
(ภาคผนวก ๑)

แนวปฏบิัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก) หนา ๑

การจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

ขอ ๑.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศนี้มี ๒ สวน  ดังนี้

๑.๑. นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ตองมีเนื้อหาอยางนอย
ครอบคลุมตามขอ ๔

๑.๒. แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ตองมีเนื้อหาอยางนอย
ครอบคลุมตามขอ ๕ – ๑๔

ขอ ๒.นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ตามประกาศนี้ มี ๒ สวน  ดังนี้
๒.๑. สวนท่ีวาดวยการจัดทํานโยบาย

(๑) ผูบริหาร เจาหนาท่ีปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรและผูใชงานไดมีสวนรวมในการ
ทํานโยบาย

(๒) นโยบายไดทําเปนลายลักษณอักษร  โดยประกาศใหผูใชงานทราบและสามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวกผานทางเว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุข

(๓) กําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๒.๒. สวนท่ีวาดวยรายละเอียดของนโยบาย
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
(๔) การสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร

ขอ ๓. มีขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (access control) อยางนอยดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  โดยคํานึงถึงการ

ใชงานและความม่ันคงปลอดภัย
(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึง  ตองกําหนดตามนโยบายท่ี

เก่ียวของกับการอนุญาต  การกําหนดสิทธิ  หรือการมอบอํานาจของหนวยงาน
(๓) ตองกําหนดเก่ียวกับประเภทของขอมูล  ลําดับความสําคัญ  หรือลําดับชั้นความลับ

ของขอมูล  รวมท้ังระดับชั้นการเขาถึง  เวลาท่ีไดเขาถึง  และชองทางการเขาถึง

ขอ ๔. มี ข อ กํ าห นดการใช งานต ามภ าร กิ จ เพ่ื อค วบ คุมการ เข า ถึ งส ารสน เท ศ (business
requirements for access control) อยางนอยดังนี้

(๑) มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ
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(๒) มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกาหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกาหนดดาน
ความม่ันคงปลอดภัย โดยกําหนดสิทธิท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ หลักการ
“ตามความจําเปนท่ีตองรู”

ขอ ๕. มีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management) เพ่ือควบคุมการเขาถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต  อยางนอยดังนี้

(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน  เพ่ือใหเกิดความตระหนัก  ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือ
รูเทาไมถึงการณ  รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม

(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีข้ันตอนทางปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเม่ือมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ  และการ
ตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว

(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) ตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม
ท้ังนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ  สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาถึง

(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตอง
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม

(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามสระยะเวลาท่ี
กําหนดไว

ขอ ๖. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (user responsibilities) เพ่ือปองกันการเขาถึง
โดยไมไดรับอนุญาต  การเปดเผย  การลวงรู  หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ
ประมวลผลสารสนเทศ  มีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้

(๑) การใชงานรหัสผาน (password use) กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน  การใชงานรหัสผาน  และการเปลี่ยนรหัสผาน

(๒) การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ  กําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพ่ือปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะท่ีไมมีผูดูแล

(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and
clear screen policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร  สื่อ
บันทึกขอมูล  คอมพิวเตอรหรือสารสนเทศอยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมี
สิทธิ  และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงาน

(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ  โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
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ขอ ๗. มีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (network access control) เพ่ือปองกันการเขาถึงบริการทาง
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  อยางนอยดังนี้

(๑) การใชบริการเครือขาย  ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแต
เพียงบริการท่ีไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น

(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานท่ีอยูภายนอกหนวยงาน (user authentication
for external connection) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตให
ผูใชงานท่ีอยูภายนอกหนวยงานสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ
หนวยงานได

(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย  (equipment identification in networks) ตองมี
วิธีการท่ีสามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได  และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขาย
เปนการยืนยัน

(๔) การปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  (remote diagnostic
and configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับ
ตรวจสอบและปรับแตงระบบท้ังการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย

(๕) การแบงแยกเครือขาย  (segregation in networks) ตองทําการแบงแยกเครือขาย
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ  กลุมผูใชงาน  และกลุมของระบบสารสนเทศ

(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย  (network connection control) ตอง
ควบคุมการเขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง

(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย  (network routing control) ตองควบคุม
การจัดเสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือ
ไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือ
การประยุกตใชงานตามภารกิจ

ขอ ๘. มีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  (operation system access control) เพ่ือปองกันการ
เขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต  อยางนอยดังนี้

(๑) กําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย  การเขาถึงระบบปฏิบัติการ
จะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย

(๒) ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน  (user identification and authentication)
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน  และ
เลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการกลาวอางวา
เปนผูใชงานท่ีระบุถึง

(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน  (password management system) ตองจัดทําหรือจัด
ใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผานท่ีสามารถทํางานเชิงโตตอบ  (interactive) หรือมี
การทํางานในลักษณะอัตโนมัติ  ซึ่งเอ้ือตอการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ
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(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน  (use of system utilities) ควรจํากัดและ
ควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน  เพ่ือปองกันการละเมิดหรือ
หลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว

(๕) เม่ือมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)

(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ  (limitation of connection
time) ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึน
สําหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง

ขอ ๙. มีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (application and
information access control) โดยตองมีการควบคุม  อยางนอยดังนี้

(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือ
ควบคุมการเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงาน
ในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชัน (function) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือ
แอพพลิเคชั่น  ท้ังนี้  โดยใหสอดคลองตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศท่ีได
กําหนดไว

(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน  มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอหนวยงาน  ตองไดรับ
การแยกออกจากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ
ใหมีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกหนวยงาน (mobile computing and teleworking)

(๓) การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี  ตองกําหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี

(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน  (teleworking) ตองกําหนดแนวปฏิบัติ
แผนงานและข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานจาก
ภายนอกหนวยงาน

ขอ ๑๐. จัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ  ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานท่ี

เหมาะสม
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
โดยตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ



(ภาคผนวก ๑)

แนวปฏบิัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก) หนา ๕

(๓) ตองมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ  ระบบสํารอง  และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม
สามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ  ระบบสํารองและระบบ
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

(๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทําระบบสํารอง  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ  โดยมีเนื่อหาอยางนอยดังนี้

(๑) ตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ระบบสารสนเทศ  (information security audit and assessment) อยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง

(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน  (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความม่ันคงปลอดภัย
จากภายนอก  (external auditor) เพ่ือใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและ
ระดับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ขอ ๑๒. ตองกําหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย  หรืออันตรายใด ๆ แกหนวยงานหรือผูหนึ่งผูใด  อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย  หรือฝาฝนการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  โดยกําหนดใหผูบริหาร
ระดับสูงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง  ความเสียหาย  หรือ
อันตรายท่ีเกิดข้ึน


