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หนงัสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ 

(ส าหรับการรบับริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้ 

 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกดั

ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  

จะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

๑. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลสุขภาพจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง  และอาจเก็บข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลสุขภาพทางอ้อมจากข้อมูลทีเ่จ้าของข้อมลูหรอืตวัแทนของ

เจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอื่น ๆ ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานพันธมิตร การให้บริการ

ทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอป

พลิเคชันจากแหล่งข้อมูลอื่นใดที่เช่ือถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน 
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ทั้งที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดข้ึนเอง หรือองค์กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงส่ือสังคมออนไลนต์่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปเพือ่

ประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพื่อการดูแลสุขภาพของเจ้าของ

ข้อมูล ตามภารกิจภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

๒. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดเก็บ  

 ข้อมูลระบตุวัตน เช่น ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด  หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุ

ตัวตนอื่น ๆ   

 ข้อมูลส าหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

 ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ รวมถึง หมู่โลหิต 

ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้

อาหาร ประวัติการพบแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกายภาพบ าบัด ความต้องการพิเศษ

ในการรักษาพยาบาล ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทาง

เพศ เป็นต้น  

 

 ขอ้มลูเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัโรค / เพือ่ตดิตามการรกัษา เช่น

ข้อมูลปัจจัยเส่ียง ข้อมูลการประสบอบุัติเหตุ พฤติกรรมการใช้ชีวติการ

บริโภคหรอื พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว

หรือกระท าการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น ข้อมูลบตัรเครดิตและบตัรเดบติ ข้อมลู

การท าธุรกรรม รวมถงึราคาวิธีการช าระเงิน และรายละเอียดการช าระเงนิ

อื่น ๆ  
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 ขอ้มลูสทิธปิระโยชนก์ารรกัษาพยาบาล เช่น สิทธิประกัน

สุขภาพถว้นหน้า ประกนัสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ การ

ประกนัสุขภาพและประกันภัย  

 ขอ้มลูบญัชผีูใ้ช ้ เช่น ช่ือผู้ใช้ รหสัผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึง

เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคช่ัน 

 ชือ่บญัชสีือ่สงัคมออนไลน ์ การแสดงความเห็นการซักถามการ

โต้ตอบในส่ือสังคมออนไลน์ความสนใจของ ท่าน และบริการทีท่่านใช้  

 ขอ้มลูอืน่ ๆ เพื่อประโยชนใ์นการให้บริการสุขภาพและเพื่อ

การดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

๓. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล(การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ

เปิดเผยข้อมูล)ส่วนบุคคล  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ของการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้  

 เพื่อการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านในทุกช่องทาง ซึ่ง

รวมถึง การระบุตัวตนของคนไข้     การจัดตาราง และแจ้งเตือนการนัดพบ

แพทย์หรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลแก่ทา่น การดูแลให้ความปลอดภัยแก่

ท่านขณะรักษาพยาบาลหรอืเข้าพักในสถานทีข่องส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน 

ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของท่าน เป็นต้น  

 เพื่อการค้นคว้า วิ จัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์ การรักษาพยาบาล หรือ              การให้บริการ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การวิจัยวัคซีนชนิดต่าง ๆ หรือ การ

วิเคราะห์ และทดลองการตอบสนองต่อการ รักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 
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 เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดท าสถิติ รายงานที่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามที่กฎหมายก าหนด 

 เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถให้ความ

ช่วยเหลือตอบข้อซักถามและ                ข้อร้องเรียนของท่าน  

 เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาปรับปรุงบริการ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บริการ หรือร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการเข้าร่วม

ดังกล่าวข้ึนอยู่กับความสมัครใจและจะไม่กระทบต่อการเข้าถึงบริการของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น เพื่อให้การศึกษาต่อ

นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาล

ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  

 เพื่อเป็นการป้องกันการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจมีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บ 

รวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และ

ป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่ไม่ เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

 เพื่อปกป้องและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับท่าน อาจมีการใช้

ข้อมูลของท่านในกรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าอาจมี

ความเส่ียงหรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อท่านหรือผู้ใด                

ก็ตาม  

 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือปฏิบัติหน้าที่ ตาม

กฎหมายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรักษาข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูล
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ดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จะลบ ท าลายข้อมูล หรือท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณี

จ าเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือ

เพื่อ เป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

 โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลจะไม่เกินก าหนด

ระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษา ข้อมูลไว้

เป็นระยะเวลานานกว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจ าเป็น

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิด

หรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน  

 

๕. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่มี                ฐานการประมวลผลข้อมูลโดย

ชอบด้วย กฎหมาย โดยข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยัง

องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือ

หน่วยงานภายในอื่น ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังนี้  

 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการ

แพทย์  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจท าการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของ ท่านไปให้หน่วยงานภายนอก เช่น การประสานงานกับ

โรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดต่อปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรหรือระบบ

อื่น ที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่จ าเป็นแก่                               การ

บ าบัดรักษาท่าน ซึ่งจะท าให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม

หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

_________________________________________________________________

___________________________ 
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 เพื่อการใหบ้รกิารทางการแพทย์ในกรณีจ าเป็นต้องเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล การส่ง “ส่ิงส่งตรวจ” ของท่านไปยัง

หน่วยงานเฉพาะทาง การร้องขอส่ิงสนับสนุนที่จ าเป็นเช่น การขอโลหิต

หรือการขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 

(Refer) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่โรงพยาบาล หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล  

 

 

 

 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะน าข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์                  เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่าย ให้สามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพส่วน

บุคคลของท่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพ

และเพื่อการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจาก กองทุนประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ ตามที่

ท่านได้ข้ึนทะเบียนไว้ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 สถาบันการเงิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจท า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้สถาบันการเงินธนาคาร บริษัท

บัตรเครดิต บริษัทประกันภัยทีเ่ป็นคู่สัญญาของทา่น หรือหน่วยงานทวงถาม

หนี้ ตามที่จ าเป็นในการท าการจ่ายและรับช าระเงินตามที่มีการร้องขอ โดย 



 

_________________________________________________________________

___________________________ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่

มีอ านาจในการเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด และสามารถ

พิสูจน์ได้ว่าตนมีอ านาจในการเข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น  

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงาน 

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับ

หน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายอื่นใดที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตาม 

 ผู้ใหบ้รกิารภายนอก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจ

ท าเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud 

Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลทีส่ามไม่วา่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ  หรือ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับเว็บไซต์ การวิเคราะห์

ข้อมูล การประมวลผลการจ่ายและรับช าระเงิน การท าค าส่ังซื้อ  การ

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

ในกรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ าเป็นต้องส่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสม เพื่อให้

มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้

เกิด การสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การ

ดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง  

 

๖. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูล

ส่วนบุคคลก าหนดให้ท าได้ เท่านั้น ทั้งนี้  ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดย

เข้าท าข้อสัญญามาตรฐานหรอืใช้กลไกอื่นทีพ่งึมี             ตามกฎหมายว่า



 

_________________________________________________________________

___________________________ 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 8 | 12รหัสเอกสาร : F–IT–AC–07.02Rev.00 

ด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใ ช้บังคับ และ  ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอาจอาศัยสัญญา             การโอนข้อมูล หรือกลไกอื่นที่ได้รับ

การอนุมัติ เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 

 

 

 

๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใช้มาตรการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน 

ด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกัน

ด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และ มาตรการป้องกันทางกายภาพ 

(Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูล

ส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูล

โดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการด าเนินงานของ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป  

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

 การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า

ผู้ให้บริการภายนอกที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท าการว่าจ้างจะ

มีการใช้มาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการ

ภายใต้วัตถุประสงค์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตาม

มาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  



 

_________________________________________________________________

___________________________ 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 9 | 12รหัสเอกสาร : F–IT–AC–07.02Rev.00 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท านโยบายและข้ันตอน

วิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องกันการ เข้าถึง

โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ก าหนดนโยบายและข้ันตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูล

อย่างปลอดภัย และอาจก าหนดเพิ่มเติมในสัญญาระหว่างส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับคู่สัญญาแต่ละราย  

 มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม  

 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้

การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส 

ตามความจ าเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางการส่ือสารแบบปลอดภัยส าหรับ 

ข้อมูลดังกล่าวดว้ยการเข้ารหัสลับข้อมลูดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure 

Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น  

 บริ ห าร จัดการ ให้  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รภายนอกที่ ส านั ก ง าน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท าการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตาม

กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 มีติดตามตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การจัดการข้อมูล และการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ า  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทุ่มเทและใช้

ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือ 

ทางเทคนิครว่มกับการบริหารจัดการโดยบคุคล เพื่อควบคุมและรักษาความ



 

_________________________________________________________________

___________________________ 
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ปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตวัหรอืข้อมลูที่เปน็ความลบั

ของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะ

สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ  

 

๘. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องขอให้ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ดังนี้ 

๘.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะ

ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่ จะร้องขอให้ เปิดเผยถึง

การได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  

 ๘.๒ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของ

ข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายก าหนด 

๘.๓ สิทธใินการขอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล: เจ้าของข้อมูล

มีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่

กฎหมายก าหนด 

 ๘.๔ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ

ขอให้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายก าหนด 

๘.๕ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูล

ส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลสามารถด าเนินการย่ืนค าขอ

แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลนั้น

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

๘.๖ สิทธใินการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิก

ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่
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กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความ

ยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบ

ต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ทราบถึง

ผลกระทบจากการถอนความยินยอม  

 อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิ

ข้างต้น หากการด าเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ 

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าส่ังศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบ

และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือ

บุคคลอื่น หรือเป็นการด าเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการ

ปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

 หากท่านต้องการใช้สิทธิ สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อด าเนินการ ย่ืนค า

ร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ตามช่องทางใน ข้อ ๑๐ 

 

๙. การปรับปรุงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจมีปรับปรุงเนื้อหาของ

หนังสือแจ้งการประมวลผลนี้เปน็ครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความ

เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน หาก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ

ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ แ ก้ ไ ข ห นั ง สื อ แ จ้ ง ฉ บั บ นี้ จ ะ แ ส ด ง บ น ท า ง

เว็บไซต์  https: / /pdpa.moph.go. th  ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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๑๐. ช่องทางการตดิต่อ  

 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ หรือมีค าถามเกี่ยวกับการใช้

สิทธิของตน หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ ท่านสามารถติดต่อ

ได้ที่  

ส่งถึง :   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

 อาคาร ๒ ช้ัน ๑ เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู่๔  ถนนติวานนท์  

 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐                                                                    

อีเมล dpo@moph.go.th  

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๔  

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

        

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 


