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บทนำา

จุลชีพหลายชนิดที่ติดตอไดจากการรับเลือด ไดแก เชื้อไวรัส 

เชน เชื้อเอชไอวี (human immunodeficiency virus (HIV), เชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus, HBV), เชื้อไวรัสตับอักเสบ

ซี (hepatitis C virus, HCV), เชื้อ cytomegalovirus (CMV), 

เชื้อ Epstein-Barr virus (EBV), เชื้อ HTLV-I/II (human T 

lymphotropic virus type I/II), เชื้อ parvovirus B19, เชื้อ 

Westnile virus  (WNV); เชื้อแบคทีเรีย เชน เชื้อ Treponema 

spp. ในโรคซิฟลิส; เชื้อปรสิต เชน เชื้อ Plasmodium spp. ใน

โรคมาลาเรีย; รวมทั้งอนุภาค prion ซึ่งเปนโปรตีนกอโรคสมองฝอ 

(variant Creutzfeldt-Jakob disease, vCJD) โดยทั่วไปเชื้อ 

ไวรัสเปนสาเหตุของการติดเชื้อจากโลหิตบริจาคที่สำาคัญ ไดแก 

HIV, HBV และ HCV เนื่องจากพบการติดเชื้อยืดเยื้อ (persistent 

infection) โดยที่ผูติดเชื้ออาจไมแสดงอาการ รวมทั้งความชุกของ

การติดเชื้อเหลานี้สูงในประชากร นอกจากนี้สุขภาพรางกายและ

สถานภาพทางระบบอิมมูนของผูรับบริจาคโลหิตที่มีความเสี่ยง

ตอการติดเชื้ออยูแลว ดังนั้นหองปฏิบัติการธนาคารเลือดควรมี 

นโยบายเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดอุบัติการณการติดเชื้อที่ติดตอไดใน

เลือดบริจาค ตั้งแตการเก็บตัวอยางดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ วิธี

การคัดเลือกและสัมภาษณผูบริจาค และการตรวจคัดกรองเชื้อที่

อยูในกระแสโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติไดมีวิวัฒนาการทดสอบ

เชื้อที่อาจปนเปอนในโลหิตบริจาคมาเปนเวลานาน โดยเริ่มตนจาก

ทดสอบการติดโรคซิฟลิสดวยวิธี VDRL ในป พ.ศ. 2509 หลัง

จากนั้นไดมีการริเริ่มทดสอบการติดเชื้อไวรัส ไดแก HBV surface 

antigen (HBsAg) ในป พ.ศ. 2514, HIV antibody (anti-HIV) 

ในป พ.ศ. 2530, HIV antigen (HIV Ag) ในป พ.ศ. 2534 

และ HCV antibody (anti-HCV) ในป พ.ศ. 2534 ในปจจุบัน

มาตรฐานของธนาคารเลือดตามนโยบายระดับชาติในป พ.ศ. 2553 

ใหทำาการคัดกรองเชื้อไวรัสทั้งสามชนิดที่ติดตอจากการรับโลหิตโดย

ทดสอบ HBsAg, anti-HCV และ HIV Ag/Ab (HIV antigen/

antibody) ดวย immunoassay ตามดวยตรวจจีโนมของเชื้อคือ 

HBV DNA, HCV RNA และ HIV RNA ดวยวิธี multiplex 

nucleic acid testing เพื่อคนหาการติดเชื้อซอนเรน (occult 

infection) หรือในระยะหนาตางชวงแรก (window period) ดัง

นั้นบทความนี้จึงตองการอธิบายศัพทที่มีความสัมพันธกับการติด

เชื้อที่ติดตอโดยการรับโลหิตเพื่อใหมีความเขาใจมากขึ้น

คำาอภิธานศัพท

1. โรคนำาโดยเลือด (blood-borne disease) เปนโรคที่เกิดจากโรคนำาโดยเลือด (blood-borne disease) เปนโรคที่เกิดจาก(blood-borne disease) เปนโรคที่เกิดจากเปนโรคที่เกิดจาก

จุลชีพที่อยูในเลือดติดตอไดจากการถายเลือดหรือติดตอทางเลือด

ที่ปนเปอนเข็มฉีดยา ของมีคม หรือเครื่องมือแพทย สวนใหญเปน

โรคที่เกิดจากไวรัสที่พบบอยไดแก โรคตับอักเสบจากไวรัสตับ 

อักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี โรคเอดสจากเชื้อเอชไอวี

2. โรคนำาโดยพาหะ (vector-borne disease) เปนโรคที่เกิด(vector-borne disease) เปนโรคที่เกิดเปนโรคที่เกิด

จากจุลชีพที่มียุงหรือแมลงกัดกินเลือด อาจติดตอไดทางถายเลือด 

เนื่องจากมีเชื้ออยูในกระแสเลือดโดยผูบริจาคไมแสดงอาการ เชน 

โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออกเดงกี่  ไขเวสไนส (Westnile)

3. การติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infection) เปนการติด 

เชื้อที่เกิดเฉียบพลัน สวนใหญเปนการติดเชื้อครั้งแรก อาจแสดง 

อาการหรือไมแสดงอาการ ในชวงระยะแรกพบปริมาณเชื้อในกระแส

โลหิตสูงซึ่งสามารถแพรเชื้อใหแกผูรับเลือดไดรางกายสรางภูมิคุมกัน

ตอบสนองเพื่อกำาจัดเชื้อออกจากรางกาย ถาระบบภูมิคุมกันสามารถ

กำาจัดเชื้อไดหมด การติดเชื้อก็สิ้นสุดลง ถากำาจัดเชื้อไดไมหมดจะ

พบการติดเชื้อยืดยาวแบบใดแบบหนึ่งตามมา

4. การติดเชื้อยืดเยื้อ (persistent infection) เปนการติด

เชื้อระยะยาวนาน เนื่องจากระบบภูมิคุมกันไมสามารถกำาจัดเชื้อได 

เชื้อยังคงอยูในรางกาย โดยเปนการติดเชื้อเรื้อรัง (chronic infec-(chronic infec- infec-infec-

tion) หรือเปนการติดเชื้อแฝง (latent infection) หรือเปนการ 

ติดเชื้อซอนเรน (occult infection)  

5. การติดเชื้อเรื้อรัง (chronic infection) เปนการติดเชื้อ

คงอยูในรางกายเปนเวลานาน เชื้อจะเพิ่มจำานวนสรางใหมตรวจ

พบไดตลอดเวลา สามารถแพรเชื้อและติดตอสูผูอื่นได

6. การติดเชื้อแฝง (latent infection) เปนการติดเชื้อยังคง

อยูในรางกาย โดยที่ระบบภูมิคุมกันสามารถกำาจัดเชื้อไดระดับหนึ่ง 

บทบรรณาธิการ
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แตเช้ือยังคงซอนอยูในเซลลจำาเพาะบางชนิดโดยไมเพิ่มจำานวน 

แตเมื่อมีปจจัยมากระตุนหรือระบบภูมิคุมกันออนแอ เชื้อจะเพิ่ม

จำานวนใหมและตรวจพบเชื้อไดเปนครั้งคราว โดยจะแสดงอาการ

โรคหรือไมก็ได เชน เชื้อไวรัสในกลุมเฮอรป

7. การติดเชื้อซอนเรน (occult infection) หมายถึงการติด

เชื้อที่มีปริมาณเชื้อนอยในกระแสเลือด โดยตรวจไมพบเชื้อดวยวิธี

ทดสอบที่เปนมาตรฐานทั่วไป แตพบไดเมื่อใชเทคนิคที่มีความไว

สูง เชน ในระยะโรคสงบของการติดเชื้อ HBV เรื้อรังซึ่งเชื้อม ี

ปริมาณนอย จึงตรวจไมพบ HBsAg แตยังคงพบจีโนมของเชื้อ 

(HBV DNA)

8. การติดเชื้อโรคดำาเนินชา (slow infection) เปนการติดเชื้อ(slow infection) เปนการติดเชื้อ เปนการติดเชื้อ

ที่มีระยะฟกตัวนานเปนเดือนหรือป เนื่องจากเชื้อเพิ่มจำานวนชา และ

ติดเชื้อในตำาแหนงที่ระบบภูมิคุมกันเขาไมถึง พยาธิสภาพดำาเนินชาๆ 

จนถึงระยะทายที่แสดงพยาธิสภาพรุนแรง จึงแสดงอาการโรค มัก

เปนโรคในระบบประสาท เชน โรคสมองพรุนในสัตว (Transmis-(Transmis-

sible Spongiform Encephalopathy, TSEs) เกิดจากอนุภาค

กลุมพรีออน (prion) ซึ่งเปนโปรตีนที่เพิ่มจำานวนได ในวัวทำาใหเกิด(prion) ซึ่งเปนโปรตีนที่เพิ่มจำานวนได ในวัวทำาใหเกิดซึ่งเปนโปรตีนที่เพิ่มจำานวนได ในวัวทำาใหเกิด

โรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) ในคน

ทำาใหเกิดโรคสมองฝอ (variant Creutzfeldt-Jakob disease, (variant Creutzfeldt-Jakob disease, 

vCJD) ติดตอทางการกินเนื้อเยื่อสัตวที่ปนเปอนพรีออน อาจติด

ตอทางเลือดโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว

9. ระยะฟกตัว (incubation) หมายถึงระยะเวลาตั้งแตสัมผัส

เชื้อจนกระทั่งมีอาการปรากฏครั้งแรก อยางไรก็ตามการติดเชื้ออาจ

มีอาการหรือไมมีอาการก็ได จึงทำาใหผูติดเชื้อไมสามารถทราบถึง

สถานการณการติดเชื้อมากอน 

10. ระยะหนาตาง (window period) หมายถึงชวงระหวาง

ที่มีการติดเชื้อและตรวจพบการตอบสนองครั้งแรก จึงเปนชวง

เวลาที่วิธีทดสอบใหผลลบ แตผูติดเชื้อสามารถแพรเชื้อติดตอได 

และสามารถตรวจพบไดโดยวิธีที่มีความไวขึ้น เชน การทดสอบ

สถานภาพการติดเชื้อเอชไอวี ถาตรวจหาแอนติบอดี (anti-HIV) 

ระยะหนาตางประมาณ 22 วัน ตอมาเพิ่มการตรวจหาแอนติเจน 

(HIV p24 Ag) รวมกับการตรวจแอนติบอดี ระยะหนาตางลดเหลือ 

16 วัน เมื่อเริ่มการตรวจหาจีโนมของเชื้อ (HIV RNA) รวมดวย 

ระยะหนาตางลดเหลือ 11 วัน

11. การเปลี่ยนแปลงในตัวอยางเลือด (seroconversion) หมาย

ถึงการสรางแอนติบอดีจำาเพาะในน้ำาเหลืองหลังไดสัมผัสจุลชีพหรือ

ไดรับวัคซีนปองกัน โดยที่ไมเคยมีแอนติบอดีมากอน

12. การตรวจกรอง (screening test) เปนการตรวจหาการติด

เชื้อในตัวอยางทดสอบขั้นตอนแรก อาจตรวจหาแอนติบอดีจำาเพาะ

และ/หรือแอนติเจนของเชื้อ รวมถึงการตรวจจีโนมของเชื้อ ไดแก 

การตรวจหา HIV Ab/Ag, HBsAg และ anti-HCV ในเลือด

บริจาค รวมกับตรวจ HIV RNA, HBV DNA และ HCV RNA 

13. การตรวจยืนยัน (confirmatory test) เปนการทดสอบ

เพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลปฏิกิริยา หรือผลบวกที่ไดจากการตรวจเบื้อง

ตนตามแนวทางที่กำาหนด

14. ความชุกของการติดเชื้อ (prevalence) หมายถึงจำานวนผูติด(prevalence) หมายถึงจำานวนผูติดหมายถึงจำานวนผูติด

เชื้อที่ตรวจพบในกลุมประชากร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การศึกษา

ทาง seroepidemiology เพื่อหาความชุกการติดเชื้อในตัวอยาง

เลือดเปนการทดสอบแอนติบอดีหรือแอนติเจนหรือสวนประกอบ 

อื่นๆ จากกลุมประชากรในชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง 

15. อุบัติการณของการติดเชื้อ (incidence) หมายถึงจำานวนผูติด(incidence) หมายถึงจำานวนผูติดหมายถึงจำานวนผูติด

เชื้อรายใหมในกลุมประชากรที่ศึกษา ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง บง

ชี้ถึงการเกิดโรคแพรกระจายไปยังชุมชน 

16. ความไวของการทดสอบ (sensitivity) หมายถึงความ

สามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลบวกในตัวอยางผูติดเชื้อ แบงไดเปน 

1) ความไวทางคลินิก (clinical sensitivity) หรือความไวเชิงวินิจฉัย 

(diagnostic sensitivity)  เปนการตรวจพบในตัวอยางตรวจที่

ใหผลบวกโดยวิธีมาตรฐาน คำานวณออกมาเปนรอยละ 2) ความ 2) ความ ความ

ไวเชิงวิเคราะห (analytical sensitivity) เปนการวัดขีดจำากัดของ(analytical sensitivity) เปนการวัดขีดจำากัดของ เปนการวัดขีดจำากัดของ

การตรวจพบ (limit of detection) ซึ่งเปนปริมาณนอยที่สุดที่

สามารถตรวจพบได

17. ความจำาเพาะของการทดสอบ (specificity) หมายถึงความ(specificity) หมายถึงความหมายถึงความ

สามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลลบในผูที่ไมติดเชื้อ ซึ่งเปนความจำาเพาะ

ทางคลินิก (clinical specificity) หรือความจำาเพาะเชิงวินิจฉัย (clinical specificity) หรือความจำาเพาะเชิงวินิจฉัย  หรือความจำาเพาะเชิงวินิจฉัย 

(diagnostic specificity) จึงเปนการตรวจตัวอยางตรวจที่ใหผล

ลบโดยวิธีมาตรฐาน คำานวณออกมาเปนรอยละ

18. ความไมจำาเพาะ (non specificity) หมายถึงการที่วิธี(non specificity) หมายถึงการที่วิธี หมายถึงการที่วิธี

ทดสอบใหผลบวกในตัวอยางตรวจที่ไมติดเชื้อ แตมีแอนติบอดี

ไมจำาเพาะหรือสารรบกวนที่ใหผลบวกปลอม

19. คาการทำานายความแมนยำา (predictive value, �V) หมาย(predictive value, �V) หมายหมาย

ถึงคาที่ทำานายไดวา ผลการทดสอบนั้นไดผลบวกจริงหรือผลลบจริง 

(คำานวณออกมาเปนรอยละ) ทั้งนี้ขึ้นกับความชุกของการติดเชื้อในคำานวณออกมาเปนรอยละ) ทั้งนี้ขึ้นกับความชุกของการติดเชื้อใน) ทั้งนี้ขึ้นกับความชุกของการติดเชื้อใน ทั้งนี้ขึ้นกับความชุกของการติดเชื้อใน

กลุมที่ศึกษา ในกรณีทดสอบในกลุมประชากรที่มีความชุกของการ

ติดเชื้อสูง คาทำานายความแมนยำาเมื่อไดผลบวก (positive predic-(positive predic-

tive value, ��V) จะพบสูงดวย ในกรณีทดสอบในกลุมประชากร

ที่มีความชุกของการติดเชื้อต่ำา คาทำานายความแมนยำาเมื่อไดผลลบ 

(negative predictive value, N�V) จะพบสูงเชนเดียวกัน ดัง

นั้นคา ��V และ N�V ที่ไดเขาใกลรอยจึงมีความแมนยำาสูง��V และ N�V ที่ไดเขาใกลรอยจึงมีความแมนยำาสูงและ N�V ที่ไดเขาใกลรอยจึงมีความแมนยำาสูงN�V ที่ไดเขาใกลรอยจึงมีความแมนยำาสูงที่ไดเขาใกลรอยจึงมีความแมนยำาสูง
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20. การศึกษาไปขางหนา (cohort study) เปนการติดตามก

ลุมประชากรที่ศึกษาเพื่อทราบอุบัติการณของโรคหรือภาวะที่สนใจ  

รูปแบบการศึกษาใชเวลานานและคาใชจายสูง 
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