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หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
(สําหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข) 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด จึง
ขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับน้ี 

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จะทําการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของกรมการแพทย์ ดังน้ี 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพจากเจ้าของข้อมูล
โดยตรง  และอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพทางอ้อมจากข้อมูลท่ีเจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนของ
เจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
ภายในอื่น ๆ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี หน่วยงานพันธมิตร การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัล
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชันจาก
แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน งานสัมมนา งาน
ฝึกอบรม งานออกร้าน ทั้งที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดข้ึนเอง หรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไป
ถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของ
เจ้าของข้อมูล ตามภารกิจภายใต้อํานาจหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

๒. ประเภทของข้อมูลสว่นบุคคลที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดเก็บ  

 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปี
เกิด  หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอื่น ๆ   

 ข้อมูลสําหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ รวมถึง หมู่โลหิต ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการ

รักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการพบแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกายภาพบําบัด ความต้องการพิเศษในการรักษาพยาบาล ข้อมูลชีวภาพ เช่น 
ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น  
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 ข้อมูลเพ่ือประกอบการวนิิจฉัยโรค / เพ่ือติดตามการรักษา เช่นข้อมลูปัจจัยเสี่ยง ข้อมลูการ
ประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคหรือ พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหวหรือกระทําการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เป็นตน้  

 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดติและบัตรเดบิต ข้อมูลการทาํธุรกรรม รวมถึงราคา
วิธีการชําระเงิน และรายละเอียดการชําระเงินอื่น ๆ  

 ข้อมูลสทิธิประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล เช่น สทิธิประกันสขุภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม 
สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอืน่ๆ การประกันสขุภาพและประกันภัย  

 ข้อมูลบัญชีผูใ้ช้ เช่น ชือ่ผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพ่ือเข้าถึงเว็บไซต ์หรอื แอปพลิเคชั่น 
 ชื่อบัญชสีื่อสงัคมออนไลน์ การแสดงความเห็นการซักถามการโตต้อบในสื่อสังคมออนไลน์ความ

สนใจของ ท่าน และบริการที่ท่านใช้  
 ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพ่ือการดแูลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

๓. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล(การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล)ส่วนบุคคล  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ี  

 เพ่ือการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข้     
การจัดตาราง และแจ้งเตือนการนัดพบแพทย์หรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้คําปรึกษา
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน การดูแลให้ความปลอดภัยแก่ท่านขณะรักษาพยาบาลหรือเข้าพักในสถานท่ีของ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
หรือหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของท่าน เป็นต้น  

 เพ่ือการค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล หรือ              
การให้บริการ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เช่น การวิจัยวัคซีนชนิดต่าง ๆ หรือ การวิเคราะห์ และทดลองการ
ตอบสนองต่อการ รักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 

 เพ่ือการศึกษาวิจัยหรือการจัดทําสถิติ รายงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  ตามที่กฎหมายกําหนด 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สามารถให้ความช่วยเหลือตอบข้อซักถามและ ข้อร้องเรียนของ
ท่าน  

 เพ่ือเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพ่ือช่วยโรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี พัฒนาปรับปรุงบริการ และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยการเข้าร่วมดังกล่าวข้ึนอยู่กับความสมัครใจและจะไม่กระทบต่อการเข้าถึงบริการของ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น เพ่ือให้การศึกษาต่อนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นต้น  

 เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจมี
การตรวจสอบข้อมูลท่ีเก็บ รวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มี
การกระทําที่ไม่ เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  
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 เพ่ือปกป้องและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับท่าน อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เห็นว่าอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อท่านหรือผู้ใด                
ก็ตาม  

 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล  

 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่
วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะลบ ทําลายข้อมูล 
หรือทําให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณีจําเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลต่อไปตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กําหนด หรือเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
 โดยปกติในกรณีท่ัวไประยะเวลาการเก็บข้อมูลจะไม่เกินกําหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ปี เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษา ข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจําเป็น
เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการ
เก็บบันทึกทางการเงิน  
 
๕. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่มีฐานการ
ประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วย กฎหมาย โดยข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ 
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอื่น ๆ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการดังน้ี  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์  
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านไปให้หน่วยงานภายนอก 

เช่น การประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ เพ่ือติดต่อปรึกษา
แพทย์หรือบุคลากรหรือระบบอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่จําเป็นแก่การบําบัดรักษาท่าน ซึ่งจะทําให้ท่านได้รับ
บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ในกรณีจําเป็นต้องเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล 
การส่ง “สิ่งส่งตรวจ” ของท่านไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง การร้องขอส่ิงสนับสนุนที่จําเป็นเช่น การขอโลหิตหรือ
การขอรับบริจาคอวัยวะ เพ่ือการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (Refer) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้แก่โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล  
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์   เพ่ือเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่าย ให้สามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของท่านผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจ้าของข้อมูล 

 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  
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โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลจาก กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื่นๆ ตามที่ท่าน
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

 สถาบันการเงิน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้
สถาบันการเงินธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญาของท่าน หรือหน่วยงานทวงถามหนี้ 
ตามที่จําเป็นในการทําการจ่ายและรับชําระเงินตามที่มีการร้องขอ โดย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอํานาจในการเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมี
อํานาจในการเข้าถึงดังกล่าวเท่าน้ัน  

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับหน่วยงานกํากับดูแล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายอ่ืนใดที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต้องปฏิบัติตาม 

 ผู้ให้บริการภายนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจทําเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบ
ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลท่ีสามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ  หรือ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ สําหรับเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการจ่ายและรับชําระ
เงิน การทําคําสั่งซื้อ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

ในกรณีท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จําเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่
บุคคลภายนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะดําเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะ
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิด การสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การ
ดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานท่ีไม่ถูกต้อง  
 
๖. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะ
กรณีท่ีกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้ทําได้เท่าน้ัน ทั้งน้ี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทําข้อสญัญามาตรฐานหรือใช้กลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจอาศัยสัญญา การโอนข้อมูล หรือกลไกอื่นที่ได้รับ
การอนุมัติ เพ่ือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้าน
เทคนิค (Technical Safeguard) และ มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึง
หรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และสอดคล้องกับการดําเนินงานของ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และมาตรฐานท่ีรับรองโดยทั่วไป  
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล  
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 การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการภายนอกที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทําการว่าจ้างจะมีการใช้มาตรการในการ เก็บ
รวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการ
ภายใต้วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง  

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดทํานโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการจัดการข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย และป้องกันการ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 กําหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และอาจกําหนด
เพ่ิมเติมในสัญญาระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กับคู่สัญญาแต่ละราย  

 มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม  
 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ

ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจําเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับ 
ข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น  

 บริหารจัดการให้ ผู้ให้บริการภายนอกที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทําการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 มีติดตามตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ผ่านหน่วยงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

 จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษา
ความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประจํา  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะทุ่มเทและใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความ
ปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือ ทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพ่ือควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ  

 
๘. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  
 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องขอให้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังน้ี 

๘.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
และมีสิทธิที่ จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  
 ๘.๒ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ 
รวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตนได้ ด้วยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๘.๓ สิทธิในการขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือทํา
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลได้ ด้วยเหตุบางประการได้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
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 ๘.๔ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนด 

๘.๕ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของ
ข้อมูลสามารถดําเนินการย่ืนคําขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลน้ันถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดย
การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้วก่อนหน้าน้ี ทั้งน้ีหากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเร่ืองใด สป.สธ. 
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม  

 อน่ึง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจปฏิเสธคําขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดําเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดําเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัยทาง
สถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

 หากท่านต้องการใช้สิทธิ สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจํา
หน่วยงาน เพ่ือดําเนินการ ย่ืนคําร้องขอดําเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ตามช่องทางใน ข้อ ๑๐ 

 
๙. การปรับปรุงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อาจมีปรับปรุงเน้ือหาของหนังสือแจ้งการประมวลผลน้ีเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้
แน่ใจว่าเน้ือหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน หาก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีการปรับปรุงและแก้ไขหนังสือ
แจ้งฉบับน้ีจะแสดงบนทางเว็บไซต์ https://www.lopburicancer.in.th  ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
๑๐. ช่องทางการติดต่อ  
 ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ หรือมีคําถามเก่ียวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่
เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่  

ส่งถึง :   เจ้าหน้าท่ีประสานงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
          อีเมล lbch@lopburicancer.in.th 

โทรศัพท์ 036422515 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลน้ี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

        

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร ี
กรมการแพทย์ 

 


