นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Privacy Notice)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทาการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและผู้มาใช้การบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
ด้านการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ การเรียนการสอนของ
นักศึกษา และการศึกษาวิจัยหรือสถิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ
(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
ข้อมูลที่จะทาการจัดเก็บ และระยะเวลาการจัดเก็บ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะทาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคทาง
การแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่
อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมู่เลือด ประวัติแพ้ยา ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทอร์นิกส์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด หลังจากการเข้ารับบริการครั้งสุดท้าย
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์จะใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น
เว้นแต่ที่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
๒. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลั ย
ขอนแก่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการรักษาพยาบาล อาทิ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ นักศึกษาแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็น เพื่อให้
เป็ น ไปตามวั ตถุป ระสงค์ใ นด้า นการวินิ จ ฉัย โรคทางการแพทย์ การให้ บริ การด้านสุ ขภาพ การรักษาทาง
การแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ และการบริการด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
๓. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจรวบรวม และส่งข้อมูลด้านสุขภาพของท่านเท่าที่จาเป็น ให้หน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในสิทธิการรักษาของท่าน
๔. โรงพยาบาลศรีนครินทร์อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะใน
กรณีทมี่ ีความจาเป็นต่อการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ การ
จัดการด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดาเนินงานหรือการให้บริการของโรงพยาบาล
๕. หากภายหลังมีการเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาล
จะแจ้งให้ท่านทราบและจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
๖. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กาหนดให้ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคล
(๑) ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล...

(๑) ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
(๒) ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
(๓) ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
(๔) ผู้มีอานาจกระทาการแทนเจ้าของข้อมูล คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก
หรือผู้เยาว์ ผู้อนุบาล กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถหรือผู้พิทักษ์ กรณีเจ้าของ
ข้อมูลเป็น คนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ถ้าผู้เยาว์อายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้วต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้เยาว์นั้นก่อน
(๕) ทายาท ในกรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียชีวิต ทายาทตาม (๕) หมายถึง สามีหรือภรรยาโดย
ชอบด้วยกฎหมาย บุตรหรือผู้สืบสันดานตามความเป็นจริง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย บิดา
หรือมารดาตามความเป็นจริง
๗. บุคคลดังต่อไปนี้มีอานาจขอให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยไม่จาต้องได้รับ
ความยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อมู ล หรื อผู้ มีอ านาจกระทาการคื อ ศาล พนัก งานสอบสวน เจ้ าหน้า ที่ต ารวจ
คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมาย ให้อานาจในการเรียกเอกสาร
ข้อมูล ด้านสุ ขภาพของบุ คคลได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภ ายใต้ห ลักการไม่เป็นการนาข้อมูล ไปใช้ในทางให้ เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือทายาท
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลฯ จึงกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อป้องกันการสูญหาย การ
เข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
๒. การทาลายข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดนาข้อมูลส่วน
บุคคลไปเปิดเผยในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล หากเกิดความเสียหายผู้ที่นาข้อมูลไปเปิดเผย
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ ยวกับตนเอง ท่านสามารถยื่นคาร้องขอตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์กาหนด เมื่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับคาร้องขอดังกล่าว
แล้ว โรงพยาบาลจะรีบดาเนินการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
๒. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกีย่ วกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถนาหลักฐานพร้อมคารับรองความถูกต้องจากหน่วยงาน
ดังกล่าวแจ้งต่อโรงพยาบาลเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นได้ ในการนี้โรงพยาบาลจะจัดทาบันทึกการแก้ไข
ความถูกต้อง หรือการกระทาใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้
และสถานทีท่ าการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนีย้ ังมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(๒) ขอให้เปิดเผย...

(๒) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่ วกับตน
(๓) ในกรณีที โรงพยาบาลศรีนครินทร์ใช้ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านสามารถขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ได้ เว้นแต่มีข้อจากัดสิทธิในการถอนความ
ยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การถอนความยินยอมย่อมไม่
ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้วโดยชอบ
การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในสิทธิในการรักษาของท่าน
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของการให้บริการการดาเนินงานของโรงพยาบาลฯ และจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ
อย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดาเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
หากท่านมีข้อสงสัยเพิม่ เติม โปรดติดต่อได้ที่ :
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒๓ ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๐๐-๙๗๐๐
หมายเลขโทรสาร โทรสาร ๐-๔๓๒๐๒๒๑๖
เว็บไซต์ https://www.kku.ac.th
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่นพงษ์ สุดภักดี
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น ๕
๑๒๓ ม. ๑๖ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๐-๙๐๐๗ ต่อ ๕๐๓๐๑ หรือ ๐๙๕- ๑๖๗-๑๑๔๓

