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ประกาศโรงพยาบาลเมืองจันทร ์

เร่ืองนโยบาย/ระเบียบปฏบิัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

...................................................................... 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับท่ี  2 พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                     
พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 และท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากการเช่ือมโยงข้อมูลด้าน
สุขภาพ 
 สถานพยาบาลพยาบาลควรต้องมีการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการและก าหนด
ขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ พร้อมท้ังช้ีให้เห็นความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดวงจรการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเหมาะสม                          
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเช่ือถือได้และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้องและการคุกคามจากภัย
ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย เช่ือมั่น ในการเขาใชบริการในระบบบริการสุขภาพ จ าเปนตองมีความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรในระดับสูงเพื่อคุ้มครองประชาชนหรือประโยชน์ท่ีส าคัญของประเทศ 
 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ตระหนักถึงการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ี
ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จึงได้จัดท านโยบาย/ระเบียบปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับ 
ผู้รับบริการได้รับทราบและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เรื่องนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ                  
   ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” 

  ข้อ  2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันออกประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. โรงพยาบาลเมืองจันทร์ได้จัดท านโยบาย/ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์เป็นลายลักษณ์อักษรตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุมตามประกาศ ดังนี้ 

   3.1  นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีเนื้อหาตามท่ีก าหนด                 
    ในข้อ 4 

   3.2 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีเนื้อหาตาม                      
    ท่ีก าหนด ในข้อ 5 – ข้อ 14 
 ข้อ 4. นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
   การส่ือสาร ตามประกาศนี้ มีดังนี้ 
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   4.1 การจัดท านโยบายต้องมีผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งาน     
         มีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย 
 4.2  นโยบายต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใช้งานทราบ และสามารถ
  เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

   4.3  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวไว้ชัดเจน   
   4.4  มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 4.6 มีนโยบายท่ีจะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่างท่ัวถึง 
โดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลท่ีไม่พึงเปิดเผย 

 4.7 มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ  
 4.8 มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภท

และจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบส ารอง ระบบสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมท้ังมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  

 4.9  มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ  
 4.10  มีนโยบายให้มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง รวมถึงก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมความเส่ียงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 4.11  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
 4.12 มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดท าคู่มือ จัดฝึกอบรมและ

เผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานท้ังภายใน
และภายนอก 

  ข้อ  5.  การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 5.1  มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยค านึงถึงการใช้

งานและความมั่นคงปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 5.2  ในการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงต้องก าหนดตามนโยบาย                      

 ท่ีเกี่ยวข้อง กับการอนุญาต การก าหนดสิทธิ หรือการมอบอ านาจของหน่วยงาน 
 5.3 ต้องก าหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ล าดับความส าคัญ หรือล าดับขั้นความลับ                     
  ของข้อมูล รวมทั้งระดับข้ันการเข้าถึง เวลาท่ีได้เข้าถึง และช่องทาง การเข้าถึง 
 ข้อ  6.  การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ท่ี

ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ               
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย 
6.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและ
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 รวมถึงก าหนดมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม 
6.2  การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ต้องก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน  
 เมื่อไม่การอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งาน 
 เมื่อมีการยกเลิก เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว 

 6.3  การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน ต้องจัดการควบคุมและจ ากัดสิทธิ เพื่อเข้าถึงและ                 
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  ใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิด ตามความเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงสิทธิจ าเพาะ                    
  สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 
 6.4  การบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ต้องจัดกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่าน

ส าหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม 
 6.5  การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ต้องจัดกระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึง                       
  ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ  7.  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต                 

การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

 7.1  การใช้งานรหัสผ่าน ก าหนดระเบียบปฏิบัติท่ีดีส าหรับผู้ใช้งาน ในการก าหนดรหัสผ่าน                
 การใช้งานรหัสผ่าน และการเปล่ียนรหัสผ่านท่ีมีคุณภาพ 

 7.2  การป้องกันอุปกรณ์ในขณะท่ีไม่มีผู้ใช้งานท่ีอุปกรณ์ ก าหนดระเบียบปฏิบัติท่ีเหมาะสม                   
 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะท่ีไม่มีผู้ดูแล 

 7.3  การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ต้องควบคุมไม่ให้
 สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร ส่ือบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ                    
 อยู่ในภาวะเส่ียง ต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานออกจาก
 ระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน  

 7.4  ผู้ใช้งานอาจน าการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ                    
 การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 

 ข้อ  8.  การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่าย โดยไม่ได้รับ
   อนุญาต ประกอบด้วย 
 8.1  การใช้บริการเครือข่าย ต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ                      

 ได้แต่เพียงบริการท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น  
 8.2 การยืนยันตัวบุคคลส าหรับผู้ใช้งานท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงาน ต้องก าหนดให้มีการยืนยัน                

 ตัวบุคคลก่อนท่ีจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งาน
 เครือข่าย และระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้  

 8.3  การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย ต้องมีวิธีการท่ีสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้               
 และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน 

 8.4  การป้องกันพอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบต้องควบคุมการเข้าถึง 
 พอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ และปรับแต่งระบบท้ังการเข้าถึงทางกายภาพ และทาง
 เครือข่าย 

 8.5  การแบ่งแยกเครือข่าย ต้องท าการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ                     
 กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

 8.6  การควบคุมการเช่ือมต่อทางเครือข่าย ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายท่ีมี
 การใช้ร่วมกันหรือเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ                  
 การควบคุม การเข้าถึง  

 8.7  การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้
 การเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ
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 สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ 
 ข้อ  9.  การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ประกอบด้วย 
 9.1  ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานท่ีมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติ                     

 การจะต้องควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีมั่นคงปลอดภัย 
 9.2  ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ต้องก าหนดให้ ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจง                       

 ซึ่งสามารถ ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตน   
 ท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการ กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานท่ีระบุถึง 

 9.3  การบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องจัดท า หรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน                    
 ท่ีสามารถท างานเชิงโต้ตอบหรือมีการท างานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการก าหนด
 รหัสผ่านท่ีมีคุณภาพ 

 9.4  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ควรจ ากัดและควบคุมการใช้งานโปรแกรม
 ประเภทอรรถประโยชน์ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเล่ียงมาตรการความมั่นคง
 ปลอดภัยท่ีได้ก าหนดไว้หรือท่ีมีอยู่แล้ว 

 9.5  เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ  
 9.6  การจ ากัดระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ ต้องจ ากัดระยะเวลาในการเช่ือมต่อ

 เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส าหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมท่ีมี                   
 ความเส่ียง หรือมีความส าคัญสูง 

 ข้อ  10.  การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 10.1  การจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ ต้องจ ากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งาน                  

 ของผู้ใช้งาน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศ                  
 และฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน ท้ังนี้โดยให้สอดคล้อง              
 ตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีได้ก าหนดไว้  

 10.2  ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส าคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องได้รับ
 การแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง
 โดยเฉพาะ ให้มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ือสารเคล่ือนท่ีและ                   
 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน  

 10.3  การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ือสารเคล่ือนท่ี ต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติ                    
 และมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเส่ียงของการใช้อุปกรณ์
 คอมพิวเตอร์และส่ือสารเคล่ือนท่ี 

 10.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน ต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติ แผนงานและ
 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จากภายนอก
 หน่วยงาน 

 ข้อ  11.  การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 11.1 บุคคลภายนอกท่ีต้องการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

 ของหน่วยงานต้องท าเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลความ
 จ าเป็นท่ีต้องเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 11.2  หน่วยงานภายนอกท่ีท างานให้กับองค์กรทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะท างานอยู่                     
 ภายในหน่วยงาน หรือนอกสถานท่ี จ าเป็นต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง                
 การไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน โดยสัญญาหรือข้อตกลงต้องจัดท าให้เสร็จ                 
 ก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 11.3  ส าหรับงานลักษณะโครงการ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ภายนอก ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความส าคัญของหน่วยงานให้มีความมั่นคง
 ปลอดภัยท้ัง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล      
 และการรักษา ความพร้อมท่ีจะให้บริการ  

 11.4  ผู้ให้บริการหน่วยงานภายนอก ต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อควบคุมหรือ
 ตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการได้อย่างเข้มงวด และให้มั่นใจได้ว่าเป็น               
 ไปตามขอบเขต ท่ีก าหนดไว้ 

 ข้อ  12.  การจัดท าระบบส ารองส าหรับระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 12.1  การพิจารณาคัดเลือกและจัดท าระบบส ารองท่ีเหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน              

 ท่ีเหมาะสม 
 12.2  การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการด้วย

 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่าง
 ต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ให้สามารถ
 ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ 

 12.3  ต้องมีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
 สารสนเทศ ระบบส ารอง และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณี                          
 ท่ีไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 12.4  ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบ
 แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 12.5  มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดท าระบบส ารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 12.6 มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ซึ่งต้ังอยู่ในสถานท่ีท่ีปลอดภัย พร้อมระบบคอมพิวเตอร์                

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
  ข้อ  13.  การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย  
 13.1  ต้องมีการจัดท าแผนด้านระบบสารสนเทศ  
 13.2  ต้องมีการจัดท าแผนด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
 13.3  ต้องมีการจัดท าแผนด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียม

ความพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 
  
 ข้อ  14.  การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย  
   14.1  ต้องมีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ  
 14.2  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นกับ       

 ระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 14.3  ในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจะต้องด าเนินการ โดยผู้ตรวจสอบภายใน              
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 ของหน่วยงาน หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก 
 เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเส่ียงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
 สารสนเทศ 

 ข้อ  15.  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ก าหนดความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ              
   ส่วนท่ี 6 
 15.1  ระดับนโยบาย  
 ก าหนดให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเส่ียง ความเสียหายหรืออันตราย                 
 ท่ีเกิดขึ้นในกรณีระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรือ
 อันตรายใดๆ แก่องค์กร หรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลยหรือ
 ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย              
 ด้านสารสนเทศ ก าหนดให้ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม ก ากับ ดูแล ควบคุม 
 ตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ 
 15.2  ระดับปฏิบัติ 
 1)  การก าหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 
  ได้แก่ 
 1.1) ผู้บังคับบัญชา  
 1.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย    
 1.3) เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการของหน่วยงาน  
 2) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 2.1) ผู้บังคับบัญชา  
 2.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  
 2.3) ผู้ใช้งาน 
 3) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
 3.1) ผู้บังคับบัญชา  
 3.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  
 3.3) ผู้ใช้งาน 
 4) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 4.1) ผู้บังคับบัญชา  
 4.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 5) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน และสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
 5.1) ผู้บังคับบัญชา  
 5.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 6)  การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ได้แก่ 
 6.1) ผู้บังคับบัญชา  
 6.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  
 6.3) เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการของหน่วยงาน  
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 7)  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

 7.1) ผู้บังคับบัญชา 
 7.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 8)  การจัดท าระบบส ารองส าหรับระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 8.1) ผู้บังคับบัญชา  
 8.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 9) การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 9.1) ผู้บังคับบัญชา  
 9.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 10)  การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 10.1) ผู้บังคับบัญชา  
 10.2) ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบจาก ภายนอก  
 10.3) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 11)  นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
 11.1) ผู้บังคับบัญชา  
 11.2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  
 11.3) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ  16.  องค์ประกอบของนโยบาย จัดเป็นมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน โดยอ้างอิงรายละเอียดระเบียบปฏิบัติ                  
จากเอกสารแนบท้ายประกาศ “นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ พ.ศ. 2563” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เช่ือถือได้ เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอกต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 
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ค านิยาม 
 
 

 ค านิยามท่ีใช้ในระเบียบปฏิบัติฯ นี้ ประกอบด้วย 
 “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาตการก าหนดสิทธิ                   
หรือการมอบอ านาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ท้ังทาง
อิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมท้ังการอนุญาตเช่นว่านั้นส าหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนการก าหนด              
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้ 

 “การพิสูจน์ยืนยันตัวตน” หมายความว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเข้า ใช้ระบบ                  
เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบท่ัวไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยใช้ ช่ือผู้ใช้ (username) 
และรหัสผ่าน (password) 

 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอื่นใด บรรดาท่ีอยู่                   
ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 “ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความว่า ความมั่นคงความปลอดภัยส าหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ การป้องกันข้อมูลท่ีเป็นความลับ                       
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง 
ความรับผิด การห้ามปฏิเสธความรับผิด และความน าเช่ือถือ 

 “เคร่ืองคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารพกพา 

 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายความว่า ระบบท่ีบุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่าง
กัน โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ข้อมูลท่ีส่งจะเป็นได้ท้ังตัวอักษร ภาพถ่าย 
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียงท่ีผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้  

 “ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Name)” หมายความว่า ช่ือท่ีก าหนดเฉพาะให้กับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโดยจะมีช่ือท่ีไม่ซ ้ากัน ท าให้บ่งบอกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใดในระบบ
เครือข่าย 

 “ชื่อโดเมนย่อย (Sub Domain Name)” หมายความว่า ส่วนย่อยท่ีจะช่วยขยายให้ทราบถึงกลุ่ม            
ต่าง ๆ ภายในโดเมนนั้น ซึ่งเป็นช่ือท่ีระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน หรืออาจจะใช้ "ท่ีอยู่ เว็บไซต์" 
แทนก็ได้ 

 “ชื่อผู้ใช้งาน (Username)” หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้ใน    
การลงบันทึกเข้า (Login) เพื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีมีการก าหนดสิทธิการใช้งานไว้ 

 “ดับเบิ้ลยู พี เอ WPA (Wi-Fi Protected Access)” หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายไร้สายท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีเดิมอย่าง WEP 
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 “ดับเบิ้ลยู อี พี WEP (Wired Equivalent Privacy)” หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใช้เข้ารหัสข้อมูล ดังนั้นทุกเครื่องในเครือข่าย
ท่ีรับส่งข้อมูลถึงกันจึงต้องรู้ค่าชุดตัวเลขนี้ 

 “โทเค็น คีย์ (Token Key)” หมายความว่า อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ท่ีใช้ในการตรวจสอบ
หรือพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลนั้นจริง ให้เข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้ 
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ผ่านพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะภายนอกคล้ายกับ Thump drive 
แต่ไม่ใช่ Thumb drive โดยผู้ใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์ Token Key และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 

 “บัญชีผู้ใช้บริการ (Account)” หมายความว่า รายช่ือผู้มีสิทธิใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการ
ในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

 “บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent)” หมายความว่า เป็นการส่ือสารท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 “โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดค าส่ังหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการออกแบบขึ้นมาให้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อกวนหรือสร้างความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หรือสปายแวร์ 
(Spyware) หรือหนอน (Worm) หรือม้าโทรจัน (Trojan horse) หรือพิชชิง (Phishing) หรือจดหมายลูกโซ่ 
(Mass Mailing) เป็นต้น 

 “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร                
ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ รวมถึงผู้รับบริการผู้ใช้งานอื่นๆ ท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลเมืองจันทร์อนุญาตให้ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ได้ 

 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้มีอ านาจส่ังการตามโครงสร้างการบริหารของ โรงพยาบาล                   
เมืองจันทร์ หรือหัวหน้ากลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

 “แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)” หมายความว่า แผนผังซึ่งแสดงถึงการเช่ือมต่อ 
ของระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

 “ไฟร์วอลล์ (Firewall)” หมายความว่า เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไม่ให้ผู้
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ข้อมูล และทรัพยากรในเครือข่าย โดยอาจใช้ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในการรักษา
ความปลอดภัย 

 “แม็ค แอดเดรส MAC Address (Media Access Control Address)” หมายความว่า 
หมายเลขเฉพาะท่ีใช้อ้างถึงอุปกรณ์ท่ีต่อกับระบบเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับอีเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละ
การ์ดจะมีหมายเลขท่ีไม่ซ ้ากัน ตัวเลขจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จ านวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ 
ใช้ส าหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง 
 “ระบบเครือข่าย” หมายความว่า ระบบท่ีสามารถใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือการส่งข้อมูลและ 
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานได้ เช่น ระบบแลน (LAN) ระบบ 
อินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 
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 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างาน                 
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอื่นใด และระเบียบปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)” หมายความว่า ระบบงาน
ของหน่วยงานท่ีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้าง
สารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและ
ควบคุมการติดต่อส่ือสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรมข้อมูลและ
สารสนเทศ เป็นต้น 

 “ระบบแลน LAN (Local Area Network)” และ “ระบบอินทราเน็ต (Intranet)” หมายความว่า 
ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เข้าด้วยกัน เป็นระบบ
เครือข่ายท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

 “ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)” หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากล 

 “รหัสผ่าน (Password)” หมายความว่า ตัวอักษร อักขระหรือตัวเลข ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย               
ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)” หมายความว่า ตัวเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่ในระบบ 
เครือข่าย ซึ่งเลขนี้ของแต่ละเครื่องจะต้องไม่ซ ้ากัน โดยประกอบด้วยชุดของตัวเลข 4 ส่วนหรือ 6 ส่วน ท่ีค่ัน 
ด้วยเครื่องหมายจุด (.) 

 “ลงบันทึกเข้า (Login)” หมายความว่า กระบวนการท่ีผู้ใช้บริการต้องท าให้เสร็จส้ินตามเงื่อนไข 
ท่ีต้ังไว้เพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการกรอกช่ือผู้ใช้ 
(username) และรหัสผ่าน (password) ให้ถูกต้อง 

 “ลงบันทึกออก (Logout)” หมายความว่า กระบวนการท่ีผู้ใช้บริการท าเพื่อส้ินสุดการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

 “วี พี เอ็น VPN (Virtual Private Network)” หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน                    
ท่ีสร้างขึ้นมาเป็นของส่วนตัว โดยในการรับส่งข้อมูลจริงจะท าโดยการเข้ารหัสเฉพาะ แล้วรับ-ส่งผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต ท าให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และมองไม่เห็นข้อมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง 

 “เว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server)” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีติดต้ังโปรแกรมบริการเว็บ 
และมีหน้าท่ีให้บริการเว็บเพจต่างๆ 

 “ศูนย์ฯ” หมายความว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ให้ค าปรึกษาพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

 “สถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยที่ไม  ่พึงประสงค์หรือไม  ่อาจคาดคิด” หมายความว่า 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจท าให้ระบบขององค์กรถูก            
บุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 
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 “สารสนเทศ ( Information)” หมายความว่า ข้อเท็จจริง ท่ีไ ด้จากการน าข้อมูลมาผ่าน                           
การประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบ                
ท่ีผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ 

 “สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

  “สินทรัพย์” หมายความว่า ข้อมูล ระบบข้อมูล สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ของหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
ประยุกต์ท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น รวมท้ังส่ิงใดก็ตามท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงาน 

 “สื่อบันทึกพกพา” หมายความว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่                 
Flash Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk เป็นต้น 

 “หน่วยงาน” หมายความว่า โรงพยาบาลเมืองจันทร์  

 “หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการ
เข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้ระบบตามอ านาจหน้าท่ี
และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล 

 “เหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย” หมายความว่า กรณีท่ีระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของ 
บริการหรือเครือข่ายท่ีแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ 
มาตรการป้องกันท่ีล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 

 “อัพเดท (Update)” หมายความว่า ปรับให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ของสารสนเทศ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 “อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)” หมายความว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีท า
หน้าท่ีจัดเส้นทางและค้นหาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น 

 “เอสเอสไอดี SSID (Service Set Identifier) ” หมายความว่า บริการท่ีระบุช่ือของเครือข่ายไร้
สายแต่ละเครือข่ายท่ี  
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ส่วนที่ 1 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 สารสนเทศส านักงาน ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน จ าเป็นต้อง 
ได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานได้อย่าง                      
มีประสิทธิภาพ ทีมดูแลระบบสารสนเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญของ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ
หน่วยงาน ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอก และปัจจัยภายในมากระทบให้ข้อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบ
อุปกรณ์เสียหายได้ จึงมีการก าหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดังต่อไปนี้ 
 1.1 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ด าเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิ ดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท้ัง
กฎหมาย ประกอบอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.2 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเมืองจันทร์กระท า
ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ               
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท้ังกฎหมายประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายถือเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ห้ามผู้ไม่ได้
รับการอนุญาตหรือผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดกระท าการใดๆ เป็นการบุกรุกเขตหวง
ห้ามหรือพยายามบุกรุก เข้าสู่ระบบเครือข่าย ถือเป็นการละเมิดตามกฎหมาย ต้องได้รับโทษตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท้ังกฎหมายประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.4 สิทธิในการเข้าถึงการใช้สารสนเทศ เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บังคับบัญชา ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตนเข้าใช้งาน 
 1.5 การยืมทรัพย์สินสารสนเทศจะต้องท าตามขั้นตอนการยืมและเมื่อส้ินสุดการใช้งานหรือส้ินสุด
สัญญาหรือส้ินสุดข้อตกลงการจ้าง จะต้องคืนทรัพย์สินตามข้ันตอนการคืนทรัพย์สิน 
 1.6 การท าลายอุปกรณ์หรือส่ือบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ต้องท าตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี               
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2561 
 1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบท่ีส าคัญของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ จะต้องมีการ 
ก าหนดรหัสผ่าน (Password) ท่ีมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรและต้องมีอักขระปนเพื่อควบคุมการเข้าถึง
และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส านักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก             
ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานได้รับรู้ เข้าใจ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการควบคุม                   
การเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
เมืองจันทร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

2. ผู้รับผิดชอบ 
 2.1 ผู้บังคับบัญชา  
 2.2 ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
 2.2.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
 2.2.2 ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
 2.2.3 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
 2.2.4 ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) 
 2.2.5 ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator) 
 2.2.6 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) 
 2.3 เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการของหน่วยงาน  
 2.4 ผู้ใช้งาน 

3. แนวนโยบาย/ระเบยีบปฏบิัติ 
 โรงพยาบาลเมืองจันทร์มีแนวนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 3.1  การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ (Access Control) 
 3.1.1  แนวนโยบาย 
  (1)  ผู้ท่ีเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ใช้งาน
    ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน เท่านั้น 
  (2)  มีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานต้ังแต่เริ่ม เข้าใช้งานจน
    ส้ินสุดการใช้งาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ  
  (3)  มีการก าหนดสิทธิการใช้งานและการ เข้าถึงตามระดับความส าคัญของผู้ใช้งาน                       
    ซึ่งเห็นชอบโดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
  (4)  มีการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้งาน ให้ตรงตามความรับผิดชอบโดยสามารถ
    ตรวจสอบสิทธิได้ 

(5)  การเข้าถึงระบบด้วยการ Remote User ต้องได้รับการอนุญาตและสิทธิการเข้าใช้งาน
 ระบบจากเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมดูแลของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ เท่านั้น 

  (6)  ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมหรือตัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม
    หากผู้ใช้งานกระท าการใดๆ ในทางท่ีผิดตามประกาศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์  

(7)  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทท้ังการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน      
  ระบบงานได้จัดแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็นสองประเภท คือ 

(7.1)  ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารราชการ ได้แก่ ข้อมูลการบริหารทรัพยากร
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 บุคคล ข้อมูล ข้อมูลนโยบายและแผน ข้อมูลตรวจสอบ  
   (7.2)  ข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนุน ได้แก่ ข้อมูลงานสารบรรณ ข้อมูลข่าวสาร 
    ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ สถิติ  

(8)  ผู้ใช้งานท่ีผ่านการตรวจสอบสิทธิทุกคนจะต้องทราบถึงข้อตกลงในการใช้งานระบบ
 สารสนเทศ นั้น ๆ ด้วย 

  (9)  จัดท าบัญชีทรัพย์สินหรือทะเบียนทรัพย์สิน การจ าแนกกลุ่มทรัพยากรของระบบหรือ                 
    การท างาน โดยให้ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน  

    (10)   ก าหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาต
     การก าหนดสิทธิ หรือการมอบอ านาจ ดังนี้  
   (10.1)  ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
     • อ่านอย่างเดียว  
     • สร้างข้อมูล  
     • ป้อนข้อมูล 
     • แก้ไข 
     • อนุมัติ 
    (10.2)  ก าหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอ านาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ                 
      การเข้าถึงของผู้ใช้งาน ท่ีได้ก าหนดไว้  

(10.3) ผู้ใช้งานท่ีต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาต 
 เป็นลายลักษณ์ อักษร และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก ผู้บริหาร
 ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  

 3.1.2  ระเบียบปฏิบัติ 
    หน่วยงานได้ก าหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับ                 
   การอนุญาต การก าหนดสิทธิ การจัดแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูล สิทธิ เวลา และช่องทางการ
   เข้าถึงข้อมูล ดังนี้ 
    (1)  การจัดแบ่งประเภทสิทธิของผู้เข้าถึงข้อมูลแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   • อ่านอย่างเดียว  
   • สร้างข้อมูล  
   • ป้อนข้อมูล 
   • แก้ไข 
   • อนุมัติ 
   (2)  การจัดแบ่งระดับความส าคัญของข้อมูล ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความส าคัญ                 
     มากท่ีสุด ระดับความส าคัญปานกลาง ระดับความส าคัญน้อย  
   (3)  การจัดแบ่งล าดับข้ันความลับของข้อมูล ได้แก่  

    • ข้อมูลลับท่ีสุด หมายความว่า หากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
 เสียหายอย่างร้ายแรงท่ีสุด 

    • ข้อมูลลับมาก หมายความว่า หากเปิดเผยท้ังหมดหรอืเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
 เสียหายอย่างร้ายแรง 
• ข้อมูลลับ หมายความว่า หากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
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เสียหาย      
     • ข้อมูลท่ัวไป หมายความว่า ข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ท่ัวไปได้ 
   (4)  การจัดแบ่งระดับข้ันการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ประเภทผู้เกี่ยวข้องท่ีสามารถเข้าถึง
    ข้อมูล ได้แก่ 
    • ระดับข้ันส าหรับผู้บริหาร หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
   • ระดับข้ันส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป หมายความว่า บุคลากรในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
 • ระดับขั้นส าหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ท่ีได้มอบหมาย หมายความว่า ผู้ท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบดูแลในระบบงานนั้นๆ 
   (5)  การก าหนดเวลาท่ีสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 7 วัน  
   (6)  การก าหนดช่องทางการเข้าถึง ผู้ใช้งานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการเข้าถึง         

ท่ีก าหนดไว้นั้น จะต้องได้รับสิทธิจากหน่วยงาน โดยมีการก าหนดบัญชีผู้ใช้งาน                
ตามระดับการเข้าถึง ให้สามารถเข้าใช้งานตามประเภทความรับผิดชอบ สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีช่องทางการ
เข้าถึง ดังนี้ 

   • ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) 
   • ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) 
   • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
   (7)  ก าหนดเงื่อนไขในการระงับหรือยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานในการใช้งานระบบสารสนเทศ
     ในแต่ละประเภทของข้อมูล 
   (8)  ผู้ดูแลระบบต้องมีการทบทวนและปรับปรุงสิทธิให้สอดคล้องกับข้อก าหนดการใช้งาน
     ตามภารกิจ และข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
  3.1.3  ผู้รับผิดชอบ 
  (1)  ผู้บังคับบัญชา  
  (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  (2.1)  ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
  (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
  (2.3)  ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) 
  (2.4)  เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) 
   (3)  เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการของหน่วยงาน 

 3.2  การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
   3.2.1  แนวนโยบาย 
     เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของระบบ 

 และได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
 สารสนเทศของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 
จะต้องประกอบด้วย 

      (1)  การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน (user access) ประกอบด้วย 
   (1.1)  มีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความ

    มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
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      (1.2)  ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ             
      ถึงภัย และผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง      
     หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม  

      (2)  การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ประกอบด้วย 
    (2.1)  ต้องก าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบตามความเหมาะสมในแต่ละ 

   ระบบงาน ท่ีได้รับอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
    (2.2) ต้องจัดท าบัญชีผู้ใช้งานระบบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
     • รายช่ือผู้ขออนุญาตเข้าใช้งานระบบ 
     • รายช่ือผู้ได้รับการอนุมัติเข้าใช้งานระบบ 
     • ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานข้อมูล 
     • ผู้อนุมัติ หรือผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
     • การยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 
    (2.3)  ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และได้รับการ 

   พิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
 (2.4)  ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบ

สารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้ งานเมื่อมีการลาออก                      
เปล่ียนต าแหน่ง โอน ย้าย หรือส้ินสุดการจ้าง เป็นต้น  

   (2.5)  ต้องตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงท่ีเหมาะสมต่อหน้าท่ีความ
รับผิดชอบหรือความต้องการของโรงพยาบาลเมืองจันทร์  

   (3)  การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน  ประกอบด้วย 
 (3.1)  มีการแสดงรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการควบคุม และจ ากัดสิทธิเพื่อให้สามารถ

เข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ซึ่งหมาย
รวมถึงสิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

    (3.2)  การละเมิดหรือบุกรุกโดยผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ละเมิดจะถูกลงโทษตาม 
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

    (3.3)  ผู้ใช้มีสิทธิเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบปฏิบัติการตาม                
   ท่ีผู้ดูแลระบบก าหนด 

   (4)  การบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 
    (4.1)  มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

   อย่างรัดกุม 
 (4.2)  มีการก าหนดให้เครื่องแม่ข่ายต้องก าหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของแต่ละ

ระบบโดยเฉพาะ และให้ทราบรหัสผ่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่อนุญาต
ให้เจ้าหน้าท่ีใช้รหัสผ่านร่วมกัน 

    (4.3)  ต้องมีการลงนามเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของตน 
    (4.4)  ผู้ใช้งานระบบควรท าการแจ้งผู้ดูแลระบบ หากต้องการท ากิจกรรมท่ีอาจ                      

   มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ และผู้ใช้งานระบบควรจะแจ้งผู้ดูแล
   ระบบความปลอดภัยของระบบทันที ถ้าหากสงสัยว่าได้กระท ากิจกรรมท่ีมีผล              
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   ต่อความปลอดภัยของระบบ 
   (4.5)  การละเมิดหรือบุกรุกโดยผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบเครือข่าย                       

ผู้ละเมิด จะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2440 

    (4.6)  มีการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเช่ือมต่อ           
   กับระบบเครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Proxy เป็นต้น 

    (4.7)  ก าหนดให้มีการบันทึกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย 
   บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกัน                   
   การบุกรุก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน                  
   หรือตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

   (5)  การทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 
   (5.1)  สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานต้องได้รับการพิจารณาทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

โดยผู้ดูแลระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งท่ีมีการปรับเปล่ียน เช่น                   
การย้ายหน่วยงาน การเล่ือนต าแหน่ง การเปล่ียนหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือการ
ยกเลิกการจ้าง เป็นต้น 

    (5.2)  สิทธิการเข้าถึงข้อมูลควรได้รับการทบทวนและจัดสรรใหม่ เมื่อมีการเคล่ือนย้าย 
   บุคลากรภายในหน่วยงาน 

    (5.3)  การก าหนดสิทธิพิเศษควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอตามช่วงระยะเวลา                
   ท่ีก าหนด เพื่อมั่นใจได้ว่าไม่มีการได้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานท่ีไม่ได้รับมอบอ านาจ 

    (5.4)  การเปล่ียนแปลงของผู้ใช้งานท่ีได้รับสิทธิพิเศษควรถูกบันทึกเพื่อการทบทวน 
3.2.2  ระเบียบปฏิบัติ 

   (1)  การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) มีดังนี้ 
    (1.1) จัดท าแบบฟอร์มขอใช้ระบบงานสารสนเทศ 
    (1.2) อบรมหรือจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการ 

  ท างานของระบบสารสนเทศทราบ 
 (1.3)  ให้ ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการขอใช้ระบบงานสารสนเทศลงในแบบฟอร์ม                        

และด าเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ  
 (1.4)  ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลระบบ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาค าขอ

ลงทะเบียนอนุมัติก าหนดระดับการเข้าใช้งาน สารสนเทศเท่าท่ีจ าเป็นในแต่ละ
ระบบงาน และท าการบันทึกจัดเก็บข้อมูล การขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
ทุกครั้ง  

    (1.5)  ระบช่ืุอบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล และไม่ซ ้าซอ้นกัน  
    (1.6)  การก าหนดช่ือผู้ใช้งาน (username) จะก าหนดจากช่ือภาษาอังกฤษและตาม

   ด้วยอักษรตัวแรกของนามสกุล หากซ ้า ให้เพิ่มอักษรตัวท่ีสอง หรือจนกว่าจะไม่
   ซ ้ากับช่ือผู้ใช้งานคนอื่น 

    (1.7)  ก าหนดบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มภายใต้บัญชีรายช่ือเดียวกัน และก าหนดสิทธิการ 
   ใช้งานระบบเท่าท่ีจ าเป็นในแต่ละระบบงาน 

    (1.8)  ต้องตรวจสอบและมอบหมายสิทธิ ท่ี เหมาะสมต่อหน้าท่ีความรับ ผิดชอบ                       
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   หรือความต้องการของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
    (1.9)  จัดท าเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลงนาม

   รับทราบด้วย 
    (1.10)  ผู้ดูแลระบบจัดท าการบันทึกการเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้งาน แต่ละรายในระบบ

    เมื่อได้รับรายงาน บัญชีราย ช่ือผู้ใช้งานได้ถูกเพิกถอนสิทธิ หรือลาออก                   
    หรือเปล่ียนแปลงต าแหน่ง หรือย้ายหน่วยงาน 

   (2)  การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายต้องด าเนินการ 
 ดังนี้ 

    (2.1)  ผู้ดูแลระบบแสดงกระบวนการในการมอบหมาย หรือการก าหนดสิทธิการใช้งาน 
   ให้แก่ ผู้ใช้งาน 

    (2.2)  ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกการก าหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
   ตามท่ีได้รับอนุมัติ หรือตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือตามความจ าเป็น
   ในการใช้งานระบบเท่านั้น 

   (2.3)  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้ดูแลระบบ หรือมอบหมาย
สิทธิการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานให้ ผู้อื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน
ด าเนินการแทนก็ได้  

    (2.4)  บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานระบบ  
    (2.5)  บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงบัญชีผู้ใช้งาน การมอบหมายอ านาจ 

   หน้าท่ี หรือสิทธิการควบคุมการใช้งานทุกครั้ง  
    (2.6) ท าการทบทวนระดับและสิทธิของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ 
   (3)  การบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน  มีดังนี้  

 (3.1)  ก าหนดรหัสผ่านควรมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ตัว (ต้องมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ผสมกัน) 

    (3.2)  ไม่ก าหนดรหัสผ่านจากส่ิงท่ีผู้อื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น ตัวเลขเรียง 0-9  
   เบอร์โทรศัพท์ ช่ือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากค าศัพท์ท่ีใช้ใน
   พจนานุกรม 

    (3.3)  ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไว้ในสถานท่ีท่ีง่ายต่อการสังเกตของบุคคลอื่น 
    (3.4)  การตั้งรหัสผ่านช่ัวคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน 
    (3.5)  ส่งมอบรหัสผ่าน (password) ช่ัวคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการท่ีปลอดภัย                 

   โดยหลีกเล่ียง การใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)                   
   ในการจัดส่งรหัสผ่าน และผู้ใช้งานควรตอบกลับทันที หลังจากได้รับรหัสผ่าน 

    (3.6)  ผู้ใช้งานต้องเปล่ียนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านช่ัวคราว และควรเปล่ียน
   ให้รหัสผ่านยากต่อการเดา 

 (3.7)  ผู้ดูแลระบบหรือ ผู้ท่ีไ ด้รับมอบหมายเปล่ียนรหัสผ่าน ทันทีหลังจากติด ต้ัง
ซอฟต์แวร์แล้ว 

    (3.8)  ในกรณีระบบงานใดอนุญาตให้เปล่ียนรหัสผ่าน ควรเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ทันที 
   ส าหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก 

 (3.9)  การเปล่ียนรหัสผ่านต้องตรวจสอบบัญชีช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่านปัจจุบันให้
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ถูกต้องก่อนท่ี จะอนุญาตให้เปล่ียนรหัสใหม่ 
    (3.10)  ถ้ารหัสผ่านถูกเปิดเผยบนระบบต้องเปล่ียนรหัสผ่านใหม่โดยทันที 
    (3.11)  ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ใช้งานระบบใช้รหัสผ่านร่วมกัน 
    (3.12)  ภายหลังการใช้งานเครื่องแม่ข่ายเสร็จส้ิน จะต้องท าการ log off ทุกครั้ง 
   (4)  การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน  มีดังนี้  
    (4.1) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
    (4.2)  ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน และบันทึกการเปล่ียนแปลงสิทธิบัญชีผู้ใช้งาน  
    (4.3)  การทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานในกรณีไม่มีความจ าเป็นต้องให้สิทธิพิเศษ                    

   กับผู้ใช้งาน ท่ีไม่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
   จากผู้อ านวยการ หรือผู้บังคับบัญชา โดยมีการก าหนดระยะเวลาการใช้งานและ
   ระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หรือพ้นจากต าแหน่ง และมีการ
   ก าหนดสิทธิพิเศษท่ีได้รับ ว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง และต้องก าหนดให้รหัส
   ผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ 

 (4.4)  ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลง เช่น มีการลาออก เปล่ียนต าแหน่ง โอน ย้าย หรือส้ินสุดการจ้าง 
เป็นต้น 

3.2.3 ผู้รับผิดชอบ 
   (1)  ผู้บังคับบัญชา 
   (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
    (2.1)  ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
    (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
    (2.3)  ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) 
    (2.4)  เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) 
   (3)  ผู้ใช้งาน 

 3.3  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 
3.3.1  แนวนโยบาย 

      เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบ                
    ท าส าเนาข้อมูลสารสนเทศ โดยได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานทุกคน                        
    ในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ และผู้ดูแลระบบครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1)  ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password) ส าหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถ
      ก าหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปล่ียนหัสผ่านท่ีมีคุณภาพ 
    (2)  การป้องกันอุปกรณ์ในขณะท่ีไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มี
     สิทธิเข้าถึงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานในขณะท่ีไม่มีผู้ดูแลควรมี ดังนี้ 
      (2.1)  มีมาตรการป้องกันดูแลอุปกรณ์ท่ีไม่มีผู้ใช้งาน หรือต้องปล่อยท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
       ช่ัวคราว 

      (2.2)  สร้างให้ทุกคนต้องตระหนัก และเอาใจใส่ต่อการป้องกัน และดูแลอุปกรณ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
สูญหาย หรือมีผู้ไม่พึงประสงค์เข้าถึงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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      (2.3)  ภายหลังการใช้งานเครื่องแม่ข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์เสร็จ ส้ิน จะต้องท าการ 
       log off ทุกครั้งเสมอ 
      (2.4)  ติดต้ังให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอ หลังจากท่ีไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา  
       30 นาที และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้ 
      (2.5)  ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีส าคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้อง 
       ปล่อยท้ิง โดยไม่มีการดูแลช่ัวคราว 
      (2.6)  ผู้บริหารมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือแต่งต้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
       ควบคุมดูแลบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย 
       หรือถูกบุกรุกข้อมูลสารสนเทศ 

  (3)  การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ควรมีดังนี้ 
    (3.1)  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล                 

   เมืองจันทร์ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีดูแลและรักษา หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง ให้รีบ
   แจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

      (3.2)  ห้ามไม่ให้เคล่ือนย้าย เปล่ียนแปลง แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
       ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความ
       จ าเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

   (3.3)  เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นท่ีมิใช่ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์             
  หากมีความจ าเป็นต้องใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศและใช้ช่ือผู้ใช้ (User 
  ID) และรหัสผ่าน (Password) ของเจ้าของเครื่อง 

    (3.4)  ห้ามติดต้ัง อัพเดทระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือชุดค าส่ังไม่พึง
ประสงค์ใดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่ีอยู่ภายใต้การดูแล
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้า
ผู้รับผิดชอบสนเทศ 

    (3.5) เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้ท าการปิดเครื่องปิดหน้าจอและเครื่องทุกครั้ง 
    (3.6) เมื่อพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ ให้ติดต่อแจ้งเจ้า

หน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
    (3.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานฯ จะต้องมีการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส โดย

เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ หากมีเหตุขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
สารสนเทศ ยกเว้นท่ีใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

   (3.8)  มีมาตรการการควบคุมดูแลบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ให้เกิดความเสียหาย 
หรือสูญหาย หรือถูกบุกรุกข้อมูลสารสนเทศจากผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

    (3.9)  หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องจัดหาสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ส่ือบันทึก 
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม ไม่ให้
ได้รับความเส่ียง 

    (3.10)  ผู้ท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศ ของ
หน่วยงานจะต้องเป็นผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเท่านั้น  

    (3.11)  บุคลากรของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ทุกคน อนุญาตให้เข้าใช้พื้นท่ี และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้ตามสิทธิที่หน่วยงานก าหนด เท่านั้น  
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    (3.12)  ต้องตรวจสอบสิทธิการใช้งานในแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามส าดับความส าคัญ  
    (3.13)  ต้องบ ารุงรักษาการบันทึกเหตุการณ์และการตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา           

พร้อมท้ังจัดเก็บไวในท่ีท่ีปลอดภัย 
    (3.14)  ต้องจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ การเข้า-ออก พื้นท่ีของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

อย่างสม ่าเสมอ  
    (3.15)  ต้องจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานต้ังแต่เริ่มใช้งานจน

ส้ินสุดการใช้งาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ  
    (3.16)  บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าท่ีบริษัท  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ของ

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จะต้องขออนุญาตเพื่อเข้าใช้พื้นท่ี และใช้อุปกรณ์               
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้บริหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจก่อนเข้าพื้นท่ีเท่านั้น  

    (3.17)  ต้องตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เช่น ช่ือผู้ใช้งาน                  
และรหัสผ่าน 

    (3.18)  ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเช่ือมต่อกับ
ระบบเครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Proxy อย่างสม ่า
เสมอ 

    (4)  ข้อมูลสารสนเทศใดท่ีเป็นความลับ ผู้ดูแลระบบอาจน าการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2444 

    (5)  ก าหนดให้ต้องบันทึกการท างานของระบบสารสนเทศ บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบไว้เป็น
เวลา อย่างน้อย 1 เดือน หรือตามท่ีหน่วยงานก าหนด  

3.3.2  ระเบียบปฏิบัติ 
  (1)  วิธีการปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password use) มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  
    (1.1)  เปล่ียนรหัสผ่านช่ัวคราวทันทีเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก 

    (1.2)  ก าหนดรหัสผ่านควรมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ตัว (ต้องมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ผสมกัน) 

    (1.3)  ไม่ก าหนดรหัสผ่านจากส่ิงท่ีผู้อื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น ตัวเลขเรียง 0-9  
เบอร์โทรศัพท์ ช่ือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากค าศัพท์ท่ีใช้ใน
พจนานุกรม 

    (1.4)  ไม่ต้ังรหัสผ่านจากอักขระท่ีเรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน 
    (1.5)  ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไว้ในสถานท่ีท่ีง่ายต่อการสังเกตของบุคคลอื่น  

    (1.6)  ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส าหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร ์

    (1.7)  เก็บรักษารหัสผ่านท้ังของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ  
    (1.8)  ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น 

    (1.9)  ต้องเปล่ียนรหัสผ่านอย่างสม ่าเสมอทุก 3 ถึง 6 เดือน หรือเปล่ียนรหัสผ่านทันที 
เมื่อทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้  

    (1.10)  หลีกเล่ียงการใช้รหัสผ่านเดียวกัน หรือรหัสผ่านเดิมส าหรับระบบงานอื่นๆ  
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   (2)  การป้องกันอุปกรณ์ในขณะท่ีไม่มีผู้ใช้งานท่ีอุปกรณ์ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
    (2.1)  ผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบก าหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันอุปกรณ์ระบบ

คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการ
เข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต 

    (2.2)  สร้างให้ทุกคนต้องตระหนัก และเอาใจใส่ต่อการป้องกัน และดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของหน่วยงานตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
หรือสูญหาย หรือมีผู้ไม่พึงประสงค์เข้าถึงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

    (2.3)  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผู้รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการป้องกันระบบ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีไม่มีผู้ใช้งาน หรือต้องปล่อยท้ิงไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล
ช่ัวคราว 

    (2.4)  ภายหลังการใช้งานเครื่องแม่ข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์เสร็จส้ิน จะต้องท าการ 
log off ทุกครั้ง 

    (2.5)  ติดต้ังให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอ หลังจากท่ีไม่ได้ใช้งานเป็นระยะ              
เวลา  30 นาที และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้  

    (2.6)  ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีส าคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้อง
ปล่อยท้ิงโดย ไม่ได้ดูแลช่ัวคราว 

   (3)  การควบคุมทรัพย์สินและการใช้งานระบบ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
    (3.1)  ผู้ท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

จะต้องเป็นผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน เท่านั้น  
    (3.2)  บุคลากรของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ทุกคน อนุญาตให้เข้าใช้พื้นท่ี และอุปกรณ์

ต่าง ๆ ได้ตามสิทธิที่หน่วยงานก าหนด เท่านั้น  
    (3.3)  บุคลากรจะต้องตรวจสอบสิทธิการใช้งานในแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามส าดับ

ความส าคัญ 
    (3.4)  ต้องบ ารุงรักษาการบันทึกเหตุการณ์ และการตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา       

พร้อมท้ังจัดเก็บไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย 
    (3.5)  ต้องจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ การเข้า-ออก พื้นท่ีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ 
    (3.6)  ต้องจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานต้ังแต่เริ่มใช้งาน             

จนส้ินสุดการใช้งาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ  
    (3.7)  บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ ของ

โรงพยาบาลเมืองจันทร์จะต้องขออนุญาต เพื่อเข้าใช้พื้นท่ีและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และต้องได้รับการอนุมัติเป็น              
ลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ านาจ ก่อนเข้าพื้นท่ี
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เท่านั้น 

    (3.8)  ต้องตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เช่น หมายเลข
เครื่องคอมพิวเตอร์และรหัสผ่าน 

    (3.9)  ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเช่ือมต่อกับ
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ระบบเครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Proxy อย่างสม ่า
เสมอ 

      (3.10) ผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบจัดท าก าหนดการการตรวจสอบระบบพร้อมท้ัง
  ระบุผู้รับผิดชอบเมื่อต้องให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

      (3.11)  ผู้ใช้งานระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องลงทะเบียนการใช้งานทุกครั้งเพื่อ          
  เป็นการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง 

      (3.12)  ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ต้องก าหนดมาตรการ
  การป้องกัน ดังนี้ 

        • ให้ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของหน่วยงาน
  • ต้องลงช่ือออกจากระบบทันที เมื่อจ าเป็นต้องปล่อยท้ังโดยไม่มีผู้ดูแล 
  • ต้องจัดเก็บข้อมูลส าคัญในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย   

        • ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือล็อคหน้าจอทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
      (3.13)  ผู้ใช้งานอาจน าการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตาม

  ระเบียบการ รักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยผู้ใช้งานต้อง                      
  ท าการเข้ารหัสข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานสากล เมื่อมีการรับส่งข้อมูลท่ีส าคัญ           
  หรือข้อมูลท่ีเป็นความลับผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ 

  3.3.3  ผู้รับผิดชอบ 
  (1)  ผู้บังคับบัญชา  
  (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  (2.1)  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
  (2.2)  ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
  (2.3)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
  (2.4)  เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) 
  (3)  ผู้ใช้งาน 
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 3.4. Flowchart ขั้นตอนการเบิก วัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความขออนุมัต ิ

หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา 

เสนอผู้อ านวยการ
อนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบสารสนเทศจัดหา 

จัดส่งอุปกรณ์ให้ผู้เบิก 

ผู้เบิกระบุความต้องการ 
พร้อมเหตุผล 

ผู้เบิกให้หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบ 

1 วันหรือมากกว่า 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
การจัดหา 

ผู้รับผิดชอบสารสนเทศส่งเอกสาร
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ผู้เบิกเซ็นรับ 

ภายใน 3 วัน หลังท่ีวัสดุ/
อุปกรณ์สารสนเทศ ส่งครบ 

มีอุปกรณ์ส ารอง 
น าไปทดแทน

ภายใน  
20 นาที               

ภายใน 1 วัน หลังท่ีวัสดุ/
อุปกรณ์สารสนเทศ ส่งครบ 
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 3.5. Flowchart ขั้นตอนการขอส่งซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ  
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ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
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ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

น าส่งอุปกรณ์ท่ีซ่อมแล้วเสร็จ   
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน 

หากแก้ปัญหา
ไม่ได้ภายใน  

10 นาที                  
มีอุปกรณ์ส ารอง 
น าไปทดแทน

ภายใน  
20 นาที               

ผู้รับผิดชอบสารสนเทศน า
อุปกรณ์กลับมาตรวจสอบ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบแบบ
ค าขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ส้ินสุด 

1 วันหรือมากกว่า 

ตรวจสอบอุปกรณ์ 

หากต้องส่งซ่อมศูนย ์                
ให้ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ
กรอกแบบค าขออนุมัติ

จัดซื้อ/จัดจ้าง                  

เสนอผู้อ านวยการ
อนุมัติ 

 

กรอกแบบค าขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
การซ่อม 

ภายใน 1 วัน หลังท่ีวัสดุ/
อุปกรณ์สารสนเทศ ส่งครบ 
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 3.6 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) 
   3.6.1  แนวนโยบาย 
     เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย  
      (1)  การก าหนดขอบเขตและสิทธิของผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย
       ของหน่วยงานก าหนดเท่านั้น 
     (2)  การก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการท่ีได้รับอนุญาต
      ให้เข้าถึงเท่านั้น 

(3)  มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงบริการระบบเครือข่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้อง
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับผิดชอบเท่านั้น  

     (4)  มีการยืนยันตัวบุคคลส าหรับผู้ใช้งานท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงาน จะต้องมีกระบวนการ     
      ในการยืนยันตัวบุคคล ก่อนท่ีจะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้ 
     (5)  มีวิธีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าถึงอุปกรณ์บนระบบ
      เครือข่ายของหน่วยงาน  
     (6)  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการป้องกันพอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบและ
      ปรับแต่งระบบ ท้ังการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย 
  (7)  ก าหนดวิธีการป้องกันช่องทางท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาระบบผ่านเครือข่ายการตรวจสอบ
   และปรับแต่งระบบส าหรับการเข้าถึง ทางกายภาพและการเข้าถึงทางเครือข่าย  
  (8)  ท าการแบ่งแยกเครือข่ายส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน  

(9)  มีการควบคุมการเช่ือมโยงเครือข่ายของหน่วยงานท่ีมีการใช้ร่วมกัน หรือเช่ือมโยง
ระหว่างกันให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงาน  

  (10)  มีการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายท่ีใช้ในการเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์และ               
   การส่งผ่าน หรือไหลเวียนของข้อมูลไม่ถูกเปิดเผย  
  (11)   มีการก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก (remote access)          
    เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายของหน่วยงาน 
  3.6.2  ระเบียบปฏิบัติ 

(1)  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จะจัดให้มีช่ือผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับ
 เจ้าหน้าท่ี ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อกับ
 อินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคล ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม 

    (2)  รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ไม่อนุญาตให้มีการแจ้ง
รหัสผ่านท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีหน้าท่ีในการป้องกัน 
รหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ไม่อนุญาตให้ใช้ช่ือและ
รหัสผ่านร่วมกัน หากมีการใช้งาน ผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ผู้เป็นเจ้าของ
มีหน้าท่ี รับผิดชอบหากมีการกระท าผิด 

     (3)  บุคคลผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
     (4)  การต้ังรหัสเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ต จะต้องมีรหัสในการใช้งานท่ีมีความยาวอย่างน้อย              
        6 ตัวอักษรและต้องมีอักขระปน ท่ีออกโดยโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
     (5)  การเพิ่มแก้ไขข้อมูลรหัสในการใช้งาน การเข้าใช้จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
       สารสนเทศ 
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     (6)  บุคคลภายนอกหากต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต จะต้องลงทะเบียนและแจ้งกับเจ้าหน้าท่ี
       ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
     (7)  หากจะต้องมีการเลิกใช้ช่ือและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศเพื่อขอเลิก                
       ใช้งาน 
  (8)  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจัดท าบันทึกการก าหนดขอบเขตและสิทธิของผู้ใช้งานท่ีสามารถ
   เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายของหน่วยงานตามท่ีก าหนดเท่านั้น  
   (9)  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียง
    บริการท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น 

(10)   ผู้ใช้งานต้องเข้าใช้งานระบบสารสนเทศท่ีส าคัญตามข้อปฏิบัติท่ีหน่วยงานก าหนด
ขึ้นมา ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (application) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต 
(interne) เป็นต้น  โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และต้องได้รับความ
เห็นชอบ จากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังต้องทบทวนสิทธิ ดังกล่าว 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  

 (11)  ผู้ใช้งานท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงาน จะต้องมีกระบวนการในการยืนยันตัวบุคคลก่อน              
  ท่ีจะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบเครือข่าย ของหน่วยงานได้ ดังนี้ 
  (11.1)  ผู้ใช้งานท่ีจะเข้าใช้งานระบบ ต้องแสดงตัวตนด้วยช่ือผู้ใช้งาน (username)              
   และรหัสผ่าน (password) ทุกครั้ง  

    (11.2)  การอนุญาตให้ใช้ช่ือผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการ
เข้าใช้งาน ต้องขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของการด าเนินงานและด้านเทคนิค 
รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

  (11.3)  หากหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความประสงค์ขอใช้ ช่ือผู้ใช้งาน จะต้อง
   ได้รับความ เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
   การส่ือสาร ก่อน โดยจะต้องรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นทั้งส้ิน  
  (12)  การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย ต้องมีวิธีการท่ีสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้                
    และใช้ วิธีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยันการเข้าถึง ดังนี้ 

  (12.1)  การน าอุปกรณ์เครือข่ายมาเช่ือมต่อกับเครือข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รับ
อนุญาตจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้  

(12.2)  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย มีหน้าท่ีในการเช่ือมต่อสัญญาณท่ีได้รับอนุญาตและ           
  ให้สิทธิในการเช่ือมต่อตามท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนด
  และสามารถระงับสัญญาณการเช่ือมต่อได้เมื่อส้ินสุดการอนุญาต   

  (12.3)  จะต้องมีการจ ากัดสิทธิการเข้าใช้อุปกรณ์ได้ โดยให้มีการก าหนดวิธีการพิสูจน์
    ตัวตนในการเข้าใช้งานอุปกรณ์โดยใช้ Username Password หมายเลข 
    MAC Address เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมในการเข้าถึง  

    (13)   การป้องกันพอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตท่ีใช้ส าหรับ
 ตรวจสอบ และปรับแต่งระบบท้ังการเข้าถึงทางกายภาพ และทางเครือข่าย ดังนี้  

  (13.1)  ควบคุมการเข้าถึงพอร์ตท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาและการต้ังค่าระบบ



 
 

นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        โรงพยาบาลเมืองจันทร์   

~ 21 ~ 
 

    ท้ังทางกายภาพและโดยการล๊อกอินเข้ามาใช้งาน 
  (13.2)  ติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้ส าหรับการปรับแต่งค่าคอนฟิกกูเรชันไว้ ใน                      
    ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีมีระบบควบคุมการเข้า-ออก เพื่อป้องกัน                   
    การเข้าถึงทางกายภาพต่ออุปกรณ์ และท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับ
    อนุญาต  

 (13.3)  ผู้ให้บริการภายนอกต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนเข้าด าเนินการ
บ ารุงรักษาหรือบริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย  

  (13.4)  เปิดพอร์ตท่ีมีความจ าเป็นในการใช้งาน และยกเลิกหรือปิดพอร์ตหรือ                  
ปิดบริการบนอุปกรณ์เครือข่ายท่ีไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน  

  (13.5)  ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของระบบหรืออุปกรณ์ท่ีไม่มีความจ าเป็น                
    ในการใช้งานอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
  (13.6)  ก าหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางโดยเฉพาะ
    บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องภายในเท่านั้น 

  (13.7)  บันทึกการเข้า-ออกพื้นท่ีบริเวณห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง ได้แก่  
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ เป็นต้น  

  (13.8)  ห้ามบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                
    หากจ าเป็นให้เจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบพาเข้า  
  (13.9)  ติดต้ังเครื่องควบคุมบันทึกการเข้า-ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง                 
    ท่ีประตูเข้า-ออก และติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกันการโจรกรรม  

(14)  ก าหนดวิธีการป้องกันช่องทางท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาระบบผ่านเครือข่าย และการ
 ตรวจสอบ และปรับแต่งระบบ ส าหรับการเข้าถึงทางกายภาพ และการเข้าถึงทาง
 เครือข่าย  

  (15)  ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้
   ใช้งานได้อย่างจ ากัดระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ
   เป็นลายลักษณ์อักษร 
  (16)  ท าการแบ่งแยกเครือข่าย ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 เครือข่าย คือ 
   เครือข่ายส าหรับผู้ใช้งานภายใน และเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งานภายนอก 

(17)   มีการควบคุมการเช่ือมโยงเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                     
ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายท่ีมีการใช้ร่วมกัน หรือเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  

   (17.1)  การจ ากัดสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายตามสิทธิที่ได้รับตามอ านาจหน้าท่ีของตน  
(17.2)  มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกในระดับเครือข่ายและระดับเครื่องคอมพิวเตอร ์
 แม่ข่าย  

  (17.3)  ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต  
  (17.4)  การเข้าเช่ือมต่อเครือข่ายต้องท าการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานเครือข่าย
    ทุกครั้ง 
  (17.5)  ควบคุมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลระบบเครือข่ายท่ีส าคัญในการเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบ 
   ได้แก่ หมายเลข IP Address Username และ Password เป็นต้น  
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  (17.6)  ผู้ใช้งานห้ามน าอุปกรณ์เครือข่ายมาติดต้ังก่อนได้รับอนุญาต 
  (18)  มีการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์และ
   การส่งผ่าน หรือไหลเวียนของข้อมูลไม่ถูกเปิดเผย ดังนี้  
  (18.1)  ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)                  
   ของหน่วยงาน  
  (18.2)  ก าหนดใหม่การแปลงหมายเลขเครือข่ายย่อย 
  (18.3)  ก าหนดมาตรการการบังคับใช้เส้นทางเครือข่าย หรือจ ากัดสิทธิในการ                     
   ใช้บริการเครือข่ายของหน่วยงาน 

(19)  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
(remote access) เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายของ
หน่วยงาน ท่ีต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน และต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และผู้ใช้งาน
จะต้องปฏิบัติ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการ ดังนี้  

  (19.1)  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องไม่เปิด port และ modem ท้ิงเอาไว้โดยไม่จ าเป็น 
  (19.2)  ปิดช่องทางการเช่ือมต่อเมื่อไม่ใช้งานแล้ว และเปิดใช้งานเมื่อมีการร้องขอ
    เท่าท่ีจ าเป็น เท่านั้น 

(19.3)  มีการควบคุมพอร์ต (port) ท่ีใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุมตามความ
 เหมาะสม   
(19.4)  วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีสามารถเข้า สู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ ายไ ด้                         
 จากภายนอก (remote access) ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการ 
 ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมายก่อน และมีการควบคุม
 อย่างเข้มงวดก่อนน ามาใช้และผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม ข้อก าหนดของการ     
 เข้าสู่ระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

  3.6.3  ผู้รับผิดชอบ 
  (1)  ผู้บังคับบัญชา  
  (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  (2.1)  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
  (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
  (2.3)  ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator) 
  (3)  ผู้ใช้งาน 
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 3.7 Flowchart ขั้นตอนการขอใช้งานอินเตอร์เน็ตส าหรับบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร้องขอ 

ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ ด าเนินการ
สมัคร User ID และ Password  

ให้ผู้ร้องขอ 

เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ  
สมัคร User ID และ Password 

แจ้งสถานะ การใช้งานผู้ร้องขอ 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 
ท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

ผู้อ านวยการอนุมัต ิ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ เสนออนุมัติ 
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 3.8 Flowchart ขั้นตอนการขอใช้งานอินเตอร์เน็ต ส าหรับบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้ร้องขอ 

ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ ด าเนินการ
สมัคร User ID และ Password  

ให้ผู้ร้องขอ 

เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ  
สมัคร User ID และ Password 

แจ้งสถานะ การใช้งานผู้ร้องขอ 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 
ท่ีกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

ผู้อ านวยการอนุมัติ 
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 3.9  การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
  3.9.1  แนวนโยบาย 
    เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรด าเนินการดังนี้  
   (1)  การก าหนดขั้นตอนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องมีการควบคุมโดยการยืนยันตัวตน
    ตามระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน 
    (2)  การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีข้อมูลเฉพาะเจาะจง 
     ท่ีใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ 

(3)  การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์การควบคุมความปลอดภัย
 เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละระบบงานของหน่วยงานได้ 

    (4)  การบริหารจัดการรหัสผ่านมีการแสดงผลการท างานของการจัดการรหัสผ่านในลักษณะ
     อัตโนมัติ เพื่อเอื้อต่อการก าหนดรหัสผ่านท่ีมีคุณภาพ เมื่อได้ด าเนินการติดต้ังระบบแล้ว 
     ให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ท่ีได้ถูกก าหนดไว้ตอนเริ่มต้นท่ีมาพร้อมกับ                  
     การติดต้ังระบบโดยทันที  
   (5)  มีการจ ากัดการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีส าคัญ
    เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเล่ียงมาตรการความ มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานท่ีได้
    ก าหนดไว้ 
   (6)  มีการก าหนดระยะเวลาการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
    ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต 
    (7)  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ ากัดระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศส าหรับระบบ 
     สารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันท่ีมคีวามเส่ียงหรือมีความส าคัญสูง 
  3.9.2  ระเบียบปฏิบัติ 

  (1)  ผู้ดูแลระบบ (system administrator) ต้องติดต้ังโปรแกรมช่วยบริหารจัดการเพื่อ
 บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงานและก าหนด ช่ือผู้ใช้งาน 
 (username) และรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ
 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน  

  (2)  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานท่ีมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึง 
   ระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนท่ีมั่นคงปลอดภัย ดังนี้  

     (2.1)  ต้องจัดไม่ให้ระบบแสดงรายละเอียดส าคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบ
      ก่อนท่ีการเข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์ 
     (2.2)  ระบบสามารถยุติการเช่ือมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายาม 
      คาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง 
     (2.3)  จ ากัดการป้อนรหัสผ่านในกรณีป้อนรหัสผ่านผิดพลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง  
 (2.4)  จ ากัดการเช่ือมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจาก

อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบได้ 
    (3)  การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ก าหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงท่ีใช้
     ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
     (3.1)  ผู้ใช้งานต้องระบุช่ือผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ส าหรับเข้า
      ใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
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    (3.2)  หากอนุญาตให้ใช้ช่ือผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ร่วมกัน
     ต้องขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหน่วยงานทางด้านเทคนิค 
     (3.3)  สามารถใช้อุปกรณ์การควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ Token key Hand 
      Scan หรือ finger print เป็นต้น ตามความเหมาะสมของหน่วยงานได้ 
    (4)  การบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องแสดงผลการท างานของการจัดการรหัสผ่านในลักษณะ                     
      เชิงโต้ตอบ หรือต้องท างานในลักษณะอัตโนมัติ เพื่อเอื้อต่อการก าหนดรหัสผ่าน                       
      ท่ีมีคุณภาพ เมื่อได้ด าเนินการติดต้ังระบบแล้ว ให้ยกเลิกบัญชีช่ือผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน              
      ท่ีได้ถูกก าหนดไว้ตอนเริ่มต้นท่ีมาพร้อมกับการติดต้ังระบบโดยทันที 
    (5)  ต้องจ ากัดการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีส าคัญ               
      เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเล่ียงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานท่ีได้
      ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการ ดังนี้  

 (5.1) ห้ามมิให้ลงโปรแกรมอรรถประโยชน์ก่อนได้รั บการอนุมั ติ และยังไม่ ผ่าน                      
 การตรวจสอบ 

     (5.2)  ไม่อนุญาตให้มีการติดต้ังโปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์               
      หรือละเมิดกฎหมายอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อหน่วยงาน 
     (5.3)  จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในส่ือภายนอก ล้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจ า  
     (5.4)  ต้องเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ 
     (5.5)  ก าหนดให้ต้องถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีไม่จ าเป็นออกจากระบบ 

(6)  มีการก าหนดระยะเวลาการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน 
 เป็นเวลา 14 นาที เป็นอย่างน้อย หากเป็นระบบท่ีมีความเส่ียงหรือความส าคัญสูง              
 ให้ก าหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้ส้ันขึ้นหรือเป็น
 เวลา 10 นาที ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส าคัญโดยไม่ไ ด้                      
 รับอนุญาต 

   (7)  ถ้าไม่มีการใช้งานระบบต้องท าการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์และการเช่ือมต่อ              
     เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ 
   (8)  เครื่องปลายทางท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต้องมีการก าหนดระยะเวลาให้ท า                  
     การปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจากท่ีไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาตามท่ีก าหนด 
   (9)  ก าหนดระยะเวลาในการจ ากัดการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศส าหรับระบบสารสนเทศ      
     หรือแอปพลิเคชันท่ีมีความเส่ียงหรือมีความส าคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
     นานท่ีสุด ภายในระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ต่อการเช่ือมต่อ 1 ครั้ง  
  3.9.3  ผู้รับผิดชอบ 
   (1)  ผู้บังคับบัญชา 
   (2) ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   (2.1)  ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
   (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
   (2.3)  ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) 
  (2.4)  ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator) 
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 3.10  การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ (Application and 
 Information Access Control) 

   3.10.1  แนวนโยบาย 
     เพื่อป้องกันการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ ด าเนินการดังนี้  
    (1)  ก าหนดมาตรการการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และสารสนเทศ 
    (2)  การจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ  ต้องจ ากัดหรือ ควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของ
     ผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานใน การเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน
     (functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์
     ในการจ ากัดหรือควบคุมการเข้าถึง หรือเข้าใช้งานท่ีสอดคล้องตามนโยบายควบคุม             
     การเข้าถึงสารสนเทศท่ีได้ก าหนดไว้  
    (3)  ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส าคัญสูงต่อหน่วยงาน จะได้รับการ
     แยกจากระบบอื่นๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ  
    (4)  มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ือสารเคล่ือนท่ี เพื่อปกป้องสารสนเทศ                     
     จากความเส่ียงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
   3.10.2  ระเบียบปฏิบัติ 
     (1)  การจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ  ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
      (1.1)  ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน พร้อมท้ังก าหนดสิทธิตาม

อ านาจหน้าท่ี ท่ีควรได้รับจะต้องมีการทบทวนสิทธิการใช้งานอย่างสม ่าเสมอ 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

      (1.2)  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดระยะเวลาในการเช่ือมต่อกับระบบงาน หากมีการเว้น
        ว่าง จากการใช้งานเกินระยะเวลา 15 นาที ต้องท าการยุติการใช้งานทันที 
      (1.3)  ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทขั้นความลับใน               
        การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทขั้นความลับ ดังนี้ 
        • ก าหนดสิทธิให้กับผู้เข้าใช้งานระบบโดยการก าหนดรายช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
         เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับข้ัน 

 • ก าหนดให้มีการรับส่งข้อมูลท่ีมีการเข้ารหัสอย่างน้อย SSL VPN เมื่อมีการ               
  ใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะ 

       • การน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรือส่ือบันทึกข้อมูลออกนอกหน่วยงาน                   
        กรณีข้อมูลท่ีเป็นความลับของหน่วยงานต้องมีการท าลายข้อมูล เพื่อป้องกัน
        การรั่วไหลของข้อมูล 
 (1.4)  การเข้าถึงสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงผู้รับจ้างท่ีได้รับมอบหมาย

เพื่อด าเนินการใดๆ จะต้องได้รับสิทธิ  และอนุญาตในการเข้าด าเนินการ                  
และจะต้องรายงานให้ทราบหลังจากเสร็จส้ินแล้ว ผู้ดูแลระบบจะต้องยกเลิก
สิทธิท่ีให้กับหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหากหน่วยงานภายนอกด าเนินการใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

      (2)  ระบบซึ่งไวต่อการรบกวนท่ีมีผลกระทบและมีความส าคัญสูงต่อหน่วยงาน 
      (2.1)  การแยกระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญสูงและจ าเป็นต้องได้รับการดูแล                 
        เป็นพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการ
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        รบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่นๆ ให้ท างานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์              
        หรือคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ปะปนกับระบบอื่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะ
        เกิดจากระบบอื่น ซึ่งท างานอยู่บนเครื่องเดียวกัน ซึ่ งจ าเป็นต้องติดต้ัง                     
        ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง ท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
      (2.2)  ให้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบโดยเฉพาะ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์               
       แม่ข่ายกลาง ระบบไฟฟ้า ระบบส ารองไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้า -ออก                
       ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันการหยุดชะงัก                      
       การท างานของระบบ 
      (2.3)  ควบคุมการเข้ามาใช้งานจากเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกก าหนด
        สิทธิการเข้าใช้งานโดยก าหนดค่าท่ี Firewall 
  (2.4)  มีการควบคุมหรือป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี           
   และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว 
     (3)  การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (teleworking) 

(3.1)  ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกลตามระเบียบ
 ปฏิบัติการควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก รวมถึงการเตรียมการ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย  

   (3.2)  ผู้ดูแลระบบเตรียมการป้องกันทางกายภาพส าหรับระบบส่ือสารข้อมูลระหว่าง
สถานท่ี ทีจะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกลและระบบงานต่างๆ ภายใน
ส านักงาน ก่อนท่ีจะอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติงานจากระยะไกลตามระเบียบ
ปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง 

     (3.3)  ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกลต้องรักษาความลับของหน่วยงาน ไม่อนุญาต                  
       ให้ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใด เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน 
     (3.4)  การขออนุมัติหรือยกเลิกการปฏิบัติงานจากระยะไกล การก าหนดหรือปรับปรุง
       สิทธิการเข้าถึงระบบงาน ต้องปฏิบัติตามการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย 
    3.10.3 ผู้รับผิดชอบ 
     (1)  ผู้บังคับบัญชา 
      (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
     (2.1)  ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
  (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
  (2.3)  ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator) 

 3.11  การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control) 
  3.11.1  แนวนโยบาย 
   หน่วยงานต้องมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความปลอดภัย                  

 การเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย และหลักเกณฑ์การน าอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี เข้ามา                
 ใช้งาน ในระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ                   
 ของหน่วยงาน 

  3.11.2  ระเบียบปฏิบัติ 
  (1)  การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy) 
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(1.1)  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จะจัดให้มีช่ือผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการ
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคล ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบ
โดยรวม 

  (1.2)  รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ไม่อนุญาตให้มี
การแจ้งรหัสผ่าน ท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และเจ้าหน้าท่ีทุกคน                 
มีหน้าท่ีในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลเมือง
จันทร์ ไม่อนุญาตให้ใช้ช่ือและรหัสผ่านร่วมกัน หากมีการใช้งาน ผู้ใช้ (User) 
และรหัสผ่าน (Password) ผู้เป็นเจ้าของมีหน้าท่ี รับผิดชอบหากมีการกระท า
ผิด 

  (1.3)  บุคคลผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลเครือข่ายไร้สาย ได้แก ่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
   และบุคคลภายนอกท่ีมีช่ือผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ท่ีโรงพยาบาล
   เมืองจันทร์ออกให้ 
  (1.4)  การตั้งรหัสเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายไร้สาย จะต้องมีรหัสในการใช้งานท่ีมีความยาว
   อย่างน้อย 6 ตัวอักษรและต้องมีอักขระปน ท่ีออกโดยโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
  (1.5)  การเพิ่มแก้ไขข้อมูลรหัสในการใช้งาน การเข้าใช้จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้
   รับผิดชอบสารสนเทศ 

  (1.6)  บุคคลภายนอกหากต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย จะต้อง
 ลงทะเบียนและแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

  (1.7)  หากจะต้องมีการเลิกใช้ช่ือและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศเพื่อ               
   ขอเลิกใช้งาน 
  (1.8)  การเข้าใช้ wireless จะต้องเข้าใช้ผ่าน username และ password                         
   ท่ีหน่วยงานก าหนด 
  (1.9)  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิตรวจสอบเครื่องท่ีเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้ 
  (1.10)  ห้ามมิให้ผู้ใดน าอุปกรณ์ wireless มาติดต้ังหรือเปิดใช้เองไม่ว่าจะเป็น 
    อุปกรณ์กระจายสัญญาณ , wireless routers, wireless USB client หรือ 
    wireless card ภายในหน่วยงาน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
    ผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
  (1.11)  การเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) จะต้องได้รับอนุญาตจาก               
    ผู้ดูแลระบบ และมีการพิสูจน์ตัวตนส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ก่อนเข้า           
    ใช้งานเครือข่ายของหน่วยงาน    
  (2)  การใช้งานระบบไฟร์วอลล์ (Fire wall) และระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก

 (IDS/IPS) 
  (2.1)  มีการระบุขอบเขต (Trust Zones) ของเครือข่าย เช่น เครือข่าย Internet,        

 web servers, โซนการเช่ือมต่อภายนอกเครือข่ายภายในองค์กร และโซน 
 remote access และออกแบบการควบคุมการจราจรด้วยระบบ firewall                              
 ในแต่ละโซน  

  (2.2)  มีการระบุการควบคุมระบบ firewall ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อใช้ในกรณีท่ีมี 
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    การเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนย้ายระบบ 
  (2.3)  มีการจัดเก็บ Log file และการจราจรของเครือข่ายเป็นประจ าและสม ่าเสมอ  
  (2.4)  มีการตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน Host หรือเครือข่ายข้อมูล 
  (3)  การใช้งานเครือข่าย (Internet Security Policy) 
  (3.1)  มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เช่น หมายเลข 
   เครื่องคอมพิวเตอร์และรหัสผ่าน 
  (3.2)  มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานในแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญ  
  (3.3)  มีการบ ารุงรักษาการบันทึกเหตุการณ์และการตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา

พร้อมท้ังจัดเก็บไวในท่ีท่ีปลอดภัย 
  (3.4)  มีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์การเข้าถึงของระบบอย่างสม ่าเสมอ  
   (3.5)  จัดท าก าหนดการการตรวจสอบระบบพร้อมท้ังผู้รับผิดชอบเมื่อมีการให้บริการ 
    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   (4)  การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ กับเครือข่าย 

(4.1)  ผู้ ใ ช้ ต้องไม่ เ ช่ือมต่อคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ กับเครือข่ายอื่น
นอกเหนือจากเครือข่ายขององค์กร การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต้องผ่าน
ระบบ Proxy Firewall ขององค์กรก่อน 

 (4.2)  ผู้ท่ีน าคอมพิวเตอร์แบบพกพาของตนเองมาต่อเข้าระบบเครือข่ายขององค์กร 
  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

  (5)  ผู้ดูแลระบบ (system administrator) ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(5.1)  ต้องท าการลงทะเบียนก าหนดสิทธิผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย          

ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม ่าเสมอ ท้ังนี้ระบบ
จะต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจ าเป็นในการใช้งาน  

  (5.2)  ต้องท าการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวท่ีใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย  
  (5.3)  ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณ

ของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นท่ีใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และป้องกัน
ไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตท่ี
ควบคุมได้ 

  (5.4)  ควรท าการเปล่ียนค่า SSID ท่ีถูกก าหนดเป็นค่า Default มาจากผู้ผลิตทันที            
    ท่ีน าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ มาใช้งาน 
  3.11.3  ผู้รับผิดชอบ 
    (1)  ผู้บังคับบัญชา 
    (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
      (2.1)  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
      (2.2)  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
      (2.3)  ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator) 
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 3.12  การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Outsource Access 
Control)  

  3.12.1  แนวนโยบาย 
   การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกอาจก่อให้เกิดความเส่ียงได้ เพื่อให้การควบคุม          

หน่วยงานภายนอกท่ีมีการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมั่นคง
ปลอดภัย และก าหนดแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก                       
ควรประกอบด้วย 

 (1)  บุคคลภายนอกท่ีต้องการสิทธิ ในการเข้าใช้งานระบบของหน่วยงานต้องท าเรื่อง                   
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องเข้าใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(2)  หน่วยงานภายนอกท่ีท างานให้กับองค์กรทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะท างานอยู่ภายใน 
หน่วยงาน หรือนอกสถานท่ี จ าเป็นต้องลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงการไม่เปิดเผย 
ข้อมูลของหน่วยงาน โดยสัญญาหรือข้อตกลงต้องจัดท าให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้า               
สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  ส าหรับงานลักษณะโครงการ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ภายนอก ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความส าคัญของหน่วยงาน ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย  ท้ัง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล และ
การรักษา ความพร้อมท่ีจะให้บริการ  

(4)  ผู้ให้บริการหน่วยงานภายนอกต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน                    
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อควบคุมหรือ
ตรวจสอบผู้ให้บริการได้อย่างเข้มงวดและให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 

  3.12.2  ระเบียบปฏิบัติ 
(1)  ต้องก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

และก าหนดมาตรการรองรับ หรือแก้ไขท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะอนุญาตให้ เข้าถึง                     
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

(2)  หน่วยงานภายนอกท่ีต้องการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
 ขององค์กร จะต้องท าเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจาก
 ผู้อ านวยการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

(3)  จัดท าเอกสารแบบฟอร์มส าหรับให้หน่วยงานภายนอกท าการระบุเหตุผลความจ าเป็น                
   ท่ีต้องเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้  

    (3.1)  เหตุผลในการขอใช้  
    (3.2)  ระยะเวลาในการใช้ 
    (3.3)  การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่าย 
    (3.4)  การตรวจสอบ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ 
    (3.5)  ก าหนดข้อตกลงการใช้งานข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูล 

    (4)  หน่วยงานภายนอก ท่ีท างานให้กับหน่วยงาน ไม่ว่าจะท างานอยู่ภายในองค์กรหรือ
นอกสถานท่ี ต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยสัญญาต้อง
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จัดท าให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (5)  หน่วยงานภายนอก ซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงาน

ภายนอก ต้องก าหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นเท่านั้น และให้หน่วยงาน
ภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล 

  (6)  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานภายนอกท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความส าคัญ
   ขององค์กร ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย                
   ท้ัง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล และการรักษา
   ความพร้อมท่ีจะให้บริการ  

(7)  องค์กรมีสิทธิในการตรวจสอบตามสัญญา หรือข้อตกลงการใช้งานระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างท่ัวถึงตาม
สัญญานั้น  

 (8)  ต้องก าหนดให้หน่วยงานภายนอก หรือผู้ให้บริการจัดท าแผนการด าเนินงาน                       
คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน                
อยู่เสมอ เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงานภายนอก หรือผู้
ให้บริการ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามขอบเขตท่ีได้ก าหนดหรือตกลงไว้  

  3.12.3  ผู้รับผิดชอบ 
    (1)  ผู้บังคับบัญชา  
    (2)  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 
     (2.1)  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
     (2.2)  ผู้ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security Administrator)  
     (2.3)  เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 หน่วยงานต้องมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความปลอดภัย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเข้าใช้งาน หรือการเข้าถึงพื้นท่ีใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพิจารณาตาม
ความส าคัญของอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าและรักษาความลับ    
โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน 

1.  ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง ด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อม (Phys ical and 
 Environmental Security) 

1.1  ศูนย์กลางข้อมูลและระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้
1.1.1  ให้ศูนย์เป็นผู้ก าหนดพื้นท่ีใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายส่ือสาร 
 ภายใน ระบบเครือข่ายส่ือสารภายนอก ห้องควบคุมการปฏิบัติงาน พื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณ์ 
 ต่างๆ พื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร ส่ือบันทึก เป็นต้น จัดท าแผนผังแสดงต าแหน่งของพื้นท่ีใช้งานและ
 ประกาศให้รับทราบท่ัวกัน  
1.1.2 ให้ศูนย์เป็นผู้ก าหนดสิทธิ และล าดับขั้นในการเข้าถึงพื้นท่ีใช้งานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

 ระบบเครือข่ายส่ือสาร 
1.1.3  ให้ศูนย์ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นท่ีของศูนย์ท้ังหมด และก าหนดพื้นท่ีท่ีมี 

 ความเส่ียง ห้ามมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้  
   1.1.4  หน่วยงานภายนอกท่ีน าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมาเช่ือมต่อกับ
     ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน จะต้องขออนุญาตใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
     และต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม  
   1.1.5  มีระบบสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
     ใช้งานโดยให้มีระบบดังนี้ เครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าส ารอง เครื่องดับเพลิง ระบบปรับอากาศ 
     ควบคุมความช้ืน และให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบ ระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างสม ่าเสมอ 
 1.2  การติดต้ังระบบสายส่ือสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling security) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย มีหน้าท่ี
   ปฏิบัติดังนี้ 
   1.2.1  หลีกเล่ียงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะท่ีต้องผ่านเข้าไปในบริเวณท่ี
     มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ 
   1.2.2  ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณ
     เพื่อท าให้เกิดความเสียหาย 
   1.2.3  ให้เดินสายสัญญาณส่ือสาร และสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซงรบกวน
     ของสัญญาณซึ่งกันและกัน 
   1.2.4  ห้องท่ีมีสายสัญญาณส่ือสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิทเพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
   1.2.5  วางแผนการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) แทนสายสัญญาณส่ือสารแบบเดิมกับ
     ข้อมูลท่ีมีความส าคัญ  
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 1.3  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้ 
   1.3.1   ผู้ดูแลทรัพย์สินก าหนดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด 
   1.3.2   ผู้ใช้งานปฏิบัติตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษาตามท่ีก าหนด 
   1.3.3  ผู้ดูแลทรัพย์สิน ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก ท่ีมาท าการ
     บ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน 
   1.3.4  ผู้ดูแลทรัพย์สิน จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีมีข้อมูลส าคัญ  

 1.4  การน าทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of property) ผู้ดูแลทรัพย์สินหรือ                 
ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้ 

   1.4.1  ผู้บริหารมอบอ านาจ หรือก าหนดผู้มีอ านาจในการเคล่ือนย้ายหรือน าทรัพย์สินของหน่วยงาน
     ออกนอกหน่วยงาน 
   1.4.2  หากมีความจ าเป็นต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ของโรงพยาบาล                    
     เมืองจันทร์ ไปใช้นอกสถานท่ี เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใช้งานมีหน้าท่ีดูแลและรักษาหากมีข้อสงสัย 
     หรือเหตุขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
   1.4.3  ก าหนดมาตรการความปลอดภัยและผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการน าอุปกรณ์ 
     หรือทรัพย์สินของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน  
   1.4.4  ควบคุมดูแลให้มีการขออนุญาตก่อนน าอุปกรณ์หรือทรัพย์ สินนั้นออกไปใ ช้ ง าน                             
     นอกหน่วยงาน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ เท่านั้น  
   1.4.5  ก าหนดระยะเวลาของการน าทรัพย์สินออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน  
   1.4.6  บันทึกข้อมูลการน าทรัพย์สินของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน เพื่อเอาไว้เป็น 

 หลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมท้ังบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อน าทรัพย์สินส่งคืน พร้อมท้ัง                   
มีการบันทึกผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินหรืออุปกรณ์นอกพื้นท่ี  

   1.4.7  เมื่อมีการน าทรัพย์สินส่งคืน ให้ตรวจสอบจ านวนทรัพย์สินกับเอกสารการช ารุดเสียหาย               
     ของทรัพย์สินด้วยทุกครั้ง 
   1.4.8 บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องไม่ท้ิงอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยล าพัง 
     ในท่ีสาธารณะโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 
   1.4.9  เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 1.5  การก าจัดอุปกรณ์หรือการน าอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure disposal or re-use of 

equipment) ผู้ดูแลทรัพย์สินมีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้  
   1.5.1  ให้ท าลายข้อมูลส าคัญในอุปกรณ์ก่อนท่ีจะก าจัดอุปกรณ์ดังกล่าว 
   1.5.2  มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลท่ีมีความส าคัญในอุปกรณ์ 

 ส าหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนท่ีจะอนุญาตให้ผู้อื่นน าอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการเข้าถึงข้อมูลส าคัญนั้นได้ 

   1.5.3  เมื่อมีความจ าเป็นต้องท าลายข้อมูลลับบนส่ือบันทึกข้อมูล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ 
 ส าหรับการท าลายข้อมูลบนส่ือบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

     (1) คัดแยกเอกสารบนส่ือบันทึกข้อมูลท้ังท่ีแน่ใจว่าเป็นเอกสารลับ และไม่แน่ใจว่าลับหรือ
   ไม่ใหอ้ยู่ในกลุ่มเอกสารลับ 
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   (2)  ท าลายข้อมูลในส่ือบันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการกู้คืน โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
  • ประเภท Flash Drive   ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 
  • ประเภทกระดาษ   ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นท าลายเอกสาร 
  • ประเภทแผ่น CD/DVD ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นท าลายแผ่น 
  • ประเภทเทป  ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาท าลาย 

• ประเภทฮาร์ดดิสก์  ใช้วิธีการท าลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการฟอร์แมต 
 ตามมาตรฐานการท าลายข้อมูลบนฮาร์ ดดิสก์ของ
 กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M              
 (ซึ่งมีการเขียนทับข้อมูลเดิม เป็นจ านวนหลายรอบ) 

 1.6  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเอกสารระบบสารสนเทศผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลข้อมูลและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้ 

  1.6.1   จัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทของเอกสารและจัดหาสถานท่ีจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสม  
  1.6.2  จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานท่ีท่ีมั่นคงปลอดภัยตามท่ีก าหนด  
  1.6.3  ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น  

 1.6.4  ควบคุมการเข้าถึงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บหรือเผยแพร่อยู่บน 
 เครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการเข้าถึง หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขเอกสาร
นั้น 

1.7  สิทธิการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (Logfile)  
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  ก าหนดให้ ต้องเก็บข้อมูลจราจร                          
   ทางคอมพิวเตอร์ไว้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ
   จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับต้ังแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บ
   รักษาไว้ไม่น้อยกว่า  90 วัน นับต้ังแต่การบริการส้ินสุดลง ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้                
   ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาล              
   เมืองจันทร์ มีการก าหนดระเบียบและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1.7.1   โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 90 วัน ตามกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารก าหนด ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

  1.7.2  ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นความลับและบุคคลท่ัวไปไม่มีสิทธิ์                
   ในการเข้าถึงข้อมูลยกเว้น ในทางการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้               
   ว่ามีการกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจอย่างหนึ่ง         
   อย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า
   ความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด  
   (1)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
    นี้มาเพื่อให้ถ้อยค าส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใด             
    ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ 
   (2)  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจด้านการสืบสวนสอบสวนเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
    จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่น            
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
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   (3)  ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

   (4)  ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรือ
อาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิด
และส่ังให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

2. การเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 2.1  ควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ ผู้ดูแลเครือข่ายและ
  ผู้ดูแลระบบ มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้  
   2.1.1  ให้มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อป้องกันความ เสียหาย
    หรือการหยุดชะงักท่ีมีต่อระบบสารสนเทศนั้น  
   2.1.2  จัดเก็บบันทึกการติดต้ังหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ  
   2.1.3  ไม่ควรติดต้ังซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ ของระบบงานในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                          
    ท่ีให้บริการนั้น ๆ 
   2.1.4  จัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่ของซอฟต์แวร์ระบบ ไว้ในสถานท่ีท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย                    
    และก าหนดล าดับข้ันของสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
   2.1.5  ให้มีการระบุความต้องการทางสารสนเทศ ส าหรับระบบสารสนเทศท่ีต้องการปรับปรุงก่อนท่ี
    จะเริ่มต้นท าการพัฒนา 

2.1.6  ก าหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องท าการทดสอบระบบสารสนเทศให้ถูกต้องตรง                        
 ตามความต้องการของระบบ ก่อนด าเนินการติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีไว้
 ให้บริการ 

   2.1.7  แ จ้ง ให้ ผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกับระบบสารสนเทศไ ด้รับทราบเกี่ ยวกับการ เป ล่ียนแปลง 
 ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการด าเนินการทดสอบและทบทวน 
ก่อนท่ีจะด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการ 

   2.1.8  พิจารณาวางแผนด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศรวมท้ัง
 วางแผนด้านงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกรณีท่ีต้องเปล่ียนไปใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ 

 2.2   การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลข้อมูล มีหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้ 
   2.2.1  ก ากับ ควบคุม ดูแล โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยบริษัทผู้รับจ้างจากภายนอก 
   2.2.2  ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยบริษัทผู้รับจ้าง 
    ให้บริการจากภายนอก 
   2.2.3  ให้ก าหนดเรื่องลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาและติดต้ัง 
    ต้องเป็นของหน่วยงานท้ังหมด 
   2.2.4  ศูนย์จัดหาสถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรณีท่ีบริษัทผู้รับจ้างต้องเข้ามาด าเนินการ
    พัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์ระบบในหน่วยงาน 
   2.2.5  ก าหนดสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์และสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท                  
    ผู้รับจ้างได้เท่าท่ีจ าเป็น 
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   2.2.6  จัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกพื้นท่ี ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภายนอก และบันทึกการเข้า
    ใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 
   2.2.7  ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีจะท าการติดต้ังก่อน

 ด าเนินการติดต้ัง 
   2.2.8  ผู้ดูแลระบบจัดท าบัญชีของระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ส าหรับจัดการช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ 

ระบบ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
     • ช่ือซอฟต์แวร์และเวอร์ชันท่ีใช้งาน 
     • หน่วยงานท่ีติดต้ัง 
     • เครื่องท่ีติดต้ัง 
     • ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
     • ช่ือผู้รับผิดชอบซอฟต์แวร์หรือระบบงาน 
   2.2.9  ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบ และปรับแต่งระบบให้                        
    ใช้งานได้อย่างจ ากัดระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับ ผิดชอบ                   
    เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.3  มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบมีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลดังนี้ 
   2.3.1  ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน 
   2.3.2  วันเวลาท่ีเข้า - ออกระบบ 
   2.3.3  เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้น 
   2.3.4  การเปล่ียนคอนพิเกกูเรชันของระบบ 
   2.3.5  แสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระท ากับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น  
   2.3.6  ไอพีแอดเดรสท่ีเข้าถึง  
   2.3.7  โพรโตคอลเครือข่ายท่ีใช้ 
 2.4   ตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย                          
   เช่น ตรวจสอบไวรัส การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Proxy เป็นต้น 
 2.5  ก าหนดให้มีการบันทึกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่าย บันทึกการปฏิบัติงาน
   ของผู้ใช้งาน  และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อประโยชน์การตรวจสอบไว้เป็น
   เวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
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3. Flowchart ขั้นตอนเม่ือเกิดเหตุระบบขัดข้อง โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
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4. การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 4.1   การใช้งานท่ัวไป 

4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาลเมืองจันทร์  
 เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใช้งานมีหน้าท่ีดูแลและรักษา หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง ให้รีบแจ้งเจ้า
 หน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

  4.1.2  ห้ามไม่ให้เคล่ือนย้าย เปล่ียนแปลง แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่ีอยู่ภายใต้
   การดูแลของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความจ าเป็นจะต้องแจ้ง               
   เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
  4.1.3   หากมีความจ าเป็นต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ของโรงพยาบาล                  

 เมืองจันทร์ ไปใช้นอกสถานท่ี เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ใช้งานมีหน้าท่ีดูแลและรักษาหากมีข้อสงสัย 
 หรือเหตุขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

  4.1.4   เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นท่ีมิใช่ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์  หากมีความ
 จ าเป็นต้องใช้งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศและใช้ช่ือผู้ใช้  (User) และรหัสผ่าน 
 (Password) ของเจ้าของเครื่อง 

  4.1.5   ห้ามติดต้ัง อัพเดทระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือชุดค าส่ังไม่พึงประสงค์ใด
   ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
   โดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสนเทศ 
  4.1.6   เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้ท าการปิดเครื่องปิดหน้าจอและเครื่องทุกครั้ง 
  4.1.7   เมื่อพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ /ซอฟแวร์ ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้า

 ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
  4.1.8   เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานฯ จะต้องมีการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส โดยเจ้าหน้า

 ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ หากมีเหตุขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ ยกเว้นท่ี
ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

  4.1.9   ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกันดูแลและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ                          
    ของหน่วยงาน 
  4.1.10  ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินท่ีหน่วยงานมอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหนึ่งเป็น 

 ทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง 
  4.1.11  การรับหรือคืนทรัพย์สินจะต้องถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับ 

มอบหมายให้ดูแล 
  4.1.12  ผู้ใช้งานจะต้องตระหนักและระมัดระวัง ต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น                           

 ของหน่วยงาน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
  4.1.13  ผู้ใช้งานจะต้องรักษาข้อมูลบัญชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)                         

 ของตนเอง โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะต้องมีบัญชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง
 โดยเฉพาะ ห้ามมิให้ใช้ร่วมกับผู้อื่น ห้ามมิให้ท าการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นล่วงรู้ 
รหัสผ่าน (Password) 

  4.1.14  ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมบางประเภท เช่น บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent), อีมูล (emule) 
เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  
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  4.1.15  ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานท าการติดต้ังหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดท่ีไม่มีลิขสิทธิ์  
  4.1.16  คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะติดต้ังโปรแกรมป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย ตามท่ีหน่วยงานได้
   ก าหนด 
  4.1.17  ต้ังเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกเครื่องในศูนย์ฯให้ตรงกันโดยให้อิงกับเวลามาตรฐาน 
   กลางของโลก เพื่อช่วยในการตรวจสอบช่วงเวลาหากเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรถูกบุกรุก 
 4.2  การใช้ตู้กระจายสัญญาณ 
    เนื่องจากตู้กระจายสัญญาณ ใช้ส าหรับกระจายสัญญาณและน าเข้าสัญญาณเครือข่าย                    

 ท่ีส าคัญและจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ดังนั้นเพื่อให้การเข้าใช้ตู้กระจายสัญญาณเป็นไปด้วยความ
 สะดวก  เรียบร้อย มีความปลอดภัย ท้ังข้อมูลและอุปกรณ์  จึงไ ด้ก าหนดสิทธิการ เข้ าออก                
 ห้องเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องและบุคคลท่ีมีความจะเป็นต้องเข้าใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้ 

  4.2.1  บุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้ ตู้กระจายสัญญาณ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่าย 
 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

  4.2.2  บุคคลภายนอกท่ีจะขอเข้าใช้ตู้กระจายสัญญาณ เช่น ติดต้ังและซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์และต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

  4.2.3  วันและเวลาการใช้ตู้กระจายสัญญาณ วันและเวลาราชการท่ีมีการท างานตามปกติคือ                
08.00 น. –16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 

  4.2.4  กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินท่ีจะเข้าใช้ตู้กระจายสัญญาณ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 
 4.3   การส ารองข้อมูลและการกู้คืน 
  4.3.1  ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการส ารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนส่ือบันทึกอื่น ๆ                   
   เช่น Usb drive, CD, DVD, External Hard Disk, ระบบคลาวด์ เป็นต้น 
  4.3.2  ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีเก็บรักษาส่ือข้อมูลส ารอง ไว้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการรั่วไหลของ
   ข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลท่ีส ารองไว้อย่างสม ่าเสมอ  
  4.3.3  การส ารองข้อมูลการท างานเบ้ืองต้น อื่นๆ เช่น ข้อมูลการท างานส่วนตัว ฯลฯ เป็นหน้าท่ีของ 
   เจ้าของข้อมูลนั้นๆ ในการเก็บข้อมูลส ารองผ่านอุปกรณ์การเก็บข้อมูลส ารอง เช่น Usb drive, 
   CD, DVD, External Hard Disk, ระบบคลาวด์ เป็นต้น 
  4.3.4  ผู้ใช้งานควรประเมินความเส่ียงว่าข้อมูลท่ีเก็บไว้บน Hard Disk ไม่ควรจะเป็นข้อมูลส าคัญ 
   เกี่ยวข้องกับการท างาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไม่กระทบต่อการด าเนินการ                      
   ของหน่วยงาน 
 4.4   การยืม-คืน วัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ 

4.4.1  เจ้าหน้าท่ีผู้เบิก กรอกรายละเอียด ในทะเบียนคุมการยืม-คืน วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
 ส านักงาน 

  4.4.2  ผู้รับผิดชอบสารสนเทศ เซ็นจ่าย วัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ พร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อย  
  4.4.3  เจ้าหน้าท่ีผู้เบิก เซ็นรับ วัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ พร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยอุปกรณ์      
   ก่อนน าไปใช้ 
  4.4.4  เจ้าหน้าท่ีผู้เบิก น าวัสดุ/อุปกรณ์สารสนเทศ มาคืนผู้รับผิดชอบสารสนเทศ พร้อมเซ็นคืน 
 4.5   การเผยแพร่ข้อมูล (เว็บไซต์) 

4.5.1  ผู้ใช้ร้องขอ ต้องส่งไฟล์เอกสารท่ีเป็นต้นฉบับ คู่กับไฟล์ .pdf เสมอ ให้เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
  4.5.2  เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ด าเนินการลงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
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5.  การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ 
 5.1  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดช้ันความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการ 

 ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล แต่ละประเภทช้ันความลับ ท้ังการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบ
สารสนเทศรวมถึงวิธีการท าลายข้อมูลแต่ละประเภทช้ันความลับ 

 5.2  เจ้าของข้อมูลจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของของสิทธิ  ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
 เหล่านี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ท่ีให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม 

 5.3  วิธีในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทช้ันความลับ ท้ังการเข้าถึงโดยตรง และการเข้าถึงผ่าน
ระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริง
ของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละช้ันความลับข้อมูล หรือใช้การพิสูจน์ตัวตนด้วย Token Key 

 5.4  การรับส่งข้อมูลส าคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, 
  VPN เป็นต้น 
 5.5  มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีท่ีน าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นท่ี                     
  เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรส ารอง และลบข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในส่ือบันทึกก่อน เป็นต้น 

6.  การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 6.1  การใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน 
  6.1.1  ห้ามมิให้มีการส่งหรือใช้ E-mail ท่ีผิดกฎระเบียบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ                     
   การส่ือสารหรือกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น  
  6.1.2  E-mail จะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามผู้ใดพยายามเข้าถึง E-mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ 
   อนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ท่ีมีสิทธิใน E-mail ดังกล่าว  
  6.1.3  ห้ามมิให้มีการส่งหรือใช้ E-mail ท่ีเป็นจดหมายลูกโซ่ ข่มขู่ ลามก อนาจาร หรือไม่สุภาพ  
  6.1.4  ห้ามมิให้มีการส่งหรือใช้ E-mail ท่ีเป็นจดหมายกระจาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงพยาบาลเมืองจันทร์  
  6.1.5  การส่งข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

 คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 6.1.5  หากพบว่ามีการส่งข้อมูลท่ีผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

 คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 หรือผิดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลเมืองจันทร์                  
ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

  6.1.5  ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยไม่ระบุช่ือผู้ส่ง 
 (Spam e-mail) 

 6.2  แนวทางการควบคุมการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ (system administrator) 
  6.2.1  ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
   บริการของผู้ใช้ระบบ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน  
  6.2.2  ก าหนดจ านวนครั้งท่ียอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่าน (password) ผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง  
  6.2.3  มีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
   การเปล่ียนแปลง เช่น มีการลาออก เปล่ียนต าแหน่ง โอน ย้าย หรือส้ินสุดการจ้าง เป็นต้น 
  6.2.4  มีการควบคุมการเข้าถึงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการเข้าถึงผู้ใช้งานท่ีได้ก าหนดไว้
   อย่างเคร่งครัด 
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7.  การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (internet) 
 6.1  การควบคุมการใช้งาน (Access Control Policy) 
 6.1.1  ผู้ท่ีเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ใช้งาน                    
  ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเท่านั้น 
 6.1.2  มีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานต้ังแต่เริ่ม ใช้งานจนส้ินสุด                  
  การใช้งาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ 
 6.1.3  มีการก าหนดสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงตามระดับความส าคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งเห็นชอบ 
  โดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
 6.1.4  มีการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้งานให้ตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยสามารถ
  ตรวจสอบสิทธิได้ 
 6.1.5  การเข้าถึงระบบด้วย Remote User ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมดูแลของ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงพยาบาลเมืองจันทร์  
  6.1.6  ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมหรือตัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม               
   หากผู้ใช้งานกระท าการใดๆ ในทางท่ีผิด 
  6.1.7  ผู้ใช้งานท่ีผ่านการตรวจสอบสิทธิทุกคนจะต้องทราบถึงข้อตกลงในการใช้งานระบบด้วย  
 6.2  การใช้และการเปล่ียนรหัสผ่าน ส าหรับใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 6.2.1  การก าหนดให้รหัสผ่านควรมีมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ตัวอักษร (ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
  ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ผสมกัน) 
 6.2.2  ไม่ก าหนดรหัสผ่านจากส่ิงท่ีผู้อื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น ตัวเลขเรียง 0-9 เบอร์โทรศัพท์ 
  ช่ือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากค าศัพท์ท่ีใช้ในพจนานุกรม 
 6.2.3  ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไว้ในสถานท่ี ท่ีง่ายต่อการสังเกตของบุคคลอื่น  
 6.2.4  ในกรณีระบบงานใดอนุญาตให้เปล่ียนรหัสผ่าน ควรเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ ทันที ส าหรับการ 
  เข้าใช้งานครั้งแรก 
 6.2.5  ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีใช้รหัสผ่านร่วมกัน  
 6.2.6  ถ้ารหัสผ่านถูกเปิดเผยบนระบบต้องเปล่ียนรหัสผ่านใหม่โดยทันที  
 6.2.7  เครื่องแม่ข่ายต้องก าหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของแต่ละระบบโดยเฉพาะ และให้ทราบ 
  รหัสผ่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 
 6.2.8  ภายหลังการใช้งานเครื่องแม่ข่ายเสร็จส้ิน จะต้องท าการ log off ทุกครั้ง 
 6.3  การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy) ปฏิบัติดังนี้ 
 6.3.1  การเข้าใช้ wireless จะต้องเข้าใช้ผ่าน username และ password ท่ีหน่วยงานก าหนด 
 6.3.2  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิตรวจสอบเครื่องท่ีเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้ 
 6.3.3  ห้ามมิให้ผู้ใดน าอุปกรณ์ wireless มาติดต้ังหรือเปิดใช้เองไม่ว่าจะเป็น access point, 

 wireless routers, wireless USB client, หรือ wireless card ภายในโรงพยาบาล ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 6.3.4  การเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless Lan) จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ                 
  และมีการพิสูจน์ตัวตนส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ก่อนเข้าใช้งานเครือข่ายขององค์กร 
 6.4  การใช้งานระบบไฟร์วอลล์ และระบบ IDS/IPS ปฏิบัติดังนี้ 
 6.4.1  มีการระบุขอบเขตของเครือข่าย เช่น เครือข่าย Internet, web servers, remote access
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 โซนการเช่ือมต่อภายนอกในองค์กร และโซนภายในเครือข่าย และออกแบบการควบคุม
 การจราจรด้วยระบบ firewall ในแต่ละโซน  

 6.4.2  มีการควบคุมระบบ firewall เพื่อใช้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนย้ายระบบ 
 6.4.3  มีการจัดเก็บ Log file และการจราจรของเครือข่ายเป็นประจ าและสม ่าเสมอ  
 6.4.4  มีการตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน Host หรือเครือข่ายข้อมูล  
 6.5   การใช้งานเครือข่าย (Internet Security Policy) ปฏิบัติดังนี้ 
 6.5.1  มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เช่น หมายเลขเครื่อง

 คอมพิวเตอร์และรหัสผ่าน 
 6.5.2  มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานในแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามส าดับความส าคัญ  
 6.5.3  มีการบ ารุงรักษาการบันทึกเหตุการณ์และการตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา พร้อมท้ัง 

 จัดเก็บไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย 
 6.5.4  มีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์การเข้าถึงของระบบอย่างสม ่าเสมอ  
 6.5.5  จัดท าก าหนดการการตรวจสอบระบบพร้อมท้ังผู้รับผิดชอบเมื่อมีการให้บริการระบบ 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 6.6  ผู้ใช้ต้องไม่เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ กับเครือข่ายอื่น นอกเหนือจากเครือข่าย                   
  ขององค์กร การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต้องผ่านระบบ Proxy Firewall ขององค์กรก่อน  
 6.7  ผู้ใช้งานระบบควรท าการแจ้งผู้ดูแลระบบ หากต้องการท ากิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อความ 

 ปลอดภัยของระบบ และผู้ใช้งานระบบควรจะแจ้งผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของระบบทันที ถ้าหาก 
สงสัยว่าได้กระท ากิจกรรมท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของระบบ  

 6.8   การละเมิดหรือบุกรุกโดยผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือระบบเครือข่าย ผู้ละเมิดจะถูกลงโทษตาม
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2440  
 6.9   ตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย เช่น 

 ตรวจสอบไวรัส การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Proxy เป็นต้น 
 6.10  ก าหนดให้มีการบันทึกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย บันทึกการปฏิบัติงาน
  ของผู้ใช้งาน และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบไว้
  เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือตามท่ีหน่วยงานก าหนด  
 6.11  ผู้ท่ีน าคอมพิวเตอร์แบบพกพาของตนเองมาต่อเข้าระบบเครือข่ายขององค์กร ต้องได้รับอนุญาตจาก 
  ผู้ดูแลระบบ 

8.  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
  คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเส่ือมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาท่ีใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
 จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์          
 ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปล่ียนอุปกรณ์ 
 8.1  วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา เบ้ืองต้น 
 8.1.1  การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (1) เสียบปล๊ักไฟทุกเส้นท่ีต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (2) กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง จะมีไฟติดท่ีเครื่องและแป้นพิมพ์ 
  (3) เปิดสวิตช์จอภาพ จะมีตัวอักษรขึ้นบนจอภาพ และเริ่มเข้าสู่โปรแกรม 
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  (4) ใช้เมาส์คลิกท่ีปุ่ม Start จะปรากฏกลุ่มงานให้เลือกใช้ 
  (5) ใช้เมาส์คลิกท่ีโปรแกรม (Programs) จะปรากฏแถบรายช่ือโปรแกรมต่าง ๆ ให้เลือก 
  (6) คลิกช่ือโปรแกรมท่ีต้องการใช้งาน โปรแกรมงานก็จะถูกเปิดขึ้นทันที 
 8.1.2  การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  (1) คลิกท่ีปุ่มปิดโปรแกรม (Close) X 
  (2) คลิกท่ีปุ่ม Start 
  (3) เลือก Shut down 
  (4) เลือกตัวเลือกท่ีต้องการ 
  (5) เลือกปุ่ม OK แล้วเครื่องจะถูกปิดลง 
  (6) ถอดปล๊ักไฟทุกเส้นท่ีต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 8.2  วิธีการใช้งานอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล USB Flash Drive 
   USB Flash Drive เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก                 
  มีความจุสูง และมีขนาดเล็กพกพาได้ง่าย ขั้นตอนการใช้งาน USB Flash Drive ดังนี้  
  8.2.1  เสียบอุปกรณ์ USB Flash Drive ใส่ในช่อง USB Port 
  8.2.2  สังเกตตรง Task Bar (ด้านมุมขวาล่างของหน้าจอ) จะมีช่ือ USB Flash Drive ท่ีเสียบปรากฏ
  8.2.3  เมื่อเปิดไอคอน My Computer หรือ This PC จะปรากฏไดร์ฟ เพิ่มขึ้นมาให้ใช้งาน 

  8.2.4  หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ท าการยกเลิกใช้งาน โดยสังเกตตรง Task Bar (ด้านมุมขวาล่างของ
หน้าจอ) ลากเมาส์ไปช้ีท่ีไอคอนรูป Flash Drive จะมีค าว่า Safely Remove Hardware and 
Eject Mediaให้คลิกขวา 1 ครั้ง จะมีเมนูขึ้นมา ให้คลิกซ้ายเลือกค าส่ัง safely remove USB 
หรือ Eject Cruzer Blade   ท่ีต้องการเลิกใช้งาน 

  8.2.5  จะมีกล่องข้อความขึ้นมาบอกว่าตอนนี้สามารถถอดอุปกรณ์ USB Flash Drive ออกได้อย่าง
ปลอดภัยแล้ว จึงค่อยถอดอุปกรณ์ออก 

 8.3  การบ ารุงรักษาตัวเครื่องท่ัวๆ ไป 
  8.3.1  เครื่องจ่ายไฟส ารอง (UPS) หากมีงบประมาณเพียงพอควรติดต้ังร่วมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ด้วย เพราะ UPS จะช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟตก ไฟเกิน หรือไฟ
   กระชากอันเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายของข้อมูล และช้ินส่วน อื่นๆ 
  8.3.2  การติดต้ังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  ควรติดต้ังในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศหรือถ้ามีไม่มี

เครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องท่ีปลอดฝุ่นมากท่ีสุดและการติดต้ังตัวเครื่องควรจากผนัง
พอสมควร เพื่อการระบายความร้อนท่ีดี 

  8.3.3  การต่อสาย Cable ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer Modem Fax 
   หรือส่วนอื่นๆ จะต้องกระท าเมื่อ power off เท่านั้น 
  8.3.4  อย่าปิด – เปิดเครื่องบ่อยๆ เกินความจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายแก่โปรแกรม               
   ท่ีก าลังท างานอยู่ 
  8.3.5  ไม่เคล่ือนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะท่ีเครื่องท างานอยู่  เพราะจะท าให้อุปกรณ์บางตัว                 
   เกิดความเสียหายได้ 
  8.3.6  อย่าเปิดฝาเครื่องขณะใช้งานอยู่ ถ้าต้องการเปิดต้อง Power off และถอดปล๊ักไฟก่อน 
  8.3.7  ควรศึกษาจากคู่มือก่อน หรือการอบรมการใช้งาน Software ก่อนการใช้งาน 
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  8.3.8 ตัวภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของเหล็กกับพลาสติกเมื่อ                
ใช้นานๆ จะมีฝุ่นและคราบรอยนิ้วมือมาติดท าให้ดูไม่สวยงาม และถ้าปล่อยไว้นานๆ จะท า
ความสะอาดยาก จึงควรท าความสะอาดบ่อยๆ อย่างน้อย 1-2 เดือนต่อครั้งโดยใช้ผ้าเช็ด               
ท่ีตัวเครื่อง หรือใช้น้ ายาท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และท่ีส าคัญคือควรใช้
ผ้าคลุมเครื่องให้เรียบร้อย หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง  เพื่อป้องกันฝุ่นผงต่างๆ 

 8.4  การบ ารุงรักษา Hard Disk 
   ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีอายุยืนมาก ยากจะบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควร
  ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

8.4.1  การติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านหลังของตัวเครื่อง
 คอมพิวเตอร์ห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เพื่อการระบายความร้อนเป็นปกติ ไม่ท าให้
 เครื่องร้อนได้ 
8.4.2 ควรเลือกใช้โต๊ะท างานท่ีแข็งแรงป้องกันการโยกไปมา เพราะจะท าให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์             
 ถูกกระทบกระเทือนได้ 
8.4.3  ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ Hard Disk ด้วยโปรแกรม Utility ต่างๆว่ายังสามารถ                
 ใช้งานได้ครบ 100 % หรือมีส่วนใดของ Hard Disk ท่ีใช้งานไม่ได้ 

8.5  การบ ารุงรักษา Disk Drive 
  ช่องอ่านดิสก์เมื่อท างานไปนานๆ หัวอ่านแผ่นดิสก์อาจจะเส่ือมสภาพได้ หัวอ่านดิสก์เกิดความ
 สกปรก เนื่องจากมีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะท่ีหัวอ่าน หรือเกิดจากความสกปรกของแผ่นดิสก์ท่ีมีฝุ่นหรือ
 คราบไขมันจากมือ ผลท่ีเกิดขึ้นท าให้การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ ไม่สามารถด าเนินการได้            
 การดูแลรักษา Disk Drive ควรปฏิบัติดังนี้ 

  8.5.1 เลือกใช้แผ่นดิสก์ท่ีสะอาดคือไม่มีคราบฝุ่น ไขมัน หรือรอยขูดขีดใดๆ 
  8.5.2 ใช้น้ ายาล้างหัวอ่านดิสก์ทุกๆเดือน 
  8.5.3 หลีกเล่ียงการใช้แผ่นดิสก์เก่าท่ีเก็บไว้นานๆ เพราะจะท าให้หัวอ่าน Disk Drive สกปรกได้ง่าย 
  8.5.4 ก่อนน าแผ่นดิสก์ออกจากช่องอ่าน Disk Drive ควรจะให้ไฟสัญญาณท่ี Disk Drive ดับก่อน 

เพื่อป้องกันหัวอ่านช ารุด 
 8.6  การบ ารุงรักษาจอภาพ (Monitor) 
   ในส่วนของจอภาพนั้นอาจเสียหายได้ เช่น ภาพอาการเล่ือนไหล ภาพล้ม ภาพเต้นหรือไม่มีภาพ
  ซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะต้องให้ช่างเท่านั้นเป็น ผู้แก้ไข  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวัง                      
  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

8.6.1  อย่าให้วัตถุหรือน้ าไปกระทบหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
8.6.2 ควรเปิดจอก่อนท่ีจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
8.6.3  ไม่ควรปิดๆ เปิดๆ เครื่องติดๆ กัน เมื่อปิดเครื่องแล้วทิ้งระยะไว้เล็กน้อยก่อนเปิดใหม่ 
8.6.4 ควรปรับความสว่างของจอภาพให้เหมาะสมกับสภาพของห้องท างาน เพราะถ้าสว่างมากเกินไป
 ย่อมท าให้จอภาพอายุส้ันลง 
8.6.5 อย่าเปิดฝาหลังจอภาพซ่อมเอง เพราะจะเป็นอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
8.6.6 เมื่อมีการเปิดจอภาพท้ิงไว้นานๆ ควรจะมีการเรียกโปรแกรมถนอมจอภาพ (Screen Sever)
 ขึ้นมาท างานเพื่อยืดอายุการใช้งานของจอภาพ 
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8.7  ส่ิงท่ีไม่ควรใช้ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ 
 8.7.1 ไม่ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีเครื่องยังเปิดอยู่  ถ้าคุณจะท าความสะอาด 
  ควรปิดเครื่องท้ิงไว้ 5 นาที ก่อนลงมือท าความสะอาด 

  8.7.2 อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ า เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ควรใช้ผ้าแห้ง 
8.7.3 อย่าใช้สบู่ น้ ายาท าความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะท าให้ระบบของเครื่องเกิด

ความเสียหาย 
  8.7.4 ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปท่ีคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  8.7.5 ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
  8.7.6 ถ้าคุณจ าเป็นต้องท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด ท่ีคู่มือ
   แนะน าไว้เท่านั้น 
  8.7.7 ไม่ควรด่ืมน้ าชา กาแฟ เครื่องด่ืมต่าง ๆ ในขณะท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
  8.7.8 ไม่ควรกินของคบเค้ียวหรืออาหารใด ๆ ขณะท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 8.8  การบ ารุงรักษา เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) 

 8.8.1 วางไว้ในท่ีสะอาด คอยดูแลไม่ให้ฝุ่นเกาะ หรือหาผ้าคลุมมาคลุมไว้ ถ้าฝุ่นละอองเข้าไปใน 
เครื่องพิมพ์มาก อาจจะท าให้เครื่องพิมพ์ขัดข้องได้ 

  8.8.2 หมั่นใช้งานเครื่องพิมพ์ ส่ังพิมพ์อยู่ตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้ หัวพิมพ์ตัน ควรใช้ 2-3 ต่อสัปดาห์ 
   ถ้าท าทุกวัน วันละแผ่นสองแผ่นได้ยิ่งดี 

8.8.3 เปิด-ปิดเครื่องตามขั้นตอน การปิดเครื่องพิมพ์ด้วยสวิตช์ จะท าให้เครื่องท าความสะอาด
หัวพิมพ์ และเก็บตลับหมึกเข้าท่ีอัตโนมัติก่อนการตัดไฟ 

8.8.4 ใช้หมึกท่ีมีคุณภาพ หมึกไม่มีคุณภาพอาจท าให้หัวพิมพ์ตันได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อตัวเครื่องพิมพ์ด้วย 
8.8.5 เติมหมึกเมื่อมีการแจ้งเตือน หลายคนมักฝืนท่ีจะใช้เครื่องพิมพ์งานต่อ จนท าให้หัวพิมพ์มีความ

ร้อนเพิ่มขึ้น และเครื่องพังในท่ีสุด 
 8.9  การบ ารุงรักษา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 
  เป็นเครื่องพิมพ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพิมพ์ภาพได้คมชัดมาก มีความละเอียด สวยงามแต่ราคา
  ค่อนข้างสูง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมัดระวังในการใช้งาน แม้ว่าโอกาสจะเสียหายมีน้อยก็ตาม              
  ข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

 8.9.1 เลือกใช้กระดาษให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ หากใช้กระดาษท่ีหนาเกินไป จะท าให้กระดาษติด
  เครื่องพิมพ์ได้ 

  8.9.2 ควรกรีดกระดาษให้ดี อย่าให้กระดาษติดกัน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้กระดาษติด
   ในตัวเครื่องพิมพ์ได้ 

8.9.3 ใส่กระดาษแต่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหากระดาษติด 
  8.9.4 การพิมพ์ลงในแผ่นใส ต้องเลือกใช้แผ่นใสท่ีใช้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น หากใช้แผ่นใสแบบธรรมดา
   ซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้ อาจจะหลอมละลายติดเครื่องพิมพ์ท าให้ เกิดความเสียหาย 
  8.9.5 คลุมผ้ากันฝุ่น หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง ควรมีผ้าคลุมตัวเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่น หรือแมลงเข้า
   ไปอาศัยในเครื่อง 
  8.9.6 ใช้หมึกท่ีมีคุณภาพ หมึกไม่มีคุณภาพอาจท าให้หัวพิมพ์ตันได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อตัวเครื่องพิมพ์ด้วย 
 8.10 การบ ารุงรักษา เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) 
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  8.10.1 การทดสอบหรือการส่ังพิมพ์เครื่องพิมพ์ควรตรวจสอบการใส่ผ้าหมึก กระดาษว่าเรียบร้อย
   หรือไม่เพื่อเป็นการถนอมหัวเข็ม 
  8.10.2 การใส่กระดาษควรใส่ให้ถูกวิธี เช่น การโหลดกระดาษแบบอัตโนมัติ หรือการโหลดกระดาษ        
     โดยการกดเครื่องพิมพ์โหลดไม่ควรใช้ลูกบิดของเครื่องพิมพ์อาจจะท าให้เฟืองหรือลูกบิด
     ช ารุดได้ 

 8.10.3 ควรใช้กระดาษท่ีมีคุณภาพ เช่น กระดาษต่อเนื่องหรือกระดาษถ่ายเอกสารเพราะ หากเป็น
 กระดาษคุณภาพไม่ดีอาจจะท าให้หัวเข็มช ารุดเร็วขึ้น 

   8.10.4 ก่อนการส่ังการเครื่องพิมพ์ทุกครั้งพิมพ์ทุกครั้งควรตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยทุกช้ินสวนหรือไม่โดยเฉพาะฝาครอบของเครื่องส่วนมากไม่ชอบปิดอาจจะท าให้
ฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุเข้าไปติดในเครื่องพิมพ์ได้โดยง่าย 

   8.10.5 เครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะมีคันโยกส าหรับความหนาของกระดาษควรตรวจสอบความถูกต้อง
      ก่อนส่ังพิมพ์ทุกครั้ง 
   8.10.6 ควรถอดช้ินส่วนในการเป่าฝุ่นละอองบ้าง ทีส าคัญช่วงขั้นตอนการถอดช้ินส่วนควรจ าวิธีการ
      ประกอบคืนด้วย 
   8.10.7 ฝาเครื่องควรเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ายาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นไป
      ได้ควรท าเป็นประจ าทุกวัน 
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ส่วนที่ 3 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติระบบส ารองของสารสนเทศ 
 
 

1.  วัตถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลักท่ีท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงระบบเครือข่าย และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อสารสนเทศ ให้สามารถกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
 2.1  ผู้บังคับบัญชา  
 2.2  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย  
 2.3  ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 2.4  ผู้ใช้งาน 

3.  แนวนโยบาย 
 3.1  ต้องจัดท าแผนและระบบส ารองส าหรับระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 
 3.2   การพิจารณาคัดเลือกและจัดท าระบบส ารองท่ีเหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานท่ีเหมาะสม 
 3.3   การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทาง 

 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผน
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้
งานตามภารกิจ 

 3.4  ต้องก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง 
 และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณี ท่ีไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ 

 3.5  ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผนเตรียมพร้อม                   
  กรณีฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.6  มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองซึ่งต้ังอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน

 การฏิบัติงานตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
 3.7  ต้องปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดท าระบบส ารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ระเบียบปฏิบัติ 
 4.1  พิจารณาคัดเลือกและทบทวนระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญ ก าหนดประเภทของข้อมูลและก าหนด
  ความถ่ีในการจัดท าระบบส ารองท่ีเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4.2  ต้องจัดท าบัญชีระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญ และจัดท าส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้โดย

 จัดเรียงตามส าดับความส าคัญของการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานมากไปหาน้อย 
 4.3   มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ท้ังระบบซอฟต์แวร์           
  และข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยข้ันตอนปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศแต่ละระบบ 
 4.4  ต้องบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส ารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ด าเนินการ วัน/เวลา ช่ือข้อมูล           
  ท่ีส ารอง ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ เป็นต้น 
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 4.5   มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีส ารองนั้นในส่ือเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ช่ือบนส่ือเก็บข้อมูลนั้น ให้สามารถแสดง
 ถึงระบบซอฟต์แวร์ วันท่ี เวลา ท่ีส ารองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการส ารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 
 ข้อมูลท่ีส ารองควรจัดเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บข้อมูลส ารอง ซึ่งติดต้ังอยู่ท่ีสถานท่ีอื่น และต้องมีการ
ทดสอบส่ือเก็บข้อมูลส ารองอย่างสม ่าเสมอ 

 4.6  ใหใ้ช้ข้อมูลทันสมัยท่ีสุด ท่ีได้ส ารองไว้หรือตามความเหมาะสม ส าหรับการกู้คืนระบบ 
 4.7  มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้
  ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 
 4.8  ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผนเตรียมพร้อม
  กรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4.9   ในกรณีท่ีพบปัญหาท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย จนเป็นเหตุ
  ต้องมีการด าเนินการกู้ คืนระบบ ให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการแก้ไข และรายงานปัญหาดังกล่าว                    
  ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 
 4.10  กรณีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย กระทบต่อการให้บริการหรือ
  การใช้งานของผู้ใช้ระบบ ให้รีบแจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้อมท้ังรายงานความคืบหน้าการกู้คืนระบบ 
  เมื่อการด าเนินการกู้คืนระบบเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
 4.11  ก าหนดให้ผู้ดูแลระบบ ต้องส ารองข้อมูลท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลและค่า Configure ของ Database 
  Server, Web Server, Mail Server และ Firewall Server เป็นประจ าอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 
  หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ 
 4.12 การส ารองข้อมูลการท างานเบื้องต้น  อื่นๆ เช่น ข้อมูลการท างานส่วนตัว ฯลฯ เป็นหน้าท่ี                     
  ของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ในการเก็บข้อมูลส ารองผ่านอุปกรณ์การเก็บข้อมูลส ารอง เช่น Usb drive ,   
  ระบบคลาวด์ 
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5. Flowchart ขั้นตอนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน 

รวบรวมข้อมูล 
การท างานส่วนตัว ฯลฯ  

เพื่อท่ีจะเก็บไว้ในอุปกรณ์
ส ารองข้อมูลเช่น Usb drive 

, คลาวด์ 

รวบรวมข้อมูล 
การท างานส่วนตัว 

เก็บข้อมูลส ารอง ไว้ในอุปกรณ์ 
เช่น Usb drive , คลาวด์ 
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6. Flowchart ขั้นตอนการส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ 

เก็บส ารองข้อมูล 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

ในวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ 

สิ้นสุด 

ส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เก็บข้อมูลส ารองไว้ใน Nas หรือ 
ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk) 

เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบสารสนเทศ  
จะเป็นผู้เก็บรักษาอุปกรณ์ข้อมูลส ารอง 
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ส่วนที่ 4 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมความเส่ียง และป้องกันผลกระทบท่ีอาจมีต่อความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ รวมทั้งให้สามารถก าหนดวิธีการประเมินความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ระบุความเส่ียงได้ 
อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้รับผิดชอบ 
 2.1  ผู้บังคับบัญชา 
 2.2  ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก (External Auditor) 
 2.3  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 

3. แนวนโยบาย 
 3.1  ต้องมีการจัดแผนบริหารความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ 
 3.2  ต้องมีผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศท่ีอาจ              
  เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.3  ต้องมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับ               
  ความเส่ียง และระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4. ระเบียบปฏิบัติ 
 4.1  ระบุความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน
  เพื่อการประเมินความเส่ียงนั้น ควรประกอบด้วย  
  4.1.1  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลอบเข้าทางระบบปฏิบัติการเพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
   ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
  4.1.2  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลักลอบเข้าเช่ือมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  4.1.3  ความเส่ียงท่ีเกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือข่ายเกิดการขัดข้อง
   ระหว่างการใช้งาน 
  4.1.4  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงบันทึกเข้า (Login) ระบบสารสนเทศท่ีส าคัญผ่านระบบเครือข่าย
   ของผู้ใช้บริการคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งจุด  
  4.1.5   ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลักลอบใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 4.2  มีการก าหนดวิธีการในการประเมินความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความ เส่ียงนั้น 
 4.3  การประเมินความเส่ียงให้ค านึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 4.3.1  ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีระบุ 
 4.3.2  ภัยคุกคามหรือส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีระบุรวมถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น  
 4.3.3  จุดอ่อนหรือช่องโหว่ท่ีอาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีระบุ  
 4.4  ก าหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเมืองจันทร์มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ และประเมิน
  ความเส่ียง และจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 4.5  มีการทบทวนนโยบาย และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อย         
  ปีละ 1 ครั้ง 
 4.6  มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง และป้องกันผลกระทบท่ีอาจมีต่อความมั่นคง

 ปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 4.7   ควรก าหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมท้ังบันทึกข้อมูลล็อกแสดง            
  การเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาท่ีเข้าถึงระบบงานท่ีส าคัญๆ  
 4.8   ควรก าหนดให้แยกเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบท่ีใช้                
  ในการพัฒนา และมีการจัดเก็บป้องกันเครื่องนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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ส่วนที่ 5 

นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ มีความมั่นคงปลอดภัย 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้การด าเนินธุรกรรมมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือจึง
ก าหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และต้ังใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางดังนี้ 

2. ผู้รับผิดชอบ 
 2.1  ผู้บังคับบัญชา  
 2.2  ผู้ดูแลระบบท่ีได้รับมอบหมาย 

3. แนวนโยบาย 
 3.1  จัดท าระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 3.2  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปล่ียนแปลง                  
  การใช้งานระบบสารสนเทศ 

4. ระเบียบปฏิบัติ 
 4.1  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท้ังของหน่วยงานและ                
  ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                 
  หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 4.2  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ปรับปรุงแนวนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ให้สอดคล้องตามการเปล่ียนแปลง                     
  ของเทคโนโลยี รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 4.3  จัดท าระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครอง
  ข้อมูลส่วนบุคลของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการรักษา                 
  ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
  นโยบายท่ีก าหนดไว้ 
 4.4  แจ้งหรือจัดให้มีประกาศแนวนโยบาย และข้อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ 
  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ให้แก่บุคลากรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ             
  และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติได้ 
 4.5  จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 4.6  จัดฝึกอบรมระเบียบปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริมเนื้อหา
  แนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ หน่วยงาน 
 4.7  ระดมการมีส่วนร่วมด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน 
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ส่วนที่ 6 

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัย 
 
 

 เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและอุปกรณ์ของ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ซึ่งมี
ความส าคัญและคุณค่า ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนในการก าหนดมาตรการป้องกัน ได้แก่ นโยบายความ มั่นคง
ปลอดภัย ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารสนับสนุนอื่นๆรวมท้ังกระบวนการในการทบทวนมาตรการดังกล่าว 
เพื่อให้สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาทางด้านความมั่งคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าท่ีความรับผิดชอบแยกตามต าแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร (CEO) 
 1.1  ก ากับให้มีการก าหนด จัดท า ปรับปรุง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
 1.2  ก ากับให้มีการควบคุม และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามมิใหผู้้ใดฝ่าฝืน 
  หรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางนโยบาย และระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย                     
  ด้านสารสนเทศ 
 1.3   มอบหมาย อ านาจ หน้าท่ีให้ผู้ดูแล ควบคุมและถือปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยอย่าง

 เคร่งครัด 

2. ผู้บังคับบัญชา (IT Director) 
 2.1 ก าหนดให้มีการก าหนดการจัดท า ปรับปรุง นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนรับมือกับเหตุภัยพิบัติ (disaster Recovery Plan) 
 2.2  ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 2.3  ก าหนดให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของโรงพยาบาล 
 2.4  จัดให้มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการ
  รักษาความมั่นคงปลอดภัย 
3. ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Administrator) 
 3.1  ก าหนดมาตรการควบคุม ก าหนดสิทธิการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
 3.2  ควบคุม การบริหารจัดการใช้งานระบบงานหรือแอปพลิเคชันของหน่วยงาน 

4. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administrator) 
 4.1  ดูแลบัญชีผู้ใช้ ก าหนดสิทธิ และทบทวนสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบ  
 4.2  บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายให้มีความมั่งคงปลอดภัย และสามารถใช้งาน                   
   ได้ตลอดเวลา 
 4.3   ท าการส ารองข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลท่ีส ารองไว้ 

5. ผู้พัฒนาระบบ (System Developer) 
 5.1 พัฒนาระบบโดยค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลน าเข้า ข้อมูลท่ีอยู่ในระหว่างการประมวลผล                   
  และข้อมูลน าออก 
 5.2  ท าการทดสอบระบบหรือแอปพลิเคชันก่อนเริ่มต้นการใช้งานจริง 
 5.3  จัดท าคู่มือการใช้งาน คู่มือส าหรับระบบ และหรือคู่มือส าหรับการด าเนินงาน 
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 5.4  จัดอบรมการใช้งานระบบหรือแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.  ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Network) 
 6.1  บันทึกเหตุการณ์ ตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายของหน่วยงาน  
 6.2  ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายส่ือสารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 6.3  ควบคุมการด าเนินการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นแนวทางตามท่ีพระราชบัญญัติความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2440 ได้ก าหนดไว้ 

7. ผู้ดูแลระบบความม่ันคงปลอดภัย (Security Administrator) 
 7.1  ร่วมกับเจ้าของระบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อก าหนด Security requirements ส าหรับระบบหรือ                    
  แอปพลิเคชัน 
 7.2  ก าหนดมาตรการควบคุม ก าหนดสิทธิการใช้ระบบเครือข่ายส่ือสารของหน่วยงาน  
 7.3  ตรวจสอบป้องกันการบุกรุกจู่โจมจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

8.  เจ้าหน้าที่สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) 
 8.1  ช่วยเหลือและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ในการแก้ปัญหาการใช้
  งานเครื่องคอมพิวเตอร์  
 8.2  ท าหน้าท่ีรับมือกับเหตุการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ตามท่ีได้รับรายงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
  เคร่งครัด 
 8.3  บันทึกข้อมูลปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเหตุการณ์ความมั่งคงปลอดภัย  

9. ผู้ใช้งาน (End User) 

 9.1  ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้โดยเคร่งครัด 

 

 

 

 


