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แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิในการร ักษาความม่ันคงปลอดภัยด านสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลนายายอาม 

 
โดยประกาศคณะกรรมการธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอน ิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิในการร ักษาความ 

มั่นคงปลอดภ ัยดาน สารสนเทศของหนวยงานของร ัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๓  กำหนดให หนวยงานของร ัฐตองจดทํา 

แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิในการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยด านสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินธุรกรรมดวยว ิธ ีการ 

ทางอิเล ็กทรอน ิกส มีความมั่นคงปลอดภัยและเช ื่อถือได ด ังน ั้น 
 

คณะกรรมการพ ัฒนาระบบสารสนเทศและศูนยข อม ูลโรงพยาบาลนายายอาม จ ึงได จ ัดทําแนวนโยบาย

และแนวปฏ ิบ ัติในการร ักษาความมั่นคงปลอดภ ัยดานสารสนเทศ เพื่อให บ ุคลากร ท ุกระด ับท ี่เกี่ยวของได นำไป

ปฏิบัติอย างเคร งคร ัดและเพื่อให ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ เป ็นไป อย างเหมาะสม  เก ิด

ประสิทธ ิภาพสูงสุด ม ีความมั่นคงปลอดภ ัยดานสารสนเทศ และสามารถดําเนินงานไดอย าง ตอเนื่อง รวมท้ังเป ็น

การป องก ันป ัญหาท่ีอาจจะเก ิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม ถูกต อง และจากการ

ถูกค ุกคามจากภัยตางๆ ซ ึ่งอาจกอให เกิดความเส ียหายต อโรงพยาบาลฯ น ั้น 
 
โดยมีว ัตถ ุประสงค ด ังนี้ 

 
1. การจ ัดทํานโยบายการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อให ม ีความมั่นคงปลอดภ ัยในการ 

ใช งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหดําเนินงานได อยางมีประส ิทธิภาพ 

2.   กําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นโยบายนี้ตองเผยแพร ให เจาหนาท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลนายายอาม ไดร ับทราบและถ ือปฏ ิบ ัติตาม 

นโยบายน ี้อยางเครงครัด 

4.   เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและว ิธ ีปฏิบัติ ให ผูบร ิหาร เจาหนาท่ี และผูดูแลระบบตระหนักถ ึง 

ความสำค ัญของการร ักษาความมั่นคงปลอดภ ัยในการใชงานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในการดําเนินงาน 

และปฏ ิบัต ิตามอยางเครงครัด 

5. เพื่อปองกันมิใหมีผ ูกระทําหรือใช วิธ ีการใดๆเข าลวงร ูข อม ูล แก ไข หร ือทำลายข อม ูลของบ ุคคลอื่นในระบบ 

สารสนเทศโดยมิชอบ 

6.   นโยบายน ี้ต องมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลา 1 ครั้งต อป



สารบญั 
 
 
 
หน า

คําน ิยาม                                                                                                                     ๑ 

หมวดที่ ๑ การควบค ุมการเข าถ ึงและการใช งานระบบสารสนเทศ                                                        ๖ 

สวนท่ี ๑. การควบค ุมการเข าถ ึงสารสนเทศ                                                                                  ๖ 

สวนท่ี ๒. การบริหารจ ัดการการเข าถ ึงของผูใชงาน                                                                         ๙ 

สวนท่ี ๓. การกําหนดหน าท ี่ความรับผ ิดชอบของผูใช                                                                       11 

สวนท่ี ๔. การบริหารจ ัดการส ินทรัพย                                                                                        14 

สวนท่ี ๕. การควบค ุมการเข าถ ึงเครือข าย                                                                                    ๑5 

สวนท่ี ๖. การควบค ุมการเข าถ ึงระบบปฏิบัต ิการ                                                                            ๑8 

สวนท่ี ๗. การควบค ุมการเข าถ ึงโปรแกรมประยุกต หรือแอพพล ิเคช ั่นและสารสนเทศ                                  20 

สวนท่ี ๘. การบริหารจ ัดการซอฟต แวร และล ิขส ิทธ์ิและการป องกันโปรแกรมไมประสงค ดี                            22 

สวนท่ี ๙. การปฏิบัต ิงานจากภายนอกสำน ักงาน                                                                            24 

สวนท่ี ๑๐.การควบค ุมการเข าถ ึงระบบเครือข ายไรสาย                                                                    ๒5 

สวนท่ี ๑๑.การควบค ุมการใช งานอุปกรณปองกันเครือข าย                                                                ๒6 

สวนท่ี ๑๒.การควบค ุมการใช จดหมายอิเล ็กทรอน ิกส                                                                       ๒7 

สวนท่ี ๑๓.การควบค ุมการใช อินเตอรเน ็ต                                                                                    ๒8 

สวนท่ี ๑๔.การใช งานเคร่ืองคอมพ ิวเตอรส วนบุคคล                                                                        ๒9 

สวนท่ี ๑๕.การใช งานเคร่ืองคอมพ ิวเตอรแบบพกพา                                                                        30 

สวนท่ี ๑๖.การตรวจจ ับการบ ุกรุก                                                                                             32 

สวนท่ี ๑๗.การต ิดต ั้งและกําหนดค าของระบบ                                                                               ๓3 

สวนท่ี ๑๘.การจ ัดเก็บข อมูลจราจรคอมพ ิวเตอร                                                                             ๓5 

หมวดที่ ๒ การร ักษาความปลอดภัยฐานข อมูลและสำรองข อมูล                                                         ๓6 

สวนท่ี ๑. การร ักษาความปลอดภัยฐานข อมูล                                                                    ๓6 

สวนท่ี ๒. การสำรองข อมูล                                                                                          ๓8 

หมวดที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินความเส ี่ยงด านสารสนเทศ                                                        40 

สวนท่ี ๑. การตรวจสอบและประเมินความเส ี่ยง                                                                 40 

สวนท่ี ๒. ความเส ี่ยงท ี่อาจเป ็นอ ันตรายต อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       41 

หมวดที่ ๔ การร ักษาความปลอดภัยด านกายภาพ สถานท ี่และสภาพแวดล อม                                         ๔3 

หมวดที่ ๕ การดําเนินการตอบสนองเหต ุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ                            ๔6 

หมวดที่ ๖ การสรางความตระหนักในเร ื่องการร ักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                ๔7 

หมวดที่ ๗ หน าท ี่และความรับผ ิดชอบ                                                                                       ๔8 

ภาคผนวก ๑ การจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยด านสารสนเทศ 

ภาคผนวก ๒ แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดฟ ิชช่ิง (Phishing) ท ี่เว ็บเซิรฟเวอรของโรงพยาบาล



ข อ ๑ คำน ิยาม 
 
“โรงพยาบาล” หมายถ ึง โรงพยาบาลนายายอาม 

“การรักษาความม่ันคงปลอดภ ัย” หมายถ ึง การร ักษาความมั่นคงปลอดภ ัยสําหรับระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของโรงพยาบาลนายายอาม 

“มาตรการ” หมายถ ึง วิธ ีการท ี่ต ั้งเป ็นกฎ ข อกําหนด ระเบ ียบ หรือกฎหมายเปนตน 

“ว ิธ ีปฏิบัติ” หมายถ ึง รายละเอียดท ี่บอกข ั้นตอนเป ็นขอๆ ท่ีตองนํามาปฏิบัติ เพื่อให ไดมาซึ่งมาตรฐานท่ี ได 

กําหนดไวตามวัตถ ุประสงค 

“แนวทางปฏิบัติ” หมายถ ึง แนวทางท่ีไม ไดบังคับให ปฏิบัติ แตแนะนําให ปฏิบัติตาม เพื่อให สามารถ บรรล ุ

เป าหมายได ง ายข้ึน 

“ผูบร ิหาร” หมายถ ึง ผ ูมีอำนาจบริหารในระด ับส ูงของโรงพยาบาลนายายอาม 

“ผูด ูแลระบบ” หมายถ ึง เจ าหน าท ี่ท ี่ไดร ับมอบหมายจากผูบังคับบ ัญชาให ม ีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแล รักษา

ระบบและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเข าถ ึงโปรแกรมเคร ือข ายคอมพ ิวเตอร เพื่อการจัดการ ฐานขอมูล

ของเครือขายคอมพ ิวเตอร 

“เจาหน าท่ี” หมายถ ึง ขาราชการ พน ักงานราชการ ล ูกจ างประจํา และล ูกจ างช่ัวคราว 

“สารสนเทศ” หมายถ ึง ขอเท ็จจรงิท ี่ได จากขอมูลมาผ านการประมวลผล การจัดระเบ ียบให ข อม ูลซึ่งอาจ อยู 

ร ูปของตัวเลข ข อความ หร ือภาพ ให เป ็นระบบท่ีผูใชสามารถเข าใจไดงายและสามารถนำไปใช 

ประโยชน ในการบริหาร การวางแผน การตัดส ินใจ และอื่นๆ 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถ ึง อ ุปกรณหร ือชุดอ ุปกรณของคอมพ ิวเตอร ท่ีเช่ือมการทํางานเข าดวยก ัน โดย

ไดม ีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หร ือส ิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให อุปกรณ หร ือชุดอุปกรณทำ หน าท ี่

ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ระบบเครือข าย” หมายถ ึง ระบบท่ีสามารถใชในการติดตอส่ือสารหร ือการสงข อม ูลและสารสนเทศ 

ระหวางระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศตางๆของโรงพยาบาลได เชน ระบบแลน ( LAN) ระบบอ ินเตอร เน็ต 

(Internet) 

 ระบบแลน (LAN) หมายถ ึง ระบบเคร ือข ายอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือมตอระบบคอมพ ิวเตอร ตางๆ ภายใน

หน วยงานเข าด วยก ัน เป ็นเครือขายท ี่มีจ ุดประสงค เพื่อการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนข อม ูล และสารสนเทศ

ภายในหน วยงาน 

 ระบบอินเตอรเน็ต ( Internet) หมายถ ึง ระบบเคร ือข ายอ ีเล็ก ทรอนิกส ท่ีเช่ือมตอระบบ เครือขาย

คอมพ ิวเตอร ต างๆ ของหน วยงานเข ากับเครือขายอินเตอร เน็ตท ั่วโลก 

“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถ ึง ระบบงานของหนวยงานท่ีนำเอาเทคโนโลย ีสารสนเทศ ระบบ 

คอมพิวเตอร และระบบเครือขาย มาช วยในการสรางสารสนเทศท ี่หน วยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการ

วางแผนบร ิหารการสนับสนุนการให บร ิการการพ ัฒนาและควบคุมการติดตอส่ือสาร ซึ่งมีองค ประกอบ

เช น ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรมฐานขอมูลและสารสนเทศ เป ็นต น

หน้า  4 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



“การควบค ุมการเข าถึงระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ” หมายถ ึง การตรวจสอบการอนุม ัติ และการ 

กําหนดสิทธิ์ในการผ านเข าส ูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให แกผูใช 

“เคร่ืองเซ ิรฟเวอร ( Server)” หมายถ ึง เครื่องคอมพ ิวเตอร หร ือระบบปฏิบัติการหร ือโปรแกรม 

คอมพิวเตอร ท ี่ทําหน าท ี่ใหบริการอยางใดอยางหน ึ่งหรือหลายอยาง แก เครื่องคอมพ ิวเตอร หร ือโปรแกรม 

คอมพ ิวเตอร ท ี่เป ็นล ูกขายในระบบเครือขาย 

“อ ุปกรณ UPS” หมายถ ึง เครื่องสำรองไฟฟ าและปร ับแรงดันไฟฟ าอัตโนมัติในกรณีท่ีไฟจากการไฟฟ าเกิดมี

ปญหาข้ึนมา เช น ไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ หรือไฟกระชาก เปนต น โดยท่ีอุปกรณ UPS จะจายพลังงานออกมา

อยางต อเนื่องและมีค ุณภาพในท ุกสถานการณ ตลอดจนเป ็นอุปกรณ ท ี่ช วย ป องก ันความเสียหายท่ีสามารถเก ิด

ข้ึนก ับอุปกรณไฟฟ า และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (โดยเฉพาะคอมพ ิวเตอร และอุปกรณ เช่ือมตอ) รวมถ ึง ม ี

หนาท่ีใน การจายพลังงาน ไฟฟ าสํารอง จากแบตเตอรี่ให แก อุปกรณไฟฟ าหร ือ คอมพ ิวเตอร เมื่อเกิดป ัญหา

ทางไฟฟ า 

“ซอฟตแวร (Software)” หมายถ ึง ช ุดคําส่ังหรือโปรแกรมท่ีใชส่ังงานให คอมพ ิวเตอร ซอฟตแวร จึงหมายถ ึง

ลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีเข ียนข้ึนดวยคําส่ังของคอมพ ิวเตอร คําส่ังเร ียงก ันเป ็น โปรแกรมคอมพิวเตอร 

จากท่ีทราบมาแลวว าคอมพ ิวเตอร ทํางานตามคําส่ัง การทํางานพื้นฐานเป ็นเพ ียง การกระทํากับข อมูลท ่ีเป ็นต ัว

เลขฐานสอง ซ ึ่งใช แทนข อม ูลท่ีเป ็นตัวเลข ตัวอ ักษร ร ูปภาพ หร ือแม แตเป ็น เส ียงพูดก็ได 
 

โปรแกรมคอมพ ิวเตอร ท ี่ใช ส ั่งงานคอมพ ิวเตอร จ ึงเป ็นซอฟต แวร เพราะเป ็นลําดับข้ันตอนการทํางาน ของ

คอมพ ิวเตอร คอมพ ิวเตอร เครื่องหนึ่งทํางานแตกตางก ันไดมากมายดวยซอฟตแวรท่ีแตกตางก ัน 

ซอฟต แวร จ ึงหมายถ ึงโปรแกรมคอมพ ิวเตอร ท ุกประเภทท ี่ทำใหคอมพ ิวเตอร ทํางานได 
 
“ไวรัสคอมพิวเตอร” หมายถ ึง โปรแกรมชนิดหนึ่งท่ีม ีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข าไปติดอยู ใน 

ระบบคอมพ ิวเตอร ได และถามีโอกาสก ็สามารถแทรกเข าไประบาดในระบบคอมพ ิวเตอร อื่นๆซึ่งอาจเก ิดจาก

การนําเอาดิสก ท่ีติดไวร ัสจากเครื่องหนึ่งไปใชอ ีกเครื่องหนึ่ง หร ืออาจผานระบบเคร ือข ายหร ือ 

ระบบส ื่อสารขอมูลไวร ัสก็อาจแพร ระบาดได เช นกัน 
 

การท ี่คอมพ ิวเตอร ใดต ิดไวร ัส หมายถ ึงไวร ัสได เข าไปฝ ังต ัวอยูในหน วยความจำคอมพิวเตอรเร ียบร อย แล ว 

เนื่องจากไวร ัสเปนแคโปรแกรมหน ึ่ง การท่ีไวร ัสจะเข าไปอยู ในหนวยความจําไดนั้น จะตองม ีการถ ูกเร ียกให 

ทํางาน ได ข้ึนอยู ก ับประ เภทของ ไวร ัส แตละ ตัวปกติผูใชม ักจะ ไม ทราบว าไดทําการปลุก คอมพ ิวเตอร 

ไวร ัสน ั้นๆข้ึนมาทํางานแล ว 
 
“เวชระเบียน” หมายถ ึง แบบบ ันทึกข อม ูลประว ัติสวนตัว การเจ็บปวย และการตรวจร ักษาท้ังท่ีเป ็น 

เอกสารและขอมูลอิเล ็กทรอน ิกส ของผูปวยแตละรายท่ีมาขอร ับบร ิการตรวจร ักษา ณ โรงพยาบาลนายายอาม
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ว ัตถ ุประสงค 

หมวดท่ี ๑ การควบคุมการเขาถึงและการใช งานระบบ

สารสนเทศ

๑. เพื่อควบค ุมการเข าถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลข อม ูลโดยคํานึงถ ึงการใชงานและความมั่น 

คงปลอดภัย 

๒. เพื่อกําหนดกฎเกณฑท ี่เกี่ยวกับการอน ุญาตใหเขาถึง การกําหนดส ิทธิ์และการมอบอำนาจ 

๓. เพื่อใหผูใชงานไดร ับรู เข าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดโดยเคร งคร ัดและตระหนัก ถ ึง 

ความสำค ัญของการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

แนวปฏิบัติ 
 
สวนท่ี ๑ การควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Access Control) 

ขอ ๑. ผ ูด ูแลระบบ จะอน ุญาตใหผ ูใช งานเข าถึงระบบสารสนเทศท ี่ต องการใชงานไดตอเมื่อไดร ับ อน ุญาต

จาก ผ ูรับผ ิดชอบ/เจ าของขอมูล/เจ าของระบบ ตามความจําเป ็นต อการใช งาน เท าน ั้น 

ขอ ๒. บุคคลภายนอก ท่ีตองการสิทธ ิในการเข าใชงานระบบสารสนเทศของ จะตองขออนุญาต 

เป ็นลายล ักษณ อักษรต อหัวหนาหนวยงาน/ผ ูบริหาร 

ขอ ๓. ผ ูด ูแลระบบตองกําหนดสิทธ ิการเข าถ ึงข อม ูลและระบบข อม ูลให เหมาะสมก ับการเข าใช งานของ

ผ ูใช งาน และหน าท ี่ความรับผ ิดชอบในการปฏบิ ัต ิงานของผ ูใช งานระบบสารสนเทศ รวมท้ังม ีการ ทบทวน ส ิทธ ิการ

เข าถึงอยางสม่ําเสมอ ด ังนี ้

(๑) กําหนดเกณฑ ในการอนุญาตให เข าถ ึงการใชงานสารสนเทศ ท่ีเกี ยวข องก ับการ อน ุญาต การ

กําหนดส ิทธิ หรือการมอบอํานาจ ด ังนี ้

  (๑.๑) กําหนดส ิทธ ิของผ ูใช งานแต ละกล ุมท ี่เกี่ยวของ เช น 

- อานอยางเด ียว 

- สรางขอมูล 

- ปอนขอมูล 

- แกไข 

- อน ุมัติ 

- ไมมีส ิทธิ 

 (๑.๒) กําหนดเกณฑ การระงับสิทธ ิมอบอํานาจ ให เป ็นไปตามการบร ิหาร จ ัดการ การเข าถึง

ของผ ูใช งาน (User Access Management) ท ี่ได กําหนดไว 

 (๑.๓) ผูใชงานท่ีตองการเข าใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานจะตองขออน ุญาตเป ็นลาย

ล ักษณ อักษรและได รับการพ ิจารณาอน ุญาตจากหัวหนาหนวยงานหร ือ ผ ูด ูแลระบบท ี่ได รับมอบหมาย
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(๒) การแบงประเภทของขอมูลและการจ ัดลําดับความสําคัญหร ือลําดับช้ันความลับของขอมูลใช 

แนวทางตามระเบ ียบวาด วยการร ักษาความล ับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งระเบ ียบ ด ังกล าวเป ็นมาตรการท่ี

ละเอียด รอบคอบ ถ ือว าเป ็นแนวทางท่ีเหมาะสม ในการจัดการเอกสารอ ิเล็กทรอนิกสและในการร ักษา

ความปลอดภ ัยของเอกสาร อิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนดกระบวนการและกรรมวิธ ีต อเอกสารท่ีสําคัญไวดังนี ้

  (๒.๑) จ ัดแบ งประเภทของขอมูล ออกเป ็น 

  - ข อม ูลสารสนเทศดานการบ ร ิหาร เชน ข อม ูลนโยบาย ข อม ูลยุทธศาสตร และ

คํารับรอง ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป ็นต น 

  - ข อม ูลสารสนเทศดานการแพทย และการสาธารณสุข เชน ข อม ูลผูปวย ขอมูลทาง

การแพทย ขอมูลสถานพยาบาล เป ็นต น 

  (๒.๒) จ ัดแบ งระด ับความสําคัญของขอมูล ออกเป ็น ๓ ระด ับ ค ือ 

   - ขอมูลท ี่มีระด ับความสําคัญมากท ี่ส ุด 

   - ขอมูลท ี่มีระด ับความสําคัญปานกลาง 

   - ขอมูลท ี่มีระด ับความสําคัญน อย 

  (๒.๓) จ ัดแบ งลําดับช ั้นความล ับของขอมูล 

  -  ข อม ูลลับท่ีสุด หมายถ ึง หากเป ิดเผยท้ังหมดหร ือเพ ียงบางสวนจะกอให เกิด 

ความเส ียหายอยางร ายแรงท ี่ส ุด 

  - ข อม ูลลับมาก หมายถ ึง หากเป ิดเผยท้ังหมดหร ือเพ ียงบางสวนจะกอให เกิดความ

เส ียหายอยางรายแรง 

  -  ข อม ูลลับ หมายถ ึง หากเป ิดเผยท้ังหมดหร ือเพ ียงบางสวนจะกอให เกิดความ

เส ียหาย 

   - ขอมูลท ั่วไป หมายถ ึง ขอมูลท ี่สามารถเปดเผยหรือเผยแพร ท ั่วไปได 

  (๒.๔) จ ัดแบ งระด ับช ั้นการเข าถึง 

 - ระด ับช ั้นสําหรับผ ูบริหาร 

        - ระด ับช ั้นสําหรับผ ูใช งานท ั่วไป 

          - ระด ับช ั้นสําหรับผ ูด ูแลระบบหรือผ ูท ี่ได มอบหมาย 

  (๒.๕) รูปแบบของเอกสารอ ิเล ็กทรอน ิกส แบ งได ดังนี้ 

        - ร ูปแบบเอกสารข อความ (Text Format) เป ็นไฟลท่ีผลิตจากเครื่องมือท่ีเป ็น

ซอฟต แวร ปกต ิเมื่อเปดไฟล จะสามารถเห็นตัวอ ักษรในไฟลและพอท่ีจะอ านข อความนั้นไดซึ่งม ีร ูปแบบย อย

อ ีกหลายร ูปแบบ เชน TEXT Format, Document Format, PDF Format (Portable Document 

Format) 

       - รูปแบบเอกสารภาพ (Image Format) เป ็นไฟลท่ีผลิตจากเครื่องม ือ ท่ีเป ็น ซอฟตแวร 

ม ีร ูปแบบท่ีใช เชน JPEG Format, PNG or GIF Format, Bitmapping Format เป ็นต น 

ข อ ๔. ผูดูแลระบบ ตองจัดให ม ีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศ ของ 

หน วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท ี่มีต อระบบสารสนเทศ 
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ขอ ๕. ผ ูด ูแลระบบ ต องจ ัดใหมีการบันท ึกรายละเอ ียดการเข าถ ึงระบบสารสนเทศและการแก ไข 

เปล ี่ยนแปลงส ิทธ ิต าง ๆ เพื่อเป ็นหล ักฐานในการตรวจสอบ 

ขอ ๖. ผูดูแลระบบ ตองจัดให ม ีการบ ันทึกการผานเขา -ออกสถานท่ีต้ังของระบบสารสนเทศเพี่อเป ็น 

หล ักฐานในการตรวจสอบ 

 ข อ ๗. กําหนดเวลาการเข าถ ึงระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

 (๑) ระบบงานบร ิการ e-Service (Front Office) สําหรับผูใชงานภายนอกสามารถได ตลอดเวลา 

  (๒) ระบบงานภายใน (Back Office) สําหรับผ ูใช งานภายในตามท ี่หน วยงานกําหนด
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สวนท่ี ๒ การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) 
 
 ขอ ๘. ผ ูด ูแลระบบ ต องกําหนดการลงทะเบ ียนผ ูใช งานใหมดังนี้ 

  (๑) จัดทําแบบฟอร มการลงทะเบ ียนผ ูใช งาน สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (๒) ผ ูด ูแลระบบต องตรวจสอบบ ัญช ีผ ูใช งาน เพื่อไมใหมีการลงทะเบ ียนซ้ําซ อน 
  (๓) ผูดูแลระบบตองตรวจสอบและให สิทธิในการเข าถ ึงท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความ
รับผ ิดชอบ (ตามข อ ๓) 
 ข อ ๙. ผูดูแลระบบตองกําหนดการใชงานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ระบบ 
คอมพ ิวเตอร โปรแกรมประย ุกต(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-Mail) ระบบเคร ือข ายไร สาย 
(Wireless LAN) ระบบอ ินเตอร เน็ต(Internet) เป ็นตน โดยตองให สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและ 
ได รับความเห็นชอบเปนลายล ักษณ อักษร 
 ขอ ๑๐. ผ ูด ูแลระบบตองทบทวนบ ัญชีผูใชงาน สิทธิการใชงาน อย างสม่ําเสมออย างนอยป ีละ ๑ ครั้ง 
เพื่อปองกันการเข าถึงระบบโดยไมได รับอน ุญาต โดยปฏิบ ัต ิตามแนวทาง ดังนี้ 

  (๑) จัดทําบัญชีรายช ื่อของผ ูท ี่ย ังมีส ิทธ ิในระบบแยกตามหน วยงาน 

 (๒) จดสงรายช่ือนั้นให ก ับผูบังคับบ ัญชาของหนวยงานเพื่อดําเนินการท่ีบทวนรายช่ือ และ

ตรวจสอบส ิทธ ิการเข าใช งานวาถ ูกตองหรือไม 

  (๓) ดําเนินการแกไขข อมูล ส ิทธ ิต างๆ ใหถ ูกตองตามท ี่ได รับแจ งกล ับจากหน วยงาน 

  (๔) ข้ันตอนปฏ ิบัต ิสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงานเมื่อลาออกตองดําเนินการภายใน 

๓ วัน หรือ เมื อเปล ี่ยนตําแหน งงานภายในต องดําเนินการภายใน ๗ วัน  

 ขอ ๑๑. การบริหารจัดการรหัสผ าน 

 (๑) กําหนดการเปล่ียนแปลงและการยกเลกรห ัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานลาออกหรือ

พ นจากตําแหนง หรือยกเล ิกการใช งาน 

  (๒) กําหนดช ื่อผ ูใช งานหรือรหัสผ ูใช งานต องไมซ้ํากัน 

 (๓) สงมอบรห ัสผาน (Password) ช่ัวคราวให ก ับผูใชงานดวยว ิธ ีการท่ีปลอดภ ัย 

หล ีกเล ี่ยงการใช บุคคลอื่นหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ท่ีไม ม ีการป องก ันในการส งรหัสผ าน 

(Password) 

  (๔) กําหนดใหผ ูใช งานตอบยืนยนัการได รับรหัสผ าน (Password) 
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 (5) กําหนดใหผ ูใช งานไมบันท ึกหร ือเก ็บรห ัสผาน (Password) ไว ในระบบคอมพ ิวเตอร ใน

รูปแบบท ี่ไมได ปองก ันการเข าถึง 

 (6) ในกรณ ีมีความจําเป ็นต องใหส ิทธ ิพิเศษก ับผูใชงานท่ีม ีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนั้นจะตองได รับความ

เห็นชอบและอน ุม ัต ิจากหัวหน าหน วยงาน โดยมีการกําหนดระยะเวลา การใช งานและระง ับการใช งานท ันท ีเมื่อพน

ระยะเวลาด ังกล าวหร ือพ นจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพ ิเศษท่ีไดร ับ ว าสามารถเข าถ ึงไดถ ึงระดับใดไดบ าง 

และตอง กําหนดให รห ัสผูใชงานตางจากรห ัสผ ูใช งานตามปกติ 

ข อ ๑๒. ผูดูแลระบบตองบร ิหารจัดการการเข าถ ึงข อม ูลตามประเภทช้ันความลับในการควบคุมการ

เขาถ ึงข อม ูลแตละประเภทช้ันความลับท้ังการเข าถ ึงโดยตรงและการเข าถ ึงผานระบบงานรวมถ ึงว ิธีการทําลาย

ขอมูลแต ละประเภทช ั้นความล ับ
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สวนท่ี ๓ การกําหนดหน าท่ีความร ับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) 
 

 ขอ ๑๓. การใช งานรหัสผ าน ผ ูใช งานต องปฏิบัติ ดังนี ้
  (๑) ผ ูใช งานมีหน าท ี่ในการปองกัน ด ูแล รักษาขอมูลบัญชีช ื่อผ ูใช งาน (Username) และรห ัสผาน 
(Password) โดยผูใชงานแตละคนตองม ีบ ัญชีช่ือผูใชงาน (Username) ของตนเองห ามใชร วมก ับผูอื่นรวมท ั้งหาม
ทําการเผยแพร แจกจ าย ทําใหผ ูอื่นล วงรูรหัสผ าน (Password) 
  (๒) กําหนดรห ัสผานประกอบดวยตัวอ ักษรไม นอยกว า ๖ ตัวอ ักษร ซึ่งตองประกอบดวยตัวเลข 
(Numerical character) ต ัวอ ักษร (Alphabet) และต ัวอ ักษรพิเศษ (Special character) 
  (๓) ไมกําหนดรหัสผ านส วนบุคคลจากช ื่อหรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว 
  (๔) ไมใช รหัสผ านส วนบุคคลสําหรับการใช แฟมขอมูลรวมกับบ ุคคลอื่นผ านเครือขายคอมพิวเตอร 
  (๕) ไม ใชโปรแกรมคอมพ ิวเตอร ชวยในการจำรห ัสผานสวนบ ุคคลอัตโนมัติ (save password) 
สําหรับเครื่องคอมพ ิวเตอร ส วนบุคคลท ี่ผ ูใช งานครอบครองอยู 
  (๖) ไมจดหรือบันท ึกรหัสผ านสวนบุคคลไวในสถานท่ีท ี่ง ายต อการส ังเกตเห ็นของบุคคลอื่น 
  (๗) กําหนดรห ัสผานเริ่มตนให ก ับผูใชงานให ยากตอการเดาและการสงมอบรห ัสผานให ก ับ 
ผ ูใช งานต องเป ็นไปอยางปลอดภัย 
  (๘) ผ ูใช งานต องเปล ี่ยนรหัสผ าน (Password) อยางน อย 1 ครั้งต อป 
 ข อ ๑๔. การนําการเข ารห ัสมาใชก ับข อม ูลท่ีเป ็นความลับ ผูใชงานจะตองปฏิบัติตามระเบ ียบการร ักษา 
ความล ับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และต องใช วิธ ีการเข ารหัส (Encryption) ท ี่เป ็นมาตรฐานสากล 
 ข อ ๑๕. การกระทําใดๆ ท่ีเก ิดจากการใชบ ัญชีของผูใชงาน(Username) อ ันม ีกฎหมายกําหนดให เป ็น 
ความผ ิด ไมวาการกระทําน ั้นจะเกิดจากผ ูใช งานหร ือไม ก ็ตาม ให ถ ือว าเป ็นความรับผิดชอบสวนบุคคล ซึ่งผูใชงาน 
จะต องรับผ ิดชอบต อความผ ิดท ี่เกิดข้ึนเอง 
 ขอ ๑๖. ผ ูใช งานต องทําการพ ิส ูจน ต ัวตนท ุกครั้งกอนท ี่จะใช ส ินทรัพย หร ือระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
และหากการพ ิสูจนตัวตนนั้นม ีป ัญหา  ไม ว าจะเก ิดจากรห ัสผานล็อกก ็ดี  หร ือเก ิดจากความผิดพลาดใดๆก ็ดี 
ผ ูใช งานต องแจ งใหผ ูด ูแลระบบทราบท ันที โดยปฏิบ ัต ิตามแนวทาง ดังนี ้
  (๑) คอมพ ิวเตอร ท ุกประเภท กอนการเข าถึงระบบปฏ ิบัต ิการตองทําการพ ิส ูจน ต ัวตนท ุกครั้ง 
  (๒) การใชงานระบบคอมพ ิวเตอร อื่นในเครือขายจะต องทําการพ ิส ูจน ต ัวตนท ุกครั้ง 
  (๓) การใชงานอ ินเตอร เน็ต (Internet) ตองทําการพ ิสูจนตัวตน และตองม ีการบันทึกข อม ูลซึ่ง 
สามารถบ งบอกต ัวตนบุคคลผ ูใช งานได 
  (๔) เมื่อผ ูใช งานไมอยูท ี่เครื่องคอมพิวเตอร ต องทําการล ็อกหน าจอท ุกครั้ง และตองทําการพิสูจน 
ต ัวตนกอนการใช งานท ุกครั้ง 

 (๕) เครื่องคอมพ ิวเตอร ทุกเครื่องตองทําการต้ังเวลาพ ักหนาจอ (screen saver) โดยต้ังเวลา 
อยางน อย ๑๕ นาที 
 

ขอ ๑๗. ผ ูใช งานต องตระหน ักและระมัดระวงัต อการใชงานข อม ูล ไม ว าข อม ูลนั้นจะเป ็นของโรงพยาบาล 
หรือเป ็นขอมูลของบุคคลภายนอก 

ขอ ๑๘. ขอม ูลท ี่เป ็นความลับหร ือม ีระดับความสําคัญ ท่ีอยู ในการครอบครอง/ดูแลของหนวยงาน ห าม 
ไมใหทําการเผยแพร เปล ี่ยนแปลง ทําซ้ํา หรือทําลาย โดยไมได รับอน ุญาตจากหัวหน าหน วยงาน
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ข อ  ๑๙.  ผูใชงานม ีสวนร วมในการดูแลร ักษาและรับผิดชอบตอข อม ูลของโรงพยาบาล  และข อม ูลของ 
ผ ูรับบริการ หากเกิดการส ูญหาย โดยนําไปใช ในทางท ี่ผ ิด การเผยแพร โดยไม ไดร ับอนุญาต ผูใชงานตองม ีสวนร วม 
ในการร ับผ ิดชอบต อความเส ียหายน ั้นด วย 
 ข อ  ๒๐. ผูใชงานตองป องก ัน  ดูแล ร ักษาไว ซึ่งความลับ  ความถ ูกตอง  และความพร อมใชของข อม ูล 
ตลอดจนเอกสาร ส ื่อบันทึกข อมูลคอมพิวเตอร หรือสารสนเทศต าง ๆ ท ี่เส ี่ยงต อการเข าถึงโดยผ ูซึ่งไมมีส ิทธิ 

ขอ ๒๑. ผ ูใช งานมีส ิทธ ิโดยชอบธรรมท่ีจะเก ็บร ักษา ใชงาน และป องก ันข อม ูลสวนบุคคลตามเห ็นสมควร 
โรงพยาบาลจะใหการสน ับสน ุนและเคารพต อส ิทธิส วนบุคคล และไม อนุญาตให บ ุคคลหนึ่งบ ุคคลใดทําการละเม ิด 
ต อขอมูลส วนบุคคลโดยไมได รับอน ุญาตจากผ ูใช งานท่ีครอบครองข อม ูลนั้น ยกเว นในกรณีท่ีโรงพยาบาลตองการ 
ตรวจสอบข อมูล หรือคาดวาข อมูลน ั้นเกี่ยวของกับโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลอาจแตงต้ังให ผูทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ขอมูลเหล าน ั้นได ตลอดเวลา โดยไมต องแจ งใหผ ูใช งานทราบ 
 ข อ ๒๒. ห ามเป ิดหร ือใชงาน(Run)โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (หมายถ ึง ว ิธ ีการจัดเคร ือข าย 
คอมพิวเตอรท ี่กําหนดใหคอมพ ิวเตอร ในเครือขายท ุกเครื่องเหมือนกันหรือเท าเท ียมกัน หมายความวา แตละเครื่อง 
ต างมีโปรแกรมหรือมีแฟมขอมูลเก็บไวเอง การจ ัดแบบนี้ทําใหสามารถใช โปรแกรมหรือแฟมขอมูลของคอมพ ิวเตอร 
เครื่องใดก็ได แทนท ี่จะต องใช จากเครื่องบร ิการแฟ ม (File Server) เทานั้น) หร ือโปรแกรมท่ีม ีความเสียงในระดับ 
เด ียวกัน เช น บิทเทอร เรนท (Bittorrent), อีมูล (Emule) เป ็นต น เวนแต จะได รับอน ุญาตจากหัวหน าหน วยงาน 
 ขอ ๒๓. หามเป ิดหร ือใชงาน (Run) โปรแกรมออนไลนทุกประเภท เพื่อความบ ันเทิง เชน การดูหนัง ฟ ัง 
เพลง เกมส เป ็นต น ในระหวางเวลาปฏ ิบัต ิราชการ 

ขอ ๒๔. หามใช ส ินทรัพยของหน วยงาน ท ี่จ ัดเตรียมให เพื่อการเผยแพร ข อม ูล ข อความ ร ูปภาพ หร ือส่ิง 
อื่นใด ท ี่มีล ักษณะขัดต อศ ีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต อภารก ิจของโรงพยาบาล 

ขอ ๒๕. หามใช ส ินทรัพยของหน วยงาน เพื่อการรบกวน ก อให เก ิดความเสียหาย หร ือใชในการโจรกรรม 
ขอมูล หรือส ิ่งอื่นใดอันเป ็นการขัดต อกฎหมายและศ ีลธรรม หรือกระทบต อภารก ิจของโรงพยาบาล 

ขอ ๒๖. หามใช ส ินทรัพยของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน ทางการค า 
ข อ ๒๗. ห ามกระทําการใดๆ เพื่อการดักข อม ูล ไม ว าจะเป ็นข อความ  ภาพ  เสียง  หร ือส่ิงอื่นใด  ใน 

เครือขายระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยเด ็ดขาด ไมวาจะด วยว ิธีการใดๆ ก็ตาม 
 ขอ ๒๘. หามกระทําการรบกวน ทําลาย หรือทําใหระบบสารสนเทศของหน วยงานต องหยุดชะง ัก 
 ข อ ๒๙. ห ามใชระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อการควบคุมคอมพ ิวเตอร หร ือระบบสารสนเทศ 
ภายนอก โดยไมได รับอนุญาตจากหัวหน าหน วยงานหรือผ ูด ูแลระบบท ี่ได รับมอบหมาย 

ขอ ๓๐. หามกระทําการใด ๆ อ ันม ีลักษณะเป ็นการลักลอบใชงานหร ือร ับรู รห ัสสวนบ ุคคลของผูอืน่ไม ว า 
กรณ ีใดๆ เพื่อประโยชน ในการเข าถึงขอมูลหรือเพื่อการใช ทรัพยากร 

ขอ ๓๑. หามต ิดต ั้งอุปกรณ หรือกระทําการใดๆ เพื่อเข าถึงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยไม ไดร ับ 
อน ุญาตจากหัวหน าหน วยงานหรอืผ ูด ูแลระบบท ี่ได รับมอบหมาย 
 ข อ ๓๒. ระบบงานสารสนเทศทางธ ุรก ิจท่ีเช่ือมโยงก ัน(Business Information Systems) ให หัวหนา 

หน วยงานพิจารณาประเด ็นต างๆ ทางด านความมั่นคงปลอดภ ัย และจุดอ อนตางๆก อนตัดสินใจใชข อม ูลร วมก ัน ใน

ระบบงาน หร ือระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ีจะเช่ือมโยงเข าดวยก ัน เชน โรงพยาบาลหร ือหนวยงานท่ีมาขอ 

เช ื่อมโยง 

  (๑) กําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบค ุม ปองกัน และบริหารจัดการการใช ขอมูลรวมกัน 

  (๒) พิจารณาจำกัดหรือไมอน ุญาตการเขาถึงขอมูลส วนบุคคล
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  (๓) พิจารณาวามีบ ุคลากรใดบางท ี่มีส ิทธ ิหรือได รับอน ุญาตใหเขาใช งาน 

  (๔) พิจารณาเรื่องการลงทะเบ ียนผ ูใช งาน 

 (๕) ไม อนุญาตให ม ีการใชงานข อม ูลสําคัญหร ือข อม ูลล ับร วมก ันในกรณีท่ีระบบไม ม ี

มาตรการ ปองกันท่ีเพียงพอ

หน้า  13 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๔ การบริหารจัดการสินทร ัพย (Assets Management) 
 

ข อ ๓๓. ผูใชงานตองไม เข าไปในห องปฏิบัติการเคร ือข ายคอมพ ิวเตอร (Operation Center หมายถ ึง 
สถานท ี่ท ี่ใช สําหรับต ิดต ั้งเครื่องคอมพ ิวเตอร แม ข ายและ/หร ืออุปกรณบร ิหารจัดการเคร ือข าย) ท่ีเป ็นเขตหวงห าม 
โดยเด ็ดขาด เวนแต ได รับอน ุญาตจากผ ูด ูแลระบบ 

ขอ ๓๔. ผ ูใช งานต องไมนําอุปกรณ หรือช ิ้นส วนใดออกจากหองปฏ ิบัต ิการเครือขายคอมพิวเตอร เว นแตจะ 
ได รับอน ุญาตจากผ ูด ูแลระบบ 

ข อ ๓๕. ผูใชงานตองไม นำเครื่องม ือหร ืออุปกรณอื่นใด เช่ือมเข าเคร ือข ายเพื่อการประกอบธ ุรก ิจสวน
บุคคล  

 
ขอ ๓๖. ผูใชงานตองไม คัดลอกหร ือทําสําเนาแฟ มข อม ูลท่ีม ีลิขสิทธิ์กําก ับการใชงานก อนไดร ับอนุญาต

และผ ูใช งานต องไมแกไข หรือลบแฟมขอมูลของผ ูอื่น ไมวากรณ ีใด 
ๆ 

ข อ ๓๗. ผูใชงานตองทําลายข อม ูลสําคัญในอุปกรณส่ือบ ันทึกข อม ูล แฟ มข อม ูล ก อนท่ีจะกําจัดอุปกรณ 
ด ังกล าว และใช เทคน ิคในการลบหรือเขียนขอมูลท ับบนขอมูลท ี่มีความสําคัญในอุปกรณ สําหรับจ ัดเก ็บข อม ูลก อนท่ี 
จะอน ุญาตใหผ ูอื่นนําอุปกรณ น ั้นไปใช งานต อ เพื่อปองกนัไมใหมีการเขาถ ึงข อม ูลสําคัญนั้นได และพ ิจารณาว ิธ ีการ 
ทําลายข อมูลบนส ื่อบันทึกขอมูลแต ละประเภท ดังนี้ 

 

ประเภทส ื่อบันทึกข อมูล วิธ ีทําลาย 
กระดาษ ใช การทําลายด วยเครื่องห่ันทําลายเอกสาร 
Flash Drive -  ให การทําลายข อม ูลบน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M ของ 

กระทรวงกลาโหมสหร ัฐอเมร ิกา   ซึ่งเป ็นมาตรฐานการทําลายข อม ูลโดยการ 
เข ียนท ับข อมูลเด ิมหลายรอบ 
- ใช วิธ ีการท ุบหรือบดใหเส ียหาย 

แผ น CD/DVD ใช การทําลายด วยเครื่องห่ันทําลายเอกสาร 
เทป ใช วิธ ีการท ุบหรือบดใหเส ียหาย หรือเผาทําลาย 
ฮารดด ิสก - ใชการทําลายข อม ูลบนฮาร ดดิสก ตามมาตรฐาน  DOD  5220.22  M  ของ 

กระทรวงกลาโหมสหร ัฐอเมร ิกา   ซึ่งเป ็นมาตรฐานการทําลายข อม ูลโดยการ 
เข ียนท ับข อมูลเด ิมหลายรอบ 
- ใช วิธ ีการท ุบหรือบดใหเส ียหาย 

 
 

ขอ ๓๘. ผูใชงานม ีสิทธิใชสินทร ัพย และระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีหนวยงานจัดเตร ียมไว ให ใชงาน โดยมี 
วัตถ ุประสงค เพื่อการใช งานของหน วยงานเท าน ั้น  หามมิใหผ ูใช งานนำสินทร ัพย และระบบสารสนเทศตางๆ ไปใช 
ในกิจกรรมท ี่หน วยงานไมได กําหนด หรือทําใหเกิดความเส ียหายต อโรงพยาบาล 

ข อ ๓๙. ความเสียหายใดๆ ท่ีเก ิดจากการละเม ิดตามข อ ๓๙ ให ถ ือเป ็นความผิดสวนบุคคลโดยผูใชงาน 
ต องรับผ ิดชอบต อความเส ียหายท ี่เกิดข้ึน

หน้า  14 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๕ การควบคุมการเขาถึงเคร ือขาย (Network Access Control) 
 

ขอ ๔๐. มาตรการควบค ุมการเข าออกหองควบค ุมเครื่องคอมพ ิวเตอร แมข าย (Server) 
(๑)  ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกทุกคนตองทําการแลกบ ัตรท่ีใชระบ ุตัวตน เชน บ ัตร

ประชาชน หรือใบอนุญาตข ับข่ี ก ับหัวหนาหนวยงานร ับบ ัตร ผูติดตอ แลวทําการลงบันทึกข อมูลในแบบบันทึกขอ
อนุญาตเขาใชงานหองควบค ุมเครื่องคอมพ ิวเตอร แมข าย (Server) ตามท ี่ระบุไวในเอกสาร “แบบฟอรมขอเขาใช
งานหองServer” 

(๒) ผ ูต ิดต อจากหน วยงานภายนอกท ี่นำอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
มาปฏิบัติงานท่ีห องควบคุมระบบเคร ือข าย ตองลงบ ันทึกรายการอุปกรณ ในแบบฟอร มการขออนุญาตเข าออก
ตามท ี่ระบุไวในเอกสาร “แบบฟอรมขอเขาใชงานหองServer”ใหถ ูกตองช ัดเจน 

(๓) ผ ูด ูแลระบบต องตรวจสอบความถ ูกตองของข อม ูลในแบบฟอร มการขออนุญาตเข าใชงาน
หองServer กับหัวหนาหนวยงานเปนประจําท ุกเด ือน 

 

ขอ ๔๑. ผ ูใช งานจะนําเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ มาเช ื่อมต อก ับเครื่องคอมพ ิวเตอร ระบบเคร ือข ายของ 
หนวยงาน  ตองไดร ับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานและตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร งคร ัด  

ข อ ๔๒. การขออนุญาตใชงานพื้นท่ี Web Server ช่ือโดเมนย อย (Sub Domain Name) ท่ีหนวยงาน 
รับผิดชอบอยู จะตองทําหนังสือขออนุญาตตอหัวหนาหนวยงาน และจะตองไม ติดต้ังโปรแกรมใดๆ ท่ีสงผล 
กระทบต อการกระทําของระบบและผ ูใช งานอื่น ๆ 

ข อ ๔๓. ห ามผูใดกระทําการเคล่ือนย าย ติดต้ังเพิม่เติมหร ือทําการใดๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก 
อุปกรณ จ ัดเส นทาง (Router) อุปกรณ กระจายส ัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณ ท ี่เช ื่อมตอก ับระบบเคร ือข ายหลัก 
โดยไมได รับอน ุญาตจากผ ูด ูแลระบบ 

ขอ ๔๔. ผ ูด ูแลระบบ ตองควบคุมการเข าถ ึงระบบเคร ือข ายเพื่อบร ิหารจัดการระบบเคร ือข ายไดอย างม ี
ประส ิทธิภาพ ด ังต อไปนี ้

(๑)  จําก ัดสิทธิการใชงานเพื่อควบคมผูใชงานให สามารถใชงานเฉพาะระบบเคร ือข ายท่ีไดร ับ 
อน ุญาตเท าน ั้น 

(๒) จํากัดเส นทางการเข าถึงระบบเครือขายท ี่มีการใช งานรวมกนั 
(๓) จํากัดการใช เส นทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพ ิวเตอร ไปยังเครื่องคอมพ ิวเตอร แมข ายเพื่อ

ไมใหผ ูใช งานสามารถใช เส นทางอื่นๆ ได 
(๔) ระบบเคร ือข ายท้ังหมดของหนวยงานท่ีม ีการเช่ือมตอไปย ังระบบเคร ือข ายอื่นๆภายนอก 

หน วยงานต องเช ื่อมต อผ านอุปกรณ ปองกันการบุกรุก รวมท ั้งต องมีความสามารถในการตรวจจ ับโปรแกรม ประสงค 
ราย (Malware) ด วย 

(๕) ระบบเคร ือข ายตองติดต้ังระบบตรวจจ ับการบ ุกร ุก (Intrusion Prevention System/ 
Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบ ุคคลท่ีเข าใชงานระบบเคร ือข ายของหน วยงานใน
ล ักษณะท ี่ผ ิดปกติ 

(๖) การเข าส ูระบบเครือขายภายในหน วยงาน โดยผ านทางระบบอินเตอร เน็ตจำเปนตองม ีการลง
บ ันทึกเข าใชงาน (Login) โดยแสดงตัวตนดวยช่ือผูใชงาน และตองม ีการพิสูจนย ืนย ันตัวตน (Authentication) 
ด วยการใช รหัสผ าน เพื่อตรวจสอบความถ ูกตองของผ ูใช งานกอนท ุกครั้ง 

(๗) ตองป องก ันม ิให หนวยงานภายนอกท่ีเช่ือมตอสามารถมองเห ็น IP Address ภายในของ
ระบบเครือขายภายในของหน วยงาน

หน้า  15 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



(๘) จัดทําแผนผังระบบเคร ือข าย (Network Diagram) ซึ่งม ีรายละเอ ียดเกี่ยวก ับขอบเขตของ
ระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณ ต างๆ พร อมท ั้งปรับปรุงใหเปนปจจ ุบันอยูเสมอ 

(๙) การระบุอุปกรณ บนเครือขาย 
-  ผูดูแลระบบม ีการเก ็บบ ัญชีการขอเช่ือมตอเคร ือข าย ไดแก รายช่ือผูขอใชบร ิการ

รายละเอียด เครื่องคอมพ ิวเตอร ท ี่ขอใช บริการ IP Address และสถานท ี่ต ิดต ั้ง 
- ผ ูด ูแลระบบต องจำกัดผ ูใช งานท ี่สามารถเขาใช อ ุปกรณ ได 

- กรณ ีอุปกรณท่ีม ีการเช่ือมตอจากเคร ือข ายภายนอก ตองม ีการระบ ุหมายเลขอุปกรณ

วาสามารถเขาเช ื่อมต อกับเครือขายภายในได หรือไมสามารถเช ื่อมต อได 
- อุปกรณ เครือขายต องสามารถตรวจสอบ IP Address ของท ั้งต นทางและปลายทางได 

- การเขาใช งานอุปกรณ บนเครือขายต องทําการพ ิส ูจน ต ัวตนท ุกครั้งท ี่ใช อุปกรณ 
ขอ ๔๕. ผ ูด ูแลระบบต องบร ิหารควบค ุมเครื่องคอมพ ิวเตอร แม ข าย(Server) และรับผิดชอบในการดูแล 

ระบบคอมพ ิวเตอร แม ข าย(Server) ในการกําหนดแก ไข หร ือเปล่ียนแปลงค าตางๆ ของซอฟตแวร ระบบ 
(Systems Software) 

ขอ ๔๖. การติดต ั้งหรือปรับปรุงซอฟต แวร ของระบบงานต องม ีการขออน ุมัต ิจากผูดูแลระบบให ติดต้ังก อน 
ดําเนินการ 

ขอ ๔๗. กําหนดใหมีการจัดเก็บรหัสตนฉบับ (source code), คลังโปรแกรม (Library) และเอกสาร 
สําหรับซอฟตแวรของระบบงาน ไวในสถานท่ีท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 

ขอ ๔๘. การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรมีความ 
ถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตามแนวทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ๒๕๕๐ 

ขอ ๔๙. กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จาก 
ผูใชงานภายนอกหนวยงาน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

 (๑) บ ุคคลจากหนวยงานภายนอกท่ีตองการสิทธิ ในการเข าใชงานระบบเคร ือข ายและเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงานจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขออนุญาตจาก
หัวหนาหนวยงาน 

 (๒) มีการควบคุมชองทาง (Port) ท่ีใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม 
 (๓) วิธีการใดๆท่ีสามารถเขาสูขอมูล หรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการอนญุาตจาก

หัวหนาหนวยงาน 
 (๔) การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจําเปนในการ

ดําเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ 
 (๕) การเขาสูระบบเครือขายภายในและระบบสารสนเทศในหนวยงานจากระยะไกลตองมีการลง

บันทึกเขาใชงาน (Login) โดยแสดงตัวตนดวยช่ือผูใชงานและตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) ดวย
การใชรหัสผานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชงานกอนทุกครั้ง  

ขอ ๕๐. กําหนดใหมีการแบงแยกเครือขาย ดังตอไปนี ้
 (๑) Internet แบงแยกเครอืขายเปนเครือขายยอยๆ ตามอาคารตางๆ เพื่อควบคุมการเขาถึง 

เครือขายท่ีไมไดรับอนญุาต
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 (๒) Intranet แบงเครือขายภายในและเครือขายภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใชงานระบบ 
สารสนเทศภายใน 
 

ขอ ๕๑. กําหนดการปองกนัเครือขายและอุปกรณตางๆ ท่ีเช่ือมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจนและ ตอง
ทบทวนการกําหนดคา Parameter ตางๆ เชน IP Address อยางนอยปละ ๑ ครั้ง นอกจากนีก้ารกําหนด แกไข
หรือเปล่ียนแปลงคา parameter ตองแจงบุคคลท่ีเกี่ยวของใหรับทราบทุกครัง้ 

ขอ  ๕๒. ระบบเครือขายท้ังหมดท่ีมีการเช่ือมตอไปยังระบบเครือขายอืน่ๆภายนอกหนวยงาน  ตอง
เช่ือมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุกหรอืโปรแกรมในการท่ี Packet Filtering เชน การใชไฟรวอลล (Firewall) 
หรือฮารดแวรอืน่ ๆ รวมท้ังตองมีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร (Malware) ดวย 

ขอ ๕๓. ตองมีการติดต้ังระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคล ท่ีเขาใช
งานระบบเครือขายของหนวยงาน ในลักษณะท่ีผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุกรุกผานระบบเครอืขาย การใช 
งานในลักษณะท่ีผิดปกติ และการแกไขเปล่ียนแปลงระบบเครือขาย โดยบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเกีย่วของ 

ขอ ๕๔. IP address ของระบบงานเครือขายภายในจําเปนตองมกีารปองกนัมิใหหนวยงานภายนอกท่ี
เช่ือมตอสามารถมองเห็นไดเพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอกสามารถรูขอมูลเกีย่วกับโครงสรางของระบบ 
เครือขายไดโดยงาย 

ขอ ๕๕. การใชเครื่องมอืตางๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขายตองไดรับการอนมุัติจากผูดูแล 
ระบบและจํากัดการใชงานเฉพาะเทาท่ีจําเปน
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สวนท่ี ๖ การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบ ัต ิการ (Operating System Access Control) 
 

ขอ ๕๖. ผูดูแลระบบตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของหนวยงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๘) ใน การ
ใชงานตามความจําเปนรวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติสําหรบัการยกเลิกสิทธกิารใชงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๑๐) เชน การ
ลาออก หรือการเปล่ียนตําแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน 

ขอ ๕๗. กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อเขาใชงาน 
 (๑) ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีรับผิดชอบ 
 (๒) หลังจากระบบติดต้ังเสร็จ ตองยกเลิกบัญชีผูใชงานหรือเปล่ียนรหัสผานของทุกรหัสผูใชงานท่ีได

ถูกกําหนดไวเริ่มตนท่ีมาพรอมกับการติดต้ังระบบทันที 
 (๓) ผูใชงานตองต้ังคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen saver) เพื่อทําการล็อก

หนาจอภาพเมือ่ไมมกีารใชงาน หลังจากนัน้เมื่อตองการใชงานผูใชงานตอง ใสรหัสผาน (Password) เพื่อเขาใชงาน 
 (๔) กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองทําการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) ทุกครั้ง 
 (๕) ผูใชงานตองไมอนญุาตใหผูอื่นใชช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ของตน

ในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกนั 
 (๖)  ผูใชงานตองทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรอืไมอยูท่ีหนาจอเปน

เวลานาน 
 (๗) หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเส่ียง เวนแตจะ 

ไดรับอนญุาตจากหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล 
 (๘) ซอฟตแวรท่ีโรงพยาบาลฯ ใชมีลิขสิทธิ์ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามความจําเปนในหนาท่ี 

และหามไมใหผูใชงานทําการติดต้ังหรอืใชงานซอฟตแวรอื่นใด ท่ีไมมีลิขสิทธิ์หากตรวจพบถือวาเปนความผิดสวน
บุคคล ผูใชงานรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

 (๙) ซอฟตแวรท่ีโรงพยาบาลจัดเตรียมไวใหผูใชงาน ถือเปนส่ิงจําเปนหามมิใหผูใชงานทําการ ติดต้ัง 
ถอดถอนเปล่ียนแปลง แกไข หรือทําสําเนาเพื่อนําไปใชงานท่ีอื่น 

 (๑๐) หามใชทรัพยากรทุกประเภทท่ีเปนของโรงพยาบาลเพื่อประโยชนทางการคา 
 (๑๑)  หามผูใชงานนําเสนอขอมูลท่ีผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงขอความรูปภาพ  ไมเหมาะสม 

หรือขัดตอศีลธรรม กรณีผูใชงานสรางเว็บเพจบนเครือขายคอมพิวเตอร 
 (๑๒) หามผูใชงานของหนวยงานควบคุมคอมพวิเตอรหรือระบบสารสนเทศภายนอก โดยไมได รับ

อนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน 
ขอ ๕๘. การระบุและยนืยนัตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication) กําหนดให 

ผูใชงานแสดงตัวตนดวยช่ือผูใชงาน และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตนดวยการใชรหัสผาน เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตองของผูใชงานกอนทุกครัง้ 

ขอ ๕๙. การใชงานโปรแกรมประเภทยูทิลิต้ี (Use of system utilities) ตองจํากัดและควบคุมการใชงาน 
โปรแกรมยูทิลิต้ีสําหรับโปรแกรมคอมพวิเตอรท่ีสําคัญ เนื่องจากการใชงานโปรแกรมยูทิลิต้ีบางชนดิสามารถทําให 
ผูใชหลักเล่ียงมาตรการปองกนัทางดานความมัน่คงปลอดภัยของระบบได เพื่อปองกนัการละเมิด หรอืหลีกเล่ียง 
มาตรการความมัน่คงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว ใหดําเนินการดังนี ้

 (๑) การใชงานโปรแกรมยูทิลิต้ี ตองไดรับการอนมุติัจากผูดูแลระบบ และตองมีการพิสูจนยืนยนั
ตัวตนสําหรับการเขาไปใชงานโปรแกรมยูทิลิต้ี เพื่อจํากัดและควบคุมการ ใชงาน 
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   (๒) โปรแกรมยูทิลิต้ีท่ีนํามาใชงานตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (๓) ตองจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิต้ีออกจากซอฟตแวรสําหรับระบบงาน 
 (๔) มีการจํากัดสิทธิ์ผูท่ีไดรับอนญุาตใหใชงานโปรแกรมยูทิลิต้ี 
 (๕) ตองยกเลิกหรือลบท้ังโปรแกรมยูทิลิต้ีและซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของกับระบบงานท่ีไมมีความจําเปน

ในการใชงาน รวมท้ังตองปองกนัไมใหผูใชงานสามารถเขาถึงหรือใชงานโปรแกรมยูทิลิต้ีได 
ขอ ๖๐. การกําหนดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session time-out) 
 (๑) กําหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงาน รวมท้ังปดการใชงานดวยหลังจาก

ท่ีไมมีกิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา ๑๕ นาที 
 (๒) กําหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานเรว็ข้ึนสําหรับระบบสารสนเทศท่ีมี

ความเส่ียงสูง 
ขอ ๖๑. การจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Limitation of connection) 
 (๑) กําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอสําหรับการใชงาน 

เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และกําหนดใหใชงานไดตามชวงเวลา การ
ทํางานท่ีหนวยงานกําหนดเทานัน้ 

 (๒) กําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความสําคัญสูง ระบบงานท่ีมีการใชงานในสถานท่ีท่ีมี
ความเส่ียง (ในท่ีสาธารณะหรือพืน้ท่ีภายนอกหนวยงาน) มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเช่ือมตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  19 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๗ การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลเิคช่ันและสารสนเทศ (Application and 
Information Access Control) 

 

ขอ ๖๒. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดการลงทะเบียนผูใชงานใหม (โดยปฏิบัติตามขอ ๘) ในการใชงานตาม 
ความจําเปนรวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๑๐) เชน การลาออก หรือ 
การเปล่ียนตําแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน 

ขอ  ๖๓.  ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธกิารใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ระบบ
คอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless 
LAN) ระบบอนิเตอรเนต็ (Internet) เปนตน โดยตองใหสิทธเิฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ี และตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังตองทบทวนสิทธดัิงกลาว อยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๖๔. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดระยะเวลาในการเช่ือมตอระบบสารสนเทศ ท่ีใชในการปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศตางๆ  เมื่อผูใชงานไมมกีารใชงานระบบสารสนเทศ เกิน ๑๕ นาที ระบบจะยุติการใชงาน ผูใชงานตองทํา
การการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) กอนเขาระบบสารสนเทศอีกครัง้ 

ขอ ๖๕. ผูดูแลระบบ ตองบริหารจัดการสิทธิการใชงานระบบและรหัสผานของบุคลากรดังตอไปนี ้
 (๑) กําหนดการเปล่ียนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก หรือ

พนจากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน 
 (๒)  กําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบ

ท่ีไมไดปองกันการเขาถึง 
 (๓) กําหนดช่ือผูใชงานหรือรหัสผูใชงานตองไมซ้ํากัน 
 (๔) ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธพิิเศษกับผูใชงานท่ีมีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนัน้จะตองไดรับ ความ

เห็นชอบและอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน โดยมีการกําหนดระยะเวลา การใชงานและระงบัการใช งานทันทีเมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาวหรอืพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษท่ีไดรับวาเขาถึงไดถึงระดับใดไดบาง และตอง
กําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ 

ขอ ๖๖. ผูดูแลระบบ ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทช้ันความลับในการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลแตละประเภทช้ันความลับท้ังการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวธิีการทําลายขอมูลแต 
ละประเภทช้ันความลับ ดังตอไปนี ้

 (๑) ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทช้ันความลับท้ังการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน 

 (๒)  ตองกําหนดรายช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชในการตรวจสอบ
ตัวตนจรงิของผูใชงานขอมูล ในแตละช้ันความลับของขอมูล 

 (๓) กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว 
 (๔) การรับสงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ควรไดรับการเขารหัส (Encryption) ท่ี

เปนมาตรฐานสากล เชน SSL, VPN หรือ XML Encryption เปนตน 
 (๕) กําหนดการเปล่ียนรหัสผาน (Password) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับความสําคัญของ

ขอมูล 
 (๖) กําหนดมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของขอมูลในกรณีท่ีนําสินทรพัยออกนอกหนวยงาน 

เชน บํารุงรกัษา ตรวจซอม ใหดําเนนิการสํารองและลบขอมูล ท่ีเก็บอยูในส่ือบันทึกกอน เปนตน
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ขอ ๖๗. ระบบซึง่ไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูง ใหปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) แยกระบบท่ีไวตอการรบกวนออกจากระบบงานอื่น ๆ 
 (๒) มีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเอง โดยมหีองปฏิบัติงานแยกเปนสัดสวน 
 (๓) มีการกําหนดสิทธิใหเฉพาะผูท่ีมีสิทธิใชระบบเทานั้น 
ขอ ๖๘. การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ี ตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
 (๑) ตรวจสอบความพรอมของคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีจะนําไปใชงานวาอยูในสภาพพรอม

ใชงานหรือไม และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานวาถูกตองตามลิขสิทธิ์ 
 (๒) ระมัดระวงัไมใหบุคคลภายนอกคัดลอกขอมูลจากคอมพิวเตอรท่ีนําไปใชได เวนแตขอมูลท่ี

ได มีการเผยแพรเปนการท่ัวไป 
 (๓) เมื่อหมดความจําเปนตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ีแลว  ใหรีบนําสงคืน 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทันที 
 (๔) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการรับคืนตองตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณ

คอมพิวเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีรับคืนดวย 
 (๕) หากปรากฏวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนัน้เกิดจากความประมาทอยางรายแรงของผูนํา ไปใช

ผูนําไปใชตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
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สวนท่ี ๘  การบริหารจัดการซอฟตแวรและลิขสิทธิ์  และการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Software 

Licensing and intellectual property and Preventing Malwares) 
ขอ ๖๙. โรงพยาบาลไดใหความสําคัญตอเรื่องทรพัยสินทางปญญา ดังนัน้ซอฟตแวรท่ีหนวยงานอนญุาต ให

ใชงานหรือท่ีหนวยงานมีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาท่ีความจําเปน และหามไมใหผูใชงานทําการ
ติดต้ังหรือใชงานซอฟตแวรอืน่ใดท่ีไมมีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ ์ถือวาเปน 
ความผิดสวนบุคคล ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

ขอ ๗๐. ซอฟตแวร (Software) ท่ีหนวยงานไดจัดเตรียมไวใหผูใชงาน ถือเปนส่ิงจําเปนตอการทํางาน หาม
มิใหผูใชงานทําการถอดถอน เปล่ียนแปลง แกไข หรือทําสําเนาเพื่อนําไปใชงานท่ีอื่นๆ ยกเวนไดรับการ อนญุาตจาก
หัวหนาหนวยงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายท่ีมีสิทธิในลิขสิทธิ์ 

ขอ ๗๑. คอมพิวเตอรของผูใชงานติดต้ังโปรแกรมปองกนัไวรัสคอมพวิเตอร (Antivirus) ตามทหนวยงาน 
ไดประกาศใหใช เวนแตคอมพวิเตอรนั้นเปนเครื่องเพื่อการศึกษา โดยตองไดรับอนญุาตจากหัวหนา

หนวยงาน 
ขอ ๗๒. ขอมูล ไฟล ซอฟตแวร หรือส่ิงอืน่ใด ท่ีไดรับจากผูใชงานอืน่ตองไดรับการตรวจสอบไวรัส 

คอมพิวเตอรและโปรแกรมไมประสงคดีกอนนํามาใชงานหรือเก็บบันทึกทุกครัง้ 
ขอ ๗๓. ผูใชงานตองทําการปรับปรงุขอมูล สําหรับตรวจสอบและปรับปรงุระบบปฏิบัติการ 

(UpdatePatch) ใหใหมเสมอ เพื่อเปนการปองกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ขอ ๗๔. ผูใชงานตองพงึระวงัไวรัสและโปรแกรมไมประสงคดีตลอดเวลา รวมท้ังเมื่อพบส่ิงผิดปกติผูใชงาน

ตองแจงเหตุแกผูดูแลระบบ 
ขอ ๗๕. เมื่อผูใชงานพบวาเครือ่งคอมพิวเตอรติดไวรัส ผูใชงานตองไมเช่ือมตอเครือ่งคอมพวิเตอรเขาสู

เครือขาย และตองแจงแกผูดูแลระบบ 
ขอ ๗๖. หามลักลอบทําสําเนา เปล่ียนแปลง ลบท้ิง ซึ่งขอมูล ขอความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆ ท่ีเปนสินทรัพย

ของหนวยงาน หรือของผูอื่น โดยไมไดรับอนญุาตจากหัวหนาหนวยงาน 
ขอ ๗๗. หามทําการเผยแพรไวรัสคอมพวิเตอร มัลแวร หรือโปรแกรมอนัตรายใดๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดความ 

เสียหายมาสูสินทรัพยของหนวยงาน สิทธิท่ีจะพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ สามารถดําเนนิการได แตตองไม 
ดําเนินการดังนี ้

 (๑) พัฒนาโปรแกรมหรอืฮารดแวรใดๆ ท่ีจะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบรวมท้ังการ
กระทําในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทําสําเนาขอมูลบุคคลอื่นหรือแกะรหัสผานของบุคคลอื่น 

 (๒) พัฒนาโปรแกรมหรอืฮารดแวรใดๆ ซึ่งทําใหผูใชงานมสิีทธแิละลําดับความสําคัญ ในการ
ครอบครองทรพัยากรระบบมากกวาผูใชงานอืน่ 

 (๓)  พัฒนาโปรแกรมใดท่ีจะทําซ้ําตัวโปรแกรมหรอืแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอืน่   ใน 
ลักษณะเชนเดียวกับหนอนหรอืไวรัสคอมพิวเตอร 

 (๔)  พัฒนาโปรแกรมหรอืฮารดแวรใดๆ ท่ีจะทําลายระบบจํากัดสิทธกิารใช (License) ซอฟตแวร 
 (๕) นําเสนอขอมูลท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงขอความรูปภาพไมเหมาะสม หรือขัดตอ 

ศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีท่ีผูใชงานสรางเวบ็เพจ บนเครือขายคอมพวิเตอร 
ขอ ๗๘. การพฒันาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก (Outsourced software development) 
 (๑) จัดใหมีการควบคุมโครงการพฒันาซอฟตแวรโดยผูรับจางใหบริการจากภายนอก
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 (๒)  พิจารณาระบุวาใครจะเปนผูมีสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาสําหรับรหัสตนฉบับ (source code) 
ในการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจางใหบรกิารจากภายนอก 

 (๓) พิจารณากําหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบดานคุณภาพและความถูกตองของ 
ซอฟตแวรท่ีจะมีการพฒันาโดยผูใหบริการภายนอก โดยระบุไวในสัญญาจางท่ีทําไวกับผูใหบริการภายนอกนัน้ 

 (๔)  ใหมีการตรวจสอบโปรแกรมไมประสงคดี  ในซอฟตแวรตางๆ  ท่ีจะทําการติดต้ังกอน 
ดําเนินการติดต้ัง 

 (๕) หลังจากการสงมอบการพัฒนาซอฟแวรจากหนวยงานภายนอก หนวยงานตองดําเนินการ 
เปล่ียนรหัสผานตางๆใหพรอมใชงาน 
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สวนท่ี ๙ การปฏิบ ัต ิงานจากภายนอกสำน ักงาน (Teleworking) 
 

ขอ ๗๙. ตองมีการตรวจสอบวาอุปกรณท่ีเปนของสวนตัวซึง่ใชในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหนวยงานจากระยะไกลมีการปองกันไวรัสและการใชงานไฟรวอลลตามท่ีหนวยงานกําหนด 

ขอ ๘๐. ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บขอมูล และอุปกรณ 
ส่ือสารไวใหกับผูใชงานจากระยะไกล 

ขอ ๘๑. ผูใชงานจากระยะไกลทุกคน  ตองผานการพิสูจนตัวตน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะตองมกีาร 
ตรวจสอบ เชน รหัสผาน หรือวิธกีารเขารหัส เปนตน 

ขอ ๘๒. ไมอนญุาตใหใชงานอุปกรณท่ีเปนของสวนตัวเพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
จากระยะไกล  หากอุปกรณดังกลาวไมอยูภายใตการควบคุมตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ หนวยงาน 

ขอ ๘๓. ตองกําหนดชนิดของงาน ช่ัวโมงการทํางาน ช้ันความลับของขอมูล ระบบงานและบริการตางๆของ
หนวยงานท่ีอนญุาตและไมอนญุาตใหปฏิบัติงานจากระยะไกล 

ขอ ๘๔. ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติ การขอยกเลิก การกําหนดหรือปรับปรงุสิทธกิาร
เขาถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานจากระยะไกล
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สวนท่ี ๑๐ การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไร สาย (Wireless LAN Access Control) 
 

ขอ ๘๕. ผูดูแลระบบตองควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) ให 
รั่วไหลออกนอกพื้นท่ีใชงานระบบเครือขายไรสายนอยท่ีสุด 

ขอ ๘๖. ผูดูแลระบบ ตองทําการเปล่ียนคา SSID (Service Set Identifier) ท่ีถูกกําหนดเปนคาโดยปริยาย 
(Default) มาจากผูผลิตทันทีท่ีนําอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) มาใชงาน และ กําหนดให
ซอน SSID (Service Set Identifier) 

ขอ ๘๗. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดคา Wireless Security เปนแบบ WEP (Wired Equivalent Privacy) 
หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless LAN Client และ อุปกรณกระจาย
สัญญาณแบบไรสาย (Access Point) และกําหนดคาใหไมแสดงช่ือระบบเครือขายไรสาย 

ขอ ๘๘. ผูดูแลระบบ เลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address) และช่ือ
ผูใชงาน (Username) รหัสผาน (Password) ของผูใชงานท่ีมีสิทธิในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะ
อนุญาตเฉพาะอุปกรณท่ีมี MAC address (Media Access Control Address) และช่ือผูใชงาน (Username) และ
รหัสผาน (Password) ตามท่ีกําหนดไวเทานัน้ใหเขาใชระบบเครือขายไรสายไดอยางถูกตอง 

ขอ ๘๙. ผูดูแลระบบตองมีการติดต้ังไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบเครือขายไรสายกับระบบ 
เครือขายภายในหนวยงาน 

ขอ ๙๐. ผูดูแลระบบ ควรกําหนดใหผูใชงานในระบบเครือขายไรสายติดตอส่ือสารกับเครอืขายภายใน
หนวยงานผานทาง VPN (Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกนัการบุกรุกในระบบเครือขายไรสาย  

ขอ ๙๑. ผูดูแลระบบ ตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวท่ีใชติดตอระบบเครอืขายไรสาย 
ขอ ๙๒. ผูดูแลระบบตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของระบบเครือขาย ไร

สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณท่ีนาสงสัยเกิดข้ึนในระบบเครือขายไรสาย และจัดสงรายงานผลการ 
ตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบพบการใชงานระบบเครือขายไรสายท่ีผิดปกติ ใหผูดูแลระบบ 
รายงานตอหัวหนาหนวยงานทราบทันที 

ขอ ๙๓. ผูดูแลระบบ ตองควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีไมไดรับอนุญาต ใชงานระบบ
เครือขายไรสายในการเขาสูระบบอนิทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายในตางๆ ของหนวยงาน 

ขอ ๙๔. ผูใชงานท่ีตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของโรงพยาบาลจะตองทําการลงทะเบียนกับผูดูแล
ระบบและตองไดรับพิจารณาอนญุาตจากหัวหนาหนวยงานอยางเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๙๕. ผูดูแลระบบ ตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธผูิใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย ให 
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กอนเขาใชระบบเครือขายไรสายรวมท้ัง มีการทบทวนสิทธิ 
การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้จะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน

หน้า  25 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๑๑ การควบคุมการใชงานอ ุปกรณป องก ันเคร ือขาย (Firewall Control) 
 

ขอ ๙๖. หนวยงานมหีนาท่ีในการบริหารจัดการ การติดต้ังและกําหนดคาของ Firewall ท้ังหมด  
ขอ ๙๗. การกําหนดคาเริ่มตนของ Firewall ตองกําหนดเปนปฏิเสธท้ังหมด (Deny) 
ขอ ๙๘. ทุกบริการ (Services) และเสนทางเช่ือมตออินเตอรเนต็ท่ีไมอนญุาตตาม Policy จะตองถูก บล็อก 

(Block) โดย Firewall 
ขอ ๙๙. ผูใชงานอินเตอรเน็ตจะตองทําการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) กอนการใชงานทุกครัง้ 
ขอ ๑๐๐. การกําหนดคาบริการและการเช่ือมตอท่ีอนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปล่ียนแปลง ทุกครั้ง 

หากมีการเปล่ียนแปลงคาตางๆ ของ Firewall 
ขอ ๑๐๑. การเขาถึงตัวอุปกรณ Firewall จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูท่ีไดรับมอบหมายใหดูแล 

จัดการเทานั้น 
ขอ ๑๐๒. ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีเขาออกอุปกรณ Firewall จะตองสงคาไปจัดเก็บท่ีอุปกรณ

จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน 
ขอ ๑๐๓. การกําหนดนโยบายในการใหบริการอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะเปดพอรตการ

เช่ือมตอพื้นฐานของโปรแกรมท่ัวไปท่ีอนุญาตใหใชงาน  ซึ่งหากมคีวามจําเปนท่ีจะใชงานพอรตการเช่ือมตอ 
นอกเหนือท่ีกําหนด จะตองไดรับความยนิยอมจากหนวยงานกอน 

ขอ ๑๐๔. การกําหนดคาการใหบรกิารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของเครอืขาย จะตอง
กําหนดคาอนญุาตเฉพาะพอรตการเช่ือมตอท่ีจําเปนตอการใหบรกิารเทานัน้ 

ขอ ๑๐๕. จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆของอุปกรณ Firewall เปนประจําทุกสัปดาหหรือ
ทุกครั้งกอนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงคา 

ขอ ๑๐๖. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆภายในหนวยงานท่ีมีลักษณะท่ี
เปนอินทราเน็ตจะตองไมอนุญาตใหมีการเช่ือมตอเพื่อใชงานอนิเตอรเน็ต เวนแตมีความจําเปนโดยจะตองอนญุาต
เปนกรณีไป 

ขอ ๑๐๗. หนวยงานมีสิทธิ์ท่ีจะระงบัหรือบล็อกการใชงานของเครือ่งคอมพิวเตอรลูกขายท่ีมีพฤติกรรมการ
ใชงานท่ีผิดนโยบายหรือเกดิจากการทํางานของโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงตอความปลอดภัยจนกวาจะไดรับการ แกไข 

ขอ ๑๐๘. การเช่ือมตอในลักษณะของการ Remote  Login จากภายนอกมายงัเครื่องแมขาย หรืออปุกรณ
เครือขายภายใน  จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการขออนญุาตดําเนินการเกีย่วกบั เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานกอน 

ขอ ๑๐๙. ผูละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของ Firewall จะถูกระงับการใชงานอนิเตอรเน็ตทันที

หน้า  26 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๑๒ การควบคุมการใชจดหมายอ ิเล็กทรอน ิกส (E-Mail) 
 

ขอ ๑๑๐. ไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพวิเตอร  
ขอ ๑๑๑. เปล่ียนรหัสผาน (Password) ทุก ๓ - ๖ เดือน 
ขอ ๑๑๒. ไมใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) ของผูอื่นเพือ่อานหรือรับหรือสงขอความ 

ยกเวนแตจะไดรับการยนิยอมจากเจาของผูใชงานและใหถือวาเจาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  เปน
ผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของตน 

ขอ ๑๑๓. หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เสร็จส้ินตองลงบันทึกออก (Logout) 
ทุกครั้ง 

ขอ ๑๑๔. การสงขอมูลท่ีเปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
(E-Mail) เวนเสียแตวาจะใชวิธีการเขารหัสขอมูล E-Mail ท่ีหนวยงานกําหนดไวใหใชความระมัดระวงัในการระบุช่ือ
ท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนกิสของผูรับใหถูกตองเพือ่ปองกนัการสงผิดตัวผูรับ 

ขอ ๑๑๕. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเปนจดหมายขยะ (Spam Mail) 
ขอ ๑๑๖. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ (Chain Letter) 
ขอ ๑๑๗. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น  
ขอ ๑๑๘. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีไวรัสไปใหกับบุคคลอื่นโดยเจตนา 
ขอ ๑๑๙. ใหระบุช่ือของผูสงในจดหมายอิเล็กทรอนิกสทุกฉบับท่ีสงไป 
ขอ ๑๒๐. ใหทําการสํารองขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนอยางสม่ําเสมอ (แมวาหนวยงาน 

จะทําการสํารองขอมูล E-Mail ไวใหแตก็เพียงชวงระยะเวลาหนึง่เทานั้น ดังนัน้ E-Mail ท่ีเกามากๆและจําเปนตอง 
ใชงานจึงมีความจําเปนตองสํารองเกบ็ไวดวยตนเอง) 

ขอ ๑๒๑. ผูใชงานตองทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนกิสกอนการเปดเพือ่
ตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการปองกนัในการเปดไฟลท่ีเปน Executable file เชน .exe .com 
เปนตน 

ขอ ๑๒๒. ผูใชงานตองไมเปดหรือสงตอจดหมายอเิล็กทรอนิกสหรือขอความท่ีไดรับจากผูสงท่ีไมรูจัก 
ขอ ๑๒๓. ผูใชงานตองไมใชขอความท่ีไมสุภาพหรอืรับสงจดหมายอิเล็กทรอนกิสท่ีไมเหมาะสม ขอมูลอัน

อาจทําใหเสียช่ือเสียงของหนวยงาน ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางหนวยงานผานทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
ขอ ๑๒๔. ผูใชงานตองตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน ควรจัดเก็บแฟมขอมลูและ

จดหมายอิเล็กทรอนกิสของตนใหเหลือจํานวนนอยท่ีสุดและควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมตองการออกจาก
ระบบเพือ่ลดปริมาณการใชเนื้อท่ีของระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส 

ขอ ๑๒๕. ขอควรระวงั ผูใชงานควรโอนยายจดหมายอิเล็กทรอนกิสท่ีจะใชอางอิงภายหลังมายงัเครื่อง 
คอมพิวเตอรของตนเพือ่เปนการปองกนัผูอื่นแอบอานจดหมายได ดังนั้นไมควรจัดเก็บขอมูล หรือจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกสท่ีไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนกิส 

ขอ ๑๒๖. ผูใชงานตองใชจดหมายอิเล็กทรอนกิสภาครัฐ สําหรับใชรับ-สงขอมูลในระบบราชการ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การพฒันาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการส่ือสารใน 
ภาครัฐ
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สวนท่ี ๑๓ การควบคุมการใชอ ินเตอร เน ็ต (Internet) 
 

ขอ ๑๒๗. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดเสนทางการเช่ือมตอระบบคอมพวิเตอรเพื่อการเขาใชงานอนิเตอรเนต็ 
ท่ีตองเช่ือมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยท่ีหนวยงานจัดสรรไวเทานัน้ เชน Proxy, Firewall, IPS-IDS เปนตน 
หามผูใชงานทําการเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอืน่ เชน Dial-up Modem ยกเวนแตวามีเหตุผลความ 
จําเปนและตองทําการขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงานเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๑๒๘. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา กอนทําการเช่ือมตอ
อินเตอรเนต็ ผานเว็บเบราวเซอร(Web browser) ตองมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส และทําการอุดชองโหว 
ของระบบปฏิบัติการ 

ขอ ๑๒๙. ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเนต็จะตองมีการตรวจสอบไวรัส (Virus 
scanning) โดยโปรแกรมปองกนัไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกครั้ง 

ขอ ๑๓๐. ไมใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ของหนวยงาน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปน การสวน
บุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม เว็บไซตท่ีมีเนื้อหาอนัอาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมัน่คงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตท่ีเปนภัยตอสังคม หรือ 
ละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน 

ขอ ๑๓๑. หามเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเกี่ยวกับงานของหนวยงานท่ียังไมไดประกาศอยางเปน
ทางการผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 

ขอ ๑๓๒. ระมัดระวงัการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากระบบอนิเตอรเน็ต (Internet) การอพัเดท
(Update) โปรแกรมตางๆตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์ 

ขอ ๑๓๓. ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ตองไมเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับของ 
หนวยงาน 

ขอ ๑๓๔. ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ตองไมเสนอความคิดเห็น หรือใชขอความท่ียั่วยุให
ราย ท่ีจะทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพนัธกับบุคลากรของหนวยงาน 
อื่นๆ 

ขอ ๑๓๕. ผูใชงานไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรใดๆท่ีมีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิดเกี่ยวกบัความ 
มั่นคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือภาพท่ีมีลักษณะอนัลามก และไมทําการ 
เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพวิเตอรดังกลาวผานอินเตอรเน็ต 

ขอ ๑๓๖. หลังจากใชงานระบบอนิเตอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหปดเวบ็เบราวเซอรเพื่อปองกนัการเขา 
ใชงานโดยบุคคลอื่น ๆ 

ขอ ๑๓๗. หลังจากใชงานอินเตอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการออกจากระบบเพื่อปองกนัการเขาใชงานโดย 
บุคคลอื่นๆ 

ขอ ๑๓๘. ผูใชงานตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

หน้า  28 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๑๔ การใชงานเคร่ืองคอมพ ิวเตอร สวนบ ุคคล 
 

ขอ ๑๓๙. แนวทางปฏิบัติการใชงานท่ัวไป 
 (๑) เครื่องคอมพวิเตอรท่ีหนวยงานอนญุาตใหใชงาน เปนสินทรัพยของหนวยงานเพื่อใชในงาน

ราชการ 
 (๒) โปรแกรมท่ีไดถูกติดต้ังลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานตองเปนโปรแกรมท่ีหนวยงานได

ซื้อลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนัน้หามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตางๆ และนําไป ติดต้ังบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

 (๓) ไมอนญุาตใหผูใชงานทําการติดต้ังและแกไขเปล่ียนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพวิเตอรสวน 
บุคคลของหนวยงาน 

 (๔) การเคล่ือนยายหรือสงเครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดําเนนิการโดยเจาหนาท่ี
ของโรงพยาบาลเทานัน้ 

 (๕) กอนการใชงานส่ือบันทึกพกพาตางๆ ตองมกีารตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมปองกัน
ไวรัส 

 (๖) ผูใชงานมีหนาท่ีและรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร 
 (๗) ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีตนเองครอบครองใชงานอยูเมือ่ใชงานประจําวันเสร็จส้ินหรือ

เมื่อมีการยุติการใชงานเกินกวา ๑ ช่ัวโมง 
 (๘) ทําการต้ังคา Screen Saver ของเครือ่งคอมพวิเตอรท่ีตนเองรับผิดชอบใหมีการ ล็อกหนาจอ

หลังจากท่ีไมไดใชงานเกนิกวา ๓๐ นาที เพื่อปองกนับุคคลอื่นมาใชงานท่ีเครื่องคอมพิวเตอร 
 (๙) หามนาเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวท่ีเจาหนาท่ีเปนเจาของมาใชกับระบบเครือขายของหนวยงาน 

ยกเวนจะไดรับการตรวจสอบจากผูดูแลระบบของหนวยงานกอนการใชงาน  
ขอ ๑๔๐. การใชรหัสผาน 
 (๑) ผูใชตองจัดเก็บรหัสผานเปนความลับ 
 (๒) ไมจดหรอืบันทึกรหัสผานแลวติดไวหนาเครือ่งคอมพิวเตอร 
 (๓) ควรเปล่ียนรหัสผานทุก ๓ – ๖ เดือน 
ขอ ๑๔๑. การปองกนัจากโปรแกรมชุดคําส่ังไมพงึประสงค (Malware) 
 (๑) ผูใชงานตองตรวจสอบหาไวรัสจากส่ือตาง ๆ เชน Floppy Disk, Flash Drive และ Data 

Storage อื่นๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร 
 (๒) ผูใชงานตองตรวจสอบไฟลท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนกิสหรือไฟลท่ีดาวนโหลดมาจาก 

อินเตอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกนัไวรัสกอนใชงาน 
 (๓) ผูใชงานตองตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรใดท่ีมีชุดคําส่ังไมพึงประสงครวมอยูดวย ซึ่งมีผลทําให

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปล่ียนแปลง หรือ
ปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังท่ี กําหนดไว  

ขอ ๑๔๒. การสํารองขอมูลและการกูคืน 
 (๑) ผูใชงานตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนส่ือบันทึกอืน่ๆ เชน CD, 

DVD, Flash Drive, External Hard Disk เปนตน 
 (๒) ผูใชงานมีหนาท่ีเก็บรกัษาส่ือขอมูลสํารอง (Backup Media) ไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม เส่ียง

ตอการรัว่ไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมลูท่ีสํารองไวอยางสม่ําเสมอ 
 (๓) ผูใชงานตองประเมินความเสียงวาขอมูลท่ีเก็บไวบนHard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสําคัญ

เกี่ยวของกับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไมกระทบตอการดําเนนิการของหนวยงาน 
หน้า  29 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๑๕ การใชงานเคร่ืองคอมพ ิวเตอร แบบพกพา 
 

ขอ ๑๔๓. แนวทางปฏิบัติการใชงานท่ัวไป 
 (๑) เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพาท่ีหนวยงานอนญุาตใหใชงานเปนสินทรัพยของหนวยงานเพือ่ใช

ในงานราชการ 
 (๒) โปรแกรมท่ีไดถูกติดต้ังลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาของหนวยงานตองเปนโปรแกรมท่ี

หนวยงานไดซือ้ลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนัน้หามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตางๆ และนําไปติดต้ังบน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

 (๓) ผูใชงานตองศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียด เพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

 (๔) ไมดัดแปลงแกไขสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอรและรักษาสภาพของคอมพิวเตอรใหมี 
สภาพเดิม 

 (๕) ในกรณีท่ีตองการเคล่ือนยายเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ควรใสกระเปาสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา เพือ่ปองกนัอนัตรายท่ีเกดิจากการกระทบกระเทือน เชน การตกจากโตะทํางาน หรือหลุด
มือ เปนตน 

 (๖) หลีกเล่ียงการใชนิ้วหรอืของแข็ง เชน ปลายปากกา กดสัมผัสหนาจอ LCD ใหเปนรอยขีดขวน
หรือทําใหจอ LCD ของเครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได 

 (๗) ไมวางของทับบนหนาจอและแปนพิมพ 
 (๘) การเช็ดทําความสะอาดหนาจอภาพตองเช็ดอยางเบามือท่ีสด และตองเช็ดไปในแนวทาง 

เดียวกันหามเช็ดแบบหมนุวน เพราะจะทําใหหนาจอมีรอยขีดขวนได 
 (๙) การใชเครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพาเปนระยะเวลานานเกินไป ในสภาพท่ีมีอากาศรอนจัดตอง

ปดเครื่องคอมพวิเตอรเพื่อเปนการพกัเครื่องสักระยะหนึง่กอนเปดใชงานใหมอีกครัง้ 
 (๑๐) การเคล่ือนยายเครื่อง ขณะท่ีเครื่องเปดใชงานอยู ใหทําการยกจากฐานภายใตแปนพิมพ หาม

ยายเครื่องโดยการดึงหนาจอภาพข้ึน 
ขอ ๑๔๔. ความปลอดภัยทางดานกายภาพ 
 (๑) ผูใชงานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกนัการสูญหาย เชน ควรล็อกเครือ่งขณะท่ีไมไดใชงาน ไม

วางเครือ่งท้ิงไวในท่ีสาธารณะหรือในบริเวณท่ีมีความเส่ียงตอการสูญหาย 
 (๒)  ผูใชงานไมเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานททมีความรอน ความช้ืน  ฝนละออง

สูงและตองระวงัปองกันการตกกระทบ 
ขอ ๑๔๕. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
 (๑) ผูใชงานตองกําหนดช่ือผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงาน 

ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา 
 (๒) ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีและรัดกุม 
 (๓) ผูใชงานตองต้ังการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยต้ังเวลาประมาณ ๑๕ 

นาที ใหทําการล็อกหนาจอเมื่อไมมกีารใชงาน หลังจากนัน้เมื่อตองการใชงานตองใสรหัสผาน 
 (๔) ผูใชงานตองทําการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูท่ีหนาจอเปน 

เวลานาน 
ขอ ๑๔๖. การใชรหัสผานใหผูใชงาน 
 (๑) ผูใชตองจัดเก็บรหัสผานเปนความลับ 
 (๒) ไมจดหรอืบันทึกรหัสผานแลวติดไวหนาเครือ่งคอมพิวเตอร 

หน้า  30 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



 (๓) ควรเปล่ียนรหัสผานทุก ๓ – ๖ เดือน  
ขอ ๑๔๗. การสํารองขอมูลและการกูคืน 
 (๑) ผูใชงานตองทําการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาโดยวิธีการและส่ือตางๆ เพื่อ

ปองกนัการสูญหายของขอมูล 
 (๒) ผูใชงานตองจะเก็บรกัษาส่ือสํารองขอมูล (Backup media) ไวในสถานท่ี ท่ีเหมาะสม ไมเส่ียง

ตอการรัว่ไหลของขอมูล 
 (๓) แผนส่ือสํารองขอมูลตางๆ ท่ีเก็บขอมูลไวจะตองทําการทดสอบการกูคืน อยางสม่ําเสมอ 
 (๔) แผนส่ือสํารองขอมูลท่ีไมใชงานแลว ตองทําลายไมใหสามารถนําไปใชงานไดอีก 
 (๕) ผูใชงานตองประเมินความเส่ียงวาขอมูลท่ีเก็บไวบน Hard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสําคัญ 

เกี่ยวของกับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียจะไมกระทบตอการดําเนนิการของหนวยงาน

หน้า  31 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๑๖ การตรวจจ ับการบุกรก (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System 
Policy : IDS/IPS ) 

 
ขอ ๑๔๘.  IDS/IPS  Policy  เปนนโยบายการติดต้ังระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ 

ปลอดภัยของเครอืขาย เพื่อปองกนัทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครอืขายภายในหนวยงาน ใหมี 
ความมั่นคงปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครอืขาย พรอมกับบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๔๙.  IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของหนวยงานและเครอืขายขอมูล 
ท้ังหมด รวมถึงเสนทางท่ีขอมูลอาจเดินทาง ซึ่งไมอยูในเครือขายอนิเตอรเน็ตทุกเสนทาง 

ขอ ๑๕๐. ระบบท้ังหมดท่ีสามารถเขาถึงไดจากอนิเตอรเน็ตหรอืท่ีสาธารณะจะตองผานการตรวจสอบจาก 
ระบบ IDS/IPS 

ขอ ๑๕๑. ระบบท้ังหมดใน DMZ  (Demilitarized  zone)  จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการ
ใหบริการกอนการติดต้ังและเปดใหบรกิาร 

ขอ ๑๕๒. โฮสต (Host) และเครือขายท้ังหมดท่ีมีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ 

ขอ ๑๕๓. ระบบ IDS/IPS จะตองมกีารตรวจสอบและ Update Patch/Signature เปนประจํา 
ขอ ๑๕๔. ตองมีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤตกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปรมิาณ

ขอมูลเขาใชงานเครือขายเปนประจําทุกวนัโดยผูดูแลระบบ 
ขอ ๑๕๕. IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคมพื้นฐานของ Firewall ท่ีใชในการเขาถึงเครือขายของระบบ

สารสนเทศตามปกติ 
ขอ ๑๕๖. เครื่องแมขายท่ีมีการติดต้ัง Host-Based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลประจําวัน 
ขอ ๑๕๗. พฤตกรรมการใชงานกิจกรรม หรือเหตุการณท้ังหมด ท่ีมีความเสียงตอการบุกรุก การโจมตี

ระบบ พฤติกรรมท่ีนาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ท้ังท่ีประสบความสําเรจ็และไมประสบความสําเร็จ จะตอง 
มีการรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันทีท่ีตรวจพบ 

ขอ ๑๕๘. พฤตกรรม กิจกรรมท่ีนาสงสัยหรือระบบการทํางานท่ีผิดปกติ ท่ีถูกคนพบ จะตองมีการ รายงาน
ใหหัวหนาหนวยงานทราบ ภายใน ๑ ช่ัวโมงท่ีตรวจพบ 

ขอ ๑๕๙. การตรวจสอบการบุกรกุท้ังหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา ๙๐ วัน 
ขอ ๑๖๐. ระบบ IDS/IPS มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ไดแก รายงานผลการตรวจพบ 

ของเหตุการณตางๆ  ดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายท่ีตรวจพบ ปองกนั 
เหตุการณท่ีอาจเกิดอีกในอนาคต และดําเนินการตามแผน 

ขอ ๑๖๑. หนวยงานมีสิทธิในการยุติการเช่ือมตอเครือขายของเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีมีพฤตกรรมเส่ียงตอ
การบุกรกุระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา 

ขอ ๑๖๒. ผูท่ีถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดท่ีเปนการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาล การ 
พยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤตกรรมเส่ียงตอการทํางานของระบบสารสนเทศ จะถูก 
ระงบัการใชเครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดท่ีสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการ 
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือเปนการกระทําท่ีสงผลใหเกิดความเสียหายตอขอมูล และทรัพยากร 
ระบบของหนวยงาน จะตองถูกดําเนนิคดีตามข้ันตอนของกฎหมาย 
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สวนท่ี ๑๗ การต ิดต ั้งและกําหนดคาของระบบ (System Installation and Configuration) 
 

ขอ ๑๖๓. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Operating System Update)  
 (๑) ตรวจสอบเครือ่งแมขายและอุปกรณระบบ 
 (๒) ติดต้ังระบบปฏิบัติการตรงตามความตองการการใชงาน 
 (๓) กําหนดช่ือและรหัสผาน ผูดูแลระบบ และช่ือผูใชงาน (User) 
 (๔) กําหนดคาติดต้ัง ช่ือเครื่อง (Computer Name) / IP Address 
 (๕) ปรับปรงุ/กําหนดคาระดับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (กรณีท่ีระบบปฏิบัติการท่ีม ี

Service Patch Update) 
 (๖) ติดต้ังโปรแกรม Antivirus/ปรับปรุง Virus Definition และกําหนดคาการตรวจสอบระบบการ

สแกนและปรับปรงุโปรแกรม 
ขอ ๑๖๔. การบริหารบัญชีผูใชงาน/สิทธกิารเขาถึง และการใชงานระบบ ( User Account 

Management) 
 (๑) กําหนดช่ือและรหัสผานผูดูแลระบบ (System Administrator)  
 (๒) กําหนดช่ือผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password) 
 (๓) บันทึกบัญชีผูใชงานและสิทธิการเขาใชระบบ 
ขอ ๑๖๕. การปรับปรุงการรกัษาความปลอดภัย/Anti-Virus (System Security & Anti-virus Update

ปลอดภัยท่ีติดต้ัง 
 (๑) ติดตามเฝาระวงัระบบการทํางานของคอมพวิเตอร การเขาใชระบบ 
 (๒) ประสิทธภิาพของระบบ (Performance) หรือตรวจสอบจากระบบรักษาความ 
 (๓) ปรับปรงุ/กําหนดคาระบบความปลอดภยั ใหเหมาะสมกับปญหา 
 (๔) ปรับปรงุโปรแกรม Anti-virus และ Definition ใหทันสมัยเปนประจําทุกสัปดาห 
 (๕) ดําเนินการ Scan ตรวจหาไวรัสคอมพวิเตอรเปนประจํา
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ขอ ๑๖๖. ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Operation) 
 (๑) ติดต้ังระบบจัดการฐานขอมูลตามความตองการของระบบงานท่ีหนวยงานใช 
 (๒) กําหนดคาระบบหรอืโปรแกรมฐานขอมูล ใหทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการไดอยางถูกตอง 

และมีประสิทธิภาพ ตามระบบฐานขอมูลนัน้กําหนด 
 (๓) สรางและกําหนดรายช่ือผูบริหารระบบฐานขอมูล (Database Admin) ช่ือผูใชงานอื่นและ

สิทธิการใช 
 (๔) ปรับปรงุ/กําหนดคาระบบใหเหมาะสม ทันสมัย หรือปองกันการเกิดปญหาอยูเสมอ 
ขอ ๑๖๗. ติดต้ังฐานขอมูลโปรแกรมระบบงานตางๆ /กําหนดคาระบบของโปรแกรมและกําหนดผูใช

และสิทธิการเขาใชบริการ หรือเขาถึงฐานขอมูล 
 (๑) ติดต้ังโปรแกรมระบบงานตามความตองการ หรือการพัฒนา 
 (๒) กําหนดคา หรือโปรแกรม หรือบรกิาร ใหทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ เปนไปตาม

โปรแกรมหรอืระบบงานนั้นอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 (๓) ติดต้ังฐานขอมูลและเช่ือมตอระบบงาน และทําการทดสอบการใหบริการตามระบบงานนัน้

กําหนด 
 (๔) แจงผูใชงาน หรือเจาของระบบงานใหสามารถเริ่มใชงานไดโดยแจงรายช่ือ รหัสผาน และ

สิทธิการเขาใชระบบและฐานขอมูลตามท่ีกําหนดไว 
 (๕) กําหนดเกณฑการสํารอง สําเนา ทดสอบกูคืน (Restore Test) 
 (๖) บันทึกขอกําหนด คาติดต้ัง และบัญชีช่ือผูใชงานแตละระดับของระบบทุกครัง้ท่ีมีการสราง

หรือปรบัปรงุ 
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สวนท่ี ๑๘ การจ ัดเก ็บขอม ูลจราจรคอมพิวเตอร (Log) 
 

ขอ ๑๖๘. จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ( Log)  ไวในส่ือเก็บขอมูลท่ีสามารถรกัษาความ 
ครบถวน ถูกตอง แทจริง ระบุตัวบุคคลท่ีเขาถึงส่ือดังกลาวได และขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บ ตองกําหนดช้ัน 
ความลับในการเขาถึง 

ขอ ๑๖๙. หามแกไขขอมูลจราจรคอมพวิเตอร (Log) ท่ีเก็บรักษาไว 
ขอ ๑๗๐. กําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงาน (Application 

Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกนัการบุกรุก เชน บันทึกการเขา – ออกระบบ บันทึกการพยายาม
เขาสูระบบ เปนตน เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกไวอยางนอย ๙๐ วัน นับต้ังแตการใช
งานส้ินสุดลง โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 

ขอ ๑๗๑. ตองมีวิธกีารปองกนัการแกไขเปล่ียนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธกิารเขาถึงบันทึก
เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของเทานัน้
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หมวดท่ี ๒ การร ักษาความปลอดภัยฐานข อม ูลและสํารองข อม ูล 
 
 
ว ัตถ ุประสงค 

๑. เพื่อใหระบบสารสนเทศของหนวยงานสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
๒. เพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและความรบัผิดชอบของผูดูแลระบบในการปฏิบัติงานใหกับ 

หนวยงานอยางเครงครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 
๓. เพื่อใหผูใชงานไดรับรูเขาใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดโดยเครงครัด และตระหนักถึง 

ความสําคัญของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
แนวปฏิบัติ 

 

สวนท่ี ๑ การร ักษาความปลอดภัยฐานขอม ูล 
 
ขอ ๑. กําหนดสิทธิและความสําคัญของขอมูลและฐานขอมูล 
 (๑) จัดทําบัญชีฐานขอมูล การจําแนกกลุมทรัพยากรของระบบหรอืการทํางาน โดยใหกําหนดกลุม

ผูใชงานและสิทธิของกลุมผูใชงาน 
 (๒) กําหนดเกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงการใชงานสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของกับการอนญุาต การ 

กําหนดสิทธ ิหรือการมอบอํานาจ ดังนี ้
  (๒.๑) กําหนดสิทธิของผูใชงานแตละกลุมท่ีเกี่ยวของ 
   - อานอยางเดียว 
   - สรางขอมูล 
   - ปอนขอมูล 
   - แกไข 
   - อนุมัติ 
   - ไมมีสิทธิ 
  (๒.๒) กําหนดเกณฑการระงับสิทธิ์ การมอบอํานาจ ใหเปนไปตามการบริหารจัดการการ

เขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) ท่ีไดกําหนดไว 
  (๒.๓) ผูใชงานท่ีตองการเขาใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานจะตองขออนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรและไดรับการพิจารณาอนญุาตจากหัวหนาหนวยงานหรือผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๓)  ข้ันตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บขอมูล 
  (๓.๑) จัดแบงประเภทของขอมูล ออกเปน 
   - ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร เชน ขอมูลนโยบาย ขอมูลยุทธศาสตรและคํา

รับรองขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เปนตน 
   - ขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชยท่ีใหบริการ เชน ขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา 

ขอมูลการคาระหวางประเทศของไทย ขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัด เปนตน 
  (๓.๒) จัดแบงระดับความสําคัญของขอมูล ออกเปน ๓ ระดับ คือ 
   - ขอมูลท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
   - ขอมูลท่ีมีระดับความสําคัญปานกลาง 
   - ขอมูลท่ีมีระดับความสําคัญนอย
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  (๓.๓) จัดแบงลําดับช้ันความลับของขอมูล 
   - ขอมูลลับท่ีสุด หมายถึง หากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ 

เสียหายอยางรายแรงท่ีสุด 
   - ขอมูลลับมาก หมายถึง หากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรง 
   - ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยท้ังหมดหรอืเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ

เสียหาย 
   - ขอมูลท่ัวไป หมายถึง ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยหรอืเผยแพรท่ัวไปได 
  (๓.๔) จัดแบงระดับช้ันการเขาถึง 
   - ระดับช้ันสําหรับผูบริหาร 
   - ระดับช้ันสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
   - ระดับช้ันสําหรับผูดูแลระบบหรือผูท่ีไดมอบหมาย 
  (๓.๕) การกําหนดเวลาท่ีไดเขาถึง 
  (๓.๖) การกําหนดจํานวนชองทางท่ีสามารถเขาถึง 
ขอ ๒. ขอมูลขาวสารสารสนเทศทุกประเภทในฐานขอมูลตองไดรับการจัดระดับการปองกนัผูมีสิทธิเขาใชหรือ

ดําเนินการ รวมท้ังรายละเอยีดอื่น ๆ ท่ีจําเปนตอมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ขอ ๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลท่ีเปนความลับใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวปฏบัิติการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมวดท่ี ๑ ขอ ๑๒ 
ขอ ๔. หนวยงานเจาของฐานขอมูล ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงาน เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูใชงานและ

โปรแกรมท่ีไดรับอนญุาตใหกระทําการใด ๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธแิละจัดใหมีแฟมลงบันทึกเขาออก (Log File)  
การใชงานสําหรับฐานขอมูลตามความจําเปน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองของการใชงาน ฐานขอมูล 

ขอ ๕. ในกรณีฐานขอมูลท่ีมีการใชรวมกันระหวางสวนราชการ หรือแลกเปล่ียน หรือขอใชขอมูลจากสวน 
ราชการใหจดทําขอตกลงการใชขอมูล หรือสําหรับการแลกเปล่ียนสารสนเทศระหวางหนวยงานกับหนวยงาน 
ภายนอก ดังตอไปนี ้

 (๑) กําหนดนโยบาย ข้ันตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อปองกนัขอมูลและส่ือบันทึกขอมูลท่ีจะมีการ 
ขนยายหรอืสงไปยงัอกีสถานท่ีหนึง่ 

 (๒) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนปฏิบัติในการใชขอมูลรวมกนั หรือ 
แลกเปล่ียนขอมูล เชน วิธีการสง การรับ เปนตน 

 (๓) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปองกนัขอมูล 
 (๔) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับตรวจสอบวาใครเปนผูสงขอมูลและใครเปนผูรับขอมูลเพื่อเปนการ

ปองกนัการปฏิเสธ 
 (๕) กําหนดความรับผิดชอบสําหรับกรณีท่ีขอมูลท่ีแลกเปล่ียนกันเกิดการสูญหายหรอืเกิดเหตุการณ

ความเสียหายอื่นๆ กบัขอมูลนัน้ 
 (๖) กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล 
 (๗) กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคท่ีใชในการเขาถึงขอมูลหรือซอฟตแวร 
 (๘) กําหนดมาตรการพิเศษสําหรับปองกันเอกสาร ขอมูล ซอฟตแวร หรืออื่นๆ ท่ีมีความสําคัญ เชน 

กุญแจท่ีใชในการเขารหัส เปนตน

หน้า  37 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๒ การสํารองขอม ูล 
 

ขอ ๖. พิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีสําคัญและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน โดยเรียงลําดับความจําเปนมากไปนอย 

ขอ ๗. กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการสํารองขอมูล 
ขอ ๘. มีการจัดทําบัญชีระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญท้ังหมดของหนวยงาน พรอมท้ังกําหนด ระบบ

สารสนเทศท่ีจะจัดทําระบบสํารอง และจัดทําระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
ขอ ๙. กําหนดใหมีการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบ และกําหนดความถ่ีในการสํารอง

ขอมูล หากระบบใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงบอยกําหนดใหมีความถ่ีในการสํารองขอมูลมากข้ึน โดยใหมีวิธีการ
สํารองขอมูล ดังนี ้

 (๑) กําหนดประเภทของขอมูลท่ีตองทําการสํารองเก็บไว และความถ่ีในการสํารอง 
 (๒) กําหนดรูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกบัขอมูลท่ีจะทําการสํารองขอมูล 
 (๓) บันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูล ไดแก ผูดําเนินการ วัน/เวลา ช่ือขอมูล

ท่ีสํารอง สําเร็จ/ไมสําเร็จ เปนตน 
 (๔) ตรวจสอบคาคอนฟกกูเรช่ัน (Configuration) ตาง ๆ ของระบบการสํารองขอมูล 
 (๕) จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองนัน้ในส่ือเก็บขอมูล โดยมีการพิมพช่ือบนส่ือเก็บขอมูลนัน้ใหสามารถ

แสดงถึงระบบซอฟตแวร วันท่ี เวลาท่ีสํารองขอมูล และผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูลไวอยางชัดเจน 
 (๖) จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองไวนอกสถานท่ี ระยะทางระหวางสถานท่ีท่ีจัดเก็บขอมูลสํารองกับ

หนวยงานตองหางกนัเพียงพอ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอขอมูลท่ีจัดเก็บไวนอกสถานท่ีนั้นในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
กับหนวยงาน 

 (๗) ดําเนินการปองกนัทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานท่ีสํารองท่ีใชจัดเก็บขอมูลนอก
สถานท่ี 

 (๘) ทดสอบบันทึกขอมูลสํารองอยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบวายงัคงสามารถเขาถึงขอมูลได
ตามปกติ 

 (๙) จัดทําข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการกูคืนขอมูลท่ีเสียหายจากขอมูลท่ีไดสํารองเก็บไว 
 (๑๐) ตรวจสอบและทดสอบประสิทธภิาพและประสิทธผิลของข้ันตอนปฏิบัติในการกูคืนขอมูล

อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
 (๑๑) กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับท่ีไดสํารองเก็บไว 
ขอ ๑๐. ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนนิการดวยวธิีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดย 
 (๑) มีการกําหนดหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
 (๒) มีการประเมนิความเส่ียงสําหรับระบบท่ีมีความสําคัญเหลานั้น และกําหนดมาตรการเพื่อลด

ความเสียงเหลานัน้ เชน ไฟดับเปนระยะเวลานาน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว การชุมนุมประทวงทําใหไม
สามารถเขามาใชระบบงานได เปนตน 

 (๓) มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ 
 (๔) มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการสํารองขอมลู และทดสอบกูคืนขอมูลท่ีสํารองไว 
 (๕) มีการกําหนดชองทางในการติดตอกับผูใหบริการภายนอก เชน ผูใหบริการเครือขาย 

ฮารดแวร ซอฟตแวร เปนตน เมื่อเกิดเหตุจําเปนท่ีจะตองติดตอ 
 (๖) การสรางความตระหนัก หรือใหความรูแกเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการปฏิบัติ หรือ 

ส่ิงท่ีตองทําเมื่อเกิดเหตุเรงดวน เปนตน 
หน้า 38 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



ขอ ๑๑. มีการท่ีบทวนเพื่อปรับปรงุแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชได 
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ขอ ๑๒. ตองมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซึง่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
ระบบสํารอง และการจดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๑๓. ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และระบบแผน 
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีจะ 
เกิดข้ึนเพื่อใหระบบมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

ขอ ๑๔. มีการท่ีบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และระบบแผนเตรยีมพรอมกรณีฉุกเฉิน ท่ี 
เพียงพอตอสภาพความเส่ียงท่ียอมรับไดของแตละหนวยงาน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

หน้า 39 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



หมวดท่ี ๓ การตรวจสอบและประเม ินความเสี่ยงด านสารสนเทศ 
 

ว ัตถ ุประสงค 
๑. เพื่อให ม ีการตรวจสอบและประเม ินความเส่ียงของระบบสารสนเทศหร ือสถานการณดานความ
มั่นคงปลอดภัยท ี่ไมพ ึงประสงค หรือไมอาจคาดค ิดได 
๒. เพื่อเป ็นการปองกันและลดระด ับความเส ี่ยงท ี่อาจจะเกิดข้ึนได กับระบบสารสนเทศ 
๓. เพื่อเป ็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิหากเกดิความเส ี่ยงท ี่เป ็นอ ันตรายต อระบบสารสนเทศ 

 
 
แนวปฏิบัติ 

 

สวนท่ี ๑ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 
ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศหรือสถานการณดานความมัน่คงปลอดภัยท่ีไมพงึ 

ประสงคหรือไมอาจคาดคิดได ท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูตรวจสอบภายในของ 
หนวยงาน (Internal Auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก ( External 
Auditor) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสียงและระดับความมัน่คงปลอดภัย 
สารสนเทศ โดยมีแนวทางในตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงท่ีตองคํานงึถึง ดังนี ้

ขอ ๑.  จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
ขอ ๒.  คนหาวิธีการดําเนนิการเพื่อลดความเส่ียง 
ขอ ๓.  ศึกษาขอดีขอเสียของวิธีการดําเนินการเพือ่ลดความเส่ียง 
ขอ ๔.  สรุปผลขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเพือ่ลดความเส่ียงท่ีตรวจสอบได 
ขอ ๕.  มีการตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงและใหจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ 
ขอ ๖.  มีมาตรการในการตรวจประเมนิระบบสารสนเทศ อยางนอย ดังนี ้
 (๑) กําหนดใหผูตรวจสอบ สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจสอบไดแบบอานไดอยางเดียว 
 (๒) ในกรณีท่ีจําเปนตองเขาถึงขอมูลในแบบอื่นๆ ใหสรางสําเนาสําหรับขอมูลนั้น เพื่อใหผู

ตรวจสอบใชงาน รวมท้ังตองทําลายหรือลบโดยทันทีท่ีตรวจสอบเสร็จ หรือตองจัดเก็บไวโดยมกีารปองกนัเปน
อยางดี 

 (๓) กําหนดใหมีการระบุและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมัน่คงปลอดภัย 

 (๔) กําหนดใหมีการเฝาระวังการเขาถึงระบบโดยผูตรวจสอบ รวมท้ัง บันทึกขอมูลล็อกแสดง 
การเขาถึงนัน้ ซึง่รวมถึงวนัและเวลาท่ีเขาถึงระบบงานท่ีสําคัญๆ 

 (๕) ในกรณีท่ีมีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมนิระบบสารสนเทศ กําหนดใหแยกการติดต้ัง 
เครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจรงิหรอืระบบท่ีใชในการพฒันา และมกีารจัดเก็บ
ปองกนัเครื่องมือนัน้จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนญุาต

หน้า 40 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



สวนท่ี ๒ ความเสี่ยงท่ีอาจเป น็อ ันตรายต อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จากการติดตามตรวจสอบความเส่ียงตางๆ รวมถึงเหตุการณดานความมัน่คงปลอดภยัในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกเปนภัยตางๆ ได ๔ ประเภท ดังนี ้

ประเภทท่ี ๑ ภัยท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีหรือบุคลากรของหนวยงาน ( Human  Error)  เชน เจาหนาท่ีหรือ
บุคลากรของหนวยงานขาดความรูความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณคอมพวิเตอรท้ังดาน Hardware และ 
Software ซึ่งอาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได เกิดการชะงกัหรือหยุดทํางาน และอาจ
สงผลใหไมสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไดกําหนดแนวทางกาดําเนินการ
เบ้ืองตนเพือ่ลดปญหาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนี ้

 (๑) จัดหลักสูตรอบรมเจาหนาท่ีของหนวยงาน ใหมีความรูความเขาใจในดาน Hardware และ 
Software เบ้ืองตน เพื่อลดความเส่ียงดาน Human error ใหนอยท่ีสุด ทําใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจการ
ใชและบริหารจัดการเครือ่งมอือุปกรณทางดานสารสนเทศ ท้ังทางดาน Hardware และ Software ไดมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนทําใหความเส่ียงท่ีเกิดจาก Human error ลดนอยลง 

 (๒) จัดทําหนังส่ือแจงเวยีนหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เรือ่งการใชและการ 
ประหยัดพลังงานใหกับเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

ประเภทท่ี ๒ ภัยท่ีเกิดจาก Software ท่ีสรางความเสียหายใหแกเครื่องคอมพิวเตอรหรอื ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรประกอบดวย ไวรัสคอมพวิเตอร (Computer   Virus),   หนอนอนิเตอรเน็ต (Internet 
Worm), มาโทรจัน (Trojan Horse), และขาวไวรสัหลอกลวง (Hoax) พวก Software เหลานี้อาจรบกวนการ
ทํางาน และกอใหเกิดความเสียหายใหแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงข้ันทําใหระบบเครือขาย คอมพิวเตอร
ใชงานไมได ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรยีมรบัสถานการณภัยจาก Software ดังนี ้

 (๑) ติดต้ัง Firewall ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทําหนาท่ีในการกําหนดสิทธกิารเขาใชงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปองกนัการบุกรุกจากภายนอก 

 (๒) ติดต้ังซอฟตแวร Anti-virus ดักจับไวรัสท่ีเขามาในระบบเครือขาย และสามารถ ตรวจสอบ
ไดวามีไวรัสชนิดใดเขามาทําความเสียหายกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
ประเภทท่ี ๓ ภัยจากไฟไหม หรือ ระบบไฟฟา จัดเปนภัยรายแรงท่ีทําความเสียหายใหแกระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพือ่เตรียมรับสถานการณ ดังนี ้
 (๑) ติดต้ังอุปกรณสํารองไฟฟา(UPS) เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาใหกบัระบบเครื่องแม 

ขาย (Server) ในกรณีเกดิกระแสไฟฟาขัดของ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจะสามารถ ใหบริการไดในระยะเวลา
ท่ีสามารถจัดเก็บและสํารองขอมูลไวอยางปลอดภยั 

 (๒) ติดต้ังอุปกรณตรวจจับควัน กรณีท่ีเกิดเหตุการณกระแสไฟฟาขัดของหรอืมีควันไฟเกิดข้ึน
ภายในหองควบคุมระบบเครอืขาย อุปกรณดังกลาวจะสงสัญญาณแจงเตือน เพือ่ทราบ และรีบเขามาระงับเหตุ
ฉุกเฉินอยางทันทวงที ซึ่งมกีารตรวจสอบความพรอมของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ   

         (๓) ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงชนิดกาซ ท่ีหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรเพื่อไวใชในกรณีเหตุ 
ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) โดยมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและทดลองใชงานโดยสม่ําเสมอ 

 
ประเภทท่ี ๔ ภัยจากน้ําทวม (อุทกภัย) ความเส่ียงตอความเสียหายจากน้ําทวม จัดเปนภัย รายแรงท่ีทํา

ความเสียหายใหแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ ดังนี ้

หน้า 41 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



 (๑) เฝาระวงัภัยอนัเกิดจากน้ําทวมโดยติดตามจากพยากรณอากาศของกรมอุตนยมวิทยา 
ตลอดเวลา 

 (๒) ถอดเทป Back up ขอมูลท้ังหมดไปเก็บไวในท่ีปลอดภัย 
 (๓) ดําเนินการตัดระบบไฟฟาในหองควบคุม โดยปดตัวตัดไฟเครื่องปรับอากาศเพื่อปองกนั

เครื่องควบคุมเสียหาย และปองกันภยัจากไฟฟา 
 (๔) เจาหนาท่ีชวยกันเคล่ือนยายเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย และอุปกรณเครือขายไวในท่ีสูง  
 (๕) กรณีน้ําลดลงเรียบรอยแลว ใหชางไฟฟาตรวจสอบระบบไฟฟาในหองควบคุมเครอืขายวา

สามารถใชงานไดปกติหรือไม และเตรียมความพรอมหองควบคุมระบบเครือขาย สําหรับติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร แมขายและอุปกรณเครือขาย 

 (๖) ทําการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอปุกรณเครือขาย พรอมท้ังทดสอบการใชงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแตละเครื่องวาสามารถใหบริการไดตามปกติหรอืไม ตรวจสอบระบบ Network 
วา สามารถเช่ือมตอและใหบรกิารกับเครือ่งคอมพวิเตอรลูกขายไดหรือไม 

 (๗) เมื่อตรวจสอบแลววาเครื่องคอมพวิเตอรแมขายและระบบเครือขายสามารถใหบริการขอมูล
ไดเรียบรอยแลว แจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ เพื่อเขามาใชบริการไดตามปกติ

หน้า 42 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



หมวดท่ี ๔ การร ักษาความปลอดภัยด านกายภาพ สถานท่ี และสภาพแวดลอม 
 
 
ว ัตถ ุประสงค 

เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมและป องก ันการร ักษาความมั่นคงปลอดภ ัยในการเข าใชงานหร ือ 
เข าถึงพื้นท ี่ใช งานในระบบสารสนเทศ โดยพ ิจารณาตามความสําคัญของอุปกรณ ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ข อม ูล ซึ่งม ีผลบังคับใชก ับผูใชงานและรวมถ ึงบ ุคคล และหนวยงานภายนอกท่ีม ีส วนเกี่ยวข องก ับการใชงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน วยงาน 

 

แนวปฏิบัติ 
 

ขอ ๑. อาคารสถานท่ีและพืน้ท่ีใชงานระบบสารสนเทศ หมายถึง ท่ีซึ่งเปนท่ีต้ังของระบบคอมพิวเตอร 
ระบบเครอืขาย หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ พื้นท่ีเตรียมขอมูลจัดเก็บคอมพิวเตอรและอุปกรณ พืน้ท่ีปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางคอมพวิเตอร รวมท้ังเครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคลและอุปกรณประกอบท่ีติดต้ังประจําโตะ
ทํางาน 

ขอ ๒. หองควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอรตองมีลักษณะ ดังนี ้
 (๑) กําหนดเปนเขตหวงหามเด็ดขาดหรือเขตหวงหามเฉพาะโดยพิจารณาตามความสําคัญ

แลวแตกรณี 
 (๒) ตองเปนพื้นท่ีท่ีไมต้ังอยูในบริเวณท่ีมีการผานเขา–ออก ของบุคคลเปนจํานวนมาก 
 (๓) จะตองไมมีปายหรือสัญลักษณท่ีบงบอกถึงการมีระบบสําคัญอยูภายในสถานท่ีดังกลาว 
 (๔) จะตองปดล็อก หรือใสกุญแจประตูหนาตางหองเสมอเมือ่ไมมีเจาหนาท่ีประจําอยู  
 (๕) หากจําเปนตองใชเครื่องโทรสารหรอืเครื่องถายเอกสาร ใหติดต้ังแยกออกมาจากบรเิวณ

ดังกลาว 
 (๖) ไมอนญุาตใหถายรูปหรือบันทึกภาพเคล่ือนไหวในบริเวณดังกลาวเปนอันขาด 
 (๗) จัดพื้นท่ีสําหรับการสงมอบผลิตภัณฑ โดยแยกจากบริเวณท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศจัดต้ังไว 

เพื่อปองกนัการเขาถึงระบบจากผูไมไดรับอนญุาต  
ขอ ๓. การกําหนดบริเวณท่ีตองมีการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 
 (๑) มีการจําแนกและกําหนดพื้นท่ีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อ

จุดประสงคในการเฝาระวงั ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผูท่ีไมไดรับอนญุาตรวมท้ังปองกนัความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

 (๒) กําหนดและแบงแยกบริเวณพื้นท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน รวมท้ังจัดทํา
แผนผังแสดงตําแหนงของพื้นท่ีใชงานและประกาศใหรับทราบท่ัวกัน โดยการ กําหนดพืน้ท่ีดังกลาวอาจแบงออก
ไดเปนพืน้ท่ีทํางานท่ัวไป (General Working Area) พื้นท่ีทํางานของผูดูแลระบบ (System  Administrator  
Area)  พื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment Area) พื้นท่ีจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร 
(Data Storage Area) และพื้นท่ีใชงานเครือขายไรสาย (Wireless LAN Coverage Area) เปนตน 

ขอ ๔. การควบคุมการเขาออกอาคารสถานที 
  (๑) กําหนดสิทธผูิใชงานท่ีมีสิทธิผานเขา-ออก และชวงเวลาท่ีมีสิทธิในการผานเขาออกใน แตละ 
“พื้นท่ีใชงานระบบ” อยางชัดเจน 

 (๒) การเขาถึงอาคารของหนวยงานของบุคคลภายนอก จะตองใหมีการแลกบัตรท่ีใชระบุตัวตน
ของบุคคลนั้นๆ เชน บัตรประชาชน ใบอนญุาตขับข่ี เปนตน ตน แลวทําการลงบันทึกข อมูลในแบบบันทึกขอ
อนุญาตเขาใชงานหองควบค ุมเครื่องคอมพ ิวเตอร แมข าย (Server) พรอมกับบัตรผูติดตอ (Visitor) 

หน้า 43 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



 (๓) ใหมีการบันทึกวันและเวลาการเขา-ออกพื้นท่ีสําคัญของผูท่ีมาติดตอ (Visitors) 
 (๔) ผูมาติดตอตองติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาท่ีอยูภายในหนวยงาน 
 (๕) บริษัทผูไดรับการวาจางตองติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาการทํางาน 
 (๖) ดูแลผูท่ีมาติดตอในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญจนกระท่ังเสร็จส้ินภารกิจและจากไป

เพื่อปองกนัการสูญหายของทรัพยสินหรือปองกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไมได รับอนญุาต 
 (๗) มีกลไกการอนญุาตการเขาถึงพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญของบุคคลภายนอก และ ตอง

มีเหตุผลท่ีเพียงพอในการเขาถึงบริเวณดังกลาว 
 (๘) สรางความตระหนกัใหผูท่ีมาติดตอจากภายนอกเขาใจในกฎเกณฑหรือขอกําหนดตางๆ ท่ี

ตองปฏิบัติระหวางท่ีอยูในพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญ 
 (๙) มีการควบคุมการเขาถึงพื้นท่ีท่ีมีขอมูลสําคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู 
 (๑๐) ไมอนญุาตใหผูไมมีกิจเขาไปในพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญเวนแตไดรับการ อนญุาต 
 (๑๑) จัดใหมีการดูแลและเฝาระวงัการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะท่ีปฏิบัติงานใน

พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญ 
 (๑๒) จัดใหมีการท่ีบทวน หรือยกเลิกสิทธกิารเขาถึงพื้นท่ีหรอืบริเวณท่ีมีความสําคัญอยางนอยป

ละ ๑ ครัง้ 
ขอ ๕. ระบบและอุปกรณสนับสนนุการทํางาน (Supporting Utilities) 
 (๑) มีระบบสนับสนนุการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานท่ีเพียงพอตอ

ความตองการใชงานโดยใหมรีะบบดังตอไปนี ้
  - ระบบสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 
  - เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสํารอง (Generator) 
  - ระบบระบายอากาศ 
  - ระบบปรับอากาศ และควบคุมความช้ืน 
 (๒) ใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนบัสนนุเหลานั้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อให มั่นใจ

ไดวาระบบทํางานตามปกติ และลดความเส่ียงจากการลมเหลวในการทํางานของระบบ 
 (๓) ติดต้ังระบบแจงเตือน เพื่อแจงเตือนกรณีท่ีระบบสนับสนุนการทํางานภายในหอง เครื่อง

ทํางานผิดปกติหรือหยุดการทํางาน 
ขอ ๖. การเดินสายไฟ สายส่ือสาร และสายเคเบ้ิลอื่นๆ (Cabling Security) 
 (๑) หลีกเล่ียงการเดินสายสัญญาณเครือขายของหนวยงานในลักษณะท่ีตองผานเขาไปในบรเิวณ

ท่ีมีบุคคลภายนอกเขาถึงได 
 (๒) ใหมีการรอยทอสายสัญญาณตางๆ เพื่อปองกนัการดักจับสัญญาณ หรือการตัด 

สายสัญญาณเพื่อทําใหเกิดความเสียหาย 
 (๓) ใหเดินสายสัญญาณส่ือสารและสายไฟฟาแยกออกจากกนั เพื่อปองกนัการแทรกแซง 

รบกวนของสัญญาณซึง่กนัและกนั 
 (๔) ทําปายช่ือสําหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณเพื่อปองกนัการตัดตอสัญญาณผิดเสน 
 (๕) จัดทําผังสายสัญญาณส่ือสารตางๆ ใหครบถวนและถูกตอง 
 (๖) หองท่ีมีสายสัญญาณส่ือสารตางๆ ปดใสสลักใหสนิท เพื่อปองกนัการเขาถึงของ

บุคคลภายนอก 
 (๗) พิจารณาใชงานเสนใยแกวนําแสงแทนสายสัญญาณส่ือสารแบบเดิม(เชนสายสัญญาณแบบ 

coaxial cable) สําหรับระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ 
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 (๘) ดําเนินการสํารวจระบบสายสัญญาณส่ือสารท้ังหมดเพือ่ตรวจหาการติดต้ังอุปกรณดัก จับ
สัญญาณโดยผูไมประสงคดี 

ขอ ๗. การบํารุงรกัษาอุปกรณ (Equipment Maintenance) 
 (๑) ใหมีกําหนดการบํารุงรักษาอุปกรณตามรอบระยะเวลาท่ีแนะนําโดยผูผลิต 
 (๒) ปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารงุรักษาตามท่ีผูผลิตแนะนํา 
 (๓) จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบํารงุรักษาอุปกรณสําหรับการใหบริการทุกครั้งเพือ่ใชในการ

ตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง 
 (๔) จัดเก็บบันทึกปญหาและขอบกพรองของอุปกรณท่ีพบเพื่อใชในการประเมินและปรับปรงุ

อุปกรณดังกลาว 
 (๕) ควบคุมและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกท่ีมาทําการ บํารงุรักษา

อุปกรณภายในหนวยงาน 
 (๖) จัดใหมีการอนุมัติสิทธิการเขาถึงอุปกรณท่ีมีขอมูลสําคัญโดยผูรับจางใหบริการจากภายนอก 

(ท่ีมาทําการบํารุงรกัษาอุปกรณ) เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
ขอ ๘. การนําทรัพยสินของหนวยงานออกนอกหนวยงาน (Removal of Property) 
 (๑) ใหมีการขออนญุาตกอนนําอุปกรณหรือทรพัยสินนั้นออกไปใชงานนอกหนวยงาน 
 (๒) กําหนดผูรับผิดชอบในการเคล่ือนยายหรือนําอปุกรณออกนอกหนวยงาน 
 (๓) กําหนดระยะเวลาของการนําอุปกรณออกไปใชงานนอกหนวยงาน 
 (๔) เมื่อมีการนําอุปกรณสงคืน ใหตรวจสอบวาสอดคลองกับระยะเวลาท่ีอนญุาตและตรวจสอบ

การชํารุดเสียหายของอุปกรณดวย 
 (๕) บันทึกขอมูลการนําอุปกรณของหนวยงานออกไปใชงานนอกหนวยงาน เพื่อเอาไวเปน

หลักฐานปองกนัการสูญหาย รวมท้ังบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเมื่อนําอุปกรณสงคืน 
ขอ ๙. การปองกนัอุปกรณท่ีใชงานอยูนอกหนวยงาน (Security of Equipment off-premises) 
 (๑) กําหนดมาตรการความปลอดภยัเพื่อปองกนัความเส่ียงจากการนําอุปกรณหรือ ทรัพยสิน

ของหนวยงานออกไปใชงาน เชน การขนสง การเกดิอุบัติเหตุกับอุปกรณ 
 (๒) ไมท้ิงอุปกรณหรอืทรัพยสินของหนวยงานไวโดยลําพังในท่ีสาธารณะ 
 (๓) เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณหรือทรัพยสินเสมือนเปนทรพัยสินของตนเอง 
ขอ ๑๐. การกําจัดอุปกรณหรอืการนําอุปกรณกลับมาใชงานอีกครั้ง (Secure Disposal or re-use of 

Equipment) 
 (๑) ทําลายขอมูลสําคัญในอุปกรณกอนท่ีจะกําจัดอุปกรณดังกลาว 
 (๒) มีมาตรการหรอืเทคนคิในการลบหรือเขียนขอมูลทับบนขอมูลท่ีมีความสําคัญในอุปกรณ

สําหรับจัดเก็บขอมูลกอนท่ีจะอนญุาตใหผูอื่นนําอปุกรณนั้นไปใชงานตอเพือ่ปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูล
สําคัญนั้นได

หน้า 45 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดานสารสนเทศ โรงพยาบาลนายายอาม  



หมวดท่ี ๕ การดําเนินการตอบสนองเหต ุการณ ความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
 
 
ว ัตถ ุประสงค 

เพื่อกําหนดมาตรการในการปองกนัการบุกรุกและการโจมตี หรือเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

 
 
แนวปฏิบัติ 

 

ขอ ๑. ระบบปองกันผูบุกรกุ 
 (๑) ดําเนินการตรวจสอบ Log File หรือรายงานของระบบปองกนัการบุกรุก ส่ิงท่ีทําการ 

ตรวจสอบมีดังตอไปนี ้
  - มีการโจมตีมากนอยเพียงใด และเปนการโจมตีประเภทใดมากท่ีสุด 
  - ลักษณะของการโจมตีท่ีเกิดข้ึนมีรูปแบบท่ีสามารถคาดเดาไดหรือไม 
  - ระดับความรุนแรงมากนอยเพยีงใด 
  - หมายเลขไอพีของเครือขายท่ีเปนผูโจมตี  
ขอ ๒. ระบบไฟรวอลล 
 (๑) ดําเนินการตรวจระบบปองกนัการบุกรุก อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 (๒) ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของ Log File และรายงานของไฟรวอลล ส่ิงท่ีตองตรวจสอบมี

ดังตอไปนี ้
  - Packet ท่ีไฟรวอลลไดทําการ Block 
  - ลักษณะของ Packet ท่ีถูก Block 
  - Packet ของหมายเลขไอพ ีของเครือขายใดถูก Block เปนจํานวนมาก 
 (๓) กรณีตรวจพบการโจมตีระบบหรือเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบสารสนเทศใหแจง

หัวหนาหนวยงาน เพื่อตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหา 
ขอ ๓. ระบบปองกันภยัคุกคามทางอนิเตอรเน็ต ภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ตหรือมัลแวร (Malware) 

ประกอบดวย ไวรัส หนอนอนิเตอรเน็ต โทรจัน รวมถึงสปายแวร 
 (๑) ดําเนินการตรวจสอบ Log File และรายงานของอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบปองกนัภัย

คุกคามทางอินเตอรเน็ต ส่ิงท่ีตองตรวจสอบมีดังนี ้
  - มัลแวรประเภทใดถูกพบเปนจํานวนมาก 
  - มัลแวรถูกสงมาจากเครอืขายใด และถูกสงไปยงัท่ีใด 
  - มีการสงมัลแวรจากเครือขายภายในโรงพยาบาลฯ ไปยังภายนอกหรือไม 
 (๒) ศึกษาหาวิธีแกไขเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดมัลแวร โดยเฉพาะมัลแวรประเภททตรวจพบวา

กระจาย อยูในเครือขายโรงพยาบาล 
 (๓) ตรวจสอบพบวาเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครอืขายติดมัลแวรหรือสงมัลแวรออกไปขาง

นอก ตองระงับการเช่ือมตอของเครื่องท่ีติดมัลแวรกับระบบเครอืขาย แลวทําการแกไขเครื่องนั้นทันที
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หมวดท่ี ๖ การสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
ว ัตถ ุประสงค 

๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในการใช ระบบสารสนเทศและระบบคอมพ ิวเตอร ให แก ผูใชงานของ 
โรงพยาบาล 

๒. เพื่อใหการใช งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพ ิวเตอร เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
๓. เพื่อป องก ันและลดการกระทําความผิดท่ีเก ิดข้ึนจากการใชระบบสารสนเทศและระบบ 

คอมพ ิวเตอร โดยไมคาดค ิด 
 
 
แนวปฏิบัติ 

 

ขอ ๑. จัดใหมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ อยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

ขอ ๒. จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดฝกอบรมโดยใชวิธีการเสรมิ
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของหนวยงาน 

ขอ ๓. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรนโยบายและแนวปฏบัิติในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดาน 
สารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยการจัดสัมมนามีแผนการ 
ดําเนินงานปละไมนอยกวา ๑ ครั้ง โดยจะจัดรวมกบัการสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
การเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีประสบการณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศมาถายทอด 
ความรู 

ขอ ๔. ติดประกาศประชาสมพนัธ ใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู หรือขอระวงัใน
รูปแบบท่ีสามารถเขาใจและนําไปปฏบัิติไดงาย โดยมีการปรับเปล่ียนเกร็ดความรูอยูเสมอ 

ขอ ๕. ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติดวยการกํากับ ติดตาม ประเมนิผล และสํารวจความ 
ตองการของผูใชงาน 

ขอ ๖. ใหมีการสรางความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมไมประสงคดี เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ
และสามารถปองกนัตนเองไดและใหรับทราบข้ันตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุโปรแกรมไมประสงคดีวาตอง ดําเนินการ
อยางไร 

ขอ ๗. สรางความรูความเขาใจใหแกผูใชงานใหตระหนกัถึงเหตุการณดานความมัน่คงปลอดภยัท่ี 
เกิดข้ึน และสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด เพื่อใหผูใชงานปฏิบัติตาม 
นโยบายและแนวปฏบัิติในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของหนวยงาน 

ขอ ๘. ผูใชงานตองตระหนกัและปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ท่ีไดประกาศใชในประเทศไทยรวมท้ัง 
กฎระเบียบของโรงพยาบาลฯ  และขอตกลงระหวางประเทศอยางเครงครัด ท้ังนี้หากผูใชงานไมปฏบัิติตาม 
กฎหมายดังกลาว ถือวาความผิดนั้นเปนความผิดสวนบุคคลซึ่งผูใชงานจะตองรับผิดชอบตอความผิดท่ีเกิดข้ึน
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หมวดท่ี ๗ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 
 
ว ัตถ ุประสงค 

เพื่อกําหนดหน าท ี่ความรับผ ิดชอบของผ ูบริหารระด ับส ูง ผ ูอานวยการ หัวหนา เจาหนาท่ี  
ตลอดจนผูท่ีได รับมอบหมายใหด ูแลรับผ ิดชอบด านสารสนเทศ 

 
 
แนวปฏิบัติ 

 
 

ขอ ๑. ระดับนโยบายผูรับผิดชอบ ไดแก 
- ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CSO/CIO) 
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเทาระดับผูอํานวยการ 
 (๑) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตลอดจนติดตามกํากับ

ดูแล ควบคุมตรวจสอบเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ 
 (๒) รับผิดชอบตอความเส่ียง ความเสียหาย หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึนกรณีระบบ คอมพิวเตอร

หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออนัตรายใดๆแกองคกรหรือผูหนึง่ผูใดอันเนือ่งมาจากความ
บกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ 

ขอ ๒. ระดับบรหิาร ผูรับผิดชอบ ไดแก หัวหนากลุม/หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
เทียบเทาหัวหนากลุม 

 (๑) รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผน 
ติดตามการบริหารความเส่ียง และระบบรกัษาความปลอดภัยฐานขอมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 (๒) รับผิดชอบในการควบคุมดูแล รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศและระบบ 
ฐานขอมูล 

ขอ ๓. ระดับปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ไดแก ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีจากหัวหนาสวนราชการ 
โรงพยาบาล เชน นักวิชาการคอมพวิเตอร เจาหนาท่ีเครื่องคอมพวิเตอร 

 (๑) ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
 (๒) ประสานการปฏิบัติงานตามแผนปองกนัและแกไขปญหาระบบความมัน่คงปลอดภยัของ

ฐานขอมูลและสารสนเทศจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 
 (๓) รับผิดชอบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภยัและบํารุงรกัษาระบบเครือ่งคอมพิวเตอร

ระบบเครอืขาย หองควบคุมระบบเครอืขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 (๔) ทําการสํารองขอมูลและเรยีกคืนขอมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลา

ท่ีกําหนด 
 (๕) ปองกนัการถูกเจาะระบบ และแกไขปญหาการถูกเจาะเขาระบบฐานขอมูลจาก 

บุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับอนญุาต 
 (๖) รับผิดชอบในการกัษาความปลอดภัย ระบบอนิเตอรเน็ต 
 (๗) ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในการรกัษาความมัน่คง ปลอดภัยดาน

สารสนเทศของโรงพยาบาลฯ
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



การจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
 

ขอ ๑.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสตาม 
ประกาศนี้มี ๒ สวน ดังนี้ 

 ๑.๑. นโยบายในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองมีเนื้อหาอยางนอย 
ครอบคลุมตามขอ ๔ 

 ๑.๒. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองมีเนื้อหาอยางนอย 
ครอบคลุมตามขอ ๕ – ๑๔ 

ขอ ๒. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามประกาศนีม้ ี๒ สวน ดังนี ้
 ๒.๑.  สวนท่ีวาดวยการจัดทํานโยบาย 
  (๑)  ผูบริหารเจาหนาท่ีปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรและผูใชงานไดมีสวนรวมในการทํา

นโยบาย 
  (๒) นโยบายไดทําเปนลายลักษณอักษร โดยประกาศใหผูใชงานทราบและสามารถ 

เขาถึงไดอยางสะดวกผานทางเวบ็ไซตของโรงพยาบาล 
  (๓) กําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน  
  (๔)  มีการท่ีบทวนและปรับปรงุนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๒. สวนท่ีวาดวยรายละเอยีดของนโยบาย 
  (๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
  (๒) มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ 
  (๓) มีการตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงดานสารสนเทศ 
  (๔) การสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
ขอ ๓. มีขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (access control) อยางนอย

ดังนี ้
  (๑) มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล โดยคํานงึถึง

การใช งานและความมั่นคงปลอดภัย 
  (๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนญุาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายท่ี

เกี่ยวของกับการอนญุาต การกําหนดสิทธ ิหรือการมอบอํานาจของหนวยงาน 
  (๓) ตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับช้ันความลับ

ของขอมูลรวมท้ังระดับช้ันการเขาถึง เวลาท่ีไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง 
ขอ ๔. มีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพือ่ควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business Requirements 

for Access Control) อยางนอยดังนี ้
 (๑) มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเขาถึง

สารสนเทศ 
 (๒) มีการปรบัปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกําหนดดานความ

มั่นคงปลอดภัย โดยกําหนดสิทธิท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หลักการ “ตาม ความจําเปนท่ีตองรู” 
ขอ ๕. มีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการ

เขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว เพื่อปองกนัการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนญุาต อยางนอย 
ดังนี้

 



 (๑) สรางความรูความเขาใจใหกบัผูใชงาน เพือ่ใหเกิดความตระหนกั ความเขาใจถึงภัยและ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมี
มาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม 

 (๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ตองกําหนดใหมีข้ันตอนทางปฏิบัติสําหรับ
การลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมกีารอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผูใชงาน
เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

 (๓) การบรหิารจัดการสิทธขิองผูใชงาน (User Management) ตองจัดใหมีการควบคุมและ
จํากัดสิทธเิพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิ
พิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึง 

 (๔) การบรหิารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

 (๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review Of User Access Rights) ตองจดใหมี
กระบวนการท่ีบทวนสิทธกิารเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

ขอ ๖. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) เพื่อปองกนัการ 
เขาถึงโดยไมไดรับอนญุาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและการลักขโมย 
อุปกรณประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอยางนอย ดังนี ้

 (๑) การใชงานรหัสผาน (Password Use) กําหนดแนวปฏิบัติทดสําหรับผูใชงานในการ กําหนด
รหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปล่ียนรหัสผาน 

 (๒) การปองกนัอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ กําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อ 
ปองกนัไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะท่ีไมมีผูดูแล 

 (๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพวิเตอร (Clear Desk And 
Clear Screen Policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร ส่ือบันทึก ขอมูล คอมพิวเตอรหรือ
สารสนเทศอยูในภาวะเส่ียงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศ
เมื่อวางเวนจากการใชงาน 

 (๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการ
รักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

ขอ ๗. มีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control) เพื่อปองกนัการเขาถึงบริการ 
ทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต อยางนอยดังนี ้

 (๑) การใชบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียง
บริการท่ีไดรับอนญุาตใหเขาถึงเทานั้น 

 (๒) การยนืยนัตัวบุคคลสําหรับผูใชงานท่ีอยูภายนอกหนวยงาน (User Authentication For 
External Connection) ตองกําหนดใหมีการยนืยนัตัวบุคคลกอนท่ีจะอนญุาตให ผูใชงานท่ีอยูภายนอก
หนวยงานสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ หนวยงานได 

 (๓) การระบุอุปกรณบนเครอืขาย (Equipment Identification In Networks) ตองมีวิธีการท่ี
สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยนืยัน 

 (๔) การปองกนัพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote Diagnostic and 
Configuration Port Protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบท้ังการ
เขาถึงทางกายภาพและทางเครอืขาย 

 



 (๕) การแบงแยกเครือขาย (Segregation In Networks) ตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุม
ของบรกิารสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ 

 (๖) การควบคมการเช่ือมตอทางเครือขาย (Network Connection Control) ตองควบคุมการ
เขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกนัหรือเช่ือมตอระหวางใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการ
เขาถึง 

 (๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครอืขาย (Network Routing Control) ตองควบคุมการจัด
เสนทางบนเครอืขายเพื่อใหการเช่ือมตอของคอมพวิเตอรและการสงผานหรือ ไหลเวียนของขอมูลหรอื
สารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือ การประยกุตใชงานตามภารกิจ 

ขอ ๘. มีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operation  System  Access  Control)  เพื่อ 
ปองกนัการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนญุาต อยางนอยดังนี ้

 (๑) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานท่ีมั่นคงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
จะตองควบคุมโดยวิธกีารยนืยันตัวตนท่ีมั่นคงปลอดภัย 

 (๒) ระบุและยนืยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification And Authentication) ตอง
กําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึง่สามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และ เลือกใชข้ันตอนทางเทคนคิใน
การยืนยนัตัวตนท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวา เปนผูใชงานท่ีระบุถึง 

 (๓) การบรหิารจัดการรหัสผาน (Password Management System) ตองจัดทําหรือจัดใหมี
ระบบบรหิารจัดการรหัสผานท่ีสามารถทํางานเชิงโตตอบ (Interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่ง
เอื้อตอการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 

 (๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of System Utilities) ควรจํากัดและควบคุมการ
ใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่อปองกันการละเมิดหรอื หลีกเล่ียงมาตรการความมัน่คงปลอดภัยท่ี
ไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 

 (๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนัน้ 
(Session Time-Out) 

 (๖) การจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอระบบสารสนเทศ (Limitation Of  Connection  Time) 
ตองจํากัดระยะเวลาในการเช่ือมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิง่ข้ึน สําหรับระบบสารสนเทศหรือ
โปรแกรมท่ีมีความเส่ียงหรือมีความสําคัญสูง 

ขอ ๙. มีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ ( Application 
and Information Access Control) โดยตองมีการควบคุม อยางนอยดังนี ้

 (๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรอืเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงาน ในการเขาถึงสารสนเทศและ
ฟงกช่ัน (Function) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือ แอพพลิเคช่ันท้ังนี้โดยใหสอดคลองตามนโยบายควบคุม
การเขาถึงสารสนเทศท่ีได กําหนดไว

 



 (๒) ระบบซึง่ไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสงตอหนวยงาน ตองไดรับการแยกออก
จากระบบอืน่ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมกีารควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีและการปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน (Mobile Computing And Teleworking) 

 (๓) การควบคุมอุปกรณคอมพวิเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ี ตองกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการท่ี
เหมาะสมเพือ่ปกปองสารสนเทศจากความเส่ียงของการใชอุปกรณ คอมพวิเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ี 

 (๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน (Teleworking)   ตองกําหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและ
ข้ันตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานจาก ภายนอกหนวยงาน 

ขอ ๑๐. จัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางตอไปนี ้
 (๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานท่ีเหมาะสม 
 (๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนนิการดวยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรงุแผนเตรียมความพรอม
กรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ 

 (๓) ตองมกีารกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซึง่ ดูแลรับผิดชอบระบบ สารสนเทศ 
ระบบสํารองและการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 (๔) ตองมกีารทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 (๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทําระบบสํารอง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  
ขอ ๑๑. มีการตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงดานสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอยางนอยดังนี ้
 (๑) ตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศ (Information Security Audit And Assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 (๒) ในการตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงจะตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของ หนวยงาน 

(Internal Auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมัน่คงปลอดภยัจากภายนอก (External Auditor) เพื่อให
หนวยงานไดทราบถึงระดับความเส่ียงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ขอ ๑๒. ตองกําหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจนกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย 
หรืออันตรายใดๆ แกหนวยงานหรอืผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือฝาฝนการ ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหผูบริหาร ระดับสูงมีหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบตอความเส่ียง ความเสียหาย หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวปฏิบัติเม่ือเกิดฟชช่ิง (Phishing) ท่ีเว็บเซิรฟเวอรของหนวยงาน 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาการเกิดฟชช่ิง (Phishing)  ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว

ไมใหเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบตอหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใชงานระบบสารสนเทศ 
 

แนวปฏิบัติ 
 

ขอ ๑. เมื่อผูดูแลระบบเครือขายของโรงพยาบาลฯไดรับแจงหรอืตรวจพบวาเว็บเซรฟเวอร เปนชองทางให ผู
ไมหวงัดีทําฟชช่ิง (Phishing)  ผูดูแลระบบของโรงพยาบาลฯจะดําเนนิการ ดังนี้ 

 (๑) ดําเนินการบล็อก IP Address  ของเว็บเซรฟเวอรท่ีโดนฟชช่ิงนัน้ หรือแจงผูใหบริการเสนทาง
เครือขายของหนวยงานดําเนนิการโดยเรงดวน 

 (๒) แจงผูดูแลเว็บเซรฟเวอรของหนวยงานท่ีถูกทําฟชช่ิง ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส หรือทาง 
โทรศัพท เพื่อใหดําเนินการแกไขปญหา 

ขอ ๒. เมื่อหนวยงานดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลว ใหประสานไปยงัผูดูแลระบบเครือขายของ 
โรงพยาบาลหรอืผูใหบริการเสนทางเครือขายของหนวยงาน เพื่อปลดบล็อก IP Address 

ขอ ๓. ผูดูแลเว็บเซิรฟเวอรของหนวยงานตองตรวจสอบเว็บเซรฟเวอรและเว็บไซตภายในหนวยงานของ
ตนเอง รวมท้ังติดต้ังโปรแกรมปรบัปรงุชองโหว (patch) อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกนัผูท่ีไมหวงัดีในการเขามาทําฟชช่ิง 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  ทางผูเสียหายสวนใหญ เปนหนวยงานท่ีมีการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของกับการเงนิ 

เชน ธนาคาร เว็บไซตท่ีเกี่ยวกับการซือ้ขายออนไลน ฯลฯ หากการดําเนนิการแกไขปญหาดังกลาวลาชาและมีความ 
เสียหาย อาจมีผลทางกฎหมายต อหน วยงานของท าน 

 


