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เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก การตรววินิจฉัยการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความส าคัญ วิธีมาตรฐานในการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ วิธี  Real time RT PCR ซึ่งวิธีดังกล่าว
จะต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ทดสอบหลายขั้นตอน เป็นข้อจ ากัดไม่สามารถตรวจได้ใน
ทุกห้องปฏิบัติการ จึงมีหน่วยงานในประเทศไทยได้พัฒนาชุดทดสอบด้วยเทคนิค RT-
LAMP ซึ่งเป็นวิธีที่'ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง วิธีง่าย รวดเร็ว ผู้วิจัยเห็นความส าคัญ
ว่าชุดทดสอบนี้ จะมีประโยชน์ช่วยวินิจฉัยหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้ในเวลารวดเร็วได้ จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) โดยวิธี Real time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน และ ชุดทดสอบ RT-
LAMP PCR test kit

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยชุดทดสอบ RT-LAMP PCR test kit กับวิธี Real time RT PCR ซึ่งเป็นวิธี
มาตรฐาน

จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา COVID-
19 ด้วยชุดน้ ายา RT-LAMP PCR test kit มีความไวน้อยกว่าวิธี Real time RT PCR คือ
ร้อยละ 77.1 ส่วนความจ าเพาะเท่ากันคือ ร้อยละ 100 
➢ ข้อดี - ใช้เครื่องมือน้อยกว่า ท าให้ต้นทุนน้อยกว่า Real time RT PCR

- ขั้นตอนน้อยกว่า ท าให้มีความรวดเร็วมากกว่าวิธี Real time RT PCR
➢ ข้อจ ำกัด -ในการทดสอบต้องมีควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ ที่ 65 oC

-ควรระมัดระวังในการอ่านผล ดูการเปลี่ยนสีของปฏิกิริยา 
- ควรมีน้ ายาสกัดสารพันธุกรรม RNA ในชุดตรวจ RT-LAMP PCR test kit

ในปัจจุบันวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา COVID-19 มีหลากหลายวิธี เพื่อ
ช่วยผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็ว ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เพียงหลักการ Real- time 
PCR 2 วิธีเท่านั้น แต่ยังมีหลักการและชุดน้ ายาอื่นๆ ที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโค
โรนา COVID-19 ได้ หากมีงบประมาณหรือเห็นถึงความส าคัญควรมีการศึกษา เรียนรู้ เพิ่มเติม
ด้วยหลักการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต หากเกิดมีการระบาดของเชื้ออุบัติในอนาคต สามารถน า
ความรู้นี้มาใช้ได้ทันที

ดังนั้นการเลือกใช้วิธีที่จะมาช่วยการตรวจหาเชื้อทางอณูชีวโมเลกุลใดๆ นั้น จ าเป็นต้อง
พิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ในการตรวจ ระยะเวลาทราบผล จ านวนตัวอย่าง 
และค่าใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะเสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

การเปรียบเทยีบวธีิการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยชุดทดสอบ RT-LAMP PCR test และวิธี Real time RT PCR 
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กำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำร

วิธี RT-LAMP PCR test kit ชุดตรวจ 

FastProof™ SARS-CoV-2 RT-LAMP Kit
วธีิ Real time RT PCR 

Gold standard

ในตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง พบผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ด้วยชุดทดสอบ RT-LAMP PCR test kit ให้ผลบวก จ านวน 54 ตัวอย่าง ผลลบ จ านวน 46 

ตัวอย่าง  ด้วยวิธี Real time RT PCR ให้ผลบวก จ านวน 70 ตัวอย่าง ผลลบ จ านวน 30 ตัวอย่าง  

ดังตารางที่ 1 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของชดุทดสอบ RT-LAMP PCR test kit เทยีบกับวิธี Real

time RT PCR พบว่ามีคา่ความไว (Sensitivity) ร้อยละ 77.1 ความจ าเพาะ (Specificity) ร้อยละ
100 ค่าท านายผลบวก (PPV) รอ้ยละ 100 ค่าท านายผลลบ (NPV) ร้อยละ 65.2 และความแม่นย า
(Accuracy) ร้อยละ 84.0 ดังตารางที่ 2

ศึกษาในตัวอย่าง RNA จากสิ่งส่งตรวจ Nasopharyngeal swab หรือ
throat swab ที่เหลือจากการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ณ ห้องปฏิบัติการ สคร. 7 ขอนแก่น จ านวน 100 ตัวอย่าง โดยน ามาทดสอบ
หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ชุดทดสอบ RT-LAMP PCR
test kit เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน Real time RT PCR

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี
ชุดทดสอบ RT-LAMP PCR test kit เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน Real time RT PCR

Methods
Real time RT PCR

Positive Negative Total

RT-LAMP PCR test 
kit

Positive 54 0 54
Negative 16 30 46

Total 70 30 100

ตำรำงที่ 2 แสดงประสิทธิภำพกำรหำสำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้วยวิธี
ชุดทดสอบ RT-LAMP PCR test kit เปรียบเทียบกับวิธีมำตรฐำน Real time RT PCR

Sensitivity
(%)

Specificity 
(%)

PPV
(%) 

NPV 
(%) 

Accuracy  
(%)

77.1 100.0 100.0 65.2 84.0
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