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แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
___________________ 

            สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสาธารณสุข สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ ๑: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
    หน่วยงานภายใต้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งประกอบ หน่วยงานส่วนกลาง กลุ่มภารกิจ 

และหน่วยบริการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
2. กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

2.1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2.2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
2.3. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
2.4. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
2.5. กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
2.6. กลุ่มงานพัสดุ 
2.7. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3. กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
3.1. กลุ่มงานการแพทย์ 
3.2. กลุ่มงานทันตกรรม 
3.3. กลุ่มงานเภสัชกรรม 
3.4. กลุ่มงานจิตวิทยา 
3.5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
3.6. กลุ่มงานฟ้ืนฟูทางสุขภาพจิตและจิตเวช 
3.7. กลุ่มงานกายภาพบ าบัด 
3.8. กลุ่มงานรังสีวิทยา 
3.9. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
3.10. กลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ 
3.11. กลุ่มงานเวชระเบียน 
3.12. กลุ่มงานโภชนาการ 
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4. กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
4.1. กลุ่มงานบริหารการพยาบาล 
4.2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
4.3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 
4.4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในพิเศษ 
4.5. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย 
4.6. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง 
4.7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในประสาทจิตเวชศาสตร์ 
4.8. กลุ่มงานวิสัญญีพยาบาลและการรักษาพิเศษ 
4.9. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
4.10. กลุ่มงานการพยาบาลนิติจิตเวช 
4.11. กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติเชื้อ 
4.12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ 
4.13. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด 

5. กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
5.1. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
5.2. กลุ่มงานฝึกอบรม 
5.3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
5.4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
5.5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ 
6.1. กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย 
6.2. กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษ 

  มีผลบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้สถาบัน 
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

ส่วนที่ ๒: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง  
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่องาน 
เป็นข้อมูลส่วนบุคลคลของ ผู้มาติดต่องาน สมัครงาน การท าธุรกรรม เช่น การขอใบอนุญาตต่างๆ 

การส่งตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การท านิติกรรม เช่น การท าสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขายรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานที่ท าสัญญา หรือท างานให้กับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อเพ่ือรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่หน่วยบริการ

สุขภาพของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการกรณีที่บุคลากรของ



________________________________________________________________________________________ 
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ช่ือ ...(หน่วยงาน)...  3 | 7 

 

หน่วยบริการสุขภาพของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ออกไปให้บริการนอกหน่วยบริการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบและข้อมูลการใช้บริการสุขภาพทางดิจิทัล 

ส่วนที่ ๓: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด  
             สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที่จ าเป็น” ส าหรับการ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อย่างเคร่งครัด และ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่
กฎหมายก าหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดชั้นความลับของ
ข้อมูลของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

ส่วนที่ ๔: วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๔.๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
รวมทั้งเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือการจัดท าสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด   
             ๔.๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการน าข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะจัดท าบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมไว้
เป็นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามท่ีเคยได้แจ้งไว้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส่วนที่ ๕: การก ากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๕.๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะก ากับดูแลมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมาย 
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล น าไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอื่น 
นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด 
             ๕.๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่
มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
  ๕.๓ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อาจใช้เทคโนโลยีคุกก้ี (Cookies) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และ 
แอปพลิเคชันของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสถาบัน 
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
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ส่วนที่ ๖: ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล  
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของไว้เป็นระยะเวลา ตราบ
เท่าท่ีวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
จะลบ ท าลายข้อมูล หรือท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลต่อไป
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดหรือเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์ 
สมเด็จเจ้าพระยา หรือหากมีความจ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆเช่น เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือการป้องกันการ
ละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบันทึกทางการเงิน 
 
ส่วนที่ ๗: การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลใน
ต่างประเทศ เฉพาะกรณีท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ท าได้เท่านั้น ทั้งนี้สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าท าข้อสัญญามาตรฐานหรือ
ใช้กลไกอ่ืนที่พึงมีตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา อาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล หรือกลไกอ่ืนที่ได้รับการอนุมัติเพ่ือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ 
 
ส่วนที่ ๘: การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
            สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และสอดคล้องกับการด าเนินงานของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)  
 ๒) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity)  
 ๓) สภาพพร้อมใช้งาน (availability)  

 ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิชอบ ประกอบด้วยการด าเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑.  มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
๑.๑  การออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ ส าหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์

ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย 
เช่น ก าหนดให้มีบันทึกการเข้าออกพ้ืนที่ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ 
ผู้มีสิทธิผ่านเข้าออกมีการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึง 

 ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกท าลาย โดยมิชอบ  

๑.๒  การก าหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้ใช้งาน (user responsibilities)  แบ่งเป็น รูปแบบต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเข้าดู แก้ไข 
เพ่ิมเติม เปิดเผย และเผยแพร่ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตลอดจนการลบท าลาย  
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ข้อ ๒.  มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard)      
๒.๑  การจัดให้มีวิธีการเ พ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง 

เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

๒.๒  การบริหารจัดการ การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพ่ือควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใช้งาน ได้แก่ การน าเข้า 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนการลบท าลาย  

๒.๓  จัดให้มีระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือให้ระบบ และ/หรือ บริการต่าง ๆ ยังสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๓.  มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) 
๓.๑  มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีบันทึกการเข้าออก
พ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง มีการล้อมรั้ว 
และล็อคประตูทุกครั้งมีระบบบัตรผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออก ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ 
ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล  
ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือถูกท าลาย โดยมิชอบ  

๓.๒  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ ใช้งาน (user responsibilities) เพ่ือป้องกัน 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนา
ข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การลักลอบ 
น าอุปกรณ์เข้าออก 

 โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล  
 การจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะมีการสอบทานและ
ปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ท าการ
ว่าจ้างจะมีการใช้มาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นไป
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดท านโยบาย แนวปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการ
จัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องกันการ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและอาจ
ก าหนดเพ่ิมเติมในสัญญาระหว่างสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กับคู่สัญญาแต่ละราย  

 มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างเหมาะสม  

 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจ าเป็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร 
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แบบปลอดภัยส าหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้  
Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น  

 บริหารจัดการให้ ผู้ให้บริการภายนอกที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ท าการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

 มีติดตามตรวจสอบเว็บไซต์และระบบออนไลน์ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์ 
สมเด็จเจ้าพระยา ผ่านหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรของ 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประจ า  

ส่วนที่ ๙: การลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาการเก็บหรือหมดความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือท า
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือเมื่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด 

ส่วนที่ ๑๐: การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
            สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลโดยตรงเท่านั้นและต้อง “ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล”เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมาย
ก าหนดหากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน” 
ที่ไม่ใช่เก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะแจ้งเหตุผลความ
จ าเป็นนั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในเวลาตามที่ก าหนด เว้นแต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด 

ส่วนที่ ๑๑: สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
             เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ดูแล ดังต่อไปนี้ 
            ๑๑.๑ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูล 
ส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่ จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  
             ๑๑.๒ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
             ๑๑.๓ สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
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             ๑๑.๔ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายก าหนด 
             ๑๑.๕ สิทธิขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยขอให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการให้
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
 
ส่วนที่ ๑๒: แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Officer : DPO) เพ่ือการประสานงานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและสิทธิ
ประโยชน์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการใช้สิทธิ หรือมีค าถามเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ สามารถติดต่อได้ที่ 

ส่งถึง:   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
 ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน 
 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
 อีเมล dpo@somdet.go.th 

หมายเลข 0 2442 2500  

ส่วนที่ ๑๓: การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
             ๑๓.๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกระทรวงสาธารณสุขโดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.somdet.go.th/pdf/ 
pdpa/pdpa-somdet.pdf รวมทั้งหากมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะ
ด าเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งผ่านสื่อที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ใช้เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมด้วย 
              ๑๓.๒  การด าเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งรวมตลอดถึงการบริหารงาน การ
ให้บริการ และการเข้าถึงเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เท่านั้น หากผู้ใช้บริการมีการ
เชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อ่ืนผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผู้ใช้บริการจะต้อง
ศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์อ่ืนนั้น
แยกต่างหากจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ด้วย 

 

 

นายศรุตพันธุ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 


