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1.วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลพิบูลมังสา
หาร ภายใตการดูแลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงกลาวถึง สิทธิ หนาท่ี และขอปฏิบัติของผูใชระบบ  
2.นโยบาย 
           นโยบายดานความม่ันคงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ขอบเขต 

ครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานภายในโรงพยาบาล และคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลท่ีนําไปใชงาน
ภายนอกโรงพยาบาล อุปกรณตาง ๆ และเครื่องมือแพทยท่ีเชื่อมตอ ระบบเครือขายของโรงพยาบาล  
4.คํานิยามศัพท  

"เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนสมบัติของโรงพยาบาล ท้ังท่ี 
อยู ภายใน และภายนอกสวนกลาง รวมท้ังอุปกรณตอพวงตาง ๆ อุปกรณเครือขายท่ี เชื่อมโยงเครื่อง คอมพิวเตอร
ตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและขอมูลตางๆ ท่ีมิไดจัดใหเปนสื่อ สาธารณะ  

 “ผูใชงาน” หมายถึง เจาหนาท่ีโรงพยาบาล หรือผูท่ีโรงพยาบาลอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและ 
เครือขายได  
5.ผูรับผิดชอบ 
               คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
6.ข้ันตอนการปฏิบัติ 

6.1 การใชงานระบบ HI เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัติของทางราชการ 
หาม ผูใดเขาใชงานโดย มิไดรับอนุญาต  การใชงานระบบโปรแกรมใหบริการผูปวย HI หามผูท่ีไมเก่ียวของเขาใชงาน
ระบบ HI หามไมใหผูอ่ืนใช User password ของตน หามเปดเผย แกไข/ดัดแปลง ประวัติผูปวยจากความเปนจริง 

โรงพยาบาลใหบัญชีผูใชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงาน จะโอน จําหนาย หรือ
จายแจกสิทธินี้ใหกับผูอ่ืนไมได 

บัญชีผูใชงาน (User Account) ท่ีโรงพยาบาลใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปน ผูรับผิดชอบผลตาง ๆ อัน
อาจจะเกิดมีข้ึนรวมถึงผลเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจาก บัญชีผูใชงาน (User Account) นั้น ๆ เวนแต จะพิสูจนไดวา
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน 

6.2. ความปลอดภัยของระบบไรสาย หามนําอุปกรณ wireless,computer สวนตัว มาติดตั้งหรือเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดโดยเครงครัด เพ่ือใหการเชื่อมตออุปกรณตาง 
ๆ เปนไปตาม มาตรฐานสากล และไมเกิดผลกระทบกับระบบเครือขาย คอมพิวเตอรสวนรวมของโรงพยาบาล การ
ขออนุญาตใชงานเครือขายยอย หมายเลขไอพี (Subnet) และชื่อโดเมน (Domain Name)ของหนวยงาน ใด ๆ 
หนวยงานนั้นจะตองติดตอขออนุญาตมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
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6.3. การใชส่ือ Social Network ผูใชงานจะตองไมละเมิดตอผูอ่ืนกลาว คือ หามบุกรุก (hack) เขาสู บัญชี

ผูใชงาน (user account) ของผูอ่ืน หรือเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานใน โรงพยาบาลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
การเผยแพร ขอความใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายเสื่อมเสีย แกผูอ่ืน หามมิใหแสดงขอความการใชภาษาหรือ
รูปภาพไมสุภาพหรือการเขียนขอความท่ีทําใหผูอ่ืนเสียหาย การปลุกเราใหเกิดความแตกแยก การทำลายสถาบัน
หรือเผยแพรเอกสารท่ีเปนความลับผูปวย มีใหแสดงรูปภาพ ชื่อท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวย ถือเปนการละเมิด
สิทธิของผูอ่ืนท้ังสิ้น ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว โรงพยาบาลไมมีสวน รวมรับผิดชอบความเสียหาย
ดังกลาว 

6.4 การใชงาน Internet หามผูใชงานปฏิบัติการใดๆ เก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีเปนการขัดตอกฎหมาย 
หามเขาชม เผยแพรหรือดาวนโหลดขอมูลจากเว็บไซต ลามก นาจาร ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม หาม
เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง หามกระทำการซ่ึงขัดตอ พรบ.คอมพิวเตอร หรือ ศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชน โดย
ผูใชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใด ๆ ดังกลาว ยอมถือ วาอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
หามผูใชงานทําการใดๆ ท่ีเขาขายลักษณะเพ่ือการคาหรือการแสวงหาผลกําไรผาน เครื่อง คอมพิวเตอรและ 
เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซ้ือหรือการจําหนายสินคา การนําขอมูล ไปซ้ือขาย การรับบริการคนหา
ขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการโฆษณาสินคา หรือการเปดบริการ อินเทอรเน็ตแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือ แสวงหา
กําไร 

6.5.ปองกันโปรแกรมไมพึงประสงค โรงพยาบาลไมอนุญาตใหบุคคลใดกระทําการนำโปรแกรมใดๆ มา
ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร สวนกลางโดยพลการ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแก อุปกรณสวนกลางและ
ระบบเครือขายของโรงพยาบาลไดหากตองการติดตั้งเนื่องจากมีผลกับการปฏิบัติราชการตองติดตอศูนยคอมพิวเตอร  

6.6.การปองกันไวรัส ติดตั้งระบบ Antivirus เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทุกเครื่อง สแกนไวรัส Flash drive 
กอนใชงานทุกครั้ง กับเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย หาม Download หรือติดตั้ง Software โดยไมดีรับอนุญาต 

6.7.ความปลอดภัยของสารสนเทศ หามจดหรือบันทึก Username Password ไวในสถานท่ีตางๆ ควร
เก็บรักษาไวเปนความลับ กรณีท่ีจำเปนตองบอกรหัสผานแกผูอ่ืน ใหเปลี่ยนรหัสผานทันที หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ 

6.8.ปองกันทรัพทยสินทางคอมพิวเตอร หามเคลื่อนยายคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรืออุปกรณตอพวง
ตางๆ หามนำวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร ออกนอกโรงพยาบาลหามมิใหบุคคลภายนอกใชวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

6.9.โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนื้อหาของขอมูล ขาวสารท่ีเก็บ และรับสงผานเขาออก เครื่องคอมพิวเตอร 
ของหนวยงาน และจะไมรับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูล ขาวสาร และการไมสามารถใชงานได
ของระบบบางสวนหรือท้ังหมด และจะไมรับผิดชอบใน ความเสียหายของการใชงาน อันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร
ชํารุด จานแมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมายสงไปไมถึง ปลายทาง หรือสงผิดสถานท่ี และความ
ผิดพลาดในขอมูล หรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิด โดยผูใชงาน อ่ืน ๆ 
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โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารใหความสำคัญตอความปลอดภัยในการทำงานแกบุคลากรในโรงพยาบาลและผู

มารับบริการ จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารให
เจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบและนำไปปฏิบัติโดยท่ัวกัน ดังนี้  
  1.ผูใชงานใหมทุกคนใหลงทะเบียน การขอใชงานระบบอินเตอรเน็ต และระบบโปรแกรม HI ตาม
แบบฟอรมสำหรับลงทะเบียนผูใชงาน และกำหนดสิทธิของผูใชงานตามท่ีระบุไวในแบบฟอรม 
  2.ผูใชงานตองทำการเขาระบบดวยรหัสผูใชงาน Username และรหัสผาน Password ของตนเองเทานั้น
ในการเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ต และระบบโปรแกรม HI 
  3.ผูใชงานตองตั้งรหัสผาน Password ใหเกิดความปลอดภัย กำหนดความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร ผสม
กันระหวางตัวเลขอารบิก ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ตองเปลี่ยนรหัสผานใหม ทุก 3 เดือน 
หรือทุกครั้งท่ีมีการแจงเตือนใหเปลี่ยนรหัสผาน 
  4.ผูใชงานหามเปดเผยรหัส Username และรหัสผาน Password ของตนเองตอผูอ่ืน หรือเปดเผยในท่ี
สาธารณะ 
  5.ผูใชงานตองทำการออกจากระบบทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน ท้ังระบบอินเตอรเน็ต และโปรแกรม HI 
  6.ไมใชระบบอินเตอรเน็ตของโรงพยาบาล เขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม ไดแก เว็บลามกอนาจาร เว็บขาย
อาวุธ  เว็บคาขายยาเสพติดหรืออันตราย เว็บขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ เว็บการใชความรุนแรงในมนุษย
และสัตว เว็บการทำแทง เว็บการพนัน 
  7.ผูใชงานท่ีจะนำเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook) หรือโทรศัพทมือถือ มาเชื่อมตอกับระบบ
โรงพยาบาลจะตองลงทะเบียนขอใชงาน IP Address กอน  
  8.ผูใชงานท่ีจะนำเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook) สวนตัว มาเชื่อมตอกับระบบโรงพยาบาล หากยัง
ไมไดรับการติดตั้งโปรแกรมตานไวรัสคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลตองติดตั้งกอนกอนใชงาน 
  9.หามเจาหนาท่ีเผยแพรทำสำเนา ถายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบท้ิงหรือทำลายขอมูลผูปวยในเวชระเบียนและ
ในระบบคอมพิวเตอรทุกกรณี นอกจากไดรับมอบหมายใหดำเนินการจากผูอำนวนการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

10.หามเจาหนาท่ีทำการสงขอมูลผูปวยผานทางระบบไลน (Line) หรือสื่อโซเซียลมีเดีย (Social media)

อ่ืนๆ กอนไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือญาต กอนสงใหปกปด ชื่อ-สกุล รูปภาพใบหนาของผูปวยเสมอ และลบ

รูปทุกครั้งหลังจาก Consult เสร็จ 
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ภาคผนวก 

ระเบียบปฏิบัติเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  

1.ตอง ลงทะเบียน ผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ทุกคน ท้ังในระบบอินเตอรเน็ต 
(Internet) และระบบ HI 
2.ตอง เขาระบบดวยรหัสผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของตนเองเทานั้น ท้ังในระบบ 
อินเตอรเน็ต (Internet) และระบบ HI 
3.ตอง ตั้งรหัสผาน (Password) ใหเกิดความปลอดภยั กำหนดความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร ผสมกัน ระหวาง
ตัวเลขอารบิก อักษรภาษาอังกฤษ ท้ังตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก เปลี่ยนรหัสผานใหม ทุก 3 เดือน หรือทุกครั้งท่ีมี
การแจงเตือนใหเปลี่ยน 
4.ตอง ออกจากระบบทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน ท้ังระบบอินเตอรเน็ต(Internet) และระบบ HI 
5.ตอง ลงทะเบียนขอใชงานกอน ท่ีจะนำคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) โทรศัพทมือถือ/แทบเล็ต  
มาเชื่อมตอกับระบบของโรงพยาบาล 
6.หาม เปดเผยรหัส (username) และรหัสผาน (password) ของตนเองตอผูอ่ืน หรือเปดเผยในท่ีสาธารณะ 
7.หาม เผยแพร ทำสำเนา ถายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบท้ิงหรือทำลายขอมูลผูปวย ในเวชระเบียนและในระบบ 
คอมพิวเตอรทุกกรณี นอกจากไดรับมอบหมายใหดำเนินการจากผูอำนวยการ 
8.หาม สงขอมูลผูปวยผานทางระบบไลน (Line) หรือสื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) อ่ืนๆ กอนไดรับ 
ความยนิยอมจากผูปวยหรือญาติ กอนสงใหปกปดชื่อ-นามสกุล รูปภาพใบหนาของผูปวยเสมอ และลบรูป 
ทุกครั้งหลังจาก Consult เสรจ็  
9.หาม นำคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) สวนตัว มาเชื่อมตอกับระบบของโรงพยาบาลหากยังไมไดรับการติดตั้ง
โปรแกรมตานไวรัสคอมพิวเตอร 
10.หามใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ของโรงพยาบาล เขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม ไดแก เว็บลามกอนาจาร 

การพนัน คาขายอาวุธ คาขายยาเสพติด/ยาอันตราย คาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ การใชความรุนแรงใน

มนุษยและสัตว การทำแทง เปนตน อันกอใหเกิดความเสียหายหรือ เสียชื่อเสียงตอโรงพยาบาล 
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