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กรอบนโยบาย 

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน)์ (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในฐานะที่ทา่นเป็นผูเ้ขา้รบับริการตรวจ รกัษาโรค และบริการทางการแพทย ์รวมถึงบรกิารตา่งๆ 

จากบริษัทฯ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัทฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการแจง้เอกสารฉบบันีใ้หท้่านทราบถึงเหตุผลและ

วิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจง้ใหท้่านทราบสิทธิของท่านในฐานะ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

วัตถุประสงค ์
 บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตข้อบเขตที่ก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล พ.ศ. 2562 และประมวลผลขอ้มลูเพียงเทา่ที่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ไดส้รุปการใชข้อ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of 

Processing) ดงันี ้

 
วัตถุประสงค ์

ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที่

ชอบดว้ยกฎหมาย 

1. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจรักษาโรคและ
ให้บริการทางการแพทย ์
1.1. การให้บริการทางการแพทยภ์ายใน
สถานพยาบาลของบริษัทฯ 
คณะแพทย ์พยาบาล และ/หรอื บคุลากรอื่นๆ ในทีม
สขุภาพของบรษัิทฯ จะท าการบนัทกึขอ้มลูสว่น
บคุคลของทา่น น าขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อ
ปรกึษาแพทยห์รอืบคุลากรทางการแพทย ์รวมถึง
ถ่ายภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว เพื่อติดตามการ
รกัษา และ/หรอื กระท าการใดๆ ตามหลกัวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดระยะเวลาที่ทา่นเขา้รบับรกิาร โดย
บรษัิทฯ จะอธิบายขอ้มลูรายละเอียดใหท้า่นไดเ้ขา้ใจ
ก่อนที่จะด าเนินการ อีกทัง้เปิดโอกาสใหท้า่นซกัถาม
จนเป็นท่ีพอใจ 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 

- ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ 

- ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

- ขอ้มลูการเงิน 

 

1. เป็นการจ าเป็นเพื่อการ

ปฏิบตัิตามสญัญาเขา้รบั

การรกัษาพยาบาลท่ีทา่น

เป็นคูส่ญัญากบับรษัิทฯ 

(ม.24 (3)) 

2. ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคล

ที่ออ่นไหว: ฐานปฏิบตัิตาม

กฎหมายในการวินิจฉยัโรค

และการรกัษาทาง

การแพทย ์เช่น 

พระราชบญัญตัิ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
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1.2. การให้บริการทางการแพทยใ์นกรณี
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานพยาบาลในเครือข่าย 
เพื่อประโยชนใ์นการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่ทา่น 
คณะแพทย ์พยาบาล และ/หรอื บคุลากรอื่นๆ
เก่ียวขอ้งของบรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นใหส้ถานพยาบาลในเครอืขา่ยในกรณีที่
จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูระหวา่งสถานพยาบาลใน
เครอืขา่ยเพื่อการใหบ้รกิารบางประเภท ทัง้นี ้บรษัิทฯ 
ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมี
ขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานพยาบาลในเครอืขา่ย
เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของทา่นในทางที่มชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืโดย
ปราศจากอ านาจ 
1.3 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหวา่งสถานพยาบาล 
(Refer) 
ในกรณีที่บรษัิทฯ มคี  ารอ้งขอหรอืไดร้บัการรอ้งขอให้
เคลือ่นยา้ยผูป่้วยจากสถานพยาบาลหนึง่ เพื่อไปรบั
การตรวจรกัษาตอ่ที่สถานพยาบาลอื่น หรอืมีค  ารอ้ง
ขอหรอืไดร้บัค ารอ้งขอใหร้บัผูป่้วยจาก
สถานพยาบาลหนึง่เพื่อเขา้รบัการรกัษาใน
สถานพยาบาลของบรษัิทฯ ตามกระบวนการรบั-สง่
ตอ่ผูป่้วยระหวา่งสถานพยาบาล (Refer) บรษัิทฯ 
จะตอ้งด าเนินตามกระบวนการรบั-สง่ตอ่ผูป่้วยที่
ก าหนดไวต้ามมาตรฐานของบรษัิทฯ และจะใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรบั-สง่ตอ่
ผูป่้วยเทา่นัน้ ไมน่ าไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ื่น 

และ พระราชบญัญตัิ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 (ม.26 (5) (ก)) 

3. ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคล

ที่ออ่นไหว: เพื่อปอ้งกนัหรอื

ระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต 

รา่งกาย หรอืสขุภาพใน

กรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลไมส่ามารถใหค้วาม

ยินยอมได ้เช่น การเขา้รบั

บรกิารในกรณีฉกุเฉิน 

(Emergency Care) หรอื

เพื่อรบั - สง่ตอ่ผูป่้วย

ระหวา่งโรงพยาบาล 

(Refer) (ม.26 (1)) 

 

2. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิเคราะหเ์พื่อ
พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม่
บ่งชีต้วัตนของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
บรษัิทฯ อาจน าขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปใชเ้พื่อ
การศกึษาวิเคราะหเ์พื่อการพฒันาคณุภาพของการ
รกัษาพยาบาล โดยจะท าเป็นรูปแบบรายงานผลโดย
ภาพรวมที่ไมม่กีารบง่ชีต้วัตนของเจา้ของขอ้มลู และ

ขอ้มลูสถิต ิ เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมายของบรษัิท 

(Legitimate Interest) ใน

การวเิคราะหข์อ้มลูสถิติ

โดยไมใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคล

ที่ระบตุวัตนไดเ้พื่อพฒันา

และเพิ่มประสทิธิภาพของ
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บรษัิทฯ จะรกัษาความลบัของขอ้มลูดงักลา่วของ
ทา่นอยา่งเครง่ครดั 

องคก์รในดา้นการ

รกัษาพยาบาล และการ

ใหบ้รกิารตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

(ม.24 (5)) 

3. การเปิดเผยขอ้มูลใหบ้ริษัทประกันภยัที่ทา่น
หรือบริษัทฯ เป็นคูส่ัญญาเพื่อวัตถุประสงคใ์น
การใช้สิทธิเรียกค่าสนิไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภยัหรือใช้สิทธิเบกิค่ารักษาพยาบาล 
บรษัิทจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
ใหบ้รษัิทประกนัภยัเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ทา่น
หรอืบรษัิทฯ ไดท้ าไวก้บับรษัิทประกนัภยั เพื่อ
ประโยชนใ์นการเบิกจ่ายคา่สนิไหมทดแทนหรอืใช้
สทิธิเบิกคา่รกัษาพยาบาล ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไม่
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื่นใด
ที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 

- ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ 

- ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

 

เมื่อไดร้บัความยินยอมโดย

ชดัแจง้จากทา่นในการ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่

เป็นขอ้มลูดา้นสขุภาพให้

บรษัิทประกนัภยัเพื่อ

ประโยชนใ์นการใชส้ทิธิ

เรยีกคา่สนิไหมทดแทนจาก

บรษัิทประกนัภยัหรอืใช้

สทิธิเบิกคา่รกัษาพยาบาล 

(ม.26) 

4. การเปิดเผยขอ้มูลให้ผู้ที่ส่งท่านมาตรวจหรือ
เป็นผู้ช าระเงนิเม่ือท่านได้ยนิยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลสว่นบุคคล 
ในกรณีที่หนว่ยงานไมว่า่ภาครฐั เอกชน หรอื
รฐัวิสาหกิจเป็นผูส้ง่ทา่นมาตรวจรกัษากบับรษัิทฯ 
หรอืเป็นผูช้  าระคา่บรกิารตรวจรกัษาใหแ้ก่ทา่น 
บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูการตรวจรกัษาซึง่เป็น
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวใหก้บับคุคลดงักลา่ว
เฉพาะกรณีที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมในการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลดงักลา่ว
เทา่นัน้ ถา้ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมดงักลา่ว บรษัิท
ฯ จะสง่ผลตรวจรกัษาใหท้า่นโดยตรง 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 

- ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ 

- ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

 

เมื่อไดร้บัความยินยอมโดย

ชดัแจง้จากทา่นในการ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

(ม.26) 

5. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเชือ่มโยงฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสด์้านเวชระเบียนระหว่าง

สถานพยาบาลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

เมื่อทา่นใหค้วามยินยอม บรษัิทฯ จะน าขอ้มลูสว่น

บคุคลของทา่นเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรใ์นรูปแบบ

เครอืขา่ยสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกใหท้า่น

ในการรบัค าปรกึษาผา่นแอพพลเิคชั่น และเพื่อให้

- ขอ้มลูระบตุวัตน 

- ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ 

- ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

 

เมื่อไดร้บัความยินยอมโดย

ชดัแจง้จากทา่นในการ

เปิดเผยขอ้มลูดา้นสขุภาพ

ระหวา่งสถานพยาบาล (ม.

26) 
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ทา่นสามารถบรหิารจดัการขอ้มลูผา่นแอพพลเิคชั่น

ได ้และเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ระบบจะท าการ

เช่ือมโยงฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสด์า้นเวชระเบยีน

ระหวา่งสถานพยาบาลในเครอืขา่ยเพื่อใหท้า่น

สามารถเรยีกดขูอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที่มีอยูก่บั

สถานพยาบาลในเครอืขา่ยผา่นอปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกสต์า่งๆ ได ้โดยบรษัิทฯ มีความตกลง

รว่มกบัสถานพยาบาลในเครอืขา่ยเพื่อคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหเ้ป็นไปตามที่ พรบ.

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 

6. เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดของบริษัทฯ 

บรษัิทฯ อาจท าการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวิเคราะหส์ภาวะสขุภาพของ

ทา่น และติดตอ่เพื่อสือ่สาร สง่ขอ้มลูขา่วสารดา้น

การแพทย ์และน าเสนอโปรโมชั่น สนิคา้และบรกิาร 

แก่ทา่นตามที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอม 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 

- ขอ้มลูส าหรบัการติดตอ่ 

- ขอ้มลูการสมคัรขา่วสาร

และการเขา้รว่มกิจกรรม

ทางการตลาด 

บรษัิทฯ จะด าเนินการใน

เรือ่งนีไ้ดห้ลงัจากไดร้บั

ความยินยอมจากทา่นใน

การใหบ้รษัิทฯ น าขอ้มลู

ดา้นสขุภาพไปใชเ้พื่อ

วตัถปุระสงคท์างการตลาด 

(ม.26) 

 

นอกจากวตัถปุระสงคท์ี่ระบุขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ จะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ยกเวน้ใน

กรณีที่พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อนญุาต เช่น  

 เมื่อไดร้บัความยินยอมจากทา่น  (ม.24) หรอืเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่นในกรณีการใชข้อ้มลูสว่น

บคุคลที่ออ่นไหว (ม.26) 

 เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจ้ัดใหม้ีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสิทธิและ

เสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (ม.24 (1)) 

 เพื่อปอ้งกนัระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพ (ม.24 (2))  

 เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่งบรษัิทฯ กบัทา่น (ม.24 (3)) 

 เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษัิทฯ (ม.24 (4)) 

 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interest) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่

ประโยชนด์งักลา่วมีความส าคญันอ้ยกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (ม.24 (5)) 

 เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ (ม.24 (6)) 
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 เพื่อป้องกันระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพในกรณีที่การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เจ้าของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลไมส่ามารถใหค้วามยินยอมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม (ม.26 (1))  

 เพื่อการก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย (ม.26 (4)) 

 เพื่อประโยชนด์า้นสาธารณสขุ หรือการคุม้ครองทางสงัคมอื่นใดโดยบริษัทฯ จัดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

คุม้ครองสทิธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (ม.26 (5) (ข)) 

 เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายดา้นการคุม้ครองแรงงาน การใหส้วัสดิการรกัษาพยาบาล การ

ประกนัสงัคม (ม.26 (5) (ค)) 

 
ขอบเขต 
นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอื

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ ความพิการ ขอ้มูล

สหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มูลจ าลองม่านตา ขอ้มูลจ าลอง

ลายนิว้มือ) หรือขอ้มลูอื่นใดที่กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลประกาศก าหนด 

“ข้อมูลการรักษาพยาบาล” หมายถึง ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

 วนัเดือนปีที่เขา้รบัการรกัษา  

 ประวตัิแพย้าและประวตัิผลขา้งเคียงจากยา  

 ประวตัิแพอ้าหาร 

 ช่ือโรคที่ไดร้บัการวินิจฉยั ช่ือหตัถการ และช่ือการผา่ตดั 

 ผลเลอืด ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ ผลตรวจชิน้เนือ้ทางพยาธิวทิยา ภาพถ่ายทางรงัสวีิทยา และรายงานผลการ 

ทางรงัสวีิทยา 

 รายการยาที่แพทยไ์ดส้ั่ง 

 ขอ้มลูอื่น เช่น อาการ ค าแนะน าของแพทย ์และรายละเอียดการวินิจฉยัโรค เป็นตน้ 

“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่มีอ  านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ

ดงักลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
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“กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บรษัิทท่ีอยูใ่นเครอืขา่ยของบรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึน้ในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัท 

กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ย 

“กลุ่มบริษัทสมิติเวช” หมายถึง บรษัิทท่ีอยูใ่นเครอืขา่ยของบรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและ

ที่จะมีขึน้ในอนาคตไมว่า่จะจดทะเบียนในประเทศไทยหรอืในตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงบรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ดว้ย 

“สถานพยาบาลในเครือข่าย” หมายถึง สถานพยาบาลในกลุม่หรอืในเครอืขา่ยของบรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

และ บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) ทัง้ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในตา่งประเทศ  

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
แนวทางปฏิบตัิ  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ เก็บรวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1. ขอ้มลูระบตุวัตน (Personal data) เช่น ช่ือ นามสกลุ เลขท่ีบตัรประชาชน ID รูปถ่ายใบหนา้ เพศ 

วนัเดือนปีเกิด หนงัสอืเดินทาง หรอืหมายเลขที่ระบตุวัตนอื่น ๆ 

2. ขอ้มลูส าหรบัการตดิตอ่ (Contact data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล  

3. ขอ้มลูการเงิน (Financial data) เช่น ขอ้มลูการเรยีกเก็บเงิน ขอ้มลูบตัรเครดิตหรอืเดบิต ขอ้มลู

ใบเสรจ็ ขอ้มลูใบราคา 

4. ขอ้มลูการสมคัรขา่วสารและการเขา้รว่มกิจกรรม

ทางการตลาด (Marketing Data) 

เช่น ขอ้มลูที่ใชใ้นการลงทะเบียนเพื่อรบัขา่วสารและเขา้รว่ม

กิจกรรมทางการตลาด 

5. ขอ้มลูสถิต ิ(Statistical Data) เช่น ขอ้มลูที่ไมร่ะบตุวัตน จ านวนผูป่้วย และจ านวนการเขา้ชม

เว็บไซต ์

6. ขอ้มลูจากการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์(Technical data) เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร ์ชนิดของ

บราวเซอร ์ขอ้มลู Cookies การตัง้คา่เรือ่งเขตเวลา (time zone) 

ระบบปฏิบตัิการ แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีของอปุกรณท์ีใ่ชเ้ขา้

เว็บไซต ์และ Online Appointment System 

7. ขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Health data) เช่น ขอ้มลูการรกัษาพยาบาล รายงานท่ีเก่ียวกบัสขุภาพกาย

และสขุภาพจิต การดแูลสขุภาพของผูร้บับรกิาร ผลการทดสอบ

จากหอ้งทดลอง การวินจิฉยั ช่ือโรคที่ไดร้บัการวินจิฉยั ขอ้มลูที่

เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและแพย้า ประวตัิแพอ้าหาร ผลเลอืด ผล

ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ ผลตรวจชิน้เนือ้ทางพยาธิวิทยา 

ภาพถ่ายทางรงัสวีิทยา และรายงานผลการตรวจทางรงัสวีิทยา
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

รายการยาที่แพทยไ์ดส้ั่ง ขอ้มลูทีจ่  าเป็นตอ่การใหบ้รกิารทาง

การแพทย ์ขอ้มลู Feedback และผลการรกัษา 

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่ที่มาดงัตอ่ไปนี ้

    1. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดโ้ดยตรงจากทา่น ไดแ้ก่  

1.1 กรณีที่ทา่นเป็นผูเ้ขา้รบับรกิารตรวจและรกัษาโรค: บรษัิทฯ ไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากการท่ีทา่นติดต่อ

สอบถามกบับรษัิทฯ เรือ่งการบรกิาร หรอืทา่นไดล้งทะเบียนเขา้รบับรกิารทางการแพทย ์และบรกิารตา่งๆ จากบรษัิทฯ ดว้ย

ตนเองที่บรษัิทฯ รวมทัง้การลงทะเบียนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

1.2 กรณีที่ทา่นเป็นผูใ้หบ้รกิาร (Vendor) ของบรษัิทฯ: บรษัิทฯ ไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากการท่ีทา่นติดต่อ

สอบถามกบับริษัทฯ เพื่อเขา้มาใหบ้ริการกบับริษัทฯ หรือการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในฐานะที่

ทา่นเป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีเขา้ท าสญัญากบับรษัิทฯ  

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัโดยทางออ้ม ไดแ้ก่  

 2.1 บคุคลที่มีความใกลชิ้ดกบัทา่น เช่น ญาติ คูส่มรส เป็นตน้ 

 2.2 บคุคลที่ทา่นมอบอ านาจใหด้  าเนินการแทนตวัทา่นในการติดตอ่กบัโรงพยาบาล 

              2.3 สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบัสถานพยาบาลในเครือข่ายไวว้่าใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้

 2.4 บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานไม่ว่าภาครฐั เอกชน หรือรฐัวิสาหกิจที่เป็นผูส้่งท่านมาตรวจรกัษาหรือใช้

บรกิารกบับรษัิทฯ หรอืเป็นผูช้  าระคา่บรกิารใหก้บัทา่น 

 

3. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหบ้คุคลภายนอก ยกเวน้เป็นกรณีที่กฎหมายอนญุาตเพื่อความ

จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดใ้นกรณีตอ่ไปนี ้ 

 1. เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหห้นว่ยงานราชการ หนว่ยงานผูม้ีอ  านาจหรอืบคุคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายก าหนดหรือ

ใหอ้ านาจ รวมถึงการปฏิบตัิตามค าสั่งศาล 

 2. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ับบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามสญัญาหรือเพื่อ

ผลประโยชนข์องท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลเหล่านีต้อ้งรกัษา

ความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงบคุคลหรอืนิติบคุคลในขอ้นีไ้ดแ้ก่ 

● สถานพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มบริษัทสมิติเวชและกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ เท่าที่จ  าเป็นในการ

ใหบ้ริการการตรวจรกัษาโรคและใหบ้ริการทางการแพทย์กบัท่าน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

เฉพาะส่วนที่จ  าเป็นเท่านัน้ และบริษัทฯ จะรกัษาความลบัใหก้ับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามหนา้ที่ที่
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บริษัทฯ มีภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบญัญัติ

สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตัิวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

● บรษัิทประกนัภยั หรอืผูใ้หบ้รกิารบรหิารจดัการสนิไหมทดแทนของบรษัิทประกนัภยันัน้ 

● สถานพยาบาลท่ีรบัการสง่ตอ่ผูป่้วย  

● ผูส้ง่ทา่นมาตรวจรกัษาหรอืใชบ้รกิารกบัสถานพยาบาล หรอืช าระเงินคา่บรกิารแทนทา่น 

● ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เช่น ผูร้บัจา้ง หรือผูใ้หบ้ริการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบตัิการ การจดัท าขอ้มลู การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร ์การช าระเงิน หรือการใหบ้ริการ

ดา้นเทคโนโลยี (Technology Outsource)  

 3. บริษัทฯ อาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นระบบประมวลผลแบบคลาวด ์(Cloud Computing) โดยใชบ้ริการจาก

บุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากับบุคคลดังกล่าวดว้ยความ

ระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการระบบ Cloud 

Computing นัน้ใหก้บัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทฯ ใชม้าตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบบั

แกไ้ขลา่สดุ โดยบริษัทฯ จะเก็บเวชระเบียนขัน้ต ่า5ปีแตไ่ม่เกิน 10 ปีนบัจากวนัที่มารบัการรบัการรกัษาพยาบาล

ครัง้สุดทา้ย เมื่อครบก าหนด 10 ปีแลว้จะท าลายทิง้ทัง้เวชระเบียนฉบับจริง ส าเนา และเวชระเบียนรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส ์ 

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามค าสั่งศาล หรือตอ้งก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายเพื่อ

เขา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทใดๆ บริษัทฯ อาจจัดเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลไดต้ามระยะเวลาของอายคุวามตาม

กฎหมาย หรอืจนกวา่ขอ้พิพาทนัน้จะถึงที่สดุแลว้แตก่รณี 

 

5. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บรษัิทฯ จะจดัการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยมาตรการไมน่อ้ยกวา่ระดบัท่ีกฎหมายก าหนด และดว้ยระบบที่

เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัและรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ เช่น ใชโ้ปรโตคอลดความปลอดภยั (Secure 

Sockets Layer: SSL) ปกป้องดว้ยไฟรว์อลล ์รหสัผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ ส าหรบัการเขา้รหสัขอ้มลู

ผ่านทางอินเตอรเ์น็ต และจดัเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกนัการเขา้ถึงที่จ  ากดับคุคลที่สามารถเขา้ถึงไดส้  าหรบั

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยูใ่นรูปแบบเอกสาร 

2. บริษัทฯ จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่อาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังาน ตวัแทน คู่คา้ หรือบคุคลภายนอก การ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ ง ซึ่ง

บคุคลภายนอกจะตอ้งมีหนา้ที่ในการรกัษาความลบัและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯ จดัใหม้ีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อปอ้งกนัไมใ่หม้ีการเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรท์ี่ไมไ่ดร้บัอนญุาต 

4. บรษัิทฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจดัการท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไมม่ีความจ าเป็นในการด าเนินการของบรษัิทฯ 
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5. ในกรณีที่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่อ่อนไหวบริษัทฯ จะจดัใหม้ีมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู

เอกสารและขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสใ์นดา้นการเขา้ถึงและควบคมุการใชง้าน มีระบบการใชง้านและระบบส ารอง

พรอ้มทัง้แผนส าหรบักรณีฉกุเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสีย่งของระบบอยา่งสม ่าเสมอ 

 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

1. ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ อาจ

ด าเนินการดงักลา่วไดห้ลงัจากที่ไดแ้จง้กบัทา่นถึงวตัถปุระสงคข์องการด าเนินการดงักลา่ว และไดร้บัการยินยอม

จากท่านแลว้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่อาจไม่เพียงพอของ

ประเทศปลายทาง 

2. บรษัิทฯ สามารถโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปไดโ้ดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากทา่นในกรณีที่การโอนขอ้มลู

สว่นบคุคลไปตา่งประเทศนัน้เป็นไปเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาซึง่ทา่นเป็นคูส่ญัญา หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตาม

ค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

 

7. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี ้(Cookie Policy) 

 เมื่อทา่นเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ บรษัิทฯ ใชค้กุกีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่ทา่นจะไดร้บัประสบการณท์ี่ดีจากการใชง้าน

บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ คกุกีเ้ป็นไฟลข์นาดเลก็ที่จดัเก็บขอ้มลูและบนัทกึลงไปในอปุกรณค์อมพิวเตอรห์รอืเครือ่งมือสื่อสาร

ที่เขา้ใชง้านของทา่นผา่นทางเว็บเบราวเ์ซอรท์ี่ทา่นเลอืกใชใ้นขณะท่ีทา่นเขา้ชมเว็บไซต ์ 

 บรษัิทฯ ใชค้กุกีเ้พื่อเก็บเอกลกัษณก์ารเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องทา่นโดยเอกลกัษณน์ีท้  าใหบ้รษัิทฯ สามารถ

จ าลกัษณะการใชง้านเวบ็ไซตข์องทา่นไดง้่ายขึน้ และขอ้มลูเหลา่นีจ้ะถกูน าไปใชเ้พื่อปรบัปรุงเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการของท่านมากยิ่งขึน้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใชง้านเว็บไซตท์่าน ในบางครัง้ บริษัทฯ จ าเป็นตอ้ง

ใหบุ้คคลที่สามในการด าเนินการดังกล่าวซึ่งอาจตอ้งใชอ้ินเทอรเ์น็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกีเ้พื่อ

วิเคราะห ์เช่ือมโยงขอ้มลู และประมวลผลตามวตัถปุระสงคท์างการตลาด ทา่นสามารถตัง้คา่คกุกีไ้ดเ้มื่อทา่นเขา้สูเ่ว็บไซต์

ของบรษัิทฯ โดยทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะอนญุาตหรอืไมอ่นญุาตใหค้กุกีท้  าการวเิคราะห ์เช่ือมโยงขอ้มลู และประมวลผล

ตามวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิรอ้งขอใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตาม

ขอบเขตที่กฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้ดงันี ้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมใน

การประมวลผลขอ้มลูสวนบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบับริษัทฯ ไดต้ลอดระยะเวลาที่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่

กบับรษัิทฯ 
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 2. สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (right of access): ทา่นมีสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของ ทา่นและ

ขอใหบ้รษัิทฯ ท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว รวมถึงขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไม่ไดใ้ห้

ความยินยอมตอ่บรษัิทฯ ใหแ้ก่ทา่นได ้ 

 3. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ข

ขอ้มลูที่ไมถ่กูตอ้ง หรอื เพิ่มเติมขอ้มลูที่ไมส่มบรูณ ์ 

 4. สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล (right to erasure): ทา่นมีสทิธิในการขอใหบ้รษัิทฯ ท าการลบขอ้มลูของ ทา่น

ดว้ยเหตบุางประการได ้ 

 5. สิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการใหบ้ริษัทฯ 

ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้ 

 6. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูลส่วน

บคุคลของทา่นท่ีทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอื่น หรอืตวัทา่นเองดว้ยเหตบุาง ประการได ้ 

 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ( right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้ 

 ทา่นสามารถติดตอ่มายงัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) / เจา้หนา้ที่ฝ่าย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ของเราได ้เพื่อด าเนินการ ยื่นค ารอ้งขอด าเนินการตามสทิธิขา้งตน้ ไดท้ี่ 

DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100, 02-1187999 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพฒันาใหเ้กิดการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ดีขึน้ โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่ว 

 

10. ช่องทางการติดต่อ 

 ทา่นสามารถติดตอ่ผูค้วบคมุขอ้มลู สอบถามหรอืใชส้ทิธิใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล ไดท้ี่ 

DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100, 02-1187999 

 

Workflow  

 ไมม่ี  

ช่องทางการสื่อสาร และการอบรม (Communication Channel & Training) 

 ไมม่ี 

การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ   

 ไมม่ี 

เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

mailto:DPOoffice.sct@samitivej.co.th
mailto:DPOoffice.sct@samitivej.co.th
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 ไมม่ี 

เอกสารอ้างอิง 

 ไมม่ี 

 


