
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพราว 
เร่ือง  นโยบายเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของบุคลากร โรงพยาบาลพราว 
 
 
 โรงพยาบาลพราว ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบในการใชส่ือสังคม

ออนไลน (Social Media) ท้ังตอตนเอง ผูรับบริการ ผูอื่น และสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ขององคกร จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายใชส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เพื่อเปนแนวทางใน

การปฏิบัติสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลพราว เพื่อใหการใชส่ือดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสม 

สรางสรรค และเกิดประโยชน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใชงานส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานสุขภาพ พ.ศ. 

2559 และพระราชบัญญัติ ระเบียบประกาศเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยของขาราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจาง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทาง

สังคม (Social Tool) เพื่อใชส่ือสารระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Media) ผานทาง

เว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต เปนส่ือท่ีบุคคลท่ัวไป

สามารถนำเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารไดดวยตนเองออกสูสาธารณะโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณส่ือสารประเภทตางๆ เนื่องจากส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เปนเครื่องมือท่ีมีท้ัง

ประโยชนและโทษท่ีควรระวัง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง ผูรับบริการและตอองคกร 

 ดังนั้น เพื่อเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพราว ทุกทาน สามารถใชส่ือสังคมออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทางโรงพยาบาลจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผูท่ีใช

ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) และแสดงตนในฐานะบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพราว ดังนี้ 

 ขอ 1 พึงตระหนักวา ขอความหรือความเห็นท่ีเผยแพรบน Social Media ผูเผยแพรตอง

รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกดิข้ึน ท้ังทางดานจริยธรรม ดานสังคมและดานกฎหมาย นอกจากนี้ อาจ

มีผลกระทบตอช่ือเสียงการทำงานและอนาคตของวิชาชีพของตนได 

 ขอ 2 พึงใชความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการเผยแพรความคิดเห็นท่ีอาจกระตุนหรือนำไปสู

การโตแยงท่ีรุนแรง เชน เรื่องเกี่ยวกับการเมือง เช้ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 

รวมถึงการวิพากษวิจารณองคกรหรือสถานบันตางๆ  

 ขอ 3 ให ถือปฏิ บัติตามขอกำหนดในพระราชบัญญั ติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เชน การเปดเผยความลับของบุคลากรหรือผูรับบริการท่ีไดมาจากการปฏิบัติ

หนาท่ีหรือจากความไววางใจ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกบุคลากรหรือผูรับบริการ หรือกระทำการให

เกิดความเสียหายแกทรัพยสิน เกียรติ และช่ือเสียงของโรงพยาบาลพราว ถือเปนความผิดทางวินัย 

และผู ท่ีฝาฝนอาจถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอื่น โดยสามารถศึกษาประกาศ



พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขอมูลของ

ราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชงาน

ส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานสุขภาพ พ.ศ. 2559  

 ขอ 4 พึงระมัดระวังการเผยแพรขอมูลขาวสาร ภาพ หรือขอความท่ีเปนการละเมิดสิทธิสวน

บุคคล 

 ขอ 5 พึงแยกบัญชีผูใช (Account) ระหวางการใชเพื่อเรื่องสวนตัว และเรื่องหนาท่ีการงาน

ออกจากกันใหชัดเจน 

 ขอ 6 พึงระมัดระวังในการใชถอยคำและภาษาในการส่ือสารใหมีความเหมาะสม หลีกเล่ียง

การใชภาษาท่ีไมสุภาพ ไมสรางสรรค ตลอดจนการใชภาษาท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือน 

เขาขายดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น 

 ขอ 7 หากตองการสราง Page หรือ Account ท่ีเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลอยงเปน

ทางการของกลุมงานหรือโรงพยาบาล ตองแจงใหหัวหนากลุมงาน หรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาล

นครพิงคทราบแลวแตกรณี และตองแจงรายช่ือของผูดูและระบบหรือเจาของ Account นั้น ให

หัวหนากลุมงานหรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาลพราว ทราบ และผูดูแลมีหนาท่ีตองมอบสิทธิ์ในการ

ดูแล Page หรือ Account นั้น คืนแกกลุมงานหรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาลพราว เมื่อพนจากหนาท่ี

ท่ีตองดูแล หรือพนสภาพจากการเปนบุคลากรของโรงพยาบาล 

 ขอ 8 การเผยแพรขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวท่ีอาจทำใหบคุคลอื่นเขาใจวาเปน

ความเห็นจากโรงพยาบาลหรือกลุมงานของโรงพยาบาล ตองมีการแสดงขอความจำกัดความ

รับผิดชอบ วาเปนความเห็นสวนตัว มิใชความเห็นของโรงพยาบาลหรือกลุมงานของโรงพยาบาลท่ีตน

สังกัดอยู เวนแตจะเปนของโรงพยาบาลหรือกลุมงานของโรงพยาบาลอยางแทจริง หรือไดรับอนุญาต

จากผูมีอำนาจท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี 

 ขอ 9 ผู บังคับบัญชาทุกระดับ ตองพึงระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล หรือการแสดง

ความเห็นเนื่องจากอาจถูกมองวาเปนความเห็นของกลุมงานของตนไดงาย และอาจมีผลกระทบตอ

ความเขาใจของผูใตบังคับบัญชาได ท้ังนี้ ใหมีการแสดงขอความจำกัดความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

เชนเดียวกับ ขอ 8 

 ขอ 10 หามเผยแพรขอมูลท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาของโรงพยาบาล หรือขอมูลท่ีใชใน

โรงพยาบาลพราว กอนไดรับอนุญาตอยางเปนทางการจากผูมีอำนาจ 

 ขอ 11 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานวิชาชีพ หรือผูใหบริการสุขภาพหรือบริการอื่นใด พึงตระหนักถึง

ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการ เนื่องจากการเผยแพรขอมูลอาจมีผลกระทบ

ตอผูรับบริการ หนวยงาน หรือวิชาชีพของตนได 

   11.1 ระมัดระวังอยางยิ่งในการใช Social Media ในการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ

โดยเฉพาะไมควรใช Account ท่ีใชสำหรับเรื่องสวนตัวเพื่อการนี้ เนื่องจากไมมีวิธีท่ีไดผลสมบูรณใน

การปกปดความลับของผูรับบริการบน Social Media 

   11.2 ปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพอยางเครงครัด 

 

 



   11.3 เคารพและระมัดระวังอยางยิ่ง ไมใหมีการละเมิดความเปนสวนตัว (Privacy) 

และความลับ (Confidentiality) ของผูรับบริการ 

   11.4 หากตองการเผยแพรขอมูลเพื่อการศึกษา เชน รูปถาย หรือส่ืออื่นๆ ท่ีมาจาก

ผูรับบริการ ตองขออนุญาตจากผูรับบริการนั้นกอนเสมอ และตองลบขอมูลท่ีอาจจะทำใหมีการทราบ

ถึงตัวตนของผูรับบริการนั้นท้ังหมด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูรับบริการ 

รวมถึงการเผยแพรขอมูลในกลุมปดเฉพาะดวย 

   11.5 หากพบการใชส่ือ Social Media ท่ีเกี่ยวกับผูรับบริการอยางไมเหมาะสม หรือ

พบวามีขอความบน Social Media ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงหนวยงาน ใหแจงกลุม

ภารกิจดานบริหารท่ัวไป (หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป) 

 ขอ 12 ศึกษา การใช การต้ังคาความเปนสวนตัว (Privacy Setting) ใหเขาใจเปนอยางดี 

และปรับแตงการต้ังคาความเปนสวนตัวใหเหมาะกับบริบท 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

 
                                  ประกาศ   ณ  วันท่ี   1 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
                            (นายนพดล  บุญเฉลย) 

                           รักษาการ ผูอำนวยการโรงพยาบาลพราว 
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