
การคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



วธีิการตรวจ โดย FIT test



Control line 
Test line

หลกัการท างานของ FIT Test (Fecal Immunochemical Test for hemoglobin)

การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ อาศยัการท า
ปฏิกิริยาซ่ึงอาศยัการท าปฏิกิริยาระหวา่ง human 
antibodies ท่ีจ  าเพาะต่อ globin, albumin หรือ 
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเลือด



ขั้นตอนการเกบ็อุจจาระในการตรวจหาเลอืดแฝงในอุจจาระ

เจา้หนา้ท่ีจะท าการแจกอุปกรณ์การเก็บอุจจาระ 
จะประกอบไปด้วยชุดน ้ ายาตรวจเลือดใน
อุจจาระ และถุงซิปลอ็ค

ส าหรับประชาชน ส าหรับเจา้หนา้ท่ี



จุกใส ส าหรับทดสอบกบั kit ตรวจ (เจา้หนา้ท่ี)

ฝาเกลยีวสีม่วง ส าหรับการเกบ็ตวัอยา่งอุจจาระ (ผูเ้กบ็อุจจาระ)

ชุดทดสอบ
* การใชง้านไม่ควรฉีกซองท้ิงไวก่้อนการใชง้าน
เป็นเวลานาน ควรฉีกซองเฉพาะช่วงท่ีจะใชง้าน
เท่านั้น



ติดช่ือ – สกลุ ลงบนชุดน ้ายาตรวจหา
เลือดในอุจจาระใหช้ดัเจน



ค าแนะน า ก่อนการเกบ็ตวัอย่างอุจจาระ

ในกรณีท่ี ทอ้งเสีย ถ่ายอุจจาระ
เหลวเป็นน ้า หรืออาการทอ้งผกู
ไม่ควรเกบ็ในเวลาดงักล่าว ควร
เกบ็ตวัอยา่งอุจจาระเม่ือมีอาการ
ปกติแลว้ 

หลีกเล่ียงการเกบ็อุจจาระขณะมี
รอบเดือนหรือขณะก าลงัเป็น
ริดสีดวงทวาร



การเกบ็อุจจาระเพือ่การตรวจหาเลอืดแฝงในอุจจาระ

วางกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ชกัโครก (ดงัภาพ) 
* ระวงัไม่ใหก้ระดาษโดนน ้า

กรณีทีเ่ป็นชักโครก

- วางกระดาษทิชชู่สีขาวซอ้นบนกระดาษ
หนงัสือพิมพอี์กชั้น
- ถ่ายอุจจาระลงบนกระดาษทิชชู่ 
* โดยระวงัไม่ใหอุ้จจาระสมัผสักบัน ้าหรือ
ปัสสาวะ



กรณีทีเ่ป็นส้วมซึม

ถ่ายอุจจาระลงบนส่วนท่ีแหง้ของส้วม (ดงัภาพ) หรือวาง
กระดาษหนงัสือพิมพแ์ละซอ้นกระดาษทิชชู่อีกคร้ังก่อนแลว้
จึงถ่ายลงบนกระดาษทิชชู่



ทดสอบกบัชุดน า้ยา

-ใชไ้มป้ลายขดลวดเกบ็ตวัอยา่งใหท้ัว่ 5-6 ต าแหน่ง ต่อการเกบ็ตวัอยา่ง 1 คร้ัง 
- จุ่มปลายขวดลวดกลบัเขา้ไปในขวด (หลงัจากจุ่มปลายขดลวดลงขวดน ้ายาไม่ควรน า
ปลายขดลวดมาท าการเกบ็ตวัอยา่งเพิม่อีก)
- ปิดฝาใหแ้น่น
- เขยา่แรงๆ ใหเ้น้ืออุจาจาระละลายออกมา

ขอ้ปฏิบติั
* การเกบ็ตวัอยา่งใหท้ัว่ถึง โดยเฉพาะต าแหน่งท่ีมีลกัษณะผดิปกติ เช่น เป็นมูกหรือเป็นมูกเลือด สีผดิปกติ (ถา้มี)
* เม่ือจุ่มไมป้ลายขดลวดลงไปในขวดแลว้ หา้มน าไมป้ลายขดลวดกลบัไปเกบ็อุจจาระอีก

5-6 ต าแหน่ง



น าขวดชุดน ้ายาตรวจใส่ในถุงซิปลอ็ค โดยระบุ ช่ือ-สกลุ และ
วนัท่ีตรวจใหเ้รียบร้อย แลว้น าส่ง เจา้หนา้ท่ีภายใน 1-2 วนั



สีน ้ ายาปกติ
สีน ้ ายาท่ีท าเกบ็ตวัอยา่งถูกตอ้ง

สีน ้ ายาท่ีท าเกบ็ตวัอยา่งไม่ถูกตอ้ง

ปริมาตรน า้ยา
ปกติ

 1/3 ของหลอด

**ขอ้สงัเกตก่อนการทดสอบน ้ายา**
1. สงัเกตสีของน ้ ายาตอ้งไม่เขม้จนเกินไป ซ่ึงสีท่ีเขม้อาจเกิดจากการเกบ็ตวัอยา่งท่ีไม่ถกูวิธี
**(อาจเกิดจากการเกบ็ตวัอยา่งเพ่ิมเติมหลายคร้ัง หรือมีการเกบ็ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่การสุ่มเกบ็แต่เป็นการป้ายตวัอยา่ง) 
2. สงัเกตปริมาตรของน ้ ายา ตอ้งมีปริมาตร 1/3 ของหลอด 



*ข้อควรระวงั
การอ่านผลใหอ่้านหลงัจากหยดน ้ายาบนชุดทดสอบ 5-10 นาที ไม่ควรอ่านผลหลงัจาก 10 นาที

Read Result
5-10 min

Add 3-4 drops of sample





วธีิการอ่านผล

Control

Test

Sample

Negative Positive       Weakly positive                   Invalid

ควรอ่านผลหลงัหยด 5 นาที ไม่ควรอ่านผลหลงั 10 นาที



การแปลผลการตรวจ

+ -
การตรวจพบเลือดใน

อุจจาระไม่ไดห้มายความวา่
จะเป็นมะเร็ง อยา่ลืม!!! ไป
ตรวจต่อดว้ยการส่องกลอ้ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ไม่ไดแ้ปลวา่ปลอดภยัจาก
มะเร็งล าไส้ใหญ่ 100% 
แนะน าใหก้ลบัมาคดักรอง
อีก 2 ปี หรือหากมีอาการ
ผดิปกติใหรี้บไปพบแพทย์



ข้อแนะน าส าหรับการเกบ็อุจจาระ

1. อยา่ใหอุ้จจาระสมัผสักบัน ้าหรือปัสสาวะ
2. อุจจาระท่ีเกบ็ตอ้งไม่แขง็หรือเหลวจนเกินไป
3. ไม่เกบ็อุจจาระระหวา่งมีประจ าเดือนหรือเป็นริดสีดวงทวาร
4. หากมีอาการทอ้งผกูหรือทอ้งเสีย ใหเ้วน้การเกบ็อุจจาระไปก่อน
5. งดรับประทานยาในกลุ่มของ NSAIDs คือ กลุ่มยาแกป้วด ยาลด

ไข ้และยาตา้นการอกัเสบท่ีไม่ไดเ้กิดจากการติดเช้ือ ท่ีมีฤทธ์ิท า
ใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารอยา่งนอ้ย 7 วนั 
เช่น Aspirin, Ibuprofen, Naproxen, Indomethacin



การเตรียมตวัก่อนได้รับการตรวจ

1. งดรับประทานยาในกลุ่ม
ของ NSAIDs เช่น Aspirin, 
Ibuprofen, Naproxen, 
Indomethacin

2. งดรับประทานยา
สารละลายล่ิมเลือด เช่น 
Coumadin (warfarin)

เป็นขอ้ควรระวงั ไม่มีขอ้บ่งช้ีแน่ชดัวา่
มีผลต่อการตรวจ FIT Test

งดรับประทานยา
Anti-coagulant agents 
1. Coumadin (warfarin)   5  วนั
2. Xarelto (rivaroxaban)   48  ชัว่โมง
3. Eliquis (apixaban)   48  ชัว่โมง
Anti-platelet agents
1. Plavix (clopidogrel)   5  วนั
2. Effient (prasugrel)   5  วนั
3. Brilinta (ticagrelor)   5  วนั
4. Aggrenox (dypiridamole/ASA) 7-10  วนั

FIT Test Colonoscopy



เอกสารทีส่ามารถดาวน์โหลดได้

www.nci.go.th



ตวัอย่างชุดทดสอบ




