ชุ ดตรวจสอบแอนติเจน SARS – COV -2 แบบรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การใช้
ชุดทดสอบแบบรวดเร็ วนี้ใช้สาหรับการตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ของ
ผูป้ ่ วยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งควรใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น ชุดทดสอบจะช่วย
ในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ SARS-CoV-2 ร่ วมกับอาการทางคลินิกและ
ผลการทดสอบอื่นๆ ในห้องปฏิบตั ิการ ไม่ควรใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากชุดทดสอบนี้
เป็ นหลักในการวินิจฉัยเพียงอย่างเดียว
ผลการทดสอบที่ได้เป็ นผลเบื้องต้น ผลการตรวจที่เป็ นลบไม่ได้หมายความว่า
ไม่ได้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 และไม่ควรใช้เป็ นข้อมูลหลักเพียงอย่างเดียวสาหรับ
การรักษาหรื อการตัดสิ นใจในการจัดการด้านอื่นๆ
หลักการ
ชุดทดสอบน้ ีใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี ตามหลักการทดสอบโกลด์อิมมู
โนโครมาโตกราฟี ที่ใช้วิธี ดับเบิ้ลแซนวิชแอนติบอดีในการตรวจหาแอนติเจน
SARS-CoV-2 ในตัวอย่าง เมื่อมีแอนติเจนของไวรัสอยูใ่ นตัวอย่าง แอนติเจนจะ
จับกับคอลลอยด์ของโกลด์โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่สอดคล้องกันและโมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่เคลือบไว้ที่แนวตรวจจับ (T) เพื่อสร้างสารประกอบแล้ว
ควบแน่นเป็ นแถบสี แดง แสดงว่าผลเป็ นบวก หากไม่มีแอนติเจนในตัวอย่าง สาร
เชิงซ้อนจะไม่สามารถก่อตัวข้ึนที่แนวตรวจจับ (T) ได้ และจะไม่มีแถบสี แดง
ปรากฏให้เห็นแสดงว่าผลการตรวจเป็ นลบ ไม่วา่ ตัวอย่างจะมีแอนติเจนหรือไม่
ก็ตามโกลด์โมโนโคลนอลแอนติบอดีจะจับกับแอนติบอดีที่ห่อหุม้ ที่แนวควบคุม
คุณภาพ (C) สร้างสารประกอบและควบแน่นเป็ นแถบสี แดง
ส่ วนประกอบในชุดทดสอบ
• ตลับทดสอบ 20 ตลับ
• หลอดเก็บตัวอย่างพร้อมบรรจุน้ ายาตรวจสอบ 20 หลอด
• ก้านกวาดแพคเกจเดี่ยว 20 ก้าน
• ที่วางหลอดเก็บตัวอย่าง 1 ชิ้น
• คาแนะนาการใช้งาน
lj

การจัดเก็บและวันหมดอายุ
• เก็บในซองปิ ดผนึ กที่อุณหภูมิ 2-30°C ในที่แห้ง อย่าให้โดนความร้อนและ
แสงแดด จะสามารถเก็บได้เป็ นเวลา 12 เดือน
• ห้ามแช่แข็ง ควรมีมาตรการป้ องกันในฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อหลีกเลี่ยงจาก
อุณหภูมิที่สูงหรื อการละลายการแช่แข็ง
• ห้ามเปิ ดบรรจุภณั ฑ์ดา้ นในจนกว่าจะพร้อมใช้ เมื่อเปิ ดแล้วต้องใช้ชุดทดสอบ
ภายในหนึ่งชัว่ โมง (ที่ความชื้ น 60%, อุณหภูมิ: 20 °C-30 °C)
• โปรดใช้ชุดทดสอบทันทีหากความชื้น > 60%
การเก็บรักษาตัวอย่ าง
ควรดาเนิ นการกับตัวอย่างที่ได้จากการกวาดหลังโพรงจมูก คอหอยส่ วนบน และ
โพรงจมูกส่ วนหน้าของบุคคลโดยเร็ วที่สุดหลังจากเก็บตัวอย่าง หากไม่สามารถทา
การทดสอบได้ในทันที ควรเก็บตัวอย่างในที่มีการปิ ดผนึกที่อุณหภูมิ 2~8°C เป็ น
เวลา 8 ชัว่ โมง และเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ากว่า -20°C เป็ นเวลา 1 เดือน ไม่แนะนาให้
เก็บตัวอย่างไว้เป็ นเวลานาน
การเก็บตัวอย่าง
การกวาดบริเวณโพรงจมูกส่ วนหน้ า:
ค่อย ๆ สอดปลายสาหรับดูดซับทั้งหมดของก้านกวาด (ประมาณ 1.5 ซม.) เข้าไปใน
รู จมูก แล้วค่อยๆ หมุนไม้กวาดเป็ นวงกลมช้าๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้เก็บน้ าที่ระบายจากจมูกที่อาจมีอยูบ่ นก้านกวาด ค่อยๆ ดึงก้านกวาดออกจากรู
จมูก ใช้กา้ นกวาดแบบเดียวกันทาซ้ าขั้นตอนเดิมกับรู จมูกอีกข้างหนึ่งแล้วนาก้าน
กวาดออกมาช้าๆ
การกวาดบริเวณหลังโพรงจมูก:
ผูเ้ ก็บตัวอย่างค่อยๆ จับศีรษะของผู9้ i;0ยมือข้างหนึ่ ง มืออีกข้างหนึ่ งจับก้านกวาด
แตะก้านกวาดที่รูจมูกจากนั้นค่อยๆ สอดเข้าไปที่ดา้ นหลังของโพรงจมูก ไม่ควร
ออกแรงมากเกินไปเพื่อไม่ให้เลือดออกเนื่องจากเป็ นแผล เมื่อปลายก้านกวาดไปถึง
ผนังด้านหลังของช่องโพรงจมูกให้หมุนก้านกวาดช้าๆ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีท้งั
เซลล์และเมือกติดก้านกวาดมา) จากนั้นค่อยๆ ดึงก้านกวาดออกมา

1. จุ่มก้านกวาดลงในของเหลวสกัดตัวอย่าง จุ่มปลายก้าน
กวาดลงไปให้สุด หมุนและบีบก้านกวาด 10 คร้งั กลิง้
ปลายก้านกวาดกับหลอดขณะที่ดึงก้านกวาดออกมาพยายาม
บีบของเหลวออกให้มากที่สุด ทิ้งก้านกวาดที่ใช้แล้ว
ตามมาตรการการกาํ จัดของเสี ยที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ
2. นาตลับทดสอบออกจากซองที่ปิดสนิ ท วางบนพื้นผิวที่สะอาดและได้ระดับโดย
ให้ช่องเก็บตัวอย่างตั้งขึ้นแล้วเขียนป้ายชื่อบนตลับทดสอบ
3. หยดตัวอย่างที่ผ่านการสกัดแล้ว (60 l – 70 l) โดยหยดในแนวตั้งลงในหลุม
เก็บตัวอย่างของตลับทดสอบ 3 หยด
4. สังเกตผลการทดสอบทันทีภายใน 15-20 นาที ผลการ
สังเกตจะไม่ถูกต้องหากเวลาผ่านไปนานเกิน 20 นาที
หมายเหตุ: เมื่อใช้น้ ายานาส่ งสิ่ งส่ งตรวจสาหรับเชื้อไวรัส (VTM) สิ่ งสาคัญคือ
ต้องแน่ใจว่า VTM ที่บรรจุตวั อย่างถูกทิ้งไว้ให้อ่นุ จนถึงอุณหภูมิห้อง ตัวอย่างที่
เย็นจะไหลได้ไม่ดีและอาจทาให้ผลการทดสอบผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้อง การทิ้ง
ให้ตวั อย่างที่เย็นอุ่นขึ้นถึงอุณหภูมิห้องต้องใช้เวลาหลายนาที
การแปลผลการทดสอบ
ผลบวก

จะมีขีดสองขีดปรากฏข้ข้นึึ โดยความเข้มของขีดสี ไม่สําคัญแต่
หน่งึ ขีดจะแสดงที่ตวั C และอีกขีดจะแสดงที่ตวั T

การกวาดบริเวณคอหอยส่ วนหน้ า:
ให้ผตู้ รวจเอียงศีรษะเล็กน้อยจนปากเปิ ดกว้างจนเห็นต่อมทอนซิ ลทั้งสองข้าง กวาด
ก้านกวาดให้ทวั่ โคนลิ้น ค่อยๆ กวาดต่อมทอนซิ ลทั้งสองข้างกลับไปกลับมาอย่าง
น้อย 3 ครั้ง แล้วกวาดขึ้นลงที่ผนังคอหอยด้านหลัง
ขั้นตอนการทดสอบ
ควรอ่านคาแนะนาทั้งหมดก่อนทาการทดสอบ
วางตลับทดสอบและส่ วนประกอบที่ทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนทาการทดสอบ

ผลลบ
จะมีขดี ปรากฏเฉพาะที่ตวั C แสดงว่าของเหลวที่ท่าน
ตรวจสอบไม่มีแอนติเจนของไวรัส
หรือมีแอนติเจนน้อยมาก จนชุดตรวจจับไม่ได้
แสดงว่าผูต้ รวจไม่น่าจะได้รับเช้ือไวรัสโควิดในขณะน้ี
(แต่ถึงอย่างน้ันถ้ามีอาการหรือสงสัยว่าจะติดโควิดควรอยูบ่ า้ นและแจ้งหมอ
ประจําตัว)

ระดับประเทศ (P1-P8) ผลการทดสอบ คือ เป็ นบวกทั้งหมดและอัตราความพ้องกัน
คือ 100%
ผลคลาดเคลื
่อน
ผล invalid (คลาดเคลื
่อน)
ความสามารถในการทาซ้ า: ผลการทดสอบ 10 รายการของ R1 และ R2 ควรเป็ นค่า
ถ้าไม่มีขีดปรากฏข้ ึนเลยหรื อมีผลแสดงแค่ที่ตวั T นัน่ แสดงว่า บวกและสี ที่แสดงมีความสม่าเสมอ
มีขอ้ ผิดพลาดบางอย่างเกิดข้ ึนขณะทาการตรวจ
ความไวทางคลินิกและตัวอย่างจากการกวาดหลังโพรงจมูก คอหอยส่ วนบน:
โปรดตรวจสอบว่าท่านทาตามทุกข้ นั ตอนตามคู่มือการใช้งาน
RT-PCR
รวม
หรื อไม่และทาการตรวจสอบซ้าอีกคร้ ังหน่ ึ งโดยใช้อุปกรณ์
ผลเป็ นบวก ผลเป็ นลบ
ทั้งสิ้น
ใหม่ท้งั หมด
243
9
252
ชุ ดตรวจ
ผลเป็ นบวก
7
541
548
ผลเป็ นลบ
แอนติเจน
SARS – COV -2
แบบรวดเร็ว
250
รวมทั้งสิ้น
ความไวในการวินิจฉัย: 97.2% (94.3% - 98.9%)*
ความจาเพาะในการวินิจฉัย: 98.4% (96.9% - 99.2%)*
อัตราความพ้องกันทั้งหมด: 98.0% (96.8% - 98.8%) *
*ช่วงความเชื่ อมัน่ 95%

ข้ อจากัด
1. น้ ายาที่ใช้ในการทดสอบนี้ เป็ นน้ ายาเชิ งคุณภาพซึ่ งไม่สามารถระบุ
550
800
ส่วนประกอบที่ แน่นอนของแอนติเจนได้
2. ผลการทดสอบของน้ ายานี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงของแพทย์เท่านั้นและไม่
ควรใช้เป็ นหลักสาหรับการวินิจฉัยและการรักษาทางคลินิกเพียงอย่างเดียว
ควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการทางคลินิกของผูป้ ่ วยด้วย โดยพิจารณาจากอาการ/
อาการบ่งชี้ ประวัติการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ และการ
ความไวทางคลินิกและตัวอย่างโพรงจมูกส่ วนหน้ า:
ตอบสนองต่อการรักษา
RT-PCR
รวม
3. ข้อจากัดของตรวจจับแอนติเจนโดยวิธีรีเอเจนต์การ ขีดจากัดการตรวจจับต่าสุ ด
ผลเป็
นบวก
ผลเป็
นลบ
ทั
้งสิ้น
(การวิเคราะห์ความไว) โดยทัว่ ไปจะต่ากว่าการตรวจจับกรดนิ วคลีอิก ดังนั้น
นักวิจยั จึงจัดการกับผลตรวจที่เป็ นลบเพื่อการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้นและ ควร
ชุ ดตรวจ
ผลเป็ นบวก
146
1
147
นามารวมกับผลการทดสอบอื่นๆ จากการตัดสิ นอย่าง ครอบคลุม และให้
ผลเป็ นลบ
4
149
153
แอนติเจน
ข้อคิดเห็นที่สงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงลบของการตรวจจับกรดนิวคลี อิกหรื อ
SARS – COV -2
วิธีการระบุดว้ ยการแยกไวรัสเพื่อการพิจารณา
แบบรวดเร็ว
4. ผลการตรวจที่เป็ นลบอาจเกิดจากการเก็บตัวอย่าง การขนส่ งและการเก็บตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น
150
150
300
ที่ไม่ เหมาะสมและการเก็บตัวอย่างมาในปริ มาณน้อยเกินไป
ความไวในการวินิจฉัย: 97.33% (94.31% - 99.27%)*
ลักษณะการทางาน
ความจาเพาะในการวินิจฉัย: 99.33% (96.34% - 99.98%)*
1. ความไวและความจาเพาะ
อัตราความพ้องกันทั้งหมด: 98.33% (96.15% - 99.46%) *
*ช่วงความเชื่ อมัน่ 95%
การตรวจสอบตัวอย่างจากจมูกและคอหอยและจากจมูกด้านหน้าดาเนินการโดยการ
อ้างอิงของโครงการและผลลัพธ์เป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้ :
2. ขีดจากัดของการตรวจจับ:
บัญชี อา้ งอิงระดับชาติสาหรับการตรวจหาแอนติเจน SARS-Cov-2 ใช้ชุดตรวจ
แอนติเจนของสถาบันควบคุมอาหารและยาแห่ งชาติในการตรวจสอบ และผลลัพธ์
ความเข้มข้น LOD
30 TCID50/mL
เป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ :
3. ปฏิกริ ิยาข้ ามกัน
อัตราการพ้องกันของผลิตภัณฑ์อา้ งอิงเชิงลบ:มีการทดสอบวัสดุอา้ งอิงเชิงลบ
กับเชื้อไวรัสโคโรนา 229E ที่ก่อโรคในคน, เชื้ อไวรัสโคโรนา OC43 ที่ก่อโรคใน
แห่ งชาติ (N1-N20) และผลการทดสอบทั้งหมดเป็ นลบ โดยมีอตั ราการพ้องกัน
คน, เชื้ อไวรัสโคโรนา NL63 ที่ก่อโรคในคน, adenovirus, metapneumovirus ที่ก่อ
100%
โรคในคน ไวรัส parainfluenza 1, ไวรัส parainfluenza 2, ไวรัส parainfluenza 3,
อัตราพ้องกันของผลิตภัณฑ์อา้ งอิงเชิ งบวก: ทดสอบกับผลิตภัณฑ์อา้ งอิงเชิ งบวก
ไวรัส parainfluenza 4, infl uenza A, ไข้หวัดใหญ่ชนิ ด B, enterovirus, ไวรัส ระบบ

ทางเดินหายใจ syncytial, rhinovirus, เชื้อไวรัสโคโรนา SARS , เชื้ อไวรัสโคโรนา
MERS, Haemophilus infl uenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pneumoniae , โรคไอกรน Bordetella, Mycoplasma
neumonia, โรคปอดบวม Chlamydia, Legionella pneumophila เป็ นต้น ไม่มี
ปฏิกิริยาข้ามกันเชื้ อไวรัสโคโรนา (ดูตารางใน IFU ของเยอรมัน)
4. การรบกวน
สารรบกวนทัว่ ไปในตัวอย่าง เช่น เลือด เมือก และหนอง ไม่มีผลต่อผลการทดสอบ
ข้ อควรระวัง
1. สาหรับใช้ในการวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น
2. ควรใช้รีเอเจนต์โดยเร็ วที่สุดหลังจากเปิ ด รี เอเจนต์น้ ี ไม่สามารถนามาใช้ซ้ า
เมื่อทิ้งไปแล้ว
3. อุปกรณ์ทดสอบควรอยูใ่ นซองที่ปิดสนิ ทจนกว่าจะใช้งาน
4. ตัวอย่างและรี เอเจนต์ท้ งั หมดควรพิจารณาถึงศักยภาพของอันตรายและการจัดการ
ในลักษณะเดียวกับการใช้สารติดเชื้ อ
5. ห้ามใช้ชุดทดสอบนี้ หลังจากวันหมดอายุ
ข้ อมูลอ้ างอิง
1. Forni, D., Cagliani, R., Clerici, M. & Sironi, M. Molecular evolution of human
coronavirus genomes . Trends Microbiol. 25, 35–48 (2017).
2. Ithete, N. L. et al. Close relative of human Middle East respiratory syndrome
coronavirus in bat, South Africa. Emerg. Infect. Dis. 19, 1697–1699 (2013).
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