
 

คำประกาศความเป,นส/วนตัวสำหรับผู6รับบริการทางการแพทย=   

 คณะแพทยศาสตร=ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คณะแพทยศาสตร.ศิริราชพยาบาล (ต4อไปนี้เรียกว4า “คณะฯ”) เปBนส4วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผูO

ควบคุมขOอมูลส4วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหOความสำคัญต4อการคุOมครองขOอมูลส4วน

บุคคลของผูOรับบริการทางการแพทย. (ต4อไปนี้เรียกว4า “ท4าน”) ที่เขOารับบริการในโรงพยาบาลหรือศูนย.การแพทย.ของคณะฯ  

คณะฯ จึงจัดทำคำประกาศความเปBนส4วนตัวสำหรับผูOรับบริการทางการแพทย. เพื่ออธิบายใหOท4านทราบว4า คณะฯ เก็บรวบรวม 

ใชO หรือเป\ดเผยขOอมูลส4วนบุคคลของท4านอย4างไร รวมถึงสิทธิที่ท4านมีในฐานะเจOาของขOอมูลส4วนบุคคล 

คำประกาศความเปBนส4วนนี้จะมีการปรับปรุงเปBนครั้งคราว ใหOสอดคลOองกับวัตถุประสงค.ใหม4ในการเก็บรวบรวม ใชO 

หรือเป\ดเผย ขOอมูลส4วนบุคคลของท4าน โดยก4อนจะเก็บรวบรวม ใชO หรือเป\ดเผย ดOวยวัตถุประสงค.ใหม4 คณะฯ อาจจำเปBนตOอง

ขอความยินยอมจากท4านในบางกรณี ขึ้นกับประเภทของขOอมูลและวัตถุประสงค.ของการประมวลผล  คำประกาศที่ท4านอ4านอยู4

นี้เปBนคำประกาศฉบับปรับปรุงล4าสุด 

 

บทนิยาม 

คำประกาศความเปBนส4วนตัวนี้ กำหนดบทนิยามไวOดังต4อไปนี ้

ข6อมูลส/วนบุคคล หมายถึง ขOอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำใหOสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดO ไม4ว4าทางตรงหรือ

ทางอOอม ซึ่งรวมถึงขOอมูลส4วนบุคคลของผูOรับบริการทางการแพทย. แต4ไม4รวมถึงขOอมูลของผูOถึงแก4กรรมโดยเฉพาะ  

ข6อมูลส/วนบุคคลอ/อนไหว หมายถึง ขOอมูลส4วนบุคคลที่เปBนเรื่องส4วนตัวโดยแทOของผูOรับบริการทางการแพทย. ซึ่งมี

ความละเอียดอ4อนและสุ4มเสี่ยงต4อการถูกใชOในการเลือกปฏิบัติอย4างไม4เปBนธรรม จึงจำเปBนตOองดำเนินการดOวยความระมัดระวัง

เปBนพิเศษ เช4น เชื้อชาติ เผ4าพันธุ. ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขOอมูลสุขภาพ ความพิการ ขOอมูลพันธุกรรม ขOอมูลชีวมิติ หรือขOอมูลอื่นใดซึ่งกระทบต4อผูOรับบริการทางการแพทย.

ในทำนองเดียวกัน ความเสียหายตามนิยามนี้ รวมถึง การขาดเสรีภาพ การถูกดูหมิ่น การถูกเลือกปฏิบัติอย4างไม4เปBนธรรม 

ความอับอาย 

ผู6รับบริการทางการแพทย= หมายถึง ผูOเขOารับบริการตรวจสุขภาพ หรือรับการตรวจวินิจฉัยโรค หรือรับการรักษา

หรือการพยาบาล กับทางโรงพยาบาลหรือศูนย.การแพทย.ของคณะฯ 

การประมวลผลข6อมูล หมายถึง การกระทำอย4างหนึ่งอย4างใดต4อขOอมูล ไม4ว4าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม4ก็ตาม 

เช4น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเรียง การจัดเก็บ การแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงแกOไข การคOนคืน การ

คOนหา การใชO การเป\ดเผยโดยการส4ง การแพร4กระจาย หรือการทำใหOล4วงรูOไดOโดยวิธีอื่น การวางเคียงกันหรือการรวมกัน การ

จำกัด การลบหรือการทำลาย 

ข6อมูลสุขภาพ หมายถึง ขOอมูล ไม4ว4าจะถ4ายทอดดOวยวาจาหรือเก็บบันทึกอยู4ในรูปแบบใดหรือสื่อใด ที่เกิดขึ้นหรือ

ไดOรับจากการใหOบริการหรือการจัดการดOานสุขภาพ รวมไปถึงขOอมูลที่เกิดขึ้นหรือไดOรับจากการชำระค4าบริการ ที่อาจเป\ดเผย

หรือบ4งบอกเกี่ยวกับสุขภาพหรือสภาพทางร4างกายหรือจิตใจ ในอดีต ปdจจุบนั หรืออนาคต ของบุคคลหนึ่งไดO ไม4ว4าโดยทางตรง

หรือทางอOอม 

  



 

ขอบเขตด6านเนื้อหา 

คณะฯ จัดทำคำประกาศความเปBนส4วนตัวแยกต4างหากกันสำหรับแต4ละประเภทของเจOาของขOอมูลส4วนบุคคล  คำ

ประกาศความเปBนส4วนตัวนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับผูOรับบริการทางการแพทย.ผ4านช4องทางปกติเปBนหลัก  หากท4านรับบริการ

ทางการแพทย.ผ4านทางเว็บไซต. แอปพลิชัน หรือช4องทางออนไลน.อื่นๆ ของคณะฯ ขอใหOท4านดูคำประกาศความเปBนส4วนตัวใน

ช4องทางเหล4านั้นเพิ่มเติมจากคำประกาศนี้ดOวย 

ขOอมูลส4วนบุคคลของท4านที่อยู4ภายใตOการคุOมครองของคณะฯ ไดOแก4 ขOอมูลเกี่ยวกับท4าน ไม4ว4าจะอยู4ในรูปแบบ

ขOอความ ภาพ หรือเสียง ที่เกิดขึ้นจากระบบการใหOบริการและการจัดการทางการแพทย.ของคณะฯ และถูกเก็บบันทึกไวOอย4าง

เปBนระบบในลักษณะที่สามารถคOนคืนไดO 

 

แหล/งข6อมูลส/วนบุคคลที่คณะฯ เก็บรวบรวม 

คณะฯ อาจเก็บรวบรวมขOอมูลส4วนบุคคล โดยตรงจากผูOรับบริการทางการแพทย. หรือโดยอOอมจากแหล4งอื่น ทั้งนี้ 

คณะฯ จะแจOงการเก็บรวบรวมขOอมูลส4วนบุคคลจากแหล4งอื่นใหOท4านทราบภายใน 30 วันนับแต4วันที่ไดOเก็บรวบรวม เวOนแต4การ

แจOงดังกล4าวไม4สามารถทำไดO หรือไม4จำเปBนตOองแจOง ตามหลักเกณฑ.ที่กฎหมายกำหนดไวO 

 

ประเภทข6อมูลส/วนบุคคลที่คณะฯ เก็บรวบรวม 

คณะฯอาจเก็บรวบรวมขOอมูลส4วนบุคคลจากท4าน ดังต4อไปนี้ 

1. ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป เช4น ชื่อนามสกุล วันเดือนปkเกิด เพศ สัญชาต ิ

2. ขOอมูลการติดต4อ เช4น ที่อยู4ตามทะเบียนบOาน ที่อยู4ที่สามารถติดต4อไดO หมายเลขโทรศัพท. อีเมล ขOอมูลติดต4อกรณี

ฉุกเฉิน 

3. ขOอมูลเลขประจำตัวหรืออุปกรณ. เช4น เลขประจำตัวประชาชน ไอพีแอดเดรส 

4. ขOอมูลพิสูจน.ตัวตนเพื่อเขOาใชOงานแอปพลิเคชันของคณะฯ เช4น ชื่อผูOใชOงาน รหัสผ4าน 

5. ขOอมูลรูปภาพหรือวิดีโอที่เห็นใบหนOา หรือไดOยินเสียง ที่จะระบุตัวบุคคลไดO 

6. ขOอมูลอ4อนไหว* เช4น เชื้อชาติ ศาสนา ขOอมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ รวมถึงขOอมูลสุขภาพ เช4น ขOอมูลการซัก

ประวัติและการตรวจร4างกายโดยแพทย. ภาพถ4ายรอยโรค ภาพถ4ายรังสี ผลการวินิจฉัย ประวัติการรักษา ประวัติการ

ใชOยา ใบสั่งยา ใบนัดแพทย. ใบแจOงค4ารักษาพยาบาล 

7. ขOอมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพและประกันภัย หมายเลขกรมธรรม. 

8. ขOอมูลการชำระค4าบริการ เช4น วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต 

 

ข6อมูลส/วนบุคคลอ/อนไหว (Sensitive Personal Data) 

ขOอมูลส4วนบุคคลขOางตOนที ่ระบุเครื ่องหมาย * ไวOน ั ้น เปBนขOอมูลส4วนบุคคลอ4อนไหว ตามมาตรา 26 แห4ง

พระราชบัญญัติคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะฯจะควบคุมการเขOาถึงและการเป\ดเผยขOอมูลส4วนบุคคลอ4อนไหว

ดOวยความระมัดระวังเปBนพิเศษ และหากมีกรณีใดที่จำเปBนตOองขอความยินยอมจากท4านในการประมวลผลขOอมูลดังกล4าว 

คณะฯจะแจOงความจำเปBนใหOท4านทราบเพื่อขอความยินยอมตามหลักเกณฑ.ที่กฎหมายกำหนด 

 

การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช6 หรือเป^ดเผยข6อมูลส/วนบุคคล 

คณะฯ จะดำเนินการขอความยินยอมตามหลักเกณฑ.ที่กฎหมายกำหนด เมื่อจะกระทำการเก็บรวบรวม ใชO หรือ

เป\ดเผย ขOอมูลส4วนบุคคล ที่ตOองอาศัยความยินยอมเปBนฐานทางกฎหมาย 



 

กรณีที่จำเปBนตOองขอความยินยอมจากเจOาของขOอมูลส4วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว4า 18 ปk หรือยังไม4บรรลุนิติภาวะโดยการ

สมรส หรือจากผูOไรOความสามารถหรือเสมือนไรOความสามารถ คณะฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากผูOมีอำนาจกระทำการ

แทน 

 

วัตถุประสงค=และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช6 หรือเป^ดเผยข6อมูลส/วนบุคคล 

 คณะฯจะประมวลผลขOอมูลส4วนบุคคลของท4านโดยวิธีการที่ชอบดOวยกฎหมาย โปร4งใส และเปBนธรรม โดยจะ

ประมวลผลขOอมูลส4วนบุคคลเท4าที่จำเปBนตามวัตถุประสงค.โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุOมครองขOอมูลส4วน

บุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังต4อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค= ประเภทข6อมูลส/วนบุคคล ฐานทางกฎหมายที่ใช6 

วัตถุประสงค=ด6านบริการทางการแพทย= 

เพื่อใชOสำหรับการยืนยันตัวของท4าน 

การนัดหมายเพื่อติดตามการรักษา 

การประสานงานและส4งต4อการรักษา 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

ขOอมูลการติดต4อ 

- ฐานเพื่อปqองกันหรือระงับอันตราย

ต4อชีวิต ร4างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล ตามมาตรา 24(1) หรือ 

- ฐานการจำเปBนเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

การใหOบริการทางการแพทย. ตาม

มาตรา 24(3) 

เพื่อใชOประกอบการวินิจฉัยโรคหรือ

อาการของท4าน การรักษา รวมทั้งการ

ใหOบริการทางการแพทย.อื่น ๆ ที่

เกี่ยวขOอง และอาจมีการเป\ดเผยขOอมูล

ดOานสุขภาพแก4ทีมผูOประกอบวิชาชีพ

เพื่อประโยชน.ในการรักษาและ

ใหOบริการทางการแพทย.อื่น ๆ 

ขOอมูลดOานสุขภาพ - ฐานเพื่อปqองกันหรือระงับอันตราย

ต4อชีวิต ร4างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคลซึ่งเจOาของขOอมูลส4วนบุคคลไม4

สามารถใหOความยินยอมไดO ไม4ว4าดOวย

เหตุใดก็ตาม ตามมาตรา 26(1) หรือ 

- ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย. 

การใหOบริการดOานสุขภาพ การรักษา

ทางการแพทย. และการจัดการดOาน

สุขภาพ ตามมาตรา 26(5)(ก) 

เพื่อใชOประกอบการใหOคำปรึกษา การ

วินิจฉัย หรือการรักษา ในการ

ใหOบริการทางการแพทย.ระยะไกลผ4าน

ช4องทางออนไลน. 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

 

- ฐานเพื่อปqองกันหรือระงับอันตราย

ต4อชีวิต ร4างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล ตามมาตรา 24(1) หรือ 

- ฐานการจำเปBนเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

การใหOบริการทางการแพทย. ตาม

มาตรา 24(3) 

ขOอมูลดOานสุขภาพ - ฐานความยินยอมโดยชัดแจOง ตาม

มาตรา 26 หรือ 



 

วัตถุประสงค= ประเภทข6อมูลส/วนบุคคล ฐานทางกฎหมายที่ใช6 

- ฐานเพื่อปqองกันหรือระงับอันตราย

ต4อชีวิต ร4างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคลซึ่งเจOาของขOอมูลส4วนบุคคลไม4

สามารถใหOความยินยอมไดO ไม4ว4าดOวย

เหตุใดก็ตาม ตามมาตรา 26(1) หรือ 

- ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย. 

การใหOบริการดOานสุขภาพ การรักษา

ทางการแพทย. และการจัดการดOาน

สุขภาพ ตามมาตรา 26(5)(ก) 

เพื่อใชOสำหรับการเบิกค4า

รักษาพยาบาลรวมถึงค4าใชOจ4ายดOาน

บริการทางการแพทย.อื่นที่เกี่ยวขOอง 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

ขOอมูลทางการเงิน 

ฐานการจำเปBนเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

การใหOบริการทางการแพทย. ตาม

มาตรา 24(3) 

ขOอมูลสุขภาพ ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการดOานการ

รักษาพยาบาลของผูOมีสิทธิตาม

กฎหมาย ตามมาตรา 26(5)(ค) 

วัตถุประสงค=ด6านการศึกษาและการเรียนการสอน 

เพื่อใชOประโยชน.ในการเรียนการสอน 

การฝsกอบรมแก4นักศึกษาและบุคลากร

ทั้งในและนอกสถาบัน (กรณีที่อาจ

ระบุตัวบุคคลไดO) 

ขOอมูลสุขภาพ ฐานความยินยอมโดยชัดแจOง ตาม

มาตรา 26 

เพื่อใชOวางแผนการบริหารงาน และ

รับรองคุณภาพการใหOบริการ 

ขOอมูลสุขภาพ ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับประโยชน.สาธารณะดOาน

สาธารณสุข ตามมาตรา 26(5)(ข) 

วัตถุประสงค=ด6านการศึกษาโครงการวิจัย 

เพื่อจัดทำโครงการวิจัยในนามของ

คณะฯ โดยใชOขOอมูลส4วนบุคคลของ

ท4านที่ยินยอมเขOาร4วมการวิจัยและ

ยินยอมใหOเก็บรวบรวมขOอมูลดังกล4าว 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

 

ฐานความยินยอม ตามมาตรา 24 

ขOอมูลสุขภาพ ฐานความยินยอมโดยชัดแจOง ตาม

มาตรา 26 

เพื่อจัดทำโครงการวิจัยในนามของ

คณะฯ โดยใชOขOอมูลส4วนบุคคลของ

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป - ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ตาม

มาตรา 24(1) หรือ 



 

วัตถุประสงค= ประเภทข6อมูลส/วนบุคคล ฐานทางกฎหมายที่ใช6 

ท4านที่มีอยู4แลOวจากฐานขOอมูลภายใน

คณะฯ  

-ฐานการจำเปBนเพื่อประโยชน.โดยชอบ

ดOวยกฎหมาย ตามมาตรา 24(5) 

ขOอมูลสุขภาพ - ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร. ประวัติศาสตร. หรือสถิติ 

หรือประโยชน.สาธารณะอื่น ตาม

มาตรา 26(5)(ง) 

เพื่อแลกเปลี่ยนขOอมูลกับสถาบันวิจัย

อื่น หรือผูOสนับสนุนทุนวิจัย ดOวย

วัตถุประสงค.ในการทำงานวิจัยเพื่อ

ประโยชน.สาธารณะ 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป - ฐานความยินยอม ตามมาตรา 24 

- ฐานเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ตาม

มาตรา 24(1) หรือ 

-ฐานการจำเปBนเพื่อประโยชน.โดยชอบ

ดOวยกฎหมาย ตามมาตรา 24(5) 

วัตถุประสงค=ด6านอื่น ๆ 

เป\ดเผยแก4คู4สัญญา ผูOรับจOาง 

ผูOรับเหมา หรือหน4วยงานภายนอกที่มี

สัญญาหรือขOอตกลงกับคณะฯ 

ขOอมูลสุขภาพ - ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับประโยชน.สาธารณะดOาน

สาธารณสุขหรือดOานอื่น ๆ ที่สำคัญ 

ตามมาตรา 26(5)(ข)  

เ ป \ ด เ ผ ย แ ก 4 ห น 4 ว ย ง า น อ ื ่ น อั น

เนื ่องมาจากเพื ่อปฏิบัต ิหนOาที่ตาม

กฎหมาย หรือตามที่กฎหมายเฉพาะ

บัญญัติใหOตOองเป\ดเผย 

ขOอมูลสุขภาพ - ฐานการจำเปBนในการนำขOอมูลดOาน

สุขภาพมาใชOหรือเป\ดเผยเพื่อก4อตั้ง

สิทธิเรียกรOองตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใชOสิทธิเรียกรOองตาม

กฎหมาย หรือใชOหรือเป\ดเผยขOอมูล

ดังกล4าวเพื่อยกขึ้นต4อสูOสิทธิเรียกรOอง

ตามกฎหมาย ตามมาตรา 26(4) หรือ 

- ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับประโยชน.สาธารณะดOาน

สาธารณสุขหรือดOานอื่น ๆ ที่สำคัญ 

ตามมาตรา 26(5)(ข) และ 26(5)(จ) 

เพื่อใชOสำหรับการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ.บริการของคณะฯ และ

โรงพยาบาล (กรณีที่อาจระบุตัวบุคคล

ไดO) 

ขOอมูลรูปภาพหรือวิดีโอตัวบุคคล 
ขOอมูลสุขภาพ 

ฐานความยินยอมโดยชัดแจOง ตาม

มาตรา 26 

เพื่อส4งจดหมายข4าวประชาสัมพันธ. 

นำเสนอผลิตภัณฑ.หรือบริการของ

โรงพยาบาลแก4ท4านโดยตรง 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

ขOอมูลการติดต4อ 

- ฐานการจำเปBนเพื่อประโยชน.โดย

ชอบดOวยกฎหมายสำหรับการเสนอ

ผลิตภัณฑ.และ/หรือบริการใหOแก4



 

วัตถุประสงค= ประเภทข6อมูลส/วนบุคคล ฐานทางกฎหมายที่ใช6 

ผูOรับบริการทางการแพทย. ซึ่งเคยใชO

บริการทางการแพทย.ภายในคณะฯมา

ก4อน ตาม มาตรา 24(5) หรือ 

- ฐานความยินยอมในกรณีทีไ่ม4เคยใชO

บริการทางการแพทย.ภายในคณะฯ 

ตาม มาตรา 24 

เพื่อรวบรวมสถิติการใหOบริการทาง

การแพทย.ที่สามารถระบุตัวบุคคลไดO 

ใหOแก4สภาวิชาชีพหรือองค.การควบคุม

การประกอบวิชาชีพดOานการแพทย. 

เช4น ราชวิทยาลัยต4าง ๆ 

ขOอมูลสุขภาพ - ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับประโยชน.สาธารณะดOาน

สาธารณสุขหรือดOานอื่น ๆ ที่สำคัญ 

ตามมาตรา 26(5)(ข) และ 26(5)(จ) 

เพื่อรักษาความปลอดภัยดOานชีวิตและ

ทรัพย.สินบริเวณพื้นที่คณะฯ 

ขOอมูลรูปภาพหรือวิดีโอตัวบุคคล ฐานการจำเปBนเพื่อประโยชน.โดยชอบ

ดOวยกฎหมายในการรักษาความ

ปลอดภัยดOานชีวิตและทรัพย.สินของ

ผูOรับบริการทางการแพทย.และบุคคล

อื่น ๆ ตามมาตรา 24(5) 

เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการ

ใหOบริการ ตอบขOอซักถามหรือขOอ

รOองเรียน 

ขOอมูลส4วนบุคคลทั่วไป 

ขOอมูลการติดต4อ 

ฐานการจำเปBนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อใหOบรรลุวัตถุประสงค.

เกี่ยวกับการเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

ในการใหOบริการ ตอบขOอซักถามหรือ

ขOอรOองเรียน 26(5)(ก) 

 

การใช6หรือเป^ดเผยข6อมูลส/วนบุคคลให6แก/บุคคลหรือหน/วยงานอื่นที่เกี่ยวข6อง 

นอกจากใชOหรือเป\ดเผยขOอมูลส4วนบุคคลของท4านแก4บุคลากรและเจOาหนOาที่ภายในคณะฯเพื่อปฏิบัติหนOาที่ของตน

แลOว คณะฯ อาจเป\ดเผยขOอมูลของท4านแก4บุคคลหรือหน4วยงานอื่น (ต4อไปนี้เรียกว4า “ผูOรับขOอมูล”) ดังตัวอย4างต4อไปนี ้

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4ผูOประกอบวิชาชีีพในโรงพยาบาลอื่นในกรณีส4งต4อการรักษา หรือเป\ดเผยแก4แพทย.

ผูOเชี่ยวชาญต4างสถาบันเพื่อขอคำปรึกษาในการรักษา ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในกรณีฉุกเฉินและไม4ฉุกเฉิน 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลสุขภาพบางประการแก4บุคคลอื่นที่เกี่ยวขOองในการดูแลท4าน เช4น สมาชิกครอบครัว ญาติ 

เพื่อน เจOาหนOาทีส่ังคมสงเคราะห. เจOาหนOาที่บOานพักคนชรา เพื่อประโยชน.ของท4าน 

- กรณีที่ท4านพาญาติหรือบุคคลอื่นมาเปBนเพื่อนท4านหรือทำหนOาที่คอยดูแลท4าน ระหว4างที่ท4านเขOารับบริการภายใน

โรงพยาบาลหรือศูนย.การแพทย. คณะฯ จะถือว4าท4านยินยอมโดยปริยายใหOบุคคลเหล4านั้นทราบขOอมูลความเจ็บปvวยของท4าน

ระหว4างที่ผูOประกอบวิชาชีพใหOคำปรึกษาแก4ท4าน 

- ในขณะที่แพทย. พยาบาล หรือเจOาหนOาที่เวชระเบียนของโรงพยาบาล ระมัดระวังอย4างยิ่งที่จะไม4สื่อสารกับท4าน 

หรือสื่อสารระหว4างทีมผูOประกอบวิชาชีพ ในลักษณะที่จะทำใหOผูOปvวยคนอื่นไดOยินหรือทราบถึงปdญหาสุขภาพของท4าน แต4สภาพ

โดยธรรมชาติของการใหOบริการภายในโรงพยาบาลอาจทำใหOมีกรณีทีไม4สามารถปqองกันใหOผูOอื่นล4วงรูOขOอมูลเกี่ยวกับท4านไดOอย4าง

สิ้นเชิง เช4น ผูOปvวยคนอื่นที่ยืนต4อคิวอยู4ขOางหลังท4านอาจไดOยินขOอมูลเกี่ยวกับปdญหาสุขภาพของท4านขณะที่ท4านกำลังสื่อสารกับ



 

พยาบาลที่ทำหนOาที่คัดกรอง  หรือหากแพทย.กำลังเยี่ยมผูOปvวยอยู4ในหOองผูOปvวยรวม ผูOปvวยคนอื่นอาจไดOยินเสียงสนทนาระหว4าง

แพทย.กับผูOปvวยของเตียงที่อยู4ขOางกัน เปBนตOน 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4สภาวิชาชีพหรือองค.การควบคุมการประกอบวิชาชีพดOานการแพทย. เช4น ราชวิทยาลัย

ต4าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค.ในการจัดทำสถิติการใหOบริการดOานการแพทย.ภายในประเทศ  

- อาจมีการแลกเปลี่ยนขOอมูลกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ทำขOอตกลงไวOกับคณะฯ เพื่อประโยชน.ในการเรียนการสอน 

การฝsกอบรม การแลกเปลี่ยนความรูOระหว4างกัน 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4หน4วยงานที่รับผิดชอบในการประกันสุขภาพ เช4น หน4วยงานสังคมสงเคราะห. สำนักงาน

ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันภัย เพื่อใหOสิทธิประโยชน.ดOานการชำระค4ารักษาพยาบาลแก4ท4าน 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4คู4สัญญา ผูOรับจOาง ผูOรับเหมา หรือหน4วยงานที่มีสัญญาหรือขOอตกลงดOานการใหOบริการกับ

คณะฯ  

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4นักวิจัยต4างสถาบันที่มีขOอตกลงในการทำวิจัยร4วมกัน 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4ผูOตรวจสอบภายในและผูOตรวจสอบจากหน4วยงานภายนอกเพื่อวัตถุประสงค.ในการ

ปรับปรุงหรือควบคุมคุณภาพการใหOบริการทางการแพทย.ของคณะฯ 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4ศูนย.รับบริจาคอวัยวะ 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะฯ 

- อาจมีการเป\ดเผยขOอมูลแก4หน4วยงานอื่นเพื่อปฏิบัติหนOาที่ตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติใหOตOอง

เป\ดเผย 

ทั้งนี้ การที่คณะฯใชOหรือเป\ดเผยขOอมูลดังกล4าวใหOบุคคลหรือหน4วยงานอื่นที่เกี่ยวขOองนั้น คณะฯจะดำเนินการใน

กรอบของกฎหมายคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล เช4น ขอความยินยอมจากท4านหากจำเปBน  หรือจัดใหOมีมาตรการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เช4น ป\ดบังตัวตน เขOารหัส และทำขOอตกลงกับผูOรับขOอมูลเพื่อปqองกันมิใหOมีการใชOหรือเป\ดเผยขOอมูล

โดยมิชอบ ซึ่งอาจเปBนขOอตกลงการรักษาความลับ ขOอตกลงการประมวลผลขOอมูลส4วนบุคคล ขOอตกลงการแลกเปลี่ยนขOอมูล

ส4วนบุคคล แลOวแต4กรณี 

 

การส/งหรือโอนข6อมูลส/วนบุคคลไปต/างประเทศ 

ในกรณีที่คณะฯจำเปBนตOองส4งหรือโอนขOอมูลส4วนบุคคลของท4านไปต4างประเทศ  คณะฯจะดำเนินการเพื่อทำใหOมั่นใจ

ว4าขOอมูลของท4านจะมีการส4งหรือโอนขOอมูลส4วนบุคคลไปยังต4างประเทศตามบทกฎหมายว4าดOวยการคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล 

ในกรณีที่ประเทศปลายทางหรือหน4วยงานที่รับขOอมูลในประเทศปลายทางส4วนบุคคลมีมาตรการคุOมครองขOอมูลส4วน

บุคคลไม4เพียงพอ หรือไม4สอดคลOองตามกฎหมายคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคลของประเทศไทย คณะฯจะดำเนินการส4งหรือโอน

ขOอมูลส4วนบุคคลของท4านอย4างจำกัดเฉพาะเท4าที่จำเปBน ตามหลักเกณฑ.ที่กฎหมายกำหนดไวO และอาจจำเปBนตOองขอความ

ยินยอมโดยชัดแจOงจากท4าน 

 

การเก็บรักษาและการทำลายข6อมูลส/วนบุคคล 

คณะฯ จะเก็บรักษาขOอมูลส4วนบุคคลของท4านไวOเปBนระยะเวลาเท4าที่จำเปBน เพื่อใหOบรรลุวัตถุุประสงค.ของคณะฯ 

ตามที่แจOงไวO หรือเปBนระยะเวลาเท4าที่กฎหมายกำหนดไวO  หรือตราบเท4าที่ท4านยังคงใหOความยินยอมในการรักษาขOอมูลของ

ท4านอยู4 โดยเมื่อสิ้นความจำเปBนในการเก็บรักษา หรือท4านขอถอนความยินยอม หรือท4านไม4ไดOขอใหOคณะฯ เก็บรักษาขOอมูล

ส4วนบุคคลของท4านไวO เพื่อวัตถุประสงค.ในการก4อตั้ง ปฏิบัติตาม ใชO หรือยกขึ้นต4อสูOสิทธิเรียกรOองตามกฎหมาย คณะฯจะ

ดำเนินการลบหรือทำลายขOอมูลส4วนบุคคล หรือทำใหOขOอมูลส4วนบุคคลกลายเปBนขOอมูลที่ไม4สามารถระบุตัวตนไดOอีกต4อไป 

  



 

ผลกระทบจากการไม/ให6ข6อมูลส/วนบุคคล 

คณะฯ จำเปBนตOองรวบรวมขOอมูลส4วนบุคคลของท4านเพื่อใหOบริการทางการแพทย.แก4ท4านไดO การไม4ใหOขOอมูลส4วน

บุคคลของท4านแก4คณะฯ ทำใหOคณะฯ ไม4สามารถใหOบริการทางการแพทย.แก4ท4านไดO 

บางกรณี คณะฯ อาจจำเปBนตOองขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใชO หรือเป\ดเผยขOอมูลส4วนบุคคลบางอย4างของ

ท4าน ซึ่งหากท4านไม4ใหOความยินยอม ท4านจะไม4สามารถรับบริการไดO หรืออาจไดOรับความสะดวกจากการใชOบริการลดลง เช4น 

ไม4ไดOรับจดหมายข4าวประชาสัมพันธ. หรือไม4สามารถใชOบริการการแพทย.ระยะไกล ทั้งนี้ การไม4ใหOความยินยอมจะไม4ส4งผล

กระทบต4อการไดOรับการบริการพื้นฐานหลักจากคณะฯ แต4อย4างใด 

 

สิทธิของผู6รับบริการทางการแพทย=ในฐานะเจ6าของข6อมูลส/วนบุคคล 

พระราชบัญญัติคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหOสิทธิแก4เจOาของขOอมูลเกี่ยวกับขOอมูลส4วนบุคคลของตน ดังนี ้

(1) สิทธิขอถอนความยินยอม 

(2) สิทธิขอเขOาถึงและขอรับสำเนาขOอมูลส4วนบุคคล 

(3) สิทธิขอใหOส4งหรือโอนขOอมูลส4วนบุคคล เมื่อสามารถกระทำไดOดOวยวิธีการอัตโนมัติ 

(4) สิทธิคัดคOานการเก็บรวบรวม ใชO หรือเป\ดเผยขOอมูลส4วนบุคคล 

(5) สิทธิขอใหOลบหรือทำลายขOอมูลส4วนบุคคล 

(6) สิทธิขอระงับการใชOขOอมูลส4วนบุคคล 

(7) สิทธิขอแกOไขขOอมูลส4วนบุคคลใหOถูกตOอง 

(8) สิทธิรOองเรียน 

 

โดยท4านสามารถติดต4อสอบถามเรื่องสิทธิของเจOาของขOอมูลส4วนบุคคล หรือแจOงความจำนงขอใชOสิทธิของท4านไดO 

ตามช4องทางและหลักเกณฑ.ที่คณะฯ กำหนดไวO 

ทั้งนี้ คณะฯ อาจปฏิเสธคำขอใชOสิทธิของท4านทั้งหมดหรือบางส4วนไดO ขึ้นกับหลักเกณฑ.ของกฎหมาย เช4น เมื่อ

ตรวจสอบแลOวพบว4าการดำเนินตามคำขอท4านจะส4งผลกระทบต4อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือคำขอของท4านเปBนคำขอ

ที่ไม4สมเหตุสมผล โดยคณะฯ จะชี้แจงใหOท4านทราบ หากมีขOอจำกัดบางประการในการดำเนินการตามคำขอใชOสิทธิของท4าน 

โดยทั่วไป คณะฯ จะดำเนินการตามคำขอของท4าน ภายใน 30 วัน นับแต4วันที่คณะฯ ไดOรับคำรOองขอพรOอมกับ

หลักฐานประกอบที่สมบูรณ.ครบถOวน หากมีกรณีที่พิจารณาแลOวว4า จำเปBนตOองใชOเวลาดำเนินการมากกว4า 30 วัน คณะฯ  

จะแจOงใหOท4านทราบโดยเร็ว 

  



 

คำถามหรือข6อสงสัย 
หากท4านมีคำถามหรือขOอสงสัยเกี่ยวกับคำประกาศความเปBนส4วนตัวสำหรับผูOรับบริการทางการแพทย.ของคณะฯ 

โปรดติดต4อ 

 

ทีมธรรมาภิบาลขOอมูลดOานการคุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล 

ศูนย.สารสนเทศและนวัตกรรมขOอมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร.ศิริราชพยาบาล 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR) 

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนOอย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย. 10700  

โทรศัพท.: 02 414 1368  

Email: privacy.siriraj@mahidol.ac.th 

 

หรือติดต4อ เจOาหนOาที่คุOมครองขOอมูลส4วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ privacy@mahidol.ac.th 

 

ปรับปรุงแกOไขล4าสุด: พฤษภาคม 2565 


