ระเบียบปฏิบัติโรงพยาบาลเขาสมิง
ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕61
ตามนโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของโรงพยาบาลเขาสมิง และเพื่อการพัฒ นาระบบบริห าร
จัดการระบบบริการสุ ขภาพของโรงพยาบาลเขาสมิงให้ เป็นไปด้วยความมีเสถียรภาพ ปลอดภัย เหมาะสม
สอดคล้องกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่ง
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ โ รงพยาบาลเขาสมิ งและหน่ ว ยงานภายใต้ สั งกั ด และเป็ น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเขาสมิง จึงเห็นควรออกระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
หมวด ๑ บททั่วไป
ช้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงพยาบาลเขาสมิง ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากการประกาศในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสมิง
เป็นต้นไป และต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
(๑) โรงพยาบาล หมายถึง “โรงพยาบาลเขาสมิง”
(๒) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “คณะกรรมการสารสนเทศ และเวชระเบียนโรงพยาบาลเขาสมิง”
(๓) คณะกรรมการบริหาร หมายถึง “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสมิง”
(๔) ผู้รับบริการ หมายถึง “ผู้ป่วย และผู้รับบริการโรงพยาบาลเขาสมิง หรือประชาชน โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล”
(๔) ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล หมายถึ ง “ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเขาสมิ ง หรื อ รั ก ษาราชการในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง”
(๖) ผู้บริหารระบบ หมายถึง “ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เขาสมิง หรือ CIO หรือ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาสมิง ที่กากับดูแลงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานด้านคอมพิวเตอร์”
(๗) หัวหน้าศูนย์ หมายถึง “หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ บุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ,,
(๘) บุคลากร หมายถึง “บุคลากรของโรงพยาบาลเขาสมิง,,
(๙) ระบบ หมายถึง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเขาสมิง ซึ่งครอบคลุมด้าน เครื่องมือ ซอฟท์แวร์
กระบวบการ และการดาเนินการใดใดที่สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวิชาการสากล,,
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(๑๐) ศู น ย์ หมายถึ ง “ศูน ย์ คอมพิ ว เตอร์ หรือ ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ งานทางคอมพิ ว เตอร์ห รือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,,
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเขาสมิง และผู้รับบริการ
ข้อ ๕ ให้โรงพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเขาสมิง แต่มีบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ข้อ ๖ กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสมิง เป็นผู้วินิจฉัย
โดยข้อวินิจฉัย อาจจะหาข้อยุติ ข้อสั่งการ หรือแนวปฏิบัติได้ หรือ อาจมีมติให้คณะกรรมการตามข้อ 5 เป็นผู้
หาข้อยุติ ข้อสั่งการ หรือแนวปฏิบัติ ต่อไปก็ได้ โดยยึดถื อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาล ผู้ รับบริการ และ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้อ ๗ กรณีเกิดปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการดาเนินการที่สอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ผู้บริหารระบบมี
อานาจใน การพิจารณา หาข้อยุติ ข้อสั่ งการ หรือแนวปฏิบัติได้ และแจ้งให้คณะกรรมการสารสนเทศทราบ
หรือ ดาเนินการต่อ หรือถือปฏิบัติ เป็นกรณี ต่อไป
ข้อ ๘ มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ พิจารณา กลั่นกรองเนื้อหา ข้อร้องขอ หรือ กรณีอื่นใด และให้ตัดสินตาม
การดาเนินการตามข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ก่อนได้ หากเห็นว่าการดาเนินการใน คณะกรรมการตามข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ไม่
ทันต่อการแก้ปัญหา และอาจจะเกิดความเสียหายในระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาล หลังจากดาเนินการแล้ว
ให้แจ้งผู้บริหารระบบและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อทราบ หรือกาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม
หมวด ๒ เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการโครงข่าย
ข้อ ๙ เครื่องมือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายและ
สลับสัญญาณ สายหรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และอุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดที่อยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ข้อ ๑๐ การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารลานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๑๑ บรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ ไฟเบอร์ ออฟติก และอุปกรณ์
ทั้ งหมดในระบบโครงข่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะต้ อ งจั ดให้ มี ผู้ รับ ผิ ดชอบ เฝ้ าระวัง ดูแ ล จั ดท าตาราง
บารุงรักษา ตามช่วงเวลาที่กาหนด และมีผลการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ การกาหนด หลักเกณฑ์รูปแบบ วิธี การ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในระบบให้
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กาหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรร แจกจ่าย ให้หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานไว้ใช้งานในระบบ
บริการสุขภาพตามความเหมาะสม และมีหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการมีไว้
และใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับระเบียบนี้
ข้ อ ๑๔ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากข้ อ 7 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารดู แ ลเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สานักงานของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ การซ่อมแซม และเรื่องที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนด
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ข้อ ๑5 หัวหน้าหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานไว้ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงานประจา มีหน้าที่ ที่จะต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการ
รวมถึงต้องบารุงรักษาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณท์ที่กาหนด
ข้อ ๑๖ การมีไว้และใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้คณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศพิ จ ารณาตามความจาเป็ น โดยให้ จัด หาตามระเบี ยบการจัด หาของศู น ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ศูนย์เป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ทะเบียน
ประวัติ รวมถึงรายละเอียดที่จาเป็นของการมีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
และทางศูนย์จะรับผิดชอบในกระบวนการซ่อมบารุง เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จัดหาตามหลักการและ
ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์เท่านั้น
ข้อ ๑๗ หน่ วยงานหรือบุ คคลที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊กไว้ใช้ ตามข้อ ๑๖ ต้องบารุงรักษาและ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ข้ อ ๑๘ การเดิ น สายแลนด์ เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ในระบบโครงข่ ายจะต้ อ งมี ก ารท า
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ต้นสาย และปลายสายให้สามารถสื่อสารถึงการได้ว่าเป็นสายแลนด์เส้นเดียวกันได้
ข้อ ๑๙ ห้ามผู้ใช้ งานเครื่องคอมพิว เตอร์สานักงานที่ได้รับจัดสรรตามข้อ ๑6 หรือบุคคลที่ไม่ได้รับ
มอบหมาย แก้ไข ดัดแปลง ทาเพิ่ม หรือนาอุปกรณ์ใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๒๐ ศูนย์จะต้องแสดงหมายเลขเครื่องคอมพิว เตอร์สานักงาน รูปแบบใดรูปแบบหนี่ งที่สามารถ
ระบุเครื่องรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน สามารถสื่อสารอ้างถึงในกรณีต่างๆ ได้โดยสะดวก
หมวด ๓ บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
ข้อ ๒๑ โรงพยาบาลต้องจัดให้มีโครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลทั้งในบทบาทของผู้รับผิดชอบงานหลัก และในรูป แบบคณะทางาน คณะกรรมการ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพระบบ
ข้อ ๒๒ โรงพยาบาลจัดให้มีหัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์อยู่ในความควบคุมกากับของหัวหน้ากลุ่ม
งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาสมิง
ข้อ ๒๓ เจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ มี ห น้ าที่ ป ระสานงาน ดู แล บ ารุงรักษา หรือ ด าเนิ นการในกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๔ นโยบาย ข้อคิดเห็นหรือเรื่องอื่นใด ที่เป็นมติของคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง
และมีผลต่อการปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งโรงพยาบาล ให้เรื่อง
นั้นมีผลในทางปฏิบัติหลังจากที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
ข้อ ๒5 ภารกิจต่างๆ ที่เกิดจากมติของคณะทางาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ให้เสนอผ่านทางหัวหน้าศูนย์ โดยหัวหน้าศูนย์อาจจะพิจารณาดาเนินการ สั่งการ หรือ
เรียนให้หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลเขาสมิงเห็นชอบ
เพื่อรายงานผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิงต่อไป
ข้อ ๒๖ ศูนย์มีหน้าที่จัดทาแผน และบริหารจัดการแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องในระเบียบนี้
ข้ อ ๒๗ การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมฯ ตามฉบับทีเ่ กี่ยวข้อง
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หมวด ๔ ซอฟท์แวร์
ข้อ ๒๘ ซอฟแวร์ที่ใช้งานในระบบบริ การสุขภาพของโรงพยาบาลถือเป็นสมบัติของโรงพยาบาลห้าม
นาไปเผยแพร่ จาหน่ายหรือทาการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่การนาไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือประโยชน์ของ
ทางราชการที่ให้บริการประชาชนเป็นหลัก
ข้อ ๒๙ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ดัดแปลงแก้ไขซอฟท์แวร์ระบบบริการสุขภาพที่ มีอยู่เดิมโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
ข้อ ๓๐ การจัดทาและพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นใช้ในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งสาหรับใช้งาน
เองภายในหน่วยงาน หรือใช้ในระดับฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มภารกิจ และโรงพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ข้อ ๓๑ บรรดาซอฟท์แวร์ที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
นอกจากโรงพยาบาลเขาสมิง จัดหาและพัฒนาไว้ใช้ ทุกประเภททั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ผู้ใช้งาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์นั้น แจ้งชื่อซอฟแวร์และรายละเอียดการใช้งานต่ างๆ เพื่อลงทะเบียนซอฟท์แวร์ไว้กับ
ศูนย์
ข้อ ๓๒ การดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติ ม ติดตั้งใหม่ซึ่ง ซอฟแวร์ในข้อ ๓๑ ให้ศูนย์เป็นผู้ดาเนินการ และ
หัวหน้าศูนย์มีหน้าที่ควบคุมกากับ รวมถึงให้รายงานให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
ข้อ ๓๓ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดติดทั้งซอฟท์แวร์ใดใดลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลจัด
ไว้ให้ใช้งาน นอกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๔ ศูนย์มีหน้าที่ ติดตาม เฝ้าระวัง บารุงรักษา รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้องของการใช้งานซอฟท์แวร์
ระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ข้อ ๓5 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดที่ร้องของความต้ องการซอฟท์แวร์เฉพาะงาน หรือเพิ่ม
พัฒนาซอฟท์แวร์เดิมที่มีอยู่ให้จัดทารายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเหตุผลความจาเป็นผ่านทางหัวหน้า
ศูนย์และคณะกรรมการสารสนเทศ
ข้อ ๓๖ รองผู้อานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาความต้ องการซอฟท์แวร์ตามข้อ ๓๔ ให้
รายงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสมิง
ข้อ ๓๗ การจัดทาและพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ผู้พัฒนาและผู้ร้องขอจัดทาคู่มื อการใช้งาน รวมถึง
โครงสร้างระบบซอฟท์แวร์เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารได้เป็นสากล
ข้อ ๓๘ ซอฟท์แวร์สานักงาน รวมถึงซอฟท์แวร์ใช้งานพื้นฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามชุดรูปแบบที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อ ๓๙ การกาหนดซึ่งซอฟท์แวร์ที่มีให้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลตามข้อ ๓๘ ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสม จาเป็น และคานึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของการใช้ในราชการเป็นสาคัญ
หมวด 5 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
ข้อ ๔๐ ระบบข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการเก็บสะสม ประมวลผล และเผยแพร่ โดยโรงพยาบาลเขาสมิง
ไม่ว่าทางสื่อ หรือช่องทางใดใด ถือเป็นสมบัติของโรงพยาบาลห้ามนาไปเผยแพร่ จาหน่ายหรือทาการเชิงพาณิชย์
เว้นแต่การนาไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือประโยชน์ของทางราชการที่ให้บริการประชาชนเป็นหลัก
ข้อ ๔๑ ห้ามบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ดัดแปลงแก้ไขทาเพิ่ มข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล ที่ไม่ใช่ความจริงเข้า
ระบบจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลเขาสมิง
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ข้อ ๔๒ ให้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓ (๒) วางโครงสร้างรวมถึงระบบการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับต่างๆ ของโรงพยาบาล
ข้อ ๔๓ การประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทารายงานมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการประมวลผลชุดข้อมูลที่ต้อง
ส่ง รายงาน ต่อหน่วยงานอื่ นตามนโยบาย ระเบียบ ข้อสั่ งการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมกากับ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องประมวลผล จัดทา ข้อมูล รายงานประเภทนี้
ข้อ ๔๔ การร้องขอให้ มีการจั ดท าข้อมูล รายงานประเภทต่างๆ ให้ ผู้ ร้องขอ แจ้งรายละเอี ยดตาม
ข้อกาหนดของศูนย์หรือผู้มีหน้าที่
ข้อ ๔5 ผู้มีหน้าที่พิจารณาตามข้อ ๔๔ ได้แก่ คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลเขาสมิง
หรือผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ หัวหน้าศูนย์ หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ทั้งนี้การพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นไป
ตามความเห็นของหัวหน้าศูนย์ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่หัวหน้าศูนย์มอบหมายไว้สั่งการไว้เป็นรายกรณี
ข้ อ ๔๖ การจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ของโรงพยาบาลให้ เป็ น ไปตามขอบเขตของผู้ บ ริ ห าร
โรงพยาบาลหรือ คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลเขาสมิง
ข้อ ๔๗ การดาเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลให้ดาเนินการโดยยึดหลักของความปลอดภัย ระดับชั้น
ความลับ สิทธิ์ผู้ป่วย รวมถึงหลักสากลของการจัดการระบบข้อมูล
ข้อ ๔๘ การร้องขอข้อมูลของผู้ป่วย ผู้รับบริการ หรือบุคคลที่มีข้ อมูลใบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลเขาสมิงให้ดาเนินการตามแนวทางกฎระเบียบ ที่กาหนดไว้โดยผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลเขาสมิง และศูนย์มีหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
หมวด ๖ ระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต
ข้อ 5๐ โรงพยาบาลต้องจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ บนโครงข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต
ตามความเหมาะสม
ข้อ 5๑ ห้ามใช้งานระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต ที่โรงพยาบาลจัดให้มีไว้ในโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล ที่มิใช่เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ข้อ 5๒ ศู น ย์ จ ะต้ องจั ด ให้ ร ะบบจั ด การเพื่ อ ความปลอดภั ยของการใข้งานระบบอิ น ทราเน็ ต และ
อินเตอร์เน็ตและบารุงรักษาให้มีเสถียรภาพ
ข้อ 5๓ ศูนย์จะต้องจัดให้มีระบบอินทราเน็ ต และอินเตอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ของ
ระบบบริหารสุขภาพได้ตลอดเวลา
ข้อ 5๔ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ งานผ่านอิน ทราเน็ต และอิ นเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของโรงพยาบาล
จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องหรือความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสมิง
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