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ประเด็นคำถาม – คำตอบ แนบท้าย คู่มือการตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอรส์ำหรับบริษัทประกันภัย  
(Cyber Incident Response Plan Handbook) พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นคำถาม ความเห็น / คำตอบ 
ผู้ทำหน้าที่รบัผิดชอบควรได้รับการอบรมเพื่อฝึกฝนและ
ทดสอบการดำเนินงานจะมีการสอบทานและวัดผลอย่างไร
ตามมาตรฐาน Exercise Programs for IT Plans and 
Capabilities Special Publication 800-84 ของ 
Nation Institute of Standards and Technology 
(NIST) หรอืระบุ มาตรฐานที่เทียบเท่า หรอืที่ได้เห็นชอบ
ตาม OIC หรือสากล 

บริษัทสามารถพัฒนาและกำหนดเกณฑ์การวัดผลเพือ่ประเมนิ
หรือทดสอบระดับความสามารถหรือประสิทธิภาพของทีม
รับมอืได้เป็นการภายในตามความเหมาะสม  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพจิารณาแนวทางในการ
ประเมินผลหรอืสอบทานทมีรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
1. Exercise Programs for IT Plans and Capabilities 
Special Publication 800-84 ของ Nation Institute of 
Standards and Technology (NIST) ซึง่จะแนะนำให้ใช้ 
ตาราง Master Scenario Events List (MSEL) เพื่อประเมนิ
การดำเนินการเพื่อรบัมือและตอบสนองที่คาดหวังกับการ
ดำเนินการจรงิ 
ตัวอย่าง 

 
2. Computer Security Incident Handling Guide Special 
Publication 800-61 Revision 2 ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อ Post-
Incident Activity ซึ่งทั้งใน “แนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity 
Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรบัการดำเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ
บริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563” และ “คู่มือการตอบสนองภัย
คุกคามทางไซเบอร์สำหรบับริษัทประกันภัย (Cyber Incident 
Response Plan Handbook)” พ.ศ. 2564 ได้ให้ตัวอย่าง
การประเมินผลหรือสอบทานการดำเนินการทีมรับมือและ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึง่อ้างองิจากเอกสาร 
Computer Security Incident Handling Guide Special 
Publication 800-61 Revision 2 โดยจะเป็นลักษณะให้ดำเนินการ
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ประเด็นคำถาม ความเห็น / คำตอบ 
จัดประชุมฝ่ายหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ทีเ่กิดข้ึน เพื่อให้ทกุหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมลู รวมทั้งทบทวนเหตุภัยคุกคาม และวิธีการ
รับมอืและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดข้ึน เพื่อนำมาปรบัปรุงและ
พัฒนาแนวทางในการรบัมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
รวมทัง้จัดสรรทรัพยากร และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมต่อการ
รับมอืเหตุภัยคุกคามต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ ในเอกสารทัง้สองฉบบั
ดังกล่าวข้างต้น ได้ให้ตัวอย่างประเด็นคำถามที่บริษัทสามารถ
พิจารณาปรบัใช้ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมลูหลงัจากการ
รับมอืภัยคุกคามและตอบสนองตอ่เหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร ์

จากแผนภาพสรปุแนวทางการรบัมือภัยคุกคามและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร ์ข้ันตอนจาก
กล่อง “รับแจ้งเหตุการณ์” ไม่ ควรมีลกูศรว่ิงต่อที่ไปกล่อง 
“ควบคุม ความเสียหาย” เนื่องจากยงัไม่ได้ผ่าน การ
วิเคราะห์ความผิดปกต ิ

Flow การดำเนินการเพื่อรับมือตามแผนภาพสรปุแนวทาง  
การรบัมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทาง 
ไซเบอร์ บริษัทสามารถดำเนินการในบางข้ันตอนควบคู่กันไปได้ 
โดยควรพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึน 
เช่น เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนแล้วพิจารณาอาการใน
เบื้องต้นอาจสามารถเข้าควบคุมความเสียหายในเบื้องต้นก่อน
ได ้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลวิเคราะห์ความผิดปกติซึ่งอาจจะใช้
เวลานาน ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสียหายและผลกระทบจงึ
สามารถพจิารณาเข้าระงบัเหตุและควบคุมความเสียหายได้ใน
เบื้องต้น หรือในบางกรณี Incident ทีเ่กิดข้ึนอาจจะไม่ได้มี
เหตุการณ์เดียว บริษัทอาจจะต้องเรง่รบีในการดำเนินการรบัมือ
และควบคุมความเสียหายในเบื้องต้นก่อน โดยหลังจากได้รบั
การแจง้เหตุและดำเนินการวิเคราะห์ อาจจะตอ้งพจิารณา
จัดลำดับความสำคัญใหส้อดคลอ้งตามความต้องการของธุรกิจ
ก่อน ซึ่งอาจจะไม่ได้รอบันทึกข้อมลูภัยคุกคามแล้วเสรจ็แล้วจึง
เข้าดำเนินการควบคุมความเสียหาย เป็นต้น  

กิจกรรมหลักเพื่อใหบ้รรลผุลลัพธ์ (Key Activities) ใน
หัวข้อที่ ๑) การจัดเตรียมเครือ่งมอื และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการสื่อสารของบุคลากรผู้ทำหน้าที่รบัมือและ
ตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ “โปรแกรม
เข้ารหสั (Encryption Software)” ไม่น่าจะเกี่ยวข้องใน
ข้ันตอนน้ี หรือช่วยขยายความในเอกสารให้ ชัดเจนว่าใช้
โปรแกรมเข้ารหัสเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

โปรแกรมเข้ารหัส (Encryption Software) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกป้องข้อมลูความลบั และการยืนยันความถูกต้องของข้อมลู 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.ข้อมูลเกี่ยวกับ Incident บางครั้งถูกเข้ารหัส ซึง่อาจมีความ
จำเป็นต้องใช้ Encryption Software ในการ Decrypt ข้อมูล
เพื่อดำเนินการตรวจสอบ 
2. ใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมลู เช่น ใช้คำนวณค่า 
hashing ข้อมลูต้นทาง - ปลายทางเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 
3. ใช้เวลาที่มีความจำเป็นต้องสง่ข้อมูลเกี่ยวกบั Incident 
ให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย 
เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูล 
 อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมเครื่องมือและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ เพือ่รบัมือและตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคาม
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ประเด็นคำถาม ความเห็น / คำตอบ 
ทางไซเบอร์ข้ึนอยู่กับการพจิารณาความเหมาะสมและความ
จำเป็นที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัท 

แหล่งข้อมูลการแจ้งเตอืน ทางบริษัทอาจไม่ได้มีทั้งหมด
ตามตัวอย่าง 
 

แหล่งข้อมูลการแจ้งเตอืนที่ปรากฏใน Handbook เป็นเพียง
ตัวอย่างเพื่อใหบ้ริษัทพิจารณานำไปปรับใช้ในการตรวจจับการ
บุกรกุระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่ได้เป็นข้อกำหนด
หรือบังคับว่าต้องมีเครื่องมือตรวจจบัทุกอย่างตามทีก่ำหนดใน 
Handbook 
 อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำ หรือตัวอย่างทีป่รากฏใน 
Handbook ฉบบันี้ บริษัทสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสม สำนักงานมุง่หวังให้เนือ้หา ข้อมลูต่างๆ 
หรือตัวอย่างใน Handbook เป็นประโยชน์ในการนำไปปรบัใช้   

เพิ่มตัวอย่างรายการทะเบียนทรัพยส์ินสารสนเทศประเภท
ข้อมูล ซึ่งในตัวอย่างในคู่มอืเป็นข้อมลูเกี่ยวกบั log ซึ่ง
เกี่ยวข้องกบั IT เท่านั้น ไม่แน่ใจว่ารายการทรัพยส์ินควร
ครอบคลมุมากกว่าในส่วนงาน IT หรือไม ่

บริษัทสามารถพิจารณาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ตามแนวปฏิบัติ 
เรื่อง การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. 256๔ 
ซึ่งจะมีตัวอย่างตารางทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศทั้ง Hardware 
Software และ Data ทั้งนี้ ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล 
นอกจากข้อมูล Log ตามตัวอย่างแล้ว สามารถพิจารณาข้อมูลที่
จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ข้อมูลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลแผนธุรกิจ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล  
คู่ค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการฉ้อฉล ข้อมูลผลการทดสอบ
สภาวะวิกฤต ข้อมูลการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลการ
ร้องเรียน ข้อมูลการรับประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
บริษัท ข้อมูลแผนประกันภัยต่อ เป็นต้น เพื่อให้บริษัททราบและ
ระบุไดว่้าข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทถูกจัดเก็บอยู่ที่ใดบ้าง 
และ flow ของข้อมูลในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเหมาะสม
สอดคล้องกับระดับความสำคัญของข้อมูลในแต่ละประเภท   

เสนอให้มีการจัด session และ lesson leant เพื่อป้องกัน 
หรือเพิ่มเติมในส่วนที่ action ในการรับมือภัยคุกคามต่อไป 

เห็นด้วยตามเสนอ ซึ่งใน Handbook ฉบับนี้ ได้กำหนดข้ันตอน 
Post-Incident Activity อย่างชัดเจน โดยหัวใจสำคัญเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการดำเนินการหลังจากการรับมือและ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เสร็จสิ้น ทีมรับมือและผูท้ี่
เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการรับมือ
และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 ทั้งนี้ ในคู่มือการตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับ
บริษัทประกันภัย (Cyber Incident Response Plan Handbook) 
และแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผน
รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563 ได้ให้ตัวอย่างประเด็น



หน้า | 4 

 

ประเด็นคำถาม ความเห็น / คำตอบ 
คำถามที่บริษัทสามารถปรับใช้เพื่อประกอบการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหลังจากการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์ 

ข้ันตอนเพิ่มเตมิ : การดูแลรักษาหลักฐานทางดิจทิัล 
(Digital Evidence Handling Guide) บริษัทสามารถ
พิจารณาในเรื่องดงักล่าวหรอืไม่ก็ได้ใช่หรือไม่ (เป็น 
optional ไม่ได้บงัคับว่าต้องทำ)    

การดแูลรักษาหลกัฐานทางดิจทิลั จะครอบคลมุในเรื่อง การ
ประเมินเพือ่หาจุดที่ต้องดำเนินการจัดเกบ็หลกัฐานของ Incident 
การจัดเกบ็หลกัฐานด้วยเครือ่งมือทีเ่หมาะสม และข้อควรระวัง 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของหลักฐาน การวิเคราะหห์าข้อมลู
จากชุดหลักฐานทีด่ำเนินการจัดเกบ็เพื่อพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิ หรือ
เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิด Incident และการจัดเกบ็หลกัฐาน
ไว้ในที่เหมาะสม ปลอดภัย และบนัทึก Chain of Custody Form 
ทุกครัง้ทีม่ีการเคลื่อนยา้ยหลกัฐาน พรอ้มทั้งระบเุหตุผลของการ
เคลือ่นย้าย โดยมุ่งหวังใหบ้ริษัทมีความระมดัระวังตัง้แต่ข้ันตอน
การจัดเกบ็จนถึงการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ข้อเทจ็จริงที่ได้จากการวิเคราะห์มีความถูกตอ้ง
แม่นยำ รวมถึงการที่หลกัฐานทางดิจทิัลจะสามารถถูกนำไปใช้ได้
ในช้ันศาลหากมีความจำเป็น 
 อย่างไรกต็าม ข้ันตอนนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดำเนินการรบัมอื และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพือ่
เป็นประโยชน์ในการค้นหาสาเหตทุี่แทจ้ริงของภัยคุกคามทีเ่กิดข้ึน 
และการนำหลักฐานไปใช้ในทางดา้นกฎหมายต่อไป โดยสำนักงาน
มุ่งหวังให้บริษัทมีการพจิารณาดำเนินการตามความจำเป็น 

 

           


