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โควดิ-19:  

ค าแนะน าในการแยกกกัตัวส าหรับผู้ที่ติดเช้ือโควดิ-19 

 

 

สรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i. หากคุณเขา้เกณฑ์ท่ีจะยติุการแยกกกัตวัหลงัวนัท่ี 5 คุณสามารถหยดุสวมหนา้กากอนามยัไดห้ากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบสองคร้ังติดต่อกนัโดยห่างกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงวนั 

ii. LAC DPH ขอแนะน ำอย่ำงย่ิง ให้คุณเขา้รับการทดสอบผลลบส าหรับโควิด-19 ก่อนส้ินสุดการแยกกกัตวัระหว่างวนัท่ี 6-10 หากคุณท าการทดสอบ วิธีท่ีดีท่ีสุดคือใชก้ารทดสอบแอนติเจ น 
(รวมถึงการทดสอบดว้ยตนเอง) เพื่อลดความเส่ียงของผลบวกลวง  

iii. หากคุณยงัมีไขอ้ยู่ ให้แยกกกัตวัจนกว่าจะครบ 24 ชัว่โมงหลงัจากไขดี้ข้ึน หากคุณมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือมีอาการโควิด-19 ขั้นรุนแรง 
ให้ปรึกษาแพทยข์องคุณเก่ียวกบัเวลาท่ีคุณจะไดอ้ยูร่่วมกบัผูอ้ื่น  

 

หากคุณมีค าถาม ก าลงัประสบปัญหาการไร้ท่ีอยูอ่าศยั หรือไม่สามารถแยกกกัตวัไดอ้ยา่งปลอดภยัท่ีบา้น โปรดโทรไปท่ีสายขอ้มูลโควิดของสาธารณสุขท่ี 1-833-540-0473 
ให้บริการช่วยเหลือทุกวนัตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 20.30 น. 
 

 

 แยกกักตัว: พกัอยู่บ้านและเว้นระยะจากผู้อ่ืน 
 

หากคุณได้รับเช้ือโควิด-19 คุณต้อง พักอยู่บ้านเว้นระยะจากผู้อ่ืนเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน 
คุณตอ้งกกัตวัแมว่้าคุณจะไม่มีอาการ และ/หรือหากคุณเคยไดรั้บวคัซีนหรือติดเช้ือมาก่อน ปฏิบติัตามค าแนะน าการแยกกกัตวัดา้นล่าง เพื่อปกป้องผูอ่ื้น 
 

ในกำรนับวัน: 
• วนัท่ี 0 คือวนัแรกของอาการ 
• หากคุณไม่มีอาการ วนัท่ี 0 คือ วนัท่ีคุณเก็บผลการทดสอบการติดเช้ือคร้ังแรก หากคุณมีอาการต่อไป ให้เร่ิมวนัท่ี 0 เป็นวนัแรกของอาการ 

 

ยุติการแยกกกัตัว: 

วัน 

สวมหนา้กาก
อนามยัเมื่อต้
องเขา้หาผูอ้ื่น
i 

 

อาการเร่ิมตน้ หรือมีผลทดสอบเป็นบวก  

เร่ิมนบัวนัแยกกกัตวั 

การแยกกกัตวัiii  

คุณสามารถยตุิการแยกกกัตวัหลงัจากวนัท่ี 5ii หาก: 

• คุณไม่มไีขเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมงแลว้ (โดยไม่กินยาลดไข)้ และ 
• คุณไม่มีอาการอื่นใด หรืออาการของคุณไม่รุนแรง และดีขึ้น 

หากคุณติดเช้ือโควิด-19 ในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส:  

 
 

❶ แยกกักตัว (พกัอยูบ่า้นเวน้ระยะจากผูอ้ื่น) และ 
 

❷ สวมหน้ากากอนามัยท่ีกระชับพอดีจนถึงวันท่ี 10 และ 
 

❸ บอก ผู้สัมผัสใกล้ชิดของคุณว่า 
พวกเขาได้รับเช้ือแล้ว และควรปฏิบตัิตาม ค าแนะน าส าห
รับผูสั้มผสัใกลชิ้ด  

 

 

 

 

คุณจะถูกพจิารณาว่าติดเช้ือโควิด-19 หากคุณมีผลตรวจโควิด-19 
เป็นบวก หรือเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยแ์จง้ว่าคุณตดิเช้ือโควิด-19 

 

โปรดไปท่ีหนา้เว็บภาษาองักฤษท่ี ph.lacounty.gov/covidisolation เพื่อรับขอ้มูลล่าสุด หากตอ้งการดูขอ้มูลในภาษาอื่น ให้คลิก "แปล" ท่ีมุมซ้ายบนของหนา้แลว้เลือกภาษา 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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คุณสามารถยติุการแยกกกัตวัหลงัวนัท่ี 5* (เช่น ระหว่างวนัท่ี 6-10) หาก: 

• คุณไม่มีไขอ้ยา่งน้อย 24 ชัว่โมงโดยไม่ใชย้าลดไข ้และ 

• คุณไม่มีอาการอ่ืนใด หรืออาการของคุณไม่รุนแรงและดีขึ้น 
 

*หมายเหตุ: LAC DPH ขอแนะน าอยา่งย่ิงให้คุณเขา้รับการทดสอบผลลบส าหรับโควิด-19 ก่อนยติุการแยกกกัตวัระหว่างวนัท่ี 6-10 หากคุณท าการทดสอบ 
วิธีท่ีดีท่ีสุดคือใชก้ารทดสอบแอนติเจ น (รวมถึงการทดสอบดว้ยตนเอง) เพื่อลดความเส่ียงของผลบวกลวง 
 

หากอาการของโควิด-19 ของคุณไม่ดีขึ้น คุณตอ้งแยกกกัตวัต่อไปจนกว่าอาการของคุณจะดีขึ้น หรือจนกว่าจะผ่านวนัท่ี 10  
 

หากคุณมีอาการท่ีท าให้ระบบภูมิคุม้กนัของคุณอ่อนแอลง หรือหากคุณป่วยหนกัดว้ยโควิด-19 คุณอาจตอ้งพกัอยูบ่า้นนานกว่า 10 วนั 
สนทนากบัแพทยข์องคุณเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีคุณสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
 

หากอาการโควิด-19 ของคุณกลบัมาเป็นซ ้าหรือแยล่งหลงัจากท่ีคุณยติุการแยกกกัตวั คุณอาจไดรั้บเช้ือโควิด-19 มาอีก ท าการทดสอบแอนติเจน หากคุณตรวจพบเช้ือ 

คุณตอ้งเร่ิมการแยกกกัตวัอีกคร้ังในวนัท่ี 0 สนทนากบัแพทยข์องคุณเก่ียวกบัอาการหรือขอ้กงัวลของคุณ 
 

สวมหน้ากากอนามัยท่ีกระชับพอดี  

ขณะแยกกกัตวั คุณตอ้งสวมหนา้กากอนามยัท่ีกระชบัพอดี หากจ าเป็นตอ้งอยู่ในห้องเดียวกนักบัผูอ่ื้น สวมหนา้กากอนามยัท่ีกระชบัพอดีต่อไป 
เมื่อคุณอยูใ่นบา้นร่วมกบัผูอ่ื้นจนถึงวนัท่ี 10* 
 

*หากคุณเขา้เกณฑท่ี์จะยติุการแยกกกัตวัหลงัวนัท่ี 5 คุณสามารถหยดุสวมหนา้กากอนามยัไดเ้ร็วขึ้น (ระหว่างวนัท่ี 6-10) หากคุณมีผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 เป็นลบ 2 
คร้ังติดต่อกนัโดยห่างกนัอย่างน้อย 1 วนั 
 

หมายเหตุ: เมื่อคุณกลบัไปท างาน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในสถานท่ีท างานเป็นเวลา 10 วนั ดูตารางสรุปการกลบัไปท างาน (ไม่ใช่สถานพยาบาล) 
 

หากตอ้งการเรียนรู้ว่าหนา้กากอนามยัชนิดใดใหก้ารปกป้องท่ีดีท่ีสุด โปรดดูท่ี ph.lacounty.gov/masks 

 

 บอกผู้สัมผัสใกล้ชิดของคุณว่าพวกเขาได้รับเช้ือแล้ว 
 

บอกผูส้ัมผสัใกลชิ้ดของคุณว่า พวกเขาอาจติดเช้ือได ้พวกเขาควรด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโควิด-19 
แมว่้าจะรู้สึกเป็นปกติหรือไดรั้บวคัซีนเขม็ล่าสุดแลว้ก็ตาม ขั้นตอนเหล่าน้ีรวมถึงการใส่หนา้กาก การทดสอบ และการตรวจสอบสุขอนามยั 
ให้ค าแนะน าแก่พวกเขาซ่ึงมีหลายภาษาท่ี ph.lacounty.gov/covidcontacts  
 

หากคุณไดรั้บเช้ือโควิด-19 หรือแพร่เช้ือสู่ผูอ่ื้นในท่ีท างานหรือโรงเรียน โปรดแจง้สถานท่ีท างานหรือโรงเรียนของคุณเพ่ือให้พวกเขาสามารถด าเนินการป้องกนัได้ 
รวมถึงการทดสอบท่ีแนะน า  

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19Rebound.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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 วิธีแยกกักตัว - การปกป้องผู้อ่ืน 
 

• พักอยู่บ้าน ยกเว้นไปรับการรักษาพยาบาล 
o หากจ าเป็นตอ้งออกจากบา้นเพื่อเขา้รับการรักษาพยาบาลให้สวมหนา้กากอนามยัท่ีกระชบัพอดี  

o หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการคน้หาบริการสังคม หรือส่ิงของท่ีจ าเป็น เช่น อาหารและยา โปรดโทร 2-1-1  

• แยกตัวเองออกจากคนอ่ืน ๆ ในบ้านของคุณ 

o ไม่รับแขกท่ีไม่จ าเป็น 

o สวมหนา้กากอนามยัหากคุณตอ้งอยูใ่นห้องเดียวกนักบัสมาชิกคนอื่น ๆ ในบา้น  
o ถ่ายเทอากาศบริสุทธ์ิในบา้นของคุณให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ เปิดหนา้ต่าง (หากท าไดอ้ยา่งปลอดภยั) และใชพ้ดัลมเป่าลมออกหรือใชเ้คร่ืองฟอกอากาศ 

ดูค าแนะน าของหน่วยงานสาธารณสุขของแคลิฟอร์เนีย ในการลดความเส่ียงโควิด-19 ภายในอาคาร (แผน่พบั) และหนา้เวบ็ CDC 
การปรับปรุงการระบายอากาศในบา้นของคุณ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

o หากคุณตอ้งแชร์ห้อง พยายามอยูใ่ห้ห่างจากคนอื่น ๆ 6 ฟุต เป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งอยูห่่างจากผูท่ี้มีความเส่ียงสูงต่อการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง 

• ใช้ห้องน ้าแยกต่างหาก หรือท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวสัมผสัของห้องน ้ ารวมหลงัการใชง้านแต่ละคร้ัง  

• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน ้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที 
o ดูว่า ควรลา้งมือเมื่อใดและอยา่งไร หากคุณไม่สามารถลา้งมือได ้ให้ใชเ้จลท าความสะอาดมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลอ์ย่างน้อย 60% 

• ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวที่ "สัมผัสบ่อย" ทั้งหมดเป็นประจ า (อย่างน้อยวันละคร้ัง) 

o ใชส้เปรยห์รือผา้เช็ดท าความสะอาดและน ้ายาฆ่าเช้ือในครัวเรือน อย่าลืมปฏิบติัตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภณัฑ์ 

 
 การรักษาโควิด-19 และการแสวงหาการดูแล 
 

• หากคุณมีอาการ ให้ถามเก่ียวกบัการรักษาโควิด-19 ทนัที แมว่้าอาการของคุณจะไม่รุนแรงก็ตาม การรักษาสามารถป้องกนัไม่ให้คุณป่วยหนกัได ้

ผูใ้หญ่จ านวนมากและเดก็บางคนมีสิทธ์ิไดรั้บยาฟรี เช่น Paxlovid ยารับประทานตอ้งเร่ิมภายใน 5 วนันบัจากเร่ิมมีอาการ ดงันั้นอยา่รอชา้ 
สนทนากบัแพทยข์องคุณ หรือโทรหา บริการสาธารณสุขทางไกล 1-833-540-0473 – เปิด 7 วนัต่อสัปดาห์ เวลา 08.00 – 20.30 น. ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 
โปรดไปท่ี ph.lacounty.gov/covidmedicines 

• ติดต่อแพทยข์องคุณและไปพบแพทยห์ากคุณมีอาการท่ีน่าเป็นกงัวลหรือแยล่ง หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการพบแพทย ์โทร 211 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

• โทร 911 หากคุณหรือคนท่ีคุณรู้จกัมีสัญญาณอาการฉุกเฉิน 
 

ค าจ ากัดความของผู้สัมผัสใกล้ชิด 

"ผู้สัมผัสใกล้ชิด" คือใครก็ตามท่ีใช้พื้นท่ีอากาศภายในอาคารเดียวกนักับคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีใน 24 

ช่ัวโมงในขณะท่ีคุณแพร่เช้ือ* 

ตวัอยา่งของพ้ืนท่ีอากาศภายในอาคาร ไดแ้ก่ บา้น ห้องพกัรอ และเคร่ืองบิน ตวัอยา่งของ 'อยา่งนอ้ย 15 นาที' 
อยูใ่นพ้ืนท่ีอากาศเดียวกนัเป็นเวลา 5 นาที 3 คร้ังในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 

*คุณจะถูกพิจารณาว่าแพร่เช้ือ (หมายความว่า คุณสามารถแพร่เช้ือโควิด-19 ไปสู่ผูอ้ืน่ได)้ ตั้งแต่ 2 
วนัก่อนท่ีอาการจะเร่ิมแสดง จนกระทั้งคุณจะเขา้เกณฑท่ี์จะยติุการแยกกกัตวั หากคุณตรวจพบเช้ือโควิด-19 แต่ไม่มีอาการใด 
ๆ จะถือว่าคุณติดเช้ือตั้งแต่ 2 วนัก่อนท าการตรวจจนถึงวนัท่ี 5 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
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สัญญาณอาการฉุกเฉิน 
 

  
 

  

หายใจล าบาก 
ความดัน 

หรืออาการเจ็บหน้าอก 

ผิว ริมฝีปาก 

หรือเน้ือใต้เลบ็ซีด 

สีเทาหรือสีน ้าเงิน* 

สับสน หรือต่ืนยาก 
อาการร้ายแรงอ่ืน 

ๆ 

 
 

*ข้ึนอยูก่บัโทนสีผิว 

การจัดการกับความเครียด 

• หากคุณตอ้งการสนทนากบัใครสักคนเก่ียวกบัสุขภาพจิตของคุณ โปรดติดต่อแพทยห์รือโทรติดต่อกรมสุขภาพจิตเทศมณฑลลอสแอนเจลิส (LAC DMH) ทุกวนั 
ตลอด 24 ชัว่โมง สายด่วนท่ี 1-800-854-7771 

• แหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพจิตและความเป็นอยูท่ี่ดีในทอ้งถิ่นมีอยูท่ี่หน้าเวบ็ LAC DMH โควิด-19 และหนา้เวบ็ 211LA 
ท่ี 211la.org/resources/subcategory/mental-health 

• ดูขอ้มูลเพ่ิมเติม รวมถึงรายการสายด่วนวิกฤตไดท่ี้หนา้เวบ็ การรับมือกบัความเครียด ของ CDC 

ผูท่ี้พ านกัอยูใ่นเทศมณฑลลอสแอนเจลิสสามารถเขา้ใช ้iPrevail.com ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพจิตออนไลน์เป็นภาษาองักฤษและสเปนไดฟ้รี ฟีเจอร์ต่าง ๆ 
ไดแ้ก ่แชทตามตอ้งการกบัโคช้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือนท่ีผ่านการฝึกอบรม กลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือนของชุมชน 
และบทเรียนแบบเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อช่วยรับมือกบัความเครียดในชีวิตประจ าวนั 

 

 แหล่งข้อมูลเพิม่เติม 

• เวบ็ไซต ์ph.lacounty.gov/media/coronavirus/ ท่ีมีแหล่งขอ้มูลหลายภาษา 

• เวบ็ไซตข์องฝ่ายพฒันาการจา้งงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 

• แผน่พบั สิทธิคนงานดา้นความปลอดภยัโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf

