ระเบียบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕๖5
เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศของ สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖5”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน โดยยึดถือให้อยู่ภายใต้ พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานกระทรวง
และลูกจ้าง ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ ๕ คานิยามในระเบียบนี้
๕.๑ ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบข้อมูลของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ที่นาเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร มาช่วยในการสร้าง
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและสามารถนาาสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน การ
บริหาร การพัฒนา ควบคุม รวมทั้งแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
๕.๑.๑ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ระบบที่
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware)
๕.๑.๒ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงการ
ติดต่อสื่อสาร หรือการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.1.3 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสกัด
ข้อมูลให้มีความหมายโดยผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ข้อความ
หรือ ภาพกราฟฟิกที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวางแผนการ
ตัดสินใจ และอื่นๆ
5.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-mail) หมายถึง การรับส่งข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยชื่อที่ใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรูปแบบซึ่งประกอบไป
ด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ และชื่อโดเมน เช่น somdet_chaopraya@mail.somdet.go.thเป็นต้น

-25.3 ผู้ใช้งาน (User) หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และ
ลู ก จ้ า งของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศของสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยารวมถึงบุคคลภายนอกที่หน่วยงานอนุญาตให้เข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.4 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานนั้นๆ
5.5 ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานนั้นๆ
5.6 ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล
5.7 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นระบบ
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.8 ความมั่น คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายความว่า ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในบริบ ทของ การรักษาความลับ ความเชื่อถือได้ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล สาหรับระบบ
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.9 ทรัพย์สินสารสนเทศ หมายความว่า
5.9.1 ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
5.9.2 ตัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล
และอุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้ในระบบ
5.9.3 ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.10 ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (Information Security)
หมายความว่า การป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศจากการเข้ าถึง ใช้เปิดเผยขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทาให้
สูญหาย ทาให้เสียหาย ถูกทาลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ
5.11 ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical Security) หมายความว่า การจัด
ให้มีนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรือกระบวนการใดๆ เพื่อนามาใช้ป้องกัน ทรัพย์สินสารสนเทศ สิ่ง ปลูก
สร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล ภัยธรรมชาติอุบัติภัย หรือภัยทางกายภาพอื่น
5.12 เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Incidents) หมายถึง เหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา
หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นจุดอ่อนหรืออาจสร้างความเสียหายได้ในที่สุดซึ่งอาจส่งผลให้
5.12.1 เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสาคัญ
เช่น ระบบสารสนเทศของหน่วยเกิดการหยุดชะงัก เป็นต้น
5.12.2 เป็ น การละเมิ ด นโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ของ สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

-35.12.3 เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดต่างๆ
ที่กาหนดไว้
5.12.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือ
ทาให้สูญเสียชื่อเสียง เช่น การไปโพสต์ข้อความพาดพิงถึง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในเว็บไซต์
ภายนอกซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น
5.12.5 ตัวอย่างของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ โปรแกรมไม่
พึงประสงค์ การพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ ระบบงาน หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน การแจ้งเตือนของระบบป้องกันการ
บุกรุก ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย ข้อมูลสาคัญถูกเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย หน้าเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลงการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานผิดวัตถุประสงค์ เช่น การใช้เครือข่าย
ของหน่ ว ยงานเพื่ อ กระท าการที่ขั ด ต่ อ พระราชบั ญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
พ.ศ. 2550 เพื่อกระทาการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อกระทาการอันมี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทาการส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ เป็นต้น ระบบ
ถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริ การได้ ระบบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือทรัพย์สินในระบบสารสนเทศอื่น ๆ ถูกขโมย
การแอบติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ ดั ก ขโมยข้ อ มู ล หรื อ ดั ก ดู ข้ อ มู ล ในเครื อ ข่ า ยของ สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นการละเมิด
ระเบียบฉบับนี้
5.12.6 ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ประตูศูนย์คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถปิดให้สนิทได้ ระบบสารสนเทศของหน่วยมีช่องทางอื่นในการเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ผ่านการพิสูจน์
ตัวตนตามปกติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยไม่เข้มงวดหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลภายนอก
สามารถเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าห้องระบบสารสนเทศของหน่วยโดยไม่มีการแลกบัตรผ่าน บุคคลภายนอกไม่ได้ลง
ชื่อก่อนเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วย เจ้าหน้าที่ไม่มีการระบุตัวตนก่อนที่จะเข้าถึงห้องระบบสารสนเทศของ
หน่วยนั้น
5.12.7 เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อน
จาเป็นต้องได้รับรายงานจากผู้ใช้งานเพื่อให้มีการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสมได้ผลและทันกาล
5.13 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาเป็ น ทรั พย์ สิ น อี กชนิด หนึ่ง ที่น อกเหนือ จากสั ง หาริ มทรัพ ย์ นั่น คื อทรัพ ย์ สิ น ที่ส ามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
5.13.1 ลิขสิทธิ์ (Copyright)
5.13.3 สิทธิบัตร (Patent)
5.13.3 เครื่องหมายการค้า (Trademark)
5.13.4 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Designs of Integrated Circuit)
5.13.5 ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
5.13.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

-45.14 สิ น ทรั พ ย์ หมายถึ ง สิ่ ง ของที่ จ าเป็ น ทั้ ง มวลส าหรั บ สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็ จ เจ้ า พระยาทั้ ง ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ การด ารงอยู่ และการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยภายในสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ทั้งให้เป็นไปตามสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยความรับผิดชอบ ในสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ. 2535 ตามคาจากัดความ ข้อ 4 ว่าด้วยสิ่งอุปกรณ์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.15 สิทธิของผู้ใช้งาน (User Access Right) หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิ จาเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือ เพื่อ
การเข้าถึงเข้าใช้สารสนเทศ และทรัพย์สินสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5.16 การเข้าถึง (Access) หมายถึง ความสามารถในการเข้าไป อันอาจทาให้
สามารถจะอ่านทา สร้าง แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง ล่วงรู้ด้วยประการใดๆ หรือได้อ่าน ทา สร้าง แก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ล่วงรู้ด้วยประการใดๆ สาหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ทั้งโดยการเข้าถึงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทางกายภาพ
5.17 การควบคุมการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบ
สารสนเทศ ทั้งทางอิเล็ กทรอนิ กส์ และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นส าหรับบุคคลภายนอก
ตลอดจนอาจกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
5.18 สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิ ด
หมายถึง เหตุบกพร่องหรือเหตุละเมิดด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจทาให้ระบบของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา สูญเสีย การปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการต่างๆ แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด จากการถูก
บุกรุกหรือโจมตีทางช่องโหว่ และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคามจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
5.19 ภัยคุกคาม (threats) หมายถึง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้หรือเหตุการณ์ที่ไม่
พึง ประสงค์ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบหรื อสร้ า งความเสี ย หายต่ อ ระบบสารสนเทศของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
5.20 ช่องโหว่ (vulnerabilities) หมายถึง จุดอ่อนของทรัพย์สินหรือมาตรการที่เป็น
ช่ อ งทางเกิ ด ปั จ จั ย เสี่ ย งจากภั ย คุ ก คามที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ต่ อ ระบบสารสนเทศของ สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ 6 ผู้อานวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุดของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ในภาพรวม ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยารวมถึงการละเมิดมาตรการต่างๆ อันทาให้เกิดความ
เสียหายของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และให้กาหนดการทบทวนระเบียบนี้ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวงรอบปีงบประมาณละ
1 ครั้ง

-5หมวด 1
กล่าวทั่วไป
ข้อ 8

ความมุ่งหมายของระเบียบนี้
8.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.2 เพื่อเป็น มาตรฐานแนวทางปฏิบัติและความรับผิ ดชอบของผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาผู้ดูแลระบบ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ให้กับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปอย่าง เคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
8.3 เพื่อเป็น กรอบและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศไปสู่
สากล
8.4 เพื่อเป็นมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาสาหรับการพิทักษ์รักษาและป้องกัน มิให้ข้อมูลและสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการรั่วไหล หรือรู้ไปถึง หรือตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลผู้ไม่มีอานาจหน้าที่ ป้องกัน
การจารกรรม ทั้งจาก บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ พิทักษ์รักษาและป้องกันการก่อวินาศกรรมแก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารสนเทศ เครื่องใช้ สานักงาน อาคาร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น
ข้อ 9 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการสามารถก าหนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศของส่ ว นราชการ และแต่งตั้งผู้ รับผิ ดชอบระบบสารสนเทศของส่ ว นราชการเพิ่มเติมได้โ ดยให้
สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 10 เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ร ะเบี ยบนี้ คื อ วางแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ของสถาบั น
จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศของสถาบั น
จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา เกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สารสารสนเทศ ระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ เพื่อให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ 11 ในการกาหนดชั้น ความลั บของสารสนเทศให้ เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 หรือข้อกาหนดอื่นๆ
ที่ได้ ประกาศใช้ทดแทน
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การจัดทาโครงการและการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Application, Computer and Device Project Development and Acquisition)
ข้อ 12 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องควบคุมการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ดังนี้
12.1 ต้องเป็ น ผู้ ให้ ความเห็ นชอบในการจัด ทาโครงการด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานภายในต่างๆ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
12.2 ต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสาหรับการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
12.3 ไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายในต่างๆ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ดาเนิ น การด้ว ยตนเอง โดยไม่ผ่านความเห็ นชอบจากหน่ว ยรับผิดชอบตามสายงานหรือหน่ว ยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หมวด 3
การควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานระบบสารสนเทศ
(Access Control)
ข้อ 13 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการควบคุม การเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นมาตรการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
13.1 ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศทั่วไป
13.1.1 ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล และ/หรื อ
ผู้รับผิดชอบระบบงานตามความจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
13.1.2 ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิใน
การผ่านเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ผู้ใช้ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทาเป็นบันทึกและกรอกแบบ
เอกสารที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากาหนด เพื่อขอสิทธิในการเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็น
โดยค านึ ง ถึ ง ประเภทข้ อ มู ล และชั้ น ความลั บ และก าหนดให้ มี ก ารลงนามอนุ มั ติ เ อกสารดั ง กล่ า วโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
13.1.3 ผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้รับผิดชอบระบบงานจะอนุญาตให้ผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งาน
จะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกิน อานาจหน้าที่ ดังนั้นการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน ต้องกาหนด
ตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น

-713.2 ด้านการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
13.2.1 ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาตามสิทธิและความจาเป็นในการเข้าถึงเครือข่ายก่อนที่จะเข้าใช้งาน
13.2.2 ผู้ ดู แ ล เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส ถ า บั น จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร์
สมเด็จเจ้าพระยามีหน้าที่ตรวจสอบ อนุมัติและกาหนดการอนุญาตในการผ่านเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ตามสิทธิและความจาเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น
13.2.3 ผู้ ดู แ ล เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส ถ า บั น จิ ต เ ว ช ศ า ส ต ร์
สมเด็จเจ้าพระยา จะต้องจัดให้มีการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งาน ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้งานไม่ให้
ผู้ใช้งานล่วงละเมิดความปลอดภัย ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆอีกด้วย
13.3 ด้านการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
13.3.1 ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สิน ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจึงจะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ และผู้ใช้งานต้องใช้งาน
เฉพาะ ระบบปฏิบัติการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
13.3.2 ผู้รับผิดชอบระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิอนุญาตให้เข้า
ใช้งานระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามสิทธิและตามความจาเป็นในการใช้งาน
รวมถึงการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้งาน ไม่ให้ผู้ใช้งานล่วงละเมิดความปลอดภัย
ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน รวมถึงล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ อีกด้วย
13.4 ด้านการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ (Application)
13.4.1 ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจึงจะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ และผู้ใช้งานต้องใช้งาน
เฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
13.4.2 ผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์ มีหน้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิอนุญาต
ให้เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามสิทธิและตามความจาเป็นในการใช้
งาน รวมถึงการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้งาน ไม่ให้ ผู้ใช้งานล่วงละเมิดความ
ปลอดภัย ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน รวมถึงล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ อีกด้วย
ข้อ 14 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการบริหาร จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ดังนี้
14.1 การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ กาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้มีสิทธิต่างๆ ในการใช้งานตามความจาเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการ
ยกเลิ ก สิ ท ธิ ก ารใช้ ง าน เช่ น เมื่ อ ลาออกไป หรื อ เมื่ อ เปลี่ ย นต าแหน่ ง งานภายในสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น

-814.1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ (user registration)
14.4.1.1 หน่วยต้นสังกัดของเจ้ าหน้าที่ใหม่ แจ้งข้อมูลการ
ขอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชา ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
14.4.1.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของ สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาข้อมูลการขอลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยตรวจสอบให้ถูกต้องว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อย่างแท้จริง และได้รับสิทธิในการใช้งานตามคาร้อง
ขอลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
14.4.1.3 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของ สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ และแจ้งผลการอนุมัติตามสายการ
บังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ใหม่ทราบต่อไป
14.1.2 ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน
14.1.2.1 หน่ว ยต้นสั งกัดของเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูล การขอ
ยกเลิก สิทธิการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชา ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
14.1.2.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ระบบสารสนเทศของสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาข้อมูลการขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ โดยตรวจสอบให้
ถูกต้องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอย่างแท้จริง และได้รับการยกเลิกสิทธิใน
การใช้งานตามคาร้องอย่างถูกต้อง
14.1.2.3 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ระบบสารสนเทศของสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งผลการอนุมัติ
ตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่นั้นทราบต่อไป
14.2 กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
14.3 กาหนดบั ญชีชื่อผู้ ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล กล่ าวคือ ไม่กาหนดบัญชีชื่อ
ผู้ใช้งานที่ซ้าซ้อนกัน และถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานต่อไป
14.4 จ ากัด การใช้ง านบัญ ชีชื่ อผู้ ใช้ งานแบบกลุ่ มซึ่ งมี การใช้ง านร่ว มกั น กล่ าวคื อ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ง านได้ ก็ต่ อ เมื่ อ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการใช้ งานเท่ า นั้ น และผู้ ใ ช้ง านบั ญ ชี แ บบกลุ่ ม ต้ อ ง
รับผิดชอบการใช้งานร่วมกัน
14.5 ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องขอใช้ระบบสารสนเทศเข้าใช้ระบบจนกว่าจะได้รับอนุมัติแล้ว
เท่านั้น
14.6 จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ที่ร้องขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเอาไว้ใช้
อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง

-914.7 ทบทวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
14.7.1 พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิในระบบสารสนเทศแยกตามหน่วยงาน
ภายในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
14.7.2 จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของหน่วยเพื่อดาเนินการทบทวนว่ามีรายชื่อที่ออกสิทธิเข้าถึงระบบสารสนเทศไปแล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลง
แต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขสิทธิการเข้าถึงให้ถูกต้องหรือไม่
14.7.3 ผู้บังคับบัญชาของหน่วยแจ้งหรืออนุมัติรายชื่อของผู้มีสิทธิในระบบ
สารสนเทศที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
14.7.4 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยดาเนินการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิให้
ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งหรือได้รับการอนุมัติ
ข้อ 15 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ดังนี้
15.1 ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบระบบนั้นๆ ต้องกาหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ ในการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติโดย
ต้องกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เช่น กาหนดเป็นเอกสารการบริหารจัดการสิทธิ การใช้งาน
ระบบและรหัสผ่าน เป็นต้น
15.2 การกาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน ต้องปฏิบัติตาม เอกสาร
หรือตามระเบียบที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากาหนดขึ้น
15.3 กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้ หมายถึ ง ผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุด ต้องมี
การพิจารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอโดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
ควรได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
15.3.1 ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น กาหนดให้มีการควบคุมการใช้
งานเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
15.3.2 ก าหนดระยะเวลาการใช้ ง านและระงั บ การใช้ ง านทั น ที เ มื่ อ พ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว
15.3.3 มีการเปลี่ ยนรหั สผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลังหมดความ
จาเป็ นในการใช้งาน หรื อ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ ยนรหั สผ่ านทุก
60 วัน เป็นต้น
ข้อ 16 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดวิธีการบริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
16.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ ข้อมูล
และวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรง และการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ

- 10 16.2 ผู้ดูแลฐานข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความ
เหมาะสม
16.3 วิธีป ฏิบั ติในการควบคุมการเข้า ถึงข้อ มูล แต่ ล ะประเภทชั้ นความลั บ ทั้งการ
เข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงานผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
16.4 การรับส่งข้อมูลสาคัญ ผ่านเครือข่ายสาธารณะผู้ใช้งานควรได้รับ การเข้ารหัส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN เป็นต้น
16.5 มีการกาหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่ กาหนดของระดับความสาคัญ
ของข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือตามระเบียบที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากาหนดขึ้น
16.6 มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารอง
และลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
ข้อ 17 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการควบคุม การเข้าใช้งานระบบจากภายนอก หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดให้มีการ
ควบคุมการใช้งานระบบที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งเอาไว้ภายในหน่วยของตนเอง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบภายในจากการเข้าถึงระบบจากภายนอกโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
17.1 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและ
ทรัพยากรของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาการควบคุมบุคคลที่เข้าสู่ระบบของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา จากระยะไกลจึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการ
เข้าสูร่ ะบบภายใน
17.2 วิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกล ต้อง
ได้รั บการอนุ มัติจ ากผู้ บั งคับ บัญชาหรื อผู้ ที่ได้รับการมอบอานาจก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อน
นามาใช้และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
17.3 ก่อนทาการให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดง หลักฐานระบุ
เหตุผลหรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอย่างเพียงพอและต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
17.4 มีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่ระบบ
โดยการโทรศัพท์เข้ามานั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบ และวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับการอนุมัติ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
17.5 การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็น
เท่านั้น และไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล (Modem) ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น
ช่องทางดังกล่าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จา เป็น
เท่านั้น

- 11 ข้อ 18 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการพิสูจน์ ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกดังนี้ ผู้ใช้ระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานระบบของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
18.1 การแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)
18.2 การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
18.3 การเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา
จากอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
18.4 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
จะต้องมีการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
หมวด 4
การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน
ข้อ 19 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดวิธีการบริหารจัดการรหัสผ่าน (User Password Management) และการใช้งานรหัสผ่าน
(Password Use) ของเจ้าหน้าที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
(Review of User Access Rights) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
19.1 วิธีการบริหารจัดการรหัสผ่าน
19.1.1 ต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับให้เป็นความลับ
19.2.2 กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการ
ผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
19.1.3 ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุล ของตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
19.1.4 ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่น
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
19.1.5 ไม่ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ ารหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คล
อัตโนมัติ (Save Password)
19.1.6 ไม่ จ ดหรื อ บั น ทึ ก รหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลไว้ ใ นสถานที่ ที่ ง่ า ยต่ อ การ
สังเกตเห็นของบุคคลอื่น
19.1.7 เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
19.1.8 การกาหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับเจ้าหน้าที่ใ ห้ยากต่อการเดา และ
กาหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซากั
้ นอีกด้วย
19.1.9 กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งบอกรหั ส ผ่ า นแก่ ผู้ อื่ น เนื่ อ งจากงาน
หลังจากดาเนินการเรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที

- 12 19.1.10 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานลาออก หรื อ เปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่
ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิทธิการใช้งาน ให้หน่วยแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทันที เพื่อเปลี่ยนสิทธิ
หรือถอดถอนสิทธิของผู้ที่ลาออกออกจากระบบทันทีที่ได้รับแจ้ง
19.1.11 การส่งมอบรหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย โดย
ใส่ ซ องปิ ด ผนึ ก และประทั บ ตรา “ลั บ ” และส่ ง ไปยั ง ผู้ ใ ช้ ง าน และ แนบเอกสารการได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด
19.2 การใช้งานรหัสผ่าน
19.2.1 ผู้ใช้งานต้องใช้งานรหัสผ่านของตนเองหรือตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
19.2.2 ผู้ ใ ช้ง านรหั ส ผ่ า นต้ อ งปฏิบั ติ ให้ เป็ นไปตามวิ ธี การบริห ารจั ดการ
รหัสผ่านอย่างเคร่งครัด
19.2.3 กรณี ต้ อ งการยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลงรหั ส ผ่ า นให้ แ จ้ ง เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
19.2.4 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ ใ ช้ ง านรหั ส ผ่ า นซึ่ ง เคยใช้ ม าแล้ ว อย่ า ง น้ อ ย
5 รหัสผ่าน
19.2.5 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ 60 วัน หรือทุกครั้ง
ที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
19.2.6 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าใดๆ ที่ เ กิ ด จากบั ญ ชี ข อง
ผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม
19.2.7 ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ทรัพย์สิน หรือ
ระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิด
จากรหัสผ่าน การโดนล็อคก็ดีหรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที
โดย
19.2.7.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ต้องทาการ
พิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยระบุ Mac Address ให้กับผู้ดูแลระบบและได้รับการ
Fix IP-Address จากผู้ดูแลระบบก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
19.2.7.2 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ก่ อ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
ระบบปฏิบัติการต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
19.2.7.3 การใช้ ง านระบบคอมพิ ว เตอร์ อื่ น ในเครื อ ข่ า ย
จะต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
19.2.7.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องทาการ
พิสูจน์ตัวตนและต้องมีการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
19.2.7.5 เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านไม่ อ ยู่ ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการล็อคหน้าจอทุกครั้ง และต้องทาการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
19.2.7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการตั้งเวลา
พักหน้าจอ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาอย่างน้อย 5 นาที และมีการใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงใหม่อีกครั้ง
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19.3.1 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนสิทธิการถึงของผู้ใช้งาน
19.3.2 วงรอบการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานให้ทบทวน ทุก ๆ 1 ปี
หรือเมื่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้ ได้แก่ การลาออก การย้ายหน่วย เป็นต้น อีกทั้งการ ทบทวน
สิทธิต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการทางานของผู้ใช้ รวมทั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบงานใหม่ จะต้องมีการ
ทบทวนสิทธิการใช้งานทุกครั้งอีกด้วย
19.3.3 การทบทวนสิทธิผู้ดู แลระบบ จะต้องแจ้งรายงานการทบทวนสิทธิ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายใน สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติให้ดาเนินการต่อไป
หมวด 5
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environmental Security)
ข้อ 20 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical Security)
20.1 กาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่หรือการจาแนกพื้นใช้งาน
20.2 พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในโดยเฉพาะศูนย์สารสนเทศกลาง
(Data Center) ให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น
20.3 มีระบบป้องกันการบุกรุกที่ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
20.4 ดาเนินการทดสอบระบบป้องกันการบุกรุกทางกายภาพเพื่อตรวจสอบยังใช้งาน
ได้ตามปกติ
20.5 บุคลากรของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาควรปิดประตูและหน้าต่าง
ให้ล็อคอยู่เสมอ
20.6 ถ้าตรวจพบอุปกรณ์สารสนเทศที่ถูกละทิ้งโดยไม่มีผู้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้
รีบแจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวในสถานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือลักลอบ
ขโมยข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อไป
ข้อ 21 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการควบคุม การเข้า-ออก (Physical Entry Controls) ดังนี้
21.1 ให้มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพื้นที่สาคัญของผู้ที่มาเยือน (Visitors)
๒๑.๒ ดูแลผู้ที่มาเยือนในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ
และจากไปเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๑.๓ มี ก ลไกการอนุ ญ าตการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ มี ค วาม ส าคั ญ ของ
บุคคลภายนอกและควรมีเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว

- 14 ๒๑.๔ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ ที่ ม าเยื อ นจากภายนอกเข้ า ใจในกฎเกณฑ์ ห รื อ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
๒๑.๕ มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
๒๑.๖ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญเว้นแต่ได้รับการ
อนุญาต
๒๑.๗ มีการพิสูจน์ตัว ตน เช่น การแสดงบัตรผ่าน การใช้บัตรแถบแม่เหล็ ก การใช้
รหัสผ่าน เป็นต้น เพื่อควบคุมการเข้า -ออกในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะในศูนย์ สารสนเทศ
กลาง (Data Center)
๒๑.๘ จัดเก็บบันทึกการเข้า-ออกสาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะ
ศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center) เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
21.9 บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่บริษั ท นักศึกษาฝึกงานหรื อผู้ได้รับการว่าจ้าง
อื่นๆ ต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทางาน
๒๑.๑๐ ผู้มาเยือนต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในหน่วยงาน
๒๑.๑๑ ควรจัดให้มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก ในขณะที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
๒๑.๑๒ จัดให้มีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
ข้อ 22 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดบริเวณสาหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบสิ่งอุปกรณ์โดยบุคคลภายนอก (Public Access, Delivery,
and Loading Areas) ดังนี้
๒๒.๑ จ ากัด การเข้า ถึงพื้น ที่ห รื อบริ เวณที่ มีการส่ ง มอบหรือขนถ่า ยสิ่ งอุ ปกรณ์เพื่ อ
ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๒.๒ จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
๒๒.๓ จัดพื้นที่หรือบริเวณส่ งมอบไว้ในบริเวณต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่
อื่นๆ ภายในระบบสารสนเทศของหน่วย
๒๒.๔ ให้ตรวจสอบวัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตรายก่อนที่จะโอนย้ายวัสดุนั้น ไป
ยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน
๒๒.๕ ตรวจนับและลงทะเบียนหรือขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมอบโดยผู้ถูกจ้าง ผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการภายนอกให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์
ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ 23 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการจัดวางและการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment Sitting and Protection) ดังนี้
๒๓.๑ จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center) ให้น้อยที่สุด
๒๓.๒ อุปกรณ์ที่มีความสาคัญให้แยกเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่ง ที่ความมั่นคงปลอดภัย

- 15 ๒๓.๓ ไม่ ใ ห้ มี ก ารน าอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และสู บ บุ ห รี่ ใ นบริ เ วณหรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center)
๒๓.๔ ดาเนินการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณหรือพื้นที่
ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เช่น การ
ตรวจสอบระดับอุณหภูมิความชื้น ให้อยู่ในระดับปกติหรือไม่
ข้อ 24 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดระบบ และอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilities) ดังนี้
๒๔.๑ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโดยให้มีระบบดังต่อไปนี้
๒๔.๑.๑ ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
๒๔.๑.๒ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง (Generator)
๒๔.๑.๓ ระบบระบายอากาศ
๒๔.๑.๔ ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
24.2 ให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
๒๔.๓ ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายใน
ห้องเครื่องทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
ข้อ 25 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนด และควบคุมการเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security) ดังนี้
๒๕.๑ เครือข่ายของสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยาในลักษณะที่ต้องวางผ่าน
เข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้นั้น ต้องให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับ
สัญญาณ การตัดสายสัญญาณ เพื่อทาให้เกิดความเสียหายและป้องกันสัตว์ต่างๆ กัดสาย เช่น หนู เป็นต้น
๒๕.๒ ให้ เ ดิน สายสั ญญาณสื่ อ สารและสายไฟฟ้ าแยกออกจากกัน เพื่ อป้อ งกัน การ
แทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
๒๕.๓ ทาป้ายชื่อสาหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการตัดต่อสัญญาณ
ผิดเส้น
๒๕.๔ จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๒๕.๕ ตู้ Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิทาเพื่อป้องกันการเข้าถึง
ของบุคคลภายนอก
ข้อ ๒๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์(Equipment Maintenance) ดังนี้
๒๖.๑ ให้มกี าหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒๖.๒ ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
๒๖.๓ จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง

- 16 ๒๖.๔ จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
๒๖.๕ ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหน่วย
๒๖.๖ ควบคุมการส่งอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหายหรือ
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๖.๗ จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูล สาคัญของผู้รับจ้างที่มาทาการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๒๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้ อ งควบคุ ม และก าหนดขั้ น ตอนการน าสิ่ ง อุ ป กรณ์ ข องสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาออกนอก
หน่วยงาน (Removal of Property) ดังนี้
๒๗.๑ ให้มีการขออนุญาตก่อนนาสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินออกนอกหน่วย
๒๗.๒ บั น ทึ ก ข้ อ มูล การน าสิ่ ง อุ ป กรณ์ ข องสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ส มเด็ จ เจ้ า พระยา
ออกนอกหน่วย เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
ข้อ ๒๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of equipment off-premises)
๒๘.๑ กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาสิ่งอุปกรณ์
หรือทรัพย์สินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาออกไปใช้งานนอก
๒๘.๒ ไม่ทิ้งสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาไว้โดย
พังในที่สาธารณะ
๒๘.๓ ให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง
ข้อ ๒๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องควบคุมการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์หรือการนาสิ่งอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Reuse
of Equipment) ดังนี้
๒๙.๑ ให้ ทาลายข้อมูล ส าคัญในสิ่ งอุปกรณ์ก่อนที่จะดาเนินการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ดังกล่าว และดูแนวทางปฏิบัติในการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลในหมวด ๘
๒๙.๒ มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญใน
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่ นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลสาคัญนั้นได้

- 17 หมวด ๖
การบริหารจัดการด้านการสือ่ สารและการดาเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศ
(Communications and Operations Management)
ข้อ ๓๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented Operating Procedures) ดังนี้
๓๐.๑ จัดทาขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับภารกิจการปฏิบัติงานกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้
๓๐.๑.๑ การปฏิ บัติงานในห้ อ งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ให้ บ ริการหรือศูน ย์
สารสนเทศกลาง (Data Center)
๓๐.๑.๒ การเปิดและปิดระบบงาน เช่น การเปิด - ปิดเครื่อง เปิด - ปิด
ระบบงาน เปิด – ปิด ระบบให้บริการ เป็นต้น
๓๐.๑.๓ การสารองข้อมูล
๓๐.๑.๔ การบารุงรักษาอุปกรณ์
๓๐.๑.๕ การจัดการกับสื่ อบันทึกข้ อมูล เช่น การทาป้ายชื่อบ่งชี้ การลบ
ทั้งการป้องกันการนาสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นต้น
๓๐.๑.๖ การส่ ง งานเข้ า ไปประมวลผลในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และการ
จัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๓๐.๑.๗ การประมวลผลข้อมูล เช่น ขั้นตอนในการนาข้อมูลเข้าระบบงาน
ประมวลผล และแสดงผล เป็นต้น
๓๐.๑.๘ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ (Utilities)
๓๐.๑.๙ การรายงานและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓๐.๑.๑๐ การจัดการกับการทางานล้มเหลวและความผิดพลาดของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่าย
๓๐.๑.๑๑ การกู้คืนระบบงานและระบบเครือข่าย
๓๐.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบและผู้มี อานาจในการควบคุมการดาเนินการในการจัด ทา
เอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติข้างต้น และให้มีการปรับปรุงเอกสารอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๓๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
๓๑.๑ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบงาน ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ควรมีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้

- 18 ๓๑.๑.๑ ระบุ แ ละบั น ทึ ก ระดั บ ผลกระทบและความเร่ ง ด่ ว นของการ
เปลี่ยนแปลงที่ขออนุมัติ เช่น มากหรือน้อย เป็นต้น
๓๑.๑.๒ บันทึกรายละเอียดการดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
๓๑.๑.๓ กาหนดให้มีการวางแผนการดาเนินการ
๓๑.๑.๔ กาหนดให้มีการทดสอบตามความจาเป็น
๓๑.๑.๕ กาหนดให้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๓๑.๑.๖ กาหนดให้มีการวางแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับการ ถอยหลัง
กลับสาหรับกรณีที่ทาแล้วไม่สาเร็จ
๓๑.๑.๗ กาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติให้ดาเนินการในการปรับปรุง หรือ
แก้ไขขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว
ข้อ ๓๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ดังนี้
๓๒.๑ กาหนดให้การปฏิบัติงานที่มีความสาคัญแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน
และมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งคน
๓๒.๒ ป้องกันไม่ให้งานที่มีความสาคัญสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้ว ย
บุคคลเพียงคนเดียว
๓๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด สาหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดความเสียหาย
๓๒.๔ ให้มีการจัดเก็บหลักฐานที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ในภายหลั งสาหรับงานที่มี
ความเสี่ยง
ข้อ ๓๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้อ งจั ดการแยกระบบส าหรั บ การพัฒ นาการทดสอบ และการให้ บริ การออกจากกั น (Separation of
Development, Test and Operational Facilities) ดังนี้
๓๓.๑ ให้พิจารณาการแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบงานและมาตรการ เพื่อใช้ใน
การแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนาการทดสอบและการให้บริการออกจากกันตามความจาเป็น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบจากการทางานที่มีต่อกัน
๓๓.๒ กาหนดมาตรการควบคุ มการถ่ ายโอนระบบงานจากเครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ใ ช้
สาหรับการพัฒนาไปสู่เครื่องที่ใช้สาหรับการให้บริการ
๓๓.๓ ให้มีการป้องกันการเข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น ซอฟต์แวร์ทูล และ
ยูทิลิตี้ เป็นต้น ที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงโปรแกรมฯ ดังกล่าว บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนา
๓๓.๔ กาหนดให้ มี การแยกบัญ ชีผู้ ใช้ งานออกจากกั น ส าหรับ ระบบงานที่ ใช้ ในการ
พัฒนาทดสอบและให้บริการจริง

- 19 ข้อ ๓๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามการใช้ทรัพยากรของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้
๓๔.๑ จัดทาแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรของระบบสารสนเทศ ดังนี้
๓๔.๑.๑ กาหนดประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามการใช้
ทรัพยากรของระบบ เช่น ร้อยละของการใช้ซีพียู ร้อยละของการใช้หน่วยความจา ร้อยละของการใช้พื้นที่
ฮาร์ดดิสก์ และร้อยละของปริมาณการใช้เครือข่าย เป็นต้น
๓๔.๑.๒ กาหนดค่าปริมาณการใช้ทรัพยากรสูงสุดบนระบบที่ยอมรับได้ค่า
ต่างๆเหล่านี้ใช้ส าหรับเป็ นจุดในการแจ้งเตือนว่าระบบสารสนเทศได้มีการใช้ทรัพยากรมาจนถึงค่าสูงสุดที่
ยอมรับได้แล้วหรือไม่ เช่น กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของการใช้ซีพียู เป็นต้น
๓๔.๑.๓ กาหนดความถี่ในการเข้าตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากรของ
ระบบสารสนเทศส าหรั บ ระบบที่มี ความส าคั ญจากมากไปน้ อยให้ กาหนดแผนการตรวจสอบและติด ตาม
ทรัพยากรของระบบด้วยความถี่ในการตรวจสอบจากสูงไปต่า เช่น ระบบที่มีความสาคัญมากควรมีความถี่ใน
การตรวจสอบสูงกว่าระบบที่มีความสาคัญปานกลางและน้อย เป็นต้น
๓๔.๒ ติดตามและตรวจสอบทรัพยากรของระบบตามแผนการตรวจสอบและติดตาม
ทรัพยากรของระบบฯ ที่ได้กาหนดไว้เพื่อดูว่ายังมีทรัพยากรเพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่
๓๔.๓ รายงานข้อมูลผลการติดตามการใช้ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ เช่น สถิติ
ปริมาณการใช้ซีพียู หน่วยความจาฮาร์ดดิสก์ และปริมาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
อย่างสม่าเสมอ
๓๔.๔ ประเมินความต้องการทรัพยากรของระบบสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบต่อไป
หมวด ๗
การป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
(Protection Against Malicious Code)
ข้อ ๓๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์ดังนี้
๓๕.๑ ห้ามการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากแหล่งภายนอกรวมทั้ง
การใช้แฟ้มข้อมูล (File) อื่นที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาไม่อนุญาตให้ใช้งาน
๓๕.๒ ให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานสาคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๕.๓ ให้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อป้อ งกันชุด ค าสั่ งไม่พึ งประสงค์ให้ กับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และอัพเดทซอฟต์แวร์ป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์เป็น
ประจาสม่าเสมอ

- 20 ๓๕.๔ ให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการตรวจสอบชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ให้บริการและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ในบริเวณจุดทางเข้า-ออกเครือข่ายอย่างสม่าเสมอเพื่อ
ดักจับชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบ
๓๕.๕ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการจัดการกับชุดคาสั่ง
ไม่พึงประสงค์ได้แก่การรายงานการเกิดขึ้นของชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ การจัดการ การกู้คืนระบบ
จากความเสียหายที่ตรวจพบ เป็นต้น
๓๕.๖ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ
๓๕.๗ ให้มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับชุด คาสั่งไม่พึงประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถป้ องกัน ตนเองได้และให้ รับทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุชุด คาสั่ งไม่พึง
ประสงค์ว่าต้องดาเนินการอย่างไร รวมทั้งให้หน่วยมีการจัดการฝึกอบรมสร้างความตระหนักอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
หมวด ๘
การจัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์
ข้อ ๓๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการจัดการกับข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ ดังนี้
๓๖.๑ กาหนดระดับชั้นความลั บของข้อมูล ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้ว ย ข้อมูล ทั่ว ไป
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใช้ภายใน และข้อมูลลับ
๓๖.๒ กาหนดแนวทางในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเป็นชั้นความลับที่เหมาะสมซึ่งควร
พิจารณาจัดหมวดหมู่จาก
๓๖.๒.๑ แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นมาจากภายนอก และเป็น
ข้อมูล ลั บ ชั้น ความลั บ ก็จ ะต้องคงไว้เช่นเดิม หรือหากข้อมูลนั้นมาจากอินเทอร์ เน็ต ชั้นความลั บก็จะเป็น
ประเภทเปิดเผยได้ เป็นต้น
๓๖.๒.๒ วิธี ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น หากข้อ มู ล นั้ น สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ หากถูกเปิดเผยจะส่งผลกระทบด้านระบบงบประมาณของหน่วย ดังนั้นข้อมูลนี้จะ
อยู่ในประเภทลับ เป็นต้น
๓๖.๒.๓ จานวนบุคคลที่ควรรับทราบ เช่น หากข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผย
ต่อผู้ใช้งานข้อมูลเป็นจานวนมาก ชั้นความลับจะเป็นข้อมูลเปิดเผยได้ เป็นต้น
๓๖.๒.๔ ผลกระทบหากมีการเปิดเผย เช่น หากข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยจะมี
ผลกระทบด้านชื่อเสี ย งและภาพลั กษณ์ ด้านการงบประมาณ ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ที่หน่วยกาหนดต้องปฏิบัติตาม หรือด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลจะสามารถจัดอยู่ใน
ประเภทใช้ภายในเท่านั้น หรือประเภทชั้นความลับ เป็นต้น

- 21 ๓๖.๓ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับข้อ มูล ตามระดับชั้นความลั บ ขั้นตอนฯ
ควรประกอบด้วย การควบคุมการประมวลผล การควบคุมการเข้าถึง การจัดเก็บ การจัดการกับสื่อ บันทึก
ข้อมูล การทาป้าย บ่งชี้ และการสื่อสารข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย
๓๖.๔ กาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูล สาคัญเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๓๖.๕ กาหนดมาตรการทาลายสื่อบัน ทึกข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล สาคัญที่
ยังคงค้างอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลนั้น โดยอาจปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
Flash Drive
กระดาษ
แผ่น CD/DVD
เทป
ฮาร์ดดิสก์

วิธีการทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้การตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
ใช้การตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
ใช้การทาลายข้อมูล บนฮาร์ดดิส ก์ด้ว ยวิธีการฟอร์แ ม็ต (Format) ตาม
มาตรฐานการทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
DOD 5220.33-M (ซึ่งมีการฟอร์แม็ตเป็นจานวนหลายรอบ)

๓๖.๖ กาหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ นาออกจากระบบงานมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปใช้งานต่อไป
๓๖.๗ กาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลสาคัญที่มีการสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงโดยผู้อื่น
๓๖.๘ จัด ทาบัญชีรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้าถึ งข้อมูล และสื่ อบันทึกข้อมูล สาคัญ และมีการ
ทบทวนบัญชีรายชื่ออย่างสม่าเสมอ
๓๖.๙ มาตรการในการน าวิธีก ารเข้า รหั ส มาใช้กั บข้อมู ล ชั้นความลั บ ให้ ปฏิ บัติตาม
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ทางราชการ พ .ศ. ๒๕๔๔ และระเบี ย บสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางการอักษรลับ พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๓๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดการสร้างความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบ (Security of System Documentation) ดังนี้
๓๗.๑ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มั่นคง
ปลอดภัย
๓๗.๒ ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น
๓๗.๓ ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดเก็บ
หรือเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข
เอกสารนั้น

- 22 ข้อ ๓๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information Exchange Policies
and Procedures) ดังนี้
๓๘.๑ จัดทานโยบายหรือแนวทางการใช้อย่างเหมาะสมสาหรับการใช้งานระบบ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเช่น ห้ามใช้เพื่อก่อความราคาญ
แก่ผู้อื่น ทาให้ผู้อื่น สูญเสียชื่อเสียง ปลอมเป็นบุคคลอื่น เป็นต้น
๓๘.๒ มีวิธีการทางเทคนิคป้องกันข้อมูลสาคัญจากการถูกเข้าถึง ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข
ถูกสวมรอยโดยผู้อื่น ถูกเปิดเผยความลับ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๘.๓ จัดทาแนวทางสาหรับการจัดเก็บ การทาลาย และระยะเวลาการจัดเก็บ สาหรับ
ข้อมูลหรือเอกสารโต้ตอบ และแนวทางควรสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อ กาหนดอื่นๆ ที่
หน่วยต้องปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Exchange Agreements) โดยมีแนวทางข้อตกลงสาหรับ
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้
๓๙.๑ กาหนดนโยบายขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลและสื่อบันทึก
ข้อมูลที่จะมีการขนย้ายหรือส่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
๓๙.๒ ก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น วิธีการส่ง วิธีการรับ เป็นต้น
๓๙.๓ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูล
๓๙.๔ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลและใครเป็นผู้รับ
ข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
๓๙.๕ กาหนดความรับผิดชอบสาหรับกรณีที่ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเกิดการสูญหาย
หรือเกิดเหตุการณ์ความเสียหายอื่นๆ กับข้อมูลนั้น
๓๙.๖ กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
๓๙.๗ กาหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
๓๙.๘ กาหนดมาตรการพิเศษสาหรับป้องกันเอกสาร ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรืออื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญ เช่น กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส เป็นต้น
ข้อ ๔๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดระบบสารสนเทศทางตามภารกิจ ที่ไ ด้รั บมอบที่มี การเชื่อ มโยงถึง กัน พิ จารณาประเด็ นต่ าง ๆ
ทางด้า นความมั่ น คงปลอดภั ย และจุ ด อ่ อนต่ า งๆ ก่ อ นตั ดสิ น ใจใช้ ข้ อมู ล ร่ ว มกั น ในระบบงาน หรื อระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ ะเชื่ อ มโยงเข้ า ด้ ว ยกั น เช่ น ระหว่ า งหน่ ว ยภายใน สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะมาขอเชื่อมโยงกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้นดังนี้

- 23 ๔๐.๑ กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการการใช้
ข้อมูลร่วมกัน
๔๐.๒ พิจารณาจากัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
๔๐.๓ พิจารณาว่ามีกาลังพลใดบ้างที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
๔๐.๔ พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
๔๐.๕ ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานข้อมูลสาคัญหรือข้อมูลที่กาหนดชั้นความลับร่วมกันใน
กรณีที่ระบบไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอ
ข้อ ๔๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการหมดเวลาหรือหมดอายุการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-out) ดังนี้
๔๑.๑ กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานอุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น
มีการตัดการติดต่อและหมดเวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้งานด้วยหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการ ใช้งานช่วง
ระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
๔๑.๒ กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดการติดต่อและหมดเวลาการใช้
งานที่สั้นขึ้นสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ระบบงานที่มีข้อมูล สาคัญ ระบบงานที่
กาหนดชั้นความลับ เป็นต้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔๑.๓ แนวทางปฏิบัติดังนี้
๔๑.๓.๑ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหรือว่างเว้นจากการใช้ งานในระยะเวลา
๕ นาทีหรือตามที่ผู้รับผิดชอบกาหนดให้มีการตัดการเชื่อมต่อการใช้งานออกจากระบบสารสนเทศ โดยอัตโนมัติ
๔๑.๓.๒ ถ้ามีความพยายามเข้าสู่ระบบใหม่ ให้ยืนยันการใช้งานโดยใส่ ชื่อ
ผู้ใช้ (Username ) และรหัสผ่าน (Password) หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุกๆ ครั้ง
ข้อ ๔๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
ดังนี้
๔๒.๑ กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อสาหรับการใช้
งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๔๒.๒ กาหนดให้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่มีความสาคัญสูง ระบบงานที่มีการ
ใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกหน่วย) ระบบงานที่กาหนดชั้นความลับ เป็น
ต้น มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
๔๒.๓ แนวทางปฏิบัติดังนี้
๔๒.๓.๑ การเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยากาหนดให้ใช้งานได้ ๒ ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
๔๒.๓.๒ การเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยากาหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาการทางานตามปกติเท่านั้น

- 24 ๔๒.๓.๓ การเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาถ้ากระทาในช่วงนอกเวลาทางานตามปกติ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษร
ข้อ ๔๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดคุณสมบัติของการล็อกอิน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการหรืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่หน่วยรับผิดชอบ ดังนี้
๔๓.๑ ไม่มีหรือไม่แสดงฟังก์ชั่น (Function) ให้การช่วยเหลือในระหว่างที่ ทาการ
ล็อกอิน (Login)
๔๓.๒ บันทึกความพยายามในการล็อกอินทั้งที่ สาเร็จและไม่สาเร็จและแสดงประวัติ
การล็อกอิน ๓ ครั้งล่าสุด
๔๓.๓ ตัดการเชื่อมต่อหลังจากที่ทาการล็อกอินไม่สาเร็จเกินกว่า ๓ ครั้ง
๔๓.๔ เมื่อมีการใส่ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องให้แสดง ข้อความ
รวมๆ เช่น “ข้อมูลการล็อกอิน ไม่ถูกต้อง”
๔๓.๕ ให้แสดงข้อความเตือนที่หน้าจอภายหลังจากการล็อกอินเสร็จสิ้น ข้อความเตือน
ดังกล่าว ได้แก่ “ระบบนี้เป็นระบบที่เป็นทรัพย์สินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาการใช้งานจะต้อง
ได้รับการอนุมัติก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและเข้ามาใช้ระบบงาน หากมีการตรวจพบ
อาจมี ก ารลงโทษทางวิ นั ย หรื อ ด าเนิ น การทางกฎหมายตามความเหมาะสม สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยามีสิทธิในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้ระบบงานนี้โดยไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว”
๔๓.๖ ไม่แสดงรายละเอียดของระบบใดๆ จนกว่าจะล็อกอินสาเร็จ
ข้อ ๔๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ (Audit Logging) ของระบบงานภายใน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาดังนี้ จัดให้มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลโดยการจัดเก็บ
Audit Log เป็น Log File ที่ใช้เก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบว่าใครเข้ามาใช้งานระบบการ
ตรวจสอบการบุกรุก รวมไปถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจัด ทารายงานเบื้องต้นสรุปข้อมูลว่า ใคร
(Who) ทาอะไร (What) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) และอย่างไร (How) ดังนั้นข้อมูลที่ควรจัดเก็บมีดังนี้
๔๔.๑ ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบงาน
๔๔.๒ ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบงาน
๔๔.๓ ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบงาน
๔๔.๔ ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
๔๔.๕ ข้อมูลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
๔๔.๖ ข้อมูลการเข้าถึงระบบ (Log in) ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
๔๔.๗ ข้อมูล ความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล
สาคัญของระบบงาน เป็นต้น ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ

- 25 ๔๔.๘ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือ การกาหนดค่า (Configuration) ของ
ระบบงาน
๔๔.๙ ข้อมูลแสดงการใช้สิทธิ เช่น สิทธิของผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
๔๔.๑๐ ข้อมูลแสดงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
๔๔.๑๑ ข้อมูลแสดงการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล (File) และการกระทากับแฟ้มข้อมูล (File)
เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
๔๔.๑๒ ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
๔๔.๑๓ ข้อมูลโพรโตคอลของเครือข่ายที่ใช้งาน
๔๔.๑๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบจากการบุกรุก
๔๔.๑๕ ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันการบุกรุก
๔๔.๑๖ ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบงานสาคัญๆ
๔๔.๑๗ ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
หมวด ๙
การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ข้อ ๔๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดมาตรการทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network Controls) เพื่อป้องกันข้อมูลในเครือข่าย
ระบบงาน หรือบริการต่างๆ จากการถูกเข้าถึงหรือถูกทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
๔๕.๑ กาหนดบุ ค ลากรผู้ มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบ ความรั บ ผิ ดชอบ และขั้ น ตอนปฏิ บั ติ
สาหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล
๔๕.๒ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่
อนุญาตให้สามารถเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระยะไกล
๔๕.๓ กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันความลับและความถูกต้องของข้อมูล สาคัญ
เมื่อต้องส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
๔๕.๔ กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสาธารณะ
๔๕.๕ ก าหนดมาตรการเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง สภาพความพร้ อ มใช้ ข องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๔๕.๖ มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อใช้
ในการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๔๕.๗ มีการใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ สาหรับการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อระบุ
เฝ้าตรวจ ติดตามสถานะ อุปกรณ์ในระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

- 26 ข้อ ๔๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายดังนี้
๔๖.๑ ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งมี ก ารออกแบบแบ่ ง ระบบเครื อ ข่ า ยตามกลุ่ ม ของบริ ก าร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งาน กลุ่ มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เช่น
เขตภายใน (Internal Zone) เขตภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการ
บุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
๔๖.๒ ผู้ดูแลระบบ ควรดาเนินการแยกและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการไว้ ใน
วงเครือข่ายที่แยกต่างหากจากวงเครือข่ายของผู้ใช้งาน และใช้ Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เพื่อจากัด
ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนั้นได้
และสาหรับแนวทางปฏิบัติการใช้งานของไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
มีดังนี้
๔๖.๒.๑ ผู้ ดู แ ลระบบมี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตั้ ง และ
กาหนดค่าของไฟร์วอลล์ทั้งหมด
๔๖.๒.๒ การก าหนดค่า เริ่ มต้ นพื้ นฐานของทุ กเครื อข่ ายจะต้อ งเป็น การ
ปฏิเสธทั้งหมด
๔๖.๒.๓ ทุ ก เส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต และบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ไ ม่
อนุญาตตามนโยบายจะต้องถูกบล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์
๔๖.๒.๔ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Login Account ก่อนการใช้
งานทุกครั้ง
๔๖.๒.๕ ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การ
กาหนดค่าใช้บริการ และการเชื่อมต่อที่อนุญาตจะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
๔๖.๒.๖ การเข้าถึงตัว อุปกรณ์ไฟร์ว อลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการเท่านั้น
๔๖.๒.๗ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์จะต้อง
ส่งค่าไปจั ดเก็บ ที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูล จราจรไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน
๔๖.๒.๘ การก าหนดระเบี ย บในการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยจะเปิ ด พอร์ ต การเชื่ อ มต่ อ พื้ น ฐานของโปรแกรมทั่ ว ไป ที่ ท างสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาอนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจาเป็นที่จะใช้งานพอร์ตการเชื่อมต่อนอกเหนือที่ กาหนด
จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาก่อน
๔๖.๒.๙ การกาหนดค่ าการให้ บริก ารของเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายใน
แต่ละส่วนของเครือข่าย จะต้องกาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อที่ จาเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น
โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง
๔๖.๒.๑๐ จะต้ อ งมี ก ารส ารองข้ อ มู ล การก าหนดค่ า ต่ า งๆ ของอุ ป กรณ์
ไฟร์วอลล์เป็นประจาทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า

- 27 ๔๖.๒.๑๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ ใ ห้ บ ริ การระบบสารสนเทศต่ า งๆ
จะต้องไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็น โดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
๔๖.๒.๑๒ ผู้ ดู แ ลระบบมี สิ ท ธิ ที่ จ ะระงั บ หรื อ บล็ อ กการใช้ ง านของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัย จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
๔๖.๒.๑๓ การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอก
มายังเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์เครือข่ายภายในจะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขอ
อนุญาต ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลระบบก่อน
๔๖.๒.๑๔ ผู้ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อเครือข่ายภายในโดยทันที
๔๖.๓ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดย
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะสามารถใช้งานได้
ในทุกกรณี
๔๖.๔ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธีการจากัดสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
เฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๔๖.๕ ผู้ดูแลระบบ ต้องจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
๔๖.๖ ผู้ดูแลระบบ จัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path)
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เช่น ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการเพื่อบริหารจัดการระบบ ให้ กาหนดเฉพาะชุดไอพีแอดเดรสของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนั้นได้
๔๖.๗ ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความ
จาเป็นในการใช้งาน
๔๖.๘ กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า ตัวแปร
(Parameter) ต่างๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และมีการ
ทบทวนการกาหนด ค่าตัวแปร (Parameter) ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ การกาหนดแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (Parameter) ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
๔๖.๙ ระบบเครื อข่ายทั้งหมดของหน่ว ยที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ
ภายนอกหน่วยต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทาPacket filtering เช่น การใช้
Firewall หรือ Hardware อื่นๆ เป็นต้น

- 28 ๔๖.๑๐ มีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) เพื่อตรวจสอบการ
ใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการ
ตรวจสอบการบุกรุ กผ่ านระบบเครือข่าย การใช้งานในลั กษณะที่ผิดปกติและการแก้ไขเปลี่ ยนแปล งระบบ
เครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มี อานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และสาหรับแนวทางปฏิบัติการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก (IDS/IPS) ดังนี้
๔๖.๑๐.๑ เป็ น การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจสอบการบุ ก รุ ก และตรวจสอบ
ความปลอดภัย ของเครื อข่าย เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การบุกรุกเครือข่าย พร้อมกับบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
๔๖.๑๐.๒ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก โฮสต์ (Host) ในเครื อ ข่ า ยของสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและเครือข่ายข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง ทั้งที่เชื่อมต่อสู่
เครือข่ายภายนอก และ เครือข่ายภายในทุกเส้นทาง
๔๖.๑๐.๓ ระบบทั้ง หมดที่ส ามารถเข้ าถึง ได้จ ากเครือ ข่ายภายนอกหรื อ
เครือข่ายสาธารณะต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS
๔๖.๑๐.๔ ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรูปแบบการ
ให้บริการก่อนการติดตั้งและเปิดให้บริการ
๔๖.๑๐.๕ โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดที่มีการส่ งผ่ านข้อมูล ผ่ าน IDS/IPS
จะต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบ
๔๖.๑๐.๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS
เป็นประจา
๔๖.๑๐.๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน
กิจกรรม และบันทึกปริมาณข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจาทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
๔๖.๑๐.๘ IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ที่ใช้
ในการเข้าถึงเครือข่ายของระบบสารสนเทศตามปกติ
๔๖.๑๐.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่มีการติดตั้ง Host-Based IDS
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
๔๖.๑๐.๑๐ พฤติ ก รรมการใช้ ง านกิ จ กรรม หรื อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดที่ มี
ความเสี่ ย งต่ อ การบุ ก รุ ก การโจมตี ร ะบบ พฤติ ก รรมที่ น่ า สงสั ย หรื อ การพยายามเข้ า ระบบทั้ ง ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จจะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
๔๖.๑๐.๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมที่น่าสงสัย หรือระบบการทางานที่ผิดปกติที่
ถูกค้นพบ จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
๔๖.๑๐.๑๒ การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูล ไว้ไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน

- 29 ๔๖.๑๐.๑๓ มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผล
การตรวจพบของเหตุการณ์ต่างๆ ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้าย ที่ตรวจพบ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดาเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่เกิดขึ้น
๔๖.๑๐.๑๔ ผู้ดูแลระบบมีสิทธิในการยุติการเชื่อมต่อเครือข่ายของ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
๔๖.๑๐.๑๕ ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใดที่เป็นการละเมิด
ระเบียบของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาการพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ การทางานของระบบสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระทาดังกล่าว
เป็นการกระทาความผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
หรือเป็ นการ กระทาที่ส่งผลให้ เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูล และทรัพยากรระบบของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา จะต้องถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๔๖.๑๑ การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในหน่วย ผ่ านทางอินเทอร์เน็ตต้องมีการ
Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
๔๖.๑๒ ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ภายใน
(Local) ของระบบงานเครือข่ายภายในของหน่วยจาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อ
สามารถมองเห็ น ได้เพื่อเป็ นการป้ องกัน ไม่ให้ บุ คคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ
เครือข่ายและส่วนประกอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยได้โดยง่าย
๔๖.๑๓ จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ
๔๖.๑๔ การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
๔๖.๑๕ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย และจะต้องจัดทาเป็นบัญชีไว้สาหรับระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้
๔๖.๑๖ การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ กาหนดให้มีการบันทึกการทางาน
ของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้าออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบบันทึ กการใช้งาน
Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึก ดังกล่าวไว้
อย่างน้อยกว่า ๓ เดือน หรือไม่ตากว่
่ า ๙๐ วัน
๔๖.๑๗ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ

- 30 หมวด ๑๐ การควบคุม
การพัฒนาหรือจัดหาระบบงาน (Control of Application Development or Acquisition)
ข้อ ๔๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องควบคุมการพัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้ระบบงานที่ได้รับมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้
๔๗.๑ ให้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและระบุ ข้ อ ก าหนดทางด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security Requirements) ของระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ กาหนดดังกล่าว
อย่างน้อยควรมี
๔๗.๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องการล็ อ กอิ น เข้ า สู่ ร ะบบงานที่ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามหมวด ๘
๔๗.๑.๒ การกาหนดหรือตั้งรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศสา หรับเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหมวด ๔
๔๗.๑.๓ การเข้ารหั สข้อมูล ส าคัญที่มีการรับ - ส่งข้อมูล ระหว่างเครื่อง
ผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
๔๗.๑.๔ การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญ เช่น ข้อมูลลับ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
๔๗.๑.๕ การตัดและหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่ได้ใช้ระบบงานเกิน
กว่าระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ เช่น ๑๕ - ๓๐ นาที เป็นต้น
๔๗.๑.๖ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านที่ ล็ อ กอิ น เข้ า ระบบ หมายเลข
ไอพีแอดเดรส วันเวลาที่เข้าใช้ระบบ ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการล็อกอินของผู้ใช้งาน
๔๗.๒ พัฒนาหรือจัดหาระบบงานให้ได้ตามข้อกาหนดทางด้านความมั่นคง ปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศที่ระบุไว้
๔๗.๓ พัฒ นาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้มีหน้าจอส าหรับผู้ ดูแลระบบเพื่อ ทาการ
บันทึกและปรับปรุงสิทธิของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งต้องสามารถบันทึกสิทธิดังกล่าวลงเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ด้วย
๔๗.๔ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการทดสอบโดยผู้ พั ฒ นาระบบน าเสนอแผน
ดังกล่ าวเพื่อพิจ ารณาอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบอานาจ ดาเนินการทดสอบตามแผนฯ
บันทึกผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุง
ต่างๆ ทีจ่ าเป็น แผนการทดสอบที่จัดทาอย่างน้อยประกอบด้วย
๔๗.๔.๑ แผนการทดสอบ UAT (User Acceptance Test)
๔๗.๔.๒ แผนการทดสอบ System Integration Test
๔๗.๔.๓ แผนการทดสอบข้ อ ก าหนดทางด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security Test)
๔๗.๕ ไม่อนุญาตการนาข้อมูลสาคัญของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาไปใช้
ในการทดสอบกับ ระบบงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เว้นเสียแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงก่อนและหากเป็นไปได้ให้ตัดข้อมูลส่วนที่ สาคัญทิ้งไปให้เหลือเฉพาะส่วนที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ใน
การทดสอบ

- 31 หมวด ๑๑
การบริหารจัดการการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Server)
ข้อ ๔๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิว เตอร์ที่ให้ บริการ (Control of
Operational Software)
๔๘.๑ ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานของหน่วยเพื่อป้องกันความ
เสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบงานนั้น
๔๘.๒ ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความช านาญเท่านั้นที่จะเป็นผู้ ทา
หน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานของหน่วย
๔๘.๓ การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติให้ติดตั้ง
ก่อนดาเนินการ
๔๘.๔ กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่ สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงาน
ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๔๘.๕ ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง าน หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งท าการทดสอบระบบงานตาม
จุ ดประสงค์ที่ กาหนดไว้อย่ างครบถ้ว น เพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้ บริการระบบงาน เช่ น
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบงาน เป็นต้น
๔๘.๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
อย่างครบถ้วน ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน
๔๘.๗ ทาการปรับปรุงไลบรารี่ ส าหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานให้ มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับทั้งหมดที่การติดตั้ง
๔๘.๘ ในกรณี ที่เป็นการติด ตั้งระบบเพื่อ ทดแทนระบบงานเดิ ม ให้ ทาการส ารอง
ข้อมูลที่จาเป็น เช่น ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ ค่ าคอนฟิกกูเรชัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น หากการ
ติดตัง้ ทาไม่สาเร็จจะได้สามารถถอยหลังกลับไปใช้ระบบงานเดิมได้
๔๘.๙ ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแปลงข้ อ มู ล ในระบบงานเดิ ม ไปสู่ ข้ อ มู ล ใน
ระบบงานที่จะทาการติดตั้งให้กาหนดแผนการถ่ายโอนหรือแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่
ถ่ายโอนข้อมูลตามแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปนั้นมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่
๔๘.๑๐ ให้กาหนดแผนการติดตั้งสาหรับระบบงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จะดาเนินการ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า เช่น แผนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
๔๘.๑๑ สาหรับซอฟต์แวร์ที่จะทาการติดตั้งให้ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น
๔๘.๑๒ ให้อ่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จะทาการ
ติดตั้งอย่างเคร่งครัด

- 32 ๔๘.๑๓ สาหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ (Utility Software) ต้องตรวจสอบก่อนว่า
เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการทางานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
๔๘.๑๔ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ (Patch) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตาม
ความจาเป็น เช่น โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ สาหรับระบบปฏิบัติการโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ สาหรับระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
๔๘.๑๕ ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) บนระบบงานที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ก่อนเปิดระบบให้บริการ
๔๘.๑๖ จัดให้มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบงานที่ทาการติดตั้ง
๔๘.๑๗ จากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบงานที่ทาการติดตั้งนั้น
ข้อ ๔๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดให้มีการทบทวนการทางานของระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical
Review of Applications After Operating System Changes) ดังนี้
๔๙.๑ แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบงานได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
๔๙.๒ พิจ ารณาวางแผนดาเนิน การเปลี่ ย นแปลงระบบปฏิ บัติก ารของระบบงาน
รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในกรณีทสี่ ถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาต้องเปลี่ยนไปใช้
ระบบปฏิบัติการใหม่
หมวด ๑๒
การจ้างงานหน่วยงานภายนอกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Service Delivery)
ข้อ ๕๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางการควบคุมการจ้างงานสาหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้
๕๐.๑ จัดให้มีการควบคุมโครงการที่มีการจัดจ้างดาเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
๕๐.๒ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น และจั ด ท าแผนการลดความเสี่ ย งส าหรั บ กรณี
การเข้าถึงระบบงานหรือสารสนเทศโดยหน่วยงานภายนอก โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินตามหมวด ๒๑
๕๐.๓ ก าหนดให้ มี ก ารอ้ า งอิ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระเบี ย บของสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาฉบับนี้ไว้ในสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๕๐.๔ ก าหนดให้ มี ก ารท าสั ญ ญาการไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ไ ด้ รั บ จากสถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้แก่ผู้อื่น

- 33 ๕๐.๕ สาหรั บบริการต่า งๆ ที่เป็นงานให้บริการตามวงรอบระยะเวลาที่ กาหนดไว้
หรือตามคาร้องขอจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เช่น บริการบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ บริการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ บริการ
แก้ไขปัญหาระบบงาน บริการจ้างในลักษณะ Help Desk ให้กาหนดรายละเอียดการบริการหรือตามที่ สถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากาหนดลงไว้ในสัญญาจ้างดังนี้
๕๐.๕.๑ รายละเอียดของบริการ
๕๐.๕.๒ ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
๕๐.๕.๓ ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังหรือติดตามการให้บริการ
๕๐.๕.๔ วิธีการติดตามการให้บริการ
๕๐.๕.๕ วงรอบระยะที่ชัดเจนของการทบทวนการปฏิบัติงาน เช่น ทุก
๓ เดือน เป็นต้น
๕๐.๕.๖ รูปแบบของรายงานที่ต้องการและความถี่ในการจัดส่งรายงาน
๕๐.๖ กาหนดให้ มีการติดตามการให้ บริก ารตามข้อ ๕๐.๕ อย่างสม่าเสมอ และ
บันทึกผลการติดตามนั้นไว้ด้วย
๕๐.๗ ทบทวนการให้บริการตามข้อ ๕๐.๕ จากผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หรือผลที่ได้บันทึกไว้ร้องขอให้ผู้ให้บริการปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติมตามที่ต้องการ และ/หรือ แก้ไขสัญญา
จ้างตามความเหมาะสมและจาเป็น
๕๐.๘ กรณี ก ารจ้ า งพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ห รื อ ระบบงานโดยหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsourced Software Development) ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
๕๐.๘.๑ กาหนดให้ มีการระบุข้อ กาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่จะทาการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๕๐.๘.๒ ควรพิจารณาระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สาหรับชุดคาสั่ง (Source Code) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการจัดจ้างดาเนินการจากผู้รับจ้างภายนอก
๕๐.๘.๓ ควรพิจ ารณาก าหนดเรื่ อ งการสงวนสิ ท ธิ ที่ จะตรวจสอบด้ า น
คุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้รับจ้างภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ ทากับ
ผู้รับจ้างภายนอกนั้น
๕๐.๘.๔ ให้มีการตรวจสอบชุด คาสั่งที่ไม่พึ่งประสงค์ในซอฟต์แวร์ต่างๆที่
ถูกพัฒนาขึ้นก่อนดาเนินการติดตั้งหรือทดสอบการใช้งานจริง

- 34 หมวด ๑๓
การตรวจสอบการใช้งานระบบ
(Monitoring System Use)
ข้อ ๕๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานเพื่อ กาหนดแนวทางในการ
เฝ้ า ระวั ง และดู แ ลระบบเหล่ า นั้ น และก าหนดให้ มี ก ารเฝ้ า ระวัง และดู แ ลระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่หน่วยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ โดยการ
ตรวจสอบดังต่อไปนี้
๕๑.๑ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
๕๑.๒ กิจกรรมการใช้งานและประเภทของกิจกรรม
๕๑.๓ วัน/เวลาที่เข้าถึง
๕๑.๔ แฟ้มข้อมูลหรือข้อมูลที่ถูกเข้าถึง
๕๑.๕ โปรแกรมทั่วไปและอรรถประโยชน์ต่างๆ (Utilities) ที่ถูกเรียกใช้งาน
๕๑.๖ การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระดับสูง เช่น Supervisor, Root, Administrator เป็นต้น
๕๑.๗ การเปิด – ปิดการทางานของระบบ
๕๑.๘ การถอดถอนหรือติดตั้งอุปกรณ์ สาหรับนาเข้าและส่งออกข้อมูล (I/O) เช่น
ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
๕๑.๙ การใช้คาสั่งของผู้ใช้งานที่ได้รับการปฏิเสธโดยระบบ เช่น พยายามใช้ คาสั่งทั้ง
ที่ไม่มีสิทธิการพยายามเข้าถึงระบบอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น
๕๑.๑๐ ความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรของระบบที่ได้รับการปฏิเสธ
โดยระบบ
๕๑.๑๑ การแจ้งเตือนจากไฟร์วอลล์หรือระบบป้องกันการบุกรุก
๕๑.๑๒ การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์แจ้งเตือน (Console) ของผู้ดูแลระบบ
๕๑.๑๓ การแจ้งเตือนเมื่อระบบทางานผิดปกติ เช่น ฮาร์ดดิสก์เต็ม เป็นต้น
๕๑.๑๔ การแจ้งเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย
๕๑.๑๕ การแจ้งเตือนการทางานของระบบล้มเหลวหรือหยุดชะงัก
๕๑.๑๖ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งระบบ (Configuration) ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 35 หมวด ๑๔
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Use of Personal Computers and Computer Devices)
ข้อ ๕๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งานทั่วไป
๕๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยอนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้งานเป็นสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
งานของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น
๕๒.๒ โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วย ต้องเป็นโปรแกรม
ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอก
โปรแกรมต่างๆ และน าไปติดตั้งบนเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่ วนตัว หรือแก้ไข หรือ นาไปให้ ผู้อื่นใช้งานโดยผิ ด
กฎหมาย
๕๒.๓ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ใ ช้ ท าการติ ด ตั้ ง และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโปรแกรมในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของหน่วยงาน
๕๒.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น
ที่มิใช่ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเชื่อมต่อเข้ากับระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๕๒.๕ การเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ ส่ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลตรวจซ่ อ มจะต้ อ ง
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น
๕๒.๖ ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัส โดย
โปรแกรมป้องกันไวรัส
๕๒.๗ ผู้ใช้มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
ข้อ ๕๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ระบุไว้ใน
เอกสารที่หน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ ๕๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการป้องกันจากโปรแกรมหรือชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware) ดังนี้
๕๔.๑ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ เช่น Floppy Disk, Thumb
Drive และ Data Storage อื่นๆ เป็นต้น ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
๕๔.๒ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบแฟ้ม (File) ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือแฟ้ม (File) ที่ได้รับ (Download) มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนใช้งาน

- 36 ๕๔.๓ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีชุด คาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย
ซึ่งมีผลทาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุด คาสั่งอื่นๆ เกิดความเสียหาย ถูกทาลาย แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
ข้อ ๕๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการสารองข้อมูลและการกู้คืนดังนี้
๕๕.๑ ผู้ ใ ช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการส ารองข้ อ มู ล จากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่นๆ เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็นต้น
๕๕.๒ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูล สารอง (Backup Media) ไว้
ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
หมวด ๑๕
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Use of Notebook Computer)
ข้อ ๕๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติการใช้งานทั่วไป ดังนี้
๕๖.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาที่ ส ถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา
อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานเป็นสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาดังนั้นผู้ใช้จึงควร
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เท่านั้น
๕๖.๒ โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของสถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาต้องเป็นโปรแกรมที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแก้ไข
หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
๕๖.๓ ผู้ใช้ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๕๖.๔ ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และรักษาสภาพของ
คอมพิวเตอร์ให้มีสภาพเดิม
๕๖.๕ ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋า
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกจากโต๊ะ
ทางาน หรือหลุดมือ เป็นต้น
๕๖.๖ หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา ปลายดินสอ กดสัมผั ส
หน้าจอแสดงผลให้เป็นรอยขีดข่วนหรือทาให้จอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
๕๖.๗ ไม่วางของที่มีน้าหนักมากทับบนหน้าจอแสดงผลและแป้นพิมพ์

- 37 ๕๖.๘ การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอแสดงผลควรเช็ดอย่างเบามือที่สุด และควรเช็ด
ไปในแนวทางเดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอแสดงผลมีรอยขีดข่วนได้
ข้อ ๕๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ดังนี้
๕๗.๑ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรเก็บเครื่องไว้ ใน
สถานที่ที่มีอุปกรณ์ป้องกันขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญหาย เป็นต้น
๕๗.๒ ผู้ ใ ช้ ไ ม่ เ ก็ บ หรื อ ใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาในสถานที่ ที่ มี ค วามร้ อ น
ความชื้นฝุ่นละอองสูงและต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
ข้อ ๕๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการ ควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ดังนี้
๕๘.๑ ผู้ใช้ต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการ
เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
๕๘.๒ ผู้ใช้ควรกาหนดรหัสผ่านให้มีคุณภาพดีอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ
หน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
๕๘.๓ ผู้ใช้ควรตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงผล (Screen Saver) โดยตั้ง
เวลาในกรณีไม่ได้ใช้งานในห้วงระยะเวลาขณะหนึ่ง เช่น ตั้งไว้ ๑๐ นาที เป็นต้น ให้ทาการปิดกั้นการ ใช้งาน
(Lock) สาหรับหน้าจอแสดงผล หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน
๕๘.๔ ผู้ใช้ต้องทาการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอ
แสดงผลเป็นเวลานาน
๕๘.๕ ห้ามบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้บนสถานที่ที่พบเห็นได้ง่าย เช่น บันทึก
ไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บันทึกไว้บนโต๊ะทางาน เป็นต้น
ข้อ ๕๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่ านที่ระบุไว้ใน
เอกสารของหน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ ๖๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดการสารองข้อมูลและการกู้คืน ดังนี้
๖๐.๑ ผู้ใช้ควรทาการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยวิธีการและ
สื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๖๐.๒ ผู้ใช้ควรจะเก็บรักษาสื่อ สารองข้อมูล (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่
เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
๖๐.๓ แผ่นสื่อสารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องทาการทดสอบการกู้คืนอย่าง
สม่าเสมอ
๖๐.๔ แผ่นสื่อสารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรทาลายไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้
อีกให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลในหมวด ๘

- 38 หมวด ๑๖
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Use of the Internet)
ข้อ ๖๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้ าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังนี้
๖๑.๑ ให้ผู้ดูแลระบบกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้
งานอินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Proxy, Firewall, IPS/IDS เป็นต้น
๖๑.๒ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลและเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพาก่ อ นท าการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานโปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส และทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ติดตั้งอยู่ก่อนการใช้งาน
๖๑.๓ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัวและการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่
มีเนื้อหาที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
๖๑.๔ ผู้ใช้จะถูกกาหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อ
ประสิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
๖๑.๕ ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูล ส าคัญที่เป็นความลับทางราชการและที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น
เอกสารทีก่ าหนดชั้นความลับร่างหนังสือ ประกาศหรือคาสั่งต่างๆ เป็นต้น
๖๑.๖ ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
๖๑.๗ การใช้งานกระดานสนทนา (Web Board) ของหน่วย ผู้ใช้ต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นความลับของทางราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องไม่บันทึก
ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้าย ให้ร้ายบุคคลอื่น และการบันทึกข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่างๆ
๖๑.๘ หลั ง จากใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต เสร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ทาการออกจากระบบ
(Logout) เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ
๖๑.๙ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังนี้
๖๒.๑ การขอเปิดใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์ เลขหมาย
เอกชน หน่ ว ยผู้ ข อใช้ จ ะต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ ส ถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาผ่ า นกลุ่ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นในการใช้งานต่อไป

- 39 ๖๒.๒ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จะต้องไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของทางราชการที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา(Intranet) หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวที่มีข้อมูลข่าวสารของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เป็นชั้นความลับและ/หรือ
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจั ดเก็บ ข้อมูล การจราจรทางคอมพิว เตอร์ กรณีที่มีการให้ บริการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตจากภายใน
หน่วยงานโดยการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑๗
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Use of Electronic Mail)
ข้อ ๖๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๖๔.๑ ผู้ ดูแ ลระบบต้อ งก าหนดสิ ทธิ การเข้ าถึ งระบบจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
สถาบั น จิ ตเวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ าพระยาให้ เ หมาะสมกั บ การเข้ า ใช้ บ ริ การของผู้ ใ ช้ ระบบและหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบของผู้ใช้ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอเช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้น
สังกัด การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุ เป็นต้น
๖๔.๒ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิบัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่และรหัสผ่าน สาหรับการ
ใช้งานครั้งแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๖๔.๓ การกาหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของหน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
๖๔.๔ รหัสผ่านของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดง
รหัสผ่านออกมา แต่ต้องแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้น เช่น “X” หรือ “O” ในการ พิมพ์
แต่ละตัวอักษร
๖๔.๕ ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของภาครัฐเพื่อใช้ในการติดต่องานราชการ
๖๔.๖ ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save
Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๖๔.๗ ผู้ใช้ควรมีการเปลี่ยนรหัส ผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ควรเปลี่ ยนรหั สผ่ านทุก
๓ – ๖ เดือน เป็นต้น

- 40 ๖๔.๘ ผู้ ใ ช้ ค วรระมั ด ระวั ง ในการใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสี ยหายต่อสถาบัน จิตเวชศาสตร์ส มเด็จเจ้าพระยาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่า ราคาญต่อผู้ อื่น
หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๖๔.๙ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ผู้ใช้ควรทาการออก
จากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๖๔.๑๐ ผู้ใช้ควรทาการตรวจสอบเอกสารที่แนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทา
การเปิด เพื่อทาการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดแฟ้มข้อมูลที่
เป็น Executable File เช่น .exe, .com เป็นต้น
๖๔.๑๑ ผู้ใช้ไม่เปิดหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
๖๔.๑๒ ผู้ ใ ช้ ค วรตรวจสอบตู้ เ ก็ บ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องตนเองทุ ก วั น และ
ควรจัดเก็บแฟ้มข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
๖๔.๑๓ ผู้ใช้ควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณ
การใช้เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๑๘
การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา
(Use of Intellectual Property)
ข้อ ๖๕ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาควรจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการใช้งานและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ดังนี้
๖๕.๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานหรือที่กาหนดไว้ของซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นๆ ทีส่ ถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือผู้ใช้งานมีใช้งานหรือครอบครอง
๖๕.๒ ห้ามทาซ้า เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่รู ปแบบอื่นที่เป็น
การละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งาน
๖๕.๓ ห้ า มส าเนาทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นของหนั ง สื อ บทความ เพลง ภาพยนตร์
รายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
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การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN Access Control)
ข้อ ๖๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายดังนี้
๖๖.๑ ผู้ ใ ช้ ที่ ต้ อ งการเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายภายในสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็ จ เจ้ า พระยาจะต้ อ งท าการลงทะเบี ย นกั บ ผู้ ดู แ ลระบบและต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้งาน
๖๖.๒ ผู้ดูแลระบบต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบ
เครื อข่ายไร้ ส ายให้ เหมาะสมกับ หน้ าที่ความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้ สาย
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
๖๖.๓ ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ
๖๖.๔ การระบุอุปกรณ์ที่จะเข้าใช้งานในเครือข่ายไร้สายของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยานอกจากการลงทะเบียนการใช้งานแล้ว จะต้องแจ้งค่า MAC Address ของเครื่อง หรือ
อุป กรณ์ที่จ ะเข้ามาใช้งาน เพื่อให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบเครือข่ายไร้ส ายของสถาบันจิตเวชศาสตร์ส มเด็จเจ้าพระยา
บันทึกเป็นหลักฐานการเข้าใช้งานต่อไป
หมวด ๒๐
ระบบสารองและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
(Backup System and Contingency Plan)
ข้อ ๖๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดทาระบบสารองและกู้คืนระบบ ดังนี้
๖๗.๑ กาหนดระบบงานที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลไว้
๖๗.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูล
๖๗.๓ กาหนดชนิดของข้อมูลที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้ว ย ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ ข้อมูล ส าหรับตัว ระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๖๗.๔ กาหนดความถี่ ใ นการส ารองข้ อมู ล ของระบบงาน เช่ น ระบบงานที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ่อยควรมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น
๖๗.๕ ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ที่ กาหนดไว้ และควรนาข้อมูลที่สารองไปเก็บ
ไว้นอกสถานที่อย่างน้อย ๑ ชุด
๖๗.๖ ทาการตรวจสอบว่าการสารองที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็จครบถ้วนหรือไม่
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ทดสอบว่าระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้หรือไม่
๖๗.๘ แนวทางปฏิบัติสาหรับการสารองข้อมูล ดังนี้
๖๗.๘.๑ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการสารองและทดสอบข้อมูลที่ สารอง
เก็บไว้อย่างสม่าเสมอและให้เป็นไปตามแนวทางการสารองข้อมูลของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๖๗.๘.๒ การจัดทาบันทึกการสารองข้อมูล (Operator Logs) ผู้ดูแล
ระบบต้องทาบันทึกรายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้ สารอง ชนิดของข้อมูลที่
บันทึก เป็นต้น
๖๗.๘.๓ การรายงานข้อผิดพลาด (Fault Logging) ผู้ดูแลระบบต้องทา
รายงานข้อผิดพลาดจากการสารองข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไขด้วย
๖๗.๘.๔ ให้ผู้ดูแลระบบมอบหมายหน้าที่การสารองข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
คนอื่นไว้สารองในกรณีที่ผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแลเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖๗.๘.๕ ในกรณี พ บปั ญ หาในการส ารองข้ อ มูล จนเป็ น เหตุ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการอย่างสมบูรณ์ได้ให้ ดาเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของหน่วยทราบ
๖๗.๘.๖ ให้ ผู้ ดูแลระบบและผู้ ดูแลเครือข่ายกาหนดชนิดและช่ว งเวลา
การสารองข้อมูลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งกาหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล โดยรูปแบบการสารองข้อมูลมีสองชนิด
คือการสารองข้อมูลแบบเต็ม (Full Backup) และการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
๖๗.๘.๗ การเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการส ารองข้ อ มู ล (Encrypted
backup) ผู้ ดูแลระบบต้องจั ดให้มีการเข้ารหัส ข้อมูล ส ารองที่ส าคัญ โดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหั ส ที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
๖๗.๘.๘ แนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการส ารองข้อมูล (Backup
Policy) ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร่งครัด
๖๗.๘.๙ สาหรับความถี่ในการสารองข้อมูลมีดังนี้
รายการ
1. ระบบ E-Mail
2. Web Server
3. Database Server
4. Active Directory
5. อุปกรณ์ Firewall

ข้อมูลที่ต้องสารอง
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลในส่วน Mailbox
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่บนเว็บไซด์
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ฐานข้อมูลที่มีความสาคัญ
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น

ความถี่ในการสารอง
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
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6. อุปกรณ์ IDS/IPS
7. อุปกรณ์ Server อื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องสารอง
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมู ล ที่ มีความส าคัญของระบบงานที่
ถูกเก็บในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้น

ความถี่ในการสารอง
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
1 ครั้งต่อเดือน

๖๗.๘.๑๐ ผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ยสารสนเทศรั บ ผิ ด ชอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ตามความถี่ในข้อ ๖๗.๘.๙
๖๗.๙ แนวทางปฏิบัติสาหรับการกู้คืนระบบ ดังนี้
๖๗.๙.๑ ในกรณี พ บปั ญ หาที่ อ าจสร้ า งคว ามเสี ย หายต่ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์และ/หรือระบบเครือข่ายจนเป็นเหตุทาให้ต้องดาเนินการกู้คืนระบบให้ผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแล
เครื อ ข่าย ดาเนิ น การแก้ไ ขรายงานผลการแก้ไขพร้อ มทั้งบั นทึกและให้ รายงานสรุปผลการปฏิบัติง านต่ อ
ผู้รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศของหน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๖๗.๙.๒ ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สารองไว้ หรือ
ตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืนระบบ
๖๗.๙.๓ หากความเสี ย หายที่เกิ ดขึ้น กับระบบคอมพิว เตอร์ ห รือ ระบบ
เครือข่ายกระทบต่อการให้บริการหรือการใช้งานของผู้ใช้ระบบให้แจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้องทั้งรายงาน
ความคืบหน้าการกู้คืนระบบเป็นระยะจนกว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
ข้อ ๖๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องกาหนด แนวทางเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
๖๘.๑ ก าหนดระบบงานที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง หมดของสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาและจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อของระบบงาน ดังกล่าวรวมทั้งปรับปรุงบัญชีรายชื่อนี้ให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอตามระบบงานที่มีความสาคัญที่เกิดขึ้นใหม่
๖๘.๒ ประเมินความเสี่ ยงส าหรับระบบงานที่มีความส าคัญเหล่ านั้น และกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่พบ โดยให้ปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖๘.๓ กาหนดชนิดของข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและ
ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น รวมถึง กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูล วิธีการสารองข้อมูล เช่น แบบ Full
Backup หรือแบบ Incremental Backup เป็นต้น สาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น
๖๘.๔ จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกายภาพ อีกทั้งให้ กาหนดห้วงในการ
ทดสอบแผนดังกล่าวในห้วงวงรอบ ๖ เดือน ของทุกปี โดยแผนฯ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๖๘.๔.๑ การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๖๘.๔.๒ การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น
และกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประท้วง ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
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๖๘.๔.๔

การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบงาน
การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูลและทดสอบ กู้คืน

ข้อมูลทีส่ ารองไว้
๖๘.๔.๕ การกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอก
เช่น ผู้ให้บริ การเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุ จาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
๖๘.๔.๖ การสร้างความตระหนักหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับขั้นตอนการปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
๖๘.๕ ให้ ท าการปรั บ ปรุ ง แผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น อย่ า งน้ อ ย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบที่มีความสาคัญสูง
๖๘.๖ ให้ทาการสารองข้อมูลตามชนิด ความถี่ และวิธีการสารองที่ได้กาหนดไว้ และ
ให้ตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอว่าข้อมูลที่สารองไปนั้นมีความครบถ้วน
๖๘.๗ ให้ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่ สารองไว้นั้นว่าสามารถกู้คืนได้อย่างครบถ้วน
หรือไม่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ถ้าพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบกู้คืน ให้ ดาเนินการแก้ไข และ
บันทึกข้อมูลปัญหานั้นไว้ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๖๘.๘ ให้จัดประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของแผน
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่
จะต้องจัดประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเช่นเดียวกัน
หมวด ๒๑
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๖๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดให้มีการ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ตนเองรับผิดชอบ อย่างสม่าเสมอ ดังนี้
๖๙.๑ ตรวจสอบและประเมินด้านการบริหารทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๙.๒ ตรวจสอบและประเมินด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๖๙.๓ ตรวจสอบและประเมินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และการปฏิบัติการ
๖๙.๔ ตรวจสอบและประเมินการควบคุมการเข้าถึง
๖๙.๕ ตรวจสอบและประเมินด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างพัฒนาระบบฯ รวมทั้งด้านการดูแลระบบสารสนเทศ เป็นต้น
๖๙.๖ ตรวจสอบและประเมินด้านความพร้อมการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
๖๙.๗ ตรวจสอบความสอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้และทางเทคนิคกับระเบียบฉบับนี้

- 45 ข้อ ๗๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน ๕ หมวด ได้แก่ บุคลากร
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน ที่หน่วยรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินดังนี้
๗๐.๑ กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีทรัพย์สินสารสนเทศ
๗๐.๒ ระบุและประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสารสนเทศ
๗๐.๓ จัดลาดับความเสี่ยงจากสูงมาต่า
๗๐.๔ จัดทาแผนการลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงการจัดการกับความเสี่ยงสูงก่อน
๗๐.๕ กาหนดให้ มีการปฏิบัติ ตามแผนการลดความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้และติดตาม
จนกระทั่งแล้วเสร็จ
๗๐.๖ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
๗๐.๖.๑ กรณีการตรวจสอบภายในหน่วยงานของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา (Internal Auditor)
๗๐.๖.๑.๑ ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแต่งตั้งหน่วยงาน หรือคณะกรรมการสาหรับการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงระบบสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๗๐.๖.๑.๒ วงรอบการตรวจสอบปีละ ๑ ครั้ง
๗๐.๖.๑.๓ ภายหลั ง การตรวจสอบ ให้ ร ายงานผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยที่ได้รับการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป
๗๐.๖.๒ กรณีผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(External Auditor)
๗๐.๖.๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพิจารณาจัดทาโครงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๗๐.๖.๒.๒ โดยให้ มี ก ารจั ด จ้ า งด าเนิ น การในวงรอบ
๑ ปีงบประมาณ
๗๐.๖.๒.๓ ภายหลั ง การตรวจสอบให้ ร ายงานผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยที่ได้รับการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป

- 46 หมวด ๒๒
การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๗๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่ตรวจพบให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
๗๑.๑ ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบในระดับใด ได้แก่
ระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต่า
๗๑.๒ แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น ได้ รั บ ทราบตามระดั บ ของผลกระทบ
กล่าวคือ รายงานไปสู่ระดับชั้นของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นตามลาดับสาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงกว่า
๗๑.๓ วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ตามความจาเป็นกรณีการบุกรุก การโจมตี
ระบบ หรือระบบได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขโดยหน่วยงานเองได้ ให้ประสานงาน
ขอความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ที่มี ความรู้ แ ละความเชี่ ยวชาญ เช่ น ศูน ย์ป ระสานงานการรั กษาความปลอดภั ย
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai CERT) หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เป็นต้น
๗๑.๔ กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บหลั กฐานทางคอมพิว เตอร์ให้ผู้ ที่ผ่ านการอบรม
หรือฝึกฝนเป็นผู้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้หลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย
และจากัดการเข้าถึงหลักฐานนั้น
๗๑.๕ จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยในรายงานดังนี้
๗๑.๕.๑ รายละเอียดเหตุการณ์
๗๑.๕.๒ วันเวลาที่เกิดขึ้น
๗๑.๕.๓ ชื่อผู้แจ้ง/หน่วยงานผู้แจ้ง
๗๑.๕.๔ สถานะของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
๗๑.๕.๕ ความคืบหน้าในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
๗๑.๕.๖ สาเหตุและวิธีการแก้ไข
๗๑.๕.๗ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดซ้า

- 47 หมวด ๒๓
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๗๒ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเฉพาะ
ในกรณีร ะบบสารสนเทศหรื อข้อมูล สารสนเทศเกิดความเสี ยหายหรืออันตรายใดๆ อันเนื่องมาจากความ
บกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน
พื้นที่และรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วย เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่
เกิดขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๗๒.๑ ให้แจ้งรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยเหนือและหน่ วยที่
เกี่ยวข้องทราบ
๗๒.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิดและผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
๗๒.๓ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้อุบัติซาอี
้ ก
๗๒.๔ ให้พิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของราชการหรือ ดาเนินคดีตาม
กฎหมายต่อผู้ละเมิด ผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดและผู้รับผิดชอบเมื่อมีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะ
โดยเจตนาหรือไม่เจตนา และการละเมิดนั้นจะเกิดความเสียหายหรือยังไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการก็
ตาม
ข้อ ๗๓ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิ ดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย ให้ส่วนราชการเจ้าของระบบสารสนเทศดาเนินการดังนี้
๗๓.๑ พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารกรรมวิธีข้อมูลต่างๆ ประมวลลับ หรือ
รหัสผ่านที่จาเป็นในการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศมีผลกระทบกระเทือนหรือเกิดเสียหายอย่างใด
หรือไม่
๗๓.๒ ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันที ใน
การนี้อาจจะต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๗๔ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อระเบียบฉบับนี้มีดังนี้
๗๔.๑ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งไม่ ล ะเลยต่ อ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตนเอง
๗๔.๒ ไม่เข้าถึงเปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทา
ให้เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๗๔.๓ ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
๗๔.๔ รายงานเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง จุ ด อ่ อ น หรื อ เหตุ ก ารณ์ ด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยที่พบไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยเร็วที่สุด

- 48 ข้อ ๗๕ ในกรณี ที่ การละเมิด การรั ก ษาความปลอดภั ย เกิ ด ผลกระทบกระเทื อ นเสี ยหายอย่ า ง
ร้ายแรงให้อยู่ในดุลพินิจของของผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติ หากจาเป็นให้
รายงานหน่วยเหนือได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗๖ ให้ส่วนราชการที่มีศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์กรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติอยู่ในสังกัด สามารถ
ออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .............. มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(ลงชื่อ) ...............................
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

