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1. ถาม: สามารถเขารับการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ไดที่ไหนบาง 

 ตอบ: ปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ไดดังนี้ 

 1. ตรวจดวยตนเองโดยใชชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ประเภท Home use หรือ Self-test ซึ่งสามารถ

หาซื้อไดจากรานขายยาแผนปจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อไดจากคลินิกเวชกรรมและคลินิกเทคนิคการแพทย  

 2. เขารับการตรวจคัดกรองในสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเวช

กรรม คลินิกเทคนิคการแพทย ซึ่งเปนการตรวจหาเชื้อดวยวิธี real-time RT-PCR หรือวิธี ATK (Professional 

use) 

 3. รับบริการจากหนวยบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ดําเนินการโดยองคกรหรือหนวยงานทางสาธารณสุขที่

ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนการตรวจหาเชื้อดวยวิธี real-time RT-PCR หรือวิธี ATK (Professional use) 

2. ถาม: การตรวจดวยวิธี real-time RT-PCR และวิธี Antigen test kit (ATK) เหมือน หรือตางกัน

อยางไร 

 ตอบ:  การตรวจทั้ง 2 วิธีจัดเปนวิธีตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แตสิ่งที่ตางกันคือการดวยวิธี real-time 

RT-PCR เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสกอโรค COVID-19 ในขณะที่การตรวจดวยวิธี ATK เปนการ

ตรวจหาชิ้นสวนโปรตีนของเชื้อไวรัส ปจจุบันการตรวจดวยวิธี real-time RT-PCR จัดเปนวิธีที่ใชตรวจยืนยันการ

ติดเชื้อ (แตสามารถใชตรวจคัดกรองได) ในขณะที่วิธี ATK จัดเปนวิธีตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ 

 การตรวจหาเชื้อท้ัง 2 วิธีสามารถตรวจไดตั้งแต 3-5 วันหลังจากมีความเสี่ยงหรือสัมผัสผูติดเชื้อ นอกจากนี้

สามารถตรวจไดเมื่อมีอาการปวยที่สงสัยโรค COVID-19 และสามารถตรวจพบเชื้อไดนานถึง 10-15 วันหลังมี

อาการ (ขึ้นอยูกับวิธีที่ใชตรวจ)  

3.  ถาม: ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid test) ที่ตรวจหาเชื้อและตรวจหาแอนติบอดีตางกันอยางไร 

 ตอบ: ชุด Rapid test ที่ตรวจหาเชื้อหรือชุดตรวจ ATK เปนการตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อไวรัส 

SARS-CoV-2 ที่กอโรค COVID-19 โดยใชตัวอยางตรวจจากระบบทางเดินหายใจหรือน้ําลาย ในขณะที่ชุดตรวจ

แอนติบอดี (Antibody test kit) เปนการตรวจหาภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสโดยตรวจจากเลือด เมื่อสังเกตที่ตลับชุด



ตรวจจะเห็นวาชุดตรวจ ATK จะมีสัญลักษณใหอาน 2 แถบคือ C และ T ในขณะที่ชุดตรวจหาแอนติบอดีหรือ

ภูมิคุมกันจะมีสัญลักษณใหอาน 3 แถบคือ C, G และ M (โดย G และ M หมายถึงชนิดของแอนติบอดีประเภท IgG 

และ IgM ตามลําดับ) สําหรับชุด ATK นั้นประชาชนสามารถหาซื้อมาตรวจดวยตนเองได (ซึ่งตองเปนชุด Home 

use หรือ Self-test เทานั้น) ในขณะที่ชุดตรวจแอนติบอดีประชาชนไมควรนํามาตรวจเพ่ือใชตรวจคัดกรองการติด

เชื้อ ความแตกตางของชุด rapid test ทั้ง 2 แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงความแตกตางของชุด rapid test ที่เก่ียวของกับโรค COVID-19 

(ที่มา: https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/picture/0570-1.gif) 

 

4. ถาม: ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในปจจุบันมีกี่แบบและหาซื้อไดจากที่ไหน  

 ตอบ: ชุด ATK ในปจจุบันมี 2 แบบคือ แบบใชในสถานพยาบาล (Professional use) และ แบบที่ประชาชน

สามารถหาซื้อและนํามาตรวจดวยตนเองได (Home use หรือ Self-test) โดยชุดตรวจ ATK แบบ Professional 

use นั้นประชาชนไมสามารถซื้อหรือนํามาตรวจเองได จะตองเขารับการตรวจในสถานพยาบาล คลินิกเทคนิค

การแพทย หรือเขารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก (active case finding) ที่ดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย

เทานั้น ในขณะที่ชุดตรวจแบบ Home use หรือ Self-test ประชาชนสามารถหาซื้อมาตรวจดวยตนเองไดจากราน

ขายยาแผนปจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อไดจากคลินิกเวชกรรมและคลินิกเทคนิคการแพทย ไมแนะนําใหซื้อ

จากอินเทอรเน็ตหรือผูท่ีไมใชบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้ประชาชนสามารถเขาดูขอมูลชุดตรวจ ATK ประเภทตาง 

ๆ ไดจากเว็บไซตของกองควบคุมเครื่องมือแพทย นอกจากนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ATK สามารถเขาอานได

ที่ บทความเผยแพรความรูสูประชาชน เรื่อง “ขอควรรูเบื้องตนเรื่อง “แอนติเจน เทสต คิท” เพื่อคัดกรองโรค 

COVID-19”  

 

 

 



5. ถาม: การตรวจภูมิคุมกัน (Antibody test) สามารถใชคัดกรองโรค COVID-19 ไดหรือไม 

 ตอบ: ไมแนะนําใหใชการตรวจ Antibody ในการคัดกรองโรค COVID-19 เนื่องจากภูมิคุมกันที่ตรวจไดไม

สามารถบอกไดวามาจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติหรือไดรับวัคซีนมาแลว นอกจากนี้ในกรณีที่มีการติดเชื้อในชวง

ระยะแรกที่ยังไมมีการสราง antibody จะทําใหไดผลลบปลอมซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดจนไมระมัดระวังใน

การปองกันตนเอง อีกทั้งมีโอกาสเกิดผลบวกปลอมไดเมื่อติดเชื้อ coronavirus ชนิดอ่ืน ๆ ดังนั้นในการตรวจคัด

กรองโรค COVID-19 ควรใชวิธี real-time RT-PCR หรือ ATK จะดีที่สุด 

6.  ถาม: เมื่อผล real-time RT-PCR เปน not detected  หรือผล Antigen test kit (ATK) เปนลบ 

(negative) มั่นใจไดหรือไมวาไมไดติดเช้ือหรือเปนโรค COVID-19 

 ตอบ: ในกรณีที่การตรวจ real-time RT-PCR ใหผล not detected หรือ การตรวจ ATK ใหผลลบ 

(negative) สามารถแปลผลไดดังนี้คือ ผูเขารับการตรวจไมติดเชื้อ หรือ ผูรับการตรวจติดเชื้อแตเชื้อมีปริมาณนอย

มากจนไมสามารถตรวจวัดดวยเทคนิคขางตนได ดังนั้นการประเมนิวาเปนผลจริงหรือไมจะตองอาศัยขอมูลประวัติ

การสัมผัสผูปวยติดเชื้อ ผูตรวจอยูในกลุมเสี่ยงประเภทใด (เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ําหรือไมเสี่ยง) หรือประวัติการเดินทางไป

ในพ้ืนที่เสี่ยงประกอบการแปลผลดวย ในกรณีผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคโควิด-19 เม่ือ

ตรวจดวย real-time RT-PCR ใหผลเปน not detected อาจตองกักตัวและตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งตามขอกําหนดที่

ระบุในแนวทางแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมากจะตรวจซ้ําหลังจากตรวจครั้งแรก 7 วัน หรือ 13 วัน หลังจากวันสัมผัส

ผูปวยยืนยันครั้งสุดทาย ในกรณีที่ใชชุดตรวจ ATK ถามีประวัติเสี่ยงหรือประวัติการสัมผัสผูติดเชื้ออาจตองมีการ

ตรวจซ้ําอีกครั้งในชวงเวลาที่เหมาะสมเชน 3-5 วัน และ ชวง 10-14 วันหลังจากการตรวจครั้งแรกหรือตรวจอีก

ครั้งเมื่อมีอาการปวยที่เขาไดกับโรค COVID-19  

7. ถาม: เมื่อตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ดวยชุด Antigen test kit (ATK) แบบตรวจดวยตนเอง (Self-

test) ใหผลบวกควรทําอยางไร 

 ตอบ: ใหถายภาพผลการตรวจไวเปนหลักฐานทั้งนี้ควรระบุขอมูลวันที่ตรวจ ชนิดตัวอยางที่ใชตรวจรวมถึง

ยี่หอชุดตรวจ ATK ที่ใช จากนั้นใหติดตอสถานพยาบาลใกลบานเพ่ือเขารับการวินิจฉัยเพ่ิมเติมและรักษาตามระบบ

ตอไป ใน กทม. สามารถติดตอไดที่ คลินิกชุมชนอบอุน ศูนยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ในขณะที่

ตางจังหวัดสามารถติดตอไดที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล

ชุมชน (รพช.)  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) นอกจากนี้สามารถแจงตอระบบออนไลน โทร. 1330 ไดเชนกัน 

 นอกจากนี้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไดใหนิยามไววา “ผูปวยที่ใหผล ATK เปน

บวกจะเรียกวาผูติดเชื้อเขาขาย (probable case)” ซึ่งสามารถเขาสูการรักษาในระบบ home isolation ได



อยางไรก็ตาม ถาผูปวยตองการเขารับการรักษาใน community isolation, hospitel หรือโรงพยาบาลจะตอง    

ลงนามยินยอมเขารับการรักษารวมถึงตรวจ real-time RT-PCR ควบคูดวย  

8. ถาม: ผลบวกปลอมหรือผลลบปลอมจากการตรวจคัดกรองดวย Antigen test kit (ATK) มีสาเหตุมา

จากอะไร 

 ตอบ: 1. ผลบวกปลอม หมายถึง ผูเขารับการตรวจไมไดเปนโรค COVID-19 แตตรวจดวย ATK ใหผลบวก 

ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจมาจากการปนเปอนบริเวณพ้ืนท่ีที่ตรวจหรืออุปกรณที่ใชตรวจ นอกจากนี้ยังมาจากการติด

เชื้อจุลชีพอื่น ๆ ผูทดสอบอาจดําเนินการตรวจตามขั้นตอนไมถูกตอง เชนการอานผลเกินเวลา เปนตน 

  2. ผลลบปลอม หมายถึง ผูเขารับการตรวจเปนโรค COVID-19 แตตรวจดวย ATK ใหผลลบ ซึ่ง

สาเหตุดังกลาวอาจมาจากตรวจในระยะแรกของการติดเชื้อที่มีปริมารไวรัสต่ํา ชวงเวลาตรวจไมเหมาะสม ผูปวยที่

เปนโรค COVID-19 ที่แสดงอาการอยูแตปริมาณไวรัสลดลงแลว เก็บตัวอยางตรวจไมถูกตอง หรือ ดําเนินการ

ทดสอบไมถูกตองตามขั้นตอนเปนตน 

 ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจตองใชประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อเขารวมการประเมินและอาจตองตรวจหาเชื้อ

ดวยวิธีอื่น ๆ ควบคูเชนการทํา real-time RT-PCR เปนตน 

9.  ถาม: ผูปวย COVID-19 ที่เขารับการรักษาครบกําหนดแลวจําเปนตองตรวจหาเชื้อกอนกลับบานหรือไม 

 ตอบ: ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไดใหขอมูลวาไมจําเปนตองตรวจหาเชื้อในผูปวย

กอนที่จะอนุญาตใหผูปวยออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากไมมีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา นอกจากนี้เมื่อผูปวยมี

อาการดีขึ้นแลวอาจตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสไดในสิ่งสงตรวจจากระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจตรวจพบได

นานถึง 50 วัน อยางไรก็ตามสารพันธุกรรมที่พบในผูปวยที่มีอาการมานานแลวอาจเปนเพียงซากสารพันธุกรรม

ของเชื้อหรือซากเชื้อที่หลงเหลืออยูและการตรวจพบสารพันธุกรรมในผูปวยหลังพนระยะกักตัวไมไดหมายความวา

ผูปวยยังแพรเชื้อได อยางไรก็ตามผูปวยที่รักษาครบตามกําหนดและหายจากโรคนี้แลวยังคงตองปฏิบัติตัวในการ

ปองกันการติดเชื้อเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป 

 

10. ถาม: การฉีดวัคซีนมีผลตอการตรวจโรคโควิด-19 ดวยวิธี real-time RT-PCR  หรือวิธี Antigen test 

kit (ATK) หรือไม 

 ตอบ: การรับวัคซีนโควิด-19 ไมไดสงผลทําใหเกิดผลบวกลวงหรือผลบวกปลอมเมื่อตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดวยเทคนิค real-time RT-PCR หรือ ATK แตผูที่ไดรับวัคซีนจะสามารถตรวจพบแอนติบอดีตอโรค COVID-19 ได

ในกระแสเลือดเมื่อเวลาผานไปในระยะที่เหมาะสม อยางไรก็ตามถาผูที่ไดรับวัคซีนใหผล real-time RT-PCR เปน 

detected หรือ ATK เปนผลบวกแสดงวามีการติดเชื้อเกิดขึ้น 
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