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จุดมุงหมายของการสอบสวนอบัุตเิหตุ
 เปนการคนหาขอเท็จจริง มิใชหาตัวผู

กระทําผิด
 เปนการรวบรวมขอมูลของอุบัติเหตุ

เพื่อใหทราบถึงผลการเกิดอุบัติเหตุ
 เพือ่เรียนรูขอผิดพลาด ปองกนัการเกดิซํ้า
 เปนการเรียนรูคํา 3 คํา
 What happen (อะไรเกิดข้ึน?)
 Why happen (ทําไมถึงเกิดข้ึน?)
 How to prevent (จะปองกนัอยางไร?)
ขอสาํคญัของการสอบสวนอบัุตเิหตุ
1. การต้ังวัตถปุระสงคและการสอบสวน

อยางเปนกลาง
2. การจัดต้ังทีมสอบสวนอุบัติเหตุท่ีมี

ความสามารถ
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การลําดับเหตุการณ
5. การต้ังสมมติฐาน
6. การวิเคราะหสาเหตุ
7. การกําหนดมาตรการแกไข
8. การติดตามผล

การรวบรวมหลกัฐาน
หลักฐานจะเปนสิ่งบอกสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุไดดีท่ีสุด ซึ่งหลักฐานท่ีตองการมี 6
ชนิด ดังตอไปนี้

1. หลักฐานทางกายภาพ เชน ลักษณะ
การบาดเจ็บ ชิ้นสวนภาชนะท่ีเสียหาย

2. ขอมูลจากผูพบเห็นเหตุการณ เชน
ขอมูลจากผูชวยเหลือผูบาดเจ็บ พนักงานท่ี
ทํางานในระยะใกลเคียง พนกังานท่ีเห็นสถานท่ี
กอนเกิดเหตุ /หลังเกิดเหตุ

3. เอกสารของโรงงาน เชน แบบทาง
วิศวกรรม รายงานการ audit ท่ีผานมา รายงาน
การเกิด รายงานอุบัติเหตุกอนหนานี้ รายงาน
การฝกอบรม

4. เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชน
ขอมูลการปฏิบติังานในแตละวัน ใบอนญุาติการ
ทํางาน

5. เอกสารการซอมบาํรุงเคร่ืองจกัร เชน
รายการท่ีทําการซอมบํารุง ผูทําการซอมบํารุง
วันท่ีทําการซอมบํารุง

6. ขอมูลดานสภาวะอากาศ เชน อากาศ

ชื้นหรือแหง ฟาผา ลมแรง ฯลฯ
การใชงานหลกัฐานตางๆ
หลักฐานทางกายภาพ  ทําการเก็บ

ตัวอยางนําไปทดสอบในหองปฏิบัติการ
ขอมลูจากผูพบเห็นเหตกุารณ  ใชใน

การลําดับการเกิดเหตุการณ
เอกสารของโรงงาน  ใชในการทบทวน

ทาง วิศวกรรม
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ใชใน

การ ตรวจสอบการละเลย หรือปฏิบติัผดิข้ันตอน
เอกสารการซอมบํารุง  ใชในการ

ตรวจสอบการละเลย หรือปฏิบัติผิดข้ันตอน
หลกัฐานชนดิภาพถาย
ภาพถายสามารถบอกเหตุการณท่ีเกดิข้ึน

ไดดีกวาการบรรยาย
เพือ่ใหไดภาพถายทีมี่คณุภาพควรคาํนงึถงึ
 มีจาํนวนกลองเพยีงพอ (กลองดิจติอล

อยางนอยหนึง่ตัวและกลองฟลมอยางนอยหนึง่
ตัว) และมีคุณภาพ ไดรับการตรวจสอบเปนประจาํ

 ผูถายภาพมีทักษะ ทราบวาจะถาย
อะไร ถายอยางไรจึงไดภาพท่ีมีคุณภาพดี

โดย ผศ.ดร.ไชยนันต แทงทอง ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การสัมมนาวิชาการงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติคร้ังท่ี 30
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 บริเวณท่ีถายภาพมีบรรยากาศของ
ไอระเหยไวไฟหรือไม

 ควรมีภาพถายของบริเวณตางๆ โรงงาน
ในสภาวะปกติ

หลกัการถายภาพเพือ่สอบสวนอบัุตเิหตุ
1. ทําการถายภาพหลังเกิดเหตุใหเร็ว

ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได
2. ถายภาพโดยรวมของวัตถุตางๆ ท่ีอยู

ในสถานท่ีเกิดเหตุ
3. กําหนดวาภาพท่ีถายนี้เปนสวนไหน

ของ สถานท่ีเกิดเหตุ
4. ถายภาพรายละเอียดการบาดเจ็บ
5. มี คําอธิบายของผู เห็นเหตุการณ

ประกอบในภาพ
6. ถายภาพท่ีเปนหลักฐานเกี่ยวกับการ

ใชอุปกรณ เคร่ืองจักร วัสดุท่ีไมเหมาะสม หรือ
การขาดบาํรุงรักษา

7. ถายภาพชิ้นสวนของเคร่ืองจักรท่ี
กระจดักระจาย และตําแหนงของชิน้สวนเหลานี้

8. ใสรายละเอียดของภาพถาย เชน วัน
เวลา และทําการเรียงลําดับภาพท่ีถาย

การสมัภาษณ
 ขอมูลจากการสัมภาษณผู พบเห็น

เหตุการณคนแรกหลังจากการเกดิเหตุเปนขอมูล
ท่ีดีท่ีสดุ

 การสมัภาษณ เปนการต้ังคําถามหรือ
พูดคุยกับผูพบเห็นเหตุการณเพื่อใหไดขอมูลท่ี
ครบถวน เกิดความเขาใจมากข้ึน

 สิง่สาํคัญของการสมัภาษณคือตองการ
ทราบวาเกิด อะไร เม่ือไหร ท่ีไหน และอยางไร

วธิสีมัภาษณ
กอนการสมัภาษณ
1. ตองทําการเตรียมตัว หาขอมูลเกีย่วกบั

เหตุการณ หรือสถานการณเบื้องตน
2. ตองรูวาอยากจะรูอะไร
 เตรียม list คําถามไวกอน
 คําถามตองspecific เชน ใคร ทําอะไร

ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร

 คําถามควรเปน open-end และไม
ควรเปน yes no

3. ฝกฝนการสัมภาษณ ฝกการฟง
ระหวางการสัมภาษณ
1. เร่ิมตนใหทําความรูจัก สนิทสนม
2. ทําการจดคําใหสัมภาษณ ใชเทคนิค

short note
3. พยายามสังเกตลักษณะคําพูด หรือ

ลักษณะกิริยาทาทาง
4. เม่ือไดขอมูลแลว ใหทําการตรวจเช็ค

วาไดขอมูลท่ีตองการหรือยงั ขอมูลสอดคลองกบั
ความจริงหรือไม

5. อยาทําการสัมภาษณเร็วเกินไป ใหมี
การพกับาง

เมือ่จบการสมัภาษณ
1. ควรจะสรุปเร่ืองใหผูถกูสมัภาษณไดรู

วาไดพูดอะไรไปบาง เพื่อแกไขหากไมถูกตอง
2. ทําการแยกระหวางขอคิดเห็นกับ

ขอมูลความเปนจริง

3. กลาวแสดงคําขอบคุณดวยมิตรไมตรี
4. ทําการวางแผนสัมภาษณคร้ังตอไป
การตัง้คาํถามในการสมัภาษณ
คําถามควรเปน 5W + 1H
 Who : ใครเปนผูไดรับบาดเจ็บหรือ

อยูในเหตุการณ
 Where : ท่ีไหน คือสถานท่ีเกิดเหตุ

ระบุใหชัดเจน
 When: เม่ือไหร เกดิอุบติัเหตุข้ึนเวลาใด
 Why: ทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุ
 What: อะไรคือสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุ
 How : อยางไร อุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนได

อยางไร (ลําดับเหตุการณ)
การจัดตัง้ทมีสอบสวนอบัุตเิหตุ
ปจจัยในการพจิารณาบุคลากรในทมี
 สามารถประเมินหรือตัดสินจากสิ่งที

พบเห็นได
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห
 มีความรูในชนดิงานท่ีทําการสอบสวน
 มีประสบการณในการสอบสวนอุบติัเหตุ
 มีความสามารถการจัดการภายใตสภาวะ

ท่ีกดดัน
ทมีสอบสวนและหนาที่
1. หัวหนาทีมสอบสวน - มีความสามารถ

ในการรวบรวม คัดกรองหลักฐาน สัมภาษณ
จดัลําดับเหตุการณ กาํหนดทิศทางการสอบสวน

2. หัวหนางาน - รูจกัพนกังานและสภาพ
การทํางานเปนอยางดี

3. เจาหนาท่ีความปลอดภัย - มีความรู
ความสามารถ ประสบการณในการสอบสวน
มีความคุนเคยพนักงาน ทําการสัมภาษณไดดี

4. ผูเชี่ยวชาญดานท่ีเกี่ยวของ - ผูท่ีมี
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ความชาํนาญเฉพาะดานใหขอมูลทางดานเทคนคิ
เชน วิศวกร

5. ผูบริหารระดับสูง - สามารถชวย
ตัดสินใจ การจดัสรรทรัพยากร

การเตรยีมการสอบสวนของทมี
1. สมาชิกท้ังหมดทําการประชุมเพื่อ

กําหนดแผนการสอบสวน
2. กําหนดหนาท่ีของบุคลากรในทีมวา

ใครทําอะไร มีวิธีการอยางไร มีวัตถุประสงค
เพื่ออะไร

3. กาํหนดเปาหมายและตารางเวลาเพือ่
รวบรวมหลักฐาน

4. แผนการสอบสวน ตารางเวลา สามารถ
ปรับเปล่ียนไดตามความยากงายของหลักฐาน

การตัง้สมมตฐิาน
1. การทํา list รายการสมมติฐาน

(Hypothesis)
เปนการต้ังเหตุการณท่ีอาจจะเปนไปได

ท้ังหมด เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานนั้นวา
เปนไปไดหรือไมจากหลักฐานตางๆท่ีไดมา

1. สาเหตุหลัก (Direct Cause) คือสาเหตุ
โดยตรงจากการสัมผัสสิ่งท่ีเปนอันตราย เชน
สารเคมี การเกิดเพลิงไหม

2. สาเหตุชกันํา (Indirect Cause) ไดแก
การกระทําท่ีไมปลอดภัย และสภาพแวดลอม
การทํางานท่ีไมปลอดภัย

3. สาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) คือ
สาเหตุระดับนโนบาย การบริหารจัดการเกี่ยว
กับความปลอดภัย

ทฤษฎีการเกิดอบัุตเิหตุ
1. Domino model by H.W. Henrich

2. การประเมนิสมมตฐิาน
มักจะใชการใหคะแนนจากหัวขอท่ีใช

ทดสอบ

การวิเคราะหสาเหตุ Root Cause Analysis
 จะทําหลังจากการสอบสวนแลวโดย

เอาผลจากสอบสวนมาวิเคราะหหาสาเหตุ
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อาจแบงออก

เปน 3 ระดับ

การเกดิการบาดเจบ็เปนผลมาจากปจจยั
ตางๆท่ีเกิดข้ึนเปนลําดับตอเนือ่งกัน

2. Loss causation model by Frank E. Bird
เปล่ียนโดมิโนตัวท่ี 1 จาก “ภมิูหลงัของตัว

บุคคล” เปน “ความผิดพลาดของระบบบริหาร
จัดการ” (Management Error หรือ Lack of Control)

3. Multiple causation model by Dan Peterson

อุบติัเหตุเปนผลมาจากการหลายๆ สาเหตุ
รวมกนั ไมไดเกดิจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่เพยีง
อยางเดียว

สาเหตทุีพ่บโดยทัว่ไป
 อุปกรณเกดิการผดิพลาด
 การปฏิบัติงานผดิพลาด
 การลมเหลวของการซอมบํารุง
 วัสดุท่ีใชในการกอสรางไมไดมาตรฐาน
 การออกแบบอุปกรณท่ีไมไดมาตรฐาน
 การตอบสนองการเปล่ี ยนแปลงท่ี

ผดิพลาด
 ขาดการฝกอบรม
ท่ังหมดลวนมีสาเหตุมาจากการบริหาร

จดัการดานความปลอดภัยท่ีผดิพลาด
ความผดิพลาดดังกลาวอาจแบงออกเปน

3 ชนิด
1. ความผิดพลาดทางกายภาพ ไดแก

อุปกรณเกิดการผิดพลาด/วัสดุไมไดมาตรฐาน
2. ความผดิพลาดของระบบท่ีใชควบคุม

อุปกรณ ไดแก การสื่อสารท่ีผิดพลาด/การ
ปฏิบติังานผดิพลาด/ การลมเหลวของการซอม

บํารุง/ ขาดการฝกอบรม
3. ความผิดพลาดของการวิเคราะหและ

ระบบจดัการ ไดแก  การออกแบบอุปกรณท่ีไมได
มาตรฐาน/ การตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ี
ผดิพลาด
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โดยท่ัวไป อุบัติเหตุ (Incident) มักเกิด
จากผลของความผิดพลาดท้ัง 3 อยางพรอมกัน

เทคนคิการวเิคราะหสาเหตุ
หลักการวิเคราะหสาเหตุ หรือ Root

Cause มี 3 อยางคือ
1. Deductive คือ มองยอนกลับไปขาง

หลัง ใชหลักการของแผนภูมิตนไม ตัวอยางเชน
5 Why's , Fault Tree Analysis

2. Intuitive ใช ประสบการณ ความรู

ใชลักษณะการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ เชน
Fishbone Analysis

3. Inductive ใชการมองไปขางหนาเพื่อ
หาผลกระทบของสาเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน
Event Tree Analysis, Hazop

การกําหนดมาตรการแกไข
มีมาตรการหลายอยางท่ีสามารถปองกนั

การเกิดซ้ําได อยางไรก็ตาม มาตรการท่ีออก
มานัน้จะมีประสทิธภิาพเสมอไปจะตองผานการ
ประเมินกอน

มาตรการการควบคุมตามลําดับขั้น
(Hierarchy of Control) เปนวิธีควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุตามลําดับจาก “ไดผลมาก” ไปจนถึง
“ไดผลนอย”

1. การกําจัดอันตราย (Elimination)
2. การใชส่ิงทดแทนอนัตราย (Substitution)

3. การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering
Controls)

4. การควบคุมดานจัดการ (Administrative
Controls)

5. การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment)

การตดิตามผล
 เม่ือไดทําการกําหนดมาตรการตางๆ

แลว ควรจะตองมีการประเมินประสทิธภิาพของ
มาตรการดังกลาว

 ทําการประชาสมัพนัธผลการสอบสวน
อุบัติเหตุ และผลการทดสอบมาตรการปองกัน

แผนภมิูมาตรการการควบคุมตามลําดับขัน้ (Hierarchy of Control)

 เทคนิคการวิเคราะหแบบ Fault Tree Analysis

 เทคนิคการวิเคราะหแบบ Fish Bone Analysis

เทคนิคการวิเคราะหแบบ 5 Why’s

Symptom: Evidence that
problems exists

Why?

Why?

Why?

Why?

Root Cause:
the underlying cause that must
be addressed for tour work to

be successful

Determine
the cause


