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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงพยาบาลนครินทร์ มีนโยบายและตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื�นๆที�
เกี�ยวกบัการใชบ้ริการกบัโรงพยาบาล เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการ คู่สญัญา บุคคลที�เกี�ยวขอ้งผูด้าํเนินการแทนหรือในนาม
โรงพยาบาล ผูส้มคัรงานและผูป้ฏิบติังาน โดยมีเนื�อหาสาระดงันี�  
1.คาํนิยาม 
  “โรงพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษทัพฒันาเวชกิจจาํกดั) ตั�งอยูเ่ลขที� 61 ถนนออ้มค่าย
วชิราวุธ  ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 รวมเรียกกวา่ “โรงพยาบาล” 
  “ ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�สามารถระบุตวับุคคลนั�นไดไ้ม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูท้ี�ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
  “ ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที�บญัญตัิไวใ้นมาตรา 26 แห่ง
พระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ�งไดแ้ก่ เชื�อชาติ เผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื�อ ในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพ
แรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ�วมือ ภาพจาํลองใบหนา้ ภาพจาํลองม่านตา ) หรือขอ้มูลอื�นใด
ซึ�งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามที�โรงพยาบาลฯ จะกาํหนด 
  “ การประเมินข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดาํเนินการใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น การจดัรวบรวม
บนัทึก สาํเนา จดัระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุงเปลี�ยนแปลง กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวมลบ ทาํลาย เป็น
ตน้ 
  “ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ�งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
นิติบุคคลที�โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคณะกรรมการที�โรงพยาบาลจดัตั�งขึ�น มี
อาํนาจหนา้ที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัการเก็บ รวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั�งการยกเลิก เปลี�ยนแปลง 
สาํเนา คดัลอก ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที�ทาํธุรกรรมต่างๆ หรือ เช่น คู่สญัญากบัโรงพยาบาลฯ 
  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคณะกรรมการที�โรงพยาบาลฯแต่งตั�ง
ขึ�นเพื�อดาํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั�ง หรือในนามของผูค้วบคุม 
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ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีบุคคลหรือนิติบุคคลหรือคณะกรรมการ ซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล 
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
  โรงพยาบาลไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางการใหบ้ริการต่างๆของโรงพยาบาลฯเช่น
ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้รับบริการตรวจและรักษาโรคไม่วา่จะดว้ยตนเอง หรือผา่นทางออนไลน์ การสมคัรงาน 
การลงนามในการท าสญัญา การส่งต่อ การรับจา้งช่วง การติดต่อส่ือสารทั้งทางโทรศพัท ์electronic online email 
หรือ social media เพือ่ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของความจ าเป็นในการใหบ้ริการ   
  2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯเก็บรวบรวมโดยทางออ้ม ไดแ้ก่บุคคลที่ใกลชิ้ดกบัเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลเช่นญาติคู่สมรสบุคคลที่ท่านมอบอ านาจแทนตวัท่านในการติดต่อกบัโรงพยาบาลฯ สถานพยาบาลอ่ืนใน
กรณีที่ท่านไดใ้ห้ความยนิยอมกบัสถานพยาบาลนั้นๆ ว่าให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดบุ้คคลนิติบุคคล 
หรือหน่วยงานที่ไม่วา่ภาครัฐเอกชนหรือรัฐวสิาหกิจ ที่เป็นผูส่้งท่านมา ตรวจรักษากบัทางโรงพยาบาลฯหรือผูช้  าระ
ค่าบริการตรวจรักษาใหท้่าน  

2.3 ขอ้มูลที่โรงพยาบาลฯเก็บรวบรวมจากการที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เขา้ใชง้านเวบ็ไซตห์รือบริการ
อ่ืนๆตามสญัญาหรือตามพนัธกิจเช่นการติดตามพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตห์รือบริการของโรงพยาบาลดว้ย
การใชคุ้กก้ี( Cookies)หรือซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นตน้ 
  2.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งขอ้มูลดงักล่าวมีอ านาจหนา้ที่มีเหตุผลที่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไดรั้บความ ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่โรงพยาบาลฯ เช่นการเช่ือมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานของรัฐในการ
ใหบ้ริการเพือ่ประโยชน์สาธารณะแบบเบด็เสร็จแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง การรับขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานรัฐในฐานะที่โรงพยาบาลฯ มีหนา้ที่ตามพนัธกิจในการด าเนินการใหมี้ศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลกลางเพือ่
สนบัสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการใหบ้ริการประชาชนดา้นระบบดิจิทลัรวมถึงจากความจ าเป็น
เพือ่ ใหบ้ริการตามสญัญาที่อาจมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลกบัหน่วยงานคู่สญัญาได ้
  นอกจากน้ียงัหมายถึงกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ 

โรงพยาบาลฯ  ดงัน้ีท่านมีหนา้ที่รับผดิชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายหรือประกาศของบริการตามแต่
กรณีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลนั้น หากเป็นกรณีที่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการ
เปิดเผยขอ้มูลแก่โรงพยาบาลฯ 
  ทั้งน้ีในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธ ไม่ใหข้อ้มูลที่มีความจ าเป็นในการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลฯ อาจเป็นผลใหโ้รงพยาบาลฯไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนกออกเป็นประเภทดังนี ้
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1. ขอ้มูลระบุตวัตน ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เพศ วนั เดือน ปีเกิด รูปถ่าย

หมายเลขบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง บตัรที่ราชการ

ออกให ้ทะเบียนบา้น วฒิุบตัรต่างๆ หรืออ่ืนๆที่ระบุ

ตวัตนได ้

2. ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ ไดแ้ก่หมายเลขโทรศพัท,์อีเมล, Official Line , 

Facebook ,เวบ็ไซต ์หรือช่องทางต่างๆที่ติดต่อ  

3. ขอ้มูลเพือ่ประกอบการวนิิจฉยัเพือ่การติดตามการ

รักษา 

เช่น ขอ้มูลการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก ขอ้มูลการ 

รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยใน ขอ้มูลผลการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบตัิการ

ขอ้มูลผลการตรวจพยาธิวทิยา ขอ้มูลการตรวจทาง

กายภาพ ขอ้มูลภาพถ่ายทางรังสีวทิยาและการรายงาน

ผลทางรังสีวทิยา ขอ้มูลการรักษาดว้ยวธีิการทาง

กายภาพ บ าบดั ขอ้มูลการตรวจรักษาดว้ยอุบตัิเหตุ 

ขอ้มูลการรักษาดว้ยการผา่ตดั ขอ้มูลการใหย้าระงบั

ความรู้สึก ขอ้มูลการใหย้าและการแพย้า ขอ้มูลการให้

ค  าแนะน าและหนงัสือแสดงความยนิยอมในการรักษา 

พยาบาลการท าหตัถการการใหย้าระงบัความรู้สึก การ

ยนิยอมในการตรวจหาเช้ือ HIV การยนิยอมในการฉีดสี

ทึบแสงหรือการกระท าใดใดตามหลกัวชิาชีพที่

เก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

4. ขอ้มูลอ่อนไหว ไดแ้ก่การนบัถือศาสนา ขอ้มูลดา้นสุขภาพจิต หมู่เลือด

ประวตัิการแพอ้าหารแพย้า ประวตัิทางพนัธุกรรม

พฤติกรรมทางเพศ หรือประวตัิอาชญากร ประวตัิเสพยา

เสพติดใหโ้ทษ 
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ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
5. ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ขอ้มูลรายไดท้างบญัชีขอ้มูลเงินเดือนขอ้มูล

ประกนัสงัคมขอ้มูลการเรียกเก็บเงินขอ้มูลการคา้งช าระ

สญัญาหน้ีสินคา้งช าระขอ้มูลใบเสนอราคาขอ้มูล

เอกสารการเรียกเก็บเงินดว้ยการวางบิลเป็นตน้

รักษาพยาบาลความคุม้ครองของผูป้ระสบภยัจากรถ

พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

6. ขอ้มูลสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล เช่นสิทธ์ิสวสัดิการราชการ สิทธ์ิประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ประกนัสงัคม สิทธ์ิการนดัผา่ตดัล่วงหนา้ส าหรับ

ขา้ราชการและครอบครัว สิทธิค่ารักษาพยาบาลที่มี

สญัญากบับริษทัประกนัชีวติหรือองคก์รต่างๆ ตามที่มี

สิทธิการรักษาพยาบาลความคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2565 เป็นตน้ 

7. ขอ้มูลสถิต ิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติในการใหบ้ริการผูป่้วยนอกและผูป่้วย

ในสถิติขอ้ร้องเรียน สถิติความเส่ียง สถิติหรือขอ้มูล

การติดตามตวัช้ีวดัของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลฯ 

8. ขอ้มูลทางการตลาดและส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ขอ้มูลการจดัท าสญัญากบับริษทัประกนัชีวติ
องคก์รหรือหน่วยงานตรวจสุขภาพ ขอ้มูลลูกคา้ตรวจ
สุขภาพขอ้มูลลูกคา้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
โรคระบาดทางเดินหายใจ โควดิ-19 ขอ้มูลการท าเทา้
ทองขอ้มูลการถ่ายภาพทารกแรกเกิดกบัโรงพยาบาลฯ 
เป็นตน้ 

9. ขอ้มูลการใชเ้วบ็ไซต(์Technical Data) Telemedicine ตาม platform ของระบบ Telemedicine 

10. ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้ เช่น ผูใ้ชร้หสัผา่นเพือ่การเขา้ถึงเวบ็ไซต ์หรือ

แอพพลิเคชัน่ของโรงพยาบาลฯ 

11. ขอ้มูลอ่ืนๆ  เป็นขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในการบริการสุขภาพและเพือ่

การดูแลสุขภาพของเจา้ของขอ้มูล 
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4 วัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  4.1 ส่วนที่เกีย่วกับผู้ใช้บริการ และ การท าธุรกรรมต่างๆ กับทางโรงพยาบาล 
        4.1.1  เพือ่การใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละบริการอ่ืนๆในทุกช่องทางของโรงพยาบาลฯรวมถึงการให้
ค  าปรึกษาการใหบ้ริการระบบTelemedicineการนดัหมายพบแพทย ์การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆภายใน
หรือหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลฯ 
       4.1.2  เพือ่เป็นการระบุความถูกตอ้งของแต่ละท่านในการใหก้ารรักษาพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยัและ
ป้องกนัความเส่ียงหรืออุบตัิการณ์ของการรักษาพยาบาล 
       4.1.3  เพือ่การส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงานราชการหรือสถานพยาบาลอ่ืนตามวธีิปฏิบตัิหรือกฎหมาย
ก าหนด 
       4.1.4  เพือ่เป็นการป้องกนัการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม หรือผดิกฎหมายโรงพยาบาลอาจมีการตรวจสอบ
ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมรวมถึงขอ้มูลในกลอ้ง CCTV เพือ่สอดสองดูแลตรวจจบัและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าที่
ไม่เหมาะสมหรือผดิกฎหมาย 
       4.1.5  เพือ่ปกป้องและระงบัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกบัท่านอาจมีการ ใชข้อ้มูลของท่านในกรณีที่
โรงพยาบาลฯเห็นวา่อาจมีความเส่ียงหรืออนัตรายอยา่งร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อท่านหรือผูใ้ด 
       4.1.6  เพือ่เป็นการรักษาความลบัและปกป้องขอ้มูลการรักษาพยาบาลของท่านตามที่กฎหมายก าหนด 
       4.1.7  เพือ่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัหรือปฏิบตัิตามที่กฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมายอ่ืนๆ
ก าหนด 
  4.2  ส่วนผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน 

       4.2.1 เพื่อการรับสมคัรงานที่ด าเนินงานโดยโรงพยาบาล ซ่ึงผูส้มคัรงานด าเนินการติดต่อเขา้มาดว้ย
ตนเอง หรือเป็นการประกาศรับสมคัรภายในโรงพยาบาล 

       4.2.2 การตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรงาน เช่น อาย ุสญัชาติ การตรวจสอบวา่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
ประวติัอาชญากรรม ประวติัการถูกไล่ออก ปลดออกหรือใหอ้อกจากราชการ การมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่กระท า
กบัหรือแข่งขนักบักิจการของโรงพยาบาล เป็นตน้ 

       4.2.3 เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวขอ้ง 

       4.2.4 เก็บรักษาไวเ้พือ่พจิารณาต าแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ในอนาคต ส าหรับผูส้มคัรงานที่ไม่ไดรั้บการ
บรรจุเป็นผูป้ฏิบตัิงาน 

       4.2.5 ด าเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ฏิบัติงาน จัดเตรียมบตัรประจ าตวั เคร่ืองใช้ อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ อีเมล username password ของระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตัิงาน 

       4.2.6 เพือ่การจดัการและด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานและ
ครอบครัว 
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       4.2.7 การบริหารจดัการเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าล่วงเวลา ค่าที่พกั ค่าเดินทาง รวมถึง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของผูป้ฏิบติังาน 

       4.2.8 บริหารจดัการดา้นภาษีของผูป้ฏิบติังาน เช่น ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

     4.2.9 การรักษาความปลอดภยัของอาคารสถานที่ และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล 
       4.2.10 การบริหารจดัการดา้นกิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน เช่น งานเล้ียงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรือ 
งานสงัสรรคอ่ื์นๆ ที่จดัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
       4.2.11 การลงเวลาปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการดา้นวนัหยดุ วนัลา ขาดงาน สาย 
       4.2.12 การบริหารจดัการด้านส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีผูป้ฏิบตัิงานเป็นฟรีเซ็นเตอร์ หรือ
ปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล 
       4.2.13 ประกาศผูป้ฏิบติังานใหม่ ผูป้ฏิบติังานดีเด่น หรือได้รับการคดัเลือกเป็นผูป้ฏิบติังานดีเด่น
ประกาศครบอายุการท างาน ประกาศเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง และการยา้ยหน่วยงานของผูป้ฏิบติังาน หรือ
เกษียณอายกุารท างาน 

       4.2.14 การก าหนดเป้าหมายในการท างาน ประเมินผลการท างานของผูป้ฏิบติังาน การพิจารณาปรับ
ต าแหน่ง ปรับเงินเดือน และพจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนพเิศษ 
       4.2.15 การเขา้รับการอบรม และการสอบวดัความรู้ส าหรับผูป้ฏบิตัิงาน 

       4.2.16 การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัการท างานของโรงพยาบาล การพจิารณาและลงโทษทางวนิยั หรือ การใชสิ้ทธิตามสญัญาหรือกฎหมาย 

       4.2.17 การส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตของผูป้ฏิบติังานใหห้น่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงาน
ที่มีอ  านาจตามที่มีกฎหมายก าหนด เช่น สถานีต ารวจ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพาพร กรมบงัคบัคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม เป็นตน้ 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

  โรงพยาบาลฯจะจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาตราบที่วตัถุประสงคข์องการน า
ขอ้มูลดงักล่าว ไปใชย้งัมีอยูห่ลงัจากนั้นโรงพยาบาลจะลบท าลายขอ้มูลหรือท าให้ขอ้มูลไม่สามารถระบุตวัตนได ้
เวน้แต่กรณีจ าเป็นเก็บรักษาขอ้มูลต่อไป ตามที่กฎหมายเก่ียวขอ้งก าหนดหรือเพือ่เป็นการคุม้ครองสิทธ์ิประโยชน์
ของโรงพยาบาลฯ โดยปกติในกรณีทัว่ไประยะเวลาการเก็บขอ้มูลไม่เกิน 10 ปี เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดให้เก็บ
รักษาขอ้มูลไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่าที่ก  าหนดไวด้งักล่าวขา้งตน้ หรือหากมีความจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ
เช่นเพือ่ความปลอดภยั เพือ่การป้องกนัการละเมิดหรือพฤติกรรมมิชอบหรือเพือ่การเก็บบนัทึก ทางการเงิน 

6. การเปิดเผยหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
  โรงพยาบาลฯจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลโดยไม่มีฐานประมวลผลขอ้มูลโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ขอ้มูลของท่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือโอนไปยงัองคก์รอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลภายนอก
รวมถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอ่ืนๆของโรงพยาบาลฯเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการดงัน้ี 
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6.1 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจรักษาและการใหบ้ริการทางการแพทย  ์
โรงพยาบาลอาจท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานภายนอกเช่นการประสานงานกบั
โรงพยาบาลฯ อ่ืนคลินิกนอกโรงพยาบาลหรือติดต่อปรึกษาแพทยห์รือบุคลากรหรือระบบอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญ
ในดา้นที่จ  าเป็น แก่การบ าบดัรักษาท่าน หรือตรวจวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่
โรงพยาบาลฯ ไม่มีบริการหรือมีแต่ช ารุด ทั้งน้ีเพื่อบ าบดัการรักษาท่านใหไ้ดรั้บ บริการทางการแพทยอ์ยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  6.2 เพือ่ใหก้ารบริการทางการแพทยจ์  าเป็นตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งสถานพยาบาล การส่งส่ิงส่งตรวจ การขอ
โลหิต การรับส่งขอ้มูลติดต่อผูป่้วยระหวา่งโรงพยาบาลฯ จ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่ประโยชน์
ในการตรวจสอบและการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
  6.3 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเช่ือมโยงขอ้มูลสุขภาพรายบุคคล 

โรงพยาบาลฯจะท าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่เช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่ง
โรงพยาบาลฯกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่นฐานขอ้มูลการตรวจสุขภาพใหส้ามารถเรียกดูขอ้มูลสุขภาพส่วนบุคคล
ของท่านผา่นอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการใหบ้ริการสุขภาพและเพือ่การรักษาสุขภาพของเจา้ของขอ้มูล 
  6.4 เพือ่การใชสิ้ทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลฯจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใชสิ้ทธ์ิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากบริษทัประกนั
ชีวิต องค์กรหรือหน่วยงานที่ท  าขอ้ตกลงในการตรวจสุภาพ กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม
สวสัดิการขา้ราชการ หรือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไวห้รือตามที่กฎหมายก าหนด 
  6.5 สถาบนัการเงิน 

โดยโรงพยาบาลฯอาจท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใหส้ถาบนัการเงิน ธนาคาร บริษทัประกนัภยั ที่
เป็นคู่สญัญาของท่านหรือหน่วยงานทวงถามหน้ีตามจ าเป็น ในการท าการจ่ายและรับช าระเงินตามที่มีการร้องขอ
โดยโรงพยาบาลฯจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอ  านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวตามที่ 
กฎหมายก าหนดและสามารถพสูิจน์ไดว้า่ตนมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวเท่านั้น 
  6.6 หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 

โรงพยาบาลฯ อาจท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการปฏิบตัิตาม
กฎหมายเช่นการรายงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆที่เก่ียวขอ้งและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายอ่ืนใดที่
โรงพยาบาลฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม 
  6.7 ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

โรงพยาบาลฯ อาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระบบขอ้มูลประมวลผลแบบ( cloud computing) โดยใชบ้ริการ
จากบุคคลที่สามไม่วา่ตวัอยูใ่นประเทศหรือต่างประเทศหรือผูใ้หบ้ริการเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเวบ็ไซต ์การวเิคราะห์
ขอ้มูลการประมวลผล การจ่ายและการรับช าระเงิน การท าค  าสัง่ซ้ือ การใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตน้ 
  ในกรณีที่โรงพยาบาลฯจ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลเจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลภายนอก โรงพยาบาลฯ 
จะด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและรัดกุมเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บุคคลภายนอกจะดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลไม่ใหเ้กิดการสูญหายและเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ใหไ้ดรั้บอนุญาต การใชก้าร ดดัแปลงหรือการเปิดเผย
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การใชง้านที่ไม่ถูกตอ้ง 
7. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
  โรงพยาบาลฯจะท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อผูรั้บขอ้มูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดใหท้  าไดเ้ท่านั้น ทั้งน้ีโรงพยาบาลฯอาจปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารโอนขอ้มูล
ระหวา่งประเทศโดยเขา้ท าสญัญาตามมาตรฐานหรือกลไกอ่ืนๆที่พงึมีตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลที่ใชบ้งัคบั
และโรงพยาบาลฯอาจอาศยัสญัญาการโอนขอ้มูล หรือกลไกอ่ืนที่ไดรั้บการอนุมติัเพือ่การโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ไปยงัต่างประเทศ 
8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  โรงพยาบาลฯจะใชม้าตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกนัดา้น บริหารจดัการ(Administrative Safeguards ) มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค ( Technical 
Safeguards ) และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ( Physical Safeguards ) ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้าน
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่เป็นการป้องกนัการเขา้ถึงและเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลฯและมาตรฐานทีไ่ดรั้บรองโดยทัว่ไป 
  โรงพยาบาลฯก าหนดให้เจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลฯเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล การจดัจา้งผูใ้หบ้ริการภายนอก (Subcontractor)โรงพยาบาลฯ
จะมีการตรวจสอบและมีมาตรฐานต่างๆเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูไ้ดรั้บการบริการภายนอกที่โรงพยาบาลฯท าการวา่จา้งจะ
มีการใชม้าตรการในการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโอยยา้ย จดัการและรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลอยา่ง 
เพยีงพอในการใหบ้ริการภายใตว้ตัถุประสงคข์องโรงพยาบาลฯเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆของโรงพยาบาลฯ และ      
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
  โรงพยาบาลฯจดัท านโยบายและขั้นตอนวธีิการต่างๆ เพือ่การจดัการขอ้มูลอยา่งปลอดภยัและป้องกนัการ
เขา้ถึง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  8.1 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวธีิการต่างๆเพือ่จดัการขอ้มูลอยา่งปลอดภยัและอาจก าหนดเพิม่เติมใน
สญัญาระหวา่งโรงพยาบาลกบัคู่สญัญาแต่ละราย 
  8.2 มีการบริหารจดัการสิทธิพนกังานแต่ละระดบัในการเขา้ขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม 
  8.3 ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของท่านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยใชร้หัสขอ้มูลการตรวจสอบตวัตนและ
เทคโนโลยกีารตรวจจบัไวรัสตามความจ าเป็น  
  8.4 บริหารจดัการให ้ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่โรงพยาบาลฯท าการวา่จา้งตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์าม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
  8.5 มีการติดตามตรวจสอบเวบ็ไซตแ์ละระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลฯ ผา่นหน่วยงานที่มีความ
เช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
  8.6 จดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล แก่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ 
  8.7 ประเมินผลแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัการขอ้มูลและการเก็บรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลของโรงพยาบาลฯเป็นประจ า อยา่งไรก็ตามแมว้า่โรงพยาบาลฯ จะทุ่มเทและใช้
ความพยายามในการดูแลขอ้มูลใหมี้ความปลอดภยัและการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคร่วมกบัการบริหารจดัการโดย
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บุคคลเพือ่ควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลมีใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลที่เป็นความลบัของ
เจา้ของขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต แต่ไม่อาจรับประกนัไดว้า่จะสามารถป้องกนัความผดิพลาดอยา่งไดทุ้ก
ประการ 
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
  ในฐานะของขอ้มูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธ์ิขอใหโ้รงพยาบาลฯด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหก้ระท าไดด้งัน้ี 
  9.1 สิทธ์ิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิที่จะขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตน
และมีสิทธ์ิที่จะร้องขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลในเฉพาะส่วนของขอ้มูลที่มีไวก้บั
โรงพยาบาลฯ 
  9.2 สิทธ์ิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิที่จะคดัคา้นการเก็บ
รวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัตนไดด้ว้ยเหตุผลบางประการที่กฎหมายก าหนด  
  9.3 สิทธ์ิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลเจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิขอใหล้บหรือท าลายหรือท าให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลไดด้ว้ยเหตุบางประการตามที่
กฎหมายก าหนด 
  9.4 สิทธ์ิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิขอใหโ้รงพยาบาลระงบัการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของตนเองดว้ยเหตุผลบางประการตามที่กฎหมายก าหนด 
  9.5 สิทธ์ิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลมีการเปล่ียนแปลง เจา้ของ
ขอ้มูลสามารถด าเนินการยืน่ค  าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวได ้เพือ่ท  าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของเป็นขอ้มูลที่
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  
  9.6 สิทธ์ิในการเบิกถอนความยนิยอม  เจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิที่จะเบิกถอนความยนิยอมเม่ือใดก็ได ้โดยการ
ถอนความยนิยอมดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดที่เจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอม
ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ ทั้งน้ีหากการถอนความยนิยอมจะส่งผลกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองใดของ
โรงพยาบาลฯ จะแจง้ให้เจา้หนา้ ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยนิยอมนั้น 
  อน่ึงโรงพยาบาลฯ อาจปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธ์ิขา้งตน้หากมีการด าเนินการใดเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคห์รือ
เป็นกรณีที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือค าสัง่ศาลหรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
สิทธ์ิหรือเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืน 
10. การปรับปรุงนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
  โรงพยาบาลอาจฯมีการปรับปรุงเน้ือหาของหนงัสือนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ัง
คราวเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เน้ือหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั หากโรงพยาบาลฯ มีการปรับปรุงและแกไ้ข
หนงัสือฉบบัน้ีจะแจง้โดยแสดงบนเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล www. nakharin .co.th หรือ จากประกาศของทาง
โรงพยาบาล  
11. ช่องทางการติดต่อ  
  ในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลตอ้งการใช้สิทธ์ิหรือมีค  าถามเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิของตนหรือความยินยอมที่
เจา้ของขอ้มูลไดใ้หไ้วส้ามารถติดต่อไดท้ี่ศูนยคุ์ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลนครินทร์ เลขที่ 61 ถนนออ้ม

http://www.นครินทร์.co/



