
HIV Testing 

กรรณิกา  เจียมจริอนนัต์ 

นกัเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หวัหน้ากลุม่ภมูิคุ้มกนัวทิยา 



การเรียงตวัของยีนบนสายยีโนมของเชือ้ HIV และหน้าท่ีในการสร้างโปรตีน 

Prot.สว่นยดึกบัเปลือกนอก 

Prot.เปลือกนอก 
Prot.แกนกลาง 



การแบ่งชนิดของ HIV 

 gp36 ของ HIV2 
gp105 ของ HIV-2 

gp41 ของ HIV-1 
gp120 ของ HIV-1  

มากสดุ 

พบมากในไทย 



 ความแตกต่าง  
เอชไอไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)  

การตดิเชือ้เอชไอวี (HIV infection)  

– โดยทัว่ไปร่างกายไมส่ามารถก าจดัเชือ้ออกไปได้ ท าให้ระบบภมูิคุ้มกนัท างาน
บกพร่อง 

– แตก่ารได้รับยาต้าน สามารถควบคมุไวรัสได้ และผู้ติดเชือ้อาจไมมี่อาการเป็นเวลา
หลายสบิปี โดยผลข้างคียงของยามีน้อยลงมาก 

เอดส์ (AIDS) 

– ระยะท่ีภมูิคุ้มกนัร่างกายบกพร่องมากๆ (โดยเฉพาะเม่ือ CD4 น้อยกว่า 200)  

– เกิดอาการของโรคท่ีเกิดจากภมูิคุ้มกนัในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง ท าให้มีโอกาศ
ติดเชือ้โรคฉวยโอกาส ได้ง่าย เช่น ติดเชือ้ราในปอด ในสมอง วณัโรค หรือมะเร็งบาง
ชนิด เป็นต้น 



หลกัการทัว่ไป การตอบสนองของร่างกายต่อการติดเช้ือเอชไอวี 

ระยะเวลาหลงัการติดเชือ้เอชไอวี 

weeks years 

Infection Viral detection 
(NAT) 

Viral detection (P24) 
4th gen test 

Antibody  detection  
3th gen test 



ระยะการด าเนินของโรคเอดส์ 

Cr. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกลุ  



Window Period คืออะไร มีความส าคัญ
อย่างไร 

ช่วงเวลาท่ีคนไข้ได้รับเชือ้มาแล้ว แตย่งัไมส่ามารถตรวจ

พบได้   

–* ร่างกายแตล่ะคน ตอบสนองการติดเชือ้ ในวลาไม่เท่ากนั  

–**ความไวของ Test ที่ใช้ ไมเ่ทา่กนั 

 ในชว่ง window period ร่างกายได้รับเชือ้เอชไอ
วีมาแล้ว เป็นช่วงท่ีสง่ตอ่ไปสูผู่้ อ่ืนได้สงูมาก 

 



Markers ท่ีตรวจพบหลงัการติดเช้ือ HIV ระยะต่างๆ 



HIV testing 
• Direct Testing  

 คือ การตรวจหาการติดเช้ือโดยตรง โดยตรวจหา Antigen 
ของเช้ือ ไดแ้ก่ 

 - การตรวจหายโีนมของเช้ือ (Nucleic Acid Testing หรือ 
NAT) หลกัการ RT-PCR สามารถตรวจพบหลงัการติดเช้ือได้
ประมาณ 6-11 วนั 

- การตรวจ HIV p24 Ag  ใชไ้ดใ้นระยะแรกท่ีผูป่้วยยงัไม่มีการ
สร้าง Ab ( WHO Standard = 2 IU/mL ) สามารถตรวจ
พบหลงัการติดเชือ้ได้ประมาณ 16 วนั 

 

  



• Indirect Testing 

 คือตรวจหาการติดเช้ือทางออ้ม โดยการตรวจหา 
Antibody ต่อเช้ือ ปัจจุบนัสามารถพฒันาชุดตรวจใหมี้ความไว
คือตรวจพบหลงัการติดเช้ือแลว้ประมาณ 3-4 สปัดาห์ 



1) First generation ใชห้ลกัการ indirect enzyme immunoassay 
(EIA) โดยการใช ้viral lysate เป็นแอนติเจนเคลือบบน solid phase 
เพื่อตรวจหาแอนติบอดีในตวัอยา่งตรวจ จากนั้นตรวจติดตามโดย 
anti-human IgG conjugate  

  

ววิฒันาการของชุดตรวจ Anti-HIV 



2) Second generation ใชห้ลกัการเดียวกนัแต่แอนติเจนท่ีใช้
 เป็น   recombinant protein หรือเปปไทดส์ังเคราะห์ 

 
 



 
 
3) Third generation   ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
หลกัการเป็น double antigen sandwich EIA สามารถตรวจจบั
ไดท้ั้ง anti-HIV ชนิด IgG และ IgM  ทาํใหมี้ความไวในการ
ตรวจ ระยะ seroconversion ไดดี้ข้ึน โดยทัว่ไปใหค้วามไว 3-8 
สปัดาห์ วนัภายหลงัตรวจพบเช้ือ (HIV RNA)   
 
 



4) Fourth generation พฒันาโดยการเพิ่มการทดสอบแอนติเจน 
p24 เขา้ร่วมดว้ย ทาํใหต้รวจไดท้ั้งแอนติเจนและแอนติบอดีในเวลา
เดียวกนั มีความไวสูงข้ึน ตรวจ ระยะ seroconversion ไดดี้ข้ึน 
โดยทัว่ไปใหค้วามไว 2-4 สัปดาห์ภายหลงัตรวจพบเช้ือ (HIV RNA)  

 
 



ความสามารถในการตรวจของชุดตรวจแต่ละรุ่น 

Days 



ชนิดของ test kits/ชุดตรวจ และ window 
Period 

 ตรวจ  
HIV Antibodies 

 ตรวจ 
HIV-1 RNA (gene) หรือ NAT 

 ตรวจ 
HIV p24 (protein) Antigen 

ใช้กนัโดยทัว่ไป เพ่ือวินิจฉยัการ
ตดิเชือ้ HIV  (3rd gen) 

 

ใช้ใน : 4th Gen 
EIA (P24 + 

Antibody) 
 

ตรวจพวก acute 
infection  

3-8 สปัดาห์                              2-4 สปัดาห์                                       7-14 วนั 

ตรวจ แอนติบอดี            ตรวจ แอนติบอดี และแอนติเจน           ตรวจ HIV ยีน 

Window 
Period 



การตรวจคดักรอง Anti-HIV  

• Machine based immunoassay ใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์
ในการท า หลกัการท่ีใช้ เช่น EIA , CIA ผลของปฏิกิริยาจะเป็นการ
เปรียบเทียบกบัคา่ Cutoff ต้องอา่นด้วยเคร่ือง 

 

• Rapid test เป็น Simple Assay ไม่ต้องใช้เคร่ืองมือท่ียุง่ยาก 
ท าง่าย ได้ผลเร็ว สว่นใหญ่สามารถอ่านผลของปฏิกิริยาด้วยตาเปลา่ได้ 
หลกัการท่ีใช้ เช่น Immunochromatography , Particle 
agglutination  



รูปแบบ หลกัการต่างๆของชุดตรวจ HIV 

ชนิด รูปแบบ ขัน้ตอน เวลาอ่านผล 

Rapid test 
Immunochromatography 1-2 10-20 นาที 

 
<5 นาที Immunofiltration (ไมม่ีในไทย) 3-4 

Simple test 
Gel particle agglutination 2-3 2 ชม 

 
<30 นาที Indirect EIA 3-4 

 Immunoassay Machine 1-2  1-2 ชม 

Nucleic acid 
(NAT) 

Machine 1-2 4-8 ชม 



หลกัการ Immunochromatography 



HIV Testing Algorithm คอือะไร 

 ขัน้ตอนการตรวจเพื่อวนิิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวี  
 โดยใช้ชดุทดสอบต่างกนัหลายชดุ เพ่ือเพิ่มความถกูต้องของผลการตรวจ 

 ต้องเลือก Testing algorithm ที่เหมาะสม 
 จะเพ่ิมความไว (sensitivity) และ 

 ความจ าเพาะ (specificity) ของการตรวจ  

 หลักการคือ  
 การใช้ชดุตรวจแรกท่ีมีความไวสงูสดุ เพ่ือค้นหาผู้ติดเชือ้ให้ได้เร็วท่ีสดุ 

 ชดุตรวจท่ี 2 และ ท่ี 3 ควรมีความจ าเพาะสงูขึน้เป็นล าดบั เพ่ือเพ่ิมความจ าเพาะและความ
ถกูต้องให้ผลท่ีตรวจ  

 แต่ละประเทศมี algorithm ต่างกัน 



แนวทางการตรวจวนิิจฉยัการติดเช้ือเอชไอว ีส าหรับผูใ้หญ่ 

หมายเหต ุ
ต้องดรูายละเอียด และอา่นเพิ่มเติมใน “ แนวทางแนวทางการตรวจวินิจฉยัและ 
ดแูลรักษาติดเชือ้เอชไอวี และผู้ ป่วยเอดส์ระดบัชาติ ปี 2560” 



แผนภูมกิารตรวจวนิิจฉัยการตดิเช้ือเอช  ไอ  ว ี ทางห้องปฏิบัตกิารส าหรับผู้ใหญ่   

            หรือเดก็ทีม่อีายุตั้งแต่  24  เดอืน  ขึน้ไป  
 



มีอะไรใหม่ใน HIV testing guideline   

• Window period  

– ปรับเปลีย่นจาก 3 เดอืนเป็น 1 เดอืน เพราะชดุตรวจหาการตดิเชือ้ใน
ปัจจบุนัมเีทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ขึน้ 

• กรณี “สรปุผลไมไ่ด ้(inconclusive)”  

– ใหนั้ด 2 สปัดาห ์และ 1 เดอืน หากผลยังเป็น inconclusive ใหส้รปุผล
วา่ไมต่ดิเชือ้ได ้(ไมต่อ้งนัด 3 เดอืน) 

• การตรวจ DNA PCR ในเด็ก  

– ควรตรวจเมือ่เด็กอายไุมเ่กนิ 7 วนั (eMTCT program)  

• กรณีการตรวจซ ้า ( Re testing ) 
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มีอะไรใหม่ใน HIV testing guideline cont.  

• กรณีการตรวจซ า้ ( Re testing ) 

–กรณีผลลบ และยังมี risk (ตรวจฟรี 2ครัง้/ปี)  

• แนะน า PrEP ถ้ามีความเส่ียงสูง 

–กรณีผลสรุปไม่ได้  

–กรณีผลบวก  

• ตรวจผลบวกครัง้แรก (เพื่อยืนยันตวัตน ป้องกันการ
สลับคน) เจาะเลือดใหม่ ตรวจ test เดียว 
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• เจาะเลือดด้วยหลอด  EDTA หรือ Clot blood ปริมาณอยา่งต ่า 
๓ มิลลลิติร 

• ท าการตรวจวิเคราะห์ตามแผนภมูิ แนวทางการวินิจฉยัการติดเชือ้เอช
ไอวีทางห้องปฏิบตัิการ ส าหรับผู้ใหญ่ และเด็กท่ีมีอาย ุ๑๘ เดือนขึน้ไป 
ซึง่มีการใช้น า้ยาตรวจวิเคราะห์หา Anti - HIV ๓ ชนิด 

• ก าหนดให้ใช้น า้ยาส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ๓ ชนิด A1, A2 และ 
A3 ดงัตอ่ไปนี ้

 น า้ยา A1 คือ Alere Determine HIV ½ 

 น า้ยา A2 คือ SD Bioline 

 น า้ยา A3 คือ First Response 

 

การตรวจ Anti - HIV ของศูนย์บริการสาธารณสุข 



หมายเหตุ 
๑.กรณีผลบวก (Positive) ให้รายงานผลบวกให้กบัผู้ เก่ียวข้องแล้ว
ตรวจสอบประวตัิ หากพบวา่เป็นผู้ติดเชือ้รายใหม ่หรือ ตรวจเป็นครัง้แรก 
(newly diagnosis) ควรแนะน าให้เจาะเลือดครัง้ท่ี ๒ เพื่อยืนยนัตวั
บคุคลโดยใช้ชดุทดสอบเดมิอยา่งน้อย ๑ วิธี 

๒.การรายงานผลสรุปไม่ได้ (Inconclusive) ให้ติดตามผู้มารับบริการ
ตรวจเลือดซ า้ท่ี ๒ สปัดาห์ และหรือ ๑ เดือน โดยทดสอบใหมต่ามล าดบั
ขัน้ตอน A1, A2 และ A3 เช่นเดมิ หากผลการตรวจเป็น 
inconclusive เหมือนเดิม ภายหลงั ๑ เดือน ให้รายงานผลลบ และ
ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ อยา่งไรก็ตามผู้ให้การปรึกษาควรเน้นเร่ืองการป้องกนั
การถ่ายทอดเชือ้แก่ผู้ อ่ืนอยา่งเคร่งครัดด้วย 

 



ปัญหาผลแลปผดิพลาดส่วนมากเกิดจากอะไร 

ผลแลปผิดพลาด 

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

(equipment) 

น า้ยาแลป 

(reagents) 

ความเหมาะสมของ 
test ท่ีใช้ 

(validated test)  

ความช านาญผู้ตรวจ 
(training) 

การตรวจสอบการออก
ผล (verify 

results) 

การบริหารจดัการ การ
ท างาน (time 

pressures, 
workload) 



ปัจจัยที่มีผลต่อการท าการทดสอบ 
• สิ่งส่งตรวจ 
 - ชนิดสารกนัเลือดแข็ง  - คณุภาพ, ปริมาณ 
 - การปนเปือ้น?   - การบง่ชี ้และ ทวนสอบได้ 
• ความสามารถของน า้ยาทดสอบที่เลือกใช้ 
 ความไว >= 99.5%  ความจ าเพาะ >= 99% 
• คุณภาพของน า้ยาทดสอบ  
• Marker ท่ีเลือกใช้กบัระยะการตดิเชือ้ของผู้ ป่วย 
• สารรบกวนการทดสอบ จากตวัอยา่งบางตวัอยา่งท่ีมีผลกบัน า้ยาทดสอบ

บางชนิด  
• ผู้ท าการทดสอบ ความช านาญ? 
• วิธีการทดสอบ  ปฏิบตัติาม  WI  Algorithm 
• การควบคุมคุณภาพ 
 
 

 
 
 



ขั้นตอนการส่งตรวจแลปและขอ้ผดิพลาดบ่อย 

ก่อนตรวจแลป  
(ผดิพลาด 46-68.2%) 
• ตวัอยา่งไมพ่อ 

• ตวัอยา่งผิดคน 

• ลง ช่ือ รหสัผิด 

• ชนิดตวัอยา่งไมเ่หมาะสม 

• ตวัอยา่งเก็บไว้ไมดี่   

ขณะตรวจแลป 
(ผดิพลาด 7-13.3%) 
•ขาดการดแูลรักษาเคร่ืองมือ 

•คณุภาพน า้ยาตรวจไมเ่หมาะสม 

•ตวัอยา่งผิด สลบัคน 

•มีสิ่งก่อกวนผลการทดสอบใน

ตวัอยา่ง 

หลงัตรวจ  
(ผดิพลาด 18.5-47%) 
•แปลผลผิด 

•บนัทกึผลผิด ออกผลผิดคน 

•ให้ผลกลบัคนไข้ช้ามาก 

•ไม่รายงานค่าวิกฤติ 



สาเหตุทีท่ าให้เกดิผลลบปลอมด้วยวธีิตรวจคดักรองเบือ้งต้น 
• ผู้ติดเชือ้อยูใ่นระยะเพิ่งตดิเชือ้ หรือ ระยะ window period 

• ความผิดพลาดทางเทคนิคของผู้ท าการตรวจ 

• ไม่มีการตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกนัของผู้ติดเชือ้ 

 
สาเหตุทีท่ าให้เกดิผลบวกปลอมด้วยวธีิตรวจคดักรองเบือ้งต้น 
• ชดุตรวจมีความไวสงูขึน้  ท าให้ความจ าเพาะลดลง 

• ความผิดพลาดทางเทคนิคของผู้ท าการตรวจ 

• มีแอนตบิอดีใ้นผู้ ท่ีเคยได้รับการฉีดวคัซีนทดลอง HIV 

• ชดุทดสอบท าปฏิกิริยา Cross Reaction กบั แอนตบิอดีข้องเชือ้อ่ืน  
 



ข้อด ี
• ง่าย ผลเช่ือถือได้ 

• ไม่ต้องการเคร่ืองมืออปุกรณ์ซบัซ้อน 

• ต้องการความช านาญไม่มาก 

• ตรวจแบบเร็วให้ผลท าภายในวนัเดียวได้ 

• เพิ่มสถานท่ีตรวจได้ไม่ยาก ไม่ต้องลทนุ
มาก 

• สามารถเพิ่มการเข้าถึง การป้องกนั และ
การบริการได้ 
 

 

 

ข้อควรระวัง 
• การอา่นผล แปลผลขึน้กบัความ

ช านาญของผู้ตรวจ 

• ต้องท าตามผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 

• การตรวจติดตาม การควบคมุ
คณุภาพ ของสถานที่ให้บริการ ท่ีมี
มาก คอ่นข้างล าบาก มีคา่ใช้จ่าย 

 

ข้อดี ข้อควรระวงั HIV Rapid Tests 
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การใช้ระบบคุณภาพเพือ่ตดิตามและตรวจสอบผลการตรวจ 

Internal Quality Control (IQC) 

 

• เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีท าไป
พร้อมขณะตรวจ  เพ่ือตรวจสอบวา่ 
วิธีทดสอบท่ีท าอยู ่ท างานได้ถกูต้อง 

 

• เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลท่ีตรวจ ได้ผล
ถกูต้อง 

External Quality Assessment 
(EQA) 

 

• เป็นระบบการตรวจสอบ การท างาน
ทางห้องปฏิบตัิการ โดยใช้ หน่วยงาน
ภายนอก 

 

• เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ผลท่ีตรวจ ได้ผล
เหมือนแลปอ่ืนๆ 



การควบคุมคุณภาพ 

• IQC - Virotal Clear (HIV Ab-Negative) 

  - Virotal I         (HIV Ab-Positive) 

    Determine HIV ½ ท าอาทิตยล์ะคร้ังท่ีมีเทสต ์
    SD Bioline HIV ½ ท าเม่ือมีรายบวก 
    First Response HIV ½ ท าเม่ือมีรายบวก  
• EQA สชส แจกจ่ายตวัอยา่ง 
  ปีงบประมาณละ 3 คร้ังๆละ 4 ตวัอยา่ง  

   

 

   

 

  

 

 



Internal Quality Control  
รวมกจิกรรมคุณภาพอืน่ๆด้วย 

• ตวัอย่าง 
– การจดบนัทกึ  
• การปฏิบตัิงาน เพ่ือช่วยทวนสอบกลบัได้ ถ้ามีปัญหา 
หรือ ดจู านวน test ที่ท า หรือติดตาม คณุภาพ 

• จดบนัทกึอณุภมิูตู้ เย็น หรือ inventory 

– การปฏิบตัิตาม SOPs ตาม algorithms? 



ท าไมต้องมรีะบบ BioSafety ส าหรับงาน  
HIV rapid test 

• การสมัผสักบั สารคดัหลัง่ผู้ ป่วย เกิดขึน้ได้
ตลอดเวลา 

• ต้องป้องกนัทัง้ ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ ป่วย และ คนอ่ืนท่ีอาจ
มาสมัผสัการอปุกรณ์และสิ่งของท่ีเก่ียวข้องการ
ตรวจ 

• การก าจดั waste ท่ีติดเชือ้ 
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Universal precaution 
• การปฏิบตัิงานทัว่ไป  

– วิธีการปฏิบตัิ  

   (ตวับคุคล, บริเวณท่ีปฏิบตัิงาน, อปุกรณ์และสิ่งของท่ีใช้) 

– การก าจดัของเสีย ของแหลมคม ตามนโยบายหนว่ยงาน 

– การฆา่ ท าลาย  disinfect บริเวณปฏิบตัิงาน 

• เอกสารเก่ียวกบัระบบ safety  

• Safety เก่ียวข้อง 
– ก่อนตรวจ ตัง้แตก่ารจดัเก็บ สิง่สง่ตรวจ การเตรียม การจดัสง่ 

– ขณะตรวจ  การ handle ตวัอยา่ง น า้ยา 

– หลงัตรวจ: การก าจดัของเสีย 



ข้อควรระวงัทั่วไป 
• Ethics: การรักษาความลับ 
• ระบบคุณภาพ 

– เอกสารและการจดบันทกึ 
– การจดัการ น า้ยา อุปกรณ์ reagent and supply chain 

management 
– ระบบ inventory 

• การใช้ และการดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การ 
calibrateเพื่อความถกูต้องของการตรวจ และความ
ปลอดภยั 

• การเกบ็ตัวอย่างด้วยวิธีต่างๆ 
 

 



การทดสอบที่จะท าวนันี ้

• ทดสอบตวัอยา่งโดยปฏิบตัิตาม Algorithm การตรวจ Anti-HIV 

• IQC ? 

• บนัทกึในแบบทดสอบ และ สรุปผลในแบบบนัทกึ 

• ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ เข้าอบรม 

 


