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คํานํา
การจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เปนแนวคิดของสภาเทคนิค
การแพทยที่จะจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องตางๆ ขึ้น เพื่อใชเปนแหลงความรูหรือแหลงอางอิงสําหรับ
นักเทคนิคการแพทย ผูปฏิบัติงานอยูในหองปฏิบัติการทางการแพทย ในคูมือฉบับนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหา
ดานต างๆ เช น ด านนโยบายเกี่ ยวกับ การควบคุ มและป องกัน โรคเอดส ด านแนวทางการตรวจวินิจ ฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมาย
ตางๆ ที่ควรรู
คณะผูจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปน
ประโยชนตอผูที่ไดศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจใหไดมาตรฐาน มีความถูกตองและแมนยํา
คณะผูจัดทําคูมือเทคนิคการแพทย
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คํานิยม
ภาวะติ ดเชื้อเอชไอวี-เอดส ปรากฏรายงานครั้งเมื่อเดือนมิถุน ายน พ.ศ. 2524 โรคแพรเขามาใน
ประเทศไทยครั้งเมื่อป พ.ศ. 2527 การแพรระบาดก็ยังปรากฏอยูถึงปจจุบันนี้ ภาวะติดเชื้อเอชไอวี-เอดส เปน
ภาวะที่แพรระบาดติดตอไดทางเพศสัมพันธและการรวมเข็มฉีดยาเสพติด การถายเลือดและผลิตภัณฑจาก
เลือด และติดจากแมสูลูก การแพรเชื้อติดตอโดยใชชีวิตปกติในสังคมปจจุบันถือวาไมใชปญหาในการแพรเชื้อ
แตกระนั้นก็ดี บุคคลที่ไมเขาใจก็ยังตั้งขอรังเกียจตีตราบาปใหแกผูที่อยูในภาวะดังกลาว การที่จะวินิจฉัยภาวะ
ติดเชื้อตางๆ นั้นยอมอาศัยผลการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการเปนหลัก การที่ใหการวินิจฉัยผิดพลาดยอม
สรางความทุกขทรมานใหแกผูที่ถูกตีตราบาปในความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ ดังนั้น ความเที่ยงตรงและ
แม น ยํ า ของการตรวจชั น สู ต รจะต องเป น เรื่อ งที่ สําคัญ มาก ที่ จ ะต องเอาใจใส ของผูมี ห น าที่ ที่ทํ าการตรวจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเทคนิคการแพทย และการตรวจนั้นจะนําไปสูการที่ผูติดเชื้อจะไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัสแตเนิ่นๆ ซึ่งจะทําใหการที่โรคดําเนินตอไปเปนเอดสเต็มขั้นลาชาออกไปได ทําใหผูติดเชื้อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
การที่สภาเทคนิคการแพทยไดรวบรวมผูเชี่ยวชาญจัดทําคูมือดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะติด
เชื้อเอชไอวี-เอดส และเทคนิคการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพในการตรวจ และปญหาดานกฎหมายตางๆ
ที่ควรรู ในลักษณะการถามตอบ นอกจากกอประโยชนแกผูติดเชื้อและผูที่มีหนาที่ดูแลบริบาลผูปวยใหถูกตอง
แตเนิ่นๆ ยอมเปนความคิดที่ดีเหมาะสมกับสภาพการในปจจุบัน นับวาเปนกิจกรรมที่นาใหความยกยองชมเชย
เปนอยางยิ่ง กระผมจึงขอสนับสนุน และขออํานวยพรใหสภาเทคนิคการแพทยจงมีความเจริญรุงเรืองสถาพร
อันจะกอประโยชนอื่นๆตอไปในภายหนา
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
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คํานิยม
คูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภา
เทคนิคการแพทย จัดทําขึ้นโดยมีผูทรงคุณวุฒิชั้นนําทางดานนี้มารวมกันกลั่นกรองประสบการณเขียนบทความ
ตางๆ ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ประกอบดวยดานนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันโรคเอดส
ดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ
ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมายตางๆ ที่ควรรู ซึ่งคูมือที่มีคุณคาเลมนี้จะเปนแหลงความรู และแหลงอางอิง
สําหรับนั กเทคนิคการแพทย และผูที่ปฏิบั ติงานทางดานนี้ อันจะเกิดประโยชน สูงสุดในการปฏิบัติงานเพื่อ
ผูรับบริการ รวมถึงการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทยดวย
สภาเทคนิคการแพทยขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ที่
ไดรวมกันผลิตคูมือเทคนิคการแพทยที่ดีและมีคุณคา ใหแกวิชาชีพเทคนิคการแพทย และการสาธารณสุขของ
ประเทศ
รองศาสตราจารย ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย
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นิยามศัพทและคํายอ
คํายอ
Ab
Ag
AIDS
Anti-HIV
bDNA
CDC
CTL
CRF
CV
DNA
EDTA
EIA
env
EQA
gag
gp
HIV
HLA
HTC
IgG
IgM
IgA
ISO
IUO
IVD
LoD
NASBA
NAT
NPV
PBMC

คําเต็ม
antibody
antigen
acquired immune deficiency syndrome
anti-HIV antibodies
branched DNA
Centers for Disease Control and Prevention (USA)

cytotoxic T lymphocytes
circulating recombinant form
coefficient of variation
deoxyribonucleic acid
ethylenediaminetetraacetic acid
enzyme immunoassay
envelope gene
external quality assessment
group-antigen gene
glycoprotein
human immunodeficiency virus
human leukocyte antigen
HIV testing and counseling
immunoglobulin G
immunoglobulin M
immunoglobulin A
International Organization for Standard
investigational use only
in vitro diagnostic use
limit of detection
nucleic acid sequence based amplification
nucleic acid testing
negative predictive value
peripheral blood mononuclear cell
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POC
POCT
pol
PPV
PT
QC
RNA
RT
RT-PCR
RUO
SD
TMA
URF
US FDA
WB
WHO

point of care
point of care testing
polymerase gene
positive predictive value
proficiency test
quality control
ribonucleic acid
reverse transcriptase
reverse transcription polymerase chain reaction
research use only
standard deviation
transcription-mediated amplification
unique recombinant form
US Food and Drug Administration
western blot
World Health Organization
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สารบัญ
หนา
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บทที่ 1 บทนํา
สมบูรณ หนูไข
บทที่ 2 ความรูที่เกี่ยวของกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
3
สมบูรณ หนูไข
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7
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บทที่ 5 กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
27
ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน ศิริรัตน ลิกานนทสกุล สมบูรณ หนูไข
บทที่ 6 แนวทางการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
37
กัลยาณี คูพูลทรัพย สุดา ลุยศิริโรจนกุล สมบูรณ หนูไข
บทที่ 7 การประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
46
วิไล เฉลิมจันทร
บทที่ 8 ถาม-ตอบที่พบเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
57
สุดา ลุยศิริโรจนกุล ศิริรัตน ลิกานนทสกุล วิไล เฉลิมจันทร กัลยาณี คูพูลทรัพย
บทที่ 9 ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเอดส
66
สมบูรณ หนูไข
บรรณานุกรม
69
ภาคผนวก ก การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน
70
(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP)
ภาคผนวก ข 1. รายชื่อผูรับอนุญาตผลิต–นําเขาชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อ
74
จําหนายในประเทศไทย และองคประกอบโปรตีนในชุดตรวจ
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552 78
เพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
ตารางที่ 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเมื่อความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี
แตกตางกัน โดยที่ชุดตรวจทั้งหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99
ตารางที่ 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเร็จรูป
ตารางที่ ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสเลือดหรือ
body fluids ขณะทํางาน

หนา
27
30
47
73
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สารบัญรูป
รูปที่ 3.1 การเรียงตัวของยีนบนสายจีโนมของเชื้อ HIV และหนาที่ในการสรางโปรตีน
รูปที่ 3.2 การจัดแบงชนิดของ HIV
รูปที่ 3.3 การดําเนินโรคหลังติดเชื้อเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
รูปที่ 4.1 Markers ที่ตรวจพบหลังการติดเชื้อเอชไอวีระยะตางๆ
รูปที่ 4.2 ชุดตรวจรุนแรกสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA
รูปที่ 4.3 ชุดตรวจรุนที่สองสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA
รูปที่ 4.4 ชุดตรวจรุนที่สามสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ double antigen
sandwich EIA
รูปที่ 4.5 ชุดตรวจรุนที่สี่สําหรับทดสอบหา HIV Ag/anti-HIV ดวยหลักการ double
antibody/antigen sandwich EIA
รูปที่ 4.6 หลักการของ immunoconcentration (flow through หรือ dot blot)
รูปที่ 4.7 หลักการของ immunochromatography
รูปที่ 4.8 หลักการของ particle agglutination

หนา
8
9
12
12
14
14
15
15
16
16
17
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สารบัญแผนภูมิ

หนา
38

แผนภูมิที่ 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญ
และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
แผนภูมิที่ 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน สําหรับผูใหญ 40
และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
แผนภูมิที่ 6.3 แนวทางการทดสอบเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซึ่งปรับ 44
ใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แผนภูมิที่ ก.1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน
72
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บทที่ 1
บทนํา
ประเทศไทยไดตอสูกับการระบาดของเชื้อเอชไอวี ซึ่งกอใหเกิดโรคภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส
มานานเกือบ 3 ทศวรรษแลว และยังคงตองดําเนินการตอไป เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2557 โครงการเอดส
แหงสหประชาชาติ (UNAIDS) ไดออกยุทธศาสตรเรงดวนในการยุติการแพรระบาดเอดส (Ending AIDS) ในป
พ.ศ. 2573 โดยมีเปาหมายคือรอยละ 90 ของประชากรกลุมเสี่ยงตองไดรับทราบสถานะการติดเชื้อ รอยละ
90 ของผูที่มีผลบวกตองไดรับการรักษา และรอยละ 90 ของผูที่ไดรับยาตานไวรัสสามารถกดปริมาณไวรัสลง
ได สําหรับประเทศไทยนั้นคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดวาง
เป าหมายตามยุ ท ธศาสตร ป อ งกั น และแก ไขป ญ หาเอดส แ ห งชาติ พ.ศ. 2557-2559 กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น สู
เป าหมายที่ เป น ศูน ย (Getting to Zero) ประกอบด วย 1) การไมมีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 2) ไมมีก าร
เสียชีวิตเนื่องจากเอดส 3) ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยกําหนดเปาหมายป พ.ศ. 2559 ดังนี้
วิสัยทัศนสูเปาหมายที่เปนศูนย
1. ไมมีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม

เปาหมายป พ.ศ. 2559
1.1 จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ ฯ รายใหม ล ดลง 2 ใน 3 จากจํ า นวนที่ ค าด
ประมาณ
1.2 อัตราการติดเชื้อฯ เมื่อแรกเกิดนอยกวารอยละ 2
2. ไมมีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส
2.1 ผูติดเชื้อฯ ทุกคนในแผน ดิน ไทยได รับ ความคุ มครองทางสังคม
และเขาถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
2.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากเอดสลดลงมากกวารอยละ 50
2.3 จํานวนผูติดเชื้อฯ เสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคลดลงมากกวารอยละ
50
3. ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ
3.1 กฎหมายและนโยบายทีเ่ ปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการปองกัน
รักษา ดูแล และบริการรัฐสาธารณะอื่นๆ ไดรับการแกไข
3.2 การทํางานเอดสทุกดานมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และสนองตอบตอความจําเพาะกับเพศภาวะ
3.3 จํ านวนการถู ก เลื อกปฏิบั ติ ห รื อการละเมิ ดสิ ท ธิข องผูติ ด เชื้ อ ฯ
และกลุมประชากรเปาหมายหลักลดลงมากกวารอยละ 50
การมุ งสู เป า หมายของการไม ตี ตราและเลื อกปฏิ บั ติเปน แนวทางสําคัญ ที่ ทํ าให ป ระชากรทุก กลุ ม
สามารถเขาถึงบริการทั้งดานปองกันและการดูแลรักษาไดทั่วถึงและเทาเทียม และดวยยุทธศาสตรที่มุงเนน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คาดวานาจะสงผลสัมฤทธิ์ในการสูเปาหมายที่เปนศูนยอีก 2 ศูนย คือการไมมีผู
ติดเชื้อฯ รายใหมและไมมีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส ขณะเดียวกันการที่ผูติดเชื้อฯ รายใหมลดลงจํานวนมากก็
จะทําใหประเทศสามารถสนับสนุนทรัพยากรในการใหการดูแลรักษาไดอยางทั่วถึง
การที่จะดําเนินการใหสําเร็จไดมีความจําเปนตองใหผูที่มีโอกาสเสี่ยงไดรับทราบสถานะ การติดเชื้อ
ของตนเอง หากยังไมมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกายจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไมใหไปรับเชื้อตอไป หรือ
หากพบวาตนเองติดเชื้อก็ตองไมไปแพรเชื้อใหกับผูอื่นและเขาสูการดูแลรักษาเพื่อไมใหปวยและตายจากโรค
เอดส และตองมีการปรับทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคเอดสใหเหมือนกับการเปนโรคอื่นๆ ที่ตอง
ไดรับการดูแลรักษาตอเนื่องตลอดไป เชน โรคเบาหวาน ความดัน เปนตน เพื่อการไมเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อ
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และผูปวยเอดส จากขางตนจะเห็นวาการจะไปใหถึงเปาหมายของยุทธศาสตรนี้ได การรับรูสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีเป นสิ่ งที่ สําคัญ ซึ่งในป จจุบั นมีวิธีการเดียว คื อ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทางห องปฏิ บัติการ
ทางการแพทย ดังนั้นสถานพยาบาลที่มีศักยภาพจึงควรจัดใหมีบริการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV Testing and Counseling: HTC) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแบบรูผลในวันเดียว (same day result)
ขอบเขตของคูมือ
จุดมุงหมายสําคัญของการจัดทําหนังสือคูมือเทคนิคการแพทย เรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนี้
เพื่ อเป น คูมือสําหรับ นั กเทคนิ คการแพทยที่อยูในห องปฏิ บัติการทางการแพทยในระดับ ต างๆ ใชป ระกอบ
องคความรูในการพัฒนาการใหบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดมาตรฐาน และ
มีคุณ ภาพ เพื่ อผลการตรวจที่ถูกต อง แมน ยํา และเกิดประโยชนตอผูมาใชบ ริการ โดยเนื้อหาจะกลาวถึง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตัวเชื้อเอชไอวี แนวทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย หลักการตางๆ ของชุดตรวจ แนวทางการเลือกใชชุดตรวจ
แนวทางการควบคุมคุณภาพการตรวจ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับผลการตรวจ รวมถึง
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและควรรู
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บทที่ 2
ความรูที่เกี่ยวของกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ความสําคัญของการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
การเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสของผูที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือการใหการปองกันเพื่อใหผูที่ยัง
ไมติดเชื้อยังคงไมติดเชื้อตอไป จะตองทําผานชองทางที่สําคัญคือการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี ปจจุบันผูติดเชื้อเอชไอวีสวนมากยังไมทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองหรือรับรูสถานะการติดเชื้อ
ของตนเองในเวลาที่ชาจนเกินไป ตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป
พ.ศ. 2557 ใหผูที่ติดเชื้อฯ ทุกคนไมวามีจํานวนเซลลลิมโฟไซทชนิดซีดี 4 (CD4+ T Cell) เทาใด ก็สามารถ
ไดรับยาตานไวรัส แตการเขารับบริการของผูติดเชื้อก็ยังไมเร็วพอ โดยสังเกตไดจากคาเฉลี่ยของจํานวนเซลลซีดี
4 ของผูติดเชื้อที่เขาสูระบบบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 ต่ํากวา 100 เซลล
ตอมิลลิลิตร เพราะหากผูที่ติดเชื้อฯ มารับการดูแลรักษาที่คาเซลลซีดี 4 ต่ํามากจะทําใหการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสไมไดผลอยางเต็มที่ อีกทั้งการใหคําปรึกษาและการตรวจหาเอชไอวียังเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งในการชวย
ลดการแพรกระจายเชื้อจากผูที่ติดเชื้อฯ ไปยังบุคคลอื่นๆ ผานการรับรูสถานการณติดเชื้อฯ และการใหการ
ปรึกษาอยางถูกหลักวิชาการ
สวนใหญบุคคลทั่วไปไมรูสภาวะการติดเชื้อฯ ของตนเอง ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อฯ
และแนวทางในการปองกันการติดเชื้อฯ ยังอยูในวงจํากัด ดังนั้นชองทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีจึงเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะใหบุคคลเหลานี้ไดรับความรูความเขาใจดังกลาว
ขางตน พรอมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกาย และไดเรียนรูและใช
วิธีการตางๆ ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ ไดหากยังไมสามารถเลี่ยงตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ นั้น
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตามหลักสากลตองกระทําภายใตแนวคิดการคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยที่มีหลักการที่ยึดปฏิบัติในเรื่องนี้คือ “5 C” ไดแก
1. Consent หมายถึ ง ผู รั บ บริ ก ารต อ งยิ น ยอมด ว ยความสมั ค รใจในการตรวจซึ่ งต อ งมี ก ารเซ็ น
ใบยินยอมเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา
2. Confidentiality หมายถึ ง ผู ให บ ริการตอ งมี ม าตรการในการป องกัน การเป ดเผยของผลการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผูมารับบริการไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
3. Counseling หมายถึ ง ผู รั บ บริ ก ารต อ งได รั บ การให คํ า ปรึ ก ษาก อ นและหลั งการตรวจเสมอ
โดยผูใหบริการที่ผานการอบรม
4. Correct test result หมายถึ ง ผู ให บ ริ ก ารต อ งจั ด ให มี บ ริ ก ารต า งๆ เพื่ อ ให แ น ใจว า ผลการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ออกไปนั้นมีความถูกตองแมนยํา
5. Connection to care หมายถึง ผูใหบริการตองมีมาตรการหรือแนวทางในการสงตอผูที่ติดเชื้อ
เอชไอวีไปยังหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
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แนวปฏิบัติทั่วไปของการใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลในประเทศไทย
1. การตรวจหาการติด เชื้อเอชไอวีต องกระทํ าโดยใชวิธีการทางหองปฏิบั ติการทางการแพทยที่ได
มาตรฐาน ตามกลวิธีตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และชุดตรวจที่ใชตองผานการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. การใหบริการ ควรสามารถเขาถึงไดงาย งานบริการอาจเปนแบบนิรนามเพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผย
ผลการตรวจของผูใชบริการ
3. การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตองเปนการตรวจโดยสมัครใจและไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ
ตรวจดวยลายลักษณอักษรหรือทางวาจา
4. ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ปสามารถใหความยินยอมเพื่อตรวจเอชไอวีไดดวยตัวเอง
โดยไมตองขออนุญาตจากผูปกครอง การยินยอมอาจทําดวยลายลักษณอักษร หรืออาจดวยวาจา
แตตองลงบั นทึ กไวในเวชระเบียนเป นหลักฐาน การเซ็น ใบยิน ยอมใหเปด เผยผลการตรวจแก
บุคคลอื่นตองทําหลังจากทราบผลแลว เมื่อทราบวามีการติดเชื้อฯ และไดรับคําปรึกษาแลว แพทย
จะพิจารณาการรักษาหรือการเขาสูระบบการรักษาอยางเปนความลับ การแจงผลกับผูปกครอง
ตองพิจารณาแลววาเปนประโยชนตอผูติดเชื้อฯ และตองขออนุญาตผูติดเชื้อฯ
5. หนวยงานนั้นตองมีการใหบริการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจทุกครั้ง
6. หนวยงานที่ใหบริการตองมีมาตรการในการปองกันการเปดเผยผลการตรวจของผูรับบริการใหกับ
ผูไมมีสวนเกี่ยวของ
7. ไมแนะนําใหใชผลตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อใชในการกีดกันผูติดเชื้อเอชไอวีในดานตางๆ เชน
การเขาทํางาน การเขาศึกษา เปนตน
8. การตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอชไอวี มี ค วามสํ าคั ญ ต อสุ ข ภาพของประชาชน ชุ ม ชน และประเทศ
หน ว ยงานที่ ให บ ริ ก ารควรดํ า เนิ น การให เกิ ด ความสะดวกเท า ที่ จ ะทํ า ได ต อ ผู รั บ บริ ก าร โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับสถานภาพและการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
กลุมบุคคลเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทุกราย
1. ผูที่มีเพศสัมพันธกับบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยไมปองกัน
2. ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทางทวารหนักโดยไมใชถุงยาง
3. ผูติดสารเสพติดที่ใชเข็มรวมกัน
4. หญิงตั้งครรภที่เขามาฝากครรภที่สถานพยาบาล
5. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี
6. ผูปวยวัณโรค
7. ผูติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
8. บุคลากรทางการแพทยที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ปจจัยในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการไดรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีซ้ํา
1. ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่องควรไดรับการตรวจ
วินิจฉัยอยางนอยปละ 2 ครั้งหรือมากกวา
2. บุคคลที่มีโอกาสเสี่ยง หากตรวจไมพบการติดเชื้อภายใน 3 เดือนเนื่องจากอาจอยูในระยะแอบแฝง
(window period) แนะนําใหมีการตรวจซ้ําภายใน 3-6 เดือนเพื่อดูการเกิด seroconversion
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3. บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่อง ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการเฝาติดตามสถานภาพการติดเชื้อ
4. บุคคลที่ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อฯ ควรไดรับคําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอยาง
สมัครใจเมื่อมีการรองขอ
คําแนะนําเบื้องตนสําหรับผูปฏิบัติงาน
สําหรับนักเทคนิคการแพทยที่ตองการจะเปดใหบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือเปดใหบริการ
มาแลว ควรตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของงานบริการใหไดครบถวนตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การเลือกกลวิธีทดสอบและการเลือกชุดตรวจ
สําหรับการเลือกกลวิธีทดสอบนั้นขึ้นกับวัตถุประสงคของงานบริการและแนวทางปฏิบัติการทดสอบ
เอชไอวี ข องแต ล ะประเทศ สํ า หรั บ ประเทศไทยหากใช เพื่ อการวิ นิ จ ฉัย รายบุ ค คลแล ว ต อ งเป น กลวิธีที่ 3
(รายละเอียดอยูในบทที่ 5) ซึ่งหมายถึงตองใช 3 ชุดตรวจในการยืนยันผลปฏิกิริยาที่ตรวจพบเปนผลบวกจริง
ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขใหเลือกชุดตรวจที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ชุ ดตรวจต องผ า นการประเมิน และได รับ รองจากสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข)
1.2 ห องปฏิ บั ติ การทางการแพทยที่ใหบ ริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีร ายบุคคลควรมี ชุด
ตรวจหาการติดเชื้อใหครบทั้ง 3 ชุดตรวจเพื่อสามารถสรุปรายงานผลการตรวจไดในกรณี
ผลบวกทันที
1.3 ชุดตรวจหาการติ ดเชื้อเอชไอวีทั้ง 3 ชุดที่เลือกใชควรมีแอนติเจนที่ แตกตางกัน แตอาจมี
หลักการที่เหมือนกันได
1.4 ชุดตรวจทุกชนิด เชน ชุดตรวจที่ตองใชเครื่อง (machine based assay) หรือชุดตรวจแบบ
ให ผ ลรวดเร็ ว (rapid test) หรื อ ชุ ด ตรวจแบบง า ย (simple test) สามารถเลื อ กใช เ ป น
ชุด ตรวจที่ 1 ชุ ด ตรวจที่ 2 หรือชุดตรวจที่ 3 ได โดยพิ จ ารณาจากปริมาณตัวอยาง หาก
จํานวนตัวอยางนอย ชุดตรวจ simple test หรือ rapid test อาจมีความเหมาะสมในการ
เลือกใชเปนชุดตรวจแรกมากกวาวิธีการตรวจแบบใชเครื่อง
1.5 ชุ ด ตรวจควรมี อ ายุ ก ารใช ง านที่ เหมาะสมกั บ ภาระงาน ความพร อ มของสถานที่ ต รวจ
ดานอุปกรณ เครื่องมือ และความรูความชํานาญของเจาหนาที่
2. การจัดลําดับขั้นตอนการใชชุดตรวจอยางถูกตอง (Algorithm validation)
หลังจากเลือกกลวิธีการตรวจตามวัตถุประสงคไดแลวขั้นตอนตอมา คือ การวางลําดับการใชชุดตรวจ
ตามกลวิธี ซึ่งมีหลักการวางชุดตรวจดังนี้
2.1 ชุดตรวจที่อยูในลําดับแรกควรเปนชุดตรวจที่มีความไวเชิงวินิจฉัย (diagnostic sensitivity)
สู งสุ ด ในชุ ด ตรวจทั้ งหมดที่ เลื อ กมา ซึ่ งควรตอบสนองต อ ปริ ม าณงานในแต ล ะวั น และ
เหมาะสมกับคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ชุดตรวจที่สองควรมีความจําเพาะเชิงวินิจฉัย (diagnostic specificity) สูงกวาชุดตรวจแรก
2.3 ชุดตรวจที่สามควรมีความจําเพาะสูงสุดในทั้งสามชุดตรวจ
ในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจไดพัฒ นากาวหนาไปอยางมาก และกฎระเบียบคุณภาพของ
ชุดตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยกําหนดใหมีความไวไมต่ํากวา
รอยละ 99.5 และความจําเพาะไมต่ํากวารอยละ 99 ทําใหชุดตรวจที่วางจําหนายในประเทศไทยมีทั้งความไว
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และความจําเพาะที่ใกลเคียงกัน จึงเห็นวาสามารถเลือกชุดตรวจที่เทียบเทากันไดอยูในระดับเดียวเพราะไดผาน
การประเมินวามีความไวและความจําเพาะเชิงวินิจฉัยมาแลวในประเทศไทย จึงเปนการสะดวกสําหรับผูใชเพื่อ
เลือกชุดตรวจในระดับเดียวกันเปนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถาไดยึดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบเอชไอวี
ในระดับชาติอยางเครงครัดและมีการควบคุมคุณภาพอยางดีจะสามารถรายงานผลการตรวจไดอยางถูกตอง
3. การฝกอบรมบุคลากร
การฝกอบรมบุคลากรเปนสวนที่มีความสําคัญของระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
การเปดใหบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก็มีความจําเปนที่ผูที่จะทําการตรวจจะตองไดรับการฝกอบรม
และเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน การอานผล การแปลผล และการรายงานผล รวมทั้งการบริหารจัดการ
ควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดานชีวภาพและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมภายในหองปฏิบัติการเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึง บุคลากรทางการแพทยจึงควรไดผานการอบรม
ซึ่งตองมีการบันทึกอยูในประวัติของการฝกอบรมของพนักงาน และควรไดรับการทบทวนอยางนอยปละครัง้
4. มาตรการปองกันการเปดเผยผลการตรวจ
ในปจจุบันผลรายงานของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวียังถือวาเปนความลับ จึงควรรายงานผลแบบ
ปกป ดเฉพาะแพทย และผูเกี่ยวข องกั บการรักษาเทานั้นที่มีสิทธิในการเปดขอมูลการรายงาน ผลการตรวจ
การติดเชื้อเอชไอวีเปนเรื่องที่ละเอียดออนกวาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยอื่นๆ ดังนั้นทาง
หองปฏิ บัติการแต ละแห ง ควรจัดตั้ งนโยบายในการเขาถึงขอมู ลหรือมีมาตรการที่ เปน ลายลักษณ อักษรถึง
แนวทางในการปองกัน การเปดเผยผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไมใหเปดเผยไปยังผูที่ไมเกี่ยวของ
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บทที่ 3
ไวรัสวิทยาและการติดเชื้อเอชไอวี
คุณสมบัติและการจําแนกชนิดของเชื้อเอชไอวี
Human immunodeficiency virus (HIV) หรื อ เอชไอวี เป น เชื้ อ ในกลุ ม ของ retrovirus จั ด อยู ใน
family Retroviridae มี จี โ นมเป น RNA ที่ มี ลํ า ดั บ เบสเหมื อ นกั น สองสาย (diploid) และเป น สายบวก
ประกอบดวยยีนโครงสรางและเอนไซม (รูปที่ 3.1) เรียงกันเปน gag-pol-env โดยที่ gag (ยอมาจาก groupantigen) สรางโปรตีนสวนโครงสรางแกนกลาง; pol (polymerase) สรางเอนไซม (reverse transcriptase,
integrase และ protease); และ env (envelope) สรางผิวรอบนอกของอนุภาคไวรัส เชื้อเอชไอวีแบงออก
ไดเปน 2 ทัยป คือ HIV-1 (type 1) และ HIV-2 (type 2) ซึ่งมีสวนโปรตีนแกนกลางที่เหมือนกัน (p24) แตมี
ผิ ว รอบนอกซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น glycoprotein (gp) ต า งกั น ตรงปุ ม ผิ ว นอก (HIV-1: gp120, HIV-2:
gp105/125) และตรงกานซึ่งฝงอยูภายในชั้นผิวนอก (HIV-1: gp41, HIV-2: gp36/gp41) โปรตีนที่ใชในชุด
ทดสอบสําหรับตรวจ anti-HIV antibody สวนใหญเปนแอนติเจนเตรียมจาก HIV-1 และ HIV-2 โดย HIV-1
มีสวนประกอบของผิวรอบนอก (gp160, gp120, gp41) และสวนแกนกลาง (p55, p24, p17) ซึ่งบางชุดตรวจ
อาจมีสวนเอนไซม (p66, p51, p31) สวนแอนติเจนจาก HIV-2 มีแอนติเจนที่แตกตางกันไป
ในการเขาสูเซลลเปาหมาย เชื้อไวรัสใช gp120 จับกับ CD4 ซึ่งเปน receptor ตัวแรกบนผิวเซลล
กอนแล วจึงใช receptor ตั วที่ สองคือ CCR5 หรือ CXCR4 coreceptor ซึ่ งเปน chemokine receptor บนผิ ว
เซลลในรางกาย หลังจากนั้นไวรัสจะใช gp41 หลอมรวม envelope ของเชื้อไวรัสเขากับ cell membrane
เมื่อเชื้อเขาเซลลเปาหมายไดแลว ไวรัสใช reverse transcriptase (RT) ในการสรางรหัสยอนกลับจาก RNA
ของเชื้อเปลี่ยนเปน DNA และอาศัย integrase ชวยใหแทรกเขาไปในนิวเคลียสของเซลลเปาหมายและอยูใน
สภาพ HIV proviral DNA ในเซลล ติ ดเชื้ อ หลั งจากนั้ น จะเพิ่ ม จํานวนสรางลู กหลานโดยอาศัย protease
รวมตัวกันเปนอนุภาคใหมตอไป เชื้อไวรัสมีการเพิ่มจํานวนตลอดเวลาโดยปลอยไวรัสออกมาอยางนอย 1010
อนุ ภ าคต อ วั น เชื้ อ จึ งมี ก ารแปรปรวนได สู ง (hypervariation) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได เองจากไวรั ส ในกระบวนการ
reverse transcription เนื่ องจากเอนไซม ไมมี proof reading ในแตล ะรอบของการเพิ่ มจํานวนจะมีการ
กลายพั น ธุ 1 ตํ า แหน งในทุ ก ครั้งที่ มี ก ารสราง DNA จากจี โนม 1 สาย จึ งพบประชากรไวรัส หลากหลาย
(quasispecies) ปะปนอยูในรางกาย นอกจากนี้การที่ไวรัสมี RNA สองสายอาจทําใหเอนไซมทํางานกระโดด
ขามไปมาในขณะเพิ่มจํานวนจึงมีผลใหเกิดการรวมตัวของลูกผสม (recombinant) ไดสูง
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รู ป ที่ 3.1 การเรี ยงตั ว ของยี น บนสายจี โนมของเชื้ อ HIV และหน าที่ ในการสร างโปรตี น ประกอบด วยยี น
โครงสร าง gag [สร าง capsid (p24), matrix (p17) และ nucleocapsid (p7/p9)], ยี น pol [สร า ง reverse
transcriptase (p51/66), integrase (p32) และ protease (p11)] และยี น env [สร าง 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)
เชื้ อเอชไอวี (HIV) แบ งออกเป น 2 types (HIV-1 และ HIV-2) และใน HIV-1 ยั งแบ งออกเป น 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) เชื้อที่ระบาดอยูในปจจุบันเปนเชื้อในกลุม M ซึ่ง
กลุ ม นี้ยั งแบ งย อ ยเป น subtypes (หรื อ clades) ไดอ ยางนอ ย 10 subtypes เริ่ม จาก A ถึ ง K (ยกเวน I)
และบางสายพันธุเปนไวรัสลูกผสมที่เกิดจากการติดเชื้อมากกวาหนึ่งสายพันธุซึ่งพบในประชากรอยางนอย 3
คนขึ้นไปเรียกวา circulating recombinant form (CRF) เชน subtype E ซึ่งเปน CRF01_AE ที่เกิดจากการ
ติดเชื้อ 2 subtypes ระหวาง subtype A และ subtype E ในปจจุบัน CRF มีรายงานทั่วโลกแลวอยางนอย
43 ชนิดแลว และยังมีชนิด unique recombinant form (URF) ที่พบในกรณีลูกผสมที่เพิ่งเกิดใหมในคนเดียว
สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี ทั่วไปในประเทศไทยพบ 2 subtypes คือ subtype CRF01_AE และ subtype B
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รู ป ที่ 3.2 การจั ด แบ งชนิ ด ของ HIV แบ งออกเป น 2 types (HIV-1 และ HIV-2) สํ าหรับ HIV-1 ยั งแบ ง
ออกเป น 4 groups (group M, O, N และ P) และ group M แบ ง ย อ ยได อ ย า งน อ ย 10 subtypes (A-K
ยกเว น I) โดยที่ subtype E เป น ลู ก ผสม (circulating recombinant form, CRF) ของ subtype A และ
subtype E
ธรรมชาติการติดเชื้อ
เชื้อเอชไอวีสามารถแพรไดทางเลือดหรือสารน้ําตางๆ รางกาย ทางติดตอที่สําคัญ ไดแก
1. ผานทางเพศสัมพันธ เปนทางติดตอแพรเชื้อฯ ที่พบบอยที่สุด โดยอัตราการติดเชื้อฯ พบรอยละ 80
ของการติดเชื้อฯ ทั้งหมด อัตราเสี่ยงของการติดเชื้อฯ พบไดสูงในกลุมบุรุษรักรวมเพศ (homosexual)
2. ติดจากมารดาที่มีเชื้อฯ โดยเชื้อไวรัสจากมารดาผานมายังทารกโดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่มารดามี
ปริมาณไวรัสสูง กอนยุคที่จะมีการใชยาตานไวรัสเอชไอวี พบวาการติดเชื้อฯ จากมารดาสูทารกมีอัตราสูงรอย
ละ 15-30 โอกาสที่ทารกจะติดเชื้อฯ จากมารดาเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ คือ 1) กอนคลอด
ตั้งแตอยูในครรภโดยเชื้อจากเลือดของมารดาผานรกสูทารก; 2) ขณะคลอด ผานทางคลอดซึ่งสัมผัสเชื้อในเลือด
และสารคัดหลั่งในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ โดยสวนใหญเปนการติดเชื้อฯ ในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ หรือ
สัมผัสเชื้อเมื่อมีการแตกของถุงน้ําคร่ํานานเกิน 6 ชั่วโมง หรือเกิดจากหัตถการของบุคลากรทางการแพทยใน
ระหวางคลอดก็ได; และ 3) หลังคลอด ระยะเลี้ยงดู โดยทารกไดรับเชื้อฯ ที่ปนเปอนอยูในน้ํานม หรือในเซลล
macrophages /lymphocytes ซึ่งอยูในน้ํานม แตหลังจากมีการใหยาตานไวรัสในหญิ งตั้งครรภที่ติดเชื้อฯ นี้ ใน
ระยะกอน และระหวางคลอด และใหกับทารกแรกคลอดอีกระยะเวลาหนึ่ง รวมกับการไมเลี้ยงดูทารกดวยนม
มารดา ทําใหอัตราการติดเชื้อฯ จากมารดาสูทารกมีแนวโนมลดลงเหลือนอยกวารอยละ 1
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3. ผานเขาทางผิวหนัง การใชเข็มฉีดยารวมกันเปนวิธีการแพรระบาดที่สําคัญ หรือติดจากการไดรับเลือด
หรือปลูกถายอวัยวะบริจาคที่ปนเปอนเชื้อฯ รวมทั้งการไดรับเชื้อฯ จากอุบัติเหตุทางการแพทย โดยเฉพาะถูก
เข็มตําหรือของมีคมบาด
การดําเนินโรคในผูติดเชื้อฯ โดยทั่วไปแบงระยะการติดเชื้อฯ ตามอาการไดเปน 3 ชวง ไดแก ระยะแรก
หรื อ ระยะเฉี ย บพลั น (primary/acute infection) ระยะเรื้ อ รั ง ที่ ไ ม มี อ าการ (chronic asymptomatic
infection) และระยะเอดส (AIDS) (รูปที่ 3.3) ในชวงระยะเฉียบพลันรอยละ 40-90 พบอาการของ acute
retroviral syndrome คื อ มี อ าการไข เจ็ บ คอ ป วดศี ร ษ ะ ปวดเมื่ อ ย ต อ มน้ํ า เหลื อ งโต ออกผื่ น
(maculopapular rash) ซึ่ งคล ายกั บ โรค mononucleosis like syndrome ในระยะนี้ ต รวจพบปริ ม าณ
ไวรัสเพิ่มจํานวนมากถึง 106 copies/ml ในเลือด อาจพบลิมโฟซัยทต่ําลงเล็กนอยโดยเฉพาะ CD4+ T cells
ตอมาพบการตอบสนองของ cytotoxic T lymphocytes (CTL) หรือ CD8+ T cells เพิ่ มจํานวนพรอมกับ
การลดลงของไวรัสในเลือด และมีการสรางแอนติบอดีจําเพาะตอบสนองในเวลาตอมา
เมื่ออาศัยการวินิจฉัยการติดเชื้อฯ ทางหองปฏิบัติการ พบวาชวงแรกหลังติดเชื้อฯ ใหมๆประมาณ 5-10
วัน เปนชวงที่ยังตรวจไมพบ HIV RNA ในกระแสเลือด (eclipse phase) เนื่องจากเชื้อตองใชเวลาในการเพิ่ม
จํานวนโดยอาศัยพลังงานจากเซลลเจาบาน หลังจากนั้นตรวจพบเชื้อ (HIV RNA หรือ HIV p24 Ag) โดยตรวจ
พบ HIV RNA กอน HIV Ag 5 วัน เพราะเทคนิคการทดสอบจีโนมเปนการเพิ่มขยายยีน (polymerase chain
reaction assay หรือวิธีที่เทียบเทา) ซึ่งใหความไวมากกวาการทดสอบแอนติเจนดวย immunoassay หลัง
ตรวจพบเชื้อจึงตรวจพบแอนติบอดีจําเพาะในเวลาอีก 5-10 วันตอมา โดยสรุปวา ในระยะแรกของผูติดเชื้อฯ
ใหมๆประมาณ 5-10 วันจะตรวจพบ HIV RNA ในเลือดกอนตามมาดวย HIV p24 Ag อีก 5 วันตอมา (หรือ
ประมาณ 10-15 วันหลังติดเชื้อ) หลังจากนั้นจึงตรวจพบ anti-HIV Ab (anti-HIV) ในเวลาประมาณ 15-20
วันหลังติดเชื้อเอชไอวี
หลังจากนั้นผูติดเชื้อฯ สวนใหญเขามาสูระยะไมมีอาการปรากฏพบไดเปนเวลาหลายเดือนจนถึงมากกวา
15 ป เนื่ องจากระบบภู มิคุมกั น จํ าเพาะทั้ งเซลลและแอนติ บ อดีค วบคุมเชื้อฯ ให กลั บ ลงมาอยู ที่ระดั บ ใน
ปริมาณคงที่ (set point) ซึ่งเปน สมดุลระหวางไวรัสและระบบภูมิคุมกันของรางกาย (steady state) เชื้ อ
ไวรัสยังคงเพิ่มจํานวนไดในอัตราต่ําๆ ซึ่งสะสมอยูภายในตอมน้ําเหลืองตามสวนตางๆ ของรางกาย หรือในตอม
น้ําเหลืองกลายเปนแหลงรังโรค (reservoir) ในระยะทายผูติดเชื้อฯ พบภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรืออาการ
ของโรคเอดส ในระยะนี้เริ่มมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและ/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) เกิดขึ้นภายใน 3-10 ป; และ 3) slow progressor หรือ long term nonprogressor
(LTNP) (พบไดรอยละ 10) ผูติดเชื้อมี CD4+ T cells > 500 cells/μl และปริมาณไวรัส <104 copies/ml
สามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต เป น ปกติ อ ยู ได น านมากกว า 10 ป ในกลุ มนี้ ยั งพบว าร อยละ 1 จั ดเป น HIV-1 elite
controllers (EC) หรือ elite suppressors โดยมีจํานวน CD4+ T cells เปนปกติ และมีปริมาณไวรัสต่ํา 5001,000 copies/ml หรืออาจต่ํามากถึง <50-75 copies/ml โดยที่ ไมเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมา
อยางนอย 12 เดือน และไมมีอาการแสดงการดําเนินโรคใดๆ อาจพบวาบางรายติดเชื้อมานานถึง 25 ป

11

รูปที่ 3.3 การดําเนินโรคหลังติดเชื้อเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน หลังติดเชื้อ HIV ในระยะ
eclipse ยังไมพบเชื้อประมาณ 5-10 วัน ตอมาในระยะ window ตรวจไดแตเฉพาะเชื้อ (HIV RNA กอน
HIV p24 Ag) ยังไมพบ anti-HIV หลังจากนั ้น ตรวจพบ anti-HIV จนถึงระยะทายของโรค ในระยะแรก
CD8+ T cells เพิ่มจํานวนพรอมกับการลดลงของไวรัสในเลือด หลังจากนั้นระบบภูมิคุมกันควบคุมไวรัสให
อยูในสภาพคงที่ (set point) กลายเปน ติด เชื้อแบบเรื้อรัง จนกระทั่งในระยะเปนเอดส ระบบภูมิคุมกันไม
สามารถคุมไวรัสได จํานวน CD4+ T cells ลดลงอยางมากและพบปริมาณไวรัสเพิ่มจํานวนมากขึ้น เริ่มติดเชื้อ
ฉวยโอกาส และ/หรือเปนมะเร็งบางชนิด (ภาพโดย สุดา ลุยศิริโรจนกุล)
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บทที่ 4
เทคนิคการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชในปจจุบันแบงเปน 2 กลุม
คือ การตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะ และการตรวจสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี ไดแก สารพันธุกรรม หรือ
แอนติเจนของเชื้อ โดยการตรวจในแตละกลุมจะใชตรวจในชวงเวลาที่แตกตางกัน ดังแสดงในรูป 4.1 โดยอาจ
แบงการวินิจฉัย การติดเชื้อออกเปน 4 กลุมดังนี้

รูปที่ 4.1 Markers ที่ ต รวจพบหลั งการติ ดเชื้อเอชไอวีระยะตางๆ ระยะ eclipse เชื้อมีการเจริญภายใน
เซลลไมสามารถตรวจพบ marker ใดในพลาสมา สวนระยะ acute infection สามารถตรวจพบ HIV RNA,
HIV p24 Ag และ HIV Ab ตามลํ าดับ เวลาหลังติดเชื้อ นอกจากนี้การตรวจ HIV Ab ดวยน้ํ ายารุน ที่ 3 (3rd
generation) ตรวจพบได เร็ ว กว า รุ น ที่ 2 และ 1 ตามลํ า ดั บ และสิ้ น สุ ด การตรวจเพื่ อ ระบุ ร ะยะ recent
infection ณ 180 วันหลังจากวันที่คาดวาติดเชื้อ (ดัดแปลงจาก CLSI guideline)
1. การตรวจหาแอนติ เจนของเชื้ อ เอชไอวี (HIV p24 Ag testing) เป น วิ ธี ก ารตรวจหาโปรตี น ที่
จําเพาะของเชื้อเอชไอวี ใชเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรกที่ผูปวยยังไมมีการสราง anti-HIV หรือ
เพิ่งมีการติดเชื้อไดไมนานยังไมสามารถตรวจพบแอนติบอดีได และอาจใชเพื่อวินิจฉัยทารกที่เกิดจากมารดาที่
ติดเชื้อ ซึ่งชวยเพิ่มความไวในการตรวจหาการติดเชื้อ ชุดตรวจ HIV p24 Ag อยางเดียวในปจจุบันมีความไวเชิง
วิเคราะห (analytical sensitivity) ในการตรวจจับ HIV p24 Ag ไดต่ํากวา 2 IU/ml (WHO standard)
2. การตรวจหาแอนติ บอดีที่จําเพาะตอเชื้ อเอชไอวี (anti-HIV testing) เป นการทดสอบที่ นิยมใช
แพรหลายที่สุด สามารถตรวจพบไดหลังติดเชื้อประมาณ 3-4 สัปดาห ตรวจพบไดในเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆ
โดยมี ก ารตรวจทั้ ง แบบตรวจกรองเบื้ อ งต น (initial tests หรื อ screening tests) และการตรวจเสริ ม
(supplemental tests) ปจจุบันวิธีทดสอบสวนใหญใชหลักการ sandwich immunoassay โดยอานผลการ
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เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า enzyme substrate, chemiluminescence หรื อ fluorescence เป น วิ ธี ท ดสอบที่ ใ ช กั บ
เครื่องมือทั้งระบบปด (machine based assay) หรือระบบเปด (open system) ที่เปน microplate เปนตน
รวมทั้งชุดตรวจแบบรวดเร็ว (rapid test) หรือแบบงาย (simple assay)
3. ชุดตรวจแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อเอชไอวีและแอนติเจนของเชื้อพรอมกันในน้ํายาเดียวกัน เปน
พัฒนาการของน้ํายาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่เปน fourth generation ในชื่อ HIV Ag/Ab combination
assay เพื่อตรวจ anti-HIV และ/หรือ HIV p24 Ag ในคราวเดียวกันทําใหงายตอการวิเคราะห ทั้งนี้เริ่มแรก
ของชุ ด น้ํ ายามี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อใชในงานตรวจกรองเพื่ อความปลอดภัย ในเลือดบริจาค แตตอมาไดมีการ
นํามาใชในงานเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลทําใหความไวในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปจจุบันชุดตรวจ
HIV Ag/Ab combination assay ไดรับความนิยมแพรหลายในหองปฏิบัติการตางๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2553
4. การตรวจหาสารทางพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี หรือ nucleic acid test (NAT) ในป พ.ศ. 2542
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในพลาสมาเพื่อตรวจกรองเลือดบริจาค
โดยใช ห ลั ก การ reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ซึ่ ง สามารถตรวจจั บ ผู
ติดเชื้อไดเร็วกวาการตรวจหา HIV p24 Ag เปนเวลา 5-10 วันและเร็วกวาการตรวจ anti-HIV ประมาณ 1015 วั น จึ งเป น วิธี ที่มีความไวและความจํา เพาะสูงมาก แตเทคนิ ควิธีการทดสอบยังมีความซับ ซอนและใช
เวลานานกวาการตรวจทางภูมิคุมกั นวิทยาและมีราคาแพง ดังนั้น จึงมี การนํ าตั วอยางมารวมกัน เปน pool
plasma เพื่อตรวจรวมกัน
เทคนิคที่ใชในการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี
ชุด ตรวจรุน แรกๆ จะใช แอนติเจนบริสุทธิ์ ที่เตรีย มจาก viral lysate หรือ recombinant protein
หรือเปปไทดสังเคราะห การทดสอบเริ่มใชครั้งแรกป พ.ศ. 2528 ซึ่งตรวจหาแอนติบอดีตอ HIV-1 เพียงอยาง
เดี ย ว ต อมาหลังพบ HIV-2 แม จ ะมี ป ฏิ กิริย าขามกลุมกับ HIV-1 แตก็จับ HIV-2 ไมไดทั้ งหมด จึ งมีการเพิ่ ม
แอนติเจนที่จําเพาะตอ HIV-2 เชน gp36 ทําใหเพิ่มโอกาสการตรวจพบผูติดเชื้อเอชไอวีไดมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในถิ่นที่มี HIV-2 ตอมาชุดตรวจไดพัฒนาใชทั้งแอนติเจน HIV-1/HIV-2 และเมื่อพบ HIV-1 group O จึงไดเพิ่ม
แอนติเจน group O ในชุดตรวจบางราย
ตั ว อย า งที่ ใช ในการทดสอบการติ ด เชื้ อ สํ า หรั บ แอนติ บ อดี จํ า เพาะ (anti-HIV) โดยทั่ ว ไปใช ส ว น
น้ําเหลือง ไดแก ซีรัมหรือพลาสมา อยางไรก็ตามอาจใชเลือดครบสวน (whole blood) น้ําจากชองปาก (oral
fluid) ปส สาวะ (urine) น้ํ าไขสัน หลั ง (CSF) เลื อดจากศพ (cadaveric blood) และหยดเลือดแหง (dried
spot blood) โดยควรใชชุดทดสอบที่ไดผานการรับรองตอตัวอยางตรวจดังกลาวแลวเทานั้น
ชุดตรวจคัดกรองทางภูมิคุมกันวิทยา สําหรับ anti-HIV ไดมีการพัฒนามาแลว 4 รุนคือ
1) รุ น แรก (first generation) (รูป ที่ 4.2) จะใชห ลักการ indirect enzyme immunoassay (EIA)
โดยการใช viral lysate เป นแอนติ เจนที่ เคลือบบน solid phase เพื่อตรวจหาแอนติบอดีในตัวอยางตรวจ
จากนั้นตรวจติดตามโดย anti-human IgG conjugate
2) รุ น ที่ 2 (second generation) (รู ป ที่ 4.3) ใช ห ลั กก ารเดี ย วกั น แต ใช แอ น ติ เจน ที่ เป น
recombinant protein หรือเปปไทดสังเคราะห
3) รุ น ที่ 3 (third generation) (รู ป ที่ 4.4) ในป จ จุ บั น ยั ง ใช ท ดสอบอยู หลั ก การเป น double
antigen sandwich EIA โดยใช แ อนติ เ จนเคลื อ บบน solid phase และใช ต รวจติ ด ตามด ว ย antigen
conjugate ซึ่งหลักการนี้ สามารถตรวจจับ ไดทั้ง anti-HIV ชนิด IgG และ IgM ทํ าใหมีความไวในการตรวจ
ระยะ seroconversion ไดดีขึ้น โดยทั่วไปใหความไว 10-15 วันภายหลังตรวจพบเชื้อ (HIV RNA)

14

4) รุนที่ 4 (fourth generation) (รูปที่ 4.5) ไดมีการพัฒนาโดยการเพิ่มการทดสอบแอนติเจน p24
เขารวมดวยทําใหตรวจไดทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนการทดสอบที่มีความไวสูง ให
ผลบวก 5-10 วันภายหลังการตรวจพบไวรัส (HIV RNA) ทําใหสามารถตรวจจับผูติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก
(early infection หรือชวง seroconversion)

รูปที่ 4.2 ชุดตรวจรุนแรกสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA (ภาพโดย ศักดิ์ชัย เดช
ตรัยรัตน)

รูปที่ 4.3 ชุดตรวจรุนที่สองสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA (ภาพโดย ศักดิ์ชัย
เดชตรัยรัตน)
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รูปที่ 4.4 ชุดตรวจรุนที่สามสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ double antigen sandwich EIA
(ภาพโดย ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน)

รูปที่ 4.5 ชุดตรวจรุนที่สี่สําหรับทดสอบหา HIV Ag/anti-HIV ดวยหลักการ double
antibody/antigen sandwich EIA (ภาพโดย ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน)
วิธีตรวจคัดกรองมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก วิธีตรวจที่อานผลดวยเครื่อง (Machine based
immunoassay) และวิธีตรวจที่อานผลดวยตา (rapid หรือ simple assay) ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้
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 า รเกิ ด antigen-antibody complex เช น วิ ธี enzyme
immunoassay (EIA) ซึ่งอาจให สัญ ญาณเป น การเกิดสี (colorimetric) หรือการเกิ ดแสง (light emission)
แล ว แต เทคนิ คการวั ดของแต ล ะวิ ธี อีกวิ ธีห นึ่ งเปน non-enzyme immunoassay เช น วิ ธี chemiluminescent immunoassay (CIA) ซึ่ ง ใช ส าร chemiluminescent เป น สารติ ด ฉลากเพื่ อ ช ว ยแสดงการ
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า antigen-antibody complex โด ย ก า ร เติ ม ส า ร ก ร ะ ตุ น ช ว ย จุ ด ป ฏิ กิ ริ ย าให ส า ร
chemiluminescent เกิดเปลงแสงไดทันที คาสัญญาณที่ตรวจวัดไดไมวาจะเปนคาการดูดกลืนแสง (optical
density) หรือคาหนวยวัดแสง (relative light unit) ของสิ่งสงตรวจ จะถูกนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคา
ตัด สิน (Cutoff, CO) ของแตล ะวิธี ได เปน ค า S/CO (Sample per Cutoff) เพื่อใชแปลผลการทดสอบวามี
ปฏิกิริยา (reactive) หรือไมมีปฏิกิริยา (non-reactive) กับการทดสอบวิธีนั้นๆ ซึ่งการอานและการคํานวณผล
อาจทําแบบอัตโนมัติดวยเครื่องระบบปด (เครื่องมืออัตโนมัติ) หรือระบบเปด (manual) แลวแตวิธีตรวจที่ใช
2. Rapid test และ Simple assay
Rapid test หมายถึงการทดสอบที่ไดผลรวดเร็วอานผลภายใน 30 นาทีและ Simple assay หมายถึง
การทดสอบงายๆ อานผลภายใน 2 ชั่วโมง รูปแบบการทดสอบนีม้ ี 3 ชนิด ไดแก
2.1 Immunoconcentration (flow through หรือ dot blot)
เปน rapid assay (รูปที่ 4.6) ที่ใชหลักการ double antigen sandwich EIA โดยเติมตัวอยางตรวจ
ลงบนเมมเบรนที่ มี แ อนติ เ จนเอชไอวี เคลื อ บอยู แล ว จึ งเติ ม biotinylated HIV antigen ให ล งไปจั บ กั บ
แอนติ บ อดี ที่ จั บ กั บ แอนติ เ จนบนเมมเบรน และตรวจวั ด ปฏิ กิ ริ ย าต อ โดยใช streptavidin enzyme
conjugate และ substrate ตามลําดับ
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รูปที่ 4.6 หลักการของ immunoconcentration (flow through หรือ dot blot) (ภาพโดย ศักดิ์ชัย
เดชตรัยรัตน)
2.2 Immunochromatography หรือ lateral flow assay
เป น rapid assay (รูป ที่ 4.7) ที่ใช ห ลักการ double antigen sandwich immunoassay โดยเติ ม
ตัวอยางตรวจลงในสวนของ sample port/pad ซึ่งมีแอนติเจนที่เคลือบดวยสาร conjugate (เชน colloidal
gold) บรรจุ อ ยู ก อ นแล ว เมื่ อ แอนติ บ อดี ที่ จํ า เพาะในตั ว อย า งจั บ กั บ สาร conjugate เกิ ด เป น immune
complex แลวเคลื่อนที่ดวย liquid chromatography ไปยังสวน test และ control lines บนแถบทดสอบ
หากตัวอยางตรวจมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทําใหเกิดสีเกิดขึ้นที่ test line ซึ่งมีการเคลือบแอนติเจนเอชไอวีไว
และสวน control line จะเคลือบดวย anti-HIV ไว

รูปที่ 4.7 หลักการของ immunochromatography (ภาพโดยศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน)
2.3 Particle agglutination (รูปที่ 4.8)
เปน simple assay ที่ใชหลักการเกาะกลุมซึ่งมีแอนติเจนของเอชไอวีเคลือบไวบนเม็ดเจลาติน โดยให
ทําปฏิกิริยากับตัวอยางซีรัมในถาดหลุม หากซีรัมมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบนเม็ด
เจลาตินเกาะกลุมกันเปนรางแหเกิดขึ้น ในขณะที่ไมเกาะกลุมเม็ดเจลาตินจะตกเปนเม็ดกระดุม
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รูปที่ 4.8 หลักการของ particle agglutination (ภาพโดยศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน)
ขอดีของ rapid test และ simple assay คือมีขั้นตอนและวิธีการทดสอบที่งาย รวดเร็วและสะดวก
สามารถอานผลไดดวยตาเปลา ไมตองใชเครื่องมือราคาแพง เหมาะสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยที่มี
เจาหน าที่ และงบประมาณจํากัด หรือใชเปน วิธีสนั บสนุ นเพิ่มเติม ขอเสีย ของ rapid test คือ การแปลผล
ขึ้นกับการอานของรายบุคคล
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการทดสอบหา Anti-HIV
1. คุณภาพสิ่งสงตรวจ (Quality of the specimen)
คุณภาพของการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เริ่มดวยสิ่งสงตรวจที่เหมาะสม เปนไป
ตามข อ บ ง ชี้ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นคู มื อ ชุ ด น้ํ า ยาตรวจ เช น ใช กั บ เลื อ ด ซี รั ม หรื อ พลาสมาใช ส ารกั น เลื อ ดแข็ ง
(anticoagulant) ชนิดใด เปนตน และมีความถูกตอง ถูกคน การชี้บงตัวผูปวย และการทวนสอบได
2. คุณภาพมาตรฐานของน้ํายาทดสอบที่เลือกใช (Performance of assay)
คุณภาพมาตรฐานของชุดน้ํายาทดสอบที่เลือกใชพิจารณาจาก performance ของชุดน้ํายา ซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวของกับ การติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552 เพื่ อการวินิจฉัย
รายบุคคล กําหนดใหมีความไวไมต่ํากวารอยละ 99.5 และ ความจําเพาะไมต่ํากวารอยละ 99
Assay performance indicator เป น คุ ณ ภาพมาตรฐานพื้ น ฐานที่ ใช ร ะบุ คุ ณ ภาพของชุ ด ทดสอบ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในปจจุบันประกอบดวย
2.1 ความไว (Sensitivity: true positive rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบที่จะใหผลเปนบวก
ในผูติดเชื้อเอชไอวี ชุดทดสอบที่มีไวสูงจะทําใหลดการพบผลลบปลอม (false negative) แบงไดเปน
ความไวเชิงวินิ จ ฉัย (diagnostic sensitivity) คือความสามารถที่ชุดตรวจจะแสดงผลเปน บวกเมื่อ
ทดสอบกับตัวอยางที่ชุดตรวจอางอิงใหผลเปนบวก
ความไวเชิงวิเคราะห (analytical sensitivity) คือขีดจํากัดของการตรวจพบ (limit of detection)
สิ่งที่ตองการตรวจในจํานวนนอยที่สุดไดอยางแมนยํา
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2.2 ความจําเพาะ (Specificity: true negative rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบที่ใหผลเปน
ลบในผูไมติดเชื้อเอชไอวี ชุดทดสอบที่มีความจําเพาะสูงจะทําใหลดการพบผลบวกปลอม (false positive)
แมน้ํายาทดสอบที่ใชจะมีความไวและความจําเพาะสูงแตก็ยังตองระวังการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอม
เนื่องจากแตละทองถิ่นจะมีความชุกของโรคไมเทากัน ทั้งนี้ความแมนยําของการทํานายผลบวกวาติดเชื้อจะสูง
เมื่อมีความชุกของโรคสูง ความแมนยําของการทํานายผลบวกลดลงเมื่อความชุกของโรคต่ํา (ดูรายละเอียดใน
บทที่ 5)
3. ขอจํากัดการทดสอบ (Test limitation)
ผูปวยในระยะติดเชื้อเฉียบพลัน อาจพบการตรวจหาแอนติบอดีตอเอชไอวีเปนผลลบ ทั้งนี้ผูปวยอาจ
อยูในระยะกอน seroconversion การตรวจหา HIV p24 Ag หรือ Ag/Ab combination assay จะสามารถ
ตรวจพบผูปวยในระยะเฉียบพลัน หรือ early Infection ไดเร็วกวา และยืนยันการติดเชื้อดวยการตรวจ NAT
หรือ p24 Ag neutralization
4. สารรบกวน (Interference)
สารรบกวนเปนผลกระทบของสารที่มีอยูในสิ่งสงตรวจของผูปวยที่ทําใหมีการเปลี่ยนไปของผลการ
วิเคราะหที่อาจพบไดในชุดน้ํายาทดสอบหนึ่งแตอาจไมพบในอีกชุดน้ํายาทดสอบหนึ่ง แบงไดเปน
4.1 Endogenous sources of interferences
4.1.1 Anti-animal antibodies ที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด คื อ human anti-mouse antibodies หรื อ
HAMA เกิด จากการใช mouse monoclonal antibody ที่ เป น ส วนประกอบของยารักษาโรครักษามะเร็ ง
หรือการไดรับแอนติบอดีที่ผลิตจากสัตว เชน anti-snake venom
4.1.2 Heterophile antibodies เกิดจากการที่แอนติบอดีในสิ่งสงตรวจทําปฏิกิริยาขาม (cross
react) กับโปรตีนของสัตวที่มีอยูในชุดน้ํายาทดสอบ
4.1.3 สารรบกวนอื่น ๆ เชนการเกิด hemolysis, lipemia, turbid, bilirubin สูงหรือมี fibrin
ปะปน เกิดการรบกวนการวัดปฏิกิริยา
4.2 Exogenous sources of interferences ไดแก ยาบางชนิดสาร additive ที่เติมลงในหลอดเก็บ
เลือด หรือ preservative ที่เติมลงในน้ํายาทดสอบ
4.3 Signal interferences เป น สารรบกวนปฏิ กิ ริ ย าระหว า ง Ag-Ab complex ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
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
สาเหตุที่ทําใหเกิดผลลบปลอมกับวิธีตรวจเบื้องตน
1. ผูติดเชื้ออยูในระยะที่ตรวจไมพบแอนติเจน/แอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (window period)
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ
3. ผูติดเชื้อเอชไอวี-2 (แตตรวจดวยชุดตรวจสําหรับเชื้อเอชไอวี-1 เพียงอยางเดียว)
4. สาเหตุอื่นที่อาจเปนไปได ไดแก
- ทารกมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีลาชา หรือบุคคลที่ไดยาตานไวรัสเพื่อปองกันการติด
เชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ หรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีแบบเฉียบพลันรวมกัน
- ไมมีการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในผูที่ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกันเปนเวลานาน
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- ผูปวยสรางอิมมูโนโกลบูลินไดต่ําหรือไมมีการสราง เนื่องจากมีความผิดปกติแตกําเนิดหรือ
จากการใชยาบางประเภท
- ผูปวยมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีไดต่ํา เชน ในผูติดเชื้อเอชไอวีระยะทายๆ
- แอนติบอดีในผูติดเชื้อจับกับเชื้อเอชไอวีเปนคอมเพล็กซ (Ag-Ab complexes)
สาเหตุที่ทําใหเกิดผลบวกปลอมกับวิธีตรวจเบื้องตน
1. ชุดตรวจมีความไวสูงขึ้น ทําใหความจําเพาะลดลง
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ
3. มีแอนติบอดีตอเอชไอวีในผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนทดลองเอชไอวี
4. สาเหตุอื่นๆที่อาจเป นไปได ไดแก บุคคลนั้ นมีแอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยาไดกับสวนประกอบของ
เซลล หรือไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (Influenza vaccination)
สาเหตุตางๆ ที่เคยมีรายงานการเกิดผลบวกปลอมในการตรวจ 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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49. Stevens-Johnson syndrome
34. Scleroderma, connective tissue
50. Q-fever with associated hepatitis
disease, dermatomyositis, Acute viral
51. Heat-treated specimens
infections, DNA viral infections
52. Lipemic serum (blood with high levels
35. Malignant neoplasms (cancers)
of fat or lipids)
36. Alcoholic hepatitis/alcoholic liver
53. Haemolyzed serum (blood where
disease
haemoglobin is separated from the red
37. Primary sclerosing cholangitis
cells)
38. Antibodies with a high affinity for
54. Hyperbilirubinemia
polystyrene (used in the test kits)
55. Globulins produced during polyclonal
39. Blood transfusions, multiple blood
gammopathies (which are seen in AIDS
transfusions
risk groups)
40. Multiple myeloma
56. Healthy individuals as a result of
41. HLA antibodies (to Class I and II
poorly-understood cross-reactions
leukocyte antigens)
57. Normal human ribonucleoproteins
42. Anti-smooth muscle antibody
58. Other retroviruses
43. Anti-parietal cell antibody
59. Anti-mitochondrial antibodies
44. Anti-hepatitis A IgM (antibody)
60. Anti-nuclear antibodies
45. Anti-HBc IgM
61. Anti-microsomal antibodies
46. Administration of human
62. T-cell leukocyte antigen antibodies
immunoglobulin preparations pooled
63. Proteins on the filter paper
before 1985
64. Epstein-Barr virus
47. Haematologic malignant
65. Visceral leishmaniasis
disorders/lymphoma
66. Receptive anal sex
48. Primary biliary cirrhosis
อางอิงจาก Factors Known to Cause False Positive HIV Antibody Test Results,
Christine Johnson: Continuum Sept./Oct.1996
เทคนิคที่ใชในการตรวจหาสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี
การตรวจหาสวนประกอบของเชื้อเอชไอวีในเลือด ประกอบดวย การตรวจหาแอนติเจน p24 และการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อทั้ง HIV RNA ในพลาสมา และ HIV proviral DNA ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเดี่ยว เพื่อทดสอบการติดเชื้อในระยะแรกกอนการสรางแอนติบอดี (ชวง window period) หรือการ
ตรวจในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในระยะที่ยังพบแอนติบอดีของแมในเลือดลูก
1. การตรวจแอนติเจน p24
จะพบแอนติเจน p24 ของเชื้อเอชไอวี ในซีรัมหรือพลาสมาภายหลังการติดเชื้อ 15-20 วันกอนการ
ตรวจพบแอนติ บ อดี หลั งจากนั้ น แอนติ เจนถู ก จั บ ด ว ยแอนติ บ อดี เป น immune complex ทํ าให ร ะดั บ
แอนติ เจนต่ํ ากว าที่ จ ะตรวจพบได โ ดยเฉพาะการติ ด เชื้ อ ในทารกแรกคลอด โดยแอนติ เจนของลู ก จั บ กั บ
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แอนติ บ อดี จํ า เพาะของมารดาที่ ผ านมายั งลู ก ดั งนั้ น การทํ า ให แ อนติ เจนแยกจากแอนติ บ อดี (immune
complex dissociate) ดวยความรอนหรือกรด จะเพิ่มความไวของการตรวจพบแอนติเจน p24 ได
เทคนิ ค การทดสอบแอนติ เจน p24 ใช ห ลั ก การ double antibody sandwich assay โดยใช
แอนติบอดีจําเพาะตรึงไวที่ผิว solid phase เพื่อจับกับแอนติเจน p24 ในตัวอยางตรวจ และใชแอนติบอดี
จําเพาะที่ติดฉลากเปนตัวบงชี้การเกิดปฏิกิริยา
2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี
วิ ธี Nucleic acid testing (NAT) สํ า หรั บ การตรวจ HIV RNA หรื อ proviral DNA มี ก ารใช อ ย า ง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามปริมาณไวรัส (viral load) กอนหรือหลังการรักษา วิธี NAT ไมนิยม
นํามาตรวจคัดกรองสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลทั่วไป เพราะการตรวจหาแอนติบอดีสะดวกและเปนการ
ทดสอบที่งายกวา ยกเวนการวินิจฉัยในทารกแรกคลอดและการตรวจเพื่อความปลอดภัยในเลือดผูบริจาค
เทคนิคทางอณูที่ใชตรวจวินิจฉัยและตรวจวัดเชิงปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสเอชไอวีในพลาสมา
เริ่ ม มี ก ารนํ ามาใช ตั้ งแต ต น ทศวรรษ 1990s และเรี ย กกั น ทั่ ว ไปว าวิ ธี HIV NAT วิ ธี นี้ มุ งเน น ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัสในพลาสมา โดยมีการพัฒนาวิธีตรวจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงใชเปนวิธีตรวจคัด
กรองและการตรวจเสริม ในระยะแรกวิธี NAT ไดถูกนํามาใชตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (เชนการติดเชื้อ
เอชไอวีระยะเฉียบพลัน ซึ่งใหผลลบของแอนติบอดี และการตรวจวินิจฉัยทารกแรกเกิดที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อ
เอชไอวีซึ่งไมสามารถใชแอนติบอดีแปลผล เพราะมีแอนติบอดีผานมาจากแม) วิธี NAT ที่ใชตรวจหาไวรัสใน
เชิงปริมาณ (viral load assays) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการรักษา แตไมใชในการตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี
ปจจุบันชุดตรวจ RNA NAT ในเชิงคุณภาพมีเพียง 1 ชนิดที่ไดรับอนุญาตใชทั้งในสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใชตรวจวินิจฉัยและตรวจยืนยันในผูติดเชื้อเอชไอวี วิธี HIV NAT ไดนํามาใชในการตรวจคัด
กรองเลือด/พลาสมา และเนื้อเยื่อไดดวย วิธี NAT ไดนํามาใชในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี เชน วินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน และในทารกแรกคลอดที่ เกิดจากแมติดเชื้ อเอชไอวี ในผูที่มีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย นอกจากนี้ยังมีชุดน้ํายาตรวจหา HIV proviral DNA ที่กําหนดใหใชได
แตในงานวิจัย (research use only, RUO) ซึ่งไม ควรนํ ามาใชในงานบริการ การใช น้ํ ายาดังกล าวเพื่ อชว ย
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตองปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดยหนวยงานที่กํากับควบคุม
ลําดั บขั้นตอนการตรวจวินิ จฉัยการติด เชื้อเอชไอวีรูป แบบใหม ๆ (new diagnostic algorithm for
HIV) ทั้งในระดับจุดตรวจกรองเบื้องตน (point of care, POC) หรือระดับหองปฏิบัติการทางการแพทย มีการ
พัฒนาปรับปรุงและประเมินความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ซึ่งวิธี NAT จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในลําดับขั้นตอน
(algorithm) ใหมๆ นี้ (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)
หลักการของ NAT
สารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในผูติดเชื้อ มีอยู 2 รูปแบบ สารพันธุกรรมแบบแรก คือ viral RNA ซึ่ง
เปนอนุภาคสมบูรณ (virion) อยูเปนอนุภาคอิสระในพลาสมา สารพันธุกรรมแบบที่สองที่พบในเซลลที่ติดเชื้อ
คื อ proviral DNA ซึ่ งเกิ ด จาก viral RNA ถูก เปลี่ย นไปเปน DNA โดย reverse transcriptase และเขาไป
เชื่อมตอกับสายจีโนมของเซลลที่ติดเชื้อ
เทคนิคการเพิ่มปริมาณ/ ขยายสัญญาณ (Amplification technique)
ในปจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในเลือด ยังตองอาศัยการเพิ่มปริมาณ
สารพั นธุกรรมหรือการขยายสัญญาณรวมดวย เนื่องจากระดับ สารพันธุกรรมมีต่ําเกินกวาที่จะตรวจหาได
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โดยตรง การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสก็เพื่อเพิ่มปริมาณใหมากขึ้นจนถึงระดับที่สามารถตรวจวัดได
(target amplification methods) หรื ออาศัย วิธีก ารขยายสั ญ ญาณจนตรวจวัด ได (signal amplification
methods) สําหรับแต ละวิธีโดยทั่วไปจะมีอยู 3 ขั้นตอน คื อ 1) preamplification step เปน ขั้นตอนการ
เตรียมตัวอยาง และ/หรือสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส 2) amplification step เปนขั้นตอนเพิ่มปริมาณสาร
พัน ธุกรรมเปาหมาย หรือขยายสั ญญาณที่ จะตรวจวัด และ 3) postamplification (back-end step) เป น
ขั้นตอนการตรวจหา และ/หรือ ตรวจวัดปริมาณสารเปาหมายที่เพิ่มขึ้น
วิธีการของขั้นตอน pre-amplification ก็เพื่อเตรียมสารพันธุกรรมเปาหมายเพื่อใชตรวจวิเคราะหโดย
การแยกเซลล การปนแยกอนุภาคไวรัส หรือการจับสวน RNA ในพลาสมา ตามดวยขั้นตอนการสกัดใหไดสาร
พันธุกรรมเปาหมาย ขั้นตอนเหลานี้ก็เพื่อทําใหอนุภาคไวรัสเขมขนขึ้น ชวยกําจัดหรือทําใหโปรตีนเสียสภาพ
รวมทั้งสารอื่นๆ ที่อาจยับยั้งปฏิกิริยาการเพิ่มขยายในขั้นตอนตอไป
ขั้ น ตอน amplification แบ งออกได เ ป น 2 กลุ ม คื อ 1) การเพิ่ ม ปริ ม าณสารเป า หมาย (target
amplification) และ 2) การขยายสัญญาณการตรวจวัด (signal amplification) วิธีการเพิ่มปริมาณสําหรับ
เชื้ อ เอชไอวี ได แ ก วิ ธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), transcriptionmediated amplification (TMA) แ ล ะ วิ ธี nucleic acid sequence-based amplification (NASBA)
สําหรับวิธีการขยายสัญญาณ ไดแก วิธี branched DNA (bDNA) method และ hybrid capture systems
วิธีที่มีจําหนายและไดรับความนิยมใชแพรหลายสําหรับตรวจเชื้อเอชไอวี ไดแก วิธี RT-PCR, TMA, NASBA
และ bDNA แตล ะวิธีจะมี การใช สารควบคุมภายใน (internal QC reagents) เพื่ อชวยตรวจวามี สารยับ ยั้ ง
ปฏิกิริยาในตัวอยางสงตรวจหรือไม วิธีที่ตรวจหาในเชิงปริมาณ จะตองมีสารมาตรฐานเพื่อชวยในการตรวจวัด
ปริมาณ viral copies ในตัวอยางสงตรวจ
ขั้นตอน post-amplification เปนการตรวจหาหรือตรวจวัดปริมาณสารเปาหมายที่ถูกเพิ่มปริมาณขึ้น
หรือตรวจวัด สัญญาณที่ถูกขยายขึ้น วิธีที่ใชต รวจวัด อาจเปน การวัดสี (colorimetric) วัดการเกิดแสงจาก
ปฏิกิริยาเคมี (chemiluminescence) หรือวัดการเรืองแสง (fluorescence) ที่เกิดขึ้นอยางจําเพาะ
การแปลผล
การตรวจ NAT จะมีชุดของสารควบคุมและสารปรับเทียบ (negative, positive, internal) ทําควบคู
ไปดวย เพื่อชวยใหวิธีตรวจมีความถูกตองและชวยในการแปลผล ในกรณีของวิธีตรวจเชิงคุณภาพ จะมีคา
ตัดสิน (cutoff threshold) เพื่อชวยแยกคาที่เกิดปฏิกิริยา (มีสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในตัวอยางตรวจ)
หรือไมเกิดปฏิกิริยา (ไมมีสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในตัวอยางตรวจ) ซึ่งขึ้นกับสัญญาณที่เกิดขึ้นจากวิธีการ
ทดสอบ คาที่ ใชชวยตัดสิน คลายกับในวิธีตรวจหาแอนติบ อดี คือคา S/CO ซึ่งจะชวยแปลผลการตรวจวา
เกิดปฏิกิริยาหรือไมเกิดปฏิกิริยา หรือผลไมถูกตอง
ในกรณีของการตรวจหาปริมาณไวรัส จะรายงานผลปริมาณไวรัสเปนจํานวน copies ของ HIV RNA
ตอมิ ลลิ ลิต รของพลาสมาหรือแปลผลเป น log10 units วิธีต รวจหาปริมาณไวรัส จะมี ชวงของการตรวจวัด
แตกตางกันไปในน้ํายาตรวจของแตละบริษัทผูผลิต ซึ่งผูผลิตจะมีการปรับคาใหเขาสูมาตรฐานเดียวกับของ
องคการอนามัยโลกเพื่อใชรายงานผล (International units based on a WHO standard)
ขอจํากัดของการใช NAT สําหรับตรวจยืนยัน
มีปจจัยหลายประการที่ตองพิจารณากอนนําวิธี NAT มาใช ไดแก
1) การเก็บตัวอยางสงตรวจและการเก็บรักษา
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เทคนิ ค NAT เกื อบทุ กวิ ธีใช ส ารป องกัน เลือดแข็งตัวที่ จําเพาะเพื่ อเก็บ เลือด และตองป น แยกเม็ ด
เลือดออกจากพลาสมาภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งจะแตกตางไปในแตละวิธีตั้งแตระยะเวลา 6-72 ชั่วโมงหลัง
เจาะเก็ บ เลื อ ด EDTA เป น สารป อ งกั น เลื อ ดแข็ งที่ แ นะนํ าให ใช แต บ างกรณี ก็ ส ามารถใช acid citrate
dextrose ได ในตัวอยางสงตรวจจากเลือด EDTA ถาเก็บแชแข็งไวที่ต่ํากวา -70 ºC viral RNA จะคงตัวอยาง
น อ ย 5 ป การแช แ ข็ งและละลายตั ว อย างหลายๆ รอบไม มี ผ ลต อ ปริ ม าณไวรั ส แต ค วรให น อ ยครั้ งที่ สุ ด
ขอพิจารณาโดยทั่วไปคือจะใชประมาณตัวอยางคอนขางมาก โดยใช 0.5-1 มิลลิลิตรตอการตรวจหนึ่งครั้ง
2) การฝกอบรม เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
วิธี NAT ตองอาศัยผูทําการตรวจที่มีความชํานาญสูงจึงตองมีการฝกอบรมเปนพิเศษและตองประเมิน
ความสามารถกอนที่เปดใหบริการตรวจ NAT นอกจากนั้นยังตองมีความพรอมดานเครื่องมือและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานพื้นที่เพื่อแยกพื้นที่สําหรับ pre- และ post-amplification products ออกจากกันเพื่อลด
ก ารป น เป อ น ข อ งตั ว อ ย าง (specimen carryover แ ล ะ cross-contamination) ให น อ ย ที่ สุ ด ใน
ห องปฏิ บั ติ การที่ มีการจั ดการตั วอย างส งตรวจ NAT ในพื้ น ที่ สว นกลางมีโอกาสที่ จะเกิดการปนเปอนขา ม
ตัวอยางไดจึงตองคํานึงถึงปญหาดังกลาว และตองไดรับการฝกฝนเพื่อลดการปนเปอนใหเหลือนอยที่สุด
3) ความไว ความจําเพาะ และการเปรียบเทียบผล
คาจํากัดของการตรวจวัด (Limit of Detection, LoD) ของวิธี NAT ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
อยูในชวง 25-400 copies of RNA/ml
โดยทั่วไปวิธี NAT จะชวยวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีระยะแรก แตวิธี NAT สําหรับการตรวจหาผูที่ติด
เชื้อเอชไอวีก็ไมไดมีความไวรอยละ 100 เพราะวิธี NAT ยังใหผลลบในชวง 5-10 วันได หลังการติดเชื้อเอชไอวี
ในผูติดเชื้อเอชไอวีบางรายที่ไมไดรักษาอาจใหผลลบดวย NAT แตพบการติดเชื้อไดโดยวิธีตรวจหาแอนติบอดี
ในกรณีนี้เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การกดการแบงตัวของไวรัสตามธรรมชาติของรางกายผูติดเชื้อ หรือจาก
การรักษาพบวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดผลลบปลอมของวิธี NAT นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เปนไปได
เช น การเก็ บ ตั ว อย างส งตรวจไม เหมาะสม การแยกตั ว อย างไม เหมาะสม การเก็ บ รัก ษาในอุ ณ หภู มิ ที่ ไม
เหมาะสม การมีสารยับยั้งในตัวอยางตรวจ และวิธี NAT จะใหผลลบในชวง 5-10 วันหลังการติดเชื้อเอชไอวี
ความจําเพาะของชุดตรวจดวยวิธี NAT อยูระหวางรอยละ 97.6 - 100 เมื่อตรวจจากตัวอยางผูที่ไมติด
เชื้อ อยางไรก็ตามมีรายงานวาวิธี NAT ใหผลบวกปลอมที่มีคาต่ําๆ ไดเมื่อคาระดับปริมาณไวรัสใกลกับคาจํากัด
ของการตรวจวัด (LoD) ในทางกลับกันถาระดับปริมาณไวรัสมีคาต่ําในชวงที่ทําการตรวจ วิธี NAT ก็อาจใหผล
ลบไดเชนกัน การปนเปอนของตัวอยางตรวจ และปญหาทางเทคนิคอื่นๆ เชน ตัวอยางควบคุมภายในหรือ
ตัวอยางปรับเทียบคามาตรฐานไมดีเพียงพอ ทําใหคาที่ใชตัดสินไมถูกตองและเกิดผลบวกปลอมได
วิธี NAT เชิ งปริมาณที่ ใช ห ลั กการตรวจที่แตกตางกัน จะตรวจหาปริมาณไวรัสในพลาสมาไดผ ลที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบผลการตรวจโดยวิธีที่แตกตางกันหรือเปลี่ยนไปใชวิธีตรวจที่แตกตาง
กันในการตรวจตัวอยางเดียวกัน โดยปกติแลวผลการตรวจซ้ํา (reproducibility) ของการตรวจหาปริมาณ
ไวรัส จะอยูที่ 0.3 log10/ml ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 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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ชั่วโมง สํ าหรับ การตรวจตั วอย าง 20-50 ตัวอยางตอครั้ง สําหรับ คาใช จายของวิธี NAT จะสูงมากกวาวิ ธี
ตรวจหาแอนติบอดี
เทคนิคตางๆ ที่ใชในการตรวจยืนยัน
1. Western Blot (WB)
ในอดีตที่ผานมาวิธี WB ถือวาเปนวิธีมาตรฐานอางอิง (gold standard) สําหรับการวินิจฉัยการติด
เชื้ อ เอชไอวี แ ละถื อ เป น วิ ธี ห ลั ก ในลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการตรวจระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ (national or
international algorithms) ของหลายๆ สถาบัน เพื่อยืนยันการติดเชื้อเอชไอวี อยางไรก็ตามวิธี WB เปนวิธีที่
มีความจําเพาะสูงจึงไมไดไวกวาชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน และไมใชในหองปฏิบัติการทางการแพทยโดยทั่วไป
แลวเนื่องจากมีแนวทางสนับสนุนการตรวจการติดเชื้อดวยชุดตรวจเสริมอยางนอย 3 วิธีที่ใชแอนติเจนตางกัน
วิธี WB จึงเหมาะสําหรับใชตรวจแยกผลบวกปลอมที่เกิดจากผลปฏิกิริยาที่ไดดวยวิธีตรวจเบื้องตน
ออก แตวิธีนี้ขาดความไวสําหรับตรวจในระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี ใหผลตรวจที่ไมจําเพาะเนื่องจากอาจ
มีแอนติเจนจากเซลลท่ีเพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีปนเปอนอยู ขั้นตอนการตรวจใชเวลานานและมีราคาสูงจึงไม
เหมาะที่จะใชเปนวิธีตรวจเบื้องตน
หลักการของวิธี WB
วิธี WB เปนการหาแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนแตละสวนของไวรัสจึงมีความจําเพาะสูงมาก โดยมี
ขั้นตอนการเตรียมโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อกอน แลวแยกโปรตีนสวนประกอบตางๆ ของเชื้อเอชไอวีออก
จากกันโดยกระแสไฟฟาในตัวกลางเจลแยกออกเปนแถบตามน้ําหนักโมเลกุลที่แตกตางกัน โปรตีนแตละแถบมี
ความบริสุทธิ์คอนขางมาก เพื่อใหทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีของผูติดเชื้อตอไป หลักการของวิธี WB แบงไดเปน
3 ขั้นตอนใหญๆ คือ
1. การแยกโปรตีนแอนติเจนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส (viral lysate) ตามน้ําหนักโมเลกุล โดยวิธี
SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ในกรณี HIV-1 จะได แถบโปรตี น แอนติ เจนของ
HIV-1 เรียงตามลําดับ (จากบนลงลาง) ดังนี้ gp160, gp120, p66, p55, p51, gp41, p31, p24, p17, และ
p15 สําหรับเชื้อ HIV-2 จะมีแถบโปรตีนแอนติเจนเรียงตามลําดับดังนี้ gp125, gp80, p68, p56, p53, gp36
และ p26 ผูผลิตบางรายอาจมีแถบแอนติเจนของไวรัสเพิ่มขึ้นจากที่กลาวขางตน และแตละบริษัทอาจระบุ
น้ําหนักโมเลกุลของแอนติเจนแตกตางกันไปบาง
2. การถายเท (blotting) แอนติเจนที่ลงบนแผนเมมเบรน หลังจากแยกแอนติเจนดวยกระแสไฟฟา
ออกจากกัน ตามน้ําหนั กโมเลกุลในตัวกลางเจลแล ว จะถายเทแอนติเจนลงสูแผน ไนโตรเซลลูโลสหรือแผ น
เมนเบรนชนิดอื่น ที่ เหมาะสมดวยกระแสไฟฟ าจากตัวกลางเจล หลังจากนั้ นตัดแผน เมมเบรนเปน แถบยาว
สําหรับการทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่ตองการทดสอบดวยวิธี EIA ตอไป นอกจากจะไดแอนติเจนของไวรัส
แลว ยังอาจมีแอนติเจนจากเซลลที่เพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีปรากฏอยูบนแถบเมมเบรน ซึ่งอาจเกิดการจับอยางไม
จําเพาะกับโปรตีนดังกลาวในขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหายุงยากในการแปลผล
3. การทดสอบตัวอยางกับแผนเมมเบรนที่มีแอนติเจนยึดติดอยูโดยอาศัยหลักการ EIA ในขั้นตอนนี้
จะใหตัวอยางทดสอบทําปฏิกิริยากับแถบเมมเบรน โดยจะเติมตัวอยางสงตรวจลงในสารละลายที่มีโปรตีนสูง
กอนเพื่อปองกันไมใหอิมมูโนโกลบูลินในตัวอยางสงตรวจจับกับแถบเมมเบรนอยางไมจําเพาะ แตเกิดการจับ
ระหวางแอนติบอดีกับ แอนติเจนจําเพาะเท านั้น หลังจากขั้นตอนการลางแอนติบ อดีที่ไมจับ ออกไป จึงเติ ม
enzyme-conjugated anti-human Ig ลงไปเพื่อจับกับ Ag-Ab complexes ที่เกิดขึ้นบนเมมเบรน หลังจาก
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ขั้นตอนการลาง จะเติมสารละลาย substrate ที่จําเพาะกับเอนไซมและถูกยอยใหเกิดตะกอนสีจับบนแถบ
เมมเบรนในตําแหนงที่เกิด Ag-Ab complexes เมื่อเปรียบเทียบแถบสีที่เกิดขึ้นกับแถบเมมเบรนควบคุมผล
ก็จะสามารถแปลผลการทดสอบไดวามีแอนติบอดีตอชนิดของแอนติเจนในตัวอยางทดสอบ
จากการที่ในตัวอยางทดสอบมีแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนของเชื้อเอชไอวีที่แตกตางกัน ผลรูปแบบ
ตางๆ หรือ WB profiles (จํานวนแถบสีที่เกิ ดรวมทั้งความเขมของแถบสี) จะบ งชี้วาตัวอยางนั้นให ผลบวก
(positive), ผลลบ (negative) หรือ ใหผลก้ํากึ่ง (indeterminate) ของแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี
เกณฑกําหนดการแปลผล (Interpretative criteria)
การอานผล WB นิยมอานดวยสายตามากกวาใชเครื่องอานผล โดยบริษัทผูผลิตชุดตรวจจะกําหนด
ระบบการอานผลใหมาดวย โดยจะอานทั้งความเขมและตําแหนงของแถบสีที่เกิดขึ้นบนแถบเมมเบรนที่ทดสอบ
กับตัวอยาง เปรียบเทียบกับผลของการทดสอบกับตัวอยางควบคุมผลบวก และตัวอยางควบคุมผลบวกออน
(positive และ weakly positive controls) เพื่อชวยใหผูอานผลสามารถแยกแยะผลบวกแบบออนๆ ได
• เกณฑกําหนดผลบวก HIV WB
แนวทางการอานผลบวก HIV WB ของบริษัทผูผลิตแบบตางๆ ไดนําไปใชเปนเกณฑกําหนดการแปล
ผลระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่ทําการตรวจสอบและตามขอกําหนด
ของหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน เกณฑกําหนดของศูนยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC)
และ ASTPHLD ผลบวกจะตองพบแถบสีอยางนอย 1 แถบของแอนติเจนสวน env (gp41 และ gp120/160)
และแถบแอนติเจน p24 สวนเกณฑ กําหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA)
ผลบวกจะตองพบแถบสีของแอนติเจน p24, p31, gp41 หรือ gp120/160 และเกณฑกําหนดขององคการ
อนามัยโลก (WHO) ผลบวกจะตองพบแถบสีอยางนอย 2 แถบของแอนติเจนสวน env เปนตน
แนวปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับการแปลผลการตรวจ WB คือ เมื่อเลือกใชน้ํายาตรวจ WB ของบริษัทใดก็
ควรจะใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามที่ผูผลิตไดแนะนําไว เชน น้ํายา HIV Blot 2.2 WB ของบริษัท MP
Diagnostic แนะนํ า ให ใ ช เ กณฑ กํ า หนดผลบวกเมื่ อ พบแถบสี 2 แถบของแอนติ เ จนส ว น env (gp41,
gp120/160) และสวน gag (p17, p24, p55) หรือสวน pol (p31, p51, p66)
การใชเกณฑกําหนดการแปลผลที่แตกตางกันของแตละสถาบัน/หนวยงาน ดังที่กลาวขางตนจะสงผล
ใหวิธี WB มีความจําเพาะและความไวที่แตกตางกันไป ถากําหนดวาผลบวกตองมีจํานวนแถบสีมากวิธี WB ก็
จะมีความจําเพาะสูงแตความไวจะต่ําลง เปนตน
วิธี HIV-1 WB บางวิธีจะมีการเพิ่มแถบโปรตีนที่จําเพาะกับเอชไอวี-2 ลงไปดวย เพื่อใชชวยวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี-2 ดวย ในกรณีนี้จะตองอาศัยแนวทางการอานผลของบริษัทผูผลิตสําหรับการแปลผลบวก
การติดเชื้อเอชไอวี-2 บริษัทหลายแหงไดผลิตชุดตรวจ HIV-2 WB ออกจําหนายโดยใชเชื้อเอชไอวี-2 สายพันธุ
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีความหลากหลายของแถบโปรตีนโดยเฉพาะสวน glycoprotein bands ซึ่งมีมากกวาใน
HIV-1 WB อยางไรก็ตามยังไมมีเกณฑกําหนดมาตรฐานสําหรับแปลผลของวิธี HIV-2 WB ศูนยควบคุมโรค
ของสหรัฐอเมริกา (CDC) ไดแนะนําใหใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามที่บริษัทผูผลิตไดแนะนําไว
• เกณฑกําหนดผลลบ HIV WB
เกณฑกําหนดที่เขมงวดสําหรับการแปลผลลบของ HIV WB คือจะตองไมพบทั้งแถบสีแอนติเจนของ
เชื้อไวรัสและของเซลลที่เพาะเลี้ย งเชื้อ แตบ างเกณฑอาจกําหนดเพี ยงไมพบแถบสีแอนติ เจนของเชื้อไวรัส
เทานั้น อยางไรก็ตามวิธี HIV WB สวนใหญจะเพิ่มแถบ IgG band ลงไปในแถบตรวจเพื่อใชควบคุมในขั้นตอน
การทดสอบ การอานผลจึงควรปฏิบัติตามแนวทางของผูผลิตอยางเครงครัด
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• เกณฑกําหนดผลก้ํากึ่ง HIV WB: การตรวจติดตามและนัยสําคัญ
ผลการตรวจ WB ที่ถือวาเปนผลก้ํากึ่ง (indeterminate) คือ ผลที่ไมเขากับเกณฑกําหนดผลบวกหรือ
ผลลบดังที่กลาวมา ผลการตรวจที่เปนผลก้ํากึ่งมีสาเหตุจากหลายประการ เชน ระยะที่ผูติดเชื้อเอชไอวีเพิ่งเริ่ม
สรางแอนติบอดี (seroconversion) การปนเปอนของตัวอยางสงตรวจจากตัวอยางที่ใหผลบวก ปฏิกิริยาที่เกิด
แบบไมจําเพาะกับแถบโปรตีนของไวรัสหรือของเซลลเพาะเลี้ยงบนแถบตรวจ ผูปวยเอดสระยะสุดทายซึ่งมี
การสรางแอนติบ อดีลดลง การติ ดเชื้ออื่น ๆ หรือภาวะที่มีความแปรปรวนของระบบภู มิคุมกัน ของรางกาย
สาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดผลก้ํากึ่งของ HIV-1 WB ได คือ การติดเชื้อ HIV-1 group N, O, P หรือ HIV-2 ซึ่งสวน
ใหญ แลว มักจะตรวจพบแถบสีของโปรตีน gag (p55, p24) และ pol (p66, p51, p31) แตจะไม พบแถบสี
ของ HIV-1 env bands
ผลก้ํากึ่งของ HIV-1 WB ควรไดรับการเจาะเลือดสงตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บหาง 2-4 สัปดาหจากครั้ง
แรกที่ใหผลเกิดปฏิกิริยากับการตรวจเบื้องตนเพื่อตรวจแอนติบอดีที่สรางเพิ่มขึ้น แตถายังแกปญหาไมได ก็ควร
ตรวจดวยวิธีตรวจเสริมอื่นๆ เชน NAT ในกรณีที่สงสัยวาผูปวยติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันควรตรวจโดย
วิธี NAT โดยทันที เพื่อชวยพิสูจนวาผูปวยเพิ่งเริ่มสรางแอนติบอดี
ขอจํากัดของวิธี WB
WB เปนวิธีที่มีความไวต่ํากวาวิธี EIA รุนที่ 3 และ รุนที่ 4 โดยเฉพาะในระยะที่ผูติดเชื้อเอชไอวีเพิ่งเริ่ม
สรางแอนติบอดี (seroconversion) โดยจะใหผลบวกชากวาวิธี EIA ประมาณ 3 สัปดาห และเมื่อผูปวยเขาสู
ระยะเอดส ซึ่ ง ร า งกายสร า งแอนติ บ อดี ล ดลงก็ ทํ า ให เ กิ ด ผลลบกั บ วิ ธี WB ได แม ว า WB จะเป น วิ ธี ที่ มี
ความจําเพาะสูงแต ก็ส ามารถเกิ ดผลก้ํากึ่ งไดถาผูปวยเกิดการติดเชื้ออื่นๆ รวมดวย เชน การติดเชื้อซิฟลิส
การติดเชื้อรีโทรไวรัสชนิดอื่นๆ การติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ และอาจเกิดไดในผูที่ไมติดเชื้อบางราย การตั้งครรภ
หรือการติดเชื้อเอชไอวีบางสายพันธุอาจทําใหรูปแบบของผล WB ผิดแปลกไป โดยสามารถพบปฏิกิริยากับ
แถบโปรตีนของเซลลที่ใชเพาะเลี้ยงได
สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันไมนิยมใชวิธี WB เปนวิธีตรวจเสริมในหองปฏิบัติการตรวจประจําวัน
ในโรงพยาบาลทั่วไปเนื่องจากมีราคาแพง มีบริษัทผูผลิตจําหนายนอยราย วิธีการทํายุงยากและใชเวลานาน
แตก็มีการใชวิธี WB ในบางกรณี เชน ใชเปน วิธีตรวจเสริมในโครงการวิจัยดานโรคเอดส ใชในงานตรวจใน
โครงการประเมินคุณภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรืออื่นๆ เปนตน
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บทที่ 5
กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในป พ.ศ. 2540 องคการอนามัยโลก (UNAIDS and WHO) ไดแนะนํากลวิธี (strategy) หรือลําดับ
ขั้นตอนการทดสอบ anti-HIV ดวยชุดตรวจกรองใหเหมาะกับงานซึ่งสามารถลดคาใชจายที่ใชในการทดสอบ
เพื่ อ ทํ า นายความแม น ยํ าของผลบวกและผลลบให ได ค า สู ง และได ป ระสิ ท ธิ ผ ลอย า งถู ก ต อ ง โดยขึ้ น กั บ
วัตถุประสงคของการตรวจ (objective) และความชุกของโรค (prevalence of infection) โดยตั้งตนดวยชุด
ตรวจแรกเปน anti-HIV แบงออกเปน 3 กลวิธีสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
กลวิธีที่ 1
กลวิธีที่ 2
กลวิธีที่ 3
(Strategy I)
(Strategy II)
(Strategy III)
1. ใชชุดตรวจเพียงชุดเดียว
1. ใชชุดตรวจ 2 ชุดตรวจ*
1. ใชชุดตรวจ 3 ชุดตรวจ*
2. ใชวินิจฉัยการติดเชื้อในกลุม
2.ใชวินิจฉัยการติดเชื้อ ใน
2. ใชวินิจฉัยการติดเชื้อในกลุม
ประชากรที่มีความชุกของการ
2.1 ประชากรที่มีความชุกของการ กลุมประชากรที่มีความชุก
ติดเชื้อมากกวารอยละ 30 และ
ติดเชื้อนอยกวาหรือเทากับรอยละ ของการติดเชื้อนอยกวา
มีอาการโรคสัมพันธกับโรคเอดส
30 และมีอาการของโรค
หรือเทากับรอยละ 10 และ
3. ใชติดตามเฝาระวังสถานการณ
2.2 ประชากรที่มีความชุกของการ ไมมีอาการของโรคเอดส
การติดเชื้อในกลุมประชากรที่มี
ติดเชื้อมากกวารอยละ 10 และไม
ความชุกของการติดเชื้อ เอชไอวี
มีอาการของโรคเอดส
มากกวารอยละ 10 โดยไมมีการ 3. ใชติดตามสถานการณการติดเชื้อ
แจงผล
ในกลุมประชากรที่มีความชุกของ
4. ใชตรวจคัดกรองเลือดบริจาค
การติดเชื้อเอชไอวีนอยกวา
และการบริจาคอวัยวะในทุก
หรือเทากับรอยละ 10 โดยไมมี
อัตราความชุกของการติดเชื้อ
การแจงผล
5. ใชในการปองการการติดเชื้อ
จากแมสูลูกโดยตรวจคัดกรอง
หญิงตั้งครรภที่มาคลอดฉุกเฉิน
และไมมีผลการตรวจการติดเชื้อ
ฯ ในชวงฝากครรภมาแสดง
*ชุดตรวจเสริมที่มีความแตกตาง/หลากหลายของแอนติเจนกับชุดตรวจแรก
ดังนั้นวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนั้นจะเปนเกณฑในการบงชี้วาจะใชกลวิธีใด
ในการตรวจทางห องปฏิ บั ติ การทางการแพทย โดยที่องคการอนามัย โลกไดแบงวัตถุป ระสงคสําหรับ การ
ตรวจหาการติดเชื้อไว 3 วัตถุประสงคหลัก คือ การตรวจวินิจฉัย การตรวจคัดกรองเลือดบริจาค และการตรวจ
เพื่อการตรวจเฝาระวังทางระบาดวิทยา โดยในแตละวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังนี้

28

การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจน
ยืนยันวาบุคคลที่มีอาการแสดงและอาการปวยที่เขากับการติดเชื้อเอชไอวีมีการติดเชื้อจริง และตรวจหาสภาวะ
การติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อาจสัมผัสหรือรับเชื้อมากอนแตยังไมแสดงอาการ ในปจจุบันวิธีการรักษาผูติด
เชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูงจึงมีความจําเปนตองตรวจหาผูที่ติดเชื้อเพื่อใหการดูแลรักษาโดยเร็ว และยังชวย
ลดการแพรกระจายเชื้อเอชไอวี เชน การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย การใชถุงยางอนามัย หรือการลด
จํานวนคูนอน เปนตน ในหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ซึ่งชวยลดอัตราการ
ถายทอดเชื้อจากแมไปสูทารกได และในกรณีของผูที่สัมผัสกับเลือดติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากอุบัติเหตุทางการ
แพทย การตรวจหาการ ติดเชื้อตั้งแตแรกมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะการใหยาตานไวรัสตั้งแตแรกแกผูที่สัมผัส
เชื้อชวยลดการถายทอดเชื้อได
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูที่มีอาการระยะเฉียบพลันจะตองอาศัยทั้งการตรวจหาแอนติบอดี
จําเพาะรวมกับการตรวจหาสวนประกอบของเชื้อ เชน สารพันธุกรรมหรือแอนติเจนของไวรัส ทั้งนี้เนื่องจาก
การติดเชื้อเอชไอวีตัวบงชี้ตางๆ (different HIV markers) จะปรากฏในระยะเวลาที่แตกตางกันหลังติดเชื้อ
เอชไอวี (ดูรายละเอียดบทที่ 4) การเลือกวิธีการตรวจเบื้องตนเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจะตองเขาใจถึง
การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตของเชื้อไวรัสในรางกาย การตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกาย และคุณลักษณะ
ของวิธีตรวจที่ใช
โดยปกติแอนติบอดีตอเอชไอวีจะสรางขึ้นในเวลาไมกี่สัปดาหหลังการติดเชื้อ แตเวลาที่แนนอนจะ
ขึ้น กั บ หลายป จ จั ย ซึ่ งรวมทั้ งตั ว ผู ที่ติดเชื้ อเองและคุณ ลักษณะของเชื้อไวรัส วิธีการตรวจหาแอนติบ ดีที่ใช
ในปจจุบันจะเริ่มตรวจพบแอนติบอดีไดเร็วมากขึ้นกวาเดิม ภายใน 2-3 สัปดาหหลังการติดเชื้อเอชไอวี แตผูติด
เชื้อบางรายก็อาจใหผลลบไดนานหลายเดือน สวนใหญสามารถตรวจพบอารเอ็นเอของเชื้อเอชไอวี (HIV RNA)
ไดในชวง 5-10 วันหลังการติดเชื้อและพบไดกอนแอนติบอดีในเวลา 1-2 สัปดาห การตรวจหา HIV RNA ในผูที่
สงสัยวาติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันซึ่งใหผลลบของแอนติบอดีจะมีประโยชนในการแยกผูติดเชื้อเอชไอวีที่
อยูระยะเฉียบพลัน อยางไรก็ตามอาจมีระยะที่ตรวจไมพบตัวบงชี้การติดเชื้อเอชไอวีใดๆ ดังนั้นผูที่อยูในกลุม
เสี่ยงสูง เมื่อตรวจไมพบตัวบงชี้การติดเชื้อเอชไอวีใดๆ จึงตองตรวจซ้ําภายใน 2-4 สัปดาห
วิธีตรวจเบื้องตน (initial tests) หรือแตกอนเรียกวา วิธีตรวจคัด กรอง (screening tests) สํ าหรับ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี เปนวิธีการที่มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีในรายบุคคล วิธีตรวจเบื้องตนที่ใชอยูในปจจุบันเปนวิธีที่มีความไวและความจําเพาะสูงมาก แตก็ไมได
หมายความวาจะไมเกิดปญหาผลบวกปลอมและผลลบปลอมเลย เนื่องจากผูที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจอยูในระยะที่
ยังไมพบแอนติบอดี (window period) อาจทําใหไมพบปฏิกิริยา (nonreactive) นอกจากนี้ตัวอยางสงตรวจ
บางรายอาจมีสารที่รบกวนตอการทดสอบไดทําใหเกิดผล biological false positive หรือมีความผิดพลาด
ทางเทคนิ ค การตรวจทํ า ให เกิ ด ผล technical false positive จึ งอาจให ผ ลไม ถู ก ต อ งเมื่ อ ตรวจได ผ ลว า
เกิดปฏิกิริยา (reactive) ทําใหการวินิจฉัยผูที่ไมติดเชื้อผิดพลาดได ดังนั้นการใชวิธีตรวจเบื้องตนจึงตองเลือก
วิธีตรวจอยางรอบคอบสําหรับใชตรวจอยางเหมาะสม
ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายไดในประเทศไทย ตองขึ้นทะเบียนและ
ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดยชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลตองมีความไว (sensitivity) ไมต่ํากวารอยละ 99.5 และมี
ความจําเพาะ (specificity) ไมต่ํากวารอยละ 99 จะเห็นไดวาชุดตรวจดังกลาวมีความไวและความจําเพาะที่
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สูงมาก แตในการตรวจวินิ จฉัยผูติดเชื้อเอชไอวีก็ไมควรที่ จะใช ชุดตรวจเพี ยงชนิ ดเดียวในการตรวจวินิจฉัย
เพราะค าทํ านายความแม น ยํ าของผลการตรวจเป น บวกในผูติดเชื้อเอชไอวี (positive predictive value,
PPV) จะมีคาต่ําเมื่ออัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV prevalence) ในประชากรมีคาต่ํา
ในการคํานวณคาความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ของวิธีตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี คาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพื่อตรวจผูติดเชื้อเอชไอวี (positive predictive
value, PPV) และคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนลบเพื่อตรวจหาผูที่ไมติดเชื้อเอชไอวี (negative
predictive value, NPV) โดยอาศัยการคํานวณจากตาราง 2x2 contingency table ดังนี้
Test results (T)
T+
TTotal

True state of infection
HIV+
a
c
a+c

HIVb
d
b+d

Total
a+b
c+d
a+b+c+d

เมื่อ a =True Positive (TP), b = False Positive (FP), c = False Negative (FN) และ d = True
Negative (TN) ซึ่งจะสามารถคํานวณคาตางๆ ไดดังนี้
- Sensitivity = a / (a+c)
- Specificity = d / (b+d)
- Positive predictive value (PPV) = a / (a+b)
- Negative predictive value (NPV) = d / (c+d)
ดังนั้นถาใชชุดตรวจที่มีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 ตรวจหาผูติดเชื้อเอชไอวี
ในประชากรที่มีอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีรอยละ 0.82 จํานวน 10,000 ราย จะไดผลดังตอไปนี้
Test results (T)

True state of infection

HIV+
HIVT+
a = 81.59
b = 99.18
Tc = 0.41
d = 9,818.82
Total
a+c = 82
b+d = 9,918
PPV = 81.59/180.77
= 45.135 %
NPV = 9,818.82/9,819.23 = >99.99 %

Total
a+b = 180.77
c+d = 9,819.23
10,000

จะเห็นไดวาแมชุดตรวจที่มีความไวสูงถึงรอยละ 99.5 แตเมื่อตรวจในประชากรที่มีอัตราความชุกของ
การติดเชื้อเอชไอวีรอยละ 0.82 จะไดคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพื่อตรวจหาผูติดเชื้อ
เอชไอวี (PPV) มีเพียงรอยละ 45.135 ซึ่งจะมีโอกาสตรวจวินิจฉัยผูติดเชื้อเอชไอวีผิดพลาดไดจึงตองใชชุดตรวจ
อื่นๆ ตรวจเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลการตรวจที่มีความแมนยําเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามคาทํานายความแมนยํา
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ของผลการตรวจเปนลบเพื่อตรวจหาผูที่ไมติดเชื้อเอชไอวี (NPV) มีคาสูงมากกวารอยละ 99.995 ดังนั้นการใช
ชุดตรวจเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอในการตรวจวินิจฉัยวาผูนั้นไมติดเชื้อเอชไอวี ตารางที่ 5.2 แสดงการคาด
ประมาณความแมนยําของผลการตรวจทั้งคา PPV และ NPV ในการตรวจในประชากรที่มีอัตราความชุกของ
การติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกันและใชจํานวนชุดตรวจที่แตกตางกัน
ตารางที่ 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเมื่อความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีแตกตาง
กัน โดยที่ชุดตรวจทั้งหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99
% PPV*
1 test
2 tests
3 tests
0.05
4.7415
83.2000
99.7975
0.5
33.3333
98.0296
99.9798
0.82
45.1347
98.7930
99.9877
2.0
67.0034
99.5075
99.9950
5.0
83.9662
99.8085
99.9981
10.0
91.7051
99.9092
99.9991
*PPV = positive predictive value; **NPV = negative predictive value

Prevalence

% NPV**
99.9997
99.9975
99.9958
99.9897
99.9734
99.9439

เพื่อใหไดคา PPV สูงสุดสําหรับการตรวจในกลุมประชากรไทยที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีต่ํา
กวารอยละ 1 จึงจําเปนตองใชชุดตรวจเสริมอีก 2 ชุดตรวจเพื่อใหคา PPV มีคามากกวารอยละ 99.99
แมวาวิธีการตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีในซีรัมหรือพลาสมาจะเปนวิธีตรวจเบื้องตนที่ใชแพรหลาย
มากที่ สุ ด แต ในป จ จุ บั น มี วิ ธี ตรวจอื่ น ๆ ที่ นํ ามาใชได ได แก วิธีต รวจแอนติเจน p24 อยางเดีย ว วิ ธี ต รวจ
แอนติเจน p24รวมกับแอนติบอดีจําเพาะ วิธีตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ (viral RNA และ proviral DNA)
ตัวอยางที่ใชตรวจอาจมีหลายชนิด เชน เลือดจากหลอดเลือดดํา เลือดจากปลายนิ้ว ของเหลวจากชองปากและ
ปสสาวะ เปนตน การเลือกใชตัวอยางสงตรวจชนิดใดจะขึ้นกับวิธีการที่สามารถใชตรวจได
วัตถุประสงคของการตรวจ และความสามารถของหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ทําการตรวจ
การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี มีวัตถุประสงคหลายอยางดังตอไปนี้
1 การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล
การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลควรจะตรวจใหแกผูที่มีอาการแสดงที่สัมพันธกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี หรือมีการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกี่ยวกับโรคเอดส ผูที่มีอาการเขากันไดกับการติด
เชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน รวมทั้งผูที่มีประวัติมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อสูง รวมถึงผูที่สมัครใจขอรับ
การตรวจโดยตนเองอีกดวย
การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลจะตรวจดวยวิธีเบื้องตนเพื่อหาแอนติบอดีจําเพาะ
หรือตรวจหาทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีพรอมกัน (HIV Ag/HIV Ab) รวมกับวิธีตรวจเสริม ตามลําดับขั้นตอน
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การตรวจ (algorithms) ที่เหมาะสม สําหรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อระยะเฉียบพลันอาศัยวิธีตรวจหา
แอนติบอดี (และ/หรือแอนติเจน) เบื้องตนและวิธีตรวจหาอารเอ็นเอของเชื้อเอชไอวีดังที่กลาวมาขางตน
1.1 การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกฝากครรภ
การตรวจวินิ จฉัย การติ ดเชื้อเอชไอวีในคลินิ กฝากครรภจะเปน ประโยชนต อหญิงตั้งครรภ ที่ติดเชื้อ
เอชไอวี โดยจะไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมแตเนิ่นๆ และชวยปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม
สูลูกได หญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วที่สุดระหวางการตั้งครรภ ซึ่งตอง
เปนหนึ่งในกระบวนการตรวจคัดกรองตามปกติ สําหรับหญิงตั้งครรภที่ผลทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีเปนบวก
จะได รับ การดูแลสุ ขภาพ ไดรับ คํ าปรึกษาในการป องกั นโรคและได รับ การบริการสนั บ สนุ น ต างๆ ที่ จําเป น
รวมทั้งไดรับยาตานไวรัสเพื่อปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก หญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวีสูงแตตรวจไมพบการติดเชื้อควรไดรับการตรวจซ้ําอีกครั้งในชวง 3 เดือนสุดทายของการตั้งครรภ แนว
ทางการทดสอบในหญิงตั้งครรภก็เชนเดียวกับวิธีตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล
1.2 การตรวจเพื่อวินิจฉัยทารกซึ่งคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี
เนื่องจากทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับแอนติบอดีจําเพาะ (anti-HIV) ชนิด IgG
จากแมที่ผานรกมา และคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน จึงตองใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
(HIV RNA หรื อ proviral DNA) ในทารก อย างไรก็ ต าม anti-HIV ที่ ผานมาจากมารดาส ว นใหญ จ ะลดลง
ภายใน 12 เดือน จึงแนะนําใหตรวจ anti-HIV ในทารกที่อายุตั้งแต 12 เดือนได สําหรับการทดสอบหา HIV
RNA เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative) ซึ่ งรายงานเป น บวกหรื อ ลบ ควรคํ านึ งถึ งเทคนิ ค ที่ ใช แ ละแปลผลอยา ง
ระมัดระวัง เนื่องจากน้ํายาเหลานี้ไมไดมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย สวนการตรวจ HIV proviral DNA
นิยมสงตรวจเลือดทารกแรกเกิดโดยเก็บตัวอยางดวยกระดาษซับเลือด (dried blood spot) ในรายที่ใหผล
บวกตองเจาะเลือดครั้งที่ 2 ตรวจซ้ําทันทีเพื่อลดปญหาของผลบวกปลอม หากไดผลบวก HIV proviral DNA
ตรงกันแพทยจะพิจารณาใหการรักษา หากไดผลครั้งที่สองเปนลบขัดแยงกับครั้งแรกใหตรวจซ้ําเมื่อเด็กอายุ 4
เดือน สําหรับกรณีที่ใหผลลบตั้งแตในครั้งแรกควรติดตามทารกที่อายุ 2 เดือน และ 4 เดือนกอนที่สรุปผลไม
ติดเชื้อจากผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่ได อยางไรก็ตามควรติดตามจนทารกครบอายุ 24 เดือน สวน
การแปลผลการติดเชื้อในทารก แพทยจะพิจารณาอาการรวมกับประวัติการไดรับยาตานไวรัสตลอดจนการ
ไดรับนมมารดาดวย
ในทารกอายุตั้งแต 24 เดือนนี้ยึดเกณฑการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีดวย anti-HIV เหมือนในผูใหญ
ถาไดผลลบโดยวิธีตรวจเบื้องตนจะวินิจฉัยวาทารกไมมีการติดเชื้อเอชไอวี แตถาผลบวกตองตรวจดวยวิธีตรวจ
เสริมอีก 2 วิธีตามลําดับขั้นตอนการตรวจ (algorithms) ที่เหมาะสมแลวก็จะวินิจฉัยไดวาทารกมีการติดเชื้อ
เอชไอวี โดยสรุปในกรณีที่ตรวจพบผลบวกในทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีตองตรวจซ้ําอีกครั้ง แตใน
กรณีที่ตรวจไมพบตองมีการสงตรวจตามระยะเวลาที่กําหนดและติดตามตอจนอายุ 24 เดือนตามแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยป พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดวย
1.3 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีพิเศษ
1.3.1 การตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภ
วัตถุประสงคของการตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภเพื่อการปองกันการติดเชื้อจาก
แมสูลูก และจะตองรายงานผลตรวจโดยเร็วเพื่อใหแพทยจะไดใชผลตรวจนั้นในการพิจารณาใหยาตานไวรัสใน
แมและลูกในขณะคลอด ดังนั้นมักจะเลือกใชวิธีตรวจที่ใหผลรวดเร็ว เชน rapid test หรือใชชุดทดสอบที่มี
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ความไวสูงจะชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกไดมาก การรายงานผลเบื้องตนเพียง 1 วิธีนั้นใชสําหรับ
การพิจารณาใหยาตานไวรัสในแมทันทีกอนคลอดและใหแกทารกเมื่อคลอดออกมาแลว เพื่อปองกันการติดเชื้อ
จากแมสูลูก หลักคิดนี้เหมือนการตรวจคัดกรองเลือดบริจาคที่หากพบผล reactive จะไมใชเลือดนั้นอีกตอไป
ดังนั้นหองปฏิบัติการทางการแพทยตองมีวิธีการตอบผลใหเร็วที่สุดเพียงวิธีเดียวกอนเพราะเปนเรื่องเรงดวน
และยังไมจําเปนตองพิสูจนผลบวกในเวลาวิกฤตชวงใกลคลอด หลังจากที่รายงานผลเบื้องตนไปแลวตัวอยาง
เลื อดของแม ที่ ต รวจแล ว ด ว ยวิ ธี rapid test หรือวิธีอื่น ๆ นั้น ต องมาเขาขั้ น ตอนการตรวจวินิ จ ฉัย บุค คลที่
กํ า หนดไว แ บบปกติ หากมี ผ ลการตรวจเบื้ องต น เป น reactive ตอ งตรวจวิเคราะห ให ค รบตามวิธีวินิ จ ฉั ย
รายบุคคลตอไป เพื่อเตรียมการรักษาในระยะยาวดวยยาตานไวรัสในมารดาและเพื่อพิจารณาเรื่องการใหนมแม
ตอไป
นอกจากการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภแลว ในปจจุบันแนะนําใหตรวจสามีหรือคูนอน
ดวยเพื่อคนหาหญิงตั้งครรภที่อยูในระยะ window period ซึ่งหากผลการตรวจแอนติบอดีจําเพาะเปนลบแต
สามีมีผลตรวจ anti-HIV เปนบวก แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัสเพื่อเปนการปองกันการติดเชื้อแมสูลูกไป
กอน จึงคอยตรวจติดตามผลแมภายหลัง ในกรณีนี้การตรวจหาการติดเชื้อดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab จะชวย
คนหาหญิงตั้งครรภที่เพิ่งติดเชื้อได
1.3.2 การตรวจในกรณีเพิ่งมีประวัติเสี่ยง (HIV sexual post exposure)
กลุมบุคคลเหลานี้ซึ่งเรียกวาผูสัมผัส จะมาพบแพทยด วยประวัติ เสี่ ยงในกรณี ตางๆ ไดแก 1) การมี
เพศสั ม พั น ธ โ ดยไม ป อ งกั น กั บ ผู มี ป ระวั ติ ส งสั ย ว า ติ ด เชื้ อ 2) การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ถุ ง ยางแตกหรื อ รั่ ว ขณะมี
เพศสั มพั น ธ กับ ผู ที่เสี่ ยงต อการติ ดเชื้ อ 3) การถูกละเมิด ทางเพศหรือข มขืน และ 4) รายที่มีอาการ Acute
Retroviral Syndrome
การตรวจวินิ จ ฉัยการติ ดเชื้ อผู สัมผัส ทั้ง 4 ประเภท ใชขั้น ตอนการตรวจวินิจฉัย บุ คคลตามบทที่ 6
เนื่องจากผูสัมผัสกลุมนี้จะมาพบแพทยในระยะแรกๆ ของการติดเชื้อ การเลือกใชชุดตรวจที่เหมาะสมจะชวย
ให วิ นิ จ ฉั ย ได ในระยะเริ่ มแรก เช น ในกลุ มที่ มี อาการ Acute Retroviral Syndrome สําหรั บ กลุ มเสี่ ย งที่ มี
ประวัติในกรณี 1-3 หากเจาะเลือดครั้งแรกหางจากวันที่สัมผัสมาเพียงไมกี่วัน สวนใหญจะตรวจไมพบ antiHIV ตองใชชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความไวสูงกวา เชน การตรวจ HIV Ag/Ab การตรวจ HIV RNA เชิงคุณภาพ
(Qualitative RNA) ซึ่งรายงานผลเปนบวกหรือลบ
การตรวจเลือดทันทีหลังการสัมผัสจะไมพบผลการติดเชื้อเพราะเจาะเลือดเร็วเกินไปหรืออาจจะอยู
ในช ว ง window period แต อ ย า งไรก็ ต ามแพทย ต อ งการผลไว เ พื่ อ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐาน (baseline) โดย
ประเมินผลการตรวจกับระยะเวลาที่เกิดเหตุ เมื่อไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสแลวแพทยจะสงตรวจซ้ํา
เป น ระยะเพื่ อประเมิ นผลและติด ตามการติดเชื้อ อยางไรก็ ตามแพทยห รือผู ให คําปรึกษาจะแจงผูสัมผัสให
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในขณะนั้นดวย
1.3.3 การตรวจเมื่อมีประวัติสัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ (HIV occupational post
exposure)
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก standard precaution มี ค วามสํ า คั ญ ช ว ยลดการติ ด เชื้ อ จากอุ บั ติ เ หตุ ท าง
การแพทยที่อาจเกิดได เชน กรณี ถูกเข็มตํามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยเฉลี่ยรอยละ 0.39 ตอครั้ง เลือด
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กระเด็นเขาชองเยื่อเมือกตางๆ หรือสัมผัสเยื่อบุมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยเฉลี่ยรอยละ 0.09 ตอครั้ง ดังนั้น
สถานพยาบาลควรมีแนวทางปฏิบัติหลังไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย (ดูภาคผนวก ก) และในกรณีที่มีความ
เสี่ยงสูง ผูไดรับอุบัติเหตุควรไดรับยาตานไวรัสปองกันการติดเชื้อโดยเร็วที่สุดภายใน 1-4 ชั่วโมงหลังสัมผัส โดย
ไมเกิน 48-72 ชั่วโมงหลังสัมผัส ควรไดรับยาตานไวรัสใหครบ 4 สัปดาหและอยูภายใตการติดตามดูแลของ
แพทย อยางไรก็ตามการตรวจเลือดผูปวยตนตอตองขออนุญาตเพื่อตรวจความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีกอน
ควรดําเนินการตรวจใหไดผลดวนภายใน 1-2 ชั่วโมงเพื่อรายงานผลเบื้องตนใหแพทยในการพิจารณาการใหยา
ตานไวรัสแก บุ คลากรที่ ป ระสบอุ บั ติ เหตุ และควรมี ขอมู ล ผลการตรวจพื้ น ฐานของบุคลากรทางการแพทย
เชนเดียวกัน บุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งไมเคยติดเชื้อมากอนจะมีผลเปนลบในการตรวจครั้งแรก หากเปนผล
การตรวจในผูปวยตนตอสรุปไมได (inconclusive) แพทยอาจพิจารณาใหยาตานไวรัสไปกอน
ดังนั้นการทดสอบควรเลือกใชชุดตรวจที่มีความไวสูงและไดผลรายงานรวดเร็ว หลังการเกิดอุบัติเหตุ
ควรไดรับการตรวจติดตามเปนระยะในเวลา 1-2 สัปดาห (เพื่อตรวจหา HIV genome และ HIV Ag/Ab)
และ 1-3 เดือนตามมา นอกจากนี้หองปฏิบัติการทางการแพทยควรมีระบบการเก็บรักษาตัวอยางเลือดผูปวย
ตนตอและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อการทวนสอบภายหลัง โดยแยกพลาสมาหรือซีรัมแชแข็งไวอยางนอย
1 ป รวมทั้งหลักฐานเอกสารที่จําเปนไวดวย และเพื่อใหมีการรักษาความลับจึงควรมีการวางแผนกําหนดเปน
รหั ส แทนชื่ อ-นามสกุล โดยมี การทํ างานรวมกั น ระหวางแพทย เภสัช กร พยาบาล ผู ใหคําปรึกษา และนั ก
เทคนิคการแพทยในการวางระบบใหรัดกุม
2. การตรวจเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีทางระบาดวิทยา
2.1 ติดตามสถานการณโรค (Epidemiological surveillance)
การตรวจเพื่อการติด ตามสถานการณโรค หรือการเฝาระวังผูติดเชื้ อเอชไอวี (HIV sentinel serosurveillance) เป น การตรวจเพื่ อหาความชุก (prevalence) ของโรคในกลุมเป าหมาย เพื่อต องการทราบ
สถานการณของโรค โดยเฉพาะแนวโนมของปญหาในระดับภาพรวมไมใชระดับตัวบุคคล การเฝาระวังผูติดเชื้อ
เอชไอวีนี้จะทําการสํารวจหาอัตราการติดเชื้อของกลุมประชากรตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งจัดทําโดยสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดเริ่มทําการสํารวจมาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ถึงปจจุบัน เดิมมี
การแบงการสํารวจเปนปละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แตในปจจุบันการสํารวจนี้กระทําปละ
1 ครั้งในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป โดยมีกลุมประชากรที่อยูในกลุมที่เฝาระวังอยูทั้งหมด 8 กลุม ไดแก กลุม
พนักงานบริการทั้งตรงและแฝง กลุมพนักงานบริการชาย กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน กลุมชายที่มาใช
บริการที่คลินิกกามโรค กลุมทหารเกณฑ กลุมหญิงตั้งครรภที่มาใชบริการที่คลินิก กลุมชาวประมง และกลุม
แรงงานตางดาว โดยทําการสํารวจในจังหวัดที่มีการสุมตัวอยางเปนตัวแทนขึ้นมา
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเฝาระวังนี้ มิใชการวินิจฉัยรายบุคคล และโดย
หลักการของการทําสํารวจชนิดนี้จะทําการสํารวจแบบไมมีการระบุหลักฐานรายละเอียดของตัวบุคคล (unlink
anonymous) ดังนั้นการใชกลวิธีในการตรวจจึงมีความแตกตางจากการตรวจวินิจฉัยรายบุคคล ผลการตรวจที่
ใชกลวิธีเพื่อการเฝาระวังความชุกไมสามารถใชบอกผลใหกับอาสาสมัครที่เขารวมแตในการสํารวจไดมีไวใช
สําหรับการคํานวณหาคาความชุกเทานั้น องคการอนามัยโลกไดมีขอแนะนําสําหรับการใชกลวิธีการตรวจ
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ในการเฝาระวังไวโดยใหดูที่อัตราความชุกของการติดเชื้อในกลุมประชากรโดยพิจารณาจากอัตราความชุกที่
รอยละ 10 เปนเกณฑ ดังนี้
2.1.1 หากอัตราความชุกของการติดเชื้อในกลุมประชากรสูงกวารอยละ 10 ใหใชการตรวจกรอง
เพียง ชุดเดียว หากไดผลบวกก็สามารถรายงานเปนวามีการติดเชื้อไดเลยโดยไมตองตรวจยืนยันดวยอื่นๆ อีก
2.1.2 ในกรณีที่ความชุกของการติดเชื้อต่ํากวารอยละ 10 ใหใชชุดตรวจกรอง 2 ชุดในการยืนยัน
ผลบวก กลาวคือ เมื่อชุดตรวจกรองแรกใหผลบวกหรือมีปฏิกิริยาใหทําการตรวจเสริมดวยชุดตรวจกรองที่ 2
หากใหผลบวกจึงรายงานวามีการติดเชื้อ แตหากชุดตรวจกรองที่ 2 ใหผลลบ ควรทดสอบซ้ําใหมทั้งสองวิธเี พื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง หากไดผลที่ไมสอดคลองกันเหมือนเดิม ใหถือวาไมมีการติดเชื้อ โดยชุดตรวจกรองที่ 2
ควรมีหลักการหรือใชแอนติเจนตางกัน
ในประเทศไทยความชุกของการติดเชื้อในภาพรวมอยูที่ต่ํากวารอยละ 1 จึงไดประยุกตใชแนวทางของ
องคการอนามัยโลกที่แนะนําใหใช 2 ชุดตรวจ แตในบางพื้นที่การออกสํารวจความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี
อาจกระทํารวมไปกันกับการทําโครงการเพื่อการปองกันการติดเชื้อในกลุมตางๆ ดังนั้นอาจมีใชกลวิธีการตรวจ
แบบการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลคือการใช 3 ชุดตรวจสําหรับกรณีใหผลบวก ผลการตรวจที่ไดจะสามารถใหแก
อาสาสมัครและนํามาทํารายงานในการสํารวจความชุกได
2.2 การคนหาผูติดเชื้อรายใหม
ประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากระบบเฝาระวังนี้จะถูกนํามาใชสําหรับการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินการ และติดตาม
ผลการดํ า เนิ น การป อ งกั น ควบคุ ม โรค การเฝ า ระวั งความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอชไอวี นั้ น สามารถบ งบอก
สถานการณการแพรระบาดในรูปแบบรอยละของผูติดเชื้อในกลุมประชากรเปาหมาย ขอมูลที่ไดสามารถนําไป
คาดประมาณหาจํานวนผูติดเชื้อทั้งหมดและเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดบริการสําหรับผูติดเชื้อ และ
ยั งสามารถนํ า ข อ มู ล มาใช ในการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น การเพื่ อลดป ญ หาการแพรร ะบาดของเชื้ อในกลุ ม
ประชากรนั้นๆ
ประเทศไทยไดใชความชุกในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของปญหาเอดส เนื่องจาก
สามารถเก็บขอมูลไดงายในแตละกลุมประชากร แตการใชก็มีขอจํากัดและมีปจจัยตางๆ ที่ตองคํานึงถึง เชน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร การอพยพเขาออกของประชากรในพื้นที่ ลักษณะหรือรูปแบบการแพร
ระบาดในพื้ น ที่ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงอายุ เฉลี่ ย หลั งจากติ ด เชื้ อ ของผู ป ว ย อย างไรก็ ต ามค าที่ ดี แ ละ
เหมาะสมในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของโรคที่เปนปจจุบันคือคาอุบัติการณ ซึ่งหมายถึง
อัตราการติดเชื้อใหมในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งการจะไดคานี้มาจะตองแยกใหไดวาผูที่ติดเชื้อที่พบนั้นเปนผูที่เพิ่ง
ติดเชื้อหรือติดเชื้อมานานแลว ซึ่งในอดีตที่ผานมาไดมีความพยายามในการหาคาอุบัติการณของการติดเชื้อ
เอชไอวีดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้
2.2.1 การติ ด ตามเป าหมายเชื้ อรายใหมอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่กําหนด (Incidence
estimation from prospective cohort study) เป นการติดตามประชากรกลุ มหนึ่งที่ทราบวาไมมีการ
ติดเชื้อ และทําการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเปนระยะๆเพื่อหาผูติดเชื้อรายใหม (อุบัติการณ หรือ incidence
case) จากนั้นนําผลที่ไดคํานวณหาคาอุบัติการณของการติดเชื้อเอชไอวีได
2.2.2 การคาดประมาณอุ บั ติ ก ารณ ก ารติ ด เชื้ อ จากข อ มู ล การวิ จั ย การเฝ า ระวั ง ความชุ ก
พฤติกรรมเสี่ยง การสํารวจ (Estimation and projection) เปนการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตรโดย
นําคาพารามิเตอรที่แสดงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวของ ที่ไดจาก
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งานวิจัยและการเฝาระวังตางๆ มาพัฒนาเปนรูปแบบทางคณิตศาสตร (mathematical model) เพื่อแสดงคา
แนวโนมที่คาดการณไปขางหนารวมทั้งคาดการณหาอุบัติการณการติดเชือ้ ในกลุมประชากรตางๆ ในปจจุบันมี
รูปแบบตางๆ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เชน Spectrum workbook, Asian Epidemic Model (AEM) เปนตน
ความแม น ยํ า ของการคาดประมาณขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ต า งๆ หลายประการ เช น วิ ธี ก ารหรื อ รู ป แบบทาง
คณิตศาสตรที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ความถูกตองของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใช ความถูกตองของคาพารามิเตอร
ที่นํามาใช เปนตน
2.2.3 การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อคาดประมาณอุบัติการณของการติดเชื้อเอช
ไอวี (HIV incidence) ในทางทฤษฎี พบการเปลี่ย นแปลงระดั บ ปริมาณไวรัส และภู มิคุมกั น ของรางกายที่
สามารถตรวจพบไดในแตละชวงของการติดเชื้อ จึงอาศัยการตรวจดังตอไปนี้
2.2.3.1 การตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมโดยอาศัยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส/แอนติเจน
p24 (p24 antigen) ควบคูกับการตรวจหาระดับแอนติบอดี ในชวงแรกตรวจพบเชื้อกอนแอนติบอดี ใน
ตัวอยางที่ต รวจให ผ ลบวกเฉพาะเชื้อ (HIV-1 RNA หรือ p24 antigen) โดยแอนติบ อดียังให ผ ลลบแสดงว า
นาจะเปนผูที่เพิ่งติดเชื้อใหม ดังนั้นชวงเวลาของการทดสอบหาผูติดเชื้อรายใหม คือหลังติดเชื้อประมาณ 5-10
หรือ 10-15 วันซึ่งจะตรวจพบ HIV RNA หรือ p24 antigen ในกระแสเลือดตามลําดับ แตยังไมมีการสราง
แอนติบอดี
2.2.3.2 การตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมโดยวิธีการทางน้ําเหลืองวิทยา (Serologic method to
detect recent infection) แนวคิดเรื่องการใชการตรวจทางน้ําเหลืองวิทยาหรือการตรวจหาแอนติบอดีเพื่อ
ใชในการตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมนี้ มีผูที่คิดคนวิธีการในการทําดานนี้ไวหลายวิธี ตัวอยางเชน
1) Serologic Testing Algorithm for Recent HIV Seroconversion (STARHS) หลั ก การ
ของการทดสอบโดยใช ค วามแตกต า งของความไว (sensitivity) ของแต ล ะชุ ด ตรวจ หรื อ เรี ย กว า
Sensitive/Less sensitive (S/LS) method โดยอาศัยความรูวาหลังติดเชื้อระดับของการสรางแอนติบอดี
จําเพาะจะเริ่มจากระดับต่ําคอยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ ในผูติดเชื้อรายใหมมักจะตรวจไมพบปฏิกิริยาดวยชุดตรวจที่มี
ความไวต่ํา แตสามารถตรวจพบไดดวยชุดตรวจที่มีความไวสูง ในขณะที่ผูติดเชื้อมานานแลวแอนติบอดีอยูใน
ระดับสูง จึงใหผลปฏิกิริยาดวยชุดตรวจทั้งที่มีความไวต่ําและความไวสูง โดยวิธีการนี้สามารถแยกผูที่เพิ่งติด
เชื้ อรายใหม (ติ ดเชื้ อไม เกิ น 4 เดื อน) ได อยางไรก็ตามวิธีการนี้ ป จ จุ บั น ไม ได รับ ความนิ ยมใชสําหรับ การ
ตรวจหาผูติดเชื้อรายใหม เนื่องจากชุดตรวจที่มีความไวต่ํานั้นไมมีการผลิตมาขายในทองตลาด จึงตองทําการ
ดัดแปลงทําใหชุดตรวจที่มีความไวสูงใหมีประสิทธิภาพความไวนอยลง แตผลที่ไดคอนขางมีความแปรปรวนสูง
2) BED Capture-EIA (BED Assay) วิธีนี้ใชสําหรับ ผูที่ติดเชื้อเอชไอวีส ายพั น ธุ B, E และ D (ซึ่ ง
เปนที่มาของชื่อชุดตรวจดวย) หลักการของการทดสอบ โดยดูสัดสวนของแอนติบอดีชนิด IgG ที่จําเพาะกับเชื้อ
เอชไอวีตอ IgG ทั้งหมดในตัวอยาง ในผูที่เพิ่งติดเชื้อมาใหมจะมีสัดสวนนอย ในขณะที่ในผูที่ติดเชื้อมานานแลว
มีสัดสวนสูง สามารถบงชี้ในรายที่ติดเชื้อมาแลวไมเกิน 153 วัน (95% CI146–165) ขอดอยของวิธีการนี้คือพบ
การจําแนกผิดเป นผูติดเชื้อรายใหมในผูที่ติดเชื้อมานานซึ่งมีอาการของเอดส เนื่องจากระบบภู มิคุมกันของ
ผูปวยเอดสนั้นถูกทําลายไปมากแลว อัตราการสรางแอนติบอดีคอนขางต่ํา ทําใหแปลผลผิดพลาดเปนผูติดเชื้อ
รายใหมประมาณรอยละ 5-10
3) Avidity Assay ความหมายของ avidity หมายถึงแรงในการจับของแอนติบอดีที่มีตอแอนติเจน
หลักการของการทดสอบจึงอาศัยวาแอนติบอดีที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมจะมี avidity ในการจับระหวางแอนติเจน
กับแอนติบ อดีไดต่ํา ซึ่งจะถูกทํ าลายดวยสารเคมีไดงาย ในขณะที่ avidity จะเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาของการ

36

ติด เชื้อ ดั งนั้ น ในการทดสอบหาแอนติ บ อดี ดวยวิธี ELISA จะแบงตัว อยางเปน สองสวน สวนแรกนําไปใส
สารเคมี และสวนที่สองไมใสสารเคมี แลวเปรียบเทียบผลการทดสอบของคา optical density (OD) ระหวาง
OD ของตัวอยางที่ใสสารเคมีเปนตัวตั้งหารดวยคา OD ที่ไมไดใสสารเคมี จะไดคา Avidity index หากไดคาที่
ต่ํากวาคา cutoff แสดงวาเปนผูติดเชื้อรายใหม หากสูงกวาแสดงวาเปนผูที่ติดเชื้อมานานแลว
ป จ จุ บั น ชุ ดตรวจโดยหลั ก การของ avidity ไดมี การพั ฒ นามาใชเป น การเจือจางแอนติ เจนเพื่ อให มี
แอนติเจนจํากัดบนหลุมทดสอบ หรือเรียกวา Limiting Antigen Avidity EIA แทนการใชสารเคมี ทําใหลดคา
ความแปรปรวนของการทดสอบ โดยถาแอนติบอดีที่มี avidity สูงๆ จะสามารถจับกับแอนติเจนไดดี ในขณะที่
แอนติบอดีที่มี avidity นอยจะจับแอนติเจนไดนอยลงหรือจับไมได ทําใหคา OD ต่ําซึ่งเปนการบงชี้ผูที่ติดเชื้อ
รายใหมไมเกิน 141 วัน (95 % CI119–160)

37

บทที่ 6
แนวทางการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ ม โรคได อ อกแนวทางสํ า หรั บ ตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอชไอวี
รายบุคคลมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาเปนระยะ ครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2557 ไดยึด
กลวิธีการตรวจแบบที่ 3 จากคําแนะนําโดย UNAIDS และองคการอนามัยโลกซึ่งใชชุดตรวจคัดกรอง 3 ชุด
ตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (แผนภูมิที่ 6.1) โดยกําหนดใหเลือกชุดตรวจกรองแรกใหมีความไวที่สุด
อาจใชเปน EIA หรือ simple/rapid assay ในกรณีตัวอยางตรวจที่ไมพบแอนติบอดีตอเอชไอวีดวยชุดตรวจ
แรก สามารถรายงานผลเป น ลบไดเลย แต ในกรณี ตัวอยางตรวจที่ พ บแอนติ บ อดีต อเชื้อเอชไอวี และให ผ ล
สอดคลองตรงกันทั้ง 3 ชุดตรวจที่มีความหลากหลายของแอนติเจนทดสอบ สามารถรายงานเปนผลบวกได
เนื่องจากตองการใหคาทํานายผลบวกมีคาสูงที่สุดเนื่องจากความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยอยู
ในระดั บ ต่ํ า พรอมทั้ งมี การแนะนํ าการตรวจสอบความถูกต องของตั ว อยางตรวจวาไม มีการสลับ กัน ในทุ ก
ขั้นตอน หากไมมั่นใจควรเจาะเลือดตรวจซ้ําครั้งที่ 2 โดยใชชุดทดสอบเดิมในการตรวจสอบความถูกตองอยาง
นอย 1 วิธี แตในกรณีที่ไดผลการทดสอบไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติใหทดสอบซ้ําทั้งสองวิธีกอนดวยตัวอยาง
เดิม ถายังไดผลการทดสอบเชนเดิมจึงรายงานผลเปน สรุปไมได (inconclusive) และแนะนําเจาะเลือดตรวจ
ซ้ําหลัง 2 สัปดาหและติดตามจนครบ 1 เดือนเพื่อบงชี้ผลบวกหรือผลบวกปลอม
ในปจจุบันมีชุดทดสอบไดทั้งแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเอชไอวีในเวลาเดียวกันไดถูกนํามาใชใน
งานบริการทางการแพทยอยางแพรหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มความไวในการคนหาผูที่เพิ่งติดเชื้อใน
ระยะเริ่มแรกเนื่องจากสามารถทดสอบแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเอชไอวีไดพรอมกัน ดังนั้นแนวทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชชุดตรวจชนิดนี้เปนชุดตรวจแรกของลําดับการทดสอบ หากผลการทดสอบ
โดยชุดตรวจอื่นไมสอดคลองกันแนะนําใหตอบผลเปนสรุปไมได (inconclusive) โดยแนะนําใหเจาะเลือดตรวจ
ซ้ําหลัง 2-4 สัปดาห หรือสงตัวอยางตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีการอื่นๆ เชน เทคนิค NAT หรือ neutralization
p24 assay เพื่อติดตามในชวงระยะแฝงสําหรับผูติดเชื้อรายใหม
สวนการทดสอบดวยชุดตรวจกรองวิธีเดียว ซึ่งอาจเปน EIA หรือ simple/ rapid assay ใชในกรณีที่
ตองการผลดวนมากหรือในกรณี ฉุกเฉิน ถาผลการทดสอบไมเกิดปฏิ กิริยา (non-reactive) รายงานผลเป น
anti-HIV negative และถ า เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ารายงานผลการตรวจแอนติ บ อดี เป น reactive เท า นั้ น และต อ ง
ดําเนินการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลตอไป

38

แผนภูมทิ ี่ 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญและ
เด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ
(1) A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับที่มี
แอนติเจนที่ตางชนิดกัน โดยชุดทดสอบที่ 1 ตองมีความไวมากกวาชุดทดสอบที่ 2 และ 3 และชุดทดสอบ
ที่ 2 และ 3 ตองมีความจําเพาะสูงขึ้น
(2) ในกรณี ผลบวกใหรายงานผลตรวจใหกับผูเกี่ยวของและตรวจสอบหากพบวาเป นผูติดเชื้อรายใหมหรือ
ตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) ควรแนะนํ าให เจาะเลือดตัวอยางที่ 2 เพื่อยืนยัน ตัวบุคคลโดย
ตรวจดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอย 1 วิธี
(3) การรายงานผลตรวจเป น สรุป ผลไม ได (inconclusive) ใหติดตามตรวจซ้ําภายหลัง 2-4 สัป ดาห โดย
ทดสอบใหมตามลําดับขั้นตอน A1, A2 และ A3 เชนเดิม หากยังไดผลสรุปผลไมไดเหมือนเดิมภายหลัง 1
เดือนใหรายงานผลลบและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ อยางไรก็ตามผูใหคําปรึกษาควรเนนเรื่องการปองกันการ
แพรเชื้อแกผูอื่นอยางเครงครัดดวย
(4) ในกรณี ที่ชุ ดตรวจแรกที่ เลื อกใช เป น ชุ ด ตรวจชนิดที่ ตรวจไดทั้ งแอนติเจนและหรื อแอนติบ อดี ในเวลา
เดียวกันและชุดตรวจที่ 2 หรือ 3 เปนชุดตรวจที่ตรวจไดเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว และผลการตรวจ
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เปนสรุปผลไมได ใหดําเนินการเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2 สัปดาหตอมา และถาเปนไปไดควรสงตัวอยาง
ตรวจเพิ่มเติมดวยวิธีการอื่นๆ เชน NAT หรือ neutralization p24 assay เพื่อติดตามในชวงระยะแฝง
ปจจุบัน องคกรระหวางชาติ (WHO, CDC) ไดมีการปรับปรุงแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
เอชไอวีทางหองปฏิบัติการเพื่อใหคนหาการติดเชื้อไดเร็วมากขึ้น และสามารถตรวจจับไดในระยะเวลาสั้นลง
โดยแนะนําใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab combination immunoassay เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน ในกรณี ที่
ตรวจพบปฏิกิริยา จะทําการทดสอบตอดวยชุดตรวจ anti-HIV อีก 2 วิธีตามลําดับขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 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 เพื่ อ สนั บ สนุ น ผลการทดสอบที่ เกิ ด ปฏิ กิริย า ในกรณี ที่ ใชชุ ดตรวจกรองเบื้ องต น เป น HIV Ag/Ab
ผลบวกของการติดเชื้อเอชไอวี อาจแปลผลไดจากการตรวจพบ anti-HIV หรือการตรวจพบสวนประกอบของ
เชื้อ (HIV genome หรือ HIV p24 Ag ) สําหรับประเทศไทย แนวทางปฏิบัตินี้ยังไมไดถูกประกาศใหใชเปน
แนวทางแห งชาติ แต เป น แนวทางที่ ช ว ยในการแกป ญ หาผลการตรวจที่ ขั ด แย งโดยผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ที่ มี
ประสบการณดานการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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แผนภูมิที่ 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน สําหรับผูใหญ
และเด็กที่มีอายุ 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 ดังนี้
(1) NAT หมายถึง DNA PCR หรือ Qualitative RNA
(2) วัตถุประสงคการใชงานของชุดตรวจ qualitative PCR ที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยา
(ประเทศไทย) เพื่อใชสําหรับการวินิจฉัยโรค การประยุกตใชในกรณี นี้ ควรไดรับการ validate อยาง
เหมาะสม โดยหองปฏิบัติการที่ทําการตรวจ
วิธีการรายงานผล Anti-HIV เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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)
ในการทดสอบโดยห องปฏิบัติการเดียวกัน และให ติดตามผู มารับ บริการมาเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 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) อยางไรก็ตามจากแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทย แนะนําใหติดตามจนครบระยะเวลา 1 เดือน
ขอแนะนําและขอควรระวังในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
1. ในกรณีหญิงตั้งครรภคลอดฉุกเฉินและไมมีผลตรวจเอชไอวีมากอน อาจพิจารณานําผลตรวจโดย
ชุดทดสอบแรกรายงานเบื้องตนใหแพทยทราบเพื่อดําเนินการดูแลหญิงตั้งครรภ และในกรณีที่ผลการทดสอบ
มีปฏิกิริยาใหพิจารณารับยาตานไวรัสเพื่อการปองกันทารกติดเชื้อจากมารดาในขณะคลอด (รายละเอียดดัง
บทที่ 5) ในขณะเดียวกันตองสงตัวอยางเลือดของหญิงตั้งครรภนั้นๆ เพื่อทดสอบการติดเชื้อตามแนวทางการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยสําหรับผูใหญตอไป
2. ในกรณีพบผลการตรวจที่ตรวจดวยเครื่องใหสัญญาณต่ําๆ ใหทําการทดสอบซ้ําดวยน้ํายาทดสอบ
แรกกอนเพื่อตัดป ญหาผลผิดพลาดภายในหองปฏิบัติการ หรือคุณ ภาพตัวอย างตรวจที่ ไมเหมาะสม เชน มี
fibrin แนะนําใหปนตัวอยางอีกครั้งดวยความเร็วสูงกอนทําการทดสอบซ้ํา หากยังไดผลบวกเชนเดิมใหทําการ
ทดสอบดวยน้ํายาตางบริษัทที่มีความจําเพาะมากกวา หรือแนะนําใหเจาะเลือดซ้ํา
3. ในกรณีที่ตองการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในเลือดเพื่อการวินิจฉัยหรือยีนยันการวินิจฉัย
สามารถตรวจเม็ ดเลื อดขาวเพื่ อหา proviral DNA (EDTA blood) ด ว ยวิธี PCR และหา HIV-1 RNA จาก
พลาสมา ซึ่งการตรวจ HIV-1 RNA ในพลาสมานั้นใชเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อ ควรเลือกใชชนิดที่เปนการ
ตรวจ HIV-1 RNA เชิงคุณภาพ (Qualitative HIV-1 RNA ) ที่รายงานเปนผลบวกหรือผลลบ ไมควรใชชุดตรวจ
ที่ใช สําหรับ ตรวจหาปริมาณไวรัส (Quantitative HIV-1 RNA) ที่รายงานผลเป นจํ านวนไวรัส (copies/ml)
เนื่องจากผูผลิตไดระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจวาใชในผูที่ทราบผลวาติดเชื้อมาแลวเทานั้น นอกจากนี้ชุด
ตรวจเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการดําเนินโรคและการรักษา จึงควรใชตามที่ระบุไวในวัตถุประสงค
4. ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ชุ ด ตรวจหา HIV-1 RNA เชิ ง คุ ณ ภาพในพลาสมา (Qualitative HIV-1 RNA)
สําหรับการวินิจฉัยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอนุญาตใหจําหนายในประเทศไทย อยางไรก็ตามการผลิต นําเขา
และขายชุดตรวจที่เตรียมขึ้นเองจากหนวยงานของภาครัฐ เพื่อใชในหนวยงานตนเองในงานบริการผูปวย จะ
ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย ไมตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
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คําตอบของผลการทดสอบที่สรุปไมได (Inconclusive result)
แมวาจะมีลําดับขั้นตอนทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทําให
สามารถรายงานผลที่ไดอยางถูกตอง แมนยํา และกําหนดแผนที่จะดําเนินการตอไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
อาจพบการแปลผลที่ ส รุ ป ผลไม ได (inconclusive) อาจเนื่ อ งจากป จ จั ย หลายอย างตั้ ง แต ธ รรมชาติ แ ละ
ระยะเวลาของการติดเชื้อเอง เนื่องจากระยะแรกของการติดเชื้ออาจพบแอนติบอดีในระดับต่ําๆ ตองอาศัย
การตรวจหา HIV Ag หรือ HIV genome นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสารรบกวนตางๆ ที่พบในตัวอยาง
ตรวจ การพบปฏิ กิริยาข ามกลุ ม (cross reaction) กับ แอนติ เจนที่ใชเตรีย มน้ํายาทดสอบ รวมทั้ งคุณ ภาพ
ตัวอยางและการปนเปอนในตัวอยางทดสอบ
ปจจุบันการใชเทคนิค NAT เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีเปนวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินผลที่สรุป
การติดเชื้อเอชไอวีไมไดหรือผลก้ํากึ่งของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา หรือใชวิธีติดตามเจาะเลือดตรวจซ้ําเปน
ระยะๆจนครบกําหนด การยืนยันผลในกลุมที่ผลก้ํากึ่งไมชัดเจนดวยวิธี Western blot ในผูติดเชื้อเอชไอวีอาจ
พบเปน ผลไมชัดเจน (indeterminate) เชนเดียวกันก็ได เนื่องจากตองรอระยะเวลาการสรางแอนติบอดีที่ทํา
ปฏิกิริยาจนไดครบแถบโปรตีนที่กําหนด
ขอควรทราบในการแปลผลและการรายงานผลการทดสอบการติด เชื้ อเอชไอวี (Test interpretation
and reporting)
ขอควรทราบในการแปลผลและรายงานผลการทดสอบหาการติดเชื้อเอชไอวี คือ
1. การแปลผลและรายงานผลการทดสอบ anti-HIV ตองเปนไปตามที่ระบุไวในคูมือเอกสารกํากับชุด
น้ํายาทดสอบ โดยรายงานผลเปน Negative, Nonreactive, Reactive
2. ในการทดสอบ anti-HIV หองปฏิบัติการควรหลีกเลี่ยงการใชคําวา Positive กับผลที่เปนการตรวจ
เบื้องตนเพียงอยางเดียว โดยยังไมไดทําการทดสอบเสริมเพื่อยืนยันเพิ่มเติม
3. การรายงานผล Reactive ใชเฉพาะกับการตรวจพบปฏิกิริยาของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาที่
ตรวจเพียงชุดตรวจเดียว
4. การรายงานผล anti-HIV Positive ใชเมื่อเปนการสรุปผลการทดสอบที่ผานขั้นตอนการตรวจตาม
Algorithm ที่ไดผล reactive ตรงกัน 3 tests
5. การรายงานผล HIV p24 antigen Positive ต อ งผ า นการทดสอบด ว ย neutralization HIV
antigen แลว
6. ผลที่รายงานวา Negative หรือ Nonreactive เปนการระบุวาดวยชุดน้ํายาตรวจที่ใชไมพบสิ่งที่ได
วิเคราะห เชน HIV-1 p24 Ag, HIV-1 และ/หรือ HIV-2 antibodies, HIV genome
แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในเด็กที่อายุต่ํากวา 24 เดือน (แผนภูมิที่
6.3)
การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี antiHIV ชนิด IgG จากแมสามารถผานรกและคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน ดังนั้น anti-HIV ในเด็กที่อายุ
ต่ํากวา 24 เดือนจึงไมสามารถใชบงชี้ภาวะการติดเชื้อได การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับเด็กในชวงแรก
คลอดถึง 12 เดือน แนะนําใหใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA) แทน แต
สามารถตรวจหา anti-HIV ไดตั้งแตอายุ 12 เดือนขึ้นไป
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การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA) ใชตรวจในทารกอายุได
ตั้งแตชวง 0-7 วัน จนถึง 12 เดือน การแปลผลในกรณีตางๆ คือ
1. หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดผลบวกตั้งแตครั้งแรกในเด็กที่อายุนอยกวา 7 วัน ตองเจาะเลือด
ตรวจซ้ําทันทีครั้งที่ 2 ถาไดผลบวก (Positive) ตรงกัน แพทยจะพิจารณาใหการรักษา หากไดผลครั้งที่สอง
เปนลบ (Negative) ซึ่งไมสอดคลองกับครั้งแรกใหตรวจซ้ําเมื่อเด็กอายุ 1 เดือน
2. หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดเปนผลลบ (Negative) ในครั้งแรกที่เด็กอายุนอยกวา 7 วัน ให
เจาะเลือดสงตรวจซ้ําที่เด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน และในกรณีที่พบผลบวกแลวตองตรวจซ้ําทันทีดวยวิธีเดิม
ในกรณีที่ผลการตรวจ 2 ครั้งขัดแยงกัน (Positive และ Negative) รายงานผลเปน “สรุปผลไมได” อาจแจงให
ผูเชี่ยวชาญหรือแพทยทราบเพื่อพิจารณาใหการรักษา อยางไรก็ตามควรตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะจนถึงอายุ
18 และ 24 เดือน
3. หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดผลลบในเด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน เด็กนาจะ “ไมติดเชื้อเอชไอ
วี” แตควรตรวจหาแอนติบอดีซ้ําเมื่อเด็กอายุ 24 เดือน
การตรวจ anti-HIV ในเด็กอายุ 12 - 24 เดือน
1. กรณีที่เด็กไมเคยมีประวัติการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีมากอน และมีอายุระหวาง 12-24
เดือน แนะนําใหตรวจหา anti-HIV ดวยชุดตรวจแอนติบอดี
ก. ถาผลการตรวจ anti-HIV ไมมีปฏิกิริยา (Non-reactive) ที่อายุ 18 เดือน ใหรายงานผลเปนลบ
ข. ถ าผลการตรวจ anti-HIV มี ป ฏิ กิริย า (Reactive) แนะนํ าให ตรวจ anti-HIV ซ้ําเมื่อ อายุ 18
เดือนขึ้นไป เนื่องจากเด็กประมาณรอยละ 5-10 ที่ไมติดเชื้ออาจพบ anti-HIV จากแมหลงเหลืออยู จึงพบเปน
ผลบวกลวงได ดังนั้นการตรวจพบผลบวกของ anti-HIV ในเด็กอายุ 12-18 เดือนและเด็กไมมีอาการผิดปกติ
ใดๆควรตรวจซ้ําเมื่ออายุ 24 เดือน
2. กรณีใชชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (HIV Ag/Ab) ซึ่งมีความ
ไวกวาชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติบอดีอยางเดียวในเด็กที่ไมติดเชื้อที่อายุ 18 เดือนอาจพบปฏิกิริยาหรือผลบวก
ลวงได ดังนั้น กรณีที่ผลการตรวจ PCR ใหผลลบแลวและเด็กไมมีอาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวี แตผล
การตรวจ HIV Ag/Ab เปนบวกเมื่อ 18 เดือน แนะนําใหตรวจซ้ําโดยใชชุดทดสอบที่ตรวจเฉพาะแอนติบอดีตอ
เอชไอวี หรือนัดตรวจซ้ําเมื่ออายุ 24 เดือน
นอกจากผลการตรวจจากหองปฏิบัติการแลว สําหรับเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี กุมาร
แพทยจะนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไปประกอบกับอาการของเด็ก ประวัติการไดรับยาตานไวรัสของ
มารดาระหวางตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดของเด็กดวย จึงจะสรุปภาวะการติดเชื้อเอชไอวีกอนจะสรุป
ไดวาเด็กติดเชื้อหรือไมรวมทั้งพิจารณาการใหยาตานไวรัสแกเด็กได
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แผนภูมิที่ 6.3 แนวทางการทดสอบเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซึ่งปรับใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ
หองปฏิบัติการรายงานการทดสอบตามผลที่ได แตในการแปลผลวาติดเชื้อหรือไมตองอาศัยปจจัยหลาย
อยางประกอบเชนอาการทางคลินิ ก การไดรับยา การกินนมแม จึงบอกไดวามีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไมมี
การติดเชื้อในทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี
(1) ในกรณีไมทราบประวัติการติดเชื้อเอชไอวีของแม สามารถใชวิธีการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีเพื่อ
ช วยในการวินิ จ ฉั ย หากผลการตรวจให ผ ลไมมีป ฏิ กิริย า แสดงวาเด็ กไม ติดเชื้ อ แตห ากผลการตรวจมี
ปฏิกิริยาและเด็กมีอายุต่ํากวา 24 เดือน ใหทําการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงดวยวิธี DNA PCR ตอไป
(2) วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงโดยวิธี NAT (nucleic acid amplification testing) เชิงคุณภาพมีดวยกัน
หลายวิธี ผูใชควรศึกษาวิธีการแปลผลใหเขาใจกอนนําไปใชในการวินิจฉัย
(3) ผลการตรวจ DNA PCR ในทารกอายุ 0-7 วัน ไมนํา “ผลลบ” มาใชนับจํานวนครั้งเมื่อทําการตรวจเมื่อเด็ก
อายุ 4 สัปดาหขึ้นไป
(4) เด็กทุกรายที่รายงานติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจ DNA PCR ใหตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีซ้ําอีกครั้ง
เมื่อเด็กมีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
(5) หากเปนเด็กอายุ 24 เดือนขึ้นไป ใหใชแนวทางการตรวจในผูใหญ
(6) เด็กอายุ 12-24 เดือนที่ผลการตรวจ anti-HIV เปนบวก หากสงสัยวามีการติดเชื้อเอชไอวีใหสงตรวจ HIV
DNA PCR เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
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บทที่ 7
การประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
การประกันคุณภาพการทดสอบอาจมองไดทั้งในภาพแคบและกวาง ทั้งนี้ขึ้นกับการนําไปประยุกตใช
ซึ่งกําหนดขอบเขตหรือเป าหมายของตนเองมากนอยเพี ยงไร จะเห็น ไดวาเอกสารวิชาการบางเลมกลาวถึง
การประกั น คุ ณ ภาพไว เฉพาะเรื่ อง การควบคุม คุ ณ ภาพการทดสอบ (quality control) และการประเมิ น
คุ ณ ภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยหน ว ยงานภายนอก (external quality assessment, EQA) เท า นั้ น แต ถ า
พิ จ ารณาขอบเขตตาม ISO 15189: 2012 จะกล าวถึงการเปรีย บเที ย บระหวางห อ งปฏิ บั ติ ก าร (interlab
comparison program) ซึ่งรวมถึงวิธีการอื่น นอกเหนื อจาก EQA ดวย ในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะเขียนถึง
การประกันคุณภาพการทดสอบโดยรวมปจจัยที่เกี่ยวของทางเทคนิคหลักอื่นๆ ไวดวย
1. การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เทคนิคดานการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยมีความกาวหนาอยางรวดเร็วมากกวาวิชาการหลายสาขา
ดังนั้นหองปฏิบัติการควรมีนโยบายใหเจาหนาที่ไดรับความรูความเขาใจอยางสม่ําเสมอ กอนการทดสอบและ
ระหวางการปฏิบัติงาน ทบทวนใหมีความมั่นใจเปนระยะ วิธีการใหความรูแกผูปฏิบัติงานนั้นทําไดหลายอยาง
ไดแก
1) การถายทอดความรูภายในหองปฏิบัติการเองโดยผูที่มีความรูและประสบการณสูงกวาในเทคนิคดาน
นั้นๆ
2) การไดรับความรูใหมๆ จากภายนอกเพื่อมั่นใจวาวิธีการตางๆ ที่ใชอยูยังเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือ
ควรมีการปรับเปลี่ยน เชนเกี่ยวกับเทคนิคใหม หรือแนวทางปฏิบัติงานที่ออกทดแทนของเดิม เปนตน
3) การทดสอบความรูความสามารถ (competency evaluation) ตามคุณสมบัติของบุ คคลที่กําหนด
(job qualification) และขอบขายงานที่รับผิดชอบ (job description)
การฝกอบรมนี้นอกเหนือจากเนื้อหาดานเทคนิคแลว ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานและระบบ
คุณภาพโดยรวมของหนวยงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก็มีความสําคัญยิ่งเชนกัน
2. ขอควรระวังดานความปลอดภัย
ความปลอดภั ยในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับตรวจการติดเชื้อเอชไอวีนั้น โดยทั่วไปไมแตกตางกับการ
ตรวจวิเคราะหที่เกี่ยวของกับสิ่งสงตรวจอื่นๆ จึงควรปฏิบัติงานอยาง universal precaution โดยถือวาตองให
ความระมัดระวังสูงสุดวามีโอกาสจะแพรกระจายเชื้อหากปฏิบัติไมถูกตอง มาตรการความปลอดภัยนั้นตอง
พิ จารณาทั้ งความปลอดภั ยของบุ คคลที่ ตองไดรับ การปองกัน อยางเหมาะสมและความปลอดภั ย ตอชุมชน
สวนรวมตลอดจนสิ่งแวดลอม
3. การคัดเลือกวิธีทดสอบ
การคัดเลือกชุดทดสอบ เนื่องจากวิธีทดสอบที่ใชในการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปน
ชุดน้ํายาสําเร็จรูปเกือบทั้งสิ้น ชุดตรวจมีหลายรูป แบบที่ ตางทั้งหลักการและวิธีการ หองปฏิ บัติการจึงตอง
คัดเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะงาน รูปแบบการบริการและปริมาณงานของหองปฏิบัติการแตละแหง ซึ่งการ
คั ด เลื อ กที่ เหมาะสมควรต อ งกํ า หนดความต อ งการไว ก อ นล ว งหน า เพื่ อ ใช ป ระกอบการคั ด เลื อ กอย างมี
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หลักเกณฑ ถาจําเปนอาจมีการปรับใหเปนไปตามสถานการณของแตละหองปฏิบัติการ ตัวอยางประเด็นที่ใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุดตรวจแสดงไวในตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเร็จรูป
สิ่งที่ตองพิจารณาคัดเลือก
เกณฑการพิจารณา
คุณสมบัติทางเทคนิค (Performance characteristic)
ความไวทางคลินิก

ความจําเพาะทางคลินิก
ความไวตอการติดเชื้อระยะแรก
(Seroconversion sensitivity)
ความคลาดเคลื่อนในการอานผลตางบุคคล
เมื่อการทดสอบนั้นไมไดใชเครื่องวัด
(Inter-reader variability, if subjectively read
format)
อานผลไมได (Invalid rate)

กําหนดเกณฑขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือสูง
กวาตามความเหมาะสมของงาน
กําหนดเกณฑขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือสูง
กวาตามความเหมาะสมของงาน
มีความจําเปนสําหรับการทดสอบในทางธนาคารเลือดและการ
ปลูกถายอวัยวะ
กําหนดเกณฑขั้นต่ํา

5%

กําหนดเกณฑขั้นต่ํา

1%

คุณสมบัติที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงาน (Operation characteristic)
รูปแบบของการทดสอบ (test format)
ชนิดของสิ่งสงตรวจที่ใชทดสอบ
(specimen type)
ชนิดของการทดสอบ (detection type)

ความสามารถในการตรวจจับกลุมของเชื้อ
(subtype detection)
เวลาที่ใชในการทดสอบจนเสร็จสิน้
(Time to results) ซึ่งเกี่ยวของกับ
รูปแบบการบริการผูปวย
ความคงตัวของผลการทดสอบ
(endpoint stability)
ความยุงยากซับซอนในการใชงาน
(ease of use)

ซีรัม/พลาสมา/เลือดเจาะจากเสนเลือดดําหรือเจาะปลายนิ้ว/น้ํา
จากชองปาก
ตรวจหา anti HIV-1 และ anti HIV-2 แยกกั น หรื อ ตรวจหา
รวมกัน หรือเป นการตรวจ HIV antigen และ HIV antibody
โดยแยกกันหรือรวมกัน
สามารถตรวจจับ HIV-1 group M, N และ/หรือO
กําหนดเกณฑของเวลาที่ใชทดสอบจนออกผลการตรวจเพื่อ
พิจารณารวมกับความตองการในการใหบริการผูปวยเฉพาะกลุม
เชน ผูรอรับผลพบแพทยหรือรอรับคําปรึกษา
ความคงตัวของผลการทดสอบ ไมควรนอยกวา 30 นาที เพื่อให
มีเวลาสําหรับที่ทํางานหลายอยางและสามารถกลับมาดูผลซ้ําได
เมื่อสงสัย
ปจจัยตางๆที่มีผลกระทบ
• ความยาก-งายในการเก็ บ และเตรี ยมตั วอย าง การใช ซี รัม /
พลาสมาจะเพิ่มขั้นตอน
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โครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา ระบบไฟฟาสํารอง
อุปกรณที่ตองใช แตไมมีใหมากับชุดทดสอบ รวมถึง
อุปกรณที่ใชในการเจาะเลือดหรือใชหยดตัวอยาง
ภาระงานที่ระบบรองรับได
(specimen through-put)
และรูปแบบการใชบริการ
ความสามารถของเจาหนาที่ซึ่งรวมถึงการเจาะเลือด
ดวย
สารควบคุม (control material)
ระยะเวลาการเก็บรักษาชุดตรวจที่ยังคงคุณภาพเดิม

การมีเครือขายหองปฏิบตั ิการสงตอ

• การเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบ เชน การเจือจางตัวอยาง
ดวยบัฟเฟอร
• จํานวนขั้นตอนในการทดสอบ
• ความยาก-งายในการอานแถบสีเสนหรือจุด
• ความยาก-งายในการแปลผลทดสอบ
• มีการควบคุมคุณภาพภายในชุดทดสอบ (build-in control)
ชวยมั่นใจความถูกตองของขั้นตอนการทดสอบ
• ระยะเวลาคงตัวของผลการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ
เป น ข อ จํ ากั ด ด า นโครงสร างพื้ น ฐานที่ ทํ า ให วิ ธี ก ารทดสอบ
หลายชนิดไมสามารถนํามาใชงานได
ตองกําหนดความตองการใหชัดเจนโดยเฉพาะสถานที่ที่ไมใช
หองปฏิบัติการเต็มรูปแบบ
รูปแบบการใหบริการและปริมาณงานรายวันเปนขอมูลที่ใช
กําหนดเกณฑความสามารถของระบบที่จะรองรับภาระงาน
ตามความตองการ
กํ า หนดเกณฑ ใ ห เหมาะสมกั บ บุ ค ลากรที่ มี อ ยู ห รื อ เพิ่ ม ข อ
กําหนดใหมีการฝกอบรมบุคลากร
ตองกําหนดเกณฑหรือพิจารณาเรื่องสารควบคุมดวยเพื่อมั่นใจ
วาสามารถดําเนินการควบคุมการทดสอบได
ปริม าณงานน อ ย ชุ ด ตรวจที่ ใช ต อ งกํ าหนดให ส ามารถเก็ บ
รั ก ษาได โ ดยทั่ ว ไปเกณฑ ขั้ น ต่ํ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ เ มื่ อ ส ง ถึ ง
หองปฏิบัติการตองเหลือวันหมดอายุไมนอยกวา 6 เดือน
ตองกําหนดชื่อหองปฏิบัติการสงตอที่สะดวกเขาถึงไดและควร
ชัดเจนวาเลือกอยางไร เชน มีผูเชี่ยวชาญ มีวิธีการทดสอบที่
แตกต างหรือ สูงกว า สามารถสงต อหรือ เปน แหลงอางอิ งได
และถาไมติดขัดในเชิงระบบอาจมีมากกวา 1 แหง

4. การสอบทวน algorithm (validation)
การตรวจการติ ด เชื้ อ เอชไอวี นั้ น ต องมี ลําดับ การใชชุด ตรวจตามกลวิธี (algorithm) เพื่ อลดความ
ผิดพลาดของผลการตรวจซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตผูปวยอยางรายแรง จึงยอมใหเกิดความผิดพลาดไมได ดังนั้น
วัตถุประสงคสําคัญของการมี algorithm คือลดความผิดพลาดใหนอยที่สุด โดยการเลือกวิธีทดสอบและชุด
ตรวจใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค การใชงานหรือการทดสอบ HIV algorithm มีอยู 3 แบบตามวัตถุประสงค
ของการตรวจ คือ
1) เพื่อความปลอดภัยในการใหเลือด ตองการผลการตรวจที่มีความไวสูง ยอมรับผลบวกปลอมได
บาง แตตองไมมีผลลบปลอม
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2) เพื่องานเฝาระวังทางระบาดวิทยา คํานึงถึงความคงเสนคงวาของขอมูล เพื่อสามารถเฝาติดตาม
ไดวามาตรการตางๆ ที่ใสเขาไปในระบบเพื่อลดการแพรระบาดมีผลลัพธมากนอยเพียงไร
3) เพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล ผลการทดสอบตองไมมีผลบวกปลอม ถาไมแนใจผลที่ได ควรแนะนํา
ใหเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลาตอมา หรือยืนยันดวยวิธีอื่นๆ
เมื่ อ มี ก ารคั ด เลื อ กหรื อ เปลี่ ย นวิ ธี ท ดสอบใหม ห อ งปฏิ บั ติ ก ารต อ งมี ก ารทวนสอบความถู ก ต อ ง
(verification) ของชุดตรวจเพื่อมั่นใจวาเราสามารถทําการทดสอบหรือใชวิธีทดสอบนั้นไดมาตรฐานเดียวกัน
กับที่ผูผลิตกําหนดไว ชุดทดสอบการตรวจของเอชไอวีที่จําหนายในทองตลาดนั้นเปนชุดตรวจประเภทการ
วินิจฉัยภายนอกรางกาย (for in vitro diagnostic use) ซึ่งไดผานการสอบทวน (validation) ประสิทธิภาพ
ของชุ ด ทดสอบอย างน า เชื่ อ ถื อ จากผู ผ ลิ ต ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ยุ ง ยากซั บ ซ อ น และยั ง ได ผ า นการประเมิ น จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กอนที่จะได รับ การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาเพื่ อจําหน ายได ใน
ประเทศไทย ตองใชชนิดและประเภทของตัวอยางที่หาไดยากตามจํานวนที่ตองการในหองปฏิบัติการทาง
คลินิกทั่วไป การสอบทวนประสิทธิภาพตองถูกทดสอบมาเรียบรอยแลวโดยผูผลิตกอนออกจําหนายเปนชุด
ตรวจ (in vitro diagnostic use) การทวนสอบ (verification) ที่ ทํ า ในระดั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารผู ใช ง าน มี
วัตถุ ป ระสงค เพื่ อยืน ยั น วาชุดทดสอบนี้ เหมาะสมกับ งานของเรา หรือที่ เรีย กวา ‘fit for purpose of use’
ดังนั้นวิธีการจึงไมยุงยากเกินไปและเปนเหตุเปนผล เหมาะสมกับความตองการและความจําเปน
การสอบทวน algorithm ที่ใชเพื่อวินิจฉัยรายบุคคล เพื่อยืนยันวาการเลือกชุดตรวจ 3 ชนิด มาใช
รวมกันในการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลนั้นมีความเหมาะสม และไมมีผลบวกปลอมตามเกณฑที่กําหนด การ
เปลี่ยนชุดตรวจชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่เลือกใชก็มีผลกระทบโดยตรงตอการเกิดผลบวกปลอม ดังนั้น
จึงตองทําการสอบทวนใหม ตัวอยางที่ดีที่สุดในการทวนสอบคือตัวอยางผลบวกปลอมและตัวอยางผลบวก
ออนๆ นํามาทดสอบดวยวิธีทดสอบทั้ง 3 วิธี ตามแนวทางปฏิบั ติที่ใชอยูเพื่ อพิ สูจน วา 1) ไมกอใหเกิด การ
รายงานผลบวกปลอม; 2) มีผลสรุปไมไดไมเกินรอยละ 5; และ 3) ตัวอยางผลบวกออนก็ยังไดผลเปนบวก
หรือถาเปนตัวอยางผูติดเชื้อรายใหมอาจไดผลเปนผลก้ํากึ่งก็ไดดังนั้นตัวอยางที่ใชจึงตองมีตัวอยางบวกปลอม
ตัวอยางผลลบ และตัวอยางผลบวกจริงที่เปนผลบวกออนจํานวนตัวอยางที่ใชในแตละกลุมยิ่งมากยิ่งดี จะเห็น
วาตัวอยางกลุมแรกและกลุมสุดทายจะเปนกลุมที่หาไดยาก
เหตุที่ตัวอยางผลบวกปลอมสําคัญที่สุดในการสอบทวน algorithm นั้น เนื่องจากจะเปนขอมูลที่บงชี้
วาจะไมมีการรายงานผลบวกปลอมออกไปจากหองปฏิบัติการ แตแสดงผลไดเป นลบหรือผลตัดสินไมไดซึ่ง
ตองการใหมีการติดตามตอเนื่องดีกวาตอบเปนผลบวก สวนตัวอยางผลบวกควรไดผลเปนบวกทั้งหมด ในรายที่
เปนผลบวกออนสรุปไดเปนผลก้ํากึ่ง สําหรับตัวอยางผลลบอาจยอมรับใหเปนผลก้ํากึ่งไดไมเกินรอยละ 5 หรือ
ยิ่งนอยยิ่งดี
ในประเทศอื่นๆสวนใหญ การสอบทวน algorithm จะทําในระดับชาติโดยหองปฏิบัติการอางอิงเปนผู
กํ าหนดแนวทางให ทั้ ง ประเทศ แต ป ระเทศไทยนั้ น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารแต ล ะแห ง สามารถเลื อ กชุ ด ตรวจได
หลากหลาย ไม มี ก ฎเกณฑ บั งคั บ จึ งมี รู ป แบบของ algorithm มากมาย ดั งนั้ น ห องปฏิ บั ติ การเองจึ งต อ ง
พยายามที่จะสอบทวนและรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และพยายามอยาเปลี่ยนวิธีทดสอบโดยไมจําเปน ซึ่งทําให
ตองไปทวนสอบกันใหม แมวาการสอบทวนในเบื้องตนอาจทําไดมีดีเทาที่ควรดวยขอจํากัดเกี่ยวกับชนิดและ
จํ า นวนตั ว อย า งที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น เมื่ อ เริ่ ม ใช ง าน algorithm ใหม ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจึ ง ควรรวบรวมและ
ประมวลผลการใช algorithm เปนระยะ เมื่อมีขอมูลมากขึ้น วาพบอัตราผลสรุปไมไดมากนอยเพียงไร และ
เปน algorithm ที่เหมาะสมหรือไม เพื่อสนับสนุนขอมูลอันจํากัดในการสอบทวนเบื้องตน
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5. ความสําคัญของบรรจุภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจ
สวนใหญผูปฏิบัติงานอาจไมทราบความสําคัญของบรรจุภัณฑโดยเฉพาะขอมูลตางๆ ที่อยูบนบรรจุ
ภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจวามีความสําคัญตอระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง
จําเปนตองทําความเขาใจถึงขอมูลตางๆ เหลานั้นใหชัดเจน
5.1 บรรจุภัณฑ เปนสวนสําคัญอันดับแรกในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางกฎหมาย ซึ่งชุดตรวจ
เอชไอวีเปนชุดตรวจที่ประเทศไทยมีการควบคุมในระดับเขมงวดที่สุด คือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และมีเลข
อย. (องคการอาหารและยา) เฉพาะของผลิตภัณฑกํากับ ดังนั้นเมื่อจดทะเบียนแลว 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’ ซึ่ ง เฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ ยู ในระดั บ ‘for
diagnostic use’ เทานั้นที่สามารถนําใชในงานบริการผูปวยได สวนอีกสองระดับนั้นการพัฒนายังอยูในระดับ
การวิจัยและศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑของตัวผลิตภัณฑเอง ใหไปใชในงานศึกษาวิจัยอื่นๆ
ขอ มู ล อื่ น ๆ บนกล อ งที่ ค วรสั งเกต คื อ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผู ผ ลิ ต หรื อ เจ าของผลิ ต ภั ณ ฑ เลขรหั ส ของ
ผลิตภัณฑ (product code) สัญลักษณและรหัสของการไดรับรองจากหนวยงานที่รับรองผลิตภัณฑเชน CE
mark หรือ อย. กํากับดวย รวมถึงขอมูลอุณหภูมิการเก็บรักษาซึ่งรวมถึงการขนสงดวย กลองบรรจุควรอยูใน
สภาพสมบูรณ ไมบุบสลายหรือเปยกยุย และกลองตองอยูในสภาพปดผนึกอยางดีตามสภาพเดิมที่ออกจาก
โรงงานผลิต เพื่อมั่นใจไดวาผลิตภัณฑถึงมือผูใชในสภาพสมบูรณที่สุด องคประกอบตางๆที่อยูภายในกลองเมื่อ
เปดออกตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว ปายตางๆติดสนิทแนนไมหลุดลอกหรือลบเลือน และมีครบตามที่ระบุใน
เอกสารกํากับ ซึ่งบางชนิดอาจบรรจุแยกกลองกันก็จะมีรายละเอียดระบุไวเชนกัน
5.2 เอกสารกํ า กั บ ชุ ดตรวจ เป น สิ่ งที่ ผูใชตอ งใหค วามสําคั ญ ศึก ษารายละเอีย ดอยางรอบคอบ
โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑใหม เอกสารกํากับฯที่ดีตองมีขอมูลใหแกผูใชอยางเพียงพอ และเชนเดียวกับ
บรรจุภัณ ฑ เอกสารกํากับก็จะมีเลขรหัสของเอกสารกํากับและเอกสารนี้ ก็ไมสามารถแกไข ดัด แปลงโดยผู
จําหนายได ตองทําโดยผูผลิตและเปนรุนเดียวกับที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือขึ้นทะเบียนเทานั้น การแปล
เอกสารกํากับฯจากภาษาอื่นมาเปนภาษาไทย ตองไมผิดเพี้ยนไปจากเนื้อหาของตนฉบับเดิมไมวาจะโดยเจตนา
หรือไมก็ตาม เอกสารกํากับฯที่ดีตองใหขอมูลที่จําเปนตอผูใชอยางครบถวน ไดแก หลักการของวิธีทดสอบ
องคประกอบตางๆ ชนิดของสิ่งสงตรวจ วิธีการใชโดยละเอียดรวมถึงการอานผลและการแปลผล และขอจํากัด
การใชงาน นอกจากนี้ยังมีขอมูลอื่นๆ ที่ตองใหความสําคัญ เชน วัตถุประสงคการใชงาน (intend use) ขอมูล
เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของแอนติ เจนที่ ใช ในการตรวจจั บ anti-HIV ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อ การเลื อ กใช ชุ ด ตรวจ และ
คุณ สมบั ติ ด านประสิ ทธิภ าพการใชงาน (performance characteristic) เปน ตน เอกสารกํากับ ฯที่ดีและมี
ขอมูลเพียงพอ เปนสิ่งที่สะทอนคุณภาพของผูผลิตไดระดับหนึ่ง
6. การทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิต (Batch verification testing)
การเตรียมผลิตภัณฑใดๆ โดยเฉพาะชุดตรวจตองยอมรับวามีความแปรปรวนเกิดขึ้นไดบางแตในระดับ
ที่ไมกระทบตอผลการทดสอบ อยางไรก็ดีการทวนสอบ (verify) ชุดตรวจแตละรุนการผลิต (lot) หรือแมแตรุน
การผลิตเดียวกันแตไดรับมาคนละครั้งก็มีความจําเปนตอคุณภาพการตรวจ เพื่อมั่นใจวาความแปรปรวนนั้น
ไมเกินระดับที่จะมีผลกระทบตอผลการทดสอบ ซึ่งเปนหนาที่ของผูใชที่ตองตรวจสอบดวยตนเอง วัตถุประสงค
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ของการทวนสอบเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของชุดทดสอบที่ไดรับวามีความแปรปรวนไปจากเดิมหรือจาก
คํ ากล าวอ าง (claim) ของผู ผ ลิ ต หลั ก การทวนสอบชุ ด ตรวจใช ห ลัก การของการเปรีย บเที ย บความไวเชิ ง
วิเคราะห (analytical sensitivity) แตการตรวจสอบยืนยันวาความแปรปรวนที่ตรวจพบมีความสําคัญทาง
คลินิกหรือไม ตองใชตัวอยางผูติดเชื้อรายใหมที่มีระดับแอนติบอดีต่ํา ซึ่งทําไดยากในระดับหองปฏิบัติการผูใช
• การเตรียมความพรอมเมื่อเริ่มตนการทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิตตองมั่นใจวา 1) ระบบ
ทดสอบทํางานสมบูรณแบบโดยพิจารณาคาจากตัวสอบเทียบและ QC chart ก็เพียงพอ ในกรณีของการตรวจ
ที่ตองใชเครื่อง; 2) ใชตัวอยางควบคุมคุณภาพที่ใชอยูและเปนตัวอยาง QC ที่ใชกับน้ํายารุนที่กําลังใชอยู และ
การทวนสอบรุนการผลิต; และ 3) ตองทํากอนที่ชุดตรวจที่กําลังใชงานจะหมด
• วิธีการงายๆ โดยทดสอบตัวอยาง QC แลว plot คาของชุดตรวจ 2 รุนบน chart เดียวกัน แยกให
ชัดระหวางคาของรุนที่กําลังใชงานและรุนที่ทวนสอบ
• การวิเคราะหพิจารณาผลการทวนสอบ ในครั้งแรกๆ ยังมองไมเห็น ภาพที่ ชัดเจน นอกจากดูคา
mean, SD และ %CV ของรุนใหมแตกตางกับรุนเดิมมากนอยเพียงไร หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตอเนื่อง
สะสมตั้งแต 3 รุนขึ้นไปจึงหาคา mean และ SD ที่คํานวณไดจากขอมูลสะสมจาก 3 รุนการผลิตที่ติดตอกัน
สวนคา %CV คํานวณจากรุนตอรุน ซึ่งควรไดคาที่แคบกวา %CV ตามคํากลาวอางของผูผลิต สวนคา mean
และ SD ของรุนใหมควรอยูในระดับเดียวกันกับ 3 รุนการผลิตที่ผานมา
• ตัวอยางการทวนสอบทวนชุดตรวจแตละ Batch และติดตามควบคุม

จากรูป กราฟเป น การทวนสอบ batch โดยใช ตัว อยางเดี ย วกั น ทั้ งหมด เสน ขวางตรงกลางเป น ค า
mean, เส น บนเป น ค า mean + 2SD และเส น ล างเป น ค า mean – 2SD ซึ่ งได ม าจากการคํ า นวณค า 3
batch สวนเสนที่อยูในแนวตั้งแตละเสนเปนคา mean±2SD ของแตละ batch จะเห็นวา batch G แมจะมี
SD แคบแต mean ต่ําจาก batch อื่นมาก ในขณะที่ batch C ก็ดูจะมี SD กวางมากซึ่งตองพิจารณาจากคา
%CV วาตกหรือไม ขอจํากัดของการทวนสอบแบบนี้คือใชตัวอยางเดียวกัน เมื่อเปลี่ยน lot ตัวอยางที่ใชในการ
ประเมินก็ตองเปลี่ยน chart ใหม ซึ่งอาจทําใหการติดตามตอเนื่องทําไดอยางจํากัด
สําหรับการทวนสอบชุดตรวจรวดเร็วที่อานผลดวยตา ซึ่งอานผลความแรงของปฏิกิริยาเปน 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 การเปรียบเทียบความแปรปรวนควรมีขอมูลจาก 3 batch เปน
ขอมูลอางอิงเชนกัน แตการกําหนดเกณฑความแปรปรวนอาจกําหนดจากความตองการใหอยูที่ ±1 เนื่องจาก
การสังเกตดวยตานั้นมีความไวต่ํา
การทวนสอบชุ ด ตรวจแต ล ะ batch ใช การดู ความเปลี่ ย นแปลงของความไวเชิ งวิเคราะห ดั งนั้ น
ตัวอยางประเมินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองเตรียมใหเหมาะสม ตัวอยางประเมินที่ความแรงของปฏิกิริยา
แรงหรือออนเกินไปจะไมชวยใหสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุดตรวจไดเลย เราสามารถใชตัวอยาง
QC หรือแมแต kit control ในการทวนสอบนี้ได โดยนํามาเจือจางดวย diluents ของชุดตรวจหรือตัวอยาง
ผลลบใหมีความแรงที่เหมาะสม
อยางไรก็ดี หากการทวนสอบพบนัยสําคัญก็ยังไมเพียงพอที่จะที่จะระบุวาชุดตรวจรุนการผลิตนั้นมี
ปญหา ตองตรวจสอบเพิ่มเติมดวยตัวอยางตรวจทางคลินิก การพบความผิดพลาดตอตัวอยางตรวจทางคลินิกที่
ไมมีการปรับแตงใดๆเทานั้นจึงจะมีนัยสําคัญที่ยืนยันความแปรปรวนของชุดตรวจในระดับที่มีผลกระทบตอผล
การตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร ข อ มู ล เบื้ อ งต น ที่ ไ ด จ ากการเปรี ย บเที ย บความไวเชิ ง วิ เ คราะห จ ะช ว ย
หองปฏิบัติการในดานการควบคุมคุณภาพ และติดตามตอเนื่องความแปรปรวนของชุดตรวจ
7. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Quality control)
ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหความสําคัญสูงสุดกับมาตรการ 2 อยาง ไดแก การควบคุมคุณภาพ
การทดสอบและการเปรียบเทียบผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการผูปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความสําคัญ
และทํ าความเขาใจกั บ หลักการ วิธีการทดสอบถูกต องเหมาะสม ซึ่ งในที่นี้ จ ะกลาวเฉพาะส วนการควบคุ ม
คุณภาพในชวงการวิเคราะห (analytic phase) เทานั้น
การควบคุมคุณ ภาพการทดสอบหมายถึงวิธีการทดสอบในตัวอยางเดียวกัน ที่ทราบผลโดยทดสอบ
พรอมๆ กับการทดสอบตัวอยางตรวจทุกครั้งที่ทําการทดสอบ และใชการวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ชวย ในการตรวจสอบควบคุมระบบทดสอบใหมีคงที่สม่ําเสมอ สามารถตรวจจับความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับ
ระบบทดสอบเปรียบเทียบกับขอมูลในขณะที่ระบบทํางานปกติ
วัตถุประสงคของการควบคุมคุณภาพคือการตรวจจับความบกพรองที่เกิดขึ้นในระบบกอนที่ผลการ
ทดสอบจะรายงานออกไป ขั้นตอนการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ไดแก การ
เลือกตัวอยางควบคุม กําหนดเกณฑควบคุม การตรวจสารควบคุมอยางสม่ําเสมอ นําผลวิเคราะหมาใชงาน
ควบคุมระบบ และการตรวจสอบวิเคราะหปญหาที่อาจมีและการแกไขขอบกพรองที่พบ ซึ่งจะไดกลาวละเอียด
แตละขั้นตอน
7.1 การเลือกตัวอยางควบคุมที่เหมาะสมทั้งจํานวนระดับสารควบคุมและความแรงของสารควบคุม
ซึ่งหลักการสําคัญคือเลือกทั้งจํานวนและความแรงที่มีนัยสําคัญทางคลินิก สําหรับจํานวนสารควบคุมนั้นถาเปน
ชุด ตรวจเชิ งคุ ณ ภาพ รายงานผลบวก/ลบ เลือกเพีย ง 1 ระดับ ที่ใกลกับ คาตัดสิน หรือระดับ ที่ มีความไวที่
สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงในระบบไดไวพอ สําหรับชุดตรวจเชิงปริมาณควรใชอยางนอยสองระดับและ
สามารถประยุ ก ต ใช Westgard rule หรื อ แม แต ก ารเลื อ กเกณฑ การควบคุ ม ด ว ยหลั กการอื่ น ซึ่งต อ งการ
ตัวอยางควบคุมมากกวา 1 ระดับเพื่อเปนสัญญาณเตือนไดถูกตองและแมนยําขึ้น ตัวอยางเชน HIV viral load
test อาจเลือกใชที่ 1000 cp/ml และ 106 cp/ml เปนตน
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สําหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ที่ใชชุดตรวจ 3 ชนิดใน algorithm โดยทั่วไปมักจะใช
ตั ว อย า งสารควบคุ ม (QC sample) ร วมกั น ไม ได ทั้ งนี้ ตองตรวจสอบดูความเหมาะสม การเลือกตั ว อยาง
ควบคุมไมถูกตองเทากับเปนความลมเหลวในการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพตั้งแตตน คุณสมบัติที่สําคัญ
ของตั วควบคุมคือเนื้ อสารตองเหมื อนหรือใกลเคียงกับ สิ่งสงตรวจมากที่สุด มีความเปน เนื้อเดีย วกัน และมี
ปริมาณมากพอที่จะใชไดนานเปนปโดยคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง ลักษณะของตัวอยางควบคุมที่เปนของเหลว
จะเหมาะสมในการใชงานมากที่สุดแตอาจมีปญหาเรื่องการเก็บรักษา ตัวอยางควบคุมที่อยูในสภาพผงแหงหรือ
แชแข็งที่ตองการการจัดการกอนการทดสอบ จะทําใหเกิดความแปรปรวนในการเตรียมตัวควบคุมซึ่งไมไดเกิด
กับตัวอยางตรวจ ปจจุบันตัวอยางควบคุมที่ผลิตเพื่อการคาสวนใหญเปนสารเหลวพรอมใชงานรวมทั้งมีความ
คงตัวสูงดวย แตอาจมีไมครบทุกรายการทดสอบตามความตองการหรือมีราคาแพงมาก เชน ตัวอยางควบคุม
ของเอชไอวีแอนติเจน และ/หรือ แอนติบอดี ในกรณีนั้นอาจเตรียมใชเองในหองปฏิบัติการก็ได ซึ่งทําไดไมยาก
แตตองระมัดระวังเรื่อง ความปลอดภัย ความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity) และความคงตัว (stability)
ของตัวอยางควบคุมที่เตรียมขึ้น
เนื่ อ งจากสารควบคุ ม ที่ ใช กั บ การตรวจเอชไอวีมี ร าคาสู ง กรมวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย ก ระทรวง
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
แพรห ลายคือ mean, mean±2SD และ mean±3SD แตอาจไมทราบที่มาซึ่ งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ติดตามควบคุมและสังเกตความผิดปกติของกราฟ ระดับควบคุมที่ยอมรับไดอยูในชวง mean±2SD ซึ่งไดมา
จากการยอมรับขอมูลที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งใชกันทั่วไป นั่นหมายความวาในสภาพระบบทดสอบที่ปกติ
ประมาณร อ ยละ 95 ของข อ มู ล จะตกอยู ภ ายในช ว งระดั บ ควบคุ ม ในขณะที่ อี ก ร อ ยละ 5 ของข อ มู ล จะ
ตกออกไปนอกระดับ mean±2SD แมวาระบบจะไมมีความบกพรองใดๆ ก็ตาม เกณฑควบคุมอื่นๆ ที่จะชวย
ให ส ามารถเข าใจรูป แบบของข อมู ล ช วยให ควบคุมและวิเคราะหปญ หาไดงายขึ้น เชน Westgard rule ซึ่ ง
ประยุกตใชเมื่อใชตัวอยางควบคุมตั้งแต 2 ระดับขึ้นไป เกณฑการควบคุมตองมีทั้งระดับเฝาระวัง (warning
limit) และระดั บ ที่ ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การตรวจสอบและแก ไ ข (action limit) เพื่ อ ให ร ะบบควบคุ ม มี
ประสิ ทธิ ภ าพและไม ออนไหวจนเกิ น ไป ทั้ งนี้ เกณฑการควบคุมและวิธีป ฏิบัติเมื่อพบความผิดปกติตองถูก
กําหนดแนวทางไวลวงหนา
ประเด็นปญหาที่ถูกหยิบยกเปนคําถามเสมอมาคือการใชคาอางอิงที่มากับตัวอยางควบคุมเปนระดับ
ควบคุมถูกตองหรือไม คําแนะนําคือใหใชคาอางอิงที่ไดในระยะแรกเมื่อเริ่มตั้งตนและใชตอเนื่องจนรวบรวมคา
ไดเพียงพอที่จะคํานวณ mean และ SD ของตนเองแลวจึงคํานวณหาระดับควบคุมและคาสัมประสิทธความ
แปรปรวน (CV) ใหมและวาดเสนควบคุมบน chart เดิม แยกสีระหวางระดับควบคุมของคาอางอิงและระดับที่
หาไดเอง ที่ตองทําอยางนี้ก็เพื่อใหการควบคุมมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเปรียบเทียบกับคาอางอิงไปได
พรอมกัน โดยทั่วไประดับที่คํานวณโดยหองปฏิบัติการเองจะตองแคบกวาคาอางอิงจากตัวอยางควบคุม ซึ่ง
มักจะไดจากหลายหองปฏิบัติการ ชุดตรวจเอชไอวีแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีที่เปนระบบปดปจจุบันไดรับ
การพัฒนามาเปนอยางดี จะพบวาคา SD และ CV จะคอนขางแคบ จึงจําเปนที่ตองใชระดับควบคุมทั้งจากสอง
แหลงเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑการควบคุมคุณภาพนี้ เกี่ยวกับอัตราการเกิด
false rejection ถึง 5% ดังกลาวแลว หากวิธีทดสอบนั้นๆมีความถูกตองและแมนยําสูงโดยเฉพาะที่เปนเชิง
คุณภาพ การใชงานอยางตอเนื่องทําใหทราบคา 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
ใสใจสืบคนความผิดปกติเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไดดวยตาถือวามีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญที่
ควรใหความสนใจ
7.3 การทดสอบตัวอยางควบคุมตองทําอยางสม่ําเสมอ การทดสอบที่ใชเครื่องตองทดสอบตัวอยาง
ควบคุมทุกครั้งที่ทําการทดสอบ ถาทําการทดสอบเปนรอบ (batch) ใหทดสอบตัวอยางควบคุมไปพรอมกันทุก
รอบ ถาการทดสอบเปนการสุมอยางตอเนื่อง (random) ซึ่งมีการใชงานตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนควรใส
ตัวอยางควบคุมครั้งแรกของวันและแนะนําใหใสซ้ําทุก 8 ชั่วโมง สวนความถี่ของการใชตัวอยางควบคุมกับ
ชุดตรวจอยางงายหรือชุดตรวจไดผลรวดเร็วนั้น อาจไมจําเปนตองทําทุกครั้งเนื่องจากระบบทดสอบมีความ
ซับซอนนอย ความแปรปรวนหลักอยูที่ผปู ฏิบัติงานและรุนการผลิตของชุดตรวจ การควบคุมแนะนําใหทําอยาง
นอยสัปดาหละครั้งและเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนผูทดสอบหรือเปลี่ยนกลองน้ํายาใหม
7.4 การใชประโยชนของผลการควบคุมคุณ ภาพ ผลการทดสอบตัวอยางควบคุ มตองถูกบันทึ กบน
chart หรือลงขอมูลในซอฟแวรเพื่องายตอการประเมินผลขอมูลรายวันและขอมูลยอนหลังวันกอนๆ เมื่อมั่นใจ
วาไมมีความผิดปกติจึงรายงานผลตัวอยางตรวจ การทวนสอบใชกฎเกณฑที่กําหนดไวในการพิจารณา หากพบ
ขอสงสัยใหดําเนินการตามเอกสารปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
การติดตามผลการควบคุมคุณภาพตอเนื่อง การพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพตองดูทั้งรายวันและ
ดูรวมกับ ขอมูลยอนหลังไปซึ่งจะเห็น รูป แบบขอมูลไดกวางขึ้น กลุ มขอมูลจํานวนมากจะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมของปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป หรือเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน ซึ่งการพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพมีหลักการงายๆ ที่ตองพิจารณาคือเปน false rejection โดย
ค า QC ค าใดค าหนึ่ ง ตกออกไปนอก 2 SD โดยที่ ร ะบบปกติ ไม มี ป ญ หาหรื อ เป น ความผิ ด ปกติ เชิ ง ระบบ
(systemic error) หรื อ ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง คราว (random error) ซึ่ ง ลั ก ษณะความผิ ด ปกติ
เชิงระบบ 2 แบบที่พบไดเสมอคือ ลักษณะกลุมขอมูลที่มีคา mean หรือ SD สูงขึ้นหรือต่ําลงกวาเดิม หรือพบ
ค า CV เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง จะมี ผ ลการกระทบต อ ความถู ก ต อ ง (accuracy) และความคงเส น คงวา
(reproducibility) ของผลการทดสอบตามลํ าดับ จะเปนแนวทางในการสืบคนปญ หาและแกไขปองกัน ซึ่ง
ทักษะความชํานาญในการพิจารณาขอมูลขึ้นอยูกับกฎเกณฑหรือแนวทางที่กําหนดไว รวมถึงความใสใจกับ
ขอมูลที่เห็นอยางสม่ําเสมอจะชวยสะสมประสบการณในงานควบคุมคุณภาพหลักการสําคัญของการพิจารณา
ขอมูล QC คือเขาใจหลักเกณฑทางสถิติใหดี สังเกตรูปแบบกราฟที่ผิดปกติและจําแนกรูปแบบกราฟที่ผิดปกติ
วาเปนความบกพรองในระบบที่มีผลกระทบตอการผลการทดสอบของผูปวยหรือไม
7.5 การสืบคนสาเหตุ แกปญหาและการปองกันการเกิดซ้ําจากลักษณะขอมูลที่พบความผิดปกติของ
QC chart นั้น
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• กอนอื่นตองพิจารณาวามีผลกระทบตอผลการตรวจของผูปวยหรือไม โดยดูจากสัดสวนของผลบวก
และผลลบมีความผิดปกติห รือไม คาผลลบสูงหรือต่ํากวาปกติไปตามคา QC ด วยหรือไม ถาสงสัยวาอาจมี
ผลกระทบให พิ จ ารณาตรวจวิ เคราะห สิ่ งส งตรวจผู ป ว ยซ้ํ าบางส ว นหรือ ทั้ งหมดแล ว แต ค วามรุ น แรงของ
ผลกระทบ
• การสืบคนปญหาจะพิจารณาตามลักษณะวาเปนเชิงระบบหรือไม และตัดสาเหตุทิ้งไปที่ละเรื่อง
ตามสาเหตุที่เกี่ยวของ เริ่มจากเรื่องที่สืบคนงายโดยใชขอมูลจากบันทึกและเจาะลึกเมื่อเขาใกลสาเหตุแทจริง
• บันทึกการสืบคนปญหาอยางละเอียดทุกขั้นตอนไมวาจะพบสาเหตุรากเหงาหรือไม ไดแก รูปแบบ
กราฟ QC ที่พบรายละเอียดการสืบคนปญหา ปญหาที่พบ การแกไขและปองกันการเกิดซ้ํา บันทึกที่ดีจะเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนสําหรับการควบคุมตอๆ ไป
การควบคุมคุณภาพนั้นเนื่องจากมีวัตถุประสงคที่ตรวจจับความบกพรองในระบบที่อาจมีและใชสถิติ
ความเชื่อมั่นที่ 95% รวมถึงการประยุกตใชกฎควบคุมตางๆเพื่อใหระบบควบคุมมีความไวสูง จึงอาจพบวามี
ความออนไหวและไมใชปญหาจริงๆ ไดบอย อยางไรก็ดีผูทดสอบตองใหความสนใจพิจารณาขอมูลของ QC
อยางสม่ําเสมอ
8. การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison)
การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนมาตรการประกันคุณภาพที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่ง ไดแก
การประเมิ น ขี ด ความสามารถของห องปฏิ บั ติการ (proficiency test, PT หรือที่ รูจั กในอี กชื่อวา external
quality assessment, EQA) ในประเทศไทยการควบคุมคุณ ภาพของการทดสอบเอชไอวีไดดําเนิน การใน
ระดับชาติแลว แตการทดสอบอีกหลายรายการยังไมมีการบริการจึงตองใชวิธีเปรียบเทียบกับหองปฏิบัติการอื่น
เชน การรวมกลุมเพื่อทําการแลกเปลี่ยนตัวอยาง แตอยางไรก็ตามการทดสอบบางอยางมีเพียงแหงเดียวจึงไม
สามารถเปรียบเทียบกับใครได วิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบความชํานาญของผูทดสอบโดยใชตัวอยางที่ไมทราบผล
เขาในระบบทดสอบรวมดวย
จะเห็ น ได วาการควบคุ มคุณ ภาพเป น การควบคุมระบบของตนเองให อยูในเกณฑ มาตรฐานของวิ ธี
ทดสอบนั้น ในขณะที่การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนการวัดวาตนเองมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ผูอื่นได ความแตกตางระหวางการควบคุมคุณภาพและการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการอยูที่ตัวอยางที่
ใช ตัวอยางควบคุมคุณภาพเปนตัวอยางทราบคา ในขณะที่ตัวอยางในการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ
เปนตัวอยางไมทราบผล (unknown sample)
ประเทศไทยเป น หนึ่ งในไม กี่ป ระเทศที่ มีโครงการเปรีย บเที ย บระหว างห องปฏิ บั ติ สําหรับ รายการ
ทดสอบที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวีเกือบทุกการทดสอบ ไดแก การตรวจทาง immunoassay: HIV Ab,
HIV Ag/Ab การตรวจด ว ยเทคนิ ค ระดั บ โมเลกุ ล : HIV PCR, HIV viral load และHIV drug resistance
สําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อในทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี ที่ดําเนินการภายในประเทศ สามารถ
เปดโอกาสใหทุกหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของสามารถเขารวมโครงการได
หองปฏิบัติการในฐานะสมาชิกผูเขารวมโครงการมีหนาที่ตองปฏิบัติใหถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ ดําเนินทดสอบตัวอยางอยางถูกตองและตอบผลอยางรวดเร็ว และที่
สําคัญอยางยิ่งคือนําผลวิเคราะหมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ
เนื่องจากการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการคือสิ่งที่มักใชเปนเครื่องแสดงความสามารถของ
หองปฏิบัติการ ดังนั้นจึงตองมั่นใจวาโครงการที่เขารวมเปนสมาชิกตองมีคุณภาพในการดําเนินโครงการสูงดวย
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ซึ่งสิ่งที่สมาชิกสามารถใชเปนเครื่องบงชี้คุณภาพของโครงการได ไดแก การสงตัวอยางและการรายงานผลตรง
เวลา คุณภาพของตัวอยางเชนการบรรจุและการขนสงไดมาตรฐาน ผลวิเคราะหและรายงานผลการประเมินผล
สมาชิกถูกตองเหมาะสม ไมผิดพลาดและรายงานมีประโยชนตอสมาชิกทั้งภาพรวมและเฉพาะแหง รวมทั้งตอง
มีการสื่อสารกับสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เชนใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการสง
ตัวอยาง EQA การรายงานผล รวมทั้งการใหขอมูลกลับที่เปนประโยชนกับสมาชิก และการปกปดขอมูลที่ระบุ
ตัวตนของสมาชิก
การรับตัวอยางจากโครงการ หองปฏิบัติการควรมีปฏิทินบริหารงาน (management calendar) ที่
ระบุระยะเวลารอบการไดรับตัวอยาง EQA เพื่อจะไดติดตามหากไมไดรับตามกําหนด เมื่อไดรับตัวอยางแลว
ตองทดสอบทันที หากมีความจําเปนไมสามารถทดสอบไดทันทีตองเก็บใหถูกตองตามคําแนะนําของผูดําเนิน
โครงการ และต องทํ า การทดสอบโดยผู ป ฏิ บัติงานและตามกระบวนงานปกติในงานประจําเพื่ อให ผ ลการ
ประเมิ น สะท อ นสภาพจริ งของระบบ เมื่ อทดสอบและทบทวนการบั น ทึ กผลดีแ ล ว ให ต อบกลั บ ผลไปยั ง
โครงการโดยเร็วที่สุดพรอมเก็บสําเนารายงานไวเพื่อการตรวจสอบภายหลัง
เมื่อไดรับรายงานตอบกลับจากโครงการ หัวหนางานและผูทดสอบควรพิจารณาผลการประเมินโดย
ละเอียด ผูรวมงานควรมีสวนรวมและรับรู การพิจารณาผลไมควรตรวจสอบผลประเมินของตนเองเพียงอยาง
เดียว แตการพิจารณาขอมูลทั้งหมดโดยรวมจะไดประโยชนและเรียนรูมากยิ่งขึ้น เมื่อพบความผิดปกติตองทํา
การสืบคนปญหาเพื่อแกไขความบกพรองและปองกันการเกิดซ้ํา การสืบคนปญหาจะทําไดละเอียดทุกขั้นตอน
และปจจัยที่เกี่ยวของโดยใชเอกสารที่เปนแนวทางการสืบคน พรอมแบบบันทึกการสืบคนที่เตรียมไวลวงหนา
อยางเหมาะสม หองปฏิบัติการควรมีบันทึกการสรุปผล PT/EQA แตละครั้งเพื่อประโยชนแกผูเกี่ยวของและ
สะดวกตอการประชุมทบทวนการบริหารคุณภาพ
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บทที่ 8
ถาม-ตอบทีพ่ บเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
1. สิ่งสงตรวจที่ใชทดสอบเกี่ยวของกับการติดเชื้อ HIV มีอะไรบาง
การทดสอบ HIV นิยมใชสิ่งสงตรวจที่เปนเลือด ไดแก 1) สวนที่เปนซีรัมจากเลือดที่ไมมีสารกันแข็งตัว
(clotted blood) หรือพลาสมาซึ่งนิ ยมใช EDTA เปน สารกัน แข็งตัว (ไมแนะนําใหใช heparinized blood
เพราะอาจมี ผลยับ ยั้งการทํ างานของเอนไซม ในปฏิ กิริย า PCR); และ 2) สวนที่เปน เซลลเม็ดเลื อดขาวชนิ ด
นิวเคลียสเดี่ยว (peripheral blood mononuclear cell, PBMC) ซึ่งเปนลิมโฟไซดและโมโนไซด โดยใชเลือด
จาก EDTA
สิ่งสงตรวจมีความสัมพันธกับการทดสอบดังนี้
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 ในเซลลติดเชื้อ ใชสวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิ วเคลียสเดี่ยว อยางไรก็
ตามในปจจุบันอาจไมจําเปนตองแยกเม็ดเลือดขาวออกจากเลือด เพราะสามารถทดสอบไดโดยตรงโดยทําให
เซลลแตกออกมาในสิ่งสงตรวจดวยสารเคมีกอน จึงใหความสะดวกในการทดสอบ
1.4 ทดสอบเชื้อดื้อยา ใชพลาสมา ควรใชเลือดที่เจาะครั้งเดียวกันกับที่สง viral load แตตองแยกเปน
คนละหลอด
สวนหยดเลือดแหงบนกระดาษกรอง (dried blood spot) นิยมใชกับทารกและเด็กเล็กเพื่อทดสอบ
anti-HIV และ HIV genome นอกจากนี้อาจใชน้ําคัดหลั่งจากสวนตางๆ ของรางกาย ไดแก น้ําจากชองปาก
(oral fluid) และปสสาวะ (urine) สามารถใชทดสอบ anti-HIV ได ซึ่งเหมาะสําหรับการศึกษาทางระบาด
วิทยาหรือการวินิจฉัยในกรณีพิเศษ ทั้งนี้สิ่งสงตรวจที่ไมใชเลือดและหยดเลือดแหงตองใชกับชุดตรวจที่ไดผาน
การประเมินหรือรับรองใหใชกับตัวอยางดังกลาว
2. การนําส งตั วอย างเลื อดไปยั งหองปฏิ บัติการเพื่อทดสอบหรือยืนยันการติด เชื้ อเอชไอวี ควรปฏิ บัติ
อยางไร
ในป จจุ บั น แนวทางวิ นิ จ ฉั ยการติ ดเชื้อเอชไอวีมีน โยบายให รายงานผลการทดสอบภายในวัน เดีย ว
(Same Day Result) และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วขึ้นเพื่อลดการสูญเสียผูติดเชื้อไปจากระบบติดตาม
ดวย ดังนั้นหองปฏิบัติการจึงควรบริหารจัดการทดสอบการตรวจคัดกรองใหมีการทดสอบเสร็จไดในสถานที่
เดียว และใหไดผลในวันเดียว ขอแนะนําการนําสงเลือดเพื่อทดสอบที่เกี่ยวกับ HIV ในกรณีจําเปนตองสงตรวจ
ตอที่อื่นใชตัวอยางตรวจดังตอไปนี้
2.1 ตรวจด ว ยเทคนิ ค ทาง immunology (anti-HIV, HIV Ag/Ab, HIV Ag) ให ใช clotted blood
นําสงภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง ถาแยกเปนซีรัมสามารถเก็บไวท่ีตูเย็น (2-8°C) ไดนาน 7 วัน หรือแช
แข็งเพื่อเก็บเปนเวลานาน
2.2 ตรวจเทคนิ ค ทาง molecular (HIV proviral DNA, viral load, HIV RNA) ควรใช sterile
EDTA blood นําสงภายใน 6 ชั่วโมงที่อุณ หภู มิหอง หรือปนแยกพลาสมาเก็บรักษาที่ชองแช แข็ง (ในกรณี
dried blood spot สามารถนําสงภายใน 1 สัปดาหที่อุณหภูมิหอง)
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2.3 ตรวจ CD4+ T lymphocyte นําสงภายใน 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง หามแชแข็ง
3. การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ใน specimen จากศพ (autopsy) ทําไดหรือไม
สิ่งสงตรวจจากศพจะมีสารบางอยางหลั่งออกมาในกระแสเลือดที่อาจมีผลรบกวนการทดสอบ ดังนั้น
ในกรณีที่ตองการวินิจฉัยการติดเชื้อจากตัวอยางที่ไดมาจากศพ ซึ่งมักมีวัตถุประสงคเพื่อบริจาคอวัยวะแกผูอื่น
ตองเลือกใชชุดตรวจที่ระบุใหใชตัวอยางจากศพได มิฉะนั้นผลการทดสอบที่ไดอาจไมถูกตองและไมมีความ
นาเชื่อถือ อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีชุดตรวจ anti-HIV บางชนิดและชุดตรวจ NAT บางผลิตภัณฑ มีขอบงใช
วาสามารถใชกับสิ่งสงตรวจที่มาจากศพหรืออวัยวะของผูตายได
4. แนวทางการปฏิบัติสําหรับทดสอบ HIV เพื่อวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปนอยางไร
ในประเทศไทยแนวทางปฏิ บั ติเพื่ อวินิจ ฉัย การติดเชื้อเอชไอวีในระดับ ชาติ ไดยึดแนวทางองคการ
อนามัยโลกฉบับใหมในป พ.ศ. 2555 โดยใชขั้นตอนการทดสอบแบบ 3 วิธี (3 tests algorithm) โดยตั้งตน
ดวยชุดตรวจคัดกรองเปน HIV Ab หรือ HIV Ag/Ab ก็ไดดังนี้
4.1 ถาไมพบปฏิ กิริยา (non reactive) สามารถรายงานผลเปน ลบ (negative) ไดทันทีโดยไมตอง
ตรวจยืนยันใดๆ
4.2 กรณี ที่ พ บปฏิ กิ ริ ย า (reactive) ดว ยชุด ตรวจแรกให ท ดสอบต อด ว ยวิ ธี ที่ 2 และ 3 ที่ มีค วาม
หลากหลายของแอนติเจนซึ่งอาจมีหลักการเหมือนกันหรือตางหลักการก็ได ตัวอยางที่พบปฏิกิริยาสอดคลอง
ตรงกันทั้ง 3 วิธีสามารถรายงานเปนผลบวก (positive) ได โดยที่หองปฏิบัติการสามารถออกผลไดเลย ใน
กรณีเปนผูติดเชื้อรายใหมหรือตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) สามารถแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ํา
เพื่อยืนยันตัวบุคคล ในกรณีที่ไดเลือดสงซ้ําทางหองปฏิบัติการจะตรวจใหมซ้ําดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอยหนึ่ง
วิธี
4.3 กรณี ที่ผลการทดสอบไมสอดคลองกันหลังจากทดสอบซ้ําแลว แนะนําใหตอบเปนสรุป ผลไมได
(inconclusive) อาจตรวจหาเทคนิคระดับโมเลกุลชวยเพื่อสนับสนุนยืนยัน หรือแนะนําใหเจาะเลือดติดตาม
ตรวจซ้ําหลัง 2-4 สัปดาหก็เพียงพอ ในกรณี ผลบวกที่แทจริงทุ กชุดตรวจกรองใหปฏิกิริยาในเลือดหลังการ
ติดตาม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทที่ 6)
5. การทดสอบดวยชุดตรวจคัดกรอง 3 วิธีสามารถยืนยันการติดเชื้อไดจริงหรือไม
ผลการทดสอบที่มีปฏิกิริยาตรงกันทั้ง 3 วิธีสามารถรายงานผลบวก (positive) ไดเลย เพราะมีโอกาส
น อยมากที่ วิ ธีทดสอบซึ่งมี แอนติ เจนต างกั น จะใหผ ลบวกปลอมตรงกัน ทั้ งหมด ในกรณี ที่ไดป ฏิ กิริย าหรือ
สัญญาณไมแรง (weak reactive) ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการกอน
ในกรณีผูไมติดเชื้อเอชไอวีอาจพบผลบวกปลอม (false positive) โดยผลการทดสอบใหปฏิกิริยา
สอดคลองกันทั้ง 3 วิธี เนื่องจากอาจเปนหลุมพราง (pitfall) บางอยางที่เคยมีรายงานมาแลว ไดแก ผูที่เคย
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส ซึ่งแอนติเจนในวัคซีนเหมือนกับแอนติเจนหลักในชุดตรวจ การที่รางกาย
สราง anti-HIV ตอบสนองตอวัคซีนจึงอาจตรวจพบมีปฏิกิริยาตอชุดตรวจไดดวย (ในยุคที่มีการทํา western
blot ยืนยัน ตัวอยางทดสอบในอาสาสมัครเหลานี้จะพบเพียงโปรตีนแถบเดียวซึ่งตรงกับแอนติเจนในวัคซีน
ในขณะผูติดเชื้อจริงจะพบโปรตีนหลายแถบ)
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แอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีนนี้มักอยูไดไมนาน อยางไรก็ตามบางรายแอนติบอดีที่หายไปก็กลับมาตรวจ
พบไดอีก จึงอาจเปนปญหาของการวินิจฉัยได วิธีทดสอบที่ชวยตอบคําถามไดดีคือในผูติดเชื้อที่แทจริงตรวจพบ
HIV genome จึงใชในการแยกออกจากผูที่ไมติดเชื้อหรือในอาสาสมัครวัคซีน
6. การวินิ จ ฉัยทางห องปฏิ บัติ การสามารถใชวิธีตรวจกรอง 2 วิธีในการสนับสนุน ยืน ยัน การติดเชื้อได
หรือไม
อัตราความถูกตองของผลการทดสอบของ anti-HIV ขึ้นอยูกับความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุม
ประชากรที่ ทดสอบ ผูติด เชื้อที่มีอาการของโรคเอดสแลว หรือผูที่อยูในกลุ มเสี่ยงสูงกวารอยละ 5 จะพบ
ผลบวกปลอมนอยหรือมีความจําเพาะสูง แตอัตราความชุกการติดเชื้อเอชไอวีต่ําในประชากรไทยทั่วไปพบ
นอยกวารอยละ 2 และผูวิเคราะหในหองปฏิบัติการเองก็ไมสามารถทราบประวัติกลุมเสี่ยงหรือสถานภาพของ
ผูรับบริการได จึงใหยึดแนวทางปฏิบัติการทดสอบ HIV ตามแนวทางระดับชาติที่กําหนดสําหรับประเทศไทย
ตองใชชุดตรวจ 3 วิธี
การใช วิ ธี ต รวจกรองสองวิ ธี เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย นั้ น ใช เ ฉพาะในงานทางระบาดวิ ท ยา (surveillance
diagnosis) ไม ใช เพื่ อการวินิ จฉั ย รายบุ คคล (individual diagnosis) ถานํามาใชเปน แนวทางเพื่อวินิจฉัย
รายบุคคลดวยการใชวิธีทดสอบเพียง 2 วิธีนั้น ผูวิเคราะหจะตองเปนผูรับผิดชอบเองในกรณี ที่มีปญหาการ
ฟองรองหากเกิดความผิดพลาดเนื่องจากไมปฏิบัติตามแนวทางการตรวจการติดเชื้อระดับชาติสําหรับประเทศ
ไทย
7. ความหมายของ reactive ตางจาก positive อยางไร
Reactive แปลวามีปฏิกิริยา แตอาจเปนไดทั้งผลบวกจริงหรือผลบวกปลอม จึงเปนการอานผลการ
ทดสอบซึ่งยังไมมีการแปลผล การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวยเทคนิคดว ยชุดตรวจ
เบื้องตนชุดเดียว ถาจําเปนตองแจงผลขั้นตนใหรายงานไดเพียงคําวา reactive เมื่อไดทดสอบเสริมดวยชุด
ตรวจเพิ่ มอี ก 2 วิ ธี ที่ มี ค วามหลากหลายด วยแอนติเจนที่ มีห ลั กการเหมือ นกัน หรือต างกัน ในกรณี ได ผ ล
reactive สอดคล องกั น ทั้ ง 3 วิ ธี จึงมั่ น ใจว าเปน ผลบวกจริง รายงานเป น ผลบวก (positive) ถาไดผ ลไม
สอดคลองกันหลังจากตรวจสอบระบบคุณภาพแลว รายงานไดเปน ผลไมชัดเจน (inconclusive)
8. ผลการทดสอบ anti-HIV ดวยเครื่องอัตโนมัติไดคา S/CO เปนคาต่ําๆหลายวิธี (สูงกวาเกณฑตัดสิน
2-3 เทา) ซึ่งในคูมือแนะนําก็แปลผลวา reactive
การทดสอบ anti-HIV คาที่อานจากเครื่องได S/CO ต่ําๆ หรือเห็นแถบจางในชุดตรวจที่อานผลดวยตา
ควรทดสอบซ้ําดวยวิธีเดิมตามที่ระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจ เพื่อตัดปญหาเรื่อง laboratory error ออกไป
กอน ถายังไดผลเหมือนเดิมใหทดสอบเสริมดวยวิธีที่ 2 และ 3 ตอไปตามขั้นตอน เมื่อทําการทดสอบจนครบ
ตามขั้นตอนแลว สามารถแปลผลไดตามหลักการและตามแนวทางที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ดีหากพบวาทั้ง 3
วิธีไดผลทดสอบเปนปฏิกิริยาต่ํา (weakly) แนะนําใหเขียนระบุเปนหมายเหตุในใบรายงานผล เพื่อใหแพทย
หรือผูใหคําปรึกษาพิจารณาผลการทดสอบรวมกับอาการทางคลินิกและประวัติของผูปวย หรือหองปฏิบัติการ
ควรขอติดตามเจาะเลือดสงตรวจใหม
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9. แพทยสงตรวจ anti-HIV ไดผลจากเครื่องมืออัตโนมัติเปนคาต่ําๆ จึงสงตรวจซ้ําในเวลา 1 เดือน แตก็
ยังคงไดผลเปนคาต่ําๆเชนเดิม ควรติดตามนานเทาใด จึงสรุปผลที่แทจริง
แนะนําขอติดตามเจาะเลือดสง anti-HIV ซ้ําหลังจากทดสอบครั้งแรกอีกครั้ง อาจขอเจาะซ้ําทันทีเพื่อ
ตรวจสอบความผิดพลาดในหองปฏิบัติการ แตระยะเวลาที่ติดตามโดยปกติเปนเวลา 2-4 สัปดาหตอมา (อาจ
เก็บตัวอยางแรกไวทดสอบเปรียบเทียบกัน) ถาเปนผูติดเชื้อจริง การทดสอบในตัวอยางที่ติดตามไดคาสูงขึ้น
อยางชัดเจน แสดงวาเปนผลบวกจริง แตถาไมพบความแตกตางหรือไดคาลดลง แสดงวาเปนผลบวกปลอม ใน
กรณี ที่ตองการทราบผลการติดเชื้อตั้งแตการตรวจพบครั้งแรก อาจตรวจหา HIV genome ดวยเทคนิคใน
ระดับโมเลกุล เพื่อยืนยันการติดเชื้อไดโดยที่ไมตองติดตามเจาะเลือดซ้ํา แตตองระมัดระวังในการแปลผล
10. การทดสอบดวยชุดตรวจกรอง HIV ที่ไดผลไมสอดคลองกัน ควรยืนยันตอดวย western blot หรือ
มีแนวทางปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะพบในรายหญิงตั้งครรภ
ในกรณี การตรวจคัดกรองที่ไมสอดคลองกันดวย WB ไมไดชวยสนับสนุ นการแปลผล เนื่องจากวิธี
western blot (WB) เป น เทคนิ ค ที่ ให ค วามจํ า เพาะสู ง แต ค วามไวต่ํ า จึ ง อาจตรวจพบเป น ผลไม ชั ด เจน
(indeterminate) ควรมีการเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลาตอมา หรือสนับสนุนการติดเชื้อดวย NAT มากกวาใช
วิธี WB การทดสอบดวยชุดตรวจกรองที่ใหผลไมสอดคลองกัน อาจเกิดไดในหลายกรณี ตัวอยางเชน
10.1 เทคนิคผิดพลาดจากหองปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพและทดสอบซ้ํากอน
ตามคําแนะนําในเอกสารกํากับ
10.2 ผลบวกปลอมจากสารรบกวนปฏิกิริยาตางๆในเลือด (biological false positive) หลังจาก
การทดสอบซ้ํายังคงไดผลเหมือนเดิม
10.3 ผูที่เพิ่งติดเชื้อในระยะแรก ปริมาณ anti-HIV ยังอยูในระดับต่ํา ถาใชชุดตรวจกรองแรกเปน
HIV Ag/Ab จะพบเปน reactive แตตรวจไมพบในชุดตรวจเสริม anti-HIV ตองมีการติดตามหรือทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
ในกรณี ห ญิ งตั้ งครรภ ที่ได ผ ลการทดสอบสรุป ไมได (inconclusive) และไมสามารถติดตามไดตาม
ระยะเวลากําหนด หรือไมสามารถใชเทคนิคอื่นๆสนับสนุนการติดเชื้อไดทันเวลาคลอด ในกรณีนี้แพทยอาจ
ตัดสินใจให ใช ยาตานไวรัส ตามแนวทางปฏิ บัติการเพื่ อปองกันทารกติดเชื้อไปกอน ทางหองปฏิ บัติการควร
ตรวจสอบเพิ่มเติมในการคนหาการติดเชื้อที่แทจริงในมารดาตอไป
11. ในกรณีที่ผูมารับบริการแจงใหทราบวาเคยตรวจ anti-HIV พบผลบวกจากที่หนวยงานอื่นมาแลว จะ
ตรวจ น้ํายาชนิดเดียวไดหรือไม
หองปฏิบัติการแตละแหงควรทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีใหกับผูรับบริการ โดยตั้งตนใหมตามขั้นตอนที่
กําหนดไวของหองปฏิบัติการของตนเอง โดยไมจําเปนวาจะเปนวิธีเดียวกันกับหนวยงานอื่นที่ทดสอบมาแลว
ใหถือวาระบบของหองปฏิบัติการเปนของแตละหองปฏิบัติการเทานั้น จากขอมูลจากหองปฏิบัติการอางอิงที่
รับตัวอยางสงยืนยันผลที่ไมสอดคลองกัน พบวามากกวา 90% เปนผลบวกปลอมจากผูปฏิบัติงานเองมากกวา
12. หองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจกรองดวย rapid test ทั้ง 3 ชนิดในการทดสอบตามขั้นตอนการ
ติดเชื้อเอชไอวี (HIV algorithm) ไดหรือไม
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การวินิจฉัยการติดเชื้อรายบุคคล (individual diagnosis) ดวยการทดสอบ anti-HIV ดวยชุดตรวจ 3
ชนิดตาม WHO strategy III แทนการตรวจยืนยันผล reactive ดวย Western blot ไมไดจํากัดในเรื่องชนิด
หรือหลักการของชุดตรวจ ดังนั้นสามารถใชวิธี rapid assay เพื่อทดสอบไดทั้ง 3 ชุดตรวจ โดยมีหลักเกณฑ
วาควรเลือกใชชุดตรวจ rapid assay แรกเปนชุดที่มีความไวสูงกวาสองชุดตรวจเสริม เพื่อคนหาผูติดเชื้อใหได
กอน ในขณะที่ ชุดตรวจ rapid assay เสริมอีก 2 วิธีควรเลือกใชชุด ตรวจที่มีความจําเพาะสูงกวา และควร
เลือกใชชุดตรวจที่ใชแอนติเจนตางกัน หรือมีองคประกอบของโปรตีนที่ใชตรวจจับตางกัน หรือผูผลิตตางกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการใหผลบวกปลอมรวมกันระหวางชุดตรวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
13. ถาหองปฏิบัติการแหงหนึ่งมีการตรวจดวยวิธี HIV Ag/Ab combination test จําเปนหรือไมที่
จะตองมีการตรวจ HIV p24 Ag
การวินิจ ฉัยการติดเชื้ อ HIV ถ าใชชุดตรวจแรกที่ เป น HIV Ag/Ab ใหผ ล reactive และชุดตรวจ
เสริมอีก 2 วิธีที่เปน anti HIV ไดผลไมสอดคลองกัน อาจเปนผลบวกปลอม หรืออาจเปนผูติดเชื้อในระยะแรก
ซึ่งยังไมสรางแอนติบอดีจําเพาะ แตมีเชื้อ (HIV p24 Ag หรือ HIV genome) ในตัวอยางทดสอบก็ได ถาตรวจ
พบ HIV p24 Ag ตองมี การยื น ยั น ต อด วย blocking assay จึงจะบ งชี้ วาพบ HIV Ag จริง แตชุดตรวจ HIV
p24 Ag นี้ยังไมไดมีใชกันอยางกวางขวาง จึงแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ําในเวลา 2-4 สัปดาหเพื่อแยกการติด
เชื้อหรือผลบวกปลอมก็ได
นอกจากนี้ อ าจตรวจหา HIV genome ซึ่ งทํ าได ในห อ งปฏิ บั ติ การอ างอิ ง แต ชุ ดตรวจที่ เปน ชนิ ด
qualitative NAT ยังไมไดมีจําหนายในประเทศไทย สวนใหญเตรียมน้ํายาขึ้นมาใชเอง จึงมีขอจํากัดทั้งความไว
ความจําเพาะ และความสะดวกในการใช ในขณะที่ การใชชุดตรวจที่เปน quantitative NAT (viral load)
ตองพิจารณาการแปลผลอยางระมัดระวัง เนื่องจากคาที่ต่ํากวา 2,000-5,000 copies/ml อาจเปนผลบวก
ปลอมของการทดสอบก็ได
14. ในกรณีใดที่ไดผลบวกของการติดเชื้อเอชไอวีแลว แนะนําใหมีการเจาะเลือดตรวจซ้ําอีกครั้ง
หลังจากพบผลบวกการติดเชื้อเอชไอวี แนะนําใหมีการเจาะเลือดซ้ําในกรณีดังตอไปนี้
14.1 เมื่อตรวจพบผลบวก (positive) ของการติดเชื้ อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวย 3 วิธีแลว ให
รายงานผลบวกได ในกรณีเปนผูติดเชื้อรายใหมหรือการติดเชื้อครั้งแรก ควรเจาะเลือดตรวจซ้ํา
เพื่อยืนยันรายบุคคลใหชัดเจน
14.2 กอนที่จะเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสในกรณีเปนผูติดเชื้อรายใหม ซึ่งเปนแนวทางการใชยา
ตานไวรัสเพื่อรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2556
14.3 กอนสรุปการวินิจฉัยติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติด
เชื้อ ในกรณีทารกติดเชื้อเพราะตรวจพบ HIV genome ใหเจาะเลือดตรวจยืนยันซ้ําอีกครั้งเมื่ออายุทารกที่
4 เดือน หรือในกรณีทารกที่ไมพบการติดเชื้อเนื่องจากตรวจไมพบ anti-HIV ก็แนะนําใหเจาะเลือดตรวจซ้ําอีก
ครั้งเมื่ออายุทารกมากกวา 6 เดือน
15. เกณฑในการเลือกชุดตรวจ HIV เพื่อนํามาใชในหองปฏิบัติการ ของตนอยางไร
หลักการเลือกชุดตรวจเพื่อใชงานแบงเปนสองขอหลักคือเลือกดวยประสิทธิภาพทางเทคนิคและดวย
เหตุผลดานการจัดการ ผูใชตองกําหนดความตองการใชงานของตนและเลือกใหเหมาะสมดวยคุณสมบัติตางๆ
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ดังตัวอยางซึ่งขอมูลเหลานี้บางหัวขอควรมีระบุอยูในเอกสารกํากับชุดตรวจและพิสูจนยืนยันดวยการทวนสอบ
โดยหองปฏิบัติการ (method verification) (ดูรายละเอียดในบทที่ 7, ตารางที่ 7.1)
ข อพิ จ ารณาทางด านวิ ช าการได แ ก วัต ถุป ระสงคก ารใชงานเพื่ อวิ นิ จ ฉั ย รายบุ คคลหรือเพื่ อความ
ปลอดภัยในการใหเลือด ชุดตรวจที่มีความไวสูงเพื่อตรวจจับผูติดเชื้อระยะแรก ชนิดของตัวอยางหรือสาร
กันเลือดแข็ง และความไวเชิงวิเคราะห (Analytical sensitivity)
ขอพิจ ารณาด านการบริห ารจั ด การ ไดแก turnaround time ความสามารถรองรับ ปริมาณงาน
(throughput) วิธีทดสอบงาย ไมซับซอน ราคา การเก็บรักษา อายุการใชงาน การบริการหลังการขาย และ
การบํารุงรักษางาย ผูใชทําไดเอง
16. ชุดตรวจ HIV Ag/Ab ซึ่งทดสอบไดทั้งแอนติบอดีและแอนติเจนพรอมกัน สามารถใชแทนการทดสอบ
HIV Ag ไดหรือไม
วัตถุประสงคของชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนการเพิ่มความไวตรวจการติดเชื้อใน ระยะแรกกอนตรวจ
พบแอนติบ อดี ผลิตขึ้นมาดวยวัตถุประสงคใชทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเลือดบริจาค ในประเทศไทย
กําหนดคุณสมบัติของชุดตรวจ HIV Ag/Ab เพื่อทดสอบในทางธนาคารเลือดตองมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับ
ชุดตรวจ HIV Ag (ผานเกณฑที่ 2 IU/ml) ในขณะที่ชุดตรวจ HIV Ag/Ab ที่ใชเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคลอาจ
มีประสิทธิภาพการตรวจจับ HIV p24 Ag ไมเขมงวดเทา และไมไดรับอนุญาตใหใชในงานบริการโลหิต
สั ญ ณาณที่ ได ชุ ด ตรวจ HIV Ag/Ab ส ว นใหญ ให ค า การทดสอบสั ญ ณาณเดี ย วของการตรวจพบ
แอนติเจนหรือแอนติบอดี ในป จจุบัน มีชุดตรวจบางผลิตภัณฑ สามารถแยกสั ญญาณที่ ไดจากปฏิกิริยาของ
แอนติเจนและแอนติบอดีเทานั้น ทําใหอาจเห็นปฏิกิริยาของ HIV p24 Ag ได แตอยางไรก็ตามไมควรแปล
ผลบวกของแอนติเจนโดยตรง แตควรทดสอบการติดเชื้อตอดวยอีก 2 วิธีตามแนวทางปฏิบัติระดับชาติ
17. ขอควรระวังของการใช HIV Ag/Ab มีอะไรบาง
ชุดตรวจ HIV Ag/Ab มีความไวตรวจหาผูติดเชื้อไดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันความจําเพาะในผูที่ไมติดเชื้อ
ก็อาจพบไดน อยกวาชุด ตรวจ HIV Ab เพี ยงอยางเดียว ขอควรระวังในการนําชุดตรวจ HIV Ag/Ab มาใช
ดังตอไปนี้
17.1 กรณีทดสอบในทารกแรกคลอดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี ในทารกที่ไมติดเชื้ออาจตรวจ
พบปญหาผลบวกปลอมดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab โดยเกิดปฏิกิริยาในทารกอายุนอยกวา 24 เดือน
17.2 ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ จะเริ่มพบ HIV p24 Ag ระยะสั้นๆในกระแสเลือด แลวอาจลดลง
กอนตรวจพบ anti-HIV ดังนั้นการทดสอบดวยชุดตรวจ 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) ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการหาปริมาณไวรัสในน้ําเหลืองในผูติด
เชื้อแลว เพื่อติดตามผลการรักษาดวยยาตานไวรัส แตไมใชเพื่อวินิจฉัยโรค
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อย า งไรก็ ต าม CDC สหรั ฐ อเมริ ก ามี แ นวปฏิ บั ติ ใ ห ใ ช ชุ ด ตรวจ HIV qualitative หรื อ HIV
quantitative ที่ไดผานเกณฑ FDA เพื่อชวยวินิจฉัยผลการทดสอบดวยชุดตรวจกรองที่ไมสอดคลองกัน ใน
กรณี ที่ ป ริ ม าณไวรั ส ที่ ต่ํ า กว า 2,000-5,000 copies/ml อาจเป น ผลบวกปลอม จึ ง ควรแปลผลอย า ง
ระ มั ด ร ะ วั ง (อ า งอิ งดั ด แ ป 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
เนื่ อ งจากผู ติ ด เชื้ อ ในระยะเริ่ ม แรกจะสามารถตรวจพบการติ ด เชื้ อ ด ว ย HIV p24 Ag ได เร็ ว กว า
แอนติบอดีประมาณ 5-10 วัน ดังนั้นมาตรฐานการบริการโลหิตแหงชาติจึงกําหนดใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab
ในการตรวจคัดกรองเลือดบริจาค สวนการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลนั้นหองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจคัด
กรอง anti-HIV (3rd generation) หรือ HIV Ag/Ab (4th generation) ก็ได แตตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับชาติและปฏิบัติงานดวยความรูความเขาใจในเรื่องของการนํามาใช ขั้นตอนการทดสอบ การแปลผล และ
การปฏิบัติเมื่อพบผลขัดแยง ในกรณีการวินิจฉัยการติดเชื้อในรายบุคคล ผลบวกปลอมสําคัญกวาผลลบปลอม
ดังนั้นการทดสอบที่ไดเปนผลบวกจําเปนตองยืนยันใหไดแนชัดวามีการติดเชื้อจริง ในขณะที่การทดสอบเพื่อ
ความปลอดภัยของเลือดบริจาค ผลลบปลอมสําคัญกวาผลบวกปลอม เพราะอาจทําใหผูรับมีการติดเชื้อจาก
เลือดที่ปนเปอนแตตรวจไมพบ
20. การใชชุดตรวจ Nucleic Acid testing (NAT) สําหรับตรวจเพิ่มเติมที่มีผลการทดสอบแอนติเอชไอ
วี ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั น จะใช ชุ ด ตรวจหาสารพั น ธุ ก รรม (qualitative assay) ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การขึ้ น
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดหรือไม
โดยทั่วไปชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีที่จะนํามาจําหนายในประเทศไทย ตองจดทะเบียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชุ ด ตรวจที่ เป น การวิ นิ จ ฉั ย (qualitative) การติ ด เชื้อ ที่ ได ขึ้น ทะเบี ย นเพื่ อ
ตรวจหา HIV RNA มี ใช เฉพาะในธนาคารเลือด หนว ยงานภาครัฐบางแห งให บ ริการ proviral DNA หรือ
qualitative RNA assay ดวยชุดตรวจที่ผลิตขึ้นเอง อยางไรก็ตามตามพ.ร.บ. เครื่องมือแพทยไดยกเวนการ
ผลิตและใชงานโดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนใหหนวยงานภาครัฐ
21. มั่นใจไดอยางไรวาการทดสอบ HIV ของหองปฏิบัติการตนเองถูกตอง
ความถูกตองเชื่อถือไดของผลการทดสอบขึ้นกับ 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร วิธีทดสอบและเครื่องมือ
ผูปฏิบัติงานควรจัดทําระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการซึ่งไดครอบคลุมถึงทั้งสามปจจัยนี้ดวย คือ มีการ
บันทึกหลักฐานขีดความรูความสามารถของบุคลากร วิธีทดสอบที่มีมาตรฐานการใชงานอยางถูกตอง ควรมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกครั้งเพื่อติดตามผล ความนาเชื่อถือของการวิเคราะหในครั้งนั้น และมีการตรวจสอบความ
ถูกตองเปนระยะๆ และทําการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติของประเทศที่ไดกําหนดไว มีระบบการควบคุม
คุณภาพภายนอกจากองคกรอื่น มีเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสมและมีการบํารุงรักษาอยางครบถวน มีแนวทาง
ควบคุมกระบวนงานในทุกขั้นตอนตั้งแตการรับตัวอยางตลอดไปจนถึงการรายงานผลและสงผลถึงผูรับ ถา
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ระบบควบคุมคุณภาพนั้นมีประสิทธิภาพเมื่อมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น จะตองถูกตรวจจับไดกอนที่จะหลุด
ออกไปนอกห องปฏิ บัติการ ผู ปฏิ บั ติงานควรแสดงและสื่ อสารใหแพทยและผูเกี่ยวของทราบจะไดมั่นใจใน
ประสิทธิภาพคุณภาพของหองปฏิบัติการ สิ่งเหลานี้ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจผลในทุกชนิดการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการทางการแพทย
22. ผลบวกปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง
ปญหาผลบวกปลอมสวนใหญมาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการทดสอบ หรือมีการปนเปอนจาก
อุปกรณเครื่องมือที่ใช (ปจจุบัน cross contamination โดยเครื่องมืออัตโนมัติ ไมใชปญหาใหญ เพราะสวน
ใหญไดรับการปองกันแลว) ดังนั้นหองปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีชวยลดปญหาไดเปนอยางมาก
ป จ จั ย ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ผลบวกปลอมมี ร ายงานมากมาย ตั ว อย า งที่ อ าจพบบ อ ย เช น โรค
Autoimmune ต า ง ๆ เช น SLE (systemic lupus erythematosus), connective tissue disease,
dermatomyositis; ผูที่ไดรับวัคซีน หรือมีสารรบกวนบางอยางที่เกิดขึ้นจากแหลงภายในและภายนอก ผูที่
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส หญิงตั้งครรภมาหลายครั้ง หรือเคยไดรับเลือดมาหลายครั้ง (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม ในบทที่ 4)
23. ผลลบปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง
ผลลบปลอมสวนใหญ มาจากความผิ ดพลาดในขั้นตอนการทดสอบ หรืออาจมาจากศั กยภาพของ
บุคลากรและเครื่องมื อ ดั งนั้ น การควบคุ มคุ ณ ภาพที่ดีชว ยลดปญ หาผลลบปลอมไดอยางมาก นอกจากนี้
ตั วอย างผลลบปลอมที่ อ าจพบได เช น Window period ซึ่งเป น ระยะแรกๆที่ยั งไม ส รางแอนติบ อดี (preseroconversion) หลังติดเชื้อโดยปกติ คาเฉลี่ย ของระยะเวลาที่ตรวจพบ anti-HIV ประมาณ 2-3 สั ป ดาห
และระยะเวลาที่ตรวจพบเชื้อ (HIV genome ประมาณ 5-10 วัน และ HIV p24 Ag ประมาณ 10-15วัน) อาจ
พบไดในชวงทายของการติดเชื้อ (seroreversion) ในผูที่มีความผิดปกติตอการตอบสนองของแอนติบอดี เชน
Atypical host response ผู ป ว ย เป น โ ร ค ที่ ไม ส ร า ง โ ป ร ตี น ช นิ ด gamma globulin (Agammaglobulinemia) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทที่ 4)
24. การควบคุมคุณภาพ ชุดตรวจ HIV ชนิด rapid assay จะทําการควบคุมคุณภาพไดอยางไร
ชุดตรวจชนิด rapid assay เปนวิธีทดสอบที่ใหผลรวดเร็ว อานผลดวยตา ดังนั้นความผิดพลาดสวน
ใหญที่เกิดขึ้นมักเกี่ยวของกับบุคลากร ปญหาที่พบบอยไดแก ขาดความชํานาญในการอานผล ไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ ผูผลิตฯ เปนตน การควบคุมคุณภาพควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
24.1 ความสามารถของผูทดสอบ (personnel competency) ซึ่งตองมั่ น ใจวาผูทดสอบมี ความรู
ความชํานาญตอวิธีทดสอบนั้นๆ โดยจัดใหมีการทดสอบความสามารถ
24.2 มีการทดสอบความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ซึ่งหัวหนาหองปฏิบัติการสามารถทําเพิ่มเติมเองได
นอกเหนือจากการเขารวมโครงการ EQA ควรศึกษาวิธีการและดําเนินการตรวจสอบชุดตรวจเมื่อเปลี่ยนรุนการ
ผลิต และเมื่อไดรับชุดตรวจ batch ใหมจากผูขาย
24.3 ปฏิบัติตามเอกสารกํากับของวิธีทดสอบนั้นๆ และใชสารควบคุมคุณภาพอยางสม่ําเสมอ โดย
ปกติควรมีตัวควบคุมผลบวกและผลลบเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของน้ํายาชุด ตองมีการกําหนดใหทดสอบ
เปนระยะตามความเหมาะสม จึงจะเปนระบบคุณภาพที่ถูกตอง ตัวควบคุมบางอยางในการทดสอบอาจไมใชตัว

65

ควบคุมคุณภาพที่แทจริง เชน build-in control ในชุดตรวจดวยหลักการ Immunochromatrography ซึ่งเป น
เพียงตรวจสอบคุณภาพน้ํายาและการไหลของน้ํายาในขณะทดสอบ และ unsensitized cell ในชุดตรวจ
ดวยหลักการ agglutination ซึ่งเปนการตรวจสอบความไมจําเพาะของตัวอยาง
25. การรายงานผล anti-HIV และขอรับผลตรวจ ควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนการรักษาความลับ
ในป จจุ บั น แพทยสภาได ออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องการตรวจรักษาดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี โดยผูที่
ต อ งการตรวจการติ ด เชื้ อ ต อ งได รั บ การปรึ ก ษาทั้ งก อ น (pre-counseling) และหลั ง การทดสอบ (postcounseling) และเซ็นใบยินยอมขอตรวจ เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหา และแนวทางปฏิบัติหลังตรวจ
พบ
การรายงานผล HIV testing จากหองปฏิบัติการถือวาเปนการปกปดระดับสูงทั้งผลบวกหรือผลลบ
ควรหาแนวทางเพื่อปองกันปญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผูปวยซึ่งอาจถูกฟองรองในภายหลัง หองปฏิบัติการ
ตองจัดระบบการตอบผลหรือมีรหัสเขาไปดูผลการทดสอบ ควรวางระบบการมี password ในการเขาถึงขอมูล
ในการเปด อาน ไม ควรตอบผลทางโทรศัพทเพื่อหลีกเลี่ยงการรับ ฟ งขอมูล คลาดเคลื่ อนและเปน การรักษา
ความลับ ตองไมรายงานผลแกผูอื่นหรือแมแตผูปวยโดยตรง
26. การตรวจแบบรอรับผลในวันเดียว Same Day Result กับการสงตอหองปฏิบัติการภายนอกทํา แบบ
ไหนดี
ในปจจุบันนี้มีนโยบายเอดสแหงชาติตองการใหผูติดเชื้อรูสถานะเร็วขึ้น เพื่อเขาสูการรักษาไดมากขึ้น
และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วขึ้น การนัดมาฟงผลทําใหผูรับบริการบางสวนไมกลับมาฟงผลและขาด
โอกาสในการรักษาดวยยาตานไวรัสทันเวลา ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนจึงควรจัดแนวทางปฏิบัติหรือจัดระบบ
การทดสอบใหไดผล (turnaround time) ภายในวันเดียว ไมควรสงตอที่โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาล
ทั่วไปในเขตบริการสุขภาพเดียวกันเพื่อตรวจดวยวิธี ELISA ตอไป

66

บทที่ 9
ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเอดส
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2550
• มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย
และหญิ งมี สิ ท ธิ เท าเที ย มกั น การเลื อ กปฏิ บั ติ โดยไม เป น ธรรมต อบุ ค คลเพราะเหตุ แ ห งความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
• มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล
หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธินี้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย
• มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ
ความคุมครอง การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อัน เป น การละเมิ ดหรือกระทบถึ งสิทธิของบุ คคลในครอบครัวเกีย รติย ศหรือชื่อเสีย งและความ
เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
2. พระราชบัญญัติ ใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
• มาตรา 322 ผูใดเปดผนึกจดหมายหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซึ่งผนึกของผูอื่นไป
เพื่อลวงรูขอความก็ดี เพื่อนําขอความออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นเกิดความเสียแกผูหนึ่งผูใด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
• มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่น โดยเหตุที่เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่โดยเหตุ
ที่ ป ระกอบอาชี พ เป น แพทย เภสั ช กร คนจํ า หน า ยยา นางผดุ ง ครรภ นั ก บวช หมอความ
ทนายความ หรือผูสืบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับ
นั้นในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
• มาตรา 326 ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สามโดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น ตองเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้ นกระทําความผิ ดหมิ่น ประมาทตองระวางโทษจําคุกไม เกิน หนึ่ ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
• มาตรา 327 ผูใดใสความผูตายตอบุคคลที่สามหรือการใสความนั้นนาเปนเหตุใหบิดามารดา คู
สมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 326 นั้น
3. พระราชบัญญัติ ใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
พ.ศ. 2535
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• มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี แกอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ทานวาผู
นั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
4. ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย พุทธศักราช 2553
• หมวด 3 ข อ 15 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ คการแพทย ต อ งประกอบวิ ช าชี พ โดยคํ านึ งถึ งความ
ปลอดภัยและความสิ้นเปลืองที่เกินความจําเปนของผูรับบริการ
• หมวด 3 ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองอธิบายใหผูรับบริการเขาใจถึงสาระสําคัญ
ของการตรวจและการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
• หมวด 3 ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดย
เจตนาหรือใหความเห็นไมสุจริตในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพแหงตน
• หมวด 3 ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเปดเผยความลับของผูรับบริการซึ่งตน
ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูรับบริการหรือเมื่อตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามหนาที่
5. ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พุทธศักราช 2549
• หมวด 4 ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ
• หมวด 4 ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ
• หมวด 4 ข อ 27 ผู ป ระกอบวิ ช าชีพ เวชกรรมต องไมเปด เผยความลับ ของผู ปว ย หรือผู ป วยที่
เสียชีวิตแลวซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาที่
• หมวด 4 ขอ 28 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตราย
จากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะที่จะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะ
ฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิตโดยตองใหคําแนะนําที่เหมาะสม
6. นโยบายแหงชาติวาดวยการตรวจเอดส
• คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดกําหนดนโยบายเรื่อง
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไวดังนี้
1) การตรวจตองทําดวยความสมัครใจของผูตรวจ
2) กอนและหลังการตรวจต องให ขอมูลและคํ าปรึกษาเพื่ อเตรียมพรอมทางอารมณ และ
จิตใจ
3) ผลการตรวจจะตองเปนความลับระหวางผูถูกตรวจและแพทยเทานั้น
4) การเผยแพรผลการตรวจแกผูใดจะตองเปนความยินยอมของผูถูกตรวจ
ฉะนั้นหากการตรวจเลือดผูสมัครงาน การตรวจเลือดพนักงาน การตรวจเลือดเพื่อ
ซื้อประกันชีวิตหรือสุขภาพ การตรวจเลือดเพื่อฝากครรภ การตรวจเลือดเพื่อเขาศึกษา
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และการตรวจเลือดเพื่อเขารับบริการทางการแพทย ไมเปนไปตามหลักการ 4 ประการนี้
ถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอนโยบายเอดสแหงชาติ
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวี
• ชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่นําเขามาหรือผลิตเพื่อจําหนวยในประเทศไทย ดวยวัตถุประสงค
ตางๆ เชน ชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล หรือชุดตรวจเพื่อความปลอดภัยในการใหเลือดและ
การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ เป น ต น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ กอ น และในคํ าแนะนํ าของกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเรื่องการเลือกชุดตรวจแนะนําวาตองใชชุดตรวจที่
ผานการรับรองจากประกาศนี้กอนจึงจะนําใชในหองปฏิบัติการได
• ผูท่ีจะนําเขา ผลิต และจําหนายชุดตรวจเอชไอวีในประเทศไทย จะตองมีการจดทะเบียนเพื่อเปน
ผูรับ อนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อ
น้ํายาจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของดวย เชน ใบอนุญาตนําเขาหรือขายชุดตรวจ
เอชไอวี
• การขายชุดตรวจเอชไอวีตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
จะขายให ได เฉพาะกั บ สถานพยาบาลที่ จั ดไวเพื่ อ การประกอบวิช าชี พ เทคนิ ค การแพทย การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม นอกเหนือจากที่ระบุไวใหขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8. พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
• มาตรา 11 (1) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอ
รางกายสุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามีภริยา บุพการี
หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจเสียหายตอ
จิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย
9. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2541
บัญญัติสิทธิของผูบริโภคไวคือ
• สิทธิที่จะไดรับ ขาวสารทั้ งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต องและเพี ยงพอเกี่ ยวกั บสิน คาหรือบริการ
ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแก
ผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียง
พอที่จะไมหลงผิด ในการซื้อสินคาหรือบริการโดยไมเปนธรรม
• สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการไดแก สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาหรือรับบริการโดย
ความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม
• สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการไดแก สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่
ปลอดภั ย มี ส ภาพและคุ ณ ภาพไดม าตรฐานเหมาะสมแก การใช ไม กอให เกิ ดอัน ตรายตอชี วิต
รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้น
แลว
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ภาคผนวก ก
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน
(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP)
(จากแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ป พ.ศ. 2557)
นิยาม
- บุคลากรทางการแพทย หมายถึง บุคลากรใดๆ ที่ทํางานในหนวยงานตางๆภายในโรงพยาบาล ซึ่งมี
โอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนที่กอใหเกิดการติดเชื้อ ซึ่งมีความหมายรวมถึงเลือดและ body substances
ตางๆ ตัวอยางเชนน้ําอสุจิ สารคัดหลั่งในชองคลอด เนื้อเยื่อ น้ําไขสันหลัง น้ําในขอ น้ําในชองปอด เปนตน
- การสัมผัสจากการทํางาน (occupational exposures) หมายถึง การสัมผัสที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอชไอวี ไดแก
- การไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (percutaneous injury) ไดแก ถูกเข็มตํา ถูกมีดบาด เปนตน
- การสัมผัสเยื่อบุ (contact of mucous membrane) ไดแก เลือดกระเซ็นเขาตา ปาก เปนตน
- การสัมผัสผิวหนังที่ไมปกติ (contact of non-intact skin) ไดแก การสัมผัสกับผิวหนังที่มีบาดแผล
หรือผิวหนังที่มีผื่นแพผิวหนังอักเสบ (dermatitis) เปนตน
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
พบวาความเสี่ยงโดยเฉลี่ยตอการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยจากการถูกเข็มตําหรือมีด
บาดเทากับรอยละ 0.3 ตอครั้ง (ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เทากับ 0.2-0.5) การสัมผัสเยื่อบุเทากับรอยละ
0.09 ตอครั้ง (ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เทากับ 0.006-0.5) และการสัมผัสผิวหนังที่ไมปกตินอยกวารอย
ละ 0.09 ตอครั้ง โดยทั่วไปการสัมผัสกับผิวหนังปกติไมถือวาเปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและไมมีความ
จําเปนที่จะตองไดรับยาปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางปฏิบัติ
- HIV oPEP มีแนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน
ดังแสดงตามแผนภูมิที่ ก.1 และการประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP ดังตารางที่ ก.1 กรณีมีขอบงชี้ในการให
HIV oPEP จะตองใหโดยเร็วที่สุดหลังสัมผัส (ภายใน 1-2 ชั่วโมง) และอยางชาไมเกิน 72 ชั่วโมง หลังสัมผัส 1
โดยตองกินจนครบ 4 สัปดาหและควรอยูภายใตการติดตามดูแลของแพทย
0

1

ในกรณีที่สมั ผัสเกิน 72 ชั่วโมงและแพทยผูดูแลเบื้องตนเห็นวามีความจําเปนในการใหยาหรือผูสมั ผัสประสงคจะรับยาตาน
ไวรัสหลังไดรับคําแนะนําแลวหรือ unknown source ใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อและพิจารณาการให 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
- การประเมิ น ติ ดตามบุ คลากรทางการแพทยที่สัมผัส หลังให HIV oPEP ทั้งนี้ควรให คําแนะนํ าถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตามหลัก standard precaution เพื่อปองกันการสัมผัสและการติดเชื้อหลังสัมผัส
ระหวางการปฏิบัติงาน บุคลากรที่สัมผัสควรไดรับการติดตามประเมินหลังสัมผัสภายใน72 ชั่วโมง ติดตามเจาะ
เลือดบุคลากรเพื่อตรวจ anti-HIV ซ้ําหลังสัมผัส 1 เดือนและ 3 เดือน (แตถาบุคลากรที่สัมผัสมีการติดเชื้อ HIV
จากแหลงสัมผัสดวยควรเจาะเลือดตรวจ anti-HIV ซ้ําหลังสัมผัส 12 เดือนอีกหนึ่งครั้ง) ในชวงเวลานี้บุคลากร
ที่สัมผัสควรงดบริจ าคเลือด อวัย วะ และอสุ จิ ใหสวมถุงยางอนามั ยเมื่ อมีเพศสัมพั นธทุกครั้ง ให คําแนะนํา
เกี่ยวกับอาการและ/หรืออาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน และใหมาพบแพทยทันทีในกรณีที่
สงสัย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อประเมินผลขางเคียงของ HIV oPEP เชน CBC, Cr และ SGPT ควร
ตรวจเปนพื้นฐานและติดตามในกรณีที่มีอาการและ/หรืออาการแสดงสงสัยผลขางเคียงจากยาตานไวรัส
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ตารางที่ 1 การประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP และการประเมินติดตามหลังให HIV oPEP
แผนภูมิที่ ก.1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน
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ตารางที่ ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสเลือดหรือ body
fluids ขณะทํางาน

1

ไมตองตรวจ anti-HIV ใน source หากเปน known HIV + ve case การใชผล anti-HIV ของ sourceมาตัดสินใจวาจะใหผู
สัมผัสเชื้อรับ HIV oPEP หรือไม ใหพิจารณาเปนรายๆ ไปโดยอาจพิจารณาเริม่ HIV oPEP ไปกอนหากไมแนใจ และควรตรวจ
anti-HIV ในบุคลากรทางการแพทยที่ 12 เดือนในกรณี source มี HIV infection
2
ตรวจ anti-HIV และ HIV PCR or VL เมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัย AHI เชน ไข ตอมน้ําเหลืองโต ผื่น
3
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลขางเคียงของยาตานไวรัส เชน คลื่นไส อาเจียน ผื่น
4
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัย acute hepatitis B infection
5
พิจารณาตรวจที่ 3 เดือนและ 6 เดือน ในกรณีที่ source มี HBV และ/หรือ HCV infection
6
ในกรณีที่เคยตรวจมากอนและทราบวาผลเปนบวกอาจจะพิจารณาไมสงตรวจซ้ํา
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ภาคผนวก ข
1. รายชื่ อผู รั บอนุ ญ าตผลิ ต –นํ า เข าชุ ด ตรวจที่ เกี่ยวของกับการติด เชื้อเอชไอวีเพื่ อจํา หน ายใน
ประเทศไทย และองคประกอบของโปรตีนในชุดตรวจ
สามารถติ ด ตามข อ มู ล ฉบั บ เต็ ม และข อ มู ล ล า สุ ด ได ท างเว็ บ ไซต ข องกรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
(http://ttp.dmsc.moph.go.th) เขาไปที่ ดาวนโหลด (มุมบนขวา) เพื่อเขาไปยัง kit evaluation (รายงานนี้
สรุปถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น ซึ่งขอมูลจะมีการปรับตลอดเวลา หลังจากมีการประเมินชุดตรวจ
ใหมๆ) โดยจะมีรายละเอียดตารางรายชื่อผูรับอนุญาตผลิต-นําเขาชุดตรวจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวี
เพื่ อ จํ า หน า ยในประเทศไทย ประกอบด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ด ตรวจทาง immunoassay (antibody assay,
antigen/antibody assay และ antigen assay สําหรับ การวินิ จฉัย รายบุ คคลและความปลอดภั ย ) และชุด
ตรวจทาง molecular technique (สําหรับความปลอดภัยทางธนาคารเลือด เพื่อพิจารณาและติดตามการ
รักษา และตรวจสายพันธุเชื้อดื้อตอยารักษา) โดยสรุปใหดังตอไปนี้
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รายชื่อชุดตรวจที่จําหนายในประเทศไทยและองคประกอบของโปรตีนที่ใช (สรุปถึงวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)
ชื่อผลิตภัณฑ
Alere Determine HIV1/2
Bioline HIV 1/2
Diagnostic Kit for HIV
(1+2) Antibody
(Colloidal Gold)
DoubleCheckGold™
Ultra HIV 1&2
FIRST RESPONSE HIV
CARD TEST 1-2.O
Genie™ Fast HIV 1/2
ImmunoComb® II HIV
1&2 BiSpot
ONE STEP ANTI-HIV
(1&2) TRI-LINE TEST
Rapid Test for Antibody
to Human
Immunodeficiency Virus
(HIV) (Colloidal Gold
Device)
RETROSCREEN HIV 3.0
SERODIA-HIV
SERODIA HIV-1/2
SD BIOLINE HIV1/2 3.0

Principle หลักการ

ชื่อผูผลิต / ประเทศ

Simple / Rapid Assay
Immunochromatography Alere Medical Co., LTD.
/JAPAN
Immunochromatography Pacific Biotech Co.,
LTD.
/THAILAND
Immunochromatography SHANGHAI KEHUA BIOENGINEERING CO., LTD.
/CHINA
Immunochromatography ORGENICS LTD.
/ISRAEL
Immunochromatography Premier Medical
Corporation LTD.
/INDIA
Immunochromatography BIO-RAD CO., LTD.
/FRANCE
Indirect ELISA
ORGENICS LTD.
/ISRAEL
Immunochromatography InTec Products, INC.
/CHINA

องคประกอบของ
โปรตีนที่ใชในชุดตรวจ
HIV-1 : r-gp41, p-gp41
HIV-2 : r-gp36, p-gp36
HIV-1 : r-gp41, r-p24
HIV-2 : r-gp36
HIV-1 : r-gp160, r-gp41
HIV-2 : r-gp36
HIV-1 : r-gp120, rgp41, r-p24
HIV-2 : r-gp36
HIV-1 : r-gp41, r-p24
HIV-2 : r-gp36

HIV-1 : r-gp120, r-gp41
HIV-2 : r-gp36
HIV-1 : p-gp120, p-gp41
HIV-2 : p-gp36
HIV-1 : r-gp120, r-gp41,
r-p24
HIV-2 : r-gp36
Immunochromatography Beijing Wantai Biological HIV-1 : r-gp120, r-gp41
Pharmacy Enterprise
HIV-2 : r-gp36
Co., Ltd. /CHINA
Immunochromatography QUALPRO DIAGNOSTICS HIV-1 : r-gp120, r-gp41,
/INDIA
r-p24
HIV-2 : r-gp36
Gelatin Particle
FUJIREBIO INC.
HIV-1 : viral lysate
Agglutination
/JAPAN
HIV-1 : viral lysate
HIV-2 : viral lysate
Immunochromatography Standard Diagnostics,
HIV-1 : r-gp41, r-p24
Inc. /SOUTH KOREA
HIV-2 : r-gp36
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ชื่อผลิตภัณฑ

Principle หลักการ

ชื่อผูผลิต / ประเทศ

องคประกอบของ
โปรตีนที่ใชในชุดตรวจ

Antigen Assay
Elecsys HIV Ag
Electrochemiluminescence ROCHE DIAGNOSTICS Monoclonal anti HIV
Immunoassay
GMBH
p24 (mouse)
/GERMANY
Antibody Assay (Machine Based Assay)
AxSYM HIV 1/2 gO
Microparticle Enzyme
Abbott Ireland
HIV-1 : r-gp41, p-gp41,
Immunoassay (MEIA)
Diagnostic Division
r-p24
/IRELAND
HIV-2 : r-gp36, p-gp36
VITROS
Chemiluminescence EIA
ORTHO-CLINICAL
HIV-1 : r-gp160, r-gp41,
Immunodiagnostic
(CMIA)
DIAGNOSTICS
r-p24
Products Anti-HIV 1+2
/UNITED KINGDOM
HIV-2 : r-gp36
Antigen and Antibody Combination Assay (Machine Based Assay)
ARCHITECT HIV Ag/Ab
Chemiluminescence EIA
ABBOTT GMBH &
HIV-1 : r-gp41, p-gp41
COMBO
(CMIA)
CO.KG /GERMANY
HIV-2 : r-gp36, p-gp36
Monoclonal anti HIV
p24 (mouse)
AxSYM HIV
Microparticle Enzyme
Abbott Ireland
HIV-1 : r-gp41, p-gp41,
Immunoassay (MEIA)
Diagnostic Division
r-p24
Ag/Ab Combo
/IRELAND
HIV-2 : r-gp36, p-gp36
Monoclonal anti HIV
p24 (mouse)
Elecsys HIV Combi PT
Electrochemiluminescence ROCHE DIAGNOSTICS HIV-1 : r-gp41, p-gp41
Immunoassay
GMBH
HIV-2 : r-gp36, p-gp36
/GERMANY
Monoclonal anti HIV
p24 (mouse)
LIAISON XL
Chemiluminescence EIA
DIASORIN S.p.A.
HIV-1 : r-gp41
murex HIV
(CMIA)
/ITALY
HIV-2 : r-gp36
Ab/Ag
Monoclonal anti HIV
p24 (mouse)
VIDAS HIV DUO Ultra
Enzyme-linked
BioMerieux sa.
HIV-1 : p-gp160
Fluorescent Assay
/ FRANCE
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
Multiplex Real Time PCR Roche Diagnostics
SWITERLAND
Test
(Schweiz) AG Ltd
cobas TaqScreen MPX
Multiplex Real Time PCR Roche Diagnostics
SWITERLAND
Test version 2.0
(Schweiz) AG Ltd.
Procleix UltrioAssay
Transcription Mediated
GEN-PROBE
UNITED STATES of
Amplification (TMA)
INCORPORATED
AMERICA
Procleix UltrioAssay
Transcription Mediated
GEN-PROBE
UNITED STATES of
Amplification (TMA)
INCORPORATED
AMERICA
Procleix Ultrio Elite
Transcription Mediated
Hologic, Incorporated UNITED STATES of
Assay
Amplification (TMA)
AMERICA
Nucleic Acid Amplification Test for monitoring disease progression and treatment (Viral load)
Abbott RealTime HIV-1
Real Time PCR
Abbott Molecular Inc. UNITED STATES of
Amplification Reagent
AMERICA
Kit
COBAS AmpliPrep /
Real Time PCR
Roche Molecular
UNITED STATES of
COBAS TaqMan HIV-1
Systems, Inc.
AMERICA
Test, version 2.0
COBAS TaqMan HIV-1
Real Time PCR
Test, version 2.0
NucliSENS EasyQ HIV-1
NASBA-Based (Real Time
Biomerieux BV
NETHERLANDS
v 2.0
detection)
Nucleic Acid Amplification Test for Other Intended Use
TRUGENE HIV-1
Reverse Transcription PCR Siemens Medical
UNITED STATES of
GENOTYPING KIT
and Sequencing
Solutions Diagnostic
AMERICA
ViroSeq HIV-1
Reverse Transcription PCR Celera Corporation
UNITED STATES of
Genotyping System V 2.0 and Sequencing
AMERICA

ขอขอบคุณขอมูลจาก
ฝายปฏิบัติการดานเชื้อถายทอดทางการใหเลือด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552 เพื่อกําหนด
คุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
ติดตามไดที่เว็บไซต http://www.thaimed.co.th/files/law8_th.pdf โดยมีรายละเอียดของเกณฑ
มาตรฐานและการทดสอบ/วิเคราะหชุดตรวจกอนที่จะนําชุดตรวจเอชไอวีมาจําหนายในประเทศไทย ซึ่งไดตั้ง
ขอกําหนดการประเมินตางๆ (เชน ความไว ความจําเพาะ) ตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน ชุดตรวจ anti-HIV
และ HIVAg/Ab ในกรณีใชงานเพื่อวินิจฉัยรายบุคคล ตองมีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5 ความจําเพาะ
เชิงวินิจฉัยรอยละ > 99 ในขณะทีใ่ นกรณีที่ใชงานเพื่อความปลอดภัยในการใหเลือดและปลูกถายอวัยวะ ตอง
มีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ 100 ความจําเพาะเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5
ขอขอบคุณขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

