
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 
โรงพยาบาลพรีเวช 

 
บริษทั มโหสถ เวชการ จ ากดั ในฐานะผูป้ระกอบกิจการโรงพยาบาลพีรเวช (“โรงพยาบาล”) มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของ

ท่าน ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีคือแนวทางท่ีเราใชใ้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้เรา ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย เรียก
รวมกนัว่า (“การประมวลผล”) และในระหว่างการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ https://www.peravech.com หรือใช้แอพพลิเคชัน่ของเรา หรือร้องขอการ
บริการจากเรา นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีรวมถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีสามารถระบุถึงตวัท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บจากท่าน
โดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลท่ีสามก็ตาม (“ขอ้มูล”) หรือ (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพของท่านนั้น 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายน้ีแลว้ เราจะยึดถือปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าส่ังหรือระเบียบของหน่วยงานท่ีมี
อ านาจก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม เราในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี
ขึ้น ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการให้บริการเวบ็ไซตข์องเรา รวมทั้งการเขา้รับบริการของท่าน โดยในการใชบ้ริการ
ดงักล่าวในแต่ละคร้ังให้ถือว่าท่านไดอ่้านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. โรงพยาบาลเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่ีสามารถระบุตวัตนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อท่านในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

จ าเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้ห้ข้อมูลกับโรงพยาบาล หรือร้องขอการบริการจากโรงพยาบาล ผ่านช่องทางเว็บไซต ์

แอพพลิเคชัน่หรือ ช่องทางอื่นใดของโรงพยาบาล อาทิเช่น การนัดหมายแพทย ์การท าธุรกรรมแบบออนไลน์  การขอรับความช่วยเหลือ

พิเศษ  รวมไปถึงการท าธุรกรรมแบบออฟไลน์  เช่น การลงทะเบียนผูป่้วยท่ีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรือจากความสมคัรใจ

ของท่านใน การท าแบบสอบถาม (Survey) หรือการโตต้อบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการกรอก/ ให้ขอ้มูลประกอบการ

สมคัรงาน หรือช่องทางการส่ือสารอื่นๆ ระหว่างโรงพยาบาลและท่าน 

2. โรงพยาบาลอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลท่ีสามเช่นธุรกิจในเครือข่ายตวัแทนจ าหน่ายหรือผูใ้ห้บริการของโรงพยาบาล

หน่วยงานภาครัฐ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการ

บริการท่ีท่านร้องขอจากโรงพยาบาล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกน ามาใชเ้พื่อให้การท าธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการท่ีไดรั้บ

การร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลท่ีสาม มีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ ภาพถ่าย เพศ วนัเดือนปีเกิด หนงัสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลขท่ีสามารถระบุตวัตน

อื่นๆ 

2. ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลล ์

3.  ขอ้มูลการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลการเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบญัชี ธนาคาร 

4.  ขอ้มูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย ์ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติ ความตอ้งการ เก่ียวกบัห้องพกั อาหาร และ

บริการเสริมอื่นๆ 

5.  ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ขอ้มูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกบัเรา 

6.  ขอ้มูลสถิติ เช่น จ านวนผูป่้วย และการเขา้ชมเวบ็ไซต์ 

7. ขอ้มูลจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องโรงพยาบาล เช่น Online Appointment System, Health Checkup, Contact Us 



8. ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานท่ีเก่ียวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง 

ห้องปฏิบติัการ และการวินิจฉยั 

9.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและการแพย้าของท่าน 

10.  ขอ้มูล Feedback และผลการรักษาท่ีท่านให้ไว ้

โรงพยาบาลจะไม่เก็บและใชข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เช้ือชาติ ความเช่ือทางศาสนา ประวติัอาชญากรรม เวน้แต่เป็นไป

ตามท่ีขอ้บงัคบัและกฎหมายก าหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. จดัหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล 

2. นดัหมายแพทย ์ส่งข่าวสาร แนะน าบริการของโรงพยาบาล 

3. การประสานงานและส่งต่อขอ้มูลซ่ึงจะช่วยให้การส่งต่อผูป่้วยมีความรวดเร็วขึ้น 

4. การยืนยนัตวัตนของผูป่้วย 

5. ส่งขอ้ความแจง้เตือนการนดัหมายแพทย ์หรือการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล 

6. อ านวยความสะดวกและน าเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน 

7. จุดประสงค์ดา้นการตลาด การส่งเสริมการขาย และลูกคา้สัมพนัธ์ เช่น การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชั่น ผลิตภณัฑ์และบริการ รายการ

ส่งเสริมการขาย และธุรกิจพนัธมิตร 

8. เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสาร ตอบค าถาม หรือตอบสนองขอ้ร้องเรียน 

9. ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ วิจยัตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการ 

หรือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ให้แก่ ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์ย่ิงขึ้น 

10. วตัถุประสงคท์างบญัชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการช าระเงินผ่านบตัรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

การขอคืนเงิน 

11.  รักษาความปลอดภยั รวมถึงความปลอดภยัขณะพกัรักษาอยูใ่นโรงพยาบาล 

12. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสมคัรงาน การเป็นพนกังาน หรือวตัถุประสงคอ์ื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. ปฏิบติัตามกฎของโรงพยาบาล 

14. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบติัตามหมายเรียกพยาน หรือ

ค าส่ังศาล หรือการร้องขออ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

15.  วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ท่ีสนบัสนุนการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ หรือท่ีไดรั้บความยินยอมจากท่านเป็นคร้ังคราว 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลจะไม่จดัสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนขอ้มูลและขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ หรือ ผูดู้แลให้แก่นิติ บุคคลหรือ

บุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชโ้ดยอิสระ เวน้แต่ 

1. ผูใ้ชบ้ริการ หรือ ผูดู้แล ไดร้้องขอ และให้อ านาจแก่โรงพยาบาล หรือ 

2. ขอ้มูลท่ีจดัสรรนั้นเป็นไปเพ่ือช่วยให้การเร่ิมตน้ธุรกรรมของผูใ้ชบ้ริการ หรือ ผูดู้แลส าเร็จลุล่วง หรือ 

3. ขอ้มูลท่ีจดัสรรให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ท่ีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ ขอ้มูล และ/หรือ การปรับปรุง

การให้บริการ หรือ 



4. เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายอนุญาต การเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด การเปิดเผยขอ้มูล ตามค าส่ังศาล และ/หรือ การ

เปิดเผยขอ้มูลตามค าส่ังของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ซ่ึงผูใ้ห้บริการสามารถเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลท่ีสาม 

เวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่บนมือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงก์เช่ือมไปยงัเวบ็ไซต์บุคคลท่ีสาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่าน้ี นโยบาย

ความเป็นส่วนตวัน้ีไม่มีผลกบัเวบ็ไซต์ของบุคคลท่ีสาม โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านโดยบุคคลท่ีสามดงักล่าว เน่ืองจากอยูน่อกการควบคุมของโรงพยาบาล 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย 

โรงพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึงก าหนด

มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ

ป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช้ เปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบัโรงพยาบาลได ้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านอยูก่บัโรงพยาบาล 

2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ ขอให้โรงพยาบาลท าส าเนา

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ทา่น รวมถึงขอให้โรงพยาบาลเปิดเผยการไดม้าซ่ึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อ

โรงพยาบาลได ้

3. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ

เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

4. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบคุคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลท าการลบขอ้มูลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้

5. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดว้ยเหตบุางประการได ้

6. สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านใหไ้วก้บั

โรงพยาบาลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่น หรือตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้

7. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดว้ยเหตบุางประการใด 

ท่านสามารถร้องขอการเขา้ถึงหรือขอให้อปัเดตและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดขา้งตน้ หรือสิทธิตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั เช่น ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงบัการใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

กรณีเห็นว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกน าไปใชเ้กินขอบเขตวตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีแจง้ให้ทราบขา้งตน้ หรือไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่าน  

ท่านตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานเพื่อแสดงตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา Passport รายละเอียด

การท านดัหมายแพทย ์และขอ้มูลการติดต่อกลบั โดยส่งไปรษณียต์ามท่ีอยูต่่อไปน้ี 

 



บริษทั มโหสถ เวชการ จ ากดั (โรงพยาบาลพีรเวช) 
เลขท่ี 55/5 ม.6 ต.หนัตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 13000 
เบอร์โทรศพัท ์035-801555 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โรงพยาบาลจะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั กฎหมายและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลจะแจง้ ให้ท่านทราบดว้ยการ อพัเดตขอ้มูลลง

ในเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาล https://www.peravech.com/ โดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ีหากท่านมีค าถาม ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบันโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อไดท่ี้อีเมลล ์peravech@gmail.com 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

    นพ.สัมฤทธ์ิ  เด่ียวพานิช 
    กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
บริษทั มโหสถ เวชการ จ ากดั  


