
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Acceptable Use Policy) 
 

 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลบางปะกง เป็นการจัดท าขึ้นเพื่อก าหนด
แนวทางไว้เป็นกรอบและเป็นแผนท่ีน าทางในระดับกลยุทธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลบางปะกง ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจาก
กรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 อีกท้ังต้องการลดปลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการกู้คืนระบบอย่าง
รวดเร็วหลังจากการโจมตีส้ินสุดลงแล้ว เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้สารสนเทศของโรงพยาบาลบางปะกง 
 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลบางปะกง ประกอบด้วย ๘ หมวด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวด ๑ ว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน (Accountability,Identification and Authentication) 
 ข้อ ๑ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะต้องมีบัญชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับ
ผู้อื่น รวมท้ังห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย ท าให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) 
 ข้อ ๒ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าการ
กระท านั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ ๓ ผู้ใช้งานต้องต้ังรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๘ 
ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวเลข (Numberical Character) ตัวอักษร (Alphabet) และตัวอักษรพิเศษ 
(Special Character)  
 ข้อ ๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้รหัสผ่านซึ่งเคยใช้มาแล้ว อย่างน้อย ๕ รหัสผ่าน 
 ข้อ ๕ ผู้ใช้งานต้องเปล่ียนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๖๐ วันหรือทุกครั้งท่ีมีการแจ้งเตือนให้เปล่ียน
รหัสผ่าน 
 ข้อ ๖ ผู้ใช้งานต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนท่ีจะใช้ทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลบางปะกง และหากพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่าน การโดนล๊อคก็ดี หรือเกิด
จากความผิดพลาดประการใดๆก็ดี ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที โดย 

๑. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ต้องท าการพิสูจน์ตัวตนในระดับไบออส (Bios) ก่อนใช้งาน 
๒. คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 
๓. การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 
๔. การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ต้องท าการพิสูจน์ตัวตนและต้องมีการบันทึกข้อมูล ซึ่ง 

สามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้ 
๕. เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องท าการล๊อคหน้าจอทุก   

 ครั้ง และต้องท าการพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้งานทุกครั้ง 
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องท าการตั้งพักเวลาหน้าจอ (Screen saver) โดยต้ังเวลาอย่าง  

 น้อย ๕ นาที 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Assets Management) 
 

ข้อ ๗ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โรงพยาบาลบางปะกงท่ีเป็นเขตหวง
ห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

ข้อ ๘ ผู้ใช้งานต้องไม่น าอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

ข้อ ๙ ผู้ใช้งานต้องไม่น าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด เช่ือมเข้าเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจส่วนบุคคล 
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลขอผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ข้อ ๑๑ ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือท าส าเนาแฟ้มข้อมูลท่ีมีลิขสิทธิ์ก ากับการใช้งาน  

ก่อนได้รับอนญุาต 
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินท่ีโรงพยาบาลบางปะกงมอบไว้ให้ใช้เสมือนหนึ่ง

เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง โดยบรรดารายการทรัพย์สิน (Asset Lists) ท่ีผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบจะอยู่แนบ
ท้ายเอกสารข้อบังคับนี้การรับหรือคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีโรงพยาบาล
บางปะกงมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กรณีท างานนอกสถานท่ีผู้ใช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของโรงพยาบาลบางปะ
กงท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะช ารุด หรือสูญหายตามมูลค่า
ทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน 

ข้อ ๑๕ ผู้ใช้งานต้องไม่ไห้ผู้อื่นยืม คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับ
การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ ๑๖ ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศต่างๆท่ีโรงพยาบาลบางปะกง จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานมี
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของโรงพยาบาลบางปะกงเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานน าทรัพย์สินและระบบ
สารสนเทศต่างๆ ไปใช้ในกิจกรรมท่ีโรงพยาบาลบางปะกงไมไ่ด้ก าหนด หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อ
โรงพยาบาลบางปะกง 

ข้อ ๑๗ ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการละเมิดตามข้อ ๑๖ ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดย
ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการบริหารจัดการองค์กร (Corporate Management) 
 

ข้อ ๑๘ ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ
โรงพยาบาลบางปะกง หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก 

ข้อ ๑๙ ข้อมูลท้ังหลายท่ีอยู่ภายในทรัพย์สินของโรงพยาบาลบางปะกง ถือเป็นทรัพย์สินของ
โรงพยาบาลบางปะกง ห้ามไม่ให้ท าการเผยแพร่ เปล่ียนแปลง ท าซ้ า หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๒๐ ผู้ใช้งานท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของโรงพยาบาลบางปะกง หรือ
ข้อมูลของผู้รับบริการ หากเกิดสูญหาย โดยน าไปใช้ในทางท่ีผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย 

ข้อ ๒๑ ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล 



ข้อ ๒๒ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะเก็บ รักษา ใช้งานและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม
เห็นสมควร โรงพยาบาลบางปะกง จะให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคล
หนึ่งบคุคลใดท าการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ใช้งานท่ีครอบครองข้อมูลนั้นยกเว้น
ในกรณีท่ีโรงพยาบาลบางปะกง ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือคาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางปะกง 
ซึ่งโรงพยาบาลบางปะกงอาจแต่งต้ังให้ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ท าการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลาโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 

 
หมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management) 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ แต่ต้องไม่ด าเนินการดังนี้ 
๑. พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆท่ีท าลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบรวมท้ังการ

กระท าในลักษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่าน การลักลอบท าส าเนาข้อมูลบุคคลอื่นหรือแกะ
รหัสผ่านของบุคคลอื่น 

๒. พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ซึ่งท าให้ผู้ใช้มีสิทธิและล าดับความส าคัญในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้ใช้อื่น 

๓. พัฒนาโปรแกรมใดท่ีจะท าซ้ าตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นใน
ลักษณะเช่นเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 

๔. พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ท่ีจะท าลายระบบจ ากัดสิทธิ์การใช้ (License) 
ซอฟต์แวร ์

๕. น าเสนอข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือขัด 
ต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีท่ีผู้ใช้สร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๔ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (RUN) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงใน
ระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์เรนท์ (Bittorrent),อมีูล (emule) เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๒๕ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรม ออนไลน์ทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เช่น การดูหนัง 
ฟังเพลง เกมส์ เป็นต้น ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๖ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของโรงพยาบาลบางปะกงท่ี
จัดเตรียมให้ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือส่ิงอื่นใด ท่ีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของ
ประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อภารกิจของโรงพยาบาลบางปะกง 

ข้อ ๒๗ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของโรงพยาบาลบางปะกง 
เพื่อการก่อกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือส่ิงอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
และศีลธรรม หรือกระทบต่อภากิจของโรงพยาบาลบางปะกง 

ข้อ ๒๘ ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทท่ีเป็นของโรงพยาบาลบางปะกงเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ข้อ ๒๙ ห้ามกระท าการใดๆเพื่อดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือส่ิงอื่นใดในเครือข่าย

สารสนเทศของโรงพยาบาลบางปะกง โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
ข้อ ๓๐ ห้ามกระท าการก่อกวน ท าลาย หรือท าให้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลบางปะกง ต้อง

หยุดชะงัก 



ข้อ ๓๑ ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบางปะกง เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบ
สารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ ๓๒ ห้ามกระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลีกลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่ว่า
จะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม 

ข้อ ๓๓ ห้ามติดต้ังอุปกรณ์หรือกระท าการใดเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
บางปะกง โดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้มีอ านาจ 

 
หมวด ๕ ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Compliance) 
 

ข้อ ๓๔ บรรดากฎหมายใดๆท่ีประกาศใช้ในประเทศไทยรวมท้ังกฎระเบียบ ของโรงพยาบาลบางปะกง 
ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ใช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่กระท าความผิดนั้นดังนั้นหากผู้ใช้งาน
กระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อ
ความผิดท่ีก่อขึ้นเอง 

 
หมวด ๖ ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ (Software Licensing and intellectual proprety) 
 

ข้อ ๓๕ โรงพยาบาลบางปะกง ได้ให้ความส าคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนัน้ซอฟต์แวร์ท่ี
โรงพยาบาลบางปะกง อนุญาตให้ใช้งานหรือท่ีโรงพยาบาลแพร่ มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตาม
หน้าท่ีความจ าเป็น และโรงพยาบาลบางปะกงห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานท าการติดต้ังหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดท่ีไม่มี
ลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โรงพยาบาลบางปะกงถือว่าเป็นความผิดส่วน
บุคคลผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

ข้อ ๓๖ ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีโรงพยาบาลบางปะกงได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
การท างาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานท าการติดต้ัง ถอดถอน เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือท าส าเนาเพื่อน าไปใช้งานท่ีอื่น 

 
หมวด ๗ ว่าด้วยการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Preventing MalWare) 
 

ข้อ ๓๗ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus) ตามท่ี
โรงพยาบาลบางปะกง ได้ประกาศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเพื่อการศึกษา พัฒนา ระบบป้องกัน 
โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๓๘ บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือส่ิงอื่นใด ท่ีได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนน ามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง 

ข้อ ๓๙ ผู้ใช้งานต้องท าการปรับปรุงข้อมูล ส าหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update 
patch) ให้ใหม่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ข้อ ๔๐ ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไมป่ระสงค์ดีตลอดเวลา รวมท้ังเมื่อพบพบส่ิงผิดปกติ
ผู้ใช้งานต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ 

ข้อ ๔๑ เมื่อพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งานต้องไม่เช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่
เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ 



ข้อ ๔๒ ห้ามลักลอบท าส าเนา เปล่ียนแปลง ลบท้ิง ซึ่งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆท่ีเป็น
ทรัพย์สินของโรงพยาบาลบางปะกง หรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ ๔๓ ห้ามท าการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัสแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมาสู่ทรัพย์สินของโรงพยาบาลบางปะกง 

 
หมวด ๘ ว่าด้วยการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) 
 
ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ว่าด้วยการใช้
งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Policy) 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต (Internet Security Policy) 
 

ข้อ ๑ ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของหน่วยงาน  เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการ
ส่วนบุคคล และท าการเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ท่ีขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ท่ีเป็นภัยต่อสังคม 
หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับหน่วยงาน 

ข้อ ๒ ห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานท่ียังไมไ่ด้ประกาศอย่าง
เป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ข้อ ๓ ระมัดระวงัการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) การดาวน์
โหลดการอัพเดท (Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ข้อ ๔ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นความลับของ
หน่วยงาน 

ข้อ ๕ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความท่ียั่วยุให้
ร้าย ท่ีจะท าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของหน่วยงาน การท าลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงาน
อื่นๆ  

ข้อ ๖ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อป้องกันการ
เข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ 

 
---------------- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access control Policy) 

หมวด ๑ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

 ข้อ ๑ โรงพยาบาลบางปะกง ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยท่ีบุคคลจากหน่วยงานภายนอกท่ีต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บัญชาการส านักงานโรงพยาบาล
บางปะกง                                             

ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานก่อน
เข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรจัดให้มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้
งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ท่ีมีต่อระบบข้อมูล 

ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ
การแก้ไขเปล่ียนแปลงสิทธิ์ต่างๆ และการผ่านเข้า-ออกสถานท่ีต้ังของระบบ ของท้ังผู้ท่ีได้รับอนุญาตและไม่ได้
รับอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 
หมวด ๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
 
 ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของ
โรงพยาบาลบางปะกง ควรก าหนดให้มีข้ันตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานตาม
ความจ าเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปล่ียนต าแหน่ง
งานภายในหน่วยงาน เป็นต้น  
 ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ส าคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าว
อย่างสม่ าเสมอ  
 ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน
ของบุคลากรดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดการเปล่ียนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก  
หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน 

(๒) ส่งมอบรหัสผ่าน (Password) ช่ัวคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย  
ควรหลีกเล่ียงการใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ท่ีไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน
(Password) 

(๓) ควรก าหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน (Password) 
(๔) ควรก าหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ในรูปแบบท่ีไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง 
(๕) ก าหนดช่ือผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ ากัน 



(๖) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการก าหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากต าแหน่ง และมีการก าหนดสิทธิ์พิเศษท่ีได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้
บ้าง และต้องก าหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ 
 ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทช้ัน
ความลับในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทช้ันความลับท้ังการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงวธิีการท าลายข้อมูลแต่ละประเภทช้ันความลับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทช้ันความลับท้ังการเข้าถึงโดยตรงและการ                  
เข้าถึงผ่านระบบงาน 

(๒) ต้องก าหนดรายช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการ 
ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละช้ันความลับของข้อมูล 

(๓) ควรก าหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
(๔) การรับส่งข้อมูลส าคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส(Encryption)  

ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption 
(๕) ควรก าหนดการเปล่ียนรหัสผ่าน (Password) ตามระยะเวลาท่ีก าหนดของระดับ 

ความส าคัญของข้อมูล 
(๖) ควรก าหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีท่ีน าเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นท่ีของหนว่ยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรส ารองและลบข้อมูลท่ี
เก็บอยู่ในส่ือบันทึกก่อน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ข้อ ๑ IDS/IPS Policy เป็นนโยบายการติดต้ังระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในโรงพยาบาล             
บางปะกง ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย พร้อม
กับบทบาทและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒ IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์(Host) ในเครือข่ายของโรงพยาบาลบางปะกงและ
เครือข่ายข้อมูลท้ังหมด รวมถึงเส้นทางท่ีข้อมูลอาจเดินทาง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเส้นทาง 

ข้อ ๓ ระบบท้ังหมดท่ีสามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ตหรือท่ีสาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS 

ข้อ ๔ ระบบท้ังหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดต้ังและ
เปิดให้บริการ 

ข้อ ๕ โฮสต์และเครือข่ายท้ังหมดท่ีมีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ 

ข้อ ๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch / Signature ของ IDS/IPS เป็นประจ า 
ข้อ ๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ

ข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจ าทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ 
ข้อ ๘ IDS/IPS จะท างานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ ท่ีใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายของ

ระบบสารสนเทศตามปกติ 
ข้อ ๙ เครื่องแม่ข่ายท่ีมีการติดต้ัง host-based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจ าวัน 
ข้อ ๑๐ พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ท้ังหมด ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุก การโจมตี

ระบบ พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ท้ังท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีท่ีตรวจพบ 

ข้อ ๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมท่ีน่าสงสัย หรือระบบการท างานท่ีผิดปกติ ท่ีถูกค้นพบ จะต้องมีการ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ช่ัวโมงท่ีตรวจพบ 

ข้อ ๑๒ การตรวจสอบการบุกรุกท้ังหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน  
ข้อ ๑๓ มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์

ต่างๆ ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ายท่ีตรวจพบ ป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด
อีกในอนาคต และด าเนินการตามแผน 

ข้อ ๑๔ โรงพยาบาลบางปะกง มีสิทธิในการยุติการเช่ือมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า 

ข้อ ๑๕ ผู้ท่ีถูกตรวจสอบว่าพยายามกระท าการอันใดท่ีเป็นการละเมิดนโยบายของโรงพยาบาล 
บางปะกง การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการท างานของระบบ
สารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดท่ีสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเป็นการกระท าท่ีส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อข้อมูล และทรัพยากรระบบของโรงพยาบาลบางปะกง จะต้องถูกด าเนินคดีตามข้ันตอนของ
กฎหมาย 

---------------- 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย(Wireless Policy) 

ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Access point) ให้รั่วไหลออกนอกพืน้ท่ีใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยท่ีสุด 

ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรท าการเปล่ียนค่า SSID (Service Set 
Identifier) ท่ีถูกก าหนดเป็นค่าโดยปริยาย (Default) มาจากผู้ผลิตทันทีท่ีน าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Access point) มาใช้งาน 

ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (Media 
Access Control Address) และช่ือผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการท่ีมีสิทธิ์ในการ
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมี MAC address (Media Access Control 
Address) และช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรมีการติดต้ังไฟร์วอลล์ (Firewall) ระหว่างระบบ
เครือข่ายไร้สายกับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

ข้อ ๕ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรก าหนดให้ผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายไร้สาย
ติดต่อส่ือสานได้เฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network) เพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่ายไร้
สาย 

ข้อ ๖ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบ
เครือข่ายไร้สาย และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบพบการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายท่ีผิดปกติ ให้ผู้ดูแลระบบ(System Administrator) รายงานต่อผู้บังคับบัญชาการ โรงพยาบาล
บางปะกง ทราบทันที 

ข้อ ๗ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ท่ีไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายใน
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

 
---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Network and Server Policy) 

ข้อ๑ โรงพยาบาลบางปะกงก าหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) 

ข้อ๒ ผู้ใช้บริการจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบแม่ข่าย
ของหน่วยงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาโรงพยาบาลบางปะกง ละต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด 

ข้อ๓ การขออนุญาตใช้งานพื้นท่ี Web server และช่ือโดเมนย่อย (Sub Domain Name) ท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ จะต้องท าหนังสือขออนุญาตต่อผู้บัญชาการโรงพยาบาลบางปะกงเท่านั้น และจะต้องไม่ติดต้ัง
โปรแกรมใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อการกระท าของระบบและผู้ใช้บริการอื่นๆ 

ข้อ๔ ห้ามผู้ใดกระท าการเคล่ือนย้าย ติดต้ังเพิ่มเติมหรือกระท าการใดๆต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่อุปกรณ์
จัดเส้นทาง(Router)อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล(Switch)อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายหลักโดย
ไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ดูแลระบบ(System Administrator) 

ข้อ๕ ผู้ดูแลระบบ(System Administrator) ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องมีวิธีการจ ากัดสิทธ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบเครือข่ายท่ี
ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๒. ต้องมีวิธีการจ ากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายท่ีมีหารใช้งานร่วมกัน 
๓. ต้องก าหนดให้มีวิธีเพื่อจ ากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่นๆได้ 
๔. ระบบเครือข่ายท้ังหมดของหน่วยงานท่ีมีการเช่ือมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆภายนอก

หน่วยงานควรเช่ือมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก รวมท้ังต้องมีความสามารถในการตรวจจับ
โปรแกรมประสงค์ร้าย(Malware)ด้วย 

๕. ระบบเครือข่ายต้องติดต้ังระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System/Intrusion 
Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลท่ีเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานในลักษณะท่ีผิดปกติ 

๖. การเข้าสู้ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจ าเป็นต้องมีการลงบันทึกเข้า
(Login)และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน(Authentication)เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้ใช้บริการ 

๗. เลขท่ีอยู่ไอพี(IP Address) ภายในระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการป้องการมิ
ให้ภายนอกท่ีเช่ือมต่อสามารถมองเห็นได้ 



๘. ต้องจัดท าแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายระเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
ระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมท้ังปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

๙. การใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อตรวจสอบระบบเครือข่าย ควรได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ          
(System Administrator) และจ ากัดการใช้งานเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 

ข้อ๗ โรงพยาบาลบางปะกง ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log) 

เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)มีความถูกต้องและระบุบถึงตัวบุคลได้ตาม
แนวทางดังต่อไปนี ้

(๑) ควรจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในส่ือท่ีเก็บข้อมูลท่ีสามารถรักษาความ
ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และระบุบตัวบุคคลท่ีเข้าถึงส่ือดังกล่าวได้และข้อมูลท่ีใช้ในการ
จัดเก็บต้องก าหนดช้ันความลับในการเข้าถึงข้อมูลและผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตในการแก้ไข
ข้อมูลท่ีเก็บรักษาไว้ยกเว้นผู้ตรวจสอบระบบสาระสนเทศของหน่วยงาน (IT Auditor) 
หรือบุคคลท่ีหน่วยงานมอบหาย 

(๒) ควรก าหนดให้มีการบันทึกการท างานของระบบบันทึกข้อมูลปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
(Application Logs)และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุกเช่น บันทึกเข้า-
ออกระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย ๙๐ วนันับต้ังแต่
การใช้บริการส้ินสุดลง 

(๓) ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบอย่างสม่ าเสมอ 
(๔) ต้องมีวิธีการป้องกนัแก้ไขเปล่ียนแปลงบันทึกต่างๆและจ ากัดสิทธ์การเข้าถึงบันทึก

เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 



ข้อ ๘ โรงพยาบาลบางปะกง ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้

(๑) บุคคลจากหน่วยงานภายนอกท่ีต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)ของหน่วยงานจะต้องท าเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อขออนุญาตจากผู้บัญชาการโรงพยาบาลบางปะกง 

(๒) มีการควบคุมช่องทาง(Port)ท่ีใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม 
(๓) วิธีการใดๆ ท่ีสามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการอนญุาต

จากผู้บัญชาการโรงพยาบาลบางปะกง 
(๔) การเข้าสู้ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจ าเป็นใน

การด าเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ 
(๕) การเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบของหน่วยงาน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของการส ารองข้อมูล(Backup Policy) 

ข้อ๑ จัดท าส าเนาข้อมูลและซอฟแวร์เก็บไว้ โดยจัดเรียบเรียงตามล าดับความจ าเป็นของการส ารอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย 

ข้อ๒ มีข้ันตอนการปฏิบัติการจัดท าส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ท้ังระบบซอฟแวร์ 
และข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยข้ันตอนการปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศแต่ละระบบ 

ข้อ๓ จัดเก็บข้อมูลท่ีส ารองนั้นในส่ือเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ช่ือบนส่ือเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถแสดง
ถึงระบบซอฟแวร์ วนัท่ี เวลาท่ีส ารองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการ ารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลส ารองควร
จัดเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บข้อมูลส ารองซึ่งติดต้ังอยู่สถานท่ีอื่น และต้องมีการทดสอบส่ือเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ๔ ต้องมี่การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับมาได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy) 

ข้อ๑ โรงพยาบาลบางปะกง มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ การติดต้ัง และก าหนดค่าไฟร์วอลล์ท้ังหมด 

ข้อ๒ การก าหนดการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องปฏิเสธท้ังหมด 

ข้อ๓ ทุกเส้นทางเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและบริการอินเตอร์เน็ตท่ีไม่อนุญาตตามนโยบาย จะต้องถูก
บล็อก (Block) โดยไฟว์วอลล์ 

ข้อ๔ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะต้องมีการ Login account ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

ข้อ๕ ค่าการเปล่ียนแปลงท้ังหมดในไฟว์วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การก าหนดค่าใช้บริการ และการ
เช่ือมต่อท่ีอนุญาต จะต้องมีการบันทึกเปล่ียนแปลงทุกครั้ง 

ข้อ๖ การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการ
เท่านั้น 

ข้อ๗ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปเก็บท่ีอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลทางจราจรคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า๙๐วัน 

ข้อ๘ การก าหนดนโยบายในการให้บริการอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตการ
เช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมท่ัวไปท่ีทางโรงพยาบาลบางปะกง อนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
งานพอร์ตการเช่ือมต่อนอกเหนือท่ีก าหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากทางโรงพยาบาลบางปะกงก่อน 



ข้อ๙ การก าหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของแต่ละส่วนของเครือข่ายจะต้อง
การก าหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบายต้องถูกระบุ
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องท่ีให้บริการจริง 

ข้อ๑๐ จะต้องมีการส ารองข้อมูลการก าหนดต่างๆของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือทุก
ครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่า 

ข้อ๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการงานสาระสนเทศต่างๆจะต้องไม่อนุญาตให้มีการเช่ือมต่อ
เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต เว้นแต่มีความจ าเป็น โดยจะต้องก าหนดเป็นกรณีไป 

ข้อ๑๒ โรงพยาบาลบางปะกง มีสิทธิที่จะระงับหรอืบล็อกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมี
พฤติกรรมการใช้งานท่ีผิดนโยบาย หือเกิดจากการท างานของโปรแกรมท่ีมี ความเส่ียงต่อความปลอดภัย
จนกว่าจะได้รับการแก้ไข 

ข้อ๑๓ การเช่ือมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์
เครือข่ายภายในจะต้องมีการบันทึกการข้อด าเนินงานตามแบบการขออนุญาตด าเนินการเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องไดรับความเห็นชอบจากโรงพยาบาลบางปะกงก่อน 

ข้อ๑๔ ผู้ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับการใช้งานอินเตอร์เน็ตทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของอีเมล์ (E-Mail Policy) 

ข้อ๑ ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) ต้องท าการกรอกข้อมูล   
ค าขอเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็คทรอนิคส์(e-mail) ของหน่วยงานโดยการยื่นค าขอกับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
บางปะกง 

ข้อ๒ เมื่อได้รับรหัส (password) ครั้งแรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์(E-mail)และเมื่อมี
การเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้นควรเปล่ียนรหัส (password) โดยทันที 

ข้อ๓ ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ๔ ควรเปล่ียนรหัสผ่าน(password) ทุก๓-๖ เดือน 

ข้อ๕ ไม่ควรใช้ท่ีอยู่จดหมายอิเล็คทรอนิคส์(e-mail address)ของผู้อื่นเพื่ออ่านหรือรับหรือส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์(e-mail)เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานจดหมายอิเล็คทรอนิคส์(e-mail)ของตน 

ข้อ๖ หลังจากใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)เสร็จส้ินควรบันทึกออก(Logout)ทุกครั้ง 

ข้อ๗ การส่งข้อมูลท่ีเป็นความลับ ไมควรระบุบความส าคัญของข้อมูลลงในหัวจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) 

 

 
 
 


