


วิธีปฏิบัติ เรื่อง การบรหิารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับสารสนเทศโรงพยาบาลบัวเชด 

ผูอนุมัติ   
รหัสเอกสาร:WP-CM-01 
แกไขครั้งที่ 2   
วันที่ 4 พ.ค.64 

การบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศโรงพยาบาลวังโปง 

1. จัดใหมีการทํา และปรับปรุงนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมออยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

2. แสดงเจตนารมณ หรือสื่อสารใหเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของทั้งหมดไดเห็นถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศขององคกรโดยเครงครัด อยางสม่ําเสมอ

3. จัดใหมีการประชุมเกี่ยวกับการบรหิารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยกําหนดใหมีวาระการประชุมที่ตองหารอืกันอยางนอยดังนี้

o การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และวิเคราะหผล
การตรวจสอบ

o แผนการดําเนินการเชิงปองกัน/แกไข จากผลการตรวจสอบดังกลาว
o การปรับปรงุนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศสาํหรับปถัดไป
o การประเมินความเสี่ยงและแผนลดความเสี่ยง จัดใหมีทรัพยากรดานบุคลากรงบประมาณ

การบริหารจัดการ และวัตถุดิบทีเ่พียงพอตอการจัดการดังกลาว
4. จัดใหมีการสรางความตระหนกัทางดานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเพื่อใหเจาหนาที่ของ

องคกร มีความรูความเขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดในเบื้องตน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงสําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ปละ 1 ครั้ง และจัดใหมกีารทําแผนเพือ่

ลดความเสี่ยง หรอืปญหาทีพ่บ
6. จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  โดยผูตรวจสอบ

ภายในดานสารสนเทศ ปละ 1 ครั้ง และจัดใหมีการทําแผนเพื่อปรบัปรุง หรือแกไขปญหาที่พบ
7. จัดใหมีการแจงเวียนใหเจาหนาที่ทัง้หมดไดระมัดระวัง และดูแลทรัพยสินขององคกร ที่ตนเองใชงาน

เพื่อปองกันการสูญหาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. กําหนดนโยบายการใชงานระบบเครอืขายคอมพิวเตอรอยางชัดเจนวา บริการใดที่อนุญาตใหใชงาน

และบริการใดไมอนุญาตใหใชงาน เชน การใชงาน Socail ดูหนังฟงเพลงผานทางอินเตอรเน็ต การอัฟ
โหลด/ดาวนโหลด การติดตัง้โปรแกรม เปนตน รวมทั้งปรบัปรุงนโยบายตามความจําเปน นโยบายการ
ใชงานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร ขณะนี้ประกอบดวย

9. หามเขาเว็บไซตที่อยูในประเภทดังตอไปนี้
o วิพากษวิจารณที่เกี่ยวของกับ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
o การพนัน
o ลามก อนาจาร
o อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือผิดจริยธรรม

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



ระเบียบปฏิบัติ เรือ่ง การลงทะเบียนและควบคมุการเขาถึง
ระบบขอมลูผูรับบรกิาร 

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอนุมัติ    

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

รหัสเอกสาร:WP-CM-02 
แกไขครั้งที่ 2   
วันที่ 4 ม.ค.64 

โรงพยาบาลวังโปงใชโปรแกรม HOSxP ในการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนและการเขารับบริการของผูปวย 
ไวใน คอมพิวเตอร โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

1. กําหนดใหเจาหนาที่และผูทีเ่กี่ยวของ ที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลตางๆ ลงในระบบคอมพิวเตอรมี
รหสัผาน Username/Accouunt และ password เพื่อการเขาถึงระบบโปรแกรม HOSxP ของงาน
ในแตละประเภท โดยรหัสที่กําหนดใหจะเขาถึง(Access_menu) และใชงานได เฉพาะงานในหนาที่
ของตนเองเทานั้นไมสามารถใชงานในดานอื่นที่ไมเกี่ยว ของได

2. เจาหนาที่ของโรงพยาบาลทุกคนไดรบั การอบรม ในเรือ่งการรักษาขอมลูผูปวย จรรยาบรรณในการไม
เปดเผยขอมลู ซึ่งจะตองปฏิบัติตามระเบียบการขอประวัติการรักษาเวชระเบียนผูปวย

3. กําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนที่ใชงานระบบโปรแกรม HOSxP ตอง Log out ออกจากโปรแกรมทุกครั้ง
หากไมไดปฏิบัติงานอยูที่หนาเครื่องคอมพิวเตอร และงานคอมพิวเตอรไดตั้งเวลาใหโปรแกรม Logout
อัตโนมัติกรณทีีไมมีใชงานเปนเวลานานเกิน 10 นาที 

4. กําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนที่ใชงานระบบโปรแกรม HOSxP ตองเปลี่ยนรหัสผานใหมทุก 6เดือน และ
ตั้งคาโปรแกรมใหมีการแจงเตือนและล็อกคา Password เดิมอัตโนมัตหิากไมมีการเปลี่ยนรหัสผาน
ใหมภายในระยะเวลาที่กําหนด

5. กําหนดใหโปรแกรม HOSxP สามารถตรวจสอบเหตผุิดพลาด ของงานและสบืสวนยอนกลับไดวามี
การเขาถึง การบันทึกหรือแกไข ขอมูลของผูปวยที่อยูในคอมพิวเตอร โดยรหัสผูใชของใคร มีการ
ดําเนินการเมื่อไหร

6. กําหนดใหโปรแกรม HOSxP สามารถปองกันการเขาถึง ขอมูลและการนําขอมูลในคอมพิวเตอรไปใช
งานโดยไมไดรับอนญุาต เชน จํากัดสิทธิการเขาถึง เปดเผย การ print รายงานขอมลูประวัติผูปวย,
กําหนดเครื่องที่ใชพมิพใบเสร็จ เปนตน

7. กําหนดใหมกีารติดตั้งโปรแกรมเพือ่ปองกัน และปกปองขอมูลจากไวรัส มลัแวร โทรจัน หนอน
คอมพิวเตอร และตรวจสอบใหมกีาร Update อัตโนมัติ

8. สํารวจสายไฟ สายแลนด ในหนวยงานไมใหชํารุดสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เพื่อปองกันอัคคีภัย
9. มีการจําลองเหตุการณ รวมซอมแผนภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล และเตรียมความพรอมเมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน และมีเหตุจําเปนตองขนยายเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Server
10. จัดใหมีอปุกรณดับเพลงิ และมีการตรวจสอบใหใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพเพื่อปองกันหรือบรรเทา

ความเสียหายทางกายภาพทีอ่าจเกิดขึ้นของเวชระเบียน
11. หองจัดเกบ็คอมพิวเตอรแมขาย Server ปรบัปรุงมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล

โดยจัดเกบ็คอมพิวเตอรแมขาย Server ไวในตู Rack สําหรับขนยาย ภายในหองคอมพิวเตอรแมขาย
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เพื่อสลบัการทํางานทกุ 6 ชั่วโมง และลอ็คหองคอมพิวเตอรแมขาย
Server เพื่อปองกันบุคคลภายนอกหรือผไมเกี่ยวของเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต



12. กําหนดสทิธิรหสัผูใช username และ password สําหรบัการใชงาน server และการเขาถึง
database ขอมูลเวชระเบียนผูปวย

ลงทะเบียนผูใชใหม 

1. กําหนดใหมีการลงทะเบยีนสําหรับผูใช งานใหมตาม     “แบบฟอรมขอใชบรกิารอินเตอรเน็ต hosxp 
อื่นๆ รพ.วังโปง” และกําหนดสิทธิของผูใชงานตามที่ระบุไวในแบบฟอรมฯ  ใหสิทธิความจําเปนใน 
การใชงานเทานั้น กําหนดตามระดับของผูใชงาน

2. ทบทวนบญัชีผูใชงานและสิทธิของ ผูใชงาน สําหรับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลบัวเชดอยางนอยปละ 1
ครั้ง และใหทําบันทึกการทบทวนดังกลาว และจัดเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบในภายหลัง

3. ทบทวนบญัชีผูใชงานและสิทธิของ ผูใชงาน สําหรบัหนวยงานภายนอก อยางนอยปละ 1 ครั้ง และให
ทําบันทึกการทบทวนดังกลาว และจัดเกบ็ไวเพื่อใชในการตรวจสอบในภายหลงั

ยกเลกิผูใช 

กรณีเจาหนาทีท่ี่ลาออกโยกยาย หลงัไดรับการแจงโยกยาย / ลาออกจากฝายบรหิารงานทั่วไป 

1. ยกเลกิสทิธิการเขาใชงานออกจากทุกระบบของโรงพยาบาล ไดแก HOSxP อินเตอรเนต
2. ตรวจสอบระบบความถูกตองของขอมูลผูใชงานในระบบตางๆ ทุก 1 สัปดาห



ระเบียบปฏิบัติ เรือ่ง การใชงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
และอินเทอรเน็ต 

ผูอนุมัติ    
รหัสเอกสาร:WP-CM-03 
แกไขครั้งที่ 2   
วันที่ 4 ม.ค.64 

วิธีปฏิบัติ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของโรงพยาบาลเปนสมบัติของทางราชการ หามผูใดเขาใชงาน
โดยมิไดรับอนญุาต

2. ผูใชงานตองยอมรบัอยางไมมีเงือ่นไข ในการรบัทราบกฎระเบียบหรือนโยบายตางๆ ที่โรงพยาบาล
กําหนดข้ึน โดยจะอางวาไมทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของสวนราชการ มิได 

3. โรงพยาบาลใหรหัสผานเครือขายสญัญาณไรสาย(WiFi) และบัญชีผูใชงาน (User/Account) เปนการ
เฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงานจะโอน จําหนาย หรือจายแจกสิทธิน้ีใหกบัผูอื่นไมได 

4. รหสัไวไฟ Wifi Password หรือบัญชผีูใชงาน (User/Account) ที่ทางโรงพยาบาลใหกบัผูใชงานน้ัน
ผูใชงานตองเปนผูรบัผิดชอบผลตางๆ อันอาจจะเกิดมีข้ึนรวมถึงผลเสียหายตางๆ ทีเ่กิดจากบญัชี
ผูใชงาน (User/ Account) นั้น ๆ เวนแตจะพสิูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น

5. หามผูใชงานปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับขอมลูขาวสารทีเ่ปนการขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแหง
สาธารณชน โดยผูใชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆ ดังกลาว ยอมถือวาอยูนอกเหนอืความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาล

6. หามผูใชงานทําการใดๆ ที่เขาขายลกัษณะเพื่อการคาหรือการแสวงหาผลกําไรผานเครื่องคอมพิวเตอร
และ เครือขายเชน การประกาศแจงความ การซื้อหรอืการจาํหนายสินคา การนําขอมลูไปซื้อขาย การ
รับบริการคนหาขอมลูโดยคิดคาบริการ การใหบรกิารโฆษณาสินคาหรอืการเปดบริการอินเทอรเน็ตแก
บุคคลทั่วไปเพื่อ แสวงหากําไร

7. ผูใชงานจะตองไมละเมิดตอผูอื่น กลาวคือ ผูใชงานจะตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลง หรือแกไขใด
ๆ ในสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนญุาต การบุกรุก (hack) เขาสูบัญชีผูใชงาน (user/account)
ของผูอื่น หรอืเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร เครือขายของหนวยงานในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ
การเผยแพรขอความใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย เสื่อมเสียแกผูอื่น การใชภาษาหรือรปูภาพที่ไม
สุภาพหรอืการเขียนขอความที่ทําใหผูอื่นเสียหาย ถือเปนการละเมิดสิทธิของผูอื่นทัง้สิ้น ผูใชงาน
จะตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว โรงพยาบาลไมมสีวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว

8. โรงพยาบาลจะไมควบคุมเนื้อหาของขอมลู ขาวสารทีเ่ก็บ และรับสงผานเขาออกเครื่องคอมพิวเตอร
เครือขายของหนวยงาน และจะไมรับประกันในคุณภาพของการเกบ็ การรบัสงขอมลูขาวสาร และการ
ไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือทั้งหมด และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใช
งานอันเนื่องมาจากวงจรสือ่สารชํารุด แมเหล็กชํารุด ความลาชา แฟมขอมลูหรือจดหมายสงไปไมถึง
ปลายทาง หรือสงผิดสถานที ่และความผิดพลาดในขอมลูหรือความเสียหายอันเกิดจากการลวงละเมิด
โดยผูใชงาน อื่นๆ

9. ผูใชงานสญัญาวาจะปฏิบัติตาม เงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/คําแนะนําที่โรงพยาบาล กําหนดไวและที่จะ
กําหนดข้ึนในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบงัคับใชโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



10. โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะปฏิเสธการ เชื่อมตอ และ/หรือการใชงานระบบเครือขาย และทรงไว 
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือระงับการเชื่อมตอระบบเครือขาย และ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่ลวง 
ละเมิด หรือพยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบนี้ของสวนราชการ

11. ใหผูใชงาน หรือเจาหนาที่ ซึ่งตองการนําอุปกรณมาเชื่อมตอ กับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ 
โรงพยาบาล ตองขออนุญาตศูนยคอมพิวเตอรโรงพยาบาล และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกาํหนด 
โดยเครงครดั เพื่อใหการเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ เปนไปตามมาตรฐานสากล และไมเกิดผลกระทบกับ 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสวนรวมของโรงพยาบาล

12. การขออนุญาตเขาใชงานเครือขายยอย หมายเลขไอพี ( IP Subnet) และชื่อโดเมน (Domain
Name) ของหนวยงานใดๆหนวยงานนั้นจะตองติดตอขออนญุาตมายังศูนยคอมพิวเตอร เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ

13. โรงพยาบาล ไมอนุญาตใหบุคคลใดกระทําการเคลื่อนยาย หรือทําการใดๆ ตออุปกรณสวนกลางโดย
พลการ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอปุกรณสวนกลางและระบบเครือขายของโรงพยาบาลได

14. บทลงโทษ   หากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น หรือ
ตอสมบัติของทางราชการ จะตองรับโทษตามบทลงโทษตอไปนี้ 

 โทษขั้นตน
 โทษขั้นกลาง
 โทษขั้นสูง
 โทษขั้นรายแรงหากการละเมิดฝาฝนกอใหเกิดความเสียหาย ตอผูอื่น หรือตอทรพัยสินทั้งของทาง

ราชการอยางรายแรง จะตองรบัโทษตามระเบียบสวนราชการ หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยลําดับ
ตอไป



วิธีปฏิบัติ เรื่อง การใชงานหองเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย 
Room Server 

ผูอนุมัติ    
รหัสเอกสาร:WP-CM-04 
แกไขครั้งที่ 2   
วันที่ 27 ม.ค.64 

วิธีปฏิบัติ 

1. หามนําบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของเขาไปในหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Room Server โดย
ไมมีกิจที่จําเปน

2. หามนําอาหารและเครือ่งดื่มเขาไปในบริเวณหองเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย Room Server
3. ตรวจสอบประตูทางเขา-ออก และหนาตางของหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Room Server ให

ปดล็อกอยูเสมอ
4. ตรวจสอบสภาพการทํางานของหองคอมพิวเตอรแมขาย server อุปกรณสนบัสนุนการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร ไดแก
o ระบบกระแสไฟฟา
o ระบบการควบคมุความช้ืน
o ระบบการระบายอากาศ
o ระบบการปรบัอุณหภูมิ
o ระบบกระแสไฟฟาสํารอง (เครื่องปนไฟ)
o ระบบเครือ่งสํารองไฟ UPS

ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ยกเวนการตรวจสอบระบบ
กระแสไฟฟาสํารองเครื่องปนไฟ ใหตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง 

5. จัดวางเครือ่งคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร หรอืทรพัยสินอื่นๆ ไวในบริเวณที่มีความปลอดภัย
ระมัดระวังการจัดตั้งอุปกรณใหอยูในสภาพที ่มั่นคงและไมลมหรอืโอนเอียงไดโดยงาย

6. ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพิ่มเติมตามความจําเปน เชน ในกรณีทีเ่ปนมมุอับรวมทัง้
ตรวจสอบการทํางานของกลองใหมีการทํางานอยางถูกตอง ตอเนื่องและใหสามารถเก็บภาพไดในมุม
กวาง และไมมสีิ่งกีดขวาง โดยบันทึกภาพลาสุดไวอยางนอย 7 วัน

7. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณดับเพลิงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง วายังใชงานไดเปนปกติหรือไม
8. ใหดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ของหองเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย อยาง

สม่ําเสมอ ตองไมเกบ็กลองกระดาษหรือสิ่งที่จะเปนเชื้อเพลงิไวในหองเครื่อง
9. ตรวจสอบและจัดเก็บสายไฟฟา สายสัญญาณสื่อสารใหอยูในสภาพที่เปนระเบียบเรียบรอย
10. จัดทําหรือตอสัญญา Sofeware หรือการบํารุงรักษาระบบงาน สําคัญไฟรวอลล เราทเตอร    อุปกรณ

UPS สําหรับระบบงานสําคัญ และเครื่องปรบัอากาศในหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหครบถวน

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



11. จัดใหระบบงานสําคัญ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เซิรฟเวอร และอปุกรณทีม่ีความสําคัญตองมี
อุปกรณสํารองไฟ UPS และระบบกระแสไฟฟาสํารองเครือ่งปนไฟ (electricity power generator)
เพื่อสนบัสนุนการทํางานอยางครบถวน



วิธีปฏิบัติ เรื่อง การสํารองขอมลูเวชระเบียนที่จัดเกบ็ใน
รูปแบบ Electronic files 

ผูอนุมัติ    
รหัสเอกสาร:WP-CM-05 
แกไขครั้งที่ 2   
วันที่ 4 ม.ค.64 

วิธีปฏิบัติ 
การสํารองขอมูล Backup ขอมูลที่จัดเกบ็ในรูปแบบ Electronic files โรงพยาบาลบัวเชด ใหปฏิบัติดังนี ้

1. จัดเกบ็ขอมลูในเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย Server หลัก จัดทําเปน RAID-1 โดยมี Hard disk สําหรับ
บันทึกขอมลูทีเ่หมือนกันจํานวน 3 ลูก

2. จัดเกบ็ขอมลูในเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย Server รอง ตัวที่ 1 จัดทําเปน RAIDS-1 โดยมี Hard disk
สําหรับบันทึกขอมูลทีเ่หมือนกันจํานวน 2 ลูก โดยใชการทํา replication ขอมูลจากเครื่อง Server
หลักแบบ real time

3. จัดเกบ็ขอมลูในเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย Server รอง ตัวที่ 2 จัดทําเปน RAIDS-1 โดยมี Hard disk
สําหรับบันทึกขอมูลทีเ่หมือนกันจํานวน 2 ลูก โดยใชการทํา replication ขอมูลจากเครื่อง Server
หลักแบบ real time

4. จัดเกบ็ขอมลูสํารองเกบ็ไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Server DHDC ที่เปนเครื่อง Server DHDC
โดยใชการทํา replication ขอมูลจากเครื่อง Server หลักทกุวันศุกร

5. ทําการ backup ใวในเครื่องลูกหองคอมพิวเตอร ทุกวันกอนเลิกงาน หรอืกอนกลับบาน หลัง 16.00
น.เปนตนไป

6. ทํา Auto Backup ใวในเครื่องหองลูกขายหองคอมพิวเตอร ให Backup ทุกวัน เวลา 02.00 น.
7. ทําการ Copy ขอมูล Back up เก็บไวใน Hard disk ของเครื่องลูกขายเก็บไวแยกจุด 2 จุด คือหอง

บรหิาร และหองบัตร และใน Hard disk External ของศูนยคอมพิวเตอร

ตารางการสาํรองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Server

ลําดบั โปรแกรม ระบบงาน ขอมูลที่สํารอง ความถี ่ ผูรับผดิชอบ สถานที่เกบ็ 

databases : hos ทุกวัน ปราโมทย คอม Backup , hasdisk Extenal 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 

1 HOSxP 
2 Thai Refer  
3 Paperless

4 Hosoffice 
5 E-claim

6 ISOnline
7 Productivity 

ทุกวัน 

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ปราโมทย 
ปราโมทย 
ปราโมทย 

databases : referdb
databases : antdb_scan
databases : hosoffice
databases : ec_claim62

databases : isdb

databases : appdb

ปราโมทย 
ทุกวัน ปราโมทย 
ทุกวัน ปราโมทย 

คอม Backup , hasdisk Extenal 
คอม Backup , hasdisk Extenal 
คอม Backup , hasdisk Extenal 
คอม Backup , hasdisk Extenal 
คอม Backup , hasdisk Extenal 
คอม Backup , hasdisk Extenal 



วิธีปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย 

ผูอนุมัติ    รหัสเอกสาร:WP-CM-06 
แกไขครั้งที่ 3   
วันที่ 4 ม.ค.64 

เจาหนาที่ไอที 
ดําเนินการขนยายอปุกรณตามลําดับความสําคัญตามแผนอคัคีภัย ดังนี้ 

1. ขนยายอุปกรณในหองคอมพิวเตอรแมขาย Room Server ดังนี้ 
o ตู Rack Server

2. ขนยายอุปกรณในหองคอมพิวเตอรดงันี้
o Computer PC ที่ติดสติกเกอรสีแดงหมายเลข 1
o Switch HUB
o Computer Notebook
o เครื่องสํารองไฟฟา
o อุปกรณตอพวงอื่นๆ

3. เมื่อสามารถควบคุมอัคคีภัยไดแลว ใหดําเนินการตรวจสอบความเรียบรอยของระบบเครือขาย ,ระบบ
ไฟฟา และติดตั้งอุปกรณใหพรอมใชงาน

4. ตรวจสอบความพรอมใชของเครื่องลูกขาย หากยังไมพรอมใชงานใหดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
กรณีไฟฟาดับ หรือ กรณีเครื่อง Server /Database มีปญหา

เจาหนาที่อื่นๆ 
หากเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรไมอยู เจาหนาทีอ่ื่นสามารถดําเนินการไดดังนี ้

 ใหเปดประตูหองคอมพิวเตอรแมขาย Room Server หรอืพงัประตูเพื่อเขาไปในหองคอมพิวเตอรแม
ขาย Room Server

 ทําการถอด หรือ ตัดสาย LAN โดยใชคีมตัดสาย LAN ออกใหหมด
 ทําการถอดสายไฟที่อยูภายนอกตู Server ออกใหหมด
 ทําการเคลื่อนยายอปุกรณตามแผนปองกันอัคคีภัย

หนวยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
เรื่อง การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมลูและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคง

ปลอดภัย 
2. เพื่อปอ้งกันการบกุรกุผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บกุรุก 
3. เพื่อก าหนดกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวกบัการอนุญาตใหเ้ข้าถึง การก าหนดสิทธ์ิ  
4. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติได้รับรู้เข้าใจ และ สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดโดยเครง่ครัด และตระหนักถึง

ความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
วิธีปฏิบัติ 
1. ผู้ดูแลระบบ ได้ก าหนดสทิธิเบื้องต้นในการเข้าใช้งานตามมต ิบอร์ดพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสิทธ์ิ ให้ติดต่อ ที่ผู้ดูแลระบบ เพื่อท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ ขอเพิ่มสิทธิ 
3. ทบทวนเรื่องสิทธิ ปลีะ 1 ครั้ง 
4. ผู้ที่ได้รบัสทิธ์ิสูงสุด ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
5. กรณีผูท้ างานใหม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าใช้งานในระบบต่างๆ 
6. ต้องมีการลงบันทกึการเข้าใช้งาน (login)และตอ้งมกีารพสิูจน์ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านก่อนการใช้งาน ส าหรับ

ผู้ที่จะเข้าใช้งานต่อไปนี ้
6.1. ระบบ hosxp 
6.2. ระบบ internet 
6.3. ระบบ PAC 
6.4. โปรแกรม RM 
6.5. โปรแกรม SLA 
6.6. ระบบ Smart Queue 

7. ผู้ใช้งานต้องท าการลงบันทึกออกทันทีเมือ่เลิกใช้งานหรือไมอ่ยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน 
8. เมื่อผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ต้องออกจากบราวเซอร์เพือ่ป้องกันการใช้โดยบุคคลอื่นด้วยเสมอ 
9. เมื่อมีการตรวจสอบว่า การบันทึกหรือการแก้ไขข้อมูล หรือการเข้าดูข้อมูล นั้นเกิดจาก user,password       

ใด บุคคลที่มีรายช่ือตามบัญชีรายช่ือผู้นั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการบันทึก แก้ไข เข้าดูข้อมูลในครั้งนั้น  
10. จัดระบบส าหรับการเข้าท างานจากภายนอกโรงพยาบาล ผ่าน VPN  
11. การบริหารจัดการรหัสผ่าน 

11.1 กรณีส าหรบัระบบ hosxp ที่แรกเริม่เดิมที เป็นรหสั 1234 ให้ผู้ใช้งานท าคนได้เปลี่ยนรหสั เป็น รหสั
อย่างน้อย 6 ตัว และ ไม่ให้เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษร เรียงกัน หรือ จากค าศัพท์ในพจนานุกรม 
11.2 ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหสัทุก  3 เดือน 
ส าหรับกรณีผู้ใช้งานรายใหม่ ทาง ผู้ดูแลระบบจะได้ก าหนดรหสัผ่านที่ไม่ใช่รหสัต้องห้ามไว้  

11.3 ผู้ดูแลระบบท าการยกเลิกการใช้ user password เมือ่ผู้ใช้งานได้ลาออก หรือ ย้ายออกจาก
โรงพยาบาล 



11.4 ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ใครล่วงรูร้หสัผ่านของตน  
11.5 ไม่จด หรือ บันทึกรหสัผ่านไว้ในสถานทีท่ี่ง่ายต่อการสังเกตเห็นชองบุคคลอื่น 
11.6 เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องบอกรหสัใหผู้้อื่น ให้ท าการเปลี่ยนรหสัทันที 

12. ก าหนดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งรหัสผ่าน ให้เข้าถึงได้ง่ายทางกายภาพที่โต๊ะท างานหรือบน
หน้าจอ (clear desk, clear screen policy) 

13. ผู้ดูแลระบบ ท าการบันทึก การเข้าถึงข้อมูลของ user และ ติดตามเป็นประจ าทุกเดือน และ รายงานประธาน
บอร์ดสารสนเทศทราบทุกเดือน  

14. กรณีส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอกโรงพยาบาล ให้ด าเนินการส ารองข้อมูลและลบข้อมูลที่เก็บไว้ออก
ก่อน  

15. ความผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือจากการน ารหัสผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ผู้ที่มีช่ือเป็นเจ้าของรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นๆจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว 

16. ส าหรับกรณีบุคคลภายนอก 
16.1  ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อท าบันทึก เพื่อขออนุญาต พร้อมเหตุผล ก่อนเข้าใช้ระบบ โดยระบุความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึนพร้อมก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงนั้นก่อนเสนอให้รับการอนุญาตโดยประธาน
บอร์ดพัฒนาระบบสารสนเทศ น าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อท าการอนุมัติอีกครั้ง  

16.1.1กรณีบ ารุงรักษาระบบ ต้องมีหนังสือจากองค์กร มาที่ผู้อ านวยการ และ admin จะเป็นผู้กรอก
รหัสผ่านให้โดยไม่บอก กับบุคคลภายนอก และ อยู่ดูแล ควบคุม ก ากับ กับบุคคลภายนอกตลอดเวลา  
16.1.2 กรณีขอเข้าดูประวัติผู้ป่วยผ่านระบบ ให้ท าเหมือนขอดูประวัติผู้ป่วยผ่านระบบเวชระเบียน  

16.2 ควบคุม network port number  อย่างรัดกุม 
16.3 ผ่านระบบการพสิูจน์ตัวตนด้วยเช่นกัน 

17. กรณีผู้ใช้งาน ได้ลาออก หรือ เปลี่ยนต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้งานบริหารฝ่ายบุคลากร ท าการแจ้ง
ผู้ดูแลระบบ เพื่อท าการปรับปรุงสิทธิการเข้าใช้ หรือ ยกเลิกการใช้งาน  

18. จัดท า log เกบ็การใช้งานอินเตอร์เน็ท  และ มรีะบบพสิูจนต์ัวตนในการเข้าถึงระบบ log 
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