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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 โรงพยาบาลวิภาวดี ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จึงไดจ้ดัท านโยบาย

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย

นโยบายนีไ้ดอ้ธิบายถึงวิธีการที่โรงพยาบาลปฏิบติัต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เช่น การเก็บรวบรวม 

การจดัเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี ้

 1. ค านิยาม 

 “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายความว่า ผูป่้วย บุคลากรโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นเจา้ของข้อมูล

ส่วนบุคคล และใหห้มายความรวมถึงผูใ้ชอ้  านาจปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลที่มี

อ  านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ที่มีอ  านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

 2.1 โรงพยาบาลวิภาวดี จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใช้

วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวมรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ  าเป็นแก่การ

ด าเนินงานภายใตว้ัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการรับ

ข่าวสาร การสอบถามขอ้มลู การนดัหมายแพทย ์การรบับริการระบบแพทยห์่างไกล (Telemedicine) การ

รบับริการปรึกษาแพทย์ออนไลน ์ (Online Consulting Service) การช าระเงินออนไลน ์การกรอกข้อมูล

สมคัรงาน เป็นตน้ ทัง้นี ้โรงพยาบาลวิภาวดีจะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูรบัรู ้ใหค้วามยินยอมตามแบบ

วิธีการของโรงพยาบาล โดยจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ก่อนท าการเก็บรวบรวม ทัง้นี ้

ผูใ้ชบ้ริการอาจจะเลือกที่จะไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาลวิภาวดีได ้แต่จะมีผลใหโ้รงพยาบาล

วิภาวดีไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ ์
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 2.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่ายบริษัทประกนั ตวัแทนจ าหน่ายหรือผู้

ใหบ้รกิารของโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน 

 3. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มลูสว่นบุคคล 

 โรงพยาบาลวิภาวดีจะท าการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อประโยชน์

ในการด าเนินงานของโรงพยาบาล เช่น การรกัษาพยาบาล การท าธุรกรรมทางการเงิน การจัดซือ้จัดจา้ง

การท าสญัญา การด าเนินกิจกรรมโรงพยาบาล การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรบัปรุงคณุภาพการ

ท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การจดัท าฐานขอ้มลู วิเคราะหแ์ละพฒันากระบวนการด า เนินงาน

ของโรงพยาบาล และเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของโรงพยาบาล โดยจะจัดเก็บและใชข้อ้มูลดังกล่าวตาม

ระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มลูหรือตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

 โรงพยาบาลจะไม่กระท าการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เวน้แต่  

 (1) ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูทราบ และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

 (2) เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 4. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 4.1 โรงพยาบาลวิภาวดีจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้บุคคลอ่ืนใดโดย

ปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวตัถุประสงคท์ี่ไดม้ีการแจง้ไว ้เวน้แต่ โรงพยาบาลวิภาวดีอาจ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด เช่น การรอ้งขอขอ้มลูเพื่อ

การฟ้องรอ้งหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือการรอ้งขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ที่มี

ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย 

 4.2 การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บริษัทประกันภัยผู้ให้บริการคุ้มครองสิทธิค่าบริการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการ 

ธนาคารผูใ้หบ้ริการรบัช าระเงินค่าบริการผ่านทางออนไลน ์หรือบริษัทผูส้นับสนุนการให้บริการอ่ืนๆ ที่

จ  าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลวิภาวดี 

 4.3 การจา้งบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อการวิเคราะหข์อ้มลู บริการจดัการขอ้มลู พฒันาเว็บไซต์

หรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาบริการ และ/หรือ ท าการตลาดร่วมกันกับโรงพยาบาลวิภาวดี 

โดยบรษิัทหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งดงักล่าวจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ
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ที่จ  าเป็นในการปฏิบติัหนา้ที่ หรือด าเนินงาน และตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคับสญัญาที่รกัษาความลบัของขอ้มลู

และเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

 4.4 การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ

บคุคลภายนอก หรือเพื่อสาธารณประโยชน ์รวมถึงเพื่อการป้องกนัการทจุริต การโจรกรรมขอ้มลู การโจมตี

ทางไซเบอร ์การปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิาร หรือเพื่อการด าเนินการทางกฎหมาย 

 5. แนวทางในการด าเนินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 โรงพยาบาลวิภาวดี จะก าหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติดา้นการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรของโรงพยาบาล และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความรูแ้ละตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวมการจดัเก็บขอ้มลู 

การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูล โดยบุคลากรของโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตาม

นโยบาย และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่โรงพยาบาลก าหนดไว ้เพื่อใหโ้รงพยาบาล

สามารถปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่โรงพยาบาลก าหนดไว ้

เพื่อใหโ้รงพยาบาลวิภาวดีสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 6. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

 (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไว ้

ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่

ไดใ้หค้วามยินยอมไวแ้ลว้ 

 (2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและขอท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการขอ้ใหเ้ปิดเผย

การไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

 (3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

 (4) สิทธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

 (5) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

 (6) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 (7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
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 เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชส้ิทธิดังกล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิต่อโรงพยาบาลเป็น

ลายลกัษณอ์ักษร โดยโรงพยาบาลจะแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งฯ ของเจา้ของขอ้มูลภายใน 30 วัน 

นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งฯ ดงักลา่ว ทัง้นี ้โรงพยาบาลวิภาวดีอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีที่มี

กฎหมายก าหนดไว ้

 7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 โรงพยาบาลวิภาวดี อาจท าการปรบัปรุงหรือแก้ไขนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของโรงพยาบาล รวมถึงขอ้เสนอแนะและความ

คิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยโรงพยาบาลวิภาวดีจะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงใหท้ราบด้วยการ

อพัเดตขอ้มลูลงในเว็บไซตข์องโรงพยาบาล 

 8. ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล 

 ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โรงพยาบาลวิภาวดี 

 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
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