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หลักฐานการฉีด 
วคัซนี COVID-19 

บัญช ีMedicare ออนไลน์

My Health Record (ประวติัสุขภาพของฉัน)

Thai

1. เปิดแอป๊ และลงชื่อเข้าใช้
2. ท่ีส่วน Services (บรกิาร) เลือก 

Immunisation history (ประวติัการฉีด
วคัซีน)

3. เลือกชื่อชองคุณ
4. กดท่ี View immunisation history 

statement (PDF)(ดูข้อมูลประวติัการ
ฉีดวคัซีน) หรอื View COVID-19 digital 
certificate (PDF)(ดูใบรบัรองการฉีดวคัซีน 
COVID-19 ดิจิทัล)

1. ลงชื่อเชา้ใชบ้ัญช ีmyGov (my.gov.au) 
 ของคุณ แล้วเลือก Medicare

2. จากส่วน Immunisation history (ประวติั 
การฉีดวคัซีน) เลือก View immunisation 
history (ดูข้อมูลประวติัการฉีดวคัซีน)

3. เลือกชื่อของคุณ
4. กดท่ี View immunisation history statement 

(PDF)(ดูข้อมูลประวติัการฉีดวคัซีน) หรอื  
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(ดูใบรบัรองการฉีดวคัซีน COVID-19 ดิจิทัล)

สามารถได้หลักฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 จาก
ประวติัสุขภาพของฉันด้วย

หากคุณมีประวติัสุขภาพแล้ว:

1.  ลงชื่อเข้าบัญช ีmyGov (my.gov.au) ของคุณ 
และเลือก My Health Record (ประวติัสุขภาพ
ของฉัน)

2. เปิดบัญชปีระวติัสุขภาพของคุณ

3.  เข้าถึงหลักฐานการฉีดวคัซีนของคุณท่ีหน้า 
Record Home หรอืหน้า Immunisations 
view (แล้วเลือก Documents, 
Immunisations)

หากคุณไม่มีประวติัสุขภาพอยูแ่ล้ว แต่คุณมีบัตร
เมดิแคร:์

1.  ลงชื่อเข้าบัญช ีmyGov (my.gov.au) ของคุณ 
และเลือก My Health Record

2.  ระบุเอกลักษณ์ของคุณ และตัง้ประวติัสุขภาพ 
ใหแ้น่ใจวา่เลือก ‘Yes’ เพื่อรวมข้อมูลการฉีด
วคัซีนทัง้หมด (ข้อมูลเมดิแคร)์ ไวใ้นประวติั
สุขภาพของคุณ

3. เปิดประวติัสุขภาพของคุณ

4.  เข้าถึงหลักฐานการฉีดวคัซีนท่ีหน้า Record 
Home หรอืจากหน้า Immunisations view  
(ดูประวติัการฉีดวคัซีน)

วธิรีบัหลักฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 ของคุณ
หลักฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 ของคุณจะเก็บไวใ้น immunisation history statement 
(บันทึกประวติัการฉีดวคัซีน) ของคุณภายหลังท่ีได้ฉีดวคัซีนแล้ว   

เม่ือคุณได้ฉีดวคัซีนตามปรมิาณท่ีจ�าเป็นครบถ้วนแล้ว คุณจะได้ COVID-19  
digital certificate (ใบรบัรองการฉีดวคัซีน COVID-19 ดิจิทัล) ด้วย
คุณสามารถรบัหลักฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 ของคุณผ่านทาง:

• บญัช ีMedicare ออนไลน์
• Express Plus Medicare app (แอป๊เมดิแครเ์อก๊ซ์เพรสพลัส)
• My Health Record (ประวติัสุขภาพของฉัน)
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(บรกิารแสดงเอกลักษณ์เฮลธแ์ครส่์วนตัว)
• Australian Immunisation Register  

(ส�านักทะเบียนการฉีควคัซีนแหง่ออสเตรเลีย)

Express Plus Medicare app  
(แอป๊เมดิแครเ์อก๊ซ์เพรสพลัส)
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รบัหลักฐานการฉีดวคัซนี COVID-19 

หากคุณไม่สามารถได้หลักฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 ทางออนไลน์  โปรดโทรศัพท์   
Australian Immunisation Register (ส�านักทะเบยีนการฉีดวคัซีนแหง่ออสเตรเลีย)  
หมายเลข 1800 653 809 ระหวา่งเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. วนัจันทรถึ์งวนัศุกร ์

ขอใหเ้จ้าหน้าท่ีส่ง immunisation history statement (ประวติัการฉีดวคัซีน) ใหแ้ก่คุณ 

อาจใชเ้วลานานถึง 14 วนัทางไปรษณีย ์

หากคุณต้องการล่าม โปรดโทรบรกิารล่าม Translating and Interpreting Service (TIS) หมายเลข 131 450.

บรกิารแสดงเอกลักษณ์เฮลธแ์ครส่์วนตัว (ส�าหรบัผู้ไม่มีบัตรเมดิแคร)์

ส�านักทะเบียนการฉีดวคัซีนแหง่ออสเตรเลีย

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับวธิรีบั
ข้อมูลประวติัการฉีดยา scan the  
QR code below (สแกนรหสั QR 
ข้างล่าง)

เพื่อได้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมการ
ฉีดวคัซีน COVID-19 ในรฐั NSW  
scan the QR code below

Scan the QR code below  
เพื่อหาวธิท่ีีงา่ยท่ีสุดในการได้หลัก
ฐานการฉีดวคัซีน COVID-19 ทาง
ออนไลน์

ในกรณีท่ีคุณไม่มีบัตรเมดิแคร ์และต้องการเข้า
ดูหลักฐานการรฉีดวคัซีนของคุณอออนไลน์ คุณ
จ�าเป็นต้องมีเอกลักษณ์ระบุเฮลธแ์ครส่์วนตัว  
(IHI) ถ้าคุณยงัไม่เคยมี (IHI) สามารถยื่นขอทาง
ออนไลน์ได้ 

เพื่อได้ข้อมูลเพิม่เติม ดูได้ท่ี:

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi 

เม่ือคุณมี IHI แล้วก็สามารถเข้าดูหลักฐานการรฉีด
วคัซีนของคุณได้ โดยผ่าน myGov

1.  ลงชื่อเข้าบัญช ีmyGov (my.gov.au) และเลือก 
Individual Healthcare Identifiers service 
(บรกิารเอกลักษณ์ระบุเฮลธแ์ครส่์วนตัว)

2.  ท่ีส่วน Services (บรกิาร) เลือก Immunisation 
History (ประวติัการฉีดวคัซีน)

3.  กดท่ี View immunisation history statement 
(PDF) (ดูข้อมูลประวติัการฉีดวคัซีน) หรอื  
View COVID-19 digital certificate (PDF)
(ดูใบรบัรองการฉีดวคัซีน COVID-19 ดิจิทัล)


