
หนา้ 1/9 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)  

โรงพยาบาลธนบุรี 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

โรงพยาบาลธนบุรีตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและด ารงไวซ่ึ้งมาตรฐานในการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงไดจ้ดัท าและเผยแพร่

นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) ฉบบัน้ีให้กับบุคคลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลได้รับทราบ และให้มีผล

บงัคบัใช้กบัผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก โดยผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลทุกคนตอ้งถือปฏิบติั และผูบ้ริหารของ                         

ทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสนบัสนุน ผลกัดนั และตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้การด าเนินการอยา่งจ ากดั เพียงเท่าท่ีจ าเป็น และตามวตัถุประสงคข์องการ

ใชง้านเท่านั้น และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบติัท่ีโรงพยาบาลก าหนด 

2) คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บให้ค  านึงถึงความถูกตอ้ง เหมาะสม มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม มีการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงการสร้างจิตส านึกในดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมีการ

ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้

ต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 เพื่อประโยชน์เก่ียวกบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยั 

 เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีมีความผกูพนัระหวา่งกนั 

 เพื่อการด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล ตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 

หรือกรณีอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือการจดัท าสถิติ 

 เป็นกรณีท่ีไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

4) ใหมี้การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล และด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น มีมาตรการรองรับการใชสิ้ทธิของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
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Controller) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(DPO) เป็นตน้ 

5) บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลพึงมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเสมือนเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 

 

นโยบายฉบบัน้ียงัมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งกบัทุกภาคส่วนถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัโรงพยาบาลในเครือทั้งภายในหรือต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการ 

ในการจดัการและการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัสากล โรงพยาบาลใชค้วาม

พยายามอย่างยิ่งท่ีจะให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด เท่าท่ีจ าเป็น ตามวตัถุประสงค์ของการใช้งานนั้น                   

เพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูล และใหมี้การประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใช้บงัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัโรงพยาบาลในเครือทั้งภายในหรือต่างประเทศ ของกลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มลูกค้า ทั้ งท่ีเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นลูกค้าเป้าหมายของ

โรงพยาบาลในอนาคต 

2) กลุ่มคู่คา้ คู่สัญญา ซ่ึงครอบคลุมทั้งท่ีเป็น 

 บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นคู่สัญญาของโรงพยาบาลในปัจจุบนั ในอดีต และอาจเป็นคู่คา้หรือคู่สัญญา 

ของโรงพยาบาลในอนาคต 

 พนกังาน บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทน ตวัแทน ผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผูติ้ดต่อ 

และบุคคลธรรมดาอ่ืนท่ีกระท าในนามนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่คา้หรือคู่สัญญานิติบุคคลของโรงพยาบาล 

3) กลุ่มผูถื้อหุน้ นกัลงทุน รวมถึงบุคคลใดๆ ท่ีสนใจเก่ียวกบัการลงทุน 

4) กลุ่มผูม้าติดต่อ และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในบริเวณรับผิดชอบของโรงพยาบาลซ่ึงจ าเป็นต้องเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

5) กลุ่ม Stakeholder ดา้น CSR หรือบุคคลใดๆ ท่ีโรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวจ้ากท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการอ่ืนใด 

6) กลุ่มบุคลากร พนักงาน และผูส้มคัรงาน ซ่ึงครอบคลุมทั้งท่ีเป็นสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอา้งอิง                 

ท่ีพนกังานหรือผูส้มคัรงานอา้งอิงถึง 
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นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ยงับงัคบัใชค้รอบคลุมช่องทางต่างๆ ระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบั

โรงพยาบาล ท่ีท าให้โรงพยาบาลได้รับหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อของ

โรงพยาบาล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์สายด่วน (Call Center) หรือศูนยบ์ริการลูกคา้ ช่องทางการร้องเรียนหรือ

ให้ค  าแนะน า ติชม ช่องทางการติดต่อส่ือสารทางออนไลน์ แอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี กิจกรรมต่างๆ 

สถานท่ีสาธารณะหรือชุมชนท่ีโรงพยาบาลดูแลรับผิดชอบเพื่อสังคมและ/หรือเพื่อการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ไดอ้ธิบายถึงประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลจดัเก็บไว ้วิธีการ 

แหล่งท่ีมา วตัถุประสงคท่ี์เราไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บุคคลท่ีอาจไดรั้บ

การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากโรงพยาบาล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนการรักษาความ

ปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการท่ีเหมาะสม 

 

2. ค าจ ากดัความท่ีกล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้ 

“โรงพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลธนบุรี 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม เช่น ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขบตัร

ประกันสังคม เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี เลขบัญชี ท่ีอยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ IP address Cookie ID วนัเดือนปีเกิด 

สัญชาติ น ้าหนกั ส่วนสูง ขอ้มูลการศึกษา ขอ้มูลการเงิน ขอ้มูลการจา้งงาน เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท ้แต่มีความละเอียดอ่อน และ             

อาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมได้ เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ                    

ในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ

แรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลทางชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านอง

เดียวกนั 

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีท่ีบุคคลมีความเป็น

เจ้าของขอ้มูล หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ี จะหมายถึงบุคคล

ธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง นิติบุคคล ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษทั สมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รอ่ืนใด 
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3. คุกกี ้(Cookies) และการใช้คุกกี ้

ในการเขา้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล อาจมีการวางคุกก้ีไวใ้นอุปกรณ์ของผูเ้ขา้ชม และมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยอตัโนมติั คุกก้ีบางส่วนมีความจ าเป็นเพื่อให้เวบ็ไซตส์ามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็น

คุกก้ีท่ีมีไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกก้ีของ

โรงพยาบาล 

 

4. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

โรงพยาบาลอาจทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีเป็นคร้ังคราว เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายความ

เป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โรงพยาบาลจะเผยแพร่นโยบายฉบบัปรับปรุงลงบนเวบ็ไซต์และช่องทางอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล

ต่อไป 

 

5. การเกบ็รักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 

โรงพยาบาลจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ราบเท่าท่ีจ าเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ได้

แจง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี โดยจะพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล จากระยะเวลาตาม

สัญญา อายคุวามตามกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็น เพื่อปฏิบติั

ตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิ/การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

โรงพยาบาลจะดูแลรักษาและเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภยัท่ีเหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของ

เอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลใช้เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ

โรงพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ 

เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระท าโดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ทั้งน้ี โรงพยาบาลมีการจ ากดัการเขา้ถึง และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพือ่ป้องกนัมิใหมี้การเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถึงเม่ือมีการเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกท่ีด าเนินการประมวลผลหรือแก่ผูป้ระมวลผลขอ้มูล โรงพยาบาลจะด าเนินการ

ก ากบัดูแลใหบุ้คคลนั้นด าเนินการอยา่งเหมาะสมใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง 

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ไวก้บัโรงพยาบาลในการเก็บรวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล ยงัคงใช้ไดจ้นกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือระงบัการใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
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ด าเนินกิจกรรมใดๆ โดยส่งค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้ให้โรงพยาบาลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

ผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ dpo@thonburihospital.com 

นอกจากน้ี ภายใตพ้ระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอตาม

กฎหมายดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิไดรั้บการแจง้ใหท้ราบ 

2) สิทธิในการขอใหโ้รงพยาบาลแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้

3) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ความยินยอมไว้กับ

โรงพยาบาลตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูก่บัโรงพยาบาล 

4) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

5) สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และขอให้โรงพยาบาลท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้

โรงพยาบาลเปิดเผยการไดม้าถึงขอ้มูลส่วนบุคลท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อโรงพยาบาลได ้

6) สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หไ้วก้บัโรงพยาบาลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หรือเจา้ของ

ขอ้มูลเองดว้ยเหตุบางประการได ้

7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

8) สิทธิในการขอใหโ้รงพยาบาล ท าการลบขอ้มูลดว้ยเหตุบางประการไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

9) สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ

ประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว 

การร้องขอตามรายการขา้งตน้ ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยโรงพยาบาลจะแจ้งผลการพิจารณาตาม                   

ค  าร้อง ภายใน 30 วนั เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการเพิกถอนความยนิยอม อาจส่งผลใหข้อ้มูล             

ไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ไว ้และอาจไม่ไดรั้บความสะดวกในการรับบริการ 

แต่จะไม่กระทบสิทธิใดๆ ท่ีไดก้ระท าไปแลว้ตามวตัถุประสงค ์

 

7. การติดต่อโรงพยาบาล 

หากท่านมีขอ้สงสัยใดเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี หรือประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิเก่ียวกบัการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
อีเมล dpo@thonburihospital.com 

โรงพยาบาลธนบุรี 

เลขท่ี 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  

โทรศพัท ์0-2487-2000 

เวบ็ไซต ์www.thonburihospital.com 

mailto:dpo@thonburihospital.com
mailto:pdpacenter@thonburihospital.com
http://www.thonburihospital.com/
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8. ข้อปฏิบัติเพิม่เติม 

ผูบ้ริหาร พนักงานโรงพยาบาล ควรตั้ งค  าถามตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

สอดคลอ้งกบันโยบาย แนวปฏิบติั คู่มือ และกฎหมาย ว่าการปฏิบติังานนั้นๆ เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

อยา่งไร และตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย รวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหาสาระของกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบติัประกอบ อนัถือเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายอยูเ่สมอ รวมถึงคู่มือต่างๆ 

 ท าความเขา้ใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลอยูเ่สมอ 

 พบเห็นการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้อง แจ้งเบาะแสได้ท่ีอีเมล dpo@thonburihospital.com หรือช่องทางตามท่ี

โรงพยาบาลไดก้ าหนดไว ้

 

9. การทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว 

โรงพยาบาลอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวั หรือแนวทางปฏิบติัไดเ้ป็นคร้ังคราว 

เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข โรงพยาบาลจะประกาศ

แจง้ใหท้ราบผา่นเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล www.thonburihospital.com 
 

 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 

      

                นายแพทยศิ์ริพงศ ์เหลืองวารินกุล 

         ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdpacenter@thonburihospital.com
http://www.thonburihospital.com/
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นโยบายการใช้คุกกี ้(Cookies Policy)  

โรงพยาบาลธนบุรี 

___________________________________________________________________________________________________ 

ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ www.thonburihospital.com ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บ

เอาไวใ้นรูปแบบของคุกก้ี นโยบายคุกก้ีน้ีจะอธิบายความหมายของคุกก้ี ท างานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกก้ี

เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ www.thonburihospital.com น้ีถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกก้ีตาม

นโยบายคุกก้ีท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คุกกี ้(Cookies) คืออะไร 

คุกก้ี คือ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท่ีจะถูกติดตั้ง หรือบนัทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ท่านเม่ือท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกก้ีจะจดจ าขอ้มูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งน้ี เราจะเรียกเทคโนโลยีอ่ืนท่ีท าหน้าท่ี

คลา้ยคลึงกนัวา่คุกก้ีดว้ย 

การใช้ประโยชน์ของ Cookies 

เราใช ้Cookies เพื่อเก็บเอกลกัษณ์การเขา้เยี่ยมเวบ็ไซตข์องท่าน โดยเอกลกัษณ์น้ีจะท าให้เราสามารถจ าลกัษณะการ

ใชง้านเวบ็ไซตข์องท่านไดง้่ายขึ้น และขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปเพื่อปรับเวบ็ไซตข์องเราใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของท่านมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน ในบางจุดเราจ าเป็นตอ้งให้บุคคลท่ีสามในการด าเนินการ

ดังกล่าว ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเช่ือมโยง

ขอ้มูล และประมวลผลตามวตัถุประสงคท์างการตลาด 

 

2. ประเภทการใช้งานคุกกี ้

 Strictly Necessary Cookies : คุกก้ีประเภทน้ีมีความส าคญัต่อการท างานของเว็บไซต์ ซ่ึงรวมถึงคุกก้ีท่ีท าให้ท่าน

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใชง้านในเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 Analytical/Performance Cookies : คุกก้ีประเภทน้ีจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถจดจ าและนับจ านวนผูเ้ขา้เยี่ยมชม

เวบ็ไซตต์ลอดจนช่วยให้โรงพยาบาลทราบถึงพฤติกรรมในการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์เพื่อปรับปรุงการท างานของเว็บไซต์

ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมขอ้มูลทางสถิติเก่ียวกบัวิธีการเขา้และพฤติกรรม

การเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงการท างานของเว็บไซต์โดยให้ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการได้อย่าง

ง่ายดาย และช่วยใหโ้รงพยาบาลเขา้ใจถึงความสนใจของผูใ้ช ้และวดัความมีประสิทธิผลของโฆษณาของโรงพยาบาล 

 Functionality Cookies : คุกก้ีประเภทน้ีใช้ในการจดจ าตวัท่านเม่ือท่านกลบัมาใช้งานเว็บไซต์อีกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยให้

โรงพยาบาลสามารถปรับแต่งเน้ือหาส าหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลตอบสนองความตอ้งการใชง้าน

ของท่าน รวมถึงจดจ าการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตวัอกัษรท่ีท่านเลือกใชใ้นการใชง้าน

ในเวบ็ไซต ์

http://www.thonburihospital.com/
http://www.thonburihospital.com/
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 Targeting Cookies : คุกก้ีประเภทน้ีจะบนัทึกการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องท่าน หนา้เวบ็ท่ีท่านไดเ้ยี่ยมชม และลิงคท่ี์ท่าน

เยี่ยมชม โรงพยาบาลจะใช้ขอ้มูลน้ีเพื่อปรับให้เว็บไซต์และเน้ือหาใดๆ ท่ีปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกบัความสนใจ

ของท่านมากขึ้น นอกจากน้ี โรงพยาบาลยงัอาจแชร์ขอ้มูลน้ีกบับุคคลท่ีสามเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว  

 Advertising Cookies : คุกก้ีประเภทน้ีจะจดจ าการตั้งค่าของท่านในการเขา้ใช้งานหน้าเว็บไซต์ และน าไปใช้เป็น

ขอ้มูลประกอบการปรับเปล่ียนหน้าเว็บไซต์เพื่อน าเสนอโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ตวัอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าท่ีท่านสนใจ การป้องกันหรือการจ ากัดจ านวนคร้ังท่ีท่านจะเห็นหน้า

เวบ็ไซตข์องโฆษณาซ ้าๆ เพื่อช่วยวดัความมีประสิทธิผลของโฆษณา 

โรงพยาบาลขอเรียนให้ทราบว่าคุกก้ีบางประเภทในเว็บไซต์น้ีจดัการโดยบุคคลท่ีสาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา 

ลกัษณะการท างานต่างๆ เช่น วิดีโอ แผนท่ี และโซเชียลมีเดีย และผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตภ์ายนอกอ่ืนๆ เช่น บริการวิเคราะห์การ

เขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นตน้ คุกก้ีเหล่าน้ีมกัจะเป็น Analytical/Performance Cookies หรือ Targeting Cookies ท่านควรตอ้ง

ศึกษานโยบายการใช้คุกก้ีและนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลท่ีสาม เพื่อให้เขา้ใจถึงวิธีการท่ีบุคคลท่ีสามอาจน า

ขอ้มูลของท่านไปใช ้

 

3. การจัดเกบ็และใช้คุกกี ้

การท างานของคุกก้ี ช่วยให้โรงพยาบาลรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปน้ีโดย

อตัโนมติั 

 อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดท่ีท่านเขา้สู่เวบ็ไซต ์

 ประเภทของเบราวเ์ซอร์ซอฟตแ์วร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการเขา้สู่เวบ็ไซต์ 

 วนัท่ีและเวลาท่ีท่านเขา้สู่เวบ็ไซต ์

 ท่ีอยูข่องเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเช่ือมโยงท่านเขา้สู่เวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล 

 หนา้เวบ็ไซตท่ี์ท่านเขา้ เยี่ยมชม และน าท่านออกจากเว็บไซตข์องโรงพยาบาล รวมถึงเน้ือหาบนหนา้เวบ็ท่ีท่าน

เยีย่มชมและระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการเยีย่มชม 

  

4. ฐานทางกฎหมาย 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของคุกก้ีนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบ                   

ดว้ยกฎหมายของโรงพยาบาล หรือเป็นไปตามความยนิยอมท่ีไดรั้บโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีท่านสามารถ

ยกเลิกความยนิยอมไดท่ี้ "การตั้งค่าคุกก้ี" 

5. การจัดการคุกกี ้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกก้ีแต่ละประเภท ยกเวน้ Strictly Necessary Cookies ได ้โดย “การตั้งค่าคุกก้ี” หรือ การตั้ง

ค่าในเวบ็บราวเซอร์ (web browser) เช่น หา้มการติดตั้งคุกก้ีลงบนอุปกรณ์ของท่าน 



หนา้ 9/9 
 

บราวเซอร์ท่ีใชง้านกบัอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้รับ cookie เขา้มาโดยอตัโนมติั แต่คุณสามารถปรับตั้งค่าให้

ป้องกนั cookie ได ้หรือใหแ้จง้เตือนคุณเม่ืออุปกรณ์ของคุณไดรั้บ cookie เขา้มา การจดัการกบั cookie สามารถท าไดห้ลายวิธี 

ซ่ึงคุณสามารถศึกษาได้จากข้อแนะน าด้านการใช้งานของบราวเซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ นอ กจากน้ี                              

เวบ็บราวเซอร์ส่วนใหญ่นั้นมีวิธีการควบคุมคุกก้ีส่วนใหญ่ไดบ้างส่วนผา่นการตั้งค่าบราวเซอร์ ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั

คุกก้ีดู www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org 

ท่านสามารถคน้หาวิธีการจดัการคุกก้ีบนบราวเซอร์ยอดนิยม ไดด้งัน้ี: 

1. Google Chrome 

2. Mozilla Firefox 

3. Microsoft Internet Explorer 

4. Apple Safari 

ข้อมูลเพิม่เติม 

เซสชนั (Session) ชัว่คราว : cookie เหล่าน้ีจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลงัจากท่ีคุณออกจากเวบ็ไซต ์

 

      

 

 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

