
โคโรนาไวรสั (COVID-19)

การตรวจ COVID-19

ใครควรไปท�าการตรวจ?
ใครก็ตามท่ีเป็นหวดัหรอืมีอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่  
ถึงแม้ไม่รุนแรงมากควรไปท�าการตรวจ COVID-19 
โดยเรว็เท่าท่ีท�าได้ อาการของ COVID-19 ได้แก่:

• เป็นไข้ เชน่ รูสึ้กหนาว เหงือ่ออกตอนกลางคืน
• อาการของระบบทางเดินการหายใจ เชน่ ไอ เจ็บ/

คันคอ น�า้มูกไหล หายใจถ่ี ไม่ได้กลิน่หรอืไม่ได้รส
• อาการอยา่งอืน่ รวมถึงปวดเม่ือยกล้ามเน้ือและขอ้

ต่อ ท้องเสีย คล่ืนไส้/อาเจียนและไม่รูสึ้กหวิ

การตรวจจะเปน็ยงัไงบา้ง?
• การตรวจฟร ีงา่ยและรวดเรว็
• ถ้าถูกส่งไปตรวจท่ีคลินิค โปรดเอาหนังสือท่ีส่งตัว 

ไปด้วย ซ่ึงคลินิคส่วนมากมักไม่ต้องการ
• พนักงานท่ีคลินิคตรวจและคลินิคระบบทางเดิน

การหายใจ จะสวมหน้ากาก เส้ือคลุม ถุงมือและ
หน้ากากป้องกันหน้า

• พนักงานจะสอบถามอาการ
• ใชส้�าลีพนัไม้กวาดภายในจมูกและล�าคอของคุณ

หลังท�าการตรวจแล้วจะเปน็อยา่งไร?
• ต้องอยูกั่บบา้น (แยกตัวอยูต่ามล�าพงั) จน

กระทัง่ได้รบัผลการตรวจและคุณสบายดี
• ออกจากบา้นไม่ได้ นอกเสียจากวา่จะไปรบัการ

รกัษาหรอืในกรณีฉุกเฉิน และมีผูม้าเยีย่มไม่ได้ 
• ถ้าอาการของคุณหนักลง (เชน่ หายใจล�าบาก) 

ต้องโทรศัพท์ศูนยส์ามศูนย ์(000) แจ้งแก่
พนักงานหน่วยรถพยาบาลวา่คุณได้รบัการตรวจ 
COVID-19

• ถ้าอยูร่ว่มบา้นกับผูอ้ืน่ด้วย ควรแยกตัวเองอยูใ่น
หอ้งต่างหาก สวมหน้ากากผา่ตัดเม่ืออยูใ่นหอ้ง
เดียวกันกับผูอ้ืน่และอยูห่า่งกัน 1.5 เมตร

• ปฏิบติัตามหลักสุขอนามัยท่ีดี โดยล้างมือบอ่ยๆ 
ปิดการไอหรอืจามด้วยข้อศอกหรอืทิสชู 

หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการแยกอยู่
ตามล�าพงัได้จากท่ีไหน?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• ถ้าคุณได้ติดต่อใกล้ชดิกับผู้ท่ีติดเชือ้ COVID-19 
คุณต้องอยูกั่บบ้านเป็นเวลา 14 วนัหลังจากการ
พบปะกับผู้น้ันครัง้หลังสุด (การติดต่อใกล้ชดิ 
หมายถึงการอยูใ่นบา้นเดียวกันกับผูติ้ดเชือ้  
หรอืใชเ้วลาตัวต่อตัวนานกวา่ 15 นาที หรอือยูใ่น
บรเิวณท่ีปิดกัน้ด้วยกันนาน 2 ชัว่โมง ก่อนท่ีผูติ้ด
เชือ้น้ันจะป่วยเป็นเวลา 48 ชัว่โมง)

• การอยูกั่บบา้นหมายถึงแยกจากการติดต่อใกล้ชดิ
ทุกอยา่ง ถึงแม้วา่คุณรูสึ้กสบายดีในขณะน้ี และ
ผลการตรวจเป็นลบ 

จะได้รบัผลการตรวจอยา่งไร?
• ตามปกติคุณจะได้รบัผลการตรวจภายใน 24 ถึง 48 

ชัว่โมง แต่ควรใหมี้เวลาถึง 72 ชัว่โมง
• ถ้าท�าการตรวจท่ีแผนกฉุกเฉินหรอืท่ีคลินิค 

COVID-19 ของโรงพยาบาลรฐั คุณรบัผลการตรวจ 
COVID-19 ท่ีเป็นลบได้ทาง SMS ถ้าลงทะเบยีนกับ
บรกิารแจ้งผลการตรวจ COVID-19 ทาง SMS ของ
แผนกพยาธวิทิยา(Pathology COVID-19 SMS) 
ถ้าไม่ได้ลงทะเบยีนไวจ้ะได้รบัโทรศัพท์แจ้งผลจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีศูนยอ์นามัยในเขตของคุณ

• ถ้าท�าการตรวจกับแพทยจี์พขีองคุณ หรอืท�าการ
ตรวจจากศูนยต์รวจแหง่อืน่ แพทยข์องคุณจะส่ง
ผลการตรวจให้

จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าผลการตรวจเปน็บวก?
• การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์จะ 

ดูแลรกัษาคุณ จะไม่ต้องเสียค่า 
ใชจ่้ายใดๆ ในการรกัษาพยาบาล 
ถึงแม้วา่จะไม่มีบัตรเมดิแคร์

Thai

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


จะท�าการตรวจได้ท่ีไหน?
• ดูได้จากเวบ็ไซต์คลินิค COVID-19: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx

 หรอื
• โทรศัพท์แพทยข์องคุณ
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สถานท่ีต้ังคลินคิตรวจ COVID-19 ของการสาธารณสขุนวิเซาท์เวลส์:

ชานเมอืงยา่น ท่ีตัง้ เวลาท�างาน โทรศัพท์
ต้องการ
หนงัสอืสง่ตัว
หรอืไม ่?

โคโรนาไวรสั (COVID-19)

การตรวจ COVID-19

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
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