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แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความส้าคัญ ต่อการด้าเนินงานขององค์กร จ้าเป็นต้องได้รับ
การดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร ซึ่งอาจมี
ปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบท้าให้ระบบฐานข้อมลและสารสนเทศ รวมทังระบบอุปกรณ์
เสียหายได้
ดัง นันจึงได้จัดท้าแผนรับสถานการณ์ ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปั ญหา
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี
1. ค้านิยาม
2. วัตถุประสงค์
3. ผู้รับผิดชอบ
4. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
5. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบืองต้น
6. การเตรียมความพร้อม
7. การจัดองค์กรและก้าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
8. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขบัญหาภัยพิบัติ
9. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ
10. ผัง Flowchart กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ
11. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม
12. การติดตามและรายงานผล
โดยอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี
1. คานิยาม
“ส้านักงานฯ” หมายความว่า ห้องงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิ จ และวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นในสั งคมทั งในระยะสั น และระยะยาว ภั ย พิ บั ติ แ บ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึน
“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” หมายความว่า ภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย
พายุ การระเบิด โดยการระเบิดที่กล่าวถึงนีคือการระเบิดของแก๊สที่มีความไวไฟสูงที่ธรรมชาติปล่อยออกมาสู่
ภายนอก นอกจากนีภัยพิบัติทางธรรมชาติยังรวมถึงภัยจากนอกโลกด้วย เช่น อุกกาบาต
“ภัย พิบั ติที่ มนุ ษย์ส ร้างขึ น” หมายความว่า ภัยพิ บั ติที่มี สาเหตุมาจากมนุ ษย์ เช่น การปล่อยก๊าซเรือ น
กระจกปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมจนส่ง ผลให้ระดับน้าทะเลเพิ่ มสูง ขึนและท่วมพืนที่ในระดับต่้า
การเปลี่ยนทางน้าจนท้าให้เกิดภัยแล้งในบางพืนที่ เป็นต้น รวมถึงการจลาจล การชุมนุม / เหตุการณ์ความไม่
สงบ และการเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์เป็นผู้กระท้า
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์” หมายความว่า ผู้ใช้งานประจ้าเครื่อง นันๆ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้เป็น แนวทางการรับสถานการณ์ ฉุกเฉิ นจากภัย พิบั ติที่ มี ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
2.2 เพื่ อ สร้า งความเข้ าใจร่วมกั น ระหว่างผู้ บ ริห ารและผู้ป ฏิ บั ติ ในการดู แลรัก ษาความปลอดภั ยของ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์
2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดูรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและ
มีความพร้อมส้าหรับการใช้งาน
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อสารสนเทศ
2.5 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล
เมืองจันทร์
3. ผู้รับผิดชอบ
3.1 ผู้บังคับบัญชา
3.2 ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ผู้ใช้งาน
4. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
4.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สามารถจ้าแนกได้
เป็นสองกลุ่มหลักๆ ได้แก่
ภัยพิบัติจากภายนอก
ก) ภั ย ธรรมชาติ แ ละการเกิ ด สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบที่ ก ระทบต่ อ อาคารสถานที่ ตั งของ
เครื่องประมวลผลหลั ก หรือ เครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัย พิบั ติ อัคคี ภัย อุ ทกภั ย ความชื น อุณ หภู มิ
แผ่นดินไหว ฯลฯ
ข) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ค) ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง
ง) ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟฟ้าดับ
จ) การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังสร้าง
ความเสียหายหรือท้าลายระบบข้อมูล ฉ) ไวรัสคอมพิวเตอร์
ภัยพิบัติจากภายใน
ก) ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท้าลาย
ข) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
ค) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทังด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อันอาจท้าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้
หรือหยุดการท้างาน
4.2 การประเมินสถานการณ์และกาหนดระดับความรุนแรง (Situation assessment)
เมื่อองค์กรมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติแล้ว จะท้าการประเมินและก้าหนดระดับความรุนแรง
ภั ย พิ บั ติ เพื่ อ เตรี ยมการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ล ะเมิ ด ความปลอดภั ย จั ด เตรี ยมระบบบั น ทึ ก และ
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วิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ (Security Log Management System) โดยเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อน้ามา สรุปเป็นข้อมูลต่อไป
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
ไฟไหม้
โดนเจาะระบบ
ไฟฟ้าดับ
น้า'ท่วม / น้ารั่ว
แผ่นดินไหว
จลาจล การชุมนุม /
เหตุการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์ทางการเมือง
พายุ
โรคระบาด
ภัยแล้ง

ระดับความรุนแรง
(คะแนน 5 คะแนน)
ต่อ
ต่อพันธกิจ
ต่อ
ระบบงาน ตามกฎหมาย ประชาชน
5
5
5
5
3
5
5
1
5
4
2
4
4
1
5
2
3
4
2
2
1
1

2
1
1
1

4
5
5
4

คะแนน
รวม

จัด
เรียงลาดับ

15
13
11
10
10
9

1
2
3
4
4
5

8
8
7
6

6
6
7
8

5. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น
5.1 การประกาศแผน (Activation)
องค์กรมีก ารประกาศใช้ แผนการรัก ษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็น ทางการ เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบ รวมทังมีการจัดอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนด้วย โดยเมื่อเกิดเหตุ การณ์ฉุกเฉิน
ผู้อ้านวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศจะท้าการแจ้งให้ CEO หรือ CIO ขององค์กรทราบ เพื่อพิจารณา
และประกาศใช้แผนต่อไป
5.2 กระบวนการดาเนินงาน (Procedure)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมขันตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ในองค์กร โดยเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการเลือกขันตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน ทังการรวบรวม
เหตุการณ์ การระบุที่มาของผู้บุกรุกเพื่อยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึนได้อย่างทันเวลาและถูกต้อง ระบบงานต่างๆ
ที่มีความส้าคัญต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ส้ารอง เพื่อใช้ในการกู้คืนเมื่อเกิดปัญหาขึน
5.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication) มี ก ารจั ด ท้ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ และข้ อ มู ล ส้ า หรั บ ติ ด ต่ อ กั บ
หน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ส้าหรับการติดต่อ ทางด้านความมั่นคงปลอดภั ยกรณีที่มีความจ้าเป็นฉุกเฉิน เช่ น
การไฟฟ้า , สถานีดับเพลิง , สถานีต้ารวจ เป็นต้น มีการเตรียมการประสานงานกับสถานีดับเพลิงเรื่องแผนที่
อาคารและเส้นทางการเดินทาง
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5.4 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น
การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึนต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมื อที่
จ้าเป็นในกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี
• แผ่นติดตังระบบปฏิบัติการ / ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย / แผ่นติดตังระบบงานที่ส้าคัญ
• เทปส้ารองข้อมูลและระบบงานที่ส้าคัญ แผ่นโปรแกรม antivirus / spyware
• แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ
• ระบบส้ารองไฟฉุกเฉิน
• อุปกรณ์ส้ารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
5.5 การสารองข้อมูล (Backup)
เพื่อป้ องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึนเมื่อข้อ มูลเสียหายหรือถูก ท้าลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บุ กรุก ท้ าลายหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมู ลโดยสามารถน้ าข้อ มูล ที่มี ปั ญ หากลั บมาใช้ ง านได้ โดยองค์ กรมี
นโยบายการส้ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ส้ารองและแผนฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan
Policy)
5.6 การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
มี ก ารติ ด ตั งซอฟต์ แ วร์ ป้ อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ส้ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ายและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้งานจ้าเป็นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือ
ท้าลายระบบได้ โดยองค์กรมีนโยบายป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Virus and Malicious
software Protection Policy)
5.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1) ติดตั งเครื่องส้ารองไฟฟ้าและปรับแรงดั นอั ตโนมัติ (UPS) เพื่ อป้อ งกัน ความเสียหายที่อ าจเกิ ด
ขึ นกั บ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ การประมวลผลของระบบคอมพิ ว เตอร์ ในส่ ว นของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะเวลาการส้ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 30 - 60 นาที
2) เปิดเครื่องส้ารองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และบ้ารุงรักษาเครื่อง
ส้ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รีบบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ
5.8 การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมีแนวทางดังนี
1) มาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้าม
บุคคลที่ไม่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่าย หากจ้าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิด ชอบพาเข้าไป เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสแกนลายนิวมือ
เพื่ อ ใช้ ในการเข้ า -ออกห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ย และมี ก ารติ ด ตั งกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
เพื่อป้องกันการโจรกรรม
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2) มี ก ารติ ด ตั ง Firewall เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากระบบเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต
สามารถเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ โดยจะเปิ ด ใช้ ง าน Firewall
ตลอดเวลา
3) มีการติดตัง Proxy Server เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริก ารอินเทอร์เน็ ต ขององค์กรและ
กลั่ น กรองข้ อ มู ล ที่ ม าทางเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง จะมี ก ารก้ า หนดค่ า Configuration ให้ มี ค วามปลอดภั ย
ต่อระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4) มี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย ท้ า การตรวจสอบปริ ม าณข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เน็ ต
ขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบ
สารสนเทศมีความถี่ใน การเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป
5) การด้าเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะช่วย
เสริมสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5.9 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น กรณีเกิดแผ่นดินไหว
มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ้าเป็นในกรณีเกิดแผ่นไหว โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี
1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ
2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบืองต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน
3) ควรทราบต้าแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้าประปา และสะพานไฟฟ้า
4) ไม่วางของหนักไว้บนขัน หลังตู้ หรือที่สูง
5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้าหนักมากไว้กับพืนหรือผนัง
6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมก้าหนดจุดรวมพลที่ซัดเจน และเป็นสัดส่วน
ของแต่ละขันหรือหน่วยงาน
6. การเตรียมความพร้อม
6.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความเสียหาย
เมื่อไฟฟ้าดับ และปัญหาไฟฟ้ากระชาก
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการเบืองต้นเพื่อลดปัญ หาความเสียงที่จะเกิดขึนกับ
ระบบสารสนเทศ ดังนี
6.1.1 จัดท้าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟดับ หม้อไฟระเบิด
6.1.2 ติดตังเครื่องส้ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าและ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรื อการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งมีระยะในเวลาในการส้ารอง
ไฟฟ้าโดยประมาณ 30 - 60 นาที
6.1.3 เปิดเครื่องส้ารองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบ้ารุงรักษาเครื่อง
ส้ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6.1.4 เมื่ อ เกิ ด กระแสไฟฟ้ า ดั บ ให้ ผู้ ใ ช้ รี บ ท้ า การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ยั ง ค้ า งอยู่ ทั น ที แ ละปิ ด เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
6.1.5 ให้มีการส้ารองฐานข้อมูลทุก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย
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6.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความเสียหาย
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไฟไหม้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแกระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการเบืองต้นเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึนกับ
ระบบสารสนเทศ ดังนี
6.2.1 จัดท้าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟไหม้
6.2.2 ติดตังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในทุกชันของอาคาร โดยเฉพาะห้องควบคุมระบบเครือข่าย
เพื่อการควบคุมเพลิงในเบืองต้น
6.2.3 ให้มีการส้ารองฐานข้อมูลเดือนละ 1 ครังเป็นอย่างน้อย
6.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลเกิดความเสียหาย
เมื่อเกิดเหตุน้าท่วม / น้ารั่ว
เป็ น การป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หาจากสถานการณ์ น้าท่ วม /น้ า รั่ ว ซึ่ ง อาจสร้ างความเสี ย หายแกระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการเบืองต้นเพื่อลดปัญหาความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึนกับระบบสารสนเทศ ดังนี
6.3.1 จัดท้าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากน้าท่วม /น้ารั่ว
6.3.2 มีการตรวจสอบระบบท่อน้าประปา ฝ้า เพดานห้องควบคุมระบบเครือข่าย เพื่อให้ปลอดภัย ต่อ
การรั่วซึมอย่างสม้่าเสมอ
6.3.3 ให้มีการส้ารองฐานข้อมูลเดือนละ 1 ครังเป็นอย่างน้อย
6.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากไวรัส
6.4.1 ท้าการติดตัง Firewall ซึ่งท้าหน้าที่ก้าหนดสิทธิการเข้ าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ายและ
ป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก
6.4.2 มีการติดตังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client)
6.4.3 อัพเดตโปรแกรมก้าจัดไวรัส ทุก 1 เดือน เป็นอย่างน้อย (Update Patch)
6.4.4 ให้เจ้าหน้ าที่ ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศแจ้ง ข้อ มูลเตื อนภั ยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างต่อ เนื่อ ง
สม่้าเสมอ รวมทังแนะน้าวิธีการป้องกันและการก้าจัดไวรัสในเบืองต้น
6.5 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ภัยจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิ วเตอร์โจมตี
ระบบเครือข่าย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี
6.5.1 ก้าหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย
6.5.2 หากบุคคลที่ไม่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง จ้าเป็นต้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่ายจะต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ดูแลระบบเครือข่ายเป็นผู้รับผิด ชอบพาเข้าไปที่
ประตูเข้า-ออก และคอยก้ากับดูแลตลอดการปฏิบั ติง านส้าหรับ ประตู เข้า-ออก มีการติดตัง
ระบบ Access Control โดยใช้การสแกนลายนิวมือ และติด ตังกล้อ งโทรทั ศน์ วงจรปิด เพื่ อ
ป้องกันการโจรกรรม
6.5.3 มีการติดตัง Firewall เพื่ อป้องกั นไมให้ผู้ที่ไม่ไ ดรับอนุญ าตจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
สามารถเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ โดยเปิ ด ใช้ ง าน Firewall
ตลอดเวลา
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6.5.4 มีการติดตัง Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตและกลั่นกรอง
ข้ อ มู ล ที่ ม าทางเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง มี ก ารก้ า หนดค่ า Configuration ให้ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.5.5 มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์ กร
เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ
มีความถี่ในการเรียกใช้ ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป
6.5.6 มี ก ารป้ อ นชื่ อ ผู้ ใช้ (username) และรหั ส ผ่ าน (password) เพื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิก่ อ นเข้ า ใช้
อินเตอร์เน็ตหรือใช้งานระบบเครือข่าย ตามอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.6 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ภายใน
องค์กร ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชีแจงและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้ าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และด้านซอฟต์แวร์
(Software) เบืองต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสียงให้เกิดขึนน้อย
ที่สุด
6.6.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ (Information Security)
โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กร เพื่อช่วยก้ากับดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน
6.6.2 วางกฎระเบี ยบให้ เจ้ าหน้าที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อรัก ษาความปลอดภั ย ในการใช้ ง านระบบเครือ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ จัดท้าคู่มีอบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
6.7 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว
การเตรียมความพร้อมในขันนีให้ เริ่มตังแต่ปัจจุบันเพื่อติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล
ประเมินสถานการณ์จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึน เตรียมการต่างๆ ที่จ้าเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัย
6.7.1 ติดตามข้อมูลข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหว ข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัย ข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย จาก
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง และข้อ มู ลการพยากรณ์ อ ากาศจากหน่ ว ยงานอุตุ นิ ย มวิท ยาทั่ วโลก
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ติดตามระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ทังหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
ได้แก่
1) กรมอุตุนิยมวิทยา : ข้อมูลพยากรณ์อากาศ,ข้อมูลอุณหภูม,ิ ข่าวเตือนภัย (www.tmd.go.th)
2) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ: การแจ้งเตือนล่วงหน้า
(www.http://ndwc.disaster.go.th/in.ndwc-9.283/)
3) กรมทรัพยากรธรณี: ข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม / แผ่นดินไหว
(http://www.dmr.go.th/index_.php)
4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: การแจ้งเตือนภัย ข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัย มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติ (https://www.disaster.go.th/th/home/)
6.7.2 การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์
สัตว์หลายชนิดมีการรับรู้และมักแสดงท่าทางออกมาก่อนเกิดแผ่นดินไหว อาจจะรู้ล่วงหน้า
เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้ เช่น
1) สัตว์เลียง สัตว์บ้านทั่วไปตื่นตกใจ เช่น สุนัข เป็ด ไก่ หมู
2) แมลงสาบจ้านวนมากวิ่งเพ่นพ่าน
3) หนู งู วิ่งออกมาจากที่อาศัย ถึงแม้ในบางครังจะเป็นช่วงฤดูจ้าศีลของพวกมัน
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4) ปลากระโดดขึนมาจากผิวน้า
6.7.3 การเตรียมคน สถานที่อพยพและวัสดุอุปกรณ์
1) ประสานการเตรียมงานกับหน่ วยกู้ภัยเพื่อ เตรีย มการในการป้ องกัน และบรรเทาภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และก้าหนดวิธีการปฏิบัติทุกขันตอน
2) ประสานการเตรียมการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมก้า ลังคน วัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม
3) ส้ารวจสถานที่ อ พยพที่ ป ลอดภั ย พร้ อมอ้ านวยความสะดวก อาหาร และน้ า ดื่ม ส้ าหรั บ
บุคลากรขององค์กร
4) ส้ า รวจ จั ด ท้ า บั ญ ชี ย านพาหนะและเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ให้ ส ามารถตรวจสอบและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเมือเกิดภัย
5) จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อการอพยพผู้ประสบภัยและการขนส่งสิ่งของที่จ้าเป็นต่างๆ
6.7.4 การจัดเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
1) ส้ารวจอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื นที่ที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทังก้าหนดให้ปรับปรุงแก้ไขให้การใช้ประโยชน์ในอาคารให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สามารถป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่มีผลต่ออาคารตามความ
เหมาะสม
2) เมื่อ มีอ าคารที่ มีก ารก่อ สร้าง ดั ดแปลง โดยไม่ถู กต้ องตามแบบแปลนแผนผัง เจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคารต้องด้าเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้เจ้า ของหรือผู้
ครอบครองอาคารด้าเนินการแก้ไข หรือรือถอนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
6.7.5 การปฏิบัติขันเตรียมการ
1) การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม
2) การส้ า รวจและจั ด ท้ า บั ญ ชี เป้ า หมาย พื นที่ เสี่ ย งภั ย โดยแยกประเภทเป้ า หมายตาม
ความส้าคัญ และก้าหนดมาตรการในการเผชิญภัย
3) อบรมให้ความรู้การปฏิบั ติเมื่อเกิดแผ่นดิ น ไหวและอาคารถล่ม แก่เจ้าหน้ าที่ บุคลากรใน
องค์กร
4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการขันเตรียมการ
6.8 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล
เพื่อติ ดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อ มูล ประเมิน สถานการณ์ จากการชุ มนุม ประท้วงและ
ก่อจลาจล เตรียมการต่าง ๆ ที่จ้าเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัย
1) ด้าเนินการหาข่าวจากแหล่งต่างๆ เช่น ต้ารวจ นักข่าว โทรทัศน์วิทยุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดเตรียมก้าลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ เป็น ต้น
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติไว้ให้พร้อม
3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบปั้มน้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4) ติดตังกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย
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7. การจัดองค์กรและกาหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
องค์กรจัดเตรียมทีม งาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อรองรับกับภัยฉุกเฉิน ที่
อาจจะเกิดขึน ดังนี
7.1 ระดับนโยบาย
รับ ผิด ชอบในการก้ าหนดนโยบายให้ข้อ เสนอแนะ ปรึก ษา ตลอดจนติดตาม กากับ ดูแ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ (CEO)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ (CIO)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเมืองจันทร์
รองผู้อ้านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเมืองจันทร์
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Manager)
7.2 ระดับปฏิบัติ
ก) ทีมบริหารจัดการการกู้คืนระบบ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ
ผู้รับผิดชอบได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ข) ทีมกู้คืนเครือข่าย ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ปกติผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ค) ทีมกู้คืนแอปพลิเคชัน ท้าหน้าที่ติดตัง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ
ได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ง) ที ม ประเมิน ความเสี ยหาย เป็ น ทีม ให้ ข้อ มูล ความเสี ยหายทั งด้าน Hardware และ Software ,
Network เพื่อเตรียมจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
จ) ที มอาคารสถานที่ / ความปลอดภัย / ไฟฟ้ า / ประปา เป็ น ทีม ที่จัด เตรียมสถานที่ส้ าหรับ ไซต์
ส้ารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร เครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
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ฉ) ทีมการจัดการทั่วไป/ ประสานงานองค์กรภายนอก/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ / วิทยุ ชุมชน เป็นทีม
ประสานงานช่วยเหลือทีมอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท้างาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ช) ทีม แก้ ไขปั ญ หาเบื องต้ น กรณี จากไฟไหม้ห้ อ งควบคุ มระบบ ท้าหน้ าที่ ด้า เนิ น การแก้ ไขปัญ หา
เบืองต้น ควบคุ มการด้าเนิ น งานในการดับเพลิ ง โดยใช้ อุป กรณ์ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
จัดหาไว้ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ซ) ทีมแก้ไขปัญหาเบืองต้น กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด ท้าหน้าที่ในการป้องกันมิให้ เกิดความเสียหาย
กับระบบงาน โดยจะต้องด้าเนิ นการส้ารองข้อมูลที่ ส้าคัญ จากเครื่องส้ารองไฟที่ ยัง สามารถให้
พลังงานอยู่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ฌ) ทีมแก้ไขปัญหาเบืองต้น กรณี น้าท่วมห้องควบคุมระบบ ท้าหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิ ดความ
เสียหายต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมลงทุกระบบ
สูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบและตรวจสอบการรั่วซึม ผู้รับผิดชอบได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ญ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัย คุกคามทางคอมพิวเตอร์ ท้าหน้าที่กู้คืนระบบให้
ท้างานได้ปกติ รวมทังหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ฎ) ทีมส้ารองและกู้คืนข้อมลู (Backup & Recovery) ท้าหน้าที่ส้ารองและกู้คืนข้อมูล เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนกับข้อมลู และฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งานให้ได้ทันที
และครบถ้วนสมบูรณ์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
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ฏ) ที ม แก้ไขปั ญ หา เนื่ อ งจากแผ่ น ดิ น ไหวท้ า หน้ าที่ แจ้ ง เหตุ ต่ อ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
ด้าเนินการประกาศสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าในพืนที่ ด้าเนินการหยุด
ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และหลังจากเหตุ แผ่นดินไหวสงบลง ให้ตรวจสอบ
ผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่ผู้ค วบคุมและผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อทราบและสั่งการต่อไป ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
ฐ) ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและกอจลาจล ท้าหน้าที่แจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่ อผู้บังคับบัญชาด้าเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ เมื่อการชุมนมุ ประทวงและก่ อจลาจล
สินสุด ลง ให้ เจ้าหน้ าที่ รับ ผิด ชอบส้ารวจความเสีย หาย ทุ กด้ านอย่ างละเอี ยด แล้วรายงานแก่
ผู้ควบคุมและผู้อ้านวยการศูน ย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ ทราบและสั่ง การต่อ ไป ผู้รับผิ ดชอบ
ได้แก่
นางสาวรธิดา มูลลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
093-348-8488
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
8. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึนกับระบบสารสนเทศ ก้าหนดแนวทาง
ให้บุคลากรปฏิบัติดังนี
8.1 กรณีเครื่องลูกข่าย
1) ในกรณีที่มีเหตุอันท้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด้าเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นัน แจ้งเหตุนันให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงาน
ทราบหรือในกรณีเกิดจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถด้าเนินการให้บริการด้านเครือข่า ย
ได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในองค์กรทราบ
2) กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไป
ยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่าย ให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย(สาย LAN) ออกจากเครื่องนัน
โดยเร็ว ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงานภายในตึกที่ตังของคอมพิวเตอร์ที่
พบการขัดข้องให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชันนันออกให้หมด
3) ให้เจ้าหน้าที่ด้าน IT ของหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขปัญ หาเบืองต้น ถ้าหากไม่สามารถแก้ไ ข
ปัญหาได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
8.2 กรณีเครื่องแม่ข่ายบริการ (Server)
1) ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตามล้าดับความส้าคัญของการให้บริการ
2) ถ้า ไฟฟ้ าดั บ /ไฟฟ้ าตก ให้ ปิ ด เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ยและอุ ป กรณ์ เครือ ข่ า ย โดยพิ จารณา
ตามล้าดับความส้าคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องส้ารอง
ไฟฟ้า
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3)
4)
5)
6)
7)

ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึนในกรณีที่ไม่ปลอดภัยให้รีบขนย้ายไปไว้ที่ปลอดภัย
กรณีไฟไหม้ให้ใช้น้ายาดับเพลิง ฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
รีบขนย้ายเครื่องไว้ในที่ปลอดภัย
ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ
ผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด
8) ในกรณี ที่ อุป กรณ์ ด้ านฮาร์ดแวร์เสี ยให้รี บ หาอุ ปกรณ์ ส้ารอง หรือแจ้ง ให้ บ ริษั ท ที่รับ ผิด ชอบน้ า
อุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
9) ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้อ้านวยการ หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบโดยเร็ว
9. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
9.1 กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ
1) ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาเบืองต้น พร้อมทังแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุมระบบ
ประกอบด้วย
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) แจ้งหั วหน้ากลุ่ม งานประกัน สุข ภาพ ยุ ท ธศาสตร์แ ละสารสนเทศทางการแพทย์ ทางโทรศั พ ท์
082-362-9362 และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ และด้าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติง าน
เพื่อให้ห้องควบคุมระบบงานเสียหายน้อยที่สุด
3) ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ น้ า ยาดั บ เพลิ ง ฉี ด ควบคุ ม เพลิ ง ดั บ และจั ด การขนย้ า ยอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถ
ขนย้ า ยได้ (บางส่ ว น) ไปยั ง สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย ได้ แ ก่ นอกตึ ก อาคารส้ า นั ก งาน จุ ด รวมพล
หรื อ แล้ ว แต่ เหตุ ไฟไหม้ แ ละความเหมาะสม แต่ ถ้ าไม่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ควบคุ ม เพลิ ง ได้ ต้ อ ง
ด้าเนินการในข้อต่อไป
4) แจ้งหน่วยงานที่มีรถดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด คือเทศบาลต้าบลหนองใหญ่ ตังอยู่ที่หมู่ที่ 10 ต้าบลหนอง
ใหญ่ อ้าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลต้าบลเมืองจันทร์ ตังอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 6
ต้าบลเมืองจันทร์ อ้าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อด้าเนินการต่อไป
5) ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด้าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 092-561-8295 แก่ผู้อ้านวยการเพื่อ
ทราบและสั่งการต่อไป
6) ผู้ควบคุมในกรณี นีจะต้องด้าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ภายในห้องควบคุมระบบ
พร้อมทังจัดท้า รายงานความเสียหาย เพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่ม งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์และผู้อ้านวยการทราบ
9.2 กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด
1) ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาเบืองต้นในการป้ องกันมิให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบงาน โดยจะต้องด้าเนินการส้ารองข้อมูลที่ส้าคัญจากเครื่องส้ารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงาน
อยู่ จากนันผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบในห้องควบคุม พร้อมทังแจ้งผู้รับผิดชอบห้องคุม
ระบบ ประกอบด้วย
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
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นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) แจ้ ง หั วห น้ าก ลุ่ ม งาน ป ระ กั น สุ ข ภ าพ ยุ ท ธศ าสตร์ แ ละ สารสน เท ศ ท างก ารแพ ท ย์
ทางโทรศัพท์ 082-362-9362 และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ และด้าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่
เข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้ห้องควบคุมระบบงานเสียหายน้อยที่สุด
3) ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด้าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 092-561-8295 แก่ ผู้อ้านวยการเพื่อ
ทราบและสั่งการต่อไป
4) แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพืนที่ด้าเนินการโดย การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขาอ้าเภออุทุมพรพิสัย ตังอยู่
ที่ 677 หมูที่ 7 ถนนศรีบุญลือ ต้าบลก้าแพง เบอร์โทรศัพท์ 045-638295 เพื่อด้าเนินการต่อไป
5) ผู้ควบคุมในกรณี นี จะต้องด้าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ภายในห้องควบคุมระบบ
พร้อมทังจัดท้า รายงานความเสียหาย เพื่ อแจ้งหัวหน้ากลุ่ม งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์และผู้อ้านวยการ ทราบ
9.3 กรณีน้าท่วมห้องควบคุมระบบ
1) ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ต้องน้าอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาไว้มาด้าเนินการป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายในเบืองต้น โดยผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์จะต้องปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการ
เกิดน้าท่วมลงทุกระบบ จากนันติดตังอุปกรณ์เครื่องสูบน้า ท้าการสูบน้าออกจากห้องควบคุมระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึม และด้าเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ส้าคัญให้พ้นจากภัยน้าท่วม (บางส่วน) ไป
ยังชัน 2 , 3 พร้อมทังแจ้งผูร้ ับผิดชอบห้องควบคุมระบบ ประกอบด้วย
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) แจ้ ง หั วห น้ าก ลุ่ ม งาน ป ระ กั น สุ ข ภ าพ ยุ ท ธ ศ าสตร์ แ ละ สารสน เท ศ ท างก ารแพ ท ย์
ทางโทรศั พ ท์ 082-362-9362 และผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และด้ า เนิ น การสั่ ง การแก่
เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้ห้องควบคุมระบบงานเสียหายน้อยที่สุด
3) ผู้รับผิดชอบในข้อ 2 ด้าเนินการรายงานผ่านทางโทรศัพท์ 092-561-8295 แก่ผู้อ้านวยการเพื่อ
ทราบและสั่งการต่อไป
4) ผู้ควบคุมในกรณี นีจะต้องด้าเนินการเข้าตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ภายในห้องควบคุมระบบ
พร้อมทังจัดท้ารายงานความเสียหาย เพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์และผู้อ้านวยการ ทราบ
9.4 กรณีโดนเจาะระบบและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
1) ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์ ต้องด้าเนินการแก้ไขปั ญหาเบืองต้นในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบเครื อข่ าย โดยจะต้อ งแจ้ง ผู้รั บ ผิ ด ชอบห้ อ งควบคุ ม ระบบทราบโดยด่ วนเพื่ อเข้า ควบคุ ม
สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) แจ้งหัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ทางโทรศัพท์ 086-116-2239 เพื่อทราบ
และด้าเนินการสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า ควบคุมสถานการณ์ เพื่อระบบงาน
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และเครือข่ายได้รับความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมทังท้าให้ระบบรักษาความ ปลอดภัยกลับมาใช้
งานได้โดยเร็วที่สุด
3) ให้ผู้รับผิดชอบสนเทศของหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขปัญ หาเบื องต้น ถ้าหากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
9.4.1 ขั้ น ตอนในการกู้ คื น ระบบความปลอดภั ย กรณี โ ดนเจาะระบบ และภั ย คุ ก คามทาง
คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1) ควบคุมสถานการณ์
ก) ตรวจสอบภัยคุกคาม เพื่อแก้ไขปัญหา
ข) ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย
ค) เตรียมการส้าหรับการกู้คืนระบบโดยพิจารณาถึงการส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นหลัก
2) วิเคราะห์การถูกโจมตี
ก) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการ (System file) และไฟล์อื่น ๆ
ข) วิเคราะห์ล็อกไฟล์ (Log file) ตรวจสอบโปรแกรมหรือข้อมูลที่ผบู้ ุกรุกทิงไว้
ค) ตรวจสอบระบบเครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับการ Remote System
ง) ตรวจสอบติดตามเส้นทางผู้บุกรุก สแกนเพื่อหาช่องโหว่ของระบบ
3) กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์
ก) กู้คืนข้อมูลหรือสารสนเทศที่เสียหาย หรือติดตังระบบปฏิบัติการทังหมดให้
ข) งดใช้เซอร์วิสที่ไม่จ้าเป็น
ค) ติดตังข้อแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch)
ง) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย
จ) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดให้ หลังจากได้แก้ไขช่องโหว่ของระบบแล้ว
3) ผู้รั บ ผิ ด ชอบในข้ อ 2 ด้ า เนิ น การรายงานการถู ก โจมตี ผ่ านทางโทรศั พ ท์ 092-561-8295 แก่
ผู้อ้านวยการ เพื่อทราบและสั่งการต่อไป
4) ผู้ควบคุมในกรณีนี จะต้องด้าเนินการเข้ าตรวจสอบระบบงานและระบบเครื อข่ายพร้อมทังจัดท้า
รายงานความเสียหาย เพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการ
แพทย์และผู้อ้านวยการ ทราบ
9.5 กรณีแผ่นดินไหว
1) ผู้ที่อยู่เวรรักษาการณ์เมือ่ ได้รับสิ่งแจ้งเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้งผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับชันทีมอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเหตุต่อผู้บังคับบัญ ชา เพื่อผู้บังคับบัญ ชาด้าเนินการประกาศแนะน้า แจ้ง
เตือนเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้หลบภัยบริเวณนอกอาคาร หรือเตรียมการป้องกันเพื่อลดอันตรายและ
ความเสียหาย ผู้บังคับบัญชาได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
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3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในพืนที่ด้าเนินการหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้
4) หากจ้าเป็ นและเห็น สมควร ผู้ บัง คับบั ญ ชาสั่ง การให้ ด้าเนิน การป้อ งกัน ภัย ตามแผนที่เตรียมไว้
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณีดังนี
9.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว
1) การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ก) ควบคุมสติ อย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน
ข) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/ก้า แพงด้านนอก/
ชันวางของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหล่นได้
ค) อย่ารีบ ออกจากอาคาร อาจได้รับ บาดเจ็บจากฝูง ชนที่ตื่ นตกใจและแย่ งกั นออกจาก
อาคาร
ง) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท้าให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้
จ) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟ้าดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึน
ฉ) ห้ามใช้ลิฟ ต์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพ
เท่านัน
ช) ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า/สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณา โดยให้อยู่
ในที่โล่งจนกว่าการสั่นไหวจะหยุด
ซ) ถ้าก้าลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าที่จะท้าได้และอยู่ในรถยนต์
หลีกเลีย่ งการจอดรถยนต์ใกล้หรือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟ้า
ฌ) ถ้าอาคารเก่าหรือไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
ญ) หลังจากการสั่นสะเทือนสินสุดให้รีบออกจากอาคาร
ฎ) ถ้ า ไม่ อ ยู่ ใ กล้ ท างออกให้ รี บ มุ ด ลงไปอยู่ ใ ต้ โต๊ ะ ที่ แ ข็ ง แรง หรื อ มุ ม ห้ อ งโดยยึ ด หลั ก
“หมอบ” “ป้อง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ
ฏ) ให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจกและอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมี
วัสดุหล่นใส่
ฐ) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้า สิ่งห้อยแขวน
ฑ) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
ฒ) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร
กรณีอยู่ตึกสูง
1) ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรงให้หลบอยู่ในอาคารนัน
2) ถ้าอาคารเก่าและไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารนัน
3) หลังการสั่นสะเทือนสินสุดลงให้หาทางออกจากอาคารนัน
4) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้ “หมอบ” “ป้อง” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ
5) ล้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดชุลมุน
6) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้ า/สิ่งห้ อยแขวน/ป้า ยโฆษณาโดยให้อยู่ในที่ โล่ง จนกว่า
การสั่นไหวจะหยุด
2) หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาท้าอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่
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3) หลีกเลี่ยงอาคารสูง ก้าแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชินส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา
4) วิ่งไปสู่ที่โล่ง
5) รีบออกจากอาคารที่ช้ารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด
กรณีอยู่ใกล้ชายฝั่ง
หากได้รับการแจ้งเตือนหรือรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนให้รีบอพยพจากบริเวณชายฝังและ
ริมแม่น้าล้าคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลโดยด่วน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้
2) เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง
1) ตรวจดู อาการบาดเจ็บ ของตั วเองและคนใกล้เคีย งหากได้ รับ บาดเจ็ บ ให้ ท้ าการปฐม
พยาบาลเบืองต้นและน้าส่งโรงพยาบาล
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้า
3) ตรวจสอบโครงสร้า งอาคาร ท่ อน้ า ก๊า ซ กระแสไฟฟ้ าและหากพบความเสี ยหายให้
ปิดระบบ การท้างานทังหมดทันที
4) หากพบก๊ า ซรั่ ว ให้ เปิ ด หน้ า ต่ า งและประตู ทุ ก บานโดยรี บ ออกจากอาคารแล้ ว แจ้ ง
เจ้าหน้าที่ทันที
3) ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง
1) อยู่กับที่ ป้องกันศีรษะและหน้า จากกระจกที่ แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้เสือผ้าห่ ม
หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ
2) พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ขันวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพื่อ
ป้องกันวัสดุหล่นใส่ แตกหักพังทลาย
3) หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่ อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจาก
สิ่งของ
4) ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใดๆ ทังสิน
5) ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และรอการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
4) การปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยจากแผ่นดินไหว
1) ระงับสติอารมณ์ ปฏิบัติตามแผนอพยพ
2) เชื่อฟั งค้าแนะน้าของผู้ที่ เกี่ย วข้อง ผู้บั งคั บบั ญ ชา พนัก งานคั บเพลิ ง อาสาสมัค ร
รปภ.
3) เก็บทรัพย์สิน/เอกสารส้าคัญไวในลินชักโต๊ะและล็อคกุญแจ
4) เมื่อออกมาภายนอกแล้ว ห้ามกลับเข้าไปอีกเด็ดขาด
5) ห้ามขนสัมภาระใดๆ ติดตัวขณะอพยพ
6) ใช้วิธีเดินเร็ว ห้ามวิ่งหรือเดินข้า
7) ใช้ช่องทางหนีไฟ เรียงแถว ขันบันไดละ 2 คน
8) ห้ามพูดคุย สายตามองขันบันได มือจับราวบันได ห้ามส่งเสียงเอะอะ หรือเร่งผู้อื่น
ห้ามดันหรือแซง
9) ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด
10) เมื่ออพยพถึงขันล่างสุดให้ออกจากอาคารทันที
11) ไปรวมพล ณ จุดนัดพบที่ก้าหนดไว้
12) ตรวจสอบจ้านวนผู้อพยพ
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5) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้งความเสียหายแก่ผู้
ควบคุม และผู้อ้านวยการ ผ่านทางโทรศัพท์ 092-561-8295 เพื่อทราบและสั่งการต่อไป
6) ผู้ค วบคุ ม และที ม ประเมิ น ความเสี ย หาย ด้ าเนิ น การเข้ าตรวจสอบระบบเครื อ ข่ ายและระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเมิ น ความเสี ย หายพร้อ มทั งจัด ท้ ารายงานความเสี ย หาย เพื่ อ แจ้ ง
ผู้อ้านวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ทราบ
9.6 กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล
1) ผู้ที่อ ยู่เวรรัก ษาการณ์ เมื่ อได้ รับสิ่ ง แจ้ง เหตุให้แจ้ งเจ้าหน้ าที่ รับผิด ชอบ หรือแจ้ง ผู้ บั งคั บบั ญ ชา
ตามล้าดับชัน ทีมอาคารสถานที่ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
2) เจ้าหน้ าที่ รับ ผิด ชอบแจ้ งเหตุต่ อ ผู้บั ง คับ บั ญ ชา เพื่ อผู้ บั ง คับ บั ญ ชาด้ าเนิ น การประกาศแนะน้ า
แจ้ ง เตื อ นเจ้ า หน้ า ที่ ใ นองค์ ก ร และเตรี ย มการป้ อ งกั น เพื่ อ ลดอั น ตรายและความเสี ย หาย
ผู้บังคับบัญชาได้แก่
นางสาวธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
082-362-9362
นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
080-464-6290
นายทวีรัชต์ งาหอม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
098-983-6165
3) หากจ้าเป็ นและเห็น สมควร ผู้ บัง คับบั ญ ชาสั่ง การให้ ด้าเนิน การป้อ งกัน ภัย ตามแผนที่เตรียมไว้
ล่วงหน้าตามควรได้แก่ กรณีดังนี
9.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล
ก) แต่ งตั งเจ้ า หน้ าที่ เฝ้ าสั ง เกตการณ์ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของ ผู้ปฏิบัติงานและของโรงพยาบาล
ข) เพิ่มจ้านวนยามรักษาความปลอดภัยเป็นสองเท่า
ค) ปิดประตูทัง 2 ด้าน ควบคุมพืนที่มิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงพยาบาลเมืองจันทร์
ง) กรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีการท้าลายทรัพย์สิน
ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ให้แจ้งไปยังสถานีต้ารวจภูธร อ้าเภอเมืองจันทร์ หรือหน่วยงาน
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และรายงานให้รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อทราบ
9.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบวัตถุต้องสงสัยภายในตึกหรือรอบบริเวณตึก
ก) เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้ง รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที
ข) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผู้อ้านวยการและหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมทังติดต่อเจ้าหน้าที่ต้ารวจมาตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย
ค) กรณีตรวจสอบเป็นวัตถุระเบิดให้ด้าเนินการกันพืนที่อันตรายที่พบวัตถุระเบิด กันบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ และแจ้งอพยพผู้ออกจากบริเวณหรือรัศมีของวัตถุระเบิด
ง) เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสินสุดลง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนิน การส้ารวจความ
เสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ ผู้อ้านวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อทราบและสั่งการต่อไป
จ) ผู้ควบคุมและทีมประเมินความเสียหาย ด้าเนินการเข้าตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความเสียหายพร้อมทังจัดท้ารายงานความเสียหายเพื่อแจ้ง
ผู้อ้านวยการ และหัวหน้ ากลุ่ม งานประกัน สุ ข ภาพ ยุ ทธศาสตร์แ ละสารสนเทศทางการ
แพทย์ ทราบ
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10. ผัง Flowchart กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ
Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเพลิงไหม้
เจ้าหน้าที่พบเหตุเพลิงไหม้

แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ / แจ้ง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง

ดับได้

พิจารณาว่าดับเพลิงได้
ด้วยตนเองหรือไม่
ดับไม่ได้
แจ้งสถานีดับเพลิง/รถดับเพลิงที่ใกล้ทสี่ ุด คือ
เทศบาลต้าบลหนองใหญ่

ประกาศ/อพยพคนออกจากอาคาร

ผู้รับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์แม่ข่าย/ส้ารอง
ข้อมูล (บางส่วน) ไปยังสถานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ/
ผู้อ้านวยการ

สินสุด
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้ากระชาก/หม้อไฟระเบิด
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้ากระชาก/หม้อไฟระเบิด

ไม่ใช่

ไฟฟ้าดับเกิน 15 นาที
ใช่
แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ /
แจ้งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ส้ารองข้อมูล

ปิด server / ปิดอุปกรณ์เครือข่าย

ไฟฟ้ากลับมาใช้งาน
ได้ปกติ

เปิดอุปกรณ์เครือข่าย / เปิด server

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ /
ผู้อ้านวยการ

สินสุด

ไม่ใช่
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีน้าท่วม
สภาวะน้าท่วม / น้ารั่ว

แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ /
แจ้งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ปิด server / ปิดอุปกรณ์เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบขนย้ายอุปกรณ์แม่ข่าย/ส้ารอง
ข้อมูล (บางส่วน) ไปยังสถานที่ปลอดภัย

สูบน้า / แก้ไขการรั่วซึม

สถานการณ์
กลับมาปกติ
ใช่
ขนย้ายกลับ / ติดตัง / เปิดอุปกรณ์เครือข่าย
/ เปิด server

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ /
ผู้อ้านวยการ

สินสุด

ไม่ใช่
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีโดนเจาะระบบ หรือตรวจพบภัยคุกคาม
ตรวจพบภัยคุกคาม

แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ /
แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคาม

ตัดระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีปัญหาออกจากระบบเครือข่าย

วิเคราะห์ Logfile / เส้นทางเครือข่าย / ติดตาม
เส้นทางผู้บุกรุก เพื่อหาช่องโหว่ของระบบ

อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย
Update Patch

กู้คืนข้อมูล หรือระบบที่เสียหาย

สถานการณ์
กลับมาปกติ
ใช่
ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ /
ผู้อ้านวยการ

สินสุด

ไม่ใช่
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดแผ่นดินไหว
เกิดแผ่นดินไหว

แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ /
แจ้งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพ
และเตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหาย
ขณะเกิดแผ่นดินไหว

แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว

ประกาศ / ใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร

แผ่นดินไหว
สงบลง
แผ่นดินไหวสงบ
กู้คืนข้อมูล หรือระบบที่เสียหาย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ /
ผู้อ้านวยการ

สินสุด

แผ่นดินไหวไม่สงบ
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Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล
เกิดการชุมนุม / ก่อจลาจล

แจ้งหัวหน้างานประกันสุขภาพฯ /
แจ้งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ประกาศ / แจ้งเตือนเตรียมใช้แผนอพยพ
และเตรียมการใช้แผนป้องกันความเสียหาย
ขณะก่อจลาจล

ประกาศ / ใช้แผนปฏิบัติขณะเกิดการชุมนุม
ประท้วง และก่อจลาจล

ประกาศ / ใช้แผนอพยพคนออกจากอาคาร

สถานการณ์
สงบลง
เหตุการณ์ก่อจลาจลสงบ
กู้คืนข้อมูล หรือระบบที่เสียหาย

ตรวจสอบประเมินความเสียหาย

รายงานหัวหน้างานประกันสุขภาพ ฯ /
ผู้อ้านวยการ

สินสุด

เหตุการณ์ก่อจลาจลไม่
สงบ
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11. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม (Disaster Recovery Plan)
การกู้คืนระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (System Recovery) โดยปกติระบบเครื่องแม่
ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่างๆ
ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้จ้าเป็นต้องกู้ระบบคืนให้เร็วที่สุด หรือเท่าที่จะด้าเนิน
การได้ ซึ่ง แผนการนีเป็นวิธีการที่ ท้าให้ระบบการท้างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิม
เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดท้างานโดยด้าเนินการดังนี
1) จัดหาอุปกรณ์ชินส่วนให้เพื่อทดแทน
2) เปลี่ยนอุปกรณ์ชินส่วนที่เสียหาย
3) ซ่อมบ้ารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายให้เสร็จภายใน 48 ชั่วโมง
4) ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้ชั่วคราว
5) น้า BACKUP TAPE / HARDDISK ที่ได้ส้ารองข้อมูลไว้น้ากลับมา Restore โดยใช้ทีมกู้ระบบ กู้ระบบ
กลับมาโดยเร็วภายใน 48 ชั่วโมง
6) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จากภัยพิบัติดังกล่าวไม่เฉพาะทาง Hardware เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรม แต่ยัง
รวมถึ ง การถู ก เจาะระบบหรื อ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง อั น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หน่วยงานจึงมีแผนส้ารองแหล่งข้อมูล เพื่อให้มคี วามต่อเนื่องอยู่เสมอ คือ
1) การส้ า รองข้ อ มู ล จะมี เ ครื่ อ ง Server 2 เครื่ อ ง ติ ด ตั งระบบปฏิ บั ติ ก าร Ubuntu 12.04 LTs
โดยเครื่องที่ 1 จะเป็น Server1 หลัก และ Server2 จะเป็นตัวส้ารองข้อมูล โดยการท้า Replication
อัตโนมัติ ด้วยค้าสั่ง โดย Server ทังสองตัวจะท้างานเหมือนกันทุกประการ ถ้าเกิดเครื่อง Server1
เกิดความเสียหายก็จะสามารถน้า Server2 ใช้งานแทน เครื่อง server1 ได้ทันที
2) ส้ารองข้อมูล ทังหมดเก็บไว้ใน External Harddisk หรือฮาร์ดดิสพกพา เพื่อป้องกันกรณีที่ข้อมูลใน
ข้อที่ 1) หายทังหมด ไม่สามารถน้ามาใช้งานได้
แผนการดาเนินการ
1. ส้ารวจความต้องการของระบบส้ารอง
2. ส้ารวจการส้ารองที่เหมาะสม
3. การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ รวมถึงการจัดหามาตรการในการลดความเสี่ยง
4. การจัดล้าดับผลกระทบขององค์กร
5. การจัดท้าแผนกู้คืน
6. การวางแผน การแต่งตังทีมงาน ล้าดับการท้างานหลังระบบได้รับความเสียหาย
7. การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อรับทราบหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค
8. การทดสอบแผน อาจทดสอบกับระบบจ้าลองก่อนการทดสอบกับระบบจริง
9. การปรับปรุงแผนการกู้คืน
12. การติดตามและรายงานผล
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด้าเนินการหรือการตรวจสอบ ให้ หวั หน้ากลุ่มงานประกัน
สุข ภาพยุ ท ธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ท ราบ เพื่ อน้ า เสนอรายงานสรุ ป ให้ ผู้ อ้ านวยการทราบ
เป็นประจ้า และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันที ที่สามารถด้าเนินการได้ในทุกกรณี
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ เพื่ อ ที่ จ ะน้ า มาปรับ ปรุง พั ฒ นาแผนรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถน้ามาใช้งานได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่อไป

