
 

 
FAQs ชุดตรวจโควดิ-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 
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การขายในร้านขายยา 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

1 ร้ำนขำยยำสำมำรถซื้อขุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจนที่
อนุมัติแล้ว จ ำนวน 24 รำยกำร ได้หรือไม่ เพรำะเหตุ 

          ชุดตรวจชนิดแบบตรวจหำแอนติเจนที่ได้รับกำรอนุมัติ จ ำนวน 24 รำยกำร ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถ
ขายได้ในร้านขายยา เนื่องจำกเป็นชุดตรวจที่ต้องใช้โดยผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
(Professional Use) และต้องขำยแก่สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล เช่น โรงพยำบำลรัฐ 
โรงพยำบำลเอกชน หรือคลินิกทำงเทคนิคกำรแพทย์เท่ำนั้น  
           อย่ำงไรก็ตำม  หลังจำกที่ อย. พิจำรณำและให้กำรอนุมัติชุดตรวจแบบ Home use  แล้ว ซึ่งขำยใน
สถำนที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจำกชุดตรวจแบบ Professional use  คือสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยยำ เพ่ือส่งต่อให้กับผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมซึ่งมีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน
ดังกล่ำว ทั้งนี้ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันไม่รวมถึงสถำนที่ขำยส่งยำแผนปัจจุบัน และสถำนที่ขำยยำแผน
ปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ  
           ศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำร
วินิจฉัยกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 
Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 

  2 กำรให้กำรอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจน โดยผู้
ทดสอบหรือผู้ตรวจเป็นประชำชนทั่วไป มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคอย่ำงไร 

          กำรอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจนโดยผู้ทดสอบหรือผู้ตรวจเป็นประชำชนทั่วไป จะช่วยให้
ประชาชนเข้าถึงการตรวจ โรคโควิด 19 ได้มำกขึ้น เนื่องจำกประชำชนสำมำรถได้รับชุดตรวจฯ   
ได้ในโรงพยำบำลรัฐและเอกชน คลินิก รวมถึงสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ ที่มีเภสัชกร
เป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรในสถำนที่ขำยยำดังกล่ำว  (รำยละเอียดตำมข้อ 1) เพ่ือลดปัญหำคอขวดในกำรตรวจ
ด้วยวิธีกำร RT PCR ที่ต้องเข้ำรับกำรตรวจที๋โรงพยำบำลหรือคลินิกที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ซึ่งวิธีกำรที่ใช้
ส ำหรับเก็บตัวอย่ำงของชุดตรวจตรวจหำแอนติเจน โดยผู้ทดสอบหรือผูต้รวจเป็นประชำชนทั่วไป จะใช้เนื้อเยื่อ
ในจมูกที่ไม่ได้แยงลึกมำก หรือใช้น้ ำลำย  ซึ่งประชำชนสำมำรถท ำได้เอง  เนื่องจำกมีเอกสำรก ำกับทำงกำร
แพทยเ์ป็นภำษำไทยอย่ำงชัดเจนและระบุวิธีกำรใช้ วิธีกำรแปลผล กำรปฏิบัติตนหลังทรำบผลทดสอบและกำร
ทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้ว นอกจำกนี้  กำรได้รับชุดตรวจจำกสถำนพยำบำลและร้ำนขำยยำที่ต้องมีผู้ประกอบวิชำชีพ
เป็นผู้อธิบำยกำรใช้งำน  ท ำให้ประชำชนเข้ำใจและสำมำรถใช้ชุดตรวจฯ ได้อย่ำงถูกต้อง 
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ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 
3 ชุดตรวจที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในรูปแบบตรวจหำแอนติเจน 

โดยผู้ตรวจเป็นประชำชนทั่วไป สำมำรถสืบค้นได้จำก
แหล่งข้อมูลไหน 

สำมำรถสืบค้นได้จำกเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx  
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การขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

6 ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่ได้รับอนุมัติกำรขึ้น
ทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจนส ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Professional Use)   
และต้องกำรขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจนด้วย
ตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ต้องท ำ
อย่ำงไร 

          หำกผู้ประกอบกำรประสงค์จะขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง และเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยเดิมได้รับอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนในรูปแบบ Professional use แล้ว จะต้องยื่นค าขอส าหรับ
ชุดตรวจดังกล่าวในรูปแบบ Home use เพ่ือท ำกำรประเมินเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอเพ่ิมเติม เช่น 
ฉลำก เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ Template วิธีกำรแปลผลกำรทดสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติในกำรทิ้งชุด
ตรวจ และกำรปฏิบัติตนหลังทรำบผลทดสอบแล้ว เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรจะได้รับเลขท่ีใบรับรองประเมิน
เทคโนโลยีใหม่  ไม่ใช่เลขเดียวกันกับใบรับรองประเมินเทคโนโลยีเดิมที่เคยได้รับ 
          หลังจำกผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบ Professional Use  และ Home use  แล้ว  ซึ่งชุดตรวจ.
ทั้งสองแบบมีลักษณะเหมือนกัน  พบว่ำ  มีชุดตรวจแบบ Professional use เหลืออยู่ ซึ่งน ำเข้ำก่อนที่ประกำศเรื่อง
ชุดตรวจ Antigen แบบ Home use มีผลใช้บังคับคือวันที่  12  กรกฎำคม  2564  ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำชุด
ตรวจแบบ Professional Use  ซึ่งมีฉลำกต่ำงจำกชุดตรวจแบบ Home Use  และต้องกำรขำยเป็นแบบ Home 
use  สำมำรถท ำได้  โดยปิดทับค ำว่ำ "ห้ำมบุคคลทั่วไปน ำไปใช้ตรวจด้วยตนเอง"  "ห้ำมขำยแก่บุคคลทั่วไป" และท ำ
เอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ส ำหรับ Home use ตำม Template และมีเลขที่ใบรับรองกำรประเมินเทคโนโลยีของ
ชุดตรวจ Antigen แบบ Home use 

สำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำกประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ ำยำที่
เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง 
(COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขอ รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ และแบบใบรับรองกำรประเมิน
เทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 
(ฉบับที่ 2) หรือจำกเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx  

7 หำกต้องกำรยื่นค ำขอเพ่ือขึ้นทะเบียนชุดตรวจในรูปแบบ 
Professional use และ home use จะต้องยื่นแยกเป็น 2 
ค ำขอหรือไม ่

ต้องยื่นแยกเป็นทั้งหมด 2 ค าขอ และ อย. จะออกใบรับรองประเมินเทคโนโลยีให้ 2 ใบ  ซึ่งมีเลขที่ใบรับรองฯ 
แตกต่ำงกัน 

 

 

 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx
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FAQ การขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

8 หำกเป็นผู้น ำเข้ำรำยใหม่  จ ำเป็นต้องมีข้อมูล Clinical 
Performance ในประเทศไทยหรือไม่ โดยบริษัทมีเฉพำะ 
Clinical Performance ในต่ำงประเทศ  
 

ต้องท าการศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิก (Clinical performance) ในประเทศไทย โดยติดต่อหน่วยงำนที่มี
คณะกรรมกำรจริยธรรม (Ethical Committee) เช่น โรงเรียนแพทย์ เป็นต้น 

9 ชุดตรวจเพื่อตรวจหำแอนติเจนแบบ  Home use อนุญำตให้
เฉพำะวิธี nasal swab และ oral swab ไม่ใช่วิธี 
Nasopharyngeal ใช่หรือไม่ 

ใช่ ปัจจุบันให้กำรอนุญาตเฉพาะ nasal swab หรือ saliva เนื่องจำกวิธีกำร swab ใน Nasopharyngeal 
เป็นวิธีกำรค่อนข้ำงยำก  ต้องได้รับกำรอบรม  ประชำชนอำจท ำไม่ถูกต้อง  ท ำให้ไม่ได้ตัวอย่ำงตำมที่ต้องกำร  
และส่งผลให้กำรแปลผลไม่ถูกต้อง 
 

10 รูปแบบกำรแปลผล (Template) สำมำรถติดไว้บริเวณข้ำง
กล่องได้หรือไม ่
 

แนะน ำให้ท าเป็น package insert เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย และม่ันใจได้ว่ำประชำชนจะได้รับเอกสำรนั้นจริง 

11 เอกสำร Infographic ขั้น ตอนกำรใช้งำน รวมถึง VDO สอน
วิธีกำรใช้งำน จะต้องท ำกำรยื่นให้ทำง อย. เป็นผู้ตรวจก่อน
เผยแพร่ หรือสำมำรถเผยแพร่ได้เลย 
 

ต้องยื่น  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนท ำกำรเผยแพร่  ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบ CD หรืออ่ืนๆ  

12 กำรจัดท ำฉลำกที่กล่ำวถึง คือฉลำกกล่อง หรือ ฉลำกบนซอง ต้องเป็นฉลากบนบรรจุภัณฑ์ขนาดย่อยสุดที่จะส่งตรงถึงประชำชน  
 

13 ขอทรำบระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตค ำขอดังกล่ำว ระยะเวลำในกำรพิจำรณำเอกสำรเบื้องต้นระยะเวลำ 10 วันท ำกำร ไม่รวมระยะเวลำในกำรท ำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพทำงคลินิก  และกำรแก้ไขเอกสำรบกพร่องของผู้ประกอบกำร  
 
 

FAQ การขึ้นทะเบียนชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
ล ำดับที่ ค ำถำม ค ำตอบ 

14 ประชำชนสำมำรถขอน ำเข้ำชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหำ
แอนติเจนด้วยตนเอง เข้ำมำใช้เฉพำะตัว โดยไม่ขึ้นทะเบียน

ไม่สามารถท าได้ กำรตรวจคัดกรองกำรติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหำแอนติเจนด้วย
ตนเอง ต้องมีกำรให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชนเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ วิธีกำรเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีกำรแปลผล ข้อปฏิบัติ
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ได้หรือไม ่ ตัวหลังทรำบผลกำรตรวจ และกำรทิ้งชุดตรวจอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้ประชำชนเข้ำสู่กระบวนกำรดูแลรักษำ
ตำมแนวทำงของกระสำธำรณสุข 
โดยแนะน ำให้ซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเองที่ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพ่ือให้
ได้ของที่มีคุณภำพ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะด ำเนินกำรอนุญำตให้เร็วที่สุด เพ่ือให้
ประชำชนได้เข้ำถึงชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง 

15 ในกรณีต้องกำรน ำเข้ำชุดตรวจโควิด -19 ส ำหรับบริจำค 
ให้แก่หน่วยงำนของรัฐและองค์กรกำรกุศล สำมำรถท ำได้
หรือไม่  

สามารถบริจาคชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมถึงองค์กร     
การกุศล โดยให้ย่ืนเอกสารและหลักฐาน ณ ด่านอาหารและยาที่มีการน าเข้า 
อ้ำงอิงจำก 
1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรนำเข้ำเครื่องมือแพทย์ส ำหรับ
บริจำคให้แก่หน่วยงำนของรัฐและองค์กรกำรกุศล เพื่อใช้กรณีกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 
ที่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ 27 (8) แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
2. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง รำยกำรเครื่องมือแพทย์ที่สำมำรถน ำเข้ำส ำหรับบริจำค
ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ และองค์กรกำรกุศลเพ่ือใช้กรณีกำรติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ที่
ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ 27(8) แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  
3. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง รำยกำรเครื่องมือแพทย์ที่สำมำรถน ำเข้ำส ำหรับกำรบริจำค
ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ และองค์กรกำรกุศลเพ่ือใช้กรณีกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ที่ได้รับ
กำรยกเว้นตำมมำตรำ 27 (8) แหง่พระรำชบัญญัตเิครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (Cฉบบัที ่2) 
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