vHealth คืออะไร?
่ ั บนมือถือ
vHealth คือประสบการณ์ใหม่ของการให้คาํ ปรึกษาด ้านการแพทย ์ผ่านทางแอพพลิเคชน
่ ั ซงึ่ ให้บริการตงั้ แต่เวลา 9.00-18.00น วันจันทร ์-ศุกร ์
การใช ้งานเพียงแค่ท่านทําการนัดหมายแพทย ์ผ่านแอพพลิเคชน

่ี ี
ท่านสามารถขอรับคําปรึกษาเรอื่ ง อาการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ การมีสุขภาพทด
แพทย ์สามารถสง่ ั ตรวจเพม
ิ่ เติมเพอ
ื่ วินิจฉัยโรค ออกใบสง่ ั ยา หรือส่งตัวเพอ
ื่ เข ้ารับการรักษาต่อ

การปรึกษาแพทย ์สามารถทําได ้ทง้ั ทางโทรศัพท ์และวิดโี อคอล ชีวต
ิ ของท่านจะสะดวกสบายยงิ่ ขน
ึ้
ไม่ต ้องลางานเพอ
ื่ พบแพทย ์ ไม่ต ้องกังวลกับสภาพการจราจร
่ี ด
ทง้ั นี แ้ พทย ์vHealthพร ้อมทจ่ี ะรับฟังปัญหาของท่านอย่างดีทส
ุ
แพทยท
์ ให้
ี่ บริการที่ vHealth สามารถใหก
้ ารรกัษาไดเ้หมอ
ื นกบ
ั สถานพยาบาลคลน
ิ ิ ก หรือ
โรงพยาบาลหรอ
ื ไม่?
ี่ ถานพยาบาล แพทย์สามารถสัง่ ตรวจเพิ่มเติม สง่ ั การรักษา
vHealth มีบริการทางด ้านการแพทย ์เฉกเช่นเดียวการรับบริการทส

ไม่วา่ จะเป็ นโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันสูงแนะนํ าโภชนาการ การรับมือกับภาวะความเครียด การเลิกสูบบุหร ี่
ในกรณี ทม
ี่ อ
ี าการฉุ กเฉินท่านควรติดต่อบริการการแพทย ์ฉุ กเฉิ นใกล ้บ้านในทันที
แพทย ์ทใี่ ห้บริการใน vHealth ได้ร ับการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ดา้ นใดบ้าง
ทีมแพทย ์vHealth ได ้รับการอบรมเป็ นพิเศษในการให้คําปรึกษาทง้ั ทางโทรศัพท ์ และวิดโี อคอล
และมีประสบการณ์ทางคลีนิคไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ขน
ึ ้ ไป โดยการให้บริการเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
แพทย ์ทใี่ ห้บริการใน vHealth ประจําอยู่ทใี่ ด และให้บริการในช่วงเวลาใด
้ั ่ในประเทศไทย เปิ ดใหบ้รก
ิ ารวน
ั จน
ั ทร-์ ศุกร ์ เวลา 09.00-18.00 น.
vHealthไทย มสานั
ี ํ กงานตงอยู
่
่ี มายเลข 02-677-0900 หรอืทอ่ีเีมล
การทํานัดสามารถทาํไดทุ้กเวลาผ่านแอพพลเิคชนั หรอืโทรศพ
ั ทใ์นเวลาทาํการทห
support@th.vhealth.com
ิ่ การใช้งานอย่างไร
เรม
้ั ตอนต่อไปนี ้
การใช ้งาน vHealth ขน
ั้ แรกคอืลงทะเบย
ี นเขา้ใชง้านในระบบ ซงใ
ึ่ ชเ้ วลาเล็กนอ้ยในการดําเนิ นการ 3 ขน
่ ั vHealthจาก App store หรือ Google Play ของท่าน
1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชน
2.ใส่เลขกรมธรรม ์ และเลขสมาชิกระบุบนด ้านหน้าบัตรเอ็ทน่ า
้ั ตอนต่างๆ เพอ
3. ปฏิบต
ั ต
ิ ามขน
ื่ สน
ิ ้ สุดการลงทะเบียน
ฉันจะขอคําปรึกษาได้อย่างไร?
่ี ัดหมาย เรมิ่ ทําการนัดหมาย
เพอ
ื่ ทําการนัดหมาย ไปทน
โดยเลือกเวลานัดหมายทวี่ ่างจากตารางแพทย ์ทแ่ี สดงบนหน้าจอ หรือดูตารางเพม
ิ่ เติมในป่ ุมปฏิทน
ิ
บริษท
ั จํากัดจํานวนคร ้ัง ในการใช้บริการให้คําปรึกษาเสมือนจริงหรือไม่
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ไม่จาํกด
ั จํานวนครงั้ในการขอรบัคําปรก
ึ ษาผ่าน vHealth สําหรบัผูม้ป
ี ระกน
ั สุขภาพเอ็ทน่ า
การร ับคําปรึกษาของฉันเป็ นส่วนตัวและเป็ นความลับหรือไม่
การปรึกษาผ่านทาง vHealth เป็ นข ้อมูลความลับส่วนบุคคล
การเก็บรักษาข ้อมูลมีความปลอดภัยและจะมีเพียงบุคคลากรทางการแพทย์ของ vHealth

เท่าน้ันทส
ี่ ามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้เพอ
ื่ วัตถุประสงค ์ของการให้คาํ ปรึกษา
ก่อนการให้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอน
ื่ ต ้องได ้รับความยินยอมจากเจ ้าของข ้อมูลเท่านั้น
สามารถร ับบริการให้คําปรึกษาได้เร็วเพียงใด
่ั
ท่านสามารถเช็คช่วงเวลานัดทวี่ ่างของวันนีไ้ ด ้จากตารางนัดในแอพพลิเคชน
สามารถเลือกประเภทของการร ับบริการให้คําปรึกษาผ่านโทรศ ัพท ์หรือวิดโี อได้หรือไม่
ในขณะทําการนัดหมาย ท่านสามารถเลือกปรึกษาแพทย ์ได ้ทางโทรศัพท ์ หรือวิดโี อคอล
ในขณะรับคําปรึกษากรุณาอยู่ในพน
ื ้ ทท
ี่ ม
ี่ ส
ี ญ
ั ญาณโทรศัพท ์หรืออินเตอร ์เน็ ตทค
ี่ รอบคลุมถึงการใช ้งานได ้ในระดับดี
ฉันสามารถขอร ับคําปรึกษาโดยเข้าพบแพทย ์ทค
ี่ ลินิกได้หรือไม่
บริการของเราแตกต่างจากผ้ใู ห้บริการรายอน
ื่ ทใี่ ช ้เทคโนโลยี AI
่ ั ใจว่าท่านจะพบกับประสบการณ์ทใ่ี กล ้เคียงกับการรักษาในปัจจุบน
่ี ่านไม่ต ้องเดินทางไปยังสถานพยาบาล
เรามน
ั โดยทท
่ี ลินิค และเจ้ าหน้ าที่ vHealth
หากท่านประสงค ์ทจ่ี ะพบแพทย ์ ทางเรามีแพทย ์vHealthทจ่ี ะออกให้บริการทค
ของเราสามารถทํานัดหมายส่งต่อท่านไปยังแพทย์หรื อสถานพยาบาลต่างๆเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
ท่านสามารติดต่อสอบถามรายละเอียดเพม
ิ่ เติมได ้ทเ่ี จ ้าหน้าทv่ี Health
ฉันสามารถเลือกแพทย ์เพศชายหรือหญิงได้หรือไม่
ขณะนี ย้ งั ไม่สามารถทจ่ี ะเลือกแพทย ์ผ้ท
ู ําการรักษาชาย-หญิงได ้
แพทย ์ทใี่ ห้บริการใน VHealth โดย Aetna พู ดภาษาอะไร
แพทย ์vHealth สามารถให้คําปรึกษาได ้ทงั้ สองภาษา คือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ฉันจะเรม
ิ่ ต้นการร ับบริการให้คําปรึกษาอย่างไร
กรณี ใช ้บริการผ่านทางโทรศัพท ์ เมือ่ ถึงเวลานัดหมายแพทย ์จะเป็ นผ้ต
ู ด
ิ ต่อท่านตามเลขหมายโทรศัพท ์ทแ่ี จ ้งไว ้
่ ั ก่อนถึงเวลานัด 5 นาที
กรณี ใช ้บริการวิดโิ อคอล แนะนํ าให้เปิ ด vHealth แอพพลิเคชน
แพทย ์จะติดต่อท่านตามเวลานัด
หากการเชอ
ื่ มต่อมีปัญหาหรือสายหลุด จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
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ไม่ตอ้งกงัวลหากสญ
ั ญาณขาดหายขณะสนทนา เจาห
้ นาท
้ จี่ะทําการตดต่
ิ อท่านอก
ี ครงั้ ตามหมายเลขโทรศพ
ั ทเด
์ ม
ิ
หรือ หมายเลขอนท
ื่ ใ่ีหไ้วใ้นระบบ ( ถ ้ามี )
ฉันจะได้ร ับผลการให้คําปรึกษาอย่างไร
้ั ตอนถัดไปทุกครง้ั เช่น การจ่ายยา
ก่อนสน
ิ ้ สุดการสนทนาเจ ้าหน้าทจ่ี ะแจ ้งขน
การตรวจเพม
ิ่ เติมและการนัดติดตามอาการเป็ นต ้น เจ ้าหน้าที่ vHealth
้ั ตอนต่างเพม
จะทําการโทรติดต่อเพอ
ื่ แจ ้งขน
ิ่ เติมหลังการปรึกษาสน
ิ ้ สุด

หลังจากให้คาํ ปรึกษาทุกๆการนัดแพทย ์จะทําการสรุปประวัตก
ิ ารรักษาของท่าน
้
พร ้อมทงั สรุปคําแนะนํ าต่างๆและท่านสามารถเข ้าถึงบันทึกการรักษาดังกล่าวได ้ใน vHealth
่ ั ได ้ตลอดเวลา
แอพพลิเคชน

่ ั สามารถดําเนิ นการได้อย่างไร
การสง่ ั จ่ายยาผ่านแอพพลิเคชน
ถ ้ามีการสง่ ั จ่ายยา ท่านสามารถทจี่ ะเลือกซอื ้ ยาเองทร่ี ้านขายยาใกล ้บ้านท่าน
่ ั อย่างปลอดภัย โดยท่านสามารถเรียกดูข ้อมูลของท่านได ้ทุกเวลา
ใบสง่ ั ยาจะถูกเก็บในแอพพลิเคชน
ใช้เวลาออกใบสง่ ั ยานานเท่าใด
่ั
แพทย ์จะออกใบสง่ ั ยาของท่านจะถูกเก็บไว ้อย่างปลอดภัยใน vHealth แอพพลิเคชน
ภายหลังการให้คําปรึกษาสน
ิ ้ สุดของการนัดหมายแต่ละครงั้
มีบริการออกใบสง่ ั ยาซาํ ้ หรือไม่
่ ั vHealth
สําหรับผ้ป
ู ่ วยทจ่ี ําเป็ นต ้องรับยาประจํา เรามีบริการจ่ายยาต่อเนื่ อง ท่านสามารถทํานัดได ้ผ่านแอพพลิเคชน
่ี มายเลข 02-677-0900
หรือติดต่อทห
ในกรณี ทจ
ี่ ําเป็ น จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชย
ี่ วชาญภายนอกได้หรือไม่ ดําเนิ นการอย่างไร
เรามีบริการส่งต่อการรักษา หลังจากแพทย ์ทําการวินิจฉัยว่ามีความจําเป็ นต ้องส่งต่อแพทย ์ผู้เชยี่ วชาญ
แพทย ์ของเราจะส่งต่อเพอ
ื่ ให้ทา่ นได ้รับการรักษากับแพทย ์ผู้เชยี่ วชาญเฉพาะทาง
หากท่านประสงค ์จะทราบความคมุ้ ครองวงเงินประกันสุขภาพ
่ี ่านเป็ นสมาชิกเพอ
ท่านสามารถติดต่อบริษท
ั ประกันทท
ื่ ตรวจสอบผลประโยชน์และความความคุ ้มครอง
ฉันสามารถร ับบริการจากแพทย ์ผู้ให้คําปรึกษาท่านเดิมได้หรือไม่
ท่านสามารถขอรับคําปรึกษากับแพทย ์ท่านเดิมได ้ โดยการโทรติดต่อท0
ี่ 2-677-0900
่ ั ยังไม่สามารถเลือกระบุแพทย ์ได ้
ทง้ั นี ใ้ นระบบแอพพลิเคชน
ฉันจะส่งข้อมู ลการให้คําปรึกษาหรือผลการตรวจต่างๆ กับแพทย ์อน
ื่ ได้อย่างไร?
่ ั หัวข ้อ
ท่านสามารถแชร ์ประวัตก
ิ ารรักษาและข ้อมูลอน
ื่ ๆให้แพทย ์ หรือบุคคลอน
ื่ ด ้วยตนเองได ้ โดยไปทแ่ี อพพลิเคชน
My upload และกดป่ ม
ุ แชร ์เพอ
ื่ ส่งข ้อมูลไปตามทท
ี่ า่ นต ้องการ
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ฉน
ั พลาดการใหค
้ ําปรก
ึ ษาทน
ี่ ด
ั หมายไว ้ จะสามารถกําหนดเวลานดหมายใหม่
ั
หรอยกเลกไดอย่
ื
ิ
้ างไร
่ ั vHealth หรือโทรสอบถามเพม
ถ ้าท่านพลาดการนัด ท่านสามารถทําการนัดหมายใหม่โดยผ่านทางแอพพลิเคชน
ิ่ เติม
02-677-0900
ข้อมู ลทางการแพทย ์ของฉันปลอดภัยเพียงใด
ข ้อมูลด ้านสุขภาพของท่านจะเก็บไว ้อย่างปลอดภัยทส
ี่ ํานักงาน vHealth

่ ั เท่าน้ัน
ประเทศไทยและท่านสามารถดูข ้อมูลได ้จากการเข ้าสู่บญ
ั ชีการใช ้งานของท่านผ่าน vHealth แอพพลิเคชน
ข้อมู ลการร ับคําปรึกษาของฉันจะถู กจัดเก็บอย่างไร
บันทึกข ้อมูลของการรับคําปรึกษาจะถูกเก็บรักษาไว ้อย่างปลอดภัยโดย vHealth
ออฟฟิ ศในประเทศไทยเพอ
ื่ ใช ้ทําการตรวจสอบข ้อมูลเพอ
ื่ คงไว ้ซงึ่ มาตรฐานการให้บริการ
บริษท
ั จะแบ่งปั นข้อมู ลของฉันกับหน่ วยงานใดบ้าง จะมีการจําหน่ ายข้อมู ลผู้ป่วยหรือไม่
ท่านสามารถไว ้วางใจได ้ว่าข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ
ข ้อมูลจะไม่ถูกส่งต่อผ้อ
ู น
ื่ โดยไม่ได ้รับความยินยอม

บุคคลทส
ี่ ามารถเข ้าถึงข ้อมูลมีเพียงแพทย ์เพอ
ื่ ใช ้ประกอบการรับคําปรึกษาเท่านั้น
ท่านสามารถศึกษานโยบายความปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคลเพม
ิ่ เติมได ้ที่
www.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-privacy-policy.html
หากโทรศ ัพท ์ของฉันถู กขโมย
จะมีใครเข้าถึงบัญชีและรายละเอียดด้านการร ักษาพยาบาลของฉันหรือไม่
บุคคลอน
ื่ ไม่สามารถเข ้าถึงข ้อมูลประวัตก
ิ ารรักษาผ่านมือถือของท่านได ้ ในการเข ้าสู่ระบบทุกครง้ั ต ้องระบุชอื่ ผูใ้ ช ้งาน
รหัสผ่าน เพอ
ื่ ยืนยันตัวตน
ฉันจะกําหนดรหัสผ่านใหม่หรือแก้ไขรายละเอียดได้อย่างไร
่ ั ลืมรหัสผ่าน หรือ
ท่านสามารถตงั้ รหัสผ่านใหม่ได ้โดยการใช ้งานฟังชน
เข ้าไปยังโปรไฟล ์เพอ
ื่ ทําการเปลย
ี่ นแปลงรหัสผ่าน
มีขอ
้ กําหนดและเงื่อนไขการให้บริการอย่างไรบ้าง
ทาน
่ สามารถเรยีกดูเงอ
ื่ นไขขอ้ตกลงได ้ท่ี www.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-terms-andconditions.html และนโยบายความปลอดภยัของขอ้มูลการใชบ้รก
ิ าร
่ี ww.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-privacy-policy.html.
ได ้ทw
้ ่านต ้องตรวจสอบและยอมรับเงอ
่ื นไขข ้อตกลง และ นโยบายความปลอดภัยของข ้อมูลในการสมัครเข ้าใช ้บริการ
ทง้ั นี ท
vHealth
vHealth มีความสัมพันธ ์กับ Aetna อย่างไร

Proprietary

vHealth เป็ นบริษท
ั ทเ่ี ป็ นเอกภาพ และไม่ขน
ึ ้ ตรงกับเอ็ทน่ าประกันสุขภาพ

ข ้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยจะไม่มก
ี ารส่งต่อข ้อมูลถึงบุคคลทส
ี่ าม

ถ ้าไม่ได ้รับความยินยอมจากผ้ใู ช ้งาน เราเพียงม่งุ ให้บริการคําปรึกษาทางการแพทย ์ เพอ
ื่ การมีสุขภาพทด
ี่ ข
ี องสมาชิก
้
vHealth เท่านัน
สามารถติดต่อหมายเลขโทรศ ัพท ์ใดเพอ
ื่ ปรึกษาปั ญหาการใช้บริการหรือแจ้งข้อร ้องเรียนได้บา้ ง
สอบถามเพม
ิ่ เติมเกยี่ วกับ vHealth กรุณาติดต่อ 02-677-0900 หรือ อีเมล support@th.vhealth.com
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