


เอกสารแนบท้ายประกาศ 

นโยบายและแนวปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงพยาบาลสรรคบุร ี

1.  หลักการและเหตุผล  

  ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสรรคบุรี เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปอูงกนัปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน
จากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โรงพยาบาล
สรรคบุรี จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดให้มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ข้ันตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้
ครอบคลุมด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปูองกันภัยคุกคามต่างๆ 

2.  วัตถุประสงค์  

  2.1. การจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กร ท าให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  2.2. ก าหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ้างอิงตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  2.3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติน้ีจะต้องท าการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับ ทราบและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด  
  2.4. เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบแลบุคคลภายนอก ที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรในการด าเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
  2.5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติน้ีต้องมีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตาม ระยะเวลา
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 

3.  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสรรคบุรี  

  3.1  โรงพยาบาลสรรคบุรีส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศให้ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายขององค์กร  
  3.2   โรงพยาบาลสรรคบุรีมีหน้าที่จ ากัด ระงับ เพิกถอนสิทธิหรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมี 
   การละเมิดหรือฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติ ในกรณีส าคัญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรายงานการฝุาฝืน 
   ให้ต้นสังกัดหรือโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาลงโทษ  



  3.3  โรงพยาบาลสรรคบุรีสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ และพร้อม 
   ใช้งานอยู่เสมอ  
  3.4  โรงพยาบาลสรรคบุรีสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อการ 
   ปกปูองและรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้และข้อมูลผู้ปุวยอย่างเคร่งครัด  

4.  องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติ  

  4.1  ค านิยาม  
  4.2  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
  4.3  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ  
  4.4  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
  4.5  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไรส้าย  
  4.6  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์  
  4.7  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอีเมล์  
  4.8  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต  
  4.9  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจบัการบกุรุก  
  4.10 ความมั่นคงปลอดภัยของการส ารองข้อมลู  
  4.11 การสร้างความตระหนักในเรือ่งการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละส่วนทีก่ล่าวข้างต้น จะ
ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ (Guideline)  และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะท าให้องค์กรมี มาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ช่วยลด ความเสียหายต่อการด าเนินงาน 
ทรัพยส์ิน บุคลากร ขององค์กร ท าใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง มั่นคงปลอดภัย  
  นโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนี้ จัดเป็นมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยใน
การใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร ซึ่งเจ้าหนา้ที่ขององค์กรและหน่วยงาน ภายนอกจะต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค านิยาม 

ค านิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย  
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผู้มีอ านาจใน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสรรคบุรี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของ การก าหนด
นโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย ภายในโรงพยาบาลสรรคบุรี  
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสดุในการบริหารจดัการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลสรรคบุรี และมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายใน โรงพยาบาลสรรคบุรี  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย  หมายถึง  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง  บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมาย  
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง  รายละเอียดที่บอกข้ันตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องน ามาปฏิบัติ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์  
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะน าให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ สามารถ
บรรลุเปูาหมายได้ง่ายข้ึน  
ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแล รักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธ์ิและหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (role) ซึ่ง โรงพยาบาลสรรคบุรีก าหนดไว้
ดังนี้  
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอ านาจบริหารในระดับสูงของโรงพยาบาลสรรคบุรี เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สรรคบุรี 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้าตึก หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นต้น  
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี หน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น  
เจ้าหน้าท่ี หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และเจ้าหน้าที่ประจ า โครงการ
ต่างๆ ของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
หน่วยงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่โรงพยาบาลสรรคบุรี อนุญาตให้มีสิทธ์ิใน การ
เข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธ์ิในการใช้ระบบตาม อ านาจหน้าที่และ
ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล  



ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ใน
สภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลน ามาผ่านการประมวลผล การจัด ระเบียบให้
ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้ สามารถ เข้าใจได้ง่าย และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ  
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยมีการ
ก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท า หน้าที่ประมวลผลข้อมลู
โดยอัตโนมัติ  
ระบบเครือข่าย (Network  System)  หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่ง ข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆขององค์กรได้ เช่น ระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ เช่ือมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการ ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน  
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง  ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology  System) หมายถึง ระบบงานของ หน่วยงานที่
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้าง สารสนเทศที่หน่ วยงาน
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้ บริหาร การพัฒนาและควบคุมการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น  
พ้ืนท่ีใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System Workspace) หมายถึง พื้นที่
ที่หน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น  
พ้ืนท่ีท างานท่ัวไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ 
คอมพิวเตอร์พกพาที่ประจ าโต๊ะท างาน พื้นที่ท างานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area) พื้นที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย ( IT equipment or network area)  พื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area) พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area)  
เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผูบ้ังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดย เจ้าของข้อมูล
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย สิทธิของผู้ใช้งาน 
หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะสิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ หน่วยงาน 
เช่นอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ิ เป็นต้น  
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การก าหนดสิทธิหรือการมอบ อ านาจให้
ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทาง กายภาพ รวมทั้งการ
อนุญาตส าหรับบุคคลภายนอก  



ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายถึง การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)  ความถูกต้องครบถ้วน 
(integrity)  และสภาพพร้อมใช้งาน (availability)  ของสารสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติในด้านความถูกต้อง
แท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)  การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และ
ความน่าเช่ือถือ (reliability) 
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (information security event) หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิด เหตุการณ์ 
สภาพของการบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝุาฝืนนโยบาย ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยหรือมาตรการปูองกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย  
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ( information  security incident) 
หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (unwanted or unexpected) 
ซึ่งอาจท าให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตรี และความมั่นคง ปลอดภัยถูกคุกคาม  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)  หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่าน เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ เ ช่ือมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพ กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น  
รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ื ยนยันตัว
บุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดค าสั่งที่มีผลท าให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ชุดค าสั่งอื่นเกิด
ความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อม   
(Physical and Environment Security) 

๑. วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุม และปูองกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตาม ความส าคัญของอุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สนที่มีค่าและอาจ จ าเป็นต้องรักษาความลับ โดยมาตรการนี้จะมีผล
บังคับใช้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน  

๒. แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

  ๒.๑ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ก าหนดพื้นที่ผู้ใช้บรกิาร พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ให้ชัดเจน และจัดท าแผนผงัแสดงต าแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้ รับทราบทั่วกัน โดยการก าหนดพื้นที่
ดังกล่าวแบง่ออกได้เป็นพื้นทีท่ างาน พื้นที่ติดตั้ง และจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบ เครือข่ายไรส้าย เป็นต้น  
  ๒.๒ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  
  ๒.๓ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  ๒.๔ หน่วยงานภายนอกที่น าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรอือุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายภายใน
หน่วยงานจะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ และต้องมีเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ 
(Access Control Policy) 

1.  วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และ ปูองกันการบุกรกุ
ผ่านระบบเครือข่ายจากผูบุ้กรุก หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ที่จะ สร้างความเสียหายแก่ข้อมลู 
หรือการท างานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายใหห้ยุดชะงัก รวมทั้งใหส้ามารถตรวจสอบติดตามพิสจูน์
ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  

2.  แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบ   

  แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาลสรรคบุรี ดังนี ้

  2.1  การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.1.1  โรงพยาบาลสรรคบรุี ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งาน ระบบเทคโนโลยี  

    สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลจากหน่วยงาน 
   ภายนอกที่ต้องการสทิธ์ิในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานจะ 

   ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.1.2  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลู และระบบ 
   ข้อมูลใหเ้หมาะสมกบัการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
   เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งมกีาร 
   ทบทวนสทิธ์ิการเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 
2.1.3  ผู้ดูแลระบบควรจัดใหม้ีการติดตั้งระบบบันทึกและตดิตามการใช้งานระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล  

   2.1.4  ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มกีารบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   สิทธ์ิต่างๆ และการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบของทัง้ผู้ที่ได้รบัอนุญาตและไม่ได้ 
   รับอนญุาตเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ  
  2.2   การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2.2.1  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลสรรคบรุีก าหนดให ้

   มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพือ่ให้มสีิทธ์ิต่างๆ ในการใช้งานตามความจ าเป็นรวม 
   ทั้งข้ันตอนปฏิบัตสิ าหรับการยกเลกิสทิธ์ิการใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยน 
   ต าแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

2.2.2  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ส าคัญ เช่น ระบบ 
  คอมพิวเตอรโ์ปรแกรมประยุกต ์(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
   ระบบเครอืข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบ อินเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นต้น โดย 

   ต้องใหส้ิทธ์ิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนา้ที่และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
   ผู้บังคับบญัชาเป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธ์ิดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 



   2.2.3  ผู้ดูแลระบบต้องบรหิารจัดการสิทธ์ิการใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี ้
    2.2.3.1 ก าหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหสัผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งาน 
       ระบบลาออก หรือพ้นจากต าแหนง่ หรอืยกเลิกการใช้งาน  
    2.2.3.2 ส่งมอบรหัสผ่านช่ัวคราวให้กับผู้ใช้บรกิารด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ควรหลกีเลี่ยง 
  การใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ที่ไม่มีการปูองกัน 
  ในการสง่รหัสผ่าน 
    2.2.3.3 ควรก าหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รบัรหัสผ่าน  
     2.2.3.4 ควรก าหนดให้ผู้ใช้งานไมบ่ันทึกหรอืเกบ็รหัสผ่านไว้ในระบบ คอมพิวเตอร์ใน 
  รูปแบบที่ไม่ได้ปอูงกันการเข้าถึง  
    2.2.3.5 ก าหนดช่ือผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไมซ่้ ากัน  
    2.2.3.6 ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใหส้ิทธ์ิพเิศษกับผู้ใช้งานที่มีสทิธ์ิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้น 
  จะต้องไดร้ับความเห็นชอบและอนุมัตจิากผู้บังคับบญัชา โดยมีการก าหนด 
  ระยะเวลาการใช้งานและระงบั การใช้งานทันทเีมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือ 
  พ้นจากต าแหนง่ และมกีารก าหนดสทิธ์ิพิเศษที่ได้รบัว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใด 
  ได้บ้าง และต้องก าหนดใหร้หสัผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ  
   2.2.4 ผู้ดูแลระบบต้องบรหิารจัดการการเข้าถึงข้อมลูตามประเภทช้ันความลบั ในการควบคุม 
   การเข้าถึงข้อมลูแต่ละประเภทช้ันความลบัทั้งการเข้าถึงโดยตรง และการเข้าถึงผ่าน 
   ระบบงาน รวมถึงวิธีการท าลายข้อมลูแต่ละประเภทช้ันความลับ ดังตอ่ไปนี้  
   2.2.4.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแตล่ะประเภทช้ันความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรง 
     และการเข้าถึงผ่านระบบงาน  
    2.2.4.2 ต้องก าหนดรายช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ใน 
      การตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมลูในแต่ละช้ัน ความลบัของข้อมลู  
    2.2.4.3 ควรก าหนดระยะเวลาการใช้งานและระงบัการใช้งานทันทีเมือ่พ้นระยะเวลา 
      ดังกล่าว  
    2.2.4.4 การรับส่งข้อมูลส าคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับ การเข้ารหสั 
     (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption 
     เป็นต้น  
    2.2.4.5 ควรก าหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่ก าหนดของระดับความ 
      ส าคัญของข้อมลู  

2.2.4.6 ควรก าหนดมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลูใน กรณีที่น าเครื่อง 
 คอมพิวเตอรอ์อกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจ 
 ซ่อมควรส ารองและลบข้อมูลที่ เกบ็อยู่ในสื่อบันทึกก่อน เปน็ต้น  
 
 
 



  2.3   การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัตกิาร 
   2.3.1  ผู้ใช้บริการต้องก าหนดช่ือผู้ใช้ และรหสัผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน  
   2.3.2  ผู้ใช้บริการไม่ควรอนุญาตให้ผูอ้ื่นใช้ช่ือผู้ใช้ และรหสัผ่าน ของตนในการเข้า ใช้งานเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน  
   2.3.3  ผู้ใช้บริการควรตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อท าการล็อค หน้าจอภาพเมือ่ 
    ไม่มีการใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้บรกิารต้องใส่รหสัผ่าน เพือ่เข้าใช้งาน  
   2.3.4  ผู้ใช้บริการควรท า Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็น เวลานาน 
    มากกว่า 1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครอืข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Network and Server Policy) 

1. วัตถุประสงค์  

  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย รวมทั้งท าความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามเพื่อเป็นการปูองกันทรัพยากรและ ข้อมูลของหน่วยงานให้มี
ความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 โรงพยาบาลสรรคบุรี ก าหนดมาตรการความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังนี้  
2.1  ผู้ดูแลระบบต้องแบ่งระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มของผู้ใช้งาน เช่น โซน 
  ภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อให้สามารถควบคุม 
  ปูองกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ  

  2.2 ผู้ใช้บริการจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ 
   เครือข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องปฏิบัติ 
   ตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด  
  2.3  การขออนุญาตใช้งานพื้นที่ Web Server และช่ือโดเมนย่อย(Sub Domain Name) ที่หน่วยงาน 
   รับผิดชอบอยู่ จะตอ้งท าหนังสือหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ และจะต้องไม่ติดต้ังโปรแกรม 
   ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการกระท าของระบบและผู้ใช้บริการอื่นๆ  
  2.4  ห้ามผู้ใดกระท าการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือท าการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่  
   อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับ 
   ระบบเครือข่ายหลัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ (System Administrator)  
  2.5  ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  

2.5.1  ต้องมีวิธีการจ ากัดสิทธ์ิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งาน เฉพาะระบบ 
   เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องมีวิธีการจ ากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่ 
   มีการใช้งานร่วมกัน  

   2.5.2  ต้องก าหนดให้มีวิธีเพื่อจ ากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยัง 
    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่นๆ ได้  
  2.5.3  การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานโดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องม ี
    การลงบันทึกเข้า (Login) และต้องมีการพสิูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อ 
    ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการ  
   2.5.4  ต้องจัดท าแผนผงัระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมรีายละเอียดเกี่ยวกับ 
    ขอบเขตของระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้ง 
    ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ  



   2.5.5  การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ควรได้รับการอนมุัติจาก 
    ผู้ดูแลระบบ และจ ากัดการใช้งานเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น  
   2.5.6  ผู้ดูแลระบบต้องบรหิารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรบัผิดชอบใน 
    การดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการก าหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของ 
    ซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software)   
   2.7  โรงพยาบาลสรรคบุรี ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครอืข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร ์
   แม่ข่าย (Server) เพื่อดูแลรกัษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  
          2.7.1  บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ตอ้งการสทิธ์ิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานจะต้องท าเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ 
    ขออนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือหัวหน้าศูนย์เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ  
   2.7.2  มีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสูร่ะบบอย่างรัดกุม   
   2.7.3  วิธีการใดๆ ที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมลูได้จากระยะไกลต้องได้รับการอนุญาต 
     จากผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.7.4  การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตผุลหรือความจ าเป็น 
    ในการด าเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ  
    2.7.5  การเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสจูน์ตัวตนจากระบบของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครอืข่ายไร้สาย 
(Wireless Policy) 

1.  วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยการก าหนดสทิธ์ิ
ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรบัผดิชอบในการปฏิบัติงาน รวมทัง้มีการทบทวนสทิธ์ิการ
เข้าถึงอย่างสม่ าเสมอทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสจูน์ตัวตนจริงจากระบบ  ว่าได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเพื่อ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายไรส้าย  

2.  แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย  

  ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายแบบไรส้าย (Wireless Policy) ของโรงพยาบาลสรรคบรุี มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 การติดตั้งระบบเครอืข่ายไร้สาย (Wireless) ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผูบ้ังคับบญัชา 
  ในแต่ละระดบัและต้องก าหนดรหัสการเข้าใช้งาน เพือ่ควบคุมสัญญาณของอปุกรณ์กระจายสญัญาณ  
  (Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยทีสุ่ด  
  2.2 ห้ามผู้ใช้งาน (User) น าอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรอืเปิดใช้งานเองในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น  
  Access point, Wireless Router, Wireless USB client หรือ Wireless card   
  2.3 ห้ามผู้ใช้งาน (User) เปิด ad-hoc หรอื peer-to-peer Network  
  2.4 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุญาตให้มกีารติดตั้ง Wireless ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   2.4.1  ผู้ดูแลระบบต้องวาง Access Point ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยจะวาง Access Point  
    หน้า Firewall และหากมีความจ าเป็นจริงๆ ต้องวางในระบบเครือข่ายภายใน ที่เป็น  
    Internal Network ต้องเพิ่มการรับรองและการเข้ารหสัด้วย (Authentication,  
    Encryption)    
   2.4.2  ให้เปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกก าหนดเป็นค่า Default มาจาก 
    โรงงานผลิตทันททีี่น า Access  Point  มาใช้งาน และต้องปดิคุณสมบัติการ Auto  
    Broadcast SSID ของตัว Access Point ด้วย  
   2.4.3  ผู้ดูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและก าหนดค่า Configuration 
    ให้เหมาะสม รวมทัง้ท า Check List เกี่ยวกับ Security Configuration  
   2.4.4  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรอื WPA (Wi-Fi- 
    Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และอุปกรณ์ 
    กระจายสญัญาณ (Access Point) และควรก าหนดค่าไม่แสดงช่ือระบบเครือข่ายไรส้าย 
   2.4.5  ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ใหบุ้คคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับ อนุญาตใช้งาน 
    ระบบเครอืข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมลูภายใน 
    ต่างๆ ของหน่วยงาน  



   2.4.7   ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
   เครือข่ายไรส้าย  เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตกุารณ์ทีน่่าสงสัยเกิดข้ึนในระบบ 
    เครือข่ายไรส้าย และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ทุก 3 เดือน และในกรณีที่  
    ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไรส้ายที่ผดิปกติ ใหผู้้ดูแลระบบรายงานให ้
    หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศทราบ ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ 
(Firewall Policy) 

1.  วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล ์โดยการก าหนดค่าต่างๆให้เหมาะสมตามความ 
ต้องการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนการก าหนดค่าอย่างสม่ าเสมอทั้งนี้ ผู้ที่ควบคุมดูแลต้องเป็นผู้ดูแล
ระบบที่มีสิทธ์ิในการเข้าถึงการตั้งค่าของไฟร์วอลล์ตามนโยบายเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร  

2.  แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์  

  ผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall) ของโรงพยาบาลสรรคบุรีมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการบริหารจดัการ การติดตั้ง และก าหนดค่าของ ไฟร์วอลล ์
   ทั้งหมดของโรงพยาบาลสรรคบุรี  
  2.2  การก าหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการปฏิเสธทั้งหมด  
  2.3  ทุกเส้นทางเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาตตามนโยบาย จะต้องถูก 
   บล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์  
  2.4   ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย รหัส ผู้ใช้  

 (User account) และรหัสผ่าน (User password)   
  2.5   ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์  เช่น ค่าพารามิเตอร์ การก าหนดค่าใช้บริการ และการ 
  เช่ือมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง  
  2.6   การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายให้  
  ดูแลจัดการเท่านั้น  
  2.7  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่ อุปกรณ์จัดเก็บ 
   ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อย กว่า 90 วัน  
  2.8  การก าหนดนโยบายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตการ 
  เช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางโรงพยาบาลสรรคบุรี อนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความ 
  จ าเป็นที่จะใช้งานพอร์ตการเช่ือมต่อนอกเหนือที่ก าหนด จะต้อง ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน  
 2.9  การก าหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายในแต่ละสว่นของเครอืข่ายจะต้องก าหนด 
  ค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อทีจ่ าเป็นต่อการให้บริการเทา่น้ัน โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุ 
  ให้กับเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเปน็รายเครื่องที่ให้บริการจริงและการก าหนดค่าการให้บริการของ 
  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรอือุปกรณ์ในเครือข่าย ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหวัหน้า 
  ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้  
 



   2.9.1  หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด  
   2.9.2  หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร  
   2.9.3  วัตถุประสงค์ หรือช่ือแอพพลเิคช่ันที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้นๆ  
   2.9.4  วันที่เริ่มใช้ และวันทีส่ิ้นสุดการขอใช้ 
  2.10   จะต้องมีการส ารองข้อมูลการก าหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือ 
   ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า  
  2.11   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะไมอ่นุญาตใหม้ีการเช่ือมต่อ 
 เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจ าเป็น โดยจะตอ้งก าหนดเป็น กรณีไป  
  2.12   โรงพยาบาลสรรคบุรี มีสิทธ์ิที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มี 
   พฤติกรรมการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของโรงพยาบาลสรรคบุรี หรือ กฎหมาย  
   หรืออาจท าให้เกิดการท างานของโปรแกรมทีม่ีความเสีย่งต่อความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ จนกว่าจะได้รบัการแก้ไข  
  2.13   ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งาน  หากพบว่า มีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศระเบียบของ  
   โรงพยาบาลสรรคบุรี หรือกฎหมาย หรืออาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยต่อ 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานทาง 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะยกเลิกการให้บริการทันที  
  2.14   การเช่ือมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์ 
   เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการด าเนินการตามแบบการ ขออนุญาตด าเนินการ 
   เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
   โรงพยาบาลสรรคบุรีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ 
(E-mail Policy) 

1. วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กร  ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้
ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธ์ิ กระท าการใดๆ ที่จะสร้างปัญหา
หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้   และจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน า ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอย่างเคร่งครัดจะ
ท าให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

2. แนวทางปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 ผู้ใช้งานระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ของโรงพยาบาลสรรคบุรีมหีน้าที่และความรบัผิดชอบที่ต้องปฏิบัตดิังนี้  
  2.1 ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ต้องท าการกรอก ข้อมูลค าขอ 
  เข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน โดยยื่นค าขอกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี 
  สารสนเทศโรงพยาบาลสรรคบุรี  
  2.2   เมื่อมีการเข้าสูร่ะบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที  
  2.3   ไม่ควรบันทึกหรอืเกบ็รหสัผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเกบ็ไว้ในที่ที่สงัเกตได้  

2.4   ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทกุ 3-6 เดือน  
2.5   ไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (e-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่านหรอืรบัหรือสง่ ข้อความ 

   ยกเว้นแต่จะได้รบัการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้บริการและใหถื้อว่าเจ้าของจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
   เป็นผู้รบัผิดชอบตอ่การใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน  

  2.6   การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้กบัผูร้ับบรกิาร หรือตามภารกิจของโรงพยาบาลสรรคบุรี ผู้ใช้งาน 
  จะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ของโรงพยาบาลสรรคบุรีเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมาย 
  อิเลก็ทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณีทีร่ะบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ของ โรงพยาบาลสรรคบรุี ขัดข้อง 
  และได้รับการอนญุาตจากผู้บงัคับบัญชาแล้วเท่านั้น  
  2.7   การใช้งานจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไมป่ลอมแปลงช่ือบญัชีผูส้่ง  
   2.8   การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ภาษาสุภาพ ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่ท าการ ปลุกปั่น  ยั่วย ุ
  เสียดสี ส่อไปในทางผิดกฎหมาย และผู้ ใช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นความเห็นส่วนบุคคลโดย 
  อ้างว่าเป็นความเห็นของโรงพยาบาลสรรคบุรี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสรรคบุรี 
  2.9   ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกสข์องโรงพยาบาลสรรคบุรี เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข้อความ รูปภาพ 
  หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อการ 
  ด าเนินงานของโรงพยาบาลสรรคบุรี ตลอดจนเป็นการรบกวนผู้ใช้งาน อื่น รวมทั้งผู้รับบริการของ 
  โรงพยาบาลสรรคบุรี  
 2.10 การแนบไฟล์ข้อมูล สามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกิน 10 เมกะไบท์ 

2.11 หลงัจากการใช้งานระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ เสรจ็สิ้นควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง 



แนวทางปฏบิตัิการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต 
(Internet Security Policy) 

1. วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดมาตรการการใช้งานอินเตอรเ์น็ตของโรงพยาบาลสรรคบุรี   ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้  
ความส าคัญและตระหนกัถึงปญัหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานอนิเตอรเ์น็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ ต่างๆ ทีผู่้ดูแล
ระบบเครอืข่ายวางไว้   ไม่ละเมิดสิทธ์ิกระท าการใดๆ   ที่จะสร้างปัญหา   หรือไม่เคารพ กฎเกณฑท์ี่วางไว้   และ
จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอยา่งเครง่ครัด   จะ ท าให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไป
อย่างปลอดภัยและมปีระสทิธิภาพ  

2. แนวทางปฏิบัติในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสรรคบุรีมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
2.1     การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องท าการกรอกข้อมูลค าขอใช้บริการเครือข่าย 
  อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน โดยยื่นค าขอกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ใช้งานต้อง 
  เป็นบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสรรคบุรี ส าหรับบุคคลภายนอกจะต้อง ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2.2     ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และท า 
   การเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบ 
   กระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อ 
   สังคม หรือละเมิดสิทธ์ิของผู้อื่น หรือข้อมูลที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับหน่วยงาน  
2.3  ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตพึงใช้ข้อความที่สุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้บริการ และต้อง  
   รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องแม่ข่าย หรือ 
   ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย  

  2.4     ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบญัชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหา เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
   หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
    2.5 ห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศ อย่างเป็น 
   ทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
  2.6 ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดการ อัพเดท 
   (Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดใหญ่ 
   แต่หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัตินอกเวลาท างาน 
  2.7    ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุค โปรแกรมอื่น ๆที่มีลักษณะ คล้ายกัน โดย 
   ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและเป็นความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอ ความคิดเห็น หรือใช้ 
   ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียง ของหน่วยงาน การท าลาย 
   ความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ 



  2.8   หลงัจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้  ิ ปดเว็บเบราเซอร์ที่ใช้งาน และออกจากการ 
   เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตด้วยการ Logout  จากการ Authentication  เพื่อปูองกัน การเข้าใช้งาน 
   โดยบุคคลอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก 
(Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System Policy: IDS/IPS Policy) 

1. วัตถุประสงค์  

  IDS/IPS Policy เป็นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรกุ และตรวจสอบความ ปลอดภัยของ
เครือข่าย เพื่อปูองกันทรพัยากร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และข้อมูลบนเครอืข่าย ภายในโรงพยาบาลสรรคบุรี 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย  

2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย  

แนวทางการปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย เป็นดังนี้  
  2.1  IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host)  ในเครือข่ายของโรงพยาบาลสรรคบุรีและเครือข่าย 
  ข้อมูลทัง้หมด รวมถึงเส้นทางที่ข้อมลูอาจเดินทาง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่าย อินเทอรเ์น็ตทุกเส้นทาง  
  2.2    ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอรเ์น็ตหรือทีส่าธารณะจะต้องผ่านการ ตรวจสอบจาก 
   ระบบ IDS/IPS  
  2.3   ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดตั้ง และเปิด 
   ให้บริการ  
  2.4   โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดมีการสง่ผา่นข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบ  
  2.5    มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจ า  
  2.6    มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณข้อมูล 
   เข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจ าทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ  
  2.7    IDS/IPS จะท างานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์  ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายของระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ  
  2.8 เครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจ าวัน  
  2.9  พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมดทีม่ีความเสีย่งต่อการบุกรุก การโจมตีระบบ 
   พฤติกรรมน่าสงสัยหรือการพยายามเข้าระบบทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
   จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ  
  2.10  พฤติกรรม  กิจกรรมที่น่าสงสัย  หรือระบบการท างานที่ผิดปกติที่ถูกค้นพบ จะต้องมีการรายงาน 
   ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน 1 ช่ัวโมงที่ตรวจพบ  
  2.11   การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน  
  2.12   มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบเหตุการณ์ต่าง ๆ 
   ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ายที่ ตรวจพบ ปูองกันเหตุการณ์ 
   ที่อาจเกิดอีกในอนาคต และด าเนินการตามแผน  
  2.13   โรงพยาบาลสรรคบุร ีมีสิทธ์ิในการยุติการเช่ือมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ี พฤติกรรม 
   เสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า  



  2.14  ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระท าการอันใดที่เป็นการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
   การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ ท างานของ 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระท าดังกล่าวเป็นการ 
   กระท าความผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
   2550 หรือเป็นการกระท าที่ส่งผลให้เกิดความ เสียหายต่อข้อมูล และทรัพยากรระบบของ 
   โรงพยาบาลสรรคบุรี จะต้องถูกด าเนินคดีตาม ข้ันตอนของกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการส ารองขอ้มูล 
(Backup Policy) 

1.  วัตถุประสงค์  

  เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการส ารองข้อมลูเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลักที่ท าหน้าที่ 
เช่ือมโยงระบบเครอืข่าย และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสารสนเทศ ให้สามารถกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

2.  แนวทางปฏิบัติในการส ารองข้อมูล  

2.1  จัดท าส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้  โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นของการ ส ารอง 
ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย  

  2.2  มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์ 
   และข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้ันตอนปฏิบัติแยกตามระบบ เทคโนโลยี 
   สารสนเทศแต่ละระบบ  
  2.3 จัดเก็บข้อมูลที่ส ารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ช่ือบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้ สามารถแสดง 
   ถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่ส ารองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการ ส ารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 
   ข้อมูลที่ส ารองควรจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บข้อมูลส ารองซึ่ง ติดตั้งอยู่ที่สถานที่อื่น และต้องมีการ 
   ทดสอบสื่อเก็บข้อมูลส ารองอย่างสม่ าเสมอ 

2.4 ต้องมีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได ้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการสร้างความตระหนกัในเรือ่งการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑. วัตถุประสงค์  

  เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. แนวทางปฏิบัติในการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

  ๒.๑ จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่ าเสมอโดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริม 
   เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ 
   หน่วยงาน  
  ๒.๒   จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยการจัด 
   สัมมนา ควรจัดปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยอาจจัดร่วมกับการสัมมนาอื่นด้วยก็ได้ และอาจเชิญ 
   วิทยากรจาก ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
   มาถ่ายทอดความรู้  
  ๒.๓    ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือ ข้อระวัง 
   ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ  
  ๒.๔  ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการก ากับ  ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความ 
   ต้องการของผู้ใช้บริการ 
  แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการอ านวยการและก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เช่ือถือได้ และเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 


