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Principles of Data Protection

Lawfulness, Fairness and

Transparency
ชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม โปร่งใส

Accountability 
ความรบัผิดชอบ 

และดาํเนินการ สอดคล้องตามกฏหมาย

Accuracy
ถกูต้อง สมบรูณ์ เป็นปัจจบุนั

Integrity and Confidentiality
การรกัษาความมั Eนคง และ การรกัษาความลบั

(กาํหนดสิทธิการเข้าถึง)

Purpose Limitation
เกบ็เฉพาะตามวตัถปุระสงคที์Eแจ้ง

Data Minimization
เกบ็รวบรวมเท่าทีEจาํเป็นและเกีEยวข้อง

ตามวตัถปุระสงค์

Storage Limitation
กาํหนดระยะเวลาในการเกบ็



Data  Storage

Data Collection Data UseAccess to

Personal Data

Data Disposal

Data Disclosure

Data Transfer

Data Archival
(องค%กรภายนอกท่ีมี

การเป2ดเผยข6อมูล)

(มีการสำรองข6อมูล

ไว6ท่ีไหนหรือไม@)
(รูปแบบการจัดเก็บ

"แหล@งท่ีจัดเก็บ)

(Lawful basis, irement, 

purpose limitation, 
dat minimization)

(ฐานทางกฎหมาย,การแจ0ง, 

วัตถุประสงค;จำกัด,ใช0ข0อมูลน0อยท่ีสุด)

(Rules for 

international transfer)

(มีการโอนข6อมูลฯ ไป
ต@างประเทศหรือไม@
รูปแบบ, วิธีการโอน)

(ภายในองค%กร : ใครบ6าง

ท่ีใช6และเข6าถึงข6อมูล)

(การลบและทำลายข6อมูล)

Ensuring Data Privacy & Security (Breach Notification)

(การมีมาตรการดAานความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม/การแจAงเหตุการละเมิด]

วงจรชีวิตของข6อมูลส:วนบุคคล Personal Data Lifecycle



บคุลากร ผูม้าติดต่อ ผูร้บับริการ

หน่วยงาน 

•ศนูย/์สาํนกั/กอง/กลุม่

•สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั

•สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ

•Co-Ward , Co-Lab ,Co-Link , HI , CI

• MophIC
•กรม ต่าง ๆ

•เขตสขุภาพ  
•สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Cวไป ข้อมลูส่วนบคุคลทั Cวไป

ข้อมลูหน่วยงาน, ผูบ้ริหาร

ข้อมลูสินค้า, หรือบริการ

ข้อมลูการสมคัรงาน

ข้อมลูประวติัการทาํงาน

ข้อมลูสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Cวไป

ข้อมลูสขุภาพ

คลงัข้อมลูกลาง 

•โรงพยาบาล

•โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตาํบล/สถานีอนามยั

หน่วยบริการทีC 1

ข้อมลูสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Eวไป

หน่วยบริการทีC 2

ข้อมลูสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Eวไป

หน่วยบริการทีC 3

ข้อมลูสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Eวไป

หน่วยบริการทีC n..

ข้อมลูสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทั Eวไป

ประเภทของข*อมูลส/วนบุคคล

Primary Collection Secondary Collection



Personal

DATA

ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล

(Data Controller)
หน่วยงาน /องคก์ร /สถาบนั ที5กาํหนด

วตัถุประสงค์ วธิกีารประมวลผล และใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลธรรมดาก็

อาจเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูไดเ้ชน่เดยีวกนั

เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล

(Data Subject)
ประชาชนทกุคน
หากเป็นหน่วยง งานทั Zวไปกห็มายถงึ ลกูคา้พนกังาน

รวมถงึเอาสช์อสดว้ย กลา่วอกีนยัคอื เป็นบุคคลทีZมี

ขอ้มลูชีaไปถงึแต่ไมร่วมถงึคนตายและนิตบุิคคล 

*ทั aงนีaเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไมใ่ชเ่จา้ของกรรมสทิธิ fใน

ขอ้มลูนั aน

เจ้าหน้าที[คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
(Data Protection Officer: DPO)

คนที5ไดร้บัมอบหมายเพื5อทาํหน้าที5ใหค้าํแนะนําหรอื

ตรวจสอบการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของ

หน่วยงาน / จงคก์ร / สถาบนั ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย

ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล

(Data Processor)
ผูท้ี5ทาํตามคาํสั 5งของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล โดย

หลกัคอืเอาสซ์อสที5รบัจา้ง

*ไมใ่ชพ่นกังานหรอืสว่นหนึ5งของหน่วยงาน /องคก์ร /

สถาบนั

Liability

ใครเป็นใคร ?

ใน PDPA

Data Processing 

Agreement (DPA)



National Digital Health Platform

Secondary Care

Tertiary Care

Anant Kanoksilp

Professional Care

mHealthpHealth

Individual Care

Professional Care

Intra-Hospital Services

Self care

Survey Community Health Activity

Pre-Hospital Care

Primary Care

Inter-Hospital
Operation

Extra-Hospital Services

Ambulatory Care and Self Care



สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (DATA SUBJECT RIGHTS)

สทิธิ ได้รบัการแจ้ง ใหท้ราบ 

(Right to be informed) 

สทิธ ิขอเข้าถึง ขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 

(Right to Access)

สทิธใินการไดร้บัและ โอนถ่ายข้อมลู

(Right to Data Portability) 

สทิธ ิคดัค้าน การเกบ็รวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

(Right to Object)

สทิธขิอให ้ลบ หรือ ทาํลาย ขอ้มลูสว่นบุคคล 

(Right to erasure / Right to be forgotten)

สทิธใินการ เพิกถอน ความยนิยอม 

(Right to Withdraw Consent)

สทิธขิอให ้ระงบัการใช้ ขอ้มลูสว่นบุคคล 

(Right to Restrict Processing)

สทิธใินการขอ แก้ไข ขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 

(Right to Rectification)

มาตรา

23

มาตรา

30

มาตรา

28,31

มาตรา

32

มาตรา

35

มาตรา

34

มาตรา

19

มาตรา

33



ฐานยินยอม

Data Subject

Data Controller Data Subject

Data Controller

ฐานกฎหมาย

Bargaining Power Bargaining Power



ฐานการประมวลผลข-อมูลส่วนบคุคลทั <วไป

มาตรา 19ต"องได"รับความยินยอม

มาตรา 24 (3)
ฐานการปฏบิตัติามสญัญา

(Contract)

มาตรา 24 (6)
ฐานการปฏบิตัหิน้าที5ตามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

(Legal Obligation)

มาตรา 24 (2)
ฐานการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล

(Vital Interest)

มาตรา 24 (4)
ฐานการปฏบิตัหิน้าที5เพื5อประโยชน์สาธารณะ

(Public Interest)

มาตรา 24 (5)
ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล

(Legitimate Interest)

มาตรา 24 (1)
ฐานจดัทาํเอกสารประวตัศิาสตรห์รอืจดหมายเหตุ หรอืเพื5อประโยชน์สาธารณะ

หรอืการศกึษาวจิยัหรอืสถติิ (Historical & Statistic Research)

เว*นแต/
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

มาตรา 
24



ฐานการประมวลผลข6อมูลส่วนบคุคล อ:อนไหว

ได"รับความยินยอมโดยชัดแจ"ง

เป#นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด2วยกฎหมายท่ีมี
การคุ2มครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือ

องคDกรท่ีไมFแสวงหากำไร
(2)

เป#นการจำเป#นเพื่อการกFอตั้งสิทธิเรียกร2องตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามหรือการใช2สิทธิเรียกร2องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึ้นตFอสู2สิทธิเรียกร2องตามกฎหมาย

(4)

เพื่อปOองกันหรือระงับอันตรายตFอชีวิตรFางกาย ฯลฯ(1)

เป#นข2อมูลท่ีเปQดเผยตFอสาธารณะด2วยความ
ยินยอมโดยชัดแจ2งของเจ2าของข2อมูลสFวนบุคคล

(3)

กฎหมายเพื่อให2บรรลุวัตถุประสงคDเป#นการจำเป#น
ในการปฏิบัติตามเฉพาะท่ีกฎหมายกำหนด

(5)

เว้นแต่

มาตรา 
26



ฐานการประมวลผลข6อมูลอ:อนไหว ตาม (5)

(ก) การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ2าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทยD 
การให2บริการด2านสุขภาพหรือด2านสังคม การรักษาทางการแพทยD หรือระบบและ

การให2บริการด2านสังคมสงเคราะหD 

(ข) ประโยชนDสาธารณะด2านการสาธารณสุข เชFน การปOองกันด2านสุขภาพจากโรคติดตFอ

อันตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดตFอหรือแพรFเข2ามาในราชอาณาจักร

(ค) การคุ2มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหFงชาติสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผู2มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ2มครองผู2ประสบภัยจาก

รถ หรือการคุ2มครองทางสังคม

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรD

(จ) ประโยชนDสาธารณะท่ีสำคัญ โดยได2จัดให2มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุ2มครองสิทธิขั้น

พื้นฐานและประโยชนDของเจ2าของข2อมูลสFวนบุคคล

(5)
เป#นการจำเป#นในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพื่อให8บรรลุ

วัตถุประสงคAเก่ียวกับ

(เฉพาะท่ีกฎหมายกำหนด)



RoPA คือ การบันทึกกิจกรรมหนึ่งๆ ท่ีเราทำในงานท่ีได"รับมอบหมาย 
และมีการใช"ข"อมูลสFวนบุคคลในกิจกรรมนั้นๆ ด"วย

การเก็บข2อมูลเทFาท่ีจำเป#นต2องใช2ในกิจกรรมน้ัน

- เก็บจากใคร - วิธีใด - เก็บอะไรบ2าง

- เก็บท่ีไหน - เอาไปใช2อะไร - ใครเข2าถึงได2บ2าง

- เก็บนานแคFไหน ทำไม - สFงออกให2ใครบ2าง ใน-นอกประเทศ - อยูFใน Lawful Basis ใด 

- ผู2รับผิดชอบกิจกรรมน้ีคือใคร - ข2อมูลมีการรักษาความปลอดภัยอยFางไรบ2าง

- เอกสารอ2างอิงของกิจกรรมท่ีทำ

ตัวอยFางเชFน การลงทะเบียนประวัติเข8ารับการรักษาใน รพ. ก็จะลงรายละเอียดวJามีขั้นตอนการทำงานอยJางไรที่แสดงให8เห็นถึง



จดุประสงคข์องการแจ้งเตือน องคป์ระกอบที[จาํเป็นของการแจ้งเตือน 

เขียนแจ้งเตือนต้องรู้อะไรบา้ง !!!

เพืZอใหส้อดคลอ้งตามแนวทางทีZกฎหมายไดร้ะบุไว้

เพืZอใหก้ารสืZอสารนั aนชดัเจนและตรงตามขอ้เทจ็จรงิ 

และผูเ้กีZยวขอ้งนําไปดาํเนินงานต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม

ลดความเสีZยงและความเสยีหายทีZเกดิขึaนจากผูเ้กีZยวขอ้ง 

ทั aงผูค้า้ และผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูทีZอาจไดร้บัผลกระทบ

สรา้งความเชืZอมั Zนใหก้บัผูเ้กีZยวขอ้งแนวทางการดาํเนินการทีZมี

สรา้งบรรทดัฐานในการแจง้ขอ้มลูทีZเป็นแนวทางปฏบิตัทิีZ

ช่องทางการสืEอสาร

(อีเมล เวบ็ไซต ์call center 

chatbot โทรศพัท ์อืEน ๆ)

ความต้องการในการแจ้งเตือน

(แจ้งต่อเจ้าของข้อมลูทีEได้รบั 

ผลกระทบแจงภาพรวม ออกเป็น
รายงาน)

ชืEอหวัข้อทีEจะสืEอสาร

เนืYอหาหลกัทีCเกีCยวข้อง
§ วนัเวลา ขอ้มลูทีZบง่ชีaถงึเหตุการณ์ทีZคนทีZละขอ้มลูทราบ

§ ประเมนิจาํนวนรายการของขอ้มลูทีZร ั Zวไหลหรอืจาํนวนของผูท้ีZคาดวา่จะไดร้บั ผลกระทบ
§ ระบุประเภทของขอ้มลูทีZร ั Zวไหลเชน่ ชืZอนามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ขอ้มลูดา้นการเงนิ อืZนๆ

§ ระบุแนวทางการแกไ้ขปัญหา หรอืเยยีวยาผูท้ีZไดร้บัผลกระทบ
§ ระบุชอ่งทางการตดิต่อ ผูท้ีZรบัผดิชอบเรืZองการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

การแจ้งเหตลุะเมิดข้อมลูส่วนบคุคล
นิยาม “เหตุละเมิดขAอมูลส_วนบุคคล”(Personal data breach)

การรั ่วไหลหรือละเมิดมาตรการความมั ่นคงปลอดภัยต>อข@อมูลส>วนบุคคลซึ ่งทำให@เกิดความเสียหาย สูญหาย 

เปลี่ยนแปลง ไม>ว>าจะด@วยอุบัติเหตุหรือโดยมิชอบด@วยกฎหมาย รวมถึงการเปQดเผย หรือเข@าถึงข@อมูลส>วนบุคคลที่ใช@

งาน เก็บรวบรวม หรือประมวลผลข@อมูลส>วนบุคคลใด ๆ โดยไม>ได@รับอนุญาต



ความรับผิด

ความรับผิดทางแพFง คFาปรับทางปกครอง จำนวน ความรับผิดทางอาญา

• ค_าเสียหายเพ่ือการลงโทษ (ม.78)

(Punitive Damages)

• การดำเนินคดีแบบกลุ_ม 

(Class Action)

• ค_าธรรมเนียมทนายความ 

(Attorney Contingency Fee)

• หAาแสน

• 1 ลAาน

• 3 ลAาน

• 5 ลAานบาท

(แลAวแต_กรณี)

จำคุก
• ผูAกระทำ

• กรรมการหรือผูAบริหารของนิติบุคคล

ไม_เกิน 6 เดือน หรือ 1 ปt

3 ป$ นับแต*วันรู.ตัว

10 ป$นับแต*วันละเมิด
อายคุวาม



ประมวลกฎหมายอาญา

• ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157บัญญัติว5า
"ผู9ใดเป=นเจ9าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว9นการปฏิบัติหน9าที่โดยมชิอบเพื่อให9เกิดความเสียหายแก5 
ผู9หนึ่งผู9ใด หรือปฏิบัติหรือละเว9นการปฏิบัติหน9า ที่โดยทุจริต ต9องระวางโทษจำคุกต้ังแต5 1 ปR 
ถึง 10 ปR หรือปรับต้ังแต5 2,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

• การที่บุคคลในตำแหน5งหน9าที่ใด ได9กระทำการในตำแหน5งหน9าที่ แต5กระทำลงไปโดยไม5มี 
อำนาจ แม9อ9างว5าเมื่อไม5มีอำนาจก็ไม5มีหน9าที่ ก็เป=นความผิดตามมาตรา 157 ได9 การใดที่เป=น
การปฏิบัติในฐานะเจ9าพนักงานแต5ได9ปฏิบัติในตำแหน5งหน9าที่เลยขอบเขต ของตำแหน5งหน9าที่
ที่กฎหมายให9อำนาจไว9 ก็เป=นการปฏิบัติหน9าที่อันเป=นความผิดตาม มาตรา 157 ได9 
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พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรA

พรบ.วJาด8วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสA
มตคิรม. เรื/องแนวทางการบริหารจดัการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงูภาครัฐ 

• พรบ.คุ8มครองข8อมูลสJวนบุคคล
• พรบ.สุขภาพแหJงชาติ

• ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วJาด8วยการคุ8มครองและจัดการข8อมูลด8านสุขภาพของบุคคล 

มิติการดำเนินการกับระบบข/อมูลสุขภาพ

CCSO

CIO ,CTO

DPO

CDO

• พรบ.การบริหารงานและการให8บริการภาครัฐผJานระบบดิจิทัล
• กฎกระทรวง แบJงสJวนราชการ

1

2

3

4

5

Data Governance

AI ,Dashboard, Report , 
Research

CIO ,CTO Data Utilization

Anant Kanoksilp

Ethics

Authority

Privacy



โครงสร-างกระทรวงสาธารณสุข



ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื3อสาร

878 หนว่ย

76 หนว่ย

สาํนกังานเขตสขุภาพ

หนว่ยบรกิารสขุภาพ

• รพศ. 34 แหง่
• รพท. 92 แหง่
• รพช. 775 แหง่
• รพ.สต. 9,765 แหง่
• สถานอีนามยั      41 แหง่

ขอ้มลูปรับปรงุเมื/อ พ.ศ. 2564

• สํานักตรวจราชการ กระทรวง
สาธารณสขุ

• สํานักวชิาการสาธารณสขุ
• สํานักงานรัฐมนตรี
• กลุม่เสรมิสรา้งวนัิยและระบบคณุธรรม
• สํานักสารนเิทศ
• สํานักงานบรหิารโครงการรว่มผลติ

แพทยเ์พิRมเพืRอชาวชนบท
• สํานักสนับสนุนระบบสขุภาพปฐมภมูิ
• ศนูยส์นัตวิธิสีาธารณสขุ
• ศนูยบ์รหิารจัดการเรืRองราวรอ้งทกุข ์

กระทรวงสาธารณสขุ
• ศนูยอํ์านวยการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ กระทรวงสาธารณสขุ
• สํานักสง่เสรมิและสนับสนุนอาหาร

ปลอดภยั
• สํานักบรหิารยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิี

ชวีติไทย
• สํานักโครงการพระราชดําร ิโครงการ

เฉลมิประเกยีรตแิละกจิกรรมพเิศษ
• กลุม่ขบัเคลืRอนการปฏริปูประเทศ 

ยทุธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความ
สามคัคปีรองดอง ประจํากระทรวง
สาธารณสขุ

• วทิยาลยันักบรหิารสาธารณสขุ
• สถาบนักญัชาทางการแพทย์

โครงสร&างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข







บทบาทหน:าท่ี 

ของ CDO





MCIO
MCDO

DCIO
DCDO



แนวทางดําเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สําหรับกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม

https://pdpa.moph.go.th



แนวทางดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ&มครองข&อมูลสAวนบุคคล พ.ศ. 2562
สำหรับกระทรวงสาธารณสุข

ขอบเขตการบังคับใช#

“กระทรวงสาธารณสุข” หมายถึง หน*วยงานที่มีฐานะเปIนผู.ควบคุมข.อมูลส*วนบุคคลภายใต.การบังคับ
บัญชาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด.วย หน*วยงานระดับกรมและเทียบเท*ากรม และมีผลบังคับใช.กับ

ข.าราชการ พนักงาน ผู.ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกผู.ซ่ึงปฏิบัติงานให.กระทรวงสาธารณสุข

ข.อ ๑. กระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมข.อมูลส*วนบุคคล “เท*าที่จําเปIน” ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข

ข.อ ๒. กระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวม ใช. และเปZดเผยข.อมูลส*วนบุคคล ตามวัตถุประสงค[ในการดําเนินงาน

ภายใต.อํานาจหน.าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

ข.อ ๓. การกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช.และการเปZดเผยข.อมูลส*วนบุคคล

กระทรวงสาธารณสุข จะกำกับดูแลมิให.ผู.ที่ไม*มีหน.าที่หรือไม*ได.รับมอบหมาย เก็บรวบรวมข.อมูลส*วนบุคคล 
นำไปใช.ประโยชน[ เปZดเผย แสดง หรือทำให.ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก*บุคคลอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค[ที่ได.กำหนดไว. 

แต*อาจเปZดเผยข.อมูลส*วนบุคคล ภายใต.หลักเกณฑ[ที่กฎหมายกำหนด

ข.อ ๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข.อมูลส*วนบุคคล
กระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข.อมูลส*วนบุคคล

อย*างเหมาะสมเปIนไปตามมาตรฐานและข.อกำหนดที่เกี่ยวข.อง และจะดำเนินการลบหรือทำลายข.อมูลส*วนบุคคล
เมื่อพ.นกำหนดระยะเวลาการเก็บหรือหมดความจำเปIน

ข.อ ๕. สิทธิและการมีส*วนร*วมของเจ.าของข.อมูลส*วนบุคคล

เจ.าของข.อมูลส*วนบุคคล มีสิทธิในการดำเนินการกับข.อมูลส*วนบุคคลของตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล
ได.แก* สิทธิขอรับข.อมูล สิทธิในการคัดค.าน สิทธิขอให.ลบ สิทธิขอให.ระงับการใช. สิทธิขอให.แก.ไขเปลี่ยนแปลง

ข.อมูลส*วนบุคคล ตามหลักเกณฑ[ที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 81




