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เชือ้ เอชไอ วี (human immunodeficiency virus,
HIV)  เปน เชือ้ ที ่พบ ใหม ใน คน หลงั จาก รายงาน พบ ผูปวย
โรค เอดส ใน สหรฐั อเมรกิา และ ยโุรป ใน ปพ.ศ. 2524 แยก
เชือ้ เอชไอ ว ีที ่เปน สาเหต ุโรค เอดส ได เมือ่ ป  พ.ศ. 2526 จาก
การ ศึกษา ทาง ระบาด วิทยา เชื่อ วา โรค เอดส นา จะ เริ่ม
ระบาด ใน ทวปีอฟัร ิกา ประมาณ ปพ.ศ. 2523  1,2 เมือ่ ศกึษา
ระบาด วทิยา ระดบั โมเลกลุ (molecular epidemiology)
พบ วา เชือ้ เอชไอ ว ีในอฟัร ิกา ม ีความ แตก ตาง หลาก หลาย
(genetic diversity)  มาก กวา เชือ้ ใน ภมูภิาค อืน่ แสดง วา
นา จะ ม ีการ แพร ระบาด มา นาน กวา ที ่อืน่ สนันษิฐาน วา เชือ้
HIV นา จะ อุบัติ ขึ้น เมื่อ 40 ป กอน 3

เชือ้ เอชไอ ว ีที ่พบ ใน ขณะ นี้ แบง ตาม ลกัษณะ การ เรยีง
ลํา ดับ นิวคลิ โอ ไทด (nucleotide sequencing) เปน
2ทยัป คอื HIV-1 และ HIV-2, เชือ้ HIV-1 พบ ระบาด
ทั่ว โลก สวน HIV-2 พบ ระบาด ในอัฟริ กา ตะวัน ตก เปน
สวน ใหญ  4,5 ผู ติดเชื้อ HIV-2 ที่ พบ ใน ประเทศ อื่น มัก มี
ประวัติ สัมผัส ไดรับ เชื้อ HIV-2 จาก ผู ที่ มา จากอัฟริ กา
ตะวนั ตก เชือ้ HIV-2 ม ีความ รนุ แรง ใน การ ตดิ ตอ และ การ
ดาํเนนิ โรค นอย กวา HIV-16

เชื้อ HIV เปน เชื้อ ที่ พบ การ กลาย พันธุ (mutation)
เกดิ ขึน้ ตลอด เวลา เชือ้ ที ่พบ ม ีการ ผนั แปร (variation) เชือ้
ที ่แยก ได จาก ผู ตดิเชือ้ ราย เดยีว กนั เวลา เดยีว กนั จะ ม ีการ
เรยีง ลาํ ดบั นวิคล ิโอ ไทดตางกนั เรยีก วา quasispecies7
และ จะ ยิ่ง ตางกัน มาก ขึ้น เมื่อ ตาง เวลา8,9 นอก จาก นี้ ถา
ติดเชื้อ  HIV-1 ที่ ตาง สาย พันธุ ใน เซลล เดียว กัน จะ มี
โอกาส เกดิ การ ผสม พนัธุ มาก ขึน้ ได เชือ้ ใหม ที ่ม ียนี จาก เชือ้

HIV-1 ตาง สาย พนัธุ เชือ้ ลกู ผสม นี ้เรยีก วา recombi-
nant  form ถา เปน การ ผสม ระหวาง HIV-1 ตาง sub-
type  จะ บอก ได ชัดเจน ถา เชื้อ ใหม พันธุ ลูก ผสม นี้ พบ
ระบาด แพร กระจาย จะ ตัง้ ชือ่ เปน circulating recombi-
nant  form (CRF) 10-12

ความ แตก ตาง ใน การ เรยีง ลาํ ดบั นวิคล ิโอ ไทดอาจ สง
ผล ตอ การ แสดง ออก ของ ยีน13,14 ทาํให เชือ้ HIV-1 ตาง
สาย พนัธุ ม ีความ แตก ตาง ทาง ชวีวทิยา การ ตดิ ตอ ความ
รนุ แรง ใน การ กอ โรค การ กระตุน ภมูคิุมกนั ม ีผล ตอ การ
พฒันา น้าํ ยา ทดสอบ ยา รกัษา และ ปองกนั โรค รวม ถงึ การ
สราง วคัซนี ปองกนั และ รกัษา โรค จงึ จาํเปน ที ่จะ ตอง ศกึษา
คุณสมบัติ ของ เชื้อ ที่ ระบาด ใหม อยาง ตอ เนื่อง

การ จาํแนก และ การ เรยีก ชือ่ เชือ้ เอชไอ วี
การ จาํแนก ชนดิ  (classification)   ของ เชือ้ เอชไอ วี

เปน ผล เนือ่ง จาก การ ศกึษา วเิคราะห ความ แตก ตาง ใน การ
เรยีง ลาํดบั  (sequence)  ของ นวิคล ิโอ ไทด ใน ระยะ แรก
เปน การ วิเคราะห บาง สวน ของ ยีน ตอมา จึง วิเคราะห
เปรยีบ เทยีบ ย ีโนมทัง้ หมด12,14,15 ยนี ที ่พบ ความ แตก ตาง
มาก ที่ สุด คือ envelope (env) รอง ลง มา คือ group
antigen  (gag) สําหรับ polymerase (pol) แตก ตาง
นอย กวา16-18

เชือ้ HIV-1 และ HIV-2 มี sequence สวน  env
ตางกนัรอยละ 62 ถา วเิคราะห ย ีโนมตางกนัรอยละ 4217

เชือ้ ม ีคณุสมบตั ิตางกนั ทัง้ การ ตดิ ตอ ความ รนุ แรง ใน การ
เกดิ โรค ลกัษณะ แอนตเิจน และ การ ตอบ สนอง ตอ ยา ตาน
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ไวรสั
เชือ้ HIV-2 ม ีการ เรยีง ลาํดบั ของ ยนี ใกล เคยีง กบั เชือ้

simian  immunodeficiency virus (SIV) ที ่พบ ใน ลงิ
อัฟริ กา  พันธุ sooty mangabey (SIVsmn)  19

เชื้อ HIV-1 แบง แยก เปน 3 กลุม คือ group M
(main  หรือ major), group O (outlier หรือ out-
group)   และ group N (non M, non O หรือ new)
ความ แตก ตาง ระหวาง กลุม เมือ่ เปรยีบ เทยีบ sequence
สวน   envรอยละ   50 ย ีโนมรอยละ  32

เชื้อ กลุม M พบ สมาชิก กอ โรค เอดส ระบาด ทั่ว โลก
กลุม O พบ ระบาด สวน ใหญ ใน ประ เทศ คาเมอ รนูและ บาง
ประเทศ ในอัฟริ กาก ลาง และอัฟริ กา ตะวัน ตก20,21  กลุม
N พบ จาก ผู ติดเชื้อ ใน ประ เทศ คาเมอ รูนรายงาน เมื่อ ป
พ.ศ. 254122

เชือ้ HIV-1 กลุม O ม ีลกัษณะ การ เรยีง ลาํดบั คลาย กบั
เชื้อ ไวรัส กอ โรค เอดส ใน ลิง ชิมแปนซี23 (simian immu-
nodeficiency  virus in chimpanzee, SIVcpz)   เชือ้
HIV-1 กลุม N ม ีย ีโนมเปน ลกู ผสม ระหวาง เชือ้ ไวรสั กอ
โรค เอดส ใน ลิง ชิมแปนซี (SIVcpz)24 กบั เชือ้ HIV-1 จงึ
ม ีความ สมัพนัธ ใกล ชดิ กบั เชือ้ HIV-2 และ SIVcpz มาก
กวา HIV-1 group M และ group O

เมื่อ นํา sequence ของ เชื้อ group M ที่ ระบาด ทั่ว
โลก25  มา วิเคราะห ดวย โปรแกรม คอมพิวเตอร และ สราง
รปู ตนไม ววิฒันาการ (phylogenetic tree) สามารถ แยก
ได เปน 9 กิง่ (clades) หรอื subtypes คอื A, B, C, D,
F, G, H และ J, K และ เชื้อ ที่ จัด เปน recombinants
เชือ้ แต ละ subtype จะ ม ีการ เรยีง ลาํดบั ของ ย ีโนมเหมอืน
กนั และ ไม ม ีสวน ใด สวน หนึง่ ที ่เหมอืน กบั subtype อืน่

Subtype F แยก ตอไป เปน sub-subtype F1, F2
และ F3 ตอมา จดั sub-subtype F3 เปน subtype K,
subtype A แยก เปน sub-subtype A1 และ A2
สําหรับ subtype B และ D มี ความ ใกล ชิด อยู ใน กิ่ง
ถดัไป คลาย กบั sub-subtype F1 และ F2 อาจ กลาว ได
วา subtype B และ D นา จะ เปน subtype เดยีว กนั แต

เนื่อง จาก ได จําแนก มา แตเดิม จึง ยัง คง ไว
Subtype L จัด เปน subtype ใหม แยก ได จาก ผู

ตดิเชือ้ ใน ประเทศ เซเนกลั
เชื้อ HIV-1 ที่ จัด เปน เชื้อ ประวัติศาสตร แยก ได จาก

ซีรัมหรือ พลาสมา ของ ผู ติดเชื้อ ในอัฟริ กา ตั้งแต กอน โรค
เอดส ระบาด คอื Z321 จาก ซรีมัผู ตดิเชือ้ ใน ประ เทศ ซารอี
ที ่เกบ็ ไว ตัง้แต ปพ.ศ. 251926 เปน เชือ้ subtype A ชนดิ
recombinant  form และ เชื้อ ZR 5927 ซึ่ง แยก ได จาก
พลาสมา  ผู ติดเชื้อ เมื่อ ปพ.ศ. 2502 ใน ประ เทศ ซารอี
(ปจจบุนั เปลีย่น ชือ่ เปน ประเทศ สาธารณรฐั คองโก) ม ีการ
เรยีง ลาํ ดบั นวิคล ิโอ ไทดใกล เคยีง กบั subtype B และ D

การ พบ เชื้อ ตั้งแต ปพ.ศ. 250228 และ 251926 เปน
รอง รอย ที่ ทําให เชื่อ วา การ ระบาด ของ HIV-1 นา จะ เริ่ม
ในอัฟริ กาก ลาง ป ที่ พบ HIV-1 subtypes ตางๆ และ
ภูมิภาค ที่ พบ ดัง แสดง ใน ตาราง ที่ 1

เชือ้ HIV-1 group M นอก จาก ประกอบ ดวย เชือ้ ทัง้
9 subtypes แลว ใน ปจจบุนั ยงั พบ เชือ้ ที ่ม ีลกัษณะ เปน
ลกู ผสม (recombinant forms) คอื ม ีการ เรยีง ลาํดบั ยนี
เหมอืน กบั HIV-1 มาก กวา 1 subtype ถา พบ เชือ้ ม ีการ
ระบาด แพร หลาย โดย แยก เชือ้ ได จาก ผู ตดิเชือ้ อยาง นอย
3 ราย ที ่ไม ม ีลกัษณะ การ ระบาด เกีย่วของ กนั จะ เรยีก ชือ่
วา circulating recombinant form (CRF)29 ไวรัส ที่
จดั อยู ใน กลุม CRF เดยีว กนั จะ ม ีลกัษณะ ย ีโนมที ่เหมอืน
กัน รวม ถึง จุด ตอ ระหวาง ภาค สวน ที่มา จาก แต ละ sub-
type30  การ เรยีก ชือ่ CRF ตัง้ เปน ตวั เลข ตาม ลาํดบั ที ่พบ
ตาม ดวย อกัษร subtype ที ่ประกอบ กนั เปน ย ีโนม ดงัเชน
HIV-1 subtype E  เดมิ เปลีย่น ชือ่ เปน CRF 01_AE31,32

ถา ย ีโนมของ CRF นัน้ ประกอบ ดวย ภาค สวน ทีม่า จาก เชือ้
มาก กวา 2 subtypesจะ ใส complex (cpx) แทน ตัว
อักษร ที่ แสดง subtype เชน CRF 04_cpx33 รายการ
CRFs ที่ มี รายงาน ดัง ตาราง ที่ 2

ปจจุบัน มี รายงาน CRF 34 ชนิด และ ยัง มี รายงาน
CRF ที ่พบ ใหม แจง ศนูย ขอมลู Los Alamos National
Laboratory, New Mexico, สหรัฐ อเมริกา34 โดย ผู
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รายงาน ตอง แจง ขอมูล คือ
1.  การ เรยีง ลาํดบั (sequence) จาก ยนี ของ เชือ้ ที ่นา

จะ เปน CRF ใหม
2. subtypes ที่ มี ภาค สวน ของ ยีน ประกอบ เปน

CRF  ใหม และ จดุ เชือ่ม ตอ  (breakpoint) ถา เปน สวน ที่
ไมปรา กฎ ใน subtype เดิม ให เขียน วา  U (unclassi-
fied)

3.  แผน ผงั ของ การ เรยีง ลาํดบั ยนี ที ่ผสม กนั (map
of mosaic pattern)

ใน ปพ.ศ. 2547 องคการ อนามัย โลก รายงาน การ
ศกึษา สาย พนัธุ HIV-1 ทัว่ โลก25 พบ วา เปน HIV-1  sub-
type  A  รอยละ  12, B รอยละ  10, C รอยละ  50, D
รอยละ    3,  G รอยละ   6 ที ่เหลอื เปน F, H, J, K รวม กนั
รอยละ  0.94 เปน เชือ้ ลกู ผสม (CRF) รอยละ  18 โดย พบ

CRF01_AE รอยละ  5 , CRF02_AG รอยละ  5, CRF
03_AB รอยละ   0.1 และ CRFs อื่น ๆ   อีกรอยละ  8
แสดง ถงึ การ เพิม่ ขึน้ ของ เชือ้ เอชไอ ว ีลกู ผสม ที ่เกดิ จาก เชือ้
subtype     เดยีว กนั (intratypic) และ ตาง subtypes (in-
ter subtype)  รวม ถงึ การ พบ การ เรยีง ลาํดบั ของ ยนี ที ่ยงั ไม
เคย พบ มา กอน (unclassified, U)

HIV-1 subtypes และ CRFs ที ่พบ ใน ประเทศ ไทย
ผูปวย โรค เอดส ราย แรก ๆ   ใน ประเทศ ไทย ระหวาง

ปพ.ศ. 2527 ถึง 2530 เปน ผู รับ เชื้อ HIV-1 จาก ตาง
ประเทศ สวน ใหญ ตดิ ตอ ทาง เพศ สมัพนัธ ชาย กบั ชาย ใน
ป  พ.ศ. 2531 พบ การ ระบาด อยาง รุน แรง   แพร กระจาย
อยาง รวด เร็ว ทั้ง ประเทศ ใน กลุม ผู ฉีด สาร เสพ ติด เขา เสน
เลอืด และ เริม่ พบ ผูปวย โรค เอดส ใน เดก็ การ ตดิ ตอ ทาง

ตารางที่  1 HIV-1  subtypes  by   year  of  sampling  and  country   of  sampling   (origin) 29

Subtype Sequence of
strains

Year of
sampling

Country
of sampling

A1
A1
A1

A1
A2
A2
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D

92UGO37.1
Q23

SE7253

UG57136
CDKTB48

CY017
HXB2
BK132
671
1058

ETH2220
92BR025.8
IN21068
SK164B1

ELI
94UG114.1
4412HAL

A280

1992
1994
1994

1998
1997
1994
1983
1990
2000
1998
1986
1992
1995
2004
1983
1994
2001
2001

Uganda
Kenya

Sweden
(Somalia)
Uganda
DRC

Cyprus
France

Thailand
Netherlands

USA
Ethiopia
Brazil
India

South Africa
DRC

Uganda
Cameroon
Tanzania

Subtype Sequence of
strains

Year of
sampling

Country
of sampling

F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
G
G
G
G
H
H
H
J
J
K
K

93BR020-1
VI850

FIN9363
MP411
MP255
MP257

0016BBY
CM53657
SE6165

HH8793.1.1
DRCBL
NGO83
056.1
VI991
VI997

SE9280.9
SE9173.3
EQTB11C
MP535

1993
1993
1993
1996
1995
1995
2002
1997
1993
1993
1996
1992
1990
1994
1993
1994
1993
1997
1996

Brazil
Belgium (DRC)

Finland
France

Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon

Sweden (DRC)
Finland (Kenya)
Belgium (DRC)

Nigeria
Cent. Afr. Rep
Belgium (?DRC)
Belgium (?DRC)
Sweden (DRC)
Sweden (DRC)

DRC
Cameroon
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ตารางที ่2 CRFs ทีพ่บและ subtypes ทีป่ระกอบกนัในยโีนม34

Name Reference
strain Subtypes Year of

sampling
Country of
sampling

(   ) year reported, NA = not available

CRF01_AE
CRF02_AG
CRF03_AB
CRF04_cpx
CRF05_DF
CRF06_cpx
CRF07_BC
CRF08_BC
CRF09_cpx
CRF10_CD
CRF11_cpx
CRF12_BF
CRF13_cpx
CRF14_BG
CRF15_01B
CRF16_A2D
CRF17_BF
CRF18_cpx
CRF19_cpx
CRF20_BG
CRF21_A2D
CRF22_01A1
CRF23_BG
CRF24_BG
CRF25_cpx
CRF26_AU

CRF27
CRF28_BF
CRF29_BF

CRF30
CRF31_BC

CRF32_06A1
CRF33_01B
CRF34_01B

CM 240
IbNG
Kall53

94CY032
VI1310
BFP90
CN54
GX-6F

96GH2911
TZBF061

GR17
ARMA159
96CM-1849

X397
99TH.MU2079

KISII5009
ARMA038

CU76
CU7

CB228
99KE_KER2003

CM53122
CB118
CB378

02CM_1918LE
Pending
Pending

BREPM12609
BREPM16704

Pending
Pending
EE0369
Pending
Pending

A, E
A, G
A, B

A, G, H, K, U
D, F

A, G, J, K
B’, C
B’, C

CRF02, A, U
C, D

A, CRF01, G, J
B, F

A, CRF01, G, J, U
B, G

CRF01, B
A2, D
B, F

A1, F, G, H, K, U
A1, D, G

B, G
A2, D

CRF01, A1
B, G
B, G

A, G, U
A, U

Pending
B, F
B, F

Pending
B, C

CRF06, A1
CRF01, B
CRF01, B

1990
(1996)
(1998)
1994
(2000)
1996
1997
1997
1996
1996
(2000)
1991
1996
1999
1999
(2002)
NA

(2005)
1999
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

(2006)
(2006)
(2003)
(2006)
(2005)
(2006)
NA

ไทย,อฟัร ิกา
ไนจเีรยี
รสัเซยี

ไซปรสั ( กรซี)
เบลเยีย่ม ( คองโก)

ออสเตรเลยี (เบอกนิาฟาโซ)
จีน
จีน
กา นา

แทน ซาเนยี
กรซี (? คองโก)
อาร เจน ต ินา
คาเมอ รูน
สเปน
ไทย

เคนยา, เกาหล ีใต
อาร เจน ต ินา, อ ุรกุ วยั

ควิ บา
ควิ บา
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

มาเลเซยี
NA
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เพศ สมัพนัธ จาก ผู คา บรกิาร ทาง เพศ ระหวาง หญงิ ชาย พบ
มาก ขึ้น35 ตั้งแต ปพ.ศ.  2532 โลหิต บริจาค ทุก หนวย
ไดรบั การ ตรวจ คดั กรอง การ ตดิเชือ้ HIV การ ตดิ ตอ ทาง
การ ไดรับ เลือด ใน ประเทศ ไทย จึง พบ ได นอย

ใน ป  พ.ศ. 2535 รายงาน การ ศกึษา ทาง ระบาด วทิยา
โมเลกลุ (molecular epidemiology) โดย วเิคราะห se-
quence  บาง สวน ของ ยนี สามารถ แยก เชือ้ ได เปน 2 กลุม
(cluster) ชดัเจน15,  36 คอื กลุม ผู ตดิเชือ้ ทาง เพศ สมัพนัธ
กบั กลุม ผู ฉดี สาร เสพ ตดิ เขา เสน เลอืด ชือ่ ของ subtypes
ที ่เรยีก กนั ทัว่ ไป ใน เวลา ตอมา คอื subtype E หรอื CRF
01_AE กบั subtype B

การ ศกึษา ใน ปพ.ศ. 2536 และ 2537 ยนืยนั การ พบ
เชือ้ subtype E และ subtype B ใน ประชากร 2 กลุม ดงั
กลาว37- 39 การ วเิคราะห sequence ของ env และ gag
genes พบ วา subtype E เปน เชือ้ HIV-1 subtype ใหม
ที ่ยงั ไม เคย พบ มา กอน เชือ้ ที ่เปนตน แบบ ของ subtype
E ใน ประเทศ ไทย คอื CM240 และ CM241 เปน เชือ้ ที่
แยก ได จาก ชาย ที่ ติดเชื้อ ทาง เพศ สัมพันธ จาก จังหวัด
เชยีงใหม เชือ้ นี ้มี sequence ของ   gag เหมอืน subtype
A แต sequence ที ่สวน  env ไม เหมอืน subtype อืน่
ใด ที ่เคย พบ มา กอน ดงันัน้ ตาม ระบบ ของ การ เรยีก ชือ่ ใน
ป  พ.ศ. 2543 เชือ้  HIV-1 subtype E นา จะ เรยีก วา CRF
01_AU แต เนือ่ง จาก ไม ตองการ ให สบัสน ยุง ยาก จงึ ยงั คง
เรยีก วา CRF01_AE หรอื subtype E ที ่นา สนใจ คอื ไม
เคย พบ วา มี sequence ของ subtype E ใน  gag gene
เชื้อ นี้ มี ลักษณะ เปน ลูก ผสม ใน หลาย บริเวณ ของ ยี โนม
เรยีก วา  mosaic pattern31, 40 เชือ้ CRF 01_AE นี ้พบ
ได ในอฟัร ิกาก ลาง เขาใจ วา   นา จะ ม ีตน กาํเนดิ ใน อฟัร ิกา32
กอน จะ แพร กระจาย มา สู ประเทศ ไทย และ ประเทศ อื่น ๆ
ในเอเซยี

เชือ้ HIV-1 subtype B ที ่พบ ใน กลุม ผู ฉดี สาร เสพ ตดิ
ใน ประเทศ ไทย มี ลักษณะ การ เรียง ลําดับ นิวคลิ โอ ไทด
บรเิวณ V3 loop ของ   env gene ตาง จาก subtype B
ที่ พบ ใน ยุโรป และ อเมริกา จึง เรียก วา subtype B′ (B

prime)
เชือ้ ที ่แยก ได ระหวาง ปพ.ศ. 2530 ถงึ 2537 สามารถ

แยก ได เปน 2 subtypes โดย พบ subtype B′ ใน ผู ฉดี
สาร เสพ ติด ใน กรุงเทพฯรอยละ  90 - 97 และ พบ sub-
type  E หรือ CRF 01_AE ใน ชาย ที่ ติดเชื้อ ทาง เพศ
สมัพนัธ ตาง เพศรอยละ 86 - 95 ลกัษณะ การ ระบาด บง วา
เชื้อ HIV-1 ติด ตอมา สู ประเทศ ไทย 2 เสน ทาง39 คือ
HIV-1 subtype B′ ที ่พบ มาก ใน กลุม ผู ฉดี สาร เสพ ตดิ นา
จะ มี เสน ทาง จาก ยุโรป และ อเมริกา และ HIV-1 CRF
01_AE  ที่ พบ มาก ใน กลุม ผู ติด ตอ ทาง เพศ สัมพันธ ตาง
เพศ นา จะ มี เสน ทาง จากอัฟริ กา

ระหวาง ปพ.ศ. 2531 ถึงพ.ศ. 2533 พบ ผู ติดเชื้อ
ราย ใหม ใน กลุม ผู ฉดี สาร เสพ ตดิ 10 - 12 ราย ตอ 100
person year เชื้อ CRF 01_AE ติดเชื้อ ราย ใหม มาก
ขึน้41,42 ใน กลุม ผู ฉดี สาร เสพ ตดิ พบ สดัสวน การ ตดิเชือ้
subtype B′ กับ CRF 01_AE เปลี่ยน ไป คือพ.ศ.
2531 - 2532 พบรอยละ  97.4 กบั 2.6, ปพ.ศ. 2533 -
2534 พบรอยละ 74.4 กบั 25.6,พ.ศ. 2535 - 2536 พบ
รอยละ  56.2 กบั 43.8  ใน การ ศกึษา ตดิ ตาม กลุม cohort
ผู ฉีด สาร เสพ ติด ปพ.ศ. 253843,44 พบ ความ ชุกชุม
(prevalence)  รอยละ  29.3  ตดิเชือ้ subtype B′  รอยละ
 65, CRF 01_AEรอยละ   35 ผู ตดิเชือ้ ราย ใหม ตดิเชือ้

CRF 01_AE รอยละ  79.7 , subtype B′ รอยละ 21.3
สําหรับ ผู ติดเชื้อ ทาง เพศ สัมพันธ ป  พ.ศ. 2538 - 2539
ตดิเชือ้ CRF 01_AEรอยละ   98

ใน ปพ.ศ. 2544 ได จดั ตัง้ ศนูย รวบรวม และ วเิคราะห
เชื้อ เอชไอ วี แหง ประเทศ ไทย (National HIV Reposi-
tory  and Bioinformaic Center, NHRBC) เปน ศนูย
ความ รวมมอื ระหวาง คณะ แพทยศาสตร ศริริาช พยาบาล
มหาวทิยาลยั มหดิล และ สาํนกั เอดส วณั โรค และ โรค ตดิ
ตอ ทาง เพศ สัมพันธ กรม ควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสขุ  ทาํ การ ศกึษา สาํรวจ สาย พนัธุ เชือ้ เอชไอ ว ีจาก
ผู ตดิเชือ้ ราย ใหม ใน ประเทศ ไทย ประมาณ 200 ราย ตอ ป
อยาง ตอ เนื่อง โดย ไดรับ การ สนับสนุน จาก กรม ควบคุม
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โรค กระทรวง สาธารณสขุ ผาน คณะ อนกุรรมการ ควบคมุ
การ ทดลอง วคัซนี เอดส ผล การ วเิคราะห ลกัษณะ การ เรยีง
ลํา ดับ นิวคลิ โอ ไทด บริเวณ C2 ถึง V4 ของ  env แยก
เปน subtypes และ CRFs ดังนี้พ.ศ. 2542 พบ
subtype B′รอยละ   9, CRF01_AEรอยละ   91    ปพ.ศ.
2544  พบ subtype B ที ่ม ีลกัษณะ เหมอืน ที ่พบ ใน ยโุรป
และ อเมรกิา ซึง่ ม ีสาย พนัธุ MN เปน เชือ้ ตนแบบรอยละ
4  ไม พบ subtype B′, พบ CRF 01_AEรอยละ   96 ใน
ป ถดัมาพ.ศ. 2545 พบ HIV subtype Bรอยละ   2.5,
CRF 01_AEรอยละ   97 และ CRF_01B 1 ราย
(รอยละ  0.5), ปพ.ศ. 2546 พบ subtype Bรอยละ   2.2,
CRF 01_AE รอยละ  96, CRF_01B รอยละ  1.8, ป พ.ศ.
2547 พบ subtype B รอยละ  1.7, CRF 01_AE รอยละ
97, CRF_01B รอยละ  1.3  สําหรับ ปพ.ศ. 2548 พบ
subtype B รอยละ  1.5, CRF 01_AEรอยละ   97,
CRF_01B รอยละ   1 และ สาย พันธุ ที่ เพิ่ง พบ ใหม คือ
CRF_01C 1 ราย (รอยละ  0.5)

การ ศกึษา วเิคราะห ผู ตดิเชือ้ ราย ใหม ระหวาง ปพ.ศ.
2542 ถงึ 2548 ดงั แสดง ใน ตาราง ที่ 3

HIV-1 subtype variants และ CRFs ใหม ที่ พบ ใน
ประเทศ ไทย

ผล การ ศึกษา สํารวจ ของ NHRBC ใน ระยะ 5 ป ที่
ผาน มา พบ วา มาก กวารอยละ  90 ยงั เปน CRF 01_AE
ที ่นา สนใจ คอื ใน ปพ.ศ. 2542 เชือ้ subtype B ยงั คง

เปน B′ แต ใน ป  พ.ศ. 2544 เปนตน มา ไม พบ subtype
B′ แต กลับ พบ subtype B ที่ เหมือน สาย พันธุ MN
ตนแบบ ดงั แสดง ใน ตนไม ววิฒันาการ (phylogenetic
tree) รปู ที่ 1 การ กลบั มา ของ HIV-1 subtype B (MN)
อาจ เกดิ จาก ม ีการ ตดิเชือ้ ราย ใหม ใน ชาย ที ่ม ีเพศ สมัพนัธ
กับ ชาย มาก ขึ้น45 โดย ใน ปพ.ศ. 2546 พบ sero preva-
lence  ใน กลุม MSM รอยละ  17.3 และ เพิม่ เปนรอยละ
28.3 ใน ปพ.ศ. 2548 หรอื เชือ้ subtype B (MN) ที ่เคย
พบ ตั้งแต กอน ปพ.ศ. 2531 กลับ มา ใหม46

เชื้อ สาย พันธุ ลูก ผสม (recombinant forms) พบ
มาก ขึน้ เปน ลาํดบั เนือ่ง จาก ใน ประชากร ไทย ม ีการ ตดิเชือ้
ทัง้ CRF 01_AE และ B อยู ดวย กนั นาน กวา 10 ป การ
ตดิเชือ้ CRF_01B จงึ ม ีโอกาส พบ ได ดงัที ่เคย ม ีรายงาน
ตั้งแต ปพ.ศ. 254447 และ พบ ได ใน ผู ติดเชื้อ ราย ใหม48
การ ตดิเชือ้ CRF_01C เคย ม ีรายงาน ใน ปพ.ศ. 254649
และ พบ ใน การ ศึกษา ของ NHRBC ใน ปพ.ศ. 2548
ซี่งอาจ เกิด จาก การ เดิน ทาง ของ subtype C เขา มา ยัง
กลุม ประชากร ไทย และ ผสม กบั CRF 01_AE

การ ศึกษา ของ Abbott Diagnostic ใน ตัวอยาง
เลือด ผู บริจาค จาก ประเทศ ไทย พบ subtypes และ
CRFs หลาย รูปแบบ50 คือ A, C, D, Unclassified,
CRF01_AE,  CRF07_BC, CRF15_01B, CRF_BC,
CRF_01B,  CRF_01C และ การ ตดิเชือ้ 2 subtypes คอื
B รวม กบั CRF 01_AE

ตารางที่ 3 การสาํรวจ subtypes และ CRFs ของ HIV-1 จากผูตดิเชือ้รายใหมในประเทศไทย จาํนวนประมาณ
200 รายตอป พ.ศ. 2542, 2544 - 2548

ป  พ.ศ. Subtype B′′′′′ Subtype B (MN) CRF 01_AE CRF_01B CRF_01C
2542
2544
2545
2546
2547
2548

9%
0
0
0
0
0

0
4%

2.5%
2.2%
1.7%
1.5%

91%
96%
97%
96%
97%
97%

0
0

0.5%
1.8%
1.3%
1%

0
0
0
0
0

0.5%
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รปูที ่1 ตนไมววิฒันาการของเชือ้เอชไอวสีายพนัธุ subtype B ทีแ่ยกไดจากประเทศไทยป พ.ศ. 2538 - 2547 HIV-
1 subtype B ทีพ่บใน พ.ศ.2538-2545 เปน B′, แตทีพ่บ พ.ศ. 2545, 2547 กลบัเปน B คลายกบัสายพนัธุ MN

HIV-1 isolated during year
1995-2002 was in B′ cluster

HIV-1 isolated in 2002, 2004
was in subtype B MN cluster
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สรุป
ณ เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2549 องคการ อนามัย โลก

ประมาณ ผู ตดิเชือ้ เอชไอ ว ีทัว่ โลก 39.5 ลาน คน ผู ตดิเชือ้
ราย ใหม ป 2549 ประมาณ 4.3 ลาน คน สวน ใหญ พบ
ในอัฟริ กา และ เอเซีย ประมาณ ผู ติดเชื้อ ทั้ง หมด ใน
ประเทศ ไทย 580,000 คน รายงาน ผูปวย เอดส ตั้งแต
พ.ศ.   2527 ถงึ 31 มนีาคม 2550 รวม 311,816 ราย การ
ติดเชื้อ สวน ใหญ พบ ทาง เพศ สัมพันธ

เชือ้ HIV เปน RNA virus ที ่ม ีลกัษณะ เปน diploid
ใน การ เพิ่ม จํานวน ตอง สราง provirus DNA กอน พบ
การ กลาย พนัธุ (mutation) และ การ ผสม พนัธุ (recom-
bination)  เกิด ขึ้น ใน อัตรา สูง51 ยีน ทุก ยีน มี การ เปลี่ยน
แปลง ผัน แปร สวน ที่ มี ความ หลาก หลาย มาก ที่ สุด คือ
env52 การ ศกึษา ความ หลาก หลาย จงึ เริม่ จาก สวน  env
กอน และ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ ย ีโนมทัง้ หมด (full length
genome) ตาม มา ความ แตก ตาง ระหวาง subtype ใน
sequence  สวน   env พบ ได ถงึรอยละ  30 ใน ขณะ ที่ full
length  genome พบ เพยีงรอยละ  14 เมือ่ เปรยีบ เทยีบ
กบั RNA virus อืน่53 เชนinfluenza virus พบ ความ
แตก ตาง ของ hemagglutinin gene รอยละ  4 สวน
capsid gene ของ poliovirus แต ละ ทัยป ตางกัน
รอยละ  9

เชือ้ HIV-1 ม ีความ แตก ตาง หลาก หลาย ขณะ นี ้พบ
9 subtypes และ 34 CRFs ใน ผู ติดเชื้อ บาง ราย พบ
ติดเชื้อ มาก กวา subtype เดียว54,55 และ บาง ราย ไดรับ
เชื้อ สาย พันธุ ใหม ที่ ตาง จาก ที่ ติดเชื้อ อยู เดิม การ เพิ่ม
จํานวน ของ เชื้อ HIV ตาง สาย พันธุ ใน เซลล เดียว กัน จะ
เกิด เชื้อ พันธุ ลูก ผสม ชนิด ใหม56,57 การ ระบาด ของ HIV-
1 subtype ใหม ใน แต ละ ภมูภิาค รวม ถงึ CRFs ใหม ๆ
ม ีโอกาส พบ ได ตลอด เวลา เนือ่ง จาก การ เดนิ ทาง ที ่สะดวก
และ รวด เร็ว ของ ประชากร ทั่ว โลก58

เชื้อ HIV-1 ที่ พบ ระบาด ใน ผู ติดเชื้อ ราย ใหม จาก
หลาย ประเทศ เปน HIV-1 พนัธุ ลกู ผสม มาก ขึน้ ดงัที ่พบ
ใน จีน59 พมา60 มาเลเซีย61 และ ไทย48

การ เกดิ CRFs ใหม ๆ    จะ เกดิ ขึน้ ได ตลอด เวลา และ
อาจ ม ีผล ตอ ความ แมนยาํ ของ ชดุ น้าํ ยา ทดสอบ ที ่ตรวจ หา
nucleic acid, antigen และ antibody ตลอด จน
viral load ทําให ความ ไว (sensitivity) ลดลง เชื้อ
CRFs บาง ตวั อาจ กอ โรค รนุ แรง รวด เรว็ หรอื อาจ เชือ่ง ไม
กอ โรค วัคซีน  ที่ กําลัง ศึกษา ทดสอบ ใน ประเทศ ไทย ซึ่ง
ประกอบ ดวย subtype B และ CRF 01_AE อาจ ตอง
เพิม่ subtype C และ subtype อืน่ ๆ   ที ่อาจ พบ ได ใน
อนาคต
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