
 

 

 

        ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือ 

ประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

____________________________________________________________ 

            ด้วยโรงพยาบาลท่าเรือ ได้จัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ ้น เพื่อ
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการ
ใช้งานทางเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลท่าเรือเห็น สมควรวางระเบียบไวดังต่อไปนี้ 

บทที่ ๑ นิยาม 

           “องค์กร”  หมายถึง  ชื่อ  โรงพยาบาลท่าเรือ 

            “ผู้บังคับบัญชา”  หมายถึง ผู้มีอำนาจส่ังการตามโครงสร้างขององค์กร โรงพยาบาลท่าเรือ 

             “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์กร  รวมถึงบุคคลอื่นที่องค์กรมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อตกลง หรือใบส่ังซ้ือ 

              “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โรงพยาบาลท่าเรือ 

              “ข้อมูล”   หมายถึง ข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล ข้อมูลผู้ป่วย และสิ่งที่สื ่อความหมายให้รู้
เร่ืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ ส่ิงใดๆ ไม่ว่าการจะส่ือความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือ
โดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าได้จัดทำไว้ในรูปแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทำให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 

               “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

               “ระดับของข้อมูล”  มี ๔  ระดับดังนี้ 

๑. ข้อมูลท่ัวไป หมายถึง ข้อมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล ได้แก่  ประเภทการบริการ เวลาทำการ รายชื่อ
แพทย์ แผนกท่ีออกตรวจ ตารางออกตรวจ บริการห้องพักผู้ป่วย ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย  หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย  
อายุ ท่ีอยู่  หมายเลขห้องผู้ป่วย  เป็นต้น 



๓. ข้อมูลความลับ หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ท้ังท่ีอยู่ในเวชระเบียนและ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลการรักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ การวินิจฉัยโรค  ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ผลเอ็กซเรย์ และผลการตรวจพิเศษต่างๆ ท่ีผู้ป่วยได้รับ เป็นต้น  

๔. ข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลท่ีโรงพยาบาลใช้ในการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การ
ประเมินผลการดำเนินงาน และผลประกอบการได้แก่ นโยบาย แผลกลยุทธ์ ผลประกอบการ ตัวช้ีวัด
ระดับโรงพยาบาล และเอกสารในระบบคุณภาพ เป็นต้น 

บทที่ ๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

          ให้ม ี“ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ท่ีผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีขององค์กร โดยมี
อำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

• ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานทราบเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
• กำกับดูแลให้คำแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ 
• ให้คำแนะนำและคำเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการกำหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
• จัดทำรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผู้บังคับบัญชาเป้นบางคร้ังคราวตาม

ความเหมาะสม 
• ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 
• ดำเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

บทที่ ๓ ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๑. เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ภายใต้ข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้ การฝ่าฝืน
ข้อกำหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่งและก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
องค์กรจะ พิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีฝ่าฝืนตามความเหมาะสม
ต่อไป 

๒. เจ้าหน้าท่ีพึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
โดยไม่จำเป็น  

๓. เจ้าหน้าท่ีพึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๔. เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้บุคคล

อ่ืนเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง 
๕. เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลเจ้าหน้าท่ีจะต้อง 

• ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเจ้าหน้าท่ีครอบครองใช้งาน
อยู่ท้ังในระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผ่านส่วนบุคคลดังกล่าว



ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ตัวอักษร  ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อ
นามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน 

• ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

• ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจำรหัสส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Remember my 
Password) สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ีครอบครองอยู่ 

• ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานท่ีท่ีง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 
• รหัสผ่านส่วนบุคคล (User Account) ท่ีองค์กรให้กับเจ้าหน้าท่ีนั้น เจ้าหน้าท่ีต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบผลอันอาจเกิดขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากรหัสผ่านส่วนบุคคล 
(User Account)  นั้นๆ เว้นจะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคล
อ่ืน 

๖. เพื่อความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวมเจ้าหน้าท่ีจะต้อง 
• ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์ทองปัญญาของ

บุคคลอ่ืน 
• ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน 
๗. เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เพื่อการกระทำทางผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
• เพื่อการกระทำท่ีขัดต่อวคามสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
• เพื่อการพาณิชย์ 
• เพื่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับซ่ึงได้มาจากการปฏิบัติให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลขององค์กร หรือ บุคคลภายนอกก็ตาม 
• เพื่อการอ่ืนใดท่ีอาจขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ

ความเสียหายแก่องค์กร 
• เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ไปยังท่ี

อยู่เว็บ (Web Site) ใดๆ ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความ
เป็นจริง 

• เพื่อการขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร  หรือ ของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของ
องค์กร หรือให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

• เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซ่ึงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เช่น การรับหรือ
ส่งข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอกอันมีลักษณธเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืน ไปยัง
เจ้าหน้าท่ีบุคคลอ่ืน เป็นต้น   



บทที่ ๔ ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
        ๑.  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลรักษาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ รวมท้ังจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
หากผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใดมีพฤติกรรมส่องไปในทางท่ีจะละเมิดข้อดำหนดการใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งระเบียบนี้  ผู้ดูแลเครือข่ายจะต้องรายงานให้คณะกรรมการความปลอดภัยของ
ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบโดยเร็วท่ีสุดในกรณีท่ีจำเป็นเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร 

       ๒. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าท่ีของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลท่ีรับหรือส่งผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงตนไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีตนได้รับมาจากหรือ
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลใด
ทราบ 

       ๓. ผู้ดูแลเครือข่ายมีหน้าท่ีในการเสนอความเห็นข้อสังเกตุต่อคณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาส่ังการเก่ียวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        ๔. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีในกาติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ระบบการเข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติ
หรือระบบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบำรุงรักษาส่ิงต่างๆ ดังกล่าวอยู่เสมอ    

       ๕. เมื่อผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ้นจากหน้าท่ีแล้วจะต้องคืนทรัพย์สินอันเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาข้อมูล กุญแจ อ่ืนๆ   ให้แก่องค์กรทันทีท่ีพ้นจากหน้าท่ี 
       ๖. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่าฝืนข้อกำหนดในระเบียบนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง องค์กรจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่ผู้ดูแลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมต่อไป    

ทั้งนี้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒ นาระบบบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลท่าเรือ จึงประกาศนโยบายไว้ให้ทราบ และปฏิบัติท่ัวกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                                             ประกาศ ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 

 

                                                                                      (นายอาทร วรุณบรรจง) 

                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ 


