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ตอนที่

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ฉบับ

ที่แล้วผู้เขียนได้น�ำเสนอขั้นตอนการชี้บ่งอันตราย
ไปแล้ว ในฉบับนีข้ อน�ำเสนอขัน้ ตอน “การประเมิน
ความเสี่ยง” ในขั้นตอนนี้รายละเอียดที่ส�ำคัญๆ จะต้องมีคือ การ
ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน การประเมินหาค่าความเสี่ยง การจัด
ล�ำดับความเสี่ยงและการขึ้นทะเบียนความเสี่ยง โดยผู้เขียนขอ
อธิบายในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

1. การกำ�หนดเกณฑ์การประเมิน

เป็นขัน้ ตอนทีห่ น่วยงานจะต้องกำ�หนดขึน้ มาเพือ่ ให้ทกุ หน่วย
งานได้ใช้สำ�หรับการประเมิน ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะกำ�หนดที่แตกต่าง
กัน โดยปัจจุบนั ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มกี ารกำ�หนดเกณฑ์การ
ประเมินไว้แล้ว ท่านสามารถนำ�มาใช้ประเมินได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะ
เป็นเกณฑ์ของหน่วยงานใดก็ตามจะยึดหลักเกณฑ์จากสองปัจจัย
คือ ปัจจัยจากความรุนแรง (หรือมูลค่าของความเสียหายของแหล่ง
อันตรายแหล่งนั้นๆ) และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ โอกาสในการเกิดของ
แหล่งอันตรายแหล่งนั้นๆ (โอกาสในการเกิดก็จะดูจากระบบการ
ควบคุมแหล่งอันตรายนั้นๆ นั่นเอง) โดยทั้งสองปัจจัยส่วนใหญ่จะ
กำ�หนดเป็นเชิงปริมาณ หรือตัวเลข เพื่อให้ง่ายต่อการกำ�หนดระดับ
ตามปัจจัยทั้งสอง โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างการกำ�หนดระดับความ
รุนแรงและโอกาสดังนี้
● ตัวอย่างเกณฑ์ระดับความรุนแรง
1 คะแนน หมายถึง ความรุนแรงน้อยมาก เช่น เกิดการบาด
เจ็บเพียงเล็กน้อย หรือทำ�ให้เกิดทรัพย์สินเสียหายคิดเป็นมูลค่าแล้ว
ไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น
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2 คะแนน หมายถึง ความรุนแรงปานกลาง เช่น เกิดบาดเจ็บ
มากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือทำ�ให้ตอ้ ง หยุดงานแต่ไม่เกิน
3 วัน หรือทำ�ให้ทรัพย์สนิ เสียหายมีมลู ค่าตัง้ แต่ 5,000 บาทขึน้ ไป แต่
ไม่เกิน 50,000 บาท
3 คะแนน หมายถึง ความรุนแรงมาก เช่น เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงมาก เกิดการบาดเจ็บจนทำ�ให้สูญเสียอวัยวะ หรือพิการ หรือ
เสียชีวิต หรือต้องหยุดงานเกิน 3 วัน หรือทำ�ให้ทรัพย์สินเสียหาย
มากกว่า 50,000 บาท
● ตัวอย่างเกณฑ์ระดับโอกาส
1 คะแนน หมายถึง โอกาสเกิดน้อยมาก เพราะมีระบบ
ควบคุมป้องกันอย่างเป็นระบบทั้งด้าน Software และ Hardware
และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2 คะแนน หมายถึง โอกาสเกิดปานกลาง มีระบบแต่ปฏิบัติ
ไม่ต่อเนื่อง หรือระบบไม่สมบูรณ์
3 คะแนน หมายถึง โอกาสเกิดสูงมาก เพราะไม่มีระบบการ
ควบคุมเลย หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ ขาดการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่
โดยการกำ�หนดระดับเกณฑ์ของระดับความรุนแรงและระดับ
ของโอกาสแล้ว องค์กรก็ใช้เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ไปพิจารณาว่าแหล่ง
อันตรายแต่ละแหล่งที่ได้ทำ�การชี้บ่งมาแล้วมีค่าของความรุนแรง
อยู่ที่ระดับใด หรือคะแนนเท่าไหร่และแหล่งอันตรายแต่ละแหล่งมี
โอกาสในการเกิดอันตรายที่ระดับใด หรือคะแนนเท่าไหร่ การที่รู้ค่า
ของระดับความรุนแรงและค่าของระดับโอกาสก็เพือ่ จะนำ�ค่าทีไ่ ด้ไป
ทำ�การประเมินหาค่าความเสี่ยงในขั้นต่อไป
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2. การประเมินหาค่าความเสี่ยง

ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการนำ�ค่าของระดับความรุนแรงและค่าของ
ระดับโอกาสที่หาได้จากขั้นตอนที่ 1 ของแหล่งอันตรายแต่ละแหล่ง
มาคำ�นวณหา โดยทัว่ ไปสูตรการหาค่าความเสีย่ งจะคิดจากสูตร ดังนี้
ค่าความเสี่ยง = ค่าความรุนแรง x ค่าของโอกาส
ในการค�ำนวณหาค่าความเสี่ยงนั้น เป็นแนวทางการหาค่า
ความแตกต่างของความเสีย่ งของแต่ละแหล่งอันตรายเพือ่ ให้องค์กร
ทราบระดับของความเสี่ยงเท่านั้น แน่นอนค่าความเสี่ยงจะแปร
เปลี่ยนไปตามระดับของค่าความรุนแรงและค่าของโอกาสที่ก�ำหนด
ซึง่ จะมีความแตกต่างกัน หรือมีความเบีย่ งเบนจากความเป็นจริงบ้าง
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของผู้ก�ำหนดระดับของทั้งสองปัจจัย
โดยความเบี่ยงเบนจะคลาดเคลื่อนน้อยมากหากผู้ก�ำหนดค่าของ
ระดับความรุนแรงและโอกาสมีความรู้ มีประสบการณ์ในกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานนัน้ เป็นอย่างดี มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงและมีมาเพียงพอก็จะช่วย
ให้เกิดความเที่ยงตรงได้

3.การจัดระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เมื่อได้ค่าความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 2 แล้วองค์กร
สามารถจัดระดับความเสี่ยงได้ โดยก�ำหนดจากผลลัพธ์คือค่าความ
เสี่ยงนั้นเอง โดยการแบ่งระดับของความเสี่ยงสามารถแบ่งเป็น 3

ระดับ เช่น ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต�่ำ หรือจะ
แบ่งเป็น 4 ระดับ เช่น ความเสีย่ งสูง ความเสีย่ งปานกลาง ความเสีย่ ง
ยอมรับได้และความเสี่ยงเล็กน้อย เป็นต้น หรือการแบ่งตามระดับ
ของระบบ มอก.18001 จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงที่ไม่
อาจยอมรับได้ ความเสีย่ งสูง ความเสีย่ งปานกลาง ความเสีย่ งยอมรับ
ได้และความเสี่ยงเล็กน้อย โดยการก�ำหนดระดับความเสี่ยงก็จะ
ก�ำหนดจากผลลัพธ์ของค่าความเสี่ยงนั่นเอง ดังตัวอย่างด้านล่าง
 ระดับความเสี่ยง : 1 คะแนน = เล็กน้อย
 ระดับความเสี่ยง : 2 คะแนน = ยอมรับได้
 ระดับความเสี่ยง : 3-4 คะแนน=ปานกลาง
 ระดับความเสี่ยง : 6 คะแนน = สูง
 ระดับความเสี่ยง : 9 คะแนน = ไม่อาจยอมรับได้
เมื่อองค์กรมีการหาค่าความเสี่ยงจนครบทุกแหล่งอันตราย
แล้ว องค์กรสามารถจัดท�ำทะเบียนความเสี่ยงไว้เป็นขององค์กรเพื่อ
น�ำไปใช้ในการจัดท�ำการบริหารจัดการความสี่ยงต่อไป โดยทั่วไป
ทะเบียนความเสี่ยงจะเรียงจากแหล่งอันตรายที่มีความเสี่ยงมากๆ
ไปหาแหล่งอันตรายที่มีความเสี่ยงต�่ำๆ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาขั้นต้น
คือ สามประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการในขั้นตอนการประเมินความ
เสีย่ ง พบกันต่อในครัง้ หน้ากับหัวข้อการบริหารจัดการความเสีย่ ง หรือ
การควบคุมความเสี่ยงครับ
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