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ภัยพิบตัิที่อาจจะเกดิกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
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1. หลักการและเหตุผล  
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความส าคัญต่อทางราชการ 

จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบท าให้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
รวมทั้งระบบอุปกรณ์เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ  

ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
( IT contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ  และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานข้อมูลและสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
 2.2 เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด าเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 

3. เป้าหมาย  
3.1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมปฏิบัติการ ( Database & Software ) เช่น ฐานข้อมูล

การให้บริการผู้มารับบริการ โปรแกรม HosXp , ฐานข้อมูลระบบ Intranet ,ฐานข้อมูลระบบ Internet ,  
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน ( Back Office ) ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบบริหารความเสี่ยง , ฐานข้อมูล
การลา , ฐานข้อมูลการศึกษาดูงาน เป็นต้น  

3.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( Hardware ) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเน็ตเวิร์ค ( Network 
Server ) , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ( Database Server ) , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้
จัดเก็บและส ารองข้อมูล ( Storage Server ) , เครื่องแม่ข่ายส าหรับให้บริการเว็บไซด์องค์กร ( WebServer ) 
, เครื่องคอมพิวเตอร์ป้องกันการจู่โจมข้อมูลจากบุคคลภายนอก ( Firewall ) , เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ , 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ( Note Book ) , เครื่องสแกนเนอร์ ( Scanner ) , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ( Laser 
Printer ) , เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ( Inkjet Printer ) , อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าส าหรับคอมพิวเตอร์ ( UPS ) , 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ( Switching HUB ) , อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย         
( Wireless Access Point ) 
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4. แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  
4.1 การส ารองข้อมูล (Back Up)  

(1) ระบบ HOSxP จะท าการส ารองข้อมูลอัตโนมัติ  โดยจะส ารองข้อมูลมายังเครื่องคอมแบบ
ประมวลผล ที่มีการติดตั้งโปรแกรมไว้ (HOSxP Replication Manager ) ทุกเวลาที่มีการเพิ่ม หรือลบข้อมูล  

(2) การส ารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารอง (Backup) ข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้ ง จัดให้มีระบบการบ ารุงรักษา  (Restructure/Reformat) ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย  

(2.1) การส ารองข้อมูลประจ าวัน จะท าการส ารองข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล  
(2.2) การส ารองข้อมูลประจ าสัปดาห์ จะท าการส ารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source 

Code โดยบันทึกข้อมูลลงใน External Hardisk  
(2.3) การส ารองข้อมูล Source Code โปรแกรมประจ าเดือน  
(2.4) การส ารองข้อมูลประจ าปี  
 

4.2 การกู้ข้อมูล (Recovery)  
(1) ท าการทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล ที่ได้ท าการ

ส ารองไว้ใน External Hardisk ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
(2) ท าการทดสอบ Recovery ฐานข้อมูล และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล และระบบ  

ปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายส ารองที่ได้ท าการส ารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการท างานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลัก
เสียหาย  

(3) ข้อมูลที่ต้องท าการ Recovery ทันทีได้แก่ ฐานข้อมูลการให้บริการผู้มารับบริการ โปรแกรม 
HosXp , ฐานข้อมูลระบบ Intranet ,ฐานข้อมูลระบบ Internet, ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานภายใน (Back 
Office) , ฐานข้อมูลระบบบริหารความเสี่ยง โปรแกรมป้องกันไวรัสและการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก    
(Anti Virus)   

 
4.3 การป้องกันไวรัส  

(1) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอพัเดทข้อมูลไวรสัอยูเ่สมอ  
(2 มีการตรวจสอบหาไวรสัทุกครั้งก่อนเปิดไฟลจ์ากแผ่นหรอืสื่อบันทึกข้อมลู นอกจากนี ้ 

ควรมีการตรวจหาไวรสัอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะหนึง่ครัง้  
(3) ใช้ความระมัดระวังในการเปิด e-mail ที่ไม่ทราบแหล่งทีม่า  
(4) ระมัดระวังในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 
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4.4 การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี้  
1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้าม

บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจ าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบน าพาเข้าไป  

2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ท าการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
องค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ มี
ความถ่ีในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป  

3) การเรียกใช้ระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ระบบ
จะต้องมีการบันทึกช่ือผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (password) เพื่อตรวจสอบก่อนระบบอนุญาตให้ใช้
งานได ้ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
4.5 การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีการ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นใน
กรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้  

1) แผ่น boot disk  
2) แผ่นติดต้ังระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/แผ่นติดต้ังระบบงานที่ส าคัญ  
3) แผ่นส ารองข้อมูลและระบบงานที่ส าคัญ 
4) แผ่นโปรแกรม antivirus / spyware 
5) แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ  
6) ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน  
7) อุปกรณ์ส ารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

4.6 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่ 
1) อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี ส าหรับอุปกรณ์ IT ติดตั้งอยู่ที่ห้อง Server ศูนย์สารสนเทศ 

ส าหรับกรณีเกิดไฟไหม้ในห้อง Server  
2) จัดให้มีระบบท าความเย็นเปิดสลับภายในห้อง  Server เพื่อรักษาสมรรถนะเครื่อง server ให้

สามารถท างานได้ตลอด 24 ชม.  
3) จัดให้มีโปรแกรมส าหรับตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกเข้าสู่ระบบประมวลผลฐานข้อมูลเครื่อง

แม่ข่ายหลัก จ านวน 1 โปรแกรม  
4) จัดให้มีโปรแกรมส าหรับป้องกันการถูกโปรแกรมไวรัสเข้าท าลายโปรแกรมระบบ  
ปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล (Anti Virus) ได้แก่โปรแกรม Kaspersky หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส 

ตามนโยบายที่ทุกส านัก/กอง ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ Server ตรวจสอบและ up date โปรแกรมอัตโนมัติ 
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4.7 มาตรการความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน  
การสร้างความปลอดภัยให้กบัระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ระบบสารสนเทศ ไม่สามารถเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล หรือไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในส่วนที่ 
มิได้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง โดย  

4.7.1 ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบสามารถเข้าในระบบ
ได้ตาม ความรับผิดชอบ (Access) โดยมีล าดับข้ันของระบบฐานข้อมูลและการก าหนดสิทธิให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงแต่ละ ระดับฐานข้อมูล ดังนี้  

1) บุคคลที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้  
2) บุคคลที่สามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ผู้ใช้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของ

ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น 
3) บุคคลที่สามารถเรียกดู แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ระดับฐานข้อมูล ในกรณีที่ผู้ใช้มีข้อผิดพลาดในการ

ปรับปรุงข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ หรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของระบบงาน เป็นผู้ดูแล 
แก้ไข ข้อมูลในส่วนน้ี ซึ่งการเข้าใช้ฐานขอ้มูล ในแต่ละระบบ จะมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูล ตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ของผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล โดยมีการก าหนด Log in และ 
Password ในการเข้าถึงข้อมูลและผู้มีสทิธิ์เท่าน้ันที่สามารถเข้าถงึและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ผู้ใช้ระบบทั่วไป
ที่ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหน่วยงานเจ้าของระบบ เป็นผู้อนุมัติให้ด าเนินการได้ โดยจะแบ่งเป็นการดูข้อมูลได้เพียง 
อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และ การที่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล  

4.7.2 ก าหนดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของผู้ใช้ระบบ (User) โดยผู้ใช้ระบบจะไม่
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

4.7.3 การก าหนดรหัสผ่านควรมีความยาวไม่ต่ ากว่า 6 ตัวอักษร และควรใช้ ตัวเลข อักขระพิเศษ
ประกอบและส าหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน โดยการ
เปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งไม่ควรให้ซ้ ากับรหัสเดิมในครั้งสุดท้าย ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ 
ทั้งนี้ถ้ามีผู้อื่นรู้ รหัสผ่านจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันความปลอดภัยของการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
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5. ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  
5.1 กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ( อัคคีภัย ) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก ่เจ้าหน้าที่ศนูย์
สารสนเทศ / บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT 
ของแต่ละหน่วยงาน  
 

1. สัญญาณกระดิ่ง ( Fire Alarm ) ดัง  

 

2. ด าเนินการขนย้ายข้อมูลที่ส าคญั 
 

3. Shut down ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

4. เตรียมถังดบัเพลิงและอปุกรณ์ 

เกิดเหตไุฟไหม ้( อคัคภีัย )  
 

5. สกัดเพลิงและดบัเพลิง 6. แจ้งเจ้าหน้าทีด่บัเพลิงและฝ่ายอาคาร 

7. อพยพเจ้าหน้าที ่

6. เพลิงดับ 

8. เจ้าหน้าทีด่บัเพลิงปฏบิัตงิาน 

9. ตรวจสอบความ 

จบขั้นตอน 

11. ซ่อมบ ารุง / จดัหาทดแทน 
และตดิตั้งใช้งาน 

10. รายงานความเสียหาย 



~ 8 ~ 
 

5.2 กรณีไฟฟ้าดับ มีกระบวนการปฏิบัติดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไฟฟ้าดับ 

1. ระบบส ารองไฟ ( UPS ) ท างาน 

2. ตรวจหาวา่มีอปุกรณ ์/ server     
ได้รับไฟส ารองหรือไม ่ ผู้รับผดิชอบ ได้แก ่เจ้าหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศ / บคุลากรที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏบิตัิงาน
ด้าน IT ของแต่ละหน่วยงาน 4. บันทกึชื่ออุปกรณ ์/ 

Server ที่ไม่ได้รับไฟ
ส ารอง 

3.พบ

 

r[ 

5. ไฟดบันาน
กว่า 30 นาท ี

9. Start Server / อุปกรณ์เครือข่าย  
- ตรวจสอบการท างานอปุกรณ ์/ Server 

8. รอจนไฟฟ้ากลบัคนืสู ่ 
สภาวะปกต ิ

6. Shutdown Server / 
อุปกรณ์เครือข่าย 

7.ประสานช่างไฟฟ้า 

จบขั้นตอน 

น้อยกว่า 45 นาท ี



~ 9 ~ 
 

6. การติดตามและรายงานผล  

 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบรายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีที่สามารถด าเนินการได้ในทุก
กรณีตามที่ระบุไว้  

7. การก าหนดผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
(1) ระดับนโยบาย  
ให้ผู้อ านวยการ ที่ท าหน้าที่ CIO เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการตามนโยบายของโรงพยาบาลจิตเวช

สระแก้วราชนครินทร์ ติดตามและก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติ  

(2) ระดับปฏิบัติ ได้แก่  
หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์รับผิดชอบประสานงาน กับ

ผู้ปฏิบัติและทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ แนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ฯ และตรวจสอบระบบความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศ พร้อม
รายงานผลการด าเนินการ  

 
 
 


