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การส่งตรวจทางภูมิคุ้มกนัและไวรัสวิทยา 

 
ห้องปฏิบัติการ  หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา (Immunology and Virology Unit)   
ที่ตั้ง    ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา  
วันและเวลาท าการ  ทุกวัน 24 ชั่วโมง 
หมายเลขโทรศัพท์  074-451585-6 โทรศัพท์ภายใน 1585-6 

 

 
1. วิธีเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่มี 
 
2.  ข้อก าหนดในการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 
 2.1 การทดสอบทาง serology เก่ียวกับแอนติบอดี ต่อโรคติดเชื้อ 

ควรเก็บตัวอย่างเลือด 2 คร้ัง โดยครั้งแรก (acute serum) เมื่อมาพบแพทย์คร้ังแรก ส่วนคร้ังที ่ 2  
(convalescent serum) หลังจากส่งตัวอย่างครั้งแรก ประมาณ 7-14 วัน เพื่อตรวจหาระดับ antibody 
จ าเพาะที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 เท่า (4-fold rising titer) เทียบกับระดับที่ตรวจพบครั้งแรก 

 2.2 การส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก มีข้อแนะน า ดังนี ้
  2.2.1 Dengue Ag/Ab rapid test ควรส่งตรวจในกรณีผู้ป่วยมีไข้ช่วง 1-10 วัน 
  2.2.2 Dengue IgM และ IgG Antibody by ELISA ควรส่งตรวจในกรณีหลังจากผู้ป่วยมีไข้ 10-17 วัน 

2.3 การส่งตรวจ TB  IGRA (Interferon Gamma Release Assay) มีข้อบ่งชี้ในการทดสอบดังนี ้
2.3.1 ผู้ป่วยต้องสงสัย latent  tuberculosis  ซึ่งท าการทดสอบ Tuberculin skin test ไม่ได ้
2.3.2 ผู้ป่วยต้องสงสัย latent  tuberculosis  ซึ่งทดสอบ Tuberculin skin test แล้วประสบปัญหาในการ 

แปลผล 
2.3.3  ผู้ที่ต้องการใช้ผลการตรวจเพื่อประกอบการท าหนังสือเดินทาง 

  2.3.4 ไม่แนะน าให้ใช้การตรวจ TB  IGRA ในการตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยภาวะ Active tuberculosis   
 2.4 การส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส Chikungunya มีข้อแนะน าดังนี ้

2.4.1 Chikungunya IgM และ IgG Antibody by IFA ควรส่งตรวจในกรณีเจาะเลือดผู้ป่วย หลังมีไข้ 10-   
        17 วัน 

  2.4.2 Chikungunya  by PCR ควรส่งตรวจในกรณีเจาะเลือดผู้ป่วยที่มไีข้ ไม่เกิน 5   วัน 
 2.5 การส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส ZIKA  มีข้อแนะน าดังนี้ 
  2.5.1 ควรส่งตรวจในกรณีเจาะเลือดผู้ป่วยที่มไีข้ ไม่เกิน 5   วัน 
  2.5.2 ควรส่งตรวจทั้งเลือด และ ปัสสาวะ เพื่อเพิ่มความไวในการทดสอบ 

 
3. วิธีการเก็บและส่งสิ่งสง่ตรวจ 
 3.1 การส่งตรวจทาง serology ใช้ clotted blood 3-5 ml. หากส่งมากกว่า 1 รายการ ใช้เลือดประมาณ 5-7 ml. 
 3.2 การส่งตรวจ anti-HIV (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนผังที่ 1-4) 
  3.2.1 การทดสอบ Anti HIV มี 2 รายการทดสอบ คือ 
   3.2.1.1 Anti-HIV rapid test ควรใช้กรณีที่ต้องท าหัตถการด่วนเทา่นัน้  
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   3.2.1.2 Anti-HIV screening test เป็นการตรวจคัดกรอง anti-HIV ตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ 
    การทดสอบที่มีหลักการและคุณสมบัติที่แตกตา่งกัน 3 วิธี (multiple tests) เพื่อให้ค่าการ
    ท านายผลบวกสงูสุด  
  3.2.2 การรายงานผล รายงานทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย แพทย์ผู้ท าการรักษา สามารถเปิดดูผลได้โดย

ใช้รหัสผ่าน และผู้เปิดผลนี้จะถูกบันทึกชื่อไว้ในประวตัิการเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยในระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล 

   3.2.2.1 กรณีส่งตรวจ rapid test 
    3.2.2.1.1 ผลลบ รายงานวา่ “Non reactive by……” (ระบุชื่อวิธีต่อท้าย เช่น by CMIA) 
    3.2.2.1.2 ผลบวก รายงานว่า “Initially reactive by……โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ 

second sample” (ระบชุื่อวิธตี่อท้าย เช่น by CMIA) 
    3.2.2.1.3 ผลไมช่ัดเจน รายงานวา่ “Indetermine by……โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน 

ระบุ second sample” (ระบุชือ่วิธีต่อท้าย เช่น by CMIA) 
   3.2.2.2 กรณีส่งตรวจ screening test 
    3.2.2.2.1 ผลลบ รายงานวา่ “Non reactive” 
    3.2.2.2.2 ผลบวก รายงานวา่ “Reactive โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second 
     sample” เมื่อได้ท าการทดสอบ 3 วิธีที่มีหลักการ และคุณสมบัติของการทดสอบ
     ที่แตกต่างกันแล้วให้ผลบวกตรงกัน และควรเจาะเลือดผู้ป่วยตรวจซ้ าภายใน 1 
     เดือน เพื่อยืนยันว่าผลการทดสอบไม่ผิดราย โดยแพทย์ผูส้่งตรวจเลือกรายการ
     สั่งตรวจทางระบบคอมพิวเตอร์ในรายการ “Anti HIV (second sample)” 
     ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 
   3.2.2.3 ผลที่สรปุไมไ่ด้ รายงานว่า “Inconclusive โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบ ุ second  
    sample” เมื่อได้ท าการทดสอบทั้ง 3 วิธีข้างตน้ ให้ผลขัดแย้งกัน หากส่งตรวจซ้ าแล้วผล
    ยังคงเป็น Inconclusive ให้ติดตามผู้มารบับริการตรวจซ้ าภายหลัง 2 สัปดาห์ และ/หรือ 1 
    เดือน ตามล าดบั 
 3.3 การส่งตรวจ lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8, CD19 cell count) 

ใช้ EDTA blood หลอดสุญญากาศฝาสีม่วง ขนาดบรรจุ 2 ml.หรือตามชนิดของหลอดสุญญากาศซึ่งมีขีด
ระบุปริมาณเลือด เมื่อเจาะเสรจ็แล้วให้รีบน าสง่ทันทีไม่ต้องแชเ่ย็นขณะน าส่ง 

 3.4 การส่งตรวจ molecular biology 
 ส าหรับการทดสอบกลุ่ม viral load: HIV, HBV, HCV, CMV และกลุ่ม genotype : HCV 
genotype , HIV-1 genotype drug resistant 

  3.4.1 ใช้เลือด 6 ml. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA เขย่าเบาๆ (โดยกลับ
หลอดไปมา) ให้เข้ากันแล้วรีบน าส่งห้องปฏิบัตกิารทันที โดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่ควรเกิน 2-3 
ชั่วโมง หลังเจาะเลือด)  

  3.4.2 ถ้าไม่สามารถส่งได้ตามข้อ 3.4.1 ต้องเตรียมเป็นพลาสมา โดยปฏิบัติ ดังนี ้
   - ปั่นเลือดด้วยความเร็วรอบ 800-1,600 g ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาท ี
   - ดูดพลาสมาใส่ในหลอดที่ใหม่และปราศจากเชื้อปริมาตรหลอดละ1-2 ml. จ านวน 2 หลอด ปิดจุก
    พันทับดว้ยพาราฟิล์ม เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8oC น าส่งห้องปฏิบัติการภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน 
    โดยต้องแช่น้ าแข็งระหว่างน าส่ง 
   - หากต้องเก็บพลาสมานานเกิน 2 วัน ให้เก็บที่ -20oC ระหว่างน าส่งให้แช่น้ าแข็งแห้ง 
  3.4.3 การส่งตรวจ HCV genotype และ HIV-1 genotype drug resistance ต้องมีผล viral load  2,000 

copies/mL 
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 3.5 การส่งตรวจไข้หวัดใหญ 
  3.5.1 ขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ เวลา 08:30-16:30 น. ที่หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา โทรศัพท์ 1585 – 6 
   หลังจากเวลาดงักล่าวให้ขอรับทีห่้องรับสิ่งส่งตรวจผูป้่วยในชั้น 1 โทร 1561 
  3.5.2 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ แบง่เป็น 2 ชนิด สามารถเลือกได้ ดังนี ้
   3.5.2.1 Nasopharyngeal swab เก็บโดยใช้ swab (ชนิด flock swab) สอดใส่ในช่องจมูกบริเวณ 

nasopharynx หมุน swab หลายๆคร้ัง เพื่อให้ได้เซลล์ที่ตดิเชื้อแล้วแช ่ swab ในน้ ายา 
Universal transport media (UTM) โดยหักต าแหน่งทีบ่ากเป็นสีแดงตรงก้านส่วนมือจบั
ทิ้งไป แล้วปิดฝาหลอดให้แน่น 

   3.5.2.2  Nasal swab เก็บโดยใช้ swab (ชนดิ flock swab) สอดใส่ในช่องรูจมูกประมาณหนึ่งนิ้ว
แล้วหมุน swab หลายๆคร้ัง บริเวณที่มีน้ ามูกเพื่อให้ได้เซลลท์ี่ติดเชื้อ แล้วแช ่ swab ใน
น้ ายา Universal transport media (UTM) โดยหักต าแหนง่ที่บากเปน็สีแดงตรงก้านส่วน
มือจับทิ้งไป แล้วปิดฝาหลอดให้แน่น 

   3.5.2.3 Nasopharyngeal aspirate/Nasopharyngeal wash เก็บโดยใช้สายพลาสติกทีต่่อกับ
เครื่องดูดสอดใส่เข้าช่องจมูกบริเวณ nasopharynx หรือใส่น้ าเกลือ (normal saline) 
ประมาณ 1-2 มิลลิลิตรในช่องจมูกแล้ว ใช้เคร่ืองดูดสารคัดหลั่งนัน้ ใส่ในน้ ายา Universal 
transport media (UTM) แล้วปิดฝาหลอดให้แน่น 

   
   หมายเหตุ  

1) ก่อนเก็บท าความสะอาดโพรงจมูก เอามูกเหนียวหนืดออกเพื่อลดปนเปื้อน ท าให้เก็บเซลลต์ิดเชื้อ
ได้มากที่สดุ 

2) การเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อการแยกเชื้อหรือตรวจหาแอนติเจน ควรเก็บสิ่งส่งตรวจในระยะแรกที่
เริ่มปรากฏอาการของโรค (อย่างช้าภายใน 2-3 วัน) และเก็บโดยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptic 
technique) สิ่งส่งตรวจเหล่านี้ต้องปิดฝาเกลียวให้สนิท ปิดฉลาก ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย HN ชนิดของสิ่ง
ส่งตรวจ วันที่เก็บ ใส่ในกระติกของชุดเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วรีบน าส่งทันที หากจ าเป็นต้องรอ ควรเก็บ
ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 oC ไม่ต้องแช่ในช่องแช่แข็ง ผู้ส่งตรวจต้องกรอกรายละเอียดของผู้ป่วยลง
ในใบน าส่งที่มีอยู่ในชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ครบถ้วนทุกครั้งและแยกไว้นอกกระติกของชุดเก็บ 

 3.6  การส่งตรวจ cold hemagglutinin และ cryoglobulin 
สิ่งส่งตรวจที่ใช้ คือ clotted blood ให้รีบส่งทันทีหลังเจาะเลือดเสร็จ ห้ามแช่เย็น หรือเก็บในตู้เย็น เพราะ
จะท าให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนจากค่าที่ควรจะเป็น 

 3.7 การส่งตรวจ complement ทีท่ดสอบหน้าที่ (CH50) และหาปริมาณ (C3c หรือ 1C) จากห้องปฏิบัติการ
ภายนอก เมื่อเจาะเลือดเสร็จให้รีบน าส่งห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก complement เป็นสารที่สลายง่าย  

   3.7.1 C3c น าส่งภายใน 6 ชั่วโมง กรณีส่งตรวจจากโรงพยาบาลภายนอกให้แยกซีรัม น าส่งโดยเร็วและ
แช่เย็นขณะน าส่ง 

   3.7.2 CH50 น าส่งภายใน 2 ชั่วโมง  กรณีส่งตรวจจากโรงพยาบาลภายนอก ให้แยกซีรัมก่อนส่ง (ปัน่
แยกภายใน 2 ชั่วโมง)  เก็บที่ 2-8 oC ได้ 4 ชั่วโมง กรณีต้องการเก็บนานกว่านัน้ให้เก็บที่ -20 oC และน าสง่
ในภาชนะที่มนี้ าแข็งแห้ง 

 3.8 การสั่งตรวจ RPR (non treponemal Ab) เพื่อวินิจฉัยโรค syphilis  
  กรณีผลการตรวจเป็น reactive  1:8 ห้องปฏิบัติการจะท าการตรวจหา T. pallidum total antibody 
  เป็นการยืนยนัผลให้โดยอัตโนมตัิ และไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม 
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 3.9 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Leptospira 
  รับเฉพาะวันราชการเวลา 08:30-16:00 น. เท่านัน้ และต้องแจ้งห้องปฏิบตัิการทราบล่วงหนา้ เพื่อเตรียม
  อาหารเลี้ยงเชื้อ สิ่งส่งตรวจที่ใชส้ าหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อมี ดังนี ้
  3.9.1 เลือด: เจาะเลือด 6 ml. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มี K2EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งหรือหลอดที่ม ี

heparin (ความเข้มข้นของ heparin = 20 IU/เลือด 1 ml.) เขย่าเบาๆ (โดยกลับหลอดไปมา) ให้เข้า
กันก่อนน าสง่ 

  3.9.2 ปัสสาวะ: เก็บปสัสาวะช่วงกลาง จ านวน 15-30 ml. ใส่ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ 
  3.9.3 น้ าไขสันหลัง: เก็บอย่างน้อย 1 ml. ใส่ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ และรีบน าสง่ห้องปฏิบัติการทันท ี 
   เนื่องจากเชื้อตายงา่ยที่อุณหภูมิเย็น ดังนั้น ห้ามน าตัวอย่างแช่ตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง ควรเก็บไว้ที่
   อุณหภูมิห้องระหว่างที่รอส่งห้องปฏิบัติการ กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่หน่วยภูมิคุ้มกันและ
   ไวรัสวิทยา  
 3.10 การส่งตรวจ Zika virus 
  3.10.1 เลือด : เจาะเลือด 6 ml. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง เขย่าเบาๆ 

(โดยกลับหลอดไปมา) ให้เข้ากัน กรณีในเด็กเล็กที่เจาะเลือดยาก ใช้ EDTA blood 3 ml.  
  3.10.2 ปัสสาวะ : ใช้ mid-stream urine 15-20 ml. ในขวด sterile 1 ขวด 
 3.11 การส่งตรวจ TB-IGRA 
  3.11.1 เลือด : เจาะเลือด 6 ml. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีเขียวที่มี lithium heparin เป็นสารกันเลือดแข็ง 

เขย่าเบาๆ (โดยกลับหลอดไปมา) ให้เข้ากัน ส่งทันทีหลังเจาะเลือด (ห้ามแช่เย็น) เนื่องจากต้องท าการ
ทดสอบทนัท ี

  3.11.2 เปิดรับตัวอย่างเฉพาะวนัพุธ (เต็มวัน) และวนัพฤหัสก่อน 13:00 น. 
 3.12 การส่งตรวจ Chikungunya by PCR 
  3.12.1 เลือด : เจาะเลือด 6 ml. ใส่หลอดสุญญากาศฝาสีม่วงที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง เขย่าเบาๆ 

(โดยกลับหลอดไปมา) ให้เข้ากัน กรณีในเด็กเล็กที่เจาะเลือดยาก ใช้ EDTA blood 3 ml.  
 3.13 การส่งตรวจ Respiratory pathogen panel  by PCR  
  3.13.1 Respiratory pathogen panel : เป็นการตรวจทั้งไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดนิหายใจ รวม 

26 ชนิด (ไวรัส 19 ชนิดและแบคทีเรีย 7 ชนิด) เก็บสิ่งสง่ตรวจที่เปน็ Nasopharyngeal 
swab/aspirate ใน UTM และ Bronchoalveolar lavage  

  3.13.2 Respiratory virus panel :เป็นการตรวจไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจ 19 ชนิด เก็บสิ่งสง่ตรวจที่
เป็น Nasopharyngeal swab/aspirate ใน UTM และ Bronchoalveolar lavage 

  3.13.3 Respiratory bacteria panel :เป็นการตรวจแบคทเีรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจ 7 ชนิด เก็บสิ่งสง่
ตรวจที่เป็น Nasopharyngeal swab/aspirate ใน UTM, Bronchoalveolar lavage และ 
sputum   

 
4. สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 
 ห้องรับสิ่งส่งตรวจผูป้่วยใน ห้องจัดเก็บและรับสิง่ส่งตรวจผู้ป่วยนอก  
 
5.  การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ   
 ตามเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของภาควิชาพยาธิวิทยา หน้า 8  และเกณฑ์ของหน่วยฯ ดังนี ้
 5.1 กรณีส่งตรวจหาปริมาณไวรัสของเชื้อ HIV, HBV, HCV, CMV, HCV genotype และ HIV-1 genotype drug 

resistance 
  5.1.1 สิ่งส่งตรวจที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด heparin เพราะอาจเกิดผลลบลวงได้ให้ใช้สารกันเลือดแข็งชนดิ 
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   EDTA 
  5.1.2 มีเลือดแข็งตัวบางสว่น (partial clot) 
  5.1.3 เลือดขุ่นจากภาวะไขมันในเลือดสูง 3+ ขึ้นไป (lipemic blood ≥3+) อาจรบกวนการทดสอบได้ 
  5.1.4 มีเม็ดเลือดแดงแตก 3+ ขึ้นไป (hemolysis ≥ 3+) 
  5.1.5 สิ่งส่งตรวจที่เก็บนานเกิน 6 ชั่วโมง โดยไม่ปัน่แยกพลาสมา หรือส่งเป็นพลาสมาแตไ่ม่แช่เยน็ขณะส่ง
   นานเกิน 24 ชั่วโมง 
 5.2 กรณีส่งตรวจ lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8, CD19 cell count) 
  5.2.1 ตัวอย่างเลือดที่ผา่นการเก็บในตูเ้ย็น หรือแช่เย็นระหว่างการน าส่ง 
  5.2.2 ตัวอย่างเลือดที่เก็บนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
 5.3 กรณีส่งตรวจ C3c (ß1C), CH50 
  5.3.1 ตัวอย่างเลือดตรวจ C3c ที่เก็บนานเกินกวา่ 6 ชั่วโมง และ CH50 นานเกิน 2 ชั่วโมง 
  5.3.2 ระหว่างน าส่งไม่แช่เย็นหรือไม่แช่แข็งกรณีส่งจากโรงพยาบาลภายนอก ตามข้อ 3.7 
 5.4 กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง เช่น 
  5.4.1 Rotavirus antigen ไม่รับสิ่งสง่ตรวจเป็น rectal swab 
  5.4.2 RSV antigen ไม่รับสิ่งส่งตรวจเป็นเสมหะ 
  5.4.3 Influenza virus antigen ไมร่ับสิ่งส่งตรวจเป็น nasopharyngeal swab และ throat swab ที่
   ไม่ได้แช่ใน transport media 
 
6.  การขอทดสอบเพิ่ม   
  ด าเนินตามข้อปฏิบัติทัว่ไปในการส่งสิ่งสง่ตรวจหัวข้อ“การขอทดสอบเพิ่ม” หน้า 4 และตามเกณฑ์เพิ่มเติม
ของหน่วยฯ คือ ไม่ควรนานเกิน 1 สัปดาห์ การทดสอบที่มีเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากผลการทดสอบอาจจะคลาดเคลื่อน
ไปจากค่าที่ควรจะเป็น ได้แก ่การทดสอบดังต่อไปนี ้
 6.1 การทดสอบที่ขอเพิ่มได้ภายใน 1 วัน 
   complement : C3c  
   Anti-HIV 
 6.2 การทดสอบทีไ่ม่สามารถขอเพิ่มได้ 
   Lymphocyte immunophenotype (CD4, CD8, CD19 cell count) 
   การทดสอบทางด้าน molecular biology ทุกชนิด 

 Complement : CH50  
 
7. การรายงานผลค่าวิกฤต 
   การทดสอบต่อไปนี้ คือ Rapid Influenza Ag (IFA), Influenza A, B and RSV by PCR และ RSV Ag 

 (ICT), Influenza A, B and RSV (Rapid Molecular) ก าหนดให้เป็นค่าวิกฤติเมื่อผลการทดสอบเป็น Positive 
และ Weakly positive 
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8. รายการทดสอบของหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 
การรายงานผล 

I. Serological tests for infectious diseases 
Virus 
1. Anti-HAV IgM CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
2. Anti-HAV IgG CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
3. HBsAg CMIA Clotted blood ทุกวัน 1 วัน 
4. Anti-HBs CMIA Clotted blood ทุกวัน 1 วัน 

5. Anti-HBc (total Ab) CMIA Clotted blood ทุกวัน 1 วัน 

6. Anti-HBc IgM CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
7. HBe Ag CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
8. Anti-HBe CMIA Clotted blood เสาร ์ 1 สัปดาห ์
9. Anti-HCV CMIA Clotted blood ทุกวัน 1 วัน 
10. HBsAg Quantitative CMIA Clotted blood อังคาร 1 สัปดาห ์
11. Anti-HIV: rapid test  CMIA/CLIA/ICT Clotted blood ทุกวัน 2 ชม. 
12. Anti-HIV: screening test CMIA/CLIA/ICT Clotted blood ทุกวัน 4 ชม. 
13. Anti-HIV: second sample CMIA/CLIA/ICT Clotted blood ทุกวัน 2 วัน 
14. Rubella IgG antibody 

CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
15. Rubella IgM antibody 
16. EBV: Anti VCA IgM 

CMIA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
17. EBV: Anti-VCA IgG 
18. Heterophile antibody HA Clotted blood ศุกร ์ 1 สัปดาห ์

19. CMV-IgM  
CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์20. CMV-IgG  

21. Anti-VZV IgG 
22. Dengue Ag/Ab rapid test ICT Clotted blood ทุกวัน 2 ชม. 

23. Dengue IgM/ IgG  ELISA Clotted blood ศุกร ์ 1 2 สัปดาห์ 

24. Japanese encephalitis B 
IgM (ไมร่ับตรวจจาก รพ.
ภายนอก) 

ELISA Clotted blood 
CSF 

ส่งตรวจท่ีกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

2 สัปดาห ์

25. Chikungunya IgM IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
26. Chikungunya IgG IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
27. Rotavirus antigen ICT อุจจาระ - 3 วันท าการ 
28. Respiratory syncytial 

virus (RSV) rapid test 
ICT ตามข้อ 3.5 ทุกวัน 2 ชม. 

29. Influenza virus: rapid test FIA ตามข้อ 3.5 ทุกวัน 2 ชม. 
30. Measles IgG  CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
31. Measles IgM  CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
Bacteria 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

65 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

การทดสอบ วิธีวิเคราะห ์ สิ่งส่งตรวจ ก าหนดวันท า 
ประกันเวลา 
การรายงานผล 

32. Salmonella antibody IHA Clotted blood อังคาร, พฤหัสบด ี 3 5 วันท าการ 

33. Brucella antibody ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
34. Melioidosis IHA titer 

(total antibody) 
IHA Clotted blood พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 

35. Melioidosis IgG IFA Clotted blood ศุกร ์ 2 สัปดาห ์
36. Melioidosis IgM IFA Clotted blood ศุกร ์ 1 2 สัปดาห์ 
37. Anti-streptolysin O  

(ASO test) 
Turbidimetry Clotted blood อังคาร ศุกร ์ 5 วันท าการ 

38. Mycoplasma IgG CLIA Clotted blood - 1  สัปดาห ์

39. Mycoplasma IgM CLIA Clotted blood - 1  สัปดาห ์

40. Syphilis (RPR) Floc Clotted blood ทุกวัน 4 ชม. 

41. Syphilis (VDRL) Floc CSF พฤหัสบด ี 1 สัปดาห ์

42. T. pallidum antibody CMIA Clotted blood จันทร์ พุธ ศุกร์ 3 วันท าการ 

43. FTA-ABS IFA CSF - 2 สัปดาห ์

44. FTA-ABS IgM  IFA Clotted blood,  - 2 สัปดาห ์

45. Leptospira antibody IFA Clotted blood พุธ 1 สัปดาห ์

46. Rickettsia antibody IFA Clotted blood พุธ  1 สัปดาห ์

Parasite 

47. E. histolytica antibody IHA Clotted blood พุธ 1 สัปดาห ์

48. Toxoplasma IgG   CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

49. Toxoplasma IgM  CLIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

Fungus     

50. Cryptococcal antigen LA 
Clotted blood, 
CSF 

พฤหัสบด ี 1 สัปดาห ์

51. Galactomannan Ag ELISA 
Clotted blood, 
bronchioalveol
ar lavage (BAL) 

- 1 สัปดาห ์

II. Serological tests for non-infectious diseases 

Autoimmune diseases 
52. Anti-nuclear factor (ANF) 

หรือ Anti nuclear 
antibody (ANA) 

IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

53. Anti-ds DNA ELISA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

54. Anti-centromere IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

55. Anti-ENA profile (nRNP, 
Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, 

IB Clotted blood - 2 สัปดาห ์
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Scl70, Jo-1) 
56. Anti-Sm ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์

57. Anti-nRNP ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์

58. Anti-SS-B ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์

59. Anti-SS-A ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
60. Anti-Scl 70 ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
61. ANCA IFA Clotted blood - 1 สัปดาห ์
62. Anti MPO ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
63. Anti PR3 ELISA Clotted blood - 2 สัปดาห ์
64. Anti-cardiolipin IgM ELISA Clotted blood - 1 2 สัปดาห ์
65. Anti-cardiolipin IgG ELISA Clotted blood - 1 2 สัปดาห ์
66. Anti-citrullinated protein 

(ACPA) 
CMIA Clotted blood - 1 สัปดาห ์

67. Rheumatoid factor Turbidimetry Clotted blood อังคาร ศุกร ์ 5 วันท าการ 

68. Anti-bata2-Glycoprotin 1-
IgG 

ELISA Clotted blood  2 สัปดาห ์

69. Anti-bata2-Glycoprotin 1-
IgM 

ELISA Clotted blood  1 2 สัปดาห ์

Immunoglobulin assays     
70. Quantitative assays 

NP Clotted blood อังคาร  พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 
 64.1 IgG level 
 64.2 IgA level 
 64.3 IgM level 
 64.4 IgE total level 
71. Immunoglobulin 

abnormalities 
IFE Clotted blood - 2 สัปดาห ์

72. Cryoglobulin test Precipitation 
Clotted blood 
ห้ามแช่เย็น 

ทุกวันราชการ 4 วันท าการ 

73. Free light chain: kappa 
NP Clotted blood - 2 สัปดาห ์

74. Free light chain: lambda 
75. Specific IgE to allergens     

69.1 egg white 

Fluorescent 
enzyme assay 
(ImmunoCAP) 

Clotted blood - 
10 วัน 
 

69.2 cow’s milk 
69.3 wheat 
69.4 soy bean 
69.5 shrimp 
69.6 fish 
69.7 peanut  
69.8 egg yolk 
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69.9 D. pteronyssinus 
69.10  American 

cockroach 
69.11 cat dander 
69.12 Bermuda grass 
69.13 Dog dander 
69.14 D.Farinae 
69.15 Omega-5 gliadin 
69.16  Fire ant 

69.17 Tryptase 
Fluorescent 
enzyme assay 
(ImmunoCAP) 

Clotted blood - 1 เดือน 

Complement assays 

70. Complement hemolytic 
activity (CH50) 

Turbidimetry 
Clotted blood - 1 สัปดาห ์

71. Quantitative: ß1C (C3c) 
level 

NP Clotted blood อังคาร พฤหัสบด ี 5 วันท าการ 

III.  Lymphocyte immunophenotyping 
72. CD3/CD4 

Flow cytometry 
EDTA blood  
2 ml. 

ทุกวัน 
ก่อน 15:30 น. 

1 สัปดาห ์73. CD3/CD8 

74. CD3&CD19 
IV.  Molecular detection for infectious diseases 
75. HIV-1 viral load RT-PCR 

EDTA blood 
6 ml. ส่งตรวจ
ภายใน 2-3 
ชั่วโมงหลัง 
เจาะเลือด 

จันทร์ อังคาร 
พฤหัส  ศุกร ์

5 7 วันท าการ 
76. HBV viral load  RT-PCR 
77. HCV viral load RT-PCR - 10 วันท าการ 
78. CMV viral load RT-PCR ทุกวันพุธ 72 ชม. 
79. HIV-1 genotyping drug 

resistance 
Gene sequencing 

ส่งตรวจท่ีรพ.  
รามาธิบด ี

1 เดือน 

80. HCV genotyping LiPA - 2 สัปดาห ์
81. Human herpes virus 

(HHV) type 1-6, (HHV1 & 
2, VZV, EBV, CMV, HHV6)  RT-PCR 

Body fluid 
serum/plasma 

ศุกร ์ 3 7 วันท าการ 
82. Epstein-Barr virus RT-PCR 
83. Vericella Zoster RT-PCR 
84. Chikungunya virus RT-PCR EDTA blood 

6 ml. 
- 1 สัปดาห ์

85. - InfluenzaA,B and RSV    
(PCR)InfluenzaA and B 
(PCR) RSV (PCR) 

rRT-PCR 
ตามข้อ 3.5 

ทุก 48 ชม. 48 ชม. 
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86. Influenza A/B,RSV (rapid 
Molecular) 

Rapid Molecular ตามข้อ 3.5 ทุกวัน 2 ชม. 

87. MERS-CoV  rRT-PCR Nasopharyngeal 
aspiration, swab 
sputum 

ทุกวัน 8 ชม. 

88. - Zika virus (Blood) 
 

- Zika virus (Urine) 
rRT-PCR 

- EDTA blood  
6 ml. 
- Mid-stream 
urine ใส่ขวด 
sterite น าส่ง
ทันท ี

อังคาร พฤหัส ช่วง
เช้า 

72 ชม. 
พุธ ศุกร์ 

89. Respiratory pathogen  
panel 

RT-PCR 

ตามข้อ 3.13.1 

- 72 ชม. 90. Respiratory virus  panel ตามข้อ 3.13.2 
91. Respiratory bacteria  

panel 
ตามข้อ 3.13.3 

92. ZDC (Zika Dengue 
Chikungunya) 

RT-PCR 
EDTA blood 
6 ml. 

อังคาร พฤหัส ช่วง
เช้า 

พุธ ศุกร์ 

93. COVID-19 (PCR) RT-PCR 

Nasopharyngeal
+throat swab, 
Nasopharyngeal 
aspirate/wash 

- 
ต้องติดต่อ
ห้องปฏิบัติการ 
ก่อนส่ง 

V.  Culture/Isolation 
94. Leptospira spp. เพาะเลี้ยงเช้ือ เลือด, CSF, 

urine น าส่งทันที 
ห้ามแช่เย็น 

ทุกวันราชการ 
ดูค าแนะน าข้อ 3.9 

ภายใน 2 เดือน 

VI.  Miscellaneous 

95. Cold hemagglutinin HA 
Clotted blood  
น าส่งทันที 

ทุกวันราชการ 2 วัน 

96. ANCA IFA Clotted blood อังคาร 2 สัปดาห ์

97. TB-IGRA ELISPOT 
6 mL. LiHeparin 
blood ห้ามแช่เย็น 

พุธ-พฤหัส ศุกร ์

98.  Chromogranin A ELISA EDTA Blood - 2 สัปดาห ์
99.  Vitamin D total CLIA Clotted blood จันทร์ พุธ อังคาร พฤหสั 
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ค าย่อของวิธีที่ใช้ตรวจ 
Agg :  Agglutination  IB : Immuno blot 
CAP/CTM :  Cobas Ampliprep/Cobas 

Taqman 
 IHA : Indirect hemagglutination 

CF :  Complement fixation test  ICT : Immunochromatography  test 
CMIA :  Chemiluminescence 

microparticle Immunoassay 
 IFA : Immunofluorescent assay 

CLIA : Chemiluminescence 
immunoassay  

 IEP : Immunoelectrophoresis  

ELISA : Enzyme-linked 
immunosorbent assay 

 ELISPOT Enzyme-Linked ImmunoSpot 

FIA : Fluorescence Immuno 
assay 

 LA : Latex agglutination 

Floc : Flocculation  NP : Nephelometry 
Gen seq : Gene sequencing  PCR : Polymerase chain reaction 
HA : Hemagglutination  RT-PCR : Reverse transcriptase  polymerase 

chain reaction 
HI : Hemagglutination inhibition 

test 
 rRT-PCR : real time Reverse 

 transcriptase polymerase    
 chain reaction 

IFE : Immuno fixation 
electrophoresis 

   

LiPA         : Line Probe Assay    
     

 
ตารางที่ 1  ค่าอ้างอิงของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

รายการ ค่าอ้างอิง 
1.  Immunoglobulin assays  
 1.1 IgG level 700 - 1,600 mg% 
 1.2  IgA level 70 - 400 mg% 
 1.3 IgM level 40 - 230 mg% 
 1.4 IgE level < 100 IU/mL 
 1.5 Free light chain: Lambda level 5.71 - 26.30 mg/L 
 1.6 Free light chain: Kappa level 3.30 - 19.40 mg/L 
     1.7  Immunofixation electrophoresis No paraprotein detected 
2. Complement assays  
 2.1 Complement hemolytic activity (CH 50) 41.68-95.06 U/ml. 
 2.2 Quantitative: ß1C (C3) level 90 - 180 mg% 
3.  Anti-cardiolipin IgG < 12 GPL/mL 
4.  Anti-cardiolipin IgM < 12 MPL/mL 
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ตารางที่ 1  ค่าอ้างอิงของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (ต่อ) 
รายการ ค่าอ้างอิง 

5.  Anti-citrullinated protein Ab (ACPA) (CCP) < 5.0 U/mL 
 
 
ตารางที่  2  ค่าอ้างอิงของ specific IgE (allergy) test 
KUA/L Clinical implication 

< 0.10 Normal 

0.10 - 0.35 Clinical relevance undetermined 
> 0.35 - 0.70 Low level of allergy: indicative of ongoing sensitization 
> 0.70 - 3.50 Moderate level of allergy: indicative of stronger sensitization 

> 3.50 - 17.50 High level of allergy: indicative of high level sensitization 

> 17.50  Very High level of allergy: indicative of very high level sensitization 
 
ตารางที่ 3 ค่าอ้างอิงประชากรลิมโฟไซต์ในผู้ใหญ่ 

Lymphocyte subpopulation sex 
% of total 
lymphocyte 

Absolute cell count 
cells/cu.mm. 

CD3-lymphocyte (CD3+) 
(total lymphocyte) 

M 51 - 78 820 - 2,040 
F 58 - 79 810 - 2,330 

CD4-lymphocyte (CD3+/CD4+) 
M 26 - 48 430 - 1,104 
F 30 - 49 430 - 1,290 

CD8-lymphocyte (CD3+/CD8+) 
M 19 - 41 310 - 970 
F 18 - 45 350 - 1,210 

เอกสารอ้างอิง: สมมาตร์ แพน้อย และคณะ. คา่อ้างอิงของปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte ใน กลุม่คน
  ไทยทีไ่ม่ติดเชื้อไวรัสเอดส์. วารสารเทคนิคการแพทย์. 2539; 24(2): 195-201.  
 
ตารางที่ 4  ระดับนัยส าคัญของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

รายการ  ระดับนัยส าคัญ  
Bacteria :  
1. Salmonella antibody  1:80 
2. Melioidosis IHA titer (total antibody)  1:80 
3. Mycoplasma IgG  antibody ≤ 10 AU/mL 
4. Mycoplasma IgM antibody                         ค่า Index < 10  = Negative 
 10-12 = Borderline 
 >12   = Positive 
5. Leptospiral antibody  1: 400 
6. Rickettsial antibody  1: 400 
7. Anti-streptolysin O (ASO test)  200 IU/mL 



 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ SD-Man-Patho-01 

71 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

 
ตารางที่ 4  ระดับนัยส าคัญของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (ตอ่) 

รายการ  ระดับนัยส าคัญ  
Virus :  
1. Heterophile antibody  1:56 
2. Japanese encephalitis B IgM antibody  40 IU 
Parasite :  
1. E. histolytica antibody 1:32 
Autoimmune antibody  
1. Cold hemagglutinin > 1:16 

 
ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์การแปลผลการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 
5.1 การแปลผลตรวจ Dengue Ag/Ab rapid test  (กรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมไีข้ 1-10 วัน) 

NS1 Ag IgM /IgG การแปลผล 
- -/- ไม่ติดเชื้อ หรืออยู่ในช่วง seroconversion ควรส่ง convalescent serum 

เพื่อตรวจ Dengue IgM, IgG by ELISA ในกรณีสงสัยติดเชื้อ Dengue 
- -/+ เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมี recent secondary infection ซึ่งในกรณีนี้

มีประมาณ 20% ที่ IgM ไม่ขึ้น 
- +w/+w เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือมี recent infection 

- or + +/- น่าจะเป็น recent primary infection 
+ -/+ or +/+ น่าจะเป็น recent secondary infection 
+ -/- น่าจะเป็น recent infection 

 +w = weakly positive 
 

5.2 การแปลผลตรวจ Dengue IgM และ Dengue IgG antibody by ELISA (กรณีเจาะเลือดผู้ป่วยหลังมีไข้  
 10-17 วัน) 
IgM Antibody IgG Antibody การแปลผล 

+ - or + Recent infection  
+w + Recent infection หรือ เคยมีการติดเชื้อมาก่อน 
- + เคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือ recent secondary infection ซึ่งในกรณีนี้มี

ประมาณ 20% ที่ IgM ไม่ขึ้น 
- - ไม่ติดเชื้อ 

  +w = weakly positive 
 

ตารางที่ 6  Detection range ของการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อติดตามการรักษาโรค 
รายการ Detection range 

1. HIV-1 viral load 20 - 10,000,000 copies/mL (1 copy = 1.7 IU) 
2. HBV viral load 10 – 1,000,000,000 IU/mL  
3. HCV viral load   12 - 100,000,000 IU/mL 
4. CMV viral load 150 - 10,000,000 copies/mL (1 copy = 1.7 IU) 

หมายเหตุ: ไม่แนะน าให้ใช้การตรวจหาปริมาณไวรัสเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
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ขั้นตอนการตรวจและรายงานผลการทดสอบ เอชไอวี แอนติบอดี ทางห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

แผนผังที่ 1 การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี ทางห้องปฏิบัติการ กรณีเร่งด่วน (Anti-HIV rapid test) 

ผลลบ 
รายงานผล : Non reactive 

ผลบวก ** 
รายงานผล : Initially reactive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 

  

ผลไม่ชัดเจน  
รายงานผล : Indeterminate 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 

  

 

Anti HIV Rapid test* 

  

ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ 

รอบรายงานผล (Turn around time : TAT)  หลงัจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ 
*  ทดสอบด้วยวิธี Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA) หากเคร่ืองขัดข้อง จะใช้วิธี Chemiluminescenceimmunoassay (CLIA)  

หรือ Immunochromatography test  (ICT) ได้รับผลภายใน 2 ช่ัวโมง แล้วจะระบุวิธีทดสอบต่อทา้ยผลการทดสอบ 
   ส่วนกรณทีี่ไม่สามารถเกบ็ตัวอย่างได้อีก หรือสิ่งส่งตรวจน้อยกว่า 1 มลิลิลิตร จ าเป็นต้องทดสอบด้วยวิธี ICT แทน 
** กรณีผลบวก  ก่อนรายงานผลใหท้ดสอบเสริมด้วยวิธี ICT  แล้วได้ผลบวกตรงกัน รายงาน Initially reactive  ถ้าหากผลไม่ตรงกันให้รายงาน Indetermine 

แผนผังที่ 2  การทดสอบการติดเชื้อ เอชไอวี ทางห้องปฏิบัติการ แบบตรวจคัดกรอง (HIV screening test) 

Anti HIV screening test 

  

ผลสรุปไม่ได้  
รายงานผล : Inconclusive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 

  

 

ผลลบ 
รายงานผล : Non reactive   

ผลบวก  
รายงานผล :  Reactive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 

  
ดูแผนผังที่ 3 ประกอบ 
  

ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 
  

สิ่งส่งตรวจครั้งแรก (first sample) :  รอบรายงานผล ภายใน 4  ช่ัวโมง  หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ  
สิ่งส่งตรวจครั้งท่ีสอง (second sample) :  รอบรายงานผล ภายใน 2 วัน  หลังจากห้องปฏิบัติการได้รบัสิ่งส่งตรวจ 
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แผนผังที่ 3  ขั้นตอนการทดสอบและรายงานผล HIV screening test ทางห้องปฏิบัติการ 

HIV screening test 
ตรวจด้วยวิธีท่ี 1 (T1) 

  

ตรวจเพ่ิมด้วยวิธีที่2 (T2) และ 3 (T3)  
  

Anti HIV Second sample 

ผลบวก ผลลบ 

ผลลบ 
รายงานผล :  Nonreactive 

ผล T1/ T2/ T3 
 ( - / - / - ) 

  

ผล T1/ T2/ T3 
( + / + / - ) หรือ ( +/ - /+ ) หรือ ( +/ -/ - )  

  

ผล T1/ T2/ T3 
( + / + / + ) 

ผลสรุปไม่ได้  
รายงานผล : Inconclusive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 

ผลบวก  
รายงานผล : Reactive 

โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ  second sample 
  ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

ตรวจซ้ าด้วยวิธี T1 หรือ T2 หรือ T3 

หากไดผ้ลไมต่รงกัน (3 วิธี ) 
ทดสอบซ้ าใน first และ second sample  

รายงานผล : Inconclusive 
กรุณา follow up 

  

ผลบวก 
 รายงานผล : Reactive  

ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ 

 

หมายเหตุ  
-  Anti HIV screening test  วิธีที่ 1 (T1 : CMIA) กรณีผลบวก ท าการทดสอบเสริมด้วยน้ ายาที่มีหลักการและคุณสมบตัิ 
   ของทดสอบที่แตกต่างกันอีก 2 วิธีดังนี้คือ   วิธีท่ี 2 (T2 : CLIA) และ วิธีท่ี 3 (T3 : ICT) 
-  กรณีเครื่องตรวจวิเคราะห์วิธีแรกขัดข้อง หรือปริมาณตัวอย่างไม่พอ หรือมีข้อจ ากัดของสิ่งส่งตรวจ เช่น hemolysis 4+ เป็นต้น 

จะใช้การทดสอบด้วยวิธีท่ี 2 หรือ 3 ทดแทน แล้วรายงานผลตามด้วยวิธีท่ีทดสอบนั้น (กรณีจ าเป็นต้องใช้วิธี ICT ให้ใช้ 2 ยี่ห้อที่
แตกต่างกัน) 

-  Anti HIV rapid test ที่ให้ผล Initially reactive จะท าการทดสอบเพิ่มอีก 2 วิธี  ใน first หรือ second sample  
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แผนผังที่ 4  ขั้นตอนการทดสอบและรายงานผล Anti HIV screening test หรือ Anti HIV rapid test 
กรณีผลสรุปไม่ได้ หรือไม่สอดคล้อง (Inconclusive หรือ Indeterminate) 

Anti HIV Inconclusive (หรือ Indeterminate) 
โปรดส่งซ้ าภายใน 1 เดือน ระบุ second sample 

  

Anti-HIV second sample 

ตรวจซ้ าด้วยวิธี T1, T2 และ T3 

ผล T1/T2/T3 

(- / - / -) 
  

ผล T1/T2/T3 

(+/+/-)หรือ(+/-/+) หรือ(+/-/-) 
  

ผล T1/T2/T3 
(+/+/+) 

ผลลบ 

รายงานผล: Non reactive 

ผลสรุปไม่ได้ 
รายงานผล: Inconclusive 

กรุณา follow up ภายใน 2 
สัปดาห์ 

ผลบวก  
รายงานผล: Reactive 

หมายเหตุ   
     หากได้ผลสรุปไม่ได้เช่นเดิมหลังจากทดสอบซ้ าแล้ว ให้ติดตามผู้รับบริการมาเจาะเลือดตรวจซ้ า 

ภายในเวลา 2 สัปดาห์ แล้วผลเหมือนเดิมอาจถือว่าไม่น่าจะติดเชื้อเอชไอวี ให้ปรึกษาแพทย์หรือ 

ผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี (HIV counselor) อย่างไรก็ตามจากแนวทางการตรวจรักษาและ 

ป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวีประเทศไทย แนะน าให้ติดตามจนครบรยะเวลา 1 เดือน (คู่มือการตรวจ 

หาการติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับเทคนิคการแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ISBN: 978-616- 
92849-0-7) หรือส่งตรวจยืนยันด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ qualitative  
nucleic acid amplification testing (NAT testing) 


