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ค าน า 

โรงพยาบาลอุทัยธานีไดจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ด้วยการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือที่จะ 
บริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of  
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยไดวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุม 
และเปน็ไปตามข้อก าหนดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  จะใช้เป็นกรอบและแนวทางานในการปฏิบัติงาน ของ 
หนว่ยงานต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง ตลอดจนการกากับดูแลการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
อุทัยธานีเพ่ือให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานไดอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูงสุด 

ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือบริหารจัดการ 
ไดอย่างถูกต้อง ไมเกิดเหตุการณความเสียหาย และท าการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์   
โรงพยาบาลอุทัยธานี 
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บทที่ 1 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลอุทัยธานีได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอุทัยธานี
ในหลายด้าน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการป้องกัน 
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพ่ือให้การน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ือลดโอกาสความเสียหายที่อาจ 
เกิดข้ึน 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางท่ีใช้ตรวจสอบ และประเมิน ความเสี่ยง 
ด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลอุทัยธานี ด้วยการคาดการณลวงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึนจริงและ  
น าแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการด าเนินการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน  
การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรตา่งๆ อย่าง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแกองคก์รภายใตสภาวะ 
การด าเนินงานของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไมแนน่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินงานหรือเปา้หมายขององคก์ร 

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอยา่งเปน็ระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย  
เสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้อง 
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวท างานทีใ่ช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยการคาดการณลวงหนา ในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง และสามารถน าแนวท างานจัดการความเสี่ยงนี้ไป
ใช้ในการด าเนินการได ้
วัตถุประสงคข์องแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน เขา้ใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

2) เพ่ือให้การจัดการภายในกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและมีความ 
ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั้งลดโอกาสที่จะ 
ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไมตองการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
4) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
5) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลอุทัยธานี 2565 
6) เพื่อเป็นแนวท างานการด าเนินการ  ก ากับดูแล  ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการ 

เผยแพร ความรูความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 
อุทัยธานี 
 

หนา้ 1 
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7) เพื่อช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะ 
มีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวท างานในการป้องกันหรือ
จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามแผน 
 
เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว 

2) ผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ 
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝั่งให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีขอ้มูลที่ใช้ในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นและท าให้ 

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิด หรือสถานการณที่อาจท าให้ 
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชนที่คาดหวังว่าจะไดรับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างานบริหาร  
ความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญและสามารถท าหนาที่ในการก ากับดูแล 
องค์กรไดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) สรางฐานข้อมูลที่มีประโยชนต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ 
เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน 
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ  
ท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเขา้ใจถึงเปา้หมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง 
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองคก์รไดอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล การบริหาร 
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลอุทัยธานี 

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถมั่นใจไดว่าความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ 
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นไปตามเปา้หมายที่ 
ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชนรวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องคก์ร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ 
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ 
เขา้ใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
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6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
จัดสรรทรัพยากรเปน็ไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ 
เสี่ยงสูงย่อมแตกตา่งกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
นิยามความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนน่อน 
และจะส่งผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน 
และ การบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ไดโดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและโอกาสที่ 
จะเกิด(Likelihood) ของเหตุการณ 
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกได้เป็น 3 สวน ดังนี้ 

1) ปจัจยัเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ 

ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการ  
ประเมินแลว ท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปจัจยัเสี่ยง แบงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ 

ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ที่องค์กร  
ยอมรับไดซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปไดเป็น 4 แนวท างานหลัก คือ การยอมรับ การลด/ 
ควบคมุการยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงพยาบาลอุทัยธานี 
การควบคุม (Control)  

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท า 
ให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แบง่ได้4 ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน การควบคุมเพ่ือให้ 
ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะและการควบคุมเพ่ือการแกไข 
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ทรัพย์สิน (Asset)  
ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรแบ่งเปน็ 4 หมวด ไดแก หมวดข้อมูล หมวดบุคลากร 

หมวดฮาร์ดแวร์และหมวดซอฟต์แวร์ 
หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทาความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread way Commission) มีดังนี ้

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6. ขอ้มูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
        แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลอุทัยธานี แบง่เป็น 
2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดลาดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)รวมทั้ง  

ปัจจยัเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) สื่อสารท าความเขา้ใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคโนโลย ี

สารสนเทศรับทราบ และสามารถนาไปปฏิบัติได 
6) รายงานความก้าวหนาของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการ มีหนาที่แตง่ตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความ 

เสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป ( คณะกรรมการชุด HIMS ) 

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งทบทวน 
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต (คณะกรรมการชุด HIMS) 

3) ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีหนาที่สนับสนุนขอ้มูลที่เกีย่วข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และ 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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บทที่3 
การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 

Hospital IT Risk Management 
นิยามระบบสารสนเทศ 

คือระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การไหลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
และการน าเสนอสารสนเทศ 
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

โครงสร้างขององค์กรระบบสารสนเทศจะท าหนาที่ในการสนับสนุนการท างานขององค์กรโดยรวม  
ไมว่าจะเปน็ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ท างานร่วมกัน
บุคลากรที่ต้องการป้อนข้อมูลไปยังระบบเพ่ือส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ อาจใช้เทคโนโลยีเป็นอุปกรณท์ี่ท าหน้าที่
ในการจัดการสารสนเทศเพ่ือส่งตอ่ไปยังบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

1. Hardware หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่กระท ากับขอ้มูลเอกสารทั้งทีเ่ป็นอุปกรณค์อมพิวเตอร์และไม
ใช่คอมพิวเตอร์ 

2. Software หมายถึงชุดค าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
3. บุคลากร หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศคือเป็นผู้น าจัดการข้อมูลและ  

น าผลลัพธ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ขอ้มูลและแฟ้มข้อมูล หมายถึงข้อมูลและสารสนเทศที่ระบบจัดเก็บไวในช่วงเวลาหนึ่ง 
5. หนาที่การปฏิบัติงาน หมายถึงค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการท างานของระบบ 
 

ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือเหตุการณหรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณที่ไมแนน่อน และจะส่งผลกระทบ 

หรือสรางความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบริหารงานของระบบ 
สารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลอุทัยธานี 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพรอมส าหรับการใช้งาน 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเนื่องและสามารถแกไขสถานการณไดอย่าง 
ทันท่วงทีกรณีเกิดสถานการณความไมแนน่อนและภัยพิบัติ 
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สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมปฏิบัติการ (Database & Software)  
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานภายใน ( Back Office) ไดแกฐานข้อมูลกลาง (Files Center) ฐานขอ้มูล 

ระบบบญัชี (Winspeed) ฐานขอ้มูลระบบแจ้งซ่อม ฐานข้อมูลระบบเวชภัณฑ์  
ระบบใหบ้ริการเครือข่าย ไดแก โปรแกรมป้องกันไวรัสและการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก

(Antivirus) โปรแกรมระบบปฏิบัติการจัดการเครือข่าย (Network Software) และโปรแกรมปฏิบัติการบน
หนา้จอเว็บไซตภ์ายในโรงพยาบาลอุทัยธานี (Web Application Program) เป็นต้น 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database 
Server) เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายที่ใช้จดัเก็บและส ารองข้อมูล (Storage Server) เครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ให้บริการเว็บไซต์(Web Server) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ (IPD Paperless) อุปกรณ์ปองกันการจูโจม
ข้อมูลจากบุคคลภายนอก (Firewall) 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงรวมทั้ง 
การก าหนดแนวทาง การด าเนินงานหรือมาตรการควบคุมหรือปองกันหรือลดความเสี่ยงซึ่งมีข้ันตอนการ 
ด าเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
ความหมาย และ ความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระท าใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไม 
แนน่อนและจะส่งผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตรก์ารปฏิบัติงาน 
การเงินและการบริการซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ไดโดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและ 
ความเปน็ไปไดที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตน้เหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไมบรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวโดยต้องระบุไดด้วยว่าเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนไดอย่างไรและท าไม 
ทั้งนีส้าเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะไดวิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง 
ในภายหลังไดอย่างถูกต้อง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ(Impact) เมื่อท าการประเมินแล้วท าใหท้ราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง
สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปจัจัยเสี่ยงแบงออกเปน็ 5 ระดับคือ
สูงมาก ค่อนขา้งสูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู่ 
ในระดับท่ีองคก์รยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปไดเป็น 4 แนวทางหลักคือการยอมรับ 
การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ 
เสี่ยงและท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แบ่งได ้4 ประเภทคือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน การควบคุม 
เพ่ือให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพ่ือการแกไขหลักการวิเคราะห์ประเมินและจัดท า 
ความเสี่ยงอยางเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of  
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแตล่ะความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6. ขอ้มูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication 
 

การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการการท างานที่ช่วยให้ IT Managers  

สามารถสรางความสมดุลของต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์การด าเนินธุรกิจระหวางมาตรการในการป้องกันและการ 
บรรลุผลส าเร็จของพันธกิจ ด้วยการปกปอ้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
ความส าเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค์กร 
ปัจจัยเสี่ยง 

1.จุดอ่อน หรือ ชองโหว (Vulnerabilities) หรือ ปัจจัยภายใน 
2. ภัยคุกคาม (Threats) หรือปจัจัยภายนอก 

1.จุดออ่น หรือ ชองโหว (Vulnerabilities) หรือ ปจัจัยภายใน 
1.1.บุคลากร 

1.1.1 บุคลากรภายใน ไมปฏิบัติหนาที่ หรือท าหนาที่ผิดพลาด 
1.1.2 บุคลากรภายนอก ไมตรวจสอบข้อมูลกอ่นการบันทึกและไมรอบคอบในการสแกนไวรัส 

1.2.เครื่องแมข่่ายและอุปกรณ์ (Hardware & Accessory) 
1.3.โปรแกรม (software) 
1.4.การเชื่อมโยงเครือข่าย (Network & Communicate) 
1.5.ระบบงานและข้อมูล (System & Information) 
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2. ภัยคุกคาม (Threats) หรือปัจจัยภายนอก 
2.1 Virus 
2.2.ระบบไฟฟ้า 
2.3.เครื่องส ารองไฟฟ้า 
2.4.ระบบปรับอากาศ 
2.5.ภัยธรรมชาต ิ
 

จุดออ่น หรือ ชองโหว (Vulnerabilities) หรือ ปจัจัยภายใน 
 
1.ความเสี่ยงดา้นบุคลากร 
 

ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสานสนเทศของโรงพยาบาล 
รวมถึงการวางแผนการตรวจสอบการท างานการมอบหมายหนาที่และสิทธิของบุคลากร / คณะท างานที่มีส่วน 
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการทุกฝ่ายอยา่งละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้บุคลากรมีความรูความเข้าใจในการใช้งาน  
การดูและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรภายนอกทีเกี่ยวขอ้งทั้งทางตรง 
และทางออมล้วนแต่เป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านบุคลากรเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ส าคัญ ดังนั้นจึงควรมีแนวทาง 
และการวางแผนที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงอยางจริงจังการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านบุคลากรมีประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.1 ก าหนดโครงสรางบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลอุทัยธานี และการบริหาร 
จัดการดา้นบุคลากร 

การแตง่ตัง้เจาหนาที่ฯ ที่มีความเหมาะสม (มีความรูความสามารถและประสบการณด้านคอมพิวเตอร์ 
ในระดับท่ีสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฯ และสามารถถ่ายทอดความ
รนูั้นให้แกผู้ใช้งานระบบฯของหน่วยงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ) เมื่อมีการปรับและแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ 

เจาหนาที่ท่ีรักษาความปลอดภัยระบบฯ และผูดูแลระบบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โยกย้าย ลาออก 
ฯลฯ จะตอ้งแจ้งใหแ้กผู้บังคับบัญชาไดรับทราบเพ่ือประโยชนในการบริหารบุคลากรการติดต่อประสานการ 
ฝกอบรมและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอท าให้  
เกิดความเสี่ยงด้านโครงสรางการบริหารงานไดการก าหนดโครงสรางการแบ่งอ านาจหนาที่การก าหนดนโยบาย
และข้ันตอนการปฏิบัติงานและก ากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

1.2.บุคลากรขาดความรูความเขา้ใจเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิค 
ด้านโปรแกรมและนวัตกรรมใหม่ ท าให้เกิดช่องว่างในการที่จะประสานงานและรับผิดชอบงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นนี้โดยการส่งเจ้าหนาที่เข้ารับการ 
อบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการรับบุคลากรที่มีความรูความเข้าใจดา้นระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น 
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2.เครื่องแมข่่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
หองคอมพิวเตอร์แมข่่ายและอุปกรณ์สื่อสารหลัก (Server Room & Network Equipment) ที่จะ 

เป็นที่จัดเก็บและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวยังเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Server Computer) และ 
การก าหนดที่ตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวยังเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้าสายวงจรสายสัญญาณ 
ของระบบต่างๆ อย่างเน้นความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงไมตั้งระบบไวในจุดที่มีความเสี่ยง รวมทั้งมีอุปกรณ์
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องตน้ เช่น เครื่องปรับอากาศ ,ตู Rack เพ่ือเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, 
ระบบความความชื้น, ถังดับเพลิง , การควบคุมการเขาออกห้อง ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และการป้องกัน
ความเสียหาย (Physical Security) โดยมีการจัดเก็บอุปกรณค์อมพิวเตอร์ที่ส าคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบสัญญาณเครือข่ายที่เชื่อมโยงไวในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server 
Room) ของโรงพยาบาลอุทัยธานี 

การเขาออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวข้องประจ าห้องควบคุมระบบ 
คอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ทีไ่มมีหนาที่เก่ียวข้อง มีความจ าเป็นเข้าออกเปน็บางกรณีจ าเป็นต้องมีการควบคุมอย่าง 
รัดกุม และรอบคอบ เช่น ก าหนดให้เจาหนาที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการท างานตลอดเวลา ผู้ที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวขอ้งมีความจ าเป็นต้องเขาหองควบคุมจะต้องมีการแจ้งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทราบก่อนทุกครั้งและมีการ
บันทึกไว้ในระบบ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลรับทราบทุก
ครั้ง 

การปอ้งกันความเสียหาย โดยการวางระบบป้องกันไฟที่เหมาะสม มีระบบตรวจจับควันไฟ จัดให้มีถัง 
ดับเพลิงที่พรอมใช้งานไดตลอดเวลากรณีฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น มีการป้องกันความเสี่ยงจาก 
ระบบปอ้งกันไฟฟ้าลัดวงจร ท าไดโดยมีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากไมให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รับความ 
เสียหายจากความไมคงที่ของกระแสไฟฟ้า อีกท้ังการติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ที่ไดมาตรฐาน 
ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับคอมพิวเตอร์ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย เพื่อให้การด าเนินงานมีความตอ่เนื่องสามารถใช้
งานได้ 

 

3.ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานของโปรแกรม ที่ไดจัดท าและพัฒนาขึ้นส าหรับโครงการด้านต่างๆ 

รวมถึงโปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการใช้โปรแกรมและระบบงาน ตัวอย่างเช่น  
การใช้โปรแกรมท่ีไมมีลิขสิทธิ์ ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแล้วมีผู้ 
บุกรุกเข้ามาแกไขเปลี่ยนแปลงค าสั่ง และการถูกผู้ไมหวังดีท าลายระบบ (Hacker) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ระบบการท างานของโปรแกรมต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมที่ไมมีการอัพเดทใหท้ันสมัย เพื่อลดช่องโหวที่อาจ 
เกิดจาก Bug ของซอฟต์แวร์นั้นๆ  
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4. ความเสี่ยงด้านการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย  
ความเสี่ยงหรือภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายขององค์กรทั้งระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ 

อินเตอรเน็ต ( Internet) ซึ่งรวมถึงภัยที่มีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานของโปรโตคอล ( Protocol) TCP/IP  
เช่น ความเสี่ยงด้านกายภาพ ,ความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการ ,ความเสี่ยงจากการบุกรุกระบบเครือข่าย และ 
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย การเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบ 
เครือข่ายและการจัดท าระบบการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ไดมีระบบการติดตามและเฝ้าดูแล 
การใช้เครือขา่ยภายในและการเข้าออก Internet ทุกวัน รวมทั้งการก าหนด Policy เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและ 
การโจมตีจากภายนอกให้ทุกเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกขา่ย (Client) ในเครือข่ายระบบฐานข้อมูล ระบบ Web 
server 
5.System & information 

ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูก 
ท าลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกการโจรกรรมข้อมูลส าคัญ การลักลอบเขา้มาแกไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความเสี่ยง 
เหล่านี้ลว้นมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านขอ้มูล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ 
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญส าหรับผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจ ในการวางแผนการจัดการข้อมูล ( Management of Data and Communication) การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลและ Computer จากภัยต่างๆทั้งจากคนจากธรรมชาติหรือเหตุการณใดๆ จึงส าคัญ
และจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความม่ันคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ภัยคุกคาม (Threats) หรือปัจจัยภายนอก 
1. Virus 

โรงพยาบาลอุทัยธานีไดมีการจัดซื้ออุปกรณ์ Filewall ที่มีขนาดเหมาะสมกับองค์กร และมีการต่อ  
License ทุกปี โดยระบบของ Filewall มีระบบการสแกนไวรัสมาให้ สามารถสแกนและจัดการ block ตลอด
การเข้าออก Internet ของเครื่องที่ใช้งาน และเตรียมท าแผนจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Antivirus) เพ่ือเสริมการท าหนาที่ติดตามเฝ้าระวังระบบการท างานของคอมพิวเตอร์การเข้าใช้ระบบตรวจจับ 
ปองกัน และลบไฟล์ที่พึงระวังไวรัสและโปรแกรมไมพึงประสงค์ปรับปรุงก าหนดค่าระบบความปลอดภัยให้
เหมาะสมกับปัญหาอัพเดท และการป้องกันไวรัสจากอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น USB Drive 
 
2.ระบบไฟส ารองของห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ /เครื่องส ารองไฟฟ้า 

มีแผนด าเนินการเชื่อมต่อระบบไฟผ่านเครื่องส ารองไฟ ขนาด 10KVA 3เฟส มีความเหมาะสม  
กับหอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อระบบส ารองไฟผ่านระบบไฟฟ้าส ารองของอาคาร (เครื่องปั่น 
ไฟฉุกเฉิน) เครื่องแม่ข่าย Server แตล่ะชุด ท าการต่อระบบส ารองไฟทั้ง2แบบ เพ่ือความเหมาะสมของระบบ 
ส ารองไฟตลอด 24 ชม.เพื่อให้ระบบไฟฟ้าส ารองท างานไดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบการ 
ท างานของเครื่องส ารองไฟภายในห้อง Server ทุกวันในช่วงเวรบ่าย (16.00 -24.00 น) และติดตามตรวจสอบ 
ระบบไฟฉุกเฉิน โดยท างานร่วมกับช่างไฟฟ้าของโรงพยาบาล 
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3.ระบบปรับอากาศ  
ห้อง Server มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท างานตลอดเวลา ซึ่งจะมีการระบายความร้อน

ออกมาท าให้มีความร้อนสะสมมาก ถ้ามีความร้อนมากเกินไปเครื่องก็อาจจะพังเสียหายได้ 
จึงมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้อง Server จ านวน 3 เครื่อง มีระบบสลับการท างานอัตโนมัติ มี

ระบบควบคุมความชื้นและควบคุมความเย็น โดยอุณหภูมิจะไม่เกิน 25c และความชื้นไม่เกิน 80% ซึ่งถ้าเกิน
กว่าก าหนดจะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อมาตรวจสอบทันที 
 

4. ภัยธรรมชาติ  
ไฟไหมหอง Server 
เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินระบบเครือข่ายอุปกรณ์และฐานขอ้มูลถูกท าลายทั้งหมดการด าเนินงาน 

หยุดชะงัก หยุดระบบประมวลผลทั้งระบบลง ผู้ปฏิบัติงานและผูรับบริการไมสามารถใช้งานระบบได 
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง/ไฟฟ้าดับ 
ท าใหร้ะบบเครือข่ายหลักและเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการไดเครื่องคอมพิวเตอร์ไมสามารถ 

ท างานไดชั่วคราว ผู้ใช้งาน (User) ไมสามารถเขา้มาใช้งานในระบบไดทั้งหมด ท าความเสียหายระยะยาวให้แก 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ถาวรแก 
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ได 

การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบประมวลผลของเครื่อง Server 
ถ้าบุคคลที่ไมมีอ านาจหนาที่เกี่ยวข้องไดลวงรูข้อมูล และอาจน าไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบได้ 

ข้อมูลและการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงท าลาย หรืออาจกระท าการแกไขสิทธิแก
บุคคลที่มีหนาทีร่ับผิดชอบให้ไมสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และระบบคอมพิวเตอร์ไดส่งผลให้ไมสามารถปฏิบัติงาน
ได ระบบขาดความน่าเชื่อถือและไมมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical Security) 
1.ระบบงานตรวจสภาพเบื้องต้นของเครื่องตรวจ แสดงผล และเตือนภัยภายในห้องควบคุม 
( Environment monitoring & Tele alarm ) 
          เพ่ือให้การปอ้งกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical Security) เป็นไป 
อย่างมีคุณภาพ ผู้ดูแลระบบไดเพ่ิมช่องทางในการแสดงผล สถานะภาพในห้อง เพ่ือที่จะสามารถทราบถึง  
อุณหภูมิ ความชื้น และระบบไฟฟ้าเป็นต้น มีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภายในห้อง Server เพ่ือแสดงสถานะ
ภายในห้อง หากพบความผิดปกติ โดยมีค่าอุณหภูมิเกิน 25 องศาเซลเซียส หรือพบความชื่นเกิน 80% ระบบ
การสง message ไปยังผู้ดูแลระบบ ไดแบบ Realtime ผ่านระบบ Line  
 
2.ระบบวงจรปดิ CCTV 
           ผู้ดูแลระบบไดติดตั้งระบบกลองวงจรปิดเพ่ือบันทึกเหตุการณภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  
และมีการบันทึกภาพแบบตรวจจับความต่อเนื่อง ตลอด24ชม. จ านวน 2 กลองสามารถบันทึก และดูภาพ 
ย้อนหลังได 1 เดือนสามารถดูภาพผ่านระบบ Internet ไดตลอด 24ชม. 
การประมาณความเสี่ยง (Risk Estimation) 
          เป็นการดูปัญหาความเสี่ยงในแงของโอกาสการเกิดเหตุ (Incident) หรือเหตุการณ (event) ว่ามีมาก 
น้อยเพียงไรและผลที่ติดตามมาว่ามีความรุนแรงหรือเสียหายมากน้อยเพียงใดเกณฑ์การประมาณเป็นการ 
ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประมาณความเสี่ยง ไดแกระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ และระดับความเสี่ยงใช้เกณฑด์ังนี้(แนวทางพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5             สูงมาก 5 ครั้ง / ป 
4             สูง 4 ครั้ง / ป 
3             ปานกลาง 3 ครั้ง / ปี 
2             น้อย 2 ครั้ง / ป 
1             น้อยมาก ไมเกิน 1 ครั้ง / ป 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5     สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญท้ังหมดและเกิดความเสียหายอย่าง 
มากต่อความปลอดภัยของข้อมลูต่างๆ 

4     ค่อนข้างสูง เกดิปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อ 
ความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3     ปานกลาง ระบบมีปญัหาและมีความสูญเสียไมมาก 
2     น้อย เกิดเหตรุา้ยเล็กน้อยที่แกไขได 
1     น้อยมาก เกิดเหตุร้ายที่ไมมีความส าคัญ 

 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
            จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลอุทัยธานี สามารถแยกประเภทความ
เสี่ยงเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
           1.ความเสี่ยงด้านเทคนิคเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
เองอาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไมพึงประสงค์ ถูกกอกวนจาก Hacker  
           2.ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ การจัดความส าคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไมเหมาะสมกับการใช้งาน หรือการให้บริการโดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูล
ต่างๆ เกนิกว่าอ านาจหนาที่ของตนเองที่มีอยู่และอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได 
           3.ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณฉุกเฉินเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ 
สถานการณร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ าท่วม ไฟไหม
อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไมสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 
          4.ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ 
สงผลกระทบต่อการด าเนินการด้านสารสนเทศ 
การจัดระดับความเสี่ยง 
          ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 
          1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นเกณฑท์ี่จะใช้ประเมินความเสี่ยง โอกาสหรือความ 
เป็นไปไดที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความ 
เสี่ยง(Degree of Risk) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑข์องหน่วยงานขึ้นซึ่งอาจก าหนดได 
ทั้งเกณฑ์เชิญปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดเกณฑ์ของโอกาสที่เกิดความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเกณฑ์ 5 
ระดับ (สูงมาก/รุนแรงมากที่สุดสูงสูง/ค่อนขา้งรุนแรงปานกลางน้อยและน้อยมาก) สวนระดับของความเสี่ยง 
อาจก าหนดเป็นเกณฑ ์5 ระดับ (สูงมาก คอ่นขา้งสูง ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก) 
          2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการน าความเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ 
ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงเหล่านั้นและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ 
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เสียหายจากความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงซึ่งแต่ละความเสี่ยงก็จะมี
ความรุนแรงแตกตา่งกัน ทั้งนี้การควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นก็จะข้ึนอยู่กับมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงของแตล่ะหน่วยงานโดยมีการประเมินใน 2 มิติ ไดแกมิติผลกระทบและมิติโอกาสเกิด 
โอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกณฑ์การประเมินผลกระทบเป็นดังนี้ 
              ระดับการประเมิน 
                     1 น้อยมาก 
                     2 น้อย 
                     3 ปานกลาง 
                     4 คอ่นข้างสูง 
                     5 สูงมาก 
เกณฑ์การประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงเป็นดังนี้ 
              ระดับการประเมิน 
                        1 เกิดข้ึนน้อยมาก 
                        2 เกิดข้ึนน้อย 
                        3 เกิดขึ้นปานกลาง 
                        4 เกิดข้ึนค่อนขา้งสูง 
                        5 เกิดข้ึนสูงมาก 
              3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการดูความสัมพันธ์ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดโดยใช้ตารางระดับความเสี่ยงสูงสุดที่
จะตอ้งบริหารจัดการกอ่นดังรูป 
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          4 การจัดล าดับความเสี่ยงเป็นการจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ผลต่อองค์กรเพ่ือพิจารณา 

ก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับความ 
เสี่ยงที่ประเมินไดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงหรือค่อนขา้งสูงมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงก่อน 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนน สี แนวทางการจัดการ 
1.ต่ า 1-3 ฟ้า การยอมรับความเสี่ยงโดยไมตองมีการควบคุมความเสี่ยง 
2.ค่อนขา้งต่ า 4-8 เขียว การยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีการลดและควบคุมความเสี่ยง 

3.ค่อนขา้งสูง 9-14 เหลือง 
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกันไมให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับต่อไป 

4.สูง 15-25 แดง 
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดจ าเป็นต้องเร่งจัดการควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับไดทันที 

 
แบบประเมินความเสี่ยง 

องค์ประกอบความเสี่ยง 
P 

โอกาส 
I 

ผลกระทบ 
ความเสี่ยง 
= P x I 

บุคลากร    
I. บุคลากรภายใน    
   1.Admin+Network ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ WFH    
     1.1 ป่วย/ขาดงานโดยไมไดแจง 2 4 8 
     1.2 อุบัติเหตุ 1 4 4 
     1.3 ติดภารกจิด่วนมาก 1 4 4 
   2. IT Support ไมปฏิบัติหนาที ่    
     2.1 ป่วย/ขาดงานโดยไมไดแจง 2 4 8 
     2.2 อุบัติเหตุ 1 4 4 
     2.3 ติดภารกิจด่วนมาก 1 4 4 
   3. Admin + Networkท าหนาที่ผิดพลาด    
     3.1 ท างานผิดขั้นตอน (ระบบเสียหาย) 2 4 8 
     3.2 ท างานผิดขั้นตอน ( Hardware เสียหาย) 1 4 4 
     3.3 ย้าย/แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอุปกรณ์ผิดพลาด 2 4 8 
     3.4 ประมาทเลินเล่อในการรักษาความปลอดภัย 2 4 8 
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องค์ประกอบความเสี่ยง 
P 

โอกาส 
I 

ผลกระทบ 
ความเสี่ยง 
= P x I 

       3.5 เขา้มาใช้งานระบบโดยไมมีสิทธิ์ 2 4 8 
       3.6 ไมตรวจสอบการ Backup 1 4 4 
       3.7 ไมตรวจสอบผลหลังการ Backup 1 4 4 
       3.8 ไมดูแล Server อย่างสม่ าเสมอ 1 4 4 
       3.9 ไมดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 2 4 8 
II. บุคลากรภายนอก    
   1.เขา้มาใช้งานระบบโดยไมมีสิทธิ์ 2 5 10 
   2.เข้ามาโจมตีระบบ (Hacker) 1 4 4 
   3.เขา้มาท าลายข้อมูลใน PC 1 4 4 
   4.เขา้มาท าลายอุปกรณ์ Hardware 1 4 4 
   5.ขโมยอุปกรณ ์Hardware 1 4 4 
   6.การแผ่กระจาย Virus 2 5 10 
III.เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Hardware & Accessory)    
1 Server    
       1.1Server ไมท างาน 1 4 4 
       1.2 อุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ 1 4 4 
       1.3 Server ตั้งอยู่ในทีไ่ม่เหมาะสม  1 4 4 
   2. Power Supply / UPS    
       3.1 เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายไฟ 1 5 5 
       3.2 ไมมีการส ารองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2 5 10 
       3.5 ระเบิด  1 5 5 
IV.โปรแกรม (software)    
      4.1 Software Error 2 2 4 
V. การเชื่อมโยงเครือข่าย (Network &Communicate)    
   1. Fiber    
      1.1 สายขาด 1 5 5 
      1.2 เหตุจากภัยธรรมชาติ 1 5 5 
   2. สาย หรืออุปกรณ์ Network    
       2.1 สาย หรืออุปกรณ์ Network ไมสามารถใช้งานได 2 5 10 
    3. Wireless    
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       3.1 Wireless ตัวส่งสัญญาณไมสามารถใช้งานได้ 2 4 8 
   4 System Data/ Information (Client Information)    
     4.1 ข้อมูลสูญหาย 1 4 4 
     4.2 ข้อมูลโดน Virus 1 4 4 
VII. ระบบไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้า    
    1 ไฟฟ้า    
      1.1.ไฟดับ  1 5 5 
      1.2 ไฟกระตุก 1 5 5 
      1.3 ฟ้าผ่า 1 5 5 
   2.เครื่องส ารองไฟ    
      2.1.เครื่องส ารองไฟเสีย/ไม่เก็บไฟ 1 5 5 
   3.ระบบปรับอากาศ    
     3.1.ระบบปรับอากาศไมท างาน/ไม่เย็น 1 4 4 
     3.3.เครื่องมีน้ าหยด 1 5 5 
   4.ภัยธรรมชาติ    
     4.1.น้ าท่วม 1 5 5 
     4.2.ไฟไหม 1 5 5 
     4.3.พายุ 1 5 5 
     4.4.แผ่นดินไหว 1 5 5 
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สรุปความเสี่ยงท่ีต้องเร่งด าเนินการในป ี2565 

องค์ประกอบความเสี่ยง CODE 
P 

โอกาส 
I 

ผลกระทบ 
ความเสี่ยง 

= PxI 
การเข้าใช้งานข้อมูล     

- เขา้มาใช้งานระบบโดยไมมีสิทธิ์ A 2 5 10 
- การแพร่กระจาย virus computer B 2 5 10 

อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและป้องกันไฟ     
- ระบบส ารองไฟใช้ไม่ได้ ไม่เก็บไฟ C 2 5 10 

สาย หรืออุปกรณ์ Network     
- สาย หรืออุปกรณ์ Network ไมสามารถใช้งานได้ D 2 5 10 

 
สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นการจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ผลต่อองคก์ร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
ในแตล่ะสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ประเมินได เลือกความ 
เสี่ยงที่มีระดับสูง หรืออ่อนข้างสูงมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D 
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ประเภทความเสี่ยงแบ่งเปน็ 3 ประเภทดังนี้ 
1 ความเสี่ยงด้านเทคนิคเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์เครื่องมือและอุปกรณ์เอง 

อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไมประสงค์ดีถูกกอกวนจาก Hacker ถูกเจาะท าลายระบบจาก Cracker  
2 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการการจัดความส าคัญในการ 

เขา้ถึงขอ้มูลไมเหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการโดยผู้ใช้อาจเขา้สู่ระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูลต่างๆ 
ของกรมเกินกว่าอ านาจหนาที่ของตนเองที่มีอยู่และอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได 

3 ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณฉุกเฉินเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ 
สถานการณรา้ยแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศเช่นไฟฟ้าขัดข้องน้ าท่วมไฟไหม
อาคารถล่มการชุมนุมประท้วงหรือความไมสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
 
แผนจัดการความเสี่ยง (Risk management action plan) 
แนวทางจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 รูปแบบ 

1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการปรับ / เปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการท างาน 

2. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับความเสี่ยง เหตุผล คือ ค่าใช้จา่ยจะสูงกว่า 
ผลที่ไดรับแต่จะมีมาตรการหรือแผนในการก ากับดูแล 

3. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitiagatigation) การลด/ควบคุมความเสี่ยง ด้วยมาตรการต่างๆ 
4. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง(Risk Transfer) การกระจายความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยง 

ไปให้หนว่ยงานอื่นรับผิดชอบ เช่น จา้งผู้อ่ืนมาดูแล 
เมื่อความเสี่ยงไดรับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแลว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความ 

เสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้อง 
ค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดและตน้ทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ เพื่อให้การบริหาร 
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน 
เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได (Risk  
Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง คือการ 
เลือกที่จะไมรบัความเสี่ยงไวเลยอาจหยุดด าเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายได 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เมื่อพบว่าผลประโยชนที่จะไดรับนั้นไมคุ้มกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนจึงหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับ 
กิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานเลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ความเสี่ยงนั้นโดยมิไดคิดทบทวนถึงผลที่จะไดรับนามา ซึ่งการเสียโอกาสของหน่วยงานได 
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การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจจะ 
เกิดข้ึนไวเองโดยไมท าอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมาเนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเปน็ที่จะเกิด 
ความเสียหายอยูในวิสัยที่หน่วยงานยอมรับไดหรือไมคุม้ค่าส าหรับคา่ใหจ้่ายในการสรางระบบในการจัดการ 
หรือปองกันความเสี่ยง 

การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Control) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือ 
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือหาทางป้องกันมิให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นการลดโอกาสหรือจ านวนครั้ง  
ของความเสียหายที่จะเกิด หากเราไมสามารถป้องกันไมให้ความเสี่ยงเกิดข้ึนไดก็ควรขจัดให้หมดไป หรือลด 
ความรุนแรงของความเสี่ยงลงโดยมีการจัดท าแผน หรือมาตรการควบคุมขึ้นอาจก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว 
ลวงหนาทั้งนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลักคือการป้องกันการเกิดความสูญเสีย และการควบคุมขนาด
ของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้นการป้องกันการเกิดความสูญเสียเป็นวิธีการที่พยายามจะลดความถ่ี
ของการเกิดความสูญเสียก็คือการหามาตรการ หรือวิธีการใดๆ ในการป้องกันไมให้ความสูญเสียเกิดข้ึน 

การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืน 
ชว่ยรับผิดชอบ เช่น อุปกรณ์เครือขา่ยเมื่อซื้อมาแล้วมีระยะประกันภัยเพียงหนึ่งปเีพ่ือเป็นการรับมือในกรณีท่ี 
อุปกรณ์เครือขา่ยไมท างานองค์กรอาจเลือกซื้อประกันหรือสัญญาการบ ารุงรักษาหลังการขาย 
 
การด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง  

1. บุคคลภายนอกเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธิ  
การด าเนินการ 
 - ชี้แจง สร้างความตระหนัก ออกนโยบายไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - ออกระเบียบการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน

และก าหนดสิทธิการเข้าถึงตามความเหมาะสม 
 - หากพบการท าผิด รายงานหัวหน้างานและรายงานความเสี่ยง 
ผู้ด าเนินการ 

  -คณะกรรมการ HIMS รพ.อุทัยธานี 
ผลที่คาดจะได้รับ 
 - ไม่พบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
2. การแพร่กระจาย Virus computer 
    การด าเนินการ 

 -  ประชาสัมพันธ์ ออกประกาศ ถึงการใช้งานที่ปลอดภัยจาก Virus 
 -  update firewall (การบ ารุงรักษารายปี) เพ่ือป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 - ติดตั้งโปรแกรม Anti virus และ update ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 - เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ monitor ดูสิ่งผิดปกติในระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา หากพบ
สิ่งผิดปกติให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที 

 - update patch ของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 
 ผู้ด าเนินการ 
 - คณะกรรมการ HIMS , ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ไม่พบการติด Virus computer ในระบบคอมพิวเตอร์ 
  

3. ระบบส ารองไฟใช้ไม่ได้ /ไม่เก็บไฟ 
การด าเนินการ 
     - ท าแผนตรวจสอบการท างานของ UPS และรวบรวมข้อมูล 
     - จัดซื้อแบตเตอรรี่มาด าเนินการเปลี่ยนตามข้อมูลที่ตรวจสอบ 
 - หากพบการช ารุด ให้แจ้งงานช่างเพ่ือซ่อมแซมต่อไป 
 - จัดซื้อ UPS มาติดตั้งในจุดที่ส าคัญ เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch hub) 
ผู้ด าเนินการ 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
ผลที่คาดจะได้รับ 
 - เครื่องส ารองไฟใช้งานได้อย่างน้อย 5 นาทีถ้าเกิดไฟดับ 

 
4.  สายหรืออุปกรณ์ Network ไม่สามารถใช้งานได้ 

การด าเนินการ 
 -ส ารวจจุดที่สาย LAN เก่า และมีสภาพช ารุด 
 - ด าเนินการซ่อมสาย LAN ใหม่ เช่น เปลี่ยนหัว RJ45 หรือ เดินสายใหม่ 
 - เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเม่ือมีการใช้งานเกิน 3 ปี 
 ผู้ด าเนินการ 

  -ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
   
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  -ไม่พบระบบ LAN ใช้งานไม่ได้  
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