
แนวทางการเก็บส่ิงส/งตรวจกรณี Antigen test kit 
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รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร'การแพทย'

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



เพ่ือให(การตรวจวินิจฉัยทางห(องปฏิบัติการ มีประโยชน?ต@อการรักษาผู(ปDวย รวมถึงการสอบสวนโรค การเลือกเก็บตัวอย@างตรวจท่ีเหมาะสม
และสัมพันธ?กับพยาธิสภาพของโรค รวมถึงวิธีการเก็บตัวอย@างท่ีถูกต(อง จะช@วยให(ผลการตรวจวินิจฉัย มีความถูกต(องและแม@นยํายิ่งขึ้น

การเก็บตัวอย,างเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 



การขนส'งตัวอย'าง 
1. บรรจุตัวอย;างเพื่อนำส;งหCองปฏิบัติการในภาชนะ 3 ชั้น  ซึ่งทำดCวยวัสดุที่เหมาะสม ปPองกันการ

ร่ัวซึมและการแตกหักปนเปSTอนสิ่งแวดลCอม

2. นำส;งหCองปฏิบัติการภายใน 72 ชั ่วโมง โดยแช;เย็นในกระติกน้ำแข็งที ่มีมากเพียงพอจนถึง

ปลายทาง 



การบรรจุตัวอย'าง



การนำส'งตัวอย'าง



สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงการตรวจด(วยตนเอง

1. ชุดตรวจท่ีใช(ต(องผ@านการประเมินและขึ้นทะเบียนแล(วกับ อย.

2. ตัวอย@างท่ีใช(ตรวจเก็บจาก nasopharyngeal, oropharyngeal, nasal swab หรือน้ำลายตามท่ีชุดตรวจกำหนด

3. ใช(เพ่ือการคัดกรองเบ้ืองต(นตามแนวทางท่ีแนะนำดังน้ี

• ผู(ปDวยท่ีมีอาการเข(าได( ให(พิจารณาตรวจด(วยวิธี rRT-PCR ก@อน กรณีท่ีมีผู(ปDวยจำนวนมากให(พิจารณาใช( Antigen Test Kit 

ถ(าให(ผลบวกให(ยืนยันด(วย rRT-PCR

• ผู(สงสัยแต@ไม@มีอาการ สามารถพิจารณาตรวจเบ้ืองต(นด(วย Antigen Test Kit หากผลเปrนลบให(ทำการตรวจซ้ำในอีก 2-3 วัน
เปrน ระยะๆ และหากมีความเส่ียงสูงให(พิจารณาตรวจด(วย rRT-PCR

• กรณีท่ีใช(ชุดตรวจ Antigen Test Kit ทำการตรวจด(วยตนเอง ควรเลือกชุดตรวจท่ีสามารถเก็บตัวอย@างตรวจได(ด(วยตนเองได(
ง@าย เช@น nasal swab (เก็บจากโพรงจมูก) หรือ น้ำลาย เม่ือมีผลบวกให(แจ(งสถานบริการท่ีกำหนดใกล(บ(าน เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการอย@าง เหมาะสมต@อไป

4. ส@วนการเพ่ิมการเข(าถึงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อาจพิจารณาร@วมกับการใช(วิธีอื่นๆ อีก เช@น การตรวจน้ำลาย, การตรวจแบบ   
Pooled Samples, LAMP, CRISPR เปrนต(น

แนวทางการใชC Antigen Test Kit ในการตรวจการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เบ้ืองตCน โดย

ฉบับปรับปรุงวันท่ี 11 ก.ค. 2564



ขBอแนะนำ กรณีการใชB Antigen Test Kit ทดสอบดBวยตนเอง

1. ตรวจสอบประเภทของตัวอย3างท่ีใช9ทดสอบกับชุดตรวจได9 (ตัวอย3างป@ายโพรงจมูก ป@ายลำคอ น้ำลาย เปJนต9น) 

2. ศึกษารายละเอียด ข้ันตอนวิธีการทดสอบ การแปลผล จากเอกสารกำกับชุดตรวจ 

3. การเก็บสิ่งส3งตรวจ : ถูกตำแหน3ง ถูกข้ันตอน 

4. ข9อควรระวัง 

- ชุดตรวจถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีกำหนดก3อนนำมาใช9งาน  

- ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจ

- เตรียมพ้ืนท่ีสำหรับใช9ทดสอบให9สะอาดปราศจากการปนเป]^อน 

- อย3าเป_ดหรือฉีกซองท่ีบรรจุตลับทดสอบจนกว3าจะเริ่มทำการทดสอบ 

- อ3านผลตรงตามเวลาท่ีชุดตรวจกำหนด อย3างเคร3งครัด การอ3านผลเร็วหรือช9าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได9

- ไม3นำอุปกรณbหรือตลับทดสอบเดิมมาใช9ซ้ำ

- นำชุดตรวจท่ีทดสอบแล9วพร9อมอุปกรณขbองชุดตรวจท่ีเหลือจากการใช9งานแช3น้ำยาฆ3าเช้ือและแยกใส3ถุงป_ดให9

มิดชิด และท้ิงให9เหมาะสม

- ล9างมือภายหลังทำการทดสอบ 









ไม#มีอาการ หรือ
มีอาการเล็กน0อย

Home Isolation
ไม@ต(องตรวจ RT-PCR

Community Isolation
ต(องตรวจ RT-PCR ก@อน 
หากผลเปrนลบ แยกกักตัว

1
ประชาชนมาที่...2



ป<จจัยท่ีอาจทำใหBผลการทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ไมOถูกตBอง

ผลบวกปลอม
ไม#ได%ติดเชื้อ แต#ให%ผลการทดสอบเป:นบวก

• การปนเป'(อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบ 

อุปกรณ8ที่ใช;

• การติดเชื้อไวรัส หรือจุลชีพอ่ืนๆ

• ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไมGถูกต;อง 

เชGน อGานผลเกินเวลาที่กำหนด

• สภาพส่ิงสGงตรวจไมGเหมาะสม

ผลลบปลอม
เป:นผู%ติดเชื้อ แต#ให%ผลการทดสอบเป:นลบ

• เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ

• การเก็บส่ิงสGงตรวจไมGถูกต;อง

• ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไมGถูกต;อง 

เชGน 

§ ไม#อ#านผลในช#วงเวลาที่กำหนด 
§ ปริมาณตัวอย#างที่หยดไม#เป=นไปตามที่กำหนด





ล าดับที ่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น าเข้า ชื่อผู้ผลิต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

(วัน/เดือน/ปี) 

เลขท่ีใบรับรอง

ประเมิน

เทคโนโลยี 

ลิงค์วีดีโอ

ขั้นตอนการใช้ 

ชุดตรวจ 

1 

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test 
รหัสสินค้า Q-NCOV-03G 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป  

(ประเทศไทย) จ ากัด 
SD Biosensor Inc., 

Korea. 

 

15/7/2564 

 

T 6400120 

2 

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal 
รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G,  

Roche’s code : 09445323077 

 

 

 

 

 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
SD Biosensor Inc., 

Korea. 

 

15/7/2564 

 

 

T 6400121 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

รายชื่อชุดตรวจส าหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits 

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)  

ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/น าเข้า จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://www.youtube.com/watch?v=xIgWqXxDVbc
https://www.youtube.com/watch?v=Hf2OfXnvbkU


ล าดับท่ี ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น าเข้า ชื่อผู้ผลิต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

(วัน/เดือน/ปี) 

เลขที่ใบรับรอง

ประเมิน

เทคโนโลยี 

ลิงค์วีดีโอขั้นตอน

การใช้ชุดตรวจ 

3 

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) 
รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ ์ 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

Shenzhen Kisshealth 

Biotechnology Co., Ltd, 

P.R. China 

 

15/7/2564 

 

T 6400122 

 
 
 

 

 

 

สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก 

(Nasal swab) 

 

 

 

 

 

 

 

 น้ าลาย (Saliva) 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

รายชื่อชุดตรวจส าหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits 

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)  

ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/น าเข้า จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แบบตรวจสารคัดหลั่งจาก

โพรงจมูก (Nasal swab) 

แบบตรวจจากน้ าลาย 

(Saliva) 

https://www.youtube.com/watch?v=vqLII3YZqPM
https://www.youtube.com/watch?v=FVonSJ3xP_k


ล าดับที ่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้น าเข้า ชื่อผู้ผลิต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

(วัน/เดือน/ปี) 

เลขท่ีใบรับรอง

ประเมิน

เทคโนโลยี 

ลิงค์วีดีโอ

ขั้นตอนการใช้ 

ชุดตรวจ 

4 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit  

(Colloidal Gold Immunochromatography) 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออสท์แลนด์ 

แคปปิตอล จ ากัด 

Beijing Lepu Medical 

Technology Co., Ltd. 

P.R. China 
15/7/2564 T 6400123 

5 

BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag 

รหัสสินค้า 859256 และ 859261 

 

 

 

 

บริษัท ดับเบิ้ล เอส  

ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด 
BIOSYNEX SWISS SA, 

SWITZERLAND. 
16/7/2564 T 6400126 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

รายชื่อชุดตรวจส าหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits 

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)  

ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/น าเข้า จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://qrgo.page.link/8U52C
https://qrgo.page.link/7vYQk


ขอขอบคุณ


