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แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 

___________________ 

            เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามนโยบาย                   
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                     
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่๑. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบ หน่วยงานระดับกรมและเทียบเท่ากรม จำนวน ๙ 
หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒. กรมสุขภาพจิต 
๓. กรมควบคุมโรค 
๔. กรมอนามัย 
๕. กรมการแพทย์ 
๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๙. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 มีผลบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้หน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนที ่๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 

 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาตดิต่องาน 

 เป็นข้อมูลส่วนบุคลคลของ ผู้มาติดต่องาน สมัครงาน การทำธุรกรรม เช่น การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การส่ง
ตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  การทำนิติกรรม เช่น การทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย รวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานที่ทำสัญญา หรือทำงานให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
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       ๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่วยบริการ
สุขภาพ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการกรณีที่บุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพของหน่วยงานออกไป
ให้บริการนอกหน่วยบริการในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ และข้อมูลการใช้บริการสุขภาพทางดิจิทัล 
 
ส่วนที่ ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 
            หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที ่จำเป็น” สำหรับการ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และจะขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด  และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์
มาตรฐานการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ ๔.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
            ๔.๑  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือ 
การจัดทำสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด   
            ๔.๒  หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
ในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหากมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ส่วนที่ ๕.  การกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
            ๕.๑  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะกำกับดูแลมิให้ผู ้ที ่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมาย        
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอ่ืน 
นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด 
            ๕.๒  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐาน
การประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย แตอ่าจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด เช่นการเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มี
การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 
ส่วนที่ ๖.  การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ  
 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ 
เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอ่ืนที่พึงมีตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอาจอาศัยสัญญาการโอน
ข้อมูล หรือกลไกอ่ืนที่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
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ส่วนที่ ๗.  การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
            ๗.๑  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
            ๗.๒  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บหรือหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด 

ส่วนที่ ๘.  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
            หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรงเท่านั้น และต้อง “ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล” เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หาก
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น” ที่ไม่ใช่เก็บจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้ นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่
กฎหมายกำหนด 

ส่วนที่ ๙.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที ่หน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขดูแล ดังต่อไปนี้ 
            ๙.๑  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ที่จะขอรับสำเนาข้อมูล           
ส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 
             ๙.๒  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
             ๙.๓  สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล โดยขอให้ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการลบ หรือ
ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  ด้วยเหตุ
บางประการได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
             ๙.๔  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
             ๙.๕  สิทธิขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยขอให้ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
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