
ผู้้ �ใช้�สมาร์ท์โฟน และ แท็บเล็ต
หากคุณุสามารถทำำาได้ ้โปรด้เชื่่�อมโยงเคุรอ่ข่า่ย  
ไว-ไฟข่องบ้า้นหรอ่ทำ่�ทำำางานเพื่่�อหลีก่เลี่�ยงการใชื่ข้่อ้ 
มลูีโทำรศัพัื่ทำม์อ่ถอ่ทำ่�ได้รั้บ้อนุมตัิิ

หากเหมาะสม 
คุณุสามาร์ถร์บัคุำาปร์กึษาหาร์อืทาง 
ออนไลนผ์ู้า่นทางการ์ตดิตอ่ทางวิดิโีอได� 
การติดิ้ติอ่ทำางวดิ้โ่อสะด้วกเหมอ่นกบั้การติดิ้ติอ่ 
ทำางโทำรศัพัื่ทำ ์แลีะด้ย่ิ�งข่้�นติรงทำ่�เป็นการส่�อสารแบ้บ้
เห็นหนา้กนัแลีะกนั 

มนัชื่ว่ยคุณุประหยดั้เวลีาแลีะเงนิ 
แลีะทำำาใหก้ารด้แูลีข่องคุณุใกลีต้ิวัเข่า้มาอก่

ฉันัคุวิร์ไปที�ไหนเพื่ื�อการ์พื่บตามนดั

ในการ์พื่บตามนดั ไปที�:

การ์พื่บตามนดัผู้า่นทางการ์
ตดิตอ่ทางวิดิโีอ

แทำนการเด้นิทำางไปพื่บ้ติามนัด้ คุณุเข่า้ไปทำ่�บ้รเิวณนั�งรอ 
ข่องคุลีนิกิทำางออนไลีน ์
ศันูยบ์้รกิารสขุ่ภาพื่จะทำราบ้การมาถง้ข่องคุณุ
แลีะแพื่ทำยจ์ะออกมาพื่บ้คุณุเม่�อทำกุอยา่งพื่รอ้ม 
ไมม่คุ่วามจำาเป็นทำ่�จะติอ้งสรา้งบ้ญัชื่ผูู่้ใ้ชื่ใ้หม ่
ไมม่ก่ารเก็บ้ข่อ้มลูีทำ่�คุณุสง่เข่า้   
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ฉันัจำำาเป็นต�องมอีะไร์บ�างในการ์ตดิตอ่ผู้า่น 
ทางวิดิโีอ? 

คุณุต�องมกีาร์เช้ื�อมโยงที�ดกีบัอนิเทอร์เ์น็ต
ถา้คุณุสามารถด้วูดิ้โ่อได้ท้ำางออนไลีน ์(เชื่น่ ยทูำบู้) 
คุณุกจ็ะสามารถใชื่ก้ารติดิ้ติอ่ทำางวดิ้โ่อได้ ้

สถานที�สว่ินตวัิที�มไีฟสวิา่งซึ่ึ�งคุณุจำะไมถ่ก้ 
ร์บกวินระหวา่งการปรก้ษาหารอ่ 

หนึ�งในจำำานวินเหลา่นี�:

• (ข่อแนะนำา) กเูกลิี โคุรม เว็บ้ เบ้ราวเ์ซอร ์หรอ่  
ไฟรฟ์อกซ ์ เว็บ้ เบ้ราวเ์ซอรบ์้นเด้สกท็์ำอปหรอ่แล็ีป 
ท็ำอป (วนิโด้ว ์หรอ่ แมคุอส) หรอ่บ้นแอนด้รอยด้ ์
แท็ำบ้เล็ีติ หรอ่สมารต์ิโฟน 

• ซาฟาร ่เว็บ้ เบ้ราวเ์ซอรบ์้นแอ็ปเปิลี เด้สคุท็์ำอป 
หรอ่ แล็ีปท็ำอป (MacOS) หรอ่ไอแพื่ด้ หรอ่ ไอโฟน 

เว็ิบแคุมเมอร์า่ สปีกเกอร์ ์และ ไมโคุร์โฟน
(สรา้งติดิ้อยูก่บั้อปุกรณแ์ล็ีปท็ำอปหรอ่โมบ้ายลีแ์ลีว้)

โปรด้พื่ลีกิด้ขู่อ้มลูีเพื่ิ�มเติมิเก่�ยวกบั้วธิีใ่ชื่ก้ารติดิ้ติอ่ทำาง 
วดิ้โ่อ

ม ั�นคุงปลอดภัยัดไีหม?

การติดิ้ติอ่ทำางวดิ้โ่อมั�นคุงปลีอด้ภยั คุวามเป็นสว่นติวัข่องคุณุ 
จะได้รั้บ้คุวามคุุม้กนั คุณุมห่อ้งวดิ้โ่อข่องคุณุเองเป็นสว่นติวั  
โด้ยแพื่ทำยท์ำ่�ได้รั้บ้มอบ้อำานาจเทำา่นั�นทำ่�สามารถเข่า้ถง้

การ์ตดิตอ่ทางวิดิโีอคุร์ ั�งหนึ�งๆ 
เสยีคุา่ใช้�จำา่ยปร์ะมาณเทา่ไร์?

การติดิ้ติอ่ทำางวดิ้โ่อเป็นบ้รกิารฟร ่(ยกเวน้คุา่ธีรรม เนย่มการ 
ใชื่อ้นิเทำอรเ์น็ติข่องคุณุ) อยา่งไรก็ติาม คุณุยงัคุงติอ้งจา่ยคุา่ 
ปรก้ษาทำางการแพื่ทำยต์ิามปกติ ิถา้มคุ่า่ใชื่จ้า่ยด้งักลีา่ว

ฉันัต�องใช้�ข้�อมล้อนิเทอร์เ์น็ตเทา่ไร์?

คุณุไมต่ิอ้งใชื่ข้่อ้มลูีใด้ๆระหวา่งทำ่�รอแพื่ทำยอ์อกมาพื่บ้คุณุ 

การปรก้ษาทำางวดิ้โ่อใชื่ข้่อ้มลูีติำ�ากวา่คุร้�งหน้�งข่องข่อ้มลูีทำ่�คุณุ
ติอ้งใชื่ต้ิามปกติใินระหวา่งทำ่�ด้วูดิ้โิอยทูำบู้ในฮาย เด้ฟินชิื่ั�น* 

การใชื่ข้่อ้มลูีจะนอ้ยกวา่ถา้ใชื่ก้บั้การเชื่่�อมโยงอนิเทำอรเ์น็ติทำ่� 
คุวามเร็วติำ�ากวา่ หรอ่ถา้คุณุกำาลีงัใชื่คุ้อมพื่วิเติอร ์แท็ำบ้เล็ีติ หรอ่ 
สมารต์ิโฟน ทำ่�มพ่ื่ลีงัติำ�ากวา่ ปัจจัยเหลีา่น่�สามารถลีด้คุณุภาพื่ 
โด้ยรวมข่องการติดิ้ติอ่ใหต้ิำ�าลีงไปด้ว้ย

การใชื่ข้่อ้มลูีจะเพื่ิ�มข่้�นหากม่�ผูู้ร้ว่มการใชื่ม้ากกวา่สองคุน

*   นั�นคุอ่ประมาณ 230 MB บ้นอปุกรณม์อ่ถอ่ แลีะ 450 MB บ้น PC    
สำาหรับ้การติดิ้ติอ่ 20 นาทำ่� ซ ้�งคุลีา้ยคุลีง้กบั้ Skype® or Facetime®



เตรยีมตวัพรอ้มที�จะทําการตดิตอ่ทางวดิโีอ

กเูกลิ โครม รุน่ 80+ 
(วนิโดว ์แอนดรอยด ์แมคอส)

แอ็ปเปิล ซาฟาร ีรุน่ 12+ 
(แมคอส ไอโอเอส)

ไฟรฟ์อกซ ์รุ่น 75+
(วนิโดวส์ ์แอนดรอยด)์

ไมโครซอฟต ์เอดจ ์80+
(วนิโดวส์ ์แมคอส)
ไมโครซอฟต ์เอดจ ์44+
(แอนดรอยด)์

ตรวจใหแ้นใ่จวา่คณุใชเ้ว็บ เบราวเ์ซอร์
อนัหนึ�งอนัใดตอ่ไปนี�:

ข้�อมล้เพื่ิ�มเตมิ 

ฉันัคุวิร์ทำาอยา่งไร์ถ�ามอีะไร์ข้ดัข้�อง?
• ไปทำ่� https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

ไปที�:

ไปทำ่�จุด้เข่า้บ้นเว็บ้ไซติข์่องศันูย์
บ้รกิารแลีว้คุลีกิสญัรปูข่อง 

สติารท์ำ วิดิโิอ คุอลล์

ใสอ่อนไลีน ์เวิตติ�ง แอเร์ยี 
ข่องคุลีนิกิ

ใสช่ื่่�อแลีะหมายเลีข่โทำรศััพื่ทำ ์
เม่�อได้รั้บ้การบ้อกบ้ทำ

แพื่ทำยม์าถง้แลีะเริ�มการ 
ปรก้ษาหารอ่

เติรย่มติวัพื่รอ้มทำ่�จะทำำาการติดิ้ติอ่ทำางวดิ้โ่อ

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


Smartphone & tablet users
If you can, connect to a home or work  Wi-Fi 

network to avoid using your mobile  data 

allowance.  

Where appropriate, you can have your  
consultation online via a video call 

Video calling is as convenient as a  phone 
call, with the added value of  face-to-face 
communication. 

It can save you time and money, 
and brings your care closer to home.  

Where do I go to attend my appointment?  

To attend your appointment, go to: 

Attending your appointment   
via a Video Call  

Instead of travelling to your appointment, you enter the 
clinic’s waiting area online.  

The health service is notified when you arrive, 
and your clinician will join you when ready. 

There is no need to create an account. 
No information you enter is stored.   
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What do I need to make a video call? 

A good connection to the internet

If you can watch a video online  (e.g. YouTube) you 
can make a video call 

A private, well-lit area where you will not be  
disturbed during the consultation 

One of these: 

• Google Chrome web browser (recommended) 
or Firefox web browser on a desktop or laptop 
(Windows or MacOS), or on an Android tablet or 
smartphone 

• Safari web browser on an Apple desktop or 
laptop (MacOS), or iPad or iPhone 

Web-camera, speakers and microphone 
(already built into laptops or mobile devices)  

See over for more information on how to 
make a video call. 

Is it secure? 

Video calls are secure; your privacy is protected. You have 
your own private video room, that only  authorised clinicians 
can enter.  

How much does a video call cost? 

The video call is free (except for your internet usage). 
However, the regular costs – if any – of a medical consultation 
still apply. 

How much internet data will I use? 

You don’t use any data while waiting for a clinician to join 
you. 

A video consultation uses less than half of the data you 
would use while watching a YouTube video in High 
Definition*. 

Data use is less on lower-speed internet connections,  or if 
you’re using a less powerful computer, tablet,  or smartphone. 
These factors can also reduce the overall quality of the call. 

Data use increases when there are more than two  
participants in the call. 

*   That’s about 230 MB on a mobile device, and 450 MB on a PC     for a 20 
minute call, which is similar to Skype® or FaceTime®.  



Get ready to make video calls

Make sure that you use one of the 
following web browsers:

Google Chrome Version 80+ 
(Windows, Android, MacOS)

Apple Safari Version 12+ 
(MacOS, iOS)

Firefox Version 75+
(Windows, Android)

Microsoft Edge Version 80+
(Windows, MacOS)
Microsoft Edge Version 44+
(Android)

More information 

What do I do if something is not working? 

• Go to https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

Go to

Go to the entry point on the 
service's website and click the 

start video call icon

Enter the clinic's online 
Wating Area

Enter name and phone  
number when prompted

Clinician arrives and the 
consultation proceeds

Get Ready to make video calls

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