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Fecal immunochemical test (FIT) เปนวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ ซึ่งอาศัยการทํา
ปฏิกิริยาระหวาง human antibodies ท่ีจําเพาะตอ globin, albumin หรือ สวนประกอบอ่ืนๆ ของเลือด
โดย FIT มีความจําเพาะตอเม็ดเลือดของคนโดยไมถูกรบกวนดวยอาหาร รวมถึงจําเพาะตอเลือดท่ีออกจาก
ทางเดินอาหารสวนลางดวย โดยปกตแิลวอุจจาระท่ีเราขับถายทุกวันจะไมมีเลือดปนอยูเลย แตถาเปนมะเร็ง
ลําไสใหญและไสตรงแลวอาจมีเลือดออกจากเนื้อราย ซึ่งเลือดแมเพียงนิดเดียวเวลาปนเปอนมาในอุจจาระ
จะสามารถตรวจพบไดโดยวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอจํากัดของการตรวจท่ีควรทําความเขาใจก็คือ
มะเร็งลําไสใหญและไสตรงในบางครั้งอาจไมมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ หรือมีเลือดออกเปนครั้งคราว
หรือถาเลือดท่ีออกมีนอยและกระจายไมสมํ่าเสมอในอุจจาระ เวลาเก็บอุจจาระมาตรวจอาจตรวจไมพบ
เลือดก็ได และการตรวจพบเลือดในอุจจาระไมไดหมายความวาคนไขจะเปนมะเร็งลําไสใหญและไสตรง
เนื่องจากยังมีความผิดปกติอ่ืนๆท่ีอาจทําใหมีอาการเลือดออกปนมาในอุจจาระได เชน polyp, colitis,
diverticulitis, hemorrhoid รวมถึงการปนเปอนจากเลือดขณะมีรอบเดือนดวย สําหรับผูท่ีมีอาการ
ผิดปกติท่ีลําไส เชน มีมูกเลือดปนหรือเลือดดําปนออกมากับอุจจาระหรือมีอุจาระผิดปกติ และผูท่ีมี
ประวัติญาติสายตรงเปนมะเร็งลําไสใหญและไสตรง แนะนําใหไปพบแพทยไดเลยโดยท่ีไมตองทําการ
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ

FIT แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) Qualitative FIT คือ FIT ท่ีแสดงผลการตรวจเปนคาบวก หรือคาลบ ข้ึนกับคาความเขมขนของ

hemoglobin ท่ีพบในสิ่งสงตรวจ เทียบกับคาความเขมขนท่ีตั้งคาไว (pre-defined) การแปลผลอาศัยการ
อานแถบสีของ Test และ Control ซึ่งการแปลผลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนระหวางผูอานผล
(Interobserver variability)

รูปภาพ หลักการการทํางานของ Qualitative FIT Test
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ในแผนทดสอบจะประกอบไปดวยเสนแสดงผลท่ีถูกเคลือบไวสองเสน คือ
1.1) Control line (เสนควบคุม) เปนเสนท่ีแสดงคุณภาพชุดตรวจชุดนั้นวามีประสิทธิภาพ

สามารถใชในการตรวจได ซึ่งเสนนี้จะตองปรากฏเสมอเม่ือทําการทดสอบ
1.2) Test Line (เสนทดสอบ) เปนท่ีแสดงผลการทดสอบ เสนนี้จะปรากฏเม่ือมีเลือดปน

มาในอุจจาระท่ีตรวจ
2) Quantitative FIT คือ FIT ท่ีแสดงผลการตรวจเปนตัวเลขท่ีบอกคาความเขมขนของ hemoglobin ท่ี

พบในสิง่สงตรวจโดยท่ีผูใชงานสามารถกําหนด hemoglobin cut-off concentration ท่ีเหมาะสมไดเอง ขอดีของ
เครื่องมือรูปแบบนี้ คือ สามารถวิเคราะหตัวอยางไดคราวละมากๆ ทํางานแบบอัตโนมัติ และทําใหสามารถควบคุม
คุณภาพการตรวจไดงาย ท้ังนี้การเลือกใชคา cut-off concentration ท่ีสูง (มีเลือดออกมาก) จะทําใหมีโอกาส
ตรวจพบโรคในระยะรุนแรงมากกวาการใชคา cut-off concentration ท่ีต่ํา

การตรวจวิเคราะหหาเลือดในอุจจาระดวยวิธี FIT

อุปกรณการตรวจวิเคราะหหาเลือดในอุจจาระดวยวิธี FIT ประกอบไปดวย

1. ชุดน้ํายาตรวจหาเลือดในอุจจาระ และตลับทดสอบ
2. ปากกาเคมี หรือ ดินสอเขียนแกว
3. นาฬิกาจับเวลา
4. ถุงมือ
5. ถุงขยะติดเชื้อ (แดง)

ข้ันตอนการเก็บอุจจาระ กรณีท่ีประชาชนสงกระปุกอุจจาระใหเจาหนาท่ี

1. ติดชื่อ-สกุล บนกระปุกสําหรับเก็บอุจจาระ ใหชัดเจน
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2. กรณีท่ีเปนชักโครกใหวางกระดาษท่ีชักโครกดังภาพ โดยระวังไมใหกระดาษโดนน้ํา ถายอุจจาระลงบน
กระดาษ โดยระวังไมใหอุจจาระสัมผัสกับน้ําหรือปสสาวะ

3. กรณีท่ีเปนสวมซมึใหถายอุจจาระลงบนสวนแหงของสวมดังภาพ หรือวางกระดาษกอนแลวจึงถายลงบน
กระดาษ

4. ใชไมหรือชอนพลาสติกเก็บอุจจาระใสกระปุก ใหเก็บประมาณครึ่งกระปุกหรืออยางนอยประมาณเทาหัว
แมมือ รีบนําสงเจาหนาท่ีภายใน 4 ช่ัวโมง
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การตรวจดวยวิธี FIT สําหรับเจาหนาท่ี

1. ทําการเปดฝาเกลียวสีมวง แลวใชปลายกานท่ีมีรองเกลียว (Sample stick) เก็บตัวอยางในกระปุก
อุจจาระใหท่ัวถึง 5-6 ตําแหนง โดยเฉพาะในจุดท่ีมีลักษณะท่ีผิดปกติ (ถามี) เชน เปนมูกหรือมูกเลือด สี
ผิดปกติ

2. จุมกานเก็บตัวอยางกลับเขาไปในขวด (โดยเม่ือจุมลงในขวดแลวแลวหามนํากลับไปเก็บตัวอยางอีก) ปด
ฝาใหแนน  เขยาแรงๆ ใหเนื้ออุจจาระละลายออกมา

3. เปดฝาขวดน้ํายาดานจุกเล็ก หยด sample ลงไปท่ีชอง sample (S) 3-4 หยด จับเวลา อานผลภายใน
5-10 นาที และหามอานผลหลังจาก 10 นาที
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4. อานผลและบันทึกผล
Negative เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C
Positive เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C และ T ชัดเจน
Weakly Positive เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C ชัดเจนและตําแหนง T จางๆ
Invalid ไมสามารถอานผลได คือ ไมมีแถบสีเกิดข้ึน หรือ เกิดแถบสีท่ีตําแหนง T

เพียงตําแหนงเดียว ตองทําการทดสอบใหม

ข้ันตอนการเก็บอุจจาระ กรณีท่ีประชาชนสงอุจจาระในชุดน้ํายาตรวจใหเจาหนาท่ี

1. เจาหนาท่ีจะทําการแจกชุดน้ํายาเก็บตัวอยางตรวจเลือดในอุจจาระ และถุงซิปล็อค

2. ติดชื่อ-สกุล ลงบนชุดน้ํายาตรวจหาเลือดในอุจจาระใหชัดเจน
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3. กรณีท่ีเปนชักโครกใหวางกระดาษท่ีชักโครกดังภาพ โดยระวังไมใหกระดาษโดนน้ํา ถายอุจจาระลงบน
กระดาษ โดยระวังไมใหอุจจาระสัมผัสกับน้ําหรือปสสาวะ

4. กรณีท่ีเปนสวมซึมใหถายอุจจาระลงบนสวนแหงของสวมดังภาพ หรือวางกระดาษกอนแลวจึงถายลงบน
กระดาษ

5. เก็บตัวอยางอุจจาระโดยเปดฝาเกลียวน้ํายาเก็บตัวอยาง ใชปลายกานท่ีมีรองเกลียว (Sample stick) จิ้ม
เก็บตัวอยางใหท่ัวถึง 5-6 ตําแหนง โดยเฉพาะในจุดท่ีมีลักษณะท่ีผิดปกติ (ถามี) เชน เปนมูกหรือมูกเลือด สี
ผิดปกติ

6. จุมกานเก็บตัวอยางกลับเขาไปในขวด (โดยเม่ือจุมลงในขวดแลวแลวหามนํากลับไปเก็บตัวอยางอีก) ปด
ฝาใหแนน เขยาแรงๆ ใหเนื้ออุจจาระละลายออกมา
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7. นําขวดน้ํายาเก็บตัวอยางใสในถุงซิปล็อคโดยระบุ ชื่อ-สกุล และวันท่ีเก็บตัวอยางอุจจาระใหเรียบรอย
แลวนําสงเจาหนาท่ีภายใน 1-2 วัน

การตรวจดวยวิธี FIT สําหรับเจาหนาท่ี

1. กอนทําการทดสอบ เจาหนาท่ีควรตรวจสอบปริมาตรของน้ํายาวาอยูในปริมาตรปกติหรือไม (1/3 ของ
หลอด) และสังเกตสีของน้ํายาวาสีของน้ํายาตองไมเขมจนเกินไป เพราะสีน้ํายาท่ีเขมอาจจะเกิดจากการเก็บ
ตัวอยางอุจจาระท่ีไมถูกวิธี มีการเก็บตัวอยางซ้ําหลายๆรอบหรือมีการเก็บตัวอยางในจํานวนท่ีมากเกินไป
ซึ่งอาจจะมีผลตอการทดสอบ

2. ทําการทดสอบโดยเปดฝาขวดน้ํายาดานจุกเล็ก หยด sample ลงไปท่ีชอง sample (S) 3-4 หยด จับ
เวลา อานผลภายใน 5-10 นาที หามอานผลหลังจาก 10 นาที

สนํี ายาปกติ
สนํี ายาทีทําเก็บตวัอยา่งถกูต้อง
สนํี ายาทีทําเก็บตวัอยา่งไมถ่กูต้อง
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3. อานผลและบันทึกผล
Negative เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C
Positive เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C และ T ชัดเจน
Weakly Positive เกิดแถบสีท่ีตําแหนง C ชัดเจนและตําแหนง T จางๆ
Invalid ไมสามารถอานผลได คือ ไมมีแถบสีเกิดข้ึน หรือ เกิดแถบสีท่ีตําแหนง T

เพียงตําแหนงเดียว ตองทําการทดสอบใหม

ขอจํากัดและขอควรระวัง
1. หากอุจจาระสัมผัสกับน้ําหรือปสสาวะ ใหทําการเก็บใหมเพราะน้ําหรือปสสาวะอาจ

สงผลใหการตรวจผิดพลาดได
2. หากมีอาการทองเสีย ถายเหลว หรืออาการทองผูก ไมควรเก็บตัวอยางในขณะท่ีมี

อาการเหลานี้ ใหรอจนกวาจะมีอาการปกติ
3. หามเก็บอุจจาระโดยการปายมาบนกระดาษ และหลีกเลี่ยงการเก็บอุจจาระขณะมีรอบ

เดือนหรือขณะกําลังเปนริดสีดวงทวาร
4. เลือดจะคงสภาพอยูในอุจจาระไดไมเกิน 4 ชั่วโมง จึงควรเก็บตัวอยางอุจจาระลงในขวด

น้ํายาเก็บตัวอยางทันที
5. ยาท่ีมีฤทธิ์ระคายเคืองตอเนื้อเยื่ออาจทําใหมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกอนเก็บอุจจาระอยางนอย 7 วัน
6. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ํายาในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส
7. ระหวางการเก็บตัวอยางอุจจาระ ตองระมัดระวังไมใหขวดชุดน้ํายาลมหรือทําน้ํายาหก

**กรณีท่ีประชาชนเก็บอุจจาระใสกระปุก ใหนําสงเจาหนาท่ีภายใน 4 ชั่วโมง
**กรณีท่ีประชาชนเก็บอุจจาระดวยนํ้ายาเก็บตัวอยาง ใหนําสงเจาหนาท่ีภายใน 1-2 วัน



10

การแปลผลการตรวจ
**ถาผลการตรวจไมพบเลือดแฝงในอุจจาระ (Negative; ปกต)ิ จะมีความเสี่ยงท่ีจะเปนมะเร็งลําไสใหญและ
ไสตรงนอย
**หากผลการตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระ (Positive; ผิดปกติ) ไมไดหมายความวาจะเปนมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรงแพทยจะแนะนําใหสองกลองตรวจ Colonoscopy เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาตอไป

หมายเหตุ
1. วิธีการเก็บตัวอยางอุจจาระ
และวิธีการทดสอบควรดูคูกับคูมือ
ท่ีมากับชุดตรวจนั้นๆ โดยรูปแบบ
หรือลักษณะของชุดตรวจอาจแตกตางกัน

2. คุณสมบัติของน้ํายาบัฟเฟอรเก็บตัวอยางท่ีสามารถรักษาสภาพของตัวอยางกอนการทดสอบนั้น
อาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของชุดตรวจนั้นๆ ดังนั้น ควรพิจารณาใหมีระยะเวลาเพียงพอ
ตอข้ันตอนการดําเนินงาน


