
0600 WM 0019 แนวทางการจดัการความเส่ียงในระบบบริหารคุณภาพ แกไ้ขคร้ังท่ี 02                                    หนา้ 1 /12 

ISO 9001:2015 Work Manual (WM) 

คู่มือการปฏิบัตงิานในระบบบริหารคุณภาพ 
 

 
 

  
 

 
 

0600 WM 0019 
แนวทางการจัดการความเส่ียงในระบบบริหารคุณภาพ 

แก้ไขคร้ังที่ 02 
 
 
 
 

 
 

ประกาศใช ้เดือนตุลาคม 2561 



0600 WM 0019 แนวทางการจดัการความเส่ียงในระบบบริหารคุณภาพ แกไ้ขคร้ังท่ี 02                                    หนา้ 2 /12 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
แนวทางจดัการความเส่ียง ในระบบบริหารคุณภาพ 

1. วตัถุประสงค์  (Objective) 
1.1 เพื่อเป็นแนวทางการจดัการความเส่ียงในระบบบริหารคุณภาพ 

2. ขอบเขต (Scope) 
2.1 เร่ิมตั้งแต่ การระบุความเส่ียงและโอกาส การจดัตั้งและวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์คุณภาพ 

จนถึง การรายงานผลการจดัการความเส่ียง 

2.2 การจดัการความเส่ียงครอบคลุมถึงความเส่ียงระดบักรม และความเส่ียงของกระบวนการหลกัและ

กระบวนการสนบัสนุนของกรม ความเส่ียงระดบัหน่วยงาน และความเส่ียงของกระบวนการหลกัและ

กระบวนการสนบัสนุนของหน่วยงาน  

3. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

3.1 อธิบดีและรองอธิบดี  

3.2 ผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ และผูจ้ดัการคุณภาพ 

3.3 หวัหนา้หน่วยงาน ในสังกดักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

4. การอ้างองิ (Normative references) 
4.1 ISO 9001:2015  ขอ้ 4, 5, 6, 7, 8, 9และ10 

4.2 ISO 31000 – Risk management 

4.3 ISO/IEC 27005 – Information risk security management  

4.4 PMQA หมวด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4.5 ISO/IEC 17025:2017 ขอ้ 4, 7และ8 

5. ค าศัพท์และค านิยาม (Term and definition) 
5.1 องค์การ หมายถึง กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

5.2 DMSc หมายถึง กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

5.3 QMR หมายถึง ผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

5.4 QM หมายถึง ผูจ้ดัการคุณภาพ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย  ์

5.5 ความเส่ียง หมายถึง ผลของความไม่แน่นอน (effect of uncertainty) ตามท่ีระบุใน  

ISO 9000:2015 ขอ้ 3.7.9 และ ISO/IEC 17025:2517 ขอ้ 4.1.4, 4.1.5, 7.8.6.1, 7.10, 8.5.1 และ              

8.7.1 e) 

5.6 โอกาส หมายถึง ความเส่ียงเชิงบวก 
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5.7 R/O หมายถึง ความเส่ียงและโอกาส 

5.8 ผล (effect) คือ ความเบ่ียงเบนจากท่ีคาดหวงั อาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ 

 

การจัดการความเส่ียง (Risk Addressing) ในระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 
ในช่วงพิจารณา กระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับระบบบริหารคุณภาพและการประยุกต์ใช้ทัว่ทั้ ง

องคก์าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตอ้งจดัการความเส่ียงและโอกาส (4.4.1f) โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนด
ดา้นการวางแผน (6.1) 

ผูบ้ริหารสูงสุด ตอ้งแสดงภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ท่ีให้ความส าคญักบัลูกคา้ โดยท าให้มัน่ใจว่า 
ความเส่ียงและโอกาสท่ีส่งผลกระทบต่อความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑแ์ละบริการ และความสามารถในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ถูกพิจารณาและจดัการความเส่ียง (5.1.2b) 

ในกระบวนการวางแผน (6.1) ให้พิจารณา ความเส่ียงและโอกาสร่วมกบัปัจจยัภายนอกและปัจจยั
ภายในท่ีกล่าวถึง ในช่วงท าความเขา้ใจองค์การและบริบทขององค์การ (4.1) และช่วงท าความเขา้ใจความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของฝ่ายท่ีสนใจ (4.2) เพื่อ 

1. ใหห้ลกัประกนั วา่ ระบบบริหารคุณภาพ สามารถบรรลุ ผลลพัธ์ท่ีเจตนา 
2. เสริมสร้าง ผลท่ีพึงประสงค ์
3. ป้องกนั หรือลดผลท่ีไม่พึงประสงค ์
4. บรรลุ การปรับปรุง 
ท่ีประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ทบทวนประสิทธิผลของปฏิบติัการ เพื่อจดัการความเส่ียงและ

โอกาสท่ีระบุในช่วงวางแผน (9.3.2e) 
หลังปฏิบัติการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ ให้ทบทวนบัญชีความเส่ียงและโอกาสให้เป็นปัจจุบัน 

(10.2.1e) 
 
 

หมายเหตุ 
1. ความไม่แน่นอน (uncertainty) เป็น สภาวะ (ท่ีอาจเป็นบางส่วน) ของความบกพร่องของสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความเขา้ใจ (understanding) 

หรือองคค์วามรู้ (knowledge) เหตุการณ์ (event ) ผลท่ีตามมา (consequence) หรือโอกาสท่ีจะเกิด (likelihood) 
2. ความเส่ียง มกั ถูกระบุลกัษณะ โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มของเหตุการณ์ (potential events) ตามท่ีระบุใน ISO Guide 73:2009 ขอ้ 3.5.1.3 และผลท่ี

ตามมา ตามท่ีระบุใน ISO Guide 73:2009 ขอ้ 3.6.1.3 หรือ กล่าวถึงสองส่ิงน้ีรวมกนั 
3. ความเส่ียง มกั ถูกแสดงออก ในรูปของการรวมผลท่ีตามมาของเหตุการณ์ รวมถึง การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้ม (circumstances) กบั 

โอกาสท่ีจะเกิด (likelihood) ตามท่ีระบุใน ISO Guide 73:2009 ขอ้ 3.6.1.1 ของการเกิด (occurrence) 
4. ค าวา่ “ความเส่ียง” ในบางคร้ัง จะใชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดข้องผลท่ีตามมาเชิงลบเท่านั้น 
5. ส่ิงน้ี ส่งผลให้เป็นหน่ึงในค าสามญัและค าจ  ากดัความหลกั ส าหรับใชใ้นมาตรฐานระบบบริหารของ ISO ตามท่ีกล่าวถึงใน Annex SL ของ the 

consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1 ท าให้ความหมายเดิมถูกแกไ้ข โดยเพ่ิมหมายเหตุขอ้ 5 
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ภาพวงจรการจัดการความเส่ียง 

 
การจัดการความเส่ียง แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ระดับกรม  
• ความเส่ียงของกรม หมายถึง ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีพบภายในหรือภายนอกองค์การ และส่งผล

กระทบถึงองคก์าร ทั้งท่ีเป็นความเส่ียงขององคก์ารเองและฝ่ายท่ีสนใจภายนอก เช่น ผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชน เป็นตน้ เป็น
ความเส่ียงท่ีมีการบริหารจดัการตามนโยบายองคก์าร 

• ความเส่ียงของกระบวนการของกรม หมายถึง ความเส่ียงท่ีพบในกระบวนการหลักและ
สนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับหลายหน่วยงานในสังกัด
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีอยูใ่นขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ  

2. ระดับหน่วยงาน  
• ความเส่ียงของหน่วยงาน หมายถึง ความเส่ียงท่ีพบในหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์จดัเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะภายในหน่วยงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อองคก์ารหรือ
ฝ่ายท่ีสนใจภายนอกในภาพรวมของกรม  มีการบริหารจัดการโดยผูบ้ริหารระดับหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ความเส่ียงของกระบวนการของหน่วยงานหมายถึง ความเส่ียงท่ีพบในกระบวนการหลกัและ
สนบัสนุนของหน่วยงานในสังกดักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีอยูใ่นขอบเขตของระบบบริหาร
คุณภาพ  
 

ประเภทของความเส่ียง ในระบบบริหารคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk, SR) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อทิศทางยุทธศาสตร์

ขององคก์าร ประเด็นยทุธศาสตร์ และภาพลกัษณ์ขององคก์าร  

ระบุ ประเมิน และ
ปฏิบัติการ ความ
เส่ียงและโอกาส

ทบทวน
ประสิทธิผลของ

ปฏิบติัการ

ทบทวน

บญัชีความเส่ียง
และโอกาส
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2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk, OR) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
กระบวนการในระบบบริหารคุณภาพ วตัถุประสงค์คุณภาพ แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ
ของส่วนราชการ ท่ีอาจจะส่งผลต่อความปลอดภยัและความพร้อมใชง้านดา้นสารสนเทศของส่วน
ราชการ ทั้งภายในและท่ีเก่ียวขอ้งกบัภายนอก หรือส่งผลต่อการปฏิบติัราชการท่ีดีขององค์การ 
รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ 
ผูป้ฏิบติัการและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk, FR) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการเงินและการบญัชี
ของส่วนราชการ ตามแนวทางของการควบคุมภายใน 

4. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk, CR) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการ รวมถึงมาตรฐานและขอ้ตกลงท่ีท า
ร่วมกบัหน่วยงานและองคก์ารภายนอกและมาตรฐานสากลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.ผงังาน (Flow Chart) 
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7.ขั้นตอนการจัดการความเส่ียง (Risk Addressing)   

7.1 การวิเคราะห์ความเส่ียง โดยใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone diagram) และกรอบพิจารณา
ปัจจยัความเส่ียงภายนอกและภายในองคก์รตามประเภทความเส่ียงดงัน้ี 

ประเภทความเส่ียง กรอบการพิจารณา 
ดา้นยทุธศาสตร์ ปัจจยัภายนอก เช่น PEST ( Political, Economic, Social and Technology) 

ปัจจยัภายใน เช่น 7S (strategy, Structure, Style, System, Staff, Skill  and 
 Shared Value ) 

ดา้นปฏิบติัการ ปัจจยัภายนอก เช่น PEST+ E( Environment) 
ปัจจยัภายใน เช่น 4M ( Man, Money, Material and Management) 

ดา้นการเงิน ปัจจยัภายนอก เช่น PEST 
ปัจจยัภายใน เช่น 4M 

ดา้นกฎระเบียบ ปัจจยัภายนอก เช่น PEST 
ปัจจยัภายใน เช่น 4M 

 

                              ตัวอย่างรูปแบบแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ 

ความเส่ียง 

ปัจจยัภายนอก : PEST+E 

ปัจจยัภายใน : 4 M 

บุคลากร วสัดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ งบประมาณ การบริหารจดัการ 
ประเภทความเส่ียง 

• ยทุธศาสตร์ 

• ปฏิบติัการ 

• การเงิน 

• กฎระเบียบ 

สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ี

ปัจจยัยอ่ย 1  (ระบุความถ่ี) 

ปัจจยัยอ่ย 2 (ระบุความถ่ี) 

ส่ิงแวดลอ้ม 
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7.2 จดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยระบุความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง ประเภทความเส่ียง  โอกาสท่ีจะเกิดความ  
       เส่ียง (L; Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง (I; Impact) โดยเกณฑใ์หค้ะแนนมี 5   
       ระดบั จากนอ้ย (Minimum) ไปหามาก (Maximum) และระดบัความเส่ียง  

 

 

การจัดการมีความเส่ียงมี 2 ระดับ 

ระดับกรม  
• ความเส่ียงของกรม (แบบฟอร์ม แผนบริหารความเส่ียงของกรมหรือหน่วยงาน)   
• ความเส่ียงของกระบวนการของกรม (แบบฟอร์ม แผนบริหารความเส่ียงกระบวนงานของ

กรมหรือหน่วยงาน) 
ระดับหน่วยงาน  

• ความเส่ียงของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม แผนบริหารความเส่ียงของกรมหรือหน่วยงาน)   
• ความเส่ียงของกระบวนการของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม แผนบริหารความเส่ียงกระบวนงาน

ของกรมหรือหน่วยงาน) 
 

7.2.1  ผลประเมินคิดจากสูตร โอกาสหรือความถ่ี x ผลกระทบหรือผลท่ีติดตามมา โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 คะแนนรวม 15-25 ก าหนดใช ้สีแดง       ข้ึนบญัชีเฝ้าระวงั และออกมาตรการแผนดูแลความเส่ียง 

 คะแนนรวม 8-12   ก าหนดใช ้สีเหลอืง    ข้ึนบญัชีการเฝ้าระวงั  
 คะแนนรวม 1-6    ก าหนดใช ้สีเขียว        ข้ึนบญัชี  

7.2.2  ปัจจยัเส่ียงท่ีมีคะแนนรวมเกิน 15 ท่ีไดม้าจากการประเมินความเส่ียงของกรม/หน่วยงาน และความ    
 เส่ียงกระบวนการของกรม/หน่วยงานตอ้งน ามาข้ึนบญัชีความเส่ียงสีแดง พร้อมระบุเลขท่ีแผนดูแล   
 ความเส่ียง   (แบบฟอร์ม บญัชีความเส่ียงสีแดง) 

7.2.3  น าปัจจยัเส่ียงในบญัชีความเส่ียงสีแดง มาจดัแผนดูแลความเส่ียง โดย 1 ปัจจยัเส่ียงต่อ 1 แผนดูแล  
 ความเส่ียง พร้อมระบุเลขท่ีแผนดูแลความเส่ียง (แบบฟอร์ม แผนดูแลความเส่ียง) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) / 
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสียหาย (Y) 

1   
น้อยมาก 

2   
น้อย 

3   
ปานกลาง 

4   
สูง 

5   
สูงมาก 

5 = แน่นอน 5 10 15 20 25 
4 = ค่อนขา้งบ่อย 4 8 12 16 20 
3 = เป็นคร้ังคราว 3 6 9 12 15 
2 = นอ้ย 2 4 6 8 10 
1 = ไม่น่าจะเกิดข้ึน 1 2 3 4 5 
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8. มาตรการดูแล เพื่อจดัการความเส่ียง (ระบุใน ISO 9001:2015 ขอ้ 6.1.2 NOTE 1) ใหเ้ลือกจาก 
1. หลีกเล่ียง ความเส่ียง (Avoiding Risk) 
2. รับความเส่ียง เพื่อสานต่อโอกาส (Taking Risk in order to pursue an opportunity) 
3. ก าจดั แหล่งท่ีมาของความเส่ียง (Eliminate the Risk Source) 
4. เปล่ียน โอกาสท่ีจะเกิดหรือผลท่ีตามมา (Changing the likelihood or Consequences) 
5. แบ่งปัน ความเส่ียง (Sharing the Risk) 
6. คงไว ้ความเส่ียงโดยแจง้การตดัสินใจ (Retain Risk by informed decision) 
หรือเป็นมาตรการท่ีพึงปฏิบติัโดยไม่ใช่ส่ิงท่ีท าอยูป่ระจ าโดยประชุมร่วมผูเ้ก่ียวขอ้ง แลว้น าเสนอ 

        ผูมี้อ  านาจหรือผูรั้บผดิชอบกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตดัสินใจ 
โอกาส อาจน าไปสู่การรับเขา้วธีิปฏิบติัใหม่ๆ การปล่อยผลิตภณัฑใ์หม่ๆ การเปิดตลาดใหม่ การระบุ          

        ลูกคา้ใหม่ การสร้างพนัธมิตร การใชเ้ทคโนโลยใีหม่และความเป็นไปไดท่ี้ปรารถนาและมีชีวติชีวามา  
        ระบุความตอ้งการขององคก์ารหรือของลูกคา้ (ระบุใน ISO 9001:2015 ขอ้ 6.1.2 NOTE 2) 

9. รายงานติดตามความเส่ียง (แบบฟอร์ม การติดตามความเส่ียง) 
10. จดัส่งแผนบริหารความเส่ียงของกรม/หน่วยงาน และความเส่ียงกระบวนการของกรม/หน่วยงาน   

บญัชีความเส่ียงสีแดง แผนดูแลความเส่ียง และรายงานติดตามความเส่ียงในรูปแบบไฟล ์pdf และ excel
ใหก้บักองแผนงานและวชิาการตามเวลาท่ีก าหนด 

การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) ให้ประเมินโดยระบุ 1) ประเด็นความเส่ียง 2) ปัจจัยเส่ียง  

3) ประเภทความเส่ียง 4) คะแนนในแต่ละเกณฑ์การ โดยเกณฑ์ให้คะแนนมี 5 ระดบั จากนอ้ย (Minimum) 

ไปหามาก (Maximum) 5) ผลการประเมิน  6) การข้ึนบญัชีความเส่ียงสีแดงท่ีคะแนนมากกว่า 15  7) ท า

แผนดูแลความเส่ียงแต่ละปัจจยัเสียงสีแดง 8) การติดตามความเส่ียง 

   เกณฑ์วดัผลคะแนนรวม คิดจากสูตร L x I โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

คะแนนรวม 15-25 ก าหนดใช ้สีแดง       ใหข้ึ้นบญัชีเฝ้าระวงั และออกมาตรการแผนดูแลความเส่ียง 

คะแนนรวม 8-12   ก าหนดใช ้สีเหลอืง    ใหข้ึ้นบญัชีเฝ้าระวงั   
คะแนนรวม 1-6    ก าหนดใช ้สีเขียว       ใหข้ึ้นบญัชี 
 

11. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  
11.1  มาตรฐานระยะเวลา : ด าเนินการทบทวนบญัชีความเส่ียง ปีละ 2 คร้ัง 
11.2  มาตรฐานในเชิงคุณภาพ : ระดบัคะแนนประเมินความเส่ียงลดลงใหค้งไวจ้ากบญัชีความเส่ียง 

หรือมีความเส่ียงใหม่น าเขา้บญัชีความเส่ียง 
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12. ระบบติดตามประเมินผล  
          การบูรณาการและใช้มาตรการเชิงปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการจดัการความเส่ียงโดย 

12.1  กองแผนและวิชาการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย น าเสนอมาตรการเชิงปฏิบติัการเข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้อนุมติัแผนจดัการความเส่ียง  และโอกาสท่ี
ระบุในช่วงวางแผน (9.3.2e) 

12.2  ผู้รับผดิชอบตามแผน ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้และรายงานผลลพัธ์เขา้ท่ีประชุม 
12.3  หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ตอ้งมีการจดัการความเส่ียงและทบทวน

บญัชีความเส่ียงและโอกาสใหเ้ป็นปัจจุบนั หลงัปฏิบติัการแกไ้ขท่ีไดด้ าเนินการ (10.2.1e) 
 

13. แบบฟอร์มทีใ่ช้ (Form) 
13.1  แบบฟอร์มแผนบริหารความเส่ียงของกรม/หน่วยงาน (0600 FM 0070) 
13.2  แบบฟอร์มแผนบริหารความเส่ียงกระบวนการของกรม/หน่วยงาน (0600 FM 0071) 
13.3  แบบฟอร์มบญัชีความเส่ียงสีแดง (0600 FM 0072) 
13.4  แบบฟอร์มแผนดูแลความเส่ียง (0600 FM 0073) 
13.5  แบบฟอร์มการติดตามความเส่ียง (0600 FM 0074) 

 

14. การควบคุมบันทกึคุณภาพ (Control of Record) 

ล าดบั ช่ือเอกสาร รหสัเอกสาร ผูรั้บผดิชอบ สถานท่ีจดัเก็บ 
ระยะเวลา
จดัเก็บ 

1. แบบฟอร์มแผน
บริหารความเส่ียง
ของกรม/หน่วยงาน 

0600 FM 0070 ผอ.กองแผนงาน
และวชิาการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จนกวา่จะมี
การทบทวน 

2 แบบฟอร์มแผน
บริหารความเส่ียง
กระบวนการกรม/
หน่วยงาน 

0600 FM 0071 ผอ.กองแผนงาน
และวชิาการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จนกวา่จะมี
การทบทวน 

3. แบบฟอร์มบญัชี
ความเส่ียงสีแดง  

0600 FM 0072 ผอ.กองแผนงาน
และวชิาการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จนกวา่จะมี
การทบทวน 

4. แบบฟอร์มแผนดูแล
ความเส่ียง 

0600 FM 0073 ผอ.กองแผนงาน
และวชิาการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จนกวา่จะมี
การทบทวน 

5. แบบฟอร์มการ
ติดตามความเส่ียง 

0600 FM 0074 ผอ.กองแผนงาน
และวชิาการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จนกวา่จะมี
การทบทวน 
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15. บันทกึการแก้ไขเอกสาร 

      15.1 รายละเอยีด ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

ผูจ้ดัท า ผูท้บทวน ผูอ้นุมติั 
นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง 

ผูอ้  านวยการ 
กองแผนงานและวชิาการ 

นายปนิสภ ์วณิชชานนท ์
ประธานคณะท างานเอกสารและ

สารสนเทศ 

นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน 
รองอธิบดี 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 
 

    15.2 บันทกึการแก้ไข 

วนั เดือน ปี แกไ้ขคร้ังที รายละเอียดการแกไ้ข 
1 มกราคม 2559  00 เร่ิมใชฉ้บบัจริง ตามรูปแบบ WM  โดยมี 13 หวัขอ้ 
กนัยายน 2560 00 - ทบทวนเอกสารประจ าปี และปรับปรุงเน้ือหาเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบติั 

และรหสัเอกสารท่ีมีการเปล่ียนแปลง จาก 9 หลกั เป็น 10 หลกั ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการน าระบบจดัการเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (Smart DI)  ของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

- เป็นการออกเอกสารคร้ังแรกในระบบจดัการเอกสาร 
  อิเลคทรอนิกส์  (Smart DI)  จึงตอ้งก าหนดการแกไ้ขเป็น 
  คร้ังท่ี 00 

มกราคม 2561 01 - ทบทวนเอกสาร และปรับปรุงเน้ือหา ในหวัขอ้ระดบัของความเส่ียง 
ประเภทความเส่ียง เกณฑท่ี์ใชป้ระเมิน แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมิน 

ตุลาคม 2561 02 - ทบทวนเอกสาร  ปรับปรุงเน้ือหาใหส้อดรับกบั ISO/IEC 17025:2017 และ
เพิ่มหวัขอ้การวเิคราะห์ความเส่ียงโดยระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพิจารณา
ปัจจยัเส่ียง กรอบการพิจารณาความเส่ียงแต่ละประเภท 
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15.3 ภาคผนวก 

ตารางที ่1 เกณฑ์ระดับโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ (L) 

โอกาส  
ระดบัคะแนน 

5 
สูงมาก 

4 
สูง 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

เชิงปริมาณ 

ใน 1 ปีเกิดข้ึน 12 
คร้ังข้ึนไป 

ใน 1 ปีเกิดข้ึน 4-
11 คร้ังข้ึนไป 

ใน 1 ปีเกิดข้ึน 1-3 
คร้ังข้ึนไป 

2-4 ปีต่อคร้ัง มากกวา่ 4 ปีต่อคร้ัง 
หรือไม่เคยเกิด 

ในการปฏิบติัมี
โอกาสเกิดทุกคร้ัง

100% 

ในการปฏิบติัมี
โอกาสเกิดบ่อย

มาก 
75% 

ในการปฏิบติัมี
โอกาสเกิดบ่อย 

50% 

ในการปฏิบติัมี
โอกาสเกิดบางคร้ัง 

25% 

ในการปฏิบติัมี
โอกาสเกิดนอ้ย
หรือไม่เคยเกิด 

0% 
เชิงคุณภาพ มีแนวโนม้เกิดข้ึน

อยา่งสม ่าเสมอ 
มีโอกาสเกิดข้ึน
ค่อนขา้งสูงหรือ
บ่อยๆ โดยมีส่ิง
บ่งช้ีเหตุการณ์
ล่วงหนา้ 

มีโอกาสเกิดข้ึน
บางคร้ัง อาจจะมี
ตวับ่งช้ีวา่จะ

เกิดข้ึนข้ึนในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงแต่
ยงัไม่ชดัเจน 

มีโอกาสเกิดแต่นานๆ 
คร้ัง และไมมีส่ิงบ่งช้ี
วา่จะเกิดข้ึนในช่วง
แผนบริหารความ
เส่ียงประจ าปี 

ยงัไม่เคยเกิดข้ึนเลย 
หรือมีโอกาสเกิดข้ึน

นอ้ยมาก 
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ตารางที ่2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

ผลกระทบด้าน 
ระดบัคะแนน 

5 
สูงมาก 

4 
สูง 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

ยทุธศาสตร์ (SR) กระทบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
มากกวา่ 20% 

กระทบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

16–20% 

กระทบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

11–15% 

กระทบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

5–10% 

กระทบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
นอ้ยกวา่ 5% 

ปฏิบติัการ (OR) มีผลกระทบมาก
ไม่สามารถ

ควบคุมได ้และ
ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

มีผลกระทบมาก 
ไม่สามารถควบคุม
ได ้และท าใหต้อ้ง

หยดุการ
ด าเนินงานชัว่คราว 

มีผลกระทบมาก 
ไม่สามารถควบคุม
ไดแ้ต่ยงัสามารถ
ด าเนินงานได ้

มีผลกระทบ 
แต่สามารถ
ควบคุมได ้

ไม่ส่งผลกระทบ
โดยตรง 

การเงิน (FR) มูลค่าความ
สูญเสีย/เสียค่า

ปรับตั้งแต่ 5 ลา้น
บาทต่อปีข้ึนไป 

มูลค่าความสูญเสีย/
เสียค่าปรับ 
500,001 – 

5,000,000 บาท 

มูลค่าความสูญเสีย/
เสียค่าปรับ 
100,001 – 

500,000 บาท 

มูลค่าความสูญเสีย/
เสียค่าปรับ 

30,001 – 100,000 
บาท 

มูลค่าความสูญเสีย/
เสียค่าปรับไม่เกิน 

30,000 บาท 

กฎระเบียบต่าง ๆ หรือ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(CR) 

โดนฟ้องร้องทาง   
แพง่หรืออาญา 
หรือท าให้

ผูบ้ริโภคทุพพล
ภาพหรือเสียชีวติ/ 
มีผลกระทบต่อ
กระบวนการท า 
งานเช่นตอ้งหยดุ
งานมากกวา่ 1 

เดือน 

ถูกตั้งค  าถามจาก
หน่วยงานตรวจ 
สอบ/ มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการท า 
งานเช่นตอ้งหยดุ
งาน 1 เดือน 

โดนร้องเรียนเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
หรือผา่นช่องทาง
อ่ืน ๆ หรือส่งผล
ต่อผูบ้ริโภคแต่ไม่
ถึงขั้นทุพพลภาพ
หรือเสียชีวติ/ มี
การชะงกังนัอยา่ง
มีนยัส าคญัของ
การด าเนินงาน 

ไดรั้บความ
คิดเห็นเชิงลบจาก
สาธารณะ/ มีผล 
กระทบเลก็นอ้ย
ต่อการด าเนินงาน 

เกิดอารมณ์
หงุดหงิด ร าคาญ 
ไม่ไดรั้บความ
สะดวก/ ไม่เกิด
การชะงกังนัของ
การด าเนินงาน 

 

 


