่สำาคัญคือ พลาสมา

ของคนปกติที่ใชจะตองเหลือเกล็ดเลือดอยูนอยที่สุด  ซึ่งไมมีการ

กำาหนดรายละเอียดไวชัดเจน

ดวยกระบวนการหลายขั้นตอนและความหลากหลายของน้ำายา

ทั้งที่เตรียมใชเองในหองปฏิบัติการและที่มีจำาหนายเปนน้ำายาชุด

สำาเร็จรูป  อีกทั้งการอานและแปลผลกระทำาโดยบุคลากรในหอง

ปฏิบัติการ  จึงจำาเปนตองมีการกำาหนดมาตรฐานที่มีใหความแมน

ยำาถูกตองมากที่สุด  จากขอมูลการศึกษาวิจัยกันมาเปนเวลากวา 10 

ป  Subcommittee on Lupus Anticogulant/Phospholipid 

dependent Antibodies ของ SSC จึงไดตกลงกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติใหมดังจะกลาวรายละเอียดตอไป

แนวทางปฏิบัติใหม(Guideline2009) 10

1. การเลือกผูปวย

มีการแบงผูปวยเปน 3 กลุมแยกตามอาการที่ตรวจพบ  คือ  กลุม

ที่มีความเปนไปไดที่จะพบ LA มาก ปานกลางและนอย (ตารางที่ 2) 

โดยมีวัตถุประสงคใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของแพทยใน

การสงตรวจ LA เพื่อลดการสั่งตรวจที่ไมจำาเปนลง การตรวจพบ

ผลเปนบวกในกลุมที่มีความเปนไปไดที่จะพบ LA นอยหมายถึง

มีโอกาสที่จะเปนผลบวกปลอม (false positive) มากกวาผลบวก

ที่พบในกลุมที่มีความเปนไปไดมาก แตไมไดหมายความวาจะเปน

ผลบวกปลอมเสมอไป เมื่อพบผลเปนบวกในผูปวยแลวควรมีการ 

สงตรวจซ้ำาอีกครั้งหนึ่งหลังการตรวจครั้งแรกอยางนอย 3 เดือน11 

ควรเจาะเลือดกอนที่ผู ปวยจะไดรับยาละลายลิ่มเลือดทุก

ชนิด ผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันอาจจะมีระดับ 

factor VIII สูงกวาปกติ หรือผูปวยที่กำาลังไดรับ unfractionated 

heparin และ/หรือ vitamin K antagonists (VKA)  เหลานี้

มีผลกับ clotting time ทั้งสิ้น  จึงควรสงตรวจ LA เมื่อหยุด 

warfarin แลว 2 สัปดาห หรือเมื่อ international normalized 

ratio (INR) นอยกวา 1.5  ในระหวางชวงนี้ให low molecular 

weight heparin (LMWH) แทนชั่วคราว  และใหเจาะเลือดหลัง

ไดรับ LMWH อยางนอย 12 ชั่วโมง  เนื่องจาก LMWH ที่มีสัดสวน 

ของ anti IIa ตอ anti Xa สูงก็อาจมีผลทำาให clotting time

ตารางที่1  Screening Assays for Lupus Anticoagulant

Activated partial thromboplastin time (aPTT)

aPTT – altered incubation time

Diluted aPTT

Taipan snake venom clotting time

Diluted prothrombin time (thromboplastin inhibition test)

Kaolin clotting time

Silica clotting time

a
Index of correction  =  b-c x 100



Laboratory Diagnosis of Lupus Anticoagulant : from Guidelines 1995 to 2009

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 21  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2554

43

ยาวกวาปกติได ถา INR อยูในชวง 1.5 – 3.0 อาจใชวิธีเจือจางทั้ง

พลาสมาผูปวยและ pooled normal plasma ลงเทาตัว1  แตก็

อาจมีความลำาบากในการแปลผลเนื่องจาก LA ก็ถูกเจือจางลงเทา

ตัวดวยเชนกัน นอกจากนี้ hydroxychloroquine มีผลตอการ

เกิด IgG-b2GPIcomplex บนผิว phospholipid bilayer จึง

มีผลตอการทดสอบ LA สวน aspirin และ clopidogrel ไมมี

ผลตอ LA สวน factor VIII ที่สูงขึ้นในชวงตั้งครรภก็มีผลให 

clotting  time สั้นลงไดเชนกัน  

2. การเก็บตัวอยาง

ควรใช 3.2% sodium citrate เปนสารตานการแข็งตัวของ

เลือดในอัตราสวนของเลือดตอสารตานการแข็งตัวของเลือดเทา

กับ 9 ตอ 1

การปน (centrifugation) ควรทำาสองครั้งเพื่อกำาจัดเกล็ดเลือด

ใหเหลืออยูในพลาสมานอยที่สุด

ครั้งแรกปนดวยความแรงที่ 2,000 g เปนเวลา 15 นาทีที่อุณหภูมิ 

หองซึ่งจะยังคงมีเกล็ดเลือดเหลืออยูสวนหนึ่งซึ่งหากนำาพลาสมาไป

แชแข็ง เกล็ดเลือดเหลานี้จะแตกและปลอย phospholipid ออก

มารบกวนผลการทดสอบได จึงใหแยกเอาพลาสมาออกมาปนอีก

ครั้งที่สองปนดวยความแรงอยางนอย 2,500 g ขึ้นไป เปนเวลา

อีก 10 นาทีที่อุณหภูมิหอง  แลวดูดแยกพลาสมาออกมาโดยระวัง

ไมใหตะกอนเกล็ดเลือดสีขาวที่กนหลอดติดขึ้นมา

ไมแนะนำาใหกรองพลาสมาดวย filter เพื่อกำาจัดเกล็ดเลือดแทน

การปนครั้งที่สองเหมือนกับที่เคยกำาหนดไวในแนวทางปฏิบัติป 1995  

เนื่องจากชนิดของ filter มีความหลากหลาย ปริมาณของพลาสมา 

ที่ผาน filter มากหรือนอยก็มีผลตอคุณภาพของพลาสมา  และ

แมจะกำาหนดปริมาณมาตรฐานได  การกรองก็ทำาใหสวนประกอบใน 

พลาสมาเปลี่ยนไปเนื่องจากสารโมเลกุลใหญ เชน von Willebrand  

factor multimer ไมสามารถผาน filter ได  อีกทั้งเพิ่มคาใชจาย

ของหองปฏิบัติการโดยไมจำาเปน

พลาสมาที่แยกออกมา หากยังไมไดทำาการทดสอบทันที ใหแชแข็ง

ที่ -70 ำC ทันที ยิ่งใชเวลาที่สั้นที่สุดที่ทำาใหพลาสมาเปนน้ำาแข็งจะ

ยิ่งคงคุณสมบัติของปจจัยการแข็งตัวของเลือดไวไดดี เชน แชลง

ในไนโตรเจนเหลวซึ่งจะใชเวลาไมถึง 1 นาที แตถาแชในตูแชแข็ง

ที่ -80 ำC ก็จะใชเวลาอยางนอย 10 นาทีขึ้นไปกวาจะเปนน้ำาแข็ง

ทั่วกันหมด

เมื่อจะทำาการทดสอบใหละลาย พลาสมา ที่ 37 ำC เปนเวลา 

5 นาที เพื่อให cryoprecipitate ละลายใหหมด คว่ำาหลอดไป

มาใหพลาสมาเปนเนื้อเดียวกันดีแลวจึงทำาการทดสอบ

3. วิธีการทดสอบ

3.1 Screening test

แนวทางปฏิบัติใหมนี้ใหเลือกใช 2 วิธีเทานั้น คือ dRVVT 

และ aPTT หากใชมากกวานี้ผลบวกปลอม (false positive) จะ

เพิ่มขึ้น  มีรายงานวา dRVVT มีความจำาเพาะสูงกับกลุมผูปวย

ที่มีความเสี่ยงสูงตอภาวะหลอดเลือดอุดตัน3  สำาหรับ aPTT ที่

มีความหลากหลายของน้ำายาจึงแนะนำาใหเลือกใชชนิดที่มี silica 

เปนตัวกระตุนเทานั้นการตรวจจึงจะไวตอ LA สวนตัวกระตุนที่

เปน ellagic acid นั้นไมไวตอ LA

วิธีอื่นๆ ที่ใชหลักการเดียวกับ aPTT ไมควรเลือกใช เชน Kaolin 

clotting time (KCT) เนื่องจากไมมี phospholipid ผสมอยูใน

น้ำายาเลยจึงมีความไวสูงมากเกิน  มีผลใหคาไมนิ่ง  แกวงงาย

จากปจจัยรบกวน  และยังจำาเปนตองทำาดวยวิธี manual เทานั้น 

เนื่องจากเครื่อง automated coagulation analyzer จะอานคาไมได 

เพราะความขุนของ kaolin  สวน dPT (dTTI) ก็มีปญหามากจาก

ความหลากหลายของน้ำายา thromboplastin ที่มีจำาหนายกันอยู 

3.2 Mixing tests

การควบคุมมาตรฐานของ mixing tests ตองเริ่มตนจากพลาสมา

ปกติที่จะใช  หองปฏิบัติการควรเตรียม pooled normal plasma 

ขึ้นมาสำาหรับทำา mixing test โดยเฉพาะ  โดยใชวิธีทำานองเดียว

ตารางที่2  Appropriateness to search for Lupus Anticoagulant

High Unprovoked venous thromboembolism (VTE) in the young (< 50 yrs)

 Unexplained arterial thrombosis in the young

 Thrombosis at unusual sites

 Late pregnancy loss

 Thrombosis or pregnancy morbidity in patients with autoimmune diseases

Moderate Prolonged aPTT in asymptomatic subjects

 Recurrent spontaneous early pregnancy loss

 Provoked VTE in young patients

Low VTE or arterial thromboembolism in elderly patients
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กับ pooled normal plasma สำาหรับการตรวจการแข็งตัวของ

เลือดแตตองปน 2 ครั้งเหมือน พลาสมาผูปวยกอนจึงจะนำามารวม

กัน (pool) อยางนอย 20 ราย  จะได pooled normal plasma 

ที่มี เกล็ดเลือดไมเกิน 107/มล และมีปจจัยการแข็งตัวของเลือด

ใกลเคียง 100%  หรืออาจใชพลาสมาแหง (lyophilized normal  

plasma) ที่มีการยืนยันจากผูขายวาใชสำาหรับทดสอบ LA แทน

ได pooled normal plasma ที่ปนครั้งเดียวสำาหรับการตรวจการ

แข็งตัวของเลือดทั่วไปหากใชทำา mixing  tests เพื่อหา LA ยัง

มีเกล็ดเลือดอยูมากเกิน  ทำาใหกลายเปนการเติม phospholipid 

ที่ไดจากเกล็ดเลือดลงไป เกิดผลลบลวง (false negative) ได

สำาหรับการทำาใหผสม 1 สวนของ pooled normal plasma 

กับ 1 สวนของพลาสมาผูปวย  ทำาการทดสอบที่ใหผล screening  

test ยาวทันทีโดยไมตองนำาไปอุน (incubation) กอนเหมือนกับการ

หา inhibitor ตอปจจัยการแข็งตัวของเลือด  และตองทำา positive 

และ negative control ไปพรอมกันทุกครั้ง  สาเหตุที่ mixing  

test ยังคงใหผลยาวอยูนั้น  นอกจากจะมาจาก LA แลว อาจ

มีสาเหตุไดจากในพลาสมานั้นมี heparin อยู  ซึ่งอาศัยการทำา 

thrombin time (TT) ชวยตรวจสอบได โดย TT จะยาวมาก

ในพลาสมาที่มี heparin หรือผูปวยอาจมี inhibitor ตอปจจัย

การแข็งตัวของเลือด ซึ่งกรณีนี้ผูปวยมักมากับประวัติเลือดออก 

งายไมใชภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

3.3 Confirmatory tests

ชนิดของ phospholipid ที่จะเติมลงในการทดสอบยอมมีผลตอ

ความไวของการทดสอบนั้นๆ  ควรใช phospholipid รูปแบบที่เปน 

bilayer หรือ hexagonal (II) phase เทานั้น  ไมควรใชเกล็ด

เลือดที่แชแข็งและละลายออกมา (freezed/thawed platelet) ที่

เรียกวา platelet neutralization procedure เพราะเกล็ดเลือดที่

ลางและเตรียมขึ้นเองในหองปฏิบัติการแตละครั้งมีความแตกตาง 

กัน  ขาดการทำาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (standardization)  เมื่อ

นำามาใชในการตรวจที่ซับซอนและตองการการแปลผล  เปนสาเหตุ 

ใหความไว (sensitivity) และความจำาเพาะ (specificity) ของ

การทดสอบคลาดเคลื่อนได

4. จุดตัดในการวินิจฉัย(Cut-Offpoint)

หองปฏิบัติการแตละแหงจำาเปนตองทำาคา cut-off ของตนเอง

จากพลาสมาคนปกติเดี่ยวๆ ที่ปน 2 ครั้งเชนเดียวกับของผูปวย  

ทำาการทดสอบดวยน้ำายาชนิดเดียวกันไปพรอมกับ pooled normal 

plasma (PNP) ดวย อยางนอย 40 คนขึ้นไป  และแนะนำาใหทำาคา 

cut-off เฉพาะสำาหรับผูปวยรายที่ตั้งครรภจากการทำาแบบเดียวกัน

ในหญิงปกติที่ตั้งครรภ

4.1 Screening test : ทำา screening test ในคนปกติเดี่ยวๆ

แลวนำาคา clotting time (CT) ที่ไดมาคำานวณ screening ratio 

ของคนปกติแตละคน เชน screening ratio N1 = CT N1/ 

CT PNP แลวนำาคาทั้งหมดมาคำานวณ percentile ที่ 99 ของ 

screening ratio ของ N1 ถึง N40 เปนคา cut-off

4.2 Mixing  test: นำา clotting time (CT) ของสวนผสมคน

ปกติเดี่ยวๆ กับ PNP ในอัตราสวน 1 ตอ 1 หารดวยคา clotting 

time ของ PNP เขียนเปนสูตรไดดังนี้ mixing ratio N1 = 

CT (N1 + PNP) / CT PNP  หรืออาจใชวิธีคำานวณ index of 

correction ของคนปกติแตละคน  ดังที่อธิบายไวในแนวทางปฏิบัติ 

1991 และ 1995 ซึ่งในแนวทางฉบับใหมนี้จะกำาหนดชื่อใหมวา Index 

of Circulating Anticoagulant (ICA) สำาหรับใชอานผลการ

ทำา mixing study ของการตรวจ aPTT ไดดวยเชนกัน  นำาคาที่

ไดจากคนปกติ 40 คนมาคำานวณ percentile ที่ 99 แลวใชเปนคา 

cut-off  ผลของผูปวยจะตัดสินจาก mixing test ที่ยาวกวาคา 

cut-off นี้  ไมใชการกลับเขามาอยูในคาปกติของ screening test 

4.3 Confirmatory test : ทำา confirmatory test ในคน

ปกติเดี่ยวๆ แลวนำาคา clotting time (CT) ที่ไดมาคำานวณ 

confirmatory ratio N1 = CT N1/ CT PNP

จากนั้นจึงนำาคา screening ratio และ confirmatory ratio มา

คำานวณคา % correction ของคนปกติแตละคนดังนี้  % correction 

N1 = [(screen ratio N1-confirm ratio N1)/screen ratio 

N1 x 100] แลวนำาคา % correction ของทั้ง 40 คนปกตินั้นมา

หาคา mean เพื่อเปนคา cut-off  หากผูปวยมี % correction 

สูงกวา cut-off ใหถือวา LA positive

ปจจุบันมีน้ำายาชุดตรวจที่ประกอบดวย screening test 

และ confirmatory test ในกลองเดียวกัน โดยมีความเขมขน 

ของ phospholipid ในการตรวจต่ำาและสูงตามลำาดับ  ขอดีก็

คือบริษัทผูผลิตมักจะเติมสาร polybrene หรือ heparinase 

ซึ่งเปน antiheparin agent ในน้ำายาดวยทำาใหสามารถลดผล

จากการรบกวนของ heparin ไดถึง 1 ยูนิตตอมิลลิลิตร1  มีทั้ง

แบบทำา mixing test และขามขั้นตอนนี้ไป  โดยมีคา cut-off ที่ 

คำานวณเปน % correction หรือ LA ratio (screen/confirm) 

มาใหดวย  แตหองปฏิบัติการก็ควรจัดทำาขึ้นเองและควรนำาคา 

clotting time ของ pooled normal plasma (PNP) ที่ทำาไป

พรอมกันมาคำานวณดวยดังนี้

LA ratio ผูปวย = CT screen ผูปวย/CT confirm ผูปวย แลว

คำานวณ normalized ratio จากการหารดวย LA ratio ของ PNP 

= CT screen PNP/CT confirm PNP อีกทีหนึ่ง (normalized 

ratio = LA ratio ผูปวย/ LA ratio PNP)

5. การแปลและรายงานผล
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ผลการทดสอบที่ยาวผิดปกติใน screening test และ mixing  

test แลวกลับสั้นเขาใน confirmatory test จนมากกวาคา cut-

off ที่คำานวณเปน % correction หรือ LA ratio แมเพียงวิธี

ใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง aPTT และ dRVVT ใหถือวาผล LA เปน

บวก  ใหรายงานผลการทดสอบแตละชนิดพรอมคาปกติที่ทำาขึ้นเอง

ของแตละหองปฏิบัติการ  อาจรายงานเปนเปนคา clotting  time 

(วินาที) และ/หรือเปนคา ratio ดวย  คา ratio ใหคำานวณจาก 

clotting time ของผูปวยหารดวย clotting time ของ pooled 

normal plasma ที่ทำาคูกันไปกับผูปวยในวันนั้นดวยน้ำายาจาก

ขวดเดียวกัน  แลวสรุปความเห็นดวยวา ผล LA เปนบวกหรือ

ลบในแตละการทดสอบ  หลีกเลี่ยงการรายงานผลคลุมเครือ เชน 

borderline  กรณีผลไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยใหแนะนำาสงตรวจ

ซ้ำาใน 1 สัปดาห

สรุปและขอเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติใหม (Guidelines 2009) มีความแตกตาง

หลายประการจากแนวทางเดิม (ตารางที่ 3) คือ มีขอกำาหนดที่

ชัดเจน  สะดวกในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันซึ่ง

เปนสิ่งจำาเปนมากสำาหรับการทดสอบที่ซับซอนหลายขั้นตอน 

ปจจุบันยังไมมีน้ำายาสำาเร็จรูปในขั้นตอนเดียวและไมมีวิธีใดเปน 

วิธีมาตรฐาน (gold standard)  ผูปฏิบัติงานจึงตองเขาใจหลัก

การและเลือกหาวิธีและน้ำายาที่เหมาะสม  ผูขายก็ควรตองมีความ

รูความเขาใจไมนอยไปกวาผูซื้อ  แพทยผูสงตรวจก็จำาเปนตองทราบ

วาภาวะใดบางยังไมควรสงตรวจ LA  ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่

จะเกิดผลบวกปลอมและใหไดผลที่แมนยำาถูกตองแกผูปวยนั่นเอง

ในการคำานวณคา cut-off จากคา mean ของ % correction 

ในการทำา confirmatory test นั้น  จากประสบการณของผูเขียน

พบวา ในคนปกติจะมีผูที่มีคา % correction เปนบวกและลบพอๆ

กัน  ดังนั้นเมื่อนำามาคำานวณก็จะไดคา mean ที่ใกลเคียงกับ 0 

หรือเปนบวกเล็กนอย  หากนำามาใชเปนคา cut-off จะทำาใหผล

เลือดของผูปวยสวนใหญเปนบวกไปหมดซึ่งก็คือผลบวกปลอม

นั่นเอง  ผูเขียนมีความเห็นวาการนำา % correction มาคำานวณ 

percentile ที่ 99 หรือคำานวณ mean+2SD ซึ่งใหผลไมตางกัน

มากนักนาจะใกลเคียงความจริงมากกวา

อนึ่ง  ปจจุบันนี้การตรวจ LA ยังไมสามารถทำาไดในทุกหองปฏิบัติ

การในประเทศไทย  การสงตอพลาสมาไปยังหองปฏิบัติการหลักจึง

เปนจุดที่ควรระวังใหมาก  การปนเลือดเพียงครั้งเดียวแลวแชแข็ง

ระหวางการสงเชนเดียวกับการสงตรวจปจจัยการแข็งตัวของเลือด 

ทั่วไปยอมไมใชสิ่งที่ถูกตองสำาหรับการสงตรวจ LA ในแนวทางปฏิบัติ

ใหมนี้ไมมีคำาแนะนำาเกี่ยวกับการสงตอหองปฏิบัติการ แตผูเขียน

แนะนำาวาหองปฏิบัติการผูสงจึงควรพิจารณาจัดการใหมีเกล็ดเลือด

เหลืออยูนอยที่สุด  หากปน 2 ครั้งตามที่ไดกลาวขางตนไดก็ควร

ปนกอนที่จะแชแข็ง  หากไมมีเครื่องปนความเร็วสูง  การปนครั้ง

ที่ 2 ใหแรงที่สุดบวกกับเวลาที่นานขึ้นก็อาจชวยลดจำานวนเกล็ด

เลือดลงไดบาง  ในขณะเดียวกันผูจัดสงก็จำาเปนที่จะตองเขาใจใน

หลักการและจัดใหมีการรักษาสภาพของตัวอยางใหเหมาะสมที่สุด  

การขนสงที่ 4 ำC โดยไมแชแข็งก็มีผลใหเกิดการกระตุน factor 

VII ไดจึงควรหลีกเลี่ยง

ตารางที่3  Comparison between 1995 and 2009 guidelines

1995 2009

Patient selection not mentioned 3 groups  according to clinical characteristics

Plasma preparation double centrifugation or 0.22µ filtration 2,000 g 15 min. and >2,500g 10 min. RT

filtration not recommended

Choice of tests at least 2 tests only 2, to avoid false positive

Screening test aPTT, dil. aPTT, KCT dPT (dTTI), dRVVT, 

SCT

only dRVVT and aPTT (silica as activator)

Mixing test time-dependent if immediate mixing is 

corrected

1:1 with PNP (double centrifugation) without 

incubation

Confirmatory test freezed/thawed platelets, Rabbit brain 

extract and Textarin/Ecarin are acceptable

freezed/thawed platelets and Textarin/Ecarin 

are not recommended

Cut-off points no explanation clearly defined for each step
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