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โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ทราบถงึนโยบายความเป็นสว่นตวัของโรงพยาบาล ในการรักษา

ความลบัส าหรับข้อมลูของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ท่ีเข้ามาใช้บริการแอปพลเิคชนั Chula Care ของโรงพยาบาล 

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ข้อมลูทัง้หมดที่ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล กรอกหรือบนัทกึเพื่อเร่ิมต้นการใช้งานแอปพลเิคชนั และข้อมลูที่เกิดขึน้ใน

ระหวา่งการใช้แอปพลเิคชนั รวมถึงข้อมลูและข้อมลูสว่นบคุคลที่ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ได้ให้ไว้กบัโรงพยาบาล ถือวา่

ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ยินยอมให้โรงพยาบาลจดัเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมลูสว่นบคุคล หรือข้อมลูใดๆ เช่น ข้อมลูการ

ติดตอ่ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูการท าธุรกรรม ข้อมลูอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้งานแอปพลเิคชนั และอื่นๆ ที่ถือวา่เป็น

ข้อมลูสว่นบคุคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลในการให้บริการ การ

ปรับปรุงการให้บริการ การติดตามและตรวจสอบข้อมลูประวตักิารรักษาและให้บริการอื่นๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต เช่น 

การจดัสง่ยาทางไปรษณีย์ แตไ่มร่วมถงึการเผยแพร่ข้อมลูเหลา่นัน้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และ

โรงพยาบาลจะรักษาข้อมลูเหลา่นัน้ไว้เป็นความลบั ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการรักษาข้อมลูเป็นความลบัของ

โรงพยาบาล   

2.  โรงพยาบาลจะไมจ่ดัสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมลูและข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ให้แก่นิติ

บคุคลหรือบคุคลใดๆ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์ในการน าไปใช้โดยอิสระ เว้นแต ่

1.  ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ได้ร้องขอ และให้อ านาจแก่โรงพยาบาล หรือ 

2.  ข้อมลูที่จดัสรรนัน้เป็นไปเพื่อชว่ยให้การเร่ิมต้นธุรกรรมของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล ส าเร็จลลุว่ง หรือ   

3.  ข้อมลูที่จดัสรรให้แก่นิติบคุคลหรือบคุคลใดๆ ที่โรงพยาบาลเป็นคูส่ญัญา เพื่อวตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์

ข้อมลู และ/หรือ การปรับปรุงการให้บริการ หรือ 

4.  เป็นการเปิดเผยข้อมลูตามทีก่ฎหมายอนญุาต การเปิดเผยข้อมลูตามที่กฎหมายก าหนด การเปิดเผยข้อมลู

ตามค าสัง่ศาล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมลูตามค าสัง่ของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ

สอบสวนหรือพิจารณาคดี ซึง่ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.  โรงพยาบาลจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปกปอ้งความ

เสยีหาย หรือการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดแูล โดยไมม่ีอ านาจ 

  



Privacy Policy 

(version 2.0) 

 

King Chulalongkorn Memorial Hospital wishes to inform you of the privacy policy of the hospital and 

confidentiality of information of the User or Care Giver utilizing the Hospital’s Chula Care Application 

as follows: 

1. All information of the User or Care Giver which is provided or recorded in order to commence 

use of the Application as well as any information obtained during use of the Application, 

including information and personal information provided by the User or Caregiver to the 

Hospital shall be deemed that the User or Caregiver consents for the Hospital to maintain, 

collect and use such personal information under PDPA including but not limited to contact 

information, payment transaction, devices, IP address or information for the  purpose of the 

Hospital’s provision of service, improvement of service, following up and checking information 

regarding the medical care history and others such as pharmaceutical drug delivery, but not 

including the disclosure of such information for commercial benefit. The Hospital agrees to 

maintain such information confidentially pursuant to the Hospital’s confidential information 

standards criteria. 

2. The Hospital agrees not to appropriate, disclose and/or transfer such information and personal 

information of the User or Caregiver to any person or entity in Thailand or overseas for the 

purpose of any independent usage, save for: 

1. The User or Caregiver requests or authorizes the Hospital; or 

2. The information is appropriated to assist in completing the transaction of the User or 

Caregiver; or 

3. Information appropriated to a person or entity with whom the Hospital has a 

contractual relationship for the purpose of analysis of the information and/or 

improvement of services; or 

4. Disclosure of the information as permitted or prescribed by law, by court order 

and/or as ordered by a competent government agency for the purpose of 

investigation or trial in which case the Service Provider shall be entitled to disclose 

the information lawfully. 

3. The Hospital shall strictly maintain security [of the information] for the purpose of preventing 

damage or unauthorized access to the personal information of the User or Caregiver.  

 


