
123

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่14 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2547

องคการ อนามัย โลก แนะนํา กระบวน การ ทดสอบ
(WHO strategy ) การ ตรวจ การ ติดเชื้อ HIV เพื่อ เพิ่ม
ความ ถกู ตอง ของ การ ตรวจ และ ลด คาใชจาย โดย การ เลอืก
กระบวน การ ทดสอบ Anti-HIV ม ีหลกั เกณฑ ที ่ใช ใน การ
พิจารณา ขึ้น อยู กับ 3 ประการ ไดแก ประการ แรก คือ จุด
ประสงค ของ การ ทดสอบ ประการ ที่ สอง คือ ความ ไว และ
ความ จาํเพาะ ของ การ ทดสอบ และ ประการ ที ่สาม คอื ความ
ชกุ ของ การ ตดิเชือ้ ใน กลุม ประชากร

จดุ ประสงค ของ การ ตรวจ Anti-HIV
จดุ ประสงค ของ การ ทดสอบ Anti-HIV มี 3 ประการ

คือ เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ โลหิต สวน ประกอบ โลหิต
หรือ การ ปลูก ถาย อวัยวะ เชน เนื้อ เยื่อ อวัยวะ จาก ผู
บริจาค เพื่อ การ เฝา ระวัง โรค และ เพื่อ การ วินิจฉัย การ
ติดเชื้อ

ความ ไว และ ความ จาํเพาะ
ความ ไว (sensitivity) และ ความ จาํเพาะ (specific-

ity)  เปน ปจจยั หลกั ที ่ใช บอก ความ ถกู ตอง ของ การ ทดสอบ
ซึ่ง จะ แยก ระหวาง ผู ที่ ติดเชื้อ หรือ ผู ที่ ไม ติดเชื้อ ถา การ
ทดสอบ ที ่ม ีความ ไว สงู จะ ม ีผล ลบ ปลอม (false negative)
ต่าํ ดงันัน้ หาก ตองการ ใช วธิ ีทดสอบ ที ่ม ีความ ไว สงู มาก จะ
ลด อตัรา ผล ลบ ปลอม ลง ซึง่ เหมาะ ที ่จะ ใช กบั การ ตรวจ การ
ตดิเชือ้ เอชไอ ว ีใน โลหติ ผู บรจิาค เพือ่ ความ ปลอดภยั สวน
การ ทดสอบ ที ่ม ีความ จาํเพาะ สงู จะ ม ีผลบวก ปลอม (false
positive)  ต่ํา ซึ่ง เหมาะ ที่ จะ ใช เมื่อ ตองการ ลด ผลบวก
ปลอม เชน การ วนิจิฉยั การ ตดิเชือ้ ใน ผู ที ่สงสยั วา จะ ตดิเชือ้

HIV แม ความ ไว และ ความ จําเพาะ จะ เปลี่ยน แปลง เล็ก
นอย ขึ้น กับ จุด ประสงค ของ การ ทดสอบ ไม ควร นอย วา
เกณฑ มาตรฐาน ขัน้ ต่าํ (sensitivity > 99%, specificity
>95%) สําหรับ ชุด การ ตรวจ การ ติดเชื้อ เอชไอ วี โดย
ประกาศ ของ กระทรวง สาธารณสขุ กาํหนด เกณฑ คณุภาพ
มาตรฐาน คอื ตอง ม ีความ ไว ไม ต่าํ กวา รอยละ 99.5 และ มี
ความ จาํเพาะ ไม นอย กวา รอยละ 98

บทความฟนวิชา
การ ตรวจ HIV ใน โลหติ ผู บรจิาค ตาม flow chart ของ WHO

สิณีนาฏ   อุ ทา
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย

ไดรับ ตน ฉบับ 10 มีนาคม 2546 ให ลง ตี พิมพ 11 กรกฏาคม 2546
ตองการ สําเนา ตน ฉบับ กรุณา ติด ตอน.ส. สิณีนาฏอุทา ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตาราง ที่ 1 Sensitivity, specificity และ predictive
value of HIV serological tests

Sensitivity = a/(a+c)
Positive predictive value = a/(a+b)
Specificity = d/b+d)
Negative predictive value = d/(c+d)
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ความ ชกุ ของ การ ตดิเชือ้ HIV
ความ ชกุ ของ การ ตดิเชือ้ HIV ใน กลุม ประชากร จะ มี

ผล ตอ การ คาดคะเน ผล การ ทดสอบ (predictive value)
ถา ความ ชุก ของ โรค สูง โอกาส ที่ การ คาดคะเน ผลบวก
(Positive Predictive Value, PPV) จะ สงู ดงันัน้ ความ
ชกุ ของ โรค สงู โอกาส ของ การ ตรวจ จะ เปน ผลบวก ปลอม
ต่าํ ตรงกนั ขาม กรณ ีคา คะเน ผล ลบ (Negative Predic-
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tive  Value, NPV) ซึ่ง เปน คา แสดง โอกาส ที่ ผล การ
ทดสอบ จะ เปน ลบ ใน ผู ที ่ไม ใช ผู ตดิเชือ้ หาก ม ีคา ต่าํ และ คา
ความ ชุก ของ โรค สูง จะ มี ผล ให มี โอกาส ตรวจ เปน ผล ลบ
ปลอม ได

การ ประกนั คณุภาพ
หอง ปฏบิตั ิการ ตรวจ HIV ทกุ แหง ควร จะ ตอง ม ีระบบ

การ ประกัน คุณภาพ ระเบียบ ปฏิบัติ งาน การ ควบคุม
คุณภาพ มี ความ สําคัญ อยาง มาก ที่ ตอง กระทํา อยาง
เครงครดั เพือ่ ให งาน ม ีประสทิธภิาพ และ ความ ถกู ตอง ควร
ม ีระเบยีบ ปฏบิตั ิงาน ที ่สามารถ ใช ตรวจ สอบ ขอ ผดิพลาด
ดาน เทคนคิ และ ระบบ เอกสาร ได อยู ใน ทกุ ขัน้ตอน เชน มี
ระเบยีบ ปฏบิตั ิที ่ให ความ มัน่ ใจ ได วา ม ีการ ชีบ้ง ถงุ โลหติ ที่
ม ีผลบวก โดย ม ีการ แยก ออก นาํ ไป ทิง้ ถกู ตอง และ จะ ตอง
นาํ โลหติ ที ่ม ีความ ปลอดภยั เทานัน้ ไป จาย แก ผูปวย หอง
ปฏิบัติ การ ควร เขา รวม การ โครงการ ประเมินผล การ
ควบคมุ คณุภาพ ภาย นอก อยาง นอย  1  โครง การ  ซึง่ ควร
ม ีความถี ่ของ การ ทดสอบ อยาง นอย ป ละ 1 ครัง้

การ ตรวจ การ ตดิเชือ้ เอชไอ ว ีใน โลหติ ผู บรจิาค ตาม ขอ
แนะนาํ ของ องคการ อนามยั โลก

 การ ตรวจ การ ติดเชื้อ เอชไอ วี ใน โลหิต ผู บริจาค เพื่อ
ความ ปลอดภยั กอน นาํ ไป รกัษา ผูปวย ตาม ขอ แนะนาํ ของ
องคการ อนามยั โลก ให ใช กระบวน การ ทดสอบ ที่ 1 (WHO

strategy I) คอื ควร เลอืก ใช ชดุ ตรวจ ชนดิ ที ่สามารถ ตรวจ
ได ทัง้ Anti-HIV-1 และ Anti-HIV-2 รวม กนั และ เปน น้าํ
ยา ที ่ความ ไว สงู เชน ELISA หรอื particle agglutina-
tion  ทัง้ นี ้ตอง เปน น้าํ ยา ที ่ผาน การ ประเมนิ คณุภาพ และ
ขึน้ ทะเบยีน ใน ประเทศ ไทย แลว การ ตรวจ ตวัอยาง โลหติ
ผู บริจาค ซึ่ง อาจ เปน ซีรัมหรือ พลาสมา หาก ไดผล ลบ
(non-reactive) ให รายงาน ผล เปน negative และ ให นาํ
โลหติ ไป ใชได แต ถา ไดผล บวก (reactive) หรอื บอก ไม
ได วา บวก จริง หรือ ปลอม (indeterminate) ให สงสัย วา
อาจ จะ ตดิเชือ้ HIV ให ทิง้ โลหติ นัน้ หาม นาํ ไป ใช กบั ผูปวย
ถา ตอง แจง ผล การ ตรวจ แก ผู บรจิาค ควร ตดิ ตาม ผู บรจิาค
มา ตรวจ ซ้าํ ทัง้ นี ้ควร จะ ม ีการ ให คาํ ปรกึษา แนะนาํ กอน และ
หลงั การ ทดสอบ โดย ตรวจ ตาม กระบวน การ ตรวจ วนิจิฉยั
หา ภาวะ การ ติดเชื้อ เพื่อ ยืนยัน ผล กอน ทุก ครั้ง (WHO
strategy II หรือ WHO strategy III) เพื่อ ยืนยัน ผล
แลว จงึ สง ไป รบั คาํ แนะนาํ ทาง การ แพทย ตอไป

เอกสาร อางอิง
11. Revised recomendations for selection and use of HIV

antibody tests.  World Health Organization.  Revised
version, 1998.

12. National Guideline for HIV Testing กระทรวง สาธารณสุข
 พ.ศ. 2539:77-8.
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A1 : วธิ ีทดสอบ ที่ 1 ใช วธิี EIA ( หาม ใช rapid test)
A2 :  วธิ ีทดสอบ ที่ 2 ตอง เปน วธิ ีที ่ใช หลกัการ ที ่แตก ตาง หรอื ใช แอนตเิจน ที ่แตก ตาง จาก วธิ ีที่ 1 เชน particle agglutination หรอื rapid

test หรอื EIA ที ่ใช แอนตเิจน แตก ตาง จาก A1
A3 : วธิ ีทดสอบ ที่ 3 ตอง เปน วธิ ีที ่ใช หลกัการ หรอื ใช แอนตเิจน แตก ตาง จาก  A1 และ A2
Report Indeterminate : ไม สามารถ ระบ ุได วา เปน ผลบวก จรงิ หรอื ปลอม ให ทิง้ โลหติยนูตินัน้ และ ตดิ ตาม ผู บรจิาค โลหติ มา ตรวจ ซ้าํ

ตาม แผนภมู ิทนัที และ ทกุ 3 เดอืน เปน เวลา 1 ป
ถา ให ผล ลบ 2 ครัง้ ตดิ กนั สามารถ บรจิาค โลหติ ได อกี
 ถา ผล เปลีย่น เปน บวก หาม บรจิาค โลหติ ตลอด ไป
 ถา ภาย ใน 1 ป ผล การ ทดสอบ ไม เปลีย่น แปลง เชน คา OD ของ EIA มาก กวา คา cut off แต ระดบั ต่าํ และ ไม แตก ตาง
ไป จาก เดมิ ตอง สง ไป พบ แพทย เพือ่ พจิารณา สบื คน และ ให การ วนิจิฉยั ตอไป ระหวาง นี ้ควร งด บรจิาค โลหติ

Report Positive : เปน ผลบวก จรงิ ให ทิง้ โลหติยนูตินัน้ และ ตดิ ตาม ผู บรจิาค โลหติ มา ตรวจ ซ้าํ ตาม แผนภมู ิทนัที ถา ผล ยงั ยนืยนั วา เปน
บวก หาม บรจิาค ตลอด ไป และ ให สง ไป รบั การ แนะนาํ ทาง การ แพทย ตอไป

*Segment with A1 :   ทดสอบ ตวัอยาง จาก สาย ถงุ โลหติ ดวย A1 เพือ่ ยนืยนั วา ตวัอยาง ใน หลอด ไม สลบั กบัยนูติอืน่

แผนภมู ิที ่ 1 แสดง ขัน้ตอน การ ตรวจ คดั กรอง Anti-HIV ใน โลหติ บรจิาค
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วธิ ีปฏบิตั ิใน การ ตรวจ ยนืยนั ดวย ตวัอยาง จาก สาย ถงุ
โลหิต

กรณ ีถา ไดผล บวก ตรงกนั ระหวาง หลอด ตวัอยาง
และ สาย ถงุ โลหติ แสดง วา ไม ม ีการ สลบั ตวัอยาง โลหติ ให
ทิง้ โลหติยนูตินัน้ และ ตดิ ตาม ผู บรจิาค โลหติ มา เจาะ โลหติ
ทดสอบ ซ้าํ เพือ่ ยนืยนั ผล การ ตรวจ และ หาม บรจิาค โลหติ
ตลอด ไป

กรณี ถา ไดผล ลบ แสดง วา อาจ จะ มี การ สลับ
ตัวอยาง โลหิต หรือ หลอด ทดสอบ ให ผลบวก ออน ให กัก
โลหติ ที ่เจาะ เกบ็ มา จาก หนวย เดยีว กนั และ ตรวจ ตวัอยาง
โลหติ จาก สาย ถงุ โลหติ ซ้าํ ใหม ทัง้ หมด

 ถา สาย ถงุ ให ผล ลบ หมด ให ทิง้ โลหติยนูตินัน้
และ ติด ตาม ผู บริจาค โลหิต มา ตรวจ ซ้ํา ถา ไดผล ลบ ให
ตรวจ ซ้าํ อกี 6 เดอืน ตอมา และ ยงั คง ให ผล ลบ อยู พรอม
ทัง้ ไม ม ีประวตั ิเสีย่ง ให กลบั มาบ รจิาคได ใหม

ถา สาย ถงุ ให ผลบวก ตรง กบั หลอด ทดสอบ ให

ทิง้ โลหติยนูตินัน้ และ ตดิ ตาม ผู บรจิาค โลหติ มา เจาะ โลหติ
ทดสอบ ซ้าํ เพือ่ ยนืยนั ผล การ ตรวจ และ หาม บรจิาค โลหติ
ตลอด ไป

ถา สาย ถุง ให ผลบวก ตาง กับ หลอด ทดสอบ
แสดง วา ม ีการ สลบั หลอด ตวัอยาง ให ทิง้ โลหติยนูติที ่สาย
ถงุ ให ผลบวก และ ตดิ ตาม ผู บรจิาค โลหติ ทัง้ 2 คน มา เจาะ
โลหิต ทดสอบ ซ้ํา เพื่อ ยืนยัน ผล การ ตรวจ และ หาม ผู
บรจิาค โลหติ ที ่ตรวจ ยนืยนั วา เปน ผลบวก จรงิ บรจิาค โลหติ
ตลอด ไป

ธนาคาร เลอืด ใด ที ่ม ีวธิ ีตรวจ A1 วธิ ีเดยีว เมือ่ ไดผล
เปน

-A1- / A1- ให ใช โลหติยนูตินัน้ ได
-A1+ / A1- และ A1+ / A1+ ให ทิง้ โลหติยนูตินัน้

และ สง ตัวอยาง โลหิต ไป ที่ ศูนย บริการ โลหิต ฯ หรือ ศูนย
วทิยาศาสตร การ แพทย หรอื หอง ปฏบิตั ิการ อืน่ เพือ่ ตรวจ
ตาม แผนภมู ิที ่ 1  ตอไป
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1. การ เลือก กระบวน การ ทดสอบ Anti-HIV มี หลัก
 เกณฑ ที ่ใช ใน การ พจิารณา ขึน้ อยู กบั อะไร
A. Objectives of testing
B. Estimated HIV prevalence
C. Sensitivity
D. Specificity
E. ถกู ทกุ ขอ

2. คุณสมบตั ิข้อ ใด เปน็ ชุด ตรวจ ที ่เหมาะสม สำหรบั การ
ตรวจ คดั กรอง การ ตดิเชือ้ เอชไอ ว ีใน โลหติ ผู บรจิาค
A. High sensitivity
B. High specificity
C. Combined HIV-1/HIV-2 assay
D. ใช น้าํ ยา ที ่ผาน การ ประเมนิ คณุภาพ และ

 ขึน้ ทะเบยีน โดยอ.ย
E. ถกู ทกุ ขอ

3. ขอ ใด ผิด
A. Positive Predictive Value เปน คา แสดง

 โอกาส ที ่จะ เปน ผู ตดิเชือ้ จรงิ ใน ตวัอยาง ที ่ให ผล การ
ทดสอบ เปน บวก

B. Negative Predictive Value เปน คา แสดง
โอกาส จะ ไม ใช ผู ตดิเชือ้ ใน ตวัอยาง ที ่ให ผล การ
ทดสอบ เปน ลบ

C. ความ ไว หมายถงึ ความ สามารถ ของ การ ทดสอบ
 ที ่จะ แสดง ผล เปน บวก ใน ตวัอยาง จาก ผู ที ่ตดิเชือ้

D. การ ทดสอบ ที ่ม ีความ จาํเพาะ สงู จะ ม ีผลบวก
ปลอม สงู

E. การ ทดสอบ ที ่ม ีความ ไว สงู จะ ม ีผล ลบ ปลอม ต่าํ

CME Credit

จง เลอืก ขอ ที ่ถกู ตอง ที ่สดุ เพยีง ขอ เดยีว ลง ใน แบบ สง คาํตอบ CME Credit ทาย เลม

4. การ ตรวจ Anti HIV ใน โลหติ บรจิาค ถา ไดผล บวก
เบือ้งตน แลว การ ดาํเนนิ การ ตอไป นี้ ขอ ใด ถกู
A. หาม ใช โลหติ
B. ตดิ ตาม ผู บรจิาค มา เพือ่ แจง วา ผลบวก ทนัที
C. Repeat duplicate
D. ตรวจ ยนืยนั จาก สาย ถงุ โลหติ เพือ่ ยนืยนั วา ไม สลบั

กบัยนูติอืน่
E. A, C, D ถกู

5. ขอ ใด ผิด  สําหรับ การ ตรวจ  Anti-HIV
A. ถา ผล ตรวจ ดวย น้าํ ยา 1 วธิ ีบวก แต ให ผล ลบ

2 วธิ ีให รายงาน Anti-HIV Negative
B. ถา ผล ตรวจ ดวย น้าํ ยา 3 วธิ ีให ผลบวก ตรงกนั ให

รายงาน Anti-HIV Positive
C. ผล ตรวจ Indeterminate หาม ใช โลหติ และ ตดิ

ตาม ผู บรจิาค มา ตรวจ ซ้าํ เพือ่ ยนืยนั ผล
D. ถา ผล ตรวจ Anti HIV จาก หลอด ตวัอยาง กบั

สาย ถงุ โลหติ ไม ตรงกนั แสดง วา ม ีการ สลบั ตวัอยาง
 กนั

E. วธิกีาร ตรวจ เพิม่ เตมิ เพือ่ ยนืยนั ผล Anti-HIV ให
ใช วธิ ีซึง่ ม ีหลกัการ ที ่แตก ตาง หรอื ใช แอนตเิจน ที่
แตก ตาง จาก วธิ ีที ่ใช ตรวจ เบือ้งตน



คติธรรมนํากําจัดจุดออน
ขยนัหา  ประหยดัใช

รวยแนนอน

พระครปูรยิตัปิญญาวธุ
วดัโคกงาม อ.ดานซาย จ.เลย
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