
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
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คํานาํ 

 

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรที่เขามาชวยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และ
ชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน 
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมีเว็บไซตสําหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ เปนตน แมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชนและสามารถชวยอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือสรางความเสียหาย
ตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เพราะการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตอเชื่อมโยง
ขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ทําใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรไดหลายรูปแบบ เชน โปรแกรมประสงคราย หรือการบุกรุกโจมตีผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต เพื่อกอกวนใหระบบใชการไมได รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับทางราชการ ซึ่งสิ่ง
เหลาน้ีเปนการสรางความเสียหายดานระบบสารสนเทศเปนอยางมาก และทําใหสูญเสียชื่อเสียงหรือ
ภาพพจน ของหนวยงาน ดังน้ันผูใชบริการและผูดูแลระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงมีความจําเปนจะตองตระหนักถึงการใหการดูแลบํารุงรักษา และการควบคุมรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ดานสารสนเทศเปนอยางยิ่ง  

ดังน้ัน โรงพยาบาลแกงกระจาน จึงจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศขององคกร เพื่อใหการดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความ
มั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได เปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ และเพื่อดูแลรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตอไป 
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แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

โรงพยาบาลแกงกระจาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ โรงพยาบาลแกง
กระจาน เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานได
อยางตอเน่ืองรวมทั้งปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ โรงพยาบาลแกงกระจาน จึงเห็นสมควรกําหนด
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหมีมาตรฐาน (Standard) แนว
ปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ใหครอบคลุมดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตางๆ  

 

2. วัตถุประสงค  

2.1. การจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ
องคกร ทําใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2. กําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

2.3. นโยบายน้ีจะตองทําการเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาที่
ทุกคนจะตองลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 

2.4. เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ใหผูบริหาร เจาหนาที่ ผูดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกับองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรในการดําเนินงานและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

2.5. นโยบายน้ีตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลาอยางนอย 1 
คร้ัง ตอป 
 

3. นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

3.1. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหตอบสนองตอ   
พันธกิจและนโยบายขององคกร  

3.2. มุงกําหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแกไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีการละเมิด
หรือ ฝาฝนแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมทั้งติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ  
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3.3. เนนกํากับดูแลการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ถูกตองสมบูรณ และพรอมใชงานอยูเสมอ  

3.4. เผยแพรความรู ความเขาใจเพื่อสรางความตระหนักใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งของหนวยงาน
เองและของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเน่ือง  

3.5. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

4. องคประกอบของนโยบาย 

4.1. คํานิยาม 
4.2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
4.3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเขาถึงระบบ 
4.4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
4.5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย 
4.6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล 
4.7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอีเมล 
4.8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอรเน็ต 
4.9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก 
4.10. ความมั่นคงปลอดภัยของการสํารองขอมูล 
4.11. การสรางความตระหนักในเร่ืองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศขององคกร แตละสวนที่กลาวขางตน

จะประกอบดวย วัตถุประสงค แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อที่จะทําใหองคกรมี
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับที่ปลอดภัย ชวยลด
ความเสียหายตอการดําเนินงาน ทรัพยสิน บุคลากร ขององคกร ทําใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
มั่นคงปลอดภัย 

นโยบายการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรน้ี จัดเปนมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ซึ่งเจาหนาที่ขององคกรและหนวยงาน
ภายนอกจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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คํานิยาม 
 

คํานิยามที่ใชในนโยบายน้ี ประกอบดวย 
 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารโรงพยาบาลแกงกระจาน  
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผูมีอํานาจใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแกงกระจาน ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน
สวนของการกําหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยสารสนเทศ หมายถึง ศูนยสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
คําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในโรงพยาบาลแกง
กระจาน  
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลแกงกระจาน และมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายใน
โรงพยาบาลแกงกระจาน 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลแกงกระจาน  
มาตรฐาน  (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บั งคับ ใช ในการปฏิบั ติการจริงเพื่อให ไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเปนขอๆ ที่ตองนํามาปฏิบัติ
เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําใหปฏิบัติตามเพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 
ผูใชงาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับอนุญาต (Authorized user) ใหสามารถเขาใชงาน บริหาร หรือดูแล
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิ์และหนาที่ขึ้นอยูกับบทบาท (role) ซึ่ง
โรงพยาบาลแกงกระจาน กําหนดไวดังน้ี 

ผูบริหาร หมายถึง ผูมีอํานาจบริหารในระดับสูงของโรงพยาบาลแกงกระจาน 
ผูดู แล ระบบ  (System Administrator) หมายถึ ง  เจาหน าที่ ที่ ได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร
ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือขอมูลอ่ืนเพื่อการจัดการเครือขายคอมพิวเตอรได 
เชน บัญชีผูใชระบบคอมพิวเตอร (User Account) หรือบัญชีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email 
Account) เปนตน 
เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเหมา และ
เจาหนาที่ตางๆ ของโรงพยาบาลแกงกระจาน  
หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่โรงพยาบาลแกงกระจาน 
อนุญาตใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตางๆของหนวยงาน  
โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชระบบตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับ
ของขอมูล 
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ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร อาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล การจัด
ระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟฟก ใหเปนระบบที่ผูใช สามารถ
เขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอ่ืนๆ 
ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน 
โดยมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทํา
หนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
ระบบเครือขาย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการสง
ขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆขององคกรได เชน ระบบแลน (LAN) 
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน 
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่
เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตางๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายที่มีจุดประสงคเพื่อการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน 
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากบัเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของ
หนวยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสราง
สารสนเทศที่หนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให
บริหาร การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน 
พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System Workspace) 
หมายถึง พื้นที่ที่หนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 
พื้นที่ทํางานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ
คอมพิวเตอรพกพาที่ประจําโตะทํางาน พื้นที่ทํางานของผูดูแลระบบ (System administrator area) 
พื้นที่ ติดต้ังอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย (IT equipment or network 
area) พื้นที่ จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data storage area) พื้นที่ ใชงานระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless LAN coverage area) 
เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของระบบงานโดย
เจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลน้ันๆ หรือ ไดรับผลกระทบโดยตรงหากขอมูลเหลาน้ันเกิดสูญหาย 
สิทธิของผูใชงาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สินทรัพย หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงาน เชนอุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน 
การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือการมอบ
อํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก 
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ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การธํารงไวซึ่งความลับ (confidentiality) ความ
ถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability) ของสารสนเทศ ทั้งน้ีรวมถึง
คุณสมบัติในดาน ความถูกตองแทจริง (authenticity)  ความรับผิด (accountability) การหาม
ปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) 
เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย (information security event) หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิด
เหตุการณ สภาพของการบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเปนความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบาย
ดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณ อันไมอาจรูไดวาอาจ
เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย 
สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information security 
incident) หมายถึง สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด 
(unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตรี และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หมายถึง ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน
เคร่ืองคอมพิวเตอรและเครือขายที่ เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดทั้งตัวอักษร ภาพถาย ภาพ
กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได 
มาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลชนิดน้ีไดแก SMTP, POP3 และ IMAP เปนตน 
รหัสผาน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชุดคําสั่งไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร หรือ
ชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของหรือปฏิบัติงานไม
ตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว 
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  

(Physical and Environment Security) 
 

๑. วัตถุประสงค  
 เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการควบคุมและปองกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เกี่ยวของกับการเขาใชงานหรือการเขาถึงพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตาม
ความสําคัญของอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล ซึ่งเปนทรัพยสนที่มีคาและอาจ
จําเปนตองรักษาความลับ โดยมาตรการน้ีจะมีผลบังคับใชกับผูใชบริการและหนวยงานภายนอก ซึ่งมี
สวนเกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  
 
๒. แนวทางปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  

๒.๑ ใหศูนยสารสนเทศเปนผูกําหนดพื้นที่ผูใชบริการ พื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหชัดเจน และจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพื้นที่ใชงานและประกาศใหรับทราบทั่ว
กัน โดยการกําหนดพื้นที่ ดังกลาวแบงออกไดเปนพื้นที่ทํางาน พื้นที่ติดต้ังและจัดเก็บ
อุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไร
สาย เปนตน  

๒.๒ ให ศูนยสารสนเทศเปนผูกําหนดสิทธิ์ ในการเขาถึ งพื้นที่ ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๒.๓ ใหศูนยสารสนเทศกําหนดมาตรการควบคุมการเขา-ออกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๒.๔ หนวยงานภายนอกที่นําเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานระบบ
เครือขายภายในหนวยงาน จะตองลงบันทึกในแบบฟอรมการขออนุญาตใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณ และตองมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาลง
นาม  
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการควบคุมการเขาถึงระบบ  
(Access Control Policy) 

 
1. วัตถุประสงค  
 เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และ
ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุก หรือจากโปรแกรมประสงคราย (Malware) ที่จะ
สรางความเสียหายแกขอมูล หรือการทํางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือขายใหหยุดชะงัก 
รวมทั้งใหสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย
ของหนวยงานไดอยางถูกตอง  
 
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบ 

แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแกง
กระจาน มี ดังน้ี 

2.1 การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.1 โรงพยาบาลแกงกระจาน กําหนดมาตรการควบคุมการเขาใชงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่
บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานจะตองขออนุญาตเปนลายลกัษณอักษร
ตอผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

2.1.2 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
และระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ 

2.1.3 ผูดูแลระบบควรจัดใหมีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัย ที่มีตอระบบขอมูล 

2.1.4 ผูดูแลระบบตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ การแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตางๆ และการผานเขา-ออกสถานที่ต้ังของระบบ ของทั้งผู
ที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

2.2  การบริหารจัดการการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.1 ผูดูแลระบบตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของ โรงพยาบาลแกง

กระจาน กําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนทางการเพื่อใหมีสิทธิ์ตางๆ ใน
การใชงานตามความจําเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์
การใชงาน เชน การลาออก หรือการเปลี่ยนตําแหนงงานภายในหนวยงาน 
เปนตน 

2.2.2 ผูดูแลระบบตองกําหนดการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ เชน 
ระ บ บ คอ ม พิ ว เต อ ร โป รแ ก รม ป ระยุ ก ต  (Application) จ ดห ม าย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบ
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อินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานใน
หนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

2.2.3 ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผานของ
บุคลากรดังตอไปน้ี 
2.2.3.1 กําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) 

เมื่อผูใชงานระบบลาออก หรือพนจากตําแหนง หรือยกเลิกการ
ใชงาน 

2.2.3.2 สงมอบรหัสผานชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการที่ปลอดภัย 
ควรหลีกเลี่ยงการใชบุคคลอ่ืนหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน  

2.2.3.3 ควรกําหนดใหผูใชบริการตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน  
2.2.3.4 ควรกําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน ไวในระบบ

คอมพิวเตอรในรูปแบบที่ไมไดปองกันการเขาถึง  
2.2.3.5 กําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผูใชงานตองไมซ้ํากัน  
2.2.3.6 ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิ์พิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิ์สูงสุด 

ผู ใช งาน น้ั นจะต อ งได รับ ความ เห็ น ชอบ และอ นุมั ติ จาก
ผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับ
การใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง 
และมีการกําหนดสิทธิ์พิเศษที่ไดรับวาเขาถึงไดถึงระดับใดไดบาง 
และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ  

2.2.4 ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับ ใน
การควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรง
และการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้น
ความลับ ดังตอไปน้ี 
2.2.4.1 ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการ

เขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน  
2.2.4.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 

เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้น
ความลับของขอมูล  

2.2.4.3 ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาว 

2.2.4.4 การรับสงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ควรไดรับ
การเขารหัส (Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL VPN 
หรือ XML Encryption เปนตน  

2.2.4.5 ควรกําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน ตามระยะเวลาที่กําหนดของ
ระดับความสําคัญของขอมูล  
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2.2.4.6 ควรกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลใน
กรณีที่ นําเคร่ืองคอมพิวเตอรออกนอกพื้นที่ของหนวยงาน เชน 
สงเคร่ืองคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ควรสํารองและลบขอมูลที่
เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน 

2.3  การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
2.3.1 ผู ใช บ ริการต อ งกํ าหนดชื่ อผู ใช  แ ละรหั สผ าน  ในการเข าใช งาน

ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอรของหนวยงาน  
2.3.2 ผูใชบริการไมควรอนุญาตใหผูอ่ืนใชชื่อผูใช และรหัสผาน ของตนในการเขา

ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน  
2.3.3 ผูใชบริการควรต้ังคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ เพื่อทําการล็อค

หนาจอภาพเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากน้ันเมื่อตองการใชงานผูใชบริการ
ตองใสรหัสผาน เพื่อเขาใชงาน  

2.3.4 ผูใชบริการควรทํา Logout ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปน
เวลานาน  
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครือขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

(Network and Server Policy) 
  
1. วัตถุประสงค  
 เพื่อชวยใหผูใชบริการ ไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย รวมทั้งทําความเขาใจตลอดจนปฏิบัติตามเพื่อเปนการปองกันทรัพยากรและ
ขอมูลของหนวยงานใหมีความลับ ความถูกตองและมีความพรอมใชงานอยูเสมอ  
 
2. แนวทางปฏิบัติในการใชงานเครือขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 โรงพยาบาลแกงกระจาน กําหนดมาตรการความปลอดภัยของเครือขายและเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ดังน้ี  

2.1 ผูดูแลระบบ ตองแบงระบบเครือขายตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมของผูใชงาน 
เชน โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เปนตน เพื่อใหสามารถควบคุม
ปองกันการบุกรุกไดอยางเปนระบบ 

2.2 ผูใชบริการจะนําเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายของหนวยงาน ตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ และตองปฏิบัติตามนโยบายน้ีโดยเครงครัด 

2.3 การขออนุญาตใชงานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนยอย (Sub Domain Name) ที่
หนวยงานรับผิดชอบอยู จะตองทําหนังสือขออนุญาตตอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ และจะตองไมติดต้ังโปรแกรมใดๆ ที่สงผลกระทบตอการกระทําของ
ระบบและผูใชบริการอ่ืนๆ 

2.4 หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดต้ังเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุปกรณสวนกลาง 
ไดแก อุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายหลัก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ (System Administrator) 

2.5 ผูดูแลระบบตองควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือขายได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 

2.5.1 ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชบริการใหสามารถใชงาน
เฉพาะระบบเครือขายที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน ตองมีวิธีการจํากัดเสนทางการ
เขาถงึระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน 

2.5.2 ตองกําหนดใหมีวิธีเพื่อจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อไมใหผูใชบริการสามารถใชเสนทางอ่ืนๆ 
ได 

2.5.3 ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยงานที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอ่ืนๆ
ภายนอกหนวยงานควรเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก รวมทั้งตองมี
ความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมประสงคราย (Malware) ดวย 
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2.5.4 ระบบเครือขายตองติดต้ังระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention 
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคล
ที่เขาใชงานระบบเครือขายของหนวยงานในลักษณะที่ผิดปกติ  

2.5.5 การเขาสูระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยผานทางระบบอินเทอรเน็ต
จําเปนตองมีการลงบันทึกเขา (Login) และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน 
(Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชบริการ 

2.5.6 เลขที่อยูไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือขายภายในของหนวยงาน 
จําเปนตองมีการปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได  

2.5.7 ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่ งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และ
อุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

2.5.8 การใชเคร่ืองมือตางๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติ
จากผูดูแลระบบ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน  

2.5.9 ผู ดูแลระบบตองบริหารควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย ในการกําหนดแกไข หรือ
เปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของซอฟตแวรระบบ (Systems Software)  

2.6 โรงพยาบาลแกงกระจาน กําหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัว
บุคคลไดตามแนวทาง ดังตอไปน้ี 

2.6.1 ควรจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถ
รักษาความครบถวน ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวได
และขอมูลที่ใชในการจัดเก็บ ตองกําหนดชั้นความลับในการเขาถึงขอมูลและ
ผูดูแลระบบไมไดรับอนุญาตในการแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว ยกเวนผูตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หนวยงาน
มอบหมาย 

2.6.2 ควรกําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
ผูใชงาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุก
รุกเชน บันทึกการเขา-ออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใช
งาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการใช
ตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย 90 วัน นับต้ังแตการใช
บริการสิ้นสุดลง 

2.6.3 ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบอยางสม่ําเสมอ  
2.6.4 ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิ์การ

เขาถึงบันทึกเหลาน้ันใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
 2.7 โรงพยาบาลแกงกระจาน กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง 
ดังตอไปน้ี 
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  2.7.1 บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของหนวยงานจะตองทําเร่ืองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอ
อนุญาตจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
  2.7.2 มีการควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม  
  2.7.3 วิธีการใดๆ ที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการ
อนุญาตจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
  2.7.4 การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความ
จําเปนในการดําเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ  
  2.7.5 การเขาใชงานระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบของหนวยงาน 
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย 

(Wireless Policy) 
1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย  (Wireless LAN) โดยการ
กําหนดสิทธิ์ของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี ผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจริงจาก
ระบบ วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเครือขาย
ไรสาย 

 
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
 ผูใชงานระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless Policy) ของโรงพยาบาลแกงกระจาน มีหนาที่
และความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 การติดต้ังระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูบังคับบัญชาในแตละระดับ และตองกําหนดรหัสการเขาใชงาน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Access Point) ใหร่ัวไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด 

2.2  หามผูใชงาน (User) นําอุปกรณ Wireless มาติดต้ังหรือเปดใชงานเองในหนวยงาน ไม
ว าจะเป น  Access point, Wireless Router, Wireless USB client ห รือ Wireless 
card  

2.3  หามผูใชงาน (User) เปด ad-hoc หรือ peer-to-peer Network 
2.4  กรณีที่หัวหนาหนวยงานอนุญาตใหมีการติดต้ัง Wireless ใหดําเนินการ ดังน้ี 

2.4.1 ผู ดูแลระบบตองวาง Access Point (AP) ในตําแหนงที่ เหมาะสม โดย
จะตองวาง Access Point หนา Firewall และหากมีความจําเปนจริงๆ 
ตองวางในระบบเครือขายภายใน ที่เปน Internal Network ตองเพิ่มการ
รับรองและการเขารหัสดวย (Authentication, Encryption)  

2.4.2 ใหกํ าหนดรายการ MAC Address ที่สามารถเขาใช Access Point ได
เฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอรที่อนุญาตเทาน้ัน และตามชื่อผูใช (Username) 
และรหัสผาน (Password) ตามที่กําหนดไวเทาน้ันใหเขาใชระบบเครือขาย
ไรสายไดอยางถูกตอง 

2.4.3 ใหเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคา Default 
มาจาก  โรงงานผลิตทันทีที่ นํา Access Point มาใชงาน และตองปด
คุณสมบัติการ Auto Broadcast SSID ของตัว Access Point ดวย 

2.4.4 ผูดูแลระบบจะตองเขียนการติดต้ัง Wireless อยางถูกวิธีและกําหนดคา 
Configuration ใหเหมาะสม รวมทั้งทํา Check List เกี่ยวกับ Security 
Configuration 

2.4.5 ผู ดูแลระบบตองกําหนดค า WEP (Wired Equivalent Privacy) ห รือ 
WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless 
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LAN Client และ อุปกรณกระจายสัญญาณ  (Access Point) และควร
กําหนดคาใหไมแสดงชื่อระบบเครือขายไรสาย 

2.4.6 ผูดูแลระบบตองควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ไมไดรับ
อนุญาต ใช งานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) และฐานขอมูลภายในตางๆ ของหนวยงาน 

2.4.7 ผูดูแลระบบควรใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือขายไรสายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นา
สงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรสาย และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบ
ทุก 3 เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงานระบบเครือขายไรสายที่
ผิดปกติ ใหผูดูแลระบบรายงานใหผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทราบทันท ี
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของไฟรวอลล 
(Firewall Policy) 

 
1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล โดยการกําหนดคาตางๆให
เหมาะสมตามความตองการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนการกําหนดคาอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี 
ผูที่ควบคุมดูแลตองเปนผูดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการเขาถึงการต้ังคาของไฟรวอลลตามนโยบายเทาน้ัน 
เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายภายในองคกร 

 
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของไฟรวอลล 

ผูใชงานระบบรักษาความปลอดภัยไฟรวอลล(Firewall) ของโรงพยาบาลแกงกระจาน มี
หนาที่และความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ศูนยสารสนเทศ มีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดต้ัง และกําหนดคาของไฟรวอลล
ทั้งหมดของโรงพยาบาลแกงกระจาน 

2.2 การกําหนดคาเร่ิมตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด  
2.3 ทุกเสนทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตาม

นโยบาย จะตองถูกบล็อก (Block) โดยไฟรวอลล 
2.4 ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะตองมีการ Authentication ทุกคร้ังกอนการใชงาน

ดวย รหัสผูใช (User account) และรหสัผาน (User password)  
2.5 คาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคา

ใชบริการ และการเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง 
2.6 การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลล จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบที่ไดรับ

มอบหมายใหดูแลจัดการเทาน้ัน 
2.7 ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลล จะตองสงคาไป

จัดเก็บที่อุปกรณจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจร
ไมนอยกวา 90 วัน 

2.8 การกําหนดนโยบายในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเคร่ืองคอมพิวเตอรลูก
ขายจะเปดพอรตการเชื่อมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางโรงพยาบาลแกง
กระจาน อนุญาตให ใชงาน ซึ่งหากมีความจําเปนที่จะใชงานพอรตการเชื่อมตอ
นอกเหนือที่กําหนด จะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ กอน 

2.9 การกําหนดคาการใหบริการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของ
เครือขาย จะตองกําหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอที่จําเปนตอการใหบริการ
เทาน้ัน โดยขอนโยบายจะตองถูกระบุใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเปนรายเคร่ืองที่
ใหบริการจริง และการกําหนดคาการใหบริการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายหรือ
อุปกรณในเครือขาย ตองขออนุญาตเปนลายลักษณ อักษรตอผู อํานวยการศูนย
สารสนเทศ โดยตองระบุขอมูลดังน้ี 
2.9.1 หมายเลข Port ที่ตองการขอใหเปด 
2.9.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ตองการติดตอสื่อสาร 
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2.9.3 วัตถุประสงค หรือชื่อแอพพลิเคชั่นที่ตองการใชงานผาน Port น้ันๆ 
2.9.4 วันที่เร่ิมใช และวันที่สิ้นสุดการขอใช 

2.10 จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุก
สัปดาห หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงคา 

2.11 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆ จะตองไมอนุญาตให
มีการเชื่อมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปน โดยจะตองกําหนดเปน
กรณีไป 

2.12 โรงพยาบาลแกงกระจาน มี สิทธิ์ที่ จะระงับห รือบล็อกการใชงานของเคร่ือ ง
คอมพิวเตอรลูกขายที่มีพฤติกรรมการใชงานที่ขัดตอนโยบาย ประกาศ ระเบียบของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกฎหมาย หรืออาจทําใหเกิดการทํางาน
ของโปรแกรม ที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จนกวาจะไดรับการแกไข 

2.13 ภายหลังการอนุญาตใหใชงานหากพบวามีการใชงานที่ขัดตอนโยบาย ประกาศ
ระเบียบ ของโรงพยาบาลแกงกระจาน หรือกฎหมาย หรืออาจจะทําใหเกิดความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทําใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน ทางศูนยสารสนเทศจะยกเลิกการใหบริการทันท ี

2.14 การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเคร่ืองแมขาย 
หรืออุปกรณเครือขายภายใน จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการ
ขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลแกงกระจานกอน 
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
(E-mail Policy) 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร  ซึ่ง
ผูใชจะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตางๆ ที่ผูดูแลระบบเครือขายวางไว  ไมละเมิดสิทธิ์
กระทําการใดๆ  ที่จะสรางปญหา  หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว  และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูดูแลระบบเครือขายน้ันอยางเครงครัด  จะทําใหการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 
2. แนวทางปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ผูใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ของโรงพยาบาลแกงกระจาน มีหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอก
ขอมูลคําขอเขาใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส ของหนวยงาน โดยยื่นคําขอกับ
เจาหนาทีศู่นยสารสนเทศ โรงพยาบาลแกงกระจาน 

2.2 เมื่อมีการเขาสูระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสในคร้ังแรกน้ัน ควรเปลีย่นรหัสผานโดย
ทันท ี

2.3 ไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผานไวในระบบคอมพิวเตอร หรือเก็บไวในที่ที่สังเกตได 
2.4 ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 3-6 เดือน 
2.5 ไมใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของผูอ่ืนเพื่ออานหรือรับหรือสง

ขอความ ยกเวนแตจะไดรับการยินยอมจากเจาของผูใชบริการและใหถือวาเจาของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
ตน 

2.6 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกับผูรับบริการ หรือตามภารกิจของโรงพยาบาลแกง
กระจาน ผูใชงานจะตองใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลแกงกระจาน 
เทาน้ัน หามไมใหใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอ่ืน เวนแตในกรณีที่ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลแกงกระจาน ขัดของและไดรับการอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาแลวเทาน้ัน  

2.7 การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผูใชงานตองไมปลอมแปลงชื่อบัญชีผูสง  
2.8 การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตองใชภาษาสุภาพ ไมขัดตอจริยธรรม ไมทําการ

ปลุกปน ยั่วยุ เสียดสี สอไปในทางผิดกฎหมาย และผูใชงานตองไมสงขอความที่เปน
ความเห็นสวนบุคคล โดยอางวาเปนความเห็นของโรงพยาบาลแกงกระจาน หรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอโรงพยาบาลแกงกระจาน 

2.9 หามใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลแกงกระจาน เพื่อเผยแพร ขอมูล
ขอความ รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งมีลักษณะขัดตอศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ 
กฎหมาย หรือกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข อําเภอสามชุก 
ตลอดจนเปนการรบกวนผูใชงานอ่ืน รวมทั้งผูรับบริการของโรงพยาบาลแกงกระจาน 
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2.10 การสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

2.11 การแนบไฟลขอมูล สามารถแนบไฟลไดไมเกิน 10 เมกะไบท 
2.12 หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เส ร็จสิ้นควรออกจากระบบ 

(Logout) ทุกคร้ัง 
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของอินเตอรเน็ต 
(Internet Security Policy) 

 
1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดมาตรการการใชงานอินเตอรเน็ตของโรงพยาบาลแกงกระจาน  ซึ่งผูใชจะตองให
ความสําคัญและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานอินเตอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ผูดูแลระบบเครือขายวางไว  ไมละเมิดสิทธิ์กระทําการใดๆ  ที่จะสรางปญหา  หรือไมเคารพ
กฎเกณฑที่วางไว  และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแลระบบเครือขายน้ันอยางเครงครัด  จะ
ทําใหการใชงานอินเตอรเน็ตเปนไปอยางปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 
 
2. แนวทางปฏิบัติในการใชเครือขายอินเตอรเน็ต 

ผูใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตของโรงพยาบาลแกงกระจาน มีหนาที่และความรับผิดชอบที่
ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 การลงทะเบียนบัญชีผูใชเครือขายอินเตอรเน็ต ตองทําการกรอกขอมูลคําขอใชบริการ
เครือขายอินเตอรเน็ตของหนวยงาน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ ศูนยสารสนเทศ 
โรงพยาบาลแกงกระจาน โดยผูใชงานตองเปนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลแกงกระจาน 
สําหรับบุคคลภายนอกจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 

2.2 ไมใชระบบอินเทอรเน็ตของหนวยงาน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวน
บุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่
มีเ น้ือหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน หรือขอมูลที่
อาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน 

2.3 ผูใชงานอินเตอรเน็ตพึงใชขอความที่สุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชบริการ และ
ตองรับผิดชอบตอขอมูลของตนเอง ทั้งที่ เก็บไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
เคร่ืองแมขาย หรือขอมูลที่สงผานระบบเครือขาย 

2.4 ผูใชงานตองไมใหผูอ่ืนใชงานผานบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปญหา เชนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเก็บขอมูลที่ผิดกฎหมาย เจาของบัญชีผู ใช น้ันตองเปน
ผูรับผิดชอบ 

2.5 หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ยังไมไดประกาศ
อยางเปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต 

2.6 ระมัดระวังการดาวนโหลด โปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต การดาวนโหลดการ
อัพเดท (Update) โปรแกรมตางๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์ ไมดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ แตหากมีความจําเปนใหปฏิบัตินอกเวลาทํางาน 

2.7 ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญและเปน
ความลับของหนวยงาน ไมเสนอความคิดเห็น หรือใชขอความที่ยั่วยุ ใหราย ที่จะทําให
เกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพันธกับบุคลากรของ
หนวยงานอ่ืนๆ 
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2.8 หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหปดเว็บเบราเซอรที่ใชงาน และออกจาก
การเครือขายอินเตอรเน็ตดวยการ Logout จากการ Authentication เพื่อปองกัน
การเขาใชงานโดยบุคคลอ่ืนๆ 

 



~ 21 ~ 

 

 
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก 

(Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System Policy: IDS/IPS Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 
 IDS/IPS Policy เปนนโยบายการติดต้ังระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขาย
ภายในโรงพยาบาลแกงกระจาน ใหมีความมั่นคงปลอดภัย  
 
2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย  
 แนวทางการปฏิบัติและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการบุกรุก
เครือขาย เปนดังน้ี 

2.1 IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของโรงพยาบาลแกงกระจาน 
และเครือขายขอมูลทั้งหมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ซึ่งไมอยูในเครือขาย
อินเทอรเน็ตทุกเสนทาง 

2.2 ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ตหรือที่สาธารณะจะตองผานการ
ตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS 

2.3 ระบบทั้งหมดใน DMZ จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการกอนการติดต้ัง
และเปดใหบริการ 

2.4 โฮสตและเครือขายทั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการบันทึกผล
การตรวจสอบ  

2.5 มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เปนประจํา 
2.6 มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึก

ปริมาณขอมูลเขาใชงานเครือขายเปนประจําทุกวันโดยผูดูแลระบบ 
2.7 IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลล ที่ใชในการเขาถึงเครือขาย

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ 
2.8 เคร่ืองแมขายที่มีการติดต้ัง host-based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลประจําวัน 
2.9 พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงตอการบุกรุก การ

โจมตีระบบ พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ทั้งที่ประสบความสําเร็จ
และไมประสบความสําเร็จ จะตองมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ 

2.10 พฤติกรรม กิจกรรมที่นาสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผิดปกติ ที่ถูกคนพบ จะตองมี
การรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ภายใน 1 ชั่วโมงที่ตรวจพบ 

2.11 การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา 90 วัน 
2.12 มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่ เกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของ

เหตุการณตางๆ ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่
ตรวจพบ ปองกันเหตุการณที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดําเนินการตามแผน 
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2.13 โรงพยาบาลแกงกระจาน มีสิทธิ์ ในการยุ ติการเชื่อมต อเครือขายของเคร่ือ ง
คอมพิวเตอรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงาน
ลวงหนา 

2.14 ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาล
แกงกระจาน การพยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใชเครือขายทันท ี
หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลองกับ พ.ร.บ .วาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือเปนการกระทําที่สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของโรงพยาบาลแกงกระจาน จะตองถูก
ดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย 



~ 23 ~ 

 

 
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการสํารองขอมูล 

(Backup Policy) 
1. วัตถุประสงค  

 เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการสํารองขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อุปกรณ
หลักที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระบบเครือขาย และเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมี
เหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายตอสารสนเทศ ใหสามารถกูกลับคืนไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

2. แนวทางปฏิบัติในการสํารองขอมูล 
2.1 จัดทําสําเนาขอมูลและซอฟตแวรเก็บไว โดยจัดเรียงตามลําดับความจําเปน

ของการสํารองขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานจากจําเปนมากไปหา
นอย 

2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทําสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลอยางถูกตอง 
ทั้งระบบซอฟตแวร และขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยก
ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตละระบบ 

2.3 จัดเก็บขอมูลที่สํารองน้ันในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูล
น้ันใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวร วันที่ เวลาที่สํารองขอมูลและผูรับผิดชอบในการ
สํารองขอมูลไวอยางชัดเจน ขอมูลที่สํารองควรจัดเก็บไวในสถานที่เก็บขอมูลสํารองซึ่ง
ติดต้ังอยูที่สถานที่อ่ืน และตองมีการทดสอบสื่อเก็บขอมูลสํารองอยางสม่ําเสมอ 

2.4 ตองมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหสามารถกูระบบ
กลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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นโยบายการสรางความตระหนักในเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

 
๑. วัตถุประสงค  
 เพื่อเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของ ไดมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตลอดจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 
๒ . แนวทางปฏิบัติ ในการสรางความตระหนักในเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ  
 ๒.๑ จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดฝกอบรมอาจใช
วิธีการเสริมเน้ือหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของ
หนวยงาน  
 ๒.๒ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยการจัด
สัมมนาควรจัดปละไมนอยกวา ๑ คร้ัง โดยอาจจัดรวมกับการสัมมนาอ่ืนดวยก็ได และอาจเชิญ
วิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มา
ถายทอดความรู  
 ๒.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู หรือ
ขอระวังในรูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ  
 ๒.๔ ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจ
ความตองการของผูใชบริการ  
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แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศฉบับน้ี ไดผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ โรงพยาบาล
แกงกระจาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย เชื่อถือได และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และใหเจาหนาที่ทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป  

 
 
 

 
 

                   (นางจินตนา  กาฬภักดี) 
 ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง 
 ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 โรงพยาบาลแกงกระจาน  
    12  กรกฎาคม 25๖5 
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