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การพบตามนั ัดผ่่านทางการ
ติิดต่่อทางวิิดีโี อ
Replace this text with the name of your service
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�:
Replace this text with the URL of your service's
Waiting Area entry page

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

Replace this text with the URL of your Waiting Area's entry page

่� และหมายเลขโทรศััพท์ ์
ใส่่ชื่อ
เมื่่อ
� ได้ ้รัับการบอกบท

ใส่่ออนไลน์์ เวตติ้้�ง แอเรีีย
ของคลิินิก
ิ

ฉ ันควรท�ำอย่างไรถ้ามีอะไรข ัดข้อง?

•

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

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
Replace this text with contact details, or other information relevant to
your service.

แพทย์์มาถึึงและเริ่่�มการ
ปรึึกษาหารืือ

VideoCall Patient Information Leaflet - ENGLISH

Attending your appointment
via a Video Call
Replace this text with the name of your service
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:
Replace this text with the URL of your service's
Waiting Area entry page

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.

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.

Smartphone & tablet users
If you can, connect to a home or work Wi-Fi
network to avoid using your mobile data
allowance.

* T hat’s about 230 MB on a mobile device, and 450 MB on a PC
minute call, which is similar to Skype® or FaceTime®.

for a 20

Get Ready
ready to make video
Get
video calls
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)

Go to

Go to the entry point on the
service's website and click the
start video call icon

Replace this text with the URL of your Waiting Area's entry page

Enter name and phone
number when prompted

Enter the clinic's online
Wating Area

What do I do if something is not working?

•

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

More information
Replace this text with contact details, or other information relevant to
your service.

Clinician arrives and the
consultation proceeds

