ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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______________________
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายใต้สังกัด และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ กระทรวงสาธารณสุข
จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้นต่อไป
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชกฤษฎี กาก าหนดหลั กเกณฑ์
และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาประกาศ ระเบียบ คาสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. นโยบายในการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยด้ านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข ทาให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 เพื่อเผยแพร่ประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้รับทราบ เข้าถึง เข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
4.3 เพื่อกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติให้ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษา
ความมั่นคงในการใช้งานด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขในการดาเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
โดยจะต้องมีการทบทวนนโยบายปีละหนึ่งครัง้

ข้อ 5. นโยบาย...

-๒ข้อ 5. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข
กาหนดประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
5.1 การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
5.1.1 การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์
ในการประมวลผลข้อมูล โดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
กาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง กาหนดสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่ งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
5.1.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศและป้องกันการเข้าถึงจากผู้ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตรวจสอบ
บัญชีผู้ใช้งาน อนุมัติและกาหนดรหัสผ่านการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้
ระบบสารสนเทศได้ และต้องเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าถึงและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริหาร
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมตามระดับชั้นความลับของผู้ใช้งาน ต้องมีการทบทวนสิทธิ์การใช้งาน
และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัยเสมอ
5.1.3 การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่าย ให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน
(Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้
รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน ต้องกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต
โดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไว้ และมีการออกแบบระบบเครือข่าย
โดยแบ่งเขต (Zone) การใช้งาน เพื่อทาให้การควบคุมและป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง
ระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดง
ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน
ต้องกาหนดระยะเวลาเพื่อยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน และจากัดระยะเวลาในการเชื่อ มต่อระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนกาหนดมาตรการในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
และป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ
5.1.5 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และแอปพลิเคชัน ต้องกาหนดสิทธิ์
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบงานต่าง ๆ
โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ์ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
เป็ น ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิด์ ังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
5.2 การจัดทาระบบสารองข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ต้องจัดทาระบบสารสนเทศและระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน โดยคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญ เรียงลาดับความจาเป็นมากไปน้อย พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการสารองข้อมูล และจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณี
ที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศ
ได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
5.3 ต้องตรวจสอบ...

-๓5.3 ต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยจัดให้มีการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัย
จากภายนอก (External Auditor) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ข้ อ 6. กรณี ระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อข้ อมู ลสารสนเทศเกิ ดความเสี ยหาย หรื ออั นตรายใด ๆ
แก่ หน่ วยงานหรื อผู้ หนึ่ งผู้ ใด อั นเนื่ องมาจากความบกพร่ อง ละเลย หรื อฝ่ าฝื นการปฏิ บั ติ ตามแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ข้ อ 7. ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕65
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และจากการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงสาธารณสุขนั้น
กระทรวงสาธารณสุข จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
ข้อ ๑ คานิยาม
“หน่วยงาน” หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมสุขภาพจิต สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้สังกัดของ
ทุกกรม
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารองค์กร
ผู้รับบริการ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้มีอานาจในการบังคับบัญชาในหน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี
หรือเทียบเท่า ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง เป็นต้น
“ผู้บริหารระดับสูงสุด” หมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือเทียบเท่า ของแต่ละหน่วยงาน
“ผู้ ดู แ ลระบบ” (System Administrator) หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า
หน่วยงาน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง ผู้ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบข้อมูลของ
ระบบงาน โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้น
เกิดสูญหาย
“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิในการใช้สินทรัพย์
“สินทรัพย์” หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานถือครอง
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูล และ
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่ าง ๆ ของหน่วยงานได้ ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบมีสาย
(LAN) และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือ
การมอบอานาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึง หรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ
รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสาหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ
เอาไว้ด้วยก็ได้
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การธารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง
ครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง ความรับผิด
การห้ามปฏิเสธความรับผิด และความน่าเชื่อถือ
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“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการ หรือ
เครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการ
ป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
“สถานการณ์ ด้ านความมั่น คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิ ด” หมายถึง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจทาให้ระบบของหน่วยงาน
ถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
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หมวดที่ ๑
การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคานึงถึงการใช้งานและ
ความมั่งคงปลอดภัย
๒. เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงการกาหนดสิทธิ์ และการมอบอานาจของ
หน่วยงานของรัฐ
๓. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนั ก
ถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แนวปฎิบัติ
ส่วนที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Access Control)
ข้อ ๑. ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้งานได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจาก ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูล/เจ้าของระบบและธุรกรรมตามความจาเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น
ข้อ ๒. บุคคลภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้ทาหนังสือ
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารระดับสูง หรือ หัวหน้าหน่วยงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้ความเห็นชอบ
และอนุญาตก่อน
ข้อ ๓. กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรวมทั้งมี การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง
อย่างสม่าเสมอโดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้กาหนดสิทธิ์ตามอนุญาตนั้น ดังนี้
(๑) กาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมัติ
- ไม่มสี ิทธิ์
(๒) กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ์มอบอานาจให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน (User access management) ที่ได้กาหนดไว้
(๓) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเข้าถึงระบบสารสนเทศและปฏิบัติงานตามหัวหน้า
หน่วยงานมอบหมาย ดังนี้
(๓.๑) อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(๓.2) กาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานและทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงนั้น
อย่างสม่าเสมอ
(๓.๓) ติ ด ตั้ ง ระบบการบั น ทึ ก และติ ด ตามการใช้ ง านและตรวจตราการ ละเมิ ด
ความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๔. จั ด แบ่ ง ประเภทของข้ อ มู ล การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ หรื อ ล าดั บ ชั้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล
ระดับชั้นการเข้าถึง เวลาเข้าถึง และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไว้ให้ชัดเจนโดยใช้แนวทางตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งระเบียบดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดกระบวนการและ
กรรมวิธีต่อเอกสารที่สาคัญไว้ดังนี้
(๑) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
- ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูล
- ข้ อ มู ล ลั บ ที่ สุ ด หมายถึ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
- ข้ อ มู ล ลั บ มาก หมายถึ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะก่ อ ให้ เ กิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
- ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
(๓) จัดแบ่งประเภทของข้อมูล
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร เป็นข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับข้อมูลนโยบาย ข้อมูล
ยุทธศาสตร์และคารับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ผู้ป่วย ประวัติผู้ป่วย ข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลสถานพยาบาล
(๔) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร เข้าถึงได้ตามอานาจหน้าที่และลาดับชั้นในบังคับบัญชา
ในหน่วยงานนั้น
- ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือ
ได้ทาการเผยแพร่สาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย เข้าถึงข้อมูลหรือระบบได้โดยสิทธิ์
ที่ได้รับมอบหมายตามอานาจหน้าที่
(๕) รู ป แบบของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ถื อ ตามประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ เรื่องหลั กเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕. ผู้ดูแ ลระบบต้อ งบริห ารจัดการการเข้าถึงข้อ มูล ตามประเภทชั้น ความลับในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังนี้
(๑) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบ
(๒) กาหนดบั ญชีผู้ ใช้งาน (Username) และรหั ส ผ่ าน (Password) เพื่อใช้ในการพิสู จ น์
ตัวตนของผู้ใช้งานข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ
(๓) กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๔) การกาหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตามระยะเวลาที่กาหนดความสาคัญของ
ข้อมูลแต่ละระดับ
(๕) การรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย SSL, VPN หรื อ XML Encryption ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
ต้ อ งเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล
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(๖) ก าหนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกรณี ที่ น าสิ น ทรั พ ย์ ข อง
หน่วยงานออกนอกหน่วยงาน รวมถึงการบารุงรักษาตรวจซ่อมให้ดาเนินการสารองและ
ลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน
(๗) ก าหนดเวลาการเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศหากมี ก ารบั น ทึ ก แก้ ไ ขข้ อ มู ล สารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ให้เรียกรายงานได้ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นในอีกวันถัดไปเท่านั้น เนื่องจาก
ระบบจะทาการประมวลผลตอนเที่ยงคืน
(๘) การกาหนดระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Limitation of Connection Time) สาหรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศบางระบบให้เ ป็น ไปตามช่ว งเวลาการทางานที่ห น่ว ยงานกาหนด
ส่ว นระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูงให้ทาการตัดระบบและหมดเวลาการใช้งาน
รวมทั้งปิดการใช้งานด้วยหลังจากที่ไม่มีการใช้งานภายในช่วงระยะเวลา 15 นาที
ข้อ ๖. มี ข้ อ ก าหนดการใช้ ง านตามภารกิ จ เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง สา รสนเทศ (Business
Requirements for Access Control) โดยแบ่งการจัดทาข้อปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ
(๑) ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง สารสนเทศโดยก าหนดแนวทางการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศและสิทธิ์เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๒) ปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกับข้ อก าหนดการใช้งานตามภารกิจและข้ อก าหนดด้ านความมั่ นคง
ปลอดภัย
ข้อ ๗. การกาหนดระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน ดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น
(๒) ตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางาน
ได้ปกติและลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการทางาน
(๓) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้องศูนย์ข้อมูล
(Data Center) เมื่อมีการทางานเครื่องผิดปกติหรือหยุดการทางาน
(๔) จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก
และให้แยกอุปกรณ์ที่มีความสาคัญเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(๕) ตรวจสอบสอดส่องดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องและตรวจสอบระดับอุณหภูมิความชื้น
ให้อ ยู่ร ะดับ ปกติเ พื่อ ป้อ งกัน ความเสีย หายต่อ อุป กรณ์ที่อ ยู่ภ ายในห้อ งศูน ย์ข้อ มูล
(Data Center)
(๖) การเดินสายไฟสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานและสายเคเบิลอื่นที่จาเป็นต้องทา
การวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกเข้าถึงได้นั้นให้ร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ
เพื่ อ ป้ อ งกั น หนู นกกระรอก แมลงสาบ หรื อ สั ต ว์ อื่ น กั ด สายไฟ ป้ อ งกั น การดั กจับ
สัญญาณ การตัดสายสัญญาณ อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
(๗) ต้องจั ดทาแผนผั งสายสั ญญาณสื่ อสารต่าง ๆ ให้ ครบถ้ว นถูกต้อง โดยสายสั ญญาณ
สื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซงรบกวนของสัญญาณ
ซึ่งกันและกัน แล้วให้จัดเก็บสายสัญญาณต่าง ๆ ไว้ในตู้ Rack และปิดใส่สลักกุญแจให้สนิท
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
ข้อ ๘. ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ดังนี้
(๑) จัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้าซ้อน
(๓) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิ์ในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(ตามข้อ ๓)
(๔) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการแจกเอกสารหรือสิ่งที่แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่
ผู้ใช้งานเพื่อแสดงถึง สิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๙. ผู้ ดูแลระบบ ต้องกาหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ส าคัญ โดยมี ระบบที่
เกี่ยวข้องคือ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่
และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๐. ผู้ดูแลระบบต้ องการทบทวนสิ ทธิ์ การเข้าถึงของผู้ ใช้ งาน (Review of User Access Rights)
ต้องจัดให้มีกระบวนการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการโยกย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง ลาออก หรือสิ้นสุดการจ้างโดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(๑) พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในระบบแยกตามหน่วยงาน
(๒) จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพื่อดาเนินการทบทวนรายชื่อ และ
สิทธิ์การเข้าใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่
(๓) ดาเนินการแก้ไขข้อมูล สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งกลับจากหน่วยงาน
(๔) ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนสาหรับผู้ที่มี
สิทธิ์ในระดับสูงด้วยความถี่มากกว่าผู้ใช้งาน
(๕) เมื่อเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง ลาออก สิ้นสุดการจ้างงาน หรือเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิทธิ์การใช้งาน ให้ถอดถอนสิทธิ์ภายใน 1 – 2
วันทาการ
ข้อ ๑๑. การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน
(๑) กาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานลาออก
หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
(๒) กาหนดชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากัน
(๓) ส่ ง มอบรหั ส ผ่ า น (Password) ชั่ ว คราวให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ป ลอดภั ย
หลี ก เลี่ ย งการใช้ บุ ค คลอื่ น หรื อ การส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) ที่ ไ ม่ มี
การป้องกันในการส่งรหัสผ่าน (Password)
(๔) กาหนดให้ผู้ใช้งานตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน (Password)
(๕) กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่าน (Password) ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๖) กาหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบที่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
ข้อ ๑๒. ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ มีดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล และวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
หากข้อมูลมีความลับ
(๒) เจ้าของข้อมูลจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ของ
ผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
(๓) ผู้ดูแลระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึง ข้อมูล
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User
Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้งาน
ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
(๔) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ ต้ อ งได้ รั บ การเข้ า รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ VPN
(๕) มีการกาหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับความสาคัญของ
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “การใช้งานรหัสผ่านผู้ใช้งาน”
(๖) กาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาสินทรัพย์ออกนอก
หน่วยงาน เช่น บารุงรักษา ตรวจซ่อมให้ดาเนินการสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อ
บันทึกก่อน เป็นต้น
(๗) เจ้าของข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมู ล ของ
ผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
(๘) หากมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นจากชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ของบุคคลใดบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทาความผิดนั้นตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓. ระบบงานสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น (Business Information Systems)
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย และจุดอ่อนต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ
ใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่มาขอเชื่อมโยง
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน
(๒) พิจารณาจากัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) พิจารณาว่ามีบุคลากรใดบ้างที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
(๔) พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
(๕) ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ ง านข้ อ มู ล ส าคั ญ หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ร่ ว มกั น ในกรณี ที่ ร ะบบไม่มี
มาตรการป้องกันเพียงพอ
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ส่วนที่ ๓ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
ข้อ ๑๔. การใช้งานรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของ
ตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้
รหัสผ่าน (Password)
(๒) กาหนดรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบด้วย
ตัวเลข (Numerical Character) ตัวอักษร (Alphabet) และตัวอักษรพิเศษ (Special
Character)
(๓) หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่อยู่บนพื้นฐานที่สามารถเดาได้ง่าย เช่น ชื่อหรือนามสกุล
ของตนเองหรือตรงกับคาในพจนานุกรม
(๔) ไม่ใช้รหัสผ่านส่ว นบุคคลส าหรับการใช้แฟ้ มข้อมูลร่ว มกับบุคคลอื่นผ่านเครือ ข่ าย
คอมพิวเตอร์
(๕) ไม่ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ ารหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลอั ต โนมั ติ (Save
Password) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่
(๖) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
(๗) กาหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ งานให้ยากต่อการเดา และการส่งมอบรหัสผ่ าน
ให้กับผู้ใช้งานต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย
(๘) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า น (Password) ไม่ เ กิ น ๑๘๐ วั น หรื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี
การแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
ข้อ ๑๕. การนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และต้องใช้วิธีการเข้ารหัส (Encryption) ที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล
ข้อ ๑๖. การกระทาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมายกาหนดให้
เป็นความผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
ข้อ ๑๗. ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัว ตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ สิ นทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านล็อกก็ดี หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ
ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(๑) คอมพิวเตอร์ทุกประเภท การเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
(๒) การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
(๓) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องทาการพิสูจน์ตัวตน และต้องมีการบันทึก
ข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
(๔) เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องทาการล็อกหน้าจอทุกครั้ง และต้องทาการ
พิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
(๕) ผู้ใช้งานต้องตั้งเวลาพักหน้าจอ (Screen Saver) หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10
นาที และต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
ข้อ ๑๘. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งตระหนั ก และระมั ด ระวั ง ต่ อ การใช้ ง านข้ อ มู ล ไม่ ว่ า ข้ อ มู ล นั้ น จะเป็ น ของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๘

ข้อ ๑๙. เอกสารที่เป็ น ความลั บหรือมีระดับความส าคัญ ซึ่งพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ (Printer)
ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ในรู ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ดังนี้
(๑) จัดหมวดหมู่เอกสารที่เป็นความลับหรือที่มีระดับความสาคัญสูงไว้ต่างหาก
(๒) จัดเก็บและกาหนดวิธีการป้องกันที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
(๓) การเผยแพร่ เปลี่ ย นแปลง ท าซ้ า หรื อ ท าลาย ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า
หน่วยงาน หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนาไปใช้งาน
(๕) ทาลายเอกสารที่เป็นความลับ หรือมีระดับความสาคัญสูงเมื่อหมดความจาเป็นในการ
ใช้งาน
ข้อ ๒๐. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับ ผิดชอบต่อข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้อมูลของผู้รับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนาไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งาน
ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย
ข้อ ๒๑. ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล
ตลอดจนเอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์
ข้อ ๒๒. ผู้ ใช้งานมี สิ ทธิ์ โ ดยชอบธรรมที่ จะเก็บรั ก ษา ใช้งาน และป้องกัน ข้ อมู ล ส่ ว นบุค คลตาม
เห็นสมควร กระทรวงสาธารณสุข จะให้การสนับสนุนและเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดทาการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้น
ในกรณีทกี่ ระทรวงสาธารณสุขต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข อาจแต่งตั้งให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ ทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
ข้อ ๒๓. ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (หมายถึง วิธีการจัดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า
แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทาให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล
ของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (File Server) เท่านั้น) หรือโปรแกรมที่มี
ความเสี่ยงในระดับ เดียวกัน เช่น บิตทอร์เรนต์ (Bittorrent) หรือ อีมูล (Emule) เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๒๔. ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เช่น การดูหนัง
ฟังเพลง เกม เป็นต้น ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๕. ห้ามใช้สินทรัพย์ของหน่วยงาน ที่จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ
หรื อสิ่ งอื่น ใด ที่มีลั กษณะขั ดต่ อ ศีล ธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่ อภารกิ จ ของ
กระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๒๖. ห้ามใช้สินทรัพย์ ของหน่วยงาน เพื่อการรบกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการ
โจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ ๒๗. ห้ามใช้สินทรัพย์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข้อ ๒๘. ห้ามกระทาการใด ๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใด
ในเครือข่ายระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
ข้อ ๒๙. ห้ามกระทาการรบกวน ทาลาย หรือทาให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก
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ข้อ ๓๐. ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบ
สารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๑. ห้ามกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม
ข้อ ๓๒. ห้ า มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ กระท าการใด ๆ เพื่ อ เข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศของกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๐

ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Assets Management)
ข้อ ๓๓. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ เ ข้ า ไปในศู น ย์ป ฎิ บัติ ก ารข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Data Center หมายถึง
สถานที่ที่ใช้สาหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ/หรืออุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย) ที่เป็นเขตหวงห้าม
โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๓๔. ผู้ใช้งานต้องไม่นาอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนใดออกจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๓๕. ผู้ใช้งานต้องไม่นาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด เชื่อมเข้าเครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจ
ส่วนบุคคล
ข้อ ๓๖. ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือทาส าเนาแฟ้มข้อมูล ที่มี ลิ ขสิ ทธิ์ กากับการใช้งาน ก่อนได้รับ
อนุญาต และผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ ๓๗. ผู้ใช้งานต้องทาลายข้อมูลส าคัญในอุปกรณ์ สื่ อบันทึกข้อมูล แฟ้มข้อมูล ก่อนที่จะกาจัด
อุปกรณ์ดังกล่าว และใช้เทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญในอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ และข้อมูล
อยู่ใ นภาวะซึ่งเสี่ย งต่อ การเข้า ถึงโดยผู้ซึ่งไม่มี สิท ธิ์นั้นได้ และพิจ ารณาวิธีก ารทาลายข้อ มูล บนสื่อ บันทึก
ข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
กระดาษ
Flash Drive

แผ่น CD/DVD
เทป
ฮาร์ดดิสก์

วิธีทาลาย
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
- ให้ ก ารท าลายข้ อ มู ล บน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD
๕๒๒๐.๒๒ M ของกระทรวงกลาโหมสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานการทาลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
- ใช้ ก ารท าลายข้ อ มู ล บนฮาร์ ด ดิ ส ก์ ต ามมาตรฐาน DOD
๕๒๒๐.๒๒ M ของกระทรวงกลาโหมสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานการทาลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย

ข้อ ๓๘. ผู้ใ ช้ง านมีห น้า ที่ต้อ งรับ ผิด ชอบต่อ สิน ทรัพ ย์ ที่ห น่ว ยงานมอบไว้ใ ห้ใ ช้ง านเสมือ นหนึ่ง
เป็นสินทรัพย์ของผู้ใช้งานเอง โดยบรรดารายการสินทรัพย์ (Asset lists) ที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบ การรับหรือ
คืนสินทรัพย์ จะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมาย
ข้อ ๓๙. ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมสินทรัพย์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๔๐. กรณีทางานนอกสถานที่ผู้ใช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบสินทรัพย์ของหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๔๑. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะชารุด หรือสูญหายตามมูลค่า
ทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน
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ข้อ ๔๒. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้สินทรัพย์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของหน่วยงานเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนาสินทรัพย์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ
ไปใช้ในกิจกรรมทีห่ น่วยงานไม่ได้กาหนด หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๔๓. ความเสีย หายใด ๆ ที่เ กิด จากการละเมิด ตามข้อ ๔๒ ให้ถือ เป็น ความผิด ส่ว นบุค คล
โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
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ส่วนที่ ๕ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
ข้อ ๔๔. มาตรการควบคุมการเข้า-ออก ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ผู้ ติ ด ต่ อ จากหน่ ว ยงานภายนอกทุ ก คน ต้ อ งท าการแลกบั ต รที่ ใ ช้ ร ะบุ ตั ว ตน เช่น
บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับบัตร
ผู้ติดต่อ (Visitor) แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
“บันทึกการเข้าออกพื้นที่”
(๒) ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานที่ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์
ในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าออกตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้าออก
พื้นที่” ให้ถูกต้องชัดเจน
(๓) ผู้ดูแลระบบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึก แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตเข้าออกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นประจาทุกเดือน
ข้อ ๔๕. ผู้ ใ ช้ ง านจะน าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ม าเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานและต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด
โดยผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์ม “การขอเชื่อมต่อเครือข่าย”
ข้อ ๔๖. การขออนุญาตใช้งานพื้นที่ Web Server ชื่อโดเมนย่อย (Sub Domain Name) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ จะต้องทาหนังสือขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงาน และจะต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการกระทาของระบบและผู้ใช้งานอื่น ๆ
ข้อ ๔๗. ห้ามผู้ใดกระทาการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทาการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลัก
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๔๘. ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริห ารจัดการระบบเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจากัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบเครือข่าย
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) ต้องจากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
(๓) ต้องจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้
(๔) ระบบเครื อข่ายทั้งหมดของหน่ว ยงานที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ
ภายนอกหน่ ว ยงานต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก รวมทั้ ง ต้ อ งมี
ความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย
(๕) ระบบเครื อ ข่ า ยต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ การบุ ก รุ ก ( Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้ งาน
ระบบเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ผิดปกติ
(๖) การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้องมี
การลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์
ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง
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(๗) ต้องป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็น IP Address ภายใน
ของระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน
(๘) ต้องจัดทาแผนผั งระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของระบบเครื อ ข่ า ยภายในและเครื อ ข่ า ยภายนอก และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๙) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
- ผู้ดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอเชื่อมต่อเครือข่าย ได้แก่ รายชื่อผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้บริการ IP Address และสถานที่ติดตั้ง
- อุปกรณ์ที่นามาเชื่อมต่อจะได้รับหมายเลข IP Address ตามที่กาหนดโดยผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลระบบต้องจากัดผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
- กรณีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก ต้องมีการระบุหมายเลข
อุปกรณ์ว่าสามารถเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้
- อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยต้ อ งสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้ ง ต้ น ทางและ
ปลายทางได้
- ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม “การขอเชื่อมต่อเครือข่าย” โดยดาวน์โหลด
ผ่าน เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ Intranet สาธารณสุข
- การเข้าใช้งานอุปกรณ์บนเครือข่ายต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์
(๑๐) กาหนดระยะเวลาผู้ ใช้งานที่อยู่ในระบบเครือข่ายให้ออกจากระบบเครือข่ายเมื่อ
เว้นว่างจากการใช้งานเป็นเวลานาน
ข้อ ๔๙. ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบในการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกาหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ
(Systems Software)
ข้อ ๕๐. การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติ จากผู้ดูแลระบบให้
ติดตั้งก่อนดาเนินการ
ข้อ ๕๑. กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ด ไลบรารี่ และเอกสารสาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงาน
ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๕๒. การจั ดเก็บ ข้อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ (Log) เพื่อให้ ข้อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์
มีความถูกต้องและสามารถระบุ ถึ งตัว บุ ค คลได้ตามแนวทาง พ.ร.บ. ว่าด้ว ยการกระทาความผิ ดเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕๓. กาหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
จากผู้ใช้งานภายนอกหน่วยงาน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของหน่วยงานจะต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
(๒) มีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
(๓) วิ ธี ก ารใด ๆ ที่ ส ามารถเข้ า สู่ ข้ อ มู ล หรื อ ระบบข้ อ มู ล ได้ จ ากระยะไกลต้ อ งได้ รั บ
การอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
(๔) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจาเป็น
ในการดาเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
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(๕) การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในและระบบสารสนเทศในหน่วยงานจากระยะไกล
ต้องมีการลงบันทึกเข้า ใช้งาน (Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมี
การพิสูจ น์ยืน ยัน ตัว ตน (Authentication) ด้ว ยการใช้ร หัส ผ่า น เพื่อ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง
ข้อ ๕๔. กาหนดให้มีการแบ่งแยกเครือข่าย ดังต่อไปนี้
(๑) Internet แบ่งแยกเครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อย ๆ ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อควบคุม
การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) Intranet แบ่งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศภายใน
ข้อ ๕๕. กาหนดการป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน
และต้องทบทวนการกาหนดค่า Parameter ต่าง ๆ เช่น IP Address อย่างน้อยปีล ะ ๑ ครั้ง นอกจากนี้
การกาหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
ข้อ ๕๖. ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอกหน่วยงาน
ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทา Packet Filtering เช่น การใช้ไฟร์วอลล์
(Firewall) หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร์ (Malware) ด้วย
ข้อ ๕๗. ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคล
ที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ในลักษณะที่ผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย
การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕๘. IP Address ของระบบงานเครือข่ายภายในจาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอก
ที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ระบบเครือข่ายได้โดยง่าย
ข้อ ๕๙. การใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ดูแลระบบและจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
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ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
ข้อ ๖๐. ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน (โดยปฏิบัติตามข้อ ๘)
ในการใช้งานตามความจาเป็น รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน (โดยปฏิบัติตามข้อ ๑๐)
เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
ข้อ ๖๑. กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าใช้งาน
(๑) ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
(๒) หลังจากระบบติดตั้งเสร็จ ต้องมีระบบบริห ารจัดการรหัส ผ่าน ที่ส ามารถทางาน
เชิง โต้ตอบหรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติซึ่งเอื้อต่อการเปลี่ยนรหัสผ่านของ
ผู้ใช้งานที่ได้ถูกกาหนดไว้เริ่มต้นที่มาพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที
(๓) ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) เพื่อทาการ
ล็ อกหน้ าจอภาพเมื่ อไม่มี การใช้งาน หลั งจากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ผู้ ใช้งานต้องใส่
รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน
(๔) ก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการต้องทาการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) ทุกครั้ง
(๕) ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ของตนในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
(๖) ผู้ใช้งานต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอ
เป็นเวลานาน
(๗) ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
(๘) ซอฟต์แวร์ ที่กระทรวงสาธารณสุข ใช้มีลิ ข สิ ทธิ์ ผู้ ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตาม
หน้าที่ความจาเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใด
ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบ ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานรับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียว
(๙) ซอฟต์แวร์ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจาเป็น ห้ามมิให้
ผู้ใช้งานทาการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนา เพื่อนาไปใช้งาน
ที่อื่น
(๑๐) ห้ า มใช้ ท รั พ ยากรทุ ก ประเภทที่ เ ป็ น ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้า
(๑๑) ห้า มผู้ใช้งานนาเสนอข้อมูล ที่ผิดกฎหมาย ละเมิด ลิขสิทธิ์ แสดงข้อ ความรูปภาพ
ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรม กรณีผู้ใช้งานสร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๑๒) ห้ ามผู้ ใช้งานของหน่ว ยงาน ควบคุมคอมพิว เตอร์ห รือระบบสารสนเทศภายนอก
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๖๒. การระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ ง าน (User Identification and Authentication)
กาหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านแสดงตั ว ตนด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน และต้ อ งมี ก ารพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยการใช้ ร หั ส ผ่ า น
เพื่ อ ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
ข้อ ๖๓. การใช้ง านโปรแกรมประเภทยูท ิล ิตี ้ (Use of System Utilities) ต้อ งจ ากัด และ
ควบคุมการใช้งาน โปรแกรมยูทิลิตี้สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้
บางชนิดสามารถทาให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้ เพื่อป้องกัน
การละเมิด หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
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(๑) การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และต้องมีการพิสูจน์
ยื น ยั น ตั ว ตนสาหรั บ การเข้ า ไปใช้ ง านโปรแกรมยู ทิ ลิ ตี้ เพื่ อ จากั ด และควบคุ ม
การใช้งาน
(๒) โปรแกรมยูทิลิตี้ที่นามาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) ต้องจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากซอฟต์แวร์สาหรับระบบงาน
(๔) มีการจากัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้
(๕) ต้องยกเลิกหรือลบทิ้งโปรแกรมยูทิลิตี้และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ไม่มี
ความจาเป็นในการใช้งาน รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งาน
โปรแกรมยูทิลิตี้ได้
ข้อ ๖๔. การกาหนดเวลาใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)
(๑) กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน เมื่อมีการว่างเว้นจาก
การใช้งาน เป็นเวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อย ต้องยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ
(Session Time-out) นั้น
(๒) ระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูงให้กาหนดระยะเวลายุติการใช้งาน
ระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นขึ้นตามความเหมาะสม หรือเป็นเวลา 10 นาที
ข้อ ๖๕. การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
(๑) ต้องจากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับ
ระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง เพื่อให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย ดังนี้
- กาหนดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
สาหรับระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยง หรือมีความสาคัญสูง
เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้นานที่สุด ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
โดยกาหนดให้ใช้ได้ ๓ ชั่วโมงต่อการเชื่อมต่อ ๑ ครั้ง
- กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการจากัดช่วงระยะเวลา
การใช้งาน มีการระบุและพิสูจน์ตัวตน เพื่อเข้าใช้งานใหม่ทุกครั้ง
(๒) กาหนดให้ระบบสารสนเทศ ที่มีความสาคัญสูง ระบบงานที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มี
ความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกหน่วยงาน) มีการจากัดช่วงระยะเวลา
การเชื่อมต่อ ภายใน ๓๐ นาที
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ส่วนที่ ๗ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ (Application and
Information Access Control)
ข้อ ๖๖. ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ (โดยปฏิบัติตามข้อ ๘) ในการใช้งาน
ตามความจาเป็น รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน (โดยปฏิบัติตามข้อ ๑๐) เช่น การลาออก
หรือการเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
ข้อ ๖๗. ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส าคั ญ เช่ น
ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN) ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ์ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
และต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๖๘. ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ เกิน ๑๕ นาที ระบบจะยุติการใช้งาน
ผู้ใช้งานต้องทาการการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) ก่อนเข้าระบบสารสนเทศอีกครั้ง
ข้อ ๖๙. ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบ
ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
(๒) กาหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบที่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
(๓) กาหนดชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากัน
(๔) ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีการกาหนดระยะเวลา
การใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่ ง
และมีการกาหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้ าง และต้องกาหนดให้
รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
ข้อ ๗๐. ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลาย
ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ล ะประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน
(๒) ต้ องก าหนดรายชื่ อผู้ ใช้ งาน (Username) และรหั สผ่ าน (Password) เพื่ อใช้ ในการ
ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้งานข้อมูล ในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
(๓) กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๔) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ ควรได้ รั บ การเข้ า รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
(๕) ก าหนดการเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า น (Password) ตามระยะเวลาที่ ก าหนดของระดั บ
ความสาคัญของข้อมูล
(๖) กาหนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกรณี ที่ นา สิ น ทรั พ ย์
ออกนอกหน่วยงาน เช่น บารุงรักษา ตรวจซ่อม ให้ดาเนินการสารองและลบข้อมูล
ที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
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(๗) ต้องสารองข้อมูลและระบบ และทดสอบการกู้คืนข้อมูลและระบบอย่างสม่าเสมอ
โดยกาหนดความถี่ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนในแต่ละระบบ
(๘) ไม่เก็บข้อมูลสาคัญขององค์การไว้บนอุปกรณ์แบบพกพา เว้นแต่มีความจาเป็น และ
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
(๙) ข้อมูลที่มีชั้นความลับที่ต้องส่งออกไปนอกองค์การ โดยถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์แบบ
พกพาหรือถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าของระบบงาน
และธุรกรรม และทาการเข้ารหัสข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สายก่อนเท่านั้น
(๑๐) การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่มีชั้นความลับ ต้องกระทาโดยบุคคลที่เจ้าของระบบงานและ
ธุรกรรมกาหนด และจะต้องทาลายข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อไม่มีการใช้งานแล้ว
ข้อ ๗๑. ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูง ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ระบบที่ไวต่อการรบกวน โดยมีผลกระทบและมีความสาคัญสูง ได้แก่ ระบบข้อมูล
ผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและข้อมูลทางการแพทย์ ระบบ
บุคลากรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงสาธารณสุข
(๒) ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบที่ไวต่อการรบกวนโดยเฉพาะ
(๒.๑) มีห้องปฏิบัติงานแยกเป็นสั ดส่ว น และต้องกาหนดสิ ทธิ์ ให้ เฉพาะผู้ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายเท่านั้น เข้าไปปฏิบัติงานในห้องควบคุมดังกล่าว
(๒.๒) ติดตั้งระบบแยกต่างหากจากระบบสารสนเทศอื่นและกาหนดสิทธิ์ ในการ
เข้าถึงข้อมูล
(๓) ต้ อ งควบคุ ม อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน
จากภายนอกองค์กร
ข้อ ๗๒. การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จะนาไปใช้งานว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(๒) ระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่นาไปใช้ได้ เว้นแต่
ข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
(๓) เมื่อหมดความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่แล้ว ให้รีบนา
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันที
(๔) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บคื น ต้ อ งตรวจสอบสภาพความพร้ อ มใช้ ง านของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ที่รับคืนด้วย
(๕) หากปรากฏว่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรงของ
ผู้นาไปใช้ ผู้นาไปใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖5

หน้า ๑๙

ส่วนที่ ๘ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ และการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Software
Licensing and intellectual property and Preventing Malware)
ข้อ ๗๓. กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่องทรัพย์สิ นทางปัญญา ดังนั้นซอฟต์แวร์
ที่หน่วยงานอนุญาตให้ใช้งานหรือที่ หน่วยงานมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจาเป็น
และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิด
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ ๗๔. ซอฟต์แวร์ (Software) ที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทางาน
ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการ ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาเพื่อนาไปใช้งานที่อื่น ๆ ยกเว้นได้รับการอนุญาต
จากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์
ข้อ ๗๕. คอมพิว เตอร์ ของผู้ ใช้งานติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิว เตอร์ (Antivirus) ตามที่
หน่วยงานได้ประกาศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเพื่อการศึกษา โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
หน่วยงาน
ข้อ ๗๖. บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
ข้อ ๗๗. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร
(Update Patch) ให้ใหม่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ ๗๘. ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
ผู้ใช้งานต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๗๙. เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าสู่เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๘๐. ห้ามลักลอบทาสาเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็น
สินทรัพย์ของหน่วยงาน หรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๘๑. ห้ามทาการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมาสู่สินทรัพย์ของหน่วยงาน สิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ สามารถดาเนินการได้
แต่ต้องไม่ดาเนินการ ดังนี้
(๑) พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่จะทาลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ
รวมทั้งการกระทาในลักษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่าน การลักลอบทาสาเนาข้อมูล
บุคคลอื่นหรือแกะรหัสผ่านของบุคคลอื่น
(๒) พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ซึ่งทาให้ผู้ใช้ งานมีสิทธิ์และลาดับความสาคัญ
ในการครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้ใช้งานอื่น
(๓) พัฒนาโปรแกรมใดที่จะทาซ้าตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่น
ในลักษณะเช่นเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่จะทาลายระบบจากัด สิทธิ์การใช้ (License)
ซอฟต์แวร์
(๕) น าเสนอข้อมูล ที่ผิ ดกฎหมาย ละเมิด ลิ ขสิ ทธิ์ แสดงข้อความ รูปภาพไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีที่ผู้ใช้งานสร้างเว็บเพจ
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ข้อ ๘๒. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก (Outsourced Software Development)
(๑) จัดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
(๒) พิจารณาระบุว่าใครจะเป็นผู้ มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอร์สโค้ดในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
(๓) พิจารณากาหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาโดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก โดยระบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาจ้ า ง
ที่ ทากับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
(๔) ให้ มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะทาการติดตั้ง
ก่อนดาเนินการติดตั้ง
(๕) หลั งจากการส่ ง มอบการพั ฒ นาซอฟแวร์จ ากหน่ว ยงานภายนอก หน่ว ยงานต้ อ ง
ดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านต่าง ๆ
(๖) ผู้ พัฒ นาระบบจากภายนอก (Outsource) ต้องลงนามในสั ญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
(Non-Disclosure Agreement) ก่อนดาเนินการ
(๗) ผู้พัฒนาระบบจากภายนอก (Outsource) ต้องถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ ๙ การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
ข้อ ๘๓. ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบว่ า อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ของส่ ว นตั ว ซึ่ ง ใช้ ใ นการเข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานจากระยะไกลมีการป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์ตามที่หน่วยงานกาหนด
ข้อ ๘๔. ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บข้อมูล และ
อุปกรณ์สื่อสารไว้ให้กับผู้ใช้งานจากระยะไกล
ข้อ ๘๕. ผู้ใช้งานจากระยะไกลทุกคน ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
ข้อ ๘๖. ไม่อนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อ เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานจากระยะไกล หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ของ
หน่วยงาน
ข้อ ๘๗. ต้องกาหนดชนิดของงาน ชั่วโมงการทางาน ชั้นความลับของข้อมูล ระบบงานและบริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
ข้อ ๘๘. ต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการขออนุมัติ การขอยกเลิก การกาหนดหรือปรับปรุง
สิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศและการคืนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
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ส่วนที่ ๑๐ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
ข้อ ๘๙. ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point)
ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
ข้อ ๙๐. ผู้ ดูแลระบบ ต้องทาการเปลี่ ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่า
เริ่มต้น (Default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) มาใช้งาน และ
กาหนดให้ซ่อน SSID (Service Set Identifier) โดยเฉพาะระบบงานที่เป็นชั้นความลับ ดังกล่าวด้วย
ข้อ ๙๑. ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดค่ า Wireless Security เป็ น แบบ WEP (Wired Equivalent
Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) หรือ ที่ดีกว่า ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างเครื่องลู กข่าย
(Wireless LAN Client) และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) และกาหนดค่าโดยไม่ให้
แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
ข้อ ๙๒. ผู้ดูแลระบบ เลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address)
และหรือบัญชีผู้ใช้งาน โดยอนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายตามที่กาหนดไว้
เท่านั้น
ข้อ ๙๓. ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) ระหว่างระบบเครือข่ายไร้สายกับระบบ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน
ข้อ ๙๔. ผู้ดูแลระบบ ควรกาหนดให้ ผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายไร้ส ายติดต่อสื่ อสารกับเครือข่ าย
ภายในหน่ ว ยงานผ่านทาง VPN (Virtual Private Network) เพื่อช่ว ยป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย
ไร้สาย
ข้อ ๙๕. ผู้ดูแลระบบ ต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
ข้อ ๙๖. ผู้ดูแลระบบ ต้องใช้ซอฟต์แวร์ห รือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ
ให้ผู้ดูแลระบบ รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบทันที
ข้อ ๙๗. ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
ข้อ ๙๘. ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องทาการ
ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบและต้องได้รับพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๙๙. ผู้ดูแลระบบ ต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้ง มีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
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ส่วนที่ ๑๑ การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall Control)
ข้อ ๑๐๐. หน่วยงานมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้งและกาหนดค่าของ Firewall ทั้งหมด
ข้อ ๑๐๑. การกาหนดค่าเริ่มต้นของ Firewall ต้องกาหนดเป็นปฏิเสธทั้งหมด (Deny)
ข้อ ๑๐๒. ทุกบริการ (Services) และเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาตตาม Policy จะต้อง
ถูกบล็อก (Block) โดย Firewall
ข้อ ๑๐๓. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องทาการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
ข้อ ๑๐๔. การกาหนดค่าบริการและการเชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของ Firewall
ข้อ ๑๐๕. การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ Firewall จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
จัดการเท่านั้น
ข้อ ๑๐๖. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ Firewall จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ข้อ ๑๐๗. การก าหนดนโยบายในการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยจะ
เปิดพอร์ตการเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่อนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจาเป็นที่จะใช้งานพอร์ต
การเชื่อมต่อนอกเหนือที่กาหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานก่อน
ข้อ ๑๐๘. การกาหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่าย
จะต้องกาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อที่จาเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุ
ให้ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเป็ น รายเครื่ อ งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจริ ง และการกาหนดค่ า การให้ บ ริ ก ารของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์ในเครือข่าย ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อานวยการ
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร โดยต้องระบุข้อมูล ดังนี้
(๑) หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด
(๒) หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
(๓) วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้น ๆ
ข้อ ๑๐๙. จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่า ง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
เป็นประจาทุกเดือนและทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่า
ข้อ ๑๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่มี
ลักษณะที่เป็นอินทราเน็ตจะต้องไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็น
โดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
ข้อ ๑๑๑. หน่ ว ยงานมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะระงั บ หรื อ บล็ อ กการใช้ ง านของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยที่ มี
พฤติกรรมการใช้งานที่ผิดหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายส่วนรวม หรือเกิดจากการทางานของ
โปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
ข้อ ๑๑๒. การเชื่อมต่อในลักษณะของการควบคุมระยะไกล (Remote Login) จากภายนอกมายัง
เครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายภายใน ต้องดาเนินการดังนี้
(๑) ขออนุญาตการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) เก็บข้อมูล Logfile ที่ Firewall
(๓) เก็บ Logfile จากตัว Application
ข้อ ๑๑๓. ผู้ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของ Firewall จะถูกระงับการให้บริการทันทีจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
ข้อ ๑๑๔. ต้องตรวจสอบและปิดพอร์ตของระบบหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความจาเป็นในการเข้าใช้งาน
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
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ส่วนที่ ๑๒ การควบคุมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ข้อ ๑๑๕. ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ต้องทาการกรอกข้อมูล
ขอเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยยื่นคาขอกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ข้อ ๑๑๖. รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา
แต่ต้องแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้น เช่น “x” หรือ “O” ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร
ข้อ ๑๑๗. เมื่อได้รับรหัสผ่าน (Password) ครั้งแรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(EMail) และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยทันที
ข้อ ๑๑๘. ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดได้ เช่น ไม่เกิน ๓ ครั้ง
ข้อ ๑๑๙. ไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๒๐. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ - ๖ เดือน
ข้อ ๑๒๑. ไม่ ใ ช้ ที่ อ ยู่ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail Address) ของผู้ อื่ น เพื่ อ อ่ า นหรื อ รั บหรือ
ส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้งานและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของตน
ข้อ ๑๒๒. หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เสร็จสิ้น ต้องลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้ง
ข้อ ๑๒๓. การส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ไม่ ค วรระบุ ค วามส าคัญ ของข้ อ มู ล ลงในหั ว ข้ อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว้นเสียแต่ว่าจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูล E-Mail ที่หน่วยงานกาหนดไว้ และให้ใช้
ความระมัดระวังในการระบุชื่อที่อยู่ E-Mail ของผู้รับให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการส่งผิดตัวผู้รับ
ข้อ ๑๒๔. ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)
ข้อ ๑๒๕. ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
ข้อ ๑๒๖. ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
สิทธิของบุคคลอื่น
ข้อ ๑๒๗. ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา
ข้อ ๑๒๘. ให้ระบุชื่อของผู้ส่งในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ทุกฉบับที่ส่งไป
ข้ อ ๑๒๙. ให้ ทาการสารองข้ อ มู ล จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-Mail) ตามความจาเป็ น
อย่ า งสม่าเสมอ
ข้อ ๑๓๐. ผู้ ใช้ งานต้องทาการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ ก่อนการเปิ ด
เพื่อตรวจสอบไฟล์ โ ดยใช้โ ปรแกรมป้ องกั นไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิด ไฟล์ ที่เป็ น Executable File
เช่น .exe .com เป็นต้น
ข้อ ๑๓๑. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ เปิ ดหรือ ส่ ง ต่อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ ข้ อ ความที่ ไ ด้รั บจากผู้ ส่ ง
ที่ไม่รู้จัก
ข้อ ๑๓๒. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม
หรื อข้อมูล อัน อาจทาให้ เสี ย ชื่อเสี ย งของหน่ว ยงาน ทาให้ เกิด ความแตกแยกระหว่างหน่ว ยงาน ผ่ านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๓๓. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด และควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ต้องการออกจากระบบ เพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ ๑๓๔. ผู้ใช้งานควรโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลังมายังเครื่องคอมพิวเตอร์
ของตน เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นแอบอ่านจดหมายได้ ดังนั้นไม่ควรจัดเก็บข้อมูล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๓๕. ผู้ใช้งานต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ สาหรับใช้รับ-ส่งข้อมูลในระบบราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การพัฒ นาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
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ส่วนที่ ๑๓ การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)
ข้อ ๑๓๖. ผู้ ดูแลระบบ ต้องกาหนดเส้ นทางการเชื่อมต่ อระบบคอมพิว เตอร์ เพื่ อการเข้า ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy, Firewall,
IPS-IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทาการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-up Modem ยกเว้น
แต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและต้องทาการขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๓๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ก่อนทาการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทาการอุดช่องโหว่
ของระบบปฏิบัติการ
ข้อ ๑๓๘. ในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการตรวจจับไวรัส (Virus
Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
ข้อ ๑๓๙. ห้ามใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์การ เพื่อกระทาการต่อไปนี้
(๑) หาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว
(๒) เพื่อความบันเทิง ได้แก่ การเล่นเกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
(๓) กระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์การ เช่น
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ อ าจก่ อ ความเสี ย หายต่ อ องค์ ก าร หรื อ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ เป็น
ความลับขององค์การ
(๔) กระทาผิดกฎหมาย เช่น
- นาเข้าหรือเผยแพร่ ข้อมูลหรือชุดโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- แพร่กระจายโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์
- กระทาการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรม เช่น การเล่นพนันออนไลน์ การนาเข้า
หรือเผยแพร่สื่อลามก อนาจาร
- กระทาการที่ส่งผลร้าย กระทบกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เช่น การก่อการร้าย
- กระทาการข่มขู่ คุกคาม หรือละเมิด สิทธิ์ของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เช่น
การนาเข้าหรือเผยแพร่ภาพ เสียง สื่อผสมภาพและเสียง (Multimedia) ของผู้อื่น
ทั้งที่เป็นข้อมูลจริง หรือข้อมูลเท็จอันเกิดจากการสร้าง ตัดต่อ แต่งเติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ที่ทาให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
- กระทาการเป็นภัยต่อสังคม เช่น การนาเข้าหรือเผยแพร่ ข้อมูล ที่มีลักษณะ
อั น เป็ น เท็ จ เพื่ อ สร้ า งความสั บ สนวุ่ น วาย หรื อ เพื่ อ การหลอกลวงให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่าง ๆ
ข้อ ๑๔๐. ห้ามเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ข้อ ๑๔๑. ระมั ด ระวั ง การดาวน์ โ หลด โปรแกรมใช้ ง านจากระบบ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet)
การอัปเดต (Update) โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อ ๑๔๒. ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็นความลับของ
หน่วยงาน
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ข้อ ๑๔๓. ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็ก ทรอนิกส์ ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ
ที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากร
ของหน่วยงานอื่น ๆ
ข้อ ๑๔๔. ผู้ ใ ช้ ง านไม่ น าเข้ า ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น เป็ น เท็ จ อั น เป็ น ความผิ ด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก
และไม่ทาการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อ ๑๔๕. หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อป้องกัน
การเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
ข้อ ๑๔๖. หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทาการออกจากระบบเพื่อป้องกันการเข้าใช้งาน
โดยบุคคลอื่น ๆ
ข้อ ๑๔๗. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/
หรือกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ ๑๔ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ข้อ ๑๔๘. แนวทางปฏิบัติการใช้งานทั่วไป
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ใช้งาน เป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานเพื่อใช้
ในงานราชการ
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต้องเป็นโปรแกรม
ที่หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้ งานคัดลอก
โปรแกรมต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือ
นาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
(๓) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของหน่วยงาน
(๔) การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น
(๕) ก่ อ นการใช้ ง านสื่ อ บั น ทึ ก พกพาต่ า ง ๆ ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบเพื่ อ หาไวรั ส โดย
โปรแกรมป้องกันไวรัส
(๖) ผู้ใช้งาน มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๗) ปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลที่ ต นเองครอบครองใช้ ง านอยู่ เมื่ อ ใช้ ง าน
ประจาวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า ๑ ชั่วโมง
(๘) ทาการตั้ง ค่า Screen Saver ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ที่ต นเองรับ ผิด ชอบให้มี
การล็อกหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า ๑๐ นาที เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งาน
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
(๙) ห้ามนาเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่วนตัว บุคคลที่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของมาใช้กับระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน โดยไม่มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างเหมาะสม
และต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่ ว ยงานอย่ า งเคร่ ง ครั ด ยกเว้ น จะได้ รั บ การตรวจสอบจากผู้ ดู แ ลระบบของ
หน่วยงานก่อนการใช้งาน
ข้อ ๑๔๙. การใช้รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามแนวทาง “การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน” ที่ระบุไว้ในเอกสารส่วนที่ ๓
ข้อ ๑๕๐. การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
(๑) ผู้ ใช้ งานต้องตรวจสอบหาไวรัส จากสื่ อต่า ง ๆ เช่น Floppy Disk, Flash Drive
และ Data Storage อื่น ๆ ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลด
มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนใช้งาน
(๓) ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย
ซึ่งมีผลทาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่ งอื่นเกิดความเสียหาย
ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
(๔) อุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ต้องทาลายตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน ส่วนที่
๔ ข้อ ๓๗
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ข้อ ๑๕๑. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
(๑) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ
เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็นต้น
(๒) ผู้ ใ ช้ ง านมี ห น้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาสื่ อ ข้ อ มู ล สารอง (Backup Media) ไว้ ใ นสถานที่
ที่ เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
อย่างสม่าเสมอ
(๓) ผู้ใช้งานต้องประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้บน Hard Disk ไม่ควรจะเป็นข้อมูล
สาคัญ เกี่ย วข้อ งกับ การทางาน เพราะหาก Hard Disk เสีย ไป ก็ไ ม่ก ระทบต่อ
การดาเนินการของหน่วยงาน
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ส่วนที่ ๑๕ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ข้อ ๑๕๒. แนวทางปฏิบัติการใช้งานทั่วไป
(๑) เครื่ องคอมพิว เตอร์แบบพกพาที่ห น่ว ยงานอนุญาตให้ ใช้ งาน เป็นสิ นทรัพย์ของ
หน่วยงานเพื่อใช้ในงานราชการ
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของหน่วยงานต้องเป็น
โปรแกรมที่หน่วยงาน ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งาน
คัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข
หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
(๓) ผู้ใช้งานต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งาน
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(๔) ไม่ ดั ด แปลงแก้ ไ ขส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของคอมพิ ว เตอร์ แ ละรั ก ษาสภาพของ
คอมพิวเตอร์ให้มีสภาพเดิม
(๕) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน
เช่น การตกจากโต๊ะทางาน หรือหลุดมือ เป็นต้น
(๖) หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็น
รอยขีดข่วนหรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
(๗) ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
(๘) การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอภาพต้องเช็ดอย่างเบามือที่สุด และต้องเช็ดไปใน
แนวทางเดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
(๙) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อน
จัด ต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งาน
ใหม่อีกครั้ง
(๑๐) การเคลื่อนย้ ายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ ให้ทาการยกจากฐานภายใต้
แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
ข้อ ๑๕๓. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
(๑) ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็อกเครื่องขณะที่
ไม่ไ ด้ใ ช้งาน ไม่ว างเครื่องทิ้งไว้ในที่ส าธารณะ หรือ ในบริเวณที่มีค วามเสี่ยงต่อ
การสูญหาย
(๒) ผู้ ใ ช้ ง านไม่ เ ก็ บ หรื อ ใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาในสถานที่ ที่ มี ค วามร้ อ น/
ความชื้น/ฝุ่นละอองสูงและต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
ข้อ ๑๕๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
(๑) ผู้ใช้งานต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการ
เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(๒) ผู้ใ ช้ง านต้อ งกาหนดรหัส ผ่า นให้มีคุณ ภาพดี อ ย่า งน้อ ยตามที่ร ะบุไ ว้ใ นเอกสาร
“การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
(๓) ผู้ใช้งานต้องตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลา
ประมาณ ๑๕ นาที ให้ ทาการล็ อ กหน้ า จอเมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ง าน หลั ง จากนั้ น
เมื่ อ ต้องการใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน
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(๔) ผู้ใช้งานต้องทาการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอ
เป็นเวลานาน
ข้อ ๑๕๕. การใช้รหัสผ่านให้ผู้ ใช้ งานปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัส ผ่านที่ระบุ ไว้ ใน
เอกสาร “การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน”
ข้อ ๑๕๖. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
(๑) ผู้ใช้งานต้องทาการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีการและ
สื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(๒) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งจะเก็ บ รั ก ษาสื่ อ ส ารองข้ อ มู ล (Backup Media) ไว้ ใ นสถานที่
ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
(๓) แผ่ น สื่ อ ส ารองข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ จ ะต้ อ งท าการทดสอบการกู้ คื น
อย่างสม่าเสมอ
(๔) แผ่นสื่อสารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ต้องทาลายไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
(๕) ผู้ ใช้งานต้องประเมิน ความเสี่ ยงว่ าข้ อ มูล ที่เ ก็บ ไว้บ น Hard Disk ไม่ควรจะเป็ น
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวข้องกับการทางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไม่กระทบ
ต่อการดาเนินการของหน่วยงาน
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ส่วนที่ ๑๖ การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System
Policy : IDS/IPS Policy)
ข้อ ๑๕๗. IDS/IPS Policy เป็น นโยบายการติด ตั้ง ระบบตรวจสอบการบุก รุก และตรวจสอบ
ความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในหน่วยงาน
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย พร้อมกับบทบาท
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕๘. IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ายของหน่วยงานและเครื อข่ าย
ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเส้นทาง
ข้อ ๑๕๙. ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตหรือที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS
ข้อ ๑๖๐. ระบบทั้งหมดใน DMZ (Demilitarized Zone) จะต้อ งได้รับการตรวจสอบรูปแบบ
การให้บริการก่อนการติดตั้งและเปิดให้บริการ
ข้อ ๑๖๑. โฮสต์ (Host) และเครือข่ายทั้งหมดที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึก
ผลการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖๒. ระบบ IDS/IPS จะต้องมีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature เป็นประจา
ข้อ ๑๖๓. ต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึก
ปริมาณข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจาทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
ข้อ ๑๖๔. IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของ Firewall ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่าย
ของระบบสารสนเทศตามปกติ
ข้อ ๑๖๕. เครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง Host-based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
ข้อ ๑๖๖. จะต้องรายงานพฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงต่อ
การบุกรุก การโจมตีระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบความสาเร็จและไม่
ประสบความสาเร็จ ให้ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทราบทันทีที่ตรวจพบ
ข้อ ๑๖๗. การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ข้อ ๑๖๘. ระบบ IDS/IPS มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบ
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ายที่ตรวจพบ ป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดาเนินการตามแผน
ข้อ ๑๖๙. หน่วยงานมีสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๐. ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใดที่เป็นการละเมิดนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทางานของระบบ
สารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดที่สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการกระทาที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูล และทรัพยากรระบบของหน่วยงาน จะต้องถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
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ส่วนที่ ๑๗ การติดตั้งและกาหนดค่าของระบบ (System Installation and Configuration)
ข้อ ๑๗๑. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Operating System Update)
(๑) ตรวจสอบเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ
(๒) ติดตั้งระบบปฏิบัติการตรงตามความต้องการการใช้งาน
(๓) กาหนดชื่อและรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ และชื่อผู้ใช้งาน (User)
(๔) กาหนดค่าติดตั้ง ชื่อเครื่อง (Computer Name) / IP Address
(๕) ปรั บ ปรุ ง / ก าหนดค่ า ระดั บ ความปลอดภั ย ของระบบปฏิ บั ติ ก าร (กรณี ที่
ระบบปฏิบัติการที่มี Service Patch Update)
(๖) ติดตั้งโปรแกรม Antivirus / ปรับปรุง Virus Definition และกาหนดค่าการตรวจสอบ
ระบบการสแกนและปรับปรุงโปรแกรม
ข้อ ๑๗๒. การบริหารบัญชีผู้ใช้งาน/สิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานระบบ (User Account Management)
(๑) กาหนดชื่อและรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ (System Adminstrator)
(๒) กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
(๓) บันทึกบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ
ข้อ ๑๗๓. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Anti Virus (System Security & Antivirus Update)
(๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้ระบบ
(๒) Performance ของระบบ หรือตรวจสอบจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้ง
(๓) ปรับปรุง / กาหนดค่าระบบความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับปัญหา
(๔) ปรับปรุงโปรแกรม Antivirus และ Definition ให้ทันสมัยเป็นประจาทุกสัปดาห์
(๕) ดาเนินการ Scan ตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นประจา
ข้อ ๑๗๔. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Operation)
(๑) ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล ตามความต้องการของระบบสารสนเทศ
(๒) กาหนดค่าระบบหรือโปรแกรมฐานข้อมูล ให้ ทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดของระบบฐานข้อมูล
(๓) สร้าง และกาหนดรายชื่อผู้บริหารระบบฐานข้อมูล (Database Admin) ชื่อผู้ใช้งานอื่น
และสิทธิ์การใช้
(๔) ปรับปรุง / กาหนดค่าระบบให้เหมาะสม ทันสมัย หรือป้องกันการเกิดปัญหาเป็นประจา
ข้อ ๑๗๕. ติดตั้งฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ / กาหนดค่าระบบของโปรแกรมและกาหนด
ผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าใช้บริการ หรือเข้าถึงฐานข้อมูล
(๑) ติดตัง้ โปรแกรมระบบงานตามความต้องการ หรือการพัฒนา
(๒) กาหนดค่า หรือโปรแกรม หรือบริการ ให้ทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ เป็นไป
ตามโปรแกรมหรือระบบงานนั้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๓) ติ ด ตั้ ง ฐานข้ อ มู ล และเชื่ อ มต่ อ ระบบงาน และทาการทดสอบการให้ บ ริ ก าร
ตามระบบงานนั้นกาหนด
(๔) แจ้งผู้ใช้งาน หรือเจ้าของระบบงาน โดยแจ้งรายชื่อ รหัสผ่าน และสิทธิ์การเข้าใช้
ระบบและฐานข้อมูลตามที่กาหนดไว้
(๕) กาหนดเกณฑ์การสารอง / สาเนา / ทดสอบกู้คืน (Restore Test)
(๖) บันทึกข้อกาหนด ค่าติดตั้ง และบัญชีชื่อผู้ใช้ งานแต่ละระดับของระบบทุกครั้งที่มี
การสร้าง / ปรับปรุง
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ส่วนที่ ๑๘ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
ข้อ ๑๗๖. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log) ไว้ ใ นสื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถรั ก ษา
ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัว บุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องกาหนด
ชั้นความลับในการเข้าถึง
ข้อ ๑๗๗. ห้ามแก้ไขข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) ที่เก็บรักษาไว้
ข้อ ๑๗๘. ก าหนดให้ มี ก ารบั น ทึ ก การท างานของระบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า – ออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย ๙๐ วัน
นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๗๙. ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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หมวดที่ ๒
การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและสารองข้อมูล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๒. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึง
ความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล
ข้อ ๑. กาหนดสิทธิ์และความสาคัญของข้อมูลและฐานข้อมูล
(๑) จั ดทาบั ญชีฐ านข้อ มูล การจาแนกกลุ่ มทรั พยากรของระบบหรื อ การท างาน โดยให้
กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้งาน
(๒) กาหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
การกาหนดสิทธิ์ หรือการมอบอานาจ ดังนี้
(๒.๑) กาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมัติ
- ไม่มสี ิทธิ์
(๒.๒) กาหนดเกณฑ์การระงับ สิทธิ์ การมอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ
การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้
(๒.๓) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(๓.๑) จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร เช่น ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์และ
คารับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์ที่ให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยาและ
เวชภัณฑ์ ข้อมูลสถานพยาบาล เป็นต้น
(๓.๒) จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญน้อย
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(๓.๓) จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูล
- ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
- ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ข้อ มูล ลับ หมายถึง หากเปิด เผยทั้ง หมดหรือ เพีย งบางส่ว นจะก่อ ให้เ กิด
ความเสียหาย
- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
(๓.๔) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
- ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย
(๓.๕) การกาหนดเวลาที่ได้เข้าถึง
(๓.๖) การกาหนดจานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ข้อ ๒. ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศทุกประเภทในฐานข้อมูลต้องได้รับการจัดระดับการป้องกันผู้ มีสิทธิ์
เข้าใช้หรือดาเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๓. การปฏิบัติเกี่ย วกับ ข้อมูลที่เป็นความลับให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๒
ข้อ ๔. หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล ผู้ มีสิทธิ์และอานาจในสายงาน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ใช้งานและโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้กระทาการใด ๆ กับข้อมูลนั้นได้ตามสิทธิ์และจัดให้มีแฟ้มลงบันทึกเข้าออก
(Log File) การใช้ง านสาหรับ ฐานข้อ มูล ตามความจาเป็น เพื่อ ประโยชน์ใ นการตรวจสอบความถูก ต้อง
ของการใช้งานฐานข้อมูล
ข้อ ๕. ในกรณีฐานข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หรือแลกเปลี่ยน หรือขอใช้ข้อมูล
จากส่วนราชการให้จัดทาข้อตกลงการใช้ข้อมูล หรือสาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูล
ที่จะมีการขนย้ายหรือส่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
(๒) กาหนดหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของผู้ ที่เกี่ยวข้องและขั้น ตอนปฏิบัติ ในการใช้ ข้ อ มู ล
ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น วิธีการส่ง การรับ เป็นต้น
(๓) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูล
(๔) กาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลและใครเป็นผู้รับข้อมูล
เพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธ
(๕) กาหนดความรับ ผิดชอบสาหรับกรณีที่ข้อ มูล ที่แ ลกเปลี่ยนกันเกิดการสูญหายหรือ
เกิดเหตุการณ์ความเสียหายอื่น ๆ กับข้อมูลนั้น
(๖) กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
(๗) กาหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
(๘) ก าหนดมาตรการพิ เ ศษส าหรั บ ป้ อ งกั น เอกสาร ข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ หรื อ อื่ น ๆ ที่ มี
ความสาคัญ เช่น กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒ การสารองข้อมูล
ข้อ ๖. ต้องพิจ ารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเรียงลาดับความจาเป็นมากไปน้อย
ข้อ ๗. ต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการสารองข้อมูล
ข้อ ๘. ต้องจัดทาบั ญชีร ะบบสารสนเทศที่ มีความส าคัญทั้งหมดของหน่วยงาน พร้อมทั้งกาหนด
ระบบสารสนเทศที่จะจัดทาระบบสารอง และจัดทาระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๙. ต้องกาหนดให้มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และกาหนดความถี่ในการ
สารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น โดยให้ มี
วิธีการสารองข้อมูล ดังนี้
(๑) กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารอง
(๒) กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารองข้อมูล
(๓) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วัน/เวลา
ชื่อข้อมูลที่สารอง สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
(๔) ตรวจสอบค่าคอนฟิกกูเรชันต่าง ๆ ของระบบการสารองข้อมูล
(๕) จัด เก็บ ข้อ มูล ที่สารองนั้น ในสื่อ เก็บ ข้อ มูล โดยมีก ารพิม พ์ชื่อ บนสื่อ เก็บ ข้อ มู ล นั้ น
ให้ สามารถแสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการ
สารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
(๖) จัดเก็บข้อมูลที่สารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลสารอง
กั บ หน่ ว ยงานต้ อ งห่ า งกั น เพี ย งพอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ไว้
นอกสถานที่นั้น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกับหน่วยงาน
(๗) ดาเนิน การป้อ งกันทางกายภาพอย่า งเพียงพอต่อ สถานที่สารองที่ใ ช้จัดเก็บข้อมูล
นอกสถานที่
(๘) ทดสอบบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ตามปกติ
(๙) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
(๑๐) ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืน
ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
(๑๑) กาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
ข้อ ๑๐. ต้องจัดทาแผนเตรีย มความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้ว ยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดย
(๑) มีการกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) มีการประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนดมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็ นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประท้วง ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
(๓) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
(๔) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
(๕) มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
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(๖) การสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือ สิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน เป็นต้น
ข้อ ๑๑. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๒. ต้องมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ระบบสารอง และการจั ด ทาแผนเตรี ย มพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถดาเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๓. ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
เพื่อให้ระบบมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ข้อ ๑๔. มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินที่เพียงพอ
ต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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หมวดที่ ๓
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งของระบบสารสนเทศ หรื อ สถานการณ์
ด้ า นความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดได้
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศ
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศหรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิดได้ ที่อาจเกิดขึ้น กับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่ว ยงาน
(Internal Auditor) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีแนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคานึงถึง ดังนี้
ข้อ ๑. จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ข้อ ๒. ค้นหาวิธีการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ข้อ ๓. ศึกษาข้อดีข้อเสียของวิธีการดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ข้อ ๔. สรุปผลข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่ตรวจสอบได้
ข้อ ๕. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ข้อ ๖. มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
(๑) ก าหนดให้ ผู้ ต รวจสอบสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็น ต้ อ งตรวจสอบได้ แ บบอ่านได้
อย่างเดียว
(๒) ในกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้างสาเนาสาหรับข้อมูลนั้น เพื่อให้
ผู้ ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้ง ต้องทาลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้อง
จัดเก็บไว้โดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี
(๓) กาหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
(๔) กาหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึก Log แสดง
การเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สาคัญ ๆ
(๕) ในกรณีที่มีเครื่องมือสาหรั บการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ กาหนดให้แยกการติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา
และมีการจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกเป็นภัยต่าง ๆ ได้ ๔ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ภัยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human Error) เช่น เจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware และ
Software ซึ่งอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ เกิดการชะงักงัน หรือหยุดทางาน
และส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการเบื้องต้นเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังนี้
(๑) จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Hardware
และ Software เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ ยงด้าน Human Error ให้ น้อยที่สุ ด ทาให้
เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้และบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน
สารสนเทศ ทั้งทางด้าน Hardware และ Software ได้มีประสิ ทธิ ภ าพยิ่งขึ้น ทาให้
ความเสี่ยงที่เกิดจาก Human Error ลดน้อยลง
(๒) จัด ทาหนัง สือ แจ้ง เวีย นหน่ว ยงานทั้งส่ว นกลางและส่ว นภูมิภ าค เรื่อ ง การใช้แ ละ
การประหยัดพลังงานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
ประเภทที่ ๒ ภัยที่เกิดจาก Software ที่สร้างความเสียหายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ห รือ
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบด้ ว ย ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ (Computer Virus) หนอนอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet Worm) ม้าโทรจัน (Trojan Horse) และข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) พวก Software เหล่านี้
อาจรบกวนการทางาน และก่อให้ เกิดความเสี ยหายให้ แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงขั้นทาให้ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยจาก Software ดังนี้
(๑) ติดตั้ง Firewall ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทาหน้าที่ในการกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
(๒) ติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ Antivirus ดั ก จั บ ไวรั ส ที่ เ ข้ า มาในระบบเครื อ ข่ า ย และสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีไวรัสชนิดใดเข้ามาทาความเสียหายกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทที่ ๓ ภัยจากไฟไหม้ หรือ ระบบไฟฟ้า จัดเป็นภัยร้า ยแรงที่ทาความเสียหายให้แก่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ดังนี้
(๑) ติดตั้งอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องแม่ข่าย
(Server) ในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์จะสามารถ
ให้บริการได้ในระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บและสารองข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน กรณีที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือมีควัน ไฟ
เกิดขึ้นภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ดังกล่ าวจะส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ที่หน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อทราบ และรีบเข้ามาระงับเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
ซึ่งมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
(๓) ติดตั้งอุป กรณ์ดับ เพลิงชนิดก๊าซ ที่ห้องควบคุมระบบคอมพิว เตอร์เพื่อไว้ใช้ในกรณี
เหตุฉุกเฉิน (ไฟไหม้) โดยมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และทดลองใช้งาน
โดยสม่าเสมอ
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ประเภทที่ ๔ ภัยจากน้าท่วม (อุทกภัย) ความเสี่ยงต่อความเสียหายจากน้าท่วม จัดเป็นภัยร้ายแรง
ที่ทาความเสียหายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ดังนี้
(๑) เฝ้าระวังภัยอั นเกิดจากน้าท่วมโดยติดตามจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดเวลา
(๒) ถอดเทป Back up ข้อมูลทั้งหมด ไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
(๓) ดาเนิ น การตั ด ระบบไฟฟ้ า ในห้ อ งควบคุ ม โดยปิ ด เบรกเกอร์ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ
เพื่ อ ป้องกันเครื่องควบคุมเสียหาย และป้องกันภัยจากไฟฟ้า
(๔) เจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายไว้ในที่สูง
(๕) กรณีน้าลดลงเรียบร้อยแล้วให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าในห้องควบคุมเครือข่าย
ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ และเตรียมความพร้อมห้องควบคุมระบบเครือข่าย
สาหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
(๖) ทาการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแต่ล ะเครื่องว่าสามารถให้ บริการได้ตามปกติห รือ ไม่
ตรวจสอบระบบ Network ว่าสามารถเชื่อมต่อและให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ได้หรือไม่
(๗) เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสามารถให้บริการ
ข้อมูล ได้เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แจ้งให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งทราบ เพื่อเข้ ามาใช้บริ ก ารได้
ตามปกติ
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หมวดที่ ๔
การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่ และสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้งานหรือ
เข้าถึงพื้นที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความสาคัญของอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานและรวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
แนวปฏิบัติ
ข้อ ๑. อาคาร สถานที่ และพื้ น ที่ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ที่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ พื้นที่เตรียมข้อมูลจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุป กรณ์ประกอบ
ที่ติดตั้งประจาโต๊ะทางาน
ข้อ ๒. ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กาหนดเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด หรือเขตหวงห้ามเฉพาะโดยพิจารณาตามความส าคัญ
แล้วแต่กรณี
(๒) ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการผ่านเข้า–ออก ของบุคคลเป็นจานวนมาก
(๓) จะต้องไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมีระบบสาคัญอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว
(๔) จะต้องปิดล็อก หรือใส่กุญแจประตูหน้าต่างหรือห้องเสมอเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจาอยู่
(๕) หากจ าเป็ น ต้องใช้เครื่องโทรสารหรือ เครื่องถ่ายเอกสาร ให้ ติดตั้งแยกออกมาจาก
บริเวณดังกล่าว
(๖) ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบริเวณดังกล่าว เป็นอันขาด
(๗) จัดพื้นที่สาหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยแยกจากบริเวณที่มีทรัพยากรสารสนเทศ
จัดตั้งไว้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓. การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(๑) มีการจาแนกและกาหนดพื้นที่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต รวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
(๒) กาหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชั ดเจน รวมทั้ง
จัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกาหนด
พื้นที่ดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็นพื้นที่ทางานทั่วไป (General Working Area) พื้นที่
ทางานของผู้ ดูแ ลระบบ (System Administrator Area) พื้นที่ติดตั้งอุ ปกรณ์ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment Area) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data
Storage Area) และพื้ น ที่ ใ ช้ ง านเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN Coverage Area)
เป็นต้น
ข้อ ๔. การควบคุมการเข้าออก อาคารสถานที่
(๑) กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก และช่วงเวลาที่ มีสิทธิ์ในการผ่านเข้าออก
ในแต่ละ “พื้นที่ใช้งานระบบ” อย่างชัดเจน
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(๒) การเข้าถึงอาคารของหน่วยงานของบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จะต้องให้ มีก ารแลกบั ตรที่ใช้ ร ะบุ ตัว ตนของบุ ค คลนั้ นๆ เช่น บัตร
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรในสมุดบันทึกและ
รับแบบฟอร์มการเข้าออกพร้อมกับบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
(๓) ให้มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพื้นที่สาคัญของผู้ที่มาติดต่อ (Visitors)
(๔) ผู้มาติดต่อต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในหน่วยงาน
(๕) บริษัทผู้ได้รับการว่าจ้างต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทางาน
(๖) จัดเก็บบันทึกการเข้า-ออกสาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ เช่น (Data Center)
เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
(๗) ดูแลผู้ที่มาติดต่อในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจและจากไป
เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(๘) มีกลไกการอนุญาตการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญของบุคคลภายนอก และ
ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว
(๙) สร้างความตระหนักให้ผู้ที่มาติดต่อจากภายนอกเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดต่าง ๆ
ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
(๑๐) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
(๑๑) ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญเว้นแต่ได้รับการอนุญาต
(๑๒) มีการพิสูจน์ตัวตน เช่น การใช้บัตรรูด การใช้รหัสผ่าน เป็นต้น เพื่อควบคุมการเข้า-ออก
ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ (Data Center)
(๑๓) จัดให้มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
(๑๔) จั ด ให้ มี ก ารทบทวน หรื อ ยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ มี ค วามส าคั ญ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๕. ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilities)
(๑) มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน โดยให้มีระบบดังต่อไปนี้
- ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
- เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง (Generator)
- ระบบระบายอากาศ
- ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
(๒) ให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของ
ระบบ
(๓) ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้องเครื่อง
ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
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ข้อ ๖. การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิลอื่น ๆ (Cabling Security)
(๑) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณ
ที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
(๒) ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณ
เพื่อทาให้เกิดความเสียหาย
(๓) ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(๔) ทาป้ายชื่อสาหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการตัดต่อสัญญาณผิดเส้น
(๕) จัดทาผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๖) ห้ อ งที่ มี ส ายสั ญ ญาณสื่ อ สารต่ า ง ๆ ปิ ด ใส่ ส ลั ก ให้ ส นิ ท เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง ของ
บุคคลภายนอก
(๗) พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออปติก แทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เช่น สายสัญญาณ
แบบ Coaxial Cable) สาหรับระบบสารสนเทศที่สาคัญ
(๘) ดาเนินการสารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ
สัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
ข้อ ๗. การบารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance)
(๑) ให้มีกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนาโดยผู้ผลิต
(๒) ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
(๓) จัดเก็บ บัน ทึกกิจ กรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
(๔) จั ดเก็บ บั น ทึกปั ญหาและข้ อบกพร่ องของอุป กรณ์ที่ พบ เพื่อใช้ในการประเมิ น และ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
(๕) ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทาการบารุงรักษา
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน
(๖) จัดให้มีการอนุมัติ สิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญ ของผู้รับจ้างให้บริการจาก
ภายนอก (ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๘. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property)
(๑) ให้มีการขออนุญาตก่อนนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
(๒) กาหนดผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายหรือนาอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน
(๓) กาหนดระยะเวลาของการนาอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
(๔) เมื่อมีการน าอุป กรณ์ส่ งคืน ให้ ตรวจสอบว่าสอดคล้ องกับระยะเวลาที่ อนุญาตและ
ตรวจสอบการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
(๕) บันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน เพื่อเอาไว้เป็น
หลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
ข้อ ๙. การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of Equipment Off-Premises)
(๑) ก าหนดมาตรการความปลอดภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการน าอุ ป กรณ์ ห รื อ
ทรัพย์สินของหน่วยงานออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์
(๒) ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
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(๓) เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ ๑๐. การกาจัดอุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Re-Use
of Equipment)
(๑) ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
(๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญในอุปกรณ์
สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
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หมวดที่ ๕
การดาเนินการตอบสนองเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการในการป้องกันการบุกรุกและการโจมตี หรือเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
ข้อ ๑. ระบบป้องกันผู้บุกรุก
(๑) ดาเนินการตรวจสอบ Log File หรือรายงานของระบบป้องกันการบุกรุก สิ่งที่ทาการ
ตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
- มีการโจมตีมากน้อยเพียงใด และเป็นการโจมตีประเภทใดมากที่สุด
- ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่สามารถคาดเดาได้หรือไม่
- ระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
- หมายเลขไอพีของเครือข่ายที่เป็นผู้โจมตี
ข้อ ๒. ระบบไฟร์วอลล์
(๑) ดาเนินการตรวจระบบป้องกันการบุกรุก อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๒) ดาเนินการตรวจสอบบันทึกของ Log File และรายงานของไฟร์วอลล์ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
มีดังต่อไปนี้
- Packet ที่ไฟร์วอลล์ได้ทาการ Block
- ลักษณะของ Packet ที่ถูก Block
- Packet ของหมายเลขไอพี ของเครือข่ายใดถูก Block เป็นจานวนมาก
(๓) กรณีตรวจพบการโจมตีระบบหรือเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อตัดสินใจดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อ ๓. ระบบป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือมัลแวร์ (Malware)
ประกอบด้วย ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต โทรจัน รวมถึงสปายแวร์
(๑) ดาเนินการตรวจสอบ Log File และรายงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกัน
ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้
- มัลแวร์ประเภทใดถูกพบเป็นจานวนมาก
- มัลแวร์ถูกส่งมาจากเครือข่ายใด และถูกส่งไปยังที่ใด
- มีการส่งมัลแวร์จากเครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขไปยังภายนอกหรือไม่
(๒) ศึกษาหาวิธีแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ โดยเฉพาะมัลแวร์ประเภทที่ตรวจพบว่า
กระจายอยู่ในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ตรวจสอบพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายติดมัลแวร์หรือส่งมัลแวร์ออกไป
ข้างนอก ต้องระงับการเชื่อมต่อของเครื่องที่ติดมัลแวร์กับระบบเครือข่าย แล้วทาการ
แก้ไขเครื่องนั้นทันที
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หน้า ๔๗

หมวดที่ ๖
การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานของ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เกิดความมั่นคงปลอดภัย
๓. เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการกระท าความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ร ะบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์โดยไม่คาดคิด
แนวปฏิบัติ
ข้อ ๑. จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒. จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึกอบรม โดยใช้วิธีการ
เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของหน่วยงาน
ข้อ ๓. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยการจัดสัมมนามีแผนการดาเนินงาน
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยจะจัดร่วมกับการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาถ่ายทอดความรู้
ข้อ ๔. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อ
ระวังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ
ข้อ ๕. ระดมการมีส่ว นร่ว มและลงสู่ภ าคปฏิบัติด้ว ยการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสารวจ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อ ๖. ให้มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถป้ อ งกั น ตนเองได้ แ ละให้ รั บ ทราบขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เ มื่ อ พบเหตุ โ ปรแกรมไม่ ป ระสงค์ ดี ว่ า ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างไร
ข้อ ๗. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่เกิดขึ้น และสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด เพื่ อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน
ข้อ ๘. ผู้ใช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทยรวมทั้ง
กฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิ ดที่
เกิดขึ้นเอง
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หน้า ๔๘

หมวดที่ ๗
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ข้อ ๑. ระดับนโยบาย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
- ผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Office : CEO) ของหน่วยงาน
- ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่าระดับผู้อานวยการ
(๑) รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา ตลอดจนติดตาม กากับ
ดูแล ควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ
(๒) รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกรณีระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด
อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อ ๒. ระดั บ บริ ห าร ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ได้แก่ หั ว หน้ากลุ่ ม /หั ว หน้ า ศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ
เทียบเท่าหัวหน้ากลุ่ม
(๑) รับผิดชอบ กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผน
ติดตามการบริหารความเสี่ยง และระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ล รั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล
ข้อ ๓. ระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
(๑) ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๒) ประสานการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคงปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
(๓) รับผิดชอบควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย และบารุงรักษา ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๔) ทาการสารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(๕) ป้ อ งกั น การถู ก เจาะระบบ และแก้ ไ ขปั ญ หาการถู ก เจาะเข้ า ระบบฐานข้ อ มู ล จาก
บุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๖) รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข
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หน้า ๔๙

หมวดที่ ๘
การบริหารจัดการการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภายนอก ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัยด้ า นสารสนเทศของ
กระทรวงสาธารณสุข ทาให้ระบบสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติ
ข้อ ๑. ต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากการเข้าถึง ข้อมูล และระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลโดยหน่วยงานภายนอก และกาหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
และระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้
ข้อ ๒. การเข้ า ใช้ ง านระบบสารสนเทศ หรื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานจากหน่ ว ยงานภายนอก
ต้ อ งมี ก ารขออนุญาตอย่ างเป็ น ทางการ และได้รับอนุญาตจากหั วหน้าหน่วยงานหรือผู้ ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมายก่อนเสมอ
ข้อ ๓.การบริการ และการดาเนินงานจากหน่วยงานภายนอก จะต้องปฏิบัติตาม นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐาน และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ ๔. ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่อหน่วยงานภายนอกเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
ข้อ ๕. ต้องมีการทาสัญญาการรักษาความลับขององค์กร ระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานก่อนเปิดให้ใช้บริการระบบเสมอ
ข้อ ๖. ผู้ให้บริการหน่วยงานภายนอก ต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน และวิธีการดาเนินงาน เป็นอย่างน้อย
เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามขอบเขต
ที่ได้กาหนดไว้
ข้อ ๗. สัญญาระหว่า งหน่วยงาน และ หน่วยงานภายนอก ในการให้บริการต้องระบุถึงหัวข้อต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
- รายละเอียดการให้บริการ แผนการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงาน และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ระดับการให้บริการ (Service Level)
- หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การและหน่วยงานภายนอก ในการให้บริการในครั้งนี้
- ระยะเวลาในการให้บริการ และการตรวจรับงานบริการในครั้งนี้
- ราคา และเงื่อนไขการชาระเงิน
- ความเป็นเจ้าของและลิ ข สิทธิ์ ของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่ทาการจัดซื้อหรือ
พัฒนาขึ้น (ถ้ามี)
- การรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการแก่องค์การ
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