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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของโรงพยาบาลกระบี่ 
............................................................. 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งการประมวลผล
ข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้ 
ความหมายและคำจำกัดความ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP 
Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับ
การติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 
หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) 
กลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก โดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่ มี
ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง 
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ( Juridical 
Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใด ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด 
ๆ เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
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๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
โรงพยาบาลกระบี่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และ

อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล 
ให้ไว้กับโรงพยาบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอื่น ๆ ของ
โรงพยาบาล หน่วยงานพันธมิตร การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของ โรงพยาบาล 
รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื ่อถือไ ด้ เช่น 
สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชน งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน ทั ้งที่
โรงพยาบาลกระบี่จัดขึ้นเอง หรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพื่อการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล ตามภารกิจ
ภายใต้อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลกระบี่ 
 
๒. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลกระบี่จัดเก็บ 

• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด 
หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอ่ืน ๆ 

• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
• ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ รวมถึง หมู่โลหิต ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการ

รักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการพบแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกายภาพบำบัด ความต้องการพิเศษในการรักษาพยาบาล ข้อมูล
ชีวภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น   

• ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื่อติดตามการรักษา  เช่นข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลการ
ประสบอุบัติเหตุพฤติกรรมการใช้ชีว ิตการบริโภคหรือพฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวหรือกระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

• ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึงราคาวิธีการ
ชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอ่ืน ๆ 

• ข้อมูลสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมสวัสดิการ
ราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ การประกันสุขภาพและประกันภัย 

• ข้อมูลบัญชีผู้ใช ้เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น 
• ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความเห็นการซักถามการโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ความ

สนใจของ ท่าน และบริการที่ท่านใช้ 
• ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล (การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล) ส่วนบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 



แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลกระบี่ |  
 

 

• เพื่อการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข้การจัด
ตาราง และแจ้งเตือนการนัดพบแพทย์หรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน การดูแลให้ความปลอดภัยแก่ท่านขณะรักษาพยาบาลหรือเข้าพักในสถานที่
ของโรงพยาบาล การให้บริการที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หรือ
หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของท่าน เป็นต้น 

• เพื่อการค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล หรือการ
ให้บริการของโรงพยาบาล เช่น การวิจัยวัคซีนชนิดต่าง ๆ หรือ การวิเคราะห์ และทดลองการตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 

• เพื ่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติรายงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ
โรงพยาบาล ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• เพ่ือให้โรงพยาบาล สามารถให้ความช่วยเหลือตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของท่าน 
• เพ่ือเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือช่วยโรงพยาบาล พัฒนาปรับปรุง

บริการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล โดยการเข้าร่วม
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจและจะไม่กระทบต่อการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาล 

• เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น เพื่อให้การศึกษาต่อนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

• เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โรงพยาบาลอาจมีการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่
ไม่ เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 

• เพื่อปกป้องและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับท่าน อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่ โรงพยาบาล 
เห็นว่าอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อท่านหรือผู้ใดก็ตาม 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

โรงพยาบาล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการ
นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น โรงพยาบาล จะลบ ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถ
ระบุตัวตนได้เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาล โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลจะไม่เกินกำหนด
ระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษา ข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้
ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการ
ละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน 
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๕. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
โรงพยาบาล จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดย

ชอบด้วย กฎหมาย โดยข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กรหน่วยงานของรัฐ หรือ
บุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ 

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาล อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้หน่วยงานภายนอก เช่น การ

ประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือติดต่อปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรหรือระบบอ่ืน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่จำเป็นแก่การบำบัดรักษาท่าน 
ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ในกรณีจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล 
การส่ง “สิ่งส่งตรวจ” ของท่านไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง การร้องขอสิ่งสนับสนุนที่จำเป็น  เช่น การ

ขอโลหิตหรือการขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (Refer) การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้แก่โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล 
โรงพยาบาล จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่าย ให้สามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของท่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

• เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื ่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจาก 

กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ ตามที่ท่านได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• สถาบันการเงิน โรงพยาบาล อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้สถาบันการเงิน
ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญาของท่าน หรือหน่วยงานทวงถามหนี้ ตามที่จำเป็น
ในการทำการจ่ายและรับชำระเงินตามที่มีการร้องขอ โดยโรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มี
อำนาจในการเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอำนาจในการเข้าถึง
ดังกล่าวเท่านั้น 

• หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตาม 

• ผู้ให้บริการภายนอก โรงพยาบาล อาจทำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู ่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือ ผู้
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ให้บริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการจ่ายและรับชำระเงิน การทำคำสั่ง
ซื้อ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ในกรณีทีโ่รงพยาบาล จำเป็นต้องส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก โรงพยาบาลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิด การสูญหาย การเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 
 
๖. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

โรงพยาบาลจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่กฎหมาย
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูล
ระหว่างประเทศ โดยเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอ่ืนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่
ใช้บังคับ และโรงพยาบาลอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล หรือกลไกอื่นที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อการโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

โรงพยาบาล จะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical 
Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้
งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป 

โรงพยาบาล กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก โรงพยาบาลจะมีการสอบ
ทานและปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการภายนอกที่ โรงพยาบาล ทำการว่าจ้างจะมีการใช้
มาตรการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่าง
เพียงพอในการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และ
กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องโรงพยาบาล จัดทำนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และอาจกำหนดเพ่ิมเติม
ในสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับคู่สัญญาแต่ละราย 

• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม 
• ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตน

และเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับ
ข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 
เป็นต้น 
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• บริหารจัดการให้ผู้ให้บริการภายนอกที่โรงพยาบาลทำการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ของโรงพยาบาล ผ่านหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

• จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรของโรงพยาบาล 
• ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นประจำ อย่างไรก็ดีแม้ว่าโรงพยาบาลจะทุ่มเทและใช้ความ
พยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือ ทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดย
บุคคล เพ่ือควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับ
ของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ 
 
๘. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องขอให้โรงพยาบาล ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้ 

๘.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนและมีสิทธิที่ จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 

๘.๒ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตนได้ ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด 

๘.๓ สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย 
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ด้วยเหตุบางประการได้
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๘.๔ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ โรงพยาบาลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด 

๘.๕ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง 
เจ้าของข้อมูลสามารถดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูล
นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 
โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลไดใ้ห้
ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด 
โรงพยาบาลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม 

อนึ่ง โรงพยาบาล อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทาง
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สถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 
๙. การปรับปรุงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาล อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน หากโรงพยาบาลมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขหนังสือแจ้งฉบับนี้จะแสดงบนทางเว็บไซต์ http://krabihospital.go.th ของโรงพยาบาล 
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แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของโรงพยาบาลกระบี่ 

............................................................. 
โรงพยาบาลกระบี่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคกระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ ๑. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบ หน่วยงานในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีผลบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้หน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ส่วนที่ ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างประจ ำ

ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่องาน 
เป็นข้อมูลส่วนบุคลคลของผู้มาติดต่องาน สมัครงาน การทำธุรกรรม เช่น การขอใบอนุญาตต่าง ๆการ

ส่งตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การทำนิติกรรม เช่น การทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย 
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานที่ทำสัญญา หรือทำงานให้ กับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่หน่วยบริการ

สุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการกรณีที่บุคลากรของ
หน่วยบริการสุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกไปให้บริการนอกหน่วยบริการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และข้อมูลการใช้บริการสุขภาพทางดิจิทัล 

 
ส่วนที่ ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 

โรงพยาบาลกระบี่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที ่จำเป็น” สำหรับการให้บริการตาม
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด และโรงพยาบาลจะขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
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ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์
มาตรฐานการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลของโรงพยาบาล 

 
ส่วนที่ ๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๑ โรงพยาบาลกระบี่ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัย หรือการจัดทำสถิติที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโรงพยาบาล หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๔.๒ โรงพยาบาลกระบี่ จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่มีการ
รวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โรงพยาบาลจะจัดทำบันทึก แก้ไขเพิ ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน หากมีการเปลี ่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ตามที่เคยได้แจ้งไว้ โรงพยาบาลจะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยเว้นแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่
กฎหมายกำหนด 

 
ส่วนที่ ๕. การกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๕.๑ โรงพยาบาลกระบี่ จะกำกับดูแลมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล นำไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือวัตถุประสงค์
ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด 

๕.๒ โรงพยาบาลกระบี่ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผล
ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลรวมถึงในกรณีที่มีการ
ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 

5.3 โรงพยาบาลกระบี่ อาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ
โรงพยาบาล เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึง การใช้งาน หรือ
การรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของโรงพยาบาล 

 
ส่วนที่ ๖. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

โรงพยาบาลกระบี่ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำ
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะลบทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพ่ื อเป็นการ
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คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือหากมีความจำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพ่ือความปลอดภัย 
เพ่ือการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน  
 
ส่วนที่ ๗. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

โรงพยาบาลกระบี่ จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้หน่วยงานของ โรงพยาบาลอาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอ่ืนที่พึงมีตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และหน่วยงานของโรงพยาบาลอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล หรือกลไกอ่ืน
ที่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 
ส่วนที่ ๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

โรงพยาบาลกระบี่ จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) การธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) 
๒) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) 
๓) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) 

ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบ ประกอบด้วยการดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
๑.๑ มีการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สำหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ใน

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น กำหนดให้มี
บันทึกการเข้าออกพื้นที่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบผู้มีสิทธิผ่านเข้าออกมีการกำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึง 

ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหาก
ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทำลาย โดยมิชอบ 

๑.๒ มีการกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้ใช้งาน (user responsibilities) แบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเข้าดู แก้ไข เพิ่มเติม เปิดเผยและ
เผยแพร่ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตลอดจนการลบทำลาย 

ข้อ ๒. มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) 
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๒.๑ การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง 
ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๒.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใช้งาน ได้แก่ การนำเข้า เปลี่ยนแปลง
แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนการลบทำลาย 

๒.๓ จัดให้มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบ และ/หรือ บริการต่าง ๆ ยังสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๓. มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้
งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) 

๓.๑ มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีบันทึกการเข้าออกพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของพื้นที่ มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง มีการล้อมรั้วและล็อคประตูทุกครั้ง มีระบบบัตร
ผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออก ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไขถูกคัดลอก หรือ ถูกทำลาย โดยมิชอบ 

๓.๒ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การลักลอบนำอุปกรณ์เข้าออก 

โดยโรงพยาบาลกระบี่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 

การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก โรงพยาบาลกระบี่จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกที่ โรงพยาบาลกระบี่ทำการว่าจ้างจะมีการใช้มาตรการในการ เก็บรวบรวม 
ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการภายใต้
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

โรงพยาบาลกระบี่ จัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย และป้องกันการ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

• กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และอาจกำหนดเพ่ิมเติม
ในสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกระบี่กับคู่สัญญาแต่ละราย 

• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม 
• ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตนและ

เทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล
ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้  Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็น
ต้น 
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• บริหารจัดการให้ ผู้ให้บริการภายนอกที่โรงพยาบาลทำการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลผ่านหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 • จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรของโรงพยาบาลกระบี่ 
 • ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นประจำ 
 
ส่วนที่ ๙. การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
 โรงพยาบาลกระบี่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และ
ต้อง “ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” เว้นแต่
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หากโรงพยาบาล
จำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น” ที่ไม่ใช่เก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
โรงพยาบาลจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในเวลาตามท่ี
กำหนด เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด 
 
ส่วนที่ ๑๐. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
 โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และต้อง 
“ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” เว้นแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หากหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น” ที่ไม่ใช่เก็บจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรง หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้เจ้าของข้อมู ลส่วน
บุคคลทราบ เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 
ส่วนที่ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ โรงพยาบาลดูแล 
ดังต่อไปนี้ 
 11.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ที่จะขอรับสำเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 
 11.๒ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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 11.๓ สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล โดยขอให้โรงพยาบาลดำเนินการ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบางประการได้
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 11.๔ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้โรงพยาบาลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด 
 11.๕ สิทธิขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยขอให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
ส่วนที่ ๑๒. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 โรงพยาบาลกระบี่ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : 
DPO) เพ่ือการประสานงานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาล 
ช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ส่วนที่ ๑๓. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๑๓.๑ โรงพยาบาลกระบี่ มีการดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล 
โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://krabihospital.go.th รวมทั้งหากมี ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งผ่านสื่อที่โรงพยาบาลใช้เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมด้วย 
 ๑๓.๒ การดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาล
ประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโรงพยาบาลกระบี่ 
ซึ ่งรวมตลอดถึงการบริหารงาน การให้บริการ และการเข้าถึงเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลกระบี่เท่านั้น หาก
ผู้ใช้บริการมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษา
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นนั้นแยก
ต่างหากจากโรงพยาบาลกระบี่ด้วย 
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