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คุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจการติดเช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและเช้ือพลาสโมเดียมไวแวกซ 
(ไบโอไลนมาลาเรีย 40T/Kit : รหัสสินคา MAL-01-040) 

1. ไบโอไลนมาลาเรียเปนชุดตรวจชนิดเร็วสําหรับตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและเช้ือพลาสโม
เดียมไวแวกซในเวลาเดียวกันและตรวจสอบไดทุกไอโซไทป (ไอจีเอ, ไอจีเอ็ม, ไอจีจี) ในตัวอยางซีรัม พลาสมาหรือ
เลือดครบสวนของมนุษย  โดยใชเทคนิคอิมมูโน-โครมาโตกราฟ (Immunochromatography)  ใหผลทดสอบเชิงคุณภาพ   

2. สามารถจําแนกการติดเช้ือระหวางพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและไวแวกซไดชัดเจนจากการใชรีคอมบิแนนทแอนติเจน
ซึ่งเปน erythrocytic phase antigen ท่ีแตกตางกันโดยแถบแรกเคลือบดวย MSP2 antigen (merozoite surface protein) 
ซึ่งจําเพาะตอ พลาสโมเดียมฟาลซิพารัม และอีกหนึ่งแถบเคลือบดวย MSP antigen   จําเพาะตอพลาสโมเดียมไวแวกซ 

3. เม่ือเทียบกับการตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน ชุดตรวจมีความไวตอการตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือพลาสโมเดียมฟาล
ซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซเทากับรอยละ 44.05% และรอยละ 33.3 ตามลําดับ  สาเหตุท่ีชุดตรวจมีความไวไมสูง
มากเนื่องจากเปาหมายในการตรวจดวยกลองจุลทรรศนเปนการตรวจหาเช้ือแตชุดตรวจชนิดเร็วจะตรวจหาแอนติบอดี
ซึ่งแอนติบอดีจะสามารถตรวจพบไดประมาณ 5-14 วันหลังจากเกิดการติดเช้ือ  

4. เม่ือเทียบกับการตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน   ชุดตรวจมีความจําเพาะตอการตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือพลาสโมเดีย
มฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซเทากับรอยละ  85.11 และ 93.86  ตามลําดับ 

5. วิธีการทดสอบทําไดงายและสะดวกโดยไมตองใชเครื่องมือใดๆ และไมตองใชทักษะความชํานาญของผูทดสอบ
เหมือนกับการตรวจวิธีกลองจุลทรรศน เหมาะกับการตรวจสอบในพื้นท่ีท่ีอาจไมสามารถทําการตรวจสอบดวยกลอง
จุลทรรศนได อานผลไดภายในเวลา 5 - 20 นาที ผลการตรวจเห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา    

6. เริ่มตรวจพบแอนติบอดีในวันท่ี 5-14 หลังจากท่ีไดรับเช้ือ 
7. ชุดตรวจการติดเช้ือมาลาเรียชนิดเรว็ ยี่หออื่นๆท่ีมีจําหนายในปจจุบัน มีขอบกพรองในการตรวจหา gametocytes 

carriers ซึ่งทําใหยังคงเกิดการติดตอของเช้ือมาลาเรีย (เนื่องจากแอนติเจน HRP-II ตรวจพบไดเฉพาะในระยะท่ีเปน 
asexual ไมพบในระยะท่ีเปน gametocyte) ดังนั้นชุดทดสอบไบโอไลนมาลาเรียซึ่งมีเปาหมายในการตรวจหา
แอนติบอดีตอ MSP และ MSP-2 แอนติเจน ซึ่งสามารถตรวจพบไดในทุกระยะของวงจรชีวิตของเช้ือ จะชวยเพิ่มโอกาส
ในการคัดกรองผูปวยท่ีเปนพาหะได 

8. มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ 
9. ใชตัวอยางตรวจนอยเพียง 20 ไมโครลิตรสําหรับเลือดครบสวนและ 10 ไมโครลิตรสําหรับซีรัมหรือพลาสมา 
10.  ขนาดบรรจุ 40 เทสต/กลอง ประกอบดวยตลับทดสอบ 40 ช้ิน   น้ํายาไดลูเอนท 1 ขวดและ  คูมือวิธีการใช โดยแตละ

ตลับแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล พรอมสารดูดความช้ืน  
11. ชุดตรวจสามารถเก็บไวไดท่ีอุณหภูมิ 2 – 30 องศาเซลเซียส 
12. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันท่ีผลิต  
13. เปนผลิตภัณฑของประเทศไทย  
14. โรงงานผลิตชุดตรวจไดรับมาตรฐาน Thai GMP, ISO9001:2008   และ ISO 13485:2003 /Ac2007  
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   Product specification of Malaria anti-P.falciparum and anti-P.vivax test card 
(Bioline Malaria anti-P.f/P.v  40T/kit : Product code no. MAL-01-040) 

1. Bioline Malaria anti-P.f/P.v test is a rapid qualitative immunochromatographic assay for the  detection of 
antibodies of all isotypes (IgA,IgM,IgG) specific to Plasmodium falciparum (P.f) and Plasmodium vivax (P.v) 
simultaneously in human serum, plasma or whole blood.  

2. The test can differentiate P.falciparum and P.vivax infection from different coating of erythrocytic phase 
antigen on each test  line.  MSP-2 (merozoite surface protein-2)  which is specific to P.falciparum  is coated 
on test line 1 and MSP (merozoite surface protein),specific to P.vivax , is coated on another test line. 

3. Compared to microscopic method, Malaria anti-P.f/P.v test was found to have a sensitivity of  44.05% and 
33.33% for  P.falciparum and P.vivax, respectively. Cause for the low sensitivity is from different target 
purpose, microscopy is intended to detect parasite while the rapid test is target antibodies to malaria species 
specific antigens which can be found 5-14 days after infection. 

4. Compared to microscopic method, Malaria anti-P.f/P.v test was found to have a specificity of 85.11%  and 
93.86% for  P.falciparum and P.vivax, respectively. 

5. This test kit is easy to perform, no needs any instrument and expertise of user like a microscopy method. So, 
the test is most suitable for testing in the area that microscopy method cannot be performed.  Testing result 
can be read clearly by naked eye within 5 -20 minutes.  

6. Antibodies to P.falciparum and P.vivax can be found around 5-14 days after infection. 
7. Other presently available rapid malaria tests targeting antigens fail to detect gametocytes carrier so important 

in sustaining the transmission of malaria (due to HRP-II antigen can  be found only at asexual stage, not 
gametocyte). Therefore Malaria anti-P.f/P.v test kit targeting antibodies to MSP and MSP-2 antigen which 
can be found in every stage of life cycle, would be more likely to find those gametocyte carriers.  

8. Internal control is contained in test device.  
9. The test require small volume of  specimen , only 20 microliter   of whole blood and 10 microliter of serum 

or plasma. 
10. Package of 40 tests/kit contains 40 aluminum foil pouches, one dropper bottle of assay diluent and one 

package insert. Each foil pouch contains one test device and one desiccant pack.  
11. The kit can be stored at any temperature between 2-30 oC,  
12. Shelf life of test kit is not less than 12 months after date of manufacturing. 
13. The test kit is product of Thailand. 
14. Manufactory have been certified a quality management system  according to Thai GMP , ISO9001:2008 and  
        ISO 13485:2003/Ac 2007  requirements. 
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