หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข)
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข ในฐำนะผู้ ควบคุมข้อมูล ส่ว นบุคคลมีห น้ำที่ต้องปฏิบัติ ต ำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด จึงขอแจ้งกำรประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบตำมหนังสือฉบับนี้
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
จะทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กำรควบคุมข้อมูลของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภำพจำกเจ้ำของ
ข้อมูลโดยตรง และอำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภำพทำงอ้อมจำกข้อมูลที่เจ้ำของข้อมูลหรือตัวแทนของ
เจ้ำของข้อมูล ให้ไว้กับ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูล โรงพยำบำล
หรื อหน่ ว ยงำนภำยในอื่น ๆ ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข หน่ว ยงำนพันธมิตร กำรให้ บริกำรทำง
โทรศัพท์ บริกำรทำงด้ำนดิจิทัลต่ำง ๆ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมถึง กำรใช้งำนเว็บไซต์ กำร
ดำวน์โหลดข้อมูลจำกแอปพลิเคชันจำกแหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมำคม องค์กรของรัฐ หน่วยงำนภำครัฐ
องค์กรเอกชน งำนสัมมนำ งำนฝึกอบรม งำนออกร้ำน ทั้งที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดขึ้นเอง หรือ
องค์กรภำครัฐ และภำคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
ให้ บ ริ กำรสุ ขภำพและเพื่อกำรดูแลสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูล ตำมภำรกิจภำยใต้อำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
๒. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บ
 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขบัตรประจำตัวประชำชน รูปถ่ำยใบหน้ำ เพศ วันเดือนปี
เกิด หนังสือเดินทำง หรือหมำยเลขระบุตัวตนอื่น ๆ
 ข้อมูลสาหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
 ข้อมูลอ่อ นไหว เช่น ศำสนำ ข้อมูลสุขภำพ รวมถึง หมู่โลหิต ประวัติกำรเจ็บป่ว ย ประวัติก ำร
รักษำพยำบำล ประวัติกำรแพ้ยำหรือแพ้อำหำร ประวัติกำรพบแพทย์ เวชกรรม แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนสุขภำพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกำยภำพบำบัด ควำมต้องกำรพิเศษในกำรรักษำพยำบำล ข้อมูลชีวภำพ เช่น
ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทำงเพศ เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื่อติดตามการรักษา เช่นข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลกำร
ประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตกำรบริโภคหรือ พฤติกรรมกำรนอน รวมไปถึงกำรถ่ำยภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว
หรือกระทำกำรใด ๆ ตำมหลักวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลกำรทำธุรกรรม รวมถึงรำคำ
วิธีกำรชำระเงิน และรำยละเอียดกำรชำระเงินอื่น ๆ
 ข้อมูลสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล เช่น สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ประกันสังคม
สวัสดิกำรรำชกำร หรือ สวัสดิกำรอื่นๆ กำรประกันสุขภำพและประกันภัย
 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่ำน ที่ใช้เพื่อเข้ำถึงเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น
 ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ กำรแสดงควำมเห็นกำรซักถำมกำรโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ควำม
สนใจของ ท่ำน และบริกำรที่ท่ำนใช้
 ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรสุขภำพและเพื่อกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำของข้อมูล


๓. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล(การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล)ส่วนบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
เพื่อกำรให้ บ ริ กำรทำงกำรแพทย์แก่ท่ำนในทุกช่องทำง ซึ่ งรวมถึง กำรระบุตัว ตนของคนไข้
กำรจัดตำรำง และแจ้งเตือนกำรนัดพบแพทย์หรือตำรำงกำรรักษำพยำบำล กำรวิเครำะห์ วินิจฉัยและให้คำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลแก่ท่ำน กำรดูแลให้ควำมปลอดภัยแก่ท่ำนขณะรักษำพยำบำลหรือเข้ำพักในสถำนที่ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำลแก่ท่ำน ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยใน หรือหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของท่ำน เป็นต้น


เพื่อกำรค้นคว้ำ วิจัย ทดลอง และพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ กำรรักษำพยำบำล หรือ
กำรให้บริกำร ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรวิจัยวัคซีนชนิดต่ำง ๆ หรือ กำรวิเครำะห์ และ
ทดลองกำรตอบสนองต่อกำร รักษำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เป็นต้น
 เพื่ อกำรศึ ก ษำวิ จั ย หรื อกำรจั ด ท ำสถิ ติ รำยงำนที่ เ ป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรด ำเนิน งำนของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข สำมำรถให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ตอบข้ อ ซั ก ถำมและ
ข้อร้องเรียนของท่ำน
 เพื่อเชิญท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อช่วย
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข พัฒนำปรับปรุ งบริกำร และกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ บริกำร หรือร่ว ม
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยกำรเข้ำร่วมดังกล่ำวขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจและจะไม่
กระทบต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข


เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ เช่น เพื่อให้กำรศึกษำต่อนักศึกษำแพทย์ และนักศึกษำ
พยำบำล ซึ่งปฏิบัติงำน ภำยในโรงพยำบำลของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น
 เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น กำรกระท ำที่ ไ ม่ เ หมำะสมหรื อ ผิ ด กฎหมำย ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุขอำจมีกำรตรวจสอบข้อมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และ
ป้องกันไม่ให้มีกำรกระทำที่ไม่ เหมำะสมหรือผิดกฎหมำย
 เพื่อปกป้องและระงับอันตรำยที่อำจเกิดกับท่ำน อำจมีกำรใช้ข้อมูลของท่ำนในกรณีที่ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เห็นว่ำอำจมีควำมเสี่ยงหรืออันตรำยอย่ำงร้ำยแรงหรือมีกำรละเมิดต่อท่ำนหรือผู้ ใด
ก็ตำม
 เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับหรือปฏิบัติหน้ำที่ ตำมกฎหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข


๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำ ตรำบ
เท่ำที่วัตถุประสงค์ของกำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจำกนั้น สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะ
ลบ ทำลำยข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บ รักษำข้อมูลต่อไปตำมที่
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลำกำรเก็บข้อมูลจะไม่เกินกำหนดระยะเวลำ ๑๐ (สิบ) ปี เว้นแต่จะมี
กฎหมำยกำหนดให้เก็บรักษำ ข้อมูลไว้เป็นระยะเวลำนำนกว่ำที่กำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น หรือหำกมีควำมจำเป็น
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อควำมปลอดภัย เพื่อกำรป้องกันกำรละเมิดหรือกำรประพฤติมิชอบ หรือเพื่อกำร
เก็บบันทึกทำงกำรเงิน
๕. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลของเจ้ำของข้อมูลโดยไม่ มี
ฐำนกำรประมวลผลข้ อ มูล โดยชอบด้ว ย กฎหมำย โดยข้อมูล ของท่ำ นอำจถู ก เปิ ดเผย หรือโอนไปยั ง องค์ ก ร
หน่วยงำนของรัฐ หรือบุคคลภำยนอก รวมถึงโรงพยำบำลหรือหน่วยงำนภำยในอื่น ๆ ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรดังนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจทำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่ำนไปให้หน่วยงำน
ภำยนอก เช่น กำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลอื่น นอกเหนือจำกโรงพยำบำลในสังกัดของสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุ ข เพื่ อ ติ ด ต่ อ ปรึ ก ษำแพทย์ ห รื อ บุ ค ลำกรหรื อ ระบบอื่ น ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญในด้ ำ นที่ จ ำเป็ น แก่
กำรบำบัดรักษำท่ำน ซึ่งจะทำให้ท่ำนได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมหรือมีประสิทธิภำพมำกขึ้น


เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ในกรณีจาเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล
กำรส่ง “สิ่งส่งตรวจ” ของท่ำนไปยังหน่วยงำนเฉพำะทำง กำรร้องขอสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นเช่น กำรขอโลหิตหรือ
กำรขอรับบริจำคอวัยวะ เพื่อกำรรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงโรงพยำบำล (Refer) กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนให้แก่โรงพยำบำล หรือสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรแพทย์และพยำบำล
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเข้ำสู่ระบบคอมพิว เตอร์
เพื่อเชื่อมโยงฐำนข้อมูลสุขภำพระหว่ำงสถำนพยำบำลในเครือข่ำย ให้สำมำรถเรียกดูข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคลของ
ท่ำนผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรสุขภำพและเพื่อกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำของข้อมูล
 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ใน
กำรรักษำพยำบำลจำก กองทุนประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ประกันสังคม สวัสดิกำรรำชกำร หรือ สวัสดิกำรอื่นๆ ตำมที่
ท่ำนได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด


สถาบันการเงิน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจทำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไปให้สถำบันกำรเงินธนำคำร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญำของท่ำน หรือหน่วยงำนทวง
ถำมหนี้ ตำมที่จำเป็นในกำรทำกำรจ่ำยและรับชำระเงินตำมที่มีกำรร้องขอ โดย สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอำนำจในกำรเข้ำถึง ข้อมูลดังกล่ำวตำมที่กฎหมำยกำหนด และสำมำรถ
พิสูจน์ได้ว่ำตนมีอำนำจในกำรเข้ำถึงดังกล่ำวเท่ำนั้น
 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจทำกำรเปิดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนไปยังหน่วยงำน รำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น กำรรำยงำนกับหน่วยงำน
กำกับดูแลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยอื่นใดที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ต้องปฏิบัติตำม
 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ส ำนั ก งำนปลัด กระทรวงสำธำรณสุข อำจท ำเก็ บ ข้ อมู ล ส่ วนบุค คลไว้ใน
ระบบประมวลผลแบบคลำวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริกำรจำกบุคคลที่สำมไม่ว่ำตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่ำงประเทศ หรือ ผู้ให้บริกำรเซิร์ฟเวอร์ สำหรับเว็บไซต์ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประมวลผลกำรจ่ำยและรับชำระ
เงิน กำรทำคำสั่งซื้อ กำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น


ในกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ให้แก่บุคคลภำยนอก สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บุคคลภำยนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ไม่ให้เกิด กำรสูญหำย กำรเข้ำถึงข้อมูลโ ดยไม่ได้รับ
อนุญำต กำรใช้ กำรดัดแปลง หรือกำรเปิดเผยและกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้อง

๖. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะทำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่ำงประเทศ
เฉพำะกรณีที่กฎหมำยคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่ำนั้น ทั้งนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อำจปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรโอนข้อมูลระหว่ำงประเทศ โดยเข้ำทำข้อสัญญำมำตรฐำนหรือใช้กลไกอื่นที่พึงมี
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข อำจอำศัยสั ญญำ
กำรโอนข้อมูล หรือกลไกอื่นที่ได้รับกำรอนุมัติ เพื่อกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ

๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะใช้มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกัน ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Safeguard) มำตรกำรป้องกันด้ำน
เทคนิค (Technical Safeguard) และ มำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ (Physical Safeguard) ในเรื่องกำรเข้ำถึง
หรือควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุ ญำต และสอดคล้ องกับ กำรดำเนิ น งำนของ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข และมำตรฐำนที่รับรอง
โดยทั่วไป
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
กำรจัดจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะมีกำรสอบทำนและปรับปรุง
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ให้บริกำรภำยนอกที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทำกำรว่ำจ้ำงจะมีกำรใช้
มำตรกำรในกำร เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้ำย จัดกำร และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ในกำรให้บริกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของ
ประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำนโยบำยและขั้นตอนวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรจัดกำรข้อมูล
อย่ำงปลอดภัย และป้องกันกำร เข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 ก ำหนดนโยบำยและขั้ น ตอนวิ ธี ก ำรต่ ำ ง ๆ เพื่ อจั ด กำรข้ อ มู ล อย่ ำ งปลอดภั ย และอำจก ำหนด
เพิ่มเติมในสัญญำระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กับคู่สัญญำแต่ละรำย
 มีกำรบริหำรจัดกำรสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงเหมำะสม
 ป้องกันกำรเข้ำ ถึง ข้ อมูลของท่ ำนโดยไม่ได้รับ อนุ ญำต โดยใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูล กำรตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีกำรตรวจจับไวรัส ตำมควำมจำเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัยสำหรับ
ข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
 บริหำรจัดกำรให้ ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ทำกำรว่ำจ้ำง ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีติดตำมตรวจสอบเว็บไซต์ และระบบออนไลน์ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำน
หน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
 จั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ กำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุค คล กำรจัดกำรข้อมูล และกำรรั ก ษำ
ควำม มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประจำ


อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะทุ่มเทและใช้ควำมพยำยำมในกำรดูแลข้อมูลให้มี
ควำมปลอดภัย ด้วยกำรใช้เครื่องมือ ทำงเทคนิคร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นควำมลับของเจ้ำของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต
แต่ไม่อำจรับประกันได้ว่ำจะสำมำรถป้องกันควำมผิดพลำดได้ทุกประกำร
๘. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิร้องขอให้ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้ ดังนี้
๘.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของตน
และมีสิทธิที่ จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล
๘.๒ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้ำนกำรเก็บ
รวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
๘.๓ สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลำย หรือทำ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น ข้อมูลที่ ไม่สำมำรถระบุตัว บุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ ด้วยเหตุบำงประกำรได้ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
๘.๔ สิ ทธิ ใ นการระงับการใช้ข้ อ มูล ส่ วนบุค คล: เจ้ำของข้อมูล มีสิ ทธิขอให้ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
สำธำรณสุขระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
๘.๕ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรเปลี่ยนแปลง เจ้ำของ
ข้อมูลสำมำรถดำเนินกำรยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้ำของข้อมูลนั้นถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดย
กำรถอนควำมยินยอมดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำม
ยินยอมไปแล้วก่อนหน้ำนี้ ทั้งนี้หำกกำรถอนควำมยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ.
จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล ทรำบถึงผลกระทบจำกกำรถอนควำมยินยอม

อนึ่ง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้ำงต้น หำกกำรดำเนินกำรใด ๆ เป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล หรือเป็นกรณีที่อำจส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ ทธิหรือเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล หรือบุคคลอื่น หรือเป็นกำรดำเนินกำรเพื่ อ กำร
ศึกษำวิจัยทำงสถิติที่มีมำตรกำรปกป้องข้อมูลที่เหมำะสม หรือเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง กำรปฏิบัติตำมหรือกำร
ใช้สิทธิเรียกร้องหรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หำกท่ำนต้องกำรใช้สิทธิ สำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection
Officer: DPO) เพื่อดำเนินกำร ยื่นคำร้องขอดำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้น ได้ตำมช่องทำงใน ข้อ ๑๐
๙. การปรับปรุงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจมีปรับปรุงเนื้อหำของหนังสือแจ้งกำรประมวลผลนี้เป็นครั้งครำว
เพื่อให้ แน่ ใจว่ำเนื้ อหำจะมีควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบัน หำก ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข มีกำร
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขหนั ง สื อ แจ้ ง ฉบั บ นี้ จ ะแสดงบนทำงเว็ บ ไซต์ https://pdpa.moph.go.th ของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
๑๐. ช่องทางการติดต่อ
ในกรณีที่เจ้ ำของข้อมูล ต้องกำรใช้สิ ทธิ หรือ มีคำถำมเกี่ยวกับกำรใช้สิ ทธิของตน หรือควำมยิน ยอมที่
เจ้ำของข้อมูลได้ให้ไว้ ท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่
ส่งถึง : เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
273 ถ.เทวำภิบำล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
อีเมล sasukroiet2021@gmail.com
โทรศัพท์ 0-4351-1754
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขสำธำรณสุข

