นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
พ.ศ. 2565

กลุมงานดิจิทัลการแพทย กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำแนวนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น ธุ ร กรรมด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ดังนั้น
กลุมงานดิจิทัลการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จึงไดจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของไดนำไปปฏิบัติอยางเครงครัดและเพื่อใหระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุ รี เปน ไปอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด มีความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ และสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตอง และจากการถูกคุกคามจากภัยตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นั้น
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. การจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยใน
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นโยบายนี้ตองเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ไดรับทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายนี้อยางเครงครัด
4. เพื่อกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติใหผูบริหาร เจาหนาที่ และผูดูแลระบบตระหนักถึง
ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด
5. เพื่อปองกันมิใหมีผูกระทำหรือใชวิธีการใดๆ เขาลวงรู ขอมูล แกไข ทำลายระบบหรือทำลายขอมูลของ
บุคคลอื่นในระบบสารสนเทศ โดยมิชอบ
6. นโยบายนี้ตองมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลา 1 ครั้งตอป

สารบัญ
หนา

คำนิยาม
หมวดที่ ๑ การควบคุมการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ
สวนที่ ๑. การควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ
สวนที่ ๒. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน
สวนที่ ๓. การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใช
สวนที่ ๔. การบริหารจัดการสินทรัพย
สวนที่ ๕. การควบคุมการเขาถึงเครือขาย
สวนที่ ๖. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
สวนที่ ๗. การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
สวนที่ ๘. การบริหารจัดการซอฟตแวรและลิขสิทธิ์และการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี
สวนที่ ๙. การปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน
สวนที่ ๑๐.การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
สวนที่ ๑๑.การควบคุมการใชงานอุปกรณปองกันเครือขาย
สวนที่ ๑๒.การควบคุมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
สวนที่ ๑๓.การควบคุมการใชอินเตอรเน็ต
สวนที่ ๑๔.การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
สวนที่ ๑๕.การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
สวนที่ ๑๖.การตรวจจับการบุกรุก
สวนที่ ๑๗.การติดตั้งและกำหนดคาของระบบ
สวนที่ ๑๘.การจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
หมวดที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูลและสำรองขอมูล
สวนที่ ๑. การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
สวนที่ ๒. การสำารองขอมูล
หมวดที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
สวนที่ ๑. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
สวนที่ ๒. ความเสี่ยงที่อาจเปนอันตรายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ ๔ การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ สถานที่และสภาพแวดลอม
หมวดที่ ๕ การดำเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
หมวดที่ ๖ การสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ ๗ หนาที่และความรับผิดชอบ
ภาคผนวก ๑ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ภาคผนวก ๒ แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดฟชชิง (Phishing) ที่เว็บเซิรฟเวอรของโรงพยาบาล
ภาคผนวก 3 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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ขอ ๑ คำนิยาม
“โรงพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
“การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ” หมายถึ ง การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สำหรั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
“มาตรการ” หมายถึง วิธีการที่ตั้งเปนกฎ ขอกำหนด ระเบียบ หรือกฎหมาย เปนตน
“วิธีปฏิบัติ” หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเปนขอๆ ที่ตองนำมาปฏิบัติ เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานที่ได
กำหนดไวตามวัตถุประสงค
“แนวทางปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางที่ไมไดบังคับใหป ฏิบัติ แตแนะนำใหปฏิ บัติตามเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายไดงายขึ้น
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูมีอำนาจบริหารในระดับสูงของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
“ผูดูแลระบบ” หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลของ
เครือขายคอมพิวเตอร
“เจาหนาที”่ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลมาผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยู
ในรูป ของตัวเลขขอความ หรือภาพ ใหเปน ระบบที่ผูใชสามารถเขาใจไดงายและสามารถนำไปใชประโยชน ในการ
บริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณ หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทำงานเขาดวยกันโดยได
มีการกำหนดคำสั่งชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิ บัติงานใหอุป กรณหรือชุดอุปกรณ ทำหนาที่ประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการส งขอมูลและสารสนเทศระหวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของโรงพยาบาลได เชน ระบบแลน (LAN) ระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
 ระบบแลน (LAN) หมายถึง ระบบเครื อ ขายอิเล็ กทรอนิ กส ที่ เชื่ อ มต อระบบคอมพิ ว เตอร
ต างๆภายในหน ว ยงานเข าด ว ยกั น เป น เครื อ ข ายที่ มี จุ ด ประสงค เพื่ อ การติ ด ต อสื่ อ สาร
แลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน
 ระบบอิ น เตอร เน็ ต (Internet) หมายถึ ง ระบบเครื อข ายอิเล็ กทรอนิ กส ที่ เชื่ อมตอ ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตทั่วโลก
“ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานของหน ว ยงานที่ น ำเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบ
คอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสรางสารสนเทศที่หนวยงานสามารถนำมาใชประโยชนในการวางแผน
บริหารการสนับสนุนการใหบริการการพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสารซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย โปรแกรมฐานขอมูลและสารสนเทศ เปนตน
“การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง การตรวจสอบการอนุมัติและการกำหนดสิทธิ์
ในการผานเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูใช
“เครื่องเซิรฟเวอร (Server)” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ทำหนาที่ใหบริการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง แกเครื่องคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนลูกขาย
ในระบบเครือขาย

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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“อุปกรณ UPS” หมายถึง เครื่องสำรองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติในกรณีที่ไฟจากการไฟฟาเกิดมี
ปญหาขึ้นมา เชน ไฟตก ไฟเกิน ไฟดั บ หรือไฟกระชาก เป นต น โดยที่อุป กรณ UPS จะจายพลังงานออกมาอยาง
ตอเนื่องและมีคุณภาพในทุกสถานการณ ตลอดจนเปนอุปกรณที่ชวยปองกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ
ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิคส (โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอ) รวมถึงมีหนาที่ในการจายพลังงาน
ไฟฟาสำรองจากแบตเตอรี่ใหแกอุปกรณไฟฟา หรือคอมพิวเตอรเมื่อเกิดปญหาทางไฟฟา
“ซอฟตแวร (Software)” หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทำงาน ซอฟตแวรจึง
หมายถึ ง ลำดั บ ขั้ น ตอนการทำงานที่ เขี ย นขึ้ น ด ว ยคำสั่ งของคอมพิ ว เตอร คำสั่ ง เหล านี้ เรี ย งกั น เป น โปรแกรม
คอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลววาคอมพิวเตอรทำงานตามคำสั่งการทำงานพื้นฐานเปนเพียงการกระทำกับขอมูลที่
เปนตัวเลขฐานสอง ซึ่งใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลขตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ใชสั่งงานคอมพิวเตอรจึงเปนซอฟตแวรเพราะเปนลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่อง
หนึ่งทำงานแตกตางกันไดมากมายดวยซอฟตแวรที่แตกตางกัน ซอฟตแวรจึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทุก
ประเภทที่ทำใหคอมพิวเตอรทำงานได
“ไวรัสคอมพิวเตอร” หมายถึง โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเขาไปติดอยูในระบบ
คอมพิวเตอรได และถามีโอกาสก็สามารถแทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอรอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาดิสก
ซีดี หรื อสื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ต างๆ ที่ ติ ด ไวรั ส จากเครื่ องหนึ่ งไปใช อี ก เครื่ อ งหนึ่ ง หรื อ อาจผ านระบบเครื อ ข าย หรื อ
ระบบสื่อสารขอมูลไวรัสก็อาจแพรระบาดไดเชนกัน
การทีค่ อมพิวเตอรใดติดไวรัส หมายถึง ไวรัสไดเขาไปฝงตัวอยูในหนวยความจำคอมพิวเตอรเรียบรอย
แลว เนื่ องจากไวรัสเปน แคโปรแกรมหนึ่ ง การที่ไวรัสจะเขาไปอยูในหนวยความจำไดนั้ น จะตองมีการถูกเรีย กให
ทำงาน ขึ้นอยูกับประเภทของไวรัสแตละตัว ปกติผูใชมักจะไมทราบวาไดทำการปลุกคอมพิวเตอรไวรัสนั้นๆ ขึ้นมา
ทำงานแลว
“เวชระเบียน” หมายถึง แบบบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวการเจ็บปวยและการตรวจรักษาทั้งที่เปนเอกสาร
และขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูปวยแตละรายที่มาขอรับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
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หมวดที่ ๑
การควบคุมการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูลโดยคำนึงถึงการใชงานและความมั่ง
คงปลอดภัย
๒. เพื่อกำหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึง การกำหนดสิทธิ์และการมอบอำนาจ
๓. เพื่ อให ผู ใช งานได รับ รูเขาใจและสามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่กำหนดโดยเครงครัด และตระหนั กถึง
ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
สวนที่ ๑ การควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Access Control)
ขอ ๑. ผูดูแลระบบ จะอนุญาตใหผูใชงานเขาถึงระบบสารสนเทศที่ตองการใชงานไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากผูรับผิดชอบ/เจาของขอมูล/เจาของระบบ ตามความจำเปนตอการใชงานเทานั้น
ขอ ๒. บุคคลภายนอก ที่ตองการสิทธิในการเขาใชงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจะตองขอ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูบริหาร
ขอ ๓. ผูดูแลระบบ ตองกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงาน
ของผูใชงาน และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบสารสนเทศ รวมทัง้ มีการทบทวน
สิทธิการเขาถึงอยางสม่ำเสมอ ดังนี้
(๑) กำหนดเกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงการใชงานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการอนุญาต
การกำหนดสิทธิหรือการมอบอำนาจ ดังนี้
(๑.๑) กำหนดสิทธิของผูใชงานแตละกลุมที่เกี่ยวของ เชน
- อานอยางเดียว
- สรางขอมูล
- ปอนขอมูล
- แกไข
- อนุมัติ
- ไมมีสิทธิ
(๑.๒) กำหนดเกณฑการระงับสิทธิ มอบอำนาจใหเปนไปตามการบริหารจัดการ
การเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) ที่ไดกำหนดไว
(๑.๓) ผู ใช งานที่ ต อ งการเข าใช งานระบบสารสนเทศของหน ว ยงานจะต อ งขอ
อนุญ าตเป นลายลักษณ อักษรและไดรับ การพิจ ารณาอนุ ญาตจากหัวหน าหน วยงานหรือ
ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
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(๒) การแบงประเภทของขอมูลและการจัดลำดับความสำคัญ หรือลำดับชั้นความลับของ
ขอมูล ใชแนวทางตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบ
ดังกล าวเป น มาตรการที่ล ะเอีย ด รอบคอบ ถือว าเป น แนวทางที่เหมาะสมในการจั ด การเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยได ก ำหนด
กระบวนการและกรรมวิธีตอเอกสารที่สำคัญไว ดังนี้
(๒.๑) จัดแบงประเภทของขอมูล ออกเปน
- ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร เชน ขอมูลนโยบายขอมูลยุทธศาสตร
และคำรับรอง ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เปนตน
- ขอมูลสารสนเทศดานการแพทยและการสาธารณสุข เชน ขอมูลผูปวย
ขอมูลทางการแพทย ขอมูลสถานพยาบาล เปนตน
(๒.๒) จัดแบงระดับความสำคัญของขอมูลออกเปน ๓ ระดับ คือ
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญปานกลาง
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญนอย
(๒.๓) จัดแบงลำดับชั้นความลับของขอมูล
- ข อ มู ล ลั บ ที่ สุ ด หมายถึ ง หากเป ด เผยทั้ งหมดหรื อ เพี ย งบางส ว นจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่สุด
- ข อ มู ล ลั บ มาก หมายถึ ง หากเป ด เผยทั้ งหมดหรื อ เพี ย งบางส ว นจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
- ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิด
ความเสียหาย
- ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยหรือเผยแพรทั่วไปได
(๒.๔) จัดแบงระดับชั้นการเขาถึง
- ระดับชั้นสำหรับผูบริหาร
- ระดับชั้นสำหรับผูใชงานทั่วไป
- ระดับชั้นสำหรับผูดูแลระบบหรือผูที่ไดมอบหมาย
(๒.๕) รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสแบงไดดังนี้
- รูปแบบเอกสารขอความ (Text Format) เปนไฟลที่ผลิตจากเครื่องมือที่
เปนซอฟตแวรปกติเมื่อเปดไฟลจะสามารถเห็นตัวอักษรในไฟล และพอที่จะอาน
ข อ ความนั้ น ได ซึ่ ง มี รู ป แบ บย อ ยอี ก ห ลายรู ป แบ บ เช น TEXT Format,
Document Format, PDF Format (Portable Document Format)
- รูปแบบเอกสารภาพ (Image Format) เปนไฟลที่ผลิตจากเครื่องมือที่
เป น ซ อ ฟ ต แ วร มี รู ป แ บ บ ที่ ใช เช น JPEG Format, PNG or GIF Format,
Bitmapping Format เปนตน
ขอ ๔. ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีตอระบบสารสนเทศ
ขอ ๕. ผูดูแลระบบ ตองจัดให มีการบัน ทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบสารสนเทศและการแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิตางๆ เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
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ขอ ๗. กำหนดเวลาการเขาถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ระบบงานบริ ก าร e-Service (Front Office) สำหรั บ ผู ใช งานภายนอกสามารถเข า ถึ ง ได
ตลอดเวลา
(๒) ระบบงานภายใน (Back Office) สำหรับผูใชงานภายใน ตามที่หนวยงานกำหนด
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สวนที่ ๒ การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management)

ขอ ๘. ผูดูแลระบบ ตองกำหนดการลงทะเบียนผูใชงานใหม ดังนี้
(๑) จัดทำแบบฟอรมการลงทะเบียนผูใชงานสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผูดูแลระบบตองตรวจสอบบัญชีผูใชงาน เพื่อไมใหมีการลงทะเบียนซ้ำซอน
(๓) ผู ดู แ ลระบบต อ งตรวจสอบและให สิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง ที่ เ หมาะสมต อ หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ (ตามขอ ๓)
(๔) ผูดูแลระบบตองกำหนดใหมีการแจกเอกสารหรือสิ่งที่แสดงเปนลายลักษณอักษรใหแก
ผูใช งานเพื่อแสดงถึงสิทธิ และหน าที่ความรับ ผิ ดชอบของผูใช งานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข อ ๙. ผู ดู แ ลระบบต อ งกำหนดการใช ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ำคั ญ เช น ระบบ
คอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ระบบเครือขายไร
สาย (Wireless LAN) ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน โดยตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในหนาที่และไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๐. ผูดูแลระบบตองทบทวนบัญชีผูใชงานสิทธิการใชงานอยางสม่ำเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(๑) จัดทำบัญชีรายชื่อของผูที่ยังมีสิทธิในระบบแยกตามหนวยงาน
(๒) จัดสงรายชื่อนั้นใหกับผูบังคับบัญชาของหนวยงานเพื่อดำเนินการทบทวนรายชื่อและ
ตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานวาถูกตองหรือไม
(๓) ดำเนินการแกไขขอมูล สิทธิตางๆ ใหถูกตองตามที่ไดรับแจงกลับจากหนวยงาน
(๔) ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน เมื่อลาออกตองดำเนินการภายใน ๓
วัน หรือเมื่อเปลี่ยนตำแหนงงานภายในตองดำเนินการภายใน ๗ วัน
ขอ ๑๑. การบริหารจัดการรหัสผาน
(๑) กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานลาออกหรือ
พนจากตำแหนง หรือยกเลิกการใชงาน
(๒) กำหนดชื่อผูใชงานหรือรหัสผูใชงานตองไมซำ้ กัน
(๓) สงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชงานดวยวิธีการที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยง
การใชบุคคลอื่นหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหั สผาน
(Password)
(๔) กำหนดใหผูใชงานตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน (Password)
(๕) กำหนดจำนวนครั้งทีย่ อมใหผูใชงานใส รหัสผาน (Password) ผิดพลาดไดไมเกิน ๓ ครั้ง
(๖) กำหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอรใน
รูปแบบที่ไมไดปองกันการเขาถึง
(๗) ในกรณี มีความจำเปน ตองให สิทธิพิเศษกับ ผูใชงานที่มีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนั้น จะตอง
ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใชงานและ
ระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตำแหนง และมีการกำหนดสิทธิพิเศษที่
ได รับ วาสามารถเขาถึงไดถึงระดับใดไดบาง และตองกำหนดให รหั สผูใชงานต างจากรหัสผู ใช งาน
ตามปกติ
ขอ ๑๒. ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุมการ
เขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน
รวมถึงวิธีการทำลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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สวนที่ ๓ การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities)
ขอ ๑๔. การใชงานรหัสผานผูใชงานตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผูใชงานมีหนาที่ในการปองกัน ดูแล รักษาขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน
(Password) โดยผูใชงานแตละคนตองมีบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) ของตนเอง หามใชรวมกับผูอื่นรวมทั้ง
หามทำการเผยแพร แจกจาย ทำใหผูอื่นลวงรูรหัสผาน (Password)
(๒) กำหนดรหั สผ านประกอบด วยตั วอักษรไมน อยกวา ๖ ตั วอักษร ซึ่งต องประกอบดว ยตัว เลข
(Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet) และตัวอักษรพิเศษ (Special character)
(๓) ไมกำหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว
(๔) ไมใชรหัสผานสวนบุคคลสำหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร
(๕) ไม ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ช ว ยในการจำรหั ส ผ านส ว นบุ ค คลอั ต โนมั ติ (save password)
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ผูใชงานครอบครองอยู
(๖) ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
(๗) กำหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใชงานใหยากตอการเดา และการสงมอบรหัสผานใหกับผูใชงาน
ตองเปนไปอยางปลอดภัย
(๘) ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) อยางนอย 1 ครั้งตอป
ขอ ๑๕. การนำการเข ารหั ส มาใช กับ ข อมู ล ที่ เป น ความลั บ ผู ใช งานจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการรั กษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และตองใชวิธีการเขารหัส (Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล
ขอ ๑๖. การกระทำใดๆ ที่ เกิด จากการใช บั ญ ชี ข องผู ใช งาน (Username) อัน มี ก ฎหมายกำหนดให เป น
ความผิด ไมวาการกระทำนั้นจะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม ใหถือวาเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล ซึ่งผูใชงาน
จะตองรับผิดชอบตอความผิดที่เกิดขึ้นเอง
ขอ ๑๗. ผูใชงานตองทำการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนที่จะใชสินทรัพยหรือระบบสารสนเทศของหนวยงาน
และหากการพิสูจนตัวตนนั้นมีปญหาไมวาจะเกิดจากรหัสผานล็อกก็ดี หรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผูใชงานตอง
แจงใหผูดูแลระบบทราบทันที โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(๑) คอมพิวเตอรทุกประเภท กอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทำการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง
(๒) การใชงานระบบคอมพิวเตอรอื่นในเครือขายจะตองทำการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง
(๓) การใช งานอิ น เตอร เน็ ต (Internet) ต อ งทำการพิ สู จ น ตั ว ตน และต อ งมี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ซึ่ ง
สามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได
(๔) เมื่อผูใชงานไมอยูที่เครื่องคอมพิวเตอร ตองทำการล็อกหนาจอทุกครั้งและตองทำการพิสูจน
ตัวตนกอนการใชงานทุกครั้ง
(๕) เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทำการตั้งเวลาพักหนาจอ (screen saver) โดยตั้งเวลาอยาง
นอย ๑๕ นาที
ขอ ๑๘. ผูใชงานตองตระหนักและระมัดระวังตอการใชงานขอมูล ไมวาขอมูลนั้นจะเปนของโรงพยาบาลหรือ
เปนขอมูลของบุคคลภายนอก
ขอ ๑๙. ขอมูลที่เปนความลับหรือมีระดับความสำคัญที่อยูในการครอบครอง/ดูแลของหนวยงาน หามไมให
ทำการเผยแพรเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำหรือทำลายโดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๒๐. ผู ใช งานมี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษาและรั บ ผิ ด ชอบต อ ข อ มู ล ของโรงพยาบาล และข อ มู ล ของ
ผูรับบริการ หากเกิดการสูญหายโดยนำไปใชในทางที่ผิด การเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต ผูใชงานตองมีสวนรวมใน
การรับผิดชอบตอความเสียหายนั้นดวย
ขอ ๒๑. ผูใชงานตองปองกัน ดูแล รักษาไวซึ่งความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชของขอมูล ตลอดจน
เอกสาร สื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร หรือสารสนเทศตางๆ ที่เสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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ขอ ๒๒. ผูใชงานมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ จะเก็บรักษา ใชงาน และปองกันขอมูลสวนบุคคลตามเห็นสมควร
โรงพยาบาล จะใหการสนับสนุนและเคารพตอสิทธิสวนบุคคล และไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการละเมิดตอ
ขอมูล ส ว นบุ ค คลโดยไม ได รับ อนุ ญ าตจากผู ใช งานที่ค รอบครองขอมู ล นั้ น ยกเว น ในกรณี ที่โรงพยาบาล ต องการ
ตรวจสอบขอมูล หรือคาดวาขอมูลนั้นเกี่ยวของกับโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลอาจแตงตั้งใหผูทำหนาที่ตรวจสอบ
ขอมูลเหลานั้นไดตลอดเวลา โดยไมตองแจงใหผูใชงานทราบ
ข อ ๒๓. ห า มเป ด หรื อ ใช ง าน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (หมายถึ ง วิ ธี ก ารจั ด เครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร ที่กำหนดใหคอมพิวเตอรในเครือขายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเทาเทียมกัน หมายความวา แตละเครื่อง
ตางมีโปรแกรมหรือมีแฟมขอมูลเก็บไวเอง การจัดแบบนี้ทำใหสามารถใชโปรแกรมหรือแฟมขอมูลของคอมพิวเตอร
เครื่องใดก็ได แทนที่จะตองใชจากเครื่องบริการแฟม (File Server) เทานั้ น) หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ ยงในระดั บ
เดียวกัน เชน บิทเทอรเรนท (Bittorrent), อีมูล (Emule) เปนตน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๒๔. หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรมออนไลนทุกประเภทเพื่อความบันเทิง เชน การดูหนัง ฟงเพลง
เกมส เปนตน ในระหวางเวลาปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๕. หามใชสินทรัพยของหนวยงานที่จัดเตรียมให เพื่อการเผยแพร ขอมูล ขอความ รูปภาพ หรือสิ่ งอื่น
ใด ที่มีลักษณะขัดตอศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบตอภารกิจของโรงพยาบาล
ขอ ๒๖. ห ามใชสิน ทรัพยของหนวยงาน เพื่อการรบกวน กอใหเกิดความเสียหาย หรือใชในการโจรกรรม
ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเปนการขัดตอกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบตอภารกิจของโรงพยาบาล
ขอ ๒๗. หามใชสินทรัพยของโรงพยาบาลเพื่อประโยชนทางการคา
ขอ ๒๘. หามกระทำการใดๆ เพื่อการดักขอมูล ไมวาจะเปนขอความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดในเครือขาย
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด ไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ขอ ๒๙. หามกระทำการรบกวน ทำลาย หรือทำใหระบบสารสนเทศของหนวยงานตองหยุดชะงัก
ขอ ๓๐. ห ามใช ร ะบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่ อ การควบคุ ม คอมพิ ว เตอร หรื อระบบสารสนเทศ
ภายนอก โดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานหรือผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓๑. หามกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเปนการลักลอบใชงานหรือรับรูรหัสสวนบุคคลของผูอื่นไมวากรณี
ใดๆ เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูลหรือเพื่อการใชทรัพยากร
ขอ ๓๒. ห ามติดตั้งอุป กรณห รือกระทำการใดๆ เพื่อเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยไมไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาหนวยงานหรือผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
ข อ ๓๓. ระบบงานสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ที่ เชื่ อ มโยงกั น (Business Information Systems) ให หั ว หน า
หนวยงานพิจารณาประเด็นตางๆ ทางดานความมั่นคงปลอดภัย และจุดออนตางๆ กอนตัดสินใจใชขอมูลรวมกันใน
ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเขาดวยกัน เช น โรงพยาบาลหรือหนวยงานที่มาขอเชื่อมโยง
(๑) กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ปองกัน และบริหารจัดการการใชขอมูลรวมกัน
(๒) พิจารณาจำกัดหรือไมอนุญาตการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
(๓) พิจารณาวามีบุคลากรใดบางที่มีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหเขาใชงาน
(๔) พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผูใชงาน
(๕) ไมอนุญาตใหมีการใชงานขอมูลสำคัญหรือขอมูลลับรวมกันในกรณี ที่ระบบไมมีมาตรการปองกัน
ที่เพียงพอ
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สวนที่ ๔ การบริหารจัดการสินทรัพย (Assets Management)
ขอ ๓4. ผูใชงานตองไมเขาไปในหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร (Operation Center หมายถึง สถานที่
ที่ใชสาหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ/หรืออุปกรณ บริหารจั ดการเครือขาย) ที่ เปนเขตหวงหาม
โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๓๔. ผูใชงานตองไมนำอุปกรณหรือชิ้นสวนใดออกจากหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๓๕. ผูใชงานตองไมนำเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใด เชื่อมเขาเครือขายเพื่อการประกอบธุรกิจสวนบุคคล
ขอ ๓๖. ผูใชงานตองไมคัดลอกหรือทำสำเนาแฟมขอมูลที่มีลิขสิทธิ์กำกับการใชงานกอนไดรับอนุญาตและ
ผูใชงานตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอื่นไมวากรณีใดๆ
ขอ ๓๗. ผูใชงานตองทำลายขอมูลสำคัญในอุปกรณสื่อบันทึกขอมูลแฟมขอมูลกอนที่จะกำจัดอุปกรณดังกลาว
และใชเทคนิคในการลบหรือเขียนขอมูลทับบนขอมูลที่มีความสำคัญในอุปกรณสำหรับจัดเก็บขอมูลกอนที่จะอนุญาต
ใหผูอื่นนำอุปกรณนั้นไปใชงานตอเพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูลสำคัญนั้นได และพิจารณาวิธีการทำลายขอมูลบน
สื่อบันทึกขอมูลแตละประเภท ดังนี้
ประเภทสื่อบันทึกขอมูล
กระดาษ
Flash Drive

แผน CD/DVD
เทป
ฮารดดิสก

วิธีทำลาย
ใชการทำลายดวยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร
- ให การทำลายขอมูล บน Flash Drive ตามมาตรฐาน
DOD 5220.22 M ของกระท รวงกล าโห มส ห รั ฐ
อเมริ ก า ซึ่ งเป น มาตรฐานการทำลายข อ มู ล โดยการ
เขียนทับขอมูลเดิมหลายรอบ
- ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย
ใชการทำลายดวยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร
ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย หรือเผาทำลาย
- ให การทำลายขอมูล บน Flash Drive ตามมาตรฐาน
DOD 5220.22 M ของกระท รวงกล าโห มส ห รั ฐ
อเมริ ก า ซึ่ งเป น มาตรฐานการทำลายข อ มู ล โดยการ
เขียนทับขอมูลเดิมหลายรอบ
- ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย

ขอ ๔๒. ผู ใช งานมีสิ ทธิ ใช สิ น ทรัพย และระบบสารสนเทศต างๆ ที่ห น วยงานจัด เตรี ย มไวให ใช งานโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการใชงานของหนวยงานเทานั้น หามมิใหผูใชงานนำสินทรัพยและระบบสารสนเทศตางๆ ไปใชใน
กิจกรรมที่หนวยงานไมไดกำหนด หรือทำใหเกิดความเสียหายตอโรงพยาบาล
ขอ ๔๓. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดตามขอ ๔๒ ใหถือเปนความผิดสวนบุคคลโดยผูใชงานตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
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สวนที่ ๕ การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control)
ขอ ๔๔. มาตรการควบคุมการเขาออกหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
(๑) ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกทุกคนตองทำการแลกบัตรที่ใชระบุตัวตน เชน บัตรประชาชน
หรือใบอนุญาตขับขีก่ บั เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรับบัตรผูติดตอ (Visitor) แลวทำการลงบันทึกขอมูล
ลงในสมุดบันทึกตามที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที”่
(๒) ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกที่นำอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมา
ปฏิบัติงานที่หองควบคุมระบบเครือขาย ตองลงบันทึกรายการอุปกรณ ในแบบฟอรมการขออนุญาตเขาออก
ตามที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที”่ ใหถูกตองชัดเจน
(๓) ผูดูแลระบบตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสมุดบันทึกแบบฟอรมการขออนุญาตเขา
ออกกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนประจำทุกเดือน
ขอ ๔๕. ผูใชงานจะนำเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายของ
หนวยงานตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานและตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเครงครัด โดยผูใชงานตองกรอก
แบบฟอรม “การขอเชื่อมตอเครือขาย”
ข อ ๔๖. การขออนุ ญ าตใช ง านพื้ น ที่ Web Server ชื่ อ โดเมนย อ ย (Sub Domain Name) ที่ ห น ว ยงาน
รับผิดชอบอยูจะตองทำหนังสือขออนุญาตตอหัวหนาหนวยงาน และจะตองไมติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่สงผลกระทบตอ
การกระทำของระบบและผูใชงานอื่นๆ
ขอ ๔๗. หามผูใดกระทำการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทำการใดๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก อุปกรณ
จัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายหลักโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๔๘. ผูดูแลระบบตองควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือขายได อยางมี
ประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
(๑) จำกัดสิทธิการใชงานเพื่อควบคุมผูใชงาน ใหสามารถใชงานเฉพาะระบบเครือขายที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น
(๒) จำกัดเสนทางการเขาถึงระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน
(๓) จำกัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อ
ไมใหผูใชงานสามารถใชเสนทางอื่นๆ ได
(๔) ระบบเครื อ ข ายทั้ งหมดของหน ว ยงานที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ ไปยั งระบบเครื อ ข ายอื่ น ๆ ภายนอก
หนวยงาน ตองเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก รวมทั้งตองมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรม
ประสงคราย (Malware) ดวย
(๕) ระบบเครือขายตองติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System/Intrusion
Detection System) เพื่ อ ตรวจสอบการใช งานของบุ ค คลที่ เข า ใช งานระบบเครื อ ข ายของหน ว ยงานใน
ลักษณะทีผ่ ิดปกติ
(๖) การเขาสูระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยผานทางระบบอินเตอรเน็ตจำเปนตองมีการลง
บั น ทึ ก เข า ใช ง าน (Login) โดยแสดงตั ว ตนด ว ยชื่ อ ผู ใ ช ง าน และต อ งมี ก ารพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว ตน
(Authentication) ดวยการใชรหัสผาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชงานกอนทุกครั้ง
(๗) ตองปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็น IP Address ภายในของระบบ
เครือขายภายในของหนวยงาน
(๘) จัดทำแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของระบบ
เครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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(๙) การระบุอุปกรณบนเครือขาย
- ผู ดู แ ลระบบมี ก ารเก็ บ บั ญ ชี ก ารขอเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย ได แ ก รายชื่ อ ผู ข อใช บ ริ ก าร
รายละเอียด เครื่องคอมพิวเตอรที่ขอใชบริการ IP Address และสถานที่ติดตั้ง
- ผูดูแลระบบตองจำกัดผูใชงานที่สามารถเขาใชอุปกรณได
- กรณีอุปกรณที่มีการเชื่อมตอจากเครือขายภายนอก ตองมีการระบุหมายเลขอุปกรณวา
สามารถเขาเชื่อมตอกับเครือขายภายในไดหรือไมสามารถเชื่อมตอได
- อุปกรณเครือขายตองสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้งตนทางและปลายทางได
- ผูขอใชบริการตองกรอกแบบฟอรม “การขอเชื่อมตอเครือขาย”
- การเขาใชงานอุปกรณบนเครือขายตองทำการพิสูจนตัวตนทุกครั้งที่ใชอุปกรณ
ขอ ๔๙. ผูดูแลระบบตองบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และรับผิดชอบในการดูแลระบบ
คอมพิ ว เตอร แ ม ข าย (Server) ในการกำหนดแก ไข หรื อ เปลี่ ย นแปลงค าต างๆ ของซอฟต แ วร ร ะบบ (Systems
Software)
ขอ ๕๐. การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟตแวรของระบบงานตองมีการขออนุมัติจากผูดูแลระบบใหติดตั้งกอน
ดำเนินการ
ขอ ๕๑. กำหนดใหมีการจัดเก็บรหัสตนฉบับ (source code), คลังโปรแกรม (Library) และเอกสารสำหรับ
ซอฟตแวรของระบบงานไวในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ขอ ๕๒. การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรมีความถูกตอง
และสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตามแนวทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ๒๕๕๐
ขอ ๕๓. กำหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จาก
ผูใชงานภายนอกหนวยงาน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบตามแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) บุ ค คลจากหน ว ยงานภายนอกที่ ต อ งการสิ ท ธิ ในการเข าใช งานระบบเครื อ ข า ยและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงาน จะตองทำเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุญาต
จากหัวหนาหนวยงาน
(๒) มีการควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม
(๓) วิธีการใดๆ ที่ส ามารถเขาสูขอมูล หรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการอนุญาตจาก
หัวหนาหนวยงาน
(๔) การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจำเปนในการ
ดำเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ
(๕) การเขาสูระบบเครือขายภายในและระบบสารสนเทศในหนวยงานจากระยะไกลตองมีการลง
บันทึกเขาใชงาน (Login) โดยแสดงตัวตนดวยชื่อผูใชงานและตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication)
ดวยการใชรหัสผานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชงานกอนทุกครั้ง
ขอ ๕๔. กำหนดใหมีการแบงแยกเครือขาย ดังตอไปนี้
(๑) Internet แบ ง แยกเครื อ ข ายเป น เครื อ ข า ยย อ ยๆ ตามอาคารต า งๆ เพื่ อ ควบคุ ม การเข า ถึ ง
เครือขายที่ไมไดรับอนุญาต
(๒) Intranet แบงเครือขายภายในและเครือขายภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใชงานระบบ
สารสนเทศภายใน
ขอ ๕๕. กำหนดการปองกันเครือขายและอุปกรณตางๆ ที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจนและตอง
ทบทวนการกำหนดคา Parameter ตางๆ เชน IP Address อยางนอยปละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ การกำหนดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงคา parameter ตองแจงบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง
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ขอ ๕๖. ระบบเครือขายทั้งหมดที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่นๆ ภายนอกหนวยงานตองเชื่อมตอ
ผ านอุป กรณ ป อ งกั น การบุ กรุ กหรื อ โปรแกรมในการทำ Packet Filtering เช น การใช ไฟร ว อลล (Firewall) หรื อ
ฮารดแวรอื่นๆ รวมทั้งตองมีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร (Malware) ดวย
ขอ ๕๗. ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคล ที่เขาใชงาน
ระบบเครือขายของหนวยงานในลักษณะที่ผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานใน
ลักษณะที่ผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขาย โดยบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ
ขอ ๕๘. IP address ของระบบงานเครื อ ขายภายในจำเป น ต อ งมี ก ารป อ งกั น มิ ให ห น ว ยงานภายนอกที่
เชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอกสามารถรูขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ
เครือขายไดโดยงาย
ขอ ๕๙. การใช เครื่องมือต างๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขายตองไดรับ การอนุ มัติจ ากผูดูแล
ระบบและจำกัดการใชงานเฉพาะเทาที่จำเปน
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สวนที่ ๖ การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
ขอ ๖๐. ผูดูแลระบบตองกำหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของหนวยงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๘) ในการใช
งานตามความจำเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๑๐) เชน การลาออก
หรือการเปลี่ยนตำแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน
ขอ ๖๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเขาใชงาน
(๑) ผูใชงานตองกำหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบ
(๒) หลังจากระบบติดตั้งเสร็จ ตองยกเลิกบัญชีผูใชงานหรือเปลี่ยนรหัสผานของทุกรหัสผูใชงานที่ได
ถูกกำหนดไวเริ่มตนที่มาพรอมกับการติดตั้งระบบทันที
(๓) ผู ใ ช ง านต อ งตั้ ง ค า การใช ง านโปรแกรมถนอมหน า จอ (Screen saver) เพื่ อ ทำการล็ อ ก
หนาจอภาพเมื่อไมใชงาน หลังจากนั้นเมื่อตองการใชงานผูใชงานตองใสรหัสผาน (Password) เพื่อเขาใชงาน
(๔) กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองทำการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) ทุกครั้ง
(๕) ผูใชงานตองไมอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ของตนใน
การเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน
(๖) ผูใชงานตองทำการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปนเวลานาน
(๗) ห ามเป ดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงเวน แตจ ะ
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล
(๘) ซอฟตแวรที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีใชมีลิขสิทธิ์ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามความจำเปนใน
หนาที่และหามไมใหผูใชงานทำการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือวาเปน
ความผิดสวนบุคคล ผูใชงานรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
(๙) ซอฟทแวรที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไวใหผูใชงานถือเปนสิ่งจำเปนหามมิใหผูใชงานทำการติดตั้ง
ถอดถอนเปลี่ยนแปลง แกไข หรือทำสำเนาเพื่อนำไปใชงานที่อื่น
(๑๐) หามใชทรัพยากรทุกประเภทที่เปนของโรงพยาบาลเพื่อประโยชนทางการคา
(๑๑) หามผูใชงานนำเสนอขอมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงขอความรูปภาพไมเหมาะสม
หรือขัดตอศีลธรรม กรณีผูใชงานสรางเว็บเพจบนเครือขายคอมพิวเตอร
(๑๒) หามผูใชงานของหนวยงาน ควบคุมคอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศภายนอก โดยไมไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๖๒. การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication) กำหนดใหผู ใช
งานแสดงตัวตนดวยชื่อผูใชงาน และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตนดวยการใชรหัสผานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ผูใชงานกอนทุกครั้ง
ขอ ๖๓. การใชงานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Use of system utilities) ตองจำกัดและควบคุมการใชงาน
โปรแกรมยูทิลิตี้สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สำคัญ เนื่องจากการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้บางชนิดสามารถทำใหผูใช
หลีกเลี่ยงมาตรการปองกันทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบได เพื่อปองกันการละเมิด หรือหลีกเลี่ยงมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกำหนดไว หรือที่มีอยูแลวใหดำเนินการ ดังนี้
(๑) การใชงานโปรแกรมยูทิลิ ตี้ ตองได รับ การอนุมัติ จากผู ดูแลระบบ และตองมีการพิสูจน ยืนยั น
ตัวตนสาหรับการเขาไปใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ เพื่อจำกัดและควบคุมการใชงาน
(๒) โปรแกรมยูทิลิตี้ที่นำมาใชงานตองไมละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) ตองจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากซอฟตแวรสาหรับระบบงาน
(๔) มีการจำกัดสิทธิ์ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้
(๕) ตองยกเลิกหรือลบทิ้งโปรแกรมยูทิลิตี้ และซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับระบบงานที่ไมมีความจำเปน
ในการใชงาน รวมทั้งตองปองกันไมใหผูใชงานสามารถเขาถึงหรือใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ได
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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ขอ ๖๔. การกำหนดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session time-out)
(๑) กำหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงาน รวมทั้งปดการใชงานดวยหลังจาก
ที่ไมมีกิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา ๑๕ นาที
(๒) กำหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานเร็วขึ้นสำหรับระบบสารสนเทศที่มี
ความเสี่ยงสูง
ขอ ๖๕. การจำกัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of connection time)
(๑) กำหนดให ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมีการจำกัด ระยะเวลาการเชื่อมต อสำหรับ การใช งาน
เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดใหใชงานไดตามชวงเวลา
การทำงานที่หนวยงานกำหนดเทานั้น
(๒) กำหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญสูง ระบบงานที่มีการใชงานในสถานที่ที่มี
ความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกหนวยงาน) มีการจำกัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ
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สวนที่ ๗ การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
ขอ ๖๖. ผูดูแลระบบตองกำหนดการลงทะเบียนผูใชงานใหม (โดยปฏิบัติตามขอ ๘) ในการใชงานตามความ
จำเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน (โดยปฏิบัติตามขอ ๑๐) เชน การลาออก หรือ การ
เปลี่ยนตำแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน
ขอ ๖๗. ผูดูแลระบบตองกำหนดสิทธิการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอร
โปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบ
อิน เตอร เน็ ต (Internet) เป น ต น โดยต องให สิ ทธิเฉพาะการปฏิ บั ติ งานในหน าที่ และต องได รับ ความเห็ น ชอบจาก
หัวหนาหนวยงานเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสมาเสมอ
ขอ ๖๘. ผูดูแลระบบ ตองก าหนดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ ที่ ใช ในการปฏิบัติ งานระบบ
สารสนเทศตางๆ เมือ่ ผูใชงานไมมีการใชงานระบบสารสนเทศ เกิน ๑๕ นาที ระบบจะยุติ การใช งาน ผู ใช งานต อง
ท าการการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) กอนเขาระบบสารสนเทศอีกครั้ง
ขอ ๖๙. ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการสิทธิการใชงานระบบและรหัสผานของบุคลากรดังตอไปนี้
(๑) กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก หรือ
พนจากตำแหนง หรือยกเลิกการใชงาน
(๒) กำหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอร ในรูปแบบที่
ไมไดปองกันการเขาถึง
(๓) กำหนดชื่อผูใ ชงานหรือรหัสผูใชงานตองไมกัน
(๔) ในกรณีมีความจำเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิสูงสุดผูใชงานนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน โดยมีการกำหนดระยะเวลา การใชงานและระงับการใชงานทันที
เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตำแหนง และมีการกำหนดสิทธิพิเศษที่ไดรับวาเขาถึงไดถึงระดับใดได
บาง และตองกำหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ
ขอ ๗๐. ผูดูแลระบบ ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการทำลายขอมูลแตละ
ประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้
(๑) ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน
(๒) ตองกำหนดรายชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผูใชงานขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
(๓) กำหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
(๔) การรับสงขอมูลสำคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ควรไดรับการเขารหัส (Encryption) ทีเ่ ปน
มาตรฐานสากล เชน SSL, VPN หรือ XML Encryption เปนตน
(๕) กำหนดการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ตามระยะเวลาที่กำหนดของระดับ ความสำคัญของ
ขอมูล
(๖) กำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นำสินทรัพยออกนอกหนวยงาน
เชน บำรุงรักษา ตรวจซอมใหดำเนินการสำรองและลบขอมูลที่เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน
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ขอ ๗๑. ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสำคัญสูง ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) แยกระบบที่ไวตอการรบกวนออกจากระบบงานอื่น ๆ
(๒) มีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเอง โดยมีหองปฏิบัติงานแยกเปนสัดสวน
(๓) มีการกำหนดสิทธิใหเฉพาะผูที่มสี ิทธิใชระบบเทานั้น
ขอ ๗๒. การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบความพรอมของคอมพิวเตอร และอุปกรณที่จะนำไปใชงานวาอยูในสภาพพรอมใชงาน
หรือไม และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานวาถูกตองตามลิขสิทธิ์
(๒) ระมัดระวังไมใหบุคคลภายนอกคัดลอกขอมูลจากคอมพิวเตอรที่นำไปใชได เวนแตขอมูลที่ไดมี
การเผยแพรเปนการทั่วไป
(๓) เมื่ อ หมดความจำเป น ต อ งใช อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร และสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ แ ล ว ให รี บ นำส งคื น
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบทันที
(๔) เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ คื น ต อ งตรวจสอบสภาพความพร อ มใช ง านของอุ ป กรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ที่รับคืนดวย
(๕) หากปรากฏวาความเสี ย หายที่เกิดขึ้น นั้ น เกิด จากความประมาทอย างรายแรงของผูน ำไปใช
ผูนำไปใชตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
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สวนที่ ๘ การบริหารจัดการซอฟตแวรและลิขสิทธิ์และการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี
(Software Licensing and intellectual property and Preventing Malwares)
ขอ ๗๓. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีไดใหความสำคัญตอเรื่องทรัพยสินทางปญญา ดังนั้น ซอฟตแวรที่หนวยงาน
อนุญาตใหใชงานหรือที่หนวยงานมีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาที่ความจำเปน และหามไมใหผูใชงาน
ทำการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ถือวาเปน
ความผิดสวนบุคคล ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
ขอ ๗๔. ซอฟตแวร (Software) ที่หนวยงานไดจัดเตรียมไวใหผูใชงานถือเปนสิ่งจำเปนตอการทำงานหามมิให
ผูใชงานทำการถอดถอนเปลี่ยนแปลง แกไข หรือทำสำเนาเพื่อนำไปใชงานที่อื่นๆ ยกเวนไดรับการอนุญาตจากหัวหนา
หนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายที่มีสิทธิในลิขสิทธิ์
ขอ ๗๕. คอมพิวเตอรของผูใชงานติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) ตามที่หนวยงานได
ประกาศใหใชเวนแตคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องเพื่อการศึกษา โดยตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๗๖. บรรดาขอมูล ไฟล ซอฟตแวร หรือสิ่งอื่นใด ที่ไดรับ จากผูใชงานอื่น ตองไดรับ การตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอรและโปรแกรมไมประสงคดีกอนนำมาใชงานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
ขอ ๗๗. ผูใชงานตองทำการปรับปรุงขอมูลสำหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update Patch)
ใหใหมเสมอ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอ ๗๘. ผูใชงานตองพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไมประสงคดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ผูใชงาน
ตองแจงเหตุแกผูดูแลระบบ
ขอ ๗๙. เมื่อ ผู ใช งานพบว าเครื่ องคอมพิ ว เตอร ติ ด ไวรั ส ผู ใช งานต องไมเชื่ อมต อ เครื่ องคอมพิ ว เตอร เข าสู
เครือขาย และตองแจงแกผูดูแลระบบ
ขอ ๘๐. หามลักลอบทำสำเนาเปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งขอมูล ขอความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เปนสินทรัพย
ของหนวยงานหรือของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๘๑. หามทำการเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอร มัลแวร หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ ที่อาจกอให เกิดความ
เสียหายมาสูสินทรัพยของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สิทธิที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ สามารถดำเนินการได
แตตองไมดำเนินการดังนี้
(๑) พัฒ นาโปรแกรมหรือฮารด แวรใดๆ ที่จะทำลายกลไกรักษาความปลอดภั ย ระบบรวมทั้งการ
กระทำในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทำสำเนาขอมูลบุคคลอื่นหรือแกะรหัสผานของบุคคล
อืน่
(๒) พั ฒ นาโปรแกรมหรื อ ฮาร ด แวร ใดๆ ซึ่ งทำให ผู ใช ง านมี สิ ท ธิ แ ละลำดั บ ความสำคั ญ ในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใชงานอื่น
(๓) พัฒ นาโปรแกรมใดที่จะทำซ้ำตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นในลักษณะ
เชนเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวร ใดๆ ที่จะทำลายระบบจำกัดสิทธิการใช (License) ซอฟตแวร
(๕) นำเสนอขอมูล ที่ ผิ ดกฎหมาย ละเมิด ลิ ขสิ ท ธิ์ แสดงขอความรูป ภาพไมเหมาะสม หรือขัด ต อ
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีที่ผูใชงานสรางเว็บเพจ บนเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ ๘๒. การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก (Outsourced software development)
(๑) จัดใหมีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจางใหบริการจากภายนอก
(๒) พิจารณาระบุวาใครจะเปนผูมีสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาสำหรับรหัสตนฉบับ (source code)
ในการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจางใหบริการจากภายนอก
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(๓) พิจารณากำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบดานคุณภาพและความถูกตองของซอฟตแวร
ที่จะมีการพัฒนาโดยผู ใหบริการภายนอก โดยระบุไวในสัญญาจางที่ทำไวกับผูใหบริการภายนอกนั้น
(๔) ใหมีการตรวจสอบโปรแกรมไมประสงคดีในซอฟตแวรตางๆ ที่จะทำการติดตั้งกอนดำเนินการ
ติดตั้ง
(๕) หลังจากการสงมอบการพัฒนาซอฟแวรจากหนวยงานภายนอก หนวยงานตองดำเนินการเปลี่ยน
รหัสผานตางๆ ใหพรอมใชงาน
สวนที่ ๙ การปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน (TeleworkiPng)
ขอ ๘๓. ตองมีการตรวจสอบวาอุปกรณที่เปนของสวนตัวซึ่งใช ในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานจากระยะไกลมีการปองกันไวรัสและการใชงานไฟรวอลลตามที่หนวยงานกำหนด
ขอ ๘๔. ตองมีการจัดเตรียมอุป กรณ สำหรับ การปฏิ บัติงานจากระยะไกล การจัด เก็บขอมูลและอุปกรณ
สื่อสารไวใหกับผูใชงานจากระยะไกล
ข อ ๘๕. ผู ใช งานจากระยะไกลทุ ก คน ต อ งผ านการพิ สู จ น ตั ว ตน เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย จะต อ งมี ก าร
ตรวจสอบ เชน รหัสผานหรือวิธีการเขารหัส เปนตน
ขอ ๘๖. ไมอนุญาตใหใชงานอุปกรณที่เปนของสวนตัวเพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
จากระยะไกล หากอุปกรณดั งกลาวไมอยูภายใตการควบคุมตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของหนวยงาน
ขอ ๘๗. ตองกำหนดชนิดของงาน ชั่วโมงการทำงาน ชั้นความลับของขอมูล ระบบงานและบริการตางๆ ของ
หนวยงานที่อนุญาตและไมอนุญาตใหปฏิบัติงานจากระยะไกล
ขอ ๘๘. ตองกำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติ การขอยกเลิก การกำหนดหรือปรับปรุงสิทธิการ
เขาถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณที่ใชปฏิบัติงานจากระยะไกล
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สวนที่ ๑๐ การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN Access Control)
ขอ ๘๙. ผูดูแลระบบ ตองควบคุมสัญญาณของอุปกรณ กระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) ให
รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
ขอ ๙๐. ผูดูแลระบบตองทำการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกำหนดเปนคาโดยปริยาย
(Default) มาจากผูผลิตทันทีที่นำอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) มาใชงานและกำหนดใหซอน
SSID (Service Set Identifier)
ข อ ๙๑. ผู ดู แ ลระบบ ต อ งกำหนดค า Wireless Security เป น แบบ WEP (Wired Equivalent Privacy)
หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless LAN Client และอุปกรณ กระจาย
สัญญาณแบบไรสาย (Access Point) และกำหนดคาใหไมแสดงชื่อระบบเครือขายไรสาย
ขอ ๙๒. ผูดูแลระบบ เลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address) และชื่ อ
ผูใช งาน (Username) รหั สผ าน (Password) ของผู ใชงานที่มีสิ ทธิในการเขาใช งานระบบเครือขายไรส าย โดยจะ
อนุญาตเฉพาะอุปกรณที่มี MAC address (Media Access Control Address) และชื่อผูใชงาน (Username) และ
รหัสผาน (Password) ตามที่กำหนดไวเทานั้นใหเขาใชระบบเครือขายไรสายไดอยางถูกตอง
ขอ ๙๓. ผูดูแลระบบ ตองมีการติดตั้งไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบเครือขายไรสายกับระบบเครือขาย
ภายในหนวยงาน
ขอ ๙๔. ผู ดู แลระบบ ควรกำหนดให ผู ใช งานในระบบเครื อข ายไรส ายติ ด ต อ สื่ อสารกั บ เครื อ ขายภายใน
หนวยงานผานทาง VPN (Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกันการบุกรุกในระบบเครือขายไรสาย
ขอ ๙๕. ผูดูแลระบบ ตองทำการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย
ขอ ๙๖. ผูดูแลระบบ ตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายไร
สายเพื่อคอยตรวจสอบและบั น ทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรส าย และจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงานระบบเครือขายไรสายที่ผิดปกติใหผูดูแลระบบรายงานตอ
หัวหนาหนวยงานทราบทันที
ขอ ๙๗. ผูดู แลระบบ ต องควบคุมดูแลไมใหบุ คคลหรือหนวยงานภายนอกที่ไมไดรับอนุญ าตใช งานระบบ
เครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายในตางๆ ของหนวยงาน
ขอ ๙๘. ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของโรงพยาบาลจะตองทำการลงทะเบียนกับผูดูแล
ระบบและตองไดรับพิจารณาอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานอยางเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๙๙. ผู ดู แ ลระบบต อ งทำการลงทะเบี ย นกำหนดสิ ท ธิ ผู ใช งานในการเขาถึงระบบเครื อ ขายไร ส ายให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กอนเขาใชระบบเครือขายไรสาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการ
เขาถึงอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจำเปนในการใชงาน
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สวนที่ ๑๑ การควบคุมการใชงานอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall Control)
ขอ ๑๐๐. หนวยงานมีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้งและกำหนดคาของ Firewall ทั้งหมด
ขอ ๑๐๑. การกำหนดคาเริ่มตนของ Firewall ตองกำหนดเปนปฏิเสธทั้งหมด (Deny)
ขอ ๑๐๒. ทุกบริการ (Services) และเสนทางเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ไมอนุญาตตาม Policy จะตองถูกบล็อก
(Block) โดย Firewall
ขอ ๑๐๓. ผูใชงานอินเตอรเน็ตจะตองทำการลงบันทึกเขาใชงาน (Login) กอนการใชงานทุกครั้ง
ขอ ๑๐๔. การกำหนดคาบริการและการเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง หาก
มีการเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของ Firewall
ขอ ๑๐๕. การเขาถึงตัวอุปกรณ Firewall จะตองสามารถเขาถึงได เฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลจัดการ
เทานั้น
ขอ ๑๐๖. ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณ Firewall จะตองสงคาไปจัดเก็บที่อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๑๐๗. การกำหนดนโยบายในการใหบริการอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะเปดพอรตการ
เชื่อมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปที่อนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความจำเปนที่จะใชงานพอรตการเชื่อมตอนอกเหนือที่
กำหนด จะตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานกอน
ขอ ๑๐๘. การกำหนดคาการให บริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตล ะสวนของเครือขาย จะตอง
กำหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอที่จำเปนตอการใหบริการเทานั้น
ขอ ๑๐๙. จะตองมีการสำรองขอมูลการกำหนดคาตางๆของอุปกรณ Firewall เปนประจำทุกสัปดาหหรือทุก
ครั้งกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคา
ขอ ๑๑๐. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆ ภายในหนวยงานที่มีลักษณะที่
เปนอินทราเน็ตจะตองไมอนุญาตใหมีการเชื่อมตอเพื่อใชงานอินเตอรเน็ต เวนแตมีความจำเปน โดยจะตองอนุญาตเปน
กรณีไป
ขอ ๑๑๑. หนวยงานมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือบล็อกการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่มีพฤติกรรมการใช
งานที่ผิดนโยบายหรือเกิดจากการทำงานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยจนกวาจะไดรับการแกไข
ขอ ๑๑๒. การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแมขายหรืออุป กรณ
เครื อ ข ายภายใน จะต อ งบั น ทึ ก รายการของการดำเนิ น การตามแบบการขออนุ ญ าตดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานกอน
ขอ ๑๑๓. ผูละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของ Firewall จะถูกระงับการใชงานอินเตอรเน็ตทันที
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สวนที่ ๑๒ การควบคุมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
ขอ ๑๑๘. ไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอร
ขอ ๑๑๙. เปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๓ - ๖ เดือน
ขอ ๑๒๐. ไมใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) ของผูอื่นเพื่ออานหรือรับหรือสงขอความ
ยกเว น แต จ ะได รั บ การยิ น ยอมจากเจ าของผู ใช งานและให ถื อ ว า เจ าของจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Mail) เป น
ผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของตน
ขอ ๑๒๑. หลั งจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เสร็จสิ้นตองลงบันทึกออก (Logout)
ทุกครั้ง
ขอ ๑๒๒. การสงขอมูลที่เปนความลับไมควรระบุความสำคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-Mail) เวนเสียแตวาจะใชวิธีการเขารหัสขอมูล E-Mail ที่หนวยงานกำหนดไว ใหใชความระมัดระวังในการระบุชื่อที่
อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูรับใหถูกตองเพื่อปองกันการสงผิดตัวผูรับ
ขอ ๑๒๓. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะเปนจดหมายขยะ (Spam Mail)
ขอ ๑๒๔. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ (Chain Letter)
ขอ ๑๒๕. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น
ขอ ๑๒๖. หามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีไวรัสไปใหกับบุคคลอื่นโดยเจตนา
ขอ ๑๒๗. ใหระบุชื่อของผูสงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทุกฉบับที่สงไป
ขอ ๑๒๘. ใหทำการสำรองขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามความจำเปนอยางสม่ำเสมอ (แมวาหนวยงานจะ
ทำการสำรองขอมูล E-Mail ไวใหแตก็เพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้น E-Mail ที่เกามากๆ และจำเปนตองใช
งานจึงมีความจำเปนตองสำรองเก็บไวดวยตนเอง)
ขอ ๑๒๙. ผูใชงานตองทำการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนการเปดเพื่อตรวจสอบ
ไฟล โดยใชโปรแกรมปองกันไวรัสเปนการปองกันในการเปดไฟลที่เปน Executable file เช น .exe, .com เปนตน
ขอ ๑๓๐. ผูใชงานตองไมเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก
ขอ ๑๓๑. ผูใชงานใชขอความที่ไมสุภาพหรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสม ขอมูลอันอาจทำให
เสียชื่อเสียงของหนวยงาน ทำใหเกิดความแตกแยกระหวางหนวยงานผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๓๒. ผูใชงานตองตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน ควรจัดเก็บแฟมขอมูลและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจำนวนนอยที่สุดและควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบ
เพื่อลดปริมาณการใชเนื้อที่ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๓๓. ขอ ควรระวั ง ผู ใช งานควรโอนย ายจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส ที่ จ ะใช อางอิงภายหลั งมายั งเครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร ข องตน เพื่ อ เป น การป อ งกั น ผู อื่ น แอบอ า นจดหมายได ดั ง นั้ น ไม ค วรจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๓๔. ผูใชงานตองใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสภาครัฐสำหรับใชรับ-สงขอมูลในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
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สวนที่ ๑๓ การควบคุมการใชอินเตอรเน็ต (Internet)
ขอ ๑๓๕. ผูดูแลระบบตองกำหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขาใชงานอินเตอรเน็ตที่
ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยที่หนวยงานจัดสรรไวเทานั้น เชน Proxy, Firewall, IPS-IDS เปนตน หาม
ผูใชงานทำการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอื่น เชน Dial-up Modem ยกเวนแตวามีเหตุผลความจำเปน
และตองทำการขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงานเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๓๖. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพากอนทำการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ผานเว็บเบราเซอร (Web browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและทำการอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการ
ขอ ๑๓๗. ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเน็ตจะตองมีการทดสอบไวรัส (Virus scanning)
โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกครั้ง
ขอ ๑๓๘. ไมใชระบบอินเตอรเน็ ต (Internet) ของหน วยงานเพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวน
บุคคล และทำการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรมเว็บไซตที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือน
หรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยหรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคมหรือละเมิดสิทธิของผูอื่น
หรือขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน
ขอ ๑๓๙. หามเปดเผยขอมูลสำคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ยังไมไดประกาศอยางเป น
ทางการผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
ข อ ๑๔๐. ระมั ด ระวั งการดาวน โ หลดโปรแกรมใช ง านจากระบบอิ น เตอร เน็ ต (Internet) การอั พ เดท
(Update) โปรแกรมตางๆตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์
ขอ ๑๔๑. ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ตองไมเปดเผยขอมูลที่สำคัญและเปนความลับของ
หนวยงาน
ขอ ๑๔๒. ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ตองไมเสนอความคิดเห็นหรือใชขอความที่ยั่วยุใหราย
ที่จะทำใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทำลายความสัมพันธกับบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ
ขอ ๑๔๓. ผูใชงานไมนำเขาขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก และไมทำการเผยแพร
หรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผานอินเตอรเน็ต
ขอ ๑๔๔. หลังจากใชงานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหปดเว็บเบราเซอรเพื่อปองกันการเขาใช
งานโดยบุคคลอื่นๆ
ขอ ๑๔๕. หลังจากใชงานอินเตอรเน็ตเสร็จแลว ใหทำการออกจากระบบเพื่อปองกันการเขาใช งานโดยบุคคล
อื่น ๆ
ขอ ๑๔๖. ผู ใชงานตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อยางเครงครัด
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สวนที่ ๑๔ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ขอ ๑๔๗. แนวทางปฏิบัติการใชงานทั่วไป
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรที่หนวยงานอนุญาตใหใชงานเปนสินทรัพยของหนวยงานเพื่อใชในงาน
ราชการ
(๒) โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานตองเปนโปรแกรมที่หนวยงานได
ซื้อลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นหามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตางๆ และนำไปติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนำไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย
(๓) ไมอนุญาตใหผูใชงานทำการติดตั้งและแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของหนวยงาน
(๔) การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดำเนินการโดยเจาหนาที่
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เทานั้น
(๕) กอนการใชงานสื่อบันทึกพกพาตางๆ ตองมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมปองกันไวรัส
(๖) ผูใชงานมีหนาที่และรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร
(๗) ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองครอบครองใชงานอยูเมื่อใชงานประจำวันเสร็จสิ้น หรือ
เมื่อมีการยุติการใชงานเกินกวา ๑ ชั่วโมง
(๘) ทำการตั้งคา Screen Saver ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตนเองรับ ผิดชอบใหมีการล็อกหน าจอ
หลังจากที่ไมไดใชงานเกินกวา ๓๐ นาที เพื่อปองกันบุคคลอื่นมาใชงานที่เครื่องคอมพิวเตอร
(๙) หามนำเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวที่เจาหนาที่เปนเจาของมาใชกับระบบเครื อขายของหนวยงาน
ยกเวนจะไดรับการตรวจสอบจากผูดูแลระบบของหนวยงานกอนการใชงาน
ขอ ๑๔๘. การใชรหัสผาน
(๑) ผูใชตองจัดเก็บรหัสผานเปนความลับ
(๒) ไมจดหรือบันทึกรหัสผานแลวติดไวหนาเครื่องคอมพิวเตอร
(๓) ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก ๓ – ๖ เดือน
ขอ ๑๔๙. การปองกันจากโปรแกรมชุดคำสั่งไมพึงประสงค (Malware)
(๑) ผู ใช งานต อ งตรวจสอบหาไวรั ส จากสื่ อ ต าง ๆ เช น Floppy Disk, Flash Drive และ Data
Storage อื่นๆ กอนนำมาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร
(๒) ผูใชงานตองตรวจสอบไฟลที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือไฟลที่ดาวนโหลดมาจาก
อินเตอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนใชงาน
(๓) ผูใชงานตองตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรใดที่มีชุดคำสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย ซึ่งมีผลทำให
ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร หรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร หรื อ ชุ ด คำสั่ ง อื่ น เกิ ด ความเสี ย หาย ถู ก ทำลาย ถู ก แก ไข
เปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว
ขอ ๑๕๐. การสำรองขอมูลและการกูคืน
(๑) ผูใชงานตองรับผิดชอบในการสำรองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึกอื่นๆ เชน CD,
DVD, External Hard Disk เปนตน
(๒) ผูใชงานมีหนาที่เก็บรักษาสื่อขอมูลสำรอง (Backup Media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสมไมเสี่ยงตอ
การรั่วไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลที่สำรองไวอยางสม่ำเสมอ
(๓) ผู ใช งานต องประเมิน ความเสี่ ย งว าข อมู ล ที่ เก็บ ไว บ น Hard Disk ไม ควรจะเป น ขอ มูล สำคั ญ
เกี่ยวของกับการทำงาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไมกระทบตอการดำเนินการของหนวยงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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สวนที่ ๑๕ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขอ ๑๕๑. แนวทางปฏิบัติการใชงานทั่วไป
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่หนวยงานอนุญาตใหใชงานเปนสินทรัพยของหนวยงานเพื่อใชใน
งานราชการ
(๒) โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาของหนวยงานตองเปนโปรแกรมที่
หนวยงานไดซื้อลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น หามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมตางๆ และนำไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนำไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย
(๓) ผูใชงานตองศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียด เพื่อการใชงานอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
(๔) ไมดัดแปลงแกไขสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร และรักษาสภาพของคอมพิวเตอรใหมี
สภาพเดิม
(๕) ในกรณี ที่ ต อ งการเคลื่ อ นย ายเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ บบพกพา ควรใส ก ระเป าสำหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแบบพกพา เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เชน การตกจากโตะทำงานหรือ
หลุดมือ เปนตน
(๖) หลีกเลี่ยงการใชนิ้วหรือของแข็ง เชน ปลายปากกา กดสัมผัสหนาจอ LCD ใหเปนรอยขีดขวน
หรือทำใหจอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได
(๗) ไมวางของทับบนหนาจอและแปนพิมพ
(๘) การเช็ ด ทำความสะอาดหน าจอภาพต อ งเช็ ด อย างเบามื อที่ สุ ด และต อ งเช็ ด ไปในแนวทาง
เดียวกันหามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทำใหหนาจอมีรอยขีดขวนได
(๙) การใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศรอนจัดตอง
ปดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเปนการพักเครื่องสักระยะหนึ่งกอนเปดใชงานใหมอีกครั้ง
(๑๐) การเคลื่อนยายเครื่องขณะที่เครื่องเปดใชงานอยู ใหทำการยกจากฐานภายใตแปนพิมพหาม
ยายเครื่องโดยการดึงหนาจอภาพขึ้น
ขอ ๑๕๒. ความปลอดภัยทางดานกายภาพ
(๑) ผูใชงานมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันการสูญหาย เชน ควรลอกเครื่องขณะที่ไมไดใชงานไม
วางเครื่องทิ้งไวในที่สาธารณะหรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสูญหาย
(๒) ผูใชงานไมเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานที่ที่มีความรอน ความชื้น ฝุนละอองสูง
และตองระวังปองกันการตกกระทบ
ขอ ๑๕๓. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
(๑) ผู ใช งานต องกำหนดชื่ อผู ใช งาน (User name) และรหั ส ผ าน (Password) ในการเขาใช งาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(๒) ผูใชงานตองกำหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีและรัดกุม
(๓) ผู ใช ง านต อ งตั้ ง การใช ง านโปรแกรมรั ก ษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้ ง เวลาประมาณ
๑๕ นาที ใหทำการล็อกหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากนั้นเมื่อตองการใชงานตองใสรหัสผาน
(๔) ผู ใช ง านต อ งทำการ Logout ออกจากระบบทั น ที เมื่ อ เลิ ก ใช ง าน หรื อ ไม อ ยู ที่ ห น า จอเป น
เวลานาน
ขอ ๑๕๔. การใชรหัสผานใหผูใชงาน
(๑) ผูใชตองจัดเก็บรหัสผานเปนความลับ
(๒) ไมจดหรือบันทึกรหัสผานแลวติดไวหนาเครื่องคอมพิวเตอร
(๓) ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก ๓ – ๖ เดือน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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ขอ ๑๕๕. การสำรองขอมูลและการกูคืน
(๑) ผูใชงานตองทำการสำรองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธีการและสื่อตางๆ เพื่อ
ปองกันการสูญหายของขอมูล
(๒) ผูใชงานตองจะเก็บรักษาสื่อสำรองขอมูล (Backup media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอ
การรั่วไหลของขอมูล
(๓) แผนสื่อสำรองขอมูลตางๆ ที่เก็บขอมูลไวจะตองทำการทดสอบการกูคืน อยางสม่ำเสมอ
(๔) แผนสื่อสำรองขอมูลที่ไมใชงานแลว ตองทำลายไมใหสามารถนำไปใชงานไดอีก
(๕) ผู ใชงานตองประเมินความเสี่ยงวาขอมูลที่เก็บไวบน Hard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสำคัญกี่ยว
ของกับการทำงาน เพราะหาก Hard Disk เสียจะไมกระทบตอการดำเนินการของหนวยงาน
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สวนที่ ๑๖ การตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS )
ขอ ๑๕๖. IDS/IPS Policy เปนนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื อ ขายเพื่ อ ป องกั น ทรั พ ยากรระบบสารสนเทศ และขอ มูล บนเครื อข ายภายในหน ว ยงานให มี ค วามมั่น คง
ปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย พรอมกับบทบาทและความรับผิดชอบที่
เกี่ยวของ
ขอ ๑๕๗. IDS/IPS Policy ครอบคลุ ม ทุ กโฮสต (Host) ในเครื อ ข ายของหน ว ยงานและเครื อ ข ายขอ มู ล
ทั้งหมดรวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ซึ่งไมอยูในเครือขายอินเตอรเน็ตทุกเสนทาง
ขอ ๑๕๘. ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเตอรเน็ตหรือที่สาธารณะจะตองผานการตรวจสอบจาก
ระบบ IDS/IPS
ขอ ๑๕๙. ระบบทั้งหมดใน DMZ (Demilitarized zone) จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการ
กอนการติดตั้งและเปดใหบริการ
ขอ ๑๖๐. โฮสต (Host) และเครือขายทั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ
ขอ ๑๖๑. ระบบ IDS/IPS จะตองมีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature เปนประจำ
ขอ ๑๖๒. ตองมีการตรวจสอบเหตุการณขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ
ขอมูลเขาใชงานเครือขายเปนประจำโดยผูดูแลระบบ
ขอ ๑๖๓. IDS/IPS จะทำงานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของ Firewall ที่ใชในการเขาถึงเครือขายของระบบ
สารสนเทศตามปกติ
ขอ ๑๖๔. เครื่องแมขายที่มีการติดตั้ง Host-Based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลประจำวัน
ขอ ๑๖๕. พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณทั้งหมดที่มีความเสี่ยงตอการบุกรุก การโจมตีระบบ
พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จ จะตองมีการ
รายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบทันทีที่ตรวจพบ
ขอ ๑๖๕. พฤติกรรมกิจกรรมที่นาสงสัยหรือระบบการทำงานที่ผิดปกติที่ถูกคนพบ จะตองมีการรายงานให
หัวหนาหนวยงานทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
ขอ ๑๖๖. การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๑๖๗. ระบบ IDS/IPS มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของ
เหตุการณตางๆ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวร มุงรายที่ตรวจพบปองกันเหตุการณที่อาจ
เกิดอีกในอนาคต และดำเนินการตามแผน
ขอ ๑๖๘. หนวยงานมีสิทธิในการยุติการเชื่อมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
บุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา
ขอ ๑๖๙. ผู ที่ถูก ตรวจสอบว าพยายามกระทำการอัน ใดที่เป น การละเมิ ด นโยบายของโรงพยาบาล การ
พยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทางานของระบบสารสนเทศ จะถูกระงับ
การใชเครือขายทัน ที หากการกระทำดั งกลาวเป น การกระทำความผิด ที่สอดคลองกับ กฎหมายวาด วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือเปนการกระทำที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของ
หนวยงาน จะตองถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
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สวนที่ ๑๗ การติดตั้งและกำหนดคาของระบบ (System Installation and Configuration)
ขอ ๑๗๐. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Operating System Update)
(๑) ตรวจสอบเครื่องแมขายและอุปกรณระบบ
(๒) ติดตั้งระบบปฏิบัติการตรงตามความตองการการใชงาน
(๓) กำหนดชื่อและรหัสผาน ผูดูแลระบบ และชื่อผูใชงาน (User)
(๔) กำหนดคาติดตั้ง ชื่อเครื่อง (Computer Name)/IP Address
(๕) ปรั บ ปรุ ง/กำหนดค าระดั บ ความปลอดภั ย ของระบบปฏิ บั ติ การ (กรณี ที่ ร ะบบปฏิ บั ติ การที่
มีService Patch Update)
(๖) ติดตั้งโปรแกรม Antivirus/ปรับปรุง Virus Definition และกำหนดคาการตรวจสอบระบบการ
สแกนและปรับปรุงโปรแกรม
ขอ ๑๗๑. การบริหารบัญชีผูใชงาน/สิทธิการเขาถึงและการใชงานระบบ (User Account Management)
(๑) กำหนดชื่อและรหัสผาน ผูดูแลระบบ (System Administrator)
(๒) กำหนดชื่อผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password)
(๓) บันทึกบัญชีผูใชงานและสิทธิการเขาใชระบบ
ขอ ๑๗๒. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย/ Anti-Virus (System Security & Anti-virus Update)
(๑) ติดตาม เฝาระวัง ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร การเขาใชระบบ
(๒) ประสิทธิภาพของระบบ (Performance) หรือตรวจสอบจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้ง
(๓) ปรับปรุง/กำหนดคาระบบความปลอดภัย ใหเหมาะสมกับปญหา
(๔) ปรับปรุงโปรแกรม Anti-virus และ Definition ใหทันสมัยเปนประจำทุกสัปดาห
(๕) ดำเนินการ Scan ตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอรเปนประจำ
ขอ ๑๗๓. ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Operation)
(๑) ติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูล ตามความตองการของระบบงานที่หนวยงานใช
(๒) ก าหนดคาระบบหรือโปรแกรมฐานขอมูลใหทำงานรวมกับระบบปฏิบัติการไดอยางถูกตอง และ
มีประสิทธิภาพ ตามระบบฐานขอมูลนั้นกำหนด
(๓) สรางและกำหนดรายชื่อผูบริหารระบบฐานขอมูล (Database Admin) ชื่อผูใชงานอื่นและสิทธิ
การใช
(๔) ปรับปรุง/กำหนดคาระบบใหเหมาะสม ทันสมัย หรือปองกันการเกิดปญหาอยูเสมอ
ขอ ๑๗๔. ติดตั้งฐานขอมูลโปรแกรมระบบงานตางๆ /กำหนดคาระบบของโปรแกรมและกำหนดผูใชและ
สิทธิการเขาใชบริการ หรือเขาถึงฐานขอมูล
(๑) ติดตั้งโปรแกรมระบบงานตามความตองการ หรือการพัฒนา
(๒) กำหนดคา หรือโปรแกรม หรือบริการใหทำงานรวมกับระบบปฏิบัติการ เปนไปตามโปรแกรม
หรือระบบงานนั้นอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(๓) ติดตั้งฐานขอมูลและเชื่อมตอระบบงาน และทำการทดสอบการใหบริการตามระบบงานนั้น
กำหนด
(๔) แจงผูใชงานหรือเจาของระบบงานใหสามารถเริ่มใชงานได โดยแจงรายชื่อรหัสผานและสิทธิการ
ขาใชระบบและฐานขอมูลตามที่กำหนดไว
(๕) กำหนดเกณฑการสำรองสำเนาทดสอบกูคืน (Restore Test)
(๖) บันทึกขอกำหนดคาติดตั้ง และบัญชีชื่อผูใชงานแตละระดับของระบบทุกครั้งที่มีการสรางหรือ
ปรับปรุง
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สวนที่ ๑๘ การจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log)
ขอ ๑๗๕. จั ดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ( Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษาความครบถวน
ถูกตอง แทจริง ระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวได แล ะขอมูลที่ ใช ในการจั ดเก็บตองกำหนดชั้นความลับในการ
เขาถึง
ขอ ๑๗๖. หามแกไขขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log) ที่เก็บรักษาไว
ขอ ๑๗๗. กำหนดใหมีการบันทึกการทำงานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงาน (Application Logs)
และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก เช น บันทึกการเขา – ออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ
เปนตน เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกไวอยางนอย ๙๐ วัน นับตั้งแตการใชงานสิ้นสุดลง โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ขอ ๑๗๘. ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจำกัดสิทธิการเขาถึงบันทึกเหลานั้นให
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
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หมวดที่ ๒
การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูลและสำรองขอมูล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหระบบสารสนเทศของหนวยงานสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
๒. เพื่ อ ให เป น มาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู ดู แ ลระบบในการปฏิ บั ติ งานให กั บ
หนวยงานอยางเครงครัด และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๓. เพื่อใหผู ใช งานได รับ รูเขาใจและสามารถปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่กำหนดโดยเครงครัด และตระหนั กถึง
ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
สวนที่ ๑ การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
ขอ ๑. กำหนดสิทธิและความสำคัญของขอมูลและฐานขอมูล
(๑) จัดทำบัญชีฐานขอมูลการจำแนกกลุมทรัพยากรของระบบหรือการทำงาน โดยใหกำหนดกลุม
ผูใชงานและสิทธิของกลุมผูใชงาน
(๒) กำหนดเกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงการใชงานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการอนุญาตการกำา
หนดสิทธิ หรือการมอบอำนาจ ดังนี้
(๒.๑) กำหนดสิทธิของผูใชงานแตละกลุมที่เกี่ยวของ
- อานอยางเดียว
- สรางขอมูล
- ปอนขอมูล
- แกไข
- อนุมัติ
- ไมมีสิทธิ
(๒.๒) กำหนดเกณฑการระงับสิทธิ์ การมอบอำนาจใหเปนไปตามการบริหารจัดการการ
เขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) ที่ไดกำหนดไว
(๒.๓) ผูใชงานที่ตองการเขาใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงานจะตองขออนุญาตเปน
ลายลักษณ อักษรและไดรับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานหรือผูดูแลระบบที่
ไดรับมอบหมาย
(๓) ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บขอมูล
(๓.๑) จัดแบงประเภทของขอมูล ออกเปน
- ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร เชน ขอมูลนโยบาย ขอมูลยุทธศาสตร
และคำรับรอง ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เปนตน
- ขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชยที่ใหบริการ เชน ขอมูลดัชนี เศรษฐกิจ
การคา ขอมูลการคาระหวางประเทศ ขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัดเปนตน
(๓.๒) จัดแบงระดับความสำคัญของขอมูล ออกเปน ๓ ระดับ คือ
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญปานกลาง
- ขอมูลที่มีระดับความสำคัญนอย
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(๓.๓) จัดแบงลำดับชั้นความลับของขอมูล
- ข อ มู ล ลั บ ที สุ ด หมายถึ ง หากเป ด เผยทั้ งหมดหรื อ เพี ย งบางส ว นจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่สุด
- ข อ มู ล ลั บ มาก หมายถึ ง หากเป ด เผยทั้ งหมดหรื อ เพี ย งบางส ว นจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
- ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิด
ความเสียหาย
- ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยหรือเผยแพรทั่วไปได
(๓.๔) จัดแบงระดับชั้นการเขาถึง
- ระดับชั้นสำหรับผูบริหาร
- ระดับชั้นสำหรับผูใชงานทั่วไป
- ระดับชั้นสำหรับผูดูแลระบบหรือผูที่ไดมอบหมาย
(๓.๕) การกำหนดเวลาที่ไดเขาถึง
(๓.๖) การกำหนดจำนวนชองทางที่สามารถเขาถึง
ขอ ๒. ขอมูลขาวสารสารสนเทศทุกประเภทในฐานขอมูลตองไดรับการจัดระดับการปองกันผูมีสิทธิเขาใชหรือ
ดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเปนตอมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๓. การปฏิบั ติเกี่ยวกับขอมูลที่เปนความลับใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๔ และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมวดที่ ๑ ขอ ๑๒
ขอ ๔. หนวยงานเจาของฐานขอมูลผูมีสิทธิและอำนาจในสายงาน เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูใชงานและ
โปรแกรมที่ไดรับอนุญาตใหกระทำการใดๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธิและจัดใหมีแฟมลงบันทึกเขาออก(Log File) การ
ใชงานสำหรับฐานขอมูลตามความจำเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองของการใชงานฐานขอมูล
ขอ ๕. ในกรณีฐานขอมูลที่มีการใชรวมกันระหวางสวนราชการ หรือแลกเปลี่ยน หรือขอใชขอมูลจากสวน
ราชการใหจัดทำขอตกลงการใชขอมูลหรือสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางหนวยงานกับหนวยงานภายนอก
ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อปองกันขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลที่จะมีการ
ขนยายหรือสงไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
(๒) กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของและขั้นตอนปฏิบัติในการใชขอมูลรวมกัน หรือ
แลกเปลี่ยนขอมูล เชน วิธีการสง การรับ เปนตน
(๓) กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันขอมูล
(๔) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับตรวจสอบวาใครเปนผูสงขอมูลและใครเปนผูรับขอมูลเพื่อเปนการ
ปองกันการปฏิเสธ
(๕) กำหนดความรับผิดชอบสำหรับกรณีที่ขอมูลที่แลกเปลี่ยนกันเกิดการสูญหาย หรือเกิดเหตุการณ
ความเสียหายอื่น ๆ กับขอมูลนั้น
(๖) กำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล
(๗) กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใชในการเขาถึงขอมูลหรือซอฟตแวร
(๘) กำหนดมาตรการพิเศษสำหรับปองกันเอกสาร ขอมูล ซอฟตแวรหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญ เชน
กุญแจที่ใชในการเขารหัส เปนตน

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

หนา 33

สวนที่ ๒ การสำรองขอมูล
ขอ ๖. พิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สำคัญและจัดทำระบบสำรองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใช
งานโดยเรียงลำดับความจำเปนมากไปนอย
ขอ ๗. กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการสำรองขอมูล ขอ ๘. มีการจัดทำบัญชีระบบ
สารสนเทศที่มีความสำคัญทั้งหมดของหนวยงาน พรอมทั้งกำหนดระบบสารสนเทศที่จะจัดทำระบบสำรอง และจัดทำ
ระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๙. กำหนดใหมีการสำรองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบ และกำหนดความถี่ในการสำรองขอมูล
หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยกำหนดใหมีความถี่ในการสำรองขอมูลมากขึ้น โดยใหมีวิธีการสำรองขอมูล ดังนี้
(๑) กำหนดประเภทของขอมูลที่ตองทำการสำรองเก็บไว และความถี่ในการสำรอง
(๒) กำหนดรูปแบบการสำรองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลที่จะทำการสำรองขอมูล
(๓) บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสำรองขอมูล ไดแก ผูดำเนินการ วัน/เวลา ชื่อขอมูลที่
รอง สำเร็จ/ไมสำเร็จ เปนตน
(๔) ตรวจสอบคาคอนฟกกูเรชัน (Configuration) ตางๆ ของระบบการสำรองขอมูล
(๕) จัดเก็บขอมูลที่สำรองนั้นในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้นใหสามารถแสดง
ถึงระบบซอฟตแวร วันที่ เวลาที่สำรองขอมูล และผูรับผิดชอบในการสำรองขอมูลไวอยางชัดเจน
(๖) จั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ ส ำรองไว น อกสถานที่ ระยะทางระหว า งสถานที่ ที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล สำรองกั บ
หนวยงานตองหางกันเพียงพอ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอขอมูลที่จัดเก็บไวนอกสถานที่นั้น ในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติกับหนวยงาน
(๗) ดำเนินการปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานที่สำรองที่ใชจัดเก็บขอมูลนอกสถานที่
(๘) ทดสอบบั น ทึ กข อ มู ล สำรองอย างสม่ำเสมอ เพื่ อ ตรวจสอบว ายั งคงสามารถเข าถึ งข อ มู ล ได
ตามปกติ
(๙) จัดทำขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการกูคืนขอมูลที่เสียหายจากขอมูลที่ไดสำรองเก็บไว
(๑๐) ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนขอมูลอยาง
สม่ำเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
(๑๑) กำหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับที่ไดสำรองเก็บไว
ขอ ๑๐. ต องจั ด ทำแผนเตรีย มความพร อมกรณี ฉุ กเฉิน ในกรณี ที่ ไม ส ามารถดำเนิ น การด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดย
(๑) มีการกำหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
(๒) มีการประเมิน ความเสี่ยงสำหรับระบบที่มีความสำคัญเหลานั้น และกำหนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ยงเหลานั้น เชน ไฟดับเปนระยะเวลานาน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว การชุมนุมประทวง
ทำใหไมสามารถเขามาใชระบบงานได เปนตน
(๓) มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ
(๔) มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสำรองขอมูล และทดสอบกูคืนขอมูลที่สำรองไว
(๕) มีการกำหนดชองทางในการติดตอกับผูใหบริการภายนอก เชน ผูใหบริการเครือขาย ฮารดแวร
ซอฟตแวร เปนตน เมื่อเกิดเหตุจำเปนที่จะตองติดตอ
(๖) การสรางความตระหนัก หรือใหความรูแกเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ สิ่งที่
ตองทำเมื่อเกิดเหตุเรงดวน เปนตน
ขอ ๑๑. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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ขอ ๑๒. ตองมีการกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบ
สำรอง และการจัดทำแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการดวยวิ ธี การทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๓. ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และระบบแผนเตรียมพรอม
กรณีฉุกเฉิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหระบบมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
ขอ ๑๔. มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และระบบแผนเตรียมพรอมกรณี ฉุกเฉิน ที่เพียงพอตอ
สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

หนา 36

หมวดที่ ๓
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อให มีการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศหรือสถานการณ ด านความมั่น คง
ปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิดได
๒. เพื่อเปนการปองกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับระบบสารสนเทศ
๓. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดความเสี่ยงที่เปนอันตรายตอระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
สวนที่ ๑ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศหรือสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค
หรือไมอาจคาดคิดไดที่อาจเกิด ขึ้น กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน (Internal
Auditor) หรือโดยผู ต รวจสอบอิส ระด านความมั่น คงปลอดภั ย จากภายนอก ( External Auditor) อยางน อยป ล ะ
๑ ครั้ง เพื่อใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ โดยมีแนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ตองคำนึงถึง ดังนี้
ขอ ๑. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ขอ ๒. คนหาวิธีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ขอ ๓. ศึกษาขอดีขอเสียของวิธีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ขอ ๔. สรุปผลขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเพื่อลดความเสี่ยงที่ตรวจสอบได
ขอ ๕. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและใหจัดทารายงานพรอมขอเสนอแนะ
ขอ ๖. มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อยางนอย ดังนี้
(๑) กำหนดใหผูตรวจสอบ สามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนตองตรวจสอบไดแบบอานไดอยางเดียว
(๒) ในกรณี ที่ จ ำเป น ต อ งเข า ถึ ง ข อ มู ล ในแบบอื่ น ๆ ให ส ร า งสำเนาสำหรั บ ข อ มู ล นั้ น เพื่ อ ให ผู
ตรวจสอบใชงาน รวมทั้งตองทำลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือตองจัดเก็บไวโดยมีการ
ปองกันเปนอยางดี
(๓) กำหนดใหมีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
(๔) กำหนดให มีการเฝาระวังการเขาถึงระบบโดยผูตรวจสอบ รวมทั้งบั นทึกขอมูลล็ อกแสดงการ
เขาถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานที่สำคัญๆ
(๕) ในกรณี ที่ มี เครื่ อ งมื อ สำหรั บ การตรวจประเมิ น ระบบสารสนเทศ กำหนดให แ ยกการติ ด ตั้ ง
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบที่ใชในการพัฒนาและมีการ
จัดเก็บปองกันเครื่องมือนั้นจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
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สวนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ อาจเปนอันตรายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงตางๆ รวมถึงเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแยกเปนภัยตางๆ ได ๔ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ภั ย ที่ เกิ ด จากเจ าหน าที่ ห รื อ บุ ค ลากรของหน ว ยงาน (Human Error) เช น เจ า หน าที่ ห รื อ
บุคลากรของหนวยงานขาดความรู ความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware และ Software
ซึ่งอาจทำให ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเสี ยหายใชงานไมได เกิด การชะงักหรือหยุ ด ทำงาน และอาจส งผลให ไม
สามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการเบื้องตนเพื่อลด
ปญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนี้
(๑) จั ด หลั กสู ต รอบรมเจ าหน าที่ ของหน ว ยงานให มี ความรู ความเข าใจในด าน Hardware และ
Software เบื้ องตน เพื่อลดความเสี่ ยงด าน Human error ให น อยที่สุด ทำให เจ าหนาที่มีความรู
ความเข า ใจในการใช และบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ท างด า นสารสนเทศ ทั้ ง ทางด า น
Hardware และ Software ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให ความเสี่ยงที่เกิดจาก Human error ลด
นอยลง
(๒) จัดทำหนังสือแจงเวียนหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เรื่อง การใชและการประหยัด
พลังงานใหกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ประเภทที่ ๒ ภั ยที่เกิดจาก Software ที่ส รางความเสีย หายให แกเครื่องคอมพิว เตอร หรือระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus), หนอนอินเตอรเน็ต (Internet Worm),
มาโทรจั น (Trojan Horse), และขาวไวรั ส หลอกลวง (Hoax) พวก Software เหล านี้ อ าจรบกวนการทำงานและ
กอ ให เกิ ด ความเสี ย หายให แก ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ถึงขั้น ทำให ร ะบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร ใช งานไม ได
ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณภัยจาก Software ดังนี้
(๑) ติดตั้ง Firewall ที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทำหนาที่ในการกำหนดสิทธิการเขาใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และปองกันการบุกรุกจากภายนอก
(๒) ติดตั้งซอฟตแวร Anti-virus ดักจับไวรัสที่เขามาในระบบเครือขาย และสามารถตรวจสอบไดวามี
ไวรัสชนิดใดเขามาทำความเสียหายกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ประเภทที่ ๓ ภั ย จากไฟไหม หรื อiะบบไฟฟ า จั ด เป น ภั ย ร ายแรงที่ ท ำความเสี ย หายให แก ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ ดังนี้
(๑) ติดตั้งอุปกรณสำรองไฟฟา (UPS) เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาใหกับระบบเครื่องแมขาย
(Server) ในกรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจะสามารถใหบ ริการไดใน
ระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บและสำรองขอมูลไวอยางปลอดภัย
(๒) ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันกรณีที่เกิดเหตุการณกระแสไฟฟาขัดของหรือมีควันไฟเกิดขึ้นภายใน
หองควบคุมระบบเครือขายอุปกรณดังกลาวจะสงสัญญาณแจงเตือนเพื่อทราบ และรีบเขามาระงับ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น อย า งทั น ท ว งที ซึ่ ง มี ก ารตรวจสอบความพร อ มของอุ ป กรณ อ ย า งสม่ ำ เสมอโดย
คณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ (ERT)
(๓) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงชนิดกาซที่หนาหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรเพื่อไวใชในกรณีเหตุฉุกเฉิน
(อั ค คี ภั ย ) โดยมี ก ารตรวจสอบความพร อ มของอุ ป กรณ และทดลองใช งานอย างสม่ ำ เสมอโดย
คณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ (ERT)
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ประเภทที่ ๔ ภัยจากน้ำทวม (อุทกภัย) ความเสี่ยงตอความเสียหายจากน้ำทวมจัดเปนภัยรายแรงที่
ทำความเสียหายใหแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ ดังนี้
(๑) เฝาระวังภัยอันเกิดจากน้ำทวมโดยติดตามจากพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลา
(๒) ถอดเทป Back up ขอมูลทั้งหมด ไปเก็บไวในที่ปลอดภัย
(๓) ดำเนินการตัดระบบไฟฟาในหองควบคุม โดยปดตัวตัดไฟเครื่องปรับอากาศเพื่อปองกันเครื่อง
ควบคุมเสียหาย และปองกันภัยจากไฟฟา
(๔) เจาหนาที่ชวยกันเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณเครือขายไวในที่สูง
(๕) กรณี น้ ำลดลงเรี ย บรอ ยแล ว ให ช างไฟฟ าตรวจสอบระบบไฟฟ าในห อ งควบคุ ม เครื อข ายว า
สามารถใชงานไดปกติหรือไม และเตรียมความพรอมหองควบคุมระบบเครือขายสำหรับติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย
(๖) ทำการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย พรอมทั้งทดสอบการใชงานของ
เครื่องคอมพิ วเตอรแมขายแต ละเครื่องว าสามารถให บ ริการไดต ามปกติ ห รือไม ตรวจสอบระบบ
Network วาสามารถเชื่อมตอและใหบริการกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายไดหรือไม
(๗) เมื่อตรวจสอบแลววาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขายสามารถใหบริการขอมูลได
เรียบรอยแลว แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเขามาใชบริการไดตามปกติ
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หมวดที่ ๔
การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ สถานที่ และสภาพแวดลอม
วัตถุประสงค
เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขาใชงานหรือเขาถึง
พื้นที่ใชงานในระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความสำคัญของอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูล ซึ่งมีผล
บั งคับ ใช กับ ผู ใช งานและรวมถึงบุ คคล และหน วยงานภายนอกที่ มี ส ว นเกี่ย วของกั บ การใช งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน
แนวปฏิบัติ
ขอ ๑. อาคารสถานที่และพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ หมายถึง ที่ซึ่งเปนที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ พื้นที่เตรียมขอมูลจัดเก็บคอมพิวเตอรและอุปกรณ พื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางคอมพิวเตอร รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณประกอบที่ติดตั้งประจำโตะทำงาน
ขอ ๒. หองควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กำหนดเปนเขตหวงหามเด็ดขาด หรือเขตหวงหามเฉพาะโดยพิจารณาตามความสำคัญแลวแต
กรณี
(๒) ตองเปนพื้นที่ที่ไมตั้งอยูในบริเวณที่มีการผานเขา–ออก ของบุคคลเปนจำนวนมาก
(๓) จะตองไมมีปายหรือสัญลักษณที่บงบอกถึงการมีระบบสำคัญอยูภายในสถานที่ดังกลาว
(๔) จะตองปดล็อก หรือใสกุญแจประตูหนาตางหรือหองเสมอเมื่อไมมีเจาหนาที่ประจำอยู
(๕) หากจำเปนตองใชเครื่องโทรสารหรือเครื่องถายเอกสาร ใหติดตั้งแยกออกมาจากบริเวณดังกลาว
(๖) ไมอนุญาตใหถายรูปหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบริเวณดังกลาวเปนอันขาด
(๗) จัดพื้นที่สำหรับการสงมอบผลิตภัณฑ โดยแยกจากบริเวณที่มีทรัพยากรสารสนเทศจัดตั้งไว เพื่อ
ปองกันการเขาถึงระบบจากผูไมไดรับอนุญาต
ขอ ๓. การกำหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(๑) มี ก ารจำแนกและกำหนดพื้ น ที่ ข องระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศต างๆ อย างเหมาะสมเพื่ อ
จุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากผูที่ไมไดรับอนุญาต รวมทั้ง
ปองกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
(๒) กำหนดและแบ งแยกบริเวณพื้น ที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน รวมทั้งจัดทำ
แผนผังแสดงตำแหนงของพื้นที่ใชงานและประกาศใหรับทราบทั่วกัน โดยการกำหนดพื้นที่ดังกลาว
อาจแบ งออกได เป น พื้ น ที่ ท ำงานทั่ ว ไป (General Working Area) พื้ น ที่ ท ำงานของผู ดู แ ลระบบ
(System Administrator Area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Equipment
Area) พื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร (Data Storage Area) และพื้ น ที่ ใช งานเครื อ ข า ยไร ส าย
(Wireless LAN Coverage Area) เปนตน
ขอ ๔. การควบคุมการเขาออก อาคารสถานที่
(1) กำหนดสิทธิผูใชงาน ที่มีสิทธิผานเขา-ออก และชวงเวลาที่มีสิทธิในการผานเขาออกในแตละ
“พื้นที่ใชงานระบบ” อยางชัดเจน
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(๒) การเข าถึ งอาคารของหน ว ยงานของบุ ค คลภายนอก หรื อ ผู ม าติ ด ต อ เจ า หน า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยจะตองใหมีการแลกบัตรที่ใชระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เชน บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่
เปนตน แลวทำการลงบันทึกขอมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับแบบฟอรมการเขาออกพรอมกับบัตรผู
ติดตอ (Visitor)
(๓) ใหมีการบันทึกวันและเวลาการเขา-ออกพื้นที่สำคัญของผูที่มาติดตอ (Visitors)
(๔) ผูมาติดตอตองติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาที่อยูภายในหนวยงาน
(๕) บริษัทผูไดรับการวาจางตองติดบัตรใหเห็นเดนชัดตลอดระยะเวลาการทำงาน
(๖) จัดเก็บบันทึกการเขา-ออกสำหรับพื้นที่ หรือบริเวณที่มีความสำคัญ เชน (Data Center) เปนตน
เพื่อใชในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจำเปน
(๗) ดูแลผูที่มาติดตอในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจและจากไป เพื่อ
ปองกันการสูญหายของทรัพยสินหรือปองกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไมไดรับอนุญาต
(๘) มีกลไกการอนุญาตการเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญของบุคคลภายนอก และตองมี
เหตุผลที่เพียงพอในการเขาถึงบริเวณดังกลาว
(๙) สรางความตระหนักใหผูที่มาติดตอจากภายนอกเขาใจในกฎเกณฑหรือขอกำหนดตางๆ ที่ตอง
ปฏิบัติระหวางที่อยูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญ
(๑๐) มีการควบคุมการเขาถึงพื้นที่ที่มีขอมูลสำคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู
(๑๑) ไมอนุญาตใหผูไมมีกิจเขาไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญ เวนแตไดรับการอนุญาต
(๑๒) มีการพิสูจนตัวตน เชน การใชบัตรรูด การใชรหัสผาน เปนตน เพื่อควบคุมการ เขา-ออก
ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญ (Data Center)
(๑๓) จัดใหมีการดูแลและเฝาระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
หรือบริเวณที่มีความสำคัญ
(๑๔) จัดใหมีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญอยางนอยปละ
๑ ครั้ง
ขอ ๕. ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทำงาน (Supporting Utilities)
(๑) มีระบบสนับสนุนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานที่เพียงพอตอความ
ตองการใชงานโดยใหมีระบบดังตอไปนี้
- ระบบสำรองกระแสไฟฟา (UPS)
- เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟาสำรอง (Generator)
- ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น
(๒) ใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหลานั้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดวา
ระบบทำงานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการลมเหลวในการทำงานของระบบ
ขอ ๖. การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security)
(๑) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือขายของหนวยงานในลักษณะที่ตองผานเขาไปใน
บริเวณที่มีบุคคลภายนอกเขาถึงได
(๒) ใหมีการรอยทอสายสัญญาณตางๆ เพื่อปองกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณเพื่อ
ทำใหเกิดความเสียหาย
(๓) ใหเดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟาแยกออกจากกัน เพื่อปองกันการแทรกแซงรบกวนของ
สัญญาณซึ่งกันและกัน
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(๔) ทำปายชื่อสำหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณเพื่อปองกันการตัดตอสัญญาณผิดเสน
(๕) จัดทำผังสายสัญญาณสื่อสารตางๆ ใหครบถวนและถูกตอง
(๖) หองที่มีสายสัญญาณสื่อสารตางๆ ปดใสสลักใหสนิทเพื่อปองกันการเขาถึงของบุคคลภายนอก
(๗) พิจารณาใชงานเสนใยแกวนำแสงแทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เชน สายสัญญาณแบบ
coaxial cable) สำหรับระบบสารสนเทศที่สำคัญ
(๘) ดำเนิ น การสำรวจระบบสายสั ญ ญาณสื่ อ สารทั้ งหมดเพื่ อ ตรวจหาการติ ด ตั้ งอุ ป กรณ ดั ก จั บ
สัญญาณโดยผูไมประสงคดี
ขอ ๗. การบำรุงรักษาอุปกรณ (Equipment Maintenance)
(๑) ใหมีกำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณตามรอบระยะเวลาที่แนะนำโดยผูผลิต
(๒) ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบำรุงรักษาตามที่ผูผลิตแนะนำ
(๓) จั ด เก็ บ บั น ทึ ก กิ จ กรรมการบำรุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ สำหรั บ การให บ ริ ก ารทุ ก ครั้ งเพื่ อ ใช ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
(๔) จั ด เก็ บ บั น ทึ ก ป ญ หาและข อ บกพร อ งของอุ ป กรณ ที่ พ บเพื่ อ ใช ในการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
อุปกรณดังกลาว
(๕) ควบคุมและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกที่มาทาการบำรุงรักษาอุปกรณ
ภายในหนวยงาน
(๖) จัดใหมีการอนุมัติสิทธิการเขาถึงอุปกรณที่มีขอมูลสำคัญโดยผูรับจางใหบริการจากภายนอก
(ที่มาทำการบำรุงรักษาอุปกรณ) เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ ๘. การนำทรัพยสินของหนวยงานออกนอกหนวยงาน (Removal of Property)
(๑) ใหมีการขออนุญาตกอนนำอุปกรณหรือทรัพยสินนั้นออกไปใชงานนอกหนวยงาน
(๒) กำหนดผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายหรือนำอุปกรณออกนอกหนวยงาน
(๓) กำหนดระยะเวลาของการนำอุปกรณออกไปใชงานนอกหนวยงาน
(๔) เมื่อมีการนำอุปกรณสงคืนใหตรวจสอบวาสอดคลองกับระยะเวลาที่อนุญาต และตรวจสอบการ
ชำรุดเสียหายของอุปกรณดวย
(๕) บันทึกขอมูลการนำอุปกรณของหนวยงานออกไปใชงานนอกหนวยงาน เพื่อเอาไวเปนหลักฐาน
ปองกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเมื่อนำอุปกรณสงคืน
ขอ ๙. การปองกันอุปกรณที่ใชงานอยูนอกหนวยงาน (Security of Equipment off-premises)
(๑) กำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการนำอุปกรณ หรือทรัพยสินของ
หนวยงานออกไปใชงาน เชน การขนสง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ
(๒) ไมทิ้งอุปกรณหรือทรัพยสินของหนวยงานไวโดยลำพังในที่สาธารณะ
(๓) เจาหนาที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณหรือทรัพยสนิ เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง
ขอ ๑๐. การกำจัดอุปกรณหรือการนำอุปกรณกลับมาใชงานอีกครั้ง (Secure Disposal or re-use of
Equipment)
(๑) ทำลายขอมูลสำคัญในอุปกรณกอนที่จะกำจัดอุปกรณดังกลาว
(๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนขอมูลทับบนขอมูลที่มีความสำคัญในอุปกรณสำหรับ
จัดเก็บขอมูลกอนที่จะอนุญาตใหผูอื่นนำอุปกรณนั้นไปใชงานตอ เพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูล
สำคัญนั้น
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หมวดที่ ๕
การดำเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค
เพื่ อกำหนดมาตรการในการป องกัน การบุ กรุกและการโจมตี หรือเหตุการณ ล ะเมิดความปลอดภั ยระบบ
สารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
ขอ ๑. ระบบปองกันผูบุกรุก
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ Log File หรือรายงานของระบบปองกันการบุกรุก สิ่งที่ทำการตรวจสอบมี
ดังตอไปนี้
- มีการโจมตีมากนอยเพียงใด และเปนการโจมตีประเภทใดมากที่สุด
- ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่สามารถคาดเดาไดหรือไม
- ระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
- หมายเลขไอพีของเครือขายที่เปนผูโจมตี
ขอ ๒. ระบบไฟรวอลล
(๑) ดำเนินการตรวจระบบปองกันการบุกรุก อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๒) ดำเนิ น การตรวจสอบบั น ทึกของ Log File และรายงานของไฟรว อลล สิ่ งที่ต องตรวจสอบมี
ดังตอไปนี้
- Packet ที่ไฟรวอลลไดทำการ Block
- ลักษณะของ Packet ที่ถูก Block
- Packet ของหมายเลขไอพีของเครือขายใดถูก Block เปนจำนวนมาก
(๓) กรณี ต รวจพบการโจมตี ร ะบบหรือเหตุ การณ ละเมิด ความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศให แจ ง
หัวหนาหนวยงานเพื่อตัดสินใจดำเนินการแกไขปญหา
ข อ ๓. ระบบป อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางอิ น เตอร เน็ ต ภั ย คุ ก คามทางอิ น เตอร เ น็ ต หรื อ มั ล แวร (Malware)
ประกอบดวย ไวรัส หนอนอินเตอรเน็ต โทรจัน รวมถึ งสปายแวร
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ Log File และรายงานของอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบปองกันภัยคุกคาม
ทางอินเตอรเน็ต สิ่งที่ตองตรวจสอบมีดังนี้
- มัลแวรประเภทใดถูกพบเปนจานวนมาก
- มัลแวรถูกสงมาจากเครือขายใด และถูกสงไปยังที่ใด
- มีการสงมัลแวรจากเครือขายภายในโรงพยาบาลฯ ไปยังภายนอกหรือไม
(๒) ศึ ก ษาหาวิ ธี แ กไขเครื่ องคอมพิ ว เตอร ที่ ติ ด มั ล แวร โดยเฉพาะมั ล แวร ป ระเภทที่ ต รวจพบว า
กระจายอยูในเครือขายโรงพยาบาล
(๓) ตรวจสอบพบวาเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายติดมัลแวรหรือสงมัลแวรออกไปขางนอก
ตองระงับการเชื่อมตอของเครื่องที่ติดมัลแวรกับระบบเครือขายแลวทำการแกไขเครื่องนั้นทันที
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หมวดที่ ๖
การสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรใหแกผูใชงานของ
โรงพยาบาล
๒. เพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรเกิดความมั่นคงปลอดภัย
๓. เพื่อปองกันและลดการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจากการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรโดยไม
คาดคิด
แนวปฏิบัติ
ขอ ๑. จัดใหมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒. จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสม่ำเสมอ โดยการจัดฝกอบรมโดยใชวิธีการเสริมเนื้อหา
แนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของหนวยงาน
ขอ ๓. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และ
สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยการจัดสัมมนามีแผนการดำเนินงานปละไมนอย
กวา ๑ ครั้ง โดยจะจัดรวมกับการสัมมนาที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
ที่มีประสบการณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศมาถายทอดความรู
ขอ ๔. ติดประกาศประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอระวังในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจและนำไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ
ขอ ๕. ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติดวยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความตองการ
ของผูใชงาน
ขอ ๖. ใหมีการสรางความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมไมประสงคดี เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและ
สามารถปองกันตนเองได และใหรับทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุ โปรแกรมไมประสงคดี วาตองดำเนินการอยางไร
ขอ ๗. สรางความรู ความเขาใจใหแกผูใชงานใหตระหนักถึงเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น และ
สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด เพื่อใหผูใชงานปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหนวยงาน
ขอ ๘. ผูใชงานตองตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ไดประกาศใชในประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบ
ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และขอตกลงระหวางประเทศอยางเครงครัด ทั้งนี้ หากผูใชงานไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว ถือวาความผิดนั้นเปนความผิดสวนบุคคลซึ่งผูใชงานจะตองรับผิดชอบตอความผิดที่เกิดขึ้น
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หมวดที่ ๗
หนาที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
เพื่อกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง ผูอำนวยการ หัวหนา เจ หนาที่ ตลอดจนผูที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ขอ ๑. ระดับนโยบาย ผูรับผิดชอบ ไดแก
- ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CSO/CIO)
- ผูอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
(๑) รับ ผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม กำกับ ดูแล
ควบคุมตรวจสอบเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ
(๒) รับผิ ดชอบตอความเสี่ยง ความเสีย หาย หรืออันตรายที่เกิด ขึ้น กรณีระบบคอมพิวเตอรห รือ
ขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใดอันเนื่องมาจากความ
บกพรอง ละเลย หรือฝาฝน การปฏิ บั ติตามแนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
ขอ ๒. ระดับบริหาร ผูรับผิดชอบ ไดแก หัวหนากลุม/หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเทาหัวหนา
กลุมงาน
(๑) รับผิดชอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผนติดตามการ
บริหารความเสี่ยง และระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
ข อ ๓. ระดั บ ปฏิ บั ติ ผู รั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก ผู ที่ ได รั บ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ จ ากหั ว หน าส ว นราชการ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เชน นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
(๑) ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
(๒) ประสานการปฏิ บั ติ งานตามแผนป อ งกั น และแก ไขป ญ หาระบบความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
ฐานขอมูลและสารสนเทศจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
(๓) รับผิดชอบควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย หองควบคุมระบบเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(๔) ทำการสำรองขอมูลและเรียกคืนขอมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
(๕) ปองกันการถูกเจาะระบบ และแกไขปญหาการถูกเจาะเขาระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก
(Hacker) โดยไมไดรับอนุญาต
(๖) รับผิดชอบในการักษาความปลอดภัย ระบบอินเตอรเน็ต
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี
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การจัดทำประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ขอ ๑. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศนี้มี ๒ สวน ดังนี้
๑.๑. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม
ตามขอ ๔
๑.๒. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม
ตามขอ ๕ – ๑๔
ขอ ๒. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี ๒ สวน ดังนี้
๒.๑. สวนที่วาดวยการจัดทำนโยบาย
(๑) ผูบริหารเจาหนาที่ปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร และผูใชงานไดมีสวนรวมในการทำ
นโยบาย
(๒) นโยบายไดทำเปนลายลักษณอักษร โดยประกาศใหผูใชงานทราบและสามารถเขาถึงได
อยางสะดวกผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาล
(๓) กำหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๒. สวนที่วาดวยรายละเอียดของนโยบาย
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศ
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
(๔) การสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
ขอ ๓. มีขอกำหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ ( access control) อยางนอย ดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล โดยคำนึงถึงการใชงานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกำหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึงตองกำหนดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
อนุญาต การกำหนดสิทธิ หรือการมอบอำนาจของหนวยงาน
(๓) ตองกำหนดเกี่ยวกับ ประเภทของขอมูล ลำดั บความสำคัญ หรือลำดับ ชั้น ความลั บของขอมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
ขอ ๔. มีขอกำหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business Requirements for
Access Control) อยางนอย ดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทำขอปฏิบัติสำหรับการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ
(๒) มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกำหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกำหนดดานความมั่นคง
ปลอดภัยโดยกำหนดสิทธิที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หลักการ“ตามความจำเปนที่ตองรู”
ขอ ๕. มีการบริหารจั ดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเขาถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซงึ่ ไมไดรับอนุญาตอยางนอย ดังนี้
(๑) สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ผู ใช ง าน เพื่ อ ให เ กิ ด ความตระหนั ก ความเข า ใจถึ งภั ย และ
ผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กำหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
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(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ตองกำหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิ บัติสำหรับ การ
ลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของ
ผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) ตองจัดใหมีการควบคุมและจำกัด
สิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจำเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(๔) การบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ านสำหรั บ ผู ใช งาน (User Password Management) ต อ งจั ด ให มี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสำหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(๕) การทบทวนสิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ของผู ใช ง าน (Review Of User Access Rights) ต อ งจั ด ให มี
กระบวนการทบทวนสิทธิ การเขาถึงของผู ใช งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไว
ขอ ๖. มีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) เพื่อปองกันการเขาถึงโดย
ไม ได รั บ อนุ ญ าต การเป ด เผย การล ว งรู หรื อ การลั ก ลอบทำสำเนาข อ มู ล สารสนเทศและการลั ก ขโมยอุ ป กรณ
ประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใช งานรหั ส ผาน (Password Use) กำหนดแนวปฏิ บั ติ ที่ดี สำหรั บ ผูใชงานในการกำหนด
รหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผาน
(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ กำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
ไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล
(๓) การควบคุมสิน ทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (Clear Desk And Clear
Screen Policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร
หรือสารสนเทศอยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิและตองกำหนดใหผูใชงานออกจาก
ระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน
(๔) ผูใชงานอาจนำการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ขอ ๗. มีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงบริการ
ทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต อยางนอยดังนี้
(๑) การใชบริการเครือขายตองกำหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได แตเพียงบริการ
ที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(๒) การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลสำหรั บ ผู ใช ง านที่ อ ยู ภ ายนอกหน ว ยงาน (User Authentication For
External Connection) ต อ งกำหนดให มี ก ารยื น ยั น ตั ว บุ ค คลก อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให ผู ใช งานที่ อ ยู
ภายนอกหนวยงานสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของหนวยงานได
(๓) การระบุ อุ ป กรณ บ นเครื อ ข า ย (Equipment Identification In Networks) ต อ งมี วิ ธี ก ารที่
สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
(๔) การป อ งกั น พอร ต ที่ ใ ช ส ำหรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต ง ระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสำหรับตรวจสอบและปรับแตง
ระบบทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(๕) การแบงแยกเครือขาย (Segregation In Networks) ตองทำการแบงแยกเครือขายตามกลุมของ
บริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
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(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection Control) ตองควบคุมการ
เขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการ
ควบคุมการเขาถึง
(๗) การควบคุ ม การจั ด เส น ทางบนเครื อ ข าย (Network Routing Control) ต อ งควบคุ ม การจั ด
เสนทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่ อมต อของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล
หรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ
ขอ ๘. มีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิ บัติการ (Operation System Access Control) เพื่อปองกัน การ
เขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต อยางนอย ดังนี้
(๑) กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตอง
ควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(๒) ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification And Authentication) ตองกำหนดให
ผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงานและเลือกใชขั้นตอนทางเทคนิคใน
การยืนยันตัวตนที่ เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (Password Management System)ตองจัดทำหรือจัดใหมีระบบ
บริ ห ารจั ด การรหั ส ผ านที่ ส ามารถทำงานเชิ งโต ต อบ (Interactive) หรือ มีก ารทำงานในลั กษณะ
อัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกำหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of System Utilities) ควรจำกัดและควบคุมการใช
งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่อปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคง
ปลอดภัยที่ไดกำหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น (Session
Time-Out)
(๖) การจำกัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation Of Connection Time) ตอง
จำกัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับระบบสารสนเทศหรือ
โปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสำคัญสูง
ขอ ๙. มีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application
and Information Access Control) โดยตองมีการควบคุมอยางนอย ดังนี้
(๑) การจำกัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต องจำกัดหรื อ
ควบคุมการเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานใน
การเขาถึงสารสนเทศและฟงกชัน (Function) ตางๆ ของโปรแกรมประยุกต หรือแอพพลิ
เคชั่น ทัง้ นี้ โดยใหสอดคลองตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกำหนดไว
(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสำคัญสูงตอหนวยงาน ตองไดรับการ
แยกออกจากระบบอื่นๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมีการ
ควบคุ ม อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร และสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ และการปฏิ บั ติ ง านจากภายนอก
หนวยงาน (Mobile Computing And Teleworking)
(๓) การควบคุม อุป กรณ คอมพิ ว เตอร และสื่ อ สารเคลื่ อนที่ ต องกำหนดแนวปฏิ บั ติ และ
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่
(๔) การปฏิบัตงิ านจากภายนอกหนวยงาน (Teleworking) ตองกำหนดแนวปฏิบัติแผนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสำหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานจากภายนอกหนวยงาน
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ขอ ๑๐. จัดทำระบบสำรองสำหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทำระบบสำรองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานที่เหมาะสม
(๒) ตองจัดทำแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับ ปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใช
งานตามภารกิจ
(๓) ตองมีการกำหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ระบบสำรอง และการจัดทำแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) ต อ งมี ก ารทดสอบสภาพพร อ มใช ง านของระบบสารสนเทศ ระบบสำรองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทำระบบสำรอง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) ตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (Information Security Audit And Assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดำเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน
(Internal Auditor) หรือโดยผู ตรวจสอบอิสระดานความมั่น คงปลอดภั ยจากภายนอก (External
Auditor) เพื่อใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขอ ๑๒. ตองกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใดๆ แกหนวยงานหรือผูหนึ่งผูใดอันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกำหนดใหผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น
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แนวปฏิบัติเมื่อเกิดฟชชิง (Phishing) ที่เว็บเซิรฟเวอรของหนวยงาน
วัตถุประสงค
เพื่อกำหนดมาตรการในการแกไขปญหาการเกิดฟชชิง (Phishing) ใหสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็ว
ไมใหเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่ใชงานระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ขอ ๑. เมื่อผูดูแลระบบเครือขายของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ไดรับแจงหรือตรวจพบวาเว็บเซิรฟเวอรเปน
ชองทางใหผูไมหวังดีทำฟชชิง (Phishing) ผูดูแลระบบของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจะดำเนินการ ดังนี้
(๑) ดำเนินการบล็อก IP Address ของเว็บเซิรฟเวอรที่โดนฟชชิงนั้น หรือแจงผูใหบริการเสนทาง
เครือขายของหนวยงานดำเนินการโดยเรงดวน
(๒) แจ งผู ดู แลเว็ บ เซิ รฟ เวอร ของหน ว ยงานที่ ถูกทำฟ ช ชิ งทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ ก ส หรือ ทาง
โทรศัพท เพื่อใหดำเนินการแกไขปญหา
ขอ ๒. เมื่ อ หน ว ยงานดำเนิ น การแก ไขป ญ หาเรีย บร อยแล ว ให ป ระสานไปยั งผู ดู แ ลระบบเครือ ขายของ
โรงพยาบาลหรือผูใหบริการเสนทางเครือขายของหนวยงานเพื่อปลดบล็อก IP Address
ขอ ๓. ผูดู แลเว็บ เซิรฟเวอรของหนวยงานต องตรวจสอบเว็บเซิรฟเวอรและเว็บไซตภายในหนวยงานของ
ตนเอง รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงชองโหว (patch) อยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันผูที่ไมหวังดีในการเขามาทำฟชชิง
หมายเหตุ : ทางผูเสี ยหายสวนใหญ เป น หน วยงานที่มีการทำธุรกรรมอิเล็ กทรอนิ กส ที่เกี่ย วของกับ การเงิน เช น
ธนาคาร เว็บไซตที่เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน ฯลฯ หากการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวลาชาและมีความเสียหาย
อาจมีผลทางกฎหมายตอหนวยงานของทาน
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