หนวยที่ 4 ความปลอดภัยเชิงระบบ
1. ความเปนมา กอนทศวรรษที่ 1940 การดําเนินงานดานความปลอดภัยแบบลองผิดลองถูกเกิดเหตุแลวแกไข เชนเครื่องบินตก
แลวแกไข ตกอีกแลวแกไขบินตออีก จึงมีคนในวงการบินกลาววา บิน-แกไข – บิน (Fly-Fix-Fly)
-1962 กองทัพสหรัฐอเมริกาจัดพิมพ System Safety Engineering For the Development to Air Force Ballistic Missles
- 1963 กองทัพสหรัฐอเมริกา จัดพิมพ MIL-S-38130 General Requirements for Safety Engineering of System and Associated
Subsystems and Equipment
- 1963 มีการกอตั้งสมาคมเชิงระบบ (System Safety Society)
- 1966 กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ปรับปรุง MIL-S-38130 เปน MIL-S-381308A
- 1969 มีการปรับปรุง MIL-S-38130 เปน MIS-STD-882B System Safety Program Requirements
ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1970-1980 ความกาวหนาในการทํา System Safety ของหนวยงานที่สําคัญๆ ยังคงเนนหนักไปที่
อุตสาหกรรมที่มีอันตรายรายแรง
- 1970 – NASA จัดทําเอกสาร NHB 1700 (V3) System Safety
- 1973 – Atomic Energy Commission (AEC) จัดทําเอกสาร MORT-The Management Oversight and Risk Tree
- 1974 – จัดตั้ง System Safety Development Center ศูนยดงั กลาวไดปรับปรุงเพิ่มเติมให MORE มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
- 1970 มีหลายหนวยงานความปลอดภัยเชิงระบบแตกตางกัน AEC จึงปรับปรุงนําสวนที่ดีมารวมกันใหผูรับเหมาชวง
นําไปใช
- 1980 แนวคิดความปลอดภัยเชิงระบบถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมทั่วไปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี
- 1985 สถาบันวิศวกรเคมีแหงสหรัฐอเมริกา(American Institute Of Chemical Engineers: AICHE)ไดจัดทําเอกสาร
Guidelines of Hazard Evaluation Procedures ซึ่งเปนเครื่องมือวิเคราะหความปลอดภัยเชิงระบบหลายเครื่องมือ
อาทิ Hazard and Operability Study (HAZOP) Fault Tree Analysis (FTA)และ Failure Mode Effects, and Criticality
Analysis (FMETA)
- ประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก นิคมมาบตาพุต ไดนําเครื่องมือเหลานี้มาใช เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ
- 2542 กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นความจําเปนโรงงานที่มีอันตรายสูงตองใชเครื่องมือเหลานี้จึงออกกฎหมายบังคับใชคือ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานที่ใหกําหนดหลักเกณฑ
การชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ความปลอดภัยเชิงระบบ มีความหมายวา เปนการดําเนินงานดวยวิธที างวิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะหวามีอันตราย
ใดบางในระบบที่วิเคราะหนนั้ แลวทําการปองกันควบคุมอันตรายที่จะทําใหคนบาดเจ็บและ/หรือทรัพยสินเสียหาย
3. ความสําคัญของความปลอดภัยเชิงระบบ
- ใหความสําคัญกับการชี้บงอันตรายที่รอบดานดวยเครือ่ งมือหรือเทคนิคตางๆ พิจารณาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภันฑและ
โครงการ
- โรงงานที่นําความปลอดภัยเชิงระบบมาใช จะไดความสมบูรณและบูรณาการ มาตรการเชิงรุกมากกวาเชิงรับ

- การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานที่นําเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบมาใชจะมีขอบเขตความ
ปลอดภัยมากกวาแบบดั้งเดิมที่ยึดการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น
แนวคิดของความปลอดภัยเชิงระบบ
1.องคประกอบของระบบ (System)

2. การวิเคราะหอันตรายตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑหรือโครงการ (Product or Project Lift Cycle) แบงออกเปน 5 ระยะ
ระยะที่ 1 แนวคิด (Concept Phase) เปนระยะของการพิจารณาความตองการผลิตภัณฑหรือโครงการ เชนโครงการใหม
ผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มสายการผลิต แลวนํามากําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคโครงการ พรรณนาโครงการ กําหนดการออกแบบ
และผลลัพธที่คาดหวัง
ระยะที่ 2 การออกแบบ (Design Phase) ชัดเจนมากยิ่งขึน้ การวาดผัง (Drawing) วางแผนงาน
ระยะที่ 3 การผลิต (Production Phase) เปนระยะการผลิตสิ่งที่ตองการใหไดผลลัพธตามเปาหมาย
ระยะที่ 4 การดําเนินการ (Operations Phase) นําผลลัพธที่ไดมาใชงาน สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณเครื่อมือ หรือบริการ จะ
เห็นวาการทําเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบไดผลอยางไร ถาพบอันตรายก็ตองปรับปรุงแกไข แตจะแกไขยากกวา ควรทํา3
ระยะแรกอยางมีคุณภาพ
ระยะที่ 5 การกําจัด (Disposal Phase) กากผลิตภัณฑหรือของเสียที่เกิดขึ้น จะตองไดรับการวิเคราะห ควบคุมอันตรายดวย

3. การประมาณระดับความเสี่ยง เปนตารางที่ปรากฏในเอกสาร MIL-STD-882 B,1984 ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใชใน
การระบุวาอันตรายนั้นเปนความเสี่ยงทีย่ อมรับไดหรือไม เรียกวาดัชนีความเสี่ยง (Hazard Risk Index : HRI)

4. ลําดับของการควบคุม (System Safety Precedence) ความเสี่ยงทีย่ อมรับไมได วิธกี ารควบคุมอันตรายตาม MIL-STD-882 B1
1. ออกแบบเพือ่ ลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด
2. ใชอุปกรณความปลอดภัย
3. การใชอุปกรณเตือนภัย
4. การจัดทําขัน้ ตอนการทํางาน (Procedure) และการฝกอบรม
5. การยอมรับความเสี่ยง
การประยุกตความปลอดภัยเชิงระบบในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ความแตกตางระหวางความปลอดภัยเชิงระบบกับการดําเนินการดานความปลอดภัยแบบดัง่ เดิม
- ความปลอดภัยแบบดั้งเดิม ทํางานแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็แกไขกัน เนนระยะสั้นแกไขแบบเชิง
รับ
- ความสมบูรณแบบรอบดานและความเปนระบบ(Comprehensive and Systematic) ในการจัดการกับอันตราย หากโรงงาน
ดําเนินงานดานความปลอดภัยทัว่ ๆ ไป ในการมองปญหา (คือชี้บงอันตราย) จะมองเฉพาะอันตรายนั้นจะแกไข ปองกัน และ
ควบคุมอยางไร แลวตัดสินใจลงมือทํา ในขณะที่โรงงานดําเนินการตามหลักวิชาดานความปลอดภัยเชิงระบบจะตองมองอันตราย
ที่มีตั้งแตเริ่มการออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การทดสอบ (Test) การผลิต (Production) และกากของเสียที่
เกิดขึ้น การทําเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบตองทําการวิเคราะหอันตรายที่มีตลอดวงจรชีวิตของระบบนั้นๆ
- เครื่องมือที่ใชชี้บงและวิเคราะหอันตราย ทั่วไปแบบเดิมจะใช แบบตรวจความปลอดภัย แบบสํารวจหรือ Checklist
ความปลอดภัยเชิงระบบจะใชเครื่องมือชี้บงอันตราย และเทคนิคการวิเคราะหอันตรายที่สลับซับซอนกวา บางเทคนิคตองอาศัย
ทีมงาน
- การประมาณระดับความเสี่ยง
- การดําเนินงานในลักษณะทีมงาน
2. แนวทางประยุกตเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบในโรงงาน
1. ทําใหโรงงานเขาใจหลักการพื้นฐานของความปลอดภัย นัน่ คือ
- ผูบริหารตองมีเจตจํานง ที่จะมีการจัดการความปลอดภัยขึ้นในโรงงาน
- ความปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของสายงานหลัก เชนสายการผลิต การชี้แนะ แนะนําของฝายปลอดภัยถือเปนสาย
งานสนับสนุน
- ความปลอดภัยเปนเรื่องที่สรางมูลคาใหโรงงาน เนื่องจากการทํางานที่ปลอดภัยตั้งแตแรกและทุกครั้งทีท่ ํางาน ยอมมี
โอกาสนอยมากที่จะเกิดความสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ก็ลดวันหยุดงานของพนักงาน ลดความสูญเสียในแงการผลิตทั้งแรงงาน
และวัตถุดิบ
2. ทําการชี้บงอันตราย (Hazard Identification) ที่มีอยูในระบบ และตองทําอยางรอบคอบ
3.ใชอุปกรณตางๆ ที่ถูกตองเหมาะสม และมีการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม
4. พัฒนาและขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure) ดานความปลอดภัยเชิงระบบขึ้นในโรงงานและตองผสมผสานเปนสวน
หนึ่งของระบบการบริหารของโรงงาน ปจจุบันระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนที่รูจักในโรงงานคือ
มอก/OHSAS 18001
5. ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูและความสามารถในเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบ

6. เฝาระวังและตรวจประเมินระบบ (Monitoring and Auditing) เพื่อความมั่นใจวาการดําเนินงานดานความปลอดภัยได
ดําเนินการตามแนวคิดของความปลอดภัยเชิงระบบ

เครื่องมือที่ใชในความปลอดภัยเชิงระบบ
Preliminary Hazard Analysis (PHA)
PHA นิยมทําเปนตารางที่มีหัวขอสําหรับการวิเคราะห

ตัวอยางการทํา PHP สําหรับการออกแบบงานกําจัดไขมัน (Vapor Degreaser) ที่ใชคนยกเครนยายชิ้นงาน ผลการวิเคราะห
อาจจะมีรูปแบบที่แตกตางกันบางของแตละหนวยงานแตโดยหลัก ๆ แลวหัวขอสําหรับวิเคราะห PHP ประกอบดวย
1. ลักษณะอันตราย
2. สาเหตุของอันตราย
3. ผลที่อาจเกิดขึน้
4. ความรุณแรง โอกาสเกิด และคาดัชนีความเสี่ยง
5. ขอเสนอแนะวิธีปองกัน
6. ผลที่ตามมาหลังทําตามขอเสนอแนะนัน้ ๆ
ควรนํา PHA มาใชในระยะแนวคิดและระยะออกแบบ เพื่อชี้บงอันตรายที่อาจมีจากการผลิต ผลิตภัณฑนั้นๆ จะไดหาทางปองกัน
ควบคุม หรือแกไขแบบกอนที่จะดําเนินการในระยะอื่นตอไป
PHL (Preliminary Hazard List : PHL) คือบัญชีรายการอันตรายเพื่อความคลองตัวในการชี้บงอันตราย เชน
รายการอันตราย
1. การชน/ ความเสียหายทางกล (Collision/Mechanical Damage)
2. การปนเปอน (Contamination)
3. การกัดกรอน (Corrosion) เปนตน

Failure Mode and Effect Analysis FMEA
เปนเทคนิคที่ใชใน Reliability Engineering ตอมาจึงมีการนํามาใชในงานความปลอดภัยเชิงระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการชี้
บงอันตรายดวยการวิเคราะหวาแตละสวนของระบบจะมีโอกาสทํางานผิดพลาดไดอยางไร (Failure Mode) และมีผลกระทบตอทั้ง
ระบบอยางไร (Effect Analysis) แตละสวนที่ทําการวิเคราะหสวนใหญจะเปนอุปกรณ เชนปม วาลว ดังนั้นทีมที่ทํา FMEA จึงควร
มีผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณอยูในทีมดวย FMEA จะเนนที่อุปกรณ ไมไชเนนที่คน ดังนั้นจึงไมมกี าร
วิเคราะหเรื่องความผิดพลาดของคน (Human Failure)
ขั้นตอนการทํา FMEA
1. กําหนดอุปกรณที่จะวิเคราะหพรอมรายละเอียด ทีมวิเคราะห FMEA ตองพิจารณาจาก P&ID (Piping and Instrument
Diagram ) หรือแผนภูมกระบวนการผลิต จัดทํารายการอุปกรณที่ใชในการผลิต พรอมคําอธิบายเกี่ยวกับการทํางานอุปกรณนนั้ ๆ
ควรกําหนดรหัสอุปกรณเพือ่ สะดวกในการอางอิง เชน ลิ้นโซลีนอยดนริ ภัยสําหรับไอน้ํารอน รหัส V-123
2. พิจารณาความผิดพลาด (Failure Mode) ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตองเปนอุปกรณที่อาจเกิดขึน้ จริงของอุปกรณนั้นๆ เชนลิ้น
นิรภัยไมเปดทํางานเมื่อแรงดันเกิน หรือปมจายน้ํายังทํางานอยูทั้งที่มสี ัญญาณใหหยุด
3. พิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดนั้น โดยพิจารณาไปทีละความผิดพลาด
4. กําหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาในประเด็นโอกาสเกิดและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
5. กําหนดวิธีปองกัน โดยพยายามอิงวิธีทางวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีเปนสําคัญ

ตัวอยางบางสวนของการวิเคราะห FMEA ระบบจายน้ําใหกับที่ลา งตาฉุกเฉิน
สรุป FMEA เปนเครื่องมือที่เหมาะกับการชี้บงวา อุปกรณ เครื่องมือที่ใชอยูในกระบวนการผลิตมีโอกาสจะทํางานผิดพลาดอะไร
ไดบางเชนวาลวอาจไมเปด (ทั้งที่มีสัญญาณแจงมาแลว) หรือวาลวอาจปดในขณะทํางานอยูโดยไมคาดคิด การทํา FMEA จึงตองมี
ทีมงานที่มีความเขาใจในเทคนิค FMEA และเขาใจกระบวนการผลิตและการทํางานของอุปกรณ
ขั้นตอนการทํา FMEA ทีมงานตองทําการวิเคราะหความผิดพลาด ( Failure Mode) กําหนดระดับความเสี่ยงและกําหนด
มาตรการปองกันที่เนนวิธีการทางวิศวกรรม หรือเทคโนโลยี

Fault Tree Analysis FTA
การวิเคราะหแบบฟอลท ทรี เปนวิธีหนึง่ ของการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัย คิดคนพัฒนาโดย W.A.W Watson พ ศ 2505
กองทัพอากาศสหรัฐขอใหชว ยแกปญหา เกิดการระเบิดของจรวด การชนกันของเครือ่ งบินบังคับ วิธีนี้ถูกนําไปใชมากใน
อุตสาหกรรมดานอวกาศ และอุตสาหกรรมเคมี และตองการความมั่นใจสูงวาจะไมเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน
ความหมายของสัญลักษณตางๆ
1. รูปวงกลม (Circle) สัญลักษณตวั แทนของเหตุการณที่เกิดจากความบกพรองหรือไมสมบูรณของตัวมันเอง(Basic Fault
Event) ไมตองวิเคราะหตอไปอีก เหตุการณอยูระดับต่ําสุด เชน ดวงไฟสัญญาณไมทํางานเนื่องจากความเสื่อมสภาพของไสหลอด
2. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนหรือรูปเพชร (Diamond) สัญลักษณของเหตุการณทเี่ ปนสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดเหตุการณที่อยูใน
ตําแหนงที่สูงกวา เชน เหตุการณ ข และ ค เปนสาเหตุทําใหเกิดเหตุการณ ก เหตุการณจะไมถูกวิเคราะหตอไปอีก อาจจะไมมี
ขอมูลเพียงพอในการวิเคราะหขณะนั้นหรือเหตุการณนนั้ ไมมีความสําคัญ อยางไรก็ตามผูวิเคราะหตั้งใจจะวิเคราะหตอไปอีกถามี
ขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยางเหตุการณแบบนี้ เชน ผูปฏิบัติงานไมไดยนิ สัญญาณเตือนภัย
3.รูปสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangle) สัญลักษณตวั แทนของเหตุการณที่เปนผลจากเหตุการณหรือสาเหตุตา งๆ ที่อยูใ ตชองทางผาน
(Gate) ของมัน เหตุการณที่อยูในลักษณะนีจ้ ะตองทําการวิเคราะหตอไปเสมอ
4. แอนดเกท (And Gate) แทนใหเห็นวาเหตุการณหนึง่ ที่เกิดขึ้น (คือผล-Effect or Output) เปนผลเนื่องมาจากทุกเหตุการณ
(Input) ที่เกี่ยวของที่เขียนอยูใ ตชองทางผานของเหตุการณนั้น เชน เหตุการณ A จะเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุมาจากเหตุการณ B1 ,
B2 …..และ Bn ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน แอนดเกทนี้ใชตอบคําถามจําพวก เหตุการณอะไรบางที่ตอง (Must) เกิดขึ้นจึงทําใหเกิดผล
เชนนี้
5.ออรเกท (Or Gate) .ใชแทนเหตุการณหนึ่งจะเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเหตุการณใดเหตุการณหนี่งก็ไดอยางนัอยหนึ่งเหตุการณ
ใชตอบคําถาม เหตุการณ อะไรบางที่อาจเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดเหตุการณนี้
6. ทรานซเฟอรเกท (Transfer Gate) ใชแทนสัญลักษณหลีกเลี่ยงการวิเคราะหซ้ํา
7. อินฮิบิทเกท (Inhibit Gate) แทนการเกิดเหตุการณที่เปนผล (Effect or Output) นั้นจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีเหตุการณที่เปน
เงื่อนไข (Condition) หรือขอจํากัด (Restriction) ที่เขียนอยูติดกับสัญลักษณนี้เกิดขึ้นมาดวยควบคูกบั เหตุการณที่เปนตัวสาเหตุ
(Input)
ขั้นตอนการสรางโครงสรางฟอลท ทรี
1. กําหนดและเลือกทอปอีเวนท ( Top Event) หัวขอในการพิจารณาที่อันตรายมากที่สุด เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
2. ประมวลหาสาเหตุ เริ่มสรางฟอลท ทรี พิจารณาวาทอป อีเวนทมาจากสาเหตุอะไรบางใชความรูทางวิชาการ พิจารณาในเชิง
ตรรก ( Logic) เทานั้น จึงจะทําใหไดโครงสรางที่ถูกตองและเปนประโยชนตอการนําไปใช วิเคราะหจากผลไปหาเหตุ คลายกับ
รากของตนไม
3. สาเหตุพื้นฐาน เปนระดับใตสุดของแตละสายของโครงสรางฟอลท ทรี สาเหตุหรือ เหตุการณพื้นฐาน (Basic Fault Event)
จะใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือรูปเพชรเทานั้น

Event Tree Analysis ETA
คือการกําหนดเหตุการณที่เปนอันตราย (Initiating Event) ที่อาจเกิดขึน้ จากความผิดพลาดของอุปกรณ เครื่องมือ หรือความ
ผิดพลาดของมนุษย แลวพิจารณาวาในมาตรการความปลอดภัยที่มีอยูจ ะสามารถจัดการไดหรือไมหากไดหรือไมได ผลลัพธที่
ตามมาจะเปนอยางไรหากได (Success) หรือไมได (Failure)ก็วิเคราะหตอ ถึงมาตรการความปลอดภัยที่ 2 ที่ 3 เปนลําดับ เสน
แสดงการวิเคราะหเสนบนไดผล เสนลางไมไดผล
วิธีการวิเคราะห ETA
1. กําหนดเหตุการณเริ่มตน ซึ่งถือเปนเหตุการณอนั ตราย(Hazard) สําคัญของการทํางาน ที่จะนําไปสูอุบัติเหตุรายแรง
2. กําหนดชี้บงมาตรการความปลอดภัย
3. จัดทําเสนแสดงการวิเคราะห

ตัวอยาง การทําETA ที่ผูวิเคราะห ไดกําหนดเหตุการณเริม่ ตนคือ การสูญเสียน้ําหลอเย็นในเตาปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน่ ซึ่งทาง
โรงงานไดกําหนดมาตรการความปลอดภัยไว 3 มาตรการคือ
1) อุปกรณเตือนเรื่องอุณหภูมิสูงในเตาปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จะสงเสียงเตือนผูปฏิบัติงานที่อุณหภูมิ x
2) ผูปฏิบัติงานจะปรับอัตราไหลของน้ําหลอเย็นใหม
3) ระบบปดการทํางานโดยอัตโนมัติที่อณ
ุ หภูมิ y

HAZOP (Hazard and Operability Study) พัฒนาขึ้นในป 1960 โดยบริษัท Imperial Chemical Industry (ICI)ประเทศ
อังกฤษ ในประเทศไทยนั้นวิธีการวิเคราะหนิยมใชในโรงงานที่มีอันตรายมาก (Major Hazard Industries)
HAZOP เปนวิธีหรือเทคนิคการชี้บงอยางเปนระบบถึงสิ่งที่จะเบีย่ งเบน (Deviation) ไปจากระบบหรือกระบวนการผลิตที่ไดจาก
การออกแบบระบบหรือกําหนดไวแลว การวิเคราะหวาจะเบี่ยงเบนหรือไม อยางไร จะใชวิธีกําหนดคํา เรีบกวา Guide Words

ดังตาราง การทํา HAZOP ตองเปนทีมที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในเรือ่ งระบบที่จะวิเคราะห เขาใจในรายละเอียดของแบบที่
กําหนด (Design Requirement) และแผนไดอะแกรมแสดงทอและอุปกรณที่ติดตั้งในระบบ (Piping and Instrument Diagram :
P&D และเขาใจเทคนิคการทํา HAZOP
HAZOP Guide Words และความหมายของแตละคํา

ขอมูลและแบบที่ใชวิเคราะห HAZOP
1. แบบ P & ID
2. แผนผังโรงงาน
3. วิธีปฏิบัติงาน (Operation Procedure)
4. ผลการวิเคราะหอันตรายและรายงานอื่นๆ
5. รายงานเกีย่ วกับอุบัติเหตุในอดีต
6. พารามิเตอรขณะปฏิบัติงาน (Operating Parameter)
7. ขอมูลจําเพาะของอุปกรณ (Equipment Specifications)
8. Instrumentation Set Parameters
9. ผลการทํา HAZOP ของระบบที่คลายกัน
ตัวอยาง ผลการทํา HAZOP สถานีบรรจุแอมโมเนีย
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