
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เกณฑการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑการใหคะแนน 

ดานท่ี ๙ ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

1. โครงสรางและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ขอ 

1.1 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลประกอบดวยผูบริหารและฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการจัดทำเอกสารคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีบทบาทหนาที่ดูแล

และรับผิดชอบระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี คำสั่งแตงตั้งทีมดูแลระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลประกอบดวยผูบริหารและฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.5 
มีทีมดูแลระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลประกอบดวยผูบริหารและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ แตขาด
เอกสารคำสั่งแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร หรือ เอกสารแนบไมตรงกับวัตถุประสงค 

1 
มีทีมดูแลระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลประกอบดวยผูบริหารและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แสดงเอกสารคำสั่งแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร 

 
เอกสารอางอิง คำสั ่งแตงตั้งทีมดูแลระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลประกอบดวยผูบริหารและฝาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ, คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานพัฒนาคุณภาพ เปนตน 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.2 มีการจัดทำแผนแมบทหรือแผนพัฒนาของสถานพยาบาลโดยมีการกำหนดเปาหมายและแนว

ทางการพัฒนาและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางชัดเจน 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลจัดทำมีการจัดใหมีแผนแมบทหรือแผนพัฒนา (Master Plan) ของสถานพยาบาล โดยมี

องคประกอบที่สำคัญ คือ วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร โดยในสวนของยุทธศาสตร นอกจาก 

จะกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรแลว จะตองกำหนดแนวทางการพัฒนาและวิธีการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชงาน เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติและ

วัดผลไดจริงแลว  

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี แผนแมบทหรือแผนพัฒนาของสถานพยาบาลโดยมีการกำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา 
และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางชัดเจน 

0.5 
มีแผนแมบทหรือแผนพัฒนาของสถานพยาบาลโดยมีการกำหนดเปาหมาย หรือ แนวทางการพัฒนา 
หรือ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางชัดเจน (แผนดังกลาวครอบคลุมปท่ีทำการประเมิน) 

1 
มีแผนแมบทหรือแผนพัฒนาของสถานพยาบาลโดยมีการกำหนดเปาหมาย และ แนวทางการพัฒนา 

และ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางชัดเจน (แผนดังกลาวครอบคลุมปท่ีทำการประเมิน) 

เอกสารอางอิง แผนแมบทของสถานพยาบาล, โครงการหรือแนวทางการพัฒนางานและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ, แผนพัฒนาดิจิตัล เปนตน 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การพัฒนาคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาลตามกรอบ HITQIF v.๑.๒ 
๓. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพ่ือเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล

สุขภาพ 
๔. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และเตรียมความพร้อมแกบุ่คลากรเพ่ือให้

สามารถให้บรกิารได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายใหพ้ร้อมต่อการ

ให้บริการประชาชน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคณุภาพผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัย 
๓. มีคลังข้อมูลทีเ่ชือ่มโยงระบบงานเพื่อให้มีการบูรณาการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน

เครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกัน 
๔. บุคลากรขององค์กรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๕. โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ

ม่ันคงปลอดภัยได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ (Strategic operation) 
๑. พัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อความ

ต้องการขององค์กร 
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
๓. การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/บริการกลางร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า 
๔. พัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพของโรงพยาบาลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
๕. พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
๖. เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ปลอดภัย 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒๙ 

๗. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

๘. เสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มพูนองค์ความรู้ มาตรฐาน
ทางวิชาชีพ และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 

๙. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ (HITQIF) 

โดยเป้าประสงค์มีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ผลงานที ่

ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมต่อการ

ให้บริการประชาชน เหมาะสมต่อการปฏบิัติงานโดยใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Hardware, Software และ Network 

Infrastructure 

๑G BaseT 
Ethernet 
network, Wifi 
network, ระบบ
พิสูจน์ตัวตน, 
ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรเครือข่าย, 
ระบบป้องกันการ
โจมตีผ่านเครือข่าย
, เว็บไซท ์

Software 
Defined 

Datacenter 

- Fibre 
Optics 

Network 

Software 
Defined 
Network, 

Local 
Disastered 

Recovery Site 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชาชนเข้าถึงบริการทีม่ีคุณภาพผ่านช่องทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ะดวก รวดเร็ว 
และ ปลอดภัย 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ HIS : 
HosXp 

H4U Q4U Health IoT HIS 
Gateway 

HIS Gateway 

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีคลังข้อมูลที่เชื่อมโยงระบบงานเพื่อให้มีการบูรณาการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ในเครือข่ายบริการสุขภาพรว่มกัน 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๐ 

ตัวชี้วัด 
ผลงานที ่

ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวนฐานข้อมูลด้านต่างๆ ระบบบริหาร
จัดการคลังข้อมูล และเครื่องมือที่เชื่อมโยง 
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

คลังข้อมูลสุขภาพ 
อ. ธัญบุรี 

Virtual 
Private 
Network, 
H4U 

Q4U ระบบบริหาร
จัดการ
สารสนเทศ : 
Glpi, 

HIS 
Gateway 

Data 
warehouse 

เป้าประสงค์ที่ ๔ บุคลากรขององค์กรเข้าถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบคุลากรทีข่อมีบญัชีรายชื่อเพื่อใช้

งานในระบบที่ให้บรกิารและได้รบัอนุมัติบัญชี

ใช้งาน 

- HosXp
- Thairefer
- Internet
- VPN
- LDAP
- Mifare Card
- Website

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการอบรมการใช้

งานระบบงานที่ให้บริการ 

ยังไม่ได้
ดำเนนิการ 

เป้าประสงค์ที่ ๕ โรงพยาบาลเปน็องค์กรทีม่ีคุณภาพด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความม่ันคงปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 

HITQIF 

โรงพยาบาลได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการ
พัฒนาและกลยุทธดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อ
ความต้องการขององค์กร 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา/การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศตามทิศทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี

• กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๑ 

สารสนเทศ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงพยาบาล และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงพยาบาล 

• การสำรวจทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการตรวจสอบและทำบญัชี
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล เพื่อใหท้ราบสถานะปจัจุบัน
ก่อนที่จะเพิม่เติมในส่วนที่ขาด หรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ล้าสมัย เพื่อให้ทรัพยากรทั้งหมด
ตอบสนองต่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่าง สถานะปัจจุบันกับ
เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น

• การวางแผนศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของ
ทรัพยากรด้าน Hardware และ Network เพื่อวางแผนจัดการให้ทรัพยากรเหล่าน้ีไม่ขาด
แคลน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และใหม้ั่นใจว่าใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงข้อด้อย)
• พัฒนาและลงทุนด้านทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน
• เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรอืปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ล้าสมัย ได้แก ่Hardware, Software,

Network, People และ Data and Information ให้เพยีงพอและทันสมัย
• ดำเนินการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณเพื่อการลงทุน/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางที่กำหนด
หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในทุกที ่ทุกเวลา
• กำหนดแนวทาง มาตรฐาน และกลไกในการจดัเก็บ แลกเปลีย่น และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กร

• วางระบบการจัดเก็บโดยกำหนดข้อมูลสำคัญที่ต้องจัดเก็บใน ใหม้ีข้อมูลเพียงพอต่อการให้
ปฏิบัติงาน จัดระบบควบคุมเพื่อให้แนใ่จว่าข้อมูลและสารสนเทศในระบบถูกต้อง แม่นยำ

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๒ 

เชื่อถือได้และทันเวลา 

- พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบกลางของโรงพยาบาล ที่ทกุหนว่ยงานภายในองคก์รสามารถใช้
ร่วมกันได้

• การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบรกิาร ประกอบด้วย
ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบรังสีวิทยา และฐานข้อมูลของระบบสนับสนุน ประกอบด้วย
ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสด ุระบบซ่อมและบำรุงรักษา ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
บริหารทัว่ไป ระบบสารบรรณ ระบบยานพาหนะ ระบบห้องประชุม

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏบิตัิงานระหว่างภายในองค์กร และ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว เช่น ระบบลาออนไลน์

ระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้ยานพาหนะ ระบบขอใช้บริการต่างๆ ให้เป็นสำนักงานดิ

จิตัล (Office digital)

- การสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ามารถเข้าถึงผ่านทางอุปกรณเ์ขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
แบบเคลือ่นที่ (Mobile device) เพ่ิมมากข้ึน

• ศึกษาสำรวจความต้องการใช้ Applications และกำหนดแนวทางการพัฒนา/ใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศผ่านทาง อุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ (Mobile device) เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่๓ การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/บริการกลางร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
• ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการ

ประมวลผลบนเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องเดียว และสามารถใช้งานร่วมกันได้บนเครื่อง
ลูกข่าย (Client) หลายๆเครือ่ง เช่น ระบบ Zero Client หรือ Thin Client

• ศึกษาความเปน็ไปได้และความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทีม่ีการเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย (Wireless) หรือใช้งานผ่านระบบเครือขา่ยแบบ Ethernet

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๓ 

- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใหม้ีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาภายใต้การ
ใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

• ศึกษาความเปน็ไปได้และความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จาก Cloud  Services เพือ่ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้และชว่ยลดการซื้ออุปกรณ์โดยเฉพาะฮารด์แวร์ที่สิ้นเปลืองได้
และเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายได้ เชน่ การใช้ระบบ
Cloud ภาครัฐ หรือ G-Cloud และ ระบบ GIN

• ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งาน Cloud Computing รว่มกนั พร้อม
ทั้งจัดทำแนวทางการเปลี่ยนผา่นไปสู่ระบบ Cloud ขององค์กร

• ศึกษาความเปน็ไปได้และความเหมาะสมในการใช้บริการ Outsource Service ใน การเช่า
อุปกรณ์ วางระบบและบำรุงรักษา เช่น การเช่าอุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบบสาย และไร้สาย
เป็นต้น

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑.   แผนเสริมสร้างการใชท้รัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาช่องทางให้ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพของโรงพยาบาลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- การสำรวจความต้องการใช้บริการของประชาชนหรือผู้มารับบริการ
• ศึกษาความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ที่มีต่อบริการสุขภาพของ โรงพยาบาล

• กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้สามารถ เข้าถงึได้หลากหลาย
ช่องทาง ตรงตามความต้องการของประชาชนและผู้มารับริการ

- สำรวจช่องทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบบริการในรูปแบบต่างๆ

• ศึกษาความเปน็ไปได้และความเหมาะสมในการให้บริการในรูปแบบ Self  Service เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา และลดระยะเวลารอคอยบริการ

• ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการให้บรกิารที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที ่ ทุก
เวลา อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถงึระบบบริการผ่านอินเตอร์เนต็ การประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ
ของโรงพยาบาล อินเตอร์เน็ต

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๔ 

- การพัฒนาช่องการเข้าถึงบริการทางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ช่องทางการเข้าถึงระบบบริการผ่านอินเตอร์ เช่น ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social network

Online) เช่น Facebook, Line, Youtube หรือ Website เป็นต้น
• พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Mobile Application ทั้งในระบบ

Android, IOS และ Windows phone หรือ Website ที่สามารถแสดง ผลได้เหมาะสมทุก
อุปกรณท์ั้ง Computer, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet

• ช่องทางการให้บริการของโรงพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หรือ
ระบบนัดหมายแพทย์ออนไลน์ ระบบให้บรกิารความรู้ออนไลน์

• ช่องทางการให้บริการเครือข่ายบริการสุขภาพ เช่น ระบบให้บริการรับ-ส่งต่อผูป้่วยออนไลน์
หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบคลงัข้อมูลสารสนเทศที่มีคณุภาพ ทันสมัย 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

๑) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต ตามแนวทาง ดังนี้ 

• จัดทำระบบข้อมูลภายในให้เป็นระบบที่เอื้อต่อการถ่ายทอดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

• ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตทีทั่นสมัยเป็นการบริการออนไลน์ ที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์

๒) สร้างคลังข้อมูลเพื่อการเช่ือมโยงและบูรณาการตามแนวทาง ดังนี้ 
• ศึกษาความเปน็ไปได้ในการจดัหาเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

ทั้งหมด

• ทำการสร้างคลังข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน ตลอดจนสร้างช่องทางในการ
เชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล

๓)  พฒันาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

• ปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
• สร้างช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๕ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาระบบคลังข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ ๖ เชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศที่รวดเร็ว ปลอดภัย 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถยีร เพื่อการเช่ือมโยงที่มีคณุภาพ

และประสิทธิภาพ

• ใช้ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตที่มีความเรว็สูงและมีเสถียรภาพ คณุภาพ ผ่านระบบ บริการ
อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (MPLS) หรือระบบอินเทอร์เน็ตแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง
(FTTX)

• ใช้การติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ (Voice over IP)
• เชื่อมโยงเครือข่ายฯ ทั้งภาครฐัต่อภาครฐั และภาครัฐต่อประชาชน  ใหเ้ป็นระบบที่ สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายสะดวก ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูเชื่อมโยงหน่วยงาน ภาครฐั   ซึ่งมีความ
มั่นคงปลอดภยัและเชื่อถือได ้รวมทัง้สามารถรองรับการใช้งาน บริการแบบ Multi-Media
โดยการบูรณาการให้เกิดบริการต่าง ๆ ใน ซึ่งทุกคน สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐผา่นทาง
บริการอินเทอร์เน็ตด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด เช่น ระบบ GIN
(Government Information Network)

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- พัฒนาองค์กรให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ปรับระบบการทำงานในองค์กรโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในทุก

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๖ 

ระดับทั้งระดับการบริหารจัดการ การวางแผน การปฏิบัตงิาน การติดตามและประเมินผลงาน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรได้สัมผัสการใช้งานระบบเทคโนโลยีมากขึ้น 

• ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แสดงให้
เห็นประโยชน์ของการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบแสดงสถานะงานบริการต่างๆ
ระบบเรียกคิวออนไลน์ ระบบแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น

- จัดสถานที่ให้บคุลากรได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี
• จัดให้มีพื้นที่สำหรับเรียนรู/้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Self Learning
• ส่งเสริมให้บุคลากรทีมี่ความสนใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้ร่วมการอบรมพัฒนา

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลักสูตรที่จดัภายในองค์และภายนอกองคก์ร

• สร้างหลักสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุ่คลากรทุกระดับ ให้มีศกัยภาพในการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรการใช้โปรแกรม LibreOffice หรือ  Internet
Security Awareness เป็นต้น

- สร้างระบบประเมินความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีระบบการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรทุกปีเพื่อเป็นการวัดผลความรู้

และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุกคน
หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๘ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มพูนองค์ความรู้ มาตรฐาน
ทางวิชาชีพ และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- พัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กำหนดสมรรถนะเชิงเทคนิค (IT Competency  Framework) ของบุคลากรทีส่ำคัญใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO, หัวหนา้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างเทคนิค)

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๗ 

• ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานดังที่ระบุใน IT Competency Framework

- พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
• จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับ soft  skills  ให้กับบุคลากรสายเทคนิคเพือ่

ส่งเสริมการทำงานกับบุคลากรในสายงานดา้นอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
การสื่อสาร การมีแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงบริการ และการบริหารจัดการโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (CIO และผู้บริหารศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร)

• ส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้งเพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับความก้าวหน้าและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กรรวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ

สารสนเทศยุคใหม่ เช่น แนวคิดเชิงนวัตกรรมบริการภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแนวทางของสถาปัตยกรรมของ

องค์กร (Enterprise Architecture: EA)

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรคุณภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพ (HITQIF) 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 

- การพัฒนามาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
• การสร้างพื้นฐานความรู้ทางการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บคุลากร

พร้อมเสริมการศึกษา เรียนรูจ้ากแนวปฏบิัติที่ดีในประเทศเพ่ือการนำมาประยุกต์ใน

โรงพยาบาล

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๘ 

• การสร้างระบบกระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑม์าตรฐาน HITQIF และบูรณาการสู่งาน

ประจำและแผนแม่บทด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดำเนินการจัดทำแผนการพฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามหลัก PDCA ใน
ทุกประเด็น

- การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HITQIF มีแนวทาง ดังนี้

• การวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อกำหนดแนวทางการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ประยุกต์ให้โรงพยาบาลดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• การวางระบบขอ้มลูเพื่อกำหนดข้อมูลสำที่ต้องจัดการให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการให้บริการ มี

การเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสม จัดระบบควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ

ในระบบถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้และทันเวลา

• การสำวจทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อตรวจสอบแลทำบัญชีทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบัน ก่อนทีจ่ะเพิ่มเติม

ในส่วนที่ขาด หรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ล้าสมัย

• วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบัน กับ

เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น

• การวางแผนศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและวิเคราะห์ศกัยภาพของ

ทรัพยากรด้าน Hardware และ Network เพื่อวางแผนจัดการให้ทรัพยากรเหล่านี้ไม่ขาด

แคลน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และให้มั่นใจว่าใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• การจัดตั้งจุดบริการและการจัดการให้ระบบดำเนินอย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานที่คอยรับการ

แจ้งปัญหาที่ผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเข้ามาแล้วให้บริการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น

รวบรวมปญัหาที่ต้องแก้ไขระยะกลางและระยะยาว

• การจัดการระดับบริการของหน่วยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้วยการทำข้อตกลง ระดับ

บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดระดับการให้บรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศกับหน่วยงานอื่นๆของโรงพยาบาล

• การจัดการความมั่นคงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้เกิดการรักษาความลับ

(Confidentiality) ข้อมูลเที่ยงตรงแม่นยำ (Integrity) และมีความพร้อมใหใ้ช้งาน

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓๙ 

(Availability) โดยการจัดการให้ผู้มีสิทธิระดับที่สมควรเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับได ้

• การจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management) เพื่อให้ระบบกลับมาดำเนินการตามปกติ

อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

• การจัดการปัญหา (Problem Management) ต้องการกำจัดสาเหตทุี่ทำให้เกิดอุบัติการณ์ให้

หมดไปอย่างถาวร

• การจัดการโครงการ (IT Project Management) เพื่อให้ได้ระบบใหม่ที่มีคุณภาพ ตรงตาม

ความต้องการ สำเร็จใช้งานได้ทันเวลา ภายในงบประมาณทีก่ำหนด

• ระบบจัดการการเปลี่ยนแปลง (IT Project Management) เพื่อให้ได้การเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น

ตรงตามความต้องการ  สำเร็จใช้งานได้ทันเวลา ภายในงบประมาณ ทีก่ำหนดและไม่ส่งผล

กระทบอันไม่พึงปรารถนา

• การจัดการปรับเปลี่ยนและติดตั้งเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ (Release and Deploy

Management) เพื่อจัดการปรับเปลี่ยนและติดตั้งให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ใหม่

• การจัดการทรัพย์สินและข้อมูลทรัพยากรการให้บริการ (Service Asset and Configuration

Management) เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

• การจัดการรายการบรกิารเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการจัดทำรายการบริการ (Service Catalog)

และมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้รายการบริการทันสมัยตรงตามการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่โรงพยาบาลมีอยู่

• การจัดการความรู้และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรายงานและบทสรุปจากการ

ทำโครงการหรอืกิจกรรมมาสังเคราะห์สารสนเทศและสร้างให้เกิดความรู้

หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์

๑. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการสำคัญ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.2
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.3 มีนโยบายและแผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานพยาบาล 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลมีการจดัทำนโยบายและแผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Action Plan) ซ่ึงเปนแผน
ระยะสั้นท่ีกำหนดข้ึนเปนปตอปเพ่ือชวยขับเคลื่อนใหแผนระยะยาว (แผนแมบทหรือแผนพัฒนา) 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี นโยบายหรือแผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Action Plan) ของสถานพยาบาล 

0.5 มีนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานพยาบาล (Action Plan) 

1 
มีนโยบาย และ แผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานพยาบาล (Action Plan) 
(แผนการปฏิบัติของปปจจุบัน) 

เอกสารอางอิง นโยบายตางๆ ของสถานพยาบาล, แผนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานพยาบาล, แผนพัฒนาดิจิตัล เปนตน 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๑ 

บทท่ี ๔ แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุร ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปสู่การ

ปฎิบัติประกอบด้วย ๙ แผนงาน ดังต่อไปนี้ 

แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนงานที่ ๓ แผนส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

แผนงานที่ ๔ แผนพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงานที่ ๕ แผนคลังความข้อมูลสารสนเทศ 

แผนงานที่ ๖ แผนถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงานที่ ๗ แผนสร้างเสรมิการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๕ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Infrastructure ด้าน Hardware, Software, 
Network, Data and Information, และ 
People 

 

โครงการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้งานเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Fibre Optic 
เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารผู้ป่วย 
๔ ชั้น กับอาคารผู้ป่วย ๑๐ ชั้น และระหวา่งชั้น
ภายในอาคารผู้ป่วย ๑๐ ชั้น  

- มีระบบเครือข่ายที่รองรับการ
ขยายตัวของข้อมูลในระบบ
เครือข่ายทั้งในเชิงปริมาณและ
ความเร็ว โดยรองรับการขยายตัว
ได้ในระดับ ๑๐ - ๑๐๐ Gb/s

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ 

โครงการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ๑๐G BaseT, ๑G 
BaseT Ethernet และระบบไร้สาย 

- มีอุปกรณ์กระจายสัญญาน
เครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อที่
ความเร็ว ๑๐Gb/s ณ จุด
กระจายสัญญาณหลัก

- มีระบบไร้สายที่มีสัญญาณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๖ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ครอบคลุมการใช้งานในจุดที่
จำเป็น 

- มีระบบเครือข่ายแบบ ๑G
BaseT Ethernet ที่ครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรองภายใน
หน่วยงาน (Local Disaster Recovery Site : 
Local DR Site) 

- มีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการ
สำรองข้อมูลในระบบ
Virtualization ได้แก่

• เครื่องแม่ข่าย Hypervisor
จำนวน ๒ เครื่อง

• SAN Storage จำนวน ๒
เครื่อง

• L๓ Switch ๑๖ SFP+
ports จำนวน ๒ เครื่อง

• Virtualization Disaster
Recovery Software

• อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าขนาด

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๗ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐ KVA จำนวน ๒ ชุด  
- มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์

สำรองข้อมูลภายในหน่วยงาน
โดยต้องอยู่ต่างพื้นที่กับศูนย์
ข้อมูล

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) 

- ศูนย์ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน HITQIF v
๑.๒

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

โครงการจัดหา Software ลิขสิทธิ์ / Freeware 
/ Opensource Software 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน
โรงพยาบาลมีการติดตั้งเฉพาะ
Software ที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิใน
การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
Virtualization 

- มีอปุกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ
ขยายระบบ Virtualization เพื่อ
รองรับการขยายตัวขององค์กร
และภารกิจ ได้แก่

• E5 ๒๖๔๐ CPU Chip
สำหรับ Lenovo system x

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕๗๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๘ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕๕๐ M๕ จำนวน 3 ชุด 

• Registered DDR-๔ ๒๓๓๓
MHz RAM R-Dim ๑๖ GB
จำนวน ๓๖ ชุด

• SAS Hard disk ๑๐k rpm
๑.๒ TB จำนวน ๒๔ ชุด

 กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ Maintenance 
Software และ infrastructure ด้านต่างๆ 

โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันการโจมตีผ่าน
เครือข่าย (Firewall) 

- จ้างเหมาการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ Fortigate 240D และ
Fortigate 100D

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๗๓๐,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ ๑๔๖,๐๐๐ 

โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมลูจราจร
เครือข่าย (Network Traffic Log Server) 

- จ้างเหมาการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ Fortianalyzer 200D

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการต่ออายุ HosXp Activation - ซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึง/ดาวน์โหลด
โปรแกรม HosXp รุ่นใหม่ เพื่อ
ปรับปรุงระบบ Hospital
Information System (HIS) ให้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๓๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๔๙ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มีความทันสมัย 

โครงการต่ออายุ VMware Subscription - ซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึง/ดาวน์โหลด
ระบบ VMware vSphere เพื่อ
ปรับปรุงระบบ Virtualization
ของโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ และทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี
ปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ
ภายนอก (External Storage) 

- จ้างเหมาการบำรุงรักษาอุปกรณ์
IBM Storwize V3700 และ
Lenovo Storwize V3700 V2

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔๗๐,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ 

แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
ตัดสินใจ 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data 
warehouse) 

- มีระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อ
รองรับการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๐ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจัดการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบ E-Learning - มีระบบ E-Learning สำหรับใช้
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
สารสนเทศ 

- ติดตั้งระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ GLPI

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบขอใช้บริการต่างๆ - ติดตั้งระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ GLPI

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์บนพื้นฐานของระบบ 
Cloud 

- มีเว็บไซท์ขององค์กรที่เข้าถึงได้
ทุกที่ ทุกเวลา

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๙๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ 

แผนงานที่ ๓ แผนส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า 
 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรวมศูนย ์

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๑ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาติดตั้งจุดบริการ Printer แบบ 
รวมศูนยผ์่านระบบเครือข่าย (Network 
Printer) 

- มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันใน
จุดให้บริการที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
(Centralized Database Management) 

- มีระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อ
รองรับการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความประหยัด เทคโนโลยี
สารสนเทศ สีเขียว ช่วยประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการจัดเก็บและประมวลผล 
ข้อมูลแบบ Cloud 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลงานส่วนบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องในระดับชั้นความลับ
หรือกระทบต่อสิทธิ์ของบุคคล ใน
ระบบ Public Cloud

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย BYOD 

- มีการกำหนดแนวทาง เงื่อนไข
และระเบียบในการนำอุปกรณ์
สารสนเทศส่วนบุคคลมาเชื่อมต่อ
เพื่อใช้งานภายในองค์กร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๒ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แผนงานที่ ๔ แผนพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดย 
ประยุกต์ใช้ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ (E-
Service) 
โครงการติดต้ังระบบสมุดสุขภาพประชาชน 
(H๔U) 

- ระบบสมุดสุขภาพประชาชน
(H๔U)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการติดต้ังระบบคิวออนไลน์ (Q๔U) - ระบบคิวออนไลน์ (Q๔U) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบ Virtual Private 
Network (VPN) 

- ระบบ Virtual Private
Network (VPN)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการติดต้ังระบบ His-Gateway - ระบบ His-Gateway ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ 
ของ รพ.ผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ๒ ภาษา - เว็บไซท์ทางการของโรงพยาบาล
สนับสนุนการเข้าถึงทั้งภาษาไทย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๓ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

และภาษาอังกฤษ 

โครงการติดต้ังและปรับระบบรับ-ส่งต่อ
(ThaiRefer) 

- มีการติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยให้ทันสมัย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนงานที่ ๕ โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ ผลิตสื่อความรูใ้นรูปแบบ Digital 
Content 

โครงการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบ E-
document 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบ Clip Video ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบ Infographic ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบ Banner ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนงานที่ ๖ แผนถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๔ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดความรู้ผ่าน 
ระบบอินเตอร์เน็ตช่องทางเว็บไซต์ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดความรู้ผ่าน 
ระบบ e-learning 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดความรู้ผ่าน 
คลังข้อมูลออนไลน์ (Data Warehouse) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนงานที่ ๗ แผนสร้างเสรมิการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Self Learning 

 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาห้องบริการอินเตอร์เน็ตสืบค้น ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงระบบงานโดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๕ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาระบบเรียกคิวผ่านระบบเสียง 
อัตโนมัต ิ

- มีระบบเรียกคิวผ่านระบบเสียง
อัติโนมัติ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับ
การยืนยันตัวตน  

- มีระบบสแกนลายนิ้วมือและเก็บ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการ
ยืนยันตัวตนของบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ - มีระบบจัดทำ เก็บรวบรวม และ
ประมวลผลแบบสอบถาม
ออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบงานโดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิม่ประสทิธิภาพการ
ทำงาน 
โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

- มีชุดหลักสูตรมาตรฐานสำหรับ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรทุกระดับ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบประเมินความรู้ และ 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีระบบทดสอบ จัดเก็บผล และ
ประมวลผลการประเมินความรู้ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3

Mo
Highlight



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๖ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลาการ 

แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาความรู้ ทักษะ และ 
ศักยภาพเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเฉพาะด้าน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการ
อบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน และจากผลการ
ประเมินศักยภาพของบุคลากรใน
ด้านที่จำเป็นต้องเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไดม้ีการสอบใบอนุญาติวิชาชีพด้าน
สารสนเทศ 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีใบอนุญาติวิชาชีพ
ด้านสารสนเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมที่ ๒ จัดสรรกรอบอัตรากำลังบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับภาระ

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญบุรี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕๗ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

๕ ปี 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. (ที่มาของงบประมาณ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งาน 

โครงการขออนมุัติจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 

- ได้รับการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม
ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,
ช่างคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - 

แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพระบบ
สารสนเทศตามกรอบ HITQIF v๑.๒ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.3
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.4 มีการจัดโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานสารสนเทศของสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการจัดทำแผนผังท่ีแสดงถึงกลุมตำแหนงงาน ซ่ึงรวมกลุมเปนสายการบังคับบัญชา โดยมี
การแบงกลุมแบงระดับและแสดงใหเห็นถึงอัตรากำลังของหนวยงานสารสนเทศ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การแสดงโครงสรางและอัตรากำลังของหนวยงานสารสนเทศของสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

0.5 
มีการแสดงโครงสรางหรือการจัดอัตรากำลังของหนวยงานสารสนเทศของสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม  
แตไมแสดงใหเห็นถึงอัตรากำลังของหนวยงาน 

1 มีการแสดง โครงสราง และ อัตรากำลัง ของหนวยงานสารสนเทศของสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

 
เอกสารอางอิง แผนผังโครงสรางหนวยงานสารสนเทศของสถานพยาบาล เปนตน 
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เอกสารตัวอยาง ขอ 1.4

Mo
Highlight



 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.5 มีการกำหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จำเปนสอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศหรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐานขอมูล มาตรฐานรหัสขอมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย มาตรฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐาน
ทางกายภาพและสภาพแวดลอม 

คำอธิบายเกณฑ  
สถานพยาบาลมีการกำหนดระเบียบหรือมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที ่จำเปน 
สอดคลองกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล และแสดงเอกสารหลักฐานของมาตรฐาน
ตางๆ อยางครบถวน ดังนี้ 

มาตรฐานขอมูล คือ เปนการจัดทำขอมูลใหอยูในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral format) โดย
เนื้อหาของมาตรฐานขอมูลหลักๆ เชน โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
จะตองมีการกำหนดคำศัพท (Data dictionaries) และขอมูลจะตองมีคุณภาพของขอมูล (data 
quality) และในดานคำอธิบายขอมูล (Metadata) ซึ่งเปนรายละเอียดบอกถึงเนื้อหาคุณลักษณะของ
ขอมูล 

มาตรฐานรหัสขอมูล คือ กฎเกณฑและแนวทางในการกำหนดรูปแบบและการนิยามขอมูลที ่ใช
รวมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางระบบคอมพิวเตอร กฎเกณฑจัดทำ
ขึ้นจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับ เชน มาตรฐานรหัส
และขอมูลสุขภาพแหงชาติ (THCC) กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตอง
ปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย คือ นโยบายหรือกฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติใน
การปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัยและความลับผูปวย ซ่ึงกำหนดใหทุกคนตระหนักและ
เคารพสิทธิในการเก็บรักษาความลับขอมูลของผูรับบริการตามขอกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร คือ แผนผังท่ีอธิบายอุปกรณตางๆ ที่ใชในเครือขายเปน
โครงสรางในแงของการตออุปกรณที่ใชในเครือขาย เชน Router , Switch โดยแสดงถึงเสนทางการ
สื่อสารกัน 

มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอม คือ นโยบายการสรางความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพและ
สภาพแวดลอม และมาตรการเก่ียวกับการเขาถึงทางกายภาพและสภาพแวดลอมสำหรับพ้ืนท่ีสำนักงาน พ้ืนท่ี
จัดสงและรับของ 

 

 

 

 

 



 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 

ไมมี การแสดงหลักฐาน ระเบียบหรือมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่จำเปนสอดคลองกับมาตรฐาน
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานขอมูล มาตรฐานรหัสขอมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย มาตรฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานทาง
กายภาพและสภาพแวดลอม 

0.5 
มีการแสดงมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จำเปนสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศหรือ
มาตรฐานสากล เชน มาตรฐานขอมูล หรือ มาตรฐานรหัสขอมูล หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ 
มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

1 

มีการแสดงหลักฐาน ระเบียบหรือมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จำเปนสอดคลองกับมาตรฐาน 
ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐานขอมูล มาตรฐานรหัสขอมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
ความปลอดภัยและความลับของผูปวย มาตรฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดลอม โดยมีการแสดงเอกสารหลักฐานระเบียบหรือมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของ 
อยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง ผังระบบซอฟแวรและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลท่ีมีการใชงานในสถานพยาบาล (มาตรฐาน

ขอมูล), การออกแบบฐานขอมูลของระบบงาน (มาตรฐานรหัสขอมูล), ระบบงานหนาหอง
ตรวจของสถานพยาบาล (มาตรฐานการปฏิบัติงาน), นโยบายการใชงานสื่อสังคมออนไลน
ของบุคลากร (มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย), เอกสารผังเครือขาย 
(มาตรฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร), รูปภาพของสภาพแวดลอมภายในสถานพยาบาล 
(มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอม) เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Name Data Type Length Required? Validation Description Sample 

$txtlD text 7 Yes Must exist Student college BLA000l 

ID 

$txtPwd text 20 Yes Letters and Password 2FatCats 

numbers only 

$txtFood text 15 Yes Description of Ham & Salad 

food item 

$curPrice currency 4 Yes Cost of food $9.90 

items 

$intQty integer auto No <=5 Quantity of food 3 

item ordered 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.5.1



1/1

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยาที�ต้องการให้กําหนดรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก

เลขทะเบียนยา หรือรหัส

ยาองค์การเภสัชกรรม

ชื�อการค้า รูปแบบของยา ตัวยาสําคัญ ความแรง บริษัทผู้จําหน่าย บริษัทผู้ผลิต/นําเข้า (ถ้าม)ี รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก

1C 1/64(NBC) COVID-19 Vaccine AstraZeneca SOLUTION FOR INJECTION COVID-19 Vaccine 10 doses/vial (0.5 ml/dose) บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด 110070224038664210181597

1C 3/64(NBC) CoronaVac SUSPENSION FOR INJECTION COVID-19 Vaccine 1 dose/vial (0.5 ml/dose) องค์การเภสัชกรรม 110070224038664110181506

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.5.2



มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้
สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ และการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้ก าหนด
มาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งที่เป็นบริการในชุมชนและในสถานบริการด้านการ
สาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง ส าหรับแต่ละหน่วยงานซึ่งจะ
น าไปสู่การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Standard) ประกอบด้วย
มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and Midwifery 
Service Organization) มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery 
Practice Standard) มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome 
Standard) 

ข้อ 2 มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and 
Midwifery Service Organization) มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

1.1 การบริหารจัดการการพยาบาลด าเนินการโดยองค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

1.2 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

1.3 องค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนด
ปรัชญา นโยบายทางการพยาบาลเพ่ือเป็นทิศทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานบริการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

1.4 องค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีโครงสร้างและขอบเขตงานในความรับผิดชอบชัดเจน 

1.5 มีระบบและกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

1.6 มีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่ส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล และการส่งเสริมเอกสิทธิ์
ในการปฏิบัติการพยาบาล 

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.5.3

Mo
Highlight



มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

2.1 มีระบบและกลไกการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 

2.2 พยาบาลทุกระดับมีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ดังนี้ 

2.2.1 พยาบาลทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย / หอผู้ป่วย 

(1) ได้รับการศึกษาต่อ และ/หรือฝึกอบรมในสาขาที่ให้บริการนั้น ๆ

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/หรือผ่านการฝึกอบรมด้านบริหาร

2.2.3 พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรการพยาบาล 

(1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้รับการอบรมด้านการ
บริหาร หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือปริญญาเอก 

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน

2 . 3  มี ก า ร ก า ห น ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่  (Jobdescriptions) แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ
ต าแหน่ง (Jobspecification) ของผู้ให้บริการการพยาบาลทุกระดบัชัดเจนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2.4 การจัดอัตราก าลังเหมาะสมกับความต้องการบริการพยาบาล (Nursing needs) 

2.5 มีการจัดการเตรียมการการควบคุมก ากับและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 

2.6 มีระบบการพัฒนาความรู้  ความสามารถบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 

3.1 การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ (NursingPolicy&Procedures) แนวทางการพยาบาลผู้ป่วย
(NursingStandardofPatientCare) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3.2 มีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลในการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 

3.3 การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะต่ ากว่าระดับวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ต้องไม่ใช่งานในระดับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีพยาบาลผดุงครรภ์ ระดับ
วิชาชีพเป็นผู้ก ากับดูแล 
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3.4 ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

3.5 มีกลไกส่งเสริมให้พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน และธ ารงไว้ซึ่ง 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

3.6 มีการจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ 
การดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4.1 มีนโยบายและแผนงานการจัดการคุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 

4.2 มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

4.3 มีระบบประกันคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4.4 มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 

ข้อ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Practice 
Standard) เป็นการปฏิบัติที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้รับบริการ มีภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ปัญหาสุขภาพและปัญหาที่เก่ียวข้องได้รับการแก้ไขโดยพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องใช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวมทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตาม
ศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สภาพ โดยผู้รับบริการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีการประสานความร่วมมือในทีมการพยาบาลและทีมสห
สาขาวิชา 

มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือปกป้องและรักษา
ไว้ซึ่งสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ ผู้รับบริการ 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ บนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทันสมัย โดยยึดผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง มีการทบทวน ประเมินกระบวนการการดูแล ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ มีการน าความรู้จากการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับบริการในการดูแลตนเอง และสามารถใช้แหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและรายงานบันทึกและรายงานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ครอบคลุม
การดูแลผู้รับบริการตามกระบวนการพยาบาล โดยครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ชัดเจน กะทัดรัด มี
ความต่อเนื่องและสามารถใช้เพ่ือประเมินคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ 

ข้อ 4 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome 
Standard) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินคุณภาพของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถประเมิน
ได้จากผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลว่าบรรลุ เป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ และผลลัพธ์โดยรวมของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งหน่วยงาน ซึ่งอาจประเมินได้จาก
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ความปลอดภัยจากความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ทั้งด้าน กาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ 

4.2 ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

4.3 ความรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 

4.4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้รับบริการ 

4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและสิทธิที่พึงได้รับ 

ทั้งนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานใน
หน่วยงานของตน และก าหนดเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (threshold) ในแต่ละดัชนี 
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สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน กำรอบรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง รวมถึงประวัติอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน

ประวัติกำรได้รับวัคซีนและสถำนะภูมิคุ้มกันโรค

3.4 มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรหลังกำรพัฒนำทุกครั้ง โดยพิจำรณำในด้ำนทักษะ 

กำรเปลี่ยนพฤติกรรม ควำมสำมำรถ หรือผลกระทบต่อกำรดูแลและกำรบริกำรแก่ผู้ป่วยทั้งภำยใน

หน่วยงำนหรือภำยนอกทุกครั้ง 

3.5 ควรสนับสนุนให้บุคลำกรที่ผ่ำนกำรพัฒนำมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยน�ำเสนอควำมรู้ 

ที่ได้รับจำกกำรประชุม/อบรม/สัมมนำต่อที่ประชุมประจ�ำเดือนของหน่วยงำน เพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้

ให้แก่ผู ้ร่วมงำนทุกคน พร้อมท้ังติดตำมประเมินกำรน�ำควำมรู้ที่ได้รับสู ่กำรปฏิบัติ เพื่อเป็น 

กำรพฒันำงำนท่ีรบัผดิชอบและปรบัปรงุกำรให้บรกิำรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูป่้วยและหน่วยงำน 

มาตรฐานที่	4	สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
กำรจัดสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีใช้สอย หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็นให้พร้อมและเพียงพอ 

ส�ำหรับปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมพันธกิจ และต้องมีกำรบ�ำรุงรักษำโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย  

เพื่อให้กำรบริกำร ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรด�ำเนินงำนเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  

4.1 จัดโครงสร้ำงทำงกำยภำพและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมเหมำะสมและปลอดภัย

โครงสร้ำง อำคำร สถำนท่ี และสิง่แวดล้อมต้องมเีพียงพอ ตลอดจนเอือ้อ�ำนวยให้ผู้ปฏบิติังำนสำมำรถ

ด�ำเนินกำรผลิตและให้บริกำรอำหำรผู้ป่วยได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ

4.1.1 สถำนที่ตั้งหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม สะดวกต่อกำรให้บริกำร และสะดวกต่อ 

กำรขนส่งอำหำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 มีพื้นที่ใช้สอยที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน มีพื้นที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และ

เอื้ออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สภำพทั่วไปภำยในหน่วยงำน 

มีควำมปลอดภัย มิดชิด มีกำรระบำยอำกำศดี แสงสว่ำงเพียงพอ ไม่มีส่ิงรบกวน มีควำมสะอำด 

เป็นระเบียบ มีกำรแบ่งโซนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร

4.1.3 หน่วยผลิตอำหำรทำงสำยให้อำหำรต้องแยกพื้นที่ปฏิบัติงำนเป็นสัดส่วนชัดเจน 

เป็นระบบปิด มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนจำกภำยนอก และสำมำรถป้องกันสัตว์พำหะน�ำโรคได้ 

ต้องมีระบบระบำยอำกำศที่ดี ห้องเตรียมต้องมีกำรแยกบริเวณล้ำงวัตถุดิบ/ภำชนะ เตรียมวัตถุดิบ 

และผลิตอำหำรชัดเจนเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน

4.2 สิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกอำคำร เป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร 

โรงพยำบำลหรือสถำบันมำตรฐำนที่เป็นสำกล
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4.3 จดัให้มแีหล่งน�ำ้อปุโภคและน�ำ้บริโภคท่ีสะอำดต้องจัดให้มแีหล่งน�ำ้อปุโภคและน�ำ้บริโภค

ที่สะอำดเพียงพอต่อกำรผลิตอำหำรควรมีทั้งระบบน�้ำร้อนน�้ำเย็น มีกำรส�ำรองน�้ำเมื่อมีปัญหำ 

มำตรฐำนของน�ำ้ในกระบวนกำรผลติท่ีสมัผสักบัอำหำรต้องมคุีณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์

อุตสำหกรรม

4.4 ระบบระบำยน�้ำ  ต้องมีระบบระบำยน�้ำที่ดี รำงระบำยน�้ำมีพื้นเรียบ มีควำมลำดเอียง

ที่เหมำะสม มีขนำดใหญ่เพียงพอในกำรระบำยน�้ำได้ในระยะเวลำรวดเร็ว ไม่มีน�้ำขัง มีฝำปิดมิดชิด 

ง่ำยในกำรท�ำควำมสะอำดและมกีำรป้องกนัสตัว์พำหะน�ำโรคจำกท่อน�ำ้ทิง้เข้ำมำบรเิวณผลติอำหำร

4.5 ระบบดักไขมัน  ต้องมีระบบดักไขมันที่มีประสิทธิภำพและมีกำรก�ำจัดไขมันเป็นระยะๆ 

4.6 วิธีกำรก�ำจัดขยะ มีวิธีกำรก�ำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภิบำล

อำหำรโรงพยำบำลหรือสถำบันมำตรฐำนที่เป็นสำกล

4.7 จัดระบบกำรควบคุมสำรเคมีและวัตถุไวไฟ องค์กรต้องจัดให้มีกำรควบคุมดูแลสำรเคมี 

วตัถไุวไฟ หรอืวสัดท่ีุเป็นอนัตรำย ต้องมสีถำนท่ีเกบ็ถงัแก๊สหงุต้มแยกอยูน่อกอำคำร โดยต้องมรีะบบ

ป้องกนักำรล้มของถังแก๊สและกำรเข้ำสูบ่รเิวณเก็บถงัแก๊สโดยไม่ได้รบัอนญุำต ต้องแยกเกบ็สำรเคมี 

ให้เป็นสดัส่วน ไม่ปะปนกบัวตัถดุบิและอำหำร ต้องมกีำรป้องกนักำรปนเป้ือนสำรเคมใีนอำหำรและ 

ป้องกันกำรผิดพลำดในกำรหยิบใช้ มีกำรชี้บ่งบนฉลำกและบริเวณที่เก็บอย่ำงชัดเจน ต้องมีกำร 

มอบหมำยมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพำะและต้องมีกำรจัดท�ำคู่มือกำรควบคุมสำรเคมีและวัตถุไวไฟ 

เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ

4.8 สิง่แวดล้อมและอำคำรสถำนทีม่กีำรป้องกนัอคัคภียัทีเ่หมำะสมและตดิต้ังถงัดบัเพลงิชนดิ 

Wet Chemical

มาตรฐานที่	5	เครื่องมือ	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก	
องค์กรต้องจัดหำเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภำชนะ และอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรง และ

อ�ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ปลอดภัยขณะปฏิบัติงำน 

5.1 จดัหำเครือ่งมอื เครือ่งทุน่แรง วสัดุ ภำชนะ และอปุกรณ์ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอ 

กับภำระงำน อปุกรณ์ผลติด้วยวสัดทุีไ่ม่เป็นอนัตรำยและมรูีปแบบทีท่�ำควำมสะอำดง่ำย ภำชนะบรรจุ

อำหำรผู้ป่วยต้องคงทนต่อควำมร้อนและสำรเคมีที่ใช้ท�ำควำมสะอำดหรือฆำ่เชื้อโรค

5.1.1 มีกำรส�ำรวจ ประเมินชนิดและปริมำณเครื่องมือ วัสดุ ภำชนะ และอุปกรณ์  

ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรผลิตและบริกำรอำหำรผู้ป่วย มีระบบกำรส�ำรวจ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  

เอกสารตัวอยาง ขอ 1.5.6

Mo
Highlight



 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. การจัดการความเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ขอ  

2.1 มีกระบวนการประเมินและใหคะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ โดยการมี

สวนรวมของทุกฝาย 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) 

ตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงาน ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน คือ 

    1. การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง

ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกำหนดเกณฑของหนวยงาน เปน

เกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

    2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัย 

ที่ระบุไว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับคะแนนของเสี่ยงท่ี

แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

    3. การวิเคราะหความเสี่ยง เม่ือหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ และความรุนแรง

ของผลกระทบในแตละปจจัยเสี่ยง และนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงตอหนวยงานวา กอใหเกิดความเสี่ยงในระดับคะแนนใด ตามตารางระดับ

ความเสี่ยง ซ่ึงจะทำใหหนวยงานทราบวา มีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

    4. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาคะแนนระดับความเสี่ยงแลว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรง

ของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกดิจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับ

จากระดับคะแนนสูงมาก สูง ปานกลาง นอย 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การประเมินความเสี่ยง และการใหคะแนนความเสี่ยง และการจัดลำดับความสำคัญ 

0.5 มีการประเมินความเสี่ยง แตขาด การใหคะแนนความเสี่ยง หรือ การจัดลำดับความสำคัญ 

1 มีการประเมินความเสี่ยง และ การใหคะแนนความเสี่ยง และ การจัดลำดับความสำคัญ 

 
เอกสารอางอิง แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ , การจดัการความเสี่ยงในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล เปนตน 
 
 



แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2565 22 

ข้ันท่ี 4 ระบุและจัดลำดับความเส่ียง 
 ตารางท่ี 4 การประเมินความเส่ียง 

กิจกรรม / กระบวนงาน : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปจจัยเส่ียง รายละเอียดความสูญเสีย โอกาส ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

1. การนำเสนอขอมูลผิดพลาด/
ขอมูลสำคัญท่ีเปนความลับรั่วไหล ถูก
เปดเผยหรือเผยแพร)

- ทำใหประชาชนไมม่ันใจในคุณภาพขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/
ขาดความเชื่อม่ันใน ความปลอดภัยของขอมูล
- ทำใหตกเปนขาวในประเทศ และตางประเทศ

3 5 15 

2. ความเสี่ยงจาก
กระแสไฟฟาขัดของ ไฟฟาดับ
แรงดันไฟฟาไมคงท่ี

- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอาจไดรับความเสียหายจากแรงดันไฟฟาท่ี
ไมคงท่ีหรือเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ ทำใหเครื่องแมขายคอมพิวเตอร ถูกปด
ไปโดยไมสมบูรณ อาจทำใหขอมูลสารสนเทศบางสวนเกิดการสูญหาย และ
การใหบริการบางประเภทไมสามารถเปดใชงานไดโดยอัตโนมัติ

3 5 15 

3. เครื่องแมขายถูกโจมตี - ทำใหระบบสารสนเทศ/ระบบสำคัญทำงานไดช้ำ หรือทำงานไมได 3 4 12 

4. ระบบงานและขอมูล (System
&Information) ทำงานไมได 
เสียหายหรือถูกทำลาย

- เจาหนาท่ีในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไมสามารถใชงานระบบ
สารสนเทศภายในได
- เจาหนาท่ีลงรับหนังสือไมสามารถใหบริการผูท่ีมาติดตอได ทำใหเจาหนาท่ี/
ผูดูแลระบบถูกตำหนิ 

3 4 12 

5. ระบบใหบริการอินเทอรเน็ต
 

- ทำใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไมสามารถใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต 3 4 12 

6. เครื่องลูกขายถูกโจมตี - ทำใหเครื่องของเจาหนาท่ีบางทานทำงานไมได 3 3 9 

ผลการประเมิน พบวาความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทุกระบบไมวาจะเปนการนำเสนอขอมูลผิดพลาด/ขอมูลสำคัญ
ท่ีเปนความลับรั่วไหล ถูกเปดเผยหรือเผยแพร) / ระบบงานและขอมูล (System &Information) ทำงานไมได เสียหายหรือถูกทำลาย,ระบบใหบริการ Internet ลมเครื่อง 
Server และเครื่อง Client ติดไวรัส กระแสไฟฟาขัดของ ไฟฟาดับ แรงดันไฟฟาไมคงท่ี ภัยหรือสถานการณฉุกเฉิน สถานการณความไมสงบเรียบรอย ในบานเมือง มีระดับ
ความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง (10 – ๑5) ไมสามารถท่ีจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได จำเปนตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง 

เอกสารตัวอยาง ขอ 2.1

Mo
Highlight
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2.2 มีแผนจัดการความเส่ียงเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดกลยุทธโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ อยางชัดเจน 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อเปนเครื่องมือในการสนับสนุน และกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานดานบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปปฏิบัติและใชงานไดจริง
ภายในหนวยงาน โดยจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดกลยุทธโครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ อยางชัดเจน 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี แผนจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดกลยุทธโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

0.5 
มีแผนจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร แตไมมี การกำหนดกลยุทธโครงการ หรือ ระยะเวลา
ดำเนินการ หรือ ผูรับผิดชอบ 

1 
มีแผนจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดกลยุทธโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ อยางชัดเจน 

 
เอกสารอางอิง แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ , การจดัการความเสี่ยงในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



ประเภทความเสี่ยง แนวทางการควบคุม 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ้นสุด 

ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4.ความเสี่ยงจากการ
การถูกบุกรุก โดยผู้
ไม่ประสงค์ดี

- ตรวจสอบการตั้งค่า
ของ Firewall, PS อย่าง
สม่ าเสมอ
- บริหารจัดการระบบ
ตรวจสอบการบุกรุก
เครือข่ายและติดตาม
เพ่ือปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสและ Patch ของ
ระบบ
- ติดตั้ง patch ของ
ระบบปฏิบัติการอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดท าแผนจัดซื้อ
Firewall ทดแทน
- อับเดท Firmware
content ของระบบ
Firewall

- ตลอดปี

- ตลอดปี

- ทุก 6 ปี

เดือน มิ.ย.
2561 

NA กลุ่ม
สารสนเทศ 

กลุ่ม
สารสนเทศ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 2.2

Mo
Highlight
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2.3 มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดมาเปนเครื่องมือ ควบคุม กำกับ ติดตามดูวาการปฏิบัติงานมีความกาวหนาไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงตาม ขอ 2.2 

0.5 
มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ตามขอ 2.2  
แตไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนจัดการความเส่ียง 

1 
มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ตามขอ 2.2  
และ ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนจัดการความเสี่ยง 

 
เอกสารอางอิง แผนปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ , รายงานการดำเนินงานตามแผน

จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้ันท่ี 6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเส่ียง 

ตารางท่ี 8 การติดตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงดานการใชเทคโนโลยี 
รายงานความเสี่ยง 1.ระบบงานและขอมูล (System & information) ทำงานไมได เสียหายหรือถูกทำลาย 

วันท่ี…………………………………… ผูรับผิดชอบ…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม ผลลัพธของกิจกรรม กำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการ % ความคืบหนา 
ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางการแกไข 
1. จัดประชุม
คณะทำงานในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย

 2.จัดจางหนวยงาน
ภายนอกเฝาระวัง

 3.จัดซ้ือจัดจางระบบ
ปองกันความปลอดภัย
ของขอมูล

4.จัดอบรมใหความรู
ดานความปลอดภัย

เอกสารตัวอยาง ขอ 2.3

Mo
Highlight



 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.4 มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเส่ียง และวิเคราะหผลการประเมิน จัดทำ
เปนรายงาน 

คำอธิบายเกณฑ  
สถานพยาบาลมีกระบวนการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผน
จัดการความเสี่ยง 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะหผลการประเมิน จัดทำเปนรายงาน 

0.5 
มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และ วิเคราะหผลการประเมิน  

แต ไมมี การจัดทำเปนรายงาน 

1 
มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และ วิเคราะหผลการประเมิน 

มี การจัดทำเปนรายงาน 

 
เอกสารอางอิง แผนปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ , รายงานการดำเนินงานตามแผน

จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2565 45 

ตารางท่ี 9 การประเมินผลการจัดการความเส่ียง 

ลำดับ 
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง 
ความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
รายละเอียดการจัดการ 

โอกาสท่ีจะ  
เกิดหลังจัดการ
ความเส่ียง (1) 

ผลกระทบ
เสียหายหลังจัด 
การความเส่ียง 

(2) 

ระดับความเส่ียง
คงเหลือ  

(1) X (2)

กิจกรรม / กระบวนงาน : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. การนำเสนอขอมูลผิดพลาด/ 
ขอมูลสำคัญท่ีเปนความลับ 
รั่วไหล ถูกเปดเผยหรือ 
เผยแพร 

- ทำใหประชาชนไม
ม่ันใจใน
กระบวนการรักษา
ขอมูลของ กรม
สนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ ทำใหตกเปน
ขาวใน หนังสือพิมพ
ในประเทศ และ
ตางประเทศ

- จัดประชุมคณะทำงานในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
- ใหการอบรมใหความรู
เก่ียวกับ ปองกันการถูกโจมตี
และการใชงานระบบ
สารสนเทศอยางปลอดภัยแก
ผูดูแลระบบ

2. ความเสี่ยงจาก 
กระแสไฟฟาขัดของ ไฟฟา
ดับ/แรงดันไฟฟาไมคงท่ี 

- ทำใหระบบ
สารสนเทศระบบ
สำคัญทำงานไดชา
หรือทำงาน ไมได 
ระบบงาน/ขอมูลเสีย
หรือ สูญหาย

- บำรุงรักษาเครื่องสำรอง
ไฟฟาปรับแรงดันไฟฟา
อัตโนมัติ และ เครื่องปนไฟ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ

เอกสารตัวอยาง ขอ 2.4

Mo
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.5 มีการนำผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเส่ียงมาปรับแผนการจัดการความเส่ียงใหดีข้ึน 

คำอธิบายเกณฑ  
สถานพยาบาลนำผลการประเมินการดำเนินตามแผนจัดการความเสี่ยง และวิเคราะหผลการประเมิน และ
นำผลวิเคราะหมาปรับปรุงนแผนจัดการความเสี่ยงตอไป 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี ผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงใหดีข้ึน 

0.5 มีผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง แต ไมนำมาปรับ แผนการจัดการความเสี่ยงใหดีข้ึน 

1 มีผลการประเมินการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงใหดีข้ึน 

 
เอกสารอางอิง แผนปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ , รายงานการดำเนินงานตามแผน

จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชือ่หน่วยงาน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหัวช้าง    
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส าหรับส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรมด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ
ด าเนนิการ 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 
งำนติดต่อสื่อสำร 
-เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
-เพื่อให้สามารถจดัส่งรายงานต่างๆได้
ทันเวลา

ระบบข้อมลูสารสนเทศ ระบบรายงาน
ยังไม่มีความชัดเจนทั้งระบบ และ
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไมเ่พียงพอ 
การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

-สนับสนุนให้ รพ.สต. ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และตัวรับสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software) โดยมีการเช่ือมต่อ
ระหว่างกันด้วยระบบ E - Office
และ E – Mail โทรศัพท์ ทั้งระบบ
สายหลักและระบบมือถือ  เช่น
Line Facebook Page ให้ทุก
หน่วยงาน

๓๐กันยายน 
๒๕๖๒ 

นายณรงค์ฤทธิ์ 
สายมณ ี
สสอ.ทุ่งหัวช้าง 

☆ รพ.สต. ได้ใช้โทรศัพทเ์คลื่อนที่และตัวรับ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตเพิม่เตมิมีการพัฒนา
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
โดยมีการเช่ือมต่อระหว่างกันด้วยระบบ E - 
Office และ E – Mail โทรศัพท ์ได้ 

สถำนะด ำเนนิงำน 

☆ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามก าหนด ลายมือช่ือ..................................................... 
ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด        (นายธวัชชัย  รัตนไพบูลย์วิทย์) 
 ยังไม่ไดด้ าเนินการ ต าแหน่ง   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ วันท่ี   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบติดตาม-ปค.๕ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 2.5
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ขอ 

3.1 มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยในระบบ IT 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง

ปลอดภัยและสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลกัษณะท่ีไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติสำหรับผูใช 

0.5 มีนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย หรือ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผูใชระบบ (มีเพียงอยางใดอยางหนึ่ง) 

1 มีนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย และ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผูใชระบบ 

 
เอกสารอางอิง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ , นโยบายรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระเบียบปฏิบัติการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 
______________________ 

เพื่อใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายใต้สังกัด และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ กระทรวงสาธารณสุข
จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้นต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแตบ่ัดน้ี เป็นต้นไป 
ข้อ 3. บรรดาประกาศ ระเบียบ ค าสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศน้ีแทน    
ข้อ 4. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข 

มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
4.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้านสารสนเทศ  

ของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
4.2 เพื่อเผยแพรป่ระกาศนโยบายและข้อปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้รับทราบ เข้าถึง เข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4.3 เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติให้ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
ความมั่นคงในการใช้งานด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขในการด าเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
โดยจะต้องมีการทบทวนนโยบายปลีะหนึ่งครัง้ 

ข้อ 5. นโยบาย... 

เอกสารตัวอยาง ขอ 3.1

Mo
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-๒-

ข้อ 5.  นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้  

5.1  การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ 
5.1.1 การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์

ในการประมวลผลข้อมูล โดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ก าหนดสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกระดับได้รับรู้  เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

5.1.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศและป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ต้องก าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตรวจสอบ
บัญชีผู้ใช้งาน อนุมัติและก าหนดรหัสผ่านการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้
ระบบสารสนเทศได้ และต้องเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าถึงและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ตลอดจนบริหาร
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมตามระดับชั้นความลับของผู้ใช้งาน ต้องมีการทบทวนสิทธิ์การใช้งาน 
และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัยเสมอ 

5.1.3 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทาง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่าย ให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน 
(Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้
รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน ต้องก าหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไว้ และมีการออกแบบระบบเครือข่าย
โดยแบ่งเขต (Zone) การใช้งาน เพื่อท าให้การควบคุมและป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5.1.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องก าหนดให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดง
ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน 
ต้องก าหนดระยะเวลาเพื่อยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน และจ ากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนก าหนดมาตรการในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
และป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ  

5.1.5 การควบคมุการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และแอปพลิเคชัน ต้องก าหนดสิทธิ์
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบงานต่าง ๆ 
โดยต้องให้สิทธิ์ เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิด์ังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ   

5.2  การจัดท าระบบส ารองข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ต้องจัดท าระบบสารสนเทศและระบบส ารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน โดยคัดเลือกระบบสารสนเทศที่ส าคัญ เรียงล าดับความจ าเป็นมากไปน้อย พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการส ารองข้อมูล และจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณี
ที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศ
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง  

5.3 ต้องตรวจสอบ... 

เอกสารตัวอยาง ขอ 3.1

Mo
Highlight



-๓-

 5.3 ต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยจัดให้มีการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ( Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัย
จากภายนอก (External Auditor) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   

ข้อ 6. กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ 
แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น 

ข้อ 7. ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5   
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕65
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที ่อนุญาตใหเฉพาะผูที ่รับผิดชอบดูแลรักษาผู ปวยในชวงเวลา
ปจจุบันเทานั้นท่ีจะเขาถึงขอมูลผูปวยรายนั้นได 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดใหเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย
เทานั้น ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับภารกิจเฉพาะหนาท่ีของตนเทานั้น โดยทุกคนจะตองกำหนด
สิทธิ์การเขาถึงขอมูลใหเหมาะสมกับหนาท่ีตำแหนงหนาท่ี 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดหามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของเขาถึงขอมูลผูปวยท่ี
ไมไดอยูในความรับผิดชอบปจจุบัน 

0.5 
มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดหามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของเขาถึงขอมูลผูปวยท่ีไมได
อยูในความรับผิดชอบปจจุบัน แต ไมมี การลงนามเปนลายลักษณอักษร 

1 
มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดหามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของเขาถึงขอมูลผูปวยท่ีไมได
อยูในความรับผิดชอบปจจุบัน ท่ีมีการลงนามเปนลายลักษณอักษร 

 
เอกสารอางอิง นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีอนุญาตใหเฉพาะผูที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยในชวงเวลา

ปจจุบันเทานั้นท่ีจะเขาถึงขอมูลผูปวยรายนั้นได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



คู่มือคุณภาพ ฉบับท่ี A(1) หน้า 3 จาก 5 

เรื่อง การรักษาความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูผู้ ป่วย เลขที ่ QM-ISI-MR-001-00 
ผู้จัดท า เวชระเบียน วันท่ีเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2559 ผู้อนุมัต ิ สมยศ พนธารา 

1.วัตถุประสงค์
1.1เพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย
1.2เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิผู้ป่วย 
1.3เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง 
1.4เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

2.ขอบข่าย
  เป็นการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย 

3.แนวทางปฏิบัติ
1.การก าหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

มีการก าหนดผู้มีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นัก
กายภาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ที่ลงข้อมูลผู้ป่วย 
โดยทุกคนจะมี USERNAME และ PASSWORD เฉพาะตน เจ้าหน้าที่อ่ืน เช่น คนงาน ลูกจ้าง หมอนวด 
พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่แผนกซักฟอก เจ้าหน้าที่ผลิตสมุนไพร ที่ไม่ต้องลงข้อมูลผู้ป่วย จะไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ 

2.ข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละระดับสามารถเข้าถึงได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้งานของตน

เท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่ห้องบัตรดูข้อมูลหน้าประวัติผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปแผนกอ่ืน พยาบาลผู้ป่วยนอกเป็น
ต้น 

3.มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์
 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติดังนี้ 

1.การดูข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมHOSxP ให้เจ้าหน้าที่ใช้ USERNAME และ PASSWORD เฉพาะตน
เท่านั้น 

2.ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่คนอื่นใช้ USERNAME และ PASSWORD ของตน ในการเข้าดูข้อมูล
3.ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วยดูได้เฉพาะบางวิชชาชีพเท่านั้น
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คู่มือคุณภาพ ฉบับท่ี A(1) หน้า 4 จาก 5 

เรื่อง การรักษาความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูผู้ ป่วย เลขที ่ QM-ISI-MR-001-00 
ผู้จัดท า เวชระเบียน วันท่ีเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2559 ผู้อนุมัต ิ สมยศ พนธารา 

4.การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
ก าหนดให้แพทย์ผู้รักษา หรือเจ้าหน้าที่ที่แพทย์มอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล

ของผู้ป่วยได้(ในกรณีข้อมูลการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยHIV ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ติดเชื้อ ด้วย) 
รวมทั้งแนวทางการขอประวัติการรักษา โดยปฏิบัติตาม WI-MRL-01.006การขอถ่ายส าเนาเวชระเบียน และ 
WI-MRL-01.014การขอประวัติจากรพศ. 

5.หน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูล
ทางโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตะหนักเรื่อง การเก็บรักษาความลับผู้ป่วย ให้รักษา

ความลับของคนอ่ืนเสมือนความลับของตนและญาติ ถึงแม้จะทราบโดยบังเอิญ หรือจากแหล่งใดก็ตาม ไม่น าไป
พูดต่อ เพราะจะมีผลต่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย 

6.วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด
ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่น าความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย จะมีการด าเนินการตามล าดับดังนี้(อ้างอิงตาม

พราะราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 
  6.1 กระท าผิดครั้งที่1 ภาคทัณฑ์ ว่ากล่าวตักเตือน โดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

       6.2 กระท าผิดครั้งที่2 ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน น าเข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาลและว่า
กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น เมื่อพ้นระยะ 2 เดือนแล้ว ก็ให้ได้รับ
เงินเดือนตามปกติ 

        6.3 กระท าผิดครั้งที่3 ลดเงินเดือนตลอดไป โดยให้ลดลง 2% ของอัตราปกติที่ได้รับอยู่(กรณีท่ี
เงินเดือนส่งมาจากส่วนกลาง ให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้หักเงินจากเงินเดือนของผู้กระท าผิดขึ้นมา 2% ทุกเดือน 
น าเข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาล กรณีโรงพยาบาลเป็นผู้จ่ายเงินเดือน ให้จ่ายในอัตราที่หัก2%แล้ว) 

        6.4 กรณีผู้ป่วยหรือญาติฟ้องร้อง ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทางโรงพยาบาล(เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย) จะช่วยไกล่เกลี่ยให้จ่ายน้อยที่สุด   โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยและ
เป็นผู้ถูกร้องเรียน จะต้องเป็นผู้จ่าย หรือร่วมกันจ่ายค่าเสียหายนั้น 

       6.5 เมื่อมีเจ้าหน้าที่ใหม่มาปฏิบัติงานในแผนก/งานใด ให้หัวหน้าแผนก/งาน นั้น แจ้งนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ใหม่ทราบและยึดถือปฏิบัติด้วย หากเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่ทราบและกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ถือ
เป็นความผิดของหัวหน้าแผนก/งาน นั้น 

7.ลักษณะข้อมูลบางอย่างท่ีควรมีมาตรการพิเศษ เช่น เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีถูกข่มขืนหรือท า
แท้ง,ผลการตรวจHIVที่เป็นผลบวก 

 เวชระเบียนของผู้ป่วยที่ถูกข่มขืนหรือท าแท้งจะจัดเก็บในศูนย์พึงได้ มีเฉพาะพยาบาลศูนย์พึงได้ 
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คู่มือคุณภาพ ฉบับท่ี A(1) หน้า 5 จาก 5 

เรื่อง การรักษาความลบัและความปลอดภยัของข้อมลูผู้ ป่วย เลขที ่ QM-ISI-MR-001-00 
ผู้จัดท า เวชระเบียน วันท่ีเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2559 ผู้อนุมัต ิ สมยศ พนธารา 

เท่านั้นที่เข้าถึงเวชระเบียน โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เข้ารับบริการ ศูนย์
พ่ึงได้ 

8.ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดในเวชระเบียน ถือเป็นความลับของผู้ป่วย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย ที่รับรู้มาระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย 

1. 9. ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดในเวชระเบียน เป็นความลับของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏทุกคน
ต้องไม่น าข้อมูลผู้ป่วยมาเปิดเผยในที่สาธารณะ

2. 10.ข้อมลูผู้ป่วยทั้งหมดในเวชระเบียน ควรมุ่งในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือเพ่ือการศึกษาเท่านั้น
3. 11.การขอเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย ผู้ขอ ต้องแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านความเห็นชอบ

โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
12.เวชระเบียนผู้ป่วย เป็นเอกสารราชการตามกฎหมายและเป็นสมบัติของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ผู้ที่

ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีสิทธิน าออกจากโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
13.การขอถ่ายส าเนาเวชระเบียนผู้ป่วยบางส่วนหรือทั้งฉบับ ผู้ขอ ต้องแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์

อักษร ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารตัวอยาง ขอ 3.2

Mo
Highlight



กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหลทุกชองทาง รวมท้ังชองทาง 
Social Media ทุกดาน 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลจัดทำระเบียบหรือนโยบายเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพของผูปวย โดยมี
เนื้อหาสอดคลองกับพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพ เพื่อเนนย้ำถึงความสำคัญของการปองกันความลับของผูปวยมิใหรั ่วไหลในทุกชองทาง รวมถึง
ชองทาง Social Media ทุกดานดวย 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี นโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดการปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหล 

0.5 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดการปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหล แต ไมมี เปนลายลักษณอักษร 

1 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีกำหนดการปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหลและมีเปนลายลักษณอักษร 

เอกสารอางอิง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูปวย 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.4 มีการประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลจัดใหมีการสรางความตระหนักรู (awareness education) เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาตองสอดคลองกับ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ขอ 3.1) และ นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่อนุญาตใหเฉพาะผูที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวยในชวงเวลาปจจุบันเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูล
ผูปวยรายนั้นได (ขอ 3.2) และ นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหลทุก
ชองทาง รวมทั้งชองทาง Social Media (ขอ 3.3) รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบอยางครบถวนและสม่ำเสมอ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี หลักฐานการประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ 

0.5 
มีหลักฐานการประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ 
แตไมครบถวน (ขอ 3.1 - ขอ 3.3) 

1 
มีหลักฐานการประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ (ขอ 3.1 - ขอ 3.3) 
อยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง เอกสาร/หลักฐาน การประชาสัมพันธนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย, นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตใหเฉพาะผูที่รับผิดชอบดูแลรักษาผูปวย
ในชวงเวลาปจจุบันเทานั้นท่ีจะเขาถึงขอมูลผูปวยรายนั้นได, นโยบายและระเบยีบปฏิบัติท่ี
ปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหลทุกชองทาง รวมทั้งชองทาง Social Media ทุกดาน ให
บุคคลการ 
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ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕ พระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการเป็น
หน่วยงานหลักในการควบคุมก ากับ มาตรฐานสถานพยาบาล ด้านที่ ๙ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ จ าเป็นต้องมีความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสูงเพ่ือคุ้มครองประชาชนหรือประโยชน์ที่ส าคัญของ
ประเทศ นั้น 

เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลระดับกรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีความเชื่อถือได้และให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัด จึงประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖4 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง นโยบายและแนว 
ปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖5" 

ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
(๑) "กรม สบส." หมายความว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
(๒) "ผู้บริหารระดับสูงสุด" (Chief Executive Officer : CEO) หมายความว่า อธิบดีกรม สบส. 
(๓) "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม" (Department Chief Information 

Officer: DCO) หมายความว่า รองอธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรม สบส. 

(๔) "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรม 
สบส. 

(๕) "นโยบาย" หมายความว่า นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๕.๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๕.๒) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒              

(5.3)พระราชบัญญัติว่า… 
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ข้อ ๙ หากระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศของกรม สบส. เกิดความเสียหายหรือ
อันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือผ่าฝืนการปฏิบัติตาม 
นโยบายและแนวปฏิบัติ ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโสยีสารสนเทศ ต้องรายงานต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับกรมสั่งการตรวจสอบผู้ละเลยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สบส. เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงสุด 

ข้อ ๑๐ กรม สบส. ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ควบคุมความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นในกรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ
อันตรายใดๆ แก่หน่วยงาน หรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย หรือฝาฝืนการปฏิบัติตาม
นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม สบส. 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ลงนามโดยผูบริหาร
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3.5 มีการตรวจสอบวาบุคลากรไดรับทราบ เขาใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานความ
ม่ันคงปลอดภัยอยางเครงครัด 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีกระบวนการสำรวจในเรื่องการรับทราบ เขาใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของเจาหนาท่ี ซึ่งประกอบดวยนโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย และ นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตใหเฉพาะผูที่รับผิดชอบดูแลรักษา
ผูปวยในชวงเวลาปจจุบันเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลผูปวยรายนั้นได และ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ    
ท่ีปองกันความลับผูปวยมิใหรั่วไหลทุกชองทาง รวมท้ังชองทาง Social Media ทุกดานเพ่ือตรวจสอบ
ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานตามนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานอยางเครงครัด 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี ผลการตรวจสอบวาบุคลากรไดรับทราบ เขาใจ ยอมรับและปฏิบัติตามระเบยีบดานความม่ันคงปลอดภัย 

0.5 
มีผลการตรวจสอบวาบุคลากรไดรับทราบ เขาใจ ยอมรับ ไมครบถวน ตามระเบียบปฏิบัติ และ ไมมี การสรุปผล
รายงานดานความม่ันคงปลอดภัย 

1 
มีผลการตรวจสอบวาบุคลากรไดรับทราบ เขาใจ ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบดานความม่ันคงปลอดภัย 
ครบถวน ตามระเบียบปฏิบัติ และมีการสรุปผลรายงาน 

 
เอกสารอางอิง รายงานการประเมินการรับทราบ เขาใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดานความ

ม่ันคงปลอดภัยของบุคลากรของหนวยงาน 
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3.6 มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช
ระเบียบปฏิบัติตอไป 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ ดานความม่ันคงปลอดภัย 
เพื่อวัดผลสำเร็จของการบังคับใช นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ ภายในหนวยงาน โดยนำผลการประเมินที่ได
ไปใชในการพัฒนาชองทางการรับรู ปรับเปลี่ยนวิธีการสรางความรูความเขาใจ และปรับปรุงกระบวนการ
บังคับใชระเบียบปฏิบัติตอไป 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การประเมินผลการปฏิบัตติามระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใชระเบียบ
ปฏิบัติในครั้งถัดไป 

0.5 
มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ แตไมได นำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช
ระเบียบปฏิบัติในครั้งถัดไป 

1 
มีการประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และ นำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช
ระเบียบปฏิบัติในครั้งถัดไป 

เอกสารอางอิง รายงานสรปุผลการประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ ดานความม่ันคง
ปลอดภัย 
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4. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ขอ 

4.1 มีการวิเคราะหสถานการณปจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรดาน Hardware, Software, 

Network, บุคลากร 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการวิเคราะหปจจัยภายใน เพ่ือการตรวจสอบความสามารถและความพรอมในดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนในสวนท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของหนวยงาน 

และการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ซ่ึงเปนการประเมินเบื้องตนเพ่ือหาความแตกตางระหวางระบบ

ที่มีอยูในปจจุบันของหนวยงานกับมาตรฐานที่ตองการจะเปนในอนาคต ของทรัพยากรดาน Hardware, 

Software, Network, บุคลากร ครบทุกดาน 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี ผลการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และ Gap Analysis ของทรัพยากรดาน Hardware, Software, 
Network, บุคลากร 

0.5 
มีผลการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และ Gap Analysis ของทรัพยากรดาน Hardware, Software, 
Network, บุคลากร แตไมครบทุกดาน 

1 
มีผลการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และ Gap Analysis ของทรัพยากรดาน Hardware, Software, 
Network, บุคลากร ครบทุกดาน 

 
เอกสารอางอิง การวิเคราะหปจจัยภายใน ดาน Hardware, Software, Network, บุคลากร,  

การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ดาน Hardware, Software, Network, บุคลากร 
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4.2 มีการจัดทำแผนเพ่ิมหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ดาน Hardware, Software, Network  

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware, 
Software, Network) ใหสอดคลองกับการวิเคราะหความพรอมในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหสอดคลองกับสวนขาดและความจำเปนในการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การจัดทำแผนเพ่ิมหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากรดาน Hardware, Software, Network 

0.5 
มีการจัดทำแผนเพ่ิมหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากรดาน Hardware, Software, Network  
แตขาดดานใดดานหนึ่ง 

1 มีการจัดทำแผนเพ่ิมหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากรดาน Hardware, Software, Network ครบทุกดาน 

 
เอกสารอางอิง แผนเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนการยื่นของบประมาณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป, แผนจัดซ้ือ-จัดจาง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำป 
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4.3 มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหนาที่ที่จำเปน (Functional Competency) ของบุคลากร

ดาน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี และจัดทำแผนเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล  

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการกำหนดสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนท่ีเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการในการประเมินความรู ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมการทำงาน
ของบุคคล รวมทั้งคุณลักษณะที่แสดงออกและเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังในตำแหนงงานนั้นๆ 
เพ่ือวางแผนและจัดทำแผนเพ่ิมสมรรถนะไดเปนรายบุคคล 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรดาน IT ทุกคน ผลการประเมินสมรรถนะตามบทบาท
หนาท่ี และแผนการเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล 

0.5 
มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรดาน IT ทุกคน  
หรือ ผลการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี หรือ แผนการเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล 

1 
มี การกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ีของของบุคลากรดาน IT ทุกคน  
และ ผลการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี และ มีแผนการเพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล 

 
เอกสารอางอิง ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร, แผนพัฒนาบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนวยงานเปนรายบุคคล 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4.4 มีการดำเนินการตามแผนเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ มี

การประเมิน วิเคราะหผลการดำเนินตามแผน  

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการตรวจสอบ การควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพิ่มสมรรถนะและ
ศ ักยภาพ (Hardware, software, network) ในข อ 4.2 เ พ่ือให ทราบถ ึงความก าวหน าหรือ
ขอบกพรองหรือขอจำกัดของแผนนัน้ๆ พรอมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อใหสามารถดำเนินการได
ตามแผนท่ีกำหนดไว 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การดำเนินการตามแผนการเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network)  
และ ไมมี การประเมิน วิเคราะหผลการดำเนนิตามแผน 

0.5 
มีการดำเนินการตามแผนการเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network)  
หรือ การประเมินหรือวิเคราะหผลการดำเนินตามแผน 

1 
มีการดำเนินการตามแผนการเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network)  
และ มีการประเมิน วิเคราะหผลการดำเนินตามแผน 

 
เอกสารอางอิง รายงานผลดำเนินการตามแผนการเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, 

software, network) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด/แผน 
(น้ าหนกัร้อยละ) 

ผล       
(น้ าหนกัร้อยละ) 

12. พัฒนาแบบส ารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร

มีแบบส ารวจความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร ท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 

ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 

5 5 

13. ความปลอดภัย/สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
(Safety/Health/Environment :
SHE)

มีการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ประจ าป ี
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

มีการด าเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย/สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (SHE) ได้อย่าง
ครบถ้วน 

5 5 

14. การจัดระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบคุคล
(HR Information System: HRIS)

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากร
บุคคลที่ครบถ้วน 

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1.ข้อมูลส่วนบุคคล 2.ข้อมูลการท างาน 3.
ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร 4.ข้อมูลเรื่องผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ 5.ข้อมูลอัตราก าลัง 

5 5 

รวม 100 100 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4.5 มีการนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนเพ่ิมศักยภาพใหดีข้ึน  

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีนำผลการวิเคราะหการดำเนินตามแผนในข 4.4 นำมาปรับปรุงแผนเพิ่มหรือจัดการ
ศักยภาพของทรัพยากร ในขอ 4.2 ใหสามารถนำไปปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนเพ่ิมศักยภาพใหดข้ึีน 

0.5 
มีการนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผน แต ไมมี การปรับปรุงแผนเพ่ิมศักยภาพใหดีข้ึน  
หรือ ขาดอยางใดอยางหนึ่ง 

1 มีการนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนเพ่ิมศักยภาพใหดีข้ึน 

 
เอกสารอางอิง สรุปผลดำเนินการตามแผนการเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, 

network) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ส่วนที ่5 

ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยส าเร็จ

 ผู้บริหารระดับสูงของ สสว. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท างานของ สสว. ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผ่านมา สสว. ได้มีการเริ่มพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ 
โดยจัดท าแนวทางหรือเครื่องมือต่างๆ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรของ สสว.ให้มีสมรรถนะสูง ดังต่อไปนี้ 

ปี 2560-2561 
(1) จัดท าสมรรถนะประเภทต่างๆ (Core /Managerial /Functional Competency)
(2) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)
(3) จัดท าการประเมินระดับสมรรถนะ และผลการประเมินสมรรถนะหลักและบริหาร
(4) จัดท ารายงานตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และตัวชี้วัดระดับฝ่าย (Department KPIs)
(5) จัดท าแผนการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap)
ปี 2562
(1) จัดท าแผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) และแผนงาน การพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง

(Successor Plan) 
(2) จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety / Health / Environment : SHE)
(3) จัดท าแผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction)
(4) จัดท าคู่มือแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการสรรหาพนักงาน
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(5) วิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญ (Workflow Analysis) และการวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลัง (Workforce Management) ของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(6) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
(7) จัดท ารายงานการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ของต าแหน่งงานตามโครงสร้างการบริหาร
(8) จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (KPI ระดับบุคคล)
(9) ทบทวนและจัดท าคู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและแบบลักษณะงาน (Job Description: JD) ส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน
(10) จัดท าคู่มือการประเมินระดับสมรรถนะ และผลการประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ของกลุ่มตัวอย่าง

พนักงาน (Pilot Group) 
(11) จัดท าการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานทุกระดับ
ปี 2563
(1) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล หรือ IDP (Individual Development Plan)
(2) ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะด้านตามหน้าที่งาน

(Functional Competency)
(3) ด าเนินการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะด้านตาม

หน้าที่งาน (Functional Competency)
(4) พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
(5) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2564
(6) วิเคราะห์จัดท ากรอบอัตราก าลัง (Workforce Management)
(7) พัฒนาแบบส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction)
(8) ทบทวนและพัฒนาระบบสาสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)
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2. ปัญหา/อุปสรรค

(1) การขออนุมัติด าเนินกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน อาจท าให้เกิดการล่าช้า
(2) เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ท าให้บางโครงการ/กิจกรรม เกิดความล่าช้ากว่าก าหนด หรือยกเลิกกิจกรรม
(3) การบริหารงานในบางครั้งไม่เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้ อาจท าให้งานไม่ส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

3. ข้อเสนอแนะ

(1) ควรจัดวางระบบ PDCA ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพงาน และจัดท า Workflow ในการก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการ
ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ในสถานการณ์การระบอดของเชื้อโควิด-19 ควรวางระบบการท างาน ประชุม และการอบรมออนไลน์เข้ามาช่วยในแต่ละกิจกรรม
(3) ควรมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายต้องหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข และงานที่บรรลุเป้าหมายพัฒนา

ให้งานดีขึ้น 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5. การจัดการหอง Data Center จำนวน 5 ขอ 

5.1 มีการจัดการ Data Center ของสถานพยาบาลใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการจัดดทำนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ
รักษาความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน ภานในหอง Data Center เพื่อดูแล 
บำรุงรักษา ซอมแซม ใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานรวมกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู
ไดอยางตอเนื่องและมีความม่ันคงปลอดภัย 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี แนวทางการจัดการหอง Data Center ของสถานพยาบาลใหมีความม่ันคงปลอดภยั 

0.5 
ไมมี การจัดทำแผนในการจัดการหอง Data Center แตมี การแนวทางในการบำรุงรักษาหรือแนวปฏิบัติ
หรือ ระเบียบปฏิบัติในการจัดการหอง Data center หรือ หลักฐานประกอบในการจัดการหอง Data 
Center ของสถานพยาบาลแตไมมีเปนลายลักษณอักษร 

1 
มีการจัดทำแผนในการจัดการหอง Data Center และ มีการจัดการหอง Data Center ของสถานพยาบาล
ใหมีความม่ันคงปลอดภัย และ มีการลงนามเปนลายลักษณอักษร 

 
เอกสารอางอิง เอกสาร/หลักฐาน หรือ ภาพถาย หรือ นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการระบบความม่ันคงปลอดภัยของ Data Center 
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หมวดที่ 9 
การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่และสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้งานหรือเข้าถึงพ้ืนที่ใช้
งานในระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความส าคัญของอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้กับผู้ใช้งานและรวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. อาคาร สถานที่ และพ้ืนที่ใช้งานระบบสารสนเทศ หมายถึง ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ พื้นที่เตรียมข้อมูลจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งประจ าโต๊ะท างาน 

 ๒. ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
2.1 ก าหนดเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด หรือเขตหวงห้ามเฉพาะโดยพิจารณาตาม 

ความส าคัญแล้วแต่กรณี 
2.2 ต้องเป็นพื้นที่ท่ีไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการผ่านเข้า–ออก ของบุคคลเป็นจ านวนมาก 
2.3 จะต้องไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงการมีระบบส าคัญอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว 
2.4 จะต้องปิดล็อก หรือใส่กุญแจประตูหน้าต่างหรือห้องเสมอเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ 
2.5 หากจ าเป็นต้องใช้เครื่องโทรสารหรือเครื่องถ่ายเอกสาร ให้ติดตั้งแยก ออกมาจาก 

บริเวณดังกล่าว 
2.6 ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบริเวณดังกล่าว เป็นอันขาด 
2.7 จัดพื้นที่ส าหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยแยกจากบริเวณท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศ 

จัดตั้งไว้เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต 
๓. การก าหนดบริเวณท่ีต้องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

3.1 มีการจ าแนกและก าหนดพื้นที่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพ่ือจุดประสงค์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญ าต 
รวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 

3.2 ก าหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นท่ีใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน รวมทั้ง 
จัดท าแผนผังแสดงต าแหน่งของพ้ืนที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการก าหนดพ้ืนที่
ดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็นพื้นที่ท างานทั่วไป (General Working Area)พ้ืนที่ท างานของผู้ดูแลระบบ 
(System Administrator Area) พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Equipment 
Area) พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  (Data Storage Area) และพ้ืนที่ใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN CoverageArea) เป็นต้น 
๔. การควบคุมการเข้าออก อาคารสถานที่ 

4.1 ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก และช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ในการผ่านเข้าออก 
ในแต่ละ “พ้ืนที่ใช้งานระบบ” อย่างชัดเจน 
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4.2 การเข้าถึงอาคารของหน่วยงาน ของบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย จะต้องให้มีการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาต
ขับขี่ เป็นต้น แล้วท าการลงบันทึกข้อมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับแบบฟอร์มการเข้าออกพร้อมกับ
บัตรผู้ติดต่อ (Visitor) 

4.3 ให้มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพ้ืนที่ส าคัญของผู้ที่มาติดต่อ (Visitors) 
4.4 ผู้มาติดต่อต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในหน่วยงาน 
4.5 บริษัทผู้ได้รับการว่าจ้างต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการท างาน 
4.6 จัดเก็บบันทึกการเข้า-ออกส าหรับพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญ เช่น (Data Center) 

เป็นต้น เพ่ือใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจ าเป็น 
4.7 ดูแลผู้ที่มาติดต่อในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจและ 

จากไป เพ่ือป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต 
4.8 มีกลไกการอนุญาตการเข้าถึงพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญของบุคคลภายนอก และ 

ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว 
4.9 สร้างความตระหนักให้ผู้ที่มาติดต่อจากภายนอกเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ 

ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีความส าคัญ 
4.10 มีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีข้อมูลส าคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่ 
4.11 ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีความส าคัญเว้นแต่ได้รับการอนุญาต 
4.12 มีการพิสูจน์ตัวตน เช่น การใช้บัตรรูด การใช้รหัสผ่าน เป็นต้น เพ่ือควบคุมการเข้า- 

ออกในพื้นที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญ (Data Center) 
4.13 จัดให้มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงานใน 

พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญ 
4.14 จัดให้มีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความส าคัญ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๕. ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการท างาน (Supporting Utilities) 

5.1 มีระบบสนับสนุนการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้งานโดยให้มีระบบดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ระบบส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
5.1.2 เครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารอง (Generator) 
5.1.3 ระบบระบายอากาศ 
5.1.4 ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น 

5.2 ให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ 
มั่นใจได้ว่าระบบท างานตามปกติและลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการท างานของระบบ 

5.3 ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพ่ือแจ้งเตือนกรณีท่ีระบบสนับสนุนการท างานภายในห้องเครื่อง 
ท างานผิดปกติหรือหยุดการท างาน 
 ๖. การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิลอื่นๆ (Cabling Security) 
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6.1 หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปใน 
บริเวณท่ีมีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ 

6.2 ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัด 
สายสัญญาณเพ่ือท าให้เกิดความเสียหาย 

6.3 ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพ่ือป้องกันการแทรกแซง 
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน 

6.4 ท าป้ายชื่อส าหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการตัดต่อสัญญาณผิดเส้น 
6.5 จัดท าผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
6.6 ห้องท่ีมีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ 

บุคคลภายนอก 
6.7 พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออปติก แทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เช่น 

สายสัญญาณแบบ coaxial cable) ส าหรับระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ 
6.8 ด าเนินการส ารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์ดัก 

จับสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
๗. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) 

7.1 ให้มีก าหนดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะน าโดยผู้ผลิต 
7.2 ปฏิบัติตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษาตามท่ีผู้ผลิตแนะน า 
7.3 จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการทุกครั้ง เพ่ือใช้ใน 
การตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง 
7.4 จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ท่ีพบ เพ่ือใช้ในการประเมินและ 
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว 
7.5 ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาท าการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน 
7.6 จัดให้มีการอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ทํ่มีข้อมูลส าคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการจาก 
ภายนอก (ท่ีมาท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ๘. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property) 
8.1 ให้มีการขออนุญาตก่อนน าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน 
8.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายหรือน าอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน 
8.3 ก าหนดระยะเวลาของการน าอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน 
8.4 เมื่อมีการน าอุปกรณ์ส่งคืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุญาตและ 
ตรวจสอบการช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย 
8.5 บันทึกข้อมูลการน าอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน เพ่ือเอาไว้เป็น 
หลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือน าอุปกรณ์ส่งคืน 

 ๙. การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of Equipment off-premises) 
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30 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

9.1 ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการน าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงานออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์ 
9.2 ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยล าพังในที่สาธารณะ 
9.3 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๑๐. การก าจัดอุปกรณ์หรือการน าอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง ดังนี้ 
10.1 ให้ท าลายข้อมูลส าคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะก าจัดอุปกรณ์ดังกล่าว 
10.2 มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความส าคัญใน
อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนน าอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส าคัญนั้นได้ 

เอกสารตัวอยาง ขอ 5.1
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2. ด้านอุณหภูมิ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิที่ 23องศาจ านวน2 เครื่อง มีการเข้ามา
ตรวจเช็คและสลับแอร์ท างาน ทุกวันในช่วงเวรบ่าย และตรวจสอบความปลอดภัยทางภาพภาพ
พร้อมกัน

เอกสารตัวอยาง ขอ 5.1
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 ระบบการบ ารุงรักษาเครือ่ง Server

ตรวจสอบ Serverประจ าวัน

ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง Server ให้คงที่(22 C)

ปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟตามรอบ

ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Server
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.2 หอง สถานท่ี และส่ิงแวดลอมตองจัดใหมีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับหอง Data Center โดยจัดใหมีระบบควบคุม
การเขาออกอยางรัดกุม เชน ระบบ face/finger scan หรือ ระบบกลองวงจรปด และกำหนดสิทธิการ
เขาออกพ้ืนท่ีหวงหามใหเฉพาะบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ และทบทวนสิทธิอยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามจากมนุษย เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ
เขาถึงพ้ืนท่ีหวงหามและพ้ืนท่ีท่ีตั้งอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
อุปกรณสารสนเทศหรือมีผลกระทบตอขอมูลท่ีเปนความลับหรือมีความสำคัญ 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การแสดงหลักฐานหอง สถานท่ี และสิ่งแวดลอม ตองจัดใหมีความปลอดภัย จากบุคคลภายนอก โดยอยาง
นอยมีแผนผังหอง รปูถายหรือรูปภาพประกอบ (ไมมีหลักฐาน หรือ ไมสอดคลอง) 

0.5 มี การแสดงหลักฐานหอง สถานท่ี และสิ่งแวดลอม แตไมมี ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 

1 มีการแสดงหลักฐานหอง สถานท่ี และสิ่งแวดลอม ตองจัดใหมีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 

เอกสารอางอิง เอกสาร/หลักฐาน หรือ ภาพถาย ภายในและภายนอก หอง สถานท่ี และสิ่งแวดลอม 
ท่ีแสดงถึงความม่ันคงปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 



ข้อกําหนดการเข้าใช้งานห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

ห้องควบคุมระบบเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นสถานที่จัดเก็บ
และติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครือข่ายสือ่สารคอมพิวเตอร์หลักของคณะฯ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดต้ังระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะฯ ดังนั้น เพ่ือให้การเข้าออกห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย มีความปลอดภัย จึงได้ทําการติดต้ังระบบผา่นเข้าออกห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย และกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้งาน ดังน้ี 

1. บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานห้องควบคุมระบบเครือข่าย
- บุคลากรของงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อ่ืนท่ีติดต้ังภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
- บุคลากรของหน่วยงานภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของหน่วยงานน้ันๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีติดต้ังภายในห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย

- บุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์
เครือข่าย และอุปกรณ์อ่ืนท่ีติดต้ังภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย

- บุคลากรของบริษัท/หน่วยงานภายนอกท่ีมีความจําเป็นในการเข้าถึงห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย เพ่ือการบริหารจัดการระบบเครอืข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ หรือ
การจัดการทางกายภาพที่เก่ียวข้อง

2. การเข้าใช้งานห้องควบคุมระบบเครือข่าย
- บุคลากรของงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล สามารถใช้ Key Card เพ่ือ

ใช้ดูแลและบํารุงรักษาระบบ
- บุคคลภายนอกที่จะขอเข้าใช้ห้องควบคุมระบบเครือข่าย เช่น ติดต้ังและซ่อมบํารุงรักษา

อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่ายก่อน
3. ระยะเวลาการใช้งานห้องควบคุมระบบเครือข่าย

- วันและเวลาราชการท่ีมีการทํางานตามปกติ 8.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
- กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ที่มีความจําเป็นจะเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้แจ้งผู้ดูแล

ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าไปใช้งาน
4. ห้ามนําอาหาร นํ้าด่ืม เข้ามาในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
5. ห้ามถ่ายรูปภายในห้อง/อุปกรณ์ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
6. กรณีที่มีการปรับปรุง/แก้ไข server ต้องแจง้ให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระบบทราบล่วงหน้าด้วย
7. ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย จะต้องบันทึกลงช่ือและเวลาการเข้า

ออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายทุกครั้ง และกรณีที่นําบุคคลอ่ืนเข้าไปด้วยจะต้องบันทึก
รายละเอียดผูท้ี่เข้าไปด้วย
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การควบคุม เข้า-ออก
 มีระบบการสแกนลายนิ้วมือ เข้า- ออก

 ห้อง Server เข้าได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

 ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าโดยเด็ดขาด

ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ

CCTV 

บริเวณหนาหอง 

สมุดลงชื่อ

เอกสารตัวอยาง ขอ 5.2

Mo
Highlight



 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.3 มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ  

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับหอง Data Center โดยติดตั้งระบบตรวจจับ
ควัน ระบบเตือนภัย และระบบดับเพลิง ภายในหอง Data Center ใหครบถวน พรอมทั ้งมีการ
บำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานของเครื่อง Server จากเหตุไมพึง
ประสงค โดยมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมี การแสดงหลักฐานดานระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย และระบบดับเพลิง 

0.5 
มี การแสดงหลักฐานดานระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบตรวจจับควัน หรือ ระบบเตือนภัย หรือ ระบบ
ดับเพลิง เพียงอยางใดอยางหนึ่ง (ขาดอยางใดอยางหนึ่ง) 

1 
มีการแสดงหลักฐานดานระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย และระบบดับเพลิง 
อยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง เอกสาร/หลักฐาน หรือ ภาพถาย ภายในหอง Data Center ท่ีแสดงถึงการมีอยูของ

ระบบตรวจจบัควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มีระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
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5.4 มีระบบปองกันความเสียหายของขอมูลและระบบ ซ่ึงรวมถึง ระบบไฟฟาสำรอง (UPS) ระบบ 
RAID, Redundant Power supply, Redundant Server 

คำอธิบายเกณฑ  

สถานพยาบาลมีการปองกันความเสียหายของขอมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟาสำรอง (UPS) ระบบ 
RAID, Redundant Power supply, Redundant Server อยางครบถวน เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลและ
สามารถใชงานระบบไดอยางตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การแสดงหลักฐานดานการปองกันความเสยีหายของขอมูลและระบบ ซ่ึงรวมถึง ระบบไฟฟาสำรอง (UPS) 
ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server 

0.5 
มี การแสดงหลักฐานดานการปองกันความเสียหายของขอมูลและระบบ หรือ ระบบไฟฟาสำรอง (UPS) 
ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server (ขาดอยางใดอยางหนึ่ง) 

1 
มีการแสดงหลักฐานดานการปองกันความเสียหายของขอมูลและระบบ ซ่ึงรวมถึงระบบไฟฟาสำรอง (UPS) 
ระบบ RAID, Redundant Power supply, Redundant Server อยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง ภาพถาย/รูปถาย ภายในหอง Data Center ท่ีแสดงถึงการมีอยูของการปองกันความ

เสียหายของขอมูลและระบบ ระบบไฟฟาสำรอง (UPS) ระบบ RAID, Redundant 
Power supply, Redundant Server 
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5.5 มีการวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน ความเส่ียงและความคุมคาในการเลือกใชอุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย หอง Data Center 

คำอธิบายเกณฑ 

สถานพยาบาลมีการวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน และปจจัยเสี่ยงในการเลือกใชอุปกรณของ
หอง Data Center โดยนำผลการวิเคราะหมาประเมินความคุมคาในการเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครือขาย ของหอง Data Center เพ่ือใหหนวยงานสามารถเลือกใชอุปกรณไดอยางเหมาะสม
กับความตองการ คุมคาในการใชงานไดในระยะยาว และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

วิธีการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 
ไมมี การวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุมคาในการเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครือขาย หอง Data Center 

0.5 
มี การวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยง แต ไมไดนำผลการวิเคราะหมาวัดความคุมคาในการ
เลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย หอง Data Center และไมมีการลงนามเปนลายลักษณ
อักษร 

1 
มีการวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยง และนำผลการวิเคราะหมาวัดความคุมคาในการ
เลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย หอง Data Center และมีการลงนามเปนลายลักษณอักษร 

เอกสารอางอิง คูมือปฏิบัติงานจัดหาอุปกรณฮารดแวร ซอฟแวร ของหอง Data Center, Flow chart 
ขั้นตอนดำเนินการจัดหา ฮารดแวร ซอฟแวร ของหอง Data Center, TOR การจัดซ้ือ
อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟแวร ของหอง Data Center 
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d,J , • � 

tJflmi1'Wn7"l"illilvt1�'1�vl1Vi5!il'111ilBL�nY11vilni (Electronic Market : e market) LL"1�(i)1f.J15U"l�n'llil'S1A1BL�nY11vuni (Electronic 

: e - Bidding) 

,.., • .:i1'Utl i'utl � .:im v 1 'Ui ei.:i 

- .:i1u1iil�Ln1unvh.:i1uiXv� Data center

- t.lfotl-s.:i�u� LL"1�vhn11veinuuu "illil'Vl11'11il
, ,

e1Un'S{lJLL"1�\illili,Y�!il"1vvl'1'Uvl'ULLU"1� tJfotJ1� V1f.J

LLITT'U "l�'U'Uvl1.:i1 �lJel�L�l.J11XLvtl.J1�'1l.J
o .c:i. .:::.1 .... � d ,v 

vl1L 'W'Un7"lY11'1'U"lL 'lfUW'WVl�'Uf.J'Uell,ln (Data

Center)

v11L uun11�eJC1eJ'WLL'1�\ilv1i,Y.:i�1L wvnu hnJ Llilf.J 1 ,Xi/

A11:IJ'1.:iml.J�"l�'U 1'WLL 'U'U
. , 

rl1'W1run1fotl1vttl'n;,i1ne1tJmruLL"1�tl1vtiTn5'W1

vi el LA "l �'1{1 �v7fm 1 vt'1li Lnun11tl1vtiTn� �el el nLL 'U'U

v1fm 1(i)veJnLL 'U'Uf11Vl'Wlil 11 L virn,11l.JJ'WA�LL ��LL)�

'Uel� LA"l�'1{1.:i LLn�A11l.Jtlnvlil.f1f.J'UeJ-lm 'Uv1A1"l Llilf.J
Cll<Q v o  .., ,;,, a 

:IJ1f'1 n'StJA1'U1fULL"1�"lU'lel�A11l.Jl.J'UA-lLL 'U.:ILL "l.:l'Uv-l• 

LA"l�'1{1.:iv1 A1"l�vl1 L U'W ni-stJfotJ-s �)� vl'U hh.Jel fJ
,

.,u J/ O d 
I!:!. ,'.J1'Uu'S"'UU1.:i'S"�'U\JW'Uf.Jf1�1L'S°\liu 

- t.li'ut11�"l�'U'U�'Wf.Jn (Raised Floor System) 1'W

i½el�tlflillin11Avl..!¥hLvlel{ (Data Center) L�l.J
- LL�'W�'Uf.Jnm-ffi/f.j1V1'U1L'U'U High Pressure

Laminated (HPL-antistatic)

LL�'W�'Wf.Jf1'11L �'1�tJ'1�vfon1�el �'U'U'U1i,Y�

(Pedestal) v\'1;,i1rnvt�n�u«�n�r1V1�v'11-sumn'U
.q. Clio d CV 4 cl -=, V 

f11"lLf11il'1'Wl.J LLn�l.JW'U'UA1'W"l'UW'W LWelL'1"ll.Jf11"l"ltJ

tl1vtiTn M���tu

(Single Line Diagram) liXV11�ml.Jtl11l!Yl;,i1-sru1 

el '\Jim flel'Un7 "l vl1 L U'W�1'W 

"l�uu 1 Ylw1�elvrnL uuLL'1�\ilvi i,Y�� el�'17l..!1"l'1�1v 

n "l�LL'11 Ylvh ML 'Wf.J�Wel f1'Uelt.l mrumv 1 uiXei�f'1'WEJ 
, . 
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WW1 : 'o /G>m 

• im6l'Wel 'l:r11� n11�v1'Vl11�'U'U rrn:u-w1 b{ilel{ bbUU: ICT-MGNT OG>-FoG> 

'i1tln1'a (eJtln'iru / '1!€l'Wvlbb1f / b'U'Hbff'i:W / 'i:::'U'U-11'\J) Spec lii'1'U1'U 'i1A1vl€JVl'U1tl 

�fo�1�\ilu�eit1mb uu Lbn:::&l�J�'i:::uu 1 vl"'ei�r111� 
mv 1 'W�€l�f'l'U81'lel:W'W1b�e)f &\v1J�'i1�b�'U?l1EJ 1 vlvh 
1-rlll1vf'Uvnrl1L1'il'i'U (Raised Floor) "v'l1€l:W&iv1J� 

'U 

Power Plug bLUU l!JP+E IP<.i'.<.i'. 'U'W1v1hh.Tt1vn11 
&1'.JA l!JlvoV 

<.i'.. bl'l�el<l,hrn-11wvh 'U'IJ1� <.i'.o kVA ('i:::uu1wvh Gil 

LWsl) �1'1J1'U 1§:i bl'l�€l<l 
- bl'l�mrl1'iu�1vivhii�rur1:wu1iLbU'U Rack
- iin1��1wth\))1'1J't.1€lnWU€lEJf111 <.i'.o kVA
- :W'1f1�Lb'i<lvl'U1vlvh Input (VAC) LLUU '" Lvl?I hiumJ
f111 m�o +/-190% Vl�€l�f111
- :W'1f1�bm�'W1vlvh Output (VAC) mJwJm.J l!Jl!Jo +/

&l% vi�u�n11
- ?11:IJ1'ifli1'iu�1wvh� Full Load 1�l.Jue:ivn11 mo
'IJ1YIVl�€l�f111

d � X <f. <l1'U'i:::'UUtA'i€l<l'U'i'U€l1f11f'lbb'U'Ufl'J'U�:Wfl11:W'tl'U 
- '5'v1vi1un:::&1�J-1'i:::UutJfov1mf'lbbUUA1UAlJe)OJVl.flii

J' ci,, O V I.I 

' ' 'U 

Lrn:::m1:w'U'U 'U'U�V11'i:::U1EJ\'111:IJ)e)'IJV!1EJe)')f11f'I bbUU
I C::: t,, I O 4 ?l�n:IJLEJ'Wn�m'Un1� (Down Flow) 'il1'W1'U 19 bl'l'iu�

lv1v&1v1J�mt11u�u�f:J'U8'VeJl,jn (Data Center)
- '5'�Vl1bbn:::&1�J�LA�€l�tlfou1f11f'ILLUUA1UA:We)OJV1.flii

V 
, 1 '\J 

bbn:::m1:w-ilu 'U'WV!l11'i:::U1EJl'l11:IJ1e)'IJ\))1EJv1f11f'I LLUU
"'�n:WbV'Wn�\))1\.1�1� (Down Flow) iir11 Net
Sensible Cooling Capacity 1l.Jueivn11 &l�-�kW
SJ1'W1'U 19 '1lv1 l11<ll'LlbbUU (N+&l) �€10JVl.fliin:wn�u

' ' 'U 

19ctoC m1:w{u'1':wiV15 cto%RH (Relative
Humidity) m1:wvi'um.m� External Static Pressure 
190Pa bbn:::uruVl.fliimEJue:in <.i'.ooC 1v1EJr11 Sensible 

' 'U 

Heat Ratio (SHR) hJue:iEJn11 �'0-�% 
- ����LA�u�tlfot11f11f'IA1Ul'l:We)OJV1.fliiLLn:::m1:wt'IJ�

'\J , , \J 

b?!Uu\l1t1�iih��1'W�hi'fo:w1m21u ISO �oo&l Lbn:::
ISO <il<.i'.ooo
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• 
� 

imGl'WeJ 11-11.:inTa���11�uurrn:ww1bv1e11 

'j1fJf)1'j (�tlmru / 'ife!Wv!Lb1f / 1lhbbfm.J / 'j::'IJ'U�1tJ) Spec 

�vivY.:1?11cJ«runnrul'iulil�Ln�mV1�€l?111:J LAN 'llUlil 
V V � 

Category ti Vi�el�hh Lzjm.Jfo.:i1::V111.:i� 
Network Rack 'Vl�n 1uv.:i� Rack tti'] ��lil�� 
1111:J 1 tJiel.:i�'WVflell.J�':IL!ilelf (SeNer Room) 
�1tl'l'\J � � hiuelcJn11�n:: l!JCI'. Port 1vicJ�lilvY.:i 
w{m.JLLt-J.:im::'11cJ«qiqi1ru (UTP Patch Panel) 
L�t1'17cJf11!J1tJl'ltlVflell.J�'lL!ilelf (SeNer Room) 
\i1 el��lil�.:i 1vim�t1'11cJf elcJ 1 m1.:i!il::LLm.:iL 'Vl�n 
(Cable basket) Vi�el vimVl�n (EMT Conduit) 
'Vl�elvtelBeltJ (Flexible Conduit) V1�€l�n11 L�el 
�lillil�'l::'U'U'11cJ«qiqi1ruflell.J�'lL!ilelf (UTP) LL�'l 

� 1,1 .., 0 L'1'l'1 !ilel�Vllil'1 el'U LLn::'11ilV11'j7cJ.:i7'\Jt-Jn n1'jVJlil'1 elU 
'111JJ'1)qi1ru 

.!1 ., .. ., 'I' """ r-/, .:j1tJW'U'UL�1�1L�::1L'1.:jL!ilel'Welvl 1'\Jl.J!il 

(Environme.'.'tal Monitoring System) ii�rual.Ju� 
1 II U <d 

el l:J1.:jtJeJEJlil�tJ 

'11l.J1 'lmel.:i!u n1'jL 'UeJl.Ji el'lf elWv!LL 1f �1tJ network 
protocol mm�1'\J L'UtJ HTTP.TCP/IP LLn:: 
SNMP hlLUtJ€l�1.:iti'elcJ L�elfl'l1l.J'1::mni,in1'j 
U�'\/17'S'�'liln1'l 
ih::'U'Ufl'l1l.Jtlnellil11!J 1tJn1'lL -u1fi.:i (Password 
Security) LLn::iJvl.:in-B'uu�'\/11'l'11iln1'lt!( '1i.:i1tJ 1vi 
'17l.J1'lW�fom'iLL�.:iL�eltJLUtJ e-mail 1vi 
�,r u41.:i'1::lii't1.:ivhn11L zjell.J'l::uui1.:i 1 fllcJ 1 uiel.:i 
SeNer m�m.JmruL�1'id'.:i LLn::LL 4-:iL�eltlel!il 1timl 
el �1.:iti'elcJ�.:iif Lfl �€l.:itl1'ut11 n1i'm uumuril.J 
eltlJ'VIJlil LLn::fl'l1l.Jl'W' Lfl�el.:ii;1 'l eJ.:i 1 vJvh ''J::'U'U 

. ' � 
�'U LW�.:iellil fom\�1 cJ'11'l'1::€l1 lil, 'J::'U'U!il 'l'l'1 '1UJ1 
f'l;l.J 
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• °Uelb�'Uei 1r11-:i n11� (?)Vi11�uur1e1:i.Jw1 b�B{ 

'nEJn1'i (�tJn'iru / 'llelW�bb1'i / Lt.l'iUfl'ilJ / 'i::t1t1-:JTU) Spec 

W:.G'J 1::t1t1it1b'W�-:lelvl L'U�� (Automatic Fire 
Suppression System) iirj W1illJU�eJ�1-:ii!e:iEJi-:id 

:"1 ., A ( d ,. - Lu'U"'1'ift�el1vlvl'UL'Wn-:i clean agent) Ll.Jililvl
ililfll.JT\l�nr11m Du 1mLn� hh Vl�il��v1nri' 1-:iV1G1-:i fl1'i
H-:i1u fJ-wisvivf'l'UiJDEJ LLn� hJYi1eiuv1'i1vviv
'Y11W tl�'WVI� e:i il'U n 'iruB L� f)YJ 'iviJmf

, 

til'UL'Wa-:i�H(;liJ-:jhJYi1mvftm'WLL1vl'1illJ LvlEJl'l1
Ozone Depletion Potential f11'i1hhnun11 o
LLnt Global Warming Potential fll'i11iJLnun11
(j) 

f,')-:j'\.J'i'i�ft1'i(il'UL Yia-:i (;liJ-:jL U'Ui:Jav111ru't1�1vi'
lJ1vl'i!1'U UL Vl�il FM Vl�il NFPA Vl�tlLVIEJ'UL'Vh
iX1�1vn1'U (Discharge Nozzle) Ltl'W'UiJvi
'Ylil�LVl�iJ-:j Vl�il ftLLvl'WLnft Vl�il�fl11
�f'l1Ufj1Jnwv\'1-:i1u'Uv-:i'i�'U'U (Releasing Control
Panel) f'll'Ul')lJ fl1'ivi1-:i1'U'1Jv-:i'i �uu LL uu V'W EJ'Wfl1 'i
LL��L�1il'U (Cross-Zone) 1vi'fomm!1'W Vl�il FM
f1mMmUf'll.Jfl1'ivi1,n'W'1Jil�'i�'U'U (Fire Control

, 

Panel) fllqJ'l:!1ruLLftvl�fl1'ivi1�1'W'1Jil�'i�'UULLn�
U I.I I.I Ci/ c,j c,j 0 ft i111�'1Jvl '1Jil�'1Jil�'S�'U'UYI 'i illJlJLL tJvl Lvl il'SL YID '11'i il�

1 umrulvJ�1ti1u
flvi..lmruv1'i,�'1'Uf'l1'W (Smoke Detector) fl LED

, 

LLftvl�ftm,�m-sv\'1�1utJn�LLn�Li1vi'lm'iv1'i,�'1'Uf'l1'W
M

i'l'it'U'Uf'l1'Ul')lJfl1'i5vivi'-wf1v (Manual Pull
station) vtJmrum'Uf'll.Jd�� L'UL�i)(;li)�fl1'i1tbiuu

, , 

5 vl'11'Svl'U L Yia�i'WVlLvl EJ 1i.Jvi'v-:i 'ielfl1 'ilJ'U L 'ln 15 vl
Bl>lLulJ1imlJ��\H
flm��-:i«qiqi1ru (Alarm Bell) LLn�flm1iiti1�1iJ
\JilEJfl11 G'"/<f Lvl'liLUn 
ffi YlLL Yln'Ufl'i�Yl1tJLLn�«'l:!(Y1 ruL�EJ� Horn f'l11lJl11� 
1i.Ji10EJn11 e-Jd'. Lvi'liLuri 
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Vl'U1 : � /@rn

• � 
6LJ eH6'1'Uel bfl';j,:jfl11tv1V111�'U'Uflel:IJ'W1 bvlel { bt1J'U: ICT-MGNT o@-Fo@

t>. u'IJ1'Vl1-:inTa�1b'U'IN1'1J 'i1VnTii\ilVl1 'i:::m:rnn�1b'U'IJn7'i bb6'1::n1V1'1J\iln7'i I 
'i1f.ln1'i (�'I.Jn'iru / '11elVl�bb1{ / b'U'ibbn'il,J / 'i::'U'U-!!1'1J) Spec �1'1J1'1J 'i1fl1vleJVl'IJ1f.l 

DE DEPT 

C.:.l!:I 'i::'U'IJ\il'i1'1i'IJF11'1J1vlr111u\1�,3 (High ✓ 
Sensitivity Smoke Detector System) ii�rua"u� ., 
eif.i1,3ueif.lv1.:iti 
- ii�\il(i)'i1'1�ur11u\vJr111u b�-l�iim1u6'1:::L5vvi 1u

V V � n7'i(i)'i'J\1'1U el'-t.f11 fl1tJ'lJ'IJ1\il L6'1 n
ii'i:::vi'um'iLL4'3L�fouhJ-Juvn11 rn 'i:::vi'u

- . &i\ilvi',l'wfau'lJ\ilYltJ�uvi'1mh.:i LL6'1:::"1m'icrrn.:ifu
, , 

I l/ 
V J/ qv 

� n1'i\;J'i'J\1'1Ufl'rn'IJFl'1UW'IJ'Vl'Vl-3VIU\ilJl1V l'U ' 

c.:.rn ·'i:::U'IJf'l1'1J�l,Jn1'ib'U1eJeln (Access Control 
System) ii�ruauu&ieiv1-:i'lieivv1,3d 
- LA�ei.:imLn'U6'11EJD1ifoiiviu1'1el LL"\il.:JC-J'1'lJ'IJ1\il hJueiv

n11 Iv D1wfauiiuun\ilL�el1Jtl'IJ'i'\.1" Pin LtJn7'i' 
VtJIJtJli11'\..lflA'1

- ii«qJ(1!7ruL�tl'U L'IJmruiim'iLUvltJ'i:::� 1viv�mln&i
'vT�tl'U'i:::(i)U\il 1l.i"il'Vl 'vT�tlL U\il'U'i:::(i)A1.:J'IJ1'1JLf)'U• • 
f11VltJvl

nmiutJ'i:::�1vJvhdJu'IJilvi Magnetic 'vT�u Drop

Bolt L'U-31\J�'Jl,J f)'IJ'lJ\il l'l'J'IJAl,J n7 'it.i1'UL 'U1el eJn'IJ'i::: (i)' ' .
Lvl Vii'IJ\ili1 V 1 vlvl1LL'1::: LL '\.J(i)L(i)eJ�i1'iel.:J 1vJvl11ml.J' 
ucwn11 t> -if1hi.:i

- ii'i:::uu Emergency i1vifoLU\iltJ'i:::�mruL'vT\1)
�\iltJn&i

- L'tlellJvieJ'i:::'U'IJfl'J'UAUn7'iL'LJ1€lt)nt.i1un1·rnLLn'U 

6'11vD1iieJ 1 uv.:i Lfl�ei.:iA eJu-w1 L(l)eJ{�L\ll�vl.J 11i1'vTfo
uuvin'LJtJl,J'1L'IJn7'iL'U1eleJnt.i1u'IJw\ll�el.:J L �tl 1�

. . 

?17l.lTrnvi 1 n7'i\ll'i1�?1 eiunTiL-&' 7eJeJ n£i' eJ'IJ'vT«.:i 1�
' ., 

c:.:.� 'i:::'U'U(i)'i1\ili'Un1{1'l.leJ-lti1 (Waterleak ., 

✓ 

✓ 
not, 

• 
'� r.:U"'\l'-fQIQ� I IJ Q,,' � ----1-�-1-----'�ection System1 �rnlililtl'.l.i!Ueltl-vi-�'''Ll·'--l-__ji------1----f------+------t--t---

- �tJmru(i)'i1'1�ua1m'ir:ivi}.:i1u M ��ruvi1,1ii Glo-a::o
el.:Jl'!1L'l1'1L�V?l Lrn:::m7l.J'tltJg\'l,J�'Vli5 (j)Q-�O %RH
L\ilV hl Lri\il m'iniuvi','lm.:i 1m11 L'UeJ7n71'1
ii�tJn'inJ\ll'i'l\l�un1'if1�u'lJeJ.:iJ1ffi�fo'iu.:i
mum\ll�1'U UL �Gl't> Vl�el CE 'vT�el FCC
compliance LUtJ8�7.:JtJeJV
?11m 'i r:l(i) 'i1'1 �um'if 1�l.J'lJeJ.:iJ1 LL'1::: LL 4 .:iL�eltJ M
LvlEJLL"vi.:i«cyqi1ru 1YILL'IJU LED Vl�eJliin11��tJmru
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• 
� 

-lfo b&ttie:i 1r11-:i nT�:5' �V111�uu r1e:i:ww1 b�e:i{ 
. 

* VllJltlLVl\il

?11lJ11 e1 LL i�L&i eJ'ULdv1:::uu?11 t1�m\J 'ij1.JiH:lqJV17 

(Cable fault) 1:::uu1�\11lJUqJV11 (circuit failure) 

Vl�eJ 1:::uu�1t11wiitlqJV17 (Loss of Power) 

1'W11tlf111�'ij(;]V111m-uLfl�eJ�VllJ1tl / 1:::u1'U SPEC �f17Vl'IJ{;l 

(DE: f1W'Y1)1-:J� �in L �e) Lf'I )'\;!fl\! LLn::: «�fllJ/ DEPT:V!th tl�1'Uf11Vl'IJ(;]LeJ�) 

(i), -:J1'UUfou1�mt11'U�eN 

rn. -:i1'UtJfotJ1�1:::uulwvh mt11'W�v-:i 

o. -:i1'WwuutJfutJ1-:i'11t1'1qJqJ1ru�mmfleJlJ-WlL\ileJ{ (Cablin

System)

Monitoring System) 

�- -:i1'\J):::uufnt;1m1iitJneJ(;]J1t11'U�v-:i 

o.Ci'. 1:::t1:::mrnhLi.i'Un11 

1:::EJ:::nmvi1Li.i'Un11 Gll!:> L�eJ'U 
' V 

L�lJ\>\�LL� lJf111fllJ l!:>ctbrn fi-:i i5'U11fllJ l!:>ctbm 

b.ct f17Vl'IJ(;l f111 (Schedule)

Gl. 1fl1-:Jf11)L�lJtJ1:::a'Ylfi.fl1'V'lfl17lJ 

tJ n eJ(;]Jl t11:::'U\H fl�eJ'll1EJ 
Qo _, Cll U -=:,. 

fl eJlJ'W1Llilu 1 L 'V'lu'1'U'lJ'1'U'Ufl 11n\l 

'llv-:imiiu11ir 

L Vl'U'lleJ'U 
V 

m. LL�-:ivi'�r1ru:::m1lJf111'ijm11 TOR

rl. vi1LU'Uf11)�{;1\>\-:i�'1i;J 

1m�ni,i1())Ju1m11J\J�1Ji;inu Data Center_ \l 63 _ v2 
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F rst 
Solutions Provider FIRST SOLUTIONS PROVIDER CO.,L TD. 

90/739 u.5 'll.vh�� n.1mnfl,uF1f Gl.vh�� u.thmn�Gl �.UUV11.j1 l1120 

IVl11'1Wvf: (02) 149-0368 IV11i'm : (02) 149-0368 

Website : www.firstsolutionsprovider.com E-mail : Sales@fs-provider.com 

Lil�tln�1G\'1q,fiumi;;i1n10125554001440 

Customer: 

Name: 
Company·: 

-- -- -- -. 

K.Tanong Montri 
Royal Forest Department 

Address: 
61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 

E-mail: tanong@forest.go.th 

El 1T:l'oi .l'.t.'lf'I . . ·1■1J:1r,.-._'ll(:J1l[:J 

No. Description 
1wm1 

1 "1,nJfoll'l'Mnutu\-i'il,i 
2 "1u>.J1u>.l'i,im.m'lvlvh mutu\.fil,i 
3 L"11iNR11<l,l'lvl1h t!Ul61 40 kVA (1�1J!J'lvlvh 3 LYia ) / APC UPS 40KVA 400V 
4 "1u>.J1u>.J1"mmiuun�1Lh1>.J 
5 "1u1�uu>.Jfo>.J1,ia1uN'f\lf\llrnifoa11A.iul1hL61ilf (Cablin System) 
6 ,i 1u1�uu LA 1 il" >.J1u ill n 1 I'm u u mu Fl um1uilu 
7 "1U1 �1JIJ1 nlfl"11llJU<l il 6lfi u t \J\-1 il ,i 

7.11�uu6iuLwtl,iff61'luiT!ll (Automatic Fire Suppression System) 
7.2 1�1J1J6111:i-.imrfo'lvlA111J'l1f!,i (High Sensitivity Smoke Detector System) 
7.3 1�uumul')um1L1Jlililn (Access Control System) 
7.4 1�uu6111:i-.iun11t1tiil'31l1 (Waterleak Detection System) 

8 "1u1�umil16.JLL<l�u :i",iL�.iuff61'\uiT!ll (Environmental Monitoring System) 

te�t;:rJ 
JO Days JO Days I JO Days 

Purchase approved in accordance with this quotation 
(a�RiJJa�m1lu1i1uilnFnd) 

1h�ilU�nu1�Yl 

--------------------------------------------------
( ) 

Purchaser Authorized Signature & Sale 
a,u,urfl'.ln,u,,tuni,/,Jo 

Quotation/ t'Util'Uil'31Fl1 

--

Quotation No : PNW6205-006 
Quotation Date : 2 WQltfl'A" 2562 

Mobile: 
Tel: 
Fax: 

Qty Unit Price Amount 
,'1U711 urhuil# �11/71/IJI/ 

1 1,800,000.00 1,800,000.00 
1 300,000.00 300,000.00 
2 500,000.00 1,000,000.00 
1 500,000.00 500,000.00 
1 300,000.00 300,000.00 
1 800,000.00 800,000.00 
1 1,500,000.00 1,500,000.00 

-

-

-

-

1 800,000.00 800,000.00 

GR!'ND T.OTAL 7,000,000.00 
DISCOUNT 1 ,1 -
TOTAL '. �j u, 7,000,000.00 

1 Year 

Best Regards, 

.), {. 

/f'\'.1',"'•�(;\ 
V 

HW 

----------------------------------
( Miss Aumpornpen Lukkanawimol) 

Marketing Executive 
Aumgorngen.l@fsg.in.th 

(Mobile: 02-717-1114) 
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F-SM-03-Rev.00

.::: 
•••••• 

•1:T R E E
i-Tree Innovative Services Company limited

21/104 Moo 6 Soi Chinnokhel2, Ngomwongwon Rood, Tung1onghong, loksi, Bangkok I 0210 lei: 097-159-9250 fox. 02-954-9717 

Name: Tanong Montri 

Title: "iR'i,ln1'iWG1Ju11:1111Jt.lililG11\'u Data Center 

Company: n'i1Jih'W' . 
Address: 61 JIUU W\4_il"iUGu u-in,1 il1rilU11 l'llGl 'IG)-4'n'i n'i"1"1WIJ\-11Ul'l'i 10900 

Tel/Fax�. 

,11u'iruu{nl¾11'i111,11lililG11i'u'tuifo,1 
-1:1J1JcK1JLw�,1,rlil'iull'i:l (Automatic Fire Suppression System) 
-1:1J1JA11Jl')1Jmmf1-min (Access Control System) 
- mJ1JGln�.t1Jm1t11Ju,1tl1 (WaterLeak Detection System) 
-1:1J1JGln�-t1Jfrl'u'lwA11u'l1<:1,1 (High Sensitivity Smoke Detector System) 
,11utJ{ut.l'j,1'iruu�uun;h1-'l'l'jt.l 
IA�il,1il1'iil,!'\\'lw1 'llU1Gl 40 kVA ('iZ1.J\J'\vlw13 Lvlil) / Cyber power 40KVA 

4 ,11u'i::uuu{l.J1l'i,1i11u;i'cycy1cuailil1'iAil1JVbLG1ilf(Cablin System) 
,11utJ{ut.l'i,1111u'tuifil" 
"1u'iru1J1A�il,11lwil1n11'111uumul')1JA111,1-rlu 
,11u'iruu1i:hli!LLil::11<i'"1i1iilUil'G1"iu,JGi (Environmental Monitoring System) 
,11ut.l{u1l'i"'i::uu'\vlw1 mu'tuifil" 

TOTAL PRICE Include VAT 7% 

RAND-TO+AL-PURGHASH)R9ER 

Remark: 
Proposed by : 

Approved by : 

Authorized signature of purchaser 

Quotation No.: 

Date: 

Revise: 

1,500,000.00 

500,000.00 
2 400,000.00 

300,000.00 
2,000,000.00 

800,000.00 
800,000.00 
300,000.00 

5angarun Sripradab 
Account Manager 

S"f--'t-+ 

Name. ............................ Date: 

( Rungchai Triyaprasertporn) 
Sales Director 

u'i11111,J-\1\\ 011,1111fo·I 1,u;;�'i;w11� -i1/m 
i-Trce Innovative Servi�es Co., Ltd,

0519-1S 

2-May-19 

1,500,000.00 

500,000.00 
800,000.00 
300,000.00 

2,000,000.00 
800,000.00 
800,000.00 
300,000.00 

7 000 000.00 

7,000,000.0 
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u;»M tA:0\11 nit.I �, flGl 

KMIT-GROUP CO., LTD. 
333/94 Moo 4. Lok Si Plaza Building Tower 1 Floor 8. 
Komphoeng P hel 6 Rd., Torod Bong Khen. Lok Si. Bangkok 10210 
Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306 
Website: www.kmit-group.com E-mail: sales@kmit-group.com 
IR'lJtl1�-;j16\'1tllilcurn;,nn1 (TAX ID.) : 0125550003758 

No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Name: 
Company: 
Address: 

Part Number 

�,mui.3u ( BAHT) 

Price Validity 
30Doys 

Khun Tanong Montri 
Royal Forest Department 
61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 

Description 
1A'i..:lff'l'S�lrnU11'l'l'\I.JUAill'ln'U Data Center 

..:11utlfotlt..:imatui.f;i..:, 
..:11utl½'utlt..:11�uuvluanR11h1t1 
..:11utlfotlt..:11�uu'lvlw1 snutui.f;i..:, 
IF1i;i..:1R1rn..:1'lvh'h 'lJU16l 40 kVA 
(Emerson UPS 40KVA 400V) 
J 1U1�1J 1J IA i ;i..:,tl½'u ;J"'I n1f1 II UUFI 1U f\JJ Fl111Jff U 
..:11m�uutlfotlt..:1111 a.l'l\jl\j1 nuf ;i1111F1 ;JJJ¥il 16l ;if (Cablin System) 
..:11u1�UUIH"IG,JIIR�11-;j"..:,1Gl;iuf6l'tull'i:t (Environmental Monitoring System) 
..:11u1�uu\'n1,t1F1111Jtl11;i6l.tl'utu\.f;i..:, 
-1�uu�U1l'l�Jf6l"iull'1"i (Automatic Fire Suppression System)
• 1tUU6lH'l�UF1-l'u'\vlF1111J'bc!J (High Sensitivity Smoke Detector System)
-1�UUF11Uf\1Jn111,i1;i;in (Access Control System)
-1�UU6111'l�un1f1'lJ;i..:,,i, (Waterleak Detection System) 

REMARK: 'i11'11'i11J Vat 7% 

Purchase approved in accordance with this quotation 
{il\11l'c:iJ..:1JDG11U1UIIIUD11Fl1,i) 

Purchaser Authorized Signature & Sale 
;,..:,u11Jr{s'.l,hu1<1tun11J..:,Jo 

Qty 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

(Page 1 / 1) 

KMIT GROUP 

Quotation No. QONBART1905_001 
Date: 2/May/2019 
Tel: 
Fax: 

Revised No. 

Unit Unit Price Amount 

J1U 2,000,000.00 2,000,000.00 
J1U 500,000.00 500,000.00 
J1U 300,000.00 300,000.00 

1F1fa..:1 450,000.00 900,000.00 

J1U 800,000.00 800,000.00 
J1U 300,000.00 300,000.00 
J1U 800,000.00 800,000.00 
J1U 1,500,000.00 1,500,000.00 

TOTAL 7,100,000.00 

Delivery Date Type 
30Days HW&Service 

Best Regards, 

(Miss.Amon rat Tipparat_) 
Sales Manager 

ti_amonrat@kmit-group.com 
(Mobile : 099-2870839 ) 
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