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3 ขอ้ระวงัท่ีส ำคญั ท่ีจะท ำใหไ้ดผ้ลลบปลอม และ เส่ียงต่อกำรแพร่เช้ือ

1.วธีิกำร เกบ็สำรคดัหลัง่ (Swab) ท่ีถูกตอ้ง และกำรเลือกใชไ้ม ้Swab ท่ีเหมำะสม

2.กำรผสม (mix) ส่วนปลำยไม ้Swab กบั น ้ ำยำ Extraction Buffer

3.ขอ้ควรระวงั เก่ียวกบั น ้ ำยำ Inactivate Virus



✓ ✓
NPS 
Professional 
use

Nasal swab
Home use

OPS 
Don’t 
use

ก้านยาวและอ่อน 
สามารถสอดลึกๆได้

ก้านส้ัน จับได้กระชับ 
เหมาะต่อการสอด
แบบตืน้ๆ



✓ ✓
NPS 
Professional 
use

Nasal 
swab
Home

use



✓

ข้อควรระวัง 
ประชาชน อาจมภีาพจ า
ทีเ่คยไปตรวจมา
แล้ว
ใช้ ไม้ Swab (Throat Swab)
แบบก้านยาว ทีแ่ถมมากะชุดตรวจ
สอดเข้าไปลกึ ตามภาพจ า
จะเกดิอันตรายได้



✓ 

ไม้ Swab ทีไ่ม่ได้
มาตรฐาน



การ Swab เดก็
หรือ
ในคนทีด่ิน้ หรือ
ต่อต้านการ Swab



NPS – Position

Source: Sandeep G Mistry, Wallace Walker, James Earnshaw, Anders Cervin, COVID-19 swab-related skull base injury, Med J Aust. 2021 Jun;214(10):457-459.e1. 



NPS (professional use) – Step by Step

1. ใสถ่งุมือ เตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้ม
2. เรยีกผูร้บับรกิารเขา้มา
3. ใหผู้ร้บับรกิารดงึหนา้กากลงเปิดแตจ่มกู 
โดยหนา้กากยงัคงปิดปากไว้

4. ใหผู้ร้บับรกิารเงยหนา้ขึน้เลก็นอ้ย
5. ท าการสวอบ โดยสอดไมเ้ขา้ไปจนถึงดา้นหลงัโพรงจมกู แลว้หมนุไม ้3 ครัง้ เบาๆ และ   
ควงไมท่ี้ต าแหน่งเดมิอีก 3 ครัง้ หลงัจากนัน้ควงอีก 3 ครัง้ในขณะท่ีถอยไมอ้อกมาจนพน้รูจมกู  

6. ใหผู้ร้บับรกิารปิดหนา้กาก
7. เสรจ็สิน้ขัน้ตอน



NPS (professional use) – Step by Step

X3



Nasal swab (home use) – Step by Step

1. เตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้ม
2. เงยหนา้ขึน้เลก็นอ้ย
3. ท าการสวอบ โดยใชไ้มท่ี้มาพรอ้มกบัชดุตรวจท่ีก าลงัท าการตรวจเท่านัน้

3.1 กรณีไม้สวอบก้านส้ัน ใหจ้บับรเิวณปลายดา้มไม ้อย่าสมัผสัโดนบรเิวณดา้นท่ีเป็นขนนุ่ม    
สอดไมเ้ขา้ไปในโพรงจมกูประมาณ 2 เซนตเิมตร และหมนุไปรอบๆ ผนงัโพรงจมกูใหไ้ด้
5 รอบ โดยไม่ตอ้งออกแรงกด ท าซ า้กับโพรงจมูกอกีข้างโดยใช้ไม้เดมิ

3.2 กรณีไม้สวอบก้านยาว ใหจ้บับรเิวณกึ่งกลางของไม ้หรอืบรเิวณท่ีเป็นรอยบากโดยใหน้ิว้
อยูบ่นรอยบาก อยา่สมัผสัโดนบรเิวณดา้นท่ีเป็นขนนุ่ม สอดไมเ้ขา้ไปในโพรงจมกูประมาณ  
2 เซนตเิมตร และหมนุไปรอบๆ ผนงัโพรงจมกูใหไ้ด ้5 รอบ โดยไม่ตอ้งออกแรงกด ท าซ า้
กับโพรงจมูกอกีข้างโดยใช้ไม้เดมิ

4. ท าการตรวจ ATK ตามค าแนะน าของชดุตรวจอยา่งเครง่ครดั



2 เซนตเิมตร

Nasal swab (home use) – Step by Step

X5



3 ขอ้ระวงัท่ีส ำคญั ท่ีจะท ำใหไ้ดผ้ลลบปลอม และ เส่ียงต่อกำรแพร่เช้ือ

1.วธีิกำร เกบ็สำรคดัหลัง่ (Swab) ท่ีถูกตอ้ง และกำรเลือกใชไ้ม ้Swab ท่ีเหมำะสม

2.กำรผสม (mix) ส่วนปลำยไม ้Swab กบั น ้ ำยำ Extraction Buffer

3.ขอ้ควรระวงั เก่ียวกบั น ้ ำยำ Inactivate Virus



ขั้นตอนกำรท ำ ATK แบบตลบัท่ี buffer ส ำเร็จรูป



ขั้นตอนกำรท ำ ATK แบบ Card test
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Extraction Buffer  with Inactivate Virus Reagent



Extraction Buffer  with Inactivate Virus Reagent



Extraction Buffer  with Inactivate Virus Reagent



Thank you


