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 ทามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เปนสาเหตุสําคัญในการกอโรค หนึ่งใน

ปจจัยที่มีผลในการควบคุมการระบาดของโรคที่สําคัญคือการตรวจเชิงรุก (active case finding) ใหไดมากท่ีสุด

เพ่ือแยกผูที่ติดเชื้อเขารับการรักษาพยาบาลอันเปนการตัดวงจรการแพรระบาดของโรค ปจจุบันเทคนิคทาง

หองปฏิบัติการที่ใชเปนมาตรฐานในตรวจยืนยันโรค    โควิด-19 คือการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสดวย 

real-time reverse transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR หรือ rRT-PCR) ขอจํากัด

ของวิธีขางตนคือจะตองใชระยะเวลานานในการวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย โดยทั่วไปแตละ

รอบของการตรวจวิเคราะหจะใชเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง และสามารถออกรายงานผลการตรวจไดภายใน 24 

ชั่วโมง อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการสงตัวอยางตรวจวิเคราะหเปนจํานวนมาก อาจทําใหระยะเวลาในการออก

รายงานผลการตรวจนานขึ้น จึงมีการเสนอใหใชชุดตรวจคัดกรองแบบรวดเร็วหรือ Rapid  test เพ่ือชวยในการคัด

กรองโรคดังกลาวรวมกับการตรวจดวยวิธี real-time RT-PCR โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชในสถานการณที่มีการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเปนวงกวาง ซึ่งชุดตรวจคัดกรองดังกลาวมีชื่อวา “แอนติเจน เทสต คิด” 

(Antigen test kit, ATK, Rapid antigen test) ชุดตรวจนี้ใชเวลาตรวจ อานผลการตรวจดวยตาเปลาและออกผล

การตรวจไดในระยะเวลา 15-30 นาที 

  Antigen test kit (ATK) เปนชุดตรวจที่ใชตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

สวนมากจะเปนการตรวจหาโปรตีนชนิด nucleocapsid หรือ N-protein วิธีการสังเกตชุดตรวจประเภทนี้คือ ตัว

ชุดตรวจ (ทั้งซองบรรจุและชุดตรวจ)จะเขียนขอมูลชัดเจนวาเปนชุดตรวจแอนติเจน (Ag) และเมื่อดูที่ตัวชุดตรวจจะ

เห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่สําคัญในสวนที่ใชอานผลคือ “T” (T คือ Test line สําหรับอานผลการทดสอบใน

ตัวอยางตรวจวาเปนบวกหรือลบ)  และ “C” ( C คือ control line หรือแถบควบคุมที่จะบอกวาผลการทดสอบ

นาเชื่อถือหรือไม) ในขณะที่ชุดตรวจอีกประเภทหนึ่งคือ Antibody test kit ที่ใชตรวจภูมิคุมกันตอโรคโควิด-19 

จะแสดงอักษรภาษาอังกฤษที่สําคัญในสวนที่ใชอานผลในชุดตรวจคือ “M”, “G” และ “C”  ตามลําดับ (M แสดง

ถึงแถบสีของแอนติบอดีชนิด M หรือ IgM, G แสดงถึงแถบสีของแอนติบอดีชนิด G หรือ IgG) รวมถึงตัวอยางตรวจ

ที่ใชก็มีความแตกตางกันดวย โดยการตรวจแอนติบอดีดวยชุด Antibody test kit จะใชตัวอยางตรวจที่เปนเลือด 

(ดังแสดงในภาพที่ 1)  



 
ภาพท่ี 1 แสดงความแตกตางของชุด Antigen test kit และAntibody test kit 

ตัวอยางที่ใชตรวจกับชุด Antigen test kit 

 ตัวอยางตรวจที่ใชจะขึ้นอยูกับชุดตรวจแตละยี่หอ โดยทั่วไปจะนิยมใชตัวอยางจากระบบทางเดินหายใจ 

ไดแก ตัวอยางที่ไดจากการปายหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal swab หรือ NPS) และปายจากลําคอ (throat 

swab หรือ TS) นอกจากนี้ยังสามารถใชตัวอยางตรวจอื่น ๆ ไดเชน ตัวอยางตรวจจากการปายในโพรงจมูก (nasal 

swab) หรือน้ําลาย (saliva) เปนตน ทั้งนี้การใชตัวอยางตรวจอ่ืน ๆ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุในคูมือการใช

ของชุดตรวจแตละยี่หอ  

 การตรวจการติดเชื้อไวรัสกอโรคโควิด-19 ดวยวิธี Antigen test kit สามารถเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจหลัง

สงสัยวาสัมผัสเชื้อหรือมีความเสี่ยงตอการรับเชื้อตั้งแต 3-5 วันเปนตนไปจนถึง 14 วัน สวนใหญจะเก็บตัวอยาง

ตรวจในชวง 3-7 วัน โดยคาเฉลี่ยวันแรกที่สามารถตรวจพบเชื้อไดจะอยูที่วันที่ 5 หลังสัมผัสเชื้อหรือมีความเสี่ยง 

นอกจากนี้ไมแนะนําใหเก็บตัวอยางหลังวันที่ 14 มาตรวจดวย Antigen test kit เนื่องจากปริมาณของไวรัสอาจ

ลดลงและทําใหผลการทดสอบไมแมนยําได (อาจตองตรวจดวยวิธีอ่ืน ๆ ทดแทน) นอกจากนี้ควรเริ่มเก็บตัวอยาง

ตรวจครั้งแรกในชวงวันแรกที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือมีอาการสงสัยและเขากันไดกับโรคโควิด-19 

และอาจตองตรวจซ้ําอีกครั้งในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมเชน 3-5 วันหลังจากการตรวจครั้งแรกเพ่ือใหผลการตรวจ

มีความแมนยําและนาเชื่อถือมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 



การแปลผลการตรวจดวยชุด Antigen test kit 

 วิธีการแปลผล Antigen test kit แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการแปลผลตรวจดวย Antigen test kit 

 

 1. ใหสังเกตการขึ้นของแถบสีบริเวณ “C” หรือ control กอน ถาไมมีแถบสีขึ้นจะไมสามารถแปลผลการ

ทดสอบได (invalid result) ผูตรวจตองเก็บตัวอยางและดําเนินการทดสอบอีกครั้ง 

 2. แปลผลจากการขึ้นของแถบสีในสวนของ “T”  ถามีแถบสีขึ้นในสวน “T” และ “C” แสดงวาการ

ทดสอบใหผลบวก (positive) นั่นคือกําลังติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือพบเชื้อกอโรคโควิด-19 ซึ่งจะตองยืนยันดวย

การตรวจวิธี rRT-PCR กอนเขาสูระบบการรักษาพยาบาลตอไป  

 3. ถามีแถบสีขึ้นบริเวณ “C” อยางเดียวแสดงวาการทดสอบใหผลลบ (negative) ซึ่งผลเปนลบไมได

หมายความวาผูปวยไมติดเชื้อ แตอาจมีปริมาณเชื้อนอยมากจนตรวจไมพบ ดังนั้นจะตองอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ ในการ

แปลผลรวมดวยเชน ประวัติเสี่ยงหรือประวัติการสัมผัสผูติดเชื้อ อาการทางคลินิก หรือการเก็บตัวอยางดําเนินการ

ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม นอกจากนี้อาจตองมีการตรวจซ้ําอีกครั้งในชวงเวลาที่เหมาะสมเชน 3-5 วัน

หลังจากการตรวจครั้งแรกรวมกับการปฏิบัติตัวตามลักษณะความเสี่ยงตอโรคโควิด-19 เชนเฝาสังเกตอาการหรือ

กักตัว 14 วัน รวมถึงอาจตองใชวิธีการตรวจอื่นรวมดวยเชนการตรวจ rRT-PCR หรือการตรวจภูมิคุมกันตอเชื้อ

ไวรัส SARS-CoV-2  

 4. ถามีแถบสีขึ้นในสวน “T” แตไมมีแถบสีที่ “C” หรือ ไมมีแถบสีข้ึนทั้งในสวน “T” และ “C” จะถือวา

ไมสามารถแปลผลการทดสอบได (invalid result) ตองมีการทดสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

 อยางไรก็ตามในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสผูติดเชื้อแลวมอีาการในระบบทางเดินหายใจหรืออาการท่ี

เขากันไดกับโรคโควิด-19 แนะนําใหตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อดวยเทคนิค rRT-PCR เปนหลัก 



 ปจจุบัน (ขอมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามที่เผยแพรโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย) มีชุดตรวจ 

Antigen test kit (rapid test) ที่ผานการประเมินและข้ึนทะเบียนแลวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ทั้งสิ้น 24 ยี่หอ โดยเปนการรับรองใหใชในสถานพยาบาลหรือคลินิกเทคนิคการแพทยที่ผานการรับรองจาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทยแบบ professional use only ซึ่งจะตองดําเนินการตรวจและแปลผลโดยบุคลากรทาง

การแพทย  โดยยังไมมีชุดตรวจใดที่ไดรับอนุมัติใหใชเพ่ือการตรวจดวยตนเอง (self-test kit)  

 อยางไรก็ตามดวยนโยบายที่จะใหประชาชนทุกคนเชาถึงการตรวจโรค COVID-19 ไดงายข้ึน กระทรวง

สาธารณสุขและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดออกแนวทางการใชชุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ดวยตนเอง และไดมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว โดยชุดตรวจตาง ๆ ที่ประชาชน

สามารถใชตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ไดดวยตนเอง (self-test kit) นั้น กําลังอยูระหวางการขอรับรองจาก อย. 

หรือปรับปรุงเอกสารเพ่ือขอรับรองจาก อย. อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งในไมชาจะมีชุดตรวจลักษณะดังกลาวที่ผานการรับรอง

แลวและถูกกฎหมายออกมาใหประชาชนสามารถนําไปตรวจคัดกรองไดดวยตนเอง โดยชุดตรวจดังกลาวจะมีขอมูล

ตาง ๆ ไมวาจะเปนฉลาก วิธีใชงาน วิธีแปลผล วิธีท้ิงหรือกําจัดชุดตรวจอยางถูกตอง ขอควรระวังตาง ๆ รวมถึง

รายละเอียดอื่น ๆ ที่สําคัญ เพื่อใหประชาชนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง อันจะเปนการชวยลดการระบาดของ

โรคโควิด-19 ตอไป 
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