แนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการตัดแยกพลังงาน
(Safety guideline for plant isolation)

1. แนวคิด (Concept)

การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณหรือแหลงจายกระแสไฟฟาทีห
่ ยุดการทํางานนั้น
จําเปนตองมั่นใจวาเครื่องจักร/อุปกรณหรือแหลงจายกระแสไฟฟาดังกลาวไมมีโอกาสที่จะกลับมา
ทํางานไดโดยไมไดตั้งใจหรือมีกระแสไฟฟาคางอยู ซึ่งจะสงผลใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการแยกหรือตัด แหลงพลังงาน (พลังงานไฟฟา, นิวแมติกส(ลม),
ไฮดรอลิกส, ความรอน,พลังงานกล และ พลังงานสะสมตาง ๆ) ที่มายังเครื่องจักร/อุปกรณหรือ
แหลงจายกระแสไฟฟานัน
้ ๆ ดวยการปลด/ปดแหลงจายพลังงานและมีการล็อกดวยกุญแจหรือ
อุปกรณใดที่ไมสามารถเปด/จาย แหลงพลังงานไดหรือที่เรียกวา Lockout แตทั้งนี้การ lockout
ทุกครั้งตองมั่นใจวาไมมีพลังงานสะสม ตกคาง ซึง่ อาจกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของชิ้นสวนใด ๆ
ของเครื่องจักรและอุปกรณหรือแหลงจายกระแสไฟฟาในจุดปฏิบัตงานหรือที่เรียกวา Zero
Energy เชน การปดระบบจายลมมาที่ชุด Air blast แตไมไดเคลียลมที่คางในระบบ ก็ถือวามี
การ lockout แตไม zero energy เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการแขวนปาย Tagout แสดงให
ทราบวาใครเปนผูดําเนินการดังกลาว
การดําเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนจําเปนตองทําไปพรอมกันทุกครั้งเพื่อใหเกิดระบบการตัดแยก
พลังงานที่สมบูรณหรือทีเ่ รียกวา Plant Isolation ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีความจําเปนและ
เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง Operator, ชางซอมบํารุง, ผูรับเหมา, คนทําความสะอาด,
และคนอื่น ๆ ที่ตองเขาไปทํางานกับสวนที่สามารถเคลื่อนไหวไดของเครื่องจักร/อุปกรณหรือ
แหลงจายกระแสไฟฟานัน
้ ๆ จึงควรมีการใหความรูความเขาใจกับทุกคนใหมีความเขาใจการ
ดําเนินการดังกลาวอยางถูกตองและถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด
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2. ขั้นตอนของการตัดแยกพลังงาน

A

B

Switch
Pump

Main Switch
High pressure

C

D

Release

Gate

(1) ชี้บงเครื่องจักร/อุปกรณหรือแหลงจายกระแสไฟฟา ที่จะดําเนินการตัดแยกพลังงาน
ซึ่งจากภาพคือปม
(2) หยุดเดินเครื่องจักร/อุปกรณนั้น โดยดูวาชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดไดหยุดนิ่งแลวและ
อยูในตําแหนงที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
(3) ดําเนินการตัดการจายพลังงานที่มายังเครื่องจักร/อุปกรณหรือแหลงจายกระแสไฟฟานั้น
ที่อุปกรณตด
ั จายแหลงพลังงาน (energy-isolating device) แตละแหลง ซึ่งจากภาพ
คือ A และ C
(4) ทําการล็อกโดยใชกุญแจหรืออุปกรณล็อกที่เหมาะสมในตําแหนงที่เปนอุปกรณตัดจาย
แหลงพลังงานของทุก ๆ แหลงจายพลังงาน ซึ่งจากภาพ คือ A และ C

อุปกรณตัดจายแหลงพลังงานที่มีจุดที่สามารถล็อกได
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อุปกรณตัดจายแหลงพลังงานที่ไมมีจุดที่สามารถล็อกไดตองมีการใชอุปกรณพิเศษ

ภาพแสดง energy-isolating device

(5)

ทดสอบผลการ Lockout เพื่อแนใจวามีประสิทธิผลและเปนการทวนสอบวาแหลงจาย
พลังงานทุกแหลงได ตัดแยกแลวอยางมีประสิทธิผล (การทดสอบตองตรวจสอบและ
ยืนยันวาไมมีใครอยูในจุดที่จะไดรับอันตรายถาหากการ Lockout ไมไดผล) ซึ่งจากภาพ
คือ การกดปุมสตารทที่ปุม B และคายพลังงานสะสมที่คางอยูภายในปมซึ่งก็คือการลด
แรงดันของน้ํามันที่คางภายในปม ที่จุด D

(6) ทําการแขวนปาย Tagout โดยผูที่ทําการ Lockout ที่อุปกรณตัดจายแหลงพลังงานของ
ทุก ๆ แหลง ซึ่งจากภาพ คือ A และ C
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(7) ในกรณีที่มผ
ี ูปฏิบัติงานหลายคนแยกยายกันเขาปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหรือกรณีที่มี
อุปกรณที่ตอง Lockout เปนจํานวนมาก อาจใชอุปกรณล็อกแยกตามผูปฏิบัติงาน
(8) ในบางกรณีที่ตอง Lockout อยางตอเนื่องถึงกะตอไป ตองมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงขอ
ปฏิบัติของบุคคลที่ตองถายโอนความรับผิดชอบการควบคุมดูแลการ Lockout ของ
อุปกรณที่ดําเนินการอยู ระหวางผูที่ออกกะ กับผูที่เขามารับกะ และเพือ
่ ความมั่นใจอาจ
ตองทําการ Lockout ใหมอีกครั้งถาจําเปน
(9) การปลด lockout เครื่องจักรใหกลับสูสภาพการทํางานตามปกติ ตองมีการดําเนินการ
โดยผูทําการ Lockout ตามขั้นตอนตอไปนี้
9.1 เก็บสิ่งที่ไมจําเปนออกไปใหหมด เชน เครี่องมือ อะไหล
9.2 ดูวาสวนตาง ๆ ของเครื่องจักร/เครื่องมืออยูในสภาพที่สามารถทํางานได
ตามปกติ รวมถึง การดปองกันอันตรายตาง ๆ และ อุปกรณ Safety
9.3 ตรวจหาและแกไขงานที่ยังทําไวไมเรียบรอย หรือ สิ่งที่อาจขัดขวางการ
ทํางานไดตามปกติ บางครั้งอาจจําเปนตองใชทีมตรวจสอบที่ไดรับการฝกฝน
มาเปนพิเศษ เชน ทีมสําหรับตรวจระบบไฮดรอลิกส นิวแมติกส
9.4 ซอมแซมหรือประกอบ Safeguard ใหเขาที่กอนการปลด Lockout
9.5 ปลด Lockout Tagout ทีละจุด ตามลําดับกอนหลังที่ถูกตอง
9.6 ทําการตรวจสอบดวยสายตากอนจายพลังงานสูเครื่องจักร/อุปกรณหรือ
แหลงจายกระแสไฟฟา เพื่อใหแนใจวาไมมีใครอยูในบริเวณที่อาจไดรับ
อันตราย
9.7 จัดทําแนวปฏิบัติ เปนการเฉพาะ สําหรับการปฏิบัติในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไม
สามารถมาปลด Lockout ได เนื่องจากการเจ็บปวยหรือขาดงานไป

3. คูมือการปฏิบัติและการฝกอบรม
การดําเนินการตัดแยกพลังงาน โดยการ Logout Tagout การทดสอบการ Logout และ
การปลดพลังงานสะสม จําเปนตองมีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและปลอดภัย สําหรับ
ผูปฏิบัติงานทุกคนในโรงงาน รวมไปถึงการจัดหาและจัดทําอุปกรณที่ใชสําหรับการล็อกในทุกๆ
จุด นอกจากนี้ยังตองมีการจัดฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของให
ปฏิบัติไดถูกตองและเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว
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แนวปฏิบัติในการตัดแยกพลังงาน
Plant Isolation
การทํางานกับเครือ
่ งจักร/อุปกรณและแหลงจายกระแสไฟฟาที่หยุด
การทํางานตองมีการทําการตัดเครือ
่ งจักร/อุปกรณ ออกจากแหลงจาย
พลังงานไฟฟา พลังงานกล ไฮดรอลิกหรือการหยุดกระบวนการผลิต โดยให
มีการดําเนินการดังตอไปนี้
การตัดแยกพลังงานควรดําเนินการโดยผูที่ผา
 นการอบรมและมีหนาที่
รับผิดชอบเทานั้น
พลังงานตาง ๆ ที่คางอยูในระบบตองทําการคายพลังงานใหอยูใน
สภาวะที่ปลอดพลังงาน (Zero Energy)
ทําการล็อกและแขวนปายหามเดินเครื่องจักรทุกจุดทีก
่ ําหนด
ทดสอบวาการตัดแหลงพลังงาน ไดผลลัพธทถ
ี่ ก
ู ตอง
ติดตามตรวจสอบการทํา Lockout Tagout อยางตอเนือ
่ ง
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