รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ดําเนินการถ่ายทอดให้เป็นตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง/กลุ่ม สําหรับหน่วยงานส่วนกลางสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการร่วมกัน มีน้ําหนักคะแนนร้อยละ 5 โดยแนวทางการประเมินใช้
รายละเอี ย ดประเด็ น การประเมิ น ตามข้ อมู ล เชิ งประจั กษ์ ด้ า นประสิ ทธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดทั้ง 10 ประเด็น เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
ได้ รั บ ความร่ วมมื อจากทุ กหน่ ว ยงานเข้ าร่ ว มเป็น คณะทํา งานพั ฒ นาปรั บ ปรุ งสารสนเทศ และจั ด
ประชุมคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2555 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมชัยนาทนเรนทร ขณะนี้มีหน่วยงานที่ตอบแบบสํารวจข้อมูลสารสนเทศและแบบประเมินตนเอง ส่ง
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วจํานวน 19 หน่วย (ขาดสํานักการพยาบาล) จากทั้งหมด
20 หน่วย สรุปข้อมูลประเด็นสําคัญ ดังนี้
1.1 ฐานข้อมูลที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่
1

2

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อฐานข้อมูล/ระบบงาน

สร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
การรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในแรงงานต่างด้าว
การเรียกเก็บและจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ แรงงานต่างด้าว
การขึ้นทะเบียนบุคคลที่มปี ัญหาสถานะและสิทธิ
การรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ
ระบบงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระบบ GIS (ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้าน
กําลังคน)
การพัฒนาระบบบริหาร ระบบจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาล แพทย์/
จัดการและระบบบริการ ทันตแพทย์/เภสัชกร
ด้านการแพทย์และ
ระบบย้ายหมุนเวียน แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ โปรแกรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนงาน
อย่างมีดุลยภาพ
ทันตสาธารณสุข
ระบบ PIS (ส่วนภูมิภาค)
ระบบ HR (ส่วนกลาง)
ศูนย์ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มประกันสุขภาพ
สํานักวิชาการ
สาธารณสุข

สํานักการ
สาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
สํานักบริหารการ
สาธารณสุข

สํานักนโยบายและ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อฐานข้อมูล/ระบบงาน
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข (การเกิดมีชีพ,ข้อมูลผู้ป่วย,
ข้อมูลทรัพยากร)
ระบบงานสารบรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
และนิเทศงานสาธารณสุข (e-Inspection)
ระบบแผนงานและงบประมาณ (IFMIS)
ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบจัดการการศึกษา นักบริหาร/พยาบาลวิชาชีพ
ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุข
รายงานการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข
การจัดทําต้นทุนของหน่วยบริการสาธารณสุข
การบริหารการเงินการคลัง โดยตัวชี้วัด FAI
(Financial Administration Index)
ระบบคุมงบประมาณรายจ่าย
ระบบข้อมูลศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ฐานข้อมูลผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มบริหารทั่วไป
สํานักตรวจและ
ประเมินผล
สถาบันพระบรม
ราชชนก
สํานักสารนิเทศ
กลุ่มประกันสุขภาพ
กลุ่มคลังและพัสดุ

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
สํานักงานบริหาร
โครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

1.2 ระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่มีประสิทธิภาพ ได้จัดให้มีช่องทางการ
สื บ ค้ น ข้ อมู ล ในหน้ า เว็ บไซต์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข http://www.moph.go.th และเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://ops.moph.go.th ที่เน้นค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็ว
1.3 ไม่ พบข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อเสนอแนะ/ข้ อร้ องเรี ย นจากผู้ ใช้ ง านสารสนเทศของสํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในทุกช่องทางรับเรื่อง
1.4 ดําเนิน การจัดทํ าแผนบริ หารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (ด้า นระบบข้ อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแบบฟอร์ม (FRM
001.1) โดยคั ด เลื อ กปั จ จั ย เสี่ ย งตามประเด็ น ความเสี่ ย งระดั บ สู ง 8 ประเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม
เมื่อปีงบประมาณพ.ศ.2554 มากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ควรจะดําเนินการในปีนี้ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

1.5 จัดทําคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 352/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคําสั่งที่ 351/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เรียบร้อย แต่หลังจากการประชุมคณะทํางานที่ผ่านมา หน่วยงานได้
ขอปรับเปลี่ยนผู้แทนเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน จึงได้ขอยกเลิกคําสั่งที่ 351/2555 และจัดทํา
คําสั่งใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การสํ า รองและกู้ คืน ข้ อ มู ล จากความเสี ย หาย (Backup and
Recovery) สําหรับระบบข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่ายดําเนินการ
2.2 ได้เสนอให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทํางาน
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ทบทวนแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิด
ขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และ
ที่ประชุมมีมติให้ใช้แผนเดิมถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.1. ด้านผู้ใช้งาน
• เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และความชํานาญที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนัก หรือไม่เห็นความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยของ
สารสนเทศ
• เจ้ าหน้า ที่ขาดความระมัด ระวังในการใช้ร ะบบสารสนเทศ เช่ น การเก็บ รักษา
รหัสผ่าน
• เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสําคัญในการวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจาก
การใช้งานคอมพิวเตอร์
3.2. ด้านเครือข่าย
• หน่วยงานไม่มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหาร
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น เจ้าของข้อมูล เจ้าของระบบ และผู้เก็บ
รักษาข้อมูลและระบบ
• สายเครือข่ายใยแก้วระหว่างอาคาร ชํารุดเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกัดแทะ
จากสัตว์ เช่น หนู กระรอก และเนื่องจากแนวสายทั้งหมดได้วางไว้ในท่อร้อยสาย
บางส่วนเป็นท่อฝังดิน ทําให้การหาสาเหตุและการดําเนินการแก้ไข เป็นไปอย่าง
ยากลําบาก ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะและระยะเวลานานในการค้นหาจุดที่ชํารุด
• ปริมาณการใช้งานช่องวงจรต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้งานเต็มช่องวงจรตลอดเวลาทํางาน (ประมาณ
8 โมงเช้าถึงประมาณ 5 โมงเย็น จันทร์ถึงศุกร์) ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน Social Network และ
สื่อความรู้ในรูปแบบ Multimedia ส่งผลให้ปริมาณ Bandwidth ที่เช่าจาก ISP
รายปีนั้น อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ปริมาณที่ภายนอกดึงข้อมูลจาก สป.

ปริมาณที่ สป.ดึงข้อมูลจากภายนอก

ปริมาณที่ สป. เช่าบริการ

• ปัญหาด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Lan) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ทําให้เครือข่ายภายในยังไม่สามารถเชื่อมต่อทุก ๆ เครื่องลูกข่ายได้
• การถูกโจมตีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Denial-of-Service) เป็นการโจมตีจาก
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยส่ง packet จํานวนมากทางอินเทอร์เน็ตมายังเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ จนมีผลทําให้ระบบเครือข่ายล้มได้
3.3. ด้านบริหารจัดการ
• ข้อจํากัดของบุคลากรและผู้รับผิดชอบด้าน ICT ที่มีภาระงานหลายด้าน ทําให้
ขาดการสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะในด้าน ICT
• การบริหารจัดการด้าน ICT ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ความเหมาะสม
ของสถานที่ การใช้จ่าย งบประมาณ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
การใช้เครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ไม่ เหมาะสม และการขาดการพัฒนาซอฟแวร์ ที่
ทันสมัย
• ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้นและ
คลื่ นแม่เ หล็ ก ระบบป้องกั น อัคคีภั ย และระบบสํ ารองไฟฟ้ า เป็ นต้ น เหล่า นี้ มี
ความสําคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

[ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2555]

