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นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คํานิยาม  
โครงสร้างทางดา้นความม่ันคงปลอดภัยสําหรับโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงพยาบาล  
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การสราง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาล  
การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารอางอิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต  

เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฟากท่าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มี ความมั่นคงปลอดภัยและ
สามารถดําเนินงานไดอย่างตอเนื่อง รวมทั้งปองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โรงพยาบาล จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กําหนดให้มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ใหครอบคลุมดานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1.1. การจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหมีความ มั่นคง
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 1.2. กําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอางอิง ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001  
 1.3. นโยบายนี้ตองเผยแพร่ใหเ้จาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาลฟากท่าไดร้ับทราบและถือปฏิบัติตาม นโยบาย
นี้อยางเคร่งครัด  
 1.4. เพ่ือกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผูบริหาร เจ้าหน้าที่ และผูดูแลระบบ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามอยางเครง่ครัด 
 1.5. เพ่ือปองกันมิใหมีผูกระทําหรือใช้วิธีการใดๆ เขาล่วงรูข้อมูล แกไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนใน ระบบ
สารสนเทศโดยมิชอบ  
 1.6. นโยบายนี้ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลา 1 ครั้งตอปี  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. องค์ประกอบของนโยบาย  

2.1. คํานิยาม 
2.2. โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับโรงพยาบาล  
2.3. การบริหารจัดการทรัพยสินของโรงพยาบาล  
2.4. ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร 
 2.5. การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม  
2.6. การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาล  
2.7. การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคป์ระกอบของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศแตละส่วนที่ กล่าวขา้งตน จะ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค รายละเอียดของมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ  
 เพ่ือที่จะทําใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศอยูในระดับที่ปลอดภัย นโยบาย
การเขาใชงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลนี้จัดเปนมาตรฐานดานความ ปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฟากท่าจะต้องปฏิบัติตามอย่าง เครง่ครัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานิยาม 

คํานิยามท่ีใชในนโยบายนี้ ประกอบดวย 

  โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลฟากท่า  

  การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของโรงพยาบาลฟากท่า  

  มาตรการ หมายถึง วิธีการที่ตั้งเปนกฎ ข้อกําหนด ระเบียบ หรือกฎหมายเปนต้น  

  วิธีปฏิบัติ หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ทีต้องนํามาปฏิบัติ เพื่อใหได้มาซึ่ง มาตรฐานที่ได้
กําหนดไว้ตามวัตถปุระสงค์ 

  แนวทางปฏิบัติ หมายถึง แนวทางท่ีไม่ไดบ้ังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนําให้ปฏิบัติตาม เพ่ือให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดง่ายขึ้น  

  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอํานาจบริหารในระดับสูงของโรงพยาบาลฟากท่า 

  ผูดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหนาที่ท่ีไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ดูแลรักษา
ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการฐานขอมูลของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

  เจ้าหนาที่ หมายถึง ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจ้างชั่วคราว  

  สารสนเทศ หมายถึง ขอ้เท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่รูป
ของตัวเลข ข้อความ หรือภาพ ให้เป็นระบบทผีูใชสามารถเขา้ใจได้ง่ายและสามารถ นําไปใช้ประโยชน ในการบริหาร การ
วางแผน การตัดสินใจ และอ่ืนๆ  

  ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยไดมี้
การกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ ์หรือ ชุดอุปกรณทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
โดยอัตโนมัติ  

  ระบบเครือขา่ย หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งขอ้มูลและสารสนเทศ ระหว่าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของโรงพยาบาลได เชน ระบบแลน (LAN) ระบบอินเตอรเน็ต (Internet)  

 ระบบแลน (LAN) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมต่อระบบ 
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในหน่วยงานเข้าดวยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงคเ์พ่ือ การ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอ่ 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก  

 



 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสรางสารสนเทศท่ีหน่วยงานสามารถ นํามาใช้ประโยชน์ ในการวางแผน 
บริหาร การสนับสนุนการใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือขา่ย โปรแกรมฐานข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น  

 การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การตรวจสอบการอนุมัติ และการ กําหนดสิทธิใน
การผ่านเขา้สูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผู้ใช้  

 เครื่องเซิรฟเวอร์ (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ทํา
หน้าที่ใหบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แกเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนลูกขา่ยในระบบ
เครือข่าย  

 อุปกรณ UPS หมายถึง เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีท่ีไฟจากการ ไฟฟ้าเกิดมี
ปัญหาขึ้นมา เช่นไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ หรือไฟกระชาก เป็นต้น โดยที่ UPS จะจา่ย พลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพในทุกสถานการณ ตลอดจนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ปองกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟา และ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิคส (โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณเชื่อมต่อ) รวมถึงมีหนาที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองจาก
แบตเตอรี่ ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า  

 ซอฟตแวร์ (software) หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานใหคอมพิวเตอร์ทํางาน ซอฟต์แวรจึง
หมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้ เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จากที่ทราบมาแลวว่าคอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสั่ง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง 
ซึ่งใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเป็นเสียงพูดก็ได โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร
จึงเป็นซอฟตแวร์ เพราะเป็นลําดับขั้นตอนการ ทํางานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทํางานแตกต่างกันได้
มากมายด้วยซอฟตแวร์ที่ แตกต่างกัน ซอฟต์แวรจึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทําให้คอมพิวเตอร์ 
ทํางานได้ 

 ไวรัสคอมพิวเตอร หมายถึง โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสําเนาตัวเองเขาไปติดอยู่ ในระบบ 
คอมพิวเตอร์ไดแ้ละถามีโอกาสก็สามารถแทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนําเอาดิสกที่ติด
ไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบ เครือขา่ยหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได
เช่นกัน การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงไวรัสได้เขา้ไปฝงตัวอยู่ในหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจากไวรัสก็เป็นแคโ่ปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจํา ไดนั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทํางานได้
นั้นยังขึ้นอยูกับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไมรู่้ตัวว่าได้ทําการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทํางานแล้ว  

 



 เวชระเบียน หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว การเจ็บป่วย และการตรวจรักษาท้ังที่ เป็นเอกสารและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสของผู้ปวยแตละรายที่มาขอรับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลฟากท่า  

 ทรัพยสิน หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ของหนวยงาน 
เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 โครงสร้างทางดานความมั่นคงปลอดภยัสาํหรับโรงพยาบาล  
(Organization of information security) 

1. วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดเปนมาตรการควบคุมและปองกันเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวของกับ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคา และอาจจําเปนตองรักษาความลับ โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับ ใช
กับผูใช ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  

2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยภายในองคกร  
  1. ผู้บริหารต้องใหความสําคัญและให้การสนับสนุนต่อการบริหารจัดการทางดานความ มั่นคงปลอดภัย 
โดยมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน การกําหนดคํามั่นสัญญาที่ชัดเจนและการปฏิบัติที่สอดคลอง การมอบหมายงานที่
เหมาะสมตอบุคลากร และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของหนาที่และความรับผิดชอบใน การสรางความม่ันคงปลอดภัยให
กับสารสนเทศ  
  2. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตองกําหนดใหมีตัวแทนเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ภายใน
โรงพยาบาลเพื่อประสานงานหรือรวมมือกันในการสรางความม่ันคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศของ องคกร  
  3. คณะกรรมการสารสนเทศตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการ ดําเนินงานทาง 
ดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศของโรงพยาบาลไวอยางชัดเจน  
  4. คณะกรรมการสารสนเทศตองกําหนดใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และการ
ปฏิบัติที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ โดยผูตรวจสอบอิสระตาม รอบระยะเวลาที่กําหนดไว หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญมากตอโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยสินของโรงพยาบาล  
(Asset management) 

1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันทรัพยสินของโรงพยาบาลจากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนไดจากมนุษย หรือภัย
พิบัติตางๆ  
๒. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของโรงพยาบาล  

1. หัวหนางานพัสดุและผูดูแลระบบ ต้องจัดทําและปรับปรุงแกไขบัญชีทรัพยสินที่มี ความสําคัญตอโรง
พยาบาลใหถูกตองอยูเสมอ  

2. หัวหนางานพัสดุและผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการระบุผูเปนเจาของทรัพยสินสารสนเทศ ตามท่ี
กําหนดไวในบัญชีทรัพยสิน  

3. หัวหนางานพัสดุและผูดูแลระบบ จะตองจัดทํากฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑอยางเปนลายลักษณ
อักษรสําหรับการใชงานอุปกรณสารสนเทศอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันความเสียหาย 
ตอทรัพยสิน เหลานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร  
(Human resources security) 

1. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนมาตรการใหเจาหนาที่ไดทราบถึงหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทเมื่อมีการลาออกหรือยายหนวยงาน  

2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  

2.1. กลมุงานการจัดการตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับผูที่ลาออกหรือยายหนวยงาน และ กําหนดให
ปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว  

2.2. ผูดูแลระบบตองทําการถอดถอนสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศและทรัพยสินสารสนเทศของผูที ่ลาออกหรือ 
ยายหนวยงาน  

3. วิธีปฏิบัติ  

วิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดการการลาออกหรือยายหนวยงานของเจาหนาที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม  
(Physical and environmental security) 

1. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไมไดรับอนุญาต การกอใหเกิดความ เสียหาย การถูก
ขโมย หรือการถูกเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตของทรัพยสินของโรงพยาบาล  

2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  

2.1. บริเวณที่ตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

2.1.1. คณะกรรมการสารสนเทศตองจัดใหมีการควบคุมการเขา-ออกในบริเวณหรือพ้ืนที่ที่ ตองการ
รักษาความปลอดภัย และอนุญาตใหผานเขา-ออกไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น  

2.1.2. คณะกรรมการสารสนเทศตองจัดใหมีการปองกันตอภัยคุกคามตางๆ ไดแก ไฟไหม น้ําทวม 
ปลวก หรือหายนะอ่ืนๆ ทั้งที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติ  

2.2. ความม่ันคงปลอดภัยของอุปกรณรวมถึงแฟมเวชระเบียน  

2.2.1. เจาหนาที่ตองจัดวางและปองกันอุปกรณภายในหนวยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย คุกคาม 
ทางดานสิ่งแวดลอมและอันตรายตางๆ รวมทั้งความเสี่ยงในการเขาถึงอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต  

2.2.2. ตองกําหนดใหมีการเดินสายไฟฟา สายสื่อสาร และสายเคเบิลอ่ืนๆ ไดรับการปองกัน การเข้าถึง
โดยไมไดรับอนุญาต การทําใหเกิดอุปสรรคตอสายสัญญาณ หรือการทําใหสายสัญญาณเหลานั้น เสียหาย  

3. วิธีปฏิบัติ  

วิธีปฏิบัติเรื่อง การใช้งานหองเครื่อง Server  

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 5 
การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของเครือขายสารสนเทศ ของโรงพยาบาล 

 

1. วัตถุประสงค  
           เพ่ือกําหนดเปนมาตรการดําเนินงานที่เก่ียวของกับอุปกรณประมวลผลสารสนเทศและซอฟตแวรให เปนไปอยาง
ถูกตองสมบูรณ ปลอดภัยจากการถูกทําลาย และมีความพรอมใชของสารสนเทศ  

2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  

2.1. การปองกันโปรแกรมที่ไมประสงคดี  

2.1.1. ผูดูแลระบบตองมีมาตรการสําหรับการตรวจจับ การปองกัน และการกูกลับคืน เพื่อ ปอง
กันทรัพยสินสารสนเทศจากโปรแกรมท่ีไมประสงคดี  

2.1.2. ผูดูแลระบบตองมีมาตรการเพ่ือควบคุมการใชงานโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ และตอง ปองกันไมให
โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่อ่ืนๆ สามารถทํางานหรือใชงานได  

2.2. การสํารองขอมูล คณะกรรมการสารสนเทศตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยาง 
สม่ําเสมอ  

2.3. การบริหารจัดการทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเครือขายของโรงพยาบาล คณะกรรมการ
สารสนเทศตองกําหนดการบริหารจัดการสําหรับบริการเครือขายและ สารสนเทศของโรงพยาบาล  

3. วิธีปฏิบัติ  

1. วิธีปฏิบัติเรื่อง การบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ  

2. วิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร  

3. วิธีปฏิบัติเรื่อง การสํารองขอมูล  

4. วิธีปฏิบัติเรื่อง การสํารองขอมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic Files  

5. วิธีปฏิบัติเรื่อง การใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย  

 

 

 



สวนที่ 6 
การควบคมุการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access control) 

 

1. วัตถุประสงค  

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกัน การบุกรุก 
ผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกท่ีจะสรางความเสียหายแกขอมูล  

2. มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  

2.1. การบริหารจัดการการเขาถึงของผใูช  

2.1.1. ผูดูแลระบบตองจัดใหมีการควบคุมและจํากัดสิทธิการใชงานระบบตามความจําเปน ในการใช
งาน   

2.1.2. ผูดูแลระบบตองจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผใูชงานอยางเปน ทางการ 
เพ่ือควบคุมการจัดสรรรหัสผานใหแกผูใชงานอยางมีความมั่นคงปลอดภัย  

2.2. หนาที่ความรับผิดชอบของผูใช  

เจาหนาที่ตองมีวิธีเพ่ือปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณสารสนเทศที่ไมมี เจาหนาที่ดูแล  

2.3. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  

2.3.1. ผูดูแลระบบตองจัดใหผูใชมีขอมูลสําหรับระบุตัวตนในการเขาใชงานระบบที่ไม ซ้ําซอนกัน และ
จะตองจัดใหมีกระบวนการพิสูจนตัวตนกอนเขาใชงานระบบตามขอมูลระบุตัวตนที่ไดรับ  

2.3.2. ผูดูแลระบบตองจัดทําหรือจัดใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผานที่มีการควบคุมการ กําหนดรหัสผ
านที่มีคุณภาพ 

2.3.3. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหระบบตัดการใชงานผูใชเมื่อผูใชไมไดใชงานระบบมาเปน ระยะเวลา
หนึ่งตามที่กําหนดไว  

2.3.4. ผูดูแลระบบตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญสูง  

2.4. การควบคุมการเขาถึงแอปพลิเคชันและสารสนเทศ  

ผูดูแลระบบตองจํากัดการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชันตางๆ ของแอปพลิเคชันตามนโยบาย ควบคุมการ
เขาถึงสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว การเขาถึงจะตองแยกตามประเภทของผูใชงาน  



3. วิธีปฏิบัติ  

3.1.1. วิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดเก็บขอมูลตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ป ๒๕๕๐  

3.1.2. วิธีปฏิบัติเรื่อง การตั้งรหัสผาน กําหนดและปองกันรหัสผาน  

3.1.3. วิธีปฏิบัติเรื่อง การรักษาความปลอดภัย/ ปองกันการสูญหายของแฟมเวชระเบียนที่จัดเก็บใน รูปแบบ 
Electronic File และปองกันการโจรกรรมขอมูล  

 

 

 

 

(ลงชื่อ)       พรสวรรค์  มีชิน 

(แพทย์หญิงพรสวรรค์  มีชิน)  
       ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลฟากท่า  
        วันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
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มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอรชัน 2.5) ประจําปี 2550.  
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