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การใช้การดูแลสุขภาพทางไกลเพ่ือรับบริการสุขภาพด้านพฤติกรรม 
ในระหว่างภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 

 

ปัจจุบนัผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพไดใ้หบ้ริการสุขภาพทางไกล ซ่ึงมีทั้งการนดัหมายทางโทรศพัทห์รือวิดีโอ 
เพื่อลดการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยตวัเองในระหว่างภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขจากโควิด-19 
เอกสารฉบบัน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ไดเ้ม่ือรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลดา้นสุขภาพจิต, การใชย้าหรือสารเสพติด 
(substance use) หรือความบกพร่องดา้นพฒันาการในระหว่างโควดิ-19 
 
การดูแลสุขภาพทางไกลคืออะไร? 

• การดูแลสุขภาพทางไกลคือเม่ือคณุรับบริการดูแลดา้นสุขภาพทางโทรศพัทห์รือวิดีโอแทนการไปดว้ยตวัเอง  
 
มีการดูแลสุขภาพทางไกลแบบไหนบ้างท่ีฉันสามารถรับบริการได้? 

• มีการดูแลสุขภาพหลายอยา่งท่ีสามารถให้จากระยะไกลได ้เช่น คณุสามารถรับบริการสุขภาพทางไกลได ้
เช่นการประเมินความแขง็แรงของคุณและความจ าเป็น, การตรวจคดักรองโรคต่าง ๆ และการรักษา 
ติดต่อผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการท่ีให้โดยใชก้ารดูแลสุขภาพทางไกลได ้

 
ความเป็นส่วนตัวของฉันจะได้รับการป้องกันอย่างไร? 

• การปกป้องความเป็นส่วนตวัของรัฐบาลกลางและรัฐ (เช่น Health Insurance Portability and Accountability Act 
[HIPAA] 
หรือความสามารถในการพกพาและความรับผิดชอบดา้นการประกนัสุขภาพยงัคงใชเ้พื่อปกป้องความลบัและความเป็
นส่วนตวัของคุณ) 
พูดคุยกบัผูใ้หบ้ริการของคุณว่าพวกเขาจะรักษาขอ้มูลส่วนตวัของคุณอยา่งไรเม่ือคุณรับบริการดูแลสุขภาพทางไกล  

• สามารถใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีอนุญาตให้ใชง้านวิดีโอแชทเพื่อการดูแลสุขภาพทางไกลในระหว่างโรคโควิด-19 ได ้
ซ่ึงรวมถึง แอปเปิลเฟซไทม ์(Apple FaceTime), วิดีโอแชททางเฟซบุคแมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger video 
chat), กูเกิลแฮงเอาทวิ์ดีโอ (Google Hangouts video), ซูม (Zoom) หรือ สไกป์ (Skype) 
แอปพลิชัน่ท่ีสามารถดูไดแ้บบสาธารณะ เช่น ติกตอก (Tiktok), เฟซบุคไลฟ์ (Facebook Live) และทวิตช์ (Twitch) 
ไม่ควรน ามาใชก้บัการดูแลสุขภาพทางไกล  

• บริการดูแลสุขภาพทางไกลอาจไม่ถูกบนัทึกโดยปราศจากความยินยอมของคุณ 
 
ฉันสามารถให้ความยินยอมส าหรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลทางโทรศัพท์ได้ไหม? 

• ได ้คุณสามารถให้ความยินยอมทางโทรศพัทไ์ด ้
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ถ้าฉันมีประกนัสุขภาพของรัฐ (Medicaid) หรือประกันสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ (Medicare) 
ฉันสามารถรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลได้ไหม? 

• ได ้ผูมี้ประกนัสุขภาพของรัฐ หรือประกนัสุขภาพผูสู้งอายหุรือผูท้พุพลภาพสามารถรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลได้ 
 
ฉันจะต้องจ่ายเงินส าหรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลไหม? 

• รัฐนิวยอร์กไดข้ยายบริการดูแลสุขภาพทางไกลและลดการร่วมจ่ายส าหรับประกนัสุขภาพของรัฐ, 
รัฐนิวยอร์กมาร์เก็ตเพลซ (New York State marketplace) และแผนสุขภาพอื่น ๆ 
ท่ีครอบคลุมตามกฏหมายแห่งรัฐนิวยอร์กในระหว่างภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขจากโควิด-19 
ประกนัสุขภาพผูสู้งอายหุรือผูทุ้พพลภาพก็มีการขยายให้ครอบคลมุบริการดูแลสุขภาพทางไกลชัว่คราว 
เช่นเดียวกบัแผนอื่น ๆ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกฏหมายแห่งรัฐนิวยอร์ก 
กรุณาตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความครอบคลุมของแผนสุขภาพของคุณ  

• เพื่อให้เขา้ใจสิทธิดา้นประกนัของคุณ 
คุณสามารถติดต่อสายด่วนการเขา้ถึงสุขภาพชุมชนเพื่อโครงการการติดยาเสพติดและการดูแลสุขภาพจิต (Community 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project) ท่ี 888-614-5400  
 

ฉันสามารถรับบริการดูแลสุขภาพทางไกลส าหรับการใช้ยาหรือสารเสพติด และความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยาหรือสารเสพติด 
(substance use disorder) ได้ไหม? 

• ได ้ผูใ้ห้การรักษาการใชย้าหรือสารเสพติดในรัฐนิวยอร์กสามารถให้บริการ 
โดยใชก้ารดูแลสุขภาพทางไกลยกเวน้การใชเ้มทาโดนรักษา  

 
ฉันสามารถได้ใบส่ังยาผ่านการใช้บริการดูแลสุขภาพทางไกลได้ไหม? 

• ผูใ้หบ้ริการสามารถส่ังยาบางชนิด รวมถึงยาท่ีให้ส าหรับความผิดปกติท่ีเกิดจากการใชโ้อปิออยด ์(opioid use disorder) 
เช่นบูพรีนอร์ฟรีนทางโทรศพัทห์รือวิดีโอไดไ้ม่ตอ้งไปประเมินดว้ยตวัเอง  

• อยา่งไรก็ตามยาบางชนิดเช่นเมทาโดนอาจตอ้งไปดว้ยตวัเอง 
พูดคุยกบัผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพของคุณเพ่ือระบุว่ายาของคุณสามารถส่ังทางไกลไดห้รือไม่ 

• ถา้คุณสนใจท่ีจะเร่ิมใชย้าบูพรีนอร์ฟรีนเป็นคร้ังแรก คุณสามารถโทรติดต่อ 
สาธารณสุขนิวยอร์กและโรงพยาบาลคลินิกบูพรีนอร์ฟรีนเสมือนจริง (New York Health and Hospitals’ Virtual 
Buprenorphine Clinic) ท่ีเบอร์ 212-562-2664 เพื่อท าตารางเวลานดัหมายการดูแลสุขภาพทางไกล 

 
ฉันไม่มีผู้ให้บริการประจ าแต่จ าเป็นต้องพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของฉันหรือการใช้ยาหรือสารเสพติด 
ฉันสามารถใช้การดูแลสุขภาพทางไกลในคร้ังแรกได้ไหม? 

• ได ้ผูใ้หบ้ริการสามารถพบผูป่้วยรายใหม่โดยการใชเ้ทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลได ้
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• พูดคุยกบัผูใ้หบ้ริการดา้นประกนั ดูท่ีเวบ็ไซตแ์ผนสุขภาพของคุณ หรือโทร 311 
เพื่อหาผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพในยา่นของคุณ 

• เขา้ดูท่ี nyc.gov/nycwell เพื่อหาผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพจิตหรือการใชย้าหรือสารเสพติด คุณสามารถคุยหรือ, 
ส่งขอ้ความ หรือแชทกบัผูใ้ห้ค  าปรึกษาไดม้ากกว่า 200 ภาษา 7วนัต่อสัปดาห์ตลอด 24 ชัว่โมง 
ส าหรับการใหค้  าปรึกษาอยา่งส้ัน ช่วยเหลือ และส่งต่อการรักษา โทรติดต่อ 888-692-9355 หรือแชทผา่น 
nyc.gov/nycwell  
 

ฉันไม่มีประกัน ฉันสามารถใช้บริการดูแลสุขภาพทางไกลได้ไหม? 

• ถา้คุณไม่มีประกนัหรือเพ่ิงสูญเสียประกนัสุขภาพท่ีนายจา้งจดัหาให้ เมืองนิวยอร์กสามารถช่วยได ้โทรติดต่อ 311 
และพูดว่า “Get covered NYC” (เก็ตคฟัเวิร์ดเอน็วายซี) 
เพื่อติดต่อกบัผูท่ี้สามารถช่วยเหลือผา่นกระบวนการลงทะเบียน คณุยงัสามารถอีเมลgetcoverednyc@hra.nyc.gov 
เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

• เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัเลือกของประกนัในรัฐนิวยอร์ก คุณยงัสามารถเขา้ดูท่ี nystateofhealth.ny.gov 
หรือโทรติดต่อ 855-355-5777. 

• ถา้คุณไม่เหมาะสมกบัแผนการประกนัแบบใด, ไม่สามารถจ่ายค่าเบ้ียประกนั หรือไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
คุณสามารถรับการรักษาผา่นทางเอน็วายซีเฮลธ์พลสัฮอสพิทอล (NYC Health + Hospitals) 
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเขา้ดูท่ี nychealthandhospitals.org หรือโทรติดต่อ 844-692-4692 หรือ 311 

 
ถ้าฉันจ าเป็นต้องไปด้วยตัวเองล่ะ? 

• ถา้คุณคิดว่าคุณจ าเป็นตอ้งไปดว้ยตวัเอง กรุณาโทรหาผูใ้ห้บริการของคุณก่อนไปท่ีส านกังาน 
ถา้ผูใ้ห้บริการระบุว่าคุณจ าเป็นตอ้งไปดว้ยตวัเอง พวกเขาสามารถลงตารางเวลาดว้ยวิธีท่ีปลอดภยัส าหรับคุณ 

• ถา้คุณมีภาวะฉุกเฉินกรุณาไปที่หอ้งฉุกเฉินท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรือโทร 911 
 
ฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับการนัดหมายการดูแลสุขภาพทางไกล? 

• ตรวจสอบกบัผูใ้หบ้ริการของคุณเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมว่าการดูแลสุขภาพทางไกลให้บริการดา้นใดบา้งและเพ่ือลงตารางเว
ลานดัหมาย 

• ตรวจสอบประกนัและขอ้มูลการจ่ายเงินกบัผูใ้ห้บริการหรือบริษทัประกนัของคุณ  
• เช็คเทคโนโลยีของคุณ ตรวจดูใหแ้น่ใจว่าแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชนัท่ีคุณจะใชง้านว่าท างานได ้

ทดลองใชวิ้ดีโอคอลหรือแอปพลิเคชนัในคอมพิวเตอร์ก่อนเวลานดัหมาย ถา้คุณวางแผนจะใชหู้ฟัง 
ให้ใชหู้ฟังนั้นดว้ยเวลาทดสอบการโทรเพ่ือให้แน่ใจว่าผูท่ี้อยูป่ลายสายโทรศพัทห์รือวิดีโอคอลนั้นสามารถไดย้ินคุณชั
ดเจน 

• หาสถานท่ีซ่ึงคุณรู้สึกสะดวกท่ีจะพูดคุย พยายามหาพ้ืนท่ีส่วนตวัและจะไม่ถูกขดัจงัหวะระหว่างนดัหมาย 
ถา้ในบา้นของคุณหาพ้ืนท่ีส่วนตวัยาก พิจารณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเสียงธรรมชาติ (white noise) 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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ใส่อุปกรณ์อ่ืนและเล่นเสียงธรรมชาติน้ีใกลป้ระตูระหว่างนดัหมาย 
ช่วยกนัคิดกบัผูใ้ห้บริการเพ่ือหาวิธีอ่ืนท่ีจะเพ่ิมความสะดวกและความเป็นส่วนตวั 

• คิดค าถามท่ีคุณจะถามหรือขอ้มูลเก่ียวกบัอาการหรือภาวะท่ีคุณตอ้งการแบ่งปันกบัผูใ้ห้บริการ 
คุณอาจตอ้งการจดบนัทึกส่ิงเหล่าน้ีไวล่้วงหนา้  

• ในวนันดัหมาย: 
o ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคณุถูกชาร์จแลว้และแอปพลิเคชนัท่ีจ าเป็นท างานได ้
o โทรติดตอ่หรือเขา้สู่ระบบตามนดัหมายก่อนเวลาสักสองสามนาที 

• ถา้คุณตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัโทรศพัทห์รือการเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต: 
o สมาชิกในบา้นตั้งแต่ระดบั K-12 

และนกัศึกษาวิทยาลยัและผูมี้คุณสมบติัของผูมี้รายไดน้อ้ยอาจไดรั้บไวไฟ/อินเทอร์เนต็ฟรี 
โทรติดตอ่ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เนต็ของคุณเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บส่วนลดหรือฟรีค่าไวไฟ/อินเทอ
ร์เน็ตหรือไม่  

o ขณะน้ีโทรศพัทมื์อถือและบริษทัอินเทอร์เน็ตหลายแห่งใหบ้ริการแบบไม่จ ากดัปริมาณขอ้มูลโดยไม่คิดค่าบ
ริการเพ่ิม ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมกรุณาโทรติดต่อผูใ้หบ้ริการของคณุ 

o ถา้คุณเป็นสมาชิกเซฟลิงกไ์วเลส (SafeLink Wireless) คุณอาจจะเหมาะสมท่ีจะไดรั้บสิทธิการใชข้อ้มูลถึง 
350 นาทีและ 3 กิกกะไบต ์โทรติดต่อ 800-723-3546 
ส าหรับการลงทะเบียนและรับการสนบัสนุนในการเปล่ียนแผนบริการ 

o คุณอาจมีคุณสมบติัส าหรับไลฟ์ไลน์ (Lifeline) 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยลดค่าใชจ้่ายรายเดือนของโทรศพัทห์รืออนิเทอร์เน็ต 
คุณสามารถมีคุณสมบติัถา้คุณเขา้ร่วมในโปรแกรมผลประโยชนข์องรัฐบาล (government benefit program) 
หรือรายไดข้องคุณต ่ากว่าหรือเทา่กบั 135% ตามแนวทางความยากจนของรัฐบาลกลาง 
เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัไลฟ์ไลน์และเพ่ือหาว่าคุณมีคุณสมบติัหรือไม่ กรุณาเขา้ดูท่ี lifelinesupport.org 
หรือโทรติดต่อ 800-234-9473 
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