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นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โรงพยาบาลท่ายาง ต.ท่ายางอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 
1.หลกัการและเหตุผล  
 ตามพระราชหฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภารัฐพ.ศ. 
2549 ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจดัท านโยบายและแนวทางปฏิบติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัใน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัง่คงปลอดภยัและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งและการถูกคุกคาม
จากภยัต่างๆ โรงพยาบาลท่ายางจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยก าหนดใหมี้มาตรฐาน(Standard) แนวปฏิบติั (Guideline) 
ขั้นตอนปฏิบติั(Procedure) ใหค้รอบคลุมดา้นการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และป้องกนัภยัคุกคามต่างๆ  
 
2. วตัถุประสงค์  
 2.1การท านโยบายและแนวทางปฏิบติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และมีความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององคก์ร ท าใหด้ าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2 ก าหนดขอบเขตการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอา้งอิงตาม
มาตรฐาน ISO/ IEC27001 และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 2.3 นโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีจะตอ้งท าการเผยแพร่ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบ
และเจา้หนา้ท่ีทุกคนจะตอ้งลงนามยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 2.4 เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัใหผู้บ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูดู้แลระบบและบุคคลภายนอกท่ี
ปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร ตระหนกัถึงความส าคญัของหารรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รในการด าเนินงานและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 2.5 นโยบายและแนวทางปฏิบติัน้ีตอ้งการมีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตาม
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ต่อปี 
 
3. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลท่ายาง 3.1 
โรงพยาบาลท่ายางส่งเสริมและสนบัสนุนรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหต้อง
สนองต่อพนัธกิจและนโยบายขององคก์ร 
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 3.2 โรงพยาบาลท่ายางมีหนา้ท่ีจ  ากดั ระงบั เพิกถอนสิทธิหรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมี
การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติั ในการกรณีส าคญัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศรายงานการฝ่าฝืนให้ตน้
สังกดัหรือโรงพยาบาลท่ายางพิจารณาลงโทษ 
 3.3 โรงพยาบาลท่ายางสนบัสนุนใหร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ และพร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ 
 3.4 โรงพยาบาลท่ายางสนบัสนุนการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลตามระเบียบปฏิบติั เพื่อการ
ปกป้องและรักษาขอ้มูลความลบัของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลผูป่้วยอยา่งเคร่งครัด 
 
4. องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติ 
 4.1 ค  านิยาม 

4.2 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
4.3 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการควบคุมการเขา้ถึงระบบ 
4.4 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4.5 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเครือข่ายไร้สาย 
4.6 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล์ 
4.7 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของอีเมล์ 
4.8 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของอินเตอร์เน็ต 
4.9 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการตรวจจบัการบุกรุก 
4.10 ความมัน่คงลอดภยัของการส ารองขอ้มูล 
4.11 การสร้างความตระหนกัในเร่ืองการักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
 
นโยบายรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ละส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้จะ

ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์แนวทางปฏิบติั (Guideline) และขั้นตอนวธีิการปฏิบติั (Procedure) ในการรักษา
ความมัง่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร เพื่อท่ีจะท าใหอ้งคก์รมีมาตรการในการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั ช่วยลดความเสียหายต่อการ
ด าเนินงาน ทรัพยสิ์น บุคลากร ขององคก์ร ท าใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมัน่คงปลอดภยั 

นโยบายการเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รน้ี จดัเป็นมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีขององคก์รและหน่วยงาน
ภายนอกจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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ค ำนิยำม 
 
ค านิยามท่ีใชใ้นนโยบายน้ี ประกอบดว้ย 
 ผู้บังคับบัญชำ หมายถึง ผูมี้อ  านาจสั่งการตามโครงสร้างการบริการของโรงพยาบาลท่ายาง  
 ผู้บริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผูมี้อ  านาจใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในส่วนของการ
ก าหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและคอมพวิเตอร์ หมายถึง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้  าปรึกษา พฒันาปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายภายในโรงพยาบาลท่ายาง 
 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมัน่คงปลอดภยัส าหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาลท่ายาง 
 มำตรฐำน (Standard)หมายถึง บรรทดัฐานท่ีบงัคบัใชใ้นการปฏิบติัการจริงเพื่อใหไ้ด้ตาม
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedure)หมายถึง รายละเอียดท่ีบอกขั้นตอนเป็นขอ้ๆ ท่ีตอ้งน ามาปฏิบติั 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์
 แนวทำงปฏิบัติ (Guideline)หมายถึง แนวทางท่ีไม่ไดบ้งัคบัใหป้ฏิบติั แตะแนะน าให้ปฏิบติัเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
 ผู้ใช้งำน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต (Authorized user) ใหส้ามารถเขา้ใชง้าน บริหาร หรือดูแล
รักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร โดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีอยูก่บับทบาท (role) ซ่ึงโรงพยาบาลท่า
ยางก าหนดไวด้งัน้ี 

ผู้บริหำร หมายถึง ผูมี้อ  านาจบริหารในระดบัสูงของโรงพยาลท่ายาง เช่น ผูอ้  านวยการโรงพยาลท่า
ยาง รองผูอ้  านวยการโรงพยาล หวัหนา้ตึก หวัหน้ากลุ่มงาน เป็นตน้ 
 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเขา้ถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลอ่ืนเพื่อการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้เช่น บญัชีผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ (User 
Account) หรือบญัชีไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (EmailAccount) เป็นตน้ 
 เจ้ำหน้ำที ่หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว และเจา้หนา้ท่ีประจ า
โครงการต่างๆ ของโรงพยาลท่ายาง 
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 หน่วยงำนภำยนอก หมายถึง องคก์รหรือหน่วยงานภายนอกท่ีโรงพยาบาลท่ายาง อนุญาตใหมี้สิทธ์ิ
ในการเขา้ถึงและใชง้านขอ้มูลหรือทรัพยสิ์นต่างๆของหน่วยงาน โดยจะไดรั้บสิทธ์ิในการใชร้ะบบตาม
อ านาจหนา้ท่ีและตอ้งรับผิดชอบในการรักษาความลบัของขอ้มูล 
 ข้อมูลคอมพวิเตอร์ หมายถึง ขอ้มูล ขอ้ความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีอยูใ่นระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ี ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 สำรสนเทศ (Information)หมายถึง ขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากขอ้มูลน ามาผา่นการประมวลผล การจดั
ระเบียบใหข้อ้มูลซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของตวัเลข ขอ้ความ หรือภาพกราฟฟิก ใหเ้ป็นระบบท่ีผูใ้ช ้สามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตดัสินใจและอ่ืนๆ  
 ระบบคอมพวิเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้ดว้ยกนั 
โดยมีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานใหอุ้ปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหนา้ท่ี
ประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
 ระบบเครือข่ำย (Network System)หมายถึง ระบบท่ีสามารถใชใ้นการติดต่อส่ือสารหรือการส่ง
ขอ้มูลและสารสนเทศระหวา่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ขององคก์รได ้เช่น ระบบแลน (LAN) 
ระบบอินทราเน็ต(Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั เป็นเครือข่ายท่ีมีจะประสงคเ์พื่อการติดต่อส่ือสาร
แลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
 ระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet)หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัว่โลก 
 ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ(Information Technology) หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานท่ีน าเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศท่ีหน่วยงาน
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนบัสนุนการใหส้ารสนเทศท่ีหน่วยงานสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์การวางแผน การบริหาร การสนบัสนุนการใหบ้ริหาร การพฒันาและควบคุมการ
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงมีองคป์ระกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ขอ้มูล และสารสนเทศ 
เป็นตน้ 
 พืน้ทีใ่ช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร(Information System Workspace) หมายถึง 
พื้นท่ีท่ีหน่วยงานอนุญาตให้มีการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีท างานทัว่ไป 
(General Working area) หมายถึง พื้นท่ีติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์พกพาท่ีประจ า
โตะ๊ท างาน พื้นท่ีท างานของผูดู้แลระบบ (System administrator area) พื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT equipment or network area) พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (Data 
storage area) พื้นท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย (WirelessLANcoverage area) 
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 เจ้ำของข้อมูล หมายถึง ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บผดิชอบขอ้มูลของระบบงานโดย
เจา้ของขอ้มูลเป็นผูรั้บผิดชอบขอ้มูลนั้นๆ หรือ ไดรั้บผลกระทบโดยตรงหากขอ้มูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย 
 สิทธิของผู้ใช้งำน หมายถึง สิทธิทัว่ไป สิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การก าหนดสิทธิหรือการมอบ
อ านาจใหผู้ใ้ชง้าน เขา้ถึงหรือใชง้านเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ 
รวมทั้งการอนุญาตส าหรับบุคคลภายนอก 
 ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ หมายถึง การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั (confidentiality) ความ
ถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (availability) ของสารสนเทศ ทั้งน้ีรวมถึงคุณสมบติัใน
ดา้น ความถูกตอ้งแทจ้ริง (authenticity) ความรับผดิชอบ (accountability) การหา้มปฏิเสธความรับผดิ (non-
repudiation)และความน่าเช่ือถือ (reliavility) 

เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (informationsecurityevent) หมายถึง กรณีท่ีระบุการเกิด
เหตุการณ์สภาพของการบริการหรือเครือข่ายท่ีแสดงใหเ้ป็นความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัหรือมาตรการป้องกนัท่ีลม้เหลว หรือเหตุการณ์อนัไม่อาจรู้ไดว้า่อาจเก่ียวขอ้งกบัความ
มัน่คงปลอดภยั 

สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทีไ่ม่พงึประสงค์หรือไม่อำจคำดคิด (Information security 
incident) หมายถึง สถานการณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัท่ีไม่พึงประสงคห์รือไม่อาจคาดคิด (unwanted or 
unexpected) ซ่ึงอาจท าใหร้ะบบขององคก์รถูกบุกรุกหรือโจมตรี และความมัน่คงปลอดภยัถูกคุกคาม 

จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์(Email) หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใชใ้นการรับส่งขอ้ความระหวา่งกนัโดยผา่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงถึงกนั ขอ้มูลท่ีส่งจะเป็นไดท้ั้งตวัอกัษร ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ผูส่้งสามารถส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บคนเดียวหรือหลายคนก็ไดม้าตรฐานท่ีใชใ้นการ
รับส่งขอ้มูลชนิดน้ีไดแ้ก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นตน้ 

รหัสผ่ำน(Password) หมายถึง ตวัอกัษรหรืออกัขระหรือตวัเลข ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ยนืยนัตวับุคคล เพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบขอ้มูลในการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของขอ้มูลและ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพและส่ิงแวดล้อม 
(PhysicalandEnvironmentSecurity) 

1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกนัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ใชง้านหรือการเขา้ถึงพื้นท่ีใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยพิจารณาตามความส าคญัของ
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูล ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าและอาจจ าเป็นตอ้งรักษาความลบั 
โดยมาตรการน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชบ้ริการและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 
 
2. แนวทำงกำรปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพและส่ิงแวดล้อม 
 2.1 ใหศู้นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูก้  าหนดพื้นท่ีผูใ้ชบ้ริการ พื้นท่ีใชง้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหช้ดัเจน และจดัท าแผนผงัแสดงต าแหน่งของพื้นท่ีใชง้านและประกาศใหรั้บทราบทัว่กนั โดย
การก าหนดพื้นท่ีดงักล่าวแบ่งออกไดเ้ป็นพื้นท่ีท างาน พื้นท่ีติดตั้งและจดัเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบเครือข่าย พื้นท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นตน้ 
 2.2 ใหศู้นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูก้  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงพื้นท่ีใชง้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.3ใหศู้นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศก าหนดมาตรการควบคุมการเขา้-ออกพื้นท่ีใชง้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.4 หน่วยงานภายนอกท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน จะตอ้งลงบนัทึกในแบบฟอร์มการขออนุญาตใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และ
ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาลงนาม 
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบ 
(Access Control Policy) 

 
1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน และป้องกนัการ
บุกรุกผา่นระบบเครือข่ายจากผูบุ้กรุก หรือจากโปรแกรมประสงคร้์าย (Malware) ท่ีจะสร้างความเสียหายแก่
ขอ้มูล หรือการท างานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายใหห้ยดุชะงกัรวมทั้งให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามพิสูจน์ตวับุคคลท่ีเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบ 
 แนวทางปฏิบติัในการควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาลท่ายางมี ดงัน้ี 
 2.1 กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2.1.1 โรงพยาบาลท่ายางก าหนดมาตรการควบคุมการเขา้ใชง้าน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั โดยท่ีบุคคลจากหน่วยงานภายนอก
ท่ีตอ้งการสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานจะตอ้งขอ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อหวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยี 
2.1.2 ผูดู้แลระบบ (System Administrator) ตอ้งก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบ
ขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานก่อนใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธ์ิ
การเขา้ถึงอยา่งสม ่าเสมอ 
2.1.3 ผูดู้แลระบบควรจดัให้มีการติดตั้งระบบบนัทึกและติดตามการใชง้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภยั ท่ีมีต่อระบบ
ขอ้มูล 
2.1.4 ผูดู้แลระบบตอ้งจดัให้มีการบนัทึกรายละเอียดการเขา้ถึงระบบ การแกไ้ข
เปล่ียนแปลงสิทธ์ิต่างๆ และการผา่นเขา้-ออก สถานท่ีตั้งของระบบ ของทั้งผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตและไม่ไดรั้บอนุญาตเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

 2.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2.2.1 ผูดู้แลระบบตอ้งท าก าหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลท่ายาง
ก าหนดใหมี้ขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเป็นทางการเพื่อใหมี้สิทธ์ิต่างๆ ในการใชง้านการความ
จ าเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการยกเลิกสิทธ์ิ การใชง้าน เป็นตน้ 
2.2.2 ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส าคญั เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต ์(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบ
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เครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นตน้ โดยตอ้งใชสิ้ทธ์ิ
เฉพาะการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรรวมทั้งตอ้งทบทวนสิทธ์ิดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2.3 ผูดู้แลระบบตอ้งบริหารจดัการสิทธ์ิการใชง้านระบบและรหสัผา่นของบุคลากร
ดงัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ก าหนดการเล่ียนแปลงและการยกเลิกรหสัผา่น (Password) เม่ือผูใ้ชง้าน
ระบบลาออก หรือพน้จากต าแหน่ง หรือยกเลิกการใชง้าน 
2.2.3.2 ส่งมอบรหสัผา่นชัว่คราวใหก้บัผูใ้ชบ้ริการดว้ยวธีิการท่ีปลอดภยัควร
หลีกเล่ียงการใชบุ้คคลอ่ืนหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท่ีไม่มีการ
ป้องกนัในการส่งรหสัผา่น 
2.2.3.3 ควรก าหนดใหผู้ใ้ชบ้ริการตอบยนืยนัการไดรั้บรหสัผา่น 
2.2.3.4 ควรก าหนดใหผู้ใ้ชง้านไม่บนัทึกหรือเก็บรหสัผา่น ไวใ้นระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีไม่ไดป้้องกนัการเขา้ถึง 
2.2.3.5 ก าหนดช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผูใ้ชง้านตอ้งไม่ซ ้ ากนั 
2.2.3.6 ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใหสิ้ทธ์ิพิเศษกบัผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธ์ิสูงสุดผูใ้ชง้าน
นั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา โดมีการก าหนด
ระยะเวลาการใชง้านและระงบัการใชง้านทนัทีเอพน้ระยะเวลาดงักล่าวหรือพน้
จากต าแหน่งและมีการก าหนดสิทธ์ิพิเศษท่ีไดรั้บวา่เขา้ถึงไดถึ้งระดบัใดไดบ้า้ง
และตอ้งก าหนดให้รหสัผูใ้ชง้านต่างๆจากรหสัผูใ้ชง้านตามปกติ 

2.2.4 ผูดู้แลระบบตอ้งบริหารจดัการการเขา้ถึงขอ้มูลตามประเภทชั้นความลบั ในการ
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบัทั้งการเขา้ถึงโดยตรงและการเขา้ถึงผา่น
ระบบงาน รวมถึงวธีิการท าลายขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบัต่อไปน้ี 

2.2.4.1 ตอ้งควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบัทั้งการเขา้ถึง
โดยตรงและการเขา้ถึงผา่นระบบงาน 
2.2.4.2 ตอ้งก าหนดรายช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) เพื่อใชใ้น
การตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ชข้อ้มูลในแต่ละชั้นความลบัของขอ้มูล 
2.2.4.3 ควรก าหนดระยะเวลาการใชง้านและระงบัการใชง้านทนัทีเม่ือพน้
ระยะเวลาดงักล่าว 
2.2.4.4 การรับส่งขอ้มูลส าคญัผา่นระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรไดรั้บการเขา้รหสั 
(Encryption) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น SSLVPN หรือ XMLEncryption เป็นตน้ 
2.2.4.5 ควรก าหนดการเปล่ียนรหสัผา่น ตามระยะเวลาท่ีก าหนดของระดบั
ความส าคญัของขอ้มูล 
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2.2.4.6 ควรก าหนดมาตรการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีน า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นท่ีของหน่วยงาน เช่น ส่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไป
ตรวจก่อนซ่อม ควรส ารองและลบขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นส่ือบนัทึกก่อน เป็นตน้ 

 2.3กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร 
2.3.1 ผูใ้ชบ้ริการตอ้งก าหนดช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น ในการเขา้ใชง้านระบบปฏิบติัการของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
2.3.2 ผูใ้ชบ้ริการไม่ควรอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชช่ื้อผูใ้ช ้และรหสัผา่น ของตนในการเขา้ใชง้าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกนั 
2.3.3 ผูใ้ชบ้ริการควรตั้งค่าการใชง้านโปรแกรมถนอมหนา้จอ เพื่อท าการล็อคหนา้จอภาพ
เม่ือไม่มีการใชง้าน หลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชง้านผูใ้ชบ้ริการตอ้งใส่รหสัผา่น เพื่อเขา้ใช้
งาน 
2.3.4ผูใ้ชบ้ริการควรท า Logout ทนัทีเม่ือเลิกใชง้านหรือไม่อยูท่ี่หนา้จอเป็นเวลานาน 
มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
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แนวทำงกำรปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำยและเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ำย 
(Network and Server Policy) 

 
1.วตัถุประสงค ์
 เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไดรั้บทราบถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย รวมทั้งท าความเขา้ใจตลอดจนปฏิบติัตามเพื่อเป็นการป้องกนัทรัพยากรและขอ้มูลของ
หน่วยงานใหมี้ความลบั ความถูกตอ้งและมีความพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 
2. แนวทางปฏิบติัในการใชง้านเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 โรงพยาบาลท่ายางก าหนดมาตรการความปลอดภยัของเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ดงัน้ี 
 2.1 ผูดู้แลระบบ ตอ้งแบ่งระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มของผูใ้ชง้าน เช่น 
โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถควบคุมป้องกนัการบุกรุก
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 2.2 ผูใ้ชบ้ริการจะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง หรือ หวัหนา้ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยเคร่งครัด 
 2.3 การขออนุญาตใชง้านพื้นท่ี Web Server และช่ือโดเมนยอ่ย (Sub Domain Name) ท่ีหน่วยงาน
รับผดิชอบอยู ่จะตอ้งท าหนงัสือขออนุญาตต่อผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง หรือหวัหนา้ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ และจะตอ้งไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการกระท าของระบบและ
ผูใ้ชบ้ริการอ่ืนๆ 
 2.4 หา้มผูใ้ดกระท าการเคล่ือนยา้ย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือท าการใดๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์จดัเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขอ้มูล (Switch) อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย
หลกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูดู้แลระบบ (System Administrator) 
 2.5 ผูดู้แลระบบตอ้งควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจดัการระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 ตอ้งมีวธีิการจ ากดัสิทธ์ิการใชง้านเพื่อควบคุมผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถใชง้านเฉพาะ
ระบบเครือข่ายท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น ตอ้งมีวธีิการจ ากดัเส้นทางการเขา้ถึงระบบเครือข่าย
ท่ีมีการใชง้านร่วมกนั 
2.5.2 ตอ้งก าหนดใหมี้วธีิเพื่อจ ากดัการใชเ้ส้นทางบนเครือข่ายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชเ้ส้นทางอ่ืนๆ ได ้
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2.5.3 ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงานท่ีมีการเช่ือมต่อไปยงัระบบเครือข่ายอ่ืนๆ 
ภายนอกหน่วยงานควรเช่ือมต่อผา่นอุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุก รวมทั้งตอ้งมีความสามารถ
ในการตรวจจบัโปรแกรมประสงคร้์าย (Malware) ดว้ย 
2.5.4 ระบบเครือข่ายตอ้งติดตั้งระบบตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion Prevention 
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบตรวจสอบการใชง้านของบุคคลท่ีเขา้
ใชง้านระบบเครือข่ายของหน่วยงานในลกัษณะท่ีผดิปกติ 
2.5.5 การเขา้สู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตจ าเป็นตอ้ง
มีการลงบนัทึกเขา้ (Login) และตอ้งมีการพิสูจน์ยนืยนัตวัตน (Authentication)เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของผูใ้ชบ้ริการ 
2.5.6เลขท่ีอยูไ่อพี (IP Address) ภายในของระบบเครือข่ายภายในขอหน่วยงานจ าเป็นตอ้ง
มีการป้องกนัมิใหห้น่วยงานภายนอกท่ีเช่ือมต่อสามารถมองเห็นได ้
2.5.7 ตอ้งจดัท าแผนผงัระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบั
ขอบเขตของระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายในและครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
2.5.8 การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายควรไดรั้บอนุมติัจากผูดู้แล
ระบบ และจ ากดัการใชง้านเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น 
2.5.9 ผูดู้แลระบบตอ้งบริหารควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผดิชอบใน
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการก าหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ของ
ซอฟตแ์วร์ระบบ (Systems Software) 

2.6 โรงพยาบาลท่ายางก าหนดมาตรการควบคุมการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) 
เพื่อใหข้อ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกตอ้งและสามารถระบุตวับุคคลไดต้าม
แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 ควรจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไวใ้นส่ือเก็บขอ้มูลท่ีสามารถรักษา
ความครบถว้น ถูกตอ้ง แทจ้ริง และระบุตวับุคคลท่ีเขา้ถึงส่ือดงักล่าวได ้และขอ้มูลท่ีใชใ้น
การจดัเก็บ ตอ้งก าหนดชั้นความลบัในการเขา้ถึงส่ือดงักล่าวไดแ้ละผูดู้แลระบบไม่ไดรั้บ
อนุญาตในการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเก็บรักษาไว ้ยกเวน้ ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของหน่วยงาน (IT  Auditor) หรือบุคคลท่ีหน่วยงานมอบหมาย 
2.6.2 ควรก าหนดใหมี้การบนัทึกการท างานของระบบบนัทึกการปฏิบติังานของผูใ้ชง้าน 
(Application Logs) และบนัทึกรายละเอียดของระบบป้องกนัการบุกรุก เช่น บนัทึกเขา้ – 
ออกระบบ บนัทึกการพยายามเขา้สู่ระบบ บนัทึกการใชง้าน Command Line และ Firewall 
Log เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในการใชต้รวจสอบและตอ้งเก็บบนัทึกดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ย 90 
วนั นบัตั้งแต่การใชบ้ริการส้ินสุดลง 
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2.6.3 ควรตรวจสอบบนัทึกการปฏิบติังานของผูใ้ชง้านระบบอยา่งสม ่าเสมอ 
2.6.4 ตอ้งมีวธีิการป้องกนัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงบนัทึกต่างๆ และจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึง
บนัทึกเหล่านั้น 

2.7 โรงพยาบาลท่ายางก าหนดมาตรการควบคุมการใชง้านระบบเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัของระบบจากภายนอกตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 2.7.1 บุคคลจากหน่วยงานภายนอกท่ีตอ้งการสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายและ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานจะตอ้งท าเรืองขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อขอ
อนุญาตจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 
 2.7.2 มีการควบคุมช่องทาง (Port) ท่ีใชใ้นการเขา้สู่ระบบอยา่งรัดกุม 
 2.7.3 วธีิการใดๆ ท่ีสามารถเขา้สู่ขอ้มูลหรือระบบขอ้มูลไดจ้ากระยะไกลตอ้งไดรั้บการ
อนุญาตจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 
 2.7.4 การเขา้สู่ระบบจากระยะไกล ผูใ้ชง้านตอ้งแสดงหลกัฐาน ระบุเหตุผลหรือความ
จ าเป็นในการด าเนินงานกบัหน่วยงานอยา่งเพียงพอ 
 2.7.5 การเขา้ใชร้ะบบตอ้งผา่นการพิสูจน์ตวัตนจากระบบของหน่วยงาน 
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำยไร้สำย 

(Wireless Policy) 
1. วตัถูประสงค์ 
 เพื่อก าหนดมาตรฐานการควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยการก าหนด
สิทธ์ิของผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงระบบใหเ้หมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานรวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธ์ิการเขา้ถึงอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ผูใ้ชร้ะบบตอ้งผา่นการพิสูจน์ตวัตนจริงจากระบบเครือข่ายไร้
สาย 
 
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยไร้สำย 
 ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Policy) ของโรงพยาบาลท่ายางมีหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
 2.1 การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบั และตอ้งก าหนดรหสัการเขา้ใชง้าน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจาย
สั้ญญาณ (Access Point) ใหร่ั้วไหลออกนอกพื้นท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายนอ้ยท่ีสุด 
 2.2 หา้มผูใ้ชง้าน (User) น าอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรือเปิดใชง้านเองในหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็น 
Access point, Wireless Router, Wireless USB client หรือ Wireless card  
 2.3 หา้มผูใ้ชง้าน (User) เปิด ad-hoc หรือ peer-to-peerNetwork 

2.4 กรณีท่ีหวัหนา้หน่วยงานอนุญาตใหมี้การติดตั้ง Wireless ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
2.4.1 ผูดู้แลระบบตอ้งวาง Access Point (AP) ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งวาง 
Accexx Point หนา้ Firewall และหากมีความจ าเป็นจริงๆตอ้งวางในระบบเครือข่ายภายใน 
ท่ีเป็น InrernalNetwordตอ้งเพิ่มการรับรองและการเขา้รหสัดว้ย(Authentication, 
Encryption) 
2.4.2 ใหก้ าหนดรายการ MACAddress ท่ีสามารถเขา้ใช ้Access Point ไดเ้ฉพาะเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีอนุญาตเท่านั้น และตามช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) 
ตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้นให้เขา้ระบบเครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4.3 ใหเ้ปล่ียนค่า SSID (Service Set Identifier) ท่ีถูกก าหนดเป็นค่า Default มาจาก
โรงงานผลิตทนัทีท่ีน า Access Point มาใชง้านและตอ้งปิดคุณสมบติัการ Auto Broadcast 
SSID ของตวั Access Point ดว้ย 
2.4.4 ผูดู้แลระบบจะตอ้งเขียนการติดตั้ง Wireless อยา่งถูกวธีิและก าหนดค่า Configuration 
ใหเ้หมาะสม รวมทั้งท า Check List เก่ียวกบั Security Configuration 
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2.4.5 ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดค่า WEP (WiredEquivalentPrivacy) หรือ WPA (Wi-
FiProtectedAccess) ในการเขา้รหสัขอ้มูลระหวา่ง WirelessLANClient และ อุปกรณ์
กระจายสัญญาร (AccessPoint) และควรก าหนดค่าใหไ้ม่แสดงช่ือระบบเครือข่ายไร้สาย 
2.4.6 ผูดู้แลระบบตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหบุ้คคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายในการเขา้สู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอ้มูลภายใน
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
2.4.7 ผูดู้แลระบบควรใชซ้อฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบนัทึกเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยเกิดข้ึนในระบบ
เครือข่ายไร้สาย และจกัส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบ
พบการใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายท่ีผดิปกติ ใหผู้ดู้แลระบบรายงานให้ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลท่ายางทนัที 
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แนวทางปฏิบติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล ์
(Firewall Policy) 

1. วตัถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดการควบคุมความมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล ์โดยการก าหนดค่าต่างๆให้เหมาะสม
ตามความตอ้งการในการปฏิบติังาน รวมทั้งมีการทบทวนการก าหนดค่าอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีผูท่ี้ควบคุมดูแล
ตอ้งเป็นผูดู้แลระบบท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงการตั้งค่าของไฟร์วอลลต์ามนโยบายเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่คง
ปลอดภยัของการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายภายในองคก์ร 
 
2. แนวทางปฏิบติัในการควบคุมความมัน่คงปลอดภยัของไฟร์วอลล ์
 ผูใ้ชง้านระบบรักษาความปลอดภยัไฟร์วอลล์(Firewall) ของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายางมีหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ การติดตั้ง และ
ก าหนดค่าของไฟร์วอลลท์ั้งหมดของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

 2.2 การก าหนดค่าเร่ิมตน้พื้นฐานของทุกเครือข่ายจะตอ้งเป็นการปฏิเสธทั้งหมด 
2.3 ทุกเส้นทางเช่ือมต่อเอนเทอร์เน็ตและบริการดินเทอร์เน็ตท่ีไม่อนุญาตตามนโยบายจะตอ้งถูก
บล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์ 
2.4 ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีการ Authentication ทุกคร้ังก่อนการใชง้านดว้ย รหสัผูใ้ช ้(User 
account) และรหสัผา่น (User password) 
2.5 ค่าการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล ์เช่น ค่าพารามิเตอร์ การก าหนดค่าใชบ้ริการและการ
เช่ือมต่อท่ีอนุญาต จะตอ้งมีการบนัทึกการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 
2.6 การเขา้ถึงตวัอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูดู้แลระบบท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหดู้แลจดัการเท่านั้น 
2.7 ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์จะตอ้งส่งค่าไปจดัเกฐ้ท่ีอุปกรณ์
จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลจราจรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
2.8 การก าหนดนโยบายในการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตการ
เช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ไป ท่ีทางผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายางอนุญาตใหใ้ชง้าน ซ่ึง
หากมีความจ าเป็นท่ีจะใชง้านพอร์ตการเช่ือมต่อนอกเหนือท่ีก าหนด จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายางก่อน 
2.9 การก าหนดค่าการใหบ้ริการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่ายจะตอ้ง
ก าหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการเท่านั้นโดยขอ้นโยบายจะตอ้ง
ถูกระบุใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเคร่ืองท่ีใหบ้ริการจริง และการก าหนดค่าการ
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ใหบ้ริการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์ในเครือข่าย ตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อหวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตอ้งระบุขอ้มูลดงัน้ี 
 2.9.1 หมายเลข Port ท่ีตอ้งการขอให้เปิด 
 2.9.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสาร 
 2.9.3 วตัถุประสงค ์หรือช่ือแอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งการใชง้านผา่น Port นั้นๆ 
 2.9.4 วนัท่ีเร่ิมใช ้และวนัท่ีส้ินสุดการขอใช ้
2.10 จะตอ้งมีการส ารองขอ้มูลการก าหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลลเ์ป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
หรือทุกคร่ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่า 
2.11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใหบ้ริการระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะตอ้งไม่อนุญาตใหมี้การ
เช่ือมต่อเพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ต เวน้แต่มีความจ าเป็น โดยจะตอ้งก าหนดเป็นกรณีไป 
2.12 โรงพยาบาลท่ายางมีสิทธ์ิท่ีจะระงบัหรือบล็อกการใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมี
พฤติกรรมการใชง้านท่ีขดัต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของโรงพยาบาลท่ายาง หรือกฎหมาย หรื
อาจท าใหเ้กิดการท างานของโปรแกรม ท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข 
2.13 ภายหลงัการอนุญาตให้ใชง้านหากพบวา่มีการใช่งานท่ีขดัต่อนโยบาย ประกาศระเบียบของ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายางหรือกฎหมาย หรืออาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัต่อ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ทาง
งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์จะยกเลิกการใหบ้ริการทนัที 
2.14 การเช่ือมต่อในลกัษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายงัเคร่ืองแม่ข่ายหรืออุปกรณ์
เรือข่ายภายในจะตอ้งบยัทึกรายการของการด าเนินการตามแบบการขออนุญาด าเนินการเก่ียวกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลท่ายางก่อน 
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-mail Policy) 

1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดมาตรการการใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายขององคก์ร ซ่ึงผูใ้ช้
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ใจกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีผูดู้แลระบบเครือข่ายวางไว ้ไม่ละเมิดสิทธ์ิกระท าการใดๆ ท่ี
จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑท่ี์วางไว ้และจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูดู้แลระบบเครือข่าย
นั้นอยา่งเคร่งครัด จะท าใหก้ารใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายเป็นไปอยา่งปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ผูใ้ชง้านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลท่ายางมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตอ้ง
ปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 ในการลงทะเบียนบญัชีใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตอ้งท าการกรอกขอ้มูลค าขอ
เขา้ใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานโดยยื่นค าขอรับกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่า
ยาง 
2.2 เม่ือมีการเขา้สู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังแรกนั้น ควรเปล่ียนรหสัผา่นโดยทนัที 
2.3 ไม่ควรบนัทึกหรือเก็บรหสัผา่นไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไวใ้นท่ีสังเกตได ้
2.4 ควรเปล่ียนรหสัผา่นทุก 3-6 เดือน 
2.5 ไม่ใช่ท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของผูอ่ื้นเพื่ออ่านหรือรับหรือส่งขอ้ความ 
ยกเวน้แต่จะไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของผูใ้ชบ้ริการและใหถื้อวา่เจา้ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการใชง้านในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน 
2.6 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหก้บัผูรั้บบริการ หรือตามภารกิจของโรงพยาบาลท่ายางผูใ้ชง้าน
จะตอ้งใชร้ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางเท่านั้น หา้มไม่ใหใ้ชร้ะบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางขดัขอ้งและ
ไดรั้บการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้เท่านั้น 
2.7 การใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ปลอมแปลงช่ือบญัชีผูส่้ง 
2.8 การใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งใชภ้าษาสุภาพ ไม่ขดัขอ้งต่อจริยธรรม ไม่ท าการปลุกป่ัน 
ย ัว่ย ุเสียดสี ส่อไปในทางผดิกฎหมาย และผูใ้ชง้านตอ้งไม่ส่งขอ้ความท่ีเป็นความเห็นส่วนบุคคล 
โดยอา้งวา่เป็นความเห็นของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลท่ายางหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
โรงพยาบาลท่ายาง 
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2.9 หา้มใชร้ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลท่ายางเพื่อเผยแพร่ ขอ้มูลขอ้ความรูปภาพ 
หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงมีลกัษณะขดัต่อศีลธรรม ความมัน่คงของประเทศ กฎหมายหรือกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลท่ายางตลอดจนเป็นการรบกวนผูใ้ชง้านอ่ืน รวมทั้งผูรั้บบริการของ
โรงพยาบาลท่ายางตลอดจนเป็นการรบกวนผูใ้ชง้านอ่ืน รวมทั้งผูรั้บบริการของโรงพยาบาลท่ายาง 
2.10 การส่งขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ไม่ควรระบุความส าคญัของขอ้มูลในหวัขอ้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
2.11 การแนบไฟลข์อ้มูล สามารถแนบไฟลไ์ดไ้ม่เกิน 10 เมกะไบท ์
2.12 หลงัจากการใชง้านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จส้ินควรออกจากระบบ (Logout) ทุกคร้ัง 
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แนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต 

(Internet Security Policy) 
1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อก าหนดมาตรการการใชง้านอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลท่ายางซ่ึงผูใ้ชจ้ะตอ้งใหค้วามส าคญั
และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านอินเตอร์เน็ต ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีผูแ้ลระบบ
เครือข่ายวางไว ้ไม่ละเมิดสิทธ์ิกระท าการใดๆ ท่ีจะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้และจะตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูดู้แลระบบเครือข่ายนั้นอยา่งเคร่งครัด จะท าใหก้ารใชง้านอินเตอร์เน็ตเป็นไป
อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 
 
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
 ผูใ้ชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลท่ายางมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 การลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตอ้งท าการกรอกขอ้มูลค าขอใชบ้ริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานโดยยืน่ค  าขอกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายางโดยสามารถใชง้านได ้1 
วนั เพื่อรอการตรวจสอบตวับุคคลและอนุมติัการใชง้านโดยผูใ้ชง้านตอ้งเป็นบุคลากรสังกดั
โรงพยาบาลท่ายางส าหรับบุคคลภายนอกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่ายาง
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
2.2 ไม่ใช่ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์ป็นการส่วนบุคคล และ
ท าการเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ไซตท่ี์ขดัต่อศีลธรรม เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาอนัอาจ
กระทบกระเทือนหรือเป็นภยัต่อความมัน่คงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยั
ต่อสังคม หรือละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายใหก้บัหน่วยงาน 
2.3 ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตพึงใชข้อ้ความท่ีสุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบติัในการใชบ้ริการ และตอ้ง
รับผดิชอบต่อขอ้มูลของตนเอง ทั้งท่ีเก็บไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเคร่ืองแม่ข่าย หรือ
ขอ้มูลท่ีส่งผา่นระบบเครือข่าย 
2.4 ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใหผู้อ่ื้นใชง้านผา่นบญัชีของตนโดยเด็กขาด หากเกิดปัญหา เช่น การละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือการเก็บขอ้มูลท่ีผดิกฎหมาย เจา้ของบญัชีผูใ้ชน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 
2.5 หา้มเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบังานของหน่วยงานท่ียงัไม่ไดป้ระกาศอยา่งเป็น
ทางการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
2.6 ระมดัระวงัการดาวน์โหลด โปรแกรมใชง้านจากระบบอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดการอพัเดท 
(Update) โปรแกรมต่างๆ ตอ้งเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่ดาวน์โหลดไฟลข์นาดใหญ่ แต่หาก
มีความจ าเป็นใหป้ฏิบติันอกเวลาท างาน 
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2.7 ในการใชง้านกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุค๊ โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั โดย
ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นความลบัของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใชข้อ้ความ
ท่ีย ัว่ย ุใหร้้าย ท่ีจะท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน การท าลายความสัมพนัธ์กบั
บุคลากรของหน่วยงานอ่ืนๆ 
2.8 หลงัจากใชง้านระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแลว้ ใหปิ้ดเวบ็เบราเซอร์ท่ีใชง้าน และออกจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตดว้ยการ Logout จากการ Authentication เพื่อป้องกนัการเขา้ใชง้านโดยบุคคลอ่ืนๆ 
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นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรตรวจจับกำรบุกรุก 
(Inrtrsion Detection System / Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy) 

 
1. วตัถุประสงค ์
 IDS/IPS Policy  เป็นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภยั
ของเครือข่าย เพื่อป้องกนัทรัพยากร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลบนเครือข่ายภายในโรงพยาบาล
ท่ายางใหมี้ความมัน่คงปลอดภยั 
 
2. แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย 
 แนวทางการปฏิบติัและบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการบุกรุก
เครือข่าย เป็นดงัน้ี 

2.1 IDS/IPS Policy  ครอบคลุมทุกโฮสต ์(Host) ในเครือข่ายของโรงพยาบาลท่ายางและเครือข่าย
อินเทอรืเน็ตทุกเส้นทาง 
2.2 ระบบทั้งหมดท่ีสามารุเขา้ถึงไดจ้ากอินเทอร์เน็ตหรือท่ีสาธารณะจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจาก
ระบบ IDS/IPS  
2.3ระบบทั้งหมดใน DMZ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบรูปแบบการใหบ้ริการก่อนการติดตั้งและเปิด 
ใหบ้ริการ 
2.4 โฮสตแ์ละเครือข่ายทั้งหมดท่ีมีการส่งผา่นขอ้มูลผา่น IDS/IPS จะตอ้งมีการบนัทึกผลการ 
ตรวจสอบ 
2.5 มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจ า 
2.6 มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ขอ้มูลจราจร พฤติกรรมการใชง้าน กิจกรรม และบนัทึกปริมาณ 
ขอ้มูลเขา้ใชง้านเครือข่ายเป็นประจ าทุกวนัโดยผูดู้แลระบบ 
2.7 IDS/IPS จะท างานภายใตก้ฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเครือข่ายของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามปกติ 
2.8 เคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีการติดตั้ง host-basedIDS จะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลประจ าวนั 
2.9 พฤติกรรมการใชง้าน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือการพยายามเขา้ระบบ ทัง่ท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จ จะตอ้งมีการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัทีท่ีตรวจพบ 
2.10 พฤติกรรม กิจกรรมท่ีน่าสงสัย หรือระบบการท างานท่ีผดิปกติ ท่ีถูกคน้พบ จะตอ้งมีการ
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ภายใน 1 ชัว่โมงท่ีตรวจพบ 
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2.11 การตรวจสอบการบุกรุกทัง่หมดจะตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
2.12มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์
ต่างๆ ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแ์วร์มุ่งร้ายท่ีตรวจพบ ป้องกนั
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดอีกในอนาคต และด าเนินการตามแผน 
2.13 โรงพยาบาลท่ายางมีสิทธ์ิในการยติุการเช่ือมต่อเครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ตอ้งมีการแจง้แก่ผูใ้ชง้านล่วงหนา้ 
2.14 ผูท่ี้ถูกตรวจสอบวา่พยายามกระท าการอนัใดท่ีเป็นการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาลท่ายาง
การพยายามเขา้ถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการท างานของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ จะถูกระงบัการใชเ้ครือข่ายทนัที หากการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท า
ความผดิท่ีสอดคลอ้งกนั พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือเป็น
การกระท าท่ีส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูล และทรัพยากรระบบของโรงพยาบาลท่ายางจะตอ้ง
ถูกด าเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย 
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นโยบำยคำมมั่นคงปลอดภัยของกำรส ำรองข้อมูล 

(Backup Policy) 
 

1. วตัถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการส ารองขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลกัท่ีท า
หนา้ท่ีเช่ือมโยงระบบเครือข่าย และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสารสนเทศ ใหส้ามารถกูก้ลบัคืนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
2. แนวทางปฏิบติัในการส ารองขอ้มูล 

2.1จดัท าส าเนาขอ้มูลและซอฟตแ์วร์เก็บไวโ้ดยจดัเรียงตามตามล าดบัความจ าเป็นของการส ารอง
ขอ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหานอ้ย 
2.2 มีขั้นตอนการปฏิบติัการจดัท าส ารองขอ้มูลและการกูคื้นขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ทั้งระบบซอฟตแ์วร์ 
และขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบติัแยกตามระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
แต่ละระบบ 
2.3 จดัเก็บขอ้มูลท่ีส ารองนั้นในส่ือเก็บขอ้มูล โดยมีการพิมพช่ื์อบนส่ือเก็บขอ้มูลนั้นใหส้ามารถ
แสดงถึงระบบซอฟตแ์วร์ วนัท่ี เวลาท่ีส ารองขอ้มูลและผูรั้บผดิชอบในการส าร้องขอ้มูลไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ขอ้มูลท่ีส ารองควรจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีเก็บขอ้มูลส ารองซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่สถานท่ีอ่ืน และตอ้งมี
การทดสอบส่ือเก็บขอ้มูลส ารองอยา่งสม ่าเสมอ 
2.4 ตอ้งมีการจดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถกูร้ะบบกลบัคืนมาได้
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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นโยบำยสร้ำงควำมตระหนักในเร่ืองกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 

 
1.วตัถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบติัใหก้บับุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสรสนเทศ ตลอดจนสามารถน าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2. แนวทางปฏิบติัในการสร่างความตระหนกัในเร่ืองการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

2.1 จดัฝึกอบรมแนวปฏิบติัตามแนวนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ โดยการจดัฝึกอบรมอาจใชว้ธีิการเสริม
เน้ือหาแนวปฏิบติัตามแนวนโยบายเขา้กบัหลกัสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน 
2.2จดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัใหก้บับุคลากร โดยการจดั
สัมมนาควรจดัปีละไม่นอ้ยกวา่ 1คร้ัง  โดยอาจจดัร่วมกบัการสัมมนาอ่ืนดว้ยก็ได ้และอาจเชิญ
วทิยากรจากภายนอกท่ีมีประสบการณ์ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ มา
ถ่ายทอดความรู้ 
2.3 ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติั ในลกัษณะเกร็ดความรู้ หรือขอ้ระวงั
ในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจและน าไปปฏิบติัไดง่้าย โดยมีการปรับเปล่ียนเกร็ดความรู้อยูเ่สมอ 
2.4 ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบติัดว้ยการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางดา้นสารสนเทศ 
โรงพยาบาลท่ายาง 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1.ก าหนดนโยบายบริการความเส่ียงดา้นสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัการนโยบายและแนวปฏิบติัการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาลท่ายาง 
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
2.คน้หา  ประเมิน  จดัการและบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลท่ายาง 
3.รวบรวมจดัล าดบัความรุนแรงและวเิคราะห์แนวโนม้ความเส่ียง  การจดัการความเส่ียงต่อเจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลท่ายางอยา่งสม ่าเสมอ 
4.ส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงด าเนินการต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


