นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Privacy Policy of Yuwaprasart Waithayopathum Child and Adolescent Psychiatric Hospital
Department of Mental Health, Ministry of Public Health
1. วัตถุประสงค
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตของโรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซตของโรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน อีเมลแอดเดรส (Email Address)
ชื่อ (Name) ที่อยูหรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท
(Telephone Number) เปนตน
2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/
ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number)
และที่อยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพในการใหบริการของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทาน
บางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser Type) โดเมนเนม
(Domain Name) บั น ทึ กหน า เว็ บ (web page) ของเว็บ ไซตที่ ผูใช เยี่ย มชม เวลาที่เ ยี่ย มชมเว็ บ ไซต (Access
Times) และเว็บไซตที่ผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses)
4. โรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโยปถั มภ ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูล สวนบุคคล
(Privacy Policy) ของเว็ บ ไซต อื่น ที่ เชื่ อมโยงจากเว็บ ไซตนี้ เพื่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บ ไซตดังกลาวเก็บ
รวบรวม ใช หรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร ทั้งนี้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
ไมสามารถรับรอง ขอความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได และไม
ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลที่ เว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว

การใชขอมูลสวนบุคคล
1. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน เชน ชื่อ และ ที่อยู เพื่อ
ใชในการติดตอ ใหบริการประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของทานในกิจการ
หรือกิจกรรมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ เทานั้น
2. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่ โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ ไดเก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ทานเทานั้น
3. ในกรณีที่ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ โรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ เปนตน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการ
ดังกลาว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนํา
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน
เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกที่จะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน หรืออาจเลือกที่จะไมรับขอมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ก็ได โดย
เพี ย งแต ท า นกรอกความจํ า นงดั ง กล า วเพื่ อ แจ ง ให โรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโยปถั ม ภ ทราบในหน า เว็ บ
http://www.ycap.go.th
การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล
เพื่อประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน
และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต
เปนตน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับขอมูลดังกลาว
ดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
การใชคุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ขอมูลที่ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web browser) ของ
ผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทําใหเว็บไซต
http://www.ycap.go.th สามารถบั น ทึ ก หรื อ จดจํ า ข อ มู ล ของผู ใ ช บ ริ ก ารไว จนกว า ผู ใ ช บ ริ ก ารจะออกจาก
โปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกกี้” นั้น
ทํางานอีกตอไป

หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะชวย
จดจําเว็บไซตที่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จะนําขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึก
หรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ตอไป
การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิได
แจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น โรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมี
การใชบริการจากเว็บไซตของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือการ
ปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ยินดีที่จะตอบขอ
สงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของโรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ตามที่อยูที่ปรากฏ
ขางลางนี้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ
เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Email: itycap@gmail.com

