ข้อมูลที่ผิดและความจริ งเกี่ยวกับ Coronavirus Coronavirus
(COVID-19)
ไม่จริ ง: คุณสามารถรักษา coronavirus ด้วยยาปฏิชีวนะหรื อยาต้านมาลาเรี ย
จริ ง:

ยังไม่มีวคั ซีนหรื อการรักษาโรคโคโรนาไวรัส

นักวิจยั ทัว่ โลกกาลังทางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาวัคซีนสาหรับไวรัสนี้ แต่เราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด การประมาณการแตกต่างกันไประหว่าง 12 หรื อ
18 เดือน
นักวิจยั กาลังศึกษาการใช้ยาที่แตกต่างกันซึ่งอาจช่วยรักษา coronavirus รวมถึงยาโรคข้ออักเสบ ยาต้านมาลาเรี ยและยาต้านไวรัสเอชไอวี
ยาเหล่านี้ไม่สามารถรักษา coronavirus แต่อาจลดจานวนผูท้ ตี่ ดิ ไวรัสและความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องไม่รอวัคซีนหรื อการรักษาโรค coronavirus
และนัน่ เป็ นเหตุผลว่าทาไมออสเตรเลียจึงมีการใช้มาตรการด้านสาธารณสุ ขหลายประการ

ไม่จริ ง: เด็ก ๆ เป็ น 'ผูแ้ พร่ เชื้อเป็ นวงกว้าง' สาหรับโรค coronavirus
จริ ง:

ในขณะที่เด็ก ๆ เป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ น "ผูแ้ พร่ เชื้อเป็ นวงกว้าง" ของเชื้อโรคโดยทัว่ ไป และแน่นอนว่าเป็ นไปได้สาหรับโรคไข้หวัดใหญ่

แต่ไม่ปรากฏว่าเป็ นเช่นเดียวกันสาหรับ coronavirus อย่างน้อยยังไม่ดวู ่าเป็ นเช่นนั้นในขณะนี้ ไม่มีขอ้ มูลใด ๆ
ในโลกที่แสดงว่ามีการแพร่ กระจายของไวรัสนี้อย่างรุ นแรงที่เกิดขึ้นโดยการแพร่ เชื้อจากเด็ก เราไม่ได้บอกว่าเป็ นไปไม่ได้เสี ยเลย
แต่หลักฐานทั้งหมดบ่งบอกว่าเด็กไม่ใช่ผแู ้ พร่ เชื้อ coronavirus ในวงกว้าง

ไม่จริ ง: ออสเตรเลียไม่สามารถเสาะหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ
(เครื่ องช่วยหายใจ หน้ากากหน้ากาก ชุดตรวจโรค)

จริ ง:

ข้อความง่าย ๆ สาหรับผูป้ ่ วยและผูท้ างานด้านการดูแลสุ ขภาพที่ดูแลผูป้ ่ วยเหล่านั้นคือ ออสเตรเลียมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะต่อสู ้กบั โรคระบาดครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครี ยดมีข้ นึ กับอุปกรณ์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเนื่องจากความต้องการทัว่ โลกมีมากกว่าอุปทานและกาลังการผลิตมากนัก
เจ้าหน้าที่สามารถมัน่ ใจได้ว่าเรามีอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดไปด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่นคลังยาแห่งชาติมีหน้ากากมากกว่า 10 ล้านชุด
รัฐบาลออสเตรเลียยังคงทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งหน้ากากเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคลังยาแห่งชาติยงั คงมีสต็อกเพียงพอและออสเตรเลียมีอุปกรณ์ป้อ
งกันส่ วนบุคคลเพียงพอสาหรับผูใ้ ห้บริ การด้านการแพทย์ของเราในระหว่างการแพร่ กระจายของโรคระบาด
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถและกาลังการผลิตภายในประเทศ
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ปกติจะมีเตียงโรงพยาบาลที่มีเครื่ องช่วยหายใจ 2,200 เตียงในออสเตรเลีย ด้วยการทาการเปลี่ยนเครื่ องดมยาสลบและอุปกรณ์อื่น ๆ
ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาทาให้เรามีเตียงทีม่ ีเครื่ องช่วยหายใจ 4,400 เตียงและเราต้องการทาให้จานวนนั้นมีมากถึง 7,500 เตียง
ในช่วงต้นเดือนเมษายนมีจานวนผูป้ ่ วย coronavirus ในหอผูป้ ่ วยหนักและต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ 20 คน
เครื อข่ายโรคติดต่อประเทศออสเตรเลีย (Communicable Diseases Network Australia)
ประชุมทุกวันเพื่อประเมินคาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดในการตรวจเพื่อให้มีการตรวจที่จาเป็ นเท่านั้น

ไม่จริ ง: โรงพยาบาลของออสเตรเลียจะไม่สามารถรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
coronavirus

จริ ง:

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนของออสเตรเลียร่ วมมือกันต่อสู ้กบั coronavirus

การร่ วมมือกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลของรัฐและดินแดนและภาคโรงพยาบาลเอกชนจะทาให้มบี ริ การเตียงเสริ ม 34,000
เตียงและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 105,000 คนทัว่ ประเทศเพื่อช่วยต่อสู ้กบั coronavirus
ภาคเอกชนจะให้บริ การโรงพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยสาธารณะ ทาให้มีอุปกรณ์ เตียง เครื่ องใช้และพนักงานพร้อมที่จะเสริ มในระบบสาธารณะ
พวกเขาจะยังคงให้การรองรับความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (NDIS) ทีพ่ กั โรงพยาบาลระยะยาว
และผูป้ ่ วยสู งอายุและผูป้ ่ วยทัว่ ไปเช่นเดิมอีกด้วย
การร่ วมมือกันนี้จะทาให้มนั่ ใจได้ว่าทรัพยากรระบบสุ ขภาพระดับโลกทั้งหมดของของออสเตรเลียนั้นมีความพร้อมและมุ่งเน้นไปที่การรักษาผูป้ ่ วยตามความ
จาเป็ นที่เกิดขึ้นในระหว่างการระบาดของโรค

ไม่จริ ง: การปิ ดเมืองสองสัปดาห์จะหยุดการแพร่ กระจายของ coronavirus
จริ ง: การบังคับใช้ขอ้ จากัดเป็ นเวลาสองหรือสามสัปดาห์แล้วยกเลิกและกลับสู่ชีวิตปกติของเราจะไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของ
coronavirus ได้
ความเสี่ ยงของการปิ ดเมืองเพียงสองสัปดาห์คือ coronavirus จะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจรุ นแรงกว่าเก่า
บางคนถามว่าทาไมเราถึงไม่ปิดเมืองทั้งหมดเหมือนประเทศอื่น ๆ คาตอบคือ เราไม่เหมือนกับประเทศต่าง ๆ เช่น อิตาลี สเปนและอิหร่ าน และเมืองต่าง ๆ
เช่น หวู่ฮนั่ ในประเทศจีนซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการระบาด เพราะเรามีการเตรี ยมการรับมือนาหน้าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพในประเทศเหล่านี้รับรู ้ถึงสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้น coronavirus ก็ระบาดเกินการควบคุมและแพร่ กระจายเหมือนไฟป่ าไปแล้ว
นี่คือสาเหตุที่โรงพยาบาลในประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาในการรับมือกับผูป้ ่ วยที่มีอาการโรคที่รุนแรง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพของเราจะเฝ้าจับตาจานวนผูป้ ่ วยรายใหม่ในแต่ละวันในออสเตรเลียและสถานที่ทมี่ ีการแพร่ เชื้อเกิดขึ้น
จากนั้นพวกเขาจะให้คาแนะนาตามหลักฐานที่มีเกี่ยวกับกฎระเบียบหรื อข้อจากัดใหม่ใด ๆ ที่จาเป็ นต้องมี
ทุกคนควรทราบข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับข้อจากัดปัจจุบนั โดยไปที่ www.australia.gov.au

ไม่จริ ง: การตรวจทุกคนจะหยุดการแพร่ กระจายของ coronavirus
จริ ง:

การตรวจไม่ได้หยุดการแพร่ กระจายของไวรัส

เช่นเดียวกับไวรัสอื่น ๆ COVID-19 จะย้ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
มีแค่การเว้นระยะทางสังคมตลอดเวลาและการกักตัวในบ้านเมื่อคุณไม่สบายที่จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ กระจายของไวรัสได้
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การตรวจเพื่อยืนยันว่าคนที่แสดงอาการมี COVID-19 หรื อไม่ช่วยให้เราติดตามการแพร่ กระจายและลดการแพร่ กระจายของโรค
หากเรารู ้ว่าคนใดเป็ นบุคคลนั้นสามารถแยกและกักตัวและเราสามารถติดตามผูท้ ี่เขาได้มีการติดต่อด้วยและลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม การมีผลตรวจไม่เจอ COVID-19 ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณเองจะไม่เสี่ ยงหรื อเป็ นความเสี่ ยงต่อผูอ้ ื่น คุณสามารถมีผลตรวจไม่เจอ
COVID-19 หลังจากที่คุณได้รับเชื้อแต่ยงั ไม่มีอาการ คุณอาจมีผลตรวจไม่เจอ COVID-19 แต่แล้วได้ตดิ เชื้อในวันถัดไป
นี่คือเหตุผลว่าทาไมจึงสาคัญที่จะต้องฝึ กสุ ขอนามัยที่ดีและเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงอยูแ่ ต่ในบ้านยกเว้นออกไปเพื่อสิ่ งจาเป็ น
เพราะการทาเช่นนี้จะช่วยป้องกันการแพร่ กระจายของทั้ง COVID-19 และโรคอื่น ๆ และช่วยลดการใช้การบริ การด้านสุ ขภาพของเรา

ไม่จริ ง: ชุดตรวจไม่ให้ผลที่ถูกต้อง
การตรวจ COVID-19 ในปัจจุบนั ใช้สิ่งที่เรี ยกว่าการขยายกรดนิวคลีอิก (Polymerase chain reaction (PCR))
ซึ่งมีความแม่นยาสู ง การตรวจมีการดาเนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพทาการเก็บตัวอย่างจากคอและจมูกของบุคคลนั้น
ในปัจจุบนั ส่ วนประกอบชุดตรวจทั้งหมดผลิตในต่างประเทศ ส่ วนใหญ่ในยุโรปและเอเชีย
ในขณะที่ซพั พลายเออร์หลายรายของส่ วนประกอบชุดตรวจและห้องปฏิบตั ิการในรัฐและดินแดนต่าง ๆ ใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน
แต่ขอ้ เท็จจริ งที่สาคัญคือพวกเขาใช้วิธีตรวจเดียวกัน
การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทั้งหมดอยูภ่ ายใต้ความตึงเครี ยดเนื่องจากความต้องการทัว่ โลกสู งเกินกว่าอุปทานและกาลังการผลิต
การตรวจหาแอนติบอดีในจุดดูแลนั้นไม่มคี วามแม่นยาเพียงพอสาหรับการวินิจฉัย ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัย
รัฐบาลออสเตรเลียกาลังทางานอย่างใกล้ชิดกับห้องปฏิบตั ิการผ่านเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการสาธารณสุ ขและกับซัพพลายเออร์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ และพิจารณาทา
งเลือกการจัดหาอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพเพื่อให้แน่ใจว่าออสเตรเลียจะยังคงมีกาลังและความสามารถในการตรวจหา coronavirus

เข้ าเว็บไซต์ นเี ้ ป็ นประจาเพื่อรั บทราบข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สาคัญในการตอบสนองของรั ฐบาลออสเตรเลียต่ อ COVID-19
SBS มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ COVID-19 ในภาษาของคุณ คุณยังสามารถใช้ แอพโทรศัพท์ มือถือและเบราว์ เซอร์ เพื่อแปลข้ อมูลรั ฐบาลได้
ค้ นหาทางเลือกที่ตรงกับความต้ องการของคุณ
หากต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นภาษาอังกฤษโปรดไปที่ www.australia.gov.au
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