(ภาคผนวก ๑)

การจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ขอ ๑.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตาม
ประกาศนี้มี ๒ สวน ดังนี้
๑.๑. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองมีเนื้อหาอยางนอย
ครอบคลุมตามขอ ๔
๑.๒. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองมีเนื้อหาอยางนอย
ครอบคลุมตามขอ ๕ – ๑๔
ขอ ๒.นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี ๒ สวน ดังนี้
๒.๑. สวนที่วาดวยการจัดทํานโยบาย
(๑) ผูบริหาร เจาหนาที่ปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรและผูใชงานไดมีสวนรวมในการ
ทํานโยบาย
(๒) นโยบายไดทําเปนลายลักษณอักษร โดยประกาศใหผูใชงานทราบและสามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวกผานทางเว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุข
(๓) กําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๒. สวนที่วาดวยรายละเอียดของนโยบาย
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
(๔) การสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
ขอ ๓. มีขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (access control) อยางนอยดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล โดยคํานึงถึงการ
ใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายที่
เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงาน
(๓) ตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับ
ของขอมูล รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
ขอ ๔.มี ข อ กํ า ห น ด การใช งาน ต ามภ ารกิ จเพื่ อค วบ คุ มก ารเข า ถึ ง ส ารส น เท ศ (business
requirements for access control) อยางนอยดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก)

หนา ๑

(ภาคผนวก ๑)
(๒) มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกาหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกาหนดดาน
ความมั่นคงปลอดภัย โดยกําหนดสิทธิที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หลักการ
“ตามความจําเปนที่ตองรู”
ขอ ๕. มีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management) เพื่อควบคุมการเขาถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต อยางนอยดังนี้
(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือ
รูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการ
ตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) ตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตอง
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามสระยะเวลาที่
กําหนดไว
ขอ ๖. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (user responsibilities) เพื่อปองกันการเขาถึง
โดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ
ประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานรหัสผาน (password use) กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผาน
(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ กําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล
(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and
clear screen policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อ
บันทึกขอมูล คอมพิวเตอรหรือสารสนเทศอยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมี
สิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน
(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก)

หนา ๒

(ภาคผนวก ๑)
ขอ ๗. มีการควบคุมการเข าถึงเครือขาย (network access control) เพื่ อปองกันการเขาถึงบริการทาง
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต อยางนอยดังนี้
(๑) การใชบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแต
เพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกหนวยงาน (user authentication
for external connection) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตให
ผูใชงานที่อยูภายนอกหนวยงานสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ
หนวยงานได
(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks) ตองมี
วิธีการที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขาย
เปนการยืนยัน
(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic
and configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับ
ตรวจสอบและปรับแตงระบบทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(๕) การแบงแยกเครือขาย (segregation in networks) ตองทําการแบงแยกเครือขาย
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control) ตอง
ควบคุมการเขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control) ตองควบคุม
การจัดเสนทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือ
ไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือ
การประยุกตใชงานตามภารกิจ
ขอ ๘. มีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operation system access control) เพื่อปองกันการ
เขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต อยางนอยดังนี้
(๑) กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการ
จะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(๒) ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (user identification and authentication)
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และ
เลือกใชขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวา
เปนผูใชงานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) ตองจัดทําหรือจัด
ใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมี
การทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก)

หนา ๓

(ภาคผนวก ๑)
(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและ
ควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่อปองกันการละเมิดหรือ
หลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)
(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (limitation of connection
time) ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สําหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
ขอ ๙. มีการควบคุ มการเข าถึ งโปรแกรมประยุ กตหรือแอพพลิ เคชั่ นและสารสนเทศ (application and
information access control) โดยตองมีการควบคุม อยางนอยดังนี้
(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือ
ควบคุมการเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงาน
ในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชัน (function) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือ
แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ โดยใหสอดคลองตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ได
กําหนดไว
(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอหนวยงาน ตองไดรับ
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ
ใหมีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกหนวยงาน (mobile computing and teleworking)
(๓) การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ ตองกําหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่
(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน (teleworking) ตองกําหนดแนวปฏิบัติ
แผนงานและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานจาก
ภายนอกหนวยงาน
ขอ ๑๐. จัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานที่
เหมาะสม
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
โดยตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก)

หนา ๔

(ภาคผนวก ๑)
(๓) ตองมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม
สามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบ
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทําระบบสํารอง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ โดยมีเนื่อหาอยางนอยดังนี้
(๑) ตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ (information security audit and assessment) อยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัย
จากภายนอก (external auditor) เพื่อใหหนวยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและ
ระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขอ ๑๒. ตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณี ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกหนวยงานหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือฝาฝนการ
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศ โดยกํ าหนดให ผู บริหาร
ระดับสูงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่เกิดขึ้น
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