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การดูแลทางการแพทย ์
ส ำหรบัโควดิ-19 

 
 
 
 
 

คนส่วนใหญ่สามารถจดัการเร ือ่งโควิด-19 ที่บา้นได ้
บางคนมีความเป็นไปไดม้ากที่จะป่วยหนัก เม่ือมีโควิด-
19  ถา้ท่านมีเชือ้โควิด-19 
ท่านควรโทรหาแพทยเ์วชปฏิบติัทั่วไป (GP) ของท่าน 
หรอื เดอะ เนชนันอล โคโรน่าไวรสั เฮลพไ์ลน ์(the 
National Coronavirus Helpline) 1800 020 080 
ถา้ท่าน : 

• อายุเกิน 65 ปี 
• มีครรภ ์
• มีความพิการ 
• มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน 

หรอืมะเร็ง . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่านสามารถโทร เดอะ เนชนันอล โคโรน่าไวรสั 
เฮลพไ์ลน ์(the National Coronavirus 
Helpline) ที่ 1800 020 080 
ไดทุ้กเวลาของกลางวนั 
หรอืกลางคืน กดเลข 8 เพ่ือขอล่าม 

บุคคลที่เฮลพไ์ลนจ์ะบอกวิธีการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคโด
วิด ที่ถูกตอ้งแก่ท่าน ซึง่ขึน้อยู่กบัอาการ 
และสภาพทางกาแพทยอ์ื่นๆ ของท่าน 

1. กำรหำยป่วยที่บำ้น 
อาการของท่านเป็นแบบเบาๆ 
และท่านสามารถดูแลตนเองไดท้ี่บา้น 

2. กำรดูแลทำงกำรแพทยท์ี่บำ้น จำกแพทย ์
ถา้ท่านมีอาการดีพอที่จะอยู่ที่บา้น แต่เนื่องจากอาการ 
หรอืสภาพสุขภาพของท่าน แพทยเ์วชปฏิบติัทั่วไป (GP) 
จะดูแลท่านทางโทรศพัท ์
ท่านจ าเป็นตอ้งโทรหาแพทยเ์พ่ือนัดหมายพบแพทยท์างโท
รศพัท ์หรอื ทางวีดีโอคอล  

แพทยจ์ะเป็นผูต้ดัสินใจว่าคุณจ าเป็นตอ้งรกั
ษา COVID-19 หรอืไม่ 

3. กำรดูแลทำงกำรแพทยจ์ำกโรงพยำบำล 
มีคนเพียงจ านวนน้อย 
ที่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลทางโทรศพัทจ์ากคณะท างาน
ของโรงพยาบาล ควีนสแ์ลนด ์เฮลท ์
จะโทรกลบัมาหาท่าน ภายใน 24 ช ัว่โมง 
เพ่ือด าเนินการเร ือ่งนี้ 
พวกเขาอาจส่งเคร ือ่งมือ เพ่ือช่วยตรวจอาการ 
หรอืยามาใหท้่าน 

4. ไปโรงพยำบำล 
ถา้ท่านมีอาการรุนแรง 
ท่านจะไดร้บัการแจง้ใหไ้ปโรงพยาบาล เดอะ 
เนชนันอล โคโรน่าไวรสั เฮลพไ์ลน ์
จะต่อสายใหท้่านไปยงัรถพยาบาล 000 

โทรเรยีกรถพยำบำล ที่หมำยเลข 000 ทนัที 
ถำ้ท่ำน : 
• หายใจไม่ปกติ แมแ้ค่เดินไปเดินมาอยู่ในบา้น 
• มีอาการเจ็บหน้าอกเป็นเวลานานกว่า 10 นาที 
• ไอเป็นเลือด 
• รูส้ึกเวียนศรษีะ หรอืศรษีะเบาโหวงเหวง 

(ท่านอาจลม้ หรอืเป็นลม) 
• ไม่สามารถดูแลตนเองได ้
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ส ำหรบัผูมี้เชือ้โควิด-19 
เป็นเรือ่งส ำคญัทีท่่ำนโทรหำแพทยเ์วชป
ฏิบตัิท ัว่ไป (GP) หรอืเฮลพไ์ลน ์
(helpline) หำกท่ำนเริม่รูสึ้กแย่ลง 
เพือ่ว่ำท่ำนจะสำมำรถไดร้บักำรรกัษำ 
ทุกคนตอ้งแสวงหำควำมช่วยเหลือ 
ถำ้อำกำรไม่ดีขึน้หลงั 2-3 วนั 
หรอืมีอำกำรไม่สบำยมำก 
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บอกกบับุคคลที่รบัโทรศพัท ์ ว่าท่านติดเชือ้โควิด-19 
ขอล่ามหากท่านจ าเป็นตอ้งมี 

ใครคนใดก็ได ้สามารถเรยีกรถพยาบาล 
มันเป็นบรกิารฟรใีนรฐัควีนสแ์ลนด ์
การเรยีกรถพยาบาลสามารถช่วยชวิีตท่านได ้

หากท่านตอ้งอยู่โรงพยาบาลเพ่ือรกัษาตวัใหห้ายจากโ
ควิด-19 
ท่านอาจจ าเป็นตอ้งหาคนดูแลครอบครวัของท่านที่บา้
น ขอใหเ้พ่ือน ญาติ หรอืสมาชกิในชุมชนที่ท่านใวใ้จ 
ดูแลลูกๆของท่าน 

 
กำรรกัษำ COVID-19 
 
การรกัษา COVID-19 
มีใหส้ าหรบัผูท้ี่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนัก 
การรกัษาเป็นการใชย้าเม็ดหรอืแคปซูลที่คุณสามารถกลืน
ได ้แต่หากคุณไดร้บัการดูแลในโรงพยาบาล 
การรกัษาจะท าโดยการใหผ้่านสายน ้าเกลือเขา้ที่แขนของ
คุณ 
 
แพทยส์ามารถใหใ้บสั่งยาส าหรบัการรกัษา COVID-19 
แก่คุณไดห้ากคุณติด COVID-19 
ถา้การรกัษานั้นเหมาะสมกบัคุณ 
การรกัษาอาจมีประโยชนห์ากคุณมีปัญหาเร ือ่งสุขภาพค่อ
นขา้งรุนแรง หรอืมีอายุ 70 ปีขึน้ไป 
 
คุณตอ้งเริม่กำรรกัษำภำยในหำ้วนัหลงัจำกผลกำร
ตรวจ COVID-19 เป็นบวกกบั หรอืเริม่มีอำกำร  
 
เพ่ือรบัการรกัษา คุณตอ้ง: 
• มีผลการตรวจ RAT หรอื PCR เป็นบวก 
• มีใบสั่งยาจากแพทยป์ระจ าตวัของคุณเพ่ือน าไปใหร้า้

นขายยาของคุณ 
• หารา้นขายยาที่มียารกัษา COVID-19 

จะขอควำมช่วยเหลอืไดท้ีใ่ด 
หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการจดัการอาการ 
หรอือยากไดค้ าแนะน าเก่ียวกบัการดูแลรกัษาโรคโควดิ-
19 โทรติดต่อ เดอะ เนชนันอล โคโรน่าไวรสั เฮลพไ์ลน ์
(the National Coronavirus Helpline) ท่ี 1800 
020 080 กดเลข 8 เพ่ือขอล่าม 
ท่านอาจตอ้งรอสกัสองสามนาทีในการต่อสาย 
กรุณาอดทนรอ ท่านจะไดร้บัการดูแล 

หากท่านตอ้งการพูดกบัพยาบาล โทร 13 
HEALTH 13 43 25 84  และกด 1 
เพ่ือขอค าแนะน าเก่ียวกบัโควดิ-19 

เพ่ือช่วยเหลือในการลงทะเบียนผลการตรวจ RAT 
ท่ีเป็นบวก จองฉีดวคัซนี การตรวจ 
หรอืขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัโควิด-19 โทร 134 
COVID 13 42 68 

ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือดา้นอาหาร ยา 
และของใชอ่ื้นๆ ท่านสามารถติดต่อ เดอะ คอมมิวนิตี ้
รคีอฟเวอร ีฮอตไลน ์(the Community Recovery 
Hotline) ท่ี 1800 173 349 

ถา้ท่านรูสึ้กกงัวล หรอื พบว่ามนัยุ่งยากในการจดัการ 
ท่านสามารถโทรติดต่อ มลัติคลัเจอรลั คอนเนค 
(Multicultural Connect) ท่ี 1300 079 020 
และขอพูดกบัคนท่ีพูดภาษาของท่าน 

 
 
 
 

ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรยีกรถพยาบาล 
ท่ีหมายเลข 000 
ขอล่ามไดฟ้รเีมื่อท่านโทรขอใ
ชบ้รกิารเหล่าน
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

