
การกาํหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนสอดคลองกับมาตรฐาน

ของประเทศหรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐานขอมูล มาตรฐานรหัสขอมูล มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยและความลับของผูปวย มาตรฐานระบบเครือ

ขายคอมพิวเตอร มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอม

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 



การกําหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

ความเป็นมา การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยได้เริมดําเนินการมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึงทีช่วยให้คุณภาพการดแูลผู้ ป่วยมีประสิทธิภาพยิงขึน อย่างไรก็ดีหากการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขาดมาตรฐานทีเหมาะสม ย่อมเป็นความเสียงทีจะทําให้ผู้ ป่วยได้รับอนัตราย  ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพของสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลแตเ่ดมิ ได้กล่าวถึงเรืองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลไว้อย่างกว้างๆ แตใ่นปัจจุบนั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซบัซ้อนยิงขึน ซึงทําให้เกิดทงัโอกาสใหม่ๆ และเกิดความเสียงใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งมาก ดงันนัสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลจึงปรึกษาสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ให้ช่วยพฒันามาตรฐาน-คณุภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขึน เพือใช้เป็นแนวทางในการพฒันา และรับรองคณุภาพโรงพยาบาลตอ่ไป  TMI ได้ตงัคณะทํางานขึนศึกษา และดําเนินการในเรืองนี ตกลงเริมจากการพฒันามาตรฐานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมร่วมกนัเป็นอนัดบัแรก โดยกระบวนการดงันี  คณะทํางานศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ มาตรฐานการจดัการสากลด้าน IT ก่อนการประชมุ ได้แก่ 
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบตัิครบ  ปี พ.ศ.
 SPA (Standards Practice Assessment) สถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล
 มาตรฐาน JCI (Joint Commission International)
 Baldrige National Quality Program  - 
 มาตรฐาน CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
 มาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
 มาตรฐาน ISO/IEC คณะทํางานเสนอให้ร่าง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information Technology) เพือเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลในประเทศไทยพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพือสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล (HA) เพมิเตมิจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ของสถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล  



เนืองจาก Information System (IS) กบั Information Technology (IT) มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากจนบางครังแยกออกจากกนัยาก การศกึษาแนวทางการดําเนินงาน (guideline) ของทงัสองระบบจึงคาบเกียวกนั อย่างไรก็ตามทงัสองระบบก็มีมิตทีิมีข้อพิจารณาเฉพาะระบบแยกจากกัน ดงันนัในร่างแรกจะเน้นการบริหารจดัการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน หลงัจากนนัแล้วจะพฒันาบรูณาการกบั ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) เป็นภาพรวมของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information Systems)  ร่างแนวทาง(Guideline) ทีเสนอใช้กรอบแนวคิด (Framework) ทีบรูณาการ CobIT (Control Objectives for Information and related Technology) , ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO  (ISO  เดิม)(ISO  for healthcare) ตามการศึกษาของ Angeli Hoekstra & Nicolette Conradie จาก Price Water House Cooper ( ) ร่วมกับแนวทางการเขียนมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) กรอบแนวคิดนี ได้ผ่านการทดสอบและนําไปใช้เบืองต้นในการพัฒนาคณุภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลนําร่องในโครงการพฒันาคณุภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมเวชสารสนเทศไทย จํานวน 13 โรงพยาบาล ปัจจบุนัเป็น version 1.1 
กรอบแนวคดิ (Framework) 



คณะทํางานตกลงร่วมกันทีจะใช้ CobIT, ITIL และ ISO 17799 เป็น framework หลกัของการพฒันามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เนืองจากเป็นมาตรฐานทีเป็นทียอมรับ และครอบคลมุการทํางานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี คณะทํางานตระหนักดีว่า โรงพยาบาลในประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพในด้านนีไม่เท่ากัน อันเนืองมาจากบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจดัการอืนๆ หากนําเอามาตรฐานทงัหมดของต่างประเทศมาใช้ทนัที จะมีโรงพยาบาลจํานวนมากประสบปัญหา คณะทํางานจงึได้ปรับมาตรฐานให้มีความยืดหยุน่แตมี่ความท้าทาย เพือเป็นการกระตุ้นการพฒันาตอ่ไปในอนาคต 
1. โครงสร้าง และ บทบาท (Structure and Role)โรงพยาบาลมีการจัดให้มีกําหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงสร้างหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีความชดัเจน รวมทงัมีอัตรากําลงับุคลากรทีทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้แนใ่จได้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจะสามารถตอบสนองการดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งตอ่เนืองปลอดภยั และเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยควรมีการดําเนินการในสิงตอ่ไปนี 1.1. จดัให้มีทีมดแูลด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลและผู้ ใช้งานระบบร่วมกําหนดทิศทาง วางแผน จัดการ และติดตามการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีครอบคลุมระบบอภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และระบบบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)  1.2.  จดัให้มีแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของโรงพยาบาล การจัดทําแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โดยกําหนดเปา้หมาย และแนวทางการพฒันาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชดัเจน การจดัทําแผนฯ จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเกียวข้องทงั ผู้ บริหาร และผู้ปฎิบตัิซึงเป็นผู้ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพือให้แผนแม่บทมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบตัิงานในการดแูลผู้ ป่วย/บริการสขุภาพให้มีคณุภาพยิงขนึ   มีการสือสารแผนแม่บทให้ผู้ เกียวข้องรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน มีการตรวจสอบ การตดิตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมาปรับแผนให้ดีขนึ 1.3. มีนโยบายและแนวทางปฏิบตัด้ิานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตัิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีชดัเจน ครอบคลุม นโยบายด้านความครบถ้วนถกูต้องของข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ การรักษาความลับของผู้ ป่วย การเก็บสารสนเทศตา่งๆ ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูผู้ ป่วย ข้อมลูดิบและสารสนเทศ  การ



ทําลายข้อมูลดิบและสารสนเทศด้วยความเหมาะสม  และนโยบายกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสือสารนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ผู้ เกียวข้องรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกนั 1.4. จัดโครงสร้าง และอัตรากําลังของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลทีเหมาะสม โรงพยาบาลมีการจดัโครงสร้างให้มีหน่วยงานทีรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทงักําหนดตําแหน่ง อตัรากําลงัและสายการบงัคบับญัชา และอํานาจหน้าที ทีชัดเจนและเหมาะสม เพือให้สามารถดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานตามบริบทของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1.5. มีการกําหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทีจําเป็น สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล  ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหสัข้อมูล (ซึงรวมถึง รหสัโรค รหัสผ่าตดั สัญลักษณ์ ตวัย่อ คําจํากัดความ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านความปลอดภยัและความลบัผู้ ป่วย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 1.6. มีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีการสํารวจความต้องการสารสนเทศของผู้ปฏิบตัิงาน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารโรงพยาบาล และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ มีการคํานึงถึงบริบทของโรงพยาบาล  โดยนําสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาการบริการให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว รวมทังนําสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหารในการบริหารจดัการ ตลอดจนการศกึษาวิจยั ตอบสนองตอ่ภารกิจและพนัธกิจทกุด้านของโรงพยาบาล 
2. เทคโนโลยี (Technology)การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม จดัให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีความสําคญัยิงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ซึงนับว่าเป็นหัวใจของการใช้งานอย่างคุ้ มค่า สะดวก ปลอดภยั อยา่งไรก็ดีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพร้อมกบัความเสียง ซงึรวมทงัการสะดดุหยดุลงของงาน การสญูเสียข้อมลูทีสําคญัทงัโดยบงัเอญิจากความผิดพลาดของระบบ และการจงใจจากผู้ประสงค์ร้าย รวมทงัการถูกล้วงความลับข้อมูลของโรงพยาบาลโดยผู้ ไม่มีสิทธิ จึงจําเป็นต้องมีการจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขนึให้น้อยทีสดุ 



โรงพยาบาลจําเปนตองมีการจัดการดานเทคโนโลยีดังตอไปนี้2.1. จดัให้มี Data center Data center1  ของโรงพยาบาล ได้แก่ทีตงัของ servers และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง เช่น ระบบสํารองข้อมลู อปุกรณ์สํารอง redundant system ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น data center นีต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพือให้แน่ใจได้ว่า จะสามารถใช้งานระบบได้อย่างปลอดภยั ปราศจากการหยดุ หรือสะดดุของระบบ ซงึต้องคํานงึถึงสิงตอ่ไปนี 1) ห้อง สถานที และสิงแวดล้อม ต้องจดัให้มีความปลอดภยั เช่นมีการปรับอากาศทีดี รักษาความปลอดภยัจากบคุคลภายนอก การป้องกนัอคัคีภัย (รวมถึงระบบตรวจจบัควนัและระบบเตือนภยั เครืองดบัเพลิง และระบบดบัเพลิงอตัโนมตั)ิ 2) มีระบบป้องกันการเสียหายของข้อมลูและระบบ (data integrity and fault tolerance) ซึงรวมถึง UPS และระบบไฟฟ้าสํารอง, ระบบ RAID, redundant power supply  และ redundant servers  3) มีระบบสํารองข้อมลู ทงัภายใน และภายนอก data center4) มีการจดัการ network ทีเหมาะสม2.2. มีการกลนักรอง/เลือกใช้ Technology อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม คํานึงถึงประโยชน์ มาตรฐาน ความเสียง และความคุ้มค่า ในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และการเลือก software ทีเหมาะสม กับเปา้หมาย สอดคล้องกบับริบท และแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล มีการทบทวนความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์อย่างสมําเสมอเพือนํามาพฒันาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 2.3. จดัเทคโนโลยีสําหรับการรักษาความมนัคงปลอดภัยและคุ้มครองความลบัข้อมลูส่วนบคุคล และการเข้าถึงข้อมลูผู้ ป่วย ความเป็นส่วนตัวของผู้ ป่วยเป็นสิงสําคัญ ซึงเป็นความเสียงอย่างหนึงจากการใช้เทคโนโลยี  จําเป็นต้องจดัการให้มีระบบทีปอ้งกนัผู้ไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าถึงข้อมลูของผู้ ป่วย ดงันี 1) ระบบมีบญัชีรายชือผู้ ใช้งาน และรหสัผ่าน (username and password) และกลไกการยืนยนัตวับคุคล 2) สร้างระบบการเข้าถึงข้อมลูผู้ ป่วยให้รัดกุม (ใคร สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนไหน ด้วยวิธีใดเป็นต้น) 3) สามารถระบตุวับคุคลผู้ เข้าถึงข้อมลู ผู้ นําข้อมลูผู้ รับบริการเข้าสู่ระบบ ผู้ ทีแก้ไขข้อมลู และวนัเวลาทีเข้าถึงหรือนําข้อมลูผู้ รับบริการเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขข้อมลูได้  มีเทคโนโลยีด้าน



ความมนัคงของระบบเช่น firewall ระบบปอ้งกนัไวรัสและโทรจนั การแยกระบบ internet และระบบงานโรงพยาบาล การจดั private network เป็นต้น 
3. บุคลากร (People)มีการจดัการทรัพยากรบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเหมาะสม เพือให้การพฒันาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.1. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเพียงพอ โดยมีการกําหนดสมรรถนะทีจําเป็นของแต่ละตําแหนง่อยา่งเหมาะสม อนัได้แก่ 1) Chief Information officer (CIO)  ได้แก่บคุลากรระดบับริหารของโรงพยาบาลทีทําหน้าทีเป็นผู้ นําในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล อยูใ่นทีมนําของโรงพยาบาล โดยมีหน้าทีหลกัดงันี

 กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล รวมทงัแนวทางในการนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทีเหมาะสมมาใช้งาน และการพฒันาคณุภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน โดยผ่านการเห็นชอบจากทีมนําของโรงพยาบาล และสอดคล้องกบักฏหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ
 จดัให้มียทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพือบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว
 ควบคุม กํากับ และประเมินผล ให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและราบรืนCIO ควรเป็นผู้ ทีมีความรู้/ผ่านการอบรม/ หรือมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และติดตามความก้าวหน้าดงักล่าวอย่างสมําเสมอ เนืองจากความรู้และพฒันาการ ทงัในด้านอปุกรณ์ ระบบงาน มาตรฐาน กฎระเบียบและกฎหมาย รวมถึงภยัคกุคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 2) หวัหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of IT unit) บริหารจดัการและดแูลการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service management)2 อย่างเป็นระบบ ประเมินความเสียง จดัการป้องกัน ดแูล และแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในการดําเนินงาน ติดตามการทํางานและปัญหาทีเกิดขึนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดําเนินการแก้ไข เพือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลดําเนินการไปได้อย่างราบรืนต่อเนือง รวมทงัการพฒันาหนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระดบัคณุภาพทีสงูขนึ



3) บคุลากรอืนๆ   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความจําเป็นด้านบคุลากรเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริบทของโรงพยาบาล และจัดให้มีบุคลากรด้านนีอย่างพอเพียงและเหมาะสมตวัอยา่งบคุลากรทีจําเป็นเชน่I. IT technician  ผู้ดแูลระบบงานทวัไป เช่นแก้ไขเมือคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายมีปัญหา ติดตงัโปรแกรม ดแูลเครืองแม่ข่าย สํารองข้อมลู เป็นต้น II. IT security personnel ผู้ ดูแลความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศIII. IT staffs อืนๆ เช่น นกัพฒันาระบบ(developer) โปรแกรมเมอร์ วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที Service desk ฯลฯIV. Health Information Management officer  เช่น เจ้าหน้าทีเวชระเบียน ผู้ดแูลเกียวกบัข้อมลู สารสนเทศตา่งๆ ทีอยู่ในระบบ ให้มีความถกูต้องเทียงตรงV. Clinical Informatician  เป็นผู้ ทีมีความรู้ความเข้าใจงานทางคลินิก งานด้านสาธารณสุข และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัทีสามารถเป็นตวัเชือมการทํางานระหวา่งบคุคลากรด้าน IT กบับคุคลากรผู้ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนําสนเทศโรงพยาบาลมาประมวลผล และใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ทงัด้านการดแูลผู้ ป่วย และการบริหารจดัการองค์การ 3.2. มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากร เพือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทีจําเป็นต่อการปฏิบัติและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 3.3. มีกระบวนการในการรักษาบุคลากรไว้ในระบบ และป้องกันความเสียงในการสูญเสียบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เนือง  3.4. มีการพฒันาผู้ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผู้ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างถกูต้อง และเป็นไปตามบริบทและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ทงัด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลู การรักษาความลบัของผู้ ป่วย และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   การพัฒนานี รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและผู้ เกียวข้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจเกียวกับหลักการการจัดการสารสนเทศ (Principles of Information Management) ทีจําเป็น โดยมุ่งเน้นให้เกิดวฒันธรรมการใช้งานสารสนเทศทีดี  



อตัรากําลังของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนนั อาจมีความยืดหยุ่นได้3  เช่นงานบางอย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจดัจ้างบุคคลภายนอกดูแล แต่ต้องมีการจดัการทีแน่ใจได้ว่าจะสามารถดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างราบรืน ปลอดภยั รวมทงัจะไม่กระทบตอ่ภารกิจหลกัของโรงพยาบาล และไมก่ระทบตอ่ความลบัของผู้ ป่วย 
4. กระบวนการ (Processes)มีการออกแบบและการจัดการระบบงาน กระบวนการการให้บริการและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีตอบสนองต่อบริบทของโรงพยาบาล เพือให้แน่ใจว่าการให้บริการด้านสุขภาพเป็นไปอย่างสมําเสมอ ต่อเนือง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 4.1. ระบบสนบัสนนุการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงพยาบาลควรมีระบบสนบัสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นทีผู้ ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับความสะดวก ลดข้อผิดพลาด และใช้งานได้ราบรืนต่อเนือง รวมทังการรวบรวม แก้ไขอุบัติการณ์ และปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน ในส่วนการสนบัสนนุงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลควรมีกระบวนการบริหารจดัการทีสําคญัคือ 1) มีจดุติดตอ่ (contact point) กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศนูย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service desk) เพือผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมือมีอบุตักิารณ์ หรือปัญหาเกิดขนึ รวมทงัเป็นชอ่งทางการสือสารกบัผู้ ใช้งาน เพือรับฟังปัญหาอปุสรรค และความต้องการของผู้ ใช้งานด้วย2) มีระบบจดัการอบุตักิารณ์ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (incident and  problemmanagement) มีการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ ซงึครอบคลมุตงัแตปั่ญหาง่ายๆ ทีจดัการได้ ณ จดุเกิดอุบตัิการณ์ จนถึงปัญหาทีสลบัซบัซ้อน รวมถึงมีการวิเคราะห์หาสาเหตุราก(root cause) เพือการแก้ไขอย่างถาวร ทงันีเพือให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรืนหรือเกิดผลกระทบตอ่การทํางานน้อยทีสดุหากมีการหยุดชะงกั3) มีระบบบริหารการเปลียนแปลง (Change Management)การเปลียนแปลงในพืนฐาน หรือสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึนได้ตลอดเวลา ซึงอาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่นการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ระบบประกัน ฯลฯ หรือปัจจยัภายใน เช่น ข้อตกลงระดบับริการ (service level agreement) การปรับเปลียนหรือพฒันาระบบให้ดียิงขึน 



รวมทงัการปรับปรุง software hardware หรือ network ด้วย ฯลฯ จึงต้องมีการบริหารจดัการเพือให้มนัใจว่า การเปลียนแปลงทีเกิดขึน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและคณุภาพการบริการ หรือเกิดผลกระทบน้อยทีสดุ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพือพิจารณาและอนมุตักิารเปลียนแปลง 4.2.  มีระบบบริหารจดัการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัให้เกิดระบบข้อมลู สําหรับทุกคนทีเข้ามารับบริการ มีการจัดการข้อมูลผู้ รับบริการด้วยระบบทีมีประสิทธิภาพ เพือให้ผู้ รับบริการได้รับบริการทีปลอดภัย ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และต่อเนือง โดยมีการประกันคณุภาพตามข้อตกลงระดบับริการ (Service Level Agreement-SLA) ของโรงพยาบาล 4.3.  มีการจัดการและจดัสรรทรัพยากรทีเพียงพอ เพือให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัปริมาณงาน  (Capacity Management)  4.4.  มีการออกแบบระบบคงทนตอ่ความผิดพลาด (fault tolerance) มีการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ มีการจัดการเพือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง (Availability Management)  และสามารถกู้ คืนระบบได้แม้จะมีเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน (IT Service Continuity Management) โดยมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) และแผนกู้ คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) รวมทงัมีการทบทวนและซกัซ้อมแผนอย่างสมําเสมอ 4.5. มีการจดัการข้อมูล ให้แน่ใจว่า ข้อมูลสําคญัได้รับการบนัทึก และจดัเก็บในระบบ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ประกอบไปด้วย 1) การบนัทึก อาการสําคญั ประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบตัรผู้ ป่วยนอก และ/หรือ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องไมจ่ดัเก็บรหสั ICD แทนคําวินิจฉัยโรค2) บันทึกประวัติตรวจร่างกายแรกรับ บันทึกความก้าวหน้า และการสรุปเวชระเบียนเมือสินสดุการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผู้ ป่วยใน3) รายงานการผ่าตดั ในผู้ ป่วยทกุรายทีได้รับการผ่าตดั4) การให้รหสั ICD ทงัรหสักลุม่โรค และรหสัการผ่าตดั5) การบนัทึกเวชระเบียนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานข้อมลูทางการแพทย์อืนๆ
5. การควบคุม (Control)การมีระบบการควบคุมการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําให้แน่ใจได้ว่าการดําเนินงานจะเป็นไปตามระบบ และแผนงานทีวางไว้ การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนหนงึของการควบคมุภายในของหนว่ยงาน ซงึประกอบด้วยกลไกทีสําคญัดงันี 



5.1. มีระบบควบคมุทวัไป (General control) เพือให้แน่ใจว่า ระบบสารสนเทศจะสามารถใช้งานได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั การควบคมุทวัไปได้แก่ การควบคมุในกรณีตอ่ไปนี 1) สร้างวฒันธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีปลอดภยั และสอดคล้องกบัทิศทางขององค์การ 2) การจดัสร้าง/ต่อเติม software ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงักํากับดูแล sourcecode/version ของ software 3) ระบบควบคุมด้านความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information SecurityManagement) มีกระบวนการควบคุมทีทําให้แน่ใจได้ว่า ระบบและข้อมูลได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงหรือโจมตีโดยผู้ ไม่ประสงค์ดี การใช้งานทีไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนญุาต ประกอบไปด้วย 3.1) ความปลอดภยัด้านกายภาพ  เชน่ มาตรการการเข้าออก data center 3.2) ด้าน software และการใช้งาน เชน่ การเลือกใช้ database  
3.3) การควบคุมการเขาถึง (Access Control) การจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User 

access management) รวมถึงการทําบัญชีรายชื่อผูใชงาน การกําหนดสิทธิผูใชงาน 

การรักษาความลับรหั สผ านของผู ใ ช แตละบุคคล รวมถึ งยืนยันตั วบุคคล 

(Authentication) 

3.4) การควบคุมใหเฉพาะผูที่เก่ียวของเทานั้นสามารถเขาถึงขอมูล (Business 

requirements of access control) 

3.5) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities) 

3.6) การควบคุมการเขาถึงระบบ (System and application access control) 

3.7) การบันทึกขอมูลล็อกและการเฝาระวัง (Logging and Monitoring) 

3.8) การบริหารจัดการชองโหวทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management) 3.9) ด้านเครือข่าย เชน่ การเชือมโยง Internet การปอ้งกนัการบกุรุกเครือข่าย 3.10) การบํารุงรักษาระบบโดยบคุคลภายนอก มีมาตรการควบคมุ  3.11) การป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ และเครืองมือแพทย์ (Protection from 

Malware) 3.12) การใช้ Social Media ในการสือสารข้อมลูผู้ ป่วย 4) ด้าน hardware/software เมือมีการเปลียนแปลงระบบงานเกิดขึนเช่น การลงระบบงานการติดตงัโปรแกรมครังใหม่ ตงัค่า ระบบ(configuration) การเพิมหน่วยความจําในเครืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



5.2. มีระบบควบคมุด้วย application (Application control) เพือให้แน่ใจว่า ข้อมูลสารสนเทศทีมีอยู่ในระบบเป็นข้อมลูทีถกูต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ ทนัเวลา โดยมีระบบควบคมุตรวจสอบดงันี 1) การตรวจสอบความครบถ้วน (completeness check) มีระบบทีทําให้แน่ใจว่ามีการบนัทกึข้อมลูผู้ รับบริการทกุรายทีเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน 2) ข้อมลูผู้ รับบริการทกุคนทีมารับบริการ ถกูบนัทึกข้อมลูไว้ในระบบอยา่งเป็นระบบแบบแผน(input control) 3) การตรวจสอบความถูกต้อง (validity check) มีระบบทีทําให้แน่ใจว่าข้อมลูตา่งๆ ทีนําเข้าระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เทียงตรง รวมทงัมีระบบการเรียกดขู้อมูลผู้ รับบริการ และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลผู้ รับบริการอย่างสมําเสมอ โดยการเรียกดแูบบสุ่มตัวอย่าง ดําเนินการโดยแพทย์ พยาบาลและผู้ เกียวข้องทีมีอํานาจหน้าทีในการนําข้อมูลเข้า หรือเรียกดขู้อมูลได้ การเรียกดขู้อมูลผู้ รับบริการเน้นไปทีความตรงต่อเวลา ความครบถ้วนของข้อมูล การเรียกดูข้อมูลครอบคลุมทังผู้ ทีกําลังรับบริการอยู่และทีกลบัไปแล้ว  4) การระบเุจ้าของข้อมูล (identification) มีการควบคมุทีทําให้แน่ใจว่า มีการระบบุุคคลได้อย่างชดัเจน ไม่มีข้อมูลซํา (ข้อมูลผู้ ป่วย 2 ราย ถูกระบุเป็นคนเดียวกันในระบบ) และข้อมลูทีนําเข้าเป็นของผู้ ป่วยรายนนัจริง 5) การระบุตวัผู้ เข้าใช้ระบบ และควบคุมให้ผู้มีสิทธิเท่านนัทีเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิ มีการบนัทึกข้อมลูการเข้าใช้งาน 5.3. มีระบบบริหารความเสียงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management) ในด้านตา่งๆ ดงันี 1) ความเสียงต่อความมันคงปลอดภัยของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(hardware software network data) 2) ความเสียงทีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให้เกิดความบกพร่องในการดูแลรักษาผู้ ป่วย 3) ความเสียงตอ่ความเป็นสว่นตวัของข้อมลูผู้ ป่วย4) ความเสียงในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project ManagementFailure) 5.4. มีระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล ให้แน่ใจว่า ข้อมูลสําคัญทีบันทึก และจัดเก็บไว้ในระบบ มีคณุภาพทีดีขนึอย่างตอ่เนือง โดยมีกระบวนการประเมินระดบัคณุภาพข้อมลูทีสําคญัดงันี 1) คณุภาพการบนัทกึ อาการสําคญั ประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบตัรผู้ ป่วยนอก และ/หรือ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์



2) คุณภาพการบนัทึกประวัติตรวจร่างกายแรกรับ บนัทึกความก้าวหน้า และการสรุปเวชระเบียนเมือสินสดุการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผู้ ป่วยใน3) คณุภาพการบนัทกึรายงานผ่าตดั ในผู้ ป่วยทกุรายทีได้รับการผ่าตดั4) ความถกูต้องของการให้รหสั ICD ทงัรหสักลุม่โรคและรหสัการผ่าตดัและมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพอืหาแนวทางปรับปรุงระบบให้ดีขนึอย่างตอ่เนือง 
6. การวัด (Metrics)มีการกําหนดตัวชีวัด และวัดผลทีสามารถใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและบรรลุวตัถปุระสงค์ การวดัและประเมินผลควรกระทําในทกุๆหมวดของกรอบการพฒันา เพือลดการใช้ความเห็นของบคุคลในการตดัสินใจ การวดัทีสําคญั ได้แก่  6.1. วดัและติดตาม กระบวนการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  จํานวนครังและระยะเวลาทีต้องหยุดให้บริการ (down time), ระยะเวลาในการแก้ไขอุบตัิการณ์ต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบ  6.2. วดัและติดตามความเสียง การควบคุมภายใน ด้านความมนัคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.3. วดัและติดตามความถกูต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ ทนัเวลาของข้อมลูสารสนเทศ 6.4. ตรวจสอบการปฏิบตัติามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ6.5. ประเมินและวดัผลการดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาสมรรถนะบคุลากร การพฒันาความสามารถของระบบ 
7. ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)วัตถุประสงค์หลักของการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลคือ การมีข้อมูลและสารสนเทศทีจําเป็นสําหรับบคุลากร ผู้บริหาร ผู้ ป่วย ผู้ รับผลงาน องค์กรภายนอก มีความพร้อมใช้งาน เอือตอ่การดแูลผู้ ป่วย การบริหารจดัการ การตรวจสอบทางคลินิก การพฒันาคณุภาพ การศกึษา และการวิจยั ความจําเป็นของข้อมลูและสารสนเทศ ขึนกบัขนาดและความซบัซ้อน ตามบริบทของโรงพยาบาล 7.1. มีข้อมลูทีเพียงพอกบัการให้บริการผู้ ป่วยอยา่งมีคณุภาพ ข้อมูลสามารถนํามาใช้ระบุตัวบุคคล สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ช่วยพิจารณาการรักษา ชว่ยตดิตามการรักษา บนัทกึผลการรักษา และใช้สนบัสนนุการรักษาดแูลอย่างตอ่เนือง  จดัทําเป็นมาตรฐาน อยูใ่นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ปราศจากการซําซ้อน หรือขดัแย้งซงึกนัและกนั 7.2. ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูและสารสนเทศได้อยา่งสะดวกและเหมาะสม 



ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมลูและสารสนเทศ สําหรับการปฏิบตังิานในความรับผิดชอบได้โดยได้รับข้อมลูและสารสนเทศตามกําหนดเวลา ตรงตามรูปแบบทีชว่ยการใช้งาน ผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมลูของตนเองเพือนําไปใช้ในการดแูลรักษาสขุภาพ และหน่วยงานเครือขา่ยทีเกียวข้องได้รับข้อมลูเพือนําไปใช้พฒันาบริการสขุภาพ 7.3. สารสนเทศถกูนํามาใช้อยา่งเหมาะสม (Appropriate use of information) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลทีจําเป็นต่อการใช้งานแตย่งัไม่มีอยู่ในระบบเพือจัดการให้มีข้อมูลสารสนเทศทีเหมาะสมเพิมขึน รวมทังบูรณาการข้อมูลผู้ ป่วยและข้อมลูบริหารเข้าหากนัเพือสนบัสนนุการตดัสินใจ และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือง 7.4. หนว่ยงานสามารถใช้ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูภายนอกตา่งๆ  หน่วยงานใช้และบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ 1)  สนบัสนุนการตดัสินใจในการดแูลผู้ ป่วย 2) สนบัสนุน การศึกษา การวิจัย และ 3) สนบัสนุนการบริหารจดัการและวางแผนยทุธศาสตร์  มีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และด้านอืนๆ ทีเป็นปัจจุบนั ทีสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้งาน ภายในเวลาทีเหมาะสม  



บทที่ 2 
มาตรฐานทางด้านระบบสารสนเทศ (Information System Standard) 

การศึกษามาตรฐานสากลด้านสารสนเทศ ข้อก าหนด การประกาศใช้ การบริหารจัดการ การน ามาตรฐาน
ต่างๆไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานภายในองค์การต่างๆ ส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ผู้บริหารด้านสารสนเทศ (CIO) ควรรู้เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร และ กลยุทธ์ CIO กับ
การบริหารระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษามาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร เหตุผลมีหลายประการ เช่น องค์กรต้อง “Compliance” หรือ “ผ่านการตรวจสอบ ”จากผู้ตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ ) Information System Internal / External Auditor) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

ที่องค์กรนั้นตั้งส านักงานอยู่ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฎิบัติตาม
กฎหมาย Gramm-Leach-Bliley (GLB) กฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA) และ ล่าสุดกฎหมาย Sarbanes-Oxley (SOX) ซึ่งท าให้อาชีพทางด้านผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศก าลัง
เป็นที่ต้องการของหลาย ๆ องค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องเตรียมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก 
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสารสนเทศขององค์กรต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบ
สารสนเทศภายในที่อาจมาจากต่างประเทศในกรณีที่องค์กรเป็นบริษัท ข้ามชาติหรือ มาจากผู้ตรวจสอบสารสนเทศ
ภายนอกที่มีความช านาญและมีความเป็นกลางในการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงขององค์กรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเตรียมพร้อมและศึกษาถึงมาตรฐานสากลทางด้านการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแล้วน ามาก าหนดเป็น “กรอบแนวทางปฏิบัติ ”ซึ่งมาตรฐานสากลที่นิยมใช้
กันทั่วโลก  

มาตรฐานดา้นสารสนเทศในประเทศไทยและสากล 
1) ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management Systems (ISMS)

ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล
เป็นมาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ ถูกก าหนด

ขึ้นโดยองค์กรสากล ISO (International Organization for Standardization) และ IEC (International Electro 
technical Commission) การประยุกต์ใช้ ISO 27001 จะช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่าง



ต่อเนื่อง ช่วยป้องกันระบบข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรจากความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ ส าหรับทุกประเภท 
Electro technologies ทั้ง ISO และ IEC ได้รับการสนับสนุน โดยองค์กรสมาชิกระดับชาติ 

ที่มาของความส าคัญส าหรับ ISO 27001 
หัวใจส าคัญของระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศนั้นอยู่ที่ 3 ปัจจัยหลักโดยพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส าคัญขององค์กร

การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลไม่ให้ถูกขโมย ลักลอบน าไปใช้ ดัดแปลง หรือท าให้เกิดข้อผิดพลาด
อื่นใด ซึ่งส าหรับหลายหน่วยงานอาจเป็นอันตรายระดับวิกฤติได้ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลส าคัญขององค์กร
แต่ยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัว ของลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย 

2. การบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ
การบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการค านึงถึงการตั้งไซต์ส ารอง ใน

ลักษณะของศูนย์ส ารองข้อมูลและด าเนินการกู้คืนระบบภายหลังภัยพิบัติหรือ Disaster Recovery Center (DRC) 
ซึ่งมีความส าคัญมากในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน หรือบริการด้านสุขภาพ เพราะข้อมูลเหล่านั้นมีความส าคัญ
ยิ่งยวดต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้ ต่อเนื่องต่อไปได้(Business continuity) 

3. บริหารระบบเพ่ือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
รายละเอียดการบริหารระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งหัวข้อนี้นับเป็นหนึ่งใน

รายละเอียดหลักของเนื้อหาในร่างมาตรฐาน ISO 27000 ทั้งหมดก็ว่าได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่นโยบาย แผนกลยุทธ์ 
การตรวจวัด การบริหาร และการควบคุมการปฏิบัติการ 

ปัจจัยในการพิจารณาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
-  ความลับของข้อมูล (Confidentiality) 
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) 
- ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) 
- การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ (Authentication) 
- การควบคุมสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้ (Authorization) 
- การไม่สามารถปฏิเสธการกระท า (Non repudiation) 

แนวทางในการน ามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้ในองค์กรนั้น ควรมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 
    จัดตั้งคณะท างาน IT Security Steering หรือ IT Security Working Group) เฉพาะเรื่องมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 และ Regulatory Compliance เพื่อท าการศึกษาตัวมาตรฐานโดยละเอียดและหาแนวทางน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 



ขั้นตอนที่ 2 
    จัดฝึกอบรม ท าความเข้าใจในส่วนของข้อก าหนดทั้ง 11 Domains ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งควรใช้
ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน โดยการฝึกอบรมอาจใช้แนวทางในการท า Internal ISO 27001 Workshop หรือ 
อบรมหลักสูตรมาตรฐานของ IRCA ได้แก่ หลักสูตร ISO 27001 (ISMS) Lead Auditor (IRCA2016) ซึ่งจะท าให้
ทีมงานได้เข้าใจแนวทางของการตรวจสอบโดยการน ามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้อย่างถูกต้องเหมาะส าหรับ
องค์กรที่ต้องการได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง หรือ Certification Body เพื่อเป็นการเตรียมตัวใน
การตรวจสอบเพื่อผ่านการรับรองต่อไป 
ขั้นตอนที่ 3 
    จัดท าการประเมินระบบในภาพรวม )Holistic Approach) โดยน าเทคนิค “Gap Analysis” มาใช้ กล่าวคือ น า
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในส่วน Control ที่อยู่ ใน Annex A. มาท าเป็นประโยคค าถามในรูปแบบของ 
Questionnaire มาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรในลักษณะ Workshop ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตอบค าถามและให้ความเห็น รายงานจากการท า Gap Analysis จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ได้ทราบถึงสถานะล่าสุดขององค์กร )“AS IS”) และ ความแตกต่างกับข้อก าหนดในมาตรฐาน )“TO BE”) ว่าระบบ
ในองค์กรยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานและมีความแตกต่างจาก “สิ่งที่ควรจะเป็น” หรือ “สิ่งที่ควร
จะต้องท า” ตามมาตรฐานอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 4 
    หลังจากการท า “Gap Analysis Workshop” แล้วควรมีการจัดท ารายงานและมีการน าเสนอต่อ Board of 
Director เพื่อที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และ สร้าง “Management Buy-In” คือ 
การท าให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจให้การสนับสนุนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องจากการที่องค์กรยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม (Corrective Action) 
ขั้นตอนที่ 5 
    องค์กรควรลงรายละเอียดหลังจากการน าเสนอ Gap Analysis Report โดยการท ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ในสามมุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านบุคลากร (People) มุมมองด้านกระบวนการ 
(Process) และ มุมมองด้านเทคโนโลยี (Technology) เพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของ
ระบบ และ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) เช่น การท า Hardening การจัด
ฝึกอบรม Security Awareness Training ในองค์กร การจัดท าระบบ Centralized Log Management เพื่อ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001  
ขั้นตอนที่ 6 
    ท าการ Implement ในภาคปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากขั้นตอนที่ 5 เช่น การท า Vulnerability 
Assessment หรือ Penetration Testing, การปิดช่องโหว่ด้วยการ Hardening หรือ การติดตั้ง Patch ให้กับ
ระบบ การจัดท า Policy, Standard, Guideline ต่างๆ ที่จ าเป็น การฝึกอบรม Security Awareness Program 



ให้กับทุกคนในองค์กร การจัดท า Acceptable Use Policy (AUP), การจัดซื้อจัดจ้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน
ส่วนของเทคโนโลยีที่จ าเป็น เช่น Firewall , Anti-Virus Software เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 7 
    หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่  6 แล้ว ควรมีการทบทวน (Review) และ การเฝ้าระวัง (Monitor) เพื่อ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และ หลังจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน  ซึ่ง
ควรจะเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกเป็นรูปธรรมชัดเจน และ ควรท าการเฝ้าระวังระบบด้วยแนวคิด “Continuous 
Audit” เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าระบบสามารถท างานได้ปกติโดยไม่เกิดผลกระทบจากการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆ (New 
Vulnerability) และ ภัยใหม่ๆ จากแฮกเกอร์ หรือ Malicious Software ต่างๆ (New Threat) ตลอดจนสามารถ
ปรบัตัวแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี(Agility) 

สาเหตุของปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลย ี กระบวนการ บุคลากร 

ขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ไม่ได้ออกแบบกระบวนการให้
รองรับด้านความปลอดภัย 

ขาดความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัย 

มี bug , มีช่องโหว่ด้านปลอดภัย 
และขาด path แก้ไข 

ไม่มีบทบาทความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยชัดเจน 

ขาดความใส่ใจจริงจังในการ
แก้ปัญหา 

ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจประเมินและติดตาม
ตรวจสอบ 

ขาดการสื่อสารที่ดีในเรื่องที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ยากที่จะปรับปรุงปัญหาความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ไม่มีแผนรองรับภัยพิบัติ 
ไม่มีกระบวนการรับรองการปรับ
ความทันสมัยเรื่องความปลอดภัย
ให้ระบบ 

มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน
ของบุคลากรเอง 

2) มาตรฐาน ISO/IEC17799: 2005 (Second Edition) หรือ BS7799-1
มาตรฐาน ISO/IEC17799: 2005 (Second Edition) ถูกประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ปี 

2005 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาจากต้นฉบับ ISO/IEC 17799:2000 (First Edition) จากปี 2000 
ในประเทศไทยคณะอนุกรรมการความมั่นคงภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 (http://www.etcommission.go.th) ได้
น ามาตรฐาน ISO/IEC17799 :2000 (First Edition) หรือ BS7799-1 มาเป็นแนวทางในการก าหนด มาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ไทยจ านวน 144 ข้อ เพื่อให้เป็น
แนวทางเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยก าหนดมาตรฐานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ควรปฏิบัติ 31 ข้อ, ระดับ 2 ควรปฏิบัติ 104 
ข้อ และ ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุด ควรปฏิบัติทั้งหมด 144 ข้อ 



 การน ามาตรฐาน ISO/IEC17799 : 2005 มาปฏิบัติในองค์กร สามารถน าองค์กรไปสู่การ “Certified” 
โดย Certification Body ตามมาตรฐาน BS7799-2:2002 ขณะนี้องค์กรทั่วโลกก าลังให้ความสนใจเรื่องความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน BS7799-2 
ไปแล้วกว่าเก้าร้อยองค์กร แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนากว่า 
ประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้การรับรองมาตรฐาน BS7799-2: 2002 ก าลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็น ISO/IEC 
27001:2005 ที่คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการประมาณเดือน พฤศจิกายน คศ. 2005 ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC17799:2005(BS7799-1) ที่ถูกประกาศบอกมาแล้วก่อนหน้านี้ 

3) มาตรฐาน CobiT (Control Objective for Information and Related Technology)
มาตรฐาน CobiT ถูกพัฒนาขึ้นโดย ISACA (http://www.isaca.org) และ IT Governance Institute

(http://www.itgi.org ) เพื่อ องค์กรที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น “ไอทีภิบาล” หรือ “IT Governance” มาตรฐาน 
CobiT เป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารระบบสารสนเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศด้วย โครงสร้างของมาตรฐาน CobiT นั้นแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก ซึ่ง
ทั้ง 4 กระบวนการหลักจะประกอบด้วย High Level Control Objective ทั้งหมด 34หัวข้อ และ Detail Control 
Objective แบ่งแยกย่อยอีกทั้งหมด 318 หัวข้อย่อย 

 ในปัจจุบันมาตรฐาน CobiT เป็นมาตรฐานเปิดที่สามารถ Download ได้ที่ Web Site ของ ISACA ใน
ประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ มีโครงการในการแปลมาตรฐาน 
CobiT ออกมาเป็นภาษาไทย และ ทางสมาคม ISACA สหรัฐอเมริกาก าลังจะออก CobiT Version 4 ซึ่งมีการ
ปรับปรุงจาก COBIT Version 3.2 ปัจจุบัน 

แนวคิดของมาตรฐาน CobiT ก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร ยกตัวอย่าง 
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ได้ให้
ความสนใจในการน ามาตรฐาน CobiT มาเป็นแนวทางในการออกข้อก าหนดและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ควรน ามาปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และ กลต. ได้ออก
ประกาศเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความ ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางให้กับธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ใน
ประเทศไทย 

4) มาตรฐาน ITIL (IT Infrastructure Library)/BS15000
มาตรฐาน ITIL นั้นมีต้นตอมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งทางรัฐบาลประเทศอังกฤษ โดย OGC (Office

of Government Commerce) พัฒนาร่วมกับ BSI (British Standard Institute) มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง 
Best Practice ส าหรับกระบวนการบริหารงานบริการด้านสารสนเทศ ( IT Service Management) มาตรฐาน 
ITIL กล่าวถึง “Best Practice” ในการบริหารจัดการงานให้บริการด้านระบบสารสนเทศที่ควรจะเป็นและมี 
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลชัดเจน เช่น มาตรฐานด้าน Service Support และ Service Delivery ตลอดจน 
การก าหนด SLA (Service Level Agreement) เป็นต้น 



มาตรฐาน ITIL ถูกจัดท าเป็นหนังสือหลายเล่าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  BS15000-1 
Specification for Service management แ ล ะ  BS15000-2 Code of practice for service management  
ปัจจุบันแนวโน้มด้านการ “Outsource” การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของการให้บริการนั้นจึงถือเป็นเรื่องส าคัญ ที่องค์กรควรจะศึกษาและก าหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่ าให้กับ Outsourcer Company ที่รับงานบริการด้านสารสนเทศไปจัดการแทนองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ และส่งผลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
(Computer Users) ทั่วๆไป และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสูงในทางอ้อมด้วย 

5) มาตรฐาน SANS TOP20
มาตรฐาน SANS TOP20 เป็น มาตรฐานในการตรวจสอบระบบสารสนเทศส าหรับระบบความ

ปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ UNIX/Linux ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป มาตรฐาน 
SANS Top 20 มีมาตั้งแต่ปี 2000 ขณะนี้ SANS Top 20 ล่าสุดได้มีการปรับปรุงมา 4 ครั้ง และ ปรับปรุงในปี 
2004 เรียกว่า SANS Top 20 2004 โดยแบ่งออกเป็นการเตือนช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows 10 
ช่อ ง โหว่  และการ เตื อนช่ อ ง โหว่ ระบบปฏิบั ติ ก าร  UNIX/ Linux อี ก  10 ช่ อ ง โหว่  ร ายละ เอี ยดดูที่  
http://www.sans.org/top20 ปัจจุบัน SANS ได้ออก SANS Top 20 2005 Quarter 1 and Quarter 2 update 
มาเพิ่มเติมด้วย 

6) มาตรฐาน ISMF 7 (Information Security Management Framework)
มาตรฐาน ISMF ทั้ง 7 ขั้นตอน เป็น มาตรฐานในการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาโดยนัก วิชาการคนไทย จุดประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการปริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันของการโจมตีระบบ โดย Hacker 
และ MalWare ต่างๆ 

7) มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
ว่าด้วยเรื่องของข้อก าหนดในการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยหรือ ISMS ให้กับ

องค์กร ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือ 
0 Introduction  
1 Scope  
2 Normative references  
3 Terms and definitions  
4 Context of the organization 
5 Leadership  
6 Planning  
7 Support  
8 Operation  



9 Performance evaluation 
10 Improvement  
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประกอบด้วยวงจร Plan-

Do-Check-Act และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาหาวิธีการหรือมาตรการ  เพื่อ
ป้องกัน ลดความเสี่ยง และรักษาทรัพย์สินสารสนเทศที่มีค่าขององค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่  
เหมาะสม  

กลยุทธ ์CIO กับการบริหารระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ 
ต าแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO (Chief Information Officer) น้ันเป็นต าแหน่ง

ส าคัญที่ทุกองค์กรทั้ง ภาครัฐ และ เอกชนต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง โดยเฉพาะในองค์กรขนาด
ใหญ่ CIO ควรมีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) ทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
ตลอดจนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ในกรณีที่ยังไม่มีต าแหน่ง CSO 
(Chief Security Office) หรือ CISO (Chief Information Security Officer) มารับผิดชอบด้านความปลอดภัย
สารสนเทศ โดยตรง CIO ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยไปด้วยในตัว ซึ่งนับว่าเป็นภาวะความรับผิดชอบที่
ค่อนข้างสูง เพราะเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ CIO ต้องคอย
ติดตามความเคลื่อนไหวและปรับปรุงความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังต้องตัดสินใจ
เรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่ องค์กรทั้งในเรื่องของ TCO (Total Cost of 
Ownership) และ ROI (Return On Investment) จากข้อมูลของ Gartner เรื่อง Hype Cycle for Information 
Security 2004 ปัญหาด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นประเด็นส าคัญที่ CIO ต้องให้ความ
สนใจและจัดการอย่างเป็นระบบ แสดง ให้เห็นถึง Cyber Threat ต่าง ๆ ที่ ก าลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ปัญหา
ใหญ่ของ CIO คือ เรื่อง Spyware, Phishing, SPAM และ Peer-to-Peer Exploit

ขณะเดียวกัน CIO ควรน าใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว บางเทคโนโลยี เช่น IDS นั้น ล้าสมัยไปแล้ว ขณะนี้
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ เช่น IPS, Vulnerability Management และ Patch Management เป็นต้น การ
ให้บริการเผ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่รับดูแลด้านความ ปลอดภัยโดยตรงที่เรียกตัวเองว่า 
MSSP (Managed Security Service Provider) ก็ก าลังได้รับความนิยมจาก CIO เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น CIO ควร
มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดย
สรุปได้ 6 ข้อดังนี ้

1. CIO ต้องมีกลยุทธ์ในการรับผิดชอบดูแลเรื่องการประหยัดงบประมาณ การใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง การตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นความท้าทายของ CIO เพราะหากตัดสินใจผิดก็อาจส่งผลเสียในระยะยาวให้แก่
องค์กรได้ ขณะที่งบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอย แต่การโจมตีจากแฮกเกอร์ และไวรัสกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น CIO จึงจ าเป็นต้อง 
“Balance” ปรับสมดุลระหว่างความปลอดภัยขั้นต่ าที่องค์กรควรมี และงบประมาณที่จะถูกใช้จ่ายออกไปเพื่อให้
ได้มาซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ตลอดจนการบริการจาก IT Auditor, IT Consultant, System 



Integrator และ IT Outsourcer รวมถึง งบประมาณการฝึกอบรม Information Security Awareness Training 
และ Information Security Technical Training จาก IT Training Center ต่างๆ อีกด้วย 

2. CIO ควรก าหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ ด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ( Information Security
Strategic Planning)  ให้ชัดเจนและน าไปปฏิบัติจริงได้ แผนยุทธ์ศาสตร์ในระยะยาวควรก าหนดออกมาให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล สารสนเทศ จากนั้น แผน
ระยะกลางและแผนระยะสั้น ก็ควรถูกก าหนดออกมาเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น องค์กรควรมีการจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงระบบสารสนเทศ ( IT Risk Assessment) เป็นประจ าทุกปี และควรมีการจัดท าแผนฝึกอบรม 
Information Security Awareness Training ในทุกๆ 3 – 6 เดือน เป็นต้น 

3. CIO ควรเพิ่มความรู้และมีความรอบรู้เพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและไม่ล้าสมัยให้แก่องค์กร   ตัวอย่างการเลือกใช้ Platform ว่าจะใช้ Windows Server 2003 
Platform หรือ UNIX/LINUX Platform การเลือกใช้เทคโนโลยี J2EE (Jave 2 Enterpirse Edition) หรือ เลือกใช้
เทคโนโลยี Dot NET ของ Microsoft เป็นต้น 

การหมั่นเข้าร่วมฟังงานสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องจ าเป็นของ CIO เช่นเดียวกัน ซึ่งก็คงต้องปลีก
เวลาการท างานบ้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในอนาคต การเดินทางไปชมงาน ICT 
Expo ในต่างประเทศ ก็ควรอยู่ในโปรแกรมของ CIO ด้วย 

4. CIO ควรน าองค์กรเข้าสู่มาตรฐานก าหนดความปลอดภัยสารสนเทศที่สากลให้การยอมรับและ
เตรียมพร้อมส าหรับในการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

การน ามาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศเช่น ISO/IEC17799 หรือ CobiT มา
ประยุกต์ใช้บางส่วน ถือเป็นเรื่องจ าเป็น CIO ต้องให้ความส าคัญเช่นกัน โดยองค์กรอาจจะไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน BS7799-2 ในกรณีที่องค์กรมองว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับใบรับรองมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยนั้นยังไม่ชัดเจน แต่องค์กรก็ควรน ามาตรฐานสากลที่เป็น “Best Practice” ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อความปลอดภัยขององค์กรเอง และ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคของ IT Governance 
การตรวจสอบระบบสารสนเทศโดย ผู้ตรวจสอบภายนอกหรือผู้ตรวจสอบภายในเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องท าเป็น
ประจ าทุก ปีเพื่อให้แน่ใจถึงระดับของความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้ และ ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

5. CIO ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและพัฒนาการสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้มีความชัดเจนและ
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

ปัญหาของ CIO ในหลายๆ องค์กร คือ CIO ไม่สามารถอธิบายการท างานด้านสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ 
ผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO หรือ CFO เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ ให้การสนับสนุนได้อย่างมากพอ ท าให้หลายๆ 
โครงการด้านสารสนเทศ ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น CIO ควรต้องมี Communication Skill หรือ ทักษะในการ
พูดคุย การติดต่อ ตลอดจน การน าเสนอในรูปแบบมืออาชีพ ที่มีความชัดเจน และ ง่ายต่อการเข้าใจของผู้บริหาร
ระดับสูงที่ ไม่ใช่  “คนไอที” ตลอดจน CIO ควรรักษาความสัมพันธ์กับ System Integrator, Consultant, 
Supplier และ Outsourcer เพื่อให้บริษัทเหล่านี้มาช่วยแบ่งเบาภาระของ CIO และ เป็นการ Transfer Risk ไป
ในตัว ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะส่งผลช่วย CIO ในทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและภาพลักษณ์ของตัว CIO เอง 

6. CIO ควรเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขี้นได้



แผน BCP (Business Continuity Planning) และ DRP (Disaster Recovery Planning) ควรถูกจัดท า
ขึ้นเพื่อให้องค์กรพร้อมกับการเตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ Incident Response Management ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการท างานโดยรวมขององค์กรได้ โดย CIO ต้องช่วยสนับสนุนและเป็นแกนหลักในการจัดท า
แผนดังกล่าวด้วย 

โดยสรุปแล้วต าแหน่ง CIO นั้นเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรอย่างสูงในยุคที่เทคโนโลยีระบบ 
สารสนเทศ และ การสื่อสาร เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน การก าหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย สารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญที่ CIO ทุกท่าน
ต้องจัดท าขึ้น และ CIO จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยปริยาย เพราะ ในอนาคตกฎหมายต่าง ๆ ที่
ก าลังจะถูกประกาศใช้ เช่น กฎหมายการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ ประกาศกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุม เช่น สตง. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กลต. มีแนวโน้มที่จะเข้มงวด เรื่องการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศมากขึ้น CIO ก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทศวรรษแห่งดิจิตอลเพ่ือ
น าองค์กรเข้าสู่ IT Governance หรือ “ไอทีภิบาล” เพื่อจุดมุงหมายปลายทาง คือ Corporate Governance 
หรือ “บรรษัทภิบาล” ในที่สุด 
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