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เง่ือนไขข้อตกลงและนโยบายสําหรบัการใช้งาน Medilet© on-line 
Terms of agreement for Medilet© on-line 

 
เงื่อนไขขอ้ตกลงการใช้งาน 
1. ผู้ประสงค์ใช้งานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของระบบ Medilet© ทั้งนี้ไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ 
2. ผู้ใช้งานมีหน้าทีร่ักษาบัญชีผู้ใชง้านของตนเองตลอดที่คงสมาชกิภาพของระบบ 
3. คณะผู้พัฒนาระบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้ใช้งานมีการใช้งานที่ผิด

วัตถุประสงค์ สร้างความเสียหายแก่ระบบ หรือการให้ข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนการลงทะเบียนอันเป็นเท็จ 
4. ผู้ใช้งานอนุญาตให้บันทึกประวัติการใช้งาน (log) ของผู้ใช้งานเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของระบบฐานข้อมูล

ในอนาคต 
 
นโยบายการใชง้าน  
1. Medilet© มีนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าใช้งานเพื่อการสืบค้นข้อมูลของยาเม็ดสําหรับการพิสูจน์

เอกลักษณ์ 
2. คณะผู้พัฒนาระบบฯ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดที่ยังคงสมาชิกภาพของระบบ หากมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้งานระบบ
กรุณาแจ้งมายังคณะผู้พัฒนา 

 
นโยบายการรักษาความลับ 
ระบบมีการป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยมีการเข้ารหัส (encryption) ชุดรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน จะต้องขอรีเซ็ตรหัสผ่านเท่านั้นโดยสามารถแจ้งมายังคณะผู้พัฒนาให้ดําเนินการ 
 
นโยบายความอนุเคราะห์ขอ้มูลของเรา 
เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของงานการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะผู้พัฒนา Medilet© on-line มีความยินดี
ให้การสนับสนุนข้อมูลรูปภาพเพื่อการใช้ประโยชน์สําหรับงานการบริบาลทางเภสัชกรรมและงานทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่ไม่แสวงหากําไร ในรูปแบบ Medilet© Share หากท่านต้องการได้รับการสนับสนุนจากเรา โปรดทํา
หนังสือแจ้งความประสงค์มายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
โปรดให้การสนับสนุนเรา 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาของเราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมที่สุดสําหรับบุคลากรสาธารณสุข ท่านสามารถให้การสนับสนุนเราได้ โดย
ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
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1. การสนับสนุนยาเม็ดที่ยงัไม่ปรากฎในระบบ Medilet© on-line 
เพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนรูปเม็ดยาในระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งยาต้นแบบ (original drug) และยาสามัญ 
(generic drug) ที่มีการใช้งานในประเทศไทย รวมถึงการปรับปรุงรูปเม็ดยาที่มีการเปล่ียนลักษณะให้มีความเป็น
ปัจจุบัน คณะผู้พัฒนาระบบฯ จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคเม็ดยาที่ไม่มีบันทึกในระบบของเรา ผู้สนใจให้การ
สนั บสนุ นก รุณาติ ดต่ อม ายั ง  “ ผู้ ช่ ว ยศ าสตร าจ า รย์  ดร .  ภก .บรมพจน์  พฤฒิวนา สัณ ฑ์”  ( e-mail: 
brompoj.pru@mahidol.ac.th) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเม็ดยาที่ชํารุดและเม็ดยาที่ไม่มีเอกสารกํากับยาหรือฉลาก
ระบุข้อมูลใดๆ 
 
2. การเผยแพร่เวปไซต์ของเรา 
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถเข้าใชง้านระบบได้อย่างทั่วถึง การช่วยประชาสัมพันธ์เวปไซต์ Medilet© on-line 
ไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถเข้าถงึกลุ่มผู้ใชง้านเป้าหมาย อาทิ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ได้ดีที่สุด 

 
3. การส่งข้อมูลสะท้อน ความพงึพอใจ และความไม่พึงพอใจ 
ผู้พัฒนาระบบฯ มีความยินดีรับฟังขอ้มูลสะท้อน (feedback) ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ จากผู้ใชง้านทุก
ท่าน เพื่อนําข้อมูลทั้งหมดกลับไปพัฒนาระบบต่อไป หากท่านผู้ใดต้องการส่งข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อมายัง “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์” (e-mail: brompoj.pru@mahidol.ac.th) 
 
การสงวนลิขสทิธิ์ของการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูล Medilet© on-line โปรแกรมและรูปภาพทั้งหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นในระบบเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น การคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา หรือแก้ไข ผลงานที่ปรากฎในระบบ 
Medilet© นั้นจะถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นอกจากนี้การสร้างความเสียหายต่อระบบฯ 
จะถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
คณะผู้พัฒนา Medilet©  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์      ที่ปรึกษาโครงการ 
รองศาสตราจารย์ ภญ.สมใจ นครชัย       ที่ปรึกษาโครงการ 
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์         ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์     หัวหน้าโครงการ 
ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์        ผู้ร่วมโครงการ 
นาย โสรัจ ทัศนเจริญ        ผู้ร่วมโครงการ 
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คณะผู้ร่วมพัฒนาระบบ Medilet© 
รุ่น ปี พ.ศ. รายช่ือ 
Medilet: Drug identification 1.0 2547 ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ 

ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์ 
ภญ.สุธิดา ปานลักษณ์ 

Medilet: Drug identification on-line 1.0 
Medilet: Drug identification on-line 2.X 

2548-2549 ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ 
 

Medilet: Drug identification 2.0 
Medilet: Drug identification on-line 3.X 

2548-2553 ภญ.นริสรา มาจันแดง 
ภญ.พรรัตน์ หวังสิทธิเดช 
ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ 

Medilet: Drug identification 3.0 2554 ภก.ปรัชญา ประทานมิตร 
ภก.สรรเพชญ เพ็ชรประกอบ 

Medilet: Drug identification on-line 4.0 2558 ภก.ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา 
ภก.นนทชัย กีรตินวนันท์ 

Medilet: Drug identification on-line 5.0 & 
Medilet: Drug-drug interaction on-line 1.0 

2561 ภญ.ธันยพร จันนามอม 
ภญ.นัทกานต์ พานิชย่ิง 

Medilet: Drug identification on-line 6.0 & 
Medilet: Drug-drug interaction checking 2.0 

2562 นศภ.เชษฐวทิย์ วิจิตรเวียงรัตน์ 
นศภ.ศราวุธ เมธีพานิช 

   
 


