ការជួបគ្រូពេទ្យតាមរយៈពេពេហែល៖ អ្វហី ែលអ្នករំេឹងទ្ុក
ព ពើ េពេហែល (Telehealth) រឺជាអ្វ?ី
ពេពេហែលរឺជាការទ្ំនាក់ទ្ំនងជារវាងអ្នកនិងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកពោយពគ្បើគ្ាស់ការព្វសើ ននិសិទ្វីពែអ្ូបនតផ្ទាល់។ ជំនសួ ពោយការពបើកឡានពៅជួបពោយផ្ទាល់
អ្នកអាចពមើលព ើញនិងនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកយា៉ា ងងាយគ្សួលេីផ្ាះរបស់អ្នកតាមរយៈទ្ូរស័េស្ម
ា ា ែវូន ពេពបេ រឺកុំេយូទ្័រហែលមានកាពមរ៉ានិងភ្ជាប់អ្ុី
ន្ឺហែ ។
ព ពើ េពេហែលមានសុវ ភ្ជថិ េហែររឺពទ្?
ជាការេិ ណាស់ ការពគ្បើគ្ាស់ពេពេហែលរឺមានសុវ ភ្ជថិ េ មានរពបៀបរការការសមាា ់និងព្វើតាមពោលការែ៍ចាប់ែហែល(ឧទាែរែ៍ HIPPA ជាចាប់
ហផ្នកពវជាស្មស្តស)ត ែូចោន នឹងការណា ជ់ ួបពោយផ្ទាល់មុនៗហែរ។ ការណា ់ជួបហផ្នកពវជាស្មស្តសតតាមពេពេហែលរឺគ្ ូវានរកាការសមាា ់ជានិចច។ ពលើសេីពនះ
ពទ្ៀ ការណា ់ជួបតាមពេពេហែលមិនគ្ ូវានេ សពមេងរឺវីពែអ្ូពនាះពទ្។
ព ខើ អា្ញំ ចពគ្ជសើ ពរីសមិនពគ្បសើ គ្ាស់ានហែររឺពទ្?
ពគ្ជើសពរីសាន, អ្នកគ្ វូ ានពយើងផ្តល់ជូននូវការណា ់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកតាមរយៈការពគ្បើគ្ាស់ឧបករែ៍ទ្ំនាក់ទ្ំនងតាមវពី ែអ្ូហែលមានសុវ ថិភ្ជ
េ។ ពទាះបីវាគ្ ូវានពលើកទ្ឹកចិ តពអាយពគ្បើគ្ាស់ក៏ពោយ ហ វាជពគ្មសើ របស់អ្នកថាព ើអ្នកចង់ពគ្បើគ្ាស់វារឺអ្ ់។
ព មាើ នការចំណាយបហនថមសគ្មាប់ការណា ជ់ បួ តាមពេពេហែលហែររឺពទ្?
APHCV មិនរិ ថ្េេពសវាបហនថមចំព ះការពគ្បើគ្ាស់ពេពេហែលពនាះពទ្។ គ្បសិនពបើអ្នកមានខូ-ពផ្ ខូ-អ្ុីនសួរិនស៍រឺការហបងហចក ំថ្ល ពនាះអ្នកគ្ ូវព្វើែូចោន
នឹងការមកជួបគ្រូពេទ្យពោយផ្ទាល់ហែរ។ សូមេិនិ យពមើលពសៀវពៅអ្ គ្ថ បពយាជន៍ថ្នហផ្នការសុខភ្ជេរបស់អ្កន ពែើមបីែឹងថា ព ើអ្នកគ្ វូ ចំណាយប៉ានាុ ា នសំរប់ពស
វាគ្របែែត ប់។
**ការភ្ជាប់អ្ុីន្ឺហែ /វាយហ្វវយរឺចំាច់សគ្មាប់ការណា ជ
់ ួបតាមពេពេហែល។
ព ខើ គ្្ញំ វូ ការទាញយកកមាវ្ិ អ្ី ខវី ះេ ?
គ្បេ័នធពេពេហែលរបស់ពយើងែំពែើរការពលើកមាវិ្អ្ី ុីន្ឺែិ ែូពចនះអ្នកមិនចំាច់ទាញយកឬែំពេើងកមាវិ្ីអ្វីពគ្ៅេី browser ពនាះពទ្ (ឧទាែរែ៍
Google Chrome, Internet Explorer, Safari ជាពែើម) ែូពចនះឧបករែ៍ណាមួយហែលអាចពគ្បើ browser ានវាក៏អាចែំពែើរការានហែរ ។ អ្នក
គ្ោន់ហ គ្ាកែថាឧបករែ៍ពនះមានកាពមរ៉ានិងថ្ម៉ាគ្កូែវូនរួចរល់ពែើមបីឱ្យគ្រូពេទ្យអាចពមើលព ើញនិងស្មតប់អ្កន ាន។

ព វាើ ែំពែើរការយា៉ា ងែូចពមតច?
ពៅថ្េាណា ់ជួបរបស់អ្នក៖
a. បុរគលិក ុមុខនឹងទ្ូរស័េាពៅអ្នកគ្បមាែ ២០-៤០ នាទ្ីមុនពេលពមា៉ាងណា ់ជួបរបស់អ្នកពែើមបីព្វើការចុះព្ា ះ។
b. អាគ្ស័យពលើគ្បពេទ្ឧបករែ៍ហែលអ្នកកំេុងពគ្បើពែើមបីចូលរួមការណា ់ជប
ួ តាមពេពេហែល ។
ទ្ូរស័េស្ម
ា ា ែវនូ (ហែលអាចទ្ទ្ួលស្មរជាអ្កសរ/អ្ បថ ទ្)
 អ្នកនឹងទ្ទ្ួលានស្មរេីរិលានុបោា យិកាហែលមានភ្ជាប់ផ្ទាល់
ពៅបនាប់រង់ចនំ ិមាិ ហែលអាចពមើលព ើញតាមរយៈកុេំ យូទ្័រ។
 ចុចពលើបនាា ភ្ជ
់ ា ប់ពែើមបីចូលរួម
 វាយបញ្ចូលព្ា ះពេញរបស់អ្ក
ន
 ពៅពេលអ្នកព ើញផ្ទាំង Enable និង/ឬ Allow ពលច
ពចញមក សូមអ្នកចុចវាពែើមបីអ្នុញ្ញា កាពមរ៉ានិងមីគ្កូែវូនពៅ
ពលើកមាវិ្ីរុករករបស់អ្កន ែំពែើរការ ។
 សូមសថិ ពៅពលើទ្ំេ័រែហែលពែើមបីរង់ចំពៅកនញងបនាប់រង់ចំ
ហែលអ្នកពមើលព ើញតាមរយៈកុំេយូទ្រ័ ។ រិលានុបបោា យិកា
នឹងមកជួបសួរសំនួរអ្នកភ្ជេមៗ។

ពេបេប, ពេពបេ , Chromebook, កុេំ យូទ្រ័
 អ្នកនឹងទ្ទ្ួលានស្មរ / ការទ្ូរស័េាេីរិលានុបោា យិកាពែើមបី
ពសនើសុំឱ្យអ្នកចូលរួមកនញងបនាប់រង់ចំនមិ ាិ ។
ិ ីរុករកពៅពលើឧបករែ៍របស់អ្នកពែើយចូលពៅ
 សូមពបើកកមាវ្
កាន់ពរែទ្ំេ័រ https://aphcv.doxy.me
 ពគ្ជើសពរីសព្ា ះគ្រូពេទ្យហែលអ្នកមានណា ់ជួបជាមួយពែើមបី
ចូលរួមកនញងបនាប់រង់ចំនមិ ាិ របស់េួកពរ
 វាយបញ្ចូលព្ា ះពេញរបស់អ្ក
ន
 ពៅពេលអ្នកព ើញផ្ទាំង Enable និង/ឬ Allow ពលចពចញ
មក សូមអ្នកចុចវាពែើមបីអ្នុញ្ញា កាពមរ៉ានិងមីគ្កែូ វូនពៅពលើកមា
វិ្ីរុករករបស់អ្នកែំពែើរការ ។
 សូមសថិ ពៅពលើទ្ំេ័រែហែលពែើមបីរង់ចំពៅកនញងបនាប់រង់ចំហែល
អ្នកពមើលព ើញតាមរយៈកុេំ យូទ្័រ។ រិលានុបបោា យិកានឹងមកជួប
សួរសំនួរអ្នកភ្ជេមៗ។

សូមកុ:ំ
- ចកពចញេីទ្េំ ័របនាប់រង់ចំនិមាិ
- ចកពចញេីទ្េំ ័រកមាវិ្ីរកុ រកឬ
- បតូរពៅកមាវិ្ីពផ្សង
ទាំងពនះវាអាចព្វើឱ្យអ្នកផ្ទតច់ការភ្ជាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងពចញេីបនាប់រង់ចំ។
អ្វហី ែលគ្ វូ ចងចំអ្េំ កាី រណា តា់ មហេពេហែលរបស់អ្កន ៖
 អ្នកអាចកំែ ់ពេលណា ់ជួបតាមទ្ូរស័េារបស់អ្ក
ន ែូចោន ពៅនឹងរពបៀបហែលអ្នកោក់ណា ់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នករល់ែង ពោយទ្ូរស័េាពៅ
ពលខ ៣២៣-៦៤៤-៣៨៨៨
 ែូចោន នឹងការណា ់ជួបពោយផ្ទាល់ហផ្នកពវជាស្មគ្សេ
ត ីមុនៗរបស់អ្នកហែរ អ្នកមានទ្ំនលួ ខុសគ្ ូវចំព ះ APHCV កនញងការលុបពចលការណា ់ជបួ
គ្បសិនពបើអ្នកមិនអាចចូលរួមកនញងការណា ់ជួបតាមទ្ូរស័េាានតាមរយៈពលខ ៣២៣-៦៤៤-៣៨៨៨ ។ ការលុបពចលគ្ ូវព្វើពេើងយា៉ា ងពហ្វច
ណាស់ ២៤ ពមា៉ាងមុនពេលណា ់ជបួ ។
 ពែើមបីធានាការសមាា ់ អ្នកគ្ ូវហ ពៅផ្ាះឬកហនេងណាហែលមានលកខែៈឯកជននិងមិនមានសំពលងរំខានពគ្ចន
ើ ពេកពទ្។ អ្នកមិនរួរព្វកើ ិចចការពផ្សង
ពទ្ៀ ែូចជាពមើលទ្ូរទ្សសន៍ឬចមអិនអាហ្វរកនញងពេលអ្នកកំេុងជួបគ្រូពេទ្យពនាះពទ្។

គ្មវូ ការអ្បបបរមាសំរប់គ្បេ័នពធ េពេហែល
អ្វីហែលអ្នកគ្ ូវការ៖
1.

2.
3.

ការភ្ជាប់អ្ុីន្ឺែិ ហែលមានពលបឿនទាញយកនិងផ្ាញកឯកស្មរយា៉ា ងពហ្វចណាស់ ២ ពមហ្វគថ្ប (check your Internet speed here)
ពលបឿនហែលពយើងហែនាំរឺឱ្យខពសជា់ ង ១០-១៥ Mbps ពែើមបីពអាយវាមានែំពែើរការានលអគ្បពសើរ។
ឧបករែ៍ហែលគ្ ូវានឬអាចគ្ ូវានបំ ក់ពោយកាពមរ៉ា មីគ្កូែវូននិងឧបករែ៍បំេងសពមេង។
សូម ំពេើងកមាវិ្ីរុករកពលើអ្ុីន្ឺែិ ពអាយរួចរល់ពែើមបីអាចពគ្បើពលើឧបករែ៍របស់អ្កន ាន។
កមាវ្ិ រី កុ រកហែលានហែនាំ
IPhone/iPad (iOS)

Safari 11+ (latest version of iOS)

ទ្ូរស័េា/ពេពបេ

កមាវិ្ីរុករក Google Chrome

Android

កុំេយូទ្័រ, កុំេយូទ្័រយួរថ្ែ

កមាវិ្ីរុករក Google Chrome

Mac

Safari 11+ (latest version of iOS)

Mozilla Firefox
Microsoft Edge



ខាងពគ្កាមពនះមិនគ្ ូវោន នឹងគ្បេ័នធ Telehealth របស់ពយើងពទ្
a. Amazon Kindle និងឧបករែ៍អានអ្កសរពអ្េិចគ្ ូនច
ិ ពផ្សងពទ្ៀ
b. ឧបករែ៍បំេងសពមេងឆ្លេ ថ្វហែលអាចបញ្ញារពោយសពមេងែូចជា Alexa ឬ Google Assistant



ឧបករែ៍ហែលមានគ្បពយាជន៍កនញងការព្វើព សតវនិ ិចយឆ័ ពោយខេនួ ឯងមានែូចជា៖
a. ស្មកលបង Pre-call test ពែើមបីគ្ាកែថាឧបករែ៍បំេងសពមេងនិងកាពមរ៉ារបស់អ្ក
ន ានពរៀបចំនិងែំពែើរការ។
b. ស្មកលបង Estimate call quality tool ពែើមបីទាយេីរែ
ុ ភ្ជេថ្នការខលហែលអ្នករំេឹងទ្ុក ហផ្អកពលើពលបឿនកុំេយូទ្័រនិងអ្ុីន្ឺែិ
របស់អ្នក។ េិនាញខពសប់ ងាាញេីរុែភ្ជេលអ។
c. ស្មកលបង Internet speed test ពែើមបីកែ
ំ ់ពលបឿនភ្ជាប់របស់អ្នក។ ពសនើពអាយមានពលបឿនទាញយកនិងផ្ាញកឯកស្មរកនញងពលបឿន
៥០០ kb/s ពែើមបីមានការពៅលអ។
d. ស្មកលបង Network stability Test ពែើមបីកែ
ំ ់ពសថរភ្ជេថ្នបណាតញរបស់អ្កន ។ គ្បសិនពបើអ្នកទ្ទ្ួលាន " Network
Appears Unstable " ពនាះបញ្ញាក់ថាភ្ជរពគ្ចើនរ៉ាវទ្័រឬអ្នកផ្តល់ពសវាកមាអ្ុីន្ឺែិ របស់អ្ក
ន (ឧទាែរែ៍ Comcast) ទ្ំនងជា
មូលពែ ុថ្នបញ្ញារុែភ្ជេរបស់អ្នក។



គ្បសិនពបើអ្នកមានសំនួរមុនរឺពគ្កាយការណា ់ជួប អ្នកអាចទាក់ទ្ងមកពលខ ៣២៣-៦៤៤-៣៨៨៨

ការពគ្ ៀមពរៀបចំសគ្មាប់ការណា ជ់ ួបតាមពេពេហែល
1.

កុពំ អាយបពចចកវទ្ិ ាររំងែំពែើរការណា ជ់ បួ
a. គ្ ូវគ្ាកែថាអ្នកមានកមាវិ្ីនិង / ឬឧបករែ៍គ្ ឹមគ្ ូវមុនពេលណា ជ
់ បួ
b. ពសនើសុំស្មច់ញា ិឬមិ េ
ត កតិឱ្យជួយែំពេើងកុំេយូទ្័រ ពេពបេ ឬទ្ូរស័េាចល័ របស់អ្នក គ្បសិនពបើអ្នកមិនអាចព្វើវាាន។
ិ ាជាមុន និងទាញយក / ំពេើងកមាវិ្ីណាមួយហែលអាចព្វើពអាយគ្បពសើរពេើង។
c. គ្បសិនពបើអាច សូមព្វើព សតបពចចកវទ្
d. បិទ្កមាវិ្ីហែលពលា ផ្ដល់ែំែឹងពផ្សងពទ្ៀ ហែលអាចរំខានែល់ែំពែើរការការណា ់ជួប។
e. គ្ ូវគ្ាកែថាឧបករែ៍របស់អ្នកគ្ ូវានស្មកេា ពបើកសំពេងពអាយលឺគ្រប់គ្ោន់ ពែើយពបើកមីគ្កូែវូនបនេឺសពមេងរបស់អ្នកឱ្យចាស់។

2.

ពរៀបចំហផ្នការណា ជ់ បួ របស់អ្កន ឱ្យែូចជាអ្នកនឹងពៅជួបផ្ទាល់
a. សរពសរពររសញ្ញាណាមួយហែលអ្នកកំេុងមាន បពងកើ បញ្ាីសំែួរហែលអ្នកចង់ានចពមេយ
ើ និងមានគ្បវ តិជមាឺរបស់អ្នកពគ្ ៀមរួចជាពគ្សច។
b. គ្បសិនពបើអ្នកមានឧបករែ៍េិនិ យសមាព្្មឬឧបករែ៍េន
ិ ិ យសុខភ្ជេពផ្សងពទ្ៀ សគ្មាប់េិនិ យសុខភ្ជេរបស់អ្នកពៅផ្ាះ
(ឧទាែរែ៍ glucometer) សូមពគ្ ៀមពអាយរួចជាពគ្សច។

3.

បពងកើ ទ្ីតាំង
a. ហសវងរកកហនេងស្មា ់ពែើមបីនិយាយនិងអាចផ្ដល់ភ្ជេឯកជនែល់អ្នក ពែើយអាចភ្ជាប់អ្ុីន្ឺែិ ានយា៉ា ងលអ។
b. គ្បសិនពបើកហនេងឯកជនពៅកនញងផ្ាះភ្ជរពគ្ចើនជា ទ្ូពខាអាវ កហនេងោក់ពសបៀង រឺក៏យានោា នសូមគ្ាកែថាការភ្ជាប់វា៉ាយហ្វវយរបស់អ្ក
ន
អាចពៅែល់ពែើយអាចេិភ្ជកាតាមវពី ែអ្ូាន។
c. ទ្ីតាំងហែលអ្នកពគ្ជើសពរីសគ្ ូវពអាយមានេនេឺេេឺលន
អ ិងោក់កាពមរ៉ាឱ្យពៅកំេស់ពសាើហេនករបស់អ្នក ែូពចនះអ្នកអាចមានការសនានាផ្ទាល់
ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្កន ែូចជាអ្នកសថិ ពៅកនញងបនាប់ហ មួយ។

4.

ក ច់ ណា
ំ ំៈ
a. សូមអ្នកមានប៊ិចនិងគ្កោសពៅជិ ថ្ែពែើមបីក ់ទ្ុកអ្ំេីវិ្ីពគ្បគ្ើ ាស់ថានណា
ំ មួយ ជំហ្វនបនាាប់រឺតាមោនការេាាលរបស់អ្នក ការ
ណា ់ជួបពលើកពគ្កាយនិងពផ្សងពទ្ៀ ពគ្ ះអ្នកនឹងមិនគ្ ូវានពរគ្បរល់ឯកស្មរឬគ្កោស់ហផ្នការពោយផ្ទាល់ពៅចុងបញ្ចប់ថ្នការ
ណា ់ជួបពនាះពទ្។

5.

ផ្តលម់ ពិ យាបល់បនាាប់េីការណា ជ់ បួ របស់អ្កន
ិ ីណាហែលអាចជួយោំគ្ទ្ែល់ការណា ់ជួបពេ
a. សូមឱ្យពយើងែឹងេីអ្វីហែលគ្ ូវ អ្វហី ែលគ្ ូវព្វើឱ្យគ្បពសើរពេើង និងគ្ាប់ពយើងគ្បសិនពបើអ្នកមានវ្
ពេហែលនាពេលអ្នារ របស់អ្នក។

6.

សំខាន់បំផ្ុ រឺគ្ ូវអ្ ់្ា ់នឹងែំពែើរការពនះ! គ្បសិនពបើអ្កន មិនមានអារមាែ៍ងាយគ្សួលជាមួយនឹងបពចចកវិទ្ាឬយល់ថាេិាកកនញងការទ្ំនាក់
ទ្ំនងជាមួយគ្កញមគ្រូពេទ្យហែលមិនែូច្មាជា ិ សូមសួរស្មច់ញា ិឬមិ េត កតិហែលអ្នកទ្ុកចិ តឱ្យជួយពោះគ្ស្មយបញ្ញាបពចចកពទ្ស ឬអ្ងគញយជិ ពែើមបី
ជួយអ្នកភ្ជាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងឱ្យរលូនពៅពេលណា ់ជួបពលើកពគ្កាយ។ ខែៈពេលហែលវាពមើលពៅហ្វក់ែូចជារួរឱ្យខាេចពៅពេលែំបូង ពេពេហែល
អាចផ្តល់នូវភ្ជេងាយគ្សួលកនញងការទ្ទ្ួលានការហេទាំសុខភ្ជេពៅពេលហែលអ្នកគ្ ូវការវាបំផ្ុ កនញងកំេញងពេលមានពរររ ា ពនះ។

