ประกาศ โรงพยาบาลรองกวาง
เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Acceptable Use Policy)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองกวาง เปนการจัดทําขึ้นเพื่อกําหนด แนวทางไวเปน
กรอบและเปนแผนที่นําทางในระดับกลยุทธ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลรองกวาง ใหอยูระดับมาตรฐานสากล โดยอางอิงจากกรอบมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 27001 อีกทั้งตองการลดผลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการกูคืนระบบอยางรวดเร็ว หลังจากการโจมตีสิ้นสุด
ลงแลว เปนแนวทางปฏิบัติของผูใชงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลรองกวาง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ โรงพยาบาลรองกวาง ประกอบดวย ๘ หมวด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวด ๑ วาดวยการพิสูจนตัวตน (Accountability, Identification and Authentication)
ขอ ๑ ผูใชงานมีหนาที่ในการปองกัน ดูแล รักษาขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password)
โดยผูใชงานแตละคนตองมีบัญชีชื่อผูใชงาน (Username) ของตนเอง หามใชรวมกับ ผูอื่น รวมทั้งหามทําการเผยแพร
แจกจาย ทําใหผูอื่นลวงรูร หัสผาน (Password)
ขอ ๒ ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ ที่เกิดจากบัญชีของผูใชงาน (Username) ไมวา การกระทํานั้นจะ
เกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม
ขอ ๓ ผูใชงานตองทั้งรหัสผานใหเกิดความปลอดภัย โดยรหัสผานประกอบดวยตัวอักษรไมนอย กวา ๘ ตัวอักษร
ซึ่งตองประกอบดวยตัวเลข (Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet) และตัวอักษรพิเศษ (Special character)
ขอ ๔ ผูใชงานตองไมใชงานรหัสผานซึ่งเคยใชมาแลว อยางนอย ๕ รหัสผาน
ขอ ๕ ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุกๆ ๖๐ วันหรือทุกครั้งที่มีการแจงเตือนให
เปลี่ยนรหัสผาน
ขอ ๖ ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนที่จะใชทรัพยสินหรือระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลรองกวาง และหากการพิสูจนตัวตนนั้นมีปญหา ไมวาจะเกิดจากรหัสผาน การโดนล็อคก็ดี หรือเกิด จากความ
ผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบทราบบันที โดย
(๑) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ตองทําการพิสูจนตัวตนในระดับไบออส(BIOS)
กอนการใชงาน
(๒) คอมพิวเตอรทุกประเภท ลอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง
(๓) การใชงานระบบคอมพิวเตอรอื่นในเครือขายจะตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง
(๔) การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ตองทําการพิสูจนตัวตนและตองมีการบันทึก ขอมูล
ซึ่งสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได
(๕) เมื่อผูใชงานไมอยูที่เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการล็อค หนาจอ
ทุกครั้ง และตองทําการพิสูจนตัวตนกอนการใชงานทุกครั้ง
(๖) เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการตั้งเวลาพักหนาจอ (screen saver)
โดยตั้งเวลาอยางนอย ๕ นาที
-๒-

หมวด ๒ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน (Assets Management)
ขอ ๗ ผูใชงานตองไมเขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โรงพยาบาลรองกวางที่เปนเขตหวง หามโดย
เด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
ขอ ๘ ผูใชงานตองไมนําอุปกรณหรือชิ้นสวนใดออกจากนองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูดูแลระบบ
ขอ ๙ ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือ หรืออุปกรณอื่นใด เชื่อมเขาเครือขายเพื่อการประกอบธุรกิจ สวนบุคคล
ขอ ๑๐ ผูใชงานตองไมใช หรือลบแทเมขอมูลของผูอื่น ไมวากรณีใดๆ
ขอ ๑๑ ผูใชงานตองไมตัดลอกหรือทําสําเนาแทเมขอมูลที่มลี ิขสิทธิก์ ํากับการใชงาน กอนไดรับอนุญาต
ขอ ๑๒ ผูใชงานมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินที่โรงพยาบาลรองกวางมอบไวใหใชงานเสมือน หนึ่งเปน
ทรัพยสินของผูใชงานเอง โดยบรรดารายการทรัพยสิน (Asset lists) ที่ผูใชงานตองรับผิดชอบจะอยู แนบทายเอกสาร
ขอบังคับนี้การรับหรือคืนทรัพยสนิ จะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยเจาหนาที่ ที่ โรงพยาบาลรองกวางมอบหมาย
ขอ ๑๓ กรณีทํางานนอกสถานที่ผใู ชงานตองดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของโรงพยาบาลรองกวางที่ ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ ผูใชงานมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายไมวาทรัพยสินนั้นจะชํารุด หรือสูญหายตามมูลคา ทรัพยสิน หาก
ความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูใชงาน
ขอ ๑๕ ผูใชงานตองไมใหผูอื่นยืม คอมพิวเตอร หรือโนตบุค ไมวาในกรณีใดๆ เวนแตการยืมนั้น ไดรับการอนุมัติ
เปนลายลักษณอักษรจากผูม ีอํานาจ
ขอ ๑๖ ทรัพยสินและระบบสารสนเทศตางๆ ที่โรงพยาบาลรองกวาง จัดเตรียมไวใหใชงาน มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ใชงานของโรงพยาบาลรองกวางเทานั้น หามมิใหผูใชงานนําทรัพยสนิ และระบบ สารสนเทศตางๆ ไปใชในกิจกรรมที่
โรงพยาบาลรองกวางไมไดกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายตอ โรงพยาบาลรองกวาง
ขอ ๑๗ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดตาม
ขอ ๑๘ ใหถือเปนความผิดสวนบุคคลโดย ผูใชงานตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
หมวด ๓ วาดวยการบริหารจัดการขอมูลองคกร (Corporate Management)
ขอ ๑๘ ผูใชงานตองตระหนักและระมัดระวังตอการใชงานขอมูล ไมวาขอมูลนั้นจะเปนของ โรงพยาบาลรองกวาง
หรือเปนขอมูลของบุคคลภายนอก
ขอ ๑๙ ขอมูลทั้งหลายที่อยูภายในทรัพยสินของโรงพยาบาลรองกวาง ถือเปนทรัพยสินของ โรงพยาบาลรองกวาง
หามไมใหทําการเผยแพร เปลี่ยนแปลง ทําซ้ําหรือทําลาย โดยไมไดรบั อนุญาตจาก ผูบ ังคับบัญชา
ขอ ๒๐ ผูใชงานมีสวนรวมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบตอขอมูลของโรงพยาบาลรองกวาง หรือ ขอมูลของ
ผูรับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนําไปใชในทางที่ผิด การเผยแพรโดยไมรับอนุญาต ผูใชงาน ตองมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอความเสียหายนั้นดวย
ขอ ๒๑ ผูใชงานตองปองกัน ดูแล รักษาไวซึ่งความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชของขอมูล
-๓-

ขอ ๒๒ ผูใชงานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บ รักษา ใชงานและปองคันขอมูลสวนบุคคลตาม เห็นสมควร
โรงพยาบาลรองกวาง จะใหการสนับสนุนและเคารพตอสิทธิ์สวนบุคคล และไมอนุญาตใหบุคคล หนึ่งบุคคลใดทําการละเมิด
ตอขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูใชงานที่ครอบครองขอมูลนั้น ยกเวนในกรณีที่โรงพยาบาลรองกวาง ตองการ
ตรวจสอบขอมูลหรือ คาดวาขอมูลนั้นเกี่ยวของคับโรงพยาบาลรองกวาง ซึ่งโรงพยาบาลรองกวางอาจแตงตั้งใหผูทําหนาที่
ตรวจสอบ ทําการตรวจสอบขอมูลเหลานั้นไดตลอดเวลา โดยไมตองแจงใหผูใชงานทราบ

หมวด ๔ วาดวยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)
ขอ ๒๓ ผูใชงานมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ แตตอ งไมดําเนินการ ดังนี้
(๑) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ รวมตั้ง
การกระทําในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทําสําเนาขอมูล บุคคลอื่นหรือ
แกะรหัสผานของบุคคลอื่น
(๒) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ซึ่งทําใหผูใชมีสิทธิ์และสําคับความสําคัญในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใชอื่น
(๓) พัฒนาโปรแกรมใดที่จะทําซ้ําตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปคับโปรแกรม อื่นใน
ลักษณะเชนเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายระบบจํากัดสิทธิก์ ารใช (License) ซอฟตแวร
(๕) นําเสนอขอมูลที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงขอความรูปภาพไม,เหมาะสม หรือ ขัดตอ
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีที่ผูใชสรางเว็บเพจบนเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ ๒๔ หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสีย่ ง ในระดับ
เดียวกัน เชน บิทเทอรเรนท(Bittorrent), อีมูล (emule) เปนตน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก ผูบังคับบัญชา
ขอ ๒๕ หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรม ออนไลนทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เชน การดู หนัง ฟงเพลง
เกมส เปนตน ในระหวางเวลาปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๖ หามใชทรัพยากร ระบบสือ่ สารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณอื่นใดของโรงพยาบาลรองกวางที่ จัดเตรียมให
เพื่อการเผยแพร ขอมูล ขอความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะขัดตอศีลธรรม ความมนคง ของประเทศ กฎหมาย หรือ
กระทบตอภารกิจของโรงพยาบาลรองกวาง
ขอ ๒๗ หามใชทรัพยากร ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ อื่นใดของโรงพยาบาลรองกวาง เพื่อ การ
รบกวน กอใหเกิดความเสียหาย หรือใชในการโจรกรรมขอมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเปนการขัดตอกฎหมาย และศีลธรรม หรือ
กระทบตอภารกิจของโรงพยาบาลรองกวาง
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ขอ ๒๘ หามใชทรัพยากรทุกประเภทที่เปนของโรงพยาบาลรองกวางเพื่อประโยชนทางการคา ขอ ๒๙ หามกระทํา
การใดๆ เพื่อการดักขอมูล ไมวาจะเปนขอความ ภาพ เสียง หรือดอืน่ ใดใน เครือขายระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลรอง
กวาง โดยเด็ดขาด ไมวาจะดวยวิธกี ารใดๆ ก็ตาม
ขอ ๓๐ หามกระทําการรบกวน ทําลาย หรือทําใหระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลรองกวาง ตอง หยุดชะงัก
ขอ ๓๑ หามใชระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลรองกวาง เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอรหรือระบบ สารสนเทศ
ภายนอก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
ขอ ๓๒ หามกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการลักลอบใชงานหรือรับรูรหัสสวนบุคคลของผูอื่น ไมวา จะเปน
กรณีใดๆ เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูล หรือเพื่อการใชทรัพยากรก็ตาม
ขอ ๓๓ หามติดตั้งอุปกรณหรือกระทําการใดเพื่อใหสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลรองกวาง โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
หมวด ๕ วาดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ (Law and Compliance)
ขอ ๓๔ บรรดากฎหมายใดๆ ที่ไดประกาศใชในประเทศไทยรวมตั้งกฎระเบียบ ของโรงพยาบาลรองกวาง ถือ
เปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงานตองตระหนักและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และไมกระทําความผิดนั้น ดังนั้น หากผูใชงานกระทํา
ผิดตามกฎหมายดังกลาว ถือวาความผิดนั้นเปนความผิดสวนบุคคลซึ่งผูใชงาน จะตองรับผิดชอบตอความผิดที่เกิดขึ้นเอง
หมวด ๖ วาดวยซอฟตแวรและลิขสิทธิ์ (Software Licensing and intellectual property)
ขอ ๓๕ โรงพยาบาลรองกวาง ไดใหความสําคัญตอเรื่องทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นซอฟตแวรที่ โรงพยาบาลรอง
กวาง อนุญาตใหใชงานหรือที่โรงพยาบาลรองกวาง มีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตาม หนาทีค่ วามจําเปน และ
โรงพยาบาลรองกวางหามไมใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมี ลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบ
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โรงพยาบาลรองกวางถือวาเปนความผิดสวนบุคคล ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
ขอ ๓๖ ซอฟตแวร (Software) ที่โรงพยาบาลรองกวางไดจดั เตรียมไวใหผูใชงาน ถือเปนสิ่งจําเปนตอ การทํางาน
หามมิใหผูใชงานทําการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําสําเนาเพื่อนําไป ใชงานที่อื่น
หมวด ๗ วาดวยการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Preventing Malware)
ขอ ๓๗ คอมพิวเตอรของผูใชงานติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) ตามที่ โรงพยาบาล
รองกวาง ไดประกาศใหใชเวนแตคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องเพื่อการศึกษา พัฒนา ระบบปองกัน โดยตองไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา
ขอ ๓๘ บรรดาขอมูล ไฟล ซอฟตแวร หรือสิ่งอื่นใด ที่ไดรับจากผูใชงานอื่นตองไดรับการ ตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอรและโปรแกรมไมประสงคดีกอนนํามาใชงานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
ขอ ๓๙ ผูใชงานตองทําการปรับปรุงขอมูล สําหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update patch) ให
ใหมเสมอ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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ขอ ๔๐ ผูใชงานตองพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไมประสงคดีตลอดเวลา รวมตั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ผูใชงานตองแจง
เหตุแกผดู ูแลระบบ
ขอ ๔๑ เมื่อผูใชงานพบวาเครื่องคอมพิวเตอรตดิ ไวรัส ผูใชงานตองไมเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร เขาสูเครือขาย
และ ตองแจงแกผูดูแลระบบ
ขอ ๔๒ หามลักลอบทําสําเนา เปลี่ยนแปลง ลบตั้ง ซึ่งขอมูล ขอความ เอกสาร หรือสิ่งใดๆที่เปน ทรัพยสินของ
โรงพยาบาลรองกวาง หรือของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
ขอ ๔๓ หามทําการเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอร มัลแวร หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ ที่อาจกอใหเกิด ความเสียหาย
มาสูทรัพยสินของโรงพยาบาลรองกวาง
หมวด ๘ วาดวยการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail)
ขอ ๔๔ ขอปฏิบัติหรือขอหามตามหมวดนี้ใหเปนไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดลัยระบบ สารสนเทศ วาดวย
การใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Policy)
นโยบายความมันคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย (Wireless Policy)
ขอ ๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณ(Access Point)
ใหรั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรทําการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ท ถูกกําหนด
เปนคาโดยปริยาย (Default) มาจากผูผลิตทันทีที่นํา อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) มาใชงาน
ขอ ๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรเลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media Access
Control Address) และชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) ของผูใชบริการที่มีสิทธิ์ในการเขา ใชงานระบบ
เครือขายไรสาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณที่มี MAC address (Media Access Control Address) และชื่อผูใช
(Username) และรหัสผาน (Password) ตามที่กําหนดไวเทานั้นใหเขาใชระบบเครือขาย ไรสายไดอยางถูกตอง
ขอ ๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรมีการติดตั้งไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบ เครือขายไร
สายกับระบบเครือขายภายในหนวยงาน
ขอ ๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรกําหนดใหผูใชบริการในระบบเครือขายไรสาย ติดตอสื่อสารได
เฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกันการบุกรุกในระบบเครือขายไรสาย
ขอ ๖ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความ
มนคงปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบ เครือขายไรสาย
และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงาน ระบบเครือขายไรสายทีผ่ ิดปกติ ให
ผูดูแลระบบ (System Administrator) รายงานตอผูบญ
ั ชาการโรงพยาบาลรองกวาง ทราบทันที
ขอ ๗ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ที่ไมไดรับ
อนุญาต ใชงานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูล ภายในตางๆ ของหนวยงาน
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นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล (Firewall Policy)
ขอ ๑ โรงพยาบาลรองกวาง มีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้ง และกําหนดคาของไฟรวอลล ทั้งหมด
ขอ ๒ การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธตั้งหมด
ขอ ๓ ทุกเสนทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตามนโยบาย จะตอง
ถูกบล็อก (Block) โดยไฟรวอลล
ขอ ๔ ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะตองมีการ Login account กอนการใชงานทุกครั้ง ขอ ๕ คาการเปลี่ยนแปลงตั้ง
หมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคาใชบริการ และ การเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
ขอ ๖ การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลลจะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลจัดการเทานั้น
ขอ ๗ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลลจะตองสงคาไปจัดเก็บที่อุปกรณ จัดเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน
ขอ ๘ การกําหนดนโยบายในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะเปด พอรตการเชื่อมตอ
พื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางโรงพยาบาลรองกวาง อนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความ จําเปนที่จะใชงานพอรตการ
เชื่อมตอนอกเหนือที่กําหนด จะตองไดรับความความยินยอมจากโรงพยาบาลรองกวาง กอน
ขอ ๙ การกําหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของเครือขาย จะตองกําหนดคา
อนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอที่จาเปนตอการใหบริการเทานั้น โดยขอนโยบายจะตอง ลูกระบุใหกบั เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายเปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง
ขอ ๑๐ จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุกสัปดาห หรือทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงคา
ขอ ๑๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตางๆ จะตองไมอนุญาตใหมี การเชื่อมตอเพื่อ
ใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปน โดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป
ขอ ๑๒ โรงพยาบาลรองกวาง มีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อกการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรลกู ขายที่มี พฤติกรรม
การใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มี ความเลี่ยงตอความปลอดภัย จนกวาจะไดรับการแกไข
ขอ ๑๓ การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแมขาย หรือ อุปกรณเครือขาย
ภายใน จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขาย และจะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก โรงพยาบาลรองกวางกอน
ขอ ๑๔ ผูล ะเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของไฟรวอลล จะลูกระงับการใชงานอินเทอรเน็ตทันที

นโยบายความมันคงปลอดภัยของอีเมล(E-mail Policy)
ขอ ๑ ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอกขอมูล
คําขอเขาใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานโดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ โรงพยาบาลรองกวาง
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ขอ ๒ เมื่อไดรับรหัสผาน (Password) ครั้งแรกในการเขาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเมื่อมีการ
เขาสูระบบในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผาน (Password) โดยทันที
ขอ ๓ ไมควรหันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอร ขอ ๔ ควร
เปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๓-๖ เดือน
ขอ ๕ ไมควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของผูอื่นเพื่ออานหรือรับหรือสง ขอความ
ยกเว น แต จ ะได รั บ การยิ น ยอมจากเจ า ของผู ใช บ ริ ก ารและให ถื อ ว า เจ า ของจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-mail) เป น
ผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของตน
ขอ ๖ หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เสร็จสิ้นควรลงหันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง
ขอ ๗ การสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมาย อิเล็กทรอนิกส
นโยบายความมันคงปลอดภัยของอินเตอรเน็ต (Internet Security Policy)
ขอ ๑ ไมใชระบบอินเทอรเน็ต(Internet) ของหนวยงาน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการ สวนบุคคล และ
ทําการเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขดั ตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเนื้อหาอันอาจ กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอ
ความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยห รือเว็บ ไซตที่ เป นภัยตอสังคม หรือละเมิดสิท ธิ์ของผูอ่ืน หรือขอมูลที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน
ขอ ๒ หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความสับเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ยังไมไดประกาศอยาง เปนทางการผาน
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
ขอ ๓ ระมัดระวังการดาวนโหลด โปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) การดาวน โหลดการอัพเดท
(Update) โปรแกรมตางๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์
ขอ ๔ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญและเปนความสับ ของหนวยงาน
ขอ ๕ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเสนอความคิดเห็น หรือใชขอความที่ยั่วยุ ใหราย ที่จะทําให
เกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพันธกับบุคลากรของ หนวยงานอื่นๆ
ขอ ๖ หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหปด เว็บบราวเซอรเพื่อปองกันการ เขาใชงานโดย
บุคคลอื่นๆ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของกไรควบคุมการเขาถึงระบบ (Access control Policy)
หมวด ๑ การควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ

-๘-

ขอ ๑ โรงพยาบาลรองกวาง กําหนดมาตรการควบคุมการเขาใชงาน ระบบสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อดูแล
รักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ สารสนเทศของหนวยงาน
จะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูบัญชาการสํานักงานโรงพยาบาลรองกวาง
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให เหมาะสมกับ
การเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน กอนเขาใชระบบสารสนเทศ
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสมาเสมอ
ขอ ๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควรจัดใหมีการติดทั้งระบบบันทึกและติดตามการใช งานระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีตอระบบขอมูล
ขอ ๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ การแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตางๆ และการผานเขา-ออกสถานทีท่ ั้งของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและ ไมไดรับอนุญาตเพื่อเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ

หมวด ๒ การบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศ
ขอ ๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของโรงพยาบาลรอง
กวาง ควรกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนทางการเพื่อใหมีสิทธิ์ตางๆ ในการใชงานตาม ความจําเปนรวมทั้งขั้นตอน
ปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน การลาออก หรือการเปลี่ยน ตําแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน
ขอ ๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สําคัญ เชน
ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบ เครือขายไรสาย (Wireless
LAN) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงาน ในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิ์ ดังกลาวอยางสมาเสมอ
ขอ ๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน ของบุคลากร
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบ ลาออก หรือพน
จากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน
(๒) สงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการที่ปลอดภัย ควร หลีกเลี่ยงการ
ใชบุคคลอื่นหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน (Password)
(๓) ควรกําหนดใหผูใชบริการตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน (Password)
(๔) ควรกําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบ คอมพิวเตอรในรูปแบบที่
ไมไดปองกันการเขาถึง
(๕) กําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผูใชงานตองไมซากัน
(๖) ในกรณีมีความจําเปนตองใหสทิ ธิ์พิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิ์สูงสูด ผูใชงานนั้น จะตองไดรับความ
เห็นชอบและอนุปติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับ การใชงานทันทีเมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิ์พิเศษที่ไดรับวาเขาถึง ไดถึงระดับใดไดบาง และตอง
กําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ
-๙-

ขอ ๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้น ความลับ ใน
การควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน ระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้
(๑) ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน
(๒) ตองกําหนดรายชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชในการ ตรวจสอบตัวตนจริง
ของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
(๓) ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว (๔) การรับสง
ขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ควรไดรับการเขารหัส (Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL
VPN หรือ XML Encryption เปนตน
(๕) ควรกําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับ ความสําคัญ
ของขอมูล
(๖) ควรกําหนดมาตรการรักษาความมนคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเครื่อง คอมพิวเตอรออกนอก
พื้นที่ของหนวยงาน เชน สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ควรสํารองและลบขอมูล ที่เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System Policy: IDS/IPS Policy)
ขอ ๑ IDS/IPS Policy เปนนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ ปลอดภัยของ
เครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายในโรงพยาบาล แพร ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
เปนแนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย พรอมกับ บทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
ขอ ๒ IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของโรงพยาบาลรองกวางและเครือขาย ขอมูลตั้ง
หมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง 'ชงไมอยูในเครือขายอินเทอรเน็ตทุกสันทาง
ขอ ๓ ระบบตั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ตหรือทีส่ าธารณะจะตองผานการ ตรวจสอบจากระบบ
IDS/IPS
ขอ ๔ ระบบตั้งหมดใน DMZ จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการกอนการติดตั้ง และ เปดใหบริการ
ขอ ๕ โฮสตและเครือขายตั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผาน IDS/IPS จะตองมีการบันทึกผลการ ตรวจสอบ
ขอ ๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เปนประจํา
ขอ ๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ ขอมูลเขาใชงาน
เครือขายเปนประจําทุกวันโดยผูดแู ลระบบ
ขอ ๘ IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลลที่ใชในการเขาถึงเครือขายของ ระบบสารสนเทศ
ตามปกติ
ขอ ๙ เครื่องแมขายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลประจําวัน
- ๑๐ -

ขอ ๑๐ พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณตั้งหมด ที่มคี วามเสีย่ งตอการบุกรุก การ โจมตีระบบ
พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ตั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบ ความสําเร็จ จะตองมีการรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
ขอ ๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมทีน่ าสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผดิ ปกติ ที่ถูกคนพบ จะตองมีการ รายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
ขอ ๑๒ การตรวจสอบการบุกรุกตัง้ หมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา ๙๐ วัน ขอ ๑๓ มีรูปแบบการ
ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของ เหตุการณตา งๆ ดําเนินการตามขึน้ ตอนเพื่อลดความ
เสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่ตรวจพบ ปองกัน เหตุการณที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดําเนินการตามแผน
ขอ ๑๓ มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณทีเกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณตา งๆ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายทีตรวจพบ ปองกันเหตุการณทีอาจเกิดอีกในอนาคต และ
ดําเนินการตามแผน
ขอ ๑๔ โรงพยาบาลรองกวาง มีสทิ ธิในการยุติการเชื่อมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี พฤติกรรมเสี่ยงตอ
การบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา
ขอ ๑๕ ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาลรองกวาง การ
พยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสีย่ งตอการทํางานของระบบ สารสนเทศ จะลูกระงับการใช
เครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเปนการกระทําทีส่ งผลใหเกิดความ เสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของโรงพยาบาล
รองกวาง จะตองถูกดาเมินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

นโยบายความมันคงปลอดภัยของเครือขายและเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย
(Network and Server Policy)
ขอ ๑ โรงพยาบาลรองกวาง กําหนดมาตรการควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server)
ขอ ๒ ผูใชบริการจะนาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรและ ระบบเครือขายของ
หนวยงาน ตองไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการโรงพยาบาลรองกวาง และตองปฏิบัติตาม นโยบายนี้โดยเครงครัด
ขอ ๓ การขออนุญาตใชงานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนยอย (Sub Domain Name) ที่หนวยงาน
รับผิดชอบอยู จะตองทําหนังสือขออนุญาตตอผูบัญชาการโรงพยาบาลรองกวาง และจะตองไมติดตั้ง โปรแกรมใดๆ ที่สงผล
กระทบตอการกระทําของระบบและผูใชบริการอื่นๆ
ขอ ๔ หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก อุปกรณจัดเตน
ทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย หลัก โดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูดูแลระบบ (System Administrator)
ขอ ๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหาร จัดการระบบ
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
- ๑๑ -

(๑) ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชบริการใหสามารถใชงานเฉพาะ ระบบเครือขายที่
ไดรับอนุญาตเทานั้น
(๒) ตองมีวิธีการจํากัดเตนทางการเขาถึงระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน (๓) ตองกําหนดใหมีวิธี
เพื่อจํากัดการใชเตนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไป ยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อไมใหผูใชบริการ
สามารถใชเตนทางอื่นๆ ได
(๔) ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยงานที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่นๆ ภายนอกหนวยงาน
ควรเชื่อมตอผานอุปกรณ ปองกันการบุกรุก รวมตั้งตองมีความสามารถในการตรวจจับ โปรแกรมประสงคราย
(Malware) ดวย
(๕) ระบบเครือขายตองติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System/Intrusion
Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคลที่เขาใชงานระบบเครือขายของ หนวยงานในลักษณะที่
ผิดปกติ
(๖) การเขาสูระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยผานทางระบบอินเทอรเน็ตจําเปนตอง มีการลงบันทึก
เขา (Login) และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ของผูใชบริการ
(๗) เลขที่อยูไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือขายภายในของหนวยงาน จําเปนตองมีการ
ปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได
(๘) ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตของ
ระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปน ปจจุบันอยูเ สมอ
(๙) การใชเครื่องมือตางๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรไดรบั การอนุมัติจาก ผูดูแลระบบ
(System Administrator) และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
ขอ ๖ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการกําหนดแกไข หรือ เปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของซอฟตแวร
ระบบ (Systems Software)
ขอ ๗ โรงพยาบาลรองกวาง กําหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) เพื่อใหขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) ควรจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษา ความครบถวน
ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวไดและขอมูลทีใ่ ชในการจัดเก็บ ตอง กําหนดชั้นความลับใน
การเขาถึงขอมูลและผูดูแลระบบไมไดรับอนุญาตในการแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว ยกเวนผูตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หนวยงานมอบหมาย
(๒) ควรกําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูใชงาน (Application
Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุกเชน บันทึกการเขา-ออกระบบ บันทึก การพยายามเขาสู
ระบบ บันทึกการใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการ ใชตรวจสอบและ
ตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางหอย ๙๐ วัน นับทั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
(๓) ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูใชงานระบบอยางสมาเสมอ
(๔) ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึง บันทึกเหลานั้นให
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
- ๑๒ -

ขอ ๘ โรงพยาบาลรองกวาง กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่อง คอมพิวเตอรแมขาย
(Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงานจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
เพื่อขออนุญาตจาก ผูบญ
ั ชาการโรงพยาบาลรองกวาง
(๒) มีการควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม
(๓) วิธีการใดๆ ที่ สามารถเขาสูขอมู ลหรือระบบขอมูล ไดจากระยะไกลตองได รับ การ อนุญ าตจากผู
บัญชาการโรงพยาบาลรองกวาง
(๔) การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุ เหตุ ผลหรือความ จําเป นในการ
ดําเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ
(๕) การเขาใชงานระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบของหนวยงาน

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการสํารองขอมล (Backup Policy)
ขอ ๑ จัดทําสําเนาขอมูลและซอฟตแวรเก็บไวโดยจัดเรียงตามลําดับความจําเปนของการสํารอง ขอมูลระบบ
สารสนเทศของหนวยงานจากจําเปนมากไปหานอย
ขอ ๒ มีขั้นตอนการปฏิบตั ิการจัดทําสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูลอยางถูกตอง ทั้งระบบ ซอฟตแวร และขอมูล
ในระบบสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศแตละระบบ
ขอ ๓ จัดเก็บขอมูลทีส่ ํารองนั้นในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้นให สามารถแสดงถึงระบบ
ซอฟตแวร วันที่ เวลาที่สํารองขอมูลและผูร ับผิดชอบในการสํารองขอมูลไวอยาง ชัดเจน ขอมูลที่สํารองควรจัดเก็บไวใน
สถานที่เก็บขอมูลสํารองซึ่งติดทั้งอยูที่สถานที่อื่น และตองมีการ ทดสอบสื่อเก็บขอมูลสํารองอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๔ ตองมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเนินใหสามารถกูระบบกลับคืนมาได ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

- ๑๓ -

