
Updated May 10, 2023 Thai 
DOH 420-308 

สิง่ทีต่อ้งท ำหำกคณุมผีลตรวจ COVID-19 เป็นบวก 

สรุปกำรเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่12 เมษายน 2023 

• อธบิายขอ้มูลเกีย่วกบัการแยกตวัในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารรวมกลุม่
• อปัเดตลงิกค์ าแนะน าในการดแูลสขุภาพ

บทน ำ 
หากผลตรวจ COVID-19 ของคณุเป็นบวก คณุสามารถชว่ยหยุดยัง้การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
ไปยงัผูอ้ืน่ได ้โปรดปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นลา่งเกีย่วกบัการรกัษา การแยกตวั และการสวมหนา้กาก 
นอกจากนี ้โปรดปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสาธารณสขุทอ้งถิน่ สถานทีท่ างาน ภาคธรุกจิ 
หรอืนโยบายโรงเรยีนส าหรบัผูท้ีต่รวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก ซึง่อาจมคีวามเขม้งวดกวา่ค าแนะน าของ 
WA State Department of Health (กรมอนามยัรฐัวอชงิตนั) 

• ผูท้ีอ่ยู่อาศยั ท างาน
หรอืไปเยอืนสถานดแูลสขุภาพควรปฏบิตัติามค าแนะน าในการป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19
ในสถานดแูลสขุภาพ (มแีตภ่าษาองักฤษ)

• หากคณุท างานหรอือาศยัอยู่ในสถานทีท่ างานซึง่แออดั บา้นพกัช ัว่คราวส าหรบัพนักงาน
สถานทีพ่าณิชยน์าว ีสถานคมุประพฤตหิรอืกกักนั สถานสงเคราะหค์นไรบ้า้น หรอืสถานพกัฟ้ืน
โปรดปฏบิตัติามค าแนะน าในขอ้มูลส าหรบัผูท้ีอ่าศยัหรอืท างานอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารรวมกลุม่

กำรประเมนิว่ำคุณตอ้งไดร้บักำรรกัษำหรอืไม่ 

หากคณุตรวจไดผ้ลเป็นบวกและมแีนวโนม้ทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19 
เพราะอายุหรอืโรคประจ าตวัเร ือ้รงัของคณุ 
มกีารรกัษาทีช่ว่ยลดโอกาสทีค่ณุจะตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืเสยีชวีติจากโรคได ้
ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพตอ้งสัง่ยาส าหรบัรกัษา COVID-19 
และเร ิม่กระบวนการอย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเรว็ไดห้ลงัการวนิิจฉัยเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ 
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทนัทเีพือ่ประเมนิวา่คณุควรจะไดร้บัการรกัษาหรอืไม่ 
แมว้า่อาการของคณุจะมเีพยีงเล็กนอ้ยในตอนนี ้ไปทีห่นา้เว็บของ DOH 
เพือ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิส าหรบัตวัคณุและผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของคณุเกีย่วกบัการบ าบดัโรค COVID-19 
(มใีนภาษาอืน่) แตล่ะแบบและวธิเีขา้ถงึการรกัษา 

แยกตวัอยู่ทีบ่ำ้น 
ผูท้ีม่ผีลตรวจ COVID-19 เป็นบวกหรอืผูท้ีม่อีาการของ COVID-19 
ทีก่ าลงัรอผลตรวจควรกลบัไปแยกตวัจากผูอ้ืน่ทีบ่า้น เวน้แตจ่ะไปรบัการรกัษาพยาบาล ผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-
19 สามารถสง่ตอ่เช ือ้ไปยงัผูอ้ืน่ได ้การแยกตวัทีบ่า้นชว่ยป้องกนัผูอ้ืน่จากการตดิเชือ้ 
คณุควรแยกตวัไม่วา่สถานะการฉีดวคัซนีของคณุจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากผูท้ีฉี่ดวคัซนีแลว้ไดร้บัเช ือ้ 
COVID-19 ก็ยงัสามารถสง่ตอ่เช ือ้ไปยงัผูอ้ืน่ได ้การไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 
เพยีงแตท่ าใหม้คีวามเสีย่งนอ้ยลงทีจ่ะตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืเสยีชวีติเพราะโรค COVID-19 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/karraksaokhwid-19
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ใหผู้อ้ืน่ชว่ยซือ้ของแทนหรอืใชบ้รกิารขนสง่ของใชไ้ปทีบ่า้น หากคณุตอ้งการอาหารหรอืความชว่ยเหลอือืน่ๆ 
ขณะแยกตวัอยู่ทีบ่า้น เรามบีรกิาร Care Connect Washington 
(โครงการจดัหาอาหารและของใชจ้ าเป็นแกผู่ท้ีต่อ้งกกัหรอืแยกตวัทีบ่า้นโดยรฐัวอชงิตนั) (มใีนภาษาอืน่) 
โทรสายดว่นใหบ้รกิารขอ้มูล COVID-19 ที ่1-800-525-0127 แลว้กด # หรอืตดิตอ่ไปยงัศนูย ์Care 
Connect (มใีนภาษาอืน่) ของคณุ มบีรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา อย่าไปเทีย่ว ไปทีท่ างาน โรงเรยีน 
สถานดแูลเด็ก สถานทีส่าธารณะ หรอืใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ ทางเดยีวกนัไปดว้ยกนั หรอืแท็กซี ่
ขณะทีแ่ยกตวั ใหป้ฏบิตัดิงันี ้

• อยู่ห่างจากผูอ้ืน่ในบา้นใหม้ากทีส่ดุเท่าทีท่ าได ้ทัง้จากสมาชกิในครวัเรอืนและสตัวเ์ลีย้ง 
ดว้ยการอยู่ในหอ้งหอ้งเดยีวทีห่่างจากผูอ้ืน่และใชห้อ้งน า้แยก หากสามารถท าได ้Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) มขีอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
COVID-19 และสตัว ์(มใีนภาษาอืน่)  

• สวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจคณุภาพสงู (มใีนภาษาอืน่) เมือ่คณุตอ้งอยู่รว่มกบัคนอืน่ๆ 
ทีบ่า้นหรอืทีส่าธารณะ 

• ท าวธิตีา่งๆ เพือ่ปรบัปรงุการระบายอากาศ (มใีนภาษาอืน่) ทีบ่า้น หากท าได ้
• อย่าใชข้องใชส้ว่นตวัภายในบา้นรว่มกนั เชน่ แกว้น ้า ผา้เชด็ตวั และอปุกรณร์บัประทานอาหาร 
• คอยตดิตามอาการของคณุ หากคณุมสีญัญาณเตอืนฉุกเฉิน (มใีนภาษาอืน่) (เชน่ หายใจล าบาก) 

ใหใ้ชบ้รกิารฉุกเฉินทางการแพทยท์นัท ี 
• หากคณุมนัีดตรวจสขุภาพประจ า (ไม่ใชเ่หตฉุุกเฉินทางการแพทย)์ 

โทรแจง้ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพวา่คณุมเีชือ้ COVID-19 หรอือยู่ระหวา่งการประเมนิโรค COVID-
19 กอ่นทีค่ณุจะไป  

ฉนัตอ้งแยกตวัจำกผูอ้ืน่และสวมหน้ำกำกนำนเท่ำใด 

หากคณุตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก ใหอ้ยู่บำ้นอย่ำงน้อย 5 
วนัและแยกตวัจำกคนอืน่ในบำ้นของคุณ เพือ่หลกีเลีย่งการแพรเ่ช ือ้ COVID-19 สูผู่อ้ืน่   

การสิน้สดุการแยกตวั  

ปัจจยัทีก่ าหนดระยะเวลาในการแยกตวัของคณุ มดีงัตอ่ไปนี ้

• คณุสามารถสวมหนา้กากทีพ่อเหมาะพอดไีดห้รอืไม่ 
• คณุตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก ในวนัที ่6-10 หลงัการแยกตวั 5 วนั หรอืไม่ 
• คณุมอีาการป่วยรนุแรงจาก COVID-19 หรอืมรีะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอหรอืไม่ และ  
• คณุอาศยัหรอืท างานอยู่ในสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่หรอืไม่  

หำกคุณตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวกและมอีำกำร (มใีนภาษาอืน่) ใหป้ฏบิตัดิงันี ้ 

แยกตวัอย่างนอ้ย 5 วนั หลงัจากทีแ่สดงอาการคร ัง้แรก คณุสามารถเลกิแยกตวัไดห้ลงัจากผ่านไป 5 วนัเต็ม 
ในกรณีตอ่ไปนี ้

• คณุอาการดขีึน้ 5 วนัหลงัจากเร ิม่แยกตวั และ 
• คณุไม่มไีขม้าเป็นเวลา 24 ช ัว่โมง โดยทีไ่ม่ไดร้บัประทานยาลดไข ้

https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Thai.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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คุณตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก แตไ่ม่มอีำกำรใดๆ (มใีนภาษาอืน่) ใหป้ฏบิตัดิงันี ้
แยกตวัอย่างนอ้ย 5 วนัหลงัจากทีค่ณุตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก 
คณุสามารถเลกิแยกตวัไดห้ลงัจากผ่านไป 5 วนัเต็ม หากคณุไม่มอีาการใดๆ  

หากคณุเร ิม่มอีาการหลงัจากทีต่รวจไดผ้ลเป็นบวก ควรเร ิม่นับเวลาแยกตวั 5 วนัใหม่ 
ท าตามค าแนะน าดา้นบนเกีย่วกบัการสิน้สดุการแยกตวัในกรณีทีค่ณุมอีาการ  

ไม่วำ่คุณจะสิน้สุดกำรแยกตวัเมือ่ไร ใหป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเวลำ 10 
วนัหลงัจำกทีคุ่ณเร ิม่มอีำกำร (หรอืมผีลตรวจเป็นบวก ในกรณีทีคุ่ณไม่มอีำกำร) 

• สวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจคณุภาพสงูทีพ่อเหมาะพอดเีมือ่อยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ทีบ่า้นหรอืที่

สาธารณะอย่างนอ้ยอกี 5 วนั (วนัที ่6 ถงึวนัที ่10) หลงัสิน้สดุระยะเวลาแยกตวั 5 วนัของคณุ 
• หลกีเลีย่งการพบเจอผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรครา้ยแรง (มใีนภาษาอืน่) 

และอย่าไปสถานดแูลสขุภาพ (รวมถงึบา้นพกัคนชรา) และสภาพแวดลอ้มอืน่ๆ ทีม่คีวามเสีย่งสงู 
• อย่าไปในทีท่ีค่ณุไม่สามารถสวมหนา้กาก เชน่ รา้นอาหารและสถานทีอ่อกก าลงักายบางแหง่ 

และหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารใกลก้บัผูอ้ืน่ทัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน 
• หากอาการแยล่งหรอืก าเรบิ คณุควรเร ิม่นับระยะเวลาแยกตวัของคณุใหม่เป็นวนัที ่0 
• ดกูารเดนิทาง | CDC ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการเดนิทาง 

วธิคี ำนวณระยะเวลำกำรแยกตวัของคุณ 

หากคณุมอีาการ วนัแรกทีม่อีาการจะนับเป็นวนัที ่0 วนัที ่1 คอืวนัเต็มวนัแรกหลงัจากทีค่ณุเร ิม่มอีาการ 

หากคณุยงัไม่มอีาการ วนัที ่0 จะเป็นวนัทีค่ณุท าการตรวจ วนัที ่1 
คอืวนัเต็มวนัแรกหลงัจากวนัทีเ่ก็บตวัอย่างของคณุซึง่ใหผ้ลบวก 

ดอูปุกรณช์ว่ยเหลอืเคร ือ่งค านวณเวลาแยกตวัและกกัตวั (มใีนภาษาอืน่) ของ DOH 

การเลกิสวมหนา้กาก 

คณุอาจยงัแพรเ่ช ือ้โรคไดภ้ายหลงัจากการแยกตวั 5 วนั 
ใหส้วมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจคณุภาพสงูทีพ่อเหมาะพอด ี(มใีนภาษาอืน่) ตอ่ไป 
เมือ่อยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ทีบ่า้นหรอืทีส่าธารณะอย่างนอ้ยอกี 5 วนั (วนัที ่6 ถงึวนัที ่10) 
หลงัสิน้สดุระยะเวลาแยกตวั 5 วนัของคณุ นอกจากนี ้
อาจใชก้ารตรวจแอนตเิจนเพือ่ประมาณเวลาในการเลกิสวมหนา้กากของคณุ (ดดูา้นลา่ง) 
หากคณุไม่สามารถสวมหนา้กากทีพ่อเหมาะพอดไีด ้คณุควรแยกตวัตอ่ไปจนครบ 10 วนัเต็ม  

การสวมหนา้กากอย่างสม ่าเสมอหมายถงึ 
การสวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจคณุภาพสงูทีพ่อเหมาะพอด ี(มใีนภาษาอืน่) 
เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ทัง้ในและนอกบา้น 
คณุไม่ควรท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ขณะทีค่ณุไม่สามารถสวมหนา้กากได ้เชน่ การนอน 
การรบัประทานอาหาร หรอืการวา่ยน ้า ทางเลอืกอืน่นอกจากหนา้กาก (เชน่ เฟซชลีดแ์บบมผีา้) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/ekhruuexngkhanwnewlaaeyktawaelakaktaw
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Thai.pdf
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ไม่ใหก้ารป้องกนัทีด่เีท่ากบัหนา้กากคณุภาพสงูทีพ่อเหมาะพอด ี
หากคณุไม่สามารถสวมหนา้กากทีพ่อเหมาะพอดไีด ้คณุควรแยกตวั 10 วนั  

ใชก้ารตรวจแอนตเิจนเพือ่ประมาณระยะเวลาในการแยกตวัและเลกิสวมหนา้กาก 

หากคณุใชช้ดุตรวจแอนตเิจน (มใีนภาษาอืน่) คณุสามารถลดความเสีย่งทีจ่ะแพรเ่ช ือ้ใหผู้อ้ืน่ลงอกี 
ดว้ยการตรวจกอ่นทีค่ณุจะสิน้สดุการแยกตวั โดยตรวจไดต้ ัง้แตว่นัที ่6 เป็นตน้ไป 
ท าการตรวจตอ่เมือ่คณุไม่มไีขม้าเป็นเวลา 24 ช ัว่โมง โดยไม่ไดร้บัประทานยาลดไข ้และอาการอืน่ๆ 
ของคณุดขีึน้แลว้ 
การสญูเสยีความสามารถในการไดก้ลิน่และรบัรสอาจอยู่นานหลายสปัดาหห์รอืหลายเดอืนหลงัจากทีเ่ช ือ้หม
ดไปแลว้ ซ ึง่คณุไม่จ าเป็นตอ้งแยกตวัอกีตอ่ไป  

• หากผลตรวจเป็นบวก มโีอกาสสงูทีค่ณุจะยงัแพรเ่ช ือ้ได ้คณุควรสวมหนา้กากและแยกตวัตอ่ไป อกี 
24-48 ช ัว่โมงจงึตรวจซ า้อกีคร ัง้  

• หากคณุตรวจไดผ้ลเป็นลบสองคร ัง้ตอ่เน่ืองกนั (ตรวจตดิกนั) โดยตรวจแตล่ะคร ัง้ห่างกนั 24-48 
ช ัว่โมง คณุสามารถสิน้สดุการแยกตวัและหยุดสวมหนา้กากไดก้อ่นถงึวนัที ่10  

หากคณุยงัตรวจไดผ้ลเป็นบวกเมือ่ตรวจซ า้หลงัวนัที ่10 
คณุควรสวมหนา้กากตอ่ไปและหลกีเลีย่งการอยู่กบัผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะป่วยรนุแรง 
จนกวา่คณุจะไดผ้ลตรวจแอนตเิจนเป็นลบสองคร ัง้ตอ่เน่ืองกนั 

หากคณุมอีาการป่วยรนุแรงจาก COVID-19 หรอืมรีะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอ ควรปฏบิตัดิงันี ้

ผูท้ีม่อีาการป่วยรนุแรงจาก COVID-19 
(รวมถงึผูท้ีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอืเป็นผูป่้วยขัน้วกิฤตหรอืตอ้งใชเ้คร ือ่งชว่ยหายใจ) 
และผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กนับกพรอ่ง (มใีนภาษาอืน่) ควรแยกตวัอย่างนอ้ย 10 วนั และอาจมากถงึ 20 วนั 
นอกจากนีย้งัอาจตอ้งไดร้บัการตรวจหาปรมิาณไวรสั (มใีนภาษาอืน่) 
เพือ่พจิารณาวา่จะกลบัไปอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ไดเ้มือ่ใด 
โปรดปรกึษาผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพของคณุวา่คณุจะกลบัมาอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ไดเ้มือ่ใด 
โปรดดหูมวดวา่ดว้ยการบ าบดัโรคทีด่า้นบนส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการรกัษาและใชย้าซึง่คณุอาจเขา้ขา่ยทีจ่ะใ
ชไ้ด ้ 

หากคณุอาศยัหรอืท างานอยู่ในสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่ 

ผูท้ีอ่าศยัหรอืท างานอยู่ในสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
ควรท าตามค าแนะน าในการแยกตวัซึง่ระบุไวด้า้นลา่ง 
หากคณุท างานแตไ่ม่ไดอ้าศยัอยู่ในสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่เหลา่นี ้
ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าการแยกตวันีว้า่ควรแยกตวัห่างจากสถานทีท่ างานนานแคไ่หน 
คณุสามารถปฏบิตัติามค าแนะน าการแยกตวัทีบ่า้นฉบบัย่อดา้นบนส าหรบักจิกรรมอืน่ๆ ได ้

• สถานกกักนัหรอืคมุประพฤต ิ
• สถานสงเคราะหค์นไรบ้า้นหรอืสถานพกัฟ้ืน 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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• สถานทีพ่าณิชยน์าว ี(เชน่ เรอืหาปลาเชงิพาณิชย ์เรอืขนสง่สนิคา้ เรอืส าราญ) 
• สถานทีท่ างานซึง่แออดั ไม่สามารถเวน้ระยะห่างทางกายภาพไดเ้น่ืองจากลกัษณะงานทีท่ า เชน่ 

คลงัสนิคา้ โรงงาน และโรงงานบรรจอุาหารและผลติเนือ้สตัว ์
• ทีพ่กัช ัว่คราวของคนงาน 

หำกผลกำรตรวจ COVID-19 ของคุณเป็นบวกและมอีำกำร 
คณุสามารถหยุดการแยกตวัจากสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่หลงัผ่านไป 10 วนั 
นับตัง้แตว่นัทีเ่ร ิม่ปรากฏอาการเป็นคร ัง้แรกในกรณีตอ่ไปนี ้

• คณุไม่มไีขม้าเป็นเวลา 24 ช ัว่โมงโดยทีไ่ม่ไดร้บัประทานยาลดไข ้และ 
• อาการของคณุดขีึน้แลว้ 

หำกผลกำรตรวจ COVID-19 ของคุณเป็นบวกแตย่งัไม่มอีำกำร 
คณุสามารถหยุดการแยกตวัจากสถานทีท่ีม่กีารรวมตวัหลงัผ่านไป 10 วนั นับตัง้แตท่ีค่ณุไดร้บัผลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวกในกรณีตอ่ไปนี ้หากคณุเร ิม่มอีาการหลงัจากทีต่รวจไดผ้ลเป็นบวก 
ควรเร ิม่นับเวลาแยกตวั 10 วนั จากสถานทีนี่ใ้หม่ 
ท าตามค าแนะน าดา้นบนเกีย่วกบัการสิน้สดุการแยกตวัในกรณีทีค่ณุมอีาการ  

คุณสามารถใชก้ารตรวจแอนตเิจนเพือ่ตรวจสอบวา่คุณสามารถถอดหน้ากากออกและยุตกิารแ
ยกตวักอ่น 10 วนัไดห้รอืไม่ โดยตอ้งเร ิม่ตรวจหลงัวนัที ่6 และเร ิม่ตรวจก็ตอ่เมือ่คณุไม่มไีขม้าเป็นเวลา 
24 ช ัว่โมงแลว้ โดยไม่ใชย้าลดไข ้รวมถงึอาการอืน่ๆ ของคณุดขีึน้แลว้ดว้ย 
การสญูเสยีการรบัรสหรอืกลิน่อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายสปัดาหห์รอืหลายเดอืนหลงัจากฟ้ืนตวั 
ซ ึง่ไม่มผีลตอ่ระยะเวลาในการแยกตวั  

• หากผลเป็นบวก แสดงวา่คณุยงัมโีอกาสแพรเ่ชือ้ได ้คณุควรแยกตวัและสวมหนา้กากตอ่ไป และรอ 
24-48 ช ัว่โมงเพือ่ตรวจอกีคร ัง้  

• หากผลเป็นลบในการตรวจ 2 คร ัง้ตอ่เน่ือง (ตรวจตดิกนั) ซ ึง่ห่างกนั 24-48 ช ัว่โมง 
คณุสามารถหยุดการแยกตวัและถอดหนา้กากออกไดก้อ่นวนัที ่10 
ซึง่หมายถงึวนัทีห่ยุดแยกตวัและถอด หนา้กากไดเ้รว็ทีส่ดุคอืวนัที ่7 
โดยทีค่ณุตอ้งตรวจไดเ้ป็นผลลบในวนัที ่6 และวนัที ่7 

หากผลตรวจยงัเป็นบวกในการตรวจซ า้หลงัผ่านไป 10 วนัแลว้ 
คณุควรสวมหนา้กากตอ่ไปและหลกีเลีย่งผูท้ีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่งหรอืมคีวามเสีย่งสงูตอ่โรครา้ยแรง 
จนกวา่คณุจะไดร้บัผลตรวจแอนตเิจนเป็นลบตอ่เน่ืองกนัสองคร ัง้ 

หากคณุมอีาการ วนัแรกทีม่อีาการจะนับเป็นวนัที ่0 วนัที ่1 คอืวนัเต็มวนัแรกหลงัจากทีค่ณุเร ิม่มอีาการ 
หากคณุยงัไม่มอีาการ วนัที ่0 จะเป็นวนัทีค่ณุท าการตรวจ วนัที ่1 
คอืวนัเต็มวนัแรกหลงัจากวนัทีเ่ก็บตวัอย่างของคณุซึง่ใหผ้ลบวก 

ในชว่งทีค่นงานไม่พอ สถานกกักนั สถานคมุประพฤต ิสถานสงเคราะหค์นไรบ้า้น สถานพกัฟ้ืน 
และสถานทีท่ างานโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
อาจพจิารณาลดระยะเวลาการแยกตวัใหก้บัพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารปฏบิตังิานด าเนินตอ่ไปได ้
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การตดัสนิใจลดระยะเวลาการแยกตวัในสถานทีเ่หลา่นีค้วรมกีารปรกึษากบัหน่วยงานสาธารณสขุในทอ้งถิน่ก่
อน 

ฉนัควรท ำอย่ำงไรหำกอำกำรของฉนัก ำเรบิ 

หลงัจากทีค่ณุสิน้สดุการแยกตวัแลว้ หากอาการ COVID-19 ของคณุก าเรบิหรอืแย่ลง 
ใหเ้ร ิม่นับระยะเวลาแยกตวัของคณุใหม่เป็นวนัที ่0 
และปฏบิตัติามฉันตอ้งแยกตวัจากผูอ้ืน่และสวมหนา้กากนานเท่าใดทีด่า้นบน 
โปรดพูดคยุกบัผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพหากคณุมคี าถามเกีย่วกบัอาการของคณุและระยะเวลาในการแยกตวั 

ฉนัมโีอกำสทีจ่ะแพรเ่ชือ้และท ำใหค้นอืน่ไดร้บัเชือ้เมือ่ใด 

ผูต้ดิเช ือ้ COVID-19 สามารถแพรเ่ชือ้สูผู่อ้ืน่ไดต้ ัง้แตส่องวนักอ่นเร ิม่แสดงอาการ (หรอื 2 
วนักอ่นวนัทีม่ผีลตรวจเป็นบวก หากไม่มอีาการ) จนถงึ 10 วนัหลงัจากเร ิม่มอีาการ (หรอื 10 
วนัหลงัจากวนัทีผ่ลตรวจเป็นบวก หากไม่มอีาการ) หากผูท้ีต่รวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก 
มอีาการดขีึน้หลงัจากทีแ่ยกตวัไปอย่างนอ้ย 5 วนั ตรวจ COVID-19 
ดว้ยแอนตเิจนไดผ้ลเป็นลบสองคร ัง้ตอ่เน่ืองกนัโดยเวน้ระยะห่างแตล่ะคร ัง้ 24-48 ช ัว่โมง 
ถอืวา่พวกเขาไม่สามารถแพรเ่ชือ้ไดอ้กีตอ่ไป ส าหรบัผูท้ีม่รีะยะเวลาแยกตวันานกวา่ 10 วนั (เชน่ 
พวกเขาเจ็บป่วยรนุแรงหรอืมภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง) 
พวกเขาสามารถแพรเ่ชือ้ไดต้ลอดจนถงึวนัทีส่ิน้สดุการแยกตวั  

กำรแจง้เตอืนคนทีคุ่ณอำจท ำใหส้มัผสัเชือ้ 

บอกผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิของคณุวา่อาจสมัผสัเชือ้ COVID-19 
และสง่ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่คณุอาจสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 (มใีนภาษาอืน่) ใหก้บัพวกเขา 
การสมัผสัใกลช้ดิโดยทัว่ไปหมายความวา่คณุอยู่ในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) จากผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 
เป็นเวลาสะสมอย่างนอ้ย 15 นาทหีรอืมากกวา่ในชว่ง 24 ช ัว่โมง อยา่งไรก็ตาม 
หากคณุอยู่ในสถานการณท์ีเ่พิม่ความเสีย่งจากการสมัผสัเชือ้ เชน่ อยู่ในพืน้ทีปิ่ด 
พืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศไม่ด ีหรอืพืน้ทีท่ีผู่ค้นก าลงัท ากจิกรรม เชน่ ตะโกนหรอืรอ้งเพลง 
จะมคีวามเสีย่งทีค่ณุจะแพรเ่ช ือ้ใสผู่อ้ืน่แมว้า่พวกเขาจะอยู่ห่างจากคณุเกนิ 6 ฟุต (2 เมตร) 
หากคณุไปทีท่ างานในขณะทีค่ณุมโีอกาสทีจ่ะแพรเ่ช ือ้ได ้ใหแ้จง้ผูว้า่จา้งของคณุ 
เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดแ้จง้เพือ่นรว่มงานของคณุ  

เขำ้รว่มกำรสมัภำษณด์ำ้นสำธำรณสุข 

ผูส้มัภาษณจ์ากสาธารณสขุอาจตดิตอ่คณุหากผลการตรวจ COVID-19 ของคณุเป็นบวก 
โดยปกตจิะเป็นการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์
ผูส้มัภาษณจ์ะชว่ยแนะน าคณุเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัติวัตอ่จากนีแ้ละบรกิารสนับสนุนตา่งๆ ทีม่ใีห ้
ผูส้มัภาษณจ์ะสอบถามชือ่และขอ้มูลตดิตอ่ของบุคคลทีค่ณุเคยสมัผสัใกลช้ดิลา่สดุ 
เพือ่แจง้ใหพ้วกเขาทราบเกีย่วกบัการสมัผสัเชือ้ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
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พวกเขาสอบถามขอ้มูลนีเ้พือ่พวกเขาจะไดแ้จง้ตอ่ผูม้คีวามเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ 
ผูส้มัภาษณจ์ะไม่บอกชือ่คณุกบัผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัคณุ  

หำกคุณมผีลตรวจเป็นบวกเมือ่ใชช้ดุตรวจดว้ยตวัเอง 

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เตมิในแนวทางช ัว่คราวส าหรบัการตรวจหา SARS-CoV-2 ดว้ยตวัเอง (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

ขอ้แตกตำ่งระหวำ่งกำรแยกตวักบักำรกกัตวั 

• กำรแยกตวัคอืสิง่ทีค่ณุปฏบิตัหิากมอีาการของ COVID-19 อยู่ระหวา่งรอผลการตรวจเชือ้ 
หรอืตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก การแยกตวัหมายถงึคณุอยู่ทีบ่า้นและอยู่ห่างจากผูอ้ืน่ 
(รวมถงึสมาชกิในครอบครวั) ตามระยะเวลา (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
ทีแ่นะน าเพือ่หลกีเลีย่งการแพรก่ระจายเชือ้โรค  

• กำรกกัตวัหมายถงึการทีค่ณุอยู่ทีบ่า้นและอยู่ห่างจากผูอ้ืน่หลงัการสมัผสัเชือ้ COVID-19 
ในกรณีทีค่ณุตดิเชือ้และก าลงัแพรเ่ช ือ้ได ้การกกัตวัจะเปลีย่นสถานะเป็นแยกตวัหากคณุมผีลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวก หรอืมอีาการของ COVID-19 

แหล่งขอ้มูลส ำหรบัพฤตกิรรมสุขภำพกำยและใจ 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์อง DOH แหลง่ขอ้มูลและค าแนะน าเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

แหล่งทีม่ำและขอ้มูลเกีย่วกบัโรค COVID-19 เพิม่เตมิ 

ตดิตามสถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนัของวอชงิตนั (มแีตภ่าษาองักฤษ), อาการ (มใีนภาษาอืน่), 
เช ือ้แพรก่ระจายอย่างไร (มใีนภาษาอืน่), ทุกคนควรเขา้รบัการตรวจหาเชือ้อย่างไรและเมือ่ไร (มใีนภาษาอืน่) 
และจะหาวคัซนีไดจ้ากทีไ่หน (มใีนภาษาอืน่) ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นค าถามทีพ่บบ่อย (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

เช ือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์หรอืสญัชาตไิม่ไดท้ าใหบุ้คคลหน่ึงเสีย่งตอ่การตดิโรค COVID-19 เพิม่ขึน้ 
แตข่อ้มูลเผยใหเ้ห็นวา่กลุม่คนผวิสไีดร้บัผลกระทบจากโรค COVID-19 ในอตัราสงูกวา่กลุม่คนอืน่ๆ 
เน่ืองจากการเหยยีดสผีวิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่การเหยยีดเชือ้ชาตใินเชงิโครงสรา้ง 
เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นบางกลุม่มโีอกาสนอ้ยลงในการปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขา 
การกลา่วโทษบุคคลอืน่ไม่ไดช้ว่ยตอ่สูก้บัโรค (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
โปรดแชรข์อ้มูลทีถ่กูตอ้งเพือ่ไม่ใหข้า่วลอืและขอ้มูลทีผ่ดิๆ แพรก่ระจายออกไป 

• การรบัมอืกบั COVID-19 ของกรมอนามยัแห่งรฐัวอชงิตนั 

• คน้หาแผนกหรอืส านักงานเขตทีด่แูลสขุภาพในพืน้ทีข่องคณุ 

• ขอ้มูลไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดย CDC 

หำกมคี ำถำมเพิม่เตมิ โทรหาสายดว่นขอ้มูล 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.  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
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://coronavirus.wa.gov/th/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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• วนัหยุดราชการ (มแีตภ่าษาองักฤษ) เวลา 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  

ส าหรบับรกิารลา่ม กด # เมือ่เจา้หนา้ทีร่บัสาย และพูดชือ่ภำษำของคุณ 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสขุภาพหรอืผลการตรวจของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ 

หากตอ้งการเอกสารนีใ้นรปูแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 
ส าหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) 
(มแีตภ่าษาองักฤษ) หรอืสง่อเีมลไปที ่civil.rights@doh.wa.gov 
 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

