
สถานที่ตรวจวนิิจฉัยโควดิ-19 (ไวรัส/แอนติเจน) และแอนติบอดีในอาร์ลงิตัน 

การทดสอบโควิด-19 มีสองประเภท ไดแ้ก่ การตรวจวินิจฉยัและแอนติบอดี การทดสอบวนิิจฉัยแสดงใหเ้ห็นวา่คุณมีการติดเช้ือในปัจจุบนัหรือไม่โดยการใชไ้มก้วาดทางจมูกหรือลาํคอ การทดสอบแอนติบอดีแสดงใหเ้ห็นวา่คุณมีแอนติบอดีจากการติดเช้ือ

ในอดีตหรือไม่โดยการเกบ็ตวัอยา่งเลือด การตรวจวินิจฉยัมีสองประเภทคือ Viral PCR และแอนติเจน ซ่ึงมีวิธีการตรวจหาไวรัสท่ีแตกต่างกนั การทดสอบ Viral PCR มีความแม่นยาํสูงและไดรั้บการประมวลผลในหอ้งปฏิบติัการ (ซ่ึงอาจใชเ้วลาสองถึงสาม

วนักวา่จะไดรั้บผลการทดสอบ) นอกจากน้ีผลการทดสอบแอนติเจนท่ีเป็นบวกยงัมีความแม่นยาํสูง ผลการทดสอบแอนติเจนท่ีเป็นลบอาจตอ้งไดรั้บการยนืยนัผา่นการทดสอบ Viral PCR การทดสอบ Rapid Antigen ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีกว่าจะไดผ้ลลพัธ์ 

 

หลายบริษทัเสนอชุดทดสอบท่ีบา้นซ่ึงช่วยใหคุ้ณสามารถเกบ็ตวัอยา่งสาํหรับการตรวจวินิจฉยัท่ีบา้นได ้ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/#athometest 

ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยกองสาธารณสุขอาร์ลิงตันเคาน์ตีเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2020 เท่าน้ัน 

โปรดตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเฉพาะกับสถานบริการแต่ละแห่งเน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

  

ช่ือและที่อยู่ของสถานที่ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ เวบ็ไซต์ ช่ัวโมงทําการ 
ประเภทการ

ทดสอบ 
คุณสมบัติ/ข้อกาํหนด 

การนัดเข้ารับการ
ทดสอบทีต้่องม ี

บริการล่ามภาษาที่
มี 

ยอมรับผู้ป่วยที่
ไม่มีประกนั 

ค่าใช้จ่าย 
ตรวจสอบกบับริษัทประกนัภัยของคุณว่าการทดสอบอยู่ในช่วงความ

คุ้มครองหรือไม่ 

AllCare Family Medicine and Urgent Care of 
Arlington 

1515 N. Courthouse Rd.,  
Suite 140  

Arlington, VA 22201 

703-812-8200 
https://allcarefamilymed.com/arlington-va  

จ.-ส.: 8.00-20.00 น. 
อา.: 9.00-17.00 น. 

 

Viral PCR 
 

แอนติบอดี 

• ขั้นตอนท่ี 1: ตอ้งพบแพทยท์างออนไลน์
ก่อนการทดสอบ 

• ขั้นตอนท่ี 2: ใชว้ิธีขบัรถเขา้รับการ
ทดสอบท่ี Alexandria, Tysons Corner 
หรือ Lorton AllCare (การทดสอบ PCR) 
หรือไปท่ีสถานท่ีบริการในอาร์ลิงตนั 
(การทดสอบแอนติบอดี) 

ไม่ใช่ สาํหรับ PCR 
ใช่ สาํหรับ
แอนติบอดี 

สเปน ใช่ 

• ประกนัหรือบตัรประจาํตวัท่ีรัฐบาลออกใหท่ี้ยอมรับ: ฟรี 
• หลกัฐานการไม่มีประกนัและบตัรประจาํตวัท่ีไม่ไดอ้อกใหโ้ดย

รัฐบาล: $125 
• ประกนัท่ีไม่ยอมรับ: $206 

Arlington Mill Community Center 
(Arlington Free Clinic/Arlington County/Virginia 

Department of Health) 
909 S. Dinwiddie St. 
Arlington, VA 22204 

703-912-0118 
health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-

testing 
จ.-ศ: 12.00-17.00 น. 

จ. ท่ี 2 และ 4 ของเดือน: 12.00-19.00 น. 
ส. 1 ของเดือน: 10.00-14.00 น. 

Viral PCR 

• อายขุองผูรั้บการทดสอบ 13 ปีข้ึนไป 
• ไม่จาํเป็นตอ้งมีใบสั่งแพทย ์
• ผูมี้รายไดน้อ้ย ไม่มีประกนัหรือมี

ประกนัภยัท่ีตํ่ากวา่ช่วงความคุม้ครอง 
• ผูอ้าศยัในอาร์ลิงตนั 

ไม่ใช่ 
 

ไม่บงัคบั: 
ลงทะเบียน

ล่วงหนา้ (องักฤษ, 
สเปน) 

สเปน ใช่ 

ฟรี 
 (สถานท่ีนีเ้ป็นคลินิกเครือข่ายความปลอดภัยในท้องถ่ินท่ีเสนอการ
ทดสอบให้ผู้มีรายได้น้อย ไม่มีประกันหรือมีประกันภัยท่ีตํา่กว่าช่วง

ความคุ้มครอง) 

Capitol Travel Medicine 

3800 North Fairfax Dr., Ste. 2 

Tower Villas 

Arlington, VA 22203 

703-351-5100 

https://capitoltravelmedicine.com  

จ., พ., ศ.: 9.00-12.00 น. 

Viral PCR 
 

แอนติเจน 
 

แอนติบอดี 

 
• ไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์

ใช่  ใช่ 

 

• PCR: $130 

• แอนติเจน: $130 

• แอนติบอดี: $100 

 

 
Drive-Through Collection Site (Arlington 

County/Quest) 
1429 N. Quincy St. 

Arlington, VA 22207 

health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-
testing 

จ.-ศ: 9.00-16.00 น. 
Viral PCR 

• อายขุองผูรั้บการทดสอบ 13 ปีข้ึนไป 
• ตอ้งมีใบสั่งแพทยเ์พื่อรับการทดสอบ 
• ตอ้งมีอาการ 

ไม่ใช่  ไม่ใช่ 
เรียกเกบ็เงินสาํหรับการทดสอบกับบริษัทประกัน 

(ต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพ) 

INOVA Urgent Care – North Arlington 
4600 Lee Hwy. 

Arlington, VA 22207 

571-492-3080 
www.inova.org/locations/inova-urgent-care-north-arlington 

จ.-ศ: 8.00-20.00 น. 
Viral PCR 

• ตอ้งมีอาการหรือ 
• ตอ้งมีใบสั่งแพทยส์าํหรับการทดสอบ

ก่อนการผา่ตดั 
ใช่ สเปน ใช่ 

• การพบแพทย ์(หากจาํเป็น): $200  
• PCR: $50 

https://allcarefamilymed.com/arlington-va
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://capitoltravelmedicine.com/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing/
http://www.inova.org/locations/inova-urgent-care-north-arlington


ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยกองสาธารณสุขอาร์ลิงตันเคาน์ตีเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2020 เท่าน้ัน 

โปรดตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเฉพาะกับสถานบริการแต่ละแห่งเน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

 

 ไม่อยูใ่นช่วงความคุม้ครองของประกนั ชาํระเงินเม่ือเขา้รับการทดสอบ 

Preston’s Pharmacy 
5101 Lee Hwy. 

Arlington, VA 22207 

703-522-3412 
http://prestonspharmacy.com/covid 

จ.-ศ.: 7.30-17.00 น. 
ส.: 8.30-15.45 น. 

Viral PCR 
 

แอนติเจน 
 

แอนติบอดี 

• อายขุองผูรั้บการทดสอบ 2 ปีข้ึนไป 
• ไม่จาํเป็นตอ้งมีใบสั่งแพทย ์ 

ใช่ 
สเปน เวียดนาม จีน 

รัสเซีย 

ใช่ (การทดสอบ 
2 วนัและวนั

ถดัไป) 

• PCR 3-5 วนั: ค่าธรรมเนียมการจอง $45  เรียกเก็บเงินสาํหรับ
การทดสอบกบับริษทัประกนั หรือฟรีหากมี SSN และไม่มี
ประกนั  

• PCR 2 วนั: $200  
• PCR วนัถดัไป: $350 
• PCR วนัเดียวกนั: $800 

• แอนติเจน: $199 

• แอนติบอดี: ค่าธรรมเนียมการจอง $45; เรียกเก็บเงินสาํหรับ
การทดสอบกบับริษทัประกนั หรือฟรีหากมี SSN และไม่มี
ประกนั 

Urgent Care Center of Arlington 
2439 N. Harrison St. 
Arlington, VA 22207 

571-210-3161 
www.urgentcarearlingtonva.com 

จ.- ศ.: 10.00-18.00 น. 
ส./อา.: 10.00-16.00 น. 

Viral PCR 
 

แอนติเจน 

• ไม่จาํเป็นตอ้งมีใบสั่งแพทย ์

ใช่ สเปน ใช่ 
• การพบแพทย ์(หากจาํเป็น): การจ่ายร่วมหรือ $150  
• PCR หรือแอนติเจน: $50 

Xpress Care 
1409 S. Fern St. 

Arlington, VA 22202 

703-521-2121 
https://www.xpresscarenow.com  

จ.- ศ.: 9.00-20.00 น. 
ส./อา.: 9.00-16.00 น. 

Viral PCR 
 

แอนติบอดี 

• ไม่จาํเป็นตอ้งมีใบสั่งแพทย ์

ไม่ใช่ สเปน ใช่ 
• PCR: $175 
• แอนติบอดี: $150 

http://prestonspharmacy.com/covid/
http://www.urgentcarearlingtonva.com/
https://www.xpresscarenow.com/


ส ำหรับค ำถำมเก่ียวกบัโควิด-19 
โทรหำสำยด่วนโควิด-19 ท่ี 703-228-7999 

เวลำ 7.00-19.00 น. ในวนัธรรมดำและ 9.00-17.00 น. ในวนัเสำร์ 

  

 

 
ตรวจหาอาการ 

อำกำรโควิด-19 ท่ีพบบ่อยคือไขอุ้ณหภูมิสูงกวำ่ 100.4°F (38°C) ไอ
หำยใจถ่ีหรือหำยใจล ำบำก  
 
อำกำรอ่ืน ๆ อำจรวมถึงหนำวสั่น ตวัสั่นและหนำว ปวดกลำ้มเน้ือ ปวด
ศีรษะ เจบ็คอ หรือไม่รู้รสหรือกล่ินใหม่ 
 
หำกคุณมีสัญญำณอนัตรำย เช่น หำยใจล ำบำก เจบ็หรืออึดอดัหนำ้อก 
สับสนหรือไม่สำมำรถกระตุน้ได ้หรือริมฝีปำกหรือใบหนำ้เป็นสีน ้ำเงิน 
ให้โทร 911 
 
ใครก็ตำมท่ีมีอำกำรท่ีไม่มีสัญญำณอนัตรำย โดยเฉพำะผูท่ี้อำยมุำกกว่ำ 
65 ปี ตั้งครรภ ์มีอำกำรป่วยร้ำยแรง เช่น เบำหวำนหรืออยูใ่นประเภทท่ีมี
ควำมเส่ียงสูง ใหท้ ำตำมขั้นตอนท่ี 2 

หากคุณมีแพทย์: ให้นดัหมำยเพื่อรับกำรตรวจคดักรองดว้ย
ตนเองหรือทำงออนไลน์ เพื่อปกป้องผูอ่ื้น อยำ่ไปพบแพทย์
โดยไม่โทรแจง้ก่อน 
 
หากคุณไม่มีแพทย์หรือประกนั: ให้โทรหำสถำนท่ีทดสอบ
หรือคลินิกในเอกสำรน้ี 
 
หำกคุณไดรั้บกำรตรวจคดักรองและแพทยร์ะบุวำ่คุณไม่มี
โควิด-19 ให้ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของแพทย ์
 
หากคุณได้รับการตรวจคดักรองและต้องได้รับการทดสอบ 
แพทยห์รือคลินิกจะนดัหมำยคุณหรือส่งตวัคุณไปยงัสถำนท่ี
ท ำกำรทดสอบ สถำนท่ีหลำยแห่งเสนอตวัเลือกกำรทดสอบ
แบบขบัเขำ้ไปหรือเดินเขำ้ไปรับกำรทดสอบ  

กำรตรวจวินิจฉยัมีสองประเภท ไดแ้ก่ 
ไวรัสและแอนติเจน ซ่ึงมีวิธีกำรตรวจหำ
ไวรัสท่ีแตกต่ำงกนั 
กำรทดสอบ Viral PCR นั้นแม่นย  ำท่ีสุด
และใชว้ิธีป้ำยกวำดโพรงจมูกหรือเก็บ
ตวัอยำ่งน ้ำลำย 

คุณจะไดรั้บแจง้เม่ือผลลพัธ์ออกมำ 
 
ในขณะท่ีรอผลลพัธ์ คุณจ ำเป็นตอ้งอยู่
บำ้น อยูห่่ำงจำกผูอ่ื้นและสวมหนำ้กำก
อนำมยัเม่ือตอ้งอยูใ่กลผู้อ่ื้น 
 
หำกคุณมีโควิด-19 คุณจะไดรั้บ
ค ำแนะน ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยปกป้องตนเอง
และผูอ่ื้นและระบุผูติ้ดต่อใกลชิ้ดของคุณ 

รับการตรวจ
คดักรอง 

ให้ตัวอย่าง 

รับผลลพัธ์ 

ใครควรได้รับการทดสอบ: รับการทดสอบหากคุณมีอาการท่ีพบบ่อยหรือคุณอยู่ใกล้ผู้ติด

เช้ือโควดิ-19 ในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ีโควิด-19 สำมำรถเกิดข้ึนไดโ้ดยมี

อำกำรเลก็นอ้ย เจบ็ป่วยรุนแรงหรือไม่มีอำกำรเลย กำรเขำ้รับกำรตรวจโควิด-19 จะช่วยให้

คุณดูแลตวัเองในขณะป่วยไดดี้ข้ึนและช่วยคุณปกป้องเพือ่นและคนท่ีคุณรักจำกกำร

เจบ็ป่วยได ้เวลำท่ีเหมำะสมท่ีสุดในกำรเขำ้รับกำรตรวจเช้ือ คือ 5 วนัข้ึนไปหลงัจำกกำร

สัมผสักบัเช้ือคร้ังสุดทำ้ย  

สถานทีใ่ห้บริการหลายแห่งก าหนดให้ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับการตรวจคดักรองล่วงหน้า

หรือมีใบส่ังแพทย์ และสถานที่ส่วนใหญ่ก าหนดให้ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 

คนส่วนใหญ่ท่ีมีโควิด-19 หำยไดเ้องท่ีบำ้น 

หำกคุณไดรั้บกำรทดสอบโควิด-19 และผลเป็นบวกหรือยงั

ไม่ไดรั้บกำรทดสอบและมีอำกำรของโรคทำงเดินหำยใจ 

ใหอ้ยูบ่ำ้นและหลีกเล่ียงกำรสมัผสักบัผูอ่ื้น สวมหนำ้กำก

เม่ืออยูใ่กลค้นอ่ืน ลำ้งมือบ่อย ๆ ฆ่ำเช้ือพ้ืนผวิเป็นประจ ำ 

และแจง้ผูใ้กลชิ้ดวำ่คุณป่วย 

1 

2 

3 

4 

ดัดแปลงมาจากกรมอนามัยแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี 

   ขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือรับการทดสอบโควดิ-19 
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