นิพนธ์ตน้ ฉบับ

    Original Article

ความชุกของการมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรค COVID-19 ในผูเ้ ข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด:
การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม
Seroprevalence of COVID-19 infection among attendees in graduation
ceremony of 11 Northeastern Rajabhat universities:
evaluation of rapid antibody test in the field
กมลทิพย์ อัศววรานันต์*, อมรมาศ คงเกลี้ยง, สมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์, เอนก มุ่งอ้อมกลาง
Kamolthip Atsawawaranunt, Amornmas Kongklieng, Somrak Sirikhetkon, Anek Mungaomklang
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
Institute for Urban Disease Control and Prevention, Department of Disease Control
*Correspondence to: kamolthip_atsawa@hotmail.com
Received: March 17, 2021 | Revised: May 26, 2021 | Accepted: June 7, 2021

บทคัดย่อ
ความชุกของการมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรค COVID-19 ในกลุม่ บัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นข้อมูลส�ำหรับการออกแบบค�ำแนะน�ำการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย
วิธชี ดุ ตรวจแอนติบอดีตอ่ เชือ้ SARS-CoV-2 รวดเร็วในกิจกรรมรวมตัวของคนหมูม่ าก กรมควบคุมโรคร่วม
กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ท�ำการส�ำรวจความชุกของการมีภมู คิ มุ้ กันต่อเชือ้ COVID-19 ใน
ผูร้ ว่ มพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรด้วยชุดตรวจแอนติบอดีตอ่ เชือ้ SARS-CoV-2 รวดเร็ว (rapid test) หาก
พบผลบวก ผูร้ ว่ มพิธจี ะได้รบั การชีแ้ จงเพือ่ ยินยอมตอบแบบสอบถามและเก็บตัวอย่างซีรมั่ ตรวจหาภูมคิ มุ้ กัน
ด้วยวิธี chemiluminescence immunoassay (CLIA) และ microneutralization assay (MNA) จาก
การตรวจด้วยชุดตรวจรวดเร็ว จ�ำนวน 15,684 ราย พบผลบวกจ�ำนวน 299 ราย (ร้อยละ 1.91) ตอบ
แบบสอบถามความเสีย่ งและอาการของการติดเชือ้ COVID-19 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 จ�ำนวน 107 ราย
มีเพียงร้อยละ 31.8 ที่มีประวัติเสี่ยง โดยส่วนใหญ่ให้ประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดในประเทศไทย
(ร้อยละ 13.1) ผูท้ พี่ บผลบวกจ�ำนวน 202 ราย ได้รบั การตรวจด้วยวิธี CLIA และ MNA พบว่ามีเพียง 1 ราย
ตรวจพบผล reactive ต่อแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี CLIA และตรวจไม่พบแอนติบอดีด้วย
วิธี MNA หมายความว่าไม่พบผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในกลุ่มผู้เข้าร่วมพิธี
การแปลผลชุดตรวจเร็วในภาคสนามควรท�ำอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในประชากรที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีการระบาดของ COVID-19 ต�่ำ  ค่าท�ำนายผลบวกของชุดตรวจเร็วต�่ำมากเมื่อเทียบกับวิธี CLIA และ
MNA ท�ำให้ผทู้ สี่ ว่ นใหญ่ไม่มปี ระวัตเิ สีย่ งติดเชือ้ COVID-19 ได้รบั การตรวจ RT-PCR โดยไม่จำ� เป็น อย่างไร
ก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ หาความไวและความจ�ำเพาะของชุดตรวจเร็วแต่ละชนิดในภาคสนาม
การตรวจเลือดหาแอนติบอดีไม่สามารถแทนวิธี RT-PCR ทีเ่ ป็น gold standard ในการวินจิ ฉัยการติดเชือ้
COVID-19 ได้ การคัดกรองประวัติเสี่ยงการติดเชื้อก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญายังมีความส�ำคัญ หาก
พบประวัติเสี่ยง เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยไม่ค�ำนึงถึงผลชุดตรวจเร็ว
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Abstract
The seroprevalence of COVID-19 infection among graduates, professors and staffs
attending the royal graduation ceremony determined from this study helps to establish
COVID-19 screening recommendation for mass gatherings using rapid antibody tests.
Department of Disease Control together with Sakon Nakhon Provincial Health Office
performed COVID-19 serosurvey for the graduation ceremony attendees. Out of
15,684 attendees who were tested by rapid COVID-19 antibody test, 299 were tested
positive (1.91%). 31.8% of 107 positive attendees who answered the questionnaires had
either COVID-19 infection risks or symptoms since January 2020. Most of them had a
history of returning from an area with outbreak within Thailand (13.1%). 202 rapid testpositive attendees were tested further by chemiluminescence immunoassay (CLIA) and
microneutralization assay (MNA). Only one person was reactive to SARS-CoV-2 antibodies
by CLIA and no antibodies was detected by microneutralization assay (MNA).
Field interpretation of rapid antibody test should be done with caution,
especially in population with low COVID-19 prevalence. COVID-19 rapid antibody test has
a low positive predictive value when comparing to CLIA and MNA, causing people without
significant risk of COVID-19 being unnecessarily tested by RT-PCR. Antibody testing cannot
substitute the gold standard RT-PCR method in diagnosing COVID-19 infection. Screening
for COVID-19 exposure risks before the graduation ceremony should be done. If risk is
present, RT-PCR testing should be performed regardless of the rapid test results.
Keyword: seroprevalence, COVID-19, Graduation ceremony, North-eastern, rapid antibody
test
บทน�ำ
ตัง้ แต่ตน้ ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมา หลายประเทศ
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เผชิญกับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการระบาดในประเทศได้จนไม่พบการติด
เชื้อในประเทศใหม่โดยพ้นระยะ 2 ระยะฟักตัว
ท�ำให้ประกาศการสิ้นสุดของการระบาดระลอก
แรกลงและเริม่ ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ คลายล็อค

ดาวน์ และส่งเสริมการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศ
มากขึน้ (1) หน่วยงานต่างๆ เริม่ กลับมาจัดงานพิธกี าร
และงานกิจกรรมทีต่ อ้ งมีการรวมตัวของคนหมูม่ าก
อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยังให้คำ� แนะน�ำ
ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่
รักษาระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
บ่อยๆ คัดกรองอาการและอุณหภูมิ เป็นต้น(2)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
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พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี มีก�ำหนดการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรมควบคุม
โรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรค และส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต 8 อุดรธานี ร่วมกับหน่วย
งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและฝ่ายปกครอง
เครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ฯ จิตอาสา จึงด�ำเนิน
การคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน
กลุ่มบัณฑิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
พิ ธี รั บ ปริ ญ ญานี้ เ ป็ น การพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มีผู้ร่วมพิธีจ�ำนวนมากครั้งแรกหลัง
จากมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กรม
ควบคุมโรคและมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันก�ำหนด
แนวทางการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี การคัดกรอง
หาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เริ่มจากแนะน�ำให้ผู้ที่จะ
เข้าร่วมพิธีกักตัวที่บ้านและหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ที่ไม่จ�ำเป็นอย่างน้อย 7-10 วันก่อนพิธี เมื่อถึงวัน
ที่จะเข้าพิธี บัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะได้
รับการเจาะเลือดปลายนิ้ว (finger-prick blood)
เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 โดย
ชุดตรวจเร็ว (rapid test) ซึ่งอ่านผลตรวจภายใน
15-20 นาที หากตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
SARS-CoV-2 ก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ อย่างไร
ก็ตามหากตรวจพบภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ SARS-CoV-2
บัณฑิต อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จะได้รับการตรวจ
สารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกเพื่อส่งตรวจหาสาร
พันธุกรรมของ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR
ต่อไป หากพบผลตรวจเป็นบวก บุคคลนั้นจะไม่
สามารถเข้าพิธีได้และได้รับการส่งตัวไปแยกกักที่
โรงพยาบาลตามแนวทางของกรมควบคุมโรคต่อ
ไป(3) หากพบผลตรวจเป็นลบ บุคคลนั้นสามารถ
เข้าพิธีได้ตามปกติ

ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันในประชากร
คนทั่วไปที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ทั่ว
โลกพบร้อยละ 3.38 (95% CI 3.05-3.72%) โดย
มีตั้งแต่ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 22.1 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกพบความชุกของการมีภูมิคุ้มกัน
ต่อเชือ้ SARS-CoV-2 ทีร่ อ้ ยละ 2.02 โดยประเทศจีน
พบความชุกร้อยละ 1.63 ประเทศญีป่ นุ่ ร้อยละ 3.62
และประเทศเกาหลีใต้ร้อยละ 7.58 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อมูลเพียงประเทศ
มาเลเซียเท่านั้น พบความชุกที่ร้อยละ 0.37(4)  
ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2
ในประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขแน่ชัด
การส�ำรวจความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อ
เชือ้ COVID-19 ในกลุม่ บัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจัดท�ำเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย การส�ำรวจน�ำร่อง (pilot
study) นี้จะเป็นข้อมูลเพื่อประเมินการคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ
เชือ้ SARS-CoV-2 ในกิจกรรมรวมตัวของคนหมูม่ าก
(mass gathering) ที่ไม่สามารถตรวจ RT-PCR ได้
หมดทุกราย
วัตถุประสงค์
เพือ่ ส�ำรวจความชุกของการมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรค
COVID-19 ในกลุ่มบัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด
วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงส�ำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลใน
กลุ่มผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 ตุลาคม 2563 กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายจ�ำนวน 15,684 ราย ประกอบ
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ด้วยบัณฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมในพิธฯี
ทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้วิจัย
1. แบบสอบถามความเสี่ยง ดัดแปลงจาก
การประเมินความเสี่ยงผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
COVID-19 ของกรมควบคุมโรค(3)
2. ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2
รวดเร็ ว : ข้ อ มู ล จากจุ ล สารชุ ด ตรวจเร็ ว ยี่ ห ้ อ
PanbioTM COVID-19 IgG/IgM rapid test
device สามารถเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว
(finger-prick blood) มีความไวเมื่อเทียบกับการ
ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ร้อยละ 97.8 (95%CI
92.1-99.7) และความจ�ำเพาะเมื่อเทียบกับวิธี
RT-PCR ที่ร้อยละ 92.8 (95%CI 88.9-95.7) โดย
พบ percent agreement ทีร่ อ้ ยละ 94.1 (95%CI
91.0-96.4) ข้อจ�ำกัดที่พบได้คือผลบวกที่พบอาจ
เกิดจากการติดเชือ้ กลุม่ โคโรนาไวรัสอืน่ ๆนอกเหนือ
จาก SARS-CoV-2 ในอดีตหรือปัจจุบนั เช่น HKU1,
NL63, OC43, 229E เป็นต้น(5)
3. ชุดตรวจวิธี CLIA ด้วย ชุดน�้ำยาทดสอบ
VITROS Immunodiagnostic Products AntiSARS-CoV-2 IgG: น�้ำยาผ่านการประเมินจาก
องค์การอาหารและยา และได้รับรองการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยน�ำ้ ยา AntiSARS-CoV-2 Total มีค่าความไวเชิงวินิจฉัย
(Sensitivity) ร้อยละ 80 (95% CI 56.3-94.3) หาก
ตรวจหลังจากมีอาการน้อยกว่า 9 วัน และร้อยละ
100 (95% CI 92.7-100.0) หากตรวจหลังจากมี
อาการ 9 วันขึ้นไป มีค่าความจ�ำเพาะเชิงวินิจฉัย
(Specificity) ร้อยละ 98 นอกจากนั้นจากการ
ตรวจปฏิกริ ยิ าข้ามกัน (cross-reactivity) ระหว่าง
subgroups เช่น แอนติบอดีต่อ adenovirus,
influenza A, influenza B, Coxsackie virus,
echovirus, HCV ไม่พบปฏิกริ ยิ าข้ามกัน การตรวจ
หาแอนติบอดีในซีรมั ผูบ้ ริจาคทีแ่ ข็งแรงดีทบี่ างส่วน

มีประวัตติ ดิ เชือ้ coronaviruses ทีท่ ำ� ให้เกิดอาการ
หวัดทัว่ ไป (เช่น beta-coronavirus OC43, HKU1
และ alpha-coronavirus NL63 และ 229E)
จ�ำนวน 400 คน ไม่พบ anti-SARS-CoV-2 ในซีรมั (6)
4. Microneutralization assay (MNA)
เป็นการตรวจหาแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์
ของไวรัสได้ (neutralizing antibody) คล้ายวิธี
plaque reduction neutralization test (PRNT)
เป็นการตรวจหาแอนติบอดีทแี่ สดงถึงภูมคิ มุ้ กันโรค
โดยอาศัยหลักการตรวจหา cytopathic effect
หรือการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของเซลล์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่
เซลล์มกี ารติดเชือ้ ไวรัส สามารถท�ำในจานเพาะเชือ้
96 หลุม (96-well cell culture plate) และใช้
reagents ปริมาณน้อยกว่าวิธี PRNT(7) วิธี MNA
จะท�ำเป็นการตรวจยืนยันตัวอย่างซีรมั่ ทัง้ หมดทีใ่ ห้
ผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก เพื่อยืนยันปริมาณ
แอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ต่อไป โดยจะ
ท�ำในห้องชีวนิรภัย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เข้าร่วมพิธีฯทุกคนได้รับการตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยชุดตรวจ
รวดเร็ว (rapid test) โดยการเจาะเลือดปลาย
นิ้ว (finger-prick blood) หากพบว่าผลเป็น
บวก (พบ reactive ต่อ Anti-SARS-CoV-2
IgM หรือ IgG) บุคคลเหล่านี้จะได้รับการชี้แจง
แนวทางการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
อบรม และตอบแบบสอบถามประวัติความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ COVID-19 ในอดีตตั้งแต่เริ่มมีการ
ระบาดของเชื้อ COVID-19 เดือนมกราคม 2563
เมื่อผู้เข้าร่วมพิธียินยอมเจาะเลือดเพิ่มเติมตาม
ค�ำชี้แจงแนวทาง จึงจะลงนามยินยอมเจาะเลือด
จากเส้นเลือดด�ำที่ข้อพับแขนเพิ่มเติมเพื่อส่ง
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี
chemiluminescence immunoassay (CLIA)
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และ microneutralization assay (MNA) อย่างไร
ก็ตาม ตามแนวทางการคัดกรอง ผู้เข้าร่วมพิธีที่ผล
ตรวจหาแอนติบอดีด้วยชุดตรวจรวดเร็วเป็นบวก
จะได้รับการตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกเพื่อ

ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR หากผลเป็นบวก จะได้รับ
ส่งตัวเพื่อแยกกักและรักษาต่อที่โรงพยาบาล หาก
ผลเป็นลบ ผูเ้ ข้าร่วมพิธคี นดังกล่าวสามารถเข้าร่วม
พิธีต่อไปได้ (ภาพที่ 1)

ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน
ด้วยชุดตรวจรวดเร็ว (rapid test)
Rapid
test ลบ
Rapid test
Rapid test
Rapid
test บวก
บวก

ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง
หลังโพรงจมูกเพื่อส่งตรวจ RT-PCR
ผู้เข้าร่วมพิธีตอบแบบสอบถามความเสี่ยง และ
ได้รับคาชี้แจงเพื่อยินยอมให้เจาะเลือดส่งตรวจ
CLIA และ MNA
ยินยอม
เก็บแบบสอบถามและเจาะ
เลือดส่งตรวจ CLIA และ MNA
(ส่งตรวจภายหลังเสร็จสิ้นพิธี)

สามารถเข้าร่วมพิธีฯได้

ไม่ยินยอมเจาะเลือด
และ/หรือไม่ยนิ ยอมตอบ
แบบสอบถาม หรือ
เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ได้
เก็บข้อมูล

กักตัวรอผลตรวจ RT-PCR
(รอผล 2-4 ชั่วโมง)

RT-PCR ลบ

Rapid test บวก
ไม่สามารถร่วมพิธีได้
นาส่งโรงพยาบาล

ภาพที
่ 1 แผนภาพการด�
ำเนิาเนินนงานวิ
ภาพที
่ 1 แผนภาพการด
งานวิจจัยัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
น�ำเสนอข้อมูลแบบกลุ่มเป็นจ�ำนวนและร้อยละ
ข้อมูลแบบต่อเนือ่ งจะถูกน�ำเสนอเป็นมัธยฐานและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็น
ส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
COVID-19 ในพระราชพิธี จึงชี้แจงความส�ำคัญใน
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามและขอความยินยอม
ในการเก็บตัวอย่างโดยเซ็นใบยินยอมเก็บตัวอย่าง
เลือดจากข้อพับแขนเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
SARS-CoV-2
ผลการศึกษา
ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 มีผู้ได้
รับการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี
เจาะเลือดปลายนิว้ จ�ำนวน 15,684 ราย โดยมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ�ำนวน 1,376 ราย

จังหวัด
สกลนคร
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
เลย
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
อุดรธานี

จำ�นวน
1,376
1,233
1,175
782
1,637
1,235
1,088
1,902
629
2,184

Neg
1,299
1,182
1,160
760
1,617
1,221
1,068
1,881
622
2,156

IgG
27
28
13
17
12
8
16
14
7
23

นครราชสีมา 1,233 ราย อุบลราชธานี 1,175
ราย ศรีสะเกษ 782 ราย สุรินทร์ 1,637 ราย เลย
1,235 ราย ร้อยเอ็ด 1,088 ราย บุรรี มั ย์ 1,902 ราย
ชัยภูมิ 629 ราย อุดรธานี 2,184 ราย มหาสารคาม
2,327 ราย แขกผู้ทรงเกียรติ 116 ราย ตรวจพบ
ภูมิคุ้มกันจากชุดตรวจรวดเร็วจ�ำนวน 299 ราย
ไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 จ�ำนวน
15,385 ราย (พบภูมิคุ้มกันร้อยละ 1.91) หากแบ่ง
ตามมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ร้อยละของผู้พบผลบวกมากที่สุด ได้แก่ สกลนคร
(ร้อยละ 5.6) นครราชสีมา (ร้อยละ 4.14) และ
ศรีสะเกษ (ร้อยละ 2.81) ในคนที่พบผลบวกจาก
ชุดตรวจรวดเร็ว มีพบผลบวกจาก IgG จ�ำนวน 185
ราย (ร้อยละ 61) บวกจาก IgM จ�ำนวน 108 ราย
(ร้อยละ 36.1) และบวกจาก IgM และ IgG จ�ำนวน
6 ราย (ร้อยละ 2) โดยทั้งหมดได้รับการตรวจหา
เชื้อจากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกด้วยวิธี RT-PCR
ต่อ ผลเป็นลบทั้งหมด
ผลการตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว (ราย)
Positive (Pos)
IgM IgG&IgM Total Pos % Pos
48
2
77
5.60
22
1
51
4.14
2
0
15
1.28
5
0
22
2.81
8
0
20
1.22
5
1
14
1.13
3
1
20
1.84
6
1
21
1.10
0
0
7
1.11
5
0
28
1.18
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จังหวัด
มหาสารคาม
แขกผู้ทรงเกียรติ
รวมทั้งหมด

จำ�นวน

Neg

2,327 2,305
116
114
15,684 15,385

ผลการตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว (ราย)
Positive (Pos)
IgG
IgM IgG&IgM Total Pos % Pos
20
4
0
24
1.03
2
0
0
2
1.72
185
108
6
299
1.91

หมายเหตุ: Neg = negative (ลบ), Pos = Positive (บวก), IgG = positive IgG (ผลบวกต่อแอนติบอดี
IgG), IgM = positive IgM (ผลบวกต่อแอนติบอดี IgM), IgG&IgM = positive IgG and IgM (ผลบวกต่อ
แอนติบอดี IgG และ IgM), Total pos = total positive (จ�ำนวนบวกทั้งหมด), % pos = percentage
of positive cases (ร้อยละของผู้ที่ตรวจพบผลบวก)
ในจ�ำนวน 299 คนที่ผลบวกจากการตรวจ
ด้วยชุดตรวจรวดเร็ว มีผใู้ ห้ขอ้ มูลจ�ำนวน 282 ราย
(ร้อยละ 94.3 ของผู้พบผลบวก) ในจ�ำนวนที่ให้
ข้อมูล เป็นเพศชาย 78 ราย (ร้อยละ 27.7) เพศหญิง
204 ราย (ร้อยละ 72.3) โดยมีอายุตั้งแต่ 24 ถึง
63 ปี ค่าอายุมัธยฐาน 26 ปี (IQR 26-28 ปี) อาศัย
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
จ�ำนวน 272 ราย (ร้อยละ 96.5) อาศัยอยูภ่ าคอืน่ ๆ
ของไทย 7 ราย (ร้อยละ 2.5) ไม่ระบุจังหวัดที่อยู่

3 ราย (ร้อยละ 1.1)
ผูท้ พี่ บผลบวกจ�ำนวน 202 ราย ยินยอมเจาะ
เลือดจากหลอดเลือดด�ำเพื่อส่งตรวจด้วยวิธี CLIA
และ MNA เพิ่มเติม ผลการตรวจพบว่ามีเพียง 1
ใน 202 ราย ตรวจพบผล reactive ต่อแอนติบอดี
ต่อ SARS-CoV-2 (ร้อยละ 0.50) จากวิธี CLIA แต่
ตรวจไม่พบแอนติบอดีท้ ตี่ รวจพบได้ (detectable
antibody) ด้วยวิธี MNA (antibody titer <10)
(ภาพที่ 2)
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ตรวจ rapid test จำนวน 15,684 รำย

Rapid test บวก จำนวน 299 รำย

ตอบแบบสอบถำม 282 รำย
ตรวจเลือด 202 รำย

CLIA reactive แต่ MNA
no detectable
antibody จำนวน 1 รำย

Rapid test ลบ จำนวน 15,385 รำย

ไม่ตอบแบบสอบถำม 17 รำย
ไม่ได้ตรวจเลือด 97 รำย

CLIA non-reactive และ
MNA no detectable
antibody จำนวน 201 รำย

ตรวจ RT-PCR จำนวน 299 รำย

สำมำรถเข้ำร่วมพิธีฯได้

RT-PCR ลบ จำนวน 299 รำย

ภาพทีภาพที
่ 2 ผลการศึ
กษา
่ 2 ผลการศึ
กษา
ในจ�ำนวนผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดกรองด้วยชุดตรวจ จ�ำนวน 14 ราย (ร้อยละ 13.1) ให้ประวัติเคยมีไข้
รวดเร็วให้ผลบวก มีผตู้ อบแบบสอบถามความเสีย่ ง อาการทางระบบทางเดินหายใจ จ�ำนวน 9 ราย
และอาการของการติดเชือ้ COVID-19 จ�ำนวน 107 (ร้อยละ 8.4) ประกอบอาชีพเสี่ยง จ�ำนวน 5 ราย
ราย โดยสอบถามประวัติเสี่ยงตั้งแต่เดือนมกราคม (ร้อยละ 4.7) ได้รับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยใน
ปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั ให้ประวัตเิ ดินทางกลับ โรงพยาบาลของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด จ�ำนวน 2 ราย
จากจังหวัดในไทยที่มีการระบาดของ COVID-19 (ร้อยละ 1.9) เคยดูแลหรือสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยที่
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อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ จ�ำนวน 2
ราย (ร้อยละ 1.9) มีประวัติเดินทางกลับจากต่าง
ประเทศ จ�ำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.9) มีประวัติเคย
สัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยยืนยัน COVID-19 จ�ำนวน 1 ราย

(ร้อยละ 0.9) ไม่พบประวัติเคยเป็นผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อ COVID-19 (ร้อยละ 0) รวมผู้ที่มีความเสี่ยง
ทั้งหมด 34 ราย (ร้อยละ 31.8)

ตารางที่ 2 ประวัติความเสี่ยงและอาการในการติดเชื้อ COVID-19 (N = 107)
ข้อ
ประวัติเสี่ยงตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีประวัตเิ สีย่ ง (ร้อยละ)
1 มีประวัตเิ ดินทางกลับจากจังหวัดในไทยทีม่ กี ารระบาดของ COVID-19
14 (13.1)
2 มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น�ำ้ มูก สูญเสียการได้กลิน่ หายใจล�ำบาก แต่ไม่ได้
9 (8.4)
วินิจฉัยเป็น COVID-19
3 ประกอบอาชีพเสีย่ ง ได้แก่อาชีพทีส่ มั ผัสใกล้ชดิ กับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
5 (4.7)
บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการ
4 ได้รับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของพื้นที่ที่มีการระบาด
2 (1.9)
5 เคยดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอด
2 (1.9)
อักเสบ
6 มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ
1 (0.9)
7 เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
1 (0.9)
8 เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19
0 (0)
รวม
34 (31.8)
วิจารณ์
การส�ำรวจความชุกของการมีแอนติบอดี
ต่อเชื้อ COVID-19 ในประชากรผู้ใหญ่ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรพบว่าร้อยละ 1.9 ตรวจ
พบผลบวกด้วยชุดตรวจรวดเร็ว และผู้ที่บวกส่วน
ใหญ่ไม่มีประวัติความเสี่ยงหรืออาการการติด
เชื้อ COVID-19 ไม่มีใครให้ประวัติเป็นผู้ติดเชื้อ
COVID-19 มาก่อน พบเพียง 1 คนเท่านั้นที่พบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี CLIA เมื่อ
ตรวจด้วยวิธี MNA ซึ่งเป็น reference standard
ในการวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อ SARSCoV-2 พบว่าเป็นลบทั้งหมด ผลบวกจากชุดตรวจ
เร็วอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นผลบวกลวง และการ
cross-reaction ในรายที่ติดเชื้อและมีภาวะอื่นๆ

การน�ำชุดตรวจ PanbioTM มาใช้ในภาคสนาม
สะดวกและอ่านผลรวดเร็วภายใน 15 นาทีหลัง
เก็บตัวอย่างเลือด อย่างไรก็ดี พบว่าค่าท�ำนาย
ผลบวกต�่ำมากหากเปรียบเทียบกับวิธี CLIA และ
MNA ท�ำให้ผู้ที่ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติเสี่ยงติด
เชื้อ COVID-19 ได้รับการตรวจหาเชื้อหลังโพรง
จมูกด้วยวิธี RT-PCR โดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะ
ในประชากรที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของ
COVID-19 ต�่ำ  (low prevalence) การศึกษานี้
ไม่สามารถประเมินความไวและความจ�ำเพาะของ
ชุดตรวจรวดเร็วได้เนือ่ งจากไม่ได้มกี ารตรวจหาเชือ้
ด้วยวิธี RT-PCR ทุกคน แต่ท�ำเฉพาะในคนที่ผลชุด
ตรวจรวดเร็วบวกเท่านั้น
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การส�ำรวจนีไ้ ม่ได้มกี ารเจาะเลือดตรวจ MNA
ในผู้ร่วมพิธีทุกคน เป็นการตรวจ MNA เฉพาะ
ในกลุ่มที่ผลชุดตรวจรวดเร็วเป็นบวก ซึ่งท�ำให้ไม่
สามารถบอกความชุกของการมีแอนติบอดีต่อเชื้อ
SARS-CoV-2 ของผูร้ ว่ มพิธที งั้ หมดจริงๆ การตรวจ
ด้วยวิธี CLIA และ MNA เป็น reference standard
ในการหาภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ SARS-CoV-2 ทีใ่ ห้ความ
แม่นย�ำกว่าชุดตรวจรวดเร็ว แต่ยังไม่เหมาะกับ
การตรวจทางภาคสนาม เนื่องจากยุ่งยากกว่า เก็บ
ตัวอย่างจากหลอดเลือดด�ำที่ข้อพับแขน (more
invasive) รอผลตรวจนานและ neutralization
test มีราคาแพงและต้องท�ำในห้องชีวนิรภัย 3
การส�ำรวจความชุกของการมีภูมิคุ้มกันนี้
ท�ำในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ ค่าอายุมัธยฐาน 26 ปี
(กลุ่มบัณฑิตปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่) ในเขตเมือง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่
ไม่ใช่พื้นที่ระบาดล�ำดับต้นๆ ของประเทศไทย จึง
ไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรในกลุ่มอายุหรือ
ในเขตพื้นที่อื่นของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
การใช้ชุดตรวจรวดเร็วหาแอนติบอดีต่อเชื้อ
SARS-CoV-2 เพื่อคัดกรองและแปลผลการติดเชื้อ
COVID-19 ควรท�ำอย่างระมัดระวัง การตรวจพบ
ผลบวกส่วนใหญ่เป็นผลบวกลวงเมื่อยืนยันด้วยวิธี
MNA อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่
หาความไวและความจ�ำเพาะของชุดตรวจเร็วแต่ละ
ชนิดในภาคสนาม รวมถึงศึกษาความชุกของการมี
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในประชากรไทย
โดยแบ่งประชากรตามช่วงอายุ ภูมิภาค/จังหวัด
เปรียบเทียบพื้นที่ที่พบการระบาดและพื้นที่ไม่พบ
การระบาด เป็นต้น การตรวจเลือดหาแอนติบอดี
ด้วยวิธี CLIA และ MNA ไม่สามารถแทนการตรวจ
หาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR ที่เป็น gold
standard ในการวินิฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ได้

ผู้ติดเชื้อที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการอาจมีระดับ
แอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ต�่ำหรือไม่พบ
แอนติบอดีในขีดจ�ำกัดของการตรวจวัด (limit of
detection)(8) ดังนั้นการคัดกรองประวัติเสี่ยงการ
ติดเชื้อก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรยังมี
ความส�ำคัญ หากพบประวัติเสี่ยง เจ้าหน้าที่ควร
พิจารณาตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยไม่ค�ำนึงถึงผล
ชุดตรวจเร็ว
กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณบุคลากรจาก สคร. 8 อุดรธานี
สสจ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน
ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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