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กรอบนโยบาย
บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ทา่ นเป็ นผูเ้ ข้ารับบริการตรวจ รักษาโรค และบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการต่างๆ
จากบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนีใ้ ห้ท่านทราบถึงเหตุผลและ
วิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิ ของท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้สรุปการใช้ขอ้ มูล
ส่ว นบุค คลของท่ า น พร้อ มทั้ง อธิ บ ายฐานการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลที่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ( Lawful Basis of
Processing) ดังนี ้

- ข้อมูลระบุตวั ตน

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้วยกฎหมาย
1. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการ

- ข้อมูลสาหรับการติดต่อ

ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้ารับ

- ข้อมูลด้านสุขภาพ

การรักษาพยาบาลที่ทา่ น

- ข้อมูลการเงิน

เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริษัทฯ

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์
1.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและ
ให้บริการทางการแพทย์
1.1. การให้บริการทางการแพทย์ภายใน
สถานพยาบาลของบริษัทฯ
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีม
สุขภาพของบริษัทฯ จะทาการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
ปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง
ถ่ายภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว เพื่อติดตามการ
รักษา และ/หรือ กระทาการใดๆ ตามหลักวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ทา่ นเข้ารับบริการ โดย
บริษัทฯ จะอธิบายข้อมูลรายละเอียดให้ทา่ นได้เข้าใจ
ก่อนที่จะดาเนินการ อีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้ทา่ นซักถาม
จนเป็ นที่พอใจ
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(ม.24 (3))
2. สาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ออ่ นไหว: ฐานปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในการวินิจฉัยโรค
และการรักษาทาง
การแพทย์ เช่น
พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์

2.

1.2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณี
จาเป็ นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานพยาบาลในเครือข่าย
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ทา่ น
คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที่
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลระหว่างสถานพยาบาลใน
เครือข่ายเพื่อการให้บริการบางประเภท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
ได้จดั ให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่าย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในทางที่มชิ อบด้วยกฎหมาย หรือโดย
ปราศจากอานาจ
1.3 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
(Refer)
ในกรณีที่บริษัทฯ มีคาร้องขอหรือได้รบั การร้องขอให้
เคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วยจากสถานพยาบาลหนึง่ เพื่อไปรับ
การตรวจรักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่น หรือมีคาร้อง
ขอหรือได้รบั คาร้องขอให้รบั ผูป้ ่ วยจาก
สถานพยาบาลหนึง่ เพื่อเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของบริษัทฯ ตามกระบวนการรับ-ส่ง
ต่อผูป้ ่ วยระหว่างสถานพยาบาล (Refer) บริษัทฯ
จะต้องดาเนินตามกระบวนการรับ-ส่งต่อผูป้ ่ วยที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ และจะใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อ
ผูป้ ่ วยเท่านัน้ ไม่นาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม่
บ่งชีต้ วั ตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อ
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการ
รักษาพยาบาล โดยจะทาเป็ นรูปแบบรายงานผลโดย
ภาพรวมที่ไม่มกี ารบ่งชีต้ วั ตนของเจ้าของข้อมูล และ

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้วยกฎหมาย
และ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 (ม.26 (5) (ก))
3. สาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ออ่ นไหว: เพื่อป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือสุขภาพใน
กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ เช่น การเข้ารับ
บริการในกรณีฉกุ เฉิน
(Emergency Care) หรือ
เพื่อรับ - ส่งต่อผูป้ ่ วย
ระหว่างโรงพยาบาล
(Refer) (ม.26 (1))

ข้อมูลสถิติ

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัท
(Legitimate Interest) ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
โดยไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ที่ระบุตวั ตนได้เพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพของ
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ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์
บริษัทฯ จะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของ
ท่านอย่างเคร่งครัด

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้วยกฎหมาย
องค์กรในด้านการ
รักษาพยาบาล และการ
ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ
(ม.24 (5))

3.

4.

5.

การเปิ ดเผยข้อมูลให้บริษัทประกันภัยที่ทา่ น
- ข้อมูลระบุตวั ตน
หรือบริษัทฯ เป็ นคูส่ ัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ใน - ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
การใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
ประกันภัยหรือใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
บริษัทจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้บริษัทประกันภัยเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทา่ น
หรือบริษัทฯ ได้ทาไว้กบั บริษัทประกันภัย เพื่อ
ประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือใช้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอื่นใด
ที่ไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รบั ความยินยอมโดย

การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผทู้ ี่ส่งท่านมาตรวจหรือ
เป็ นผู้ชาระเงินเมื่อท่านได้ยนิ ยอมให้เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่หน่วยงานไม่วา่ ภาครัฐ เอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจเป็ นผูส้ ง่ ท่านมาตรวจรักษากับบริษัทฯ
หรือเป็ นผูช้ าระค่าบริการตรวจรักษาให้แก่ทา่ น
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลการตรวจรักษาซึง่ เป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ออ่ นไหวให้กบั บุคคลดังกล่าว
เฉพาะกรณีที่ทา่ นได้ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว
เท่านัน้ ถ้าท่านไม่ได้ให้ความยินยอมดังกล่าว บริษัท
ฯ จะส่งผลตรวจรักษาให้ทา่ นโดยตรง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านเวชระเบียนระหว่าง
สถานพยาบาลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เมื่อท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะนาข้อมูลส่วน

- ข้อมูลระบุตวั ตน

เมื่อได้รบั ความยินยอมโดย

- ข้อมูลสาหรับการติดต่อ

ชัดแจ้งจากท่านในการ

- ข้อมูลด้านสุขภาพ

เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ชัดแจ้งจากท่านในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็ นข้อมูลด้านสุขภาพให้
บริษัทประกันภัยเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สทิ ธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยหรือใช้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
(ม.26)

(ม.26)

- ข้อมูลระบุตวั ตน

เมื่อได้รบั ความยินยอมโดย

- ข้อมูลสาหรับการติดต่อ

ชัดแจ้งจากท่านในการ

- ข้อมูลด้านสุขภาพ

เปิ ดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ

บุคคลของท่านเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกให้ทา่ น
ในการรับคาปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่น และเพื่อให้
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ระหว่างสถานพยาบาล (ม.
26)

ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทข้อมูล

วัตถุประสงค์
ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น
ได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ระบบจะทาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นเวชระเบียน
ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพื่อให้ทา่ น
สามารถเรียกดูขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยูก่ บั
สถานพยาบาลในเครือข่ายผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ได้ โดยบริษัทฯ มีความตกลง
ร่วมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายเพื่อคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็ นไปตามที่ พรบ.
6.

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจทาการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล

- ข้อมูลระบุตวั ตน

บริษัทฯ จะดาเนินการใน

- ข้อมูลสาหรับการติดต่อ

เรือ่ งนีไ้ ด้หลังจากได้รบั

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของ

- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร ความยินยอมจากท่านใน

ท่าน และติดต่อเพื่อสือ่ สาร ส่งข้อมูลข่าวสารด้าน

และการเข้าร่วมกิจกรรม

การให้บริษัทฯ นาข้อมูล

การแพทย์ และนาเสนอโปรโมชั่น สินค้าและบริการ

ทางการตลาด

ด้านสุขภาพไปใช้เพื่อ

แก่ทา่ นตามที่ทา่ นได้ให้ความยินยอม

วัตถุประสงค์ทางการตลาด
(ม.26)

นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นใน
กรณีที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น


เมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่าน (ม.24) หรือเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในกรณีการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลที่ออ่ นไหว (ม.26)



เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ และ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ม.24 (1))



เพื่อป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ (ม.24 (2))



เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (ม.24 (3))



เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ (ม.24 (4))



เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interest) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ม.24 (5))



เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัทฯ (ม.24 (6))
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เพื่อป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพในกรณีที่การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม (ม.26 (1))



เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ม.26 (4))



เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุข หรือการคุม้ ครองทางสังคมอื่นใดโดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ม.26 (5) (ข))



เพื่อความจาเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุม้ ครองแรงงาน การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม (ม.26 (5) (ค))

ขอบเขต
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชี วภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา ข้อมูลจาลอง
ลายนิว้ มือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“ข้อมูลการรักษาพยาบาล” หมายถึง ข้อมูลดังต่อไปนี ้
 วันเดือนปี ที่เข้ารับการรักษา
 ประวัติแพ้ยาและประวัติผลข้างเคียงจากยา
 ประวัติแพ้อาหาร
 ชื่อโรคที่ได้รบั การวินิจฉัย ชื่อหัตถการ และชื่อการผ่าตัด
 ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลตรวจชิน้ เนือ้ ทางพยาธิวทิ ยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการ
ทางรังสีวิทยา
 รายการยาที่แพทย์ได้ส่งั
 ข้อมูลอื่น เช่น อาการ คาแนะนาของแพทย์ และรายละเอียดการวินิจฉัยโรค เป็ นต้น
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลที่มีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือ ในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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“กลุ่มบริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริษัทที่อยูใ่ นเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะมีขึน้ ในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ด้วย
“กลุ่มบริษัทสมิติเวช” หมายถึง บริษัทที่อยูใ่ นเครือข่ายของบริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน) ทัง้ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ
ที่จะมีขนึ ้ ในอนาคตไม่วา่ จะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงบริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน) ด้วย
“สถานพยาบาลในเครือข่าย” หมายถึง สถานพยาบาลในกลุม่ หรือในเครือข่ายของบริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
และ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ทัง้ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม สามารถจาแนกเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตวั ตน (Personal data)
เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ
วันเดือนปี เกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่ระบุตวั ตนอื่น ๆ
2. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ (Contact data)

เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)

เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต ข้อมูล
ใบเสร็จ ข้อมูลใบราคา

4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้าร่วม
ทางการตลาด (Marketing Data)

กิจกรรมทางการตลาด

5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)

เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตวั ตน จานวนผูป้ ่ วย และจานวนการเข้าชม
เว็บไซต์

6. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ (Technical data)

เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
บราวเซอร์ ข้อมูล Cookies การตัง้ ค่าเรือ่ งเขตเวลา (time zone)
ระบบปฏิบตั ิการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ทใี่ ช้เข้า
เว็บไซต์ และ Online Appointment System

7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)

เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผูร้ บั บริการ ผลการทดสอบ
จากห้องทดลอง การวินจิ ฉัย ชื่อโรคที่ได้รบั การวินจิ ฉัย ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลตรวจชิน้ เนือ้ ทางพยาธิวิทยา
ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยา
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด
รายการยาที่แพทย์ได้ส่งั ข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการให้บริการทาง
การแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่
1.1 กรณีที่ทา่ นเป็ นผูเ้ ข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค: บริษัทฯ ได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ทา่ นติดต่อ
สอบถามกับบริษัทฯ เรือ่ งการบริการ หรือท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ และบริการต่างๆ จากบริษัทฯ ด้วย
ตนเองที่บริษัทฯ รวมทัง้ การลงทะเบียนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1.2 กรณีที่ทา่ นเป็ นผูใ้ ห้บริการ (Vendor) ของบริษัทฯ: บริษัทฯ ได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ทา่ นติดต่อ
สอบถามกับบริษัทฯ เพื่อเข้ามาให้บริการกับบริษัทฯ หรือการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่
ท่านเป็ นผูใ้ ห้บริการที่เข้าทาสัญญากับบริษัทฯ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั โดยทางอ้อม ได้แก่
2.1 บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่าน เช่น ญาติ คูส่ มรส เป็ นต้น
2.2 บุคคลที่ทา่ นมอบอานาจให้ดาเนินการแทนตัวท่านในการติดต่อกับโรงพยาบาล
2.3 สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายไว้ว่าให้เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
2.4 บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็ นผูส้ ่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้
บริการกับบริษัทฯ หรือเป็ นผูช้ าระค่าบริการให้กบั ท่าน
3. การเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บคุ คลภายนอก ยกเว้นเป็ นกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อความ
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ทาให้บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผูม้ ีอานาจหรือบุคคลใดๆ เมื่ อมีกฎหมายกาหนดหรือ
ให้อานาจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล
2. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ จาเป็ นต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ กาหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านีต้ อ้ งรักษา
ความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคลหรือนิติบคุ คลในข้อนีไ้ ด้แก่
●

สถานพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มบริษัทสมิติเวชและกลุ่มบริษัทกรุ งเทพดุสิตเวชการ เท่าที่จาเป็ นในการ
ให้บริการการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์กบั ท่าน โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะส่วนที่จาเป็ นเท่านัน้ และบริษัทฯ จะรักษาความลับให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่
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บริษัทฯ มีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
●

บริษัทประกันภัย หรือผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนัน้

●

สถานพยาบาลที่รบั การส่งต่อผูป้ ่ วย

●

ผูส้ ง่ ท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับสถานพยาบาล หรือชาระเงินค่าบริการแทนท่าน

●

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เช่น ผูร้ บั จ้าง หรือผูใ้ ห้บริการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ การจัดทาข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชาระเงิน หรือการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)

3. บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจาก
บุค คลที่ สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือ ต่างประเทศ โดยบริษั ท ฯ ได้เ ข้า ท าสัญญากับ บุคคลดังกล่าวด้วยความ
ระมัด ระวังและพิ จารณาถึ งระบบรักษาความปลอดภัย ในการเก็ บ รัก ษาข้อมูล ส่วนบุคคลที่ ผู้ให้บ ริการระบบ Cloud
Computing นัน้ ให้กบั การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ ใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับ
แก้ไขล่าสุด โดยบริษัทฯ จะเก็บเวชระเบียนขัน้ ต่า5ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี นบั จากวันที่มารับการรับการรักษาพยาบาล
ครัง้ สุดท้าย เมื่อครบกาหนด 10 ปี แล้วจะทาลายทิง้ ทัง้ เวชระเบียนฉบับจริง สาเนา และเวชระเบียนรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล หรือต้องก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อ
เข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตาม
กฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะถึงที่สดุ แล้วแต่กรณี
5. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่นอ้ ยกว่าระดับที่กฎหมายกาหนด และด้วยระบบที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เช่น ใช้โปรโตคอลดความปลอดภัย (Secure
Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่น ๆ สาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สาหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรูปแบบเอกสาร
2. บริษัทฯ จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก การ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลภายนอกจะสามารถท าได้ต ามเท่ า ที่ ก าหนดไว้ห รื อ ตามค าสั่ง ซึ่ ง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รบั อนุญาต
4. บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นในการดาเนินการของบริษัทฯ
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5. ในกรณีที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสารอง
พร้อมทัง้ แผนสาหรับกรณีฉกุ เฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสีย่ งของระบบอย่างสม่าเสมอ
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
1. ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ อาจ
ดาเนินการดังกล่าวได้หลังจากที่ได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการดังกล่าว และได้รบั การยินยอม
จากท่านแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่เพียงพอของ
ประเทศปลายทาง
2. บริษัทฯ สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่การโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปต่างประเทศนัน้ เป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึง่ ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตาม
คาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานัน้ หรือเป็ นไปตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
7. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้คกุ กีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่าท่านจะได้รบั ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกีเ้ ป็ นไฟล์ขนาดเล็กที่จดั เก็บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครือ่ งมือสื่อ สาร
ที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ทา่ นเลือกใช้ในขณะที่ทา่ นเข้าชมเว็บไซต์
บริษัทฯ ใช้คกุ กีเ้ พื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยเอกลักษณ์นที ้ าให้บริษัทฯ สามารถ
จาลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึน้ และข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกนาไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เข้ากับ
ความต้องการของท่านมากยิ่งขึน้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ท่าน ในบางครัง้ บริษัทฯ จาเป็ นต้อง
ให้บุคคลที่สามในการดาเนินการดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี เ้ พื่อ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถตัง้ ค่าคุกกีไ้ ด้เมื่อท่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถเลือกได้วา่ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คกุ กีท้ าการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผล
ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิรอ้ งขอให้บริษัทฯ ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้ ดังนี ้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมใน
การประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่
กับบริษัทฯ
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2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและ
ขอให้บริษัทฯ ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นไม่ได้ให้
ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ทา่ นได้
3. สิทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริษัทฯ แก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษัทฯ ทาการลบข้อมูลของ ท่าน
ด้วยเหตุบางประการได้
5. สิทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ ในการให้บริษัทฯ
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้าย ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่ทา่ นให้ไว้กบั บริษัทฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้
7. สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้า นการประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ( right to object): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการคัด ค้า นการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที่ฝ่าย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเราได้ เพื่อดาเนินการ ยื่นคาร้องขอดาเนินการตามสิทธิขา้ งต้น ได้ที่
DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100, 02-1187999
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขนึ ้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบทุกครัง้ ที่มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าว
10. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สทิ ธิ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100, 02-1187999
Workflow
ไม่มี
ช่องทางการสื่อสาร และการอบรม (Communication Channel & Training)
ไม่มี
การเฝ้ าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ
ไม่มี
เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
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ไม่มี
เอกสารอ้างอิง
ไม่มี
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