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1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มคี วามมันคง ความปลอดภัย มีความถูกต้อง เป็ นทียอมรับ เป็ น
ทีเชือถือได้ โดยใช้หลักบริหารจัดการฐานข้อมูล และ หลักการบริหารความเสียงเป็ นเครืองมือในการ
ดูแลรักษาฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ขอบเขต
การพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะ
เกียวข้องโดยตรงกับ 2 หน่ วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ศทส.) และ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ในฐานะของผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน ผูใ้ ห้คําปรึกษา และ
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ นอกจากนียังเกียวกับทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทีจะต้องถือปฏิบตั ติ ามคู่มอื เล่มนีในการดําเนินงานกระบวนการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แบ่งเป็ น 2 กระบวนการ
1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้
2) การบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมตังแต่การศึกษาวิเคราะห์ การออกแบบ จัดทําแผน นํ าแผนสู่การปฏิบตั ิ และ
ติดตามผลการดําเนินงาน

3. คําจํากัดความ
3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้ หมายถึง การพัฒนาโปรแกรม ระบบงาน
ระบบฐานข้อมูล ทังทีดําเนิ นการเองโดยเจ้าหน้ าทีภายในหน่ วยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และดําเนินการโดยการจัดจ้างบริษทั ห้างร้าน ด้วยวิธกี ารจัดซือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3.2 ความเสียง (Risk) หมายถึง ภาวะคุกคาม ปญั หา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส
ซึงจะมีผ ลทํา ให้ศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่ วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง
ผลเสียต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการบริหารงานและ
ปฏิบตั กิ ารโดยเฉพาะอย่างยิงการบริการประชาชน
3.3 การควบคุม (Control) หมายถึง ขันตอนการปฏิบตั ิ กระบวนการดําเนินงานหรือกลไก
การปฏิบตั ิงาน ซึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดขึนเพือให้มนใจว่
ั าการบริหารงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทได้
ี กาํ หนดไว้
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3.4 การบริหารความเสียง (Risk Management) หมายถึง การกําหนดแนวทางและ
กระบวนการในการบ่งชี วิเคราะห์ ประเมิน จัดการและติดตามความเสียงทีเกียวข้องกับกิจกรรม หน่ วยงาน
หรือกระบวนการดําเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร รวมทังการกําหนดวิธกี ารใน
การบริหารและควบคุมความเสียงให้อยูใ่ นระดับทีผูบ้ ริหารระดับสูงยอมรับได้
3.5 การบริหารความเสียงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารโดยรวม (Organization
Wide Risk Management) หมายถึง การบริหารปจั จัยและควบคุมกิจกรรม รวมทังกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ โดยต้องลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสทีจะทําให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสียหาย
3.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครืองสือสาร ระบบฐานข้อมูล และอุปกรณ์ ประกอบระบบต่าง ๆ
รวมทัง อาคารสถานทีทีใช้ตดิ ตังอุปกรณ์ระบบประมวลผลฐานข้อมูลทังหมด
3.7 ความปลอดภัย หมายถึง
สภาพหรือสภาวะทีแสดงถึงการเตรียมการ และการ
ดําเนินการเพือป้องกันภัย อันตราย จากการปฏิบตั ิงานหรือการกระทําต่างๆ รวมถึงการแก้ไขและ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
3.8 ประสิทธิภาพ หมายถึง หมายถึง การปฏิบตั งิ านหรือบริการทีถูกต้อง รวดเร็ว ใช้
เทคนิ คทีสะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้ อยทีสุดในขณะทีต้องการผลงานมากทีสุด
(Efficiency is to do thing right)
3.9 เสถียรภาพ หมายถึง เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง ระดับความมันคงของระบบ
เครือข่ายการสือสารของกระทรวงสาธารณสุขทีไม่ผนั แปรจนเกินระดับทียอมรับได้
3.10 ศทส.สป.สธ. หมายถึง ศู น ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสาร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. หน้ าทีความรับผิดชอบ
4.1 ผูอ้ าํ นวยการ
4.1.1 อนุ มตั แิ ผนดําเนินการ/โครงการ
4.1.2 แต่งตังคณะกรรมการ และคณะทํางาน
4.1.3 อนุ มตั ดิ าํ เนินการ
4.2 คณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ั หาทัน ที
4.2.1 ตรวจสอบความมันคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ แก้ไ ขป ญ
รายงานผูบ้ ริหาร
4.2.2 เสนอนโยบาย แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการป้องกันความเสียง
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4.2.3 ควบคุ ม กํากับ ดูแลให้มกี ารปฏิบ ตั ิตามนโยบาย/ระเบีย บปฏิบ ตั ิด้าน
ความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.4 จัด ทํ า แผนบริห ารความเสียงด้า นการปฎิบ ัติ ก าร (ระบบฐานข้อ มู ล
สารสนเทศ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.2.5 ดําเนินการตามแผน/ติดตามกํากับให้หน่ วยงานทีเกียวข้องดําเนินการ
ตามแผน
4.2.6 จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสียง
ด้านการปฏิบตั กิ าร (ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)
4.3 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสาร
กระทรวงสาธารณสุข
4.3.1 พิจารณาความเหมาะสม ความคุม้ ค่า ของคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทีต้องการพัฒนา
4.3.2 ให้คําแนะนํ า ข้อเสนอแนะ ในการพัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศและ
ความรู้ แก่หน่วยงานเจ้าของเรือง
4.3.3 เสนอแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
4.4 คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ
4.4.1 กํ า หนดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และ/หรื อ
ระบบงานสารสนเทศ (TOR)
4.4.2 พิจารณาเกียวกับการเปิ ดซองราคา สอบราคา หาผูท้ เสนอผลประโยชน์
ี
สูงสุดแก่ราชการ
4.4.3 ตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามข้อกําหนดการจ้าง
หรือคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบงาน
สารสนเทศ (TOR)

5. Workflow กระบวนการ
5.1 กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้ (ตามภาคผนวก 1)
5.2 การบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามภาคผนวก 2)
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6. รายละเอียดวิธีปฏิ บตั ิ
6.1 กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้ (ตามภาคผนวก 3)
6.2 การบริหารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามภาคผนวก 4)
7. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
7.1 มาตรฐานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้
เป็ นแนวทางทีให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นําไปใช้
ในการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมปฏิบตั งิ านต่างๆ เพือให้ได้ผลลัพธ์ทมีี
ประสิทธิภาพ ดังนี
7.1.1 ก่อนการพัฒนาระบบ
1) พิจารณาความต้องการของระบบหรือโปรแกรม ควรให้สอดคล้องกับทิศทางและพันธ
กิจของหน่วยงาน
2) ควรมีความชัดเจนในเป้าประสงค์ของโปรแกรม และมอบหมายผูค้ วบคุมการ
ดําเนินงานให้ชดั เจนเพือทําหน้าที กํากับดูแลให้การพัฒนาโปรแกรมอยูใ่ นขอบเขตทีนําไปสูเ่ ป้าประสงค์
และสามารถพัฒนาเสร็จได้ในระยะเวลาทีกําหนด ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั
3) พิจารณาถึงผลตอบแทนหรือประโยชน์ทจะได้
ี รบั เมือโปรแกรมพัฒนาเสร็จ
4) พิจารณาเทคโนโลยี ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเลื
ี อกใช้ ว่ามีความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนาตามความต้องการได้จริง และเป็ นเทคโนโลยีทนิี ยมใช้แพร่หลาย และจะยังคงอยู่ต่อไปใน
อนาคตอย่างน้อย 3-5 ปี เพือลดค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาโปรแกรมหรือระบบ
5) พิจารณาถึงความต้องการด้านข้อมูลทีจะนํ าไปใช้กบั โปรแกรม ควรต้องมีความ
สอดคล้องและต่อเนือง
6) ทีมพัฒนา ควรได้รบั ความชัดเจนเรืองกลุ่มผู้ใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของโปรแกรมจากกลุ่มผูใ้ ช้งานให้ได้มากทีสุด
7) การออกแบบหน้าจอ และขันตอนการทํางานของโปรแกรม ต้องให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ านจริง ช่วยให้ทาํ งานได้สะดวก รวดเร็ว และขันตอนไม่ซบั ซ้อน
8) การออกแบบระบบทังในส่วนโปรแกรม และโครงสร้างฐานข้อมูลจะต้องรองรับการ
ปรับเปลียน หรือเพิมเติมในอนาคตได้ แต่ไม่ควรเผือไว้โดยไม่ได้ใช้งานจริง เพราะระบบจะมีขนาดใหญ่
เกินจําเป็ นและต้องใช้ทรัพยากรเพือดูแลรักษาไม่คุม้ ค่ากับประโยชน์ทได้
ี รบั
7.1.2 การเลือกใช้เครืองมือในการพัฒนา
1) พิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทมีี ลขิ สิทธิถูกต้อง หรือเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทเป็
ี น Open
Source
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2) พิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ เช่น การดูแลรักษาระบบทียุ่งยาก การพัฒนาบุคลากร
ในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ ข้อจํากัดของเทคโนโลยีทส่ี งผลให้ไม่สามารถเชือมโยงการทํางานระหว่าง
ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ได้ เป็ นต้น
3) พิจารณาถึงงบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนา ระยะเวลาในการ Implement
ระบบ
7.1.3 ขันตอนการพัฒนา
พิจารณาดําเนินงานตามวงจรชีวติ ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Life
Cycle) หรือทีเรียกอย่างย่อว่า DBLC เป็ นขันตอนทีกําหนดขึน เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขึนใช้งาน ซึงประกอบด้วยขันตอนต่างๆ ดังนี
1) Database Initial Study วิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ เพือกําหนด
จุดมุง่ หมาย ปญั หา ขอบเขต และกฎระเบียบต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลทีจะพัฒนา
2) Database Design นําเอารายละเอียดต่าง ๆ ทีได้จากการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบ สําหรับแนวทางทีนิยมใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล ได้แก่ แนวทางแบบ Data-driven
(ให้ความสําคัญกับตัวข้อมูล ต้องออกแบบตัวข้อมูลจนมีความสมบูรณ์ก่อนทีจะทําการออกแบบตัว
โปรแกรม) และแนวทางแบบ Joint Data- and Function-driven (สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลควบคูไ่ ปกับการตรวจสอบการทํางานของ Function ว่ามีจาํ นวนครบถ้วนหรือไม่)
3) Implementation and Loading สร้างฐานข้อมูลทีจะใช้เก็บข้อมูลจริง รวมทังทําการ
แปลงข้อมูลของระบบงานเดิมให้สามารถนํามาใช้งานในระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาขึนใหม่
4) Testing and Evaluation ทดสอบระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาขึน เพือหาข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ รวมทังทําการประเมินความสามารถของระบบฐานข้อมูลว่ารองรับความต้องการของผูใ้ ช้งานด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
5) Operation นําระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยไปใช้งานจริง
6) Maintenance and Evolution ขันตอนนีเกิดขึนระหว่างการใช้งานจริง เพือ
บํารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเป็ นขันตอนของการแก้ไข ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
7.1.4 การกําหนดคุณลักษณะของระบบหรือโปรแกรม
แนวทางในการพิจารณาเลือกพัฒนาโปรแกรมใดก่อนหรือหลัง ในช่วงระยะเวลาจํากัด
เวลาหนึง ควรพิจารณาดังนี
1) โครงการเร่งด่วน ตามนโยบาย
2) ความจําเป็ นในการใช้งานหรือความต้องการในการใช้งานตามลําดับความสําคัญ
3) ความเป็ นไปได้ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้งาน
4) ระยะเวลาทีเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมแต่ละระบบ
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รายละเอียดในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม ควรมีดงั นี
1) สรุประบบงานทีปฏิบตั อิ ยู่ ปญั หาอุปสรรคทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิ หรือจากการทีไม่
มีระบบโปรแกรมใช้
2) ระยะเวลาทีเพียงพอในแต่ละขันตอนของการพัฒนา เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ เป็ นต้น
3) รายละเอียดฟงั ก์ชนและผลลั
ั
พธ์ทต้ี องการ ควรระบุให้ชดั เจน โดยอาจแยกหัวข้อตาม
ระบบงาน เช่น สําหรับผูใ้ ช้ทวไป
ั (End User Tools) สําหรับผูด้ ูแลระบบ (Administrator Tools)
สําหรับผูใ้ ช้เฉพาะกลุ่ม (Special User Tools) สําหรับผูบ้ ริหาร (Management Tools) ระบบการทํา
รายงาน (Reports) ระบบการนําเข้า แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล (Editing Data Flow) ซึงจําเป็ นต้องระบุถงึ
ความสามารถทัวไปและความสามารถตามภารกิจของหน่วยงาน (Business Flow)
4) คุณสมบัตคิ วรมีความเป็ นไปได้ในการตรวจรับงาน ไม่กว้างหรือเจาะจงเกินไป
7.1.5 การทดสอบและตรวจรับระบบหรือโปรแกรม
ควรกําหนดวิธกี ารตรวจรับร่วมกับผูพ้ ฒ
ั นาระบบ โดยจัดทําเอกสารทดสอบระบบ (Test
Checklist) ตามรายละเอียดของฟงั ก์ชนที
ั ระบุไว้ในเอกสารสรุปความต้องการ ควรให้มกี ารทดสอบกับ
ข้อมูลจริง โดยหน่ วยงานเจ้าของระบบหรือโปรแกรมเป็ นผู้จดั เตรียมข้อมูลทีใช้ทดสอบ และทําการ
ทดสอบก่อนติดตังใช้งานจริง เพือไม่ให้กระทบกับการปฏิบตั งิ าน ควรมีการทดสอบ ดังนี
1) ทดสอบระหว่างการพัฒนา ได้แก่
- การตรวจสอบไวยากรณ์ (Syntax Checking) โดยใช้ Compiler ว่า Code ที
โปรแกรมเมอร์เขียนถูกต้องหรือไม่
- การทดสอบทีละโมดูล (Unit Testing หรือ Module Testing) ตรวจสอบ
ผลลัพธ์ในระดับโมดูล
- การทดสอบแบบรวมโมดูล (Integration Testing) ทดสอบการรับส่งข้อมูล
ระหว่างโมดูล ทังแบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) และแบบล่างขึนบน (Bottom-Up Approach)
- การทดสอบรวม (System Testing) ทดสอบทังระบบงานหรือโปรแกรม
2) ทดสอบภายหลังการพัฒนา ได้แก่ แบบตรวจการณ์ (Inspection) ตรวจสอบตาม
เอกสารทดสอบระบบ และแบบตามสถานการณ์จริง (Scenario Testing) ตรวจสอบโดยกําหนดขันตอน
การทํางานเสมือนจริง มีการจัดเตรียมข้อมูลจริง
3) ทดสอบการกูค้ อื ข้อมูล (Recovery Testing)
4) ทดสอบความปลอดภัย (Security Testing) เพือป้องกันการลักลอบใช้งานระบบหรือ
เรียกใช้ขอ้ มูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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5) ทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน (Performance Testing) หรือทดสอบความกดดัน
(Stress Testing) คือการทดสอบเมือมีผใู้ ช้งานหลายๆคนพร้อมกัน หรือเมือมีการทํางานหนักมากกว่า
ปกติ เพือดูผลลัพธ์ทจะเกิ
ี ดขึนว่าอะไรบ้างทีอาจเป็ นสาเหตุททํี าให้ระบบล่มได้
7.1.6 การดําเนิ นงานภายหลังการพัฒนาโปรแกรม
1) การฝึ กอบรมการใช้งานโปรแกรม เช่น ฝึ กอบรมการใช้งานระบบหลัก เพือการตรวจ
รับโปรแกรม หรือกําหนดฝึ กอบรมโดย On the Job Training โดยให้มกี ารร่วมทีมพัฒนาโปรแกรมด้วย
เพือสามารถพัฒาต่อเนืองหรือดูแลระบบได้เองเมือหมดระยะเวลารับประกัน นอกจากนีควรมีกําหนด
จํานวนผูเ้ รียนในแต่ละหลักสูตร แบ่งกลุ่มตามระดับการใช้งาน และความเกียวข้องในการปฏิบตั งิ าน เช่น
ผูด้ แู ลระบบควรจะต้องมีความรูใ้ นการใช้งานโปรแกรมด้วยเพือให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้งานทัวไปได้ และ
ควรมีก ารวัด ผลการฝึ ก อบรมเพือให้แ น่ ใ จว่า ผู้ร บั การฝึ ก อบรมมีค วามเข้า ใจระบบและสามารถใช้
ปฏิบตั งิ านได้จริง
2) การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม ได้แก่ เอกสารความต้องการระบบโปรแกรม
เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล และเอกสารวิธกี ารใช้งานโปรแกรมประยุกต์ หากหน่ วยงานมีรูปแบบ
มาตรฐานของเอกสารอยูแ่ ล้ว ควรจะแนบรูปแบบมาตรฐาน (Template) ไว้ในข้อกําหนดด้วย
7.1.7 การบํารุงรักษาโปรแกรม
การบํารุงรักษาควรจะต้องมีความสอดคล้องกันทัง Hardware Software และโปรแกรม
จึงควรมีขอ้ กําหนดสําหรับการจ้างบํารุงรักษา ดังนี
1) ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง (Bug) ของโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้เป็ นปกติ
ภายใน 1 วันทําการหลังจากทีได้รบั แจ้ง
2) ติดตังโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ดดี งั เดิม หลังจากมีการชํารุด บกพร่อง
3)
ให้คําปรึกษาในเรืองใช้งานโปรแกรม และการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มี
ความสามารถเพิมมากขึน
4) ทดสอบการทํางานของโปรแกรมร่วมกับซอฟต์แวร์เวอร์ชนใหม่
ั
พร้อมส่งรายงาน
สรุปผลการทดสอบเพือให้ทราบถึงผลกระทบของโปรแกรม
5) ดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมทีบํารุงรักษาให้สามารถทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์เวอร์
ชันใหม่โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยในกรณีทไม่
ี มผี ลกระทบของโปรแกรม
6) ต้องสามารถมันใจได้ว่าระบบหรือโปรแกรม จะใช้งานได้ตลอดเวลา หรือต้องใช้งาน
ได้ทนั ทีเมือมีการร้องขอ
7) ต้องไม่เป็ นการเพิมภาระงานแก่บุคลากรในการพัฒนาโปรแกรม
8) ควรต้องมีการระบุระยะเวลาดําเนินการแก้ไขปญั หาให้เสร็จ ตามความสําคัญของแต่
ละระบบงาน
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9) ควรต้องทําการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบอย่างสมําเสมอเพือ
ป้องกันปญั หาทีเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
10) กรณี ทีระบบงานมีค วามซับ ซ้อ น และเป็ น ระบบงานทีสํา คัญ มาก ควรจัด ให้มี
เจ้าหน้าทีมาประจําหน่วยงาน (Onsite Support) เพือคอยช่วยเหลือและแก้ไขปญั หาได้อย่างรวดเร็ว
11) จัดเตรียมงบประมาณการบํารุงรักษา ซึงโดยทัวไปจะอยูใ่ นช่วง 15-25% ของราคา
ค่าพัฒนาโปรแกรม
7.2 มาตรฐานการบริ หารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นแนวทางทีให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นําไปใช้
ในการบริหารจัดการความเสียงด้าน ICT หรือความเสียงด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ
หน่วยงาน เพือให้สามารถกําจัด หรือควบคุมความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี
7.2.1 การระบุความเสียง
1) หน่ วยงานควรแต่งตังคณะทํางานหรือกลุ่มบุคคลเพือทําหน้าทีบริหารจัดการความ
เสียงทีอาจเกิดขึนกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน
2) คณะทํางานประชุมร่วมกันเพือพิจารณาระบุความเสียงทีอาจเกิดขึนกับระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศของหน่ ว ยงาน ความเสียงทีอาจเกิดขึนกับ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
หน่ วยงานว่ามีอะไรบ้าง และระบุว่าอะไรบ้างทีเป็ นปจั จัยก่อให้เกิดความเสียงดังกล่าว และความเสียง
ใดบ้างทีเป็ นความเสียงทีควรหลีกเลียง (Avoid) หรือเป็ นความเสียงทียอมรับได้ (Accept) หรือเป็ น
ความเสียงทีต้องมีมาตรการเพือลด (Reduce) หรือเป็ นความเสียงทีโอน/กระจาย (Share) ไปยัง Out
Source ได้
3) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการความเสียงด้าน ICT ของหน่วยงาน พร้อมทัง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบถึงความเสียง ปจั จัยเสียงของหน่วยงาน ทําความ
เข้าใจและร่วมมือปฏิบตั ติ ามแผน
7.2.2 การค้นหาความเสียง
1) พัฒนาแบบฟอร์มเพือใช้ในการค้นหาความเสียง ซึงความเสียงแต่ละเรืองอาจต้องใช้
แบบฟอร์มทีแตกต่างกัน
2) กําหนดระยะเวลาในการค้นหาความเสียงอย่างสมําเสมอ และต่อเนือง เช่น ทุกเดือน
หรือทุก 3 เดือนเป็ นต้น
3) กําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการค้นหาความเสียง เพือเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
และส่งให้คณะทํางานเก็บรวบรวม
7.2.3 การวิ เคราะห์และประเมิ นความเสียง

คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรือง การพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารเลขที SP-ICT-010
แก้ไขครังที 00
วันทีบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2553

หน้า 9

ของ 17

1) คณะทํางานรวบรวมแบบฟอร์มค้นหาความเสียง และนํ ามาวิเคราะห์ความเสียงที
ตรวจพบ ประเมินความรุนแรงของความเสียง ประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึน และโอกาสทีจะเกิดความ
เสียงแต่ละเรืองได้อกี
2) วิเคราะห์หาปจั จัยทีก่อให้เกิดความเสียงแต่ละเรือง
3) กําหนดวิธกี ารจัดการหรือมาตรการ ในการจัดการปจั จัยเสียง รูปแบบการดําเนินการ
ระยะเวลาทีควรดําเนินการ และกลุ่มบุคคลทีเกียวข้องในการดําเนินงาน
7.2.4 การจัดการความเสียง
ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17799 และ ISO/ IEC 27001 ซึงถือได้วา่ เป็ นมาตรฐานสากล
(International Standard) ด้านการบริหารจัดการเรืองของความปลอดภัยข้อมูล ทีครอบคลุมเรืองสําคัญ
ต่างๆ อาทิ เช่น Security Policy และ Security Incident Management ซึงมีวตั ถุประสงค์ของการ
บริหารความเสียงระบบสารสนเทศ คือการลดความเสียง (Risk Reduction) ให้อยูใ่ นจุดทียอมรับได้
(Risk Acceptance Level) โดยมีสมมุตฐิ านเหมือนกันคือ "เราไม่สามารถลดความเสียงให้เท่ากับศูนย์ได้
แต่เราสามารถบริหารจัดการความเสียงให้อยูใ่ นจุดทีเรายอมรับในความเสียหายทีเกิดขึนได้ และ
สามารถทําให้องค์กรดําเนินงานได้ต่อเนืองอย่างไม่ตดิ ขัด" ดังนัน ควรเลือกวิธกี ารจัดการความเสียงให้
เหมาะกับโครงสร้างและทรัพยากรของหน่วยงาน และวิธกี ารต่างๆ หรือกิจกรรมดังกล่าวต้องมีการใน
ลักษณะวงจร (Cycle) ทีเคลือนหมุนอยูเ่ สมอ กิจกรรมเหล่านีต้องถูกเฝ้าระวังหรือตรวจสอบ ตรวจ
ประเมิน ทบทวนอยูเ่ ป็ นประจํา
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7.2.5 ประเมิ นผลการดําเนิ นงาน
1) คณะทํางานประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการ
ความเสียงด้าน ICT ถึงผลสําเร็จในขันตอนต่างๆ ผลกระทบ ปญั หาอุปสรรคทีพบระหว่างดําเนินงาน
2) สรุปผลการพิจารณา ผลการประเมิน จัดทําเป็ นรายงานเสนอผูบ้ ริหารหน่ วยงาน
รับทราบ
7.2.6 เฝ้ าระวังความเสียงและบูรณาการแผน
1) คณะทํางานวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานร่วมกับแผนปฏิบตั กิ ารทีผ่านมา
เพือหาแนวทางปรับปรุง หรือบูรณาการแผนปฏิบตั ิการให้มคี วามเหมาะสมกับโครงสร้างหน่ วยงาน
ทรัพยากรของหน่วยงานและเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการเปลียนแปลง ทันสมัย ในปจั จุบนั
2) คณะทํางานนํ าผลการวิเคราะห์และทบทวน มาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานเพือเข้าสู่
กระบวนการระบุความเสียงอีกครัง
3) ควบคุม กํากับ และติดตามให้ยงั คงดําเนินการตามมาตรฐานการบริหารความเสียง
เทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกขันตอนอย่างต่อเนือง
8. ระบบการติ ดตามและประเมิ นผลการใช้ค่มู ือ
ไม่มี
9. เอกสารอ้างอิ ง
9.1 นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กระทรวงสาธารณสุข
9.2 นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9.3 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9.4 ระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5 คูม่ อื และข้อปฏิบตั สิ าํ หรับ USER สป.สธ.
10. แบบฟอร์มทีใช้
10.1 แบบประเมินความเสียงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (Admin Risk Report-01)
10.2 แบบตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (User
Maintenance 01)
10.3 แบบบันทึกการสํารองข้อมูลระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (Admin Backup Form)

ภาคผนวก 1 : การพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศและความรู้
START
1

ทบทวน (Review) ระบบข้อมูลสารสนเทศที

ปัจจัย : องค์ความรู้และ

มีอยู่ และองค์ความรู้ทีเกียวข้อง

เทคโนโลยีใหม่ที
เปลียนแปลงไป
2

วิเคราะห์ขอ้ มูลและองค์ความรู้ สรุ ปเพือ
เสนอกรอบและแนวทางในการพัฒนา
(Conceptual Design)

3

กําหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

4

วิเคราะห์ความต้องการ/ทบทวน

5

การออกแบบ (System Design)
พัฒนา (Code Development)

ปัจจัย : ประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล

6

ทดสอบและ
ตรวจรับระบบ

ระบบทํางานได้ดีตาม
ความต้องการ
ส่ งมอบระบบ
7

ตรวจสอบคุณภาพ

8

ออกรายงานและติดตามประเมินผลระบบ

STOP

ไม่ตรงความต้องการผูใ้ ช้งาน/
พบข้อผิดพลาด
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ภาคผนวก 2 : การบริหารความเสียงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบุความเสียง

START

c

ปั จจัย : องค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีทเปลี
ี
ยนแปลง
ไป, ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปั จจัยทีก่อให ้เกิดความเสียง
วิเคราะห์ความเสียง

d

ความเสียงและผลกระทบต่อองค์กร

e
จัดลําดับความสําคัญของความเสียง
ความเสียงทีมีความสําคัญระดับสูง
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสียง

จัดทําเอกสารแผน

f

g

และวิธป
ี ฏิบต
ั ิ

ดําเนินการตามแผน
ลด/กําจัดความเสียง

ไม่ใช่

h
ความเสียง
เกิดขึนใหม่
หรือโอกาสที
ความเสียง
ยังคงอยู่

ใช่

j
ดําเนินการตาม
แผนอย่าง
เคร่งครัด

ความเสียงยังคง
เป็ นปั ญหา

i

ผลการ
ดําเนินงานจริง
ตรงกับทีคาดหวัง

ความเสียง
หมดไป/ถูก
ควบคุมได ้
เฝ้ าระวังความเสียง
และบูรณาการแผน
ความเสียงถูก
แก ้ไขสําเร็จ

END

k

ภาคผนวก 3 รายละเอียดวิ ธีปฏิ บตั ิ กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและความรู้
ลําดับ
1

ขันตอนปฏิบัติ
ทบทวน (Review) ระบบข้ อมูล
สารสนเทศทีมีอยู่ และองค์
ความร้ ทีเกียวข้ อง

2

วิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้
สรุปเพือเสนอกรอบและแนวทาง

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
- ทบทวนระบบข้ อมูลและสารสนเทศทีมีอยู่ และองค์ความรู้ทีเกียวข้ องกับกระบวนการด้ านสุขภาพทังในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข และต่างประเทศ ทังทางเว็บไซต์ เอกสาร หรื อการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญ
(ความถีของการทบทวน) ทบทวน master plan ประจําปี ,ทบทวนตามความจําเป็ น เช่น การพัฒนาระบบใหม่
- ทบทวนสถานภาพของระบบเทคโนโลยีทีใช้ ในกระทรวงสาธารณสุข ทังส่วนกลางและจังหวัดเพือนํามาวิเคราะห์หาก
สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

- นําผลการทบทวนทีได้ มาสังเคราะห์เพือกําหนดระบบในองค์รวมและวิเคราะห์เพือกําหนดรายละเอียดหลัก
- จัดทําข้ อเสนอแนวทางและกรอบในการพัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศ

1 สัปดาห์

- ตังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพือพิจารณาข้ อเสนอและแนวทางในการพิจารณา
- กําหนดกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบข้ อมูล โครงสร้ างข้ อมูล ประกอบด้ วย
- รายการข้ อมูล
- ชนิดข้ อมูล
- ขอบเขตข้ อมูล
- ระยะเวลา
- หน่วยจัดเก็บ
- ระดับการจัดเก็บ

2 สัปดาห์

ในการพัฒนา (Conceptual
Design)

3
กําหนดกรอบและ
แนวทางในการพัฒนา
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ

4
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ลําดับ
4

ขันตอนปฏิบัติ

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
- จัดทําแผนภาพระบบข้ อมูลสารสนเทศ (Data Flow Diagram) ตังแต่

วิเคราะห์ความต้ องการ/
ทบทวน

input (ผู้ให้ ข้อมูลสารสนเทศ)

กระบวนการ

output (ผู้ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ)

- จัดทําผังงานระบบ (System Flowchart) เพือแสดงวิธีการ ขันตอนการทํางานและสิงต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ

ระยะเวลา
2 สัปดาห์ หรื อ
ขึนอยูก่ บั ความ
ซับซ้ อน/ความยาก
ของระบบ

ระบบ
6

- ควรใช้ หลักการพัฒนาแบบวิวฒ
ั นาการ (Evolutionary Development) แบ่งย่อยช่วงเวลาของการพัฒนาเพือลด
เวลาในการดําเนินการให้ ครบวงจรการพัฒนา ทําให้ มีโอกาสในการพัฒนาและทบทวน เพือเติมเต็มข้ อบกพร่อง
ต่างๆ ในการวิเคราะห์ความต้ องการและออกแบบได้ ดีขนึ ปรับให้ ตรงตามความต้ องการเพิมเติมจากผู้ใช้ งานให้ ดี
ขึนในแต่ละวงรอบของการทํางาน และทําซําตามกระบวนการหลายรอบ

5
การออกแบบ (System
Design)

พัฒนา (Code
Development)

- จัดทํารายละเอียดของข้ อมูลแต่ละรายการหรื อแต่ละตัวชีวัดเพือใช้ เป็ นคูม่ ือในการจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
- จัดทําโครงสร้ างฐานข้ อมูลรวมทังรูปแบบของผลลัพธ์ทีต้ องการ (Output) การกําหนดรายละเอียดขันตอนการ
ประมวลผล (Process Details), ตารางข้ อมูล (Table),
- ออกแบบระบบในส่วนของการป้อนข้ อมูล (Input), รายละเอียดขันตอนการประมวลผล (Process Details)
การจัดเก็บข้ อมูล (Stored), โครงสร้ างการจัดเก็บแฟ้มข้ อมูล (File Structure), เครื องมือทีใช้ ในการจัดเก็บ
ข้ อมูล (Storage Device) การสํารองข้ อมูล (Backup) การออกแบบตัวเครื องและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
(Hardware) เพือรองรับกับโปรแกรม (Software) ทีพัฒนาขึน
นําสิงต่าง ๆ ทีวิเคราะห์และออกแบบมาแล้ วจากขันที 4 และ 5 มาสร้ างโปรแกรม/ระบบงาน/ระบบข้ อมูลสารสนเทศ

3 สัปดาห์ หรื อ
ขึนอยูก่ บั ความ
ซับซ้ อน/ความยาก
ของระบบ

ขึนอยูก่ บั ความ
ซับซ้ อน/ความยาก
ของระบบ

6
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ลําดับ
6

ขันตอนปฏิบัติ
4

ทดสอบและ
ตรวจรับ

การส่งมอบระบบ
7

ตรวจสอบคุณภาพ

8
ออกรายงานและการ
ติดตามประเมินผล

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
- ทดสอบการทํางานของระบบก่อนจะนําไปใช้ งานจริงและผู้ใช้ งานควรใช้ ข้อมูลทีปฏิบตั ิงานจริงเพือดูผลลัพธ์ทีได้ วา่
ถูกต้ องและตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ หรื อไม่
- เมือพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึนจากการทํางานของระบบจะต้ องมีการปรับแก้ และบํารุงรักษาระบบ กลับไปขันที 4
วิเคราะห์ความต้ องการ

- มีการทําเอกสารประกอบ ได้ แก่ คูม่ ือสําหรับโปรแกรมเมอร์ ใช้ ในการแก้ ไขและบํารุงรักษาระบบ
- คูม่ ือประกอบการใช้ งานของผู้ใช้ (User Documentation) หรื อ
- Training ให้ User เพือใช้ งาน
- ตรวจสอบคุณภาพ (ความครบถ้ วน ถูกต้ องของฐานข้ อมูล) ทีกําหนด
- user friendly (เป็ นมิตรกับผู้ใช้ )
- ทดสอบการสังทํารายงานจากระบบข้ อมูลสารสนเทศและความรู้
- สอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ งานในระดับต่างๆ

ระยะเวลา
2 สัปดาห์ หรื อ
ขึนอยูก่ บั ความ
ซับซ้ อน/ความยาก
ของระบบ

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

3 – 9 เดือน
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ภาคผนวก 4 รายละเอียดวิ ธีปฏิ บตั ิ การบริ หารความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
1

ขันตอนปฏิบัติ
ระบุความเสียง

2
วิเคราะห์ความเสียง

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
- แต่งตังคณะทํางานบริหารความเสียงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- แต่งตังคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
- ทบทวนรายชือคณะทุกปี
- ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ เพือระบุความเสียงและปั จจัยทีก่อให้ เกิดความเสียง
- นํารายการความเสียงมาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบและโอกาสเกิด
(ความเสียงทียังคงเหลืออยู่ และความเสียงทีอาจเกิดขึนใหม่ตามสภาพปั จจัยแวดล้ อม/เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป)
- พิจารณาวัตถุประสงค์ ภารกิจ ความสําเร็จด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และความเสียหายทียอมรับได้ ร่วม
ด้ วย

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

1 สัปดาห์

k
3
จัดลําดับความสําคัญ
ของความเสียง

4
จัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสียง

j

- จัดทํา/ทบทวนปรับปรุงแผน ดังนี
- ระเบียบปฏิบตั ิ/นโยบายด้ านความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนบริหารจัดการความเสียงด้ าน ICT ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง แผนปฏิบตั ิการ และ แผน
แก้ ไขปั ญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ (IT Contingency Plan)
กรณีทีดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดแล้ วแต่ความเสียงยังคงเป็ นปั ญหาอยู่ ต้ องกลับมาทบทวนและปรับปรุงแผนให้
เหมาะสม

3 วัน

1 เดือน

หน้า 16

g

- ประชุมคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ
จัดลําดับความสําคัญ/ความรุนแรงของความเสียงทีอาจเกิดขึน
- จําแนกความเสียงออกเป็ น หลีกเลียงได้ ยอมรับได้ ควบคุมได้ และถ่ายโอนได้

ลําดับ
5

ขันตอนปฏิบัติ
จัดทําเอกสารแผน
และวิธป
ี ฏิบต
ั ิ

6
ดําเนินการตามแผน
ลด/กําจัดความเสียง

j
7

ผลการ
ดําเนินงาน
จริงตรงกับที
คาดหวัง

k
8

f
ดําเนินการ
ตามแผนอย่าง
เคร่งครัด

9

i

d

เฝ้ าระวังความเสียง
และบูรณาการแผน

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
- จัดทําเอกสารแผนต่างๆ และวิธีปฏิบตั ิหรื อคูม่ ือการปฏิบตั ิเพือค้ นหา และจัดการความเสียง
- ถ่ายทอดแผนและวิธีปฏิบตั ิ ให้ ทกุ หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง (แจ้ งเวียนหนังสือ/ประชุม)

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

- ผู้แทน(ด้ าน ICT)ของหน่วยงาน ถ่ายทอดระเบียบ/แผนและวิธีปฏิบตั ิให้ แก่เจ้ าหน้ าทีทุกคนในหน่วยงาน รับทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทุกหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด สป.สธ. ดําเนินการตามแผน และวิธีปฏิบตั ิ/คูม่ ือ
- จัดหาอุปกรณ์/เครื องมือ เพือป้องกัน และจัดการความเสียง ICT ทีอาจเกิดขึนกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Firewall ,
Anti-virus Server
- หากความเสียงยังคงเป็ นปั ญหา เพราะการดําเนินการไม่เคร่งครัด จะต้ องกลับมาดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
- ทุกหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด สป.สธ. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสียง และค้ นหา/ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานว่า
ตรงกับทีคาดหวังไว้ หรื อไม่
- กรณีความเสียงยังคงเป็ นปั ญหา ให้ ดําเนินการขันที 8
- กรณีความเสียงหมดไปหรื อควบคุมความเสียงให้ อยูใ่ นสถานะยอมรับได้ ให้ ดําเนินการขันตอนที 9

6 – 9 เดือน

h - ตรวจสอบว่าได้ ดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดแล้ วหรื อไม่
ถ้ าดําเนินการอย่างเคร่งครัดแล้ ว แต่ความเสียงยังคงเป็ นปั ญหาอยู่ ให้ กลับไปทบทวน/ปรับปรุง แผนบริหารจัดการความ
เสียงใหม่อีกครัง ในขันตอนที 4 ให้ เหมาะสมกับสภาพปั จจัยแวดล้ อม องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆทีเปลียนแปลงไป
แต่ถ้ายังดําเนินการไม่เคร่งครัดอย่างจริงจัง ให้ กลับเข้ าสูข่ นตอนที
ั
6

6 – 9 เดือน

12 เดือน

หน้า 17

- ทุกหน่วยงานดําเนินการตามแผนเพือเฝ้าระวังความเสียงต่อไป
- บูรณาการ แผนบริหารจัดการความเสียง โดยนําประสบการณ์ในการจัดการความเสียงทีผ่านมา และความเสียงทีเกิดขึน
ใหม่ หรื อโอกาสทีความเสียงยังคงอยู่ มาร่วมพิจารณาปรับปรุงแผนและวิธีการให้ เหมาะสมกับสภาพปั จจัยของ สป.สธ.
และองค์ความรู้/เทคโนโลยีสารสนเทศทีเปลียนแปลงไปในปั จจุบนั (กลับเข้ าสูข่ นตอนที
ั
2)
- กรณีความเสียงถูกแก้ ไขสําเร็จ ทังหมดจึงจบกระบวน แต่เนืองจากปั จจัยแวดล้ อมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา จึงต้ องเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนือง

6 – 9 เดือน

