ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่าน
เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน การใดๆ ต่อ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน-เป็น ไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ป้องกันป้ญหาทีอ่ าจส่งผล
ทำให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้จากภัยคุกคามด้านเครือข่ายต่างๆ ชืง่ อาจส่งผลทำให้เกิด
ความเสีย หายต่อ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน และเป็น ความผิด ตามพระราชบัญ ญัต วิ า่ ด้ว ยการ
กระทำความผิด เกีย่ วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง โรงพยาบาลบ้านด่านจึง
เห็น สมควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบ ตั ใิ นการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพือ่ ให้เกิด ความเชือ่ มัน่ และมีค วามปลอดภัย ในการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือ เครือ ข่าย
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน ทำให้ดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย และต่อเนือ่ ง
๒. เพือ่ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ ในโรงพยาบาลบ้านด่านได้รบั ทราบและถือปฏิบ ตั ติ ามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด
เพือ่ กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบ ตั แิ ละวิธ ปี ฏิบ ตั ิ ให้ผ บู้ ริก าร เจ้าหน้า ที่ ผูด้ แู ลระบบและ
บุค คลภายนอกทีป่ ฏิบ ตั งิ านให้ก บั โรงพยาบาลบ้านด่าน ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการรัก ษาความมัน่ คง
ปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์ก รในการดำเนิน งานและปฏิบ ตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยจะมี
การทบทวนนโยบายปีละ ๑ ครัง้
อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงพยาบาลบ้านด่านจึงกำหนดแนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่าน” เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อ ๒ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน กำหนดประเด็นสำคัญ
ดังต่อไปนี้
๒.๑ ส่วนทีว่ า่ ด้วยการจัดทำนโยบาย
๒.๑.๑ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีป่ ฏิบ ตั กิ ารด้านคอมพิวเตอร์ และผูใ้ ข้งานได้มสี ว่ นร่วมในการทำ
นโยบาย
๒.๑.๒ นโยบายได้ร บั การจัด ทำเป็น ลายลัก ษณ์อ กั ษร โดยประกาศให้ผ ใู้ ข้งานทราบและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน
๓

.

๒.๑.๓ กำหนดผู้รับ ผิด ชอบตามนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิด ังกล่าวให้ช ัด เจน

๒.๑.๔ กำหนดให้ตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๒.๑.๕ กำหนดให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายปีละ ๑ ครัง้

๒.๒ ส่วนทีว่ า่ ด้วยรายละเอียดของนโยบายประกอบด้วย ๖ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
ส่วนที่ ๒ การบริห ารจัดการการเข้าถึงผูใ้ ข้งาน
ส่วนที่ ๓ การกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูใ้ ข้งาน
ส่วนที่ ๔ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
ส่วนที่ ๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ าร
ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคซัน่ และสารสนเทศ
แนวปฏิบต้ ใิ นการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบและประเมินความเทีย่ งด้านสารสบเทศ
แนวปฏิบติในด้านรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่ และสภาพแวดล้อม
แนวปฏิบต้ ใิ นการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
นโยบายการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย สารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่ กำหนด
ผูร้ บั ผิดขอบตาม ซึง่ สาระสำคัญ มีดงั ต่อไปนี้
(๑) นโยบายควบคุม การเข้าถึง เพือ่ จำกัด การเข้าถึง สารสนเทศและอุป กรณ์ป ระมวลผล
สารสนเทศเฉพาะผูท้ เ๋ึ ,ด้รบั อนุญาต
กำหนดผูร้ บั ผิดชอบตามนโยบาย ดังนี้
๑) ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
๒) หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
๑) แนวปฏิบต้ ใิ นการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
๒) แนวปฏิบต้ กิ ารควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย
๓) แนวปฏิบตั กิ ารควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ าร
๔) แนวปฏิบ ตั กิ ารควบคุม การเข้าถึง โปรแกรมประยุก ต์ห รือ แอพพลิเคซัน่ และ
สารสนเทศ
(๒) นโยบายเกีย่ วกับการสำรองและการกูค้ นื ข้อมูล กำหนดใหัมกี ารจัดทำระบบสำรองข้อมูล
สารสนเทศซึง่ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน และกำหนดให้จดั ทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีอกุ เฉินเพือ่ ฟ้องกันการ
หยุดชะงักในการให้บริการสารสนเทศของโงพยาบาลบ้านด่าน
กำหนดผูร้ บั ผิดชอบตามนโยบาย ดังนี้
๑) ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
๒) หัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
๑) แนวปฏิบตั กิ ารสำรองและการกูค้ นื ข้อมูล
๒) นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเทีย่ งด้านสารสนเทศ

จ้อ ๓ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ห รือข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่านเกิดความเสียหาย หรือ
ได้รบั อันตรายจากภัยคุกคามทางด้านต่างๆ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดอันเนือ่ งมาจากความบกพร่อง ละเลย ละเว้น หรือฝ่าปีน
การปฏิบ ตั ติ ามแนวนโยบายและแนวปฏิบ ตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยกำหนดให้
ผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่านเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความ
เสีย่ ง ความเสียหาย หรืออันตรายทีเ่ กิดขึน้
ข้อ ๔ ให้ใช้แนวปฏิบติในการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ประกาศนึใ๋ ห้บงั คับใช้ตง้ั แต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที.่ .............................................พ.ศ. ๒๕๖๓
^

2-

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ผูอ้ ำนวยภารโรงพยาบาลบ้านด่าน

แนวปฏิบ ตั ใิ นการรัก ษาความมัน คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมัน่ คง
ปลอดภัย
๒. เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการอนุญ าตให้เข้าถึง การกำหนดสิทธิ้ และการมอบอำนาจ
เพือ่ ให้ผใู้ ข้งานได้รบั รู้ เข้าใจและสามารถปฏิบต้ ติ ามแนวทางทีก่ ำหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึง
ความสำคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๑

.

๓

.

แนวปฏินตั ิ
ส่วนที่ ๑ การควบคุม การเข้าถึงสารสนเทศ (/^0๐655 (1๐ 01x๐ 1.)
ข้อ (๑) ผูด้ แู ลระบบ จะอนุญาตให้ผใู้ ข้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศทีต่ อ้ งการใช้งานได้ ต่อเมือ่ ไต้รบั อนุญ าตจาก
ผูร้ บั ผิด'ชอบ หรือเจ้าของข้อมูล หรือเจ้าของระบบ ตามความจำเป็นต่อการใช้งานเท่านัน้
ข้อ (๒) บุคคลจากหน่วยงานภายนอกทีต่ อ้ งการสิทธึใ๋ นการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้าน
ด่าน จะต้องขออนุญ าตเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อหัวหน้ากลุม่ งานของหน่วยงาน และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
พิจารณา
ข้อ (๓) ผูด้ แู ลระบบ จะต้องกำหนดสิทธีก้ ารเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
ผูใ้ ข้งาน และหน้าทีค่ วามรับผิดขอบในการปฏิบตั งิ าบของผูใ้ ข้งานระบบสารสนเทศ รวมทัง้ มีการทบทวนสิทธื้
การเข้าถึงอย่างสมํา่ เสมอ ดังนี้
(๑) กำหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญ าตการกำหนด
สิทธิ้ หรือการมอบอำนาจ ดังนี้
กำหนดสิทธิข้ องผูใ้ ข้งานแต่ละกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข่น
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมต้ ิ
- ไม่มสี ทิ ธิ
๒ กำหนดเกณฑ์การระงับสิทธี้ มอบอำนาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผูใ้ ข้งาน (บร6โ /\(^655 ^/1ลท3ฐ6๓6ท1) ทีไ่ ดักำหนดไว้
๓ ผูใ้ ข้งานทีต่ อ้ งการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน จะต้องขออนุญ าตเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อหัวหน้ากลุม่ งานของหน่วยงาน และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์พจิ ารณา
(๒) การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดลำดับความสำคัญ หรือลำดับชัน้ ความลับของข้อมูล ใช้
แนวทางตามระเนึยบว่าด้วยการรักษาความลับ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยใต้กำหนดกระบวนการและ กรรมวิธตี อ่ เอกสารทีส่ ำคัญไว้ ดังนี้
๑

. ๑

๑

.

๑

.

๒.๑ จัดแบ่งระดับความสำคัญของข้อมูล ออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- ข้อมูลทีม่ รี ะดับความสำคัญมากทีส่ ดุ
- ข้อมูลทีม่ รี ะดับความสำคัญปานกลาง
- ข้อมูลทีม่ รี ะดับความสำคัญน้อย
๒.๒ จัดแบ่งสำดับชัน้ ความลับของข้อมูล
- ข้อมูลลับทีส่ ดุ หมายความว่า หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายรายแรงทีส่ ดุ
- ข้อมูลลับมาก หมายความว่า หากเปีดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง
- ข้อมูลลับ หมายความว่า หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข้อมูลทัว่ ไป หมายความว่า ข้อมูลทีส่ ามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทว่ั ใปได้
๒.๓ จัดแบ่งระดับชัน้ การเข้าถึง
- ระดับชัน้ สำหรับผูบ้ ริหารโรงพยาบาลบ้านด่าน
- ระดับชัน้ สำหรับผูด้ แู ลระบบของโรงพยาบาลบ้านด่าน
- ระดับชัน้ สำหรับเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลบ้านด่าน
- ระดับชัน้ สำหรับบุคคลทัว่ ไปมาใช้บริการของโรงพยาบาลบ้านด่าน
ข้อ (๔) ผูด้ แู ลระบบ ต้องจัดให้มกี ารติดตัง้ ระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลบ้านด่าน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยทีม่ ตี 'อระบบสารสนเทศ
ข้อ (๔) ผูด้ แู ลระบบ ต้องจัดให้มกี ารบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สิทธิ,ต่างๆ เพือ่ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อ (๖) ผูด้ แู ลระบบ ต้องจัดให้มกี ารบันทึกการผ่านเข้า-ออกสถานทีต่ ง้ั ระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบ
ข้อ (๗) กำหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ ๒ การบริห ารจัด การการเข้าถึงผู้ใข้ง าน (บร6โ /\(ะ06รร &/ใ3ก3ร6 ๓ 6 ก*)
ข้อ (๘) ผูด้ แู ลระบบ ต้องกำหนดการลงทะเบียนผูใ้ ข้งานใหม่ ดังนี้
(๑) จัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนผูใ้ ข้งาน สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผูด้ แู ละระบบต้องตรวจสอบบัญชีผใู้ ข้งาน เพือ่ ไม่ให้มกี ารลงทะเบียนชัา้ ซ้อน
(๓) ผูด้ แู ลระบบต้องตรวจสอบและให้สทิ ธึใ๋ นการเข้าถึงทีเ่ หมาะสมต่อหน้าทีค่ วามรับผิดขอบ
(ตามข้อ ๓)
(๔) ผูด้ แู ลระบบต้องกำหนดให้มกี ารแจกเอกสารหรือลีง่ ทีแ่ สดงเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ผใู้ ข้เพือ่
แสดงถึงสิทธีแ้ ละหน้าทีค่ วามรับผิดขอบของผูใ้ ข้งานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ (๙) ผูด้ แู ลระบบ ต้องกำหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ำคัญ เข่น ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ (/บุวเวช©ลธ]๐ท) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ธ-กา311) ระบบเครือข่ายไร้สาย (ผ]โ6๒55 ธ/\ผ)
ระบบอินเตอร์เน็ต (เทธ©กา©ธ) เป็นต้น โดยต้องให้สทิ ธิเฉพาะการปฏิบตี งิ านในหน้าทีแ่ ละใต้รบั ความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ (®๐) ผูด้ แู ลระบบ ต้องทบทวนบัญชีผใู้ ข้งาน สิทธิก้ ารใช้งาน อย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพือ่
บีองกันการเข้าถึงระบบโดยไมใต้รบั อนุญาต

ข้อ (๑©) การบริหารจัดการรหัสผ่าน
(๑) กำหนดการเปลีย่ นแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน เมือ่ ผูใ้ ช้'งานลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน
(๒) กำหนดซือ่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านต้องไม่ชา้ั กัน
(๓) ส่งมอบรหัสผ่านชัว่ คราวให้กบั ผูใ้ ข้งานด้วยวิธกี ารทีป่ ลอดภัย หลีกเลีย่ งการใช้บคุ คลอืน่ หรือการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทีไ่ ม่มกี ารป้องกันในการส่งรหัสผ่าน
(๔) กำหนดให้ผใู้ ช้งานไม่บนั ทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบทีไ่ ม่ไต้ปอ้ งกันการ
เช้าถึง
(๔)ในกรณีทม่ี คี วามจำเป็นต้องใช้สทิ ธีพ้ เิ ศษกับผูใ้ ช้งานทีม่ สี ทิ ธิส้ งู สุด ผูใ้ ช้งานนัน้ จะต้องไต้รบั ความ
เห็นชอบและอนุมตี จากผูอ้ ำนวยการ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมือ่ พ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่ง และมีการกำหนดสิทธิพ้ เิ ศษทีไ่ ต้รบั ว่าสามารถเช้าถึงระดับใด
ไต้บา้ งและต้องกำหนดให้รหัสผูใ้ ช้งานต่างจากรหัสผูใ้ ช้งานตามปกติ
ข้อ (๑๒) ผูด้ แู ลระบบ ต้องบริห ารจัดการการเช้าถึงข้อมูลตามประ๓ ทซับ้ ความลับ ในการควบคุมการเช้าถึง
ข้อมูลแต่ละประเภทชัน้ ความลับทัง้ การเช้าถึงโดยตรงและการเช้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธกี ารทำลายข้อมูล
แต่ละประเภทชัน้ ความลับ มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการเช้าถึงชัน้ ตุละประเภทชัน้ ความลับ ทัง้ การเช้าถึงโดยตรงและการเช้าถึงผ่านระบบงาน
(๒) กำหนดบัญชีผใู้ ช้งาน (บร6โท3๓6) และรหัสผ่าน (เ3ลรรผ๐โป) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริง
ของผูใ้ ช้งานข้อมูลในแต่ละชัน้ ความลับของข้อมูล
(๓) กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๔) กำหนดการเปลีย่ นรหัสผ่านตามระยะเวลาทีก่ ำหนดของระดับความสำคัญ ของข้อมูล
(๔) กำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีทน่ี ำสินทรัพย์ออกนอกหน่วยงาน
เซ่น บำรุงรักษา ตรวจซ่อม ให้ดำเนินการสำรองและลบข้อมูลทีเ่ ก็บอยูใ่ นลีอ่ บันทึกก่อน เป็นต้น
(๖) เจ้าของข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของสิทธึโ๋ นการเช้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครัง้ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ สิทธิต้ า่ งๆ ทีใ่ ห้ไว้ยงั คงมีความเหมาะสม
ข้อ (๑๓) ระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจทีเ่ ซือ่ มโยงกัน (รนรเก655 เก(๖โ๓ลบ๐ก 5 7 5 *6 ๓ 5) ให้หวั หน้ากลุม่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน พิจารณาประเด็น ต่างๆ ทางต้านความมัน่ คงปลอดภัย และ
จุดอ่อนต่างๆ ก่อนตัดสินใจใช้ขอ้ มูลร่วมกันในระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ซือ่ มโยงเช้าด้วยกัน
เซ่น ระหว่างโรงพยาบาลบ้านด่านกับหน่วยงานทีฃ่ อมาเชือ่ มโยง
(๑) กำหนดนโยบายและมาตรการเพือ่ ควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการใช้ขอ้ มูลร่วมกัน
(๒) พิจารณาจำกัดหรือไม่อนุญาตการเช้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) พิจารณาว่ามีบคุ คลใดบ้างทีม่ สี ทิ ธีห้ รือได้รบั อนุญาตให้เช้าใช้งาน
(๔) พิจารณาเรือ่ งการลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน
(๔)ไม่อนุญาตให้มกี ารใช้งานข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลร่วมกันในกรณีทร่ี ะบบไม่มมี าตรการป้องกัน์
เพิยงพอ

ส่วนที่ ๓ การกำหนดหน้าทีค่ วามรับ ผิดซอบของผูใ้ ข้งาน (บ56โ 86ร|ว๐กรแวเฒ©5)
ข้อ (©๔) การใช้งานรหัสผ่าน ผูใ้ ช้งานต้องปฏิบต้ ติ งั นี้
(๑) ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีใ่ นการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีผใู้ ช้งาน และรหัสผ่าน โดยผูใ้ ช้งานแต่ละคน
ต้องมีบญ
ั ชีผใู้ ช้งานของตนเอง ห้ามใช้รว่ มกับผูอ้ น่ื รวมทัง้ ห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผอู้ น่ื ล่วงรู้
รหัสผ่าน
(๒) กำหนดรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่นอ้ ยกว่า ๖ ตัวอักษร ซึง่ ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร
และตัวอักษรพิเศษ
(๓)ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส์าหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอืน่ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขว่ ยในการจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนม้ติ (53V6 ? ล55ผ๐โป) สำหรับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีผ่ ใู้ ช้งานครอบครองอยู่
(๔) ไม,จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคล ไว้ในสถานที่ ทีง่ า่ ยต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอืน่
(๖) กำหนดรหัสผ่านเริม่ ต้นให้กบั ผูใ้ ช้งานให้ยากต่อการเดา และการส่งมอบรหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้งาน
ต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย
(๗) ผูใ้ ช้งานต้องเปลีย่ นรหัสผ่าน ๙๐ วันหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารแจ้งเตือนให้เปลีย่ นรหัสผ่าน
ข้อ (๑๔) การนำการเช้ารหัส มาใช้กบั ข้อมูลทีเ่ ป็นความสับ ผูใ้ ช้งานจะต้องปฏิบต้ ติ ามระเบียบการรักษา
ความสับทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และต้องใช้วธิ กี ารเช้ารหัสทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
ข้อ (©๖) การกระทำใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้บญ
ั ชีของผูใ้ ช้งาน อันมีกฎหม้ายกำหนดให้ เป็นความรับผิด ไม่วา่
การกระทำนัน้ จะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรือไม่กต็ าม ให้ถอื ว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึง่ ผูใ้ ช้งานจะต้อง
รับผิดขอบต่อความผิดทีเ่ กิดขึน้ เอง
ข้อ (©๗) ผูใ้ ช้งานต้องทำการพิสจู น์ตวั ตนทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะใช้สนิ ทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
บ้านด่านและหากการพิสจู น์ตวั ตนนัน้ มีปญ
้ หา ไม่วา่ จะเกิดจากการใส่รหัสผิดเกิน ๓ ครัง้ ก็ดี หรือเกิดจากความ
ผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งใหัผดู้ แู ลระบบทราบทันที โดยปฏิบตั ติ ามแนวทาง ตังนี้
(๑) คอมพิวเตอร์ทกุ ประเภท ก่อนการเช้าถึงระบบปฏิบตี กิ ารต้องทำการพิสจู น์ตวั ตนทุกครัง้
(๒) การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อน่ื ในเครือข่ายจะต้องทำการพิสจู น์ตวั ตนทุกครัง้
(๓) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (เก*6๓61:) ต้องทำการพิสจู น์ตวั ตน และต้องมีการบันทึกข้อมูลซึง่ สามารถ
บ่งบอกตัวตนก่อนการใช้งานทุกครัง้
(๔) เมือ่ ผูใ้ ช้งานไม1อยูท่ เ่ี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ ต้องทำการล๊อกหน้าจอทุกครัง้ และต้องทำการพิสจู น์
ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครัง้
(๔) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ เครือ่ งต้องตัง้ เวลาพักหน้าจอ (ร(ะโ66ท 53\^โ) โดยตัง้ เวลาอย่างน้อย ๓๐
นาที
ข้อ (©๘) ผูใ้ ช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูลไม่วา่ ข้อมูลนัน้ จะเป็นของโรงพยาบาลบ้าน
ด่านหรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก
ข้อ (©๙) ข้อมูลทีเ่ ป็นความสับหรือมีระดับความสำคัญ ทีอ่ ยูใ่ นการครอบครอง/ดูแลของโรงพยาบาลบ้านด่าน
ห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ เปลีย่ นแปลง ทำขํา้ หรือทำลาย โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
บ้านด่าน
ข้อ (๒๐) ผูใ้ ช้งานมีสว่ นร่วมในการดุแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของโรงพยาบาลบ้านด่าน และข้อมูลของ
ผูม้ ารับบริการ หากเกิดการสูญ เสีย โดยนำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ การเผยแพร่โดยไม่ไต้รบั อนุญาต ผูใ้ ช้งานต้องมี
ส่วนร่วมในการรับผิดขอบต่อความเสียหายนัน้ ด้วย

ข้อ (๒๑) ผูใ้ ข้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซง่ึ ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูลตลอดจน
เอกสาร สือ่ บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศต่างๆ ทีเ่ สีย่ งต่อการเข้าถึงโดยผูซ้ ง่ึ ไม่มสี ทิ ธิ้
ข้อ (๒๒) ผูใ้ ข้งานมีสทิ ธีโ้ ดยชอบธรรมทีจ่ ะเก็บรักษา ใช้งาบและป้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเห็นสมควร
โรงพยาบาลบ้านด่านจะให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิสว่ นบุคคล และไม่อนุญาตให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดทำ
การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ไต้รบั อนุญาตจากผูใ้ ข้งานทีค่ รอบครองข้อมูลนัน้ ยกเว้นในกรณีท่ี
โรงพยาบาลบ้านด่าน ต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่าข้อมูลนัน้ เกีย่ วข้องกับโรงพยาบาลซึง่ โรงพยาบาล
บ้านด่านอาจแต่งตัง้ ให้ผทู้ ำหน้าทีต่ รวจสอบทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านัน้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูใ้ ข้งานทราบ
ข้อ (๒๓) ห้ามใช้สนิ ทรัพย์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน ทีจ่ ดั เตรียมให้ เพือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูล ข้อความ รูปภาพ
หรือสิงอืน่ ใด ทีม่ ลี กั ษณะขัดต่อสืลธรรม ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อภารกิจของ
โรงพยาบาลบ้านด่าน
ข้อ (๒๔) ห้ามใช้สนิ ทรัพย์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน เพือ่ รบกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้การโจรกรรม
ข้อมูล หรือสิง่ อืน่ ใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและสืลธรรม หรือกระทบต่อภารกิจของโรงพยาบาลบ้านด่าน
ข้อ (๒๕) ห้ามใช้สนิ ทรัพย์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า ทีม่ ใิ ข้ภารกิจโรงพยาบาลบ้าน
ด่าน
ข้อ (๒๖) ห้ามกระทำการใดๆ เพือ่ การดักข้อมูล ไม่วา่ จะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิง่ อืน่ ใดในเครือข่าย
ระบุบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน โดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะด้วยวิธใี ดๆก็ตาม
ข้อ (๒๗) ห้ามกระทำการรบกวน ทำลาย หรือทำให้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน ต้องหยุดชะงัก
ข้อ (๒๘) ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน เพือ่ ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนทศ
ภายนอกโดยไม่ได้รบั อนุญ าตจากผูอ้ ำนวยการหรือผูด้ แู ลระบบ'ท!่ี ดัรบั มอบหมาย
ข้อ (๒๙) ห้ามกระทำการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรูร้ หัสส่วนบุคคลของผูอ้ น่ื ไม,ว่าจะ
เป็นกรณีใดๆ เพือ่ ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพือ่ การใช้ทรัพยากรก็ตาม
ข้อ (๓๐) ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์หรือกระทำการใดๆ เพือ่ เข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลบ้านด่าน โดย
ไม่ได้รบั อนุญาตจากผูอ้ ำนวยการหรือผูด้ แู ลระบบทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ ๔ การควบคุม การเข้าถึงเครือ ข่าย (ผ6เพ 0โ^ ^00655 (ะ01า*โ๐I)
ข้อ (๓®) มาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๑) ผูต้ ดิ ต่อ จากหน่ว ยงานภายนอกทุก คน ต้อ งมาติด ต่อ ผูด้ แู ลระบบเพือ่ ขออนุญ าตเข้า ไปยัง
ห้องปฏิบต้ กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทกุ ครัง้ ผูด้ แู ลระบบจะกำกับ ดูแลตลอดเวลาเมือ่ หน่วยงานภายนอกอยูใ่ น
ห้องปฏิบต้ กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๒) ผูต้ ดิ ต่อ จากหน่วยงานภายบอก ทีน่ ำอุป กรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใ่ี ข้ในการปฏิบตั งิ านมา
ปฏิบ ตั งิ านทีห่ อ้ งปฏิบ ตั กิ ารเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ต อ้ งมาติด ต่อ ผูด้ แู ลระบบเพือ่ ขออนุญ าตเข้า ไปยัง
ห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทกุ ครัง้ ผูด้ แู ลระบบจะกำกับ ดูแลตลอดเวลาเมือ่ หน่วยงานภายนอกอยูใ่ น
ห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ (๓๒) ผูใ้ ข้งานจะนำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุป กรณ์ม าเชือ่ มต่อ กับ เครือ่ งคอมพิว เตอร์ ระบบเครือ ข่ายของ
โรงพยาบาลบ้านด่าน ต้องไต้รบั อนุญาตจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั นิ โ้ี ดยเคร่งครัด

ข้อ (๓๓) การขออนุญ าตใช้งานพืน้ ที่ ผ6เว 56โ\โ6โ ซือ่ โดเมนย่อย (รนช 00๓ 3เก ผล๓6) ทีห่ น่วยงาน
รับ ผิดชอบอยู่ จะต้อ งทำหนังสือ ขออนุญ าตต่อ ผูอ้ ำนวยการ และจะต้องไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรมใดๆ ทีส่ ง่ ผลต่อ
ผลกระทบต่อการทำงานของระบบและผูใ้ ช้งานอืน่
ข้อ (๓๔) ห้ามผูใ้ ดกระทำการเคลือ่ นย้าย ติดตัง้ เพิม่ เติมหรือทำการใดๆ ต่ออุปกรณ์สว่ นกลาง ได้แก่ อุปกรณ์
จัดเส้นทาง (^๐น*6โ) อุป กรณ์กระจายสัญ ญาณ (5\/หํ*โ:เา) อุป กรณ์เชือ่ มต่อระบบเครือข่ายหลัก โดยไม่ได้รบั
อนุญ าตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ (๓๔) ผูด้ แู ลระบบ ต้อ งควบคุม การเช้าถึงระบบเครือ ข่าย เพือ่ บริห ารจัด การระบบเครือ ข่ายไต้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจำกัดสิท ธืก้ ารเช้าใช้งาน เพือ่ ควบคุมผูใ้ ช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบเครือข่ายทีไ่ ต้รบั
อนุญาตเท่านัน้
(๒) ต้องจำกัดเส้นทางการเช้าถึงระบบเครือข่ายทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน
(๓) ต้องจำกัดการใช้เส้น ทางบนเครือข่ายจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเพือ่
ไม่ให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้เส้นทางอืน่ ๆ ใต้
(๔) ระบบเครือ ข่ายทัง้ หมดของโรงพยาบาลบ้านด่าน ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อ ไปยังระบบเครือ ข่ายอืน่ ๆ
ภายนอกหน่ว ยงานต้อ งเชือ่ มผ่านอุป กรณ์ป อ้ งกัน การบุก รุก รวมทัง้ ต้อ งมีค วามสามารถในการตรวจจับ
โปรแกรมประสงค์รา้ ย (เฬลเผ3โ6) ด้วย
(๔) ระบบเครือข่ายทัง้ หมดต้องติดตัง้ ระบบตรวจจับการบุกรุก (เก1:โนร๒ท Iวโ6V6ท*I๐ก 5X5*6๓ /
เก*โนร๒ท 06*60*เ๐ท 5X5*6๓) เพือ่ ตรวจสอบการใช้งานของบุค คลทีเ่ ข้าใช้งานระบบเครือ ข่ายของ
โรงพยาบาลบ้านด่านในลักษณะทีผ่ ดิ ปกติ
(๖) การเช้าระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาลบ้านด่าน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจำเบ็เนต้องมีการ
ลงบันทึกเข้าใช้งาน (1๐ฐ1ก) โดยแสดงตัวตนด้วยชือ่ ผูใ้ ช้งาน และต้องมีการพิสจู น์ยนื ยันตัวตน
(/๒*เา6ท*เ0ล*เ0ก) ด้วยการใช้รหัสผ่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของผูใ้ ช้งานก่อนทุกครัง้
(๗) ต้องป้องกันมีให้หน่วยงานภายนอกทีเ่ ชือ่ มต่อสามารถมองเห็น 1? /๒ปโ655 ภายในของระบบ
เครือข่ายภายในโรงพยาบาลบ้านด่าน
(๘) ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (ผ6*ผ๐โเโ 0เล5โ3๓) ชืง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับ ขอบเขตของ
ระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายนอก และอุปกรณ์ตา่ งๆ พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้เปีนป้จจุบนั อยูเ่ สมอ
ข้อ (๓๖) ผูด้ แู ลระบบ ต้องบริหาร ควบคุมเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และรับผิดชอบในการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ในการกำหนด แก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงค่าต่างๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ (5x5*6๓5
5๐**ผลโ6)
ข้อ (๓๗) การติดตัง้ หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบงานต้องมีการขออนุฟต้ จิ ากผูด้ แู ลระบบก่อนดำเนินการ
ข้อ (๓๘) กำหนดให้มกี ารจัดเก็บซอร์สโค้ด ไลบารี่ และเอกสารสำหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานไว้ในสถานทีท่ ่ี
มีความมัน่ คงปลอดภัย
ข้อ (๓๙) การจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (1๐?) เพือ่ ให้ขอ้ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มคี วาม
ถูกต้องและสามารถระบุถงึ ตัวบุคคลไต้ตามแนวทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ๒๔๖๐
ข้อ (๔๐) กำหนดมาตรฐานควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยจากผูใ้ ช้งาน
ภายนอกโรงพยาบาลบ้านด่าน เพือ่ ดูและรักษาความปลอดภัยของระบบ ตามแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้

(๑) บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทีต่ อ้ งการลิทธืใ้ นการเช้าใช้งานระบบเครือข่ายและเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยของโรงพยาบาลบ้านด่าน จะต้องทำเรือ่ งขออนุญ าตเบ้น ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ขออนุญาต
จากหัวหน้ากลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน
(๒) มีการควบคุมซ่องทาง (?0โ*) ทีใ่ ข้ในการเข้าระบบอย่างรัดกุม
(๓) วิธกี ารใดๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องใต้รบั อนุญาตจากหัวหน้า
กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน
ข้อ (๔๑) กำหนดใหัมกี ารแบ่งแยกเครือข่าย ดังต่อ'โปนี้
(๑) เท*6กา6* แบ่งแยกเครือข่ายเบ้น เครือ ข่ายย่อ ยๆ ตามความจำเบ้นในการใช้งาน เพือ่ ควบคุมการ
เข้าถึงเครือข่ายโดยไมใต้รบั อนุญ าต
(๒) เก*6๓61: แบ่งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
สารสนเทศภายใน
ข้อ (๔๒) กำหนดการบ้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายอย่างซัดเจนและต้อง
ทบทวนการกำหนดค่า ? ลโล๓6*6โ ต่างๆ เข่น I? /ฬชโ655 อย่างน้อยบ้ละ ๑ ครัง้ นอกจากนีก้ ารกำหนด
แก้โขหรือเปลีย่ นแปลงค่า ^ลโล๓ 6*6โ ต้องแจ้งให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบทุกครัง้
ข้อ (๔๓) ระบบเครือข่ายทัง้ หมดทีม่ กี ารเชือ่ มต่อไปยังระบบเครือข่ายอืน่ ๆ ภายนอกโรงพยาบาลบ้านด่านต้อง
เชือ่ มต่อผ่านอุปกรณ์ปกกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทำ ?ล(±6* เฯแ6กํทฐ เข่นการใช้ไฟร์วอลล์
(ฅโ6ผลแ) หรือ ฮาร์ดแวร์อน่ื ๆ รวมทัง้ ต้องมีความสามารถในการตรวจจับ (เทล(ผลโ6) ด้วย
ข้อ (๔๔) การใช้งานเครือ่ งมือต่างๆ (7๐๐15) เพือ่ การตรวจสอบระบบเครือข่ายต้องได้รบั การอนุมต้ จิ ากผูด้ แู ล
ระบบและการจัดการใช้งานเฉพาะเท่าทีจ่ ำเบ้น เท่านัน้
ส่วนที่ ๔ การควบคุม การเข้าถึงระบบปฏิบ ัต ิการ (0|ว6โ3*!ก5 5x5*6๓ ^00655 (ะ๐ก*!'๐ช
ข้อ (๔๔) ผูด้ แู ลระบบ ต้องกำหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลบ้านด่าน (โดยปฏิบตั ติ ามข้อ
๘)ในการใช้งานตามความจำเบ้นรวมทัง้ ขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ ำหรับการยกเลิกลิทธิก้ ารใช้งาน(โดยปฏิบตั ติ าม
ข้อ ๑๐) เข่น การลาออก หรือการเปลีย่ นตำแหน่งภายในโรงพยาบาลบ้านด่าน เบ้นต้น
ข้อ (๔๖) กำหนดขัน้ ตอนปฏิบตั เิ พือ่ เข้าใช้งาน
(๑) ผูใ้ ข้งานต้องกำหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทร่ี บั ผิดขอบ
(๒) หลังจากระบบติดตัง้ เสร็จ ต้องยกเลิกบัญชีผใู้ ช้งานหรือเปลีย่ นรหัสผ่านของทุกรหัสผูใ้ ช้งานทีไ่ ดัถกู
กำหนดไว้เริม่ ต้นทีม่ าพร้อมกับการติดตัง้ ระบบทันที
(๓) ผูใ้ ข้งานต้องตัง้ ค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพือ่ ทำการล็อกหน้าจอเมือ่ ไม่มกี ารใช้งาน
หลังจากนัน้ เมือ่ ต้องการใช้งานผูใ้ ข้งานต้องใส่รหัสผ่านเพือ่ เข้าใช้งาน
(๔) ผูใ้ ช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผอู้ น่ื ใช้ชอ่ื ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านของตนในการเช้าใช้งานเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลบ้านด่าน ร่วมกัน
(๔) ผูใ้ ช้งานต้องทำการลงบันทึกออก (เ-๐3๐น*) ทันทีเมือ่ เลิกใช้งานหรือไม่ได้อยูท่ ห่ี น้าจอเบ้น
เวลานาน
(๖) ซอฟต์แวร์ทโ่ี รงพยาบาลบ้านด่าน จัดเตรียมไว้ให้ผใู้ ช้งาน ถือเบ้นลีง่ จำเบ้น ห้ามมิให้ผใู้ ซ้งานทำ
การติดตัง้ ถอดถอนเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือทำสำเนาเพือ่ ไปใช้งานทีอ่ น่ื
(๗) ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภททีเ่ บ้นของโรงพยาบาลบ้านด่าน เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า

(๘) ห้ามผูใ้ ข้งานน่าเสนอข้อมูลทีผ่ ดิ กฎหมาย ละเมิดลิฃสิทธึ๋ แสดงข้อความรูปแบบไม่เหมาะสม หรือ
ขัดต่อศีลธรรม กรณีผใู้ ข้งานสร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๙) ห้ามผูใ้ ข้งานของโรงพยาบาลบ้านด่าน ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศภายนอกโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
ข้อ (๔๗) การระบุยนื ยันตัวตนของผูใ้ ข้งาน (บ56โ เ0เ61าปป0ลป๐ท ลกช /\นปา6กป0ลป๐ท) กำหนด'โห้ผไู้ ข้'งาน
แสดงตัวตนด้วย,ขอ่ื ผูไ้ ข้ และต้องมีการพิสจู น์ยนื ยันตัวตนด้วยการไข้รหัสผ่านเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผูใ้ ข้งานก่อนทุกครัง้
ข้อ (๔๘) การกำหนดเวลาไข้งานระบบสารสนเทศ (ร655เ0ท ไ"เกก6-0น'เ) ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กำหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจำกัดระยะเวลาการเชือ่ มต่อสำหรับการไข้งาน เพือ่ ให้
ผูไ้ ข้งานสามารถไข้งานได้นานทีส่ ดุ ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด และกำหนดให้ไข้งานได้ตามช่วงเวลาการทำงาน
ทีห่ น่วยงานกำหนดเท่านัน้
(๒) กำหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ คี 'วามสำคัญสูง ระบบงานทีม่ กี ารไข้งานในสถานทีท่ ม่ี ี
ความเสีย่ ง (ในทีส่ าธารณะหรือพืน้ ทีภ่ ายนอกโรงพยาบาลบ้านด่าน) มีการจำกัดช่วงระยะเวลาการเชือ่ มต่อ
ส่วนที่ ๖ การควบคุม การเข้าถึงโปรแกรมประยุก ต์ห รือแอพพลิเคขั่น และสารสนเทศ (/บุวเวแ03ป0ก ลกช
เกปวเ'๓ 3ป๐ก ^00655 (ะ0ก*โ0เ)
ข้อ (๔๙) ผูด้ แู ลระบบ ต้องกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนผูใ้ ข้งานใหม่ (โดยปฏิบต้ ติ ามข้อ ๘) ในการไข้งาน
ตามความจำเป็นรวมทัง้ ขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ ำหรับการยกเลิกลิทธีก้ ารใช้งาน (โดยปฏิบต้ ติ ามข้อ ๑๐) เช่น การ
ลาออก หรือการเปลีย่ นตำแหน่งภายในโรงพยาบาลบ้านด่าน เป็นด้น
ข้อ (๔๐) ผูด้ แู ละระบบ ต้องกำหนดระยะเวลาในการเชือ่ มต่อระบบสารสนเทศ ทีใ่ ข้ใบการปฏิบตั งิ านระบบ
สารสนเทศต่างๆ เมือ่ ผูใ้ ข้งานไม่ม กี ารใช้งานระบบสารสนเทศ เกิน ๓๐ นาที ระบบจะยุต กิ ารใช้งานของ
ผูใ้ ช้งาน ต้องทำการลงบันทึกเข้าใช้งานก่อนเข้าระบบสารสนเทศอีกครัง้
ข้อ (๔๑) ผูด้ แู ลระบบต้องบริหารจัดการสิทธีก้ ารใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากร ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดการเปลีย่ นแปลงและยกเลิกรหัสผ่าน เมือ่ ผูใ้ ข้งานระบบลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือ
ยกเลิกการใช้งาน
(๒) กำหนดให้ผใู้ ข้งานไม่บนั ทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้โนระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบทีไ่ ม่บอี งกันการ
เข้าถึง
(๓) กำหนดชือ่ ผูใ้ ข้งานหรือรหัสผูใ้ ข้งานต้องไม่ซา้ํ กัน
(๔) ในกรณีม คี วามจำเป็น ต้อ งให้ส ทิ ธิพ้ เิ ศษกับ ผูใ้ ข้งานทีม่ สี ทิ ธีส้ งู สุด ผูใ้ ข้งานนัน้ ต้องไต้รบั ความ
เห็น ขอบและอนุม ติ จิ ากผูอ้ ำนวยการโดยมีก ารกำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับ การใช้งานทัน ทีเมือ่ พ้น
ระยะเวลาดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่ง และมีการกำหนดลิทธิพ้ เิ ศษทีไ่ ต้รบั ว่าเข้าถึงระดับใดไต้บา้ ง และต้อง
กำหนดให้รหัสผูใ้ ข้งานต่างจากรหัสผูใ้ ข้งานตามปกติ
ข้อ (๔๒) ผูด้ แู ลระบบ ต้อ งบริห ารจัด การการเข้าถึงข้อ มูล ตามประเภทขัน้ ความลับ ในการควบคุม การเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละประ๓ ทขัน้ ความลับทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธกี ารทำลายข้อมูล
แต่ละประ๓ ทขัน้ ความลับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งควบคุม การเข้าถึงข้อ มูล แต่ล ะประเภทขัน้ ความลับ ทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน

(๒) ต้องกำหนดรายซือ่ ผูใ้ ซ้งานและรหัสผ่าน เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใ้ ซ้งานข้อมูล ใน
แต่ละขัน้ ความลับของงข้อมูล
(๓) กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใข้งานทันทีเมือ่ พ้นระยะเวลาตังกล่าว
(๔) กำหนดการเปลีย่ นรหัสผ่าน ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดของระดับความสำคัญ ของข้อมูล
(๕) กำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีทน่ี ำสินทรัพย์ออกนอกโรงพยาบาล
บ้านด่าน เช่น บำรุงรักษา ตรวจซ่อม ให้ดำเนินการสำรองและลบข้อมูลทีเ่ ก็บอยูใ่ นลีอ่ บันทีกก่อน เป็นต้น
ข้อ (๕๓) การใช้งานอุปกรณีคอมพิวเตอร์และสือ่ สารเคลือ่ นที่ ต้องปฎิบต้ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณีทจ่ี ะนำใ'ปใข้งานว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
หรือไม่ และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานว่าถูกต้องตามลิฃสิทธี้
(๒) ระมัดระวังไม่ให้บคุ คลภายนอกคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทน่ี ำไปใช้ไต้ เว้นแต่ขอ้ มูลทีไ่ ตัมกี าร
เผยแพร่เป็นการทัว่ ไป
(๓) เมือ่ หมดความจำเป็น ต้อ งใช้อ ปุ กรณีค อมพิว เตอร์แ ละลือ่ สารเคลือ่ นทีแ่ ล้ว ให้รบี นำมาล่งคืน
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดขอบทันที
(๔) เจ้า หน้า ทีท่ ร่ี บั ผิด ขอบในการรับ คืน ต้อ งตรวจสอบสภาพความพร้อ มใช้ง านของอุป กรณี
คอมพิวเตอร์และสือ่ สารเคลือ่ นทีท่ ร่ี บั คืนด้วย
(๕) หากปรากฏว่า ความเสีย หายทีเ่ กิด ขึน้ นัน้ เกิด จากการประมาทอย่า งร้า ยแรงของผูน้ ำไปใช้
ผูน้ ำไปใช้ตอ้ งรับผิดขอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้

