VideoCall Patient Information Leaflet -THAI

การพบตามนั ัดผ่่านทางการ
ติิดต่่อทางวิิดีโี อ
The Royal Melbourne Hospital - Telehealth video call

หากเหมาะสม
คุุณสามารถรั ับคำำ�ปรึึกษาหารืือทาง
ออนไลน์์ผ่า่ นทางการติิดต่่อทางวิิดีโี อได้้
การติิดต่อ
่ ทางวิิดีีโอสะดวกเหมืือนกัับการติิดต่อ
่
ั ์ และดีียิ่่�งขึ้้น
่� สารแบบ
ทางโทรศัพท์
� ตรงที่่เ� ป็็ นการสื่อ
เห็็นหน้ ้ากัันและกััน
มัันช่ว่ ยคุุณประหยััดเวลาและเงิิน
และทำำ�ให้ ้การดููแลของคุุณใกล้ ้ตััวเข้ ้ามาอีีก
ฉั ันควรไปที่่�ไหนเพื่่อ
� การพบตามนั ัด
ในการพบตามนั ัด ไปที่่�:
www.thermh.org.au/telehealth

แทนการเดิินทางไปพบตามนััด คุุณเข้ ้าไปที่่บริ
� เิ วณนั่่�งรอ
ของคลิินิก
ิ ทางออนไลน์์
ศููนย์์บริก
ิ ารสุุขภาพจะทราบการมาถึึงของคุุณ
และแพทย์์จะออกมาพบคุุณเมื่่อ
� ทุุกอย่่างพร้ ้อม
ไม่่มีีความจำำ�เป็็ นที่่จ
� ะต้ ้องสร้ ้างบััญชีีผู้้�ใช้ ้ใหม่่
ไม่่มีีการเก็็บข้ ้อมููลที่คุ
่� ณ
ุ ส่่งเข้ ้า

ฉั ันจำำ�เป็็นต้้องมีีอะไรบ้้างในการติิดต่่อผ่่าน
ทางวิิดีโี อ?
� มโยงที่่�ดีกั
คุุณต้้องมีีการเชื่่อ
ี ับอิินเทอร์์เน็็ ต
ถ้ ้าคุุณสามารถดููวิดีี
ิ โอได้ ้ทางออนไลน์์ (เช่่น ยููทูบ
ู )
คุุณก็็จะสามารถใช้ ้การติิดต่อ
่ ทางวิิดีีโอได้ ้
สถานที่่�ส่ว่ นตั ัวที่่�มีไี ฟสว่่างซึ่ง่� คุุณจะไม่่ถููก
รบกวนระหว่่างการปรึึกษาหารืือ

มั่่�นคงปลอดภั ัยดีีไหม?
การติิดต่อ
่ ทางวิิดีีโอมั่่�นคงปลอดภััย ความเป็็ นส่่วนตััวของคุุณ
จะได้ ้รัับความคุ้้�มกััน คุุณมีีห้ ้องวิิดีีโอของคุุณเองเป็็ นส่่วนตััว
โดยแพทย์์ที่ไ่� ด้ ้รัับมอบอำำ�นาจเท่่านั้้�นที่่ส
� ามารถเข้ ้าถึึง

การติิดต่่อทางวิิดีโี อครั้้�งหนึ่่�งๆ
ี ค่่าใช้ ้จ่า่ ยประมาณเท่่าไร?
เสีย
การติิดต่อ
่ ทางวิิดีีโอเป็็ นบริิการฟรีี (ยกเว้ ้นค่่าธรรม เนีียมการ
ใช้ ้อิินเทอร์์เน็็ ตของคุุณ) อย่่างไรก็็ตาม คุุณยัังคงต้ ้องจ่่ายค่่า
ปรึึกษาทางการแพทย์์ตามปกติิ ถ้ ้ามีีค่่าใช้ ้จ่่ายดัังกล่่าว

้ อ
ฉั ันต้้องใช้ข้
้ มููลอิินเทอร์์เน็็ ตเท่่าไร?
คุุณไม่่ต้ ้องใช้ ้ข้ ้อมููลใดๆระหว่่างที่่ร� อแพทย์์ออกมาพบคุุณ
การปรึึกษาทางวิิดีีโอใช้ ้ข้ ้อมููลต่ำำ�� กว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของข้ ้อมููลที่คุ
่� ณ
ุ
้ตามปกติิ
�
ต้ ้องใช้
ในระหว่่างที่่ดู
� วิู ดิ
ิ โิ อยููทูบ
ู ในฮาย เดฟิิ นิชั่่
ิ น*
� มโยงอิินเทอร์์เน็็ตที่ ่�
การใช้ ้ข้ ้อมููลจะน้ ้อยกว่่าถ้ ้าใช้ ้กัับการเชื่่อ
้คอมพิิ
ความเร็็วต่ำำ�� กว่่า หรืือถ้ ้าคุุณกำำ�ลังั ใช้
วเตอร์์ แท็็บเล็็ต หรืือ
สมาร์์ตโฟน ที่่มีีพลั
�
งั ต่ำำ�� กว่่า ปัั จจััยเหล่่านี้้�สามารถลดคุุณภาพ
โดยรวมของการติิดต่อ
่ ให้ ้ต่ำำ�ล
� งไปด้ ้วย
การใช้ ้ข้ ้อมููลจะเพิ่่�มขึ้้น
� หากมี่่ผู้
� ้�ร่่วมการใช้ ้มากกว่่าสองคน

หนึ่่�งในจำำ�นวนเหล่่านี้้�:
•

•

(ขอแนะนำำ �) กููเกิิล โครม เว็็บ เบราว์์เซอร์์ หรืือ
ไฟร์์ฟอกซ์์ เว็็บ เบราว์์เซอร์์บนเดสก์์ท็อ
็ ปหรืือแล็็ป
ท็็อป (วิินโดว์์ หรืือ แมคอส) หรืือบนแอนดรอยด์์
แท็็บเล็็ต หรืือสมาร์์ตโฟน
ซาฟารีี เว็็บ เบราว์์เซอร์์บนแอ็็ปเปิิ ล เดสค์์ท็อ
็ ป
หรืือ แล็็ปท็็อป (MacOS) หรืือไอแพด หรืือ ไอโฟน

เว็็บแคมเมอร่่า สปีี กเกอร์์ และ ไมโครโฟน
(สร้ ้างติิดอยู่่�กัับอุป
ุ กรณ์์แล็็ปท็็อปหรืือโมบายล์์แล้ ้ว)
โปรดพลิิกดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย
� วกัับวิธีิ ใี ช้ ้การติิดต่อ
่ ทาง
วิิดีีโอ

้ มาร์์ทโฟน และ แท็็บเล็็ต
ผู้้ใ� ช้ส

� มโยงเครืือข่่าย
หากคุุณสามารถทำำ�ได้ ้ โปรดเชื่่อ
ไว-ไฟของบ้ ้านหรืือที่่ทำ
� �ำ งานเพื่่อ
� หลีีกเลี่่ย
� งการใช้ ้ข้ ้อ
มููลโทรศััพท์มืื
์ อถืือที่่ไ� ด้ ้รัับอนุุมัติ
ั ิ

* นั่่�นคืือประมาณ 230 MB บนอุุปกรณ์์มืือถืือ และ 450 MB บน PC

สำำ�หรัับการติิดต่อ
่ 20 นาที่่� ซึ่่�งคล้ ้ายคลึึงกัับ Skype® or Facetime®

เตรียมต
ัวพร้
อมที
จ
 ะทํ
าการติ
ดต่
ทางวิดีี
ดโอ
โี อ
เตรีียมตัั
วพร้
้อมที่่
จ
� ะทำำ
�การติิ
ดต่
อ
่ อทางวิิ
ตรวจให้แน่ใจว่าคุณใชเ้ ว็บ เบราว์เซอร์
อ ันหนึง อ ันใดต่อไปนี:
กูเกิล โครม รุน
่ 80+
(วินโดว์ แอนดรอยด์ แมคอส)
แอ็ปเปิ ล ซาฟารี รุน
่ 12+
(แมคอส ไอโอเอส)
ไฟร์ฟอกซ์ รุ่น 75+
(วินโดว์ส ์ แอนดรอยด์)
ไมโครซอฟต์ เอดจ์ 80+
(วินโดว์ส ์ แมคอส)
ไมโครซอฟต์ เอดจ์ 44+
(แอนดรอยด์)

ไปที่่�:

ไปที่่จุ
� ุดเข้ ้าบนเว็็บไซต์์ของศููนย์์
บริิการแล้ ้วคลิิกสััญรููปของ
สตาร์์ท วิิดิโิ อ คอลล์์

www.thermh.org.au/telehealth

่� และหมายเลขโทรศััพท์ ์
ใส่่ชื่อ
เมื่่อ
� ได้ ้รัับการบอกบท

ใส่่ออนไลน์์ เวตติ้้�ง แอเรีีย
ของคลิินิก
ิ

ฉ ันควรท�ำอย่างไรถ้ามีอะไรข ัดข้อง?

•

ไปที่่� https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
For an interpreter, please call 03 93427393.
To cancel, reschedule, or change your appointment, call 03 93427393.
For video-call support, please call 03 93428670.
telehealth@mh.org.au

แพทย์์มาถึึงและเริ่่�มการ
ปรึึกษาหารืือ

