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1. Why am I being admitted? 
ทำ�ไมถึงต้องเข้�รับก�รรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล

We suspect you have COVID-19, which can cause 
lung infection, or pneumonia. The most common 
symptoms are fever, tiredness and dry cough. 
Some patients also have runny nose, sore throat 
or diarrhoea. These symptoms are usually mild and 
begin gradually. Some people become infected but 
remain asymptomatic.

เนื่องจ�กคุณอ�จจะเป็นโรค COVID-19 ซึ่งทำ�ให้
เกิดภ�วะปอดอักเสบได้ อ�ก�รที่พบบ่อยได้แก่ ไข้
 อ่อนเพลีย และไอแห้งๆ อ�จจะมีน้ำ�มูกไหล เจ็บคอ หรือ
ท้องเสีย อ�ก�รส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง ในคนไข้บ�งร�ย
ก็อ�จจะไม่มีอ�ก�รใดๆ เลยก็ได้

2. How is the virus transmitted and why do I 
need to be isolated in this room?
ก�รแพร่เชื้อเกิดขึ้นโดยวิธีใด ทำ�ไมถึงต้องอยู่ในห้อง
แยก

This virus can spread from person to person 
through small droplets from the nose or mouth 
when a person with COVID-19 speaks, coughs or 
sneezes. You are admitted to an Isolation Room to 
minimize potential transmission to others.

เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ส�ม�รถติดต่อได้
ผ่�นท�งละอองฝอยที่ออกม�ท�งป�กหรือจมูก ในขณะที่
คนไข้พูด ไอ หรือ จ�ม ก�รอยู่ในห้องแยกก็เพื่อที่จะลด
ก�รแพร่กระจ�ยเชื้อไปยังผู้อื่น

3. What is the cause of COVID-19?
ส�เหตุของโรค COVID-19 เกิดจ�กอะไร

The cause of COVID-19 is a virus, called SARS-
CoV-2.

ส�เหตุของโรค COVID-19 เกิดจ�กไวรัสที่ชื่อ SARS-
CoV-2.

4. How is COVID-19 diagnosed?
ก�รวินิจฉัยโรค COVID-19 ทำ�ได้อย่�งไร

Respiratory samples from patients who are 
suspected of having this pneumonia (either a 
swab from patient’s nose and throat, or a phlegm 
sample) will be taken and sent to the lab to confirm 
the diagnosis.

สิ่งส่งตรวจจ�กโพรงจมูก หรือคอ โดยก�รสวอบ (swab, 
ก�รใช้ไม้พันสำ�วีสอดเข้�ไปในจมูก หรือป้�ยที่คอ) หรือ
 เสมหะ จะถูกนำ�ไปตรวจในห้องปฏิบัติก�รเพื่อตรวจห�
เชื้อ

5. What kind of investigations will I need?
จะมีก�รตรวจอย่�งอื่นด้วยหรือไม่

Investigations e.g. blood tests, chest radiographs 
(X-rays) may be required depending on your clinical 
condition and progress.

ก�รตรวจอย่�งอื่น เช่น ก�รเจ�ะเลือด หรือ x-ray แพทย์
ผู้ทำ�ก�รรักษ�จะพิจ�รณ�ต�มอ�ก�รและคว�มจำ�เป็น
ขณะนั้น

6. Is there any treatment for COVID-19?
ก�รรักษ� COVID-19 เป็นอย่�งไร

Most patients will have mild symptoms, and do not 
need specific treatment. If you have symptoms like 
cough, fever, runny nose or sore throat, we will give 
you medications to help with those symptoms.
If you develop more severe symptoms like 
shortness of breath, please inform the nurse or 
doctor immediately.

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยมีอ�ก�รไม่รุนแรง ก�รรักษ�โดย
ทั่วไป จะเป็นก�รรักษ�ต�มอ�ก�ร เช่นก�รให้ย�ลดไข้
 ก�รให้ย�แก้ไอ

ถ้�คุณมีอ�ก�รที่กำ�เริบรุนแรงม�กขึ้น เช่นมีอ�ก�ร
เหนื่อย ห�ยใจติดขัด กรุณ�แจ้งพย�บ�ล หรือ แพทย์
ทันที
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7. Will I die from COVID-19?
จะเสียชีวิตจ�กโรค COVID-19 หรือไม่

 It is normal to worry about how COVID-19 might 
affect you or your loved ones. In 80% of cases, 
infections from COVID-19 are usually mild and do 
not even need any treatment. There is a chance of 
becoming more ill, which happens more commonly 
in the elderly population or in those with significant 
pre-existing medical conditions. Only 5% of 
patients will require ICU care including breathing 
support or medications to support their blood 
pressure.

ท�งเร�เข้�ใจเป็นอย่�งดีว่�คุณมีคว�มกังวลเป็นอย่�ง
ม�กเกี่ยวกับโรคนี้ ทั้งกับตัวคุณเอง และคนรอบข้�ง โดย
ทั่วไปแล้ว 80% ของคนที่เป็นโรคนี้มีอ�ก�รที่ไม่รุนแรง
 และส�ม�รถห�ยได้เอง อย่�งไรก็ต�ม โอก�สที่จะเกิด
อ�ก�รรุนแรงต�มม�ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ ซึ่งมักพบในคน
สูงอ�ยุ และมีโรคประจำ�ตัวอยู่แล้ว ประม�ณ 5% ของคน
ที่เป็นโรคนี้อ�จจะต้องเข้�รับก�รรักษ�ตัวในหอผู้ป่วย
หนัก (ICU) เพื่อใช้เครื่องช่วยห�ยใจและให้ย�เพื่อเพิ่ม
คว�มดัน

8. How long will I be admitted? When can I be 
discharged?
จะต้องอยู่ในโรงพย�บ�ลน�นเท่�ไร และจะกลับบ้�นได้
เมื่อไร

You will be discharged after your tests for 
COVID-19 are no longer positive. This usually takes 
about 2-3 weeks. You will need to have 2 negative 
tests  (which are taken 24 hours apart) before you 
can be discharged.

คุณจะส�ม�รถกลับบ้�นได้เมื่อผลก�รตรวจไม่พบเชื้อ 2 
ครั้ง โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้เวล�ประม�ณ 2-3 สัปด�ห์
จึงจะตรวจไม่พบเชื้อ ก�รตรวจไม่พบเชื้อ 2 ครั้งจะต้อง
ห่�งกัน 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะให้กลับบ้�นได้

9. Will I need to stay here in this hospital for the 
entire time?
จะต้องอยู่ในโรงพย�บ�ลตลอดหรือไม่

No, if you are well and are just waiting for your tests 
to become negative, you will be transferred to a 
community isolation facility to rest and recover. At 
this facility, you will be tested, and once you have 2 
negative tests, you will be discharged.

ไม่จำ�เป็นต้องอยู่โรงพย�บ�ลตลอดจนผลก�รตรวจ
ไม่พบเชื้อ คุณจะถูกส่งไปยังสถ�นที่กักตัวในชุมชน
 (Community isolation facility, CIF) เพื่อที่จะพักฟื้น
ต่อไป ที่สถ�นกักตัว คุณจะได้รับก�รตรวจเชื้อจนกระทั้ง
ไม่พบเชื้อ 2 ครั้งจึงจะได้กลับบ้�น

10. How much do I have to pay for my 
treatment?
มีค่�ใช้จ่�ยเท่�ไรในก�รรักษ�

As of Singapore Government’s announcement 
on 7 March 2020, if you are a Singapore 
Citizen, Singapore resident OR a long term pass 
holder, your hospital bill will be covered by the 
Government. This does not apply if you have 
left Singapore after 27 March 2020 and you are 
admitted as a suspected COVID-19 case within 14 
days of returning.

รัฐบ�ลสิงคโปร์ได้ประก�ศเมื่อวันที่ 7 มีน�คม 2020 
ว่�จะรับผิดชอบค่�รักษ�ทั้งหมดให้กับประช�ชนช�ว
สิงคโปร์, ผู้ที่ถือวีซ่�พักอ�ศัยถ�วรและวีซ่�ระยะย�ว แต่
รัฐบ�ลจะไม่รับผิดชอบค่�รักษ�ห�กคุณเดินท�งออกจ�ก
สิงคโปร์หลังวันที่ 27 มีน�คม 2020 และ เข้�ม�รักษ�ตัว
ภ�ยใน 14 วันหลังจ�กที่เดินท�งกลับม�ยังสิงคโปร์

11. I am worried about missing so much work. 
Will my boss fire me?
เนื่องจ�กต้องเข้�รับก�รรักษ�ตัวเป็นเวล�น�น จะถูกไล่
ออกจ�กง�นหรือไม่

Your employer is legally mandated to allow your 
quarantine/treatment. Your employer is also legally 
bound to continue to pay your salaries even if 
you are not allowed to leave your dormitory (e.g. 
during the Circuit Breaker period). If your employer 
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เจ้�หน้�ที่ในสถ�นที่กักตัว จะม�ตรวจคุณ 3 ครั้งต่อวัน 
เพื่อที่จะ (1) ทำ�ก�รวัดอุณหภูมิ (2) ตรวจอ�ก�รของคุณ
 ในขณะที่เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รตรวจ โปรดแจ้งเจ้�หน้�ที่
ทันทีห�กท่�นมีอ�ก�รกำ�เริบรุนแรงขึ้น เพื่อที่ท�งเจ้�
หน้�ที่จะติดต่อประส�นง�นกับท�งโรงพย�บ�ลต่อไป

คุณส�ม�รถแจ้งเจ้�หน้�ที่ได้ตลอดเวล� ห�กรู้สึกผิด
ปกติ หรือต้องก�รคว�มช่วยเหลือด้�นก�รแพทย์

3. What if I need Panadol or Over-The-Counter 
medications that were not prescribed upon my 
discharge?
ถ้�ต้องก�รย�อย่�งอื่นที่โรงพย�บ�ลไม่ได้สั่งให้ก่อนที่
จะส่งตัว เช่น พ�ร�เซต�มอล หรือย�อื่นๆ ที่ซื้อได้ใน
ร้�นข�ยย� จะต้องทำ�อย่�งไร

The CIF will be able to assist you with the purchase 
from an external retail pharmacy, however the 
purchase is paid for by yourself.

เจ้�หน้�ที่จะช่วยซื้อย�จ�กร้�นข�ยย�ข้�งนอกให้คุณ 
โดยคุณจะเป็นผู้ออกค่�ย�ดังกล่�วเอง

If you need help, please contact Office of 
Labour Affairs, Royal Thai Embassy, Singapore: 
+65 6224 1797
ห�กท่�นใดต้องก�รคว�มช่วยเหลือ กรุณ�ติดต่อ
สำ�นักง�นแรงง�นในสิงคโปร์
+65 6224 1797

Hotline (24 hours): +65 9616 1694
หรือ ส�ยด่วน +65 9616 1694 ได้ตลอดเวล�

More resources can be found on our website:
ส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมได้จ�กเว็บไซต์ของเร�:

This material is prepared as part of the Project CLOVE (Call to 
Love) initiative, which is led by a group of NUHS doctors caring for 
COVID-19 patients. 
Adapted from National Centre for Infectious Diseases (NCID) and 
https://sudesnaroychowdhury.wixsite.com/covid/ with permission.

does not pay your salary within 7 days of the end 
of the salary period, he can be prosecuted by the 
Singapore Government.
น�ยจ้�งจะต้องอนุญ�ตให้คุณได้รับก�รรักษ�ตัว หรือ
รับก�รกักตัวต�มกฎหม�ย โดยที่น�ยจ้�งจะต้องจ่�ยเงิน
เดือนต�มปกติ ถึงแม้คุณจะไม่ส�ม�รถออกม�จ�กหอพัก
ได้ในช่วงนี้ก็ต�ม (circuit breaker) ถ้�ห�กน�ยจ้�ง
ไม่จ่�ยเงินเดือนภ�ยใน 7 วันจ�กวันที่กำ�หนดจ่�ยเงิน 
น�ยจ้�งจะถูกดำ�เนินคดีโดยรัฐบ�ลสิงคโปร์

You can contact Healthserve (+65 3138 4443; call 
or Whatsapp) if you experience any difficulties with 
your employment situation.

ถ้�คุณมีปัญห�เกี่ยวกับน�ยจ้�งหรือที่ทำ�ง�น  คุณ
ส�ม�รถติดต่อ Heathserve (+65 3138 4443; 
โทรศัพท์ หรือ Whatsapp)

FAQ FOR TRANSFER TO COMMUNITY 
ISOLATION FACILITY (CIF)
คำ�ถ�มที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถ�นที่กักตัวในชุมชน 
(Community Isolation Facility, CIF)

1. When will I be transferred?
จะมีก�รส่งตัวไปยังสถ�นที่กักตัวได้เมื่อไร

If you are well, you may be transferred within a few 
hours of your admission to CIF. This may also take 
up to a few days (depending on CIF availability).

ถ้�คุณมีอ�ก�รดีขึ้น คุณจะถูกส่งตัวไปยังสถ�นที่กักตัว
ภ�ยใน 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับว่�จะมีห้องว่�งเมื่อใด)

2. How is monitoring done at the CIF?
ก�รดูแลรักษ�ในสถ�นที่กักตัว เป็นอย่�งไร

A quarantine agent (QOA) will be calling you 3 
times/day to check on (i) your temperature (ii) your 
symptoms.

Please report any new or worsening symptoms to 
them, and they will be able to contact the hospital 
for further advice.

Please contact the CIF staff at any other time you 
are in discomfort and need medical assistance.
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