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บทนำ�

เมื่อมีการฉีกขาดของหลอดเลือดและเริ่มมีเลือดออก เกล็ด

เลือดจะมีบทบาทสำาคัญในการหามเลือดโดยไปเกาะติดตรงบริเวณที่

มีบาดแผลและจับกลุมกันเองโดยมี von Willebrand factor (vWF) 

เปนตัวเชื่อมในการเกาะติดกับผนังหลอดเลือด ในการจับกลุมของ

เกล็ดเลือดจะมี vWF และไฟบริโนเจน (fibrinogen) เปนตัวเชื่อมที่

สำาคัญ หลังจากนั้นเกล็ดเลือดจะหลั่งสารออกมากระตุนใหมีการจับ

กลุมระหวางกันมากขึ้นและชวยสนับสนุนการสรางไฟบริน (fibrin) 

เพื่อเสริมใหลิ่มเลือดซึ่งประกอบดวยเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดแดง

แข็งแรงและติดแนนตรงรอยฉีกขาดเพื่อปดปากแผลใหเลือดหยุด 

ถามีความบกพรองเกิดขึ้นกับหนาที่หรือจำานวนของเกล็ดเลือดอาจ

ทำาใหมีความเสี่ยงในการมีเลือดออกผิดปกติ ในทางตรงกันขามถา

เกล็ดเลือดมีจำานวนหรือมีความไวมากเกินไปจะทำาใหเกิดลิ่มเลือด

ขึ้นในกระแสเลือด ซึ่งถาไปอุดตันในเสนเลือดของอวัยวะที่สำาคัญ

อาจทำาใหเสี่ยงตอการเสียชีวิตได  ผูปวยกลุมนี้จึงตองการยาตาน

เกล็ดเลือด ความสำาคัญของการตรวจการทำางานของเกล็ดเลือดเพื่อ 

ประเมินวาเกล็ดเลือดสามารถทำาหนาที่ไดดีเพียงใด ซึ่งจะชวย

ประเมินหรือวินิจฉัยผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงายผิดปกติหรือ

ความเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดอุดตัน  

หลักก�ร

Platelet Function Analyzer (PFA)-100 เปนเครื่องตรวจ

วิเคราะหที่จำาลองกระบวนการหามเลือดที่เกิดข้ึนในรางกายจาก

การทำาหนาที่ของเกล็ดเลือด ภายใตสูญญากาศตัวอยางเลือดจะ 

ถูกดูดผานทอขนาดเล็ก (capillary tube) ซึ่งจะกระตุนเกล็ดเลือด

ผานทาง shear force ที่เกิดขึ้น  เลือดจะไหลตอมาจนถึงชอง

ขนาดเล็ก (aperture) เสนผาศูนยกลางประมาณ 150 µm ผนัง

ของชองนี้จะถูกเคลือบไวดวย collagen (Col) กับ epinephrine 

(EPI) หรือ Col กับ adenosine 5’-diphosplate (ADP) การที่

เกล็ดเลือดมาเกาะติดกับผนังนี้  ในระยะแรกเปนการทำางานของ 

high shear rate ที่สรางขึ้นมาในเครื่อง PFA-100 และเปนผล

จากการเชื่อมตอกันระหวาง glycoprotein (GP) Ib receptor ที่

อยูบนผิวเกล็ดเลือดและ vWF ในพลาสมา ตอมาเมื่อมีการหลั่ง

สารออกมาจากแกรนูล (granule) ของเกล็ดเลือดรวมกับมีตัว 

กระตุน เชน EPI หรือ ADP ที่อยูบนผนังจะทำาใหมีการเกาะกลุมกัน

ของเกล็ดเลือดเกิดขึ้น1-4 (Figure 1)

จากการใชกลองจุลทรรศนแบบอิเล็กตรอน พบวาเกล็ดเลือดเริ่ม

ไปเกาะติดที่ผิวของชองของ aperture ภายในเวลา 15 วินาที และ

เกาะทั่วไปหมดจนเห็นไดชัดเจนภายในเวลา 45 วินาที  เกล็ดเลือด

ไดรับตนฉบับ 21 พฤษภาคม 2557 รับลงตีพิมพ 4 กรกฎาคม 2557

ตองการสำาเนาตนฉบับ ติดตอ ศาสตราจารย นายแพทยพันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ  สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  E-mail: pantep.ang@mahidol.ac.th

บทคว�มฟนวิช�

Platelet Function Analyzer (PFA)-100

คัชริน  อ�ยุรไชย และ พันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Figure 1  Principle of the platelet function analyzer (PFA)-100
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จะจับกลุมกันและยื่นเขามาปดชอง aperture จะเห็นไดภายในเวลา 

80 วินาที  หลังจากนั้นชอง aperture จะถูกปดโดยสมบูรณและ

เลือดจะหยุดไหลผานชองนี้ภายในเวลา 110 วินาที5 เรียกวา closure 

time (CT)4  ถาคา CT มากกวา 300 วินาที เรียกวา non-closure 

ถือวาผิดปกติ 

วิธีก�รตรวจวัดตัวอย�งเลือดโดยเครื่อง PFA-100 (Siemens, 

Deerfield, USA) มี 3 วิธีคือ

1. Single test

2. Duplicate or two test types ในผูปวยรายเดียวกัน

3. Two test types ในผูปวยตางราย

ขั้นตอนก�รตรวจวัด

1. นำา test cartridge ออกมาวางไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 

15 นาที

2. ลอกฝาดานบนออกและวาง test cartridge ในตำาแหนง 

A หรือทั้งตำาแหนง A และ B ของ cassette

3. วาง cassette พรอม test cartridge ลงใน incubation 

well ของเครื่อง (Figure 2)

4. ใส 3.2% Sodium citrated blood 800 µL ลงในชอง 

sample reservoir ของ test cartridge

5. จากหนาจอ System Ready กดปุม Run เพื่อเขาสูหนาจอ 

Enter ID #

5.1 Single test: ในกรณีที่ใส test cartridge 1 อัน 

ในตำาแหนง A ที่หนาจอ Enter ID # for position A จะมีคำาสั่ง 

Then press Run ใหปอน patient ID แลวกดปุม Run เครื่อง

จะเริ่มตนทำาการตรวจวัด

5.2 Duplicate or two test types (ผูปวยรายเดียวกัน): 

ในกรณีที่ใส test cartridge 2 อันในตำาแหนง A และ B สำาหรับ

ผูปวยรายเดียวกัน ที่หนาจอ Enter ID # for position A จะ

มีคำาสั่ง Press Run or Run duplicate ใหปอน ID ของผูปวย

แลวกดปุม Run duplicate เครื่องจะเริ่มตนทำาการตรวจวัด

5.3 Two test types (ผูปวยตางราย): ในกรณีที่ใส test 

cartridge 2 อัน ในตำาแหนง A และ B สำาหรับผูปวยตางราย

5.3.1 ที่หนาจอ Enter ID # for position A จะ

มีคำาสั่ง Press Run or Run duplicate ใหปอน ID ของผูปวย

รายที่ 1 แลวกดปุม Run

5.3.2 เครื่องจะแสดงหนาจอ Enter ID # for position 

B จะมีคำาสั่ง Then Press Run ใหปอน ID ของผูปวยรายที่ 2 

แลวกดปุม Run เครื่องจะเริ่มตนทำาการตรวจวัด

6. เมื่อเสร็จเรียบรอยเครื่องจะแสดงผลที่หนาจอคอมพิวเตอรและ

พิมพผล 

7. นำา cassette ออกจาก carousel และนำา test cartridge 

ที่ใชแลวออกจาก cassette เพื่อนำาไปกำาจัดอยางเหมาะสมตอไป

ก�รแปลผล

การทดสอบ PFA-100 จะเริ่มดวยการตรวจวัด collagen-

epinephrine (CEPI) cartridge กอนซึ่ง CEPI membrane จะ

มีความไวมากตอ platelet function defects ทุกประเภทรวมทั้ง 

aspirin-induced platelet dysfunction ในขณะที่ collagen-

ADP cartridge (CADP) ไมมีความไวตอยาแอสไพริน (aspirin) ที่

ใชรักษาในระยะสั้นๆ แตอาจจะทำาใหเกิด moderate prolongation 

Figure 2  The front and composition of the platelet function analyzer (PFA)-100
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ถาเปนการรักษาในระยะยาว6-9 หลักการแปลผลมีดังนี้คือ

l ถา CEPI-CT ปกติแสดงวาไมมีความผิดปกติในการทำางาน

ของเกล็ดเลือดอยางมีนัยสำาคัญ6

l ถา CEPI-CT ผิดปกติจะทำาการตรวจวัดตอดวย CADP6

l ถา CEPI-CT ผิดปกติ/CADP-CT ปกติ สาเหตุที่พบ 

บอยที่สุดคือ aspirin-induced platelet dysfunction7,10  ถาผูปวย 

ไมไดรับยาแอสไพรินควรตรวจสอบตอไปสำาหรับ platelet storage 

และ release defect6

l กรณีที่ CEPI-CT ปกติแต CADP-CT ผิดปกตินั้นพบ

ไดนอยมาก11 อาจจะพบไดในผูปวย type 1 vWD หรือ intrinsic 

platelet disorder8 ดังนั้นจึงตองตรวจการทำางานของเกล็ดเลือด

ตอไปเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ

l ถา CEPI-CT และ CADP-CT ผิดปกติทั้งสองอยางควร

พิจารณาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เชน platelet aggregation test 

เพื่อหาสาเหตุของ platelet dysfunction6

l หองปฏิบัติการแตละแหงควรมีคา reference range ของ

ตนเอง

ปจจัยที่มีผลตอ Closure time (CT)

1. Platelet count ความผิดปกติของเกล็ดเลือดทั้งดาน

ปริมาณและคุณภาพจะมีผลตอ CT ถาเกล็ดเลือดต่ำาจนถึง 50 x 

109/L5 จะทำาให CT จะยาวผิดปกติ และจะไมสามารถวัด CT 

ไดถาเกล็ดเลือดต่ำาถึง 10 x 109/L11 

2. Hematocrit (Hct) CT จะยาวมากขึ้นถา Hct ลดลง5,17  

ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะทางคลินิกที่พบในผูปวยท่ีมีภาวะโลหิต

จาง  เมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดลดลงทำาใหหนาที่

ของเกล็ดเลือดลดลงไปดวย19  คา Hct ที่มีผลกระทบตอ CT 

จะผันแปรไปตามบุคคล เนื่องจากการทำางานของเกล็ดเลือดของ

แตละคนจะแตกตางกัน   CT จะยาวผิดปกติ ถา Hct ต่ำากวา 

25% และจะวัดไมไดถาต่ำากวา 10%11

3. Hemolysis ตัวอยางเลือดที่มี hemolysis จะทำาให CT 

ยาว ถามี hemolysis มากจะเกิด flow obstruction กับ PFA-

100 cartridge ทั้งสองชนิดและคา CT จะยาวมาก19

4. Age and gender CT ของ PFA-100 ระหวางชายและ

หญิง  ระหวางคนที่อายุมากกวาหรือนอยกวา 55 ป ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ20,21  ถึงแมวาผูชายสูงอายุอาจมีความ 

โนมเอียงที่ CT จะสั้นกวา21 สวนทารกแรกเกิดมีความโนมเอียงที่ 

CT จะสั้นซึ่งอาจเนื่องจากมีระดับ Hct สูงและระดับ vWF สูง23 

เด็กที่โตขึ้นมาจะมี CT ใกลเคียงกับผูใหญ23

5. Diurnal variation CT ของ PFA-100 จะสั้นในตอนเชา

และคอยๆ ยาวขึ้นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกับคาที่วัดโดยใช CEPI 

cartridge24  ในกรณีที่มีวัตถุประสงคจะศึกษาเปรียบเทียบควร

เจาะเลือดตรวจในเวลาเดียวกันของแตละวัน

6. Anticoagulant concentration เลือดที่เจาะโดยใช 3.8% 

sodium citrate เปน anticoagulant จะให CT ยาวกวาเลือด

ที่เจาะโดยใช 3.2% sodium citrate14

7. Time of testing after blood collection ผลของ CT 

จะยังคง stable ในเลือดที่เจาะไวนานถึง 5 ชั่วโมง14  ในขณะ

ที่บริษัทเครื่องมือแนะนำาไวแค 4 ชั่วโมง ในเลือดคนปกติอาจจะ 

stable จนถึง 6 ชั่วโมง แตยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะบอกไดวา

ในคนที่มีเกล็ดเลือดผิดปกติ CT จะ stable ไดนานเทาไร

8. von Willebrand factor (vWF) ในคนปกติและในคนที่

ขาด  vWF คา CT จะผกผันกับระดับของ plasma vWF 8,25,26  ใน

คนหมูเลือด O คา CT จะยาวขึ้นประมาณรอยละ 10-20 เนื่องจาก 

plasma vWF ของคนเหลานี้มีระดับต่ำากวาหมูเลือดอื่น27  มีหลักฐาน

วา platelet  vWF และ vWF multimers มีผลตอ CT เนื่องจาก

สังเกตพบวา CT จะยาวในผูปวยที่เปน type 1 “platelet low”, 

type 1 “platelet discordant”, type 2A และ type 3 vWD28,29  

เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีระดับ vWF ต่ำาทั้งในพลาสมาและในเกล็ด

เลือดเปรียบเทียบกับผูปวย acquired vWD ซึ่งมี CT สั้นกวา

จะมีระดับ vWF ต่ำาเฉพาะในพลาสมา  แตในเกล็ดเลือด vWF 

จะปกติ สวนในผูปวย severe aortic stenosis และ acquired  

vWD จะมีลักษณะเฉพาะ คือมีการหายไปของ large multimer  

vWF ทำาให CT ในผูปวยเหลานี้ยาวและจะกลับมาสั้นลงหลังการ

ผาตัดพรอมกับการกลับมาของ large multimer vWF30

9. ปจจัยอื่นๆ ถา platelet collagen receptor a
2
b

1
 มี

ความหนาแนนต่ำารวมกับมีระดับ vWF activity ต่ำา หรืออยูที่ 

borderline จะทำาใหความสามารถในการเกาะติดของเกล็ดเลือดต่ำา

ไปดวยมีผลทำาให CT ยาว31 การรับประทานอาหารที่มี flavonoid 

สูง เชน ไวนแดง โกโก และช็อกโกแลต จะทำาให CEPI-CT ยาว

ได32

ขอดีและขอดอยของการทดสอบ PFA-100 (Table 1)

ก�รใช PFA 100 CT ในก�รตรวจห� congenital disorder 

ของ primary hemostasis

1. Congenital platelet function disorder

Glanzmann’s thrombasthenia (GT) ในผูปวยเหลานี้

มีความบกพรองหรือขาดหายไปของ glycoprotein (GP) IIb/IIIa 

ซึ่งเปน receptor สำาหรับไฟบริโนเจน จึงทำาใหเกล็ดเลือดไมมีการ
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จับกลุมกัน หรือจับกลุมนอยลง  จากการศึกษาของ Fressinaud 
E et al8, Kerenyi A et al15 และ Harrison P et al13 พบคา CT 
> 250 วินาที (nonclosure) ในทั้งสอง cartridge สวนอีกการ
ศึกษาหนึ่งรายงานเพียงวาพบ CT ยาวผิดปกติในทั้งสอง cartridge 
เทานั้น33  ดูเหมือนวา nonclosure จะเปนลักษณะเดนของโรคนี้

Bernard-Soulier syndrome (BSS) มีความผิดปกติของ 
platelet membrane GP Ib/IX/V receptor ซึ่งเปน receptor 
สำาหรับ vWF มีผลใหเกล็ดเลือดไมไปเกาะกับผิวของหลอดเลือด
ที่ฉีกขาดหรือเกาะไดนอย Harrison P et al34 พบคา CT > 300 
วินาที (nonclosure) ทั้งสอง cartridge ในผูปวย BSS ทั้ง 6 ราย

Storage pool diseases (SPD) ผูปวยมีปญหาเกี่ยวกับ
แกรนูลที่อยูภายในเกล็ดเลือดซ่ึงอาจจะขาดหายไปหรือหลั่งสาร 
ออกมาไมได จากรายงานของ Fressinaud ET et al8  ในผูปวย 
SPD 5 รายพบคา CT > 250 วินาที (nonclosure) ทั้งสอง 
cartridge  Cattaneo M et al9  ศึกษาในผูปวย alpha-granule 
SPD (n = 7) และ primary secretion defect (n = 10) พบ 
median CEPI-CT ของผูปวยทั้งสองกลุมยาวผิดปกติอยางมีนัย
สำาคัญ แต median CADP-CT ไมแตกตางจากคนปกติอยางมี
นัยสำาคัญ ในทำานองเดียวกัน Harrison P et al13 ก็พบวา CEPI-
CT ยาวผิดปกติแต CADP-CT ปกติในกลุมผูปวย Hermansky 
Pudlak syndrome, SPD, release defect, Wiskott Aldrich 
syndrome และ grey platelet syndrome ลาสุด Sladky JL 
et al35  ศึกษาในผูปวย delta-granule SPD จำานวน 105 ราย
ในชวงอายุ 0-18 ปพบ CT ยาวผิดปกติใน CEPI cartridge 
รอยละ 41.4  ใน CADP cartridge รอยละ 20.2 และยาวในทั้ง
สอง cartridge รอยละ 16 ไมพบวาผลของ PFA-100 มีความ
สัมพันธกับความรุนแรงของโรค

2. von Willebrand disease (vWD) 
มีการศึกษาจำานวนมากเกี่ยวกับการใช PFA-100 ในการ

ตรวจหา vWD  จากรายงานของ Fressinaud E et al8   ในผูปวย 
vWD ทั้งหมด 60 รายพบวาผูปวยที่เปน type 1 vWD (n = 36) 
ผล CEPI-CT ยาวผิดปกติ 34 ราย ปกติ 2 ราย (mild type 
1) ขณะที่ผล CADP-CT ผิดปกติหมดทุกราย สวนผูปวยที่เปน 
type 2A (n = 10), type 2B (n = 3), type 3 (n = 3) และ 
acquired  vWD (n = 5) มีผลผิดปกติทั้งสอง cartridge ใน
ทางตรงกันขามผูปวยที่เปน type 2N (n = 2)  ผลกลับปกติใน
ทั้งสอง cartridge ถาตัด type 2N ออก ความไว (sensitivity) 
ของ CEPI-CT จะเปนรอยละ 96.5 และ CADP-CT จะเปน 
รอยละ 100   Cattaneo M et al28  ศึกษาในผูปวย vWD 52 
ราย พบความผิดปกติทั้ง CEPI-CT และ CADP-CT ในผูปวย
เกือบทุกราย ยกเวนผูปวย type 1 “platelet normal” บางรายที่มี
ผลปกติ  ความไวของ CEPI-CT และ CADP-CT เทากับรอยละ 
87 และรอยละ 88 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกวา bleeding time (รอยละ 
65)  อีกการศึกษาหนึ่ง Akin M et al36  รายงานในผูปวยเด็ก 
112 รายที่มีประวัติเลือดออกพบวาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน 

mild type 1 vWD (n = 34) หรือ moderate type 1 vWD 
(n = 29) คา CEPI-CT จะปกติถึงยาวผิดปกติปานกลางขณะที่ 
CADP-CT มีคาปกติถึงยาวผิดปกติเล็กนอย ผูปวยทุกรายที่เปน 
severe type 1 vWD (n = 12),  type 2 (n = 23) และ  type 3 
vWD (n = 23) จะมี CEPI-CT ยาวผิดปกติมาก สวน CADP-CT 
ยาวปานกลางถึงยาวมาก  Podda GM et al33  ศึกษาในผูปวย 
128 ราย ที่ตรวจหาภาวะเลือดออกงายผิดปกติไดรายงานความ
ไวของ PFA-100 ตอ vWD ในทั้งสอง cartridge ที่รอยละ 71 
ขณะที่ bleeding time มีความไวรอยละ 29  จากการรวบรวม

Table 1  Advantages and disadvantages of PFA-100

ขอดีของ PFA-100 ขอดอยของ PFA-100

1.  เปน whole blood test ไมมีขั้นตอนปนเลือดใหยุงยาก 

ใชเวลาตรวจไมนานประมาณ 10 นาที ใชปริมาณเลือด

ไมมากและใหผลใกลเคียงกันเมื่อทำาซ้ำา6-9,12,13

2.  สามารถเก็บตัวอยางเลือดไวที่อุณหภูมิหองไดถึง 4 ชั่วโมง 

ทำาใหสะดวกในการขนสง14,15

3.  ใหผลสอดคลองกับผลที่ตรวจโดยวิธี platelet 

aggregation แตมีราคาถูกกวาและใชเวลานอยกวา6,7,13

4.  ใหขอมูลที่เปนประโยชนทางคลินิกมากกวา bleeding 

time และสามารถใชแทนที่ได6,8,15,16

1.  ระบบการทำางานของเครื่องมีขอจำากัด ปจจุบันนี้วัดไดเพียง 

2 cartridge เทานั้น

2.  สามารถวัดไดสูงสุด 300 วินาที แตบางโรคอาจมีคาผิด

ปกติมากกวานั้น

3.  เปนการทดสอบอยางคราวๆ และไมไดใชสำาหรับวินิจฉัย 

platelet dysfunction ชนิดใดๆ12

4.  ถามีขอสงสัยทางคลินิกสูงไมวาผลการตรวจจะผิดปกติหรือ

ไม ตองใชการตรวจที่เฉพาะเจาะจงหาความผิดปกติตอไป

เนื่องจากผูปวยที่มีความผิดปกติในการทำางานของเกล็ด

เลือดไมรุนแรงคา CT อาจปกติ6,12
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ขอมูลของ Favaloro EJ12  สรุปวา PFA-100 มีความไวสูงตอโรค 

vWD ถาเปน type 2A, 2B, 2M และ 3 vWD โดยจะมีความไว 

มากกวารอยละ 98 แตถารวม type 1 เขาไวดวยความไวจะ 

ประมาณรอยละ 85-90 ในการใช PFA-100 สำาหรับตรวจหา vWD 

ผลของ CT ขึ้นอยูกับชนิดและความรุนแรงของโรค โดยผูปวยที่มี

ความรุนแรงของโรคมากคา CT จะยาวผิดปกติมาก ถาผูปวยที่มี

ความรุนแรงของโรคนอยคา CT จะผิดปกติไมมาก

PFA-100 ยังใชในการติดตามผลของการรักษา vWD ดวยยา 

1-deamino 8D-arginin vasopressin (DDAVP) ซึ่งจะออกฤทธิ์

โดยกระตุนใหมีการหลั่ง vWF ออกจาก endothelial cell  จาก

รายงานของ Cattaneo M et al28  เมื่อให DDAVP แกผูปวย 

vWD 26 คน หลังจากนั้น 30 นาทีผลของ CT จะกลับมาปกติ

ในผูปวยทุกรายที่เปน type 1 “platelet normal” หรือ type 

2M Vicenza สวนในผูปวย type 1 “platelet low”, type 1 

“platelet discordance” หรือ type 2A vWD ผลของ CT ไมลดลง 

อยางมีนัยสำาคัญ สวนผล vWF antigen (vWF: Ag) และ activity 

(vWF:ristocetin cofactor, RCo) ของผูปวยสวนใหญมีคาเพิ่ม

สูงขึ้นมาอยูในชวงปกติ ยกเวนในผูปวย type 1 “platelet low”, 

type 1 “platelet discordance” หรือ type 2A vWD บางคนที่

คายังต่ำาเชนเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยซึ่งยังต่ำากวาคาปกติ จาก

การศึกษาของ Akin M et al36  พบวาหลังจากให DDAVP ผูปวย

ที่เปน mild หรือ moderate type 1 vWD คาเฉลี่ย (mean)

ของ CT, vWF:Ag, vWF:RCo และ FVIII:C จะกลับมาปกติ 

สวนผูปวยที่เปน severe type 1 และ type 2 vWD ที่ไมตอบ

สนองตอ DDAVP คาเฉลี่ยของ CT จะยังคงยาวผิดปกติเชนเดิม 

แตผูที่ตอบสนองตอ DDAVP คาเฉลี่ยของ CT จะกลับมาปกติ 

สวนผลของ vWF:Ag, vWF: RCo และ FVIII:C ของผูปวย

ทั้งที่ตอบสนองและไมตอบสนองตอ DDAVP คาเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น

มากกวาคา baseline และสวนใหญกลับมาปกติยกเวนผูปวยที่ 

มีคา baseline ต่ำามากถึงแมคาจะเพิ่มขึ้นแตยังไมกลับมาปกติ 

จากการรายงานของ Fressinaud E et al29  ก็ไดผลคลายๆ กัน 

ผูปวยที่เปน type 1 vWD (n = 23) หลังจากไดรับ DDAVP 

ผลของ CEPI-CT และ CADP-CT จะกลับมาปกติทุกราย สวน

ในผูปวย type 2 vWD 11 ราย ผลของ CEPI-CT จะกลับ

มาปกติเปนสวนใหญ  สวนผลของ CADP-CT มี 7 รายที่กลับ

มาปกติยกเวน type 2B vWD 2 ราย, type 2A และ 2M vWD 

อยางละ1 ราย สวนผลของ vWF:Ag และ vWF:RCo ของผูปวย 

type 1 และ type 2 vWD เกือบทุกรายเพิ่มขึ้นจาก baseline 

กลับมาปกติยกเวนผูปวย type 2M และ type 2A vWD ซึ่งคา 

vWF:Ag และ vWF:RCo เพิ่มขึ้นไมมากและยังต่ำากวาคาปกติ 

จะเห็นวาผลของ PFA-100 สะทอนถึงผลการรักษาผูปวย vWD 

ดวย DDAVP ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดและความรุนแรงของโรค รวมกับ

การตอบสนองตอยาของผูปวยแตละราย  

การใช PFA-100 ในการติดตามผลการรักษาโรค vWD โดย 

FVIII/vWF concentrate หรือ vWF concentrate  มีการศึกษาโดย 

Cattaneo M et al28  รายงานการให FVIII/vWF concentrate 

(Alphanate) ขนาด 60 U/kg ในผูปวย type 3 vWD จำานวน 4 

ราย พบวาหลังจากใหยา 1 ชั่วโมง ผลของ CT สั้นลงเล็กนอยแตยัง

ยาวผิดปกติอยู สวนระดับ vWF:Ag และvWF:RCo สูงขึ้นมาก

จากคา baseline และกลับมาปกติ  Fressinaud E et al29 ได 

รายงานในผูปวย vWD 9 ราย ซึ่งไมตอบสนองตอ DDAVP (type 

3 vWD 4 ราย, type 2M 2 ราย, type 2A 2 ราย และ type 1 

“platelet low” 1 ราย) พบวาผูปวย type 3 vWD หลังจากให 

FVIII/vWF concentrate (Innobrand) ขนาด 60 U/kg ระดับ

ของ vWF ทั้ง antigen และ activity กลับมาปกติ BT สั้นลง

เล็กนอยแตยังผิดปกติอยู  สวน CT ยังคงยาวเชนเดิม สำาหรับ

ผูปวย type 2M และ type 2A vWD หลังจากไดรับ highly 

purified vWF concentrate (Facteur  Willebrand) ขนาด 60 

U/kg การตอบสนองออกมาในลักษณะเดียวกันกับผูปวย type 

3 vWD ขางตน สวนผูปวย type 1 “platelet low” หลังจาก

ไดรับ Facteur Willebrand ขนาด 40 U/kg ระดับของ vWF ทั้ง 

antigen และ activity กลับมาปกติ BT และ CT สั้นลงแตยัง

ไมกลับมาปกติ  ผูวิจัยใหขอคิดเห็นวาการที่คา CT ยังไมกลับมา 

ปกติทั้งๆ ที่คา vWF:Ag และ vWF:RCo ในพลาสมากลับมาปกติ

แลว  มีขอสันนิษฐานที่อาจอธิบายไดคือ ใน vWF concentrate ที่

ใหแกผูปวยสามารถชดเชยไดเฉพาะ plasma vWF ไมใช platelet 

vWF และสวนประกอบของแฟคเตอรเขมขนดังกลาวไมมี  vWF 

multimer ซึ่งทั้ง platelet  vWF และ vWF multimer จำาเปน

สำาหรับ primary hemostasis 

van Vliet et al37 ไดรายงานการให Haemate-P (FVIII/vWF 

concentrate) ซึ่งมีอัตราสวนของ vWF ที่ตรวจโดย collagen 

binding assay (vWF CB) และ vWF:Ag (vWF CB/Ag ratio) 

เฉลี่ย 0.70 U/mL แกผูปวย type 1 และ type 2 vWD พบวาผล

ของ PFA-100 ของผูปวย type 1 vWD (n = 26) สวนใหญกลับ

มาปกติมีบางรายเทานั้นที่ยังไมปกติ  สวนผูปวย type 2 vWD 

(n = 12) มี 6 รายที่ไมตอบสนอง คา CT ยังคงยาวผิดปกติเชน

เดิม vWF CB/Ag ratio (ตัวแทนการวัด large vWF multimer 

ในพลาสมา) ไมเพิ่มขึ้นขณะที่ vWF:Ag ในพลาสมากลับมาปกติ 

ชี้ใหเห็นวา vWF multimer distribution ไมกลับมาปกติ ใน

ทางตรงกันขามผูปวย 6 รายที่ตอบสนองดีคา CT ที่กลับมาปกติ 
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สัมพันธกับ  vWF CB/Ag ที่เพิ่มขึ้น เมื่อทดลองโดยการเติม 

Haemate-P (vWF CB/Ag >0.80 U/mL) ลงในเลือดของผูปวย 

type 1 และ type 2 vWD พบวา vWF CB และ vWF CB/Ag 

กลับมาอยูในชวงปกติทั้งหมดสัมพันธกับ CT ที่กลับมาปกติ ใน

ทางตรงกันขามเมื่อเติม Immunate (FVIII/vWF concentrate 

ที่ไมมี vWF multimer เปนสวนประกอบ vWF CB/Ag <0.60 

U/mL) พบวา vWF CB/Ag มีคาต่ำาผิดปกติขณะที่ CT และ 

vWF CB เพิ่มขึ้นเล็กนอยแตยังไมกลับสูคาปกติ จากการศึกษา

ทั้งใน in-vivo และ in-vitro แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผลของ 

PFA-100 CT ขึ้นอยูกับระดับ vWF ในพลาสมาและ vWF CB/

Ag ratio ดังนั้นการที่ CT ไมกลับมาปกติในผูปวย type 2 หรือ

แมแต type 1 vWD หลังจากให FVIII/vWF concentrate อาจ

เนื่องมาจากแฟคเตอรเขมขนที่ใหขาด large vWF multimer 

ก�รใช PFA 100 CT ในก�รตรวจห� acquired platelet function 

disorder

1. Drug-induced platelet dysfunction

มียาหลายชนิดที่มีผลตอคา CT จึงทำาใหมีการใช PFA-100 

เพื่อแสดงและติดตามผลการรักษาดวยยาเหลานี้ แอสไพรินเปน 

ยาตานเกล็ดเลือดที่ใชกันอยางแพรหลายโดยไปยับยั้งการทำางานของ 

cyclo-oxygenase (COX) enzyme ซึ่งเปลี่ยน arachidonic acid 

ใหเปน thromboxane A2 มีฤทธิ์กระตุนการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด 

เมื่อไมมี thromboxane A2 เกล็ดเลือดจึงจับตัวกันไมได มีการ

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายทั้งในคนปกติและในผูปวย Mammen 

EF et al7  รายงานการศึกษาในผูปวยที่มี platelet dysfunction 

(vWD, GT หรือ ASA ingestion) 176 ราย และคนปกติ 206 

ราย พบวาในกลุม platelet dysfunction ที่มีสาเหตุจาก ASA 

มีความผิดปกติของ CEPI-CT รอยละ 94.5 สวนในกลุมคนปกติ 

206 รายมี 127 รายที่ไดรับ ASA 325 mg หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง

จึงตรวจ  PFA-100 และพบรูปแบบ aspirin effect (CEPI-CT 

ผิดปกติ แต CADP-CT ปกติ) จำานวน 91 ราย (รอยละ 71.7)  

Alberts MJ et al38 ศึกษาในผูปวย cerebrovascular disease 

จำานวน 129 รายที่ไดรับ ASA และใช PFA-100 (CEPI-CT) เพื่อ

ประเมิน platelet function พบวากลุมที่ไดรับ low-dose ASA 

(≤ 162 mg/day) มีผล PFA-100 ปกติรอยละ 56 เทียบกับกลุม

ที่ไดรับ ASA ≥ 325 mg/day ซึ่งมีผลปกติรอยละ 28 ในขณะที่

กลุมที่ไดรับ enteric-coated ASA ผล PFA-100 ปกติรอยละ 

65 เทียบกับกลุมที่ไดรับ uncoated preparation ASA ที่มีผล  

PFA-100 ปกติรอยละ 25 การเปรียบเทียบของยาทั้งสองคูมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ อีกการศึกษาหนึ่ง Roller RE et al39  

รายงานผูปวย peripheral arterial disease (PAD) 26 รายที่ใช 

PFA-100  ติดตามผลรักษาพบวาหลังจากไดรับ ASA 100 mg/

day เปนเวลา 7 วัน CADP-CT ไมแตกตางจากคาที่ตรวจกอน

ไดรับยา ขณะที่ CEPI-CT ของผูปวยทุกคนจะยาวมากขึ้นเมื่อเทียบ

กับคาที่ตรวจกอนไดรับยา แยกเปน 12 รายมี CEPI-CT > 300 

sec และอีก 4 รายมี CEPI-CT > upper limit ซึ่งจัดเปนกลุม 

responder ที่เหลือ 10 รายที่คา CEPI-CT ต่ำากวา upper limit 

จัดเปนกลุม non-responder ซึ่งในกลุมหลังนี้ 5 ราย ไดรับ ASA 

300 mg/day เปนเวลา 3 สัปดาห เมื่อตรวจ PFA-100 ซ้ำาพบวา

ทุกคนมี CEPI-CT < upper limit  ซึ่งแสดงวาการตอบสนองตอ 

ASA ยังไมดีขึ้น จากรายงานเหลานี้จะเห็นวาเมื่อรักษาดวย ASA 

จะมีผูปวยบางสวนที่ไมตอบสนองตอการรักษา

มีการศึกษามากมายที่รายงานภาวะ aspirin resistance Gum 

PA et al40 ศึกษาในผูปวย stable cardiovascular disease 325 

ราย โดยให ASA 325 mg/day เปนเวลา ≥ 7 วันพบวาผูปวย 

มีผล CEPI-CT ปกติ (หมายถึงมีภาวะ aspirin resistance) 

รอยละ 9.5 การใช PFA-100 ประเมินหาภาวะ aspirin resistance 

ในผูปวยโรคตางๆ ที่ใช low-dose ASA (75-150 mg/day) พบวา

ความชุกของผูที่ไมตอบสนองตอ ASA มีหลากหลาย Aikel S 

et al41  รายงานภาวะ aspirin resistance รอยละ 27.5 ในผูปวยที่

ไดรับการเปลี่ยนไต 40 รายที่ไดรับ ASA ขนาด 80 mg/day และ

พบวากลุมที่เปน non-responders มี total cholesterol, low-

density lipoprotein cholesterol, triglyceride, C-reactive 

protein และไฟบริโนเจนสูงกวากลุม responder อยางมีนัยสำาคัญ 

Boncoraglio GB et al42  พบ ASA non-responder รอยละ 

20.1 ในผูปวย stable ischemic cerebrovascular disease 

129 ราย เมื่อติดตามตอไปอีก 56 เดือน พบ thrombotic event 

ใหมพอๆ กันทั้งในกลุมที่ตอบสนองหรือไมตอบสนองตอ ASA ยัง

มีรายงานพบวาเมื่อผูปวยไดรับ ASA เปนเวลานานการตอบสนอง

อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดโดย Linnemann B et al43  ศึกษา

ในผูปวย stable peripheral arterial occlusive disease 98 ราย

ที่ได ASA 100 mg/day พบภาวะ aspirin resistance รอยละ 

12.2 เมื่อติดตามตอไปอีกเปนเวลาโดยเฉลี่ย 17 เดือนในผูปวย 

57 รายพบวาใน 6 รายที่เปน non-responder มี 3 ราย ที่ยัง

คงเปนเชนเดิม สวนอีก 3 รายกลับมาเปน responder สวนที่เปน 

responder 51 รายมี 12 รายกลับเปลี่ยนเปน non-responder  

ภาวะ aspirin resistance อาจเกิดจากปจจัยตางๆ หลายอยาง44  

จึงควรพิจารณาหาสาเหตุและปจจัยที่มาเกี่ยวของกอนระบุวาเปน 

non-responder ตอแอสไพริน
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PFA-100 CT ไมคอยจะมีความไวตอยา ticlopidine และ 

clopidogrel ซึ่งเปนยาตานเกล็ดเลือดเชนกันโดยยาทั้งสองชนิด

จะไปยับยั้งการจับของ ADP บน platelet receptor (P2Y12 

receptor) เปนผลทำาให ADP ไมสามารถกระตุนการเปลี่ยนแปลง

ที่ glycoprotein IIb/IIIa receptor ซึ่งเปน receptor สำาหรับ 

ไฟบริโนเจน เมื่อขั้นตอนนี้ถูกยับยั้งทำาใหไฟบริโนเจนไมสามารถทำา

หนาที่ใหเกล็ดเลือดมารวมตัวกันได ผูปวยที่ไดรับยาทั้งสองชนิด

ใหผล CEPI-CT และ CADP-CT ปกติ45,46   ในปจจุบันมีการ

พัฒนา cartridge ที่มีความไวมากขึ้นสำาหรับใชตรวจหาความผิด

ปกติของเกล็ดเลือดภายหลังจากการใชยาในกลุม P2Y12 receptor 

inhibitor (INNOVANCE P2Y cartridge) ซึ่ง cartridge นี้

มีชอง aperture เล็กลง (100 µm) และผนังของ aperture จะ

ถูกเคลือบดวย  ADP, PGE1 และแคลเซียม 

สวนยาตานเกล็ดเลือดอีกชนิดหนึ่งคือ abciximab ซึ่งออก

ฤทธิ์ยับยั้ง glycoprotein IIb/IIIa receptor มีผลทำาใหเกล็ด

เลือดจับตัวกันไมไดเชนกัน ผูปวยที่ไดรับยานี้คา CEPI-CT และ 

CADP-CT จะยาวทั้งคู47  ยาในกลุม NSAIDs นอกจาก ASA 

เชน dexketoprofen และ dipyrone จะใหผล CEPI-CT ยาว48  

สวน ibuprofen, naproxen และ flurbiprofen นั้น ผูปวยที่ไดรับ

ยา ibuprofen จะใหผล CEPI-CT ยาวเล็กนอย ขณะที่ผูปวย 

ที่ไดรับยา naproxen และ flurbiprofen จะใหผล CEPI-CT ยาว

ปานกลางถึงยาวมาก49 และ meloxicam ซึ่งเปน NSAIDs เชนกัน 

จะพบ CEPI-CT ยาวเพียงเล็กนอยเทานั้น51  สำาหรับ heparin มี

รายงานวาไมมีผลตอ CT47

2. Cardiopulmonary bypass

ความผิดปกติในหนาที่ของเกล็ดเลือดนาจะเปนปจจัยสำาคัญ

ที่ทำาใหมีเลือดออกมากหลังจากทำา cardiopulmonary bypass 

(CBP) การทดสอบ PFA-100 ซึ่งเปนวิธีการที่รวดเร็ว มีความ

ไวและความจำาเพาะในการตรวจหา platelet dysfunction นา

จะมีประโยชนในการระบุผูปวยที่เสี่ยงจะมีเลือดออก Lasne D 

et al51 ศึกษาในผูปวย severe angina และที่มีประวัติ myocardial 

infraction ที่กำาลังจะทำา CBP จำานวน 146 ราย เมื่อเจาะเลือด

มาทำา PFA-100 ใน 3 ชวงเวลาคือกอนการผาตัด หลังจากไดรับ 

protamine 15 นาที และ 5 ชั่วโมง เมื่อเสร็จการผาตัด  พบวากอน 

ผาตัดคาเฉลี่ย CEPI-CT และ CADP-CT อยูในเกณฑปกติแต 

เมื่อดูเปนรายบุคคลพบวามี CEPI-CT ยาวอยางเดียว 5 ราย 

CADP-CT ยาวอยางเดียว 5 รายและยาวทั้งสองอยาง 1 ราย หลัง

จากผาตัด CT ของทั้งสอง cartridge ยาวมากขึ้นเมื่อวัดที่ 15 นาที

หลังจากผาตัด แตจะลดลงต่ำากวากอนผาตัดเมื่อวัดที่ 5 ชั่วโมง

หลังจากไดรับ protamine ขณะที่คา Hct และ platelet count 

มีคาต่ำาลงที่ 15 นาที และจะกลับเพิ่มขึ้นที่ 5 ชั่วโมงหลังจากผาตัด 

การที่ CT ยาวมากขึ้นเมื่อวัดที่ 15 นาทีหลังผาตัด ผูวิจัยใหความ

เห็นวาสวนหนึ่งนาจะมาจาก CBP-induced hemodilution และ

ผลจาก Hct และ platelet count ต่ำาลง นอกจากนั้นพบวาผล

ของ PFA-100 ในทั้งสอง cartridge ทั้งกอนหรือหลังผาตัดไมมี

ความสัมพันธกับการเสียเลือดดังนั้นจึงไมสามารถใชพยากรณความ

เสี่ยงในการเสียเลือดได 

อีกการศึกษาหนึ่ง Slaughter TE et al52 รายงานในผูปวย

ที่มีกำาหนดจะทำา elective primary coronary artery bypass 

graft (CABG) จำานวน 18 ราย เมื่อเจาะเลือดมาศึกษา 5 ชวง

เวลาคือกอนผาตัด หลังจากใหเฮพาริน (heparin) 5 นาที หลังจาก

เริ่มทำา bypass 5 และ 30 นาที และหลังจากให protamine 15 

นาทีเมื่อจบการผาตัด พบวาคา CEPI-CT จะยาวตั้งแตกอนผาตัด

และยาวตลอดในทุกชวงเวลา ผูวิจัยใหขอคิดเห็นวาเนื่องจากผูปวย 

กลุมนี้ไดรับ ASA กอนการผาตัดดังนั้น CEPI-CT จึงมีขอจำากัดใน

การใชประเมินผล  สวนคา CADP-CT กอนผาตัดมีคาปกติ เมื่อ

ไดเฮพาริน คายาวขึ้นเกินคาปกติเล็กนอยแตในระหวางผาตัดคา

เพิ่มขึ้นมากและจะลดลงเกือบจะถึงคาปกติหลังจากได protamine 

คาเฉลี่ยของ Hct และ platelet count ลดลงในขณะทำาการ 

ผาตัด แตเมื่อนำา washed red blood cell (RBC) ของผูปวยแตละ

รายมาเติมลงใน blood sample ที่เจาะในขณะผาตัดเพื่อให Hct 

กลับมาเทากับคากอนผาตัดของแตละราย พบวาผล CADP-CT ของ 

blood sample ทั้งกอนและหลังจาก correct คา Hct แลวไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ ในทำานองเดียวกันไดวัด 

CADP-CT ทั้งกอนและหลังจากเติม vWF concentration ลง

ใน blood sample ที่เจาะในขณะผาตัดของผูปวย 4 รายพบวา 

3 รายคาไมตางกัน ที่เหลืออีก 1 รายคาลดลงรอยละ 25 เมื่อ

ดูความสัมพันธระหวาง CT กับการเสียเลือดหลังผาตัดในผูปวย 

อีกกลุมหนึ่ง (n = 58) โดยเจาะเลือด 2 ชวงคือกอนผาตัดและ

หลังจากไดรับ protamine 15 นาที พบวา CADP-CT ทั้งสอง

ชวงเวลาไมมีความสัมพันธกับปริมาณการเสียเลือดอยางมีนัยสำาคัญ  

sensitivity ของ CADP-CT ที่วัดหลังจากผาตัด 15 นาทีในการ

ระบุผูที่เปน bleeder เทากับรอยละ 50 (2 ใน 4 ของ bleeder มี 

CADP-CT  ยาวกวาปกติ) และมี specificity ในการระบุผูที่เปน 

non-bleeder เทากับรอยละ 80 (43 ใน 54 ของ non-bleeder 

มี CADP-CT ปกติ) มี positive predictive value รอยละ 18 

(2 ใน 11 ของผูปวยที่ CADP-CT ผิดปกติและมีประวัติเลือด

ออกมาก) มี negative predictive value รอยละ 96 (45 ใน 
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47 ของผูปวยที่ CADP-CT ปกติและมีประวัติเลือดออกนอย) 

มีผูปวย 20 รายไดรับ platelet transfusion หลังจากการผาตัด

ซึ่งในกลุมนี้มี 12 รายที่ผล CADP-CT ต่ำากวาผลกอนผาตัดและ

ผลของ CADP-CT ที่วัดหลังจากไดรับ protamine 15 นาทีใน

กลุมที่ไดรับและไมไดรับ platelet transfusion ไมมีความแตก

ตางกันอยางมีนัยสำาคัญ 

มีรายงานโดย Raman S et al53 ในการใช PFA-100 แสดง 

platelet function status ในผูปวยที่กำาลังจะทำา coronary artery 

bypass จำานวน 98 รายซึ่งมี coagulation function และ platelet 

count ปกติและหยุดยา aspirin หรือยาตานเกล็ดเลือดอื่นๆ 

อยางนอย 3 วันกอนผาตัด การตรวจ PFA-100 ทำา 2 ชวงเวลาคือ

กอนใหเฮพารินเพื่อเริ่มผาตัดและหลังจากให protamine 15 นาที

เมื่อจบการผาตัดในผูปวย 98 ราย มีปญหาเลือดออกมากผิดปกติ

หลังผาตัด 36 ราย ไดรับ platelet transfusion 16 ราย ที่เหลือ

อีก 20 ราย ตองการมากกวา platelet transfusion ในการรักษา

ภาวะเลือดออก คา CADP-CT ที่วัดกอนผาตัดใหผลปกติทุกราย 

สวนที่วัดหลังผาตัดในกลุมที่ไดรับ platelet transfusion พบคา

ผิดปกติ 15/16 ราย ในกลุมที่ไมมีปญหาเลือดออกมีคาผิดปกติ 

6/62 ราย และในกลุมที่ตองการมากกวา platelet transfusion 

มีคาผิดปกติ 3/20 ราย sensitivity และ specificity ของ PFA-

100 ในการระบุผูปวยที่จะตอบสนองตอ platelet transfusion เทา

กับรอยละ 94 (15/16) และรอยละ 85 (17/20) ตามลำาดับ ผูวิจัย

ใหขอคิดเห็นวา PFA-100 มีศักยภาพในการที่จะระบุวาผูปวยราย

ไหนจะไดประโยชนสูงสุดจาก platelet transfusion จะเห็นวาการ

ศึกษาในการใช PFA-100 เพื่อการคัดกรองผูปวยที่จะมีความเสี่ยง

ในการเสียเลือดเมื่อมีการผาตัดทำา CBP ยังไมมีความสอดคลอง 

กันมากนักคงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปเพื่อใหไดขอสรุปที ่

ชัดเจน

3. Cardiovascular disease

ในผูปวย acute coronary syndrome (ACS) จะพบวา เกล็ด

เลือดถูกกระตุนใหทำางานมากขึ้น มีขอมูลมากมายที่แสดงวาเกล็ด

เลือดมีบทบาทสำาคัญตอการดำาเนินของโรคและตอผลการรักษา 

ACS54,55  นอกจากนั้น vWF ก็เปนปจจัยชี้วัดที่ชัดเจนอีกอัน

หนึ่งของ cardiovascular risk56  จากการศึกษาของ Frossard 

M et al57 ในผูปวยที่มีอาการเจ็บหนาอกและอาการบงถึง ACS 

จำานวน 216 ราย พบวาคาเฉลี่ย CADP-CT ในกลุมที่เปน ST 

segment elevation myocardial infraction (STMI) จะสั้น

มากกวากลุมที่เปน coronary artery disease (CAD), unstable 

angina pectoris (UAP), non-STMI หรือกลุม control และ

ยังพบวาระดับ vWF:RCo ในพลาสมามีความสัมพันธแบบผกผัน

กับ CADP-CT ในผูปวย ACS และการที่ CT ในผูปวยเหลานี้

สั้นลงสวนหนึ่งมาจาก vWF:RCo ที่เพิ่มสูงขึ้น จากการที่ผูปวย 

STMI มีคาเฉลี่ย CADP-CT สั้นมากกวาผูปวย non-STMI ทั้งๆ 

ที่มี vWF:RCo อยูในระดับสูงพอๆ กันแสดงวาผูปวย STMI มี 

platelet function เพิ่มขึ้นรวมดวย นอกจากนั้นยังพบวา CADP-

CT มีความสัมพันธแบบผกผันกับ peak level ของ creatinine 

kinase (CK) และ troponin T (TnT) ยิ่งคา CADP-CT สั้นลง 

คา CK และ TnT กลับยิ่งเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหมายถึงเมื่อมีการใชเวลา

ในการสรางลิ่มเลือดภายใต high shear สั้นลงกลามเนื้อหัวใจจะ

มีความเสียหายมากขึ้น เนื่องจาก peak level ของ CK และ TnT 

จะถูกสังเกตพบที่ 9 และ 22 ชั่วโมงหลังจากเขารับการรักษา ดังนั้น 

CADP-CT จึงสามารถพยากรณระดับความรุนแรงของ myocardial 

infraction ไดทันทีที่แผนกฉุกเฉิน  อีกการศึกษาหนึ่ง58 ตรวจ 

PFA-100 ในผูปวยกอนที่จะทำา CABG 308 ราย และกอนทำา 

aortic mitral valve replacement 90 ราย พบวาผล PFA-100 

ของทั้งสอง cartridge ยาวผิดปกติรอยละ 15.6 ในผูปวยกลุม

แรกและรอยละ 82.4 ในผูปวยกลุมหลังซึ่งผูวิจัยใหขอสรุปวาการ

ที่ผูปวย valvular heart disease มีความผิดปกติของ platelet 

function สูงซึ่งไมคอยพบในผูปวยที่เปน CAD เพียงอยางเดียว 

นั้นนาจะมาจากเกล็ดเลือดถูกกระตุนจาก abnormal shear stress 

รวมกับความผิดปกติทาง mechanical ของลิ้นหัวใจซึ่งตองมีการ

ศึกษาเพิ่มเติมตอไปเพื่อระบุความผิดปกติที่แทจริงของเกล็ดเลือด

ในผูปวยเหลานี้  

ความผิดปกติทั้ง vWF และ platelet function ที่เกิดจาก 

shear stress-induced hemostatic defect พบไดมากในผูปวย 

severe aortic valve stenosis59,60   ในกรณีนี้ PFA-100 มี 

บทบาทสำาคัญเนื่องจากสามารถตรวจหาความผิดปกติท้ังสอง 

อยางนี้ในการตรวจเพียงครั้งเดียว  Sucker C et al61 ศึกษา

ในผูปวย aortic valve stenosis หรือ mixed aortic valve 

defect จำานวน 50 ราย ที่มีกำาหนดทำา aortic valve replacement 

กอนผาตัด 10 วัน ผูปวยหยุดยา antiplatelet, analgesics และ 

antibiotics และไดรับการตรวจ PFA-100 กอนผาตัด 1 วัน 

พบวาผล CEPI-CT และ CADP-CT ของผูปวยเหลานี้ยาวกวา

คนปกติอยางมีนัยสำาคัญ เนื่องจากผูปวยไมมีปญหาซีด และมีคา 

Hct ปกติจึงตัดการรบกวนผล CT จากการมีจำานวนเม็ดเลือดแดง

ต่ำาออกไป  นอกจากนั้นยังพบวาผล CEPI-CT และ CADP-CT มี

ความสัมพันธกับความรุนแรงของโรคและกับการใหเลือดในระหวาง 

การผาตัด รวมทั้งกับจำานวนเลือดที่ออกทาง drain ที่วัดปริมาณ
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หลังจากผาตัด 5 นาที แต CT ของทั้งสอง cartridge ไมมีความ

สัมพันธกับการใหเลือดหลังจากการผาตัดรวมทั้งไมมีความสัมพันธ 

กับการให fresh frozen plasma (FFP) การที่พบวาผูปวย 

aortic valve stenosis มักจะมี CT ยาวผิดปกติชี้ใหเห็นวามี 

shear stress-induced hemostatic abnormality เกิดขึ้นและ 

ผลของ CT มีความสัมพันธกับการใหเลือดและการเสียเลือดบง 

บอกวาผูปวยมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกเมื่อมีการผาตัด (higher 

perioperative bleeding risk)

สรุป

โดยสรุปการใช PFA-100 ที่มีการศึกษาในทางคลินิก ไดแก 

- ใชในการตรวจวินิจฉัยเบื้องตน (screening) สำาหรับตรวจ

หาความผิดปกติทางพันธุกรรมของ primary hemostasis เชน 

Bernard-Soulier disease, Glanzmann’s thrombasthenia  

สำาหรับการตรวจการทำางานของเกล็ดเลือดผิดปกติจาก storage 

pool deficiency และ primary secretion defect จะมีความ

ไวไมสูง

- ใชในการตรวจวินิจฉัยเบื้องตนสำาหรับตรวจหา vWD  

ความไวของ PFA-100 ที่รวบรวมจากผลการศึกษาตางๆ ในการ

ตรวจหา vWD ทุกชนิดมีตั้งแตรอยละ 85-90

- ใชในการตรวจวินิจฉัยเบื้องตนสำาหรับตรวจหา acquired 

platelet function disorder เชน drug-induced platelet 

dysfunction ที่พบบอยคือ aspirin-induced platelet dysfunction 

- ใชติดตามผลการรักษาดวยยา DDAVP สำาหรับ vWD 

และ functional platelet disorder อื่นๆ และติดตามการรักษา

ดวยยาตานเกล็ดเลือดตางๆ เชน แอสไพริน รวมทั้งตรวจหาภาวะ 

aspirin resistance

- ใชเปน point of care เพื่อประเมิน primary hemostasis 

ของผูปวยกอนการผาตัด ใชติดตามการตอบสนองตอการใหเลือด

ในขณะทำาการผาตัด  หรือตอการใหเกล็ดเลือดเขมขนในผูปวยที่มี

ภาวะเลือดออกแทรกซอนหลังการผาตัด  แตขอมูลความสัมพันธของ 

PFA-100 กับการเสียเลือดยังคงมีนอยจึงควรศึกษาเพิ่มเติมตอไป  

ในหญิงตั้งครรภยังไมมีการศึกษามากพอจึงไมนาจะเปนขอบงใช

อยางไรก็ตามการทดสอบ PFA-100 เปนการตรวจดูการทำางาน

ของเกล็ดเลือดและ vWF โดยรวม (global test) ไมไดจำาเพาะ

สำาหรับความผิดปกติอันใดอันหนึ่ง ถาผูปวยมีความผิดปกติของ

การทำางานของเกล็ดเลือดจากการที่คา CT ยาว จำาเปนตองตรวจ

ดูการทำางานของเกล็ดเลือดที่จำาเพาะ (specific test) ตอไป คา 

CT ที่ปกติจะสามารถทำานายวาผูปวยไมนาจะมีความผิดปกติใน

การทำางานของเกล็ดเลือดที่รุนแรงและ type 2 หรือ type 3 vWD
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