
การเปลีย่นแปลงทีด่เูหมอืนจะเล็กนอ้ย ถา้ไมม่กีารทบทวนการเปลีย่นแปลง (MOC) ที่
เพยีงพอ สามารถท าใหเ้กดิเหตกุารณ์ทีรุ่นแรงได ้ดไูดจ้าก 2 ตวัอยา่งนี้

อุบตัเิหตทุี่ 1: ไดม้กีารดดัแปลงระบบระบายของถังบรรจคุวามดนัต า่ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
6 ม. และสงู 9 ม. เพือ่ลดการปลดปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม ถังนีใ้ชง้านมาแลว้ 20 ปี โดยมี
ไนโตรเจนคลมุในถังและมวีาวล์ระบายแบบบานพับแบบงา่ยเพือ่ป้องกนัความดนัสงูเกนิและ
สภาวะสญูญากาศ ระบบใหมม่คีวามซบัซอ้นมากกวา่ รวมถงึมคีอมเพรสเซอรแ์ละทอ่ที่
ซบัซอ้น หลงัจากการดดัแปลงไดม้กีารใชง้านและเตมิของในถังจนเต็ม ครัง้แรกทีม่กีารป๊ัม
ของออกจากถัง ถังเกดิบบุ (รูปที ่1) เนือ่งจากไมม่กีารระบายอยา่งเหมาะสม โชคดทีีไ่มม่กีาร
ร่ัวไหล หรอื เกดิการบาดเจ็บ แตว่า่จ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นถังใบใหม ่

อุบตัเิหตทุี่ 2: บรษัิทเจา้ของถังไดท้ าการดดัแปลงถังบรรทกุสนิคา้โดยตอ่ทอ่เพือ่ให ้
สามารถตอ่โฮสไนโตรเจนเขา้กบัถังไดโ้ดยไมต่อ้งปีนบนัไดขึน้ไปบนถัง บนถังมวีาวล์ของทอ่
ไนโตรเจนตดิตัง้อยู ่วาวล์ตวันัน้ไมไ่ดถ้กูเปิดเมือ่มกีารป๊ัมของออกจากถังท าใหไ้มม่ไีนโตรเจน
ไหลเขา้ไปในถัง ท าใหเ้กดิสญูญากาศในถังและท าใหถ้ังบบุเสยีหายอย่างมาก (รูปที่ 2 ) อนั
ทีจ่รงิบนถังมวีาวล์นริภัยส าหรับป้องกนัความดนัสงูเกนิ/ภาวะสญูญากาศ ตดิตัง้อยูแ่ตว่า่วาวล์
ไมท่ างาน

อ้างองิ: 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.
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คณุทราบหรอืไม่?
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ในอบุตัเิหตทุี ่1, มกีารทบทวนการ

เปลีย่นแปลง แตก่ารฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน
ฝ่ายผลติไมส่มบรูณ์ การฝึกอบรมโฟกัสไปที่
คอมเพรสเซอรส์ าหรับระบายอากาศและ
คอนเดนเซอรท์ีต่ดิตัง้ใหม ่แตไ่มไ่ดเ้นน้ใหเ้ห็น
ความส าคญัของวาวล์ขนาด ½ นิว้บนทอ่ขนาด
เล็กของเครือ่งมอืวดัทีใ่ชใ้นการควบคมุความ
ดนั/ป้องกนัภาวะสญูญากาศ หลงัจากทีถ่ังบบุ 
พบวา่วาวล์ตวัทีเ่ป็นกญุแจส าคัญในการป้องกนั
ระบบทีซ่บัซอ้นนีถ้กูปิดไว ้วาวล์ตวันีค้วรจะถกู
ล็อค หรอื ซลีในต าแหน่งเปิด การออกแบบและ
การฝึกอบรมสามารถท าใหง้า่ยขึน้ไดเ้พือ่ลด
โอกาสในการเกดิความผดิพลาดของ
ผูป้ฏบิตังิาน สิง่ปลกียอ่ยเล็กนอ้ยท าใหเ้กดิ
โอกาสทีผู่ป้ฏบิตังิานจะท าผดิพลาดทีม่ี
ผลกระทบทีรุ่นแรง

ในอบุตัเิหตทุี ่2, ไมไ่ดม้กีารทบทวนการ
เปลีย่นแปลงทีด่เูหมอืนเป็นการเปลีย่นแปลง
เพยีงเล็กนอ้ยทีท่ าโดยเจา้ของรถ คนขบัรถ
เขา้ใจผดิเกีย่วกบัการท างานของวาวล์แบบใหม่
ท าใหเ้ขาลมืเปิดวาวล์ไนโตรเจนดา้นบนของถัง
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจในขณะเตรยีมการป๊ัมของของ
จากถัง

www.iomosaic.com

 ตอ้งใหม้ั่นใจวา่คณุไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ใน
โรงงานของคณุ และคณุเขา้ใจวา่จะสามารถใชง้านอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีม่กีาร
ดัดแปลงไปไดอ้ยา่งไร ขอความชว่ยเหลอืถา้คณุตอ้งใชง้านอปุกรณ์ทีม่กีาร
ดัดแปลงโดยทียั่งไมไ่ดร้ับการฝึกอบรม 

 หา้มท าการเปลีย่นแปลงทอ่ หรอื อปุกรณ์ในโรงงานโดยไมไ่ดป้ฏบัิตติามระบบ
ในการทบทวนการเปลีย่นแปลง (MOC) 

 ถา้มอีปุกรณ์ใด ๆ ไมว่า่จะมอียูเ่ดมิ หรอื ทีถ่กูดัดแปลง มลีักษณะซบัซอ้นและมี
โอกาสทีจ่ะเกดิการผดิพลาดจากการใชง้าน ปรกึษาหัวหนา้งานและวศิวกรวา่
สามารถท าใหอ้ปุกรณ์นัน้ใชง้านไดง้่ายขึน้หรอืไม่

 ท าความเขา้ใจใหถ้อ่งแทเ้กีย่วกับการเปลีย่นแปลงใด ๆของอปุกรณ์ทีเ่ป็นของ
ผูอ้ ืน่ แตน่ ามาใชใ้นโรงงานของเรา เชน่ รถของบรษัิทรถขนสง่ 

 เมือ่ท าการขนสง่สารเคม ีตอ้งมั่นใจวา่วาวล์ทกุตัวอยูใ่นต าแหน่งทีถ่กูตอ้ง
( อา่นเพิม่เตมิ Process Safety Beacon ฉบับ ส.ค. 2558)

รปูที ่1:  ถงับบุ

รปูที่ 2:  ถงับรรทกุสนิคา้บบุ

http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/

