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คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน การบริการ ICT Service Center 
1.วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหจัดมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง 
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม /กระบวนการตาง  ๆ ของหนวยงาน  และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม  พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ  ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับ
บริการท่ี 
ตรงกับความตองการ 
 1.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีมาตรฐาน  มีกําหนดระยะเวลาการใหบริการท่ีชัดเจน  และยกระดับ
การใหบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
 
2. ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแตข้ันตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท ข้ันตอนการรับบริการซอม
บํารุง ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ แผนการดําเนินงานศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหา
ทางดานเทคนิค รวมถึงการรายงานและติดตามประเมินผล 
 
3. คําจํากัดความ 
 มาตรฐาน  คือ สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสาหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซ่ึง
ถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทาได โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือ 
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 
 
IT Help Desk = ศูนยบริการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  
ผูรับบริการ = ขาราชการและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนาน 
ผูประสานงานดานเทคนิค = เจาหนาท่ีผูประสานงานดานการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดาน 
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน = เจาหนาท่ีผูรับมอบหมายใหดําเนินการใหความชวยเหลือและแกไขปญหา 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

SLA (Service Level Agreement) = ขอตกลงเพ่ือรับประกันการบริการระหวางผูใหบริการกับ 
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ผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจแกผูรับบริการวาเจาหนาท่ีจะสามารถใหบริการไดตามระยะเวลาแตละ
กระบวนงานท่ีกําหนดไว ไมถือเปนขอผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง = แบบบันทึกการรับแจงขอความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาท่ีอนุมัติแผนการดําเนินงานพรอมท้ังมอบหมาย กํากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. คณะทํางานบริการและจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 
 2.1 จัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการระบบการใหบริการและจัดการดาน
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.2 บริหารจัดการระบบการใหบริการและจัดการดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหสามารถดําเนินการตามแผนและแนวทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ประสาน ติดตามการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูล รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหผูบริหาร 
 2.4 สงเสริมใหเกิดการถายทอดองคความรูระดับหนวยงานและผูปฏิบัติงาน ใหสามารถนําความรูไป
ใชสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
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5. Work Flow กระบวนการการปฏิบัติงานการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
5.1 ข้ันตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท หมายเลข 1426 / 1427 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

1.     
 
 

 
 
 
 

 
 

6 นาที 

ผูประสานงานดาน
เทคนิครับแจงขอรับ
บริการ พรอมแนวทาง
แกไขปญหาเบื้องตน 

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

ผูรับบริการ/ผู 
ประสานงานดาน 
เทคนิค 
 

2.  
 
 
 

ผูประสานงานดาน
เทคนิคจัด 
เจาหนาที่เพื่อดําเนินการ 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 
 

3. 
 

 ผูประสานงานฯตัดสินใจ 
การตอบคําถามวา 
สามารถตอบไดทันท ี
หรือไม 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 
 

4.  ผูประสานงานฯแจงเวลา 
โทรกลับเพื่อใหคําตอบ 
ผูรับบริการ 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 
 

5.  ผูประสานงานฯ ประสาน 
นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ 
ใหคําตอบ 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 

6.  ผูประสานงานฯ ไดรับ 
คําตอบจากนักวิชาการ/ 
ผูเชี่ยวชาญ 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 

7. 
 

 ผูรับบริการไดรับคําตอบ/ 
วิธีแกไขปญหาจาก 
เจาหนาที่ประสานงาน
ดานเทคนิค 

ผูรับบริการ 

8. 
 

 ผูประสานงานดาน
เทคนิค 
บันทึกปดงาน 
(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 

9. 
 

 จบการทางาน ผูประสานงาน
ดานเทคนิค 

แจงปญหา/ขอรับ 
ความชวยเหลือ 
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5.2 ข้ันตอนการรับบริการซอมบํารุง 
ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(นาที) 
รายละเอียดงาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
1.     

 
 
 
 

 
 

6 นาที 

ผูประสานงานดาน
เทคนิครับแจงขอรับ
บริการ พรอมแนวทาง
แกไขปญหาเบื้องตน 

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

ผูรับบริการ/ผู 
ประสานงานดาน 
เทคนิค 

2.   
 
 

KPI 20 
นาที 

ผูประสานงานดาน
เทคนิคจัดเจาหนาที่เพื่อ
ดําเนินการ 
(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

ผูประสานงาน 
ดานเทคนิค 

3.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับ 
มอบหมายงาน (JOB) 
และวิเคราะหปญหาหา
วิธีแกไข 

เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 

4. 
 

  
 

KPI ตาม 
ขอตกลง 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 
SLA 

(Service 
Level 

Agreement) 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินการแลวเสร็จ
หรือไม 

เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 

5.  กรณีเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไมสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ 
ใหแจงเวลาการมาให 
บริการคร้ังที่ 2 
 (Follow up) 

เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 

6.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ศึกษาคนหาวิธีแกไข 

เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 

7.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
บันทึกการดําเนินการ 
(Resolution) 
(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

เจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงาน 

8.   ผูรับบริการประเมินผล
การใหบริการ 

ผูรับบริการ 

9.   ผูประสานงานดาน
เทคนิคบันทึกงาน 
(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง) 

ผูประสานงาน 
ดานเทคนิค 

10.   จบการทํางาน ผูประสานงาน 
ดานเทคนิค 

 
 
 

แจงปญหา/ขอรับ 
ความชวยเหลือ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ข้ันตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท 
ผูรับบริการ 
1. แจงปญหา/ขอรับบริการขอความชวยเหลือผานทางโทรศัพทหมายเลข 3190 / 3257 
2. รับคําตอบหรือวิธีการแกไขปญหา 
ผูประสานงานดานเทคนิค 
1. เม่ือผูรับบริการแจงขอรับความชวยเหลือ ผูประสานงานดานเทคนิคตองทําการบันทึกคําแจงลง ใบเสนอ/สง
ซอม/ติดตั้ง 
2. ทําการวิเคราะหปญหาท่ีรับแจง 
3. ทําการตอบคําถามหรือแนะนาวิธีการแกไขปญหา 
3.1 ในกรณีท่ีสามารถตอบไดทันที ผูประสานงานดานเทคนิคจะทําการแนะนาวิธีการแกไขปญหาให 
ผูรับบริการทราบทันที 
3.2 ในกรณีท่ีไมสามารถตอบไดทันที ผูประสานงานดานเทคนิคจะตองดําเนินการดังนี้ 

• ทําการแจงเวลาโทรกลับใหผูรับบริการทราบ 

• ประสานนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญใหคําตอบหรือวิธีการแกไขปญหาทําการแจงวิธีการแกไขปญหาให
ผูรับบริการทราบ 

4. ทําการบันทึกในแบบบันทึกขอมูลและปดงาน 
 
 
6.2 ข้ันตอนการรับบริการซอมบํารุง 
ผูรับบริการ 
1. แจงปญหา/ขอรับบริการขอความชวยเหลือผานทางโทรศัพทหมายเลข 3190/3257 
2. รอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมาดําเนินการแกไขตามเวลาท่ีแจงไว 
3. เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทําการแกไขปญหาแลวเสร็จ ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการและลงชื่อผู
ขอรับบริการ 
ผูประสานงานดานเทคนิค 
1. เม่ือผูรับบริการแจงขอรับความชวยเหลือ ผูประสานงานดานเทคนิคตองทําการบันทึกคําแจงลง 
ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง 
2. ทําการจัดเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการ พรอมท้ังบันทึกลงใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง 
3. ทําการบันทึกลงฐานขอมูลและปดงานลงใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดําเนินการแลว
เสร็จ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
1. รับมอบหมายงานจากผูประสานงานดานเทคนิค และทําการวิเคราะหปญหาเพ่ือหาวิธีการแกไข 
2. ดําเนินการแกไขปญหา 
 2.1 กรณีแกไขปญหาแลวเสร็จ ทําการบันทึกการดําเนินการลงในใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง 
 2.2 กรณีไมสามารถแกไขปญหาใหแลวเสร็จ จะตองดําเนินการดังนี้ 

• ทําการแจงกําหนดการมาดําเนินการครั้งท่ี 2 

• ทําการคนหาวิธีการแกไขปญหา 
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• ดําเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ และทําการบันทึกการดําเนินการลงในใบเสนอ/
สงซอม/ติดตั้ง 

3. ใหผูรับบริการทําการประเมินผลการใหบริการและลงชื่อ พรอมท้ังนําใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง 
สงคืนผูประสานงานดานเทคนิคเพ่ือทําการบันทึกลงฐานขอมูลและปดงาน 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ SLA (Service Level Agreement) 
ลําดับ กระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ตอบปญหาทางโทรศัพท  6 นาที  
2 Hardware   
 Format + ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 1 ชม. 

 
ถามี Driverพรอมติดตั้ง 

 ติดตั้ง Driver - Printer , Accessories  20 นาที ถามี Driverพรอมติดตั้ง 
3 Software   
 Setup Microsoft Office  45 นาที  
 Setup Antivirus  20 นาที ระยะเวลาตอ1โปรแกรม 
 Setup Program (HIS) 20 นาที  
4 Network   
 ติดตั้ง IP address 20 นาที  
 ติดตั้งสายสัญญาณพรอมอุปกรณ 2 วัน เพ่ิมจุดเครือขาย 
 
หมายเหตุ :- 1. SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ขอตกลงเพ่ือรับประกันการบริการ 
ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจแกผูรับบริการวาเจาหนาท่ีจะสามารถใหบริการไดตาม
ระยะเวลาแตละกระบวนงานท่ีกําหนดไว ไมถือเปนขอผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
2. ระยะเวลาตาม SLA หมายถึง ระยะเวลาการใหบริการ กรณีพ้ืนฐานปกติของปญหาในแตละดานทาง
เทคนิค โดยดุลยพินิจของเจาหนาท่ีเทานั้น 
 
* เง่ือนไขการดําเนินงานหลังจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับแจงจะจัดสงเจาหนาท่ีดําเนินการใหภาย
ในทันที ในกรณีท่ี เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพรอมใหบริการ แตหาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ติดงานใหบริการอ่ืน
อยูคาดวาจะเขาดําเนินการใหภายใน 30 นาทีเปนอยางนอย 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
8.1 การรายงานผล 
คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ไดแก การรับ
แจงปญหา สาเหตุของปญหา การแกไข ปญหา ประเภทของปญหา ตามความเหมาะสมเปนรายเดือนและ
เสนอผูบังคับบัญชาทราบ 
8.2 การติดตามประเมินผล 
คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการติดตามประเมินผลจากการสํารวจความพึงพอใจในการรับ
บริการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
9. เอกสารอางอิง 
1. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนาน 
10. แบบฟอรมท่ีใช 
1. แบบฟอรมขอรับบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)  
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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1. ระเบียบปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนาน 
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิธีปฏิบัติ(NANHOSP-IT)  

 
1.NANHOSP-IT-001-การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายอุปกรณเครือขายขัดของ  
2.NANHOSP-IT-002-การปองกันไวรัส 
3.NANHOSP-IT-003-การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปญญา 
4.NANHOSP-IT-004-การใชงานคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต 
5.NANHOSP-IT-005-การใชงานอีเมล 
6.NANHOSP-IT-006-การปองกันการใชทรัพยากรผิดวัตถุประสงค 
7.NANHOSP-IT-007-การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
8.NANHOSP-IT-008-การตั้งรหัสผาน กําหนดและปองกันรหัสผาน 
9.NANHOSP-IT-009-การนําขอมูลเผยแพรสูสาธารณะ 
10.NANHOSP-IT-010-เรื่องการปฏิบัติกรณีไฟฟาดับ 
11.NANHOSP-IT-011-เรื่องการรักษาความลับของผูท่ีเขาถึงขอมูลผูปวย 
12.NANHOSP-IT-012-การดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
13.NANHOSP-IT-013-เรื่องการรักษาความปลอดภัย ปองกันการสูญหายท่ีจัดเก็บในรูปแบบ  
Electronic file 
14.NANHOSP-IT-014-การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
15.NANHOSP-IT-015-แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบลม 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-001 หนา 1/4 

เรื่อง   การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ 
         เครือขายขัดของ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1.  กฎระเบียบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย และระเบียบการเชื่อมตอคอมพิวเตอรและเครือขาย  

o    เอกสาร ฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการใชระบบ 
คอมพิวเตอรและเครือขาย ของโรงพยาบาลนาน ภายใตการดูแลของศูนยคอมพิวเตอร ซ่ึง
กลาวถึงสิทธิหนาท่ี ขอปฏิบัติของผูใชระบบ 

o    คําจํากัดความในระเบียบนี้ 
                      "โรงพยาบาล" หมายถึง โรงพยาบาลนาน 
                             "ศูนยคอมฯ" หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร โรงพยาบาลนาน 
                     "เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย" หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนสมบัติของโรงพยาบาล 
ท้ังท่ีอยูภายใน    และภายนอกสวนกลาง รวมท้ังอุปกรณตอพวงตาง ๆ อุปกรณเครือขายท่ีเชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอรตาง ๆภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ท่ีมิไดจัดใหเปนสื่อสาธารณะ  
                     "หนวยงาน" หมายถึง หนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลนาน 
                     "ผูใชงาน" หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง ผูท่ีโรงพยาบาลอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครือขายได  
                    "บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษท่ีโรงพยาบาล เปนผูกําหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย 
2.  กฎระเบียบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย  

• เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัติของทางราชการหามผูใด
เขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต 

• ผูใชงานตองยอมรับอยางไมมีเง่ือนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆ 
ท่ีโรงพยาบาลกําหนดข้ึนโดยจะอางวาไมทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของสวน
ราชการ มิได 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    
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เรื่อง   การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ 
         เครือขายขัดของ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 

• โรงพยาบาลใหบัญชีผูใชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงาน
จะโอน จําหนาย หรือจายแจกสิทธินี้ใหกับผูอ่ืนไมได 

• บัญชี ผูใชงาน (User Account) ท่ีโรงพยาบาลใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปน
ผูรับผิดชอบผลตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีข้ึนรวมถึงผลเสียหายตางๆ ท่ีเกิดจาก บัญชี
ผูใชงาน (User Account) นั้น ๆ เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการ
กระทําของผูอ่ืน 

• หาม ผูใชงานปฏิบัติการใด ๆ  เก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีเปนการขัดตอกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชนโดยผูใชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆดังกลาว 
ยอมถือวาอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

• หาม ผูใชงานทําการใดๆ  ท่ีเขาขายลักษณะเพ่ือการคาหรือการแสวงหาผลกําไรผาน
เครื่องคอมพิวเตอรและ เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซ้ือหรือการ
จําหนายสินคา การนําขอมูลไปซ้ือขาย  การรับบริการคนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ 
การใหบริการโฆษณาสินคาหรือการเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือ  
แสวงหากําไร 

•  ผูใชงานจะตองไมละเมิดตอผูอ่ืน กลาวคือผูใชงานจะตองไมอาน เขียน ลบ 
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆในสวนท่ีมิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาตการบุกรุก (hack) 
เขาสูบัญชีผูใชงาน (user account) ของผูอ่ืน หรือเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอ่ืนๆ การเผยแพรขอความใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายเสื่อมเสียแกผูอ่ืนการใชภาษาหรือรูปภาพไมสุภาพหรือการเขียน
ขอความท่ีทําใหผูอ่ืนเสียหายถือ  
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         เครือขายขัดของ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 

• เปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนท้ังสิ้น ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว 
โรงพยาบาลไมมีสวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลา 

• โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ีเก็บ และรับสงผานเขาออก
เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน และจะไมรับประกันในคุณภาพของการเก็บการ
รับสงขอมูลขาวสาร และการไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือท้ังหมด 
และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชํารุด 
จานแมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมายสงไปไมถึงปลายทาง  หรือสง
ผิดสถานท่ี และความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิด
โดยผูใชงาน อ่ืนๆ 

• ผูใชงานสัญญาวาจะปฏิบัติตามเง่ือนไข/กฎ/ระเบียบ/คําแนะนําท่ีโรงพยาบาล 
กําหนดไว และท่ีจะกําหนดข้ึนในอนาคตตามความเหมาะสมซ่ึงจะมีผลบังคับใช โดย
ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

• โรงพยาบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเชื่อมตอ และ /หรือการใชงาน และทรงไว
ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิก หรือระงับการเชื่อมตอ และ /หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานท่ี
ลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบนี้ของสวนราชการ 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-001 หนา 4/4 

เรื่อง   การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ 
         เครือขายขัดของ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
3. กฎระเบียบการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย  

•  ใหผูซ่ึงตองการนําอุปกรณมาเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอกําหนดโดยเครงครัด เพ่ือใหการเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล และไมเกิดผลกระทบกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรสวนรวม
ของโรงพยาบาล การขออนุญาตใชงานเครือขายยอยหมายเลขไอพี (Subnet) และ
ชื่อโดเมน (Domain Name) ของหนวยงานใดๆหนวยงานนั้นจะตองติดตอขอ
อนุญาตมายังศูนยคอมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

• โรงพยาบาล ไมอนุญาตใหบุคคลใดกระทําการเคลื่อนยาย หรือทําการใดๆ  ตอ
อุปกรณสวนกลางโดยพลการ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณ
สวนกลางและระบบเครือขายของโรงพยาบาลได 

4. บทลงโทษ 
      หากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน หรือตอสมบัติของทาง
ราชการ จะตองรับโทษตามบทลงโทษตอไปนี้ 

• โทษข้ันตน 
• โทษข้ันกลาง 
• โทษข้ันสูง 
• โทษข้ันรายแรงหากการละเมิดฝาฝนกอใหเกิดความเสียหาย ตอผูอ่ืน หรือตอ

ทรัพยสินท้ังของทางราชการอยางรายแรง จะตองรับโทษตามระเบียบสวนราชการ  
หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยลําดับตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



  หนา  | 17 
 

โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-002 หนา 1/1 

เรื่อง   การปองกันไวรัส 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบวาโปรแกรมปองกันไวรัสยังทํางานตามปกติ และมีการปรับปรุงฐานขอมูลไวรัส (Virus Definition) 
หรือไม ตองทําการตรวจสอบอยางนอยวันละ 1 ครั้ง หากพบวาทํางานผิดปกติ ใหรีบแจงเจาหนาท่ีศูนย
คอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการแกไขโดยทันที  

2. หากเครื่องของผูใชงานยังไมมีโปรแกรม ตรวจสอบไวรัส หรือ พบ Virus กรณีพบ Virus แตโปรแกรม Anti 
Virus ไมสามารถกําจัดได ใหรีบแจงศูนยคอมพิวเตอรทันที  

3.  การแจงซอมใหใชแบบแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือบันทึกขอมูลผานระบบซอมท่ีหนาเวปของ
โรงพยาบาล  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-003 หนา 1/1 

เรื่อง   การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ 
        ทางปญญา 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 
 1. หามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน  
2. ระมัดระวังการใชงานเอกสารหรือขอมูล ตางๆ ซ่ึงอยูในรูปแบบใดก็ตาม และไดมีการกําหนดเง่ือนไขการใช
งานเอาไว ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวอยางเครงครัด เพ่ือไมใหเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของ
บุคคลอ่ืน 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

  บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-004 หนา 1/2 

เรื่อง   การใชงานคอมพิวเตอรและ 
         อินเทอรเน็ต 

ฉบับท่ี : 1 
วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

ระเบียบปฏิบัติ 
   ระเบียบปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย และระเบียบการเชื่อมตอคอมพิวเตอรและ
เครือขายเอกสารฉบับนี้ มีจุดประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการใชระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ของโรงพยาบาลนาน ภายใตการดูแลของศูนยคอมพิวเตอร ซ่ึงกลาวถึงสิทธิหนาท่ี ขอปฏิบัติของผูใช
ระบบ 
1. คําจํากัดความในระเบียบนี้ 

"โรงพยาบาล" หมายถึง โรงพยาบาลนาน 
 "ศูนยคอมฯ" หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร โรงพยาบาลนาน 
"เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย"หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนสมบัติของโรงพยาบาล ท้ังท่ีอยูภายใน และ

ภายนอกสวนกลาง รวมท้ังอุปกรณตอพวงตาง ๆ อุปกรณเครือขายท่ีเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายใน
โรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ท่ีมิไดจัดใหเปนสื่อสาธารณะ  

"หนวยงาน" หมายถึง หนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลนาน 
"ผูใชงาน" หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง ผูท่ีโรงพยาบาลอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายได  
"บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษท่ีโรงพยาบาล เปนผูกําหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย  

2. กฎระเบียบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 
1. เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัติของทางราชการ หามผูใดเขาใชงานโดยมิได 
   รับอนุญาต  
2. ผูใชงานตองยอมรับอยางไมมีเง่ือนไขใน การรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆ ท่ีโรงพยาบาล    
   กําหนดข้ึน โดยจะอางวาไมทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของสวนราชการ มิได  
3.  โรงพยาบาลใหบัญชีผูใชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงานจะโอน จําหนาย  
    หรือจายแจกสิทธินี้ใหกับผูอ่ืนไมได  
4.  บัญชีผูใชงาน (UserAccount)ท่ีโรงพยาบาลใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบผลตาง ๆ  
    อันอาจจะเกิดมีข้ึนรวมถึงผลเสียหายตางๆ ท่ีเกิดจาก บัญชีผูใชงาน (User Account) นั้น ๆ เวนแตจะ  
    พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-004 หนา 2/2 

เรื่อง   การใชงานคอมพิวเตอรและ 
         อินเทอรเน็ต 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
5. หามผูใชงานปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีเปนการขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชน 

โดยผูใชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆ ดังกลาว ยอมถือวาอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

6.  หามผูใชงานทําการใดๆ ท่ีเขาขายลักษณะเพ่ือการคาหรือการแสวงหาผลกําไรผานเครื่องคอมพิวเตอรและ 
เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซ้ือหรือการจําหนายสินคา การนําขอมูลไปซ้ือขาย การรับบริการ
คนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการโฆษณาสินคาหรือการเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือ 
แสวงหากําไร  

7.  ผูใชงานจะตองไมละเมิดตอผูอ่ืนกลาว คือ ผูใชงานจะตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด ๆ ใน
สวนท่ีมิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาต การบุกรุก (hack) เขาสูบัญชีผูใชงาน (user account) ของผูอ่ืน หรือ
เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอ่ืนๆ การเผยแพรขอความใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดความเสียหายเสื่อมเสียแกผูอ่ืน การใชภาษาหรือรูปภาพไมสุภาพหรือการเขียนขอความท่ีทําใหผูอ่ืน
เสียหายถือ เปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนท้ังสิ้น ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว โรงพยาบาลไมมี
สวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว  

8.  โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนื้อหาของขอมูล ขาวสารท่ีเก็บ และรับสงผานเขาออกเครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน และจะไมรับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูลขาวสาร และการไมสามารถใชงานได
ของระบบบางสวนหรือท้ังหมด และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร
ชํารุด จานแมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมายสงไปไมถึงปลายทาง หรือสงผิดสถานท่ี และ
ความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิดโดยผูใชงาน อ่ืนๆ  

9.  ผูใชงานสัญญาวาจะปฏิบัติตาม เง่ือนไข/กฎ/ระเบียบ/คําแนะนําท่ีโรงพยาบาล กําหนดไวและท่ีจะกําหนดข้ึน
ในอนาคตตามความเหมาะสมซ่ึงจะมีผลบังคับใชโดยไม จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

9. โรงพยาบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ เชื่อมตอ และ/หรือการใชงาน และทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิก หรือ
ระงับการเชื่อมตอ และ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานท่ีลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบ
นี้ของสวนราชการ  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-005 หนา 1/1 

เรื่อง   การใชงานอีเมล 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1.  หามมิใหเขาถึงขอมูลอีเมลของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต  
2.  หามสงอีเมลท่ีมีลักษณะเปนจดหมายขยะ (Spam Mail)  
3.  หามสงอีเมลท่ีมีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ (Chain Letter)  
4.  หามสงอีเมลท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอ่ืน  
5.  หามสงอีเมลท่ีมีไวรัสไปใหกับบุคคลอ่ืนโดยเจตนา  
6.  หามปลอมแปลงอีเมลของบุคคลอ่ืน  
7.  หามรับ หรือสงอีเมลแทนบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต  
8.  หามสงอีเมลท่ีมีขนาดใหญเกินกวา 8 เมกกะไบต หรือตามท่ีองคกรระบุไว  
9.  หามสงอีเมลท่ีเปนความลับขององคกร เวนเสียแตวาจะใชวิธีการเขารหัสขอมูลอีเมลท่ีองคกรกําหนดไว  
10. ใหใชความระมัดระวังในการระบุชื่อท่ีอยูอีเมลของผูรับใหถูกตองเพ่ือปองกันการสงผิดตัวผูรับ  
11. ใหใชความระมัดระวังในการจํากัดกลุมผูรับอีเมลเทาท่ีมีความจําเปนตองรับรูรับทราบในขอมูลท่ีสงไป  
12. ใหใชคําท่ีสุภาพในการสงอีเมล  
13. ใหระบุชื่อของผูสงในอีเมลทุกฉบับท่ีสงไป  
14. ใหทําการสํารองขอมูลอีเมลตามความจําเปนอยาง  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-006 หนา 1/1 

เรื่อง   การปองกันการใชทรัพยากรผิด 
        วัตถุประสงค 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1.  เพ่ือการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน  
2.  เพ่ือการกระทําท่ีขัดตอ พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
3.  เพ่ือการกระทําท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
4.  เพ่ือการคาขาย หรือผลประโยชนสวนตัว หรือผลประโยชนทางการเมือง  
5.  เพ่ือการเขาถึง แสดง จัดเก็บ แจกจาย แกไข จัดทํา หรือบันทึกขอมูลท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะสม เชน ขอมูลอัน  
    เปนเท็จ ขอมูลท่ีมีผลตอความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ภาพลามกอนาจาร ภาพ  
    ตัด  
    ตอของบุคคลอ่ืน หรือขอมูลท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียอับอายแกองคกรหรือบุคคลอ่ืน เปนตน  
6.    เพ่ือทําการเผยแพรขอมูล หรืออนุญาตใหผูอ่ืนเผยแพรขอมูลเพ่ือการกลาวราย หม่ินประมาทหรือพาดพิง  
    บุคคลอ่ืน จนทําใหองคกรถูกฟองรองหรือกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร  
7. เพ่ือการเปดเผยขอมูลลับซ่ึงไดมาจากการปฏิบัติงานใหแกองคกรไมวาจะเปนขอมูลขององคกรหรือ  
    บุคคลภายนอกก็ตาม  
8.    เพ่ือขัดขวางหรือโจมตี การใชงานระบบเครือขายขององคกร หรือของหนวยงานภายนอกอ่ืน  
9. เพ่ือแพรกระจายไวรัส หนอน มาโทรจัน สปายแวร สแปมเมล หรือโปรแกรมไมประสงคดีอ่ืนๆ  
10. เพ่ือแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรไปยังท่ีอยู  
11. เว็บ หรือหองสนทนาใดๆ ในลักษณะท่ีจะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปน  
     จริง  
12. เพ่ือการอ่ืนใดท่ีอาจขัดตอผลประโยชนขององคกร หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายตอ  
    องคกร  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-007 หนา 1/1 

เรื่อง   การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1.  ในกรณีท่ีเปนเครื่องโนตบุกท่ีใชรวมกันใหทําการกรอกแบบฟอรมยืม -คืนสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุกนั้น 
เพ่ือขออนุมัติการนําไปใชงาน และปองกันการสูญหาย  

2.  ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาโปรแกรมปองกันไวรัสท่ีใชงานอยูไดรับการปรับปรุงฐานขอมูลรูปแบบไวรัสอยาง
สมํ่าเสมอ  

3.  ใหระมัดระวังและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุคเม่ือมีการนําไปใชงานนอกสถานท่ี เพ่ือปองกันการสูญหาย 
หรือการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต  

4.  เม่ืออยูในท่ีสาธารณะหรือในหองประชุม หามปลอยเครื่องท้ิงไวโดยไมมีผูดูแล  
 
5.  ตรวจสอบวาไดมีการตั้งคา Screen Saver เพ่ือใหทําการล็อกหนาจอโดยอัตโนมัติหลังจากท่ีไมไดใชงานเกิน

กวา 15 นาที 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-008 หนา 1/1 

เรื่อง   สําหรับการตั้งรหัสผาน กําหนดและ 
         ปองกันรหัสผาน 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการตั้งรหัสผาน 

1.  มีความยาวไมนอยกวา 6 ตัวอักษร ยกเวนระบบเกาๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการได  
2.  มีการผสมผสานกันระหวางตัวอักษรท่ีเปนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน  
3.  ไมกําหนดรหัสผานจากคําศัพทท่ีปรากฏในพจนานุกรม  
4.  เปลี่ยนรหัสผานทุกๆ 3 เดือนสําหรับเจาหนาท่ีท่ัวไปและสําหรับเจาหนาท่ีของศูนยคอมพิวเตอร  

 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการกําหนดและปองกันรหัสผาน 

1.  เก็บรักษารหัสผานของตนเองไวเปนความลับ หามเปดเผยตอผูอ่ืน  
2.  กําหนดรหัสผานใหมีคุณสมบัติ ตามระเบียบปฏิบัติสําหรับการตั้งรหัสผาน  
3.  กําหนดรหัสผานสําหรับการใชไฟลขอมูลรวมกันบนเครือขาย  
4.  หามบันทึกรหัสผานไวในโปรแกรม คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการจํารหัสผานของตน (เชน ในโปรแกรมเว็บ

บราวเซอรจะสามารถเลือกใหโปรแกรมชวยจํารหัสผานไวให)  
5.  ตองไมจดหรือบันทึกรหัสผานไวในสถานท่ีท่ีงายตอการสังเกตเห็นโดยบุคคลอ่ืน  
6.  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองบอกรหัสผานแก ผูอ่ืนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแทนตนเองได หลังจากท่ีทํางาน

นั้นเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-009 หนา 1/1 

เรื่อง   การนําขอมูลเผยแพรสูสาธารณะ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 

1.  ใหผูท่ีเปนเจาของขอมูลท่ีตองการนําขอมูลนั้นข้ึนเผยแพรสูสาธารณะ เชน โดยผานทางเว็บไซตของ
โรงพยาบาล จะตองทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับเนื้อหา
จะตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดนั้น  

2.  ใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนํา ขอมูลข้ึนเผยแพรสูสาธารณะ เชน โดยผานทางเว็บไซดของโรงพยาบาล
จะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยหามมิใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 

  บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-010 หนา 1/4 

เรื่อง   การปฏิบัติกรณีไฟฟาดับ 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

ระเบียบปฏิบัติ 
1. กรณีไฟฟาดับและเครื่องปนไฟสํารองไมทํางาน ระยะเวลาไมเกิน 30 นาทีเจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร 

•   หัวหนา/รองหัวหนา หรือผูรับแจงปญหาของศูนยคอมพิวเตอรประสานงานกับงานซอมบํารุง เพ่ือขอ
ทราบสาเหตุของปญหาและระยะเวลาในการแกไข หากสามารถแกไขไดภายใน 30 นาที ให
ตรวจสอบการทํางานของ UPS ท่ีหอง server 

•   ประกาศแจงทางวิทยุสื่อสาร/โทรโขง/แจงดวยวาจา ใหหนวยงานตางๆทราบเพ่ือปดคอมพิวเตอร
และเครื่องสํารองไฟชั่วคราว 

•   สํารวจ/รับแจงปญหา การทํางานของเครื่องสํารองไฟฟา(UPS) เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตางๆขณะไฟฟาดับวาสามารถไฟไดหรือไม 

•   เม่ือระบบไฟฟาสามารถทํางานไดปกติ ใหตรวจสอบความเรียบรอยของ Server และอุปกรณ
เครือขาย SwitchHUB, Access Point 

•   ตรวจสอบการเขาใชงานโปรแกรม Nan Hospital Suit 
•   ประกาศแจงใหหนวยงานตางๆ เปดคอมพิวเตอรใชงาน Nan Hospital Suit ไดตามปกติ 

เจาหนาท่ีงานเวชระเบียน 

• เม่ือไดรับแจงจากศูนยคอมพิวเตอรใหนําแบบฟอรม OPD Card เปลาเพ่ือใชบันทึกขอมูล
ชั่วคราว 

• กรณีผูปวยรายใหมใหเขียนบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม 

เจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ 

• เม่ือไดรับแจงจากศูนยคอมพิวเตอรใหปดคอมพิวเตอรชั่วคราว  
• ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีรอรับบริการทราบ ใหบริการตามปกติ และเขียนขอมูลลงใน

แบบฟอรมOPD Card เปลา และเก็บเอกสารไวท่ีหองจายยาเพ่ือลงบันทึกบริการยอนหลัง 
• กรณีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) มีปญหาไมสํารองไฟ ใหแจงศูนยคอมพิวเตอร 
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• เม่ือไดรับแจงวาระบบคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดตามปกติ ใหนําขอมูลบริการลงบันทึกใน 
Nan Hospital Suit ยอนหลัง 

2. กรณีไฟฟาดับและเครื่องปนไฟสํารองไมทํางาน ระยะเวลาเกิน 30 นาที 
เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร 

• หัวหนา/รองหัวหนา หรือผูรับแจงปญหาของศูนยคอมพิวเตอรประสานงานกับงานซอมบํารุง 
เพ่ือขอทราบสาเหตุของปญหาและระยะเวลาในการแกไข หากไมสามารถแกไขไดภายใน 30
นาที และไมมีระบบไฟฟาสํารอง ใหแจงประธานคณะกรรมการสารสนเทศ /นพ.พิษณุ ขันติ
พงษทราบ 

• ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รองศูนยคอมพิวเตอร ประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณี
ระบบเครือขายไมสามารถใชงานได ใหหนวยงานตางๆทราบ 

• สํารวจ/รับแจงปญหา การทํางานของเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงานตางๆ 

• เม่ือระบบไฟฟาสามารถทํางานไดปกติ ใหตรวจสอบความเรียบรอยของ Serverและอุปกรณ
เครือขาย และขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล (Nan Hospital Suit) 

• ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รองศูนย คอมพิวเตอร ประกาศแจงยกเลิกแผนฉุกเฉิน
กรณีระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดใหหนวย งานตางๆทราบ เม่ือระบบสามารถใชงานได
ตามปกติ 

• ติดตามตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลของหนวยงานตางๆ 
• สรุปรายงานนําเสนอนพ.พิษณุ ขันติพงษและคณะกรรมการบริหารทราบ 
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เจาหนาท่ีหนวยงานเวชระเบียน 

• จัดเตรียมอุปกรณสําหรับบันทึกขอมูลดังนี้ 
• แบบฟอรมOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย 
• ปากกา,ตราปมวันท่ี 
• คอมพิวเตอรโนตบุคของงานเวชระเบียนท่ีติดตั้งฐานขอมูล Nan Hospital Suit สําหรับคน

ขอมูล HN ของผูปวย 
• เม่ือระบบสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ ใหนําขอมูลจากใบ OPD Cardมาลงบันทึกสง

ตรวจยอนหลังจนเปนปจจุบัน 

เจาหนาท่ีจุดคัดกรอง/หองตรวจ/หองชันสูตร/หอง X-ray/ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว/ฝายทันตกรรม/งานเวช
กรรมฟนฟู/อ่ืนๆ 

• เม่ือไดรับแจงประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณีระบบลม ใหปดเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
สํารองไฟฟาและหยุดการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร  

• แจงประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ 
• บันทึกบริการ/กิจกรรม/เวชภัณฑ ในใบOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย 
• เม่ือระบบสามารถใชงานไดตามปกติ ใหนําขอมูลการใหบริการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร

ยอนหลังในโปรแกรม Nan Hospital Suit 
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เจาหนาท่ีหองจายยา 

• เม่ือไดรับแจงประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณีระบบลม ใหปดเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
สํารองไฟฟา และหยุดการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร 

• แจงประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ 
• ลงบันทึกการจายเวชภัณฑ กิจกรรมลงในใบOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย และเขียน

ซองยา 
• เก็บใบOPD Card  ไวท่ีหองจายยา เพ่ือลงบันทึกขอมูลยอนหลังเม่ือระบบสามารถใชงานได

ตามปกติ 

เจาหนาหองการเงิน 

• กรณีมีคาใชจายท่ีสามารถสรุปคาใชจายได เชน ใบรับรองแพทยใหเก็บเงินโดยใชใบเสร็จเลม
เขียว 

• กรณีไมสามารถสรุปคาใชจายได ใหแยกใบOPD Cardไวและแจงผูปวย/ญาติทราบวาจะลง
บันทึกเปนผูปวยคางชําระไวกอนชั่วคราว 

• เม่ือระบบคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดตาม ปกติ และหนวยงานตางๆ ลงบันทึกขอมูล
บริการในโปรแกรม Nan Hospital Suit เรียบรอย การเงินสรุปคาใชจาย ทําคางชําระ 

• เม่ือระบบไฟฟาสามารถใชงานไดตาม ปกติ ใหคณะกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รอง
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรตรวจสอบความ สมบูรณของขอมูลใหเรียบรอย และเปนปจจุบัน จึง
ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน 
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ระเบียบปฏิบัติ 
ก. การรักษาความลับของผูท่ีเขาถึงขอมูลผูปวย 

1.  การบันทึกขอมูลประวัติและการเขารับบริการของผูปวย 

o   ไมบันทึกขอมูลท่ีไมเปนจริง (untrue information) 
o   ไมควรบันทึกขอมูลท่ีเปนจริงแตเปนขอมูลท่ีไมสมควรบันทึกไวเปนหลักฐาน 
o   กอนการบันทึกขอมูลใดๆ ลงในแฟมประวัติเวชระเบียนของผูปวย หรือในคอมพิวเตอรตอง

พิจารณาเนื้อหาท่ีจะบันทึกใหรอบคอบ 

2.  การนําขอมูลของผูปวยหรือตัวผูปวยไปเผยแพรใหความรู จัดทําราย ตีพิมพเอกสารทางวิชาการตางๆ  

o   ใหเก็บเอกสารหรือรายงานเก่ียวกับขอมูลของผูปวยไวเปนความลับ เม่ือนําไปใชในการสอน
หรือใชประกอบในการเขียนรายงานตาง ๆ 

o   การเปดเผยขอมูลจะตองไดรับหลักฐานเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงความยินยอมให
เปดเผยขอมูล 

o   การเขียนรายงานผูปวยเพ่ือตีพิมพโดยท่ัวไปแลวไมควรใส ชื่อ-นามสกุลผูปวย 
o   หลีกเลี่ยงการตีพิมพ หรือแสดงรูปผูปวยท่ีเห็นใบหนาชัดเจน ถาจําเปนตองปดสวนหนึ่งของ

ใบหนา 
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o   การนําผูปวยไปแสดงหรือปรากฏตัวตอสาธารณชนเพ่ือเปนตัวอยางในการใหความรูแก
ประชาชน ตองไดรับความยินยอมจากผูปวยกอน 

o   การนําเรื่องราวของผูปวยไปเปดเผยตอสื่อมวลชน ถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยง 
o   การนําเรื่องผูปวยเขาประชุมปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลอ่ืน ท่ีอยูนอกวิชาชีพทางการแพทย 

ไมควรเปดเผยชื่อ- นามสกุลผูปวย 

 
3.  ไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีเวชระเบียนหรือผูไมเก่ียวของใหขอมูลทางโทรศัพทโดยเด็ดขาด  
4. กรณีเปนบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการให ขอมูลหรือตอบคําถามเก่ียวกับผูปวย เชน ประชาสัมพันธ ควรจะตอง

ระมัดระวัง และตรวจสอบผูท่ีถามนั้นวา เก่ียวของกับผูปวยอยางไรกอน ใหขอมูลตามความจําเปนและตาม
ขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตใหเปดขอมูลผูปวยได  
ข. การอนุญาตใหเปดขอมูลผูปวย โรงพยาบาลกําหนดใหบุคลากรตอไปนี้มีสิทธิอนุญาตใหเปดขอมูลผูปวย  

1.  นพ.ภราดร มงคลจาตุรงคโรงพยาบาล ,ประธานองคกรแพทย ,แพทยเจาของไข  
2.  หัวหนางานเวชระเบียน 
3.  วิธีปฏิบัติเม่ือมีการละเมิด 

o   ผูพบเหตุการณรายงานหัวหนาหนวยงาน ทราบเพ่ือประเมินและบันทึกความเสี่ยง หัวหนา
หนวยงานรายงานผูจัดการความเสี่ยง/หัวหนางานเวชระเบียน ทราบเพ่ือใหสามารถแกไข
สถานการณทันทวงที 

o   คณะกรรมการสารสนเทศทบทวนความเสี่ยงทํา RCA( Root Cause Analysis)หาสาเหตุ
ของปญหาและประสานกับหนวยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข 

o   คณะกรรมการสารสนเทศพิจารณาแนวทางแกไข ออกระเบียบปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุละเมิด
เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณซํ้าซอน  
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เรื่อง   การรักษาความลับของผูท่ีเขาถึงขอมูล 
         ผูปวย 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-012 หนา 1/3 

เรื่อง   การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

1.  การรักษาความปลอดภัย และปองกันการสูญหายของแฟมเวชระเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้  

o จัดสถานท่ีใหเหมาะสําหรับจัดการเก็บรักษา โดยมีชั้นสําหรับใสแฟมประวัติผูปวยนอกและ
แฟมผูปวยในและเนนใหเก็บ อยางระมัดระวัง เพ่ือลดความเสียหายทางกายภาพ มีชองท่ีมี
ขนาดเหมาะสม หยิบใชสะดวก ลดการเกิดการชํารุดของเวชระเบียน  

o สํารวจสายไฟในหนวยงานไมใหชํารุดสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เพ่ือปองกันอัคคีภัย  
o มีการจําลองเหตุการณ รวมซอมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเตรียมความพรอมเม่ือ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
o จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง และมีการตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันหรือ

บรรเทาความ เสียหายทางกายภาพท่ีอาจเกิดข้ึนของเวชระเบียน  
o การสํารวจปลวกและกําจัดปลวกในหนวยงาน และมีระบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมใน

หนวยงาน เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลังสถานท่ีจัดเก็บแฟมเวช
ระเบียนของผูปวยทุกประเภทหามบุคคลภายนอกเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต  

o การขอประวัติผูปวยเพ่ือไปใชภายนอกโรง พยาบาล ตองทําบันทึกการขอขอมูลตาม
แบบฟอรมไวเปนหลักฐาน เพ่ือขออนุญาตกับผูบังคับบัญชา และพิจารณาเปนรายกรณีไป 
โดยใหเฉพาะสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของเทานั้น 

o เจาหนาท่ีของแผนกเวชระเบียนทุกคนมี สิทธิท่ีจะเขาถึงแฟมเวชระเบียนผูปวยนอกและ
ผูปวยในได โดยทุกคนจะไดรับการอบรมในเรื่องการรักษาขอมูลผูปวย จรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีเวชระเบียน ในการไมเปดเผยขอมูล ไมวาจะเปนทางโทรศัพทหรือการขอเขาดู 

o มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยเวรเชาวันเสาร-อาทิตยจัดเวรละ 2 คน เวร
บาย-ดึก เวรละ 2 คน และจัดเจาหนาท่ีเสริมในวันท่ีมีผูรับบริการมาเปนพิเศษ เพ่ือให
เพียงพอตอการใหบริการ 
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-012 หนา 2/3 

เรื่อง   การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 

o หองตรวจจะตองสงแฟมเวชระเบียนผูปวย คืนหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแตละวันหรือ
ภายใน 24 ชั่วโมง ผูปวยท่ี Admit ให ward สงคืน OPD Card ภายหลัง Discharge ผูปวย 

o แฟม IPD ภายใน 15 วัน หลังจากผูปวย Discharge เจาหนาท่ีผูคืนจะตองลงบันทึกการคืน
ในใบรายงานยอดผูปวยนอกหรือสมุดสง คืนแฟมผูปวยใน สวนเจาหนาท่ีเวชระเบียนมีหนาท่ี
รับคืนโดย manual และบันทึกใน Computer 

o การใชระบบสารสนเทศในการควบคุมเวชระเบียน โดยออกแบบโปรแกรมสามารถบันทึกการ
สงเวชระเบียนผูปวยไปแผนกตางๆ และสามารถตรวจสอบกลับได เม่ือพบวาประวัติผูปวยท่ี
คนหาไมพบถูกสงไปจุดบริการใดเปนจุดสุดทาย ท่ีใชบริการ 

o การประชุมชี้แจงนโยบายดานเวชระเบียนใหกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทราบ 
o กรรมการสารสนเทศกําหนดผูมีสิทธิและระดับความสามารถในการเขาถึงขอมูลในแฟมเวช

ระเบียนผูปวย ดังนี้  

              
ผูมีสิทธิ 

o เจาหนาท่ีของหนวยงานเวชระเบียนทุกคน 
o แพทย/พยาบาล ท่ีทําหนาท่ีดูแลผูปวย 
o ผูทํางานวิจัย หรือนักศึกษาหลักสูตรทางการแพทยและสาธารณสุขตางๆ ท่ีไดรับอนุญาตให

เขาฝกอบรมท่ีโรงพยาบาลนาน 
o ศาล ,บริษัทประกันชีวิต,สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สํานักงาประกันสังคม,บริษัท

กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ,กรมบัญชีกลาง ตองทําหนังสือขอเขาดูขอมูล หรือมีหมาย
ศาลโดยผาน นพ.ภราดร มงคลจาตุรงคโรงพยาบาล  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-012 หนา 3/3 

เรื่อง   การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
           ขอมูลท่ีเก่ียวของและระดับความสามารถเขาถึงขอมูล  

o ขอมูลทางการแพทยกําหนดใหแพทยหรือผูท่ีรับมอบหมายเทานั้นท่ีจะเปนผูเขาถึง   
o ขอมูลทางการพยาบาล กําหนดใหแพทย/พยาบาลเทานั้นท่ีจะเปนผูเขาถึง  
o ขอมูลทางเวชระเบียนผูเก่ียวของมีสิทธิ์สามารถเขาถึงไดแตไมสามารถแกไขขอมูลได  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-013 หนา 1/2 

เรื่อง   การรักษาความปลอดภัย /ปองกันการ 
         สูญหายของแฟมเวชระเบียนท่ีจัดเก็บ 
         ในรูปแบบ Electronic file 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลนานใชโปรแกรม Nan Hospital Suit ในการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนและการเขารับบริการของ
ผูปวยไวใน คอมพิวเตอร โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

1.  กําหนดใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ี บันทึกขอมูลตางๆในคอมพิวเตอร มีรหัส username และ password เพ่ือ
การเขาถึงงานในแตละประเภท โดยรหัสท่ีกําหนดใหจะเขาถึง(Access_menu) และใชงานได เฉพาะงานใน
หนาท่ีของตนเองเทานั้นไมสามารถใชงานในดานอ่ืนท่ีไมเก่ียว ของได  

2.  เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทุกคนไดรับ การอบรม ในเรื่องการรักษาขอมูลผูปวย จรรยาบรรณในการไมเปดเผย
ขอมูล ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามระเบียบการขอประวัติการรักษาเวชระเบียนผูปวย  

3.  กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีใชงาน Nan Hospital Suit ตอง Log out ออกจากโปรแกรมทุกครั้งหากไมได
ปฏิบัติงานอยูท่ีหนาเครื่องคอมพิวเตอร และตั้งเวลาใหโปรแกรม Logout อัตโนมัติกรณีทีไมมีใชงานเปน
เวลานานเกิน 15 นาที  

4.  กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีใชงาน Nan Hospital Suitตองเปลี่ยนรหัสผานใหมทุก 6เดือน และตั้งคา
โปรแกรมใหมีการแจงเตือนและลบคา password เดิมอัตโนมัติหากไมมีการเปลี่ยนรหัสผานใหมภายในเวลาท่ี
กําหนด  

5.  กําหนดใหโปรแกรมสามารถตรวจสอบเหตุผิดพลาด ของงานและสืบสวนยอนกลับไดวามีการเขาถึง การ
บันทึกหรือแกไข ขอมูลของผูปวยท่ีอยูในคอมพิวเตอร โดยรหัสผูใชของใคร มีการดําเนินการเม่ือไหร  

6.  กําหนดใหโปรแกรมสามารถปองกันการเขาถึง ขอมูลและการนําขอมูลในคอมพิวเตอรไปใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต เชน จํากัดสิทธิการ print รายงานขอมูลประวัติผูปวย,กําหนดเครื่องพิมพใบเสร็จ เปนตน  

7.  กําหนดใหมีการติดตั้งโปรแกรมเพ่ือปองกัน และปกปองขอมูลจากไวรัส มัลแวร โทรจัน หนอนคอมพิวเตอร 
และตรวจสอบใหมีการ update อัตโนมัติ  

8.  กําหนดใหมีการปดระบบเพ่ือปองกันการใชอุปกรณพกพา เชน Hard disk External, USB Flash drive  
9.  สํารวจสายไฟในหนวยงานไมใหชํารุดสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เพ่ือปองกันอัคคีภัย  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    

ระเบียบปฏิบัติเลขท่ี NANHOSP-IT-013 หนา 2/2 

เรื่อง   การรักษาความปลอดภัย /ปองกันการ 
         สูญหายของแฟมเวชระเบียนท่ีจัดเก็บ 
         ในรูปแบบ Electronic file 

ฉบับท่ี : 1 

วันท่ีทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีเริ่มใช :  9 พฤศจิกายน 2560 

กลุมงานท่ีเก่ียวของ : ทุกหนวยงาน 

ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
10. มีการจําลองเหตุการณ รวมซอมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเตรียมความพรอมเม่ือเกิดเหตุการณ 

ฉุกเฉิน และมีเหตุจําเปนตองขนยายเครื่อง Server  
11. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง และมีการตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันหรือบรรเทาความ 

เสียหายทางกายภาพท่ีอาจเกิดข้ึนของเวชระเบียน  
12. หองจัดเก็บ Server ปรับปรุงมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล โดยจัดเก็บ Server ไวในตู 

Rack สําหรับขนยาย ภายในหองติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เพ่ือสลับการทํางานทุก 12 ชั่วโมง และล็อค
หอง server เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต  

13. กําหนดสิทธิรหัสผูใช username และ password สําหรับการใชงาน server และการเขาถึง database 
ขอมูลเวชระเบียนผูปวย  
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โรงพยาบาลนาน 
 
 
 
 

บริการดวยหัวใจ  
มีคุณภาพ ทันสมัย 
ท่ีทุกคนไววางใจ    
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ระเบียบปฏิบัติ 
แนวทางการพิทักษสิทธิ์ผูปวยและการยินยอมเปดเผยขอมูล 
1. หนวยงานกําหนดกลุมผูปวยกลุมผูปวยในการพิทักษสิทธิ เชน กลุมสูตินรีเวช  โดยตองไมเปดเผยขอมูลใน

ผูปวยกลุมคดีขมขืน การทําแทง 
2. หอผูปวยถามความยินยอมในการเปดเผยขอมูลผูปวยโดยใหแจงผูปวยทราบดวยหากกรณียินยอมเปดเผย

ขอมูลจะปรากฏในการสื่อสารตางๆ เชน โปรแกรมสถานะผาตัด , การสงรายงานแพทยเจาของไขทาง 
Application LINE , บรอด แสดงรายชื่อผูปวย 

3. กรณีไมยินยอม ให Click ในโปรแกรมระบบ HIS  IPD ท่ีกําหนดคา  ไมเปดเผยขอมูล  ขอมูลจะไมถูก
สื่อสารออกไปภายนอกหนวยงาน แตขอมูลการรักษาสําหรับเจาหนาท่ียังเปนการแสดงขอมูลตามปกติ  
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ระเบียบปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบเครือขายคอมพิวเตอรโรงพยาบาลนานใชการไมได  
1. LAB 
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

       LAB มีการจัดทําแผน กรณีแลปดวน หอผูปวยเขียนใบแลป one page ระบุความเรงดวนนําสง
 หองแลป เม่ือมีการรายงานผลแลวหองแลปจะโทรแจงใหมารับผล  ประกันเวลาดวน 30 นาที - 1 
 ชั่วโมงกรณีแลปปกติ สงผลตาม 2 รอบ 10.00 น. และ 15.00 น. 
แนวทางปฏิบัต ิ  

1.กรณีแลปดวน หองแลปควรมีการแยกตะกรา โดยแยกตามแผนก สูติ,ศัลย,MED,เด็ก,ER 
    แลปปกติ ในเวลาจะทําเปนรอบ นอกเวลา print ไวเลย 

2.จาง messenger จํานวน  1 คน สงตามรอบ โดยกลุมการพยาบาลจะเปนผูจัดอัตรากําลัง 
3.กรณีฉุกเฉินแลปตองเรียกกําลังเสริมภายในกลุมงาน 
4.ระบบรายงานผลแลป ดวนตรวจสอบทุก  30 นาที  lab opd ตรวจสอบทุก 1 ชั่วโมง  หาก 

    พบวาเสีย 45 นาทีประกาศเหตุขัดของ 1 ชั่วโมงถัดมา ยังไมสามารถแกไขได (ประกาศแผนฉุกเฉิน
    ระบบคอมพิวเตอร 1) 1 ชั่วโมงถัดมา ยังไมสามารถแกไขได (ประกาศแผนฉุกเฉินระบบ     
      คอมพิวเตอร 2) เพ่ือเรียกอัตรากําลังเสริม 
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2.  X-RAY 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
1.X-RAY ดําเนินการตามแผน  โดยใหแพทยเดินมาดูภาพท่ีแผนก x-ray แตพบปญหาแพทยตองเดิน

    มาดูภาพบอย  
2.แพทย ward มีปญหาเรื่องการเดินมาดูภาพไกล 

 3.กรณีเรื่องการสงภาพ x-ray ทางไลน ซ่ึงภาพถายอาจจะดู Drop ลงไป ไมคอยมีความชัดเจน 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ใหแพทยผูรักษาเดินมาดูภาพ X-RAY ดวยตนเองท่ีแผนกรังสีวิทยา 
2.การสงภาพ X-RAY ทางไลน ตองคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของขอมูลโดยจากการปรึกษา 

    นิติกร แนะนําใหมีขอกําหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัย มีการขออนุญาตผูปวยหรือญาติเพ่ือสง
    ตอขอมูลผูปวยทางไลนรวมถึงตองขอความรวมมือจากผูปวยมีการเซ็นตรับทราบวามีการสงขอมูล
    ของเขาทางไลน โดยการลงนามบันทึกขอตกลงและความรับผิดชอบความเสี่ยง 

3.การ request ให แนบ line ID แพทยเจาของไขไปดวยและใหทํา policy เรื่องการยอมรับความ
    เสี่ยงโดยใหแจงขออนุญาตผูปวยกอนสงขอมูล 

4.ระบบ LAN สํารอง  ER  OR OPD  นําเขาแผนงบประมาณระยะยาว  
 5.กรณีผาตัดจะ write แผนใหเฉพาะ case เรงดวน case ไมฉุกเฉินใหงดผาตัด 
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3. หองยา 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 1.ward มายืนออรอรับยา 
 2.จัดยาแบบ One Day Dose ไมทัน 

แนวทางปฏิบัติ 
1.เตรียมsticker เพ่ือเขียน manual 
2.Mar sheet ให ward เขียน หรือใชใบ MAR Sheet เดิมตอ 
3.การรอยา ใหรอเฉพาะ stat dose 
4.หองยาจะเรียกอัตรากําลังเสริมกรณีแผน 2 ระบบเสียนาน 
5.OPD หองยาจะเขียนฉลากยาดวยมือ ให รอรับยา กรณี ward ใหแยกยาดวน ไมดวน  หอผูปวย 

    เขียนใบ MAR sheet ระบุความเรงดวน โดยสงเฉพาะ copy order ไป    
6.ward รวบรวมยาท้ังหมดท่ีผูปวยจะใชโดยเบิกแบบ stock ward ในระบบยา continue 
7.จัดชองทางการจราจรการเดินยาของหอผูปวย 
8.หองยาจัดยาเสร็จใหโทรแจงหอผูปวย จัดเฉพาะเวรเชา เวรบายมีคนเดินยา สวนเวรดึกก็มารับ    

    เหมือนเวรเชา เพราะมีคนเดินยาใหเฉพาะเวรบายเทานั้น  
9.ในสวนของ Order ใหมใหเขียนลงใน Copy แลวสงมาใหท่ีหองยา ER ซ่ึงหองยา ER จะจายไปถึง 

    10 โมง ของวันถัดไป  
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4. ER / OPD นอกเวลา 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
1.EKG online & ระบบ fast tract ใชไมได  
2.Lab รายงานผลชาและตองเดินไปเอาผล ใบแลปไมไดแยก ไมมีชองใสใบแลป 
3.X-ray แพทยผูรักษาตองเดินไปดูภาพท่ีหอง X-ray เทานั้น 
4.คนเวชระเบียนไดไมครบถวน 
5.time visit time admit ใหพยาบาลระบุเวลาท่ีคัดกรองผูปวย ท่ี ER  OPD ลงใน OPD card ให

    ชัดเจน  
แนวทางปฏิบัติ 
1.เพ่ิมคนในการตามผล Lab  
2.งดการใชงาน TELEMED กับ รพช.  
3.หลังจากระบบใชการไดแลว ใหจัดเจาหนาท่ีลงขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร 

 
 
5.ทันตกรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ใหบริการทางทันตกรรมโดยบันทึกลงกระดาษ 

 2.  หลังจากระบบใชการไดแลว ใหจัดเจาหนาท่ีลงขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร  
6.การเงิน 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
1.ไมสามารถดูคาใชจายได ทําการออกใบเสร็จเขียวกรณีทราบคาใชจายหรือกรณีบริจาคเงิน  
แนวทางปฏิบัติ 

 1.กรณีผูปวยสิทธิ์ชําระเงินเอง ใหออกใบเสร็จเพ่ือรับบริจาคคาบริการ 
 2.ขอเบอรโทรผูปวยเพ่ือแจงยอดเงินเรียกเก็บภายหลัง  
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7.เวชระเบียน 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
1.  ตรวจสอบสิทธิ์ไมได  

2. บางกรณีคนบัตรไมไดเนื่องจากไมสามารถสืบคน HN ไดจากระบบ และเวชระเบียนอยูระหวาง

การเขาระบบ Scan 

3. ออก HN ผูปวยใหม และออก AN ไมได   

แนวทางปฏิบัติ 
1. ทบทวนการตรวจสอบสิทธิ์ Off line กรณี internet ใชงานไดใหใช internet สายตรงเพ่ือ    

     ตรวจสอบสิทธิ์กับสปสช. 
2. ใชโปรแกรมคน HN Off lineการเพ่ือคน HN และประวัติผูปวย 
3. ใหซักถามจากผูปวยวาเดิมเขาเคยใชสิทธิ์อะไร 
4. หองบัตรออกHN โดยจะออก HN ตอจาก HN สุดทาย เม่ือระบบใชการไดใหนําขอมูลมาออก Visit 

     ยอนหลัง  
5. หอผูปวยแจงขอ AN ยอนหลังท่ีหองบัตร กรณีเด็กคลอดใหม ใหระบุเวลาคลอดใหชัดเจนในการ

     ออก Visit และ ออก AN ยอนหลัง 
 6. ใหดําเนินการจัดทําปายขออภัยผูรับบริการเรื่องระบบคอมพิวเตอรขัดของ  
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8.ระบบสารบรรณ 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  
- ออกเลขสงหนังสือไมได 

แนวทางปฏิบัติ  
1. ใหออกเลขสงหนังสือโดยจดบันทึกเลขออกหนังสือตอจากเลขสุดทายลงบันทึกในสมุดไว  

2. หลังจากระบบใชการไดแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบลงขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร 
 

 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 กรณีไฟฟาดับแตระบบ network ไมมีปญหาและระบบสํารองไฟฉุกเฉินใชการไดตามปกติ 

 การดูภาพ x-ray ดูไดจาก 3 ชองทาง 
1.ดูภาพจากโปรแกรมแพทยพยาบาล 
2.ดูภาพจาก Infinite 

 3.ดูภาพจาก Link Intranet 
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ผูจัดทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอนุมัติ : นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค 

 
9. ระบบคอมพิวเตอร 
9.1 กรณีหอผูปวยระบบลม 

แนวทางแกไข  
1. แจงศูนยคอมพิวเตอร (1426/1427) 

2. กรณีเรงดวนใหไปใชหนอยงานใกลเคียง 

3. กรณีไมเรงดวน รอจนกวาเจาหนาท่ีศุนยคอมฯแกไขเรียบรอย(ไมเกิน 30นาที)  

9.2 กรณีคอมพิวเตอรลม ทุกหนวยงาน 

1. แจงศูนยคอมฯ (ศุนยคอมฯแจงผูบริหาร กรณีไมสามารถแกไดภายใน 30นาที) 

2. ใหรอจนกวาเจาหนาท่ีศูนยคอมฯแกไขเรียบรอย 

3. ใหหอผูปวยปฎิบัติดังนี้ 

ระบบยา 

1. ใบ MAR sheet ใชใบ MAR sheet ท่ีปริ๊นของวันกอน และสามารถเขียนวันเพ่ิมได 1-2 วัน 

2. กรณีแพทยสั่ง order ใหม ใหเขียนเพ่ิมตอจากรายการสุดทาย กรณีรายการยาไมเกิน 8 ตัว 

3. ทําใบเปลา MAR sheet (PDF file)ไวทุกตึกสามารถปริ๊นใช จากคอมฯของหนวยงาน 

การสงหองปฏิบัติการ 

ใชระบบเดิม คือการเขียนใบสง และรายงานผลทางใบ request  

การรายงานผลเอกซเรย 

1. เขียนใบ request แบบเดิม สงหองเอกซเรย 

2. แจง HN ชื่อ สกุล ผูปวย แพทยใหทราบเพ่ือไปดูผลระบบ PACS ท่ีแผนกเอกซเรย 

การลงหัตถการ 

1. พยาบาลจดรายการหัตถการท่ีทําและลงขอมูลยอนหลัง 

2. การ scan ลายนิ้วมือ ใหเซ็นชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3. ระบบนัด และใบรับรองแพทย ใชแบบเดิม 

4. ใชการเขียนชื่อ-สกุล HN AN ในใบตางๆในเวชระเบียนใหเขียน foot note แบบเดิมแทน sticker 

9.3 ติดตามตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลของหนวยงาน 

9.4 สรุปรายงานนําเสนอผูบังคับบัญชา 



  หนา  | 45 
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