
 

บนัทกึขอความ 
 

สวนราชการ   โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

ท่ี  นธ. ๐๐32.๓๐๑/352                                    วันที่   29 ธันวาคม  2564 

เรื่อง   ขออนุมัติและประกาศใชนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 

  ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ภาครัฐ 
พ.ศ.2549 กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ี
ไมถูกตองเหมาะสม 
  ดังนั้น โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไดดำเนินการจัดทำนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลมีความปลอดภัย และสอดคลองตามหลักกฎหมายจึงควรประกาศใชนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมการดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวของ
กบัระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 
 

 

            (นายณัฐพงศ  อินทองคำ) 
                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

 

                (นายอดลุย  เร็งมา) 
     ผูอำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เรื่อง  นโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

................................................................................................. 

  เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งปองกัน

ปญหาท่ีอาจเกิดจากการใชอยางไมถูกตอง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายและเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงขอประกาศนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 คำนิยาม 

 โรงพยาบาล หมายถึง  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 สวนราชการ หมายถึง  กระทรวงสาธารณสุข 

 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอำนวยการหรือผูมีอำนาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารของโรงพยาบาล 

ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 หนวยงาน  หมายถึง  หนวยงานตางๆ ที่อยูในเครือขายของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

 ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย หมายถึง  หนวยงานที่ทำหนาที่ใหบริการและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

 หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย หมายถึง หัวหนาที่ทำหนาที่ดูแล บริหาร

จัดการศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย ของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 ผูดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง  บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายจาก หัวหนาศูนย

คอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและเขาถึงระบบคอมพิวเตอร

เครือขายของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 เครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย หมายถึง ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรที่ เปนสมบัติของ

โรงพยาบาล ทั้งที่อยูภายในโรงพยาบาล และเครือขายโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา รวมทั้ง

อุปกรณตอพวงตางๆ อุปกรณเครือขายท่ีเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนโปรแกรมและขอมูลตางๆ

ที่มิไดจัดใหเปนสื่อสาธารณะ 

 ผูใชงาน หมายถึง  ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางเหมาบริการ

ของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือผูท่ีโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

อนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครือขายได 

 นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย คือ แนวทางที่ผูบริหารระดับสูงกำหนดที่ใหเจาหนาที่ทุกคนตอง

ปฏิบัติตามเพ่ือใหมั่นใจวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามมั่นคงปลอดภัย 

 บทลงโทษ หมายถึง บทลงโทษที่สวนราชการเปนผูกำหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย 

 

 



หมวดที่ 2 นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โรงพยาบาลจะดำเนินการจัดการเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลอันเปนความลับและเปนขอมูล

สวนตัวของผูปวยอยางเครงครัด 

2. การใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ตองเปนไปเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาม
พันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของโรงพยาบาล 

หมวดที่ 3  ระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางการดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

1. กำหนดพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นที่ควบคุม โดยกำหนดเฉพาะผูท่ีใชงานที่

ไดรับอนุญาตใหเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุม 

2. ผูดูแลระบบเปนผูกำหนดสิทธิในการเขาถึงพ้ืนที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หาม

บุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตเขาใชงาน หากมีหนวยงานภายนอกตองการนำเครื่อง

คอมพิวเตอรหรอือุปกรณเครือขายมาใชงานในพ้ืนที่ควบคุมจะตองลงบันทึกขออนุญาตใชงานจาก

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย 

3. หามผูใชงานทำการเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรหากจำเปนใหประสานศูนยคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศทางการแพทย 

หมวดที่ 4 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูดูแลระบบตองเปนผูกำหนดสิทธิในการเขาถึงระบบขอมูลตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานของ

ผูใชงานโดยกำหนดลงทะเบียนการใชงานและทำการเก็บประวัติการเขาถึงขอมูลและขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร 

2. ผูดูแลระบบ เปนผูทำหนาที่บริหารจัดการและทำการตรวจสอบเสนทางการเชื่อมตอระบบ

คอมพิวเตอรเครือขายทั้งภายในและภายนอก โดยมีการแสดงตัวตน (User Authentication) 

ของผูใชงาน 

3. ผูใชงานจะตองเก็บรักษาบัญชีผูใชงาน (User Authentication) และรหัสผาน (Password) ไว
เปนความลับ หามปดประกาศไวในที่เปดเผยหรือมอบใหผูอ่ืนใชงานแทนและตองเปล่ียนรหัสผาน
ทุก 6 เดือน 

หมวดที่ 5 ระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัยและระบบคอมพวิเตอรเครือขายและเครือขายไรสาย 

1. ผูดูแลระบบตองทำการควบคุมตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log) ตาม

แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และสามารถระบุถึงตัวบุคคลได 

2. หากมีบุคคลภายนอกตองการสิทธิ์ในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรเครือขาย จะตองทำบันทึกเพื่อ

ขออนุญาตเขาใชจากหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย 

3. ผูดูแลระบบ เปนผูติดตั้งและวาง Access point ในตำแหนงที่เหมาะสมและกำหนดรหัสผานและ
สทิธิผูใชงาน หามผูใชงานนำอุปกรณเครือขายไรสายมาติดตั้งเองโดยไมไดรบัอนุญาต 

หมวดที่ 6 ระเบียบปฏิบัติใชเครื่องคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรพกพา 

1. กำหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายทั้งหมดเปนสมบัติของโรงพยาบาลและมอบให

ผูใชงานสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายไดตามหนาที่รับผิดชอบท่ีกำหนด

จากผูดูแลระบบ และหามผูใชงานติดตั้งโปรแกรมที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

2. หามผูใชงานหรือบุคคลภายนอก นำเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครือขายดานคอมพิวเตอรทุก

ชนิดมาเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยกเวนทำบันทึก

และไดรบัอนุญาตจากหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการแพทย 



3. กำหนดใหผูใชงาน ตองทำการ Scan Virus ในอุปกรณเก็บขอมูลแบบเคลื่อนที่ (Handy drive) 
ทุกครั้งกอนใชงานเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

หมวดที่ 7 ระเบียบปฏิบัติการใชอนิเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

1. ผูใชงานตองทำการลงทะเบียน บัญชีผูใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ศูนยคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศทางการแพทย และกอนใชงานตองใส Username และ Password เพ่ือยืนยันตัวตน 

(Authentication) ทุกครั้ง 

2. ผูใชงานตองรับผิดชอบบัญชีผูใชงาน (User Account) ของตนเอง จะโอน จำหนาย หรือ จายแลก

สิทธิ์ใหกับผูอ่ืนไมได หากผูอ่ืนไดใชบัญชีใชงานของตน ผูใชงานจึงตองเปนผูรับผิดชอบผลตางๆที่

อาจจะเกิดข้ึน 

3. ผูดูแลระบบจะตองทำระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และสามารถเก็บประวัติการใชงาน

ของผูใชงานเพ่ือตรวจสอบและปองกันภัยคุกภาม 

4. กรณีบุคคลภายนอก เชน วิทยากร ผูเขารวมประชุม จำเปนตองใชอินเตอรเน็ตตองใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบติดตอผูดูแลระบบเพ่ือดำเนินการกำหนดบัญชีผูใชงานและรหัสผานทุกครั้ง 

หมวดที่ 8 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความลับของผูปวย 

1. ผูใชงานทุกคนมีหนาท่ีตองปองกัน ดูแล รักษาไวซึ่งความลับ ความถูกตองและความพรอมใชของ

ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรและเอกสารเวชระเบียนของผูปวย 

2. ผูใชงานหามเผยแพร ทำสำเนา ถายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง หรือทำลายขอมูลผูปวยในเวช

ระเบียนและในระบบคอมพิวเตอรทุกรณี นอกจากไดรับมอบหมายใหดำเนินการจากผูอำนวยการ 

3. การสงขอมูลผูปวยผานชองทาง Social Media ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานการสงขอมูล

ผูปวยผาน Social Media 

4. หามใชคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลท่ีเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลผูปวย ในการติดตอกับ

อินเตอรเน็ตทุกรณี ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรมีภารกิจเฉพาะที่ตองเชื่อมตอระบบขอมูลผูปวย   

ซึ่งไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการ 

5. หามมิใหผูท่ีไมไดทำหนาที่ดูแลผูปวยรายใด เขาถึงขอมูลผูปวยรายนั้น 

หมวดที่ 9 ระเบียบปฏิบัติดานการสงขอมูลผูปวย Social Media 

1. ผูใชงานตองหลีกเลี่ยงการระบุ ชื่อ, สกุล, HN, เลข 13 หลัก, เตียง, ใบหนา หรือขอมูลที่ระบุ

ตัวตนผูปวยได 

2. ผูใชงานตองหลีกเลี่ยงการสงขอมูลผูปวยผาน Social Media แบบกลุม 

3. เมื่อสงขอมูลผาน Social Media แลว หากใชขอมูลนั้นแลว ใหทำการลบออกจาก Social Media 

ที่ทำการสงทันที 

   

      ประกาศ ณ วันที่  25  ธันวาคม  2564  

      

 

       (นายอดุลย    เร็งมา) 
     ผูอำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 


