
รหสัสินคา้ CVAG4080B 

GSD NovaGen : SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab)  
คู่มือการตรวจคัดกรองการตดิเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนตเิจนด้วยตัวเอง 

(COVID-19 Antigen test self-test kit) โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างสารคัดหล่ังภายในของโพรงจมูก (nasal swab)  

ชุดตรวจ GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) นีใ้ช้
ส าหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทีต้่องสงสัยว่ามีการติดเชือ้โควิด 19 โดยเป็นการ
ตรวจหาแอนตเิจนของเชือ้โควิด 19 จากตัวอย่างสารคัดหล่ังภายในโพรงจมูก 

ส่วนประกอบส าคัญ  

ก้านเก็บตัวอย่าง แผ่นตรวจแอนติเจนของ  
เชือ้โควิด 19 

การท าลายของเสยีหรือสารอนัตรายท่ีเกิดจากการทดสอบ   สามารถท าไดโ้ดยการแช่
ชดุตรวจลงในน า้ยาลา้งจาน, ผงซกัฟอก, น า้ยาฟอกขาวหรือน า้ยาฆ่าเชือ้เป็นเวลาอย่าง
นอ้ย 10 นาที และทิง้หลอดน า้ยาสกดัและชดุตรวจลงในถงุพลาสตกิ 2 ชัน้ และมดัปาก
ถงุใหม้ิดชิด พรอ้มเขียนหนา้ถงุว่า “ชดุตรวจโควิด 19” โดยสามารถทิง้รวมกบัขยะอ่ืนๆ 
ได ้นอกจากนีห้ากมีถงัขยะสแีดงใกลก้บัจดุท่ีทา่นใชค้วรทิง้ลงในถงัขยะสีแดง 

กรกฎาคม 2564 

 

ก่อนการใชง้านควรตรวจสอบบรรจภุณัฑว์า่ไมมี่การรั่วหรอืฉีกขาด  
หา้มเก็บชดุตรวจในอณุหภมิูที่สงูกวา่ 30 oC เพราะจะท าใหช้ดุตรวจเสื่อมสภาพ  
หา้มใชผ้ลิตภณัฑห์ลงัวนัหมดอาย ุโดยสามารถดวูนัหมดอายไุดบ้นผลิตภณัฑ ์

ข้อควรระวัง 

ควรอา่นท าความใจวิธีการใชง้านอยา่งละเอียด และปฏบิตัิ
ตามคูมื่อการใชง้านอยา่งเครง่ครดั หากพบวา่ผลตรวจเป็น

บวก ควรตดิตอ่สถานพยาบาลเพ่ือตรวจ real time RT-PCR ซ า้อีกครัง้ และ
แยกผูป่้วยออกจากผูค้นรอบขา้งเพ่ือปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ 

ค าแนะน า 

 ชดุตรวจนีใ้ชส้  าหรบัการตรวจคดักรองเบือ้งตน้เทา่นัน้        
ควรยืนยนัผลดว้ยวิธี real time PCR                                  

ชดุตรวจนีเ้หมาะส าหรบัผูป่้วยที่มีอาการเขา้ข่ายวา่ไดร้บัเชือ้โควิด 19 และ
ผลการทดสอบนีเ้ป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชือ้โควิด 19 เทา่นัน้ 

ค าเตือน 

น า้ยาสกัดตัวอย่าง (0.3 มล.) และฝา  

จ านวนการตรวจท่ีชดุตรวจสามารถตรวจ
ได ้1 ทดสอบ 

ขั้นตอนการตรวจ:  

ก่อนการใช้งาน ควรท าความสะอาดพืน้ผิว ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล ์ตรวจสอบอุปกรณแ์ละเตรียมนาฬิกาจับเวลา 

 

 

แยงก้านเก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกประมาณ   
2-3 ซม.  เก็บสารคัดหล่ังภายในโพรงจมูกโดยการ
หมุนปลายก้านให้สัมผัสกับผิวด้านในโพรงจมูก
ประมาณ 5-10 รอบ และเกบ็สารคัดหล่ังในโพรง
จมูกอกีข้างหน่ึง 

เปิดหลอดสกัดตัวอย่าง >> น าก้านเก็บตัวอย่างทีเ่ก็บตัวอย่างแล้วใส่ลงไปในหลอด >>  
แกว่งวนในหลอดประมาณ 10 รอบ >> บีบหลอดตัวอย่างเพื่อใหส้ารละลายออกจากก้าน >>  

ปิดฝาหลอด >> เปิดจุกเล็กด้านบน >> หยดตัวอย่างลงบนแผ่นตรวจ >> ทิง้ไว้ 15 นาที >>  
อ่านผล (C คือแถบควบคุม; T คือแถบทดสอบ) 

การอ่านผล 

ผลบวก (พบเชือ้)               

ขึน้ขีดสีแดงที่ C และ T 

ผลลบ (ไม่พบเชือ้)               

ขึน้ขีดสีแดงที่ C อย่างเดียว 

ผลไม่ถูกต้อง (ตรวจซ า้)   

ไม่มีขีดสีแดงขึน้ที ่C 

แถบควบคมุ 

แถบทดสอบ 

ศึกษาขัน้ตอนการตรวจแบบ 
วิดีโอไดท่ี้ QR code นี ้

 
ทราบผลทนัที 

ใน 15 นาท ี
มีความไวต่อเชือ้ 93.5%  

และมีความจ าเพาะ 99.3% 



ข้อจ ากัดของชุดตรวจ 

1) ประสิทธิภาพของชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตวัเองโดยใชก้า้นเก็บตวัอยา่งสารคดัหลั่ง  

ดา้นในของโพรงจมกู (nasal swab) ซึง่ไดร้บัการประเมินตามวิธีการที่ระบไุวใ้นค าแนะน าการใชง้านนีเ้ทา่นัน้ การดดัแปลงวิธีการดงักลา่วอาจท าใหป้ระสิทธิภาพ

ของการทดสอบเปลี่ยนแปลง วสัดจุดัเก็บสิ่งสง่ตรวจ (Viral Transport Media: VTM) อาจสง่ผลตอ่ผลการทดสอบและสิ่งสง่ตรวจที่ไดร้บัการสกดัเพื่อการทดสอบ 

PCR จะไมส่ามารถน ามาใชเ้พ่ือการทดสอบได ้ 

2) ควรท าความเขา้ใจและปฏิบตัติามคูมื่ออยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหก้ารทดสอบและการอา่นผลมีประสิทธิภาพการทดสอบสงูสดุ การเก็บตวัอยา่งที่ถกูตอ้งเป็นสิ่งส  าคญั

ส าหรบัการทดสอบ การไมป่ฏบิตัิตามกระบวนวิธีขา้งตน้อาจท าใหไ้ดผ้ลการทดสอบที่ไมถ่กูตอ้ง  

3) ชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตวัเองโดยใชก้า้นเก็บตวัอยา่งสารคดัหลั่งดา้นในของโพรงจมกู 

(nasal swab) เป็นการใชว้ินิจฉัยในหลอดทดลองเทา่นัน้ เพื่อเป็นการระบกุารมีอยูข่องแอนติเจนของเชือ้ SARS-CoV-2 ในสิ่งสง่ตรวจ  

4) ผลการทดสอบที่ไดจ้ะตอ้งไมถ่กูใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวินิจฉัยการติดเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) เพียงอยา่งเดียว แตจ่  าเป็นตอ้งมีประเมินผล

รว่มกบัอาการทางคลีนิคและผลการทดสอบทางหอ้งปฏิบตัิการอ่ืนๆ  

5) ชดุตรวจนีเ้ป็นการทดสอบเชิงคณุภาพ คา่เชิงปรมิาณหรอืการเพิ่มขึน้ของคา่ความเขม้ขน้ของแอนติเจน SARS-CoV-2 จะไมส่ามารถระบไุดจ้ากการทดสอบนี ้

5) หากผลการทดสอบเป็นลบหรอืผลไมถ่กูตอ้ง (ไมเ่กิดปฏิกิรยิา) แตย่งัมีอาการทางคลนิีคอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้ แนะน าใหท้  าการเก็บตวัอยา่งจากผูป่้วย

ใหมแ่ละท าการทดสอบอีกครัง้ หรอืท าการทดสอบดว้ยวิธีทางดา้นอณพูนัธุศาสตร ์(real time RT-PCR) เพ่ือชีข้าดผลการตดิเชือ้  

7) การทดสอบอาจจะแสดงผลเป็นลบไดใ้นกรณี 

ก)   ความเขม้ขน้ของแอนติเจนของเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) ในตวัอยา่งต ่ากวา่ขีดจ ากดัขัน้ต  ่าของการทดสอบ  

ข) ชว่งเวลาในการเก็บตวัอยา่งหลงัจากการติดเชือ้ ไมไ่ดเ้ก็บตวัอยา่งในเวลาที่มีการติดเชือ้สงูสดุ (ความเขม้ขน้ของเชือ้ไวรสัสงูสดุ) เพื่อท าการทดสอบ ดงันัน้ การ

เก็บตวัอยา่งของผูป่้วยคนเดียวกนัในเวลาทีต่า่งกนัสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดผลลบเทียมได ้ 

8) ผลการทดสอบที่เป็นลบ ไมส่ามารถตดัสินไดว้า่ไมมี่การติดเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อโรค COVID-19) โดยเฉพาะในผูป่้วยที่มีการสมัผสักบัเชือ้ไวรสั             

การวินิจฉัยโรคดว้ยเทคนิคทางดา้นอณพูนัธุศาสตร ์(real time RT-PCR) จะเป็นการตดัสินผลการตดิเชือ้ SARS-CoV-2  

9) ความแมน่ย าของการทดสอบขึน้อยูก่บัคณุภาพตวัอยา่งที่ถกูเก็บ ผลลบเทยีมอาจเกิดจากการเก็บหรอืเก็บรกัษาตวัอยา่งที่ไมเ่หมาะสม  

10) การทดสอบที่เป็นบวกอาจเกิดจาการติดเชือ้ชนิดอื่นๆที่ไมใ่ชเ่ชือ้ SARS-CoV-2 หรอืปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลตอ่การทดสอบ 

รหัสสินค้า: CVAG4080B 
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ผู้น าเข้า:   บรษัิท ยโูรฟินส ์ฟู๊ ด เทสติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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Declaration of SARS‐CoV‐2 Variant 

 

To whom it may concern, 

 

The detail  information  of  variant  SARS‐CoV‐2  currently  in  the world was  recorded  and updated  in  the 

website: 

http://www.gove.uk/government/publications/covid‐19‐variants‐genomically‐confirmed‐case‐numbers/v

ariants‐distribution‐ofocases‐data. 

Variant  Spike protein  Nucleocapsid protein 

VOC‐202012/01 

N501Y; A570D; D614G; P681H; 

T716I; S982A; D1118H; 69/70HV 

deletion; 144Y deletion 

D3L; R203K; G204R; S235F 

VOC‐202012/02 
D80A, D215G, K417N, E484K, N510Y, 

D614G, A710V 
T205I 

VOC‐202101/02 
L18F, T20N, P26S, D138Y, R80S, 

K417T, E484K, N510Y, H655Y, T1027I 
P80R 

VOC‐202102/02 

E484K, N510Y, A570D, D614G, 

P681H, T716I, S982A, D1118H, 

69/70 HV deletion; 144Y deletion 

D3L, R203K, G204R, S235F, A398T 

VUI‐202101/01  E484K  A119S, M234I 

VUI‐202102/01 
R102I, F157L, V367F, E484K, Q613H, 

P681R 
E92K, S202N 

VUI‐202102/03 
Q52R, 69/70 HV deletion, 144Y 

deletion, E484K, Q677H, F888L 
A12G 

VUI‐202102/04  T95I, E484K, P681H, D796H  A208‐209 delinsG 

 

 

 

 

 



 

Variant  Spike protein  Nucleocapsid protein 

VUI‐202103/01 
E484K, S494P, N501Y, D614G, 

P681H, E1111K 
M234I 

VUI‐21MAR‐02 
LGV141‐143del, 484K, 501Y, D614G, 

P681H, E1029K, V1167F, H1101Y 
R203K, G204R 

VUI‐21APR‐01 
L452R, E154K, E484Q, D614G, 

P681R, E1072K, K1073R 
D3Y, R203M, D377Y 

Alltest SARS‐CoV‐2 Antigen Rapid Test (COVID‐19 Antigen Rapid Test) is designated to detect nucleocapsid 

protein  (NP)  of  SARS‐CoV‐2  virus.  Epitope  of  capture  antibody  and  detection  antibody was  not  in  the 

mutation  area.  Thus,  abovementioned  spike  protein  mutation  SARS‐CoV‐2  and  nucleocapsid  protein 

mutation SARS‐CoV‐2 found in U.K., South Africa, Brazil, and India  is not affecting virus performance of 

Alltest SARS‐CoV‐2 Antigen Rapid Test (COVID‐19 Antigen Rapid Test). 

Sincerely, 

 

R&D Manager: Kael Chen 

Signature:   

Date: June 10, 2021 

Hangzhou Alltest Biotech CO.,Ltd 

Add:#550 Yinhai Street, Hangzhou Economic and Technologic Development Area, 310018, P.R China 
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