
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วันท่ี 8 ม.ค. 2560 

แนวทางปฏิบัติ   เลขท่ี :WI-IT-001-01 หน้าที่   1 จาก 1 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติการเกิดอคัคีภัย   

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง : ทุกหน่วยงาน 

ผู้จัดท า : งานสารสนเทศ ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา 

เกิดเหตุไฟไหม ้

สัญญาณกระด่ิง Fire Alarm ดงัขึ้น 

Shut down Server ทั้งหมดและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

เตรียมถงัดบัเพลิงแบบดบั    อุปกรณ์ไฟฟ้า 

สกดัเพลิงและดบัเพลิง 

เพลิงดบั แจง้เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงและฝ่ายอาคาร 

อพยพเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงด าเนินการดบัเพลิง 

ดบัได ้

ตรวจสอบความเสียหาย 

รายงานความเสียหาย 

ซ่อมบ ารุง / จดัหามาแทนและติดตั้ง

ใชง้านปกติ 

เกิดเหตุไฟไหม ้

ผู้รับผิดชอบ ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารสารสนเทศและ
เครือข่าย , เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้น IT Nurse  
ของแต่ละหน่วย 
** IT Nurse สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได ้
 

ดบัไฟได ้

ดบัไฟไม่ได ้
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โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วันท่ี 8 ม.ค. 2560 

แนวทางปฏิบัติ   เลขท่ี : WI -IT-002-01 หน้าที่   1 จาก 1 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติการป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์โดยบุคคลภายนอก (Hack)   

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง : ทุกหน่วยงาน 

ผู้จัดท า : งานสารสนเทศ ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา 

ระบบคอมพิวเตอร์ถูกเจาะระบบ 

ตดัการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของเคร่ือง 

ตรวจดู Log ของเคร่ืองเพื่อคน้หาวา่

มีพฤติกรรมผิดปกติ 

ปิด Server โปรแกรม Remote ทุกประเภท 

Update Patch และ Anti Virus ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ท าการกูข้อ้มูล Recovery ท่ีส ารองไวก้ลบัสู่ต าแหน่งท่ี

ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทดสอบใชง้าน 

เปิด Service ทีละอยา่งเท่าท่ีจ าเป็น  

จบกระบวนการ 

1.  ตดัการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของเคร่ืองนั้น ๆ ก่อน  
เพื่อหยดุการท าลายหรือขโมยขอ้มูลไปมากกวา่น้ี 
2.  ตรวจดู Log ของ server ไม่ว่าจะเป็น Log ของ OS 
หรือ Log ของ Internet  เพื่อค้นหาว่ามีพฤติกรรม
ผิดปกติใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเครือข่าย  เม่ือเวลาใด โดย 
IP Address ใด 
3.  จัดการปิด Server ของโปรแกรม Remote ทุก
ประเภท ท่ีติดตั้ งไว้ในเคร่ือง Server หรืออุปกรณ์
เครือข่าย 
4.  Update Patch ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนักบัทุก Server 
และอุปกรณ์ 
5.  ตรวจสอบการท างานของโปรแกรม Anti Virus 
และ Update ใหเ้ป็นปัจจุบนักบัทุก Server 
6.  กรณีข้อมูลส าคัญสูญหายให้ท าการ Recovery 
ข้อมูลท่ีส ารองไวก้ลับคืนสู่ต าแหน่งท่ีถูกต้องและ
ทดสอบใชง้าน 
7.  เม่ือท าขั้นตอนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ก็ค่อย ๆ เปิด 
Server ไป ทีละอย่าง  เปิ ด เท่ า ท่ี จ า เป็นต่อ  Server 
เท่านั้น 

ผู้ รับผิดชอบ ได้แก่   เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและ

เครือข่าย, เจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้น IT Nurse ของ

แต่ละหน่วย 

มีขอ้มูลส าคญัสูญหายหรือไม่ 
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 ศูนยข์อ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  โรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา  ไดเ้ตรียมการรองรับเหตุการณ์

ไฟฟ้าดับส าหรับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งฐานขอ้มูลส าคญั  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และ

อุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้วยการติดตั้งเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  UPS  

ขนาด  2000VA/1400 Watt  1 เคร่ือง ส าหรับ Server ทั้งหมด และติดตั้ง UPS ขนาด 1500VA  1  เคร่ือง  ส าหรับตู้

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วันท่ี 8 ม.ค. 2560 

แนวทางปฏิบัติ   เลขท่ี : WI -IT-003-01 หน้าที่   1 จาก 1 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติการเกิดไฟฟ้าดับ  

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง : ทุกหน่วยงาน 

ผู้จัดท า : งานสารสนเทศ ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา 

ไฟฟ้าดบั 

ระบบส ารองไฟ UPS ท างาน 

บนัทึกขอ้มูล 

ประสานช่างซ่อมบ ารุงใหแ้กไ้ขปัญหา 

รอจนไฟกลบัคืนสภาวะปกติ 

Start Server / อุปกรณ์เครือข่าย ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์/Server 

จบกระบวนการ 

ไฟฟ้าดบันานเกิน 45 นาที 
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โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วันท่ี 8 ม.ค. 2560 

แนวทางปฏิบัติ   เลขท่ี : WI -IT-004-01 หน้าที่   1 จาก 1 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติระบบอนิเตอร์เน็ตล่ม  

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง : ทุกหน่วยงาน 

ผู้จัดท า : งานสารสนเทศ ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา 

ตรวจสอบ 
Switching Hub จุดท่ี 3 

ห้อง Ward 

ระบบล่ม 

ตรวจสอบสถานะจุดส าคญั 

ตรวจสอบ Server เช่น ไฟสถานะ 

Server, ระบบปฏิบติัการ Linux, การ

เช่ือมต่อฐานขอ้มูล Mysql  

  

 

 
 

ตรวจสอบ 
Switching Hub จุดท่ี 1 

ห้อง Server 

 
 

ตรวจสอบ Switching Hub 
จุดท่ี 2 ห้อง Lab 

ด าเนินการแกไ้ข 

  

 

จบกระบวนการ 
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1. วตัถุประสงค ์: 
- เพ่ือให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกสารหลักฐานควบคุม เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ 
2. ขอบข่าย : ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
3. อุปกรณ/์เครื่องมือ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด 
4. ความรับผิดชอบ :  
 4.1 ผู้ขอใช้บริการ มีหน้าที่ ส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ในใบส่งซ่อม โดยใช้
โปรแกรม HOSOffice และโทรศัพท์แจ้ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทันที่  
 4.2 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบไปยังหน้างานของหน่วยงานต่างๆหากมีการซ่อมจะสามารถรับ
เครื่องได้ภายใน 1 วันหลังการแจ้ง 
 4.3 หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติควบคุมการดำเนินการข้อตกลง และทบทวนหากไม่
สามารถดำเนินการตามข้อตกลง 
 4.4 เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียม/จัดซื้ออุปกรณ์ ตามเอกสารจากกลุ่มงาน 
5.นิยามศัพท์ : ผู้ขอใช้บริการ คือ หน่วยงานที่ขอซ่อม 
         ข้อตกลง หมายถึง มาตรฐานการให้บริการที่กำหนดเพื่อเป็นข้อตกลงในการให้บริการแต่ละด้าน 
6. ตัวชี้วัด : การให้บริการปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ทันเวลาตามกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
7. วิธีปฏิบัติ:  
 7.1 ผู้ขอใช้บริการส่งซ่อม เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบการบันทึกในใบส่ งซ่อมในโปรแกรม 
HOSOffice ให้ครบถ้วนและดำเนินการซ่อม ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง 
 7.2 งานพัสดุส่งประเมินราคาจากร้านภายนอก ภายใน – วันหลังรับเรื่อง 
 7.3 หน่วยงานภายนอก ซ่อมภายใน 7วันหลังรับอุปกรณ์ 
 7.4 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ส่งซ่อมรับคืนภายใน 1 วันหลังจากรับเครื่อง 

 
โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

วันท่ี 28 พ.ย.64 

แนวทางปฏิบัติ   เลขท่ี : WI -IT-005-01 หน้าที่   1 จาก 1 

เร่ือง : แนวทางปฏิบัติการส่งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง : ทุกหน่วยงาน  

ผู้จัดท า : งานสารสนเทศ ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา 
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8. เงื่อนไขการยอมรับข้อตกลง 
 8.1 การบันทึกข้อมูลการซ่อมถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณาดำเนินการ 
 8.2 เมื่อกลุ่มงาน ดำเนินการเสร็จส่งของคืนหน่วยงาน ติกตั้งให้เรียบร้อยคือเป็นการเสร็จสิ้นการดำเนินการ
ปิดงานได ้

แผนผังการส่งซ่อมวัสดุ อปุกรณ์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงเคร่ือง 
 

 
ผู้ปฏิบัติหรือหน่วยงานโทรศัพท์แจ้ง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
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บอกอาการสำคัญของอุปกรณ์ที่                   

ไม่สามารถใช้งานได้ 

 

เจ้าหน้าที่ IT ออกไปตามหน่วยงานที่รับ

แจ้งพร้อมใบแจ้งการซ่อม 

 
ทำการซ่อมอุปกรณ์ตามที่ได้รับแจ้ง 

 

ให้หน่วยงาน

ตรวจสอบทดลองใช้ 

 

ซ่อมได้ 

 

พึงพอใจกับ

การซ่อม 

 

ตัวแทนหน่วยงานเข้า

ประเมินการซ่อมใน

โปรแกรม HOSOffice 

 

ปิดงาน 

 

ซ่อมไม่ได้ 

 

แจ้งหน่วยงาน                              

-ต้องซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์เปลี่ยน             

-ไม่สามารถซ่อมได้ต้องส่งซ่อมภายนอก            

-ไม่สามารถซ่อมได้ต้องเสนอซ้ือ 

 
หน่วยงานบันทึกซ่อมเป็นผู้ส่งซ่อมในใบ

แจ้ง/ขอซ่อม ในโปรแกรม HOSOffice 

 
หาอุปกรณ์ทดแทนติดต้ังให้ 

 
นำอุปกรณ์และใบแจ้ง/ขอซ่อมสง่งาน

พัสดุจัดทำตามระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง

เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 
ติดตามการจัดซ่อม/จัดซ้ือ 

 
ติดต้ังอุปกรณ์ให้ใหม่เมื่อได้รับการแก้ไข

ซ่อม/สั่งซ้ือ 
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