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แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
___________________ 

 

           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ                 
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ              
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนด               
แนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที ่๑. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   หน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งประกอบ หน่วยงำนในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ดังนี้  

๑. ราชการบริหารส่วนกลาง ๑๕ หน่วยงาน 
๑. กองกำรพยำบำล  
๒. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
๓. กองยุทธศำสตร์และแผนงำน   
๔. กองตรวจรำชกำร  
๕. กองบริหำรกำรสำธำรณสุข  
๖. กองกลำง  
๗. กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ  
๘. กองบริหำรกำรคลัง  
๙. กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๑๐. กองกำรต่ำงประเทศ  
๑๑. กองกฎหมำย  
๑๒. กองสำธำรณสุขฉุกเฉิน 
๑๓. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
๑๔. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
๑๕. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 
๒. หน่วยงานตามภารกิจเฉพาะ ๑๖ หน่วยงาน 

๑. ส ำนักตรวจรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุข 
๒. ส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
๓. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
๔. กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 
๕. ส ำนักสำรนิเทศ 
๖. ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท 
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๗. ส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
๘. ศูนย์สันติวิธีสำธำรณสุข 
๙. ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๐. ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงสำธำรณสุข 
๑๑. ส ำนักส่งเสริมและสนับสนุนอำหำรปลอดภัย 
๑๒. ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย 
๑๓. ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรเฉลิมประเกียรติและกิจกรรมพิเศษ 
๑๔. กลุ่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง              

ประจ ำกระทรวงสำธำรณสุข 
๑๕. วิทยำลัยนักบริหำรสำธำรณสุข 
๑๖. สถำบันกัญชำทำงกำรแพทย ์

๓.หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
• ส ำนักงำนเขตสุขภำพ ๑๒ เขตสุขภำพ 
• รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ๒ ส ำนักงำน 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ หน่วยงาน 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๘๗๖ หน่วยงาน 

• หน่วยบริการสุขภาพ  
๑. โรงพยำบำลศูนย์ ๓๔ แห่ง 
๒. โรงพยำบำลทั่วไป ๙๒ แห่ง 
๓. โรงพยำบำลชุมชน ๗๗๔ แห่ง 
๔. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ๙,๗๖๕ แห่ง 
๕. สถำนีอนำมัย ๔๑ แห่ง 

 มีผลบังคับใช้กับข้ำรำชกำร พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงบุคคลภำยนอกผู้ซึ่งปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนของ
กระทรวงสำธำรณสุข 

ส่วนที ่๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 
 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 

 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่องาน                                                                                                 
เป็นข้อมูลส่วนบุคลคลของ ผู้มำติดต่องำน สมัครงำน กำรท ำธุรกรรม เช่น กำรขอใบอนุญำตต่ำง ๆ 

กำรส่งตรวจสิ่งส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น  กำรท ำนิติกรรม เช่น กำรท ำสัญญำว่ำจ้ำง สัญญำซื้อขำย                
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนที่ท ำสัญญำ หรือท ำงำนให้กับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

 ๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มำติดต่อเพ่ือรับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ที่หน่วยบริกำร

สุขภำพ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำรกรณีที่บุคลำกรของ            
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หน่วยบริกำรสุขภำพของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขออกไปให้บริกำรนอกหน่วยบริกำรในพ้ืนที่                
ที่รับผิดชอบ และข้อมูลกำรใช้บริกำรสุขภำพทำงดิจิทัล    
 
ส่วนที่ ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
             ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่ำที่จ ำเป็น” ส ำหรับกำร
ให้บริกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงเคร่งครัด และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และจะรักษำข้อมูลเหล่ำนั้นไว้เป็นควำมลับตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ส่วนที่ ๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๔.๑  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำรด ำเนินงำนในพันธกิจต่ำง ๆ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้ง
เพ่ือกำรศึกษำวิจัยหรือ กำรจัดท ำสถิติที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด   
             ๔.๒  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะบันทึกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
ในขณะที่มีกำรรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงกำรน ำข้อมูลนั้นไปใช้ในภำยหลัง และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะจัดท ำบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติม          
ไว้เป็นหลักฐำน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตำมที่เคยได้แจ้งไว้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและได้รับควำมยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ส่วนที่ ๕. การก ากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๕.๑  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะก ำกับดูแลมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่หรือไม่ได้รับมอบหมำย        
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล น ำไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือท ำให้ปรำกฏในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 
นอกเหนือวัตถุประสงค์ท่ีได้ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
             ๕.๒  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล โดยไม่มี
ฐำนกำรประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมำย แต่อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล                
ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด เช่นกำรเปิดเผยต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน             
ที่ก ำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีกำรร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย 

5.3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับกำรเข้ำถึง กำรใช้งำน หรือกำรรับบริกำรผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล              
ในกำรเข้ำถึง กำรใช้งำน หรือกำรรับบริกำรผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 
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ส่วนที่ ๖. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของไว้เป็นระยะเวลำ ตรำบเท่ำที่

วัตถุประสงค์ของกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจำกนั้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะลบ 
ท ำลำยข้อมูล หรือท ำให้ข้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณีจ ำเป็นต้องเก็บ รักษำข้อมูลต่อไปตำมที่
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด หรือเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
หรือหำกมีควำมจ ำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพ่ือควำมปลอดภัย เพ่ือกำรป้องกันกำรละเมิดหรือกำร
ประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือกำรเก็บบันทึกทำงกำรเงิน  

ส่วนที่ ๗. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ  
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะท ำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่ำงประเทศ 
เฉพำะกรณีที่กฎหมำยคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดให้ท ำได้เท่ำนั้น ทั้งนี้หน่วยงำนของกระทรวง
สำธำรณสุข อำจปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรโอนข้อมูลระหว่ำงประเทศ โดยเข้ำท ำข้อสัญญำมำตรฐำนหรือใช้
กลไกอ่ืนที่พึงมีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และ หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุขอำจ
อำศัยสัญญำกำรโอนข้อมูล หรือกลไกอ่ืนที่ได้รับกำรอนุมัติ เพื่อกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ 

ส่วนที่ ๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
             ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะใช้มำตรกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล           
ซึ่งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกัน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Safeguard) มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ (Physical Safeguard) ในเรื่องกำรเข้ำถึงหรือควบคุม             
กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต              
และสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และมำตรฐำนที่รับรองโดยทั่วไป               
เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ๓ ประกำร ดังนี้ 

๑) กำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมลับ (confidentiality)  
๒) ควำมถูกต้องครบถ้วน (integrity)  
๓) สภำพพร้อมใช้งำน (availability)  

ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบ ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. มำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (administrative safeguard) 
๑.๑  มีกำรออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ ส ำหรับควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์          

ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมม่ันคงปลอดภัย เช่น ก ำหนดให้
มีบันทึกกำรเข้ำออกพ้ืนที่ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตรวจสอบผู้มีสิทธิผ่ำนเข้ำออกมีกำรก ำหนด
รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำถึง 

ทั้งนี ้ควำมเข้มข้นของมำตรกำร ให้เป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยง หรือ ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหำก
ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกท ำลำย โดยมิชอบ  

๑.๒  มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรือกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้งำน (user responsibilities) แบ่งเป็นรูปแบบต่ำง ๆ เช่น สิทธิในกำรเข้ำดู แก้ไข เพ่ิมเติม เปิดเผย
และเผยแพร่ กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล ตลอดจนกำรลบท ำลำย  
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ข้อ ๒. มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค (technical safeguard)      
๒.๑ กำรจัดให้มีวิธีกำรเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง          

ลบ หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน (user access management) เพ่ือควบคุม      
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต ตำมระดับสิทธิกำรใช้งำน ได้แก่ กำรน ำเข้ำ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนกำรลบท ำลำย  

๒.๓ จัดให้มีระบบส ำรองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือให้ระบบ และ/หรือ บริกำรต่ำง ๆ ยังสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ข้อ ๓. มำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ (physical safeguard) ในเรื่องกำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำร            
ใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล (access control)  

๓.๑ มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมมั่นคงปลอดภัย เช่น มีบันทึกกำรเข้ำออกพ้ืนที่ มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยของพ้ืนที่ มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง มีกำรล้อมรั้วและล็อคประตูทุกครั้ง มีระบบบัตร
ผ่ำนเฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำออก ทั้งนี้ควำมเข้มข้นของมำตรกำร ให้เป็นไปตำมระดับควำมเสี่ยง  หรือ ควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นหำกข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกท ำลำย โดยมิชอบ  

๓.๒ ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน (user responsibilities) เพ่ือป้องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลักลอบท ำส ำ เนำข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  กำรลักลอบน ำอุปกรณ์เข้ำออก 

โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข             
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
 กำรจัดจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจะมีกำรสอบทำนและปรับปรุง
มำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท ำกำรว่ำจ้ำงจะมี
กำรใช้มำตรกำรในกำร เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้ำย จัดกำร และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
อย่ำงเพียงพอในกำรให้บริกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำม
มำตรฐำนต่ำง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำนโยบำย แนวปฏิบัติและขั้นตอนวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือกำรจัดกำร     
ข้อมูลอย่ำงปลอดภัย และป้องกันกำร เข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้  

 ก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือจัดกำรข้อมูลอย่ำงปลอดภัย และอำจก ำหนด
เพ่ิมเติมในสัญญำระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขกับคู่สัญญำแต่ละรำย  

 มีกำรบริหำรจัดกำรสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงเหมำะสม  
 ป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต เช่น กำรเข้ำรหัสข้อมูล กำรตรวจสอบตัวตนและ

เทคโนโลยีกำรตรวจจับไวรัส ตำมควำมจ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรแบบปลอดภัย
ส ำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้  Secure Socket 
Layer (SSL) protocol เป็นต้น  
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 บริหำรจัดกำรให้ ผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท ำกำรว่ำจ้ำง                
ต้องปฏิบัติ  ตำมหลักเกณฑ์ ตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 มีติดตำมตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข                   
ผ่ำนหน่วยงำน ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  

 จัดให้มีกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรจัดกำรข้อมูล และกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประจ ำ  

ส่วนที่ ๙. การลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  จะด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้น
ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บหรือหมดควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ              
ท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้  หรือเมื่อเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนควำมยินยอม เว้นแต่กำรเก็บรักษำข้อมูล              
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 

ส่วนที่ ๑๐. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยตรงเท่ำนั้น และต้อง “ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่ำงเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล” เว้นแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด หำกหน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุข จ ำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืน”           
ที่ไม่ใช่เก็บจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุข จะแจ้งเหตุผลควำม
จ ำเป็นนั้นให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ เว้นแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง              
ขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ส่วนที่ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล ดังต่อไปนี้ 
            11.๑  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ที่จะขอรับส าเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 
             11.๒  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
           11.๓  สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล โดยขอให้ ส านักงานปลัดงกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ           

ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้            
ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
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            11.๔  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้ส านักงานปลัดงกระทรวงสาธารณสุข              
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายก าหนด 

            11.๕  สิทธิขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยขอให้ ส านักงานปลัดงกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

ส่วนที่ ๑๒. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                     
(Data Protection Officer : DPO) เพ่ือกำรประสำนงำนในกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลและ
สิทธิประโยชน์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ช่วยให้สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงและจัดกำรข้อมูล   
ส่วนบุคคล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลต้องกำรใช้สิทธิ หรือมีค ำถำม
เกี่ยวกบักำรใช้ สิทธิของตน หรือควำมยินยอมที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ไว้ สำมำรถติดต่อได้ที่  
ส่งถึง : เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
อำคำร ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู่๔  ถนนติวำนนท์  
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
อีเมล dpo@moph.go.th  
โทรศัพท ์๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๔  

ส่วนที่ ๑๓.  การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
                ๑๓.๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของ กระทรวงสำธำรณสุข โดยจะเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://pdpa.moph.go.th รวมทั้งหำกมี
กำรปรับปรุงแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะด ำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว รวมทั้ง
ผ่ำนสื่อที่ กระทรวงสำธำรณสุขใช้เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ตำมควำมเหมำะสมด้วย 

๑๓.๒  กำรด ำเนินกำร แนวปฏิบัติ และนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศใช้นี้ จะใช้เฉพำะส ำหรับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลในกิจกำรของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งรวมตลอดถึงกำรบริหำรงำน กำรให้บริกำร 
และกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เท่ำนั้น หำกผู้ใช้บริกำรมีกำรเชื่อมโยง 
(Link) ไปยังเว็บไซต์อ่ืนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ใช้บริกำรจะต้องศึกษำและ
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ปรำกฏในเว็บไซต์อ่ืนนั้นแยกต่ำงหำก
จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด้วย 

 
      
               

        
 


