คําแนะนําเรื่องการตรวจ rapid antibody test ในการวินิจฉัยโรค COVID-19
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
โดย สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
และ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย
1. จากขอมูลปจจุบัน การตรวจดวยวิธี NAAT เชน rRT-PCR จากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ เปนวิธีมาตรฐานที่มี
ความไวและความจําเพาะมากที่สุดในการวินิจฉัยโรคในผูที่กําลังมีอาการที่สงสัยวาอาจเปนโรค COVID-19
2. ไมแนะนําใหประชาชนทั่วไป ซื้อชุดตรวจ rapid antibody test มาตรวจดวยตนเอง เนื่องจากแปลผลการตรวจ
ไดยาก จึงควรใชภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเทานั้น
3. ไมแนะนําใหบุคลากรทางการแพทย นําชุดตรวจ rapid antibody test มาใชในเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อการวินิจฉัยโรค
ในผูปวยที่สงสัย COVID-19 ยกเวนเพื่อการทําวิจัย หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
4. การตรวจ rapid antibody test อาจมีประโยชนชวยในการวินิจฉัยโรค ในผูปวยที่มีความเสี่ยงและอาการทางคลินิก
เขา ไดกับ COVID-19 แตผ ลการตรวจ NAAT ใหผ ลลบ ซึ่ง อาจจะพบไดใ นระยะทา ยของโรคที่ผูปว ยเริ่ม มี
ภาวะแทรกซอน
5. การแปลผลการตรวจ rapid antibody test นั้นตองอาศัยขอมูลทางคลินิกเพิ่มเติม เนื่องจากมีขอจํากัดและขอควร
ระวังหลายประการดังตอไปนี้
5.1 False positive test อาจเกิดจาก
- การติดเชื้อ coronavirus ที่ไมใช SARS-CoV-2
- ผูปวยเคยมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในอดีตและหายจากโรคแลว
5.2 False negative test อาจเกิดจาก
- การติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน เนื่องจาก rapid antibody test มีความไวต่ําในระยะแรกของโรค โดยจะ
ใหผลเปนบวกหลังจากผูปวยมีอาการแลว 7-14 วัน
- ผูปวยมีภาวะภูมิคุมกันต่ํา เชนการไดรับยากดภูมิคุมกัน
6. ในกรณีที่ผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทย ไดรับการตรวจดวยวิธี rapid antibody test มากอน ไมวาผลการตรวจ
rapid antibody test จะใหผลเปนบวกหรือลบก็ตาม ใหแพทยพิจารณาปฏิบัติดังนี้
6.1 พิจ ารณาสง ตรวจ NAAT เพื่อ ยืน ยัน การวินิจ ฉัย โรค โดยประเมิน ความจํา เปน ในการสง ตรวจจากความ
เสี่ยงและอาการทางคลินิกเปนหลัก
6.2 หากพิจารณาสงตรวจ NAAT ควรแนะนําใหผูปวยแยกตัวระหวางรอผลการตรวจ
6.3 หากผล NAAT ใหผลบวก ใหปฏิบัติการดูแลรักษาตาม CPG ของกระทรวงสาธารณสุข
6.4 หากผล NAAT ใหผลลบ แนะนําใหปฏิบัติตัวดังตอไปนี้

ผูปวยทั่วไป
บุคลากรทางการแพทย

แนะนําใหแยกตัวอยางนอย 14 วัน และติดตามดูอาการอยางใกลชิด
พิจารณาสงตรวจ NAAT ซ้ําหากมีอาการมากขึ้น
หากมี อ าการ แนะนํ า ให ง ดปฏิ บั ติ ง านจนกว า จะหายจากอาการ
ดังกลาว และอาจพิจารณาสงตรวจ NAAT ซ้ํา หากอาการแยลง
หากไมมีอาการ สามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ ติดตามดูอาการ
อยางใกลชิด และอาจพิจารณาสงตรวจ NAAT ซ้ําเมื่อเริ่มมีอาการ
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