มาตรการบริหารความเสียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความเสียง (Risk) เป็ นสิงทีเกิดจากการรวมตัวกันของข้ อจํากัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainly) การบริ หารความเสียง (Risk
Management) เป็ นการปฏิบตั กิ ารควบคุมความเสียง ซึงจะประกอบด้ วยการวางแผนความเสียง การประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ การพัฒนาทางเลือกในการบริ หารความเสียง
การตรวจสอบความเสียงว่าเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีมาตรการในการบริ หารความเสียงเพือลดโอกาสทีจะเกิดความเสียง ดังนี C

ลําดับที

ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

1

การสร้ างความปลอดภัยทาง
กายภาพ เพือป้องกันผู้ทีไม่เกียวข้ อง
เข้ ามาในบริ เวณซึงอาจสร้ างความ
เสียหายแก่ระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์

1.ห้ ามบุคคลผู้ทีไม่มีอํานาจหน้ าที
เกียวข้ องเข้ าไปในห้ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายหรื อห้ องทีมีความสําคัญต่าง ๆ
หากจําเป็ นให้ เจ้ าหน้ าทีทีเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการนําพาเข้ าไป และ
เฝ้าดูตลอดเวลาทีบุคคลนันอยู
C ่ในห้ อง
ดังกล่าว และนํากลับออกมาเมือเสร็ จ
สิ Cนภารกิจ
2.การเข้ าใช้ งานเครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย และอุปกรณ์ของเจ้ าหน้ าทีจะต้ อง
ทําการใส่บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ (User name) และ/
หรื อรหัสผ่าน (Password)

1. มีการควบคุมการเข้ า
ออกห้ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย (Server) ห้ องทีมี
ความสําคัญต่าง ๆ รวมทังC
การควบคุมและจํากัดการ
ใช้ งานเครื องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ

1.ปรับปรุ งห้ องเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และห้ องที
มีความสําคัญต่าง ๆ ให้ มีความ
มันคงมากยิงขึ Cน

หมายเหตุ

1

ลําดับที

ประเด็น

2

การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง เพือป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาจากกระแสไฟฟ้า ซึง
อาจสร้ างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

มาตรการ
1. เปิ ดใช้ งานเครื องสํารองไฟฟ้าและ
ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
ตลอดระยะเวลาทีเปิ ดใช้ งานเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและเครื อง
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล

2. หากกระแสไฟฟ้าดับนานเกิน 1
ชัวโมง (โดยทราบล่วงหน้ า)สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการเช่า
เครื องปั นไฟฟ้ามาใช้ ในการให้ บริ การ
เครื อข่าย

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

1.การติดตังเครื
C องสํารองไฟฟ้า
และปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Uninterruptible Power
Supply:UPS) เพือป้องกันความ
เสียหายทีอาจเกิดขึ Cนกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรื อการประมวลผล
ของระบบคอมพิวเตอร์ ทังในส่
C วน
ของเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) และเครื องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล(PC) ซึงมีระยะเวลา
การสํารองไฟฟ้าได้ ประมาณ 2030 นาที
เช่าเครื องปั นไฟฟ้ามาใช้ ในการ
ให้ บริ การเครื อข่ายเป็ นรายครังC

1.บํารุ งรักษาเครื องสํารอง
ไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ ให้ อยู่ในสภาพพร้ อม
ใช้ งานอยู่เสมอ

หมายเหตุ

1. ให้ ความรู้ และความเข้ าใจ
แก่บคุ ลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
การใช้ งานระบบปฏิบตั ิการของ
คอมพิวเตอร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2

ลําดับที
2

ประเด็น
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง (ต่อ)

มาตรการ
2.เมือเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ รีบทําการ
บันทึกข้ อมูล (Save) คอมพิวเตอร์ ทียัง
ค้ างอยู่ และปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์
อย่างปลอดภัย (Safety) รวมทังการปิ
C
ด
อุปกรณ์เครื องใช้ ไฟฟ้าอืนภายใน
หน่วยงานด้ วย
1.ผู้ใช้ งานจะต้ องตังค่
C าให้
ระบบปฏิบตั ิการ ทําการปรับปรุ ง
ระบบปฏิบตั ิการให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
(Patch Update)
2. ผู้ใช้ งานจะต้ องเปิ ดใช้ งานไฟร์ วอลล์
(Firewall) การกู้คืนข้ อมูล (Recovery)
ของระบบปฏิบตั ิการตลอดเวลา

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ

1.มีการควบคุมการติดตังC
ระบบปฏิบตั ิการ และมีการ
ปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการให้
ทันสมัยอยู่เสมอและใช้
ความสามารถของระบบปฏิบตั กิ าร
ในการสร้ างความปลอดภัยให้ กบั
ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ การ
ควบคุมและจํากัดสิทธิของผู้ใช้ ได้

3

ลําดับที

ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

3

การสร้ างความปลอดภัยให้ กับ
ระบบปฏิบัตกิ าร เพือเป็ นการสร้ าง
พื Cนฐานความปลอดภัยและลดความ
เสียงจากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
แก่เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) และคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล

1.ผู้ใช้ งานจะต้ องตังค่
C าให้
ระบบปฏิบตั ิการ ทําการปรับปรุ ง
ระบบปฏิบตั ิการให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
(Patch Update)
2. ผู้ใช้ งานจะต้ องเปิ ดใช้ งานไฟร์ วอลล์
(Firewall) การกู้คืนข้ อมูล (Recovery)
ของระบบปฏิบตั ิการตลอดเวลา

1.มีการควบคุมการติดตังC
ระบบปฏิบตั ิการ และมีการ
ปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการให้
ทันสมัยอยู่เสมอและใช้
ความสามารถของระบบปฏิบตั กิ าร
ในการสร้ างความปลอดภัยให้ กบั
ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ การ
ควบคุมและจํากัดสิทธิของผู้ใช้ ได้
ตามอํานาจหน้ าทีและความ
รับผิดชอบ การเปิ ดใช้ งานไฟร์
วอลล์ (Firewall) การกู้คืนข้ อมูล
เป็ นต้ น

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ
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ลําดับที

ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

4

การสร้ างความปลอดภัยให้ กับ
เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
(Server) เพือเป็ นการสร้ างพื Cนฐาน
ความปลอดภัยและลดความเสียงจาก
ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ แก่เครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server)

1. ผู้ดแู ลเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
จะต้ องเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ ทีอาจเกิดขึ Cนกับเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอย่างต่อเนือง
2.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องทําการ
ใส่บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ (Username) และ/หรื อ
รหัสผ่าน (password) ในการเข้ าใช้
งานเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมอ
3. เจ้ าหน้ าทีดูแลเครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย จะต้ องทําการตังค่
C าและเปิ ดใช้
งานบริ การ (Service) ต่าง ๆของ
ระบบปฏิบตั ิการเครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย ทีเกียวข้ องกับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบตลอดเวลา

1.มีการติดตังC
ระบบปฏิบตั ิการสําหรับ
เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ซึงเป็ นระบบปฏิบตั ิการทีมี
ความสามารถในการบริ หาร
จัดการความปลอดภัยสูง
และใช้ ความสามารถของ
ระบบปฏิบตั ิการ ในการ
สร้ างความปลอดภัยให้ กบั
เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ได้ แก่ การควบคุมและ
จํากัดสิทธิของผู้ใช้ ได้ ตาม
อํานาจหน้ าทีและความ
รับผิดชอบ การเปิ ดใช้ งาน
ไฟล์วอลล์ การกู้คนื ข้ อมูล
การสํารองข้ อมูลเป็ นต้ น
รวมทังC การใช้ โปรโตคอล
Secure Shell (SSH) ใน
การติดต่อกับ Web Server
เพือเพิมความปลอดภัยให้
สูงกว่าการ FTP หรื อ
Telnet

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ

5

ลําดับที

ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

5

การป้องกันการบุกรุ กและภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์ เพือเป็ น
การเสริ มสร้ างความปลอดภัยให้ กบั
ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

1.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องเปิ ดใช้
งานไฟล์วอลล์และระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา
2.ผู้ดแู ลระบบ Proxy Server จะต้ องมี
การกําหนดค่า (Configuration) เพือ
กลันกรองข้ อมูลทีมาทางเว็บไซต์ให้ มี
ความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. เจ้ าหน้ าทีดูแลระบบเครื อข่าย
จะต้ องทําการตรวจสอบปริ มาณข้ อมูล
บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตอย่าง
สมําเสมอ
4. เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องตังค่
C า
(Setup) ให้ ซอฟท์แวร์ สามารถ Update
โปรแกรมสําหรับการอุดช่องโหว่โดย
อัตโนมัติ หรื อการลงซอฟท์แวร์ ทีมีเวอร์
ชันใหม่กว่าตามความเหมาะสม
5. ผู้ใช้ จะต้ องบันทึกชือผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน

1. การติดตังไฟล์
C วอลล์
(Firewall) เพือป้องกันไม่ให้
ผู้ทีไม่ได้ รับอนุญาตจาก
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สามารถเข้ าสูร่ ะบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ทังเครื
C อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้
2. การติดตังเครื
C อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสําหรับ
โปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ทวทั
ั งC
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทังเครื
C อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลโดย

1. พัฒนาและปรับปรุ งระบบให้
มีความพร้ อมใช้ งานอยู่
ตลอดเวลา อย่างต่อเนือง
2. การให้ ความรู้ อย่างต่อเนือง
แก่บคุ ลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
การใช้ งานระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ

6

ลําดับที
5

ประเด็น
การป้องกันการบุกรุ กและภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรการ

การดําเนินการ

(Password) เพือเป็ นการแสดงตนก่อน
อนุญาตให้ เข้ าสูร่ ะบบต่าง ๆ ตาม
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
6. ห้ ามไม่ให้ ผ้ ทู ีมีอํานาจหน้ าทีเข้ ามา
ใช้ งานซอฟท์แวร์ ระบบหรื อซอฟท์แวร์
บางประเภททีมีผลต่อการควบคุมการ
ทํางานของซอฟท์แวร์ อืน หรื อเป็ น
ตัวกลางในการแก้ ไขเปลียนแปลง
ข้ อมูลโดยตรง

ใช้ โปรแกรม Trend Micro
Office Scan ซึงกําหนดให้
มีการ Update โปรแกรม
อัตโนมัติและทําการ Scan
ไวรัสทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์
3. การติดตังC Proxy Sever
เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกลันกรองข้ อมูลทีมา
ทางเว็บไซต์ให้ มีความ
ปลอดภัยต่อระบบ
สารสนเทศ
4. มีระบบการตรวจสอบ
ปริ มาณข้ อมูลการใช้ งาน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตผ่าน
ซอฟท์แวร์ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. มีระบบการตรวจสอบ
ปริ มาณข้ อมูลการใช้ งาน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตผ่าน
ซอฟท์แวร์ ของผู้ให้ บริ การ
อินเตอร์ เน็ต(ISP) ซึงใช้
บริ การวงจรสือสารเช่า
(Leased Line)

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ
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ลําดับที
5

ประเด็น
การป้องกันการบุกรุ กและภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ

6.มีการเฝ้าดูการทํางานของ
เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และใช้ ความสามารถของ
ซอฟท์แวร์ ในการนําข้ อมูล
เข้ าสูเ่ ครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย เพือบันทึกกิจกรรม
วัน เวลาทีมีการนําเข้ า
ข้ อมูล หรื อ การปรับปรุ ง
แก้ ไขข้ อมูล
7. มีการอุดช่องโหว่ของ
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทงั C
ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
และซอฟท์แวร์ ประยุกต์
โดยการตังค่
C า (Setup) ให้
ซอฟท์แวร์ สามารถ Update
โปรแกรมสําหรับการอุดช่อง
โหว่โดยอัตโนมัติ หรื อการ
ลงซอฟท์แวร์ ทีมีเวอร์ ชนั
ใหม่กว่าตามความ
8
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5

ประเด็น
การป้องกันการบุกรุ กและภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ

เหมาะสม
8.มีระบบสารสนเทศซึง
บังคับให้ ผ้ ใู ช้ จะต้ องบันทึก
ชือผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เพือ
เป็ นการแสดงตนก่อน
อนุญาตให้ เข้ าสูร่ ะบบ
9.มีการควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้ ผ้ ทู ีไม่มีอํานาจหน้ าที
เข้ ามาใช้ งานซอฟท์แวร์
ระบบหรื อซอฟท์แวร์ บาง
ประเภททีมีผลต่อการ
ควบคุมการทํางานของ
ซอฟท์แวร์ อืน หรื อเป็ น
ตัวกลางในการแก้ ไข
เปลียนแปลงข้ อมูลโดยตรง

9

ลําดับที
6

ประเด็น
การพัฒนานโยบายการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศและเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ เพือให้ การใช้ งาน
ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ความเสียงจากภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

1. มีหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ใิ นการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าทีดูแล
ระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

1.ออกระเบียบหรื อแนว
ปฏิบตั ิในการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2552
2. ออกบันทึกมอบหมาย
เจ้ าหน้ าทีดูแลระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

1. กํากับการดําเนินการให้
เป็ นไปตามระเบียบฯว่าด้ วย
การรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อย่างต่อเนือง

หมายเหตุ

1
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ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต
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การสร้ างความตระหนักให้ กับ
ผู้ใช้ งานระบบสารสนเทศและ
เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เพือให้ การ
ใช้ งานระบบสารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ตามนโยบายการใช้ งานดังกล่าว

1. ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตระหนักและเห็นความจําเป็ นของการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1. ประชาสัมพันธ์ให้ มีการ
ดําเนินการตามระเบียบหรื อ
แนวปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการรักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2552
2.การประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้ งานระบบสารสนเทศ
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ได้ รับทราบและปฏิบตั ิตาม
มาตรการบริ หารความเสียง
3.การเผยแพร่ ความรู้ และ
คูม่ ือการใช้ ระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย
แก่ผ้ ใู ช้ งานโดยผ่านทาง
หนังสือเวียน อินทราเน็ต
และเว็บไซต์

1. การประชาสัมพันธ์ให้ มีการ
ดําเนินการตามระเบียบหรื อ
แนวปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการรักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2552 อย่าง
ต่อเนือง
2. การให้ ความรู้ แก่บคุ ลากร
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนืองใน
ด้ านการใช้ งานระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ
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ประเด็น

มาตรการ
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การฟื 9 นฟูระบบ / ข้ อมูลจากความ
เสียหาย (Recovery) เพือให้ การ
ฟื นC ฟูระบบ/ ข้ อมูลจากความเสียหาย
ทีอาจเกิดขึ Cนจากการหยุดทํางานของ
การประมวลผลโปรแกรม (Hang)
หรื อไฟฟ้าดับ ตลอดจนเหตุการณ์อืน
ใดซึงอาจส่งผลให้ เครื องคอมพิวเตอร์
หรื อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
หยุดชะงัก

1. ผู้ใช้ งานจะต้ องเปิ ดใช้ งานการกู้คืน
ข้ อมูล (Recovery) ของระบบ
ปฏิบตั ิการตลอดเวลา
2.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องจัดหา
เครื องคอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์ และการ
ติดตังซอฟท์
C
แวร์ ใหม่ เพือทดแทน
ของเดิมทีเสียหายไป
3.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องทําการ
บํารุ งรักษาระบบเครื องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สนับสนุน เพือป้องกัน
ความเสียหายทีอาจเกิดขึ Cนกับระบบ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ

1. การดําเนินการตาม
1.มีการตังค่
C าให้ ระบบ
ปฏิบตั ิการของเครื อง
มาตรการดังกล่าวอย่าง
คอมพิวเตอร์ ทําการฟื นC ฟู
ต่อเนือง
ระบบ/ข้ อมูลจากความ
เสียหาย โดยอัตโนมัติหรื อ
การดําเนินการโดยผู้ใช้ งาน
ในการฟื นC ฟูระบบ/ข้ อมูล
จากความเสียหาย
2. มีการจัดหาเครื อง
คอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์และ
การติดตังซอฟท์
C
แวร์ ใหม่
เพือทดแทนของเดิมที
เสียหาย
3. มีการบํารุ งรักษาระบบ
เครื องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สนับสนุน เพือ
ป้องกันความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ Cนกับระบบ

1
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ประเด็น

มาตรการ

การดําเนินการ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต
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การสํารองข้ อมูล (Back up) เพือลด
ความเสียงจากทีอาจเกิดขึ Cนกับข้ อมูล
และสามารถนําข้ อมูลกลับมาใช้ งาน
ได้ ในกรณีทีฮาร์ ดิสก์เสียหาย ไวรัส
คอมพิวเตอร์ ทําลายข้ อมูล ผู้บกุ รุ กทํา
การลบข้ อมูลหรื อเปลียนแปลงข้ อมูล
การเผลอลบข้ อมูลหรื อเปลียนแปลง
ข้ อมูล โดยผู้ใช้ งานเอง

1.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ องตังค่
C า
ระบบให้ มีสํารองข้ อมูลโดยอัตโนมัติ
หรื อทําการสํารองข้ อมูลของระบบซึง
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระบบ แต่ไม่
ตํากว่า 1 ครังC / เดือน
2.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของเว็บไซต์ (Web
Server) จะต้ องตังค่
C าระบบให้ มีสํารอง
ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้ งานเครื องคอมพิวเตอร์ ทวไป
ั
จะต้ องทําการสํารองข้ อมูลในเครื อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองตามความ
เหมาะสม แต่ไม่ตํากว่า 1 ครังC ต่อเดือน
4. เมือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศให้ มีการสํารอง
ข้ อมูล เนืองจากจะได้ มีการ

1.การติดตังระบบสํ
C
ารอง
ข้ อมูลสําหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
2.การสํารองข้ อมูลไว้ ใน
เครื องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้
โดยการบันทึกไว้ คนละ
Drive
3. การสํารองข้ อมูลไว้ ใน
แผ่น CD
4. การสํารองข้ อมูลโดยการ
พิมพ์ (Print) ออกมาเก็บไว้
ในกระดาษสําหรับข้ อมูลที
สําคัญ

1. มีการกําหนดมาตรการและ
แนวทางในการสํารองข้ อมูลที
เป็ นระบบมากยิงขึ Cน
2. มีการทดสอบและเรี ยกใช้
งานข้ อมูล สํารองตาม
ระยะเวลาทีเหมาะสม

หมายเหตุ
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ประเด็น
การสํารองข้ อมูล (Back up) (ต่อ)

มาตรการ

การดําเนินการ

ดําเนินการทีอาจส่งผลต่อข้ อมูลใน
เครื องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้
จะต้ องทําการสํารองข้ อมูลดังกล่าว
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
5.หากผู้ดแู ลระบบหรื อผู้ใช้ งานเครื อง
คอมพิวเตอร์ เห็นว่าข้ อมูลใดเป็ นข้ อมูล
สําคัญให้ พิมพ์ (Print) ออกมาเก็บไว้ ใน
รู ปของเอกสารกระดาษ (Hard Copy)
6.เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และผู้ใช้ งาน
เครื องคอมพิวเตอร์ ทวไปจะต้
ั
องมีการ
ทดสอบความถูกต้ องของข้ อมูลสํารอง
และการรายงานผลตรวจสอบเป็ นครังC
คราว ทังนี
C Cขึ Cนอยู่กบั ความสําคัญของ
ข้ อมูลในแต่ละระบบฐานข้ อมูล หรื อ
ของผู้ใช้ งานเครื องคอมพิวเตอร์ นนั C ๆ

5. มีการทดสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลสํารอง
และการรายงานผลการ
ตรวจสอบเป็ นครังC คราว
ทังนี
C Cขึ Cนอยู่กบั ความสําคัญ
ของข้ อมูลในแต่ละระบบ
ฐานข้ อมูล หรื อของผู้ใช้ งาน
เครื องคอมพิวเตอร์ นนั C ๆ

สิงทีจะต้ องดําเนินการใน
อนาคต

หมายเหตุ
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การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาจาก
ภัยพิบัติ (Contingency Plan)
เพือให้ การบริ หารและจัดการกับระบบ
สารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณี
เกิดเหตุการณ์ทีไม่ปลอดภัยหรื อภัย
พิบตั ิขึ Cน

1. เมือเกิดภัยพิบตั ิ เช่น อัคคีภยั ให้
ผู้ใช้ งานรี บเก็บแผ่น CD ซึงบรรจุข้อมูล
สํารองซึงมีความสําคัญไปด้ วยแล้ ว
ดําเนินการตามหลักปฏิบตั ิ/ขันตอนใน
C
แผนป้องกันและแก้ ไขปั ญหาจากภัย
พิบตั ิ
2. เมือเกิดกรณีการเชือมโยงเครื อข่าย
ล้ มเหลว เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบจะต้ อง
รี บรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
และดําเนินการประสานผู้ทีเกียวข้ อง
เพือดําเนินการแก้ ไขโดยด่วนทีสุด และ
ให้ ใช้ การเชือมโยงเครื อข่ายสํารองแทน
การเชือมโยงหลักในระหว่างที
ดําเนินการแก้ ไข ทังนี
C Cหากมีเหตุจําเป็ น
ทีต้ องใช้ เวลามากกว่า 1 วัน ในการ
ดําเนินการแก้ ไข ให้ ออกประกาศแจ้ ง

1. มีการจัดทําแผนป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาจากภัย
พิบตั ิ
2. มีการประชาสัมพันธ์และ
การดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามแผนดังกล่าว

1. มีการประชาสัมพันธ์และ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผน
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาจาก
ภัยพิบตั ิ (Contingency Plan)
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

หมายเหตุ
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แก่ผ้ ใู ช้ งานทราบ พร้ อมกําหนดเวลาที
จะทําการแก้ ไขเสร็จสิ Cน
3. เมือเกิดกรณีทีอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล
เสียหายให้ เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบทํา
การแก้ ไขแล้ วเสร็ จ
4. เมือเกิดกรณีทีอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล
เสียหายให้ เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบ ทํา
การตรวจสอบเหตุแห่งความเสียหาย
นันในเบื
C
Cองต้ น พร้ อมรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบ พบว่าหากมี
แนวทางทีจะทําการกู้คืนข้ อมูลใน
อุปกรณ์นนกลั
ั C บมา ได้ ให้ ดําเนินการ
โดยด่วน ทังนี
C Cอาจประสานงานขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ทีชํานาญในเรื อง
ดังกล่าว เพือดําเนินการด้ วยก็ได้ หาก
ไม่สามารถกู้คืนข้ อมูลกลับมาได้ ให้ นํา
ข้ อมูลทีสํารองไว้ มาใช้ แทน
กรณีทีเป็ นผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์
ทัวไป เมือเกิดเหตุอปุ กรณ์จดั เก็บ
ข้ อมูลเสียหาย ให้ รายงาน
ผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ แล้ วแจ้ ง
กลุม่ คอมพิวเตอร์ เพือตรวจสอบเหตุ
แห่งความเสียหายนันC
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ในเบื Cองต้ น หากพบว่ามีแนวทางทีจะ
ทําการกู้คืนข้ อมูลในอุปกรณ์นนั C
กลับมาได้ ให้ ดําเนินการโดยด่วน หาก
ไม่สามารถกู้คืนข้ อมูลกลับมาได้ ให้ นํา
ข้ อมูลทีสํารองไว้ มาใช้ แทน
จากนันให้
C ทําการส่งซ่อมอุปกรณ์
จัดเก็บข้ อมูลทีเสียหายดังกล่าวตาม
ระเบียบของทางราชการต่อไป
5. เมือมีการระบาดของไวรัส
คอมพิวเตอร์ ในเครื อข่าย เจ้ าหน้ าที
ผู้รับผิดชอบจะต้ องทําการวิเคราะห์
ความรุ นแรงของไวรัสคอมพิวเตอร์ และ
ตัดการเชือมต่อของเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เพือดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาโดยรี บด่วนทีสุด พร้ อมทังC
รายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
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ประเด็น
การมอบหมายเจ้ าหน้ าที
ผู้รับผิดชอบ เพือมาตรการบริ หาร
ความเสียงของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.เจ้ าหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย จะต้ อง 1. ดําเนินการควบคุมแก้ ไข
ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินการให้ เป็ นไป ระบบสารสนเทศและ
ตามทีได้ รับมอบหมาย
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มี
ผู้รับผิดชอบ คือ
1.1 คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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1. กํากับและดูแลให้ มีการ
ดําเนินการของเจ้ าหน้ าที
ผู้รับผิดชอบ ให้ เป็ นไปตาม
อํานาจ หน้ าทีทีได้ รับ
มอบหมาย
2. เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบในแต่
ละระบบ
2.1 เจ้ าหน้ าทีดูแลระบบ
สารสนเทศและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
2.2 เจ้ าหน้ าทีจากบริ ษัทที
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ ทําการ
Outsource

1

