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เงื่อนไขการให้บริการ
ของด็อกเตอร์เอทูแซด

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแชด จ�ำกัด เงื่อนไขการให้บริการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัท ซึ่งควบคุมการ
เข้าถึงและการใช้บริการของคุณ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงให้รอบคอบก่อนใช้บริการ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” ถือว่าคุณได้ท�ำสัญญาผูกพั น
ตามกฎหมายกับเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ เฉกเช่นเดียวกับการที่คุณลงนามในเอกสารสัญญา หากคุณไม่ตกลงและไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณ
ก็ไม่สามารถใช้บริการเราได้ ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เมื่อเกิดหตุจ�ำเป็นทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน หากคุณมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดขอความช่วย
เหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจากรถพยาบาลหรือโรงพยาบาล
1. บริการ
เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ของ DAZ (“DAZ”) DAZ ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพออนไลน์โดยการให้ค�ำปรึกษาด้านการแพทย์ผ่านทางสมาร์ทโฟน (การ
โทรศัพท์ด้วยวิดีโอ) รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ที่ ปลอดภัยโดยทีมแพทย์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีการจัดท�ำการเก็บบันทึก ข้อมูลทางการ
แพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ร้องขอ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพออนไลน์ ให้บริการสั่งจ่ายยาโดยผู้ เชี่ยวชาญ และน�ำ
เสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งอาจได้แก่ จดหมาย ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ ติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์เฝ้าระวังทางไกลเกี่ยวกับ อาการเรื้อรังต่าง ๆ
เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง (ซึ่ง รวมกันเรียกว่า “บริการ”) การอ้างอิงถึง “DAZ” ซึ่งใช้ในข้อก�ำหนดและ เงื่อนไขนี้ หมายถึงและ
ประกอบไปด้วยบริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จ�ำกัด ( DAZ) บริษัทแม่ บริษัทลูกรวมถึงบริษัทในเครือต่าง ๆ ส่วนค�ำว่า “คุณ” ที่ใช้ในข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขนี้จะหมายถึง ตัวคุณ หรือบุคคลอื่นที่เข้า ถึงบัญชี DAZ ของคุณ (ถ้ามี) โดยข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้น�ำมาใช้กับ การใช้งานเว็บไซต์และรวม
ถึงการลงทะเบียนของคุณในการสมัครสมาชิก และการใช้บริการของ DAZ ทั้งนี้บริการของ DAZ ไม่ได้รวมถึง ข้อก�ำหนดการรักษาพยาบาลจาก
ทาง DAZ อย่างไรก็ตาม บริการของ DAZ ประกอบด้วยการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน หรือสมาชิก ในการเข้าถึงแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตที่
ตกลงยินยอมให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ซึ่งการเข้าถึงผู้ให้บริการสุขภาพเหล่านี้เป็นการเข้าถึงผ่านบริษัท ในเครือของ DAZ ที่ให้บริการการเข้าถึงการ
ติดต่อสื่อสารกับแพทย์ผู้ ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยหรือในประเทศที่มีแพทย์ให้บริการตาม ก�ำหนดของ DAZ ผู้ใช้บริการซึ่งมีตัวตนอยู่จริง ณ
ขณะที่มีการให้ค�ำปรึกษา

ทั้งนี้

DAZ

ได้จัดเตรียมและอ�ำนวยความสะดวกด้านการรักษา

พยาบาลแต่มิได้เป็นผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเยี่ยงโรง

พยาบาลแต่อย่างใด
2. สิ ทธิ์การเข้าใช้
2.1 ในการที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัญชีกับเรานั้น คุณต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งมีความ สามารถในการท�ำสัญญาและด�ำเนินการตามข้อ
ผูกพั นของสัญญาตามกฎหมายภายใต้ กฎหมายไทย
2.2 ขณะนี้เราไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ท่ีมีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
3. การลงทะเบียนบัญชี
ในการเข้าถึงบริการ คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่ อตั้งบัญชีผู้ใช้ก่อน (“บัญชี”) โดยการให้ข้อมูลที่ถูก ต้อง นอกเหนือจากบัญชีย่อยที่ตั้งขึ้นส�ำหรับเด็กที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งคุณเป็นพ่ อแม่หรือผู้

ปกครองตามกฎหมายของเด็กผู้นั้นแล้ว

คุณตกลงที่จะไม่สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี

หรือสร้าง

บัญชีให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นนั้นเสียก่อน ทั้งนี้เพื่ อ เป็นการใช้บริการของคุณและเพื่ อให้แพทย์ได้ส่งประกาศ
แจ้งให้แก่คุณ คุณตกลงยินยอมที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวคุณตามแบบการลงทะเบียน บัญชี และ (ข)
รักษาและปรับข้อมูลบัญชีดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันโดยทันทีทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ

เพื่ อให้ข้อมูลมีความจริง

ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน

และครบถ้วน

สมบูรณ์ หากคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือหากเรามีหลักฐานที่สมเหตุสมผลที่จะ สงสัยได้ว่าข้อมูล
บัญชีดังกล่าวนั้นเป้นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณรวมทั้งปฏิเสธ
การใช้บริการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของคุณ ทั้งนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปีรวมทั้งมีสิทธิ และความสามารถตาม
กฎหมายในการที่จะตกลงยินยอมเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ในนาม ของตัวคุณเองหรือบุตรซึ่งพ่ อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอม

4. บันทึกทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์
DAZ ได้จัดท�ำบันทึกทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (“บันทึกทางการแพทย์แบบ อิเล็กทรอนิกส์”) ขึ้นเฉพาะส�ำหรับคุณเพื่ อจัดเก็บและเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของคุณได้ทาง ออนไลน์ ได้แก่ สุขภาพ ประวัติการแพ้ และการสั่งจ่ายยา รวมทั้งเป็นการช่วยให้แพทย์ที่มีใบ อนุญาตซึ่งใช้
DAZ

เกิดความสะดวกในการด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษากับคุณตามข้อผูกพั นของ

แพทย์ภายใต้กฎหมายของประเทศว่าด้วยการจัดท�ำและเก็บรักษา

บันทึกทางการแพทย์ ข้อมูลที่ ให้แก่แพทย์ ไม่ว่าจะเป็นจากการให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ปลอดภัย หรือ
การให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์ทางเว็บไซต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก ทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ของ DAZ ที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับคุณโดยเฉพาะ
และอยู่ภายใต้ การควบคุมของกฎหมายประเทศไทยทั้งสิ้น ทั้งนี้คุณตกลงยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ส�ำหรับบันทึกทางการแพทย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเอง เพื่ อท�ำการตรวจสอบข้อมูล นั้นตามรอบเวลา และเพื่ อการปรับข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันตามที่มีความจ�ำเป็น เช่น อาการ
แพ้ สุขภาพ เป็นต้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการใช้บันทึกทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดอ่านหนังสือแจ้งนโนบายความเป็นส่วนตัวที่
โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ คุณจ�ำเป็นต้องรับผิดชอบ ในการยืนยันข้อมูลในบันทึกทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณแก่บุคคลที่สาม โปรดจ�ำ ไว้ว่า
เป็นพั นธะผูกพั นของแพทย์ของคุณแต่เพี ยงผู้เดียวในการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ใน

บันทึกทางการแพทย์ของคุณตามกฎหมายของประเทศไทย

อันประกอบด้วยแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยง การขอรับการยินยอมหรือการอนุญาตที่อาจมีความจ�ำเป็นส�ำหรับข้อมูลของคุณในการเผยแพร่ แบ่งปันให้แพทย์ผู้
เข้าร่วมรายอื่น หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ
5. การปฏิบัติการและการเก็บรักษาบันทึก
DAZ สงวนดุลพิ นิจแต่เพี ยงผู้เดียวโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเว็บไซต์และบริการ ซึ่ง DAZ อาจท�ำการเพิ กถอน ระงับ หรือยุติการ
ท�ำงานหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์และบริการ โดยที่ DAZ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการส่งข้อมูล หรือความทุจริต การตกลงยอม ความ
กันของข้อมูลที่ส่งโดยบริษัทผู้รับส่งสัญญาณการสื่อสารทางไกลในประเทศ DAZ ไม่ขอรับ ผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์
หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคล หนึ่ง ๆ DAZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา ลบทิ้ง หรือท�ำลายซึ่งการติดต่อสื่อสารและข้อมูลที่ มีการโพสต์
หรืออัพโหลดไปยังบริการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษา การจัดเก็บ และ/ หรือการท�ำลายบันทึกของ DAZ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว DAZ ยังจัดเก็บข้อมูลส่วน ตัวทั้งหมด รวมทั้งบันทึกทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมกับการใช้งานเว็บไซต์และ บริการของ DAZ
เป็นเวลาห้า (5) ปี นับจากวันที่เข้าใช้บริการรับบริการล่าสุด หรือจากการเสียชีวิต
6. การคุ้มครองข้อมูล
6.1 เราจะน�ำมาตรการด้านเทคนิคและมาตรการการจัดระเบียบทั้งหมดที่จ�ำเป็นไปปฏิบัติใช้เพื่ อ

ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม เพื่ อที่จะให้การ คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและบันทึกสุขภาพของคุณจากการเปิดเผยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรือการน�ำ
ไปใช้ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามคุณควรพึ งระลึกอยู่เสมอว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ ได้มีความปลอดภัยทั้งหมด เราไม่สามารถรับ
ประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ ส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ในขณะที่ข้อมูลนั้นมีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
การส่งใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเอง
6.2 ในการใช้บริการ คุณให้สิทธิ์และอนุญาตให้เรา:
(ก) แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์แก่บริษัทประกันของคุณเพื่ อวัตถุประสงค์ใน กระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ และการให้บริการ
ตามแผนประกันภัยของคุณ
(ข) แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์กับแพทย์ที่เข้าร่วม หรือสถานพยาบาล เพื่ อ วัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์
แก่คุณ และ
(ค) แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวพื้ นฐานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราซึ่งได้ท�ำสัญญาการไม่เปิดเผย ข้อมูลไว้กับเราแล้ว โดยก�ำหนดขอบเขตของ
การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น การบริการลูกค้า การใช้งานอีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (ประกอบด้วยแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยงการ
โฆษณา การ โฆษณาโดยยึดตามลักษณะพฤติกรรม การท�ำ Deep-linking การตลาดผ่านมือถือ การเพิ่ ม ประสิทธิภาพการโฆษณาและ
การเล็งเป้าหมายใหม่) การติดตามประสิทธิภาพการท�ำงาน การ โฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล
(ง) คุณตกลงยินยอมว่าเราสามารถบันทึกการประชุมผ่านวิดีโอในขณะใช้บริการได้เพื่ อเป็นการ รับรองคุณภาพของบริการ โดยการบันทึกจะ
มีการเข้ารหัสอย่างเหมาะสมรวมทั้งเก็บรักษาไว้ เป็นความลับตามกระบวนการมาตรฐานของ DAZ
(จ) เมื่อคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขนี้แล้ว เราจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จ�ำเป็น ต้องเปิดเผยเท่านั้น
7. ทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 การใช้บริการของเรามิได้เป็นการให้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเนื้อหาที่ คุณเข้าถึง
7.2 DAZ และ/หรือหุ้นส่วนเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ทุกประเภท รวมถึงสิทธิด้านเครื่องหมายการค้า สิทธิด้านสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ อื่นใดในบริการ รวมถึงผลิตผลของงานใด ๆ การปรับปรุงแก้ไข ลักษณะการออกแบบ หรือ
งาน ที่มาจากการคิดค้นหรือสร้างสรรค์โดย DAZต่อบริการ
7.3 คุณจะต้องไม่แยกชิ้นส่วน วิศวกรรมย้อมกลับ แปลรหัส หรือถอดรหัสใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือพยายามค้นหาแหล่งที่มาของรหัสของเว็บไซต์

ใด ๆ หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์
8. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของโทรเวช (telemedicine)นั้น ได้แก่
เช่นเดียวกับกระบวนการทางการแพทย์ต่าง ๆ การใช้บริการโทร เวช(telemedicine)นั้นก็มักมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สถานพยาบาลต่าง ๆ
ความสะดวกสบายอาจท�ำให้คิดว่าการเกิดความเสี่ยงขึ้นอาจเป็นไปได้ น้อย ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยงต่อไปนี้:
ความล่าช้าในการตรวจประเมินและการให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์หรือการ รักษาอาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของ
อุปกรณ์ ซึ่งอาจได้แก่ คุณภาพของภาพวิดีโอและคุณภาพของข้อมูลที่ไม่ดี โปรโตคอลความปลอดภัยอาจล้มเหลว ท�ำให้เกิดการละเมิดความเป็น
ส่วน ตัวของข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล
เมื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้แล้ว คุณยอมรับว่าคุณเข้าใจและ ตกลงในข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้:
คุณเข้าใจดีว่ากฎหมายที่ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการรักษาเป็น คว ามลับซึ่งข้อมูล ท า ง ก า รแพทย์นั้นน�ำม า ใช้กับบริ ก า ร โ ท ร
เวช(telemedicine)ด้วยเช่นเดียวกัน เราได้จัดให้มีลิ้งค์ (ลิ้งค์นโยบายความ เป็นส่วนตัว) เพื่ อเชื่อมโยงไปยัง หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วน
ตัวของ สถานพยาบาล และ หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มรักษา พยาบาลออนไลน์ ได้มีการอธิบายถึงรายละเอียดไว้ชัดเจน
คุณเข้าใจดีว่าโทรเวช

(telemedicine)

อาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล

ทางการแพทย์ส่วนตัวของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ปฏิบัติงาน

ทางการ แพทย์ซึ่งอาจอยู่ในพื้ นที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย
คุณเข้าใจดีว่าคุณอาจคาดหวังประโยชน์จากการใช้บริการโทรเวช แต่ไม่ สามารถให้รับรองหรือรับประกันผลได้
คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางการแพทย์ของคุณ และคุณจะได้รับข้อมูลนั้นไว้โดยการพิ มพ์ สรุปจากการเข้าชม ซึ่งข้อมูล
นี้จะมีข้อจ�ำกัดและการเผยแพร่เช่นเดียวกันโดยไม่จ�ำเป็นต้องรับการยินยอมจากคุณ
นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วนั้น คุณเข้าใจดีว่าคุณสามารถถอนค�ำยินยอม ได้ทุกเมื่อโดยการส่งอีเมลไปที่ support@doctoratoz.co เพื่ อท�ำการ
ถอน ค�ำยินยอมและยกเลิกบัญชีของคุณ
คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณอาจมีการแบ่งปันให้บุคคล อื่นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการรักษา การจ่ายช�ำระ และการปฏิบัติการทางการ
รักษาพยาบาล บันทึกประวัติการรักษาอาการทางจิตจะมีผู้เชี่ยวชาญในการ รักษาเป็นผู้เก็บรักษาไว้ แต่จะไม่มีการแบ่งปันกับบุคคลอื่น ในขณะที่รหัส
การ ออกบิลและสรุปการเข้าพบจะมีการแบ่งปันกับผู้อ่ืน หากคุณได้รับบริการ บ�ำบัดทางจิต คุณเข้าใจดีว่านักบ�ำบัดของคุณมีสิทธิท่ีจะจ�ำกัดการให้
ข้อมูล แก่คุณ หากนักบ�ำบัดเห็นว่าการแบ่งปันข้อมูลนั้นให้คุณทราบอาจเป็น อันตรายต่อตัวคุณ
นอกจากนั้น คุณยังเข้าใจดีว่าข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณอาจมีการแบ่ง ปันในกรณีต่าง ๆ ดังนี้:
- เมื่อมีการออกค�ำสั่งศาลอย่างถูกต้องส�ำหรับบันทึกทางการแพทย์
- มีการรายงานการทารุณกรรม การทอดทิ้ง หรือความรุนแรงใน ครอบครัว
- การป้องกันหรือลดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของ บุคคลอื่น
9. ค�ำประกาศทางกฎหมายและค�ำจ�ำกัดสิ ทธิ์ความรับผิดชอบ
9.1 ค�ำจ�ำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบด้านการแพทย์
DAZ ไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความพึ งพอใจต่อการรักษาจากแพทย์ที่ได้รับใบ อนุญาตเข้าร่วม โดยที่คุณและแพทย์ของคุณจะ
ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูล และ/หรือการสื่อสารที่มี การส่งระหว่างการปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ การปรึกษาทางอีเมลที่ปลอดภัย
หรือการ สื่อสารอื่น ๆ DAZ ไม่ขอรับประกันว่าการให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์หรือทาง อีเมลที่ปลอดภัย หรือการให้ค�ำ
ปรึกษาทางเว็บไซต์นั้นจะเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมส�ำหรับ ปัญหาด้านการรักษาพยาบาลที่มีความจ�ำเพาะของคุณ โดยคุณตกลงจะติดต่อ
แพทย์ผู้ให้การ รักษาเบื้องต้นของคุณในทันทีหากสุขภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการแย่ลง หากคุณ จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา
พยายาลเร่งด่วน ควรติดต่อบริการฉุกเฉินในพื้ นที่โดยด่วน ทั้งนี้ DAZ ท�ำการตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตทางการแพทย์ส�ำหรับ
แพทย์ผู้ให้บริการทุกรายเป็นประจ�ำทุกปี
คุณยอมรับและยินยอมจะไม่เรียกร้องต่อเราและแพทย์ให้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลหรือ
การให้ค�ำปรึกษาและการสั่งจ่ายยาผ่านเว็บไซต์

ซึ่งคุณทราบดีอยู่ถึงข้อจ�ำกัดของการให้บริการซึ่งจะไม่ได้มาตฐานเท่ากับการพบแพทย์เพื่ อ

ขอ ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัว รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ดังเช่น (ก) ข้อมูลที่มีการส่งผ่านกันโดยคุณ หรือเรานั้นอาจไม่เพี ยงพอหรือถูกต้อง

แม่นย�ำ (เช่น คุณภาพความคมชัดของภาพไม่ดี แสงหรือ เสียงที่ไม่คมชัด ความไม่สม�่ำเสมอของสี) ต่อการตัดสินใจการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม ดังนั้น การปรึกษากับแพทย์ในลักษณะเผชิญหน้ากันจึงมีความจ�ำเป็น (ข) การพึ่ งพาการตรวจวัดด้วย ตนเองและการรายงาน
อาการ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และน�้ำหนัก อาจส่งผล ให้การประเมินผลและการวินิจฉัยไม่ถูกต้องแม่นย�ำ (ค) การขาดการเข้า
ถึงบันทึกสุขภาพของ คุณอาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารทางการแพทย์ระหว่างกันที่ส่งผลเสีย หรือปฏิกิริยาการแพ้ หรือ ความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจอื่น ๆ (ง) ปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งข้อมูลอาจ
ขัดขวางหรือก่อให้เกิดการ ล่าช้าในการประเมิน การวินิจฉัย หรือการรักษาได้ และ (จ) การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ ปลอดภัยทั้งหมด
หมายเหตุ: เพื่ อการสร้างความสัมพั นธ์แพทย์/ผู้ป่วยผ่านการใช้บริการใด ๆ กับแพทย์ท่ีเข้าร่วม นั้น คุณจะต้อง (ก) ท�ำการประเมินประวัติการรักษา
และ (ข) ท�ำการปรึกษาทางการแพทย์ทาง โทรศัพท์ ซึ่งจะได้รับการส่งให้กับแพทย์ผู้เข้าร่วม
9.2. ค�ำจ�ำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา
คุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ในการทดแทนความสัมพั นธ์กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลอื่น ๆ และไม่ควรใช้ข้อมูลดัง
กล่าวเป็นค�ำแนะน�ำทางการแพทย์วิชาชีพ

ควร

หาค�ำแนะน�ำของแพทย์หรือผู้ให้บริการรักษาพยาบาลที่ที่มีคุณสมบัติตามข้อสงสัยเกี่ยวกับ

สุขภาพที่คุณมี และก่อนการเริ่ม หยุด หรือปรับเปลี่ยนการรักษาหรือการจ่ายยา ในกรณีฉุกเฉิน ให้ขอความช่วยเหลือทันทีจากเจ้าหน้าที่หน่วย
ฉุกเฉิน อย่าล่าช้าในการขอรับค�ำแนะน�ำทางการ แพทย์หรือไม่สนใจต่อค�ำแนะน�ำทางการแพทย์ เพี ยงเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านหรือไม่ได้อ่านบน
เว็บไซต์
9.3. เว็บไซต์ของ DAZ และ DAZ มิได้ให้ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์
แพทย์ที่ทาง DAZ มีไว้ให้ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์นั้น มิใช่พนักงานของ DAZ และจะ ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคุณภาพและความ
เหมาะสมของการดูแลรักษาที่ให้กับคุณ ข้อมูลและ บริการบนเว็บไซต์น้ี มีไว้เพื่ อเป็นเครื่องช่วยเหลือด้านการศึกษาทั่วไปเท่านั้น และเพื่ อช่วย
เหลือ คุณในการค้นหาแพทย์ ที่อาจให้หรือไม่ให้ค�ำแนะนทางการแพทย์แก่คุณก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบของแพทย์ผู้น้ัน โดยข้อมูล
และบริการนั้นไม่ได้เป็นค�ำแนะน�ำทางการแพทย์หรือ
หรือค�ำ

การรักษาพยาบาลส�ำหรับปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลหรือแทนที่ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์

แนะน�ำด้านวิชาชีพจากผู้ให้บริการสุขาพที่ผ่านการรับรองซึ่งเป็นผู้ประเมินอาการของคุณแบบ

ตัวต่อตัว

วิธีเดียวที่จะสร้างความ

สัมพั นธ์แพทย์/ผู้ป่วยกับแพทย์ที่เข้าร่วมได้อธิบายไว้แล้วในข้อ ก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยที่การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ถือเป็นการสร้าง
ความสัมพั นธ์ แพทย์/ผู้ป่วยแต่อย่างใด สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด มิได้มีไว้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการน�ำ ไปใช้ส�ำหรับการวินิจฉัยหรือ
การรักษาทางการแพทย์

หรือไม่ได้ตีความทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

เป็นการปฏิบัติการทางการแพทย์หรือการให้บริการทางการแพทย์โดย

DAZ เอง โดยข้อมูลที่ อยู่บนเว็บไซต์น้ีรวมรวมมาจากหลาย ๆ แหล่งซึ่งอาจได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากทาง DAZ ก็ เป็นได้ ทั้งนี้ DAZ
ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
9.4. ในขณะที่ DAZ พยายามที่จะท�ำให้ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
การรักษาพยาบาลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็น เว็บไซต์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดหรือเป็น
แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง DAZ จึงไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลบนเว็บไซต์
และไม่ ขอรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการกระท�ำหรือการไม่ด�ำเนิน การใด ๆ ของคุณเองตามข้อมูลและ
เนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์ ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์ของ DAZ อยู่ ภายใต้ค�ำจ�ำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบและค�ำเตือนที่เพิ่ มเติมขึ้นมาซึ่งอาจมีขึ้นตลอด
ข้อก�ำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้รวมทั้งบนเว็บไซต์ด้วย ทั้งนี้ คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงจากการสูญเสีย ทั้งหมดในการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึง
ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์
9.5. คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการดังที่ระบุหรือบรรยายไว้บนเว็บไซต์

นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบ
9.6. ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพบนเว็บไซต์นี้มาจากบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้ ท�ำการทบทวนตรวจสอบรวมถึงไม่ได้รับรองข้อมูล สินค้า
หรือบริการใด ๆ ยกเว้นว่ามีการระบุ ไว้ชัดเจนว่าเป็นการน�ำเอามาจากบุคคลที่สามเหล่านั้น คุณต้องรับผิดชอบในการทบทวนตรวจ สอบและ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ใบอนุญาต นโยบายที่มีการโพสต์ประกาศให้ ทราบหรือมีการเชื่อมต่อไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้ เพื่ อ
เป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์เงื่อนไขการออก ใบอนุญาตของบรรดาบุคคลที่สามเหล่านั้น
10 ค�ำจ�ำกัดสิ ทธิ์ความรับผิดชอบทั่วไป
10.1. คุณยอมรับว่าการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดของคุณซึ่งเว็บไซต์และบริการนั้นเป็นความ เสี่ยงของคุณเพี ยงผู้เดียว และยอมรับว่าคุณจะรับ
ผิดชอบกับความเสี่ยงทั้งหมด ข้อมูล สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ให้ไว้ “อย่างที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่า
โดยชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งตามกฎหมายที่อนุญาตให้อย่างที่สุดแล้วนั้น DAZ รวมถึงสมาชิก หุ้น ส่วน กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน เจ้า
หน้าที่ ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้แทน (ซึ่งรวมกันเรียกว่า บริษัทในเครือ) ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดเจน
หรือโดยนัย ซึ่งชอบด้วยกฎหมายหรืออื่นใด ประกอบด้วยแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยงการรับประกันความสามารถใน การท�ำการค้าได้ ความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์เฉพาะ ต�ำแหน่งชื่อเสียง การไม่ฝ่าฝืน และการ ปลอดจากไวรัสคอมพิ วเตอร์ ไม่เพี ยงแต่ท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ DAZ ไม่
รับประกันความรับผิด ชอบ ความถูกต้อง ความตรงเวลา ความมีประโยชน์ ความเพี ยงพอ ความสมบูรณ์หรือความ เหมาะสมของข้อมูล

สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่มีให้ นอกจากนั้น DAZ ยังขอปฏิเสธความรับผิด ชอบต่อการกระท�ำหรือการละเลยของแพทย์ท่ีเข้าร่วมในการให้
บริการรักษาพยาบาลแก่สมาชิก อีกด้วย
10.2. คุณยอมรับและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความผิดพลาดในการจัดพิ มพ์ การพิ มพ์ อักษร หรือความผิดพลาดทางเทคนิคโดยไม่
ค�ำนึงถึงเนื้อความ เนื้อหาหรือรูปแบบ (ข) ความผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ความผิดพลาดของมนุษย์ ความผิดพลาดทางโปรแกรม การ
ละเลย การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง หรือควาล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ค�ำนึงถึงเนื้อความ เนื้อหา หรือรูปแบบ (ค) เนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่ถูก
ต้อง ไม่แม่นย�ำ ล่าช้า สูญหาย ถูกโจรกรรม อ่านไม่ ออก ไม่สมบูรณ์ หรือชี้น�ำไปในทางที่ผิด โดยไม่ค�ำนึงถึงเนื้อความ สื่อ ข้อมูล หรือรูป
แบบ (ง) ความผิดพลาดทางเทคนิคทุกประเภท (จ) การสูญหายโดยประมาทของข้อมูล และ/หรือ (ฉ) การแทรกแซงของมนุษย์โดยไม่ชอบ
ในส่วนใดส่วนหนึ่ง เนื้อหา หรือกระบวนการหรือสิ่งอื่นใด
10.3. DAZ ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความพอใจของกฎระเบียบของภาครัฐที่ จ�ำเป็นต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลบนค�ำสั่งจ่ายยา หรือการ
รักษา การกระท�ำ หรือการใช้งาน หรือการเตรียมการสั่งจ่ายยาตามข้อมูลที่มีการให้ไว้ผ่านการบริการ
10.4. DAZ ไม่ขอรับรองการส่งเสริมการขาย สินค้า หรือบริการของบุคคลที่สาม DAZ จะ ไม่รับประกันท�ำให้สมบูรณ์ซ่ึงข้อมูลโฆษณา การส่งส
ริมการขาย การสื่อสาร หรือสิ่งอื่นใดของ บุคคลที่สาม DAZ จะไม่ยอมรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล
11. การบอกเลิกสั ญญา
11.1

คุณตกลงว่าเรามีสิทธิในการยับยั้ง ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้บริการไม่ ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและ
ไม่จ�ำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หลังจาก การยกเลิกดังกล่าว เราจะไม่มีข้อผูกพั นในการให้บริการอีกต่อไป

11.2 ภายใต้กฎหมายที่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารรวมทั้ง สื่อต่าง ๆ ที่มีการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์หรือที่คุณได้
ส่งให้กับเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและ กฎหมายที่เหมาะสมว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกของภายใน
12. การชดเชยค่าเสี ยหาย
คุณตกลงจะให้การคุ้มครอง ชดเชยค่าเสียหาย และไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ DAZ และ บริษัทในเครือซึ่งสิทธิ การเรียกร้อง การสูญเสีย ความรับ
ผิดชอบ สาเหตุแห่งการกระท�ำ การ ด�ำเนินหรือฟ้องร้องทางคดี ค่าธรรมเนียม และใช้จ่ายและค่าทนายความ (รวมทั้งชั้นอุทธรณ์) ทุกประเภทที่เกิด
ขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันเนื่องมาจาก (ก) การใช้หรือการใช้งานในทาง ที่ผิดของคุณซึ่งเว็บไซต์หรือบริการหรือข้อมูลที่มีการโพสต์ลงบน
เว็บไซต์ (ข) การสมัครเป็น สมาชิกของคุณ (ค) การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดและเงื่อนไขหรือหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (ง) ความสัมพั นธ์ของ
คุณกับแพทย์ที่เข้าร่วม (จ) เนื้อหาหรือสาระส�ำคัญหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ ให้กับทาง DAZ บริษัทในเครือ แพทย์ผู้เข้าร่วม หรือตัวแทนผู้ให้บริการ
ลูกค้า และ/หรือ (ฉ) การกระท�ำอันประมาทเลินเล่อหรือการกระท�ำอันไม่ถูกต้อง หรือการละเลยในการใช้งานหรือ การใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเว็บไซต์หรือ
บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ ซึ่ง ประกอบด้วยแต่ไม่จ�ำกัดเพี ยง การละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม สิทธิ
ความ เป็นส่วนตัว หรือการกระท�ำอันประมาทเลินเล่อหรือไม่ถูกต้อง
13. เหตุสุดวิสัย
13.1 ทั้งคุณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการด�ำเนินการตามข้อผูกพั นต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ นี้ (พั นธะผูกพั นเกี่ยวกับการ
ช�ำระเงินข้ออื่น ๆ) หากความผิดพลาดนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย (ดังนิยามที่ให้ไว้ด้านล่าง) โดยฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกลับสู่ข้อผูกพั น
ดังเดิมในทันทีที่เหตุสุดวิสัยที่เป็นเหตุของความผิดพลาดนั้นสิ้นสุดหรือบรรเทาเบาบางลง
13.2 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้ “เหตุสุดวิสัย” คือ เหตุการณ์ซึ่งเป็นกรณีหรือ เหตุการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมของฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผล
ให้ฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติหรือด�ำเนิน การตามพั นธะผูกพั นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ตามเวลา ซึ่งกรณีหรือเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การก
ระท�ำทางอุตสาหกรรมหรือการพิ พาทของแรงงาน ความไม่สงบกลางเมือง สงครามหรือ การคุกคามของสงคราม การกระท�ำเกี่ยวกับ
อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย การด�ำเนินการ หรือกฎระเบียบของาครัฐ ความล้มเหลวด้านการสื่อสารทางไกลหรือการบริการสาธารณะ
ไฟฟ้า ดับ อัคคีภัย การระเบิด ภัยพิ บัติทางธรรมชาติ หรือโรคระบาด
14. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เราอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว เพื่ อให้แนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน และให้สะท้อนกับแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ หรือที่แตกต่างไป
(เช่น เมื่อมีการเพิ่ มเติมบริการหรือ ฟีเจอร์ใหม่ๆ ) โดยในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์
ของเรา ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีกาศประกาศแจ้ง เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่น การที่คุณสามารถใช้บริการต่อไปได้อย่างต่อ
เนื่องภายหลังการ เปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้นั้นหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเงื่อนไขที่มีการ แก้ไขจะถือใช้แทนเงื่อนไขที่มีอยู่
ก่อน
15. การใช้บริการ
1.

ขณะที่เริ่มการประชุมผ่านวิดีโอ ผู้ให้การรักษาพยาบาลจะท�ำการตรวจยืนยันชื่อและ ข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ของคุณ และอาจขอให้คุณท�ำการ
พิ สูจน์ตัวตนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประวัติการรักษาหรือการแพ้ ยา) การประชุมผ่านวิดีโอจะสิ้นสุด (โดยไม่มีการเรียกเก็บค่า ใช้จ่าย

เพิ่ มเติม) หากผู้ให้การรักษาพยาบาลไม่สามารถตรวจยืนยันตัวตนของคุณได้
2. ผู้ให้การรักษาพยาบาลจะประเมินอาการที่แสดงออก และ/หรืออาการที่มีอยู่ก่อนหน้า และจะท�ำการตัดสินใจในเบื้องต้นจากการประเมินของผู้
ให้การรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดตาม หลักวิชาชีพ ว่าจะเป็นการปลอดภัยหรือไม่ที่จะด�ำเนินการประชุมผ่านวิดีโอต่อไปในสถานการณ์ นั้น ๆ
หากผู้ให้การรักษาพยาบาลเห็นว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะท�ำการประชุมผ่านวิดีโอ ผู้ให้การ รักษาพยาบาลจะแจ้งให้คุณทราบทันทีและจะแนะน�ำคุณ
ให้หาวิธีการที่เหมาะสมส�ำหรับการ รักษาพยาบาลต่อไปก่อนที่จะจบการประชุมผ่านวิดีโอ
3. คุณยอมรับว่าคุณภาพของบริการขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้กับเราหรือแพทย์เป็นอย่างมาก แพทย์จะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดตาม
ข้อมูลและประวัติการรักษาพยาบาลที่คุณให้ ไว้ รวมทั้งอาการที่คุณอธิบาย เพื่ อท�ำการวินิจฉัยและสั่งยาตามความเหมาะสมกับสุขภาพของ
คุณ
4. คุณยอมรับว่าวิธีการรักษาของแพทย์ที่เข้าร่วมนั้นไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ การรับประกัน การสัญญา หรือการรับรองใด ๆ
5.

ในการใช้บริการ
(ก.) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่ อวัตถุประสงค์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่กฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
(ข.) คุณจะเข้าถึงและใช้บริการด้วยความสามารถของคุณเองในฐานะผู้ป่วยเท่านั้น คุณ จะไม่ใช้บัญชีของสมาชิกคนอื่นไม่ว่าเมื่อใดไม่ว่าจะได้
รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคล นั้นก็ตาม คุณยังจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับ
บุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ อีกด้วย

16. ระเบียบการสั่ งจ่ายยา
โปรดจ�ำไว้ว่าเมื่อคุณได้ท�ำการตรวจประเมินประวัติการรักษาและท�ำการ ปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์เสร็จสิ้นสมบูรณ์และถูกต้องแล้วเพื่ อที่จะ
เริ่มก�ำหนดแต่งตั้งความสัมพั นธ์ของแพทย์/ผู้ป่วยตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

รวมถึงเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศที่คุณได้ขอค�ำปรึกษาทางการ

แพทย์ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการให้ยาที่มีการสั่งจ่ายและจัดให้โดยแพทย์ท่ีมีใบ อนุญาตซึ่งใช้บริการของ DAZ ในการให้ค�ำปรึกษากับคุณ
เมื่อคุณได้ท�ำการตรวจประเมินประวัติการรักษาและได้รับค�ำปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศที่ก�ำหนดความสัมพั นธ์ของ แพทย์ผู้ป่วยตามกฎหมาย คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการสั่งจ่ายยาตามความเห็นของแพทย์ที่เข้าร่วมแต่ เพี ยงผู้
เดียวซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านวิชาชีพและข้อบังคับทางกฎหมาย

สมาชิกสามารถขอให้

มีการสั่งจ่ายยาในระหว่างการปรึกษาทางการแพทย์ทาง

โทรศัพท์ได้ และแพทย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา อาจสั่งจ่ายยาส�ำหรับอาการทั่ว ๆ ไป หากมีการับรองอาการ หรือตามตามเหมาะสม และ/หรือ ตามกฎหมาย
หมายเหตุ : ไม่มีการควบคุมการจ่ายยาที่กระท�ำโดยแพทย์ที่เข้าร่วม คุณตกลงยอมรับว่ายาที่ คุณได้รับจากการสั่งของแพทย์นั้นมีไว้ส�ำหรับใช้ส่วน
ตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะอ่านข้อมูลรวมทั้ง ฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและระมัดระวัง และจะติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับ
ยาที่ส่ัง
17. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการช�ำระเงิน
1.

การใช้บริการจะต้องมีการเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่เหมาะสมตามที่ DAZ ก�ำหนดและ ได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์

2. คุณจะต้องจ่ายค่าบริการหลังใช้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบการประชุมทางวิดีโอ แบบเรียลไทม์และการปรึกษา และ/หรือการขอรับบริการ
จัดส่งยา (ถ้ามี)
3. คุณยอมรับและตกลงว่าเราจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการจัดส่งยาให้
4. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการอาจครอบคลุม หรือไม่ครอบคลุมแผนประกันภัยของคุณก็ได้ โปรด
ติดต่อบริษัทประกันก่อนใช้บริการ
5.

หากการประชุมผ่านวิดีโอมีการเชื่อมต่อที่ขัดข้องก่อนการประชุมแล้วเสร็จ และเราไม่ สามารถติดต่อคุณเพื่ อให้บริการต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง
เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางการ แพทย์และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นส�ำหรับการประชุมที่ไม่เสร็จสมบูรณ์

18. เบ็ดเตล็ด
1.

หากพบว่ามีข้อบัญญัติใดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่ สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือหาก
ศาลที่มีอ�ำนาจลงความเห็นเป็นที่สิ้นสุด แล้ว เงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ถือเป็นการลบล้างข้อบัญญัติดังกล่าว

2. การสละสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้ท่ีเกิดจากเราจะไม่มีผล เว้นแต่กระท�ำเป็นลายลักษณ์ อักษรและลงนามโดยเรา
3. เงื่อนไขเหล่านี้รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ และบริการก�ำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของ
ประเทศไทย โดยศาลของประเทศไทยมี อ�ำนาจในการตัดสินชี้ขาดข้อพิ พาทที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพี ยงผู้ เดียว

