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กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

ผู้ประสานงานและบริหารกํากับดูแลระบบ
ฐานข้อมูล
1. นายสมชาย เวียงพิทักษ์
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
1. นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร
2. นายชาญวิทย์ อมรสุรินทวงศ์
3. นายชัยรัตน์ ปรีชากร
4. น.ส.จันทร์เพ็ญ เอกมอญ

การจัดองค์กรปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินในระบบสารสนเทศกรมควบคุมโรคเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
การจัดองค์กรปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือสายการบังคับบัญชา (Lines of authority) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.1 ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
1.1.1 เป็นผูป้ ระกาศใช้แผนเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินและยุติการปฏิบัติการตามแผนเมื่อเข้าสู่
สภาวะปกติ
1.1.2 กําหนดนโยบายให้ศูนย์สารสนเทศ
1.1.3 ให้คําปรึกษาแก่ผู้อาํ นวยการศูนย์สารสนเทศในฐานะประธานศูนย์ฯ
1.2 ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
1.2.1 เป็นผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติการฉุกเฉินระบบสารสนเทศ
1.2.2 มีอํานาจสั่งการให้ทกุ หน่วยหยุด หรือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ
1.2.3 มีอํานาจสั่งทําลายกุญแจ อาคารเก็บวัตถุอันตรายเพื่อการระงับเหตุฉุกเฉิน
1.2.4 ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2.5 ประเมินสถานการณ์ และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม
1.2.6 รายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบ
1.3 ผูป้ ระสานงานและบริหารกํากับดูแลสภาพความพร้อมของระบบเครือข่าย
1.3.1 วิเคราะห์สถานการณ์ในที่เกิดเหตุ แล้วแจ้งเหตุต่อผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
1.3.2 มีอาํ นาจสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้น จนกว่าผู้อํานวยการระงับเหตุฉุกเฉินจะ
มาถึงที่เกิดเหตุ
1.3.3 สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติตามแผนฯ
1.3.4 ทําหน้าที่แทนผู้อาํ นวยการระงับเหตุฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขณะที่ท่าน
ผู้อํานวยการระงับเหตุฉุกเฉินไม่อยู่
1.3.5 ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า ยานพาหนะและหน่วยดับเพลิง
เป็นต้น
1.3.6 รายงานให้ผู้อํานวยงานระงับเหตุฉุกเฉินทราบถึงสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินงานที่ได้
กระทําไปแล้ว
1.3.7 กําหนดอัตรากําลังพล วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จําเป็นต้องขอเพิ่มเติมในอนาคต
1.3.8 ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินและอาคารที่เกิดเหตุการณ์
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รายละเอียดโดยสรุปเกี่ยวกับ
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
ศู น ย์ ส ารสนเทศ กรมควบคุ ม โรค ได้ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการ รวมทั้งระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรเมื่อ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีจํานวน 3 สถานการณ์ ดังนี้
1. ระบบป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
2. ระบบป้องกันและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัย
3. ระบบป้องกันและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการโจรกรรม
รายละเอียดแผนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ฉกุ เฉินข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบป้องกันและการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟ้า
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความจําเป็นต้องใช้
กระแสไฟฟ้าในกระบวนการทํางาน สิ่งที่มกั จะเกิดขึ้นและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ ผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การชํารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของ
ข้อมูลทีส่ ําคัญแยกตามสถานการณ์ดังนี้
1.1 ไฟฟ้าตก (Sag หรือ Brownout)
ไฟฟ้าตก คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าลดต่ําลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆเป็นปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุด
สาเหตุ เกิดจากการเปิดสวิตช์อุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามาก เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์
และเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ต้องการกระแสไฟฟ้ามากในการติดเครื่อง เมื่อเทียบกับ
การทํางานในภาวะปกติ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าในสายส่งการไฟฟ้าฯลดต่ําลง
ผลกระทบคือ หากไม่มีเครือ่ งสํารองไฟฟ้า(UPS) อาจทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
หรือข้อมูลทีท่ าํ งานอยู่ในขณะนั้นเกิดสูญหาย
1.2 ไฟฟ้าดับ (Blackout)
ไฟฟ้าดับ คือ สภาวะที่กระแสไฟฟ้าหยุดไหล
สาเหตุ เกิดจากความต้องการกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าฯที่มากเกินไป เกิดไฟฟ้าลัดวงจรใน
สายส่ง พายุฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว และปัญหาที่เกิดกับสายส่งการไฟฟ้าฯ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม หรือหม้อ
แปลงระเบิด ถูกตัดไฟ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากการไฟฟ้าได้
ผลกระทบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ ทําให้เกิดข้อมูลสูญหายได้
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ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ได้มีการป้องกันปัญหาจากกระแสไฟฟ้าดังกล่าวโดยการติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply; UPS) เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อให้บริการอินเตอร์และระบบงานต่างๆ ของกรมควบคุมโรค ซึ่งอยู่ภายใน
ศู น ย์ ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของศู น ย์ ส ารสนเทศสามารถดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ รั ก ษาอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้หากไฟฟ้าดับหรือถูกตัดสายหลัก ภายใน 20 นาที ในกรณีที่ทําให้ไฟฟ้าดับเกิน 20 นาที
ขึ้นไป ศูนย์สารสนเทศจําเป็นต้องปิดระบบของเครื่องเครือข่ายและระบบงานต่างๆ ทั้งหมด เพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายชํารุด
หลักปฏิบตั ิของบุคลากรเมื่อเกิดปัญหาจากกระแสไฟฟ้า
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า และบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิด
ปัญหาจากกระแสไฟฟ้า จึงกําหนดหลักปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
1) เปิดใช้งานเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) ตลอดระยะเวลาที่เปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) ยังคงให้กระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
สมรรถนะของเครื่อง ให้บุคลกรรีบทําการบันทึกข้อมูล (Save) คอมพิวเตอร์ที่ยังค้างอยู่ และปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
3) หากไม่มีเครื่องสํารองไฟฟ้า บุคลากรควรทําการ save ข้อมูลที่กําลังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และควร
มีการสํารองข้อมูล (back up) ข้อมูลทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่จําเป็น
2. ระบบการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภยั
กรมควบคุมโรค ได้มีการซ้อมแผนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ของสํานักงานเลขานุการกรม ให้บุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรคปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมดังนี้
หลักปฏิบตั ิของบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร และบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิด
อัคคีภัย จึงกําหนดหลักปฏิบัติของบุคลากรใน ศูนย์สารสนเทศ ดังนี้
1) ไม่กระทําการใดๆ อันจะนําไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
2) ควรศึกษาเรื่องตําแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด
3) ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้หอ้ งทํางาน ตรวจสอบดูทางออกฉุกเฉินไม่ปิดตาย หรือมีสิ่ง
กีดขวาง และสามารถใช้เป็นเส้นทางจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ให้นับจํานวนประตูห้องโดย
เริ่มจากห้องทํางานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉินทั้งสองทาง เพื่อให้ไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่าจะ
ดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน
4) เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้หาตําแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จากนั้นหนี
จากอาคารแล้วโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง โทร 199 ทันที หรือแจ้ง 1669
5) เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
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6) ถ้าเพลิงไหม้ในห้องทํางานให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที รีบแจ้งฝ่ายอาคารและสถานที่ เพือ่
โทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงต่อไป
7) ถ้าเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายนอกห้องทํางาน ก่อนจะหนีออกมาให้วางมือบนประตู หากประตูมีความ
เย็นอยู่ ค่อยๆ ปิดประตู แล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ทสี่ ุด
8) ถ้าเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ๆ ประตูจะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้รีบโทรศัพท์เรียก
หน่วยดับเพลิงและแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งถูกเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียกๆ ปิด
ทางเข้าของควัน ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง
9) เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ให้ใช้วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่
ด้านล่าง (เหนือพื้นห้อง) นํากุญแจห้องทํางานไปด้วยหากหมดหนทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องได้
10) ห้ามใช้ลฟิ ท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
ศูนย์สารสนเทศจะปฏิบตั ิงานดังนี้
1. กลุ่มงานบริหาร นําเอกสารที่จําเป็นออกนอกสถานที่ พร้อมไฟล์ข้อมูลที่สําคัญของศูนย์ที่ทําการ
สํารองไว้
2. กลุ่มสนับสนุนระบบริการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริการ ทําการปิดระบบทั้งหมดและนําข้อมูลที่
สํารองไว้จาก Server และรีบออกจากสถานที่
3. ระบบป้องกันและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการโจรกรรม
เนื่องด้วยที่ตั้งของศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 88/21 อาคาร 2 ชั้น 3
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงมีระบบป้องกันการโจรกรรมตามระเบียบของทางราชการ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสถานราชการระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 บทที่ 5
การรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับสถานที่ รวมทั้งตามระเบียบและมาตรฐานของทางนิติบุคคลอาคารชุด
ดังนี้
1) ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 บทที่ 5
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
2) ให้มีการรายงานการเปิดปิดห้องทํางานทุกวัน และนําส่งแก่งานบริหารของศูนย์สารสนเทศ ทุกสิน้ เดือน
3) ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4) จัดให้มีเวรยามรักษาการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
5) นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีระบบควบคุมการเข้าออกอาคารในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ
หลักปฏิบตั ิของบุคลากรเมื่อเกิดการโจรกรรม
เพื่อป้องกันการโจรกรรม จึงกําหนดหลักปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ดังนี้
1) ปฏิ บัติตนให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสถานที่
ราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่
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2) เฝ้าระวัง และสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมขึ้น ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุการณ์หรือ
บุคคลซึ่งคาดว่าจะนําไปสู่การโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ หรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้รีบรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจในการที่
จะระงับ หรือจับกุมผู้ที่จะกระทําการดังกล่าวต่อไป
สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากสถานที่
กรณีเครื่องลูกข่าย
1. ในกรณีที่มีเหตุอันทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถดําเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
ให้เจ้าหน้าที่ผนู้ ั้น แจ้งเหตุนั้นให้เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สารสนเทศของหน่วยงานทราบหรือกรณีมีเหตุอันทําให้ศูนย์
สารสนเทศไม่สามารถดําเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ ศูนย์สารสนเทศจะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทราบ
2. ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน ภายในตึกที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่
พบการขัดข้องให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด
3. ปิดระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องทั้งหมด
4. ขนย้ายเครือ่ งไปไว้ในที่ปลอดภัย (เฉพาะเครื่องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้)
5. หากเป็นหน่วยงานที่พบเหตุฉุกเฉินโปรดแจ้งหรือประสานงาน ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในกรมฯทราบโดยทั่วกัน
กรณีเครื่องแม่ข่ายทีใ่ ห้บริการ (Server) และอุปกรณ์เครือข่าย
1. ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามลําดับ
ความสําคัญของการให้บริการ
2. ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดยพิจารณาตามลําดับดังนี้
2.1 ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ
2.2 หากดับเกิน 20 นาที ซึ่งเกินขีดความสามารถของเครื่องสํารองไฟฟ้าของศูนย์สารสนเทศ จะลําดับ
ความสําคัญของระบบงาน และทําการปิดระบบงานทีละระบบเพื่อรักษาข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไว้
3. ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้ น้าํ ยาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
4. รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย (เฉพาะเครื่องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้)
5. ประสานขอความช่วยเหลือกับบริษัททีร่ ับผิดชอบดูแลระบบ Server และ/หรือผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย
โดยเร็วที่สุด
6. ในกรณีที่อปุ กรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รบี หาอุปกรณ์สํารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบนําอุปกรณ์มา
เปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
7. ผู้ดแู ลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทราบโดยเร็วที่สุด
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เบอร์โทรติดต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ชื่อผูป้ ระสานงาน

ตําแหน่ง

นายสมศักดิ์ ไชยวัฒน์
นายสมชาย เวียงพิทักษ์
น.ส.สุพจนา คุ้มวงษ์
นายจักรพันธ์ ยมวนา
นายชัยรัฐ เอมะรุจิ
นายพงษ์อมร
นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร
นายชาญวิทย์ อมรสุรินทวงศ์
นายชัยรัตน์ ปรีชากร
น.ส.จันทร์เพ็ญ เอกมอญ

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
บริษัทที่จ้างดูแลระบบ (dxp)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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หมายเลขโทรศัพท์
0819140608
084-164-2568
085-994-3328
094-487-7313
082-989-0067
081-904-4669
081-755-8080
086-553-8372
086-520-6276
086-570-9368

รับผิดชอบ
ระบบงาน
ผู้บริหาร
ระบบงาน
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

งานดูแล
ฐานข้อมูล
และเว็บไซต์

