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คํานํา 
 

    การจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เปนแนวคิดของสภาเทคนิค
การแพทยท่ีจะจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องตางๆ ข้ึน เพ่ือใชเปนแหลงความรูหรือแหลงอางอิงสําหรับ    
นักเทคนิคการแพทย ผูปฏิบัติงานอยูในหองปฏิบัติการทางการแพทย ในคูมือฉบับนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหา
ดานตางๆ เชน ดานนโยบายเก่ียวกับการควบคุมและปองกันโรคเอดส ดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยการ     
ติดเชื้อเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมาย
ตางๆ ท่ีควรรู  
    คณะผูจัดทําคูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปน
ประโยชนตอผูท่ีไดศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจใหไดมาตรฐาน มีความถูกตองและแมนยํา  
 
 

คณะผูจัดทําคูมือเทคนิคการแพทย  

 



5 
 

คํานิยม 
 

ภาวะติดเชื้อเอชไอวี-เอดส ปรากฏรายงานครั้งเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 โรคแพรเขามาใน
ประเทศไทยครั้งเม่ือป พ.ศ. 2527 การแพรระบาดก็ยังปรากฏอยูถึงปจจุบันนี้ ภาวะติดเชื้อเอชไอวี-เอดส เปน
ภาวะท่ีแพรระบาดติดตอไดทางเพศสัมพันธและการรวมเข็มฉีดยาเสพติด การถายเลือดและผลิตภัณฑจาก
เลือด และติดจากแมสูลูก การแพรเชื้อติดตอโดยใชชีวิตปกติในสังคมปจจุบันถือวาไมใชปญหาในการแพรเชื้อ 
แตกระนั้นก็ดี บุคคลท่ีไมเขาใจก็ยังต้ังขอรังเกียจตีตราบาปใหแกผูท่ีอยูในภาวะดังกลาว การท่ีจะวินิจฉัยภาวะ
ติดเชื้อตางๆ นั้นยอมอาศัยผลการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการเปนหลัก การท่ีใหการวินิจฉัยผิดพลาดยอม
สรางความทุกขทรมานใหแกผูท่ีถูกตีตราบาปในความผิดพลาดของหองปฏิบัติการ ดังนั้น ความเท่ียงตรงและ
แมนยําของการตรวจชันสูตรจะตองเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ท่ีจะตองเอาใจใสของผูมีหนาท่ีท่ีทําการตรวจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเทคนิคการแพทย และการตรวจนั้นจะนําไปสูการท่ีผูติดเชื้อจะไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัสแตเนิ่นๆ ซ่ึงจะทําใหการท่ีโรคดําเนินตอไปเปนเอดสเต็มข้ันลาชาออกไปได ทําใหผูติดเชื้อมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน  

การท่ีสภาเทคนิคการแพทยไดรวบรวมผูเชี่ยวชาญจัดทําคูมือดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะติด
เชื้อเอชไอวี-เอดส และเทคนิคการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพในการตรวจ และปญหาดานกฎหมายตางๆ
ท่ีควรรู ในลักษณะการถามตอบ นอกจากกอประโยชนแกผูติดเชื้อและผูท่ีมีหนาท่ีดูแลบริบาลผูปวยใหถูกตอง
แตเนิ่นๆ ยอมเปนความคิดท่ีดีเหมาะสมกับสภาพการในปจจุบัน นับวาเปนกิจกรรมท่ีนาใหความยกยองชมเชย
เปนอยางยิ่ง กระผมจึงขอสนับสนุน และขออํานวยพรใหสภาเทคนิคการแพทยจงมีความเจริญรุงเรืองสถาพร 
อันจะกอประโยชนอ่ืนๆตอไปในภายหนา 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเสริฐ  ทองเจริญ 
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คํานิยม 

 
 คูมือเทคนิคการแพทยเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภา
เทคนิคการแพทย จัดทําข้ึนโดยมีผูทรงคุณวุฒิชั้นนําทางดานนี้มารวมกันกลั่นกรองประสบการณเขียนบทความ
ตางๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัยท่ีสุดในขณะนี้ ประกอบดวยดานนโยบายเก่ียวกับการควบคุมและปองกันโรคเอดส 
ดานแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี เทคโนโลยีการตรวจตางๆ การควบคุมคุณภาพการตรวจ 
ปญหาถาม-ตอบ และดานกฎหมายตางๆ ท่ีควรรู ซ่ึงคูมือท่ีมีคุณคาเลมนี้จะเปนแหลงความรู และแหลงอางอิง
สําหรับนักเทคนิคการแพทย และผูท่ีปฏิบัติงานทางดานนี้ อันจะเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ผูรับบริการ รวมถึงการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทยดวย 
 สภาเทคนิคการแพทยขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ท่ี
ไดรวมกันผลิตคูมือเทคนิคการแพทยท่ีดีและมีคุณคา ใหแกวิชาชีพเทคนิคการแพทย และการสาธารณสุขของ
ประเทศ 
 
 

รองศาสตราจารย ทนพ. สมชาย วิริยะยุทธกร 
          นายกสภาเทคนิคการแพทย 
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นิยามศัพทและคํายอ 
 

คํายอ คําเต็ม 

Ab antibody 

Ag antigen 

AIDS acquired immune deficiency syndrome  

Anti-HIV anti-HIV antibodies 

bDNA branched DNA  

CDC Centers for Disease Control and Prevention (USA) 

CTL cytotoxic T lymphocytes 

CRF circulating recombinant form 

CV coefficient of variation  

DNA deoxyribonucleic acid 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid 

EIA enzyme immunoassay 

env envelope gene 

EQA external quality assessment 

gag group-antigen gene 

gp glycoprotein 

HIV human immunodeficiency virus 

HLA human leukocyte antigen 

HTC HIV testing and counseling 

IgG immunoglobulin G 

IgM immunoglobulin M 

IgA immunoglobulin A 

ISO International Organization for Standard 

IUO investigational use only 

IVD in vitro diagnostic use 

LoD limit of detection 

NASBA nucleic acid sequence based amplification  

NAT nucleic acid testing 

NPV negative predictive value  

PBMC peripheral blood mononuclear cell 
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POC point of care 

POCT point of care testing 

pol polymerase gene    

PPV positive predictive value 

PT proficiency test 

QC quality control 

RNA ribonucleic acid  

RT reverse transcriptase  

RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction 

RUO research use only 

SD standard deviation 

TMA transcription-mediated amplification 

URF unique recombinant form  

US FDA US Food and Drug Administration 

WB western blot  

WHO World Health Organization  
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สารบัญ 

           หนา 
บทท่ี 1 บทนํา             1 
 สมบูรณ หนูไข 
บทท่ี 2 ความรูท่ีเก่ียวของกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี        3 

สมบูรณ หนูไข 
บทท่ี 3 ไวรัสวิทยาและการติดเชื้อเอชไอวี          7 

สุดา ลุยศิริโรจนกุล 
บทท่ี 4 เทคนิคการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย   12 

ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน  กัลยาณี คูพูลทรัพย  ธีรกุล อาภรณสุวรรณ  วัชนันท วงศเสนา 
บทท่ี 5 กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี     27 

ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน  ศิริรัตน ลิกานนทสกุล  สมบูรณ หนูไข 
บทท่ี 6 แนวทางการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี       37 
 กัลยาณี  คูพูลทรัพย  สุดา  ลยุศิริโรจนกุล  สมบูรณ  หนูไข 
บทท่ี 7 การประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี      46 

วิไล เฉลิมจันทร 
บทท่ี 8 ถาม-ตอบท่ีพบเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี                                                                  57 

สุดา ลุยศิริโรจนกุล  ศิริรัตน ลิกานนทสกุล  วิไล เฉลิมจันทร  กัลยาณี คูพูลทรัพย 
บทท่ี 9 ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเอดส    66 

สมบูรณ หนูไข 
บรรณานุกรม           69 
ภาคผนวก ก การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน 70 

     (HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP) 
ภาคผนวก ข 1. รายชื่อผูรับอนุญาตผลิต–นําเขาชุดตรวจท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือ  74 
จําหนายในประเทศไทย และองคประกอบโปรตีนในชดุตรวจ 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552    78 
เพ่ือกําหนดคุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจท่ีเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี  
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สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย  27 
ตารางท่ี 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเม่ือความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี  30 

     แตกตางกัน โดยท่ีชุดตรวจท้ังหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 
ตารางท่ี 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเร็จรูป     47 
ตารางท่ี ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยท่ีสัมผัสเลือดหรือ   73 

     body fluids ขณะทํางาน 
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สารบัญรูป 

หนา 

รูปท่ี 3.1 การเรียงตัวของยีนบนสายจีโนมของเชื้อ HIV และหนาท่ีในการสรางโปรตีน     8 
รูปท่ี 3.2 การจัดแบงชนิดของ HIV             9 
รูปท่ี 3.3 การดําเนินโรคหลังติดเชื้อเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน      12 
รูปท่ี 4.1 Markers ท่ีตรวจพบหลังการติดเชื้อเอชไอวีระยะตางๆ     12 
รูปท่ี 4.2 ชุดตรวจรุนแรกสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA   14 
รูปท่ี 4.3 ชุดตรวจรุนท่ีสองสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ indirect EIA   14 
รูปท่ี 4.4 ชุดตรวจรุนท่ีสามสําหรับทดสอบหา anti-HIV ดวยหลักการ double antigen   15 

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

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

แผนภูมิท่ี 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญ 38 
      และเด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป 

แผนภูมิท่ี 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน สําหรับผูใหญ 40 
            และเด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป 
แผนภูมิท่ี 6.3 แนวทางการทดสอบเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซ่ึงปรับ 44 
                 ใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
แผนภูมิท่ี ก.1 แนวปฏิบัติเม่ือบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน  72
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ประเทศไทยไดตอสูกับการระบาดของเชื้อเอชไอวี ซ่ึงกอใหเกิดโรคภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส  
มานานเกือบ 3 ทศวรรษแลว และยังคงตองดําเนินการตอไป เม่ือเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2557 โครงการเอดส
แหงสหประชาชาติ (UNAIDS) ไดออกยุทธศาสตรเรงดวนในการยุติการแพรระบาดเอดส (Ending AIDS) ในป 
พ.ศ. 2573 โดยมีเปาหมายคือรอยละ 90 ของประชากรกลุมเสี่ยงตองไดรับทราบสถานะการติดเชื้อ รอยละ 
90 ของผูท่ีมีผลบวกตองไดรับการรักษา และรอยละ 90 ของผูท่ีไดรับยาตานไวรัสสามารถกดปริมาณไวรัสลง
ได  สําหรับประเทศไทยนั้นคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดวาง 
เปาหมายตามยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2557-2559 กําหนดวิสัยทัศนสู
เปาหมายท่ีเปนศูนย (Getting to Zero) ประกอบดวย 1) การไมมีผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหม 2) ไมมีการ
เสียชีวิตเนื่องจากเอดส 3) ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยกําหนดเปาหมายป พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 

วิสัยทัศนสูเปาหมายท่ีเปนศูนย  เปาหมายป พ.ศ. 2559 
1. ไมมีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 1.1 จํานวนผูติดเชื้อฯ รายใหมลดลง 2 ใน 3 จากจํานวนท่ีคาด

ประมาณ  
1.2 อัตราการติดเชื้อฯ เม่ือแรกเกิดนอยกวารอยละ 2 

2. ไมมีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส 2.1 ผูติดเชื้อฯ ทุกคนในแผนดินไทยไดรับความคุมครองทางสังคม
และเขาถึงการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน  

2.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากเอดสลดลงมากกวารอยละ 50  
2.3 จํานวนผูติดเชื้อฯ เสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคลดลงมากกวารอยละ 

50 
3. ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ 3.1 กฎหมายและนโยบายท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการปองกัน 

รักษา ดูแล และบริการรัฐสาธารณะอ่ืนๆ ไดรับการแกไข  
3.2 การทํางานเอดสทุกดานมีประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกัน การเคารพสิทธิ

มนุษยชน และสนองตอบตอความจําเพาะกับเพศภาวะ 
3.3 จํานวนการถูกเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิของผูติดเชื้อฯ 

และกลุมประชากรเปาหมายหลักลดลงมากกวารอยละ 50 
การมุงสูเปาหมายของการไมตีตราและเลือกปฏิบัติเปนแนวทางสําคัญท่ีทําใหประชากรทุกกลุม

สามารถเขาถึงบริการท้ังดานปองกันและการดูแลรักษาไดท่ัวถึงและเทาเทียม และดวยยุทธศาสตรท่ีมุงเนน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คาดวานาจะสงผลสัมฤทธิ์ในการสูเปาหมายท่ีเปนศูนยอีก 2 ศูนย คือการไมมีผู
ติดเชื้อฯ รายใหมและไมมีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส ขณะเดียวกันการท่ีผูติดเชื้อฯ รายใหมลดลงจํานวนมากก็
จะทําใหประเทศสามารถสนับสนุนทรัพยากรในการใหการดูแลรักษาไดอยางท่ัวถึง 

การท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จไดมีความจําเปนตองใหผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงไดรับทราบสถานะ  การติดเชื้อ
ของตนเอง หากยังไมมีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกายจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไมใหไปรับเชื้อตอไป หรือ
หากพบวาตนเองติดเชื้อก็ตองไมไปแพรเชื้อใหกับผูอ่ืนและเขาสูการดูแลรักษาเพ่ือไมใหปวยและตายจากโรค
เอดส และตองมีการปรับทัศนคติของประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวกับโรคเอดสใหเหมือนกับการเปนโรคอ่ืนๆ ท่ีตอง
ไดรับการดูแลรักษาตอเนื่องตลอดไป เชน โรคเบาหวาน ความดัน เปนตน เพ่ือการไมเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อ
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และผูปวยเอดส จากขางตนจะเห็นวาการจะไปใหถึงเปาหมายของยุทธศาสตรนี้ได การรับรูสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีเปนสิ่งท่ีสําคัญ ซ่ึงในปจจุบันมีวิธีการเดียว คือ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ดังนั้นสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพจึงควรจัดใหมีบริการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV Testing and Counseling: HTC) เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดมากข้ึนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแบบรูผลในวันเดียว (same day result) 
 
ขอบเขตของคูมือ 
 จุดมุงหมายสําคัญของการจัดทําหนังสือคูมือเทคนิคการแพทย เรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนี้ 
เพ่ือเปนคูมือสําหรับนักเทคนิคการแพทยท่ีอยูในหองปฏิบัติการทางการแพทยในระดับตางๆ ใชประกอบ   
องคความรูในการพัฒนาการใหบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดมาตรฐาน และ
มีคุณภาพ เพ่ือผลการตรวจท่ีถูกตอง แมนยํา และเกิดประโยชนตอผูมาใชบริการ  โดยเนื้อหาจะกลาวถึง
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับตัวเชื้อเอชไอวี แนวทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย หลักการตางๆ ของชุดตรวจ แนวทางการเลือกใชชุดตรวจ 
แนวทางการควบคุมคุณภาพการตรวจ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจ รวมถึง
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของและควรรู  
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บทที่ 2 

ความรูที่เกี่ยวของกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
 
ความสําคัญของการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
 การเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสของผูท่ีติดเชื้อเอชไอวี หรือการใหการปองกันเพ่ือใหผูท่ียัง 
ไมติดเชื้อยังคงไมติดเชื้อตอไป จะตองทําผานชองทางท่ีสําคัญคือการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ 
เอชไอวี ปจจุบันผูติดเชื้อเอชไอวีสวนมากยังไมทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองหรือรับรูสถานะการติดเชื้อ
ของตนเองในเวลาท่ีชาจนเกินไป ตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ป 
พ.ศ. 2557 ใหผูท่ีติดเชื้อฯ ทุกคนไมวามีจํานวนเซลลลิมโฟไซทชนิดซีดี 4  (CD4+ T Cell) เทาใด ก็สามารถ
ไดรับยาตานไวรัส แตการเขารับบริการของผูติดเชื้อก็ยังไมเร็วพอ โดยสังเกตไดจากคาเฉลี่ยของจํานวนเซลลซีดี 
4 ของผูติดเชื้อท่ีเขาสูระบบบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 ต่ํากวา 100 เซลล
ตอมิลลิลิตร เพราะหากผูท่ีติดเชื้อฯ มารับการดูแลรักษาท่ีคาเซลลซีดี 4 ต่ํามากจะทําใหการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสไมไดผลอยางเต็มท่ี อีกท้ังการใหคําปรึกษาและการตรวจหาเอชไอวียังเปนกลไกสําคัญอันหนึ่งในการชวย
ลดการแพรกระจายเชื้อจากผูท่ีติดเชื้อฯ ไปยังบุคคลอ่ืนๆ ผานการรับรูสถานการณติดเชื้อฯ และการใหการ
ปรึกษาอยางถูกหลักวิชาการ  
 สวนใหญบุคคลท่ัวไปไมรูสภาวะการติดเชื้อฯ ของตนเอง ความรูเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อฯ
และแนวทางในการปองกันการติดเชื้อฯ ยังอยูในวงจํากัด ดังนั้นชองทางการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีจึงเปนชองทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการท่ีจะใหบุคคลเหลานี้ไดรับความรูความเขาใจดังกลาว
ขางตน พรอมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะรับเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกาย และไดเรียนรูและใช
วิธีการตางๆ ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ ไดหากยังไมสามารถเลี่ยงตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ นั้น  
 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตามหลักสากลตองกระทําภายใตแนวคิดการคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยท่ีมีหลักการท่ียึดปฏิบัติในเรื่องนี้คือ “5 C” ไดแก 

1. Consent หมายถึง ผูรับบริการตองยินยอมดวยความสมัครใจในการตรวจซ่ึงตองมีการเซ็น       
ใบยินยอมเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา  

2. Confidentiality หมายถึง ผูใหบริการตองมีมาตรการในการปองกันการเปดเผยของผลการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผูมารับบริการไปยังบุคคลท่ีไมเก่ียวของ  

3. Counseling หมายถึง ผูรับบริการตองไดรับการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเสมอ      
โดยผูใหบริการท่ีผานการอบรม 

4. Correct test result หมายถึง ผูใหบริการตองจัดใหมีบริการตางๆ เพ่ือใหแนใจวาผลการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีท่ีออกไปนั้นมีความถูกตองแมนยํา  

5. Connection to care หมายถึง ผูใหบริการตองมีมาตรการหรือแนวทางในการสงตอผูท่ีติดเชื้อ
เอชไอวีไปยังหนวยงานท่ีใหการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส  
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แนวปฏิบัติท่ัวไปของการใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคลในประเทศไทย 

1. การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตองกระทําโดยใชวิธีการทางหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีได
มาตรฐาน ตามกลวิธีตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และชุดตรวจท่ีใชตองผานการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2. การใหบริการ ควรสามารถเขาถึงไดงาย งานบริการอาจเปนแบบนิรนามเพ่ือหลีกเลี่ยงการเปดเผย
ผลการตรวจของผูใชบริการ 

3. การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตองเปนการตรวจโดยสมัครใจและไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ
ตรวจดวยลายลักษณอักษรหรือทางวาจา  

4. ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปสามารถใหความยินยอมเพ่ือตรวจเอชไอวีไดดวยตัวเอง 
โดยไมตองขออนุญาตจากผูปกครอง การยินยอมอาจทําดวยลายลักษณอักษร หรืออาจดวยวาจา
แตตองลงบันทึกไวในเวชระเบียนเปนหลักฐาน   การเซ็นใบยินยอมใหเปดเผยผลการตรวจแก
บุคคลอ่ืนตองทําหลังจากทราบผลแลว เม่ือทราบวามีการติดเชื้อฯ และไดรับคําปรึกษาแลว แพทย
จะพิจารณาการรักษาหรือการเขาสูระบบการรักษาอยางเปนความลับ  การแจงผลกับผูปกครอง
ตองพิจารณาแลววาเปนประโยชนตอผูติดเชื้อฯ และตองขออนุญาตผูติดเชื้อฯ 

5. หนวยงานนั้นตองมีการใหบริการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจทุกครั้ง 
6. หนวยงานท่ีใหบริการตองมีมาตรการในการปองกันการเปดเผยผลการตรวจของผูรับบริการใหกับ 

ผูไมมีสวนเก่ียวของ 
7. ไมแนะนําใหใชผลตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือใชในการกีดกันผูติดเชื้อเอชไอวีในดานตางๆ เชน 

การเขาทํางาน การเขาศึกษา เปนตน 
8. การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีความสําคัญตอสุขภาพของประชาชน ชุมชน และประเทศ 

หนวยงานท่ีใหบริการควรดําเนินการใหเกิดความสะดวกเทาท่ีจะทําไดตอผูรับบริการ โดย           
มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับสถานภาพและการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 

กลุมบุคคลเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทุกราย 
1. ผูท่ีมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีมีความเสี่ยงโดยไมปองกัน  
2. ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายทางทวารหนักโดยไมใชถุงยาง  
3. ผูติดสารเสพติดท่ีใชเข็มรวมกัน  
4. หญิงตั้งครรภท่ีเขามาฝากครรภท่ีสถานพยาบาล 
5. ทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี 
6. ผูปวยวัณโรค  
7. ผูติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
8. บุคลากรทางการแพทยท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี  

 
ปจจัยในการพิจารณาเพ่ือความเหมาะสมในการไดรับการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีซํ้า 

1. ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่องควรไดรับการตรวจ
วินิจฉัยอยางนอยปละ 2 ครั้งหรือมากกวา 

2. บุคคลท่ีมีโอกาสเสี่ยง หากตรวจไมพบการติดเชื้อภายใน 3 เดือนเนื่องจากอาจอยูในระยะแอบแฝง 
(window period) แนะนําใหมีการตรวจซํ้าภายใน 3-6 เดือนเพ่ือดูการเกิด seroconversion 
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3. บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางตอเนื่อง ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการเฝาติดตามสถานภาพการติดเชื้อ  

4. บุคคลท่ีไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อฯ ควรไดรับคําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอยาง
สมัครใจเม่ือมีการรองขอ 

 

คําแนะนําเบ้ืองตนสําหรับผูปฏิบัติงาน 

 สําหรับนักเทคนิคการแพทยท่ีตองการจะเปดใหบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือเปดใหบริการ
มาแลว ควรตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของงานบริการใหไดครบถวนตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. การเลือกกลวิธีทดสอบและการเลือกชุดตรวจ 
สําหรับการเลือกกลวิธีทดสอบนั้นข้ึนกับวัตถุประสงคของงานบริการและแนวทางปฏิบัติการทดสอบ

เอชไอวีของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยหากใชเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคลแลวตองเปนกลวิธีท่ี 3 
(รายละเอียดอยูในบทท่ี 5) ซ่ึงหมายถึงตองใช 3 ชุดตรวจในการยืนยันผลปฏิกิริยาท่ีตรวจพบเปนผลบวกจริง 
ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขใหเลือกชุดตรวจท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 ชุดตรวจตองผานการประเมินและไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข) 

1.2 หองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีใหบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลควรมีชุด
ตรวจหาการติดเชื้อใหครบท้ัง 3 ชุดตรวจเพ่ือสามารถสรุปรายงานผลการตรวจไดในกรณี
ผลบวกทันที    

1.3 ชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีท้ัง 3 ชุดท่ีเลือกใชควรมีแอนติเจนท่ีแตกตางกัน แตอาจมี
หลักการท่ีเหมือนกันได  

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

1.5 ชุดตรวจควรมีอายุการใชงานท่ีเหมาะสมกับภาระงาน ความพรอมของสถานท่ีตรวจ       
ดานอุปกรณ เครื่องมือ และความรูความชํานาญของเจาหนาท่ี 

2. การจัดลําดับข้ันตอนการใชชุดตรวจอยางถูกตอง (Algorithm validation) 
หลังจากเลือกกลวิธีการตรวจตามวัตถุประสงคไดแลวข้ันตอนตอมา คือ การวางลําดับการใชชุดตรวจ

ตามกลวิธี ซ่ึงมีหลักการวางชุดตรวจดังนี้ 
2.1 ชุดตรวจท่ีอยูในลําดับแรกควรเปนชุดตรวจท่ีมีความไวเชิงวินิจฉัย (diagnostic sensitivity) 

สูงสุดในชุดตรวจท้ังหมดท่ีเลือกมา ซ่ึงควรตอบสนองตอปริมาณงานในแตละวันและ
เหมาะสมกับคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ชุดตรวจท่ีสองควรมีความจําเพาะเชิงวินิจฉัย (diagnostic specificity) สูงกวาชุดตรวจแรก  
2.3 ชุดตรวจท่ีสามควรมีความจําเพาะสูงสุดในท้ังสามชุดตรวจ  

ในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจไดพัฒนากาวหนาไปอยางมาก และกฎระเบียบคุณภาพของ  
ชุดตรวจเพ่ือข้ึนทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยกําหนดใหมีความไวไมต่ํากวา
รอยละ 99.5 และความจําเพาะไมตํ่ากวารอยละ 99 ทําใหชุดตรวจท่ีวางจําหนายในประเทศไทยมีท้ังความไว
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และความจําเพาะท่ีใกลเคียงกัน จึงเห็นวาสามารถเลือกชุดตรวจท่ีเทียบเทากันไดอยูในระดับเดียวเพราะไดผาน
การประเมินวามีความไวและความจําเพาะเชิงวินิจฉัยมาแลวในประเทศไทย จึงเปนการสะดวกสําหรับผูใชเพ่ือ
เลือกชุดตรวจในระดับเดียวกันเปนการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ถาไดยึดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบเอชไอวี 
ในระดับชาติอยางเครงครัดและมีการควบคุมคุณภาพอยางดีจะสามารถรายงานผลการตรวจไดอยางถูกตอง  

3. การฝกอบรมบุคลากร  
การฝกอบรมบุคลากรเปนสวนท่ีมีความสําคัญของระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

การเปดใหบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก็มีความจําเปนท่ีผูท่ีจะทําการตรวจจะตองไดรับการฝกอบรม
และเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน การอานผล การแปลผล และการรายงานผล รวมท้ังการบริหารจัดการ
ควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดานชีวภาพและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมภายในหองปฏิบัติการเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีตองคํานึงถึง บุคลากรทางการแพทยจึงควรไดผานการอบรม
ซ่ึงตองมีการบันทึกอยูในประวัติของการฝกอบรมของพนักงาน และควรไดรับการทบทวนอยางนอยปละครัง้  

4. มาตรการปองกันการเปดเผยผลการตรวจ  
ในปจจุบันผลรายงานของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวียังถือวาเปนความลับ จึงควรรายงานผลแบบ

ปกปดเฉพาะแพทยและผูเก่ียวของกับการรักษาเทานั้นท่ีมีสิทธิในการเปดขอมูลการรายงาน ผลการตรวจ     
การติดเชื้อเอชไอวีเปนเรื่องท่ีละเอียดออนกวาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยอ่ืนๆ ดังนั้นทาง
หองปฏิบัติการแตละแหง ควรจัดตั้งนโยบายในการเขาถึงขอมูลหรือมีมาตรการท่ีเปนลายลักษณอักษรถึง
แนวทางในการปองกัน การเปดเผยผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไมใหเปดเผยไปยังผูท่ีไมเก่ียวของ  
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บทที่ 3 
ไวรัสวิทยาและการติดเช้ือเอชไอวี 

 
คุณสมบัติและการจําแนกชนิดของเช้ือเอชไอวี 
 Human immunodeficiency virus (HIV) หรือเอชไอวี เปนเชื้อในกลุมของ retrovirus จัดอยูใน 
family Retroviridae มีจีโนมเปน RNA ท่ี มีลําดับเบสเหมือนกันสองสาย (diploid) และเปนสายบวก
ประกอบดวยยีนโครงสรางและเอนไซม (รูปท่ี 3.1) เรียงกันเปน gag-pol-env โดยท่ี gag (ยอมาจาก group-
antigen) 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) ซ่ึงมีสวนโปรตีนแกนกลางท่ีเหมือนกัน (p24) แตมี
ผิ วรอบนอก ซ่ึงมี คุณ สมบั ติ เป น  glycoprotein (gp) ต างกันตรงปุ มผิ วนอก  (HIV-1: gp120, HIV-2: 
gp105/125) และตรงกานซ่ึงฝงอยูภายในชั้นผิวนอก (HIV-1: gp41, HIV-2: gp36/gp41)  โปรตีนท่ีใชในชุด
ทดสอบสําหรับตรวจ anti-HIV antibody สวนใหญเปนแอนติเจนเตรียมจาก HIV-1 และ HIV-2  โดย HIV-1 
มีสวนประกอบของผิวรอบนอก (gp160, gp120, gp41) และสวนแกนกลาง (p55, p24, p17) ซ่ึงบางชุดตรวจ
อาจมีสวนเอนไซม (p66, p51, p31) สวนแอนติเจนจาก HIV-2 มีแอนติเจนท่ีแตกตางกันไป  
 ในการเขาสูเซลลเปาหมาย เชื้อไวรัสใช gp120 จับกับ CD4 ซ่ึงเปน receptor  ตัวแรกบนผิวเซลล
กอนแลวจึงใช receptor ตัวท่ีสองคือ CCR5 หรือ CXCR4 coreceptor  ซ่ึงเปน chemokine receptor บนผิว
เซลลในรางกาย หลังจากนั้นไวรัสจะใช gp41 หลอมรวม envelope ของเชื้อไวรัสเขากับ cell membrane  
เม่ือเชื้อเขาเซลลเปาหมายไดแลว ไวรัสใช reverse transcriptase (RT) ในการสรางรหัสยอนกลับจาก RNA 
ของเชื้อเปลี่ยนเปน DNA และอาศัย integrase ชวยใหแทรกเขาไปในนิวเคลียสของเซลลเปาหมายและอยูใน
สภาพ HIV proviral DNA ในเซลลติดเชื้อ หลังจากนั้นจะเพ่ิมจํานวนสรางลูกหลานโดยอาศัย protease 
รวมตัวกันเปนอนุภาคใหมตอไป  เชื้อไวรัสมีการเพ่ิมจํานวนตลอดเวลาโดยปลอยไวรัสออกมาอยางนอย 1010 
อนุภาคตอวัน เชื้อจึงมีการแปรปรวนไดสูง (hypervariation) ซ่ึงเกิดข้ึนไดเองจากไวรัสในกระบวนการ 
reverse transcription เนื่องจากเอนไซมไมมี proof reading  ในแตละรอบของการเพ่ิมจํานวนจะมีการ
กลายพันธุ 1 ตําแหนงในทุกครั้งท่ีมีการสราง DNA จากจีโนม 1 สาย จึงพบประชากรไวรัสหลากหลาย 
(quasispecies) ปะปนอยูในรางกาย นอกจากนี้การท่ีไวรัสมี RNA สองสายอาจทําใหเอนไซมทํางานกระโดด
ขามไปมาในขณะเพ่ิมจํานวนจึงมีผลใหเกิดการรวมตัวของลูกผสม (recombinant) ไดสูง  
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รูปท่ี 3.1 การเรียงตัวของยีนบนสายจีโนมของเช้ือ HIV และหนาท่ีในการสรางโปรตีน ประกอบดวยยีน
โครงสราง gag [สราง capsid (p24), matrix (p17) และ nucleocapsid (p7/p9)], ยีน pol [สราง reverse 
transcriptase (p51/66), integrase (p32) และ protease (p11)] และยีน env [สราง surface glycoprotein 
(gp120 ของ HIV-1 หรือ gp105 ของ HIV-2), transmembrane (gp41 ของ HIV-1 หรือ gp36 ของ HIV-2)]; ยีน
ควบคุม tat และ rev; และยีนสวนประกอบ vif และ vpu (HIV-1), vpr, vpx  (HIV-2), และ nef  (ภาพโดย 
สุดา ลุยศิริโรจนกุล) 
  

เชื้อเอชไอวี (HIV) แบงออกเปน 2 types  (HIV-1 และ HIV-2)  และใน HIV-1 ยังแบงออกเปน 4 
กลุม (group) คือ กลุม M (major), กลุม O (outliers), กลุม N  (non-M, non-O) และกลุม P (pending for 
the identification of further human cases)  (รูปท่ี 3.2) เชื้อท่ีระบาดอยูในปจจุบันเปนเชื้อในกลุม M  ซ่ึง
กลุมนี้ยังแบงยอยเปน subtypes (หรือ clades)  ไดอยางนอย 10 subtypes เริ่มจาก A ถึง K (ยกเวน I)  
และบางสายพันธุเปนไวรัสลูกผสมท่ีเกิดจากการติดเชื้อมากกวาหนึ่งสายพันธุซ่ึงพบในประชากรอยางนอย 3 
คนข้ึนไปเรียกวา circulating recombinant form (CRF) เชน subtype E ซ่ึงเปน CRF01_AE ท่ีเกิดจากการ
ติดเชื้อ 2 subtypes ระหวาง subtype A และ subtype E   ในปจจุบัน CRF มีรายงานท่ัวโลกแลวอยางนอย 
43 ชนิดแลว และยังมีชนิด unique recombinant form (URF) ท่ีพบในกรณีลูกผสมท่ีเพ่ิงเกิดใหมในคนเดียว  
สําหรับการติดเชื้อเอชไอว ีท่ัวไปในประเทศไทยพบ 2 subtypes คือ subtype CRF01_AE และ subtype B   
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รูปท่ี 3.2   การจัดแบงชนิดของ HIV แบงออกเปน 2 types (HIV-1 และ HIV-2) สําหรับ HIV-1 ยังแบง
ออกเปน 4 groups (group M, O, N และ P) และ group M แบงยอยไดอยางนอย 10 subtypes (A-K 
ยกเวน I) โดยท่ี subtype E เปนลูกผสม (circulating recombinant form, CRF) ของ subtype A และ 
subtype E   

 

ธรรมชาติการติดเช้ือ  

เชื้อเอชไอวีสามารถแพรไดทางเลือดหรือสารน้ําตางๆ รางกาย ทางติดตอท่ีสําคัญ ไดแก  

1. ผานทางเพศสัมพันธ เปนทางติดตอแพรเชื้อฯ ท่ีพบบอยท่ีสุด โดยอัตราการติดเชื้อฯ พบรอยละ 80 

ของการติดเชื้อฯ ท้ังหมด อัตราเสี่ยงของการติดเชื้อฯ พบไดสูงในกลุมบุรุษรักรวมเพศ (homosexual)  

2. ติดจากมารดาท่ีมีเชื้อฯ โดยเชื้อไวรัสจากมารดาผานมายังทารกโดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะท่ีมารดามี

ปริมาณไวรัสสูง กอนยุคท่ีจะมีการใชยาตานไวรัสเอชไอวี พบวาการติดเชื้อฯ จากมารดาสูทารกมีอัตราสูงรอย

ละ 15-30  โอกาสท่ีทารกจะติดเชื้อฯ จากมารดาเกิดข้ึนไดตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ คือ 1) กอนคลอด 

ตั้งแตอยูในครรภโดยเชื้อจากเลือดของมารดาผานรกสูทารก; 2) ขณะคลอด ผานทางคลอดซ่ึงสัมผัสเชื้อในเลือด

และสารคัดหลั่งในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ  โดยสวนใหญเปนการติดเชื้อฯ ในไตรมาสท่ีสามของการตั้งครรภ หรือ

สัมผัสเชื้อเม่ือมีการแตกของถุงน้ําคร่ํานานเกิน 6 ชั่วโมง หรือเกิดจากหัตถการของบุคลากรทางการแพทยใน

ระหวางคลอดก็ได; และ 3) หลังคลอด ระยะเลี้ยงดู โดยทารกไดรับเชื้อฯ ท่ีปนเปอนอยูในน้ํานม หรือในเซลล 

macrophages /lymphocytes ซ่ึงอยูในน้ํานม แตหลังจากมีการใหยาตานไวรัสในหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อฯ นี้ใน

ระยะกอน และระหวางคลอด และใหกับทารกแรกคลอดอีกระยะเวลาหนึ่ง รวมกับการไมเลี้ยงดูทารกดวยนม

มารดา ทําใหอัตราการติดเชื้อฯ จากมารดาสูทารกมีแนวโนมลดลงเหลือนอยกวารอยละ 1   
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3. ผานเขาทางผิวหนัง การใชเข็มฉีดยารวมกันเปนวิธีการแพรระบาดท่ีสําคัญ หรือติดจากการไดรับเลือด

หรือปลูกถายอวัยวะบริจาคท่ีปนเปอนเชื้อฯ รวมท้ังการไดรับเชื้อฯ จากอุบัติเหตุทางการแพทย โดยเฉพาะถูก

เข็มตําหรือของมีคมบาด 

การดําเนินโรคในผูติดเชื้อฯ โดยท่ัวไปแบงระยะการติดเชื้อฯ ตามอาการไดเปน 3 ชวง ไดแก ระยะแรก

หรือระยะเฉียบพลัน (primary/acute infection) ระยะเรื้อรังท่ี ไม มีอาการ (chronic asymptomatic 

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

retroviral syndrome คื อ  มีอาการไข  เจ็บ คอ ป วด ศีรษะ ปวด เม่ื อย  ต อมน้ํ า เหลื อ งโต  ออกผื่ น 

(maculopapular rash) ซ่ึงคลายกับโรค mononucleosis like syndrome  ในระยะนี้ตรวจพบปริมาณ

ไวรัสเพ่ิมจํานวนมากถึง 106 copies/ml ในเลือด อาจพบลิมโฟซัยทต่ําลงเล็กนอยโดยเฉพาะ CD4+ T cells 

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

การลดลงของไวรัสในเลือด และมีการสรางแอนติบอดีจําเพาะตอบสนองในเวลาตอมา   

เม่ืออาศัยการวินิจฉัยการติดเชื้อฯ ทางหองปฏิบัติการ พบวาชวงแรกหลังติดเชื้อฯ ใหมๆประมาณ 5-10 

วัน เปนชวงท่ียังตรวจไมพบ HIV RNA ในกระแสเลือด (eclipse phase) เนื่องจากเชื้อตองใชเวลาในการเพ่ิม

จํานวนโดยอาศัยพลังงานจากเซลลเจาบาน หลังจากนั้นตรวจพบเชื้อ (HIV RNA หรือ HIV p24 Ag) โดยตรวจ

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

reaction assay หรือวิธีท่ีเทียบเทา) ซ่ึงใหความไวมากกวาการทดสอบแอนติเจนดวย 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  เนื่องจากระบบภูมิคุมกันจําเพาะท้ังเซลลและแอนติบอดีควบคุมเชื้อฯ ใหกลับลงมาอยูท่ีระดับใน

ปริมาณคงท่ี (set point) ซ่ึงเปนสมดุลระหวางไวรัสและระบบภูมิคุมกันของรางกาย (steady state)  เชื้อ

ไวรัสยังคงเพ่ิมจํานวนไดในอัตราต่ําๆ ซ่ึงสะสมอยูภายในตอมน้ําเหลืองตามสวนตางๆ ของรางกาย หรือในตอม

น้ําเหลืองกลายเปนแหลงรังโรค (reservoir)  ในระยะทายผูติดเชื้อฯ พบภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรืออาการ

ของโรคเอดส ในระยะนี้เริ่มมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและ/หรือเปนมะเร็งบางชนิด เชน Kaposi’s sarcoma  

ระยะเวลาการดําเนินโรคไปสูการเปนผูปวยเอดสในผูใหญกอนยุคท่ีมียาตานไวรัสใช แบงไดเปน 3 ระยะ

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

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

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

สามารถดําเนินชีวิตเปนปกติอยู ไดนานมากกวา 10 ป  ในกลุมนี้ยังพบวารอยละ 1 จัดเปน HIV-1 elite 

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

1,000 copies/ml หรืออาจต่ํามากถึง <50-75 copies/ml โดยท่ีไมเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมา

อยางนอย 12 เดือน และไมมีอาการแสดงการดําเนินโรคใดๆ อาจพบวาบางรายติดเชื้อมานานถึง 25 ป  
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รูปท่ี 3.3   การดําเนินโรคหลังติดเช้ือเอชไอวีและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน  หลังติดเชื้อ HIV ในระยะ 
eclipse ยังไมพบเชื้อประมาณ 5-10 วัน ตอมาในระยะ window ตรวจไดแตเฉพาะเชื้อ (HIV RNA กอน 

HIV p24 Ag) ยังไมพบ anti-HIV  หลังจากนั ้นตรวจพบ anti-HIV จนถึงระยะทายของโรค  ในระยะแรก 
CD8+ T cells เพิ่มจํานวนพรอมกับการลดลงของไวรัสในเลือด หลังจากนั้นระบบภูมิคุมกันควบคุมไวรัสให
อยูในสภาพคงที่ (set point) กลายเปนติดเชื้อแบบเรื้อรัง จนกระท่ังในระยะเปนเอดส  ระบบภูมิคุมกันไม

สามารถคุมไวรัสได จํานวน CD4+ T cells ลดลงอยางมากและพบปริมาณไวรัสเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เริ่มติดเชื้อ
ฉวยโอกาส และ/หรือเปนมะเร็งบางชนิด (ภาพโดย สุดา ลุยศิริโรจนกุล) 
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บทที่ 4   

เทคนิคการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏบิัติการทางการแพทย  
 
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีใชในปจจุบันแบงเปน 2 กลุม

คือ การตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะ และการตรวจสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี ไดแก สารพันธุกรรม หรือ
แอนติเจนของเชื้อ โดยการตรวจในแตละกลุมจะใชตรวจในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน ดังแสดงในรูป 4.1 โดยอาจ
แบงการวินิจฉัย การติดเชื้อออกเปน 4 กลุมดังนี้  

 

 
รูปท่ี 4.1 Markers ท่ีตรวจพบหลังการติดเช้ือเอชไอวีระยะตางๆ ระยะ eclipse เชื้อมีการเจริญภายใน
เซลลไมสามารถตรวจพบ marker ใดในพลาสมา สวนระยะ acute infection สามารถตรวจพบ HIV RNA, 
HIV p24 Ag และ HIV Ab ตามลําดับเวลาหลังติดเชื้อ นอกจากนี้การตรวจ HIV Ab ดวยน้ํายารุนท่ี 3 (3rd 
generation) ตรวจพบไดเร็วกวารุนท่ี 2 และ 1 ตามลําดับ และสิ้นสุดการตรวจเพ่ือระบุระยะ recent 
infection ณ 180 วันหลังจากวันท่ีคาดวาติดเชื้อ (ดัดแปลงจาก CLSI guideline) 
 

1.  การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี (HIV p24 Ag testing) เปนวิธีการตรวจหาโปรตีนท่ี
จําเพาะของเชื้อเอชไอวี ใชเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรกท่ีผูปวยยังไมมีการสราง anti-HIV หรือ
เพ่ิงมีการติดเชื้อไดไมนานยังไมสามารถตรวจพบแอนติบอดีได และอาจใชเพ่ือวินิจฉัยทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ี
ติดเชื้อ ซ่ึงชวยเพ่ิมความไวในการตรวจหาการติดเชื้อ ชุดตรวจ HIV p24 Ag อยางเดียวในปจจุบันมีความไวเชิง
วิเคราะห (analytical sensitivity) ในการตรวจจับ HIV p24 Ag ไดต่ํากวา 2 IU/ml (WHO standard) 

2.  การตรวจหาแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอเชื้อเอชไอวี (anti-HIV testing) เปนการทดสอบท่ีนิยมใช
แพรหลายท่ีสุด สามารถตรวจพบไดหลังติดเชื้อประมาณ 3-4 สัปดาห ตรวจพบไดในเลือดและสารคัดหลั่งอ่ืนๆ 
โดยมีการตรวจท้ังแบบตรวจกรองเบื้องตน (initial tests หรือ screening tests) และการตรวจเสริม 
(supplemental tests) ปจจุบันวิธีทดสอบสวนใหญใชหลักการ sandwich immunoassay โดยอานผลการ
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เกิดปฏิ กิริยา enzyme substrate, chemiluminescence หรือ fluorescence  เปนวิธีทดสอบท่ีใช กับ
เครื่องมือท้ังระบบปด (machine based assay) หรือระบบเปด (open system) ท่ีเปน microplate เปนตน 
รวมท้ังชุดตรวจแบบรวดเร็ว (rapid test) หรือแบบงาย (simple assay) 

3.  ชุดตรวจแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอเชื้อเอชไอวีและแอนติเจนของเชื้อพรอมกันในน้ํายาเดียวกัน เปน
พัฒนาการของน้ํายาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอว ีท่ีเปน fourth generation ในชื่อ HIV Ag/Ab combination 
assay  เพ่ือตรวจ anti-HIV และ/หรือ HIV p24 Ag ในคราวเดียวกันทําใหงายตอการวิเคราะห ท้ังนี้เริ่มแรก
ของชุดน้ํายามีวัตถุประสงคเพ่ือใชในงานตรวจกรองเพ่ือความปลอดภัยในเลือดบริจาค แตตอมาไดมีการ
นํามาใชในงานเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคลทําใหความไวในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ปจจุบันชุดตรวจ 
HIV Ag/Ab combination assay  ไดรับความนิยมแพรหลายในหองปฏิบัติการตางๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2553 

4.  การตรวจหาสารทางพันธุกรรมของเชื้อเอชไอว ีหรือ nucleic acid  test (NAT) ในป พ.ศ. 2542 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในพลาสมาเพ่ือตรวจกรองเลือดบริจาค 
โดยใชหลักการ reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ซ่ึงสามารถตรวจจับผู    
ติดเชื้อไดเร็วกวาการตรวจหา HIV p24 Ag เปนเวลา 5-10 วันและเร็วกวาการตรวจ anti-HIV ประมาณ 10-
15 วัน จึงเปนวิธีท่ีมีความไวและความจําเพาะสูงมาก แตเทคนิควิธีการทดสอบยังมีความซับซอนและใช
เวลานานกวาการตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาและมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีการนําตัวอยางมารวมกันเปน pool 
plasma เพ่ือตรวจรวมกัน 

 
เทคนิคท่ีใชในการตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือเอชไอวี 
 ชุดตรวจรุนแรกๆ จะใชแอนติเจนบริสุทธิ์ท่ีเตรียมจาก viral lysate หรือ recombinant protein 
หรือเปปไทดสังเคราะห การทดสอบเริ่มใชครั้งแรกป พ.ศ. 2528 ซ่ึงตรวจหาแอนติบอดีตอ HIV-1 เพียงอยาง
เดียว ตอมาหลังพบ HIV-2 แมจะมีปฏิกิริยาขามกลุมกับ HIV-1 แตก็จับ HIV-2 ไมไดท้ังหมด จึงมีการเพ่ิม
แอนติเจนท่ีจําเพาะตอ HIV-2 เชน gp36 ทําใหเพ่ิมโอกาสการตรวจพบผูติดเชื้อเอชไอวีไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในถ่ินท่ีมี HIV-2  ตอมาชุดตรวจไดพัฒนาใชท้ังแอนติเจน HIV-1/HIV-2 และเม่ือพบ HIV-1 group O จึงไดเพ่ิม
แอนติเจน group O ในชุดตรวจบางราย 
 ตัวอยางท่ีใชในการทดสอบการติดเชื้อสําหรับแอนติบอดีจําเพาะ (anti-HIV) โดยท่ัวไปใชสวน
น้ําเหลือง ไดแก ซีรัมหรือพลาสมา อยางไรก็ตามอาจใชเลือดครบสวน (whole blood) น้ําจากชองปาก (oral 
fluid) ปสสาวะ (urine) น้ําไขสันหลัง (CSF) เลือดจากศพ (cadaveric blood) และหยดเลือดแหง (dried 
spot blood) โดยควรใชชุดทดสอบท่ีไดผานการรับรองตอตัวอยางตรวจดังกลาวแลวเทานั้น 

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

โดยการใช viral lysate เปนแอนติเจนท่ีเคลือบบน solid phase เพ่ือตรวจหาแอนติบอดีในตัวอยางตรวจ 
จากนั้นตรวจติดตามโดย anti-human IgG conjugate  

2) รุ น ท่ี  2 (second generation) (รู ป ท่ี  4.3) ใช ห ลั กก าร เดี ย ว กั น แต ใช แอน ติ เจน ท่ี เป น 
recombinant protein หรือเปปไทดสังเคราะห 

3) รุน ท่ี 3 (third generation) (รูป ท่ี 4.4)  ในปจจุบันยังใชทดสอบอยู  หลักการเปน double 
antigen sandwich EIA โดยใชแอนติ เจนเคลือบบน  solid phase และใชตรวจติดตามดวย  antigen 
conjugate ซ่ึงหลักการนี้สามารถตรวจจับไดท้ัง anti-HIV ชนิด IgG และ IgM  ทําใหมีความไวในการตรวจ
ระยะ seroconversion ไดดีข้ึน โดยท่ัวไปใหความไว 10-15 วันภายหลังตรวจพบเชื้อ (HIV RNA)  
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4) รุนท่ี 4 (fourth generation) (รูปท่ี 4.5) ไดมีการพัฒนาโดยการเพ่ิมการทดสอบแอนติเจน p24 
เขารวมดวยทําใหตรวจไดท้ังแอนติเจนและแอนติบอดีในเวลาเดียวกัน ซ่ึงเปนการทดสอบท่ีมีความไวสูง ให
ผลบวก 5-10 วันภายหลังการตรวจพบไวรัส (HIV RNA) ทําใหสามารถตรวจจับผูติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก 
(early infection หรือชวง seroconversion) 

 

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

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

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

วิธีตรวจคัดกรองมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก วิธีตรวจท่ีอานผลดวยเครื่อง (Machine based 
immunoassay) และวิธีตรวจท่ีอานผลดวยตา (rapid หรือ simple assay) ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. Machine based immunoassays (IAs)  
 วิธีตรวจคัดกรองท่ีอานผลดวยเครื่อง (Machine based immunoassay)  ไดแก วิธีตรวจท่ีใชเอนไซม
แ ล ะ  substrate ใน ก า รแ ส ด งป ฏิ กิ ริ ย าก า ร เกิ ด  antigen-antibody complex เช น  วิ ธี  enzyme 
immunoassay (EIA) ซ่ึงอาจใหสัญญาณเปนการเกิดสี (colorimetric) หรือการเกิดแสง (light emission) 
แลวแตเทคนิคการวัดของแตละวิธี  อีกวิธีหนึ่งเปน non-enzyme immunoassay  เชน วิธี chemilumi-
nescent  immunoassay (CIA) ซ่ึงใชสาร chemiluminescent  เปนสารติดฉลากเพ่ือชวยแสดงการ
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 า ให ส า ร 
chemiluminescent เกิดเปลงแสงไดทันที คาสัญญาณท่ีตรวจวัดไดไมวาจะเปนคาการดูดกลืนแสง (optical 
density) หรือคาหนวยวัดแสง (relative light unit) ของสิ่งสงตรวจ จะถูกนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคา
ตัดสิน (Cutoff, CO) ของแตละวิธี ไดเปนคา S/CO (Sample per Cutoff) เพ่ือใชแปลผลการทดสอบวามี
ปฏิกิริยา (reactive) หรือไมมีปฏิกิริยา (non-reactive) กับการทดสอบวิธีนั้นๆ ซ่ึงการอานและการคํานวณผล
อาจทําแบบอัตโนมัติดวยเครื่องระบบปด (เครื่องมืออัตโนมัติ) หรือระบบเปด (manual) แลวแตวิธีตรวจท่ีใช 

2. Rapid test และ Simple assay  
 Rapid test หมายถึงการทดสอบท่ีไดผลรวดเร็วอานผลภายใน 30 นาทีและ Simple assay หมายถึง
การทดสอบงายๆ อานผลภายใน 2 ชั่วโมง รูปแบบการทดสอบนีมี้ 3 ชนิด ไดแก 

2.1  Immunoconcentration (flow through หรือ dot blot) 
 เปน rapid assay (รูปท่ี 4.6) ท่ีใชหลักการ double antigen sandwich EIA โดยเติมตัวอยางตรวจ
ลงบนเมมเบรนท่ีมีแอนติเจนเอชไอวีเคลือบอยู แลวจึงเติม biotinylated HIV antigen ใหลงไปจับกับ
แอนติบอดี ท่ีจับ กับแอนติ เจนบนเมมเบรน และตรวจวัดปฏิ กิริยาตอโดยใช  streptavidin enzyme 
conjugate และ substrate ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4.6 หลักการของ immunoconcentration (flow through หรือ dot blot) (ภาพโดย ศักดิ์ชัย 
เดชตรัยรัตน) 

2.2  Immunochromatography หรือ lateral flow assay  
 เปน rapid assay (รูปท่ี 4.7) ท่ีใชหลักการ double antigen sandwich immunoassay โดยเติม
ตัวอยางตรวจลงในสวนของ sample port/pad ซ่ึงมีแอนติเจนท่ีเคลือบดวยสาร conjugate (เชน colloidal 
gold) บรรจุอยูกอนแลว เม่ือแอนติบอดีท่ีจําเพาะในตัวอยางจับกับสาร conjugate เกิดเปน immune 
complex แลวเคลื่อนท่ีดวย liquid chromatography ไปยังสวน test และ control lines บนแถบทดสอบ 
หากตัวอยางตรวจมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทําใหเกิดสีเกิดข้ึนท่ี test line ซ่ึงมีการเคลือบแอนติเจนเอชไอวีไว 
และสวน control line จะเคลือบดวย anti-HIV ไว 

 
รูปท่ี 4.7 หลักการของ immunochromatography (ภาพโดยศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน) 

2.3 Particle agglutination (รูปท่ี 4.8) 

เปน simple assay ท่ีใชหลักการเกาะกลุมซ่ึงมีแอนติเจนของเอชไอวีเคลือบไวบนเม็ดเจลาติน โดยให
ทําปฏิกิริยากับตัวอยางซีรัมในถาดหลุม หากซีรัมมีแอนติบอดีตอเอชไอวีจะทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบนเม็ด  
เจลาตินเกาะกลุมกันเปนรางแหเกิดข้ึน ในขณะท่ีไมเกาะกลุมเม็ดเจลาตินจะตกเปนเม็ดกระดุม 
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รูปท่ี 4.8 หลักการของ particle agglutination (ภาพโดยศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน) 

 
ขอดีของ rapid test และ simple assay คือมีข้ันตอนและวิธีการทดสอบท่ีงาย รวดเร็วและสะดวก

สามารถอานผลไดดวยตาเปลา ไมตองใชเครื่องมือราคาแพง เหมาะสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีมี
เจาหนาท่ีและงบประมาณจํากัด หรือใชเปนวิธีสนับสนุนเพ่ิมเติม ขอเสียของ rapid test  คือ การแปลผล
ข้ึนกับการอานของรายบุคคล  
 
ปจจัยท่ีเกี่ยวของตอการทดสอบหา Anti-HIV 

1. คุณภาพส่ิงสงตรวจ (Quality of the specimen) 
คุณภาพของการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เริ่มดวยสิ่งสงตรวจท่ีเหมาะสม เปนไป

ตามขอบงชี้ ท่ี ระบุไวในคู มือชุดน้ํ ายาตรวจ เชน ใช กับเลือด ซีรัม หรือพลาสมาใชสารกันเลือดแข็ง 
(anticoagulant) ชนิดใด เปนตน และมีความถูกตอง ถูกคน การชี้บงตัวผูปวย และการทวนสอบได 

2. คุณภาพมาตรฐานของน้ํายาทดสอบท่ีเลือกใช (Performance of assay) 
คุณภาพมาตรฐานของชุดน้ํายาทดสอบท่ีเลือกใชพิจารณาจาก performance ของชุดน้ํายา ซ่ึงตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชุดตรวจท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวี พ.ศ. 2552  เพ่ือการวินิจฉัย
รายบุคคล กําหนดใหมีความไวไมต่ํากวารอยละ 99.5 และ ความจําเพาะไมต่ํากวารอยละ 99  

Assay performance indicator เปนคุณภาพมาตรฐานพ้ืนฐานท่ีใชระบุคุณภาพของชุดทดสอบ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวใีนปจจุบันประกอบดวย 

2.1 ความไว (Sensitivity: true positive rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบท่ีจะใหผลเปนบวก
ในผูติดเชื้อเอชไอวี ชุดทดสอบท่ีมีไวสูงจะทําใหลดการพบผลลบปลอม (false negative) แบงไดเปน 

ความไวเชิงวินิจฉัย (diagnostic sensitivity) คือความสามารถท่ีชุดตรวจจะแสดงผลเปนบวกเม่ือ
ทดสอบกับตัวอยางท่ีชุดตรวจอางอิงใหผลเปนบวก 

ความไวเชิงวิเคราะห (analytical sensitivity) คือขีดจํากัดของการตรวจพบ (limit of detection) 
สิ่งท่ีตองการตรวจในจํานวนนอยท่ีสุดไดอยางแมนยํา 
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2.2  ความจําเพาะ (Specificity: true negative rate) เปนความสามารถของชุดทดสอบท่ีใหผลเปน
ลบในผูไมติดเชื้อเอชไอวี ชุดทดสอบท่ีมีความจําเพาะสูงจะทําใหลดการพบผลบวกปลอม (false positive)  
แมน้ํายาทดสอบท่ีใชจะมีความไวและความจําเพาะสูงแตก็ยังตองระวังการเกิดผลลบปลอมและผลบวกปลอม 
เนื่องจากแตละทองถ่ินจะมีความชุกของโรคไมเทากัน ท้ังนี้ความแมนยําของการทํานายผลบวกวาติดเชื้อจะสูง
เม่ือมีความชุกของโรคสูง ความแมนยําของการทํานายผลบวกลดลงเม่ือความชุกของโรคต่ํา (ดูรายละเอียดใน
บทท่ี 5) 

3. ขอจํากัดการทดสอบ (Test limitation) 

ผูปวยในระยะติดเชื้อเฉียบพลัน อาจพบการตรวจหาแอนติบอดีตอเอชไอวีเปนผลลบ ท้ังนี้ผูปวยอาจ
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) 
สารรบกวนเปนผลกระทบของสารท่ีมีอยูในสิ่งสงตรวจของผูปวยท่ีทําใหมีการเปลี่ยนไปของผลการ

วิเคราะหท่ีอาจพบไดในชุดน้ํายาทดสอบหนึ่งแตอาจไมพบในอีกชุดน้ํายาทดสอบหนึ่ง แบงไดเปน 
4.1 Endogenous sources of interferences 

4.1.1 Anti-animal antibodies ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ human anti-mouse antibodies หรือ 
HAMA เกิดจากการใช mouse monoclonal antibody ท่ีเปนสวนประกอบของยารักษาโรครักษามะเร็ง 
หรือการไดรับแอนติบอดีท่ีผลิตจากสัตว เชน anti-snake venom 

4.1.2 Heterophile antibodies เกิดจากการท่ีแอนติบอดีในสิ่งสงตรวจทําปฏิกิริยาขาม (cross 
react) กับโปรตีนของสัตวท่ีมีอยูในชุดน้ํายาทดสอบ 

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

4.2 Exogenous sources of interferences ไดแก ยาบางชนิดสาร additive ท่ีเติมลงในหลอดเก็บ
เลือด หรือ preservative ท่ีเติมลงในน้ํายาทดสอบ 

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

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

สาเหตุท่ีทําใหเกิดผลลบปลอมกับวิธีตรวจเบ้ืองตน  

1. ผูติดเชื้ออยูในระยะท่ีตรวจไมพบแอนติเจน/แอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (window period) 
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ 
3. ผูติดเชื้อเอชไอวี-2 (แตตรวจดวยชุดตรวจสําหรับเชื้อเอชไอวี-1 เพียงอยางเดียว) 
4. สาเหตุอ่ืนท่ีอาจเปนไปได ไดแก 

- ทารกมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีลาชา หรือบุคคลท่ีไดยาตานไวรัสเพ่ือปองกันการติด
เชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ หรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีแบบเฉียบพลันรวมกัน  

- ไมมีการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในผูท่ีไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกันเปนเวลานาน 
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- ผูปวยสรางอิมมูโนโกลบูลินไดต่ําหรือไมมีการสราง เนื่องจากมีความผิดปกติแตกําเนิดหรือ
จากการใชยาบางประเภท 

- ผูปวยมีการสรางแอนติบอดีตอเอชไอวีไดต่ํา เชน ในผูติดเชื้อเอชไอวีระยะทายๆ 
- แอนติบอดีในผูติดเชื้อจับกับเชื้อเอชไอวีเปนคอมเพล็กซ (Ag-Ab complexes) 

 
สาเหตท่ีุทําใหเกิดผลบวกปลอมกับวิธีตรวจเบ้ืองตน  

1. ชุดตรวจมีความไวสูงข้ึน ทําใหความจําเพาะลดลง 
2. ความผิดพลาดทางเทคนิคของผูทําการตรวจ 
3. มีแอนติบอดีตอเอชไอวีในผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนทดลองเอชไอวี 
4. สาเหตุอ่ืนๆท่ีอาจเปนไปได ไดแก บุคคลนั้นมีแอนติบอดีท่ีทําปฏิกิริยาไดกับสวนประกอบของ

เซลล หรือไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (Influenza vaccination) 
 

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

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

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

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

or flu)  
16. Recent viral infection or exposure to 

viral vaccines  
17. Pregnancy in multiparous women  
18. Malaria  

19. High levels of circulating immune 
complexes  

20. Hypergammaglobulinemia (high levels 
of antibodies)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

immunoglobulin preparations pooled 
before 1985  

47. Haematologic malignant 
disorders/lymphoma  

48. Primary biliary cirrhosis  

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

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

haemoglobin is separated from the red 
cells)  

54. Hyperbilirubinemia 
55. Globulins produced during polyclonal 

gammopathies (which are seen in AIDS 
risk groups) 

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

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

อางอิงจาก Factors Known to Cause False Positive HIV Antibody Test Results, 
Christine Johnson: Continuum   Sept./Oct.1996 
 
เทคนิคท่ีใชในการตรวจหาสวนประกอบของเช้ือเอชไอวี 
 การตรวจหาสวนประกอบของเชื้อเอชไอวีในเลือด ประกอบดวย การตรวจหาแอนติเจน p24 และการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อท้ัง HIV RNA ในพลาสมา และ HIV proviral DNA ในเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเดี่ยว เพ่ือทดสอบการติดเชื้อในระยะแรกกอนการสรางแอนติบอดี (ชวง window period) หรือการ
ตรวจในทารกแรกคลอดท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในระยะท่ียังพบแอนติบอดีของแมในเลือดลูก 

1. การตรวจแอนติเจน p24 
 จะพบแอนติเจน p24 ของเชื้อเอชไอวี ในซีรัมหรือพลาสมาภายหลังการติดเชื้อ 15-20 วันกอนการ
ตรวจพบแอนติบอดี หลังจากนั้นแอนติเจนถูกจับดวยแอนติบอดีเปน immune complex  ทําใหระดับ
แอนติเจนต่ํากวาท่ีจะตรวจพบไดโดยเฉพาะการติดเชื้อในทารกแรกคลอด โดยแอนติเจนของลูกจับกับ
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แอนติบอดีจําเพาะของมารดาท่ีผานมายังลูก ดังนั้นการทําใหแอนติเจนแยกจากแอนติบอดี (immune 
complex dissociate) ดวยความรอนหรือกรด จะเพ่ิมความไวของการตรวจพบแอนติเจน p24 ได 
             เทคนิคการทดสอบแอนติเจน p24 ใชหลักการ double antibody sandwich assay โดยใช
แอนติบอดีจําเพาะตรึงไวท่ีผิว solid phase เพ่ือจับกับแอนติเจน p24 ในตัวอยางตรวจ และใชแอนติบอดี
จําเพาะท่ีติดฉลากเปนตัวบงชี้การเกิดปฏิกิริยา 

2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวี 
 วิธี Nucleic acid testing (NAT) สําหรับการตรวจ HIV RNA หรือ proviral DNA มีการใชอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามปริมาณไวรัส (viral load) กอนหรือหลังการรักษา   วิธี NAT ไมนิยม
นํามาตรวจคัดกรองสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลท่ัวไป เพราะการตรวจหาแอนติบอดีสะดวกและเปนการ
ทดสอบท่ีงายกวา ยกเวนการวินิจฉัยในทารกแรกคลอดและการตรวจเพ่ือความปลอดภัยในเลือดผูบริจาค  

เทคนิคทางอณูท่ีใชตรวจวินิจฉัยและตรวจวัดเชิงปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสเอชไอวีในพลาสมา 
เริ่มมีการนํามาใชตั้งแตตนทศวรรษ 1990s และเรียกกันท่ัวไปวาวิธี HIV NAT วิธีนี้ มุงเนนตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัสในพลาสมา โดยมีการพัฒนาวิธีตรวจท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงใชเปนวิธีตรวจคัด
กรองและการตรวจเสริม  ในระยะแรกวิธี NAT ไดถูกนํามาใชตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (เชนการติดเชื้อ
เอชไอวีระยะเฉียบพลัน ซ่ึงใหผลลบของแอนติบอดี และการตรวจวินิจฉัยทารกแรกเกิดท่ีเกิดจากแมท่ีติดเชื้อ
เอชไอวีซ่ึงไมสามารถใชแอนติบอดีแปลผล เพราะมีแอนติบอดีผานมาจากแม)  วิธี NAT ท่ีใชตรวจหาไวรัสใน
เชิงปริมาณ (viral load assays) เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการรักษา แตไมใชในการตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอว ี

ปจจุบันชุดตรวจ RNA NAT ในเชิงคุณภาพมีเพียง 1 ชนิดท่ีไดรับอนุญาตใชท้ังในสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือใชตรวจวินิจฉัยและตรวจยืนยันในผูติดเชื้อเอชไอวี  วิธี HIV NAT ไดนํามาใชในการตรวจคัด
กรองเลือด/พลาสมา และเนื้อเยื่อไดดวย วิธี NAT ไดนํามาใชในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี เชน วินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันและในทารกแรกคลอดท่ีเกิดจากแมติดเชื้อเอชไอวี ในผูท่ีมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย นอกจากนี้ยังมีชุดน้ํายาตรวจหา HIV proviral DNA ท่ีกําหนดใหใชได
แตในงานวิจัย (research use only, RUO) ซ่ึงไมควรนํามาใชในงานบริการ การใชน้ํายาดังกลาวเพ่ือชวย
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีกํากับควบคุม  
 ลําดับข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรูปแบบใหมๆ (new diagnostic algorithm for 
HIV) ท้ังในระดับจุดตรวจกรองเบื้องตน (point of care, POC) หรือระดับหองปฏิบัติการทางการแพทย มีการ
พัฒนาปรับปรุงและประเมินความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ซ่ึงวิธี NAT จะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในลําดับข้ันตอน 
(algorithm) ใหมๆ นี้ (ดูรายละเอียดในบทท่ี 6) 

หลักการของ NAT 
สารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในผูติดเชื้อ มีอยู 2 รูปแบบ สารพันธุกรรมแบบแรก คือ viral RNA  ซ่ึง

เปนอนุภาคสมบูรณ (virion) อยูเปนอนุภาคอิสระในพลาสมา สารพันธุกรรมแบบท่ีสองท่ีพบในเซลลท่ีติดเชื้อ 
คือ proviral DNA ซ่ึงเกิดจาก viral RNA ถูกเปลี่ยนไปเปน DNA โดย reverse transcriptase และเขาไป
เชื่อมตอกับสายจีโนมของเซลลท่ีติดเชื้อ 

เทคนิคการเพ่ิมปริมาณ/  ขยายสัญญาณ (Amplification technique) 
ในปจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในเลือด ยังตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณ

สารพันธุกรรมหรือการขยายสัญญาณรวมดวย  เนื่องจากระดับสารพันธุกรรมมีต่ําเกินกวาท่ีจะตรวจหาได
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โดยตรง การเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสก็เพ่ือเพ่ิมปริมาณใหมากข้ึนจนถึงระดับท่ีสามารถตรวจวัดได 
(target amplification methods) หรืออาศัยวิธีการขยายสัญญาณจนตรวจวัดได (signal amplification 
methods)  สําหรับแตละวิธีโดยท่ัวไปจะมีอยู 3 ข้ันตอน คือ 1) preamplification step เปนข้ันตอนการ
เตรียมตัวอยาง และ/หรือสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส 2) amplification step เปนข้ันตอนเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมเปาหมาย หรือขยายสัญญาณท่ีจะตรวจวัด และ 3) postamplification (back-end step) เปน
ข้ันตอนการตรวจหา และ/หรือ ตรวจวัดปริมาณสารเปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึน   

วิธีการของข้ันตอน pre-amplification ก็เพ่ือเตรียมสารพันธุกรรมเปาหมายเพ่ือใชตรวจวิเคราะหโดย
การแยกเซลล การปนแยกอนุภาคไวรัส หรือการจับสวน RNA ในพลาสมา ตามดวยข้ันตอนการสกัดใหไดสาร
พันธุกรรมเปาหมาย ข้ันตอนเหลานี้ก็เพ่ือทําใหอนุภาคไวรัสเขมขนข้ึน ชวยกําจัดหรือทําใหโปรตีนเสียสภาพ 
รวมท้ังสารอ่ืนๆ ท่ีอาจยับยั้งปฏิกิริยาการเพ่ิมขยายในข้ันตอนตอไป 

ข้ันตอน amplification แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1) การเพ่ิมปริมาณสารเปาหมาย (target 
amplification) และ 2) การขยายสัญญาณการตรวจวัด (signal amplification)  วิธีการเพ่ิมปริมาณสําหรับ
เชื้อเอชไอวี  ไดแก  วิธี  reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), transcription-
mediated amplification (TMA) แ ล ะ วิ ธี  nucleic acid sequence-based amplification (NASBA)  
สําหรับวิธีการขยายสัญญาณ ไดแก วิธี branched DNA (bDNA) method และ hybrid capture systems 
วิธีท่ีมีจําหนายและไดรับความนิยมใชแพรหลายสําหรับตรวจเชื้อเอชไอวี ไดแก วิธี  RT-PCR, TMA, NASBA 
และ bDNA แตละวิธีจะมีการใชสารควบคุมภายใน (internal QC reagents) เพ่ือชวยตรวจวามีสารยับยั้ง
ปฏิกิริยาในตัวอยางสงตรวจหรือไม  วิธีท่ีตรวจหาในเชิงปริมาณ จะตองมีสารมาตรฐานเพ่ือชวยในการตรวจวัด
ปริมาณ viral copies ในตัวอยางสงตรวจ  

ข้ันตอน post-amplification เปนการตรวจหาหรือตรวจวัดปริมาณสารเปาหมายท่ีถูกเพ่ิมปริมาณข้ึน 
หรือตรวจวัดสัญญาณท่ีถูกขยายข้ึน วิธีท่ีใชตรวจวัด อาจเปนการวัดสี (colorimetric) วัดการเกิดแสงจาก
ปฏิกิริยาเคมี (chemiluminescence) หรือวัดการเรืองแสง (fluorescence) ท่ีเกิดข้ึนอยางจําเพาะ 

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

ไปดวย เพ่ือชวยใหวิธีตรวจมีความถูกตองและชวยในการแปลผล  ในกรณีของวิธีตรวจเชิงคุณภาพ จะมีคา
ตัดสิน (cutoff threshold) เพ่ือชวยแยกคาท่ีเกิดปฏิกิริยา (มีสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในตัวอยางตรวจ) 
หรือไมเกิดปฏิกิริยา (ไมมีสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในตัวอยางตรวจ) ซ่ึงข้ึนกับสัญญาณท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการ
ทดสอบ  คาท่ีใชชวยตัดสินคลายกับในวิธีตรวจหาแอนติบอดี คือคา S/CO ซ่ึงจะชวยแปลผลการตรวจวา 
เกิดปฏิกิริยาหรือไมเกิดปฏิกิริยา หรือผลไมถูกตอง 

ในกรณีของการตรวจหาปริมาณไวรัส จะรายงานผลปริมาณไวรัสเปนจํานวน copies ของ HIV RNA 
ตอมิลลิลิตรของพลาสมาหรือแปลผลเปน  log10 units วิธีตรวจหาปริมาณไวรัสจะมีชวงของการตรวจวัด
แตกตางกันไปในน้ํายาตรวจของแตละบริษัทผูผลิต ซ่ึงผูผลิตจะมีการปรับคาใหเขาสูมาตรฐานเดียวกับของ
องคการอนามัยโลกเพ่ือใชรายงานผล (International units based on a WHO standard) 

ขอจํากัดของการใช NAT สําหรับตรวจยืนยัน 
มีปจจัยหลายประการท่ีตองพิจารณากอนนําวิธี NAT มาใช ไดแก 
1) การเก็บตัวอยางสงตรวจและการเก็บรักษา 
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เทคนิค NAT เกือบทุกวิธีใชสารปองกันเลือดแข็งตัวท่ีจําเพาะเพ่ือเก็บเลือด และตองปนแยกเม็ด
เลือดออกจากพลาสมาภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะแตกตางไปในแตละวิธีตั้งแตระยะเวลา 6-72 ชั่วโมงหลัง
เจาะเก็บเลือด   EDTA เปนสารปองกันเลือดแข็งท่ีแนะนําใหใช แตบางกรณีก็สามารถใช acid citrate 
dextrose ได  ในตัวอยางสงตรวจจากเลือด EDTA ถาเก็บแชแข็งไวท่ีต่ํากวา -70 ºC viral RNA จะคงตัวอยาง
นอย 5 ป การแชแข็งและละลายตัวอยางหลายๆ รอบไมมีผลตอปริมาณไวรัสแตควรใหนอยครั้งท่ีสุด  
ขอพิจารณาโดยท่ัวไปคือจะใชประมาณตัวอยางคอนขางมาก โดยใช 0.5-1 มิลลิลิตรตอการตรวจหนึ่งครั้ง   

2) การฝกอบรม เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
วิธี NAT ตองอาศัยผูทําการตรวจท่ีมีความชํานาญสูงจึงตองมีการฝกอบรมเปนพิเศษและตองประเมิน

ความสามารถกอนท่ีเปดใหบริการตรวจ NAT นอกจากนั้นยังตองมีความพรอมดานเครื่องมือและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานพ้ืนท่ีเพ่ือแยกพ้ืนท่ีสําหรับ pre- และ post-amplification products ออกจากกันเพ่ือลด
การป น เป อ น ขอ งตั ว อย า ง  (specimen carryover แล ะ  cross-contamination) ให น อ ย ท่ี สุ ด  ใน
หองปฏิบัติการท่ีมีการจัดการตัวอยางสงตรวจ NAT ในพ้ืนท่ีสวนกลางมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอนขาม
ตัวอยางไดจึงตองคํานึงถึงปญหาดังกลาว และตองไดรับการฝกฝนเพ่ือลดการปนเปอนใหเหลือนอยท่ีสุด 

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

อยูในชวง 25-400 copies of RNA/ml 
โดยท่ัวไปวิธี NAT จะชวยวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีระยะแรก แตวิธี NAT สําหรับการตรวจหาผูท่ีติด

เชื้อเอชไอวีก็ไมไดมีความไวรอยละ 100 เพราะวิธี NAT ยังใหผลลบในชวง 5-10 วันได หลังการติดเชื้อเอชไอวี 
ในผูติดเชื้อเอชไอวีบางรายท่ีไมไดรักษาอาจใหผลลบดวย NAT แตพบการติดเชื้อไดโดยวิธีตรวจหาแอนติบอดี 
ในกรณีนี้เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การกดการแบงตัวของไวรัสตามธรรมชาติของรางกายผูติดเชื้อ หรือจาก
การรักษาพบวาเปนสาเหตุหลักของการเกิดผลลบปลอมของวิธี NAT นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเปนไปได 
เชน การเก็บตัวอยางสงตรวจไมเหมาะสม การแยกตัวอยางไมเหมาะสม การเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีไม
เหมาะสม การมีสารยับยั้งในตัวอยางตรวจ และวิธี NAT จะใหผลลบในชวง 5-10 วันหลังการติดเชื้อเอชไอวี 

ความจําเพาะของชุดตรวจดวยวิธี NAT อยูระหวางรอยละ 97.6 - 100 เม่ือตรวจจากตัวอยางผูท่ีไมติด
เชื้อ อยางไรก็ตามมีรายงานวาวิธี NAT ใหผลบวกปลอมท่ีมีคาต่ําๆ ไดเม่ือคาระดับปริมาณไวรัสใกลกับคาจํากัด
ของการตรวจวัด (LoD)  ในทางกลับกันถาระดับปริมาณไวรัสมีคาต่ําในชวงท่ีทําการตรวจ วิธี NAT ก็อาจใหผล
ลบไดเชนกัน การปนเปอนของตัวอยางตรวจ และปญหาทางเทคนิคอ่ืนๆ เชน ตัวอยางควบคุมภายในหรือ
ตัวอยางปรับเทียบคามาตรฐานไมดีเพียงพอ ทําใหคาท่ีใชตัดสินไมถูกตองและเกิดผลบวกปลอมได 

วิธี NAT เชิงปริมาณท่ีใชหลักการตรวจท่ีแตกตางกัน จะตรวจหาปริมาณไวรัสในพลาสมาไดผลท่ี
แตกตางกัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบผลการตรวจโดยวิธีท่ีแตกตางกันหรือเปลี่ยนไปใชวิธีตรวจท่ีแตกตาง
กันในการตรวจตัวอยางเดียวกัน โดยปกติแลวผลการตรวจซํ้า (reproducibility) ของการตรวจหาปริมาณ
ไวรัส จะอยูท่ี 0.3 log10/ml ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซ่ึงหมายความวา ปริมาณไวรัสท่ีมีคา 10,000 
copies/ml จะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในชวงประมาณ 5,000–20,000 copies/ml 

เวลาในการตรวจและรายงานผล 
วิธี NAT ใชเวลาในการตรวจและรายงานผลพอๆ กับวิธี Western Blot (WB) จํานวนตัวอยางท่ีตรวจ

ตอครั้งมีผลตอระยะเวลาท่ีรายงานผล โดยปกติวิธี NAT ท่ีนิยมใช จะใชเวลาในการรายงานผลประมาณ 5-24 
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ชั่วโมง สําหรับการตรวจตัวอยาง 20-50 ตัวอยางตอครั้ง สําหรับคาใชจายของวิธี NAT จะสูงมากกวาวิธี
ตรวจหาแอนติบอดี 

 
เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการตรวจยืนยัน   

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

เชื้อ เอชไอวีและถือเปนวิธีหลักในลําดับ ข้ันตอนการตรวจระดับชาติหรือนานาชาติ  (national or 
international algorithms) ของหลายๆ สถาบัน เพ่ือยืนยันการติดเชื้อเอชไอวี อยางไรก็ตามวิธี WB เปนวิธีท่ี
มีความจําเพาะสูงจึงไมไดไวกวาชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน และไมใชในหองปฏิบัติการทางการแพทยโดยท่ัวไป
แลวเนื่องจากมีแนวทางสนับสนุนการตรวจการติดเชื้อดวยชุดตรวจเสริมอยางนอย 3 วิธีท่ีใชแอนติเจนตางกัน 

วิธี WB จึงเหมาะสําหรับใชตรวจแยกผลบวกปลอมท่ีเกิดจากผลปฏิกิริยาท่ีไดดวยวิธีตรวจเบื้องตน
ออก แตวิธีนี้ขาดความไวสําหรับตรวจในระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี ใหผลตรวจท่ีไมจําเพาะเนื่องจากอาจ
มีแอนติเจนจากเซลลท่ีเพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีปนเปอนอยู ข้ันตอนการตรวจใชเวลานานและมีราคาสูงจึงไม
เหมาะท่ีจะใชเปนวิธีตรวจเบื้องตน 

หลักการของวิธี WB 
วิธี WB เปนการหาแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนแตละสวนของไวรัสจึงมีความจําเพาะสูงมาก  โดยมี

ข้ันตอนการเตรียมโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อกอน แลวแยกโปรตีนสวนประกอบตางๆ ของเชื้อเอชไอวีออก
จากกันโดยกระแสไฟฟาในตัวกลางเจลแยกออกเปนแถบตามน้ําหนักโมเลกุลท่ีแตกตางกัน โปรตีนแตละแถบมี
ความบริสุทธิ์คอนขางมาก เพ่ือใหทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีของผูติดเชื้อตอไป หลักการของวิธี WB แบงไดเปน 
3 ข้ันตอนใหญๆ คือ 

1. การแยกโปรตีนแอนติเจนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส (viral lysate) ตามน้ําหนักโมเลกุล โดยวิธี 
SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) ในกรณี HIV-1 จะไดแถบโปรตีนแอนติเจนของ 
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 ผูผลิตบางรายอาจมีแถบแอนติเจนของไวรัสเพ่ิมข้ึนจากท่ีกลาวขางตน และแตละบริษัทอาจระบุ
น้ําหนักโมเลกุลของแอนติเจนแตกตางกันไปบาง 

2. การถายเท (blotting) แอนติเจนท่ีลงบนแผนเมมเบรน  หลังจากแยกแอนติเจนดวยกระแสไฟฟา
ออกจากกันตามน้ําหนักโมเลกุลในตัวกลางเจลแลว จะถายเทแอนติเจนลงสูแผนไนโตรเซลลูโลสหรือแผน
เมนเบรนชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมดวยกระแสไฟฟาจากตัวกลางเจล หลังจากนั้นตัดแผนเมมเบรนเปนแถบยาว 
สําหรับการทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีท่ีตองการทดสอบดวยวิธี EIA ตอไป นอกจากจะไดแอนติเจนของไวรัส
แลว ยังอาจมีแอนติเจนจากเซลลท่ีเพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีปรากฏอยูบนแถบเมมเบรน ซ่ึงอาจเกิดการจับอยางไม
จําเพาะกับโปรตีนดังกลาวในข้ันตอนการทดสอบ ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหายุงยากในการแปลผล 

3. การทดสอบตัวอยางกับแผนเมมเบรนท่ีมีแอนติเจนยึดติดอยูโดยอาศัยหลักการ EIA  ในข้ันตอนนี้ 
จะใหตัวอยางทดสอบทําปฏิกิริยากับแถบเมมเบรน โดยจะเติมตัวอยางสงตรวจลงในสารละลายท่ีมีโปรตีนสูง
กอนเพ่ือปองกันไมใหอิมมูโนโกลบูลินในตัวอยางสงตรวจจับกับแถบเมมเบรนอยางไมจําเพาะ แตเกิดการจับ
ระหวางแอนติบอดีกับแอนติเจนจําเพาะเทานั้น หลังจากข้ันตอนการลางแอนติบอดีท่ีไมจับออกไป จึงเติม 
enzyme-conjugated anti-human Ig ลงไปเพ่ือจับกับ Ag-Ab complexes ท่ีเกิดข้ึนบนเมมเบรน หลังจาก
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ข้ันตอนการลาง จะเติมสารละลาย substrate ท่ีจําเพาะกับเอนไซมและถูกยอยใหเกิดตะกอนสีจับบนแถบ 
เมมเบรนในตําแหนงท่ีเกิด Ag-Ab complexes  เม่ือเปรียบเทียบแถบสีท่ีเกิดข้ึนกับแถบเมมเบรนควบคุมผล  
ก็จะสามารถแปลผลการทดสอบไดวามีแอนติบอดีตอชนิดของแอนติเจนในตัวอยางทดสอบ 

จากการท่ีในตัวอยางทดสอบมีแอนติบอดีจําเพาะตอโปรตีนของเชื้อเอชไอวีท่ีแตกตางกัน ผลรูปแบบ
ตางๆ หรือ WB profiles (จํานวนแถบสีท่ีเกิดรวมท้ังความเขมของแถบสี) จะบงชี้วาตัวอยางนั้นใหผลบวก 
(positive), ผลลบ (negative) หรือ ใหผลกํ้าก่ึง (indeterminate) ของแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี 

เกณฑกําหนดการแปลผล (Interpretative criteria) 
การอานผล WB นิยมอานดวยสายตามากกวาใชเครื่องอานผล โดยบริษัทผูผลิตชุดตรวจจะกําหนด

ระบบการอานผลใหมาดวย โดยจะอานท้ังความเขมและตําแหนงของแถบสีท่ีเกิดข้ึนบนแถบเมมเบรนท่ีทดสอบ
กับตัวอยาง เปรียบเทียบกับผลของการทดสอบกับตัวอยางควบคุมผลบวก และตัวอยางควบคุมผลบวกออน 
(positive และ weakly positive controls) เพ่ือชวยใหผูอานผลสามารถแยกแยะผลบวกแบบออนๆ ได 

• เกณฑกําหนดผลบวก HIV WB  
แนวทางการอานผลบวก HIV WB ของบริษัทผูผลิตแบบตางๆ ไดนําไปใชเปนเกณฑกําหนดการแปล

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

แนวปฏิบัติโดยท่ัวไปสําหรับการแปลผลการตรวจ WB คือ เม่ือเลือกใชน้ํายาตรวจ WB ของบริษัทใดก็
ควรจะใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามท่ีผูผลิตไดแนะนําไว เชน น้ํายา HIV Blot 2.2 WB ของบริษัท MP 
Diagnostic แนะนําใหใช เกณฑ กําหนดผลบวกเม่ือพบแถบสี 2 แถบของแอนติ เจนสวน  env (gp41, 
gp120/160) และสวน gag (p17, p24, p55) หรือสวน pol (p31, p51, p66) 

การใชเกณฑกําหนดการแปลผลท่ีแตกตางกันของแตละสถาบัน/หนวยงาน ดังท่ีกลาวขางตนจะสงผล
ใหวิธี WB มีความจําเพาะและความไวท่ีแตกตางกันไป ถากําหนดวาผลบวกตองมีจํานวนแถบสีมากวิธี WB ก็
จะมีความจําเพาะสูงแตความไวจะต่ําลง เปนตน 

วิธี HIV-1 WB บางวิธีจะมีการเพ่ิมแถบโปรตีนท่ีจําเพาะกับเอชไอวี-2 ลงไปดวย เพ่ือใชชวยวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี-2 ดวย  ในกรณีนี้จะตองอาศัยแนวทางการอานผลของบริษัทผูผลิตสําหรับการแปลผลบวก
การติดเชื้อเอชไอวี-2 บริษัทหลายแหงไดผลิตชุดตรวจ HIV-2 WB ออกจําหนายโดยใชเชื้อเอชไอวี-2 สายพันธุ
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีความหลากหลายของแถบโปรตีนโดยเฉพาะสวน glycoprotein bands ซ่ึงมีมากกวาใน 
HIV-1 WB อยางไรก็ตามยังไมมีเกณฑกําหนดมาตรฐานสําหรับแปลผลของวิธี HIV-2 WB  ศูนยควบคุมโรค
ของสหรัฐอเมริกา (CDC) ไดแนะนําใหใชเกณฑกําหนดในการแปลผลตามท่ีบริษัทผูผลิตไดแนะนําไว 

• เกณฑกําหนดผลลบ HIV WB  
เกณฑกําหนดท่ีเขมงวดสําหรับการแปลผลลบของ HIV WB คือจะตองไมพบท้ังแถบสีแอนติเจนของ

เชื้อไวรัสและของเซลลท่ีเพาะเลี้ยงเชื้อ แตบางเกณฑอาจกําหนดเพียงไมพบแถบสีแอนติเจนของเชื้อไวรัส
เทานั้น อยางไรก็ตามวิธี HIV WB สวนใหญจะเพ่ิมแถบ IgG band ลงไปในแถบตรวจเพ่ือใชควบคุมในข้ันตอน
การทดสอบ การอานผลจึงควรปฏิบัติตามแนวทางของผูผลิตอยางเครงครัด 
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• เกณฑกําหนดผลกํ้าก่ึง HIV WB: การตรวจติดตามและนัยสําคัญ 
ผลการตรวจ WB ท่ีถือวาเปนผลกํ้าก่ึง (indeterminate) คือ ผลท่ีไมเขากับเกณฑกําหนดผลบวกหรือ

ผลลบดังท่ีกลาวมา  ผลการตรวจท่ีเปนผลกํ้าก่ึงมีสาเหตุจากหลายประการ เชน ระยะท่ีผูติดเชื้อเอชไอวีเพ่ิงเริ่ม
สรางแอนติบอดี (seroconversion) การปนเปอนของตัวอยางสงตรวจจากตัวอยางท่ีใหผลบวก ปฏิกิริยาท่ีเกิด
แบบไมจําเพาะกับแถบโปรตีนของไวรัสหรือของเซลลเพาะเลี้ยงบนแถบตรวจ ผูปวยเอดสระยะสุดทายซ่ึงมี 
การสรางแอนติบอดีลดลง การติดเชื้ออ่ืนๆ หรือภาวะท่ีมีความแปรปรวนของระบบภูมิคุมกันของรางกาย   
สาเหตุอ่ืนท่ีทําใหเกิดผลกํ้าก่ึงของ HIV-1 WB ได คือ การติดเชื้อ HIV-1 group N, O, P หรือ HIV-2   ซ่ึงสวน
ใหญแลว มักจะตรวจพบแถบสีของโปรตีน gag (p55, p24) และ pol (p66, p51, p31) แตจะไมพบแถบสี
ของ HIV-1 env bands 

ผลกํ้าก่ึงของ HIV-1 WB ควรไดรับการเจาะเลือดสงตรวจครั้งท่ี 2 ซ่ึงเก็บหาง 2-4 สัปดาหจากครั้ง
แรกท่ีใหผลเกิดปฏิกิริยากับการตรวจเบื้องตนเพ่ือตรวจแอนติบอดีท่ีสรางเพ่ิมข้ึน แตถายังแกปญหาไมได ก็ควร
ตรวจดวยวิธีตรวจเสริมอ่ืนๆ เชน NAT ในกรณีท่ีสงสัยวาผูปวยติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันควรตรวจโดย
วิธี NAT โดยทันที เพ่ือชวยพิสูจนวาผูปวยเพ่ิงเริ่มสรางแอนติบอดี 

ขอจํากัดของวิธี WB 
WB เปนวิธีท่ีมีความไวต่ํากวาวิธี EIA รุนท่ี 3 และ รุนท่ี 4 โดยเฉพาะในระยะท่ีผูติดเชื้อเอชไอวีเพ่ิงเริ่ม

สรางแอนติบอดี (seroconversion) โดยจะใหผลบวกชากวาวิธี EIA ประมาณ 3 สัปดาห และเม่ือผูปวยเขาสู
ระยะเอดส ซ่ึงรางกายสรางแอนติบอดีลดลงก็ทําใหเกิดผลลบกับวิธี WB ได แมวา WB จะเปนวิธี ท่ี มี
ความจําเพาะสูงแตก็สามารถเกิดผลกํ้าก่ึงไดถาผูปวยเกิดการติดเชื้ออ่ืนๆ รวมดวย เชน การติดเชื้อซิฟลิส    
การติดเชื้อรีโทรไวรัสชนิดอ่ืนๆ การติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ และอาจเกิดไดในผูท่ีไมติดเชื้อบางราย การตั้งครรภ 
หรือการติดเชื้อเอชไอวีบางสายพันธุอาจทําใหรูปแบบของผล WB ผิดแปลกไป โดยสามารถพบปฏิกิริยากับ
แถบโปรตนีของเซลลท่ีใชเพาะเลี้ยงได 

สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันไมนิยมใชวิธี WB เปนวิธีตรวจเสริมในหองปฏิบัติการตรวจประจําวัน

ในโรงพยาบาลท่ัวไปเนื่องจากมีราคาแพง มีบริษัทผูผลิตจําหนายนอยราย วิธีการทํายุงยากและใชเวลานาน   

แตก็มีการใชวิธี WB ในบางกรณี เชน ใชเปนวิธีตรวจเสริมในโครงการวิจัยดานโรคเอดส ใชในงานตรวจใน

โครงการประเมินคุณภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรืออ่ืนๆ เปนตน 
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บทที่ 5 

กลวิธีและวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ี
  

ในป พ.ศ. 2540 องคการอนามัยโลก (UNAIDS and WHO) ไดแนะนํากลวิธี (strategy) หรือลําดับ
ข้ันตอนการทดสอบ anti-HIV ดวยชุดตรวจกรองใหเหมาะกับงานซ่ึงสามารถลดคาใชจายท่ีใชในการทดสอบ 
เพ่ือทํานายความแมนยําของผลบวกและผลลบใหไดคาสูง และไดประสิทธิผลอยางถูกตอง โดยข้ึนกับ
วัตถุประสงคของการตรวจ (objective) และความชุกของโรค (prevalence of infection) โดยตั้งตนดวยชุด
ตรวจแรกเปน anti-HIV แบงออกเปน 3 กลวิธีสําหรับการวินิจฉัยในรายบุคคลดังตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
 

กลวิธีท่ี 1  

(Strategy I) 

กลวิธีท่ี 2  

(Strategy II) 

กลวิธีท่ี 3 

(Strategy III) 

1. ใชชุดตรวจเพียงชุดเดียว  
2. ใชวินิจฉัยการติดเชื้อในกลุม

ประชากรท่ีมีความชุกของการ
ติดเชื้อมากกวารอยละ 30 และ
มีอาการโรคสัมพันธกับโรคเอดส 

3. ใชติดตามเฝาระวังสถานการณ
การติดเชื้อในกลุมประชากรท่ีมี
ความชุกของการติดเชื้อ เอชไอวี 
มากกวารอยละ 10 โดยไมมีการ
แจงผล  

4. ใชตรวจคัดกรองเลือดบริจาค
และการบริจาคอวัยวะในทุก
อัตราความชุกของการติดเชื้อ  

5. ใชในการปองการการติดเชื้อ
จากแมสูลูกโดยตรวจคัดกรอง
หญิงตั้งครรภท่ีมาคลอดฉุกเฉิน
และไมมีผลการตรวจการติดเชื้อ
ฯ ในชวงฝากครรภมาแสดง 

1. ใชชุดตรวจ 2 ชุดตรวจ* 
2. ใชวินิจฉัยการติดเชื้อในกลุม 

2.1 ประชากรท่ีมีความชุกของการ  
ติดเชื้อนอยกวาหรือเทากับรอยละ 
30 และมีอาการของโรค  
2.2 ประชากรท่ีมีความชุกของการ
ติดเชื้อมากกวารอยละ 10 และไม
มีอาการของโรคเอดส 

3. ใชติดตามสถานการณการติดเชื้อ
ในกลุมประชากรท่ีมีความชุกของ
การติดเชื้อเอชไอวีนอยกวา     
หรือเทากับรอยละ 10 โดยไมมี
การแจงผล 

1. ใชชุดตรวจ 3 ชุดตรวจ* 
2. ใชวินิจฉัยการติดเชื้อ  ใน

กลุมประชากรท่ีมีความชุก
ของการติดเชื้อนอยกวา
หรือเทากับรอยละ 10 และ
ไมมีอาการของโรคเอดส  

 

*ชุดตรวจเสริมท่ีมีความแตกตาง/หลากหลายของแอนติเจนกับชุดตรวจแรก 
 ดังนั้นวัตถุประสงคของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนั้นจะเปนเกณฑในการบงชี้วาจะใชกลวิธีใด   
ในการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย โดยท่ีองคการอนามัยโลกไดแบงวัตถุประสงคสําหรับการ
ตรวจหาการติดเชื้อไว 3 วัตถุประสงคหลัก คือ การตรวจวินิจฉัย การตรวจคัดกรองเลือดบริจาค และการตรวจ
เพ่ือการตรวจเฝาระวังทางระบาดวิทยา โดยในแตละวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังนี้  
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การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี 
การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มีวัตถุประสงคเพ่ือพิสูจน

ยืนยันวาบุคคลท่ีมีอาการแสดงและอาการปวยท่ีเขากับการติดเชื้อเอชไอวีมีการติดเชื้อจริง และตรวจหาสภาวะ
การติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลท่ีอาจสัมผัสหรือรับเชื้อมากอนแตยังไมแสดงอาการ  ในปจจุบันวิธีการรักษาผูติด
เชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูงจึงมีความจําเปนตองตรวจหาผูท่ีติดเชื้อเพ่ือใหการดูแลรักษาโดยเร็ว และยังชวย
ลดการแพรกระจายเชื้อเอชไอวี เชน การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย การใชถุงยางอนามัย หรือการลด
จํานวนคูนอน เปนตน ในหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงชวยลดอัตราการ
ถายทอดเชื้อจากแมไปสูทารกได และในกรณีของผูท่ีสัมผัสกับเลือดติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจากอุบัติเหตุทางการ
แพทย การตรวจหาการ ติดเชื้อตั้งแตแรกมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะการใหยาตานไวรัสตั้งแตแรกแกผูท่ีสัมผัส
เชื้อชวยลดการถายทอดเชื้อได 

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผูท่ีมีอาการระยะเฉียบพลันจะตองอาศัยท้ังการตรวจหาแอนติบอดี
จําเพาะรวมกับการตรวจหาสวนประกอบของเชื้อ เชน สารพันธุกรรมหรือแอนติเจนของไวรัส ท้ังนี้เนื่องจาก 
การติดเชื้อเอชไอวีตัวบงชี้ตางๆ (different HIV markers) จะปรากฏในระยะเวลาท่ีแตกตางกันหลังติดเชื้อ 
เอชไอวี (ดูรายละเอียดบทท่ี 4) การเลือกวิธีการตรวจเบื้องตนเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจะตองเขาใจถึง
การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตของเชื้อไวรัสในรางกาย การตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกาย และคุณลักษณะ
ของวิธีตรวจท่ีใช 

โดยปกติแอนติบอดีตอเอชไอวีจะสรางข้ึนในเวลาไมก่ีสัปดาหหลังการติดเชื้อ  แตเวลาท่ีแนนอนจะ
ข้ึนกับหลายปจจัยซ่ึงรวมท้ังตัวผูท่ีติดเชื้อเองและคุณลักษณะของเชื้อไวรัส วิธีการตรวจหาแอนติบดีท่ีใช      
ในปจจุบันจะเริ่มตรวจพบแอนติบอดีไดเร็วมากข้ึนกวาเดิม ภายใน 2-3 สัปดาหหลังการติดเชื้อเอชไอวี แตผูติด
เชื้อบางรายก็อาจใหผลลบไดนานหลายเดือน สวนใหญสามารถตรวจพบอารเอ็นเอของเชื้อเอชไอวี (HIV RNA) 
ไดในชวง 5-10 วันหลังการติดเชื้อและพบไดกอนแอนติบอดีในเวลา 1-2 สัปดาห การตรวจหา HIV RNA ในผูท่ี
สงสัยวาติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันซ่ึงใหผลลบของแอนติบอดีจะมีประโยชนในการแยกผูติดเชื้อเอชไอวีท่ี
อยูระยะเฉียบพลัน อยางไรก็ตามอาจมีระยะท่ีตรวจไมพบตัวบงชี้การติดเชื้อเอชไอวีใดๆ ดังนั้นผูท่ีอยูในกลุม
เสี่ยงสูง เม่ือตรวจไมพบตัวบงชี้การติดเชื้อเอชไอวีใดๆ จึงตองตรวจซํ้าภายใน 2-4 สัปดาห 

วิธีตรวจเบื้องตน (initial tests) หรือแตกอนเรียกวา วิธีตรวจคัดกรอง (screening tests) สําหรับ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี เปนวิธีการท่ีมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีในรายบุคคล  วิธีตรวจเบื้องตนท่ีใชอยูในปจจุบันเปนวิธีท่ีมีความไวและความจําเพาะสูงมาก แตก็ไมได
หมายความวาจะไมเกิดปญหาผลบวกปลอมและผลลบปลอมเลย เนื่องจากผูท่ีติดเชื้อเอชไอวีอาจอยูในระยะท่ี
ยังไมพบแอนติบอดี (window period) อาจทําใหไมพบปฏิกิริยา (nonreactive) นอกจากนี้ตัวอยางสงตรวจ
บางรายอาจมีสารท่ีรบกวนตอการทดสอบไดทําใหเกิดผล biological false positive หรือมีความผิดพลาด
ทางเทคนิคการตรวจทําใหเกิดผล technical false positive จึงอาจใหผลไมถูกตองเม่ือตรวจไดผลวา
เกิดปฏิกิริยา (reactive) ทําใหการวินิจฉัยผูท่ีไมติดเชื้อผิดพลาดได ดังนั้นการใชวิธีตรวจเบื้องตนจึงตองเลือก
วิธีตรวจอยางรอบคอบสําหรับใชตรวจอยางเหมาะสม  

ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับอนุญาตใหจําหนายไดในประเทศไทย ตองข้ึนทะเบียนและ
ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
โดยชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลตองมีความไว (sensitivity) ไมตํ่ากวารอยละ 99.5 และมี
ความจําเพาะ (specificity) ไมต่ํากวารอยละ 99 จะเห็นไดวาชุดตรวจดังกลาวมีความไวและความจําเพาะท่ี 
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สูงมาก แตในการตรวจวินิจฉัยผูติดเชื้อเอชไอวีก็ไมควรท่ีจะใชชุดตรวจเพียงชนิดเดียวในการตรวจวินิจฉัย
เพราะคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกในผูติดเชื้อเอชไอวี (positive predictive value, 
PPV) จะมีคาต่ําเม่ืออัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV prevalence) ในประชากรมีคาต่ํา 

ในการคํานวณคาความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ของวิธีตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี คาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพ่ือตรวจผูติดเชื้อเอชไอวี (positive predictive 
value, PPV) และคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนลบเพ่ือตรวจหาผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวี (negative 
predictive value, NPV) โดยอาศัยการคํานวณจากตาราง 2x2 contingency table ดังนี้ 

 

Test results (T) 
 

True state of infection 
Total 

HIV+ HIV- 

T+ a b a+b 

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

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

Negative (TN) ซ่ึงจะสามารถคํานวณคาตางๆ ไดดังนี้ 
- Sensitivity = a / (a+c) 
- Specificity = d / (b+d) 
- Positive predictive value (PPV) = a / (a+b) 
- Negative predictive value (NPV) = d / (c+d) 
ดังนั้นถาใชชุดตรวจท่ีมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 ตรวจหาผูติดเชื้อเอชไอวี

ในประชากรท่ีมีอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีรอยละ 0.82 จํานวน 10,000 ราย จะไดผลดังตอไปนี้ 
 

Test results (T) 
True state of infection 

Total 
HIV+ HIV- 

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

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

จะเห็นไดวาแมชุดตรวจท่ีมีความไวสูงถึงรอยละ 99.5 แตเม่ือตรวจในประชากรท่ีมีอัตราความชุกของ
การติดเชื้อเอชไอวีรอยละ 0.82 จะไดคาทํานายความแมนยําของผลการตรวจเปนบวกเพ่ือตรวจหาผูติดเชื้อ  
เอชไอวี (PPV) มีเพียงรอยละ 45.135 ซ่ึงจะมีโอกาสตรวจวินิจฉัยผูติดเชื้อเอชไอวีผิดพลาดไดจึงตองใชชุดตรวจ
อ่ืนๆ ตรวจเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดผลการตรวจท่ีมีความแมนยําเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามคาทํานายความแมนยํา
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ของผลการตรวจเปนลบเพ่ือตรวจหาผูท่ีไมติดเชื้อเอชไอวี (NPV) มีคาสูงมากกวารอยละ 99.995 ดังนั้นการใช
ชุดตรวจเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอในการตรวจวินิจฉัยวาผูนั้นไมติดเชื้อเอชไอวี ตารางท่ี 5.2 แสดงการคาด
ประมาณความแมนยําของผลการตรวจท้ังคา PPV และ NPV ในการตรวจในประชากรท่ีมีอัตราความชุกของ
การติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกันและใชจํานวนชุดตรวจท่ีแตกตางกัน  
 

ตารางท่ี 5.2 คาคาดประมาณความแมนยําของผลการตรวจเม่ือความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีแตกตาง

กัน โดยท่ีชุดตรวจท้ังหมดมีความไวรอยละ 99.5 และมีความจําเพาะรอยละ 99 

Prevalence 
 % PPV*  

% NPV** 
1 test 2 tests 3 tests 

0.05 4.7415 83.2000 99.7975 99.9997 

0.5 33.3333 98.0296 99.9798 99.9975 

0.82 45.1347 98.7930 99.9877 99.9958 

2.0 67.0034 99.5075 99.9950 99.9897 

5.0 83.9662 99.8085 99.9981 99.9734 

10.0 91.7051 99.9092 99.9991 99.9439 
*PPV = positive predictive value;  **NPV = negative predictive value 
 
เพ่ือใหไดคา PPV สูงสุดสําหรับการตรวจในกลุมประชากรไทยท่ีมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีต่ํา

กวารอยละ 1 จึงจําเปนตองใชชุดตรวจเสริมอีก 2 ชุดตรวจเพ่ือใหคา PPV มีคามากกวารอยละ 99.99    
 แมวาวิธีการตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีในซีรัมหรือพลาสมาจะเปนวิธีตรวจเบื้องตนท่ีใชแพรหลาย
มากท่ีสุด แตในปจจุบันมีวิธีตรวจอ่ืนๆ ท่ีนํามาใชได ไดแก วิธีตรวจแอนติเจน p24 อยางเดียว วิธีตรวจ
แอนติเจน p24รวมกับแอนติบอดีจําเพาะ วิธีตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ (viral RNA และ proviral DNA) 
ตัวอยางท่ีใชตรวจอาจมีหลายชนิด เชน เลือดจากหลอดเลือดดํา เลือดจากปลายนิ้ว ของเหลวจากชองปากและ
ปสสาวะ เปนตน  การเลือกใชตัวอยางสงตรวจชนิดใดจะข้ึนกับวิธีการท่ีสามารถใชตรวจได 
  
วัตถุประสงคของการตรวจ และความสามารถของหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีทําการตรวจ   
 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี มีวัตถุประสงคหลายอยางดังตอไปนี้ 
 1 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีรายบุคคล 

การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลควรจะตรวจใหแกผูท่ีมีอาการแสดงท่ีสัมพันธกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี หรือมีการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสท่ีเก่ียวกับโรคเอดส ผูท่ีมีอาการเขากันไดกับการติด
เชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน รวมท้ังผูท่ีมีประวัติมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง รวมถึงผูท่ีสมัครใจขอรับ
การตรวจโดยตนเองอีกดวย 

การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลจะตรวจดวยวิธีเบื้องตนเพ่ือหาแอนติบอดีจําเพาะ 
หรือตรวจหาท้ังแอนติเจนและแอนติบอดีพรอมกัน (HIV Ag/HIV Ab) รวมกับวิธีตรวจเสริม ตามลําดับข้ันตอน
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การตรวจ (algorithms) ท่ีเหมาะสม สําหรับการตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อระยะเฉียบพลันอาศัยวิธีตรวจหา
แอนติบอดี (และ/หรือแอนติเจน) เบื้องตนและวิธีตรวจหาอารเอ็นเอของเชื้อเอชไอวีดังท่ีกลาวมาขางตน 

1.1 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในคลินิกฝากครรภ 
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกฝากครรภจะเปนประโยชนตอหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อ   

เอชไอวี โดยจะไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมแตเนิ่นๆ และชวยปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม   
สูลูกได หญิงตั้งครรภทุกคนควรไดรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็วท่ีสุดระหวางการตั้งครรภ ซ่ึงตอง
เปนหนึ่งในกระบวนการตรวจคัดกรองตามปกติ สําหรับหญิงตั้งครรภท่ีผลทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีเปนบวก
จะไดรับการดูแลสุขภาพ ไดรับคําปรึกษาในการปองกันโรคและไดรับการบริการสนับสนุนตางๆ ท่ีจําเปน 
รวมท้ังไดรับยาตานไวรัสเพ่ือปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก หญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวีสูงแตตรวจไมพบการติดเชื้อควรไดรับการตรวจซํ้าอีกครั้งในชวง 3 เดือนสุดทายของการตั้งครรภ แนว
ทางการทดสอบในหญิงตั้งครรภก็เชนเดียวกับวิธีตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล 
 1.2 การตรวจเพ่ือวินิจฉัยทารกซ่ึงคลอดจากมารดาท่ีติดเช้ือเอชไอวี 

 เนื่องจากทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับแอนติบอดีจําเพาะ (anti-HIV) ชนิด IgG 
จากแมท่ีผานรกมา และคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน  จึงตองใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส 
(HIV RNA หรือ proviral DNA) ในทารก อยางไรก็ตาม anti-HIV ท่ีผานมาจากมารดาสวนใหญจะลดลง
ภายใน 12 เดือน  จึงแนะนําใหตรวจ anti-HIV ในทารกท่ีอายุตั้งแต 12 เดือนได สําหรับการทดสอบหา HIV 
RNA เชิงคุณภาพ (qualitative) ซ่ึงรายงานเปนบวกหรือลบ ควรคํานึงถึงเทคนิคท่ีใชและแปลผลอยาง
ระมัดระวัง   เนื่องจากน้ํายาเหลานี้ไมไดมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย  สวนการตรวจ HIV proviral DNA 
นิยมสงตรวจเลือดทารกแรกเกิดโดยเก็บตัวอยางดวยกระดาษซับเลือด (dried blood spot) ในรายท่ีใหผล
บวกตองเจาะเลือดครั้งท่ี 2 ตรวจซํ้าทันทีเพ่ือลดปญหาของผลบวกปลอม หากไดผลบวก HIV proviral DNA 
ตรงกันแพทยจะพิจารณาใหการรักษา หากไดผลครั้งท่ีสองเปนลบขัดแยงกับครั้งแรกใหตรวจซํ้าเม่ือเด็กอายุ 4 
เดือน  สําหรับกรณีท่ีใหผลลบตั้งแตในครั้งแรกควรติดตามทารกท่ีอายุ 2 เดือน และ 4 เดือนกอนท่ีสรุปผลไม
ติดเชื้อจากผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการท่ีได  อยางไรก็ตามควรติดตามจนทารกครบอายุ 24 เดือน สวน
การแปลผลการติดเชื้อในทารก แพทยจะพิจารณาอาการรวมกับประวัติการไดรับยาตานไวรัสตลอดจนการ
ไดรับนมมารดาดวย  

ในทารกอายุตั้งแต 24 เดือนนี้ยึดเกณฑการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวดีวย anti-HIV เหมือนในผูใหญ 
ถาไดผลลบโดยวิธีตรวจเบื้องตนจะวินิจฉัยวาทารกไมมีการติดเชื้อเอชไอวี แตถาผลบวกตองตรวจดวยวิธีตรวจ
เสริมอีก 2 วิธีตามลําดับข้ันตอนการตรวจ (algorithms) ท่ีเหมาะสมแลวก็จะวินิจฉัยไดวาทารกมีการติดเชื้อ
เอชไอวี  โดยสรุปในกรณีท่ีตรวจพบผลบวกในทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีตองตรวจซํ้าอีกครั้ง แตใน
กรณีท่ีตรวจไมพบตองมีการสงตรวจตามระยะเวลาท่ีกําหนดและติดตามตอจนอายุ 24 เดือนตามแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยป พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดวย  
  1.3 การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในกรณีพิเศษ 

1.3.1 การตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภ 

 วัตถุประสงคของการตรวจเลือดหญิงมาคลอดโดยไมผานการฝากครรภเพ่ือการปองกันการติดเชื้อจาก
แมสูลูก และจะตองรายงานผลตรวจโดยเร็วเพ่ือใหแพทยจะไดใชผลตรวจนั้นในการพิจารณาใหยาตานไวรัสใน
แมและลูกในขณะคลอด ดังนั้นมักจะเลือกใชวิธีตรวจท่ีใหผลรวดเร็ว เชน rapid test หรือใชชุดทดสอบท่ีมี 
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ความไวสูงจะชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกไดมาก การรายงานผลเบื้องตนเพียง  1 วิธีนั้นใชสําหรับ
การพิจารณาใหยาตานไวรัสในแมทันทีกอนคลอดและใหแกทารกเม่ือคลอดออกมาแลว เพ่ือปองกันการติดเชื้อ
จากแมสูลูก หลักคิดนี้เหมือนการตรวจคัดกรองเลือดบริจาคท่ีหากพบผล reactive จะไมใชเลือดนั้นอีกตอไป  
ดังนั้นหองปฏิบัติการทางการแพทยตองมีวิธีการตอบผลใหเร็วท่ีสุดเพียงวิธีเดียวกอนเพราะเปนเรื่องเรงดวน 
และยังไมจําเปนตองพิสูจนผลบวกในเวลาวิกฤตชวงใกลคลอด หลังจากท่ีรายงานผลเบื้องตนไปแลวตัวอยาง
เลือดของแมท่ีตรวจแลวดวยวิธี rapid test หรือวิธีอ่ืนๆ นั้นตองมาเขาข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยบุคคลท่ี
กําหนดไวแบบปกติ หากมีผลการตรวจเบื้องตนเปน reactive ตองตรวจวิเคราะหใหครบตามวิธีวินิจฉัย
รายบุคคลตอไป เพ่ือเตรียมการรักษาในระยะยาวดวยยาตานไวรัสในมารดาและเพ่ือพิจารณาเรื่องการใหนมแม
ตอไป  
 นอกจากการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภแลว ในปจจุบันแนะนําใหตรวจสามีหรือคูนอน
ดวยเพ่ือคนหาหญิงตั้งครรภท่ีอยูในระยะ window period ซ่ึงหากผลการตรวจแอนติบอดีจําเพาะเปนลบแต
สามีมีผลตรวจ anti-HIV เปนบวก แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัสเพ่ือเปนการปองกันการติดเชื้อแมสูลูกไป
กอน จึงคอยตรวจติดตามผลแมภายหลัง ในกรณีนี้การตรวจหาการติดเชื้อดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab จะชวย
คนหาหญิงตั้งครรภท่ีเพ่ิงติดเชื้อได 

1.3.2 การตรวจในกรณีเพ่ิงมีประวัติเส่ียง (HIV sexual post exposure) 

 กลุมบุคคลเหลานี้ซ่ึงเรียกวาผูสัมผัสจะมาพบแพทยดวยประวัติเสี่ยงในกรณีตางๆ ไดแก 1) การมี

เพศสัมพันธโดยไมปองกันกับผู มีประวัติสงสัยวาติดเชื้อ 2) การเกิดอุบัติ เหตุถุงยางแตกหรือรั่วขณะมี

เพศสัมพันธกับผูท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ 3) การถูกละเมิดทางเพศหรือขมขืน และ 4) รายท่ีมีอาการ Acute 

Retroviral Syndrome 

 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อผูสัมผัสท้ัง 4 ประเภท ใชข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยบุคคลตามบทท่ี 6  

เนื่องจากผูสัมผัสกลุมนี้จะมาพบแพทยในระยะแรกๆ ของการติดเชื้อ การเลือกใชชุดตรวจท่ีเหมาะสมจะชวย

ใหวินิจฉัยไดในระยะเริ่มแรก เชน ในกลุมท่ีมีอาการ Acute Retroviral Syndrome สําหรับกลุมเสี่ยงท่ีมี

ประวัติในกรณี 1-3 หากเจาะเลือดครั้งแรกหางจากวันท่ีสัมผัสมาเพียงไมก่ีวัน สวนใหญจะตรวจไมพบ anti-

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

(Qualitative RNA) ซ่ึงรายงานผลเปนบวกหรือลบ     

 การตรวจเลือดทันทีหลังการสัมผัสจะไมพบผลการติดเชื้อเพราะเจาะเลือดเร็วเกินไปหรืออาจจะอยู

ในชวง window period แตอยางไรก็ตามแพทยตองการผลไวเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน (baseline) โดย

ประเมินผลการตรวจกับระยะเวลาท่ีเกิดเหตุ  เม่ือไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสแลวแพทยจะสงตรวจซํ้า 

เปนระยะเพ่ือประเมินผลและติดตามการติดเชื้อ อยางไรก็ตามแพทยหรือผูใหคําปรึกษาจะแจงผูสัมผัสให

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในขณะนั้นดวย 

1.3.3 การตรวจเม่ือมีประวัติสัมผัสเลือดหรือเนื้อเย่ือท่ีติดเช้ือ (HIV occupational post  

exposure) 

การปฏิบัติตามหลัก standard precaution มีความสําคัญชวยลดการติดเชื้อจากอุบัติเหตุทาง

การแพทยท่ีอาจเกิดได เชน กรณีถูกเข็มตํามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยเฉลี่ยรอยละ 0.39 ตอครั้ง เลือด
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กระเด็นเขาชองเยื่อเมือกตางๆ หรือสัมผัสเยื่อบุมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยเฉลี่ยรอยละ 0.09 ตอครั้ง ดังนั้น

สถานพยาบาลควรมีแนวทางปฏิบัติหลังไดรับอุบัติเหตุทางการแพทย (ดูภาคผนวก ก) และในกรณีท่ีมีความ

เสี่ยงสูง ผูไดรับอุบัติเหตุควรไดรับยาตานไวรัสปองกันการติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุดภายใน 1-4 ชั่วโมงหลังสัมผัส โดย

ไมเกิน 48-72 ชั่วโมงหลังสัมผัส ควรไดรับยาตานไวรัสใหครบ 4 สัปดาหและอยูภายใตการติดตามดูแลของ

แพทย อยางไรก็ตามการตรวจเลอืดผูปวยตนตอตองขออนุญาตเพ่ือตรวจความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีกอน 

ควรดําเนินการตรวจใหไดผลดวนภายใน 1-2 ชั่วโมงเพ่ือรายงานผลเบื้องตนใหแพทยในการพิจารณาการใหยา

ตานไวรัสแกบุคลากรท่ีประสบอุบัติเหตุ และควรมีขอมูลผลการตรวจพ้ืนฐานของบุคลากรทางการแพทย

เชนเดียวกัน บุคลากรท่ีประสบอุบัติเหตุซ่ึงไมเคยติดเชื้อมากอนจะมีผลเปนลบในการตรวจครั้งแรก หากเปนผล

การตรวจในผูปวยตนตอสรุปไมได (inconclusive) แพทยอาจพิจารณาใหยาตานไวรัสไปกอน  

ดังนั้นการทดสอบควรเลือกใชชุดตรวจท่ีมีความไวสูงและไดผลรายงานรวดเร็ว หลังการเกิดอุบัติเหตุ

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

และ 1-3 เดือนตามมา นอกจากนี้หองปฏิบัติการทางการแพทยควรมีระบบการเก็บรักษาตัวอยางเลือดผูปวย

ตนตอและบุคลากรท่ีประสบอุบัติเหตุ เพ่ือการทวนสอบภายหลัง โดยแยกพลาสมาหรือซีรัมแชแข็งไวอยางนอย 

1 ป รวมท้ังหลักฐานเอกสารท่ีจําเปนไวดวย และเพ่ือใหมีการรักษาความลับจึงควรมีการวางแผนกําหนดเปน

รหัสแทนชื่อ-นามสกุล โดยมีการทํางานรวมกันระหวางแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูใหคําปรึกษา และนัก

เทคนิคการแพทยในการวางระบบใหรัดกุม 

2. การตรวจเฝาระวังการติดเช้ือเอชไอวีทางระบาดวิทยา 
2.1 ติดตามสถานการณโรค (Epidemiological surveillance)  
การตรวจเพ่ือการติดตามสถานการณโรค หรือการเฝาระวังผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV sentinel sero-

surveillance) เปนการตรวจเพ่ือหาความชุก (prevalence) ของโรคในกลุมเปาหมาย เพ่ือตองการทราบ
สถานการณของโรค โดยเฉพาะแนวโนมของปญหาในระดับภาพรวมไมใชระดับตัวบุคคล การเฝาระวังผูติดเชื้อ
เอชไอวีนี้จะทําการสํารวจหาอัตราการติดเชื้อของกลุมประชากรตางๆ เปนระยะๆ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดเริ่มทําการสํารวจมาตั้งแต ป พ.ศ. 2532 ถึงปจจุบัน เดิมมี
การแบงการสํารวจเปนปละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แตในปจจุบันการสํารวจนี้กระทําปละ 
1 ครั้งในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป โดยมีกลุมประชากรท่ีอยูในกลุมท่ีเฝาระวังอยูท้ังหมด 8 กลุม ไดแก กลุม
พนักงานบริการท้ังตรงและแฝง กลุมพนักงานบริการชาย กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน กลุมชายท่ีมาใช
บริการท่ีคลินิกกามโรค กลุมทหารเกณฑ กลุมหญิงตั้งครรภท่ีมาใชบริการท่ีคลินิก กลุมชาวประมง และกลุม
แรงงานตางดาว โดยทําการสํารวจในจังหวัดท่ีมีการสุมตัวอยางเปนตัวแทนข้ึนมา  

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการเฝาระวังนี้ มิใชการวินิจฉัยรายบุคคล และโดย
หลักการของการทําสํารวจชนิดนี้จะทําการสํารวจแบบไมมีการระบุหลักฐานรายละเอียดของตัวบุคคล (unlink 
anonymous) ดังนั้นการใชกลวิธีในการตรวจจึงมีความแตกตางจากการตรวจวินิจฉัยรายบคุคล ผลการตรวจท่ี
ใชกลวิธีเพ่ือการเฝาระวังความชุกไมสามารถใชบอกผลใหกับอาสาสมัครท่ีเขารวมแตในการสํารวจไดมีไวใช
สําหรับการคํานวณหาคาความชุกเทานั้น  องคการอนามัยโลกไดมีขอแนะนําสําหรับการใชกลวิธีการตรวจ    
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ในการเฝาระวังไวโดยใหดูท่ีอัตราความชุกของการติดเชื้อในกลุมประชากรโดยพิจารณาจากอัตราความชุกท่ี
รอยละ 10 เปนเกณฑ ดังนี้ 

2.1.1 หากอัตราความชุกของการติดเชื้อในกลุมประชากรสูงกวารอยละ 10 ใหใชการตรวจกรอง
เพียง ชุดเดียว หากไดผลบวกก็สามารถรายงานเปนวามีการติดเชื้อไดเลยโดยไมตองตรวจยืนยันดวยอ่ืนๆ อีก  

2.1.2 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อต่ํากวารอยละ 10 ใหใชชุดตรวจกรอง 2 ชุดในการยืนยัน
ผลบวก กลาวคือ เม่ือชุดตรวจกรองแรกใหผลบวกหรือมีปฏิกิริยาใหทําการตรวจเสริมดวยชุดตรวจกรองท่ี 2 
หากใหผลบวกจึงรายงานวามีการติดเชื้อ แตหากชุดตรวจกรองท่ี 2 ใหผลลบ ควรทดสอบซํ้าใหมท้ังสองวิธเีพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง หากไดผลท่ีไมสอดคลองกันเหมือนเดิม ใหถือวาไมมีการติดเชื้อ โดยชุดตรวจกรองท่ี 2 
ควรมีหลักการหรือใชแอนติเจนตางกัน  

ในประเทศไทยความชุกของการติดเชื้อในภาพรวมอยูท่ีต่ํากวารอยละ 1 จึงไดประยุกตใชแนวทางของ
องคการอนามัยโลกท่ีแนะนําใหใช 2 ชุดตรวจ แตในบางพ้ืนท่ีการออกสํารวจความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี 
อาจกระทํารวมไปกันกับการทําโครงการเพ่ือการปองกันการติดเชื้อในกลุมตางๆ ดังนั้นอาจมีใชกลวิธีการตรวจ
แบบการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลคือการใช 3 ชุดตรวจสําหรับกรณีใหผลบวก ผลการตรวจท่ีไดจะสามารถใหแก
อาสาสมัครและนํามาทํารายงานในการสํารวจความชุกได  

2.2 การคนหาผูติดเช้ือรายใหม  
 ประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 ซ่ึงขอมูล

ท่ีไดจากระบบเฝาระวังนี้จะถูกนํามาใชสําหรับการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินการ และติดตาม
ผลการดําเนินการปองกันควบคุมโรค การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีนั้นสามารถบงบอก
สถานการณการแพรระบาดในรูปแบบรอยละของผูติดเชื้อในกลุมประชากรเปาหมาย ขอมูลท่ีไดสามารถนําไป
คาดประมาณหาจํานวนผูติดเชื้อท้ังหมดและเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดบริการสําหรับผูติดเชื้อ และ
ยังสามารถนําขอมูลมาใชในการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของเชื้อในกลุม
ประชากรนั้นๆ  
 ประเทศไทยไดใชความชุกในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของปญหาเอดส เนื่องจาก
สามารถเก็บขอมูลไดงายในแตละกลุมประชากร แตการใชก็มีขอจํากัดและมีปจจัยตางๆ ท่ีตองคํานึงถึง เชน 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร การอพยพเขาออกของประชากรในพ้ืนท่ี ลักษณะหรือรูปแบบการแพร
ระบาดในพ้ืนท่ี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอายุเฉลี่ยหลังจากติดเชื้อของผูปวย อยางไรก็ตามคาท่ีดีและ
เหมาะสมในการอธิบายความรุนแรงของการแพรระบาดของโรคท่ีเปนปจจุบันคือคาอุบัติการณ ซ่ึงหมายถึง 
อัตราการติดเชื้อใหมในชวงเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงการจะไดคานี้มาจะตองแยกใหไดวาผูท่ีติดเชื้อท่ีพบนั้นเปนผูท่ีเพ่ิง
ติดเชื้อหรือติดเชื้อมานานแลว ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาไดมีความพยายามในการหาคาอุบัติการณของการติดเชื้อ 
เอชไอวีดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

2.2.1 การติดตามเปาหมายเช้ือรายใหมอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด (Incidence 
estimation from prospective cohort study) เปนการติดตามประชากรกลุมหนึ่งท่ีทราบวาไมมีการ 
ติดเชื้อ และทําการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเปนระยะๆเพ่ือหาผูติดเชื้อรายใหม (อุบัติการณ หรือ incidence 
case) จากนั้นนําผลท่ีไดคํานวณหาคาอุบัติการณของการติดเชื้อเอชไอวีได  

2.2.2 การคาดประมาณอุบัติการณการติดเช้ือจากขอมูลการวิจัย การเฝาระวังความชุก 
พฤติกรรมเส่ียง การสํารวจ (Estimation and projection) เปนการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตรโดย
นําคาพารามิเตอรท่ีแสดงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ท่ีไดจาก
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งานวิจัยและการเฝาระวังตางๆ มาพัฒนาเปนรูปแบบทางคณิตศาสตร (mathematical model) เพ่ือแสดงคา
แนวโนมท่ีคาดการณไปขางหนารวมท้ังคาดการณหาอุบัติการณการติดเชือ้ในกลุมประชากรตางๆ ในปจจุบันมี
รูปแบบตางๆ ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมา เชน Spectrum workbook, Asian Epidemic Model (AEM) เปนตน 
ความแมนยําของการคาดประมาณข้ึนอยู กับปจจัยตางๆ หลายประการ เชน วิธีการหรือรูปแบบทาง
คณิตศาสตรท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน ความถูกตองของสมมติฐานตางๆ ท่ีนํามาใช ความถูกตองของคาพารามิเตอร
ท่ีนํามาใช เปนตน  

2.2.3 การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพ่ือคาดประมาณอุบัติการณของการติดเช้ือเอช
ไอวี (HIV incidence) ในทางทฤษฎีพบการเปลี่ยนแปลงระดับปริมาณไวรัสและภูมิคุมกันของรางกายท่ี
สามารถตรวจพบไดในแตละชวงของการติดเชื้อ จึงอาศัยการตรวจดังตอไปนี้    

2.2.3.1  การตรวจหาผูติดเช้ือรายใหมโดยอาศัยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส/แอนติเจน 
p24 (p24 antigen) ควบคูกับการตรวจหาระดับแอนติบอดี   ในชวงแรกตรวจพบเชื้อกอนแอนติบอดี  ใน
ตัวอยางท่ีตรวจใหผลบวกเฉพาะเชื้อ (HIV-1 RNA หรือ p24 antigen) โดยแอนติบอดียังใหผลลบแสดงวา
นาจะเปนผูท่ีเพ่ิงติดเชื้อใหม ดังนั้นชวงเวลาของการทดสอบหาผูติดเชื้อรายใหม คือหลังติดเชื้อประมาณ 5-10 
หรือ 10-15 วันซ่ึงจะตรวจพบ HIV RNA หรือ p24 antigen ในกระแสเลือดตามลําดับ แตยังไมมีการสราง
แอนติบอดี  

2.2.3.2  การตรวจหาผูติดเช้ือรายใหมโดยวิธีการทางน้ําเหลืองวิทยา (Serologic method to 
detect recent infection) แนวคิดเรื่องการใชการตรวจทางน้ําเหลืองวิทยาหรือการตรวจหาแอนติบอดีเพ่ือ
ใชในการตรวจหาผูติดเชื้อรายใหมนี้ มีผูท่ีคิดคนวิธีการในการทําดานนี้ไวหลายวิธี ตัวอยางเชน 

1) Serologic Testing Algorithm for Recent HIV Seroconversion (STARHS) หลักการ
ของการทดสอบโดยใชความแตกต างของความไว (sensitivity) ของแตละชุดตรวจ  หรือเรียกวา 
Sensitive/Less sensitive (S/LS) method  โดยอาศัยความรูวาหลังติดเชื้อระดับของการสรางแอนติบอดี
จําเพาะจะเริ่มจากระดับต่ําคอยๆสูงข้ึนเรื่อยๆ  ในผูติดเชื้อรายใหมมักจะตรวจไมพบปฏิกิริยาดวยชุดตรวจท่ีมี
ความไวต่ํา แตสามารถตรวจพบไดดวยชุดตรวจท่ีมีความไวสูง ในขณะท่ีผูติดเชื้อมานานแลวแอนติบอดีอยูใน
ระดับสูง จึงใหผลปฏิกิริยาดวยชุดตรวจท้ังท่ีมีความไวต่ําและความไวสูง  โดยวิธีการนี้สามารถแยกผูท่ีเพ่ิงติด
เชื้อรายใหม (ติดเชื้อไมเกิน 4 เดือน) ได  อยางไรก็ตามวิธีการนี้ปจจุบันไมไดรับความนิยมใชสําหรับการ
ตรวจหาผูติดเชื้อรายใหม เนื่องจากชุดตรวจท่ีมีความไวต่ํานั้นไมมีการผลิตมาขายในทองตลาด  จึงตองทําการ
ดัดแปลงทําใหชุดตรวจท่ีมีความไวสูงใหมีประสิทธิภาพความไวนอยลง แตผลท่ีไดคอนขางมีความแปรปรวนสูง 

2) BED Capture-EIA (BED Assay) วิธีนี้ใชสําหรับผูท่ีติดเชื้อเอชไอวีสายพันธุ B, E และ D (ซ่ึง
เปนท่ีมาของชื่อชุดตรวจดวย) หลักการของการทดสอบ โดยดูสัดสวนของแอนติบอดีชนิด IgG ท่ีจําเพาะกับเชื้อ
เอชไอวีตอ IgG ท้ังหมดในตัวอยาง ในผูท่ีเพ่ิงติดเชื้อมาใหมจะมีสัดสวนนอย ในขณะท่ีในผูท่ีติดเชื้อมานานแลว
มีสัดสวนสูง สามารถบงชี้ในรายท่ีติดเชื้อมาแลวไมเกิน 153 วัน (95% CI146–165) ขอดอยของวิธีการนี้คือพบ
การจําแนกผิดเปนผูติดเชื้อรายใหมในผูท่ีติดเชื้อมานานซ่ึงมีอาการของเอดส เนื่องจากระบบภูมิคุมกันของ
ผูปวยเอดสนั้นถูกทําลายไปมากแลว อัตราการสรางแอนติบอดีคอนขางต่ํา ทําใหแปลผลผิดพลาดเปนผูติดเชื้อ
รายใหมประมาณรอยละ 5-10  

3) Avidity Assay  ความหมายของ avidity หมายถึงแรงในการจับของแอนติบอดีท่ีมีตอแอนติเจน 
หลักการของการทดสอบจึงอาศัยวาแอนติบอดีท่ีเพ่ิงสรางข้ึนมาใหมจะมี avidity ในการจับระหวางแอนติเจน
กับแอนติบอดีไดต่ํา ซ่ึงจะถูกทําลายดวยสารเคมีไดงาย ในขณะท่ี avidity จะเพ่ิมข้ึนตามชวงเวลาของการ   
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ติดเชื้อ ดังนั้นในการทดสอบหาแอนติบอดีดวยวิธี ELISA  จะแบงตัวอยางเปนสองสวน สวนแรกนําไปใส
สารเคมี และสวนท่ีสองไมใสสารเคมี แลวเปรียบเทียบผลการทดสอบของคา optical density (OD) ระหวาง 
OD ของตัวอยางท่ีใสสารเคมีเปนตัวตั้งหารดวยคา OD ท่ีไมไดใสสารเคมี จะไดคา Avidity index หากไดคาท่ี
ต่ํากวาคา cutoff แสดงวาเปนผูติดเชื้อรายใหม หากสูงกวาแสดงวาเปนผูท่ีติดเชื้อมานานแลว  
 ปจจุบันชุดตรวจโดยหลักการของ avidity ไดมีการพัฒนามาใชเปนการเจือจางแอนติเจนเพ่ือใหมี
แอนติเจนจํากัดบนหลุมทดสอบ หรอืเรียกวา Limiting Antigen Avidity EIA แทนการใชสารเคมี  ทําใหลดคา
ความแปรปรวนของการทดสอบ โดยถาแอนติบอดีท่ีมี avidity สูงๆ จะสามารถจับกับแอนติเจนไดดี ในขณะท่ี
แอนติบอดีท่ีมี avidity นอยจะจับแอนติเจนไดนอยลงหรือจับไมได ทําใหคา OD ต่ําซ่ึงเปนการบงชี้ผูท่ีติดเชื้อ
รายใหมไมเกิน 141 วัน (95 % CI119–160) 
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บทที่ 6 
แนวทางการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ี

 
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคไดออกแนวทางสําหรับตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

รายบุคคลมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมมาเปนระยะ ครั้งลาสุดเม่ือป พ.ศ. 2557 ไดยึด
กลวิธีการตรวจแบบท่ี 3 จากคําแนะนําโดย UNAIDS และองคการอนามัยโลกซ่ึงใชชุดตรวจคัดกรอง 3 ชุด
ตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (แผนภูมิท่ี 6.1) โดยกําหนดใหเลือกชุดตรวจกรองแรกใหมีความไวท่ีสุด
อาจใชเปน EIA หรือ simple/rapid assay ในกรณีตัวอยางตรวจท่ีไมพบแอนติบอดีตอเอชไอวีดวยชุดตรวจ
แรก สามารถรายงานผลเปนลบไดเลย แตในกรณีตัวอยางตรวจท่ีพบแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีและใหผล
สอดคลองตรงกันท้ัง 3 ชุดตรวจท่ีมีความหลากหลายของแอนติเจนทดสอบ สามารถรายงานเปนผลบวกได
เนื่องจากตองการใหคาทํานายผลบวกมีคาสูงท่ีสุดเนื่องจากความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยอยู
ในระดับต่ํา พรอมท้ังมีการแนะนําการตรวจสอบความถูกตองของตัวอยางตรวจวาไมมีการสลับกันในทุก
ข้ันตอน หากไมม่ันใจควรเจาะเลือดตรวจซํ้าครั้งท่ี 2 โดยใชชุดทดสอบเดิมในการตรวจสอบความถูกตองอยาง
นอย 1 วิธี แตในกรณีท่ีไดผลการทดสอบไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติใหทดสอบซํ้าท้ังสองวิธีกอนดวยตัวอยาง
เดิม ถายังไดผลการทดสอบเชนเดิมจึงรายงานผลเปน สรุปไมได (inconclusive) และแนะนําเจาะเลือดตรวจ
ซํ้าหลัง 2 สัปดาหและติดตามจนครบ 1  เดือนเพ่ือบงชี้ผลบวกหรือผลบวกปลอม 
 ในปจจุบันมีชุดทดสอบไดท้ังแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเอชไอวีในเวลาเดียวกันไดถูกนํามาใชใน
งานบริการทางการแพทยอยางแพรหลายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมความไวในการคนหาผูท่ีเพ่ิงติดเชื้อใน
ระยะเริ่มแรกเนื่องจากสามารถทดสอบแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเอชไอวีไดพรอมกัน ดังนั้นแนวทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีใชชุดตรวจชนิดนี้เปนชุดตรวจแรกของลําดับการทดสอบ หากผลการทดสอบ
โดยชุดตรวจอ่ืนไมสอดคลองกันแนะนําใหตอบผลเปนสรุปไมได (inconclusive) โดยแนะนําใหเจาะเลือดตรวจ
ซํ้าหลัง 2-4 สัปดาห หรือสงตัวอยางตรวจเพ่ิมเติมดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน เทคนิค NAT หรือ neutralization 
p24 assay เพ่ือติดตามในชวงระยะแฝงสําหรับผูติดเชื้อรายใหม   

สวนการทดสอบดวยชุดตรวจกรองวิธีเดียว ซ่ึงอาจเปน EIA หรือ simple/ rapid assay ใชในกรณีท่ี
ตองการผลดวนมากหรือในกรณีฉุกเฉิน ถาผลการทดสอบไมเกิดปฏิกิริยา (non-reactive) รายงานผลเปน 
anti-HIV negative และถาเกิดปฏิกิริยารายงานผลการตรวจแอนติบอดีเปน reactive เทานั้นและตอง
ดําเนินการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลตอไป  
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แผนภูมิท่ี 6.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทย สําหรับผูใหญและ
เด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป 
หมายเหตุ 
(1) A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี ชนิดท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับท่ีมี

แอนติเจนท่ีตางชนิดกัน โดยชุดทดสอบท่ี 1 ตองมีความไวมากกวาชุดทดสอบท่ี 2 และ 3 และชุดทดสอบ
ท่ี 2 และ 3 ตองมีความจําเพาะสูงข้ึน 

(2) ในกรณีผลบวกใหรายงานผลตรวจใหกับผูเก่ียวของและตรวจสอบหากพบวาเปนผูติดเชื้อรายใหมหรือ
ตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) ควรแนะนําใหเจาะเลือดตัวอยางท่ี 2 เพ่ือยืนยันตัวบุคคลโดย
ตรวจดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอย 1 วิธี    

(3) การรายงานผลตรวจเปน สรุปผลไมได (inconclusive) ใหติดตามตรวจซํ้าภายหลัง 2-4 สัปดาห โดย
ทดสอบใหมตามลําดับข้ันตอน A1, A2 และ A3 เชนเดิม หากยังไดผลสรุปผลไมไดเหมือนเดิมภายหลัง 1 
เดือนใหรายงานผลลบและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ อยางไรก็ตามผูใหคําปรึกษาควรเนนเรื่องการปองกันการ
แพรเชื้อแกผูอ่ืนอยางเครงครัดดวย 

(4) ในกรณีท่ีชุดตรวจแรกท่ีเลือกใชเปนชุดตรวจชนิดท่ีตรวจไดท้ังแอนติเจนและหรือแอนติบอดีในเวลา
เดียวกันและชุดตรวจท่ี 2 หรือ 3 เปนชุดตรวจท่ีตรวจไดเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว  และผลการตรวจ
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เปนสรุปผลไมได ใหดําเนินการเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลา 2 สัปดาหตอมา และถาเปนไปไดควรสงตัวอยาง
ตรวจเพ่ิมเติมดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน NAT หรือ neutralization p24 assay เพ่ือติดตามในชวงระยะแฝง 

 

ปจจุบันองคกรระหวางชาติ (WHO, CDC) ไดมีการปรับปรุงแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ 

เอชไอวีทางหองปฏิบัติการเพ่ือใหคนหาการติดเชื้อไดเร็วมากข้ึน และสามารถตรวจจับไดในระยะเวลาสั้นลง 

โดยแนะนําใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab combination immunoassay เปนชุดตรวจกรองเบื้องตน ในกรณีท่ี

ตรวจพบปฏิกิริยา จะทําการทดสอบตอดวยชุดตรวจ anti-HIV อีก 2 วิธีตามลําดับข้ันตอนดังแผนภูมิท่ี 6.2  

ผลการทดสอบท่ีไมสอดคลองกัน แนะนําใหตรวจติดตาม anti-HIV ในระยะเวลา 2-4 สัปดาหตอมา หรือทํา

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

assay  เพ่ือสนับสนุนผลการทดสอบท่ีเกิดปฏิกิริยา  ในกรณีท่ีใชชุดตรวจกรองเบื้องตนเปน HIV Ag/Ab 

ผลบวกของการติดเชื้อเอชไอวี อาจแปลผลไดจากการตรวจพบ anti-HIV หรือการตรวจพบสวนประกอบของ

เชื้อ (HIV genome หรือ HIV p24 Ag )  สําหรับประเทศไทย แนวทางปฏิบัตินี้ยังไมไดถูกประกาศใหใชเปน

แนวทางแหงชาติ แตเปนแนวทางท่ีชวยในการแกปญหาผลการตรวจท่ีขัดแยงโดยผูประกอบวิชาชีพท่ีมี

ประสบการณดานการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 6.2 แนวทางการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนชุดตรวจกรองเบ้ืองตน สําหรับผูใหญ
และเด็กท่ีมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป (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 หรอื Qualitative RNA 
(2) วัตถุประสงคการใชงานของชุดตรวจ qualitative PCR ท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยา 

(ประเทศไทย) เพ่ือใชสําหรับการวินิจฉัยโรค  การประยุกตใชในกรณีนี้ ควรไดรับการ validate อยาง
เหมาะสม โดยหองปฏิบัติการท่ีทําการตรวจ 

 
วิธีการรายงานผล Anti-HIV เพ่ือการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 

1. ผลการตรวจและรายงานตางๆ ตองรักษาไวเปนความลับ 
2. วิธีการรายงาน 

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

2.3 รายงานผลเปนสรุปผลไมได (inconclusive)  
                 - เม่ือผลการตรวจขัดแยงกันในชุดตรวจ 2 หรือ 3 ท่ีตรวจเฉพาะแอนติบอดีอยางเดียว (HIV Ab) 
ในการทดสอบโดยหองปฏิบัติการเดียวกัน และใหติดตามผูมารับบริการมาเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลา 2-4 
สัปดาห ถาผลยังคงเปนเชนเดิมเม่ือตรวจท่ี 1 เดือน ใหสรุปวาผลเปนลบ 
                 - แตถาผลขัดแยงกันในกรณีเริ่มจากชุดตรวจท่ีทดสอบไดท้ังแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีใน
เวลาเดียวกัน (HIV Ag/Ab) เปนชุดแรก และไดผลเหมือนเดิมหลังจากทดสอบซํ้าแลว ใหติดตามผูมารับบริการ
มาเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลา 2 สัปดาห ถาไดผลขัดแยงเหมือนเดิม พิจารณาตอบเปนผลลบได (เกณฑของ 
CRL 2011 และเกณฑ WHO 2015) อยางไรก็ตามจากแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย แนะนําใหติดตามจนครบระยะเวลา 1 เดือน 
 
ขอแนะนําและขอควรระวังในการตรวจการติดเช้ือเอชไอวี  

1. ในกรณีหญิงต้ังครรภคลอดฉุกเฉินและไมมีผลตรวจเอชไอวีมากอน อาจพิจารณานําผลตรวจโดย 
ชุดทดสอบแรกรายงานเบื้องตนใหแพทยทราบเพ่ือดําเนินการดูแลหญิงตั้งครรภ และในกรณีท่ีผลการทดสอบ 
มีปฏิกิริยาใหพิจารณารับยาตานไวรัสเพ่ือการปองกันทารกติดเชื้อจากมารดาในขณะคลอด (รายละเอียดดัง 
บทท่ี 5) ในขณะเดียวกันตองสงตัวอยางเลือดของหญิงตั้งครรภนั้นๆ เพ่ือทดสอบการติดเชื้อตามแนวทางการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการทางการแพทยสําหรับผูใหญตอไป  

2. ในกรณีพบผลการตรวจท่ีตรวจดวยเครื่องใหสัญญาณตํ่าๆ ใหทําการทดสอบซํ้าดวยน้ํายาทดสอบ
แรกกอนเพ่ือตัดปญหาผลผิดพลาดภายในหองปฏิบัติการ หรือคุณภาพตัวอยางตรวจท่ีไมเหมาะสม เชนมี 
fibrin แนะนําใหปนตัวอยางอีกครั้งดวยความเร็วสูงกอนทําการทดสอบซํ้า หากยังไดผลบวกเชนเดิมใหทําการ
ทดสอบดวยน้ํายาตางบริษัทท่ีมีความจําเพาะมากกวา หรือแนะนําใหเจาะเลือดซํ้า 

3. ในกรณีท่ีตองการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในเลือดเพ่ือการวินิจฉัยหรือยีนยันการวินิจฉัย 
สามารถตรวจเม็ดเลือดขาวเพ่ือหา proviral DNA (EDTA blood) ดวยวิธี PCR  และหา HIV-1 RNA จาก
พลาสมา ซ่ึงการตรวจ HIV-1 RNA ในพลาสมานั้นใชเพ่ือการวินิจฉัยการติดเชื้อ ควรเลือกใชชนิดท่ีเปนการ
ตรวจ HIV-1 RNA เชิงคุณภาพ (Qualitative HIV-1 RNA ) ท่ีรายงานเปนผลบวกหรือผลลบ ไมควรใชชุดตรวจ
ท่ีใชสําหรับตรวจหาปริมาณไวรัส (Quantitative HIV-1 RNA) ท่ีรายงานผลเปนจํานวนไวรัส (copies/ml) 
เนื่องจากผูผลิตไดระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจวาใชในผูท่ีทราบผลวาติดเชื้อมาแลวเทานั้น นอกจากนี้ชุด
ตรวจเหลานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามการดําเนินโรคและการรักษา จึงควรใชตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงค  

4. ปจจุบันยังไมมีชุดตรวจหา HIV-1 RNA เชิงคุณภาพในพลาสมา (Qualitative HIV-1 RNA) 
สําหรับการวินิจฉัยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนอนุญาตใหจําหนายในประเทศไทย อยางไรก็ตามการผลิต นําเขา 
และขายชุดตรวจท่ีเตรียมข้ึนเองจากหนวยงานของภาครัฐ เพ่ือใชในหนวยงานตนเองในงานบริการผูปวย จะ
ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย ไมตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  

 
 
 

 



42 
 
 
 

คําตอบของผลการทดสอบท่ีสรุปไมได (Inconclusive result) 
 แมวาจะมีลําดับข้ันตอนทดสอบการติดเชื้อเอชไอวเีพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ทําให
สามารถรายงานผลท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา และกําหนดแผนท่ีจะดําเนินการตอไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
อาจพบการแปลผลท่ีสรุปผลไมได (inconclusive) อาจเนื่องจากปจจัยหลายอยางตั้งแตธรรมชาติและ
ระยะเวลาของการติดเชื้อเอง เนื่องจากระยะแรกของการติดเชื้ออาจพบแอนติบอดีในระดับต่ําๆ ตองอาศัย 
การตรวจหา HIV Ag หรือ HIV genome นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสารรบกวนตางๆ ท่ีพบในตัวอยาง
ตรวจ การพบปฏิกิริยาขามกลุม (cross reaction) กับแอนติเจนท่ีใชเตรียมน้ํายาทดสอบ รวมท้ังคุณภาพ
ตัวอยางและการปนเปอนในตัวอยางทดสอบ 
 ปจจุบันการใชเทคนิค NAT เพ่ือหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวเีปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินผลท่ีสรุป     
การติดเชื้อเอชไอวีไมไดหรือผลกํ้าก่ึงของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยา หรือใชวิธีติดตามเจาะเลือดตรวจซํ้าเปน
ระยะๆจนครบกําหนด การยืนยันผลในกลุมท่ีผลกํ้าก่ึงไมชัดเจนดวยวิธี Western blot ในผูติดเชื้อเอชไอวีอาจ
พบเปน ผลไมชัดเจน (indeterminate) เชนเดียวกันก็ได เนื่องจากตองรอระยะเวลาการสรางแอนติบอดีท่ีทํา
ปฏิกิริยาจนไดครบแถบโปรตีนท่ีกําหนด 
 
ขอควรทราบในการแปลผลและการรายงานผลการทดสอบการติดเช้ือเอชไอวี (Test interpretation 
and reporting) 

ขอควรทราบในการแปลผลและรายงานผลการทดสอบหาการติดเชื้อเอชไอวี คือ 
1. การแปลผลและรายงานผลการทดสอบ anti-HIV ตองเปนไปตามท่ีระบุไวในคูมือเอกสารกํากับชุด

น้ํายาทดสอบ โดยรายงานผลเปน Negative, Nonreactive, Reactive 
2. ในการทดสอบ anti-HIV หองปฏิบัติการควรหลีกเลี่ยงการใชคําวา Positive กับผลท่ีเปนการตรวจ

เบื้องตนเพียงอยางเดียว โดยยังไมไดทําการทดสอบเสริมเพ่ือยืนยันเพ่ิมเติม 
3. การรายงานผล Reactive ใชเฉพาะกับการตรวจพบปฏิกิริยาของวิธีตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาท่ี

ตรวจเพียงชุดตรวจเดียว 
4. การรายงานผล anti-HIV Positive ใชเม่ือเปนการสรุปผลการทดสอบท่ีผานข้ันตอนการตรวจตาม 

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

antigen แลว 
6. ผลท่ีรายงานวา Negative หรือ Nonreactive เปนการระบุวาดวยชุดน้ํายาตรวจท่ีใชไมพบสิ่งท่ีได

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

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในเด็กท่ีอายุต่ํากวา 24 เดือน (แผนภูมิท่ี 
6.3) 
 การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีติดเชื้อเอชไอวี anti-
HIV ชนิด IgG จากแมสามารถผานรกและคงอยูในตัวลูกไดนานถึง 18-24 เดือน ดังนั้น anti-HIV ในเด็กท่ีอายุ
ต่ํากวา 24 เดือนจึงไมสามารถใชบงชี้ภาวะการติดเชื้อได การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับเด็กในชวงแรก
คลอดถึง 12 เดือน แนะนําใหใชการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA) แทน แต
สามารถตรวจหา anti-HIV ไดตั้งแตอายุ 12 เดือนข้ึนไป   
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การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (HIV RNA หรือ proviral DNA)  ใชตรวจในทารกอายุได
ตั้งแตชวง 0-7 วัน จนถึง 12 เดือน การแปลผลในกรณีตางๆ คือ 
        1.  หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดผลบวกตั้งแตครั้งแรกในเด็กท่ีอายุนอยกวา 7 วัน ตองเจาะเลือด
ตรวจซํ้าทันทีครั้งท่ี 2  ถาไดผลบวก (Positive) ตรงกัน แพทยจะพิจารณาใหการรักษา หากไดผลครั้งท่ีสอง
เปนลบ (Negative) ซ่ึงไมสอดคลองกับครั้งแรกใหตรวจซํ้าเม่ือเด็กอายุ 1 เดือน  

2.  หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดเปนผลลบ (Negative) ในครั้งแรกท่ีเด็กอายุนอยกวา 7 วัน ให
เจาะเลือดสงตรวจซํ้าท่ีเด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน และในกรณีท่ีพบผลบวกแลวตองตรวจซํ้าทันทีดวยวิธีเดิม 
ในกรณีท่ีผลการตรวจ 2 ครั้งขัดแยงกัน (Positive และ Negative) รายงานผลเปน “สรุปผลไมได” อาจแจงให
ผูเชี่ยวชาญหรือแพทยทราบเพ่ือพิจารณาใหการรักษา อยางไรก็ตามควรตรวจหาแอนติบอดีจําเพาะจนถึงอายุ 
18 และ 24 เดือน  

3.  หากตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไดผลลบในเด็กอายุ 1, 2 และ 4 เดือน เด็กนาจะ “ไมติดเชื้อเอชไอ
วี” แตควรตรวจหาแอนติบอดีซํ้าเม่ือเด็กอายุ 24 เดือน  

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

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

เดือนข้ึนไป เนื่องจากเด็กประมาณรอยละ 5-10 ท่ีไมติดเชื้ออาจพบ anti-HIV จากแมหลงเหลืออยู จึงพบเปน
ผลบวกลวงได ดังนั้นการตรวจพบผลบวกของ anti-HIV ในเด็กอายุ 12-18 เดือนและเด็กไมมีอาการผิดปกติ
ใดๆควรตรวจซํ้าเม่ืออายุ 24 เดือน 

2. กรณีใชชุดตรวจท่ีตรวจหาแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี (HIV Ag/Ab) ซ่ึงมีความ
ไวกวาชุดตรวจท่ีตรวจหาแอนติบอดีอยางเดียวในเด็กท่ีไมติดเชื้อท่ีอายุ 18 เดือนอาจพบปฏิกิริยาหรือผลบวก
ลวงได ดังนั้น กรณีท่ีผลการตรวจ PCR ใหผลลบแลวและเด็กไมมีอาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวี แตผล
การตรวจ HIV Ag/Ab เปนบวกเม่ือ 18 เดือน แนะนําใหตรวจซํ้าโดยใชชุดทดสอบท่ีตรวจเฉพาะแอนติบอดีตอ
เอชไอวี หรือนัดตรวจซํ้าเม่ืออายุ 24 เดือน 
 นอกจากผลการตรวจจากหองปฏิบัติการแลว สําหรับเด็กท่ีคลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี กุมาร
แพทยจะนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไปประกอบกับอาการของเด็ก ประวัติการไดรับยาตานไวรัสของ
มารดาระหวางตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดของเด็กดวย จึงจะสรุปภาวะการติดเชื้อเอชไอวีกอนจะสรุป
ไดวาเด็กติดเชื้อหรือไมรวมท้ังพิจารณาการใหยาตานไวรัสแกเด็กได 
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แผนภูมิท่ี 6.3 แนวทางการทดสอบเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีในเด็กอายุนอยกวา 24 เดือน ซ่ึงปรับใหใชกับทางหองปฏิบัติการโดยอางอิงจากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  
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หมายเหตุ 
       หองปฏิบัติการรายงานการทดสอบตามผลท่ีได แตในการแปลผลวาติดเชื้อหรือไมตองอาศัยปจจัยหลาย
อยางประกอบเชนอาการทางคลินิก  การไดรับยา การกินนมแม จึงบอกไดวามีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไมมี  
การติดเชื้อในทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี 
(1) ในกรณีไมทราบประวัติการติดเชื้อเอชไอวีของแม สามารถใชวิธีการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีเพ่ือ

ชวยในการวินิจฉัย หากผลการตรวจใหผลไมมีปฏิกิริยา แสดงวาเด็กไมติดเชื้อ แตหากผลการตรวจมี
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” มาใชนับจํานวนครั้งเม่ือทําการตรวจเม่ือเด็ก
อายุ 4 สัปดาหข้ึนไป  

(4) เด็กทุกรายท่ีรายงานติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจ DNA PCR ใหตรวจแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีซํ้าอีกครั้ง
เม่ือเด็กมีอายุ 24 เดือนข้ึนไป  

(5) หากเปนเด็กอายุ 24 เดือนข้ึนไป ใหใชแนวทางการตรวจในผูใหญ  
(6) เด็กอายุ 12-24 เดือนท่ีผลการตรวจ anti-HIV เปนบวก หากสงสัยวามีการติดเชื้อเอชไอวีใหสงตรวจ HIV 

DNA PCR เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย 
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บทที่ 7 
การประกันคุณภาพการตรวจการติดเช้ือเอชไอวี 

 
            การประกันคุณภาพการทดสอบอาจมองไดท้ังในภาพแคบและกวาง ท้ังนี้ข้ึนกับการนําไปประยุกตใช
ซ่ึงกําหนดขอบเขตหรือเปาหมายของตนเองมากนอยเพียงไร จะเห็นไดวาเอกสารวิชาการบางเลมกลาวถึง   
การประกันคุณภาพไวเฉพาะเรื่อง การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (quality control) และการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบัติการโดยหนวยงานภายนอก (external quality assessment, EQA) เทานั้น แตถา
พิจารณาขอบเขตตาม ISO 15189: 2012 จะกลาวถึงการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ (interlab 
comparison program) ซ่ึงรวมถึงวิธีการอ่ืนนอกเหนือจาก EQA ดวย ในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะเขียนถึง  
การประกันคุณภาพการทดสอบโดยรวมปจจัยท่ีเก่ียวของทางเทคนิคหลักอ่ืนๆ ไวดวย  
 
1. การฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

เทคนิคดานการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยมีความกาวหนาอยางรวดเร็วมากกวาวิชาการหลายสาขา 
ดังนั้นหองปฏิบัติการควรมีนโยบายใหเจาหนาท่ีไดรับความรูความเขาใจอยางสมํ่าเสมอ กอนการทดสอบและ
ระหวางการปฏิบัติงาน ทบทวนใหมีความม่ันใจเปนระยะ วิธีการใหความรูแกผูปฏิบัติงานนั้นทําไดหลายอยาง
ไดแก 

1) การถายทอดความรูภายในหองปฏิบัติการเองโดยผูท่ีมีความรูและประสบการณสูงกวาในเทคนิคดาน
นั้นๆ  

2) การไดรับความรูใหมๆ จากภายนอกเพ่ือม่ันใจวาวิธีการตางๆ ท่ีใชอยูยังเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปหรือ
ควรมีการปรับเปลี่ยน เชนเก่ียวกับเทคนิคใหม หรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีออกทดแทนของเดิม เปนตน 

3) การทดสอบความรูความสามารถ (competency evaluation) ตามคุณสมบัติของบุคคลท่ีกําหนด
(job qualification) และขอบขายงานท่ีรับผิดชอบ (job description)  
การฝกอบรมนี้นอกเหนือจากเนื้อหาดานเทคนิคแลว ความเขาใจเก่ียวกับระบบการทํางานและระบบ

คุณภาพโดยรวมของหนวยงานซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก็มีความสําคัญยิ่งเชนกัน 
 

2. ขอควรระวังดานความปลอดภัย 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับตรวจการติดเชื้อเอชไอวีนั้น โดยท่ัวไปไมแตกตางกับการ

ตรวจวิเคราะหท่ีเก่ียวของกับสิ่งสงตรวจอ่ืนๆ จึงควรปฏิบัติงานอยาง universal precaution โดยถือวาตองให
ความระมัดระวังสูงสุดวามีโอกาสจะแพรกระจายเชื้อหากปฏิบัติไมถูกตอง มาตรการความปลอดภัยนั้นตอง
พิจารณาท้ังความปลอดภัยของบุคคลท่ีตองไดรับการปองกันอยางเหมาะสมและความปลอดภัยตอชุมชน
สวนรวมตลอดจนสิ่งแวดลอม 

 
3. การคัดเลือกวิธีทดสอบ 

การคัดเลือกชุดทดสอบ เนื่องจากวิธีทดสอบท่ีใชในการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปน
ชุดน้ํายาสําเร็จรูปเกือบท้ังสิ้น ชุดตรวจมีหลายรูปแบบท่ีตางท้ังหลักการและวิธีการ หองปฏิบัติการจึงตอง
คัดเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะงาน รูปแบบการบริการและปริมาณงานของหองปฏิบัติการแตละแหง ซ่ึงการ
คัดเลือกท่ีเหมาะสมควรตองกําหนดความตองการไวกอนลวงหนา เพ่ือใชประกอบการคัดเลือกอยางมี
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หลักเกณฑ ถาจําเปนอาจมีการปรับใหเปนไปตามสถานการณของแตละหองปฏิบัติการ ตัวอยางประเด็นท่ีใช
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุดตรวจแสดงไวในตารางท่ี 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกชุดตรวจสําเร็จรูป 

ส่ิงท่ีตองพิจารณาคัดเลือก เกณฑการพิจารณา 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Performance characteristic) 
ความไวทางคลินิก กําหนดเกณฑข้ันต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   หรือสูง

กวาตามความเหมาะสมของงาน 

ความจําเพาะทางคลินิก กําหนดเกณฑข้ันต่ําตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   หรือสูง

กวาตามความเหมาะสมของงาน 

ความไวตอการติดเช้ือระยะแรก 

(Seroconversion sensitivity) 

มีความจําเปนสําหรับการทดสอบในทางธนาคารเลือดและการ

ปลูกถายอวัยวะ 

ความคลาดเคลื่อนในการอานผลตางบุคคล  

เมื่อการทดสอบน้ันไมไดใชเครื่องวัด  

(Inter-reader variability, if subjectively read 

format) 

กําหนดเกณฑข้ันต่ํา 5% 

อานผลไมได (Invalid rate) กําหนดเกณฑข้ันต่ํา 1% 

คุณสมบัติท่ีมีผลกระทบในการปฏิบัติงาน (Operation characteristic) 

  รูปแบบของการทดสอบ (test format) 

ชนิดของสิ่งสงตรวจท่ีใชทดสอบ 

(specimen type) 

ซีรัม/พลาสมา/เลือดเจาะจากเสนเลอืดดําหรือเจาะปลายน้ิว/นํ้า

จากชองปาก 

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

รวมกัน หรือเปนการตรวจ HIV antigen และ HIV antibody 

โดยแยกกันหรือรวมกัน 

ความสามารถในการตรวจจับกลุมของเช้ือ 

(subtype detection) 

สามารถตรวจจับ HIV-1 group M, N และ/หรือO 

เวลาท่ีใชในการทดสอบจนเสร็จสิน้ 

(Time to results) ซึ่งเก่ียวของกับ 

รูปแบบการบริการผูปวย 

กําหนดเกณฑของเวลาท่ีใชทดสอบจนออกผลการตรวจเพ่ือ

พิจารณารวมกับความตองการในการใหบริการผูปวยเฉพาะกลุม 

เชน ผูรอรับผลพบแพทยหรือรอรบัคําปรึกษา 

ความคงตัวของผลการทดสอบ  

(endpoint stability) 

ความคงตัวของผลการทดสอบ ไมควรนอยกวา 30 นาที เพ่ือให

มีเวลาสําหรับท่ีทํางานหลายอยางและสามารถกลับมาดูผลซ้ําได

เมื่อสงสัย 

ความยุงยากซับซอนในการใชงาน  

(ease of use) 

ปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบ 

• ความยาก-งายในการเก็บและเตรียมตัวอยาง การใชซีรัม/

พลาสมาจะเพ่ิมข้ันตอน 
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• การเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบ เชน การเจือจางตัวอยาง

ดวยบัฟเฟอร 

• จํานวนข้ันตอนในการทดสอบ 

• ความยาก-งายในการอานแถบสีเสนหรือจุด 

• ความยาก-งายในการแปลผลทดสอบ 

• มีการควบคุมคุณภาพภายในชุดทดสอบ (build-in control) 

ชวยมั่นใจความถูกตองของข้ันตอนการทดสอบ 

• ระยะเวลาคงตัวของผลการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ 

โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา ระบบไฟฟาสํารอง เปนขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทําใหวิธีการทดสอบ

หลายชนิดไมสามารถนํามาใชงานได 

อุปกรณท่ีตองใช แตไมมีใหมากับชุดทดสอบ รวมถึง

อุปกรณท่ีใชในการเจาะเลือดหรือใชหยดตัวอยาง 

ตองกําหนดความตองการใหชัดเจนโดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไมใช

หองปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 

ภาระงานท่ีระบบรองรับได 

(specimen through-put) 

และรูปแบบการใชบริการ 

รูปแบบการใหบริการและปริมาณงานรายวันเปนขอมูลท่ีใช

กําหนดเกณฑความสามารถของระบบท่ีจะรองรับภาระงาน

ตามความตองการ 

ความสามารถของเจาหนาท่ีซึ่งรวมถึงการเจาะเลือด

ดวย 

กําหนดเกณฑใหเหมาะสมกับบุคลากรท่ีมีอยูหรือเพ่ิมขอ

กําหนดใหมีการฝกอบรมบุคลากร 

สารควบคมุ (control material) ตองกําหนดเกณฑหรือพิจารณาเรื่องสารควบคุมดวยเพ่ือมั่นใจ

วาสามารถดําเนินการควบคุมการทดสอบได 

ระยะเวลาการเก็บรักษาชุดตรวจท่ียังคงคุณภาพเดิม ปริมาณงานนอย ชุดตรวจท่ีใชตองกําหนดใหสามารถเก็บ

รักษาได โดยท่ัวไปเกณฑ ข้ันต่ํ าของผลิตภัณฑ เมื่อสงถึง

หองปฏิบัติการตองเหลือวันหมดอายุไมนอยกวา 6 เดือน 

การมีเครือขายหองปฏิบัติการสงตอ ตองกําหนดช่ือหองปฏิบัติการสงตอท่ีสะดวกเขาถึงไดและควร

ชัดเจนวาเลือกอยางไร เชน มีผูเช่ียวชาญ มีวิธีการทดสอบท่ี

แตกตางหรือสูงกวา สามารถสงตอหรือเปนแหลงอางอิงได 

และถาไมติดขัดในเชิงระบบอาจมีมากกวา 1 แหง 

 

4. การสอบทวน algorithm (validation) 
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีนั้นตองมีลําดับการใชชุดตรวจตามกลวิธี (algorithm) เพ่ือลดความ

ผิดพลาดของผลการตรวจซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตผูปวยอยางรายแรง จึงยอมใหเกิดความผิดพลาดไมได ดังนั้น
วัตถุประสงคสําคัญของการมี algorithm คือลดความผิดพลาดใหนอยท่ีสุด โดยการเลือกวิธีทดสอบและชุด
ตรวจใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค   การใชงานหรือการทดสอบ HIV algorithm มีอยู 3 แบบตามวัตถุประสงค
ของการตรวจ คือ 

1) เพ่ือความปลอดภัยในการใหเลือด  ตองการผลการตรวจท่ีมีความไวสูง ยอมรับผลบวกปลอมได
บาง แตตองไมมีผลลบปลอม 
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2) เพ่ืองานเฝาระวังทางระบาดวิทยา คํานึงถึงความคงเสนคงวาของขอมูล เพ่ือสามารถเฝาติดตาม
ไดวามาตรการตางๆ ท่ีใสเขาไปในระบบเพ่ือลดการแพรระบาดมีผลลัพธมากนอยเพียงไร  

3) เพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคล ผลการทดสอบตองไมมีผลบวกปลอม ถาไมแนใจผลท่ีได ควรแนะนํา
ใหเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลาตอมา หรือยืนยันดวยวิธีอ่ืนๆ 

เม่ือมีการคัดเลือกหรือเปลี่ยนวิธีทดสอบใหม หองปฏิบัติการตองมีการทวนสอบความถูกตอง 
(verification) ของชุดตรวจเพ่ือม่ันใจวาเราสามารถทําการทดสอบหรือใชวิธีทดสอบนั้นไดมาตรฐานเดียวกัน
กับท่ีผูผลิตกําหนดไว ชุดทดสอบการตรวจของเอชไอวีท่ีจําหนายในทองตลาดนั้นเปนชุดตรวจประเภทการ
วินิจฉัยภายนอกรางกาย (for in vitro diagnostic use) ซ่ึงไดผานการสอบทวน (validation) ประสิทธิภาพ
ของชุดทดสอบอยางนาเชื่อถือจากผูผลิต ดวยวิธีการท่ียุงยากซับซอน และยังไดผานการประเมินจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กอนท่ีจะไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือจําหนายไดใน
ประเทศไทย  ตองใชชนิดและประเภทของตัวอยางท่ีหาไดยากตามจํานวนท่ีตองการในหองปฏิบัติการทาง
คลินิกท่ัวไป การสอบทวนประสิทธิภาพตองถูกทดสอบมาเรียบรอยแลวโดยผูผลิตกอนออกจําหนายเปนชุด
ตรวจ (in vitro diagnostic use) การทวนสอบ (verification) ท่ีทําในระดับหองปฏิบัติการผู ใชงาน มี
วัตถุประสงคเพ่ือยืนยันวาชุดทดสอบนี้เหมาะสมกับงานของเรา หรือท่ีเรียกวา ‘fit for purpose of use’ 
ดังนั้นวิธีการจึงไมยุงยากเกินไปและเปนเหตุเปนผล เหมาะสมกับความตองการและความจําเปน 

การสอบทวน algorithm ท่ีใชเพ่ือวินิจฉัยรายบุคคล เพ่ือยืนยันวาการเลือกชุดตรวจ 3 ชนิด  มาใช
รวมกันในการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลนั้นมีความเหมาะสม และไมมีผลบวกปลอมตามเกณฑท่ีกําหนด  การ
เปลี่ยนชุดตรวจชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดท่ีเลือกใชก็มีผลกระทบโดยตรงตอการเกิดผลบวกปลอม  ดังนั้น
จึงตองทําการสอบทวนใหม ตัวอยางท่ีดีท่ีสุดในการทวนสอบคือตัวอยางผลบวกปลอมและตัวอยางผลบวก
ออนๆ นํามาทดสอบดวยวิธีทดสอบท้ัง  3 วิธี ตามแนวทางปฏิบัติท่ีใชอยูเพ่ือพิสูจนวา 1) ไมกอใหเกิดการ
รายงานผลบวกปลอม; 2) มีผลสรุปไมไดไมเกินรอยละ 5;  และ 3) ตัวอยางผลบวกออนก็ยังไดผลเปนบวก 
หรือถาเปนตัวอยางผูติดเชื้อรายใหมอาจไดผลเปนผลกํ้าก่ึงก็ไดดังนั้นตัวอยางท่ีใชจึงตองมีตัวอยางบวกปลอม 
ตัวอยางผลลบ และตัวอยางผลบวกจริงท่ีเปนผลบวกออนจํานวนตัวอยางท่ีใชในแตละกลุมยิ่งมากยิ่งดี จะเห็น
วาตัวอยางกลุมแรกและกลุมสุดทายจะเปนกลุมท่ีหาไดยาก 

เหตุท่ีตัวอยางผลบวกปลอมสําคัญท่ีสุดในการสอบทวน algorithm นั้น เนื่องจากจะเปนขอมูลท่ีบงชี้
วาจะไมมีการรายงานผลบวกปลอมออกไปจากหองปฏิบัติการ แตแสดงผลไดเปนลบหรือผลตัดสินไมไดซ่ึง
ตองการใหมีการติดตามตอเนื่องดีกวาตอบเปนผลบวก สวนตัวอยางผลบวกควรไดผลเปนบวกท้ังหมด ในรายท่ี
เปนผลบวกออนสรุปไดเปนผลกํ้าก่ึง สําหรับตัวอยางผลลบอาจยอมรับใหเปนผลกํ้าก่ึงไดไมเกินรอยละ 5 หรือ
ยิ่งนอยยิ่งดี 

ในประเทศอ่ืนๆสวนใหญ การสอบทวน algorithm จะทําในระดับชาติโดยหองปฏิบัติการอางอิงเปนผู
กําหนดแนวทางให ท้ังประเทศ แตประเทศไทยนั้นหองปฏิบัติการแตละแหงสามารถเลือกชุดตรวจได
หลากหลาย ไมมีกฎเกณฑบังคับ จึงมีรูปแบบของ algorithm มากมาย ดังนั้นหองปฏิบัติการเองจึงตอง
พยายามท่ีจะสอบทวนและรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และพยายามอยาเปลี่ยนวิธีทดสอบโดยไมจําเปน ซ่ึงทําให
ตองไปทวนสอบกันใหม แมวาการสอบทวนในเบื้องตนอาจทําไดมีดีเทาท่ีควรดวยขอจํากัดเก่ียวกับชนิดและ
จํานวนตัวอยางท่ีเหมาะสม ดังนั้นเม่ือเริ่มใชงาน algorithm ใหม หองปฏิบัติการจึงควรรวบรวมและ
ประมวลผลการใช algorithm เปนระยะ เม่ือมีขอมูลมากข้ึน วาพบอัตราผลสรุปไมไดมากนอยเพียงไร และ
เปน algorithm ท่ีเหมาะสมหรือไม เพ่ือสนับสนุนขอมูลอันจํากัดในการสอบทวนเบื้องตน 
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5. ความสําคัญของบรรจุภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจ 
สวนใหญผูปฏิบัติงานอาจไมทราบความสําคัญของบรรจุภัณฑโดยเฉพาะขอมูลตางๆ ท่ีอยูบนบรรจุ

ภัณฑและเอกสารกํากับชุดตรวจวามีความสําคัญตอระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง 
จําเปนตองทําความเขาใจถึงขอมูลตางๆ เหลานั้นใหชัดเจน 

5.1 บรรจุภัณฑ เปนสวนสําคัญอันดับแรกในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางกฎหมาย ซ่ึงชุดตรวจ
เอชไอวีเปนชุดตรวจท่ีประเทศไทยมีการควบคุมในระดับเขมงวดท่ีสุด คือการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ และมีเลข 
อย. (องคการอาหารและยา) เฉพาะของผลิตภัณฑกํากับ ดังนั้นเม่ือจดทะเบียนแลว การเปลี่ยนแปลงใดๆท้ังท่ี
ตัวผลิตภัณฑและองคประกอบยอย กลองบรรจุภัณฑ และเอกสารกํากับ จะตองแจงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไมสามารถเปลี่ยนแปลงโดยพลการได สิ่งท่ีผูใชตองสังเกตขอมูล
บนบรรจุภัณฑหรือกลอง ไดแก ขอมูลระดับพัฒนาการของชุดตรวจซ่ึงมี 3 ระดับคือ ‘for diagnostic use’, 
‘for investigational use only’ และ ‘for research use only’ ซ่ึงเฉพาะผลิตภัณฑ ท่ีอยูในระดับ ‘for 
diagnostic use’ เทานั้นท่ีสามารถนําใชในงานบริการผูปวยได สวนอีกสองระดับนั้นการพัฒนายังอยูในระดับ
การวิจัยและศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑของตัวผลิตภัณฑเอง ใหไปใชในงานศึกษาวิจัยอ่ืนๆ   

ขอมูลอ่ืนๆ บนกลองท่ีควรสังเกต คือ ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ เลขรหัสของ
ผลิตภัณฑ (product code) สัญลักษณและรหัสของการไดรับรองจากหนวยงานท่ีรับรองผลิตภัณฑเชน CE 
mark หรือ อย. กํากับดวย รวมถึงขอมูลอุณหภูมิการเก็บรักษาซ่ึงรวมถึงการขนสงดวย กลองบรรจุควรอยูใน
สภาพสมบูรณ ไมบุบสลายหรือเปยกยุย และกลองตองอยูในสภาพปดผนึกอยางดีตามสภาพเดิมท่ีออกจาก
โรงงานผลิต เพ่ือม่ันใจไดวาผลิตภัณฑถึงมือผูใชในสภาพสมบูรณท่ีสุด องคประกอบตางๆท่ีอยูภายในกลองเม่ือ
เปดออกตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว ปายตางๆติดสนิทแนนไมหลุดลอกหรือลบเลือน และมีครบตามท่ีระบุใน
เอกสารกํากับ ซ่ึงบางชนิดอาจบรรจุแยกกลองกันก็จะมีรายละเอียดระบุไวเชนกัน 

5.2 เอกสารกํากับชุดตรวจ เปนสิ่งท่ีผูใชตองใหความสําคัญ ศึกษารายละเอียดอยางรอบคอบ 
โดยเฉพาะเม่ือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหม เอกสารกํากับฯท่ีดีตองมีขอมูลใหแกผูใชอยางเพียงพอ และเชนเดียวกับ
บรรจุภัณฑ เอกสารกํากับก็จะมีเลขรหัสของเอกสารกํากับและเอกสารนี้ก็ไมสามารถแกไข ดัดแปลงโดยผู
จําหนายได ตองทําโดยผูผลิตและเปนรุนเดียวกับท่ีไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือข้ึนทะเบียนเทานั้น การแปล
เอกสารกํากับฯจากภาษาอ่ืนมาเปนภาษาไทย ตองไมผิดเพ้ียนไปจากเนื้อหาของตนฉบับเดิมไมวาจะโดยเจตนา
หรือไมก็ตาม เอกสารกํากับฯท่ีดีตองใหขอมูลท่ีจําเปนตอผูใชอยางครบถวน ไดแก หลักการของวิธีทดสอบ 
องคประกอบตางๆ ชนิดของสิ่งสงตรวจ วิธีการใชโดยละเอียดรวมถึงการอานผลและการแปลผล และขอจํากัด
การใชงาน นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ ท่ีตองใหความสําคัญ เชน วัตถุประสงคการใชงาน (intend use) ขอมูล
เก่ียวกับชนิดของแอนติเจนท่ีใชในการตรวจจับ anti-HIV ซ่ึงมีผลกระทบตอการเลือกใชชุดตรวจ และ
คุณสมบัติดานประสิทธิภาพการใชงาน (performance characteristic) เปนตน เอกสารกํากับฯท่ีดีและมี
ขอมูลเพียงพอ เปนสิ่งท่ีสะทอนคุณภาพของผูผลิตไดระดับหนึ่ง 

 
6. การทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิต (Batch verification testing) 

การเตรียมผลิตภัณฑใดๆ โดยเฉพาะชุดตรวจตองยอมรับวามีความแปรปรวนเกิดข้ึนไดบางแตในระดับ
ท่ีไมกระทบตอผลการทดสอบ อยางไรก็ดีการทวนสอบ (verify) ชุดตรวจแตละรุนการผลิต (lot) หรือแมแตรุน
การผลิตเดียวกันแตไดรับมาคนละครั้งก็มีความจําเปนตอคุณภาพการตรวจ เพ่ือม่ันใจวาความแปรปรวนนั้น  
ไมเกินระดับท่ีจะมีผลกระทบตอผลการทดสอบ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูใชท่ีตองตรวจสอบดวยตนเอง วัตถุประสงค
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ของการทวนสอบเพ่ือตรวจสอบความแปรปรวนของชุดทดสอบท่ีไดรับวามีความแปรปรวนไปจากเดิมหรือจาก
คํากลาวอาง (claim) ของผูผลิต หลักการทวนสอบชุดตรวจใชหลักการของการเปรียบเทียบความไวเชิง
วิเคราะห (analytical sensitivity) แตการตรวจสอบยืนยันวาความแปรปรวนท่ีตรวจพบมีความสําคัญทาง
คลินิกหรือไม ตองใชตัวอยางผูติดเชื้อรายใหมท่ีมีระดับแอนติบอดีต่ํา ซ่ึงทําไดยากในระดับหองปฏิบัติการผูใช  

• การเตรียมความพรอมเม่ือเริ่มตนการทวนสอบชุดตรวจแตละรุนการผลิตตองม่ันใจวา 1) ระบบ
ทดสอบทํางานสมบูรณแบบโดยพิจารณาคาจากตัวสอบเทียบและ QC chart ก็เพียงพอ ในกรณีของการตรวจ
ท่ีตองใชเครื่อง; 2) ใชตัวอยางควบคุมคุณภาพท่ีใชอยูและเปนตัวอยาง QC ท่ีใชกับน้ํายารุนท่ีกําลังใชอยู และ
การทวนสอบรุนการผลิต; และ 3) ตองทํากอนท่ีชุดตรวจท่ีกําลังใชงานจะหมด 

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

• การวิเคราะหพิจารณาผลการทวนสอบ ในครั้งแรกๆ ยังมองไมเห็นภาพท่ีชัดเจน นอกจากดูคา 
mean, SD และ %CV ของรุนใหมแตกตางกับรุนเดิมมากนอยเพียงไร หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตอเนื่อง
สะสมตั้งแต 3 รุนข้ึนไปจึงหาคา mean และ SD ท่ีคํานวณไดจากขอมูลสะสมจาก 3 รุนการผลิตท่ีติดตอกัน 
สวนคา %CV คํานวณจากรุนตอรุน ซ่ึงควรไดคาท่ีแคบกวา %CV ตามคํากลาวอางของผูผลิต สวนคา mean 
และ SD ของรุนใหมควรอยูในระดับเดียวกันกับ 3 รุนการผลิตท่ีผานมา  

• ตัวอยางการทวนสอบทวนชุดตรวจแตละ Batch และติดตามควบคุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปกราฟเปนการทวนสอบ batch โดยใชตัวอยางเดียวกันท้ังหมด เสนขวางตรงกลางเปนคา 
mean, เสนบนเปนคา mean + 2SD และเสนลางเปนคา  mean – 2SD ซ่ึงไดมาจากการคํานวณคา 3 
batch สวนเสนท่ีอยูในแนวตั้งแตละเสนเปนคา mean±2SD ของแตละ batch จะเห็นวา batch G แมจะมี 
SD แคบแต mean ต่ําจาก batch อ่ืนมาก ในขณะท่ี batch C ก็ดูจะมี SD กวางมากซ่ึงตองพิจารณาจากคา 
%CV วาตกหรือไม ขอจํากัดของการทวนสอบแบบนี้คือใชตัวอยางเดียวกัน เม่ือเปลี่ยน lot ตัวอยางท่ีใชในการ
ประเมินก็ตองเปลี่ยน chart ใหม ซ่ึงอาจทําใหการติดตามตอเนื่องทําไดอยางจํากัด 

สําหรับการทวนสอบชุดตรวจรวดเร็วท่ีอานผลดวยตา ซ่ึงอานผลความแรงของปฏิกิริยาเปน 1+ ถึง 4+ 
พบปญหาความแปรปรวนสูงและมีผลกระทบตอผลการทดสอบได วิธีการก็ไมตางกันมากกับชุดตรวจท่ีอานผล
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ดวยเครื่อง แตตัวอยางประเมินตองใหมีความแรงในระดับท่ีสังเกตความแปรปรวนไดดวยตา โดยเลือกใหเห็น
ปฏกิิริยาท่ีความแรงระหวาง 2+ ถึง 3+ ความแปรปรวนท่ียอมรับไดไมควรลดลงไปเกิน 1 ระดับความแรง เชน
จาก 3+ และ 2+ เปน 2+ และ 1+ ตามลําดับ การเปรียบเทียบความแปรปรวนควรมีขอมูลจาก 3 batch เปน
ขอมูลอางอิงเชนกัน แตการกําหนดเกณฑความแปรปรวนอาจกําหนดจากความตองการใหอยูท่ี ±1 เนื่องจาก
การสังเกตดวยตานั้นมีความไวต่ํา 

การทวนสอบชุดตรวจแตละ batch ใชการดูความเปลี่ยนแปลงของความไวเชิงวิเคราะห ดังนั้น
ตัวอยางประเมินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองเตรียมใหเหมาะสม ตัวอยางประเมินท่ีความแรงของปฏิกิริยา
แรงหรือออนเกินไปจะไมชวยใหสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชุดตรวจไดเลย เราสามารถใชตัวอยาง 
QC หรือแมแต kit control ในการทวนสอบนี้ได โดยนํามาเจือจางดวย diluents ของชุดตรวจหรือตัวอยาง
ผลลบใหมีความแรงท่ีเหมาะสม 

อยางไรก็ดี หากการทวนสอบพบนัยสําคัญก็ยังไมเพียงพอท่ีจะท่ีจะระบุวาชุดตรวจรุนการผลิตนั้นมี
ปญหา ตองตรวจสอบเพ่ิมเติมดวยตัวอยางตรวจทางคลินิก การพบความผิดพลาดตอตัวอยางตรวจทางคลินิกท่ี
ไมมีการปรับแตงใดๆเทานั้นจึงจะมีนัยสําคัญท่ียืนยันความแปรปรวนของชุดตรวจในระดับท่ีมีผลกระทบตอผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอมูลเบื้องตน ท่ีไดจากการเปรียบเทียบความไวเชิงวิ เคราะหจะชวย
หองปฏิบัติการในดานการควบคุมคุณภาพ และติดตามตอเนื่องความแปรปรวนของชุดตรวจ 
 
7. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Quality control)  

ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการใหความสําคัญสูงสุดกับมาตรการ 2 อยาง ไดแก การควบคุมคุณภาพ     
การทดสอบและการเปรียบเทียบผลวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการผูปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความสําคัญ
และทําความเขาใจกับหลักการ วิธีการทดสอบถูกตองเหมาะสม ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะสวนการควบคุม
คุณภาพในชวงการวิเคราะห (analytic phase) เทานั้น 

การควบคุมคุณภาพการทดสอบหมายถึงวิธีการทดสอบในตัวอยางเดียวกันท่ีทราบผลโดยทดสอบ
พรอมๆ กับการทดสอบตัวอยางตรวจทุกครั้งท่ีทําการทดสอบ และใชการวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
ชวย ในการตรวจสอบควบคุมระบบทดสอบใหมีคงท่ีสมํ่าเสมอ สามารถตรวจจับความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนกับ
ระบบทดสอบเปรียบเทียบกับขอมูลในขณะท่ีระบบทํางานปกติ 

วัตถุประสงคของการควบคุมคุณภาพคือการตรวจจับความบกพรองท่ีเกิดข้ึนในระบบกอนท่ีผลการ
ทดสอบจะรายงานออกไป ข้ันตอนการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ไดแก การ
เลือกตัวอยางควบคุม กําหนดเกณฑควบคุม การตรวจสารควบคุมอยางสมํ่าเสมอ นําผลวิเคราะหมาใชงาน
ควบคุมระบบ และการตรวจสอบวิเคราะหปญหาท่ีอาจมีและการแกไขขอบกพรองท่ีพบ ซ่ึงจะไดกลาวละเอียด
แตละข้ันตอน 

7.1 การเลือกตัวอยางควบคุมท่ีเหมาะสมท้ังจํานวนระดับสารควบคุมและความแรงของสารควบคุม 
ซ่ึงหลักการสําคัญคือเลือกท้ังจํานวนและความแรงท่ีมีนัยสําคัญทางคลินิก สําหรับจํานวนสารควบคุมนั้นถาเปน
ชุดตรวจเชิงคุณภาพ รายงานผลบวก/ลบ เลือกเพียง 1 ระดับท่ีใกลกับคาตัดสิน หรือระดับท่ีมีความไวท่ี
สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงในระบบไดไวพอ สําหรับชุดตรวจเชิงปริมาณควรใชอยางนอยสองระดับและ
สามารถประยุกตใช Westgard rule หรือแมแตการเลือกเกณฑการควบคุมดวยหลักการอ่ืน ซ่ึงตองการ
ตัวอยางควบคุมมากกวา 1 ระดับเพ่ือเปนสัญญาณเตือนไดถูกตองและแมนยําข้ึน ตัวอยางเชน HIV viral load 
test อาจเลือกใชท่ี 1000 cp/ml และ 106 cp/ml เปนตน 
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สําหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ท่ีใชชุดตรวจ 3 ชนิดใน algorithm โดยท่ัวไปมักจะใช
ตัวอยางสารควบคุม (QC sample) รวมกันไมได ท้ังนี้ตองตรวจสอบดูความเหมาะสม การเลือกตัวอยาง
ควบคุมไมถูกตองเทากับเปนความลมเหลวในการประยุกตใชการควบคุมคุณภาพตั้งแตตน คุณสมบัติท่ีสําคัญ
ของตัวควบคุมคือเนื้อสารตองเหมือนหรือใกลเคียงกับสิ่งสงตรวจมากท่ีสุด มีความเปนเนื้อเดียวกันและมี
ปริมาณมากพอท่ีจะใชไดนานเปนปโดยคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง ลักษณะของตัวอยางควบคุมท่ีเปนของเหลว
จะเหมาะสมในการใชงานมากท่ีสุดแตอาจมีปญหาเรื่องการเก็บรักษา ตัวอยางควบคุมท่ีอยูในสภาพผงแหงหรือ
แชแข็งท่ีตองการการจัดการกอนการทดสอบ จะทําใหเกิดความแปรปรวนในการเตรียมตัวควบคุมซ่ึงไมไดเกิด
กับตัวอยางตรวจ ปจจุบันตัวอยางควบคุมท่ีผลิตเพ่ือการคาสวนใหญเปนสารเหลวพรอมใชงานรวมท้ังมีความ
คงตัวสูงดวย แตอาจมีไมครบทุกรายการทดสอบตามความตองการหรือมีราคาแพงมาก เชน ตัวอยางควบคุม
ของเอชไอวีแอนติเจน และ/หรือ แอนติบอดี ในกรณีนั้นอาจเตรียมใชเองในหองปฏิบัติการก็ได ซ่ึงทําไดไมยาก
แตตองระมัดระวังเรื่อง ความปลอดภัย ความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity) และความคงตัว (stability) 
ของตัวอยางควบคุมท่ีเตรียมข้ึน 

เนื่องจากสารควบคุมท่ีใชกับการตรวจเอชไอวีมีราคาสูง กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวง
สาธารณสุข ไดจัดทําเตรียมสารควบคุมสําหรับการตรวจแอนติเอชไอวีท่ีเหมาะสมกับชุดตรวจหลาย ชนิดท่ีใช
กันแพรหลายในประเทศไทยเพ่ือสงเสริมใหมีการทําการควบคุมคุณภาพการทดสอบโดยไมมีอุปสรรค เรื่องสาร
ควบคุม และมีราคาถูก รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากเว็บไซดตามลิงค  
http://ttp.dmsc.moph.go.th/ttp/th/main_th.php?option=product_quality_control_th 

7.2 การกําหนดเกณฑควบคุม เปนท่ีทราบโดยท่ัวไปวาเกณฑควบคุมสําหรับการควบคุมคุณภาพท่ีใช
แพรหลายคือ mean, mean±2SD และ mean±3SD แตอาจไมทราบท่ีมาซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ติดตามควบคุมและสังเกตความผิดปกติของกราฟ ระดับควบคุมท่ียอมรับไดอยูในชวง mean±2SD  ซ่ึงไดมา
จากการยอมรับขอมูลท่ีความเชื่อม่ันรอยละ  95 ซ่ึงใชกันท่ัวไป นั่นหมายความวาในสภาพระบบทดสอบท่ีปกติ 
ประมาณรอยละ 95 ของขอมูลจะตกอยูภายในชวงระดับควบคุม ในขณะท่ีอีกรอยละ 5 ของขอมูลจะ        
ตกออกไปนอกระดับ mean±2SD แมวาระบบจะไมมีความบกพรองใดๆ ก็ตาม เกณฑควบคุมอ่ืนๆ ท่ีจะชวย
ใหสามารถเขาใจรูปแบบของขอมูลชวยใหควบคุมและวิเคราะหปญหาไดงายข้ึน เชน Westgard rule ซ่ึง
ประยุกตใชเม่ือใชตัวอยางควบคุมตั้งแต 2 ระดับข้ึนไป เกณฑการควบคุมตองมีท้ังระดับเฝาระวัง (warning 
limit) และระดับท่ีตองมีการดําเนินการตรวจสอบและแก ไข  (action limit) เพ่ือใหระบบควบคุมมี
ประสิทธิภาพและไมออนไหวจนเกินไป ท้ังนี้เกณฑการควบคุมและวิธีปฏิบัติเม่ือพบความผิดปกติตองถูก
กําหนดแนวทางไวลวงหนา  

ประเด็นปญหาท่ีถูกหยิบยกเปนคําถามเสมอมาคือการใชคาอางอิงท่ีมากับตัวอยางควบคุมเปนระดับ
ควบคุมถูกตองหรือไม คําแนะนําคือใหใชคาอางอิงท่ีไดในระยะแรกเม่ือเริ่มตั้งตนและใชตอเนื่องจนรวบรวมคา
ไดเพียงพอท่ีจะคํานวณ mean และ SD ของตนเองแลวจึงคํานวณหาระดับควบคุมและคาสัมประสิทธความ
แปรปรวน (CV) ใหมและวาดเสนควบคุมบน chart เดิม แยกสีระหวางระดับควบคุมของคาอางอิงและระดับท่ี
หาไดเอง ท่ีตองทําอยางนี้ก็เพ่ือใหการควบคุมมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเปรียบเทียบกับคาอางอิงไปได
พรอมกัน โดยท่ัวไประดับท่ีคํานวณโดยหองปฏิบัติการเองจะตองแคบกวาคาอางอิงจากตัวอยางควบคุม ซ่ึง
มักจะไดจากหลายหองปฏิบัติการ ชุดตรวจเอชไอวีแอนติเจนและ/หรือแอนติบอดีท่ีเปนระบบปดปจจุบันไดรับ
การพัฒนามาเปนอยางดี จะพบวาคา SD และ CV จะคอนขางแคบ จึงจําเปนท่ีตองใชระดับควบคุมท้ังจากสอง
แหลงเพ่ือการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นสําคัญประการหนึ่งเก่ียวกับการกําหนดเกณฑการควบคุมคุณภาพนี้ เก่ียวกับอัตราการเกิด 
false rejection ถึง 5% ดังกลาวแลว หากวิธีทดสอบนั้นๆมีความถูกตองและแมนยําสูงโดยเฉพาะท่ีเปนเชิง
คุณภาพ การใชงานอยางตอเนื่องทําใหทราบคา random error (SD) ของวิธีทดสอบ และถาสามารถทราบคา 
bias (systemic error) ของวิธีทดสอบ และมีคา Total allowable error (TEa) จากเอกสารกํากับชุดตรวจ 
หรือจากการเขารวมโครงการประเมินคุณภาพระหวางหองปฏิบัติการ สามารพเลือกใช Sigma Matrix tool 
ชวยเลือกกฎการควบคุมท่ีเหมาะสมกับการทดสอบท่ีใชงานอยู เพ่ือลดปญหา false rejection ไดมาก ซ่ึงท้ัง
ลดปญหาการออกผลไมไดและลดความสูญเสียทรัพยากรและเวลา 

สําหรับวิธีทดสอบท่ีอานผลดวยตา เกณฑควบคุมควรยอมรับเพียง ±0.5+ หรือเกือบสังเกตไมไดดวย
ตา การท่ีผลของตัวอยางควบคุมไดผลความแรงตางจากเดิม ±1+ หรือสังเกตความตางดวยตา ควรใหความ  
ใสใจสืบคนความผิดปกติเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตไดดวยตาถือวามีความเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญท่ี
ควรใหความสนใจ 

7.3 การทดสอบตัวอยางควบคุมตองทําอยางสมํ่าเสมอ การทดสอบท่ีใชเครื่องตองทดสอบตัวอยาง
ควบคุมทุกครั้งท่ีทําการทดสอบ ถาทําการทดสอบเปนรอบ (batch) ใหทดสอบตัวอยางควบคุมไปพรอมกันทุก
รอบ ถาการทดสอบเปนการสุมอยางตอเนื่อง (random) ซ่ึงมีการใชงานตลอดเวลาท้ังกลางวันกลางคืนควรใส
ตัวอยางควบคุมครั้งแรกของวันและแนะนําใหใสซํ้าทุก 8 ชั่วโมง สวนความถ่ีของการใชตัวอยางควบคุมกับ   
ชุดตรวจอยางงายหรือชุดตรวจไดผลรวดเร็วนั้น อาจไมจําเปนตองทําทุกครั้งเนื่องจากระบบทดสอบมีความ
ซับซอนนอย ความแปรปรวนหลักอยูท่ีผูปฏิบัติงานและรุนการผลิตของชุดตรวจ การควบคุมแนะนําใหทําอยาง
นอยสัปดาหละครั้งและเพ่ิมความถ่ีเม่ือมีการเปลี่ยนผูทดสอบหรือเปลี่ยนกลองน้ํายาใหม  

7.4 การใชประโยชนของผลการควบคุมคุณภาพ ผลการทดสอบตัวอยางควบคุมตองถูกบันทึกบน 
chart หรือลงขอมูลในซอฟแวรเพ่ืองายตอการประเมินผลขอมูลรายวันและขอมูลยอนหลังวันกอนๆ เม่ือม่ันใจ
วาไมมีความผิดปกติจึงรายงานผลตัวอยางตรวจ การทวนสอบใชกฎเกณฑท่ีกําหนดไวในการพิจารณา หากพบ
ขอสงสัยใหดําเนินการตามเอกสารปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

การติดตามผลการควบคุมคุณภาพตอเนื่อง การพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพตองดูท้ังรายวันและ  
ดูรวมกับขอมูลยอนหลังไปซ่ึงจะเห็นรูปแบบขอมูลไดกวางข้ึน กลุมขอมูลจํานวนมากจะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมของปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป หรือเปนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดย
ฉับพลัน ซ่ึงการพิจารณาผลการควบคุมคุณภาพมีหลักการงายๆ ท่ีตองพิจารณาคือเปน false rejection โดย
คา QC คาใดคาหนึ่งตกออกไปนอก 2 SD โดยท่ีระบบปกติไมมีปญหาหรือเปนความผิดปกติเชิงระบบ 
(systemic error) หรือความผิดปกติ ท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราว (random error) ซ่ึงลักษณะความผิดปกติ       
เชิงระบบ 2 แบบท่ีพบไดเสมอคือ ลักษณะกลุมขอมูลท่ีมีคา mean หรือ SD สูงข้ึนหรือต่ําลงกวาเดิม หรือพบ
ค า  CV เปลี่ ยนแปลง ซ่ึ งจะมีผลการกระทบตอความ ถูกตอง (accuracy) และความคงเสนคงวา 
(reproducibility) ของผลการทดสอบตามลําดับ จะเปนแนวทางในการสืบคนปญหาและแกไขปองกัน ซ่ึง
ทักษะความชํานาญในการพิจารณาขอมูลข้ึนอยูกับกฎเกณฑหรือแนวทางท่ีกําหนดไว รวมถึงความใสใจกับ
ขอมูลท่ีเห็นอยางสมํ่าเสมอจะชวยสะสมประสบการณในงานควบคุมคุณภาพหลักการสําคัญของการพิจารณา
ขอมูล QC คือเขาใจหลักเกณฑทางสถิติใหดี สังเกตรูปแบบกราฟท่ีผิดปกติและจําแนกรูปแบบกราฟท่ีผิดปกติ
วาเปนความบกพรองในระบบท่ีมีผลกระทบตอการผลการทดสอบของผูปวยหรือไม  

7.5 การสืบคนสาเหตุ แกปญหาและการปองกันการเกิดซํ้าจากลักษณะขอมูลท่ีพบความผิดปกติของ 
QC chart นั้น  
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• กอนอ่ืนตองพิจารณาวามีผลกระทบตอผลการตรวจของผูปวยหรือไม โดยดูจากสัดสวนของผลบวก
และผลลบมีความผิดปกติหรือไม คาผลลบสูงหรือต่ํากวาปกติไปตามคา QC ดวยหรือไม ถาสงสัยวาอาจมี
ผลกระทบใหพิจารณาตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจผูปวยซํ้าบางสวนหรือท้ังหมดแลวแตความรุนแรงของ
ผลกระทบ  

• การสืบคนปญหาจะพิจารณาตามลักษณะวาเปนเชิงระบบหรือไม และตัดสาเหตุท้ิงไปท่ีละเรื่อง 
ตามสาเหตุท่ีเก่ียวของ เริ่มจากเรื่องท่ีสืบคนงายโดยใชขอมูลจากบันทึกและเจาะลึกเม่ือเขาใกลสาเหตุแทจริง  

• บันทึกการสืบคนปญหาอยางละเอียดทุกข้ันตอนไมวาจะพบสาเหตุรากเหงาหรือไม ไดแก รูปแบบ
กราฟ QC ท่ีพบรายละเอียดการสืบคนปญหา ปญหาท่ีพบ การแกไขและปองกันการเกิดซํ้า บันทึกท่ีดีจะเปน
เครื่องมือท่ีมีประโยชนสําหรับการควบคุมตอๆ ไป 

การควบคุมคุณภาพนั้นเนื่องจากมีวัตถุประสงคท่ีตรวจจับความบกพรองในระบบท่ีอาจมีและใชสถิติ
ความเชื่อม่ันท่ี 95% รวมถึงการประยุกตใชกฎควบคุมตางๆเพ่ือใหระบบควบคุมมีความไวสูง จึงอาจพบวามี
ความออนไหวและไมใชปญหาจริงๆ ไดบอย อยางไรก็ดีผูทดสอบตองใหความสนใจพิจารณาขอมูลของ QC 
อยางสมํ่าเสมอ 

 
8. การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) 

การเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนมาตรการประกันคุณภาพท่ีสําคัญมากอีกอยางหนึ่ง ไดแก
การประเมินขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ (proficiency test, PT หรือท่ีรูจักในอีกชื่อวา external 
quality assessment, EQA) ในประเทศไทยการควบคุมคุณภาพของการทดสอบเอชไอวีไดดําเนินการใน
ระดับชาติแลว แตการทดสอบอีกหลายรายการยังไมมีการบริการจึงตองใชวิธีเปรียบเทียบกับหองปฏิบัติการอ่ืน 
เชน การรวมกลุมเพ่ือทําการแลกเปลี่ยนตัวอยาง แตอยางไรก็ตามการทดสอบบางอยางมีเพียงแหงเดียวจึงไม
สามารถเปรียบเทียบกับใครได วิธีหนึ่งท่ีจะตรวจสอบความชํานาญของผูทดสอบโดยใชตัวอยางท่ีไมทราบผล
เขาในระบบทดสอบรวมดวย 

จะเห็นไดวาการควบคุมคุณภาพเปนการควบคุมระบบของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐานของวิธี
ทดสอบนั้น ในขณะท่ีการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการเปนการวัดวาตนเองมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ผูอ่ืนได ความแตกตางระหวางการควบคุมคุณภาพและการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการอยูท่ีตัวอยางท่ี
ใช ตัวอยางควบคุมคุณภาพเปนตัวอยางทราบคา ในขณะท่ีตัวอยางในการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ
เปนตัวอยางไมทราบผล (unknown sample)  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในไมก่ีประเทศท่ีมีโครงการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติสําหรับรายการ
ทดสอบท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวีเกือบทุกการทดสอบ ไดแก การตรวจทาง immunoassay: HIV Ab, 
HIV Ag/Ab การตรวจดวยเทคนิคระดับโมเลกุล : HIV PCR, HIV viral load และHIV drug resistance 
สําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อในทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี ท่ีดําเนินการภายในประเทศ สามารถ
เปดโอกาสใหทุกหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของสามารถเขารวมโครงการได  

หองปฏิบัติการในฐานะสมาชิกผูเขารวมโครงการมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหถูกตองเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคัดเลือกโครงการท่ีมีคุณภาพ ดําเนินทดสอบตัวอยางอยางถูกตองและตอบผลอยางรวดเร็ว และท่ี
สําคัญอยางยิ่งคือนําผลวิเคราะหมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ 

เนื่องจากการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการคือสิ่งท่ีมักใชเปนเครื่องแสดงความสามารถของ
หองปฏิบัติการ ดังนั้นจึงตองม่ันใจวาโครงการท่ีเขารวมเปนสมาชิกตองมีคุณภาพในการดําเนินโครงการสูงดวย 
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ซ่ึงสิ่งท่ีสมาชิกสามารถใชเปนเครื่องบงชี้คุณภาพของโครงการได ไดแก การสงตัวอยางและการรายงานผลตรง
เวลา คุณภาพของตัวอยางเชนการบรรจุและการขนสงไดมาตรฐาน ผลวิเคราะหและรายงานผลการประเมินผล
สมาชิกถูกตองเหมาะสม ไมผิดพลาดและรายงานมีประโยชนตอสมาชิกท้ังภาพรวมและเฉพาะแหง รวมท้ังตอง
มีการสื่อสารกับสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เชนใหขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับรอบระยะเวลาการสง
ตัวอยาง EQA การรายงานผล รวมท้ังการใหขอมูลกลับท่ีเปนประโยชนกับสมาชิก และการปกปดขอมูลท่ีระบุ
ตัวตนของสมาชิก 

การรับตัวอยางจากโครงการ หองปฏิบัติการควรมีปฏิทินบริหารงาน (management calendar) ท่ี
ระบุระยะเวลารอบการไดรับตัวอยาง EQA เพ่ือจะไดติดตามหากไมไดรับตามกําหนด เม่ือไดรับตัวอยางแลว
ตองทดสอบทันที หากมีความจําเปนไมสามารถทดสอบไดทันทีตองเก็บใหถูกตองตามคําแนะนําของผูดําเนิน
โครงการ และตองทําการทดสอบโดยผูปฏิบัติงานและตามกระบวนงานปกติในงานประจําเพ่ือใหผลการ
ประเมินสะทอนสภาพจริงของระบบ  เม่ือทดสอบและทบทวนการบันทึกผลดีแลวใหตอบกลับผลไปยัง
โครงการโดยเร็วท่ีสุดพรอมเก็บสําเนารายงานไวเพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 

เม่ือไดรับรายงานตอบกลับจากโครงการ หัวหนางานและผูทดสอบควรพิจารณาผลการประเมินโดย
ละเอียด ผูรวมงานควรมีสวนรวมและรับรู การพิจารณาผลไมควรตรวจสอบผลประเมินของตนเองเพียงอยาง
เดียว แตการพิจารณาขอมูลท้ังหมดโดยรวมจะไดประโยชนและเรียนรูมากยิ่งข้ึน เม่ือพบความผิดปกติตองทํา
การสืบคนปญหาเพ่ือแกไขความบกพรองและปองกันการเกิดซํ้า การสืบคนปญหาจะทําไดละเอียดทุกข้ันตอน
และปจจัยท่ีเก่ียวของโดยใชเอกสารท่ีเปนแนวทางการสืบคน พรอมแบบบันทึกการสืบคนท่ีเตรียมไวลวงหนา
อยางเหมาะสม หองปฏิบัติการควรมีบันทึกการสรุปผล PT/EQA แตละครั้งเพ่ือประโยชนแกผูเก่ียวของและ
สะดวกตอการประชุมทบทวนการบริหารคุณภาพ 
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บทที่ 8 

ถาม-ตอบทีพ่บเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี 
 

1. ส่ิงสงตรวจท่ีใชทดสอบเกี่ยวของกับการติดเช้ือ HIV มีอะไรบาง  
การทดสอบ HIV นิยมใชสิ่งสงตรวจท่ีเปนเลือด ไดแก 1) สวนท่ีเปนซีรัมจากเลือดท่ีไมมีสารกันแข็งตัว 

(clotted blood) หรือพลาสมาซ่ึงนิยมใช EDTA เปนสารกันแข็งตัว (ไมแนะนําใหใช heparinized blood 
เพราะอาจมีผลยับยั้งการทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยา PCR); และ 2) สวนท่ีเปนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวเคลียสเด่ียว (peripheral blood mononuclear cell, PBMC) ซ่ึงเปนลิมโฟไซดและโมโนไซด โดยใชเลือด
จาก EDTA  

สิ่งสงตรวจมีความสัมพันธกับการทดสอบดังนี้    
1.1 ทดสอบ anti-HIV หรือ HIV p24 Ag ใชซีรัมหรือพลาสมาก็ได 
1.2 ทดสอบ HIV RNA หรือ viral load ใชพลาสมาท่ีเก็บเลือดจาก EDTA  
1.3  ทดสอบ HIV proviral DNA ในเซลลติดเชื้อ ใชสวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดี่ยว อยางไรก็

ตามในปจจุบันอาจไมจําเปนตองแยกเม็ดเลือดขาวออกจากเลือด เพราะสามารถทดสอบไดโดยตรงโดยทําให
เซลลแตกออกมาในสิ่งสงตรวจดวยสารเคมีกอน จึงใหความสะดวกในการทดสอบ 

1.4  ทดสอบเชื้อดื้อยา ใชพลาสมา  ควรใชเลือดท่ีเจาะครั้งเดียวกันกับท่ีสง viral load  แตตองแยกเปน 
คนละหลอด 

สวนหยดเลือดแหงบนกระดาษกรอง (dried blood spot)  นิยมใชกับทารกและเด็กเล็กเพ่ือทดสอบ 
anti-HIV และ HIV genome  นอกจากนี้อาจใชน้ําคัดหลั่งจากสวนตางๆ ของรางกาย ไดแก น้ําจากชองปาก 
(oral fluid) และปสสาวะ (urine) สามารถใชทดสอบ anti-HIV ได  ซ่ึงเหมาะสําหรับการศึกษาทางระบาด
วิทยาหรือการวินิจฉัยในกรณีพิเศษ ท้ังนี้สิ่งสงตรวจท่ีไมใชเลือดและหยดเลือดแหงตองใชกับชุดตรวจท่ีไดผาน
การประเมินหรือรับรองใหใชกับตัวอยางดังกลาว  

 
2. การนําสงตัวอยางเลือดไปยังหองปฏิบัติการเพ่ือทดสอบหรือยืนยันการติดเช้ือเอชไอวี  ควรปฏิบัติ

อยางไร  
ในปจจุบันแนวทางวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีมีนโยบายใหรายงานผลการทดสอบภายในวันเดียว 

(Same Day Result) และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือลดการสูญเสียผูติดเชื้อไปจากระบบติดตาม
ดวย ดังนั้นหองปฏิบัติการจึงควรบริหารจัดการทดสอบการตรวจคัดกรองใหมีการทดสอบเสร็จไดในสถานท่ี
เดียว และใหไดผลในวันเดียว ขอแนะนําการนําสงเลือดเพ่ือทดสอบท่ีเก่ียวกับ HIV ในกรณีจําเปนตองสงตรวจ
ตอท่ีอ่ืนใชตัวอยางตรวจดังตอไปนี้ 

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

นําสงภายใน 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิหอง ถาแยกเปนซีรัมสามารถเก็บไวท่ีตูเย็น (2-8°C) ไดนาน 7 วัน หรือแช
แข็งเพ่ือเก็บเปนเวลานาน  

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

3. การตรวจหาการติดเช้ือ HIV ใน specimen จากศพ (autopsy) ทําไดหรือไม  
 สิ่งสงตรวจจากศพจะมีสารบางอยางหลั่งออกมาในกระแสเลือดท่ีอาจมีผลรบกวนการทดสอบ ดังนั้น

ในกรณีท่ีตองการวินิจฉัยการติดเชื้อจากตัวอยางท่ีไดมาจากศพ ซ่ึงมักมีวัตถุประสงคเพ่ือบริจาคอวัยวะแกผูอ่ืน 
ตองเลือกใชชุดตรวจท่ีระบุใหใชตัวอยางจากศพได  มิฉะนั้นผลการทดสอบท่ีไดอาจไมถูกตองและไมมีความ
นาเชื่อถือ อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีชุดตรวจ anti-HIV บางชนิดและชุดตรวจ NAT บางผลิตภัณฑ มีขอบงใช
วาสามารถใชกับสิ่งสงตรวจท่ีมาจากศพหรืออวัยวะของผูตายได  

 
4. แนวทางการปฏิบัติสําหรับทดสอบ HIV เพ่ือวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในปจจุบันเปนอยางไร 

 ในประเทศไทยแนวทางปฏิบัติเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในระดับชาติ ไดยึดแนวทางองคการ
อนามัยโลกฉบับใหมในป พ.ศ. 2555 โดยใชข้ันตอนการทดสอบแบบ 3 วิธี (3 tests algorithm) โดยตั้งตน
ดวยชุดตรวจคัดกรองเปน HIV Ab หรือ HIV Ag/Ab  ก็ไดดังนี้ 

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

4.2 กรณีท่ีพบปฏิกิริยา (reactive) ดวยชุดตรวจแรกใหทดสอบตอดวยวิธีท่ี 2 และ 3 ท่ีมีความ
หลากหลายของแอนติเจนซ่ึงอาจมีหลักการเหมือนกันหรือตางหลักการก็ได ตัวอยางท่ีพบปฏิกิริยาสอดคลอง
ตรงกันท้ัง 3 วิธีสามารถรายงานเปนผลบวก (positive) ได  โดยท่ีหองปฏิบัติการสามารถออกผลไดเลย  ใน
กรณีเปนผูติดเชื้อรายใหมหรือตรวจเปนครั้งแรก (newly diagnosed) สามารถแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซํ้า
เพ่ือยืนยันตัวบุคคล ในกรณีท่ีไดเลือดสงซํ้าทางหองปฏิบัติการจะตรวจใหมซํ้าดวยชุดทดสอบเดิมอยางนอยหนึ่ง
วิธี 

4.3 กรณีท่ีผลการทดสอบไมสอดคลองกันหลังจากทดสอบซํ้าแลว แนะนําใหตอบเปนสรุปผลไมได 
(inconclusive) อาจตรวจหาเทคนิคระดับโมเลกุลชวยเพ่ือสนับสนุนยืนยัน หรือแนะนําใหเจาะเลือดติดตาม
ตรวจซํ้าหลัง 2-4 สัปดาหก็เพียงพอ ในกรณีผลบวกท่ีแทจริงทุกชุดตรวจกรองใหปฏิกิริยาในเลือดหลังการ
ติดตาม  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ในบทท่ี 6) 

 
5. การทดสอบดวยชุดตรวจคัดกรอง 3 วิธีสามารถยืนยันการติดเช้ือไดจริงหรือไม 

ผลการทดสอบท่ีมีปฏิกิริยาตรงกันท้ัง 3 วิธีสามารถรายงานผลบวก (positive) ไดเลย เพราะมีโอกาส
นอยมากท่ีวิธีทดสอบซ่ึงมีแอนติเจนตางกันจะใหผลบวกปลอมตรงกันท้ังหมด  ในกรณีท่ีไดปฏิกิริยาหรือ
สัญญาณไมแรง (weak reactive)  ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพทางหองปฏิบัติการกอน   

ในกรณีผูไมติดเชื้อเอชไอวีอาจพบผลบวกปลอม  (false positive)  โดยผลการทดสอบใหปฏิกิริยา
สอดคลองกันท้ัง 3 วิธี  เนื่องจากอาจเปนหลุมพราง (pitfall) บางอยางท่ีเคยมีรายงานมาแลว ไดแก ผูท่ีเคย
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส ซ่ึงแอนติเจนในวัคซีนเหมือนกับแอนติเจนหลักในชุดตรวจ การท่ีรางกาย
สราง anti-HIV ตอบสนองตอวัคซีนจึงอาจตรวจพบมีปฏิกิริยาตอชุดตรวจไดดวย (ในยุคท่ีมีการทํา western 
blot ยืนยัน ตัวอยางทดสอบในอาสาสมัครเหลานี้จะพบเพียงโปรตีนแถบเดียวซ่ึงตรงกับแอนติเจนในวัคซีน 
ในขณะผูติดเชื้อจริงจะพบโปรตีนหลายแถบ)  
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แอนติบอดีท่ีเกิดจากวัคซีนนี้มักอยูไดไมนาน อยางไรก็ตามบางรายแอนติบอดีท่ีหายไปก็กลับมาตรวจ
พบไดอีก จึงอาจเปนปญหาของการวินิจฉัยได วิธีทดสอบท่ีชวยตอบคําถามไดดีคือในผูติดเชื้อท่ีแทจริงตรวจพบ 
HIV genome จึงใชในการแยกออกจากผูท่ีไมติดเชื้อหรือในอาสาสมัครวัคซีน 

 
6. การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการสามารถใชวิธีตรวจกรอง 2 วิธีในการสนับสนุนยืนยันการติดเช้ือได
หรือไม 

อัตราความถูกตองของผลการทดสอบของ anti-HIV ข้ึนอยูกับความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุม
ประชากรท่ีทดสอบ ผูติดเชื้อท่ีมีอาการของโรคเอดสแลว หรือผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงสูงกวารอยละ 5  จะพบ
ผลบวกปลอมนอยหรือมีความจําเพาะสูง   แตอัตราความชุกการติดเชื้อเอชไอวีต่ําในประชากรไทยท่ัวไปพบ
นอยกวารอยละ 2  และผูวิเคราะหในหองปฏิบัติการเองก็ไมสามารถทราบประวัติกลุมเสี่ยงหรือสถานภาพของ
ผูรับบริการได   จึงใหยึดแนวทางปฏิบัติการทดสอบ HIV ตามแนวทางระดับชาติท่ีกําหนดสําหรับประเทศไทย
ตองใชชุดตรวจ 3 วิธี  

การใชวิธีตรวจกรองสองวิธีเพ่ือวินิจฉัยนั้นใชเฉพาะในงานทางระบาดวิทยา (surveillance 
diagnosis) ไมใชเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคล (individual diagnosis) ถานํามาใชเปนแนวทางเพ่ือวินิจฉัย
รายบุคคลดวยการใชวิธีทดสอบเพียง 2 วิธีนั้น ผูวิเคราะหจะตองเปนผูรับผิดชอบเองในกรณีท่ีมีปญหาการ
ฟองรองหากเกิดความผิดพลาดเนื่องจากไมปฏิบัติตามแนวทางการตรวจการติดเชื้อระดับชาติสําหรับประเทศ
ไทย 
 
7. ความหมายของ reactive ตางจาก positive อยางไร 
          Reactive แปลวามีปฏิกิริยา แตอาจเปนไดท้ังผลบวกจริงหรือผลบวกปลอม จึงเปนการอานผลการ
ทดสอบซ่ึงยังไมมีการแปลผล การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวยเทคนิคดวยชุดตรวจ
เบื้องตนชุดเดียว ถาจําเปนตองแจงผลข้ันตนใหรายงานไดเพียงคําวา reactive เม่ือไดทดสอบเสริมดวยชุด
ตรวจเพ่ิมอีก 2 วิธีท่ีมีความหลากหลายดวยแอนติเจนท่ีมีหลักการเหมือนกันหรือตางกัน  ในกรณีไดผล 
reactive สอดคลองกันท้ัง 3 วิธี  จึงม่ันใจวาเปนผลบวกจริง รายงานเปนผลบวก (positive)  ถาไดผลไม
สอดคลองกันหลังจากตรวจสอบระบบคุณภาพแลว รายงานไดเปน ผลไมชัดเจน (inconclusive)    
 
8. ผลการทดสอบ anti-HIV ดวยเครื่องอัตโนมัติไดคา S/CO เปนคาต่ําๆหลายวิธี (สูงกวาเกณฑตัดสิน 
2-3 เทา) ซ่ึงในคูมือแนะนําก็แปลผลวา reactive  

การทดสอบ anti-HIV คาท่ีอานจากเครื่องได S/CO ต่ําๆ หรือเห็นแถบจางในชุดตรวจท่ีอานผลดวยตา 
ควรทดสอบซํ้าดวยวิธีเดิมตามท่ีระบุไวในเอกสารกํากับชุดตรวจ เพ่ือตัดปญหาเรื่อง laboratory error ออกไป
กอน ถายังไดผลเหมือนเดิมใหทดสอบเสริมดวยวิธีท่ี 2  และ 3 ตอไปตามข้ันตอน  เม่ือทําการทดสอบจนครบ
ตามข้ันตอนแลว สามารถแปลผลไดตามหลักการและตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว  อยางไรก็ดีหากพบวาท้ัง 3 
วิธีไดผลทดสอบเปนปฏิกิริยาต่ํา (weakly) แนะนําใหเขียนระบุเปนหมายเหตุในใบรายงานผล เพ่ือใหแพทย
หรือผูใหคําปรึกษาพิจารณาผลการทดสอบรวมกับอาการทางคลินิกและประวัติของผูปวย หรือหองปฏิบัติการ
ควรขอติดตามเจาะเลือดสงตรวจใหม 

 

 



60 
 
 
 

9. แพทยสงตรวจ anti-HIV ไดผลจากเครื่องมืออัตโนมัติเปนคาต่ําๆ จึงสงตรวจซํ้าในเวลา 1 เดือน  แตก็
ยังคงไดผลเปนคาต่ําๆเชนเดิม ควรติดตามนานเทาใด จึงสรุปผลท่ีแทจริง 

แนะนําขอติดตามเจาะเลือดสง anti-HIV ซํ้าหลังจากทดสอบครั้งแรกอีกครั้ง อาจขอเจาะซํ้าทันทีเพ่ือ
ตรวจสอบความผิดพลาดในหองปฏิบัติการ แตระยะเวลาท่ีติดตามโดยปกติเปนเวลา 2-4 สัปดาหตอมา (อาจ
เก็บตัวอยางแรกไวทดสอบเปรียบเทียบกัน) ถาเปนผูติดเชื้อจริง การทดสอบในตัวอยางท่ีติดตามไดคาสูงข้ึน
อยางชัดเจน แสดงวาเปนผลบวกจริง แตถาไมพบความแตกตางหรือไดคาลดลง แสดงวาเปนผลบวกปลอม ใน
กรณีท่ีตองการทราบผลการติดเชื้อตั้งแตการตรวจพบครั้งแรก อาจตรวจหา HIV genome ดวยเทคนิคใน
ระดับโมเลกุล เพ่ือยืนยันการติดเชื้อไดโดยท่ีไมตองติดตามเจาะเลือดซํ้า แตตองระมัดระวังในการแปลผล  

 
10.   การทดสอบดวยชุดตรวจกรอง HIV ท่ีไดผลไมสอดคลองกัน ควรยืนยันตอดวย western blot หรือ

มีแนวทางปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะพบในรายหญิงตั้งครรภ 
ในกรณีการตรวจคัดกรองท่ีไมสอดคลองกันดวย WB ไมไดชวยสนับสนุนการแปลผล เนื่องจากวิธี 

western blot (WB) เปนเทคนิคท่ีใหความจําเพาะสูงแตความไวต่ํา จึงอาจตรวจพบเปนผลไมชัดเจน 

(indeterminate) ควรมีการเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลาตอมา หรือสนับสนุนการติดเชื้อดวย NAT มากกวาใช

วิธี WB การทดสอบดวยชุดตรวจกรองท่ีใหผลไมสอดคลองกัน อาจเกิดไดในหลายกรณี ตัวอยางเชน  

10.1  เทคนิคผิดพลาดจากหองปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบระบบคุณภาพและทดสอบซํ้ากอน
ตามคําแนะนําในเอกสารกํากับ 

10.2  ผลบวกปลอมจากสารรบกวนปฏิกิริยาตางๆในเลือด (biological false positive) หลังจาก
การทดสอบซํ้ายังคงไดผลเหมือนเดิม 

10.3  ผูท่ีเพ่ิงติดเชื้อในระยะแรก ปริมาณ anti-HIV ยังอยูในระดับต่ํา ถาใชชุดตรวจกรองแรกเปน  
HIV Ag/Ab  จะพบเปน reactive  แตตรวจไมพบในชุดตรวจเสริม anti-HIV ตองมีการติดตามหรือทดสอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน 

ในกรณีหญิงตั้งครรภท่ีไดผลการทดสอบสรุปไมได (inconclusive) และไมสามารถติดตามไดตาม
ระยะเวลากําหนด หรือไมสามารถใชเทคนิคอ่ืนๆสนับสนุนการติดเชื้อไดทันเวลาคลอด ในกรณีนี้แพทยอาจ
ตัดสินใจใหใชยาตานไวรัสตามแนวทางปฏิบัติการเพ่ือปองกันทารกติดเชื้อไปกอน ทางหองปฏิบัติการควร
ตรวจสอบเพ่ิมเติมในการคนหาการติดเชื้อท่ีแทจริงในมารดาตอไป  

 
11. ในกรณีท่ีผูมารับบริการแจงใหทราบวาเคยตรวจ anti-HIV พบผลบวกจากท่ีหนวยงานอ่ืนมาแลว จะ

ตรวจ น้ํายาชนิดเดียวไดหรือไม 
หองปฏิบัติการแตละแหงควรทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีใหกับผูรับบริการ โดยตั้งตนใหมตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไวของหองปฏิบัติการของตนเอง โดยไมจําเปนวาจะเปนวิธีเดียวกันกับหนวยงานอ่ืนท่ีทดสอบมาแลว 

ใหถือวาระบบของหองปฏิบัติการเปนของแตละหองปฏิบัติการเทานั้น  จากขอมูลจากหองปฏิบัติการอางอิงท่ี

รับตัวอยางสงยืนยันผลท่ีไมสอดคลองกัน  พบวามากกวา 90% เปนผลบวกปลอมจากผูปฏิบัติงานเองมากกวา  

 

12. หองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจกรองดวย  rapid test  ท้ัง 3 ชนิดในการทดสอบตามข้ันตอนการ
ติดเช้ือเอชไอวี (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  เพ่ือทดสอบไดท้ัง 3 ชุดตรวจ โดยมีหลักเกณฑ
วาควรเลือกใชชุดตรวจ rapid assay แรกเปนชุดท่ีมีความไวสูงกวาสองชุดตรวจเสริม  เพ่ือคนหาผูติดเชื้อใหได
กอน ในขณะท่ีชุดตรวจ rapid assay เสริมอีก 2 วิธีควรเลือกใชชุดตรวจท่ีมีความจําเพาะสูงกวา และควร
เลือกใชชุดตรวจท่ีใชแอนติเจนตางกัน หรือมีองคประกอบของโปรตีนท่ีใชตรวจจับตางกัน หรือผูผลิตตางกัน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใหผลบวกปลอมรวมกันระหวางชุดตรวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

 
13. ถาหองปฏิบัติการแหงหนึ่งมีการตรวจดวยวิธี  HIV Ag/Ab combination test   จําเปนหรือไมท่ี

จะตองมีการตรวจ HIV p24 Ag    
การวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ถาใชชุดตรวจแรกท่ีเปน  HIV Ag/Ab  ใหผล reactive  และชุดตรวจ

เสริมอีก 2 วิธีท่ีเปน anti HIV ไดผลไมสอดคลองกัน อาจเปนผลบวกปลอม หรืออาจเปนผูติดเชื้อในระยะแรก
ซ่ึงยังไมสรางแอนติบอดีจําเพาะ แตมีเชื้อ (HIV p24 Ag หรือ HIV genome) ในตัวอยางทดสอบก็ได ถาตรวจ
พบ HIV p24 Ag ตองมีการยืนยันตอดวย blocking assay จึงจะบงชี้วาพบ HIV Ag จริง แตชุดตรวจ HIV 
p24 Ag นี้ยังไมไดมีใชกันอยางกวางขวาง  จึงแนะนําใหเจาะเลือดตรวจซํ้าในเวลา 2-4 สัปดาหเพ่ือแยกการติด
เชื้อหรือผลบวกปลอมก็ได   

นอกจากนี้อาจตรวจหา HIV genome  ซ่ึงทําไดในหองปฏิบัติการอางอิง แตชุดตรวจท่ีเปนชนิด 
qualitative NAT ยังไมไดมีจําหนายในประเทศไทย สวนใหญเตรียมน้ํายาข้ึนมาใชเอง จึงมีขอจํากัดท้ังความไว 
ความจําเพาะ และความสะดวกในการใช  ในขณะท่ีการใชชุดตรวจท่ีเปน quantitative NAT (viral load)  
ตองพิจารณาการแปลผลอยางระมัดระวัง  เนื่องจากคาท่ีตํ่ากวา 2,000-5,000 copies/ml อาจเปนผลบวก
ปลอมของการทดสอบก็ได   

 
14. ในกรณีใดท่ีไดผลบวกของการติดเช้ือเอชไอวีแลว แนะนําใหมีการเจาะเลือดตรวจซํ้าอีกครั้ง  

หลังจากพบผลบวกการติดเชื้อเอชไอวี แนะนําใหมีการเจาะเลือดซํ้าในกรณีดังตอไปนี ้
14.1 เม่ือตรวจพบผลบวก (positive) ของการติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการดวย 3 วิธีแลว ให

รายงานผลบวกได  ในกรณีเปนผูติดเชื้อรายใหมหรือการติดเชื้อครั้งแรก ควรเจาะเลือดตรวจซํ้า
เพ่ือยืนยันรายบุคคลใหชัดเจน  

14.2  กอนท่ีจะเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสในกรณีเปนผูติดเชื้อรายใหม  ซ่ึงเปนแนวทางการใชยา
ตานไวรัสเพ่ือรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2556  

14.3  กอนสรุปการวินิจฉัยติดเชื้อเอชไอวีทางหองปฏิบัติการในทารกแรกคลอดท่ีเกิดจากมารดาติด
เชื้อ   ในกรณีทารกติดเชื้อเพราะตรวจพบ HIV genome  ใหเจาะเลือดตรวจยืนยันซํ้าอีกครั้งเม่ืออายุทารกท่ี 
4 เดือน หรือในกรณีทารกท่ีไมพบการติดเชื้อเนื่องจากตรวจไมพบ anti-HIV ก็แนะนําใหเจาะเลือดตรวจซํ้าอีก
ครั้งเม่ืออายุทารกมากกวา 6 เดือน 

 
15. เกณฑในการเลือกชุดตรวจ HIV เพ่ือนํามาใชในหองปฏิบัติการ ของตนอยางไร 

หลักการเลือกชุดตรวจเพ่ือใชงานแบงเปนสองขอหลักคือเลือกดวยประสิทธิภาพทางเทคนิคและดวย
เหตุผลดานการจัดการ ผูใชตองกําหนดความตองการใชงานของตนและเลือกใหเหมาะสมดวยคุณสมบัติตางๆ
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ดังตัวอยางซ่ึงขอมูลเหลานี้บางหัวขอควรมีระบุอยูในเอกสารกํากับชุดตรวจและพิสูจนยืนยันดวยการทวนสอบ
โดยหองปฏิบัติการ (method verification)  (ดูรายละเอียดในบทท่ี 7, ตารางท่ี 7.1) 

    ขอพิจารณาทางดานวิชาการไดแก  วัตถุประสงคการใชงานเพ่ือวินิจฉัยรายบุคคลหรือเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใหเลือด   ชุดตรวจท่ีมีความไวสูงเพ่ือตรวจจับผูติดเชื้อระยะแรก   ชนิดของตัวอยางหรือสาร
กันเลือดแข็ง และความไวเชิงวิเคราะห (Analytical sensitivity) 

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

 
16.  ชุดตรวจ HIV Ag/Ab ซ่ึงทดสอบไดท้ังแอนติบอดีและแอนติเจนพรอมกัน สามารถใชแทนการทดสอบ 

HIV Ag ไดหรือไม 
    วัตถุประสงคของชุดตรวจ HIV Ag/Ab เปนการเพ่ิมความไวตรวจการติดเชื้อใน ระยะแรกกอนตรวจ

พบแอนติบอดี ผลิตข้ึนมาดวยวัตถุประสงคใชทดสอบเพ่ือความปลอดภัยของเลือดบริจาค ในประเทศไทย
กําหนดคุณสมบัติของชุดตรวจ HIV Ag/Ab  เพ่ือทดสอบในทางธนาคารเลือดตองมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับ
ชุดตรวจ HIV Ag (ผานเกณฑท่ี 2 IU/ml)  ในขณะท่ีชุดตรวจ HIV Ag/Ab  ท่ีใชเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคลอาจ
มีประสิทธิภาพการตรวจจับ HIV p24 Ag ไมเขมงวดเทา และไมไดรับอนุญาตใหใชในงานบริการโลหิต   

    สัญณาณท่ีไดชุดตรวจ HIV Ag/Ab  สวนใหญใหคาการทดสอบสัญณาณเดียวของการตรวจพบ
แอนติเจนหรือแอนติบอดี ในปจจุบันมีชุดตรวจบางผลิตภัณฑสามารถแยกสัญญาณท่ีไดจากปฏิกิริยาของ
แอนติเจนและแอนติบอดีเทานั้น ทําใหอาจเห็นปฏิกิริยาของ HIV p24 Ag ได แตอยางไรก็ตามไมควรแปล
ผลบวกของแอนติเจนโดยตรง แตควรทดสอบการติดเชื้อตอดวยอีก 2 วิธีตามแนวทางปฏิบัติระดับชาติ  
 
17. ขอควรระวังของการใช HIV Ag/Ab มีอะไรบาง 

ชุดตรวจ HIV Ag/Ab  มีความไวตรวจหาผูติดเชื้อไดเร็วข้ึน ขณะเดียวกันความจําเพาะในผูท่ีไมติดเชื้อ
ก็อาจพบไดนอยกวาชุดตรวจ HIV Ab เพียงอยางเดียว  ขอควรระวังในการนําชุดตรวจ HIV Ag/Ab  มาใช
ดังตอไปนี้ 

17.1  กรณีทดสอบในทารกแรกคลอดท่ีเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี  ในทารกท่ีไมติดเชื้ออาจตรวจ
พบปญหาผลบวกปลอมดวยชุดตรวจ  HIV Ag/Ab  โดยเกิดปฏิกิริยาในทารกอายุนอยกวา 24 เดือน  

17.2  ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ จะเริ่มพบ HIV p24 Ag ระยะสั้นๆในกระแสเลือด แลวอาจลดลง
กอนตรวจพบ anti-HIV  ดังนั้นการทดสอบดวยชุดตรวจ HIV Ag/Ab  อาจพบผลบวกในชวงแรกแลวหายไป
ตอนท่ีแอนติเจนลดลง ตอมาตรวจพบปฏิกิริยาไดใหมเม่ือมีการสราง anti-HIV ตามมา ซ่ึงถือวาเปนชองวาง  
(second window period) ของการตรวจไมพบท้ัง HIV p24 Ag และ  anti-HIV   

 
18. หองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจ viral load ในการวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีไดหรือไม 
          ชุดตรวจ HIV viral load (quantitative) ผลิตข้ึนมาเพ่ือใชในการหาปริมาณไวรัสในน้ําเหลืองในผูติด

เชื้อแลว  เพ่ือติดตามผลการรักษาดวยยาตานไวรัส แตไมใชเพ่ือวินิจฉัยโรค   
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             อยางไรก็ตาม  CDC สหรัฐอเมริกามีแนวปฏิบัติ ให ใชชุดตรวจ HIV qualitative หรือ  HIV 

quantitative ท่ีไดผานเกณฑ FDA  เพ่ือชวยวินิจฉัยผลการทดสอบดวยชุดตรวจกรองท่ีไมสอดคลองกัน ใน

กรณีท่ีปริมาณไวรัสท่ีต่ํากวา 2,000-5,000  copies/ml  อาจเปนผลบวกปลอม จึงควรแปลผลอยาง

ร ะ มั ด ร ะ วั ง  (อ า ง อิ 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

ผูติดเช้ือมากนอยแคไหน และจําเปนตองมี  HIV Ag/Ab combination test  ไวใชหรือไม 
        เนื่องจากผูติดเชื้อในระยะเริ่มแรกจะสามารถตรวจพบการติดเชื้อดวย HIV p24 Ag ไดเร็วกวา
แอนติบอดีประมาณ 5-10 วัน ดังนั้นมาตรฐานการบริการโลหิตแหงชาติจึงกําหนดใหใชชุดตรวจ HIV Ag/Ab 
ในการตรวจคัดกรองเลือดบริจาค สวนการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลนั้นหองปฏิบัติการสามารถใชชุดตรวจคัด
กรอง anti-HIV (3rd generation) หรือ HIV Ag/Ab (4th generation) ก็ได แตตองเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับชาติและปฏิบัติงานดวยความรูความเขาใจในเรื่องของการนํามาใช ข้ันตอนการทดสอบ การแปลผล และ
การปฏิบัติเม่ือพบผลขัดแยง ในกรณีการวินิจฉัยการติดเชื้อในรายบุคคล ผลบวกปลอมสําคัญกวาผลลบปลอม 
ดังนั้นการทดสอบท่ีไดเปนผลบวกจําเปนตองยืนยันใหไดแนชัดวามีการติดเชื้อจริง  ในขณะท่ีการทดสอบเพ่ือ
ความปลอดภัยของเลือดบริจาค  ผลลบปลอมสําคัญกวาผลบวกปลอม เพราะอาจทําใหผูรับมีการติดเชื้อจาก
เลือดท่ีปนเปอนแตตรวจไมพบ  
 
20. การใชชุดตรวจ Nucleic Acid testing (NAT) สําหรับตรวจเพ่ิมเติมท่ีมีผลการทดสอบแอนติเอชไอ

วีท่ีไมสอดคลองกันจะใชชุดตรวจหาสารพันธุกรรม (qualitative assay) ท่ียังไมไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดหรือไม  

         โดยท่ัวไปชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีท่ีจะนํามาจําหนายในประเทศไทย ตองจดทะเบียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ชุดตรวจท่ีเปนการวินิจฉัย (qualitative) การติดเชื้อท่ีไดข้ึนทะเบียนเพ่ือ
ตรวจหา HIV RNA มีใชเฉพาะในธนาคารเลือด  หนวยงานภาครัฐบางแหงใหบริการ proviral  DNA หรือ 
qualitative RNA assay  ดวยชุดตรวจท่ีผลิตข้ึนเอง อยางไรก็ตามตามพ.ร.บ. เครื่องมือแพทยไดยกเวนการ
ผลิตและใชงานโดยหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนใหหนวยงานภาครัฐ  
 
21. ม่ันใจไดอยางไรวาการทดสอบ  HIV  ของหองปฏิบัติการตนเองถูกตอง  
           ความถูกตองเชื่อถือไดของผลการทดสอบข้ึนกับ 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร วิธีทดสอบและเครื่องมือ 
ผูปฏิบัติงานควรจัดทําระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการซ่ึงไดครอบคลุมถึงท้ังสามปจจัยนี้ดวย คือ มีการ
บันทึกหลักฐานขีดความรูความสามารถของบุคลากร วิธีทดสอบท่ีมีมาตรฐานการใชงานอยางถูกตอง ควรมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกครั้งเพ่ือติดตามผล   ความนาเชื่อถือของการวิเคราะหในครั้งนั้น และมีการตรวจสอบความ
ถูกตองเปนระยะๆ  และทําการทดสอบตามแนวทางปฏิบัติของประเทศท่ีไดกําหนดไว  มีระบบการควบคุม
คุณภาพภายนอกจากองคกรอ่ืน มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีเหมาะสมและมีการบํารุงรักษาอยางครบถวน มีแนวทาง
ควบคุมกระบวนงานในทุกข้ันตอนต้ังแตการรับตัวอยางตลอดไปจนถึงการรายงานผลและสงผลถึงผูรับ  ถา
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ระบบควบคุมคุณภาพนั้นมีประสิทธิภาพเม่ือมีความผิดพลาดใดๆเกิดข้ึน จะตองถูกตรวจจับไดกอนท่ีจะหลุด
ออกไปนอกหองปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานควรแสดงและสื่อสารใหแพทยและผูเก่ียวของทราบจะไดม่ันใจใน
ประสิทธิภาพคุณภาพของหองปฏิบัติการ สิ่งเหลานี้ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความม่ันใจผลในทุกชนิดการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการทางการแพทย 
 
22. ผลบวกปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง 

ปญหาผลบวกปลอมสวนใหญมาจากความผิดพลาดในข้ันตอนการทดสอบ หรือมีการปนเปอนจาก
อุปกรณเครื่องมือท่ีใช (ปจจุบัน cross contamination โดยเครื่องมืออัตโนมัติ  ไมใชปญหาใหญ เพราะสวน
ใหญไดรับการปองกันแลว) ดังนั้นหองปฏิบัติการท่ีมีการควบคุมคุณภาพท่ีดีชวยลดปญหาไดเปนอยางมาก 

 ปจจัย ท่ีอาจทําให เกิดผลบวกปลอมมีรายงานมากมาย ตัวอยางท่ีอาจพบบอย เชน  โรค 
Autoimmune ต า ง ๆ  เ ช น  SLE (systemic lupus erythematosus), connective tissue disease, 
dermatomyositis; ผูท่ีไดรับวัคซีน หรือมีสารรบกวนบางอยางท่ีเกิดข้ึนจากแหลงภายในและภายนอก ผูท่ี
เปนอาสาสมัครวัคซีนทดลองเอดส หญิงต้ังครรภมาหลายครั้ง หรือเคยไดรับเลือดมาหลายครั้ง (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม ในบทท่ี 4) 

 
23. ผลลบปลอมของการตรวจ anti-HIV เกิดจากอะไรไดบาง 

ผลลบปลอมสวนใหญมาจากความผิดพลาดในข้ันตอนการทดสอบ  หรืออาจมาจากศักยภาพของ
บุคลากรและเครื่องมือ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพท่ีดีชวยลดปญหาผลลบปลอมไดอยางมาก  นอกจากนี้
ตัวอยางผลลบปลอมท่ีอาจพบได เชน Window period ซ่ึงเปนระยะแรกๆท่ียังไมสรางแอนติบอดี (pre-
seroconversion) หลังติดเชื้อโดยปกติคาเฉลี่ยของระยะเวลาท่ีตรวจพบ anti-HIV ประมาณ 2-3 สัปดาห 
และระยะเวลาท่ีตรวจพบเชื้อ (HIV genome ประมาณ 5-10 วัน และ HIV p24 Ag ประมาณ 10-15วัน) อาจ
พบไดในชวงทายของการติดเชื้อ (seroreversion) ในผูท่ีมีความผิดปกติตอการตอบสนองของแอนติบอดี เชน 
Atypical host response ผู ป ว ย เป น โ ร ค ท่ี ไม ส ร า ง โป ร ตี น ช นิ ด  gamma globulin (Agamma-
globulinemia) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ในบทท่ี 4) 
 
24. การควบคุมคุณภาพ  ชุดตรวจ HIV ชนิด rapid assay  จะทําการควบคุมคุณภาพไดอยางไร 

ชุดตรวจชนิด rapid assay เปนวิธีทดสอบท่ีใหผลรวดเร็ว อานผลดวยตา ดังนั้นความผิดพลาดสวน
ใหญท่ีเกิดข้ึนมักเก่ียวของกับบุคลากร ปญหาท่ีพบบอยไดแก ขาดความชํานาญในการอานผล ไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ ผูผลิตฯ เปนตน การควบคุมคุณภาพควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

24.1  ความสามารถของผูทดสอบ (personnel competency) ซ่ึงตองม่ันใจวาผูทดสอบมี ความรู
ความชํานาญตอวิธีทดสอบนั้นๆ โดยจัดใหมีการทดสอบความสามารถ 

24.2  มีการทดสอบความชํานาญอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงหัวหนาหองปฏิบัติการสามารถทําเพ่ิมเติมเองได 
นอกเหนือจากการเขารวมโครงการ EQA ควรศึกษาวิธีการและดําเนินการตรวจสอบชุดตรวจเม่ือเปลี่ยนรุนการ
ผลิต และเม่ือไดรับชุดตรวจ batch ใหมจากผูขาย  

24.3  ปฏิบัติตามเอกสารกํากับของวิธีทดสอบนั้นๆ และใชสารควบคุมคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ โดย
ปกติควรมีตัวควบคุมผลบวกและผลลบเพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือของน้ํายาชุด ตองมีการกําหนดใหทดสอบ
เปนระยะตามความเหมาะสม จึงจะเปนระบบคุณภาพท่ีถูกตอง ตัวควบคุมบางอยางในการทดสอบอาจไมใชตัว
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ควบคุมคุณภาพท่ีแทจริง  เชน   build-in control ในชุดตรวจดวยหลักการ Immunochromatrography  ซ่ึงเปน
เพียงตรวจสอบคุณภาพน้ํายาและการไหลของน้ํายาในขณะทดสอบ และ unsensitized  cell  ในชุดตรวจ
ดวยหลักการ agglutination ซ่ึงเปนการตรวจสอบความไมจําเพาะของตัวอยาง  
 
25. การรายงานผล anti-HIV และขอรับผลตรวจ ควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนการรักษาความลับ 
  ในปจจุบันแพทยสภาไดออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องการตรวจรักษาดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี  โดยผูท่ี
ตองการตรวจการติดเชื้อตองไดรับการปรึกษาท้ังกอน (pre-counseling) และหลังการทดสอบ (post-
counseling) และเซ็นใบยินยอมขอตรวจ เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหา และแนวทางปฏิบัติหลังตรวจ
พบ  
         การรายงานผล HIV testing จากหองปฏิบัติการถือวาเปนการปกปดระดับสูงท้ังผลบวกหรือผลลบ 
ควรหาแนวทางเพ่ือปองกันปญหาเก่ียวกับการละเมิดสิทธิผูปวยซ่ึงอาจถูกฟองรองในภายหลัง หองปฏิบัติการ
ตองจัดระบบการตอบผลหรือมีรหัสเขาไปดูผลการทดสอบ ควรวางระบบการมี password ในการเขาถึงขอมูล
ในการเปดอาน  ไมควรตอบผลทางโทรศัพทเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับฟงขอมูลคลาดเคลื่อนและเปนการรักษา
ความลับ  ตองไมรายงานผลแกผูอ่ืนหรือแมแตผูปวยโดยตรง 
 
26. การตรวจแบบรอรับผลในวันเดียว Same Day Result กับการสงตอหองปฏิบัติการภายนอกทํา แบบ
ไหนดี 
          ในปจจุบันนี้มีนโยบายเอดสแหงชาติตองการใหผูติดเชื้อรูสถานะเร็วข้ึน เพ่ือเขาสูการรักษาไดมากข้ึน
และเปนบริการประชาชนใหรวดเร็วข้ึน การนัดมาฟงผลทําใหผูรับบริการบางสวนไมกลับมาฟงผลและขาด
โอกาสในการรักษาดวยยาตานไวรัสทันเวลา  ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนจึงควรจัดแนวทางปฏิบัติหรือจัดระบบ
การทดสอบใหไดผล (turnaround time) ภายในวันเดียว ไมควรสงตอท่ีโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาล
ท่ัวไปในเขตบริการสุขภาพเดียวกันเพ่ือตรวจดวยวิธี  ELISA ตอไป 
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บทที่ 9 

ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองเอดส 
 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป 2550 

• มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ 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 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศหรือชื่อเสียงและความ
เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน 
 

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

• มาตรา 322  ผูใดเปดผนึกจดหมายหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซ่ึงผนึกของผูอ่ืนไป 
เพ่ือลวงรูขอความก็ดี เพ่ือนําขอความออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นเกิดความเสียแกผูหนึ่งผูใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

• มาตรา 323  ผูใดลวงรูหรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืน โดยเหตุท่ีเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีโดยเหตุ
ท่ีประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ นักบวช หมอความ 
ทนายความ หรือผูสืบบัญชี หรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้นแลวเปดเผยความลับ
นั้นในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

• มาตรา 326  ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้น ตองเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดหม่ินประมาทตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

• มาตรา 327  ผูใดใสความผูตายตอบุคคลท่ีสามหรือการใสความนั้นนาเปนเหตุใหบิดามารดา คู 
สมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหม่ิน 
ประมาทตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 326 นั้น 

 
3. พระราชบัญญัติ ใหใชบทบัญญัติบรรพ 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม 

พ.ศ. 2535 
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• มาตรา 420  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี แกอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ทานวาผู
นั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  

 
4. ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย พุทธศักราช 2553 

• หมวด 3 ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสิ้นเปลืองท่ีเกินความจําเปนของผูรับบริการ 

• หมวด 3 ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองอธิบายใหผูรับบริการเขาใจถึงสาระสําคัญ
ของการตรวจและการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

• หมวด 3 ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมออกใบรับรองอันเปนความเท็จโดย
เจตนาหรือใหความเห็นไมสุจริตในเรื่องใดๆ อันเก่ียวกับวิชาชีพแหงตน 

• หมวด 3 ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองไมเปดเผยความลับของผูรับบริการซ่ึงตน
ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูรับบริการหรือเม่ือตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามหนาท่ี 
 

5. ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พุทธศักราช 2549 
• หมวด 4  ขอ  19 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสุภาพ 

• หมวด 4  ขอ  20 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ   
• หมวด 4 ขอ  27 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย หรือผูปวยท่ี

เสียชีวิตแลวซ่ึงตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือเม่ือตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหนาท่ี 

• หมวด 4 ขอ 28  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูท่ีอยูในระยะอันตราย
จากการเจ็บปวยเม่ือไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะท่ีจะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะ
ฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิตโดยตองใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม 
 
 

6. นโยบายแหงชาติวาดวยการตรวจเอดส 

• คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติไดกําหนดนโยบายเรื่อง
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไวดังนี้ 

1) การตรวจตองทําดวยความสมัครใจของผูตรวจ 
2) กอนและหลังการตรวจตองใหขอมูลและคําปรึกษาเพ่ือเตรียมพรอมทางอารมณและ

จิตใจ 
3) ผลการตรวจจะตองเปนความลับระหวางผูถูกตรวจและแพทยเทานั้น 
4) การเผยแพรผลการตรวจแกผูใดจะตองเปนความยินยอมของผูถูกตรวจ  

ฉะนั้นหากการตรวจเลือดผูสมัครงาน การตรวจเลือดพนักงาน การตรวจเลือดเพ่ือ
ซ้ือประกันชีวิตหรือสุขภาพ การตรวจเลือดเพ่ือฝากครรภ การตรวจเลือดเพ่ือเขาศึกษา
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และการตรวจเลือดเพ่ือเขารับบริการทางการแพทย ไมเปนไปตามหลักการ 4 ประการนี้
ถือวาเปนการกระทําท่ีขัดตอนโยบายเอดสแหงชาติ 
 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจท่ีเกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวี  

• ชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีท่ีนําเขามาหรือผลิตเพ่ือจําหนวยในประเทศไทย ดวยวัตถุประสงค
ตางๆ เชน ชุดตรวจเพ่ือการวินิจฉัยรายบุคคล หรือชุดตรวจเพ่ือความปลอดภัยในการใหเลือดและ
การปลูกถายอวัยวะ เปนตน ตองปฏิบัติตามประกาศนี้กอน และในคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเรื่องการเลือกชุดตรวจแนะนําวาตองใชชุดตรวจท่ี
ผานการรับรองจากประกาศนี้กอนจึงจะนําใชในหองปฏิบัติการได  

• ผูท่ีจะนําเขา ผลิต และจําหนายชุดตรวจเอชไอวีในประเทศไทย  จะตองมีการจดทะเบียนเพ่ือเปน
ผูรับอนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเม่ือสั่งซ้ือ
น้ํายาจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของดวย เชน ใบอนุญาตนําเขาหรือขายชุดตรวจ
เอชไอว ี

• การขายชุดตรวจเอชไอวีตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
จะขายใหไดเฉพาะกับสถานพยาบาลท่ีจัดไวเพ่ือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม นอกเหนือจากท่ีระบุไวใหขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

8.  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

• มาตรา 11 (1) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอ
รางกายสุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามีภริยา บุพการี 
หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบท่ีจะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจเสียหายตอ
จิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย  

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

• สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ
ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแก
ผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียง
พอท่ีจะไมหลงผิด ในการซ้ือสินคาหรือบริการโดยไมเปนธรรม 

• สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาหรือรับบริการโดย
ความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 

• สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการไดแก สิทธิท่ีจะไดรับสินคาหรือบริการท่ี
ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้น
แลว 
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ภาคผนวก ก 

 

การปองกันการติดเช้ือเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน  

(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP) 

(จากแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ป พ.ศ. 2557) 

 

นิยาม 

- บุคลากรทางการแพทย หมายถึง บุคลากรใดๆ ท่ีทํางานในหนวยงานตางๆภายในโรงพยาบาล ซ่ึงมี

โอกาสท่ีจะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนท่ีกอใหเกิดการติดเชื้อ ซ่ึงมีความหมายรวมถึงเลือดและ body substances 

ตางๆ ตัวอยางเชนน้ําอสุจิ สารคัดหลั่งในชองคลอด เนื้อเยื่อ น้ําไขสันหลัง น้ําในขอ น้ําในชองปอด เปนตน 

- การสัมผัสจากการทํางาน (occupational exposures) หมายถึง การสัมผัสท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อเอชไอวี ไดแก 

- การไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (percutaneous injury) ไดแก ถูกเข็มตํา ถูกมีดบาด เปนตน 

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

- การสัมผัสผิวหนังท่ีไมปกติ (contact of non-intact skin) ไดแก การสัมผัสกับผิวหนังท่ีมีบาดแผล 

หรือผิวหนังท่ีมีผื่นแพผิวหนังอักเสบ (dermatitis) เปนตน 

ความเส่ียงตอการติดเช้ือเอชไอวี 

พบวาความเสี่ยงโดยเฉลี่ยตอการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยจากการถูกเข็มตําหรือมีด

บาดเทากับรอยละ 0.3 ตอครั้ง (ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เทากับ 0.2-0.5) การสัมผัสเยื่อบุเทากับรอยละ 

0.09 ตอครั้ง (ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เทากับ 0.006-0.5) และการสัมผัสผิวหนังท่ีไมปกตินอยกวารอย

ละ 0.09 ตอครั้ง โดยท่ัวไปการสัมผัสกับผิวหนังปกติไมถือวาเปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและไมมีความ

จําเปนท่ีจะตองไดรับยาปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 

แนวทางปฏิบัติ 

- HIV oPEP มีแนวทางปฏิบัติเม่ือบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน

ดังแสดงตามแผนภูมิท่ี ก.1 และการประเมินพ้ืนฐานกอนให HIV oPEP ดังตารางท่ี ก.1 กรณีมีขอบงชี้ในการให 

HIV oPEP จะตองใหโดยเร็วท่ีสุดหลังสัมผัส (ภายใน 1-2 ชั่วโมง) และอยางชาไมเกิน 72 ชั่วโมง หลังสัมผัส 0

1 

โดยตองกินจนครบ 4 สัปดาหและควรอยูภายใตการติดตามดูแลของแพทย 

1ในกรณีท่ีสมัผสัเกิน 72 ช่ัวโมงและแพทยผูดูแลเบ้ืองตนเห็นวามีความจําเปนในการใหยาหรือผูสมัผสัประสงคจะรับยาตาน

ไวรัสหลังไดรับคาํแนะนําแลวหรือ unknown source ใหปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือและพิจารณาการให HIV 

oPEPเปนรายๆไป 
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- การเลือกสูตรยาตานไวรัสสําหรับ HIV oPEP ใหพิจารณาโดยใชขอมูลของ source เทาท่ีจะหาได 

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

ผล resistance testing (หากมี) 

- ใน source ท่ีไมมีผล 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  

- การประเมินติดตามบุคลากรทางการแพทยท่ีสัมผัสหลังให HIV oPEP ท้ังนี้ควรใหคําแนะนําถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติตามหลัก standard precaution เพ่ือปองกันการสัมผัสและการติดเชื้อหลังสัมผัส

ระหวางการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีสัมผัสควรไดรับการติดตามประเมินหลังสัมผัสภายใน72 ชั่วโมง ติดตามเจาะ

เลือดบุคลากรเพ่ือตรวจ anti-HIV ซํ้าหลังสัมผัส 1 เดือนและ 3 เดือน (แตถาบุคลากรท่ีสัมผัสมีการติดเชื้อ HIV 

จากแหลงสัมผัสดวยควรเจาะเลือดตรวจ anti-HIV ซํ้าหลังสัมผัส 12 เดือนอีกหนึ่งครั้ง) ในชวงเวลานี้บุคลากร

ท่ีสัมผัสควรงดบริจาคเลือด อวัยวะ และอสุจิ ใหสวมถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทุกครั้ง ใหคําแนะนํา

เก่ียวกับอาการและ/หรืออาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน และใหมาพบแพทยทันทีในกรณีท่ี

สงสัย การตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลขางเคียงของ HIV oPEP เชน CBC, Cr และ SGPT ควร

ตรวจเปนพ้ืนฐานและติดตามในกรณีท่ีมีอาการและ/หรืออาการแสดงสงสัยผลขางเคียงจากยาตานไวรัส 
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ตารางท่ี 1 การประเมินพ้ืนฐานกอนให HIV oPEP และการประเมินติดตามหลังให HIV oPEP  
 
แผนภูมิท่ี ก.1 แนวปฏิบัติเม่ือบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือ body fluids ขณะทํางาน
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ตารางท่ี ก.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทยท่ีสัมผัสเลือดหรือ body 
fluids ขณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ไมตองตรวจ anti-HIV ใน source หากเปน known HIV + ve case การใชผล anti-HIV ของ sourceมาตดัสินใจวาจะใหผู
สัมผสัเช้ือรับ HIV oPEP หรือไม ใหพิจารณาเปนรายๆ ไปโดยอาจพิจารณาเริม่ HIV oPEP ไปกอนหากไมแนใจ และควรตรวจ 
anti-HIV ในบุคลากรทางการแพทยท่ี 12 เดือนในกรณี source มี HIV infection 
2 ตรวจ anti-HIV และ HIV PCR or VL เมื่อมีอาการหรืออาการแสดงท่ีสงสัย AHI เชน ไข ตอมนํ้าเหลืองโต ผื่น 
3 ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงท่ีสงสัยผลขางเคียงของยาตานไวรัส เชน คลื่นไส อาเจียน ผื่น 
4 ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงท่ีสงสัย acute hepatitis B infection 
5 พิจารณาตรวจท่ี 3 เดือนและ 6 เดือน ในกรณีท่ี source มี HBV และ/หรือ HCV infection 
6 ในกรณีท่ีเคยตรวจมากอนและทราบวาผลเปนบวกอาจจะพิจารณาไมสงตรวจซ้ํา 
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ภาคผนวก ข 
 

1. รายช่ือผูรับอนุญาตผลิต–นําเขาชุดตรวจท่ีเกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวีเพ่ือจําหนายใน
ประเทศไทย และองคประกอบของโปรตีนในชุดตรวจ 
 สามารถติดตามขอมูลฉบับเต็มและขอมูลลาสุดไดทางเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
(http://ttp.dmsc.moph.go.th)   เขาไปท่ี ดาวนโหลด (มุมบนขวา) เพ่ือเขาไปยัง kit evaluation (รายงานนี้
สรุปถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น ซ่ึงขอมูลจะมีการปรับตลอดเวลา หลังจากมีการประเมินชุดตรวจ
ใหมๆ) โดยจะมีรายละเอียดตารางรายชื่อผูรับอนุญาตผลิต-นําเขาชุดตรวจท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อเอชไอวี 
เพ่ือจําหนายในประเทศไทย  ประกอบดวยผลิตภัณฑชุดตรวจทาง immunoassay (antibody assay, 
antigen/antibody assay และ antigen assay สําหรับการวินิจฉัยรายบุคคลและความปลอดภัย) และชุด
ตรวจทาง molecular technique  (สําหรับความปลอดภัยทางธนาคารเลือด เพ่ือพิจารณาและติดตามการ
รักษา และตรวจสายพันธุเชื้อดื้อตอยารักษา)  โดยสรปุใหดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



75 
 
 
 

รายช่ือชุดตรวจท่ีจําหนายในประเทศไทยและองคประกอบของโปรตีนท่ีใช  (สรุปถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558) 
 
 ช่ือผลิตภัณฑ     

 

Principle หลักการ ช่ือผูผลิต / ประเทศ องคประกอบของ
โปรตีนท่ีใชในชุดตรวจ 

Simple / Rapid Assay 
 Alere Determine HIV-
1/2  
 

Immunochromatography  
 

Alere Medical Co., LTD.  
/JAPAN 

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

 Bioline HIV 1/2  
 

Immunochromatography Pacific Biotech Co., 
LTD.  
/THAILAND  

  

 

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

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

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

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

DoubleCheckGold™ 
Ultra HIV 1&2  

   

 

Immunochromatography ORGENICS LTD.  
/ISRAEL 

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

 

 FIRST RESPONSE HIV 
CARD TEST 1-2.O  
  

 

Immunochromatography Premier Medical 
Corporation LTD.  
/INDIA 

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

 Genie™ Fast HIV 1/2  
  

 

Immunochromatography BIO-RAD CO., LTD. 
/FRANCE 

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

 ImmunoComb® II HIV 
1&2 BiSpot  
 

Indirect ELISA ORGENICS LTD.  
/ISRAEL 

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

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

 

Immunochromatography InTec Products, INC.  
/CHINA  

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

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

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

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

RETROSCREEN HIV 3.0  
  
 

Immunochromatography QUALPRO DIAGNOSTICS  
/INDIA 

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

SERODIA-HIV  
  

 

Gelatin Particle 
Agglutination 

FUJIREBIO INC.  
/JAPAN 

HIV-1 : viral lysate  
 

SERODIA HIV-1/2    
 

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

SD BIOLINE HIV-
1/2 3.0  

    

 

Immunochromatography Standard Diagnostics, 
Inc. /SOUTH KOREA 

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

 

Principle หลักการ ช่ือผูผลิต / ประเทศ องคประกอบของ
โปรตีนท่ีใชในชุดตรวจ 

Antigen Assay  
Elecsys HIV Ag  
  
  

  

Electrochemiluminescence  
Immunoassay  
 

ROCHE DIAGNOSTICS 
GMBH  
/GERMANY 

Monoclonal anti HIV 
p24 (mouse) 

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

 

Microparticle Enzyme 
Immunoassay (MEIA) 

Abbott Ireland 
Diagnostic Division  
/IRELAND 

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

VITROS 
Immunodiagnostic 
Products Anti-HIV 1+2  

 

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

ORTHO-CLINICAL 
DIAGNOSTICS  
/UNITED KINGDOM 

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

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

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

ABBOTT GMBH & 
CO.KG /GERMANY 

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

AxSYM HIV 
Ag/Ab Combo  

     

 

Microparticle Enzyme 
Immunoassay (MEIA) 

Abbott Ireland 
Diagnostic Division  
/IRELAND 

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

Elecsys HIV Combi PT  
  
  
  
 

Electrochemiluminescence  
Immunoassay 

ROCHE DIAGNOSTICS 
GMBH  
/GERMANY 

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

LIAISON XL 
murex HIV 
Ab/Ag  

     

 

Chemiluminescence EIA 
(CMIA) 

DIASORIN S.p.A.  
/ITALY 

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

VIDAS HIV DUO Ultra  
  
  
 

Enzyme-linked 
Fluorescent Assay 

BioMerieux sa.  
/ FRANCE 

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

คํายอ  
r = recombinant protein  
p = synthetic peptides 
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ช่ือผลิตภัณฑ     
 

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

cobas TaqScreen MPX 
Test 

Multiplex Real Time PCR Roche Diagnostics 
(Schweiz) AG Ltd 

SWITERLAND 

cobas TaqScreen MPX 
Test version 2.0  
 

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

SWITERLAND 

Procleix UltrioAssay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

GEN-PROBE 
INCORPORATED 

UNITED STATES of 
AMERICA 

Procleix UltrioAssay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

GEN-PROBE 
INCORPORATED 

UNITED STATES of 
AMERICA 

Procleix Ultrio Elite 
Assay  
 

Transcription Mediated 
Amplification (TMA) 

Hologic, Incorporated UNITED STATES of 
AMERICA 

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

Real Time PCR Abbott Molecular Inc. UNITED STATES of 
AMERICA 

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

Real Time PCR Roche Molecular 
Systems, Inc. 

UNITED STATES of 
AMERICA 

COBAS TaqMan HIV-1 
Test, version 2.0  
 

Real Time PCR 

NucliSENS EasyQ HIV-1  
v 2.0  

 

NASBA-Based (Real Time 
detection) 

Biomerieux BV NETHERLANDS 

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

Reverse Transcription PCR 
and Sequencing 

Siemens Medical 
Solutions Diagnostic 

UNITED STATES of 
AMERICA 

ViroSeq HIV-1 
Genotyping System V 2.0  
 

Reverse Transcription PCR 
and Sequencing 

Celera Corporation UNITED STATES of 
AMERICA 

 
ขอขอบคุณขอมูลจาก  
ฝายปฏิบัติการดานเชื้อถายทอดทางการใหเลือด  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี พ.ศ. 2552  เพ่ือกําหนด
คุณภาพมาตรฐานและขอกําหนดชุดตรวจท่ีเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี  
  ติดตามไดท่ีเว็บไซต http://www.thaimed.co.th/files/law8_th.pdf  โดยมีรายละเอียดของเกณฑ
มาตรฐานและการทดสอบ/วิเคราะหชุดตรวจกอนท่ีจะนําชุดตรวจเอชไอวีมาจําหนายในประเทศไทย ซ่ึงไดตั้ง
ขอกําหนดการประเมินตางๆ (เชน ความไว ความจําเพาะ) ตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน ชุดตรวจ anti-HIV 
และ HIVAg/Ab  ในกรณีใชงานเพ่ือวินิจฉัยรายบุคคล ตองมีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5  ความจําเพาะ
เชิงวินิจฉัยรอยละ > 99  ในขณะท่ีในกรณีท่ีใชงานเพ่ือความปลอดภัยในการใหเลือดและปลูกถายอวัยวะ ตอง
มีความไวเชิงวินิจฉัยรอยละ 100 ความจําเพาะเชิงวินิจฉัยรอยละ > 99.5   
 
ขอขอบคุณขอมูลจาก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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