
 
 
 
 
 

ระเบียบโรงพยาบาลแหลมงอบ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. ๒๕61 

ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแหลมงอบ และเพื่อการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแหลมงอบ ให้เป็นไปด้วยความมีเสถียรภาพ ปลอดภัย เหมาะสม 
สอดคล้องกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ 
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในลักษณะท่ีไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลแหลมงอบและหน่วยงานภายใต้สังกัด และเป็นความผิดตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงพยาบาลแหลมงอบ จึงเห็นควรออกระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว 

 

หมวด ๑ บททั่วไป 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงพยาบาลแหลมงอบ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ พ.ศ. ๒561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีถัดจากการประกาศ    ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
แหลมงอบเป็นต้นไป  และต้องประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
(๑) โรงพยาบาล หมายถึง “โรงพยาบาลแหลมงอบ” 
(๒) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายถึง  “คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลแหลม
งอบ” 
(๓) คณะกรรมการบริหาร หมายถึง “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแหลมงอบ” 
(๔) ผู้รับบริการ หมายถึง “ผู้ป่วย และผู้รับบริการโรงพยาบาลแหลมงอบ หรือประชาชน โดยท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล” 
(๔) ผู้บริหารโรงพยาบาล หมายถึง “ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ หรือรักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ” 
(๖) ผู้บริหารระบบ หมายถึง “ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแหลมงอบ หรือ CIO หรือ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมงอบท่ีก ากับดูแล
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานด้านคอมพิวเตอร์” 
(๗) หัวหน้าศูนย์ หมายถึง “หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ บุคคลท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ,, 
(๘) บุคลากร หมายถึง “บุคลากรของโรงพยาบาลแหลมงอบ,, 
(๙) ระบบ หมายถึง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแหลมงอบ ซึ่งครอบคลุมด้าน เครื่องมือ 



ซอฟท์แวร์ กระบวนการ และการด าเนินการใดใดท่ีสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวิชาการ
สากล,, 
(๑๐) ศูนย์ หมายถึง “ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานทางคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,, 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแหลมงอบ และผู้รับบริการ 
ข้อ ๕ ให้โรงพยาบาลแต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแหลมงอบ แต่มีบทบาท

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
ข้อ ๖ กรณีท่ีเกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแหลมงอบ เป็นผู้

วินิจฉัย โดยข้อวินิจฉัย อาจจะหาข้อยุติ ข้อส่ังการ หรือแนวปฏิบัติได้ หรืออาจมีมติให้คณะกรรมการตามข้อ 5 
เป็นผู้หาข้อยุติ ข้อส่ังการ หรือแนวปฏิบัติ ต่อไปก็ได้ โดยยึดถือประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับโรงพยาบาล ผู้รับบริการ 
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ข้อ ๗ กรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ผู้บริหารระบบมี
อ านาจใน การพิจารณา หาข้อยุติ ข้อส่ังการ หรือแนวปฏิบัติได้ และแจ้งให้คณะกรรมการสารสนเทศทราบ 
หรือ ด าเนินการต่อ หรือถือปฏิบัติ เป็นกรณี ต่อไป 

ข้อ ๘ มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ พิจารณา กล่ันกรองเนื้อหา ข้อร้องขอ หรือ กรณีอื่นใด และให้ตัดสินตาม
การด าเนินการตามข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ก่อนได้ หากเห็นว่าการด าเนินการใน คณะกรรมการตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ไม่
ทันต่อการแก้ปัญหา และอาจจะเกิดความเสียหายในระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาล หลังจากด าเนินการแล้ว
ให้แจ้งผู้บริหารระบบและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อทราบ หรือก าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม 

หมวด ๒ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และการจัดการโครงข่าย 

ข้อ ๙ เครื่องมือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายและ 
สลับสัญญาณ สายหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
และอุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดท่ีอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 

ข้อ ๑๐ การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ 
เป็นไปตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารล านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๑๑ บรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก และอุปกรณ์ 
ท้ังหมดในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ เฝ้าระวัง ดูแล จัดท าตาราง 
บ ารงุรักษา ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และมีผลการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ การก าหนด หลักเกณฑ์รูปแบบ วิธีการ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในระบบให้ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 
 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ก าหนด 
หลักเกณฑ์การจัดสรร แจกจ่าย ให้หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานไว้ใช้งานในระบบ 
บริการสุขภาพตามความเหมาะสม และมีหน้าท่ีในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการมีไว้
และใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าท่ีศูนย์หรือผู้ได้รับมอบหมาย จากข้อ 7 จะต้องเป็นผู้ให้บริการดูแลเครื่ อง 
คอมพิวเตอร์ส านักงานของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ การซ่อมแซม และเรื่องท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนด 



ข้อ ๑5 หัวหน้าหน่วยงานและบุคคลท่ีได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานไว้ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส านักงานประจ า มีหน้าท่ี ท่ีจะต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการ 
รวมถึงต้องบ ารุงรักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ ๑๖ การมีไว้และใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้คณะกรรมการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาตามความจ าเป็น โดยให้จัดหาตามระเบียบการจัดหาของศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ศูนย์เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี ทะเบียน 
ประวัติ รวมถึงรายละเอียดท่ีจ าเป็นของการมีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 
และทางศูนย์จะรับผิดชอบในกระบวนการซ่อมบ ารุง เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีจัดหาตามหลักการและ 
ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์เท่านั้น 

ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ใช้ตามข้อ ๑๖ ต้องบ ารุงรักษาและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ข้อ ๑๘ การเดินสายแลน เพื่อเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบโครงข่ายจะต้องมีการท า
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ท่ีต้นสาย และปลายสายให้สามารถส่ือสารถึงการได้ว่าเป็นสายแลนเส้นเดียวกันได้ 

ข้อ ๑๙ ห้ามผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานท่ีได้รับจัดสรรตามข้อ ๑6 หรือบุคคลท่ีไม่ได้รับ 
มอบหมาย แก้ไข ดัดแปลง ท าเพิ่ม หรือน าอุปกรณ์ใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๒๐ ศูนย์จะต้องแสดงหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถ 
ระบุเครื่องรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน สามารถส่ือสารอา้งถึงในกรณีต่างๆ ได้โดยสะดวก 

หมวด ๓ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

ข้อ ๒๑ โรงพยาบาลต้องจัดให้มีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
โรงพยาบาลท้ังในบทบาทของผู้รับผิดชอบงานหลัก และในรูปแบบคณะท างาน คณะกรรมการ ท่ีมีบทบาท 
หน้าท่ีในการขับเคล่ือนนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพระบบ 

ข้อ ๒๒ โรงพยาบาลจัดให้มีหัวหน้าศูนย์ฯและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯอยู่ในความควบคุมก ากับของหัวหน้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมงอบ 

ข้อ ๒๓ เจ้าหน้าท่ีศูนย์มีหน้าท่ีประสานงาน ดูแล บ ารุงรักษา หรือด าเนินการในกระบวนการท่ี 
เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๒๔ นโยบาย ข้อคิดเห็นหรือเรื่องอื่นใด ท่ีเป็นมติของคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีได้รับ
แต่งต้ัง และมีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือท้ังโรงพยาบาล 
ให้เรื่อง นั้นมีผลในทางปฏิบัติหลังจากท่ีมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

ข้อ ๒5 ภารกิจต่างๆ ท่ีเกิดจากมติของคณะท างาน หรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของ 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์คอมฯ ให้เสนอผ่านทางหัวหน้าศูนย์ฯ โดยหัวหน้าศูนย์ฯอาจจะพิจารณาด าเนินการ ส่ังการ หรือ 
เรียนให้หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมงอบ
เห็นชอบเพื่อรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบต่อไป 



ข้อ ๒๖ ศูนย์ฯมีหน้าท่ีจัดท าแผน และบริหารจัดการแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของโรงพยาบาล ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมฯ ตามฉบับท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๔ ซอฟท์แวร์ 

ข้อ ๒๘ ซอฟแวร์ท่ีใช้งานในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลถือเป็นสมบัติของโรงพยาบาลห้าม 
น าไปเผยแพร่  จ าหน่ายหรือท าการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่การน าไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือประโยชน์ของ
ทางราชการท่ีให้บริการประชาชนเป็นหลัก 

ข้อ ๒๙ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ดัดแปลงแก้ไขซอฟท์แวร์ระบบบริการสุขภาพท่ีมีอยู่เดิมโดยไม่ได้ 
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ท่ีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องมอบหมาย 

ข้อ ๓๐ การจัดท าและพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นใช้ในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลท้ังส าหรับใช้งาน
เองภายในหน่วยงาน หรือใช้ในระดับฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มภารกิจ และโรงพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ข้อ ๓๑ บรรดาซอฟท์แวร์ท่ีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
นอกจากโรงพยาบาลแหลมงอบจัดหาและพัฒนาไว้ใช้ ทุกประเภทท้ังแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ผู้ใช้งาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์นั้น แจ้งช่ือซอฟแวร์และรายละเอียดการใช้งานต่างๆ เพื่อลงทะเบียนซอฟท์แวร์ไว้กับ
ศูนย์ 

ข้อ ๓๒ การด าเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ติดต้ังใหม่ซึ่ง ซอฟแวร์ในข้อ ๓๑ ให้ศูนย์เป็นผู้ด าเนินการ และ
หัวหน้าศูนย์มีหน้าท่ีควบคุมก ากับ รวมถึงให้รายงานให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 

ข้อ ๓๓ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดติดท้ังซอฟท์แวร์ใดใดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีโรงพยาบาลจัด
ไว้ให้ใช้งาน นอกจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๔ ศูนย์มีหน้าท่ี ติดตาม เฝ้าระวัง บ ารุงรักษา รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้องของการใช้งานซอฟท์แวร์
ระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

ข้อ ๓5 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดท่ีร้องของความต้องการซอฟท์แวร์เฉพาะงาน หรือเพิ่ม
พัฒนาซอฟท์แวร์เดิมท่ีมีอยู่ให้จัดท ารายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นผ่านทางหัวหน้า
ศูนย์และคณะกรรมการสารสนเทศ 

ข้อ ๓๖ รองผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาความต้องการซอฟท์แวร์ตามข้อ ๓๔ ให้
รายงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแหลมงอบ 

ข้อ ๓๗ การจัดท าและพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ผู้พัฒนาและผู้ร้องขอจัดท าคู่มือการใช้งาน รวมถึง 
โครงสร้างระบบซอฟท์แวร์เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีส่ือสารได้เป็นสากล 

ข้อ ๓๘ ซอฟท์แวร์ส านักงาน รวมถึงซอฟท์แวร์ใช้งานพื้นฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามชุดรูปแบบท่ีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

ข้อ ๓๙ การก าหนดซึ่งซอฟท์แวร์ท่ีมีให้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลตามข้อ ๓๘ ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสม จ าเป็น และค านึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของการใช้ในราชการเป็นส าคัญ 

 



หมวด 5 การบริหารจัดการระบบข้อมูล 

ข้อ ๔๐ ระบบข้อมูลท้ังหมดท่ีเกิดจากการเก็บสะสม  ประมวลผล และเผยแพร่  โดยโรงพยาบาลแหลม
งอบ ไม่ว่าทางส่ือ หรือช่องทางใดใด ถือเป็นสมบัติของโรงพยาบาลห้ามน าไปเผยแพร่ จ าหน่ายหรือท าการเชิง
พาณิชย์ เว้นแต่การน าไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือประโยชน์ของทางราชการที่ให้บริการประชาชนเป็น
หลัก 

ข้อ ๔๑ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ดัดแปลงแก้ไขท าเพิ่มข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่ใช่ความจริงเข้า
ระบบจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลแหลมงอบ 

ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ ๓ (๒) วางโครงสร้างรวมถึงระบบการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับต่างๆ ของโรงพยาบาล 

ข้อ ๔๓ การประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการประมวลผลชุดข้อมูลท่ีต้อง
ส่ง รายงาน ต่อหน่วยงานอื่นตามนโยบาย ระเบียบ ข้อส่ังการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมก ากับ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดท่ีไม่เกี่ยวข้องประมวลผล จัดท า ข้อมูล รายงานประเภทนี้ 

ข้อ ๔๔ การร้องขอให้มีการจัดท าข้อมูล รายงานประเภทต่างๆ ให้ผู้ร้องขอ แจ้งรายละเอี ยดตาม
ข้อก าหนดของศูนย์หรือผู้มีหน้าท่ี 

ข้อ ๔5 ผู้มีหน้าท่ีพิจารณาตามข้อ  ๔๔ ได้แก่   คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาล
แหลมงอบ หรือผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ หัวหน้าศูนย์ หรือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ ท้ังนี้การพิจารณา
เบื้องต้นให้เป็นไปตามความเห็นของหัวหน้าศูนย์ หรือเจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีหัวหน้าศูนย์มอบหมายไว้ส่ังการไว้เป็นรายกรณี 

ข้อ ๔๖ การจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามขอบเขตของผู้บริหาร
โรงพยาบาลหรือ คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลแหลมงอบ 

ข้อ ๔๗ การด าเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลให้ด าเนินการโดยยึดหลักของความปลอดภัย ระดับช้ัน 
ความลับ สิทธิ์ผู้ป่วย รวมถึงหลักสากลของการจัดการระบบข้อมูล 

ข้อ ๔๘ การร้องขอข้อมูลของผู้ป่วย ผู้รับบริการ หรือบุคคลท่ีมีข้อมูลใบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลแหลมงอบให้ด าเนินการตามแนวทางกฎระเบียบ ท่ีก าหนดไว้โดยผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ 
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าท่ี 

ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลแหลมงอบ และศูนย์มีหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยของระบบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 

หมวด ๖ ระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต 

ข้อ 5๐ โรงพยาบาลต้องจัดให้มีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ บนโครงข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต
ตามความเหมาะสม 

ข้อ 5๑ ห้ามใช้งานระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตท่ีโรงพยาบาลจัดให้มีไว้ในโครงข่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศของโรงพยาบาล ท่ีมิใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

ข้อ 5๒ ศูนย์จะต้องจัดให้มีระบบจัดการเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานระบบอินทราเน็ตและ
อินเตอร์เน็ตและบ ารุงรักษาให้มีเสถียรภาพ 

ข้อ 5๓ ศูนย์จะต้องจัดให้มีระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ของ
ระบบบริหารสุขภาพได้ตลอดเวลา 

ข้อ 5๔ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้งานผ่านอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของโรงพยาบาล
จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องหรือความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแหลมงอบ  



หมวด ๗ การรักษาความปลอดภัย และเสถียรภาพในระบบ 

ข้อ 5๕ ศูนย์มีหน้าท่ีด าเนินการจัดท าแผนบ ารุงรักษา เพื่อสนับสนุนต่อการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลท่ีมีความปลอดภัย และเสถียรภาพ ตามหลักวิชาการและกฎระเบียบทางราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 56 ผู้บริหารโรงพยาบาล มีหน้าท่ี ออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงติดตามการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยข้อเสนอของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 5๗ บุคลากรของโรงพยาบาลแหลมงอบมีหน้าท่ีใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความ
ปลอดภัย 

ข้อ 58 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้งาน ด าเนินการ หรือกระท าใดท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ของระบบ 

ข้อ 59 เมื่อระบบถูกโจมตี หรือมีแนวโน้มท่ีเส่ียงต่อความปลอดภัย และเสถียรภาพในระบบศูนย์โดยผู้
ได้รับมอบหมายต้องเข้าด าเนินการป้องกัน และประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกัน และแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อ ๖๐ ให้ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) หัวหน้าศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยและเสถยีรภาพในระบบ โดยอาจมอบหมายและควบคุมก ากับ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์เป็นผู้ด าเนินการได้ 

ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด าเนินการจัดท ารายงาน สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาท่ี
เกี่ยวกับความปลอดภัยและเสถียรภาพในระบบต่อ ผู้บริหารระบบ และผู้บริหารโรงพยาบาล 

หมวด ๘ บทลงโทษ 

ข้อ ๖๒ การไม่ปฏิบัติตาม และไม่รักษาระเบียบแห่งข้อก าหนดในระเบียบนี้ก าหนดบทลงโทษไว้ตาม
ความเสียหายต่อทางราชการ ทรัพย์สิน ระบบบริการ ความเสียหายต่อผู้รับบริการ เจ้าหน้าท่ีโดยก าหนดเป็น
โทษและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับลักษณะเดียวกับโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๖๓ นอกจากบทลงตามข้อ ๖๒ แล้ว ผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายอาจจะพิจารณา
บทลงโทษเฉพาะกรณีได้ตามเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือทางราชการ 

ข้อ ๖๔ ให้คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลแหลมงอบเป็นผู้ก าหนด เสนอ
บทลงโทษ ได้ตามความเหมาะสม 

หมวด ๙ การมอบหมาย 

ข้อ 65  ให้หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์   โรงพยาบาล
แหลมงอบ ท าหน้าท่ีผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รักษาและด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖๖  ให้ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ เพื่อออกแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น
เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องแห่งระเบียบนี้ 
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           (นายภาณุวัฒน์  โสภณเลิศพงศ์) 

         นายแพทยช์ านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ 



 
แนวทางปฏบิัตกิารเข้าถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลแหลมงอบ 

 

1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
 1.1 ก าหนดพื้นท่ีควบคุม กระบวนการควบคุมการเข้าออกเฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเพื่อ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีควบคุม การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและส่ิงแวดล้อมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
2. การควบคุมการเช้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 2.1 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบการอนุมัติและก าหนดรหัสผ่าน การลงทะเบียน ผู้ใช้งานเพื่อให้
ผู้ใช้ท่ีมีสิทธิ์ ( User Authentication ) เท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงระบบได้ และเก็บบันทึกข้อมูลการเช้าถึงและ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
 2.2 ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมตามระดับขั้น 
ความลับของผู้ใช้งาน การทบทวนสิทธิ์การใช้งานและการตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย 
 2.3 ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดเส้นทางการเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ต้องผ่าน
ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีจัดสรรไว้ เช่น Firewall , IPS/IDS , Proxy การตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 2.4 ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าใช้งานจากภายนอก ( Remote Access ) โดยการ ก าหนด
สิทธิ ควบคุมพอร์ต ( Port ) ท่ีใช้เข้าสู่ระบบอย่างรัดกุมและมีการแสดงตัวตนของผู้ใช้และการพิสูจน์ ยืนยัน
ตัวตน ( Authentication )  
3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์พกพา 
 3.1 ก าหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลแหลมงอบรวมท้ัง โปรแกรม
ใช้งานต่าง ๆ ควรมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามต้ังโปรแกรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 
 3.2 ก าหนดให้ใช้ Username และ Password ก่อนใช้งานเครื่อง รวมท้ังล็อกหน้าจอ ด้วย
โปรแกรม Screen Saver ในเวลาพักงานหรือพักการใช้เครื่องช่ัวคราว 
 3.3 ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลบนส่ือเก็บข้อมูลท่ีมีความเหมาะสม 
และต้องเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย 
4. การใช้งานอินเตอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.1 ผู้ดูแลระบบจะต้องก าหนดเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ์ ( User Authentication ) จึงจะสามารถ 
เช่ือมต่อระบบเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 4.2 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบการใช้งานและภัยคุกคาม 
 4.3 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องโดยไม่
ละเมิดสิทธิ์หรือกระท าการใด ๆ ท่ีสร้างปัญหาให้แก่ระบบหรือผู้ใช้อื่น 
 4.4 ในการติดต่อเรื่องท่ีเป็นงานราชการ  ผู้ใช้งานต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
หรือท่ีจัดไว้ให้เท่านั้นห้ามใช้ Free E-Mail 
 4.5 ต้องมีการเก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 



5. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
 5.1 ผู้ดูแลระบบก าหนดรหัสผ่านและสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย( Wireless 
LAN ) และลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่อง ก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ Access Point ให้เหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานได้ 
6. การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
 6.1 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีจะน ามาต่อกับระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลต้องได้รับการติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและผู้ใช้จะต้องตรวจสอบไวรัส 
คอมพิวเตอร์จากส่ือเก็บข้อมูลทุกชนิด ก่อนน ามาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์หลัก 

7. ส ารองข้อมูลโปรแกรม HOSxP แบบ Real time ไปยังเครื่อง Back up  การส ารองแบบ Auto ทุกวันเวลา
เท่ียงคืน และตอน 16.30 น.มีระบบ Back up external โดยการ Back up ไฟล์ข้อมูลลง External Hard 
drive ทุกวันเก็บนอกอาคารบริการ 

 แนวทางการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้
ก าหนดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการและแนวทางในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อการ
ด าเนินงาน ทรัพย์สิน บุคลากร ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ส่วนแนวทางการปฏิบัติการ
เช้าใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ี ของโรงพยาบาลแหลมงอบและหน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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