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วัตถุประสงค์   

กรอบนโยบาย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)(โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน)์  มุ่งมั นที จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านในฐานะที ท่านเป็นผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรค และบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการต่างๆ จากบริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 บริษัทฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี

หน้าที ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านรวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

วัตถุประสงค์

                บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที กําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.
ศ.  2 5 6 2  และประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าที จําเป็นสําหรับการดําเนินการดังกล่าวโดยบริษัทฯ ได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านพร้อมทั งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี 
 

S/P-04-SCT-001 Rev.00 (01 Jun 2022)

624 Yaowarat Rd, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10110, Thailand. Tel.66 2-118-7888 Fax.66 2-118-7800 Contact Center Tel.1719
www.bangkokhospital.com

Page 1 / 9

U
nc

on
tr

ol
le

d 
C

op
y

http://bct.bdms.co.th/dms/_layouts/DMS/PDF/WFDocument.aspx?ID=2168&LanguageCode=001&Mode=Doc&IsDlg=1#
http://bct.bdms.co.th/dms/_layouts/DMS/PDF/WFDocument.aspx?ID=2168&LanguageCode=001&Mode=Doc&IsDlg=1#
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://bct.bdms.co.th/dms/_layouts/DMS/PDF/WFDocument.aspx?ID=2168&LanguageCode=001&Mode=Doc&IsDlg=1#
http://bct.bdms.co.th/dms/_layouts/DMS/PDF/WFDocument.aspx?ID=2168&LanguageCode=001&Mode=Doc&IsDlg=1#
javascript:;
http://bct.bdms.co.th/dms/
http://bct.bdms.co.th/dms
http://bct.bdms.co.th/dms/Pages/eLearning.aspx
javascript:S3031AEBB_Submit()
http://bct.bdms.co.th/dms/


 
 

วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที ชอบ

ด้วยกฎหมาย
1. เพื อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้

บริการทางการแพทย์

1.1. การให้บริการทางการแพทย์ภายในสถาน

พยาบาลของบริษัทฯ

คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอื นๆ ในทีม

สุขภาพของบริษัทฯ จะทําการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื อปรึกษา

แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงถ่ายภาพนิ ง

และภาพเคลื อนไหว เพื อติดตามการรักษา และ/หรือ 

กระทําการใดๆ ตามหลักวิชาชีพที เกี ยวข้องตลอด

ระยะเวลาที ท่านเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ จะอธิบาย

ข้อมูลรายละเอียดให้ท่านได้เข้าใจก่อนที จะดําเนิน

การ อีกทั งเปิดโอกาสให้ท่านซักถามจนเป็นที พอใจ

1.2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีจําเป็น

ต้องเชื อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลใน

เครือข่าย

เพื อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน 

คณะแพทย์ พยาบาล และ/หรือ บุคลากรอื นๆเกี ยว

ข้องของบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที จําเป็นต้องใช้

ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพื อการให้

บริการบางประเภท ทั งนี  บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายเพื อป้องกันไม่ให้

เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที 

มิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอํานาจ

1.3 เพื อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 

(Refer)

ในกรณีที บริษัทฯ มีคําร้องขอหรือได้รับการร้องขอให้

เคลื อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ ง เพื อไปรับ

การตรวจรักษาต่อที สถานพยาบาลอื น หรือมีคําร้อง

ขอหรือได้รับคําร้องขอให้รับผู้ป่วยจากสถานพยาบาล

หนึ งเพื อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ

บริษัทฯ ตามกระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง

สถานพยาบาล (Refer) บริษัทฯ จะต้องดําเนินตาม

กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที กําหนดไว้ตาม

มาตรฐานของบริษัทฯ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

- ข้อมูลระบุตัวตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
- ข้อมูลการเงิน
 

1. เป็นการจําเป็นเพื อการ
ปฏิบัติตามสัญญาเข้ารับการ
รักษาพยาบาลที ท่านเป็นคู่
สัญญากับบริษัทฯ (ม.24 (3))
2. สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที 
อ่อนไหว: ฐานปฏิบัติตาม
กฎหมายในการวินิจฉัยโรค
และการรักษาทางการแพทย์ 
เช่น พระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. 2541 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525 (ม.26 
(5) (ก))
3. สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที 
อ่อนไหว: เพื อป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่าง
กาย หรือสุขภาพในกรณีที 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ 
เช่น การเข้ารับบริการใน
กรณีฉุกเฉิน (Emergency 
Care) หรือเพื อรับ - ส่งต่อผู้
ป่วยระหว่างโรงพยาบาล 
(Refer) (ม.26 (1))
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วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที ชอบ

ด้วยกฎหมาย
1. - ข้อมูลระบุตัวตน 1. เป็นการจําเป็นเพื อการท่านเพื อวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเท่านั น ไม่

นําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื น

2. เพื อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เพื อ

พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยไม่บ่งชี 

ตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื อการ

ศึกษาวิเคราะห์เพื อการพัฒนาคุณภาพของการรักษา

พยาบาล โดยจะทําเป็นรูปแบบรายงานผลโดย

ภาพรวมที ไม่มีการบ่งชี ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ

บริษัทฯ จะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของ

ท่านอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลสถิติ เพื อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัท 
(Legitimate Interest) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที ระบุตัวตน
ได้เพื อพัฒนาและเพิ ม
ประสิทธิภาพขององค์กรใน
ด้านการรักษาพยาบาล และ
การให้บริการต่างๆ ของ
บริษัทฯ (ม.24 (5))

3. การเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทประกันภัยที ท่านหรือ

บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาเพื อวัตถุประสงค์ในการใช้

สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

หรือใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

บริษัทจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

บริษัทประกันภัยเพื อการปฏิบัติตามสัญญาที ท่านหรือ

บริษัทฯ ได้ทําไว้กับบริษัทประกันภัย เพื อประโยชน์ใน

การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือใช้สิทธิเบิกค่า

รักษาพยาบาล ทั งนี  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้กับบุคคลอื นใดที ไม่เกี ยวข้อง

- ข้อมูลระบุตัวตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
 

เมื อได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลที เป็น
ข้อมูลด้านสุขภาพให้บริษัท
ประกันภัยเพื อประโยชน์ใน
การใช้สิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย
หรือใช้สิทธิเบิกค่ารักษา
พยาบาล (ม.26)

4. การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที ส่งท่านมาตรวจหรือเป็น

ผู้ชําระเงินเมื อท่านได้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล

ในกรณีที หน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือรัฐ

วิสาหกิจเป็นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษากับบริษัทฯ หรือ

เป็นผู้ชําระค่าบริการตรวจรักษาให้แก่ท่าน บริษัทฯ จะ

เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาซึ งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ที อ่อนไหวให้กับบุคคลดังกล่าวเฉพาะกรณีที ท่านได้

ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านให้กับบุคคลดังกล่าวเท่านั น ถ้าท่านไม่ได้ให้

ความยินยอมดังกล่าว บริษัทฯ จะส่งผลตรวจรักษาให้

- ข้อมูลระบุตัวตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
 

เมื อได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล (ม.26)
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วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที ชอบ

ด้วยกฎหมาย
1. - ข้อมูลระบุตัวตน 1. เป็นการจําเป็นเพื อการท่านโดยตรง

5. เพื อวัตถุประสงค์ในการเชื อมโยงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านเวชระเบียนระหว่างสถาน
พยาบาลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เมื อท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะนําข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเครือ
ข่ายสารสนเทศเพื ออํานวยความสะดวกให้ท่านใน
การรับคําปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั น และเพื อให้ท่าน
สามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั นได้  
และเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบจะทําการเชื อม
โยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านเวชระเบียนระหว่าง
สถานพยาบาลในเครือข่ายเพื อให้ท่านสามารถเรียกดู
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที มีอยู่กับสถานพยาบาลใน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ โดย
บริษัทฯ มีความตกลงร่วมกับสถานพยาบาลในเครือ
ข่ายเพื อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไป
ตามที  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
กําหนด

- ข้อมูลระบุตัวตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลด้านสุขภาพ
 

เมื อได้รับความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านในการเปิด
เผยข้อมูลด้านสุขภาพ
ระหว่างสถานพยาบาล 
(ม.26)
 

6. เพื อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจทําการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของท่าน 
และติดต่อเพื อสื อสาร ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการ
แพทย์ และนําเสนอโปรโมชั น สินค้าและบริการ แก่
ท่านตามที ท่านได้ให้ความยินยอม

- ข้อมูลระบุตัวตน
- ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
- ข้อมูลการสมัครข่าวสาร
และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด

บริษัทฯ จะดําเนินการในเรื อง
นี ได้หลังจากได้รับความ
ยินยอมจากท่านในการให้
บริษัทฯ นําข้อมูลด้านสุขภาพ
ไปใช้เพื อวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด (ม.26)

 
 
นอกจากวัตถุประสงค์ที ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื อวัตถุประสงค์อื นยกเว้นในกรณีที พระ
ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น 

·                 เมื อได้รับความยินยอมจากท่าน  (ม.24)หรือเมื อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที 
อ่อนไหว(ม.26)

·        เพื อการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที เหมาะสมเพื อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.24 (1))

·        เพื อป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ (ม.24 (2)) 

·        เพื อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (ม.24 (3))

·        เพื อปฏิบัติหน้าที ในการดําเนินภารกิจเพื อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ(ม.24 (4))

·        เพื อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  (Legitimate Interest) หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื นเว้นแต่ประโยชน์ดัง
กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิทธิขั นพื นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.24 (5))

·        เพื อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ (ม.24 (6))

·        เพื อป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพในกรณีที การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที อ่อนไหวที เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ม.26(1)) 

·        เพื อการก่อตั งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ม.26 (4))

·        เพื อประโยชน์ด้านสาธารณสุขหรือการคุ้มครองทางสังคมอื นใดโดยบริษัทฯจัดให้มีมาตรการที เหมาะสมเพื อคุ้มครองสิทธิ
ขั นพื นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ม.26 (5) (ข))

·        เพื อความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานการให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม 
(ม.26 (5) (ค))
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ขอบเขต   

-  

 

นิยาม   

ขอบเขต

นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี ยวกับบุคคลซึ งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่

รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที อ่อนไหว”  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที เกี ยวกับเชื อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุ
กรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตาข้อมูลจําลองลายนิ วมือ)หรือข้อมูลอื นใดที กระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
“ข้อมูลการรักษาพยาบาล” หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี 

·       วันเดือนปีที เข้ารับการรักษา 

·       ประวัติแพ้ยาและประวัติผลข้างเคียงจากยา 

·       ประวัติแพ้อาหาร

·       ชื อโรคที ได้รับการวินิจฉัย ชื อหัตถการและชื อการผ่าตัด

·       ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลตรวจชิ นเนื อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการ ทาง
รังสีวิทยา

·       รายการยาที แพทย์ได้สั ง

·       ข้อมูลอื น เช่น อาการ คําแนะนําของแพทย์และรายละเอียดการวินิจฉัยโรค เป็นต้น
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที มีอํานาจในการตัดสินใจเกี ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ งดําเนินการเกี ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลตามคําสั งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั งนี  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ งดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล

“กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ”  หมายถึงบริษัทที อยู่ในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีขึ นในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศซึ งรวมถึงบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน) ด้วย

“กลุ่มบริษัทสมิติเวช”  หมายถึงบริษัทที อยู่ในเครือข่ายของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะมีขึ นใน
อนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศซึ งรวมถึงบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ด้วย

“สถานพยาบาลในเครือข่าย”  หมายถึงสถานพยาบาลในกลุ่มหรือในเครือข่ายของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)และ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจํากัด (มหาชน) ทั งที ประกอบกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ   

 

หน้าที และความรับผิดชอบ   

แนวทางปฏิบัติ 
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1.ข้อมูลส่วนบุคคลที บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที บริษัทฯ เก็บรวบรวมสามารถจําแนกเป็นประเภทดังต่อไปนี 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
1. ข้อมูลระบุตัวตน (Personal data) เช่น ชื อ นามสกุล เลขที บัตรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ วัน

เดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที ระบุตัวตนอื น ๆ
2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ (Contact data) เช่น ที อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล 
3. ข้อมูลการเงิน (Financial data) เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต ข้อมูลใบ

เสร็จ ข้อมูลใบราคา
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด (Marketing Data)

เช่น ข้อมูลที ใช้ในการลงทะเบียนเพื อรับข่าวสารและเข้าร่วม
กิจกรรมทางการตลาด

5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) เช่น ข้อมูลที ไม่ระบุตัวตน จํานวนผู้ป่วย และจํานวนการเข้าชมเว็บ
ไซต์

6. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต ์(Technical data) เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ 
ข้อมูล Cookies การตั งค่าเรื องเขตเวลา (time zone) ระบบปฏิบัติ
การ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที ใช้เข้าเว็บไซต์ และ 
Online Appointment System

7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที เกี ยวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ ผลการทดสอบจาก
ห้องทดลอง การวินิจฉัย ชื อโรคที ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลที เกี ยว
ข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ นเนื อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทาง
รังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยารายการยาที 
แพทย์ได้สั ง ข้อมูลที จําเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย ์ข้อมูล 
Feedback และผลการรักษา

 
2. แหล่งที มาของข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที มาดังต่อไปนี 
    1. ข้อมูลส่วนบุคคลที ได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่ 

1.1กรณีที ท่านเป็นผู้เข้ารับบริการตรวจและรักษาโรค:  บริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที ท่านติดต่อสอบถาม
กับบริษัทฯเรื องการบริการ หรือท่านได้ลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ และบริการต่างๆจากบริษัทฯ ด้วยตนเองที บริษัทฯ 
รวมทั งการลงทะเบียนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.2กรณีที ท่านเป็นผู้ให้บริการ (Vendor) ของบริษัทฯ:บริษัทฯได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที ท่านติดต่อสอบถามกับ
บริษัทฯเพื อเข้ามาให้บริการกับบริษัทฯ หรือการที บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที ท่านเป็นผู้ให้บริการที เข้า
ทําสัญญากับบริษัทฯ
    2. ข้อมูลส่วนบุคคลที ได้รับโดยทางอ้อมได้แก่ 
                2.1บุคคลที มีความใกล้ชิดกับท่าน เช่น ญาติ คู่สมรส เป็นต้น
                2.2 บุคคลที ท่านมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนตัวท่านในการติดต่อกับโรงพยาบาล
                2.3 สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที ท่านได้ให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายไว้ว่าให้เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้
                2.4  บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที เป็นผู้ส่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับ
บริษัทฯ หรือเป็นผู้ชําระค่าบริการให้กับท่าน
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3. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกยกเว้นเป็นกรณีที กฎหมายอนุญาตเพื อความจําเป็นใน
การปฏิบัติงาน ซึ งทําให้บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี  
                   1 .  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือบุคคลใดๆ เมื อมีกฎหมายกําหนดหรือให้
อํานาจรวมถึงการปฏิบัติตามคําสั งศาล
              2 .  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที บริษัทฯจําเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื อผลประโยชน์ของ
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ กําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านตามมาตรฐานที พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.  2562 กําหนดซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบุคคลหรือ
นิติบุคคลในข้อนี ได้แก่

●     สถานพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มบริษัทสมิติเวชและกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการเท่าที จําเป็นในการให้บริการการ
ตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์กับท่านโดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที จําเป็นเท่า
นั น และบริษัทฯจะรักษาความลับให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที ที บริษัทฯมีภายใต้กฎหมายที เกี ยวข้อง 
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.  2541  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  2550และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

●       บริษัทประกันภัย หรือผู้ให้บริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนั น
●       สถานพยาบาลที รับการส่งต่อผู้ป่วย 
●       ผู้ส่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับสถานพยาบาล หรือชําระเงินค่าบริการแทนท่าน
●       ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ การจัดทําข้อมูล การโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์ การชําระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
(Technology Outsource) 

                3 .  บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (CloudComputing) โดยใช้บริการจากบุคคลที 
สามไม่ว่าตั งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศโดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณา
ถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที ผู้ให้บริการระบบCloud Computing  นั นให้กับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
 
    4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                           บริษัทฯใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขล่าสุด 
โดยบริษัทฯ จะเก็บเวชระเบียนขั นตํ า5ปีแต่ไม่เกิน 1 0  ปีนับจากวันที มารับการรับการรักษาพยาบาลครั งสุดท้ายเมื อครบกําหนด 10 
ปีแล้วจะทําลายทิ งทั งเวชระเบียนฉบับจริงสําเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             ในกรณีที บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคําสั งศาล หรือต้องก่อตั งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื อเข้ากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทใดๆบริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายหรือจนกว่าข้อพิพาทนั นจะถึง
ที สุดแล้วแต่กรณี

 
5. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                               บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที กฎหมายกําหนดและด้วยระบบที เหมาะสม 
เพื อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั น เช่นใช้โปรโตคอลดความปลอดภัย (SecureSockets Layer: SSL) ปกป้อง
ด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่านและมาตรการทางเทคนิคอื นๆ สําหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตและจัดเก็บในสถานที ที มี
ระบบป้องกันการเข้าถึงที จํากัดบุคคลที สามารถเข้าถึงได้สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที อยู่ในรูปแบบเอกสาร

             บริษัทฯ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงานตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าที กําหนดไว้หรือตามคําสั งซึ งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที ในการรักษาความ
ลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที ไม่ได้รับอนุญาต
       บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพื อจัดการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที ไม่มีความจําเป็นในการดําเนินการของบริษัทฯ
             ในกรณีที เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที อ่อนไหวบริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั นคงปลอดภัยของข้อมูลเอกสารและข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานมีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทั งแผนสําหรับกรณีฉุกเฉินและมี
การตรวจสอบประเมินความเสี ยงของระบบอย่างสมํ าเสมอ
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6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

                                                         ในบางกรณี บริษัทฯอาจมีความจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ อาจดําเนินการดัง
กล่าวได้หลังจากที ได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการดังกล่าวและได้รับการยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที อาจไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง

      บริษัทฯสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านในกรณีที การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่าง
ประเทศนั นเป็นไปเพื อปฏิบัติตามสัญญาซึ งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั น
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 
7. นโยบายเกี ยวกับคุกกี (CookiePolicy)
        เมื อท่านเยี ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯบริษัทฯใช้คุกกี เพื อให้มั นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที ดีจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯคุกกี เป็นไฟล์ขนาดเล็กที จัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื องมือสื อสารที เข้าใช้งานของท่านผ่าน
ทางเว็บเบราว์เซอร์ที ท่านเลือกใช้ในขณะที ท่านเข้าชมเว็บไซต์
                 บริษัทฯใช้คุกกี เพื อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยเอกลักษณ์นี ทําให้บริษัทฯสามารถจําลักษณะการ
ใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ น และข้อมูลเหล่านี จะถูกนําไปใช้เพื อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้เข้ากับความต้องการของท่าน
มากยิ งขึ นเพื อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ท่าน ในบางครั ง บริษัทฯจําเป็นต้องให้บุคคลที สามในการดําเนินการ
ดังกล่าวซึ งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส(IP  Address)  และคุกกี เพื อวิเคราะห์เชื อมโยงข้อมูล และประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดท่านสามารถตั งค่าคุกกี ได้เมื อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯโดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้คุกกี ทําการวิเคราะห์เชื อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯดําเนินการเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที 
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ดังนี 
               1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม(right towithdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวล
ผลข้อมูลสวนบุคคลที ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้ตลอดระยะเวลาที  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
               2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล(right ofaccess): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ 
ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึ งข้อมูลส่วนบุคคลที ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ
ให้แก่ท่านได้ 
                3 .  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง(right torectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที ไม่ถูก
ต้องหรือ เพิ มเติมข้อมูลที ไม่สมบูรณ์ 
                4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล(right toerasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯทําการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบาง
ประการได้ 
                5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(right torestriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษัทฯระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
            6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล(right to dataportability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที 
ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้ 
                7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(right toobject): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
              ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DataProtection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที ฝ่ายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื อดําเนินการ ยื นคําร้องขอดําเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที  DPOoffice.sct@samitivej.co.th, 624
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100, 02-1187999
9. การเปลี ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทฯอาจทบทวนและเปลี ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที ดีขึ นโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั งที มีการเปลี ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
 
10. ช่องทางการติดต่อ
                           ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที เกี ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที  
DPOoffice.sct@samitivej.co.th,624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100,02-1187999  
 

ข้อกําหนด   

ไม่มี  
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ผังงาน   

ไม่มี  

 

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนํา   

ไม่มี  

 

การเฝ้าติดตาม   

ไม่มี  

 

เอกสารอ้างอิง   

ไม่มี  

 

อื นๆ   

ไม่มี  
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