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vHealth คอือะไร?  

vHealth คอืประสบการณใ์หมข่องการใหค้าํปรกึษาดา้นการแพทยผ่์านทางแอพพลเิคช่นับนมอืถอื 
การใชง้านเพยีงแค่ท่านทําการนัดหมายแพทยผ่์านแอพพลเิคช่นั ซ ่งึใหบ้รกิารต้งัแต่เวลา 9.00-18.00น วนัจนัทร-์ศุกร 
ท่านสามารถขอรบัคาํปรกึษาเร ่อืง อาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การมสีุขภาพท่ดี ี
แพทยส์ามารถส่งัตรวจเพ่มิเตมิเพ่อืวนิิจฉัยโรค ออกใบส่งัยา หรอืส่งตวัเพ่อืเขา้รบัการรกัษาตอ่ 
การปรกึษาแพทยส์ามารถทําไดท้้งัทางโทรศพัทแ์ละวดิโีอคอล ชวีติของท่านจะสะดวกสบายย่งิข ้นึ 
ไม่ตอ้งลางานเพ่อืพบแพทย ไมต่อ้งกงัวลกบัสภาพการจราจร 
ท้งัน้ีแพทยv์Healthพรอ้มท่จีะรบัฟังปัญหาของท่านอย่างดที่สีดุ 

แพทยท์ีใ่หบ้รกิารท ่ี vHealth สามารถใหก้ารรกัษาไดเ้หมอืนกบัสถานพยาบาลคลนิิก  หรอื  
โรงพยาบาลหรอืไม่?  

vHealth มบีรกิารทางดา้นการแพทยเ์ฉกเชน่เดยีวการรบับรกิารท่สีถานพยาบาล แพทย์สามารถสัง่ตรวจเพิ่มเติม ส่งัการรกัษา 

ไม่วา่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดนั โรคไขมนัสูงแนะนําโภชนาการ การรบัมอืกบัภาวะความเครยีด การเลกิสูบบุหร ี่
ในกรณีท่มีอีาการฉุกเฉินท่านควรตดิตอ่บรกิารการแพทยฉุ์กเฉินใกลบ้า้นในทนัท ี

แพทยท์่ใีหบ้รกิารใน vHealth ไดร้บัการฝึกอบรมและมปีระสบการณด์า้นใดบา้ง 

ทมีแพทยv์Health ไดร้บัการอบรมเป็นพเิศษในการใหค้ําปรกึษาท้งัทางโทรศพัท และวดิโีอคอล 
และมปีระสบการณท์างคลนิีคไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีข ้นึไป โดยการใหบ้รกิารเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แพทยท์่ใีหบ้รกิารใน vHealth ประจําอยู่ท่ใีด และใหบ้รกิารในชว่งเวลาใด 

 vHealthไทย   มสานักงานตงอยู่ในประเทศไทย  เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทร-์ศุกร  เวลา  09.00-18.00 น. 
การทํานัดสามารถทาํไดทุ้กเวลาผ่านแอพพลเิคชน ่ ั  หรอืโทรศพัทใ์นเวลาทาํ การทหี่มายเลข  02-677-0900  หรอืทอี่เีมล  
support@th.vhealth.com      

ี ํ ้ั

เร ่มิการใชง้านอย่างไร 

การใชง้าน  vHealth  ขน้ัแรกคอืลงทะเบยีนเขา้ใชง้านในระบบ  ซงใึ่ ชเ้วลาเล็กนอ้ยในการดําเนินการ  3 ขนั้ตอนต่อไปน ี  ้    
1.ดาวนโ์หลดแอพพลเิคช่นั vHealthจาก App store หรอื Google Play ของท่าน 

2.ใส่เลขกรมธรรม และเลขสมาชกิระบุบนดา้นหนา้บตัรเอ็ทน่า 

3. ปฏบิตัติามข้นัตอนต่างๆ เพ่อืส ้นิสดุการลงทะเบยีน 

ฉนัจะขอคําปรกึษาไดอ้ย่างไร? 

เพ่อืทําการนัดหมาย ไปท่นัีดหมาย เร ่มิทําการนัดหมาย 
โดยเลอืกเวลานัดหมายท่วี่างจากตารางแพทยท์่แีสดงบนหนา้จอ หรอืดตูารางเพ่มิเตมิในปุ่มปฏทินิ 

บรษิทัจํากดัจํานวนคร ้งั ในการใชบ้รกิารใหคํ้าปรกึษาเสมอืนจรงิหรอืไม ่
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ไม่จาํกดัจํานวนครง้ัในการขอรบัคําปรกึษาผ่าน  vHealth  สําหรบัผูม้ปีระกนัสุขภาพเอ็ทน่า  

การรบัคําปรกึษาของฉนัเป็นส่วนตวัและเป็นความลบัหรอืไม ่

การปรกึษาผ่านทาง vHealth เป็นขอ้มลูความลบัสว่นบุคคล 
การเก็บรกัษาขอ้มลูมคีวามปลอดภยัและจะมเีพยีงบคุคลากรทางการแพทย์ของ vHealth 

เท่านั้นท่สีามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดเ้พ่อืวตัถุประสงคข์องการใหค้าํปรกึษา 
กอ่นการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแกบุ่คคลอ่นืตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลเท่านั้น 

สามารถรบับรกิารใหคํ้าปรกึษาไดเ้รว็เพยีงใด 

ท่านสามารถเชค็ชว่งเวลานัดท่วี่างของวนัน้ีไดจ้ากตารางนัดในแอพพลเิคช่นั 

สามารถเลอืกประเภทของการรบับรกิารใหคํ้าปรกึษาผ่านโทรศพัทห์รอืวดิโีอไดห้รอืไม ่

ในขณะทําการนัดหมาย ท่านสามารถเลอืกปรกึษาแพทยไ์ดท้างโทรศพัท หรอืวดิโีอคอล 
ในขณะรบัคําปรึกษากรุณาอยู่ในพ ้นืท่ที่มีสีญัญาณโทรศพัทห์รอือนิเตอรเ์น็ตท่คีรอบคลมุถงึการใชง้านไดใ้นระดบัด ี

ฉนัสามารถขอรบัคําปรกึษาโดยเขา้พบแพทยท์่คีลนิิกไดห้รอืไม ่

บรกิารของเราแตกต่างจากผ ้ใูหบ้รกิารรายอ่นืท่ใีชเ้ทคโนโลย ีAI 
เราม่นัใจว่าท่านจะพบกบัประสบการณท์่ใีกลเ้คยีงกบัการรกัษาในปัจจบุนั โดยท่ท่ีานไม่ตอ้งเดนิทางไปยงัสถานพยาบาล 
หากท่านประสงคท์่จีะพบแพทย ทางเรามแีพทยv์Healthท่จีะออกใหบ้รกิารท่คีลนิิค และเจ้าหน้าที ่vHealth 
ของเราสามารถทํานดัหมายส่งต่อท่านไปยงัแพทย์หรือสถานพยาบาลต่างๆเพื่อการรักษาต่อเน่ือง 

ท่านสามารตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพ่มิเตมิไดท้่เีจา้หนา้ท่vีHealth 

ฉนัสามารถเลอืกแพทยเ์พศชายหรอืหญงิไดห้รอืไม ่

ขณะน้ียงัไม่สามารถท่จีะเลอืกแพทยผ์ ้ทํูาการรกัษาชาย-หญงิได 

แพทยท์่ใีหบ้รกิารใน VHealth โดย Aetna พูดภาษาอะไร 

แพทยv์Health สามารถใหค้ําปรกึษาไดท้้งัสองภาษา คือภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

ฉนัจะเร ่มิตน้การรบับรกิารใหคํ้าปรกึษาอย่างไร 

กรณีใชบ้รกิารผ่านทางโทรศพัท เมือ่ถึงเวลานดัหมายแพทยจ์ะเป็นผ ้ตูดิตอ่ท่านตามเลขหมายโทรศพัทท์่แีจง้ไว 

กรณีใชบ้รกิารวดิโิอคอล แนะนําใหเ้ปิด vHealth แอพพลเิคช่นักอ่นถงึเวลานัด 5 นาท ี
แพทยจ์ะตดิต่อท่านตามเวลานัด 

หากการเช่อืมต่อมปัีญหาหรอืสายหลุด จะตอ้งดําเนินการอย่างไร 
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ไม่ตอ้งกงัวลหากสญัญาณขาดหายขณะสนทนา  เจาห้ นาท้ จ่ีะทําการตดต่ิ อท่านอกีครง ั้  ตามหมายเลขโทรศพัทเด์ ม ิ  
หรอื  หมายเลขอนทื่ ใี่หไ้วใ้นระบบ  ( ถา้ม ี )   

ฉนัจะไดร้บัผลการใหคํ้าปรกึษาอย่างไร 

กอ่นส ้นิสดุการสนทนาเจา้หนา้ท่จีะแจง้ข้นัตอนถดัไปทุกคร ้งัเชน่ การจ่ายยา 
การตรวจเพ่มิเตมิและการนัดตดิตามอาการเป็นตน้ เจา้หนา้ท ี่vHealth 
จะทําการโทรตดิต่อเพ่อืแจง้ข้นัตอนต่างเพ่มิเตมิหลงัการปรกึษาส ้นิสุด 
หลงัจากใหค้าํปรกึษาทุกๆการนัดแพทยจ์ะทําการสรุปประวตักิารรกัษาของท่าน 
พรอ้มท้งัสรุปคําแนะนําต่างๆและท่านสามารถเขา้ถงึบนัทกึการรกัษาดงักล่าวไดใ้น vHealth 
แอพพลเิคช่นัไดต้ลอดเวลา 

การส่งัจ่ายยาผ่านแอพพลเิคช่นั สามารถดําเนินการไดอ้ย่างไร 

ถา้มกีารส่งัจ่ายยา ท่านสามารถท่จีะเลอืกซ ้อืยาเองท่รีา้นขายยาใกลบ้า้นท่าน 
ใบส่งัยาจะถูกเก็บในแอพพลเิคช่นัอย่างปลอดภยั โดยท่านสามารถเรยีกดูขอ้มูลของท่านไดทุ้กเวลา 

ใชเ้วลาออกใบส่งัยานานเท่าใด 

แพทยจ์ะออกใบส่งัยาของท่านจะถูกเก็บไวอ้ย่างปลอดภยัใน vHealth แอพพลเิคช่นั 
ภายหลงัการใหค้ําปรกึษาส ้นิสดุของการนัดหมายแตล่ะคร ้งั 

มบีรกิารออกใบส่งัยาซ้าํหรอืไม ่

สําหรบัผ ้ปู่วยท่จีําเป็นตอ้งรบัยาประจํา เรามบีรกิารจ่ายยาตอ่เนื่อง ท่านสามารถทํานัดไดผ่้านแอพพลเิคช่นัvHealth 
หรอืตดิตอ่ท่หีมายเลข 02-677-0900 

ในกรณีท่จํีาเป็น จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยงัผู้เช่ยีวชาญภายนอกไดห้รอืไม ่ดําเนินการอย่างไร 

เรามบีรกิารส่งตอ่การรกัษา หลงัจากแพทยทํ์าการวนิิจฉัยว่ามคีวามจําเป็นตอ้งส่งต่อแพทยผ์ ู้เช ่ยีวชาญ 
แพทยข์องเราจะส่งตอ่เพ่อืใหท่้านไดร้บัการรกัษากบัแพทยผ์ ู้เช ่ยีวชาญเฉพาะทาง 
หากท่านประสงคจ์ะทราบความค ุ้มครองวงเงนิประกนัสุขภาพ 
ท่านสามารถตดิตอ่บรษิทัประกนัท่ท่ีานเป็นสมาชกิเพ่อืตรวจสอบผลประโยชนแ์ละความความคุม้ครอง 

ฉนัสามารถรบับรกิารจากแพทยผ์ู้ใหคํ้าปรกึษาท่านเดมิไดห้รอืไม ่

ท่านสามารถขอรบัคําปรกึษากบัแพทยท่์านเดมิได โดยการโทรตดิต่อท่0ี2-677-0900 
ท้งัน้ีในระบบแอพพลเิคช่นัยงัไม่สามารถเลอืกระบุแพทยไ์ด 

ฉนัจะส่งขอ้มูลการใหคํ้าปรกึษาหรอืผลการตรวจต่างๆ กบัแพทยอ์่นืไดอ้ย่างไร? 

ท่านสามารถแชรป์ระวตักิารรกัษาและขอ้มลูอ่นืๆใหแ้พทย หรอืบุคคลอ่นืดว้ยตนเองได โดยไปท่แีอพพลเิคช่นั หวัขอ้ 
My upload และกดปุ่มแชรเ์พ่อืสง่ขอ้มลูไปตามท่ท่ีานตอ้งการ 
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ฉนัพลาดการใหคํ้าปรกึษาทน่ีดัหมายไว  ้จะสามารถกาํหนดเวลานดหมายใหม่หรอยกเลกไดอย่างไร  ั ื ิ ้

ถา้ท่านพลาดการนัด ท่านสามารถทําการนัดหมายใหมโ่ดยผ่านทางแอพพลเิคช่นั vHealth หรอืโทรสอบถามเพ่มิเตมิ 
02-677-0900 

ขอ้มูลทางการแพทยข์องฉนัปลอดภยัเพยีงใด 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพของท่านจะเก็บไวอ้ย่างปลอดภยัท่สีํานักงาน vHealth 
ประเทศไทยและท่านสามารถดขูอ้มูลไดจ้ากการเขา้สู่บญัชกีารใชง้านของท่านผ่าน vHealth แอพพลเิคช่นัเท่านั้น 

ขอ้มูลการรบัคําปรกึษาของฉนัจะถูกจดัเก็บอย่างไร 

บนัทกึขอ้มูลของการรบัคําปรกึษาจะถูกเก็บรกัษาไวอ้ย่างปลอดภยัโดย vHealth 
ออฟฟิศในประเทศไทยเพ่อืใชทํ้าการตรวจสอบขอ้มลูเพ่อืคงไวซ้ ่งึมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

บรษิทัจะแบ่งปันขอ้มูลของฉนักบัหน่วยงานใดบา้ง จะมกีารจําหน่ายขอ้มูลผู้ป่วยหรอืไม ่

ท่านสามารถไวว้างใจไดว้่าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบั 
ขอ้มูลจะไมถู่กส่งตอ่ผ ้อู ่นืโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม 
บุคคลท่สีามารถเขา้ถงึขอ้มลูมเีพยีงแพทยเ์พ่อืใชป้ระกอบการรบัคาํปรกึษาเท่านั้น 

ท่านสามารถศกึษานโยบายความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่มิเตมิไดท้ี ่

www.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-privacy-policy.html 

หากโทรศพัทข์องฉนัถูกขโมย 

จะมใีครเขา้ถงึบญัชแีละรายละเอยีดดา้นการรกัษาพยาบาลของฉนัหรอืไม ่

บุคคลอ่นืไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลประวตักิารรกัษาผ่านมอืถอืของท่านได ในการเขา้สู่ระบบทุกคร ้งั ตอ้งระบุช ่อืผูใ้ชง้าน 
รหสัผ่าน เพ่อืยนืยนัตวัตน 

ฉนัจะกําหนดรหสัผ่านใหมห่รอืแกไ้ขรายละเอยีดไดอ้ย่างไร 

ท่านสามารถต้งัรหสัผ่านใหมไ่ดโ้ดยการใชง้านฟังช่นั ลมืรหสัผ่าน หรอื 
เขา้ไปยงัโปรไฟลเ์พ่อืทําการเปล่ยีนแปลงรหสัผ่าน 

มขีอ้กําหนดและเงื่อนไขการใหบ้รกิารอย่างไรบา้ง 

ทาน่ สามารถเรยีกดูเงอ่ืนไขขอ้ตกลงไดท้ ี่ www.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-terms-and-
conditions.html  และนโยบายความปลอดภยัของขอ้มลูการใชบ้รกิาร  

ไดท้่wีww.aetnainternational.com/en/site/vhealth-thailand-privacy-policy.html. 
ท้งัน้ีท่านตอ้งตรวจสอบและยอมรบัเง่อืนไขขอ้ตกลง และ นโยบายความปลอดภยัของขอ้มูลในการสมคัรเขา้ใชบ้รกิาร 
vHealth 

vHealth มคีวามสมัพนัธก์บั Aetna อย่างไร 
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vHealth เป็นบรษิทัท่เีป็นเอกภาพ และไม่ข ้นึตรงกบัเอ็ทน่าประกนัสุขภาพ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถกูเก็บรกัษาอย่างปลอดภยัจะไมม่กีารสง่ตอ่ขอ้มลูถงึบุคคลท่สีาม 
ถา้ไม่ไดร้บัความยนิยอมจากผ ้ใูชง้าน เราเพยีงม่งุใหบ้รกิารคําปรกึษาทางการแพทย เพ่อืการมสีุขภาพท่ดีขีองสมาชกิ 
vHealth เท่าน้ัน 

สามารถตดิต่อหมายเลขโทรศพัทใ์ดเพ่อืปรกึษาปัญหาการใชบ้รกิารหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไดบ้า้ง 

สอบถามเพ่มิเตมิเก่ยีวกบั vHealth กรุณาตดิต่อ 02-677-0900 หรอื อเีมล support@th.vhealth.com 
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