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จุดมุง หมายของการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
 เปนการคนหาขอเท็จจริง มิใชหาตัวผู
กระทําผิด
 เป นการรวบรวมข อมู ลของอุ บั ติ เหตุ
เพื่อใหทราบถึงผลการเกิดอุบัติเหตุ
 เพือ
่ เรียนรูข อ ผิดพลาด ปองกันการเกิดซ้าํ
 เปนการเรียนรูคํา 3 คํา
 What happen (อะไรเกิดขึ้น?)
 Why happen (ทําไมถึงเกิดขึ้น?)
 How to prevent (จะปองกันอยางไร?)
ขอสําคัญของการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
1. การตัง้ วัตถุประสงคและการสอบสวน
อยางเปนกลาง
2. การจัดตั้ งทีมสอบสวนอุบัติเหตุที่ มี
ความสามารถ
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การลําดับเหตุการณ
5. การตัง้ สมมติฐาน
6. การวิเคราะหสาเหตุ
7. การกําหนดมาตรการแกไข
8. การติดตามผล

การรวบรวมหลักฐาน
หลักฐานจะเปนสิ่งบอกสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุไดดีที่สุด ซึ่งหลักฐานที่ตองการมี 6
ชนิด ดังตอไปนี้
1. หลักฐานทางกายภาพ เชน ลักษณะ
การบาดเจ็บ ชิ้นสวนภาชนะที่เสียหาย
2. ขอมูลจากผูพบเห็นเหตุการณ เชน
ข อมู ลจากผู ช วยเหลื อผู บาดเจ็ บ พนั กงานที่
ทํางานในระยะใกลเคียง พนักงานทีเ่ ห็นสถานที่
กอนเกิดเหตุ /หลังเกิดเหตุ
3. เอกสารของโรงงาน เชน แบบทาง
วิศวกรรม รายงานการ audit ทีผ่ า นมา รายงาน
การเกิด รายงานอุบัติเหตุกอนหนานี้ รายงาน
การฝกอบรม
4. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน
ขอมูลการปฏิบตั งิ านในแตละวัน ใบอนุญาติการ
ทํางาน
5. เอกสารการซอมบํารุงเครือ่ งจักร เชน
รายการที่ทําการซอมบํารุง ผูทําการซอมบํารุง
วันที่ทําการซอมบํารุง
6. ขอมูลดานสภาวะอากาศ เชน อากาศ

ชื้นหรือแหง ฟาผา ลมแรง ฯลฯ
การใชงานหลักฐานตางๆ
หลักฐานทางกายภาพ  ทําการเก็บ
ตัวอยางนําไปทดสอบในหองปฏิบัติการ
ขอมูลจากผูพ บเห็นเหตุการณ  ใชใน
การลําดับการเกิดเหตุการณ
เอกสารของโรงงาน  ใชในการทบทวน
ทาง วิศวกรรม
เอกสารขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน  ใชใน
การ ตรวจสอบการละเลย หรือปฏิบตั ผิ ดิ ขัน้ ตอน
เอกสารการซ อมบํารุง  ใช ในการ
ตรวจสอบการละเลย หรือปฏิบัติผิดขั้นตอน
หลักฐานชนิดภาพถาย
ภาพถายสามารถบอกเหตุการณทเี่ กิดขึน้
ไดดีกวาการบรรยาย
เพือ่ ใหไดภาพถายทีม่ คี ณ
ุ ภาพควรคํานึงถึง
 มีจา
ํ นวนกลองเพียงพอ (กลองดิจติ อล
อยางนอยหนึง่ ตัวและกลองฟลมอยางนอยหนึง่
ตัว) และมีคณ
ุ ภาพ ไดรบั การตรวจสอบเปนประจํา
 ผู ถ า ยภาพมี ทั ก ษะ ทราบว าจะถ าย
อะไร ถายอยางไรจึงไดภาพที่มีคุณภาพดี
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บริ เวณที่ ถ ายภาพมี บ รรยากาศของ
ไอระเหยไวไฟหรือไม
 ควรมีภาพถายของบริเวณตางๆ โรงงาน
ในสภาวะปกติ
หลักการถายภาพเพือ่ สอบสวนอุบตั เิ หตุ
1. ทําการถายภาพหลังเกิดเหตุใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จะเปนได
2. ถายภาพโดยรวมของวัตถุตางๆ ที่อยู
ในสถานที่เกิดเหตุ
3. กําหนดวาภาพที่ถายนี้เปนสวนไหน
ของ สถานที่เกิดเหตุ
4. ถายภาพรายละเอียดการบาดเจ็บ
5. มี คํา อธิ บ ายของผู เห็ น เหตุ ก ารณ
ประกอบในภาพ
6. ถายภาพที่เปนหลักฐานเกี่ยวกับการ
ใชอุปกรณ เครื่องจักร วัสดุที่ไมเหมาะสม หรือ
การขาดบํารุงรักษา
7. ถ ายภาพชิ้ นส วนของเครื่ องจั ก รที่
กระจัดกระจาย และตําแหนงของชิน้ สวนเหลานี้
8. ใสรายละเอียดของภาพถาย เชน วัน
เวลา และทําการเรียงลําดับภาพที่ถาย
การสัมภาษณ
 ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู พบเห็ น
เหตุการณคนแรกหลังจากการเกิดเหตุเปนขอมูล
ทีด่ ที ี่สดุ
 การสัมภาษณ เปนการตัง้ คําถามหรือ
พูดคุยกับผูพบเห็นเหตุการณเพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน เกิดความเขาใจมากขึ้น
 สิง่ สําคัญของการสัมภาษณคอ
ื ตองการ
ทราบวาเกิด อะไร เมื่อไหร ที่ไหน และอยางไร
วิธสี มั ภาษณ
กอนการสัมภาษณ
1. ตองทําการเตรียมตัว หาขอมูลเกีย่ วกับ
เหตุการณ หรือสถานการณเบื้องตน
2. ตองรูวาอยากจะรูอะไร
 เตรียม list คําถามไวกอน
 คําถามตองspecific เชน ใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร


คําถามควรเปน open-end และไม
ควรเปน yes no
3. ฝกฝนการสัมภาษณ ฝกการฟง
ระหวางการสัมภาษณ
1. เริ่มตนใหทําความรูจัก สนิทสนม
2. ทําการจดคําใหสัมภาษณ ใชเทคนิค
short note
3. พยายามสังเกตลักษณะคําพูด หรือ
ลักษณะกิรยิ าทาทาง
4. เมื่อไดขอมูลแลว ใหทําการตรวจเช็ค
วาไดขอ มูลทีต่ อ งการหรือยัง ขอมูลสอดคลองกับ
ความจริงหรือไม
5. อยาทําการสัมภาษณเร็วเกินไป ใหมี
การพักบาง
เมือ่ จบการสัมภาษณ
1. ควรจะสรุปเรือ่ งใหผถู กู สัมภาษณไดรู
วาไดพูดอะไรไปบาง เพื่อแกไขหากไมถูกตอง
2. ทําการแยกระหว างข อคิ ดเห็ นกั บ
ขอมูลความเปนจริง


3. กลาวแสดงคําขอบคุณดวยมิตรไมตรี
4. ทําการวางแผนสัมภาษณครั้งตอไป
การตัง้ คําถามในการสัมภาษณ
คําถามควรเปน 5W + 1H
 Who : ใครเปนผู ไดรับบาดเจ็บหรือ
อยูในเหตุการณ
 Where : ที่ไหน คือสถานที่เกิดเหตุ
ระบุใหชัดเจน
 When: เมือ
่ ไหร เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ เวลาใด
 Why: ทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุ
 What: อะไรคื อ สาเหตุ ข องการเกิ ด
อุบัตเิ หตุ
 How : อยางไร อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได
อยางไร (ลําดับเหตุการณ)
การจัดตัง้ ทีมสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ปจจัยในการพิจารณาบุคลากรในทีม
 สามารถประเมินหรือตัดสินจากสิ่งที
พบเห็นได
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห
 มีความรูใ นชนิดงานทีท
่ าํ การสอบสวน
 มีประสบการณในการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุ
 มีความสามารถการจัดการภายใตสภาวะ
ทีก่ ดดัน
ทีมสอบสวนและหนาที่
1. หัวหนาทีมสอบสวน - มีความสามารถ
ในการรวบรวม คัดกรองหลักฐาน สัมภาษณ
จัดลําดับเหตุการณ กําหนดทิศทางการสอบสวน
2. หัวหนางาน - รูจ กั พนักงานและสภาพ
การทํางานเปนอยางดี
3. เจาหนาที่ความปลอดภัย - มีความรู
ความสามารถ ประสบการณในการสอบสวน
มีความคุนเคยพนักงาน ทําการสัมภาษณไดดี
4. ผูเชี่ยวชาญดานที่เกี่ยวของ - ผูที่มี
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ความชํานาญเฉพาะดานใหขอมูลทางดานเทคนิค
เชน วิศวกร
5. ผู บริ หารระดั บ สู ง - สามารถช วย
ตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร
การเตรียมการสอบสวนของทีม
1. สมาชิ ก ทั้ ง หมดทําการประชุ มเพื่ อ
กําหนดแผนการสอบสวน
2. กําหนดหนาที่ของบุคลากรในทีมวา
ใครทําอะไร มีวิธีการอยางไร มีวัตถุประสงค
เพื่ออะไร
3. กําหนดเปาหมายและตารางเวลาเพือ่
รวบรวมหลักฐาน
4. แผนการสอบสวน ตารางเวลา สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความยากงายของหลักฐาน
การตัง้ สมมติฐาน
1. การทํา list รายการสมมติ ฐาน
(Hypothesis)
เปนการตั้งเหตุการณที่อาจจะเปนไปได
ทั้ งหมด เพื่ อทําการทดสอบสมมติฐานนั้ นวา
เปนไปไดหรือไมจากหลักฐานตางๆที่ไดมา

2. การประเมินสมมติฐาน
มั กจะใช ก ารให คะแนนจากหั วข อที่ ใช
ทดสอบ

1. สาเหตุหลัก (Direct Cause) คือสาเหตุ
โดยตรงจากการสัมผัสสิ่งที่เปนอันตราย เชน
สารเคมี การเกิดเพลิงไหม
2. สาเหตุชกั นํา (Indirect Cause) ไดแก
การกระทําที่ไมปลอดภัย และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ไมปลอดภัย
3. สาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) คือ
สาเหตุระดับนโนบาย การบริหารจัดการเกี่ยว
กับความปลอดภัย
ทฤษฎีการเกิดอุบตั เิ หตุ
1. Domino model by H.W. Henrich

อุบตั เิ หตุเปนผลมาจากการหลายๆ สาเหตุ
รวมกัน ไมไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ เพียง
อยางเดียว
สาเหตุทพี่ บโดยทัว่ ไป
 อุปกรณเกิดการผิดพลาด
 การปฏิบัตงิ านผิดพลาด
 การลมเหลวของการซอมบํารุง
 วัสดุทใี่ ชในการกอสรางไมไดมาตรฐาน
 การออกแบบอุปกรณทไี่ มไดมาตรฐาน
 การตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงที่
ผิดพลาด
 ขาดการฝกอบรม
ทั่งหมดลวนมีสาเหตุมาจากการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยที่ผดิ พลาด
ความผิดพลาดดังกลาวอาจแบงออกเปน
3 ชนิด
1. ความผิดพลาดทางกายภาพ ไดแก
อุปกรณเกิดการผิดพลาด/วัสดุไมไดมาตรฐาน
2. ความผิดพลาดของระบบทีใ่ ชควบคุม

การเกิดการบาดเจ็บเปนผลมาจากปจจัย อุ ปกรณ ได แก การสื่ อสารที่ ผิ ดพลาด/การ
ตางๆทีเ่ กิดขึ้นเปนลําดับตอเนือ่ งกัน
ปฏิบตั งิ านผิดพลาด/ การลมเหลวของการซอม

2. Loss causation model by Frank E. Bird
เปลีย่ นโดมิโนตัวที่ 1 จาก “ภูมหิ ลังของตัว
บุคคล” เปน “ความผิดพลาดของระบบบริหาร
จัดการ” (Management Error หรือ Lack of Control)
3. Multiple causation model by Dan Peterson

บํารุง/ ขาดการฝกอบรม
3. ความผิดพลาดของการวิเคราะหและ
ระบบจัดการ ไดแก การออกแบบอุปกรณทไี่ มได
มาตรฐาน/ การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่
ผิดพลาด

การวิเคราะหสาเหตุ Root Cause Analysis
 จะทําหลั ง จากการสอบสวนแล วโดย
เอาผลจากสอบสวนมาวิเคราะหหาสาเหตุ
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อาจแบงออก
เปน 3 ระดับ
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โดยทั่วไป อุบัติเหตุ (Incident) มักเกิด
จากผลของความผิดพลาดทัง้ 3 อยางพรอมกัน
เทคนิคการวิเคราะหแบบ Fish Bone Analysis
เทคนิคการวิเคราะหสาเหตุ
3. การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering
การติดตามผล
หลั ก การวิ เคราะห สาเหตุ หรื อ Root
Controls)
 เมื่อไดทําการกําหนดมาตรการตางๆ
Cause มี 3 อยางคือ
4.
การควบคุ
ม
ด
า
นจั
ด
การ
(Administrative
แล
ว
ควรจะต
องมีการประเมินประสิทธิภาพของ
1. Deductive คือ มองยอนกลับไปขาง
มาตรการดังกลาว
หลัง ใชหลักการของแผนภูมิตน ไม ตัวอยางเชน Controls)
5. การใช อุ ป กรณ ป องกั นส วนบุ คคล
 ทําการประชาสัมพันธผลการสอบสวน
5 Why's , Fault Tree Analysis
อุบตั ิเหตุ และผลการทดสอบมาตรการปองกัน
2. Intuitive ใช ประสบการณ ความรู (Personal Protective Equipment)
Symptom: Evidence that
problems exists
Why?
Determine
the cause

Why?
Why?
Why?

Root Cause:
เทคนิคการวิเคราะหแบบ 5 Why’s

the underlying cause that must
be addressed for tour work to
be successful

ใชลักษณะการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ เชน
Fishbone Analysis
3. Inductive ใชการมองไปขางหนาเพื่อ
หาผลกระทบของสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เชน
Event Tree Analysis, Hazop
การกําหนดมาตรการแกไข
มีมาตรการหลายอยางทีส่ ามารถปองกัน
การเกิดซ้ําได อยางไรก็ตาม มาตรการที่ออก
มานัน้ จะมีประสิทธิภาพเสมอไปจะตองผานการ
ประเมินกอน
มาตรการการควบคุ มตามลําดั บขั้ น
(Hierarchy of Control) เปนวิธีควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุตามลําดับจาก “ไดผลมาก” ไปจนถึง
“ไดผลนอย”
1. การกําจัดอันตราย (Elimination)
2. การใชสงิ่ ทดแทนอันตราย (Substitution)

เทคนิคการวิเคราะหแบบ Fault Tree Analysis

แผนภูมมิ าตรการการควบคุมตามลําดับขัน้ (Hierarchy of Control)
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