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ตามทมีีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรอืง ชุดตรวจทเีกยีวข้องกบัการตรวจคดั

กรองการตดิเชอืเอชไอวดีว้ยตนเอง พ.ศ.   ซงึเป็นเรอืงทปีระชาชนในสงัคมใหค้วามสนใจรวมถงึมี

การตงัคาํถามมากมายเกยีวกบัการตรวจการตดิเชอืเอชไอวดี้วยวธิดีงักล่าว อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัยงั

ไม่มชีุดตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวดี้วยตนเองหรอื HIV Self Testing (HIVST) ทผี่านการรบัรอง

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) วางขายในทอ้งตลาด ถ้าประชาชนต้องการตรวจคดั

กรองการตดิเชอืเอชไอว ีจะตอ้งไปตรวจยงัสถานพยาบาลทงัของรฐัและเอกชน ในบทความนีเราจะมาทาํ

ความเขา้ใจเกยีวกบัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพอืวนิิจฉยัการตดิเชอืเอชไอวทีมีกีารใชใ้นปัจจุบนั ซงึ

เป็นการนําเสนอประเด็นในแง่มุมทีน่าสนใจสําหรับประชาชนทวัไปได้แก่ วิธีการตรวจในปัจจุบัน 

ระยะเวลาในการตรวจ ผู้ทคีวรตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวี การแปลผลรวมถึงข้อจํากดัของการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และความสาํคญัของการตรวจดงักล่าว 

1.  ในปัจจบุนัการตรวจการติดเชือเอชไอวีมีกีแบบ ? 

การตรวจวนิิจฉัยการติดเชอืเอชไอวโีดยห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ในปัจจุบนัม ี  แบบที

สาํคญั (ดงัแสดงในภาพดา้นลา่ง) ไดแ้ก ่

 

 
ภาพแสดงการตรวจการตดิเชอืเอชไอวดีว้ยวธิต่ีางๆ 

(ทมีา: ดดัแปลงจากคู่มอืการตรวจหาการตดิเชอืเอชไอวสีาํหรบัเทคนิคการแพทย์ ) 

 

 1.1 การตรวจหาแอนติเจนของเชอืเอชไอวี จะทําการตรวจโปรตีนของเชอืทชีอืว่า p24 (HIV 

p24 antigen testing) ซงึเป็นวธิีทใีช้ตรวจการตดิเชอืในระยะแรกทผีูไ้ดร้บัเชอืยงัไม่สรา้งแอนตบิอดต่ีอ



เชอืเอชไอวี (Anti-HIV) หรอืมีระดบัแอนติบอดีทตํีาจนไม่สามารถตรวจวดัได้ โดยสามารถตรวจได้

ภายหลงัการตดิเชอืประมาณ -  วนั (เสน้สชีมพดูงัแสดงในภาพ) 

1.2 การตรวจหาแอนตบิอดทีจีําเพาะต่อเชอืเอชไอว ี(Anti-HIV testing) เป็นวธิทีนีิยมใชใ้นการ

ตรวจคดักรองการตดิเชอืไวรสัเอชไอวใีนปัจจุบนั โดยสามารถตรวจพบได้หลงัการตดิเชอืประมาณ -  

สปัดาห ์(เสน้สเีขยีวดงัแสดงในภาพ) 

1.3 การตรวจโดยใชช้ดุตรวจแอนติบอดจีําเพาะต่อเชอืเอชไอวแีละแอนตเิจนของเชอืพรอ้มกนัใน

นํายาเดียวกัน (HIV Ag/Ab combination assay) หรือเรียกอีกอย่างว่า นํายาตรวจแบบ Fourth 

generation เป็นการตรวจ Anti-HIV และ/หรือ HIV p24 antigen ในคราวเดียวกนั ซึงปัจจุบันนํายา

ประเภทนีมกีารใชอ้ย่างแพรห่ลายเพอืตรวจคดักรองผูท้ตีดิเชอืเอชไอว ีโดยสามารถตรวจพบการตดิเชอื

ไดเ้รว็ทสีดุ -  วนั หรอื  สปัดาหห์ลงัตดิเชอื 

1.4 การตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชอืเอชไอวหีรอื nucleic acid test (NAT) เป็นวธิทีมีคีวามไว

มากทสีุด โดยสามารถตรวจการตดิเชอืได้ตงัแต่ -  วนัหลงัการตดิเชอื (เสน้สนํีาเงนิดงัแสดงในภาพ) 

ปัจจุบนัวธินีีใชใ้นการตรวจคดักรองเลอืดผูบ้รจิาคโลหิตแต่ยงัไม่นํามาใชใ้นการตรวจคดักรองผูต้ิดเชอื

เอชไอวใีนสถานพยาบาล 

2.  ขนัตอนการเข้ารบัการตรวจหาเชือเอชไอวีเป็นอย่างไร ? 

 ในการตรวจหาเชอืเอชไอว ีผูท้ตีอ้งการตรวจจะต้องลงนามยนิยอมเขา้รบัการตรวจโดยสมคัรใจ 

จากนันผูท้ตี้องการตรวจจะไดร้บัคําปรกึษาจากเจ้าหน้าททีางการแพทยเ์พอืประเมนิความเสยีงต่อการ

ติดเชอืเอชไอวีรวมถึงรบัขอ้มูลและคําแนะนําเกียวกับพฤติกรรมทีเสยีงต่อการติดเชือเอชไอวี โดย

พฤตกิรรมทีเสยีงต่อการตดิเชอืได้แก่ ผูท้มีเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ได้ป้องกนักบัคู่นอนทไีม่ทราบผลเลือด 

การใช้เข็มฉีดยาร่วมกนั บาดแผลสมัผสัเลือดหรือสารคดัหลงัจากผู้ไม่ทราบผลเลือด รวมถึงการถูก

ละเมดิทางเพศ  เป็นตน้ จากนันผูท้เีขา้รบัการตรวจจะถูกเจาะเลอืดเพอืตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวี

ทางหอ้งปฏบิตักิาร  

ปัจจุบนัการตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวใีนหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยข์องสถานพยาบาล

ต่างๆ ไดใ้ชชุ้ดตรวจทพีฒันาให้มคีวามไวมากขนึหรอืรูจ้กักนัในชอืว่านํายา Fourth generation มาใช้

เป็นชุดตรวจคดักรองเบอืงตน้ โดยสามารถตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเชอืเอชไอวแีละแอนตเิจนของเชอืไดใ้น

เวลาเดียวกนั (HIV Ag/Ab combination immunoassay) ทําใหส้ามารถตรวจพบการตดิเชอืได้เร็วขนึ

กว่าในสมยักอ่นซงึสามารถตรวจไดเ้รว็ทสีดุคอืตงัแต่  สปัดาหภ์ายหลงัการตดิเชอื 

3. การตรวจคดักรองการติดเชือเอชไอวีใช้เวลานานเท่าใดจึงจะทราบผล ? 

การตรวจคดักรองการติดเชอืเอชไอวสีามารถทราบผลได้ภายใน  วนั โดยผูท้รีบัการตรวจจะ

ทราบผลการตรวจจากเจา้หน้าททีางการแพทย ์ซงึผลการตรวจจะถกูเกบ็เป็นความลบั นอกจากนีผูท้รีบั

การตรวจจะได้รับคําอธิบายและคําแนะนําในการป้องกนัตัวเองไม่ให้มีพฤติกรรมเสยีงต่อการติดเชือ

รวมถงึขอ้มลูอนืๆ ในการดแูลตวัเองเช่นกนั 

 

 



4. บคุคลกลุ่มใดทีควรเข้ารบัการตรวจคดักรองการติดเชือเอชไอวีทุกราย ? 

มขีอ้แนะนําใหก้ลุ่มบุคคลต่อไปนีควรเขา้รบัการตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวทีุกรายไดแ้ก ่

4.1 ผูท้มีเีพศสมัพนัธ์กบับคุคลทมีคีวามเสยีงโดยไมไ่ดป้้องกนั 

 4.2 ชายทมีเีพศสมัพนัธก์บัชายทางทวารหนกัโดยไมไ่ดป้้องกนั 

 4.3 ผูต้ดิสารเสพตดิทใีชเ้ขม็รว่มกนั 

 4.4 หญงิตงัครรภท์เีขา้มาฝากครรภ์ทสีถานพยาบาล 

 4.5 ทารกทเีกดิจากมารดาทตีดิเชอืเอชไอว ี

 4.6 ผูป่้วยวณัโรค 

 4.7 ผูท้เีป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

 4.8 บคุลากรทางการแพทยท์เีกดิอุบตัเิหตุทเีสยีงต่อการตดิเชอืเอชไอว ี

 4.9 ผูท้ถีูกล่วงละเมดิทางเพศ 

5. วิธีการแปลผลการตรวจเลือดเพือตรวจคดักรองหาการติดเชือเอชไอวีเป็นอยา่งไร ? 

 การแปลผลการตรวจจะอาศยัผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารควบคูก่บัความเสยีงหรอืพฤตกิรรม

ของผูเ้ขา้รบัการตรวจกอ่นหน้าการตรวจเลอืดดงัต่อไปนี 

 5.1 ถ้าผูเ้ขา้รบัการตรวจไมม่ปีระวตัเิสยีงต่อการรบัเชอืและตรวจคดักรองไดผ้ลลบ แสดงว่าผูน้ัน

ไมต่ดิเชอืเอชไอว ี 

5.2 ถ้าผู้เข้ารับการตรวจมีประวัติเสยีงต่อการติดเชือและตรวจด้วยคดักรองวิธีแรกได้ผล 

reactive จะต้องทําการตรวจซําด้วยชุดตรวจทีต่างกันกับชุดตรวจแรกอีก  ชุดถ้าให้ผล reactive 

เหมอืนกบัชดุแรกจะรายงานว่าผูเ้ขา้รบัการตรวจมผีลเลอืดบวก นันคอืมกีารตดิเชอืเอชไอว ี

  ในกรณีทผีูเ้ขา้รบัการตรวจมผีลเลอืดบวก จะมเีจ้าหน้าทนีัดมาเจาะเลอืดซาํเพอืยนืยนัผลอีก

ครงัหนึง รวมถงึมีตรวจทางห้องปฏบิตัิการอนืๆ เพมิเตมิเช่น ปรมิาณไวรสัในเลอืด ปรมิาณเซลล์เม็ด

เลอืดขาว ปรมิาณเซลล์เมด็เลอืดขาวชนิด CD4 ลมิโฟไซต์   เพอืใชป้ระเมนิและวางแผนการรกัษาดว้ย

ยาตา้นไวรสัต่อไป 

5.3 ถ้าผลการทดสอบทีเหลือไม่สอดคล้องกบัการตรวจครงัแรก เจ้าหน้าทจีะนัดมาเจาะเลือด

ตรวจอกีครงัหนึงหลงัจากการตรวจครงัแรก  สปัดาหแ์ละตดิตามจนครบ  เดอืนอกีครงั โดยในระหว่าง

นีผูท้เีขา้รบัการตรวจจะได้การแนะนําในการดูแลตวัเองเพอืไมใ่หร้บัเชอืเพมิหรอืแพร่เชอืไปยงัผูอ้นื  ถา้

ภายหลงั  เดอืนตรวจได ้non-reactive แสดงว่าผูเ้ขา้รบัการตรวจไมต่ิดเชอื แต่ถา้ใหผ้ลบวกแสดงว่าตดิ

เชอื 

6. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือเอชไอวีในปัจจุบนัสามารถให้ผลถกูต้องในผู้เข้ารบัการตรวจ

ทกุรายหรือไม่ ? 

 สงิทจีะตอ้งคํานึงในการตรวจหาการตดิเชอืเอชไอวคีอื อาจมโีอกาสทตีรวจไม่พบแอนตบิอดใีนผู้

ทตีิดเชือมาแล้วเนืองจากอยู่ในระยะฟักตัวของเชือ โดยจะเรียกช่วงนีว่า window period ซึงจะใช้

ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดอืน ถา้ตรวจหาแอนตบิอดตี่อเชอืในระยะเวลาดงักล่าวอาจใหผ้ลการตรวจเป็น 

non-reactive ทงัๆ ทีจรงิแล้วผูท้ีมาตรวจอาจติดเชอือยู่ก็เป็นได้ เรียกผลการทดสอบนีว่าผลลบลวง 



(false negative) ซึงในระยะ window period นีผู้ติดเชือจะสามารถแพร่เชอืไปยังบุคคลอืนได้ ถ้ามี

พฤตกิรรมเสยีงโดยไม่มกีารป้องกนั ปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยใีนการตรวจทางห้องปฏบิตัิการเพอืวนิิจฉัย

การติดเชือเอชไอวีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ทําให้ลดระยะเวลาของ window period ให้ส ันลง 

โดยเฉพาะการใช้นํายาทีตรวจได้ทังแอนติเจนและแอนติบอดีพร้อมกันในครังเดียว (HIV Ag/Ab 

combination immunoassay) ทาํให้สามารถวนิิจฉัยการติดเชอืได้เรว็ทสีุดประมาณ  สปัดาหห์ลงัการ

ตดิเชอื ซงึชุดตรวจนีมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายในสถานพยาบาลของรฐัและเอกชนเพอืตรวจคดักรองการ

ตดิเชอืเอชไอว ี

7. ทาํไมต้องเข้าตรวจคดักรองการติดเชือเอชไอวี ? 

 ผูท้มีพีฤตกิรรมเสยีงต่อการรบัเชอืเอชไอวคีวรรบีเขา้รบัการตรวจคดักรองเพอืวนิจิฉัยการตดิเชอื 

เนืองจากการวนิิจฉัยแต่เนินๆ จะช่วยลดความกงัวลใจ นอกจากนีถา้ผูร้บัการตรวจตดิเชอืเอชไอว ีจะทาํ

ใหไ้ด้รบัการรกัษาทถีูกต้อง รวดเรว็ ได้รบัทราบขอ้มูลในการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รวมถงึเทคนิคใน

การเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัโรคเพอืลดความเสยีงทจีะทาํใหร้ะบบภูมคิุม้กนัถูกทาํลายจากการตดิเชอืไวรสั

เอชไอวแีละนําไปสู่ผูป่้วยโรคเอดสเ์ตม็ขนั 

 ในขณะทีผู้ทีเข้ารับการตรวจทีมีผลเลือดเป็นลบ จะได้รบัทราบข้อมูลในการปฏิบัติตัวเพอื

หลกีเลยีงพฤตกิรรมทเีสยีงต่อการตดิเชอืในอนาคตต่อไป 

 8. ถ้าในอนาคตมีชุดตรวจคดักรองการติดเชือเอชไอวีด้วยตนเองวางจาํหน่ายในท้องตลาด ผู้

ซือมาใช้ควรคาํนึงถึงอะไรบ้าง ? 

 ถึงแมจ้ะมกีารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกยีวกบัการตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวี

ดว้ยตนเอง และถา้ในอนาคตมกีารจําหน่ายชุดทดสอบคดักรองการตดิเชอืเอชไอวใีนทอ้งตลาดจรงิ สงิที

ผูซ้อืมาใชจ้ะต้องคํานึงถึงเสมอคอื ชุดตรวจดงักล่าวเป็นชุดคดักรองเบอืงต้นเท่านนั ไมไ่ดใ้ช้ยนืยนัการ

ตดิเชอืเอชไอว ีนอกจากนีผูท้ใีชช้ดุตรวจดว้ยตนเองควรประเมนิความเสยีงต่อการตดิเชอืดว้ยตนเองตาม

ขอ้มลูทรีะบุประกอบการใชชุ้ดตรวจดงักล่าว รวมถงึขอ้จํากดัของชุดตรวจในกรณีทอียู่ในช่วง window 

period ซงึอาจทาํใหผ้ลตรวจเป็นผลลบลวง (false negative) ถา้ผลการทดสอบเป็น reactive จะต้องไป

ทาํการตรวจซาํเพอืยนืยนัในสถานพยาบาลอกีครงัหนงึจงึจะสามารถสรุปผลการตรวจทแีน่นอนได ้ 

9. ถ้าจะตรวจคดักรองการติดเชือเอชไอวีสามารถตรวจได้ทีใด ? 

ปัจจุบนัประชาชนทวัไปสามารถใช้สทิธิในการตรวจคดักรองการตดิเชอืเอชไอวไีด้ฟรี ปีละ  

ครงัททีคีลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย นอกจากนียงัสามารถขอรบับรกิารตรวจคดักรองการตดิเชอื HIV 

และคําปรกึษาได้ทโีรงพยาบาล หรอืหน่วยบรกิารประจําตามสทิธใินระบบหลกัประกนัสุขภาพ รวมถึง

สามารถเข้ารบัการตรวจได้ทหี้องปฏบิตักิารหรือคลนิิกเทคนิคการแพทย์ทงัของภาครฐัและเอกชนได้

เชน่กนั 
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