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Messages for Manufacturing Personnel

การจ ัดการการเปลีย
่ นแปลง
การเปลีย
่ นแปลงทีด
่ เู หมือนจะเล็กน ้อย ถ ้าไม่มก
ี ารทบทวนการเปลีย
่ นแปลง (MOC) ที่
เพียงพอ สามารถทาให ้เกิดเหตุการณ์ทรี่ ุนแรงได ้ ดูได ้จาก 2 ตัวอย่างนี้
อุบ ัติเหตุท ี่ 1: ได ้มีการดัดแปลงระบบระบายของถังบรรจุความดันตา่ ขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง
่ งิ่ แวดล ้อม ถังนีใ้ ช ้งานมาแล ้ว 20 ปี โดยมี
6 ม. และสูง 9 ม. เพือ
่ ลดการปลดปล่อยสูส
ไนโตรเจนคลุมในถังและมีวาว์ลระบายแบบบานพับแบบง่ายเพือ
่ ป้ องกันความดันสูงเกิน และ
สภาวะสูญญากาศ ระบบใหม่มค
ี วามซับซ ้อนมากกว่า รวมถึงมีคอมเพรสเซอร์และท่อที่
ซับซ ้อน หลังจากการดัดแปลงได ้มีการใช ้งานและเติมของในถังจนเต็ม ครัง้ แรกทีม
่ ก
ี ารปั๊ ม
ของออกจากถัง ถังเกิดบุบ (รูปที่ 1) เนือ
่ งจากไม่มก
ี ารระบายอย่างเหมาะสม โชคดีทไี่ ม่มก
ี าร
รั่วไหล หรือ เกิดการบาดเจ็บ แต่วา่ จาเป็ นต ้องมีการเปลีย
่ นถังใบใหม่
อุบ ัติเหตุท ี่ 2: บริษัทเจ ้าของถังได ้ทาการดัดแปลงถังบรรทุกสินค ้าโดยต่อท่อเพือ
่ ให ้
สามารถต่อโฮสไนโตรเจนเข ้ากับถังได ้โดยไม่ต ้องปี นบันไดขึน
้ ไปบนถัง บนถังมีวาว์ลของท่อ
ไนโตรเจนติดตัง้ อยู่ วาว์ลตัวนัน
้ ไม่ได ้ถูกเปิ ดเมือ
่ มีการปั๊ มของออกจากถังทาให ้ไม่มไี นโตรเจน
ไหลเข ้าไปในถัง ทาให ้เกิดสูญญากาศในถังและทาให ้ถังบุบเสียหายอย่างมาก (รูปที่ 2 ) อัน
ทีจ
่ ริงบนถังมีวาว์ลนิรภัยสาหรับป้ องกันความดันสูงเกิน/ภาวะสูญญากาศ ติดตัง้ อยูแ
่ ต่วา่ วาว์ล
ไม่ทางาน
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รูปที่ 1: ถังบุบ

คุณทราบหรือไม่?
ในอุบต
ั เิ หตุท ี่ 1, มีการทบทวนการ
เปลีย
่ นแปลง แต่การฝึ กอบรมให ้กับพนั กงาน
ฝ่ ายผลิตไม่สมบูรณ์ การฝึ กอบรมโฟกัสไปที่
คอมเพรสเซอร์สาหรับระบายอากาศและ
คอนเดนเซอร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ใหม่ แต่ไม่ได ้เน ้นให ้เห็น
ความสาคัญของวาว์ลขนาด ½ นิว้ บนท่อขนาด
เล็กของเครือ
่ งมือวัดทีใ่ ช ้ในการควบคุมความ
ดัน/ป้ องกันภาวะสูญญากาศ หลังจากทีถ
่ ังบุบ
พบว่าวาว์ลตัวทีเ่ ป็ นกุญแจสาคัญในการป้ องกัน
ั ซ ้อนนีถ
ระบบทีซ
่ บ
้ ก
ู ปิ ดไว ้ วาว์ลตัวนีค
้ วรจะถูก
ล็อค หรือ ซีลในตาแหน่งเปิ ด การออกแบบและ
การฝึ กอบรมสามารถทาให ้ง่ายขึน
้ ได ้เพือ
่ ลด
โอกาสในการเกิดความผิดพลาดของ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน สิง่ ปลีกย่อยเล็กน ้อยทาให ้เกิด
โอกาสทีผ
่ ู ้ปฏิบต
ั งิ านจะทาผิดพลาดทีม
่ ี
ผลกระทบทีร่ ุนแรง
ในอุบต
ั เิ หตุท ี่ 2, ไม่ได ้มีการทบทวนการ
เปลีย
่ นแปลงทีด
่ เู หมือนเป็ นการเปลีย
่ นแปลง
เพียงเล็กน ้อยทีท
่ าโดยเจ ้าของรถ คนขับรถ
เข ้าใจผิดเกีย
่ วกับการทางานของวาว์ลแบบใหม่
ทาให ้เขาลืมเปิ ดวาว์ลไนโตรเจนด ้านบนของถัง
โดยไม่ได ้ตัง้ ใจในขณะเตรียมการปั๊ มของของ
จากถัง

รูปที่ 2: ถังบรรทุกสินค ้าบุบ

คุณสามารถทาอะไรได้บา้ ง?
 ต ้องให ้มั่นใจว่าคุณได ้รับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงต่าง ๆ ใน
โรงงานของคุณ และคุณเข ้าใจว่าจะสามารถใช ้งานอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีม
่ ก
ี าร
ดัดแปลงไปได ้อย่างไร ขอความช่วยเหลือถ ้าคุณต ้องใช ้งานอุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี าร
ดัดแปลงโดยทีย
่ ังไม่ได ้รับการฝึ กอบรม
 ห ้ามทาการเปลีย
่ นแปลงท่อ หรือ อุปกรณ์ในโรงงานโดยไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ามระบบ
ในการทบทวนการเปลีย
่ นแปลง (MOC)
 ถ ้ามีอป
ุ กรณ์ใด ๆ ไม่วา่ จะมีอยูเ่ ดิม หรือ ทีถ
่ ก
ู ดัดแปลง มีลักษณะซับซ ้อนและมี
โอกาสทีจ
่ ะเกิดการผิดพลาดจากการใช ้งาน ปรึกษาหัวหน ้างานและวิศวกรว่า
สามารถทาให ้อุปกรณ์นัน
้ ใช ้งานได ้ง่ายขึน
้ หรือไม่
 ทาความเข ้าใจให ้ถ่องแท ้เกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงใด ๆของอุปกรณ์ทเี่ ป็ นของ
ผู ้อืน
่ แต่นามาใช ้ในโรงงานของเรา เช่น รถของบริษัทรถขนส่ง
 เมือ
่ ทาการขนส่งสารเคมี ต ้องมั่นใจว่าวาว์ลทุกตัวอยูใ่ นตาแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง
( อ่านเพิม
่ เติม Process Safety Beacon ฉบับ ส.ค. 2558)
อ้างอิง: Sanders, R. E.., Process Safety Progress 15 (3), pp. 150-155 (1996) and Sanders, R. E., Chemical
Process Safety: Learning from Case Histories, 4th Edition, Elsevier (2015) pp. 23-27 and 31-37.

การเปลีย
่ นแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้เกิดผลกระทบทีใ่ หญ่ได้ !
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