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คำนำ 
 

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสำคัญสำหรับองคกรที่เขามาชวยอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานทำใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็วการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพและชวยประหยัดตนทุนในการ
ดำเนินงานดานตางๆของโรงพยาบาลเชนการใชโปรแกรม HosXP เพื่อเก็บขอมูลผูปวยและชวยบุคลากรทาง
การแพทยในการใหบริการผูปวยการมีเว็บไซตสำหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เปนตน      
แมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชนและสามารถชวยอำนวยความสะดวกในดานตางๆแตในขณะเดียวกัน    
ก็มีความเสี่ยงสูงและอาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงานไดเชนกันเพราะการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตอเชื่อมโยงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ทำใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากข้ึนซึ่งอาจ
กอใหเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดหลายรูปแบบเชนโปรแกรมประสงครายหรือการบุกรุกโจมตีผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อกอกวนใหระบบใชการไมไดรวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับทางราชการซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนการสรางความเสียหายดานระบบสารสนเทศเปนอยางมากจึงตองมีการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่อาจจะเสี่ยงที่จะ
เกิดปญหากับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการปองกันปญหาลวงหนา เพื่อหาแนวทางวิธีการที่เหมาะสมใหกับ
แตละความเสี่ยง เพื่อมีกระบวนการเม่ือเกิดเหตุการณใดๆข้ึนสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ใหสงผลกระทบตอ
องคกรนอยที่สุด และเปนการสรางความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
  ดังนั้นจึงตองมีการจะทำคูมือการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนคูมือในการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ซึ่งพนักงานในองคกรตองใหความสำคัญและรวมมือในการปฏิบัติตาม       

แนวทางการปองกันความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดจัดทำไวในคูมือการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จึงจะเกิดระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือใหกับผูใชงานและผูดูแลระบบและผูที่ เก่ียวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตอไป 
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แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนคูมือในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยทั้งดานอาคาร สถานที่ ชีวิตและทรัพยสนิทาง

ราชการ  รวมทั้งขาราชการ เจาหนาที่ และผูมาตดิตอการใชพื้นที่งานศนูยคอมพิวเตอรของ

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2. เพ่ือควบคุมการเขาถึงพื้นที่ของเจาหนาที่ของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใหเปนไป

ตามขอกำหนดในงานศูนยคอมพิวเตอร 

3. เพ่ือการอยูเวรรักษาการณ เวรงานคอมพิวเตอร เปนผูตรวจสอบเบื้องตน ของการอยูปฏิบัตงิานของ

เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยในแตละวัน เปนการมีสวนรวมในการดูแลแทนผูบริหารระดบัสงู ซึ่งมี

ภารกิจมาก 

 

ขอบเขต 

  เอกสารฉบับนี้ ใชเปนแนวทางในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกศูนยคอมพิวเตอรและผูใชงาน

ทุกหนวยงาน โดยพืน้ที่รักษาความปลอดภัย มี 1 แหง คือที่อาคารผูปวยนอก ชั้น  งานศนูยคอมพิวเตอร 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. เจาหนาทีป่ฏิบัติงานหรือผูอยูเวรในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการของานศูนยคอมพิวเตอรจะทำ

การจดบันทึก เปนประจำประทกุครั้งท่ีมีการใชสถานที่ของงานศนูยคอมพิวเตอรและจะรายงานประจำ 

เดือนเสนอหัวหนางานใหรับทราบ 

2. ความปลอดภัยประจำจุด ที่จำเปนตองรักษาความปลอดภัย เชน หอง data center ของศูนย

คอมพิวเตอร   

3. เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ ทำการตรวจสอบ รายงาน/บันทึกประจำวันของเจาหนาบุคคลอ่ืนที่มาใชบริเวณ

งานศูนยคอมพิวเตอร 

4. เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ รายงานตามขอ 3  คือ รายงาน/บันทึกประจำวัน รายงานการตรวจสอบการ 

เขา – ออกของเจาหนาท่ีสวนอ่ืนเสนอหัวหนางานพฒันาระบบริการสุขภาพ 

5. ถาเกิดเหตุการณไมปกติ เจาหนาที่เวรรกัษาการณประจำวันและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

รายงานเหตุการณไมปกติ เชน เกิดเหตุอัคคีภัย อาคารถูกงัดแงะหรอืทรัพยสินสูญหาย เจาหนาที่จะ

บันทึกรายงานใหหัวหนางานพฒันาระบบริการสุขภาพ/หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร.ทราบ และพิจารณา

สั่งการ 

6. เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบจากผูอำนวยการสั่งการใหดำเนินการไปตรวจสอบสาเหตุที่เกิด ประมวล

เหตุการณแลวไปแจงความที่สถานีตำรวจทองที่ ที่เกิดเหตุ ลงบนัทึกประจำวัน 

7. เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบและที่ไดรบัมอบหมายขอสำเนาบนัทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ บนัทึกรายงาน

ใหหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอทานผูอำนวยการโรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 
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ขอกำหนดในการเขาใชงานหองเซิรฟเวอร (Server Room) 
 

เพ่ือใหการใชงานหองเซิรฟเวอร มีความปลอดภัยตออุปกรณและขอมูลที่อยูภายในหองเซิรฟเวอร จึง

กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการเขาใชงานหองเซิรฟเวอรดังนี ้

1. บุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานหองเซิรฟเวอร 

1.1 บุคลากรของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไดแก 

- เจาหนาที่ของศนูยคอมพิวเตอร ที่มีหนาที่รบัผดิชอบดูแลเครื่องแมขาย (Server) และอุปกรณเครือขาย 

- เจาหนาที่หนวยงานอื่น ที่มีหนาที่ดูแลเคร่ืองแมขาย หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่ติดตั้งอยูภายในหองเซิรฟเวอร 

1.2 บุคคลภายนอกโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีหนาที่ติดตัง้ บำรุงรกัษา หรือให

คำปรึกษางานที่เก่ียวของกับเครื่องแมขาย และอุปกรณเครอืขาย หรืออื่น ๆ ที่ติดตั้งภายในหอง

เซริฟเวอร 

2. การขอเขาใชงานหองเซิรฟเวอรมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 บุคลากรของโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจงเจาหนาที่ผูดแูลหองเซิรฟเวอรกอนเขาใช

งานอยางนอย 1 ชั่วโมง 

2.2 บุคคลภายนอกใหแจงเจาหนาทีผู่ดูแลหองเซิรฟเวอรกอนเขาใชงานอยางนอย 6 ชั่วโมงและการบันทึก

รายละเอียดการเขาปฏิบัติงานในหองเซิรฟเวอรพรอมลงลายมือชื่อในบันทึกการเขาใชงานหองเซิรฟเวอร 

ทุกครั้ง 

3. ระยะเวลาการเขาใชงานหองเซิรฟเวอรมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 วันและเวลาราชการที่มีการทำงานปกติ คือ 08.30 น. – 16.30 น. 

3.2 ในกรณีที่มีความจำเปนในการใชงานหองเซิรฟเวอรในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการใหมีหนังสือแจง

รายละเอียดและแผนการปฏิบัตงิานและแจงใหเจาหนาที่ผูดูแลหองเซิรฟเวอรทราบลวงหนา                    

อยางนอย  2  วันทำการ 

4. กรณีมีเหตุฉุกเฉินทีจ่ะตองใชงานทันที ใหดำเนินการดังนี้ 

4.1 แจงเจาหนาท่ีผูดูแลหองเซิรฟเวอรใหทราบถึงเหตุผลและความจำเปนในการเขาใชงานเพื่อพิจารณา

อนุญาตใหเขาใชงานฉุกเฉินได 

4.2 ในกรณีที่เปนเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอกใหแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลหองเซิรฟเวอรทราบ เพื่อ

พิจารณาอนุญาตและจะตองมีเจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรอยูดวยทุกคร้ัง 

4.3 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตองทำการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานและลงลายมือชื่อในใบบันทึกการ               

เขาใชงานหองเซริฟเวอรทุกครั้ง  
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แบบคำรองขอเขาใชงาน Server 
สวนท่ี 1 สำหรับบุคคลผูท่ีมีความประสงคเขาใชงานหอง Server 
ชื่อ-นามสกุล.............................................................................หมายเลขโทรศพัท........................................... 
ตำแหนง (  ) เจาหนาที่ (  )  บุคคลภายนอก  (  ) อื่นๆ โปรดระบุ............................................................... 
หนวยงาน/บริษัท............................................................................................จำนวน..................................คน 
วัน/เดือน/ป ที่เขาใชงาน..........................................................ตั้งแตเวลา : ……………ถึงเวลา.......................... 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน............................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ระเบียบการเขาใชหอง Server 
-บุคคลผูมีสิทธิ์เขาใชงานหอง Server ไดแก เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรที่ไดรบัสิทธิ์ บุคคลภายนอกที่เกีย่วของหรือหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
-กรณีที่มผีูประสงคขอเขาใชงานหอง Server มากกวา 1 คน ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุม เปนผูกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี ้
-หากผูใชงานประสงคใชงานหอง Server เปนระยะเวลามากกวา 1 วัน จะตองกรอกแบบฟอรมน้ีเปนประจำทุกวัน 
-หากผูใชงานประสงคใชงานหอง Server ไดลมือุปกรณใดๆ หรือกระทำหาย ทางศนูยคอมพิวเตอรไมรับผิดชอบใดๆ เวนแตวาทานไดแจงทาง
ศูนยคอมพิวเตอรเปนผูเก็บรักษาไวเรียบรอยแลว (อุปกรณที่จัดเก็บไวกับทางศนูยคอมพิวเตอร แลวแตกรณี) 

ขาพเจายินดีปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคับการเขาใชงานหอง Server ของโรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 
ทุกประการ  

 
 
 

      ลงชื่อ...........................................ผูขออนุญาต 
      (..........................................................) 
          (......./...................../................) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี 2 ศูนยคอมพิวเตอร 

 2.1 ผูรับเรื่อง................................................................วัน/เดือน/ป......................เวลา..................... 

 

 2.2 ผูมีอำนาจลงนามพิจารณาอนุมัติการแจงขอ 

  อนุญาต  ไมอนุญาต เนื่องจาก.......................................................................................... 

 

 

          ลงชื่อ.............................................................. 

       (...........................................................) 

            ผูอำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

           (......../......................../..............) 
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แนวปฏิบัติการใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรไฟรวอลล 
 

ผูใชงานระบบรักษาความปลอดภัยไฟรวอลล ของโรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีหนาที่

และความรับผิดชอบที่ตองปฏิบติั ดังนี ้

1. ผูดูแลระบบตองเฝาระวังและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย 

2. ผูดูแลระบบตองจัดใหมีระบบตรวจสอบตัวตนจริง และสทิธ์ิการเขาใชงานของผูใชงาน กอนเขาสู

ระบบงานคอมพิวเตอรที่รัดกุมเพียงพอ เชน กำหนดรหัสผาน ใหยากแกการคาดเดา 

3. ผูดูแลระบบตองกำหนดคา เพ่ือกลั่นกรองขอมูลที่มาทางเว็บไซตใหมีความปลอดภัยตอระบบ

สารสนเทศและเครอืขายคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล ปองกันผูบุกรุก ไวรัส รวมทั้ง malicious 

code ตาง ๆ 

4. ผูดูแลระบบตองกำหนดข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติ ในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอรไฟรวอลล และในกรณีที่พบวามีการใชงานหรือเปลี่ยนแปลคา รวมทั้งมีการ

รายงานผูบงัคับบัญชาโดยทันที 

5. การเปดใชบริการ ตองไดรบัอนญุาตจากผูอำนวยการ ทั้งนี้ หากบริการที่จำเปนตองใชมีความเสี่ยง

ตอระบบรักษาความปลอดภัย ผูดูแลระบบตองกำหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม 

6. ผูดูแลระบบตองเปดใชงานไฟรวอลลตลอดเวลา 

7. ผูดูแลระบบตองออกจากระบบงานในชวงเวลาที่มไิดอยูปฏิบตังิานที่หนาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

8. ผูดูแลระบบตองกำหนดใหมีการควบคุมการใชงาน โดยการจัดใหมีบัญชีผูใชงาน 

9. ผูดูแลระบบการใชงานตองบันทกึผูใชงาน และรหัสผานเพ่ือเปนการตรวจสอบผูใชกอนเขาใชงาน

ระบบ และควบคมุบุคคลท่ีไมเก่ียวของมิใหเขาถึง ลวงรู หรอืแกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลหรือการ

ทำงานของระบบคอมพิวเตอรในสวนที่มิไดมีอำนาจหนาที่เก่ียวของ 

10. ผูบังคบับัญชาตองกำหนดบุคคลรับผิดชอบในการกำหนด แกไข หรือ เปลี่ยนแปลงคาตางๆอยาง

ชัดเจน 

11. ผูขอใชงานตองยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยอยางเครงครัด 

12. วัตถุประสงคในการขอใชงานจะตองไมขัดตอนโยบาย ประกาศ ระเบียบตางๆ ของโรงพยาบาล 

13. ผูขอใชงานตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร ตอผูอำนวยการ โดยระบุขอมูลดังนี้ 

13.1 หมายเลข Port ท่ีตองการขอใหเปด 

13.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ตองการติดตอสื่อสาร 

13.3 วัตถุประสงค หรือ ชื่อแอพพลิเคชั่นที่ตองการใชงานผาน Port นั้น ๆ 

13.4 วันที่เริ่มใชและวนัที่สิน้สุดการขอใช  

14. ในการขอใชงานหากพบวาการขดัตอนโยบาย ประกาศระเบียบของโรงพยาบาลหรือกฎหมาย 

หรือ อาจทำใหเกิดชองโหวดานความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ จะไมอนุญาตใหใชงาน 

15. ภายหลังการอนุญาตใหใชงานหากพบวามีการใชงานที่ขัดตอนโยบายประกาศระเบียบของ

โรงพยาบาลหรอืกฎหมาย หรืออาจจะทำใหเกิดชองโหวดานความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ 

หรือ ทำใหเกิดความเสียหารตอระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล จะยกเลิกการใหบริการทันท ี
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การเพ่ิมขอมูลแพทยลงในโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล (HOSxP) 
  

บุคลากรทางการแพทยทุกคนควรจะมีรายชื่อปรากฏในฐานขอมูลแพทยเพ่ือที่จะสามารถทำการเลือก
รายชื่อแพทยและสามารถเขาระบบสั่งจายเวชภัณฑไดถูกตองการเพ่ิมหรือแกไขขอมูลแพทยสามารถทำไดดงันี้ 

1. เขาเมนSูystem->System Setting ->บุคลากรในโรงพยาบาล 

2. กดปุมเพิ่มรายการใหมเพ่ือทำการเพ่ิมรายการแพทยผูตรวจ 

3. หลังจากเลือกรายการเพิ่มแพทยผูตรวจแลวจะปรากฏหนาจอใหเพ่ิมหรือแกไขขอมูลแพทย 

4. ทำการเพ่ิมหรือแกไขขอมูลแพทย เสร็จแลวทำการบันทึกขอมูล 

 
 
 

การเพิ่มขอมูลผูใชงานลงในโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล(HOSxP)  
 

การเขาใชงานโปรแกรม HOSxP ถายังไมมีการตั้งคารหัสผูใชงานทุกคนจะสามารถเขาใชไดและจะ
กลายเปน Administrator ทุกคนแตเมื่อตั้งคารหัสผูใชงานแลวผูที่จะใชงานไดจะตองใสรหัส Login ที่ถูกบันทึกอยู
ในฐานขอมูลบัญชีรายชื่อผูใชงานเทานั้น โดยมวีิธีการเพิ่มขอมูลผูใชงานดังน้ี 

1. เขาเมนูSystem-> System Setting ->ผูมีสทิธิใชงานระบบ 

2. กดปุมเพิ่มรายการเพ่ือทำการเพ่ิมรายการผูมีสิทธิใชงานระบบ 

3. หนาจอแสดงรายชื่อผูที่มีสทิธิเขาใชงานระบบHOSxP 

4. กดท่ี Tab เพิ่มรายการผูใชระบบเพื่อทำการเพ่ิมขอมูลผูใชงาน 

5. หลังจากเลือกรายการเพิ่มผูใชงานระบบแลวจะปรากฏหนาจอใหเพ่ิมหรือแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 
6. ทำการเพ่ิมหรือแกไขขอมูลผูใชงานระบบ เสร็จแลวทำการบันทกึขอมูล 

 
 
 

การสำรองขอมูลผูปวยจาก โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล (HOSxP) 
 

เพ่ือปองการการสูญหายของขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลท่ีใชงานระบบ HOSxP  และ เพื่อให
สามารถนำขอมูลที่ไดทำการสำรองเอาไวมาใชงานไดทันทวงที โปรแกรม HOSxP จึงไดเตรียมระบบสำรองขอมูล
เอาไวโดยผูดูแลระบบสามารถเรียกใชงานระบบสำรองขอมูลไดดังนี้ 

1. การสำรองขอมูลแบบ manual และแบบอตัโนมัติ 
1.1 เขาโปรแกรม HOSxPเขาเมนู  Tool  ->สำรองขอมูล 
1.2 ใน Tab system Backup History จะแสดงประวัติการสัง่สำรองขอมูลทั้งหมดไมวาจะสั่งจาก

เครื่องไหนในระบบเพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามนำขอมูลมาใชงานได 
1.3 ใน Tab Local Backup จะแสดงแฟมที่ถูกสำรองเอาไวในเคร่ืองที่กำลังทำงานอยู 
1.4 การแกไขตำแหนงที่เก็บแฟมสำรองขอมูลใหเลือก Tab Options -> Local Backup แลว

กำหนดBackup Folder ใหม 
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1.5 ใน Tab Options มีระบบสำรองขอมูลตามชวงวันทีโ่ดยจะทำการสำรองขอมูลเฉพาะขอมูลที่
สำคัญๆเทานั้นหากตองการผูดูแลระบบสามารถสั่งใหเครื่องที่ใชงานอยูทำการสำรองขอมูล
อัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไดโดยจะทำการสำรองขอมูลวันละ 1 คร้ัง 

1.6 การกำหนดใหสำรองขอมูลใหกดปุมสรางงาน Backup อัตโนมติัในเคร่ืองนี้และหากตองการ
ลบงานออกใหกดปุม Clear งาน 

1.7 สำหรับการสำรองขอมูลเฉพาะReplication Log  ทำไดโดยไปที่ tab Enhance แลวกดปุม 
Replication log manager จะแสดงหนาตางการสำรองขอมูลเฉพาะReplication Log  ขึ้นมา 

1.8 ในระบบสำรองขอมูลสามารถสัง่ยกเลิกการ Restore ได (หาก Restore ขอมูลโดยไมไดตั้งใจ) 
โดยคลิกที่ TabEmergency mode แลวกดปุม Undo Restore (สามารถทำไดแคครั้งเดยีว
ถัดจากการ Restore ขอมูลครั้งสุดทายและหามสำรองขอมูลหลังจาก Restore ผิด) 

1.9 หากตองการนำขอมูลกลับมาใชงานใหมใหกดปุมนำขอมูลมาใชใหม (Restore) จะแสดงระบบ 
Restore ขอมูลขึ้นมา 

 

เวลาในการสำรองแบบอัตโนมตัิ 

 ทำการตั้งคาใหกับเครื่องที่จะสำรอง HOSxP โดยใหทำการสำรองขอมูล  

 ตั้งแต เวลา 04.00 น – 08.00 น 

 ทำการตรวจสอบไฟล ทีส่ำรองทุกวันในเวลา 08.00 น. โดยสงัเกตจากขนาดของไฟล และ              

จำนวนของตารางที่สำรอง 

เวลาในการสำรองแบบ manual 

 ใหทำการสำรองชวง 16.00 น ของวันศุกรทุกอาทิตย 

 ใหทำการ เขียนลง External Harddisk จากนั้นเก็บไวยัง หองศูนยคอมพิวเตอร และหองศูนย HA  

 

2. การสำรองแบบ Replication เครื่องคอมพิวเตอร 

ระบบ Replication เปนระบบสำรองขอมูลไปยังเคร่ืองสำรอง (Slave) โดยจะทำงานทนัทีที่มีการ
แกไขขอมูลและตองใชเครื่อง server อีก 1 เครื่องเพ่ือเก็บขอมูลการกำหนดคา Replication สามารถทำไดดงัน้ี 

1. โดยเปดระบบ System Setting แลวเลือกReplication link ทางดานซายมือจากนัน้ใสขอมูล
เครื่องที่จะเก็บขอมูลสำรองในตาราง (Slave list) แลวกดปุม save 

2. กอนจะเริ่มเปดใหระบบทำงานจะตองทำการ Import ขอมูลจากเครื่อง Master กอนโดยคลิก
ขวาในตาราง Slave list แลวเลอืก Initial Import จาก Popup menu 

3. หลังจาก Initial Import เสร็จแลวใหกดปุม Run Agent เพื่อสัง่ใหโปรแกรม HOSxP 
Replication agent ทำงาน 

4. แสดงหนาจอโปรแกรม Replication agent ขณะทำงาน 
5. โปรแกรม Replication agent ทำงานโดย Forward transaction log จากเครื่อง Master ไป

ยังslave ทุกเครื่องที่ไดกำหนดเอาไว 
6. สังเกตขอมูลของเคร่ืองสำรอง และเคร่ืองหลักมีขอมูลเทากันหรือไม 
7. ใหทำการ Initial Import กับเครื่องสำรองโดยใหทำการ Initial ทุกวันที่ 30 ของทุกเดอืน 

8. ใหทำการสลับมาใชเครื่องสำรองทุก 2 เดือนเพื่อเปนการทดสอบวาสามารถใชงานไดจริง 
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ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม HOSxP 
 

1. Download Linux จากเว็บ Linux (ในทีน่ี้ใช CentOS 6.4) 

2. ทำการ write ลงแผน CD หรือ DVD 

3. ทำการ Install Linux บนเครื่อง Server ที่ตองการ 

4. ทำการ ตั้งคาเคร่ือง Server ใหเครื่องลูกสามารถที่จะ Remote เขามายังเครื่อง Server ได 

5. Download  MySQL เวอรชั่นที่ตองการ (ในที่นี้ใชเวอรชั่น mysqlpercona 5.5) 

6. ทำการ Install MySQL จากเครื่องลูกไปยังเครื่อง Server 

7. ทำการตั้งคา MySQL และเพิ่ม user MySQL เพื่อสามารถทำจากเครื่องลูกได 

8. ทำการลงโปรแกรม Hosxpจากเคร่ืองลูก 

9. ทำการ Update Structure ใหเปนเวอรชั่นปจจบุัน 

10. ทำการสำรองขอมูลจากเครื่องจริง หรอื ขอมูลที่ Backup เอาไว 

11. การทำ Restore ขอมูลที่ไดจากการ Backup 

 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช 

1 Download Linux จากเว็บ Linux (ในท่ีนี้ใช Centos 6.4) 180 นาที / 3 ชม. 

2 ทำการ write ลงแผน CD หรือ DVD 15 นาที 

3 ทำการ Install Linux บนเครื่อง Server ที่ตองการ 120 นาที / 2 ชม. 

4 
ทำการ ตั้งคาเครื่อง Server ใหเครื่องลูกสามารถที่จะ Remote 

เขามายังเครื่อง Server ได 
60 นาที / 1 ชม. 

5 
Download  MySQL เวอรชั่นที่ตองการ (ในที่นี้ใชเวอรชั่น

MySQL percona5.5) 
30 นาท ี

6 ทำการ Install MySQL จากเครื่องลูกไปยังเครื่อง Server 90 นาที / 1.5 ชม. 

7 
ทำการตั้งคา MySQL และเพิ่ม user MySQL เพ่ือสามารถทำ

จากเครื่องลูกได 
60 นาที / 1 ชม. 

8 ทำการลงโปรแกรม  HosXPจากเคร่ืองลูก 15 นาที 

9 ทำการ Update Structure ใหเปนเวอรชั่นปจจบุัน 180 นาที / 3 ชม. 

10 ทำการสำรองขอมูลจากเคร่ืองจริง หรือ ขอมูลที่ Backup เอาไว 480 นาท ี/ 4 ชม. 

11 การทำ Restore ขอมูลที่ไดจากการ Backup 720 นาที /12 ชม. 
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การเพิ่มสิทธผูใชงานเครือขายไรสายของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
การเขาใชงานเครือขายไรสายของโรงพยาบาล จะตองทำการเขาสูระบบกอนการใชงานเสมอ เพื่อไมให

ผูที่ไมไดรับอนุญาตเขาใชงานได จึงมีการควบคุมการใชงานอินเตอรเน็ตในโรงพยาบาล ดวยอุปกรณควบคุมการ     
ใชงานอินเตอรเน็ต SANGFOR 
 

1. เปดเว็บบราวเซอร  Internet explorer, Chrome เปนตน 

2. พิมพ URL https://172.16.1.5 เปนลิงคไอพีของอุปกรณควบคุมการใชงานอินเตอรเน็ต

อินทราเน็ต SANGFOR 

3. เขาไปสูหนาเว็บ Login ของอุปกรณควบคุมการใชงานอนิเตอรเน็ตอินทราเน็ตSANGFOR ทำการ

เขาสูระบบดวย Username : itadmin Password : itadmin 

4. เขาไปสูหนาเว็บของ SANGFOR กดเลอืกTap User/Policy -> User Management -> 

Group/User ทางดานซายมือ 

5. เลอืก กลุมงาน/หนวยงาน ของผูที่มาขอสิทธในการใชเครอืขายไรสาย (wifi) ของโรงพยาบาล 

6. เลอืก Tap Member list -> Add -> User ใสขอมูลของผูมาขอสิทธ 

7. เลือก Tap User Attribute ติกถูกหนา Local Password แลวทำการใสรหัสผานท่ีผูขอใชกำหนดมา 

8. สำหรับเมนู Allow Multi-User login ติกถูกเฉพาะผูบริหารของโรงพยาบาลเทานั้น จะทำให

สามารถใชไดหลายอุปกรณในเวลาเดียวกันได 

9. เสร็จแลว กดปุม Commit เพื่อลงทะเบียน 

10. ทำการออกจากระบบ แลวปดเว็บบราวเซอร 

 

 

 



~ 9 ~ 

 

การเพิ่มสิทธ์ิในการเขาดูฟลมในระบบ Star Pac 
 

กอนจะทำการเพ่ิมตองเช็คกอนวาเครื่องนั้นสามารถดูฟลมไดปกติจากนั้นจงึเริ่มข้ันตอนดังนี้ 
1. เขาไปที่ http://192.168.25.125:7000 เปนลิงคไอพีเครื่องเซริฟเวอรของระบบ Star Pac 
2. เขาสูหนา Login ใหใส User: admin Password : nimda 
3. เลือกเมนูดานซายมือไปที่หัวขอ User management ->User 
4. เมนูดานขวามือกดปุม search เพื่อใหปรากฏชื่อ 
5. จากนั้นกดปุม New 
6. แลวใสขอมูลแค 4 ชองที่ม ีRequires โดยวิธีใสมีรายละเอียดดังนี้ 

 UserID คือ Login ที่ตรงกับ Hosxp ของผูใชน้ันๆ 

 Username คือชื่อเต็มผูใช 

 Password คือลงใหเหมือน UserID 

 Userlevel คือสิทธในการเขาถงึขอมูลโดยที่เราใชกันจะมีดังนี้ 
- สิทธ์ิ Clinician ใชกับหมอพยาบาล 
- สิทธิ์ Radiologist ใชกับแพทยรงัสี 
- สิทธ์ิ Administrator ใชกับผูดูแลระบบ 

7. กดปุม ADD เพ่ือทำการเพ่ิมสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


