โดย นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง

การวิเคราะห์ และการป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Analysis and Prevention)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการขนส่งมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะที่
จาเป็ นในการสอบสวนอุบตั ิเหตุ (Accident) หรื ออุบตั ิการณ์ (Incident) สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ/
อุบตั ิการณ์ ได้ ครบถ้ วนเพื่อนาไปวิเคราะห์หาสาเหตุและ/หรื อองค์ประกอบสาเหตุของอุบตั เิ หตุ/อุบตั ิการณ์ ซึง่ จะนาไปสู่
การออกข้ อเสนอแนะและมาตรการป้องกัน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลด้ านความปลอดภัย
วิเคราะห์แนวโน้ ม เพื่อติดตาม เฝ้ าระวังสมรรถนะด้ านความปลอดภัย (Safety Performance) ขององค์กร เพื่อการ
ปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
บทนา
เมื่อมีอบุ ตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ ้นกระบวนการสอบสวนอุบตั ิเหตุจะถูก นามาใช้ เพื่อค้ นหาความ
ล้ มเหลวที่อาจเกิดขึ ้นในระบบการขนส่ง โดยมีเหตุผลเพื่อสร้ างมาตรการป้องกันที่จาเป็ นเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุลกั ษณะเดิมขึ ้น
ซ ้าอีก ด้ วยเหตุนนั ้ ในสภาพแวดล้ อมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการสอบสวนอุบตั เิ หตุจึงมีบทบาทที่ชดั เจนถือเป็ น
กระบวนการสาคัญทีจ่ ะถูกนามาใช้ เพื่อตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ มาตรการและแนวป้องกันด้ านความปลอดภัย
ที่มีอยูใ่ นระบบล้ มเหลว
การสอบสวนอุบตั ิเหตุถือเป็ นองค์ประกอบเชิงรับที่สาคัญ ซึง่ ถูกวางไว้ ในระบบการจัดการความปลอดภัยและจะ
ถูกนามาใช้ หลังเกิดอุบตั ิเหตุ การสอบสวนอุบตั ิเหตุมีสว่ นเกื ้อหนุนในการปรับปรุงระบบการขนส่งให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการเปิ ดเผยสาเหตุต้นตอของการเกิดอุบตั เิ หตุ /อุบตั ิการณ์ และบทเรี ยนที่ได้ รับจากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น สิง่
เหล่านี ้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินการแก้ ไข ป้องกัน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับ
การเสริ มแนวป้องกันให้ เข้ มแข็ง อีกทังยั
้ งช่วยการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึง
กระบวนการสอบสวนอุบตั ิเหตุ แม้ วา่ กรมการขนส่งทางบกจะกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบ ทาการสอบสวนและรายงานเฉพาะ
อุบตั ิเหตุร้ายแรงเท่านัน้ แต่เป็ นสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการหากจะทาการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซึง่ มีความ
รุนแรงน้ อยกว่าเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
นอกเหนือจากจะได้ ข้อค้ นพบและสาเหตุต้นตอของอุบตั ิเหตุ/อุบตั กิ ารณ์แล้ ว การสอบสวนอุบตั ิเหตุ/อุบตั ิการณ์
ส่วนใหญ่ ยังจะช่วยเปิ ดเผยถึงอันตราย และภัยคุกคามที่อยูใ่ นระบบขนส่งอีกด้ วย กระบวนการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมนัน้ จะทาให้ เห็นความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่าง ผลลัพธ์สดุ ของเหตุเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย กับ
อันตราย / ภัยคุกคามทีก่ ่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ / เหตุการณ์ ซึง่ อาจรวมถึงปั จจัยซ่อนเร้ นเชิงระบบหรื อปั จจัยด้ านองค์กร ที่อยูใ่ น
ระบบการขนส่ง ในสภาพแวดล้ อมการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกในปั จจุบนั มีการบูรณาการที่สาคัญและจาเป็ นระหว่าง
กระบวนการสอบสวนอุบตั ิเหตุ กับกระบวนการรายงาน / การบ่งชี ้อันตรายขององค์กร แบบฟอร์ มการรายงานการสอบสวน
ควรกาหนดแนวทางทีช่ ดั เจนว่าอันตราย / ภัยคุกคามทีถ่ กู เปิ ดเผยในระหว่างกระบวนการสอบสวนจะต้ องมีการดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามกระบวนการระบุอนั ตรายและการจัดการความเสีย่ งขององค์กร เพราะโดยทัว่ ไปแล้ วรายงานการสอบสวน

อุบตั ิเหตุ/อุบตั ิการจะเป็ นการสรุปให้ ทราบถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น สาเหตุ และข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขเพื่อจัดการกับ
สาเหตุโดยตรงเท่านัน้ ดังนันสาเหตุ
้
เกื ้อหนุนหรื อ อันตราย / ภัยคุกคามอาจจะถูกมองข้ ามเว้ นแต่ชอ่ งว่างนี ้จะถูกปิ ดด้ วย
การเชื่อมโยงผลการสอบสวนอุบตั ิเหตุ / เหตุการณ์และกระบวนการระบุอนั ตราย การจัดการความเสีย่ งขององค์กรเข้ า
ด้ วยกัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลความปลอดภัยและการวิเคราะห์
การรวบรวมข้ อมูลด้ านความปลอดภัยและคุณภาพ
การตัดสินใจบนพื ้นฐานของข้ อมูลเป็ นหนึง่ ในแง่มมุ ที่สาคัญที่สดุ ของระบบการจัดการในทุกรูปแบบ ประเภทของ
ข้ อมูลความปลอดภัยที่ถกู รวบรวม หมายรวมถึงอุบตั เิ หตุและเหตุการณ์และ เหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น การไม่ปฏิบตั ิตามหรื อ
การเบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กาหนด รวมทังการรายงานอั
้
นตราย คุณภาพของข้ อมูลที่ใช้ เพื่อให้ การตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพจะต้ องได้ รับการพิจารณาอย่างครบถ้ วย ครอบคลุมในระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
(Transportation Safety Management System Development) และการนาระบบไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
(TSMS Implementation) น่าเสียดายทีฐ่ านข้ อมูลจานวนมากขาดคุณภาพข้ อมูลที่จาเป็ นในการให้ พื ้นฐานทีเ่ ชื่อถือได้

สาหรับการประเมินลาดับความสาคัญด้ านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาความเสีย่ ง ความ
ล้ มเหลวเนื่องจากไม่คานึงถึงขีดจากัดของข้ อมูลในการทาการจัดการความเสีย่ ง (Safety Risk Management) และ
หลักประกันด้ านความปลอดภัย (Safety Assurance) ส่งผลต่อ การวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์ซงึ่ อาจนาไปสูก่ ารตัดสินใจที่
ผิดพลาดและทาให้ กระบวนการจัดการความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยขาดความน่าเชื่อถือ
ด้ วยความสาคัญของคุณภาพข้ อมูลองค์กรต้ องประเมินข้ อมูลที่ใช้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความเสีย่ ง
ด้ านความปลอดภัยและหลักประกันความปลอดภัย โดยใช้ เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ก) ความถูกต้ อง การรวบรวมข้ อมูลเป็ นที่ยอมรับตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ สาหรับการใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ข) ความสมบูรณ์ ไม่มขี ้ อมูลที่เกี่ยวข้ องหายไป
ค) ความสอดคล้ อง ขอบเขตการวัดค่าของพารามิเตอร์ ทกี่ าหนดมีความสอดคล้ องกันสามารถทาซ ้าและ
หลีกเลีย่ งข้ อผิดพลาด
ง) การเข้ าถึง ข้ อมูลพร้ อมสาหรับการวิเคราะห์
จ) ทันเวลา ข้ อมูลตรงประเด็น มีความสัมพันธ์กนั กับช่วงเวลาที่สนใจและสามารถใช้ ได้ ทนั ที
ฉ) การรักษาความปลอดภัย ข้ อมูลได้ รับการปกป้องจากความผันแปรอาจโดยไม่ตงใจหรื
ั้
ออาจจงใจมุง่ ร้ าย
ช) ความแม่นยา ข้ อมูลไม่มีข้อผิดพลาด

ด้ วยการพิจารณาใช้ เกณฑ์ทงเจ็
ั ้ ดด้ านควบคุมคุณภาพข้ อมูล จะทาให้ การวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยสร้ าง
ข้ อมูลที่แม่นยาที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ฐานข้ อมูลความปลอดภัย
ในบริ บทของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยคาว่า "ฐานข้ อมูลความปลอดภัย" อาจรวมถึง
ประเภทของข้ อมูลประเภทดังต่อไปนี ้ซึง่ สามารถใช้ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย
ก) ข้ อมูลการสอบสวนอุบตั เิ หตุ/ อุบตั ิการณ์ร้ายแรง ภาคบังคับทีเ่ กิดขึ ้น
ข) ข้ อมูลการรายงานโดยสมัครใจ
ค) ข้ อมูลการรายงานความสมควรเดินถนนอย่างต่อเนื่อง (Continuing Vehicle Road Worthiness)
ง) ข้ อมูลการตรวจสอบสมรรถนะการดาเนินงาน
จ) ข้ อมูลการประเมินความเสีย่ งด้ านความปลอดภัย
ฉ) ข้ อมูลจากการค้ นพบ / รายงานการตรวจสอบประเมินภายใน/หรื อจากหน่วนประเมินภายนอก
ช) ข้ อมูลจากการศึกษาความปลอดภัย / บทวิจารณ์
ซ) ข้ อมูลความปลอดภัยจากหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการขนส่ง หรื อองค์กรกากับดูแลความปลอดภัยในการ
ขนส่ง เป็ นต้ น
ฐานข้ อมูลความปลอดภัยอาจอ้ างอิงถึงฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับฐานข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของกรมขนส่ง
ทางบก หรื อฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ภายในของผู้ให้ บริ การทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั บริ บท รายงานโดยสมัครใจอาจมาจากบุคลากรปฏิบตั ิงาน (พนักงานขับรถ, เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการให้ บริ การ
ฯลฯ ) รวมทังผู
้ ้ ใช้ บริ การ ผู้โดยสารหรื อประชาชนทัว่ ไป
ข้ อมูลส่วนใหญ่ในฐานข้ อมูลความปลอดภัยอยูใ่ นรู ปของรายงานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ที่ซบั ซ้ อนเช่นอุบตั เิ หตุ
และอุบตั ิการณ์ตา่ งๆ รายงานในฐานข้ อมูลประเภทนี ้มักจะตอบคาถามหลายข้ อ ใครมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ เกิดอะไรขึ ้นที่
ทาให้ มกี ารเขียนรายงาน เหตุการณ์เกิดขึ ้นเมื่อใด เหตุการณ์เกิดขึ ้นที่ไหน ทาไมมันเกิดขึ ้น ฐานข้ อมูลประเภทอื่นเกี่ยวข้ อง
กับหัวข้ อที่คอ่ นข้ างแคบเช่นข้ อมูลเที่ยวรถ และรายงานจานวนผู้โดยสาร หรื อประเภทสินค้ า สินค้ าอันตราย ซึง่ รายงาน
เหล่านี ้มีแต่เฉพาะข้ อเท็จจริ งง่าย ๆ
ฐานข้ อมูลความปลอดภัยมักถูกเก็บอยูใ่ นส่วนต่าง ๆ ขององค์กร หลายองค์กรอนุญาตให้ เข้ าถึงฐานข้ อมูลผ่าน
ทางส่วนต่อประสานที่ชว่ ยให้ นกั วิเคราะห์ความปลอดภัยสามารถระบุและแยกรายงานที่นา่ สนใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานสามารถดูทีละรายการหรื อเรี ยกรวมผ่านการรวมกลุม่ เครื่องมือวิเคราะห์ชว่ ยให้ นกั วิเคราะห์ความปลอดภัย
สามารถดูข้อมูลที่ถกู แยกออกมาในหลายรูปแบบ ตัวอย่าง ได้ แก่ สเปรดชีตแผนที่และกราฟประเภทต่างๆ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความเข้ าใจและใช้ ฐานข้ อมูลอย่างเหมาะสม ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับฐานข้ อมูลจะต้ องมีการจัดทา
บันทึกจัดเก็บเอกสารอย่างดีและให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้
ฐานข้ อมูลความปลอดภัยจานวนมากได้ รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยองค์กรต่าง ๆ ที่มีความรับผิดชอบและการ
วิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ นกั วิเคราะห์ความปลอดภัยด้ านการขนส่งมีมมุ มองที่กว้ างขวางขึ ้นเกี่ยวกับประเด็นด้ าน
ความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการอาจจาเป็ นต้ องสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อบูรณาการข้ อมูลด้ าน
ความปลอดภัย เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงและนาข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Input)







กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis)






ผลลัพธ์ (Output)
และการแลกเปลีย่ นเพื่อการเรี ยนรู้







รายงานการสอบสวนอุบตั ิเหตุ/อุบตั ิการณ์
ระบบการรายงานแบบสมัครใจ
ระบบรายงานเหตุการณ์ภาคบังคับ
ระบบเก็บรวบรวมรายงานการดาเนินงาน
ระบบเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการกากับดูแล หรื อตรวจประเมิน
กรรมวิธิในการวิเคราะห์ข้อมูล
-การใช้ แบบจาลอง SHEL ในการวิเคราะห์ ร่ วมกับ คู่มอื การ
สืบค้ นไขรหัสนาโนมนุษย์ ปัจจัย ในการสอบสวนอุบัติเหตุ/
อุบัตกิ ารณ์ ร้ายแรงที่เกิดขึน้ ในองค์ กร
-ใช้ กระบวนการระบุ บ่งชี ้อันตราย (Hazard Identification) และ
การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management) ที่เขียนไว้ ในคูม่ ือ TSM
วิเคาะห์จากตัวชี ้วัด เป้าหมาย สมรรถนะด้ านความปลอดภัย และเฝ้ า
ระวังติดตามแนวโน้ มที่อาจไม่เป็ นไปตามเป้าประสงค์
การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยบนพื ้นฐานของความเสีย่ ง
รวมทังการจั
้
ดลาดับความสาคัญในการตรวจสอบ และการตรวจ
ประเมิน
ข้ อแนะนาด้ านความปลอดภัยและมาตรการในการแก้ ไข ป้องกัน
อุบตั ิเหตุเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุซ ้าอีก จากการวิเคราะห์
รายงานเกี่ยวกับตัวชี ้วัดด้ านความปลอดภัย เป้าหมาย
รายงานแนวโน้ มของอุบตั เิ หตุ/อุบตั ิการณ์
รายงานการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมาย จาก
การตรวจสอบ และการตรวจประเมิน
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการขนส่ง
เพื่อการเรี ยนรู้ ร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งให้ มีความปลอดภัยดียิ่งขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ ข้อมูลความปลอดภัย
หลังจากรวบรวมข้ อมูลความปลอดภัยผ่านแหล่งต่าง ๆ องค์กร (ผู้จดั การความปลอดภัยหรื อเจ้ าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยขนส่ง ควรทาการวิเคราะห์ที่จาเป็ นเพื่อระบุอนั ตรายและควบคุมผลที่อาจเกิดขึ ้นจากอันตราย นอกจากนี ้ การ
วิเคราะห์อาจใช้ เพื่อ
ก) ช่วยในการตัดสินใจว่าต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้ าง
ข) ตรวจสอบปั จจัยที่แอบแฝง ซ่อนเร้ นอยูภ่ ายในระบบขนส่ง ซึง่ ก่อให้ เกิดข้ อบกพร่องด้ านความปลอดภัย
ค) ช่วยในการเข้ าถึงข้ อสรุปที่ถกู ต้ อง
ง) ติดตามและวัดแนวโน้ ม สมรรถนะด้ านความปลอดภัย
การวิเคราะห์ความปลอดภัยมักจะเกิดขึ ้นซ ้า ๆ หลายรอบ อาจเป็ นเชิงปริมาณหรื อเชิงคุณภาพ การไม่มีข้อมูล
พื ้นฐานเชิงปริ มาณอาจบังคับให้ ต้องพึง่ พาวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมากขึ ้น
การตัดสินใจของมนุษย์อาจมีอคติในระดับหนึง่ บนพื ้นฐานประสบการณ์ในอดีตซึง่ อาจมีอิทธิพลต่อการตีความ
ผลการวิเคราะห์หรื อการทดสอบสมมติฐาน หนึง่ ในรูปแบบที่พบบ่อยที่สดุ ของข้ อผิดพลาดในการตัดสินใจ เรี ยกว่า อาการ
“ปั กใจเชื่อ (Confirmation Bias)” คือแนวโน้ มในการค้ นหาและยึดถือข้ อมูลที่ยืนยันสิง่ ที่เราเชื่ออยูแ่ ล้ วว่าถูกต้ องเป็ นจริ ง

กรรมวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์
อาจใช้ วธิ ีการวิเคราะห์ความปลอดภัยดังต่อไปนี ้
ก) การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis) วิธีนี ้สามารถใช้ ในการประเมินความสาคัญเพื่อทราบถึง
แนวโน้ มความปลอดภัย มักจะปรากฎในการนาเสนอแบบกราฟิ กของผลการวิเคราะห์ แม้ วา่ การวิเคราะห์ทางสถิติอาจให้
ข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความสาคัญของแนวโน้ มบางอย่าง แต่คณ
ุ ภาพของข้ อมูลและวิธีการวิเคราะห์จะต้ องได้ รับ
การพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลีย่ งข้ อสรุปที่ผิดพลาด
ข) การวิเคราะห์แนวโน้ ม (Trend Analysis) โดยการตรวจสอบแนวโน้ มในข้ อมูลความปลอดภัย เป็ นการ
คาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แนวโน้ มอาจบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ ้นใหม่
ค) การเปรี ยบเทียบเชิงบรรทัดฐาน (Normative Comparisons) ข้ อมูลอาจมีไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ เป็ นข้ อเท็จจริง
พื ้นฐานในการเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในกรณีเช่นนี ้อาจจาเป็ นต้ องสุม่ ตัวอย่าง
ประสบการณ์การใช้ งานจริ งภายใต้ สภาพการปฏิบตั ิงานที่คล้ ายคลึงกัน

ง) การจาลองและการทดสอบ (Simulation and Testing) ในบางกรณีอนั ตรายอาจปรากฏผ่านการจาลอง
รวมถึงการทดสอบในห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้ านความปลอดภัยของการดาเนินงาน อุปกรณ์หรื อระเบียบ
ปฏิบตั ิงานใหม่
จ) คณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) มุมมองของเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญจะเป็ นประโยชน์ในการประเมิน
ลักษณะของความหลากหลายของอันตรายที่เกี่ยวข้ องกับสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะ ทีมสหวิชาชีพทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
ประเมินสภาพที่ไม่ปลอดภัยให้ เห็นเด่นชัด สามารถช่วยในการระบุแนวทางที่ดีที่สดุ ของการดาเนินการแก้ ไข หรื อป้องกัน
ฉ) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-benefit) การยอมรับมาตรการควบคุมความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยที่
แนะนาอาจขึ ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ที่นา่ เชื่อถือ ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการตามมาตรการที่เสนอจะถูกนามา
เปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดหวังในช่วงเวลาหนึง่ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าอาจแนะนาว่าการยอมรับผลที่ตามมา
จากความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยนันเป็
้ นสิง่ ที่สามารถยอมรับได้ เมื่อพิจารณาถึงเวลา ความพยายามและค่าใช้ จา่ ยที่
จาเป็ นต้ องใช้ ในการดาเนินการแก้ ไขความเสีย่ งนัน้
การปกป้องข้ อมูลความปลอดภัย
เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ ข้อมูลด้ านความปลอดภัยไปในทิศทางที่ผิด ข้ อมูลด้ านความปลอดภัยซึง่ ได้ ถกู เก็บรวบรวมมา
อย่างเคร่งครัดเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนา ปรับปรุงความปลอดภัยในการขนส่งให้ ดียงิ่ ขึ ้น การจัดการฐานข้ อมูล
จะต้ องมีการป้องกันข้ อมูลนัน้ ผู้จดั การความปลอดภัยฐานข้ อมูลจะต้ องสร้ างสมดุลระหว่างความต้ องการการปกป้อง
ข้ อมูลกับ การทาให้ ผ้ อู ื่นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างปลอดภัย การพิจารณาการปกป้องข้ อมูลรวมถึง
ก) ความเพียงพอระหว่าง การวางกฎเกณฑ์ "การเข้ าถึงข้ อมูล" กับข้ อกาหนดด้ านการจัดการความปลอดภัย
ข) นโยบายและขันตอนขององค์
้
กรเกี่ยวกับการปกป้องข้ อมูลความปลอดภัย ประเภทจากัด การเข้ าถึงเฉพาะผู้ที่
จาเป็ นต้ องรู้เท่านัน้
ค) ยกเลิกการระบุตวั ตนโดยลบรายละเอียดทังหมดที
้
่อาจนาไปสูก่ ารระบุอตั ลักษณ์บคุ คลทีเ่ กี่ยวข้ อง
(ตัวอย่างเช่นหมายเลขเที่ยวรถและพนักงานขับรถ)
ง) ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้ อมูลและเครือข่ายการสือ่ สาร
จ) ข้ อห้ ามในการใช้ ข้อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

