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วธิรีบัผลตรวจการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ของคณุ 
 

คณุสามารถรับผลตรวจการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ไดส้ามวธิ ี

   

1. ผา่นรหัส QR สว่นบคุคล 

2. ผา่นพอรท์ัลแจง้ผลตรวจ (Results Portal)   

3. ผา่นขอ้ความ SMS ทีส่ง่ไปยังโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  

 

หลงัจากการตรวจหาเชือ้ คณุจะตอ้งแยกกกัตวัจนกวา่คณุจะไดร้บัผลตรวจ 

 

• ตรงกลับบา้นและแยกกกัตวั เวน้แตจ่ะไดร้ับค าแนะน าเป็นอยา่งอืน่จาก NSW Health   

• อยูบ่า้นจนกวา่คณุจะไดร้ับผลตรวจ แมว้า่คณุจะไมรู่ส้กึป่วยก็ตาม 

• คนสว่นใหญไ่ดรั้บผลตรวจภายใน 24 ชัว่โมง 

 

ทางเลอืกที ่1 รหสั QR สว่นบคุคล 

หากคณุไดรั้บใบปลวิเมือ่ตอนทีค่ณุไปเขา้รับการตรวจหาเชือ้ ซึง่มรีหัส QR สว่นบคุคล (พรอ้มชือ่และวันเดอืนปีเกดิของคณุ 

ดา้นลา่ง) โปรดสแกนรหัส QR นัน้ดว้ยกลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืของคณุแลว้กดสง่ 

 

รหัส QR นีม้รีายละเอยีดสว่นบคุคลของคณุ ซึง่คนอืน่ไมส่ามารถน าไปใชง้านได ้

 

ทางเลอืกที ่2 พอทลัแจง้ผลตรวจทางออนไลน ์  

• เยีย่มชมเว็บไซตไ์ดท้ี ่https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• ทางพอรทั์ลจะขอใหค้ณุกรอกหมายเลขโทรศัพทม์อืถอืของคณุ จากนัน้คลกิทีปุ่่ มสฟ้ีา โปรดสงัเกตวา่ 

รหัสประเทศ +61 จะปรากฏ ซึง่เป็นรหสัของประเทศออสเตรเลยี หากคณุก าลังใชห้มายเลขโทรศัพทท์ี ่

ลงทะเบยีนในตา่งประเทศ คณุจะตอ้งเปลีย่นรหัสประเทศจาก +61 เป็นรหัสประเทศตามโทรศัพทท์ีค่ณุ 

ใชง้านอยู ่

• คณุจะไดรั้บรหัสทีส่ง่ไปยังโทรศัพทม์อืถอืของคณุ กรอกรหัสนีบ้นเว็บไซตต์รงสว่นทีม่ขีอ้ความวา่ 'passcode'  

ซึง่หมายถงึรหัสผา่น แลว้คลกิทีปุ่่ มสฟ้ีา  

 

ขอ้สงัเกต หากนีเ่ป็นครัง้แรกทีค่ณุใชพ้อรทั์ลแจง้ผลตรวจทางออนไลน ์

คณุจะตอ้งกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิบางประการ 

 

•  คลกิที ่'View Results’ ซึง่หมายถงึดผูลตรวจ และคณุจะตอ้งกรอก 

– ชือ่ตน้ของคณุ 

– นามสกลุของคณุ 

– วันเดอืนปีเกดิของคณุ 

– รหัสไปรษณยีท์ีบ่า้นของคณุ 

– เพศของคณุ ไดแ้ก ่เพศชาย เพศหญงิ หรอืเพศอืน่  

– วันทีเ่ก็บตัวอยา่ง ซึง่เป็นวันทีค่ณุเขา้รับการตรวจหาเชือ้ 

– หมายเลข Medicare ของคณุ ถา้ม ีหากไมม่ ีใหเ้วน้วา่งไว ้

 

https://my.pathology.health.nsw.gov.au/
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• คลกิทีปุ่่ มสฟ้ีาทีด่า้นบนทีร่ะบวุา่ ‘Select collection centre’ ซึง่หมายถงึเลอืกศนูยร์วบรวมขอ้มลู 

และคน้หาสถานทีท่ีค่ณุไปเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 นอกจากศนูยข์อง NSW Health 

แลว้ยังมศีนูยท์ีด่ าเนนิการเป็นอสิระอกีดว้ย หากคณุเลอืกสถานทีท่ีไ่มไ่ดด้ าเนนิการโดย NSW Health 

Pathology  

เว็บไซตน์ี้จะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิตอ่คลนิกินัน้ ๆ เพือ่ขอผลตรวจของคณุ 

• หากตอ้งการดผูลตรวจของคณุ ใหค้ลกิที ่'View Results' ซึง่หมายถงึดผูลตรวจ 

• คณุจะถกูขอใหก้รอกโดยพมิพช์ือ่จรงิและวันเดอืนปีเกดิของคณุในรปูแบบตัวเลข DDMMYYYY  

ตัวอยา่งเชน่ 01051971 เป็นตน้  

• คณุจะสามารถเขา้ถงึและดาวนโ์หลดส าเนาผลการตรวจหาเชือ้ COVID ของคณุได ้

 

ทางเลอืกที ่3 รบัผลตรวจทาง SMS 

หากคณุไมส่ามารถเขา้ถงึพอรท์ัลแจง้ผลตรวจทางออนไลน ์คณุสามารถรับผลตรวจทาง SMS ทีส่ง่ไปยัง 

โทรศัพทม์อืถอืของคณุได ้

 

• สง่ขอ้ความค าวา่ 'my result’ ซึง่หมายถงึผลตรวจของฉัน ไปที ่0480 050 030  

• เมือ่ไดรั้บพรอมตข์อ้ความ กรณุาสง่ SMS โดยระบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี้ 

o นามสกลุของคณุ  

o วันเดอืนปีเกดิของคณุในรปูแบบตวัเลข น่ันคอื DDMMYYYY ตัวอยา่งเชน่ 01012000 เป็นตน้  

o หากคณุก าลงัลงทะเบยีนใหเ้ด็ก คณุจะถกูขอใหย้นืยันวา่คณุเป็นบดิามารดาหรอืผูป้กครอง  

และสามารถตัดสนิใจแทนเด็กในดา้นการดแูลสขุภาพได ้สง่ขอ้ความวา่ Yes เพือ่ยนืยัน   

o ส าหรับเพศใหใ้ชพ้มิพตั์วอกัษร M ส าหรับเพศชาย F ส าหรับเพศหญงิ หรอื O ส าหรับเพศอืน่ 

o รหัสไปรษณยีข์องคณ (ตัวอยา่งเชน่ 2114 เป็นตน้) 

o วันทีค่ณุเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในรปูแบบตัวเลข DDMMYYYY ตัวอยา่งเชน่ 01052021  

เป็นตน้ 

• ตรวจสอบรายละเอยีดของคณุ และหากถกูตอ้งใหพ้มิพค์ าวา่ Yes  หากคณุกรอกขอ้มลูผดิ ใหพ้มิพค์ าวา่ No  

เพือ่เริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้ 

• เมือ่ด าเนนิการเสร็จแลว้ คณุจะไดร้ับขอ้ความทีแ่จง้วา่ ‘Your registration has been received’  

ซึง่หมายความวา่ทางเราไดรั้บรายการลงทะเบยีนของคณุแลว้  

• คณุยังจะไดร้บัรหัสผา่นทีค่ณุตอ้งพมิพเ์พือ่ขอรับผลตรวจอกีดว้ย 

• เมือ่ผลตรวจของคณุออกมาแลว้ คณุจะไดร้ับขอ้ความ SMS ซึง่จะขอใหค้ณุพมิพค์ าวา่ "Ready"  

ซึง่หมายถงึผลตรวจออกมาแลว้ และรหสัผา่นของคณุ 

• ผลตรวจจะสง่มาทีโ่ทรศัพทข์องคณุ 

 

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอือืน่ ๆ อกีหรอืไม?่ 

หากคณุมปัีญหาในการรับผลตรวจ และการตรวจหาเชือ้ไดผ้า่นไปเกนิกวา่ 48 ชัว่โมงแลว้ คณุสามารถตดิตามผลได ้

ทางเว็บไซตข์องเราที ่https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากผลตรวจหาเชือ้ของฉนัแจง้วา่ ฉนัตดิเชือ้ COVID-19? 

หากผลตรวจหาเชือ้ของคณุแจง้วา่ คณุตดิเชือ้ COVID-19 และคณุไดล้งทะเบยีนเพือ่รับผลตรวจของคณุ 

ผา่นวธิใีดวธิหีนึง่เหลา่นี ้คณุจะไดร้ับ SMS ทีแ่จง้วา่ผลตรวจของคณุอยูใ่นพอรท์ัลแจง้ผลตรวจ พรอ้มขอ้มลู 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการแยกกกัตัว 

 

คณุยังจะไดร้บัการตดิตอ่จากเจา้หนา้ทีจ่ากทมีสาธารณสขุในทอ้งถิน่ของคณุอกีดว้ย 

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct
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ประกาศแจง้การเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล NSW Health Pathology รวบรวมขอ้มลูเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการแจง้ผลการตรวจหาเชือ้ COVID-19  

ของผูป่้วย โดยปกตแิลว้ ขอ้มลูนีจ้ะใชภ้ายใน NSW Health เทา่นัน้ แตอ่าจมกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ ServiceNSW เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการแจง้ 

ผลตรวจของผูป่้วย แตล่ะบคุคลมสีทิธติามกฎหมายในการเขา้ถงึขอ้มลูทีห่น่วยงานของรัฐเก็บขอ้มลูของพวกเขาไว ้ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่ 

www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy ผลทีอ่าจตามมาจากการทีบ่คุคลใดไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทัง้หมดหรอืใหเ้พยีงบางสว่น 

ทีร่อ้งขอไป อาจสง่ผลท าให ้NSWHP ไมส่ามารถใหผ้ลตรวจหาเชือ้แกผู่ป่้วยได ้ 


