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1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย

2. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
กระทรวงสาธารณสขุ

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธกีารแบบปลอดภัยในการท าธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2553

4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2560



มี 3 ระดับ 1 ระดับพื้นฐาน 2 ระดับปานกลางและ 3 ระดับเคร่งครัด

กระทรวงสาธารณสขุ เฉพาะ

• (๑) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• (๒) กรมการแพทย์

• (๓) กรมควบคุมโรค

• (๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• (๕) กรมอนามัย

• (๖) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา



1. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ

2. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหาร
จัดการด้านความ มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานหรือองค์กร

3. การบริหารจัดการทรพัย์สินสารสนเทศ

4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร

5. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดลอ้ม

6. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ



7. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์

8. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

9. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจ
คาดคิด

10. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้มี
ความต่อเนื่อง (BCP)

11. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือ
กระบวนการใด ๆ รวมทั้งข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(กพร.)



• “วิธีการแบบปลอดภัย” หมายความว่า วิธีการแบบปลอดภัยในการท า ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

• “ทรัพย์สินสารสนเทศ” หมายความว่า
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศ
2. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์

อื่นใด
3. ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์



• “ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” (information security) หมายความว่าการป้องกันทรัพย์สิน
สารสนเทศจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผยขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหายท าให้เสียหาย ถูกท าลาย หรือล่วงรู้
โดยมิชอบ

• “ความม่ันคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ” (administrative security) หมายความว่า การกระท าในระดับบริหาร
โดยการจัดให้มีนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการคัดเลือก การ
พัฒนา การน าไปใช้ หรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

• “ความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ” (physical security) หมายความว่า การจัดให้มีนโยบายมาตรการ 
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ เพื่อน ามาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศ สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใด
จากการคุกคามของบุคคล ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือภัยทางกายภาพอื่น

• “การรักษาความลับ” (confidentiality) หมายความว่า การรักษาหรือสงวนไว้เพื่อป้องกัน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับ อนุญาต

• “การรักษาความครบถ้วน” (integrity) หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน ประมวลผล โอนหรือเก็บรักษา เพื่อมิให้มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ท าให้สูญหาย ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ



• ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานให้การสนับสนุน และก าหนดทิศทางการด าเนินงานเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย 
หรือ อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณใีด ๆ

• ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องก าหนดใหพ้นักงาน หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกที่ว่าจ้างปฏิบัติงานตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้

• ก าหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน



• การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

• มีการออกแบบและติดตั้งการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย

• มีการจัดท า ปรับปรุง และดูแลเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน

• มีขั้นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์

• มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการน ากลับมาใช้งาน

• มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคาม และมี
การรักษาความ

• มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่าย



• ส าหรับข้อมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้มีการป้องกันมิให้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต และเพื่อรักษาความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลสารสนเทศ

• มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ่งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

• การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อมูลคอมพิวเตอร์

• การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ BCP



• หน่วยงานต้องวางแผนการติดตามและประเมินผลการใช้งานความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

• การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
• การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
• การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ



• ให้ผู้ใช้งานทุกคนมีบัญชีผู้ใช้งานเป็นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศมีเทคนิคการ
ตรวจสอบตัวตนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้

• การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร พนักงาน หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และ
ได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

• ไม่ควรน าอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต

• ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับอนุญาต
ให้ใช้ได้เท่านั้น



แบ่งเป็น 7 หมวดส าคัญ ได้แก่

• หมวดที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ

• หมวดที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและส ารองข้อมูล

• หมวดที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

• หมวดที่ ๔ การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ สถานที่และสภาพแวดล้อม

• หมวดที่ ๕ การด าเนินการตอบสนองเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ

• หมวดที่ ๖ การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• หมวดที่ ๗ หน้าที่และความรับผิดชอบ



• “หน่วยงาน” หมายถึง กรม สานัก สถาบัน ศูนย์ กอง และหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่า

• กรม/กอง รวมถึงหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ

• “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ผู้ดูแลระบบ 
ผู้บริหารองค์กร

• ผู้รับบริการ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ของหน่วยงาน



• ผู้ดูแลระบบ ต้องก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ

• ต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ LOG

• ก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการ

• ส ารองและกู้คืนระบบ

• ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

• การติดตั้งและก าหนดค่าของ Firewall



• การกระท าใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นความผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง

• ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ไม่เกิน ๑๘๐ วันหรือทุกครั้งที่มีการแจ้ง
เตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

• ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน

• ส ารองข้อมูล

• Login และ log out เสมอ

• ป้องกันการเข้าถึงการใช้สินทรัพย์ที่ผู้ใช้งานดูแลอยู่ เช่นการตั้ง password ที่ screen
server เมื่อหยุดใช้งาน 15 นาที หรือการตั้งรหัสการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



• ห้ามใช้ user name / password ร่วมกัน

• ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความส าคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของ
หน่วยงาน ห้ามไม่ให้ทาการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า หรือท าลาย โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน

• ห้ามเปิด โปรแกรมโหลดต่าง ๆ bit Torren

• ห้ามดูหนัง ฟังเพลง ในเวลาราชการ

• ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรือกระทาการใด ๆ เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศของกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย



• ห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

• ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเตอร์เน็ต

• ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่าง
เคร่งครัด


















