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โรงพยาบาลปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบปฏิบัติ
(System Procedure:SP)
เลขที่ SP-IMT-010

เรื่อง: แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาโดย: คณะกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์

ฉบับแรก (จานวน 6 หน้า รวมปก)
ประกาศใช้เมื่อ:

หน่วยงานนาไปใช้: ทุกหน่วยงาน

.....................................
(นางสาววรรณนิภา ดวงตะวัน)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์

.....................................
(นายประมวล ไทยงามศิลป์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
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แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง: แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลปราสาท ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และให้ บริก ารประชาชนได้ รับความสะดวก ในขณะเดี ยวกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับ ความ
เสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัยหรือจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกต่างๆ ทาความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล กระทบต่อการดาเนินงานของ
โรงพยาบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลตัวอย่าง ได้เล็งเห็นความ
จาเป็นที่จะต้องมีแผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ น แนวทางในการดู แลรัก ษาระบบความมั่ น คงปลอดภั ยของฐานข้อมู ลและสารสนเทศให้ มี
เสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
2. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของโรงพยาบาล
การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล
ตัวอย่างพบว่าความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน(Human error) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาด
ความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง ด้าน Hardware และ software อันอาจทาให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเสี ยหายใช้งานไม่ได้หรือหยุดการทางาน ส่งผลให้ ไม่สามารถใช้ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้า งความรู้ ความเข้ า ใจ ในการใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้องต้น จึงได้ประชุมชี้แจงและจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในด้าน Hardware และ Software เบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านความผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรให้
น้อยที่สุด
2. ไวรัส คอมพิ วเตอร์ (Computer Virus)สร้างความเสี ย หายให้ แก่ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ห รื อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถึงขั้นใช้งานไม่ได้ มีการดาเนินการดังนี้
3. ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือความเสียหายจากเพลิงไหม้ โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อ
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องแม่ข่าย(server) กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จะสามารถให้บริการได้ในระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บและสารองข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย ส่วนการ
ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงมีระบบควบคุม ป้องกันเพลิงไหม้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีเครื่อง
ดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆในอาคารและทาป้ายบอกจุดติดตั้งเพื่อดับเพลิง
4. โจรกรรมการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้กาหนดห้ามผู้ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้อง ยกเว้นหากจาเป็น จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
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ผู้รับ ผิดชอบน าพาเข้าไป สาหรับ ประตูเข้าออกได้ติดตั้ง ระบบสแกนลายนิ้วมือจึง จะสามารถเข้ าไปยัง ห้อ ง
คอมพิวเตอร์ Server ได้
การสารองข้อมูล
การส ารองข้อ มู ล(Backup) เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น เมื่อ ข้อ มู ลเสีย หายหรือ ถู ก
ทาลายจากไวรัสคอมพิ วเตอร์ ผู้บุกรุกทาลาย โจรกรรม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถนาข้อมูลที่มี
ปัญหากลับมาใช้งานได้ มีแนวทางโดยมีการตั้งค่าระบบให้มีการสารองข้อมูลดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูลใน Server node1จัดทาเป็น RAID-5 โดยมี Hard disk สาหรับบันทึกข้อมูลที่
เหมือนกันจานวน 3 ลูก
2. จัดเก็บข้อมูลใน Server node2จัดทาเป็น RAID-5 โดยมี Hard disk สาหรับบันทึกข้อมูลที่
เหมือนกันจานวน 4 ลูก
3. บริ ห ารจั ด การ เครื่ อ งแม่ ข่ า ย ผ่ า น ระบบ HA PROXY และใช้ ค วามสามารถของ
MariaDBGalera Cluster on CentOS 7
4. จัดเก็บข้อมูลสารองเก็บไว้ในเครื่อง Personal computer ที่เป็นเครื่องลูกข่าย โดยใช้การทา
replication ข้อมูลจากเครื่อง Server หลักแบบ real time
5. ทาการสารองข้อมูล แบบ Hot backup อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เวลา 20.30 – 22.00 น.โดย
เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวร และการตั้งเวลาสารองอัตโนมัติจัดเก็บข้อมูลสารองเก็บไว้ในเครื่อง Personal computer
6. Copy ข้อมูล Back up เก็บไว้ใน Hard disk Externalสัปดาห์ละครั้ง
7. ทดสอบการนาข้อมูลที่สารองกลับมาใช้ เดือนละ 1 ครั้ง
การเตรียมการป้องกัน
1. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สาหรับเครื่อง
คอมพิ วเตอร์แม่ ข่ ายติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การเป็ น Linux และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ลู กข่ ายที่ เชื่ อมต่ อกั บระบบ
เครือข่ายติดตั้ง Software ป้องกันไวรัส และป้องกันการใช้อุปกรณ์สื่อพกพาอื่นๆ เช่น Flash drive ,Harddisk
Ext. การกาจัดการใช้งาน Internet เช่นการ download การป้องกันการถอดถอนหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม เพื่อ
ไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือทาลายระบบได้
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
3. ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะในเวลาในการสารองไฟฟ้าได้ประมาณ 20-30 นาที
4. เปิดเครื่องสารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิ วเตอร์ และบารุง รักษา
เครื่องสารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้ผู้ใช้ทาการบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
6. มี ร ะบบป้ อ งกั น ไฟไหม้ เนื่ อ งจากยั ง ขาดงบประมาณในการสนั บ สนุ น การปรับ ปรุ ง ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงยังไม่มีระบบป้องกันไฟไหม้ที่เหมาะสม แต่ในเบื้องต้น มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในทุก
อาคาร เพื่อการควบคุมเพลิงในเบื้องต้น
การป้อ งกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเสริม สร้างความปลอดภัยให้กับระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายมีแนวทางดังนี้
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- มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้ามบุคคล
ที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจาเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบนาพาเข้าไปที่ประตูเข้าออกโดยมีการติดตั้งระบบสแกนนิ้วเข้า ห้อง SERVER
- มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถ
เข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยจะเปิดใช้งานFirewall ตลอดเวลา
- มี ก ารติ ด ตั้ง Proxy Server เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์เน็ ต ขององค์ ก รและ
กลั่ น กรองข้ อ มู ล ที่ ม าทาง website ซึ่ งจะมี ก ารก าหนดค่ า Configuration ให้ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทาการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กร
เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ มีความถี่ใน
การเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
- การเรียกใช้ระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ระบบจะต้อง
มีการบันทึกชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผ่าน (password) เพื่อตรวจสอบก่อนระบบอนุญ าตให้ใช้ง านได้
ตามสิทธิ์และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การดาเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะช่วย
เสริมสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุกและภัย คุกคามคอมพิวเตอร์
การจั ดเตรีย มอุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ น ในการเตรียมพร้อมรับภั ย พิบั ติ ที่จ ะเกิ ดขึ้น ต่ อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดเตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ ดังนี้
- แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ ระบบเครือข่าย/ แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
- ข้อมูลสารองระบบงานที่สาคัญ
- แผ่นโปรแกรม antivirus/spyware
- แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ
- ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
- อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
การรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ ว ยรหั ส ผ่ า น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ บุ ค คลที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถเข้ า ถึ ง แก้ ไ ข,
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในส่วนที่มิได้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ ให้แก้ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบสามารถเข้าในระบบได้ตามความรับผิดชอบ
(Access) โดยมี ล าดั บ ขั้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และการก าหนดสิ ท ธิ ให้ บุ ค คลสามารถเข้ า ถึ ง แต่ ล ะระดั บ
ฐานข้อมูล ดังนี้
1. บุคคลที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้
2. บุคคลที่สามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ผู้ใช้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น
3. บุคคลที่สามารถเรียกดู แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลระดับฐานข้อมูล ในกรณีที่ผู้ใช้มีข้อผิดพลาดในการ
ปรับปรุงข้อมูล ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานเป็นผู้ดูแล แก้ไข ข้อมูลในส่วนนี้ซึ่ง
การเข้าใช้ฐานข้อมูล ในแต่ละระบบ จะมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล ตามหน้าที่ ความ
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รับผิดชอบของผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล โดยมีการกาหนด Log in
และ Password ในการเข้าถึงข้อมูลและผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลได้ ผู้ใช้ระบบทั่วไปที่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหน่วยงานเจ้าของระบบเป็นผู้อนุ มัติให้ดาเนินการ
ได้ โดยจะแบ่ งเป็ น การดู ข้อ มู ลได้ เพี ย งอย่ างเดี ยว ไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขได้ แ ละการที่
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
4. กาหนดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของผู้ใช้ระบบ (User) โดยผู้ใช้ระบบจะไม่สามารถ
ใช้งานระบบสารสนเทศได้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดไว้
5. การกาหนดรหัสผ่านควรมีความยาวไม่ต่ากว่า6 ตัวอักษรและควรใช้ตัวเลข,อักขระพิเศษประกอบ
และสาหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน โดยการ
เปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งไม่ควรให้ซ้ากับรหัสเดิมในครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้
เป็น ความลับ ทั้ งนี้ ถ้ามีผู้ อื่น รู้รหั สผ่านจะต้ องเปลี่ย นรหัส ผ่านใหม่โดยทั น ทีเพื่ อป้ องกัน ความ
ปลอดภัยของการใช้ระบบสารสนเทศ
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ระเบียบปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ ดังนี้
1. เรื่อง การปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ
2. เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
3. เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา
4. เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย
แผนทาระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาพปกติเดิม
การกู้คืน ระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ กระจายสั ญ ญาณ (System Recovery) โดยปกติ ระบบ
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะต้องอยู่ในสภาพความพร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูก
ข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการ ก็จาเป็นต้องกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุดหรือเท่าที่จะ
ทาได้ แผนการนี้เป็นวิธีการที่ทาให้ระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิมเมื่อ
ระบบเสียหายหรือหยุดทางาน โดยดาเนินการ ดังนี้
1. จัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทน
2. เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย
3. ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
4. ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้ชั่วคราว
5. นา BACKUP / Hard disk External / HARDDISK ที่ได้สารองข้อมูลไว้นากลับมา restore โดย
ใช้ทีมกู้ระบบผู้ดูแลระบบ ร่วมกันกู้ระบบกลับมาโดยเร็วภายใน 28 ชั่วโมง
6. ทาการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและระบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

