นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
๒๕๖๕

จัดทำโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คำนำ
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุน
ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งเบิก ส่งเครมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บ ไซต์ส ำหรับ เป็น ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น แม้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เช่นกัน เพราะการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีโอกาสถูกบุกรุกได้
มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือการ
บุกรุกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อก่อกวนให้ระบบใช้การไม่ได้ รวมถึงการขโมยข้อมูลหรือ
ความลับทางราชการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายด้านระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก และทำให้
สูญเสียชื่อเสียงหรือ ภาพพจน์ ของหน่วยงาน
ดังนั้นผู้ใช้บริการและผู้ดูแลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จึงมีความจำเป็น
จะต้องตระหนักถึงการให้การดูแลบำรุงรักษา และการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศเป็น
อย่างยิ่งดังนั้น คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการรักษา
ความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศจากทุกหน่วยและต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว คณะกรรมการสารสนเทศด้านเวชปฏิบัติซึ่งมีหน้าที่ในการ ดูแล กำกับ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวช้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลศรีรัตนะทุกคน ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานต่อไป

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในกรรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาตรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้น
สารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ โรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โรงพยาบาลศรีรัตนะจึง
เห็ น สมควรกำหนตนโยบายการรั ก ษาความมั ่ นคงปลอดภั ยต้ า นสารสนเทศ โดยกำหนดให้ ม ีม าตรฐาน
(Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมต้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ
2.วัตถุประสงค์
2.1. การจัดทำนโยบายกรรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้านสารสนเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมี
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซององศ์กร ทำให้
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2. กำหนดชอบเขตขององค์กรบริหารจัดการความมั่น คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงตามมาตรฐาน HA และมีการปรับปรุงอย่งต่อเนื่อง
2.3. นโยบายนี้จะต้องทำการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและเจ้าหน้าที่ทุกคน
จะต้องลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัต
2.4. เพื่อกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่น คงปลอดภัยในการใช้
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการดำเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.5. นโยบายนี้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี
3. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ตอบสนองต่อพันธ์กิจ
และนโยบายขององค์กร
3.2. มุ่งกำหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแก้ไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีการละเมิ ดหรือ
ฝ่าฝืนแนวนโยบายในการรักษาความมั่นงปลอดภัยด้านสารสนทศ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.3. เน้นกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อบริหารจั ดการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.4. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้บุ คลากรที่เกี่ยวข้องทั้งของหน่วยงานเอง
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบาย นวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยต้นสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. องค์ประกอบของนโยบาย

4.1. คำนิยาม
4.2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4.3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ
4.4. การรักษาความมั่นงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
4.6. กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟวอลล์
4.7. การรักษาความมั่นงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต
4.8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
4.9. ความมั่นคงปลอดภัยของการสำรองข้อมูล
4.1 1. การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้านสารสนเทศนโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยต้านสารสนเทศขององค์กร แต่ละส่วนที่กล่าวข้างต้นจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure)ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบ
เทศโนโลยีสารสนทศขององค์กร เพื่อที่จะทำให้องค์กรมีมาตรการในองค์กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อการดำเนินงาน ทรัพย์สิน บุคลากร ของ
องศ์กร ทำให้สามารถดำเนินงานใด้อย่างมั่นคงปลอดภัยนโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรนี้ จัดเป็น มาตรฐานด้ านความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์กร ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำนิยาม
คำนิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หมายถึง ผู้มีอำนาจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศรี
รัตนะ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการกำหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแ ลการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ หมายถึง ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
คำปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้
ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไมได้บังคับ
ให้ปฏิบัติ แต่แนะนำให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับ อนุญาต ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (role) ซึง่ โรงพยาบาลศรีรัตนะกำหนดไว้ดังนี้
ผู ้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู ้ ม ี อ ำนาจบริห ารในระดับ สู งของโรงพยาบาลศรี รั ตนะ เช่ น ผู ้ อ ำนวยการ
โรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ เป็นต้น
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ได้เช่น บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
(User Account)
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของ
โรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นต้น
หน่ายงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ อนุญาตให้มีสิทธิ์
ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบตาม
อำนาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนำมาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้
ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้ สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันโดยมีการ
กำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผล

ข้อมูลโดยอัตโนมัติระบบเครือข่าย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หรือการส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆขององค์กรได้ เช่น ระบบแลน
(LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงาน
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บ ริหาร การพัฒนาและควบคุมการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ
เป็นต้น
พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System Workspace)หมายถึง
พื้นที่ที่หน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ทำงานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
คอมพิวเตอร์พกพาที่ประจำโต๊ะทำงาน พื้นที่ทำงานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area)
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT equipment or network area)
พื้น ที่จ ัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area) พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN
coverage area)
เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดยเจ้าของ
ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย
สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
เช่นอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกำหนดสิทธิหรือการมอบอำนาจให้
ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมทั้งการ
อนุญาตสำหรับบุคคลภายนอก
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายถึง การธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติในด้าน
ความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง (authenticity)ความรั บ ผิ ด (accountability) การห้ า มปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด (nonrepudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability)
เหตุ ก ารณ์ ด ้ า นความมั ่ น คงปลอดภั ย (information security event) หมายถึ ง กรณี ท ี ่ ร ะบุ ก ารเกิ ด
เหตุการณ์ สภาพของการบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ้าฝืนนโยบายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึ่งประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (information security
incident) หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (unwanted or
unexpected) ซึ่งอาจทำให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตรี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่อง
คอมพิว เตอร์และเครื อข่ายที่ เชื่อ มโยงถึ งกัน ข้อมูล ที่ส ่งจะเป็นได้ ทั้งตัว อั กษร ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้มาตรฐานที่ใช้ในการ
รับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น
รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัว
บุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมู ลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่มีผลทำให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งอื่น
เกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่
กำหนดไว้

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environment Security)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความสำคัญของอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สนที่มีค่าและอาจจำเป็นต้องรักษาความลับ โดยมาตรการ
นี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน
๒. แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ให้ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้กำหนดพื้นที่ผู้ใช้บริการ พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ชัดเจน และจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกำหนดพื้นที่
ดังกล่าวแบ่งออกได้ เป็นพื้นที่ทำงาน พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
๒.๒ ให้ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓ ให้ศูนย์สารสนเทศกำหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ หน่วยงานภายนอกที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน จะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และต้อง
มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ
(Access Control Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และป้องกันการบุก
รุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ที่จะสร้างความเสียหายแก่
ข้อมูล หรือการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้หยุดชะงักรวมทั้งให้สามารถตรว จสอบ
ติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศรีรัตนะมี ดังนี้
๒.๑ การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยที่บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่ว ยงานจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยก ารศูนย์
สารสนเทศ
๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อน
เข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบุทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ
๒.๑.๓ ผู้ดูแลระบบควรจั ดให้ม ี การติ ดตั ้ง ระบบบั นทึก และติ ดตามการใช้ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีต่อระบบข้อมูล
๒.๑.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
ต่างๆ และการผ่านเข้า ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ
๒.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดให้มี
ขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิ์ต่างๆในการใช้งานตามความจำเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ
การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในหน่วยงานเป็นต้น
๒.๒.๒ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่นระบบคอมพิว เตอร์
โปรแกรมประยุกต์(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
๒.๒.๓ ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้
๒.๒.๓.๑ กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password)เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก
หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
๒.๒.๓.๒ ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้บุคคล
อื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน
2.2.3.3 ควรกำหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน
2.2.3.4 ควรกำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่ได้
ป้องกันการเข้าถึง

2.2.3.5 กำหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ำกัน
2.2.3.6 ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุดผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่งและมีการกำหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง
และต้องกำหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
๒.๒.๔ ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิ ธีการทำลาย
ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
2.2.4.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบงาน
2.2.4.2 ต้องกำหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
2.2.4.3 ควรกำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
2.2.4.4 การรับส่งข้อมูลสำคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่
เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPNหรือ XML Encryption เป็นต้น
2.2.4.5 ควรกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่กำหนดของระดับความสำคัญของข้อมูล
2.2.4.6 ควรกำหนดมาตรกรรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ ในสื่อ
บันทึกก่อน เป็นต้น
๒.๓ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๒.๓.๑ ผู้ใช้บริการต้องกำหนดชื่อผู้ใช้ และหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
๒.๓.๒ ผู้ใช้บริการไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของตนในการเข้า ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
๒.๓.๓ ผู้ใช้บริการควรตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อทำการล็อคหน้าจอภาพเมื่อไม่มี
การใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งาน
๒.๓.๔ ผู้ใช้บริการควรทำ Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานานนโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Network and Server Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย รวมทั้งทำความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามเพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูล ของ
หน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนด
มาตรการความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องแบ่งระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มของผู้ใช้งานเช่น โซน
ภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันการบุกรุกได้
อย่างเป็นระบบ

2.2 ผู้ใช้บริการจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้อำนวยการศูนย์
สารสนเทศ และต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด
2.3 การขออนุญาตใช้งานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนย่อย (Sub Domain Name) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ จะต้องทำหนังสือขออนุญาตต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้อำนวยการศูนย์
สารสนทศ และจะต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการกระทำของระบบและผู้ใช้บริการอื่นๆ
2.4 ห้ามผู้ใดกระทำการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทำการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส ่วนกลางได้ แ ก่
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
หลัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบU (System Administrator)
2.5 ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
2.5.1 ต้องมีว ิธ ีการจำกัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบ
เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องมีวิธีการจำกัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
2.5.2 ต้องกำหนดให้มีวิธีเพื่อจำกัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิ วเตอร์ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่นๆได้
2.5.3 ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆภายนอก
หน่วยงานควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรม
ประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย
2.5.๔ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีการลง
บัน ทึกเข้า (Login) และต้องมีการพิส ูจ น์ย ืนยันตัวตน(Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้ใช้บริการ
2.5.6 เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงานจำเป็นต้องมีการ
ป้องกันมีให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้
2.5.7 ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย(Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
ระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.5.8 การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ควรได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
และจำกัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จำเป็น
2.5.9 ผู้ดูแลระบบต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบในการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ ( Systems
Software)
2.6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
2.6.1 ควรจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิว เตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูล ที่สามารถรักษาความ
ครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง และระบุตัวบุ คคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องกำหนดชั้น
ความลับในการเข้าถึงข้อมูลและผู้ดูแลระบบไม่ได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
2.6.2 ควรกำหนดให้ ม ี ก ารบั น ทึ ก การทำงานของระบบบั น ทึ ก การปฏิ บ ั ต ิ ง านของผู ้ ใ ช้ ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุกเช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ บันทึก

การพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้ตรวจสอบแลต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
2.6.3 ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ
2.6.4 ต้องมีวิธีการป้องกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบั นทึ ก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2.7 โรงพยาบาลศรีรัตนะ กำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)เพื่อดูแรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
2.7.1 บุคคลจากหน่ว ยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานจะต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุ ญาตจากผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
2.7.2 มีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
2.7.3 วิธีการใดๆ ที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการอนุญาตจาก
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
2.7.4 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการ
ดำเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
2.7.5 การเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบของหน่วยงานนโยบายการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยการกำหนด
สิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจากระบบ ว่าได้รับอนุญาตจาก
ผู้ดูแลระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายผู้ใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless
Policy) ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1 การติ ด ตั ้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless) ต้ อ งได้ ร ั บ อนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรจาก
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ และต้องกำหนดรหัสการเข้าใช้งาน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Access Point ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
2.2 ห้ามผู้ใช้งาน (User) นำอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรือเปิดใช้งานเองในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
Access point, Wireless Router, Wireless USB client หรือ Wirelesscard
2.3 ห้ามผู้ใช้งาน (User) เปิด ad-hoc หรือ peer-to-peer Network
2.4 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุญาตให้มีการติดตั้ง Wireless ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.4.1 ผู้ดูแลระบบต้องวาง Access Point(AP) ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยจะต้องวาง Access Point
หน้า Firewall และหากมีความจำเป็นจริงๆต้องวางในระบบเครือข่ายภายใน ที่เป็น Internal Network ต้อง
เพิ่มการรับรองและการเข้ารหัสด้วย (Authentication, Encryption)
2.4.2 ให้กำหนดรายการ MAC Addressที่สามารถเข้าใช้ Access Point ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อนุญาตเท่านั้น และตามชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผ่าน (Password) ตามที่กำหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้
ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
2.4.3 ให้เปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกำหนดเป็นค่า Defaultมาจาก โรงงานผลิต
ทันทีที่นำ Access Point มาใช้งาน และต้องปิดคุณสมบัติการ Auto Broadcast SSID ของตัว Access Point
ด้วย
2.4.4 ผู้ดูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและกำหนดค่า Configuration ให้
เหมาะสม รวมทั้งทำ Check List เกี่ยวกับ SecurityConfiguration
2.4.5 ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือWPA (Wi-Fi Protected
Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
และควรกำหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.4.6 ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่างๆ ของหน่วยงาน
2.4.7 ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย และจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้ผู้ดูแล
ระบบรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทราบทันที

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์
(Firewall Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟรัวอลล์ โดยการกำหนดค่ต่างๆให้เหมาะสมตามความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนการกำหนดค่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ผู้ที่ควบคุมดูแลต้องเป็น
ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการตั้งค่าของไฟร์วอลล์ตามนโยบายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์
วอลล์(Firewall) ของโรงพยาบาลศรีรัตนะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ศูนย์ สารสนเทศ มี
หน้าที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้งและกำหนดค่าของไฟร์วอลล์ทั้งหมดของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
๒.๑ การกำหนดค่เริ่มดันพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการปฏิเสธทั้งหมด
๒.๒ ทุกเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาตตามนโยบาย จะต้องถูกบล็อก
(Block) โดยไฟร์วอลล์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย รหัสผู้ใช้
(User account) และรหัสผ่าน (User password)
๒.๓ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
ด้วย รหัสผู้ใช้ (User account) และรหัสผ่าน (User password)
๒.๔ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรัวอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การกำหนดค่า
๒.๕ใช้บริการ และการเชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
๒.๖การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลจัดการเท่านั้น
๒.๗ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งคำไป
๒.๘จัดเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจร
ไม่น้อยกว่า 90 วัน
การกำหนดนโยบายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่ายจะเปิดพอร์ตการเชื่อมต่อ
พื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางโรงพยาบาลศรีรัตนะ อนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะใช้งาน
พอร์ตการเชื่อมต่อนอกเหนือที่กำหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ก่อนการ
กำหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่าย จะต้องกำหนดค่าอนุญาต
เฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อที่จ ำเป็ น ต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุให้กับเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง และการกำหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหรืออุปกรณ์ในเครือข่าย ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการศูนย์
สารสนเทศ โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้
2.8.1 หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด
2.8.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
2.8.3 วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้นๆ
2.8.4 วันที่เริ่มใช้ และวันที่สิ้นสุดการขอใช้
๒.๙ จะต้องมีการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงค่า

๒.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะต้องไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพื่อ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจำเป็น โดยจะต้องกำหนดเป็นกรณีไป
๒.๑๑ โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีพฤติกรรม
การใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของโรงพยาบาลศรีรัตนะ หรือกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดการ
ทำงานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกว่าจะได้รับการ
แก้ไข
๒.๑๒ ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ระกาศระเบียบ ของโรงพยาบาล
ศรีรัตนะ หรือกฎหมาย หรืออาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ทางศูนย์สารสนเทศจะยกเลิกการให้บริการ
ทันที
๒.๑๓ การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย
ภายใน จะต้ อ งบั น ทึ ก รายการของการดำเนิ น การตามแบบการขออนุ ญ าตดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลศรีรัตนะก่อน

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต
(Internet Security Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้ความสำคัญ
และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิ์กระทำการใดๆ ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอย่างเคร่งครัด จะทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลศรีรัตนะมี
หน้าที่และความรับผิดชอบที่
๒.๑ การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องทำการกรอกข้อมูลคำขอใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน โดยยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยผู้ใช้งานต้อง
เป็นบุคลากรสังกัด โรงพยาบาลศรีรัตนะสำหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์
สารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ไมใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทำ
การเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไชต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไชต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือ
เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับหน่วยงาน
๒.๓ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตพึ่งใช้ข้อความที่สุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้บริการ และต้อง
รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่ว นบุคคลเครื่องแม่ข่าย หรือข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบเครือข่าย
๒.๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหา เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๒.๕ ห้ามเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๒.๖ ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดการอัพเดท
(Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ แต่หากมีความจำเป็น
ให้ปฏิบัตินอกเวลาทำงาน
๒.๗ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับของ
หน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
หน่วยงาน การทำลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
๒.๘ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน และออกจากการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยการ Logout จากการ Authentication เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสำรองข้อมูล
(Backup Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลักที่ทำ
หน้าที่เชื่อมโยงระบบเครือข่าย และเตรียมความพร้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสารสนเทศ ให้สามารถกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. แนวทางปฏิบัติในการสำรองข้อมูล
2.1 จัดทำสำเนาข้อมูลและชอฟต์แวร์เก็บไว้ โดยจัดเรียงตามลำดับความจำเป็นของการสำรองข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจากจำเป็นมากไปหาน้อย
2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้องทั้งระบบชอฟต์แวร์
และข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ
2.3 จัดเก็บข้อมูลที่สำรองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถแสดง
ถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สำรองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่สำรอง
ควรจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บข้อมูลสำรองซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานที่อื่น และต้องมีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลสำรอง
อย่างสม่ำเสมอ
2.4 ต้องมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
๒. แนวทางปฏิบัติในการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒.๑ จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริม
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของหน่วยงาน
๒.๒ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสน
ทศ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยการจัดสัมมนาควรจัดปีละไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง โดยอาจจัดร่วมกับการสัมมนาอื่นด้วยก็ได้ และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มาถ่ายทอดความรู้
๒.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อระวังใน
รูปแบบที่สามารถข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ
๒.๔ ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสารสนเทศด้านเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการ กำกับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
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