การบริหารความเสี่ยงดานไอที
(IT Risk Management)
การดําเนินการระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงตอการถูกกระทําจากการบุกรุก (intrusion) หรือการ
แสวงหาประโยชนจากภาวะเสี่ยง (vulnerability) ที่มีอยูในรูปแบบตางๆ อันอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
สารสนเทศ (information) และทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได. ปจจุบันมีการติดตอสื่อสารระหวางองคกร
หรือบุคลากรสามารถติดตอกับแหลงขอมูลตางๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมโยงออกสูอิน
เทอรเนตทําใหเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น. ขอสารสนเทศจัดเปนสินทรัพยอันมีคาชนิดหนึ่งที่องคกรใชในการ
ดําเนินภารกิจและจําเปนตองไดรับการปองกันอารักขาเชนเดียวกับทรัพยสินอื่นๆ. เครือขายสารสนเทศใน
ปจจุบันมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทําใหระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงตอสิ่งคุกคามตางๆและมีจุดออนมากขึ้น
ตามไป. สารสนเทศนั้นอาจอยูในรูปของ กระดาษ, สิ่งพิมพ, แผนฟลม, บทสนทนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส,
และมีการสงผานทางไปรษณียหรือทางอิเล็กทรอนิกส. ไมวาจะเปนรูปแบบใดและใชรวมกันหรือสงผานโดย
วิธีการใดๆก็ตาม สารสนเทศเหลานี้ควรไดรับการอารักขาอยางเหมาะสม.
ความมั่นคงสารสนเทศ (information security) อันเปนหลักประกันการมีสารสนเทศใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขึ้นกับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศใน 3 ประการดังตอไปนี้
1. สภาพพรอมใชงาน (availability) หมายถึงวาระบบอยูในสภาพพรอมที่ใหบริการไดตลอดเวลา แม
ระบบจะมีชวงการหยุดใหบริการตามกําหนดการ (planned downtime) ก็เปนที่ยอมรับได เชน การ
หยุดบริการเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงระบบฯ. แตไมนับการหยุดใหบริการโดยไมมีการวางแผน
ลวงหนา (unplanned downtime) อันเปนผลมาจากความลมเหลวขององคประกอบใดๆในระบบฯ.
ตัวอยางความลมเหลวนี้ไดแก การที่เครือขายไมทํางานเพราะการคั่งในเครือขาย, คอมพิวเตอรไม
ทํางานเพราะฮารตแวรหรือซอฟทแวรผิดปรกติ, เครือขายถูกโจมตีโดยไวรัส ฯลฯ.
2. บูรณภาพ (integrity) ในแงความมั่นคงสารสนเทศ บูรณภาพมี 2 องคประกอบคือ บูรณภาพของ
ขอมูล (data integrity) และบูรณภาพของระบบฯ (system integrity). บูรณภาพของขอมูลหมายถึง
การที่สารสนเทศและโปรแกรมการใชงานมีการเปลี่ยนแปลงภายใตการควบคุมและตามสิทธิที่ไดรับ.
บูรณภาพของระบบหมายถึงการที่ระบบฯมีสมรรถนะตามที่ควรจะเปนและไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
โดยไมไดรับอนุญาต.
สารสนเทศรวมทั้งระบบฯมีความถูกตองและการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆที่
เกิดขึ้นลวนเปนไปตามสิทธิในการเขาถึงและการแกไขขอมูลตามที่กําหนดไว. ตัวอยางของความ
ลมเหลวดานบูรณภาพนี้ไดแก การเขาถึงเครือขายไดโดยไมรับอนุญาต, การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลโดยไมสามารถตรวจสอบไดวาใครทํา, หรือการเรียกคนซ้ําขอมูลชุดเดิมใหผลไมตรงกัน
เปนตน.
3. การไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (confidentiality) หรือการเก็บรักษาความลับ หมายถึงการ
ที่ผูใชงานเขาถึงขอมูลไดตามสิทธิที่กําหนด (authorization) เทานั้น. ตัวอยางความลมเหลวดานนี้
ไดแกการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต หรือระบบไมสามารถตรวจสอบไดวามีใครเขาถึงขอมูล
ไปบางแลว.
เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษยไดโดยสมบูรณ จําเปนตองมี
การดําเนินนโยบายความมั่นคงสารสนเทศเพื่อเปนหลักประกันวาระบบสามารถใหบริการโดยมีสภาพพรอมใช
งาน บูรณการและการไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต.
การกําหนดนโยบายที่นําไปปฏิบัติไดจริง
จําเปนตองอาศัยทรัพยากรในดานตางๆ แตเนื่องจากองคกรโดยทั่วไปมีทรัพยากรจํากัด จึงจําเปนตองกําหนด
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นโยบายใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่มีและมีนัยสําคัญตอองคกรนั้นๆ. นโยบายความมั่นคงสารสนเทศของ
องคกรหนึ่งใดอาจใชเปนแนวทางสําหรับองคกรอื่นๆได
แตตองดําเนินการอยางจําแนกและประยุกตให
เหมาะสมกับบริบทขององคกรนั้นๆ. วัตถุประสงคของเอกสารนี้เพื่อเปนบทนําสูการวิเคราะหความเสี่ยงอันจะ
นําไปสูการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมตอองคกรหนึ่งใดตอไป.
ความเสี่ยง (risk)
ความเสี่ยงหมายถึง ความนาจะเปนของเหตุการณใดๆ รวมกับผลที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดเหตุการณ
นั้นจริง. ไมวาจะเปนเหตุการณใดๆก็ตาม ผลที่ตามมาอาจเปนผลดีหรือผลเสียตอองคกรก็ได แตในที่นี้ความ
เสี่ยง หมายถึงเฉพาะความนาจะเปนของเหตุการณใดๆที่เมื่อเกิดขึ้นแลวผลที่ตามมาสงผลเสียหายตอองคกร
เทานั้น. ดังนั้นเพื่อเหลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยง.
การบริหารความเสี่ยง (risk management)
การบริหารความเสี่ยงเปนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่สําคัญขององคกร หมายถึงกระบวนการที่มี
การดําเนินการอยางมีระเบียบวิธีในการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภารกิจ
หรือกิจกรรมตางๆของ
องคกร เพื่อใหภารกิจดําเนินตอไปไดอยางเหมาะสม.
การบริหารความเสี่ยงเปนการชี้ระบุและบําบัดความเสี่ยง
เพื่อใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยการจัดลําดับปญหาตางๆที่สามารถหรืออาจสงผลตอองคกร. การบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมทําใหเกิดโอกาสสําเร็จสูงสุดในการดําเนินภารกิจ และลดโอกาสของความลมเหลวหรือ
ความไมแนนอนที่อาจมีขึ้น.
การบริหารความเสี่ยงควรเปนกระบวนการที่มีการดําเนินการและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพราะ
เงื่อนไขปจจัยภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.
ตารางที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
A. การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis)
A.1 การชี้ระบุความเสี่ยง (risk identification)
A.2 การบรรยายลักษณะความเสี่ยง (risk description)
A.3 การประมาณความเสี่ยง (risk estimation)
B. การประเมินคา (risk evaluation)
2. การรายงานความเสี่ยง (risk reporting)
3. การบําบัดความเสี่ยง (risk treatment)
4. การรายงานความเสี่ยงตกคาง (residual risk reporting)
5. การเฝาสังเกต (monitoring)
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังตารางที่ 1 นี้
1. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ประกอบดวยกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงและการ
ประเมินคาความเสี่ยง.
a. การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
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2.
3.
4.
5.

1. การชี้ระบุความเสี่ยง (risk identification)
2. ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (risk description)
3. การประมาณความเสี่ยง (risk estimation)
b. ประเมินคาความเสี่ยง (risk evaluation)
การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง (risk reporting)
กระบวนการบําบัดความเสี่ยง (risk treatment)
การรายงานความเสี่ยงตกคาง (residual risk reporting)
การเฝาสังเกต (monitoring)

การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยงประกอบดวย 3 กระบวนการคือ
1. การชี้ระบุความเสี่ยง (risk identification) เปนการชี้ใหเห็นถึงปญหาความไมแนนอนที่องคกรเผชิญอยู.
กระบวนการนี้จําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจองคกร, ภารกิจและกิจกรรม, สิ่งแวดลอมดานกฎหมาย
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม, พัฒนาการและปจจัยที่มีตอความสําเร็จขององคกร, รวมทั้งโอกาสและสิ่ง
คุกคามที่มีตอองคกร. การชี้ระบุความเสี่ยงควรไดดําเนินการอยางทั่วถึงครอบคลุมกิจกรรมในทุกๆดาน
ขององคกร. สาเหตุสําคัญของความเสี่ยงคือการมีสิ่งคุกคาม (threat) ที่อาจสงผลใหเกิดการละเมิดความ
มั่นคงสารสนเทศและสงผลเสียตามมา.
ตัวอยางที่มาของสิ่งคุกคามดานสารสนเทศ
ก. ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (physical and environmental threats)
•
การปนเปอน (contamination) จากสารเคมี สิ่งสกปรก หรือรังสีเปนตน
•
เหตุการณแผนดินไหว (earthquake)
•
การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส (electronic interference)
•
ภาวะอุณหภูมิและความชื้นสุดขั้ว (extremes of temperature and humidity) เชนรอนหรือเย็น
หรือความชื้นสูงหรือต่ํา เกินไป
•
แหลงกําเนิดไฟฟาขัดของหรือแรงดันไฟฟากระเพื่อม (power supply failure or fluctuations)
•
ไฟไหม (fire) จากอุบัติเหตุไฟฟาลัดวงจร การวางเพลิง หรืออื่นๆ
•
น้ําทวม (flood) จากกระแสน้ํา ฝนตกหลังคารั่ว หรือทอน้ําชํารุดแตก
•
พายุ (storm)
•
สัตว เชนสัตวกัดแทะ (vermin) ประเภทหนู และสัตวอื่นๆเชน แมลง เปนตน
•
การทําลายระบบและขอมูลโดยเจตนาราย (malicious destruction of data and facilities)
ข. ดานระบบ (systems threats)
•
แฮ็กเกอร (hackers)
•
การโจมตีเพื่อหามการบริการ [Denial of Service (DoS) attacks]
•
การแอบฟง (eavesdropping)
•
การประทวงหยุดงานของพนักงาน (industrial action)
•
คําสั่งเจตนาราย (malicious code)
•
การอําพรางหรือสวมรอย (masquerade)
•
การปฏิเสธไมยอมรับ (repudiation)
•
การกอวินาศกรรม (sabotage)
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การเขาถึงขอมูล การเขาถึงโดยใชโมเด็ม หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยไมไดรับอนุญาต
(unauthorized data access, dial-in access, or software changes)
•
ความลมเหลวในดานการสื่อสารหรือการบริการภายนอก (failure of communications services
or outsourced operations)
•
การสงขอความผิดเสนทางหรือสงซ้ํา (misrouting/re-routing of messages)
•
ความผิดพลาดของซอฟตแวรหรือการเขียนโปรแกรม (software/programming errors)
•
ความลมเหลวทางเทคนิค (technical failures)
•
ความผิดพลาดดานการสงผานขอมูล (transmission errors)
ค. ดานการบริหารจัดการ (administrative threats)
•
การสังคมวิศวกรรม (social engineering)
•
การลักทรัพยและการฉอฉล (theft and fraud)
•
การใชโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ (use of pirated software)
•
การแทรกซอนเว็บไซต (web site intrusion)
การชี้ระบุความเสี่ยงอาจพิจารณาถึงเหตุการณหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีตกับองคกรนั้น หรือ
องคกรอื่นใด หรืออาจเปนสิ่งที่มีความเปนไปไดวาจะเกิดขึ้นแมไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็ได. กระบวนการในชี้
ระบุความเสี่ยงอาจใชวิธีการตางๆ รวมกันดังนี้ เชน
1. การระดมสมอง (brain storming)
2. การออกแบบสอบถาม (questionnaire)
3. การวิเคราะหกระบวนการทํางานหรือกิจกรรมในภารกิจ (business process analysis)
4. การวิเคราะหสภาพการณเหตุการณละเมิดความมั่นคง (scenario analysis)
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินความเสี่ยง (risk assessment workshop)
6. การสืบสวนเหตุการณละเมิดความมั่นคงสารสนเทศ (incident investigation)
7. การตรวจสอบและการตรวจสภาพระบบ (auditing and inspection)
8. การวิเคราะห HAZOP (hazard and operability studies)
9. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT analysis)
•

2. ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (description of risk)
เมื่อชี้ระบุความเสี่ยงไดแลวพึงบรรยายรายละเอียดและลักษณะของความเสี่ยงนั้น เชน
ตารางที่ 2 รายละเอียดของความเสี่ยงเพื่อประกอบการทํารายงาน
ชื่อความเสี่ยง (name) การละเมิดหลักปฏิบัติดานรหัสผาน
ขอบเขต (scope)
มีการเขียน id/password ติดไวตามโตะทํางานในหองทํางานและหอผูปวย
ลักษณะความเสี่ยง
การฝาฝนหลักปฏิบัติความมั่นคงสารสนเทศ
(nature)
ผูทีสวนไดเสีย
ผูใชงานระบบ ฐานขอมูลในระบบ
ลักษณะเชิงประมาณ รุนแรงมากและพบไดประปราย (แสดงเปนแมทริกซ, ตารางที่ 3)
การยอมรับความเสี่ยง องคกรยอมรับความเสี่ยงไดนอยมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย
ขอมูลอาจมีผลทางคดีหรือกฎหมายหรือชีวิตผูปวย
การบําบัดและการ
การบําบัดและกลไกการควบคุม เชน การรายงานและตักเตือน การบังคับ
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ควบคุม
แนวทางการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสผานตามกําหนดเวลา การใช PIN กํากับ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแกไข ไดแกการมีมาตรการและการฝกอบรม การให
หัวหนางานลาดตระเวนดูเหตุ
การพัฒนากลยุทธและ กลยุทธและการพัฒนานโยบาย เชน สรางความตื่นตัวเรื่องความมั่นคง
นโยบาย
สารสนเทศ การสัมมนา การทําคดีศึกษา และอื่นๆ
3. การประมานความเสี่ยง (risk estimation)
ขั้นตอนนี้เปนการดูปญหาความเสี่ยงในแงของโอกาสการเกิดเหตุ (incident) หรือเหตุการณ (event)
วามีมากนอยเพียงไรและผลที่ติดตามมาวามีความรุนแรงหรือเสียหายมากนอยเพียงใด
โอกาส หรือ ความนาจะเปน (probability) หรือความบอยครั้งของการเกิดเหตุหรือเหตุการณ อาจ
แบงแบบงายๆเปน 5 ระดับจากนอยไปหามาก เชน
•
บอย (frequent) พบไดบอยครั้งเปนประจํา
•
ประปราย (probable)
•
ตามโอกาส (occasional)
•
นอยครั้งมาก (remote)
•
แทบไมเกิดเลย (improbable)
ความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา (severity of consequence) อาจแบงเปน 4 ระดับคือ
•
สูงมาก (severe)
•
สูง (high)
•
ปานกลาง (moderate)
•
ต่ํา (low)
โดยทั่วไปนิยมใชการทําตาราง 2 มิติ แลวนําเสนอวาปญหาความเสี่ยงนั้นอยูในยานใดของตาราง.
ตารางที่ 3 Risk Assessment Matrix
Probability of Occurrence
Severity
Level
Frequent
Probable Occasional Remote
Improbable
Severe
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
High
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
Moderate
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
Low
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(1) เหตุการณไมพึงประสงคที่ตองไดรับการแกไขทันที
(2) เหตุการณไมพึงประสงคที่ตองแกไขทันทีแตฝายบริหารตองตัดสินใจวาจะทําวิธีใด
และอยางไร
(3) เหตุการณที่ยอมรับไดแตตองผานการรับรูหรือตัดสินใจของฝายบริหาร
(4) เหตุการณที่ยอมรับไดโดยไมตองใหฝายบริหารตัดสินใจ
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ตัวอยาง
(1) เหตุการณไมพึงประสงคที่ตองลงมือแกไขทันที เชน การที่เครือขายมีสภาพลมเหลวเพราะมีวงวน
(loop) เกิดขึ้น, คอมพิวเตอรแมขายมี power supply เพียงตัวเดียวที่ใชการได พึงดําเนินการหา
power supply สํารองมาใหไดโดยทันที, หรือมีขาวประกาศวาไวรัสตัวใหมระบาด จําเปนตองหา
virus profile มา update ในระบบทันที เปนตน.
(2) เหตุการณไมพึงประสงคที่ตองแกไขทันทีแตฝายบริหารตองตัดสินใจวาจะทําวิธีไหนอยางไร เชน
database server มีเนื้อที่เหลือนอย ถา disk เต็มจะทําใหระบบไมสามารถบริการได. ฝายบริหาร
อาจพิจารณาตัดสินใจในแงการดําเนินการโดยการ หา disk มาเพิ่ม, เปลี่ยนแปลงระบบและขนาด
ของ RAID, หา server ใหมมาเปลี่ยน ฯลฯ.
(3) เหตุการณที่ยอมรับไดแตตองผานการรับรูหรือตัดสินใจของฝายบริหาร เชน การเปดโปรแกรมการ
ใชงานทิ้งไวโดยเดินเครื่องเปลา (idle) ที่เกิน 15 นาที ระบบจะปดโปรแกรมโดยอัตโนมัติและ
บุคลากรจะตองทําการ login ใหม. ฝายบริหารอาจรับรูในหลักการและอาจมีขอคิดเห็นในแงของ
ระยะเวลาอาจสั้นหรือยาวกวา 15 นาที.
(4) เหตุการณที่ยอมรับไดไมตองใหฝายบริหารตัดสินใจ เชน ผูใชงานระบบอาจทํารหัสผานหาย. เมื่อ
เกิดขึ้นก็ทําตามหลักปฏิบัติ เชน ไปรายงานตัวพรอมบัตรประจําตัว ณ หนวยงานไอที เพื่อยกเลิก
รหัสผานเดิมและออกรหัสผานใหใหม เปนตน.
การประเมินคาความเสี่ยง (risk evaluation)
เมื่อไดความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด, การประมาณเชิงกึ่งปริมาณเปนแมทริกซแลว จึงนํามาประเมิน
คาความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับได เชน.
หลักเกณฑยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance criteria) วาจะยอมรับไดมากนอยเพียงใดเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะบําบัดความเสี่ยงนั้นๆตอไปอยางไร พึงพิจารณาในแงตางๆดังตอไปนี้ เชน
•
คาใชจาย ประโยชนและความคุมทุนที่จะไดรับจากการแกไขบําบัดความเสี่ยง (costs and benefits)
•
ขอกําหนดดานกฎหมายและกฎระเบียบขององคกร (legal requirements)
•
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic factors)
•
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (environmental factors)
•
ประเด็นสาระสําคัญในมุมมองของผูมีสวนไดเสีย (concerns of stakeholders)
•
อื่นๆ
การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง (risk reporting)
เมื่อประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จจําเปนตองออกรายงานการประเมินเปนเอกสารที่ผูอื่นสามารถอาน
ได. เอกสารนี้จะเปนสาระสําคัญในการสื่อสารใหบุคลากรทั้งองคกรไดรับรู. รายงานประกอบดวยรายละเอียด
อยางนอยตามตารางที่ 2. การออกรายงานมีวัตถุประสงคใหสวนตางๆไดรับรูดังตอไปนี้.
ฝายบริหาร ควรไดขอมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ เชน
•
รับรูนัยสําคัญของความเสี่ยงที่องคกรเผชิญอยู
•
เขาใจผลที่กระทบตอผูมีสวนไดเสียตางๆในกรณีที่เกิดมี เหตุ หรือ เหตุการณและเกิดผลเสียตอ
ภารกิจและผลประกอบการ
•
ดําเนินการเพื่อสรางความตระหนักในปญหาความเสี่ยงใหเกิดการรับรูทั่วทั้งองคกร
•
เขาใจผลกระทบที่อาจมีตอความมั่นใจของผูสวนไดเสีย
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•
•

ใหแนใจวากระบวนการบริหารความเสี่ยงกําลังเปนไปอยางไดผล
ออกนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีเนื้อหาดานปรัชญาและความรับผิดชอบของหนวยงานและ
บุคลากรตางๆในการบริหารความเสี่ยง

หัวหนางาน ควรไดขอมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ เชน
•
ตระหนักในความเสี่ยงอันเกี่ยวของกับภาระหนาที่ของตน ผลกระทบที่อาจมีตอหนวยงานอื่น
หรือกิจกรรมอื่นในองคกร
•
มีดัชนีชี้วัดสมรรถนะของกิจกรรมในหนวยงานเพื่อดูวาระบบงานของตนเองไดรับผลกกระทบ
จากความเสี่ยงมากนอยเพียงใด
•
รายงานผลกระทบจากความเสี่ยงในกรณีเกิดหรือจะเกิดเหตุและเสนอแนะแนวทางการแกไข
•
รายงานความเสี่ยงใดๆที่เกิดใหมหรือความลมเหลวใดๆในมาตรการการควบคุมหรือปองกัน
อารักขาสารสนเทศที่มีอยู
ผูปฏิบัติงาน ควรไดขอมูลการรายงานเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ เชน
•
เขาในบทบาทภาระหนาที่และความรับผิดชอบในความเสี่ยวงแตละรายการ
•
เขาใจบทบาทในการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องดานการบริหารความเสี่ยง
•
เขาใจการบริหารความเสี่ยงและความตระหนักตอความเสี่ยงในการเปนวัฒนธรรมองคกรที่
สําคัญอยางหนึ่ง
กระบวนการบําบัดความเสี่ยง (risk treatment)
เมื่อผูบริหารไดรับรายงานการประเมินความเสี่ยงแลวจําเปนตองทําการตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑการยอมรับความเสี่ยงที่องคกรมีอยูวาจะยอมรับโดยไมทําอะไร หรือจะดําเนินการบําบัดความเสี่ยง
ซึ่งไดแกกระบวนการดังตอไปนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (acceptance) เปนการยอมรับในความเสี่ยงโดยไมทําอะไร และยอมรับ
ในผลที่อาจตามมา เชน การพิสูจนตัวจริงเพียงใช id/password มีความเสี่ยงเพราะอาจมีการ
ขโมยไปใชได. การใหมีใชชีวมาตร (biometrics) เชน การตรวจลายนิ้วมือหรือมานตา อาจมี
คาใชจายสูงไมคุมคา. โรงพยาบาลอาจยอมรับความเสี่ยงของระบบปจจุบันและทํางานตอไป
โดยไมทําอะไร.
2. การเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เชน เมื่อพบวาปจจุบันโรงพยาบาล
มีการสํารองขอมูลเพียง 1 ชุดและจัดเปนความเสี่ยงตอการสูญเสีย การเลี่ยงความเสี่ยงนี้อาจ
ไดแกการทําสํารองขอมูล 2 ชุดและแยกเก็บในสถานที่ตางกัน. การบริหารจัดการการเชื่อมโยง
สูเครือขายผานโมเด็ม ถาเปนการยากตอการควบคุมหรือบริหารจัดการ องคกรอาจเลือก
ทางออกโดยการยกเลิกไมใหใชบริการ
และแนะนําใหพนักงานใชบริการผานทางไอเอสพี.
ในชวงที่มีการระบาดของไวรัสอยางหนัก องคกรอาจมีเลือกระงับไมใหใชคอมพิวเตอรที่ไมได
ติดตั้ง antivirus เปนตน.
3. การโอนยายความเสี่ยง (transfer) เชน อุปกรณเครือขายเมื่อซื้อมาแลวมีระยะประกันเพียงหนึ่ง
ป เพื่อเปนการรับมือในกรณีที่อปุ กรณเครือขายไมทํางาน องคกรอาจเลือกซื้อประกัน หรือ
สัญญาการบํารุงรักษาหลังขาย (maintenance service) เปนตน.
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4. การลดความเสี่ยง (reduction) ไดแกการมีมาตรการควบคุมมากชนิดขึ้น หรือชนิดที่เขมงวด
มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง เชน การใชชีวมาตร (biometrics) เพื่อใชในการพิสูจนตัวจริง
นอกเหนือไปจากการใช id/password ที่มีอยูเดิม.
การรายงานความเสี่ยงตกคาง (residual risk reporting)
เมื่อมีการบําบัดความเสี่ยงแลว จําเปนตองมีการรายงานและทบทวนอยูเสมอเพื่อดูวามีการประเมิน
และการประเมินคาความเสี่ยงอยูตลอดเวลา และดูวามาตรการควบคุมตางๆที่ออกมาใชไดผลหรือไมเพียงไร.
วิธีการมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป คือการมีหนวยงานภายในหรือภายนอกทําการตรวจสอบโดยกระบวนการ
IT auditing ที่เหมาะสม.
เนื่องจากสิ่งแวดลอมและกฎระเบียบมีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา จึงจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเปนประจํา.
การเฝาสังเกต (monitoring)
กระบวนการเฝาสังเกตเปนหลักประกันวา องคกรมีมาตรการตางๆที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับการ
บริหารความเสี่ยงตางๆ และมาตรการเหลานั้นมีผูปฏิบัติตามและบังเกิดผลจริง. ดังนั้นกระบวนการเฝาสังเกต
พึงพิจารณาวา
•
ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการตางๆและบังเกิดผล
•
กระบวนงานที่กําหนดขึ้นมาสามารถปฏิบัติไดจริง
•
มีการเรียนรูเกิดขึ้นในหนวยงานอันเปนผลมาจากการบริหารความเสี่ยง
บทสรุป
การประเมินความเสี่ยงเปนขั้นตอนสําคัญที่เลี่ยงไมได ผลการวิเคราะหความเสี่ยงคือตัวชี้นําในการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินการดานความมั่นคงสารสนเทศ ถาไมทําการวิเคราะหความเสี่ยงใหเปนประจํา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวองคกรก็ไมสามารถรูไดวาปญหามีอะไรบาง
การกําหนดนโยบายความมั่นคง
สารสนเทศโดยไมมีผลการวิเคราะหความเสี่ยงชี้นํา ก็เปนการนโยบายที่ไมมีหลักการและยอมไมสงผลดีตอ
ความมั่นคงสารสนเทศขององคกร. องคกรที่ดําเนินการดานสารสนเทศโดยไมมีนโยบายความมั่นคง หรือมี
เกิดความลมเหลวเพราะนโยบายไมมีสิ่งชี้นํา อาจนําไปสูระบบสารสนเทศที่ไมสามารถดําเนินการไดโดยมี
สภาพพรอมใชงาน บูรณการและการเก็บรกษาความลับที่เหมาะสม. ระบบสารสนเทศที่มีอาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนไดเสีย อีกทั้งอาจเปนสาเหตุทื่ทําใหเกิด
ภาวะเสี่ยงตอการฟองรองดําเนินคดีได.
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รายละเอียดของความเสี่ยงเพื่อประกอบการทํารายงาน
ชื่อความเสี่ยง (name)
ขอบเขต (scope)
ลักษณะความเสี่ยง
(nature)
ผูทีสวนไดเสีย
(stakeholders)
ลักษณะเชิงประมาณ
(quantitative nature)
การยอมรับความเสี่ยง
(risk acceptance)
การบําบัดและการ
ควบคุม
(treatment & control)
แนวทางการปรับปรุง
(improvement
guideline)
การพัฒนากลยุทธและ
นโยบาย
(strategy and policy
development)
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