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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน การบริการ ICT Service Center
1.วัตถุประสงค
1.1 เพือ่ ใหจดั มีการจัดคูม อื การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน อยางเปนลายลักษณอกั ษร ทีแ่ สดงถึง
รายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและบรรลุขอ กําหนดทีส่ าํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติง านใหม พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร รวมทัง้ แสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอ ยูเ พื่อขอการรับ
บริการที่
ตรงกับความตองการ
1.3 เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีกําหนดระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน และยกระดับ
การใหบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมปี ระสิทธิภาพและสามารถใหบริการไดอยางตอเนือ่ ง
2. ขอบเขต
คูม อื การปฏิบตั งิ านนีค้ รอบคลุมขัน้ ตอนการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ตัง้ แตขน้ั ตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท ขัน้ ตอนการรับบริการซอม
บํารุง ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ แผนการดําเนินงานศูนยบริการใหคาํ ปรึกษาแนะนําและแกไขปญหา
ทางดานเทคนิค รวมถึงการรายงานและติดตามประเมินผล
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิง่ ทีเ่ อาเปนเกณฑสาหรับเทียบกําหนด ทัง้ ในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบตั งิ านในระดับใดระดับหนึง่ ซึง่
ถือวาเปนเกณฑทน่ี า พอใจหรืออยูใ นระดับทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านสวนใหญทาได โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจา ย หรือ
พฤติกรรมของผูป ฏิบตั งิ าน
IT Help Desk = ศูนยบริการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ผูร บั บริการ = ขาราชการและเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลนาน
ผูป ระสานงานดานเทคนิค = เจาหนาทีผ่ ปู ระสานงานดานการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดาน
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน = เจาหนาทีผ่ รู บั มอบหมายใหดาํ เนินการใหความชวยเหลือและแกไขปญหา
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
SLA (Service Level Agreement) = ขอตกลงเพือ่ รับประกันการบริการระหวางผูใหบริการกับ
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ผูร บั บริการ
เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจแกผรู บั บริการวาเจาหนาทีจ่ ะสามารถใหบริการไดตามระยะเวลาแตละ
กระบวนงานทีก่ าํ หนดไว ไมถอื เปนขอผูกพัน อาจมีการเปลีย่ นแปลงได
ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง = แบบบันทึกการรับแจงขอความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ผูอ าํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาทีอ่ นุมตั แิ ผนการดําเนินงานพรอมทัง้ มอบหมาย กํากับ
ติดตามการปฏิบตั งิ านของผูท ไ่ี ดรบั มอบหมาย
2. คณะทํางานบริการและจัดการความรูด า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
2.1 จัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการระบบการใหบริการและจัดการดาน
ความรูด า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.2
บริหารจัดการระบบการใหบริการและจัดการดานความรูด า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารใหสามารถดําเนินการตามแผนและแนวทางไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ประสาน ติดตามการดําเนินงาน และรวบรวมขอมูล รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหผบู ริหาร
2.4 สงเสริมใหเกิดการถายทอดองคความรูร ะดับหนวยงานและผูป ฏิบตั งิ าน ใหสามารถนําความรูไ ป
ใชสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
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5. Work Flow กระบวนการการปฏิบตั งิ านการบริการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
5.1 ขัน้ ตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท หมายเลข 1426 / 1427
ลําดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(นาที)

รายละเอียดงาน
ผูประสานงานดาน
เทคนิครับแจงขอรับ
บริการ พรอมแนวทาง
แกไขปญหาเบื้องตน

แจงปญหา/ขอรับ
ความชวยเหลือ

ผูรบั ผิดชอบ
ผูร บั บริการ/ผู
ประสานงานดาน
เทคนิค

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)

2.

ผูประสานงาน
ผูประสานงานดาน
ดานเทคนิค
เทคนิคจัด
เจาหนาที่เพื่อดําเนินการ

3.

ผูประสานงานฯตัดสินใจ
การตอบคําถามวา
สามารถตอบไดทนั ที
หรือไม
ผูประสานงานฯแจงเวลา
โทรกลับเพื่อใหคาํ ตอบ
ผูร บั บริการ
ผูประสานงานฯ ประสาน
นักวิชาการ/ผูเ ชีย่ วชาญ
ใหคําตอบ
ผูประสานงานฯ ไดรับ
คําตอบจากนักวิชาการ/
ผูเชี่ยวชาญ
ผูร บั บริการไดรบั คําตอบ/
วิธีแกไขปญหาจาก
เจาหนาที่ประสานงาน
ดานเทคนิค
ผูประสานงานดาน
เทคนิค
บันทึกปดงาน

4.

5.

6.

7.

8.

6 นาที

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
ผูร บั บริการ

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)
9.

จบการทางาน

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
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5.2 ขัน้ ตอนการรับบริการซอมบํารุง
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ที่
1.

ระยะเวลา
(นาที)

แจงปญหา/ขอรับ
ความชวยเหลือ

6 นาที

รายละเอียดงาน
ผูประสานงานดาน
เทคนิครับแจงขอรับ
บริการ พรอมแนวทาง
แกไขปญหาเบื้องตน

ผูรบั ผิดชอบ
ผูร บั บริการ/ผู
ประสานงานดาน
เทคนิค

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)

ผูประสานงานดาน
ผูประสานงาน
เทคนิคจัดเจาหนาที่เพื่อ ดานเทคนิค
ดําเนินการ

2.

3.

4.

5.

6.
7.

KPI 20
นาที

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)

เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานรับ
มอบหมายงาน (JOB)
และวิเคราะหปญหาหา
วิธแี กไข
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
KPI ตาม หรือไม
ขอตกลง กรณีเจาหนาที่
ระยะเวลา ผูปฏิบัติงานไมสามารถ
การใหบริการ ดําเนินการแลวเสร็จ
SLA
ใหแจงเวลาการมาให
(Service บริการครัง้ ที่ 2
Level
(Follow up)
Agreement) เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
ศึกษาคนหาวิธแี กไข
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
บันทึกการดําเนินการ
(Resolution)

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)
8.
9.

ผูร บั บริการประเมินผล
การใหบริการ
ผูประสานงานดาน
เทคนิคบันทึกงาน

ผูร บั บริการ
ผูประสานงาน
ดานเทคนิค

(ใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง)
10.

จบการทํางาน

ผูประสานงาน
ดานเทคนิค
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6. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
6.1 ขัน้ ตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท
ผูรับบริการ
1. แจงปญหา/ขอรับบริการขอความชวยเหลือผานทางโทรศัพทหมายเลข 1426 หรือ 1427
2. รับคําตอบหรือวิธกี ารแกไขปญหา
ผูป ระสานงานดานเทคนิค
1. เมือ่ ผูร บั บริการแจงขอรับความชวยเหลือ ผูป ระสานงานดานเทคนิคตองทําการบันทึกคําแจงลง ใบเสนอ/สง
ซอม/ติดตัง้
2. ทําการวิเคราะหปญหาที่รับแจง
3. ทําการตอบคําถามหรือแนะนาวิธกี ารแกไขปญหา
3.1 ในกรณีที่สามารถตอบไดทันที ผูป ระสานงานดานเทคนิคจะทําการแนะนาวิธกี ารแกไขปญหาให
ผูรับบริการทราบทันที
3.2 ในกรณีที่ไมสามารถตอบไดทันที ผูป ระสานงานดานเทคนิคจะตองดําเนินการดังนี้
• ทําการแจงเวลาโทรกลับใหผูรบั บริการทราบ
• ประสานนักวิชาการหรือผูเ ชีย่ วชาญใหคาํ ตอบหรือวิธกี ารแกไขปญหาทําการแจงวิธกี ารแกไขปญหาให
ผูรบั บริการทราบ
4. ทําการบันทึกในแบบบันทึกขอมูลและปดงาน
6.2 ขัน้ ตอนการรับบริการซอมบํารุง
ผูร บั บริการ
1. แจงปญหา/ขอรับบริการขอความชวยเหลือผานทางโทรศัพทหมายเลข 1426 หรือ 1427
2. รอเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมาดําเนินการแกไขตามเวลาที่แจงไว
3. เมือ่ เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทําการแกไขปญหาแลวเสร็จ ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการและลงชือ่ ผู
ขอรับบริการ
ผูประสานงานดานเทคนิค
1. เมือ่ ผูร บั บริการแจงขอรับความชวยเหลือ ผูป ระสานงานดานเทคนิคตองทําการบันทึกคําแจงลง
ใบเสนอ/สงซอม/ติดตัง้
2. ทําการจัดเจาหนาทีเ่ พือ่ ดําเนินการ พรอมทัง้ บันทึกลงใบเสนอ/สงซอม/ติดตัง้
3. ทําการบันทึกลงฐานขอมูลและปดงานลงใบเสนอ/สงซอม/ติดตัง้ เมือ่ เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านดําเนินการแลว
เสร็จ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
1. รับมอบหมายงานจากผูป ระสานงานดานเทคนิค และทําการวิเคราะหปญ
 หาเพือ่ หาวิธกี ารแกไข
2. ดําเนินการแกไขปญหา
2.1 กรณีแกไขปญหาแลวเสร็จ ทําการบันทึกการดําเนินการลงในใบเสนอ/สงซอม/ติดตัง้
2.2 กรณีไมสามารถแกไขปญหาใหแลวเสร็จ จะตองดําเนินการดังนี้
• ทําการแจงกําหนดการมาดําเนินการครัง้ ที่ 2
• ทําการคนหาวิธกี ารแกไขปญหา
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• ดําเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ และทําการบันทึกการดําเนินการลงในใบเสนอ/
สงซอม/ติดตัง้
3. ใหผูรับบริการทําการประเมินผลการใหบริการและลงชื่อ พรอมทั้งนําใบเสนอ/สงซอม/ติดตั้ง
สงคืนผูป ระสานงานดานเทคนิคเพือ่ ทําการบันทึกลงฐานขอมูลและปดงาน
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ SLA (Service Level Agreement)
ลําดับ กระบวนงาน
ระยะเวลา หมายเหตุ
1
ตอบปญหาทางโทรศัพท
6 นาที
2
Hardware
Format + ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร
1 ชม.
ถามี Driverพรอมติดตัง้
3

4

ติดตัง้ Driver - Printer , Accessories
Software
Setup Microsoft Office
Setup Antivirus
Setup Program (HIS)
Network
ติดตั้ง IP address
ติดตัง้ สายสัญญาณพรอมอุปกรณ

20 นาที

ถามี Driverพรอมติดตัง้

45 นาที
20 นาที
20 นาที

ระยะเวลาตอ1โปรแกรม

20 นาที
2 วัน

เพิม่ จุดเครือขาย

หมายเหตุ :- 1. SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ขอตกลงเพือ่ รับประกันการบริการ
ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกผูรับบริการวาเจาหนาที่จะสามารถใหบริการไดตาม
ระยะเวลาแตละกระบวนงานทีก่ าํ หนดไว ไมถอื เปนขอผูกพัน อาจมีการเปลีย่ นแปลงได
2. ระยะเวลาตาม SLA หมายถึง ระยะเวลาการใหบริการ กรณีพน้ื ฐานปกติของปญหาในแตละดานทาง
เทคนิค โดยดุลยพินจิ ของเจาหนาทีเ่ ทานัน้
* เงื่อนไขการดําเนินงานหลังจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดรบั แจงจะจัดสงเจาหนาทีด่ าํ เนินการใหภาย
ในทันที ในกรณีที่ เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านพรอมใหบริการ แตหาก เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน ติดงานใหบริการอืน่
อยูค าดวาจะเขาดําเนินการใหภายใน 30 นาทีเปนอยางนอย
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8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 การรายงานผล
คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ ไดแก การรับ
แจงปญหา สาเหตุของปญหา การแกไข ปญหา ประเภทของปญหา ตามความเหมาะสมเปนรายเดือนและ
เสนอผูบงั คับบัญชาทราบ
8.2 การติดตามประเมินผล
คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการติดตามประเมินผลจากการสํารวจความพึงพอใจในการรับ
บริการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย อยางนอยปละ 1 ครัง้
9. เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
2. คําสัง่ แตงตัง้ คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนาน
10. แบบฟอรมทีใ่ ช
1. แบบฟอรมขอรับบริการซอมบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (ใบเสนอ/สงซอม/ติดตัง้ )

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก
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1. ระเบียบปฏิบตั ดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนาน
2. พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3. คําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
วิธีปฏิบัติ(NANHOSP-IT)

1.NANHOSP-IT-001-การปฏิบตั กิ รณีเครื่องคอมพิวเตอรลกู ขายอุปกรณเครือขายขัดของ
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-การใชงานเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
8.NANHOSP-IT-008-การตัง้ รหัสผาน กําหนดและปองกันรหัสผาน
9.NANHOSP-IT-009-การนําขอมูลเผยแพรสสู าธารณะ
10.NANHOSP-IT-010-เรื่องการปฏิบัตกิ รณีไฟฟาดับ
11.NANHOSP-IT-011-เรื่องการรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูลผูปวย
12.NANHOSP-IT-012-การดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล
13.NANHOSP-IT-013-เรือ่ งการรักษาความปลอดภัย ปองกันการสูญหายทีจ่ ัดเก็บในรูปแบบ
Electronic file
14.NANHOSP-IT-014-การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
15.NANHOSP-IT-015-แนวทางปฏิบัติ กรณีระบบลม
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-001

โรงพยาบาลนาน

เรื่อง การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายขัดของ

หนา 1/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. กฎระเบียบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย และระเบียบการเชื่อมตอคอมพิวเตอรและเครือขาย
เอกสาร ฉบับนีม้ ีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการใชระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ของโรงพยาบาลนาน ภายใตการดูแลของศูนยคอมพิวเตอร ซึง่
กลาวถึงสิทธิหนาที่ ขอปฏิบัตขิ องผูใชระบบ
o
คําจํากัดความในระเบียบนี้
"โรงพยาบาล" หมายถึง โรงพยาบาลนาน
"ศูนยคอมฯ" หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร โรงพยาบาลนาน
"เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย" หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสมบัติของโรงพยาบาล
ทัง้ ทีอ่ ยูภ ายใน และภายนอกสวนกลาง รวมทัง้ อุปกรณตอ พวงตาง ๆ อุปกรณเครือขายทีเ่ ชือ่ มโยงเครือ่ ง
คอมพิวเตอรตา ง ๆภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ทีม่ ไิ ดจดั ใหเปนสือ่ สาธารณะ
"หนวยงาน" หมายถึง หนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลนาน
"ผูใชงาน" หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง ผูที่โรงพยาบาลอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครือขายได
"บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษทีโ่ รงพยาบาล เปนผูก าํ หนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย
2. กฎระเบียบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
o

•
•

เครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัตขิ องทางราชการหามผูใ ด
เขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต
ผูใ ชงานตองยอมรับอยางไมมเี งือ่ นไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆ
ทีโ่ รงพยาบาลกําหนดขึน้ โดยจะอางวาไมทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของสวน
ราชการ มิได
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-001

โรงพยาบาลนาน

เรื่อง การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายขัดของ

หนา 2/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

•
•

•

•

•

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

โรงพยาบาลใหบญ
ั ชีผใู ชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานัน้ ผูใ ชงาน
จะโอน จําหนาย หรือจายแจกสิทธินใ้ี หกบั ผูอ น่ื ไมได
บัญชี ผูใชงาน (User Account) ที่โรงพยาบาลใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปน
ผูร บั ผิดชอบผลตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขน้ึ รวมถึงผลเสียหายตางๆ ทีเ่ กิดจาก บัญชี
ผูใ ชงาน (User Account) นัน้ ๆ เวนแตจะพิสจู นไดวา ผลเสียหายนัน้ เกิดจากการ
กระทําของผูอ ื่น
หาม ผูใ ชงานปฏิบตั กิ ารใด ๆ เกีย่ วกับขอมูลขาวสารทีเ่ ปนการขัดตอกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชนโดยผูใ ชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆดังกลาว
ยอมถือวาอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
หาม ผูใ ชงานทําการใดๆ ทีเ่ ขาขายลักษณะเพือ่ การคาหรือการแสวงหาผลกําไรผาน
เครือ่ งคอมพิวเตอรและ เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซื้อหรือการ
จําหนายสินคา การนําขอมูลไปซือ้ ขาย การรับบริการคนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ
การใหบริการโฆษณาสินคาหรือการเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบคุ คลทัว่ ไปเพือ่
แสวงหากําไร
ผูใ ชงานจะตองไมละเมิดตอผูอ น่ื กลาวคือผูใ ชงานจะตองไมอา น เขียน ลบ
เปลีย่ นแปลงหรือแกไขใดๆในสวนทีม่ ิใชของตนโดยไมไดรบั อนุญาตการบุกรุก(hack)
เขาสูบ ญ
ั ชีผใู ชงาน (user account) ของผูอ น่ื หรือเขาสูเ ครือ่ งคอมพิวเตอรของ
หนวยงานในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอืน่ ๆ การเผยแพรขอ ความใด ๆ ทีก่ อ ใหเกิด
ความเสียหายเสือ่ มเสียแกผอู น่ื การใชภาษาหรือรูปภาพไมสภุ าพหรือการเขียน
ขอความทีท่ าํ ใหผอู น่ื เสียหายถือ
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-001

โรงพยาบาลนาน

เรื่อง การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายขัดของ

หนา 3/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

•
•

•

•

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

เปนการละเมิดสิทธิของผูอ น่ื ทัง้ สิน้
ผูใ ชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว
โรงพยาบาลไมมีสวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลา
โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนือ้ หาของขอมูลขาวสารทีเ่ ก็บ
และรับสงผานเขาออก
เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน และจะไมรับประกันในคุณภาพของการเก็บการ
รับสงขอมูลขาวสาร และการไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือทัง้ หมด
และจะไมรบั ผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนือ่ งมาจากวงจรสือ่ สารชํารุด
จานแมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมายสงไปไมถงึ ปลายทาง หรือสง
ผิดสถานที่ และความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิด
โดยผูใ ชงาน อืน่ ๆ
ผูใ ชงานสัญญาวาจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข/กฎ/ระเบียบ/คําแนะนําทีโ่ รงพยาบาล
กําหนดไว และที่จะกําหนดขึน้ ในอนาคตตามความเหมาะสมซึง่ จะมีผลบังคับใช โดย
ไมจาํ เปนตองแจงใหทราบลวงหนา
โรงพยาบาลทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมตอ และ/หรือการใชงาน และทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือระงับการเชื่อมตอ และ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่
ลวงละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบนีข้ องสวนราชการ
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-001

โรงพยาบาลนาน

เรื่อง การใชงานคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายขัดของ

หนา 4/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

3. กฎระเบียบการเชื่อมตอเครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือขาย
•

•

ใหผซู ง่ึ ตองการนําอุปกรณมาเชือ่ มตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตองปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบขอกําหนดโดยเครงครัด เพือ่ ใหการเชือ่ มตออุปกรณตา ง ๆ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล และไมเกิดผลกระทบกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรสว นรวม
ของโรงพยาบาล การขออนุญาตใชงานเครือขายยอยหมายเลขไอพี (Subnet) และ
ชือ่ โดเมน (Domain Name) ของหนวยงานใดๆหนวยงานนัน้ จะตองติดตอขอ
อนุญาตมายังศูนยคอมฯ เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
โรงพยาบาล ไมอนุญาตใหบคุ คลใดกระทําการเคลือ่ นยาย หรือทําการใดๆ ตอ
อุปกรณสวนกลางโดยพลการ
เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณ
สวนกลางและระบบเครือขายของโรงพยาบาลได

4. บทลงโทษ
หากผูใ ชงานไมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอืน่ หรือตอสมบัตขิ องทาง
ราชการ จะตองรับโทษตามบทลงโทษตอไปนี้
•
•
•
•

โทษขัน้ ตน
โทษขั้นกลาง
โทษขั้นสูง
โทษขัน้ รายแรงหากการละเมิดฝาฝนกอใหเกิดความเสียหาย ตอผูอ น่ื หรือตอ
ทรัพยสนิ ทั้งของทางราชการอยางรายแรง จะตองรับโทษตามระเบียบสวนราชการ
หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยลําดับตอไป
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-002
เรื่อง การปองกันไวรัส

หนา 1/1
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. ตรวจสอบวาโปรแกรมปองกันไวรัสยังทํางานตามปกติ และมีการปรับปรุงฐานขอมูลไวรัส (Virus Definition)
หรือไม ตองทําการตรวจสอบอยางนอยวันละ 1 ครัง้ หากพบวาทํางานผิดปกติ ใหรบี แจงเจาหนาทีศ่ นู ย
คอมพิวเตอรเพือ่ ดําเนินการแกไขโดยทันที
2. หากเครื่องของผูใชงานยังไมมีโปรแกรม ตรวจสอบไวรัส หรือ พบ Virus กรณีพบ Virus แตโปรแกรม Anti
Virus ไมสามารถกําจัดได ใหรบี แจงศูนยคอมพิวเตอรทนั ที
3. การแจงซอมใหใชแบบแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือบันทึกขอมูลผานระบบซอมทีห่ นาเวปของ
โรงพยาบาล

ห น้ า | 18

โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-003

หนา 1/1

ฉบับที่ : 1
เรื่อง การปองกันการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละสิทธิ
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
ทางปญญา
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
ประชาชนสุขภาพดี
นวลพานิช
ระเบียบปฏิบัติ
1. หามติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลกั ษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
2. ระมัดระวังการใชงานเอกสารหรือขอมูล ตางๆ ซึง่ อยูใ นรูปแบบใดก็ตาม และไดมกี ารกําหนดเงื่อนไขการใช
งานเอาไว ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกลาวอยางเครงครัด เพือ่ ไมใหเปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาของ
บุคคลอืน่
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-004
เรือ่ ง การใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต

หนา 1/2
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย และระเบียบการเชื่อมตอคอมพิวเตอรและ
เครือขายเอกสารฉบับนี้
มีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการใชระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ของโรงพยาบาลนาน ภายใตการดูแลของศูนยคอมพิวเตอร ซึง่ กลาวถึงสิทธิหนาที่ ขอปฏิบตั ขิ องผูใ ช
ระบบ
1. คําจํากัดความในระเบียบนี้
"โรงพยาบาล" หมายถึง โรงพยาบาลนาน
"ศูนยคอมฯ" หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร โรงพยาบาลนาน
"เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย"หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสมบัติของโรงพยาบาล ทั้งที่อยูภายใน และ
ภายนอกสวนกลาง รวมทัง้ อุปกรณตอ พวงตาง ๆ อุปกรณเครือขายทีเ่ ชือ่ มโยงเครือ่ งคอมพิวเตอรตา ง ๆ ภายใน
โรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและขอมูลตาง ๆ ทีม่ ไิ ดจดั ใหเปนสือ่ สาธารณะ
"หนวยงาน" หมายถึง หนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลนาน
"ผูใ ชงาน" หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง ผูท โ่ี รงพยาบาลอนุญาตใหใชเครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือขายได
"บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษที่โรงพยาบาล เปนผูกําหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย
2. กฎระเบียบการใชงานเครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือขาย
1. เครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัตขิ องทางราชการ หามผูใ ดเขาใชงานโดยมิได
รับอนุญาต
2. ผูใ ชงานตองยอมรับอยางไมมเี งือ่ นไขใน การรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆ ทีโ่ รงพยาบาล
กําหนดขึน้ โดยจะอางวาไมทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของสวนราชการ มิได
3. โรงพยาบาลใหบญ
ั ชีผใู ชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานัน้ ผูใ ชงานจะโอน จําหนาย
หรือจายแจกสิทธินใ้ี หกบั ผูอ น่ื ไมได
4. บัญชีผใู ชงาน (UserAccount)ทีโ่ รงพยาบาลใหกบั ผูใ ชงานนัน้ ผูใ ชงานตองเปนผูร บั ผิดชอบผลตาง ๆ
อันอาจจะเกิดมีขน้ึ รวมถึงผลเสียหายตางๆ ทีเ่ กิดจาก บัญชีผใู ชงาน (User Account) นัน้ ๆ เวนแตจะ
พิสจู นไดวา ผลเสียหายนัน้ เกิดจากการกระทําของผูอ น่ื
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-004
เรือ่ ง การใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต

หนา 2/2
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

5. หามผูใ ชงานปฏิบตั กิ ารใด ๆ เกีย่ วกับขอมูลขาวสารทีเ่ ปนการขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชน
โดยผูใ ชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆ ดังกลาว ยอมถือวาอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล
6. หามผูใ ชงานทําการใดๆ ทีเ่ ขาขายลักษณะเพือ่ การคาหรือการแสวงหาผลกําไรผานเครือ่ งคอมพิวเตอรและ
เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซือ้ หรือการจําหนายสินคา การนําขอมูลไปซือ้ ขาย การรับบริการ
คนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการโฆษณาสินคาหรือการเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบคุ คลทัว่ ไปเพือ่
แสวงหากําไร
7. ผูใ ชงานจะตองไมละเมิดตอผูอ น่ื กลาว คือ ผูใ ชงานจะตองไมอา น เขียน ลบ เปลีย่ นแปลงหรือแกไขใด ๆ ใน
สวนทีม่ ใิ ชของตนโดยไมไดรบั อนุญาต การบุกรุก (hack) เขาสูบ ญ
ั ชีผใู ชงาน (user account) ของผูอ น่ื หรือ
เขาสูเ ครือ่ งคอมพิวเตอรของหนวยงานในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอืน่ ๆ การเผยแพรขอ ความใด ๆ ที่
กอใหเกิดความเสียหายเสือ่ มเสียแกผอู น่ื การใชภาษาหรือรูปภาพไมสภุ าพหรือการเขียนขอความทีท่ าํ ใหผอู น่ื
เสียหายถือ เปนการละเมิดสิทธิของผูอ น่ื ทัง้ สิน้ ผูใ ชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว โรงพยาบาลไมมี
สวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว
8. โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนือ้ หาของขอมูล ขาวสารทีเ่ ก็บ และรับสงผานเขาออกเครือ่ งคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน และจะไมรบั ประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูลขาวสาร และการไมสามารถใชงานได
ของระบบบางสวนหรือทัง้ หมด และจะไมรบั ผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอันเนือ่ งมาจากวงจรสือ่ สาร
ชํารุด จานแมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมายสงไปไมถงึ ปลายทาง หรือสงผิดสถานที่ และ
ความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิดโดยผูใ ชงาน อืน่ ๆ
9. ผูใ ชงานสัญญาวาจะปฏิบตั ติ าม เงือ่ นไข/กฎ/ระเบียบ/คําแนะนําทีโ่ รงพยาบาล กําหนดไวและทีจ่ ะกําหนดขึน้
ในอนาคตตามความเหมาะสมซึง่ จะมีผลบังคับใชโดยไม จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
9. โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการ เชื่อมตอ และ/หรือการใชงาน และทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะยกเลิก หรือ
ระงับการเชือ่ มตอ และ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใ ชงานทีล่ ว งละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบ
นีข้ องสวนราชการ
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-005
เรือ่ ง การใชงานอีเมล

หนา 1/1
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. หามมิใหเขาถึงขอมูลอีเมลของบุคคลอืน่ โดยไมไดรบั อนุญาต
2. หามสงอีเมลทมี่ ีลักษณะเปนจดหมายขยะ (Spam Mail)
3. หามสงอีเมลทม่ี ลี กั ษณะเปนจดหมายลูกโซ (Chain Letter)
4. หามสงอีเมลทมี่ ีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น
5. หามสงอีเมลที่มีไวรัสไปใหกับบุคคลอื่นโดยเจตนา
6. หามปลอมแปลงอีเมลของบุคคลอื่น
7. หามรับ หรือสงอีเมลแทนบุคคลอืน่ โดยไมไดรบั อนุญาต
8. หามสงอีเมลทมี่ ีขนาดใหญเกินกวา 8 เมกกะไบต หรือตามที่องคกรระบุไว
9. หามสงอีเมลทเ่ี ปนความลับขององคกร เวนเสียแตวา จะใชวธิ กี ารเขารหัสขอมูลอีเมลที่องคกรกําหนดไว
10. ใหใชความระมัดระวังในการระบุชื่อที่อยูอีเมลของผูรับใหถูกตองเพื่อปองกันการสงผิดตัวผูรบั
11. ใหใชความระมัดระวังในการจํากัดกลุมผูรับอีเมลเทาที่มีความจําเปนตองรับรูรับทราบในขอมูลที่สงไป
12. ใหใชคาํ ทีส่ ภุ าพในการสงอีเมล
13. ใหระบุชื่อของผูส งในอีเมลทกุ ฉบับทีส่ งไป
14. ใหทาํ การสํารองขอมูลอีเมลตามความจําเปนอยาง
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-006
เรื่อง การปองกันการใชทรัพยากรผิด
วัตถุประสงค

หนา 1/1
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
2. เพื่อการกระทําที่ขัดตอ พ.ร.บ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3. เพือ่ การกระทําทีข่ ดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. เพือ่ การคาขาย หรือผลประโยชนสว นตัว หรือผลประโยชนทางการเมือง
5. เพื่อการเขาถึง แสดง จัดเก็บ แจกจาย แกไข จัดทํา หรือบันทึกขอมูลที่มีเนือ้ หาไมเหมาะสม เชน ขอมูลอัน
เปนเท็จ ขอมูลทีม่ ผี ลตอความมัน่ คงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ภาพลามกอนาจาร ภาพ
ตัด
ตอของบุคคลอื่น หรือขอมูลที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียอับอายแกองคกรหรือบุคคลอื่น เปนตน
6. เพือ่ ทําการเผยแพรขอ มูล หรืออนุญาตใหผอู น่ื เผยแพรขอ มูลเพือ่ การกลาวราย หมิน่ ประมาทหรือพาดพิง
บุคคลอื่น จนทําใหองคกรถูกฟองรองหรือกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
7. เพื่อการเปดเผยขอมูลลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัตงิ านใหแกองคกรไมวาจะเปนขอมูลขององคกรหรือ
บุคคลภายนอกก็ตาม
8. เพือ่ ขัดขวางหรือโจมตี การใชงานระบบเครือขายขององคกร หรือของหนวยงานภายนอกอืน่
9. เพื่อแพรกระจายไวรัส หนอน มาโทรจัน สปายแวร สแปมเมล หรือโปรแกรมไมประสงคดีอื่นๆ
10. เพือ่ แสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานขององคกรไปยังทีอ่ ยู
11. เว็บ หรือหองสนทนาใดๆ ในลักษณะทีจ่ ะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากความเปน
จริง
12. เพือ่ การอืน่ ใดทีอ่ าจขัดตอผลประโยชนขององคกร หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายตอ
องคกร
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-007

หนา 1/1

เรื่อง การใชงานเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก

ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. ในกรณีทเี่ ปนเครื่องโนตบุกที่ใชรวมกันใหทําการกรอกแบบฟอรมยืม-คืนสําหรับเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุกนั้น
เพือ่ ขออนุมตั กิ ารนําไปใชงาน และปองกันการสูญหาย
2. ตรวจสอบอยางสม่าํ เสมอวาโปรแกรมปองกันไวรัสทีใ่ ชงานอยูไ ดรบั การปรับปรุงฐานขอมูลรูปแบบไวรัสอยาง
สม่ําเสมอ
3. ใหระมัดระวังและรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร โนตบุค เมือ่ มีการนําไปใชงานนอกสถานที่ เพือ่ ปองกันการสูญหาย
หรือการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรบั อนุญาต
4. เมื่ออยูในทีส่ าธารณะหรือในหองประชุม หามปลอยเครื่องทิ้งไวโดยไมมผี ูดูแล
5. ตรวจสอบวาไดมกี ารตัง้ คา Screen Saver เพือ่ ใหทาํ การล็อกหนาจอโดยอัตโนมัตหิ ลังจากทีไ่ มไดใชงานเกิน
กวา 15 นาที
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-008
เรือ่ ง สําหรับการตัง้ รหัสผาน กําหนดและ
ปองกันรหัสผาน

หนา 1/1
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติสําหรับการตั้งรหัสผาน
1. มีความยาวไมนอ ยกวา 6 ตัวอักษร ยกเวนระบบเกาๆ ทีไ่ มสามารถดําเนินการได
2. มีการผสมผสานกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน
3. ไมกาํ หนดรหัสผานจากคําศัพททป่ี รากฏในพจนานุกรม
4. เปลีย่ นรหัสผานทุกๆ 3 เดือนสําหรับเจาหนาทีท่ ว่ั ไปและสําหรับเจาหนาทีข่ องศูนยคอมพิวเตอร
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการกําหนดและปองกันรหัสผาน
1. เก็บรักษารหัสผานของตนเองไวเปนความลับ หามเปดเผยตอผูอ น่ื
2. กําหนดรหัสผานใหมคี ณ
ุ สมบัติ ตามระเบียบปฏิบตั สิ าํ หรับการตัง้ รหัสผาน
3. กําหนดรหัสผานสําหรับการใชไฟลขอ มูลรวมกันบนเครือขาย
4. หามบันทึกรหัสผานไวในโปรแกรม คอมพิวเตอรเพือ่ ชวยในการจํารหัสผานของตน (เชน ในโปรแกรมเว็บ
บราวเซอรจะสามารถเลือกใหโปรแกรมชวยจํารหัสผานไวให)
5. ตองไมจดหรือบันทึกรหัสผานไวในสถานทีท่ ง่ี า ยตอการสังเกตเห็นโดยบุคคลอืน่
6. ในกรณีทม่ี คี วามจําเปนตองบอกรหัสผานแก ผูอ น่ื เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านแทนตนเองได หลังจากทีท่ าํ งาน
นัน้ เสร็จเรียบรอยแลว ใหทาํ การเปลีย่ นรหัสผานโดยทันที
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-009

หนา 1/1

เรือ่ ง การนําขอมูลเผยแพรสสู าธารณะ และ ฉบับที่ : 1
การสงขอมูลผูป ว ยทาง LINE หรือสือ่ Social วันที่ทบทวน : 10 พฤศจิกายน 2561
media
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
ประชาชนสุขภาพดี
นวลพานิช
ระเบียบปฏิบัติ
1. ใหผทู เ่ี ปนเจาของขอมูลทีต่ อ งการนําขอมูลนัน้ ขึน้ เผยแพรสสู าธารณะ เชน โดยผานทางเว็บไซตของ
โรงพยาบาล จะตองทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน หากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ กับเนือ้ หา
จะตองรับผิดชอบตอความผิดพลาดนัน้
2. ใหผทู ม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการนํา ขอมูลขึน้ เผยแพรสสู าธารณะ เชน โดยผานทางเว็บไซดของโรงพยาบาล
จะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยหามมิใหผอู น่ื ดําเนินการแทน
แนวทางปฏิบตั ิ ในการสงขอมูลผูป ว ยทาง LINE หรือสือ่ Social media
1. ผูป ฏิบตั งิ านดานสุขภาพมีความประสงคจะสงขอมูลผูป ว ยผานทาง LINE
2. ตองทําการขออนุญาตและไดรบั ความยินยอมจากผูป ว ยเปนลายลักษณอกั ษร
3. หลักการใหความยินยอม
3.1 ผูปฏิบัตงิ านดานสุขภาพ ตองแจงใหผูปวยทราบถึงจุดประสงค รูปแบบ ชองทางและผลดีผลเสีย ของการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหทราบและเขาใจอยางถองแท
3.2 ผูป ว ยลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมใหเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของบุคคลทาง LINE (Informed
Consent)
4. กรณีผูปวยไมยินยอมใหเปดเผยขอมูล
4.1 ผูปฏิบัตงิ านดานสุขภาพ บันทึกแสดงสถานะหนาโปรแกรมแจงเตือนเปนสีแดง
4.2 หากผูป ฏิบตั งิ านดานสุขภาพมีความจําเปนตองสงขอมูล ผูป ฏิบตั งิ านดานสุขภาพตองพึงระมัดระวังการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูปวย ไมควรเปดเผยขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของผูปวยได และมีการลบขอมูลทันทีที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียบรอย
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-010
เรื่อง การปฏิบตั กิ รณีไฟฟาดับ

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
ประชาชนสุขภาพดี ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา 1/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
1. กรณีไฟฟาดับและเครือ่ งปน ไฟสํารองไมทาํ งาน ระยะเวลาไมเกิน 30 นาทีเจาหนาทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร
•

•
•
•
•
•

หัวหนา/รองหัวหนา หรือผูร บั แจงปญหาของศูนยคอมพิวเตอรประสานงานกับงานซอมบํารุง เพือ่ ขอ
ทราบสาเหตุของปญหาและระยะเวลาในการแกไข หากสามารถแกไขไดภายใน 30 นาที ให
ตรวจสอบการทํางานของ UPS ทีห่ อง server
ประกาศแจงทางวิทยุสอ่ื สาร/โทรโขง/แจงดวยวาจา ใหหนวยงานตางๆทราบเพือ่ ปดคอมพิวเตอร
และเครื่องสํารองไฟชั่วคราว
สํารวจ/รับแจงปญหา การทํางานของเครื่องสํารองไฟฟา(UPS) เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตางๆขณะไฟฟาดับวาสามารถไฟไดหรือไม
เมื่อระบบไฟฟาสามารถทํางานไดปกติ ใหตรวจสอบความเรียบรอยของ Server และอุปกรณ
เครือขาย SwitchHUB, Access Point
ตรวจสอบการเขาใชงานโปรแกรม Nan Hospital Suit
ประกาศแจงใหหนวยงานตางๆ เปดคอมพิวเตอรใชงาน Nan Hospital Suit ไดตามปกติ

เจาหนาที่งานเวชระเบียน
•
•

เมือ่ ไดรบั แจงจากศูนยคอมพิวเตอรใหนาํ แบบฟอรม OPD Card เปลาเพือ่ ใชบนั ทึกขอมูล
ชัว่ คราว
กรณีผปู วยรายใหมใหเขียนบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม

เจาหนาทีห่ นวยงานตางๆ
•
•
•

เมือ่ ไดรบั แจงจากศูนยคอมพิวเตอรใหปด คอมพิวเตอรชว่ั คราว
ประชาสัมพันธใหประชาชนทีร่ อรับบริการทราบ ใหบริการตามปกติ และเขียนขอมูลลงใน
แบบฟอรมOPD Card เปลา และเก็บเอกสารไวที่หองจายยาเพื่อลงบันทึกบริการยอนหลัง
กรณีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) มีปญหาไมสํารองไฟ ใหแจงศูนยคอมพิวเตอร
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-010
เรื่อง การปฏิบตั กิ รณีไฟฟาดับ

หนา 2/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

•

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

เมือ่ ไดรบั แจงวาระบบคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดตามปกติ ใหนาํ ขอมูลบริการลงบันทึกใน
Nan Hospital Suit ยอนหลัง

2. กรณีไฟฟาดับและเครือ่ งปน ไฟสํารองไมทาํ งาน ระยะเวลาเกิน 30 นาที
เจาหนาทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร
•

•
•
•
•

•
•

หัวหนา/รองหัวหนา หรือผูร บั แจงปญหาของศูนยคอมพิวเตอรประสานงานกับงานซอมบํารุง
เพือ่ ขอทราบสาเหตุของปญหาและระยะเวลาในการแกไข หากไมสามารถแกไขไดภายใน 30
นาที และไมมรี ะบบไฟฟาสํารอง ใหแจงประธานคณะกรรมการสารสนเทศ แพทยหญิง
อัจฉรา ละอองนวลพานิช ทราบ
ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รองศูนยคอมพิวเตอร ประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณี
ระบบเครือขายไมสามารถใชงานได ใหหนวยงานตางๆทราบ
สํารวจ/รับแจงปญหา การทํางานของเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงานตางๆ
เมื่อระบบไฟฟาสามารถทํางานไดปกติ ใหตรวจสอบความเรียบรอยของ Serverและอุปกรณ
เครือขาย และขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล (Nan Hospital Suit)
ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รองศูนย คอมพิวเตอร ประกาศแจงยกเลิกแผนฉุกเฉิน
กรณีระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดใหหนวย งานตางๆทราบ เมื่อระบบสามารถใชงานได
ตามปกติ
ติดตามตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลของหนวยงานตางๆ
สรุปรายงานนําเสนอนพ.พิษณุ ขันติพงษและคณะกรรมการบริหารทราบ
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-010
เรื่อง การปฏิบตั กิ รณีไฟฟาดับ

หนา 3/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละออง
นวลพานิช

เจาหนาที่หนวยงานเวชระเบียน
•
•
•
•
•

จัดเตรียมอุปกรณสาํ หรับบันทึกขอมูลดังนี้
แบบฟอรมOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย
ปากกา,ตราปมวันที่
คอมพิวเตอรโนตบุค ของงานเวชระเบียนทีต่ ดิ ตัง้ ฐานขอมูล Nan Hospital Suit สําหรับคน
ขอมูล HN ของผูป วย
เมือ่ ระบบสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ ใหนาํ ขอมูลจากใบOPD Cardมาลงบันทึกสง
ตรวจยอนหลังจนเปนปจจุบัน

เจาหนาทีจ่ ดุ คัดกรอง/หองตรวจ/หองชันสูตร/หอง X-ray/ฝายเวชปฏิบตั คิ รอบครัว/ฝายทันตกรรม/งานเวช
กรรมฟนฟู/อืน่ ๆ
•
•
•
•

เมื่อไดรับแจงประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณีระบบลม ใหปดเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
สํารองไฟฟาและหยุดการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร
แจงประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ
บันทึกบริการ/กิจกรรม/เวชภัณฑ ในใบOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย
เมือ่ ระบบสามารถใชงานไดตามปกติ ใหนาํ ขอมูลการใหบริการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร
ยอนหลังในโปรแกรม Nan Hospital Suit
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-010
เรื่อง การปฏิบตั กิ รณีไฟฟาดับ

หนา 4/4
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

เจาหนาทีห่ อ งจายยา
•
•
•
•

เมื่อไดรับแจงประกาศใชแผนฉุกเฉินกรณีระบบลม ใหปดเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
สํารองไฟฟา และหยุดการลงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร
แจงประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ
ลงบันทึกการจายเวชภัณฑ กิจกรรมลงในใบOPD Card เปลา สําหรับออกหนวย และเขียน
ซองยา
เก็บใบOPD Card ไวทห่ี อ งจายยา เพือ่ ลงบันทึกขอมูลยอนหลังเมือ่ ระบบสามารถใชงานได
ตามปกติ

เจาหนาหองการเงิน
•
•
•
•

กรณีมคี า ใชจา ยทีส่ ามารถสรุปคาใชจา ยได เชน ใบรับรองแพทยใหเก็บเงินโดยใชใบเสร็จเลม
เขียว
กรณีไมสามารถสรุปคาใชจา ยได ใหแยกใบOPD Cardไวและแจงผูป ว ย/ญาติทราบวาจะลง
บันทึกเปนผูป ว ยคางชําระไวกอ นชัว่ คราว
เมือ่ ระบบคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดตาม ปกติ และหนวยงานตางๆ ลงบันทึกขอมูล
บริการในโปรแกรม Nan Hospital Suit เรียบรอย การเงินสรุปคาใชจา ย ทําคางชําระ
เมือ่ ระบบไฟฟาสามารถใชงานไดตาม ปกติ ใหคณะกรรมการสารสนเทศ/หัวหนา/รอง
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรตรวจสอบความ สมบูรณของขอมูลใหเรียบรอย และเปนปจจุบัน จึง
ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-011
เรื่อง การรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล
ผูป ว ย

หนา 1/2
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
ก. การรักษาความลับของผูท ี่เขาถึงขอมูลผูปวย
1. การบันทึกขอมูลประวัติและการเขารับบริการของผูปวย
o
o
o

ไมบันทึกขอมูลที่ไมเปนจริง (untrue information)
ไมควรบันทึกขอมูลที่เปนจริงแตเปนขอมูลที่ไมสมควรบันทึกไวเปนหลักฐาน
กอนการบันทึกขอมูลใดๆ ลงในแฟมประวัตเิ วชระเบียนของผูป ว ย หรือในคอมพิวเตอรตอ ง
พิจารณาเนือ้ หาทีจ่ ะบันทึกใหรอบคอบ

2. การนําขอมูลของผูป ว ยหรือตัวผูป ว ยไปเผยแพรใหความรู จัดทําราย ตีพมิ พเอกสารทางวิชาการตางๆ
o

o

o
o

ใหเก็บเอกสารหรือรายงานเกีย่ วกับขอมูลของผูป ว ยไวเปนความลับ เมือ่ นําไปใชในการสอน
หรือใชประกอบในการเขียนรายงานตาง ๆ
การเปดเผยขอมูลจะตองไดรบั หลักฐานเปนลายลักษณอกั ษร ทีแ่ สดงถึงความยินยอมให
เปดเผยขอมูล
การเขียนรายงานผูป ว ยเพือ่ ตีพมิ พโดยทัว่ ไปแลวไมควรใส ชือ่ -นามสกุลผูป ว ย
หลีกเลีย่ งการตีพมิ พ หรือแสดงรูปผูป วยทีเ่ ห็นใบหนาชัดเจน ถาจําเปนตองปดสวนหนึง่ ของ
ใบหนา
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-011
เรื่อง การรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล
ผูป ว ย

หนา 2/2
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

o

o
o

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

การนําผูป ว ยไปแสดงหรือปรากฏตัวตอสาธารณชนเพือ่ เปนตัวอยางในการใหความรูแ ก
ประชาชน ตองไดรบั ความยินยอมจากผูป ว ยกอน
การนําเรือ่ งราวของผูป ว ยไปเปดเผยตอสือ่ มวลชน ถาไมจาํ เปนควรหลีกเลีย่ ง
การนําเรื่องผูปวยเขาประชุมปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลอื่น ที่อยูนอกวิชาชีพทางการแพทย
ไมควรเปดเผยชื่อ- นามสกุลผูปวย

3. ไมอนุญาตใหเจาหนาทีเ่ วชระเบียนหรือผูไ มเกีย่ วของใหขอ มูลทางโทรศัพทโดยเด็ดขาด
4. กรณีเปนบุคลากรที่มีหนาที่ในการให ขอมูลหรือตอบคําถามเกี่ยวกับผูปวย เชน ประชาสัมพันธ ควรจะตอง
ระมัดระวัง และตรวจสอบผูท ีถ่ ามนัน้ วา เกีย่ วของกับผูป ว ยอยางไรกอน ใหขอ มูลตามความจําเปนและตาม
ขอบเขตทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเปดขอมูลผูป ว ยได
ข. การอนุญาตใหเปดขอมูลผูป ว ย โรงพยาบาลกําหนดใหบคุ ลากรตอไปนีม้ สี ทิ ธิอนุญาตใหเปดขอมูลผูป วย
1. แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอก.โรงพยาบาลนาน ,ประธานองคกรแพทย ,แพทยเจาของไข
2. หัวหนางานเวชระเบียน
3. วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด
o

o

o

ผูพ บเหตุการณรายงานหัวหนาหนวยงาน ทราบเพือ่ ประเมินและบันทึกความเสีย่ ง หัวหนา
หนวยงานรายงานผูจ ดั การความเสีย่ ง/หัวหนางานเวชระเบียน ทราบเพือ่ ใหสามารถแกไข
สถานการณทันทวงที
คณะกรรมการสารสนเทศทบทวนความเสี่ยงทํา RCA( Root Cause Analysis)หาสาเหตุ
ของปญหาและประสานกับหนวยทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ รวมกันหาแนวทางแกไข
คณะกรรมการสารสนเทศพิจารณาแนวทางแกไข ออกระเบียบปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุละเมิด
เพื่อมิใหเกิดเหตุการณซ้ําซอน
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-012
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

หนา 1/3
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
การดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล
1. การรักษาความปลอดภัย และปองกันการสูญหายของแฟมเวชระเบียนมีแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี้
o

o
o

o

o

o

o

o

จัดสถานทีใ่ หเหมาะสําหรับจัดการเก็บรักษา โดยมีชน้ั สําหรับใสแฟมประวัตผิ ปู ว ยนอกและ
แฟมผูปวยในและเนนใหเก็บ อยางระมัดระวัง เพื่อลดความเสียหายทางกายภาพ มีชองทีม่ ี
ขนาดเหมาะสม หยิบใชสะดวก ลดการเกิดการชํารุดของเวชระเบียน
สํารวจสายไฟในหนวยงานไมใหชาํ รุดสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เพือ่ ปองกันอัคคีภยั
มีการจําลองเหตุการณ รวมซอมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเตรียมความพรอมเมื่อ
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
จัดใหมอี ปุ กรณดบั เพลิง และมีการตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ปองกันหรือ
บรรเทาความ เสียหายทางกายภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ของเวชระเบียน
การสํารวจปลวกและกําจัดปลวกในหนวยงาน และมีระบบการจัดการขยะทีเ่ หมาะสมใน
หนวยงาน เพือ่ ปองกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในภายหลังสถานทีจ่ ดั เก็บแฟมเวช
ระเบียนของผูป ว ยทุกประเภทหามบุคคลภายนอกเขาไปโดยไมไดรบั อนุญาต
การขอประวัตผิ ปู ว ยเพือ่ ไปใชภายนอกโรง พยาบาล ตองทําบันทึกการขอขอมูลตาม
แบบฟอรมไวเปนหลักฐาน เพือ่ ขออนุญาตกับผูบ งั คับบัญชา และพิจารณาเปนรายกรณีไป
โดยใหเฉพาะสําเนาเอกสารทีเ่ กีย่ วของเทานัน้
เจาหนาที่ของแผนกเวชระเบียนทุกคนมี สิทธิที่จะเขาถึงแฟมเวชระเบียนผูป วยนอกและ
ผูปวยในได โดยทุกคนจะไดรับการอบรมในเรื่องการรักษาขอมูลผูปวย จรรยาบรรณของ
เจาหนาทีเ่ วชระเบียน ในการไมเปดเผยขอมูล ไมวา จะเปนทางโทรศัพทหรือการขอเขาดู
มีการจัดเวรปฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัว่ โมง โดยเวรเชาวันเสาร-อาทิตยจดั เวรละ 2 คน เวร
บาย-ดึก เวรละ 2 คน และจัดเจาหนาทีเ่ สริมในวันทีม่ ผี รู บั บริการมาเปนพิเศษ เพือ่ ให
เพียงพอตอการใหบริการ
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-012
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

หนา 2/3
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

o

o

o

o
o

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

หองตรวจจะตองสงแฟมเวชระเบียนผูปวย คืนหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแตละวันหรือ
ภายใน 24 ชั่วโมง ผูปวยที่ Admit ให ward สงคืน OPD Card ภายหลัง Discharge ผูป ว ย
แฟม IPD ภายใน 15 วัน หลังจากผูป ว ย Discharge เจาหนาทีผ่ คู นื จะตองลงบันทึกการคืน
ในใบรายงานยอดผูป ว ยนอกหรือสมุดสง คืนแฟมผูป ว ยใน สวนเจาหนาทีเ่ วชระเบียนมีหนาที่
รับคืนโดย manual และบันทึกใน Computer
การใชระบบสารสนเทศในการควบคุมเวชระเบียน โดยออกแบบโปรแกรมสามารถบันทึกการ
สงเวชระเบียนผูป ว ยไปแผนกตางๆ และสามารถตรวจสอบกลับได เมื่อพบวาประวัติผูปวยที่
คนหาไมพบถูกสงไปจุดบริการใดเปนจุดสุดทาย ทีใ่ ชบริการ
การประชุมชีแ้ จงนโยบายดานเวชระเบียนใหกบั เจาหนาทีข่ องโรงพยาบาลทราบ
กรรมการสารสนเทศกําหนดผูมีสิทธิและระดับความสามารถในการเขาถึงขอมูลในแฟมเวช
ระเบียนผูป ว ย ดังนี้

ผูมีสิทธิ
o
o
o

o

เจาหนาที่ของหนวยงานเวชระเบียนทุกคน
แพทย/พยาบาล ทีท่ าํ หนาทีด่ แู ลผูป ว ย
ผูท ํางานวิจยั หรือนักศึกษาหลักสูตรทางการแพทยและสาธารณสุขตางๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาตให
เขาฝกอบรมทีโ่ รงพยาบาลนาน
ศาล ,บริษทั ประกันชีวติ ,สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สํานักงาประกันสังคม,บริษทั
กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ,กรมบัญชีกลาง ตองทําหนังสือขอเขาดูขอมูล หรือมีหมาย
ศาลโดยผาน แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิชโรงพยาบาล
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-012
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

หนา 3/3
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

ขอมูลทีเ่ กีย่ วของและระดับความสามารถเขาถึงขอมูล
o
o
o

ขอมูลทางการแพทยกําหนดใหแพทยหรือผูท ี่รับมอบหมายเทานั้นที่จะเปนผูเขาถึง
ขอมูลทางการพยาบาล กําหนดใหแพทย/พยาบาลเทานัน้ ทีจ่ ะเปนผูเ ขาถึง
ขอมูลทางเวชระเบียนผูเกี่ยวของมีสิทธิ์สามารถเขาถึงไดแตไมสามารถแกไขขอมูลได
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-013

หนา 1/2

เรือ่ ง การรักษาความปลอดภัย /ปองกันการ ฉบับที่ : 1
สูญหายของแฟมเวชระเบียนที่จัดเก็บ
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
ในรูปแบบ Electronic file
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ประชาชนสุขภาพดี

ระเบียบปฏิบัติ
โรงพยาบาลนานใชโปรแกรม Nan Hospital Suit ในการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนและการเขารับบริการของ
ผูป ว ยไวใน คอมพิวเตอร โดยมีระเบียบปฏิบตั ดิ งั นี้
1. กําหนดใหเจาหนาทีท่ ท่ี าํ หนาที่ บันทึกขอมูลตางๆในคอมพิวเตอร มีรหัส username และ password เพือ่
การเขาถึงงานในแตละประเภท โดยรหัสทีก่ าํ หนดใหจะเขาถึง(Access_menu) และใชงานได เฉพาะงานใน
หนาทีข่ องตนเองเทานัน้ ไมสามารถใชงานในดานอืน่ ทีไ่ มเกีย่ ว ของได
2. เจาหนาทีข่ องโรงพยาบาลทุกคนไดรบั การอบรม ในเรือ่ งการรักษาขอมูลผูป ว ย จรรยาบรรณในการไมเปดเผย
ขอมูล ซึง่ จะตองปฏิบัติตามระเบียบการขอประวัติการรักษาเวชระเบียนผูป วย
3. กําหนดใหเจาหนาทีท่ ุกคนที่ใชงาน Nan Hospital Suit ตอง Log out ออกจากโปรแกรมทุกครัง้ หากไมได
ปฏิบตั งิ านอยูท ห่ี นาเครือ่ งคอมพิวเตอร และตัง้ เวลาใหโปรแกรม Logout อัตโนมัตกิ รณีทไี มมใี ชงานเปน
เวลานานเกิน 15 นาที
4. กําหนดใหเจาหนาทีท่ กุ คนทีใ่ ชงาน Nan Hospital Suitตองเปลี่ยนรหัสผานใหมทกุ 6เดือน และตัง้ คา
โปรแกรมใหมกี ารแจงเตือนและลบคา password เดิมอัตโนมัตหิ ากไมมกี ารเปลีย่ นรหัสผานใหมภายในเวลาที่
กําหนด
5. กําหนดใหโปรแกรมสามารถตรวจสอบเหตุผดิ พลาด ของงานและสืบสวนยอนกลับไดวา มีการเขาถึง การ
บันทึกหรือแกไข ขอมูลของผูปวยที่อยูในคอมพิวเตอร โดยรหัสผูใชของใคร มีการดําเนินการเมื่อไหร
6. กําหนดใหโปรแกรมสามารถปองกันการเขาถึง ขอมูลและการนําขอมูลในคอมพิวเตอรไปใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต เชน จํากัดสิทธิการ print รายงานขอมูลประวัตผิ ปู ว ย,กําหนดเครือ่ งพิมพใบเสร็จ เปนตน
7. กําหนดใหมกี ารติดตัง้ โปรแกรมเพือ่ ปองกัน และปกปองขอมูลจากไวรัส มัลแวร โทรจัน หนอนคอมพิวเตอร
และตรวจสอบใหมกี าร update อัตโนมัติ
8. กําหนดใหมีการปดระบบเพื่อปองกันการใชอุปกรณพกพา เชน Hard disk External, USB Flash drive
9. สํารวจสายไฟในหนวยงานไมใหชาํ รุดสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เพือ่ ปองกันอัคคีภยั
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-013

หนา 2/2

เรือ่ ง การรักษาความปลอดภัย /ปองกันการ ฉบับที่ : 1
สูญหายของแฟมเวชระเบียนที่จัดเก็บ
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
ในรูปแบบ Electronic file
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ประชาชนสุขภาพดี

10. มีการจําลองเหตุการณ รวมซอมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเตรียมความพรอมเมือ่ เกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน และมีเหตุจาํ เปนตองขนยายเครือ่ ง Server
11. จัดใหมีอปุ กรณดบั เพลิง และมีการตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ปองกันหรือบรรเทาความ
เสียหายทางกายภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ของเวชระเบียน
12. หองจัดเก็บ Server ปรับปรุงมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล โดยจัดเก็บ Server ไวในตู
Rack สําหรับขนยาย ภายในหองติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ 2 ตัว เพือ่ สลับการทํางานทุก 12 ชัว่ โมง และล็อค
หอง server เพือ่ ปองกันบุคคลภายนอกเขาไปโดยไมไดรบั อนุญาต
13. กําหนดสิทธิรหัสผูใช username และ password สําหรับการใชงาน server และการเขาถึง database
ขอมูลเวชระเบียนผูปวย
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-014
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

หนา 1/1
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
แนวทางการพิทักษสิทธิ์ผูปวยและการยินยอมเปดเผยขอมูล
1. หนวยงานกําหนดกลุม ผูป ว ยกลุม ผูป ว ยในการพิทกั ษสทิ ธิ เชน กลุม สูตนิ รีเวช โดยตองไมเปดเผยขอมูลใน
ผูปวยกลุมคดีขมขืน การทําแทง
2. หอผูป ว ยถามความยินยอมในการเปดเผยขอมูลผูป ว ยโดยใหแจงผูป ว ยทราบดวยหากกรณียนิ ยอมเปดเผย
ขอมูลจะปรากฏในการสือ่ สารตางๆ เชน โปรแกรมสถานะผาตัด , การสงรายงานแพทยเจาของไขทาง
Application LINE , บอรด แสดงรายชื่อผูปวย
3. กรณีไมยินยอม ให Click ในโปรแกรมระบบ HIS IPD ที่กําหนดคา ไมเปดเผยขอมูล ขอมูลจะไมถูก
สือ่ สารออกไปภายนอกหนวยงาน แตขอ มูลการรักษาสําหรับเจาหนาทีย่ งั เปนการแสดงขอมูลตามปกติ
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ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-015
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิ กรณีระบบลม

โรงพยาบาลคุณภาพ กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

หนา 1/7
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560
ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

ระเบียบปฏิบัติ
แนวทางปฏิบตั ิ กรณีระบบเครือขายคอมพิวเตอรโรงพยาบาลนานใชการไมได
1. LAB
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
LAB มีการจัดทําแผน กรณีแลปดวน หอผูป ว ยเขียนใบแลป one page ระบุความเรงดวนนําสง
หองแลป เมื่อมีการรายงานผลแลวหองแลปจะโทรแจงใหมารับผล ประกันเวลาดวน 30 นาที - 1
ชัว่ โมงกรณีแลปปกติ สงผลตาม 2 รอบ 10.00 น. และ 15.00 น.
แนวทางปฏิบตั ิ
1.กรณีแลปดวน หองแลปควรมีการแยกตะกรา โดยแยกตามแผนก สูติ,ศัลย,MED,เด็ก,ER
แลปปกติ ในเวลาจะทําเปนรอบ นอกเวลา print ไวเลย
2.จาง messenger จํานวน 1 คน สงตามรอบ โดยกลุม การพยาบาลจะเปนผูจ ดั อัตรากําลัง
3.กรณีฉุกเฉินแลปตองเรียกกําลังเสริมภายในกลุมงาน
4.ระบบรายงานผลแลป ดวนตรวจสอบทุก 30 นาที lab opd ตรวจสอบทุก 1 ชัว่ โมง หาก
พบวาเสีย 45 นาทีประกาศเหตุขดั ของ 1 ชัว่ โมงถัดมา ยังไมสามารถแกไขได (ประกาศแผนฉุกเฉิน
ระบบคอมพิวเตอร 1) 1 ชัว่ โมงถัดมา ยังไมสามารถแกไขได (ประกาศแผนฉุกเฉินระบบ
คอมพิวเตอร 2) เพื่อเรียกอัตรากําลังเสริม
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โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-015
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิ กรณีระบบลม

หนา 2/7
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

2. X-RAY
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
1.X-RAY ดําเนินการตามแผน โดยใหแพทยเดินมาดูภาพทีแ่ ผนก x-ray แตพบปญหาแพทยตอ งเดิน
มาดูภาพบอย
2.แพทย ward มีปญ
 หาเรือ่ งการเดินมาดูภาพไกล
3.กรณีเรือ่ งการสงภาพ x-ray ทางไลน ซึง่ ภาพถายอาจจะดู Drop ลงไป ไมคอ ยมีความชัดเจน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ใหแพทยผรู กั ษาเดินมาดูภาพ X-RAY ดวยตนเองทีแ่ ผนกรังสีวทิ ยา
2.การสงภาพ X-RAY ทางไลน ตองคํานึงถึงเรือ่ งความปลอดภัยของขอมูลโดยจากการปรึกษา
นิตกิ ร แนะนําใหมขี อ กําหนดนโยบายเรือ่ งความปลอดภัย มีการขออนุญาตผูปวยหรือญาติเพื่อสง
ตอขอมูลผูปวยทางไลนรวมถึงตองขอความรวมมือจากผูปวยมีการเซ็นตรับทราบวามีการสงขอมูล
ของเขาทางไลน โดยการลงนามบันทึกขอตกลงและความรับผิดชอบความเสีย่ ง
3.การ request ให แนบ line ID แพทยเจาของไขไปดวยและใหทาํ policy เรือ่ งการยอมรับความ
เสี่ยงโดยใหแจงขออนุญาตผูปวยกอนสงขอมูล
4.ระบบ LAN สํารอง ER OR OPD นําเขาแผนงบประมาณระยะยาว
5.กรณีผา ตัดจะ write แผนใหเฉพาะ case เรงดวน case ไมฉกุ เฉินใหงดผาตัด
6.เมือ่ เกิดเหตุการณไมสามารถดูภาพเอกซเรยผา นระบบปกติไดกลุม งานรังสีวทิ ยา จะแจงให
ประชาสัมพันธ รพ.นาน และแจงใน Line ศูนยรวมขาว รพ.นาน เพือ่ ประกาศชองทางการดูภาพ
เอกซเรยผา นระบบสํารองดังนี้
6.1 Server PACS ใชงานได Internet รพ.ใชงานไมได จะใหดภู าพเอกซเรยผา น program
Infinitt โดย IT. รพ.นานจะกําหนด User, Password กลางสําหรับใหใชงานเปนการชัว่ คราว
จนกวาระบบจะใชงานไดตามปกติ User, Password กลางจะถูกยกเลิกใชงาน
6.2 Server PACS ใชงานไมได Internet รพ.ใชงานได ดูภาพเอกซเรยผา นโปรแกรมK-PACS ตาม
จุดทีก่ าํ หนด(หองอัลตราซาวนด,ตึกอุบตั เิ หตุ,ตึกผูปวยนอกหอง103,คลินิกกระดูก,คลินิก
ศัลยกรรม,ตึกผาตัด) ดูจากจอมอนิเตอรในหองทีท่ าํ การเอกซเรย ดูจากโนดบุค เครือ่ งเอกซเรย
Portable
6.3 จุดดูภาพเอกซเรยผานโปรแกรม K –PACS ( ทุกจุดตองเปดโปรแกรม K –PACS จากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนด เพื่อรอรับการสงภาพเขาระบบ )หากไมสามารถเปดโปรแกรมได แจง
เอกซเรย โทร.3201

ห น้ า | 40

โรงพยาบาลนาน

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NANHOSP-IT-015
เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิ กรณีระบบลม

หนา 3/7
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

3. หองยา
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
1.ward มายืนออรอรับยา
2.จัดยาแบบ One Day Dose ไมทนั
แนวทางปฏิบตั ิ
1.เตรียมsticker เพือ่ เขียน 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 ไมดว น หอผูป ว ย
เขียนใบ MAR sheet ระบุความเรงดวน โดยสงเฉพาะ copy order ไป
6.ward รวบรวมยาทัง้ หมดทีผ่ ูปวยจะใชโดยเบิกแบบ stock ward ในระบบยา continue
7.จัดชองทางการจราจรการเดินยาของหอผูป ว ย
8.หองยาจัดยาเสร็จใหโทรแจงหอผูป ว ย จัดเฉพาะเวรเชา เวรบายมีคนเดินยา สวนเวรดึกก็มารับ
เหมือนเวรเชา เพราะมีคนเดินยาใหเฉพาะเวรบายเทานัน้
9.ในสวนของ Order ใหมให ward สแกนออเดอรยา แบบ offline แลวปริน้ ทเอกสารนําสงมาใหหอ ง
ยา เพือ่ ทําการจัดจายยาตามใบออเดอรของ ward
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หนา 4/7
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

4. ER / OPD นอกเวลา
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
1.EKG online & ระบบ fast tract ใชไมได
2.Lab รายงานผลชาและตองเดินไปเอาผล ใบแลปไมไดแยก ไมมชี อ งใสใบแลป
3.X-ray แพทยผรู กั ษาตองเดินไปดูภาพทีห่ อ ง X-ray เทานัน้
4.คนเวชระเบียนไดไมครบถวน
5.time visit time admit ใหพยาบาลระบุเวลาที่คัดกรองผูปวย ที่ ER OPD ลงใน OPD card ให
ชัดเจน
แนวทางปฏิบตั ิ
1.เพิม่ คนในการตามผล Lab
2.งดการใชงาน TELEMED กับ รพช.
3.หลังจากระบบใชการไดแลว ใหจัดเจาหนาที่ลงขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร
5.ทันตกรรม
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ใหบริการทางทันตกรรมโดยบันทึกลงกระดาษ
2. หลังจากระบบใชการไดแลว ใหจดั เจาหนาทีล่ งขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร
6.การเงิน
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
1.ไมสามารถดูคา ใชจา ยได ทําการออกใบเสร็จเขียวกรณีทราบคาใชจา ยหรือกรณีบริจาคเงิน
แนวทางปฏิบตั ิ
1.กรณีผูปวยสิทธิ์ชําระเงินเอง ใหออกใบเสร็จเพื่อรับบริจาคคาบริการ
2.ขอเบอรโทรผูปวยเพื่อแจงยอดเงินเรียกเก็บภายหลัง
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หนา 5/7
ฉบับที่ : 1
วันที่ทบทวน : 9 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ ใช : 9 พฤศจิกายน 2560

กลุมงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงาน

โรงพยาบาลคุณภาพ
บริการดวยหัวใจ มุงให ผูจ ดั ทํา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

7.เวชระเบียน
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
1. ตรวจสอบสิทธิไ์ มได
2. บางกรณีคน บัตรไมไดเนือ่ งจากไมสามารถสืบคน HN ไดจากระบบ และเวชระเบียนอยูร ะหวาง
การเขาระบบ Scan
3. ออก HN ผูปวยใหม และออก AN ไมได
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ทบทวนการตรวจสอบสิทธิ์ Off line กรณี internet ใชงานไดใหใช internet สายตรงเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิ์กบั สปสช.
2. ใชโปรแกรมคน HN Off lineการเพื่อคน HN และประวัติผูปวย
3. ใหซักถามจากผูปวยวาเดิมเขาเคยใชสิทธิ์อะไร
4. หองบัตรออกHN โดยจะออก HN ตอจาก HN สุดทาย เมือ่ ระบบใชการไดใหนําขอมูลมาออก Visit
ยอนหลัง
5. หอผูปวยแจงขอ AN ยอนหลังที่หองบัตร กรณีเด็กคลอดใหม ใหระบุเวลาคลอดใหชัดเจนในการ
ออก Visit และ ออก AN ยอนหลัง
6. ใหดาํ เนินการจัดทําปายขออภัยผูร บั บริการเรือ่ งระบบคอมพิวเตอรขดั ของ
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ประชาชนสุขภาพดี

ผูอ นุมตั ิ : แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช

8.ระบบสารบรรณ
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
- ออกเลขสงหนังสือไมได
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ใหออกเลขสงหนังสือโดยจดบันทึกเลขออกหนังสือตอจากเลขสุดทายลงบันทึกในสมุดไว
2. หลังจากระบบใชการไดแลว ใหเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบลงขอมูลยอนหลังลงในระบบคอมพิวเตอร
เรือ่ งแจงเพือ่ ทราบ
กรณีไฟฟาดับแตระบบ network ไมมปี ญ
 หาและระบบสํารองไฟฉุกเฉินใชการไดตามปกติ
การดูภาพx-ray ดูไดจาก 3 ชองทาง
1.ดูภาพจากโปรแกรมแพทยพยาบาล
2.ดูภาพจาก Infinite
3.ดูภาพจาก Link Intranet
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9. ระบบคอมพิวเตอร
9.1 กรณีหอผูป ว ยระบบลม
แนวทางแกไข
1. แจงศูนยคอมพิวเตอร (1426/1427)
2. กรณีเรงดวนใหไปใชหนอยงานใกลเคียง
3. กรณีไมเรงดวน รอจนกวาเจาหนาที่ศุนยคอมฯแกไขเรียบรอย(ไมเกิน 30นาที)
9.2 กรณีคอมพิวเตอรลม ทุกหนวยงาน
1. แจงศูนยคอมฯ (ศุนยคอมฯแจงผูบ ริหาร กรณีไมสามารถแกไดภายใน 30นาที)
2. ใหรอจนกวาเจาหนาทีศ่ นู ยคอมฯแกไขเรียบรอย
3. ใหหอผูปวยปฎิบัติดงั นี้
ระบบยา
1. ใบ MAR sheet ใชใบ MAR sheet ทีป่ ริน๊ ของวันกอน และสามารถเขียนวันเพิม่ ได 1-2 วัน
2. กรณีแพทยสั่ง order ใหม ใหเขียนเพิ่มตอจากรายการสุดทาย กรณีรายการยาไมเกิน 8 ตัว
3. ทําใบเปลา MAR sheet (PDF file)ไวทุกตึกสามารถปริ๊นใช จากคอมฯของหนวยงาน
การสงหองปฏิบัตกิ าร
ใชระบบเดิม คือการเขียนใบสง และรายงานผลทางใบ request
การรายงานผลเอกซเรย
1. เขียนใบ request แบบเดิม สงหองเอกซเรย
2. แจง HN ชื่อ สกุล ผูปวย แพทยใหทราบเพื่อไปดูผลระบบ PACS ที่แผนกเอกซเรย
การลงหัตถการ
1. พยาบาลจดรายการหัตถการที่ทําและลงขอมูลยอนหลัง
2. การ scan ลายนิว้ มือ ใหเซ็นชือ่ ในสมุดลงเวลาปฏิบตั งิ านของหนวยงาน
3. ระบบนัด และใบรับรองแพทย ใชแบบเดิม
4. ใชการเขียนชือ่ -สกุล HN AN ในใบตางๆในเวชระเบียนใหเขียน foot note แบบเดิมแทน sticker
9.3 ติดตามตรวจสอบการลงบันทึกขอมูลของหนวยงาน
9.4 สรุปรายงานนําเสนอผูบ ังคับบัญชา

