
การวิเคราะห์และการป้องกนัอุบัติเหตุ (Accident Analysis and Prevention)

วตัถปุระสงค์ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการขนสง่มคีวามรู้  ความเข้าใจและทกัษะที่

จ าเป็นในการสอบสวนอบุตัิเหต ุ(Accident) หรืออบุตัิการณ์ (Incident) สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวกบัอบุตัิเหต/ุ

อบุตัิการณ์ ได้ครบถ้วนเพื่อน าไปวิเคราะห์หาสาเหตแุละ/หรือองค์ประกอบสาเหตขุองอบุตัเิหตุ/อบุตัิการณ์ ซึง่จะน าไปสู่

การออกข้อเสนอแนะและมาตรการป้องกนั ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูด้านความปลอดภยั 

วิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อติดตาม เฝ้าระวงัสมรรถนะด้านความปลอดภยั (Safety Performance) ขององค์กร เพื่อการ

ปรับปรุงระบบการจดัการความปลอดภยัให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

บทน า

เมื่อมีอบุตัิเหตหุรือเหตกุารณ์ร้ายแรงเกิดขึน้กระบวนการสอบสวนอบุตัิเหตจุะถกูน ามาใช้เพื่อค้นหาความ

ล้มเหลวที่อาจเกิดขึน้ในระบบการขนสง่ โดยมีเหตผุลเพื่อสร้างมาตรการป้องกนัที่จ าเป็นเพื่อไมใ่ห้เกิดเหตลุกัษณะเดิมขึน้

ซ า้อีก ด้วยเหตนุัน้ ในสภาพแวดล้อมการจดัการความปลอดภยักระบวนการสอบสวนอบุตัเิหตจุึงมีบทบาทที่ชดัเจนถือเป็น

กระบวนการส าคญัทีจ่ะถกูน ามาใช้เพื่อตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้มาตรการและแนวป้องกนัด้านความปลอดภยั

ที่มีอยูใ่นระบบล้มเหลว 

การสอบสวนอบุตัิเหตถืุอเป็นองค์ประกอบเชิงรับท่ีส าคญั ซึง่ถกูวางไว้ในระบบการจดัการความปลอดภยัและจะ

ถกูน ามาใช้หลงัเกิดอบุตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหตมุีสว่นเกือ้หนนุในการปรับปรุงระบบการขนสง่ให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

โดยการเปิดเผยสาเหตตุ้นตอของการเกิดอบุตัเิหต ุ/อบุตัิการณ์ และบทเรียนที่ได้รับจากการวิเคราะห์เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ สิง่

เหลา่นีช้ว่ยสนบัสนนุการตดัสนิใจเก่ียวกบัการพฒันาการด าเนินการแก้ไข ป้องกนั และการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่กบั

การเสริมแนวป้องกนัให้เข้มแขง็ อีกทัง้ยงัชว่ยการปรับปรุงระบบการจดัการความปลอดภยัในการขนสง่ รวมถงึ

กระบวนการสอบสวนอบุตัิเหต ุแม้วา่กรมการขนสง่ทางบกจะก าหนดให้ผู้ประกอบ ท าการสอบสวนและรายงานเฉพาะ

อบุตัิเหตรุ้ายแรงเทา่นัน้ แตเ่ป็นสิง่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการหากจะท าการสอบสวนเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซึง่มคีวาม

รุนแรงน้อยกวา่เกณฑ์ที่ทางการก าหนด

นอกเหนือจากจะได้ข้อค้นพบและสาเหตตุ้นตอของอบุตัิเหต/ุอบุตักิารณ์แล้ว การสอบสวนอบุตัิเหต/ุอบุตัิการณ์

สว่นใหญ่ ยงัจะชว่ยเปิดเผยถึงอนัตราย และภยัคกุคามที่อยูใ่นระบบขนสง่อีกด้วย กระบวนการสอบสวนที่มีประสทิธิภาพ

และครอบคลมุนัน้ จะท าให้เห็นความแตกตา่งและความเช่ือมโยงระหวา่ง ผลลพัธ์สดุ ของเหตเุหตกุารณ์ไมป่ลอดภยั กบั

อนัตราย / ภยัคกุคามทีก่่อให้เกิดอบุตัิเหต ุ/ เหตกุารณ์ ซึง่อาจรวมถึงปัจจยัซอ่นเร้นเชิงระบบหรือปัจจยัด้านองค์กร ที่อยูใ่น

ระบบการขนสง่ ในสภาพแวดล้อมการจดัการความปลอดภยัเชิงรุกในปัจจบุนัมีการบรูณาการท่ีส าคญัและจ าเป็นระหวา่ง

กระบวนการสอบสวนอบุตัิเหต ุกบักระบวนการรายงาน / การบง่ชีอ้นัตรายขององค์กร แบบฟอร์มการรายงานการสอบสวน

ควรก าหนดแนวทางทีช่ดัเจนวา่อนัตราย / ภยัคกุคามทีถ่กูเปิดเผยในระหวา่งกระบวนการสอบสวนจะต้องมีการด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกระบวนการระบอุนัตรายและการจดัการความเสีย่งขององค์กร เพราะโดยทัว่ไปแล้วรายงานการสอบสวน

โดย นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง



อบุตัิเหต/ุอบุตัิการจะเป็นการสรุปให้ทราบถงึเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ สาเหต ุและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อจดัการกบั

สาเหตโุดยตรงเทา่นัน้ ดงันัน้สาเหตเุกือ้หนนุหรือ อนัตราย / ภยัคกุคามอาจจะถกูมองข้ามเว้นแตช่อ่งวา่งนีจ้ะถกูปิดด้วย

การเช่ือมโยงผลการสอบสวนอบุตัิเหต ุ/ เหตกุารณ์และกระบวนการระบอุนัตราย การจดัการความเสีย่งขององค์กรเข้า

ด้วยกนั

การเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภยัและการวเิคราะห์

การรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

การตดัสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลูเป็นหนึง่ในแง่มมุที่ส าคญัที่สดุของระบบการจดัการในทกุรูปแบบ ประเภทของ

ข้อมลูความปลอดภยัที่ถกูรวบรวม หมายรวมถงึอบุตัเิหตแุละเหตกุารณ์และ เหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น การไมป่ฏิบตัิตามหรือ

การเบี่ยงเบนจากมาตรฐานท่ีก าหนด รวมทัง้การรายงานอนัตราย คณุภาพของข้อมลูที่ใช้เพื่อให้การตดัสนิใจมี

ประสทิธิภาพจะต้องได้รับการพิจารณาอยา่งครบถ้วย ครอบคลมุในระหวา่งการพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั

(Transportation Safety Management System Development) และการน าระบบไปปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 

(TSMS Implementation) นา่เสยีดายทีฐ่านข้อมลูจ านวนมากขาดคณุภาพข้อมลูที่จ าเป็นในการให้พืน้ฐานท่ีเช่ือถือได้

ส าหรับการประเมินล าดบัความส าคญัด้านความปลอดภยัและประสทิธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสีย่ง ความ

ล้มเหลวเนื่องจากไมค่ านงึถึงขดีจ ากดัของข้อมลูในการท าการจดัการความเสีย่ง (Safety Risk Management) และ

หลกัประกนัด้านความปลอดภยั (Safety Assurance) สง่ผลตอ่  การวิเคราะห์ที่ไมส่มบรูณ์ซึง่อาจน าไปสูก่ารตดัสนิใจที่

ผิดพลาดและท าให้กระบวนการจดัการความเสีย่งด้านความปลอดภยัขาดความนา่เช่ือถือ

ด้วยความส าคญัของคณุภาพข้อมลูองค์กรต้องประเมินข้อมลูที่ใช้เพื่อสนบัสนนุกระบวนการจดัการความเสีย่ง

ด้านความปลอดภยัและหลกัประกนัความปลอดภยั โดยใช้เกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ความถกูต้อง การรวบรวมข้อมลูเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ส าหรับการใช้งานตามวตัถปุระสงค์

ข) ความสมบรูณ์ ไมม่ข้ีอมลูที่เก่ียวข้องหายไป

ค) ความสอดคล้อง ขอบเขตการวดัคา่ของพารามิเตอร์ทีก่ าหนดมคีวามสอดคล้องกนัสามารถท าซ า้และ

หลกีเลีย่งข้อผิดพลาด

ง) การเข้าถงึ ข้อมลูพร้อมส าหรับการวเิคราะห์

จ) ทนัเวลา ข้อมลูตรงประเด็น มคีวามสมัพนัธ์กนักบัช่วงเวลาที่สนใจและสามารถใช้ได้ทนัที

ฉ) การรักษาความปลอดภยั ข้อมลูได้รับการปกป้องจากความผนัแปรอาจโดยไมต่ัง้ใจหรืออาจจงใจมุง่ร้าย

ช) ความแมน่ย า ข้อมลูไมม่ีข้อผิดพลาด



ด้วยการพิจารณาใช้เกณฑ์ทัง้เจ็ดด้านควบคมุคณุภาพข้อมลู จะท าให้การวเิคราะห์ข้อมลูความปลอดภยัสร้าง

ข้อมลูที่แมน่ย าที่สดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้เพื่อสนบัสนนุการตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์

ฐานข้อมูลความปลอดภยั

ในบริบทของการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูความปลอดภยัค าวา่ "ฐานข้อมลูความปลอดภยั" อาจรวมถงึ

ประเภทของข้อมลูประเภทดงัตอ่ไปนีซ้ึง่สามารถใช้เพื่อสนบัสนนุการวิเคราะห์ข้อมลูความปลอดภยั

ก) ข้อมลูการสอบสวนอบุตัเิหต/ุ อบุตัิการณ์ร้ายแรง ภาคบงัคบัทีเ่กิดขึน้

ข) ข้อมลูการรายงานโดยสมคัรใจ

ค) ข้อมลูการรายงานความสมควรเดินถนนอยา่งตอ่เนื่อง (Continuing Vehicle Road Worthiness)

ง) ข้อมลูการตรวจสอบสมรรถนะการด าเนินงาน

จ) ข้อมลูการประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภยั

ฉ) ข้อมลูจากการค้นพบ / รายงานการตรวจสอบประเมินภายใน/หรือจากหนว่นประเมินภายนอก

ช) ข้อมลูจากการศกึษาความปลอดภยั / บทวิจารณ์

ซ) ข้อมลูความปลอดภยัจากหนว่ยงาน องค์กร ผู้ประกอบการขนสง่ หรือองค์กรก ากบัดแูลความปลอดภยัในการ

ขนสง่ เป็นต้น

ฐานข้อมลูความปลอดภยัอาจอ้างอิงถงึฐานข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูด้านความปลอดภยัของกรมขนสง่

ทางบก หรือฐานข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการขนสง่ (TSM) ภายในของผู้ให้บริการทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บับริบท รายงานโดยสมคัรใจอาจมาจากบคุลากรปฏิบตัิงาน (พนกังานขบัรถ, เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องในการให้บริการ 

ฯลฯ ) รวมทัง้ผู้ใช้บริการ ผู้ โดยสารหรือประชาชนทัว่ไป

ข้อมลูสว่นใหญ่ในฐานข้อมลูความปลอดภยัอยูใ่นรูปของรายงานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ที่ซบัซ้อนเช่นอบุตัเิหตุ

และอบุตัิการณ์ตา่งๆ รายงานในฐานข้อมลูประเภทนีม้กัจะตอบค าถามหลายข้อ ใครมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ เกิดอะไรขึน้ท่ี

ท าให้มกีารเขียนรายงาน เหตกุารณ์เกิดขึน้เมื่อใด เหตกุารณ์เกิดขึน้ท่ีไหน ท าไมมนัเกิดขึน้ ฐานข้อมลูประเภทอื่นเก่ียวข้อง

กบัหวัข้อที่คอ่นข้างแคบเช่นข้อมลูเที่ยวรถ และรายงานจ านวนผู้โดยสาร หรือประเภทสนิค้า สนิค้าอนัตราย ซึง่รายงาน

เหลา่นีม้ีแตเ่ฉพาะข้อเท็จจริงง่าย ๆ

ฐานข้อมลูความปลอดภยัมกัถกูเก็บอยูใ่นสว่นตา่ง ๆ ขององค์กร หลายองค์กรอนญุาตให้เข้าถงึฐานข้อมลูผา่น

ทางสว่นตอ่ประสานท่ีชว่ยให้นกัวิเคราะห์ความปลอดภยัสามารถระบแุละแยกรายงานท่ีนา่สนใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 



รายงานสามารถดทูีละรายการหรือเรียกรวมผา่นการรวมกลุม่ เคร่ืองมือวเิคราะห์ชว่ยให้นกัวเิคราะห์ความปลอดภยั

สามารถดขู้อมลูที่ถกูแยกออกมาในหลายรูปแบบ ตวัอยา่ง ได้แก่ สเปรดชีตแผนที่และกราฟประเภทตา่งๆ

เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความเข้าใจและใช้ฐานข้อมลูอยา่งเหมาะสม ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัฐานข้อมลูจะต้องมีการจดัท า

บนัทกึจดัเก็บเอกสารอยา่งดแีละให้บริการแก่ผู้ใช้ 

ฐานข้อมลูความปลอดภยัจ านวนมากได้รับการพฒันาอยา่งอิสระโดยองค์กรตา่ง ๆ ที่มีความรับผิดชอบและการ

วิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้นกัวิเคราะห์ความปลอดภยัด้านการขนสง่มมีมุมองที่กว้างขวางขึน้เก่ียวกบัประเด็นด้าน

ความปลอดภยั หนว่ยงาน องค์กร ผู้ประกอบการอาจจ าเป็นต้องสร้างสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อบรูณาการข้อมลูด้าน

ความปลอดภยั เพื่อให้สามารถเข้าถึงและน าข้อมลูมาใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมลู (Input)  รายงานการสอบสวนอบุตัิเหต/ุอบุตัิการณ์
 ระบบการรายงานแบบสมคัรใจ
 ระบบรายงานเหตกุารณ์ภาคบงัคบั
 ระบบเก็บรวบรวมรายงานการด าเนินงาน
 ระบบเก็บรวบรวมข้อมลูจากการก ากบัดแูล หรือตรวจประเมิน

กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis)  กรรมวิธิในการวิเคราะห์ข้อมลู
-การใช้แบบจ าลอง SHEL ในการวิเคราะห์ ร่วมกับ คู่ มือการ
สืบค้นไขรหัสนาโนมนุษย์ปัจจัย ในการสอบสวนอุบัติเหตุ/
อุบัตกิารณ์ร้ายแรงที่เกดิขึน้ในองค์กร
-ใช้กระบวนการระบ ุบง่ชีอ้นัตราย (Hazard Identification) และ
การจดัการความเสีย่ง (Risk Management) ที่เขียนไว้ในคูม่ือ TSM

 วิเคาะห์จากตวัชีว้ดั เป้าหมาย สมรรถนะด้านความปลอดภยั และเฝ้า
ระวงัตดิตามแนวโน้มที่อาจไมเ่ป็นไปตามเป้าประสงค์

 การพฒันาระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยับนพืน้ฐานของความเสีย่ง
รวมทัง้การจดัล าดบัความส าคญัในการตรวจสอบ และการตรวจ
ประเมิน

ผลลพัธ์ (Output)

และการแลกเปลีย่นเพื่อการเรียนรู้ 
 ข้อแนะน าด้านความปลอดภยัและมาตรการในการแก้ไข ป้องกนั

อบุตัิเหตเุพื่อไมใ่ห้เกิดเหตซุ า้อีก จากการวิเคราะห์
 รายงานเก่ียวกบัตวัชีว้ดัด้านความปลอดภยั เป้าหมาย
 รายงานแนวโน้มของอบุตัเิหต/ุอบุตัิการณ์
 รายงานการปฏิบตัิตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย จาก

การตรวจสอบ และการตรวจประเมิน
 การแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งหนว่ยงาน องค์กร ผู้ประกอบการขนสง่

เพื่อการเรียนรู้ ร่วมกนัพฒันาระบบขนสง่ให้มีความปลอดภยัดยีิ่งขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง



การวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภยั

หลงัจากรวบรวมข้อมลูความปลอดภยัผา่นแหลง่ตา่ง ๆ องค์กร (ผู้จดัการความปลอดภยัหรือเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภยัขนสง่ ควรท าการวิเคราะห์ที่จ าเป็นเพื่อระบอุนัตรายและควบคมุผลที่อาจเกิดขึน้จากอนัตราย นอกจากนี ้การ

วิเคราะห์อาจใช้เพื่อ

ก) ชว่ยในการตดัสนิใจวา่ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมอะไรบ้าง

ข) ตรวจสอบปัจจยัที่แอบแฝง ซอ่นเร้นอยูภ่ายในระบบขนสง่ ซึง่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องด้านความปลอดภยั

ค) ช่วยในการเข้าถึงข้อสรุปท่ีถกูต้อง

ง) ติดตามและวดัแนวโน้ม สมรรถนะด้านความปลอดภยั

การวเิคราะห์ความปลอดภยัมกัจะเกิดขึน้ซ า้ ๆ หลายรอบ อาจเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ การไมม่ีข้อมลู

พืน้ฐานเชิงปริมาณอาจบงัคบัให้ต้องพึง่พาวิธีการวิเคราะห์เชิงคณุภาพมากขึน้

การตดัสนิใจของมนษุย์อาจมีอคติในระดบัหนึง่บนพืน้ฐานประสบการณ์ในอดีตซึง่อาจมีอิทธิพลตอ่การตีความ

ผลการวิเคราะห์หรือการทดสอบสมมติฐาน หนึง่ในรูปแบบท่ีพบบอ่ยที่สดุของข้อผิดพลาดในการตดัสนิใจ เรียกวา่ อาการ 

“ปักใจเช่ือ (Confirmation Bias)” คือแนวโน้มในการค้นหาและยดึถือข้อมลูที่ยืนยนัสิง่ที่เราเช่ืออยูแ่ล้ววา่ถกูต้องเป็นจริง

กรรมวิธีและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

อาจใช้วธีิการวิเคราะห์ความปลอดภยัดงัตอ่ไปนี ้

ก) การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis) วิธีนีส้ามารถใช้ในการประเมินความส าคญัเพื่อทราบถึง

แนวโน้มความปลอดภยั มกัจะปรากฎในการน าเสนอแบบกราฟิกของผลการวเิคราะห์ แม้วา่การวเิคราะห์ทางสถิติอาจให้

ข้อมลูที่มีประสทิธิภาพเก่ียวกบัความส าคญัของแนวโน้มบางอยา่ง แตค่ณุภาพของข้อมลูและวิธีการวิเคราะห์จะต้องได้รับ

การพิจารณาอยา่งรอบคอบเพื่อหลกีเลีย่งข้อสรุปท่ีผิดพลาด

ข) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) โดยการตรวจสอบแนวโน้มในข้อมลูความปลอดภยั เป็นการ

คาดการณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต แนวโน้มอาจบง่บอกถึงอนัตรายที่เกิดขึน้ใหม่

ค) การเปรียบเทียบเชิงบรรทดัฐาน (Normative Comparisons) ข้อมลูอาจมีไมเ่พียงพอทีจ่ะใช้เป็นข้อเท็จจริง

พืน้ฐานในการเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ของเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ได้ ในกรณีเช่นนีอ้าจจ าเป็นต้องสุม่ตวัอยา่ง

ประสบการณ์การใช้งานจริงภายใต้สภาพการปฏิบตัิงานท่ีคล้ายคลงึกนั



ง) การจ าลองและการทดสอบ (Simulation and Testing) ในบางกรณีอนัตรายอาจปรากฏผา่นการจ าลอง

รวมถงึการทดสอบในห้องปฏิบตักิารเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านความปลอดภยัของการด าเนินงาน อปุกรณ์หรือระเบียบ

ปฏิบตัิงานใหม่

จ) คณะผู้ เช่ียวชาญ (Expert Panel) มมุมองของเพื่อนร่วมงานและผู้ เช่ียวชาญจะเป็นประโยชน์ในการประเมิน

ลกัษณะของความหลากหลายของอนัตรายที่เก่ียวข้องกบัสภาพที่ไมป่ลอดภยัโดยเฉพาะ ทีมสหวชิาชีพท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อ

ประเมินสภาพท่ีไมป่ลอดภยัให้เห็นเดน่ชดั สามารถช่วยในการระบแุนวทางที่ดีที่สดุของการด าเนินการแก้ไข หรือป้องกนั

ฉ) การวเิคราะห์ความคุ้มคา่ (Cost-benefit) การยอมรับมาตรการควบคมุความเสีย่งด้านความปลอดภยัที่

แนะน าอาจขึน้อยูก่บัการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ ที่นา่เช่ือถือ คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามมาตรการท่ีเสนอจะถกูน ามา

เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ที่คาดหวงัในช่วงเวลาหนึง่ การวิเคราะห์ความคุ้มคา่อาจแนะน าวา่การยอมรับผลที่ตามมา

จากความเสีย่งด้านความปลอดภยันัน้เป็นสิง่ที่สามารถยอมรับได้ เมื่อพิจารณาถึงเวลา ความพยายามและคา่ใช้จา่ยที่

จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการแก้ไขความเสีย่งนัน้

การปกป้องข้อมูลความปลอดภยั

เพื่อเป็นการป้องกนัการใช้ข้อมลูด้านความปลอดภยัไปในทิศทางที่ผิด ข้อมลูด้านความปลอดภยัซึง่ได้ถกูเก็บรวบรวมมา

อยา่งเคร่งครัดเพื่อจดุประสงค์ด้านการพฒันา ปรับปรุงความปลอดภยัในการขนสง่ให้ดียิง่ขึน้  การจดัการฐานข้อมลู

จะต้องมีการป้องกนัข้อมลูนัน้ ผู้จดัการความปลอดภยัฐานข้อมลูจะต้องสร้างสมดลุระหวา่งความต้องการการปกป้อง

ข้อมลูกบั การท าให้ผู้อื่นสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่งปลอดภยั การพิจารณาการปกป้องข้อมลูรวมถึง

ก) ความเพียงพอระหวา่ง การวางกฎเกณฑ์ "การเข้าถงึข้อมลู" กบัข้อก าหนดด้านการจดัการความปลอดภยั

ข) นโยบายและขัน้ตอนขององค์กรเก่ียวกบัการปกป้องข้อมลูความปลอดภยั ประเภทจ ากดั การเข้าถึงเฉพาะผู้ที่

จ าเป็นต้องรู้เทา่นัน้

ค) ยกเลกิการระบตุวัตนโดยลบรายละเอยีดทัง้หมดที่อาจน าไปสูก่ารระบอุตัลกัษณ์บคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 

(ตวัอยา่งเช่นหมายเลขเที่ยวรถและพนกังานขบัรถ)

ง) ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศการจดัเก็บข้อมลูและเครือขา่ยการสือ่สาร

จ) ข้อห้ามในการใช้ข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต


