
 

 



โครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง  

และ บอกต้อ ATK อ าเภอแม้ทะ จังหวัดล าปาง 

 

หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันที่มีการระบาดและ  
พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จังหวัดล าปางได้เตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มพ้ืนที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ/โรงงาน ตลาด ร้านอาหาร และกลุ่ม Setting 
ต่างๆ ตามมาตรการความปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยต้องมีการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้ได้ตามเป้าหมาย 100 วัน 100 % และเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย 
ชุดทดสอบ ATK อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าในกลุ่มหมู่บ้านชุมชน และกลุ่ม Setting  

   การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและชุมชน 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน  ต้องมีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การป้องกันตนเองตามมาตรการ DHMTT ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆสามารป้องกัน
ตนเองได้ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังค้นหาความเสี่ยงโดยใช้ชุดทอสอบ ATK ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และเทคนิคการ
เก็บตัวอย่าง การทดสอบ และการแปรผล เพ่ือให้เกิดความแม่ย าในการตรวจ สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อโรคไวรัส  
โคโรนา 2019 และแยกตัวเพ่ือรับการรักษาได้รวดเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน และพ้ืนที่ต่างๆ  
โดยปัจจุบัน จังหวัดล าปาง มี 1,000 หมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 18,847 คน สถานประกอบการ/
โรงงาน 541 แห่ง สถานศึกษา/โรงเรียนในจังหวัดล าปาง  681 แห่ง ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข บุคลากรในสถานที่ท างาน สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน  และในพ้ืนที่อ่ืนๆ ควรมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบ ATK สามารถให้ค าแนะน าให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน และ
พ้ืนที่ รับผิดชอบของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

    คปสอ.แม่ทะ จึงได้จัดท าโครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง และบอก
ต่อ ATK  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

วัตุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ อสม. บุคลากรในสถานศึกษา และสถานประกอบ ได้มีความรู้ในการใช้ชุดทดสอบ Antigen 
Test Kit (ATK) 

2. เพ่ือให้ อสม. บุคลากรในสถานศึกษา และสถานประกอบ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเฝ้าระวังโรคและค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit 
(ATK) ในพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ 



เป้าหมาย 

1. อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุดตรวจ ATK  
1.1  กลุ่มหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข 98 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน จ านวน 

196 คน 
1.2  กลุ่มโรงเรียน ครูอนามัย บุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอแม่ทะ จ านวน 45 คน 
1.3  กลุ่ม Setting จ านวน 50 คน ประกอบด้วย 

- กลุ่มสถานประกอบการโรงงาน 
- กลุ่มบริษัท/ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า 
- กลุ่มโรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก 
- กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว 
- กลุ่มตลาด/ร้านอาหาร 
- ร้านแต่งผมเสริมสวย 

1.4  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน  24 คน 
2. เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการใช้ชุดทดสอบ ATK ในพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 

และSetting ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ 

พื้นที่ด าเนินการ   
ด าเนินการในทุกต าบล 10 ต าบล ในอ าเภอแม่ทะ  

วิธีด าเนินงาน 

1. การจัดท าหลักสูตรอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัคร
สาธารณสุข โรงเรียน และกลุ่ม Covid Free Setting  เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเลือกและ
ใช้ชุดทดสอบ ATK รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับต าบล ชี้แจงแนวทางการอบรมให้ความรู้การใช้งานชุดทดสอบ ATK  
3. ด าเนินการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มเป้าหมาย  

- จัดอบรมกลุ่มหมู่บ้านและชุมชน เป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านละ 1-2 คน 
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

- จัดอบรมกลุ่มโรงเรียน เป้าหมายครูอนามัย บุคลากรในโรงเรียน แห่งละ 1 คน ด าเนินการก่อน
เปิดภาคเรียน  

- จัดอบรมกลุ่ม Setting (สถานประกอบการ/โรงงาน/ห้างสรรพสินค้า/บริษัท/สถานที่ท างาน/
ตลาด/ร้านอาหาร/ร้านแต่งผม/เสริมสวย/ร้านนวดไทย/แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ) ด าเนินการ
ภายใน เดือน พฤศจิกายน 2564  

- ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ชุดทดสอบ ATK ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://atk.lpho.go.th 



4. จัดท าโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ชุดทดสอบ ATK ในหมู่บ้านและชุมชน 
โดยใช้งบประมาณ ท้องถิ่น/กสต. เพ่ือการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมู่บ้าน 
ชุมชน และกลุ่มSetting ให้ครอบคลุม การจัดหา ชุด ATK ,ชุด PPE ,ถุงมือ ถุงขยะ และอ่ืนๆ  

5. ติดตามการเฝ้าระวังเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการใช้ชุดทดสอบ ATK กลุ่มเสี่ยง
ในพ้ืนที่ หมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่ม Covid Free Setting พร้อมกับรายงานผลด าเนินงานการค้นหา
ผู้ป่วยด้วยชุดทดสอบ ATK ทุกสัปดาห์ 

6. รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังเชิงรุกการค้นหาผู้ติดเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยชุดทดสอบ ATK 

งบประมาณ 
แหล่งที่มาของงบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลแม่ทะ   เป็นเงินทั้งสิ้น      37,800   บาท   

  กิจกรรม อบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง และบอกต่อ ATK  อ าเภอแม่ทะ  
  จังหวัดล าปาง 
1.ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  วันที่ 11 พฤศจิกายน  2564 สถานที่ ณ ห้องประชุม อ าเภอแม่ทะ 
   - ค่าอาหารกลางวัน       จ านวน 196 คนๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน  9,800 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 196 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   เป็นเงิน  9,800 บาท 

  วันที่ 12 พฤศจิกายน  2564 สถานที่ ณ ห้องประชุม อ าเภอแม่ทะ 
   -  ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 119คนๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน  5,950 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 119 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ   เป็นเงิน  5,950 บาท 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์   จ านวน 315 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน  6,300 บาท 

                               เงินงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   
          โรงพยาบาลแม่ทะ    

ระยะเวลาด าเนินการ 

25 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565  

 

 



 

 



 

ก าหนดการประชุม/อบรม 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง และบอกต้อ ATK อ าเภอแม้ทะ  
                จังหวัดล าปาง 
  สถานที่ ณ ห้องประชุม อ าเภอแม้ทะ 

กิจกรรมการประชุม/อบรม  : อบรมการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง และบอกต้อ 
ATK 
วันที่ 11 – 12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร้วมการอบรม 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย สถานการณ้โรคโควิด -19 และการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-

19บรรยาย มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัด

ล าปาง 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว้างและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย การตรวจโควิด ๑๙ ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบ Antigen Test Kit 

(ATK) 

บรรยาย การใส้/ถอด ชุด PPE 

บรรยาย การจ ากัดขยะติดเชื้อในชุมชน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.30 น. ฝ้กปฏิบัติเรื่องการ ใส้/ถอดชุด PPE  

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว้างและเครื่องดื่ม 

14.45 -15.30 น. ฝ้กปฏิบัติเรื่องการตรวจ ATK ด้วยตนเอง  

.30 – 16.30 น. สรุปการอบรม 

 

 


