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แนวปฏิบัตกิารคุมครองขอมูลสวนบุคคลโรงพยาบาลสวนปรุง 
___________________ 

           โรงพยาบาลสวนปรุงในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสวนปรุงจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไวดังตอไปนี้ 

สวนท่ี ๑: ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
    โรงพยาบาลสวนปรุงประกอบไปดวย 5 กลุมภารกิจ ดังตอไปนี้ 

1. กลุมภารกิจอํานวยการ 
1.1 สํานักงานผูอํานวยการ 
1.2 กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
1.3 กลุมงานบริหารท่ัวไป   
1.4 กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
1.5 กลุมงานการเงินและบัญชี  
1.6 กลุมงานพัสดุ 
1.7 กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย 

 
2. กลุมภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

2.1 กลุมงานการแพทย 
2.2 กลุมงานทันตกรรม 
2.3 กลุมงานเภสัชกรรม   
2.4 กลุมงานจิตวิทยา 
2.5 กลุมงานสังคมสงเคราะห  
2.6 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
2.7 กลุมงานเวชระเบียน 
2.8 กลุมงานเทคนิคบริการและรังสีการแพทย 
2.9 กลุมงานโภชนาการ 
2.10 กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก 
 

3. กลุมภารกิจพัฒนาสูความเปนเลิศ 
3.1 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
3.2 กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3.3 กลุมงานวิจัยและฝกอบรม 
3.4 กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
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4. กลุมภารกิจการพยาบาล 

4.1 สํานักบริการพยาบาล 
4.2 หอผูปวยอารี 1 
4.3 หอผูปวยจิระ 1 
4.4 หอผูปวยจิระ 2 
4.5 หอผูปวยเมตตา 1 
4.6 หอผูปวยเมตตา 2 
4.7 หอผูปวยฝายคํา 1 
4.8 หอผูปวยฝายคํา 2 
4.9 หอผูปวยกรุณา 1 
4.10 หอผูปวยกรุณา 2 
4.11 หอผูปวยวิสุทธา 1 
4.12 หอผูปวยสหทัย 1 
4.13 หอผูปวยพิเศษปญญา 
4.14 หอผูปวยพิเศษขนาน 
4.15 งานบริการผูปวยนอก 
4.16 ศูนยรักษาไฟฟา ECT 
4.17 ศูนยจิตสังคมบําบัด 
4.18 หนวยจายกลาง 
 

5. กลุมภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือขายบริการ 
5.1 กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขายและจิตเวชชุมชน 
5.2 กลุมงานวิกฤตสุขภาพจิต 

มีผลบังคับใชกับขาราชการ พนักงาน ผูปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผูซ่ึงปฏิบัติงานใหโรงพยาบาลสวนปรุง 

สวนท่ี ๒: ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการคุมครอง  
๑. ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง 

เปนขอมูลสวนบุคคลของ ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลสวนปรงุ   

๒. ขอมูลสวนบุคคลของผูมาติดตองาน 
เปนขอมูลสวนบุคลคลของ ผูมาติดตองาน สมัครงาน การทําธุรกรรม เชน การขอใบอนุญาตตางๆ 

การสงตรวจสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน การทํานิติกรรม เชน การทําสัญญาวาจาง สัญญาซ้ือขายรวมถึง
ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานท่ีทําสัญญา หรือทํางานใหกับโรงพยาบาลสวนปรุง 

๓. ขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ 
เปนขอมูลสวนบุคคลของผูมาติดตอเพ่ือรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ท่ีหนวยบริการสุขภาพของ

โรงพยาบาลสวนปรุง รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการกรณีท่ีบุคลากรของหนวยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง
ออกไปใหบริการนอกหนวยบริการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและขอมูลการใชบริการสุขภาพทางดิจิทัล 
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สวนท่ี ๓: การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด  
             โรงพยาบาลสวนปรุงจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล “เทาท่ีจําเปน” สําหรับการใหบริการ 
ตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสวนปรุงอยางเครงครัด และโรงพยาบาลสวนปรุง 
จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือขณะท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะรักษาขอมูล
เหลานั้นไวเปนความลับตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดชั้นความลับของขอมูลของโรงพยาบาลสวนปรุง 

สวนท่ี ๔: วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล 
             ๔.๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล 
สวนบุคคลเพ่ือการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง รวมท้ังเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือการ
จัดทําสถิติท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของโรงพยาบาลสวนปรุง หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด   
             ๔.๒ โรงพยาบาลสวนปรุง จะบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะท่ีมี 
การรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค 
ของการเก็บรวบรวมขอมูล โรงพยาบาลสวนปรุง จะจัดทําบันทึกแกไขเพ่ิมเติมไวเปนหลักฐาน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคตามท่ีเคยไดแจงไว โรงพยาบาลสวนปรุง จะแจงวัตถุประสงคใหมนั้นใหกับเจาของขอมูล
สวนบุคคลทราบและไดรับความยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย เวนแตไดรับยกเวนไมตองขอความ
ยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สวนท่ี ๕: การกํากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล 
             ๕.๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จะกํากับดูแลมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีหรือไมไดรับมอบหมาย เก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล นําไปใชประโยชน เปดเผย แสดง หรือทําใหปรากฏในลักษณะอ่ืนใดแกบุคคลอ่ืน นอกเหนือ
วัตถุประสงคท่ีไดขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตการใชขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวน 
ไมตองขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             ๕.๒  โรงพยาบาลสวนปรุ ง  จะไม เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล โดยไม มี 
ฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวยกฎหมาย แตอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ภายใต
หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด เชน การเปดเผยตอหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานท่ีกํากับดูแล 
รวมถึงในกรณีท่ีมีการรองขอใหเปดเผยขอมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
  ๕.๓ โรงพยาบาลสวนปรุง อาจใชเทคโนโลยีคุกก้ี (Cookies) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรม 
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เก่ียวกับการเขาถึง การใชงาน หรือการรับบริการผานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน 
ของโรงพยาบาลสวนปรุง เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการเขาถึง 
การใชงาน หรือการรับบริการผานเว็บไซตและแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลสวนปรุง 

สวนท่ี ๖: ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  
 โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของไวเปนระยะเวลา ตราบเทาท่ีวัตถุประสงค 
ของการนําขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้น โรงพยาบาลสวนปรุงจะลบ ทําลายขอมูล หรือทําให
ขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจําเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 
หรือเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของโรงพยาบาลสวนปรุง หรือหากมีความจําเปนเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ 
เชน เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน 
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สวนท่ี ๗: การโอนขอมูลไปตางประเทศ 
 โรงพยาบาลสวนปรุงจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ เฉพาะกรณี 
ท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดใหทําไดเทานั้น ท้ังนี้โรงพยาบาลสวนปรุง อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการโอนขอมูลระหวางประเทศ โดยเขาทําขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอ่ืนท่ีพึงมีตามกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองขอมูลท่ีใชบังคับ และโรงพยาบาลสวนปรุงอาจอาศัยสัญญาการโอนขอมูล หรือกลไกอ่ืน 
ท่ีไดรับการอนุมัติเพ่ือการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
 
สวนท่ี ๘: การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
            โรงพยาบาลสวนปรุง จะใชมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงมาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดานเทคนิค (Technical 
Safeguard) และมาตรการปองกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุม 
การใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพ่ือปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
และสอดคลองกับการดําเนินงานของโรงพยาบาลสวนปรุง และมาตรฐานท่ีรับรองโดยท่ัวไป เพ่ือใหบรรล ุ
ตามวัตถุประสงค ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การธํารงไวซ่ึงความลับ (confidentiality)  
 ๒) ความถูกตองครบถวน (integrity)  
 ๓) สภาพพรอมใชงาน (availability)  

 ของขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยมิชอบ ประกอบดวยการดําเนินการตามมาตรการดังตอไปนี้ 

ขอ ๑.  มาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
๑.๑  การออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สําหรับควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณ

ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยคํานึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย 
เชน กําหนดใหมีบันทึกการเขาออกพ้ืนท่ี กําหนดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ 
ผูมีสิทธิผานเขาออกมีการกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขาถึง 

 ท้ังนี้ความเขมขนของมาตรการ ใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนหากขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล ถูกแกไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทําลาย โดยมิชอบ  

๑.๒  การกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ของผูใชงาน (user responsibilities)  แบงเปน รูปแบบตาง ๆ เชน สิทธิในการเขาดู แกไข 
เพ่ิมเติม เปดเผย และเผยแพร การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตลอดจนการลบทําลาย  
ขอ ๒.  มาตรการปองกันดานเทคนิค (technical safeguard)      

๒.๑  การจัดให มีวิธีการเ พ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเ ก่ียวกับการเขาถึง 
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและสื่อท่ีใช 
ในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล 

๒.๒  การบริหารจัดการ การเขาถึงของผูใชงาน (user access management) เพ่ือควบคุม
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใชงาน ไดแก การนําเขา 
เปลี่ยนแปลง แกไข เปดเผย ตลอดจนการลบทําลาย  

๒.๓  จัดใหมีระบบสํารองและกูคืนขอมูล เพ่ือใหระบบ และ/หรือ บริการตาง ๆ ยังสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
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ขอ ๓.  มาตรการปองกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุม
การใชงานขอมูลสวนบุคคล (access control) 

๓.๑  มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณในการจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลโดยคํานึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย เชน มีบันทึกการเขาออก
พ้ืนท่ีมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของพ้ืนท่ี มีระบบกลองวงจรปดติดตั้ง มีการลอมรั้ว 
และล็อคประตูทุกครั้งมีระบบบัตรผานเฉพาะผูมีสิทธิเขาออก ท้ังนี้ความเขมขนของมาตรการ 
ใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหากขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล 
ถูกแกไข ถูกคัดลอก หรือถูกทําลาย โดยมิชอบ  

๓.๒  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (user responsibilities) เพ่ือปองกัน 
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนา
ขอมูลสวนบุคคล การลักขโมยอุปกรณจัดเก็บหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล การลักลอบ 
นําอุปกรณเขาออก 

 โดยโรงพยาบาลสวนปรุง กําหนดใหเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลสวนปรุง เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  
 การจัดจางผูใหบริการภายนอก โรงพยาบาลสวนปรุงจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการตางๆ 
เพ่ือใหแนใจวา ผูใหบริการภายนอกท่ีโรงพยาบาลสวนปรุงทําการวาจางจะมีการใชมาตรการในการ 
เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนยาย จัดการ และรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอในการ
ใหบริการภายใตวัตถุประสงคของโรงพยาบาลสวนปรุง เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ของประเทศ 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 โรงพยาบาลสวนปรุง จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติและข้ันตอนวิธีการตาง ๆ เพ่ือการจัดการขอมูล 
อยางปลอดภัย และปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

• กําหนดนโยบายและข้ันตอนวิธีการตาง ๆ เพ่ือจัดการขอมูลอยางปลอดภัย 
และอาจกําหนดเพ่ิมเติมในสัญญาระหวางโรงพยาบาลสวนปรุงกับคูสัญญาแตละราย  

• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
อยางเหมาะสม  

• ปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เชน การเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจําเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสาร 
แบบปลอดภัยสําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช 
Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

• บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกท่ีโรงพยาบาลสวนปรุงทําการวาจาง 
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล  

• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลน ของโรงพยาบาลสวนปรุง 
ผานหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย  

• จัดใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคลากร 
ของโรงพยาบาลสวนปรุง 
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• ประเมินผลแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล 
และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลของโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประจํา  

 
สวนท่ี ๙: การลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล 
   โรงพยาบาลสวนปรุง จะดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการ
เก็บหรือหมดความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือทําใหขอมูลสวนบุคคล 
เปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ
หรือเจาของขอมูลสวนบุคคลไดเพิกถอนความยินยอม เวนแตการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวน 
ไมตองขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สวนท่ี ๑๐: การมีสวนรวมของเจาของขอมูล 
            โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงเทานั้น 
และตอง “ขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือระหวางเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล” 
เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 
หากโรงพยาบาลสวนปรุง จําเปนตอง “เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน” ท่ีไมใชเก็บจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลโดยตรง โรงพยาบาลสวนปรุงจะแจงเหตุผลความจําเปนนั้นใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ 
และขอความยินยอมในเวลาตามท่ีกําหนด เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวน 
ไมตองขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สวนท่ี ๑๑: สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
             เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิในการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลของตนเองท่ีโรงพยาบาลสวนปรุงดูแล 
ดังตอไปนี้ 
            ๑๑.๑ สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง โดยเจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะขอรับสําเนาขอมูล 
สวนบุคคลของตน และมีสิทธิท่ี จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลของเจาของขอมูล  
             ๑๑.๒ สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             ๑๑.๓ สิทธิขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล โดยขอให โรงพยาบาลสวนปรุงดําเนินการลบ 
หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ไดดวยเหตุบางประการไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             ๑๑.๔ สิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล โดยขอใหโรงพยาบาลสวนปรุงระงับการใชขอมูล 
สวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             ๑๑.๕ สิทธิขอใหแกไขเปลี่ยนแปลง โดยขอใหโรงพยาบาลสวนปรุงดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคล 
นั้นถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
 
สวนท่ี ๑๒: แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 โรงพยาบาลสวนปรุง ไดมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : 
DPO) เพ่ือการประสานงานในการคุมครองสิทธิประโยชนของเจาของขอมูลและสิทธิประโยชนของโรงพยาบาล
สวนปรุงชวยใหสามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการขอมูลสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



1 'W n 'HU~ bi 7'1J el-:i·b\nJ ~ ~el-:i m11 'll~Vlfi V!~el5'.l fl7 m d-J b~ rn nu m11 i~Vlfi'IJ el-:! (,l'W V!~elm 7d-J ~'LI cJ eld-J~ b i1'1J el-:! 
'lJ 

'Ueld-J~1Ji'lm1 mm1~&i~~el1~~ 
'lJ 

I q ii ii d ii ii I 

~-:irn: b '<(]1V!'W1Vlf1d-Jf!1el-:J'IJel d-J~~1'W'Uf1f1~ 
' 'lJ ' 

rrn°d-J-:J7'WbVlf11 'W fa ~bb~~~11~'Wb Vlf'l b 1-:J'l''m7'U1~~1'Uu1-:i 
' ' 

®m® ~.'117-:JV!~el (,1_'\1!7cJcJ1 el.dfo-:i '<(].btifo-:i1mJ cto®oo 

~bd-J~~ ict@suanprung.go,th 

1 Vl1f'1'V1~ o ctm c;;<;o ~ctoo 

~TL!~ @m: f11'abU~ b~m~t11 nun1'a~1 b 'W'I.Jn1'a 'LI btl'U1tlbbfl ~bb 'L!1unu~~ b~ t11nu-lie:i11r1~'J'L!'UflfHI 
.,,J 'IJ ' 

® m. ® h-:i'V1 cJ1 'U 1 ~ ~1 'LI'lh-:J 51 f11'ivl 1 b 'Ll'W f111(,11d-J'W bcJ'U 1 cJ fl11 fld-J f11el-:J'LJ eld-J ~ ~1'W 'U f1 f1 ~'IJel-:J 
'I 'I 'U 'I 

F1J::!V111-:i~1n11ru~'IJ 1~ cJ'<(]~ be-J mb 'V11~7'WV17-:Jb iu1'1wi https://www.suanprung.dmh.go.th 11m~-:iV11 n5'.l 

m1ufou1-:i bbm 'IJ'U bcJ'U1 cJ f111rld-Jf11el-:J'Veld-J~~1'W'U f1f1~ fl'<(]::! ~1 b 'Ll'W f111 be-! cJ bb 'V11~1'U'1lel-:JV11-:J~-:J f1~11 11d-JJ-:i 
'I 'I 'U 'I 

~1'W~el~b 1-:J'V1 cJ1'U1~~1'WU1-:J 1 'Ub ~el f111UW'lJ7~mr'W6md-Jf111d-J b V!d-Jl::!~d-!~1 cJ 
' 

® m. lv f11 1 vl 1 b 'W 'LI f111 bb 'LI 1 U 5 u&i bb ~ ::! 'LI b cJ 'U 1 cJ ~ b ~ cJ 1 fl 'U f111~d-Jf11 el -:J 'LJ el ¾J ~ ~ 1 'W '\.l f1 f1 ~ 
~b 1-:J'V1cJ1'U1~~1'WU1-:J '\Jwmf'l1 .;r-d 'i(]~ 1-UbQ'V11~6'17V!'!'Uf111bfl'U11'U11d-J 1-u V!~elb u~ be-! cJ'Ueld-J~~1'W'Uf1f1~ 1 'W 

' 'lJ ' 

fl'<(] n11'1Jel-:J h-:i'V1cJ 1u1~ ~1'W'\J1-:i ~-:i11d-Jt,1~ el~ CT-:i n11u~V111-:i1'U n111 vfu ~n11 bb~::! m1 b i1CT-:ib iu 1'1lM'IJ el-:J 
' 

h-:ivm1u1~ ~1'WU1-:J b vi1J'U V!7f1m 'ti'U~f1115'.l f111b zjeld-J bcJ-:J (Link) 1 tJ cJ-:J b 1'U 1'1lM~'W~ 1'WV11-:J b 1'U 1'1lM'IJ el-:J 
' 'lJ 

1 H\IW1'U1~~1'WU 1-:J m 'U'U ~f111'i(]::!~el-:JPif1'1.oJ1 bb~::!'\Jnu&i (,11d-J'W bcJ'UlcJ bb~~ bb 'W1U f1'lJ&i1 'LI f111rld-Jf11el-:J'Veld-J~~1'W 
'I 'U ':,..J d..l 'I 'U 

'\.lf1f1~ (,17d-J~tJ11n[J 1 'Wb iu 1'1JM~'W JmbcJn~1-:iV11n'<(]1n 11-:i'V1mu1~~1'WtJ1-:i~1 cJ 

(mcJnt,1Mn11'V1i1'W) 

~B1'W1cJm111-:i'V1mu1~m'Wu1-:i 
'lJ ' 




