
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน 
 

  ด้วยข้อมูลประวัติผู้ป่วย หรือ เวชระเบียน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงมีกฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษาและ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานการสอบสวนพิจารณา
ต่างๆ รวมท้ังการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น ทําให้การเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวช
ระเบียนของหน่วยบริการจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องดังกล่าว และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจมีความผิดท้ังทางแพ่ง อาญา และทางวินัย 
นอกจากนี้ในการดําเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วย หน่วยบริการแต่ละแห่งอาจมีแนว
ทางการปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้มีแนวทางปฏิบัติกรณีการเปิดเผยประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน ดังนี้ 
 

  ข้อ ๑ ประวัติผู้ป่วย หรือ เวชระเบียน เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล สถานบริการ
และหน่วยงานต้นสังกัด 
  ข้อ ๒ ข้อมูลประวัติผู้ป่วยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นความลับ 
                   ข้อ ๓  บุคคลใดจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอ
ข้อมูลประวัติผู้ป่วย หรือเวชระเบียนท่ีไม่ใช่ของตนเองไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔ และข้อ ๕ 
  ข้อ ๔ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน 

(๑) ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน 
(๒) ผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลในประวัติผู้ ป่วยหรือเวช

ระเบียน 
(๓) ผู้ท่ีได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในประวัติผู้ป่วยหรือเวช

ระเบียน 
(๔) ผู้มีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูล คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณี

เจ้าของข้อมูลเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ หรือ ผู้อนุบาล กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ไร้
ความสามารถ หรื อผู้ พิ ทัก ษ์  กรณี เจ้ าของข้อ มูล เ ป็นผู้ เ ส มือนไร้
ความสามารถ  ท้ังนี้ถ้าผู้เยาว์อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี  ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้เยาว์นั้นก่อน 

(๕) ทายาท ในกรณีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียนเสียชีวิต 
ทายาทตาม (๕) หมายถึง สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรหรือ

ผู้สืบสันดานตามความเป็นจริง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย   บิดาหรือมารดา 
  ข้อ ๕ นอกจากบุคคลตามข้อ ๔ แล้ว ผู้ ท่ีมีสิทธิขอข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวช
ระเบียนต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายและเป็นการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีนั้นๆ เช่น ศาล พนักงานสอบสวน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเฉพาะ เป็นต้น ท้ังนี้ ต้องอยู่ภายใต้
หลักการไม่เป็นการนําข้อมูลไปใช้ในทางให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือทายาท 
 



  ข้อ ๖ ผู้ขอข้อมูลจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องยื่นคําขอเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ขอ 
(๒) ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(๓) ต้องแนบเอกสารประกอบการขอข้อมูลตามท่ีกําหนดไว้ 
(๔) ต้องยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ ๗ เอกสารประกอบคําขอตามข้อ ๖ (๓) มีดังนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอ 
(๒) กรณีเ ป ็น ผู ้ ร ับ มอบ อํา น า จ  ต้อ ง มีสํา เ น า บัต รป ร ะจํา ต ัว ผู ้ม อ บ

อํานาจ   ผู้ รับมอบอํานาจและหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์) ด้วย 
       (๓) กรณีเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมท่ีลง
ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลมาแสดงด้วย (ถ้าเป็นสําเนาควรขอดูตัวจริง) 
       (๔) กรณีทายาท ต้องมีใบมรณะบัตรและเอกสารแสดงการเป็นทายาท เช่น ใบ
ทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 
       (๕) กรณีเป็นทารก หรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ เป็นผู้พิการไม่
สามารถรับรู้การกระทํา หรือ เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม คือ บิดา หรือ มารดา ผู้ปกครองท่ีศาลต้ัง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ต้องแสดงคําสั่งศาลหรือ
หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
       (๖) เอกสารอ่ืนๆ 
  ข้อ ๘ เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับคําขอให้ตรวจคําขอและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วจึงเสนอคําขอพร้อมความเห็นไปให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
  ให้ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ 
หรือ หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน 
  ข้อ ๙ ในกรณีผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูล ขอสําเนาข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน 
ควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้เท่านั้น 
(๒) ผู้ขอต้องไม่นําข้อมูลไปเผยแพร่ จําหน่าย จ่าย แจก  หรือกระทําโดย

ประการใดๆ ในลักษณะเช่นว่านั้น 
(๓) ผู้ขอต้องไม่นําข้อมูลไปใช้ในทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ข้อมูล หรือโรงพยาบาล หรือ สถานบริการ หรือ กระทรวงสาธารณสุข หากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้
ขอต้องรับผิดชอบท้ังสิ้น 

เม่ือผู้ขอข้อมูลลงนามยอมรับเง่ือนไขดังกล่าว แล้วจึงมอบสําเนาข้อมูลดังกล่าว
แก่ผู้ขอต่อไป 
                   ข้อ ๑๐  ในกรณีผู้ขอข้อมูลไม่ใช่เจ้าของข้อมูล  และ โรงพยาบาลหรือสถานบริการ
เห็นว่า  ควรมีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน  ก็ให้ผู้ขอดําเนินการขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลก่อน 
  ข้อ ๑๑ โรงพยาบาลหรือสถานบริการ อาจขอให้ผู้ป่วยให้ความยินยอมล่วงหน้าใน
การเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       (๑) ต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี หรือเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 



       (๒) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ หรือ ส่วนท่ีให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด 
       (๓) เป็นการจําเป็นเพ่ือการป้องกัน หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต หรือ สุขภาพ
ของบุคคล 
       (๔) มีเหตุจําเป็นอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
                  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องอธิบายให้เจ้าของข้อมูลทราบและเข้าใจด้วย 
  ข้อ ๑๒  เม่ือได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บเอกสารต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
                        
                               --------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างแบบขอข้อมูลประวัติผู้ป่วย 
 
ส่วนท่ี ๑                        เขียนท่ี  ................................................ 
                 ................................................. 
        ................................................. 
เรื่อง  ขอสําเนาประวัติผู้ป่วย 
เรียน  .......................................................... 
 

  ข้าพเจ้า ................................................อายุ .......... อาชีพ .......................................  
หมายเลขบัตรประจําตัว ........................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................................ 
................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์จะขอให้โรงพยาบาล/ ........................................... เปิดเผยประวัติผู้ป่วยราย 
.............................ซ่ึงเก่ียวข้องกับข้าพเจ้า ............................................... โดยมีวัตถุประสงค์............... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
   

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอถ่ายสําเนาเอกสารดังกล่าวไปด้วย โดยยอมชําระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบ 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(........................................) 
 
 
 
ส่วนท่ี ๒ 
 
เรียน ………………………………………………….. 
 

  ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว          
จึงเห็นควรอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลประวัติผู้ป่วย จํานวน ................... หน้า พร้อมท้ังอนุญาตให้ถ่าย
สําเนาเอกสารดังกล่าว จํานวน ................ ชุด ด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

ลงชื่อ ................................................ 
        (................ ..............................) 

อนุญาตตามเสนอ 



ส่วนท่ี ๓... 
- ๓ - 

 
ส่วนท่ี ๓ 
 
  ข้าพเจ้าได้รับเอกสาร จํานวน ....... แผ่น/หน้า แล้ว ในวันนี้ (วันท่ี ..... เดือน .......... 
พ.ศ. ..... )    และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้าพเจ้าจะใช้ข้อมูลประวัติผู้ป่วยดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้ในคําขอ 
เท่านั้น 
  (๒) ข้าพเจ้าจะไม่นําข้อมูลประวัติผู้ป่วยนี้ไปเผยแพร่ จําหน่าย จ่าย แจก ทําสําเนา 
หรือ กระทําด้วยประการใดๆ ในลักษณะเช่นว่านั้น 
  (๓) ข้าพเจ้าจะไม่นําข้อมูลประวัติผู้ป่วยนี้ไปใช้ในทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของข้อมูลนี้ หรือ โรงพยาบาล ..................................../..................................... หากมี
ความเสียหายเกิดข้ึน ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ 
 

              ลงชื่อ ............................................... ผู้รับข้อมูล 
        (..............................................) 
        .........../.............../................. 

 
        ลงชื่อ ............................................... พยาน 

        (..............................................) 
        .........../.............../................. 

 
         ลงชื่อ ............................................... พยาน 

        (..............................................) 
        .........../.............../................. 

 
 
 
 
 
 
 


