คําแนะนําการทดสอบโควิด 19 ด้ วยตนเอง
ขัน# ตอน
เป็ นเรื* องสําคัญที*ทา่ นต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนนี
D
Dอย่างถูกต้ อง
เพื*อให้ แน่ใจว่าท่านจะได้ ผลการทดสอบที*ถกู ต้ องแม่นยํา
กรุณาอ่านคําแนะนําทังหมดก่
D
อนเริ* มการทดสอบ

1.

ท่านต้ องวางอุปกรณ์ทดสอบที*ทา่ นได้ รับทิ Dงไว้ ในอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 15 นาทีก่อนใช้ งาน
นอกจากนี D ท่านต้ องมีถงุ ขยะและนาฬิกาจับเวลาหรื อโทรศัพท์มือถือเพื*อจับเวลา 15 นาทีด้วย

2.

ล้ างมือของท่านให้ สะอาดก่อนเริ* มการทดสอบ

3.

วางอุปกรณ์ลงในพื Dนผิวที*สะอาด แห้ ง และแบนราบ เช่น โต๊ ะหรื อเคาน์เตอร์ ในครัว

4.

เปิ ดซองที*ปิดสนิทอยูแ่ ล้ วเอาแถบทดสอบ (Test cassette) และซองกันชื Dนออกมา
ห้ ามแตะช่องสีเ* หลีย* มหรื อช่องกลมบนแถบทดสอบ ตรวจให้ แน่ใจว่าแถบทดสอบไม่เสียหาย
และวางลงบนพื Dนผิวที*สะอาด แห้ ง และแบนราบ

ปลายด้ ามตรวจ

แถบทดสอบ

ฝาปิ ด
ด้ ามจับ

หลอดนํ Dายา

ซองกันชื Dนที*แนบมาด้ วยนันจะมี
D เม็ดที*ควรจะมีสเี หลือง
ถ้ าสีของเม็ดนี Dเปลีย* นเป็ นสีเขียวก็ไม่ควรใช้ อปุ กรณ์ทดสอบนี D ท่านต้ องหาอุปกรณ์ชดุ ใหม่
ซองกันชื Dน

แถบทดสอบ
5.

แกะแผ่นฟอยล์ที*คลุมด้ านบนของหลอดนํ Dายาออก แล้ ววางหลอดลงในแนวตังD เช่น ใส่ไว้ ในถ้ วยเล็กๆ
ระวังอย่าให้ นํ Dายาหก
หลอดนํ Dายา

6.

เปิ ดซองด้ ามตรวจ อย่าสัมผัสกับปลายผ้ านุม่ ของด้ ามตรวจ

7.

ท่านต้ องเก็บตัวอย่างเนื Dอเยื*อจากรูจมูกทังสองข้
D
าง โดยเริ* มจากข้ างที*ร้ ูสกึ แน่นกว่าก่อน
ใช้ ด้ามตรวจอันเดียวกันกับรูจมูกทังสองด้
D
าน

8.

แหงนหน้ าขึ Dนแล้ วค่อยๆแหย่ด้ามตรวจลงไปลึก 2 ซม. ในรูจมูก หมุนด้ ามตรวจ 4 ครังD รอบรูจมูกราว
15 วินาทีก่อนค่อยๆดึงออกมา ทําขันตอนเดิ
D
มซํ Dากับรูจมูกอีกด้ าน
เพื*อให้ ได้ ผลทดสอบที*แม่นยํา ท่านต้ องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําข้ างต้ น
รูจมูกซ้ าย

9.

รูจมูกขวา

วางด้ ามตรวจเข้ าไปตรงๆในหลอดนํ Dายา
โดยให้ ปลายด้ ามที*ทา่ นแหย่เข้ าไปในรูปจมูกจุม่ ลงไปในนํ Dายา
บีบส่วนล่างของหลอดพร้ อมกับหมุนด้ ามตรวจอย่างน้ อย 10 ครังD
บีบนํ Dายาออกจากปลายด้ ามตรวจด้ วยการบีบหลอดให้ ไปโดนด้ ามตรวจระหว่างที*ทา่ นหมุนด้ ามตรวจ
แล้ วดึงออกมา ทิ Dงด้ ามตรวจในถุงขยะ
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10. ปิ ดฝาที*มีหลอดหยดลงไปในหลอดนํ Dายา

11. พลิกหลอดลงแล้ วค่อยๆบีบนํ Dายา 4 หยดจากหลอดลงในช่องกลมบนแถบทดสอบ

4 หยด

12. วางแถบทดสอบทิ Dงไว้ เฉยๆเป็ นเวลา 15 นาที กรุณารอ 15 ก่อนอ่านผลทดสอบ

13. ทิ Dงอุปกรณ์ที*ใช้ งานแล้ วทังหมดในถุ
D
งขยะหลังอ่านผลทดสอบแล้ ว ผูกถุงแล้ วทิ Dงรวมกับขยะธรรมดา

14. ล้ างมือของท่านและทําความสะอาดพื Dนผิวที*วางอุปกรณ์ทดสอบ

การอ่ านผลทดสอบ
ผลตรวจจะปรากฏขึ Dนเป็ นเส้ นสีในช่องสีเ* หลีย* มบนแถบทดสอบ ให้ ทา่ นหาที*สว่างเพื*ออ่านผลทดสอบ
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ผลบวก
ถ้ าตรวจพบโควิด 19 ท่านจะเห็นเส้ นสีสองเส้ น เส้ นหนึง* อยูใ่ นช่องควบคุม (C) และอีกเส้ นอยูใ่ นช่องทดสอบ (T)
ถ้ ามีเส้ นก็แสดงว่าได้ ผลบวก ไม่สําคัญว่าจะเป็ นสีใด
ถ้ าตรวจได้ ผลบวก ก็แสดงว่าท่านมีโอกาสสูงมากที*จะติดเชื Dอโควิด 19
ท่านต้ องกักตัวเองและนัดจองสถานีทดสอบเพื*อทดสอบยืนยันอีกครังD ว่าท่านติดเชื Dอจริ ง เวลาที*ทา่ นนัดจองสถานีทดสอบ
กรุณาแจ้ งสถานีวา่ ท่านตรวจพบผลบวกจากการทดสอบแบบด่วน
ผลลบ
ถ้ ามีเส้ นสีเพียงเส้ นเดียวปรากฏขึ Dนในช่องควบคุม (C) การทดสอบก็เป็ นผลลบ คือไม่พบเชื Dอโควิด 19
หมายความว่าท่านไม่ตดิ เชื Dอ แต่ทา่ นก็ยงั ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ควบคุมเชื Dอโควิด 19

การตรวจไม่ ถกู ต้ อง
ถ้ าไม่มีเส้ นสีปรากฏขึ Dนในช่องควบคุม (C) แสดงว่ามีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ Dนกับการทดสอบ
ท่านต้ องทดสอบใหม่อีกครังD โดยใช้ แถบทดสอบอันใหม่
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