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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้เข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค 
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากัด 

 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั  (“บริษัทฯ”) มุง่มัน่ท่ีจะคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นในฐานะ

ท่ีท่านเป็นผู้ เ ข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้ มครองตาม

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบบันีใ้ห้ท่านทราบถึงเหตผุลและวิธีการท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น รวมถึงแจ้งให้ทา่นทราบสิทธิของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล  

 

1. ค านิยาม 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูสว่นบคุคลของคนท่ีมีชีวิตอยูท่ี่สามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได้ไมว่า่

ทางตรงหรือทางอ้อม  

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ 

ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา 

ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ) หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามท่ี

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด 

“ข้อมูลการรักษาพยาบาล” หมายถึง ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- วนัเดือนปีท่ีเข้ารับการรักษา  

- ประวตัแิพ้ยาและประวตัผิลข้างเคียงจากยา  

- ประวตัแิพ้อาหาร 

- ช่ือโรคท่ีได้รับการวินิจฉยั ช่ือหตัถการ และช่ือการผ่าตดั 

- ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ผลตรวจชิน้เนือ้ทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และ

รายงานผลการ ทางรังสีวิทยา 

- รายการยาท่ีแพทย์ได้สัง่ 
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“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตามค าสัง่หรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่ง

ด าเนินการดงักลา่วไมเ่ป็นผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 

“กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริษัทท่ีอยู่ในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด 

(มหาชน) ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะมีขึน้ในอนาคตไมว่า่จะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตา่งประเทศ ซึง่

รวมถึงบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ด้วย 

“สถานพยาบาลในเครือข่าย” หมายถึง สถานพยาบาลในกลุม่หรือในเครือขา่ยของบริษัทกรุงเทพดสุิตเวชการ 

จ ากดั (มหาชน) ทัง้ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1. ข้อมลูระบตุวัตน (Personal data) เชน่ ช่ือ นามสกลุ เลขท่ีบตัรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ 

วนัเดือนปีเกิด หนงัสือเดนิทาง หรือหมายเลขท่ีระบตุวัตนอ่ืน ๆ 

2. ข้อมลูส าหรับการติดตอ่ (Contact 

data) 

เชน่ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล  

3. ข้อมลูการเงิน (Financial data) เชน่ ข้อมลูการเรียกเก็บเงิน ข้อมลูบตัรเครดิตหรือเดบติ 

รายละเอียดบญัชีธนาคาร ข้อมลูเงินเดือน ข้อมลูใบเสร็จ ข้อมลู

ใบราคา 

4. ข้อมลูการสมคัรขา่วสารและการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 

(Marketing Data) 

เชน่ ข้อมลูการลงทะเบียนเพ่ือรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการตลาด 

5. ข้อมลูสถิต ิ(Statistical Data) เชน่ ข้อมลูท่ีไมร่ะบตุวัตน จ านวนผู้ ป่วย และจ านวนการเข้าชม

เว็บไซต์ 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

6. ข้อมลูจากการเข้าใช้เว็บไซต์ 

(Technical data) 

เชน่ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของ

บราวเซอร์ ข้อมลู Cookies การตัง้คา่เร่ืองเขตเวลา (time zone) 

ระบบปฏิบตักิาร แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอปุกรณ์ท่ีใช้

เข้าเว็บไซต์ และ Online Appointment System 

7. ข้อมลูด้านสขุภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานท่ีเก่ียวกับสุขภาพกาย

และสขุภาพจิต การดแูลสขุภาพของผู้ รับบริการ ผลการทดสอบ

จากห้องทดลอง การวินิจฉัย ช่ือโรคท่ีได้รับการวินิจฉัย ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการใช้ยาและแพ้ยา ประวตัิแพ้อาหาร ผลเลือด ผล

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิน้เ นือ้ทางพยาธิวิทยา 

ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา

รายการยาท่ีแพทย์ได้สั่ง ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการทาง

การแพทย์ ข้อมลู Feedback และผลการรักษา 

 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นจากแหลง่ท่ีมาดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีได้โดยตรงจากทา่น ได้แก่ การท่ีท่านติดตอ่สอบถามกบับริษัทฯ เร่ืองการบริการ หรือท่าน

ได้ลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจและรักษาโรคไมว่า่จะด้วยตนเอง หรือผา่นชอ่งทางออนไลน์  

2. ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีได้รับโดยทางอ้อม ได้แก่  

 2.1 บคุคลท่ีมีความใกล้ชิดกบัทา่น เชน่ ญาต ิคูส่มรส เป็นต้น 

 2.2 บคุคลท่ีทา่นมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนตวัทา่นในการติดตอ่กบัโรงพยาบาล 

 2.3 สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลเครือข่ายไว้ว่าให้

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ 

 2.4 บคุคล นิตบิคุคล หรือหน่วยงานไมว่า่ภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นผู้สง่ทา่นมาตรวจรักษา

กบัเราหรือเป็นผู้ช าระ คา่บริการตรวจรักษาให้กบัทา่น 
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4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้ขอบเขตท่ีก าหนดไว้โดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลู

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมลูเพียงเทา่ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้

สรุปการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น พร้อมทัง้อธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคลท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

(Lawful Basis of Processing) ดงันี ้

 
วัตถุประสงค์ 

ประเภท

ข้อมูล 

ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและ
ให้บริการทางการแพทย์ 
1.1. การให้บริการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล 
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บคุลากรอ่ืนๆ 
ในทีมสขุภาพของบริษัทฯ จะท าการบนัทกึข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่น น าข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทา่นเพ่ือปรึกษาทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ รวมถึง
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เพ่ือตดิตามการ
รักษา และ/หรือ กระท าการใดๆ ตามหลกัวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวข้องตลอดระยะเวลาท่ีทา่นเข้าอยู่รับการ
ตรวจรักษาโดยบริษัทฯ จะอธิบายข้อมลู
รายละเอียดให้ท่านได้เข้าใจก่อนท่ีจะด าเนินการ 
อีกทัง้เปิดโอกาสให้ทา่นซกัถามจนเป็นท่ีพอใจ 
1.2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณี
จ าเป็นต้องเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานพยาบาลในเครือข่าย 
เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่
ทา่น คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บคุลากร
อ่ืนๆเก่ียวข้องของบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่นให้สถานพยาบาลใน
เครือข่ายในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูระหวา่ง

- ข้อมลูระบุ

ตวัตน 

- ข้อมลูส าหรับ

การติดตอ่ 

- ข้อมลูด้าน

สขุภาพ 

- ข้อมลูการเงิน 

 

1. เป็นการจ าเป็นเพ่ือการ

ปฏิบตัิตามสญัญาเข้ารับ

การรักษาพยาบาลท่ีท่าน

เป็นคูส่ญัญากบับริษัทฯ  

(ม.24(3)) 

2. เป็นการปฏิบตัติาม

สญัญาระหวา่งทา่นกบั 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

แพทย์ (ม.26 (5) (ก)) 

3. เพ่ือป้องกนัหรือระงบั

อนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย 

หรือสขุภาพในกรณีท่ี

เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลไม่

สามารถให้ความยินยอมได้ 

เชน่ การเข้ารับบริการใน

กรณีฉกุเฉิน (Emergency 

Care) หรือเพ่ือรับ - สง่ตอ่

ผู้ ป่วยระหวา่งโรงพยาบาล 

(Refer) (ม.26 (1)) 
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วัตถุประสงค์ 

ประเภท

ข้อมูล 

ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 

สถานพยาบาลในเครือข่ายเพ่ือการรักษาบาง
ประเภท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลโดยมีข้อตกลงร่วมกนั
ในสถานพยาบาลในเครือขา่ยเพ่ือป้องกนัการ
ไมใ่ห้เกิดการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในทาง
มิชอบ  
1.3 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 
(Refer) 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีค าร้องขอหรือได้รับการร้อง
ขอให้เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยจากสถานพยาบาลหนึง่ 
เพ่ือไปรับการตรวจรักษาตอ่ท่ีสถานพยาบาลอ่ืน
ตามกระบวนการรับ-สง่ตอ่ผู้ ป่วยระหวา่ง
โรงพยาบาล (Refer) บริษัทฯ จะต้องด าเนินตาม
กระบวนการรับ-สง่ตอ่ผู้ ป่วยท่ีก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานของบริษัทฯ และจะใช้ข้อมลูสว่น
บคุคลของท่านไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรับ-สง่
ตอ่ผู้ ป่วยเท่านัน้ ไมน่ าไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 

 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาล 
บริษัทฯ อาจน าข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปใช้
เพ่ือการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือการพฒันาคณุภาพ
ของการรักษาพยาบาล โดยจะท าเป็นรูปแบบ
รายงานผลโดยภาพรวมท่ีไม่มีการบง่ชีต้วัตนของ
เจ้าของข้อมลู และบริษัทฯ จะรักษาความลบั
ของข้อมลูดงักลา่วของทา่นอยา่งเคร่งครัด 

ข้อมลูสถิต ิ เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัท 

(Legitimate Interest) ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติโดย

ไมใ่ช้ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีระบุ

ตวัตนได้เพ่ือพฒันาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กรใน
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วัตถุประสงค์ 

ประเภท

ข้อมูล 

ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 

ด้านการรักษาพยาบาล (ม.

24(5)) 

3. การเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทประกันภัยท่ีท่าน
เป็นคู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยหรือใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล 
เม่ือทา่นได้ท าสญัญากบับริษัทประกนัภยั และ
ได้ให้ความยินยอมกบับริษัทประกนัภยัในการให้
โรงพยาบาล (บริษัทฯ) เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ให้กบับริษัทประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ในการ
เบกิจา่ยคา่สินไหมทดแทนแล้ว บริษัท
จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้
บริษัทประกนันัน้เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาท่ี
ทา่นได้ท าไว้กบับริษัทประกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ไมเ่ปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นให้กบับคุคล
อ่ืนใดท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

- ข้ อ มู ล ร ะ บุ

ตวัตน 

- ข้อมูลส าหรับ

การตดิตอ่ 

- ข้ อ มู ล ด้ า น

สขุภาพ 

 

เพ่ือเป็นการจ าเป็นในการ

ปฏิบตัิตามสญัญาซึง่ทา่น

เป็นคูส่ญัญา หรือเพ่ือใช้ใน

การด าเนินการตามค าขอ

ของทา่นก่อนเข้าท าสญัญา

นัน้ (ม.24 (3)) 

4. การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ว่าจ้างของท่านเม่ือ
ท่านได้ยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีท่ีหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษากบับริษัท
ฯ หรือเป็นผู้ช าระคา่บริการตรวจรักษาให้แก่ท่าน 
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวให้กับผู้ ว่าจ้างของ
ท่านเฉพาะกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ ว่าจ้าง

 ได้รับความยินยอมจากท่าน 

(ม.26) 



 

7 
 

 
วัตถุประสงค์ 

ประเภท

ข้อมูล 

ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 

เท่านัน้ ถ้าท่านไม่ได้ให้ความยินยอมดังกล่าว 
บริษัทฯ จะสง่ผลตรวจรักษาให้ทา่นโดยตรง 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ด้านเวชระเบียนระหว่าง

สถานพยาบาลผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 

 

เม่ือท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะน าข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน

รูปแบบของโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้ท่านในการรับค าปรึกษาผ่าน

แอพพลิเคชั่น และเพ่ือให้ท่านสามารถบริหาร

จัดการข้อมูลได้ผ่านแอพพลิเคชั่น และเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบจะท าการเช่ือมโยง

ฐานข้อมูล อิ เล็กทรอนิกส์ ด้านเวชระเบียน

ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพ่ือให้ท่าน

สามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน

อุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ มีความตกลง

ร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายเพ่ือคุ้ มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามท่ี พรบ.

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 

- ข้อมลูระบุ

ตวัตน 

- ข้อมลูส าหรับ

การติดตอ่ 

- ข้อมลูด้าน

สขุภาพ 

 

ความยินยอมจากทา่นใน

การเปิดเผยข้อมลูด้าน

สขุภาพระหวา่ง

สถานพยาบาล (ม.26) 

 

6. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทกรุงเทพดสุิตเวชการอาจ

ท าการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลเพื่อวิเคราะห์สภาวะสขุภาพของทา่น 

- ข้อมลูระบุ

ตวัตน 

- ข้อมลูส าหรับ

การติดตอ่ 

บริษัทฯ จะด าเนินการใน

เร่ืองนีไ้ด้หลงัจากได้รับความ

ยินยอมจากท่านในการให้

บริษัทฯ น าข้อมูลด้านสุขภา
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วัตถุประสงค์ 

ประเภท

ข้อมูล 

ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 

และตดิตอ่เพ่ือส่ือสาร สง่ข้อมลูขา่วสารด้าน

การแพทย์ และน าเสนอโปรโมชัน่ สินค้าและ

บริการ แก่ท่านตามท่ีทา่นได้ให้ความยินยอม 

- ข้อมลูการ

สมคัรขา่วสาร

และการเข้าร่วม

กิจกรรม

ทางการตลาด 

ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง

การตลาด (ม.26) 

 

นอกจากวตัถปุระสงค์ท่ีระบขุ้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะไมน่ าข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน 

ยกเว้นในกรณีท่ีพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อนญุาต เชน่  

 เพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ  

 เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

 เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้สวสัดกิารรักษาพยาบาล 

การประกนัสงัคม  

 เพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสขุ หรือการคุ้มครองทางสงัคมอ่ืนใดโดยบริษัทฯ จดัให้มีมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้บคุคลภายนอก ยกเว้นเป็นกรณีท่ีกฎหมายอนญุาตเพ่ือ

ความจ าเป็นในการปฏิบตังิาน ซึง่ท าให้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 1. เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานผู้ มีอ านาจหรือบคุคลใดๆ เม่ือมีกฎหมาย

ก าหนดหรือให้อ านาจ รวมถึงการปฏิบตัติามค าสัง่ศาล 

 2. การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้กบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทฯ จ าเป็นต้องปฏิบตัติามสญัญาเพ่ือ

ผลประโยชน์ของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล โดยบริษัทฯ ก าหนดให้บคุคลหรือนิตบิคุคลเหลา่นีต้้อง

รักษาความลบัและคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตามมาตรฐานท่ีพระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ซึ่งบคุคลหรือนิติบคุคลในข้อนีไ้ด้แก่ 

 สถานพยาบาลในเครือข่าย  
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 กลุม่บริษัทกรุงเทพดสุิตเวชการ 

 บริษัทประกนัภยั หรือผู้ ให้บริการบริหารจดัการสินไหมทดแทนของบริษัทประกนัภยันัน้ 

 สถานพยาบาลท่ีรับการสง่ตอ่ผู้ ป่วย  

 ผู้สง่ทา่นมาตรวจรักษากบัสถานพยาบาล  

 ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานของบริษัทฯ เชน่ ผู้ รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ

ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การจดัท าข้อมลู การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การช าระเงิน หรือการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)  

 3. บริษัทฯ อาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้

บริการจากบคุคลท่ีสามไมว่า่ตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรือตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญากบับคุคล

ดงักลา่วด้วยความระมดัระวงัและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลท่ี 

ผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing นัน้ให้กบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทฯ ใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ 

ฉบบัแก้ไขลา่สดุ โดยหลงัจากจ าหนา่ยผู้ ป่วยแล้ว จะเก็บตอ่อีก 5 ปี เม่ือครบก าหนด 5 ปีแล้วจะท าลายทิง้ทัง้

เวชระเบียนฉบบัจริง ส าเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล หรือต้องก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพ่ือเข้ากระบวนการระงบัข้อพิพาทใดๆ บริษัทฯ อาจจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลได้ตามระยะเวลาของอายคุวาม

ตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนัน้จะถึงท่ีสดุแล้วแตก่รณี 

7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทฯ จะจดัการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลด้วยมาตรการไมน้่อยกวา่ระดบัท่ีกฎหมายก าหนด และด้วย

ระบบท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัและรักษาความปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ เช่น ใช้โปรโตคอลดความปลอดภยั 

(Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหสัผา่น และมาตรการทางเทคนิคอ่ืนๆ ส าหรับการ

เข้ารหสัข้อมลูผา่นทางอินเตอร์เน็ต และจดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีระบบป้องกนัการเข้าถึงท่ีจ ากดับคุคลท่ีสามารถ

เข้าถึงได้ส าหรับข้อมลูส่วนบคุคลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร 



 

10 
 

2. บริษัทฯ จ ากดัการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอาจจะเข้าถึงได้โดยพนกังาน ตวัแทน คูค้่า หรือบคุคลภายนอก 

การเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเทา่ท่ีก าหนดไว้หรือตามค าสัง่ ซึง่

บคุคลภายนอกจะต้องมีหน้าท่ีในการรักษาความลบัและคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

3. บริษัทฯ จดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีการเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต 

4. บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพ่ือจดัการท าลายข้อมลูสว่นบคุคลท่ีไมมี่ความจ าเป็นในการด าเนินการของ 

บริษัทฯ 

5. ในกรณีท่ีเป็นข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอ่อนไหวบริษัทฯ จะจดัให้มีมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ข้อมลู อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคมุการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบส ารองพร้อมทัง้แผน

ส าหรับกรณีฉกุเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเส่ียงของระบบอย่างสม ่าเสมอ 

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

1. ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ อาจ

ด าเนินการดงักล่าวได้หลังจากท่ีได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการดงักล่าว และได้รับการ

ยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาจไ ม่

เพียงพอของประเทศปลายทาง 

2. ในกรณีท่ีการโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศนัน้เป็นไปเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาซึง่ทา่นเป็นคูส่ญัญา หรือ

เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญานัน้ และบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วถึง

เหตผุลของการโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ บริษัทฯ สามารถโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปได้โดย

ไมต้่องขอความยินยอมจากทา่น 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ทา่นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น

ตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนญุาตให้กระท าได้ ดงันี ้

 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทา่นมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอม

ในการประมวลผลข้อมลูสวนบคุคลท่ีทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเราได้ ตลอดระยะเวลาท่ี ข้อมลูส่วนบคุคลของ

ทา่นอยูก่บัเรา  
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2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน

และขอให้เราท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมลูส่วน บคุคลท่ีท่าน

ไมไ่ด้ให้ความยินยอมตอ่เราให้แก่ทา่นได้  

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง (right to rectification): ทา่นมีสิทธิในการขอให้เรา แก้ไขข้อมลูท่ี

ไมถ่กูต้อง หรือ เพิ่มเตมิข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์  

4. สิทธิในการลบข้อมลูสว่นบคุคล (right to erasure): ทา่นมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบข้อมลูของ ทา่นด้วย

เหตบุางประการได้  

5. สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงบัการ

ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยเหตบุางประการได้  

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วน

บคุคลของทา่นท่ีทา่นให้ไว้กบัเราไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูรายอ่ืน หรือ ตวัทา่นเองด้วยเหตบุาง ประการได้  

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ( right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ 

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยเหตบุางประการได้  

 

ทา่นสามารถติดตอ่มายงัเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ศนูย์คณุภาพ ของเราได้ เพ่ือด าเนินการ ย่ืนค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ท่ี 

Tharinee.la@bangkokhospitalkhonkaen.com  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร.043-042-873   

10. การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในอนาคตเพ่ือพฒันาให้เกิดการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีดีขึน้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่ว 

11. ช่องทางการตดิต่อ 

ทา่นสามารถติดตอ่ผู้ควบคมุข้อมลู สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล ได้ท่ี อีเมล  

Info@bangkokhospitalkhonkaen.com     

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ ากดั  

เลขท่ี 888 หมู ่16  ถนนมะลิวลัย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000  เบอร์โทรศพัท์ 

043-042-888 
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