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ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ดับเพลิง



1.ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงถังสีเขียวชนิดฮาโลตรอน ให้เกจความดันพร้อมใช้ 
ติดต้ังไว้หน้าห้องศูนย์คอมพิวเอร์
2.ติดต้ังเบรคเกอร์ในการตัดไฟฟ้าของระบบ เมื่อไฟฟ้าเกิน ร่ัว หรือขัดข้อง

จัดท าแผนในการ เคล่ือนย้ายอุปกรณ์
ตามล าดับความส าคัญ 

1.ทบทวนล าดับความส าคัญ ในการเคล่ือนย้าย
2.จัดระบบให้ง่ายต่อการเคล่ือนย้าย สามารถถอดสายสัญญาณต่างๆได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

จัดท าแผนรับสถานการ เพือ่ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง  

1.ตรวจสอบส ารวจเส้นทางสม่ าเสมอ และจัดท าเส้นทางส ารอง
2.ทบทวนกระบวนการ หาวิทยาการและแนวทางใหม่ๆ

ฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เร่ือง
ความมั่งคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ความมั่งคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แจกให้
ทุกหน่วยงานได้รับทราบ

ก ากับดูแลการ ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติด้าน
การรักษาความมั่งคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง เคร่งครัด

 

1.การออกระเบียบมาตรฐานการเข้าถึง การใช้ข้อมูล การรักษาความลับ ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบหรือ พรบ. กฏหมายทีก่ าหนด
2.การก าหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีจ่ าเป็น

แจ้งด าเนินการปรับปรุงของระบบไฟฟ้า
ส ารองอัตโนมัติ 

1.เมื่อเคร่ือง SERVER ปิดลงโดยเคร่ืองส ารองไฟฟ้าของโรงพยาบาลไม่ท างาน แจ้ง
บริหารด าเนินการ

ตรวจสอบความพร้อมของระบบส ารองไฟฟ้า
 

1.วางแผน จัดซ้ือ จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าให้พอเพียงพ้อมใช้
2.ระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า บันทึกอายุการใช้งาน และความคุ้มค่า

ทีมสารสนเทศโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ปงีบประมาณ 2564
การด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยง

2. ความเส่ียงจากผู้ใช้งานสารสนเทศ
ขาด ความระมัดระวังและการ
ตระหนักถึงความส าคัญของความ 
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ความเส่ียงจาก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที

1.ความเส่ียงจาก การเกิดไฟใหม้ น้ า
ท่วม แผ่นดินไหว อาคารถล่ม

ปีงบ 2564
ประเภทความเสี่ยง แนวทางการควบคุม มาตรการควบคุม
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ปีงบ 2564

ประเภทความเสี่ยง แนวทางการควบคุม มาตรการควบคุม

ตรวจสอบการต้ังค่า ของ Firewall, PS อย่าง
สม่ าเสมอ  

1.ศึกษา ต้ังค่า ตรวจสอบการท างานของระบบ fire wall สม่ าเสมอ
2.อัพเดทการต้ังค่าตามความจ าเป็น

บริหารจัดการระบบ ตรวจสอบการบุกรุก 
เครือข่ายและติดตามเพือ่ปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ

 

1.ศึกษาเทคโนโลยี การปรับปรุง ความเหมาะสมของอุปกรณ์ fire wall 
2.ตรวจสอบการบุกรุก และหาทางป้องกันอย่างสม่ าเสมอ

จัดท าแผนจัดซ้ือ Firewall ทดแทน


1.จัดซ้ือตามความเหมาะสม คุ้มค่า ตามอายุการใช้งาน

อัพเดท Firmware content ของระบบ
Firewall 

1.อัพเดทเฟิร์มแวร์ ของระบบ Firewall ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 ส ารวจและจัดหาระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ส ารองเพือ่เป็นช่องทางให้ระบบอินเทอร์เน็ต
ใช้ งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

1.จัดท าระบบ Internet ส ารอง ด้วยวิธี Load balance
2.ตรวจสอบการอัพเดทแพกเกจอินเตอร์เน็ต เพือ่ให้องค์กรใช้ได้อย่างคุ้มค่า
3.กรณีอินเตอร์เน็ตขัดข้องทัง้ 2 เส้น จ าเป็นต้องยอมรับความเส่ียง

 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

1.สร้างมาตรฐาน ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ความเร็ว ของอินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ

 จัดท าแผน ขั้นตอนการอนุมัติ การติดต้ัง 
เพือ่ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

1.จัดท าแผนจัดซ้ือไปอย่างสม่ าเสมอ เพือ่สามารถจัดหาได้อย่างทันเวลา
2.จัดท าระบบส ารองอุปกร์อย่างเพียงพอ เหมาะสม

 จัดท าคู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP)และแผนกู้คืนระบบ DRP 

1.จัดท าคู่มือ และสามารถเรียกใช้ได้ทันที

4.ความเส่ียงจากการ การถูกบุกรุก 
โดยผู้ไม่ประสงค์ดี

5.ความเส่ียงจากการ เชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตล้มเหลว หรือไม่สามารถใช้
งานได้

6. ความเส่ียงด้านภัยหรือสถานการณ์ 
ฉุกเฉินร้ายแรงมากทีสุ่ด
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ปีงบ 2564

ประเภทความเสี่ยง แนวทางการควบคุม มาตรการควบคุม

มีการส ารวจและ รวบรวมความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง เพือ่การจัดท างบประมาณใน
แต่ละปี



1.รวบรวมความต้องการ จัดท าแผนล่วงหน้าในการพิจารณาตามล าดับความส าคัญ
2.ชี้แจงแนวทางการจัดซ้ือ อธิบายการไม่อนุมัติแก่เจ้าหน้าที ่และวางแผนการ
ด าเนินงานในคราวถัดไป

มีการหารือ ชี้แจ้งและท าความเข้าใจกับ 
ผู้บังคับบัญชาในเร่ืองงบประมาณทีต้่องการ
ใช้ อย่างชัดเจน



1.มีการวางแผนจัดซ้ือ ปรึกษา ท าความเข้าใจ สรุปการจัดซ้ือและทิศทางทีจ่ะเป็นไป
2.ออกแบบแผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา

เมื่อพบเหตุอุบัติการณ์ให้รายงานทุกคร้ัง
 

1.บันทึกอุบัติการณ์ ไว้เป็นข้อมูลปรับปรุง พัฒนา ของฝ่ายสารสนเทศ

ควบคุม ติดตาม ดูแล โดยคณะกรรการความ
เส่ียงรพ.เขาคิชฌกูฏ  

1.ติดตามข้อมูล เก็บประวัติและสถิติ ไว้ปรับปรุงแก้ไข ทุกๆปี
2.เมื่อมีเหตุระดับรุนแรงให้วางแผนแก้ไขทันที

จัดท าแผนโครงการกระตุ้นผู้ใช้งานให้
ตระหนักในความเส่ียงของการเปิดเผยข้อมูล
หรือแชร์ข้อมูลในส่ือสังคม ออนไลน์ ทุกชนิด

 

1.จัดท าส่ือ กระตุ้นเตือน ให้ตระหนักในความเส่ียงของการเปิดเผยข้อมูล
หรือแชร์ข้อมูลในส่ือสังคม ออนไลน์ทุกปี

ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของ รพ. 

1.ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศทุกปี
2.ศึกษาระเบียบต่างๆอยู่เสมอ เพือ่สร้างมาตรฐานตามหลักสากล

ประกาศใช้นโยบายเร่ืองระเบียบปฏิบัติใน
การปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางโปรแกรม 
LINE



1.จัดท านโยบายเร่ืองระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางด้านต่างๆ 
และประกาศใช้ในโรงพยาบาล

เพิม่กระบวนการให้ผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเพือ่ การวินิจฉัยและรักษาในช่องทาง
ต่าง ๆ (*ผู้ป่วยในใช้แบบฟอร์ม Informed 
Consent,ผู้ป่วยนอกใช้ตรายาง)



1.ประชุมหาข้อตกลง ในการออกแบบฟอร์มให้ผู้รับบริการยินยอมเปิดเผยข้อมูล

7. ความเส่ียงจาก การไม่ได้รับ
งบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบ 
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ

8. ความเส่ียงระบบเทคโนโลยีอาจท า
ให้ เกิดความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วย

9. ความเส่ียง ด้านการการเปิดเผย
ข้อมูลผู้ป่วย


