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  แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไซเบอร์ พ.ศ.2565  

 ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เรื่องนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ก าหนดให้มีการจัดท าแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และจากการ
ถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์นั้น 

 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยดังนี้ 
ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2565 
ขอ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ต้นไป 
ขอ 3 ค านิยาม 
 “องค์กร” หมายถึง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร ์
 “ผู้บริหาร” CEO (Chief Executive Officer) หมายถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก
องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง” CIO (Chief Information Officer) หมายถึงผู้ที่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้รับผิดชอบสั่งการ และก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 “หัวหน้ากลุ่ม” หมายถึงหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
การควบคุมก ากับดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 “เจ้าของระบบ” (System Owner) หมายความว่า กลุ่มงาน ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิด 
ประสิทธิภาพต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในภาพรวม หรือตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
และมีหน้าที่ ในการอนุมัติสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้กับผู้ ใช้งาน (User) 
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 “นโยบาย” หมายถึง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทีเ่ป็นไปตามระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ ภาครัฐ พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เพื่อเป็น
ทิศทางใหผู้้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ใช้งาน (User)และบุคคลภายนอกไดถือปฏิบัติ 
 “แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางหรือข้อก าหนดใหผู้้ใช้งาน (User) และบุคคลภายนอกไดถือปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง บุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ผู้ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาของ
ระบบ (System Owner) หรือจากผู้อ านวยการหน่วยงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ 
ทบทวนสิทธิ และการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “เจา้ของข้อมูล” หมายถึง ผู้ไดรับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงาน โดย
เจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านัน้เกิดสูญหาย 
 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ทุกระดับ ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคช่ันของ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิในการใช้สินทรัพย ์
 “สินทรัพย์” หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ
สารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่มีคุณค่าส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกอบด้วย 
  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คุณลักษณะใกล้เคียงอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี ้
  - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งแบบเครื่องแม่ข่ายปกติ (Rack Server) และเครื่องแม่ข่าย
แบบชุด (Blade Server) 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย (Client) อันไดแก เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(Laptop) อุป กรณ์ สื่ อส ารแบบพกพา (Tablet/Smart phone) รวม ถึงอุ ป กร ณ์ ส นับ สนุ น  เครื่ อ งพิ มพ์
(printer/Scanner) และอุปกรณ์ส ารองข้อมูลของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
  - อุปกรณ์โครงข่าย (Network) หรือ อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Firewall) หรืออุปกรณ์
ส าหรับเช่ือมต่อระบบสื่อสาร (Router, Switch, Access Point) หรืออุปกรณ์จัดเก็บบันทึกการใช้งาน (Log File) 
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  2. โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคช่ัน (Program or Application) หมายถึง ระบบคุณลักษณะ
ใกล้เคียงอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ระบบ , System Software, Database Software, Software Tool และ 
Application Software ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในหัวข้อ Hardware 
 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) ที่ติดตั้ง
บนอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล (Process Device) โดยเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคล (Personal Computer) พร้อมด้วยโปรแกรมประยุกต์
(Application Software) 
 “ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) และ
ระบบ  สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น หรอือุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพฒันา หรือติดตัง้ หรือการ
น ามาประยกุต์ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 “ข้อมูลสารสนเทศ”หมายถึง ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ ( Information) ที่อยู่ในรูปของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเ์ช่น แฟ้มขอ้มูล (File) ฐานข้อมูล (Database) และเอกสารที่มกีารแปลงให้อยู่ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์             
(E-Document) 
 “พ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ัวไป” (General Working Area) หมายความว่า พื้นที่ส าหรับการปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งไดรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สว่นบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย
เสมือน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายแบบไรสาย (Wireless LAN) 
 “ห้องศูนย์ข้อมูล” (Data Center) หมายความว่า พื้นที่ที่มีความส าคัญที่กั้นแยกเฉพาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ใน
การประมวลผลข้อมูล (Process Device) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งท างานตลอด 24 ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแกผู้ใช้งาน (User) 
 “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การก าหนดสิทธ์ิ หรือการมอบ
อ านาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึง หรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละทางกายภาพ รวมทั้ง
การอนุญาตเช่นว่าน้ันส าหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ 
 “ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง (Information Security) หมายความว่าการธ ารงไว้ซึ่ง
ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การ
ห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
  “เหตุการณด้านความมั่นคงปลอดภัย” (Information Security Event) หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ สภาพ
ของบริการ หรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการฝ่าฝืน นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ
มาตรการป้องกันที่ลม้เหลว หรือเหตุการณอันไมอ่าจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 
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 “สถานการณด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายถึง (Information 
Security Incident) หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด (Unwanted 
or Unexpected) ซึ่งอาจท าให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศถูกบุกรุกหรือโจมตี และความ  มั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม 
 
ข้อ 4 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งได้ก าหนดให้
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล ติดตามให้ผู้ใช้งาน (User) ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้อยา่งชัดเจนดังนี้ 
 4.1 การเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และการใช้งานตามภารกิจเพื่อ
ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 
 4.2 การบรหิารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
 4.3 การก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 
 4.4 การควบคุมการเข้าถึงเครอืข่าย (Network Access Control) 
 4.5 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
 4.6 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกตห์รือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ (Application and 
Information Access Control) 
 4.7 การจัดท าระบบส ารองส าหรบัระบบสารสนเทศ (Data Recovery) 
 4.8 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Risk Assessment and Risk Management) 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ 5 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศทางเว็บไซต์หลักโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และหนงัสือเวียนภายในระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทราบเพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติตามไดอย่าง
ถูกต้อง 
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แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
หมวดท่ี 1 

การเขา้ถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และ 
การใช้งานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ โดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 2. เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงการก าหนดสิทธิและการมอบอ านาจของหน่วยงาน
ของรัฐ 
 3. เพื่อให้ผู้ใช้งานไดรับรูเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดโดยเคร่งครัดและตระหนักถึง
ความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 4. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามพิสจูน์ตัวบุคคลทีเ่ข้าใช้งานระบบสารสนเทศไดอย่างถูกตอ้ง 
นโยบาย 
บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และบคุคลภายนอกต้องใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และการใช้
งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 
แนวปฏิบัติ 
 1. ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ ต้องการใช้งานไดต่อเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผู้รับผิดชอบ/เจาของข้อมูล/เจาของระบบ ตามความจ าเป็นต่อการใช้งานเท่าน้ัน 
 2. บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่หัวหน้าหนว่ยงาน 
 3. ผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศตามสิทธิที่ไดรับเท่านั้น 
 4. ผู้ดูแลระบบ ตองก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน
และหนา้ที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวน สิทธ์ิการเข้าถึงอยา่ง
สม่ าเสมอ ดังนี้ 
 4.1 ก าหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการก าหนดสิทธ์ิ
หรือการมอบอ านาจ ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น อ่านอย่างเดียว, สร้างข้อมูล, ป้อนข้อมูล, 
แกไข, อนุมัต ิและไมมีสิทธ์ิ 
  4.1.2 ก าหนดเกณฑ์การระงับสิทธ์ิมอบอ านาจให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของ 
ผู้ใช้งาน (user access management) ที่ไดก าหนดไว้ 
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  4.1.3 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหนาหน่วยงานหรือ ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดล าดับความส าคัญหรือล าดับช้ันความลับของข้อมูลใช้แนวทางตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการทีล่ะเอียดรอบคอบถือ
ว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์โดยไดก้ าหนดกระบวนการและกรรมวิธีต่อเอกสารที่ส าคัญไว ดังนี ้
  4.2.1 จัดแบ่งประเภทของข้อมลูออกเป็น 
  - ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารเช่น ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์และค ารับรองข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เปน็ต้น 
  - ข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เช่นข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลทางทางแพทย์ ข้อมูล
สถานพยาบาล เป็นต้น 
  4.2.2 จัดแบ่งระดับความส าคัญของข้อมลู ออกเป็น 3 ระดบั คือ 
  - ข้อมูลที่มีระดับความส าคัญมากทีสุ่ด 
  - ข้อมูลที่มีระดับความส าคัญปานกลาง 
  - ข้อมูลที่มีระดับความส าคัญนอ้ย 
  4.2.3 จัดแบ่งล าดับช้ันความลับของข้อมลู 
  - ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชนแห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
  - ข้อมูลลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแกประโยชนแห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
  - ข้อมูลลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายแกประโยชนแห่งรัฐ 
  - ข้อมูลใช้งานภายในองค์กร หมายถึง ข้อมูลที่ใช้งานภายในองค์กร และไม่ได้รับอนุญาตให้ น าไปใช้
งานภายนอกองค์กร 
  - ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลที่      
เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมซึ่งองค์กรพิจารณาอนุมัติ หากข้อมูลสูญหาย หรือถูกเปิดเผยจะไม่ส่งผล
เสียหายต่อองค์กร 
  4.2.4 จัดแบ่งระดับช้ันการเข้าถึง 
  - ระดับช้ันส าหรับผู้บริหาร 
  - ระดับช้ันส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
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  - ระดับช้ันส าหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ไดมอบหมาย 
  4.2.5 รูปแบบของเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ แบ่งไดด้ังนี ้
  - รูปแบบเอกสารข้อความ (Text Format) เป็นไฟล์ที่ผลิตจากเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ ปกติเมื่อ
เปิดไฟล์จะสามารถเห็นตัวอักษรในไฟล์และพอที่จะอ่านข้อความนั้นไดซึ่งมีรูปแบบย่อยอีกหลายรูปแบบ เช่น TEXT 
Format, Document Format, PDF Format (Portable Document Format) 
  - รูปแบบเอกสารภาพ (Image Format) เป็นไฟลท์ี่ผลิตจากเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ มีรูปแบบที่ใช้
เช่น JPEG Format, PNG or GIF Format, Bitmapping Format เป็นต้น 
 5. ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานและ
ตรวจการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
 6. เมื่อมีความจ าเป็นต้องให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ในการ
ประมวลผลข้อมูล(Process Device) ทั้งทางกายภาพ (Physical Access)และจากระยะไกล (Remote Access)
บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นเพื่อขออนุมัติส าหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจจากโรงพยาบาล 
จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์และต้องรักษาความลับทางราชการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายบุคคลภายนอกต้อง
รับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
 7. การเข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล 
(Process Device) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานในห้อง
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
  7.2 การติดตั้ง ซ่อมแซม และน าอุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตองได้รับ
อนุมัติจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ก่อนเริ่มด าเนินการทุกครั้ง 
  7.3 ห้ามผู้ที่ไมมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
  7.4 ผู้ใช้งาน (User) หรือบุคคลภายนอก ต้องติดบัตรแสดงตนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยมี
ผู้ดูแลระบบ(Administrator) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (User) หรือบุคคลภายนอกตลอดเวลา และต้อง 
ไม่น าอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในหอ้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) และห้ามสูบบุหรีใ่นห้องศูนย์ข้อมูล(Data Center) 
 8. ผู้ดูแลระบบต้องจัดใหม้ีการบันทกึรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสิทธ์ิ
ต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 9. ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกการผ่านเขา-ออกสถานที่ตั้งของระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบ 
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ตารางการแบ่งระดับชั้นของข้อมูล (Information Classification) 
 
ระดับชั้น 
ความลับ 

ข้อมูลลับท่ีสุด 
(Top Secret) 

ข้อมูลลับมาก 
(Secret) 

ข้อมูลลับ 
(Confidential) 

ข้อมูลใช้งานภายใน 
องค์กร 

(Internal Use Only) 

ข้อมูลท่ัวไป 
(Public) 

ประเภท 
ข้อมูล 

ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึง 
หากเปิดเผยทั้งหมด 
หรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ 
ประโยชนแห่งรัฐ
อย่างร้ายแรงที่สุด 
 
สิทธิสว่นบุคคล 
ละเมิดสิทธิส่วน 
บุคคลท าให้เสีย 
ชื่อเสียงและ 
ทรัพย์สินอย่าง 
ร้ายแรง หากข้อมูล 
สูญหาย หรือถูก 
เปิดเผยโดยไม่ได้รับ 
อนุญาตจะส่งผล 
เสียหายต่อองค์กร
ในระดับสูงมาก 

ข้อมูลข่าวสารลับ
ซ่ึงหากเปิดเผย
ทั้งหมดหรือเพียง
บางสว่น จะ
ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก 
ประโยชน์แห่งรัฐ 
อย่างร้ายแรง 
สิทธิส่วนบุคคล 
ละเมิดสิทธิส่วน 
บุคคลท าให้เสีย 
ชื่อเสียงและ 
ทรัพย์สิน 

ข้อมูลข่าวสารลับ 
ซ่ึงหากเปิดเผย 
ทั้งหมดหรือเพียง 
บางสว่นจะ 
ก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ 
ประโยชนแห่งรัฐ 
 
สิทธิสว่นบุคคล 
ละเมิดสิทธิส่วน 
บุคคล แต่ไม่ท าให้ 
เสียชื่อเสียงและ 
ทรัพย์สิน 

• ข้อมูลที่ใชง้านภายใน 
องค์กร และไม่ได้รับ 
อนุญาตให้น าไปใช้งาน 
ภายนอกองค์กร 
• หากข้อมูลสูญหาย หรือ 
ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ 
อนุญาตจะส่งผลเสียหาย 
ต่อองค์กรในระดับต่ าหรือ 
อาจจะไม่มีผลกระทบใดๆ 

• ข้อมูลที่ไม่ 
จ าเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองความม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลที่เผย
แพรสูสาธารณะ 
ผ่านช่องทางที่
เหมาะสมซ่ึงองค์กร
พิจารณาอนุมัติหาก
ข้อมูลสูญหาย 
หรือถูกเปิดเผยจะไม่
ส่งผลเสียหายต่อ
องค์กร 
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ตารางการแบ่งระดับชั้นของข้อมูล (Information Classification) (ต่อ) 
 

ระดับชั้น 
ความลบั 

ข้อมูลลับท่ีสุด 
(Top Secret) 

ข้อมูลลับมาก 
(Secret) 

ข้อมูลลับ 
(Confidential) 

ข้อมูลใชง้านภายใน 
องค์กร 

(Internal Use Only) 

ข้อมูลท่ัวไป 
(Public) 

ตัวอย่าง 
เอกสาร 

ค าสั่งพิเศษที่ห้าม 
เปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลใดๆ ที่ 
เจาหน้าที่พิจารณา 
แล้วก าหนดให้เป็น 
ชั้นความลับมาก 

ข้อมูลความลับทาง
ราชการ ผลประเมิน 
ความเสี่ยง, แผนการ 
ซอม BCP, รายงาน 
การซ้อม BCP 
Infrastructure 
Diagram, Key 
License, Asset 
Inventory List, 
สัญญาว่าจ้าง NDA, 
บันทึกต่างๆ ที่มี 
ข้อมูลส่วนตัวของ 
พนักงาน เป็นต้น 

• ข้อมูลค ารับรอง ข้อมูล 
บุคลากร, คูมือการ
ปฏิบัติงาน, IT Policy, 
Procedure, แบบฟอร์ม 
เป็นต้น 

• หลักเกณฑ์ต้อง
สื่อสารให้ 
ไดข้อมูลนโยบาย
ระบบความม่ันคง
ปลอดภัย 
ข้อมูลยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่
เจาของข้อมูล 
ให้เผยแพรไดถ้ามี 
รายงานวิชาการ 
หลักฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ 
งานวิจัยที่มี 
การตีพิมพ์, ข้อมูล 
งบประมาณ
การเงินบัญชี 
Supplier, 
ประกาศต่างๆ 
ที่ต้องการสื่อสาร, 
ข้อมูลใน 
Web Site เป็นต้น 
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ตารางการแบ่งระดับชั้นของข้อมูล (Information Classification) (ต่อ) 
 

ระดับชั้น 
ความลับ 

ข้อมูลลับท่ีสุด 
(Top Secret) 

ข้อมูลลับมาก 
(Secret) 

ข้อมูลลับ 
(Confidential) 

ข้อมูลใช้งานภายใน 
องค์กร 

(Internal Use Only) 

ข้อมูล
ท่ัวไป 
(Public) 

การ
เคลื่อนย้าย 
เอกสาร
ภายนอก
องค์กร 

แสดงเครื่องหมาย 
อักษรตัวโต สีแดงหรือ 
สีที่เห็นไดชัด ที่กระดาษ
ดา้นบนและล่างของทุก
หนา รวมด้านนอก
หน้าปกหนา และหลัง
เอกสารที่เป็นม้วนหรือ
พับให้แสดงที่ม้วนหรือ
พับอยู่แถวบันทึกที่อยู่ใน
กลองหรือภาชนะ ตอง
แสดงชั้นความลับที่สุด 
ที่กลองหรือภาชนะ
บรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสง 2 ชั้นระบุชื่อ 
ต าแหน่งผู้รับ, 
หน่วยงานที่ส่ง,ระบ ุ
เครื่องหมายแสดงชั้น 
ความลับด้านหลังและ 
ดา้นหลังของซองหรือ 
ภาชนะและปิดผนึก 
ดว้ยเทปกาว หรือวัสดุ 
ที่สามารถป้องกันการ 
ลักลอบเปิดอ่านได้ 

แสดงเครื่องหมาย 
อักษรตัวโต สีแดงหรือสี
ที่เห็นไดชัด ที่กระดาษ
ดา้นบนและล่างของทุก
หนา รวมด้านนอก
หน้าปกหนา และหลัง
เอกสารที่เป็นม้วนหรือ
พับให้แสดงที่ม้วนหรือ
พับอยู่แถวบันทึกที่อยู่ใน
กลองหรือภาชนะ ตอง
แสดงชั้นความลับมาก ที่ 
กลองหรือภาชนะ 
บรรจุซองหรือภาชนะ 
ทึบแสง2ชั้นระบุชื่อ
ต าแหน่งผู้รับ, 
หน่วยงานที่ส่ง,ระบุ
เครื่องหมายแสดงชั้น
ความลับด้านหลังและ 
ดา้นหลังของซองหรือ 
ภาชนะและปิดผนึก 
ดว้ยเทปกาว หรือวัสดุ 
ที่สามารถป้องกันการ 
ลักลอบเปิดอ่านได 

แสดงเครื่องหมาย 
อักษรตัวโต สีแดงหรือ
สีที่เห็นไดชัด ที่
กระดาษด้านบน 
และลา่งของทุกหนา 
รวมด้านนอกหน้าปก 
หน้าและหลัง เอกสาร
ที่เป็นม้วนหรือพับให้ 
แสดงที่ม้วนหรือพับอยู่ 
แถวบันทึกที่อยู่ใน
กลอ่ง หรือภาชนะต้อง
แสดงชั้นความลับ ที่
กลองหรือภาชนะ
บรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสง 2 ช้ัน 
ระบุชื่อต าแหน่งผู้รับ, 
หน่วยงานที่ส่ง,ระบ ุ
เครื่องหมายแสดงชั้น 
ความลับด้านหลังและ 
ดา้นหลังของซองหรือ 
ภาชนะและปิดผนึก
ดว้ยเทปกาว หรือวัสดุ
ที่สามารถป้องกันการ 
ลักลอบเปิดอ่านได 
 

สอดซองปิดผนึก 
และระบุ 
ช่ือ-ที่อยู่ของผูร้ับ 
และ 
ระบุใช้งานภายใน
องค์กร 
เท่าน้ัน 

ไม่มี
ข้อจ ากัด 
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ตารางการแบ่งระดับชั้นของข้อมูล (Information Classification) (ต่อ) 
 

ระดับชั้น 
ความลับ 

ข้อมูลลับที่สุด 
(Top Secret) 

ข้อมูลลับมาก 
(Secret) 

ข้อมูลลับ 
(Confidential) 

ข้อมูลใช้งานภายใน 
องค์กร 

(Internal Use Only) 

ข้อมูลทั่วไป 
(Public) 

วิธีการดูแล 
รักษาข้อมูล 

จัดเก็บในแผนกที่ 
เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
และมีการเข้ารหัส
ข้อมูลทั้งหมดใน
ระหว่างที่จัดเก็บ 

จัดเก็บในแผนกที่ 
เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
และมี การเข้ารหัส
ข้อมูล ทั้งหมดใน
ระหว่างที่ จัดเก็บ 

จัดเก็บในแผนกที่ 
เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
และมีการเข้ารหัส
ข้อมูลทั้งหมดใน
ระหว่างที่ จัดเก็บ 

เก็บใน Folder ของ
แต่ แผนก 

แผนกที่ท า 
การจัดเก็บ 

การส่งต่อ 

ข้อมูล 
มีการเข้าก าหนด
รหัส เข้า
ไฟล์ข้อมูล 

มีการเข้าก าหนด
รหัสเข้า ไฟล์ข้อมูล 

มีการเข้าก าหนด
รหัสเข้า ไฟล์ข้อมูล 

ส่งทางอีเมล์หรือส่งมา
ใน Share Drive เท่าน้ัน 

ส่งทางอีเมล์ ท า
เป็น ประกาศขึ้น 

เวปไซต์ ทางไลน์ 

การท าลาย 

เอกสาร 
เผาท าลาย เผาท าลาย เผาท าลาย ใช้เครื่องท าลาย

เอกสาร 
ไม่มีข้อจ ากัด 

การเข้าถึง 

ข้อมูล 
ผูบ้ริหาร, 

ผูอ้ านวยการ 
ผูบ้ริหาร, 

ผูอ้ านวยการ 
ผูบ้ริหาร,

ผูอ้ านวยการ, 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่
ได้รับ มอบหมาย 

ผู้ใช้งาน ทั่วไป 
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 10. การจัดการสื่อบันทึกขอ้มูล (Media Handing)  
  10.1 การบรหิารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยก/เคลื่อนยา้ยได ้(Management of Removable 
 Media)  กรณีที่ไม้มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมลู ต้องจัดให้มีกระบวนการท าลายข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหล
 ของข้อมูล และไม้ให ้  สามารถกู้คืนข้อมูลได ้
  10.2 การท าลายสื่อบันทึกข้อมลู (Disposal of Media)  
   10.2.1 ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้งานต้องท าลาย ข้อมูลที่เป็นความลับ ที่บันทึกในอุปกรณ์ สื่อ
  บันทึกข้อมูล แฟ้มข้อมูล ก่อนที่จะก าจัดอุปกรณ์ดังกล่าว และใช้เทคนิคในการลบ หรือเขียน
 ข้อมูลที่มี ความส าคัญในอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่น น าอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ 
 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล หรือป้องกันไม้ให้ข้อมูลส าคัญนั้นได และ พิจารณาวิธีการท าลาย    
 ข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้ 
 
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล วิธีท าลาย 
กระดาษ ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นท าลายเอกสาร 
Flash Drive - ให้ ก ารท าล าย ข้อมู ลบน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M ของ

กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการท าลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูล
เดิมหลายรอบ  
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 

แผ่น CD/DVD ใช้เครื่องหั่นแผ่น CD/DVD หรือกรรไกตัดท าลาย 
ฮาร์ดดิสก์ - ให้ ก ารท าล าย ข้อมู ลบน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M ของ

กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการท าลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูล
เดิมหลายรอบ  
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 

   
    
 
 



       

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) เลขที ่ แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีบังคับใช้ หน้า 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
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  10.2.2 กรณีที่จัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ตองค านึงถึงความเสี่ยงที่สื่อบันทึกข้อมูล อาจเสื่อมสภาพ 
รวมทั้ง วิธีการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 
 10.3 การขนย้ายสื่อบันทึก (Physical Media Transfer) 
  10.3.1 ผู้ที่มีหน้าที่ไดรับมอบหมายใหเ้คลื่อนย้ายสื่อบนัทึกทีม่ีข้อมูลออกจากพื้นทีท่ าการจะต้องดูแล 
  รักษาความปลอดภัย จากการถูกเข้าถึงโดยไมไดรับอนุญาต การน าไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือท าให้
 เสียหายระหว่างการขนย้าย 
  10.3.2 ผู้ที่มีหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เคลื่อนย้ายสื่อบันทึกที่มีข้อมูลออกจากพื้นที่ทาการ ตองชดใช้ 
 ค่าเสียหาย ไมว่าทรัพย์สนิน้ันจะช ารุด หรือ สูญหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน หากความเสียหาย นั้นเกิดจาก
 ความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่ไดรับมอบหมายให้เคลื่อนย้ายสื่อบันทึก 
 
 
 


