ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเคารพสิท ธิความเปนสวนตัวของผูรับ บริการทางสุขภาพและทางการแพทยของสถานพยาบาล และ
ศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งการรักษาตรวจโรค การตรวจสุขภาพ และบำบัดฟนฟูดานสุขภาพ
ตาง ๆ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย ไดรบั ความคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทำ
ประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และ
การเปดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลายขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการสุขภาพและทางการแพทย ทั้งชองทางออนไลน
และชองทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากผูรับบริการตรวจรักษาโรคของ
สถานพยาบาล และศูนยสุขภาพ และขอมูลสวนบุคคล ที่ไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจง
ใหผูรับบริการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาล และศูนยสุขภาพรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอาน และทำความเขาใจถึง
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะแจงประกาศ ความ
เป น ส ว นตั ว ด า นข อ มู ล ส ว นบุ ค คลใหม ไปยั ง E-mail ของผู รั บ บริก ารทางสุ ข ภาพและทางการแพทย และในช อ งทางอื่ น ที่
ผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยเขาถึงได เชน บนหนา Website https://hcu.ac.th เปนตน

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ
ทางออ ม ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของผูรับ บริการทางสุข ภาพและทางการแพทย หรืออาจรวมถึงขอมูล และสารสนเทศอื่น ๆ เช น
วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแลว สามารถระบุถึงผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยได ขอมูลและสารสนเทศ
นี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ เปนตน

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data
Controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี
หนาที่แจงใหผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย ทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลใดที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทำไมถึงตองจัดเก็บ
จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางสุขภาพและ
ทางการแพทย
ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช ประมวล หรือเปดเผย
(1) ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ รูปถาย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
ลายมือชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส และขอมูลบุคคลในครอบครัว (บิดา-มารดา/ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบ
ธรรม)
(2) ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝกอบรม และการทำงาน เชน ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ

(3) ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว เชน ประวัติการรักษา ขอมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชยา
และการแพยา ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ การคุมกำเนิด ตลอดจนขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
(4) ขอมูลสำหรับการติดตอ เชน ที่อยูตามทะเบียนบาน/ที่อยูปจจุบัน/ที่อยูที่สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท อีเมล และ
รายละเอียดบุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
(5) ขอมูลสถิติ เชน จำนวนผูปวย จำนวนโรค
(6) ขอมูลการชำระเงิน เชน ขอมูลการเรียกเก็บเงิน ขอมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
(7) ขอมูลการเขารับบริการ เชน ขอมูลการนัดหมายแพทย ขอมูลสวนบุคคลของญาติ
(8) ขอมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผานกลองวงจรปด(CCTV) ภาพถาย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย เชน ขอมูล
การรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูรับบริการ ผลการทดสอบจากหองทดลอง
การวินิ จ ฉั ย ชื่อ โรคที่ ได รับ การวินิ จ ฉั ย ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใชย าและแพ ย า ประวัติ แ พ อาหาร ผลเลื อ ด ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ภาพถายทางรังสีวิทยา รายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา รายการยาที่แพทยได
สั่ง ขอมูลที่จำเปนตอการใหบริการทางการแพทย ขอมูล Feedback และผลการรักษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมนำขอมูลสวน
บุคคลที่มีความออนไหวไปใชประโยชนอื่นนอกเหนือจากทีแ่ จงไวในประกาศฉบับนี้ และจะควบคุมการเขาถึงและแบงปนขอมูลที่
มีความออนไหวอยางระมัดระวังกับผูที่เกี่ยวของเทานั้น รวมถึงกรณีที่ตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใช
ขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมใหขอมูลดังกลาว เพื่อใหผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย
สามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหบุคคลภายนอก ยกเวนเปนกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อความจำเปนในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทำใหมหาวิทยาลัย อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดในกรณีตอไปนี้
(1) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหหนวยงานราชการ หนวยงานผูมีอำนาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือใหอำนาจ
รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
(2) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัย จำเปนตองปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อผลประโยชนของ
ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหบุคคลหรือนิติบุคคลเหลานี้ตองรักษาความลับและคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด
เพียงบุคคลหรือนิติบุคคลในขอนี้ ไดแก
• สถานพยาบาลในเครือข า ยหรือส ว นงาน/หน ว ยงานอื่ น ในเครือ เท า ที่ จ ำเป น ในการให บ ริ ก ารการตรวจรัก ษาโรคและ
ให บ ริ ก ารทางการแพทย กั บ ท า น โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะเป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเฉพาะส ว นที่ จ ำเป น เท า นั้ น และ
มหาวิทยาลัยจะรักษาความลับใหกับขอมูลสวนบุคคลของทานตามหนาที่ที่มหาวิทยาลัยมีภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525 เปนตน
• บริษัทประกันภัย หรือผูใหบริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนั้น
• สถานพยาบาลที่รับการสงตอผูปวย
• ผูสงทานมาตรวจรักษาหรือใชบริการกับสถานพยาบาล หรือชำระเงินคาบริการแทนทาน
• ผู ป ระมวลผลข อมู ล ส ว นบุ ค คลที่ จ ำเป น ต อการปฏิ บั ติ งานของมหาวิ ทยาลั ย เช น ผู รับ จ าง หรื อผู ให บ ริก ารตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การจัดทำขอมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร การชำระเงิน หรือการใหบริการดานเทคโนโลยี
(Technology Outsource)
(3) มหาวิทยาลัยอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลไวในระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยใชบริการจากบุคคล
ที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยไดเขาทำสัญญากับบุคคลดังกลาวดวยความระมัดระวังและ
พิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่ผูใหบริการระบบ Cloud Computing นั้นใหกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหผูที่ไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย
อยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จำเปนเทานั้น และดำเนินการเพื่อปองกันไมใหใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
มหาวิ ท ยาลั ย จะดำเนิ น การประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู รั บ บริก ารทางสุ ข ภาพและทางการแพทย โดยมี
วัตถุป ระสงค ขอบเขต และใชวิธีก ารที่ ชอบด วยกฎหมาย โปรงใส และเป นธรรม โดยจะประมวลผลขอ มูล สวนบุ ค คลของ
ผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทยตามความจำเปน โดยมีวัตถุประสงคตามตารางที่ระบุตอไปนี้
วัตถุประสงค
ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ฐานกฎหมายที่ใช
1. เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและ
ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว - การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
ใหบริการทางการแพทย
ในหัวขอประเภทของขอมูล
(Explicit Consent)
1.1. การใหบริการทางการแพทยภายใน
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม - สำหรับขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ออนไหว : เพื่อปองกันหรือระงับ
สถานพยาบาลและศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
จะทำการบันทึกขอมูลสวนบุคคลของทาน
ความออนไหว
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไม
นำขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อปรึกษาแพทย
สามารถใหความยินยอมได เชน การเขา
หรือบุคลากรทางการแพทย รวมถึงถายภาพนิ่ง
รับบริการในกรณีฉุกเฉิน (Emergency
และภาพเคลื่อนไหว เพื่อติดตามการรักษา และ/
Care)
หรือ กระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวของ
หรือเพื่อรับ-สงตอผูปวยระหวาง
ตลอดระยะเวลาที่ทานเขารับบริการ โดย
โรงพยาบาล (Refer)
มหาวิทยาลัย จะอธิบายขอมูลรายละเอียดใหทาน
ไดเขาใจกอนที่จะดำเนินการ อีกทั้งเปดโอกาสให
ทานซักถามจนเปนที่พอใจ
1.2. การใหบริการทางการแพทยในกรณี
จำเปนตองเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สถานพยาบาลในเครือขาย
เพื่อประโยชนในการใหบริการทางการแพทย
แกทาน สถานพยาบาลและศูนยสขุ ภาพของ
มหาวิทยาลัยอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานใหสถานพยาบาลในเครือขายในกรณีที่
จำเปนตองใชขอมูลระหวางสถานพยาบาลใน
เครือขายเพื่อการใหบริการบางประเภท ทั้งนี้
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มหาวิทยาลัย
ไดจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมี
ขอตกลงรวมกันระหวางสถานพยาบาลใน
เครือขายเพื่อปองกันไมใหเกิดการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลของทานในทางที่มิชอบดวย
กฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ
1.3 เพื่อรับ-สงตอผูปวยระหวาง
สถานพยาบาล (Refer)
ในกรณีที่มหาวิทยาลัย มีคำรองขอหรือไดรับการ
รองขอใหเคลื่อนยายผูปวยจากสถานพยาบาลหนึ่ง
เพื่อไปรับการตรวจรักษาตอทีส่ ถานพยาบาลอื่น
หรือมีคำรองขอหรือไดรับคำรองขอใหรับผูปวย
จากสถานพยาบาลหนึ่งเพื่อเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลหรือศูนยสุขภาพของมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการรับ-สงตอผูปวยระหวาง
สถานพยาบาล (Refer) มหาวิทยาลัยจะตอง
ดำเนินตามกระบวนการรับ-สงตอผูปวยที่กำหนด
ไวตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และจะใชขอมูล
สวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคในการรับ-สง
ตอผูปวยเทานั้น ไมนำไปใชในวัตถุประสงคอื่น
2. เพื่อวัตถุประสงคในการศึกษาวิเคราะหเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม
บงชี้ตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
มหาวิทยาลัย อาจนำขอมูลสวนบุคคลของทานไป
ใชเพื่อการศึกษาวิเคราะหเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของการรักษาพยาบาล โดยจะทำเปนรูปแบบ
รายงานผลโดยภาพรวมที่ไมมีการบงชี้ตัวตนของ
เจาของขอมูล และมหาวิทยาลัยจะรักษาความลับ
ของขอมูลดังกลาวของทานอยางเครงครัด
3. การเปดเผยขอมูลใหบริษัทประกันภัยที่ทาน
หรือมหาวิทยาลัยเปนคูสัญญาเพื่อวัตถุประสงค
ในการใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยหรือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานใหบริษัทประกันภัยเพื่อการปฏิบัตติ าม
สัญญาที่ทานหรือมหาวิทยาลัย ไดทำไวกับบริษัท

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว
ในหัวขอประเภทของขอมูล
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
- ฐานประโยชนโดยชอบ (Legitimate
Interest)

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว
ในหัวขอประเภทของขอมูล
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก
ทานในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เปน
ขอมูลดานสุขภาพใหบริษัทประกันภัย
เพื่อประโยชนในการใชสิทธิเรียกคา
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือ
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ประกันภัย เพื่อประโยชนในการเบิกจายคาสินไหม
ทดแทนหรือใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานใหกับบุคคลอื่นใดที่ไมเกี่ยวของ
4. การเปดเผยขอมูลใหผูที่สงทานมาตรวจ
หรือเปนผูชำระเงินเมื่อทานไดยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีที่หนวยงานไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจเปนผูส งทานมาตรวจรักษากับ
มหาวิทยาลัย หรือเปนผูชำระคาบริการตรวจรักษา
ใหแกทาน มหาวิทยาลัยจะเปดเผยขอมูลการตรวจ
รักษาซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวใหกับ
บุคคลดังกลาวเฉพาะกรณีที่ทานไดใหความ
ยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ใหกับบุคคลดังกลาวเทานั้น ถาทานไมไดใหความ
ยินยอมดังกลาว มหาวิทยาลัยจะสงผลตรวจรักษา
ใหทานโดยตรง
5. เพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดานเวชระเบียนระหวาง
สถานพยาบาลผานโมบายแอปพลิเคชัน
เมื่อทานใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะนำขอมูล
สวนบุคคลของทานเขาสูระบบคอมพิวเตอรใน
รูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความ
สะดวกใหทานในการรับคำปรึกษาผาน
แอปพลิเคชั่น และเพื่อใหทานสามารถบริหาร
จัดการขอมูลผานแอปพลิเคชั่นได และเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ระบบจะทำการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสดา นเวชระเบียนระหวาง
สถานพยาบาลในเครือขายเพื่อใหทานสามารถ
เรียกดูขอมูลสวนบุคคลของทานทีม่ ีอยูกับ
สถานพยาบาลในเครือขายผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ได โดยมหาวิทยาลัย
มีความตกลงรวมกับสถานพยาบาลในเครือขาย
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนไป
ตามที่ พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
กำหนด

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช
ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว
ในหัวขอประเภทของขอมูล
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก
ทานในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว
ในหัวขอประเภทของขอมูล
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
เมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก
ทานในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
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6. เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจทำการเก็บรวบรวม ใช และ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวิเคราะหสภาวะ
สุขภาพของทาน และติดตอเพื่อสือ่ สาร สงขอมูล
ขาวสารดานการแพทย และนำเสนอโปรโมชั่น
สินคาและบริการ แกทานตามที่ทา นไดใหความ
ยินยอม

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว
ในหัวขอประเภทของขอมูล
สวนบุคคลทีม่ ีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

ฐานกฎหมายที่ใช
- การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
หลังจากไดรับความยินยอมจากทานใน
การใหมหาวิทยาลัยนำขอมูลดานสุขภาพ
ไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency)
(2) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และไมนำไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลนั้น
(Purpose Limitation)
(3) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เกี่ยวของ และเทาที่จำเปนตามวัตถุประสงค
ของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization)
(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีที่
จำเปน (Accuracy)
(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จำเปน (Storage Limitation)
(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความนั้นคงปลอดภัยของขอมูลที่
เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ระยะเวลาการเก็บรักษา
(1) มหาวิทยาลัยใชมาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บเวชระเบียนขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของทานไวในระบบของสถานพยาบาลเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
นับแตวันที่ มหาวิทยาลัยไดจัดทำ แตเพื่ อประโยชน ในการรักษาพยาบาลจะเก็บ ไวจนกวาทานไมไดติดตอทางมหาวิทยาลัย
เกินกวา 10 ปนับจากวันที่มารับการรับการรักษาพยาบาลครั้งสุดทาย เมื่อครบกำหนด 10 ปดังกลาวแลวจะทำลายทิ้งทั้งเวช
ระเบียนฉบับจริง สำเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(2) ในกรณีที่มหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับของสภาวิชาชีพอื่น ๆ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือตองกอตั้งสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมายเพื่อเขากระบวนการระงับขอพิพาทใดๆมหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดตามระยะเวลาของอายุ
ความตามกฎหมายหรือขอบังคับดังกลาวกำหนด หรือจนกวาขอพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแลวแตกรณี

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงชองทาง และการอำนวยความ
สะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี้
(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการ
ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access)
(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่
สามารถอ านหรือ ใช งานโดยทั่ วไปไดด วยเครื่อ งมื อ หรืออุ ป กรณ ที่ ท ำงานไดโดยอัต โนมั ติแ ละสามารถใช ห รือเป ด เผยขอ มู ล
สวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวน
บุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to
Data Portability)
(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได (Right to Erasure)
(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
(Right to Rectification)
มหาวิท ยาลัย เคารพสิ ท ธิข องผู รับ บริก ารทางสุ ข ภาพและทางการแพทยในฐานะเจาของข อ มูล ภายใต ก ฎหมายที่ เกี่ย วข อ ง
ซึ่งผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย สามารถติดตอมหาวิทยาลัยเพื่อขอใชสิทธิของเจาของขอมูลได ทั้งนี้ การใชสิทธิ
ขางตนใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผู
มีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดานความเปนสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน
ในกรณีที่ผูรับบริการทางสุขภาพและทางการแพทย มีขอสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับขอมูลความเปนสวนบุคคลของผูรับบริการทาง
สุขภาพและทางการแพทย และในประกาศฉบับนี้ไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดบนหนา Website https://hcu.ac.th
รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย
(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th

