
 

 

 

 

 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยของสถานพยาบาล และ    

ศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท้ังการรักษาตรวจโรค การตรวจสุขภาพ และบำบัดฟนฟูดานสุขภาพ   

ตาง ๆ และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย ไดรบัความคุมครองขอมลูสวนบุคคล จึงไดจัดทำ

ประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ีข้ึน เพ่ือแจงใหทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และ

การเปดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลายขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการสุขภาพและทางการแพทย ท้ังชองทางออนไลน 

และชองทางอ่ืน ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลน้ีใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากผูรับบริการตรวจรักษาโรคของ

สถานพยาบาล และศูนยสุขภาพ และขอมูลสวนบุคคล ท่ีไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจง

ใหผูรับบริการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาล และศูนยสุขภาพรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอาน และทำความเขาใจถึง

กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะแจงประกาศ ความ

เปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมไปยัง E-mail ของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย และในชองทางอ่ืนท่ี

ผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยเขาถึงได เชน บนหนา Website https://hcu.ac.th เปนตน 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม ซึ่งอาจรวมถึงช่ือของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน  

วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลว สามารถระบุถึงผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยได ขอมูลและสารสนเทศ

น้ีอาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ เปนตน 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data 

Controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี

หนาท่ีแจงใหผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย ทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลใดท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทำไมถึงตองจัดเก็บ 

จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางสุขภาพและ

ทางการแพทย 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวล หรือเปดเผย 

(1) ขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ รูปถาย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  

ลายมือช่ือ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส และขอมูลบุคคลในครอบครัว (บิดา-มารดา/ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบ

ธรรม) 

(2) ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม และการทำงาน เชน ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ 



(3) ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว เชน ประวัติการรักษา ขอมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชยา

และการแพยา ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ การคุมกำเนิด ตลอดจนขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

(4) ขอมูลสำหรับการติดตอ เชน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน/ท่ีอยูปจจุบัน/ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท อีเมล และ

รายละเอียดบุคคลท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

(5) ขอมูลสถิติ เชน จำนวนผูปวย จำนวนโรค 

(6) ขอมูลการชำระเงิน เชน ขอมลูการเรียกเก็บเงิน ขอมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร 

(7) ขอมูลการเขารับบริการ เชน ขอมูลการนัดหมายแพทย ขอมูลสวนบุคคลของญาต ิ

(8) ขอมูลอ่ืนๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผานกลองวงจรปด(CCTV) ภาพถาย บันทึกภาพและเสยีง บันทึกเสียงการสนทนา 
 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย เชน ขอมูล

การรักษาพยาบาล รายงานท่ีเก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูรับบริการ ผลการทดสอบจากหองทดลอง 

การวินิจฉัย ช่ือโรคท่ีไดรับการวินิจฉัย ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชยาและแพยา ประวัติแพอาหาร ผลเลือด ผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ผลตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา ภาพถายทางรังสีวิทยา รายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา รายการยาท่ีแพทยได

สั่ง ขอมูลท่ีจำเปนตอการใหบริการทางการแพทย ขอมูล Feedback และผลการรักษา ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะไมนำขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีความออนไหวไปใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีแจงไวในประกาศฉบับน้ี และจะควบคุมการเขาถึงและแบงปนขอมูลท่ี

มีความออนไหวอยางระมัดระวังกับผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน รวมถึงกรณีท่ีตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใช

ขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมใหขอมูลดังกลาว เพ่ือใหผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย 

สามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได  
 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหบุคคลภายนอก ยกเวนเปนกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตเพ่ือความจำเปนในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งทำใหมหาวิทยาลัย อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดในกรณีตอไปน้ี 

(1) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหหนวยงานราชการ หนวยงานผูมีอำนาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือใหอำนาจ 

รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล 

(2) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมหาวิทยาลัย จำเปนตองปฏิบัติตามสัญญาหรือเพ่ือผลประโยชนของ

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหบุคคลหรือนิติบุคคลเหลาน้ีตองรักษาความลับและคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด

เพียงบุคคลหรือนิติบุคคลในขอน้ี ไดแก 

• สถานพยาบาลในเครือขายหรือสวนงาน/หนวยงานอ่ืนในเครือเทาท่ีจำเปนในการใหบริการการตรวจรักษาโรคและ

ใหบริการทางการแพทยกับทาน โดยมหาวิทยาลัยจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเฉพาะสวนท่ีจำเปนเทาน้ัน และ

มหาวิทยาลัยจะรักษาความลับใหกับขอมูลสวนบุคคลของทานตามหนาท่ีท่ีมหาวิทยาลัยมีภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2525 เปนตน 

• บริษัทประกันภัย หรือผูใหบริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยน้ัน 

• สถานพยาบาลท่ีรับการสงตอผูปวย 

• ผูสงทานมาตรวจรักษาหรือใชบริการกับสถานพยาบาล หรือชำระเงินคาบริการแทนทาน 

• ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เชน ผูรับจาง หรือผูใหบริการตรวจทาง



หองปฏิบัติการ การจัดทำขอมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร การชำระเงิน หรือการใหบริการดานเทคโนโลยี 

(Technology Outsource) 

(3) มหาวิทยาลัยอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลไวในระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยใชบริการจากบุคคล 

ท่ีสามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยไดเขาทำสัญญากับบุคคลดังกลาวดวยความระมัดระวังและ

พิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลท่ีผูใหบริการระบบ Cloud Computing น้ันใหกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย

อยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหใชหรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย โดยมี

วัตถุประสงค ขอบเขต และใชวิธีการท่ีชอบดวยกฎหมาย โปรงใส และเปนธรรม โดยจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ

ผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยตามความจำเปน โดยมวัีตถุประสงคตามตารางท่ีระบุตอไปน้ี 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

1. เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและ

ใหบริการทางการแพทย 

1.1. การใหบริการทางการแพทยภายใน

สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

สถานพยาบาลและศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัย 

จะทำการบันทึกขอมูลสวนบุคคลของทาน  

นำขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือปรึกษาแพทย

หรือบุคลากรทางการแพทย รวมถึงถายภาพน่ิง

และภาพเคลื่อนไหว เพ่ือติดตามการรักษา และ/

หรือ กระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

ตลอดระยะเวลาท่ีทานเขารับบริการ โดย

มหาวิทยาลยั จะอธิบายขอมลูรายละเอียดใหทาน

ไดเขาใจกอนท่ีจะดำเนินการ อีกท้ังเปดโอกาสให

ทานซักถามจนเปนท่ีพอใจ 

1.2. การใหบริการทางการแพทยในกรณี

จำเปนตองเชื่อมโยงขอมลูระหวาง

สถานพยาบาลในเครือขาย 

เพ่ือประโยชนในการใหบริการทางการแพทย 

แกทาน สถานพยาบาลและศูนยสขุภาพของ

มหาวิทยาลยัอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหสถานพยาบาลในเครือขายในกรณีท่ี

จำเปนตองใชขอมูลระหวางสถานพยาบาลใน

เครือขายเพ่ือการใหบริการบางประเภท ท้ังน้ี 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

- สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว : เพ่ือปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชวิีต รางกาย หรือสุขภาพ

ในกรณีท่ีเจาของขอมลูสวนบุคคลไม

สามารถใหความยินยอมได เชน การเขา

รับบริการในกรณีฉุกเฉิน (Emergency 

Care)  

หรือเพ่ือรับ-สงตอผูปวยระหวาง

โรงพยาบาล (Refer) 
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มหาวิทยาลยั  

ไดจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมี

ขอตกลงรวมกันระหวางสถานพยาบาลใน

เครือขายเพ่ือปองกันไมใหเกิดการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานในทางท่ีมิชอบดวย

กฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ 

1.3 เพ่ือรับ-สงตอผูปวยระหวาง

สถานพยาบาล (Refer) 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย มีคำรองขอหรือไดรับการ

รองขอใหเคลื่อนยายผูปวยจากสถานพยาบาลหน่ึง 

เพ่ือไปรับการตรวจรักษาตอท่ีสถานพยาบาลอ่ืน 

หรือมีคำรองขอหรือไดรับคำรองขอใหรับผูปวย

จากสถานพยาบาลหน่ึงเพ่ือเขารบัการรักษาใน

สถานพยาบาลหรือศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัย 

ตามกระบวนการรับ-สงตอผูปวยระหวาง

สถานพยาบาล (Refer) มหาวิทยาลัยจะตอง

ดำเนินตามกระบวนการรับ-สงตอผูปวยท่ีกำหนด

ไวตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และจะใชขอมูล

สวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคในการรับ-สง

ตอผูปวยเทาน้ัน ไมนำไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน 

2. เพ่ือวัตถุประสงคในการศึกษาวิเคราะหเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม

บงชี้ตัวตนของเจาของขอมลูสวนบุคคล 

มหาวิทยาลยั อาจนำขอมูลสวนบุคคลของทานไป

ใชเพ่ือการศึกษาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ของการรักษาพยาบาล โดยจะทำเปนรูปแบบ

รายงานผลโดยภาพรวมท่ีไมมีการบงช้ีตัวตนของ

เจาของขอมลู และมหาวิทยาลัยจะรักษาความลับ

ของขอมูลดังกลาวของทานอยางเครงครัด 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

- ฐานประโยชนโดยชอบ (Legitimate 

Interest) 

3. การเปดเผยขอมูลใหบริษัทประกันภัยท่ีทาน

หรือมหาวิทยาลัยเปนคูสัญญาเพ่ือวัตถุประสงค

ในการใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัยหรือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล 

มหาวิทยาลยัจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหบริษัทประกันภัยเพ่ือการปฏิบัตติาม

สัญญาท่ีทานหรือมหาวิทยาลัย ไดทำไวกับบริษัท

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก

ทานในการเปดเผยขอมลูสวนบุคคลท่ีเปน

ขอมูลดานสุขภาพใหบริษัทประกันภัย

เพ่ือประโยชนในการใชสิทธิเรียกคา

สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือ
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ประกันภัย เพ่ือประโยชนในการเบิกจายคาสินไหม

ทดแทนหรือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล ท้ังน้ี 

มหาวิทยาลยัจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหกับบุคคลอ่ืนใดท่ีไมเก่ียวของ 

ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล 

 

4.  การเปดเผยขอมูลใหผูท่ีสงทานมาตรวจ 

หรือเปนผูชำระเงินเมื่อทานไดยินยอมใหเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล 

ในกรณีท่ีหนวยงานไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

รัฐวิสาหกิจเปนผูสงทานมาตรวจรกัษากับ

มหาวิทยาลยั หรือเปนผูชำระคาบริการตรวจรักษา

ใหแกทาน มหาวิทยาลัยจะเปดเผยขอมูลการตรวจ

รักษาซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหวใหกับ

บุคคลดังกลาวเฉพาะกรณีท่ีทานไดใหความ

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

ใหกับบุคคลดังกลาวเทาน้ัน ถาทานไมไดใหความ

ยินยอมดังกลาว มหาวิทยาลยัจะสงผลตรวจรักษา

ใหทานโดยตรง 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก

ทานในการเปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสดานเวชระเบียนระหวาง

สถานพยาบาลผานโมบายแอปพลิเคชนั 

เมื่อทานใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะนำขอมูล

สวนบุคคลของทานเขาสูระบบคอมพิวเตอรใน

รูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันเพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหทานในการรับคำปรึกษาผาน

แอปพลิเคช่ัน และเพ่ือใหทานสามารถบริหาร

จัดการขอมลูผานแอปพลิเคช่ันได และเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ระบบจะทำการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานเวชระเบียนระหวาง

สถานพยาบาลในเครือขายเพ่ือใหทานสามารถ

เรียกดูขอมลูสวนบุคคลของทานท่ีมีอยูกับ

สถานพยาบาลในเครือขายผานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ได โดยมหาวิทยาลัย 

มีความตกลงรวมกับสถานพยาบาลในเครือขาย

เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนไป

ตามท่ี พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

กำหนด 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก

ทานในการเปดเผยขอมลูสวนบุคคล 
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6. เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดของ

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัอาจทำการเก็บรวบรวม ใช และ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวิเคราะหสภาวะ

สุขภาพของทาน และตดิตอเพ่ือสือ่สาร สงขอมลู

ขาวสารดานการแพทย และนำเสนอโปรโมช่ัน 

สินคาและบริการ แกทานตามท่ีทานไดใหความ

ยินยอม 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว

ในหัวขอประเภทของขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว 

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

หลังจากไดรับความยินยอมจากทานใน

การใหมหาวิทยาลัยนำขอมลูดานสุขภาพ

ไปใชเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด 

 

 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

(2) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

และไมนำไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลน้ัน 

(Purpose Limitation) 

(3) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาท่ีจำเปนตามวัตถุประสงค

ของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีท่ี

จำเปน (Accuracy) 

(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาท่ีจำเปน (Storage Limitation) 

(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความน้ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(1) มหาวิทยาลัยใชมาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บเวชระเบียนขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของทานไวในระบบของสถานพยาบาลเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป 

นับแตวันท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทำ แตเพ่ือประโยชนในการรักษาพยาบาลจะเก็บไวจนกวาทานไมไดติดตอทางมหาวิทยาลัย 

เกินกวา 10 ปนับจากวันท่ีมารับการรับการรักษาพยาบาลครั้งสุดทาย เมื่อครบกำหนด 10 ปดังกลาวแลวจะทำลายท้ิงท้ังเวช

ระเบียนฉบับจริง สำเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(2) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับของสภาวิชาชีพอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือตองกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมายเพ่ือเขากระบวนการระงับขอพิพาทใดๆมหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดตามระยะเวลาของอายุ

ความตามกฎหมายหรือขอบังคับดังกลาวกำหนด หรือจนกวาขอพิพาทน้ันจะถึงท่ีสุดแลวแตกรณี 
 



สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงชองทาง และการอำนวยความ

สะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการ

ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 

(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบท่ี

สามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to 

Data Portability) 

(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 

(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปน

เจาของขอมูลได (Right to Erasure) 

(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

(Right to Rectification) 

มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยในฐานะเจาของขอมูลภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ซึ่งผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย สามารถติดตอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลได ท้ังน้ี การใชสิทธิ

ขางตนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผู

มีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศดานความเปนสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 

ในกรณีท่ีผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย มีขอสงสัยหรือคำถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนบุคคลของผูรับบริการทาง

สุขภาพและทางการแพทย และในประกาศฉบับน้ีไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website https://hcu.ac.th 

รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th 
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