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คํานํา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ มีความสําคัญยิ่งต่อการบริหารระบบราชการ 
ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ และได้ตระหนักถึง
การดูแลรักษาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ ให้มีความม่ันคงปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทําแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของโรงพยาบาลตํารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการบํารุงรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลตํารวจ 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.



 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

สารบัญ 

หน้า 

คํานํา  
หลักการและเหตุผล            1 
วัตถุประสงค ์             1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง            2 
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ           3 

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค 
  กรณีการป้องกนัไวรัสล้มเหลว         3 
  กรณีการป้องกนัผู้บุกรุกล้มเหลว         5 
  กรณีป้องกันโปรแกรมบริหารโรงพยาบาลตํารวจขัดข้องใช้งานไม่ได้     7 
  กรณีการเช่ือมโยงเครือข่ายลม้เหลว        9 
  กรณีอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลเสียหาย        11 

กรณีไฟฟ้าขัดข้อง         13 
สถานการณ์ฉุกเฉนิที่เกิดจากภัยต่างๆ 

  กรณีไฟไหม้          15 
  กรณีนํ้าท่วม          17 
  กรณีแผ่นดินไหว          19 

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
  กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง     21 

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล 
  กรณีโจรกรรม          23 
คู่มือช่างในกรณีที่เกิดเหตุการระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ ระบบล่ม     25 
ผู้รับผิดชอบ             26 
การติดตามและรายงานผล          27 
 

 

 

 



 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน และความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหาร
จัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน
องค์การจําเป็นจะต้องการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทส 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนําข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 โรงพยาบาลตํารวจได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน และให้บรกิารประชาชนได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากระบบเซิฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์คขัดข้อง ระบบล่มจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ดังน้ันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหา จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสําหรับการใช้งาน 
 2. เพ่ือลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
 4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
 5. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ 

1 



 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 
การวิเคราะห์ความเส่ียง 

 เน่ืองจากภารกิจของโรงพยาบาลตํารวจได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการป้องกันปัญหา และลด
โอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารเทศ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจมี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และเพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลตํารวจ พบประเภท
ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญในการ
เข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่างๆ 
ของกรมเกินกว่าอํานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญ
ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือใช้
ข้อมูลต่างๆ ของกรมเกินกว่าอํานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
สารสนเทศได้ 

3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง นํ้าท่วม ไฟไหม้ 
อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดําเนินการด้านสารสนเทศ 

จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ ดังที่
กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลตํารวจ มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นจะต้องจัดทําแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ 
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค 

 1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพ่ือจํากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยัง
เครื่องอ่ืนในระบบเครือข่าย ให้ทําการจํากัดการเช่ือมต่อเข้าระบบเครือข่าย 

 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 

 ดําเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพ่ือหยุดยั้งการระบาดของไวรัส ตรวจสอบ
และติดตามเครื่องที่ ติดไวรัสและดําเนินการแก้ไขกรณีที่ทําให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติ  ให้แจ้งเหตุ โอเปเรเตอร์ กด 
9 (02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแกไ้ข  

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(CTC) รพ.ตร. CIO รพ.ตร. และ พตร. ตามลําดับ  

 แจ้งบริษัทภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ เช่น ระบบ PACS 
LAB และ HIS ฯลฯ 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

)  
รพ

.ต
ร. 

กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว 

จํากัดการเชื่อมตอ่เข้า
ระบบเครือข่าย  

วิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบที่

เกิดขึ้น 

ป้องกันระบบเครือข่าย
เพื่อหยุดยั้งการระบาด

ของไวรัส 

ตรวจสอบและติดตาม
เครื่องที่ตดิไวรัสและ
ดําเนินการแก้ไข 

START 

STOP 
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1.2 กรณีการป้องกันผูบุ้กรุกระบบคอมพวิเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 กรณีที่มีผู้บุกรุก ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่
เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการต้ังค่าของ Firewall 

 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ รายงาน  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และรายงาน CIO รพ.ตร.
ให้รับทราบ 

 ดําเนินการหยุดย้ังการบุกรุก ปิดช่องโหว่งต่างๆ ที่ทําให้ผูบุ้กรุกเข้ามาได้ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

)  
รพ

.ต
ร. 

กรณีการป้องกันผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบ log และการตั้งค่า 
Firewall เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเข้ามาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หัวหน้าศูนย์ฯ 
แจ้งผู้อํานวยการ

ศูนย์
คอมพิวเตอร์
(CTC) รพ.ตร. 

ดําเนินการหยดุยั้ง การบุก
รุกปิดช่องโหว่ต่างๆ ที่ถูก

บุกรกุเข้ามา 
START STOP 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 
1.3 กรณีโปรแกรมบริหารโรงพยาบาลตํารวจขัดข้องไมส่ามารถใช้งานได้  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC)   
     รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 ตรวจสอบโปรแกรมและการต้ังค่า วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ 

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 ลงไปตรวจสอบจุดที่มีปัญหาพร้อมดําเนินการแก้ไข ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด 

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  

 แจ้งบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ เช่น ระบบ PACS LAB และ HIS ฯลฯ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโปรแกรมระบบบริหารโรงพยาบาลขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

)  
รพ

.ต
ร. 

โปรแกรมขัดข้อง ใชง้านไม่ได้ 

Call Center 
ในเวลาราชการ 6352 6802 6804 
นอกเวลาราชการ 6644 

ตรวจสอบโปรแกรมและการตั้งค่า 
วิเคราะห์หาสาเหตุการเข้ามาและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ประสานหน่วยงานที่
รับผดิชอบโปรแกรม 

ลงไปดูสถานที่ ประสาน
บริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการแก้ไข 
START STOP
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

1.4 กรณีการเช่ือมโยงเครือข่ายล้มเหลว ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 รีบดําเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทําให้เกิดปัญหาหากสายเคเบิ้ลขาด เพ่ือดําเนินการซ่อมแซม
สายเคเบ้ิลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 

 หากเช่ือมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ดําเนินการตรวจสอบสายที่เช่ือมต่อไปยัง
อาคารและ core switch ที่ติดต้ังอยู่ ณ อาคารน้ันๆ 

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 ลงไปตรวจสอบจุดที่มีปัญหาพร้อมดําเนินการแก้ไข ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด 

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

สายเคเบิ้ล
ขาด 

เชื่อมโยงไม่ได้
บางอาคาร 

IP Address 
ผิดปกติ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

แผนผงัแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

)  
รพ

.ต
ร. 

วิเคราะห์หาจุดที่
ทําให้เกิดปัญหา 

ตรวจสอบ IP 
Address

รายงาน ผูอ้ํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
(CTC) รพ.ตร. เพื่อพิจารณาหาเส้นทาง

สํารองระหว่างรอแก้ไขเชิงระบบ
START 

STOP 

ตรวจสอบสายที่เชื่อมโยงไปยัง
อาคารและ core switch ณ 
อาคารนั้น เพื่อหาจุดที่เกดิ
ปัญหาและดําเนินการแก้ไข

ขาด

ไม่ขาด
ใช่ ไม่ได้รับ IP 

Address 

ใช่ 

ตรวจสอบการเชื่อมโยง ณ 
core switch ของห้องแม่
ข่ายและดําเนินการแก้ไข

ตรวจสอบสายที่เชื่อมโยงไปยัง
อาคารและ core switch ณ 
อาคารนั้น เพื่อหาจุดที่เกดิ
ปัญหาและดําเนินการแก้ไข

ตรวจหาเครื่องที่ปลอ่ย IP 
Address ผดิปกติและแก้ปัญหา
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

1.5 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 รีบดําเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และนําข้อมูลที่ได้สํารองไว้ มากู้คืน
ข้อมูลโดยเร็ว 

 ทดสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล และแจง้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

 
แผนผงัแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

นําอุปกรณ์สํารองมา
เปลี่ยนใหม่ 

นําข้อมูลที่สํารองไว้
มากู้คืน START 

STOP 

ทดสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล 

ดําเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย 

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

1.6 กรณีไฟฟา้ขัดข้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมี UPS และ เครื่อง generator ที่สามารถให้บริการระบบไฟสํารอง 

 ประสานเรื่องระบบไฟฟ้ากับห้องช่าง  

 ดําเนินการปิดระบบเพ่ือป้องกันความเสียหาย ในกรณีทีร่ะบบสํารองไฟมีปัญหา  

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

A

A

ใช่

ไม่ใช่

UPS และ/หรือ Generator 
มีปัญหา 

เฝ้าระวัง และประเมิน 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 

ปิดระบบสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย START 

STOP

ดําเนินการจัดส่งซ่อม UPS ที่ชํารุดเสียหาย และ/หรือ
ประสานช่างไฟในการดูแล Generator  
หรือนโยบายการจัดหาเพื่อทดแทน 

รายงานผู้อํานวยการศูนย์
คอมพิวเตอร ์และผูบ้ังคับบัญชา

ตามลําดับ 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 

รายงานผู้อํานวยการศูนย์
คอมพิวเตอร ์และ

ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

2. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ 

2.1 กรณีไฟไหม ้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคารให้ผู้ที่
สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดต้ังอยู่ทําการดับไฟ 

 แจ้งศูนย์ รปภ. โรงพยาบาลตํารวจ 

 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้  จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสํารองออกภายนอกตัว
อาคาร ผู้ติดต่อประสานงานโทรแจ้งศูนย์ปฏิบัติการอาคารและสถานท่ีและยานพาหนะทันที 
โทรแจ้งสถานีดับเพลิง 

 หากเกิดไฟไหม้ในขณะท่ีไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฎว่าอุปกรณ์ต่างๆชํารุดเสียหาย ให้รีบ
ดําเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มาเพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินต่อไปได้ และ
ออกแบบติดต้ังระบบตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัติ 

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  

 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ําเสมออย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

ดับไฟ
ดับไม่ได ้

A

A

ดับได ้

  แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผู้ปฏบิัติงานอยู่)  

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

กรณีไฟไหม้ (ขณะมผีู้ปฏิบัติงานอยู่)

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สํารองออกภายนอกอาคาร 

ใช้เครื่องดับเพลิง
ในการดับไฟ 

START 

STOP 

แจ้งสถานีดับเพลิง 

เคลื่อนย้ายออก
ภายนอกตัวอาคาร 

สํารวจความเสียหาย
ของอุปกรณ์ 

รายงานผู้อํานวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์ และผูบ้ังคับบัญชา

ตามลําดับ 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

2.2 กรณีน้ําทว่ม  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 ปิดระบบและทําการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ยังสามารถใช้งานได้ไปติดต้ังที่ห้องแม่ข่าย
สํารอง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ 

 นําข้อมูลสํารองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ในส่วนที่เกิดความเสียหาย 

 ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน สํารวจความชํารุด เสียหาย จัดส่งซ่อมหรือจัดหาเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ 

 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 
(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีน้ําท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

ชํารุดเสียหาย

ปิดระบบสารสนเทศ 
เครื่องแม่ข่าย 
และอุปกรณ์ 

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ 
สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตํารวจ 

ตรวจสอบความเสียหาย 
ความพร้อมใช้งาน 

ปิดระบบสารสนเทศ 
เครื่องแม่ข่าย 
และอุปกรณ์ 

ชํารุดเสียหาย
นําข้อมูลสํารองมากู้คืนหรือจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทนในส่วนที่เกิด

ความเสียหาย 

กรณีน้ําท่วม 

ไม่พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน

ดําเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์ 
ชํารุดเสียหาย 

STOP

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร

์ (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

2.3 กรณีแผน่ดินไหว  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร 

 นําข้อมูลสํารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทําได้ 

 เม่ือเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชํารุด เสียหาย และดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ระบบสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ 

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

แผนผังแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว 

 

ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคลื่อนย้ายออกภายนอก 
ตัวอาคาร 

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สํารองออกภายนอกอาคาร 

(หากสามารถทําได้) 

ตรวจสอบความเสียหาย 
ความพร้อมใช้งาน 

เปิดระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้สามารถดําเนินการได ้

เมื่อเหตุการณ์สงบสาํรวจความเสียหายของ
อุปกรณ์และดําเนินการจัดซ่อมและจัดหา

อุปกรณ์ทดแทน 

กรณีแผ่นดินไหว 

STOP

ชํารุดเสียหาย 

ใช่ 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร์

 (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 

นําข้อมูลสํารองมากูค้ืนหรือจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทนในส่วนที่เกดิ 

ความเสียหาย 

START 

ไม่ใช่ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

3. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง               

3.1 กรณีเกิดสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้  Remote เข้ามาเพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบ 
หากพบว่าระบบไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จะดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ระบบสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ 

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  

 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบความชํารุด เสียหายซ่ึงอาจ
ได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบความชํารุดเสียหาย ดําเนินการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพ่ือให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

แผนผังแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remote เข้ามายังเครือข่าย
เพื่อตรวจสอบการทํางาน

ของระบบ 

ศูน
ย์ค

อม
พิว

เต
อร์

 (C
TC

) ร
พ.

ตร
. 

START ระบบไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

รายงานผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
และผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

STOPชํารุดเสียหาย 

ตรวจสอบความชํารุดเสียหาย 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์หลังจากเหตุการณ์สงบ 

ดําเนินการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซม 

กรณีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

4. สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 

4.1 กรณีโจรกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ทราบโดยด่วน 
 สํารวจตรวจรายการทรัพย์สินที่สูญหาย 
 แจ้งศูนย์ รปภ. โรงพยาบาลตํารวจ 
 หากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 

(02-207-6000) เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงานสําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

 รีบดําเนินการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือติดต้ังทดแทนอุปกรณ์เดิม และนําข้อมูลที่ได้สํารองไว้กู้คืนให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบงานต่างๆ ได้โดยเร็ว 

 รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. 
CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

แผนผงัแสดงขั้นตอนการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 
นําข้อมลูที่สํารองไว้

มากู้คืน

กรณีโจรกรรม 

ทดสอบความสมบรูณ์
ของข้อมลู

สํารวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินที่สญูหาย 

STOP

นําอปุกรณ์สํารองมา
เปลี่ยนใหม่

แจ้งผู้ปฏิบตัิงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

24 
ศูน

ย์ค
อม

พิว
เต

อร์
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ตร
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 
คู่มือช่างในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบล่ม 

 
1. เจ้าหน้าที่เวร ศูนย์ (call center) 6644 เม่ือได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้รีบ

บันทึกสาเหตุ หน่วยงานที่แจ้ง เวลาที่ระบบเริ่มมีปัญหา ตรวจสอบโปรแกรมและการตั้งค่าวิเคราะห์
สาเหตุว่าเป็นที ่ Software, Hardware หรือระบบเครือข่าย Networkและผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับระบบ 

2. พ้ืนที่ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขเบื้องต้น ให้เร็วที่สุด 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ได้แก่ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

(CTC) รพ.ตร. CIO รพ.ตร. และ พตร.ตามลําดับ  
4. ถ้าหากระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติให้แจ้งเหตุ โอเปอเรเตอร์ กด 9 (02-207-6000) 

เพ่ือประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลตํารวจทราบว่าระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การได้ 
กําลังดําเนินการแก้ไข  เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับผู้ป่วยให้บริการ ตามแผนของแต่ละหน่วยงาน
สําหรับกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง  

5. ดําเนินการแก้ไขระบบให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
6. ทํารายงาน และประชุม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์สาเหตุ การ

แก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นในครั้งต่อไป 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตํารวจ ดังต่อไปน้ี 
1. รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะคําปรึกษาตลอดจนติดตาม กํากับ ดูแล ควบคุม

ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรบัผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก ่
1.1. พล.ต.ต. ทรงชัย  สิมะโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

รพ.ตร. โทร.0813377447 
1.2. พ.ต.อ.วิโรจน์  ลาภไพบูลย์พงศ์  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. โทร.0863868698 
1.3. พ.ต.อ.หญิง สายวริน  ลาภไพบูลย์พงศ์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. โทร 0814851289 

2. รับผิดชอบงานด้าน software ได้แก่ 
2.1. ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ดาราพร  ทองคํา โทร.6352  หรือ 0863971625 
2.2. น.ส.ชณิตา รุจิรากรสกุล โทร.6352  หรือ 0852638323 
2.3. น.ส.จิตรลดา  สีสุข โทร.6352  หรือ 0896683300 
2.4. น.ส.รินณารา  สายมณี โทร.6352  หรือ 0892328530 

3. รับผิดชอบงานฐานข้อมูล แม่ข่าย และ network 
3.1. นายเทียนไชย  ทรัพย์ประกอบ โทร.6352  หรือ 0866180524 
3.2. นายสิทธิ์บดี เธียรเล็ก โทร.6352  หรือ 0865631773 
3.3. น.ส.สรัชฌ์ภร พนัสพิบูลย์ โทร.6352  หรือ 0859418778 

4. รับผิดชอบงานด้าน website 
4.1  ว่าที่ ร.ต.ท. ศุขภฒ  สุนนท์ชัย โทร.6352  หรือ 0811452110 
4.2  น.ส.ศรสวรรค์  เสนาะคํา โทร.6352  หรือ 0870111080 

5.   รับผิดชอบด้าน AV 
5.1  นายทรงศักด์ิ  แซ่แต้ โทร.6352  หรือ 0850438418 
5.2  นายภรต สุนทรครุฑ โทร.6352  หรือ 0877159740 

6. รับผิดชอบการช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
6.1 นายชัยวัฒน์  เพียรชอบ โทร.6644  หรือ 0891894708 
6.2 นายสุริยัน  ทัศสามี โทร.6644  หรือ 0815654069 
6.3 นายพงษ์ภัทร์  สีสุข โทร.6644  หรือ 0827802005 
6.4 น.ส.ประภาวัลย์  เย็นคงคา โทร.6644  หรือ 0906589743 
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