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 คูมือนี้จัดทําเพื่อเปนแนวทางการใชการตรวจแอนติบอดีเพื่อชวยวินิจฉัยการติดเชื้อ 

SARS-CoV-2 สําหรับแพทย ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และนักระบาดวิทยา ซึ่งการตรวจ

แอนติบอดีมีประโยชนในการชวยประกอบการวินิจฉัยที่สรุปผลไมได เชน กรณีผูปวย patient 

under investigation (PUI) แตมีผล real-time reverse transcription-polymerase chain 

reaction (real-time RT-PCR) เปนลบ โดยเฉพาะอยางยิง่ในรายท่ีมาพบแพทยลาชา เปนวธีิการ

ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการศึกษาวจิยัแบบยอนหลงัทางระบาดวทิยา (retrospective epidemiology) 

หรือ ใชประกอบกับการตรวจดวยวิธี real-time RT-PCR ในกลุมผูที่มีความจําเปนตองเดินทาง

เขา-ออก ประเทศไทย (travel bubble) เชน นักธุรกิจ ผูเดินทางมาประชุม เพื่อการบริหาร

จัดการของกลุมผูเดินทางนี้ ทั้งนี้เพื่อใหการใชชุดตรวจแบบการทดสอบหาแอนติบอดีมีมาตรฐาน

และมีการใชงานไดถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคของการใชงานชุดตรวจ เปนประโยชนตอ

การวินิจฉัย การรักษา หรือปองกันการควบคุมโรค เนื้อหาของแนวทางฉบับนี้ประกอบดวย

เรื่องการสรางภูมิตอบสนอง หลักการการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาแอนติบอดี 

ขอควรพิจารณาในการทดสอบหาแอนติบอดี และการแปลผลทางหองปฏิบัติการ โดยกรม

วทิยาศาสตรการแพทยรวมกบัผูเชีย่วชาญจากสมาคมโรคติดเชือ้แหงประเทศไทย สมาคมโรคติดเช้ือ

ในเด็กแหงประเทศไทย สมาคมไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กองระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค ไดจัดทําคูมือ “แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อกอโรค 

COVID-19) ดวยการตรวจแอนติบอดี” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ และสรางความรู

ความเขาใจที่ถูกตองใหกับบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาวิชาชีพ  

 ขอขอบคุณผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูทรงคุณวุฒิ คณะผูเชี่ยวชาญทุก

ทานที่รวมใหขอคิดเห็นเชิงวิชาการ เพื่อจัดทําคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานตามศักยภาพของหนวย

งานในแตละแหง และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชน เหมาะสมกับสถานการณ

การระบาดภายใตบริบทของประเทศไทย

คํานํา

(นพ.โอภาส การยกวินพงศ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุกลุมโรค
ทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรนุแรง (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2; 
SARS-CoV-2) เริ่มระบาดตั้งแตปลายป 2562 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัย
โลกไดประกาศใหเปนโรคระบาดใหญ (pandemic) โดยเริ่มจากเมืองอูฮั่น ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และแพรระบาดไปทั่วโลกจนถึงปจจุบัน เนื่องจาก COVID-19 เปนโรคอุบัติใหม
ที่ระบาดครั้งแรกในโลก ทําใหขอมูลการศึกษาวิจัยและการพัฒนาชุดทดสอบตางๆ ยังคงมีจํากัด 
แตกลับมีผูผลิตจํานวนมากพัฒนาชุดทดสอบอยางงายเพ่ือใชในการตรวจหาภูมิคุมกันตอเชื้อนี ้
จําหนายไปยังประเทศที่มีการระบาดของไวรัสชนิดนี้ อยางไรก็ตามยังคงมีขอจํากัดในเรื่องของ
การแปลผล และประสิทธิภาพของชุดทดสอบ 
 กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีวิจัยและพัฒนา
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข เปนหนวยงานประเมินชุด
ตรวจและนํา้ยาทีเ่กีย่วของกบัการวนิจิฉยัการตดิเชือ้ SARS-CoV-2 เพ่ือใหชดุนํา้ยาท่ีผลิต นาํเขา 
หรือ จําหนาย ในประเทศมีความถูกตองตามมาตรฐานของประเทศไทย และเพื่อใหมั่นใจวาผล
การตรวจวิเคราะหที่ไดจากชุดตรวจวามีการใชงานไดถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคของการ
ใชงานชุดตรวจ ไมสงผลกระทบดานลบตอการวินิจฉัย การรักษา หรือมาตรการปองกันและ
ควบคุมโรคของประเทศไทย จึงไดริเริ่มใหมีการจัดทําแนวทางคูมือการตรวจแอนติบอดีเพื่อชวย
วินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 นี้ขึ้น
 คูมอืเลมนีไ้ดจดัทาํขึน้โดยคณะผูเชีย่วชาญดานโรคติดเชือ้ ดานไวรัสวทิยา วทิยาภมูคิุมกนั 
และผูเชี่ยวชาญทางหองปฏิบัติการตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีการตรวจหา
แอนติบอดีเพื่อชวยประกอบในการบริหารการจัดการเพ่ือรองรับในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พรอมนี้ขอขอบคุณคณะผูเชี่ยวชาญ ผูจัดทํา และผูเกี่ยวของ
ทุกทานที่ไดรวมจัดทําแนวทางฉบับนี้เพื่อใหเปนมาตรฐานการใชชุดตรวจแบบการทดสอบหา
แอนติบอดี ไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค สรางความปลอดภัย สรางความมั่นคงดานสุขภาพ
ของประชาชนตามมาตรฐานระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย

(รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท) 

นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย

คํานิยม
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 ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 จดัอยูในวงศ Coronaviridae สกลุ Betacoronavirus 

เชนเดียวกับ SARS-CoV และ MERS-CoV  เปนไวรัสชนิดมีเปลือกหุมไขมัน มีสารพันธุกรรม

เปน RNA สายบวก ความยาวประมาณ 30 กิโลเบส โดยมีความเหมือนกับ SARS-CoV 79.6%  

โปรตีนโครงสรางของไวรัสประกอบดวย Nucleocapsid (N), Membrane (M), Spike (S),

Envelope (E) และ โปรตีนที่ไมไดทําหนาที่เปนโครงสราง (Nonstructural Proteins; NSP) อีก

หลายชนิด โดย S protein เปน major surface antigen ประกอบดวย S1 และ S2 subunits

ซึ่ง S1 subunit เปน receptor binding domain (RBD) ทําหนาที่ จับกับ Angiotensin

converting enzyme 2 (ACE2) receptors ซึ่งเปนตัวรับอยูบนผิวเซลลหลายชนิดของมนุษย 

โดยเฉพาะเซลลระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่ S2 subunit จําเปนสําหรับขั้นตอน membrane 

fusion สวน N protein ทําหนาที่จับกับสารพันธุกรรมของไวรัส และมีการสรางในปริมาณมาก 

ทําใหรางกายสรางภูมิตอบสนองตอ S และ N protein มากกวา protein ชนิดอื่น

 การตรวจหาแอนติบอดียังไมจัดเปนวิธีมาตรฐานสําหรับวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-

CoV-2 เพื่อนําไปสูการดูแลรักษา และบริหารจัดการผูปวย/ผูติดเชื้อ แตใชเพื่อวัตถุประสงคดังนี้

 1. ชวยประกอบการวนิจิฉยัท่ีสรปุผลไมได เชน กรณผีูปวย patient under investigation 

(PUI) ที่มีผล real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (real-time 

RT-PCR) เปนลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มาพบแพทยลาชาหลังจากมีอาการแสดงมากกวา 

10 วัน

แนวทางตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2
(เชื้อกอโรค COVID-19) ดวยการตรวจแอนติบอดี

1. ความสําคัญของการตรวจแอนติบอดี
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 2. ใชในการศึกษาทางระบาดวิทยา สํารวจความชุกของการพบแอนติบอดีซ่ึงเกิดข้ึน

จากการติดเชื้อ รวมทั้งใชประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน

 3. ใชประกอบกับการตรวจ real-time RT-PCR เพื่อการบริหารจัดการกลุมผูที่มีความ

จําเปนตองเดินทางเขาประเทศไทย (travel bubble) เชน นักธุรกิจ ผูเดินทางมาประชุม เปนตน

ภาพแสดง Markers ที่ตรวจพบหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ระยะเวลาตางๆ

2. การสรางแอนติบอดีตอบสนองตอการติดเชื้อ

 โดยทั่วไปรางกายจะมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ SARS-CoV-2 คลาย

กับการติดเชื้อไวรัสอื่น ในกรณีของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 พบวาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG 

เกิดขึ้นเกือบพรอมกันภายใน 1 ถึง 3 สัปดาหหลังจากเริ่มมีอาการปวย แตยังไมมีขอมูลชัดเจน

วาสามารถตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM/IgG ไดในกระแสเลือดเปนระยะเวลานานเทาใด และ

เนื่องจาก SARS-CoV-2 เปนไวรัสที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จึงพบแอนติบอดีชนิด IgA อยูใน

สารคัดหลั่ง (secretion) และเลือดดวย การตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgA อาจชวยระบุวามีการ

ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได แตขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับการสราง IgA ยังไมมากพอเชนกัน ภูมิตอบ

สนองตอ SARS-CoV-2 ของรางกายอาจเปนชนิดที่สามารถลบลางฤทธิ์ของเชื้อ (neutralizing 

antibody, NAb) หรือชนิดที่จับกับโปรตีนแอนติเจนของเชื้อ (binding antibody)

กอนปรากฏอาการ หลังปรากฏอาการ
สัปดาห -2 สัปดาห -1 สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5 สัปดาห 6

Viral RNA

IgA

In
cr

ea
si

ng
 p

ro
ba

bi
lit

y 
of

 d
et

ec
tio

n IgG

IgM

Viral Antigen



กรมวิทยาศาสตรการแพทย 9

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาแอนติบอดีเปนการตรวจหาภาวะภูมิตอบสนอง

ตอเชื้อ SARS-CoV-2 ของรางกายแบงออกเปน

 3.1 ตรวจหาแอนตบิอดท่ีีรางกายสรางขึน้ภายหลงัการตดิเชือ้ (binding antibody) 

โดยการทําปฏิกิริยาจับกันอยางจําเพาะกับแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่เตรียมในรูป viral 

lysate, recombinant proteins หรอื synthetic peptides สามารถทดสอบไดในหองปฏบิตักิาร

ระดับ BSL-2 การทดสอบนี้สามารถตรวจแยกแอนติบอดีไดทั้งแบบรวม (total antibody) และ

แยกชนิด IgM, IgG หรือ IgA แบงเปน

  3.1.1  ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid diagnostic test: RDT)

   ชุดตรวจแบบรวดเร็วมักเปนการตรวจเชิงคุณภาพ (ผลบวก หรือ ผลลบ) 

ชุดตรวจมีขนาดเล็ก พกพางาย มักจะใชเปนเครื่องมือที่ใชตรวจขางเตียงผูปวย (point of care 

testing; POCT) เพื่อใหทราบผลอยางรวดเร็ว ตัวอยางตรวจมีทั้งเลือดจากปลายนิ้ว ซีรัม หรือ 

พลาสมา ชุดตรวจมักมีรูปแบบเปนตลับคลายกับชุดตรวจการตั้งครรภ ในตลับมีคอนจูเกตซึ่งเปน

แอนติเจนหรือแอนติบอดีที่ติดฉลากดวยสารมีสี ทําปฏิกิริยาจับกับแอนติบอดี SAR-CoV-2 ใน

สิ่งสงตรวจ และเคลื่อนที่ไปจับกับแอนติเจนหรือแอนติบอดีบนแผนเมมเบรน อานผลโดยการดูสี

ของแถบทดสอบ (test line) ซ่ึงชดุตรวจมแีถบควบคมุ (control line)  ไวควบคมุคณุภาพ ชดุตรวจ

แบบรวดเร็วมีชุดตรวจหา antibody แบบแยกชนิด IgG และ IgM หรือแบบตรวจหา total an-

tibody 

   เนื่องจากชุดตรวจแบบรวดเร็วมีวิธีการตรวจงายและใชเวลาตรวจสั้นเมื่อ

เทียบกับวิธี real-time RT-PCR  จึงเปนที่ตองการของผูใชและผูรับบริการ การตรวจแอนติบอดี

เปนวิธีตรวจการติดเชื้อโดยทางออม (indirect measure of infection) ซึ่งตรวจหาภูมิตอบ

สนอง (immune response) ตอการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่รางกายสรางขึ้น แตไมสามารถ

สรุปไดวาภูมิตอบสนองนี้เปนแอนติบอดีที่ปองกัน (protective antibody) การติดเชื้อ SARS-

CoV-2 ไดหรือไม

   การใชชุดตรวจแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2 ตองคํานึงถึงคุณภาพของ

ชดุตรวจตัง้แตประสทิธภิาพของการทดสอบจนถงึการแปลผล ซึง่ตองมขีอมลูทางคลนิกิมาประกอบ

การวินิจฉัย อยางไรก็ตามในอนาคตหากมีขอมูลการศึกษาเพียงพอเกี่ยวกับชนิดแอนติบอดี

ที่ตรวจพบวาเปนภูมิปองกันการติดเชื้อ อาจจะใชการตรวจหาแอนติบอดีเปนเครื่องมือที่บงบอก

ความสามารถในการสรางภูมิปองกันการติดเชื้อของแตละบุคคลได

3. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2 

(เชื้อกอโรค COVID-19)
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  3.1.2 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
   วิธีนี้เปนการตรวจในหองปฏิบัติการสามารถตรวจไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ตัวอยางตรวจเปน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใชโปรตีนของตัวเชื้อ เชน โปรตีนสวน spike 
หรือ nucleocapsid มาเคลือบในหลุมทดสอบ ตัวอยางจากผูปวยจะถูกนํามาบมกับแอนติเจน
ดังกลาวในหลุมทดสอบ ถาในตัวอยางของผูปวยมีแอนติบอดีตอไวรัส SARS-CoV-2 จะจับกับ
โปรตีน (แอนติเจน) เกิดเปน antigen-antibody complex หลังจากนั้นจะจับกับแอนติบอดีตัว
ที่ 2 ที่ติดฉลากดวยเอนไซม ซึ่งสามารถยอย substrate ใหเปนสารมีสี และถูกตรวจวัดการ
ดูดกลืนแสง วิธี ELISA นี้สามารถตรวจหา antibodies แบบแยกชนิด IgG/IgM/IgA หรือแบบ
ตรวจหา total antibody
  3.1.3 Chemiluminescence immunoassay
   โดยทั่วไปแลวการทดสอบนี้เปนการตรวจแบบเชิงกึ่งปริมาณ ตัวอยางตรวจ
เปน ซรีมั หรอื พลาสมา หลกัการคลาย ELISA แตมกัเคลอืบโปรตนีของไวรสับน micro particles
หรือ solid phase เมื่อผสมกับตัวอยางตรวจ และแอนติบอดีจําเพาะตัวที่ 2 ที่ติดฉลากดวย
เอนไซมทีส่ามารถยอย substrate ไดผลติผลทีเ่รืองแสง ปริมาณแสงทีป่ลอยออกมาจากปฏกิริิยา
สัมพันธกับปริมาณของแอนติบอดีที่มีอยูในตัวอยางตรวจ การทดสอบดวยวิธีนี้สามารถตรวจหา 
antibody แบบแยกชนิด IgG/IgM/IgA หรือแบบตรวจหา total antibody
 3.2 ตรวจหาแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส (neutralizing
antibody; NAb) การตรวจภูมิตอบสนองตอการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิด NAb ตองทําใน
หองปฏิบตักิารทีม่คีวามปลอดภยัระดบั 3 (BSL-3) เนือ่งจากเชือ้นีจั้ดเปนจุลชพีทีมี่ความเส่ียงระดับ 3 
(risk group 3) การทดสอบหา NAb อาจทําโดยวิธี micro neutralization test (micro NT) หรือ 
plaque reduction NT (PRNT) วิธี micro NT assay ใชหลักการดูการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
เซลลเพาะเลี้ยง (cytopathic effect; CPE) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสภายใตกลองจุลทรรศน 
ถาในซีรัมทดสอบมี NAb จะไปยับยั้งไวรัส รูปรางของเซลลจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
วิธี PRNT ใชหลักการนับจํานวนกลุมเซลลที่ติดเชื้อ (plaque) ถาในซีรัมทดสอบมี NAb ไวรัส
จะถูกทําลายความสามารถในการติดเชื้อ จํานวน plaque ก็จะลดลง เมื่อเทียบกับไวรัสควบคุม 
ในการทดสอบจะทําการผสมซีรัมที่เจือจางในอัตราสวนตางๆ กับไวรัสที่ไดจากการเพาะเลี้ยงใน
ปริมาณคงที่ หลังจากบม ในระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงนํามาใสลงในเซลลเพาะเลี้ยง อานคาไตเตอร
ของแอนติบอดีจากซีรัมที่มีความเจือจางสูงสุด ซึ่งยับยั้งการติดเชื้อในเซลลได 
 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2 ตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของการตรวจ ระดับของหองปฏิบัติการท่ีใชทดสอบ ความพรอมของอุปกรณ
ปกปองสวนบุคคล ความชํานาญในการปฏิบัติงานกับสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ รวมทั้งขอจํากัดของ
การทดสอบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพื่อหาแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2 

ชนิดการทดสอบ

Rapid diagnostic 
test (RDT)

Enzyme-linked 
immunosorbent 
assay (ELISA)

Chemiluminescence 
immunoassay

Neutralization 
assay

แอนติบอดีตอเชื้อไวรัส
แบบเชิงคุณภาพ 
(มี/ไมมี) ในเลือด ซีรัม 
หรือ พลาสมา

แอนติบอดีตอเชื้อไวรัส
แบบเชิงกึ่งปริมาณ 
ในซีรัม หรือพลาสมา

แอนติบอดีตอเชื้อไวรัส
แบบเชิงคุณภาพ (มี/ไมมี) 
หรือ เชิงปริมาณ ในซีรัม 
หรือพลาสมา

1. ตรวจวัดความสามารถ
ของแอนติบอดีในการ
ยับยั้งการเขาสูเซลลและ
การเพิ่มจํานวนไวรัส
(wild type virus) 
ในหลอดทดลอง

2. ตรวจวดัความสามารถ
ของแอนติบอดีใน
การยับยั้งไวรัสเทียม 
(pseudovirus) ในการ
เขาสูเซลลในหลอดทดลอง

ไมสามารถบอกระดับของ
แอนติบอดี หรือความ
สามารถในการยับยั้งการ
เพิ่มจํานวนของไวรัส

ไมสามารถบอกความ
สามารถ ในการยับยั้ง
การเพิ่มจํานวนของไวรัส 

ไมสามารถบอกความ
สามารถ ในการยับยั้ง
การเพิ่มจํานวนของไวรัส

ตรวจ NAb ที่ไปจับ 
receptor-binding 
domain (RBD) ซึ่งอยูบน
อนุภาคของไวรัส ทําให
ไวรัสจะเขาสูเซลลไมได 
วิธีนี้เลี้ยงเชื้อในเซลลเพาะ
เลี้ยง จึงมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงานกับเชื้อไวรัสที่มี
อันตรายอยูในความเสี่ยง
สูงระดับ 3 

ตรวจไดเฉพาะ NAb ที่จับ
กบัโปรตนีแอนตเิจน (S1 Ag)
ซึ่งเสียบ (spike) ลงใน
ไวรัสเทียม ทําใหขัดขวาง
ไวรัสเขาสูเซลลเพาะเลี้ยง 
จึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
งานกับเชื้อไวรัสที่อยูใน
ความเสี่ยงระดับ 2

ปฏิบัติงานแบบ point of 
care testing หรอื BSL-2 
ผูปฏิบัติงานควรเปน
เจาหนาที่ผานการอบรม
การใชชุดทดสอบตาม
ขอกําหนด

ปฏิบัติงานใน BSL-2 
ผูปฏิบัติงานตองผานการ
ฝกอบรมวิธีการทดสอบ
ตามขอกําหนด

ปฏิบัติงานใน BSL-2 
ผูปฏิบัติงานตองผานการ
ฝกอบรมวิธีการทดสอบ
ตามขอกําหนด

ตองปฏิบัติงานในหอง  
BSL-3 
ผูปฏิบัติงานตองผานการ
ฝกอบรมอยางเขมงวด
ในการใชหองปฏิบัติการ 
อุปกรณปองกันตนเอง 
และการใชตูชีวนิรภัย

ปฏิบัติงานใน BSL-2 
ผูปฏิบัติงานตองผานการ
ฝกอบรมวิธีการทดสอบ
การและการใชตูชีวนิรภัย
ตามขอกําหนด

10 ถึง 
30 นาที

2 ถึง
5 ชั่วโมง

30 นาที 
ถึง 2 ชั่วโมง

3 ถึง 5 วัน

สิ่งที่การทดสอบ
ตรวจวัด

ขอจํากัดของการทดสอบ การใชงานชุดทดสอบเวลาที่ใชใน
การทดสอบ
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4.1 คําแนะนําในการใชชุดตรวจ

 • ใชในกรณีที่ผูปวยใหผลลบดวย real-time RT-PCR โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มา

พบแพทยลาชา อาจมปีริมาณไวรสัตํา่ ซ่ึงอาจตํา่กวาขดีจํากดั (limit of detection) ของการตรวจ

ดวยวิธี real-time RT-PCR หรือในกรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางจากทางเดินหายใจสวนลาง

 • ใชสนับสนุนการวินิจฉัยรวมในกรณีที่ real-time RT-PCR ใหผลบวก

 • ใชสําหรับตรวจระดับภูมิตานทานใน convalescence plasma ของผูบริจาคโลหิต

 • ใชสําหรับการสํารวจทางระบาดวิทยา หรือศึกษาอัตราความชุกในชุมชน

 • ใชบงบอกการตอบสนองตอวคัซนี แตยังไมสามารถสรปุวาระดบัใดเปนภมูคิุมกนัโรค

4.2 ขอควรระวังในการใชงาน

 • การเกิดผลลบปลอม หากทําการตรวจในระยะเริ่มแรกของโรค รวมทั้งการตรวจใน 

ผูมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง หรือชุดตรวจมีความไวตํ่า (low sensitivity)

 • การเกิดผลบวกปลอมจากการเกิดปฏิกิริยาขามกลุมกับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ

อื่น เชน HKU1, NL63, OC43, 229E.

 • เพื่อลดโอกาสในการรายงานผลบวกปลอม มีขอแนะนําดังนี้ 

  o ในกรณีที่ตรวจโดยใชชุดตรวจชนิดเดียว ควรเลือกชุดตรวจที่มีคาความจําเพาะ

สูง (high specificity) เพื่อใหมั่นใจวาผลบวกที่ไดเปนบวกจริง

  o ในกลุมประชากรที่มีอัตราความชุกตํ่า การใชชุดตรวจ 2 ชุด จะชวยลดโอกาส

รายงานผลบวกปลอม โดยชุดตรวจทั้งสอง ควรมีหลักการทดสอบหรือมีแอนติเจนที่ใชตรวจจับ

แตกตางกัน

สําหรับประเทศไทย ชุดตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2 ตองผานการรับรอง

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใหขายไดเฉพาะสถานพยาบาล

ของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทาง

ดานเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย หรือ สหคลินิก ซึ่งการตรวจตองทําโดยบุคลากร

ทางการแพทยเทานั้น หามประชาชนนํามาตรวจดวยตนเอง 

4. ขอพิจารณาสําหรับการตรวจแอนติบอดีตอเชื้อ SARS-CoV-2
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4.3 การแปลผลการตรวจแอนติบอดี 

 • ผูที่มีผลแอนติบอดีเปนบวก

  1. เคยติดเชื้อ โดยอาจจะมีหรือไมมีอาการปวยก็ได

  2. การตรวจพบแอนตบิอดตีอเชือ้ SARS-CoV-2 บงบอกถึงมกีารสรางภมูติอบสนอง

แตไมไดบงบอกวาภูมิตอบสนองนั้นเปนภูมิคุมกันที่สามารถปองกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ใน

อนาคตได

  3. ปรมิาณแอนตบิอดทีีส่รางขึน้อาจลดระดับลงไดตามเวลา ดังนัน้จึงควรปฏบิติัตาม

คําแนะนําเพื่อปองกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ตอไป

 

 • ผูที่มีผลแอนติบอดีเปนลบ

  บงชี้ถึงการไมติดเชื้อ หรือ เปนผูติดเชื้อที่มาตรวจในระยะเวลาเร็วเกินไปกอนที่จะมี

การสรางแอนติบอดี (ชวง window period) หรือ มีปริมาณแอนติบอดีตํ่ากวาขีดจํากัดของ

ชุดตรวจ

  เมื่อใชผลการตรวจแอนติบอดีรวมกับผลการตรวจดวยวิธี real-time RT-PCR 

สามารถบงชี้ระยะการติดเชื้อและการดําเนินของโรค เพื่อประกอบการวินิจฉัย ติดตาม รักษา 

ควบคุมโรค หรือใชเปนขอมูลทางระบาดวิทยา โดยสามารถแปลผลไดดังตารางที่ 2

 + - - - เพิ่งเริ่มติดเชื้อในระยะแรกเริ่ม โดยที่ยังไมสรางแอนติบอดี หรืออาจเกิดจากระดับ 

     แอนติบอดีมีปริมาณตํ่ากวาขีดจํากัดของชุดตรวจ

 + + - + กําลังติดเชื้อ และเพิ่งเริ่มสรางภูมิตอบสนองตอเชื้อ

 + + + + กําลังติดเชื้อ และพบภูมิตอบสนองตอเชื้อแลว

 - + - + ฟนตวัจากการตดิเช้ือ และเพ่ิงเริม่พบภมูติอบสนองในระยะแรก หรอือาจเกดิผลบวก 

     ปลอมดวย IgM หรือผลลบปลอมดวยการตรวจ RNA ดวยวิธี real-time RT-PCR

 - + + + ฟนตัวจากการติดเชื้อ  และพบภูมิตอบสนองตอเชื้อแลว หรืออาจเกิดผลลบปลอม 

     ดวยการตรวจ RNA ดวยวิธี real-time RT-PCR

 - - + + หายจากโรค หรือเคยไดสัมผัสเชื้อมากอนหนาแลว

 + - + + มีการติดเชื้อในระยะทาย และพบภูมิตอบสนองตอเชื้อแลวหรือกําลังติดเชื้อซํ้า

ตารางที่ 1 การแปลผลการทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการ

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
การแปลผลจากการตรวจ

 RNA IgM IgG Total Ig
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ภาคผนวก
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ก. วิธีการวิเคราะห Test performance for antibody detection

 การพัฒนาชุดทดสอบทางภูมิคุมกันในระยะแรกของการระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 

อาจมีขอจํากัดทางเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบ

(Performance testing) ที่ดําเนินการโดยผูผลิตชุดทดสอบนั้น เพื่อเปนขอมูลสําหรับการขึ้น

ทะเบียนเพ่ือจําหนาย อยางไรก็ตาม ควรมีการประเมินทางคลินิกเพิ่มเติมจากหนวยงานหรือ

องคกรอื่น โดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานในการอางอิง เชน วิธีมาตรฐานของการตรวจ

แอนติบอดีคือวิธี Neutralization test (NT) เปนตน ซึ่งควรที่จะมีจํานวนมากเพียงพอ และ

มีความหลากหลายของกลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน (Target population) และควรที่

จะมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญใหขอคิดเห็น และเหตุผลทางวิทยาศาสตรกับผลการประเมิน

ประสิทธิภาพชุดสอบนั้น เพื่อเปนขอมูลสําคัญกอนที่ผูใชสามารถตัดสินใจที่จะเลือกใชหรือไม

Diagnostic/ Clinical Sensitivity: ความไวเชิงวินิจฉัย คือความสามารถที่ชุดทดสอบจะแสดง

ผลบวกเมื่อทดสอบกับตัวอยางมาตรฐานที่ใชอางอิง

Diagnostic/ Clinical Specificity: ความสามารถที่ชุดทดสอบ และนํ้ายาจะแสดงผลเปนลบ

เมื่อตัวอยางไมมีสิ่งที่ตองการตรวจ

 การคํานวณรอยละหาความไวเชิงวินิจฉัย ความจําเพาะเชิงวินิจฉัย และความไมจําเพาะ 

หรือปฏิกิริยาขามกลุม

ผลการตรวจ real-time RT-PCR

ผลการตรวจ
ดวยชุดทดสอบ

โควิด-19
แบบตรวจหา
แอนติบอดี

ผลบวก

ผลลบ

รวม

a
(ผลบวกจริง)

C
(ผลลบปลอม)

a + c

b
(ผลบวกปลอม)

d
(ผลลบจริง)

b + d

a + b

c + d

a + b + c + d

 ผลบวก ผลลบ รวม

1. ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Sensitivity)  

 ความสามารถที่ชุดตรวจจะแสดงผลเปนบวกเมื่อทดสอบกับตัวอยางอางอิงใหผลเปน

บวก โดยคํานวณรอยละจากตัวอยางซีรัมคนที่มีผลบวกโควิด-19

 Sensitivity (%)   = a+c ×100a
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2. ความจําเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Specificity) 

 ความสามารถที่ชุดตรวจจะแสดงผลเปนลบเมื่อทดสอบกับตัวอยางอางอิงใหผลเปนลบ 

โดยคํานวณรอยละจากตัวอยางซีรัมคนปกติ 

 Specificity (%)   =

3. คาทํานายผลบวก (Positive Predictive value) 

 ชุดตรวจดังกลาว มีความสามารถท่ีบอกไดวาชุดตรวจที่แสดงผลเปนบวกมีโอกาสเปน

ผลบวกจริงไดมากนอยเพียงใด

 Positive Predictive value (%) =

4.  คาทํานายผลลบ (Negative Predictive value) 

 ชุดตรวจดังกลาว มีความสามารถที่บอกไดวาชุดตรวจที่แสดงผลเปนลบมีโอกาสเปนผล

ลบจริงไดมากนอยเพียงใด

 Negative Predictive value (%) =

ความไมจําเพาะ (Non-specificity) หรือปฏิกิริยาขามกลุม (Cross reactivity)

 ชุดตรวจแสดงผลเปนบวก เมื่อทดสอบกับตัวอยางอางอิงใหผลเปนลบ โดยกลุมตัวอยาง

ที่ใชเปนตัวอยางที่อาจเกิดปฏิกิริยากับชุดทดสอบ/ชุดนํ้ายาได

b+d
×100d

a+b
×100a

c+d
×100d



แนวทางตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อกอโรค COVID-19) ดวยการตรวจแอนติบอดี18

ข. มาตรฐานและการประเมินชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-
CoV-2 (เชื้อกอโรค COVID-19)
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