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ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้เข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค  

โรงพยาบาลเอกชยั(“ โรงพยาบาล ”) มุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ขา้รับบริการตรวจ 
รักษาโรค และบริการทางการแพทย ์รวมถึงบริการต่างๆ จากโรงพยาบาล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการ
แจง้เอกสารฉบบัน้ีใหท่้านทราบถึงเหตุผลและวธีิการท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง
แจง้ใหท่้านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. ค าจ ากดัความ 

ในประกาศฉบบัน้ี ค  าหรือขอ้ความสามารถนิยามไดด้งัน้ี  
ค าจ ากดัความ ความหมาย 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Personal data) 

หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. ขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติั
อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มูลจ าลองม่านตา 
ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ) หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด 

3. เจา้ของขอ้มลู หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถถูกระบุตวัตนไดโ้ดยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4. ประมวลผล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผู ้
เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. เวบ็ไซต ์ หมายถึง เวบ็ไซต ์ซ่ึงโรงพยาบาลเอกชยัเป็นเจา้ของหรือใหบ้ริการแลว้แต่
กรณี 

6. ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

7. ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีโ่รงพยาบาลเกบ็รวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัต่อไปนี ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

1. ขอ้มลูระบุตวัตน  
(Personal identifier) 

เช่น ช่ือ นามสกลุ รูปถ่ายใบหนา้ เพศ วนัเดือนปีเกิด อาย ุสญัชาติ หนงัสือ

เดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลขท่ีระบุตวัตนอ่ืน ๆ 

2. ขอ้มลูส าหรับการติดต่อ 

(Contact data) 

เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล  

3. ขอ้มลูการเงิน (Financial data) เช่น ขอ้มูลการเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือเดบิต ขอ้มูลใบเสร็จ และ

รายละเอียดบญัชีโรงพยาบาล 

4. ขอ้มลูการเขา้รับบริการ เช่น ขอ้มูลการนดัหมายแพทย ์ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติ ความตอ้งการ

เก่ียวกบัหอ้งพกั อาหาร และบริการเสริมอ่ืนๆ 

5. ขอ้มลูดา้นการตลาด 

(Marketing Data) 

เช่น ขอ้มูลท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเพ่ือรับข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ

ตลาด 

6. ขอ้มลูจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ 
(Technical data) 

เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ชนิดของบราวเซอร์ ขอ้มูล 

Cookies และ Online Appointment System 

7. ขอ้มูลดา้นสุขภาพ (Health data) เช่น ขอ้มูลการรักษาพยาบาล รายงานท่ีเก่ียวกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิต การ

ดูแลสุขภาพของผูรั้บบริการ ผลการทดสอบจากหอ้งทดลอง การวนิิจฉยั ช่ือ

โรคท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและแพย้า ประวติัแพ้

อาหาร ผลเลือด ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ผลตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 

ภาพถ่ายทางรังสีวทิยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวทิยารายการยาท่ี

แพทยไ์ดส้ัง่ ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการทางการแพทย ์ขอ้มูล Feedback 

และผลการรักษา 

 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 โรงพยาบาลประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง กรณีท่ีท่านเป็นผูเ้ขา้รับบริการตรวจและรักษาโรค 

โรงพยาบาลไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการท่ีท่านติดต่อสอบถามกบัโรงพยาบาลเร่ืองการบริการ หรือท่านได้

ลงทะเบียนเขา้รับบริการทางการแพทย ์และบริการต่างๆ จากโรงพยาบาลดว้ยตนเองท่ีโรงพยาบาล รวมทั้งการ

ลงทะเบียนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2 โรงพยาบาลอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลท่ีสาม  ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบัท่าน เช่น ญาติ คู่

สมรส บุคคลท่ีท่านมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทนตวัท่านในการติดต่อกบัโรงพยาบาลเป็นตน้ รวมทั้งโรงพยาบาลอ่ืนใน

กรณีท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวว้า่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ตลอดจนบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจท่ีเป็นผูส่้งท่านมาตรวจรักษาและใชบ้ริการกบัโรงพยาบาลหรือเป็นผูช้  าระค่าบริการใหก้บัท่าน 

4. วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลมีวตัถุประสงคใ์นเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทาง
กฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 เพือ่วตัถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์คณะแพทย ์พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอ่ืนๆ ในทีม

สุขภาพของโรงพยาบาลจะท าการบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปรึกษาแพทยห์รือ

บุคลากรทางการแพทย ์รวมถึงถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว เพ่ือประเมินความพร้อมของผูรั้บบริการก่อน ระหวา่ง 

และหลงัการตรวจวนิิจฉยัพิเศษ เพื่อติดตามการรักษา และ/หรือ กระท าการใดๆ ตามหลกัวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตลอด

ระยะเวลาท่ีท่านเขา้รับบริการ โดยโรงพยาบาลจะอธิบายขอ้มูลรายละเอียดใหท่้านไดเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะด าเนินการ อีกทั้ง

เปิดโอกาสใหท่้านซกัถามจนเป็นท่ีพอใจ 

4.2 เพือ่วตัถุประสงค์ในการศึกษาวเิคราะห์ ส าหรับ การพฒันาคุณภาพของการรักษาพยาบาล และการด าเนินธุรกิจของ

โรงพยาบาลโรงพยาบาลอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ  ขอ้มูลการรักษาพยาบาลซ่ึงเป็น

ขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของท่าน เช่น ผล

การตรวจรักษา ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ หรือทางรังสีวทิยา เป็นตน้ ไปใชเ้พื่อการศึกษาวเิคราะห์ส าหรับการ

พฒันาคุณภาพของการรักษาพยาบาล เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงพฒันากระบวนการการดูแลรักษาผูรั้บบริการ และเพื่อ

น าขอ้มูลมาจดัท าเป็นฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล เพ่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของ

โรงพยาบาล และเพื่อการขอรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล   ทั้งน้ีโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลมีหนา้ท่ี

รักษาความลบัของขอ้มูลดงักล่าวของท่านอยา่งเคร่งครัด 

4.3 เพือ่จดัหาบริการหรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล  เช่น การใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากบริการทางการแพทย ์การ

ใหบ้ริการทางโภชนาการ การอ านวยความสะดวกระหวา่งการเขา้รับบริการ การส่งขอ้ความแจง้เตือนการนดัหมายแพทย ์

ส่งข่าวสาร แนะน าบริการต่างๆของโรงพยาบาล  

4.4 เพือ่วตัถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงนิ เช่น การจดัเก็บรวบรวมเอกสารการช าระเงินทุกประเภทของผูรั้บบริการเพ่ือ

ใชเ้ป็นเอกสารหลกัฐานทางการเงินและการบนัทึกบญัชี การตรวจสอบการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ 

4.5 เพือ่วตัถุประสงค์ในการใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัทประกนั หรือในการพจิารณาเข้าท าสัญญาประกนัของ

ท่านโรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหบ้ริษทัประกนัภยัเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาท่ีท่านหรือ

โรงพยาบาลไดท้ าไวก้บับริษทัประกนั เพ่ือประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

4.6 เพือ่วตัถุประสงค์ในการใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลทีส่ามทีท่่านได้รับสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่า

รักษาพยาบาล เพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาท่ีท่านไดท้ าไวก้บับุคคลท่ีสาม เพ่ือประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งน้ี โรงพยาบาลจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอ่ืนใดท่ีไม่

เก่ียวขอ้ง 

4.7 เพือ่วตัถุประสงค์ในการใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านกังานประกนัสงัคม 

กรมบญัชีกลาง ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

4.8 เพือ่วตัถุประสงค์ด้านการตลาดการส่งเสริมการขาย และลูกค้าสัมพนัธ์  เช่น การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชนั ผลิตภณัฑ์

และบริการ จดัท าบตัรสมาชิกเพ่ือจดัสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย รายการส่งเสริมการขายเช่น กิจกรรมให้

ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ซ่ึงโรงพยาบาลอาจมีการบนัทึกภาพและวดีิโอภายในบริเวณท่ีมีการจดักิจกรรม 

4.9 เพือ่ป้องกนัการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมหรือผดิกฎหมาย (หรือรักษาความปลอดภัย) โรงพยาบาลอาจมีการบนัทึกและ

จดัเก็บขอ้มูลกลอ้งวงจรปิด ( CCTV) ท่ีติดตั้งไวบ้ริเวณอาคารและสถานท่ีต่างๆ ของโรงพยาบาล ตามมาตรการรักษา

ความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัเหตุอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนต่อผูเ้ขา้ใชอ้าคารสถานท่ี หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

โรงพยาบาล 
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4.10 เพือ่ปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั หรือการร้องขอใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เพื่อรายงานขอ้มูลผูเ้ขา้รับบริการรักษา

โรคตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  เพ่ือเป็นพยานเอกสารในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย การปฏิบติัตามค าสัง่ศาล 
หรือการร้องขออ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
นอกจากวตัถุประสงคท่ี์ระบุขา้งตน้แลว้ โรงพยาบาลจะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ยกเวน้ใน

กรณีท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น  
1) เม่ือไดรั้บความยนิยอมจากท่านหรือเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านในกรณีการใชข้อ้มูลอ่อนไหว 

2) เพ่ือการศึกษาวจิยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสิทธิและเสรีภาพ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

3) เพ่ือป้องกนัระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพในกรณีท่ีใชข้อ้มูลอ่อนไหวท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมได ้

4) เพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งโรงพยาบาลกบัท่าน  

5) เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีโรงพยาบาลไดรั้บมอบหมาย (ม.24 (4)) 

6) เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของโรงพยาบาลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมี

ความส าคญันอ้ยกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ม.24 (5)) 

7) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของโรงพยาบาล (ม.24 (6))  

8) เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ม.26 (4)) 

9) เพื่อประโยชน์ดา้นสาธารณสุข หรือการคุม้ครองทางสงัคมอ่ืนใดโดยโรงพยาบาลจดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ

คุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ม.26 (5) (ข)) 

10) เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นการคุม้ครองแรงงาน การใหส้วสัดิการรักษาพยาบาล การ

ประกนัสงัคม (ม.26 (5) (ค)) 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์โรงพยาบาลไดแ้จง้แก่ท่านเท่านั้น โดยโรงพยาบาลจะ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดงัต่อไปน้ี   

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงเจา้พนกังานหรือ

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ศาล โรงพยาบาล เป็นตน้ 

5.2 บริษทัประกนัภยั หรือผูใ้หบ้ริการบริหารจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัภยันั้น 

5.3 โรงพยาบาลท่ีรับการส่งต่อผูป่้วย  

 

5.4 ผูส่้งท่านมาตรวจรักษาหรือใชบ้ริการกบัโรงพยาบาล หรือช าระเงินค่าบริการแทนท่าน 

5.5 ผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลมอบหมายหรือวา่จา้งใหท้ าหนา้ท่ีบริหารจดัการหรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่โรงพยาบาลในการใหบ้ริการต่าง ๆ หรือผูใ้หบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การ

ใหบ้ริการดา้นความปลอดภยั การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของโรงพยาบาล 

5.6 บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีท่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
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6. ระยะเวลาจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 โรงพยาบาลจะเก็บเวชระเบียน  5 ปี นบัแต่วนัท่ีขาดการติดต่อกบัโรงพยาบาล เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการจดัเก็บ  
โรงพยาบาลจะท าลายทั้งเวชระเบียนฉบบัจริง ส าเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

6.2 ในกรณีท่ีโรงพยาบาลตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ปฏิบติัตามค าสัง่ศาล หรือตอ้งก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพ่ือเขา้

กระบวนการระงบัขอ้พิพาทใดๆ โรงพยาบาลอาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามระยะเวลาของอายคุวามตามกฎหมาย 

หรือจนกวา่ขอ้พิพาทนั้นจะถึงท่ีสุดแลว้แต่กรณี 

6.3 ในกรณีท่ีโรงพยาบาลตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน เช่นประกาศแพทยสภาท่ี 95 (2)/2558 เร่ือง มาตรฐานในการใหบ้ริการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทยก์ าหนดใหเ้ก็บขอ้มูลผูรั้บบริการส าหรับตรวจสอบ ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี

นบัแต่วนัท่ีจดัท า 

ทั้งน้ีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว โรงพยาบาลจะด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

7. การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลอาจมีลิง ค์เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก ซ่ึงบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวม
ขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบัการใชบ้ริการของท่าน โดยโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูลใดๆ ของท่านท่ีเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกดงักล่าว ท่านควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบายหรือ
ประกาศความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอใหโ้รงพยาบาลด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขต
ท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้ดงัน้ี 

8.1 ท่านมีสิทธิท่ีจะทราบหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล หรือ

ขอใหโ้รงพยาบาลเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

8.2 ท่านมีสิทธิท่ีจะขอใหโ้รงพยาบาลด าเนินการแกไ้ขเพ่ือใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผิดไดใ้นกรณีท่ีท่านเห็นวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิด  

8.3 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมท่ีใหโ้รงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใดก็

ได ้ทั้งน้ี การเพิกถอนความยนิยอมดงักล่าวอาจท าใหท่้านไม่สามารถรับบริการหรือท าธุรกรรมกบัโรงพยาบาลได ้หรือ

อาจท าใหบ้ริการท่ีจะไดรั้บจากโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8.4 ท่านมีสิทธิขอใหโ้รงพยาบาลส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้าน

โดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั ไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

8.5 ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยเหตุจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีโรงพยาบาลไดรั้บ

มอบหมาย หรือเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของโรงพยาบาล  

(2) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 

(3) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

หรือสถิติ เวน้แต่การจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีโรงพยาบาลไดรั้บมอบหมาย 
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8.6 ท่านมีสิทธิขอใหโ้รงพยาบาลลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลดว้ยเหตุ

บางประการได ้ 

8.7 ท่านมีสิทธิขอใหโ้รงพยาบาลระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เม่ือโรงพยาบาลอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบตามท่ีท่านร้องขอใหด้ าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกตอ้ง 

เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ หรือไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(2) เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท าลาย เพราะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

แต่ท่านขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน  

(3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นท่ีโรงพยาบาลจะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอใหโ้รงพยาบาลเก็บ

รักษาไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน

ต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) ในกรณีท่ีท่านใชสิ้ทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และโรงพยาบาลอยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธ

การใชสิ้ทธิของท่าน   

8.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีโรงพยาบาลหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของโรงพยาบาลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าร้องขอใชสิ้ทธิขา้งตน้และด าเนินการตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนด หากท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขา้งตน้สามารถด าเนินการ โดยติดต่อท่ีแผนกเวชระเบียน โทร : 034-417-999 ต่อ 105, 
106   E-mail: registration@ekachaihospital.com , dpo.@ekachaihospital.com หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในหนา้เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล หรือสแกนคิวอาร์โคดแบบฟอร์มการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดา้นล่าง 

 
 

9. มาตรการความมัน่คงปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
โรงพยาบาลตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึง

ก าหนดใหมี้มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง 
ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในนโยบาย  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โรงพยาบาลจะจดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล อนัประกอบไปดว้ยการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
เป็นอยา่งนอ้ย 

mailto:dpo.@ekachaihospital.com%20��������ö


เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลเอกชยัห้ามคดัลอกหรือท าส าเนาก่อนไดรั้บอนุญาต 

 

1) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัจะตอ้งครอบคลุมการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่ขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือรูปแบบอ่ืนใดก็ตาม 

2) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัจะตอ้งประกอบไปดว้ยมาตรการเชิงองคก์ร และมาตรการเชิงเทคนิคท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจ

รวมถึงมาตรการทางกายภาพท่ีจ าเป็นดว้ย 

 

 

3) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัจะตอ้งค านึงถึงการด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ตั้งแต่การระบุ

ความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นสารสนเทศท่ีส าคญั การป้องกนัความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึน การ

ตรวจสอบและเฝ้าระวงัภยัคุกคามและเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล การเผชิญเหตุเม่ือมีการตรวจพบภยัคุกคามและ

เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และการรักษาและฟ้ืนฟคูวามเสียหายท่ีเกิดจากภยัคุกคามหรือเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วน

บุคคลดว้ย 

4) มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัจะตอ้งค านึงความสามารถในการธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพ

พร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) ส าหรับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัตอ้ง

ครอบคลุมส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

6) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งการเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข ลบหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

6.1) การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีมีการพิสูจน์และยนืยนั

ตวัตน และการอนุญาตหรือการก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงและใชง้านท่ีเหมาะสม โดยค านึงหลกัการใหสิ้ทธิเท่าท่ี

จ าเป็น 

6.2) การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้านท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจรวมถึงการลงทะเบียนและการถอนสิทธิผูใ้ชง้าน การ

จดัการสิทธิการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน การบริหารจดัการสิทธิการเขา้ถึงตามสิทธิ การบริหารจดัการขอ้มูลความลบั

ส าหรับการพิสูจน์ตวัตนของผูใ้ชง้าน และการถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิการเขา้ถึง 

6.3) การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข ลบหรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

6.4) การจดัใหมี้วธีิการเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

7) การสร้างเสริมความตระหนกัรู้ดา้นความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั และ

การแจง้นโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัให้

บุคลากร พนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูใ้ชง้านหรือเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึง เก็บรวบรวม ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข ลบ 
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทราบและถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี โรงพยาบาลจะทบทวนมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหมี้
ประสิทธิภาพ 

10. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือแจง้รายละเอียดและวธีิการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยโรงพยาบาลอาจ
ด าเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
และหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีก าหนดไวน้ี้อยูเ่สมอ 



เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลเอกชยัห้ามคดัลอกหรือท าส าเนาก่อนไดรั้บอนุญาต 

 

11. ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านประสงคจ์ะติดต่อ หรือมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี หรือกรณีท่ีพบวา่มีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไป
ในทางท่ีไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาลผา่นทางช่องทางดงัต่อไปน้ี  

 
 

โรงพยาบาลเอกชัย  ท่ีอยู:่ 99/9 หมู่ท่ี 4 ถ. เอกชยั ต าบล โคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000 
อีเมล : info@ekachaihospital.com 
โทร.  034-417-999 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล: 
(Data Protection Officer) 

ท่ีอยู:่ : 99/9 หมู่ท่ี 4 ถ. เอกชยั ต าบล โคกขาม อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร 74000 
อีเมล : dpo@ekachaihospital.com 
โทร. 034-417-999 9 ต่อ 9662 

 


