ประกาศโรงพยาบาลพราว
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของบุคลากร โรงพยาบาลพราว
โรงพยาบาลพราว ไดตระหนักและเล็ง เห็นถึงความสำคัญ ของผลกระทบในการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ทั้งตอตนเอง ผูรับบริการ ผูอื่น และสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ขององคกร จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิ บัติสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลพราว เพื่ อใหการใชสื่อดัง กลาวเปนไปอยางเหมาะสม
สร างสรรค และเกิด ประโยชน เพื่ อ ให เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติว าด ว ยการกระทำผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญ ญัติ ขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแหง ชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสัง คมออนไลนของผูปฏิบัติง านสุขภาพ พ.ศ.
2559 และพระราชบัญ ญัติ ระเบียบประกาศเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยของขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทาง
สั ง คม (Social Tool) เพื่ อ ใช สื่ อ สารระหว า งกั น ในเครื อ ข า ยทางสั ง คม (Social Media) ผ า นทาง
เว็บ ไซตแ ละโปรแกรมประยุ กต บนสื่อ ใดๆ ที่มี การเชื่อ มต อกั บอิ น เตอรเน็ ต เป นสื่ อที่ บุ คคลทั่ วไป
สามารถนำเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารไดดวยตนเองออกสูสาธารณะโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณสื่อสารประเภทตางๆ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนเครื่องมือที่มีทั้ง
ประโยชนและโทษที่ควรระวัง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง ผูรับบริการและตอองคกร
ดัง นั้ น เพื่ อ เจ าหน าที่ โรงพยาบาลพรา ว ทุ กท า น สามารถใช สื่ อสั ง คมออนไลน ไ ด อ ยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทางโรงพยาบาลจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผูที่ใช
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) และแสดงตนในฐานะบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพราว ดังนี้
ขอ 1 พึ งตระหนักวา ขอความหรือความเห็น ที่เผยแพรบน Social Media ผูเผยแพรตอ ง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานจริยธรรม ดานสังคมและดานกฎหมาย นอกจากนี้ อาจ
มีผลกระทบตอชื่อเสียงการทำงานและอนาคตของวิชาชีพของตนได
ขอ 2 พึงใชความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการเผยแพรความคิดเห็นที่อาจกระตุนหรือนำไปสู
การโตแยงที่รุนแรง เชน เรื่องเกี่ยวกับการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ
รวมถึงการวิพากษวิจารณองคกรหรือสถานบันตางๆ
ข อ 3 ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ กำหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทำผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เชน การเปดเผยความลับของบุคลากรหรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือจากความไววางใจ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคลากรหรือผูรับบริการ หรือกระทำการให
เกิดความเสียหายแกทรัพยสิน เกียรติ และชื่อเสียงของโรงพยาบาลพราว ถือเปนความผิดทางวินัย
และผู ที่ ฝ า ฝ น อาจถู ก ดำเนิ น การทางวิ นั ย และทางกฎหมายอื่ น โดยสามารถศึ ก ษาประกาศ

พระราชบัญ ญั ติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญ ญัติขอมูลของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชงาน
สื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานสุขภาพ พ.ศ. 2559
ขอ 4 พึงระมัดระวังการเผยแพรขอมูลขาวสาร ภาพ หรือขอความที่เปนการละเมิดสิทธิสวน
บุคคล
ขอ 5 พึงแยกบัญชีผูใช (Account) ระหวางการใชเพื่อเรื่องสวนตัว และเรื่องหนาที่การงาน
ออกจากกันใหชัดเจน
ขอ 6 พึงระมัดระวังในการใชถอยคำและภาษาในการสื่อสารใหมีความเหมาะสม หลีกเลี่ยง
การใชภาษาที่ไมสุภาพ ไมสรางสรรค ตลอดจนการใชภาษาที่อาจกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
เขาขายดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
ขอ 7 หากตองการสราง Page หรือ Account ที่เปนชองทางในการเผยแพรขอมูลอยงเปน
ทางการของกลุมงานหรือโรงพยาบาล ตองแจงใหหัวหนากลุมงาน หรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
นครพิง ค ทราบแล วแต กรณี และตองแจง รายชื่อ ของผูดูแ ละระบบหรือเจาของ Account นั้น ให
หัวหนากลุมงานหรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาลพราว ทราบ และผูดูแลมีหนาที่ตองมอบสิทธิ์ในการ
ดูแล Page หรือ Account นั้น คืนแกกลุมงานหรือทีมสารสนเทศโรงพยาบาลพราว เมื่อพนจากหนาที่
ที่ตองดูแล หรือพนสภาพจากการเปนบุคลากรของโรงพยาบาล
ขอ 8 การเผยแพรขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวที่อาจทำใหบคุคลอื่นเขาใจวาเปน
ความเห็ น จากโรงพยาบาลหรื อ กลุ ม งานของโรงพยาบาล ต อ งมี ก ารแสดงข อ ความจำกั ด ความ
รับผิดชอบ วาเปนความเห็นสวนตัว มิใชความเห็นของโรงพยาบาลหรือกลุมงานของโรงพยาบาลทีต่ น
สังกัดอยู เวนแตจะเปนของโรงพยาบาลหรือกลุมงานของโรงพยาบาลอยางแทจริง หรือไดรับอนุญาต
จากผูมีอำนาจที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
ข อ 9 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต อ งพึ ง ระมั ด ระวั ง ในการเผยแพร ข อ มู ล หรื อ การแสดง
ความเห็นเนื่องจากอาจถูกมองวาเปนความเห็นของกลุมงานของตนไดงาย และอาจมีผลกระทบตอ
ความเขาใจของผูใตบังคับบัญ ชาได ทั้งนี้ ใหมีการแสดงขอความจำกัดความรับผิดชอบอยางชัดเจน
เชนเดียวกับ ขอ 8
ขอ 10 ห ามเผยแพรข อมูล ที่เป นทรัพ ยสิน ทางปญ ญาของโรงพยาบาล หรือ ขอมู ลที่ใชใน
โรงพยาบาลพราว กอนไดรับอนุญาตอยางเปนทางการจากผูมีอำนาจ
ขอ 11 บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ หรือผูใหบริการสุขภาพหรือบริการอื่นใด พึงตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการ เนื่องจากการเผยแพรขอมูลอาจมีผลกระทบ
ตอผูรับบริการ หนวยงาน หรือวิชาชีพของตนได
11.1 ระมัดระวังอยางยิ่งในการใช Social Media ในการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
โดยเฉพาะไมควรใช Account ที่ใชสำหรับเรื่องสวนตัวเพื่อการนี้ เนื่องจากไมมีวิธีที่ไดผลสมบูรณใน
การปกปดความลับของผูรับบริการบน Social Media
11.2 ปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพอยางเครงครัด

11.3 เคารพและระมัดระวังอยางยิ่ง ไมใหมีการละเมิดความเปนสวนตัว (Privacy)
และความลับ (Confidentiality) ของผูรับบริการ
11.4 หากตองการเผยแพรขอมูลเพื่อการศึกษา เชน รูปถาย หรือสื่ออื่นๆ ที่มาจาก
ผูรับบริการ ตองขออนุญาตจากผูรับบริการนั้นกอนเสมอ และตองลบขอมูลที่อาจจะทำใหมีการทราบ
ถึง ตัวตนของผูรับบริการนั้น ทั้ง หมด เวนแตจะไดรับอนุญ าตเปนลายลักษณ อักษรจากผูรับบริการ
รวมถึงการเผยแพรขอมูลในกลุมปดเฉพาะดวย
11.5 หากพบการใชสื่อ Social Media ที่เกี่ยวกับผูรับบริการอยางไมเหมาะสม หรือ
พบวามีขอความบน Social Media ที่อาจกอใหเกิดความเสื่อ มเสียชื่อเสีย งหนวยงาน ให แจงกลุ ม
ภารกิจดานบริหารทั่วไป (หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป)
ขอ 12 ศึ กษา การใช การตั้ง ค าความเปน สว นตั ว (Privacy Setting) ให เขาใจเป น อยางดี
และปรับแตงการตั้งคาความเปนสวนตัวใหเหมาะกับบริบท
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายนพดล บุญเฉลย)
รักษาการ ผูอำนวยการโรงพยาบาลพราว

