แนวปฏิบัตกิ ารคุมครองขอมูลสวนบุคคลโรงพยาบาลสวนปรุง
___________________
โรงพยาบาลสวนปรุงในฐานะผู ควบคุมขอมูล ส วนบุ คคล มีห นาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุ คคล
กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสวนปรุงจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไวดังตอไปนี้
สวนที่ ๑: ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลสวนปรุงประกอบไปดวย 5 กลุมภารกิจ ดังตอไปนี้
1. กลุมภารกิจอํานวยการ
1.1 สํานักงานผูอํานวยการ
1.2 กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ
1.3 กลุมงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุมงานทรัพยากรบุคคล
1.5 กลุมงานการเงินและบัญชี
1.6 กลุมงานพัสดุ
1.7 กลุมงานโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย
2. กลุมภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
2.1 กลุมงานการแพทย
2.2 กลุมงานทันตกรรม
2.3 กลุมงานเภสัชกรรม
2.4 กลุมงานจิตวิทยา
2.5 กลุมงานสังคมสงเคราะห
2.6 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
2.7 กลุมงานเวชระเบียน
2.8 กลุมงานเทคนิคบริการและรังสีการแพทย
2.9 กลุมงานโภชนาการ
2.10 กลุมงานแพทยแผนไทยและจิตเวชทางเลือก
3. กลุมภารกิจพัฒนาสูความเปนเลิศ
3.1 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน
3.2 กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.3 กลุมงานวิจัยและฝกอบรม
3.4 กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
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4. กลุมภารกิจการพยาบาล
4.1 สํานักบริการพยาบาล
4.2 หอผูปวยอารี 1
4.3 หอผูปวยจิระ 1
4.4 หอผูปวยจิระ 2
4.5 หอผูปวยเมตตา 1
4.6 หอผูปวยเมตตา 2
4.7 หอผูปวยฝายคํา 1
4.8 หอผูปวยฝายคํา 2
4.9 หอผูปวยกรุณา 1
4.10 หอผูปวยกรุณา 2
4.11 หอผูปวยวิสุทธา 1
4.12 หอผูปวยสหทัย 1
4.13 หอผูปวยพิเศษปญญา
4.14 หอผูปวยพิเศษขนาน
4.15 งานบริการผูปวยนอก
4.16 ศูนยรักษาไฟฟา ECT
4.17 ศูนยจิตสังคมบําบัด
4.18 หนวยจายกลาง
5. กลุมภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือขายบริการ
5.1 กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขายและจิตเวชชุมชน
5.2 กลุมงานวิกฤตสุขภาพจิต
มีผลบังคับใชกับขาราชการ พนักงาน ผูปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผูซึ่งปฏิบัติงานใหโรงพยาบาลสวนปรุง
สวนที่ ๒: ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการคุมครอง
๑. ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
เปนขอมูลสวนบุคคลของ ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลสวนปรุง
๒. ขอมูลสวนบุคคลของผูมาติดตองาน
เปนขอมูลสวนบุคลคลของ ผูมาติดตองาน สมัครงาน การทําธุรกรรม เชน การขอใบอนุญาตตางๆ
การสงตรวจสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน การทํานิติกรรม เชน การทําสัญญาวาจาง สัญญาซื้อขายรวมถึง
ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานที่ทําสัญญา หรือทํางานใหกับโรงพยาบาลสวนปรุง
๓. ขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ
เปนขอมูลสวนบุคคลของผูมาติดตอเพื่อรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ที่หนวยบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสวนปรุง รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการกรณีที่บุคลากรของหนวยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง
ออกไปใหบริการนอกหนวยบริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบและขอมูลการใชบริการสุขภาพทางดิจิทัล
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สวนที่ ๓: การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด
โรงพยาบาลสวนปรุ ง จะเก็ บ รวบรวมข อมู ลส วนบุ คคล “เท าที่ จํ าเป น ” สํ าหรั บการให บ ริ ก าร
ตามวั ตถุ ประสงค ใ นการดํ า เนิ น งานของโรงพยาบาลสวนปรุ ง อย า งเคร ง ครั ด และโรงพยาบาลสวนปรุ ง
จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด และจะรักษาขอมูล
เหลานั้นไวเปนความลับตามเกณฑมาตรฐานการกําหนดชั้นความลับของขอมูลของโรงพยาบาลสวนปรุง
สวนที่ ๔: วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล
๔.๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็ บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสว นบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลเพื่อการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการ
จัดทําสถิติที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของโรงพยาบาลสวนปรุง หรือตามที่กฎหมายกําหนด
๔.๒ โรงพยาบาลสวนปรุง จะบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะที่มี
การรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
ของการเก็ บรวบรวมข อมู ล โรงพยาบาลสวนปรุ ง จะจั ดทํ าบั นทึ กแก ไขเพิ่ มเติ มไว เป นหลั กฐาน หากมี การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคตามที่เคยไดแจงไว โรงพยาบาลสวนปรุง จะแจงวัตถุประสงคใหมนั้นใหกับเจาของขอมูล
สวนบุคคลทราบและไดรับความยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย เวนแตไดรับยกเวนไมตองขอความ
ยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๕: การกํากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล
๕.๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จะกํากับดูแลมิใหผูที่ไมมีหนาที่หรือไมไดรับมอบหมาย เก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล นําไปใชประโยชน เปดเผย แสดง หรือทําใหปรากฏในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น นอกเหนือ
วัตถุประสงคที่ไดขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตการใชขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวน
ไมตองขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด
๕.๒ โรงพยาบาลสวนปรุ ง จะไม เ ป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของเจ า ของข อ มู ล โดยไม มี
ฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวยกฎหมาย แตอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ภายใต
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน การเปดเผยตอหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานที่กํากับดูแล
รวมถึงในกรณีที่มีการรองขอใหเปดเผยขอมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
๕.๓ โรงพยาบาลสวนปรุ ง อาจใชเทคโนโลยีคุก กี้ (Cookies) เพื่อเก็บ รวบรวมข อมูล พฤติ ก รรม
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เกี่ยวกับการเขาถึง การใชงาน หรือการรับบริการผานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน
ของโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการเขาถึง
การใชงาน หรือการรับบริการผานเว็บไซตและแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลสวนปรุง
สวนที่ ๖: ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของไวเปนระยะเวลา ตราบเทาที่วัตถุประสงค
ของการนําขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้น โรงพยาบาลสวนปรุงจะลบ ทําลายขอมูล หรือทําให
ขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจําเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
หรือเพื่อเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของโรงพยาบาลสวนปรุง หรือหากมีความจําเปนเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
เชน เพื่อความปลอดภัย เพื่อการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน
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สวนที่ ๗: การโอนขอมูลไปตางประเทศ
โรงพยาบาลสวนปรุงจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ เฉพาะกรณี
ที่ ก ฎหมายคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลกํ า หนดให ทํ า ได เ ท า นั้ น ทั้ ง นี้ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง อาจปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑการโอนขอมูลระหวางประเทศ โดยเขาทําขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองขอมูลที่ใชบังคับ และโรงพยาบาลสวนปรุงอาจอาศัยสัญญาการโอนขอมูล หรือกลไกอื่น
ที่ไดรับการอนุมัติเพื่อการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
สวนที่ ๘: การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
โรงพยาบาลสวนปรุ ง จะใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข อมูลสวนบุ คคล ซึ่งครอบคลุ ม
ถึงมาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดานเทคนิค (Technical
Safeguard) และมาตรการป อ งกั น ทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่ อ งการเข า ถึ ง หรื อ ควบคุ ม
การใช ง านข อ มู ล ส วนบุ คคล (Access Control) เพื่ อป องกั นการเข าถึ งและเป ดเผยข อมู ลโดยไม ได รั บอนุ ญาต
และสอดคล องกั บการดํ าเนิ นงานของโรงพยาบาลสวนปรุ ง และมาตรฐานที่ รั บรองโดยทั่ วไป เพื่ อให บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ๓ ประการ ดังนี้
๑) การธํารงไวซึ่งความลับ (confidentiality)
๒) ความถูกตองครบถวน (integrity)
๓) สภาพพรอมใชงาน (availability)
ของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยมิชอบ ประกอบดวยการดําเนินการตามมาตรการดังตอไปนี้
ขอ ๑. มาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ (administrative safeguard)
๑.๑ การออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สําหรับควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณ
ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
เชน กําหนดใหมีบันทึกการเขาออกพื้นที่ กําหนดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
ผูมีสิทธิผานเขาออกมีการกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขาถึง
ทั้งนี้ความเขมขนของมาตรการ ใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นหากขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล ถูกแกไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทําลาย โดยมิชอบ
๑.๒ การกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชงาน (user responsibilities) แบงเปน รูปแบบตาง ๆ เชน สิทธิในการเขาดู แกไข
เพิ่มเติม เปดเผย และเผยแพร การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตลอดจนการลบทําลาย
ขอ ๒. มาตรการปองกันดานเทคนิค (technical safeguard)
๒.๑ การจั ด ให มี วิ ธี ก ารเพื่ อ ให ส ามารถตรวจสอบย อ นหลั ง เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช
ในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล
๒.๒ การบริหารจัดการ การเขาถึงของผูใชงาน (user access management) เพื่อควบคุม
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใชงาน ไดแก การนําเขา
เปลี่ยนแปลง แกไข เปดเผย ตลอดจนการลบทําลาย
๒.๓ จัดใหมีระบบสํารองและกูคืนขอมูล เพื่อใหระบบ และ/หรือ บริการตาง ๆ ยังสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
________________________________________________________________________________________
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ขอ ๓. มาตรการปองกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุม
การใชงานขอมูลสวนบุคคล (access control)
๓.๑ มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณในการจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลโดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย เชน มีบันทึกการเขาออก
พื้ น ที่ มีเ จ า หน า ที่ รั กษาความปลอดภัย ของพื้น ที่ มีร ะบบกลองวงจรปดติดตั้ง มีการลอมรั้ว
และล็อคประตูทุกครั้งมีระบบบัตรผานเฉพาะผูมีสิทธิเขาออก ทั้งนี้ความเขมขนของมาตรการ
ใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากขอมูลสวนบุคคลรั่ว ไหล
ถูกแกไข ถูกคัดลอก หรือถูกทําลาย โดยมิชอบ
๓.๒ กํ าหนดหน าที่ ความรั บผิ ดชอบของผู ใช งาน (user responsibilities) เพื่ อป องกั น
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนา
ข อมู ลส วนบุ คคล การลั กขโมยอุ ปกรณ จั ดเก็ บหรื อประมวลผลข อมู ลส วนบุ คคล การลั กลอบ
นําอุปกรณเขาออก
โดยโรงพยาบาลสวนปรุง กําหนดใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
การจัดจางผูใหบริการภายนอก โรงพยาบาลสวนปรุงจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการตางๆ
เพื่ อ ให แ น ใ จว า ผู ใ ห บ ริ ก ารภายนอกที่ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง ทํ า การว า จ า งจะมี ก ารใช ม าตรการในการ
เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนยาย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอในการ
ให บ ริ ก ารภายใต วั ต ถุ ป ระสงค ข องโรงพยาบาลสวนปรุ ง เป น ไปตามมาตรฐานต า ง ๆ ของประเทศ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลสวนปรุง จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติและขั้น ตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อการจัดการข อ มูล
อยางปลอดภัย และปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
• กํ า หนดนโยบายและขั้ น ตอนวิ ธี ก ารต า ง ๆ เพื่ อ จั ด การข อ มู ล อย า งปลอดภั ย
และอาจกําหนดเพิ่มเติมในสัญญาระหวางโรงพยาบาลสวนปรุงกับคูสัญญาแตละราย
• มี การบริ หารจั ดการสิ ทธิ ของพนั กงานและลู กจ างในการเข าถึ งข อมู ลส วนบุ คคล
อยางเหมาะสม
• ปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เชน การเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ
ตั วตนและเทคโนโลยี การตรวจจั บไวรั ส ตามความจํ าเป น รวมถึ งจั ดให มี ช องทางการสื่ อสาร
แบบปลอดภั ยสํ าหรั บข อมู ลดั งกล าวด วยการเข ารหั สลั บข อมู ลดั งกล าว เช น จั ดให มี การใช
Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
• บริ หารจั ด การให ผู ให บริ การภายนอกที่ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง ทํ าการว า จ า ง
ต องปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บต า ง ๆ ว า ด ว ยการคุ ม ครองข อ มู ล
สวนบุคคล
• มี ติ ด ตามตรวจสอบเว็ บ ไซต แ ละระบบออนไลน ของโรงพยาบาลสวนปรุ ง
ผานหนวยงานที่มีความเชี่ ยวชาญด านการคุ มครองข อมู ลสวนบุคคลและการรั กษาความมั่ นคง
ปลอดภัย
• จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลแก บุ ค ลากร
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
________________________________________________________________________________________
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ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลของโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประจํา
•

สวนที่ ๙: การลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลสวนปรุง จะดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการ
เก็บหรือหมดความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือทําใหขอมูลสวนบุคคล
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ
หรื อเจ าของข อมู ลส วนบุ คคลได เพิ กถอนความยิ นยอม เว นแต การเก็ บรั กษาข อมู ลส วนบุ คคลที่ ได รั บยกเว น
ไมตองขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๑๐: การมีสวนรวมของเจาของขอมูล
โรงพยาบาลสวนปรุง จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงเทานั้น
และตอง “ขอความยิน ยอมจากเจ า ของข อมูลสว นบุคคลกอนหรือระหวางเก็บรวบรวมขอมูล สวนบุค คล”
เว น แต ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งขอความยิ น ยอมตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
หากโรงพยาบาลสวนปรุง จําเปนตอง “เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น” ที่ไมใชเก็บจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลโดยตรง โรงพยาบาลสวนปรุงจะแจงเหตุผลความจําเปนนั้นใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
และขอความยิ น ยอมในเวลาตามที่ กํ า หนด เว น แต ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ไ ด รั บ ยกเว น
ไมตองขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๑๑: สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิในการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลของตนเองที่โรงพยาบาลสวนปรุงดูแล
ดังตอไปนี้
๑๑.๑ สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง โดยเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะขอรับสําเนาขอมูล
สวนบุคคลของตน และมีสิทธิที่ จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลของเจาของขอมูล
๑๑.๒ สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑๑.๓ สิทธิขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล โดยขอให โรงพยาบาลสวนปรุงดําเนินการลบ
หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุ คคล
ไดดวยเหตุบางประการไดตามที่กฎหมายกําหนด
๑๑.๔ สิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล โดยขอใหโรงพยาบาลสวนปรุงระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนด
๑๑.๕ สิทธิขอใหแกไขเปลี่ยนแปลง โดยขอใหโรงพยาบาลสวนปรุงดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคล
นั้นถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
สวนที่ ๑๒: แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลสวนปรุง ไดมีการแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer :
DPO) เพื่อการประสานงานในการคุมครองสิทธิประโยชนของเจาของขอมูลและสิทธิประโยชนของโรงพยาบาล
สวนปรุงชวยใหสามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการขอมูลสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
________________________________________________________________________________________
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