
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
เร่ือง  นโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา 
 
 

ตามที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาได้มีการพัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งาน ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง และ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ในการใช้ ปฏิบัติหน้าท่ี ในการทำงาน ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี จึงขอประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ดังนี้  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบสนองการบริการช่วยลด
ขั้นตอนการบริการและการบริหารข้อมูล 

2. สร้างการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศในทุกหน่วยบริการของเครือข่ายสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการเข้าถึง 
4. มีมาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT) 
5. มีทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานเพียงพอและเหมาะสม 
6. มีแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการทำงานและนโยบายของส่วนกลาง 

 
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

                                           ส่ัง   ณ  วันท่ี 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
                            (นายแพทย์จักรชัย  ติตตะบุตร) 

                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                                               เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

  



 
 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
เร่ือง  นโยบายและและระเบียบปฏิบัติความม่ันคงและปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

 
 

ตามท่ีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาได้มีการพัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งาน ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง และความปลอดภัย ในการใช้งาน  และเป็น
ความลับตามกฎระเบียบ พรบ คอมพิวเตอร์ ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี จึงขอประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ดังนี้      

1. การเข้าใช้งานระบบ HIS ของโรงพยาบาลทุกครั้งหากเลิกใช้งานแล้วต้องออกจากระบบทุกครั้ง 
2. ห้ามนำโปรแกรมอื่นใดมาติดต้ังในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลหากไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือแจ้งงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. ห้ามเข้าเว็ปไซด์ผิดกฎหมาย และ ไม่พึงประสงค์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบของโรงพยาบาลเทพรัตน

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
4. ห้ามนำออก บันทึก ประวัติการรักษาผู้ป่วย เองโดยไม่ผ่านการร้องขอ งานเวชระเบียน 
5. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาติดต้ัง โดยไม่แจ้ง ศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ให้รับทราบก่อน และต้องยินยอมได้รบัอนุญาติ 
6. ห้ามเคล่ือนย้ายหรือ นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนญุาติ 
7. ห้ามถ่ายภาพ ผู้รับบริการหรือ แพทย์ผู้ให้การบริการ ขณะทำการรักษา โดยไม่ได้รับรับอนุญาติ 

 
 
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

                                 ส่ัง   ณ  วันท่ี 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
                            (นายจักร์ชัย  ติตตะบุตร) 

                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
                                                  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
เร่ือง  นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการรักษาและผู้รับบริการ 

 
 

ตามท่ีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาได้มีการพัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีควบคุมเป็นความลับของข้อมูลและการรักษา ของผู้รับบริการ ตามกฎระเบียบ พรบ คอมพิวเตอร์ 
ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี จึงขอประกาศนโยบาย
และแผนปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา ดังนี้      

1. ห้ามนำออก บันทึก ประวัติการรักษาผู้ป่วย เองโดยไม่ผ่านการร้องขอ งานเวชระเบียน 
2. ห้ามถ่ายภาพ หรือ บันทึกวีดีโอ ในพื้นท่ีห้ามถ่าย 
3. ห้ามโพส เผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ ในการรับบริการของป่วยโดยไม่ได้รับอนญุาติหรือผ่านการเห็นชอบ 

คณะกรรมการ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. ห้ามผู้ใช้งานเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Facebook Line 

Website ) หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยกเว้นการได้รับอนญุาต เป็นลายลักอักษร 
5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ หากมีการแจ้งการโพสท่ีเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และรายงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
 
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

                                 ส่ัง   ณ  วันท่ี 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
                             (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 

                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล   
                                                เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

 
  



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
เร่ือง  นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการรักษาและผู้รับบริการ 

 
 

ตามท่ีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาได้มีการพัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีควบคุมเป็นความลับของข้อมูลและการรักษา ของผู้รับบริการ ตามกฎระเบียบ พรบ คอมพิวเตอร์ 
ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี จึงขอประกาศนโยบาย
และแผนปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา ดังนี้      

1. ห้ามนำออก บันทึก ประวัติการรักษาผู้ป่วย เองโดยไม่ผ่านการร้องขอ งานเวชระเบียน 
2. ห้ามถ่ายภาพ หรือ บันทึกวีดีโอ ในพื้นท่ีห้ามถ่าย 
3. ห้ามโพส เผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ ในการรับบริการของป่วยโดยไม่ได้รับอนญุาติหรือผ่านการเห็นชอบ 

คณะกรรมการ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. ข่าวสารท่ีเป็นทางการของทางโรงพยาบาล มีช่องทาง หลักคือ เอกสารประกาศจากทางโรงพยาบาล 

เว็ปไซด์ http://dvhospital.go.th/ และ เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เท่านั้น 
5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ หากมีการแจ้งการโพสท่ีเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และรายงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
 
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

                                 ส่ัง   ณ  วันท่ี 1 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
                            (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 

                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล   
                                                เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

 
 

http://dvhospital.go.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064373484553

