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ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่คณุอาจสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้ COVID-19 

สรุปการเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2022 

• ยกเลกิค ำแนะน ำใหก้กัโรคส ำหรบัพืน้ทีส่ำธำรณะทัว่ไป  
• ปรบัเพิม่ค ำแนะน ำส ำหรบักำรตรวจเชือ้ 
• ปรบัแกข้อ้มูลส ำหรบัผูท้ีอ่ำศยัหรอืท ำงำนในสถำนทีท่ีม่กีำรรวมกลุม่ 
• ปรบัแกค้ ำแนะน ำส ำหรบัผูท้ีส่มัผสักบัเช ือ้ COVID-19 และตอนนีม้อีำกำรป่วย 

บทน า 
หำกคณุเคยสมัผสักบัเชือ้ COVID-19 มำแลว้ หรอืคดิวำ่คณุเคยสมัผสั 
คณุสำมำรถชว่ยป้องกนักำรแพรก่ระจำยของไวรสัไปยงัผูอ้ืน่ในบำ้นและชมุชนของคณุได ้
โปรดปฏบิตัติำมค ำแนะน ำดำ้นลำ่ง โปรดอำ่นค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัแตล่ะสถำนกำรณด์งัตอ่ไปนี ้

• ผูท้ีอ่ยู่อำศยั ท ำงำนหรอืไปเยอืนสถำนดแูลสขุภำพควรปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในค ำแนะน ำช ัว่ครำวส ำหร ั
บกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ SARS-CoV- 2 ในสถำนดแูลสขุภำพ (มแีตภ่ำษำองักฤษ)  

• หำกคณุท ำงำนหรอือำศยัอยู่ในสถำนทีท่ ำงำนซึง่แออดั บำ้นพกัช ัว่ครำวส ำหรบัพนักงำน 
สถำนทีพ่ำณิชยน์ำว ีสถำนคมุประพฤตหิรอืกกักนั สถำนสงเครำะหค์นไรบ้ำ้น หรอืสถำนพกัฟ้ืน 
โปรดปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในขอ้มูลส ำหรบัผูท้ีอ่ำศยัหรอืท ำงำนอยู่ในสภำพแวดลอ้มทีม่กีำรรวมกลุม่  

หน่วยงำนดำ้นสขุภำพในพืน้ทีอ่ำจใชด้ลุยพนิิจตำมสิง่ทีค่วรพจิำรณำตำ่งๆ เชน่ กำร ควบคมุกำรระบำดและมำตรกำร
ป้องกนัในสถำนที ่เพือ่ผ่อนคลำยหรอืเพิม่เตมิค ำแนะน ำเหลำ่นี ้ดัง่ทีร่ะบุไวใ้น Revised Code of 
Washington 70.05.070 (RCW, ประมวลกฎหมำยรฐัวอชงิตนั 70.05.070) (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 
เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุทอ้งถิน่อำจใชม้ำตรกำรตำมทีเ่ห็นสมควรในกำรควบคมุและป้องกนักำรแพรก่ระจำยขอ
งโรคระบำดรำ้ยแรง  

ฉนัไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเชือ้ COVID-19 เป็นบวก 
แตฉ่นัไม่มอีาการป่วย ฉนัควรท าอย่างไร 
ตรวจหำเชือ้ COVID-19 ใน 3-5 วนัหลงัจำกทีส่มัผสัเช ือ้  

• หำกผลตรวจของคณุเป็นบวก โปรดท ำตำมค ำแนะน ำในสว่นสิง่ทีต่อ้งท ำหำกคณุมผีลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวก (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 

• หำกคุณมผีลตรวจแอนตเิจนเป็นลบ ใหต้รวจแอนตเิจนซ ำ้ 24-48ช ัว่โมงหลงัจำกทีค่ณุไดผ้ลตรวจ
คร ัง้แรกเป็นลบ หำกกำรตรวจคร ัง้ทีส่องไดผ้ลเป็นลบ แตย่งักงัวลวำ่มเีช ือ้ COVID-19 
คณุสำมำรถตรวจซ ำ้ 24-48 ช ัว่โมงหลงักำรตรวจคร ัง้ทีส่องได ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลตรวจรวมอย่ำงนอ้ย 3 
คร ัง้ หำกคณุไดผ้ลตรวจเป็นลบในกำรตรวจคร ัง้ทีส่ำมและยงักงัวลวำ่คณุอำจมเีชือ้ COVID-19 อยู่ 
คณุสำมำรถเลอืกทีจ่ะตรวจแอนตเิจนซ ำ้อกีคร ัง้ เขำ้รบักำรตรวจโมเลกลุทีห่อ้งแล็ป 
หรอืโทรหำผูใ้หบ้รกิำรดแูลสุขภำพของคณุ หำกคณุมทีรพัยำกรไม่พอทีจ่ะตรวจแอนตเิจนได ้3 คร ัง้ 
กำรตรวจเท่ำทีค่ณุสำมำรถตรวจไดย้งัเป็นทีย่อมรบัไดห้ำกเหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่งทีค่ณุและผูท้ี่
อยู่รอบตวัคณุตอ้งเผชญิ 

• หำกคณุสมัผสัเชือ้ COVID-19 และไม่มอีำกำร แตม่เีช ือ้ COVID-19 ในตวัภำยใน 30 วนัทีผ่่ำนมำ 
ไม่แนะน ำใหต้รวจหำเชือ้ หำกมเีชือ้ COVID-19 ภำยใน 30-90 วนัทีผ่่ำนมำ 

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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
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ใหใ้ชก้ำรตรวจแอนตเิจน (ไม่ใชก่ำรตรวจ PCR) เน่ืองจำกผลตรวจ PCR  

อำจยงัคงแสดงผลเป็นบวกแมว้ำ่จะไม่มกีำรตดิเชือ้คร ัง้ใหม่ซึง่ยงัแพรเ่ชือ้ตอ่ไปได ้ 

ภำยใน 10 วนัหลงัจำกทีค่ณุสมัผสักบัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 คร ัง้ลำ่สดุ โปรดปฏบิตัติำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

• สวมหนำ้กำกหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหำยใจคณุภำพสงู (มใีนทุกภำษำ) เมือ่อยู่รว่มกบัคนอืน่ๆ 
ทีบ่ำ้นและทีส่ำธำรณะ สวมหนำ้กำกตอ่ไปแมว้ำ่คณุจะตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นลบ  

o อย่ำไปในทีท่ีค่ณุไม่สำมำรถสวมหนำ้กำกได ้ 
o หำกบุคคลใดไม่สำมำรถสวมหนำ้กำกไดเ้น่ืองจำกอำยุไม่ถงึ 2 ปี 

หรอืมคีวำมพกิำรท ำใหไ้ม่สำมำรถสวมหนำ้กำกได ้ควรจะใชว้ธิป้ีองกนัอืน่ๆ (เชน่ 
กำรระบำยอำกำศ) (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) เพือ่ป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้ภำยใน 10 วนันี ้ 

• อย่ำอยู่ใกลผู้ท้ีม่คีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรง (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 
และอย่ำไปในสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่งสงู (เชน่ สถำนดแูลสขุภำพ) 

• คอยดอูำกำรของ COVID-19 (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 
• หำกมอีำกำร ใหเ้ขำ้รบักำรตรวจหำเชือ้ (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 

และท ำตำมขัน้ตอนในสว่นฉันไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเชือ้ COVID-19 เป็นบวก 
และตอนนีฉั้นมอีำกำรป่วย ฉันควรท ำอยำ่งไร 

• ดกูำรเดนิทำง | Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 
ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) ส ำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบักำรเดนิทำง 

• โปรดดคู ำแนะน ำแนวทำงช ัว่ครำวส ำหรบักำรตรวจหำ SARS-CoV-2 ดว้ยตวัเอง (wa.gov) 
(มแีตภ่ำษำองักฤษ) หำกคณุก ำลงัจะใชอ้ปุกรณต์รวจเชือ้ดว้ยตวัเอง 

กำรอยู่รว่มครวัเรอืนเดยีวกนัมกัเป็นผลใหเ้กดิกำรสมัผสัอย่ำงตอ่เน่ืองซ ำ้ๆ กบับุคคลทีม่ผีลตรวจ COVID-19 
เป็นบวก หำกคณุสมัผสัเชือ้ COVID-19 ทีบ่ำ้นอย่ำงตอ่เน่ือง คอยดอูำกำรของ COVID-19 
และสวมหนำ้กำกหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหำยใจคณุภำพสงูเมือ่อยู่ใกลผู้อ้ืน่ในบำ้นและในทีส่ำธำรณะ 
ตัง้แตว่นัทีค่ณุสมัผสัเชือ้ไปตลอด 10 วนั จำกคร ัง้ลำ่สดุทีค่ณุสมัผสัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 
ในระยะเวลำทีพ่วกเขำสำมำรถแพรเ่ชือ้ได ้ตรวจเชือ้ทุก 3-5 วนั หลงัจำกคร ัง้แรกทีค่ณุสมัผสัเชือ้ หรอื 3-5 
วนั หลงัจำกทีค่ณุสมัผสักบัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 คร ัง้ลำ่สดุ 

ขอ้มูลส าหรบัผูท้ีอ่าศยัหรอืท างานในสถานทีท่ีม่กีารรวมกลุ่ม มดีงันี ้

สถำนทีท่ีม่กีำรรวมกลุม่ไม่จ ำเป็นตอ้งกกัโรคตำมค ำแนะน ำทัว่ไปอกีตอ่ไป 
แตอ่ำจพจิำรณำใหม้กีำรกกัโรคส ำหรบัสถำนทีท่ีม่กีำรรวมกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
ซ ึง่ก ำลงัอยูภ่ำยใตส้ถำนกำรณท์ีก่ ำหนด 

• สถำนกกักนัหรอืสถำนคมุประพฤต ิ
• สถำนสงเครำะหค์นไรบ้ำ้นหรอืสถำนพกัฟ้ืน 
• สถำนทีท่ ำงำนซึง่แออดัและไม่สำมำรถเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพไดเ้น่ืองจำกลกัษณะงำนทีท่ ำ 

(เชน่ คลงัสนิคำ้ โรงงำน โรงบรรจอุำหำรและผลติเนือ้สตัว ์
และพำหนะขนสง่ซึง่ผูว้ำ่จำ้งจดัหำมำให)้  

• ทีพ่กัช ัว่ครำวของคนงำน 
• สถำนทีพ่ำณิชยน์ำว ี(มแีตภ่ำษำองักฤษ) (เชน่ เรอืหำปลำเชงิพำณิชย ์เรอืขนสง่สนิคำ้ 

เรอืส ำรำญ)  

สถำนกำรณท์ีอ่ำจพจิำรณำใหม้กีำรกกัโรค มดีงัตอ่ไปนี ้

• ตอ้งควบคุมกำรระบำด โดยเฉพำะเมื่อมำตรกำรลดควำมเสี่ยงอืน่ๆไม่สำมำรถหยดุกำรแพรก่ระจ
ำยได ้

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/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/kartrwchaechuuexokhwid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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• หำกมำตรกำรป้องกนัอืน่ๆ เชน่ กำรตรวจหำเชือ้หรอืกำรสวมหนำ้กำก 
ไม่สำมำรถใชก้บัผูท้ีส่มัผสัเช ือ้ COVID-19 ได ้

ในสถำนกำรณด์งักลำ่ว ควรมรีะยะเวลำกกัโรค 5-10 วนัหลงักำรสมัผสัเชือ้คร ัง้ลำ่สดุตำมระยะฟักตวัของ 
COVID-19 ตำมแตร่ะดบัควำมเสีย่งทีร่บัได ้กำรค ำนวณระยะเวลำกกัโรค ใหใ้ชว้นัทีม่กีำรสมัผสักบัผูท้ีม่เีช ือ้ 
COVID-19 ในขณะทีพ่วกเขำแพรเ่ช ือ้ได ้เป็นวนัที ่0 วนัที ่1 
คอืวนัเต็มวนัแรกหลงัจำกทีค่ณุสมัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 

ทำงเลอืกอืน่ๆ ในกำรกกัโรคอำจรวมถึงกำรใหพ้นักงำนท ำงำนจำกระยะไกลหรอืกำรจดับรเิวณช ัว่ครำวภำย
ในสถำนที ่ใหพ้นักงำนมพีืน้ทีท่ ำงำนซึง่เป็นสว่นตวัและมกีำรระบำยอำกำศทีด่ ี

ผูท้ีอ่ยู่ในสถำนทีด่งักลำ่ว ควรปฏบิตัติำมค ำแนะน ำ “ฉันไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเชือ้ COVID-19 
เป็นบวก แตฉั่นไม่มอีำกำรป่วย ฉันควรท ำอย่ำงไร" ดำ้นบน 

เจำ้ของสถำนทีอ่ำจปรกึษำกบัผูก้ ำกบัดแูลสำธำรณสขุทอ้งถิน่ของพวกเขำวำ่ควรจะใชก้ำรกกัโรคหรอืทำงเลื
อกอืน่ในกำรกกัโรคจงึจะเหมำะกบัสถำนกำรณ ์และเจำ้ของสถำนทีค่วรปฏบิตัติำมค ำแนะน ำใดๆ 
จำกผูก้ ำกบัดูแลสำธำรณสุขทอ้งถิน่ดว้ยผูก้ ำกบัดแูลสำธำรณสขุทอ้งถิน่อำจก ำหนดใหม้กีำรกกัโรคในสถำ
นกำรณท์ีอ่ำจตอ้งกกัโรค 

ฉนัสมัผสัเชือ้ COVID-19 ไดอ้ย่างไร 

ไวรสัทีก่อ่ใหเ้กดิโรค COVID-19 แพรก่ระจำยผ่ำนอนุภำคหลำกหลำยขนำดทีล่อ่งลอยอยู่ในอำกำศ 
ซึง่ไดแ้กอ่นุภำคทีต่ดิตอ่จำกกำรสมัผสัใกลช้ดิ เชน่ ภำยในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) 
ไปจนถงึอนุภำคทีค่ำ้งอยู่ในอำกำศและแพรก่ระจำยไกลออกไปโดยเฉพำะภำยในอำคำรทีม่กีำรระบ
ำยอำกำศไม่ด ีผูต้ดิเช ือ้ COVID-19 สำมำรถแพรเ่ชือ้สูผู่อ้ ืน่ไดต้ ัง้แตส่องวนักอ่นเร ิม่แสดงอำกำร 
(หรอืสองวนักอ่นวนัทีม่ผีลตรวจเป็นบวก หำกไม่มอีำกำร) จนถงึ 10 วนัหลงัจำกเร ิม่มอีำกำร (หรอื 
10 วนัหลงัจำกวนัทีผ่ลตรวจเป็นบวก หำกไม่มอีำกำร) หำกผูต้ดิเช ือ้ COVID-19 
มรีะยะเวลำแยกตวันำนกวำ่ 10 วนั (เชน่ พวกเขำเจ็บป่วยรนุแรงหรอืมภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง) 
พวกเขำสำมำรถแพรเ่ชือ้ไดต้ลอดจนถงึวนัทีส่ิน้สดุกำรแยกตวั หำกผูท้ีต่รวจ COVID-19 
ไดผ้ลเป็นบวก มอีำกำรดขีึน้หลงัจำกทีแ่ยกตวัไปอย่ำงนอ้ย 5 วนั แลว้ตรวจ COVID-19 
ไดผ้ลเป็นลบสองคร ัง้ต่อเน่ืองกนัโดยเวน้ระยะห่ำงแต่ละคร ัง้ 24-48 ช ัว่โมงถอืวำ่พวกเขำไม่สำมำร
ถแพรเ่ชือ้ไดอ้กีตอ่ไป  

กำรสมัผสัใกลช้ดิโดยทัว่ไปหมำยควำมวำ่คณุอยู่ในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) จำกผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-
19 เป็นเวลำสะสมอย่ำงนอ้ย 15 นำทหีรอืมำกกวำ่ในชว่ง 24 ช ัว่โมง อย่ำงไรก็ตำม 
หำกคณุอยู่ในสถำนกำรณท์ีเ่พิม่ควำมเสีย่งจำกกำรสมัผสัเชือ้ เชน่ อยู่ในพืน้ทีปิ่ด 
พืน้ทีท่ีม่กีำรระบำยอำกำศไม่ด ีหรอืพืน้ทีท่ีผู่ค้นก ำลงัท ำกจิกรรม เชน่ ตะโกนหรอืรอ้งเพลง 
จะมคีวำมเสีย่งทีค่ณุอำจสมัผสัเชือ้แมว้ำ่ผูท้ีม่เีช ือ้ COVID-19 จะอยู่ห่ำงจำกคณุเกนิ 6 ฟุต (2 
เมตร) บำงคนไดร้บัเชือ้ COVID-19 โดยไม่รูว้ำ่ตนสมัผสักบัเชือ้ไดอ้ยำ่งไร  

เขา้รว่มการสมัภาษณด์า้นสาธารณสุข 

หำกผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 แจง้สำธำรณสขุว่ำเพิง่สมัผสัใกลช้ดิกบัคณุ คณุอำจไดร้บัขอ้ควำมหรอื
โทรศพัทจ์ำกหน่วยงำนสำธำรณสขุ ผูส้มัภำษณจ์ะชว่ยแนะน ำคณุเร ือ่ง กำรปฏบิตัติวัและควำมชว่ยเหลอื
ทีม่ใีห ้ผูส้มัภำษณจ์ะไม่บอกคณุวำ่ใครเป็นผูแ้จง้ช ือ่คณุตอ่หน่วยงำน  
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ฉนัไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเชือ้ COVID-19 เป็นบวก 
และตอนนีฉ้นัมอีาการป่วย ฉนัควรท าอย่างไร 
หำกคณุสมัผสักบัเชือ้ COVID-19 และมอีำกำร (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) (แมจ้ะไม่รนุแรง) 
คณุควรอยู่บำ้นและอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่ รวมถงึรบักำรตรวจหำเชือ้ COVID-19 ดว้ยกำรตรวจหำไวรสั 
(มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) ไม่วำ่คณุจะมสีถำนะกำรฉีดวคัซนีเป็นอย่ำงไร  

• หำกผลกำรตรวจแอนตเิจนของคณุเป็นลบ 
o อยู่บำ้นจนกวำ่คณุจะไม่มไีขภ้ำยใน 24 ช ัว่โมงทีผ่่ำนมำโดยไม่ใชย้ำลดไข ้และอำกำร 

(มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) ของคณุดขีึน้อย่ำงมำกแลว้ 
o ตรวจซ ำ้ทุก 24-48 ช ัว่โมง ตลอดหำ้วนัหลงัจำกทีค่ณุเร ิม่มอีำกำร 

หำกผ่ำนไปอย่ำงนอ้ยหำ้วนัหลงัจำกทีค่ณุมอีำกำร 
คณุไดผ้ลตรวจเป็นลบและกงัวลวำ่คณุอำจยงัมเีช ือ้ COVID-19 
คณุอำจเลอืกทีจ่ะตรวจแอนตเิจนซ ำ้อกีคร ัง้ ไปใชก้ำรตรวจจำกโมเลกลุทีห่อ้งแล็ป 
หรอืโทรหำผูใ้หบ้รกิำรดแูลสขุภำพของคณุ 

• หำกผลตรวจของคณุเป็นลบและอำกำรของคณุหมดไปแลว้ 
โปรดท ำตำมค ำแนะน ำในฉันไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเชือ้ COVID-19 เป็นบวก 
แตฉั่นไม่มอีำกำรป่วย ฉันควรท ำอย่ำงไร 

• หำกผลตรวจของคณุเป็นบวก โปรดท ำตำมค ำแนะน ำในสว่นสิง่ทีต่อ้งท ำหำกคณุมผีลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวก (wa.gov) (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) หำกคณุยงัไม่ไดร้บักำรตรวจหำเชือ้ 
โปรดปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในกำรแยกตวัและสวมหนำ้กำกแบบเดยีวกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเป็นบวก 

• โปรดดคู ำแนะน ำแนวทำงช ัว่ครำวส ำหรบักำรตรวจหำ SARS-CoV-2 ดว้ยตวัเอง (wa.gov) 
(มแีตภ่ำษำองักฤษ) หำกคณุก ำลงัจะใชอ้ปุกรณต์รวจเชือ้ดว้ยตวัเอง 

สวมหนำ้กำกคณุภำพสงู (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) หำกคณุตอ้งอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ทัง้ภำยในและภำยนอกบำ้น 
ผูอ้ืน่ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในครอบครวัของคณุควรสวมหนำ้กำกหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหำยใจ 
หำกคณุตอ้งอยู่ใกลพ้วกเขำ หำกอำกำรของคณุแย่ลงหรอืคณุเร ิม่มอีำกำรใหม่ 
ใหป้รกึษำกบัผูใ้หบ้รกิำรดแูลสขุภำพ  

ส าหรบับุคคลทีไ่ม่มผูีใ้หบ้รกิารดูแลสุขภาพ หลำยสถำนทีใ่หก้ำรตรวจฟรหีรอืมคีำ่ใชจ้ำ่ยรำคำประหยดั 
โดยไม่ค ำนึงถงึสถำนะกำรยำ้ยถิน่ฐำน ดคู ำถำมพบบ่อยเกีย่วกบักำรเขำ้รบักำรตรวจของ Department of 
Heath (กรมอนำมยั) (มแีตภ่ำษำองักฤษ) หรอืโทรสำยดว่นขอ้มูล COVID-19 แห่งรฐัวอชงิตนั 
(มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 

การแยกตวัและการกกัตวัตา่งกนัอย่างไร 

• การแยกตวัคอืสิง่ทีค่ณุปฏบิตัหิำกมอีำกำรของ COVID-19 อยู่ระหวำ่งรอผลกำรตรวจเชือ้ 
หรอืตรวจ COVID-19 ไดผ้ลเป็นบวก กำรแยกตวัหมำยถงึคณุอยู่ทีบ่ำ้นและอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่ 
(รวมถงึสมำชกิในครอบครวั) ตำมระยะเวลำ (มแีตภ่ำษำองักฤษ) 
ทีแ่นะน ำเพือ่หลกีเลีย่งกำรแพรก่ระจำยเชือ้โรค  

• การกกัตวัหมำยถงึกำรทีค่ณุอยู่ทีบ่ำ้นและอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่หลงักำรสมัผสัเชือ้ COVID-19 
ในกรณีทีค่ณุตดิเชือ้และก ำลงัแพรเ่ช ือ้ได ้กำรกกัตวัจะเปลีย่นสถำนะเป็นแยกตวัหำกคณุมผีลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวก หรอืมอีำกำรของ COVID-19 

แหล่งขอ้มูลส าหรบัพฤตกิรรมสุขภาพกายและใจ 
โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์อง DOH แหลง่ขอ้มูลและค ำแนะน ำเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภำพ (มแีตภ่ำษำองักฤษ) 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19/tidtxera
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
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แหล่งทีม่าและขอ้มูลเกีย่วกบัโรค COVID-19 เพิม่เตมิ 
ตดิตำมสถำนกำรณ ์COVID-19 ในปัจจบุนัของวอชงิตนั (มแีตภ่ำษำองักฤษ), ประกำศของผูว้ำ่รฐั Inslee 
(มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ), อำกำร (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ), เช ือ้แพรก่ระจำยอย่ำงไร (มใีนภำษำอืน่ๆ 
บำงภำษำ), ทุกคนควรเขำ้รบักำรตรวจหำเชือ้อย่ำงไรและเมือ่ไร (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) และ 
จะหำวคัซนีไดจ้ำกทีไ่หน(มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นค ำถำมทีพ่บบ่อย 
(มแีตภ่ำษำองักฤษ) 

เช ือ้ชำต ิชำตพินัธุ ์หรอืสญัชำตไิม่ไดท้ ำใหบุ้คคลหน่ึงเสีย่งตอ่กำรตดิโรค COVID-19 เพิม่ขึน้ 
แตข่อ้มูลเผยใหเ้ห็นวำ่กลุม่คนผวิสไีดร้บัผลกระทบจำกโรค COVID-19 ในอตัรำสงูกวำ่กลุม่คนอืน่ๆ 
เน่ืองจำกกำรเหยยีดสผีวิ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเหยยีดเชือ้ชำตใินเชงิโครงสรำ้ง 
เป็นปัจจยัทีท่ ำใหค้นบำงกลุม่มโีอกำสนอ้ยลงในกำรปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขำ 
กำรกลำ่วโทษบุคคลอืน่ไม่ไดช้ว่ยตอ่สูก้บัโรค (มแีตภ่ำษำองักฤษ) 
โปรดแชรข์อ้มูลทีถ่กูตอ้งเพือ่ไม่ใหข้ำ่วลอืและขอ้มูลทีผ่ดิๆ แพรก่ระจำยออกไป 

• ขอ้มูลกำรแพรร่ะบำดของโคโรนำไวรสัสำยพนัธุใ์หม่ในปี 2019 (COVID-19) จำก 
Department of Health รฐัวอชงิตนั (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 

• กำรรบัมอืกบัไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ของรฐัวอชงิตนั (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 
• คน้หำแผนกหรอืส ำนักงำนเขตทีด่แูลสขุภำพในพืน้ทีข่องคณุ (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 
• ขอ้มูลไวรสัโคโรนำ (COVID-19) โดย CDC (มใีนภำษำอืน่ๆ บำงภำษำ) 

หากมคี าถามเพิม่เตมิ โทรหำสำยดว่นขอ้มูล COVID-19 ของเรำไดท้ีห่มำยเลข 1-800-525-0127 
สำยดว่นใหบ้รกิำรตำมเวลำดงันี ้

• วนัจนัทร ์เวลำ 6.00 น. ถงึ 22.00 น. 
• วนัองัคำรถงึวนัอำทติย ์เวลำ 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  
• วนัหยุดรำชกำร (มแีตภ่ำษำองักฤษ) เวลำ 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  

ส ำหรบับรกิำรลำ่ม กด # เมือ่เจำ้หนำ้ทีร่บัสำย และพูดชือ่ภาษาของคุณ 
หำกมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสขุภำพหรอืผลกำรตรวจของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรดแูลสขุภำพ 

หำกตอ้งกำรเอกสำรนีใ้นรปูแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 
ส ำหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวำมบกพรอ่งทำงกำรไดย้นิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) 
(มแีตภ่ำษำองักฤษ) หรอืสง่อเีมลไปที ่civil.rights@doh.wa.gov 
 

 

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://doh.wa.gov/th/emergencies/okhwid-19
https://coronavirus.wa.gov/th/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

