
รายละเอยีดของ บรกิารทางการแพทยผ่์านระบบอนิเตอรเ์นต (เทเลเฮลท)์ 
 

 เทเลเฮลทค์อือะไร 

เทเลเฮลท ์คอืการใชเ้ทคโนโลยใีนการสือ่สารเบบวดิโีอไลฟ์สด เพือ่ใหท่้านไดส้ือ่สารโตต้อบกบัแพทยข์องท่าน แทน
การเดนิทางมาพบแพทย ์ซึง่ท่านสามารถเห็นและพูดคุยกบัแพทยไ์ดอ้ย่างสะดวกภายในบา้นของท่าน  ดว้ยการใช ้
โทรศพัทม์อืถอื (สมารท์โฟน) แทปเลต หรอืคอมพวิเตอรท์ีม่กีลอ้งเวปแคมตอ่เช ือ่มสญัญาณทางอนิเตอรเ์นต 

เทเลเฮลทป์ลอดภยัหรอืไม่ 

ท่านสามารถวางใจได ้เน่ืองจากกระบวนการของ เทเลเฮลทน้ั์น มคีวามปลอดภยั รดักมุ และด าเนินการตามกฎระเบยีบ
ของรฐับาลกลาง วา่ดว้ยมาตรฐานการรกัษาขอ้มูลสุขภาพของคนไข ้แห่งชาต ิ(HIPAA) เชน่เดยีวกบัการนัดพบแพทย ์
แบบปกต ินอกจากนี ้นัดบรกิารทางการแพทยผ์่านระบบอนิเตอรเ์นตของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลบั และ ไมม่ ีการ
บนัทกึภาพหรอืเสยีงใดๆ 

ท่านสามารถปฏเิสธบรกิารนีไ้ดห้รอืไม่ 

ได ้ แมว้่าท่านจะไดร้บัการสนับสนุนและเสนอใหท่้านสนทนาโตต้อบกบัแพทยป์ระจ าตวัของท่านผ่านอุปกรณว์ดิโีอที่

ปลอดภยั  แต่ท่านมสีทิธเิลอืกทีจ่ะมสี่วนรว่มหรอืไม่ก็ได ้

การท านดั เทเลเฮลท ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิหรอืไม ่

เอเช ีย่นแปซฟิิกเฮลทแ์ครเ์วนเจอรอ์งิค ์ไม่คดิค่าใชจ้า่ยเพิม่ส าหรบับรกิารเทเลเฮลท ์นอกจากนี ้การช าระค่าใชจ้า่ยรว่ม 
ค่าประกนัรว่ม หรอืส่วนต่างอืน่ๆ จะไม่เปลีย่นแปลงจากการนัดพบแพทยแ์บบปกต ิกรณุาอ่านทบทวนจากหนังสอืคูม่อื
ผลประโยชนข์องแผนประกนัสขุภาพของท่าน เพือ่ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยของบรกิารคุม้ครองสขุภาพต่างๆทีท่่านตอ้งช าระ 

**การนัดแบบเทเลเฮลท ์จ าเป็นตอ้งใช ้สญัญาณอนิเตอรเ์นต/เช ือ่มต่อสญัญาณไว-ไฟ ดงัน้ันท่านอาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 
กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดจากผูใ้หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์นตของท่าน 
 

จ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดโปรแกรมใดหรอืไม่ 

รปูแบบเทเลเฮลทข์องเรา ใชเ้บราเซอรใ์นการปฎบิตักิาร ดงัน้ันท่านไม่จ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด หรอืตดิตัง้โปรแกรม
แอพพลเิคช ัน่อืน่ๆนอกเหนือจากโปรแกรมเบราเซอร ์ (เบราเซอร ์คอืโปรแกรมทีใ่ชดู้ขอ้มูล และสือ่สารโตต้อบกบัขอ้มูล
ทีถู่กจดัเก็บอยู่ในหนา้เวบไซด ์อาทเิชน่ กูเกิล้โครมม ์อนิเตอรเ์นตเอก๊ซพ์ลอเรอร ์ซาฟาร ีและอืน่ๆ) ดงัน้ัน อุปกรณ์
สือ่สารต่างๆทีใ่ชเ้บราเซอร ์สามารถน ามาใชไ้ด ้เพยีงแตอุ่ปกรณเ์หล่าน้ันจ าเป็นตอ้งมกีลอ้งและไมโครโฟนตดิตัง้พรอ้ม
ใช ้เพือ่ใหแ้พทยข์องท่านสามารถเห็นและไดย้นิท่าน 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนของเทเลเฮลท ์เป็นอย่างไร 

ในวนันัดของท่าน : 
1. เจา้หนา้ทีแ่ผนกตอ้นรบัจะโทรหาท่านล่วงหนา้ประมาณ 20-40 นาท ีกอ่นเวลานัด เพือ่ท าการเชค-

อนิ 
2. จ าแนกชนิดของอุปกรณท์ีท่่านน ามาใชส้ าหรบันัดเทเลเฮลท ์

 
โทรศพัทส์มารท์โฟน (ทีส่ามารถรบั
ขอ้ความ /SMS ได)้ 

แล็บทอ้ป แทปเลท โครมมบ์ุค หรอื
คอมพวิเตอร ์

 ท่านจะไดร้บัขอ้ความจากพยาบาล
พรอ้มกบัลงิคต์รง ส าหรบัหนา้เพจของ
หอ้งรบัรอง 

 กดลงิค ์เพือ่เขา้ระบบ 
 พมิพช์ ือ่และนามสกลุของท่าน 
 กดเลอืก Enable และ/หรอื เปิดกลอ้ง

และไมโครโฟน บนหนา้จอเบราเซอร ์
เมือ่ท่านเห็นหนา้ต่างขอ้ความปรากฏ
ขึน้  

 รออยู่ทีห่นา้เพจของหอ้งรบัรอง เพยีง
ไม่นาน พยาบาลจะตอบรบัและถาม
ขอ้มูลสุขภาพทัว่ไปใหท่้าน 

 

 ท่านจะไดร้บัขอ้ความหรอืสายเรยีก
เขา้จากพยาบาล เพือ่ใหท่้านเขา้ไปที่
หนา้เพจของหอ้งรบัรอง 

 เปิดเบราเซอรจ์ากอุปกรณข์องท่าน 
และเขา้ไปที ่
https://aphcv.doxy.me 

 เลอืกรายชือ่แพทยท์ีม่นัีดกบัท่าน 
เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปยงัหนา้เพจหอ้งรบัรอง
ของแพทยท่์านน้ัน 

 พมิพช์ ือ่และนามสกลุของท่าน 
 กดเลอืก Enable และ/หรอื เปิดกลอ้ง

และไมโครโฟน บนหนา้จอเบราเซอร ์
เมือ่ท่านเห็นหนา้ต่างขอ้ความปรากฏ
ขึน้  

 รออยู่ทีห่นา้เพจของหอ้งรบัรอง เพยีง
ไม่นาน พยาบาลจะตอบรบัและถาม
ขอ้มูลสุขภาพทัว่ไปใหท่้าน 

 
หา้ม การกระท าเหล่านี:้ 

- ออกจากหนา้เพจของหอ้งรบัรอง 
- ออกจากหนา้จอเบราเซอร ์หรอื 
- สลบัหนา้จอไปยงัแอพพลเิคช ัน่อืน่ 

เน่ืองจากอาจท าใหส้ญัญาณของท่านหลดุออกจากเพจหอ้งรบัรอง 

 

 

ขอ้ควรจ าเกีย่วกบั นดัเทเลเฮลทข์องท่าน: 

 ท่านสามารถท านัดเทเลเฮลทไ์ด ้ดว้ยวธิกีารเดยีวกนักบัการท านัดพบแพทยป์ระจ าตวัของท่านโดยโทรศพัทม์า
ทีห่มายเลข 323-644-3888 

  เชน่เดยีวกบัการนัดพบแพทยแ์บบปกตทิีท่่านตอ้งรบัผดิชอบในการตดิตอ่เอเช ีย่นแปซฟิิกทีห่มายเลข
โทรศพัท ์323-644-3888 เพือ่ยกเลกินัดหากท่านไม่สามารถเขา้รบัการตรวจแบบเทเลเฮลทไ์ด ้ ซึง่ควร
ยกเลกิอย่างนอ้ย 24 ช ัว่โมงกอ่นเวลานัดหมาย  

 เพือ่ความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน ท่านควรจะอยู่ทีบ่า้น หรอืสถานทีท่ีเ่ป็นส่วนตวัและปราศจาก
เสยีงรบกวน และไม่ควรท ากจิกรรมอืน่ๆควบคูไ่ปดว้ย ในขณะทีแ่พทยท์ าการตรวจ เชน่ ดูทวี ีหรอื ปรงุอาหาร  

 

 

https://aphcv.doxy.me/


ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของระบบ 
สิง่ทีท่่านตอ้งการคอื: 

1. สญัญาณอนิเตอรเ์นตทีม่คีวามเรว็อย่างต ่า 2 Mbps ส าหรบัการดาวนโ์หลดและอพัโหลด (กดเชค็ความเรว็

อนิเตอรเ์นตของท่านไดท้ีน่ี่) เราแนะน า เป็นอยา่งยิง่ วา่ควรจะตอ้งมคีวามเรว็ของอนิเตอรเ์นต เกนิกว่า 

10-15 Mbps เพือ่ใหนั้ดเทเลเฮลทด์ าเนินไปอย่างราบร ืน่ 

2. อุปกรณส์ือ่สารทีม่กีารตดิตัง้กลอ้ง ไมโครโฟน และล าโพง ในตวัอยู่แลว้ หรอืสามารถตดิตัง้เพิม่ได ้

3. ตดิตัง้โปรแกรม อนิเตอรเ์นตเบราเซอร ์ทีส่ามารถพรอ้มใชไ้ดใ้นอุปกรณส์ือ่สารของท่าน 
 

โปรแกรมเบราเซอรท์ีแ่นะน า  

ไอโฟน/ไอแพด (ไอโอเอส)  
 

ซาฟาร ี11+ (เวอรช์ ัน่ล่าสุดของไอโอเอส) 
 

โทรศพัทม์อืถอื/แทปเลต ระบบแอนดรอยด ์
 

เบราเซอร ์กูเกิล้โครมม ์

คอมพวิเตอร ์พซี,ี แล็บทอ้ป เบราเซอร ์ กูเกิล้โครมม ์
มอสซลิล่า ไฟรฟ์อกซ ์
ไมโครซอฟท ์เอดจ ์

คอมพวิเตอร ์แมค ซาฟาร ี11+ (เวอรช์ ัน่ล่าสุดของไอโอเอส) 
 

 

 อุปกรณเ์หล่านีไ้ม่สามารถใชก้บัระบบเทเลเฮลทข์องเราได ้
1. อามะซอน คนิเดลิ และอุปกรณ ์e-readers อืน่ๆ 
2. อุปกรณล์ าโพง สมารท์สปีกเกอร ์ทีส่ามารถรบัค าสัง่ดว้ยเสยีง เชน่ อเลกซา่ หรอื กูเกิล้แอชชสิแทนท ์

 

 

 เคร ือ่งมอืต่างๆทีเ่ป็นประโยชน ์ส าหรบัใชต้รวจสอบระบบดว้ยตวัเอง 
1. ลองใช ้Pre-call test เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ล าโพงและกลอ้งของท่านตดิตัง้และท างานอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น 
2. ลองใช ้Estimate call quality tool เพือ่ประเมนิคุณภาพของสญัญาณเสยีงในขณะโทร ซึง่ขึน้อยู่

กบั ความเรว็ของอนิเตอรเ์นต และอุปกรณค์อมพวิเตอรข์องท่าน เลขคะแนนมากหมายถงึ คณุภาพ
สญัญาณชดัเจน 

3. ลองใช ้Internet speed test  เพือ่ทดสอบความเรว็จากการเช ือ่มสญัญาณอนิเตอรเ์นตของท่าน 
ขอแนะน าวา่ท่านตอ้งการ 500kb/วนิาท ีส าหรบัความเรว็ของการดาวนโ์หลดและอพัโหลด เพือ่
คุณภาพทีด่ใีนการโทร 

4. ลองใช ้Network stability Test  เพือ่ทดสอบความคมชดัของคลืน่สญัญาณของท่าน หากท่าน
ไดร้บัขอ้ความวา่ "Network Appears Unstable" น่ันหมายถงึ เคร ือ่งกระจายสญัญาณ
อนิเตอรเ์นต (เราทเ์ตอร)์ หรอื ผูใ้หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์นต ของท่าน (เชน่ คอมแคส) น่าจะเป็น
สาเหตุหลกัของปัญหาทีเ่กีย่วกบัคุณภาพของคลืน่สญัญาณ 

 

 ท่านสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่323-644-3888 หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัทัง้กอ่นหรอืหลงัการตรวจ 
 

 

https://speed.measurementlab.net/#/
https://speed.measurementlab.net/#/
https://support.apple.com/en-us/HT204204
https://support.apple.com/en-us/HT204204
https://doxy.me/precall-test
https://tokbox.com/developer/tools/precall/results
https://speed.measurementlab.net/#/
https://test.webrtc.org/?test_filter=Network%20latency


การเตรยีมตวัส าหรบัการนัดเทเลเฮลท ์

 
1. ระวงัอย่าใหเ้ทคโนโลยเีป็นอปุสรรคตอ่การตรวจของท่าน 

ก. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ท่านมโีปรแกรมซอฟทแ์วร ์และ/หรอื อปุกรณฮ์ารด์แวรท์ีถู่กตอ้งกอ่นเวลานัด 
ข. สอบถามเพือ่นหรอืญาต ิเพือ่ใหช้ว่ยเหลอืท่านส าหรบัการตัง้ค่าอุปกรณค์อมพวิเตอร ์แทปเลต หรอื 

โทรศพัทม์อืถอื หากท่านคดิวา่ไม่สามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 
ค. หากเป็นไปได ้กรุณาตรวจสอบระบบการใชง้านและอพัเดทระบบปฎิบตักิารอปุกรณข์องทา่น ลว่งหนา้ก่อนเวลานดั 

ง. ปิดโปรแกรมแอพพลเิคช ัน่อืน่ๆ ทีอ่าจส่งขอ้ความเขา้มารบกวนในขณะทีแ่พทยท์ าการตรวจ 

จ. ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าอุปกรณข์องท่าน ชารจ์พลงังานไวอ้ย่างเพยีงพอ รวมทัง้ระดบัเสยีงอยู่ใน

ต าแหน่งทีเ่หมาะสม และไมโครโฟนสามารถรบัสญัญาณเสยีงของท่านไดอ้ย่างชดัเจน 
2. เตรยีมนดัของท่าน เชน่เดยีวกบัทีท่่านมนีดัพบแพทยแ์บบปกต ิ

ก. จดบนัทกึอาการทุกอย่างทีท่่านเป็น และจดค าถามทีท่่านตอ้งการค าตอบจากแพทย ์ รวมทัง้เตรยีม
ประวตักิารรกัษา ไวใ้หพ้รอ้ม 

ข. หากทา่นมเีคร ือ่งวดัความดนัโลหติ หรอือุปกรณอ์ืน่ๆ ทีใ่ชว้ดัคา่เก่ียวกบัสขุภาพของทา่นท่ีบา้น (เช่น มเิตอรส์  าหรบั

วดัคา่น า้ตาลในเลือด) กรุณาน ามาเตรยีมไว ้

3. เตรยีมสถานที ่
ก. หามุมสงบส าหรบัการคุย ทีท่่านมคีวามเป็นสว่นตวัและมกีารเช ือ่มสญัญาณอนิเตอรเ์นตทีป่ลอดภยั 
ข. หากสถานทีใ่นบา้นทีม่คีวามเป็นส่วนตวัมากทีส่ดุ คอื หอ้งแตง่ตวั หอ้งกนิขา้ว หรอืโรงรถ ขอใหท่้าน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า สญัญาณอนิเตอรเ์นตไว-ไฟ ของท่าน สามารถเชือ่มถงึได ้และเพยีงพอส าหรบั
การสนทนาผา่นวดิโีอ 

ค. สถานที ่ควรตอ้งมแีสงสวา่งเพยีงพอและท่านสามารถจดัวางกลอ้งใหอ้ยู่ในระดบัสายตา เพือ่ใหท่้าน
ไดส้นทนาโดยตรงกบัแพทยข์องท่าน เปรยีบเสมอืนกบัว่าอยูใ่นหอ้งเดยีวกนั  

4. จดบนัทกึ: 
ก. เตรยีมกระดาษกบัปากกาใหพ้รอ้ม ส าหรบัการจดบนัทกึในเร ือ่งตา่งๆเชน่ วธิกีารใชย้า ขัน้ตอนตอ่ไป

ในการรกัษา รายละเอยีดของนัดคร ัง้ตอ่ไป และอนืๆ เน่ืองจากท่านจะไม่ไดร้บับนัทกึชว่ยจ าเมือ่เสรจ็
สิน้การตรวจ 

5. ใหข้อ้เสนอแนะหลงัเสรจ็สิน้การตรวจ 
 
ก. เราจะไดท้ราบว่า อะไรทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแลว้ หรอือะไรทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ข และมอีะไรบา้งทีเ่รา

สามารถชว่ยท่านไดใ้นการนัดเทเลเฮลทค์ร ัง้ต่อไปของท่าน  
6. สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอืขอใหม้คีวามอดทนกบัขัน้ตอนของการด าเนินการ! หากท่านรูส้กึว่าไม่คุน้เคยกบัการใช ้

เทคโนโลย ีหรอืพบว่าเกดิความยุ่งยากในการทีจ่ะตดิต่อประสานงานปกตกิบัเจา้หนา้ทีแ่ผนกบรกิารชว่ยเหลอื 
ท่านสามารถขอใหญ้าตหิรอืเพือ่นทีเ่ช ือ่ถอืไดค้อยชว่ยแกปั้ญหาทางเทคนิค หรอืใหบุ้คคลน้ันน่ังอยู่ใกล ้ๆ ท่าน
ในนัดคร ัง้ตอ่ๆไป เพือ่ทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาเมือ่เกดิขดัขอ้งทางเทคนิคในการสือ่สาร อนัเน่ืองมาจาก ความ
ผดิพลาดของการเช ือ่มต่อสญัญาณ แรก ๆอาจเป็นเร ือ่งน่ากลวั แต่เทเลเฮลทส์ามารถชว่ยใหท่้านไดม้โีอกาส
ตรวจรกัษาสุขภาพของท่านไดอ้ย่างสะดวกสบาย เมือ่เวลาทีท่่านตอ้งการทีสุ่ดในชว่งสถานการณก์ารแพร่
ระบาดนี ้
 


