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นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นเกี่ยวกับทาน (รวม

เรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา โรงพยาบาลราชวิถี มีความโปรงใสและความรับผิดชอบใน

การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโนบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวม

เรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงเจาหนาที่และบุคคลท่ี

เก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของโรงพยาบาล โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

1. คำนิยาม 

“โรงพยาบาลฯ” หมายถึง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา 

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที ่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ 

เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ (เชน 

ขอมูลลายนิ้วมือ ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลภาพจำลองมานตา) หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ

รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร 

โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติ

บุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
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2. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลฯ เก็บรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตางๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตางๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน การลงทะเบียนเขารับบริการตรวจและรักษา

โรคไมวาจะดวยตนเอง หรือผานชองทางออนไลน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ

สำรวจ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยโรงพยาบาลฯ หรือเมื่อเจาของขอมูลสวน

บุคคลติดตอสื่อสารกับโรงพยาบาลฯ ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดย

โรงพยาบาลฯ เปนตน 

2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลฯ เก็บรวมโดยทางออม ไดแก บุคคลท่ีมีความใกลชิดกับทาน เชน 

ญาติ คูสมรส บุคคลที่ทานมอบอำนาจใหดำเนินการแทนตัวทานในการติดตอกับโรงพยาบาลฯ 

สถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมกับสถานพยาบาลนั้นๆวาใหเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานได บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานไมวาภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ี

เปนผูสงทานมาตรวจรักษากับโรงพยาบาลฯ หรือเปนผูชำระคาบริการตรวจรักษาใหกับทาน 

3) ขอมูลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต หรือ

บริการอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต หรือ

บริการของโรงพยาบาลฯ ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

4) ขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย

ที่แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจาก

เจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลฯ เชน การเชื่อมโยงบริการ

ดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี โรงพยาบาล

ฯ มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความ

จำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได 

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก โรง

พยาบาลฯ ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการ ตามแต

กรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมใน

การเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลฯ 

ทั้งนี ้ในกรณีที ่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที ่มีความจำเปนในการใหบริการของ

โรงพยาบาลฯ อาจเปนผลใหโรงพยาบาลฯ ไมสามารถใหบริการไดอยางถูกตองแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 
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3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวม 

ขอมูลท่ีโรงพยาบาลฯเก็บรวบรวม สามารถจำแนกออกเปนประเภทดังตอไปนี้ 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียด 

1.  ขอมูลระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด รูปถายใบหนา เลขท่ี

บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขท่ี

ระบุตัวตนอ่ืนๆ  

2. ขอมูลสำหรับการติดตอ เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมล 

3. ขอมูลเพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยโรค/ เพ่ือติดตามการ

รักษา 

เชน ขอมูลการรักษาพยาบาล รายงานท่ีเก่ียวกับสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูรับบริการ การวินิจฉัย 

ชื่อโรคที่ไดรับการวินิจฉัย ขอมูลที่เกี ่ยวของกับการใชยา 

รายการยาที่แพทยไดสั่ง ผลการทดสอบจากหองทดลอง ผล

การทดสอบจากหองปฏิบัติการ ผลเลือด ผลตรวจชิ้นเนื้อ

ทางพยาธิวิทยา ภาพถายทางรังสีวิทยาและรายงานผลการ

ตรวจทางรังสีวิทยา ขอมูลที ่จำเปนตอการใหบริการทาง

การแพทย และการร ักษา ข อม ูลผลการร ักษา ข อมูล

คำแนะนำในการรักษาและปฏิบัติตัวระหวางการรักษา 

ขอมูลปจจัยเสี่ยง ขอมูลการประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการ

ใชชีวิต การบริโภค หรือพฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการ

ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือการกระทำใดๆ ตามหลัก

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ เปนตน 

4. ขอมูลออนไหว เชน ศาสนา ขอมูลสุขภาพ รวมถึง หมูโลหิต ประวัติการ

เจ็บปวย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพยาหรือแพ

อาหาร ประวัติการพบแพทยเวชกรรม แพทยแผนไทย ผู

ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติ

กายภาพบำบัด ความตองการพิเศษในการรักษาพยาบาล 

ขอมูลชีวภาพ เชน ขอมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เปน

ตน 

5. ขอมูลการเงิน เชน สิทธิ์การรักษา ขอมูลการเรียกเก็บเงิน ขอมูลบัตรเครดิต

หรือเคบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ขอมูลเงินเดือน ขอมูล

ใบเสร็จ ขอมูลใบราคา ขอมูลสังคมสงเคราะห 

6. ขอมูลสิทธิประโยชนการ

รักษาพยาบาล 

เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการ

ราชการ หรือ สวัสดิการอื ่นๆ การประกันสุขภาพและ

ประกันภัย 
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียด 

7. ขอมูลสถิติ (Statistical data) เชน ขอมูลที่ไมระบุตัวตน จำนวนผูปวย และจำนวนการเขา

ชมเว็บไซต 

8. ขอมูลการสมัครขาวสารและ

การเขารวมกิจกรรมทางการ

ตลาด 

(Marketing data) 

เชน ขอมูลการลงทะเบียนเพื ่อร ับขาวสารและเขาร วม

กิจกรรมทางการตลาด 

9. ขอมูลจากการเขาใชเว็บไซต 

(Technical data) 

เช น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร ชนิดของ

บราวเซอรขอมูล Cookies การตั้งคาเรื ่องเขตเวลา (time 

zone) ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอรมและเทคโนโลยีของ

อุปกรณท่ีใชเขาเว็บไซต และระบบการนัดหมายผูปวย 

10. ขอมูลบัญชีผูใช เชน ชื ่อผู ใช รหัสผาน ที ่ใชเพื ่อการเขาถึงเว็บไซต หรือ 

แอปพลิเคชั่น 

11. ขอมูลอ่ืนๆ เพื ่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพื ่อการดูแล

สุขภาพของเจาของขอมูล 

4. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล (การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล) สวนบุคคล 

 โรงพยาบาลฯ มีวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

1) เพื่อการใหบริการทางการแพทยแกทานในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข     

การจัดตาราง และแจงเตือนการนัดพบแพทยหรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห 

วินิจฉัยและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกทาน การดูแลใหความปลอดภัยแกทาน

ขณะรักษาพยาบาลหรือเขาพักในสถานที่ของโรงพยาบาลฯ การใหบริการที่เกี่ยวของกับการ

รักษาพยาบาลแกทาน ประสานงานกับหนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของทาน เปนตน  

2) เพื่อการคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย การรักษาพยาบาล หรือ              

การใหบริการ ของโรงพยาบาลฯ  เชน การวิจัยวัคซีนชนิดตาง ๆ หรือ การวิเคราะห และ

ทดลองการตอบสนองตอการ รักษาดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน 

3) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ รายงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ

โรงพยาบาลฯ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4) เพ่ือใหโรงพยาบาลฯ สามารถใหความชวยเหลือตอบขอซักถามและขอรองเรียนของทาน  

5) เพื่อเชิญทานเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงพยาบาลฯ เพื่อชวยโรงพยาบาลฯ พัฒนา

ปรับปรุงบริการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ บริการ หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงพยาบาลฯ โดยการเขารวมดังกลาวขึ้นอยูกับความสมัครใจและจะไมกระทบตอการเขาถึง

บริการของโรงพยาบาลฯ  
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6) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เชน เพื่อใหการศึกษาตอนักศึกษาแพทย และนักศึกษา

พยาบาล ซ่ึงปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ  เปนตน  

7) เพื ่อเปนการปองกันการกระทำที ่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โรงพยาบาลฯอาจมีการ

ตรวจสอบขอมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพื่อสอดสองดูแล ตรวจจับ และ

ปองกันไมใหมีการกระทำท่ีไม เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

8) เพื ่อปกปองและระงับอันตรายที ่อาจเกิดกับทาน อาจมีการใชขอมูลของทานในกรณีท่ี

โรงพยาบาลฯ เห็นวาอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอยางรายแรงหรือมีการละเมิดตอทานหรือ

ผูใดก็ตาม  

9) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับหรือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของโรงพยาบาลฯ 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

โรงพยาบาลฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลา ตราบเทาที่วัตถุประสงคของ

การนำขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้นโรงพยาบาลฯ จะลบ ทำลายขอมูล หรือทำใหขอมูลไม

สามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจำเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด หรือเพ่ือ

เปนการคุมครองสิทธิประโยชนของโรงพยาบาลฯ 

 โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บขอมูลจะไมเกินกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ป เวนแตจะมี

กฎหมายกำหนดใหเก็บรักษา ขอมูลไวเปนระยะเวลานานกวาที่กำหนดไวดังกลาวขางตน หรือหากมีความ

จำเปนเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือ

เพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน 

6. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลฯ จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลโดยไมมีฐานการประมวลผลขอมูลโดย

ชอบดวย กฎหมาย โดยขอมูลของทานอาจถูกเปดเผย หรือโอนไปยังองคกร หนวยงานของรัฐ หรือ

บุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลฯ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน

การดำเนินการดังนี้  

1) เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและใหบริการทางการแพทย  

โรงพยาบาลฯ อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ทานไปใหหนวยงานภายนอก เชน การ

ประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลฯ เพ่ือ

ติดตอปรึกษาแพทยหรือบุคลากรหรือระบบอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่จำเปนแกการ

บำบัดรักษาทาน ซึ่งจะทำใหทานไดรับบริการทางการแพทยที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

2) เพ่ือการใหบริการทางการแพทยในกรณีจำเปนตองเช่ือมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล  

การสง “สิ่งสงตรวจ” ของทานไปยังหนวยงานเฉพาะทาง การรองขอสิ่งสนับสนุนที่จำเปนเชน 

การขอโลหิตหรือการขอรับบริจาคอวัยวะ เพ่ือการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (Refer) 



- 6 - 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพ่ือ

ประโยชนดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและพยาบาล 

3) เพ่ือวัตถุประสงคในการเช่ือมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคล  

โรงพยาบาลฯ จะนำขอมูลสวนบุคคลของทานเขาสู ระบบคอมพิวเตอร   เพื ่อเชื ่อมโยง

ฐานขอมูลสุขภาพระหวางสถานพยาบาลในเครือขาย ใหสามารถเรียกดูขอมูลสุขภาพสวน

บุคคลของทานผานอุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพื่อการดูแล

สุขภาพของเจาของขอมูล 

4) เพ่ือใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล  

โรงพยาบาลฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล

จาก กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ 

ตามท่ีทานไดข้ึนทะเบียนไว หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

5) สถาบันการเงิน 

โรงพยาบาลฯ อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไปใหสถาบันการเงินธนาคาร บริษัท

บัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เปนคูสัญญาของทาน หรือหนวยงานทวงถามหนี้ ตามที่จำเปน

ในการทำการจายและรับชำระเงินตามที่มีการรองขอ โดยโรงพยาบาลฯจะเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลตอบุคคลที่มีอำนาจในการเขาถึง ขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถ

พิสูจนไดวาตนมีอำนาจในการเขาถึงดังกลาวเทานั้น  

6) หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ  

โรงพยาบาลฯอาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงาน ราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรายงานกับหนวยงานกำกับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือ

การปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีโรงพยาบาลฯตองปฏิบัติตาม 

7) ผูใหบริการภายนอก 

โรงพยาบาลฯ อาจทำเก็บขอมูลสวนบุคคลไวในระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud 

Computing) โดยใชบริการจากบุคคลที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ  หรือ 

ผูใหบริการเซิรฟเวอร สำหรับเว็บไซต การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการจายและรับชำระ

เงิน การทำคำสั่งซ้ือ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

ในกรณีท่ีโรงพยาบาลฯ จำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลใหแกบุคคลภายนอก 

โรงพยาบาลฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคล

ของเจาของขอมูล ไมใหเกิด การสูญหาย การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต การใช การดัดแปลง หรือการ

เปดเผยและการใชงานท่ีไมถูกตอง 

7. การโอนขอมูลไปตางประเทศ 

โรงพยาบาลฯ จะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ เฉพาะกรณีท่ีกฎหมาย

คุมครอง ขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหทำไดเทานั้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑการโอนขอมูล

ระหวางประเทศ โดยเขาทำขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอ่ืนท่ีพึงมีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลท่ี
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ใชบังคับ และโรงพยาบาลฯอาจอาศัยสัญญาการโอนขอมูล หรือกลไกอื่นที่ไดรับการอนุมัติ เพื่อการโอนขอมูล

สวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

8. มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

โรงพยาบาลฯ จะใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ซึ ่งครอบคลุมถึง

มาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดานเทคนิค 

(Technical Safeguard) และ มาตรการปองกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือ

ควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต และสอดคลองกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯและมาตรฐานท่ีรับรองโดยท่ัวไป  

 โรงพยาบาลฯ กำหนดใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลฯเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ การคุมครองขอมูล

สวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  

 การจัดจางผูใหบริการภายนอก โรงพยาบาลฯจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการตางๆ เพื่อให

แนใจวาผูใหบริการภายนอกท่ีโรงพยาบาลฯทำการวาจางจะมีการใชมาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล 

โอนยาย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอในการใหบริการภายใตวัตถุประสงค

ของโรงพยาบาลฯ เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

โรงพยาบาลฯ จัดทำนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อการจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และ

ปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

• กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และอาจกำหนด

เพ่ิมเติมในสัญญาระหวางโรงพยาบาลฯกับคูสัญญาแตละราย  

• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล อยางเหมาะสม  

• ปองกันการเขาถึงขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต โดยใชการเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ

ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบ

ปลอดภัยสำหรับ ขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure 

Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

• บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกท่ีโรงพยาบาลฯทำการวาจาง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ตาม

กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลนของโรงพยาบาลฯ ผานหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

• จัดใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคลากรของโรงพยาบาลฯ  

• ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล และการรักษา

ความ ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลของโรงพยาบาลฯ เปนประจำ  

อยางไรก็ดีแมวาโรงพยาบาลฯ จะทุมเทและใชความพยายามในการดูแลขอมูลใหมีความปลอดภัย 

ดวยการใชเครื่องมือ ทางเทคนิครวมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพ่ือควบคุมและรักษาความปลอดภัยของ
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ขอมูล มิใหมีการเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลท่ีเปนความลับของเจาของขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต แตไมอาจ

รับประกันไดวาจะสามารถปองกันความผิดพลาดไดทุกประการ 

9. สิทธิของเจาของขอมูล 

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิรองขอใหโรงพยาบาลฯ ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคลของทาน ตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทำได ดังนี้ 

9.1 สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของ

ตน และมีสิทธิท่ี จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลของเจาของขอมูล  

9.2 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะคัดคานการเก็บ 

รวบรวม ใชหรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของกับตนได ดวยเหตุบางประการตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

9.3 สิทธิในการขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบหรือทำลาย 

หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได ดวยเหตุ

บางประการไดตามท่ีกฎหมายกำหนด 

9.4 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหโรงพยาบาลฯ ระงับการ

ใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

9.5 สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง 

เจาของขอมูลสามารถดำเนินการยื่นคำขอแกไขขอมูลดังกลาวได เพื่อทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของ เจาของขอมูลนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

9.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได 

โดยการถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ท่ี

เจาของขอมูลไดใหความยินยอมไปแลวกอนหนานี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะสงผล

กระทบตอขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. จะแจงใหเจาของขอมูล ทราบถึงผลกระทบจาก

การถอนความยินยอม  

 อนึ่ง โรงพยาบาลฯอาจปฏิเสธคำขอใชสิทธิขางตน หากการดำเนินการใด ๆ เปนไปเพื่อวัตถุประสงค

หรือเปนกรณีที่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปนกรณีที่อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดความ

เสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอื่น หรือเปนการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทาง

สถิติที่มีมาตรการปกปองขอมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองหรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

 หากทานตองการใชสิทธิ สามารถติดตอมายังเจาหนาท่ีประสานงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประจำ

หนวยงาน เพ่ือดำเนินการยื่นคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตน ไดตามชองทางใน ขอ 11 
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10. การปรับปรุงนโยบายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลฯ อาจมีปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจงการประมวลผลนี้เปนครั้งคราว เพื่อใหแนใจวา

เนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน หาก โรงพยาบาลฯ มีการปรับปรุงและแกไขหนังสือแจงฉบับนี้จะ

แสดงบนทางเว็บไซต https://www.rajavithi.go.th ของโรงพยาบาลฯ 

11. ชองทางการติดตอ 

ในกรณีที่เจาของขอมูลตองการใชสิทธิ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใชสิทธิของตน หรือความยินยอมท่ี

เจาของขอมูลไดใหไว ทานสามารถติดตอไดท่ี 

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

 สถานท่ีติดตอ งานเวชสารสนเทศ กลุมงานดิจิทัลทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี 

   เลขท่ี 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศัพท 02-206-2900 ตอ 10814-5 

  

 

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

  
 (นายจินดา โรจนเมธินทร) 

 ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 


		2022-05-30T22:20:02-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




