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บทนํา 

 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปอยาง

รวดเร็ว มีการแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับมาตรการปองกันและควบคุมโรคในสถานท่ี

ราชการและหนวยงานของรัฐภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-

19)  และเพ่ือการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ

ปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) ในกรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid 

Learning) หรือ การเรียนการสอนแบบออนไซต (Onsite Learning) รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ มีการรวมตัว

ของคนจํานวนมาก อันจะทําใหเกิดโอกาสเสี่ยงสูงข้ึน 

เพ่ือรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให

เปนไปตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนวยบริการ

และสรางเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health) จึงไดจัดทําคูมือการบริหารจัดการการตรวจ

คัดกรอง COVID-19 ดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง การ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับสวนงาน บุคลากร อาจารย และนักศึกษา ได

ใชในการจัดการสภาพแวดลอม ไดแก สถานท่ีตรวจ ATK อุปกรณท่ีใชในการจัดสถานท่ีตรวจ ข้ันตอนในการ

ตรวจดวยตนเอง ข้ันตอนการทําความสะอาดสถานท่ีตรวจ เปนตน  

ท้ังนี้สถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความผัน

ผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการ 

แนวทางการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ จังหวัด และมหาวิทยาลัย จึงขอให สวนงาน 

บุคลากร อาจารย และนักศึกษา ติดตาม ประกาศ มาตรการตางๆ และแนวทางปฏิบัติ ไดทางเว็บไซต

มหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidolhealthcareservices/) และ แนวปฏิบัติ

สํ าหรับนัก ศึกษาและบุคลากรกรณีพบผลการตรวจ  ATK เปนบวก  (Pos i t ive)  ไดทางเว็บไซต  

(https://bit.ly/FlowATK) 
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สวนที่ 1 

แนวทางปฏิบัติในการจัดสถานที่เพ่ือการตรวจคัดกรอง COVID-19 

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดสถานท่ีเพ่ือการตรวจคัดกรอง COVID-19 ดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit 

(ATK) ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) เพ่ือให

สามารถดําเนินการไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบท่ีตองดําเนินการ 3 ดาน ดังนี้ 

 

1. แนวปฏิบัติดานอนามัยส่ิงแวดลอม (COVID Free Environment)  

1.1 ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) 

ก. การคัดกรองเบ้ืองตน  

(1) จัดใหมีการคัดกรองเบื้องตน ดวยการตรวจวดัอุณหภูมิรางกาย หากอุณหภูมิ ≥ 37.5 ถือวา 

มีไข ใหดําเนินการซักประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรค COVID-19 หากมีประวัติความเสี่ยงสูง ใหงดเขาพ้ืนท่ี 7 วัน  

(อางอิงจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 

(2) บันทึกขอมูลประวัติความเสี่ยง ผานทาง Google Form ไดท่ี แบบประเมินความเสี่ยงโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (https://bit.ly/MUHealthCovidScreening)  

ข. ลดการสัมผัส  

จัดโตะและเกาอ้ี ตามความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการตรวจแตละรอบ โดยเวนระยะหาง

ระหวางท่ีนั่ง โตะ อยางนอย 1 - 2 เมตร จัดเจลแอลกอฮอลประจําโตะ และไมเคลื่อนยาย เพ่ือลดการใช

อุปกรณรวมกัน และทําความสะอาด ทุกครั้งหลังการทดสอบ 

ค. การบริหารความเส่ียง  

(1) จัดเตรียมเวชภัณฑ และอุปกรณปองกันการติดเชื้อใหเพียงพอ ตามความเหมาะสม ไดแก  

- เจลแอลกอฮอลขวดปม และสเปรยแอลกอฮอล 

- หนากากอนามัยทางการแพทย (Surgical Mask) 

- หนากากปองกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) 

- ชุดปองกัน PPE หรือ CPE Gown 

- หมวกคลุมผม 

- ถุงมือยางทางการแพทยแบบใชแลวท้ิง 

https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
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- ถุงขยะติดเชื้อ 

- น้ํายาฆาเชื้อ 

- แผนอะคริลิคก้ัน เปนตน 

(2) จัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือหองสําหรับแยกผูมีผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) ในกรณีพบผูเขารับ

การตรวจมีผลการตรวจ ATK พบเชื้อ (Positive) หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง และใหแยกกักตัวทันที โดยเตรียม

ระบบสงตออยางปลอดภัย 

ง. การทําความสะอาด  

(1) จัดใหมีเจลแอลกอฮอล สําหรับผูเขารับการตรวจ กอนเขาสถานท่ีตรวจ   

(2) ทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ พ้ืนผิว สถานท่ีท่ีมีการสัมผัสของผูเขารับการตรวจรวมกันท่ีอาจ

เปนจุดเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อโรค เชน โตะ เกาอ้ี อุปกรณ และจุดสัมผัสรวม ทุก 1 – 2 ชั่วโมง หรือ เม่ือ

จําเปน   

(3) จัดใหมีถังขยะรองรับขยะติดเชื้อ ท่ีมีฝาปดมิดชิด อยางเพียงพอ เม่ือขยะเต็มใหผูกปากถุงให

มิดชิด เนนย้ําใหผูจัดเก็บขยะติดเชื้อ สวมใสหนากากอนามัย Face Shield และถุงมือยาง ขณะปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด ขยะติดเชื้อใหดําเนินการรวบรวมไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะทุกวัน   

(4) จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ โดยจัดวางใน

บริเวณท่ีเหมาะสม สามารถใชงานไดสะดวก  

(5) ใชน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํายาซักผาขาวผสมในอัตราสวน 1 สวน ตอน้ําสะอาด 20 สวน สําหรับ

เช็ดพ้ืนผิว หรือ แอลกอฮอล 70% สําหรับการเช็ด ฆาเชื้อโรคของอุปกรณตางๆ  

1.2 ดานการรักษาระยะหาง (Distancing)  

ก. ลดความแออัด  

(1) จัดรอบคิวการเขารับการตรวจ และมีระบบควบคุมจํานวนผูเขารับการตรวจตามรอบ เพ่ือลด 

ความหนาแนนในบริเวณท่ีจัดการตรวจ 

(2) จัดใหมีจุดพักคอยระหวางรอเขารับการตรวจ และเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 

2 เมตร อาจจัดใหมีสื่อประชาสัมพันธ หรือมีการถายทอดภาพและเสียงหรือวีดิทัศน เพ่ือนําเสนอ VDO สาธิต

วิธีการใชชุดตรวจ ATK กอนเขารับการตรวจ 

(3) กําหนดเสนทางเขา-ออกอยางชัดเจน โดยใชเสนทางแบบทางเดียว (one way : one 

entrance, one exit) 

(4) จัดจุดแสดงแผนผังการเขารับบริการ หรือประชาสัมพันธแผนผังการเขารับบริการใหผูเขารับ

บริการทราบลวงหนา  
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ข. เวนระยะหาง  

(1) จัดสถานท่ีเวนระยะหางระหวางบุคคล เชน การเขาแถว การรอคิว การนั่งบริเวณจุดพักคอย 

การจัดท่ีนั่งชมวีดิทัศน การจัดโตะท่ีนั่งตรวจ ตามมาตรการเวนระยะหางทางกายภาพ (Physical Distancing) 

อยางนอย 1 - 2 เมตร และจัดทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงใหชัดเจน  

(2) กําหนดพ้ืนท่ีโดยรอบ มีการจัดทํารั้วกํากับพ้ืนท่ีอยางชัดเจน (ไมใหมีจุดเปราะบางท่ีทําให 

เขา - ออก โดยปราศจากการควบคุม) 

1.3 ดานการระบายอากาศ (Ventilation)  

(1) จัดในสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี สถานท่ีเปดโลง อากาศถายเทสะดวก 

 

2. แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีสวนงาน (COVID Free Personnel) ผูจัดการเขารับการตรวจ 

(Organizers) และสถานท่ี (Venues) ตองดําเนินการตามมาตรการดังนี้  

2.1 มีภูมิคุมกัน  

เจาหนาท่ีควรไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ หรือมีหลักฐาน กรณีมีประวัติการติดเชื้อมากอน

แลวอยูในชวง 1 - 3 เดือน  

2.2 คัดกรอง  

(1) คัดกรองความเสี่ยงสําหรับเจาหนาท่ีประจําจุด และบันทึกประวัติทุกวัน หากพบวามีความ 

เสี่ยงสูง ใหงดการมาปฏิบัติงาน 7 วัน  (อางอิงจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 

(2) สําหรับเจาหนาท่ีประจําจุดตรวจ ควรตรวจ ATK ทุก 7 - 14 วัน และมีผลตรวจไมพบเชื้อ  

กอนมาปฏิบัติงานอยางนอย 72 ชั่วโมง และหากมีการจัดการตรวจมากกวา 7 วันข้ึนไปใหเพ่ิมความถ่ีการคัด

กรอง  

2.3 Universal Prevention for COVID-19 

      6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

Distancing  เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร 

Mask wearing สวมหนากากอนามัยทางการแพทยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

Hand washing  ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํานาน 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล 

Testing   ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายเจาหนาท่ีทุกคนกอนเขาปฏิบัติงาน 

Reducing   ลดการแออัด ลดการรวมกลุมคนจํานวนมาก 

Cleaning   ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสรวม 
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      6 มาตรการเสริม (SSET-QC) 

Self-care   ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

Spoon   ใชชอนสวนตัว เม่ือรับประทานอาหาร เพ่ือลดสัมผัสรวมกับผูอ่ืน 

Eating   กินอาหารปรุงสุก ใหม และรอน 

Thai Chana  ลงทะเบียนไทยชนะ หรือตามแตละสถานท่ีกําหนด 

Check   สํารวจตรวจสอบบคุลากรกลุมเสี่ยง นําเขาสูกระบวนการคัดกรอง 

Quarantine  กักตัว 7-14 วัน เม่ือเขาไปสัมผัสหรืออยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมีการระบาดของโรค 

2.4. การใชอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล 

การสวมใสอุปกรณปองกันการติดเช้ืออยางถูกวิธี  

1) หนากากอนามัย (ใสอยูกอนแลว)             

2) ลางมือ 

3) Isolation gown/CPE แขนยาว 

4) แวนปองกันตาหรือ Face shield 

5) หากผมยาวปกหนาใสหมวกคลุมผม 

การถอดอุปกรณปองกันการติดเช้ืออยางถูกวิธี  

1) ถอดถุงมือขางท่ีถนัดออก 1 ขาง นําถุงมือท่ีถอดไวในกํามืออีกขาง ใชมือขางท่ีถอดถุงมือ

ออก และถอด PPE ออกตามข้ันตอน ดังนี้ 

2) ถอดถุงมือท่ีเหลืออีกขาง   ลางมือ 

3) ถอดหมวก       ลางมือ 

4) ถอด Face Shield/แวนปองกันตา ลางมือ 

5) ถอด Isolation gown/CPE แขนยาว ลางมือ 

6) ถอดหนากากอนามัย     ลางมือ และใสหนากากอนามัยชิ้นใหม 
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3. แนวปฏิบัติสําหรับผูเขารับบริการ (COVID Free Customer)  

สําหรับนักศึกษา  

1. ใหนักศึกษาท่ีประสงคเขาเรียนแบบออนไซต ลงทะเบียนเขารับการตรวจกอนเขาพ้ืนท่ี โดย

สามารถลงทะเบียนไดท่ี แบบลงทะเบยีนเขารับการตรวจ ATK สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

(https://bit.ly/MUHealthCovidATK) 

2. กรณีท่ีนักศึกษามีผลการตรวจ ATK มาแลวไมเกิน 72 ชั่วโมง นับจากผลการตรวจออกจนถึงวัน

กําหนดเขาพ้ืนท่ี นักศึกษาสามารถนําหลักฐานผลตรวจ ATK ดวยตนเอง หรือ ผลตรวจ ATK จาก

โรงพยาบาล ท่ีมีผลการตรวจเปนลบ มาแสดงตอเจาหนาท่ีกอนเขาพ้ืนท่ี ท่ีจุดลงทะเบียนตรวจ 

ATK ได 

3. กรณีท่ีนักศึกษาไมมีผลการตรวจ ATK หรือ มีผลการตรวจ ATK มาแลวเกิน 72 ชั่วโมง นับจากผล

การตรวจออกจนถึงวันกําหนดเขาพ้ืนท่ี ใหลงทะเบียนตรวจ ATK ตอไป  

4. ขอใหผูเขารับการตรวจปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานท่ี และมาตรการปองกันโรค DMHTTA อยาง

เครงครัด 

มาตรการ DMHTTA 

Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และงดทํากิจกรรม

รวมกลุม เชน รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 

Mask wearing สวมหนากากอนามัยทางการแพทยตลอดเวลา 

Hand washing  ลางมือบอยดวยสบูและน้ํา นาน 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอลบอย ๆ 

ทุกครั้งท่ีสัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใชรวมกัน 

Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาอาคาร 

Testing  คัดกรองตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit 

Application ติดตั้งและใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หรือตามแตละ

สถานท่ีกําหนด  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MUHealthCovidATK
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สําหรับบุคลากร / คณาจารย / ผูรับบริการอ่ืนๆ   

1. ให บุคลากร / คณาจารย / ผูรับบริการอ่ืนๆ ลงทะเบียนเขารับการตรวจกอนเขาพ้ืนท่ี โดยสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี แบบลงทะเบียนเขารับการตรวจ ATK สําหรับบุคลากร / คณาจารย / ผูรับบริการ

อ่ืนๆ  ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล (https://bit.ly/MUHealthCovidATK) 

2. กรณีท่ี บุคลากร / คณาจารย / ผูรับบริการอ่ืนๆ มีผลการตรวจ ATK มาแลวไมเกิน 72 ชั่วโมง นับ

จากผลการตรวจออกจนถึงวันกําหนดเขาพ้ืนท่ี สามารถนําหลักฐานผลตรวจ ATK ดวยตนเอง หรือ 

ผลตรวจ ATK จากโรงพยาบาล ท่ีมีผลการตรวจเปนลบ มาแสดงตอเจาหนาท่ีกอนเขาพ้ืนท่ี ท่ีจุด

ลงทะเบียนตรวจ ATK ได 

3. กรณีท่ีบุคลากร / คณาจารย / ผูรับบริการอ่ืนๆ ไมมี ผลการตรวจ ATK หรือ มีผลการตรวจ ATK 

มาแลวเกิน 72 ชั่วโมง นับจากผลการตรวจออกจนถึงวันกําหนดเขาพ้ืนท่ี ใหลงทะเบียนตรวจ ATK 

ตอไป  

4. ขอใหผูเขารับบริการปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานท่ี และมาตรการปองกันโรค DMHTTA อยาง

เครงครัด 

มาตรการ DMHTTA 

Distancing เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร และงดทํากิจกรรม

รวมกลุม เชน รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 

Mask wearing สวมหนากากอนามัยทางการแพทยตลอดเวลา 

Hand washing  ลางมือบอยดวยสบูและน้ํา นาน 20 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอลบอย ๆ 

ทุกครั้งท่ีสัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใชรวมกัน 

Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาอาคาร 

Testing  คัดกรองตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit 

Application ติดตั้งและใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หรือตามแตละ

สถานท่ีกําหนด 

  

https://bit.ly/MUHealthCovidATK
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สวนที่ 2 

การเตรียมพ้ืนที่ในการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

 

การเตรียมสถานท่ี 

1. จัดในสถานท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี สถานท่ีเปดโลง อากาศถายเทสะดวก 

2. จัดทํารั้วกํากับพ้ืนท่ี กําหนดพ้ืนท่ีโดยรอบอยางชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหมีจุดเปราะบางท่ีทําให   

เขา - ออก โดยปราศจากการควบคุมของเจาหนาท่ี 

3. จัดทําปายกําหนดเสนทางเขา - ออกอยางชัดเจน โดยใชเสนทางแบบทางเดียว (one way :  

one entrance, one exit)  

4. จัดทําปายจุดใหบริการแตละจุดอยางชัดเจน 

 

จุดท่ี 1 – จุดลงทะเบียน  

สถานท่ี 

 จัดใหมีโตะลงทะเบียน โดยควรมีฉากอะคริลิคก้ัน 

 จัดใหมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดวางเจลแอลกอฮอล ในบริเวณท่ีเหมาะสม สามารถใชงานได

สะดวก 

 จัดทําสัญลักษณเครื่องหมายบริเวณจุดเขาแถวลงทะเบียน เพ่ือเวนระยะหางระหวางบุคคล อยาง

นอย 1 - 2 เมตร 

 จัดใหมีถังขยะรองรับขยะติดเชื้อท่ีมีฝาปดมิดชิด 

เจาหนาท่ี 

 สวมถุงมือยาง หนากากอนามัยทางการแพทย และ Face shield 

 จัดเตรียมชุดตรวจ ATK และเอกสารบันทึกผลการตรวจใหเพียงพอตอจํานวนผูเขารับการตรวจ 

 จัดทําระบบลงทะเบียนเขารับการตรวจ ATK โดยสามารถนําตัวอยาง Google Form ท่ีทางหนวย

บริการสุขภาพนักศึกษาฯ ไดจัดทําข้ึน นําไปปรับใชตามความเหมาะสม ไดท่ี แบบลงทะเบียนเขารับการตรวจ 

ATK (https://bit.ly/MUHealthCovidATK) 

  

https://bit.ly/MUHealthCovidATK
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จุดท่ี 2 – จุดพักคอย 

สถานท่ี 

 จัดใหมีเกาอ้ีสําหรับนั่งพักคอยระหวางรอเขารับการตรวจ โดยจัดตามความเหมาะสมกับจํานวนผู

เขารับการตรวจแตละรอบ และเวนระยะหางระหวางเกาอ้ี อยางนอย 1 - 2 เมตร 

 อาจจัดใหมีหนาจอโทรทัศน หรือเครื่องฉายภาพ (Projector) เพ่ือนําเสนอ VDO วิธีการใชงานชุด

ตรวจ ATK โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ี https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o กอนเขา

รับการตรวจ ท้ังนี้อาจจัดทําเอกสารแสดงภาพ QR Code เพ่ือเขาถึง VDO สาธิตวิธีการใชชุดตรวจ ATK ดวย

ตนเอง บริเวณท่ีผูเขารับการตรวจสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

เจาหนาท่ี 

 จัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดจุดสัมผัสรวม ทุกครึ่งชั่วโมง  

 

จุดท่ี 3 – จุดตรวจ  

สถานท่ี 

 จัดโตะและเกาอ้ีตามความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการตรวจแตละรอบ โดยเวนระยะหาง 

ระหวางชุดโตะ เกาอ้ี อยางนอย 1 - 2 เมตร 

 จัดเจลแอลกอฮอลประจําโตะ และ/หรือปากกา เพ่ือลดการใชอุปกรณรวมกัน 

 อาจติดข้ันตอนในการตรวจ ATK ดวยตนเอง ไวประจําโตะท่ีตรวจ เพ่ือใหผูเขารับการตรวจได

ปฏิบัติตาม  

 จัดใหมีถังขยะรองรับขยะติดเชื้อท่ีมีฝาปดมิดชิดประจําทุกโตะ 

เจาหนาท่ี 

 จัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดโตะและเกาอ้ีทุกครั้งหลังทําการทดสอบ 

 กําชับใหผูเขารับการตรวจ ทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล กอนและหลังทําการตรวจ ATK  

 กําชับใหผูเขารับการตรวจ เก็บรวบรวมขยะตางๆ ท่ีเกิดจากการตรวจ ท้ิงในขยะท่ีจัดไวให  

 จัดทําชองทางการสงผลการตรวจ ATK ท่ีเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบไดทันที พรอมท้ังจัดทํา QR 

Code ลงในเอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK หรือจัดทําเอกสารแสดงภาพ QR Code ลงบนโตะ ใหผูเขารับ

การตรวจสามารถเขาถึงการสงขอมูลผลการตรวจและแนบภาพผลการตรวจไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดย

สามารถนําตัวอยาง Google Form ท่ีทางหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาฯ ไดจัดทําข้ึน ไปปรับใชตามความ

เหมาะสม ไดท่ี แบบบันทึกผลตรวจ ATK (https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult) 

https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
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จุดท่ี 4 – จุดรายงานผล  

สถานท่ี 

 จัดใหมีโตะรายงานผลการตรวจ โดยควรมีฉากอะคริลิคก้ัน 

 จัดใหมีเจลแอลกอฮอล ในบริเวณท่ีเหมาะสม สามารถใชงานไดสะดวก 

 จัดทําสัญลักษณเครื่องหมายบริเวณจุดเขาแถวรายงานผล เพ่ือเวนระยะหางระหวางบุคคล อยาง

นอย 1 - 2 เมตร 

 กําหนดทางเดินออกจากพ้ืนท่ี สําหรับผูท่ีมีผลการตรวจไมพบเชื้อ (Negative) และทางเดินออก 

สําหรับผูท่ีมีผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) 

 จัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือหองสําหรับแยกผูมีผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) ในกรณีพบผูรับเขารับการ

ตรวจมีผลการตรวจ ATK พบเชื้อ (Positive) หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง และใหแยกกักตัวทันที โดยเตรียมระบบ

สงตออยางปลอดภัย (ท่ีพักสวนตัว หรือหอพักนักศึกษา 1 - 4 กรณีไมสะดวกท่ีพักสวนตัว) 

เจาหนาท่ี 

 สวมถุงมือยาง หนากากอนามัยทางการแพทย และ Face shield 

 จัดทําระบบตรวจสอบการรายงานผล โดยสามารถนําตัวอยาง Google Form ท่ีทางหนวยบริการ

สุขภาพนักศึกษาฯ ไดจัดทําข้ึน นําไปปรับใชตามความเหมาะสม ไดท่ี  

แบบบันทึกผลตรวจ ATK (https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
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แผนผังตัวอยางการจัดพ้ืนท่ีตรวจ ATK 
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สวนที่ 3 

ข้ันตอนการเขารับการตรวจ ATK 

 

การเตรียมตัวกอนเขารับบริการ  

1. บัตรนักศึกษา และ/หรือบัตรประชาชน 

2. ควรนําปากกามาดวยตนเอง 

3. สวมหนากากอนามัยทางการแพทยตลอดเวลา 

4. พกเจลแอลกอฮอล หรือสเปรยแอลกอฮอลของตนเอง 

5. ควรศึกษาวิธีการตรวจ ATK ดวยตนเองกอนเขารับการตรวจ โดยสามารถศึกษาไดทางลิงค 

https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o  

6. ไมควรรับประทานอาหารม้ือหนัก กอนมาตรวจ 30 นาที เพ่ือปองกันการสําลัก ขณะท่ีตรวจ 

7. นําโทรศัพทมาเพ่ือใชในการถายรูปผลการตรวจ และกรอกขอมูลผลการตรวจ 

 

จุดท่ี 1 – ลงทะเบียน 

 คัดกรองเบื้องตน ดวยการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย หากอุณหภูมิ ≥ 37.5 ถือวามีไข ใหดําเนินการ 

ใหดําเนินการซักประวัติความเสี่ยงสัมผัสโรค หากมีประวัติความเสี่ยงสูง ใหงดเขาพ้ืนท่ี 7 วัน  

(อางอิงจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 

 ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล บริเวณทางเขาสถานท่ี 

 บันทึกขอมูลประวัติความเสี่ยง ผานทาง Google Form ไดท่ี แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (https://bit.ly/MUHealthCovidScreening) 

 ลงทะเบียนเขารับการตรวจ ผานทาง Google Form ไดท่ี แบบลงทะเบียนเขารับการตรวจ ATK 

(https://bit.ly/MUHealthCovidATK) 

 ลงทะเบียนรบัชุดตรวจ ATK 

สิ่งท่ีไดรับ ณ จุดลงทะเบียน 

1. ชุดตรวจ ATK ดวยตนเอง 1 ชุด 

2. เอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidATK
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จุดท่ี 2 – จุดพักคอยระหวางรอเขารับการตรวจ 

 นั่งเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร  

 ศึกษาข้ันตอนในการตรวจ ATK ดวยตนเอง กอนเขาจุดตรวจ จาก VDO สาธิตวิธีการใชชุดตรวจ 

ATK ดวยตนเอง หรือ QR Code บนกลองชุดตรวจ ATK หรือศึกษาจากใบคําแนะนําการตรวจในกลองชุด

ตรวจ ATK ท่ีไดรับ 

 

จุดท่ี 3 - จุดตรวจ 

 นั่งตามจุด ภายในบริเวณท่ีจัดไว 

 ทําความสะอาดมือ ดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีเตรียมไวไห กอนและหลังการตรวจ 

 ตรวจ ATK ดวยตนเอง ตามข้ันตอนตอไปนี้  

 

ข้ันตอนการตรวจ 

1. ทําความสะอาดมือ ดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีเตรียมไวไห กอนทําการตรวจ 

2. เปดกลองชุดตรวจ ตรวจสอบอุปกรณในกลองใหครบถวน พรอมท้ังตรวจสอบวันหมดอายุ 

หากอุปกรณไมครบ หรือ มีปญหาใด ใหสอบถามเจาหนาท่ี  

3. เทน้ํายาลงในหลอดตัวอยาง 

4. ใชไม swab จมูกท้ัง 2 ขาง ลึก 2 - 2.5 cm หมุนขางละ 5 รอบ 

5. จุมไม swab ลงในหลอดน้ํายา หมุนและใชนิ้วบีบ อยางนอย 5 รอบ เอาไมออก ปดฝาจุก  

รอ 1 นาที หยดตัวอยางท่ีสกัดแลว ลงบนตลับทดสอบ 3 - 5 หยด รอผล 15 - 20 นาที 

6. เม่ือครบกําหนดเวลา อานผลการตรวจ หากผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) ใหแจงเจาหนาท่ี

ประจาํจุด ทราบทันที 

7. บันทึกผลการตรวจ ในเอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK 

8. วางตลับทดสอบ บนเอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK  

9. ถายภาพ โดยใหถายเอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK ท่ีมีตลับทดสอบวางอยู    

10. กรอกขอมูลผลการตรวจ และรายงานผล ผานชองทางท่ีคณะ/สวนงานกําหนด  

11. เก็บอุปกรณการตรวจท้ังหมดลงในกลองเชนเดิม และท้ิงอุปกรณการตรวจท้ังหมด ลงในถัง

ขยะติดเชื้อท่ีเตรียมไวใหเรียบรอย 

12. ทําความสะอาดมือ ดวยเจลแอลกอฮอล ท่ีเตรียมไวไห 
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จุดท่ี 4 - จุดรายงานผล 

 รายงานผลตอเจาหนาท่ี  

 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของผลการตรวจ ATK และเอกสารบันทึกผลการตรวจ ATK 

 เดินออกจากพ้ืนท่ีบริเวณทางออก ตามแผนผังทางเดินท่ีกําหนด 

 

 

แผนผังข้ันตอนการเขารับบริการตรวจ ATK 
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สวนที่ 4 

แนวทางการปฏิบัติหลังทราบผลการตรวจ ATK 

 

1. นิยามผูปวยและผูสัมผัส 

1) ผูปวยท่ีเขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) หมายถึง ผูท่ีมีประวัติไข หรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 

องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ 

เหนื่อย หรือหายใจลําบาก) รวมกับ มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันในชวง 7 วันกอนมีอาการ หรือ 

เดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีรายงานผูปวยมากอนหนานี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไมทราบสาเหตุ  

2) ผูติดเช้ือเขาขาย (Probable Case) หมายถึง  

- ผูท่ีมีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ตอเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ใหผลบวก  

ท้ังท่ีมีอาการ/ไมแสดงอาการ 

- ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคท่ีมีผลตรวจแอนติบอดีชนิด IgM ตอเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

ใหผลบวก โดยไมมีประวัติไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากอน 

3) ผูติดเช้ือยืนยัน (Confirmed Case) หมายถึง  

- ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 

SARS- CoV-2 ดวยวิธี RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) ยืนยันจากหองปฏิบัติการท่ี

กรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรอง 

- ผูติดเชื้อไมมีอาการ (Asymptomatic Infection) หมายถึง ผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสาร

พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดวยวิธี RT-PCR ยืนยันจากหองปฏิบัติการท่ีกรมวิทยาศาสตร 

การแพทยรับรอง แตไมมีอาการและอาการแสดง 

4) ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือสูง (High risk contact) หมายถึง ผูท่ีมีพฤติกรรมการ

สัมผัสกับผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน ในวันเริ่มปวยในชวงมีอาการปวย หรือกอนมีอาการประมาณ 2-3 วัน (ท้ังนี้

หากเปนผูติดเชื้อไมมีอาการใหถือวันท่ีเก็บสิ่งสงตรวจเสมือนเปนวันเริ่มปวย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอยางนอย

ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

- ผูท่ีเรียนรวมหอง, ผูท่ีนอนรวมหอง หรือ เพ่ือนสนิทท่ีคลุกคลีกัน สัมผัสกับผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน 

โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 
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- ผูสัมผัสใกลชิด หรือมีการพูดคุยกับผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตรนานกวา 5 นาที โดยไม

มีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 

- ผูสัมผัสใกลชิด ท่ีถูกไอ จาม รด จากผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน  โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวม

หนากากอนามัย  

- ผูท่ีอยูในบริเวณท่ีปดไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ ในหองปรับอากาศ เปนตน โดย

อยูรวมกับผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน เปนระยะเวลานานกวา 30 นาที และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 

เมตร โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 

- ผูท่ีอยูโตะรับประทานอาหารรวมกัน โดยอยูรวมกับผูปวย เปนระยะเวลานานกวา 5 นาที และอยู

หางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 

5) ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือต่ํา (Low risk contact) หมายถึง ผูท่ีทํากิจกรรมอ่ืนๆ

รวมกับผูปวย แตไมเขาเกณฑความเสี่ยงสูง ในขอท่ี 4 

6) ผูไมไดสัมผัส หมายถึง ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน แตไมไดพบผูปวยในชวง 14 วัน กอนมีอาการ 

7) ผูท่ีมีภาวะเส่ียงตอการปวยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํา มี

โรคประจําตัว หญิงตั้งครรภ หรือผูสูงอายุ 

(อางอิงจาก กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 

 

2. เม่ือพบผูเขารับการตรวจมีผลการตรวจ Antigen Test Kit เปน Positive (พบเช้ือ) 

สําหรับนักศึกษา 

1) นักศึกษาแจงงานกิจการนักศึกษาสวนงาน/คณะ และแยกกักตัวทันที (ท่ีพักสวนตัว หรือหอพัก

นักศึกษา 1-4 กรณีไมสะดวกท่ีพักสวนตัว)  

2) แจงผูใกลชิดใหทราบความเสี่ยงทันที 

3) งานกิจการนักศึกษาสวนงาน/คณะ ประสานหัวหนางานบริการและสวัสดิการฯ กองกิจการ

นักศึกษา (คุณธีรศักดิ์ สรรพศิริ โทร. 08 3708 5224) หรือประสานศูนยบริการจัดการความเสี่ยง (คุณธัญวริ

นทร ศรีสุขวงศ โทร. 098-091-1998 หรือ โทร. 02-849-6154) เพ่ือดําเนินการนัดหมายสงตรวจยืนยันการติด

เชื้อดวยวิธีตรวจ RT-PCR ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 

4) ทีมหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาฯ (MU Health) โทรศัพทสอบถาม ติดตามอาการผูติดเชื้อเขา

ขาย/ยนืยันทุกวัน จนครบกําหนด 

5) ปดหองเรียน อาคาร/บริเวณท่ีพบผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน เพ่ือแยกนักศึกษา  
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6) ทําความสะอาดสถานท่ีท่ีผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยันพักอาศัยอยู (กรณีอยูในหอพักนักศึกษา) หองท่ีนั่ง

เรียน หรือใชเปนประจํา เชน หองพักนักศึกษา ชั้นท่ีหอพักนักศึกษาอาศัยอยู ลิฟตโดยสาร หองสุขา หองพัก

รับประทานอาหาร  เปนตน 

7) สํารวจคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเขาพ้ืนท่ีอยางเครงครัด หากพบอาการไข

หรืออาการทางเดินหายใจ ใหตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยชุดตรวจ ATK 

สําหรับบุคลากร / คณาจารย 

1) บุคลากร / คณาจารย แจงตอผูบังคับบัญชาข้ันตน หรือ งานทรัพยากรบุคคลสวนงาน และแยกกัก

ตัวทันที 

2) แจงผูใกลชิดใหทราบความเสี่ยงทันที 

3) ผูบังคับบัญชาข้ันตน หรือ งานทรัพยากรบุคคลสวนงาน ประสานผูอํานวยการศูนยบริการจัดการ

ความเสี่ยง (คุณอุทัยวรรณ แจมศักดิ์ โทร. 098-091-1998 หรือ โทร. 02-849-6154) เพ่ือนัดหมายสงตรวจ

ยืนยันการติดเชื้อดวยวิธีตรวจ RT-PCR ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 

4) ปดหองทํางาน อาคาร/บริเวณท่ีพบผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน 

6) ทําความสะอาดสถานท่ีท่ีผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน สัมผัส หรือใชเปนประจํา เชน หองท่ีนั่งทํางาน 

หองพักรับประทานอาหาร ลิฟตโดยสาร หองสุขา เปนตน 

7) สํารวจคัดกรองนักศึกษาและบุคลากร / คณาจารย ทุกคน บริเวณทางเขาพ้ืนท่ีอยางเครงครัด หาก

พบอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ ใหตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยชุดตรวจ ATK 
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3. การคนหาและการจัดการผูสัมผัส 

ผูสัมผัส หมายถึง ผูท่ีมีกิจกรรมรวมกับผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน COVID-19 โดยแบงได 2 กลุม  

3.1. ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือสูง (High risk contact) แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(1) แยกกักตัวทันที (Self-Quarantine) เปนระยะเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันท่ีสัมผัสผูติดเชื้อ

เขาขาย/ยืนยัน วันสุดทายเปนวันท่ีหนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ตออีก 3 วัน 

(2) แจงเจาหนาท่ี และประสานหัวหนางานบริการและสวัสดิการฯ กองกิจการนักศึกษา (คุณธีรศักด์ิ 

สรรพศิริ โทร. 08 3708 5224) หรือทีมหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาฯ (MU Health โทร. 0 2849 4529 ถึง 

30 ในเวลาทําการราชการ หรือ Inbox Page Facebook : Mahidol Health หรือ Add Line Official : 

@muhealth (24 Hour Call Center)) เพ่ือดําเนินการคัดกรองอาการ ประวัติความเสี่ยง และนัดหมาย

ตรวจหาเชื้อดวยวิธีใชชุดตรวจ Antigen Test Kit 

 (3) ผูสัมผัสวัดไขและสังเกตอาการตนเองทุกวัน (Self-Monitoring) เปนระยะเวลา 10 วัน โดยนับถัด

จากวันท่ีสัมผัสผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน วันสุดทายเปนวันท่ีหนึ่ง หากพบวามีไขอุณหภูมิกายสูงกวาหรือเทากับ 

37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส ปวด

กลามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดง ผื่นข้ึน นิ้วมือนิ้วเทาเปลี่ยนสี คลื่นไส อาเจียน ทองรวง หรือ เบื่ออาหาร ให

รายงานทีมบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทันที 

(4) กรณีกักตัวท่ีพักสวนตัวและอยูรวมกับผูอ่ืน ใหปองกันตนเองและผูใกลชิด โดยแยกของใชสวนตัว 

เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ํา จาน ชอน แยกหองน้ํา แยกหองนอน ลางมืออยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหลัง

เขาหองน้ํา หรือจับสิ่งของท่ีใชรวมกัน  และสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

(5) ทีมหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาฯ (MU Health) โทรศัพทสอบถาม ติดตามอาการผูสัมผัสเสี่ยง

สูงทุกวัน จนครบกําหนด 

(6) หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบาน โดยไมจําเปน งดไปสถานท่ีสาธารณะ งดใช

ขนสงสาธาณะท่ีหนาแนน แตสามารถไปเรียน โดยแยกพ้ืนท่ีกับผูอ่ืน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA 

อยางเครงครัด ตออีกเปนระยะเวลา 3 วัน 

(อางอิงจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 
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แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit ดวยตนเอง ในผูสัมผัสเส่ียงสูง 

- ตรวจ ATK ทันที เม่ือทราบวาตนเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

- ตรวจ ATK ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 5 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันท่ีสัมผัสผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน 

วันสุดทายเปนวันท่ีหนึ่ง 

- ตรวจ ATK ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันท่ีสัมผัสผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยัน 

วันสุดทายเปนวันท่ีหนึ่ง   

- กรณีผลเปน Negative และไมมีอาการ ใหตรวจ ATK ซํ้า อีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน 

- กรณีผลเปน Negative แตมีอาการชัดเจนและรุนแรง ใหดําเนินการนัดหมายสงตรวจหาเชื้อ

ดวยวิธีตรวจ RT-PCR ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 

- กรณีผลตรวจ ATK เปน Positive อาจดําเนินการนัดหมายสงตรวจยืนยันการติดเชื้อดวยวิธี

ตรวจทางหองปฏิบัติการ RT-PCR หรือ ดําเนินการเขารับการรักษาตามกระบวนการรักษาผูติดเชื้อเขาขาย 

ตามแนวทางการดูแลรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 

การจัดการผูสัมผัสเส่ียงสูงหลังทราบผลตรวจทางหองปฏิบัติการดวยวิธี RT-PCR 

กรณีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปน Not Detected (ไมพบเชื้อ) ในครั้งแรก ใหกักตัวตนเองตอ 

จนครบกําหนด 7 วัน โดยนับถัดจากวันท่ีสัมผัสผูติดเชื้อเขาขาย/ยืนยันวันสุดทายเปนวันท่ีหนึ่ง หลังจากกักตัว

ครบ 7 วัน สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ตออีก 3 วัน หากพบอาการผิดปกติ ใหรายงานแพทย หรือ 

MU Health ทันที กรณีท่ีพ้ืนท่ีใดมีความพรอมในการตรวจ RT-PCR อาจพิจารณาสงตัวอยางตรวจซํ้า  

กรณีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปน Detected (พบเชื้อ) ใหดําเนินการเขารับการรักษาตาม

กระบวนการรักษาผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
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3.2. ผูสัมผัสท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือต่ํา (Low risk contact) 

(1) ใหดําเนินชีวิตตามปกติ สามารถเขาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยได แตหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในท่ีท่ีมีคน

จํานวนมาก หรือ สถานท่ีแออัด หรือ สถานท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค  

(2) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค DMHTTA อยางเครงครัด 

(3) สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เปนระยะเวลา 10 วัน หากมีไขหรืออาการของระบบ

ทางเดินหายใจใหแจง เจาหนาท่ีคณะ หรือสวนงานทันที เพ่ือประสานหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาฯ คัดกรอง

อาการ หากพบวามีอาการเขาเกณฑ PUI ใหดําเนินการตามแนวทางผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 (อางอิงจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 21 ม.ค. 2565) 
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สวนที่ 5 

การทําความสะอาด การทําลายและการฆาเช้ือ 

ในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

  เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดเปนระยะเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ในการ

ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคท่ีปนเปอนอยูตามพ้ืนผิวตางๆ จึงควรใชสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในการกําจัดเชื้อ

ไดในระยะเวลาสั้น องคการอนามัยโลก แนะนําวา การทําความสะอาดและการฆาเชื้อในสิ่งแวดลอม แบงเปน 

2 ข้ันตอนสําคัญ คือ การทําความสะอาด (Cleaning) และการฆาเชื้อโรค (Disinfection) และคําแนะนําสาร 3 

ชนิด ท่ีทําลายเชื้อไวรัสไดภายในระยะเวลา 1 นาที ไดแก สารประกอบ โซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% (เชน 

น้ํายาฟอกขาวความเขมขน 1,000 ppm แอลกอฮอล 62% - 70% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% ) 

คําแนะนําฉบับนี้ จึงแนะนําวิธีการทําความสะอาด ตั้งแตการเลือกผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาดและฆาเชื้อ

โรค แนวทางการทําความสะอาดและฆาเชื้อสําหรับพ้ืนท่ีสัมผัสเชื้อ COVID-19 ท่ีไมใชสถานพยาบาลข้ันตอน

การเตรียมอุปกรณ ข้ันตอนการทําความสะอาดและฆาเชื้อ และขอควรระวัง ดังนี้  

 

1. การเลือกผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาดและฆาเช้ือโรค 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดมักจะประกอบดวยสบู หรือสารลดแรงตึงผิว ชวยลดจํานวนเชื้อโรคบน

พ้ืนผิว และยังชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อบนพ้ืนผิว การทําความสะอาดเพียงอยางเดียวก็สามารถชวยขจัด

ไวรัสบนพ้ืนผิวได โดยไมจําเปนตองมีการฆาเชื้อ นอกจากในกรณีท่ีพบวามีผูปวย หรือผูสัมผัสเสี่ยงสูงในอาคาร 

โดยการเลือกผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคข้ึนกับชนิดพ้ืนผิววัสดุ ดังนี้ 

 1) น้ํายาฟอกขาว สามารถใชสําหรับทําความสะอาดพ้ืนผิวได โดยผสมในอัตราสวนดังนี้ 

      - พ้ืนผิวท่ัวไป ใชน้ํายาฟอกขาวเจือจาง 1 สวนในน้ํา 99 สวน (ความเขมขน 0.05% หรือเทากับ 

500 ppm) 

   - พ้ืนผิวท่ีมีน้ํามูก น้ําลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผูปวย เชน หองสุขา โถสวม ใชน้ํายาฟอกขาวเจือ

จาง 1 สวนในน้ํา 9 สวน (ความเขมขน 0.5% ) ราดท้ิงไวอยางนอย 15 นาที  

2) สําหรับพ้ืนผิวท่ีเปนโลหะ สามารถใช 70% แอลกอฮอลทําความสะอาดได  

3) สิ่งแวดลอมท่ีเปนวัสดุผา ท่ีอาจปนเปอนดวยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน เสื้อผา ผามาน  

ผาปูท่ีนอน ควรทําความสะอาดกอนนํากลับมาใชใหม โดยใชน้ําท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกใน

ครัวเรือนได  
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2. แนวทางการทําความสะอาดและฆาเช้ือสําหรับพ้ืนท่ีสัมผัสเช้ือ COVID-19 ท่ีไมใชสถานพยาบาล 

 ควรมีการตรวจสอบพ้ืนผิวบริเวณท่ีจะทําความสะอาด หากพ้ืนผิวมีความสกปรก ควรทําความสะอาด 

เบื้องตน กอนท่ีจะทําการฆาเชื้อโรค โดยแนะนําข้ันตอนการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค ดังนี้ 

 2.1 การเตรียมอุปกรณ  

 1) อุปกรณทําความสะอาดและฆาเชื้อ ไดแก อุปกรณการตวง ถุงขยะ ถังน้ํา ไมถูพ้ืน ผาสําหรับเช็ดทํา

ความสะอาด  

 2) อุปกรณปองกันรางกาย ไดแก ถุงมือ หนากากอนามัย เสื้อผาท่ีจะนํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด  

 3) ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคพ้ืนผิว เชน ผงซักฟอก น้ํายาซักผาขาว แอลกอฮอล โดย

ตรวจสอบองคประกอบของน้ํายาทําความสะอาดบนฉลากขางขวดผลิตภัณฑ ควรตรวจสอบวันหมดอายุ ท้ังนี้

การเลือกใชข้ึนกับชนิดพ้ืนผิววัสดุ เชน โลหะ หนัง พลาสติก เปนตน 

 2.2 ข้ันตอนการทําความสะอาดและฆาเช้ือ  

 1) ควรปดก้ันบริเวณพ้ืนท่ีหรือพ้ืนผิวท่ีปนเปอนเชื้อกอนดําเนินการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เพ่ือ

ปองกันไมใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสัมผัสกับเชื้อ  

2) ควรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ท่ีเหมาะสม ขณะทําความสะอาดพ้ืนท่ีหรือพ้ืนผิวท่ี

ปนเปอนเชื้อ ระหวางทําความสะอาด หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว ใหถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคูใหม

ทันที ควรกําจัดและ ท้ิง PPE แบบใชแลวท้ิงหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีท่ีใชแวนตา Goggles 

ควรทําการฆาเชื้อหลังการใชแตละครั้ง และควรลางมือดวยสบูและน้ําทันทีหลังจากถอด PPE  

3) เลือกใชอุปกรณทําความสะอาดท่ีมีดามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวใหนอยท่ีสุด 

4) เปดประตู หนาตาง เพ่ือการระบายอากาศ เม่ือใชน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาว 

5) ทําความสะอาดพ้ืนดวยน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว  

6) เช็ดทําความสะอาด บริเวณท่ีมีการสัมผัสบอยๆ (เชน ปุมกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ท่ีวางแขน, 

พนักพิงท่ีนั่ง, โตะ, รีโมท, คียบอรด, สวิตชไฟ, ฯลฯ ) เปดประตูหนาตางใหอากาศถายเท 

7) ทําความสะอาดหองน้ํา รวมถึงสุขภัณฑ และพ้ืนผิวในหองน้ําโดยการราดน้ํายาฟอกขาวท้ิงไวอยาง

นอย 15 นาที แลวลางทําความสะอาดพ้ืนอีกครั้งดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาลางหองน้ําตามปกติ 

8) เช็ดพ้ืนผิวท้ังหมดท่ีอาจปนเปอนดวยน้ํายาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล ตามความเหมาะสม

ของวัสดุ  

9) ซักทําความสะอาด ผามาน / ผาหม กรณีท่ีซักดวยน้ํารอน ใชผงซักฟอกในน้ําท่ีอุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 25 นาที  



 
 

  22 คูมือการบริหารจดัการการตรวจคัดกรอง COVID-19 ดวยชดุตรวจ Antigen Test Kit 

10) ท้ิงอุปกรณทําความสะอาดท่ีทําจากผาและวัสดุดูดซับ เชน ผาถูพ้ืน ผาเช็ด หลังจากทําความ

สะอาดและ ฆาเชื้อในแตละพ้ืนท่ี โดยสวมถุงมือ และนําอุปกรณท้ิงใสถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงใหมิดชิด  

11) ทําการฆาเชื้ออุปกรณทําความสะอาดท่ีตองนํากลับมาใชใหม โดยการแชในน้ํายาฟอกขาว  

12) ทําความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแชในน้ํายาฟอกขาวหรือลางในน้ํารอน  

13) การทําความสะอาดพ้ืนผิว ใหใชผาชุบน้ําหมาด ๆ ไมควรพนดวยสเปรยเนื่องจากจะเปนการสราง

ละอองทํา ใหเสมหะ น้ํามูก น้ําลายท่ีตกอยูบนพ้ืนผิวฟุงกระจายข้ึนมาได ควรหลีกเลี่ยงการสรางละอองใน

ระหวางการทําความสะอาด ควรใชวิธีการเช็ดอยางตอเนื่องเม่ือทําความสะอาดพ้ืนหรือพ้ืนผิวในแนวนอนแทน 

14) เม่ือทําความสะอาดเรียบรอยแลว หลีกเลี่ยงการใชพ้ืนท่ีในวันถัดไปเปนเวลา 1 วัน  

15) ทําการกําจัดขยะติดเชื้ออยางถูกตองและเหมาะสม 

 

3. ขอควรระวัง  

1) สารท่ีใชฆาเชื้อสวนใหญเปนสารฟอกขาว ซ่ึงอาจกอใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อออน 

ควรระวังไมใหเขาตา หรือสัมผัสโดยตรง  

2) ไมควรผสมน้ํายาฟอกขาวกับสารทําความสะอาด หรือสารฆาเชื้ออ่ืน ๆ ท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนีย  

3) หลีกเลี่ยงการใชสเปรยฉีดพนเพ่ือฆาเชื้อ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค 

4) เพ่ือใหน้ํายาสําหรับฆาเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเตรียมกอนการใชงาน และใชงานทันที  

5) ควรสวมถุงมือชนิดใชแลวท้ิง ชุดกันเปอนแขนยาวพลาสติกชนิดใชแลวท้ิง แวนตากันลม หรือเครื่อง

ปองกันใบหนา และหนากากอนามัยทางการแพทย 

6) ไมควรนําถุงมือไปใชในการทํากิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ นอกจากการทําความสะอาดเทานั้น เพ่ือ

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

7) ควรถอดถุงมือและท้ิงทันที หากชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคูใหม 

8) ขณะสวมถุงมือและระหวางการทําความสะอาด  หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสบริเวณใบหนา ตา จมูก 

และปาก  

9) ควรลางมือดวยสบูและน้ําทันทีหลังจากถอด PPE แตละชิ้นออกหลังจากทําความสะอาด  
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แหลงขอมูลที่ควรรู 
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https://bit.ly/MUHealthCovidATK 

 

ตัวอยาง Google form 

แบบลงทะเบียนเพ่ือเขารับการตรวจ 

https://bit.ly/MUHealthCovidScreening 

 

ตัวอยาง Google Form 

แบบคัดกรองความเส่ียง 

https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult 

 

ตัวอยาง Google form 

แบบบันทึกผลตรวจ 

VDO สาธิตวิธีการใชงาน 

ชุดตรวจ ATK ดวยตนเอง 
MU COVID-19 

Information 

https://bit.ly/MUHealthCovidATK
https://bit.ly/MUHealthCovidATK
https://bit.ly/MUHealthCovidATK
https://bit.ly/MUHealthCovidATK
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o
https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o
https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidolhealthcareservices
https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidolhealthcareservices
https://www.youtube.com/watch?v=aNQS4dPB13o
https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidolhealthcareservices
https://bit.ly/MUHealthCovidScreening
https://bit.ly/MUHealthCovidATK
https://bit.ly/MUHealthCovidTestResult
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