Work From Home ให้ปลอดภัย...รอดพ้นจากภัยไซเบอร์ ตอนที่ 1
HIGHLIGHTS : ในโลกทีเ่ ผชิญความเสีย่ งจากภัยโควิด มาตรการสาคัญของการป้ องกันคือ การแยกกันอยูห่ ่างๆ ไม่ตดิ ต่อกัน
การทางานทีบ่ า้ นจึงเป็ นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งทีอ่ งค์กรนามาใช้ ซึง่ อีกด้านหนึ่งทีต่ อ้ งเผชิญคือความเสีย่ งภัยจากโจรไซเบอร์
ทาให้ตอ้ งเพิม่ มาตรการการบริหารความเสีย่ งให้เข้มงวด แต่มคี วามยากอยูท่ ต่ี อ้ งเข้มงวดแบบยืดหยุ่นได้ดว้ ย ขณะเดียวกันยัง
ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกและคูแ่ ข่ง เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย บทความนี้จะ
บอกเล่าถึงวิธกี ารทางานทีบ่ า้ นอย่างไร ให้ปลอดภัยกับทัง้ ตนเองและองค์กร
เวลาในการ 4 นาที
การทางานทีบ่ า้ นเป็ นมาตรการป้ องกันการติดโควิดทีด่ ี แต่อกี ด้านหนึ่งก็นามาซึง่ ความเสีย่ งทีส่ งู ยิง่ ขึน้ จากภัยโจรไซเบอร์
เนื่องจากภายในสานักงานมักจะมีระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยทีม่ มี าตรการทีส่ งู กว่าเข้มงวดกว่าการทางานจากทีบ่ า้ น
บทความนี้ จึงขอนาเสนอการดูแลพืน้ ทีท่ างานทีบ่ า้ น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ มีการควบคุมทีด่ เี พียงพอและ
เหมาะสม ซึง่ เป็ นการถอดความจากการบรรยายของคุณ Rebecca Herold, CDPSE, FIP, CISSP, CIPP/US, CIPT, CIPM, CISM,
CISA, FLMI, Ponemon Institute Fellow CEO The Privacy Professor®, CEO Privacy & Security Brainiacs ในหัวข้อ Security & Privacy

Compliance in Work from Home Situations เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จัดโดย ISACA https://www.isaca.org/whyisaca/about-us ติดตามคุณรีเบคก้าได้ท่ี Twitter ID: http://twitter.com/PrivacyProf
การรักษาความปลอดภัยของการทางานทีบ่ า้ น และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ แบ่งเป็ น 12 เรื่อง ดังนี้
1. การดูแลด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว
การทางานทีบ่ า้ นไม่สามารถใช้การควบคุมโดยตรงกับพนักงานในพืน้ ทีท่ างานนอกสานักงาน นอกจากนัน้ ในบ้านหรือ
ห้องพัก ก็จะมีคนในครอบครัว รูมเมท เพื่อน เข้ามาใช้พน้ื ทีห่ รืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันในการทางาน หรือ เรียนออนไลน์
แถมยังมีอุปกรณ์สมาร์ท IoT เชือ่ มต่อเครือช่าย Wi-Fi ร่วมกัน ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็ น
ส่วนตัวให้สงู ขึน้ อาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน โดยผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาต และอาจเกิดการ
รัวไหลของข้
่
อมูล รวมถึงความเสีย่ งทีท่ าให้ระบบขัดข้องไม่สามารถดาเนินธุ รกิจต่อเนื่อง
องค์กรจึงต้องทบทวนหรือกาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว ให้พนักงานถือปฏิบตั ิ ซึง่ รวม
ไปถึงพนักงานของบริษทั คู่คา้ ทีท่ างานทีบ่ า้ นด้วย โดยเพิม่ เติมข้อมูลความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จากสภาพแวดล้อมของการทางานที่
บ้านและนอกสานักงาน นอกจากนัน้ ยังต้องมีการทบทวนแผนการกูค้ นื จากภัยพิบตั แิ ละความต่อเนื่องทางธุรกิจ(แผน BCP) ให้
ครอบคลุมการทางานจากทีบ่ า้ นด้วย
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2. ความท้าทายในการปฏิ บตั ิ ให้ถกู ต้อง
การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมถึงความเสีย่ งของการทางานทีบ่ า้ น นโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง การส่งนโยบายให้พนักงาน
อ่านเอง โดยหวังว่าพนักงานจะเข้าใจ ปฏิบตั ติ ามได้ มันอาจจะยากในโลกความจริง องค์กรจึงต้องให้ความสาคัญในการฝึกอบรม
ให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็ นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว โดยอาจจะใช้การฝึกอบรม
ออนไลน์ การทาคลิปวิดโี อทีเ่ ข้าใจง่าย โดยทาเป็ นประจาสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ในกรณีทพ่ี บเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ควรทีจ่ ะทาคลิปวิดโี อสัน้ ๆ หรือ การประชุมออนไลน์ หรือ ส่งข้อความ เพื่อ
แจ้งเตือนให้พนักงานทราบ เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายการรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวได้
นโยบายการทางานทีบ่ า้ นนัน้ รวมถึง การกากับดูแลคู่คา้ ผูใ้ ห้บริการบุคคลทีส่ าม และ supply chain เพราะบริษทั เหล่านี้ก็
อาจให้พนักงานทางานจากทีบ่ า้ นเช่นกัน ซึง่ มีความเสีย่ งต่อบริษทั เช่นเดียวกับการทางานจากทีบ่ า้ นของพนักงาน
จากัดการเข้าถึงข้อมูลให้เป็ น "ขัน้ ต่าทีจ่ าเป็ น" ดูแลให้การเข้าใช้งาน ใน Share file ให้เหมาะสม สิง่ ทีน่ ่ากังวลอย่างมากก็
คือ มีการใช้พน้ื ทีแ่ ละอุปกรณ์ร่วมกัน ซึง่ อาจทาให้ขอ้ มูลสาคัญรัวไหลได้
่
การกูค้ นื จากภัยพิบตั แิ ละความต่อเนื่องทางธุรกิจ อาจจะไม่มกี ารสารองข้อมูลหรือไม่ได้ทาตามนโยบาย ซึง่ จะทาให้เกิด
ความเสีย่ งทาให้ระบบขัดข้องและธุรกิจขาดความต่อเนื่อง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ควรมีการตรวจสอบการปฎิบตั ติ ามนโยบายการทางานทีบ่ า้ น
เคล็ดลับ!
ทาวิดโี อสัน้ ๆ เพื่อแจ้งเตือน เกีย่ วกับนโยบายและขัน้ ตอนของความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของการทางานทีบ่ า้ น
3. การเข้าถึงจากนอกสานักงานและ Wi-Fi
นโยบายความปลอดภัยในการทางานทีบ่ า้ น ต้องระบุเกีย่ วกับ Wi-Fi ทีบ่ า้ น ต้องมีการรักษาความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ
ได้แก่
• ติดตัง้ Firewalls ให้ถูกต้อง
• การตัง้ ค่ามีความปลอดภัยและปฎิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย โดยเคร่งครัด
• มีการเข้ารหัส (encryption) หรือ ตัง้ รหัสผ่านทีเ่ ดาได้ยาก (Strong Password)
• มีการควบคุมการเข้าถึง
แฮ๊คเกอร์สามารถเจาะเข้าผ่าน Wi-fi ทีต่ งั ้ ค่าไม่ปลอดภัย เพื่อหาข้อมูล เช่น Operating System ทีใ่ ช้ ประเภทของการ
เข้ารหัสทีใ่ ช้ หรือ สามารถทราบด้วยว่า ข้อมูลไหนทีส่ ง่ โดยไม่ใช้การเข้ารหัส ซึง่ แฮ๊คเกอร์สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์และสร้างความเสียหายให้องค์กรได้
• Wi-Fi สาธารณะ
- อย่าใช้ เว้นแต่จาเป็ นจริงๆเท่านัน้
- เมื่อจาเป็ นให้ใช้การเข้ารหัสทีเ่ ข้าถึงได้ยาก(Strong Password)
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- หลีกเลีย่ งการชาร์จไฟสาธารณะ ซึง่ อันตราย โจรไซเบอร์สามารถแฮ๊คข้อมูลผ่านสายทีเ่ สียบชาร์จได้ ในกรณี
จาเป็ นต้องชาร์จไฟสาธารณะ ซึง่ บางครัง้ จาเป็ นจริงๆเลีย่ งไม่ได้ แนะนาให้ลงทุนซือ้ USB Data Blocker ซีง่
ราคาไม่แพง ช่วยป้ องกันโจรแฮ๊คเกอร์ ไวรัสมัลแวร์ และการขโมยข้อมูลได้

การตัง้ ค่าต่างๆทีใ่ ช้ความรูท้ างเทคนิค
ควรมอบหมายให้ IT Support ทาหน้าทีช่ ว่ ยเหลือพนักงานให้เข้าใจและปฎิบตั ไิ ด้ถูกต้อง และฝ่ ายตรวจสอบภายในควร
ทา Wi-fi Audit เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการรักษาความปลอดภัย มาตรการบริหารความเสีย่ งทีค่ วรทาคือ
พนักงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ต้องติดตัง้ Wi-Fi Business สาหรับใช้ทางาน และแยกต่างหากจาก Wi-Fi บ้าน
และแยกอุปกรณ์ IoT ทีช่ าญฉลาด ไปใช้ Wi-Fi บ้าน เพื่อป้ องกันไม่ให้แฮ๊คเกอร์เข้าถึงระบบของธุรกิจผ่านอุปกรณ์ IoT
โปรดให้ความสาคัญ และแจ้งเตือนพนักงานทีท่ างานทีบ่ า้ นทีอ่ าจจะไปทางานในห้องสมุด ร้านกาแฟ หรือ บางบริษทั
อาจจะเช่าสานักงานชัวคราว
่
หรือ Working space หรือ โรงแรม และให้พนักงานกระจายเข้าทางานเพื่อลดความหนาแน่นใน
สานักงาน โดยพนักงานต้องระวังไม่ใช้ Free Wi-Fi หรือ Wi-Fi ทีใ่ ช้ ไอดี พาสเวิรด์ ร่วมกัน
เคล็ดลับ!
สาหรับโฮมออฟฟิ ศให้ตงั ้ ค่าเครือข่าย wi-fi บ้านแยกต่างหาก จาก wi-fi ทีใ่ ช้สาหรับธุรกิจ
4. การตรวจสอบยืนยันตัวตน
สภาพแวดล้อมในการทางานทีบ่ า้ น อาจจะทาให้พนักงานละเลย หลงลืม ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย คิดว่าง่าย เร็วดี เพราะเชื่อว่าบ้านปลอดภัย ซึง่ เป็ นความเสีย่ งขององค์กรเพราะไม่สามารถควบคุมโดยตรงได้
เหมือนกับในพืน้ ทีส่ านักงาน สิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น
• ไม่มกี ารฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมการตรวจสอบและยืนยันตัวตน
• ไม่ได้กาหนดให้มกี ารตรวจสอบยืนยันตัวตน หรือ ตรวจสอบไม่เข้มงวดพอ ทาให้มคี วามเสีย่ งจากการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รบั อนุญาตจากผูไ้ ม่หวังดี
• ใช้รหัสผ่านทีค่ าดเดาได้ (weak)
• มีการใช้รหัสผ่านร่วมกันกับคนทีบ่ า้ น ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว เพื่อนร่วมห้อง ทีใ่ ช้งานพืน้ ทีห่ รืออุปกรณ์ร่วมกัน
• ขาดการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน แปะรหัสผ่านบนโต๊ะ ตูเ้ ย็น บนเครื่องคอมพิวเตอร์
• ไม่ได้จากัดจานวนครัง้ ของการใส่รหัสผิด เพื่อป้ องกันการพยายามเข้าสูร่ ะบบ
• ใช้รหัสผ่านเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเป็ นรหัสเดียวกัน ซือ้ ของออนไลน์ ดูหนัง บัญชีโซเซีย่ ลมีเดียต่างๆ
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• ช่องโหว่ของคนในการใช้ปัจจัยหลายๆอย่างตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล (Multi-Factor Authentication: MFA)
MFA ยืนยันตัวตนโดยการใช้ปัจจัยหลายอย่าง ซึง่ น่าจะปลอดภัยขึน้ แต่ความเสีย่ งกลับเป็ นเรื่องเดิม คือ ถูก
หลอกให้บอกรหัสกับโจร ถูกโจรตก Phishing รหัสไป หลายท่านคงเคยได้อ่านข่าวทีค่ นถูกแฮ๊คบัญชีไลน์ เฟสบุ๊ค
ไอจี เหตุเกิดจากเมื่อได้รบั ข้อความจากเพื่อนในไลน์หรือเฟสบุ๊ค ขอเบอร์มอื ถือ บอกทาหายไป และสักพักก็บอก
ว่า มีขอ้ ความเข้าในมือถือ ช่วยถ่ายรูปส่งมาให้หน่อย ผูร้ บั เห็นว่าเป็ นเพื่อน กาลังยุ่งไม่ทนั อ่านว่า ข้อความอะไร
แต่เพื่อนต้องการใช้ดว่ น ก็สง่ ให้ ถึงตรงนี้ คงทายได้ว่า เพื่อนนัน้ ถูกแฮ๊ค คนทีค่ ุยนัน้ เป็ นโจรแฮ๊คเกอร์ ข้อมูลส่งให้
โจรคือ เบอร์มอื ถือ และ OTP ซึงทาให้มขี า่ ว เฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจีถกู โจรแฮ๊ค แล้วโจรปลอมตัวไปขอยืมเงินเพื่อนๆ
ในเฟสบุ๊ค ไลน์ ไอจี และประกาศเตือนว่า บัญชีน้ถี ูกแฮ๊ค อย่าหลงเชื่อให้เงินไป
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของการทางานทีบ่ า้ น ต้องกาหนดเรื่องการตรวจสอบยืนยันตัวตนข้างต้นเป็ น
มาตรฐานเดียวกับการทางานในพืน้ ทีส่ านักงาน มีการฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจและถือปฏิบตั ติ ามได้ถูกต้อง
เคล็ดลับ!
กาหนดนโยบาย: ห้ามใช้รหัสผ่านของธุรกิจบนอุปกรณ์ภายในบ้าน ห้ามให้ครอบครัวหรือเพื่อนใช้รหัสผ่านของธุรกิจ ห้าม save
รหัสบนเบราว์เซอร์ ห้ามเขียนรหัสผ่านกันลืมติดไว้ตามทีต่ ่างๆ
5. ซอฟต์แวร์และระบบปฏิ บตั ิ การการรักษาความปลอดภัย
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของการทางานทีบ่ า้ น ต้องกาหนดให้ครอบคลุมถึงเรื่อง
• อัปเดตไฟร์วอลล์ Operating System ให้เป็ นเวอร์ชนล่
ั ่ าสุด
• ลงโปรแกรมป้ องกันมัลแวร์ทท่ี าให้ธุรกิจหยุดชะงัก
• มาตรการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ ปุ กรณ์ IoT ทีห่ ลากหลายเข้ากันไม่ได้ คุยกันไม่รเู้ รื่อง ไม่เข้าใจ อาจทาให้ธุรกิจ
หยุดชะงักเนื่องจากความเข้ากันไม่ได้และการหยุดชะงักของ IoT
เคล็ดลับ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่ ต่อไปนี้ได้รบั การอัปเดตให้เป็ น version ล่าสุด:
• เว็บเบราว์เซอร์

• Email clients*

• บัญชีการสนทนาออนไลน์ (Instant messaging clients)

• Office productivity software

• ซอฟต์แวร์การใช้ไฟล์ร่วมกัน

• โปรแกรมป้ องกันไวรัส

• แอพพลิเคชันของธุ
่
รกิจ

• ไฟร์วอลล์สว่ นบุคคล

• แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์
*Email Client เป็ นโปรแแกรมสาหรับจัดการข้อความเพื่อเปิ ดเช็คดูขอ้ มูลต่างๆ จากการ รับ/ส่งอีเมล์ จากผูใ้ ห้บริการ
ต่างๆ แทนตัวของ Web Browser โดยมีการทางานคือ จะทาการโหลดอีเมล์ทุกฉบับทีม่ กี าร รับ/ส่ง มาไว้ทต่ี วั ของ
โปรแกรม อีเมล์จะถูกจัดเก็บไว้ทต่ี วั ของโปรแกรม สามารถเปิ ดอ่านได้เมื่อเข้าใช้โปรแกรม โดยโปรแกรมจะมีฟังชันการ
่
จัดการ Email ในรูปแบบต่างๆ ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
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5 เรื่องทีก่ ล่าวไปแล้วนี้ ล้วนเป็ นเรื่องสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของการทางานจากทีบ่ า้ น และบางเรื่องเป็ นสิง่ ทีเ่ ราอาจ
คิดไม่ถงึ หรือบางอย่างเราอาจละเลยไม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ในตอนต่อไปจะกล่าวถึงอีก 7 เรื่อง มีเรื่องอะไรบางนัน้ ติดตาม
กันต่อได้เลยค่ะ
ถอดความโดย วิภา ลีต้ ระกูลนาชัย CIA CISA

www.set.or.th/enterprise

5

