
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของบรกิาร

Medcare Service

คาํเตอืน - บรกิารนี�ไมเ่หมาะสมตอ่ผูใ้ชบ้รกิารที�มอีาการเจ็บป่วยรนุแรง
เฉยีบพลนั อาการสาหสั หรอือยูใ่นอาการที�ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเรง่
ดว่น โปรดตดิตอ่เพื�อขอความชว่ยเหลอืจากโรงพยาบาล หรอืเรยีกรถพยาบาล
ฉุกเฉนิ

1. นยิาม (Definition)

ทมีงานเมดแคร ์(“บรษัิท”) ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์เทคโนโลยทีี�ประกอบไปดว้ยเว็บไซต ์medicine.in.th และ
แอปพลเิคชั�นเมดแคร ์(Medcare) (รวมทั �งหมดเรยีกวา่ “แอปพลเิคชนั”,”เมดแคร”์) ซึ�งใหบ้รกิารเภสชักรรม
ทางไกล (Telepharmacy) ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารที�ตอ้งการคําแนะนํา (“ผูใ้ช”้ หรอื ”ทา่น”) จากเภสชักรหรอืผู ้
ประกอบการรา้นขายยา (รวมเรยีกวา่ ”รา้นขายยา”,“เภสชักร”, “ผูใ้หคํ้าปรกึษา”)

ทา่นตอ้งยอมรับและเห็นดว้ยที�จะดําเนนิการใชง้านภายใตข้อ้กําหนด เงื�อนไข และนโยบายที�ปรากฎบนแอป
พลเิคชนั

ถา้ทา่นไมพ่งึประสงคท์ี�จะใชแ้อปพลเิคชนัภายใตข้อ้ตกลงและเงื�อนไขนี� ทา่นจะไมส่ามารถใชบ้รกิารแอปพลิ
เคชนัหรอืบรกิารอยา่งอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัแอปพลเิคชนันี�ได ้

2. การใหบ้รกิารทางสขุภาพ (Health care Service) และ
เภสชักรรมทางไกล (Telepharmacy)

บรษัิทไมไ่ดป้ระกอบธรุกจิสถานพยาบาล หรอืประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืใหคํ้าแนะนํา และบรษัิทไมไ่ด ้
แทรกแซงการประกอบวชิาชพีเวชรกรรมของแพทย ์วชิาชพีเภสชักรรมของเภสชักรและรา้นขายยา หรอืการ
ใหคํ้าแนะนําของผูใ้หคํ้าปรกึษา

เภสชักรและผูใ้หคํ้าปรกึษาผา่นแอปพลเิคชนัทกุคน เป็นผูเ้ลอืกประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืใหคํ้าปรกึษา
แนะนําเกี�ยวกบัปัญหาสขุภาพหรอืใหก้ารรักษาในบางกรณีแกผู่รั้บคําแนะนํา ซึ�งเภสชักรและผูใ้หคํ้าปรกึษา
แตล่ะคนจะรับผดิชอบตอ่การใหคํ้าแนะนําและการรอ้งเรยีนของผูรั้บคําแนะนําแตล่ะทา่นเอง บรษัิทหรอื
บคุคลภายนอกที�นําเสนอบรกิาร หรอืจัดหาลงิก ์(link) นั�น ไมม่คีวามรับผดิชอบตอ่คําแนะนําใดๆ ที�ผูรั้บคํา
แนะนําไดรั้บจากเภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษา

3. เนื�อหาในแอปพลเิคชนั (Site Content)



ไมม่เีนื�อหาอื�นใดในแอปพลเิคชนั(นอกเหนอืจากคําแนะนําที�ไดรั้บจากเภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษา) ที�นับเป็น
คําแนะนําทางการแพทย ์คําแนะนําทางเภสชักรรม หรอืเป็นการรับประกนั หรอืการสนับสนุนวา่ ยาหรอืการ
รักษาใดๆ นั�นปลอดภยัและไดผ้ลสําหรับทา่น

4. การยนิยอมเขา้รบับรกิาร (Informed Consent)

ก. การใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกล (Telepharmacy) คอืการใหบ้รกิารทางสขุภาพโดยใชเ้ทคโนโลยี
โตต้อบทางภาพเคลื�อนไหวและเสยีงโดยผูป่้วย และบคุลากรทางการแพทยนั์�นไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานที�ทาง
กายภาพเดยีวกนั ระหวา่งการใหคํ้าปรกึษาสขุภาพทางไกล ทา่นอาจตอ้งใหข้อ้มลูสนทนาเกี�ยวกบัราย
ละเอยีดของประวตัทิางสขุภาพและประวตัสิว่นตวัของทา่น ผา่นการโตต้อบผา่นภาพเคลื�อนไหวและเสยีง
หรอืเทคโนโลยทีางการสื�อสารทางไกลอื�นๆ และ เภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษานั�นอาจซกัประวตัหิรอืสงัเกต
หรอืขอใหท้า่นตรวจรา่งกายตนเองเพื�อประกอบการวนิจิฉัยและใหคํ้าแนะนําผา่นเทคโนโลยดีงักลา่ว

ข. การรับคําแนะนําทางสขุภาพทางไกลจากผูใ้หคํ้าปรกึษาจากกลุม่เภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษานั�นไม่
สามารถแทนที�การพบแพทย ์หรอืเภสชักร ที�สถานพยาบาล หรอืแทนที�การรักษาอยา่งตอ่เนื�องกบับคุลากร
ทางการแพทยท์ี�รักษาประจําได ้

ทา่นอาจเขา้รับการใหคํ้าแนะนําตอ่เนื�องกบัเภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษาบางทา่นผา่นแอปพลเิคชนั ซึ�งในการ
เขา้พบครั�งแรกกบัผูใ้หคํ้าปรกึษาเป็นเพยีงการเริ�มการรับคําปรกึษา (เพื�อพจิารณา แนวทางในการรักษาที�
เหมาะสมที�สดุในการดแูลสําหรับทา่น) และไมจํ่าเป็นจะตอ้งพบเภสชักรตอ่เนื�องผา่นแอปพลเิคชนัเสมอไป
เภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษาผา่นแอปพลเิคชนัอาจแนะนําใหผู้รั้บคําแนะนํามองหาความชว่ยเหลอืทางการ
แพทยฉุ์กเฉนิ การตรวจตดิตามการรักษาจากแพทยท์ี�สถานพยาบาล หรอืไปตรวจรักษากบัแพทยท์ี�สถาน
พยาบาล ซึ�งผูรั้บคําแนะนําควรปฏบิตัติามคําแนะนําดงักลา่วเพื�อความปลอดภยัของผูรั้บคําแนะนํา

บรษัิทอาจทําการนัดหมายสําหรับการตรวจตดิตาม ผา่นแอปพลเิคชนั หรอืชอ่งทางอื�นที�ทา่นไดร้ะบไุว ้ทา่น
อาจจะไดรั้บการตดิตอ่จากฝ่ายสนับสนุนบรกิารลกูคา้ (Customer support service) เพื�อตดิตามผลหลงัจาก
การไดรั้บการรักษา ผลขา้งเคยีง หรอืผลแทรกซอ้นอื�นๆ ซึ�งประโยชนข์องการใชแ้อปพลเิคชนั คอืการเพิ�ม
ความสามารถในการเขา้ถงึกลุม่วชิาชพีทางการแพทย ์เภสชักร และอํานวยความสะดวกสบายใหแ้กท่า่น แต่
อยา่งไรกต็าม การใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกลนั�นมคีวามเสี�ยงเชน่เดยีวกนักบัการใหก้ารบรกิารทางสขุภาพ
อื�นๆ และความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น อาจเป็นขอ้จํากดัทางเทคนคิอนัไดแ้ก่

● ขอ้มลูที�สง่ตอ่นั�นไมเ่พยีงพอ (เชน่ ความคมชดัของภาพไมเ่พยีงพอ) ที�จะสามารถชว่ยใหท้า่น
ตดัสนิใจในการรับการรักษาได ้

● ความลา่ชา้ของสญัญาณ หรอืการขาดชว่งของสญัญา ที�ทําใหส้ญัญาณหลดุหรอืสื�อสารไมไ่ด ้ซึ�ง
สามารถเกดิไดจ้ากความผดิปกตขิองเครื�องมอือเิล็กทรอนกิส์ ถา้เหตกุารณเ์หลา่นี�เกดิขึ�น ทา่นอาจ
ไดรั้บการตดิตอ่ผา่นโทรศพัท ์หรอื การสื�อสารผา่นชอ่งทางอื�นๆ

● ขอ้จํากดัในการรับทราบประวตัทิางการแพทยข์องทา่นอาจจะสง่ผลใหก้ารแนะนําที�ปราศจากประวตัิ
ขอ้มลูทางการแพทยข์องทา่นผดิพลาด และอาจสง่ผลใหท้า่นเกดิอาการแพย้า หรอืมผีลแทรกซอ้น
หรอืเกดิความผดิพลาดอื�นๆ ได ้

● ถงึแมว้า่บรษัิทจะมมีาตรการป้องกนัความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มลูผูป่้วย แตใ่นบาง
กรณี มาตรการนั�นอาจลม้เหลว ทําใหเ้กดิการรั�วไหลของขอ้มลูได ้



ค. การยอมรับขอ้ตกลงและเงื�อนไขดงักลา่ว **ทา่นรับทราบและเขา้ใจและยอมรับวา่:

● ทา่นเขา้ใจวา่ทา่นสามารถคาดหวงัประโยชนจ์ากการใชแ้อปพลเิคชนั แตไ่มม่กีารรับรองผลใดๆ
● ทา่นเขา้ใจวา่ กฎหมายและขอ้บงัคบัที�คุม้ครองความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มลูทาง

สขุภาพนั�นสามารถใชก้บัการใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกลได ้และไดรั้บจดหมายเตอืนเกี�ยวกบัความ
เป็นสว่นตวัจากทางบรษัิทแลว้ ขอ้มลูการสื�อสารอเิล็กทรอนกิสแ์ละประวตักิารรักษาจะผา่นการ
เขา้รหสัความปลอดภยัเสมอ

● ถา้ประกนัสขุภาพของทา่นไมส่ามารถครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นผา่นการใหบ้รกิาร ทา่นตอ้ง
รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยนั�น

● เภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาอาจพจิารณาวา่การใหบ้รกิารผา่นแอปพลเิคชนันั�นไมเ่หมาะสมกบัการรักษา
ภาวะเจ็บป่วยของทา่น และอาจเลอืกที�จะไมใ่หบ้รกิารแกท่า่นผา่นแอปพลเิคชนั

ง. ทา่นสามารถสง่ขอ้ความไปยงัเภสชักรหรอืผูใ้หคํ้าปรกึษาของทา่นผา่นทาง customer service ซึ�ง
เภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาไมอ่าจจะตอบกลบัขอ้ความไดท้นัที หากทา่นมภีาวะฉุกเฉนิหรอืตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ กรณุาตดิตอ่ 1669 หรอืสถานพยาบาลที�ใกลท้ี�สดุ

5. ความเป็นสว่นตวั

บรษัิทใหค้วามสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูผูใ้ชท้ี�ตอ้งปกปิดเป็นความลบั โดยมแีนวทางในการปกปิด
ขอ้มลูตาม นโยบายความเป็นสว่นตวั (privacy policy) ที�บรษัิทในประกาศไว ้โดยบรษัิทจะใชค้วาม
ระมดัระวงัเกี�ยวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัของบรษัิทเพื�อใหม้กีารรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูใดๆ
ของผูใ้ช ้

6. บญัชผีูใ้ช้

ทา่นตอ้งสรา้งบญัชผีูใ้ชเ้พื�อเขา้ใชแ้อปพลเิคชนั ในการลงทะเบยีนทา่นจําเป็นตอ้งกรอก ชื�อ นามสกลุ, อี
เมล,์ รหสัผา่น และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ขอ้มลูบญัช”ี) โดยในการสรา้งบญัชทีา่นตอ้ง
บรรลนุติภิาวะ ผูท้ี�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะไมอ่นุญาตใหส้รา้งบญัชเีองได ้ทา่นตอ้งรับรองวา่ขอ้มลูผูใ้ชข้องทา่น
เป็นขอ้มลูจรงิ ถกูตอ้ง และสมบรูณท์กุครั �งที�ทา่นเขา้ใชแ้อปพลเิคชนั ทา่นจะตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืแบง่ปันรหสั
ผา่นของทา่นใหก้บัผูอ้ื�น และตอ้งรักษารหสัผา่นของทา่น เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่จะไมม่ใีครสามารถเขา้บญัชใีน
ชื�อของทา่นไดน้อกจากทา่น บรษัิทจะไมส่ามารถเขา้บญัชหีรอืนําขอ้มลูผูใ้ชข้องทา่นไปใชเ้พื�อประโยชนก์าร
อื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัแอปพลเิคชนัได ้

7. การใหบ้รกิารแกผู่ท้ ี�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ

ผูท้ี�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะสามารถใชแ้อปพลเิคชนัไดภ้ายใตก้ารดแูลและการใหคํ้ายนิยอมจากผูป้กครองหรอื
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม โดยผูป้กครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบทําตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการสรา้งบญัชผีูใ้ช ้ยอมรับ
และใหคํ้ายนิยอมตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขใหแ้กผู่ย้งัไมบ่รรลนุติภิาวะ

8. สทิธกิารเขา้ใช้



บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเขา้ใชใ้หเ้ฉพาะแกท่า่นที�ใหข้อ้มลูและลงทะเบยีนสรา้งบญัชผีูใ้ชแ้อปพลเิคชนั
เทา่นั�น บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปฎเิสธการใหบ้รกิารแกท่า่นไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ทา่นจะไม่
ปฏบิตัหิรอืพยามที�จะกระทําการใดดงัตอ่ไปนี�

ก. ปลอมแปลงหรอืบดิเบอืนขอ้มลูเพื�อสวมรอยเป็นบคุคลอื�นหรอืทําใหเ้ขา้ใจวา่ตนเป็นบคุคลอื�น

ข. ใชแ้อปพลเิคชนัเพื�อกระทําผดิกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของสงัคม

ค. คดัลอก ดดัแปลง แกไ้ข ปรับปรงุแอปพลเิคชนัหรอืสว่นใดสว่นหนึ�งของแอปพลเิคชนั

ง. เผยแพรห่รอืใชแ้อปพลเิคชนัในการกระจายไวรัสหรอืขอ้มลูที�ไมป่ลอดภยั

จ. การกระทําใดๆ ที�นอกเหนอืไปจากการใชง้านโดยทั�วไปตามวตัถปุระสงคท์ี�บรษัิทระบไุว ้หรอืไมป่ฎบิตัขิอ้
ตกลงและเงื�อนไขในการใหบ้รกิารนั�นๆ นอกจากนี�ทา่นจะตอ้งไมก่ระทําพฤตกิรรมหรอืคําพดูไมเ่หมาะสม,
รนุแรง, ผดิศลีธรรมอนัดขีองสงัคมหรอืกฎหมาย ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบการกระทําใดๆ ของทา่นที�เกดิขึ�น
ระหวา่งการใชแ้อปพลเิคชนั บรษัิทไมแ่นะนําอยา่งยิ�งในการใชง้านแอปพลเิคชนัผา่นคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณส์าธารณะ และไมแ่นะนําใหเ้กบ็หรอืจดจําขอ้มลูผูใ้ชโ้ดยเฉพาะรหสัผา่นในเว็บบราวเซอรห์รอื
โปรแกรมอื�นๆ

9. คา่บรกิาร คา่ธรรมเนยีม และขอ้ตกลงการชําระเงนิ

บรษัิทใหบ้รกิารเชื�อมตอ่สื�อสารระหวา่งผูใ้ชก้บัเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาโดยไมค่ดิคา่บรกิารใดๆ กบัผูใ้ช ้แต่
อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเภสชักร หรอืคา่บรกิารใหคํ้าปรกึษาโดยเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษา ซึ�งบรษัิทจะ
เป็นผูเ้รยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารตา่งๆ แทนเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาโดยใชข้อ้มลูบตัรเครดติหรอื
ขอ้มลูการชาํระเงนิชอ่งทางอื�นๆ ที�ทา่นลงทะเบยีนไวก้บับรษัิท ทา่นยนิยอมใหบ้รษัิทเรยีกเกบ็เงนิจากบตัร
เครดติหรอืขอ้มลูการชาํระเงนิชอ่งทางอื�นๆ ทนัททีี�ทา่นไดรั้บการบรกิารที�คดิคา่บรกิาร ซึ�งทา่นอาจไมไ่ด ้

10. เครื�องหมายการคา้

ชื�อ โลโก ้และขอ้ความอื�นๆ ที�ปรากฎในแอปพลเิคชนัเป็นสว่นหนึ�งของเครื�องหมายการคา้ของบรษัิท บรษัิท
ไมอ่นุญาตใหนํ้าเครื�องหมายการคา้นี�ไปใชป้ระโยชน ์หรอื ทําการดดัแปลง แกไ้ข สว่นใดสว่นหนึ�งหรอื
ทั �งหมดไปใชง้านในวตัถปุระสงคใ์ดๆ กต็าม โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษัิท

11. การระงบับญัชี

ทา่นสามารถระงับบญัชไีดโ้ดยแจง้ความประสงคม์าที�อเีมล์ hello.medcare@gmail.com บรษัิทจะระงับ
บญัชใีหท้า่น ซึ�งหลงัจากยกเลกิทา่นจะไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารและบรษัิทไมม่หีนา้ที�ในการใหบ้รกิารทา่นอกี
ตอ่ไป ขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูสขุภาพของทา่นจะไมส่ามารถเขา้ถงึไดอ้กี อยา่งไรกต็ามทา่นสามารถขอ
ยกเลกิการระงับบญัชเีพื�อกลบัมาใชบ้รกิารภายหลงัไดโ้ดยแจง้ความประสงคม์าที�อเีมลข์า้งตน้



12. การแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

บรษัิทอาจแกไ้ขขอ้กําหนดและเงื�อนไขเพิ�มเตมิ เมื�อบรษัิทเห็นวา่มคีวามจําเป็น โดยไมต่อ้งใหคํ้าบอกกลา่ว
ลว่งหนา้แกผู่ใ้ช ้การแกไ้ขจะมผีลบงัคบัเมื�อมกีารประกาศขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�แกไ้ขเพิ�มเตมิที�แกไ้ขไว ้
ในสถานที�ที�เหมาะสมภายในเว็บไซตท์ี�บรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิงาน การที�ผูใ้ชใ้ชบ้รกิารตอ่ไป ถอืวา่ผูใ้ชไ้ดใ้หก้าร
ยอมรับที�มผีลสมบรูณแ์ละเพกิถอนมไิดต้อ่ขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�แกไ้ขแลว้ ผูใ้ชค้วรตรวจสอบขอ้กําหนด
และเงื�อนไขเป็นประจําระหวา่งการใชบ้รกิาร เนื�องจากอาจไมม่กีารแจง้เตอืนแยกตา่งหากเกี�ยวกบัการแกไ้ข
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขดงักลา่ว

13. การรบัประกนั

ทา่นตอ้งรับทราบวา่บรษัิทไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นสขุภาพ ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หคํ้าแนะนํา, วนิจิฉัย หรอืรักษา
ปัญหาสขุภาพ แตบ่รษัิทใหบ้รกิารแอปพลเิคชนัที�เชื�อมตอ่ทา่นกบัเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาซึ�งเป็นบคุคลที�
สาม ดงันั�นบรษัิทไมรั่บประกนัผลใดๆ จากคําแนะนําที�ทา่นไดรั้บจากเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษา ทา่นตอ้งยอมรับ
วา่เภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งกบัหรอืเป็นลกูจา้งบรษัิท แตเ่ป็นเภสชักร/ผูใ้หคํ้าปรกึษาที�ประกอบ
วชิาชพีอยา่งอสิระ ซึ�งเป็นผูรั้บผดิชอบในการใหคํ้าแนะนํา คําปรกึษา แนวทางการรักษาใหแ้กท่า่นโดยตรง

14. เง ื�อนไขเพิ�มเตมิสาํหรบับรกิารจดัสง่ยา ณ ที�อยูอ่าศยัของทา่น
เภสชักรและผูใ้หบ้รกิาร อาจมกีารใหบ้รกิารจัดสง่ยา ณ ที�อยูอ่าศยัของทา่นหรอือาจมกีารใหท้า่นไปรับยาที�
รา้นหรอืสถานที�ที�กําหนดไวต้ามเวลาและวนัที�ตกลงกนัไวร้ะหวา่งทา่นและเภสชักร ทา่นตอ้งยอมรับวา่ทา่น
ไดรั้บทราบ ไดใ้หอ้นุญาตและไดเ้ป็นผูร้อ้งขอใหเ้ภสชักรเป็นผูดํ้าเนนิการดงักลา่ว และไดใ้หข้อ้มลูที�ถกูตอ้ง
เพยีงพอตอ่การวนิจิฉัยและจัดยากบัเภสชักร การวนิจิฉัยและจัดยารวมถงึการจัดสง่ยาเป็นขอ้ตกลงระหวา่ง
ทา่นและเภสชักรเทา่นั�น บรษัิทและเภสชักรจะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายใดๆ หรอืความชาํรดุบกพรอ่ง
ของยาที�จัดสง่ใหท้า่น รวมถงึความสญูเสยี ความเสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นกบัทา่น หรอืบคุคลอื�น
จากการใชย้าดงักลา่ว

15. ใบประกอบวชิาชพีของผูเ้ชี�ยวชาญ

เภสชักรทกุทา่นที�ปรากฎในแอปพลเิคชนัเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในสาขานั�นๆ และมใีบประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม และใบอนุมตัปิระกอบการรา้นขายยาหรอืวฒุบิตัรเฉพาะทางตามที�ไดป้รากฎขอ้มลูในแอพลเิคชนั
จรงิ รวมถงึผูป้ระกอบวชิาชพีอื�น กเ็ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในสาขาของตน และมใีบประกอบวชิาชพีหรอื
ปรญิญาบตัรในสาขาของตน ถงึอยา่งไรกต็ามทา่นสามารถตรวจสอบขอ้มลูของเภสชักรไดผ้า่นเว็บไซตข์อง
สภาเภสชักรรม (https://www.pharmacycouncil.org/) หรอืเว็บไซตข์องหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขา
วชิาชพีอื�นๆ

16. ขอ้มลูจากบคุคลภายนอก



ในแอปพลเิคชนัอาจมลีงิกเ์ชื�อมโยงไปยงัเนื�อหาของบคุคลภายนอก ทา่นรับทราบและตกลงวา่บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบในเนื�อหาการใหบ้รกิารขอ้มลูของบคุคลภายนอก และบรษัิทไมไ่ดค้วบคมุ รับรอง สนับสนุน ใหก้าร
แนะนําหรอืยอมรับในเนื�อหาดงักลา่ว การที�ทา่นรับบรกิารคําแนะนําจากการเชื�อมโยงไปยงัเนื�อหาของบคุคล
ภายนอกใดๆ ถอืเป็นความเสี�ยงของทา่นเอง

17. การชดใชค้วามเสยีหาย

ทา่นตกลงที�จะชดใช ้ป้องกนั และไมทํ่าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เมดแคร ์ผูใ้หบ้รกิารทางเภสชักรรม กรรมการ
ตวัแทน หรอืบรษัิทในเครอื จากการละเมดิซึ�งขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�

18. ขอ้จาํกดัทางภมูศิาสตร์

บรษัิทไมรั่บรองวา่การใหบ้รกิารและ/หรอื คําแนะนําตา่งๆ ผา่นการใชบ้รกิารของทา่นจะมคีวามเหมาะสม หรอื
สามารถใชบ้รกิารไดใ้นตา่งประเทศ หรอืทกุๆ พื�นที�ในประเทศไทย


