ชื่อหน่วยงาน …........................................................................................
วัน ที่ดําเนิน การ …....................................................................................
แบบประเมิน ตนเอง แนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัย คุกคามทางไซเบอร์

ดําเนิน การแล้ว

เกี่ย วกับมัล แวร์เรีย กค่าไถ่ (Ransomware) สําหรับหน่วยงานของรัฐ (ส่วนที่ ๑)
มาตรการพื้น ฐานสําหรับเตรีย มความพร้อมในการรับมือภัย คุกคามทางไซเบอร์
กรณีม ัล แวร์ เรีย กค่าไถ่ สําหรับหน่วยงานของรัฐ
๑. จัดทําหรือทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ให้ครอบคลุม การสํารองข้อมูล การ
๒. สํารองข้อมูล ที่สําคัญ
(๑) การสํารองข้อมูล ควรจัดทําอย่างน้อย ๒ เวอร์ชัน ไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเว้น เวลาสํารองข้อมูล และใน
การสํารองข้อมูล แต่ล ะเวอร์ชัน ให้ม ีการจัดเก็บลงในอุปกรณ์ท ี่แตกต่างกัน
(๒) ทดสอบการกู้คืน ข้อมูล ที่สํารองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนํามาใช้งานได้
เมื่อต้องการ
๓. ควบคุม การเข้าถึงเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
(๑) แยกส่วนเครือข่าย (Network segregation) ของระบบสารสนเทศ
ตามรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่กระจายมัล แวร์
ผ่านเครือข่าย
(๒) ทบทวนการกําหนดสิท ธิการเข้าถึงเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
ตามความจําเป็น และการแบ่งแยกหน้าที่ (need to know, least
privilege, separation of duties) รวมถึงควรตั้งค่าควบคุม ในลักษณะ
การอนุญ าตให้ใช้งานตามรายการสิท ธิท ี่กําหนดไว้เท่านั้น (whitelisting)
(๓) กําหนดให้ม ีการยืน ยัน ตัวตน (authentication) ตามสิท ธิในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ และเครือข่ายโดยไม่อนุญาตให้แชร์บัญชีผู้ใช้งาน
๔.

ประเมิน ความเสี่ย งด้านระบบสารสนเทศ
(๑) จัดทําหรือทบทวนทะเบีย นสิน ทรัพย์ (inventory of asset ) รวมถึง
ข้อมูล ที่สําคัญ ในการให้บริการ
(๒) จัดทําหรือทบทวนแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่าย และระบบสารสนเทศที่
ให้บริการ
(๓) จัดทําข้อมูล การติดต่อสําหรับผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการสิน ทรัพย์ และเครือ
เพื่อเตรีย มความพร้อมในกรณีท ี่ต้องการประสานการแก้ไขปัญหา

หรือ

รับมือสถานการณ์ภัย คุกคามทางไซเบอร์ท ี่อาจเกิดขึ้น
(๔)

ระบุความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น สําหรับการให้บริการ

เพื่อพิจารณา

ช่องทางสํารองสําหรับให้บริการ กรณีท ี่ช่องทางหลักได้ร ับผลกระทบ
(๕)

จัดเตรีย มเครื่องมือ

อุปกรณ์

และทรัพยากรที่จําเป็น สําหรับการ

ให้บริการช่องทางสํารอง
๕. จัดเก็บบัน ทึกกิจกรรม (log) ไปยังพื้น ที่จัดเก็บในส่วนกลางที่ม ีการควบคุม
การเข้าถึงอย่างรัดกุม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล ดังกล่าวจะไม่ถูกทําลายหรือ
เปลี่ย นแปลง โดยบัน ทึกกิจกรรมควรครอบคลุม

(๑) ข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น application log
(๒)

ข้อมูล การเชื่อมต่อทางเครือข่ายหรือระบบป้องกัน การโจมตีท าง

เครือข่าย เช่น firewall log, intrusion protection system (ips) log
(๓) ข้อมูล บัน ทึกกิจกรรมของระบบปฏิบัติการ เช่น event log , system
log, security log, audit log
(๔) การจัดเก็บข้อมูล log ควรมีร ะยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการนํามาใช้งานภายหลัง ทั้งนี้ อาจพิจารณากําหนดระยะเวลา
ในการจัดเก็บ ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการโดยอนุโลม
๖.

ทบทวน และยกเลิกบริการที่ไม่จําเป็น บนเครื่องให้บริการ

๗. กําหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการรักษาความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ใน
ระดับบริห ารกับระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงานด้านการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัย ทางไซเบอร์ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ
๘. ให้ความรู้กับผู้ใช้งานในหน่วยงานเกี่ย วกับการป้องกัน ตนเองจากการติดมัล แวร์
เรีย กค่าไถ่ โดยอาจใช้สื่อประชาสัม พัน ธ์จากเว็บไซต์ไทยเซิร ์ต
(https://www.thaicert.or.th)
มาตรการเพิ่ม เติม สําหรับการดูแลบริการที่สําคัญ

๑. การสํารองข้อมูล ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ควรมีการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกัน
๒. ป้องกัน การติดมัล แวร์
(๑) ติดตั้งโปรแกรมตรวจจับมัล แวร์บนเครื่องให้บริการ และเครื่องผู้ใช้งาน
(๒) อัปเดตซอฟต์แวร์ท ี่ใช้ให้บริการเป็น เวอร์ชัน ล่าสุด
(๓) ใช้ร ะบบป้องกัน การโจมตีท างเครือข่าย เช่น ips
๓. ตรวจจับพฤติกรรมของมัล แวร์ด้วยระบบหรือกลไกที่เหมาะสม เช่น การ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังไอพีแอดเดรส
หรือโดเมนของเครื่องควบคุม มัล แวร์ (command and control server) การ
ตรวจสอบค่าแฮชของไฟล์ม ัล แวร์
๔. ตรวจสอบความผิดปกติของรายการบัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูล บัน ทึกกิจกรรม
(log) อย่างสมํ่าเสมอ
๕. ตรวจสอบช่องโหว่ (vulnerability assessment) ของระบบสารสนเทศ หรือ
ซอฟต์แวร์ท ี่ให้บริการ อย่างสมํ่าเสมอ และให้ร ีบแก้ไขช่องโหว่ท ัน ทีห ากพบว่าเป็น
ความเสี่ย งที่ร ุน แรงลงทะเบีย นเพื่อขอรับการสนับสนุน เกี่ย วกับข้อมูล แจ้งเตือน
ภัย คุกคามทางไซเบอร์ และการดําเนิน การตามมาตรการป้องกัน และตรวจจับภัย
คุกคามดังกล่าว ทางอีเมล thaicert-gms@thaicert.or.th
๖. ลงทะเบีย นเพื่อขอรับการสนับสนุน เกี่ย วกับข้อมูล แจ้งเตือนภัย คุกคามทางไซ
เบอร์ และการดําเนิน การตามมาตรการป้องกัน และตรวจจับภัย คุกคามดังกล่าว
ทางอีเมล thaicert-gms@thaicert.or.th

แบบประเมิน ตนเอง สําหรับแนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัย คุกคามทางไซเบอร์เกี่ย วกับมัล แวร์เรีย กค่า
ไถ่ (ransomware) สําหรับหน่วยงานของรัฐ เวอร์ชั่น ๑.๐ (อัปเดต ๒๘ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อหน่วยงาน …........................................................................................
วัน ที่ดําเนิน การ …....................................................................................
แบบประเมิน ตนเอง แนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัย คุกคามทางไซเบอร์

ดําเนิน การแล้ว

เกี่ย วกับมัล แวร์เรีย กค่าไถ่ (Ransomware) สําหรับหน่วยงานของรัฐ (ส่วนที่ ๒)
แนวทางการดําเนิน การรับมือสถานการณ์ กรณีห น่วยงานของรัฐ พบความเสีย หายที่เกิดขึ้น
จากมัล แวร์เรีย กค่าไถ่
๑.

ตัดการเชื่อมต่อทางเครือข่าย สําหรับ
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ติดมัล แวร์ เพื่อป้องกัน การกระจายของมัล แวร์ไป
ยังระบบสารสนเทศอื่น
(๒) ระบบสํารองข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก
เพื่อป้องกัน ข้อมูล สํารองถูกเข้ารหัสลับ
(๓) ระบบสารสนเทศที่อยู่ในเครือข่ายเดีย วกัน เพื่อป้องกัน การกระจาย

ของมัล แวร์ไประบบดังกล่าว
๒. สํารองข้อมูล ที่ย ังใช้งานได้อยู่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ติดมัล แวร์ ไปยัง
อุปกรณ์บัน ทึกข้อมูล ภายนอก ซึ่งไม่ควรเป็น อุปกรณ์เดีย วกับที่ใช้สํารองข้อมูล
นอกจากนี้ห น่วยงานของรัฐ ควรมีการดําเนิน การเพิ่ม เติม ดังนี้
๑.

แจ้งเหตุไปยังสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์

แห่งชาติ และไทยเซิร ์ต (ทางอีเมล report@thaicert.or.th)
๒.

เปลี่ย นรหัสผ่านที่เกี่ย วข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ติดมัล แวร์ รวมถึง

๓.

ตรวจสอบสายพัน ธุ์ของมัล แวร์เรีย กค่าไถ่ โดยอาศัย ข้อมูล ที่ปรากฏในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ท ี่ติดมัล แวร์ เช่น นามสกุล ของไฟล์ท ี่เปลี่ย นไป ข้อความที่ปรากฏบน
๔. หากมีความประสงค์ในการใช้เครื่องมือถอดรหัสลับข้อมูล ควรทําใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ม ีการเชื่อมต่อทางเครือข่าย เพื่อลดความเสี่ย งที่อาจเกิดจากการ
แบบประเมิน ตนเอง สําหรับแนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัย คุกคามทางไซเบอร์เกี่ย วกับมัล แวร์เรีย กค่าไถ่
(ransomware) สําหรับหน่วยงานของรัฐ เวอร์ชั่น ๑.๐ (อัปเดต ๒๘ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

