
ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลคูเมือง 



นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 7 ข้อ

ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
10 ข้อ

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลจะยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขอประเทศไทยในทุก
ขั้นตอนของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยเคร่งครัด

โรงพยาบาลจะวางแผนและด าเนินการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพและทันสมัยตามเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลจะก ากับ และควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และจ ากัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่าที่จ าเป็น เพื่อลดโอกาสการน าข้อมูลของโรงพยาบาล
ไปใช้ในทางที่เสียหาย

โรงพยาบาลจะบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร
และผู้รับบริการในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการ



โรงพยาบาลจะบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การถูกโจมตีจากสิ่งคุกคามภายนอก เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดเก็บรักษาข้อมูล
ส าคัญไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลจะยึดถือหลักการในการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยตามค าประกาศสิทธิ์ของผู้ป่วยมา
เป็นหลักส าคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจะเผยแพร่ข้อมูลที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้รับบริการของ
โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ ที่ร้องขอ โดยอาศัยช่องทางที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูลและผู้รับข้อมลู 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ



ระเบียบปฏิบัตเิพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.
• ต้อง เข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของตนเองเท่านั้น ทั้งในระบบ

อินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบ HOSxP

2.
• ต้อง เข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของตนเองเท่านั้น ทั้งในระบบ

อินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบ HOSxP

3.
• ต้อง ตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้เกิดความปลอดภัย ก าหนดความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ผสมกัน

ระหว่างตัวเลขอารบิก อักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ทุก 3 เดือน 
หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยน

4. • ต้อง ออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) และระบบ HOSxP

5.
• ต้อง ลงทะเบียนขอใช้งานก่อน ที่จะน าคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต มา

เชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาล



ระเบียบปฏิบัตเิพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. • ห้าม เปิดเผยรหัส (username) และรหัสผ่าน (password) ของตนเองต่อผู้อื่น หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ 

7.
• ห้าม เผยแพร่ ท าส าเนา ถ่ายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบทิ้งหรือท าลายขอ้มูลผู้ป่วย ในเวชระเบียนและในระบบ

คอมพิวเตอร์ทุกกรณี นอกจากได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลคูเมือง

8.
• ห้าม ส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่านทางระบบไลน์ (Line) หรือสื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) อื่นๆ ก่อนได้รับ

ความยินยอมจากผู้ป่วยหรือญาติ ก่อนส่งให้ปกปิดชื่อ-นามสกุล รูปภาพใบหน้าของผู้ป่วยเสมอ และลบรูป
ทุกครั้งหลังจาก Consult เสร็จ   

9.
• ห้าม น าคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ส่วนตัว มาเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลหากยงัไม่ได้รับการ

ติดตั้งโปรแกรมต้านไวรัสคอมพิวเตอร์

10.

• ห้าม ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ของโรงพยาบาล เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เว็บลามก
อนาจาร การพนัน ค้าขายอาวุธ ค้าขายยาเสพติด/ยาอันตราย ค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ การ
ใช้ความรุนแรงในมนุษย์และสัตว์ การท าแท้ง เป็นต้น อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือ เสียชื่อเสียงต่อ
โรงพยาบาล



แบบเดิม

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



จากการประเมินครั้งแรกพบว่ามี
ผู้ที่ไม่ทราบว่ารพ.มีระเบียบปฏิบัติ 
3%

วิเคราะห์พบว่า 
•เป็น จนท.ใหม่ ไม่เคยได้รับการ
อบรม 
• การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ไม่
หลากหลายช่องทาง

แก้ไข
• ใส่ในแผนนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุก
รอบ
• เพิ่มช่องทางโดยเสียงตามสาย .
และป้ายขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



ไม่เทราบ :ห้ามถ่ายภาพ ท าส าเนา, ห้ามส่งSocial ,ห้ามเข้าเว็ป 0.76%
วิเคราะห์ : เป็นจนท. ใหม่
แก้ไข : จัดอบรมจนท. ชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
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ทราบ ไม่ทราบ

ไม่เทราบว่าต้องลง anti virus  4.61%
วิเคราะห์ : เป็นจนท. ใหม่
แก้ไข : จัดอบรมจนท. ชี้แจงระเบียบปฏิบัติ

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.
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ไม่เข้าใจการลงanti virus อันดับ 3=14.61%
วิเคราะห์ : จนท.ใหม่/ ประชาสัมพันธ์น้อย
แก้ไข : จัดอบรม /เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์

ไม่เข้าใจการ logout อันดับ 4 =9.23%
วิเคราะห์ : จนท.ไม่เข้าใจ /ไม่นึกถึงผลกระทบ
แก้ไข : 
• อบรมชี้แจงจนท.ใหม่ ทุกคร้ัง
• ผลกระทบทางกฎหมาย

ไม่เข้าใจการตั้งpassword อันดับ 1 =23.07%
วิเคราะห์ : จนท.เก่า ใช้รหัสinternet เป็นแบบเก่า
แก้ไข มีการช้ีแจง จนท.ในที่อบรม และให้ ITแก้ไข

ไม่เข้าใจการส่งline อันดับ2 =19.23%
วิเคราะห์ : จนท.ไม่เข้าใจความหมาย
แก้ไข : ท าแนวทางระบุในการอบรม/ชี้แจง 
จนท.

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



คร้ังที่ 2 ทราบระเบียบปฏิบัติมาก
ขึ้นจาก97.0% เป็น 98.06 %

วิเคราะห์: ยังไม่100% 
•จนท.ใหม่และเก่าได้ทบทวน
ระเบียบปฏิบัติ
•จนท.ยังเข้าไม่ครบทุกแผนก
•ส่วนมากเป็นทางClinic
•การประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพ

แก้ไข
• จัดเพิ่มรอบการอบรม
• ลงตามหน่วยงาน
• เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ลงสู่ทุก
ระดับ

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



จากกราฟ ครั้งที่ 1 มีเจ้าหน้าที่ ท าแบบประเมินจ านวน 
134 คน ครั้งที่ 2 จ านวน 214 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม

วิเคราะห์สาเหตุครั้งที่1
•ครั้งแรกส่วนมากเป็นกลุ่มวิชาชีพ
•ขาดการท าความเข้าใจสู่ผู้ปฏิบัติงาน
•ขาดการวางแผนจัดอบรม

ด าเนินการครั้งที่2
• เดินลงให้ความรู้ตามหน่วยงานทุกหน่วย
• แบ่งกลุ่มย่อย ให้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



แผนป2ี562
• ท าแผนจัดอบรมจนท. ปีละ 1 ครั้ง
• ใส่ในแผนการนิเทศน้องใหม่ทุกรุ่นที่จัด
• ลงสื่อสารหน่วยงานทั้งทางClinic และNon-
Clinic เดือนละ 1 ครั้ง
• คืนข้อมูลในวาระประชุมหัวหน้างานทุกเดือน

การประเมินการรับรู้/เข้าใจ 
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิด้าน IT ของ รพ.



กราฟแสดงการประเมินความเข้าใจ
ระเบียบปฏิบัต ิครั้งที่ 1 ปี 2562
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การตั้งรหัสมากขึ้น จาก
76.92% เป็น 89.24%

การส่งไลน์ จาก 80.76
เป็น 87.63%

การลง anti virus จาก
85.38 % เป็น 90.86 %

ออกจากระบบหลังใช้งาน จาก
90.76% เป็น 97.31%



กระบวนการแก้ไข

แก้ไข
•แจ้งจนท.ทราบ ขอรายชื่อทุกหน่วยงาน
• ให้ไอทีเปลี่ยนรหัส password ให้ถูกต้อง
•วางแผนลงback office 

ปัญหา  :  ปี59
•จนทไม่ทราบตั้ง 
password 
•ไม่มีการระบุที่ชัดเจน
• ไม่มีทราบระเบียบก าหนด

การแก้ไข : 
•ชี้แจงระเบียบ
•มีการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติประชาสัมพันธ์

ปัญหา ปี60
• ยังพบว่ามีการตั้งpassword 
ที่ไม่ปลอดภัย 
•ไม่เปลี่ยนตามเวลา
•ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง

วิเคราะห์
• สื่อสารไปที่ผู้ปฏิบัติยังไม่
ครอบคลุม
• เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระเบียบ 
ยังไม่เห็นความส าคัญ 
• ขาดการวางแผนติดตาม

การแก้ไข : 
•]ลงสุ่มหน่วยงาน
•มีการตั้งล็อคpassword จาก
โปรแกรมHosxP
•ล็อคให้เปลี่ยนทุก3 เดือน

ปี2562

 ไม่เข้าใจการตั้ง password อันดับ 1 =23.07%

วิเคราะห์

 เป็น จนท.เก่า รหัส password ของinternet

 จนท.ทางback office



แก้ไข
• ป6ี2 วางแผน สะท้อนข้อมูลทุกเดือน
• ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย 
•ติดบอร์ดขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน
• ประชาสัมพันธ์ให้จนท. back office ด้วย

• ไม่เข้าใจการส่ง line อันดับ2 = 19.23%

วิเคราะห์

• จนท. เข้าใจว่าถ้าปกปิดใบหน้าและชื่อแล้ว 
ไม่ต้องขอความยินยอมผู้ป่วย

• ขาดความรู้ด้านกฎหมาย /ไม่ตระหนัก

• ขาดการสะท้อนข้อมูลต่อผู้ปฏิบัติ อย่าง
สม่ าเสมอ

ปี59-60 ปัญหา :
• พบอุบัติการณ1์2คร้ัง 
•มีแบบฟอร์มแต่ขาดการ
น าไปใช้จริง
• ผู้ปฏิบัติไม่ได้ให้ความส าคัญ

สาเหตุ-
•ขาดการก ากับติดตามระบบ 
•และขาดการประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่อง

การแก้ไข : 
•มีการวางแผนลงหน่วยงาน 
6 เดือน/คร้ัง
• ลงสุ่มหน่วยงาน
•ลงประชาสัมพันธ์

ปัญหา :
• ปี61 พบว่ามีอุบัติการณ์2คร้ัง
•กลุ่มน้องใหม่ไม่ทราบระเบียบ
•-Rเก็บหลักฐานไม่เป็นปจัจุบัน ไม่
มีผู้รับผิดชอบหลัก

สาเหตุ 
•ขาดการนิเทศ ติดตามระบบ
•ขาดการวางแผนอบรม จนท.ใหม่ 

การแก้ไข :แก้ไข : ป6ี1
•ก าหนดให้IT man ในหน่วยงาน
ติดตาม
•ลงประชาสัมพันธ์ระเบียบที่
หน่วยงานทุก3เดือน 
•เมื่อมีจนท.ใหม่
•บันทึกลงในทะเบียนรับ-ส่ง 
ระหว่างหน่วยงานกับห้องสิทธิบัตร

กระบวนการแก้ไข



• ไม่เข้าใจการลงanti virus อันดับ 3 
=14.61%
วิเคราะห์ 
• เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้าใจ 
•ไม่เข้าใจภาษาในการเสื่อความหมาย 
ของระเบียบข้อนี้

แก้ไข  
•แจ้ง จนท. ทราหากมีการน าคอมพิวเตอร์
มาใช้
• ไอทีจะตรวจสอบโน้ตบุ๊คทุกเครื่องก่อน 
พร้อมตอนมาลงทะเบียน

ออกจากระบบหลังใช้งาน จาก90.76%
เป็น97.31%

วิเคราะห์ ปี 59 
• ไม่logout ระบบ HOSxp /internet
•ยังไม่ทราบระเบียบทั่วถึง

แก้ไข ป5ี9 
• มีการท าป้ายเตือนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
• ตั้งโปรแกรมHOSxPให้ logout อัติโนมัติ
ปี60-61
• มีการลงสุ่มตามหนว่ยงาน
•ประชาสัมพันธ์ ทุก 3 เดือน
ปี 62
• วางแผนมีการก ากับติดตามทุกเดือน
• โดยก าหนดวันลงหน่วยงาน ก่อนประชุม
กรรมการIM 

กระบวนการแก้ไข



การเข้าถึงขอ้มูลผู้ป่วย / จ ากัดสิทธิ์การเข้าถึง

การรักษาความปลอดภัยและความลับ
ของเวชระเบียน

ผู้ป่วย HIV  มีขั้นตอนการ
ปกปิดความลับเร่ิมตัง้แต่  
Pre-counseling 
Post-counseling 

ระบบรายงานผล  
Lab  เป็นรหัส
เวชระเบียนมีตู้ใส่กุญแจล็อค

ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ถือกุญแจ เวชระเบียนที่เป็นความลับ  ผู้ป่วย OSCC ใช้
แบบฟอร์ม ไม่ลงใน HOSxP มีตู้ใส่กุญแจล็อค 
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ถือกุญแจ

มีระบบlog file ในการตาม
รอยหากมีการแก้ไขเวช

ระเบียนใน HosxP



แผน Business Continuity of Plan (BCP) 
เมื่อระบบ HosxP ขัดข้อง

ด าเนินการแก้ไข
•หน่วยงานขาดการมีส่วน
ร่วมในการออกแบบฟอร์ม
•ออกแบบฟอร์มให้แหมือน
HosxP
ชี้แจงหน่วยงานก่อน

วิเคราะห์สาเหตุ
• ขาดการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•ไม่ได้เกิดจากการเทสระบบ
จริง ท าให้ผู้ใช้งาน ไม่
สามารถระบุปัญหาได้
•มีแบบฟอร์ม แต่ไม่ลง
รายละเอียด
•ขาดคู่มือ

คร้ังที่ 1 ปัญหาที่พบจากการซอ้มแผนปี2560
• มีการซ้อมบนโต๊ะแต่ไม่ได้ทดสอบระบบจริง 
•มีการก าหนดแผนเม่ือ HosxP ขัดข้อง แต่แผนไม่ชัดเจน ขาดการระบุการลง
ข้อมูลส าคัญ
• แต่ละหน่วยงานลงข้อมูลไม่ครบถ้วน 
•แบบฟอร์มไม่เอื้อต่อการลงข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน



การด าเนินการแก้ไข
• มีการซ้อมแผนโดย น า
จนท. ที่เกี่ยวข้อง เช่นOPD 
ER  มามีส่วนร่วมรับรู้
แบบฟอร์ม
• ท าFlowแบบละเอียด
• ท าคู่มือ ประจ าไว้ที่
หน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุเปิดใช้
งานได้
•ท าแบบฟอร์โดยถอดแบบมา
จากHosxPเพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนมากที่สุด 
•มีการเปลี่ยนระบบจาก 
Cluster มาเป็น Cluster

วิเคราะห์สาเหตุ 
• เคร่ืองท่ีเตรียมไว้สเปคต่ า ไม่สามารถท าให้เกิดความ
รวดเร็ว 
• มีแบบฟอร์ม แต่ในแบบฟอร์มไม่สามารถสื่อสารให้ผู้
ปฏิบัติทราบได้ว่าต้องลงข้อมูลตรงไหนบ้าง จึงต้องส่งกลับ 
ไปกลับมาท่ีหน่วยงาน

คร้ังท่ี 2 ปัญหาท่ีพบจากการซ้อมแผน ปี2561
•เป็นช่วงนอกเวลาราชการ ขาด จนท.ในการช่วยติดต้ัง
เคร่ืองให้กับหน่วยงาน
• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ารองข้อมูลช้า ค้าง
บ่อย
• ข้อมูลในเคร่ืองส ารองไม่เป็นปัจจุบัน
•เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานยังลงข้อมูลไม่ครบ

• แก้ไขFlow
•แก้ไขแบบฟอร์ม 

แผน Business Continuity of Plan (BCP) 
เมื่อระบบ HosxP ขัดข้อง



แผน Diaster Recovery Plan (DRP) 
การกู้คืนระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติ

กรณีเกิดภัยพิบัติมีแผน ดังนี้
• มีการท าสัญญายืม Server จากรพ.เครือข่าย และคอมพิวเตอร์ต่อ
พ่วง ภายใน 24 ชม.เพื่อส ารองก่อน
• มีการท าสัญญาร่วมกับบริษัทจัดหาServer รับประกันที่ 120 ชม.
• จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ทั้งระบบภายใน 30 วัน ตาม
แนวทางสสจ.

ปัญหาที่พบจากการซ้อม
• คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ทดสอบระบบมีสเปคต่ า ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการ Re store ข้อมูลนานเกินไป
•ไม่มีการเตรียม Back up File confit ไว้ ท าให้ด าเนินการได้ช้า

ปี2562
• วางแผนครั้งหน้าต้องน าคอมพิวเตอร์ ที่มีสเปคใกล้เคียงกับ 
Server ที่รพ.ใช้งาน เพื่อลดระยะเวลาการ Re Store 
• มีการเตรียมFile confit ไว้ล่วงหน้า
• ท าแผนขอซ้ือ Serverใหม่ ไปติดตั้งทีส่สจ. เพื่อ back up ข้อมูล
จากรพ. ไปฝากไว้ทีส่สจ. หากระบบเสียหาย สามารถน าเครื่องนั้น
มาติดตั้งที่รพ. ได้รวดเร็ว 



ซ้อมแผน DRP

แผน Diaster Recovery Plan (DRP) 
การกู้คืนระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติ



การควบคุม เข้า-ออก
 มีระบบการสแกนลายนิ้วมือ เข้า- ออก

 ห้อง Server เข้าได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

 ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าโดยเด็ดขาด

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center

ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ

กล้องวงจรปิด
ตรงทางเข้าห้อง

รางเก็บ
สายสัญญาณ



ถังดับเพลิงสีเขียว 
ติดตั้งบริเวณหน้าทางเข้า รางเก็บสายสัญญาณแบบแขวน

Timer ช่วยเปิดปิดแอร์อัตโนมัติโดยท างาน
สลับกันทุก 4 ชั่วโมง/Smoke detector

UPS / เครื่องป้องกันไฟกระโชก RAID 5 ส าหรับส ารอง

ในปีงบประมาณ  2559 -60
• พัฒนาห้อง  server  2 ห้องตามมาตรฐาน
• เก็บสายไฟและท าราง 
• ติดตั้งแอร์ และระบบควบคุม  timer
• ติดฟิล์มกรองแสงแทนผ้าม่าน
• ติดตั้งกล้องวงจรปิด
• ติดตั้งเครื่องแสกนนิ้วมือ
• มี QNAP  file sever
• เพ่ิม  UPS  sever  Cluster 

ในปีงบประมาณ  2561
•เพ่ิม  UPS ใหญ่
•เปลี่ยนแบตตามรอบ 2 ปี
•เปลี่ยนจาก Sever Cluster เป็น Repication
• ติดกรงเหล็กเพิ่ม

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center



ซ้อมแผนอัคคีภัย ห้องData center

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center



 ระบบการบ ารุงรักษาเครือ่ง Server

ตรวจสอบ Serverประจ าวัน

ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง Server ให้คงที่(22 C)

ปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟตามรอบ

ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Server

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center



ระบบที่คงทนต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance)

Raid 5
ถ้ามี hard-disk เสีย1ตัว ระบบก็
ยังสามารถท างานต่อได้ปกติ

UPS
ถ้าระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไฟ
ตก เครื่องสามารถท างาน

ต่อได้ ไม่กระทบUser

Load balance
เมื่อระบบ internet มีปัญหาระบบเปลี่ยน
มาใช้อีกเครือข่ายได้ไม่กระทบกับ User

ระบบโทรศัพท์สายนอก
มีให้บริการหลายเบอร์ หลาย หากมีปัญหา

1เบอร์ไม่กระทบกับUser

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center



ระบบ Data Backup

Replicate

QNAS
HDD External

การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
ของ Data Center




