
 

 

 
 
 

ท่านตอ้งท าอะไรบา้ง ถา้ท่านตรวจ 

โควดิ-19 เป็นบวก (positive) 
 
 

 
ท่านจ าเป็นตอ้งตรวจแบบใด 
การตรวจแบบแร็พพิด แอนติเจน เทสท ์ (Rapid Antigen 
Test) อารเ์อที หรอื RAT คือการตรวจโควิด-19 
ท่ีท่านท าไดเ้องท่ีบา้น 
ท่านสามารถซือ้ชุดตรวจจากรา้นซุเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยา 
และรา้นออนไลนไ์ด ้ ประชาชนบางคนสามารถรบัชุด RAT 
ฟรจีากจุดแจกจ่ายของสาธารณสุขรฐัควีนสแ์ลนด ์
รวมถึงผูท้ี่มีบัตรสิทธิประโยชน์และผูลี้ภั้ย 

มีหลายชนิด อาจเป็นชุดตรวจท่ีใชก้ารสว็อบในปาก 
หรอืรูจมูกของท่าน หรอื ใชน้ ้าลายของท่าน ท่าน 
ใชชุ้ดตรวจแต่ละชุดไดเ้พียงครัง้เดียวเท่าน้ัน 
สามารถดูค าแนะน าการสว็อบรูจมกู หรอืน ้าลายในภาษาของท่าน 

หากไม่มีชุดตรวจอารเ์อที (RAT) ท่านสามารถไปรบัการตรวจ 
พีซอีาร ์(PCR) ได ้การตรวจแบบพีซอีาร ์(PCR) 
คือการตรวจท่ีท าท่ีคลินิกตรวจ หรอื สถานท่ีดูแลสุขภาพ 

 
จะเกดิอะไรขึน้ถา้ขา้พเจา้ตรวจเป็นบวก 
(positive) 

ถา้ท่านตรวจผลเป็นบวกโดยใชชุ้ดตรวจ อารเ์อที (RAT) 
ท่านไม่ตอ้งตรวจแบบพีซอีาร ์ (PCR) อีก 
เป็นเรือ่งส าคญัท่ีท่านตอ้งรายงานผลการตรวจอารเ์อที (RAT) 
ท่ีเป็นบวกต่อควีนสแ์ลนเ์ฮลท ์
ท้ังน้ีเพ่ือเราจะไดท้ราบจ านวนคนท่ีมีเชือ้โควิด-19 
และท่านจะไดร้บัทราบขอ้มูลวิธีปฏิบัติตนเมื่อท่านมีเชือ้โควิด-19 
ท่านสามารถรายงานผลการตรวจท่ีเป็นบวกส าหรบัตวัท่านเองแล
ะบุคคลอื่นในครอบครวัของท่าน โดยใชแ้บบฟอรม์ออนไลนน้ี์ 
โทร 134 COVID (13 42 68) 
และขอล่ามหากท่านจ าเป็นตอ้งใช ้
ในการลงทะเบียนผลการตรวจของท่าน 
ถา้ท่านไปท่ีคลีนิกตรวจพีซอีาร ์(PCR) 
ท่านจะไดร้บัทราบผลการตรวจทางการส่งขอ้ความ (Text 
Message) ท่ีโทรศพัทข์องท่าน 
พรอ้มขอ้ปฏิบัติหากท่านมเีชือ้โควิด- 
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ถา้ท่านรูส้ึกสบายด ี
และก าลงัหายจากการป่วยที่บา้น 
หากผลตรวจของคุณเป็นบวก แสดงว่าคุณติดเชือ้ COVID-19 
คนส่วนใหญ่ท่ีมีเชือ้โควิด-19 และเป็นผูท่ี้ไดร้บัวคัซนีครบ 
จะมีอาการเพียงเล็กน้อย 
และสามารถจดัการกบัอาการเหล่าน้ันไดท่ี้บา้น ขณะท าการแยกตวั 

ท่านอาจจะไมรู่สึ้กไมส่บายมาก หรอื อาจมีอาการเจ็บคอ มีไข ้ไอ 
ปวดเมื่อยตามตวั และปวดศรษีะ หากท่านรูสึ้กกงัวล ใหถ้ามเพ่ือน 
หรอืสมาชกิในครอบครวั หรอืคนในชุมชน 
เพ่ือใหเ้ขาโทรติดตามอาการกบัท่านวนัละครัง้ 

 

ดูแลตนเอง เมื่อท่านมีเช ือ้โควิด-19 : 
ท่านควรโทรศพัทไ์ปท่ีเนชนัแนล โคโรนาไวรสั เฮลพไ์ลน ์
(National Coronavirus Helpline) หมายเลข 1800 020 080 
(กด 8 เพ่ือขอล่าม) ส าหรบัค าแนะน าทางการแพทยห์ากท่าน : 

• อาการไม่ดีขึน้หลงัจาก 2 หรอื 3 วนั 
หรอือาการแย่ลง 

• มีปัญหาสุขภาพเรือ้รงั 

• ก าลงัต ัง้ครรภ ์

 
 
 

 
 

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

ขอ้มูลเป็นขอ้มูลล่าสุดจนถงึเดือนตุลาคม 2022  THAI (ไทย) 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 
 
 
 
 

 
 

แพทยส์ามารถใหใ้บส่ังยาส าหรบัการรกัษา COVID-19 แก่คุณได ้
หากเป็นการรกัษาที่เหมาะสมส าหรบัคุณ 

ส าหรบัผูท่ี้มีเชือ้โควดิ-19 ท่ีตอ้งดแูลตนเองท่ีบา้น ท่านควร : 

• พักผ่อนและนอนมากๆ 

• ดื่มน ้าเพ่ือใหร่้างกายชุ่มชืน้ 
• ตรวจวดัไข ้  
• รบัประทานยา (พาราเซท้ตามอน อิบูโพรเฟน) 

เพ่ือช่วยลดไข ้หรอือาการเจ็บ ปวด  

• รบัประทานยาท่ีท่านรบัประทานตามปกติของท่านตอ่ไป 

• ติดต่อกบัครอบครวั และเพ่ือนของท่านทางโทรศพัท ์หรอื 
ทางโซเชยีลมีเดยี 

เป็นส่ิงท่ีดี ถา้ท่านป่วยดว้ยโรคโควิด-19 
ท่ีท่านจะจดบันทึกอาการของท่านใว ้
ท่านสามารถใชบ้ันทึกประจ าวนัน้ี บันทึก 
อาการของท่านว่าท่านรูสึ้กอย่างไร 
มันจะช่วยท่านอธิบายกบัแพทย ์ ว่าท่านป่วยมากน้อยเท่าไร 

 

 

 

 
จะขอความชว่ยเหลือไดท้ี่ใด 
ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือในการจดัการกบัอาการท่ีบา้น 
หรอือยากไดค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาโรคโควิด-19 โทรติดตอ่ 
เดอะ เนชนันอล โคโรน่าไวรสั เฮลพไ์ลน ์(the National 
Coronavirus Helpline) ท่ี 1800 020 080 กดเลข 8 เพ่ือขอล่าม 
ท่านอาจตอ้งรอสกัสองสามนาทีในการตอ่สาย กรุณาอดทนรอ 
ท่านจะไดร้บัการดูแล 

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

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

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

หากท่านรูสึ้กกงัวล หรอืพบว่ามันยุ่งยากท่ีจะจดัการ 
ท่านสามารถโทรติดต่อ มัลติคลัเจอรลั คอนเน็ก ไลน ์
(Multicultural Connect Line)  ท่ีหมายเลข 1300 079 
020 และพูดกบัใครคนหน่ึงท่ีพูดภาษาของท่าน 
ถา้ท่านอาศยัอยู่ในเขตบรสีเบน 
ท่านสามารถพูดกบัพยาบาลเกี่ยวกบัอาการโควิด-19 
ความกงัวล หรอืขอค าแนะน าดา้นสุขภาพ 
เราพูดภาษาของท่าน และใชล่้าม 

ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรยีกรถพยาบาล 
ท่ีหมายเลข 000 

ขอล่ามไดฟ้รเีมื่อท่านโทรขอใชบ้รกิารเหล่าน้ี 
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Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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 THAI (ไทย) 
 

ขอ้มูลเป็นขอ้มูลล่าสุดจนถงึเดือนตุลาคม 2022 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

