ประกาศโรงพยาบาลคลองท่อม
เรือง นโยบายหลักด้านการรักษาความมันคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ด้ว ย งานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลคลองท่อม มีหน้ าทีในการกํากับดูแลการใช้งานในระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ พบว่าบางส่วนมีการใช้งานผิดประเภท ทําให้อาจเกิด
ความเสียหายในหน่ วยงาน ดังนันเพือให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเดีย วกัน จึงได้กําหนดนโยบายหลักเพือ
ประกอบการควบคุม ดังนี

๑. นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยในระบบ HosXP
๑.๑ ห้ามบุคคลภายนอกหรือผูท้ ไม่
ี มหี น้าทีเกียวข้องเข้าใช้งานในระบบ HosXP
๑.๒ ห้ามไม่ให้ดปู ระวัตขิ องผูป้ ่ วย นอกจากเป็ นประวัตผิ ปู้ ่ วยทีอยู่ในความรับผิดชอบและกําลัง
ทําการรักษาอยู่เท่านัน ยกเว้น กรณีต้องติดตามประวัตผิ ูป้ ่ วยเพือการดูแลต่อเนือง หรืออืนๆ เพือเกิด
ประโยชน์แก่การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
๑.๓ ตังรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ HosXP ให้คาดเดาได้ยาก ปกปิ ดรหัสผ่านเป็ นความลับ
ส่วนตัว ไม่อนุญาตให้ผอู้ นนํ
ื ารหัสผ่านของตนเองไปใช้ เปลียนรหัสผ่านเมือถึงกําหนดเวลาทีบังคับ เช่น
ทุกๆ ๖ เดือน
๑.๔ ห้ามนํ าอุปกรณ์ ต่อ พ่วงทุกชนิ ด มาใช้กบั เครืองคอมพิวเตอร์ในระบบ HosXP นอกจาก
ได้รบั การอนุญาตจากงานคอมพิวเตอร์
๑.๕ ห้า มเคลือนย้า ยเครืองคอมพิว เตอร์ หรือ ปรับเปลียนหมายเลขไอพี (IP Address) ของ
เครืองคอมพิวเตอร์ในระบบ HosXP
๑.๖ ห้ามมิให้เปิ ดเผยประวัตผิ ปู้ ่ วยกับผูอ้ นื ในกรณีไม่มหี นังสือหรือลายลักษณ์อกั ษรมาแสดง
๑.๗ มีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลทีเป็ นความลับ เช่น ประวัตผิ ปู้ ่ วย ให้เข้าถึงได้เฉพาะทีตนเอง
ได้รบั อนุ ญาตตามหน้าทีทีปฏิบตั แิ ละความเหมาะสมเท่านัน
๑.๘ ห้ามแก้ไข/ดัดแปลง ประวัตผิ ูป้ ่ วยจากความเป็ นจริง นอกจากมีลายลักษณ์อกั ษร ยินยอม
หรืออยูใ่ นความรับผิดชอบเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
๑.๙ ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อกับระบบฐานข้อมูลผูป้ ่ วย ในการติดต่อกับอินเตอร์เน็ตทุก
กรณี ยกเว้น เครืองคอมพิวเตอร์ท มีี ภ ารกิจเฉพาะทีต้อ งเชือมต่ ออิน เตอร์เน็ ต ซึงได้รบั อนุ ญาตจาก
ผูอ้ าํ นวยการ
๑.๑๐ กําหนดให้ระบบ HosXP มีการตัดและหมดระยะเวลาการใช้งาน รวมทังปิ ดการใช้งาน
หลังจากทีไม่มกี จิ กรรมการใช้งานในช่วงระยะเวลา ๑๕ นาที

๑.๑๑ ตํ า แหน่ ง ทีตังจอภาพและเครืองพิม พ์ ให้อ ยู่ใ นตํ า แหน่ ง ทีผู้ป่ วยหรือ ญาติไ ม่ส ามารถ
มองเห็นหรือเข้าถึงได้

๒. นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
๒.๑ ห้ามนํ าอุป กรณ์ wireless มาติดตัง หรือเปิ ด ใช้งานเองภายในโรงพยาบาล โดยไม่ได้รบั
อนุญาต

๒.๒ ห้ามให้ User และ Password แก่ผอู้ นื ต้องรักษาเป็ นความลับ
๒.๓ ห้ามเคลือนย้ายอุปกรณ์ Wireless Lan โดยไม่ได้รบั อนุญาต

๓. นโยบายการใช้สือสังคมออนไลน์ (Social Media)
๓.๑ ขอให้สมาชิกกลุ่มไลน์ ต่างๆ ห้ามมิให้แสดงข้อความ รูปภาพทีไม่เหมาะสม ส่อไปในทาง
ลามก อนาจาร การปลุก เร้าให้เกิดการแตกแยก การทําลายสถาบันต่างๆ หรือเอกสารทีสามารถระบุ
ตัวตนผูป้ ่ วย แสดงถึงการเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย
๓.๒ ขอให้สมาชิกกลุ่มไลน์ ต่างๆ ห้ามมิให้แสดงรูปภาพ ชือ ทีอยู่ ทีจะนํ าไปสู่การระบุตวั ตน
ผู้ป่วยอย่า งชัดเจน หากกระทํ าเพือประโยชน์ ทางการรัก ษาพยาบาล ควรปกปิ ด ใบหน้ า และควรขอ
อนุญาตผูป้ ่ วยก่อน เมือดําเนินการเสร็จสินต้องลบภาพนันทันที
๓.๓ ห้ามใช้โ ปรแกรม Line ในการสือสารการรัก ษาพยาบาล ยกเว้น เพือประโยชน์ ในการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วย เมือดําเนินการเสร็จ ต้องลบข้อความหรือรูปภาพนันทันที ทังผูส้ ง่ และผูร้ บั

๔. นโยบายการใช้อินเตอร์เน็ต
๔.๑ ห้ามเว็บไซต์ ลามก อนาจาร สิงผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จริยธรรม การวิพากษ์วจิ ารณ์
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.๒ ห้ามเข้าเว็บไซต์ เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ฟั งเพลง ในขณะปฏิบตั งิ าน หรือกําลังให้บริการ
ผูป้ ่ วย
๔.๓ ห้า มดาวน์ โ หลดหรือ ส่ง กระจาย แจกจ่ าย ข้อมูล ลามก อนาจาร ข้อมูล ส่ว นบุค คล สือ
สิงพิมพ์ ซึงเป็ นการละเมิดลิขสิทธ์ทางปั ญญา
๔.๔ ห้ามกระทําการใด ๆ ซึงขัดต่ อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐

๕. นโยบายการการป้ องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
๕.๑ ห้ามนําโปรแกรมใดๆ มาติดตังภายในเครืองคอมพิวเตอร์ หากต้องการติดตังเนืองจากมีผล
กับการปฏิบตั ริ าชการต้องติดต่องานคอมพิวเตอร์

๖. นโยบายการป้ องกันไวรัส บนเครืองคอมพิวเตอร์
๖.๑ ห้ามใช้ USB Port กับเครืองในระบบเครือข่าย HosXP
๖.๒ ห้ามดาวน์โหลด หรือ ติดตัง โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
๖.๓ ในการรับ ส่ อ งข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ผ่ า นอิน เตอร์เ น็ ต จะต้อ งมีก ารตรวจสอบไวรัส โดย
โปรแกรมป้ องกันไวรัสก่อนการรับและส่งข้อมูลทุกครัง

๗. นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทส
๗.๑ ห้ามจด หรือบันทึก User และ Password ไว้ในทีง่ายต่อการสังเกต เช่น ทีโต๊ะทํางาน บน
หน้ าจอ (Clear Desk , Clear Screen Policy) แป้ นพิมพ์ หรือ ไวท์บอร์ด ควรเก็บเป็ นความลับ หรือจด
ไว้ในสมุดทีเก็บในลินชักส่วนตัว
๗.๒ กรณีทจํี าเป็ นต้องบอกรหัสผ่านแก่ ผู้อนื เพือให้สามารถปฏิบตั งิ านแทนเพือประโยชน์ ใน
การรักษาพยาบาล หลังจากทีทํางานเสร็จแล้ว ให้ทาํ การเปลียนรหัสผ่านทันที
๗.๓ เครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองต้องทําการตังเวลาพักหน้ าจอ (Screen Saver) โดยตังเวลา
อย่างน้อย ๑๕ นาที
๗.๔ ผู้ใช้งานต้องสํารองข้อมูล (Backup) ทีสําคัญทุกวัน จากเครืองคอมพิวเตอร์ ไปไว้บนสือ
บันทึกอืนๆ เช่น Flash Drive หรือ External Hard Disk เป็ นต้น
๗.๕ เครืองคอมพิวเตอร์ทกุ เครืองต้องทําการเปลียนทดแทน หรือต้องจําหน่ายด้วยกระบวนการ
ทางพัส ดุ ให้ดํา เนิ น การทํ า ลายข้อ มูล ทีอยู่ใ นฮาร์ด ดิส ก์ ด้ว ยวิธีก ารเปลียนโครงสร้า งทางกายภาพ
(Fdisk) ของฮาร์ดดิสก์ก่อนส่งไปงานพัสดุ

๘. นโยบายการป้ องกันทรัพย์สินทางคอมพิวเตอร์
๘.๑ ห้ามเคลือนย้ายคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจาก
งานคอมพิวเตอร์
๘.๒ ห้ามนําวัสดุ หรือ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ออกนอกโรงพยาบาลโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากงาน
คอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการทางพัสดุ
๘.๓ ห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้วสั ดุและครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากทีได้จดั สถานทีไว้
บริการ เช่น ห้องสมุด

นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จัดเป็ นมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ซึงเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลคลองท่อมจะต้องปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที ๔ มกราคม ๒๕๖๔

( นายนิเวศน์ อังสุมาลี)
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลคลองท่อม

มาตรฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการ

เรืองการกําหนดข้อตกลงระดับบริการ : ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

(Service Level Agreement : SLA)

งานคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลคลองท่อม

โรงพยาบาลคลองท่อม
ระดับเอกสาร : ระเบียบปฏิบตั ิ (System Procedure) เลขที : WI-001-01 ฉบับที : 1
เรือง : ข้อตกลงระดับบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วันที : 4 มกราคม 2564
หน่ วยงาน : งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการระดับบริ การ (Service Level Agreement : SLA)
ในส่ว นนี เป็ นส่ว นการให้บ ริการระบบคอมพิว เตอร์และเครือ ข่าย โดยงานคอมพิว เตอร์ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ

1. วัตถุประสงค์
- เพือให้ผใู้ ช้บริการเข้าใจถึงการให้บริการของหน่ วยงาน
- เพือระบุประเภทของการให้บริการแต่ละประเภทให้ชดั เจน
- เพือให้สามารถให้บริการได้อย่างเป็ นระบบ และถูกต้องตามข้อตกลง
- เพือให้เกิดการชีวัดประสิทธิภาพของการให้บริการ
- เพือปรับปรุงการให้บริการให้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของระดับบริการ

2. ขอบเขต

- จัดหมวดหมูก่ ารให้บริการต่างๆ ออกเป็ นประเภท
- กําหนดบทบาทหน้าทีของผูใ้ ห้บริการ
- จัดทําข้อตกลงการให้บริการ (SLA)
- บันทึก ทํารายการและติดตามผลการปฏิบตั วิ ่าได้ตามข้อตกลงการให้บริการ
- ปรับปรุง ทบทวน แก้ไข เอกสารข้อตกลงการให้บริการ

3. ผูร้ บั ผิดชอบ

1. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เจ้าหน้าทีงานคอมพิวเตอร์

นโยบายการบริหารจัดการระดับการให้บริการ (Service Management Policy)
1. ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดระดับ การให้ บ ริก าร โดยบริก ารสารสนเทศ (IT Services) ทีมี
ความสําคัญ และบรรจุไว้ในบัญชีการให้บริการ (Service Catalog)
2. ผูใ้ ห้บริการต้องทําการทบทวน และปรับปรุงระดับการให้บริการในบัญชีระดับการให้บริการ
ตามความจําเป็ น
3. ผูใ้ ห้บริการต้องทําการเฝ้ าระวังและติดตามการให้บริการสารสนเทศอย่างสมําเสมอ หากไม่
เป็ นไปตามระดับการให้บริการทีกําหนดไว้ให้หาสาเหตุ และดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขผูใ้ ห้บริการ
ต้องปฏิบตั ิตาม Service Level Agreement ให้อยู่ในระดับตามทีตกลงไว้ ผูใ้ ห้บริการต้อ งทําการแจ้งผ
ลการปฏิบตั งิ าน ในใบบันทึกงานประจําวัน เมือปฏิบตั งิ านเสร็จสิน
4. หากไม่ส ามารถปฏิบตั ิง านได้ตามใบบัน ทึก งานให้เสร็จ สินตามข้อตกลง ทางผู้ใ ห้บ ริก าร
จะต้องทําการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามข้อตกลงในเอกสาร Service Level Agreement ผู้ให้บริการ
ต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องให้เป็ นระเบียบ เช่น ใบส่งซ่อม

4. นิยามศัพท์
IT Help Desk หมายถึง ศูนย์กลางในการติดต่อ ในการรับแจ้งปั ญหาทีเกิดขึนจากผูใ้ ช้บริการ
คอมพิวเตอร์ โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หรือ line group และเป็ น ศูน ย์ก ลางในการติด ต่อสือสารและ
ประสานงานระหว่างผูใ้ ช้งาน กับ บริษทั หรือ ผูเ้ ชียวชาญ เพือทําการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนให้
สามารถใช้งานได้เป็ นปกติโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
Service Level Agreement (SLA) หมายถึง ข้อ ตกลงระดับ บริก ารระหว่ า งผู้ท ีให้บ ริก ารกับ
ผู้รบั บริการเป็ นการระบุเป้ าหมายของบริการทีสําคัญและหน้ าทีรับผิดชอบทังสองฝ่ าย เพือเพิมความ
มันใจ แก่ผรู้ บั บริการว่าเจ้าหน้าทีสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาแต่กระบวนงานทีกําหนดไว้ไม่ถอื
เป็ นข้อผูกพันอาจเปลียนแปลงได้
ผู้ประสานงาน หมายถึง เจ้าหน้ าทีงานคอมพิว เตอร์ ผู้ประสานงานด้านความช่ว ยเหลือและ
แก้ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เจ้าหน้ าทีผู้ปฏิบตั งิ าน หมายถึง เจ้าหน้ าทีงานคอมพิวเตอร์ ผู้รบั มอบหมายให้ดําเนินการให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5. หน้ าทีความรับผิดชอบ
5.1 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าทีอนุ มตั แิ ผนการดําเนินงานพร้อมทังมอบหมาย
กํากับ ติดตามการปฏิบตั งิ านของผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
5.2 เจ้าหน้าทีงานคอมพิวเตอร์ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มีหน้าทีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี
- รับ เรืองราวปั ญหาด้านเทคนิ ค ให้ค วามช่ ว ยเหลือและบํ ารุ ง รัก ษารวมทังแก้ไ ขปั ญ หา
ทางด้านเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพยาบาล ตามคําร้องขอ หรือตามทีได้รบั มอบหมาย
สังการ
- ประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลการให้บริการทีเกียวกับ IT Help Desk พร้อมทังจัดเก็บ
เป็ นฐานข้อมูลเพือจัดทําเป็ นองค์ความรูต้ ่อไป (KM ของงานคอมพิวเตอร์)
- ประสานงานกับ เจ้า หน้ า ทีบริษัท /นั ก วิช าการคอมพิว เตอร์ หรือ ผู้เ ชียวชาญเพือตอบ
คําถามในกรณีทคํี าตอบ ไม่มขี อ้ มูล หรือเกียวข้องกับหน่ วยงานอืนๆ
- จัด ทํารายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อ ง ได้แ ก่ การรับ แจ้งปั ญ หา สาเหตุ ข อง
ปั ญหา การแก้ไขปั ญหา ประเภทของปั ญหา ตามความเหมาะสมเป็ นรายเดือน และเสนอผูบ้ งั คับบัญชา

6. ขันตอนการปฏิบตั ิ งาน
6.1 ขันตอนการรับแจ้งปั ญหา
1. ผูร้ บั บริการแจ้งปั ญหาทางโทรศัพท์ทหมายเลข
2409
ี
2. ผูร้ บั บริการแจ้งปั ญหาทางกลุ่มไลน์ line group ชือ HelpKesk IT Metta
6.2 ขันตอนการแก้ไขปั ญหา
1. ให้คาํ ตอบ หรือวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทาง โทรศัพท์ หรือ กลุม่ ไลน์
2. กรณีไม่สามารถสือสารได้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน มีแนวทางเลือก 2 ทาง คือ
- ทําการรีโมทไปแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม TeamViewer
- ทําการลงไปวิเคราะห์ปัญหาทีหน้างาน โดยเน้น ถ้าหน้างานบริการให้เป็ นกรณีเร่งด่วน
6.3 ขันตอนการเก็บรายละเอียดของงาน
1. เมือผูร้ บั บริการ แจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผูป้ ระสานงาน/ผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องทําการบันทึก
คําแจ้ง หรือปั ญหาลงในแบบฟอร์ม (FM-COM-008) พร้อมลงบันทึกเวลาทีรับแจ้ง
2. ทําการแยกประเภทของปั ญหา (Service Catalog)
3. ทําการวิเคราะห์ปัญหาทีรับแจ้ง พร้อมบันทึกเวลาทีเริมปฏิบตั งิ าน
4. ทําการตอบคําถามหรือแนะนํ าวิธ กี ารแก้ไขปั ญหา รายละเอีย ด แนวทางแก้ไข และผ
ลการแก้ไข จนแล้วเสร็จ พร้อมลงบันทึกเวลาทีปฏิบตั งิ านเสร็จ
5. ในกรณีการแก้ปัญหาต้องมีอุปกรณ์ ให้ระบุลงในแบบฟอร์ม
ี สามารถตอบได้ทนั ที ผูป้ ฏิบตั งิ าน จะต้องดําเนินการ ดังนี
6. ในกรณีทไม่

- ประสาน หรือ โทรแจ้ง ปรึกษาปั ญหานันๆ กับเจ้าหน้ าทีทีเกียวข้อง ให้คําตอบหรือ
วิธกี ารแก้ไขปั ญหา
- ประสาน หรือ โทรแจ้ง ปรึกษาปั ญหานันๆ กับเจ้าหน้าทีบริษทั ให้คาํ ตอบหรือวิธกี าร
แก้ไขปั ญหา
- ทําการค้นหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหา หรือ แหล่งอ้างอิง จากอินเตอร์เน็ต
- ทําการแจ้งวิธกี ารแก้ไขปั ญหาให้ผรู้ บั บริการทราบ
- การบันทึกคําตอบและปิ ดงาน พร้อมลงบันทึกเวลาทีปฏิบตั งิ านเสร็จ

7. มาตรฐานการให้บริการ
ข้อ ตกลงระยะเวลาการให้ บ ริก าร SLA (Service Level Agreement) ศู น ย์ บ ริก ารให้ค วาม
ช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (IT Help Desk)
ลําดับ

กระบวนงาน

ระยะเวลา

1
2
3

ตอบปั ญหาทางโทรศัพท์
Remote Desktop แก้ปัญหา
ด้าน คอมพิวเตอร์
Format + ติดตังระบบปฏิบตั กิ าร
Driver
Ghost ระบบ
ด้าน Software
ติดตัง HosXP Setup + ตังค่าการเชือมต่อ
ฐานข้อมูล
ติดตัง HosXP Upgrade
ติดตัง Utilities Program
Ghost ระบบ
ด้าน เครืองพิมพ์
ติดตังเครืองพิมพ์
แจ้งปั ญหาให้ชา่ งภายนอกดําเนินการซ่อม
ด้าน Network
ติดตัง IP Address
ติดตังสายสัญญาณเครือข่าย LAN

6
3

หน่ วย
เวลา
นาที
นาที

1
20
20

ช.ม.
นาที
นาที

ถ้ามี Driver / HDD
ถ้ามี Ghost file

15

นาที

FTP จาก Intranet

10
25
20

นาที
นาที
นาที

FTP จาก Intranet

15
10

นาที
นาที

กรณีมเี ครืองทดแทน
แจ้งปั ญหาผ่าน line

15
1

นาที
วัน

4

5

6

หมายเหตุ

ถ้ามี Ghost file

กรณีเพิมจุดหรือ
แก้ไข

หมายเหตุ :1. SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ข้อ ตกลงเพือรับ ประกัน การบริก ารระหว่ างผู้
ให้บริการกับผู้รบั บริก าร เพือเพิมความมันใจแก่ ผูร้ บั บริการว่าเจ้าหน้ าทีจะสามารถให้บ ริการได้ตาม
ระยะเวลาแต่ละกระบวนการทีกําหนดไว้ ไม่ถอื เป็ นข้อผูกพัน อาจมีการเปลียนแปลงได้
ื
ของปั ญหาในแต่ละ
2. ระยะเวลาตาม SLA หมายถึง ระยะเวลาการให้บริการ กรณีพนฐานปกติ
ด้านทางเทคนิค โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีเท่านัน

เงือนไขการดําเนิ นงาน
หลัง จากได้ร ับ แจ้ง จะจัด ส่ ง เจ้า หน้ า ทีดํา เนิ น การให้ภ ายในทัน ที ในกรณี ท ีเจ้า หน้ า ทีพร้อ ม
ให้บริการ แต่หากเจ้าหน้าทีติดงานอืน หรือกําลังให้บริการหน่ วยงานอืนอยู่ คาดว่าจะเข้าดําเนินการให้
ภายใน 30 นาที เป็ นอย่างน้อย

8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 การรายงานผล
เจ้าหน้าทีงานคอมพิวเตอร์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านทีเกียวข้อง ได้แก่ การรับแจ้งปั ญหา สาเหตุของ
ปั ญหา การแก้ไขปั ญหา ประเภทของปั ญหา ตามความเหมาะสมเป็ นรายเดือนและเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบทุกเดือน
8.2 การติดตามประเมินผล
เจ้าหน้าทีงานคอมพิวเตอร์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือ ข่า ยจะดํ า เนิ น การติด ตามประเมิน ผลจากการสํา รวจความพึง พอใจในการรับ บริก ารให้ค วาม
ช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็ นประจําทุกปี

9. ชัวโมงทํางานให้บริ การ (Service Hours) ให้บริ การ
ในเวลาราชการ (08.00 น - 16.00 น) จัดเจ้าหน้าทีขึนปฏิบตั งิ าน จํานวน 4 คน
นายช่างเทคนิค
จํานวน 1 คน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 คน
เจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 คน
นอกเวลาราชการ
เวลา 08.00 - 16.00 น . ของวัน เสาร์, อาทิ ต ย์ , วัน หยุ ด นั ก ขัต ฤกษ์ จัด เจ้า หน้ า ทีขึน
ปฏิบตั งิ าน จํานวน 1 คน
เวลา 16.30 - 20.30 น. จัดเจ้าหน้าทีขึนปฏิบตั งิ าน จํานวน 1 คน
เวลา 16.30 - 00.30 น. จัดเจ้าหน้าทีขึนปฏิบตั งิ าน จํานวน 1 คน
เวลา 00.30 - 08.30 น. จัดเจ้าหน้าทีขึนปฏิบตั งิ าน จํานวน 1 คน

ที
1

ผังกระบวนการ

วิเคราะหปญหา

ได้ทนั ที

ผูป้ ระสานงาน/สามารถ
ตอบคําถามได้

ตอบคําถาม/

ไม่ได้ทนั ที
4

รายละเอียดงาน

ผูป้ ระสานงาน แจ้งเวลา
โทรกลับเพือให้คาํ ตอบ

แจงเวลาโทรกลับ
ผูรับบริการ

5

6

ประสานงานนักวิชาการ

ใหคําตอบ/

หรือผูเชี่ยวชาญ

วิธีแกปญหา

ไดรับคําตอบจาก

6 นาที

ผูป้ ระสานงาน ประสาน
บริษทั /ผูเ้ ชียวชาญ ให้
คําตอบ
ผูป้ ระสานงานได้รบั
คําตอบจากผูเ้ ชียวชาญ

ผูเกี่ยวของ

7

รับคําตอบ
วิธีการแกไข

8

บันทึกลงระบบ
และปดงาน

9

จบการทํางาน

ผูร้ บั ผิ ดชอบ

ผูป้ ระสานงาน/รับแจ้ง
ผูร้ บั บริการ
ปั ญหาจากผูข้ อรับบริการ เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์
ผูป้ ระสานงาน/วิเคราะห์
ปั ญหาทีได้รบั แจ้ง
เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์

บันทึกคําแจง

แจงปญหา

2

3

ระยะเวลา
(นาที)

เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์
ผูเ้ ชียวชาญ
เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์
ผูเ้ ชียวชาญ

ผูร้ บั บริการได้รบั คําตอบ
วิธกี ารแก้ไขปัญหา จาก เจ้าหน้าที
ผูป้ ระสานงาน
คอมพิวเตอร์
ผูป้ ระสานงานเทคนิค
บันทึกงาน
จบการทํางาน

ผูร้ บั บริการ
เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลคลองท่อม
ระดับเอกสาร : (System Procedure) เลขที : IM-SP-001-02
เรือง : การแก้ปัญหาการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ ขณะใช้งาน
หน่ วยงาน : งานคอมพิวเตอร์

ฉบับที : 1
วันที : 4 มกราคม 2564
แผนกทีเกียวข้อง : ทุก
หน่วยงาน
1. วัตถุประสงค์ : เพือให้การดําเนินงานบริการ ด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเอกสารหลักฐานควบคุม เพือให้ผขู้ อใช้บริการตรวจสอบได้
2. ขอบข่าย : ทุกหน่ วยงาน ภายในโรงพยาบาลคลองท่อม
3. อุปกรณ์/เครืองมือ : เครืองคอมพิวเตอร์ , เครืองพิมพ์ , ซอฟท์แวร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ระบบ
เครือข่ายบริการ
4. ผูร้ บั ผิ ดชอบ :
- ผูข้ อใช้บริการ มีหน้าที แจ้งปั ญหา เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ มีหน้าที ตรวจสอบหน้างาน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องนํ าเครืองเข้า
มาที งานคอมพิวเตอร์ เพือตรวจสอบอย่างละเอียด หากงานคอมพิวเตอร์ มีเครืองสํารอง ให้ใช้เครือง
สํารองแทน หากไม่มตี อ้ งแจ้งผูข้ อใช้บริการทราบ และเร่งซ่อมให้เสร็จตามาตรฐานข้อตกลง
5. นิ ยามศัพท์ : ผูข้ อใช้บริการ คือ หน่ วยงานทีขอส่งซ่อม
6. ตัวชีวัด :
- ปั ญหาด้านฮาร์ดแวร์ ทีดําเนินการเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันทีงานคอมพิวเตอร์รบั เรือง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
- ปั ญ หาทางด้ า นซอฟท์ แ วร์ เฉพาะทีงานคอมพิว เตอร์ ติด ตังให้ เ ท่ า นั น เมือมีปั ญ หางาน
คอมพิวเตอร์ จะแก้ไขให้ภายใน 1 วัน จากวันทีงานคอมพิวเตอร์รบั เรือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
7. วิ ธีปฏิ บตั ิ :
- ผู้ขอให้บริการแจ้งปั ญหาทางโทรศัพท์/ทาง Line เจ้าหน้ าทีงานคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและ
ดําเนินการซ่อม ภายในเวลาทีกําหนดตามข้อตกลง
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ ต้องแจ้งหน่ วยงานผูส้ ง่ ซ่อม รับเครืองคืนภายใน 1 หลังจากรับเครือง
8. เงือนไขการยอมรับข้อตกลง :
- เมืองานคอมพิวเตอร์ ดําเนินการเสร็จ ถือได้วา่ เสร็จสินการดําเนินการ สามารถปิ ดงานได้

โรงพยาบาลคลองท่อม
ระดับเอกสาร : (System Procedure) เลขที : IM-SP-001-02
เรือง : การแก้ปัญหาการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ ขณะใช้งาน
หน่ วยงาน : งานคอมพิวเตอร์

ฉบับที : 1
วันที : 4 มกราคม 2564
แผนกทีเกียวข้อง : ทุก
หน่วยงาน
1. วัตถุประสงค์ : เพือให้การดําเนินงานบริการ ด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเอกสารหลักฐานควบคุม เพือให้ผขู้ อใช้บริการตรวจสอบได้
2. ขอบข่าย : ทุกหน่ วยงาน ภายในโรงพยาบาลคลองท่อม
3. อุปกรณ์/เครืองมือ : เครืองคอมพิวเตอร์ , เครืองพิมพ์ , ซอฟท์แวร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ระบบ
เครือข่ายบริการ
4. ผูร้ บั ผิ ดชอบ :
- ผูข้ อใช้บริการ มีหน้าที แจ้งปั ญหา เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ มีหน้าที ตรวจสอบหน้างาน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องนํ าเครืองเข้า
มาที งานคอมพิวเตอร์ เพือตรวจสอบอย่างละเอียด หากงานคอมพิวเตอร์ มีเครืองสํารอง ให้ใช้เครือง
สํารองแทน หากไม่มตี อ้ งแจ้งผูข้ อใช้บริการทราบ และเร่งซ่อมให้เสร็จตามาตรฐานข้อตกลง
5. นิ ยามศัพท์ : ผูข้ อใช้บริการ คือ หน่ วยงานทีขอส่งซ่อม
6. ตัวชีวัด :
- ปั ญหาด้านฮาร์ดแวร์ ทีดําเนินการเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันทีงานคอมพิวเตอร์รบั เรือง
- ปั ญ หาทางด้ า นซอฟท์ แ วร์ เฉพาะทีงานคอมพิว เตอร์ ติด ตังให้ เ ท่ า นั น เมือมีปั ญ หางาน
คอมพิวเตอร์ จะแก้ไขให้ภายใน 1 วัน จากวันทีงานคอมพิวเตอร์รบั เรือง
7. วิ ธีปฏิ บตั ิ :
- ผู้ขอให้บริการแจ้งปั ญหาทางโทรศัพท์/ทาง Line เจ้าหน้ าทีงานคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและ
ดําเนินการซ่อม ภายในเวลาทีกําหนดตามข้อตกลง
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ ต้องแจ้งหน่ วยงานผูส้ ง่ ซ่อม รับเครืองคืนภายใน 1 หลังจากรับเครือง
8. เงือนไขการยอมรับข้อตกลง
- เมืองานคอมพิวเตอร์ ดําเนินการเสร็จ ถือได้วา่ เสร็จสินการดําเนินการ สามารถปิ ดงานได้

โรงพยาบาลคลองท่อม
ระดับเอกสาร : (System Procedure) เลขที : IM-SP-001-03
ฉบับที : 1
เรือง : การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล วันที : 4 มกราคม 2564
หน่ วยงาน : งานคอมพิวเตอร์
แผนกทีเกียวข้อง : ทุกหน่วยงาน
1. วัตถุประสงค์ : เพือกําหนดเป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการเพือใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ าน ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล โดยเป็ นข้อตกลงทีเป็ น
มาตรฐาน ในระดับ ทียอมรับ ได้ และสามารถปฏิบัต ิง านได้จ ริง รับ รู้ และความเข้า ใจตรงกัน
ผูร้ บั บริการมีความมันใจในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารได้รวดเร็วและทันเวลา
2. ขอบข่าย : ทุกหน่ วยงาน ภายในโรงพยาบาลคลองท่อม
- ระบบอินเตอร์เน็ต (www.metta.go.th)
3. อุปกรณ์ /เครืองมือ : เครืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย , เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน , แท็บเล็ต , สมา
ร์ทโฟน ระบบเครือข่ายบริการ
4. ผูร้ บั ผิ ดชอบ : งานคอมพิวเตอร์
5. นิ ยามศัพท์ : ผูข้ อใช้บริการ คือ หน่ วยงานทีต้องการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
6. ตัวชีวัด : ร้อยละการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารลงเว็บไซต์โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 1 วัน
7. วิ ธีปฏิ บตั ิ : ผูข้ อใช้บริการแจ้งความต้องการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ทาง
E-msil :
1. โดยกําหนดหัวข้อ และรายละเอียดของข่าวสารนันๆ พร้อมทังรูปประกอบ (ถ้ามี)
2. ผูข้ อใช้บริการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน บนหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาล
8. เงือนไขการยอมรับข้อตกลง
1. ผูข้ อใช้บริการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร พร้อมผ่านหัวหน้ างาน
นันๆ ในการตรวจสอบ หรืออนุ ญาต

โรงพยาบาลคลองท่อม
ระดับเอกสาร : (System Procedure) เลขที : IM-SP-001-03
ฉบับที : 1
เรือง : การส่งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที : 4 มกราคม 2564
หน่ วยงาน : งานคอมพิวเตอร์
แผนกทีเกียวข้อง : ทุกหน่วยงาน
1. วัตถุป ระสงค์ : เพือให้ก ารดํา เนิ น งานบริก ารด้า นฮาร์ด แวร์/เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมี
เอกสารหลักฐานควบคุม เพือให้ผขู้ อใช้บริการตรวจสอบได้
2. ขอบข่าย : ทุกหน่ วยงาน ภายในโรงพยาบาลคลองท่อม
3. อุปกรณ์ /เครืองมือ : เครืองคอมพิวเตอร์ , เครืองพิมพ์ , ซอฟท์แ วร์ และ อุ ปกรณ์ ต่ อพ่วงต่ างๆ
ระบบ
เครือข่ายบริการ
4. ผู้รบั ผิ ดชอบ : - ผูข้ อใช้บริการมีหน้ าทีส่งซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โดย
แจ้งทางโทรศัพท์ หรือทาง Line
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ มีหน้าที ตรวจสอบ และดําเนินการซ่อม หากพบว่ามีอุปกรณ์เสียหาย
หรือ ชํา รุด ให้ตรวจสอบอุ ปกรณ์ นันๆ ว่ า มีท ดแทนหรือไม่ เช่ น คีย์บอร์ด , เมาส์ , ฮาร์ด ดิส ก์ หรือ
Switch ถ้ามีให้ดําเนินการ แต่ถ้าไม่ม ี ให้หน่ วยงานเขียนใบส่งซ่อม เพือขอจัดซือตามระเบียบพัสดุ ใน
ระหว่างดําเนินการจัดซือให้หาเครืองสํารองแทน
- เจ้าหน้าทีพัสดุ มีหน้าทีดําเนินการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ตามายการทีขอจัดซือ
5. นิ ยามศัพท์ : ผูข้ อใช้บริการ คือ หน่ วยงานทีขอส่งซ่อม
6. ตัว ชี วัด : - ปั ญหาด้า นฮาร์ด แวร์ ทีดํา เนิ นการเสร็จหลัง จากได้ร บั อุ ปกรณ์ ทีขอจัด ซือมาเปลียน
ทดแทนใน 2 วัน
- ปั ญ หาทางด้ า นซอฟท์ แ วร์ เฉพาะทีงานคอมพิว เตอร์ ติด ตังให้ เ ท่ า นั น เมือมีปั ญ หางาน
คอมพิวเตอร์ จะแก้ไขให้ภายใน 1 วัน จากวันทีงานคอมพิวเตอร์รบั เรือง
7. วิ ธีปฏิ บตั ิ : - ผูข้ อให้บริการแจ้งปั ญหาทางโทรศัพท์/ทาง Line เจ้าหน้ าทีงานคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ
และดําเนินการซ่อม ภายในเวลาทีกําหนดตามข้อตกลง
- เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ ต้องแจ้งหน่ วยงานผูส้ ง่ ซ่อม รับเครืองคืนภายใน 1 หลังจากรับเครือง
8. เงือนไขการยอมรับข้อตกลง
- เมืองานคอมพิวเตอร์ ดําเนินการเสร็จ ถือได้วา่ เสร็จสินการดําเนินการ สามารถปิ ดงานได้

