
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Thai 

ค ำแนะน ำช ัว่ครำวในกำรตรวจหำเชือ้ COVID-19 ดว้ยตวัเอง 

สรุปกำรเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่5 ธนัวำคม 2022  

• เพิม่ขอ้มูลเกีย่วกบัการใชช้ดุตรวจหาเชือ้ดว้ยตวัเองส าหรบัผูท้ีม่อีายุต ่ากวา่ 2 ปี 
• แกไ้ขขอ้มูลเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งท าหากคณุมผีลตรวจเป็นลบ 

บทน ำ 

การตรวจหาเชือ้เป็นวธิกีารส าคญัทีช่ว่ยลดการแพรก่ระจายของ COVID-19 การตรวจหาเชือ้มปีระโยชนใ์นหลายสถานการณ ์
ไดแ้ก ่

• หากคณุมอีาการของ COVID-19 
คณุควรตรวจหาเชือ้อย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเรว็ไดแ้ละปฏบิตัติามขัน้ตอนในแผนผงัตน้ไมก้ารตดัสนิใจเมือ่มอีาการ 
COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ)  

• หากคณุสมัผสัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 คณุควรปฏบิตัติามค าแนะน าในขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่คณุอาจสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ 
COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ) รวมถงึในการตรวจหาเชือ้  

• คณุอาจตรวจล่วงหนา้กอ่นทีจ่ะท ากจิกรรม เชน่ เดนิทาง แมว้า่คุณจะไม่มอีาการหรอืไม่รูว้า่ไดไ้ปสมัผสัผูท้ีม่เีช ือ้ 
COVID-19 มา  

คณุอาจตรวจกบัผูใ้หบ้รกิารดูแลสขุภาพ สถานตรวจสขุภาพของรฐั 
หรอืใชช้ดุตรวจคดักรองดว้ยตวัเองหรอืชดุตรวจหำเชือ้ดว้ยตวัเอง ซึง่สามารถตรวจทีบ่า้นหรอืทีใ่ดก็ได ้
บางคร ัง้ชดุตรวจหาเชือ้ดว้ยตวัเอง อาจเรยีกว่า "ชดุตรวจทีบ่า้น" "ชดุตรวจส าหรบับา้น" หรอื "ชดุตรวจแบบหาซือ้ไดท้ัว่ไป" 
คณุสามารถใชช้ดุตรวจคดักรองดว้ยตวัเองหรอืชดุตรวจหาเชือ้ดว้ยตวัเองเพือ่ตรวจการตดิเชือ้ในปัจจบุนั 
ไม่วา่คุณมคีวามเสีย่งทีจ่ะมเีชือ้ COVID-19 ในตอนนีห้รอืไม่ก็ตาม ชดุตรวจไม่แสดงผลว่าคณุเคยมเีชือ้ COVID-19 
ในอดตีหรอืไม่ 

ชดุตรวจคดักรองดว้ยตวัเองหรอืชดุตรวจหาเชือ้ดว้ยตวัเองมใีหบ้รกิารจากการสัง่ใหห้รอืซือ้ไดท้ัว่ไป (โดยไม่ตอ้งมใีบสัง่ซ ือ้) 
ทีร่า้นขายยาหรอืรา้นคา้ทัว่ไป ประกนัเอกชนสว่นใหญ่ถกูก าหนด (มแีตภ่าษาองักฤษ) ใหคุ้ม้ครองชดุตรวจหาเชือ้ดว้ยตวัเอง 8 
ชดุตอ่เดอืนส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในความคุม้ครอง ครวัเรอืนทัว่รฐัมสีทิธิไ์ดร้บัชดุตรวจ COVID-19 ฟรจีาก Department of Health 
(DOH, กรมอนามยั) ผ่านโครงการ Say Yes! COVID Test (เซยเ์ยส! ใหก้ารตรวจ COVID) 
น่ีเป็นสิง่ทีเ่พิม่ขึน้มาจากโครงการใดๆ ของรฐับาลกลาง ครวัเรอืนสามารถสัง่ชดุตรวจไดส้องคร ัง้ตอ่เดอืน 
รวมแลว้จะไดช้ดุตรวจฟร ี10 ชดุตอ่เดอืน สามารถสัง่ชดุตรวจออนไลนไ์ดท้ี ่Home (หนา้หลกั) - Say Yes! To Covid Test 
(sayyescovidhometest.org) (มใีนภาษาอืน่ๆ) หรอืทางสายดว่น COVID-19 ของ DOH ที ่1-800-525-0127 
เป็นเร ือ่งส าคญัในการเตรยีมและมชีดุตรวจไวพ้รอ้มใชง้านเมือ่ถงึเวลาทีจ่ าเป็น โดยปกตชิดุตรวจจะมาถงึใน 2-4 
วนัหลงัจากทีส่ ัง่ ทัง้นีร้ะยะเวลาอาจแตกต่างกนัไปในแตล่ะสว่นของรฐั 

ในเวลานี ้US Food and Drug Administration (FDA, องคก์รอาหารและยาสหรฐั) ไม่รบัรองหรอือนุมตัใิหใ้ชช้ดุตรวจ 
COVID-19 ทีบ่า้นดว้ยแอนตเิจนแบบรวดเรว็กบัเด็กทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 2 ปี อย่างไรก็ตาม 
ชดุตรวจแอนตเิจนแบบรวดเรว็ทีบ่า้นอาจปลอดภยัส าหรบัใชก้บัเด็กอายุนอ้ยกวา่ 2 ปีเพือ่ประโยชนข์องการตรวจหลงัการสมัผสั 
การแยกตวั และการตรวจอาการ แนะน าใหผู้ป้กครองหรอืผูพ้ทิกัษต์ดัสนิใจดว้ยตวัเองส าหรบัการตรวจเด็กอายุนอ้ยกว่า 2 ปี 
ดว้ยชดุตรวจแอนตเิจนแบบรวดเรว็  

เน่ืองจาก FDA ไม่รบัรองหรอือนุมตัใิหใ้ชช้ดุตรวจ COVID-19 ทีบ่า้นดว้ยแอนตเิจนแบบรวดเรว็กบัเด็กทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 2 ปี 
โรงเรยีน K-12 และสถานดแูลเด็กทีม่ใีบอนุญาตยกเวน้ Medical Test Site (MTS, ชดุตรวจทางการแพทย)์ 
จงึไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชช้ดุตรวจทีบ่า้นดว้ยแอนตเิจนแบบรวดเรว็กบัเด็กอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี โรงเรยีน K-12 
และสถานดแูลเด็กอาจมอบชดุตรวจทีบ่า้นดว้ยแอนตเิจนแบบรวดเรว็ใหก้บัผูป้กครองหรอืผูดู้แลใหน้ าไปใชเ้อง  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/th
https://sayyescovidhometest.org/th
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เอกสำรนีใ้หค้ ำแนะน ำวำ่ตอ้งท ำอย่ำงไรหลงัจำกทีใ่ชช้ดุตรวจดว้ยตวัเอง 
โดยหมายถงึชดุตรวจทีค่ณุตรวจดว้ยตวัเองซึง่ไม่ไดส้ ัง่หรอืดแูลโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพหรอืสง่ไปทีห่อ้งปฏบิตักิาร  

หากคณุใชช้ดุตรวจดว้ยตวัเอง โปรดอา่นคูม่อืจากผูผ้ลติโดยละเอยีดกอ่นจะใชช้ดุตรวจ 
โปรดพูดคยุกบัผูใ้หบ้รกิารดูแลสขุภาพหากคณุมคี าถามเกีย่วกบัผลทีค่ณุได ้
โรงเรยีนหรอืสถานทีท่ างานอาจรบัผลตรวจจากชดุตรวจดว้ยตวัเองเพือ่อนุญาตใหก้ลบัไปท างานหรอืเรยีน 
คณุควรปรกึษาเร ือ่งผลของคุณกบัผูว้า่จา้ง โรงเรยีน และอืน่ๆ ของคณุ เพือ่ประเมนิวา่คณุพรอ้มทีจ่ะกลบัไปหรอืยงั 

รายงานผลตรวจจากการตรวจดว้ยตวัเองของคณุ (ไม่วา่เป็นลบหรอืบวก) ออนไลนผ์่าน Say Yes! COVID Test Digital 
Assistant (เคร ือ่งมอืใหค้ าแนะน าแบบดจิทิลั) (มใีนภาษาสเปน) คณุอาจใชอ้ปุกรณนี์ใ้นการรายงานผลตรวจดว้ยตวัเองใดๆ 
แมว้า่คณุจะไม่ไดส้ ัง่ชดุตรวจมาจากโครงการ Say Yes! COVID Test 
การรายงานผลตรวจดว้ยตวัเองชว่ยใหเ้ราเขา้ใจการระบาดของ COVID-19 ในรฐัวอชงิตนั 

หำกผลตรวจเชือ้ของคณุเป็นบวก 

หากคณุใชช้ดุตรวจดว้ยตวัเองไดผ้ลตรวจเป็นบวก โปรดดูทีส่ิง่ทีค่ณุตอ้งท าเมือ่ตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก 
(มใีนภาษาอืน่ๆ) จาก DOH ของรฐัวอชงิตนัซึง่ใหค้ าแนะน าขอ้มูลโดยละเอยีดส าหรบัวธิกีารป้องกนัตวัเองและผูอ้ืน่ 
รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัการแยกตวัและวธิกีารเขา้ถงึการรกัษาหากคณุมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรา้ยแรง 
ไม่แนะน าใหต้รวจซ า้ส าหรบัผลตรวจทีเ่ป็นบวกแลว้ 
แจง้ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของคณุเกีย่วกบัผลตรวจทีเ่ป็นบวกของคณุและคอยรายงานขณะทีคุ่ณมอีาการป่วย 
หากคณุมคี าถามหรอืไม่สามารถตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพได ้โทรสายดว่น WA DOH ที ่1-800-525-0127 

การบ าบดัโรค COVID-19 (การรกัษาและการใชย้า) ตัง้แต่เน่ินๆ 
ชว่ยลดความเสีย่งของการเจ็บป่วยรนุแรงและการตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาลส าหรบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 
ซึง่มคีวามเสีย่งสงูตอ่การเจ็บป่วยทีร่นุแรงมากขึน้ ผูท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงไดแ้กผู่ส้งูอายุ (อายุ 50 
ปีขึน้ทีม่คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ตามอายุ) ผูท้ีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนีหรอืรบัแลว้แตย่งัไม่ครบสตูร 
รวมถงึเด็กและผูใ้หญ่ทีม่โีรคประจ าตวับางอย่าง เชน่ ระบบภูมคิุม้กนัออ่นแอ หากคดิว่าคณุเขา้ข่าย 
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสุขภาพของคณุเพือ่พจิารณาว่าคณุมสีทิธิไ์ดร้บัการบ าบดัโรค COVID-19 (Pre-exposure 
prophylaxis (PrEP, ยาป้องกนัโรคกอ่นไดร้บัเช ือ้), โมโนโคลนอลแอนตบิอด ีหรอืยาตา้นไวรสัแบบกนิ) หรอืไม่ อย่ำรอชำ้: 
กำรรกัษำตอ้งเร ิม่ภำยในวนัทีคุ่ณเร ิม่มอีำกำรเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิำพ 

หากคณุสนใจอยากเขา้ถงึแหลง่ขอ้มูลสขุภาพทางไกลฟร ีโปรดไปทีก่ารดูแลสขุภาพทางไกลส าหรบัการรกัษา COVID-19 
(มใีนภาษาสเปน) และปฏบิตัติามค าแนะน าเพือ่ท าการนัดหมาย ไปทีเ่ว็บไซตข์อง DOH (มใีนภาษาอืน่ๆ) 
หากคณุหรอืผูใ้หบ้รกิารสขุภาพของคณุตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการบ าบดั COVID-19 ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการแยกตวั เชน่ อาหาร เคร ือ่งใชส้ว่นตวั หรอืสิง่จ าเป็นอืน่ใด คณุสามารถโทรหาสายดว่น 
WA DOH ที ่1-800-525-0127 เพือ่รายงานผลตรวจเชือ้ทีเ่ป็นบวกของคณุและขอพูดคยุกบั Care Connect 
หรอืตดิตอ่ไปยงัศนูย ์Care Connect ของคุณ (มใีนภาษาอืน่ๆ) หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการแยกตวั 
โปรดรายงานผลตรวจเชือ้ทีเ่ป็นบวกของคณุผ่านสายดว่นเพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืไดโ้ดยไม่ลา่ชา้  
แจง้ผูส้มัผสัใกลช้ดิของคุณว่าพวกเขาอาจสมัผสัเชือ้ COVID-19 และสง่ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่คณุอาจสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ 
COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ) ใหก้บัพวกเขา การสมัผสัใกลช้ดิโดยทั่วไปหมายความวา่คุณอยู่ในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) 
จากผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 เป็นเวลาสะสมอย่างนอ้ย 15 นาทหีรอืมากกวา่ในชว่ง 24 ช ัว่โมง อย่างไรก็ตาม 
หากคณุอยู่ในสถานการณท์ีเ่พิม่ความเสีย่งจากการสมัผสัเชือ้ เชน่ อยู่ในพืน้ทีปิ่ด พืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศไม่ด ี
หรอืพืน้ทีท่ีผู่ค้นก าลงัท ากจิกรรม เชน่ ตะโกนหรอืรอ้งเพลง 
จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะมกีารแพรเ่ชือ้ใสผู่อ้ืน่แมว้่าพวกเขาจะอยู่ห่างจากคณุเกนิ 6 ฟุต (2 เมตร) คณุสามารถแพร ่COVID-19 
ไดใ้น 48 ช ัว่โมง (หรอื 2 วนั) กอ่นทีค่ณุจะแสดงอาการและแพรไ่ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 วนัหลงัจากทีค่ณุมอีาการ 
หากคณุไม่มอีาการแตต่รวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก คณุอาจแพร ่COVID-19 ไดต้ ัง้แต่ 48 ช ัว่โมง (หรอื 2 วนั) 
กอ่นทีค่ณุจะตรวจเชือ้ไดผ้ลเป็นบวกและแพรไ่ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 วนัหลงัจากทีคุ่ณไดร้บัผลเป็นบวก 
หากคณุมรีะยะเวลาแยกตวันานกวา่ 10 วนั เชน่ ยงัมอีาการหรอืยงัป่วยหนักหรอืมภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง 
ยงัถอืวา่คุณสามารถแพรเ่ชือ้ไดไ้ปจนถงึวนัสดุทา้ยของการแยกตวัของคุณ 
การใหผู้ท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัคุณทราบว่าพวกเขาอาจสมัผสัเชือ้ COVID-19 คณุก าลงัชว่ยปกป้องทุกคนอยู่  

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/karraksaokhwid-19
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
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หากคณุใช ้WA Notify (ระบบแจง้เตอืนการสมัผสัเชือ้รฐัวอชงิตนั) (มใีนภาษาอืน่ๆ) และตรวจ COVID-19 
ดว้ยชดุตรวจดว้ยตวัเองไดผ้ลเป็นบวก คณุสามารถใช ้WA Notify เพือ่แจง้เตอืนแบบไม่เปิดเผยตวัเองใหก้บัผูใ้ชค้นอืน่ๆ 
ทีค่ณุอาจท าใหส้มัผสัเชือ้ โดยขอรหสัยนืยนัและยนืยนัผลของคณุในแอป 
ซึง่จะแจง้ผูใ้ชแ้อปทีม่คีวามเสีย่งสมัผสัเชือ้ใหร้ะวงัตวัเพือ่ปกป้องตวัเองและคนทีอ่ยู่รอบตวั WA Notify 
จะไม่เก็บหรอืเผยแพรข่อ้มูลสว่นตวัหรอืขอ้มูลทีใ่ชใ้นการระบุตวัตน วธิขีอรหสัยนืยนั: 

1. ใชอ้ปุกรณส์ือ่สารพกพาของคณุ (Android หรอื iPhone) ในการสแกนรหสั QR หรอืขอรหสัยนืยนั 
(มแีต่ภาษาองักฤษ)  

 

2. กรอกหมายเลขโทรศพัทข์องอปุกรณท์ีค่ณุใช ้WA Notify และวนัทีค่ณุตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก 
3. เลอืก “Continue” (ด าเนินการตอ่) 

หากคณุไม่สามารถขอรหสัยนืยนัใน WA Notify ได ้คุณควรโทรตดิตอ่สายดว่น COVID-19 ของรฐัที ่1-800-525-0127 
แลว้กด # และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีส่ายดว่นทราบวา่คุณเป็นผูใ้ช ้WA Notify เจา้หนา้ทีส่ายดว่นสามารถสง่ลงิกย์นืยนัใหก้บัคณุได ้
ซึง่คุณสามารถใชเ้พือ่แจง้เตอืนผูใ้ช ้WA Notify รายอืน่ว่าพวกเขาอาจมโีอกาสไดร้บัเชือ้ 

โปรดไปทีห่วัขอ้ “วธิแีจง้ผูอ้ืน่หากคณุตรวจ COVID-19 ดว้ยตวัเองไดผ้ลเป็นลบ” (มใีนภาษาอืน่ๆ) บน WANotify.org 
(มใีนภาษาอืน่ๆ) เพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ หากคุณตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั WA Notify 
รวมถงึวธิเีพิม่มนัลงในโทรศพัทข์องคุณ โปรดไปที ่WANotify.org (มใีนภาษาอืน่ๆ) 

หำกคุณตรวจเชือ้ไดผ้ลเป็นลบ  

ผลตรวจทีเ่ป็นลบหมายความวา่ชดุตรวจตรวจไม่พบไวรสั SARS-CoV-2 ทีก่อ่โรค COVID-19 ในตวัคุณ ณ ขณะน้ัน  

การตรวจเป็นชดุหมายถงึการตรวจซ า้หลายคร ัง้ เชน่ ในระยะหลายวนั การตรวจบ่อยๆ อาจท าใหคุ้ณตรวจเจอ COVID-19 
ไดท้นัเวลาและชว่ยลดการแพรก่ระจายเชือ้ 
ชดุตรวจคดักรองดว้ยตวัเองมกัมาพรอ้มกบัชดุตรวจทีส่องและถกูออกแบบมาใหใ้ชเ้ป็นชดุ 
หากคณุตรวจดว้ยตวัเองคร ัง้แรกไดผ้ลเป็นลบ คณุควรปฏบิตัติามค าแนะน าของผูผ้ลติส าหรบัการตรวจเป็นชดุ 
แนะน าโดยทัว่ไปใหต้รวจอย่างสองคร ัง้ภายในระยะเวลาสามวนั โดยเวน้ระยะอย่างนอ้ย 24 ช ัว่โมงและไม่เกนิ 48 
ช ัว่โมงระหวา่งการตรวจแตล่ะคร ัง้ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ หากมคีุณค าถามใดๆ 
เกีย่วกบัผลตรวจของคุณหรอืการตรวจเป็นชดุ  

การตรวจ COVID-19 ดว้ยแอนตเิจนทีบ่า้นในบางคร ัง้อาจใหผ้ล "ลบทีผ่ดิพลาด" หมายความวา่ชดุตรวจไม่พบไวรสั SARS-
CoV-2 บนตวัอย่างจากกา้นตรวจเชือ้ทางจมูกของคณุ แนะน าใหท้ าการตรวจซ า้หากคุณมอีาการของ COVID-19 
หรอืมคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะตดิเชือ้ COVID-19 (เชน่ อยู่ในพืน้ทีท่ี ่COVID-19 มรีะดบัการตดิเชือ้ในชมุชนสงู 
(มใีนภาษาสเปน) หรอืคณุสมัผสักบัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19): 

• หากคณุตรวจคร ัง้แรกไดผ้ลเป็นลบและมอีาการของ COVID-19 ตรวจซ า้ทุก 24-48 
ช ัว่โมงในระยะเวลาหา้วนัหลงัจากทีคุ่ณเร ิม่มอีาการ  

• หากคณุไม่มอีาการของ COVID-19 และอาจสมัผสัเชือ้ COVID-19 ตรวจซ า้ดว้ยชดุตรวจแอนตเิจน 24-48 
ช ัว่โมงหลงัจากไดผ้ลตรวจเป็นลบคร ัง้แรก หากการตรวจคร ัง้ทีส่องไดผ้ลเป็นลบ แตย่งักงัวลวา่มเีชือ้ COVID-19 
คณุสามารถตรวจซ า้ 24-48 ช ัว่โมงหลงัการตรวจคร ัง้ทีส่องได ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลตรวจรวมอย่างนอ้ย 3 คร ัง้ 

https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wa-notify-aexpaecngetuuexnkarsamphassahrabsmarthofn
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wa-notify-aexpaecngetuuexnkarsamphassahrabsmarthofn
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wa-notify-aexpaecngetuuexnkarsamphassahrabsmarthofn
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wa-notify-aexpaecngetuuexnkarsamphassahrabsmarthofn
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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หากคณุมทีรพัยากรไม่พอทีจ่ะตรวจแอนตเิจนได ้3 คร ัง้ 
การตรวจเท่าทีค่ณุสามารถตรวจไดย้งัเป็นทีย่อมรบัไดห้ากเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีคุ่ณและผูท้ีอ่ยู่รอบตวัคุณตอ้งเ
ผชญิ 

• หากคณุตรวจซ า้ไดผ้ลเป็นลบ แต่คณุยงักงัวลวา่คุณอาจมเีชือ้ COVID-19 
คณุอาจเลอืกทีจ่ะตรวจอกีคร ัง้ดว้ยชดุตรวจแอนตเิจน 
หรอืพจิารณาไปใชก้ารตรวจดว้ยโมเลกลุทีห่อ้งปฏบิตักิารหรอืโทรหาผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของคุณ 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีแ่ผนผงัการตดัสนิใจตามอาการส าหรบัสถานทีท่ีไ่ม่ใชเ่พือ่การดแูลสขุภาพและสาธารณะของ DOH 
(มใีนภาษาอืน่ๆ) 

หากคณุสมัผสักบัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 และคณุตรวจเป็นชดุแลว้ไดผ้ลเป็นลบ 
ขอใหท้ าตามค าแนะน าในขอ้ปฏบิตัหิากคณุมคีวามเสีย่งในการสมัผสัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ)  

หำกผลตรวจของคุณใชไ้ม่ไดห้รอืผดิพลำด 

บางคร ัง้ผลตรวจอาจไม่ชดัเจนหรอืสรปุไม่ได ้และชดุตรวจไม่สามารถบอกคุณไดว้่าผลตรวจของคุณเป็นบวกหรอืลบ 
ผลตรวจทีใ่ชไ้ม่ไดอ้าจเกดิขึน้เพราะหลายสาเหต ุเชน่ ไม่ไดเ้ก็บตวัอย่างอย่างถกูตอ้ง 
หรอืชดุตรวจคดักรองดว้ยตวัเองท างานผดิพลาด ผลตรวจทีใ่ชไ้ม่ไดเ้กดิขึน้ไม่บ่อยนักแตก็่เกดิขึน้ได ้

หากชดุตรวจดว้ยตวัเองแสดงผลวา่ผลตรวจไม่ถกูตอ้งหรอืมคีวามผดิพลาด หมายความชดุตรวจน้ันไม่ไดท้ างานตามปกต ิ
หากเกดิกรณีนีข้ึน้ ใหต้รวจซ า้ดว้ยชดุตรวจใหม่อกีคร ัง้หน่ึงหากมชีดุตรวจอืน่ทีใ่ชก้ารได ้หากผลตรวจคร ัง้ทีส่องก็ยงัใชไ้ม่ได ้
ใหท้ าตามค าแนะน าและตดิต่อผูผ้ลติเพือ่รบัความชว่ยเหลอื 
คณุยงัสามารถไปตรวจกบัผูใ้หบ้รกิารดแูลสุขภาพหรอืจดุตรวจสขุภาพสาธารณะ (มใีนภาษาอืน่ๆ) 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโรค COVID-19  

คอยตดิตามข่าวปัจจบุนัของสถานการณ ์COVID-19 ในรฐัวอชงิตนั (มแีตภ่าษาองักฤษ), ประกาศของผูว้่ารฐั Inslee 
(มใีนภาษาจนี (แบบตวัย่อ), เกาหล,ี รสัเซยี, สเปนและเวยีดนาม – เลอืกจากรายการดา้นบนของเว็บไซต)์, อาการ 
(มใีนภาษาอืน่ๆ – จนี (แบบตวัย่อ), เกาหล,ี สเปน, เวยีดนาม), เช ือ้แพรก่ระจายอย่างไร (มใีนภาษาอืน่ๆ – จนี (แบบตวัย่อ), 
เกาหล,ี สเปน, เวยีดนาม), ทุกคนควรเขา้รบัการตรวจหาเชือ้อย่างไรและเมือ่ไร (มใีนภาษาอืน่ๆ) และจะหาวคัซนีไดจ้ากทีไ่หน 
(มใีนภาษาอืน่ๆ) ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นค าถามทีพ่บบ่อย (มแีต่ภาษาองักฤษ) 

เช ือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์หรอืสญัชาตไิม่ไดท้ าใหบุ้คคลหน่ึงเสีย่งต่อการตดิโรค COVID-19 เพิม่ขึน้ 
แตข่อ้มูลเผยใหเ้ห็นวา่กลุม่คนผวิสไีดร้บัผลกระทบจากโรค COVID-19 ในอตัราสงูกวา่กลุม่คนอืน่ๆ เน่ืองจากการเหยยีดสผีวิ 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่การเหยยีดเชือ้ชาตใินเชงิโครงสรา้ง 
เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นบางกลุม่มโีอกาสนอ้ยลงในการปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขา 
การกลา่วโทษบุคคลอืน่ไม่ไดช้ว่ยตอ่สูก้บัโรค (มแีตภ่าษาองักฤษ) โปรดบอกตอ่เฉพาะขอ้มูลทีถ่กูตอ้งเท่าน้ัน 
เพือ่ป้องกนัการแพรข่่าวลอืและขอ้มูลผดิๆ 

• การตอบโตไ้วรสัโคโรนา (COVID-19) โดย WA State Department of Health (มใีนภาษาอืน่ๆ) 
• คน้หาแผนกหรอืส านักงานเขตทีด่แูลสขุภาพในพืน้ทีข่องคุณ (มแีต่ภาษาองักฤษ) 
• ไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดย Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

ศนูยป้์องกนัและควบคมุโรค) (มใีนภาษาอืน่ๆ – จนี (แบบตวัย่อ), เกาหล,ี สเปน, เวยีดนาม) 

หำกมคี ำถำมเพิม่เตมิ โทรหาสายด่วนขอ้มูล COVID-19 ของเราไดท้ีห่มายเลข 1-800-525-0127 
สายดว่นใหบ้รกิารตามเวลาดงันี ้

• วนัจนัทร ์เวลา 6.00 น. ถงึ 22.00 น. 
• วนัองัคารถงึวนัอาทติย ์เวลา 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  
• วนัหยุดราชการ (มแีต่ภาษาองักฤษ) เวลา 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  

ส าหรบับรกิารลา่ม กด # เมือ่เจา้หนา้ทีร่บัสาย และพูดชือ่ภำษำของคุณ 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสขุภาพหรอืผลการตรวจของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/kartrwchaechuuexokhwid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/kartrwchaechuuexokhwid-19
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/wakhsiinpxngkanokhwid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/th/emergencies/okhwid-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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หากตอ้งการเอกสารนีใ้นรปูแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 ส าหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
โปรดโทร 711 (Washington Relay) (มแีตภ่าษาองักฤษ) หรอืสง่อเีมลไปที ่civil.rights@doh.wa.gov 
 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

