
   

 

 

 

  กระบวนการบริหารความเสี่ย ง  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลุ่มงาน
สารสนเทศทางการแพทย์ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 
 
1. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)  

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความ
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม  ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

 

1.2  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุ

ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควร
เป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัย
เสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ความสามารถของบุคลากร  
กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ ์

 
 



   

 

 

 

1.3  ประเภทความเสี่ยง 
        

 

  
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเขาค ิชฌกูฏสามารถแยกประเภทความเสี่ยงเป็น 5 
ประเภท ดังนี้  

 ความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o Hardware ,Software ,Network , Data 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
   

 
 

  

 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้เกิดความบกพร่องในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย เป็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย ท าให้ข้อมูล 
ผิดพลาด ไม่ถูกต้องตรงกัน ข้อมูลที่ส าคัญไม่อยู่ระบบ ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญไปถึงผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการล่าช้า 
จนท าให้เกิดความบกพร่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งไปอยู่กับผู้ป่วยคนหนึ่ง , ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ขาดหาย , ข้อมูลไปถึงผู้ป่วยล่าช้า , การใช้ Default values ที่ผิดพลาด , ข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับใน
กระดาษไม่ตรงกัน , การแก้ไขข้อมูลหลังจากมีผู้ได้รับข้อมูลนั้นไปแล้ว เป็นต้น

 ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการการ
จัดความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเ ข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาลเขาค ิชฌกูฏเกินกว่าอำนาจหน้าที่ 
ของตนเองที่มีอยู่และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการการจัดความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้ 
บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาลเขาค ิชฌกูฏ เกินกว่า
อำนาจ หน้าที่ของตนเองที่มีอยู่และอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้

 ความเส่ียงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ  เช่น  ไฟฟ้าขัดข้อง น้ า ท่วม  ไฟ 
ไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น

   ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนภูมิแนวทางและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
 



 

 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of risk)  
 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 
1. ความเสีย่งในการเข้าถึง

ข้อมูลของบุคคลอื่น 
RIT01 ความเสีย่งด้านความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย 
ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเขา้ใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น การมอบหมายใหผู้้อื่นใช้รหัสผ่าน
ของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

- การอ าพรางหรือสวมรอยผู้ใช้ 
- การเข้าถึงข้อมูล / เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ผู้ใช้งาน  
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมลู 
 

2. ความเสีย่งจากการน าเอา
อุปกรณ์อื่นที่ไมไ่ดร้ับ
อนุญาตมาเชื่อมต่อ 

RIT02 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย 
เช่น การน า wireless router หรอื switch/hub 
มาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไม่ได้รับอนุญาต 
และไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้
งานได้ หรือ การไมไ่ด้ตั้งค่าการรักษาความ
ปลอดภัย ท าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลภายนอกอื่นๆที่รับสัญญาณได้ เช่ือมต่อเข้า
กับระบบเครือข่ายของ ท าให้เกิดช่องโหว่กับระบบ
รักษาความปลอดภัย 
 

- การน าอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อเขา้
ระบบ 
- ความล้มเหลวทางเทคนิค 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมลู 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. ความเสีย่งจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

RIT03 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงท่ี ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจ
ได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่คงท่ี 
หรือ 
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เครือ่งแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจท าให้
ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกดิการสูญหาย และ
การให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปิดใช้งานได้
โดยอัตโนมัต ิ
 

- แหล่งก าเนิดไฟฟ้าขัดข้องหรือ
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 
4. ความเสีย่งจากการถูกบุก

รุก โดยผู้ไม่ประสงค์ด ี
RIT04 ความเสีย่งด้านด้านความ

มั่นคงปลอดภยัของ
ทรัพยากรในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น hacker 
เป็นต้น การดักจับข้อมูล การส่งขอ้มูลค าสั่งเจตนา
ร้าย การติดไวรัสหรือเวิรม์  

- แฮ็คเกอร ์
- แคร็กเกอร ์
- การโจมตีการให้บริการ (denial 
of services/ DOS) 
- การดักจับข้อมลู 
- ค าสั่งเจตนาร้าย 
- ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์
หรือการเขียนโปรแกรม 
- ไวรัส/เวิร์ม 
 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่แม่ข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

5. ความเสีย่งจากการขาด
แคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

RIT05 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ท าให้การ
ท างานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่
สามารถมาปฏิบตัิงานได้ และจ านวนบุคลากรที่มี
ไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาและควบคมุดูแลระบบ 

- นโยบายจากกระทรวง ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 
ผู้รับบริการหรือผู้ป่วย 

6. ความเสีย่งจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผู้บริหาร  

RIT06 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร อาจท าให้นโยบายการ
บริหารจดัการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้
การด าเนินการโครงการตา่งๆได้รบัผลกระทบ  

 ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

7. ความเสีย่งต่อการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่
เพียงพอ 

RIT07 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการให้
ระบบสารสนเทศสามารถด าเนินการไดต้่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

8. ความเสีย่งจากการเกดิไฟ
ไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว  

RIT08 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหวจนอาคารถลม่ 
ไม่สามารถเคลื่อนยา้ยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆได้ ท าให้ไดร้ับความเสียหายทั้งหมด 

- ไฟไหม ้จากอุบัติเหตไุฟฟ้า
ลัดวงจร การวางเพลิง 
- ภัยธรรมชาต ิ

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

9. ความเสีย่งจากสถานการณ์
ความไมส่งบเรยีบร้อยใน
บ้านเมือง 

RIT09 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบ
เรียบร้อย จนท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกต ิ
 

- การชุมนุมประท้วง 
- การจลาจล 
- การก่อการร้าย 
 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
 
 

10.  ความเสี่ยงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง ไม่สามารถท างาน
ได้ตามปกต ิ

RIT10 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดหรือขัดข้อง
ด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสตัว์กัดแทะเช่น 
หนูหรือแมลง เป็นต้น 

- ความล้มเหลวทางเทคนิค 
- สัตว์กัดแทะประเภทหนู หรือ
แมลง 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 

11. ความเสีย่งจากการ
โจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

RIT11 ความเสีย่งด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของทรัพยากรใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือช้ินส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU 
และ Ram ท าให้ไม่สามารถปฏิบัตงิาน หรือเกิด
การสญูหายของข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได ้
 

- การลักทรัพย ์ ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 

12. ความเสีย่งในการดูแล
ผู้ป่วย 

RIT12 ความเสีย่งด้านด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
ท าให้เกิดความบกพร่องใน
การดูแลรักษาผูป้่วย 

เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้เกิด
ความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วย รักษาผู้ป่วย เช่น  
ข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งไปอยู่กับผูป้่วยคนหนึ่ง , ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ขาดหาย , ข้อมูลไปถึงผู้ปว่ยล่าช้า , การ
ใช้ Default values ที่ผิดพลาด , ข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์กับในกระดาษไม่ตรงกัน , การแก้ไข
ข้อมูลหลังจากมีผูไ้ดร้ับข้อมูลนั้นไปแล้ว เป็นต้น 

- โปรแกรมไม่พร้อมใช้งาน/
ท างานผิดพลาด 
- การตั้งค่าผดิพลาด 
- บุคลากรท างานผิดพลาด 

ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ความน่าเชื่อถือโรงพยาบาล 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

13. ความเสีย่งการเปดิเผย
ข้อมูลผู้ป่วย 

RIT13 ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย 

ผู้ใช้งานขาดความตระหนักเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น ภาพใบหน้า ช่ือ-
สกุลผู้ป่วย เตียง ฯลฯ รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลใน
สังคมออนไลน์  

- การอ าพรางหรือสวมรอยของ
มิจฉาชีพ 
- การฟ้องร้องจากผู้ป่วยเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนได้รบั
อนุญาต 

ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ความน่าเช่ือถือโรงพยาบาล 

14. ความเสีย่งระบบฐานข้อมลู
ล่ม/เสียหาย 

RIT14 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือฐานข้อมูลลม่
เหลว ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ  

 ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
 

                                                 



 

 

 

2. การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation) 
เป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแง่ของโอกาสการเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุการณ์ (Event) ว่ามี

มากน้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใด 
 เกณฑ์การประมาณ เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ซ่ึงส านักงานจังหวัด ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต์่าง  ๆ  (Likeihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แตไ่ม่เกิน 5 ครัง้ต่อปี 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2-3ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5ปีต่อครั้ง 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ล้านบาท หรือ 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมดและเกดิ
ความเสยีหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ต่างๆ 

4 สูง > 5 แสนบาท – 10 ล้านบาท หรือ 
เกิดปัญหากบัระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความ
ปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง > 2.5 แสนบาท – 5 แสนบาท หรือ 
ระบบมีปญัหาและมีความสญูเสียไม่มาก 

2 น้อย > 1 แสนบาท – 2.5 แสนบาท หรือ 
เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได ้

1 น้อยมาก ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
เกิดเหตุร้ายทีไ่ม่มคีวามส าคัญ 



 

 

 

ตารางที่ 2 การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)  
ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 
โอกาส ความ

รุนแรง 
1. ความเสี่ยงในการเข้าถึง
ข้อมูลของบุคคลอื่น 

RIT01 ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเขา้ใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น การมอบหมายใหผู้้อื่นใช้รหัสผ่าน
ของตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

- การอ าพรางหรือสวม
รอยผู้ใช้ 
- การเข้าถึงข้อมูล / 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดย
ไม่ได้รับอนญุาต 
 

ผู้ใช้งาน  
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมลู 
 

5 4 

2. ความเสี่ยงจากการ
น าเอาอุปกรณ์อื่นทีไ่ม่ได้รับ
อนุญาตมาเชื่อมต่อ 

RIT02 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย 
เช่น การน า wireless router หรอื switch/hub 
มาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไม่ได้รับอนุญาต และ
ไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งาน
ได้ หรือ การไมไ่ดต้ั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ท า
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอื่นๆที่รับ
สัญญาณได้ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของ ท า
ให้เกิดช่องโหว่กับระบบรักษาความปลอดภัย 
 

- การน าอุปกรณ์อื่นมา
เชื่อมต่อเข้าระบบ 
- ความล้มเหลวทาง
เทคนิค 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมลู 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

4 5 

3.ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

RIT03 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่
คงที่ ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รบั
ความเสยีหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงท่ี 
หรือ 
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เครือ่งแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่สมบูรณ์ อาจท าให้
ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนเกดิการสูญหาย และการ
ให้บริการบางประเภทไมส่ามารถเปิดใช้งานได้โดย
อัตโนมัต ิ

- แหล่งก าเนิดไฟฟ้า
ขัดข้องหรือแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงท่ี 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

3 2 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส ความ
รุนแรง 

4.ความเสี่ยงจากการถูกบุก
รุก โดยผู้ไม่ประสงค์ด ี

RIT04 ความเสีย่งด้านด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ทรัพยากรในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น hacker เป็น
ต้น การดักจับข้อมลู การส่งข้อมูลค าสั่งเจตนาร้าย 
การติดไวรสัหรือเวริ์ม  

- แฮ็คเกอร ์
- แคร็กเกอร ์
- การโจมตีการ
ให้บริการ (denial of 
services/ DOS) 
- การดักจับข้อมลู 
- ค าสั่งเจตนาร้าย 
- ความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์หรือการเขียน
โปรแกรม 
- ไวรัส/เวิร์ม 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
แม่ข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

2 4 

5.ความเสี่ยงจากการขาด
แคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

RIT05 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ท าให้การ
ท างานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่
สามารถมาปฏิบตัิงานได้ และจ านวนบุคลากรที่มไีม่
เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาและควบคุมดูแลระบบ 

- นโยบายจากกระทรวง ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 
ผู้รับบริการหรือผู้ป่วย 

5 3 

6.ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผู้บริหาร  

RIT06 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร อาจท าให้นโยบายการ
บริหารจดัการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้
การด าเนินการโครงการตา่งๆได้รบัผลกระทบ  

 ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

1 1 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส ความ
รุนแรง 

7.ความเสี่ยงต่อการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณไม่
เพียงพอ 

RIT07 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการให้
ระบบสารสนเทศสามารถด าเนินการไดต้่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 
 

3 5 

8.ความเสี่ยงจากการเกดิไฟ
ไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว  

RIT08 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหวจนอาคารถลม่ ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆได้ ท าให้ไดร้ับความเสียหายทั้งหมด 

- ไฟไหม ้จากอุบัติเหตุ
ไฟฟ้าลัดวงจร การ
วางเพลิง 
- ภัยธรรมชาต ิ

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบสารสนเทศ 

1 5 

9.ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความไมส่งบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง 

RIT09 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบ
เรียบร้อย จนท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกต ิ
 

- การชุมนุมประท้วง 
- การจลาจล 
- การก่อการร้าย 
 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
 
 

1 2 

10.ความเสี่ยงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ขัดข้อง ไม่สามารถท างาน
ได้ตามปกต ิ

RIT10 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดหรือขัดข้อง
ด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสตัว์กัดแทะเช่น หนู
หรือแมลง เป็นต้น 

- ความล้มเหลวทาง
เทคนิค 
- สัตว์กัดแทะประเภท
หน ูหรือแมลง 

ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 

5 3 

11.ความเสี่ยงจากการ
โจรกรรมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

RIT11 ความเสีย่งด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของทรัพยากรใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือช้ินส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU 
และ Ram ท าให้ไม่สามารถปฏิบัตงิาน หรือเกิดการ
สญูหายของข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได ้
 

- การลักทรัพย ์ ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย 

1 5 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคาม ผลกระทบ/ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

โอกาส ความ
รุนแรง 

12.ความเสี่ยงในการดูแล
ผู้ป่วย 

RIT12 ความเสีย่งด้านด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
ท าให้เกิดความบกพร่องใน
การดูแลรักษาผูป้่วย 

เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้เกิด
ความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วย รักษาผู้ป่วย เช่น  
ข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งไปอยู่กับผูป้่วยคนหนึ่ง , ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ขาดหาย , ข้อมูลไปถึงผู้ปว่ยล่าช้า , การใช้ 
Default values ที่ผิดพลาด , ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
กับในกระดาษไม่ตรงกัน , การแก้ไขข้อมูลหลังจากมี
ผู้ไดร้ับข้อมลูนั้นไปแล้ว เป็นต้น 
 

- โปรแกรมไม่พร้อมใช้
งาน/ท างานผิดพลาด 
- การตั้งค่าผดิพลาด 
- บุคลากรท างาน
ผิดพลาด 

ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ความน่าเชื่อถือ
โรงพยาบาล 

5 4 

13.ความเสี่ยงการเปิดเผย
ข้อมูลผู้ป่วย 

RIT13 ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตวัของผู้ป่วย 

ผู้ใช้งานขาดความตระหนักเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น ภาพใบหน้า ช่ือ-
สกุลผู้ป่วย เตียง ฯลฯ รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลใน
สังคมออนไลน์  

- การอ าพรางหรือสวม
รอยของมิจฉาชีพ 
- การฟ้องร้องจาก
ผู้ป่วยเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
ได้รับอนญุาต 

ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ความน่าเชื่อถือ
โรงพยาบาล 

4 5 

14.ความเสี่ยงระบบ
ฐานข้อมูลลม่/เสียหาย 

RIT14 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือฐานข้อมูลลม่เหลว 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ  

 ผู้ป่วย 
ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 

4 5 



 

 

 

3. การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)  
การประเมินค่าความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยจากขั้นตอนที่ผ่านมาได้แก่ โอกาสที่ภัยคุกคามที่

เกิดขึ้นท าให้ระบบขาดความมั่นคง , ระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามที่มีต่อระบบ  และ
ประสิทธิภาพของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ  การวัดระดับความเสี่ยงมีการก าหนด แผนภูมิ
ความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  

 
 
 
ซึ่งเกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับคะแนนความ
เสี่ยง 

สัญลักษณ์ จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พ้ืนที่สี 
1 – 5 L ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เขียว 
6 – 9 M ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง  (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 

10 – 17 H สูง ควบคุมความเสี่ยง  (มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 

ส้ม 
18 - 28 HH สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 

 
 

3.1 แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map)   

การวัดระดับความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง 

      - ผลกระทบรุนแรงมาก      - ผลกระทบรุนแรงมาก 

      - โอกาสเกิดน้อย      - โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงปานกลาง 

      - ผลกระทบน้อย      - ผลกระทบน้อย 

      - โอกาสเกิดน้อย      - โอกาสเกิดมาก 

                                                                                             

 

ผลกระทบ 

        มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด         มาก 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกดิหรือความถี ่(P) x ความรุนแรงหรือผลกระทบ (I) 
 

 



 

 

 

3.2 การประเมินความเสี่ยง 

 

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินค่าความเสี่ยง แสดงดังตารางที่ 3 และสามารถแสดงแผนภูมิความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Map) แสดงในรูปที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation) 
ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง โอกาส

/ 
ความถี ่

ความ
รุนแรง 

ระดับคะแนน 

1. ความเสีย่งในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น 

RIT01 ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย 

ผู้ใช้งานขาดความตระหนักเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วย เช่น ภาพใบหน้า ช่ือ-สกุล
ผู้ป่วย เตยีง ฯลฯ รวมไปถึงการแชร์
ข้อมูลในสังคมออนไลน ์

5 4 20 HH 

2. ความเสีย่งจากการ
น าเอาอุปกรณ์อื่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาต
มาเช่ือมต่อ 

RIT02 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้
ระบบเครือข่าย เช่น การน า 
wireless router หรือ switch/hub 
มาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไม่ได้
รับอนุญาต และไม่ได้มีการตั้งค่า
เครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้ หรือ การไมไ่ด้ตัง้
ค่าการรักษาความปลอดภัย ท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลภายนอกอื่นๆที่รับสัญญาณได้ 
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของ 
ท าให้เกิดช่องโหว่กับระบบรักษา
ความปลอดภัย 

4 4 16 H 

3. ความเสีย่งจาก
กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ 
แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที ่

RIT03 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
เกิดแรงดันไฟฟ้าไมค่งที่ ท าให้เครือ่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจได้รบั
ความเสยีหายจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่
คงที ่
หรือ 
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เครือ่ง
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไม่
สมบูรณ์ อาจท าให้ข้อมลูสารสนเทศ
บางส่วนเกิดการสญูหาย และการ
ให้บริการบางประเภทไมส่ามารถ
เปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัต ิ
 

3 2 6 M 

4. ความเสีย่งจาก
การถูกบุกรุก โดย
ผู้ไม่ประสงค์ด ี

RIT04 ความเสีย่งด้านด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ทรัพยากรในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
เช่น hacker เป็นต้น การดักจับ
ข้อมูล การส่งข้อมลูค าสั่งเจตนาร้าย 
การติดไวรสัหรือเวริ์ม  

2 4 8 M 

5. ความเสีย่งจาก
การขาดแคลน
บุคลากร

RIT05 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนบุคลากรด้าน
สารสนเทศ ท าให้การท างานอาจ
หยุดชะงัก หากบุคลากรผูร้ับผดิชอบ

5 3 20 HH 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง โอกาส
/ 

ความถี ่

ความ
รุนแรง 

ระดับคะแนน 

ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได้ และ
จ านวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้น
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและ
ควบคุมดูแลระบบ 

6. ความเสีย่งจาก
การเปลีย่นแปลง
นโยบายผู้บริหาร  

RIT06 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร อาจท าให้
นโยบายการบริหารจัดการ
สารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้
การด าเนินการโครงการตา่งๆได้รบั
ผลกระทบ  

1 1 1 L 

7. ความเสีย่งต่อการ
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณไม่
เพียงพอ 

RIT07 ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการ
ด าเนินการใหร้ะบบสารสนเทศ
สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3 5 20 HH 

8. ความเสีย่งจาก
การเกิดไฟไหม้ 
น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว 
อาคารถล่ม 

RIT08 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหว
จนอาคารถลม่ ไมส่ามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆได้ ท าให้ไดร้ับความ
เสียหายทั้งหมด 

1 5 5 L 

9. ความเสีย่งจาก
สถานการณ์ความ
ไม่สงบเรียบร้อย
ในบ้านเมือง 

RIT09 ความเสีย่งด้านภยัหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง 
หรือความไม่สงบเรียบร้อย จนท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้
ตามปกต ิ
 

1 2 2 L 

10.  ความเสี่ยงจาก
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ขัดข้อง 
ไม่สามารถท างาน
ได้ตามปกต ิ

RIT10 ความเสีย่งด้านบรหิาร
จัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ช ารุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทาง
เทคนิค หรือจากสัตว์กัดแทะเช่น 
หนูหรือแมลง เป็นต้น 

5 3 15 H 

11. ความเสีย่งจาก
การโจรกรรม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

RIT11 ความเสีย่งด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของทรัพยากรใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือช้ินส่วน
ภายในเครื่อง เช่น CPU และ Ram 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือเกิด
การสญูหายของข้อมูลบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้นได ้

1 5 5 L 



 

 

 

ช่ือความเสี่ยง รหัส ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง โอกาส
/ 

ความถี ่

ความ
รุนแรง 

ระดับคะแนน 

12. ความเสีย่งในการ
ดูแลผูป้่วย 

RIT12 ความเสีย่งด้านด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
ท าให้เกิดความบกพร่องใน
การดูแลรักษาผูป้่วย 

เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจท าให้เกิดความบกพร่องในการ
ดูแลผู้ป่วย รักษาผู้ป่วย เช่น  
ข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งไปอยู่กับผูป้่วยคน
หนึ่ง , ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดหาย , 
ข้อมูลไปถึงผู้ป่วยล่าช้า , การใช้ 
Default values ที่ผิดพลาด , 
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับในกระดาษ
ไม่ตรงกัน , การแก้ไขข้อมูลหลังจาก
มีผู้ได้รับข้อมลูนั้นไปแล้ว เป็นต้น 

5 4 20 HH 

13. ความเสีย่งการ
เปิดเผยข้อมูล
ผู้ป่วย 

RIT13 ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเขา้
ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การ
มอบหมายใหผู้้อื่นใช้รหัสผ่านของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

5 4 20 HH 

14. ความเสีย่ง
ฐานข้อมูลระบบ
ล่ม/เสียหาย 

RIT14 ความเสีย่งด้านด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
ท าให้เกิดความบกพร่องใน
การดูแลรักษาผูป้่วย 

ระบบฐานข้อมลูลม่ หรือเสียหายไม่
สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลได้  

4 5 20 HH 

 
แผนภูมิความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Map) 
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การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting) 
     จากผลการประเมินความเส่ียง สามารถจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ในการบริหารจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพดังนี้ 

ล าดับ ความเสีย่ง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ค่าระดบัความเสี่ยง 
1 RIT12 ความเสี่ยงในการดูแล

ผู้ป่วย 
ความเสีย่งด้านด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจท า
ให้เกิดความบกพร่องในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย 

เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจท าให้เกิดความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วย รักษาผู้ป่วย 
เช่น ข้อมูลผู้ป่วยคนหนึ่งไปอยู่กับผู้ป่วยคนหนึ่ง , ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดหาย , ข้อมูลไปถึงผู้ป่วย
ล่าช้า , การใช้ Default values ที่ผิดพลาด , ข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับในกระดาษไม่ตรงกัน , การ
แก้ไขข้อมูลหลังจากมีผู้ได้รับข้อมูลนั้นไปแล้ว เป็นต้น 

HH 

2 RIT01 ความเสี่ยงในการเข้าถึง
ข้อมูลของบุคคลอื่น 

ความเสีย่งด้านด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของทรัพยากร
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเขา้ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหสัผา่นของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

HH 

3 RIT13 ความเสี่ยงการเปิดเผย
ข้อมูลผู้ป่วย 

ความเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเขา้ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่นใช้รหสัผา่นของ
ตนเองเข้าใช้ระบบหรือใช้งานแทน 

HH 

4 RIT14 ความเสี่ยงระบบ
ฐานข้อมูลลม่/เสียหาย 

ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบฐานข้อมลูลม่ หรือเสียหายไม่สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมลูได้ HH 

5 RIT07 ความเสี่ยงต่อการไดร้ับ
การสนับสนุนงบประมาณไม่
เพียงพอ 

ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการใหร้ะบบสารสนเทศสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

H 

6 RIT02 ความเสี่ยงจากการ
น าเอาอุปกรณ์อื่นทีไ่ม่ได้รับ
อนุญาตมาเชื่อมต่อ 

ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่าย เช่น การน า wireless router หรือ 
switch/hub มาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายส านักงานจังหวัด (มหาดไทย) โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
และไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้อง ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้
งานได้  
หรือ การไม่ได้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอ่ืนๆที่
รับสัญญาณได้ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 

H 

7 RIT05 ความเสี่ยงจากการขาด ความเสีย่งด้านการบริหาร การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ท าให้การท างานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบ H 



 

 

 

ล าดับ ความเสีย่ง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ค่าระดบัความเสี่ยง 
แคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จัดการ ไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได้ และจ านวนบุคลากรที่มไีมเ่พียงพอต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ 
8 RIT10 ความเสี่ยงจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขดัข้อง 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ

ความเสีย่งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดหรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค หรือจากสตัว์กัดแทะเช่น 
หนูหรือแมลง เป็นต้น 

H 

9 RIT04 ความเสี่ยงจากการถูก
บุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ด ี

ความเสีย่งด้านด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของทรัพยากร
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การบุกรุกโจมตโีดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น hacker เป็นต้น การดักจับขอ้มูล การส่งข้อมูลค าสั่งเจตนา
ร้าย การติดไวรัส หรือ เวิร์ม  

M 

10 RIT03 ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ 
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

ความเสีย่งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อาจไดร้ับความเสียหายจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีไม่คงที ่
หรือ 
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เครือ่งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ถูกปิดไปโดยไมส่มบูรณ์ อาจท าให้ข้อมลู
สารสนเทศบางส่วนเกิดการสูญหาย และการให้บริการบางประเภทไม่สามารถเปดิใช้งานได้โดย
อัตโนมัต ิ

M 

 11 RIT08 ความเสี่ยงจากการเกิด
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว อาคารถล่ม 

ความเสีย่งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดไฟไหม้อาคาร แผ่นดินไหวจนอาคารถลม่ ไมส่ามารถเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆได้ ท าให้ไดร้ับความเสียหายทั้งหมด 

L 

12 RIT11 ความเสี่ยงจากการ
โจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

ความเสีย่งด้านด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของทรัพยากร
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือช้ินส่วนภายในเครื่อง เช่น CPU และ 
Ram ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือเกิดการสญูหายของข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ 

L 

13 RIT09 ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ความไมส่งบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง 

ความเสีย่งจากภัยหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การเกิดสถานการณ์ความรุนแรง หรือความไม่สงบเรียบร้อย จนท าให้บุคลากรไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

L 

14 RIT06 ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร 

ความเสีย่งด้านการบริหาร
จัดการ 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร อาจท าให้นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้
การด าเนินการโครงการตา่งๆได้รบัผลกระทบ  

L 



 

 

 

  
    
 

  

  
  

 

 

 

 

5. การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
นโยบายของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเขาค ิชฌกูฏ ระดับความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้ ≤   5
ก าหนดให้ความเส่ียงที่จ าเป็นต้องน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงต่ ากว่า 15

ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ าอาจจะน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ก็ได้ การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นดังตารางที่ 5

1.  หลีกเล่ียงความเสี่ยง ( Risk Avoidance = RA ) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น เมื่อพบว่าปัจจุบันโรงพยาบาล มีการส ารองข้อมูลเพียง 1 ชุดและจัดเป็นความ
เสี่ยงต่อการสูญเสีย การเล่ียงความเสี่ยงนี้อาจได้แก่การท าส ารองข้อมูล 2 ชุด และแยกเก็บในสถานที่ต่างกัน การบริหารจัดการการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายผ่านโมเด็ม ถ้าเป็น 
การยากต่อการควบคุมหรือบริหารจัดการ องค์กรอาจเลือกทางออกโดยการยกเลิกไม่ให้ใช้บริการ และแนะน าให้พนักงานใช้บริการผ่านทาง ISP ในช่วงที่มีการระบาดของ 
ไวรัสอย่างหนัก องค์กรอาจมีเลือกระงับไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง Antivirus เป็นต้น

  2.  การโอนย้ายความเส่ียง ( Risk Transfer = RF )  เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเม่ือซื้อมาแล้วมีระยะประกันเพียงหนึ่งปี เพ่ือเป็นการรับมือในกรณีที่อุปกรณ์เครือข่าย 
ไม่ท างาน องค์กรอาจเลือกซ้ือประกัน หรือสัญญาการบ ารุงรักษาหลังขาย (Maintenance service) เป็นต้น

  3.  การยอมรับความเสี่ยง ( Risk acceptance = RC ) เป็นการยอมรับในความเสี่ยงโดยไม่ท าอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมา เช่น การพิสูจน์ตัวจริงเพียงใช้ 
id/ password มีความเสี่ยงเพราะอาจมีการขโมยไปใช้ได้ การให้มีใช้ชีวมาตร (biometrics) เช่น การตรวจลายนิ้วมือหรือม่านตา อาจมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า โรงพยาบาล 
อาจยอมรับความเสี่ยงของระบบปัจจุบันและท างานต่อไปโดยไม่ท าอะไร

4.  การลดความเส่ียง (Loss Reduction = LR ) ได้แก่ การมีมาตรการควบคุมมากชนิดขึ้น หรือชนิดที่เข้มงวดมา กขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยง เช่น การใช้ชีวมาตร
(biometrics) เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ตัวจริงนอกเหนือไปจากการใช้ id/ password ที่มีอยู่เดิม 



 

 

 

ตารางที่ 4 การจัดการความเสี่ยง (Risk management)   

ล าดับ ความเสีย่ง ค่าระดบัความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์การจดัการความ
เสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสีย่ง กลยุทธ์ 

1 RIT12 ความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย 20 - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
 
 

 
       
      

  
    
 

 
 

  

1. มีระบบตดิ ตามเฝ้าระวัง ได้แก่
1.1 ระบบ Log file
1.2 ระบบ Alert แจ้งเตือนต่างๆ ให้ทราบ ได้แก่
 ข้อมูลการแพ้ยา
 ระบบ Drug Interaction
 นโยบายก าหนดสิทธิการสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เฉพาะทาง และบางกรณี

ต้องผ่านการขออนุมัติก่อนใช้ยา
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล โดยคณะกรรมทีมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
เขาค ิชฌกูฏ
3. จัดท าแผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนอ่ื ง
(Business Continuity Plan : BCP)

 

LR 

2 RIT14 ความเสี่ยงระบบฐานข้อมลู
ล่ม/เสียหาย 

20 - ยอมรับความเสี่ยง 
- ถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 -   หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

1. ระบบฐานข้อมูล สญัญาการบ ารุงรักษาหลังขาย (Maintenance service) 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย HOSxP,ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส ์Binary ,
ระบบส านักงาน (Express),ระบบภาพรังส ี(PACs)   
2. มีระบบส ารองข้อมูลมากกว่า 1 ชุด กรณรีะบบฐานข้อมลูผูป้่วย 

RC 
RF 
 

RA 
3 RIT13 ความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล

ผู้ป่วย 
20 - ควบคุมความเสี่ยง 

(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
1. สรา้งความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ในการพึงรักษาสิทธ์ิในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามระเบยีบปฏิบัตดิ้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

LR 

4 RIT01 ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูล
ของบุคคลอื่น 

20 - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

1. สรา้งความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ในการพึงรักษาสิทธ์ิในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามระเบยีบปฏิบัตดิ้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด 
 

LR 



 

 

 

ล าดับ ความเสีย่ง ค่าระดบัความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์การจดัการความ
เสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสีย่ง กลยุทธ์ 

5 RIT02 ความเสี่ยงจากการน าเอา
อุปกรณ์อื่นที่ไมไ่ดร้ับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ 

16 - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการติดตาม) 

1. สรา้งความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศ  
2. กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิตามแนวนโยบายหรือระเบียบด้านสารสนเทศอย่าง
จริงจัง 
3. ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจ ากัดสิทธ์ิการเข้าถึงส าหรับอุปกรณ์ที่ไมไ่ดร้ับ
อนุญาตให้เช่ือมต่อเข้าเครือข่าย 

RC 
LR 

6 RIT05 ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน 

15 - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

1. ปรับปรุงโครงสร้างศูนยส์ารสนเทศ และสรรหาบุคลากรเพื่อรองรบังานอย่าง
เหมาะสม 
2. จัดท าคูม่ือกระบวนการท างานเพื่อให้บุคลากรอื่นสามารถปฏิบัตติามคู่มือได้
กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได ้
3. จัดตารางเวรและช่องทางการตดิต่อสื่อสารตลอด 24 ช่ัวโมง 

LR 

7 RIT07 ความเสี่ยงต่อการไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ 

15 - ควบคุมความเสี่ยง   
(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

1. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสดงความจ าเป็นในการขอ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

LR 

8 RIT10 ความเสี่ยงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขดัข้อง ไม่
สามารถท างานไดต้ามปกต ิ

15 - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการติดตาม) 

1. หาทางป้องกันสัตว์กัดแทะอุปกรณ ์
2. จดัหาเครื่องและอุปกรณ์ส ารองเพื่อให้สามารถใช้ทดแทนช่ัวคราว เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได ้
3. จัดท าแผนการตรวจสอบและจดัจ้างบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

RC 
RA 

9 RIT04 ความเสี่ยงจากการถูกบุกรกุ 
โดยผู้ไม่ประสงค์ด ี

8 - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ าเสมอ 
- ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ าเสมอ 
- ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบตัิการอย่างสม่ าเสมอ 
- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบตัิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

RC 
 

RA 

10 RIT03 ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้า 6 - ยอมรับความเสี่ยง   - จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และเครือ่งส ารองไฟฟ้าแบบป้องกันปัญหา RC 



 

 

 

ล าดับ ความเสีย่ง ค่าระดบัความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์การจดัการความ
เสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสีย่ง กลยุทธ์ 

ขัดข้อง ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที ่

(มีมาตรการติดตาม) แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
- โรงพยาบาลมรีะบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติใช้(เวลา 5 วินาท)ี 
- จัดท าแผนรับสถานการณ์เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) 

RA 

11 RIT08 ความเสี่ยงจากการเกิดไฟ
ไหม้ แผ่นดินไหว อาคารถลม่ 

5 - ควบคุมความเสี่ยง   
 (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

1. จัดท าแผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนือ่ง 
(Business Continuity Plan : BCP) , แผนกู้คืนระบบ DRP 
2. จัดหาระบบส ารองเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถท างานได ้
3. ส ารองข้อมูลระบบ และฐานข้อมูลเก็บไว้ในสถานท่ีอื่นอีกหนึ่งชุด 

RC 

12 RIT11 ความเสี่ยงจากการโจรกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

5 - ยอมรับความเสี่ยง - ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก 
- ตรวจสอบระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีให้อยู่ในสภาพ
ปกติ 
- ติดตั้งกล้องวงจรปดิเพื่อเฝา้ระวัง 

RC 
 
 
 

13 RIT09 ความเสี่ยงจากสถานการณ์
ความไมส่งบเรยีบร้อยในบ้านเมือง 

2 - ยอมรับความเสี่ยง - จัดท าแผนรับสถานการณเ์พื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) 
- จัดหาระบบส ารองเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถท างานได ้

RC 

14 RIT06 ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร 

1 - ยอมรับความเสี่ยง  RC 

  

 

 




