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ขอมลสาคัญเกี่ยวกบ Medi-Cal และ COVID-19 ้ ู ํ ั

วนัท่ี: 

เรียน ผรัู้บผลประโยชน์ของ Medi-Cal: 

มีบรการ Medi-Cal แล้ว! ิ

เราห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยท่ีู่ดีของท่าน 
ผวู้าก่ ารรัฐไดล้งนามคาสํ ่งใั ห้เวน้ระยะห่างทางสังคมและอยท่ีู่บาน้ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เราขอแจงใ้ หท่้ านทราบวาท่่ านยงัคงไดรั้บบริการต่างๆ ของ Medi-Cal  

Department of Health Care Services (ฝ่ายบริการดูแลสุขภาพ) (DHCS) 
กาลํ งตั รวจสอบสถานการณ์เร่งด่วนดาน้ สาธารณสุขจาก COVID-19 อยางใ่ กลชิ้ด 
ทางเรากาลํ งดั าเํ นินงานเพื่อใหท่้ านไดรั้บการรักษาและบริการต่างๆ 
ท่ีตอ้งการไดง่้ ายข้นึในระหว่างช่วงเวลาวิกฤติทางสาธารณสุขนี้ 
ถึงแมว้าใ่ นตอนนี้วิธีการรับการรักษาอาจเปล่ียนแปลงเพื่อใหท่้ านปลอดภยั 
ท่านยงคั งสามารถไดรั้บบริการดาน้ สุขภาพได ้

วิธีการทําใหความเสยงของทานตํ่าลง ้ ี่ ่

เพื่อใหท่านลดการสัมผสกบโรค COVID-19 โปรดดาํเนินการตามข้นตั อนท่ีแนะนาํโดย Centers for

Disease Control and Prevention (ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค) (CDC) และ California

Department of Public Health (ฝ่ายสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย) (CDPH): 

้ ั ั

• ลางม้ ือดว้ยน้าสํ บู่บ่อย ๆ อยา่งนอย้  20 วินาที
• ทาคํ วามสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพ้ืนผิวท่ีท่านสมผั สัทุกวนั

ทาคํ วามสะอาดดว้ยน้ายํ าทาคํ วามสะอาดหรือน้าสํ บกู่่อน แลว้ทาํการฆ่าเชื้อบริเวณพ้ืนผิว
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• หลีกเล่ียงการสัมผสัตา จมูก และปากของท่าน
• ปิดปากเวลาไอหรือจามดว้ยกระดาษทิชชู่หรือขอ้ศอกของท่าน แลว้ลา้งมือ
• อยา่อยใู่กลชิ้ดกบัคนป่วย

• หากท่านมีไขหร้ ือไอ ใหอ้ยหู่่างจากสถานท่ีทางานํ  โรงเรียน และบุคคลอ่ืนๆ
• หากท่านสูบบุหร่ีหรือบุหร่ีไฟฟ้า โปรดเลิก

ผสูู้บบุหร่ีท่ีมีโรคปอดหรือปัญหาในการหายใจจะมีความเส่ียงท่ีจะป่วยหนกมากั กวา่ เพื่อชวยเลกบุหร
โปรดโทรไปท่ี 1-800-NO-BUTTS หรือเขา้เวบ็ไซต ์www.nobutts.org

่ ิ ี่

• ปฏิบติัตามคาแํ นะนาขํ องเจา้หนาท้ ี่สาธารณสุข

• สวมผาป้ ิ ดปาก (หนาก้ าก) เม่ือท่านตอ้งออกไปในท่ีชุมชน
หรืออยใู่นที่ส่วนตวกั บัผทีู่้ไม่ไดอ้ยใู่นครัวเรือนของท่าน

วิธีการจัดการความเครยด  ี

สถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 เปล่ียนชีวิตของเราทุกคน ท่านอาจรู้สึกกงวั ล เครียด วิตก เศร้า เบ่ือ ซึม 
เหงา หรือทอแ้ ท ้แต่ไม่ใชแค่ท่านที่รู้สึกเช่นนี้อยคู่นเดียว วิธีต่อไปนี้จะช่วยจดัการความเครียดได ้ ่

• พกัจากการอ่านหรือดูข่าว เพราะขา่ วเกี่ยวกบัไวรัสอาจมีมากเกินไป
• สานสัมพนธ์กบเพื่อน ครอบครัว หรือคนอ่ืน ๆ ทางโทรศพัท ์การส่งขอ้ความ หรืออินเทอร์เน็ตั ั

• รักษาสุขภาพใหดี้ รับประทานอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพ ออกกาลํ งกั ายหากทาไํ ด้

และอยา่ด่ืมแอลกอฮอลม์ากเกินไป

• โทรศพัทห์าผใู้หบ้ริการดา้นสุขภาพของท่าน หากความกงวั ลทาใํ หท่้ านไม่อยากทากํ ิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละวนั

• ถามเจาห้ นาท้ ี่ผใู้หบ้ริการดูแลและวางแผนดาน้ สุขภาพเพื่อขอความช่วยเหลือหากท่านตอ้งการบริการดา้

นสุขภาพจิต หรือการใชสา้ รเสพติด

จาก Medi-Cal เพื่อรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน คําถามข้อท ี่19 ในส่วนของ คาถํ ามท่ีพบบ่อย

(FAQ) ดาน้ ล่าง

• โปรดจาํไวว้า่ท่านสามารถไดรั้บบริการดาน้ สุขภาพจิตหรือการใชสา้ รเสพติดไดห้ลายแบบผาน่ โทรศพั

ทหร์ ือวิดีโอ telehealth (สายใหบร้ ิการสุขภาพ) ดงัน้นัท่านจึงไม่จาเํ ป็นตอ้งไปท่ีสานํ กังาน

www.nobutts.org
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รับทราบข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ีใดบ้าง  
เพ่ือรับทราบขอม้ ูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั COVID-19 และช่วยใหท่้ านผาน่ พน้ช่วงเวลาที่ยากลาบากํ นี้ โปรดไปท่ี: 

• เวบ็ไซตข์อง CDPH www.cdph.ca.gov 
• เวบ็ไซตข์อง DHCS www.dhcs.ca.gov 
• เวบ็ไซตข์องรัฐในเร่ือง COVID-19 www.covid19.ca.gov  

 
สาํหรับแหล่งขอ้มลูเพื่อช่วยเหลือทางอารมณ์ ความเป็นอยท่ีู่ดี และวิธีการจดัการความเครียด โปรดไปท่ี 
www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health. 
 
ในส่วนของคาถํ ามเกี่ยวกบสั ิทธิ์รับผลประโยชน์จาก Medi-Cal ของท่าน โปรดโทรไปท่ีสานํ กังานเขตของ 
Medi-Cal ท่านสามารถหาหมายเลขโทรศพัทไ์ดท่ี้ http://dhcs.ca.gov/COL 
หรือโทรหาสายช่วยเหลือสมาชิก และผใู้หบร้ ิการของ Medi-Calท่ีหมายเลข1-800-541-5555 
  
หากท่านยงัอยใู่นแผนดูแลสขภาพทไดรั้บการจดัการโดย Medi-Cal 
ฝ่ายแผนดูแลสุขภาพอาจช่วยคนหาแพทยหร์ ือสถานที่เพื่อใหท่้ านไปรับบริการทางการแพทย ์
ท่านสามารถอาน่ คู่มือสมาชิกไดเ้ช่นกนั โดยการไปท่ีเวบไ็ ซตข์องแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดัการ 
หรือโทรไปท่ีฝ่ายบริการสมาชิกของแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดกั ารของท่าน 
หรือสายใหค้าแํ นะนาจํ ากพยาบาล ท่านสามารถหาหมายเลขโทรศพัทเ์หล่านี้ไดท่ี้บตัรสมาชิกของท่าน  

ุ ี่

 
เพ่ือรับบริการจาก Medi-Cal แบบท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่อรับบริการจาก Medi-Cal 
ซ่ึงไมได่ อ้ยในู่ แผนสุขภาพของ Medi-Cal ท่านสามารถโทรคุยกบพั ยาบาลผาน่  Medi-Nurse โทรไปท่ี 
DHCS COVID ท่ีหมายเลข 1-877-409-9052  

www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health
http://dhcs.ca.gov/COL
www.cdph.ca.gov
www.dhcs.ca.gov
www.covid19.ca.gov


  
 วิธการที่ DHCS ตรวจสอบว่า Medi-Cal ยงัคงสามารถให้บริการด้านสขุภาพ 

ที่จําเปนในระหว่างสถานการณฉกเฉนจาก COVID-19   

ี

็ ์ ุ ิ

คาํถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 
 

หน้า 4 จาก 14 
 

สิทธิ์ในการรับประโยชน์  
 
1.  สทธิในการรบผลประโยชนของ Medi-Cal ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 

ของข้าพเจ้าจะส้ินสุดลงหรือไม่  
ิ ์ ั ์

 
ไม่ ในเดือนมีนาคม ผวู้าก่ ารรัฐ Gavin Newsom ไดอ้อกคาสํ ั่งเพ่อืใหป้ระชาชนยงไั ดรั้บประโยชน์จาก 
Medi-Cal, CalFresh, California Work Opportunity and Responsibility to Kids, Cash 
Assistance Program for Immigrants, California Food Assistance Program, และ/หรือ 
In-Home Supportive Services ท่านสามารถอาน่ คาสํ ่งขั องผวู้าก่ ารรัฐท่ี 
www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf. 
 
หากท่านยงัอยใู่นความคุมค้ รองของ Medi-Cal ท่านจะไม่เสียประโยชน์จาก Medi-Cal 
ในระหวางส่ ถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 สาํหรับกรณียกเวน้ โปรดอ่านคาถํ ามขอ้ท่ี 4 
ในส่วนของคาถํ ามท่ีพบบ่อย (FAQ) 
 

2.  ข้าพเจ้าต้องขอตออาย Medi-Cal แล้ว ข้าพเจ้าควรทาอํ ย่างไรเพอื่ทจ่ี ะยงั ได้รับประโยชน์จาก Medi-Cal  ่ ุ

 
หากวนทั ่ีตอ้งต่ออายอยุ ใู่นเดือนมีนาคม 2020 หรือหลงัจากน้นั ท่านยงัไม่ตอง้ ทาํอะไรในตอนนี้ 
โดยท่านจะยงไั ดรั้บประโยชน์จาก Medi-Cal จนกวาค่ าํส่งขั องผวู้าก่ ารรัฐจะส้ินสุดลง 
โดยไม่คาํนึงวา่วนทั ่ีต่ออายจุะเป็นวนไั หน หรือการเปล่ียนแปลงที่ท่านแจง้จะเป็นอยา่งไร 
ท่านสามารถแจงต้ ่ออายไดุ  ้แต่เจาห้ นาท้ ี่ประจาํเขตยงคั งไม่ดาเํ นินการโดยทนัที 

 
3.  ข้าพเจ้าได้รับเงินช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก Internal Revenue Service (IRS) 

ส่ิงนีจ้ะถือว่าเป็นรายได้ และมีผลตอสทธิใน Medi-Cal ของข้าพเจ้าหรือไม่  ่ ิ ์

 
ไม่ เงินช่วยเหลือผไู้ดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 
ท่ีไดจ้ากรัฐบาลกลางจะไม่นบวั าเ่ ป็นรายได ้สิ่งนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ Medi-Cal ของท่าน  

 
 
 
 
 

  

www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf


  
 วิธีการที่ DHCS ตรวจสอบว่า Medi-Cal ยงัคงสามารถให้บริการด้านสขุภาพ 

ที่จําเป็นในระหว่างสถานการณ์ฉกุเฉินจาก COVID-19   

คาํถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

หน้า 5 จาก 14 
 

4.  มีเหตุใดบ้างทข่ี ้าพเจ้าอาจจะเสียประโยชน์จาก Medi-Cal ของข้าพเจ้าในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินจาก 
COVID-19 

 
มี สิทธิ์จาก Medi-Cal สามารถส้ินสุดลงถา้หาก 
• ท่านเสียชีวิต 
• ท่านยา้ยออกจากรัฐ 
• ท่านแจงเ้ จาห้ นาท้ ี่ Medi-Cal วา่ท่านไม่ตอ้งการรับประโยชน์จาก Medi-Cal อีกต่อไป 

 
5.  ข้าพเจ้าต้องโทรหาเจ้าหน้าท ี่Medi-Cal ประจําเขตของข้าพเจ้า 

เพอื่ให้แน่ใจว่าข้าพเจ้ายงั ได้รับประโยชน์ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 หรือไม่ 
 

ไม่ แต่ท่านควรโทรหาเจา้หนาท้ ี่ทอ้งถิ่นหากท่านใชสิ้ทธิ์ประโยชน์จาก Medi-Cal ไม่ได 
หรือท่านยาย้ ไปเขตอ่ืน หรือตอ้งการแจงก้ ารเปล่ียนแปลงโปรแกรมของท่านเพ่ือไดรั้บประโยชน์เพิ่มเติม 

้

 
สานํ กังาน Medi-Cal บางเขตอาจยงปั ิ ดบริการการนดัพบเพ่อืแจงข้ อ้มูลในขณะนี้ 
ท่านสามารถติดต่อพนกังานไดทางโ้ ทรศพัท ์จดหมาย อีเมล หรือทางออนไลน์ 
ท่านสามารถดูขอ้มูลของสานํ กังานประจาํเขตท่ี http://dhcs.ca.gov/COL 
หรือโทรหาสายช่วยเหลือของสมาชิกและผใู้หบร้ ิการของ Medi-Cal ท่ีหมายเลข 1-800-541-5555 

(แฟกซ์: 1-800-430-7077) หากอยนู่อกรัฐแคลิฟอร์เนีย โทร 1-916-636-1980 
 
6.  จะเกดิอะไรขึน้หากข้าพเจ้าไม่สามารถชําระเบีย้ประกนั  Medi-Cal (ค่าใช้จ่าย) ได้ 
 

หากท่านไม่สามารถชารํ ะเบี้ยประกนั Medi-Cal ในระหวางส่ ถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 
ท่านสามารถโทรขอยกเวน้เบี้ยประกนัของท่าน (หยดุส่งเบี้ยในตอนนี้)  

 
• สาหํ รับโปรแกรมของเด็กและหญิงต้งคั รรภ ์โปรดโทรท่ีหมายเลข 1-800-880-5305 
• สาหํ รับโปรแกรมผพู้ิการท่ีทางานํ แบบ 250 เปอร์เซ็นต ์โทรท่ีหมายเลข 1-916-445-9891 

 
หากรายไดข้องท่านลดลง ท่านสามารถโทรหาเจา้หนาท้ ี่ประจาเํ ขตของท่าน 
เพ่ือสอบถามวา่ท่านมีสิทธิ์ในการไม่ชารํ ะเบี้ยประกนัหรือไม่  

 

http://dhcs.ca.gov/COL


  
 วิธีการที่ DHCS ตรวจสอบว่า Medi-Cal ยงัคงสามารถให้บริการด้านสขุภาพ 

ที่จําเป็นในระหว่างสถานการณ์ฉกุเฉินจาก COVID-19   

คาํถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

หน้า 6 จาก 14 
 

 
 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ 
 
7.  ข้าพเจ้าสามารถนดทั างโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ได้หรือไม่ 
 

ได ้หากผใู้หบร้ ิการของท่านมี telehealth และหากท่านปฏิบติัตามระเบียบการนดัของ telehealth 
ท่านสามารถไดรั้บบริการ Medi-Cal หลายรูปแบบจากท่ีบาน้ ได ้Telehealth 
มีการนดัโทรศพัทแ์ละการประชุมทางวิดีโอ บริการนี้จะช่วยใหท่้ านลดการสัมผสเั ชื้อ COVID-19 
ท่านสามารถพดูคุยกบแั พทยทางค์ อมพิวเตอร์หรือโทรศพัท ์เพื่อการบริการที่จาเํ ป็นทางการแพทย ์
เพื่อรับทราบขอม้ ูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี: www.dhcs.ca.gov/Pages/dhcs-COVID-19-
Response.aspx 

 
หากแพทยข์องท่านไม่มี telehealth และท่านยงไั ดรั้บสิทธิ์จากแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดัการโดย 
Medi-Cal ท่านสามารถโทรหาฝ่ายแผนสุขภาพ และขอความช่วยเหลือในการคนหา้ ผใู้หบ้ริการท่ีมี 
telehealth 

 
8.  ข้าพเจ้าควรคาดหวังอะไรบ้างจากการนัดพบทาง telehealth 
 

มาตรฐานการดูแลจะเหมือนกนไั ม่วา่ท่านจะพบแพทยด์ว้ยตนเองหรือทาง telehealth หากผใู้หบร้ ิการมี 
telehealth และพิจารณาวาท่านสามารถไดรั้บการรักษาปัญหาสุขภาพทาง telehealth ได ้
พวกเขาจะทากํ ารนดัพบทางโทรศพัท ์การประชุมทางวิดีโอ อีเมล หรือแชทออนไลน์ 
โทรหาผใู้หบร้ ิการดาน้ ดูแลสุขภาพเพอ่ืถามวา่ telehealth ทางานํ อยางไ่ ร และจะนดัทาง telehealth 
ไดอ้ยางไ่ ร  

่

 
9.  หากข้าพเจ้ามีอาการของ COVID-19 จะมีค่าใชจายเทาใดเพอการรบการตรวจ 

หากตรวจแล้วพบว่าข้าพเจ้ามีเชื้อ COVID-19 ค่ารักษาจะมีจํานวนเท่าใด 
้ ่ ่ ื่ ั

 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/DHCS-COVID‑19-Response.aspx
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การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ท่ีจาเํ ป็นทางการแพทย ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบกั ารตรวจหาเชื้อ 
และการรักษากบั Medi-Cal น้นัไม่มีค่าใชจ่้าย หากมีการนดัพบแพทยเ์พื่อการตรวจคดักรอง ตรวจหาเชื้อ 
หรือรับการรักษา COVID-19 บริการต่าง ๆ จะอยใู่นความคุมค้ รองในกรณีการรักษาในหอ้งฉุกเฉิน 
บริการดูแลแบบฉุกเฉิน และการนดัพบท่ีสถานท่ีของผใู้ห้บริการ  

 
 
 
 

10. ข้าพเจ้าควรโทรหาผู้ใดหากมีอาการของ COVID-19 
  

หากท่านมีสญัญาณบ่งชี้วาอ่ าจติดเชื้อ COVID-19 ดงตั อ่ไปนี้ 
โปรดขอรับความช่วยเหลือทางการแพทยใ์หเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
  

• หายใจลาบากํ  
• เจ็บหรือรู้สึกเหมือนถูกกดที่หนา้อกเป็นเวลานาน 
• มีความสับสนอยางท่ ี่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือท่านไม่สามารถลุกจากทนอนได ้ี่

• ริมฝีปากหรือหนาก้ ลายเป็นสีน้าเํ งิน  
 

รายการดงกั ล่าวยงไั ม่ใช่รายการท่ีครบถว้น ท่านสามารถรับทราบรายการสัญญาณบ่งชี้ของ CDC 

เพิ่มเติมท่ี www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. 
 

โทรหา 911 หากท่านมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์  โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีวา่ท่านมีเชื้อหรือคิดวา่มีเชื้อ  
COVID-19 หากท่านสามารถทาไํ ด ้ใหใ้ส่หนาก้ ากผาก้ ่อนท่ีผใู้หค้วามช่วยเหลือจะมาถึง  

 
โทรหาแพทยข์องท่านหากท่านมีอาการอ่ืนๆ ซึ่งมีความรุนแรงหรือทาใํ หท่้ านกงัวล 
หรือโทรหาแพทยข์องท่านหากท่านมีอาการเลก็นอย้ เช่น ไอ มีไข ้
สูญเสียประสาทการรับรสชาติหรือดมกลิ่น ปวดศีรษะ มีไขห้รือไขสู้งเป็นเวลานาน หรือเจ็บคอ 

 
หากท่านอยใู่นแผนดูแลสุขภาพที่ไดรั้บการจดัการโดยMedi-Cal ท่านสามารถโทรหา Primary Care 

Provider (ผใู้หบร้ ิการดูแลสุขภาพหลกัของท่าน) (PCP) หรือโทรหาสายบริการสมาชิก 
หรือสายใหค้าแํ นะนาจํ ากพยาบาลของท่าน โดยหมายเลขโทรศพัทอ์ยท่ีู่บตัรสมาชิกของท่าน  

 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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หากท่านไดรั้บบริการแบบเสียคาใ่ ชจ่้ายจาก Medi-Cal ซึ่งไม่ไดอ้ยใู่นแผนสุขภาพของ Medi-Cal 
ท่านสามารถพดูคุยกบพั ยาบาลผาน่  Medi-Nurse โทรหาสาย DHCS COVID ท่ีหมายเลข  
877-409-9052 

 
11. ข้าพเจ้าได้รับความคุ้มครองแบบจากํ ดัจาก Medi-Cal 

และ/หรือสถานะการเข้าเมืองของข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการตรวจสอบ ข้าพเจ้าสามารถได้รับบริการจาก 
Medi-Cal ซ่ึงเกยี่วกบั COVID-19 ได้หรือไม่  

 
ได ้ผรัู้บผลประโยชน์จาก Medi-Cal สามารถรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 
หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ และการรักษาในระหวา่งสถานการณ์ฉุกเฉิน ผรัู้บผลประโยชนจาก 
Medi-Cal ทุกท่านสามารถไดรั้บบริการทางการแพทยท่ี์จาเํ ป็นในกรณี COVID-19 
โดยไม่คานํ ึงวาจ่ ะไดรั้บการคุมค้ รองแบบจากํ ดัหรือคุมค้ รองทุกประการจาก Medi-Cal 

(ความคุมค้ รองท่ีจากํ ดัของ Medi-Cal คือการต้งคั รรภ ์และบริการทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบกั ารต้งคั รรภ ์
และการรักษาในกรณีฉุกเฉินน้นั) ท่านสามารถรับบริการที่เกี่ยวของ้ กบั COVID-19 
ท้งใั นส่วนของจดัการการดูแลสุขภาพของ Medi-Cal และการใชบร้ ิการจาก Medi-Cal 
แบบเสียค่าใชจ่้าย โดยไม่คาํนึงถึงสถานะการเขาเ้ มืองของท่าน  

 
สานํ กังานคนเขาเ้ มืองของรัฐบาลกลางระบวุา่การตรวจหาเชื้อ COVID-19 
และการรักษาไม่นบวั าเ่ ป็นการตรวจท่ีตอ้ง “เรียกเก็บเงินจากสาธารณชน” โปรดไปท่ี 
www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge 

 
เพื่อทราบขอ้มูลเพ่มเิ ติมเก่ียวกบบรั ิการท่ีเรียกเก็บเงินจากสาธารณชน โปรดไปท่ี 
www.chhs.ca.gov/blog/2020/02/24/update-chhs-public-charge-guide-2 
 

12. ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าต้องการรับบริการดูแลสุขภาพซึ่งไม่เกยี่วกบั COVID-19 ข้าพเจ้าควรทาอํ ย่างไร  
 

หากท่านตอ้งการรับการดูแลทางการแพทย ์โปรดติดต่อแพทยข์องท่าน 
พวกเขาสามารถบอกท่านไดว้าท่่ านควรนดัพบกบแั พทยห์รือไม่ แพทยข์องท่านอาจจดัใหมี้การนดัพบแบบ 
telehealth ทางโทรศพัทห์รือวิดีโอเพื่อใหท่้ านปลอดภยั โปรดดูคาถํ ามขอ้ท่ี 7 และ 8 
เพ่ือรับทราบขอม้ ูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั telehealth  

www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
www.chhs.ca.gov/blog/2020/02/24/update-chhs-public-charge-guide-2
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หากท่านจาเํ ป็นตอ้งพบแพทยขอ์ งท่านดว้ยตวัเอง ใหใส้ ่หนาก้ าก และพยายามอยหู่่างจากผอ่ืู้นหกฟุต 
หากท่านมีอาการรุนแรงและไม่สามารถพบกบแั พทยข์องท่านได ้โปรดไปท่ีฝ่ายการดูแลฉุกเฉิน 
หรือหอง้ ฉุกเฉิน หรือโทร 911 

 
 

13. “บริการต่าง ๆ ท่ีจําเปน” คืออะไร  ็

 
การดาเํ นินงานและการรักษาในกรณีฉุกเฉินถือวา่เป็น “บริการท่ีจาํเป็น” 
ท่านสามารถรับบริการเหล่าน้นัในระหวางส่ ถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19 
ซึ่งรวมถึงการรักษาในกรณีท่ีมีอาการรุนแรง บริการเก่ียวกบกั ารต้งคั รรภ ์แรงงาน การคลอด การฟอกไต 
การปลกูถ่ายอวยวั ะ การรักษาโรคมะเร็ง และการบาดเจ็บ 

 
ท่านอาจรับบริการอ่ืน ๆ ทาง telehealth ในบางสถานท่ี 
แพทยข์องท่านอาจนดัพบเพื่อใหบ้ริการเพื่อป้องกนัโรคอีกคร้ัง เพื่อทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั CDPH 
วา่รัฐแคลิฟอร์เนียจะเร่ิมใหบ้ริการสุขภาพเพื่อป้องกนัโรคอีกคร้ังเม่ือใด โปรดไปท่ี 
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/ResumingCalifornia’sDeferredandPreventiveHealthCare.aspx  
 
ท่านอาจโทรหาแพทยข์องท่านหรือฝ่ายแผนดูแลสุขภาพที่ไดรั้บการจดัการเพ่ือดูวา่ในเขตของท่านจะเร่ิมมีก

ารใหบร้ ิการแบบพบหนาก้ นัอีกคร้ังเมื่อใด และจะเขาถ้ ึงบริการน้นั ๆ ไดอ้ยางไ่ ร  
 

14. ข้าพเจ้ามนี ดั กบแั พทย์ซึ่งไม่ใช่กรณีด่วน ข้าพเจ้าควรไปพบแพทย์หรือไม่  
 

ใหพ้ดูคุยกบแั พทยข์องท่านว่าสามารถเล่ือนนดัหรือใช ้telehealth 
สาหํ รับการนดัพบแพทยใ์นกรณีทไม่ดวน แพทยข์องท่านจะเป็นผพู้ิจารณาวาค่ วรนดัพบดว้ยตนเองหรือใช ้
telehealth หรือรอพบหลงจั ากสถานการณ์ COVID-19 จะส้ินสุดลง  

ี่ ่

 
หากท่านไดรั้บความคุมค้ รองดา้นแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดกั ารท่านสามารถโทรหาผใู้หบร้ ิการหรือฝ่า

ยแผนสุขภาพเพ่ือดูวา่เขตของท่านใหบ้ริการแบบนดัพบดวย้ ตนเองไดอี้กครั้งแลวห้ รือยงั 
ท่านสามารถดูวาบร่ ิการเหล่านี้จะมีเม่ือใด และใชบร้ ิการอยางไ่ ร เพ่ือทราบขอม้ ูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี 

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ResumingCalifornia’sDeferredandPreventiveHealthCare.aspx
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www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Non-Essential-Essential-Procedures-
032420.pdf 
  

15. ข้าพเจ้ามปี ัญหาในการติดต่อแพทย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าควรทาอํ ย่างไร  
 

สานํ กังานบางแห่งในพ้นืท่ีของท่านอาจปิดในตอนนี้เน่ืองจากสถานการณ์ฉุกเฉินจาก COVID-19  
 

หากท่านไดรั้บความคุมค้ รองจากแผนดูแลสุขภาพที่ไดรั้บการจดัการโปรดโทรหาฝ่ายแผนดูแลสุขภาพของ

ท่านเพ่ือดูตวัเลือกต่าง ๆ 
ฝ่ายแผนดูแลสุขภาพของท่านจะช่วยหาวิธีท่ีท่านจะไดรั้บการดแูลทางการแพทยท่ี์ดีที่สุด 
หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเพ่มิเติม โปรดโทรหาผตู้รวจการของ Department of Health Care 
Services วนจั นทั ร์ถึงวนัศุกร์ 08.00 น. ถึง 17.00 น. ท่ีหมายเลข 1-888-452-8609 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 
หากท่านรับบริการแบบเสียค่าใชจ่้ายของ Medi-Cal ซึ่งไม่ไดอ้ยใู่นแผนประกนสั ุขภาพของ Medi-Cal 

ท่านสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการหาผใู้หบร้ ิการของ Medi-Cal โปรดโทรหาสาย DHCS 

COVID ท่ีหมายเลข 877-409-9052 
 

16. บุตรของข้าพเจ้าซ่ึงมีอายตํ่ากวา 21 ปีจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ข้าพเจ้าควรทําอย่างไร  ุ ่

 
โปรดโทรหาแพทยข์องบุตรท่าน แลว้ถามถึงวิธีการท่ีบุตรท่านจะไดรั้บการดูแลรักษาแบบปกติ 
เช่นเดียวกบัการตรวจสุขภาพโดยทไม่ไดเจ็บปวย และการรับวคัซีนสร้างภูมิคุมก้ นั (การฉีดยา) 
แพทยจ์ะอธิบายการเปล่ียนแปลงในส่วนของคลินิกหรือสถานพยาบาล 
เพื่อใหบุตรท่านเขาพ้ บแพทยอ์ยา่งมีความปลอดภยั 
หรือพวกเขาอาจเสนอการนดัพบบุตรของท่านเพื่อตรวจสุขภาพผา่นโทรศพัท ์หรือ telehealth 
ในส่วนของ telehealth ท่านอาจตอ้งนาบุํ ตรของท่านมายงสั ถานพยาบาลภายหลงั 
เพื่อติดตามการตรวจหรือรับวคัซีนเพ่มเิ ติม  

ี่ ้ ่

้

 
การพบแพทยโ์ดยท่ีบุตรไม่ไดป่้วยเพื่อรับการตรวจตามปกติ 
เป็นวิธีท่ีสาคํ ญัในการติดตามการเจริญเติบโตและพฒันาการของบุตรของท่าน 
ดว้ยระเบียบที่กาํหนดใหพ้กัอาศยัท่ีบา้น DHCS 

www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Non-Essential-Essential-Procedures-032420.pdf
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เขา้ใจวา่ท่านอาจกงัวลเก่ียวกบัการนาํบุตรไปพบแพทยห์รือคลินิก 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่บุตรของท่านไดรั้บการตรวจและรับวคัซีน 
โปรดโทรหาแพทยข์องบุตรของท่านเพื่อพดูคุยวา่จะเลือกทางเลือกใด  
  

บริการด้านทันตกรรม  
 

17. ข้าพเจ้าจําเป็นต้องพบทันตแพทย์ ข้าพเจ้าต้องทําอย่างไรบ้างเพอรบการรกษา ื่ ั ั

 
หากท่านปวดฟันหรือตอ้งรับบริการดา้นทนตั กรรมในกรณีฉุกเฉิน โปรดโทรหาคลินิกทนัตกรรมของท่าน 
หากท่านไม่มีทนัตแพทย ์หรือหากคลินิกทนั-ตกรรมของท่านปิด หรือไม่สามารถนดัพบกบท่ั านได ้
โปรดโทรหาศูนยใ์หบ้ริการดาน้ ทนัตกรรมทางโทรศพัทข์อง Medi-Cal 
พวกเขาสามารถช่วยทา่นในการคนหา้ ทนัตแพทย ์ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์1-800-322-6384  
  

18. ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าจําเป็นต้องรับบริการด้านทันตกรรมเป็นกรณีฉุกเฉิน  
 
กรณีท่ีตอ้งรับบริการดา้นทนัตกรรมเป็นการฉุกเฉิน 
หมายถึงกรณีท่ีความจาเํ ป็นในการรับการรักษาโดยทนัที มีตวัอยางด่ งัต่อไปนี้  

• มีเลือดไหลออกจากปากไม่หยดุ 
• มีการบวมอยางร่ ุนแรงในปากหรือท่ีหนา้  
• มีแผลท่ีหนา้ เช่นการบาดเจ็บที่ขากรรไกรหรือหนา้ 
• มีการปวดรุนแรงท่ีฟัน เหงือก หรือกราม  

 
การนดัพบทนัตแพทยต์ามปกติจะไม่ถือวา่เป็นกรณีฉุกเฉิน ต่อไปนี้เป็นตวัอยางข่ องกรณีท่ีไม่ฉุกเฉิน  

• การนดัพบเพื่อตรวจหรือเอก็ซเรยฟั์นครั้งแรกหรือประจาํปี 
• การทาคํ วามสะอาดฟัน หรือการรักษาเพ่ือป้องกนั เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน  
 • การจดัฟัน  
• การถอนฟันที่ไม่เร่งด่วน  
• การรักษาทางทนัตกรรมแบบอ่ืน ๆ เช่นกรณีที่ฟันผแุต่ไม่ปวด  
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เพื่ออปัเดตและรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบปรั ะโยชน์ดา้นทนัตกรรมของท่าน โปรดไปท่ี 
www.smilecalifornia.org  

 
บริการด้านสุขภาพจิตและการใช้สารเสพตดิ 
 

19. ข้าพเจ้าต้องการคุยกบเั จ้าหน้าทด่ี ้านสุขภาพจิตเพอื่บอกว่าข้าพเจ้ากาํลงัรสกอยางไร 
ข้าพเจ้าสามารถหาบริการด้านสุขภาพจิตได้ทไห่ี น  

ู้ ึ ่

 
Medi-Cal ครอบคลุมบริการดาน้ สุขภาพจิต 
ท่านสามารถหาและไดรั้บการรักษาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินทาง telehealth โทรศพัท ์
หรือพบดว้ยตนเองหากจาํเป็น หากท่านไดรั้บความคุมค้ รองจากแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดัการโดย 
Medi-Cal โปรดโทรหาฝ่ายบริการสมาชิกตามแผนประกนัของท่าน ท่ีหมายเลขท่ีอย่บนู บตัรสมาชิก 
ซ่ึงอาจมีหมายเลขสาหํ รับการบริการดาน้ สุขภาพจิตโดยเฉพาะ 

 
หากท่านไม่ไดรั้บบริการจาก Medi-Cal 
ผา่นแผนดูแลสุขภาพท่ีไดรั้บการจดัการหรือมีภาวะดา้นสุขภาพจิตท่ีรุนแรง 
หรือไดรั้บบริการมาก่อนผาน่ แผนประกนัสุขภาพจิตของเขต 
ท่านสามารถโทรหาสายบริการประจาํเขตเพ่อืรับการช่วยเหลือดาน้ สุขภาพจิต หรือการบาบํ ดัการเสพติด 
 
ท่านสามารถหาสายบริการประจาเํ ขตเพื่อรับบริการดา้นสุขภาพจิตที่  
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 

 
20. หากข้าพเจ้าหรือผู้อาศัยในครัวเรือนของข้าพเจ้าประสบวกิ ฤตทิ างสุขภาพจิต 

เราจะได้รับความช่วยเหลอือย่างไร  
 

หากท่านหรือคนในครัวเรือนของท่านอยใู่นภาวะวิกฤติ ไม่วา่ท่านจะไดรั้บความคุมค้ รองจาก Medi-Cal 
หรือไม่ ท่านสามารถคุยกบทั ี่ปรึกษาท่ีผาน่ การอบรมมาแลว้ทางโทรศพัท ์ 

• Suicide Prevention Lifeline บริการ 24 ชัว่โมง: โทร 1-800-273-8255, 
หรือส่งขอ้ความท่ีหมายเลข 838255 

• Domestic Violence Hotlineบริการ 24 ชัว่โมง: Call 1-800-799-7233 
• Crisis Text Lineบริการ 24 ชัว่โมง: ส่งขอ้ความ HOME ท่ีหมายเลข 741741 

www.smilecalifornia.org
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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• หากท่านหรือคนท่ีท่านกาํลงัช่วยเหลืออยใู่นอนัตรายอยา่งเร่งด่วน โปรดโทรท่ีหมายเลข 911  
 

21. หากข้าพเจ้าหรือคนท่ีอยู่ในครัวเรือนของข้าพเจ้าประสบปัญหาเกี่ยวกบกั ารใช้สารเสพติด 
รวมถึงการใชแอลกอฮอลหรอสารเสพติดอน ๆ ข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลอือย่างไร  ้ ์ ื ื่

 
Medi-Cal ครอบคลุมการใหบร้ ิการรักษาท่ีตอ้งใชสา้ รเสพติด ท่านอาจไดรั้บบริการผาน่  telehealth 
โทรศพัท ์หรือนดัพบดว้ยตนเองหากจาํเป็น 

 
เพื่อคน้หาสายบริการประจาเํ ขตเพื่อการรักษาแบบใชสา้ รเสพติด โปรดไปท่ี  
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx  
 
หรือโทรหาสายบริการช่วยเหลือแห่งชาติท่ีหมายเลข 1-800-662-HELP (4357)  

 
 
 
 

แหล่งข้อมูลเพมเติม ิ่

• หาขอม้ ูลเพื่อการช่วยเหลือดา้นอารมณ์จากเหตุ COVID-19 ท่ี www.covid19.ca.gov/resources-
for-emotional-support-and-well-being 

• หาวิธีช่วยลดความเครียดท่ี www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health 
• โทรท่ีหมายเลข 211 ซึ่งเป็นท่ีใหบ้ริการดา้นอาหารของทอ้งถิ่นและการช่วยเหลือมนุษยเบ์ ้ ืองตน้ 

รัฐใชห้มายเลข 211 สาหํ รับชุมชนทกุชุมชน เพื่อรับทราบขอม้ ูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.211.org  
 

แหล่งข้อมูลสําหรับประชากรสูงอายุ 
 
• บริการสําหรับผู้สูงอายุและประชากรวัยผู้ใหญ่: 

สายใหบร้ ิการขอ้มูลเก่ียวกบัผสูู้งอายแุละประชากรวยัผใู้หญ่เช่ือมต่อกบสั านํ กังานช่วยเหลือผสูู้งอายปรุ ะจาํ

ทอ้งถิ่น โปรดโทรท่ีหมายเลข 1-800-510-2020 

• การแยกตัวจากสงคม: 
แหล่งขอ้มลูใหม่เพ่อืทราบขอ้มูลเก่ียวกบคั วามเส่ียงทางสุขภาพกรณีฉุกเฉินจากการแยกตวัจากสังคม  

ั

www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
www.covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being
www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health
www.211.org


  
 วิธีการที่ DHCS ตรวจสอบว่า Medi-Cal ยงัคงสามารถให้บริการด้านสขุภาพ 

ที่จําเป็นในระหว่างสถานการณ์ฉกุเฉินจาก COVID-19   

คาํถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

หน้า 14 จาก 14 
 

o สายมิตรภาพ ดาํเนินการโดยสถาบนชั ่วยเหลือผสูู้งอาย ุซ่ึงใหบร้ ิการเช่ือมต่อ 24 ชัว่โมง ทั้ง 
7 วนั และสายด่วนกรณีวิกฤติเพ่ือช่วยเหลือผสูู้งอายุ โทรท่ีหมายเลข1-888-670-1360 

o “ความรู้สึกดีและการเชื่อมถึงกนัเสมอ” 
เป็นแนวทางกิจกรรมท่ีมีแผนดาเํ นินการเป็นรายสัปดาห์จากฝ่ายช่วยเหลือผสูู้งอายขุองรัฐแคลิ

ฟอร์เนีย เพื่อรับทราบขอ้มูลเพ่มเิ ติม โปรดไปท่ี www.aging.ca.gov/covid19 
o ท่านสามารถหาแหล่งขอ้มูลเพ่มเิ ติมเก่ียวกบวั ิธีการลดความเครียดในสถานการณ์ฉุกเฉินจาก 

COVID-19 ท่ี www.ACEsAware.org 
• การตรวจสอบความเปนอยทด หรอกรณีการลวงละเมิด การทอดทิง้ หรือการแสวงผลประโยชน์: 

สายใหบร้ ิการป้องกนัประชากรวยัผใู้หญ่ของรัฐเช่ือมต่อกบัสาํนกังานป้องกนัประชากรวยัผใู้หญ่ประจาํเขต 
ซ่ึงใหบร้ ิการ 24 ชัว่โมง ทั้ง 7 วนั โทรท่ีหมายเลข  
1-833-401-0832. 

็ ู่ ี่ ี ื ่

www.aging.ca.gov/covid19
www.ACEsAware.org
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