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แผนกู้คืนระบบ HIS (HOSxP) ฉบับเผยแพร ่

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
ปีงบประมาณ 2560 

หลักการและเหตุผล 

ความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ ต้องให้
ความส าคัญ ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ต้องพึง
ระวังคือ ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งใน
รูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังรวมถึงความ
ปลอดภัยทางด้านกายภาพ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องมีแผนการกู้คืนระบบที่ชัดเจนและถูกต้อง ส่งผลให้การรักษาพยาบาลที่ต้องใช้
ข้อมูลประกอบการรักษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือเพ่ือไว้ใช้ในกรณีระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหายไม่
ว่าจากกรณีใด 

 
ความพร้อมใช้งานต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน 

   การสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีความ
พร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉินนั้น ทางโรงพยาบาลได้มีการใช้ Server หลักในการเก็บข้อมูล ๒ เครื่อง ถ้าเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตึกใดตึกหนึ่ง ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้จะท าการเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์ไว้ส ารองหากอุปกรณ์มีการช ารุด ส่วนคอมพิวเตอร์ที่ประจ าแต่ละจุดบริการจะมีเครื่อง
ส ารองไฟขนาดเล็กทุก เครื่องซึ่งจะสามารถส ารองไฟได้ประมาณ ๒๐ นาที ในกรณีท่ีโปรแกรม HOS-XP ไม่
สามารถใช้งานได้จะท าการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยจาก Server ลงสู่คอมพิวเตอร์ Note Book เพ่ือใช้ข้อมูลในการ
ค้นหาเวชระเบียน (OPD card) ของผู้ป่วยและด าเนินการให้บริการผู้ป่วยต่อไปโดยใช้ระบบการบันทึกด้วยมือ
ลงใน OPD card หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จะท าการแก้ไขระบบและท าให้ระบบกลับมาใช้งานได้
โดยเร็วที่สุด 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

1.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.1.1         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับการกู้คืนระบบ 1 เครื่อง 

1.1.2         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับโปรแกรมช่วยติดตั้งฐานข้อมูล 1 เครื่อง  
1.1.3         คัดลอกไฟล์ส ารองฐานข้อมูล HIS (HOSxP) เก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย 

                         โดยเลือกไฟล์ที่ส ำรองไว้ล่ำสุดมำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในข้อที่ 2 

 
3.2 ขั้นตอนการกู้คืนระบบ 

1.    ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 6.5 x64Bit ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการกู้คืนระบบ 
โดยก าหนดค่าต่างที่จะเป็นดังนี้ 

1.1   แบ่ง Partition ดังนี ้
1.1.1         Boot               200MB 

1.1.2         SWAP              2GB 
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1.1.3         \                    พ้ืนที่ที่เหลือของ HDD 

1.2   เลือกประเภทการติดตั้งแบบ Minimum Desktop 

1.3   ก าหนด Password ของ User: Root 
1.4   IP Address + DNS + Gateway 

2.    ติดตั้งโปรแกรมช่วยติดตั้งฐานข้อมูล ลงในเครื่องส าหรับโปรแกรมช่วยติดตั้งฐานข้อมูล(ถ้ายัง
ไม่เคยติดตั้ง) แล้วเปิดใช้งาน โดยก าหนดค่าต่างที่จะเป็นดังนี้ 

2.1   ก าหนด IP Address ใหอ้ยู่ใน Network เดียวกันกับข้อที่ 1 

2.2   ก าหนด DNS + Gateway ให้กับเครื่องนี้ไว้ส าหรับโหลดชุดติดตั้งฐานข้อมูล
(MySQL) 

2.3   ก าหนด IP Address + [Username + Password ของ User: Root] ของ
เครื่องในข้อที่ 1 

2.4   ก าหนด Database name + [Username + Password ของฐานข้อมูลที่จะกู้
คืนควรตรงกันกับท่ีได้ส ารองไว้] 

3.    ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ข้อที่2 ให้ท าการกดปุ่ม “Load support mysql” เพ่ือเลือกโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่จะติดตั้งในที่นี้ให้เลือก “MySQL xxxx” 

4.    กดปุ่ม “Install MySQL” รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ ในระหว่างที่ติดตั้งตัวโปรแกรม
จะข้ันตอนพอสังเขปดังนี้ 

4.1   โหลดชุดติดตั้ง MySQL ที่ได้เลือกเอาไว้แล้วติดตั้งลงเครื่อง 

4.2   ปรับแต่งค่าก าหนดต่างๆของตัวเครื่องและตัวฐานข้อมูล MySQL ให้สอดคล้อง
กับ RAM ของเครื่องที่ติดตั้งดังกล่าว 

5.    ติดตั้งโปรแกรม HOSxP Version ที่ตรงกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้ส ารองไว้ แล้วเปิด
โปรแกรมท าการก าหนดค่าต่างๆที่เก่ียวข้องดังนี้ 

5.1   Host:     [IP Address] 
5.2   Database:  [Database name] 
5.3   User:     [User database] 
5.4   Password:  [Password database] 
5.5   Provider Url:     emergency 

จากนั้นกดปุ่ม “ทดสอบการเชื่อมต่อ” เพ่ือยืนยันการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

6.    ปิดเปิดโปรแกรม HOSxP แล้วพิมพ์ค าว่า emergency ลงในช่อง Login และ Password 
เพ่ือเข้าโหมดการ Restore database 

6.1   กดปุ่ม “น าข้อมูลมาใช้(Restore)” 

6.2   กดปุ่ม ICON รูปเปิดโพลเดอร์ เพ่ือเลือกไฟล์ส ารองฐานข้อมูล 

6.3   กดปุ่ม “Check Backup” 

6.4   กดท่ีช่อง Restore ผ่าน mysql.exe เพ่ือให้แสดงเครื่องหมายถูก 

6.5   กดปุ่ม “น าข้อมูลใช้ทั้งหมด” รอจนกว่าด าเนินการเสร็จ 

หมายเหตุ  ใช้เวลา 5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับจ านวน
ข้อมูล ซึ่งมีแต่จะเพ่ิมมากข้ึน 
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7.    หลังจากน าเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าโปรแกรม HOSxP โดยไปท่ีเมนู Tools > 
Miscellaneous > Check DB ตามล าดับ แล้วท าข้ันตอนต่างๆดังนี้ 

7.1   กดปุ่ม Serial check โดยท าการ Check และ Repair 
7.2   กดปุ่ม Advance แล้วกดเลือก “Update Structure” ที่ช่องด้านซ้าย จากนั้น

กดท่ีแท็ป Performance และกดปุ่ม High Performance 

7.3   รอจนกว่าด าเนินการเสร็จ 

8.    ทดสอบระบบ โดยการลงทะเบียนและส่งตรวจผู้ป่วย นายทดสอบ จนผู้ป่วยกลับบ้าน แล้วจึง
ประกาศให้ใช้งานจริงต่อไป 
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การซ้อมแผนแผนระบบ HIS (HOSxP) ล่ม 

  

รายงานสรุปแผนการซ้อมระบบ HIS (HOSxP) ล่ม 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
ปีงบประมาณ 2560 

1.  หลักการและเหตุผล 

ความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการใช้งานข้อมูลใน
ระบบ HIS ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ ต้องให้ความส าคัญ ด้วยประโยชน์ที่
หลากหลายของการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องมีแผนการซ้อมระบบ HIS ล่มที่ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่ใช้
งานระบบ HIS ของโรงพยาบาลเกิดความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมสามารถรับมือเมื่อระบบ HIS ล่ม 
โดยให้การรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการรักษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือเพ่ือไว้ใช้ใน
กรณีระบบฐานข้อมูลเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจากกรณีใด 

2.  วัตถุประสงค์ของการซ้อมแผนระบบล่ม 

2.1   เพ่ือให้บุคลากรที่ใช้งานระบบ HIS และหน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความ 
เข้าใจและมีความพร้อม 

2.2   มีการจัดท าแผนการกู้คืนระบบที่ชัดเจนและถูกต้อง 

2.3 สามารถท าการกู้คืนระบบ หากเกิดปัญหากับระบบฐานข้อมูล 
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วัน/เวลาด าเนินการ 

      วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.10-14.15 น. 
พื้นที่ด าเนินการ 

      โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

      หน่วยงานหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  
  

การด าเนินการ 

การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ 
      หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยก าหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพ่ือ
ระงับเหตุฉุกเฉินดังนี้ 
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ภาพ : ห้องบัตรเริม่ใช้ระบบกระดาษ และมีการสืบค้น HN ผู้ป่วยจากระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นฐานส ารอง (StanAlone) 

  

 
ภาพ : หน้าห้องตรวจรักษาโรค 
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ภาพ : เจ้าหน้าที่ออกใบนัดด้วยกระดาษแทนระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

ภาพ : เจ้าหน้าที่ห้องยาตรวจค้นราคายา กับฐานข้อมูลส ารอง (Stand Alone) 
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ภาพ : ประชุมสรุปการซ้อมแผนระบบ HOSxP ขัดข้อง 

  

  

รายละเอียดขณะซ้อมแผนระบบ HOSxP ขัดข้อง 

13.05 น.  จนท.ห้องบัตร โทรแจ้งว่าเข้าระบบ HOSxP ใช้งานไม่ได้ 
13.05-13.15 น.  หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ตรวจสอบเครื่องแม่ข่าย และแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศ
เตรียม 
   พร้อมใช้แผน B 

13.16 น.  หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผน B 

13.20 น.  หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  กู้ระบบ Network ให้ใช้งานได้ แต่ยังเหลือระบบ HOSxP ที่
ยัง 

ใช้งานไม่ได้ 
13.21-14.15 น.  ใช้แผน B  
14.16 น.  หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  กู้คืนระบบ HOSxP ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ และให้ประกาศ 

ระบบ HOSxP ใช้งานได้ปกติแล้ว 

14.16 น.  ยกเลิกแผนการซ้อม 

14.30 - 16.00 น. ประชุมสรุปการซ้อมแผนระบบ HOSxP ขัดข้อง 
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รายงานสรุปผลการซ้อมแผนระบบล่ม 

วันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 

ผู้มาประชุม 

1.      นพ.วรวิช  พลเวียงธรรม 

2.      นายเตือนศักดิ์ ศรีเลา 
3.      นายปิยะณัฐ อ่อนจันทร์ 
4.      นายสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ 
5.      นายอรสิทธ์ิ โนนทิง 
6.      นายกิตติ หาญอาษา 
7.      น.ส.ปราณี ศรีพันธบุตร 

8.      นายศาตร์ตรา วรรณฤกษ ์

9.      นางคณิต พรหมวงศา 
10.  นางสุวธิดา จันทรา 
11.  อวัสดา หาญอาษา 
12.  นางธนิยา เพ็งสา 
13.  นางพวงพันธ์ นุริตมนต ์

14.  นางอภิญญา กัลยาแสงศร ี

15.  น.ส.เกษร พวงเหล็ก 

16.  น.ส.พิราพรรณ ภูคงคา 
17.  นางดวงเดือน เพียงนา 
18.  นางสมนัตน์ สมอุ่นจารย ์

19.  นางสิริทิพย์ เจริญทอง 
20.  น.ส.ล าดวน บูรพันธ ์

  

เริ่มประชุม  เวลา  14.30 น. 
วาระท่ี 1  ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ 

-          เวชระเบียน มีหน้าที่ประสานงานให้แต่ละหน่วยงาน ปัญหาคือบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจการ
ใช้แผนส ารองที่ประชุมได้เสนอ ให้ แจ้งทางระบบเสียงตามสาย และ เพิ่มช่องทาง Line 
โรงพยาบาลด้วย 

-          OPD มีปัญหาและข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เตรียมใบซักประวัติไว้เรียบร้อย สามารถด าเนินการตรวจรักษาต่อได้ แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จึง
ต้องน ากลับไปรีวิวใหม่ที่ห้องบัตร 

2. ในการดูผล LAB สามารถประสานงานให้ทางห้อง LAB ปริ้นผลให้ได้ 
3. ติดปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายยาเพราะไม่สามารถดูประวัติยาที่ห้องตรวจได้ จึงต้องส่งคนไข้มารีวิว
ที่ห้องยา 

4. แนะน าว่าควรที่จะปริ้นประวัติย้อนหลังจากระบบ OPD SCAN ได ้

      - Refer ถ้าคนไข้เคส Emergency ให้ติดต่อศูนย์ Refer ถ้าเป็นเคสธรรมดาก็จะแจ้งคนไข้ให้
รอก่อนหรือมารับใบ Refer ในวันต่อไปได้ 

-          สปน. มีปัญหาและขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จุด Admit มีการสื่อสารกับบางหน่วยงานไม่เข้าใจกัน 

2. การ Admit คนไข้เพ่ือท าการ Set ผ่าตัดยังท าไม่ได้ 
3. มีการใช้แผนส ารองคือ การน าใบ Admit แบบที่เป็นกระดาษในไปแจกไว้ทุกหน่วยงาน ให้
เขียนรายละเอียดแล้วส่งมาให้ศูนย์ Admit 

-          ห้องยา มีปัญหาและขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคนไข้ได้ จึงขอความร่วมมือกับ OPD ให้แนบใบน าทางมาให้ห้อง
ยาด้วย 

2. ใช้ Notebook 1 เครื่องลงฐาน Stand alone ยังไม่พอ ขอเพ่ิมอีกเครื่องเพ่ือดูประวัติยาและ
ตรวจสอบการแพ้ยา 

3. ขอความร่วมมือกับ OPD ส าหรับคนไข้ที่มีใบส่งตัวจาก รพสต. และคนไข้ DM จะมีสมุดเก็บ
รายละเอียดเรื่องยาของคนไข้อยู่แล้ว ให้ OPD คัดลอกให้หมอได้เลย 
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4. ขอความร่วมมือศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยSetเครื่องปริ้นเตอร์ต่อกับ Notebook ด้วย 

-          การเงิน มีปัญหาขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การยกเลิกใบเสร็จจะไม่สามารถท าได้ 
2. ใช้แผนส ารองคือ ออกใบเสร็จที่เป็นในเสร็จสีแทน 

-          LAB มีปัญหาขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. สามารถตรวจ LAB ได้โดยการส่ง LAB ใน LIS เป็นระบบแมนนวล ถ้าระบบกลับมาใช้งานได้ก็
จะน ามาคีย์ย้อนหลัง 

2. สามารถปริ้นผล LAB ให้แต่ละหน่วยงานได้ 
-          กายภาพ มีปัญหาขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ติดปัญหาด้านการเปิด Visit ย้อนหลัง แนวทางแก้ไขคือแจ้งศูนย์คอมเป็นรายๆไป 

2. การสั่งหัตถการใช้คนไข้ท่ี D/C แล้วจะไม่สามารถคิดเงินได้  
  
  
 


