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1.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.  ขอบเขต 
ครอบคลุมถึง ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และอยู่ในระบบบริหาร

คุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เครือข่าย ระบบข้อมูล และสถานที่) ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
3.  ค าจ ากัดความ 
 3.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับความรุนแรง ได้แก่ 

- ระดับ 1 (น้อย) หมายถึง เกิดกรณี เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ หรือ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือการหยุดท างานช่ัวคราวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ระบบกลบัคืนสูก่ารท างานปกติได้ ภายใน 3 ช่ัวโมง (วันและเวลาราชการ) เช่น 
ไฟฟ้าดับทั้งอาคาร ถูกรบกวนจาก Virus ทาง Internetและ Hacker อุปกรณ์ Switch 
Router Modem ท างานผิดปกติ(Hang) เป็นต้น 

- ระดับ 2 (ปานกลาง) หมายถึง เกิดกรณี เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือการหยุดท างานช่ังคราวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ระบบกลับคืนสู่การท างานปกติได้ ภายใน 1 วันท างาน(วันและเวลาราชการ)
เช่น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในห้องควบคุมเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ซ่อมแซมอุปกรณ์
จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

- ระดับ 3 (มาก) หมายถึง เกิดกรณี เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือการหยุดท างานช่ัวคราวของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งต้องแก้ไขปัญหา
โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากบริษัทผู้ดูแลระบบ เช่น สายสัญญาณเช่ือมเครือข่าย Fiber 
Optic ช ารุด สาย UTP ระยะไกลช ารุดการซ่อมแซม Cable น าแสงระหว่างประเทศท าให้ 
Internet ใช้งานไม่ได้ ถูกรบกวนจาก Virus ที่มาจากเครื่องลูกข่ายในระบบ เป็นต้น 

 3.2  หน่วยงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ หมายถึง ฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงานใน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
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3.3  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมน า หัวหน้า
ฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 3.4   ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.5   ช่องทางการรายงาน หมายถึง ช่องทางที่ก าหนดให้หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์ จัดส่งรายงานมาให้ฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยก าหนดให้จัดส่งเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ E-mail หรือระบบสารบัญ อีเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์หรือให้รายงานผลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.6   ศูนย์สารสนเทศหมายถึง ศูนย์ข้อมูลและ/หรือศูนย์คอมพิวเตอร์และ/หรือฝ่าย/กลุ่มงาน/งานที่
รับผิดชอบด้านข้อมูลและ/มีหน้าที่บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของ
ฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.7   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบงานซึ่งเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆในองค์กร
เข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย ลูกข่าย ระบบ
เช่ือมต่อสัญญาณและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในตึกส านักงาน หอผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
และในแต่ละฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.8   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าทีดู่แลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.9   ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่น ามาร่วมกันเข้าให้กลายเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งเป็น 
3 หน่วยใหญ่ๆ ได้แก่ หน่วยรับข้อมูลเช่นแป้นพิมพ์ หน่วยความจ า เช่น chip จานบันทึก ( Hard disk ) และ
หน่วยแสดงผลเช่นจอภาพ ( Monitor ) เครื่องพิมพ์ ( Printer ) ฯลฯนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น 
Modem  Switch เป็นต้น 

3.10   Software หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือชุดค าสั่งต่างๆที่ท าให้คอมพวิเตอร์ท างานได้ ซึ่ง
น ามาใช้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.11  อุปกรณ์ต่อพ่วงหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้แก่ UPS 
(เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) Scanner อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแก่ระบบ 
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3.12   บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของโรงพยาบาลจิตเ วชสระแก้ว
ราชนครินทร์ที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/ศูนย์/กลุ่มงานของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.13   เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ศูนย์ข้อมูล หมายถึง บุคลากรที่
ปฏิบัติงานประจ าศูนย์สารสนเทศ หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ศูนย์ข้อมูล เช่น หัวหน้ าศูนย์สารสนเทศ 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหัวหน้าศูนย์ข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบอื่นๆและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านข้อมูล ตามค าสั่งแต่งตั้งของผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

3.14   บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมที่ศูนย์สารสนเทศเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ
แบ่งเป็น ประเภท ดังนี้คือ 

3.14.1 บริการทั่วไป ประกอบด้วย 
-   บริการ Add Username/password เข้าระบบเครือข่าย (หลังจากได้รับอนุมัติจาก

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หรือผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ) 

-   บริการแก้ไขปัญหา Hardware Software และปัญหาการใช้ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
-   บริการติดตั้งเครื่องใหม่ ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นใช้งาน 
-   บริการให้ค าแนะน า/ปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.14.2  บริการพิเศษ ที่ต้องท าบันทึกผ่านผู้อ านวยการ ประกอบด้วย : 
-   การน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ออกนอกหน่วยงาน เช่น ยืม 

Notebook หรือการยืม/โอนข้ามหน่วยงาน 
-   การขอใช้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบริการทั่วไป 

4.  ความรับผิดชอบ 

4.1  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
4.2  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
4.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลจิต

เวชสระแก้วราชนครินทร์(คณะกรรมการ ICT โรงพยาบาล) 
4.4  คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
4.5  บุคลากรทุกคน 
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5. ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001:2008 ข้อก าหนด 8.5.3 
 5.2 กฎระเบียบ 
  5.2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

 5.2.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

6.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 6.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หรือผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ หรือฝ่าย/
ศูนย์/กลุ่มงานของแต่ละหน่วยงาน 

6.1.1   แต่งตั้งผู้จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.1.2   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.1.3   แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.1.4   แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

6.1.5   อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงพยาบาล
จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 6.2 การค้นหาความเสี่ยง 

  ผู้แทนคณะท างานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการค้นหาความเสี่ยงภายในหน่วยงานเป็นประจ าตามที่ได้มีการก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
หรือแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เช่น ทุก 2 เดือน โดย 

6.2.1   ตรวจสอบผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต้องมี Username 
และ Password ในการ Logon เข้าสู่ระบบ 
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6.2.2   ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือผู้รับผิดชอบว่าตรงตามที่มอบหมายหรือไม่ในการ
ดูแลและบ ารุงรักษา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 

6.2.3   ตรวจสอบว่าผู้รับผิดชอบในการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามวิธีปฏิบัติงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ข้อ 6.2.2 หรือไม่ 

6.2.4   รายงานผลการตรวจสอบและประเมินในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หรือแบบรายงานแบบฟอรม์
ที่แต่ละหน่วยงานก าหนด 

6.2.5   รายงานผลการค้นหาความเสี่ยงในแบบรายงานการค้นหาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของแต่ละหน่วยงาน 

6.3 การประเมินความเสี่ยง 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนิเทศและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

 6.3.1  การควบคุมความเสียหายได้แก่ 

6.3.1.1   ด าเนินการนิเทศงานให้แก่ผู้แทนคณะท างานบริหารความเสี่ยง (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ให้คณะท างานสามารถน าความรู้ไปช้ีแจงต่อ
ผู้รับผิดชอบในการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ 

6.3.1.2   ด าเนินสุ่มตรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในหน่วยงานด้วยปริมาณ
เครื่องที่พอเพียงเพื่อค้นหาความเสี่ยง 

6.3.1.3   รายงานผลการค้นหาความเสี่ยงในแบบรายงานผลการค้นหาความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน
ทราบ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุง
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และแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงทบทวนการก าหนด
ดัชนีช้ีวัดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

7.  เอกสารอ้างอิง 
 7.1   คู่มือปฏิบัติ  ได้แก่ 
  7.1.1    PL-WI-01   เรื่อง การควบคุมผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
  7.1.2    PL-WI-02   เรื่องการควบคุมผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (USER) 
  7.1.3    PL-WI-03   เรื่องงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  7.1.4    PL-WI-04   เรื่อง    การบันทึกข้อมูลที่ส าคัญในระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  7.1.5    PL-WI-05   เรื่อง    การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
 7.2   แบบฟอร์ม  ได้แก่ 

7.2.1 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

  7.2.2 แบบบันทึกหรือรายงานการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
7.2.3 รายงานการค้นหาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
7.2.4 รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
7.2.5 บัญชีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลจิตเวช

สระแก้วราชนครินทร์ 
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แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร ์
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ผู้รับผิดชอบ 

1.ส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์             เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 

2. นิเทศงานการดูแลและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

            
เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 

3. การค้นหาความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

            บุคลากรทุกคน 
แต่ละหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 

4. การประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศละการ
สื่อสาร 

            
เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 

5.การจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

            
เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 

6. การประเมินผล             เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 


