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คํานํา 
 

    การจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี เปนแนวคิดของสภาเทคนิค
การแพทยที่จะจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องตางๆ ข้ึน เพื่อใชเปนแหลงความรูหรือแหลงอางอิงสําหรับ    
นักเทคนิคการแพทย ผูปฏิบัติงานอยูในหองปฏิบัติการทางการแพทย ในคูมือฉบับน้ีจะประกอบไปดวยเน้ือหา
ดานตางๆ เชน ดานนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรคเอดส ดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยการ     
ติดเช้ือเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมาย
ตางๆ ที่ควรรู  
    คณะผูจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปน
ประโยชนตอผูที่ไดศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจใหไดมาตรฐาน มีความถูกตองและแมนยํา  
 
 

คณะผูจัดทําคูมอืเทคนิคการแพทย  
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คํานิยม 
 

ภาวะติดเช้ือเอชไอวี-เอดส ปรากฏรายงานครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 โรคแพรเขามาใน
ประเทศไทยครั้งเมื่อป พ.ศ. 2527 การแพรระบาดก็ยังปรากฏอยูถึงปจจุบันน้ี ภาวะติดเช้ือเอชไอวี-เอดส เปน
ภาวะที่แพรระบาดติดตอไดทางเพศสัมพันธและการรวมเข็มฉีดยาเสพติด การถายเลือดและผลิตภัณฑจาก
เลือด และติดจากแมสูลูก การแพรเช้ือติดตอโดยใชชีวิตปกติในสังคมปจจุบันถือวาไมใชปญหาในการแพรเช้ือ 
แตกระน้ันก็ดี บุคคลที่ไมเขาใจก็ยังต้ังขอรังเกียจตีตราบาปใหแกผูที่อยูในภาวะดังกลาว การที่จะวินิจฉัยภาวะ
ติดเช้ือตางๆ น้ันยอมอาศัยผลการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการเปนหลัก การที่ใหการวินิจฉัยผิดพลาดยอม
สรางความทุกขทรมานใหแกผูที่ถูกตีตราบาปในความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ ดังน้ัน ความเที่ยงตรงและ
แมนยําของการตรวจชันสูตรจะตองเปนเรื่องที่สําคัญมาก ที่จะตองเอาใจใสของผูมีหนาที่ที่ทําการตรวจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเทคนิคการแพทย และการตรวจน้ันจะนําไปสูการที่ผูติดเช้ือจะไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัสแตเน่ินๆ ซึ่งจะทําใหการที่โรคดําเนินตอไปเปนเอดสเต็มข้ันลาชาออกไปได ทําใหผูติดเช้ือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

การที่สภาเทคนิคการแพทยไดรวบรวมผูเช่ียวชาญจัดทําคูมือดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะติด
เช้ือเอชไอวี-เอดส และเทคนิคการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพในการตรวจ และปญหาดานกฎหมายตางๆ
ที่ควรรู ในลักษณะการถามตอบ นอกจากกอประโยชนแกผูติดเช้ือและผูที่มีหนาที่ดูแลบริบาลผูปวยใหถูกตอง
แตเน่ินๆ ยอมเปนความคิดที่ดีเหมาะสมกับสภาพการในปจจุบัน นับวาเปนกิจกรรมที่นาใหความยกยองชมเชย
เปนอยางย่ิง กระผมจึงขอสนับสนุน และขออํานวยพรใหสภาเทคนิคการแพทยจงมีความเจริญรุงเรืองสถาพร 
อันจะกอประโยชนอื่นๆตอไปในภายหนา 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเสรฐิ  ทองเจรญิ 
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คํานิยม 

 
 คูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภา
เทคนิคการแพทย จัดทําข้ึนโดยมีผูทรงคุณวุฒิช้ันนําทางดานน้ีมารวมกันกลัน่กรองประสบการณเขียนบทความ
ตางๆ ที่มีเน้ือหาที่ทันสมัยที่สุดในขณะน้ี ประกอบดวยดานนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรคเอดส 
ดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ 
ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมายตางๆ ที่ควรรู ซึ่งคูมือที่มีคุณคาเลมน้ีจะเปนแหลงความรู และแหลงอางอิง
สําหรับนักเทคนิคการแพทย และผูที่ปฏิบัติงานทางดานน้ี อันจะเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานเพื่อ
ผูรับบริการ รวมถึงการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทยดวย 
 สภาเทคนิคการแพทยขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ที่
ไดรวมกันผลิตคูมือเทคนิคการแพทยที่ดีและมีคุณคา ใหแกวิชาชีพเทคนิคการแพทย และการสาธารณสุขของ
ประเทศ 
 
 

รองศาสตราจารย ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร 
          นายกสภาเทคนิคการแพทย 
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นิยามศพัทและคํายอ 
 

คํายอ คําเต็ม 

Ab antibody 

Ag antigen 

AIDS acquired immune deficiency syndrome  

Anti-HIV anti-HIV antibodies 

bDNA branched DNA  

CDC Centers for Disease Control and Prevention (USA) 

CTL cytotoxic T lymphocytes 

CRF circulating recombinant form 

CV coefficient of variation  

DNA deoxyribonucleic acid 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid 

EIA enzyme immunoassay 

env envelope gene 

EQA external quality assessment 

gag group-antigen gene 

gp glycoprotein 

HIV human immunodeficiency virus 

HLA human leukocyte antigen 

HTC HIV testing and counseling 

IgG immunoglobulin G 

IgM immunoglobulin M 

IgA immunoglobulin A 

ISO International Organization for Standard 

IUO investigational use only 

IVD in vitro diagnostic use 

LoD limit of detection 

NASBA nucleic acid sequence based amplification  

NAT nucleic acid testing 

NPV negative predictive value  

PBMC peripheral blood mononuclear cell 
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POC point of care 

POCT point of care testing 

pol polymerase gene    

PPV positive predictive value 

PT proficiency test 

QC quality control 

RNA ribonucleic acid  

RT reverse transcriptase  

RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction 

RUO research use only 

SD standard deviation 

TMA transcription-mediated amplification 

URF unique recombinant form  

US FDA US Food and Drug Administration 

WB western blot  

WHO World Health Organization  
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สารบัญ 

           หนา 
บทที ่1 บทนํา             1 
 สมบรูณ หนูไข 
บทที ่2 ความรูที่เกี่ยวของกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี        3 

สมบรูณ หนูไข 
บทที ่3 ไวรัสวิทยาและการติดเช้ือเอชไอวี          7 

สุดา ลุยศิริโรจนกุล 
บทที ่4 เทคนิคการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบติัการทางการแพทย   12 

ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน  กัลยาณี คูพูลทรัพย  ธีรกุล อาภรณสวุรรณ  วัชนันท วงศเสนา 
บทที ่5 กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี     27 

ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน  ศิริรัตน ลิกานนทสกลุ  สมบรูณ หนูไข 
บทที ่6 แนวทางการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี       37 
 กัลยาณี  คูพูลทรพัย  สุดา  ลุยศิริโรจนกลุ  สมบรูณ  หนูไข 
บทที ่7 การประกันคุณภาพการตรวจการติดเช้ือเอชไอวี      46 

วิไล เฉลิมจันทร 
บทที ่8 ถาม-ตอบที่พบเกี่ยวกบัการติดเช้ือเอชไอวี                                                                  57 

สุดา ลุยศิริโรจนกุล  ศิริรัตน ลกิานนทสกุล  วิไล เฉลิมจันทร  กัลยาณี คูพูลทรพัย 
บทที ่9 ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเอดส    66 

สมบรูณ หนูไข 
บรรณานุกรม           69 
ภาคผนวก ก การปองกันการติดเช้ือเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลงัการสัมผสัจากการทํางาน 70 

     (HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP) 
ภาคผนวก ข 1. รายช่ือผูรบัอนุญาตผลิต–นําเขาชุดตรวจทีเ่กี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวีเพื่อ  74 
จําหนายในประเทศไทย และองคประกอบโปรตีนในชุดตรวจ 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี พ.ศ. 2552    78 
เพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจที่เกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี  
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สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย  27 
ตารางท่ี 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเมื่อความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี  30 

     แตกตางกัน โดยที่ชุดตรวจทั้งหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 
ตารางท่ี 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเรจ็รปู     47 
ตารางท่ี ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยทีส่ัมผัสเลือดหรอื   73 

     body fluids ขณะทํางาน 
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สารบัญรูป 

หนา 

รูปท่ี 3.1 การเรียงตัวของยีนบนสายจีโนมของเช้ือ HIV และหนาที่ในการสรางโปรตีน     8 
รูปท่ี 3.2 การจัดแบงชนิดของ HIV             9 
รูปท่ี 3.3 การดําเนินโรคหลงัติดเช้ือเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกนั      12 
รูปท่ี 4.1 Markers ที่ตรวจพบหลงัการติดเช้ือเอชไอวีระยะตางๆ     12 
รูปท่ี 4.2 ชุดตรวจรุนแรกสําหรบัทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA   14 
รูปท่ี 4.3 ชุดตรวจรุนทีส่องสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA   14 
รูปท่ี 4.4 ชุดตรวจรุนทีส่ามสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ double antigen   15 

  sandwich EIA 
รูปท่ี 4.5 ชุดตรวจรุนทีส่ี่สําหรบัทดสอบหา HIV Ag/anti-HIV ดวยหลักการ double    15 

  antibody/antigen sandwich EIA 
รูปท่ี 4.6 หลักการของ immunoconcentration (flow through หรือ dot blot)   16 
รูปท่ี 4.7 หลักการของ immunochromatography      16 
รูปท่ี 4.8 หลักการของ particle agglutination       17 
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สารบัญแผนภูมิ 
หนา 

แผนภูมิท่ี 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญ 38 
      และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนข้ึนไป 

แผนภูมิท่ี 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบือ้งตน สําหรบัผูใหญ 40 
            และเด็กทีม่ีอายุ 24 เดือนข้ึนไป 
แผนภูมิท่ี 6.3 แนวทางการทดสอบเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซึ่งปรบั 44 
                 ใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
แผนภูมิท่ี ก.1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน  72
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ประเทศไทยไดตอสูกับการระบาดของเช้ือเอชไอวี ซึ่งกอใหเกิดโรคภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส  
มานานเกือบ 3 ทศวรรษแลว และยังคงตองดําเนินการตอไป เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2557 โครงการเอดส
แหงสหประชาชาติ (UNAIDS) ไดออกยุทธศาสตรเรงดวนในการยุติการแพรระบาดเอดส (Ending AIDS) ในป 
พ.ศ. 2573 โดยมีเปาหมายคือรอยละ 90 ของประชากรกลุมเสี่ยงตองไดรับทราบสถานะการติดเช้ือ รอยละ 
90 ของผูที่มีผลบวกตองไดรับการรักษา และรอยละ 90 ของผูที่ไดรับยาตานไวรัสสามารถกดปริมาณไวรัสลง
ได  สําหรับประเทศไทยน้ันคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดวาง 
เปาหมายตามยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2557-2559 กําหนดวิสัยทัศนสู
เปาหมายที่เปนศูนย (Getting to Zero) ประกอบดวย 1) การไมมีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 2) ไมมีการ
เสียชีวิตเน่ืองจากเอดส 3) ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยกําหนดเปาหมายป พ.ศ. 2559 ดังน้ี  
 

วิสัยทัศนสูเปาหมายท่ีเปนศูนย  เปาหมายป พ.ศ. 2559 
1. ไมมีผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหม 1.1 จํานวนผู ติดเช้ือฯ รายใหมลดลง 2 ใน 3 จากจํานวนที่คาด

ประมาณ  
1.2 อัตราการติดเช้ือฯ เมื่อแรกเกิดนอยกวารอยละ 2 

2. ไมมีการเสียชีวิตเน่ืองจากเอดส 2.1 ผูติดเช้ือฯ ทุกคนในแผนดินไทยไดรับความคุมครองทางสังคม
และเขาถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน  

2.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากเอดสลดลงมากกวารอยละ 50  
2.3 จํานวนผูติดเช้ือฯ เสียชีวิตเน่ืองจากวัณโรคลดลงมากกวารอยละ 

50 
3. ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ 3.1 กฎหมายและนโยบายทีเ่ปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการปองกัน 

รักษา ดูแล และบริการรัฐสาธารณะอื่นๆ ไดรับการแกไข  
3.2 การทํางานเอดสทุกดานมปีระเด็นทีเ่กี่ยวเน่ืองกัน การเคารพสิทธิ

มนุษยชน และสนองตอบตอความจําเพาะกบัเพศภาวะ 
3.3 จํานวนการถูกเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิของผูติดเช้ือฯ 

และกลุมประชากรเปาหมายหลักลดลงมากกวารอยละ 50 
การมุงสูเปาหมายของการไมตีตราและเลือกปฏิบัติเปนแนวทางสําคัญที่ทําใหประชากรทุกกลุม

สามารถเขาถึงบริการทั้งดานปองกันและการดูแลรักษาไดทั่วถึงและเทาเทียม และดวยยุทธศาสตรที่มุงเนน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คาดวานาจะสงผลสัมฤทธ์ิในการสูเปาหมายที่เปนศูนยอีก 2 ศูนย คือการไมมีผู
ติดเช้ือฯ รายใหมและไมมีการเสยีชีวิตเน่ืองจากเอดส ขณะเดียวกันการที่ผูติดเช้ือฯ รายใหมลดลงจํานวนมากก็
จะทําใหประเทศสามารถสนับสนุนทรัพยากรในการใหการดูแลรักษาไดอยางทั่วถึง 

การที่จะดําเนินการใหสําเร็จไดมีความจําเปนตองใหผูที่มีโอกาสเสี่ยงไดรับทราบสถานะ  การติดเช้ือ
ของตนเอง หากยังไมมีเช้ือเอชไอวีอยูในรางกายจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไมใหไปรับเช้ือตอไป หรือ
หากพบวาตนเองติดเช้ือก็ตองไมไปแพรเช้ือใหกับผูอื่นและเขาสูการดูแลรักษาเพื่อไมใหปวยและตายจากโรค
เอดส และตองมีการปรับทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคเอดสใหเหมือนกับการเปนโรคอื่นๆ ที่ตอง
ไดรับการดูแลรักษาตอเน่ืองตลอดไป เชน โรคเบาหวาน ความดัน เปนตน เพื่อการไมเลือกปฏิบัติตอผูติดเช้ือ
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และผูปวยเอดส จากขางตนจะเห็นวาการจะไปใหถึงเปาหมายของยุทธศาสตรน้ีได การรับรูสถานะการติดเช้ือ
เอชไอวีเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งในปจจุบันมีวิธีการเดียว คือ การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ดังน้ันสถานพยาบาลที่มีศักยภาพจึงควรจัดใหมีบริการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี (HIV Testing and Counseling: HTC) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดมากข้ึนโดยเฉพาะ
อยางย่ิงแบบรูผลในวันเดียว (same day result) 
 
ขอบเขตของคูมือ 
 จุดมุงหมายสําคัญของการจัดทําหนังสือคูมือเทคนิคการแพทย เรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีน้ี 
เพื่อเปนคูมือสําหรับนักเทคนิคการแพทยที่อยูในหองปฏิบัติการทางการแพทยในระดับตางๆ ใชประกอบ   
องคความรูในการพัฒนาการใหบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดมาตรฐาน และ
มีคุณภาพ เพื่อผลการตรวจที่ถูกตอง แมนยํา และเกิดประโยชนตอผูมาใชบริการ  โดยเน้ือหาจะกลาวถึง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตัวเช้ือเอชไอวี แนวทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี การตรวจหา
การติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย หลักการตางๆ ของชุดตรวจ แนวทางการเลือกใชชุดตรวจ 
แนวทางการควบคุมคุณภาพการตรวจ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับผลการตรวจ รวมถึง
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและควรรู  
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บทที่ 2 

ความรูที่เกีย่วของกบัการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี 
 
ความสําคัญของการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 การเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสของผูที่ติดเช้ือเอชไอวี หรือการใหการปองกันเพื่อใหผูที่ยัง 
ไมติดเช้ือยังคงไมติดเช้ือตอไป จะตองทําผานชองทางที่สําคัญคือการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือ 
เอชไอวี ปจจุบันผูติดเช้ือเอชไอวีสวนมากยังไมทราบสถานะการติดเช้ือของตนเองหรือรับรูสถานะการติดเช้ือ
ของตนเองในเวลาที่ชาจนเกินไป ตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวีประเทศไทย ป 
พ.ศ. 2557 ใหผูที่ติดเช้ือฯ ทุกคนไมวามีจํานวนเซลลลิมโฟไซทชนิดซีดี 4  (CD4+ T Cell) เทาใด ก็สามารถ
ไดรับยาตานไวรัส แตการเขารับบริการของผูติดเช้ือก็ยังไมเร็วพอ โดยสังเกตไดจากคาเฉลี่ยของจาํนวนเซลลซดีี 
4 ของผูติดเช้ือที่เขาสูระบบบรกิารของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 ตํ่ากวา 100 เซลล
ตอมิลลิลิตร เพราะหากผูที่ติดเช้ือฯ มารับการดูแลรักษาที่คาเซลลซีดี 4 ตํ่ามากจะทําใหการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสไมไดผลอยางเต็มที่ อีกทั้งการใหคําปรึกษาและการตรวจหาเอชไอวียังเปนกลไกสําคัญอันหน่ึงในการชวย
ลดการแพรกระจายเช้ือจากผูที่ติดเช้ือฯ ไปยังบุคคลอื่นๆ ผานการรับรูสถานการณติดเช้ือฯ และการใหการ
ปรึกษาอยางถูกหลักวิชาการ  
 สวนใหญบุคคลทั่วไปไมรูสภาวะการติดเช้ือฯ ของตนเอง ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเช้ือฯ
และแนวทางในการปองกันการติดเช้ือฯ ยังอยูในวงจํากัด ดังน้ันชองทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการ
ติดเช้ือเอชไอวีจึงเปนชองทางที่มปีระสิทธิภาพที่สุดในการที่จะใหบุคคลเหลาน้ีไดรับความรูความเขาใจดังกลาว
ขางตน พรอมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเช้ือเอชไอวีเขาสูรางกาย และไดเรียนรูและใช
วิธีการตางๆ ในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ ไดหากยังไมสามารถเลี่ยงตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ น้ัน  
 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการใหคําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีตามหลักสากลตองกระทําภายใตแนวคิดการคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยที่มีหลักการที่ยึดปฏิบัติในเรื่องน้ีคือ “5 C” ไดแก 

1. Consent หมายถึง ผูรับบริการตองยินยอมดวยความสมัครใจในการตรวจซึ่งตองมีการเซ็น       
ใบยินยอมเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา  

2. Confidentiality หมายถึง ผูใหบริการตองมีมาตรการในการปองกันการเปดเผยของผลการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีของผูมารับบริการไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  

3. Counseling หมายถึง ผูรับบริการตองไดรับการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเสมอ      
โดยผูใหบริการที่ผานการอบรม 

4. Correct test result หมายถึง ผูใหบริการตองจัดใหมีบริการตางๆ เพื่อใหแนใจวาผลการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีที่ออกไปน้ันมีความถูกตองแมนยํา  

5. Connection to care หมายถึง ผูใหบริการตองมีมาตรการหรือแนวทางในการสงตอผูที่ติดเช้ือ
เอชไอวีไปยังหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูติดเช้ือและผูปวยเอดส  
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แนวปฏิบัติท่ัวไปของการใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลในประเทศไทย 

1. การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีตองกระทําโดยใชวิธีการทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ได
มาตรฐาน ตามกลวิธีตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และชุดตรวจที่ใชตองผานการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2. การใหบริการ ควรสามารถเขาถึงไดงาย งานบริการอาจเปนแบบนิรนามเพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผย
ผลการตรวจของผูใชบริการ 

3. การตรวจการติดเช้ือเอชไอวีตองเปนการตรวจโดยสมัครใจและไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ
ตรวจดวยลายลักษณอักษรหรือทางวาจา  

4. ต้ังแตป พ.ศ. 2558 ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปสามารถใหความยินยอมเพื่อตรวจเอชไอวีไดดวยตัวเอง 
โดยไมตองขออนุญาตจากผูปกครอง การยินยอมอาจทําดวยลายลักษณอักษร หรืออาจดวยวาจา
แตตองลงบันทึกไวในเวชระเบียนเปนหลักฐาน   การเซ็นใบยินยอมใหเปดเผยผลการตรวจแก
บุคคลอื่นตองทําหลังจากทราบผลแลว เมื่อทราบวามีการติดเช้ือฯ และไดรับคําปรึกษาแลว แพทย
จะพิจารณาการรักษาหรือการเขาสูระบบการรักษาอยางเปนความลับ  การแจงผลกับผูปกครอง
ตองพิจารณาแลววาเปนประโยชนตอผูติดเช้ือฯ และตองขออนุญาตผูติดเช้ือฯ 

5. หนวยงานน้ันตองมีการใหบริการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจทุกครั้ง 
6. หนวยงานที่ใหบริการตองมีมาตรการในการปองกันการเปดเผยผลการตรวจของผูรับบริการใหกับ 

ผูไมมีสวนเกี่ยวของ 
7. ไมแนะนําใหใชผลตรวจการติดเช้ือเอชไอวีเพื่อใชในการกีดกันผูติดเช้ือเอชไอวีในดานตางๆ เชน 

การเขาทํางาน การเขาศึกษา เปนตน 
8. การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีมีความสําคัญตอสุขภาพของประชาชน ชุมชน และประเทศ 

หนวยงานที่ใหบริการควรดําเนินการใหเกิดความสะดวกเทาที่จะทําไดตอผูรับบริการ โดย           
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับสถานภาพและการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 
 

กลุมบุคคลเหลาน้ีควรไดรับการพิจารณาตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทุกราย 
1. ผูที่มีเพศสัมพันธกับบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยไมปองกัน  
2. ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทางทวารหนักโดยไมใชถุงยาง  
3. ผูติดสารเสพติดที่ใชเข็มรวมกัน  
4. หญิงต้ังครรภที่เขามาฝากครรภที่สถานพยาบาล 
5. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวี 
6. ผูปวยวัณโรค  
7. ผูติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
8. บุคลากรทางการแพทยที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี  

 
ปจจัยในการพิจารณาเพ่ือความเหมาะสมในการไดรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีซ้ํา 

1. ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีอยางตอเน่ืองควรไดรับการตรวจ
วินิจฉัยอยางนอยปละ 2 ครั้งหรือมากกวา 

2. บุคคลที่มีโอกาสเสี่ยง หากตรวจไมพบการติดเช้ือภายใน 3 เดือนเน่ืองจากอาจอยูในระยะแอบแฝง 
(window period) แนะนําใหมีการตรวจซ้ําภายใน 3-6 เดือนเพื่อดูการเกิด seroconversion 
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3. บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีอยางตอเน่ือง ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการเฝาติดตามสถานภาพการติดเช้ือ  

4. บุคคลที่ไมมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือฯ ควรไดรับคําปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีอยาง
สมัครใจเมื่อมีการรองขอ 

 

คําแนะนําเบ้ืองตนสําหรับผูปฏิบัติงาน 

 สําหรับนักเทคนิคการแพทยที่ตองการจะเปดใหบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี หรือเปดใหบริการ
มาแลว ควรตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของงานบริการใหไดครบถวนตามหัวขอดังตอไปน้ี 

1. การเลือกกลวิธีทดสอบและการเลือกชุดตรวจ 
สําหรับการเลือกกลวิธีทดสอบน้ันข้ึนกับวัตถุประสงคของงานบริการและแนวทางปฏิบัติการทดสอบ

เอชไอวีของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยหากใชเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลแลวตองเปนกลวิธีที่ 3 
(รายละเอียดอยูในบทที่ 5) ซึ่งหมายถึงตองใช 3 ชุดตรวจในการยืนยันผลปฏิกิริยาที่ตรวจพบเปนผลบวกจริง 
ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขใหเลือกชุดตรวจที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 ชุดตรวจตองผานการประเมินและไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข) 

1.2 หองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใหบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลควรมีชุด
ตรวจหาการติดเช้ือใหครบทั้ง 3 ชุดตรวจเพื่อสามารถสรุปรายงานผลการตรวจไดในกรณี
ผลบวกทันที    

1.3 ชุดตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทั้ง 3 ชุดที่เลือกใชควรมีแอนติเจนที่แตกตางกัน แตอาจมี
หลักการที่เหมือนกันได  

1.4 ชุดตรวจทุกชนิด เชน ชุดตรวจที่ตองใชเครื่อง (machine based assay) หรือชุดตรวจแบบ
ใหผลรวดเร็ว (rapid test) หรือชุดตรวจแบบงาย (simple test) สามารถเลือกใชเปน      
ชุดตรวจที่ 1 ชุดตรวจที่ 2 หรือชุดตรวจที่ 3 ได โดยพิจารณาจากปริมาณตัวอยาง หาก
จํานวนตัวอยางนอย ชุดตรวจ simple test หรือ rapid test อาจมีความเหมาะสมในการ
เลือกใชเปนชุดตรวจแรกมากกวาวิธีการตรวจแบบใชเครื่อง 

1.5 ชุดตรวจควรมีอายุการใชงานที่เหมาะสมกับภาระงาน ความพรอมของสถานที่ตรวจ       
ดานอุปกรณ เครื่องมือ และความรูความชํานาญของเจาหนาที่ 

2. การจัดลําดับขั้นตอนการใชชุดตรวจอยางถูกตอง (Algorithm validation) 
หลังจากเลือกกลวิธีการตรวจตามวัตถุประสงคไดแลวข้ันตอนตอมา คือ การวางลําดับการใชชุดตรวจ

ตามกลวิธี ซึ่งมีหลักการวางชุดตรวจดังน้ี 
2.1 ชุดตรวจที่อยูในลําดับแรกควรเปนชุดตรวจที่มีความไวเชิงวินิจฉัย (diagnostic sensitivity) 

สูงสุดในชุดตรวจทั้งหมดที่เลือกมา ซึ่งควรตอบสนองตอปริมาณงานในแตละวันและ
เหมาะสมกับคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ชุดตรวจที่สองควรมีความจําเพาะเชิงวินิจฉัย (diagnostic specificity) สูงกวาชุดตรวจแรก  
2.3 ชุดตรวจที่สามควรมีความจําเพาะสูงสุดในทั้งสามชุดตรวจ  

ในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก และกฎระเบียบคุณภาพของ  
ชุดตรวจเพื่อข้ึนทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยกําหนดใหมีความไวไมตํ่ากวา
รอยละ 99.5 และความจําเพาะไมตํ่ากวารอยละ 99 ทําใหชุดตรวจที่วางจําหนายในประเทศไทยมีทั้งความไว
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และความจําเพาะที่ใกลเคียงกนั จึงเห็นวาสามารถเลือกชุดตรวจที่เทียบเทากันไดอยูในระดับเดียวเพราะไดผาน
การประเมินวามีความไวและความจําเพาะเชิงวินิจฉัยมาแลวในประเทศไทย จึงเปนการสะดวกสําหรับผูใชเพื่อ
เลือกชุดตรวจในระดับเดียวกันเปนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถาไดยึดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบเอชไอวี 
ในระดับชาติอยางเครงครัดและมีการควบคุมคุณภาพอยางดีจะสามารถรายงานผลการตรวจไดอยางถูกตอง  

3. การฝกอบรมบุคลากร  
การฝกอบรมบุคลากรเปนสวนที่มีความสําคัญของระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

การเปดใหบริการการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีก็มีความจําเปนที่ผูที่จะทําการตรวจจะตองไดรับการฝกอบรม
และเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน การอานผล การแปลผล และการรายงานผล รวมทั้งการบริหารจัดการ
ควบคุมคุณภาพอยางตอเน่ือง การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดานชีวภาพและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมภายในหองปฏิบัติการเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ตองคํานึงถึง บุคลากรทางการแพทยจึงควรไดผานการอบรม
ซึ่งตองมีการบันทึกอยูในประวัติของการฝกอบรมของพนักงาน และควรไดรับการทบทวนอยางนอยปละครั้ง  

4. มาตรการปองกันการเปดเผยผลการตรวจ  
ในปจจุบันผลรายงานของการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวียังถือวาเปนความลับ จึงควรรายงานผลแบบ

ปกปดเฉพาะแพทยและผูเกี่ยวของกับการรักษาเทาน้ันที่มีสิทธิในการเปดขอมูลการรายงาน ผลการตรวจ     
การติดเช้ือเอชไอวีเปนเรื่องที่ละเอียดออนกวาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยอื่นๆ ดังน้ันทาง
หองปฏิบัติการแตละแหง ควรจัดต้ังนโยบายในการเขาถึงขอมูลหรือมีมาตรการที่เปนลายลักษณอักษรถึง
แนวทางในการปองกัน การเปดเผยผลการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีไมใหเปดเผยไปยังผูที่ไมเกี่ยวของ  
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บทที่ 3 
ไวรัสวิทยาและการตดิเช้ือเอชไอวี 

 
คุณสมบัติและการจําแนกชนิดของเชื้อเอชไอวี 
 Human immunodeficiency virus (HIV) หรือเอชไอวี เปนเช้ือในกลุมของ retrovirus จัดอยูใน 
family Retroviridae มีจีโนมเปน RNA ที่มีลําดับเบสเหมือนกันสองสาย (diploid) และเปนสายบวก
ประกอบดวยยีนโครงสรางและเอนไซม (รูปที่ 3.1) เรียงกันเปน gag-pol-env โดยที่ gag (ยอมาจาก group-
antigen) สรางโปรตีนสวนโครงสรางแกนกลาง; pol (polymerase) สรางเอนไซม (reverse transcriptase, 
integrase และ protease); และ env  (envelope) สรางผิวรอบนอกของอนุภาคไวรัส  เช้ือเอชไอวีแบงออก
ไดเปน 2 ทัยป คือ HIV-1 (type 1) และ HIV-2 (type 2) ซึ่งมีสวนโปรตีนแกนกลางที่เหมือนกัน (p24) แตมี
ผิ วรอบนอกซึ่ งมี คุณ สมบั ติ เป น  glycoprotein (gp) ต างกันตรงปุ มผิ วนอก  (HIV-1: gp120, HIV-2: 
gp105/125) และตรงกานซึ่งฝงอยูภายในช้ันผิวนอก (HIV-1: gp41, HIV-2: gp36/gp41)  โปรตีนที่ใชในชุด
ทดสอบสําหรับตรวจ anti-HIV antibody สวนใหญเปนแอนติเจนเตรียมจาก HIV-1 และ HIV-2  โดย HIV-1 
มีสวนประกอบของผวิรอบนอก (gp160, gp120, gp41) และสวนแกนกลาง (p55, p24, p17) ซึ่งบางชุดตรวจ
อาจมีสวนเอนไซม (p66, p51, p31) สวนแอนติเจนจาก HIV-2 มีแอนติเจนที่แตกตางกันไป  
 ในการเขาสูเซลลเปาหมาย เช้ือไวรัสใช gp120 จับกับ CD4 ซึ่งเปน receptor  ตัวแรกบนผิวเซลล
กอนแลวจึงใช receptor ตัวที่สองคือ CCR5 หรือ CXCR4 coreceptor  ซึ่งเปน chemokine receptor บนผิว
เซลลในรางกาย หลังจากน้ันไวรัสจะใช gp41 หลอมรวม envelope ของเช้ือไวรัสเขากับ cell membrane  
เมื่อเช้ือเขาเซลลเปาหมายไดแลว ไวรัสใช reverse transcriptase (RT) ในการสรางรหัสยอนกลับจาก RNA 
ของเช้ือเปลี่ยนเปน DNA และอาศัย integrase ชวยใหแทรกเขาไปในนิวเคลียสของเซลลเปาหมายและอยูใน
สภาพ HIV proviral DNA ในเซลลติดเช้ือ หลังจากน้ันจะเพิ่มจํานวนสรางลูกหลานโดยอาศัย protease 
รวมตัวกันเปนอนุภาคใหมตอไป  เช้ือไวรัสมีการเพิ่มจํานวนตลอดเวลาโดยปลอยไวรัสออกมาอยางนอย 1010 
อนุภาคตอวัน เช้ือจึงมีการแปรปรวนไดสูง (hypervariation) ซึ่งเกิดข้ึนไดเองจากไวรัสในกระบวนการ 
reverse transcription เน่ืองจากเอนไซมไมมี proof reading  ในแตละรอบของการเพิ่มจํานวนจะมีการ
กลายพันธุ 1 ตําแหนงในทุกครั้งที่มีการสราง DNA จากจีโนม 1 สาย จึงพบประชากรไวรัสหลากหลาย 
(quasispecies) ปะปนอยูในรางกาย นอกจากน้ีการที่ไวรัสมี RNA สองสายอาจทําใหเอนไซมทํางานกระโดด
ขามไปมาในขณะเพิ่มจํานวนจึงมีผลใหเกิดการรวมตัวของลูกผสม (recombinant) ไดสูง  
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รูปท่ี 3.1 การเรียงตัวของยีนบนสายจีโนมของเชื้อ HIV และหนาท่ีในการสรางโปรตีน ประกอบดวยยีน
โครงสราง gag [สราง capsid (p24), matrix (p17) และ nucleocapsid (p7/p9)], ยีน pol [สราง reverse 
transcriptase (p51/66), integrase (p32) และ protease (p11)] และยีน env [สราง surface glycoprotein 
(gp120 ของ HIV-1 หรือ gp105 ของ HIV-2), transmembrane (gp41 ของ HIV-1 หรือ gp36 ของ HIV-2)]; ยีน
ควบคุม tat และ rev; และยีนสวนประกอบ vif และ vpu (HIV-1), vpr, vpx  (HIV-2), และ nef  (ภาพโดย 
สุดา ลุยศิริโรจนกุล) 
  

เช้ือเอชไอวี (HIV) แบงออกเปน 2 types  (HIV-1 และ HIV-2)  และใน HIV-1 ยังแบงออกเปน 4 
กลุม (group) คือ กลุม M (major), กลุม O (outliers), กลุม N  (non-M, non-O) และกลุม P (pending for 
the identification of further human cases)  (รูปที่ 3.2) เช้ือที่ระบาดอยูในปจจุบันเปนเช้ือในกลุม M  ซึ่ง
กลุมน้ียังแบงยอยเปน subtypes (หรือ clades)  ไดอยางนอย 10 subtypes เริ่มจาก A ถึง K (ยกเวน I)  
และบางสายพันธุเปนไวรัสลูกผสมที่เกิดจากการติดเช้ือมากกวาหน่ึงสายพันธุซึ่งพบในประชากรอยางนอย 3 
คนข้ึนไปเรียกวา circulating recombinant form (CRF) เชน subtype E ซึ่งเปน CRF01_AE ที่เกิดจากการ
ติดเช้ือ 2 subtypes ระหวาง subtype A และ subtype E   ในปจจุบัน CRF มีรายงานทั่วโลกแลวอยางนอย 
43 ชนิดแลว และยังมีชนิด unique recombinant form (URF) ที่พบในกรณีลูกผสมทีเ่พิ่งเกิดใหมในคนเดียว  
สําหรับการติดเช้ือเอชไอวี ทั่วไปในประเทศไทยพบ 2 subtypes คือ subtype CRF01_AE และ subtype B   
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รูปท่ี 3.2   การจัดแบงชนิดของ HIV แบงออกเปน 2 types (HIV-1 และ HIV-2) สําหรับ HIV-1 ยังแบง
ออกเปน 4 groups (group M, O, N และ P) และ group M แบงยอยไดอยางนอย 10 subtypes (A-K 
ยกเวน I) โดยที่  subtype E เปนลูกผสม (circulating recombinant form, CRF) ของ subtype A และ 
subtype E   

 

ธรรมชาติการติดเชื้อ  

เช้ือเอชไอวีสามารถแพรไดทางเลือดหรือสารนํ้าตางๆ รางกาย ทางติดตอที่สําคัญ ไดแก  

1. ผานทางเพศสัมพันธ เปนทางติดตอแพรเช้ือฯ ที่พบบอยที่สุด โดยอัตราการติดเช้ือฯ พบรอยละ 80 

ของการติดเช้ือฯ ทั้งหมด อัตราเสี่ยงของการติดเช้ือฯ พบไดสูงในกลุมบุรุษรักรวมเพศ (homosexual)  

2. ติดจากมารดาที่มีเช้ือฯ โดยเช้ือไวรัสจากมารดาผานมายังทารกโดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่มารดามี

ปริมาณไวรัสสูง กอนยุคที่จะมีการใชยาตานไวรัสเอชไอวี พบวาการติดเช้ือฯ จากมารดาสูทารกมีอัตราสูงรอย

ละ 15-30  โอกาสที่ทารกจะติดเช้ือฯ จากมารดาเกิดข้ึนไดตลอดระยะเวลาของการต้ังครรภ คือ 1) กอนคลอด 

ต้ังแตอยูในครรภโดยเช้ือจากเลอืดของมารดาผานรกสูทารก; 2) ขณะคลอด ผานทางคลอดซึ่งสัมผัสเช้ือในเลือด

และสารคัดหลั่งในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ  โดยสวนใหญเปนการติดเช้ือฯ ในไตรมาสที่สามของการต้ังครรภ หรือ

สัมผัสเช้ือเมื่อมีการแตกของถุงนํ้าคร่ํานานเกิน 6 ช่ัวโมง หรือเกิดจากหัตถการของบุคลากรทางการแพทยใน

ระหวางคลอดก็ได; และ 3) หลังคลอด ระยะเลี้ยงดู โดยทารกไดรับเช้ือฯ ที่ปนเปอนอยูในนํ้านม หรือในเซลล 

macrophages /lymphocytes ซึ่งอยูในนํ้านม แตหลังจากมีการใหยาตานไวรัสในหญิงต้ังครรภที่ติดเช้ือฯ น้ีใน

ระยะกอน และระหวางคลอด และใหกับทารกแรกคลอดอีกระยะเวลาหน่ึง รวมกับการไมเลี้ยงดูทารกดวยนม

มารดา ทําใหอัตราการติดเช้ือฯ จากมารดาสูทารกมีแนวโนมลดลงเหลือนอยกวารอยละ 1   
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3. ผานเขาทางผิวหนัง การใชเข็มฉีดยารวมกันเปนวิธีการแพรระบาดที่สําคัญ หรือติดจากการไดรับเลือด

หรือปลูกถายอวัยวะบริจาคที่ปนเปอนเช้ือฯ รวมทั้งการไดรับเช้ือฯ จากอุบัติเหตุทางการแพทย โดยเฉพาะถูก

เข็มตําหรือของมีคมบาด 

การดําเนินโรคในผูติดเช้ือฯ โดยทั่วไปแบงระยะการติดเช้ือฯ ตามอาการไดเปน 3 ชวง ไดแก ระยะแรก

หรือระยะเฉียบพลัน (primary/acute infection) ระยะเรื้อรังที่ ไมมีอาการ (chronic asymptomatic 

infection) และระยะเอดส (AIDS) (รูปที่ 3.3)  ในชวงระยะเฉียบพลันรอยละ 40-90 พบอาการของ acute 

retroviral syndrome คือ  มี อ าการไข  เจ็บคอ  ปวด ศีรษะ ปวด เมื่ อย ต อม นํ้ าเห ลือ งโต  ออกผื่ น 

(maculopapular rash) ซึ่งคลายกับโรค mononucleosis like syndrome  ในระยะน้ีตรวจพบปริมาณ

ไวรัสเพิ่มจํานวนมากถึง 106 copies/ml ในเลือด อาจพบลิมโฟซัยทตํ่าลงเล็กนอยโดยเฉพาะ CD4+ T cells 

ตอมาพบการตอบสนองของ cytotoxic T lymphocytes (CTL) หรือ CD8+ T cells เพิ่มจํานวนพรอมกับ

การลดลงของไวรัสในเลือด และมีการสรางแอนติบอดีจําเพาะตอบสนองในเวลาตอมา   

เมื่ออาศัยการวินิจฉัยการติดเช้ือฯ ทางหองปฏิบัติการ พบวาชวงแรกหลังติดเช้ือฯ ใหมๆประมาณ 5-10 

วัน เปนชวงที่ยังตรวจไมพบ HIV RNA ในกระแสเลือด (eclipse phase) เน่ืองจากเช้ือตองใชเวลาในการเพิ่ม

จํานวนโดยอาศัยพลังงานจากเซลลเจาบาน หลังจากน้ันตรวจพบเช้ือ (HIV RNA หรือ HIV p24 Ag) โดยตรวจ

พบ HIV RNA กอน HIV Ag  5 วัน เพราะเทคนิคการทดสอบจีโนมเปนการเพิ่มขยายยีน (polymerase chain 

reaction assay หรือวิธีที่เทียบเทา) ซึ่งใหความไวมากกวาการทดสอบแอนติเจนดวย immunoassay หลัง

ตรวจพบเช้ือจึงตรวจพบแอนติบอดีจําเพาะในเวลาอีก 5-10 วันตอมา โดยสรุปวา ในระยะแรกของผูติดเช้ือฯ 

ใหมๆประมาณ 5-10 วันจะตรวจพบ HIV RNA ในเลือดกอนตามมาดวย HIV p24 Ag อีก 5 วันตอมา (หรือ

ประมาณ 10-15 วันหลังติดเช้ือ) หลังจากน้ันจึงตรวจพบ anti-HIV Ab (anti-HIV)  ในเวลาประมาณ 15-20 

วันหลังติดเช้ือเอชไอวี 

หลังจากน้ันผูติดเช้ือฯ สวนใหญเขามาสูระยะไมมีอาการปรากฏพบไดเปนเวลาหลายเดือนจนถึงมากกวา 

15 ป  เน่ืองจากระบบภูมิคุมกันจําเพาะทั้งเซลลและแอนติบอดีควบคุมเช้ือฯ ใหกลับลงมาอยูที่ระดับใน

ปริมาณคงที่ (set point) ซึ่งเปนสมดุลระหวางไวรัสและระบบภูมิคุมกันของรางกาย (steady state)  เช้ือ

ไวรัสยังคงเพิ่มจํานวนไดในอัตราตํ่าๆ ซึ่งสะสมอยูภายในตอมนํ้าเหลืองตามสวนตางๆ ของรางกาย หรือในตอม

นํ้าเหลืองกลายเปนแหลงรังโรค (reservoir)  ในระยะทายผูติดเช้ือฯ พบภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรืออาการ

ของโรคเอดส ในระยะน้ีเริ่มมีการติดเช้ือฉวยโอกาสและ/หรือเปนมะเร็งบางชนิด เชน Kaposi’s sarcoma  

ระยะเวลาการดําเนินโรคไปสูการเปนผูปวยเอดสในผูใหญกอนยุคที่มียาตานไวรัสใช แบงไดเปน 3 ระยะ

คือ 1) rapid progressor (พบรอยละ 5-10) เกิดเปนโรคเอดสภายใน 2-3 ป; 2) typical progressor  (พบได

มากที่สุดรอยละ 80)  เกิดข้ึนภายใน 3-10 ป; และ 3) slow progressor หรือ long term nonprogressor 

(LTNP)  (พบไดรอยละ 10)  ผูติดเช้ือมี CD4+ T cells > 500 cells/μl และปริมาณไวรัส <104 copies/ml 

สามารถดําเนินชีวิตเปนปกติอยูไดนานมากกวา 10 ป  ในกลุมน้ียังพบวารอยละ 1 จัดเปน HIV-1 elite 

controllers (EC) หรือ elite  suppressors  โดยมีจํานวน CD4+ T cells เปนปกติ และมีปริมาณไวรัสตํ่า 500-

1,000 copies/ml หรืออาจตํ่ามากถึง <50-75 copies/ml โดยที่ไมเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมา

อยางนอย 12 เดือน และไมมีอาการแสดงการดําเนินโรคใดๆ อาจพบวาบางรายติดเช้ือมานานถึง 25 ป  
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รูปท่ี 3.3   การดําเนินโรคหลังติดเชื้อเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน  หลังติดเช้ือ HIV ในระยะ 
eclipse ยังไมพบเช้ือประมาณ 5-10 วัน ตอมาในระยะ window ตรวจไดแตเฉพาะเช้ือ (HIV RNA กอน 
HIV p24 Ag) ยังไมพบ anti-HIV  หลังจากน้ันตรวจพบ anti-HIV จนถึงระยะทายของโรค  ในระยะแรก 
CD8+ T cells เพิ่มจํานวนพรอมกับการลดลงของไวรัสในเลือด หลังจากน้ันระบบภูมิคุมกันควบคุมไวรัสให

อยูในสภาพคงที่ (set point) กลายเปนติดเช้ือแบบเรื้อรัง จนกระทั่งในระยะเปนเอดส  ระบบภูมิคุมกันไม
สามารถคุมไวรัสได จํานวน CD4+ T cells ลดลงอยางมากและพบปริมาณไวรัสเพิ่มจํานวนมากข้ึน เริ่มติดเช้ือ
ฉวยโอกาส และ/หรือเปนมะเร็งบางชนิด (ภาพโดย สุดา ลุยศิริโรจนกุล) 
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บทที่ 4   

เทคนคิการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวีทางหองปฏบิัตกิารทางการแพทย  
 
การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชในปจจุบันแบงเปน 2 กลุม

คือ การตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะ และการตรวจสวนประกอบของเช้ือเอชไอวี ไดแก สารพันธุกรรม หรือ
แอนติเจนของเช้ือ โดยการตรวจในแตละกลุมจะใชตรวจในชวงเวลาที่แตกตางกัน ดังแสดงในรูป 4.1 โดยอาจ
แบงการวินิจฉัย การติดเช้ือออกเปน 4 กลุมดังน้ี  

 

 
รูปท่ี 4.1 Markers ท่ีตรวจพบหลังการติดเชื้อเอชไอวีระยะตางๆ ระยะ eclipse เช้ือมีการเจริญภายใน
เซลลไมสามารถตรวจพบ marker ใดในพลาสมา สวนระยะ acute infection สามารถตรวจพบ HIV RNA, 
HIV p24 Ag และ HIV Ab ตามลําดับเวลาหลังติดเช้ือ นอกจากน้ีการตรวจ HIV Ab ดวยนํ้ายารุนที่ 3 (3rd 
generation) ตรวจพบไดเร็วกวารุนที่ 2 และ 1 ตามลําดับ และสิ้นสุดการตรวจเพื่อระบุระยะ recent 
infection ณ 180 วันหลังจากวันที่คาดวาติดเช้ือ (ดัดแปลงจาก CLSI guideline) 
 

1.  การตรวจหาแอนติเจนของเช้ือเอชไอวี (HIV p24 Ag testing) เปนวิธีการตรวจหาโปรตีนที่
จําเพาะของเช้ือเอชไอวี ใชเพื่อตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในระยะแรกที่ผูปวยยังไมมีการสราง anti-HIV หรือ
เพิ่งมีการติดเช้ือไดไมนานยังไมสามารถตรวจพบแอนติบอดีได และอาจใชเพื่อวินิจฉัยทารกที่เกิดจากมารดาที่
ติดเช้ือ ซึ่งชวยเพิ่มความไวในการตรวจหาการติดเช้ือ ชุดตรวจ HIV p24 Ag อยางเดียวในปจจุบันมีความไวเชิง
วิเคราะห (analytical sensitivity) ในการตรวจจับ HIV p24 Ag ไดตํ่ากวา 2 IU/ml (WHO standard) 

2.  การตรวจหาแอนติบอดีที่จําเพาะตอเช้ือเอชไอวี (anti-HIV testing) เปนการทดสอบที่นิยมใช
แพรหลายที่สุด สามารถตรวจพบไดหลังติดเช้ือประมาณ 3-4 สัปดาห ตรวจพบไดในเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆ 
โดยมีการตรวจทั้ งแบบตรวจกรองเบื้องตน (initial tests หรือ screening tests) และการตรวจเสริม 
(supplemental tests) ปจจุบันวิธีทดสอบสวนใหญใชหลักการ sandwich immunoassay โดยอานผลการ
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เกิดปฏิกิริยา enzyme substrate, chemiluminescence หรือ fluorescence  เปนวิธีทดสอบที่ ใชกับ
เครื่องมือทั้งระบบปด (machine based assay) หรือระบบเปด (open system) ที่เปน microplate เปนตน 
รวมทั้งชุดตรวจแบบรวดเร็ว (rapid test) หรือแบบงาย (simple assay) 

3.  ชุดตรวจแอนติบอดีที่จําเพาะตอเช้ือเอชไอวีและแอนติเจนของเช้ือพรอมกันในนํ้ายาเดียวกัน เปน
พัฒนาการของนํ้ายาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ที่เปน fourth generation ในช่ือ HIV Ag/Ab combination 
assay  เพื่อตรวจ anti-HIV และ/หรือ HIV p24 Ag ในคราวเดียวกันทําใหงายตอการวิเคราะห ทั้งน้ีเริ่มแรก
ของชุดนํ้ายามีวัตถุประสงคเพื่อใชในงานตรวจกรองเพื่อความปลอดภัยในเลือดบริจาค แตตอมาไดมีการ
นํามาใชในงานเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลทําใหความไวในการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเพิ่มข้ึน ปจจุบันชุดตรวจ 
HIV Ag/Ab combination assay  ไดรับความนิยมแพรหลายในหองปฏิบัติการตางๆ มาต้ังแตป พ.ศ. 2553 

4.  การตรวจหาสารทางพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวี หรือ nucleic acid  test (NAT) ในป พ.ศ. 2542 
ประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารใชชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีในพลาสมาเพื่อตรวจกรองเลือดบริจาค 
โดยใชหลักการ reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ซึ่งสามารถตรวจจับผู    
ติดเช้ือไดเร็วกวาการตรวจหา HIV p24 Ag เปนเวลา 5-10 วันและเร็วกวาการตรวจ anti-HIV ประมาณ 10-
15 วัน จึงเปนวิธีที่มีความไวและความจําเพาะสูงมาก แตเทคนิควิธีการทดสอบยังมีความซับซอนและใช
เวลานานกวาการตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาและมีราคาแพง ดังน้ันจึงมีการนําตัวอยางมารวมกันเปน pool 
plasma เพื่อตรวจรวมกัน 

 
เทคนิคท่ีใชในการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี 
 ชุดตรวจรุนแรกๆ จะใชแอนติเจนบริสุทธ์ิที่เตรียมจาก viral lysate หรือ recombinant protein 
หรือเปปไทดสังเคราะห การทดสอบเริ่มใชครั้งแรกป พ.ศ. 2528 ซึ่งตรวจหาแอนติบอดีตอ HIV-1 เพียงอยาง
เดียว ตอมาหลังพบ HIV-2 แมจะมีปฏิกิริยาขามกลุมกับ HIV-1 แตก็จับ HIV-2 ไมไดทั้งหมด จึงมีการเพิ่ม
แอนติเจนที่จําเพาะตอ HIV-2 เชน gp36 ทําใหเพิ่มโอกาสการตรวจพบผูติดเช้ือเอชไอวีไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในถ่ินที่มี HIV-2  ตอมาชุดตรวจไดพัฒนาใชทั้งแอนติเจน HIV-1/HIV-2 และเมื่อพบ HIV-1 group O จึงไดเพิ่ม
แอนติเจน group O ในชุดตรวจบางราย 
 ตัวอยางที่ใชในการทดสอบการติดเช้ือสําหรับแอนติบอดีจําเพาะ (anti-HIV) โดยทั่วไปใชสวน
นํ้าเหลือง ไดแก ซีรัมหรือพลาสมา อยางไรก็ตามอาจใชเลือดครบสวน (whole blood) นํ้าจากชองปาก (oral 
fluid) ปสสาวะ (urine) นํ้าไขสันหลัง (CSF) เลือดจากศพ (cadaveric blood) และหยดเลือดแหง (dried 
spot blood) โดยควรใชชุดทดสอบที่ไดผานการรับรองตอตัวอยางตรวจดังกลาวแลวเทาน้ัน 

 ชุดตรวจคัดกรองทางภูมิคุมกันวิทยา สําหรับ anti-HIV ไดมีการพัฒนามาแลว 4 รุนคือ 
1) รุนแรก (first generation) (รูปที่ 4.2) จะใชหลักการ indirect enzyme immunoassay (EIA) 

โดยการใช viral lysate เปนแอนติเจนที่เคลือบบน solid phase เพื่อตรวจหาแอนติบอดีในตัวอยางตรวจ 
จากน้ันตรวจติดตามโดย anti-human IgG conjugate  

2) รุ น ที่  2 (second generation) (รู ป ที่  4.3)  ใช ห ลั ก ก าร เดี ยวกั น แต ใช แอน ติ เจ นที่ เป น 
recombinant protein หรือเปปไทดสังเคราะห 

3) รุนที่  3 (third generation) (รูปที่  4.4)  ในปจจุบันยังใชทดสอบอยู  หลักการเปน double 
antigen sandwich EIA โดยใชแอนติเจนเคลือบบน solid phase และใชตรวจติดตามดวย antigen 
conjugate ซึ่งหลักการน้ีสามารถตรวจจับไดทั้ง anti-HIV ชนิด IgG และ IgM  ทําใหมีความไวในการตรวจ
ระยะ seroconversion ไดดีข้ึน โดยทั่วไปใหความไว 10-15 วันภายหลังตรวจพบเช้ือ (HIV RNA)  
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4) รุนที่ 4 (fourth generation) (รูปที่ 4.5) ไดมีการพัฒนาโดยการเพิ่มการทดสอบแอนติเจน p24 
เขารวมดวยทําใหตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนการทดสอบที่มีความไวสูง ให
ผลบวก 5-10 วันภายหลังการตรวจพบไวรัส (HIV RNA) ทําใหสามารถตรวจจับผูติดเช้ือเอชไอวีในระยะแรก 
(early infection หรือชวง seroconversion) 

 

 
รูปท่ี 4.2 ชุดตรวจรุนแรกสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA (ภาพโดย ศักด์ิชัย เดช
ตรัยรัตน) 
 

 
รูปท่ี 4.3 ชุดตรวจรุนท่ีสองสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA (ภาพโดย ศักด์ิชัย 
เดชตรัยรัตน) 
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รูปท่ี 4.4 ชุดตรวจรุนท่ีสามสาํหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ double antigen sandwich EIA 
(ภาพโดย ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน) 
 

 
รูปท่ี 4.5 ชุดตรวจรุนท่ีสี่สําหรับทดสอบหา HIV Ag/anti-HIV ดวยหลักการ double 
antibody/antigen sandwich EIA (ภาพโดย ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน) 
 

วิธีตรวจคัดกรองมีหลากหลายรปูแบบ ไดแก วิธีตรวจที่อานผลดวยเครื่อง (Machine based 
immunoassay) และวิธีตรวจที่อานผลดวยตา (rapid หรือ simple assay) ซึ่งมีหลักการดังตอไปน้ี 

1. Machine based immunoassays (IAs)  
 วิธีตรวจคัดกรองที่อานผลดวยเครื่อง (Machine based immunoassay)  ไดแก วิธีตรวจที่ใชเอนไซม
แ ล ะ  substrate ใน ก า รแ ส ด งป ฏิ กิ ริ ย าก าร เกิ ด  antigen-antibody complex เช น  วิ ธี  enzyme 
immunoassay (EIA) ซึ่งอาจใหสัญญาณเปนการเกิดสี (colorimetric) หรือการเกิดแสง (light emission) 
แลวแตเทคนิคการวัดของแตละวิธี  อีกวิธีหน่ึงเปน non-enzyme immunoassay  เชน วิธี chemilumi-
nescent  immunoassay (CIA) ซึ่ งใชสาร chemiluminescent  เปนสารติดฉลากเพื่ อชวยแสดงการ
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า  antigen-antibody complex โด ยก าร เติ ม ส า ร ก ร ะ ตุ น ช ว ย จุ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ให ส า ร 
chemiluminescent เกิดเปลงแสงไดทันที คาสัญญาณที่ตรวจวัดไดไมวาจะเปนคาการดูดกลืนแสง (optical 
density) หรือคาหนวยวัดแสง (relative light unit) ของสิ่งสงตรวจ จะถูกนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคา
ตัดสิน (Cutoff, CO) ของแตละวิธี ไดเปนคา S/CO (Sample per Cutoff) เพื่อใชแปลผลการทดสอบวามี
ปฏิกิริยา (reactive) หรือไมมีปฏิกิริยา (non-reactive) กับการทดสอบวิธีน้ันๆ ซึ่งการอานและการคํานวณผล
อาจทําแบบอัตโนมัติดวยเครื่องระบบปด (เครื่องมืออัตโนมัติ) หรือระบบเปด (manual) แลวแตวิธีตรวจที่ใช 

2. Rapid test และ Simple assay  
 Rapid test หมายถึงการทดสอบที่ไดผลรวดเร็วอานผลภายใน 30 นาทีและ Simple assay หมายถึง
การทดสอบงายๆ อานผลภายใน 2 ช่ัวโมง รูปแบบการทดสอบน้ีมี 3 ชนิด ไดแก 

2.1  Immunoconcentration (flow through หรือ dot blot) 
 เปน rapid assay (รูปที่ 4.6) ที่ใชหลักการ double antigen sandwich EIA โดยเติมตัวอยางตรวจ
ลงบนเมมเบรนที่มีแอนติเจนเอชไอวีเคลือบอยู แลวจึงเติม biotinylated HIV antigen ใหลงไปจับกับ
แอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนบนเมมเบรน และตรวจวัดปฏิกิริยาตอโดยใช streptavidin enzyme 
conjugate และ substrate ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4.6 หลักการของ immunoconcentration (flow through หรือ dot blot) (ภาพโดย ศักด์ิชัย 
เดชตรัยรัตน) 

2.2  Immunochromatography หรือ lateral flow assay  
 เปน rapid assay (รูปที่ 4.7) ที่ใชหลักการ double antigen sandwich immunoassay โดยเติม
ตัวอยางตรวจลงในสวนของ sample port/pad ซึ่งมีแอนติเจนที่เคลือบดวยสาร conjugate (เชน colloidal 
gold) บรรจุอยูกอนแลว เมื่อแอนติบอดีที่จําเพาะในตัวอยางจับกับสาร conjugate เกิดเปน immune 
complex แลวเคลื่อนที่ดวย liquid chromatography ไปยังสวน test และ control lines บนแถบทดสอบ 
หากตัวอยางตรวจมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทาํใหเกิดสีเกิดข้ึนที่ test line ซึ่งมีการเคลือบแอนติเจนเอชไอวีไว 
และสวน control line จะเคลือบดวย anti-HIV ไว 

 
รูปท่ี 4.7 หลักการของ immunochromatography (ภาพโดยศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน) 

2.3 Particle agglutination (รูปที่ 4.8) 

เปน simple assay ที่ใชหลักการเกาะกลุมซึ่งมีแอนติเจนของเอชไอวีเคลือบไวบนเม็ดเจลาติน โดยให
ทําปฏิกิริยากับตัวอยางซีรัมในถาดหลุม หากซีรัมมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบนเม็ด  
เจลาตินเกาะกลุมกันเปนรางแหเกิดข้ึน ในขณะที่ไมเกาะกลุมเม็ดเจลาตินจะตกเปนเม็ดกระดุม 
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รูปท่ี 4.8 หลักการของ particle agglutination (ภาพโดยศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน) 

 
ขอดีของ rapid test และ simple assay คือมีข้ันตอนและวิธีการทดสอบที่งาย รวดเร็วและสะดวก

สามารถอานผลไดดวยตาเปลา ไมตองใชเครื่องมือราคาแพง เหมาะสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยที่มี
เจาหนาที่และงบประมาณจํากัด หรือใชเปนวิธีสนับสนุนเพิ่มเติม ขอเสียของ rapid test  คือ การแปลผล
ข้ึนกับการอานของรายบุคคล  
 
ปจจัยท่ีเก่ียวของตอการทดสอบหา Anti-HIV 

1. คุณภาพสิ่งสงตรวจ (Quality of the specimen) 
คุณภาพของการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เริ่มดวยสิ่งสงตรวจที่เหมาะสม เปนไป

ตามขอบงช้ีที่ ระบุไวในคูมือชุดนํ้ายาตรวจ เชน ใชกับเลือด ซีรัม หรือพลาสมาใชสารกันเลือดแข็ง 
(anticoagulant) ชนิดใด เปนตน และมีความถูกตอง ถูกคน การช้ีบงตัวผูปวย และการทวนสอบได 

2. คุณภาพมาตรฐานของนํ้ายาทดสอบท่ีเลือกใช (Performance of assay) 
คุณภาพมาตรฐานของชุดนํ้ายาทดสอบที่เลือกใชพิจารณาจาก performance ของชุดนํ้ายา ซึ่งตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวี พ.ศ. 2552  เพื่อการวินิจฉัย
รายบุคคล กําหนดใหมีความไวไมตํ่ากวารอยละ 99.5 และ ความจําเพาะไมตํ่ากวารอยละ 99  

Assay performance indicator เปนคุณภาพมาตรฐานพื้นฐานที่ใชระบุคุณภาพของชุดทดสอบ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในปจจุบันประกอบดวย 

2.1 ความไว (Sensitivity: true positive rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบที่จะใหผลเปนบวก
ในผูติดเช้ือเอชไอวี ชุดทดสอบที่มีไวสูงจะทําใหลดการพบผลลบปลอม (false negative) แบงไดเปน 

ความไวเชิงวินิจฉัย (diagnostic sensitivity) คือความสามารถที่ชุดตรวจจะแสดงผลเปนบวกเมื่อ
ทดสอบกับตัวอยางที่ชุดตรวจอางอิงใหผลเปนบวก 

ความไวเชิงวิเคราะห (analytical sensitivity) คือขีดจํากัดของการตรวจพบ (limit of detection) 
สิ่งที่ตองการตรวจในจํานวนนอยที่สุดไดอยางแมนยํา 
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2.2 ความจําเพาะ (Specificity: true negative rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบที่ใหผลเปน
ลบในผูไมติดเช้ือเอชไอวี ชุดทดสอบที่มีความจําเพาะสูงจะทําใหลดการพบผลบวกปลอม (false positive)  
แมนํ้ายาทดสอบที่ใชจะมีความไวและความจําเพาะสูงแตก็ยังตองระวังการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอม 
เน่ืองจากแตละทองถ่ินจะมีความชุกของโรคไมเทากัน ทั้งน้ีความแมนยําของการทํานายผลบวกวาติดเช้ือจะสูง
เมื่อมีความชุกของโรคสูง ความแมนยําของการทํานายผลบวกลดลงเมื่อความชุกของโรคตํ่า (ดูรายละเอียดใน
บทที่ 5) 

3. ขอจํากัดการทดสอบ (Test limitation) 

ผูปวยในระยะติดเช้ือเฉียบพลัน อาจพบการตรวจหาแอนติบอดีตอเอชไอวีเปนผลลบ ทั้งน้ีผูปวยอาจ
อยูในระยะกอน seroconversion การตรวจหา HIV p24 Ag หรือ Ag/Ab combination assay จะสามารถ
ตรวจพบผูปวยในระยะเฉียบพลัน หรือ early Infection ไดเร็วกวา และยืนยันการติดเช้ือดวยการตรวจ NAT 
หรือ p24 Ag neutralization   

4. สารรบกวน (Interference) 
สารรบกวนเปนผลกระทบของสารที่มีอยูในสิ่งสงตรวจของผูปวยที่ทําใหมีการเปลี่ยนไปของผลการ

วิเคราะหที่อาจพบไดในชุดนํ้ายาทดสอบหน่ึงแตอาจไมพบในอีกชุดนํ้ายาทดสอบหน่ึง แบงไดเปน 
4.1 Endogenous sources of interferences 

4.1.1 Anti-animal antibodies ที่พบบอยที่สุดคือ human anti-mouse antibodies หรือ 
HAMA เกิดจากการใช mouse monoclonal antibody ที่เปนสวนประกอบของยารักษาโรครักษามะเร็ง 
หรือการไดรับแอนติบอดีที่ผลิตจากสัตว เชน anti-snake venom 

4.1.2 Heterophile antibodies เกิดจากการที่แอนติบอดีในสิง่สงตรวจทําปฏิกิริยาขาม (cross 
react) กับโปรตีนของสัตวที่มีอยูในชุดนํ้ายาทดสอบ 

4.1.3 สารรบกวนอื่นๆ เชนการเกิด hemolysis, lipemia, turbid, bilirubin สูงหรือมี fibrin 
ปะปน เกิดการรบกวนการวัดปฏิกิริยา 

4.2 Exogenous sources of interferences ไดแก ยาบางชนิดสาร additive ที่เติมลงในหลอดเก็บ
เลือด หรือ preservative ที่เติมลงในนํ้ายาทดสอบ 

4.3 Signal interferences เปนสารรบกวนปฏิกิริยาระหวาง Ag-Ab complex ที่เกิดข้ึนในการ
วัดผล เชน fluorescence ของ bilirubin ทําใหเกิด background ของปฏิกิริยาการวัดผลสูงกวาปกติ 

4.4 Matrix effect เปนสภาพแวดลอมของสารวิเคราะห (environment of the analyte)  รวมถึง 
pH, ionic strength และความเขมขนโปรตีน สภาพของสิ่งสงตรวจที่ไมตรงตามที่ระบุในคูมือ เชน ใช body 
fluids อื่นๆ     
 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดผลลบปลอมกับวิธีตรวจเบ้ืองตน  

1. ผูติดเช้ืออยูในระยะที่ตรวจไมพบแอนติเจน/แอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี (window period) 
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ 
3. ผูติดเช้ือเอชไอวี-2 (แตตรวจดวยชุดตรวจสําหรับเช้ือเอชไอวี-1 เพียงอยางเดียว) 
4. สาเหตุอื่นที่อาจเปนไปได ไดแก 

- ทารกมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีลาชา หรือบุคคลที่ไดยาตานไวรัสเพื่อปองกันการติด
เช้ือเอชไอวีหลังสัมผัสเช้ือ หรือมีการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซีแบบเฉียบพลันรวมกัน  

- ไมมีการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในผูที่ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกันเปนเวลานาน 
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- ผูปวยสรางอิมมูโนโกลบูลินไดตํ่าหรือไมมีการสราง เน่ืองจากมีความผิดปกติแตกําเนิดหรือ
จากการใชยาบางประเภท 

- ผูปวยมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีไดตํ่า เชน ในผูติดเช้ือเอชไอวีระยะทายๆ 
- แอนติบอดีในผูติดเช้ือจับกับเช้ือเอชไอวีเปนคอมเพล็กซ (Ag-Ab complexes) 

 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดผลบวกปลอมกับวิธีตรวจเบ้ืองตน  

1. ชุดตรวจมีความไวสูงข้ึน ทําใหความจําเพาะลดลง 
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ 
3. มีแอนติบอดีตอเอชไอวีในผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนทดลองเอชไอวี 
4. สาเหตุอื่นๆที่อาจเปนไปได ไดแก บุคคลน้ันมีแอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยาไดกับสวนประกอบของ

เซลล หรือไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (Influenza vaccination) 
 

สาเหตุตางๆ ท่ีเคยมีรายงานการเกิดผลบวกปลอมในการตรวจ anti-HIV  
 
1. Anti-carbohydrate antibodies  
2. Naturally-occurring antibodies  
3. Passive immunization: receive of 

gamma globulin or immune globulin (as 
prophylaxis against infection which 
contains antibodies)  

4. Leprosy  
5. Tuberculosis  
6. Mycobacterium avium 
7. Systemic lupus erythematosus(SLE) 
8. Renal (kidney) failure   
9. Hemodialysis/renal failure  
10. Alpha interferon therapy in 

hemodialysis patients  
11. Flu  
12. Flu vaccination  
13. Herpes simplex I  
14. Herpes simplex II  
15. Upper respiratory tract infection (cold 

or flu)  
16. Recent viral infection or exposure to 

viral vaccines  
17. Pregnancy in multiparous women  
18. Malaria  

19. High levels of circulating immune 
complexes  

20. Hypergammaglobulinemia (high levels 
of antibodies)  

21. False positives on other tests, 
including RPR (rapid plasma reagin) test 
for syphilis   

22. Rheumatoid arthritis  
23. Hepatitis B vaccination  
24. Tetanus vaccination  
25. Organ transplantation  
26. Renal transplantation  
27. Anti-lymphocyte antibodies  
28. Anti-collagen antibodies (found in gay 

men, haemophiliacs, Africans of both 
sexes and people with leprosy) 

29. Autoimmune diseases  
30. Hepatitis  
31. Haemophilia 
32. "Sticky" blood (in Africans)  
33. Serum-positive for rheumatoid factor, 

antinuclear anti-body (both found in 
rheumatoid arthritis and other 
autoantibodies) 
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34. Scleroderma, connective tissue 
disease, dermatomyositis, Acute viral 
infections, DNA viral infections 

35. Malignant neoplasms (cancers)  
36. Alcoholic hepatitis/alcoholic liver 

disease  
37. Primary sclerosing cholangitis  
38. Antibodies with a high affinity for 

polystyrene (used in the test kits)  
39. Blood transfusions, multiple blood 

transfusions  
40. Multiple myeloma  
41. HLA antibodies (to Class I and II 

leukocyte antigens)  
42. Anti-smooth muscle antibody  
43. Anti-parietal cell antibody  
44. Anti-hepatitis A IgM (antibody)  
45. Anti-HBc IgM 
46. Administration of human 

immunoglobulin preparations pooled 
before 1985  

47. Haematologic malignant 
disorders/lymphoma  

48. Primary biliary cirrhosis  

49. Stevens-Johnson syndrome 
50. Q-fever with associated hepatitis  
51. Heat-treated specimens  
52. Lipemic serum (blood with high levels 

of fat or lipids) 
53. Haemolyzed serum (blood where 

haemoglobin is separated from the red 
cells)  

54. Hyperbilirubinemia 
55. Globulins produced during polyclonal 

gammopathies (which are seen in AIDS 
risk groups) 

56. Healthy individuals as a result of 
poorly-understood cross-reactions  

57. Normal human ribonucleoproteins 
58. Other retroviruses  
59. Anti-mitochondrial antibodies  
60. Anti-nuclear antibodies  
61. Anti-microsomal antibodies 
62. T-cell leukocyte antigen antibodies  
63. Proteins on the filter paper  
64. Epstein-Barr virus  
65. Visceral leishmaniasis 
66. Receptive anal sex 

อางอิงจาก Factors Known to Cause False Positive HIV Antibody Test Results, 
Christine Johnson: Continuum   Sept./Oct.1996 
 
เทคนิคท่ีใชในการตรวจหาสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี 
 การตรวจหาสวนประกอบของเช้ือเอชไอวีในเลือด ประกอบดวย การตรวจหาแอนติเจน p24 และการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือทั้ง HIV RNA ในพลาสมา และ HIV proviral DNA ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเด่ียว เพื่อทดสอบการติดเช้ือในระยะแรกกอนการสรางแอนติบอดี (ชวง window period) หรือการ
ตรวจในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวีในระยะที่ยังพบแอนติบอดีของแมในเลือดลูก 

1. การตรวจแอนติเจน p24 
 จะพบแอนติเจน p24 ของเช้ือเอชไอวี ในซีรัมหรือพลาสมาภายหลังการติดเช้ือ 15-20 วันกอนการ
ตรวจพบแอนติบอดี หลังจากน้ันแอนติเจนถูกจับดวยแอนติบอดีเปน immune complex  ทําใหระดับ
แอนติเจนตํ่ากวาที่จะตรวจพบไดโดยเฉพาะการติดเช้ือในทารกแรกคลอด โดยแอนติเจนของลูกจับกับ
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แอนติบอดีจําเพาะของมารดาที่ผานมายังลูก ดังน้ันการทําใหแอนติเจนแยกจากแอนติบอดี (immune 
complex dissociate) ดวยความรอนหรือกรด จะเพิ่มความไวของการตรวจพบแอนติเจน p24 ได 
             เทคนิคการทดสอบแอนติเจน p24 ใชหลักการ double antibody sandwich assay โดยใช
แอนติบอดีจําเพาะตรึงไวที่ผิว solid phase เพื่อจับกับแอนติเจน p24 ในตัวอยางตรวจ และใชแอนติบอดี
จําเพาะที่ติดฉลากเปนตัวบงช้ีการเกิดปฏิกิริยา 

2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี 
 วิธี Nucleic acid testing (NAT) สําหรับการตรวจ HIV RNA หรือ proviral DNA มีการใชอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตามปริมาณไวรัส (viral load) กอนหรือหลังการรักษา   วิธี NAT ไมนิยม
นํามาตรวจคัดกรองสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลทั่วไป เพราะการตรวจหาแอนติบอดีสะดวกและเปนการ
ทดสอบที่งายกวา ยกเวนการวินิจฉัยในทารกแรกคลอดและการตรวจเพื่อความปลอดภัยในเลือดผูบริจาค  

เทคนิคทางอณูที่ใชตรวจวินิจฉัยและตรวจวัดเชิงปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสเอชไอวีในพลาสมา 
เริ่มมีการนํามาใช ต้ังแตตนทศวรรษ 1990s และเรียกกันทั่วไปวาวิธี HIV NAT วิธีน้ีมุงเนนตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัสในพลาสมา โดยมีการพัฒนาวิธีตรวจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงใชเปนวิธีตรวจคัด
กรองและการตรวจเสริม  ในระยะแรกวิธี NAT ไดถูกนํามาใชตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี (เชนการติดเช้ือ
เอชไอวีระยะเฉียบพลัน ซึ่งใหผลลบของแอนติบอดี และการตรวจวินิจฉัยทารกแรกเกิดที่เกิดจากแมที่ติดเช้ือ
เอชไอวีซึ่งไมสามารถใชแอนติบอดีแปลผล เพราะมีแอนติบอดีผานมาจากแม)  วิธี NAT ที่ใชตรวจหาไวรัสใน
เชิงปริมาณ (viral load assays) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการรักษา แตไมใชในการตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวี 

ปจจุบันชุดตรวจ RNA NAT ในเชิงคุณภาพมีเพียง 1 ชนิดที่ไดรับอนุญาตใชทั้งในสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใชตรวจวินิจฉัยและตรวจยืนยันในผูติดเช้ือเอชไอวี  วิธี HIV NAT ไดนํามาใชในการตรวจคัด
กรองเลือด/พลาสมา และเน้ือเย่ือไดดวย วิธี NAT ไดนํามาใชในการวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี เชน วินิจฉัยการ
ติดเช้ือเอชไอวีในระยะเฉียบพลันและในทารกแรกคลอดที่เกิดจากแมติดเช้ือเอชไอวี ในผูที่มีความเสี่ยงสูง
เน่ืองจากไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย นอกจากน้ียังมีชุดนํ้ายาตรวจหา HIV proviral DNA ที่กําหนดใหใชได
แตในงานวิจัย (research use only, RUO) ซึ่งไมควรนํามาใชในงานบริการ การใชนํ้ายาดังกลาวเพื่อชวย
วินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีตองปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดยหนวยงานที่กํากับควบคุม  
 ลําดับข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรูปแบบใหมๆ (new diagnostic algorithm for 
HIV) ทั้งในระดับจุดตรวจกรองเบื้องตน (point of care, POC) หรือระดับหองปฏิบัติการทางการแพทย มีการ
พัฒนาปรับปรุงและประเมินความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ซึ่งวิธี NAT จะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในลําดับข้ันตอน 
(algorithm) ใหมๆ น้ี (ดูรายละเอียดในบทที่ 6) 

หลักการของ NAT 
สารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีในผูติดเช้ือ มีอยู 2 รูปแบบ สารพันธุกรรมแบบแรก คือ viral RNA  ซึ่ง

เปนอนุภาคสมบูรณ (virion) อยูเปนอนุภาคอิสระในพลาสมา สารพันธุกรรมแบบที่สองที่พบในเซลลที่ติดเช้ือ 
คือ proviral DNA ซึ่งเกิดจาก viral RNA ถูกเปลี่ยนไปเปน DNA โดย reverse transcriptase และเขาไป
เช่ือมตอกับสายจีโนมของเซลลที่ติดเช้ือ 

เทคนิคการเพ่ิมปริมาณ/  ขยายสัญญาณ (Amplification technique) 
ในปจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสในเลอืด ยังตองอาศัยการเพิ่มปริมาณ

สารพันธุกรรมหรือการขยายสัญญาณรวมดวย  เน่ืองจากระดับสารพันธุกรรมมีตํ่าเกินกวาที่จะตรวจหาได
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โดยตรง การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสก็เพื่อเพิ่มปริมาณใหมากข้ึนจนถึงระดับที่สามารถตรวจวัดได 
(target amplification methods) หรืออาศัยวิธีการขยายสัญญาณจนตรวจวัดได (signal amplification 
methods)  สําหรับแตละวิธีโดยทั่วไปจะมีอยู 3 ข้ันตอน คือ 1) preamplification step เปนข้ันตอนการ
เตรียมตัวอยาง และ/หรือสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส 2) amplification step เปนข้ันตอนเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมเปาหมาย หรือขยายสัญญาณที่จะตรวจวัด และ 3) postamplification (back-end step) เปน
ข้ันตอนการตรวจหา และ/หรือ ตรวจวัดปริมาณสารเปาหมายที่เพิ่มข้ึน   

วิธีการของข้ันตอน pre-amplification ก็เพื่อเตรียมสารพันธุกรรมเปาหมายเพือ่ใชตรวจวิเคราะหโดย
การแยกเซลล การปนแยกอนุภาคไวรัส หรือการจับสวน RNA ในพลาสมา ตามดวยข้ันตอนการสกัดใหไดสาร
พันธุกรรมเปาหมาย ข้ันตอนเหลาน้ีก็เพื่อทําใหอนุภาคไวรัสเขมขนข้ึน ชวยกําจัดหรือทําใหโปรตีนเสียสภาพ 
รวมทั้งสารอื่นๆ ที่อาจยับย้ังปฏิกิริยาการเพิ่มขยายในข้ันตอนตอไป 

ข้ันตอน amplification แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1) การเพิ่มปริมาณสารเปาหมาย (target 
amplification) และ 2) การขยายสัญญาณการตรวจวัด (signal amplification)  วิธีการเพิ่มปริมาณสําหรับ
เช้ือเอชไอวี ไดแก  วิ ธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), transcription-
mediated amplification (TMA) แ ล ะ วิ ธี  nucleic acid sequence-based amplification (NASBA)  
สําหรับวิธีการขยายสัญญาณ ไดแก วิธี branched DNA (bDNA) method และ hybrid capture systems 
วิธีที่มีจําหนายและไดรับความนิยมใชแพรหลายสําหรับตรวจเช้ือเอชไอวี ไดแก วิธี  RT-PCR, TMA, NASBA 
และ bDNA แตละวิธีจะมีการใชสารควบคุมภายใน (internal QC reagents) เพื่อชวยตรวจวามีสารยับย้ัง
ปฏิกิริยาในตัวอยางสงตรวจหรือไม  วิธีที่ตรวจหาในเชิงปริมาณ จะตองมีสารมาตรฐานเพื่อชวยในการตรวจวัด
ปริมาณ viral copies ในตัวอยางสงตรวจ  

ข้ันตอน post-amplification เปนการตรวจหาหรอืตรวจวัดปรมิาณสารเปาหมายที่ถูกเพิ่มปริมาณข้ึน 
หรือตรวจวัดสัญญาณที่ถูกขยายข้ึน วิธีที่ใชตรวจวัด อาจเปนการวัดสี (colorimetric) วัดการเกิดแสงจาก
ปฏิกิริยาเคมี (chemiluminescence) หรือวัดการเรืองแสง (fluorescence) ที่เกิดข้ึนอยางจําเพาะ 

การแปลผล 
การตรวจ NAT จะมีชุดของสารควบคุมและสารปรับเทียบ (negative, positive, internal) ทําควบคู

ไปดวย เพื่อชวยใหวิธีตรวจมีความถูกตองและชวยในการแปลผล  ในกรณีของวิธีตรวจเชิงคุณภาพ จะมีคา
ตัดสิน (cutoff threshold) เพื่อชวยแยกคาที่เกิดปฏิกิริยา (มีสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีในตัวอยางตรวจ) 
หรือไมเกิดปฏิกิริยา (ไมมีสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีในตัวอยางตรวจ) ซึ่งข้ึนกับสัญญาณที่เกดิข้ึนจากวิธีการ
ทดสอบ  คาที่ใชชวยตัดสินคลายกับในวิธีตรวจหาแอนติบอดี คือคา S/CO ซึ่งจะชวยแปลผลการตรวจวา 
เกิดปฏิกิริยาหรือไมเกิดปฏิกิริยา หรือผลไมถูกตอง 

ในกรณีของการตรวจหาปริมาณไวรัส จะรายงานผลปริมาณไวรัสเปนจํานวน copies ของ HIV RNA 
ตอมิลลิลิตรของพลาสมาหรือแปลผลเปน  log10 units วิธีตรวจหาปริมาณไวรัสจะมีชวงของการตรวจวัด
แตกตางกันไปในนํ้ายาตรวจของแตละบริษัทผูผลิต ซึ่งผูผลิตจะมีการปรับคาใหเขาสูมาตรฐานเดียวกับของ
องคการอนามัยโลกเพื่อใชรายงานผล (International units based on a WHO standard) 

ขอจํากัดของการใช NAT สําหรับตรวจยืนยัน 
มีปจจัยหลายประการที่ตองพิจารณากอนนําวิธี NAT มาใช ไดแก 
1) การเก็บตัวอยางสงตรวจและการเก็บรักษา 
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เทคนิค NAT เกือบทุกวิธีใชสารปองกันเลือดแข็งตัวที่จําเพาะเพื่อเก็บเลือด และตองปนแยกเม็ด
เลือดออกจากพลาสมาภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งจะแตกตางไปในแตละวิธีต้ังแตระยะเวลา 6-72 ช่ัวโมงหลัง
เจาะเก็บเลือด   EDTA เปนสารปองกันเลือดแข็งที่แนะนําใหใช แตบางกรณีก็สามารถใช acid citrate 
dextrose ได  ในตัวอยางสงตรวจจากเลือด EDTA ถาเก็บแชแข็งไวที่ตํ่ากวา -70 ºC viral RNA จะคงตัวอยาง
นอย 5 ป การแชแข็งและละลายตัวอยางหลายๆ รอบไมมีผลตอปริมาณไวรัสแตควรใหนอยครั้งที่สุด  
ขอพิจารณาโดยทั่วไปคือจะใชประมาณตัวอยางคอนขางมาก โดยใช 0.5-1 มิลลิลิตรตอการตรวจหน่ึงครั้ง   

2) การฝกอบรม เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
วิธี NAT ตองอาศัยผูทําการตรวจที่มีความชํานาญสูงจึงตองมีการฝกอบรมเปนพิเศษและตองประเมิน

ความสามารถกอนที่เปดใหบริการตรวจ NAT นอกจากน้ันยังตองมีความพรอมดานเครื่องมือและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานพื้นที่เพื่อแยกพื้นที่สําหรบั pre- และ post-amplification products ออกจากกันเพื่อลด
ก ารป น เป อ นขอ ง ตั วอย าง  (specimen carryover แล ะ  cross-contamination) ให น อ ยที่ สุ ด  ใน
หองปฏิบัติการที่มีการจัดการตัวอยางสงตรวจ NAT ในพื้นที่สวนกลางมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนขาม
ตัวอยางไดจึงตองคํานึงถึงปญหาดังกลาว และตองไดรับการฝกฝนเพื่อลดการปนเปอนใหเหลือนอยที่สุด 

3) ความไว ความจําเพาะ และการเปรียบเทียบผล 
คาจํากัดของการตรวจวัด (Limit of Detection, LoD) ของวิธี NAT ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

อยูในชวง 25-400 copies of RNA/ml 
โดยทั่วไปวิธี NAT จะชวยวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีระยะแรก แตวิธี NAT สําหรับการตรวจหาผูที่ติด

เช้ือเอชไอวีก็ไมไดมีความไวรอยละ 100 เพราะวิธี NAT ยังใหผลลบในชวง 5-10 วันได หลังการติดเช้ือเอชไอวี 
ในผูติดเช้ือเอชไอวีบางรายที่ไมไดรักษาอาจใหผลลบดวย NAT แตพบการติดเช้ือไดโดยวิธีตรวจหาแอนติบอดี 
ในกรณีน้ีเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การกดการแบงตัวของไวรัสตามธรรมชาติของรางกายผูติดเช้ือ หรือจาก
การรักษาพบวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดผลลบปลอมของวิธี NAT นอกจากน้ียังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เปนไปได 
เชน การเก็บตัวอยางสงตรวจไมเหมาะสม การแยกตัวอยางไมเหมาะสม การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม
เหมาะสม การมีสารยับย้ังในตัวอยางตรวจ และวิธี NAT จะใหผลลบในชวง 5-10 วันหลังการติดเช้ือเอชไอวี 

ความจําเพาะของชุดตรวจดวยวิธี NAT อยูระหวางรอยละ 97.6 - 100 เมื่อตรวจจากตัวอยางผูที่ไมติด
เช้ือ อยางไรก็ตามมีรายงานวาวิธี NAT ใหผลบวกปลอมที่มคีาตํ่าๆ ไดเมื่อคาระดับปริมาณไวรัสใกลกับคาจํากดั
ของการตรวจวัด (LoD)  ในทางกลับกันถาระดับปริมาณไวรัสมีคาตํ่าในชวงที่ทําการตรวจ วิธี NAT ก็อาจใหผล
ลบไดเชนกัน การปนเปอนของตัวอยางตรวจ และปญหาทางเทคนิคอื่นๆ เชน ตัวอยางควบคุมภายในหรือ
ตัวอยางปรับเทียบคามาตรฐานไมดีเพียงพอ ทําใหคาที่ใชตัดสินไมถูกตองและเกิดผลบวกปลอมได 

วิธี NAT เชิงปริมาณที่ใชหลักการตรวจที่แตกตางกัน จะตรวจหาปริมาณไวรัสในพลาสมาไดผลที่
แตกตางกัน ดังน้ันจึงไมควรเปรียบเทียบผลการตรวจโดยวิธีที่แตกตางกันหรือเปลี่ยนไปใชวิธีตรวจที่แตกตาง
กันในการตรวจตัวอยางเดียวกัน โดยปกติแลวผลการตรวจซ้ํา (reproducibility) ของการตรวจหาปริมาณ
ไวรัส จะอยูที่ 0.3 log10/ml ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ซึ่งหมายความวา ปริมาณไวรัสที่มีคา 10,000 
copies/ml จะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในชวงประมาณ 5,000–20,000 copies/ml 

เวลาในการตรวจและรายงานผล 
วิธี NAT ใชเวลาในการตรวจและรายงานผลพอๆ กับวิธี Western Blot (WB) จํานวนตัวอยางที่ตรวจ

ตอครั้งมีผลตอระยะเวลาที่รายงานผล โดยปกติวิธี NAT ที่นิยมใช จะใชเวลาในการรายงานผลประมาณ 5-24 
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ช่ัวโมง สําหรับการตรวจตัวอยาง 20-50 ตัวอยางตอครั้ง สําหรับคาใชจายของวิธี NAT จะสูงมากกวาวิธี
ตรวจหาแอนติบอดี 

 
เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการตรวจยืนยัน   

1. Western Blot (WB) 
ในอดีตที่ผานมาวิธี WB ถือวาเปนวิธีมาตรฐานอางอิง (gold standard) สําหรับการวินิจฉัยการติด

เช้ือเอชไอวีและถือเปน วิธีหลักในลําดับ ข้ันตอนการตรวจระดับชาติหรือนานาชาติ (national or 
international algorithms) ของหลายๆ สถาบัน เพื่อยืนยันการติดเช้ือเอชไอวี อยางไรก็ตามวิธี WB เปนวิธีที่
มีความจําเพาะสูงจึงไมไดไวกวาชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน และไมใชในหองปฏิบัติการทางการแพทยโดยทั่วไป
แลวเน่ืองจากมีแนวทางสนับสนุนการตรวจการติดเช้ือดวยชุดตรวจเสริมอยางนอย 3 วิธีที่ใชแอนติเจนตางกัน 

วิธี WB จึงเหมาะสําหรับใชตรวจแยกผลบวกปลอมที่เกิดจากผลปฏิกิริยาที่ไดดวยวิธีตรวจเบื้องตน
ออก แตวิธีน้ีขาดความไวสําหรับตรวจในระยะแรกของการติดเช้ือเอชไอวี ใหผลตรวจที่ไมจาํเพาะเน่ืองจากอาจ
มีแอนติเจนจากเซลลที่เพาะเลี้ยงเช้ือเอชไอวีปนเปอนอยู ข้ันตอนการตรวจใชเวลานานและมีราคาสูงจึงไม
เหมาะที่จะใชเปนวิธีตรวจเบื้องตน 

หลักการของวิธี WB 
วิธี WB เปนการหาแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนแตละสวนของไวรัสจึงมีความจําเพาะสูงมาก  โดยมี

ข้ันตอนการเตรียมโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเช้ือกอน แลวแยกโปรตีนสวนประกอบตางๆ ของเช้ือเอชไอวีออก
จากกันโดยกระแสไฟฟาในตัวกลางเจลแยกออกเปนแถบตามนํ้าหนักโมเลกุลที่แตกตางกัน โปรตีนแตละแถบมี
ความบริสุทธ์ิคอนขางมาก เพื่อใหทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีของผูติดเช้ือตอไป หลักการของวิธี WB แบงไดเปน 
3 ข้ันตอนใหญๆ คือ 

1. การแยกโปรตีนแอนติเจนจากการเพาะเลี้ยงเช้ือไวรัส (viral lysate) ตามนํ้าหนักโมเลกุล โดยวิธี 
SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ในกรณี HIV-1 จะไดแถบโปรตีนแอนติเจนของ 
HIV-1 เรียงตามลําดับ (จากบนลงลาง) ดังน้ี gp160, gp120, p66, p55, p51, gp41, p31, p24, p17, และ 
p15  สําหรับเช้ือ HIV-2 จะมีแถบโปรตีนแอนติเจนเรียงตามลําดับดังน้ี gp125, gp80, p68, p56, p53, gp36 
และ p26 ผูผลิตบางรายอาจมีแถบแอนติเจนของไวรัสเพิ่มข้ึนจากที่กลาวขางตน และแตละบริษัทอาจระบุ
นํ้าหนักโมเลกุลของแอนติเจนแตกตางกันไปบาง 

2. การถายเท (blotting) แอนติเจนที่ลงบนแผนเมมเบรน  หลังจากแยกแอนติเจนดวยกระแสไฟฟา
ออกจากกันตามนํ้าหนักโมเลกุลในตัวกลางเจลแลว จะถายเทแอนติเจนลงสูแผนไนโตรเซลลูโลสหรือแผน
เมนเบรนชนิดอื่นที่เหมาะสมดวยกระแสไฟฟาจากตัวกลางเจล หลังจากน้ันตัดแผนเมมเบรนเปนแถบยาว 
สําหรับการทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่ตองการทดสอบดวยวิธี EIA ตอไป นอกจากจะไดแอนติเจนของไวรัส
แลว ยังอาจมีแอนติเจนจากเซลลที่เพาะเลี้ยงเช้ือเอชไอวีปรากฏอยูบนแถบเมมเบรน ซึ่งอาจเกิดการจับอยางไม
จําเพาะกับโปรตีนดังกลาวในข้ันตอนการทดสอบ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหายุงยากในการแปลผล 

3. การทดสอบตัวอยางกับแผนเมมเบรนที่มีแอนติเจนยึดติดอยูโดยอาศัยหลักการ EIA  ในข้ันตอนน้ี 
จะใหตัวอยางทดสอบทําปฏิกิริยากับแถบเมมเบรน โดยจะเติมตัวอยางสงตรวจลงในสารละลายที่มีโปรตีนสูง
กอนเพื่อปองกันไมใหอิมมูโนโกลบูลินในตัวอยางสงตรวจจับกับแถบเมมเบรนอยางไมจําเพาะ แตเกิดการจับ
ระหวางแอนติบอดีกับแอนติเจนจําเพาะเทาน้ัน หลังจากข้ันตอนการลางแอนติบอดีที่ไมจับออกไป จึงเติม 
enzyme-conjugated anti-human Ig ลงไปเพื่อจับกับ Ag-Ab complexes ที่เกิดข้ึนบนเมมเบรน หลังจาก
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ข้ันตอนการลาง จะเติมสารละลาย substrate ที่จําเพาะกับเอนไซมและถูกยอยใหเกิดตะกอนสีจับบนแถบ 
เมมเบรนในตําแหนงที่เกิด Ag-Ab complexes  เมื่อเปรียบเทียบแถบสีที่เกิดข้ึนกับแถบเมมเบรนควบคุมผล  
ก็จะสามารถแปลผลการทดสอบไดวามีแอนติบอดีตอชนิดของแอนติเจนในตัวอยางทดสอบ 

จากการที่ในตัวอยางทดสอบมีแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนของเช้ือเอชไอวีที่แตกตางกัน ผลรูปแบบ
ตางๆ หรือ WB profiles (จํานวนแถบสีที่เกิดรวมทั้งความเขมของแถบสี) จะบงช้ีวาตัวอยางน้ันใหผลบวก 
(positive), ผลลบ (negative) หรือ ใหผลก้ํากึ่ง (indeterminate) ของแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี 

เกณฑกําหนดการแปลผล (Interpretative criteria) 
การอานผล WB นิยมอานดวยสายตามากกวาใชเครื่องอานผล โดยบริษัทผูผลิตชุดตรวจจะกําหนด

ระบบการอานผลใหมาดวย โดยจะอานทั้งความเขมและตําแหนงของแถบสีที่เกิดข้ึนบนแถบเมมเบรนที่ทดสอบ
กับตัวอยาง เปรียบเทียบกับผลของการทดสอบกับตัวอยางควบคุมผลบวก และตัวอยางควบคุมผลบวกออน 
(positive และ weakly positive controls) เพื่อชวยใหผูอานผลสามารถแยกแยะผลบวกแบบออนๆ ได 

• เกณฑกําหนดผลบวก HIV WB  
แนวทางการอานผลบวก HIV WB ของบริษัทผูผลิตแบบตางๆ ไดนําไปใชเปนเกณฑกําหนดการแปล

ผลระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่ทําการตรวจสอบและตามขอกําหนด
ของหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน เกณฑกําหนดของศูนยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) 
และ ASTPHLD ผลบวกจะตองพบแถบสีอยางนอย 1 แถบของแอนติเจนสวน env (gp41 และ gp120/160) 
และแถบแอนติเจน p24 สวนเกณฑกําหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) 
ผลบวกจะตองพบแถบสีของแอนติเจน p24, p31, gp41 หรือ gp120/160 และเกณฑกําหนดขององคการ
อนามัยโลก (WHO) ผลบวกจะตองพบแถบสีอยางนอย 2 แถบของแอนติเจนสวน env เปนตน 

แนวปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับการแปลผลการตรวจ WB คือ เมื่อเลือกใชนํ้ายาตรวจ WB ของบริษัทใดก็
ควรจะใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามที่ผูผลิตไดแนะนําไว เชน นํ้ายา HIV Blot 2.2 WB ของบริษัท MP 
Diagnostic แนะนําใหใช เกณฑกําหนดผลบวกเมื่อพบแถบสี 2 แถบของแอนติเจนสวน env (gp41, 
gp120/160) และสวน gag (p17, p24, p55) หรือสวน pol (p31, p51, p66) 

การใชเกณฑกําหนดการแปลผลที่แตกตางกันของแตละสถาบัน/หนวยงาน ดังที่กลาวขางตนจะสงผล
ใหวิธี WB มีความจําเพาะและความไวที่แตกตางกันไป ถากําหนดวาผลบวกตองมีจํานวนแถบสีมากวิธี WB ก็
จะมีความจําเพาะสูงแตความไวจะตํ่าลง เปนตน 

วิธี HIV-1 WB บางวิธีจะมีการเพิ่มแถบโปรตีนที่จําเพาะกับเอชไอวี-2 ลงไปดวย เพื่อใชชวยวินิจฉัย
การติดเช้ือเอชไอวี-2 ดวย  ในกรณีน้ีจะตองอาศัยแนวทางการอานผลของบริษัทผูผลิตสําหรับการแปลผลบวก
การติดเช้ือเอชไอวี-2 บริษัทหลายแหงไดผลิตชุดตรวจ HIV-2 WB ออกจําหนายโดยใชเช้ือเอชไอวี-2 สายพันธุ
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีความหลากหลายของแถบโปรตีนโดยเฉพาะสวน glycoprotein bands ซึ่งมีมากกวาใน 
HIV-1 WB อยางไรก็ตามยังไมมีเกณฑกําหนดมาตรฐานสําหรับแปลผลของวิธี HIV-2 WB  ศูนยควบคุมโรค
ของสหรัฐอเมริกา (CDC) ไดแนะนําใหใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามที่บริษัทผูผลิตไดแนะนําไว 

• เกณฑกําหนดผลลบ HIV WB  
เกณฑกาํหนดที่เขมงวดสําหรับการแปลผลลบของ HIV WB คือจะตองไมพบทั้งแถบสีแอนติเจนของ

เช้ือไวรัสและของเซลลที่เพาะเลี้ยงเช้ือ แตบางเกณฑอาจกําหนดเพียงไมพบแถบสีแอนติเจนของเช้ือไวรัส
เทาน้ัน อยางไรก็ตามวิธี HIV WB สวนใหญจะเพิ่มแถบ IgG band ลงไปในแถบตรวจเพื่อใชควบคุมในข้ันตอน
การทดสอบ การอานผลจึงควรปฏิบัติตามแนวทางของผูผลิตอยางเครงครัด 
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• เกณฑกําหนดผลก้ํากึ่ง HIV WB: การตรวจติดตามและนัยสําคัญ 
ผลการตรวจ WB ที่ถือวาเปนผลก้ํากึ่ง (indeterminate) คือ ผลที่ไมเขากับเกณฑกําหนดผลบวกหรือ

ผลลบดังที่กลาวมา  ผลการตรวจที่เปนผลก้ํากึง่มีสาเหตุจากหลายประการ เชน ระยะที่ผูติดเช้ือเอชไอวีเพิ่งเริ่ม
สรางแอนติบอดี (seroconversion) การปนเปอนของตัวอยางสงตรวจจากตัวอยางที่ใหผลบวก ปฏิกิริยาที่เกิด
แบบไมจําเพาะกับแถบโปรตีนของไวรัสหรือของเซลลเพาะเลี้ยงบนแถบตรวจ ผูปวยเอดสระยะสุดทายซึ่งมี 
การสรางแอนติบอดีลดลง การติดเช้ืออื่นๆ หรือภาวะที่มีความแปรปรวนของระบบภูมิคุมกันของรางกาย   
สาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดผลก้ํากึ่งของ HIV-1 WB ได คือ การติดเช้ือ HIV-1 group N, O, P หรือ HIV-2   ซึ่งสวน
ใหญแลว มักจะตรวจพบแถบสีของโปรตีน gag (p55, p24) และ pol (p66, p51, p31) แตจะไมพบแถบสี
ของ HIV-1 env bands 

ผลก้ํากึ่งของ HIV-1 WB ควรไดรับการเจาะเลือดสงตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บหาง 2-4 สัปดาหจากครั้ง
แรกที่ใหผลเกิดปฏิกิริยากับการตรวจเบื้องตนเพือ่ตรวจแอนติบอดีที่สรางเพิ่มข้ึน แตถายังแกปญหาไมได ก็ควร
ตรวจดวยวิธีตรวจเสริมอื่นๆ เชน NAT ในกรณีที่สงสัยวาผูปวยติดเช้ือเอชไอวีในระยะเฉียบพลันควรตรวจโดย
วิธี NAT โดยทันที เพื่อชวยพิสูจนวาผูปวยเพิ่งเริ่มสรางแอนติบอดี 

ขอจํากัดของวิธี WB 
WB เปนวิธีที่มีความไวตํ่ากวาวิธี EIA รุนที่ 3 และ รุนที่ 4 โดยเฉพาะในระยะที่ผูติดเช้ือเอชไอวีเพิ่งเริม่

สรางแอนติบอดี (seroconversion) โดยจะใหผลบวกชากวาวิธี EIA ประมาณ 3 สัปดาห และเมื่อผูปวยเขาสู
ระยะเอดสซึ่งรางกายสรางแอนติบอดีลดลงก็ทําให เกิดผลลบกับวิธี WB ได แมวา WB จะเปนวิธีที่มี
ความจําเพาะสูงแตก็สามารถเกิดผลก้ํากึ่งไดถาผูปวยเกิดการติดเช้ืออื่นๆ รวมดวย เชน การติดเช้ือซิฟลิส    
การติดเช้ือรีโทรไวรัสชนิดอื่นๆ การติดเช้ือปรสิตชนิดตางๆ และอาจเกิดไดในผูที่ไมติดเช้ือบางราย การต้ังครรภ 
หรือการติดเช้ือเอชไอวีบางสายพันธุอาจทําใหรูปแบบของผล WB ผิดแปลกไป โดยสามารถพบปฏิกิริยากับ
แถบโปรตีนของเซลลที่ใชเพาะเลี้ยงได 

สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันไมนิยมใชวิธี WB เปนวิธีตรวจเสริมในหองปฏิบัติการตรวจประจําวัน

ในโรงพยาบาลทั่วไปเน่ืองจากมีราคาแพง มีบริษัทผูผลิตจําหนายนอยราย วิธีการทํายุงยากและใชเวลานาน   

แตก็มีการใชวิธี WB ในบางกรณี เชน ใชเปนวิธีตรวจเสริมในโครงการวิจัยดานโรคเอดส ใชในงานตรวจใน

โครงการประเมินคุณภาพการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี หรืออื่นๆ เปนตน 
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บทที่ 5 

กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
  

ในป พ.ศ. 2540 องคการอนามัยโลก (UNAIDS and WHO) ไดแนะนํากลวิธี (strategy) หรือลําดับ
ข้ันตอนการทดสอบ anti-HIV ดวยชุดตรวจกรองใหเหมาะกับงานซึ่งสามารถลดคาใชจายที่ใชในการทดสอบ 
เพื่อทํานายความแมนยําของผลบวกและผลลบใหไดคาสูง และไดประสิทธิผลอยางถูกตอง โดยข้ึนกับ
วัตถุประสงคของการตรวจ (objective) และความชุกของโรค (prevalence of infection) โดยต้ังตนดวยชุด
ตรวจแรกเปน anti-HIV แบงออกเปน 3 กลวิธีสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลดังตารางที่ 5.1 
ตารางท่ี 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
 

กลวิธีท่ี 1  

(Strategy I) 

กลวิธีท่ี 2  

(Strategy II) 

กลวิธีท่ี 3 

(Strategy III) 

1. ใชชุดตรวจเพียงชุดเดียว  
2. ใชวินิจฉัยการติดเช้ือในกลุม

ประชากรที่มีความชุกของการ
ติดเช้ือมากกวารอยละ 30 และ
มีอาการโรคสมัพันธกับโรคเอดส 

3. ใชติดตามเฝาระวังสถานการณ
การติดเช้ือในกลุมประชากรที่มี
ความชุกของการติดเช้ือ เอชไอวี 
มากกวารอยละ 10 โดยไมมีการ
แจงผล  

4. ใชตรวจคัดกรองเลอืดบริจาค
และการบรจิาคอวัยวะในทุก
อัตราความชุกของการติดเช้ือ  

5. ใชในการปองการการติดเช้ือ
จากแมสูลูกโดยตรวจคัดกรอง
หญิงต้ังครรภที่มาคลอดฉุกเฉิน
และไมมผีลการตรวจการติดเช้ือ
ฯ ในชวงฝากครรภมาแสดง 

1. ใชชุดตรวจ 2 ชุดตรวจ* 
2. ใชวินิจฉัยการติดเช้ือในกลุม

ประชากรที่มีความชุกของการ  
ติดเช้ือนอยกวาหรอืเทากับรอยละ 
30 และมีอาการของโรค และใน
กลุมประชากรทีม่ีความชุกของการ
ติดเช้ือนอยกวาหรอืเทากับรอยละ 
10 และไมมีอาการของโรคเอดส 

3. ใชติดตามสถานการณการติดเช้ือ
ในกลุมประชากรที่มีความชุกของ
การติดเช้ือเอชไอวีนอยกวา     
รอยละ 10 โดยไมมีการแจงผล 

1. ใชชุดตรวจ 3 ชุดตรวจ* 
2. ใชวินิจฉัยการติดเช้ือ  ใน

กลุมประชากรทีม่ีความชุก
ของการติดเช้ือนอยกวา
รอยละ 10 และไมมีอาการ
ของโรคเอดส  

 

*ชุดตรวจเสริมที่มีความแตกตาง/หลากหลายของแอนติเจนกับชุดตรวจแรก 
 ดังน้ันวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีน้ันจะเปนเกณฑในการบงช้ีวาจะใชกลวิธีใด   
ในการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย โดยที่องคการอนามัยโลกไดแบงวัตถุประสงคสําหรับการ
ตรวจหาการติดเช้ือไว 3 วัตถุประสงคหลัก คือ การตรวจวินิจฉัย การตรวจคัดกรองเลือดบริจาค และการตรวจ
เพื่อการตรวจเฝาระวังทางระบาดวิทยา โดยในแตละวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังน้ี  
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การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 
การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจน

ยืนยันวาบุคคลที่มีอาการแสดงและอาการปวยที่เขากับการติดเช้ือเอชไอวีมีการติดเช้ือจรงิ และตรวจหาสภาวะ
การติดเช้ือเอชไอวีในบุคคลที่อาจสัมผัสหรือรับเช้ือมากอนแตยังไมแสดงอาการ  ในปจจุบันวิธีการรักษาผูติด
เช้ือเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูงจึงมีความจําเปนตองตรวจหาผูที่ติดเช้ือเพื่อใหการดูแลรักษาโดยเร็ว และยังชวย
ลดการแพรกระจายเช้ือเอชไอวี เชน การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย การใชถุงยางอนามัย หรือการลด
จํานวนคูนอน เปนตน ในหญิงต้ังครรภที่ติดเช้ือเอชไอวีจะไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ซึ่งชวยลดอัตราการ
ถายทอดเช้ือจากแมไปสูทารกได และในกรณีของผูที่สัมผัสกับเลือดติดเช้ือเอชไอวีเน่ืองจากอุบัติเหตุทางการ
แพทย การตรวจหาการ ติดเช้ือต้ังแตแรกมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะการใหยาตานไวรัสต้ังแตแรกแกผูทีส่ัมผัส
เช้ือชวยลดการถายทอดเช้ือได 

การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในผูที่มีอาการระยะเฉียบพลันจะตองอาศัยทั้งการตรวจหาแอนติบอดี
จําเพาะรวมกับการตรวจหาสวนประกอบของเช้ือ เชน สารพันธุกรรมหรือแอนติเจนของไวรัส ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
การติดเช้ือเอชไอวีตัวบงช้ีตางๆ (different HIV markers) จะปรากฏในระยะเวลาที่แตกตางกันหลังติดเช้ือ 
เอชไอวี (ดูรายละเอียดบทที่ 4) การเลือกวิธีการตรวจเบื้องตนเพื่อตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีจะตองเขาใจถึง
การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตของเช้ือไวรัสในรางกาย การตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกาย และคุณลักษณะ
ของวิธีตรวจที่ใช 

โดยปกติแอนติบอดีตอเอชไอวีจะสรางข้ึนในเวลาไมกี่สัปดาหหลังการติดเช้ือ  แตเวลาที่แนนอนจะ
ข้ึนกับหลายปจจัยซึ่งรวมทั้งตัวผูที่ติดเช้ือเองและคุณลักษณะของเช้ือไวรัส วิธีการตรวจหาแอนติบดีที่ใช      
ในปจจุบันจะเริม่ตรวจพบแอนติบอดีไดเร็วมากข้ึนกวาเดิม ภายใน 2-3 สัปดาหหลังการติดเช้ือเอชไอวี แตผูติด
เช้ือบางรายก็อาจใหผลลบไดนานหลายเดือน สวนใหญสามารถตรวจพบอารเอ็นเอของเช้ือเอชไอวี (HIV RNA) 
ไดในชวง 5-10 วันหลังการติดเช้ือและพบไดกอนแอนติบอดีในเวลา 1-2 สัปดาห การตรวจหา HIV RNA ในผูที่
สงสัยวาติดเช้ือเอชไอวีในระยะเฉียบพลนัซึ่งใหผลลบของแอนติบอดีจะมีประโยชนในการแยกผูติดเช้ือเอชไอวีที่
อยูระยะเฉียบพลัน อยางไรก็ตามอาจมีระยะที่ตรวจไมพบตัวบงช้ีการติดเช้ือเอชไอวีใดๆ ดังน้ันผูที่อยูในกลุม
เสี่ยงสูง เมื่อตรวจไมพบตัวบงช้ีการติดเช้ือเอชไอวีใดๆ จึงตองตรวจซ้ําภายใน 2-4 สัปดาห 

วิธีตรวจเบื้องตน (initial tests) หรือแตกอนเรียกวา วิธีตรวจคัดกรอง (screening tests) สําหรับ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี เปนวิธีการที่มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวีในรายบุคคล  วิธีตรวจเบื้องตนที่ใชอยูในปจจุบันเปนวิธีที่มีความไวและความจําเพาะสูงมาก แตก็ไมได
หมายความวาจะไมเกิดปญหาผลบวกปลอมและผลลบปลอมเลย เน่ืองจากผูที่ติดเช้ือเอชไอวีอาจอยูในระยะที่
ยังไมพบแอนติบอดี (window period) อาจทําใหไมพบปฏิกิริยา (nonreactive) นอกจากน้ีตัวอยางสงตรวจ
บางรายอาจมีสารที่รบกวนตอการทดสอบไดทําใหเกิดผล biological false positive หรือมีความผิดพลาด
ทางเทคนิคการตรวจทําใหเกิดผล technical false positive จึงอาจใหผลไมถูกตองเมื่อตรวจไดผลวา
เกิดปฏิกิริยา (reactive) ทําใหการวินิจฉัยผูที่ไมติดเช้ือผิดพลาดได ดังน้ันการใชวิธีตรวจเบื้องตนจึงตองเลือก
วิธีตรวจอยางรอบคอบสําหรับใชตรวจอยางเหมาะสม  

ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายไดในประเทศไทย ตองข้ึนทะเบียนและ
ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
โดยชุดตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลตองมีความไว (sensitivity) ไมตํ่ากวารอยละ 99.5 และมี
ความจําเพาะ (specificity) ไมตํ่ากวารอยละ 99 จะเห็นไดวาชุดตรวจดังกลาวมีความไวและความจําเพาะที่ 
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สูงมาก แตในการตรวจวินิจฉัยผูติดเช้ือเอชไอวีก็ไมควรที่จะใชชุดตรวจเพียงชนิดเดียวในการตรวจวินิจฉัย
เพราะคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกในผูติดเช้ือเอชไอวี (positive predictive value, 
PPV) จะมีคาตํ่าเมื่ออัตราความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี (HIV prevalence) ในประชากรมีคาตํ่า 

ในการคํานวณคาความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ของวิธีตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวี คาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพื่อตรวจผูติดเช้ือเอชไอวี (positive predictive 
value, PPV) และคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนลบเพื่อตรวจหาผูที่ไมติดเช้ือเอชไอวี (negative 
predictive value, NPV) โดยอาศัยการคํานวณจากตาราง 2x2 contingency table ดังน้ี 

 

Test results (T) 
 

True state of infection 
Total 

HIV+ HIV- 

T+ a b a+b 

T- c d c+d 
Total a+c b+d a+b+c+d 

 
เมื่อ a =True Positive (TP), b = False Positive (FP), c = False Negative (FN) และ d = True 

Negative (TN) ซึ่งจะสามารถคํานวณคาตางๆ ไดดังน้ี 
- Sensitivity = a / (a+c) 
- Specificity = d / (b+d) 
- Positive predictive value (PPV) = a / (a+b) 
- Negative predictive value (NPV) = d / (c+d) 
ดังน้ันถาใชชุดตรวจที่มีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 ตรวจหาผูติดเช้ือเอชไอวี

ในประชากรที่มีอัตราความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีรอยละ 0.82 จํานวน 10,000 ราย จะไดผลดังตอไปน้ี 
 

Test results (T) 
True state of infection 

Total 
HIV+ HIV- 

T+   a = 81.59 b = 99.18 a+b = 180.77 
T- c = 0.41 d = 9,818.82 c+d = 9,819.23 

Total a+c = 82 b+d = 9,918 10,000 
PPV  = 81.59/180.77          = 45.135 %  
NPV  = 9,818.82/9,819.23    = >99.99 % 
 

จะเห็นไดวาแมชุดตรวจที่มีความไวสูงถึงรอยละ 99.5 แตเมื่อตรวจในประชากรที่มีอัตราความชุกของ
การติดเช้ือเอชไอวีรอยละ 0.82 จะไดคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพื่อตรวจหาผูติดเช้ือ  
เอชไอวี (PPV) มีเพียงรอยละ 45.135 ซึ่งจะมีโอกาสตรวจวินิจฉัยผูติดเช้ือเอชไอวีผิดพลาดไดจึงตองใชชุดตรวจ
อื่นๆ ตรวจเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลการตรวจที่มีความแมนยําเพิ่มข้ึน ในทางตรงกันขามคาทํานายความแมนยํา
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ของผลการตรวจเปนลบเพื่อตรวจหาผูที่ไมติดเช้ือเอชไอวี (NPV) มีคาสูงมากกวารอยละ 99.995 ดังน้ันการใช
ชุดตรวจเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอในการตรวจวินิจฉัยวาผูน้ันไมติดเช้ือเอชไอวี ตารางที่ 5.2 แสดงการคาด
ประมาณความแมนยําของผลการตรวจทั้งคา PPV และ NPV ในการตรวจในประชากรที่มีอัตราความชุกของ
การติดเช้ือเอชไอวีแตกตางกันและใชจํานวนชุดตรวจที่แตกตางกัน  
 

ตารางท่ี 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเมื่อความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีแตกตาง

กัน โดยท่ีชุดตรวจท้ังหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 

Prevalence 
 % PPV*  

% NPV** 
1 test 2 tests 3 tests 

0.05 4.7415 83.2000 99.7975 99.9997 

0.5 33.3333 98.0296 99.9798 99.9975 

0.82 45.1347 98.7930 99.9877 99.9958 

2.0 67.0034 99.5075 99.9950 99.9897 

5.0 83.9662 99.8085 99.9981 99.9734 

10.0 91.7051 99.9092 99.9991 99.9439 
*PPV = positive predictive value;  **NPV = negative predictive value 
 
เพื่อใหไดคา PPV สูงสุดสําหรับการตรวจในกลุมประชากรไทยที่มีความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีตํ่า

กวารอยละ 1 จึงจําเปนตองใชชุดตรวจเสริมอีก 2 ชุดตรวจเพื่อใหคา PPV มีคามากกวารอยละ 99.99    
 แมวาวิธีการตรวจแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวีในซีรัมหรือพลาสมาจะเปนวิธีตรวจเบื้องตนที่ใชแพรหลาย
มากที่สุด แตในปจจุบันมีวิธีตรวจอื่นๆ ที่นํามาใชได ไดแก วิธีตรวจแอนติเจน p24 อยางเดียว วิธีตรวจ
แอนติเจน p24รวมกับแอนติบอดีจําเพาะ วิธีตรวจสารพันธุกรรมของเช้ือ (viral RNA และ proviral DNA) 
ตัวอยางที่ใชตรวจอาจมีหลายชนิด เชน เลือดจากหลอดเลือดดํา เลือดจากปลายน้ิว ของเหลวจากชองปากและ
ปสสาวะ เปนตน  การเลือกใชตัวอยางสงตรวจชนิดใดจะข้ึนกับวิธีการที่สามารถใชตรวจได 
  
วัตถุประสงคของการตรวจ และความสามารถของหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีทําการตรวจ   
 การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี มีวัตถุประสงคหลายอยางดังตอไปน้ี 
 1 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล 

การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลควรจะตรวจใหแกผูที่มอีาการแสดงทีส่ัมพันธกับการ
ติดเช้ือเอชไอวี หรือมีการเจ็บปวยจากโรคติดเช้ือฉวยโอกาสที่เกี่ยวกับโรคเอดส ผูที่มีอาการเขากันไดกับการติด
เช้ือเอชไอวีระยะเฉียบพลัน รวมทั้งผูที่มีประวัติมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดเช้ือสูง รวมถึงผูที่สมัครใจขอรับ
การตรวจโดยตนเองอีกดวย 

การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลจะตรวจดวยวิธีเบื้องตนเพื่อหาแอนติบอดีจําเพาะ 
หรือตรวจหาทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีพรอมกัน (HIV Ag/HIV Ab) รวมกับวิธีตรวจเสริม ตามลําดับข้ันตอน
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การตรวจ (algorithms) ที่เหมาะสม สําหรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือระยะเฉียบพลันอาศัยวิธีตรวจหา
แอนติบอดี (และ/หรือแอนติเจน) เบื้องตนและวิธีตรวจหาอารเอ็นเอของเช้ือเอชไอวีดังที่กลาวมาขางตน 

1.1 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกฝากครรภ 
การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในคลินิกฝากครรภจะเปนประโยชนตอหญิงต้ังครรภที่ติดเช้ือ   

เอชไอวี โดยจะไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมแตเน่ินๆ และชวยปองกนัการถายทอดเช้ือเอชไอวีจากแม   
สูลูกได หญิงต้ังครรภทุกคนควรไดรับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยเร็วที่สุดระหวางการต้ังครรภ ซึ่งตอง
เปนหน่ึงในกระบวนการตรวจคัดกรองตามปกติ สําหรับหญิงต้ังครรภที่ผลทดสอบการติดเช้ือเอชไอวีเปนบวก
จะไดรับการดูแลสุขภาพ ไดรับคําปรึกษาในการปองกันโรคและไดรับการบริการสนับสนุนตางๆ ที่จําเปน 
รวมทั้งไดรับยาตานไวรัสเพื่อปองกันการแพรเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก หญิงต้ังครรภที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือ
เอชไอวีสูงแตตรวจไมพบการติดเช้ือควรไดรับการตรวจซ้ําอีกครั้งในชวง 3 เดือนสุดทายของการต้ังครรภ แนว
ทางการทดสอบในหญิงต้ังครรภก็เชนเดียวกับวิธีตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคล 
 1.2 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยทารกซึ่งคลอดจากมารดาท่ีติดเชื้อเอชไอวี 

 เน่ืองจากทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเช้ือเอชไอวีจะไดรับแอนติบอดีจําเพาะ (anti-HIV) ชนิด IgG 
จากแมที่ผานรกมา และคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน  จึงตองใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส 
(HIV RNA หรือ proviral DNA) ในทารก อยางไรก็ตาม anti-HIV ที่ผานมาจากมารดาสวนใหญจะลดลง
ภายใน 12 เดือน  จึงแนะนําใหตรวจ anti-HIV ในทารกที่อายุต้ังแต 12 เดือนได สําหรับการทดสอบหา HIV 
RNA เชิงคุณภาพ (qualitative) ซึ่งรายงานเปนบวกหรือลบ ควรคํานึงถึงเทคนิคที่ใชและแปลผลอยาง
ระมัดระวัง   เน่ืองจากนํ้ายาเหลาน้ีไมไดมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย  สวนการตรวจ HIV proviral DNA 
นิยมสงตรวจเลือดทารกแรกเกิดโดยเก็บตัวอยางดวยกระดาษซับเลือด (dried blood spot) ในรายที่ใหผล
บวกตองเจาะเลือดครั้งที่ 2 ตรวจซ้ําทันทีเพื่อลดปญหาของผลบวกปลอม หากไดผลบวก HIV proviral DNA 
ตรงกันแพทยจะพิจารณาใหการรกัษา หากไดผลครั้งที่สองเปนลบขัดแยงกบัครั้งแรกใหตรวจซ้ําเมือ่เด็กอายุ 4 
เดือน  สําหรับกรณีที่ใหผลลบต้ังแตในครั้งแรกควรติดตามทารกที่อายุ 2 เดือน และ 4 เดือนกอนที่สรุปผลไม
ติดเช้ือจากผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่ได  อยางไรก็ตามควรติดตามจนทารกครบอายุ 24 เดือน สวน
การแปลผลการติดเช้ือในทารก แพทยจะพิจารณาอาการรวมกับประวัติการไดรับยาตานไวรัสตลอดจนการ
ไดรับนมมารดาดวย  

ในทารกอายุต้ังแต 24 เดือนน้ียึดเกณฑการทดสอบการติดเช้ือเอชไอวีดวย anti-HIV เหมือนในผูใหญ 
ถาไดผลลบโดยวิธีตรวจเบื้องตนจะวินิจฉัยวาทารกไมมีการติดเช้ือเอชไอวี แตถาผลบวกตองตรวจดวยวิธีตรวจ
เสริมอีก 2 วิธีตามลําดับข้ันตอนการตรวจ (algorithms) ที่เหมาะสมแลวก็จะวินิจฉัยไดวาทารกมีการติดเช้ือ
เอชไอวี  โดยสรุปในกรณีที่ตรวจพบผลบวกในทารกที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวีตองตรวจซ้ําอีกครั้ง แตใน
กรณีที่ตรวจไมพบตองมีการสงตรวจตามระยะเวลาที่กําหนดและติดตามตอจนอายุ 24 เดือนตามแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวีประเทศไทยป พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดวย  
  1.3 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีพิเศษ 

1.3.1 การตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภ 

 วัตถุประสงคของการตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภเพื่อการปองกันการติดเช้ือจาก
แมสูลูก และจะตองรายงานผลตรวจโดยเร็วเพื่อใหแพทยจะไดใชผลตรวจน้ันในการพิจารณาใหยาตานไวรัสใน
แมและลูกในขณะคลอด ดังน้ันมักจะเลือกใชวิธีตรวจที่ใหผลรวดเร็ว เชน rapid test หรือใชชุดทดสอบที่มี 
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ความไวสูงจะชวยลดความเสี่ยงในการติดเช้ือของทารกไดมาก การรายงานผลเบือ้งตนเพียง  1 วิธีน้ันใชสําหรับ
การพิจารณาใหยาตานไวรัสในแมทันทีกอนคลอดและใหแกทารกเมื่อคลอดออกมาแลว เพื่อปองกันการติดเช้ือ
จากแมสูลูก หลักคิดน้ีเหมือนการตรวจคัดกรองเลือดบริจาคที่หากพบผล reactive จะไมใชเลือดน้ันอีกตอไป  
ดังน้ันหองปฏิบัติการทางการแพทยตองมีวิธีการตอบผลใหเร็วที่สุดเพียงวิธีเดียวกอนเพราะเปนเรื่องเรงดวน 
และยังไมจําเปนตองพิสูจนผลบวกในเวลาวิกฤตชวงใกลคลอด หลังจากที่รายงานผลเบื้องตนไปแลวตัวอยาง
เลือดของแมที่ตรวจแลวดวยวิธี rapid test หรือวิธีอื่นๆ น้ันตองมาเขาข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยบุคคลที่
กําหนดไวแบบปกติ หากมีผลการตรวจเบื้องตนเปน reactive ตองตรวจวิเคราะหใหครบตามวิธีวินิจฉัย
รายบุคคลตอไป เพื่อเตรียมการรกัษาในระยะยาวดวยยาตานไวรัสในมารดาและเพือ่พิจารณาเรือ่งการใหนมแม
ตอไป  
 นอกจากการตรวจการติดเช้ือเอชไอวีในหญิงต้ังครรภแลว ในปจจุบันแนะนําใหตรวจสามีหรือคูนอน
ดวยเพื่อคนหาหญิงต้ังครรภที่อยูในระยะ window period ซึ่งหากผลการตรวจแอนติบอดีจําเพาะเปนลบแต
สามีมีผลตรวจ anti-HIV เปนบวก แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัสเพื่อเปนการปองกันการติดเช้ือแมสูลูกไป
กอน จึงคอยตรวจติดตามผลแมภายหลัง ในกรณีน้ีการตรวจหาการติดเช้ือดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab จะชวย
คนหาหญิงต้ังครรภที่เพิ่งติดเช้ือได 

1.3.2 การตรวจในกรณีเพ่ิงมีประวัติเสี่ยง (HIV sexual post exposure) 

 กลุมบุคคลเหลาน้ีซึ่งเรียกวาผูสัมผัสจะมาพบแพทยดวยประวัติเสี่ยงในกรณีตางๆ ไดแก 1) การมี

เพศสัมพันธโดยไมปองกันกับผูมีประวัติสงสัยวาติดเช้ือ 2) การเกิดอุบัติเหตุถุงยางแตกหรือรั่วขณะมี

เพศสัมพันธกับผูที่เสี่ยงตอการติดเช้ือ 3) การถูกละเมิดทางเพศหรือขมขืน และ 4) รายที่มีอาการ Acute 

Retroviral Syndrome 

 การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือผูสัมผัสทั้ง 4 ประเภท ใชข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยบุคคลตามบทที่ 6  

เน่ืองจากผูสัมผัสกลุมน้ีจะมาพบแพทยในระยะแรกๆ ของการติดเช้ือ การเลือกใชชุดตรวจที่เหมาะสมจะชวย

ใหวินิจฉัยไดในระยะเริ่มแรก เชน ในกลุมที่มีอาการ Acute Retroviral Syndrome สําหรับกลุมเสี่ยงที่มี

ประวัติในกรณี 1-3 หากเจาะเลือดครั้งแรกหางจากวันที่สัมผัสมาเพียงไมกี่วัน สวนใหญจะตรวจไมพบ anti-

HIV ตองใชชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความไวสูงกวา เชน การตรวจ HIV Ag/Ab การตรวจ HIV RNA เชิงคุณภาพ 

(Qualitative RNA) ซึ่งรายงานผลเปนบวกหรือลบ     

 การตรวจเลือดทันทีหลังการสัมผัสจะไมพบผลการติดเช้ือเพราะเจาะเลือดเร็วเกินไปหรืออาจจะอยู

ในชวง window period แตอยางไรก็ตามแพทยตองการผลไวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline) โดย

ประเมินผลการตรวจกับระยะเวลาที่เกิดเหตุ  เมื่อไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสแลวแพทยจะสงตรวจซ้ํา 

เปนระยะเพื่อประเมินผลและติดตามการติดเช้ือ อยางไรก็ตามแพทยหรือผูใหคําปรึกษาจะแจงผูสัมผัสให

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในขณะน้ันดวย 

1.3.3 การตรวจเมื่อมีประวัติสัมผัสเลือดหรือเน้ือเยื่อท่ีติดเชื้อ (HIV occupational post  

exposure) 

การปฏิบัติตามหลัก standard precaution มีความสําคัญชวยลดการติดเช้ือจากอุบัติเหตุทาง

การแพทยที่อาจเกิดได เชน กรณีถูกเข็มตํามีความเสี่ยงตอการติดเช้ือโดยเฉลี่ยรอยละ 0.39 ตอครั้ง เลือด
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กระเด็นเขาชองเย่ือเมือกตางๆ หรือสมัผสัเย่ือบมุีความเสี่ยงตอการติดเช้ือโดยเฉลี่ยรอยละ 0.09 ตอครั้ง ดังน้ัน

สถานพยาบาลควรมีแนวทางปฏิบัติหลังไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย (ดูภาคผนวก ก) และในกรณีที่มีความ

เสี่ยงสูง ผูไดรับอุบัติเหตุควรไดรับยาตานไวรัสปองกันการติดเช้ือโดยเร็วที่สุดภายใน 1-4 ช่ัวโมงหลังสัมผัส โดย

ไมเกิน 48-72 ช่ัวโมงหลังสัมผัส ควรไดรับยาตานไวรัสใหครบ 4 สัปดาหและอยูภายใตการติดตามดูแลของ

แพทย อยางไรก็ตามการตรวจเลือดผูปวยตนตอตองขออนุญาตเพื่อตรวจความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีกอน 

ควรดําเนินการตรวจใหไดผลดวนภายใน 1-2 ช่ัวโมงเพื่อรายงานผลเบื้องตนใหแพทยในการพิจารณาการใหยา

ตานไวรัสแกบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ และควรมีขอมูลผลการตรวจพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย

เชนเดียวกัน บุคลากรที่ประสบอบุัติเหตุซึ่งไมเคยติดเช้ือมากอนจะมีผลเปนลบในการตรวจครัง้แรก หากเปนผล

การตรวจในผูปวยตนตอสรุปไมได (inconclusive) แพทยอาจพิจารณาใหยาตานไวรัสไปกอน  

ดังน้ันการทดสอบควรเลือกใชชุดตรวจที่มีความไวสูงและไดผลรายงานรวดเร็ว หลังการเกิดอุบัติเหตุ

ควรไดรับการตรวจติดตามเปนระยะในเวลา 1-2 สัปดาห (เพ่ือตรวจหา HIV genome และ HIV Ag/Ab) 

และ 1-3 เดือนตามมา นอกจากน้ีหองปฏิบัติการทางการแพทยควรมีระบบการเก็บรักษาตัวอยางเลือดผูปวย

ตนตอและบุคลากรที่ประสบอุบติัเหตุ เพื่อการทวนสอบภายหลงั โดยแยกพลาสมาหรือซีรมัแชแข็งไวอยางนอย 

1 ป รวมทั้งหลักฐานเอกสารที่จําเปนไวดวย และเพื่อใหมีการรักษาความลับจึงควรมีการวางแผนกําหนดเปน

รหัสแทนช่ือ-นามสกุล โดยมีการทํางานรวมกันระหวางแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูใหคําปรึกษา และนัก

เทคนิคการแพทยในการวางระบบใหรัดกุม 

2. การตรวจเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีทางระบาดวิทยา 
2.1 ติดตามสถานการณโรค (Epidemiological surveillance)  
การตรวจเพื่อการติดตามสถานการณโรค หรือการเฝาระวังผูติดเช้ือเอชไอวี (HIV sentinel sero-

surveillance) เปนการตรวจเพื่อหาความชุก (prevalence) ของโรคในกลุมเปาหมาย เพื่อตองการทราบ
สถานการณของโรค โดยเฉพาะแนวโนมของปญหาในระดับภาพรวมไมใชระดับตัวบุคคล การเฝาระวังผูติดเช้ือ
เอชไอวีน้ีจะทําการสํารวจหาอัตราการติดเช้ือของกลุมประชากรตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งจัดทําโดยสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดเริ่มทําการสํารวจมาต้ังแต ป พ.ศ. 2532 ถึงปจจุบัน เดิมมี
การแบงการสํารวจเปนปละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แตในปจจุบันการสํารวจน้ีกระทําปละ 
1 ครั้งในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป โดยมีกลุมประชากรที่อยูในกลุมที่เฝาระวังอยูทั้งหมด 8 กลุม ไดแก กลุม
พนักงานบริการทั้งตรงและแฝง กลุมพนักงานบริการชาย กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน กลุมชายที่มาใช
บริการที่คลินิกกามโรค กลุมทหารเกณฑ กลุมหญิงต้ังครรภที่มาใชบริการที่คลินิก กลุมชาวประมง และกลุม
แรงงานตางดาว โดยทําการสํารวจในจังหวัดที่มีการสุมตัวอยางเปนตัวแทนข้ึนมา  

การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเฝาระวังน้ี มิใชการวินิจฉัยรายบุคคล และโดย
หลักการของการทาํสํารวจชนิดน้ีจะทําการสํารวจแบบไมมีการระบุหลักฐานรายละเอียดของตัวบุคคล (unlink 
anonymous) ดังน้ันการใชกลวิธีในการตรวจจึงมีความแตกตางจากการตรวจวินิจฉัยรายบุคคล ผลการตรวจที่
ใชกลวิธีเพื่อการเฝาระวังความชุกไมสามารถใชบอกผลใหกับอาสาสมัครที่เขารวมแตในการสํารวจไดมีไวใช
สําหรับการคํานวณหาคาความชุกเทาน้ัน  องคการอนามัยโลกไดมีขอแนะนําสําหรับการใชกลวิธีการตรวจ    
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ในการเฝาระวังไวโดยใหดูที่อัตราความชุกของการติดเช้ือในกลุมประชากรโดยพิจารณาจากอัตราความชุกที่
รอยละ 10 เปนเกณฑ ดังน้ี 

2.1.1 หากอัตราความชุกของการติดเช้ือในกลุมประชากรสูงกวารอยละ 10 ใหใชการตรวจกรอง
เพียง ชุดเดียว หากไดผลบวกก็สามารถรายงานเปนวามีการติดเช้ือไดเลยโดยไมตองตรวจยืนยันดวยอื่นๆ อีก  

2.1.2 ในกรณีที่ความชุกของการติดเช้ือตํ่ากวารอยละ 10 ใหใชชุดตรวจกรอง 2 ชุดในการยืนยัน
ผลบวก กลาวคือ เมื่อชุดตรวจกรองแรกใหผลบวกหรือมีปฏิกิริยาใหทําการตรวจเสริมดวยชุดตรวจกรองที่ 2 
หากใหผลบวกจึงรายงานวามีการติดเช้ือ แตหากชุดตรวจกรองที่ 2 ใหผลลบ ควรทดสอบซ้ําใหมทั้งสองวิธีเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง หากไดผลที่ไมสอดคลองกันเหมือนเดิม ใหถือวาไมมีการติดเช้ือ โดยชุดตรวจกรองที่ 2 
ควรมีหลักการหรือใชแอนติเจนตางกัน  

ในประเทศไทยความชุกของการติดเช้ือในภาพรวมอยูที่ตํ่ากวารอยละ 1 จึงไดประยุกตใชแนวทางของ
องคการอนามัยโลกที่แนะนําใหใช 2 ชุดตรวจ แตในบางพื้นที่การออกสํารวจความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี 
อาจกระทํารวมไปกันกับการทําโครงการเพื่อการปองกันการติดเช้ือในกลุมตางๆ ดังน้ันอาจมีใชกลวิธีการตรวจ
แบบการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลคือการใช 3 ชุดตรวจสําหรับกรณีใหผลบวก ผลการตรวจที่ไดจะสามารถใหแก
อาสาสมัครและนํามาทํารายงานในการสํารวจความชุกได  

2.2 การคนหาผูติดเชื้อรายใหม  
 ประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการเฝาระวังความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีมาต้ังแตป พ.ศ. 2532 ซึ่งขอมูล

ที่ไดจากระบบเฝาระวังน้ีจะถูกนํามาใชสําหรับการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินการ และติดตาม
ผลการดําเนินการปองกันควบคุมโรค การเฝาระวังความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีน้ันสามารถบงบอก
สถานการณการแพรระบาดในรูปแบบรอยละของผูติดเช้ือในกลุมประชากรเปาหมาย ขอมูลที่ไดสามารถนําไป
คาดประมาณหาจํานวนผูติดเช้ือทั้งหมดและเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดบริการสําหรับผูติดเช้ือ และ
ยังสามารถนําขอมูลมาใชในการติดตามผลการดําเนินการเพื่อลดปญหาการแพรระบาดของเช้ือในกลุม
ประชากรน้ันๆ  
 ประเทศไทยไดใชความชุกในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของปญหาเอดส เน่ืองจาก
สามารถเก็บขอมูลไดงายในแตละกลุมประชากร แตการใชก็มีขอจํากัดและมีปจจัยตางๆ ที่ตองคํานึงถึง เชน 
การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของประชากร การอพยพเขาออกของประชากรในพื้นที่ ลักษณะหรือรูปแบบการแพร
ระบาดในพื้นที่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอายุเฉลี่ยหลังจากติดเช้ือของผูปวย อยางไรก็ตามคาที่ดีและ
เหมาะสมในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของโรคที่เปนปจจุบันคือคาอุบัติการณ ซึ่งหมายถึง 
อัตราการติดเช้ือใหมในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งการจะไดคาน้ีมาจะตองแยกใหไดวาผูที่ติดเช้ือที่พบน้ันเปนผูที่เพิ่ง
ติดเช้ือหรือติดเช้ือมานานแลว ซึ่งในอดีตที่ผานมาไดมีความพยายามในการหาคาอุบัติการณของการติดเช้ือ 
เอชไอวีดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี  

2.2.1 การติดตามเปาหมายเชื้อรายใหมอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด (Incidence 
estimation from prospective cohort study) เปนการติดตามประชากรกลุมหน่ึงที่ทราบวาไมมีการ 
ติดเช้ือ และทําการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีเปนระยะๆเพือ่หาผูติดเช้ือรายใหม (อุบัติการณ หรือ incidence 
case) จากน้ันนําผลที่ไดคํานวณหาคาอุบัติการณของการติดเช้ือเอชไอวีได  

2.2.2 การคาดประมาณอุบัติการณการติดเชื้อจากขอมูลการวิจัย การเฝาระวังความชุก 
พฤติกรรมเสี่ยง การสํารวจ (Estimation and projection) เปนการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตรโดย
นําคาพารามิเตอรที่แสดงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวของ ที่ไดจาก
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งานวิจัยและการเฝาระวังตางๆ มาพัฒนาเปนรูปแบบทางคณิตศาสตร (mathematical model) เพื่อแสดงคา
แนวโนมที่คาดการณไปขางหนารวมทั้งคาดการณหาอุบัติการณการติดเช้ือในกลุมประชากรตางๆ ในปจจุบันมี
รูปแบบตางๆ ที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมา เชน Spectrum workbook, Asian Epidemic Model (AEM) เปนตน 
ความแมนยําของการคาดประมาณข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ เชน วิธีการหรือรูปแบบทาง
คณิตศาสตรที่ไดรับการพัฒนาข้ึน ความถูกตองของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใช ความถูกตองของคาพารามิเตอร
ที่นํามาใช เปนตน  

2.2.3 การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพ่ือคาดประมาณอุบัติการณของการติดเชื้อเอช
ไอวี (HIV incidence) ในทางทฤษฎีพบการเปลี่ยนแปลงระดับปริมาณไวรัสและภูมิคุมกันของรางกายที่
สามารถตรวจพบไดในแตละชวงของการติดเช้ือ จึงอาศัยการตรวจดังตอไปน้ี    

2.2.3.1  การตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมโดยอาศัยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส/แอนติเจน 
p24 (p24 antigen) ควบคูกับการตรวจหาระดับแอนติบอดี   ในชวงแรกตรวจพบเช้ือกอนแอนติบอดี  ใน
ตัวอยางที่ตรวจใหผลบวกเฉพาะเช้ือ (HIV-1 RNA หรือ p24 antigen) โดยแอนติบอดียังใหผลลบแสดงวา
นาจะเปนผูที่เพิ่งติดเช้ือใหม ดังน้ันชวงเวลาของการทดสอบหาผูติดเช้ือรายใหม คือหลังติดเช้ือประมาณ 5-10 
หรือ 10-15 วันซึ่งจะตรวจพบ HIV RNA หรือ p24 antigen ในกระแสเลือดตามลําดับ แตยังไมมีการสราง
แอนติบอดี  

2.2.3.2  การตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมโดยวิธีการทางนํ้าเหลืองวิทยา (Serologic method to 
detect recent infection) แนวคิดเรื่องการใชการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยาหรือการตรวจหาแอนติบอดีเพือ่
ใชในการตรวจหาผูติดเช้ือรายใหมน้ี มีผูที่คิดคนวิธีการในการทําดานน้ีไวหลายวิธี ตัวอยางเชน 

1) Serologic Testing Algorithm for Recent HIV Seroconversion (STARHS) หลักการ
ของการทดสอบโดยใชความแตกตางของความไว (sensitivity) ของแตละชุดตรวจ  หรือ เรียกว า 
Sensitive/Less sensitive (S/LS) method  โดยอาศัยความรูวาหลังติดเช้ือระดับของการสรางแอนติบอดี
จําเพาะจะเริ่มจากระดับตํ่าคอยๆสูงข้ึนเรื่อยๆ  ในผูติดเช้ือรายใหมมักจะตรวจไมพบปฏิกิริยาดวยชุดตรวจที่มี
ความไวตํ่า แตสามารถตรวจพบไดดวยชุดตรวจที่มีความไวสูง ในขณะที่ผูติดเช้ือมานานแลวแอนติบอดีอยูใน
ระดับสูง จึงใหผลปฏิกิริยาดวยชุดตรวจทั้งที่มีความไวตํ่าและความไวสูง  โดยวิธีการน้ีสามารถแยกผูที่เพิ่งติด
เช้ือรายใหม (ติดเช้ือไมเกิน 4 เดือน) ได  อยางไรก็ตามวิธีการน้ีปจจุบันไมไดรับความนิยมใชสําหรับการ
ตรวจหาผูติดเช้ือรายใหม เน่ืองจากชุดตรวจที่มีความไวตํ่าน้ันไมมีการผลิตมาขายในทองตลาด  จึงตองทําการ
ดัดแปลงทําใหชุดตรวจที่มีความไวสูงใหมีประสิทธิภาพความไวนอยลง แตผลที่ไดคอนขางมีความแปรปรวนสูง 

2) BED Capture-EIA (BED Assay) วิธีน้ีใชสําหรับผูที่ติดเช้ือเอชไอวีสายพันธุ B, E และ D (ซึ่ง
เปนที่มาของช่ือชุดตรวจดวย) หลักการของการทดสอบ โดยดูสัดสวนของแอนติบอดีชนิด IgG ที่จําเพาะกับเช้ือ
เอชไอวีตอ IgG ทั้งหมดในตัวอยาง ในผูที่เพิ่งติดเช้ือมาใหมจะมีสัดสวนนอย ในขณะทีใ่นผูที่ติดเช้ือมานานแลว
มีสัดสวนสูง สามารถบงช้ีในรายที่ติดเช้ือมาแลวไมเกิน 153 วัน (95% CI146–165) ขอดอยของวิธีการน้ีคือพบ
การจําแนกผิดเปนผูติดเช้ือรายใหมในผูที่ติดเช้ือมานานซึ่งมีอาการของเอดส เน่ืองจากระบบภูมิคุมกันของ
ผูปวยเอดสน้ันถูกทําลายไปมากแลว อัตราการสรางแอนติบอดีคอนขางตํ่า ทําใหแปลผลผิดพลาดเปนผูติดเช้ือ
รายใหมประมาณรอยละ 5-10  

3) Avidity Assay  ความหมายของ avidity หมายถึงแรงในการจับของแอนติบอดีที่มีตอแอนติเจน 
หลักการของการทดสอบจึงอาศัยวาแอนติบอดีที่เพิ่งสรางข้ึนมาใหมจะมี avidity ในการจบัระหวางแอนติเจน
กับแอนติบอดีไดตํ่า ซึ่งจะถูกทําลายดวยสารเคมีไดงาย ในขณะที่ avidity จะเพิ่มข้ึนตามชวงเวลาของการ   
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ติดเช้ือ ดังน้ันในการทดสอบหาแอนติบอดีดวยวิธี ELISA  จะแบงตัวอยางเปนสองสวน สวนแรกนําไปใส
สารเคมี และสวนที่สองไมใสสารเคมี แลวเปรียบเทียบผลการทดสอบของคา optical density (OD) ระหวาง 
OD ของตัวอยางที่ใสสารเคมีเปนตัวต้ังหารดวยคา OD ที่ไมไดใสสารเคมี จะไดคา Avidity index หากไดคาที่
ตํ่ากวาคา cutoff แสดงวาเปนผูติดเช้ือรายใหม หากสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ติดเช้ือมานานแลว  
 ปจจุบันชุดตรวจโดยหลักการของ avidity ไดมีการพัฒนามาใชเปนการเจือจางแอนติเจนเพื่อใหมี
แอนติเจนจํากัดบนหลุมทดสอบ หรอืเรียกวา Limiting Antigen Avidity EIA แทนการใชสารเคมี  ทําใหลดคา
ความแปรปรวนของการทดสอบ โดยถาแอนติบอดีที่มี avidity สูงๆ จะสามารถจับกับแอนติเจนไดดี ในขณะที่
แอนติบอดีที่มี avidity นอยจะจับแอนติเจนไดนอยลงหรือจับไมได ทําใหคา OD ตํ่าซึ่งเปนการบงช้ีผูที่ติดเช้ือ
รายใหมไมเกิน 141 วัน (95 % CI119–160) 
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บทที่ 6 
แนวทางการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี 

 
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคไดออกแนวทางสําหรับตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี

รายบุคคลมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาเปนระยะ ครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2557 ไดยึด
กลวิธีการตรวจแบบที่ 3 จากคําแนะนําโดย UNAIDS และองคการอนามัยโลกซึ่งใชชุดตรวจคัดกรอง 3 ชุด
ตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี (แผนภูมิที่ 6.1) โดยกําหนดใหเลือกชุดตรวจกรองแรกใหมีความไวที่สุด
อาจใชเปน EIA หรือ simple/rapid assay ในกรณีตัวอยางตรวจที่ไมพบแอนติบอดีตอเอชไอวีดวยชุดตรวจ
แรก สามารถรายงานผลเปนลบไดเลย แตในกรณีตัวอยางตรวจที่พบแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวีและใหผล
สอดคลองตรงกันทั้ง 3 ชุดตรวจที่มีความหลากหลายของแอนติเจนทดสอบ สามารถรายงานเปนผลบวกได
เน่ืองจากตองการใหคาทํานายผลบวกมีคาสูงที่สุดเน่ืองจากความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยอยู
ในระดับตํ่า พรอมทั้งมีการแนะนําการตรวจสอบความถูกตองของตัวอยางตรวจวาไมมีการสลับกันในทุก
ข้ันตอน หากไมมั่นใจควรเจาะเลือดตรวจซ้ําครั้งที่ 2 โดยใชชุดทดสอบเดิมในการตรวจสอบความถูกตองอยาง
นอย 1 วิธี แตในกรณีที่ไดผลการทดสอบไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติใหทดสอบซ้ําทั้งสองวิธีกอนดวยตัวอยาง
เดิม ถายังไดผลการทดสอบเชนเดิมจึงรายงานผลเปน สรุปไมได (inconclusive) และแนะนําเจาะเลือดตรวจ
ซ้ําหลัง 2 สัปดาหและติดตามจนครบ 1  เดือนเพื่อบงช้ีผลบวกหรือผลบวกปลอม 
 ในปจจุบันมีชุดทดสอบไดทั้งแอนติเจนและ/หรอืแอนติบอดีตอเอชไอวีในเวลาเดียวกันไดถูกนํามาใชใน
งานบริการทางการแพทยอยางแพรหลายเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปนการเพิ่มความไวในการคนหาผูที่เพิ่งติดเช้ือใน
ระยะเริ่มแรกเน่ืองจากสามารถทดสอบแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเอชไอวีไดพรอมกัน ดังน้ันแนวทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชชุดตรวจชนิดน้ีเปนชุดตรวจแรกของลําดับการทดสอบ หากผลการทดสอบ
โดยชุดตรวจอื่นไมสอดคลองกันแนะนําใหตอบผลเปนสรุปไมได (inconclusive) โดยแนะนําใหเจาะเลือดตรวจ
ซ้ําหลัง 2-4 สัปดาห หรือสงตัวอยางตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีการอื่นๆ เชน เทคนิค NAT หรือ neutralization 
p24 assay เพื่อติดตามในชวงระยะแฝงสําหรับผูติดเช้ือรายใหม   

สวนการทดสอบดวยชุดตรวจกรองวิธีเดียว ซึ่งอาจเปน EIA หรือ simple/ rapid assay ใชในกรณีที่
ตองการผลดวนมากหรือในกรณีฉุกเฉิน ถาผลการทดสอบไมเกิดปฏิกิริยา (non-reactive) รายงานผลเปน 
anti-HIV negative และถาเกิดปฏิกิริยารายงานผลการตรวจแอนติบอดีเปน reactive เทาน้ันและตอง
ดําเนินการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลตอไป  
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แผนภูมิท่ี 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญและ
เด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนขึ้นไป 
หมายเหตุ 
(1) A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับที่มี

แอนติเจนที่ตางชนิดกัน โดยชุดทดสอบที่ 1 ตองมีความไวมากกวาชุดทดสอบที่ 2 และ 3 และชุดทดสอบ
ที่ 2 และ 3 ตองมีความจําเพาะสูงข้ึน 

(2) ในกรณีผลบวกใหรายงานผลตรวจใหกับผูเกี่ยวของและตรวจสอบหากพบวาเปนผูติดเช้ือรายใหมหรือ
ตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) ควรแนะนําใหเจาะเลือดตัวอยางที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคลโดย
ตรวจดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอย 1 วิธี    

(3) การรายงานผลตรวจเปน สรุปผลไมได (inconclusive) ใหติดตามตรวจซ้ําภายหลัง 2-4 สัปดาห โดย
ทดสอบใหมตามลําดับข้ันตอน A1, A2 และ A3 เชนเดิม หากยังไดผลสรุปผลไมไดเหมือนเดิมภายหลัง 1 
เดือนใหรายงานผลลบและปรึกษาผูเช่ียวชาญ อยางไรก็ตามผูใหคําปรึกษาควรเนนเรื่องการปองกันการ
แพรเช้ือแกผูอื่นอยางเครงครัดดวย 

(4) ในกรณีที่ชุดตรวจแรกที่เลือกใชเปนชุดตรวจชนิดที่ตรวจไดทั้งแอนติเจนและหรือแอนติบอดีในเวลา
เดียวกันและชุดตรวจที่ 2 หรือ 3 เปนชุดตรวจที่ตรวจไดเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว  และผลการตรวจ
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เปนสรุปผลไมได ใหดําเนินการเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2 สัปดาหตอมา และถาเปนไปไดควรสงตัวอยาง
ตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีการอื่นๆ เชน NAT หรือ neutralization p24 assay เพื่อติดตามในชวงระยะแฝง 

 

ปจจุบันองคกรระหวางชาติ (WHO, CDC) ไดมีการปรับปรุงแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ 

เอชไอวีทางหองปฏิบัติการเพื่อใหคนหาการติดเช้ือไดเร็วมากข้ึน และสามารถตรวจจับไดในระยะเวลาสั้นลง 

โดยแนะนําใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab combination immunoassay เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน ในกรณีที่

ตรวจพบปฏิกิริยา จะทําการทดสอบตอดวยชุดตรวจ anti-HIV อีก 2 วิธีตามลําดับข้ันตอนดังแผนภูมิที่ 6.2  

ผลการทดสอบที่ไมสอดคลองกัน แนะนําใหตรวจติดตาม anti-HIV ในระยะเวลา 2-4 สัปดาหตอมา หรือทํา

การทดสอบเพิ่มเติมดวย HIV-1 RNA qualitative NAT หรือ HIV p24 Ag  รวมกับ neutralization HIV Ag 

assay  เพื่อสนับสนุนผลการทดสอบที่เกิดปฏิกิริยา  ในกรณีที่ใชชุดตรวจกรองเบื้องตนเปน HIV Ag/Ab 

ผลบวกของการติดเช้ือเอชไอวี อาจแปลผลไดจากการตรวจพบ anti-HIV หรือการตรวจพบสวนประกอบของ

เช้ือ (HIV genome หรือ HIV p24 Ag )  สําหรับประเทศไทย แนวทางปฏิบัติน้ียังไมไดถูกประกาศใหใชเปน

แนวทางแหงชาติ แตเปนแนวทางที่ชวยในการแกปญหาผลการตรวจที่ขัดแยงโดยผูประกอบวิชาชีพที่มี

ประสบการณดานการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบ้ืองตน สําหรับผูใหญ
และเด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนขึ้นไป (ดัดแปลงจาก Criteria for Laboratory Testing and Diagnosis 
of Human Immunodeficiency Virus Infection; Approved Guideline; M53-A Volume 31 
Number 13, June 2011) 

หมายเหตุ การใชแนวทางดังแผนภูมิ 6.2 มีขอควรระวัง ดังน้ี    
(1) NAT หมายถึง DNA PCR หรือ Qualitative RNA 
(2) วัตถุประสงคการใชงานของชุดตรวจ qualitative PCR ที่ยังไมไดข้ึนทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยา 

(ประเทศไทย) เพื่อใชสําหรับการวินิจฉัยโรค  การประยุกตใชในกรณีน้ี ควรไดรับการ validate อยาง
เหมาะสม โดยหองปฏิบัติการที่ทําการตรวจ 

 
วิธีการรายงานผล Anti-HIV เพ่ือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

1. ผลการตรวจและรายงานตางๆ ตองรักษาไวเปนความลับ 
2. วิธีการรายงาน 

2.1 รายงานผลเปนลบ (anti-HIV negative) เมื่อผลการตรวจโดยชุดตรวจแรกเปนไมมีปฏิกิริยา 
(non-reactive) 
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2.2 รายงานผลเปนบวก (anti-HIV positive) เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 ชุดตรวจในการทดสอบโดย
หองปฏิบัติการเดียวกันใหผลมีปฏิกิริยา (reactive) ตรงกัน 

2.3 รายงานผลเปนสรุปผลไมได (inconclusive)  
                 - เมื่อผลการตรวจขัดแยงกันในชุดตรวจ 2 หรือ 3 ที่ตรวจเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว (HIV Ab) 
ในการทดสอบโดยหองปฏิบัติการเดียวกัน และใหติดตามผูมารับบริการมาเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2-4 
สัปดาห ถาผลยังคงเปนเชนเดิมเมื่อตรวจที่ 1 เดือน ใหสรุปวาผลเปนลบ 
                 - แตถาผลขัดแยงกันในกรณีเริ่มจากชุดตรวจที่ทดสอบไดทั้งแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีใน
เวลาเดียวกัน (HIV Ag/Ab) เปนชุดแรก และไดผลเหมือนเดิมหลังจากทดสอบซ้ําแลว ใหติดตามผูมารับบริการ
มาเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2 สัปดาห ถาไดผลขัดแยงเหมือนเดิม พิจารณาตอบเปนผลลบได (เกณฑของ 
CRL 2011 และเกณฑ WHO 2015) อยางไรก็ตามจากแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 
ประเทศไทย แนะนําใหติดตามจนครบระยะเวลา 1 เดือน 
 
ขอแนะนําและขอควรระวังในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

1. ในกรณีหญิงต้ังครรภคลอดฉุกเฉินและไมมีผลตรวจเอชไอวีมากอน อาจพิจารณานําผลตรวจโดย 
ชุดทดสอบแรกรายงานเบื้องตนใหแพทยทราบเพื่อดําเนินการดูแลหญิงต้ังครรภ และในกรณีที่ผลการทดสอบ 
มีปฏิกิริยาใหพิจารณารับยาตานไวรัสเพื่อการปองกันทารกติดเช้ือจากมารดาในขณะคลอด (รายละเอียดดัง 
บทที่ 5) ในขณะเดียวกันตองสงตัวอยางเลือดของหญิงต้ังครรภน้ันๆ เพื่อทดสอบการติดเช้ือตามแนวทางการ
วินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยสําหรับผูใหญตอไป  

2. ในกรณีพบผลการตรวจที่ตรวจดวยเครื่องใหสัญญาณตํ่าๆ ใหทําการทดสอบซ้ําดวยนํ้ายาทดสอบ
แรกกอนเพื่อตัดปญหาผลผิดพลาดภายในหองปฏิบัติการ หรือคุณภาพตัวอยางตรวจที่ไมเหมาะสม เชนมี 
fibrin แนะนําใหปนตัวอยางอีกครั้งดวยความเร็วสูงกอนทําการทดสอบซ้ํา หากยังไดผลบวกเชนเดิมใหทําการ
ทดสอบดวยนํ้ายาตางบริษัทที่มีความจําเพาะมากกวา หรือแนะนําใหเจาะเลือดซ้ํา 

3. ในกรณีที่ตองการตรวจสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีในเลือดเพื่อการวินิจฉัยหรอืยีนยันการวินิจฉัย 
สามารถตรวจเม็ดเลือดขาวเพื่อหา proviral DNA (EDTA blood) ดวยวิธี PCR  และหา HIV-1 RNA จาก
พลาสมา ซึ่งการตรวจ HIV-1 RNA ในพลาสมาน้ันใชเพื่อการวินิจฉัยการติดเช้ือ ควรเลือกใชชนิดที่เปนการ
ตรวจ HIV-1 RNA เชิงคุณภาพ (Qualitative HIV-1 RNA ) ที่รายงานเปนผลบวกหรอืผลลบ ไมควรใชชุดตรวจ
ที่ใชสําหรับตรวจหาปริมาณไวรัส (Quantitative HIV-1 RNA) ที่รายงานผลเปนจํานวนไวรัส (copies/ml) 
เน่ืองจากผูผลิตไดระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจวาใชในผูที่ทราบผลวาติดเช้ือมาแลวเทาน้ัน นอกจากน้ีชุด
ตรวจเหลาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการดําเนินโรคและการรักษา จึงควรใชตามที่ระบุไวในวัตถุประสงค  

4. ปจจุบันยังไมมี ชุดตรวจหา HIV-1 RNA เชิงคุณภาพในพลาสมา (Qualitative HIV-1 RNA) 
สําหรับการวินิจฉัยที่ไดรับการข้ึนทะเบียนอนุญาตใหจําหนายในประเทศไทย อยางไรก็ตามการผลิต นําเขา 
และขายชุดตรวจที่เตรียมข้ึนเองจากหนวยงานของภาครัฐ เพื่อใชในหนวยงานตนเองในงานบริการผูปวย จะ
ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย ไมตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  
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คําตอบของผลการทดสอบท่ีสรุปไมได (Inconclusive result) 
 แมวาจะมีลําดับข้ันตอนทดสอบการติดเช้ือเอชไอวีเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทําให
สามารถรายงานผลทีไ่ดอยางถูกตอง แมนยํา และกําหนดแผนที่จะดําเนินการตอไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
อาจพบการแปลผลที่สรุปผลไมได (inconclusive) อาจเน่ืองจากปจจัยหลายอยางต้ังแตธรรมชาติและ
ระยะเวลาของการติดเช้ือเอง เน่ืองจากระยะแรกของการติดเช้ืออาจพบแอนติบอดีในระดับตํ่าๆ ตองอาศัย 
การตรวจหา HIV Ag หรือ HIV genome นอกจากน้ี อาจมีสาเหตุมาจากสารรบกวนตางๆ ที่พบในตัวอยาง
ตรวจ การพบปฏิกิริยาขามกลุม (cross reaction) กับแอนติเจนที่ใชเตรียมนํ้ายาทดสอบ รวมทั้งคุณภาพ
ตัวอยางและการปนเปอนในตัวอยางทดสอบ 
 ปจจุบันการใชเทคนิค NAT เพื่อหาสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวีเปนวิธีที่ดีที่สดุในการตัดสนิผลที่สรุป     
การติดเช้ือเอชไอวีไมไดหรือผลก้ํากึ่งของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา หรือใชวิธีติดตามเจาะเลือดตรวจซ้ําเปน
ระยะๆจนครบกําหนด การยืนยันผลในกลุมที่ผลก้ํากึ่งไมชัดเจนดวยวิธี Western blot ในผูติดเช้ือเอชไอวีอาจ
พบเปน ผลไมชัดเจน (indeterminate) เชนเดียวกันก็ได เน่ืองจากตองรอระยะเวลาการสรางแอนติบอดีที่ทํา
ปฏิกิริยาจนไดครบแถบโปรตีนที่กําหนด 
 
ขอควรทราบในการแปลผลและการรายงานผลการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี (Test interpretation 
and reporting) 

ขอควรทราบในการแปลผลและรายงานผลการทดสอบหาการติดเช้ือเอชไอวี คือ 
1. การแปลผลและรายงานผลการทดสอบ anti-HIV ตองเปนไปตามที่ระบุไวในคูมือเอกสารกํากับชุด

นํ้ายาทดสอบ โดยรายงานผลเปน Negative, Nonreactive, Reactive 
2. ในการทดสอบ anti-HIV หองปฏิบัติการควรหลกีเลี่ยงการใชคําวา Positive กับผลที่เปนการตรวจ

เบื้องตนเพียงอยางเดียว โดยยังไมไดทําการทดสอบเสริมเพื่อยืนยันเพิ่มเติม 
3. การรายงานผล Reactive ใชเฉพาะกับการตรวจพบปฏิกิริยาของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาที่

ตรวจเพียงชุดตรวจเดียว 
4. การรายงานผล anti-HIV Positive ใชเมื่อเปนการสรุปผลการทดสอบที่ผานข้ันตอนการตรวจตาม 

Algorithm ที่ไดผล reactive ตรงกัน 3 tests 
5. การรายงานผล HIV p24 antigen Positive ตองผานการทดสอบดวย neutralization HIV 

antigen แลว 
6. ผลที่รายงานวา Negative หรือ Nonreactive เปนการระบุวาดวยชุดนํ้ายาตรวจที่ใชไมพบสิ่งที่ได

วิเคราะห เชน  HIV-1 p24 Ag, HIV-1 และ/หรือ HIV-2 antibodies, HIV genome 
 

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 24 เดือน (แผนภูมิที่ 
6.3) 
 การวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเช้ือเอชไอวี anti-
HIV ชนิด IgG จากแมสามารถผานรกและคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน ดังน้ัน anti-HIV ในเด็กที่อายุ
ตํ่ากวา 24 เดือนจึงไมสามารถใชบงช้ีภาวะการติดเช้ือได การวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีสําหรับเด็กในชวงแรก
คลอดถึง 12 เดือน แนะนําใหใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA) แทน แต
สามารถตรวจหา anti-HIV ไดต้ังแตอายุ 12 เดือนข้ึนไป   
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การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA)  ใชตรวจในทารกอายุได
ต้ังแตชวง 0-7 วัน จนถึง 12 เดือน การแปลผลในกรณีตางๆ คือ 
        1.  หากตรวจสารพันธุกรรมเช้ือไดผลบวกต้ังแตครั้งแรกในเด็กที่อายุนอยกวา 7 วัน ตองเจาะเลือด
ตรวจซ้ําทันทีครั้งที่ 2  ถาไดผลบวก (Positive) ตรงกัน แพทยจะพิจารณาใหการรักษา หากไดผลครั้งที่สอง
เปนลบ (Negative) ซึ่งไมสอดคลองกับครั้งแรกใหตรวจซ้ําเมื่อเด็กอายุ 1 เดือน  

2.  หากตรวจสารพันธุกรรมเช้ือไดเปนผลลบ (Negative) ในครั้งแรกที่เด็กอายุนอยกวา 7 วัน ให
เจาะเลือดสงตรวจซ้ําที่เด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน และในกรณีที่พบผลบวกแลวตองตรวจซ้ําทันทีดวยวิธีเดิม 
ในกรณีที่ผลการตรวจ 2 ครั้งขัดแยงกัน (Positive และ Negative) รายงานผลเปน “สรุปผลไมได” อาจแจงให
ผูเช่ียวชาญหรือแพทยทราบเพื่อพิจารณาใหการรักษา อยางไรก็ตามควรตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะจนถึงอายุ 
18 และ 24 เดือน  

3.  หากตรวจสารพันธุกรรมเช้ือไดผลลบในเด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน เด็กนาจะ “ไมติดเช้ือเอชไอ
วี” แตควรตรวจหาแอนติบอดีซ้ําเมื่อเด็กอายุ 24 เดือน  

  การตรวจ anti-HIV ในเด็กอายุ 12 - 24 เดือน  
1. กรณีที่เด็กไมเคยมีประวัติการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีมากอน และมีอายุระหวาง 12-24 

เดือน แนะนําใหตรวจหา anti-HIV ดวยชุดตรวจแอนติบอดี  
ก.  ถาผลการตรวจ anti-HIV ไมมีปฏิกิริยา (Non-reactive) ที่อายุ 18 เดือน ใหรายงานผลเปนลบ  
ข.  ถาผลการตรวจ anti-HIV มีปฏิกิริยา (Reactive) แนะนําใหตรวจ anti-HIV ซ้ําเมื่ออายุ 18 

เดือนข้ึนไป เน่ืองจากเด็กประมาณรอยละ 5-10 ที่ไมติดเช้ืออาจพบ anti-HIV จากแมหลงเหลืออยู จึงพบเปน
ผลบวกลวงได ดังน้ันการตรวจพบผลบวกของ anti-HIV ในเด็กอายุ 12-18 เดือนและเด็กไมมีอาการผิดปกติ
ใดๆควรตรวจซ้ําเมื่ออายุ 24 เดือน 

2. กรณีใชชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี (HIV Ag/Ab) ซึ่งมีความ
ไวกวาชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติบอดีอยางเดียวในเด็กที่ไมติดเช้ือที่อายุ 18 เดือนอาจพบปฏิกิริยาหรือผลบวก
ลวงได ดังน้ัน กรณีที่ผลการตรวจ PCR ใหผลลบแลวและเด็กไมมีอาการแสดงของการติดเช้ือเอชไอวี แตผล
การตรวจ HIV Ag/Ab เปนบวกเมื่อ 18 เดือน แนะนําใหตรวจซ้ําโดยใชชุดทดสอบที่ตรวจเฉพาะแอนติบอดีตอ
เอชไอวี หรือนัดตรวจซ้ําเมื่ออายุ 24 เดือน 
 นอกจากผลการตรวจจากหองปฏิบัติการแลว สําหรับเด็กที่คลอดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวี กุมาร
แพทยจะนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไปประกอบกับอาการของเด็ก ประวัติการไดรับยาตานไวรัสของ
มารดาระหวางต้ังครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดของเด็กดวย จึงจะสรุปภาวะการติดเช้ือเอชไอวีกอนจะสรุป
ไดวาเด็กติดเช้ือหรือไมรวมทั้งพิจารณาการใหยาตานไวรัสแกเด็กได 
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แผนภูมิท่ี 6.3 แนวทางการทดสอบเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซึ่งปรับใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  

 



45 
 
 
 

หมายเหตุ 
       หองปฏิบัติการรายงานการทดสอบตามผลที่ได แตในการแปลผลวาติดเช้ือหรือไมตองอาศัยปจจัยหลาย
อยางประกอบเชนอาการทางคลินิก  การไดรับยา การกินนมแม จึงบอกไดวามีการติดเช้ือเอชไอวีหรือไมม ี 
การติดเช้ือในทารกที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวี 
(1) ในกรณีไมทราบประวัติการติดเช้ือเอชไอวีของแม สามารถใชวิธีการตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวีเพื่อ

ชวยในการวินิจฉัย หากผลการตรวจใหผลไมมีปฏิกิริยา แสดงวาเด็กไมติดเช้ือ แตหากผลการตรวจมี
ปฏิกิริยาและเด็กมีอายุตํ่ากวา 24 เดือน ใหทําการตรวจหาเช้ือไวรัสโดยตรงดวยวิธี DNA PCR ตอไป  

(2) วิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสโดยตรงโดยวิธี NAT (nucleic acid amplification testing) เชิงคุณภาพมีดวยกัน
หลายวิธี ผูใชควรศึกษาวิธีการแปลผลใหเขาใจกอนนําไปใชในการวินิจฉัย  

(3) ผลการตรวจ DNA PCR ในทารกอายุ 0-7 วัน ไมนํา “ผลลบ” มาใชนับจํานวนครั้งเมื่อทําการตรวจเมื่อเด็ก
อายุ 4 สัปดาหข้ึนไป  

(4) เด็กทุกรายที่รายงานติดเช้ือเอชไอวีจากการตรวจ DNA PCR ใหตรวจแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวีซ้ําอีกครั้ง
เมื่อเด็กมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป  

(5) หากเปนเด็กอายุ 24 เดือนข้ึนไป ใหใชแนวทางการตรวจในผูใหญ  
(6) เด็กอายุ 12-24 เดือนที่ผลการตรวจ anti-HIV เปนบวก หากสงสัยวามีการติดเช้ือเอชไอวีใหสงตรวจ HIV 

DNA PCR เพื่อยืนยันการวินิจฉัย 
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บทที่ 7 
การประกันคณุภาพการตรวจการตดิเช้ือเอชไอวี 

 
            การประกันคุณภาพการทดสอบอาจมองไดทั้งในภาพแคบและกวาง ทั้งน้ีข้ึนกับการนําไปประยุกตใช
ซึ่งกําหนดขอบเขตหรือเปาหมายของตนเองมากนอยเพียงไร จะเห็นไดวาเอกสารวิชาการบางเลมกลาวถึง   
การประกันคุณภาพไวเฉพาะเรื่อง การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (quality control) และการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบัติการโดยหนวยงานภายนอก (external quality assessment, EQA) เทาน้ัน แตถา
พิจารณาขอบเขตตาม ISO 15189: 2012 จะกลาวถึงการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ (interlab 
comparison program) ซึ่งรวมถึงวิธีการอื่นนอกเหนือจาก EQA ดวย ในคูมือปฏิบัติงานเลมน้ีจะเขียนถึง  
การประกันคุณภาพการทดสอบโดยรวมปจจัยที่เกี่ยวของทางเทคนิคหลักอื่นๆ ไวดวย  
 
1. การฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

เทคนิคดานการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยมีความกาวหนาอยางรวดเร็วมากกวาวิชาการหลายสาขา 
ดังน้ันหองปฏิบัติการควรมีนโยบายใหเจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจอยางสม่ําเสมอ กอนการทดสอบและ
ระหวางการปฏิบัติงาน ทบทวนใหมีความมั่นใจเปนระยะ วิธีการใหความรูแกผูปฏิบัติงานน้ันทําไดหลายอยาง
ไดแก 

1) การถายทอดความรูภายในหองปฏิบัติการเองโดยผูที่มีความรูและประสบการณสูงกวาในเทคนิคดาน
น้ันๆ  

2) การไดรับความรูใหมๆ จากภายนอกเพื่อมั่นใจวาวิธีการตางๆ ที่ใชอยูยังเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือ
ควรมีการปรับเปลี่ยน เชนเกี่ยวกับเทคนิคใหม หรือแนวทางปฏิบัติงานที่ออกทดแทนของเดิม เปนตน 

3) การทดสอบความรูความสามารถ (competency evaluation) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่กําหนด
(job qualification) และขอบขายงานที่รับผิดชอบ (job description)  
การฝกอบรมน้ีนอกเหนือจากเน้ือหาดานเทคนิคแลว ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานและระบบ

คุณภาพโดยรวมของหนวยงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก็มีความสําคัญย่ิงเชนกัน 
 

2. ขอควรระวังดานความปลอดภัย 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจการติดเช้ือเอชไอวีน้ัน โดยทั่วไปไมแตกตางกับการ

ตรวจวิเคราะหที่เกี่ยวของกับสิ่งสงตรวจอื่นๆ จึงควรปฏิบัติงานอยาง universal precaution โดยถือวาตองให
ความระมัดระวังสูงสุดวามีโอกาสจะแพรกระจายเช้ือหากปฏิบัติไมถูกตอง มาตรการความปลอดภัยน้ันตอง
พิจารณาทั้งความปลอดภัยของบุคคลที่ตองไดรับการปองกันอยางเหมาะสมและความปลอดภัยตอชุมชน
สวนรวมตลอดจนสิ่งแวดลอม 

 
3. การคัดเลือกวิธีทดสอบ 

การคัดเลือกชุดทดสอบ เน่ืองจากวิธีทดสอบที่ใชในการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปน
ชุดนํ้ายาสําเร็จรูปเกือบทั้งสิ้น ชุดตรวจมีหลายรูปแบบที่ตางทั้งหลักการและวิธีการ หองปฏิบัติการจึงตอง
คัดเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะงาน รูปแบบการบริการและปริมาณงานของหองปฏิบัติการแตละแหง ซึ่งการ
คัดเลือกที่เหมาะสมควรตองกําหนดความตองการไวกอนลวงหนา เพื่อใชประกอบการคัดเลือกอยางมี
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หลักเกณฑ ถาจําเปนอาจมีการปรับใหเปนไปตามสถานการณของแตละหองปฏิบัติการ ตัวอยางประเด็นที่ใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุดตรวจแสดงไวในตารางที่ 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเร็จรูป 

สิ่งท่ีตองพิจารณาคัดเลือก เกณฑการพิจารณา 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Performance characteristic) 
ความไวทางคลินิก กําหนดเกณฑขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   หรือสูง

กวาตามความเหมาะสมของงาน 

ความจําเพาะทางคลินิก กําหนดเกณฑขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   หรือสูง

กวาตามความเหมาะสมของงาน 

ความไวตอการติดเช้ือระยะแรก 

(Seroconversion sensitivity) 

มีความจําเปนสําหรับการทดสอบในทางธนาคารเลือดและการ

ปลูกถายอวัยวะ 

ความคลาดเคล่ือนในการอานผลตางบุคคล  

เม่ือการทดสอบน้ันไมไดใชเครื่องวัด  

(Inter-reader variability, if subjectively read 

format) 

กําหนดเกณฑขั้นต่ํา 5% 

อานผลไมได (Invalid rate) กําหนดเกณฑขั้นต่ํา 1% 

คุณสมบัติท่ีมีผลกระทบในการปฏิบัติงาน (Operation characteristic) 

  รูปแบบของการทดสอบ (test format) 

ชนิดของส่ิงสงตรวจที่ใชทดสอบ 

(specimen type) 

ซีรัม/พลาสมา/เลือดเจาะจากเสนเลือดดําหรือเจาะปลายน้ิว/นํ้า

จากชองปาก 

ชนิดของการทดสอบ (detection type) ตรวจหา anti HIV-1 และ anti HIV-2 แยกกันหรือตรวจหา

รวมกัน หรือเปนการตรวจ HIV antigen และ HIV antibody 

โดยแยกกันหรือรวมกัน 

ความสามารถในการตรวจจับกลุมของเช้ือ 

(subtype detection) 

สามารถตรวจจับ HIV-1 group M, N และ/หรือO 

เวลาที่ใชในการทดสอบจนเสร็จส้ิน 

(Time to results) ซ่ึงเก่ียวของกับ 

รูปแบบการบริการผูปวย 

กําหนดเกณฑของเวลาที่ใชทดสอบจนออกผลการตรวจเพื่อ

พิจารณารวมกับความตองการในการใหบริการผูปวยเฉพาะกลุม 

เชน ผูรอรับผลพบแพทยหรือรอรับคําปรึกษา 

ความคงตัวของผลการทดสอบ  

(endpoint stability) 

ความคงตัวของผลการทดสอบ ไมควรนอยกวา 30 นาที เพื่อให

มีเวลาสําหรับที่ทํางานหลายอยางและสามารถกลับมาดูผลซํ้าได

เม่ือสงสัย 

ความยุงยากซับซอนในการใชงาน  

(ease of use) 

ปจจัยตางๆที่มีผลกระทบ 

• ความยาก-งายในการเก็บและเตรียมตัวอยาง การใชซีรัม/

พลาสมาจะเพิ่มขั้นตอน 
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• การเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบ เชน การเจือจางตัวอยาง

ดวยบัฟเฟอร 

• จํานวนขั้นตอนในการทดสอบ 

• ความยาก-งายในการอานแถบสีเสนหรือจุด 

• ความยาก-งายในการแปลผลทดสอบ 

• มีการควบคุมคุณภาพภายในชุดทดสอบ (build-in control) 

ชวยม่ันใจความถูกตองของขั้นตอนการทดสอบ 

• ระยะเวลาคงตัวของผลการทดสอบหลังเสร็จส้ินการทดสอบ 

โครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา ระบบไฟฟาสํารอง เปนขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานที่ทําให วิธีการทดสอบ

หลายชนิดไมสามารถนํามาใชงานได 

อุปกรณที่ตองใช แตไมมีใหมากับชุดทดสอบ รวมถึง

อุปกรณที่ใชในการเจาะเลือดหรือใชหยดตัวอยาง 

ตองกําหนดความตองการใหชัดเจนโดยเฉพาะสถานที่ที่ไมใช

หองปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 

ภาระงานที่ระบบรองรับได 

(specimen through-put) 

และรูปแบบการใชบริการ 

รูปแบบการใหบริการและปริมาณงานรายวันเปนขอมูลที่ใช

กําหนดเกณฑความสามารถของระบบที่จะรองรับภาระงาน

ตามความตองการ 

ความสามารถของเจาหนาที่ซ่ึงรวมถึงการเจาะเลือด

ดวย 

กําหนดเกณฑให เหมาะสมกับบุคลากรที่ มีอยูหรือเพิ่มขอ

กําหนดใหมีการฝกอบรมบุคลากร 

สารควบคุม (control material) ตองกําหนดเกณฑหรือพิจารณาเรื่องสารควบคุมดวยเพื่อม่ันใจ

วาสามารถดําเนินการควบคุมการทดสอบได 

ระยะเวลาการเก็บรักษาชุดตรวจที่ยังคงคุณภาพเดิม ปริมาณงานนอย ชุดตรวจที่ ใชตองกําหนดใหสามารถเก็บ

รักษาได โดยทั่ วไป เกณฑขั้นต่ํ าของผ ลิตภัณฑ เม่ือส งถึ ง

หองปฏิบัติการตองเหลือวันหมดอายุไมนอยกวา 6 เดือน 

การมีเครือขายหองปฏิบัติการสงตอ ตองกําหนดช่ือหองปฏิบัติการสงตอที่สะดวกเขาถึงไดและควร

ชัดเจนวาเลือกอยางไร เชน มีผูเช่ียวชาญ มีวิธีการทดสอบที่

แตกตางหรือสูงกวา สามารถสงตอหรือเปนแหลงอางอิงได 

และถาไมติดขัดในเชิงระบบอาจมีมากกวา 1 แหง 

 

4. การสอบทวน algorithm (validation) 
การตรวจการติดเช้ือเอชไอวีน้ันตองมีลําดับการใชชุดตรวจตามกลวิธี (algorithm) เพื่อลดความ

ผิดพลาดของผลการตรวจซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตผูปวยอยางรายแรง จึงยอมใหเกิดความผิดพลาดไมได ดังน้ัน
วัตถุประสงคสําคัญของการมี algorithm คือลดความผิดพลาดใหนอยที่สุด โดยการเลือกวิธีทดสอบและชุด
ตรวจใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค   การใชงานหรือการทดสอบ HIV algorithm มีอยู 3 แบบตามวัตถุประสงค
ของการตรวจ คือ 

1) เพ่ือความปลอดภัยในการใหเลือด  ตองการผลการตรวจที่มีความไวสูง ยอมรับผลบวกปลอมได
บาง แตตองไมมีผลลบปลอม 
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2) เพ่ืองานเฝาระวังทางระบาดวิทยา คํานึงถึงความคงเสนคงวาของขอมูล เพื่อสามารถเฝาติดตาม
ไดวามาตรการตางๆ ที่ใสเขาไปในระบบเพื่อลดการแพรระบาดมีผลลัพธมากนอยเพียงไร  

3) เพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคล ผลการทดสอบตองไมมีผลบวกปลอม ถาไมแนใจผลที่ได ควรแนะนํา
ใหเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลาตอมา หรือยืนยันดวยวิธีอื่นๆ 

เมื่อมีการคัดเลือกหรือเปลี่ยนวิธีทดสอบใหม หองปฏิบัติการตองมีการทวนสอบความถูกตอง 
(verification) ของชุดตรวจเพื่อมั่นใจวาเราสามารถทําการทดสอบหรือใชวิธีทดสอบน้ันไดมาตรฐานเดียวกัน
กับที่ผูผลิตกําหนดไว ชุดทดสอบการตรวจของเอชไอวีที่จําหนายในทองตลาดน้ันเปนชุดตรวจประเภทการ
วินิจฉัยภายนอกรางกาย (for in vitro diagnostic use) ซึ่งไดผานการสอบทวน (validation) ประสิทธิภาพ
ของชุดทดสอบอยางนาเช่ือถือจากผูผลิต ดวยวิธีการที่ ยุงยากซับซอน และยังไดผานการประเมินจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กอนที่จะไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อจําหนายไดใน
ประเทศไทย  ตองใชชนิดและประเภทของตัวอยางที่หาไดยากตามจํานวนที่ตองการในหองปฏิบัติการทาง
คลินิกทั่วไป การสอบทวนประสิทธิภาพตองถูกทดสอบมาเรียบรอยแลวโดยผูผลิตกอนออกจําหนายเปนชุด
ตรวจ (in vitro diagnostic use) การทวนสอบ (verification) ที่ทําในระดับหองปฏิบัติการผูใชงาน มี
วัตถุประสงคเพื่อยืนยันวาชุดทดสอบน้ีเหมาะสมกับงานของเรา หรือที่เรียกวา ‘fit for purpose of use’ 
ดังน้ันวิธีการจึงไมยุงยากเกินไปและเปนเหตุเปนผล เหมาะสมกับความตองการและความจําเปน 

การสอบทวน algorithm ที่ใชเพื่อวินิจฉัยรายบุคคล เพื่อยืนยันวาการเลือกชุดตรวจ 3 ชนิด  มาใช
รวมกันในการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลน้ันมีความเหมาะสม และไมมีผลบวกปลอมตามเกณฑที่กําหนด  การ
เปลี่ยนชุดตรวจชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดที่เลือกใชก็มีผลกระทบโดยตรงตอการเกิดผลบวกปลอม  ดังน้ัน
จึงตองทําการสอบทวนใหม ตัวอยางที่ดีที่สุดในการทวนสอบคือตัวอยางผลบวกปลอมและตัวอยางผลบวก
ออนๆ นํามาทดสอบดวยวิธีทดสอบทั้ง  3 วิธี ตามแนวทางปฏิบัติที่ใชอยูเพื่อพิสูจนวา 1) ไมกอใหเกิดการ
รายงานผลบวกปลอม; 2) มีผลสรุปไมไดไมเกินรอยละ 5;  และ 3) ตัวอยางผลบวกออนก็ยังไดผลเปนบวก 
หรือถาเปนตัวอยางผูติดเช้ือรายใหมอาจไดผลเปนผลก้ํากึ่งก็ไดดังน้ันตัวอยางที่ใชจึงตองมีตัวอยางบวกปลอม 
ตัวอยางผลลบ และตัวอยางผลบวกจริงที่เปนผลบวกออนจํานวนตัวอยางที่ใชในแตละกลุมย่ิงมากย่ิงดี จะเห็น
วาตัวอยางกลุมแรกและกลุมสุดทายจะเปนกลุมที่หาไดยาก 

เหตุที่ตัวอยางผลบวกปลอมสําคัญที่สุดในการสอบทวน algorithm น้ัน เน่ืองจากจะเปนขอมูลที่บงช้ี
วาจะไมมีการรายงานผลบวกปลอมออกไปจากหองปฏิบัติการ แตแสดงผลไดเปนลบหรือผลตัดสินไมไดซึ่ง
ตองการใหมีการติดตามตอเน่ืองดีกวาตอบเปนผลบวก สวนตัวอยางผลบวกควรไดผลเปนบวกทั้งหมด ในรายที่
เปนผลบวกออนสรุปไดเปนผลก้ํากึ่ง สําหรับตัวอยางผลลบอาจยอมรับใหเปนผลก้ํากึ่งไดไมเกินรอยละ 5 หรือ
ย่ิงนอยย่ิงดี 

ในประเทศอื่นๆสวนใหญ การสอบทวน algorithm จะทําในระดับชาติโดยหองปฏิบัติการอางอิงเปนผู
กําหนดแนวทางใหทั้งประเทศ แตประเทศไทยน้ันหองปฏิบัติการแตละแหงสามารถเลือกชุดตรวจได
หลากหลาย ไมมีกฎเกณฑบังคับ จึงมีรูปแบบของ algorithm มากมาย ดังน้ันหองปฏิบัติการเองจึงตอง
พยายามที่จะสอบทวนและรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และพยายามอยาเปลี่ยนวิธีทดสอบโดยไมจําเปน ซึ่งทําให
ตองไปทวนสอบกันใหม แมวาการสอบทวนในเบื้องตนอาจทําไดมีดีเทาที่ควรดวยขอจํากัดเกี่ยวกับชนิดและ
จํานวนตัวอยางที่ เหมาะสม ดังน้ันเมื่อเริ่มใชงาน algorithm ใหม หองปฏิบัติการจึงควรรวบรวมและ
ประมวลผลการใช algorithm เปนระยะ เมื่อมีขอมูลมากข้ึน วาพบอัตราผลสรุปไมไดมากนอยเพียงไร และ
เปน algorithm ที่เหมาะสมหรือไม เพื่อสนับสนุนขอมูลอันจํากัดในการสอบทวนเบื้องตน 
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5. ความสําคัญของบรรจุภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจ 
สวนใหญผูปฏิบัติงานอาจไมทราบความสําคัญของบรรจุภัณฑโดยเฉพาะขอมูลตางๆ ที่อยูบนบรรจุ

ภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจวามีความสําคัญตอระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานอยางย่ิง 
จําเปนตองทําความเขาใจถึงขอมูลตางๆ เหลาน้ันใหชัดเจน 

5.1 บรรจุภัณฑ เปนสวนสําคัญอันดับแรกในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางกฎหมาย ซึ่งชุดตรวจ
เอชไอวีเปนชุดตรวจที่ประเทศไทยมีการควบคุมในระดับเขมงวดที่สุด คือการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ และมีเลข 
อย. (องคการอาหารและยา) เฉพาะของผลิตภัณฑกํากับ ดังน้ันเมื่อจดทะเบียนแลว การเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งที่
ตัวผลิตภัณฑและองคประกอบยอย กลองบรรจุภัณฑ และเอกสารกํากับ จะตองแจงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงโดยพลการได สิ่งที่ผูใชตองสังเกตขอมูล
บนบรรจุภัณฑหรือกลอง ไดแก ขอมูลระดับพัฒนาการของชุดตรวจซึ่งมี 3 ระดับคือ ‘for diagnostic use’, 
‘for investigational use only’ และ ‘for research use only’ ซึ่งเฉพาะผลิตภัณฑที่อยูในระดับ ‘for 
diagnostic use’ เทาน้ันที่สามารถนําใชในงานบริการผูปวยได สวนอีกสองระดับน้ันการพัฒนายังอยูในระดับ
การวิจัยและศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑของตัวผลิตภัณฑเอง ใหไปใชในงานศึกษาวิจัยอื่นๆ   

ขอมูลอื่นๆ บนกลองที่ควรสังเกต คือ ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ เลขรหัสของ
ผลิตภัณฑ (product code) สัญลักษณและรหัสของการไดรับรองจากหนวยงานที่รับรองผลิตภัณฑเชน CE 
mark หรือ อย. กํากับดวย รวมถึงขอมูลอุณหภูมิการเก็บรักษาซึ่งรวมถึงการขนสงดวย กลองบรรจุควรอยูใน
สภาพสมบูรณ ไมบุบสลายหรือเปยกยุย และกลองตองอยูในสภาพปดผนึกอยางดีตามสภาพเดิมที่ออกจาก
โรงงานผลิต เพื่อมั่นใจไดวาผลิตภัณฑถึงมือผูใชในสภาพสมบูรณที่สุด องคประกอบตางๆที่อยูภายในกลองเมื่อ
เปดออกตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว ปายตางๆติดสนิทแนนไมหลุดลอกหรือลบเลือน และมีครบตามที่ระบุใน
เอกสารกํากับ ซึ่งบางชนิดอาจบรรจแุยกกลองกันก็จะมีรายละเอียดระบุไวเชนกัน 

5.2 เอกสารกํากับชุดตรวจ เปนสิ่งที่ผูใชตองใหความสําคัญ ศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบ 
โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑใหม เอกสารกํากับฯที่ดีตองมีขอมูลใหแกผูใชอยางเพียงพอ และเชนเดียวกับ
บรรจุภัณฑ เอกสารกํากับก็จะมีเลขรหัสของเอกสารกํากับและเอกสารน้ีก็ไมสามารถแกไข ดัดแปลงโดยผู
จําหนายได ตองทําโดยผูผลิตและเปนรุนเดียวกับที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือข้ึนทะเบียนเทาน้ัน การแปล
เอกสารกํากับฯจากภาษาอื่นมาเปนภาษาไทย ตองไมผิดเพี้ยนไปจากเน้ือหาของตนฉบับเดิมไมวาจะโดยเจตนา
หรือไมก็ตาม เอกสารกํากับฯที่ดีตองใหขอมูลที่จําเปนตอผูใชอยางครบถวน ไดแก หลักการของวิธีทดสอบ 
องคประกอบตางๆ ชนิดของสิ่งสงตรวจ วิธีการใชโดยละเอียดรวมถึงการอานผลและการแปลผล และขอจํากัด
การใชงาน นอกจากน้ียังมีขอมูลอื่นๆ ที่ตองใหความสําคัญ เชน วัตถุประสงคการใชงาน (intend use) ขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของแอนติเจนที่ใชในการตรวจจับ anti-HIV ซึ่งมีผลกระทบตอการเลือกใชชุดตรวจ และ
คุณสมบัติดานประสิทธิภาพการใชงาน (performance characteristic) เปนตน เอกสารกํากับฯที่ดีและมี
ขอมูลเพียงพอ เปนสิ่งที่สะทอนคุณภาพของผูผลิตไดระดับหน่ึง 

 
6. การทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิต (Batch verification testing) 

การเตรียมผลิตภัณฑใดๆ โดยเฉพาะชุดตรวจตองยอมรับวามีความแปรปรวนเกดิข้ึนไดบางแตในระดับ
ที่ไมกระทบตอผลการทดสอบ อยางไรกดี็การทวนสอบ (verify) ชุดตรวจแตละรุนการผลิต (lot) หรือแมแตรุน
การผลิตเดียวกันแตไดรับมาคนละครั้งก็มีความจําเปนตอคุณภาพการตรวจ เพื่อมั่นใจวาความแปรปรวนน้ัน  
ไมเกินระดับที่จะมีผลกระทบตอผลการทดสอบ ซึ่งเปนหนาที่ของผูใชที่ตองตรวจสอบดวยตนเอง วัตถุประสงค
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ของการทวนสอบเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของชุดทดสอบที่ไดรับวามีความแปรปรวนไปจากเดิมหรือจาก
คํากลาวอาง (claim) ของผูผลิต หลักการทวนสอบชุดตรวจใชหลักการของการเปรียบเทียบความไวเชิง
วิเคราะห (analytical sensitivity) แตการตรวจสอบยืนยันวาความแปรปรวนที่ตรวจพบมีความสําคัญทาง
คลินิกหรือไม ตองใชตัวอยางผูติดเช้ือรายใหมที่มีระดับแอนติบอดีตํ่า ซึ่งทําไดยากในระดับหองปฏิบัติการผูใช  

• การเตรียมความพรอมเมื่อเริ่มตนการทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิตตองมั่นใจวา 1) ระบบ
ทดสอบทํางานสมบูรณแบบโดยพิจารณาคาจากตัวสอบเทียบและ QC chart ก็เพียงพอ ในกรณีของการตรวจ
ที่ตองใชเครื่อง; 2) ใชตัวอยางควบคุมคุณภาพที่ใชอยูและเปนตัวอยาง QC ที่ใชกับนํ้ายารุนที่กําลังใชอยู และ
การทวนสอบรุนการผลิต; และ 3) ตองทํากอนที่ชุดตรวจที่กําลังใชงานจะหมด 

• วิธีการงายๆ โดยทดสอบตัวอยาง QC แลว plot คาของชุดตรวจ 2  รุนบน chart เดียวกัน แยกให
ชัดระหวางคาของรุนที่กําลังใชงานและรุนที่ทวนสอบ  

• การวิเคราะหพิจารณาผลการทวนสอบ ในครั้งแรกๆ ยังมองไมเห็นภาพที่ชัดเจน นอกจากดูคา 
mean, SD และ %CV ของรุนใหมแตกตางกับรุนเดิมมากนอยเพียงไร หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตอเน่ือง
สะสมต้ังแต 3 รุนข้ึนไปจึงหาคา mean และ SD ที่คํานวณไดจากขอมูลสะสมจาก 3 รุนการผลิตที่ติดตอกัน 
สวนคา %CV คํานวณจากรุนตอรุน ซึ่งควรไดคาที่แคบกวา %CV ตามคํากลาวอางของผูผลิต สวนคา mean 
และ SD ของรุนใหมควรอยูในระดับเดียวกันกับ 3 รุนการผลิตที่ผานมา  

• ตัวอยางการทวนสอบทวนชุดตรวจแตละ Batch และติดตามควบคุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปกราฟเปนการทวนสอบ batch โดยใชตัวอยางเดียวกันทั้งหมด เสนขวางตรงกลางเปนคา 
mean, เสนบนเปนคา mean + 2SD และเสนลางเปนคา  mean – 2SD ซึ่งไดมาจากการคํานวณคา 3 
batch สวนเสนที่อยูในแนวต้ังแตละเสนเปนคา mean±2SD ของแตละ batch จะเห็นวา batch G แมจะมี 
SD แคบแต mean ตํ่าจาก batch อื่นมาก ในขณะที่ batch C ก็ดูจะมี SD กวางมากซึ่งตองพิจารณาจากคา 
%CV วาตกหรือไม ขอจํากัดของการทวนสอบแบบน้ีคือใชตัวอยางเดียวกัน เมื่อเปลี่ยน lot ตัวอยางที่ใชในการ
ประเมินก็ตองเปลี่ยน chart ใหม ซึ่งอาจทําใหการติดตามตอเน่ืองทําไดอยางจํากัด 

สําหรับการทวนสอบชุดตรวจรวดเรว็ที่อานผลดวยตา ซึ่งอานผลความแรงของปฏิกิรยิาเปน 1+ ถึง 4+ 
พบปญหาความแปรปรวนสูงและมีผลกระทบตอผลการทดสอบได วิธีการก็ไมตางกันมากกับชุดตรวจที่อานผล
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ดวยเครื่อง แตตัวอยางประเมินตองใหมีความแรงในระดับที่สังเกตความแปรปรวนไดดวยตา โดยเลือกใหเห็น
ปฏิกิริยาที่ความแรงระหวาง 2+ ถึง 3+ ความแปรปรวนที่ยอมรับไดไมควรลดลงไปเกิน 1 ระดับความแรง เชน
จาก 3+ และ 2+ เปน 2+ และ 1+ ตามลําดับ การเปรียบเทยีบความแปรปรวนควรมีขอมูลจาก 3 batch เปน
ขอมูลอางอิงเชนกัน แตการกําหนดเกณฑความแปรปรวนอาจกําหนดจากความตองการใหอยูที่ ±1 เน่ืองจาก
การสังเกตดวยตาน้ันมีความไวตํ่า 

การทวนสอบชุดตรวจแตละ batch ใชการดูความเปลี่ยนแปลงของความไวเชิงวิเคราะห ดังน้ัน
ตัวอยางประเมินจึงมีความสําคัญอยางย่ิงที่ตองเตรียมใหเหมาะสม ตัวอยางประเมินที่ความแรงของปฏิกิริยา
แรงหรือออนเกินไปจะไมชวยใหสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุดตรวจไดเลย เราสามารถใชตัวอยาง 
QC หรือแมแต kit control ในการทวนสอบน้ีได โดยนํามาเจือจางดวย diluents ของชุดตรวจหรือตัวอยาง
ผลลบใหมีความแรงที่เหมาะสม 

อยางไรก็ดี หากการทวนสอบพบนัยสําคัญก็ยังไมเพียงพอที่จะที่จะระบุวาชุดตรวจรุนการผลิตน้ันมี
ปญหา ตองตรวจสอบเพิ่มเติมดวยตัวอยางตรวจทางคลินิก การพบความผิดพลาดตอตัวอยางตรวจทางคลินิกที่
ไมมีการปรับแตงใดๆเทาน้ันจึงจะมีนัยสําคัญที่ยืนยันความแปรปรวนของชุดตรวจในระดับที่มีผลกระทบตอผล
การตรวจทางหองปฏิบั ติการ  ขอมูลเบื้องตนที่ ไดจากการเปรียบเทียบความไวเชิงวิเคราะหจะชวย
หองปฏิบัติการในดานการควบคุมคุณภาพ และติดตามตอเน่ืองความแปรปรวนของชุดตรวจ 
 
7. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Quality control)  

ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหความสําคัญสูงสุดกับมาตรการ 2 อยาง ไดแก การควบคุมคุณภาพ     
การทดสอบและการเปรียบเทียบผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการผูปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความสําคัญ
และทําความเขาใจกับหลักการ วิธีการทดสอบถูกตองเหมาะสม ซึ่งในที่น้ีจะกลาวเฉพาะสวนการควบคุม
คุณภาพในชวงการวิเคราะห (analytic phase) เทาน้ัน 

การควบคุมคุณภาพการทดสอบหมายถึงวิธีการทดสอบในตัวอยางเดียวกันที่ทราบผลโดยทดสอบ
พรอมๆ กับการทดสอบตัวอยางตรวจทุกครั้งที่ทําการทดสอบ และใชการวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ชวย ในการตรวจสอบควบคุมระบบทดสอบใหมีคงที่สม่ําเสมอ สามารถตรวจจับความแปรปรวนที่เกิดข้ึนกับ
ระบบทดสอบเปรียบเทียบกับขอมูลในขณะที่ระบบทํางานปกติ 

วัตถุประสงคของการควบคุมคุณภาพคือการตรวจจับความบกพรองที่เกิดข้ึนในระบบกอนที่ผลการ
ทดสอบจะรายงานออกไป ข้ันตอนการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ไดแก การ
เลือกตัวอยางควบคุม กําหนดเกณฑควบคุม การตรวจสารควบคุมอยางสม่ําเสมอ นําผลวิเคราะหมาใชงาน
ควบคุมระบบ และการตรวจสอบวิเคราะหปญหาที่อาจมีและการแกไขขอบกพรองที่พบ ซึ่งจะไดกลาวละเอียด
แตละข้ันตอน 

7.1 การเลือกตัวอยางควบคุมที่เหมาะสมทั้งจํานวนระดับสารควบคุมและความแรงของสารควบคุม 
ซึ่งหลักการสาํคัญคือเลอืกทัง้จาํนวนและความแรงทีม่ีนัยสาํคัญทางคลนิิก สําหรับจํานวนสารควบคุมน้ันถาเปน
ชุดตรวจเชิงคุณภาพ รายงานผลบวก/ลบ เลือกเพียง 1 ระดับที่ใกลกับคาตัดสิน หรือระดับที่มีความไวที่
สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงในระบบไดไวพอ สําหรับชุดตรวจเชิงปริมาณควรใชอยางนอยสองระดับและ
สามารถประยุกตใช Westgard rule หรือแมแตการเลือกเกณฑการควบคุมดวยหลักการอื่น ซึ่งตองการ
ตัวอยางควบคุมมากกวา 1 ระดับเพื่อเปนสัญญาณเตือนไดถูกตองและแมนยําข้ึน ตัวอยางเชน HIV viral load 
test อาจเลือกใชที่ 1000 cp/ml และ 106 cp/ml เปนตน 
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สําหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี ที่ใชชุดตรวจ 3 ชนิดใน algorithm โดยทั่วไปมักจะใช
ตัวอยางสารควบคุม (QC sample) รวมกันไมได ทั้งน้ีตองตรวจสอบดูความเหมาะสม การเลือกตัวอยาง
ควบคุมไมถูกตองเทากับเปนความลมเหลวในการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพต้ังแตตน คุณสมบัติที่สําคัญ
ของตัวควบคุมคือเน้ือสารตองเหมือนหรือใกลเคียงกับสิ่งสงตรวจมากที่สุด มีความเปนเน้ือเดียวกันและมี
ปริมาณมากพอที่จะใชไดนานเปนปโดยคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง ลักษณะของตัวอยางควบคุมที่เปนของเหลว
จะเหมาะสมในการใชงานมากทีสุ่ดแตอาจมีปญหาเรื่องการเก็บรักษา ตัวอยางควบคุมที่อยูในสภาพผงแหงหรือ
แชแข็งที่ตองการการจัดการกอนการทดสอบ จะทําใหเกิดความแปรปรวนในการเตรียมตัวควบคุมซึ่งไมไดเกิด
กับตัวอยางตรวจ ปจจุบันตัวอยางควบคุมที่ผลิตเพื่อการคาสวนใหญเปนสารเหลวพรอมใชงานรวมทั้งมีความ
คงตัวสูงดวย แตอาจมีไมครบทุกรายการทดสอบตามความตองการหรือมีราคาแพงมาก เชน ตัวอยางควบคุม
ของเอชไอวีแอนติเจน และ/หรือ แอนติบอดี ในกรณีน้ันอาจเตรียมใชเองในหองปฏิบัติการก็ได ซึ่งทําไดไมยาก
แตตองระมัดระวังเรื่อง ความปลอดภัย ความเปนเน้ือเดียวกัน (homogeneity) และความคงตัว (stability) 
ของตัวอยางควบคุมที่เตรียมข้ึน 

เน่ืองจากสารควบคุมที่ใชกับการตรวจเอชไอวีมีราคาสูง กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวง
สาธารณสุข ไดจัดทําเตรียมสารควบคุมสําหรับการตรวจแอนติเอชไอวีที่เหมาะสมกับชุดตรวจหลาย ชนิดที่ใช
กันแพรหลายในประเทศไทยเพื่อสงเสริมใหมีการทําการควบคุมคุณภาพการทดสอบโดยไมมีอุปสรรค เรื่องสาร
ควบคุม และมีราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากเว็บไซดตามลิงค  
http://ttp.dmsc.moph.go.th/ttp/th/main_th.php?option=product_quality_control_th 

7.2 การกําหนดเกณฑควบคุม เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาเกณฑควบคุมสําหรับการควบคุมคุณภาพที่ใช
แพรหลายคือ mean, mean±2SD และ mean±3SD แตอาจไมทราบที่มาซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงตอการ
ติดตามควบคุมและสังเกตความผิดปกติของกราฟ ระดับควบคุมที่ยอมรับไดอยูในชวง mean±2SD  ซึ่งไดมา
จากการยอมรับขอมูลที่ความเช่ือมั่นรอยละ  95 ซึ่งใชกันทั่วไป น่ันหมายความวาในสภาพระบบทดสอบที่ปกติ 
ประมาณรอยละ 95 ของขอมูลจะตกอยูภายในชวงระดับควบคุม ในขณะที่อีกรอยละ 5 ของขอมูลจะ        
ตกออกไปนอกระดับ mean±2SD แมวาระบบจะไมมีความบกพรองใดๆ ก็ตาม เกณฑควบคุมอื่นๆ ที่จะชวย
ใหสามารถเขาใจรูปแบบของขอมูลชวยใหควบคุมและวิเคราะหปญหาไดงายข้ึน เชน Westgard rule ซึ่ง
ประยุกตใชเมื่อใชตัวอยางควบคุมต้ังแต 2 ระดับข้ึนไป เกณฑการควบคุมตองมีทั้งระดับเฝาระวัง (warning 
limit) และระดับที่ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและแกไข  (action limit) เพื่อให ระบบควบคุมมี
ประสิทธิภาพและไมออนไหวจนเกินไป ทั้งน้ีเกณฑการควบคุมและวิธีปฏิบัติเมื่อพบความผิดปกติตองถูก
กําหนดแนวทางไวลวงหนา  

ประเด็นปญหาที่ถูกหยิบยกเปนคําถามเสมอมาคือการใชคาอางอิงที่มากับตัวอยางควบคุมเปนระดับ
ควบคุมถูกตองหรือไม คําแนะนําคือใหใชคาอางอิงที่ไดในระยะแรกเมื่อเริ่มต้ังตนและใชตอเน่ืองจนรวบรวมคา
ไดเพียงพอที่จะคํานวณ mean และ SD ของตนเองแลวจึงคํานวณหาระดับควบคุมและคาสัมประสิทธความ
แปรปรวน (CV) ใหมและวาดเสนควบคุมบน chart เดิม แยกสีระหวางระดับควบคุมของคาอางอิงและระดับที่
หาไดเอง ที่ตองทําอยางน้ีก็เพื่อใหการควบคุมมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเปรียบเทียบกับคาอางอิงไปได
พรอมกัน โดยทั่วไประดับที่คํานวณโดยหองปฏิบัติการเองจะตองแคบกวาคาอางอิงจากตัวอยางควบคุม ซึ่ง
มักจะไดจากหลายหองปฏิบัติการ ชุดตรวจเอชไอวีแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีที่เปนระบบปดปจจุบันไดรับ
การพัฒนามาเปนอยางดี จะพบวาคา SD และ CV จะคอนขางแคบ จึงจําเปนที่ตองใชระดับควบคุมทั้งจากสอง
แหลงเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นสําคัญประการหน่ึงเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑการควบคุมคุณภาพน้ี เกี่ยวกับอัตราการเกิด 
false rejection ถึง 5% ดังกลาวแลว หากวิธีทดสอบน้ันๆมีความถูกตองและแมนยําสูงโดยเฉพาะที่เปนเชิง
คุณภาพ การใชงานอยางตอเน่ืองทําใหทราบคา random error (SD) ของวิธีทดสอบ และถาสามารถทราบคา 
bias (systemic error) ของวิธีทดสอบ และมีคา Total allowable error (TEa) จากเอกสารกํากับชุดตรวจ 
หรือจากการเขารวมโครงการประเมินคุณภาพระหวางหองปฏิบัติการ สามารพเลือกใช Sigma Matrix tool 
ชวยเลือกกฎการควบคุมที่เหมาะสมกับการทดสอบที่ใชงานอยู เพื่อลดปญหา false rejection ไดมาก ซึ่งทั้ง
ลดปญหาการออกผลไมไดและลดความสูญเสียทรัพยากรและเวลา 

สําหรับวิธีทดสอบที่อานผลดวยตา เกณฑควบคุมควรยอมรับเพียง ±0.5+ หรือเกือบสังเกตไมไดดวย
ตา การที่ผลของตัวอยางควบคุมไดผลความแรงตางจากเดิม ±1+ หรือสังเกตความตางดวยตา ควรใหความ  
ใสใจสืบคนความผิดปกติเน่ืองจากความเปลีย่นแปลงทีส่ังเกตไดดวยตาถือวามีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญที่
ควรใหความสนใจ 

7.3 การทดสอบตัวอยางควบคุมตองทําอยางสม่ําเสมอ การทดสอบที่ใชเครื่องตองทดสอบตัวอยาง
ควบคุมทุกครั้งที่ทําการทดสอบ ถาทําการทดสอบเปนรอบ (batch) ใหทดสอบตัวอยางควบคุมไปพรอมกันทุก
รอบ ถาการทดสอบเปนการสุมอยางตอเน่ือง (random) ซึ่งมีการใชงานตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนควรใส
ตัวอยางควบคุมครั้งแรกของวันและแนะนําใหใสซ้ําทุก 8 ช่ัวโมง สวนความถ่ีของการใชตัวอยางควบคุมกับ   
ชุดตรวจอยางงายหรือชุดตรวจไดผลรวดเร็วน้ัน อาจไมจําเปนตองทําทุกครั้งเน่ืองจากระบบทดสอบมีความ
ซับซอนนอย ความแปรปรวนหลักอยูทีผู่ปฏิบัติงานและรุนการผลิตของชุดตรวจ การควบคุมแนะนําใหทําอยาง
นอยสัปดาหละครั้งและเพิ่มความถ่ีเมื่อมีการเปลี่ยนผูทดสอบหรือเปลี่ยนกลองนํ้ายาใหม  

7.4 การใชประโยชนของผลการควบคุมคุณภาพ ผลการทดสอบตัวอยางควบคุมตองถูกบันทึกบน 
chart หรือลงขอมูลในซอฟแวรเพื่องายตอการประเมินผลขอมูลรายวันและขอมูลยอนหลังวันกอนๆ เมื่อมั่นใจ
วาไมมีความผิดปกติจึงรายงานผลตัวอยางตรวจ การทวนสอบใชกฎเกณฑที่กําหนดไวในการพิจารณา หากพบ
ขอสงสัยใหดําเนินการตามเอกสารปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว 

การติดตามผลการควบคุมคุณภาพตอเน่ือง การพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพตองดูทั้งรายวันและ  
ดูรวมกับขอมูลยอนหลังไปซึ่งจะเห็นรูปแบบขอมูลไดกวางข้ึน กลุมขอมูลจํานวนมากจะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมของปญหาที่กําลังจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป หรือเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดย
ฉับพลัน ซึ่งการพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพมีหลักการงายๆ ที่ตองพิจารณาคือเปน false rejection โดย
คา QC คาใดคาหน่ึงตกออกไปนอก 2 SD โดยที่ระบบปกติไมมีปญหาหรือเปนความผิดปกติเชิงระบบ 
(systemic error) หรือความผิดปกติที่ เกิดข้ึนเปนครั้งคราว (random error) ซึ่งลักษณะความผิดปกติ       
เชิงระบบ 2 แบบที่พบไดเสมอคือ ลักษณะกลุมขอมูลที่มีคา mean หรือ SD สูงข้ึนหรือตํ่าลงกวาเดิม หรือพบ
คา CV เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งจะมีผลการกระทบตอความถูกตอง (accuracy) และความคงเสนคงวา 
(reproducibility) ของผลการทดสอบตามลําดับ จะเปนแนวทางในการสืบคนปญหาและแกไขปองกัน ซึ่ง
ทักษะความชํานาญในการพิจารณาขอมูลข้ึนอยูกับกฎเกณฑหรือแนวทางที่กําหนดไว รวมถึงความใสใจกับ
ขอมูลที่เห็นอยางสม่ําเสมอจะชวยสะสมประสบการณในงานควบคุมคุณภาพหลักการสําคัญของการพิจารณา
ขอมูล QC คือเขาใจหลักเกณฑทางสถิติใหดี สังเกตรูปแบบกราฟที่ผิดปกติและจําแนกรูปแบบกราฟที่ผิดปกติ
วาเปนความบกพรองในระบบที่มีผลกระทบตอการผลการทดสอบของผูปวยหรือไม  

7.5 การสืบคนสาเหตุ แกปญหาและการปองกันการเกิดซ้ําจากลักษณะขอมูลที่พบความผิดปกติของ 
QC chart น้ัน  
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• กอนอื่นตองพิจารณาวามีผลกระทบตอผลการตรวจของผูปวยหรอืไม โดยดูจากสัดสวนของผลบวก
และผลลบมีความผิดปกติหรือไม คาผลลบสูงหรือตํ่ากวาปกติไปตามคา QC ดวยหรือไม ถาสงสัยวาอาจมี
ผลกระทบใหพิจารณาตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจผูปวยซ้ําบางสวนหรือทั้งหมดแลวแตความรุนแรงของ
ผลกระทบ  

• การสืบคนปญหาจะพิจารณาตามลักษณะวาเปนเชิงระบบหรือไม และตัดสาเหตุทิ้งไปที่ละเรื่อง 
ตามสาเหตุที่เกี่ยวของ เริ่มจากเรื่องที่สืบคนงายโดยใชขอมูลจากบันทึกและเจาะลึกเมื่อเขาใกลสาเหตุแทจริง  

• บันทึกการสืบคนปญหาอยางละเอียดทุกข้ันตอนไมวาจะพบสาเหตุรากเหงาหรือไม ไดแก รูปแบบ
กราฟ QC ที่พบรายละเอียดการสืบคนปญหา ปญหาที่พบ การแกไขและปองกันการเกิดซ้ํา บันทึกที่ดีจะเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนสําหรับการควบคุมตอๆ ไป 

การควบคุมคุณภาพน้ันเน่ืองจากมีวัตถุประสงคที่ตรวจจับความบกพรองในระบบที่อาจมีและใชสถิติ
ความเช่ือมั่นที่ 95% รวมถึงการประยุกตใชกฎควบคุมตางๆเพื่อใหระบบควบคุมมีความไวสูง จึงอาจพบวามี
ความออนไหวและไมใชปญหาจริงๆ ไดบอย อยางไรก็ดีผูทดสอบตองใหความสนใจพิจารณาขอมูลของ QC 
อยางสม่ําเสมอ 

 
8. การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) 

การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนมาตรการประกันคุณภาพที่สําคัญมากอีกอยางหน่ึง ไดแก
การประเมินขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ (proficiency test, PT หรือที่รูจักในอีกช่ือวา external 
quality assessment, EQA) ในประเทศไทยการควบคุมคุณภาพของการทดสอบเอชไอวีไดดําเนินการใน
ระดับชาติแลว แตการทดสอบอีกหลายรายการยังไมมีการบรกิารจงึตองใชวิธีเปรียบเทยีบกับหองปฏิบติัการอืน่ 
เชน การรวมกลุมเพื่อทําการแลกเปลี่ยนตัวอยาง แตอยางไรก็ตามการทดสอบบางอยางมีเพียงแหงเดียวจึงไม
สามารถเปรียบเทียบกับใครได วิธีหน่ึงที่จะตรวจสอบความชํานาญของผูทดสอบโดยใชตัวอยางที่ไมทราบผล
เขาในระบบทดสอบรวมดวย 

จะเห็นไดวาการควบคุมคุณภาพเปนการควบคุมระบบของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐานของวิธี
ทดสอบน้ัน ในขณะที่การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนการวัดวาตนเองมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ผูอื่นได ความแตกตางระหวางการควบคุมคุณภาพและการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการอยูที่ตัวอยางที่
ใช ตัวอยางควบคุมคุณภาพเปนตัวอยางทราบคา ในขณะที่ตัวอยางในการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ
เปนตัวอยางไมทราบผล (unknown sample)  

ประเทศไทยเปนหน่ึงในไมกี่ประเทศที่มีโครงการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติสําหรับรายการ
ทดสอบที่เกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวีเกือบทุกการทดสอบ ไดแก การตรวจทาง immunoassay: HIV Ab, 
HIV Ag/Ab การตรวจดวยเทคนิคระดับโมเลกุล : HIV PCR, HIV viral load และHIV drug resistance 
สําหรับการวินิจฉัยการติดเช้ือในทารกที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวี ที่ดําเนินการภายในประเทศ สามารถ
เปดโอกาสใหทุกหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของสามารถเขารวมโครงการได  

หองปฏิบัติการในฐานะสมาชิกผูเขารวมโครงการมีหนาที่ตองปฏิบัติใหถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ ดําเนินทดสอบตัวอยางอยางถูกตองและตอบผลอยางรวดเร็ว และที่
สําคัญอยางย่ิงคือนําผลวิเคราะหมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 

เน่ืองจากการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการคือสิ่งที่มักใชเปนเครื่องแสดงความสามารถของ
หองปฏิบัติการ ดังน้ันจึงตองมั่นใจวาโครงการที่เขารวมเปนสมาชิกตองมีคุณภาพในการดําเนินโครงการสูงดวย 
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ซึ่งสิ่งที่สมาชิกสามารถใชเปนเครื่องบงช้ีคุณภาพของโครงการได ไดแก การสงตัวอยางและการรายงานผลตรง
เวลา คุณภาพของตัวอยางเชนการบรรจุและการขนสงไดมาตรฐาน ผลวิเคราะหและรายงานผลการประเมินผล
สมาชิกถูกตองเหมาะสม ไมผิดพลาดและรายงานมีประโยชนตอสมาชิกทั้งภาพรวมและเฉพาะแหง รวมทั้งตอง
มีการสื่อสารกับสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง เชนใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการสง
ตัวอยาง EQA การรายงานผล รวมทั้งการใหขอมูลกลับที่เปนประโยชนกับสมาชิก และการปกปดขอมูลที่ระบุ
ตัวตนของสมาชิก 

การรับตัวอยางจากโครงการ หองปฏิบัติการควรมีปฏิทินบริหารงาน (management calendar) ที่
ระบุระยะเวลารอบการไดรับตัวอยาง EQA เพื่อจะไดติดตามหากไมไดรับตามกําหนด เมื่อไดรับตัวอยางแลว
ตองทดสอบทันที หากมีความจําเปนไมสามารถทดสอบไดทันทีตองเก็บใหถูกตองตามคําแนะนําของผูดําเนิน
โครงการ และตองทําการทดสอบโดยผูปฏิบัติงานและตามกระบวนงานปกติในงานประจําเพื่อใหผลการ
ประเมินสะทอนสภาพจริงของระบบ  เมื่อทดสอบและทบทวนการบันทึกผลดีแลวใหตอบกลับผลไปยัง
โครงการโดยเร็วที่สุดพรอมเก็บสําเนารายงานไวเพื่อการตรวจสอบภายหลัง 

เมื่อไดรับรายงานตอบกลับจากโครงการ หัวหนางานและผูทดสอบควรพิจารณาผลการประเมินโดย
ละเอียด ผูรวมงานควรมีสวนรวมและรับรู การพิจารณาผลไมควรตรวจสอบผลประเมินของตนเองเพียงอยาง
เดียว แตการพิจารณาขอมูลทั้งหมดโดยรวมจะไดประโยชนและเรียนรูมากย่ิงข้ึน เมื่อพบความผิดปกติตองทํา
การสืบคนปญหาเพื่อแกไขความบกพรองและปองกันการเกิดซ้ํา การสืบคนปญหาจะทําไดละเอียดทุกข้ันตอน
และปจจัยที่เกี่ยวของโดยใชเอกสารที่เปนแนวทางการสืบคน พรอมแบบบันทึกการสืบคนที่เตรียมไวลวงหนา
อยางเหมาะสม หองปฏิบัติการควรมีบันทึกการสรุปผล PT/EQA แตละครั้งเพื่อประโยชนแกผูเกี่ยวของและ
สะดวกตอการประชุมทบทวนการบริหารคุณภาพ 
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บทที่ 8 

ถาม-ตอบทีพ่บเกี่ยวกบัการตดิเช้ือเอชไอวี 
 

1. สิ่งสงตรวจท่ีใชทดสอบเก่ียวของกับการติดเชื้อ HIV มีอะไรบาง  
การทดสอบ HIV นิยมใชสิ่งสงตรวจที่เปนเลือด ไดแก 1) สวนที่เปนซีรัมจากเลือดที่ไมมีสารกันแข็งตัว 

(clotted blood) หรือพลาสมาซึ่งนิยมใช EDTA เปนสารกันแข็งตัว (ไมแนะนําใหใช heparinized blood 
เพราะอาจมีผลยับย้ังการทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยา PCR); และ 2) สวนที่เปนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเด่ียว (peripheral blood mononuclear cell, PBMC) ซึ่งเปนลิมโฟไซดและโมโนไซด โดยใชเลือด
จาก EDTA  

สิ่งสงตรวจมีความสัมพันธกับการทดสอบดังน้ี    
1.1 ทดสอบ anti-HIV หรือ HIV p24 Ag ใชซีรัมหรือพลาสมาก็ได 
1.2 ทดสอบ HIV RNA หรือ viral load ใชพลาสมาที่เก็บเลือดจาก EDTA  
1.3 ทดสอบ HIV proviral DNA ในเซลลติดเช้ือ ใชสวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเด่ียว อยางไรก็

ตามในปจจุบันอาจไมจําเปนตองแยกเม็ดเลือดขาวออกจากเลือด เพราะสามารถทดสอบไดโดยตรงโดยทําให
เซลลแตกออกมาในสิ่งสงตรวจดวยสารเคมีกอน จึงใหความสะดวกในการทดสอบ 

1.4  ทดสอบเช้ือด้ือยา ใชพลาสมา  ควรใชเลือดที่เจาะครั้งเดียวกันกับทีส่ง viral load  แตตองแยกเปน 
คนละหลอด 

สวนหยดเลือดแหงบนกระดาษกรอง (dried blood spot)  นิยมใชกับทารกและเด็กเล็กเพื่อทดสอบ 
anti-HIV และ HIV genome  นอกจากน้ีอาจใชนํ้าคัดหลั่งจากสวนตางๆ ของรางกาย ไดแก นํ้าจากชองปาก 
(oral fluid) และปสสาวะ (urine) สามารถใชทดสอบ anti-HIV ได  ซึ่งเหมาะสําหรับการศึกษาทางระบาด
วิทยาหรือการวินิจฉัยในกรณีพิเศษ ทั้งน้ีสิ่งสงตรวจที่ไมใชเลือดและหยดเลือดแหงตองใชกับชุดตรวจที่ไดผาน
การประเมินหรือรับรองใหใชกับตัวอยางดังกลาว  

 
2. การนําสงตัวอยางเลือดไปยังหองปฏิบัติการเพ่ือทดสอบหรือยืนยันการติดเชื้อเอชไอวี  ควรปฏิบัติ

อยางไร  
ในปจจุบันแนวทางวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีมีนโยบายใหรายงานผลการทดสอบภายในวันเดียว 

(Same Day Result) และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วข้ึนเพื่อลดการสูญเสียผูติดเช้ือไปจากระบบติดตาม
ดวย ดังน้ันหองปฏิบัติการจึงควรบริหารจัดการทดสอบการตรวจคัดกรองใหมีการทดสอบเสร็จไดในสถานที่
เดียว และใหไดผลในวันเดียว ขอแนะนําการนําสงเลือดเพื่อทดสอบที่เกี่ยวกับ HIV ในกรณีจําเปนตองสงตรวจ
ตอที่อื่นใชตัวอยางตรวจดังตอไปน้ี 

2.1 ตรวจดวยเทคนิคทาง immunology (anti-HIV, HIV Ag/Ab, HIV Ag) ใหใช clotted blood 

นําสงภายใน 24 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิหอง ถาแยกเปนซีรัมสามารถเก็บไวที่ตูเย็น (2-8°C) ไดนาน 7 วัน หรือแช
แข็งเพื่อเก็บเปนเวลานาน  

2.2 ตรวจเทคนิคทาง molecular (HIV proviral DNA, viral load,  HIV RNA) ควรใช  sterile 
EDTA blood นําสงภายใน 6 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิหอง หรือปนแยกพลาสมาเก็บรักษาที่ชองแชแข็ง (ในกรณี 
dried blood spot สามารถนําสงภายใน 1 สัปดาหที่อุณหภูมิหอง)           
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2.3 ตรวจ CD4+ T lymphocyte นําสงภายใน 6 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิหอง หามแชแข็ง  
 

3. การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ใน specimen จากศพ (autopsy) ทําไดหรือไม  
 สิ่งสงตรวจจากศพจะมีสารบางอยางหลั่งออกมาในกระแสเลือดที่อาจมีผลรบกวนการทดสอบ ดังน้ัน

ในกรณีที่ตองการวินิจฉัยการติดเช้ือจากตัวอยางที่ไดมาจากศพ ซึ่งมักมีวัตถุประสงคเพื่อบริจาคอวัยวะแกผูอื่น 
ตองเลือกใชชุดตรวจที่ระบุใหใชตัวอยางจากศพได  มิฉะน้ันผลการทดสอบที่ไดอาจไมถูกตองและไมมีความ
นาเช่ือถือ อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีชุดตรวจ anti-HIV บางชนิดและชุดตรวจ NAT บางผลิตภัณฑ มีขอบงใช
วาสามารถใชกับสิ่งสงตรวจที่มาจากศพหรืออวัยวะของผูตายได  

 
4. แนวทางการปฏิบัติสําหรับทดสอบ HIV เพ่ือวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปนอยางไร 

 ในประเทศไทยแนวทางปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในระดับชาติ ไดยึดแนวทางองคการ
อนามัยโลกฉบับใหมในป พ.ศ. 2555 โดยใชข้ันตอนการทดสอบแบบ 3 วิธี (3 tests algorithm) โดยต้ังตน
ดวยชุดตรวจคัดกรองเปน HIV Ab หรือ HIV Ag/Ab  ก็ไดดังน้ี 

4.1 ถาไมพบปฏิกิริยา (non reactive) สามารถรายงานผลเปนลบ (negative) ไดทันทีโดยไมตอง
ตรวจยืนยันใดๆ  

4.2 กรณีที่พบปฏิกิริยา (reactive) ดวยชุดตรวจแรกใหทดสอบตอดวยวิธีที่  2 และ 3 ที่มีความ
หลากหลายของแอนติเจนซึ่งอาจมีหลักการเหมือนกันหรือตางหลักการก็ได ตัวอยางที่พบปฏิกิริยาสอดคลอง
ตรงกันทั้ง 3 วิธีสามารถรายงานเปนผลบวก (positive) ได  โดยที่หองปฏิบัติการสามารถออกผลไดเลย  ใน
กรณีเปนผูติดเช้ือรายใหมหรือตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) สามารถแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ํา
เพื่อยืนยันตัวบุคคล ในกรณีที่ไดเลือดสงซ้ําทางหองปฏิบัติการจะตรวจใหมซ้ําดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอยหน่ึง
วิธี 

4.3 กรณีที่ผลการทดสอบไมสอดคลองกันหลังจากทดสอบซ้ําแลว แนะนําใหตอบเปนสรุปผลไมได 
(inconclusive) อาจตรวจหาเทคนิคระดับโมเลกุลชวยเพื่อสนับสนุนยืนยัน หรือแนะนําใหเจาะเลือดติดตาม
ตรวจซ้ําหลัง 2-4 สัปดาหก็เพียงพอ ในกรณีผลบวกที่แทจริงทุกชุดตรวจกรองใหปฏิกิริยาในเลือดหลังการ
ติดตาม  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทที่ 6) 

 
5. การทดสอบดวยชุดตรวจคัดกรอง 3 วิธีสามารถยืนยันการติดเชื้อไดจริงหรือไม 

ผลการทดสอบที่มีปฏิกิริยาตรงกันทั้ง 3 วิธีสามารถรายงานผลบวก (positive) ไดเลย เพราะมีโอกาส
นอยมากที่วิธีทดสอบซึ่งมีแอนติเจนตางกันจะใหผลบวกปลอมตรงกันทั้งหมด  ในกรณีที่ไดปฏิกิริยาหรือ
สัญญาณไมแรง (weak reactive)  ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการกอน   

ในกรณีผูไมติดเช้ือเอชไอวีอาจพบผลบวกปลอม  (false positive)  โดยผลการทดสอบใหปฏิกิริยา
สอดคลองกันทั้ง 3 วิธี  เน่ืองจากอาจเปนหลุมพราง (pitfall) บางอยางที่เคยมีรายงานมาแลว ไดแก ผูที่เคย
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส ซึ่งแอนติเจนในวัคซีนเหมือนกับแอนติเจนหลักในชุดตรวจ การที่รางกาย
สราง anti-HIV ตอบสนองตอวัคซีนจึงอาจตรวจพบมีปฏิกิริยาตอชุดตรวจไดดวย (ในยุคที่มีการทํา western 
blot ยืนยัน ตัวอยางทดสอบในอาสาสมัครเหลาน้ีจะพบเพียงโปรตีนแถบเดียวซึ่งตรงกับแอนติเจนในวัคซีน 
ในขณะผูติดเช้ือจริงจะพบโปรตีนหลายแถบ)  
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แอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีนน้ีมักอยูไดไมนาน อยางไรก็ตามบางรายแอนติบอดีที่หายไปกก็ลับมาตรวจ
พบไดอีก จึงอาจเปนปญหาของการวินิจฉัยได วิธีทดสอบที่ชวยตอบคําถามไดดีคือในผูติดเช้ือที่แทจริงตรวจพบ 
HIV genome จึงใชในการแยกออกจากผูที่ไมติดเช้ือหรือในอาสาสมัครวัคซีน 

 
6. การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการสามารถใชวิธีตรวจกรอง 2 วิธีในการสนับสนุนยืนยันการติดเชื้อได
หรือไม 

อัตราความถูกตองของผลการทดสอบของ anti-HIV ข้ึนอยูกับความชุกของการติดเช้ือ HIV ในกลุม
ประชากรที่ทดสอบ ผูติดเช้ือที่มีอาการของโรคเอดสแลว หรือผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสูงกวารอยละ 5  จะพบ
ผลบวกปลอมนอยหรือมีความจําเพาะสูง   แตอัตราความชุกการติดเช้ือเอชไอวีตํ่าในประชากรไทยทั่วไปพบ
นอยกวารอยละ 2  และผูวิเคราะหในหองปฏิบัติการเองก็ไมสามารถทราบประวัติกลุมเสี่ยงหรือสถานภาพของ
ผูรับบริการได   จึงใหยึดแนวทางปฏิบัติการทดสอบ HIV ตามแนวทางระดับชาติที่กําหนดสําหรับประเทศไทย
ตองใชชุดตรวจ 3 วิธี  

การใชวิธีตรวจกรองสองวิธีเพื่อวินิจฉัยน้ันใช เฉพาะในงานทางระบาดวิทยา (surveillance 
diagnosis) ไมใชเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล (individual diagnosis) ถานํามาใชเปนแนวทางเพื่อวินิจฉัย
รายบุคคลดวยการใชวิธีทดสอบเพียง 2 วิธีน้ัน ผูวิเคราะหจะตองเปนผูรับผิดชอบเองในกรณีที่มีปญหาการ
ฟองรองหากเกิดความผิดพลาดเน่ืองจากไมปฏิบัติตามแนวทางการตรวจการติดเช้ือระดับชาติสําหรับประเทศ
ไทย 
 
7. ความหมายของ reactive ตางจาก positive อยางไร 
          Reactive แปลวามีปฏิกิริยา แตอาจเปนไดทั้งผลบวกจริงหรือผลบวกปลอม จึงเปนการอานผลการ
ทดสอบซึ่งยังไมมีการแปลผล การทดสอบการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวยเทคนิคดวยชุดตรวจ
เบื้องตนชุดเดียว ถาจําเปนตองแจงผลข้ันตนใหรายงานไดเพียงคําวา reactive เมื่อไดทดสอบเสริมดวยชุด
ตรวจเพิ่มอีก 2 วิธีที่มีความหลากหลายดวยแอนติเจนที่มีหลักการเหมือนกันหรือตางกัน  ในกรณีไดผล 
reactive สอดคลองกันทั้ง 3 วิธี  จึงมั่นใจวาเปนผลบวกจริง รายงานเปนผลบวก (positive)  ถาไดผลไม
สอดคลองกันหลังจากตรวจสอบระบบคุณภาพแลว รายงานไดเปน ผลไมชัดเจน (inconclusive)    
 
8. ผลการทดสอบ anti-HIV ดวยเคร่ืองอัตโนมัติไดคา S/CO เปนคาตํ่าๆหลายวิธี (สูงกวาเกณฑตัดสิน 
2-3 เทา) ซึ่งในคูมือแนะนําก็แปลผลวา reactive  

การทดสอบ anti-HIV คาที่อานจากเครื่องได S/CO ตํ่าๆ หรือเห็นแถบจางในชุดตรวจที่อานผลดวยตา 
ควรทดสอบซ้ําดวยวิธีเดิมตามที่ระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจ เพื่อตัดปญหาเรื่อง laboratory error ออกไป
กอน ถายังไดผลเหมือนเดิมใหทดสอบเสริมดวยวิธีที่ 2  และ 3 ตอไปตามข้ันตอน  เมื่อทําการทดสอบจนครบ
ตามข้ันตอนแลว สามารถแปลผลไดตามหลักการและตามแนวทางที่ไดกําหนดไว  อยางไรก็ดีหากพบวาทั้ง 3 
วิธีไดผลทดสอบเปนปฏิกิริยาตํ่า (weakly) แนะนําใหเขียนระบุเปนหมายเหตุในใบรายงานผล เพื่อใหแพทย
หรือผูใหคําปรึกษาพิจารณาผลการทดสอบรวมกับอาการทางคลินิกและประวัติของผูปวย หรือหองปฏิบัติการ
ควรขอติดตามเจาะเลือดสงตรวจใหม 
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9. แพทยสงตรวจ anti-HIV ไดผลจากเคร่ืองมืออัตโนมัติเปนคาตํ่าๆ จึงสงตรวจซ้ําในเวลา 1 เดือน  แตก็
ยังคงไดผลเปนคาตํ่าๆเชนเดิม ควรติดตามนานเทาใด จึงสรุปผลท่ีแทจริง 

แนะนําขอติดตามเจาะเลือดสง anti-HIV ซ้ําหลังจากทดสอบครั้งแรกอีกครั้ง อาจขอเจาะซ้ําทันทีเพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดในหองปฏิบัติการ แตระยะเวลาที่ติดตามโดยปกติเปนเวลา 2-4 สัปดาหตอมา (อาจ
เก็บตัวอยางแรกไวทดสอบเปรียบเทียบกัน) ถาเปนผูติดเช้ือจริง การทดสอบในตัวอยางที่ติดตามไดคาสูงข้ึน
อยางชัดเจน แสดงวาเปนผลบวกจริง แตถาไมพบความแตกตางหรือไดคาลดลง แสดงวาเปนผลบวกปลอม ใน
กรณีที่ตองการทราบผลการติดเช้ือต้ังแตการตรวจพบครั้งแรก อาจตรวจหา HIV genome ดวยเทคนิคใน
ระดับโมเลกุล เพื่อยืนยันการติดเช้ือไดโดยที่ไมตองติดตามเจาะเลือดซ้ํา แตตองระมัดระวังในการแปลผล  

 
10.   การทดสอบดวยชุดตรวจกรอง HIV ท่ีไดผลไมสอดคลองกัน ควรยืนยันตอดวย western blot หรือ

มีแนวทางปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะพบในรายหญิงต้ังครรภ 
ในกรณีการตรวจคัดกรองที่ไมสอดคลองกันดวย WB ไมไดชวยสนับสนุนการแปลผล เน่ืองจากวิธี 

western blot (WB) เปนเทคนิคที่ใหความจําเพาะสูงแตความไวตํ่า จึงอาจตรวจพบเปนผลไมชัดเจน 

(indeterminate) ควรมีการเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลาตอมา หรือสนับสนุนการติดเช้ือดวย NAT มากกวาใช

วิธี WB การทดสอบดวยชุดตรวจกรองที่ใหผลไมสอดคลองกัน อาจเกิดไดในหลายกรณี ตัวอยางเชน  

10.1  เทคนิคผิดพลาดจากหองปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพและทดสอบซ้ํากอน
ตามคําแนะนําในเอกสารกํากับ 

10.2  ผลบวกปลอมจากสารรบกวนปฏิกิริยาตางๆในเลือด (biological false positive) หลังจาก
การทดสอบซ้ํายังคงไดผลเหมือนเดิม 

10.3  ผูที่เพิ่งติดเช้ือในระยะแรก ปริมาณ anti-HIV ยังอยูในระดับตํ่า ถาใชชุดตรวจกรองแรกเปน  
HIV Ag/Ab  จะพบเปน reactive  แตตรวจไมพบในชุดตรวจเสริม anti-HIV ตองมีการติดตามหรือทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน 

ในกรณีหญิงต้ังครรภที่ไดผลการทดสอบสรุปไมได (inconclusive) และไมสามารถติดตามไดตาม
ระยะเวลากําหนด หรือไมสามารถใชเทคนิคอื่นๆสนับสนุนการติดเช้ือไดทันเวลาคลอด ในกรณีน้ีแพทยอาจ
ตัดสินใจใหใชยาตานไวรัสตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อปองกันทารกติดเช้ือไปกอน ทางหองปฏิบัติการควร
ตรวจสอบเพิ่มเติมในการคนหาการติดเช้ือที่แทจริงในมารดาตอไป  

 
11. ในกรณีท่ีผูมารับบริการแจงใหทราบวาเคยตรวจ anti-HIV พบผลบวกจากท่ีหนวยงานอ่ืนมาแลว จะ

ตรวจ นํ้ายาชนิดเดียวไดหรือไม 
หองปฏิบัติการแตละแหงควรทดสอบการติดเช้ือเอชไอวีใหกับผูรับบรกิาร โดยต้ังตนใหมตามข้ันตอนที่

กําหนดไวของหองปฏิบัติการของตนเอง โดยไมจําเปนวาจะเปนวิธีเดียวกันกับหนวยงานอื่นที่ทดสอบมาแลว 

ใหถือวาระบบของหองปฏิบัติการเปนของแตละหองปฏิบัติการเทาน้ัน  จากขอมูลจากหองปฏิบัติการอางอิงที่

รับตัวอยางสงยืนยันผลที่ไมสอดคลองกัน  พบวามากกวา 90% เปนผลบวกปลอมจากผูปฏิบัติงานเองมากกวา  

 

12. หองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจกรองดวย  rapid test  ท้ัง 3 ชนิดในการทดสอบตามขั้นตอนการ
ติดเชื้อเอชไอวี (HIV algorithm) ไดหรือไม  
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การวินิจฉัยการติดเช้ือรายบุคคล (individual diagnosis) ดวยการทดสอบ anti-HIV ดวยชุดตรวจ 3 
ชนิดตาม WHO strategy III  แทนการตรวจยืนยันผล reactive ดวย Western blot ไมไดจํากัดในเรื่องชนิด
หรือหลักการของชุดตรวจ  ดังน้ันสามารถใชวิธี rapid assay  เพื่อทดสอบไดทั้ง 3 ชุดตรวจ โดยมีหลักเกณฑ
วาควรเลือกใชชุดตรวจ rapid assay แรกเปนชุดที่มีความไวสูงกวาสองชุดตรวจเสริม  เพื่อคนหาผูติดเช้ือใหได
กอน ในขณะที่ชุดตรวจ rapid assay เสริมอีก 2 วิธีควรเลือกใชชุดตรวจที่มีความจําเพาะสูงกวา และควร
เลือกใชชุดตรวจที่ใชแอนติเจนตางกัน หรือมีองคประกอบของโปรตีนที่ใชตรวจจับตางกัน หรือผูผลิตตางกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการใหผลบวกปลอมรวมกันระหวางชุดตรวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

 
13. ถาหองปฏิบัติการแหงหน่ึงมีการตรวจดวยวิธี  HIV Ag/Ab combination test   จําเปนหรือไมท่ี

จะตองมีการตรวจ HIV p24 Ag    
การวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV ถาใชชุดตรวจแรกที่เปน  HIV Ag/Ab  ใหผล reactive  และชุดตรวจ

เสริมอีก 2 วิธีที่เปน anti HIV ไดผลไมสอดคลองกัน อาจเปนผลบวกปลอม หรืออาจเปนผูติดเช้ือในระยะแรก
ซึ่งยังไมสรางแอนติบอดีจําเพาะ แตมีเช้ือ (HIV p24 Ag หรือ HIV genome) ในตัวอยางทดสอบก็ได ถาตรวจ
พบ HIV p24 Ag ตองมีการยืนยันตอดวย blocking assay จึงจะบงช้ีวาพบ HIV Ag จริง แตชุดตรวจ HIV 
p24 Ag น้ียังไมไดมีใชกันอยางกวางขวาง  จึงแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2-4 สัปดาหเพื่อแยกการติด
เช้ือหรือผลบวกปลอมก็ได   

นอกจากน้ีอาจตรวจหา HIV genome  ซึ่งทําไดในหองปฏิบัติการอางอิง แตชุดตรวจที่เปนชนิด 
qualitative NAT ยังไมไดมีจําหนายในประเทศไทย สวนใหญเตรียมนํ้ายาข้ึนมาใชเอง จึงมีขอจํากัดทั้งความไว 
ความจําเพาะ และความสะดวกในการใช  ในขณะที่การใชชุดตรวจที่เปน quantitative NAT (viral load)  
ตองพิจารณาการแปลผลอยางระมัดระวัง  เน่ืองจากคาที่ตํ่ากวา 2,000-5,000 copies/ml อาจเปนผลบวก
ปลอมของการทดสอบก็ได   

 
14. ในกรณีใดท่ีไดผลบวกของการติดเชื้อเอชไอวีแลว แนะนําใหมีการเจาะเลือดตรวจซ้ําอีกคร้ัง  

หลังจากพบผลบวกการติดเช้ือเอชไอวี แนะนําใหมีการเจาะเลือดซ้ําในกรณีดังตอไปน้ี 
14.1 เมื่อตรวจพบผลบวก (positive) ของการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวย 3 วิธีแลว ให

รายงานผลบวกได  ในกรณีเปนผูติดเช้ือรายใหมหรือการติดเช้ือครั้งแรก ควรเจาะเลือดตรวจซ้ํา
เพื่อยืนยันรายบุคคลใหชัดเจน  

14.2  กอนที่จะเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสในกรณีเปนผูติดเช้ือรายใหม  ซึ่งเปนแนวทางการใชยา
ตานไวรัสเพื่อรักษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวีขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2556  

14.3  กอนสรุปการวินิจฉัยติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติด
เช้ือ   ในกรณีทารกติดเช้ือเพราะตรวจพบ HIV genome  ใหเจาะเลือดตรวจยืนยันซ้ําอีกครั้งเมื่ออายุทารกที่ 
4 เดือน หรือในกรณีทารกที่ไมพบการติดเช้ือเน่ืองจากตรวจไมพบ anti-HIV ก็แนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ําอีก
ครั้งเมื่ออายุทารกมากกวา 6 เดือน 

 
15. เกณฑในการเลือกชุดตรวจ HIV เพ่ือนํามาใชในหองปฏิบัติการ ของตนอยางไร 

หลักการเลือกชุดตรวจเพื่อใชงานแบงเปนสองขอหลักคือเลือกดวยประสิทธิภาพทางเทคนิคและดวย
เหตุผลดานการจัดการ ผูใชตองกําหนดความตองการใชงานของตนและเลือกใหเหมาะสมดวยคุณสมบัติตางๆ
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ดังตัวอยางซึ่งขอมูลเหลาน้ีบางหัวขอควรมีระบุอยูในเอกสารกํากับชุดตรวจและพิสูจนยืนยันดวยการทวนสอบ
โดยหองปฏิบัติการ (method verification)  (ดูรายละเอียดในบทที่ 7, ตารางที่ 7.1) 

    ขอพิจารณาทางดานวิชาการไดแก  วัตถุประสงคการใชงานเพื่อวินิจฉัยรายบุคคลหรือเพื่อความ
ปลอดภัยในการใหเลือด   ชุดตรวจที่มีความไวสูงเพื่อตรวจจับผูติดเช้ือระยะแรก   ชนิดของตัวอยางหรือสาร
กันเลือดแข็ง และความไวเชิงวิเคราะห (Analytical sensitivity) 

     ขอพิจารณาดานการบริหารจัดการ ไดแก turnaround time   ความสามารถรองรับปริมาณงาน 
(throughput) วิธีทดสอบงาย ไมซับซอน  ราคา การเก็บรักษา อายุการใชงาน  การบริการหลังการขาย และ
การบํารุงรักษางาย ผูใชทําไดเอง 

 
16.  ชุดตรวจ HIV Ag/Ab ซึ่งทดสอบไดท้ังแอนติบอดีและแอนติเจนพรอมกัน สามารถใชแทนการทดสอบ 

HIV Ag ไดหรือไม 
    วัตถุประสงคของชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนการเพิ่มความไวตรวจการติดเช้ือใน ระยะแรกกอนตรวจ

พบแอนติบอดี ผลิตข้ึนมาดวยวัตถุประสงคใชทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเลือดบริจาค ในประเทศไทย
กําหนดคุณสมบัติของชุดตรวจ HIV Ag/Ab  เพื่อทดสอบในทางธนาคารเลือดตองมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับ
ชุดตรวจ HIV Ag (ผานเกณฑที่ 2 IU/ml)  ในขณะที่ชุดตรวจ HIV Ag/Ab  ที่ใชเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลอาจ
มีประสิทธิภาพการตรวจจับ HIV p24 Ag ไมเขมงวดเทา และไมไดรับอนุญาตใหใชในงานบริการโลหิต   

    สัญณาณที่ไดชุดตรวจ HIV Ag/Ab  สวนใหญใหคาการทดสอบสัญณาณเดียวของการตรวจพบ
แอนติเจนหรือแอนติบอดี ในปจจุบันมีชุดตรวจบางผลิตภัณฑสามารถแยกสัญญาณที่ไดจากปฏิกิริยาของ
แอนติเจนและแอนติบอดีเทาน้ัน ทําใหอาจเห็นปฏิกิริยาของ HIV p24 Ag ได แตอยางไรก็ตามไมควรแปล
ผลบวกของแอนติเจนโดยตรง แตควรทดสอบการติดเช้ือตอดวยอีก 2 วิธีตามแนวทางปฏิบัติระดับชาติ  
 
17. ขอควรระวังของการใช HIV Ag/Ab มีอะไรบาง 

ชุดตรวจ HIV Ag/Ab  มีความไวตรวจหาผูติดเช้ือไดเร็วข้ึน ขณะเดียวกันความจําเพาะในผูที่ไมติดเช้ือ
ก็อาจพบไดนอยกวาชุดตรวจ HIV Ab เพียงอยางเดียว  ขอควรระวังในการนําชุดตรวจ HIV Ag/Ab  มาใช
ดังตอไปน้ี 

17.1  กรณีทดสอบในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติดเช้ือเอชไอวี  ในทารกที่ไมติดเช้ืออาจตรวจ
พบปญหาผลบวกปลอมดวยชุดตรวจ  HIV Ag/Ab  โดยเกิดปฏิกิริยาในทารกอายุนอยกวา 24 เดือน  

17.2  ระยะแรกเริ่มของการติดเช้ือ จะเริ่มพบ HIV p24 Ag ระยะสั้นๆในกระแสเลือด แลวอาจลดลง
กอนตรวจพบ anti-HIV  ดังน้ันการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab  อาจพบผลบวกในชวงแรกแลวหายไป
ตอนที่แอนติเจนลดลง ตอมาตรวจพบปฏิกิริยาไดใหมเมื่อมีการสราง anti-HIV ตามมา ซึ่งถือวาเปนชองวาง  
(second window period) ของการตรวจไมพบทั้ง HIV p24 Ag และ  anti-HIV   

 
18. หองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจ viral load ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีไดหรือไม 
          ชุดตรวจ HIV viral load (quantitative) ผลิตข้ึนมาเพื่อใชในการหาปริมาณไวรัสในนํ้าเหลืองในผูติด

เช้ือแลว  เพื่อติดตามผลการรักษาดวยยาตานไวรัส แตไมใชเพื่อวินิจฉัยโรค   
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             อยางไรก็ตาม  CDC สหรัฐอเมริกามีแนวป ฏิบั ติ ให ใช ชุดตรวจ HIV qualitative หรือ  HIV 

quantitative ที่ไดผานเกณฑ FDA  เพื่อชวยวินิจฉัยผลการทดสอบดวยชุดตรวจกรองที่ไมสอดคลองกัน ใน

กรณีที่ปริมาณไวรัสที่ ตํ่ากวา 2,000-5,000  copies/ml  อาจเปนผลบวกปลอม จึงควรแปลผลอยาง

ระมั ด ร ะ วั ง  (อ า งอิ ง ดั ด แป ล ง  CLSI. Criteria for laboratory testing and diagnosis of human 

immunodeficiency virus infection; approved guideline. CLSI document M53-A. Wayne, PA: 

Clinical and Laboratory Standards Institute: 2011) 

 
19. หองปฏิบัติการงานบริการยังไมไดใช HIV Ag/Ab combination test  จะทําใหมีโอกาสหลุดการพบ

ผูติดเชื้อมากนอยแคไหน และจําเปนตองมี  HIV Ag/Ab combination test  ไวใชหรือไม 
        เน่ืองจากผูติดเช้ือในระยะเริ่มแรกจะสามารถตรวจพบการติดเช้ือดวย HIV p24 Ag ไดเร็วกวา
แอนติบอดีประมาณ 5-10 วัน ดังน้ันมาตรฐานการบริการโลหิตแหงชาติจึงกําหนดใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab 
ในการตรวจคัดกรองเลือดบริจาค สวนการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลน้ันหองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจคัด
กรอง anti-HIV (3rd generation) หรือ HIV Ag/Ab (4th generation) ก็ได แตตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับชาติและปฏิบัติงานดวยความรูความเขาใจในเรื่องของการนํามาใช ข้ันตอนการทดสอบ การแปลผล และ
การปฏิบัติเมื่อพบผลขัดแยง ในกรณีการวินิจฉัยการติดเช้ือในรายบุคคล ผลบวกปลอมสําคัญกวาผลลบปลอม 
ดังน้ันการทดสอบที่ไดเปนผลบวกจําเปนตองยืนยันใหไดแนชัดวามีการติดเช้ือจริง  ในขณะที่การทดสอบเพื่อ
ความปลอดภัยของเลือดบริจาค  ผลลบปลอมสําคัญกวาผลบวกปลอม เพราะอาจทําใหผูรับมีการติดเช้ือจาก
เลือดที่ปนเปอนแตตรวจไมพบ  
 
20. การใชชุดตรวจ Nucleic Acid testing (NAT) สําหรับตรวจเพ่ิมเติมท่ีมีผลการทดสอบแอนติเอชไอ

วีท่ีไมสอดคลองกันจะใชชุดตรวจหาสารพันธุกรรม (qualitative assay) ท่ียังไมไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดหรือไม  

         โดยทั่วไปชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวีที่จะนํามาจําหนายในประเทศไทย ตองจดทะเบียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ชุดตรวจที่เปนการวินิจฉัย (qualitative) การติดเช้ือที่ไดข้ึนทะเบียนเพื่อ
ตรวจหา HIV RNA มีใชเฉพาะในธนาคารเลือด  หนวยงานภาครัฐบางแหงใหบริการ proviral  DNA หรือ 
qualitative RNA assay  ดวยชุดตรวจที่ผลิตข้ึนเอง อยางไรก็ตามตามพ.ร.บ. เครื่องมือแพทยไดยกเวนการ
ผลิตและใชงานโดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนใหหนวยงานภาครัฐ  
 
21. มั่นใจไดอยางไรวาการทดสอบ  HIV  ของหองปฏิบัติการตนเองถูกตอง  
           ความถูกตองเช่ือถือไดของผลการทดสอบข้ึนกับ 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร วิธีทดสอบและเครื่องมือ 
ผูปฏิบัติงานควรจัดทําระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการซึ่งไดครอบคลุมถึงทั้งสามปจจัยน้ีดวย คือ มีการ
บันทึกหลักฐานขีดความรูความสามารถของบุคลากร วิธีทดสอบที่มมีาตรฐานการใชงานอยางถูกตอง ควรมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกครั้งเพื่อติดตามผล   ความนาเช่ือถือของการวิเคราะหในครั้งน้ัน และมีการตรวจสอบความ
ถูกตองเปนระยะๆ  และทําการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติของประเทศที่ไดกําหนดไว  มีระบบการควบคุม
คุณภาพภายนอกจากองคกรอื่น มีเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสมและมีการบํารุงรักษาอยางครบถวน มีแนวทาง
ควบคุมกระบวนงานในทุกข้ันตอนต้ังแตการรับตัวอยางตลอดไปจนถึงการรายงานผลและสงผลถึงผูรับ  ถา
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ระบบควบคุมคุณภาพน้ันมีประสิทธิภาพเมือ่มีความผิดพลาดใดๆเกิดข้ึน จะตองถูกตรวจจับไดกอนที่จะหลุด
ออกไปนอกหองปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานควรแสดงและสื่อสารใหแพทยและผูเกี่ยวของทราบจะไดมั่นใจใน
ประสิทธิภาพคุณภาพของหองปฏิบัติการ สิ่งเหลาน้ีชวยใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจผลในทุกชนิดการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการทางการแพทย 
 
22. ผลบวกปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง 

ปญหาผลบวกปลอมสวนใหญมาจากความผิดพลาดในข้ันตอนการทดสอบ หรือมีการปนเปอนจาก
อุปกรณเครื่องมือที่ใช (ปจจุบัน cross contamination โดยเครื่องมืออัตโนมัติ  ไมใชปญหาใหญ เพราะสวน
ใหญไดรับการปองกันแลว) ดังน้ันหองปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีชวยลดปญหาไดเปนอยางมาก 

 ปจจัยที่ อาจทําให เกิดผลบวกปลอมมีรายงานมากมาย ตัวอยางที่ อาจพบบอย เชน โรค 
Autoimmune ต า ง ๆ  เ ช น  SLE (systemic lupus erythematosus), connective tissue disease, 
dermatomyositis; ผูที่ไดรับวัคซีน หรือมีสารรบกวนบางอยางที่เกิดข้ึนจากแหลงภายในและภายนอก ผูที่
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส หญิงต้ังครรภมาหลายครั้ง หรือเคยไดรับเลือดมาหลายครั้ง (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม ในบทที่ 4) 

 
23. ผลลบปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง 

ผลลบปลอมสวนใหญมาจากความผิดพลาดในข้ันตอนการทดสอบ  หรืออาจมาจากศักยภาพของ
บุคลากรและเครื่องมือ ดังน้ันการควบคุมคุณภาพที่ดีชวยลดปญหาผลลบปลอมไดอยางมาก  นอกจากน้ี
ตัวอยางผลลบปลอมที่อาจพบได เชน Window period ซึ่งเปนระยะแรกๆที่ยังไมสรางแอนติบอดี (pre-
seroconversion) หลังติดเช้ือโดยปกติคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ตรวจพบ anti-HIV ประมาณ 2-3 สัปดาห 
และระยะเวลาที่ตรวจพบเช้ือ (HIV genome ประมาณ 5-10 วัน และ HIV p24 Ag ประมาณ 10-15วัน) อาจ
พบไดในชวงทายของการติดเช้ือ (seroreversion) ในผูที่มีความผิดปกติตอการตอบสนองของแอนติบอดี เชน 
Atypical host response ผู ป ว ย เป น โ ร ค ที่ ไม ส ร า ง โป ร ตี น ช นิ ด  gamma globulin (Agamma-
globulinemia) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทที่ 4) 
 
24. การควบคุมคุณภาพ  ชุดตรวจ HIV ชนิด rapid assay  จะทําการควบคุมคุณภาพไดอยางไร 

ชุดตรวจชนิด rapid assay เปนวิธีทดสอบที่ใหผลรวดเร็ว อานผลดวยตา ดังน้ันความผิดพลาดสวน
ใหญที่เกิดข้ึนมักเกี่ยวของกับบุคลากร ปญหาที่พบบอยไดแก ขาดความชํานาญในการอานผล ไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ ผูผลิตฯ เปนตน การควบคุมคุณภาพควรมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี  

24.1  ความสามารถของผูทดสอบ (personnel competency) ซึ่งตองมั่นใจวาผูทดสอบมี ความรู
ความชํานาญตอวิธีทดสอบน้ันๆ โดยจัดใหมีการทดสอบความสามารถ 

24.2  มีการทดสอบความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ซึ่งหัวหนาหองปฏิบัติการสามารถทําเพิ่มเติมเองได 
นอกเหนือจากการเขารวมโครงการ EQA ควรศึกษาวิธีการและดําเนินการตรวจสอบชุดตรวจเมื่อเปลีย่นรุนการ
ผลิต และเมื่อไดรับชุดตรวจ batch ใหมจากผูขาย  

24.3  ปฏิบัติตามเอกสารกํากับของวิธีทดสอบน้ันๆ และใชสารควบคุมคุณภาพอยางสม่ําเสมอ โดย
ปกติควรมีตัวควบคุมผลบวกและผลลบเพื่อตรวจสอบความนาเช่ือถือของนํ้ายาชุด ตองมีการกําหนดใหทดสอบ
เปนระยะตามความเหมาะสม จึงจะเปนระบบคุณภาพที่ถูกตอง ตัวควบคุมบางอยางในการทดสอบอาจไมใชตัว
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ควบคุมคุณภาพที่แทจริง  เชน   build-in control ในชุดตรวจดวยหลักการ Immunochromatrography  ซึ่งเปน
เพียงตรวจสอบคุณภาพนํ้ายาและการไหลของนํ้ายาในขณะทดสอบ และ unsensitized  cell  ในชุดตรวจ
ดวยหลักการ agglutination ซึ่งเปนการตรวจสอบความไมจําเพาะของตัวอยาง  
 
25. การรายงานผล anti-HIV และขอรับผลตรวจ ควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนการรักษาความลับ 
  ในปจจุบันแพทยสภาไดออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องการตรวจรักษาดูแลผูติดเช้ือเอชไอวี  โดยผูที่
ตองการตรวจการติดเช้ือตองไดรับการปรึกษาทั้งกอน (pre-counseling) และหลังการทดสอบ (post-
counseling) และเซ็นใบยินยอมขอตรวจ เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหา และแนวทางปฏิบัติหลังตรวจ
พบ  
         การรายงานผล HIV testing จากหองปฏิบัติการถือวาเปนการปกปดระดับสูงทั้งผลบวกหรือผลลบ 
ควรหาแนวทางเพื่อปองกันปญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผูปวยซึ่งอาจถูกฟองรองในภายหลัง หองปฏิบัติการ
ตองจัดระบบการตอบผลหรือมีรหสัเขาไปดูผลการทดสอบ ควรวางระบบการมี password ในการเขาถึงขอมูล
ในการเปดอาน  ไมควรตอบผลทางโทรศัพทเพื่อหลีกเลี่ยงการรับฟงขอมูลคลาดเคลื่อนและเปนการรักษา
ความลับ  ตองไมรายงานผลแกผูอื่นหรือแมแตผูปวยโดยตรง 
 
26. การตรวจแบบรอรับผลในวันเดียว Same Day Result กับการสงตอหองปฏิบัติการภายนอกทํา แบบ
ไหนดี 
          ในปจจุบันน้ีมีนโยบายเอดสแหงชาติตองการใหผูติดเช้ือรูสถานะเร็วข้ึน เพื่อเขาสูการรักษาไดมากข้ึน
และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วข้ึน การนัดมาฟงผลทําใหผูรับบริการบางสวนไมกลับมาฟงผลและขาด
โอกาสในการรักษาดวยยาตานไวรัสทันเวลา  ดังน้ันโรงพยาบาลชุมชนจึงควรจัดแนวทางปฏิบัติหรือจัดระบบ
การทดสอบใหไดผล (turnaround time) ภายในวันเดียว ไมควรสงตอที่โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาล
ทั่วไปในเขตบริการสุขภาพเดียวกันเพื่อตรวจดวยวิธี  ELISA ตอไป 
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บทที่ 9 

ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคบั ที่เกี่ยวของกับเรือ่งเอดส 
 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2550 
• มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย

และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

• มาตรา 32  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล
หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิน้ีจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย 

• มาตรา 35  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ
ความคุมครอง การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศหรือช่ือเสียงและความ
เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 
 

2. พระราชบัญญัติ ใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง 

• มาตรา 322  ผูใดเปดผนึกจดหมายหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซึ่งผนึกของผูอื่นไป 
เพื่อลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทําน้ันเกิดความเสียแกผูหน่ึงผูใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

• มาตรา 323  ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่น โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่โดยเหตุ
ที่ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ นักบวช หมอความ 
ทนายความ หรือผูสืบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพน้ันแลวเปดเผยความลับ
น้ันในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• มาตรา 326  ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สามโดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นน้ัน ตองเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูน้ันกระทําความผิดหมิ่นประมาทตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• มาตรา 327  ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สามหรือการใสความน้ันนาเปนเหตุใหบิดามารดา คู 
สมรส หรือบุตรของผูตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ันกระทําความผิดฐานหมิ่น 
ประมาทตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 326 น้ัน 

 
3. พระราชบัญญัติ ใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 

พ.ศ. 2535 
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• มาตรา 420  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี แกอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ทานวาผู
น้ันทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน  

 
4. ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย พุทธศักราช 2553 

• หมวด 3 ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสิ้นเปลืองที่เกินความจําเปนของผูรับบริการ 

• หมวด 3 ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองอธิบายใหผูรับบริการเขาใจถึงสาระสําคัญ
ของการตรวจและการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

• หมวด 3 ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดย
เจตนาหรือใหความเห็นไมสุจริตในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพแหงตน 

• หมวด 3 ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเปดเผยความลับของผูรับบริการซึ่งตน
ทราบมาเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูรับบริการหรอืเมือ่ตองปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือตามหนาที่ 
 

5. ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม พุทธศักราช 2549 
• หมวด 4  ขอ  19 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ 
• หมวด 4  ขอ  20 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ   

• หมวด 4 ขอ  27 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย หรือผูปวยที่
เสียชีวิตแลวซึ่งตนทราบมาเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่ 

• หมวด 4 ขอ 28  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตราย
จากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะที่จะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะ
ฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิตโดยตองใหคําแนะนําที่เหมาะสม 
 
 

6. นโยบายแหงชาติวาดวยการตรวจเอดส 
• คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดกําหนดนโยบายเรื่อง

การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ไวดังน้ี 
1) การตรวจตองทําดวยความสมัครใจของผูตรวจ 
2) กอนและหลังการตรวจตองใหขอมูลและคําปรึกษาเพื่อเตรียมพรอมทางอารมณและ

จิตใจ 
3) ผลการตรวจจะตองเปนความลับระหวางผูถูกตรวจและแพทยเทาน้ัน 
4) การเผยแพรผลการตรวจแกผูใดจะตองเปนความยินยอมของผูถูกตรวจ  

ฉะน้ันหากการตรวจเลือดผูสมัครงาน การตรวจเลือดพนักงาน การตรวจเลือดเพื่อ
ซื้อประกันชีวิตหรือสุขภาพ การตรวจเลือดเพื่อฝากครรภ การตรวจเลือดเพื่อเขาศึกษา
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และการตรวจเลือดเพื่อเขารับบริการทางการแพทย ไมเปนไปตามหลักการ 4 ประการน้ี
ถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอนโยบายเอดสแหงชาติ 
 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองชุดตรวจท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวี  
• ชุดตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีที่นําเขามาหรือผลิตเพื่อจําหนวยในประเทศไทย ดวยวัตถุประสงค

ตางๆ เชน ชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล หรือชุดตรวจเพื่อความปลอดภัยในการใหเลือดและ
การปลูกถายอวัยวะ เปนตน ตองปฏิบัติตามประกาศน้ีกอน และในคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีเรื่องการเลือกชุดตรวจแนะนําวาตองใชชุดตรวจที่
ผานการรับรองจากประกาศน้ีกอนจึงจะนําใชในหองปฏิบัติการได  

• ผูที่จะนําเขา ผลิต และจําหนายชุดตรวจเอชไอวีในประเทศไทย  จะตองมีการจดทะเบียนเพื่อเปน
ผูรับอนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ดังน้ันเมื่อสั่งซื้อ
นํ้ายาจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของดวย เชน ใบอนุญาตนําเขาหรือขายชุดตรวจ
เอชไอวี 

• การขายชุดตรวจเอชไอวีตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
จะขายใหไดเฉพาะกับสถานพยาบาลที่จัดไวเพื่อการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม นอกเหนือจากที่ระบุไวใหขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

8.  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

• มาตรา 11 (1) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอ
รางกายสุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามีภริยา บุพการี 
หรือผูสืบสันดานของบุคคลน้ันชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจเสียหายตอ
จิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย  

 
9. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2541 
บัญญัติสิทธิของผูบริโภคไวคือ 

• สิทธิที่จะไดรับขาวสารทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแก
ผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียง
พอที่จะไมหลงผิด ในการซื้อสินคาหรือบริการโดยไมเปนธรรม 

• สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการไดแก สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาหรือรับบริการโดย
ความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 

• สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการไดแก สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่
ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการน้ัน
แลว 
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ภาคผนวก ก 

 

การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน  

(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP) 

(จากแนวทางการตรวจรกัษาและปองกันการติดเช้ือเอชไอวี ประเทศไทย ป พ.ศ. 2557) 

 

นิยาม 

- บุคลากรทางการแพทย หมายถึง บุคลากรใดๆ ที่ทํางานในหนวยงานตางๆภายในโรงพยาบาล ซึ่งมี

โอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนที่กอใหเกิดการติดเช้ือ ซึ่งมีความหมายรวมถึงเลือดและ body substances 

ตางๆ ตัวอยางเชนนํ้าอสุจิ สารคัดหลั่งในชองคลอด เน้ือเย่ือ นํ้าไขสันหลัง นํ้าในขอ นํ้าในชองปอด เปนตน 

- การสัมผัสจากการทํางาน (occupational exposures) หมายถึง การสัมผัสที่กอใหเกิดความเสี่ยง

ตอการติดเช้ือเอชไอวี ไดแก 

- การไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (percutaneous injury) ไดแก ถูกเข็มตํา ถูกมีดบาด เปนตน 

- การสัมผัสเย่ือบุ (contact of mucous membrane) ไดแก เลือดกระเซ็นเขาตา ปาก เปนตน 

- การสัมผัสผิวหนังที่ไมปกติ (contact of non-intact skin) ไดแก การสัมผัสกับผิวหนังที่มีบาดแผล 

หรือผิวหนังที่มีผื่นแพผิวหนังอักเสบ (dermatitis) เปนตน 

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี 

พบวาความเสี่ยงโดยเฉลี่ยตอการติดเช้ือเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยจากการถูกเข็มตําหรือมีด

บาดเทากับรอยละ 0.3 ตอครั้ง (ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 เทากับ 0.2-0.5) การสัมผัสเย่ือบุเทากับรอยละ 

0.09 ตอครั้ง (ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 เทากับ 0.006-0.5) และการสัมผัสผิวหนังที่ไมปกตินอยกวารอย

ละ 0.09 ตอครั้ง โดยทั่วไปการสัมผัสกับผวิหนังปกติไมถือวาเปนความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีและไมมีความ

จําเปนที่จะตองไดรับยาปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 

แนวทางปฏิบัติ 

- HIV oPEP มีแนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน

ดังแสดงตามแผนภูมิที่ ก.1 และการประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP ดังตารางที่ ก.1 กรณีมีขอบงช้ีในการให 

HIV oPEP จะตองใหโดยเร็วที่สุดหลังสัมผัส (ภายใน 1-2 ช่ัวโมง) และอยางชาไมเกิน 72 ช่ัวโมง หลังสัมผัส0

1 

โดยตองกินจนครบ 4 สัปดาหและควรอยูภายใตการติดตามดูแลของแพทย 

1ในกรณีที่สัมผัสเกิน 72 ช่ัวโมงและแพทยผูดูแลเบื้องตนเห็นวามีความจําเปนในการใหยาหรือผูสัมผัสประสงคจะรับยาตาน

ไวรัสหลังไดรับคําแนะนําแลวหรือ unknown source ใหปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือและพิจารณาการให HIV 

oPEPเปนรายๆไป 
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- การเลือกสูตรยาตานไวรัสสําหรับ HIV oPEP ใหพิจารณาโดยใชขอมูลของ source เทาที่จะหาได 

หาก source เปน known HIV +ve case ใหพิจารณาสูตรยาตานไวรัสที่ source ไดรับอยู ผล VL ลาสุดและ

ผล resistance testing (หากมี) 

- ใน source ที่ไมมีผล VL หรือมี detectable VL หาก source ไดรับ NNRTI based regimen อยู

พิจารณาให TDF + 3TC หรือ FTC + boosted PI หาก source ไดรับ PI-based regimen อยูและมีประวัติ 

NNRTI resistance พิจารณาให TDF + 3TC หรือ FTC + RAL  

- การประเมินติดตามบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสหลังให HIV oPEP ทั้งน้ีควรใหคําแนะนําถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติตามหลัก standard precaution เพื่อปองกันการสัมผัสและการติดเช้ือหลังสัมผัส

ระหวางการปฏิบัติงาน บุคลากรที่สัมผัสควรไดรับการติดตามประเมินหลังสัมผัสภายใน72 ช่ัวโมง ติดตามเจาะ

เลือดบุคลากรเพือ่ตรวจ anti-HIV ซ้ําหลังสัมผัส 1 เดือนและ 3 เดือน (แตถาบุคลากรที่สัมผัสมีการติดเช้ือ HIV 

จากแหลงสัมผัสดวยควรเจาะเลือดตรวจ anti-HIV ซ้ําหลังสัมผัส 12 เดือนอีกหน่ึงครั้ง) ในชวงเวลาน้ีบุคลากร

ที่สัมผัสควรงดบริจาคเลือด อวัยวะ และอสุจิ ใหสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธทุกครั้ง ใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับอาการและ/หรอือาการแสดงของการติดเช้ือเอชไอวีระยะเฉียบพลัน และใหมาพบแพทยทันทีในกรณีที่

สงสัย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อประเมินผลขางเคียงของ HIV oPEP เชน CBC, Cr และ SGPT ควร

ตรวจเปนพืน้ฐานและติดตามในกรณีที่มีอาการและ/หรืออาการแสดงสงสัยผลขางเคียงจากยาตานไวรัส 
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ตารางท่ี 1 การประเมินพ้ืนฐานกอนให HIV oPEP และการประเมินติดตามหลังให HIV oPEP  
 
แผนภูมิท่ี ก.1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสมัผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน
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ตารางท่ี ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยท่ีสัมผัสเลือดหรือ body 
fluids ขณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ไมตองตรวจ anti-HIV ใน source หากเปน known HIV + ve case การใชผล anti-HIV ของ sourceมาตัดสินใจวาจะใหผู
สัมผัสเช้ือรับ HIV oPEP หรือไม ใหพิจารณาเปนรายๆ ไปโดยอาจพิจารณาเริ่ม HIV oPEP ไปกอนหากไมแนใจ และควรตรวจ 
anti-HIV ในบุคลากรทางการแพทยที่ 12 เดือนในกรณี source มี HIV infection 
2 ตรวจ anti-HIV และ HIV PCR or VL เม่ือมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัย AHI เชน ไข ตอมนํ้าเหลืองโต ผ่ืน 
3 ตรวจเม่ือมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลขางเคียงของยาตานไวรัส เชน คล่ืนไส อาเจียน ผ่ืน 
4 ตรวจเม่ือมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัย acute hepatitis B infection 
5 พิจารณาตรวจที่ 3 เดือนและ 6 เดือน ในกรณีที่ source มี HBV และ/หรือ HCV infection 
6 ในกรณีที่เคยตรวจมากอนและทราบวาผลเปนบวกอาจจะพิจารณาไมสงตรวจซํ้า 
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ภาคผนวก ข 
 

1. รายชื่อผูรับอนุญาตผลิต–นําเขาชุดตรวจท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือจําหนายใน
ประเทศไทย และองคประกอบของโปรตีนในชุดตรวจ 
 สามารถติดตามขอมูลฉบับเต็มและขอมูลลาสุดไดทางเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(http://ttp.dmsc.moph.go.th)   เขาไปที่ ดาวนโหลด (มุมบนขวา) เพื่อเขาไปยัง kit evaluation (รายงานน้ี
สรุปถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทาน้ัน ซึ่งขอมูลจะมีการปรับตลอดเวลา หลังจากมีการประเมินชุดตรวจ
ใหมๆ) โดยจะมีรายละเอียดตารางรายช่ือผูรับอนุญาตผลิต-นําเขาชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวี 
เพื่อจําหนายในประเทศไทย  ประกอบดวยผลิตภัณฑชุดตรวจทาง immunoassay (antibody assay, 
antigen/antibody assay และ antigen assay สําหรับการวินิจฉัยรายบุคคลและความปลอดภัย) และชุด
ตรวจทาง molecular technique  (สําหรับความปลอดภัยทางธนาคารเลือด เพื่อพิจารณาและติดตามการ
รักษา และตรวจสายพันธุเช้ือด้ือตอยารักษา)  โดยสรุปใหดังตอไปน้ี 
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รายชื่อชุดตรวจท่ีจําหนายในประเทศไทยและองคประกอบของโปรตีนท่ีใช  (สรุปถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558) 
 
 ชื่อผลิตภัณฑ     

 

Principle หลักการ ชื่อผูผลิต / ประเทศ องคประกอบของ
โปรตีนท่ีใชในชุดตรวจ 

Simple / Rapid Assay 
 Alere Determine HIV-
1/2  
 

Immunochromatography  
 

Alere Medical Co., LTD.  
/JAPAN 

HIV-1 : r-gp41, p-gp41  
HIV-2 : r-gp36, p-gp36 

 Bioline HIV 1/2  
 

Immunochromatography Pacific Biotech Co., 
LTD.  
/THAILAND  

  

 

HIV-1 : r-gp41, r-p24  
HIV-2 : r-gp36 

 Diagnostic Kit for HIV 
(1+2) Antibody 
(Colloidal Gold)  
 

Immunochromatography SHANGHAI KEHUA BIO-
ENGINEERING CO., LTD.  
/CHINA 

HIV-1 : r-gp160, r-gp41  
HIV-2 : r-gp36 

DoubleCheckGold™ 
Ultra HIV 1&2  

   

 

Immunochromatography ORGENICS LTD.  
/ISRAEL 

HIV-1 : r-gp120, r-
gp41, r-p24  
HIV-2 : r-gp36  

 

 FIRST RESPONSE HIV 
CARD TEST 1-2.O  
  

 

Immunochromatography Premier Medical 
Corporation LTD.  
/INDIA 

HIV-1 : r-gp41, r-p24  
HIV-2 : r-gp36 

 Genie™ Fast HIV 1/2  
  

 

Immunochromatography BIO-RAD CO., LTD. 
/FRANCE 

HIV-1 : r-gp120, r-gp41  
HIV-2 : r-gp36 

 ImmunoComb® II HIV 
1&2 BiSpot  
 

Indirect ELISA ORGENICS LTD.  
/ISRAEL 

HIV-1 : p-gp120, p-gp41  
HIV-2 : p-gp36 

 ONE STEP ANTI-HIV 
(1&2) TRI-LINE TEST  
  

 

Immunochromatography InTec Products, INC.  
/CHINA  

HIV-1 : r-gp120, r-gp41, 
r-p24  
HIV-2 : r-gp36 

Rapid Test for Antibody 
to Human 
Immunodeficiency Virus 
(HIV) (Colloidal Gold 
Device)  
 

Immunochromatography Beijing Wantai Biological 
Pharmacy Enterprise 
Co., Ltd. /CHINA 

HIV-1 : r-gp120, r-gp41  
HIV-2 : r-gp36 

RETROSCREEN HIV 3.0  
  
 

Immunochromatography QUALPRO DIAGNOSTICS  
/INDIA 

HIV-1 : r-gp120, r-gp41, 
r-p24  
HIV-2 : r-gp36 

SERODIA-HIV  
  

 

Gelatin Particle 
Agglutination 

FUJIREBIO INC.  
/JAPAN 

HIV-1 : viral lysate  
 

SERODIA HIV-1/2    
 

HIV-1 : viral lysate  
HIV-2 : viral lysate 

SD BIOLINE HIV-
1/2 3.0  

    

 

Immunochromatography Standard Diagnostics, 
Inc. /SOUTH KOREA 

HIV-1 : r-gp41, r-p24  
HIV-2 : r-gp36 
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ชื่อผลิตภัณฑ     

 

Principle หลักการ ชื่อผูผลิต / ประเทศ องคประกอบของ
โปรตีนท่ีใชในชุดตรวจ 

Antigen Assay  
Elecsys HIV Ag  
  
  

  

Electrochemiluminescence  
Immunoassay  
 

ROCHE DIAGNOSTICS 
GMBH  
/GERMANY 

Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

Antibody Assay (Machine Based Assay) 
AxSYM HIV 1/2 gO  
  
  

 

Microparticle Enzyme 
Immunoassay (MEIA) 

Abbott Ireland 
Diagnostic Division  
/IRELAND 

HIV-1 : r-gp41, p-gp41, 
r-p24  
HIV-2 : r-gp36, p-gp36 

VITROS 
Immunodiagnostic 
Products Anti-HIV 1+2  

 

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

ORTHO-CLINICAL 
DIAGNOSTICS  
/UNITED KINGDOM 

HIV-1 : r-gp160, r-gp41, 
r-p24  
HIV-2 : r-gp36 

Antigen and Antibody Combination Assay (Machine Based Assay) 
ARCHITECT HIV Ag/Ab 
COMBO  
  
 

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

ABBOTT GMBH & 
CO.KG /GERMANY 

HIV-1 : r-gp41, p-gp41  
HIV-2 : r-gp36, p-gp36  
Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

AxSYM HIV 
Ag/Ab Combo  

     

 

Microparticle Enzyme 
Immunoassay (MEIA) 

Abbott Ireland 
Diagnostic Division  
/IRELAND 

HIV-1 : r-gp41, p-gp41, 
r-p24  
HIV-2 : r-gp36, p-gp36  
Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

Elecsys HIV Combi PT  
  
  
  
 

Electrochemiluminescence  
Immunoassay 

ROCHE DIAGNOSTICS 
GMBH  
/GERMANY 

HIV-1 : r-gp41, p-gp41  
HIV-2 : r-gp36, p-gp36  
Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

LIAISON XL 
murex HIV 
Ab/Ag  

     

 

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

DIASORIN S.p.A.  
/ITALY 

HIV-1 : r-gp41  
HIV-2 : r-gp36  
Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

VIDAS HIV DUO Ultra  
  
  
 

Enzyme-linked 
Fluorescent Assay 

BioMerieux sa.  
/ FRANCE 

HIV-1 : p-gp160  
HIV-2 : p-gp36  
Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

คํายอ  
r = recombinant protein  
p = synthetic peptides 
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ชื่อผลิตภัณฑ     
 

Principle หลักการ ชื่อผูผลิต  ประเทศ 
Nucleic Acid Amplification Test for Safety in transfusion and transplantation  

cobas TaqScreen MPX 
Test 

Multiplex Real Time PCR Roche Diagnostics 
(Schweiz) AG Ltd 

SWITERLAND 

cobas TaqScreen MPX 
Test version 2.0  
 

Multiplex Real Time PCR Roche Diagnostics 
(Schweiz) AG Ltd. 

SWITERLAND 

Procleix UltrioAssay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

GEN-PROBE 
INCORPORATED 

UNITED STATES of 
AMERICA 

Procleix UltrioAssay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

GEN-PROBE 
INCORPORATED 

UNITED STATES of 
AMERICA 

Procleix Ultrio Elite 
Assay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

Hologic, Incorporated UNITED STATES of 
AMERICA 

Nucleic Acid Amplification Test for monitoring disease progression and treatment (Viral load) 
Abbott RealTime HIV-1 
Amplification Reagent 
Kit  
 

Real Time PCR Abbott Molecular Inc. UNITED STATES of 
AMERICA 

COBAS AmpliPrep / 
COBAS TaqMan HIV-1 
Test, version 2.0  
 

Real Time PCR Roche Molecular 
Systems, Inc. 

UNITED STATES of 
AMERICA 

COBAS TaqMan HIV-1 
Test, version 2.0  
 

Real Time PCR 

NucliSENS EasyQ HIV-1  
v 2.0  

 

NASBA-Based (Real Time 
detection) 

Biomerieux BV NETHERLANDS 

Nucleic Acid Amplification Test for Other Intended Use 
TRUGENE HIV-1 
GENOTYPING KIT  
 

Reverse Transcription PCR 
and Sequencing 

Siemens Medical 
Solutions Diagnostic 

UNITED STATES of 
AMERICA 

ViroSeq HIV-1 
Genotyping System V 2.0  
 

Reverse Transcription PCR 
and Sequencing 

Celera Corporation UNITED STATES of 
AMERICA 

 
ขอขอบคุณขอมูลจาก  
ฝายปฏิบัติการดานเช้ือถายทอดทางการใหเลือด  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชุดตรวจเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552  เพ่ือกําหนด
คุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจท่ีเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี  
  ติดตามไดที่เว็บไซต http://www.thaimed.co.th/files/law8_th.pdf  โดยมีรายละเอียดของเกณฑ
มาตรฐานและการทดสอบ/วิเคราะหชุดตรวจกอนที่จะนําชุดตรวจเอชไอวีมาจําหนายในประเทศไทย ซึ่งไดต้ัง
ขอกําหนดการประเมนิตางๆ (เชน ความไว ความจําเพาะ) ตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน ชุดตรวจ anti-HIV 
และ HIVAg/Ab  ในกรณีใชงานเพื่อวินิจฉัยรายบุคคล ตองมีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5  ความจําเพาะ
เชิงวินิจฉัยรอยละ > 99  ในขณะที่ในกรณีที่ใชงานเพื่อความปลอดภัยในการใหเลือดและปลูกถายอวัยวะ ตอง
มีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ 100 ความจําเพาะเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5   
 
ขอขอบคุณขอมูลจาก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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