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นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลท่ายาง ต.ท่ายางอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชหฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ภารัฐพ.ศ.
2549 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ มีความมัง่ คงปลอดภัยและสามารถดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องรวมทั้งป้ องกัน
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคาม
จากภัยต่างๆ โรงพยาบาลท่ายางจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดให้มีมาตรฐาน(Standard) แนวปฏิบตั ิ (Guideline)
ขั้นตอนปฏิบตั ิ(Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมัง่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และป้ องกันภัยคุกคามต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1การทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ และมีความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ทาให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2.2 กาหนดขอบเขตการบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ISO/ IEC27001 และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
2.3 นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิน้ ีจะต้องทาการเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ
และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงนามยอมรับและปฏิบตั ิตามนโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด
2.4 เพื่อกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ ผูด้ ูแลระบบและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของหารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการดาเนินงานและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2.5 นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิน้ ีตอ้ งการมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตาม
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
3. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลท่ายาง
3.1
โรงพยาบาลท่ายางส่ งเสริ มและสนับสนุนรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอง
สนองต่อพันธกิจและนโยบายขององค์กร

2

3.2 โรงพยาบาลท่ายางมีหน้าที่จากัด ระงับ เพิกถอนสิ ทธิ หรื อบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมี
การละเมิดหรื อฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิ ในการกรณี สาคัญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรายงานการฝ่ าฝื นให้ตน้
สังกัดหรื อโรงพยาบาลท่ายางพิจารณาลงโทษ
3.3 โรงพยาบาลท่ายางสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ และพร้อม
ใช้งานอยูเ่ สมอ
3.4 โรงพยาบาลท่ายางสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อการ
ปกป้ องและรักษาข้อมูลความลับของผูใ้ ช้และข้อมูลผูป้ ่ วยอย่างเคร่ งครัด
4. องค์ ประกอบของแนวทางปฏิบัติ
4.1 คานิยาม
4.2 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
4.3 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ
4.4 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเครื อข่ายและเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
4.5 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเครื อข่ายไร้สาย
4.6 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของไฟร์วอลล์
4.7 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของอีเมล์
4.8 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของอินเตอร์ เน็ต
4.9 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุ ก
4.10 ความมัน่ คงลอดภัยของการสารองข้อมูล
4.11 การสร้างความตระหนักในเรื่ องการักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นโยบายรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละส่ วนที่กล่าวข้างต้นจะ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบตั ิ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิ (Procedure) ในการรักษา
ความมัง่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะทาให้องค์กรมีมาตรการในการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย ช่วยลดความเสี ยหายต่อการ
ดาเนินงาน ทรัพย์สิน บุคลากร ขององค์กร ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมัน่ คงปลอดภัย
นโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนี้ จัดเป็ นมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
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คำนิยำม
คานิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชำ หมายถึง ผูม้ ีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริ การของโรงพยาบาลท่ายาง
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสู ง (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผูม้ ีอานาจใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางซึ่ งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่ วนของการ
กาหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
ที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึ กษา พัฒนาปรับปรุ ง บารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่ายภายในโรงพยาบาลท่ายาง
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาลท่ายาง
มำตรฐำน (Standard)หมายถึง บรรทัดฐานที่บงั คับใช้ในการปฏิบตั ิการจริ งเพื่อให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedure)หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็ นข้อๆ ที่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
แนวทำงปฏิบัติ (Guideline)หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บงั คับให้ปฏิบตั ิ แตะแนะนาให้ปฏิบตั ิเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น
ผู้ใช้ งำน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริ หาร หรื อดูแล
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธิ์ และหน้าที่อยูก่ บั บทบาท (role) ซึ่งโรงพยาบาลท่า
ยางกาหนดไว้ดงั นี้
ผู้บริหำร หมายถึง ผูม้ ีอานาจบริ หารในระดับสู งของโรงพยาลท่ายาง เช่น ผูอ้ านวยการโรงพยาลท่า
ยาง รองผูอ้ านวยการโรงพยาล หัวหน้าตึก หัวหน้ากลุ่มงาน เป็ นต้น
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งสามารถเข้าถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น บัญชีผใู ้ ช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User
Account) หรื อบัญชีไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (EmailAccount) เป็ นต้น
เจ้ ำหน้ ำที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่ คราว และเจ้าหน้าที่ประจา
โครงการต่างๆ ของโรงพยาลท่ายาง
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หน่ วยงำนภำยนอก หมายถึง องค์กรหรื อหน่วยงานภายนอกที่โรงพยาบาลท่ายาง อนุญาตให้มีสิทธิ์
ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรื อทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิ ทธิ์ ในการใช้ระบบตาม
อานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด บรรดาที่อยูใ่ นระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สำรสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อเท็จจริ งที่ได้จากข้อมูลนามาผ่านการประมวลผล การจัด
ระเบียบให้ขอ้ มูลซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของตัวเลข ข้อความ หรื อภาพกราฟฟิ ก ให้เป็ นระบบที่ผใู ้ ช้ สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร การวางแผน การตัดสิ นใจและอื่นๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมการทางานเข้าด้วยกัน
โดยมีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด และแนวทางปฏิบตั ิงานให้อุปกรณ์หรื อชุ ดอุปกรณ์ทาหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ระบบเครื อข่ ำย (Network System)หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่ อสารหรื อการส่ ง
ข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบแลน (LAN)
ระบบอินทราเน็ต(Intranet) ระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็ นเครื อข่ายที่มีจะประสงค์เพื่อการติดต่อสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
ระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet)หมายถึง ระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ(Information Technology) หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงาน
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริ หาร การสนับสนุนการให้สารสนเทศที่หน่วยงานสามารถ
นามาใช้ประโยชน์การวางแผน การบริ หาร การสนับสนุนการให้บริ หาร การพัฒนาและควบคุมการ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ
เป็ นต้น
พืน้ ทีใ่ ช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร(Information System Workspace) หมายถึง
พื้นที่ที่หน่วยงานอนุ ญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็ นพื้นที่ทางานทัว่ ไป
(General Working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์พกพาที่ประจา
โต๊ะทางาน พื้นที่ทางานของผูด้ ูแลระบบ (System administrator area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อระบบเครื อข่าย (IT equipment or network area) พื้นที่จดั เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data
storage area) พื้นที่ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย (WirelessLANcoverage area)
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เจ้ ำของข้ อมูล หมายถึง ผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากผูบ้ งั คับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดย
เจ้าของข้อมูลเป็ นผูร้ ับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรื อ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสู ญหาย
สิ ทธิของผู้ใช้ งำน หมายถึง สิ ทธิ ทวั่ ไป สิ ทธิ จาเพาะ สิ ทธิพิเศษ และสิ ทธิ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กำรเข้ ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้ งำนสำรสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิ ทธิ หรื อการมอบ
อานาจให้ผใู ้ ช้งาน เข้าถึงหรื อใช้งานเครื อข่ายหรื อระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ
รวมทั้งการอนุ ญาตสาหรับบุคคลภายนอก
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ หมายถึง การธารงไว้ซ่ ึงความลับ (confidentiality) ความ
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติใน
ด้าน ความถูกต้องแท้จริ ง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (nonrepudiation)และความน่าเชื่อถือ (reliavility)
เหตุกำรณ์ ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (informationsecurityevent) หมายถึง กรณี ที่ระบุการเกิด
เหตุการณ์สภาพของการบริ การหรื อเครื อข่ายที่แสดงให้เป็ นความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการฝ่ าฝื นนโยบายด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยหรื อมาตรการป้ องกันที่ลม้ เหลว หรื อเหตุการณ์อนั ไม่อาจรู ้ได้วา่ อาจเกี่ยวข้องกับความ
มัน่ คงปลอดภัย
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ หรื อไม่ อำจคำดคิด (Information security
incident) หมายถึง สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด (unwanted or
unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุ กหรื อโจมตรี และความมัน่ คงปลอดภัยถูกคุกคาม
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่ งข้อความระหว่างกันโดยผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็ นได้ท้ งั ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ผูส้ ่ งสามารถส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้มาตรฐานที่ใช้ในการ
รับส่ งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็ นต้น
รหัสผ่ำน(Password) หมายถึง ตัวอักษรหรื ออักขระหรื อตัวเลข ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมัง่ คงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ ำนกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม
(PhysicalandEnvironmentSecurity)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดเป็ นมาตรการในการควบคุมและป้ องกันการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าใช้งานหรื อการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความสาคัญของ
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าและอาจจาเป็ นต้องรักษาความลับ
โดยมาตรการนี้ จะมีผลบังคับใช้กบั ผูใ้ ช้บริ การและหน่วยงานภายนอก ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
2. แนวทำงกำรปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ ำนกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม
2.1 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูก้ าหนดพื้นที่ผใู ้ ช้บริ การ พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ชดั เจน และจัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทัว่ กัน โดย
การกาหนดพื้นที่ดงั กล่าวแบ่งออกได้เป็ นพื้นที่ทางาน พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อระบบเครื อข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย เป็ นต้น
2.2 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูก้ าหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 หน่วยงานภายนอกที่นาเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่าย
ภายในหน่วยงาน จะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์ มการขออนุ ญาตใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ และ
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาลงนาม
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบ
(Access Control Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และป้ องกันการ
บุกรุ กผ่านระบบเครื อข่ายจากผูบ้ ุกรุ ก หรื อจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ที่จะสร้างความเสี ยหายแก่
ข้อมูล หรื อการทางานของระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายให้หยุดชะงักรวมทั้งให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามพิสูจน์ตวั บุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบ
แนวทางปฏิบตั ิในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางมี ดังนี้
2.1 กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.1.1 โรงพยาบาลท่ายางกาหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลจากหน่วยงานภายนอก
ที่ตอ้ งการสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขอ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
2.1.2 ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ต้องกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลและระบบ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานก่อนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิ ทธิ์
การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
2.1.3 ผูด้ ูแลระบบควรจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีต่อระบบ
ข้อมูล
2.1.4 ผูด้ ูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสิ ทธิ์ ต่างๆ และการผ่านเข้า-ออก สถานที่ต้ งั ของระบบ ของทั้งผูท้ ี่ได้รับ
อนุญาตและไม่ได้รับอนุ ญาตเพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
2.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.2.1 ผูด้ ูแลระบบต้องทากาหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลท่ายาง
กาหนดให้มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการเพื่อให้มีสิทธิ์ ต่างๆ ในการใช้งานการความ
จาเป็ นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบตั ิสาหรับการยกเลิกสิ ทธิ์ การใช้งาน เป็ นต้น
2.2.2 ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบ
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เครื อข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็ นต้น โดยต้องใช้สิทธิ์
เฉพาะการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรรวมทั้งต้องทบทวนสิ ทธิ์ ดงั กล่าวอย่างสม่าเสมอ
2.2.3 ผูด้ ูแลระบบต้องบริ หารจัดการสิ ทธิ์ การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากร
ดังต่อไปนี้
2.2.3.1 กาหนดการเลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผูใ้ ช้งาน
ระบบลาออก หรื อพ้นจากตาแหน่ง หรื อยกเลิกการใช้งาน
2.2.3.2 ส่ งมอบรหัสผ่านชัว่ คราวให้กบั ผูใ้ ช้บริ การด้วยวิธีการที่ปลอดภัยควร
หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่นหรื อการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ที่ไม่มีการ
ป้ องกันในการส่ งรหัสผ่าน
2.2.3.3 ควรกาหนดให้ผใู ้ ช้บริ การตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน
2.2.3.4 ควรกาหนดให้ผใู ้ ช้งานไม่บนั ทึกหรื อเก็บรหัสผ่าน ไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบที่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
2.2.3.5 กาหนดชื่อผูใ้ ช้หรื อรหัสผูใ้ ช้งานต้องไม่ซ้ ากัน
2.2.3.6 ในกรณี มีความจาเป็ นต้องให้สิทธิ์ พิเศษกับผูใ้ ช้งานที่มีสิทธิ์ สูงสุ ดผูใ้ ช้งาน
นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา โดมีการกาหนด
ระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเอพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรื อพ้น
จากตาแหน่งและมีการกาหนดสิ ทธิ์ พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บา้ ง
และต้องกาหนดให้รหัสผูใ้ ช้งานต่างๆจากรหัสผูใ้ ช้งานตามปกติ
2.2.4 ผูด้ ูแลระบบต้องบริ หารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับต่อไปนี้
2.2.4.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึง
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน
2.2.4.2 ต้องกาหนดรายชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบตัวตนจริ งของผูใ้ ช้ขอ้ มูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
2.2.4.3 ควรกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว
2.2.4.4 การรับส่ งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครื อข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส
(Encryption) ที่เป็ นมาตรฐานสากล เช่น SSLVPN หรื อ XMLEncryption เป็ นต้น
2.2.4.5 ควรกาหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับ
ความสาคัญของข้อมูล
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2.2.4.6 ควรกาหนดมาตรการรักษาความมัง่ คงปลอดภัยของข้อมูลในกรณี ที่นา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไป
ตรวจก่อนซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นสื่ อบันทึกก่อน เป็ นต้น
2.3กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบปฏิบัติกำร
2.3.1 ผูใ้ ช้บริ การต้องกาหนดชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบตั ิการของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
2.3.2 ผูใ้ ช้บริ การไม่ควรอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ของตนในการเข้าใช้งาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานร่ วมกัน
2.3.3 ผูใ้ ช้บริ การควรตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อทาการล็อคหน้าจอภาพ
เมื่อไม่มีการใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผูใ้ ช้บริ การต้องใส่ รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้
งาน
2.3.4ผูใ้ ช้บริ การควรทา Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรื อไม่อยูท่ ี่หน้าจอเป็ นเวลานาน
มากกว่า 1 ชัว่ โมง
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แนวทำงกำรปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครื อข่ ำยและเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ำย
(Network and Server Policy)
1.วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การ ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่าย รวมทั้งทาความเข้าใจตลอดจนปฏิบตั ิตามเพื่อเป็ นการป้ องกันทรัพยากรและข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2. แนวทางปฏิบตั ิในการใช้งานเครื อข่ายและเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
โรงพยาบาลท่ายางกาหนดมาตรการความปลอดภัยของเครื อข่ายและเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) ดังนี้
2.1 ผูด้ ูแลระบบ ต้องแบ่งระบบเครื อข่ายตามกลุ่มของบริ การสารสนเทศ กลุ่มของผูใ้ ช้งาน เช่น
โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็ นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมป้ องกันการบุกรุ ก
ได้อย่างเป็ นระบบ
2.2 ผูใ้ ช้บริ การจะนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มาเชื่ อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง หรื อ หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยเคร่ งครัด
2.3 การขออนุ ญาตใช้งานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนย่อย (Sub Domain Name) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ จะต้องทาหนังสื อขออนุญาตต่อผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง หรื อหัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการกระทาของระบบและ
ผูใ้ ช้บริ การอื่นๆ
2.4 ห้ามผูใ้ ดกระทาการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรื อทาการใดๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่
อุปกรณ์จดั เส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่าย
หลัก โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูด้ ูแลระบบ (System Administrator)
2.5 ผูด้ ูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่าย เพื่อบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังต่อไปนี้
2.5.1 ต้องมีวธิ ี การจากัดสิ ทธิ์ การใช้งานเพื่อควบคุมผูใ้ ช้บริ การให้สามารถใช้งานเฉพาะ
ระบบเครื อข่ายที่ได้รับอนุ ญาตเท่านั้น ต้องมีวธิ ี การจากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครื อข่าย
ที่มีการใช้งานร่ วมกัน
2.5.2 ต้องกาหนดให้มีวธิ ี เพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครื อข่ายจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปยัง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถใช้เส้นทางอื่นๆ ได้
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2.5.3 ระบบเครื อข่ายทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเชื่ อมต่อไปยังระบบเครื อข่ายอื่นๆ
ภายนอกหน่วยงานควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุ ก รวมทั้งต้องมีความสามารถ
ในการตรวจจับโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย
2.5.4 ระบบเครื อข่ายต้องติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุ ก (Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้า
ใช้งานระบบเครื อข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ผดิ ปกติ
2.5.5 การเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตจาเป็ นต้อง
มีการลงบันทึกเข้า (Login) และต้องมีการพิสูจน์ยนื ยันตัวตน (Authentication)เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของผูใ้ ช้บริ การ
2.5.6เลขที่อยูไ่ อพี (IP Address) ภายในของระบบเครื อข่ายภายในขอหน่วยงานจาเป็ นต้อง
มีการป้ องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่ อมต่อสามารถมองเห็นได้
2.5.7 ต้องจัดทาแผนผังระบบเครื อข่าย (Network Diagram) ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของระบบเครื อข่ายภายในและเครื อข่ายภายในและครื อข่ายภายนอก และอุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
2.5.8 การใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครื อข่ายควรได้รับอนุมตั ิจากผูด้ ูแล
ระบบ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็ น
2.5.9 ผูด้ ูแลระบบต้องบริ หารควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบใน
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ในการกาหนด แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของ
ซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software)
2.6 โรงพยาบาลท่ายางกาหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
เพื่อให้ขอ้ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกต้องและสามารถระบุตวั บุคคลได้ตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี้
2.6.1 ควรจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่ อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษา
ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริ ง และระบุตวั บุคคลที่เข้าถึงสื่ อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ใน
การจัดเก็บ ต้องกาหนดชั้นความลับในการเข้าถึงสื่ อดังกล่าวได้และผูด้ ูแลระบบไม่ได้รับ
อนุญาตในการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ยกเว้น ผูต้ รวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (IT Auditor) หรื อบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย
2.6.2 ควรกาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้งาน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้ องกันการบุกรุ ก เช่น บันทึกเข้า –
ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ ระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall
Log เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90
วัน นับตั้งแต่การใช้บริ การสิ้ นสุ ดลง
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2.6.3 ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้งานระบบอย่างสม่าเสมอ
2.6.4 ต้องมีวธิ ี การป้ องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจากัดสิ ทธิ์ การเข้าถึง
บันทึกเหล่านั้น
2.7 โรงพยาบาลท่ายางกาหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครื อข่ายและเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทางดังต่อไปนี้
2.7.1 บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ตอ้ งการสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายและ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของหน่วยงานจะต้องทาเรื องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขอ
อนุญาตจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง
2.7.2 มีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ ระบบอย่างรัดกุม
2.7.3 วิธีการใดๆ ที่สามารถเข้าสู่ ขอ้ มูลหรื อระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการ
อนุญาตจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง
2.7.4 การเข้าสู่ ระบบจากระยะไกล ผูใ้ ช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรื อความ
จาเป็ นในการดาเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
2.7.5 การเข้าใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตวั ตนจากระบบของหน่วยงาน
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครื อข่ ำยไร้ สำย
(Wireless Policy)
1. วัตถูประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยการกาหนด
สิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งมีการ
ทบทวนสิ ทธิ์ การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตวั ตนจริ งจากระบบเครื อข่ายไร้
สาย
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบเครื อข่ ำยไร้ สำย
ผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย (Wireless Policy) ของโรงพยาบาลท่ายางมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 การติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless) ต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละระดับ และต้องกาหนดรหัสการเข้าใช้งาน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจาย
สั้ญญาณ (Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายน้อยที่สุด
2.2 ห้ามผูใ้ ช้งาน (User) นาอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรื อเปิ ดใช้งานเองในหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ น
Access point, Wireless Router, Wireless USB client หรื อ Wireless card
2.3 ห้ามผูใ้ ช้งาน (User) เปิ ด ad-hoc หรื อ peer-to-peerNetwork
2.4 กรณี ที่หวั หน้าหน่วยงานอนุญาตให้มีการติดตั้ง Wireless ให้ดาเนินการ ดังนี้
2.4.1 ผูด้ ูแลระบบต้องวาง Access Point (AP) ในตาแหน่งที่เหมาะสม โดยจะต้องวาง
Accexx Point หน้า Firewall และหากมีความจาเป็ นจริ งๆต้องวางในระบบเครื อข่ายภายใน
ที่เป็ น InrernalNetwordต้องเพิม่ การรับรองและการเข้ารหัสด้วย(Authentication,
Encryption)
2.4.2 ให้กาหนดรายการ MACAddress ที่สามารถเข้าใช้ Access Point ได้เฉพาะเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่อนุญาตเท่านั้น และตามชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ตามที่กาหนดไว้เท่านั้นให้เข้าระบบเครื อข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
2.4.3 ให้เปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็ นค่า Default มาจาก
โรงงานผลิตทันทีที่นา Access Point มาใช้งานและต้องปิ ดคุณสมบัติการ Auto Broadcast
SSID ของตัว Access Point ด้วย
2.4.4 ผูด้ ูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและกาหนดค่า Configuration
ให้เหมาะสม รวมทั้งทา Check List เกี่ยวกับ Security Configuration
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2.4.5 ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดค่า WEP (WiredEquivalentPrivacy) หรื อ WPA (WiFiProtectedAccess) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง WirelessLANClient และ อุปกรณ์
กระจายสัญญาร (AccessPoint) และควรกาหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครื อข่ายไร้สาย
2.4.6 ผูด้ ูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุ ญาต
ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายในการเข้าสู่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายใน
ต่างๆ ของหน่วยงาน
2.4.7 ผูด้ ูแลระบบควรใช้ซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบเครื อข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบ
เครื อข่ายไร้สาย และจักส่ งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณี ที่ตรวจสอบ
พบการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายที่ผดิ ปกติ ให้ผดู ้ ูแลระบบรายงานให้ผอู ้ านวยการ
โรงพยาบาลท่ายางทันที
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แนวทางปฏิบตั ิการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของไฟร์ วอลล์
(Firewall Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดการควบคุมความมัน่ คงปลอดภัยของไฟร์ วอลล์ โดยการกาหนดค่าต่างๆให้เหมาะสม
ตามความต้องการในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งมีการทบทวนการกาหนดค่าอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ผทู ้ ี่ควบคุมดูแล
ต้องเป็ นผูด้ ูแลระบบที่มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงการตั้งค่าของไฟร์ วอลล์ตามนโยบายเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ คง
ปลอดภัยของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายภายในองค์กร
2. แนวทางปฏิบตั ิในการควบคุมความมัน่ คงปลอดภัยของไฟร์ วอลล์
ผูใ้ ช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์(Firewall) ของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายางมีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการ การติดตั้ง และ
กาหนดค่าของไฟร์ วอลล์ท้ งั หมดของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง
2.2 การกาหนดค่าเริ่ มต้นพื้นฐานของทุกเครื อข่ายจะต้องเป็ นการปฏิเสธทั้งหมด
2.3 ทุกเส้นทางเชื่อมต่อเอนเทอร์ เน็ตและบริ การดินเทอร์ เน็ตที่ไม่อนุญาตตามนโยบายจะต้องถูก
บล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์
2.4 ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย รหัสผูใ้ ช้ (User
account) และรหัสผ่าน (User password)
2.5 ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์ วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การกาหนดค่าใช้บริ การและการ
เชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
2.6 การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์ วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลจัดการเท่านั้น
2.7 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์ วอลล์ จะต้องส่ งค่าไปจัดเก้ฐที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
2.8 การกาหนดนโยบายในการให้บริ การอินเทอร์ เน็ตกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายจะเปิ ดพอร์ ตการ
เชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ ไป ที่ทางผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายางอนุญาตให้ใช้งาน ซึ่ง
หากมีความจาเป็ นที่จะใช้งานพอร์ ตการเชื่อมต่อนอกเหนื อที่กาหนด จะต้องได้รับอนุ ญาตจาก
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายางก่อน
2.9 การกาหนดค่าการให้บริ การของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในแต่ละส่ วนของเครื อข่ายจะต้อง
กาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ ตการเชื่ อมต่อที่จาเป็ นต่อการให้บริ การเท่านั้นโดยข้อนโยบายจะต้อง
ถูกระบุให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเป็ นรายเครื่ องที่ให้บริ การจริ ง และการกาหนดค่าการ
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ให้บริ การของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหรื ออุปกรณ์ในเครื อข่าย ต้องขออนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องระบุขอ้ มูลดังนี้
2.9.1 หมายเลข Port ที่ตอ้ งการขอให้เปิ ด
2.9.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ตอ้ งการติดต่อสื่ อสาร
2.9.3 วัตถุประสงค์ หรื อชื่อแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการใช้งานผ่าน Port นั้นๆ
2.9.4 วันที่เริ่ มใช้ และวันที่สิ้นสุ ดการขอใช้
2.10 จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์ วอลล์เป็ นประจาทุกสัปดาห์
หรื อทุกครั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
2.11 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ให้บริ การระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะต้องไม่อนุ ญาตให้มีการ
เชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์ เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็ น โดยจะต้องกาหนดเป็ นกรณี ไป
2.12 โรงพยาบาลท่ายางมีสิทธิ์ ที่จะระงับหรื อบล็อกการใช้งานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่มี
พฤติกรรมการใช้งานที่ขดั ต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของโรงพยาบาลท่ายาง หรื อกฎหมาย หรื
อาจทาให้เกิดการทางานของโปรแกรม ที่มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
2.13 ภายหลังการอนุ ญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช่งานที่ขดั ต่อนโยบาย ประกาศระเบียบของ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายางหรื อกฎหมาย หรื ออาจจะทาให้เกิดความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อทาให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ทาง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จะยกเลิกการให้บริ การทันที
2.14 การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่ องแม่ข่ายหรื ออุปกรณ์
เรื อข่ายภายในจะต้องบัยทึกรายการของการดาเนิ นการตามแบบการขออนุ ญาดาเนินการเกี่ยวกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลท่ายางก่อน
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครื อข่ายขององค์กร ซึ่ งผูใ้ ช้
จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผดู ้ ูแลระบบเครื อข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ กระทาการใดๆ ที่
จะสร้างปั ญหา หรื อไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย
นั้นอย่างเคร่ งครัด จะทาให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นระบบเครื อข่ายเป็ นไปอย่างปลอดภัยและมี
ประสิ ทธิภาพ
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลท่ายางมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 ในการลงทะเบียนบัญชีใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต้องทาการกรอกข้อมูลคาขอ
เข้าใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานโดยยื่นคาขอรับกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่า
ยาง
2.2 เมื่อมีการเข้าสู่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
2.3 ไม่ควรบันทึกหรื อเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเก็บไว้ในที่สังเกตได้
2.4 ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3-6 เดือน
2.5 ไม่ใช่ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของผูอ้ ื่นเพื่ออ่านหรื อรับหรื อส่ งข้อความ
ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผูใ้ ช้บริ การและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
2.6 การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูร้ ับบริ การ หรื อตามภารกิจของโรงพยาบาลท่ายางผูใ้ ช้งาน
จะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณี ที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางขัดข้องและ
ได้รับการอนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้วเท่านั้น
2.7 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผสู ้ ่ ง
2.8 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ภาษาสุ ภาพ ไม่ขดั ข้องต่อจริ ยธรรม ไม่ทาการปลุกปั่ น
ยัว่ ยุ เสี ยดสี ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย และผูใ้ ช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็ นความเห็นส่ วนบุคคล
โดยอ้างว่าเป็ นความเห็นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ายางหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
โรงพยาบาลท่ายาง
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2.9 ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข้อความรู ปภาพ
หรื อสิ่ งอื่นใด ซึ่ งมีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรม ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมายหรื อกระทบต่อการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลท่ายางตลอดจนเป็ นการรบกวนผูใ้ ช้งานอื่น รวมทั้งผูร้ ับบริ การของ
โรงพยาบาลท่ายางตลอดจนเป็ นการรบกวนผูใ้ ช้งานอื่น รวมทั้งผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลท่ายาง
2.10 การส่ งข้อมูลที่เป็ นความลับ ไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.11 การแนบไฟล์ขอ้ มูล สามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกิน 10 เมกะไบท์
2.12 หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็ จสิ้ นควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์ เน็ต
(Internet Security Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการการใช้งานอินเตอร์ เน็ตของโรงพยาบาลท่ายางซึ่งผูใ้ ช้จะต้องให้ความสาคัญ
และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์ เน็ต ผูใ้ ช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผแู ้ ลระบบ
เครื อข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ กระทาการใดๆ ที่จะสร้างปั ญหา หรื อไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้อง
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายนั้นอย่างเคร่ งครัด จะทาให้การใช้งานอินเตอร์ เน็ตเป็ นไป
อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ เครื อข่ ำยอินเตอร์ เน็ต
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของโรงพยาบาลท่ายางมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 การลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ต้องทาการกรอกข้อมูลคาขอใช้บริ การเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตของหน่วยงานโดยยืน่ คาขอกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายางโดยสามารถใช้งานได้ 1
วัน เพื่อรอการตรวจสอบตัวบุคคลและอนุมตั ิการใช้งานโดยผูใ้ ช้งานต้องเป็ นบุคลากรสังกัด
โรงพยาบาลท่ายางสาหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2.2 ไม่ใช่ระบบอินเทอร์ เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์เป็ นการส่ วนบุคคล และ
ทาการเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรื อเป็ นภัยต่อความมัน่ คงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นภัย
ต่อสังคม หรื อละเมิดสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น หรื อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายให้กบั หน่วยงาน
2.3 ผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตพึงใช้ขอ้ ความที่สุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิในการใช้บริ การ และต้อง
รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เก็บไว้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเครื่ องแม่ข่าย หรื อ
ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครื อข่าย
2.4 ผูใ้ ช้งานต้องไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้งานผ่านบัญชีของตนโดยเด็กขาด หากเกิดปั ญหา เช่น การละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ หรื อการเก็บข้อมูลที่ผดิ กฎหมาย เจ้าของบัญชีผใู ้ ช้น้ นั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
2.5 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็ นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้ประกาศอย่างเป็ น
ทางการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
2.6 ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์ เน็ต การดาวน์โหลดการอัพเดท
(Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ แต่หาก
มีความจาเป็ นให้ปฏิบตั ินอกเวลาทางาน
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2.7 ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุค๊ โปรแกรมอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน โดย
ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็ นความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรื อใช้ขอ้ ความ
ที่ยวั่ ยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของหน่วยงาน การทาลายความสัมพันธ์กบั
บุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
2.8 หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตเสร็ จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราเซอร์ ที่ใช้งาน และออกจากเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตด้วยการ Logout จากการ Authentication เพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ

21

นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรตรวจจับกำรบุกรุ ก
(Inrtrsion Detection System / Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
1. วัตถุประสงค์
IDS/IPS Policy เป็ นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุ ก และตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื อข่าย เพื่อป้ องกันทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลบนเครื อข่ายภายในโรงพยาบาล
ท่ายางให้มีความมัน่ คงปลอดภัย
2. แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุ กเครื อข่าย
แนวทางการปฏิบตั ิและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบุกรุ ก
เครื อข่าย เป็ นดังนี้
2.1 IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครื อข่ายของโรงพยาบาลท่ายางและเครื อข่าย
อินเทอรื เน็ตทุกเส้นทาง
2.2 ระบบทั้งหมดที่สามารุ เข้าถึงได้จากอินเทอร์ เน็ตหรื อที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ระบบ IDS/IPS
2.3ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรู ปแบบการให้บริ การก่อนการติดตั้งและเปิ ด
ให้บริ การ
2.4 โฮสต์และเครื อข่ายทั้งหมดที่มีการส่ งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ
2.5 มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็ นประจา
2.6 มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริ มาณ
ข้อมูลเข้าใช้งานเครื อข่ายเป็ นประจาทุกวันโดยผูด้ ูแลระบบ
2.7 IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์ วอลล์ ที่ใช้ในการเข้าถึงเครื อข่ายของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ
2.8 เครื่ องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง host-basedIDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
2.9 พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรื อเหตุการณ์ท้ งั หมด ที่มีความเสี่ ยงต่อการบุกรุ ก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรื อการพยายามเข้าระบบ ทัง่ ที่ประสบความสาเร็ จและไม่ประสบ
ความสาเร็ จ จะต้องมีการรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
2.10 พฤติกรรม กิจกรรมที่น่าสงสัย หรื อระบบการทางานที่ผดิ ปกติ ที่ถูกค้นพบ จะต้องมีการ
รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ ภายใน 1 ชัว่ โมงที่ตรวจพบ
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2.11 การตรวจสอบการบุกรุ กทัง่ หมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
2.12มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์
ต่างๆ ดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี ยหาย ลบซอฟต์แวร์ มุ่งร้ายที่ตรวจพบ ป้ องกัน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดาเนิ นการตามแผน
2.13 โรงพยาบาลท่ายางมีสิทธิ์ ในการยุติการเชื่ อมต่อเครื อข่ายของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อการบุกรุ กระบบ โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งแก่ผใู ้ ช้งานล่วงหน้า
2.14 ผูท้ ี่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใดที่เป็ นการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาลท่ายาง
การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรื อมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทางานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครื อข่ายทันที หากการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทา
ความผิดที่สอดคล้องกัน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรื อเป็ น
การกระทาที่ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูล และทรัพยากรระบบของโรงพยาบาลท่ายางจะต้อง
ถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
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นโยบำยคำมมั่นคงปลอดภัยของกำรสำรองข้ อมูล
(Backup Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดเป็ นมาตรการในการสารองข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลักที่ทา
หน้าที่เชื่อมโยงระบบเครื อข่าย และเตรี ยมความพร้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น หรื อกรณี มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อสารสนเทศ ให้สามารถกูก้ ลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. แนวทางปฏิบตั ิในการสารองข้อมูล
2.1จัดทาสาเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์ เก็บไว้โดยจัดเรี ยงตามตามลาดับความจาเป็ นของการสารอง
ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจากจาเป็ นมากไปหาน้อย
2.2 มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิการจัดทาสารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งระบบซอฟต์แวร์
และข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบตั ิแยกตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่ละระบบ
2.3 จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่ อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่ อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถ
แสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูลและผูร้ ับผิดชอบในการสาร้องข้อมูลไว้อย่าง
ชัดเจน ข้อมูลที่สารองควรจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บข้อมูลสารองซึ่ งติดตั้งอยูท่ ี่สถานที่อื่น และต้องมี
การทดสอบสื่ อเก็บข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ
2.4 ต้องมีการจัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นให้สามารถกูร้ ะบบกลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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นโยบำยสร้ ำงควำมตระหนักในเรื่ องกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ
1.วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิให้กบั บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู ้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสรสนเทศ ตลอดจนสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
2. แนวทางปฏิบตั ิในการสร่ างความตระหนักในเรื่ องการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2.1 จัดฝึ กอบรมแนวปฏิบตั ิตามแนวนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึ กอบรมอาจใช้วธิ ีการเสริ ม
เนื้อหาแนวปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสู ตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึ กอบรมของ
หน่วยงาน
2.2จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ แนวทางปฏิบตั ิการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิให้กบั บุคลากร โดยการจัด
สัมมนาควรจัดปี ละไม่นอ้ ยกว่า 1ครั้ง โดยอาจจัดร่ วมกับการสัมมนาอื่นด้วยก็ได้ และอาจเชิ ญ
วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ดา้ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มา
ถ่ายทอดความรู ้
2.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ ในลักษณะเกร็ ดความรู ้ หรื อข้อระวัง
ในรู ปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ ดความรู ้อยูเ่ สมอ
2.4 ระดมการมีส่วนร่ วมและลงสู่ ภาคปฏิบตั ิดว้ ยการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสารวจความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางด้านสารสนเทศ
โรงพยาบาลท่ายาง
มีหน้าที่ดงั นี้
1.กาหนดนโยบายบริ การความเสี่ ยงด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการนโยบายและแนวปฏิบตั ิการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลท่ายาง
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2.ค้นหา ประเมิน จัดการและบริ หารความเสี่ ยงของโรงพยาบาลท่ายาง
3.รวบรวมจัดลาดับความรุ นแรงและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยงต่อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลท่ายางอย่างสม่าเสมอ
4.ส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงดาเนินการต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ

