


คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน การบริการ ICT Service Center 

1. วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพื่อให้จัดมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม /กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่มุ่งไป
สกูารบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม เปูาหมาย ได้ผลิตผล
หรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  
  1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับ บริการที่  
ตรงกับความต้องการ  
  1.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีก าหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ขอบเขต  

  คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งแต่ข้ันตอนการรับบริการขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ข้ันตอนการรับ
บริการซ่อมบ ารุง ข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ  แผนการด าเนินงานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคนิค รวมถึงการรายงานและติดตามประเมินผล  

3. ค าจ ากัดความ 

  มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานใน
ระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้   โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณาก าหนด มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

IT Help Desk = ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ผู้รับบริการ = ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
ผู้ประสานงานด้านเทคนิค = เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้าน  
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน = เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์  
 



SLA (Service Level Agreement) = ข้อตกลงเพื่อรับประกันการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับ 
ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก ผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาแต่ละ
กระบวนงานที่ก าหนดไว ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์   =   แบบบันทึกการรับแจ้งขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  4.1  หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์   ท าหน้าที่อนุมัติแผนการด าเนินงานพรอมทั้งมอบหมาย ก ากับ 
 ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  4.2   คณะท างานบริการและจัดการความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการระบบการให้บริการและจัดการ 
  ด้าน ความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2. บริหารจัดการระบบการให้บริการและจัดการด้านความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสารให้สามารถด าเนินการตามแผนและแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. ประสาน ติดตามการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูล รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานด้าน  
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ผู้บริหาร  
   4. ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูระดับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน  ให้สามารถน า 
  ความรูไป ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  5.1 ข้ันตอนการรับบริการขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
    ผู้รับบริการ  
   1. แจ้งปัญหา/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 218 
   2. รับค าตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  
    ผู้ประสานงานด้านเทคนิค  

1. เมื่อผู้รับบรกิารแจง้ขอรบัความช่วยเหลอื ผู้ประสานงานด้านเทคนิคต้องท าการบันทึกค าแจ้ง 
  2. ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่รับแจ้ง  
   3. ท าการตอบค าถามหรือแนะนาวิธีการแก้ไขปัญหา  
    3.1 ในกรณีที่สามารถตอบได้ทันที ผู้ประสานงานด้านเทคนิคจะท าการแนะนาวิธีการ 
  แก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการทราบทันที  
    3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ทันที ผู้ประสานงานด้านเทคนิคจะต้องด าเนินการดังนี้  
  - ท าการแจ้งเวลาโทรกลับให้ผู้รับบริการทราบ  
 - ประสานนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญให้ค าตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาท าการ 
   แจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาให้ ผู้รับบริการทราบ  
   4. ท าการบันทึกในแบบบันทึกข้อมูลและปิดงาน 



  5.2 ข้ันตอนการรับบริการซ่อมบ ารุง 
   ผู้รับบริการ  
    1. แจ้งปัญหา/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 218 
   2. รอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาด าเนินการแกไขตามเวลาที่แจ้งไว  
   3. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท าการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ประเมินความพึงพอใจในการ 
  รับบริการและลงช่ือผู้ขอรับบริการ  
   ผู้ประสานงานด้านเทคนิค  
   1. เมื่อผู้รับบริการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสานงานด้านเทคนิคต้องท าการบันทึกค าแจ้ง 
 ลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
   2. ท าการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการ พรอมทั้งบันทึกลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
   3. ท าการบันทึกลงฐานข้อมูลและปิดงานลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ  
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
   1. รับมอบหมายงานจากผู้ประสานงานด้านเทคนิค และท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีแกไข  
   2. ด าเนินการแก้ไขปัญหา  
    2.1 กรณีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ท าการบันทึกการด าเนินการลงในใบเสนอ/ส่งซ่อม 
    2.2 กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ จะต้องด าเนินการดังนี้  
     - ท าการแจ้งก าหนดการมาด าเนินการครั้งที่ 2  
     - ท าการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
      - ด าเนนิการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ และท าการบันทึกการด าเนินการ  
     2.3 ให้ผู้รับบริการท าการประเมินผลการให้บริการและลงช่ือ  
    2.4 ส่งคืนผู้ประสานงานด้านเทคนิคเพื่อท าการบันทึกลงฐานข้อมูลและปิดงาน 
6. ระบบติดตามประเมินผล  
  6.1 การรายงานผล  
   คณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก การ
รับแจ้งปัญหา สาเหตุของปัญหา การแกไขปัญหา ตามความเหมาะสมเป็นรายเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  
  6.2 การติดตามประเมินผล  
  คณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการติดตามประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจใน
การรับบริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7. เอกสารอ้างอิง  
  7.1  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
  7.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลสรรคบุรี  
8. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  8.1 แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 



แนวทางปฏบิตัิในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครอืข่ายขัดข้อง 

ระเบียบปฏิบัติ  
1. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย และระเบียบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ของโรงพยาบาลสรรคบุรีภายใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งกล่าวสิทธิหน้าที่ข้อปฏิบัติของผู้ใช้ระบบ 
  ค าจ ากัดความในระเบียบนี้  
  โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลสรรคบุรี  
  ศูนย์คอมฯ  หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสรรคบุรี  
  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของโรงพยาบาลทั้งที่อยู่
ภายใน และภายนอกส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ อุปกรณ์เครือข่ายที่เช่ือมโยงเครื่อง คอมพิวเตอร์ต่างๆ
ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ที่มิได้จัดให้เป็นสื่อสาธารณะ  
  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
  ผู้ใช้งาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างผู้ที่โรงพยาบาลอนญุาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้  
  บทลงโทษ หมายถึง บทลงโทษทีโ่รงพยาบาล เป็นผู้ก าหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย 
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส่วนตัว หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่มีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นทรัพยากรของโรงพยาบาล/บริษัท/เครื่องเช่า/เครื่องบริจาค เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์อื่นๆ 
ที่ผู้ใช้งานน ามาใช้เอง 

2. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
  - เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงพยาบาลเป็นสมบัติของทางราชการห้ามผู้ใด เข้าใช้งานโดยมิได้ 
รับอนุญาต  
  - ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มเีงือ่นไขในการรบัทราบกฎระเบยีบหรือนโยบายต่างๆที่โรงพยาบาลก าหนด 
ข้ึนโดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการมิได้ 
          - โรงพยาบาลให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งาน จะโอน จ าหน่าย 
หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้  
  - บัญชีผู้ใช้งาน  (User Account) ที่โรงพยาบาลให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็น ผู้รับผิดชอบผลต่างๆ 
อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆที่เกิดจาก บัญชี ผู้ใช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการ กระท าของผู้อื่น  
   - ห้าม ผู้ใช้งานปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีแห่ง
สาธารณชนโดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระท าการใดๆดังกล่าว ยอมถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ 
โรงพยาบาล 
   - ห้าม ผู้ใช้งานท าการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลก าไรผา่น เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้า การน าข้อมูลไปซื้อขายการรับบริการ
ค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิดบริการอินเทอรเน็ตแกบุคคลทั่วไปเพื่อ  
แสวงหาก าไร 
  - ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น กล่าวคือผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่านเขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆใน
ส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตการบุกรุก (hack) เข้าสูบัญชีผู้ใช้งาน  (user account) ของผู้อื่น หรือเข้าสู
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ หน่วยงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพรข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายเสื่อมเสียแกผู้อื่นการใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียน ข้อความที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการ



ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝุายเดียว โรงพยาบาลไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความ
เสียหายดังกล่าว 
  - โรงพยาบาลจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารทีเ่กบ็ และรับส่งผ่านเข้าออก เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน และจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บการรับส่งข้อมูลข่าวสารและการไม่สามารถใช้งานได้ของ
ระบบบางส่วนหรือทั้งหมดและจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสารช ารุด 
จานแม่เหล็กช ารุด ความล่าช้า แฟูมข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่ง ผิดสถานที่ และความ
ผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากผู้ใช้งานอื่นๆ  
  - ผู้ใช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/ค าแนะน าที่โรงพยาบาล ก าหนดไว และที่จะ
ก าหนดข้ึนในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดย ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  - โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเช่ือมต่อ และ /หรือการใช้งาน และทรงไว ซึ่งสทิธิที่จะยกเลิก 
หรือระงบัการเช่ือมต่อ และ /หรอืการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้งานที่ ล่วงละเมิด หรือพยายามจะล่วงละเมิดกฎระเบียบ
นี้ของส่วนราชการ  
  - โรงพยาบาลจะรับผิดชอบดูแล แก้ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เป็นทรพัยากรของโรงพยาบาลเท่านั้น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส่วนตัว จะด าเนินการดูแล 
แก้ไขปัญหาเฉพาะด้านซอฟต์แวรเ์ท่านั้น   

3. กฎระเบียบการเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
  - ให้ผู้ซึ่งต้องการน าอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
ข้อก าหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เป็นไป ตามมาตรฐานสากล และไม่เกิดผลกระทบกับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนรวม ของโรงพยาบาล การขออนุญาตใช้ง านเครือข่ายย่อยหมายเลขไอพี  
(Subnet) และ ช่ือโดเมน   (Domain Name) ของหน่วยงานใดๆหน่วยงานน้ันจะต้องติดต่อขอ อนุญาตมายังศูนย์
คอมฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
  - โรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้บุคคลใดกระท าการเคลื่อนย้าย หรือท าการใดๆต่ออุปกรณ์ส่วนกลางโดย
พลการเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแกอุปกรณ์ส่วนกลางและระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลได้ 

 4. บทลงโทษ  
  หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อสมบัติของทาง 
ราชการ จะต้องรับโทษตามบทลงโทษต่อไปนี้  
  - โทษข้ันต้น 
  - โทษข้ันกลาง  
  - โทษข้ันสูง  
  - โทษข้ันร้ายแรงหากการละเมิดฝุาฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินทั้งของทาง
ราชการอย่างร้ายแรง จะต้องรับโทษตามระเบียบส่วนราชการ หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการปอ้งกันไวรัส 

ระเบียบปฏิบัติ  
  1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมปูองกันไวรัสยังท างานตามปกติ และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส  (Virus 
Definition) หรือไม่ ต้องท าการตรวจสอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากพบว่าท างานผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการแกไขโดยทันที  
  2. หากเครื่องของผู้ใช้งานยังไม่มโีปรแกรม ตรวจสอบไวรัส หรือ พบ   Virus กรณีพบ Virus แต่โปรแกรม  
Anti Virus ไม่สามารถก าจัดได้ ให้รีบแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที  
  3.  การแจ้งซ่อมให้ใช้แบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ตามลิ้งค์ที่ได้แจ้งไว้ 
 

แนวทางปฏบิตัิในการปอ้งกันการละเมิดลิขสทิธิ์และสิทธิทางปัญญา 

ระเบียบปฏิบัติ  

  1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
  2. ระมัดระวังการใช้งานเอกสารหรือข้อมูล ต่างๆซึ่งอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และได้มีการก าหนดเงื่อนไข
การใช้ งานเอาไว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ต 

ระเบียบปฏิบัติ  
  ระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระเบียบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ 
เครือข่ายเอกสารฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ 
เครือข่ายของโรงพยาบาลสรรคบุรี ภายใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งกล่าวถึงสิทธิหน้าที่ข้อปฏิบัติของผู้ใช้
ระบบ  

1. ค าจ ากัดความในระเบียบนี้  
  โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลสรรคบุรี  
  ศูนย์คอมฯ หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสรรคบุรี  
  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของโรงพยาบาล ทั้งที่อยู่
ภายใน และ ภายนอกส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ อุปกรณ์เครือข่ายที่เช่ือมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ภายใน โรงพยาบาล ตลอดจนถึงโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ที่มิได้จัดให้เป็นสื่อสาธารณะ  
  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
  ผู้ใช้งาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างผู้ที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้  
  บทลงโทษ หมายถึง บทลงโทษที่โรงพยาบาล เป็นผู้ก าหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย  

2. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงพยาบาลเป็นสมบัติของทางราชการ ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดย
มิได้รับอนุญาต  
  2. ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขใน การรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆที่โรงพยาบาล       
ก าหนดข้ึน โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการ มิได้  
  3. โรงพยาบาลให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอน จ าหน่าย      
หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้  
  4. บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่โรงพยาบาลให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างๆ      
อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆที่เกิดจาก บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผู้อื่น 
 5. ห้ามผู้ใช้งานปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่ง
สาธารณชน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระท าการใดๆ ดังกล่าว ยอมถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ  
โรงพยาบาล  
  6. ห้ามผู้ใช้งานท าการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลก าไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
และ เครือข่ายเช่นการประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้า การน าข้อมูลไปซื้อขาย การรับบริการ  
ค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิดบริการอินเทอรเน็ตแกบุคคลทั่วไปเพื่อ 
แสวงหาก าไร  



  7. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผูอ้ื่นกล่าว คือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่านเขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด ๆ  
ใน ส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสูบัญชีผู้ใช้งาน (user account) ของผู้อื่น หรือ 
เข้าสูเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพรข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายเสื่อมเสียแกผู้อื่น การใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายถือ 
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝุายเดียว โรงพยาบาลไม่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว  
  8. โรงพยาบาลจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูล ข่าวสารที่เก็บ และรับส่งผ่านเข้าออกเครื่องคอมพิวเตอร์
ของ หน่วยงาน และจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้ 
ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร 
ช ารุด จานแม่เหล็กช ารุด ความล่าช้า แฟูมข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และ ความ
ผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งาน อื่นๆ  
  9. ผู้ใช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม เงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/ค าแนะน าที่โรงพยาบาล ก าหนดไวและที่จะ
ก าหนดข้ึน ในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  10. โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเช่ือมต่อและ/หรือการใช้งาน และทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก 
หรือ ระงับการเช่ือมต่อ และ/หรือการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิด หรือพยายามจะล่วงละเมิดกฎระเบียบ 
นี้ของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการใช้งานอเีมล ์

ระเบียบปฏิบัติ  

  1. ห้ามมิให้เข้าถึงข้อมูลอีเมล์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  2. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)  
  3. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ (Chain Letter)  
  4. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น  
  5. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา  
  6. ห้ามปลอมแปลงอีเมล์ของบุคคลอื่น  
  7. ห้ามรับ หรือส่งอีเมล์แทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  8. ห้ามส่งอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 8 เมกกะไบต หรือตามที่องค์กรระบุไว  

9. ห้ามส่งอีเมล์ทีเ่ปน็ความลับขององค์กร เว้นเสียแต่ว่าจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลอีเมลท์ี่องค์กรก าหนดไว  
10. ให้ใช้ความระมัดระวังในการระบุช่ือที่อยู่อีเมล์ของผู้รับให้ถูกต้องเพื่อปูองกันการส่งผิดตัวผู้รับ  

  11. ให้ใช้ความระมัดระวังในการจ ากัดกลุ่มผู้รบัอีเมลเ์ท่าทีม่ีความจ าเป็นต้องรับรใูนข้อมูลที่สง่ไป  
  12. ให้ใช้ค าที่สุภาพในการส่งอเีมล์  
  13. ให้ระบุช่ือของผู้ส่งในอีเมล์ทุกฉบับที่ส่งไป  
  14. ให้ท าการส ารองข้อมูลอีเมล์ตามความจ าเป็นอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการปอ้งกันการใช้ทรพัยากรผดิวัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัติ  
  1. เพื่อการกระท าผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  
  2. เพื่อการกระท าที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  3. เพื่อการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
  4. เพื่อการค้าขาย หรือผลประโยชนส่วนตัว หรือผลประโยชนทางการเมือง  
  5. เพื่อการเข้าถึงแสดง จัดเก็บ แจกจ่าย แกไข จัดท า หรือบันทึกข้อมูลที่มเีนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น ข้อมูล
อันเป็นเท็จ ข้อมูลที่มีผลต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ภาพลามกอนาจาร  
ภาพตัดต่อของบุคคลอื่น หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอับอายแก่องค์กรหรือบุคคลอื่น เป็นต้น 
  6. เพื่อท าการเผยแพรข้อมูล หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเผยแพรข้อมูลเพื่อการกล่าวร้าย หมิ่นประมาทหรือ
พาดพิงบุคคลอื่น จนท าให้องค์กรถูกฟูองร้องหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
  7. เพื่อการเปิดเผยข้อมูลลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขององค์กรหรือ 
บุคคลภายนอกก็ตาม  
  8. เพื่อขัดขวางหรือโจมตี การใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร หรือของหน่วยงานภายนอกอื่น  
  9. เพื่อแพรกระจายไวรัส หนอน มาโทรจัน สปายแวร สแปมเมล หรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดีอื่นๆ  
  10. เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรไปยังที่อยู่  
  11. เว็บ หรือห้องสนทนาใดๆ ในลักษณะที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง  
  12. เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชนขององค์กร หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหาย
ต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 

ระเบียบปฏิบัติ  
  1. ในกรณีที่เป็นเครื่องโนตบกุที่ใช้ร่วมกันให้ท าการกรอกแบบฟอร์มยืม-คืนส าหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์โน
ตบุกนั้น เพื่อขออนุมัติการน าไปใช้งาน และปูองกันการสูญหาย  
  2. ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าโปรแกรมปูองกันไวรัสที่ใช้งานอยู่ได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลรูปแบบ
ไวรัสอย่าง สม่ าเสมอ  
  3. ให้ระมัดระวังและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค เมื่อมีการน าไปใช้งานนอกสถานที่ เพื่อปูองกันการ
สูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  4. เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือในห้องประชุม ห้ามปล่อยเครื่องทิ้งไวโดยไม่มีผู้ดูแล  
 

แนวทางปฏบิตัิในการตัง้รหัสผ่าน ก าหนดและป้องกันรหัสผ่าน 
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตั้งรหัสผ่าน  
  1. มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร ยกเว้นระบบเกาๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  
  2. มีการผสมผสานกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน  
  3. ไม่ก าหนดรหัสผ่านจากค าศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม  
  4. เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปและส าหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ระเบียบปฏิบัติส าหรับการก าหนดและป้องกันรหัสผ่าน  
  1. เก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไวเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่น  
  2. ก าหนดรหัสผ่านให้มีคุณสมบัติ ตามระเบียบปฏิบัติส าหรับการตั้งรหัสผ่าน  

3. ก าหนดรหัสผ่านส าหรับการใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่าย  
  4. ห้ามบันทึกรหัสผ่านไวในโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจ ารหัสผ่านของตน (เช่นในโปรแกรม
เว็บบราวเซอรจะสามารถเลือกให้โปรแกรมช่วยจ ารหัสผ่านไวให้)  
  5. ต้องไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไวในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นโดยบุคคลอื่น  
  6. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก ผู้อื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนตนเองได้ หลังจากที่
ท างาน นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที 
 

แนวทางปฏบิตัิในการน าข้อมูลเผยแพร่สูส่าธารณะ 

ระเบียบปฏิบัติ  
  1. ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ต้องการน าข้อมูลนั้นข้ึนเผยแพรสสูาธารณะ เช่นโดยผ่านทางเว็บไซตของ  
โรงพยาบาล จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับเนื้อหา จะต้อง
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น  
  2. ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าข้อมูลข้ึนเผยแพรสูสาธารณะ เช่นโดยผ่านทางเว็บไซดของ
โรงพยาบาล จะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการปฏิบตักิรณีไฟฟ้าดบั/ระบบลม่ 

ระเบียบปฏิบัติ  
 1. กรณีไฟฟ้าดับและเครื่องป่ันไฟส ารองไม่ท างาน ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที  
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  -   หัวหน้า/รองหัวหน้า หรือผู้รับแจ้งปัญหาของศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานกับงานซ่อมบ ารุง เพื่อขอ 
ทราบสาเหตุของปัญหาและระยะเวลาในการแกไขหากสามารถแกไขได้ภายใน 30  นาที ให้ตรวจสอบการท างาน
ของ UPS ที่ห้อง server 
  -  ประกาศแจ้งทางวิทยุสื่อสาร/โทรโขง/แจ้งด้วยวาจา ให้หน่วยงานต่างๆทราบเพื่อปิดคอมพิวเตอร์และ
เครื่องส ารองไฟช่ัวคราว 
  -  ส ารวจ/รับแจ้งปัญหา การท างานของเครื่องส ารองไฟฟูา(UPS) เครื่องคอมพิวเตอรข์องหน่วยงาน ต่างๆ
ขณะไฟฟูาดับว่าสามารถไฟได้หรือไม่ 
  -  เมื่อระบบไฟฟูาสามารถท างานได้ปกติ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ Server และอุปกรณ์เครือข่าย 
Switch HUB, Access Point 
  - ตรวจสอบการเข้าใช้งานโปรแกรม HosXp 
  - ประกาศแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งาน HOSxP ได้ตามปกติ 
เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน  

- เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ให้น าแบบฟอร์ม OPD Card เปล่าเพื่อใช้บันทึกข้อมูล ช่ัวคราว  
  - กรณีผู้ปุวยรายใหม่ให้เขียนบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ 
  - เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ปิดคอมพิวเตอร์ช่ัวคราว  
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอรับบริการทราบ ให้บริการตามปกติ และเขียนข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม
OPD Card เปล่า และเก็บเอกสารไวที่ห้องจ่ายยาเพื่อลงบันทึกบริการย้อนหลัง  
  - กรณีเครื่องส ารองไฟฟูา (UPS) มีปัญหาไม่ส ารองไฟ ให้แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  - เมื่อได้รับแจ้งว่าระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้น าข้อมูลบริการลงบันทึกใน HOSxP
ย้อนหลัง  

2. กรณีไฟฟ้าดับและเครื่องป่ันไฟส ารองไม่ท างาน ระยะเวลาเกิน 30 นาที  
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  -  หัวหน้า/รองหัวหน้า หรือผู้รับแจ้งปัญหาของศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานกับงานซ่อมบ ารุ งเพื่อขอ
ทราบสาเหตุของปัญหาและระยะเวลาในการแกไข หากไม่สามารถแกไขได้ภายใน  30 นาที และไม่มีระบบไฟฟูา
ส ารอง ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสารสนเทศ  
  -  ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหน้า/รองศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศใช้แผนฉุกเฉินกรณีระบบ
เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ ให้หน่วยงานต่างๆทราบ  
  -  ส ารวจ/รับแจ้งปัญหาการท างานของเครื่องส ารองไฟฟูา (UPS) เครื่องคอมพิวเตอร์ของ หน่วยงานต่างๆ 



  - เมื่อระบบไฟฟูาสามารถท างานได้ปกติ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ  Serverและอุปกรณ์ เครือข่าย 
และข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
 - ประธานกรรมการสารสนเทศ/หัวหน้า/รองศูนย์ คอมพิวเตอร์ประกาศแจ้งยกเลิกแผนฉุกเฉิน กรณี
ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ให้หน่วย งานต่างๆทราบ เมื่อระบบสามารถใช้งานได้ ตามปกติ  
  - ติดตามตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
  - สรุปรายงานน าเสนอ คณะกรรมการบริหารทราบ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชระเบียน 
  -  จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูลดังนี้  
  -  แบบฟอร์ม OPD Card เปล่า ส าหรับออกหน่วย, ปากกา, ตราปั๊มวันที่  
  -  คอมพิวเตอร์โนตบุคของงานเวชระเบียนที่ติดตั้งฐานข้อมูล HOSxP ส าหรับค้นข้อมูล HN ของผู้ปุวย  
  -  เมื่อระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ให้น าข้อมูลจากใบ  OPD Card มาลงบันทึกส่งตรวจ
ย้อนหลังจนเป็นปัจจุบัน 
เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง/ห้องตรวจ/ห้อง Lab/ห้อง X-ray/ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว/ฝุายทันตกรรม/อื่นๆ  
  -  เมื่อได้รับแจ้งประกาศใช้แผนฉุกเฉินกรณีระบบล่มให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟูาและ
หยุดการลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
  -  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ  
  -  บันทึกบริการ/กิจกรรม/เวชภัณฑ ในใบOPD Card เปล่า ส าหรับออกหน่วย  
  -  เมื่อระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้น าข้อมูลการให้บริการลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง
ในโปรแกรม HOSxP 
เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา  
  -  เมื่อได้รับแจ้งประกาศใช้แผนฉุกเฉินกรณีระบบล่มให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟูา 
และหยุดการลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
  -  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ  
  -  ลงบันทึกการจ่ายเวชภัณฑ กิจกรรมลงในใบ OPD Card เปล่า ส าหรับออกหน่วย และเขียน ซองยา  
  -  เก็บใบ OPD Card  ไวที่ห้องจ่ายยา เพื่อลงบันทึกข้อมูลย้อนหลังเมื่อระบบสามารถใช้งานได้ ตามปกติ  
เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน  
  -  กรณีมีค่าใช้จ่ายที่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้ เช่นใบรับรองแพทยใ์ห้เก็บเงินโดยใช้ใบเสร็จเล่มเขียว  
  -  กรณีไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้ ให้แยกใบ OPD Card ไวและแจ้งผู้ปุวย/ญาติทราบว่าจะลงบันทึกเป็น
ผู้ปุวยค้างช าระไวก่อนช่ัวคราว  
  -  เมื่อระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ และหน่วยงานต่างๆ ลงบันทึกข้อมูล  
บริการในโปรแกรม HOSxP เรียบร้อย การเงินสรุปค่าใช้จ่ายท าค้างช าระ  
  - เมื่อระบบไฟฟูาสามารถใช้งานได้ตาม ปกติ ให้คณะกรรมการสารสนเทศ/หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบความ สมบูรณของข้อมูลให้เรียบร้อย และเป็นปัจจุบันจึง ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน 
 
 



แนวทางปฏบิตัิในการรกัษาความลับของผู้ทีเ่ข้าถึงข้อมูลผูป้่วย 

ระเบียบปฏิบัติ  
ก. การรักษาความลับของผู้ท่ีเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย  
  1. การบันทึกข้อมูลประวัติและการเข้ารับบริการของผู้ปุวย 
  -  ไม่บันทึกข้อมูลที่ไม่เป็นจริง (untrue information)  
   -  ไม่ควรบันทึกข้อมูลที่เป็นจริงแต่เป็นข้อมูลที่ไม่สมควรบันทึกไวเป็นหลักฐาน  
  - ก่อนการบันทึกข้อมูลใดๆ ลงในแฟูมประวัติเวชระเบียนของผู้ปุวย หรือในคอมพิวเตอร์ต้อง
พิจารณาเนื้อหาที่จะบันทึกให้รอบคอบ  
  2. การน าข้อมูลของผู้ปุวยหรือตัวผู้ปุวยไปเผยแพรให้ความรู จัดท าราย ตพีิมพ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ 
  -  ให้เก็บเอกสารหรอืรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ปุวยไวเป็นความลับ เมื่อน าไปใช้ในการสอนหรือใช้
ประกอบในการเขียนรายงานต่างๆ  
  -  การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงความยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูล   

- การเขียนรายงานผู้ปุวยเพื่อตพีิมพ์โดยทั่วไปแล้วไม่ควรใส ช่ือ-นามสกุลผู้ปุวย 
  - หลีกเลี่ยงการตีพิมพ ์หรือแสดงรูปผู้ปุวยที่เห็นใบหน้าชัดเจน ถ้าจ าเป็นต้องปิดส่วนหนึ่งของใบหน้า 
    - การน าผู้ปุวยไปแสดงหรือปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อเป็นตัวอย่างในการให้ความรูแก ประชาชน 
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปุวยก่อน 
  - การน าเรื่องราวของผู้ปุวยไปเปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถ้าไม่จ าเป็นควรหลีกเลี่ยง 
  - การน าเรื่องผู้ปวุยเข้าประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มบุคคลอื่น ที่อยู่นอกวิชาชีพทางการแพทย์ ไม่ควร
เปิดเผยช่ือ-นามสกุลผู้ปุวย 
  3. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด  
  4. กรณีเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้ ข้อมูลหรือตอบค าถามเกี่ยวกับผู้ปุวย เช่นประชาสัมพันธ์ ควร
จะต้อง ระมัดระวัง และตรวจสอบผูท้ี่ถามนั้นว่า เกี่ยวข้องกับผู้ปุวยอย่างไรก่อน ให้ข้อมูลตามความจ าเป็นและตาม 
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้เปิดข้อมูลผู้ปุวยได้  
ข. การอนุญาตให้เปิดข้อมูลผู้ป่วย โรงพยาบาลก าหนดให้บุคลากรต่อไปน้ีมีสิทธิอนุญาตให้เปิดข้อมูลผู้ป่วย  
  1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ,ประธานองค์กรแพทย์ , แพทย์เจ้าของไข  
  2. หัวหน้างานเวชระเบียน  
  3. วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด  
  -  ผู้พบเหตุการณรายงานหัวหน้าหน่วยงาน ทราบเพื่อประเมินและบันทึกความเสี่ยง หัวหน้า 
หน่วยงานรายงานผู้จัดการความเสี่ยง/หัวหน้างานเวชระเบียน ทราบเพื่อให้สามารถแกไข สถานการณ์ทันท่วงที  
  -  คณะกรรมการสารสนเทศทบทวนความเสี่ยงท า RCA (Root Cause Analysis) หาสาเหตุของ
ปัญหาและประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแกไข  
  -  คณะกรรมการสารสนเทศพิจารณาแนวทางแกไข ออกระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุละเมิด เพื่อมิ
ให้เกิดเหตุการณซ้ าซ้อน 



แนวทางปฏบิตัิในการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล 

ระเบียบปฏิบัติ  
การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
  1. การรักษาความปลอดภัย และปูองกันการสูญหายของแฟูมเวชระเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้  
   -  จัดสถานที่ให้เหมาะส าหรับจัดการเก็บรักษา โดยมีช้ันส าหรับใสแฟูมประวัติผู้ปุวยนอกและ 
แฟูมผู้ปุวยในและเน้นให้เก็บ อย่างระมัดระวัง เพื่อลดความเสียหายทางกายภาพ มีช่องที่มี ขนาดเหมาะสม หยิบ
ใช้สะดวก ลดการเกิดการช ารุดของเวชระเบียน  
   -  ส ารวจสายไฟในหน่วยงานไม่ให้ช ารุดสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อปูองกันอัคคีภัย 
   -  มีการจ าลองเหตุการณ ร่วมซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาลและเตรียมความพรอมเมื่อ 
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
   -  จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการตรวจสอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันหรือ 
บรรเทาความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดข้ึนของเวชระเบียน  
   -  การส ารวจปลวกและก าจัดปลวกในหน่วยงาน และมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมใน 
หน่วยงาน เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหลังสถานที่จัดเก็บแฟูม เวชระเบียนของผู้ปุวยทุก
ประเภทห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต  
   -  การขอประวัติผู้ปุวยเพื่อไปใช้ภายนอกโรง พยาบาล ต้องท าบันทึกการขอข้อมูลตาม  
แบบฟอร์มไวเป็นหลักฐาน เพื่อขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชา และพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้เฉพาะส าเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
    -  เจ้าหน้าที่ของแผนกเวชระเบียนทุกคนมี สิทธิที่จะเข้าถึงแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยนอกและ  
ผู้ปุวยในได้ โดยทุกคนจะได้รับการอบรมในเรื่องการรักษาข้อมูลผู้ปุวย จรรยาบรรณของ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ใน
การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือการขอเข้าดู  
   -  มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเวรเช้าวันเสาร์-อาทิตย์จัดเวรละ 2 คน เวร  
บ่าย-ดึก เวรละ 2 คน และจัดเจ้าหน้าที่เสริมในวันที่มีผู้รับบริการมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
  - ห้องตรวจจะต้องส่งแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวย คืนหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละวันหรือ 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ผู้ปุวยที่ Admit ให้ ward ส่งคืน OPD Card ภายหลัง Discharge ผู้ปุวย  
  - แฟูม IPD ภายใน 15 วัน หลังจากผู้ปวุย Discharge เจ้าหน้าที่ผู้คืนจะต้องลงบันทึกการคืน ใน
ใบรายงานยอดผู้ปุวยนอกหรือสมุดส่ง คืนแฟูมผู้ปุวยใน ส่วนเจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีหน้าที่ รับคืนโดย manual 
และบันทึกใน Computer  
  - การใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมเวชระเบียน โดยออกแบบโปรแกรมสามารถบันทึกการ 
ส่งเวชระเบียนผู้ปุวยไปแผนกต่างๆและสามารถตรวจสอบกลับได้ เมื่อพบว่าประวัติผู้ปุวยที่ ค้นหาไม่พบถูกส่งไป
จุดบริการใดเป็นจุดสุดท้ายที่ใช้บริการ  
  - การประชุมช้ีแจงนโยบายด้านเวชระเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบ  
  - กรรมการสารสนเทศก าหนดผู้มีสิทธิและระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในแฟูมเวช 
ระเบียนผู้ปุวย ดังนี้ผู้มีสิทธิ 
   **  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเวชระเบียนทุกคน  
   **  แพทย์/พยาบาล ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ปุวย  



   **  ผู้ท างานวิจัย หรือนักศึกษาหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าฝึกอบรมที่โรงพยาบาลสรรคบุรี  
   ** ศาล ,บริษัทประกันชีวิต, สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สนง.ประกันสังคม, 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, กรมบัญชีกลาง ต้องท าหนังสือขอเข้าดูข้อมูล หรือมีหมาย ศาลโดย
โรงพยาบาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและระดับความสามารถเข้าถึงข้อมูล  
  -  ข้อมูลทางการแพทย์ก าหนดให้แพทย์หรือผู้ที่รับมอบหมายเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าถึง 
   -  ข้อมูลทางการพยาบาล ก าหนดให้แพทย์/พยาบาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าถึง  
  -  ข้อมูลทางเวชระเบียนผู้เกี่ยวข้องมีสิทธ์ิสามารถเข้าถึงได้แต่ ไม่สามารถแกไขข้อมูลได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏบิตัิในการรกัษาความปลอดภัย/ป้องกนัการสญูหายของแฟ้มเวชระเบียน 
ที่จัดเก็บในรปูแบบ Electronic file 

ระเบียบปฏิบัติ  

  โรงพยาบาลสรรคบุรีใช้โปรแกรม HOSxP ในการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนและการเข้ารับบริการของ 
ผู้ปุวยไวใน คอมพิวเตอร์โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้  
  1. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ บันทึกข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์มีรหัส username และ password 
เพื่อ การเข้าถึงงานในแต่ละประเภท โดยรหัสที่ก าหนดให้จะเข้าถึง (Access_menu) และใช้งานได้ เฉพาะงานใน 
หน้าที่ของตนเองเท่านั้นไม่สามารถใช้งานในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยว ข้องได้  
   2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนได้รับ การอบรม ในเรื่องการรักษาข้อมูลผู้ปุวย จรรยาบรรณในการ
ไม่เปิดเผย ข้อมูล ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอประวัติการรักษาเวชระเบียนผู้ปุวย  
   3. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ใช้งาน HOSxP ต้อง Log out ออกจากโปรแกรมทุกครั้งหากไม่ได้ 
ปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. ก าหนดให้โปรแกรมสามารถตรวจสอบเหตุผิดพลาด ของงานและสืบสวนย้อนกลับได้ว่ามีการเข้าถึง 
การ บันทึกหรือแกไข ข้อมูลของผู้ปุวยที่อยู่ในคอมพิวเตอร์โดยรหัสผู้ใช้ของใคร มีการด าเนินการเมื่อไหร่ 
  5. ก าหนดให้โปรแกรมสามารถปูองกันการเข้าถึง ข้อมูลและการน าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไปใช้งานโดย
ไม่ได้รับ อนุญาต เช่นจ ากัดสิทธิการ print รายงานข้อมูลประวัติผู้ปุวย,ก าหนดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เป็นต้น 
  6. ก าหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อปูองกัน และปกปูองข้อมูลจากไวรัส มัลแวร โทรจัน หนอน
คอมพิวเตอร์และตรวจสอบให้มีการ update อัตโนมัติ  
  7. ก าหนดให้มีการปิดระบบเพื่อปูองกันการใช้อุปกรณ์พกพา เช่น Hard disk External,  
USB Flash drive  
  9. ส ารวจสายไฟในหน่วยงานไม่ให้ช ารุดสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อปูองกันอัคคีภัย 
  10. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการตรวจสอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันหรือ
บรรเทาความ เสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดข้ึนของเวชระเบียน  
   11. ภายในห้อง Server ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เพื่อสลับการท างานทุก 12 ช่ัวโมง และล็อค 
ห้อง server เพื่อปูองกันบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต  
  12. ก าหนดสิทธิรหัสผู้ใช้ username และ password ส าหรับการใช้งาน server และการเข้าถึง 
database ข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวย 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏบิตัิในการน าข้อมูลเผยแพร่สูส่าธารณะของ ITA 

ระเบียบปฏิบัติ 
  1. ให้ผู้รับผิดชอบที่ต้องการน าข้อมูลนั้นข้ึนเผยแพรสูสาธารณะ โดยผ่านทางเว็บไซตของโรงพยาบาล
จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนกับเนื้อหา จะต้องรับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดนั้น  
  2. ผู้รับผิดชอบงานกรอกแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสรรคบรุี พร้อม
แนบเอกสารที่เผยแพร่ และน าเสนอใหผู้้บริหารพจิารณาและอนุมัติการเผยแพร่ข้ึนสู่เว็บไซต ์
  3. เมื่อเรื่องผ่านการอนุมัตจิากผู้บริหาร ผู้รบัผิดชอบงานบันทึกแจ้งงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อม
สแกนเอกสารที่ต้องการเผยแพร ่
  4. ผู้รับผิดชอบงานสง่ต่อเอกสารใหผู้้ดูแลระบบเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเซ็นต์เอกสารเพื่อรับทราบ
ด าเนินการ และส่งไฟล์เอกสารที่ใช้ในการเผยแพรเ่พื่อท าการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


