นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นเกี่ยวกับทาน (รวม
เรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา โรงพยาบาลราชวิถี มีความโปรงใสและความรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
(“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโนบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวม
เรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่
เกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของโรงพยาบาล โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้
1. คำนิยาม
“โรงพยาบาลฯ” หมายถึง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“ข อมู ล ส วนบุ ค คลอ อนไหว” หมายถึง ขอมูล สว นบุคคลตามที ่ถ ูก บัญ ญัต ิ ไวในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ
เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ (เชน
ขอมูลลายนิ้วมือ ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลภาพจำลองมานตา) หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบต อ
เจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
“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 บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
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2. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลฯ เก็บรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตางๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1) ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง
ใหบริการตางๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน การลงทะเบียนเขารับบริการตรวจและรักษา
โรคไมวาจะดวยตนเอง หรือผานชองทางออนไลน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ
สำรวจ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยโรงพยาบาลฯ หรือเมื่อเจาของขอมูลสวน
บุคคลติดตอสื่อสารกับโรงพยาบาลฯ ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดย
โรงพยาบาลฯ เปนตน
2) ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวมโดยทางออม ไดแก บุคคลที่มีความใกลชิดกับทาน เชน
ญาติ คูสมรส บุคคลที่ทานมอบอำนาจใหดำเนินการแทนตัวทานในการติดตอกับโรงพยาบาลฯ
สถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมกับสถานพยาบาลนั้นๆวาใหเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานได บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานไมวาภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ที่
เปนผูสงทานมาตรวจรักษากับโรงพยาบาลฯ หรือเปนผูชำระคาบริการตรวจรักษาใหกับทาน
3) ขอมูลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต หรือ
บริการอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต หรือ
บริการของโรงพยาบาลฯ ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เปนตน
4) ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย
ที่แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลฯ เชน การเชื่อมโยงบริการ
ดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นในฐานะที่ โรงพยาบาล
ฯ มีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความ
จำเปนเพื่อใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก โรง
พยาบาลฯ ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการ ตามแต
กรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีที่ตองไดรับความยินยอมใน
การเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลฯ
ทั ้ งนี ้ ในกรณี ที ่ เ จ า ของข อมู ล ส วนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจำเปน ในการใหบ ริการของ
โรงพยาบาลฯ อาจเปนผลใหโรงพยาบาลฯ ไมสามารถใหบริการไดอยางถูกตองแกเจาของขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน
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3. ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวม
ขอมูลที่โรงพยาบาลฯเก็บรวบรวม สามารถจำแนกออกเปนประเภทดังตอไปนี้
ประเภทขอมูลสวนบุคคล
รายละเอียด
1. ขอมูลระบุตัวตน
เชน ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด รูปถายใบหนา เลขที่
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่
ระบุตัวตนอื่นๆ
2. ขอมูลสำหรับการติดตอ
เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมล
3. ขอมูลเพื่อประกอบการ
เชน ขอมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย
วินิจฉัยโรค/ เพื่อติดตามการ และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูรับบริการ การวินิจฉัย
รักษา
ชื่อโรคที่ไดรับการวินิจฉัย ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชย า
รายการยาที่แพทยไดสั่ง ผลการทดสอบจากหองทดลอง ผล
การทดสอบจากหองปฏิบัติการ ผลเลือด ผลตรวจชิ้นเนื้อ
ทางพยาธิวิทยา ภาพถายทางรังสีวิทยาและรายงานผลการ
ตรวจทางรังสีว ิทยา ขอมูล ที่จ ำเปนตอการใหบ ริการทาง
การแพทย แ ละการรั ก ษา ข อ มู ล ผลการรั ก ษา ข อ มู ล
คำแนะนำในการรั ก ษาและปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว ระหว า งการรั ก ษา
ขอมูลปจจัยเสี่ยง ขอมูลการประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการ
ใชชีวิต การบริโภค หรือพฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการ
ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือการกระทำใดๆ ตามหลัก
วิชาชีพที่เกี่ยวของ เปนตน
4. ขอมูลออนไหว
เชน ศาสนา ขอมูลสุขภาพ รวมถึง หมูโลหิต ประวัติการ
เจ็บปวย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพยาหรือแพ
อาหาร ประวัติการพบแพทยเวชกรรม แพทยแผนไทย ผู
ประกอบวิช าชีพดา นสุขภาพ ประวัติทัน ตกรรม ประวั ติ
กายภาพบำบัด ความตองการพิเศษในการรักษาพยาบาล
ขอมูลชีวภาพ เชน ขอมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เปน
ตน
5. ขอมูลการเงิน
เชน สิทธิ์การรักษา ขอมูลการเรียกเก็บเงิน ขอมูลบัตรเครดิต
หรือเคบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ขอมูลเงินเดือน ขอมูล
ใบเสร็จ ขอมูลใบราคา ขอมูลสังคมสงเคราะห
6. ขอมูลสิทธิประโยชนการ
เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ราชการ หรื อ สวั ส ดิ ก ารอื ่ น ๆ การประกั น สุ ข ภาพและ
ประกันภัย
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
7. ขอมูลสถิติ (Statistical data)
8.

9.

ขอมูลการสมัครขาวสารและ
การเขารวมกิจกรรมทางการ
ตลาด
(Marketing data)
ขอมูลจากการเขาใชเว็บไซต
(Technical data)

10. ขอมูลบัญชีผูใช
11. ขอมูลอื่นๆ

รายละเอียด
เชน ขอมูลที่ไมระบุตัวตน จำนวนผูปวย และจำนวนการเขา
ชมเว็บไซต
เช น ข อ มู ล การลงทะเบี ย นเพื ่ อ รั บ ข า วสารและเข า ร ว ม
กิจกรรมทางการตลาด

เช น หมายเลข IP Address ของคอมพิ ว เตอร ชนิ ด ของ
บราวเซอรขอมูล Cookies การตั้งคาเรื่องเขตเวลา (time
zone) ระบบปฏิบ ัติการ แพลตฟอรมและเทคโนโลยีข อง
อุปกรณที่ใชเขาเว็บไซต และระบบการนัดหมายผูปวย
เชน ชื่อผูใช รหัส ผาน ที่ใชเพื่อการเขา ถึง เว็บ ไซต หรือ
แอปพลิเคชั่น
เพื่ อประโยชน ใ นการใหบ ริ การสุขภาพและเพื่ อการดู แ ล
สุขภาพของเจาของขอมูล

4. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล (การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล) สวนบุคคล
โรงพยาบาลฯ มีวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้
1)

2)

3)
4)
5)

เพื่อการใหบริการทางการแพทยแกทานในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข
การจัดตาราง และแจงเตือนการนัดพบแพทยหรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห
วินิจฉัยและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกทาน การดูแลใหความปลอดภัยแกทา น
ขณะรักษาพยาบาลหรือเขาพักในสถานที่ของโรงพยาบาลฯ การใหบริการที่เกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลแกทาน ประสานงานกับหนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของทาน เปนตน
เพื่อการคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย การรักษาพยาบาล หรือ
การใหบริการ ของโรงพยาบาลฯ เชน การวิจัยวัคซีนชนิดตาง ๆ หรือ การวิเคราะห และ
ทดลองการตอบสนองตอการ รักษาดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน
เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ รายงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อใหโรงพยาบาลฯ สามารถใหความชวยเหลือตอบขอซักถามและขอรองเรียนของทาน
เพื่อเชิญทานเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงพยาบาลฯ เพื่อชวยโรงพยาบาลฯ พัฒนา
ปรั บ ปรุ ง บริ ก าร และการดำเนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ บริ ก าร หรื อ ร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ ของ
โรงพยาบาลฯ โดยการเขารวมดังกลาวขึ้นอยูกับความสมัครใจและจะไมกระทบตอการเขาถึง
บริการของโรงพยาบาลฯ
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6)
7)

8)

9)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เชน เพื่อใหการศึกษาตอนักศึกษาแพทย และนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ เปนตน
เพื ่ อเป น การป องกั น การกระทำที ่ ไม เ หมาะสมหรื อผิ ด กฎหมาย โรงพยาบาลฯอาจมี ก าร
ตรวจสอบขอมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพื่อสอดสองดูแล ตรวจจับ และ
ปองกันไมใหมีการกระทำที่ไม เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
เพื ่ อ ปกป อ งและระงั บ อั น ตรายที ่ อ าจเกิ ด กับ ท า น อาจมี ก ารใช ข  อ มู ล ของท านในกรณี ที่
โรงพยาบาลฯ เห็นวาอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอยางรายแรงหรือมีการละเมิดตอทานหรือ
ผูใดก็ตาม
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาลฯ

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
โรงพยาบาลฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลา ตราบเทาที่วัตถุประสงคของ
การนำขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้นโรงพยาบาลฯ จะลบ ทำลายขอมูล หรือทำใหขอมูลไม
สามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจำเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด หรือเพื่อ
เปนการคุมครองสิทธิประโยชนของโรงพยาบาลฯ
โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บขอมูลจะไมเกินกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ป เวนแตจะมี
กฎหมายกำหนดใหเก็บรักษา ขอมูลไวเปนระยะเวลานานกวาที่กำหนดไวดังกลาวขางตน หรือหากมีความ
จำเปนเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ เชน เพื่อความปลอดภัย เพื่อการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือ
เพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน
6. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลฯ จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลโดยไมมีฐานการประมวลผลขอมูลโดย
ชอบด ว ย กฎหมาย โดยข อ มู ล ของท า นอาจถู ก เป ด เผย หรื อ โอนไปยั ง องค ก ร หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
บุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอื่น ๆ ของโรงพยาบาลฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การดำเนินการดังนี้
1) เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและใหบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลฯ อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ทานไปใหหนวยงานภายนอก เชน การ
ประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลฯ เพื่อ
ติดตอปรึกษาแพทยหรือบุคลากรหรือระบบอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่จำเปนแกการ
บำบัดรักษาทาน ซึ่งจะทำใหทานไดรับบริการทางการแพทยที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2) เพื่อการใหบริการทางการแพทยในกรณีจำเปนตองเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล
การสง “สิ่งสงตรวจ” ของทานไปยังหนวยงานเฉพาะทาง การรองขอสิ่งสนับสนุนที่จำเปนเชน
การขอโลหิตหรือการขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (Refer)
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การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชนดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและพยาบาล
3) เพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคล
โรงพยาบาลฯ จะนำข อ มู ล สว นบุ ค คลของท านเขา สู ร ะบบคอมพิว เตอร เพื่อเชื่ อ มโยง
ฐานขอมูลสุขภาพระหวางสถานพยาบาลในเครือขาย ใหสามารถเรียกดูขอมูลสุขภาพสวน
บุคคลของทานผานอุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพื่อการดูแล
สุขภาพของเจาของขอมูล
4) เพื่อใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล
จาก กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ
ตามที่ทานไดขึ้นทะเบียนไว หรือตามที่กฎหมายกำหนด
5) สถาบันการเงิน
โรงพยาบาลฯ อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไปใหสถาบันการเงินธนาคาร บริษัท
บัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เปนคูสัญญาของทาน หรือหนวยงานทวงถามหนี้ ตามที่จำเปน
ในการทำการจายและรับชำระเงินตามที่มีการรองขอ โดยโรงพยาบาลฯจะเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลตอบุคคลที่มีอำนาจในการเขาถึง ขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถ
พิสูจนไดวาตนมีอำนาจในการเขาถึงดังกลาวเทานั้น
6) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลฯอาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงาน ราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรายงานกับหนวยงานกำกับดูแลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือ
การปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่โรงพยาบาลฯตองปฏิบัติตาม
7) ผูใหบริการภายนอก
โรงพยาบาลฯ อาจทำเก็ บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไว ใ นระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud
Computing) โดยใชบริการจากบุคคลที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือ
ผูใหบริการเซิรฟเวอร สำหรับเว็บไซต การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการจายและรับชำระ
เงิน การทำคำสั่งซื้อ การใหบริการโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ในกรณี ที่โ รงพยาบาลฯ จำเป น ต องสงขอมูล สว นบุคคลของเจาของขอมูล ใหแกบ ุคคลภายนอก
โรงพยาบาลฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคล
ของเจาของขอมูล ไมใหเกิด การสูญหาย การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต การใช การดัดแปลง หรือการ
เปดเผยและการใชงานที่ไมถูกตอง
7. การโอนขอมูลไปตางประเทศ
โรงพยาบาลฯ จะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมาย
คุมครอง ขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหทำไดเทานั้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑการโอนขอมูล
ระหวางประเทศ โดยเขาทำขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลที่
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ใชบังคับ และโรงพยาบาลฯอาจอาศัยสัญญาการโอนขอมูล หรือกลไกอื่นที่ไดรับการอนุมัติ เพื่อการโอนขอมูล
สวนบุคคลไปยังตางประเทศ
8. มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
โรงพยาบาลฯ จะใช มาตรการรั กษาความมั่ นคงปลอดภัย ของข อมูล สว นบุคคล ซึ ่ งครอบคลุ มถึง
มาตรการป อ งกั น ด า นการบริ ห ารจั ด การ (Administrative Safeguard) มาตรการป อ งกั น ด า นเทคนิ ค
(Technical Safeguard) และ มาตรการปองกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือ
ควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญาต และสอดคลองกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯและมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป
โรงพยาบาลฯ กำหนดใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลฯเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ การคุมครองขอมูล
สวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
การจัดจางผูใหบริการภายนอก โรงพยาบาลฯจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการตางๆ เพื่อให
แนใจวาผูใหบริการภายนอกที่โรงพยาบาลฯทำการวาจางจะมีการใชมาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล
โอนยาย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอในการใหบริการภายใตวัตถุประสงค
ของโรงพยาบาลฯ เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลฯ จัดทำนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อการจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และ
ปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• กำหนดนโยบายและขั้ นตอนวิธี การต าง ๆ เพื่อจัด การขอมูล อยางปลอดภัย และอาจกำหนด
เพิ่มเติมในสัญญาระหวางโรงพยาบาลฯกับคูสัญญาแตละราย
• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล อยางเหมาะสม
• ปองกันการเขาถึงขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต โดยใชการเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบ
ปลอดภัยสำหรับ ขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure
Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
• บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกที่โรงพยาบาลฯทำการวาจาง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ตาม
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลนของโรงพยาบาลฯ ผานหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
• จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคลากรของโรงพยาบาลฯ
• ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล และการรักษา
ความ มั่นคงปลอดภัยของขอมูลของโรงพยาบาลฯ เปนประจำ
อยางไรก็ดีแมวาโรงพยาบาลฯ จะทุมเทและใชความพยายามในการดูแลขอมูลใหมีความปลอดภัย
ดวยการใชเครื่องมือ ทางเทคนิครวมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของ
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ขอมูล มิใหมีการเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับของเจาของขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต แตไมอาจ
รับประกันไดวาจะสามารถปองกันความผิดพลาดไดทุกประการ
9. สิทธิของเจาของขอมูล
ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิรองขอใหโรงพยาบาลฯ ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของทาน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหกระทำได ดังนี้
9.1 สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของ
ตน และมีสิทธิที่ จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลของเจาของขอมูล
9.2 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะคัดคานการเก็บ
รวบรวม ใชหรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตนได ดวยเหตุบางประการตามที่
กฎหมายกำหนด
9.3 สิทธิในการขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบหรือทำลาย
หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ดวยเหตุ
บางประการไดตามที่กฎหมายกำหนด
9.4 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหโรงพยาบาลฯ ระงับการ
ใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด
9.5 สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
เจาของขอมูลสามารถดำเนินการยื่นคำขอแกไขขอมูลดังกลาวได เพื่อทำใหขอมูลสวนบุคคล
ของ เจาของขอมูลนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
9.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได
โดยการถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่
เจาของขอมูลไดใหความยินยอมไปแลวกอนหนานี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะส งผล
กระทบตอขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. จะแจงใหเจาของขอมูล ทราบถึงผลกระทบจาก
การถอนความยินยอม
อนึ่ง โรงพยาบาลฯอาจปฏิเสธคำขอใชสิทธิขางตน หากการดำเนินการใด ๆ เปนไปเพื่อวัตถุประสงค
หรือเปนกรณีที่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปนกรณีที่อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอื่น หรือเปนการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทาง
สถิติที่มีมาตรการปกปองขอมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองหรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
หากทานตองการใชสิทธิ สามารถติดตอมายังเจาหนาที่ประสานงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประจำ
หนวยงาน เพื่อดำเนินการยื่นคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตน 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 หรือความยินยอมที่
เจาของขอมูลไดใหไว ทานสามารถติดตอไดที่
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สถานที่ติดตอ งานเวชสารสนเทศ กลุมงานดิจิทัลทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท
02-206-2900 ตอ 10814-5

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายจินดา โรจนเมธินทร)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
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