หนวยที่ 5 การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง(Risk) เปนคําที่มีใชมานานแลวแตในวงการของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยคํานี้ถูกใชมากตั้งแต
พ ศ 2540 เพราะโรงงานหลายแหงนํามาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18000 มาใช การจัดการความเสี่ยง
เปนเรื่องของการชี้อันตรายทีม่ ีอยูในการดําเนินงานโดยการประมาณระดับความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการเฝา
ระวัง ตรวจประเมินและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา
กรอบของการจัดการความเสี่ยง ใหอยูใ นระดับที่ยอมรับไดตองมีกรอบ (Frame Work) คือมีการชี้บงอันตราย ชี้บงความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง และการควบคุมความเสีย่ งดวยวิธีการตางๆ กิจกรรมดังกลาวตองมีการในลักษณะวงจร (Cycle) ที่เคลื่อนหมุนอยู
เสมอ กิจกรรมเหลานี้ตองถูกเฝาระวังหรือตรวจสอบ ตรวจประเมิน ทบทวนอยูเ ปนประจํา

กรอบการจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ผูมีบทบาทโดยตรงในการกําหนดระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับไดมี 4 สวน คือ สวนของรัฐบาล ผูควบคุมกฎ หนวยงานกําหนด
มาตรฐาน และนายจาง สวนอื่นจะเปนบทบาทโดยออม เชนสื่อมวลชน กลุมพลัง ประชาชน สหภาพแรงงาน ลูกจาง โรงงานอาจจะ
กําหนดคาความเสี่ยงขึ้นมาเองโดยมีหนวยงาน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวของกับโรงงาน แตสวนใหญโรงงานจะเลือกระดับ
ความเสี่ยงที่หนวยงานกําหนดมาตรฐานกําหนดเชน มอก.18004: 2544
การรับรูสัมผัสของความเสีย่ ง (Risk Perception) Slovic ไดทําการวัดหลายครั้ง 1984-1987 ระบุเปนปจจัย 2 ประการทีมีผลตอ
การยอมรับความเสี่ยงของมนุษยคือ นากลัว/ไมนากลัว และ รู/ไมรู เสนอความสัมพันธของทั้งสองปจจัย สรุปวา สิ่งใดที่อยูในปจจัย
ของความไมรูและปจจัยของความนากลัว จะเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได จําเปนตองมีกฎออกมาควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เชน ขยะ
ของเสียกัมมันตรังสีเปนความเสี่ยงที่นากลัวและเปนความเสี่ยงที่ไมรูจงึ ตองมีกฎที่ควบคุม ดังนั้นนักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจึงตองมีความพยายามที่จะทําใหปจจัยทั้งสองมาอยูในระดับของ รูและไมนา กลัว เพื่อทําใหสิ่งหรือสถานการณนั้นอยูใ น
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได
การสื่อสารกับความเสี่ยง (Risk Communication) ประกอบดวยผูสื่อสาร ขาวสาร และผูรับสาร

ผูสื่อสารตองมีความนาเชื่อถือ ขาวสารตองมีความชัดเจน ถาขาวสารสรางความกลัวมากเกินไปผูรับสารจะรูสึกวาตัวเขาเองจะ
รับมือไมไดและไมสนองตอบตอขาวสารที่ไดรับ แตถาขาวสรางความกลัวนอยเกินไป ผูรับสารก็จะไมตอบสนองเพราะรูสึกไมนา
กลัว
นิยามคําศัพทที่สําคัญ
มาตรฐาน AS/NZS 4360 (Standards Australia) (Standards New Zealand) ไดนยิ ามคําศัพทสําคัญดังนี้
อันตราย (Hazard) แหลงของภัยอันตรายหรือสถาณการณที่มีศักยภาพทําใหเกิดความสูญเสีย(เวลาจะจัดการความเสี่ยง ตองเริม่ ที่ชี้
บงอันตรายใหได)
ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่บางสิ่งจะเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบตอวัตถุประสงค ความเสีย่ งจะถูกวัดในดานความเปนไปไดที่จะเกิดบาง
สิ่ง และความรุนแรง (บางสิ่งในนิยามนี้คอื อันตรายหรือ Hazard นั่นเอง)
ความเปนไปได (Likelihood) ใชในความหมายเชิงคุณภาพของโอกาสที่นาจะเปนไปได และความถี่
โอกาสที่นาจะเปนไปได (Probability) ความเปนไปไดทจี่ ะเกิดผลลัพธเฉพาะ แสดงเปนตัวเลข 0 ถึง 1 1 เกิด 0 ไมเกิด
ความถี่ (Frequency) การวัดความเปนไปได แสดงในรูปจํานวนของการเกิดเหตุการณในชวงเวลาหนึ่งที่กําหนดไว
ความรุนแรง (Consequence) ผลลัพธของเหตุการณหรือสถาณการณทแี่ สดงออกมาในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ อาจเปนผลลัพธ
ที่เปนการสูญเสีย การบาดเจ็บ
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การประยุกตอยางเปนระบบในการใชนโยบายการจัดการขั้นตอนการดําเนินงาน และ
การปฏิบัติ เพื่อชี้บง วิเคราะห ประเมิยผล แกไข และเฝาระวังความเสี่ยงที่มีอยูในงานหนึ่งๆ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) การใชขอมูลขาวสารที่มีอยูอยางเปนระบบเพื่อพิจารณาหรือกําหนดวาเหตุการณนั้นๆ จะ
เกิดขึ้นบอยเพียงได และขนาดความรุนแรงของเหตุการณนั้นๆ
การบําบัดความเสี่ยง (Risk Treatment) การเลือกและการดําเนินการของวิธีที่เหมาะสมสําหรับการดูแล ความเสีย่ ง หมายถึงการ
ควบคุมความเสี่ยงดวย (
การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) เปนสวนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงที่จะกําจัด หลีกเลีย่ ง หรือลดความเสี่ยงที่องคกร
เผชิญอยู
การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและหลักการจัดการในการลดความเปนไปไดและ/หรือความ
รุนแรงของเหตุการณ
การคงความเสีย่ ง (Risk Retention) การตั้งใจหรือไมตั้งใจที่จะคงไวซึ่งความรับผิดชอบตอความเสี่ยงหรือความสูญเสียทางการเงิน
ภายในองคกร
การยายความเสี่ยง (Risk Transfer) การยายความรับผิดชอบไปยังองคกรอื่นผานทางกฎหมาย การตกลง (สัญญา) การประกันภัย
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การตัดสินใจที่แจงไว ที่จะไมเขาไปเกีย่ วของกับสถาณการณความเสี่ยง
การเฝาระวัง (Monitor) การตรวจ การแนะนํา การสังเกตอยางละเอียด หรือการบันทึกความกาวหนาของกิจกรรม การกระทํา หรือ
ของระบบบนพื้นฐานการทํางานตามปกติเพื่อนําไปสูการชี้บงการเปลี่ยนแปลง(ที่จะเกิดขึ้น)

การพัฒนาระบบและขอกําหนดการจัดการความเสี่ยง
การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง โรงงานที่สนใจจะพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงตองพิจารณาถึงสิ่งจําเปนหรือกิจกรรม
คือ นโยบายจัดการความเสีย่ ง องคกร การทบทวนการจัดการ และการดําเนินการโปรแกรมตางๆ
1. นโยบายการจัดการความเสีย่ ง ผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เจตจํานง
2. องคกร ( Organization)
- การแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร - การกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจ – การชี้บงและจัดหาทรัพยากร
3. การทบทวนการจัดการ (Management Review) ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนการจัดการความเสี่ยงเปนระยะเพื่อสรางความ
มั่นใจ อาจเพิม่ คณะบุคคลมารวมทํา เชน คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
4. การดําเนินโปรแกรม ในมาตรฐาน AS/NZS 4360 โปรแกรมจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานโยบายการจัดการความเสี่ยงขององคกร
- วัตถุประสงคของนโยบาย และหลักการเหตุผลของการจัดการความเสี่ยง
- ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายการจัดการความเสี่ยงขององคกร
- ขอบเขตของความครอบคลุมของนโยบาย
- แนะนําวาอะไรที่อาจถือเปนความเสี่ยงทีย่ อมรับได
- ผูรับผิดชอบ
- การสนับสนุนผูรับผิดชอบ
- ระดับของเอกสารที่ตองการ
- แผนสําหรับการทบทวนผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ขั้นตอนที่ 3 การสื่อสารนโยบาย
ขั้นตอนที่ 4 การจัดการความเสี่ยง ณ ระดับองคกร
ขั้นตอนที่ 5 การจัดการความเสี่ยงที่ระดับโปรแกรม โครงการ และทีมงาน
ขั้นตอนที่ 6 การเฝาระวังและการทบทวน
ขอกําหนดและกระบวนการจัดการความเสี่ยง มาตรฐาน AS/NZS 4360: 1998 ประกอบดวยขอกําหนดหลัก 6 ขอ
แตละขอจะมีความสัมพันธในเชิงกระบวนการจัดการความเสี่ยงตามภาพขางลางนี้ คือเริ่มจากการกําหนดบริบทของการจัดการ
ความเสี่ยง แลวตามดวยการชี้บงความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินผลและจัดลําดับความเสี่ยงและการบําบัดความเสี่ยง
ในขณะเดียวกันในทุกๆ ขอกําหนดจะมีการเฝาระวังและการทบทวนการดําเนินการควบคูกันไปดวย

กระบวนการจัดการความเสี่ยง
การกําหนดบริบท ควรมีการกําหนดบริบทใหชัดเจนถึงความสัมพันธทงั้ เชิงบวกและเชิงลบระหวางโรงงานและสิ่งที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจเปนเศรษฐกิจ สังคม ผูมีสวนไดสว นเสีย แผนพัฒนาองคกร สิ่งแวดลอม บริบทที่ควรกําหนดและพิจารณาแบงออกเปน 3 ดาน
คือ
1. การกําหนดบริบทดานยุทธศาสตร ผูบริหารตองกําหนด ความสัมพันธชัดเจนโรงงานกับสิ่งแวดลอม อาจมีการทํา SWOT
Analysis เพื่อทบทวนจุดแข็งจุดออน โอกาสและสิ่งคุกคาม จะทําใหโรงงานมองเห็นความเสี่ยงใหครอบคลุม ไดแก องคกร
เจาของ บุคลากร ลูกคา ผูรับเหมา ผูสงมอบ ชุมชนทองถิ่น และสังคมโดยรวม บริบทที่ควรพิจารณาไดแก 1) การเงิน
2) การปฏิบัติการ 3) การแขงขัน 4) การเมือง ( การยอมรับของสาธารณะ ภาพพจน) 5) สังคม 6) วัฒนธรรม 7) กฎหมาย
2. การกําหนดบริบทดานองคกร โรงงานศึกษาตนเองใหเขาใจกอนดําเนินงานจัดการความเสี่ยงเหตุผลสําคัญคือ
1. การจัดการความเสี่ยงเปนการปองกันความลมเหลวที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2. นโยบายและเปาหมายองคกร จะชวยทําใหสามารถกําหนดเกณฑไดถูกตองเหมาะสมวาความเสีย่ งนัน้ ๆ สามารถยอมรับได
หรือไม
3 . การกําหนดบริบทดานการจัดการความเสี่ยง
1. กําหนดความชัดเจนของโครงการและกิจกรรม รวมถึงเปาหมายและวัตถุประสงค
2. กําหนดขอบเขตความครอบคลุม ของโครงการ ระยะเวลา และสถานที่
3. ชี้บงความตองการการศึกษาอื่นๆที่จําเปน เชนทรัพยากรที่ตองใชในโครงการนี้ แหลงของความเสี่ยงที่จะมี ผลกระทบของ
ความเสี่ยงนัน้ ๆ
4. บทบาทความรับผิดชอบของสวนอื่น ๆ ในองคกร ที่จะมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยง
5. ความสัมพันธระหวางโครงการนี้กับโครงการอื่นๆ หรือสวนอื่นๆ ขององคกร
4. การกําหนดเกณฑเพื่อการประเมินผลความเสี่ยง พิจารณากําหนดเกณฑ (Criteria) เพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงเกณฑที่
กําหนดขึ้นแตละโรงงานจะมีความแตกตางกันเพราะ มีนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค วัฒนธรรม องคกร ตลอดจนความสนใจ

ของผูมี่สวนไดสวนเสียแตกตางกัน และนําสิ่งเหลานี้มาเปนปจจัยในการพิจารณาดวยคือ การปฏิบัติการ (Operation) เทคนิค การเงิน
กฎหมาย สังคม ความเปนมนุษย และอื่น ๆ
5. การกําหนดโครงสราง การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ใหแยกเปนหมวดหมูหรือโครงสรางที่ชัดเจน จะทําใหการชีบ้ ง
และวิเคราะหสามารถทําไดอยางดี
การชี้บงความเสี่ยง เปนเรื่องที่สําคัญดําเนินการทุกๆความเสี่ยงที่มีใหจดั ทําเปนรายการความเสี่ยงรวมถึงความเสีย่ งที่ยอมรับได
ดวยควรใชเทคนิคและการชีบ้ งที่เปนระบบเชน แบบตรวจสอบ (Checklist) , Event Tree, FMEA, FTA, HAZOP
ตัวอยางของอันตรายที่อาจพบในโรงงาน
1. สถานการณหรือสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
1) เครื่องจักร เครื่องมืออยูในสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
2) เครื่องจักรไมมีการด
3) พื้นที่ทํางานคับแคบเกินไป
4) บริเวณที่ทํางานขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
5) เสียงดังมาก
6) แสงสวางไมเพียงพอ
7) สถานที่ทํางาน (Work Station) ไมเหมาะสมกับขนาดรางกายของผูปฏิบัติงาน
8) มีสารไวไฟอยูใ กลกับแหลงความรอน
9) มีบริเวณที่อับอากาศ
10) สายไฟฟา/อุปกรณไฟฟาชํารุด เปนตน
2. การกระทําที่ไมปลอดภัย
1) ใชเครื่องมือ เครื่องจักรโดยไมมีความรู โดยไมมหี นาที่
2) ใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไมอยูในสภาพทีป่ ลอดภัยตอการใชงาน
3) ยกของผิดวิธี
4) ไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
5) สภาพรางกาย/จิตใจไมเหมาะสมกับงานทีท่ ํา เปนตน
การจัดประเภทของอันตราย จัดเปนประเภทตางๆไดดังนี้
1. อันตรายที่มาจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน -สารเคมี อนุภาค(ฝุนไอระเหย ควัน เสนใย) กาซ ไอระเหย
- อันตรายจากทางกายภาพ เชน เสียงดัง การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ (รอน เย็น) แสง (สวาง มืด )การแผรังสี
- จากสิ่งแวดลอมทางชีวภาค คือเชื้อโรคตางๆ เชนไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
- อันตรายจากเออรโกโนมิกส เชน อุปกรณเครื่องมือไมเหมาะสม พืน้ ที่ทํางานคับแคบ ภาระงานมากเกินไป ทาทางการทํางาน
ไมถูกตอง
2. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ เชน ไมมีเซฟการด ถูกถอด ออกแบบไมดี มีจุดหนีบ เครื่องมือชํารุด เครื่องมือขนาดไม
พอเหมาะ
3. อันตรายจากโครงสรางอาคารไมแข็งแรง
4. อันตรายจากพื้นและบริเวณที่ไมมีสิ่งปดกั้น เชน พื้นลืน่ พื้นเปนหลุม ไมเรียบ ชั้นลอยไมมีลูกกรงกั้น

5. อันตรายจากไฟฟา อุปกรณไฟฟาชํารุด สายไฟฟาเปลือย ไมมีสายดิน ใชไฟฟาเกินกําลัง
6. อันตรายจากอัคคีภัย สารเคมีไวไฟ แหลงความรอนใกลกับสารไวไฟ
7. อันตรายจากวัสดุ (Material) เชนสารไวไฟ วัตถุอันตราย มีฤทธิ์กัดกรอน เปนสารกัมมันตรังสี
8. อันตรายจากการขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
9. อันตรายจากการขนยายวัสดุที่ไมถูกตอง การจัดเก็บวัสดุไมถูกตอง
10. อันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศหรือในบรรยากาศที่อาจเปนอันตรายตอชีวติ เชนมีกาซพิษมาก ออกซิเจนนอย
11. อันตรายจากฟาผา เปนตน
การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินผลความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) เปนการประมาณระดับความเสี่ยงวายอมรับไดหรือไมไดมีการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณในโรงงานที่มีอันตรายมากจะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณจะแมนยํากวา
1.การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ มาตรฐาน SA/SNZ 4360 ( Standards Australia/Standards New Zealand) มีวิธีวเิ คราะห
ดังนี้
1.1 ความเปนไปไดแบงออกเปน 5 ระดับ
ระดับ
Descriptor
ความหมาย
A มีความเปนไปไดมาก
เหตุการณนี้คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีตางๆ
B มีความเปนไปได
เหตุการณนี้เปนไปไดทจี่ ะเกิดขึ้นในกรณีตา งๆ
C มีความเปนไปไดปานกลาง
เหตุการณอาจเกิดขึ้นบางครั้ง
D มีความเปนไปไดนอย
เหตุการณอาจเกิดขึ้นไดในบางครั้ง
E มีความเปนไปไดนอยมาก
เหตุการณอาจเกิดขึ้นไดในกรณีพิเศษเทานัน้
1.2 ความรุนแรง แบงออกเปน 5 ระดับ
ระดับ Descriptor
ความหมาย
1
ไมรุนแรง
ไมเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียดานเงินนอย
2
เล็กนอย
ปฐมพยาบาล มีการรั่วไหลภายในโรงงาน สูญเสียเงินปานกลาง
ไดรับการรักษาทางการแพทย มีการรั่วไหลภายในโรงงาน และตองอาศัยความชวยเหลือจาก
3
ภายนอก
ปานกลาง
บาดเจ็บรุนแรงมาก สูญเสียความสามารถในการผลิต มีการรั่วไหลสูภายนอกแตไมเกิดอันตราย
4
สูญเสียเงินมาก
มาก
5
ความหายนะ ตาย มีการรั่วไหลสูภายนอกเกิดเปนอันตราย สูญเสียเงินมหาศาล
1.3 ระดับความเสี่ยง เปนผลที่ไดจากการวิเคราะหความเปนไปไดกับความรุนแรง
ความรุนแรง
ความเปนไปได
1-ไม
รุนแรง
2-เล็กนอย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-ความหายนะ
S
S
H
H
H
A-มีความเปนไปไดมาก

M
S
S
H
H
B-มีความเปนไปได
L
M
S
H
H
C-มีความเปนไปไดปานกลาง
L
L
M
S
H
D-มีความเปนไปไดนอย
L
L
M
S
S
E-มีความเปนไปไดนอยมาก
ความหมาย
H = ความเสี่ยงสูงมาก (High Risk) ผูบริหารระดับสูงตองการการวิจยั และวางแผน การจัดการ
S = ความเสี่ยงสูง (Significant Risk) ผูบริหารระดับสูงตองใหความสนใจ
M = ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk) ตองมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของระดับบริหาร
L = ความเสี่ยงต่ํา (Low Risk) มีการจัดการดวยขัน้ ตอนการดําเนินงานตามปกติ
2. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ สมอ. และ BSI ( British Standard Institute)
ในมาตรฐาน มอก . 18004 : 2544 มาตรฐาน BS 8800: 1996 และมาตรฐาน OHSAS : 1999 เสนอแนะวิธีวิเคราะหความเสี่ยงดังนี้
2.1 โอกาสที่จะเกิดแบงเปน 3 ระดับ คือไมนาจะเกิด เกิดขึ้นไดนอย และเกิดขึ้นไดมาก ประเด็นที่ใชในการพิจารณา เชน คน ความถี่
และชวงระยะเวลาสัมผัสอันตราย การสัมผัส การกระทําที่ไมปลอดภัย ความลมเหลวระบบสาธารณูปโภค
2.2 ความรุนแรง แบงเปน 3 ระดับคือ อันตรายเล็กนอย อันตรายปานกลาง อันตรายรายแรง พิจารณาความรุนแรงดังนี้
1) สวนของรางกายที่ไดรบั ผลกระทบ
2) ลักษณะของการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย โดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก
- การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยขั้นปฐมพยาบาล
- การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยแตไมสูญเสียอวัยวะหรือพิการ
- การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยรายแรง สูญเสียอวัยวะ พิการ ทุพลภาพ หรือ เสียชีวิต
กรณีทรัพยสินเสียหายควรพิจารณาทั้งทางตรงและทางออม
2.3 ระดับความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
ไมนาจะเกิด
เกิดขึ้นไดนอย
เกิดขึ้นไดมาก

ระดับความรุนแรงของอันตราย
อันตรายเล็กนอย
อันตรายปานกลาง
อันตรายรายแรง
ความเสี่ยงเล็กนอย
ความเสี่ยงทีย่ อมรับได ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงทีย่ อมรับได ความเสีย่ งปานกลาง ความเสีย่ งสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงทีย่ อมรับไมได

3.การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ มากนอยเพียงใด แบงเปน 4 ระดับ
3.2 พิจารณาถึงความรุนแรง ผลกระทบ ตอ คน ชุมชน ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม แบงเปน 4 ระดับ
3.3 จัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลลัพธของระดับโอกาส คูณกับ ระดับความรุนแรงทีมีผลกระทบตางๆ แบงเปน 4 ระดับ

สรุป การวิเคราะหความเสี่ยงเปนการประมาณระดับความเสี่ยงวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม หากยอมรับไดแสดงวามาตรการ/
วิธีการควบคุมที่มีอยูเพียงพอแลวตอการจัดการความเสี่ยงนั้น สิ่งที่ตองดําเนินการคือการรักษา (Maintain) ใหมาตรการ/วิธีการ
เหลานั้นมีการปฏิบัติจริง กรณีผลวิเคราะหพบวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได โรงงานตองหาทางจัดการดวยวิธีการตางๆ คือการ
บําบัดความเสีย่ ง
การบําบัดความเสี่ยง การเฝาระวังและการทบทวน
การบําบัดความเสี่ยง (Risk Treatment) เปนขั้นตอนในกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตามลําดับดังนี้
1) ทางเลือก (Options) ตางๆที่จะนํามาจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
2) ทําการประเมินทางเลือกเหลานี้เพื่อไดทางเลือกที่เหมาะสม
3) จัดเตรียมแผนงาน
4) ลงมือดําเนินการบําบัดความเสี่ยงตามแผน
กระบวนการบําบัดความเสี่ยงประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ
1. ชี้บงทางเลือกการบําบัดความเสี่ยง
1.1 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือยกเลิกโครงการนั้นๆ
1.2 เคลื่อนยายความเสี่ยงไปใหคนอื่น เชน การทําประกันภัย ยายโครงการไปสถานที่อื่น
1.3 ลดความเปนไปไดของการเกิดเหตุการณนั้นๆ เชน ระดับ A ลดเหลือระดับ C
1.4 ลดระดับความรุนแรงของเหตุการณนนั้ ๆ หาวิธีลดความรุนแรงลงใหมากโดยพิจารณาในแงมุมของเทคโนโลยีและ
คาใชจาย
2. ประเมินทางเลือกการบําบัดความเสี่ยง จะวางอยูบนพื้นฐาน การลงทุน คาใชจาย คุมคากับผลที่จะไดรับ
3. จัดเตรียมแผนการบําบัดความเสี่ยง เมื่อตัดสินใจเลือกวิธีบําบัดความเสีย่ งไดแลว ตองจัดเตรียมแผนการดําเนินงาน
(ตารางเวลาปฏิบัติการ)ผลที่คาดวาจะไดรบั งบประมาณและการทบทวนแผน
4. ดําเนินการตามแผนการบําบัดความเสี่ยง ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบกําหนดไวตามระยะเวลาที่กําหนด
การเฝาระวังและทบทวน
การเฝาระวัง (Monitor) เปนสิ่งที่จําเปนที่ตอ งดําเนินการ เพื่อติดตามดูประสิทธิผลของแผนการบําบัดความเสี่ยง การดําเนินตาม
ยุทธศาสตรและระบบการจัดการโรงงาน
การทบทวน (Review) เปนการทบทวนการจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการ เพือ่ ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ควรดําเนินการโดย
ผูบริหารระดับสูงเพื่อผลักดัน ปองกัน ควบคุม ไมใหเกิดจุดออนในการทํางาน
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