หนวยที่ 11 การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ปญหาอุบัติภัยรายแรงที่เคยเกิดขึน้ เกิดจากการรั่วไหลของสารพิษ (เชน การรัว่ ไหลของฟอสจีนที่เม็กซิโกและเมธิลไอ
โซไซยาเนตทีอ่ ินเดีย) จากการระเบิด (เชน ไซโคลเฮกเซนที่อังกฤษ และโปแตสเซียมคลอเรตที่ไทย) และจากการเกิดไฟ
ไหมที่รุนแรง (เชน กรณี LPG ที่เม็กซิโก และโรงกลั่นน้ํามันที่ไทย)
ความเปนมาของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ในระยะแรกๆ การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุ เปนการทําตามการดําเนินงานดานความปลอดภัยทัว่ ๆไป ตอมา
ประมาณชวงทศวรรษ 1980 โรงงานประเภทน้ํามันและกาซ เรียนรูจากประสบการณวาลําพัง Process Safety Technology
เพียงอยางเดียว โดยไมมี Process Safety Management มาบูรณาการเขาไปดวยจะไมสามารถปองกันอุบัติเหตุรายแรงได จึง
มีแนวคิดของการควบคุมและปองกันการเกิดเหตุอุบัติภยั รายแรงการใชเทคโนโลยีและการจัดการเกิดเปนการจัดการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือ PSM ขึ้น
ภายหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลที่เมืองโบปาล ป 1984 OSHA พิจารณาเห็นวากฎหมายทีม่ ีอยูไมเพียงพอทีจ่ ะให
ความปลอดภัยกับอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตทางเคมีจึงเสนอรางมาตรฐานการจัดการกระบวนการผลิตความปลอดภัย
และปรับปรุงประกาศใช ป 1992 ปองกันไมใหเกิดอันตรายกับคนงานและโรงาน รวมถึงสิ่งแวดลอม ชุมชนดวย กําหนดให
มีการวิเคราะหอยางเปนทางการเทคนิคที่ใชมากอ HAZOP และ Checklists
ความหมายของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
PSM มีความหมายวา การจัดการใหเกิดความปลอดภัยตอกระบวนการผลิตที่มีการใชสารเคมีอันตรายสูง โดยใชมาตรการ
ทางการจัดการและเทคโนโลยีความปลอดภัย กระบวนการผลิตครอบคลุมถึง การเก็บ การใช การผลิต และการขนสงหรือ
เคลื่อนยายสารเคมีอันตรายสูง
ความสําคัญของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
1. เพื่อปองกันควบคุม และ/หรือลดความสูญเสียจากอุบัติภัยรายแรง มีทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน OSHA ได
เสนอขอมูลลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการจัดการความปลอดภัย เชน บริษัทสารเคมีโมบิล สามารถลดเงินคาทดแทน
การบาดเจ็บลงไดถึงรอยละ 70 มากกวา 1.6 ลาน ดอลลาในชวงป 1983-1986
2. เพื่อใชมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะของอันตรายที่มีอยูในกระบวนการผลิต ใชสารเคมีอันตราย
สูง มีความดันและอุณหภูมเิ ขามาเกี่ยวของดวย จําเปนตองใชเทคนิคเฉพาะ และทีมทีม่ ีความชํานาญ การทํา PSM จึงใช
เทคนิค อาทิ Checklist , What-If , HAZOP, FMEA และ FTA เพื่อการวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต
ขอกําหนอหลักของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
Richard S. Kraus ไดเขียนสรุปไวในหนังสือ ILO’s Encyciopaedia of Occupational Health and Safety, 4 th edition, Vol.
II วาองคประกอบหลักของ PSM จะประกอบดวย หัวขอ ตอไปนี้ 16 หัวขอ
1. ขอมูลความปลอดภัยในขบวนการผลิต (Process Safety Information)
2. การมีสวนรวมของลูกจาง (Employee Involvement)
3. การวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)
4. การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)
6. การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและการขออนุญาตทํางาน ( Safe Work Practices and Permits)
7. การฝกอบรมและใหขอมูลขาวสารกับลูกจาง ( Employee Information and Training)

8.บุคลากรผูรับเหมา (Contractor Personnel)
9. การทบทวนความปลอดภัยกอนการเดินทาง (Pre-Startup Safety Reviews)
10. การประกันคุณภาพการออกแบบ ( Design Quality Assurance)
11. อุปกรณที่ไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและการบํารุงรักษา (Maintenance and Mechanical Integrity)
12. การตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)
13. การตรวจประเมินความปลอดภัยเปนระยะๆ (Periodic Safety Audits)
14. การสอบสวนอุบัติการณที่เกิดขึน้ กับกระบวนการผลิต (Process Incident Investigation)
15. มาตรฐานและกฎหมาย (Standards and Regulations)
16. ความลับทางการคา (Trade Secrets)
ขอกําหนดหลักของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ OSHA
เพื่อปองกันหรือลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทําใหเกิดความเปนพิษ ไฟไหม
หรือระเบิด ในป 1992 OSHA ไดออกกฎหมาย Process Safety Management of Highly Hazardous Chemical นิยมเรียกกัน
วา PSM ซึ่งเปนการผสมผสานเทคโนโลยี ขั้นตอนการทํางาน (Procedure) และการจัดการ (Management Practices) เขา
ดวยกัน
คําวา Process ใน PSM หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่มีสวนเกีย่ วของกับสารเคมีอันตรายสูง (Highly Hazardous
Chemical) ซึ่งรวมถึงการใช การเก็บ การผลิต การขนสงหรือเคลื่อนยายสารเคมีอันตรายสูงนั้นๆ
ขอกําหนดหลักของ OSHA’s PSM มีดังนี้
1. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติ (Employee Participation) นายจางตองเขียนแผนการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในเรื่อง
การทํา PSM โดยปรึกษากับผูปฏิบัติงานในเรื่องการวิเคราะหอันตรายที่มี เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลการ
วิเคราะหอันตรายPHA (Process Hazard Analysis) และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Information) นายจางตองหาขอมูลและกรอกในใบ
Compilation of Written Process Safety Information ใหเรียบรอยกอนทํา PHA ขอมูลที่จัดหา เชน ขอมูลอันตรายจาก
สารเคมีที่ใช หรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เทคโนโลยีและขอมูลอุปกรณ
2.1 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายสารเคมีอันตรายสูง
- ความเปนพิษ – คาอนุญาตใหสัมผัสได - ขอมูลทางกายภาพ - ขอมูลการทําปฏิกิริยา - ขอมูลการกัดกรอน –
ขอมูลความเสถียรภาพทางเคมีและความรอน และผลที่เกิดขึ้นจากการผสมสารเคมีอยางไมตั้งใจ
2.2 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต อยางนอยตองมีขอมูลเหลานี้
- แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตแบบ Block Flow Diagram หรือแบบงายๆ
- เคมีกระบวนการผลิต
- กําลังผลิตสูงสุดที่สามารถทําได
- ขอบเขตความปลอดภัย (คาต่ําสุด-สูงสุด) ของอุณหภูมิ ความดัน การไหล และสวนผสม
- ผลการประเมินถึงผลที่จะเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนด(ออกแบบ) ไว รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกคา
2.3 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในกระบวนการผลิต
- วัสดุที่ใชกอสราง

- แผนภูมิแสดงทอและอุปกรณ (Piping and Instrument Diagrams: P&ID)
- การจัดชั้นทางไฟฟา ( Electrical Classification)
- พื้นฐานการออกแบบ การออกแบบระบบการปลดปลอย (Relief System Design)
- การออกแบบระบบระบายอากาศ
- มาตรฐานและแนวปฏิบัติ (Codes) ที่ใชในการออกแบบ
- สมดุลพลังงานและวัสดุทใี่ ช (Material and Energy Balances)
- ระบบความปลอดภัยตางๆ เชน อินเตอรล็อกและระบบการตรวจจับ
3. การวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) เปนกระบวนการพิจารณาอยางเปน
ระบบ เทคนิคที่นํามาวิเคราะหตองเหมาะสมกับขบวนการผลิตที่กําลังจะวิเคราะห มี 6 วิธี เปนเทคนิคที่กําหนดในกฎหมาย
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
1. What – If
2. Checklist
3. What- If / Checklist
4. Hazard and Operability Study (HAZOP)
5. Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)
6. เทคนิคอื่นที่มีความเหมาะสมและเทียบเทากับวิธีขางตน
ผลของการวิเคราะหตองทบทวนทุก 5 ปเปนอยางนอย ไมวาจะใชเทคนิคใดก็ตามตองมุงใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้
1. อันตรายของกระบวนกรผลิต
2. อุบัติการณที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต
3. มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการที่ใชอยู
4. ผลที่เกิดขึ้นหากมาตรการในขอ 3 ลมเหลว
5. อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
6.ปจจัยดานมนุษยหรือเออรโกโนมิกส
7. การประเมินผลเชิงคุณภาพถึงผลทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางอันเนื่องมาจากระบบควบคุม
ลมเหลว
4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Operating Procedures) ตองทําเปนเอกสารที่ชัดเจน และสื่อสารใหผูปฏิบัติงานเขาใจ
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย
4.1 ขั้นตอนสําหรับการดําเนินการในแตละการปฏิบัติการ
- ขั้นเดินเครื่อง
- การปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
- การปฏิบัติการชั่วคราว
- การหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) ในภาวะฉุกเฉินและการมอบหมายผูรับผิดชอบที่มีความสามารถ
- การหยุดเดินเครื่องตามปกติ
- การเดินเครื่องหลังการซอมบํารุงตามกําหนดเวลา และการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน

4.2 การจํากัดการปฏิบัตกิ าร (Operating Limits)
- ผลที่เกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาํ หนดไว
- ขั้นตอนที่ตองดําเนินการเพื่อการแกไข หรือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
4.3 ขอพิจารณาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ลักษณะสมบัติ (Properties) และอันตรายของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต
- ขอควรระวังเพื่อปองกันการสัมผัส มาตรการควบคุมตาง ๆ ที่มีอยูรวมถึงอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- วิธีการควบคุมที่จะดําเนินการ หากสัมผัสทางกายภาพหรือหายใจเอาสารเคมีเขาสูรางกาย
- การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมปริมาณการใชสารเคมี
- อันตรายพิเศษตางๆ
- ระบบความปลอดภัยที่มี เชน อินเตอรล็อก ระบบการตรวจจับ และหนาที่ของระบบนั้น
5. การฝกอบรม OSHA เชื่อวาการอบรมเปนกิจกรรมสําคัญใน PSM จึงกําหนดการฝกอบรมเปน 2 ชวง ชวงแรกคือ
Initial Training อบรมใหผูปฏิบัติ เขาใจในภาพรวมของกระบวนการผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เนนอันตรายที่ตอง
เผชิญ อบรมการปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉิน
ชวงที่ 2 คือ Refresher Training จัดขึ้นทุกๆ 3 ปเปนอยางนอย
จัดทําทะเบียนการฝกอบรมของผูปฏิบัติงานแตละคนเพือ่ เปนบันทึกดวย
6. บริษัทรับเหมา
1) ความรับผิดชอบของนายจางหรือผูวาจาง
- ประเมินการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา
- แจงผูรับเหมาถึงอันตรายที่มีไมวา จะเปนอัคคีภยั ระเบิด สารพิษรั่วไหล แผนฉุกเฉิน
- จัดทําวิธีการทํางานที่ปลอดภัยหรือควบคุมการทํางาน การเขาออกของผูรับเหมา
- ประเมินการทํางานของผูรับเหมาเปนระยะ
- เก็บบันทึกการเจ็บปวย บาดเจ็บของผูรับเหมา
2) ความรับผิดชอบของนายจางบริษทั ผูรับเหมา
- ฝกอบรมลูกจางของตนเองในเรื่องตางๆ ที่จะทําใหสามารถทํางานไดอยางปลอดภัย
- แจงลูกจางของตนเองถึงอันตรายตางๆ ที่มีในกระบวนการผลิตที่ทํางาน รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
- จัดทําบันทึกการฝกอบรมของลูกจางตนเองทีม่ ีขอมูลในเรื่องที่ถูกอบรม
- หัวขออบรม และมีการทบทวนวาลูกจางของตนเองมีความเขาใจในเรื่องที่ถูกอบรมหรือไม เพียงใด
- แนใจวาลูกจางของตนเองทํางานตามที่บริษัทกําหนดไวและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
- เสนอแนะผูว าจางใหทราบถึงอันตรายอื่นๆ ทีผ่ ูวาจางอาจไมทราบ
7. การทบทวนดานความปลอดภัยกอนเดินเครื่อง (Pre-Startup Safety Review)
- กอสรางและใชเครือ่ งมือตามรายละเอียดคุณสมบัติที่ออกแบบไว
- มีการดําเนินการดานความปลอดภัย การบํารุงรักษา ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน ตามที่ไดกําหนดวิธีการไว
- กรณีโรงงานใหมตอ งมีการวิเคราะหอันตราย (Process Hazard Analysis)และดําเนินการตามขอแนะนําทีใ่ หไว
กอนเริ่มเดินเครื่อง
- อบรมผูปฏิบัติงานแตละคนใหเสร็จสิ้นกอนเดินเครื่อง

8. อุปกรณที่ไดคุณภาพมาตรฐานทีส่ มบูรณ (Mechanical Integrity) เปนสิ่งที่สําคัญตองบํารุงรักษา
- ถังความดันและถังบรรจุ
- ระบบทอ รวมถึงสวนประกอบดวย เชน ลิ้น เปนตัน
- ระบบปลดปลอยพรอมอุปกรณประกอบ
- ระบบฉุกเฉิน (Emergency Shutdown)
- ตัวควบคุม ซึ่งรวมถึงอุปกรณเฝาระวัง ตรวจสอบ สัญญาณเตือนตางๆ
- ปม
นายจางตองจัดทําขั้นตอนการทํางาน แผนบํารุงรักษา และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ตรวจสอบตามมาตรฐาน
วิศวกรรม ใชงานตองไดรับการอบรม ความถี่ในการตรวจสอบตามขอมูลที่ผูผลิตกําหนด
9. การขออนุญาตทํางานที่มีความรอนและ/หรือประกายไฟ (Hot Work Permit) ตามที่ OSHA กําหนด มีขอมูลอื่น
ประกอบดวยเชน วันทีไ่ ดรับอนุญาตระบุงาน/ชิ้นสวนทีจ่ ะมีการทํางานที่มีความรอน
10. การจัดการความเปลีย่ นแปลง ( Management of Change)
- ขอมูลดานเทคนิคของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง
- ผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมีตอผูปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนแปลงวิธกี ารทํางานเดิม มีผลหรือไมอยางไร
- ระยะเวลาที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลง
- อํานาจหนาที่ๆใชสําหรับการเปลี่ยนแปลง ที่มีในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและเปลี่ยนแปลง
ทางวิศวกรรม
11. การสอบสวนอุบัติการณ (Incident Investigtion) ถาสงผลใหเกิดความรุนแรงมากตองสอบสวนทันทีภายใน 48
ชั่วโมง ทีมงานอยางนอย 1 คนเปนผูรูในขบวนการผลิต รายงานการสอบสวนอุบัติการณตองเก็บรักษาไว 5 ป ประกอบดวย
- วันเกิดเหตุ
- วันทีเ่ ริ่มทําการสอบสวน
- พรรณนาอุบัติการณ
- ระบุปจจัยที่มีสวนชวยใหเกิดอุบัตกิ ารณ
- ขอแนะนํา
ตองมีการแกไขสิ่งที่คนพบวาบกพรองจากการสอบสวน
12. การตอบโตและการวางแผนภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response) ตองจัดทําแผนภาวะฉุกเฉินตามที่
OSHA กําหนด ซึ่งจะครอบคลุมขั้นตอนการทํางานสําหรับการขนยายสารเคมีอันตรายสูงที่รั่วไหลตองมีการอบรม
ผูปฏิบัติงานดวย
13. การตรวจประเมินการปฏิบัตงิ าน (Compliance Audits) โรงงานตองจัดทีมตรวจสอบประเมินที่ประกอบดวยอยาง
นอย 1 คนที่รูเรื่องกระบวนการผลิตเปนอยางดี ตองทําอยางนอย 3 ป และเก็บรายงาน 2 ครั้งลาสุดใหตรวจสอบ
14. ความลับทางการคา (Trade Secrets) นายจางตองจัดขอมูลใหเพียงพอตอการจัดทําองคประกอบแตละตัว
ดังนั้นนายจางสารถที่จะเรียกรองใหบุคคลที่ทําเรื่องขางตนปกปดขอมูลขาวสารของบริษัทเปนความลับทางการคาได

Checklists เปนเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต ไมยุงยาก งายตอการนําไปใช
ในการจัดทํา Checklists ควรใหผูที่มีความรูและประสบการณเกีย่ วกับกระบวนการผลิตนั้นๆ มาตรฐานแนวปฏิบตั ิ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ และนโยบายความปลอดภัยของบริษัท มากําหนดรายการที่จะวิเคราะห ซึ่งจะมีความละเอียดมากนอย
ขึ้นอยูกับอันตรายหรือความเสี่ยงที่มี และความสลับซับซอนของระบบ

ตัวอยาง Checklists อันตรายทางกลของเครื่องจักร
คําพรรณนาเกี่ยวกับเครื่องจักร ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
อันตรายที่อาจมี

ไช

ไมไช

การปองกัน/แกไขที่ควรทํา

สวนของเครื่องจักรที่หมุน/เคลื่อนที่
จุดหนีบ
ความดันสูง/ต่ํา
อุณหภูมิสูง/ต่ํา
เสียงดัง
สารเคมี
ไฟฟา
รังสี
อัคคีภัย
การยศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน(Operating Procedure)
ขั้นตอนการบํารุงรักษา
มาตรฐานที่เกี่ยของ (ANSI,NFPA,ASME)
อื่น ๆ
ทบทวนโดย ........................................................... วันที่ .........................................

What – If เปนเทคนิคที่อาศัยทีมวิเคราะหจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมกันวิเคราะหวามีเหตุการณใดบางที่เกิดขึ้นที่เปน
อันตราย หรือเหตุการณใดที่เกิดความผิดพลาดและหากเกิดขึ้น จะสงผลอะไรตามมา ผลนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากนอย
เพียงใด มีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ทายสุดก็พจิ ารณาเสนอแนวทางปองกันมิใหเหตุการณนั้นๆเกิดขึ้นอีก
โดยทั่วไปทีมวิเคราะห What – If จะประกอบดวย ผูที่มาจากฝายผลิตและซอมบํารุง ผูออกแบบหรือวิศวกรควบคุม
ฝายผลิต คนที่มีความรูเฉพาะที่เกีย่ วของกับกระบวนการผลิตที่กําลังจะถูกวิเคราะห
ผลจากการทํา What – If จะไดบัญชีรายการคําถาม ซึ่งชี้บงอันตรายที่เกีย่ วของ สภาพการที่เปนอันตรายหรืออุบัติเหตุ
ที่มีหรือสามารถเกิดขึ้นได ในทีมวิเคราะหอาจจะกําหนดใหคนหนึ่งคนใดไปประเมินเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดขึ้น มาตรการ

ปองกันที่มีอยู และทางเลือกที่เปนไปไดในการลดความเสี่ยงหลังจากนัน้ ทีมผูวิเคราะหจะรวมกันพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
รายงานและขอเสนอแนะ และใชเปนบันทึกผลในการวิเคราะหอันตรายในขบวนการผลิต
1. การเตรียมการเพื่อการวิเคราะห กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห จัดหาแผนภูมิ P&ID และขอมูลปฏิบัติการ ขอมูล
วิธีการบํารุงรักษา ขอมูลรายละเอียดของการออกแบบและขอมูลมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินการวิเคราะห
2.1 การตั้งคําถาม What – If ทีมวิเคราะหควรพิจารณาขอมูลจากเอกสารตางๆ รวมทั้งนําความรูและประสบการณที่มี
อยู มาวิเคราะหหาอันตรายโดยการตั้งคําถามในลักษณะวาจะเกิดอะไรขึ้น ถา……….
- ไมไดปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการทํางาน หรือทําผิดพลาดจากที่กําหนด
- ขั้นตอนการดําเนินงานผิดพลาด
- ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานฉบับลาสุด
- ผูปฏิบัติงานไมไดตั้งใจทํางาน
- ผูปฏิบัติงานไมไดรับการฝกอบรม
- อุปกรณทํางานผิดพลาด
- ไมไดทาํ การสอบเทียบอุปกรณ
- ความลมเหลวของยูทลิ ิตี้ที่มีอยู เชน พลังงาน ไอน้าํ กาซ
- มีสิ่งแวดลอมภายนอกที่ไมดี เชน สภาพอากาศ อัคคีภัย
- หลายๆเหตุการณขางตนเกิดขึน้ ตอเนื่อง เชน อุปกรณหลายชิ้นทํางานผิดพลาด
- ปมหมายเลข 2 หยุดขณะเริ่มเดินเครื่อง
- คนงานเปดวาลวB แทนที่จะเปดวาลว A
2.2 พิจารณาคําตอบใหกับคําถาม What – If วาจะเกิดอะไรขึ้น คําตอบที่ไดคืออันตรายที่มีอยูในขบวนการผลิตที่กําลัง
วิเคราะห
2.3 การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และความรุนแรง (Consequences) ของอันตราย และเสนอแนะแนวทางปองกัน

แบบวิเคราะหอันตรายดวยเทคนิค What - If
การปฏิบัติการ ผสมสารเคมีที่เปนผงเล็กกับกรด แผนก ผสม
ทีมวิเคราะห 1.นายมานะ ขยันเรียน
2.นายปติ ยินดีดวย 3.นางชูใจ ใสสะอาด
What - If
คําตอบ
โอกาสเกิด ความรุนแรง
1.ถังบรรจุผงเล็กๆ - ติดฉลาก
เสียหาย
ผิด
1.เกิดปญหาคุณภาพสินคา
Remote (Serious)
เล็กนอย
2.ในถังบรรจุมีผงคนละชนิด
2.ถาเปยกอาจเกิดปฏิกิริยา
ไมนาเกิด (Minor)

เพิ่มขั้นตอนการตรวจตราใน

การใหความรอนขึ้น

เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน

3.ถังบรรจุผุกรอน

3. การปนเปอนเหล็ก ถังรั่ว

(Unlikely)

วันที่ 24 กันยายน 2550
แนวทางปองกัน
ปรับปรุงการติดฉลากจากผูสง

Remote

เสียหาย
(Serious)

ไมตองทําอะไร

ไมนาเกิด

เล็กนอย
(Minor)

เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบระบบ

และอาจทําใหบาดเจ็บ
4.ระบบระบายอากาศเสีย

4.ฝุนฟุง ผูปฏิบัติหายใจ
เขารางกาย

(Unlikely)

ระบายอากาศในขั้นตอนการ
ทํางาน (Work Instruction)

5.ระดับความสูงของกรดอยูสูง
เกินขีดที่กําหนด

5.กรดกระเด็นใสตัว
และเกิดปญหาคุณภาพ
สินคา

หางไกล

รุนแรงมาก

ใชแวนตาและเอี๊ยม

(Remote)

manasu

