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1

วััตถุุประสงค์์ของคู่่�มืือความปลอดภััย
มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
คู่่�มืือความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้ อม เป็็ นเอกสารที่่�จัดั ทำำ�ขึ้น้ � เพื่่�อให้้พนักั งาน
และผู้้�รัับเหมาได้้ ทราบถึึงหน้้ าที่่�ของตนเองซึ่่�งเป็็ น
สิิทธิิขั้้�นพื้้น� ฐานและสิิทธิิตามกฎหมาย ตลอดจน
แนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อความปลอดภััยฯ เนื่่�องจากธุุรกิจิ
สำำ�รวจและผลิิตปิิ โตรเลีียม  เป็็ นธุุ รกิิจที่่�มีีความ
เสี่่�ยงสููง ซึ่� ง่ อาจก่่อให้้ เกิดิ การสููญเสีียต่่อชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิินหากไม่่มีีการบริิหารจััดการที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ดัังนั้้�นเพื่่�อความปลอดภััยของท่่านและเพื่่�อนร่่วมงาน
ทุุกท่่ านต้้ องทำำ�ความเข้้ าใจและปฏิิบััติิตามคู่่�มืือ
ฉบัับนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
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วิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจ ความปลอดภััย
มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
วิิสััยทััศน์์

องค์์ กรที่่�ปราศจากอุุบัติิั เหตุุ

พัันธกิิจ

• เป็็ นองค์์ กรที่่�ปราศจากอุุบััติิเหตุุ ด้้วยระบบ
การจััดการด้้ านความปลอดภััยของบุุคลากร
และความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต
• สร้้ างวััฒนธรรมด้้ านความปลอดภััยฯ ในระดัับ
สููงสุุ ด โดยสร้้ างความเข้้ าใจและผลัั กดัั น
ภาวะผู้้�นำำ�ด้้านความปลอดภััยฯ แก่่บุุคลากร
ทุุกคนในองค์์ กร
• ตระหนัักถึึงด้้ านความปลอดภััยฯ เป็็ นพื้้�นฐาน
ที่่�จำ�ำ เป็็ นควบคู่่�กัับการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่ งขัั น และการพัั ฒ นานวัั ต กรรม 
เพื่่�อสร้้ างคุุณค่่าในระยะยาวให้้ แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย
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นโยบายความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ปตท. สผ. ยึึดถืือความปลอดภััย ความมั่่� นคง อาชีีว
อนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม เป็็ นพื้้�นฐานในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งเน้้ นให้้ มีกี ารปฏิิบััติิตามระบบ
การบริิหารจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ  เพื่่�อสร้้ างความมั่่� นใจ ด้้ านความ
ปลอดภััยและสุุขภาพของบุุคลากรทุุกคน  รวมถึึง
ชุุ มชน โดยรอบพื้้�นที่่� ป ฏิิบัั ติิ งาน การปกป้้ อง
สิ่่�งแวดล้้ อมในทุุกช่่วงวััฏจัักรของธุุ รกิิจ รวมทั้้�ง
ความมั่่� นคงปลอดภััยของบุุคลากรและทรัั พย์์สิิน 
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ปตท.สผ. มีีนโยบายเพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้ าหมายการเป็็ นองค์์ กร
ที่่�ปราศจากอุุบัติิั เหตุุ ดังั นี้้�
• มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้ างและคงไว้้ ซึ่� ง่ วััฒนธรรมความปลอดภััยฯ
ในระดัับสููงสุุด โดยเน้้ นภาวะผู้้�นำำ�ด้้านความปลอดภััยฯ
และการมีี ส่่วนร่่วม ของพนัั ก งานและผู้้�รัั บ เหมา โดย
ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาตามสายงานมีี ห น้้ าที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ
การปฏิิบััติิงานที่่� เกิิดขึ้้น�
• กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์  ตัวชี้้
ั วั� ดั และตั้้�งเป้้ าหมายด้้ านความ
ปลอดภััยฯ เพื่่�อการพััฒนาการจััดการด้้านความปลอดภััยฯ
อย่่างต่่อเนื่่� องให้้ คงไว้้ ซึ่� ่งผลการดำำ�เนิินงานด้้ านความ
ปลอดภััยฯ ในระดัับชั้้�นนำำ�  และเพื่่�อบรรลุุ เป้้ าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• ปฏิิบัั ติิงานภายใต้้ ก ฎหมาย ระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ หรืื อ
มาตรฐานที่่� เ กี่่� ย วข้้ องกัั บ การดำำ� เนิินงานด้้ า นความ
ปลอดภััยฯ อย่่างเคร่่งครัั ด
• บริิหารการจัั ด การความเสี่่� ย งด้้ า นความปลอดภัั ย ฯ
ในการปฏิิบัั ติิ งานและกระบวนการผลิิต ด้้ วยการ
วิิเคราะห์์ ประเมิิน และควบคุุมความเสี่่�ยงให้้ อยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ��ที่่�สุุดเท่่าที่่�สามารถปฏิิบััติิได้้
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• ส่่งเสริิมการสร้้ างสุุขภาพที่่�ดีขี องพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
ให้้ เ ป็็ นส่่วนหนึ่่� ง ของระบบบริิหารจัั ด การด้้ า นอาชีี ว
อนามััยอย่่างมีีประสิิทธิิผล
• ลดการดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่� ส่่ งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม
ให้้ สอดคล้้ องกัับหลัักการของแนวทางสู่่�องค์์ กรคาร์์ บอน
ต่ำำ�� 
• การใช้้ ทรััพยากรหมุุนเวีียน และการสร้้ างคุุณค่่าเชิิงบวก
ต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม
• ประเมิิน สัั ง เกตการณ์์ และจัั ด การกัั บ สถานการณ์์
และความเสี่่�ยงด้้ านความมั่่� นคงที่่�อาจขึ้้น� ได้้ ในทุุกพื้้นที่่
� �
ปฏิิบััติิงาน
• วางแผน จััดเตรีี ยมทรัั พยากร ดำำ�เนิินการอบรม  และ
ซัักซ้้อมการรัั บมืือกัับเหตุุการณ์์ ฉุุกเฉิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปฏิิบััติิตามมาตรฐานการจััดการการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อ
ให้้ มั่่�นใจว่่าสามารถควบคุุมความเสี่่�ยงให้้ อยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ที่่�สุุดเท่่าที่่�สามารถปฏิิบััติิได้้
• เสริิมสร้้ างให้้ พนัักงานและผู้้�รัับเหมาเข้้ าใจหน้้ าที่่�และ
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สิิทธิิในการหยุุดปฏิิบััติิงานภายใต้้ สภาวะที่่�ไม่่ปลอดภััย
• เข้้ มงวดเรื่่� องการปฏิิบััติิงานโดยปราศจากแอลกอฮอล์์
และสารเสพติิด ทั้้�งพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ โดย
มีีการให้้ คำ�ำ ปรึึกษาและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ปฏิิบััติิงาน 
เรีี ย นรู้้� จากอุุ บัั ติิก ารณ์์ ที่่� เ คยเกิิ ด ขึ้้ น 
� และดำำ� เนิินการ
ตรวจสอบและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

3

ทั้้�งนี้้� บุคุ ลากรของ ปตท.สผ. ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�บริิหารสููงสุุดจนถึึง
ระดัับพนัักงานในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการและผู้้�รัับเหมามีีความมุ่่� ง
มั่่�นร่่วมกัันในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้ เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด
ต่่อนโยบายด้้ านความปลอดภัั ย  มั่่� นคง อาชีี ว อนามัั ย
และสิ่่�งแวดล้้ อม
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โครงสร้้าง และหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ปตท.สผ. กำำ�หนดโครงสร้้างการดำำ�เนิินงานด้้ าน
ความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ของพนัั ก งาน ผู้้�รัั บ เหมา และคณะกรรมการ
ความปลอดภััยฯ ไว้้ ดังั นี้้�
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ผู้้�รัับเหมา
(Contractors)

ผู้้�รัับเหมา
(Contractors)

*หมายถึึง สายงาน/ ฝ่่ ายสนัับสนุุนอื่่น� ๆ ภายใต้้ Line under CEO

หน่่วยงานสนัับสนุุน
งานผลิิต (Others)

หน่่วยงานงานผลิิต
(Production)

สายงานความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
(Corporate SSHE)

คณะกรรมการความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
(SSHE Council)

หน่่วยงานความปลอดภััยฯ
(Site SSHE)

คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน
(คปอ. – OH&S Committee)
(คปอ.-SSHE Committee)

สายงาน/ฝ่่าย
สนัับสนุุนอื่่�น ๆ*

ฐานปฏิิบััติิการ
โครงการ A

กลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ

โครงการต่่าง ๆ
(Asset)

กลุ่่�มงานสนัับสนุุน
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
(CEO)

4.1 โครงสร้้ างการดำำ�เนิินงานด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม
SSHE ORGANIZATION CHART
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4.2 หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบในเรื่่� องความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีว
อนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อมโดยสัังเขป

4.2.1 คณะกรรมการ ความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้ อม (SSHE Council)
• แต่่งตั้้�งโดยประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร ประกอบไปด้้ วย
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท 
• ประชุุ มค ณะกรรมการฯ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ ทบทวน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้ อมของ ปตท.สผ.
• พิิจารณานโยบายและกลยุุทธ์์ ด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม  เพื่่�อเสริิมสร้้ างการเติิบโต
ของ ปตท.สผ. และสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์ของกลุ่่� ม  ปตท.
รวมถึึงติิดตามการดำำ�เนิินงานตามนโยบายและกลยุุทธ์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
• เสริิมสร้้ างวัั ฒ นธรรมการสื่่� อสารอย่่ างโปร่่ งใสด้้ วย
การรัั บฟัั งและพิิจารณา (Two Ways Communication)
ประเด็็นต่่ าง ๆ ผ่่านสายการบัั ง คัั บ บัั ญ ชาโดยตรงและ/
หรืื อคณะกรรมการความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย
และสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน (คปอ.)

4
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4.2.2 สายงานความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม 
(Corporate SSHE)
• นำำ�เสนอนโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านความปลอดภััย มั่่� นคง
อาชีี วอนามัั ย และสิ่่�งแวดล้้ อม  (SSHE Policy) ให้้ กัับ
ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร (CEO) เพื่่�ออนุุมััติิ
• นำำ� เสนอตัั วชี้้ วั� ั ด และเป้้ าหมายด้้ านความปลอดภัั ย ฯ
ประจำำ�ปีี ต่่อ CEO และคณะกรรมการบริิหารระดัั บ สููง
เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้ เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
• จััดทำำ�แผนงานด้้ านความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม  (SSHE Plan) ในระดัั บ องค์์ ก รและ
ถ่่ ายทอดไปยัั ง สายงานและโครงการต่่ าง ๆ เพื่่� อให้้
สอดคล้้ องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านความปลอดภััยฯ
• จััดทำำ�เอกสารที่่�เกี่่�ยวกัับระบบการบริิหารจััดการด้้ านความ
ปลอดภััยฯ (SSHE MS) ในระดัับองค์์ กรเพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิ 
• กำำ�หนดแผนสำำ�หรัั บบุุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีี
เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัับการเจริิญเติิบโตของบริิษััท  และเพื่่�อ
การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• กำำ�กัั บ ดููแลหน่่วยงานต่่าง ๆ รวมทั้้�ง บริิษัั ทผู้้�รัั บ เหมาให้้
ปฏิิบััติิตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานด้้ าน
ความปลอดภััยฯ
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• สื่่�อสารและรณรงค์์ ข้้อมููลด้้ านความปลอดภััยฯ อย่่างต่่อ
เนื่่�อง
• จัั ด ให้้ มีี ก ารอบรมด้้ า นความปลอดภััย ฯ ตามหลัั กสูู ตร
ของกฎหมายและมาตรฐานการฝึึกอบรมของบริิษััท
• มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ต่่ างๆ ได้้ มีีการประเมิิน
ความเสี่่� ย งในทุุ กขั้้ น� ตอนอย่่างถููกต้้ อ งและเหมาะสม 
(As Low As Reasonably Practicable: ALARP)
• จััดทำำ�การศึึกษาผลกระทบด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม (Environmental
Impact Study) รวมทั้้�ง การติิดตามเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความ
สอดคล้้ องในการปฏิิบััติิตามมาตรการลดผลกระทบ
• สนัับสนุุนหน่่วยปฏิิบััติิการเพื่่�อให้้ นำำ� SSHE MS ไปปฏิิบััติิ
ตามอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เช่่น การซ้้ อม
แผนฉุุกเฉิิน การรายงานอุุบัติิก
ั ารณ์์
• ติิดตาม วิิเคราะห์์ และทบทวนผลการดำำ�เนิินงานด้้ าน
ความปลอดภััยฯ เพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นหน่่วยงานกลางในการตรวจสอบ (Corporate
SSHE Audit) การปฏิิบััติิตามมาตรฐานด้้ านความปลอดภััยฯ
ของบริิษััทและข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ให้้กับั หน่่วยงานต่่างๆ
• รวบรวม วิิเคราะห์์ ข้้อมููล และจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิิน
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•

•
•

•
•

งานด้้ านความปลอดภััยฯ ประจำำ�ปีี (Annual SSHE Report)
เป็็ นตััวแทนของบริิษััทในการเป็็ นสมาชิิกอย่่างเป็็ นทางการ
ของสมาคมผู้้�ผลิิตน้ำำ�มั
� ันและก๊๊ าซนานาชาติิ  (International
Association of Oil and Gas Producers: IOGP) ในการติิดต่่อ
ประสานงาน 
ประสานงานกัั บ กลุ่่� ม  ปตท. ในการจัั ด การด้้ า นความ
ปลอดภัั ย ฯ รวมถึึงส่่ งข้้ อมููลผลการดำำ� เนิินงานด้้ าน
ความปลอดภััยฯ และรายงานอุุบัติิั เหตุุ
เป็็ นหน่่วยงานกลางในการรวบรวมข้้ อมููลเพื่่�อติิดต่่อกัับ
หน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ SSHE เช่่น กรมเชื้้�อเพลิิง
ธรรมชาติิ  (Department of Mineral Fuels: DMF)
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรัั พยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้ อม  (Office of
Natural Resources and Environmental Policy and
Planning: ONEP)
เสริิมสร้้ างวััฒนธรรมความปลอดภััยฯ (SSHE Culture)
ภายในองค์์ กร เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ ผ ลสู่่� การเป็็ นองค์์ กรซึ่่� ง
ปราศจากอุุบัติิั เหตุุต่่ างๆ
เป็็ นเลขานุุการของ SSHE Council

PTTEP SSHE Handbook

15

4

SSHE ORGANIZATION CHART

4.2.3 คณะกรรมการความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และสภาพ
แวดล้้ อมในการทำำ�งาน (คปอ.– OH&S Committee)  
• แต่่งตั้้�งเป็็ นคณะกรรมการและปฏิิบััติิหน้้ าที่่�โดยเป็็ นไปตาม
ข้้ อกำำ�หนดของกฎกระทรวง เรื่่� อง กำำ�หนดมาตรฐานใน
การบริิหารและการจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ พ.ศ. 2549
หมวดสอง ประจำำ�ฐานปฏิิบััติิการนั้้�นๆ
• พิิจารณานโยบายและแผนงานด้้ า นความปลอดภัั ย ฯ
รวมทั้้�งความปลอดภััยนอกงาน เพื่่�อป้้ องกัันและลดการเกิิด
อุุบัติิั เหตุุ การประสบอัันตราย การเจ็็บป่่วย หรืื อการเกิิด
เหตุุเดืือดร้้ อนรำำ�คาญอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน  หรืื อความ
ไม่่ปลอดภััยในการทำำ�งานเสนอต่่อผู้้�บริิหาร
• รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรืื อแนวทางปรัั บปรุุ ง
แก้้ ไขให้้ ถููกต้้องตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภััยฯ ต่่อผู้้�บริิหาร เพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ของพนัักงาน ผู้้�รัั บเหมา และบุุคคลภายนอก
• ส่่งเสริิมให้้ ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ ข้้ อบัังคัับต่่าง ๆ ของ
บริิษััทและสนัับสนุุ นกิิจกรรมด้้ านความปลอดภััยฯ ของ
หน่่วยงานหรืื อฐานปฏิิบััติิการนั้้�น ๆ รวมถึึงการฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยฯ ของพนัักงาน หััวหน้้ างาน และ
บุุคลากรทุุกระดัับ
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• ประเมิินผลการดำำ� เนิินงานร่่วมกัั บ หัั ว หน้้ าหน่่วยงาน
ความปลอดภััยฯ (Site SSHE) และรายงานผลการปฏิิบััติิ
งานประจำำ�ปีี ปัั ญหา อุุปสรรค  และข้้ อเสนอแนะในการ
ปฏิิบัั ติิ หน้้ าที่่� ข อง คปอ. เมื่่� อ ปฏิิบัั ติิ หน้้ าที่่� ค รบหนึ่่� ง ปีี
เพื่่�อเสนอผู้้�บริิหาร
• จัั ด ทำำ� แผนฉุุ ก เฉิินและระงัั บ อัั คคีี ภัั ย รวมถึึงฝึึกซ้้ อม
ตามแผนฉุุกเฉิินและการอพยพของหน่่วยงานอย่่างน้้ อย
ปีี ละครั้้�ง
4.2.4 หน่่วยงานความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม 
(Site SSHE)
• แต่่งตั้้�ง เป็็ นหน่่วยงานที่่� ขึ้้ น� ตรงต่่อผู้้�บริิหารสููงสุุ ด ของ
หน่่วยงานหรืื อ ฐานปฏิิบัั ติิก ารนั้้�น ๆ ซึ่� ่ ง เป็็ นไปตาม
ข้้ อกำำ�หนดของกฎกระทรวง เรื่่� อง กำำ�หนดมาตรฐานใน
การบริิหารและการจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ พ.ศ. 2549
หมวดสาม
• จััดทำำ�แผนงานด้้ านความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้ อม ที่่� สอดคล้้ องตามนโยบาย ตััวชี้้วั� ัดและ
เป้้ า หมายด้้ า นความปลอดภัั ย ฯ ของหน่่วยงานกลาง
(Corporate SSHE) เพื่่�อเสนอต่่อผู้้�บริิหาร
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• จัั ด ทำำ� เอกสารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ระบบบริิหารจัั ด การด้้ า น
ความปลอดภััยฯ (SSHE MS) และคู่่�มืือความปลอดภััยฯ
ในระดัับหน่่วยงานหรืื อฐานปฏิิบััติิการนั้้�น ๆ ให้้ สอดคล้้ อง
กัับเอกสารในระดัับองค์์ กรของ Corporate SSHE เพื่่�อ
นำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• กำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และเสนอแนะให้้ หน่่วยงานหรืื อ
ฐานปฏิิบััติิการนั้้�น ๆ ปฏิิบััติิตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย
และมาตรฐานกลางด้้ า นความปลอดภัั ย ฯของบริิษัั ท 
(Corporate SSHE MS)
• กำำ�หนดให้้ มีีอุุปกรณ์์ คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคล
ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะความเสี่่�ยงของงาน เพื่่�อให้้ พนัักงาน 
ผู้้�รัับเหมา หรืื อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ องสวมใส่่ขณะปฏิิบััติิงาน
• ส่่งเสริิม  สนัั บ สนุุ นก ารปฏิิบัั ติิ งาน  และจัั ด อบรมด้้ า น
ความปลอดภััยฯ เพื่่�อ ให้้ พนัั ก งาน ผู้้�รัั บ เหมา และผู้้�ที่่�
เกี่่� ย วข้้ องปลอดจากเหตุุ อัั น จะทำำ� ให้้ เ กิิ ด การประสบ
อัันตรายหรืื อการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน รวมทั้้�ง
ด้้ านการควบคุุมป้้องกัันอััคคีีภัยั และอุุบัติิั ภััยร้้ ายแรง

4
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• ระบุุ ประเมิิน  และกำำ�หนดมาตรการลดผลกระทบจาก
ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้ อม (Environmental Aspects) ติิดตาม
การปฏิิบััติิตามมาตรการต่่าง ๆ รวมถึึงรายงานข้้ อมููลด้้ าน
สิ่่�งแวดล้้ อมตามมาตรฐานของบริิษััท
• ตรวจวัั ด และประเมิินสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานใน
หน่่วยงานหรืื อฐานปฏิิบััติิการนั้้�น ๆ เช่่น การตรวจวััดแสง
เสีียง ความร้้ อน สารเคมีี เป็็ นต้้ น  รวมทั้้�งรายงานและเสนอ
มาตรการแก้้ ไขต่่อผู้้�บริิหาร
• รายงานอุุบัติิั เหตุุ วิิเคราะห์์ สาเหตุุและการป้้ องกััน รวบรวม
สถิิติิ จััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้ านความปลอดภััยฯ
และข้้ อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการประสบอัันตราย การเจ็็บ
ป่่วย หรืื อการเกิิดเหตุุเดืือดร้้ อนรำำ�คาญ อัันเนื่่�องจากการ
ทำำ�งาน เพื่่�อเสนอต่่อผู้้�บริิหาร และ Corporate SSHE
• ประสานงานกัับ Corporate SSHE หน่่วยงานราชการ
ส่่วนท้้ องถิ่่�น  และหน่่วยงานภายนอกที่่� เกี่่�ยวข้้ อง เพื่่�อให้้
การดำำ� เนิินงานด้้ า นความปลอดภัั ย ฯ เป็็ นไปอย่่ างมีี
ประสิิทธิิภาพและถููกต้้ องตามกฎหมาย
• เป็็ นเลขานุุการของคณะกรรมการ คปอ.
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4.2.5 หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบในเรื่่� องความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีว
อนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อมของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
4

หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบ
เป็็ นผู้�นำ้ ำ�และแบบอย่่างในการ
เสริิ มสร้้างวััฒนธรรมความ
ปลอดภััยฯ ภายในองค์์กร เพื่่�อให้้
บรรลุุผลสู่่�การเป็็ นองค์์กรที่่�
ปราศจากอุุบัติั เิ หตุุต่า่ ง ๆ
อนุุมัติั ินโยบายและกลยุุทธ์์
ด้้ านความปลอดภััยฯ
พิิจารณาอนุุมัติั เิ ป้้าหมายและตััวชี้้ �
วััดด้้านความปลอดภััยฯ ประจำำ�ปีี
พิิจารณาอนุุมัติั แิ ผนการดำำ�เนิินงาน
ด้้ านความปลอดภััยฯ ให้้ กับั
สอดคล้้ องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์
เพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้ �วััด
ประจำำ�ปีี
สนัับสนุุนทรััพยากร บุุคลากร
งบประมาณ และเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้
การดำำ�เนิินงานด้้ านความปลอดภััยฯ
เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
20
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รอง
ผู้้�ช่่วย
ประธาน
กรรมการ กรรมการ
เจ้้ าหน้้ าที่่�
ผู้้�จััดการ ผู้้�จััดการ
บริิหาร
ใหญ่่
ใหญ่่
(CEO)
(EVP)
(SVP)
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4

ผู้จัดการ
อาวุโส
(VP)

ผู้จัดการ
หน่วยงาน

หัวหน้างาน







พนักงาน

ผู้รับเหมา
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หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบ
4

รอง
ผู้้�ช่่วย
ประธาน
กรรมการ กรรมการ
เจ้้ าหน้้ าที่่�
ผู้้�จััดการ ผู้้�จััดการ
บริิหาร
ใหญ่่
ใหญ่่
(CEO)
(EVP)
(SVP)

กำำ�กับั ดููแลบุุคลากรในหน่่วยงานให้้
ปฏิิบัติั ติ ามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย
และมาตรฐานด้้ านความปลอดภััยฯ
(SSHE Compliance)







ปฏิิบัติั ติ ามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมาย
มาตรฐาน และแผนงานด้้ านความ
ปลอดภััยฯ อย่่างเคร่่งครััด รวมถึึง
การฝึึ กอบรมตามกฎหมายและ
มาตรฐานของบริิ ษััท







วิิเคราะห์์งานเพื่่�อชี้้ �บ่่งอัันตรายและ
ประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนลงมืือปฏิิบัติั ิ
งาน รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการป้้องกััน 
หรืือขั้้�นตอนการทำำ�งานอย่่าง
ปลอดภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ

22

PTTEP SSHE Handbook

SSHE ORGANIZATION CHART

ผู้จัดการ
อาวุโส
(VP)

ผู้จัดการ
หน่วยงาน

หัวหน้างาน





























พนักงาน

ผู้รับเหมา
4
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หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบ
4

รอง
ผู้้�ช่่วย
ประธาน
กรรมการ กรรมการ
เจ้้ าหน้้ าที่่�
ผู้้�จััดการ ผู้้�จััดการ
บริิหาร
ใหญ่่
ใหญ่่
(CEO)
(EVP)
(SVP)

กำำ�กับั ดููแลให้้ มีีการสวมใส่่อุปุ กรณ์์
คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคล
ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะความเสี่่�ยง
ของงาน
สวมใส่่อุปุ กรณ์์คุ้้� มครองความ
ปลอดภััยส่่วนบุุคคลให้้ เหมาะสมกัับ
ลัักษณะความเสี่่�ยงของงาน และ
ดููแลรัักษาอุุปกรณ์์ให้้ สามารถใช้้ งาน
ได้้ ตามสภาพ
รายงานอุุบัติั เิ หตุุ การประสบ
อัันตราย การเจ็็บป่่ วย การเกิิด
เหตุุเดืือดร้้ อนรำ��คาญอัันเนื่่�องจาก
การทำำ�งาน รวมถึึงการสัังเกตและ
รายงานข้้ อบกพร่่องเสีียหายของ
อุุปกรณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่ปลอดภััย
ต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััยฯ
และหััวหน้้ างาน อย่่างโปร่่งใสและ
ทัันการณ์์
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ผู้จัดการ
อาวุโส
(VP)

ผู้จัดการ
หน่วยงาน

หัวหน้างาน





























พนักงาน

ผู้รับเหมา
4
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หน้้ าที่่�ความรัั บผิิดชอบ

รอง
ผู้้�ช่่วย
ประธาน
กรรมการ กรรมการ
เจ้้ าหน้้ าที่่�
ผู้้�จััดการ ผู้้�จััดการ
บริิหาร
ใหญ่่
ใหญ่่
(CEO)
(EVP)
(SVP)

สืืบสวนสาเหตุุการประสบอัันตราย
การเจ็็บป่่ วย หรืือการเกิิดเหตุุเดืือด
ร้้อนรำำ �คาญอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน 
พร้้อมทั้้�งข้้ อเสนอแนะเพื่่�อวาง
แนวทางในการบริิ หารจััดการด้้ าน
ความปลอดภััยฯ ให้้ มีีประสิิทธิิภาพ









4

ทบทวนผลการปฏิิบัติั งิ านด้้ านความ
ปลอดภััยฯ เพื่่�อการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
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ผู้จัดการ
อาวุโส
(VP)

ผู้จัดการ
หน่วยงาน

หัวหน้างาน











พนักงาน

ผู้รับเหมา
4
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5

การบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม (SSHE MS)
ระบบการบริิหารจััดการด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีี ว อนามัั ย และสิ่่� ง แวดล้้ อ มของ ปตท.สผ.
เป็็ นการเชื่่� อ มโยงนโยบายด้้ า นความปลอดภััย
มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม วิิสััยทััศน์์
และกลยุุทธ์์ของบริิษััทเข้้ าด้้ วยกััน  เพื่่�อควบคุุม
ความเสี่่� ย งของการเกิิ ด อัั น ตรายจากกิิ จ กรรม
ภายในองค์์ กร โดยเน้้ นการจััดการสภาพแวดล้้ อม
ในการทำำ� งานให้้ เ กิิ ด ความปลอดภัั ย  ป้้ อ งกัั น
อุุบััติิเหตุุและการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน  รวมทั้้�ง
ผลกระทบต่่ อสิ่่� งแวดล้้ อม นอกจากนี้้�ร ะบบ
การบริิหารจัั ด การด้้ า นความปลอดภัั ย  มั่่� นคง
อาชีี ว อนามัั ย และสิ่่� ง แวดล้้ อมของบริิษัั ทยัั ง
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ได้้ รัับการออกแบบให้้ สอดคล้้ องกัับระบบบริิหารจััดการด้้ าน
ความปลอดภััย มั่่� นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม  ใน
ธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิ โตรเลีียมตามแนวทางของสมาคมผู้้�
ผลิิตน้ำำ�มั
� ันและก๊๊ าซนานาชาติิ (International Association of
Oil and Gas Producers – IOGP) และสอดคล้้ องกัับมาตรฐาน
สากลอื่่�น ๆ อาทิิ ISO 14001:2015 ระบบมาตรฐานการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้ อม และ ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

5

ระบบการบริิหารจัั ด การด้้ านความปลอดภัั ย  มั่่� นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อมของบริิษััท ปตท.สผ. ประกอบ
ด้้ วย 7 องค์์ ประกอบหลััก  โดยมีีมาตรฐานการดำำ�เนิินงาน
ซึ่่�งกำำ�หนดแนวทางในการดำำ�เนิินงานไว้้ ดัังนี้้�
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องค์์ประกอบ 1

ภาวะผู้้�นำำ�และความมุ่่� งมั่่�น (Leadership and Commitment)
สาระสำำ�คัั ญ : ความมุ่่� ง มั่่� นของผู้้�บริิหารในทุุ ก ระดัั บ และ
วััฒนธรรมความปลอดภััยฯ ของคนในองค์์ กร

5

องค์์ประกอบ 2

นโยบายและวััตถุุประสงค์์ (Policy & Strategic Objective)
สาระสำำ�คัั ญ : กลยุุ ทธ์์ เป้้ าหมาย และนโยบายด้้ าน
ความปลอดภััยฯ

องค์์ประกอบ 3

การจััดสรรทรัั พยากรและเอกสารด้้ านความปลอดภััยฯ
(Organization Resource & Documentation)
สาระสำำ�คัญ
ั :  การจััดองค์์ กร จััดสรรทรััพยากรในการบริิหาร
จััดการ การกำำ�กัับดููแล การสื่่�อสาร การฝึึกอบรม และระบบ
เอกสารในด้้ านความปลอดภัั ย ฯ ให้้ กัั บ พนัั ก งานและ
ผู้้�รัับเหมา เพื่่�อความสอดคล้้ องตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง

องค์์ประกอบ 4

การประเมิินและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
(Evaluation & Risk Management)
สาระสำำ�คััญ:  การประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ในกิิจกรรมต่่างๆ
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องค์์ประกอบ 5

การวางแผนและควบคุุมการปฏิิบััติิการ
(Planning and Operational Control)
สาระสำำ�คััญ:  การวางแผนและควบคุุมความเสี่่�ยงในการ
ปฏิิบััติิการต่่างๆ รวมทั้้�งบริิหารจััดการการเปลี่่� ยนแปลง
(Management of Change: MOC) และแผนในการระงัับเหตุุ
ฉุุกเฉิิน

5

องค์์ประกอบ 6

การปฏิิบััติิและติิดตามผลด้้ านความปลอดภััยฯ
(Implementation and Monitoring)
สาระสำำ�คัญ
ั :  การนำำ�ระบบบริิหารจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ
(SSHE MS) ไปปฏิิบััติิ ติิดตาม และประมวลผล เพื่่�อให้้ แน่่ใจ
ว่่ามีีการดำำ�เนิินการที่่�สอดคล้้ องตามข้้ อกำำ�หนดด้้ านความ
ปลอดภััยฯ อย่่างเคร่่งครัั ด

องค์์ประกอบ 7

การตรวจประเมิินและทบทวนระบบบริิหารจัั ด การด้้ า น
ความปลอดภััยฯ (Audit and Review)
สาระสำำ�คััญ:  การตรวจประเมิินระบบบริิหารจััดการด้้ าน
ความปลอดภััย ฯ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ามีี ก ารนำำ� ไปปฏิิบัั ติิตาม
อย่่างถููกต้้ อง และทบทวนว่่าระบบฯ มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล
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6

ข้้อปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อมขั้้�นพื้้�นฐาน
6.1 กฎความปลอดภััยทั่่�วไป

เมื่่� อพนัักงานและผู้้�รัับเหมาทุุกคนเข้้ ามาปฏิิ บััติิงานในหน่่วยงานหรืือ
ฐานปฏิิบัติั ิการของ ปตท.สผ. ต้้ องปฏิิบัติั ิตามกฎความปลอดภััยทั่่�วไป
ดัังต่่อไปนี้้ �
• ผ่่านการตรวจร่่ างกายและมีีสมรรถนะที่่�เหมาะสมตามปัั จจััยเสี่่�ยง
ของงานในแต่่ละหน่่วยงานหรืือฐานปฏิิบัติั กิ ารนั้้�น ๆ
• ต้้ องเป็็ นผู้้� ปราศจากสารเสพติิ ด และไม่่ มีี ป ริิ ม าณแอลกอฮอล์์
ในร่่างกายเกิินกำำ�หนด
• แต่่งกายให้้ เหมาะสมกัับสภาพการทำำ�งานและต้้ องติิดบัตั รแสดงตน
ตลอดเวลาที่่�อยู่่�ในพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั งิ าน 
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• ศึึกษา ทำำ�ความเข้้ าใจ และปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนดของหน่่วยงานหรืือ
ฐานปฏิิบัติั กิ ารนั้้�น ๆ อย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งดููแลรัักษาสภาพแวดล้้ อม
ในการทำำ�งานให้้ ปลอดภััยและใช้้ ทรััพยากรต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตรความปลอดภััยฯ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
และข้้ อปฏิิบัติั ขิ องแต่่ละพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั กิ าร เช่่น
- การฝึึ กอบรมด้้ านความปลอดภััยฯ สำำ�หรัับพนัักงานทั่่�วไปและ
พนัักงานใหม่่ อย่่างน้้ อย 6 ชั่่�วโมง เมื่่�อเปลี่่�ยนลัักษณะงานหรืือ
วิิธีีการทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไปจากเดิิมต้้ องได้้ รัับการอบรมเพิ่่�มเติิม
อย่่างน้้ อย 3 ชั่่�วโมง
- การฝึึ ก อบรมด้้ า นความปลอดภััย ฯ สำำ� หรัั บ พนััก งานระดัับ
หััวหน้้ างาน 12 ชั่่�วโมง
- การฝึึ กอบรมด้้ านความปลอดภััยฯ สำำ�หรัับพนัักงานระดัับบริิ หาร
12 ชั่่�วโมง
- การฝึึ กอบรมดัับเพลิิงขั้้�นพื้้ �นฐาน 
- การฝึึ กอบรมการปฐมพยาบาล
- ข้้ อปฏิิ บััติิ เ บื้้ อ� งต้้ นด้้ านความปลอดภัั ย ฯ ในพื้้ น� ปฏิิ บััติิ ก าร
(SSHE Induction)
- และหลัักสููตรอื่่�น ๆ ตามลัักษณะความเสี่่�ยงของงานนั้้�น ๆ
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• ก่่ อ นปฏิิ บััติิ ง านทุุก ครั้้�ง ต้้ อ งวิิ เ คราะห์์ ง านเพื่่� อ บ่่ ง ชี้้ อั� ันต รายและ
ประเมิินความเสี่่�ยง (Job Safety Analysis: JSA) รวมทั้้�งกำำ�หนด
มาตรการป้้องกัันและแก้้ ไขในแต่่ละขั้้�นตอน  เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยง
ให้้ อ ยู่่�ในระดัับที่่� ส ามารถยอมรัั บได้้ (ALARP) และสื่่�อ สารให้้ ผู้� ้ที่่�
เกี่่�ยวข้้ องได้้ รัับทราบและนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
• สวมใส่่อุปุ กรณ์์ คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลให้้ เหมาะสมกัับ
ลัักษณะความเสี่่�ยงของงานและดููแลรัักษาอุุปกรณ์์ ให้้ อยู่่�ในสภาพ
ที่่�ใช้้ งานได้้ อย่่างปลอดภััย
• จััดการของเสีียจากการปฏิิบัติั ิงานและพื้้ �นที่่�ทำำ�งานให้้ เรีี ยบร้้อยตาม
มาตรฐานบริิ ษััท ก่่อนออกจากพื้้ �นที่่�
• รายงานอุุบัติั ิเหตุุ การประสบอัันตราย การเจ็็บป่่ วย การเกิิดเหตุุ
เดืือดร้้ อนรำ��คาญอัันเนื่่� องจากการทำำ�งาน  รวมถึึงการสัังเกตและ
รายงานข้้ อบกพร่่องเสีียหายของอุุปกรณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่ปลอดภััย
ต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััยฯ และหััวหน้้ างาน  อย่่างโปร่่ งใสและ
ทัันการณ์์
• สืืบสวนหาสาเหตุุการประสบอัันตราย การเจ็็บป่่ วย หรืือการเกิิดเหตุุ
เดืือดร้้ อนรำ��คาญ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการปรัั บปรุุ ง แก้้ ไข และ
ป้้องกััน  เพื่่�อให้้ เกิิดการบริิ หารจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

6

34

PTTEP SSHE Handbook

SSHE INDUCTION

6.2 ข้้ อปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยเฉพาะเรื่่� อง

พนััก งานและผู้้�รัั บ เหมาทุุก คนต้้ อ งปฏิิ บััติิ ต ามข้้ อ ปฏิิ บััติิ ใ นด้้ า นความ
ปลอดภััยฯ เฉพาะเรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้ �
6.2.1 การติิดประกาศข้้ อมููลและข่่าวสารด้้ านความปลอดภััยฯ ตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนดในทุุกพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั ิงานของ ปตท.สผ. ต้้ องติิด
ประกาศข้้ อมููลและข่่าวสารด้้ านความปลอดภััยฯ เพื่่�อให้้ พนัักงาน
และผู้้�รัับเหมาได้้ รัับทราบและนำำ�ไปปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้ �  
• นโยบายความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อม
• ข้้ อความแสดงสิิทธิิและหน้้ าที่่�ของนายจ้้ างและลููกจ้้ าง
• รายชื่่� อ หน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ และรายงานการประชุุ ม ของ
คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีี ว อนามััย และสภาพ
แวดล้้ อมในการทำำ�งาน (คปอ.)
• สัั ญ ลัั ก ษณ์์ เตืือนอัั นต รายและเครื่่� องหมายเกี่่� ย วกัั บ
ความปลอดภััยฯ
• ผลการตรวจวััดสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน เช่่น แผนผัังแสดง
ระดัับเสีียงในพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั งิ าน 
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6.2.2 กฎรัักษ์์ชีวิี ติ และความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต (Life-Saving
and Process-Safety Rules)
6

Bypassing Safety Controls
บายพาสอุุปกรณ์์ ควบคุุม

Confined Space
งานในที่่� อัับอากาศ

Driving
การขัับขี่่�

Energy Isolation
การตััดแยกพลัังงาน

Hot Work
and Ignition Controls
งาน Hot Work และควบคุุมประกายไฟ

Line of Fire
วิิถีีอัันตราย

Safe Mechanical Lifting
การยกอย่่างปลอดภััย

Work Authorization
and Permit to Work
การขออนุุญาตทำำ�งาน

Working at Height
การทำำ�งานบนที่่� สููง

ทุุก พื้้ น� ที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านของ ปตท.สผ. ต้้ อ งติิ ดสััญ ลััก ษณ์์ เ ตืือน
อัันต ราย และเครื่่� อ งหมายเกี่่� ย วกัั บ ความปลอดภัั ย ฯ ของ
มาตรฐานกฎรัักษ์์ ชีีวิิตและความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต 
โดยเลืือกจาก 18 สััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับปัั จจััยเสี่่�ยงในแต่่ละ
หน่่วยงานหรืือฐานปฏิิบัติั กิ ารนั้้�น ๆ
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6

Respect Hazards
ตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตราย

Apply Procedures
ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอน

Sustain Barriers
รัั กษาเกราะป้้ องกััน

Stay within Safety
Operating Window
อยู่่�ในช่่วงการทำำ�งานที่่� ปลอดภััย

Maintain Safe Isolation
ตััดแยกอุุปกรณ์์ อย่่างปลอดภััย

Walk the Line
เดิินตรวจสอบความปลอดภััย

Recognize Change
รัั บรู้้�ถึึงการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้น�

Stop if the
Unexpected Occurs
หยุุดเมื่่�อสิ่่�งไม่่คาดคิิดเกิิดขึ้้น�

Watch for Weak Signals
ค้้ นหาและใส่่ใจสััญญาณเตืือน

ในกรณีี ที่่� ม าตรฐานกฎรัั ก ษ์์ ชีี วิิ ต และความปลอดภัั ย ใน
กระบวนการผลิิต  ไม่่ครอบคลุุมสััญลัักษณ์์ เตืือนอัันตรายและ
เครื่่�องหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยฯ ให้้ ปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนด
ของสััญลัักษณ์์ความปลอดภััยตามพื้้ �นที่่�กำำ�หนด 
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ตััวอย่่างของสััญลัักษณ์์ความปลอดภััยตามมาตรฐานมอก. (มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรมสีีและเครื่่�องหมายเพื่่�อความปลอดภััย)
6

รููปทรง
เรขาคณิิต

ความหมาย

สีีเพื่่�อความ
ปลอดภััย

สีีตัดั

สีีแดง

สีีขาว

สีีฟ้า้

สีีขาว

สีีเหลืือง

สีีดำำ�

สีีเขีียว

สีีขาว

สีีแดง

สีีขาว

ห้้ าม
แถบวงกลม
พร้้อมแถบเฉีียง

บัังคัับให้้ ต้้องปฏิิบัติั ิ
วงกลม

เตืือน
สามเหลี่่�ยมด้้ านเท่่า

สภาวะปลอดภััย
สี่่�เหลี่่�ยมจััตุรัุ ัส
อุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับ
อััคคีีภัยั
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สีภาพสัญลักษณ์

สีดำ�

สีขาว

สีดำ�

สีขาว

สีขาว

6

ตัวอย่างการใช้

ห้ามผ่านเข้าเด็ดขาด
NO ENTRY

ห้ามถ่ายรูป
NO PHOTOGRAPH

ห้ามทิ้งขยะ
NO LITTER

ต้องสวมหมวกนิรภัย
WEAR HELMET

สวมแว่นตานิรภัย
WEAR SAFETY
GLASSES

สวมที่ครอบหูลดเสียง
WEAR EARMUFF

ระวังอันตราย
จากกรดเคมี
BEWARE ACID

ระวังอันตราย
จากไฟฟ้าช็อต
CAUTION RISK OF
ELECTRIC SHOCK

ระวัังพื้้�นผิิววััสดุุร้้อน
BEWARE HOT
SURFACE

ปฐมพยาบาล
FIRST ACID

ทางออกฉุกเฉิน
EMERGENCY EXIT

EMERGENCY EYE WASH

สายฉีีดน้ำำ�ดั
� บั เพลิิง
FIRE HORSE REEL

สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
FIRE ALARM

ล้างตาฉุกเฉิน

ถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER
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6.2.3 อุุปกรณ์์คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคล (Personal Protective
Equipment: PPE)
อุุปกรณ์์คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลขั้้�นพื้้ �นฐานที่่�พนัักงาน
และผู้้�รัับเหมาต้้ องสวมใส่่เมื่่�อปฏิิบัติั งิ านในพื้้ �นที่่�ที่่�กำำ�หนด มีีดังั นี้้ �
• หมวกนิิรภััย (Safety Helmet)
• แว่่นตานิิรภััย (Safety Glasses)
• ชุุดปฏิิบัติั งิ าน (Coverall)
• รองเท้้ านิิรภััย (Safety Shoes or Safety Boots)
พนัักงานและผู้้�รัับเหมาต้้ องวิิเคราะห์์ และประเมิินความเสี่่�ยง
ของงานแต่่ ล ะประเภทร่่ ว มกัั บ หัั ว หน้้ างานและเจ้้ าหน้้ าที่่�
ความปลอดภััยประจำำ�หน่่วยงาน  เพื่่�อเลืือกใช้้ PPE ให้้ เฉพาะ
เจาะจงและเหมาะสมกัับ งานนั้้�น  ๆ พนััก งานและผู้้�รัั บ เหมา
ต้้ องได้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมวิิ ธีี ก ารใช้้ และการดููแลรัั ก ษา PPE
ตามมาตรฐานอุุป กรณ์์ คุ้้� มครองความปลอดภััย ส่่ ว นบุุ ค คล
โดยเคร่่งครััด 

6

6.2.4 ใบอนุุญาตทำำ�งาน (Permit To Work: PTW)
พนััก งานและผู้้�รัั บ เหมาทุุก คนต้้ อ งได้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมการใช้้
ใบอนุุญาตทำำ�งาน สำำ�หรัับงานที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอันต
ั ราย
ต่่อบุุคคล ทรัั พย์์ สิิน  และสิ่่�งแวดล้้ อมก่่อนปฏิิบััติิงานในพื้้น� ที่่�
ต่่าง ๆ ตามระเบีียบปฏิิบัติั ใิ บอนุุญาตทำำ�งานของพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
นั้้�น ๆ
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กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บระบบใบอนุุญาตทำำ�งาน
• ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านทุุกคนต้้ องผ่่านการอบรมระบบใบอนุุญาตทำำ�งาน
• ผู้้�ข อใบอนุุญ าตต้้ อ งวิิ เ คราะห์์ ง านเพื่่� อ บ่่ ง ชี้้ อั� ันต รายและ
ประเมิินความเสี่่�ยง (JSA) รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการป้้องกััน
และแก้้ ไขในแต่่ละขั้้�นตอน ให้้ ความเสี่่ย� งอยู่่�ในระดัับที่่ส� ามารถ
ยอมรัับได้้
• ผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจลงนามในใบอนุุญาตทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้ องต้้ องแน่่ใจ
ว่่าความเสี่่�ยงนั้้�นได้้ มีกี ารป้้องกัันและควบคุุมได้้ อย่่างเหมาะสม
และบัันทึกึ ไว้้ อย่่างชััดเจนในใบอนุุญาตทำำ�งาน 
• ต้้ องมีีการพููดคุุยเรื่่�องความปลอดภััยฯ (Toolbox Talk) ทุุกครั้้�ง
เพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจก่่อนปฏิิบัติั งิ าน
• หากต้้ องมีีการส่่งมอบงาน ผู้้�รัับช่่วงต้้ องทำำ�ความเข้้ าใจงาน
ที่่� ได้้ รัับมอบอย่่างถ่่องแท้้ และมีี หลัักฐานการส่่งมอบงาน 
(Handover Note)  
• เมื่่� องานเสร็็ จสมบููรณ์์ เจ้้ าของพื้้ น� ที่่� ต้้องทำำ�การตรวจสอบ
เพื่่อ� แน่่ใจว่่าพื้้ �นที่่อ� ยู่่�ในสภาพที่่ป� ลอดภััยก่่อนการตรวจรัับงาน 
6.2.5 การทำำ�งานบนที่่�สููง
การทำำ�งานบนที่สูู่� ง หมายถึึง การทำำ�งานบนที่่สูู� งเกิินกว่่า 1.8  เมตร
นอกสภาพแวดล้้ อมที่่� ป ลอดภัั ย ในกรณีี ที่่� ต้้ องปฏิิ บััติิ ต าม
ข้้ อกำำ�หนดอื่่น 
� ๆ ในแต่่ละพื้้ �นที่ซึ่่� ง่� อาจต่ำำ��กว่่า 1.8 เมตร ให้้ พิจิ ารณา
ตามความเหมาะสม
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กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บการทำำ�งานบนที่่� สููง
• ต้้ องมีีใบอนุุญาตทำำ�งานบนที่่�สููง
• ต้้ องมีีการเตรีี ยมพื้้น� ที่่�และตรวจสอบอุุปกรณ์์ ให้้ เหมาะสม
เช่่น ตั้้ �งนั่่�งร้้านที่่ไ� ด้้ มาตรฐานและได้้ รัับการรัับรองอย่่างถููกต้้ อง
(Scaffold Tag) พร้้อมทั้้�งมีีการกั้้�นเขตอัันตรายและป้้ายเตืือน
อย่่างชััดเจน
• เลืือกใช้้ อุุปกรณ์์ คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลอย่่าง
เหมาะสม เช่่น สวมใส่่หมวกนิิรภััยและคาดสายรััดคางตลอด
การทำำ�งาน  สวมอุุปกรณ์์ ป้้องกัันการพลััดตก (Fall Arrest
Equipment) ที่เ่� ป็็นเข็็มขััดนิิรภััยแบบเต็็มตััว (Full Body Harness)
พร้้อมขอเกี่่�ยวบริิ เวณเหนืือศีีรษะ (Anchorage) และอุุปกรณ์์
ลดแรงกระแทก (Shock Absorber)
• ขณะทำำ�งานบนที่่�สููงต้้ องระมััดระวัังวััสดุุที่่�อาจตกจากที่่�สููง
• หลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบัติั งิ านบนที่่�สููงในสภาพอากาศแปรปรวน 
• เมื่่� อเสร็็ จงานต้้ องทำำ�การรื้้ อ� ถอนนั่่�งร้้านและอุุปกรณ์์ อื่่�น  ๆ
อย่่างระมััดระวััง พร้้อมส่่งมอบพื้้ �นที่่�ในสภาพที่่�ปลอดภััย

6

6.2.6 การบริิ หารจััดการความปลอดภััยฯของผู้้�รัับเหมา    
ผู้้�รัั บ เหมาที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านในหน่่ ว ยงานหรืือฐานปฏิิ บััติิ ก ารของ
ปตท.สผ. ต้้ องศึึกษาทำำ�ความเข้้ าใจ และปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนด
ของกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อง ข้้ อกำำ� หนดด้้ านความปลอดภัั ย ฯ
ในสััญญาการจััดจ้้าง (SSHE Contract Requirements) และ
ข้้ อ กำำ� หนดของหน่่ ว ยงานหรืือฐานปฏิิ บััติิ ก ารของ ปตท.สผ.
อย่่างเคร่่ งครััด อย่่างปลอดภััย
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ผู้้�รัับเหมาต้้ องมีีการจััดการความปลอดภััยฯ พอสัังเขปดัังนี้้�  
• มีีนโยบาย วััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมาย และแผนการดำำ�เนิินงาน
ด้้ านความปลอดภััยฯ (SSHE Monitoring Program)
• กำำ�หนดกฎ ระเบีียบ ข้้ อกำำ�หนด ข้้ อบัังคัับด้้ านความปลอดภััยฯ
• ผ่่ า นการฝึึ ก อบรมด้้ า นความปลอดภััย ฯ ตามความเสี่่� ย ง
ของงานและตามสััญ ญาการจััดจ้้ า ง (SSHE Contract
Requirements)
• ผ่่ า นการอบรมและได้้ รัั บ การรัั บ รองตามข้้ อ กำำ� หนดระบบ
ใบอนุุญาตทำำ�งานของสถานปฏิิบัติั กิ ารนั้้�น ๆ  
• ต้้ องวิิเคราะห์์งานเพื่่�อบ่่งชี้้อั� นต
ั รายและประเมิินความเสี่่�ยง
ก่่อนลงมืือปฏิิบัติั ิงาน (Job Safety Analysis: JSA) รวมทั้้�ง
กำำ�หนดมาตรการป้้องกััน และมีีการสื่่อ� สารขั้้�นตอนการทำำ�งาน
อย่่างปลอดภััย (Toolbox Talk)  
• จััด หาและตรวจสอบอุุป กรณ์์ / เครื่่� อ งมืือให้้ อ ยู่่�ในสภาพที่่�
ปลอดภััย พร้้อมใช้้ งาน และเหมาะสมกัับลัักษณะงาน 
• จััดหา / สวมใส่่อุปุ กรณ์์คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้
มาตรฐานและเหมาะสมกัับลัักษณะความเสี่่�ยงของงาน 
• จััดทำำ�และฝึึ กซ้้ อมแผนฉุุกเฉิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• รายงานอุุบัติั ิเหตุุ การประสบอัันตราย การเจ็็บป่่ วย การเกิิด
เหตุุ เ ดืือดร้้ อนรำ��คาญอัั น เนื่่� อ งจากการทำำ� งาน  รวมถึึ ง
การสััง เกตและรายงานข้้ อ บกพร่่ อ งเสีี ย หายของอุุป กรณ์์
หรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่ปลอดภััยต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััยฯ
หััวหน้้ างาน และผู้้�ว่่าจ้้ างของ ปตท.สผ. (PTTEP Contract
Holder) อย่่างโปร่่งใสและทัันการณ์์
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• มีีการประชุุมทั้้�งภายในและร่่วมกัับตััวแทนผู้้�ว่า่ จ้้ างของ ปตท.สผ.
เพื่่� อทบทวนผลการดำำ�เนิิ นงานด้้ านความปลอดภััยฯ และ
พััฒนาให้้ เกิิดการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ต้้ อ งมีี ก ารตรวจประเมิิ นภ ายใน  (Internal Audit) ด้้ า น
ความปลอดภััยฯ รวมทั้้�งให้้ ความร่่วมมืือกัับ ปตท.สผ. ในการ
ตรวจประเมิินผู้�รั้ ับเหมา (SSHE Compliance Audit)
• ต้้ องมีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแลความปลอดภัั ย ของผู้้�รัั บ เหมาช่่ ว ง
(Subcontractor) ให้้ ปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�
เกี่่ย� วข้้ อง ข้้ อกำำ�หนดด้้ านความปลอดภััยฯ ในสััญญาการจััดจ้้าง
(PTTEP SSHE Contract Requirements) และข้้ อกำำ�หนด
ของหน่่วยงานหรืือฐานปฏิิบัติั กิ ารของ ปตท.สผ. อย่่างเคร่่งครััด
• เสริิมสร้้างให้้ พนัักงานและผู้้�รัับเหมาช่่วงเข้้ าใจหน้้ าที่่�และสิิทธิิ
ในการหยุุดปฏิิบัติั งิ านภายใต้้ สภาวะที่่�ไม่่ปลอดภััย

6

6.2.7 การทำำ�งานในที่่�อับั อากาศ
ที่่� อัับ อากาศ คืือ ที่่� ซึ่่� ง ทางเข้้ าออกจำำ�กัั ด และมีี บ รรยากาศ
ไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้ อากาศภายในอยู่่�ในสภาพถููกสุุขลัักษณะ
และปลอดภััย เช่่น อุุโมงค์์ บ่่อ หลุุม ถัังน้ำำ ��มััน ถัังหมััก ไซโล
ท่่อ เตา หรืือภาชนะที่่�มีีลักั ษณะปิิ ด  โดยผู้้�ที่่�จะปฏิิบัติั ิงานในที่่�
อัับอากาศต้้ องผ่่านการอบรมและได้้ รัับการรัับรองตามหลัักสููตร
“ความปลอดภััยในการทำำ�งานในที่่�อับั อากาศ” รวมถึึงผ่่านการ
ตรวจร่่ างกายและได้้ รัับการรัั บรองจากแพทย์์ แผนปัั จจุุบัันว่่า
สามารถทำำ� งานในที่่� อัับ อากาศได้้  บุุค ลากรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งต้้ อ ง
ประกอบด้้ วย
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• ผู้้�อนุุญาต เป็็ นผู้�ดูู้ แลรัับผิิดชอบในการออกใบอนุุญาตทำำ�งาน
• ผู้้�ควบคุุมงาน  เป็็ นผู้� ว้ างแผนการปฏิิบัติั ิงานและการป้้องกััน
อัันตรายที่่�อาจเกิิ ดขึ้้นจ
� ากการทำำ�งาน  รวมทั้้�งควบคุุมดููแล
ให้้ ทีี ม งานใช้้ เ ครื่่� อ งป้้อ งกัันอัันต รายและอุุป กรณ์์ คุ้้� มครอง
ความปลอดภััยส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสม
• ผู้้�ช่่ ว ยเหลืือ พร้้ อมด้้ วยอุุ ป กรณ์์ ช่่ ว ยเหลืือและช่่ ว ยชีี วิิ ต
ที่่� เ หมาะสมกัับ ลััก ษณะงาน  เป็็ นผู้� ้ที่่� ค อยเฝ้้า ดููแลบริิ เ วณ
ทางเข้้ าออกที่่�อับั อากาศ และต้้ องสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับ
ผู้้�ป ฏิิ บััติิ ง านในที่่� อัับ อากาศได้้ ต ลอดเวลา เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือ
ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านได้้ ทันที
ั ี ซึ่่ง� ควรมีีจำำ�นวนมากกว่่าหนึ่่�งคน 
• ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน เป็็ นผู้� ที่้ ่�ต้้องเข้้ าไปทำำ�งานในที่่�อับั อากาศซึ่่ง� เสี่่�ยง
ต่่อการได้้ รัับหรืือสััมผััสอัันตราย และต้้ องสวมใส่่อุุปกรณ์์
คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลตามความเหมาะสม  
กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บการทำำ�งานในที่่� อัับอากาศ
• ต้้ องมีีใบอนุุญาตทำำ�งานในที่่�อับั อากาศ
• กั้้�น เขตอัันต รายและติิดตั้้ง� ป้้า ยเตืือนอย่่า งชััด เจน  รวมถึึง
จดบัันทึกึ รายชื่่�อผู้้�ผ่า่ นเข้้ า-ออกในที่่�อับั อากาศ
• ต้้ องตัั ด แยกแหล่่ ง อัั นต รายต่่ า ง ๆ จากภายนอก เช่่ น 
กระแสไฟฟ้้า แรงดััน สารเคมีี เป็็ นต้้น 
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• ตรวจวััด และจดบัันทึึก ปริิ ม าณสารไวไฟ ออกซิิ เ จน  และ
แก๊๊ สพิิ ษก่่ อ นเริ่่� ม งาน  โดยค่่ า ออกซิิ เ จนต้้ องอยู่่�ระหว่่ า ง
19.5-23.5% ปริิ ม าณสารไวไฟในบรรยากาศน้้ อยกว่่ า
10% LEL (Lower Exposure Limit) และค่่าก๊๊ าซพิิษอื่่�น  ๆ
ต้้ องต่ำำ�� กว่่ า มาตรฐานกำำ� หนด  และต้้ องทำำ� การตรวจวััด
อย่่างสม่ำำ��เสมอในระหว่่างการทำำ�งาน 
• จััดการให้้ สภาพอากาศในที่่� อัับอากาศนั้้�นไม่่มีีบรรยากาศ
อัันตราย เช่่น การระบายอากาศ หรืือการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
อื่่� น  รวมถึึ ง การจััด ให้้ ลููกจ้้ า งหรืือบุุค คลนั้้�น สวมใส่่ห รืือใช้้
อุุปกรณ์์คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคล
• เลืือกใช้้ อุปุ กรณ์์ที่่�เหมาะสมกัับการทำำ�งานในที่่�อับั อากาศ เช่่น 
อุุปกรณ์์ที่ไ่� ม่่ก่อ่ ให้้ เกิิดประกายไฟหรืือระเบิิด (Intrinsically Safe)
• ต้้ องมีีแผนฉุุกเฉิิ นและมีีการซัักซ้้ อมเพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจกัับ
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน  เช่่น อุุปกรณ์์ ดับั เพลิิง อุุปกรณ์์ ปฐมพยาบาล
ต้้ องจััดให้้ มีีเพีียงพอและพร้้อมใช้้ งานได้้ ทันที
ั ี
• ก่่อนเริ่่� มปฏิิ บััติิงาน ต้้ องแน่่ใจว่่าได้้ ปฏิิ บััติิตามข้้ อกำำ�หนด
ของกฎหมาย เรื่่�องการทำำ�งานในที่่�อับั อากาศ
6.2.8 การทำำ�งานกัับไฟฟ้้า  
พนัักงานและผู้้�รัับเหมาที่่�ต้้องปฏิิบัติั ิงานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้าต้้ องเป็็ น
ผู้้�ที่่� ผ่่ า นการฝึึ ก อบรมและได้้ รัั บ การรัั บ รอง “ความปลอดภััย
ในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า”
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กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บการทำำ�งานกัับไฟฟ้้ า
• ต้้ องมีีใบอนุุญาตทำำ�งานกัับไฟฟ้้า
• ต้้ องมีีการวางแผนงานและขั้้�นตอนในการทำำ�งานเกี่่ย� วกัับไฟฟ้้า
• ก่่อนทำำ�งานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า ต้้ องวิิเคราะห์์งานเพื่่�อบ่่งชี้้ �อัันตราย
และประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนลงมืือปฏิิบัติั ิงาน  (Job Safety
Analysis: JSA) รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการป้้องกััน  และมีี
การสื่่อ� สารขั้้�นตอนการทำำ�งานอย่่างปลอดภััย (Toolbox Talk)
• ตััดแยกแหล่่งอัันตรายต่่าง ๆ (Isolation) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทาง และต้้ องใช้้ ระบบล็็อคและติิดป้า้ ย (Lock Out /
Tag Out Devices) และทดสอบระบบตััดแยกก่่อนเริ่่� มงาน 
• เลืือกใช้้ อุุป กรณ์์ แ ละเครื่่� อ งมืือที่่� เ หมาะสมกัับ การทำำ� งาน
ตามระดัับแรงดัันไฟฟ้้าและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน 
• ติิ ดตั้้ง� อุุป กรณ์์ ป้้อ งกัันอัันต รายจากไฟฟ้้ า ที่่� เ หมาะสมกัับ
ลัักษณะงานและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน เช่่น แผ่่นฉนวน
ไฟฟ้้า ฉนวนหุ้้�มสาย ฉนวนครอบลููกถ้้ วย เป็็ นต้้น
• สวมใส่่อุปุ กรณ์์คุ้้� มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลที่่เ� ป็็ นฉนวน
ไฟฟ้้าและเหมาะสมกัับแรงดัันไฟฟ้้า เช่่น ถุงุ มืือหนััง ถุุงมืือยาง
แขนเสื้้ �อยาง หมวกนิิรภััย รองเท้้ าพื้้น� ยางหุ้้�มข้้ อชนิิดมีีส้้น 
เป็็ นต้้น 
ต้้ องมีีแผนฉุุกเฉิินและมีีการซัักซ้้ อมเพื่่อ� ทำำ�ความเข้้ าใจกัับผู้้�ปฏิิบัติั ิ
งาน เช่่น อุปุ กรณ์์ดับั เพลิิง อุุปกรณ์์ปฐมพยาบาล ต้้ องจััดให้้ มีี
เพีียงพอและพร้้อมใช้้ งานได้้ ทันที
ั ี
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6.2.9 การยกเคลื่่�อนย้้ ายสิ่่�งของอย่่างปลอดภััย  
การยกเคลื่่อ� นย้้ ายสิ่่�งของสามารถทำำ�ได้้ โดยใช้้ เครื่่�องมืือ / อุุปกรณ์์
หรืือกำำ�ลััง คน  พนััก งานและผู้้�รัั บ เหมาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับ การยก
เคลื่่�อนย้้ ายสิ่่�งของต้้ องผ่่านการอบรมการยกเคลื่่�อนย้้ ายสิ่่�งของ
อย่่างปลอดภััย
กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับการเคลื่่� อนย้้ ายโดยใช้้ เครื่่� องมืือ/
อุุปกรณ์์ (Mechanical Lifting)
• ต้้ องจััดทำำ�แผนงานยกเคลื่่�อนย้้ าย (Lift Plan) และได้้ รัับ
การอนุุมัติั จิ ากผู้้�เกี่่�ยวข้้ อง
• ต้้ องมีีใบรัับรองการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับปั้้�นจั่่น 
� (Cranes) หรืือรถยก
(Fork Lift) กรณีีเป็็ นผู้�บั้ งั คัับปั้้�นจั่่น 
� หรืือรถยก
• ต้้ องเข้้ าใจสััญญาณต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ ในการสื่่อ� สาร ระหว่่างผู้้�บังั คัับ
ปั้้�นจั่่น 
� (Crane Operator) ผู้้�ให้้ สัญ
ั ญาณแก่่ผู้�บั้ งั คัับปั้้�นจั่่น 
�
(Signaler) ผู้้�ผููกยึึดวัสั ดุุ (Rigger) ผู้้�ควบคุุมการใช้้ ปั้้ นจั่่
� �น 
(Site Lifting Controller)
• อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในการยกและอุุปกรณ์์เสริิ มต่่าง ๆ ต้้ องผ่่านการ
ตรวจสอบและได้้ รัับการรัับรองด้้ านความปลอดภััยก่่อนใช้้ งาน 
และต้้ องมีีสัญ
ั ลัักษณ์์สีี (Color Code) ตามที่่� ปตท.สผ. กำำ�หนด 
และห้้ ามยกของหนัักเกิินขีีดความสามารถของอุุปกรณ์์นั้้ �น ๆ
• ต้้ องมีีเส้้ นแสดงเขตอัันตรายหรืือเครื่่�องกั้้�นเขตอัันตราย และ
ติิดตั้้ง� ป้้ายเตืือน  (Life Saving Icon) ในพื้้ น� ที่่� ที่่�มีีการยก
เคลื่่อ� นย้้ ายสิ่่�งของให้้ ชัดั เจนและเหมาะสม และห้้ ามอยู่่�ใต้้ วัตถุ
ั ุ
ที่่�กำำ�ลังั ถููกยก
• สวมใส่่ อุุ ป กรณ์์ คุ้้� มครองความปลอดภัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลให้้
เหมาะสมกัับประเภทและชนิิดของงาน 
PTTEP SSHE Handbook
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กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับการยกเคลื่่�อนย้้ายโดยใช้้ กำ�ลั
ำ งั คน
(Manual Handling)
• ประเมิินน้ำำ ��หนัักก่่อนการยก ไม่่ควรยกสิ่่�งของที่่�มีีน้ำำ ��หนัักเกิิน
กว่่า 23 กิิโลกรััม โดยลำำ�พังั
ชาย
หญิิง

3kg

10kg

5kg
ยกของในระดัับหััวไหล่่

7kg

7kg

13kg

10kg

16kg

7kg

13kg

20kg

10kg

25kg

15kg

ยกของในระดัับข้้ อศอก

ยกของในระดัับข้้ อมืือ

20kg

10kg
ยกของในระดัับกึ่่�งกลางของแข้้ ง

3kg

7kg

10kg

5kg

ภาพแสดงการยกน้ำำ ��หนัักได้้ โดยเฉลี่่�ยในตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ของร่่างกาย

PTTEP SSHE Handbook

49

6

SSHE INDUCTION

• ยืืนให้้ ชิิดกับั สิ่่�งของที่่�จะยก
6

•
•
•
•
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ย่่อเข่่าลงและรัักษาระดัับหลัังให้้ ตั้้ �งตรง
ยกของขึ้้ �นโดยใช้้ กำำ�ลังั ขา
ห้้ ามก้้ มหรืือบิิดเอี้้ �ยวตััวขณะยกสิ่่�งของ
ยกของให้้ ชิิดกัับลำำ�ตััว โดยที่่�สิ่่�งของจะต้้ องไม่่ปิิดบัังระดัับ
สายตา

SSHE INDUCTION

6.2.10 การบริิ หารจััดการสารเคมีี   
การบริิ หารจััดการสารเคมีีเพื่่�อให้้ เกิิดความปลอดภััยฯ จะต้้ อง
คำำ�นึึงถึึงกระบวนการต่่าง ๆ ซึ่่�งครอบคลุุมตั้้�งแต่่การคััดเลืือก
การจััดซื้้ �อ การขนส่่ง การจััดเก็็บ การนำำ�ไปใช้้ การกำำ�จััด  และ
การรัับมืือกัับเหตุุฉุกุ เฉิินต่่าง ๆ ฉะนั้้�นเราจึึงต้้ องทำำ�ความเข้้ าใจ
คุุณสมบััติทิ างกายภาพและเคมีีของสารเคมีีนั้้ �น ๆ ผู้้�ขนส่่ง ผู้้�จัดั เก็็บ
และผู้้�ปฏิิบัติั ิงานกัับสารเคมีีต้้องผ่่านการฝึึ กอบรม “การทำำ�งาน
กัับสารเคมีีอย่่างปลอดภััย”
กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสาร
เคมีี
• กรณีี ข อสั่่�ง ซื้้ อ� สารเคมีี ใ หม่่  จ ะต้้ องผ่่ า นการอนุุ มัั ติิ จ าก
หน่่วยงานด้้ านความปลอดภััยฯ และด้้ านใบอนุุญาต ผ่่านการ
ประเมิินความเสี่่�ยงในระบบการจััดการการใช้้ สารเคมีี (New
Chemical Registration)
• สารเคมีีทุกุ ชนิิดจะต้้ องขึ้้ �นทะเบีียนเพื่่�อควบคุุมชนิิด  ปริิ มาณ
การใช้้ งานและจััดเก็็บ
• สารเคมีีทุุกชนิิดจะต้้ องมีีข้้อมููลความปลอดภััยของสารเคมีี
(Safety Data Sheet: SDS) และต้้ อ งติิ ด ฉลากสารเคมีี
บนภาชนะต่่าง ๆ อ้้ างอิิงตาม Globally Harmonized System
of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)
และ National Fire Protection Association (NFPA704)
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• การขนส่่ง สารเคมีี ทุุก ชนิิ ด ต้้ อ งปฏิิ บััติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนดใน
การขนส่่งทั้้�งทางน้ำำ �� ทางบก และทางอากาศ พร้้อมทั้้�งติิดฉลาก
ในการขนส่่งตามระบบการสื่่�อสารสำำ�หรัับการขนส่่งสารเคมีี
สิินค้้าอัันตราย หรืือ United Nation Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG)
• ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับสารเคมีีต้้องศึึกษาและปฏิิบัติั ติ ามเอกสาร
ข้้ อมููลความปลอดภัั ย ของสารเคมีี (Safety Data
Sheet: SDS) และสวมใส่่อุปุ กรณ์์ คุ้้� มครองความปลอดภััย
ส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสม (Personal Protective Equipment:
PPE)
• ต้้ องมีีแผนการโต้้ ตอบสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินสารเคมีีรั่่�วไหลและ
มีีการซัักซ้้ อมเพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจกัับผู้้�ขนส่่ง ผู้้�จััดเก็็บ และ
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน  เช่่น อุุปกรณ์์ ดับั เพลิิง อุุปกรณ์์ ปฐมพยาบาล
ต้้ องจััดให้้ มีีเพีียงพอและพร้้อมใช้้ งานได้้ ทันที
ั ี
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ตััวอย่่างฉลากสารเคมีี อ้้างอิิงตาม GHS และ NFPA 704

ฉลากในการขนส่่งตามระบบ UNRTDG
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6.2.11 การจััดการด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม  
เพื่่อ� เป็็ นการป้้องกัันและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมรวมถึึงชุุมชน
รอบพื้้ �นที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร พนัักงานและผู้้�รัับเหมาทุุกคนต้้ องปฏิิบัติั งิ าน
ตามข้้ อมาตรการรวมถึึงกฎหมายด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�เกี่่� ยวข้้ อง
อย่่างเคร่่งครััด สรุุปได้้ ดังั ต่่อไปนี้้ �
1) ปฏิิบัติั ิตามมาตรการป้้องกัันและแก้้ ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อม
และมาตรการติิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อม ที่่�
กำำ� หนดตามรายงานประเมิิ นผ ลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
สำำ�หรัับกิิจกรรมการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม และกิิจกรรม
การรื้้ อ� ถอนสิ่่�งติิดตั้้ �งที่่�ไม่่ใช้้ งานแล้้ ว
2) ควบคุุม และป้้อ งกััน การหกรั่่� ว ไหลของน้ำำ ��มััน และสารเคมีี
จากการปฏิิบััติิงาน  จััดให้้ มีีอุุปกรณ์์ รวมทั้้�งการฝึึ กซ้้ อมใน
การตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์หกรั่่�วไหล
3) ลดการปล่่ อ ยก๊๊ าซเรืือนกระจกและมลภาวะทางอากาศ
ควบคุุมการใช้้ พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และส่่งเสริิ ม
การใช้้ พลัังงานหมุุนเวีียน
4) ใช้้ ทรััพยากรน้ำำ ��อย่่างประหยััด ดึงึ น้ำำ ��จืืดมาใช้้ ในกระบวนการ
ให้้ น้้อยที่่�สุดุ และมีีการนำำ�กลัับไปหมุุนเวีียนใช้้ ใหม่่
5) ป้้องกัันและฟื้้ นฟูู
� ความหลากหลายทางชีีวภาพของระบบนิิเวศ
ในพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั ิงาน  เช่่น สิ่่�งมีีชีีวิิตใกล้้ สููญพัันธุ์์� พันธุ์์�
ั กล้้ าไม้้
ประจำำ�ถิ่่�น เป็็ นต้้น รวมถึึงไม่่ตัดต้
ั ้ นไม้้ ในพื้้ �นที่่�ป่่า
6) ปลููกฝัังค่่านิิยมการใช้้ ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรัับผิิดชอบ เพื่่อ�
ปกป้้อง อนุุรัักษ์์ และจััดการทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างยั่่�งยืืน

6
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6.2.12 การจััดการของเสีีย
พนัักงานและผู้้�รัับเหมาจะต้้ องดำำ�เนิินการจััดการของเสีียจาก
การปฏิิบัติั ิงานและพื้้ �นที่่�ทำำ�งานให้้ เรีี ยบร้้อยตามมาตรฐานบริิ ษััท 
ก่่อนออกจากพื้้ �นที่่� โดยจะต้้ องปฏิิบัติั ติ ามแผนการจััดการของเสีีย
ของพื้้ น� ที่่� ป ฏิิ บััติิ ง านที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด  และจะต้้ อ ง
นำำ�กลยุุทธ์์ “5R’s” Hierarchy ซึ่ง่� ประกอบด้้ วย Remove, Reduce,
Reuse, Recycle, and Recover ดัังรููปมาใช้้ ซึ่่ง� จะช่่วยลดปริิมาณ
ของเสีียที่่�ต้้องนำำ�ไปกำำ�จััดหรืือไม่่เกิิดของเสีียขึ้้ �นเลย

กลยุุทธ์์ 5R’s Hierarchy
นอกจากนี้้ �จะต้้ องดำำ�เนิินการคััดแยกของเสีียจากการปฏิิบัติั ิงาน
และทำำ�การบรรจุุของเสีียให้้ ถููกต้้ อง โดยมีีข้้อกำำ�หนดดัังต่่อไปนี้้ �
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• จะต้้ องมีีการคััดแยกประเภทของเสีียและบรรจุุลงในภาชนะ
บรรจุุของเสีียตามประเภทของของเสีียดัังตาราง
6

สีีของ
ภาชนะ
บรรจุุ
Blue
(น้ำำ�� เงิิน)
Yellow
(เหลืือง)

ประเภท
ของเสีีย
หลััก
ของเสีีย
ไม่่อันต
ั ราย
ของเสีีย
ไม่่อันต
ั ราย

Red
(แดง)

ของเสีีย
อัันตราย

Orange
(ส้้ ม)

ของเสีีย
อัันตราย

ประเภทของของเสีีย
เฉพาะ
ของเสีียไม่่อันต
ั รายที่่�
ไม่่สามารถรีีไซเคิิลได้้
ของเสีียไม่่อันต
ั รายที่่�สามารถ
รีี ไซเคิิลได้้
ของเสีียอัันตรายทุุกชนิิด
ยกเว้้ นแบตเตอรี่่� / หลอด
ฟลููออเรสเซนต์์ และหลอดไฟ
แบตเตอรี่่� / หลอด
ฟลููออเรสเซนต์์ และหลอดไฟ

• จะต้้ องดำำ�เนิินการทิ้้ �งของเสีียในบริิ เวณที่่�กำำ�หนดไว้้ เท่่านั้้�น
• ป้้องกัันไม่่ให้้ ของเสีียหก รั่่� วไหล ปนเปื้้ อ� นลงสู่่�สิ่่�งแวดล้้ อม
หากมีี ข องเสีี ย ตกหล่่น หรืือรั่่� ว ไหลลงสู่่�สิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ แ จ้้ ง
หััวหน้้ างานทัันทีี
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• เมื่่�อจะมีีการจััดการหรืือขนส่่งของเสีีย ต้้ องมีีการติิดฉลาก
ตามประเภทของของเสีีย ได้้ แก่่ ของเสีียไม่่อันต
ั รายที่่�สามารถ
รีี ไซเคิิลได้้ ของเสีียไม่่อันต
ั รายที่่�ทั่่�วไป แบตเตอรี่่� / ฟลููออเรสเซนต์์ และหลอดไฟ ของเสีียอัันตรายทั่่�วไป  ของเสีียติิดเชื้้ �อ
และของเสีียอัันตรายปนเปื้้ อ� นปรอท
• ฉลากของ ปตท.สผ. จะต้้ องประกอบด้้ วยข้้ อมููลดัังต่่อไปนี้้ �
- คุุณสมบััติขิ องของเสีียอัันตราย ข้้ อมููลความปลอดภััย และ
สััญลัักษณ์์
- ประเภทของของเสีีย “ของเสีียอัันตราย” หรืือ “ของเสีีย
ไม่่อันต
ั ราย”
- ชื่่�อของของเสีีย
- ชื่่� อที่่� ถููกต้้ องในการขนส่่งวััตถุุอัันตราย และหมายเลข
สหประชาชาติิ
- ปริิ มาณ / ปริิ มาตรของเสีียที่่�บรรจุุ
- วััน / เดืือน / ปีี ที่่�ปิิดผนึกึ ภาชนะบรรจุุของเสีีย
- ชื่่� อ สถานที่่� ต้้ นทางและปลายทางการขนส่่ ง รวมถึึ ง
จุุดเปลี่่�ยนถ่่าย
- ข้้ อจำำ�กัดั ในการบรรจุุและขนส่่ง
- คำำ�เตืือนต่่าง ๆ
- ชื่่� อ โครงการ ชื่่� อ บริิ ษัั ท  และเบอร์์ โ ทรศััพ ท์์ ติิ ดต่่ อ ของ
โครงการ
• ติิดฉลากของเสีียให้้ เห็็นได้้ ง่า่ ย โดยไม่่ติิดรวมกัับข้้ อมููลอื่่�น  ๆ
เพื่่�อป้้องกัันความสัับสน
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6.2.13 การทำำ�งานเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
โดยทั่่�วไป บริิ ษััทจะจััดเตรีี ยมอุุปกรณ์์การทำำ�งานที่่�สามารถปรัับ
ให้้ เหมาะสมกัับสรีี ระของแต่่ละบุุคคล เพื่่�อป้้องกัันการบาดเจ็็บ
หรืือเจ็็บป่่ วยจากการทำำ�งาน เช่่น เก้้ าอี้้ �ปรัับระดัับ จอคอมพิิวเตอร์์
เป็็ นต้้น 
การทำำ� งานเกี่่� ย วกัับ คอมพิิ ว เตอร์์ อ ย่่า งปลอดภััย ถููกต้้ อ งตาม
หลัักการยศาสตร์์ ควรปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้ �
• ติิ ดตั้้ง� หน้้ า จอคอมพิิ ว เตอร์์ ใ ห้้ อ ยู่่�ในตำำ� แหน่่ ง ที่่� ห ลีี ก เลี่่� ย ง
แสงสะท้้ อนจากแหล่่งต่่าง ๆ และปรัับความสว่่างของหน้้ าจอ
ให้้ เหมาะสม
• ปรัับความสููงของหน้้ าจอให้้ ขอบบนของจออยู่่�ระดัับเดีียวกัับ
สายตา และมีีระยะห่่างประมาณหนึ่่�งช่่วงแขน 

6
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• ปรัั บความสููงของเก้้ าอี้้ใ� ห้้ เหมาะสม เท้้ าวางราบกัับพื้้น� ได้้
ถ้้ าเท้้ าลอยจากพื้้ �นให้้ หาอุุปกรณ์์มาเสริิ ม
6

• นั่่�งให้้ หลัังชิิ ดกัับพนัักพิิง และปรัั บเก้้ าอี้้ ใ� ห้้ รองรัั บส่่วนโค้้ ง
ของหลััง และข้้ อพัับเข่่าต้้ องห่่างจากขอบเก้้ าอี้้ �โดยประมาณ
5 เซนติิเมตร
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• นั่่�งให้้ ไหล่่ผ่อ่ นคลาย ไหล่่ต้้องไม่่ยกหรืือตก เมื่่อ� ใช้้ งานคีีย์์บอร์์ ด 
ควรวางข้้ อมืื อเป็็ นแนวตรงกัั บ แขนท่่ อ นล่่ า ง และ
ไม่่กระดกขึ้้ �นลง  และท่่อนแขนต้้ องตั้้�งฉากกัับหััวไหล่่

6

• เมื่่� อ ใช้้ เ มาส์์ ควรวางฝ่่ ามืือบนตััว เมาส์์ ไม่่ ค วรใช้้ ข้้ อ มืือ
ในการขยัับเมาส์์

• หลีีกเลี่่�ยงการทำำ�งานกัับคอมพิิวเตอร์์ ต่่อเนื่่�องเป็็ นเวลานาน 
ให้้ หยุุดพักั เป็็ นระยะ ๆ
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6.3.14 การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี  
บริิ ษััทจััดให้้ มีีการตรวจสุุขภาพและการตรวจสุุขภาพตามปัั จจััย
เสี่่�ยงในการทำำ�งานแต่่ละตำำ�แหน่่งเพิ่่� ม เช่่น  งานที่่� ต้้องสััมผััส
สารเคมีีอันต
ั ราย งานที่่�ต้้องสััมผััสเสีียงดััง ให้้ กับั พนัักงานเป็็ น
ประจำำ�ทุกุ ปีี  ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ผลการตรวจสุุขภาพทั้้�งหมด
จะถููกจััดเก็็บในสมุุดสุขุ ภาพ ซึ่่�งอยู่่�ในรููปแบบ Electronic ของ
บริิ ษััท ที่่�มีีชื่่�อว่่า PTTEP Health Book Application และพนัักงาน
สามารถเข้้ าใช้้ ได้้ ด้้วยตนเอง ดัังนี้้ �

1. การเข้้ าถึึง PTTEP Health Book Application สามารถเข้้ าได้้ 3 ช่่อง
ทาง ดัังนี้้�
• เข้้ าผ่่านระบบ We Connect เลืือก E-Health Book
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• เข้้ า web browser https://pttephealthbook.bdms.co.th/#/ ผ่่านทาง
Google Chrome, Microsoft edge และ Safari
6

• ดาวน์์โหลด PTTEP Health Book Application ทาง Google Play และ
Play Store

2. ในการเข้้ า ใช้้ ครั้้ �ง แรกให้้ ทำ�ก
ำ ารลงทะเบีี ย นเพื่่�อ ขอรหััส (ใส่่รหััส
พนัักงานและอีีเมลบริิษััท) รหััสจะถููกส่่งมายัังอีีเมล และนำำ�มา Login
เข้้ าระบบ (Health Book Application เป็็ นโปรแกรมที่่� ใช้้ รหััสแยก
จากรหััสของบริิษััท ในการ Login ดัังนั้้�นหากพนัักงานลืืมรหััสในการ
Login สามารถขอรหััสเข้้ าใหม่่ได้้ ทุุกครั้้ ง� )
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3. เมื่่�อเข้้ าสู่่�ระบบแล้้ วสามารถเลืือกฟัั งก์์ ชั่่�นต่่ าง ๆ เพื่่�อเข้้ าดููผลตรวจ
สุุขภาพก่่อนเข้้ างานและผลตรวจร่่างกายประจำำ�ปีีได้้
6

• พนัักงานควรตอบแบบสอบถามสุุขภาพให้้ เรีียบร้้อยก่่อนเข้้ ารัับการตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีี

โปรแกรมการตรวจจะแตกต่่างกััน
ตามลัักษณะงานและช่่วงอายุุ

35
yrs
35-44
yrs
OFFICE

ONSHORE

OFFSHORE

45
yrs
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• Questionnaire ไว้้ สำำ�หรัับตอบแบบสอบถามทางสุุขภาพตามที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด ก่่อนไปตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
6

• Appointment ไว้้ สำำ�หรัับทำำ�นัดต
ั รวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
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• Dashboard เป็็ นข้้อมููลทางสุุขภาพแสดงข้้ อมููลดััชนีีมวลกาย ไขมัันใน
เลืือดชนิิดร้้าย (LDL) และการประเมิินความเสี่่ย� งของโรคระบบหััวใจและ
หลอดเลืือดที่่�ทางบริิ ษััทนำำ�มาสรุุปให้้ เห็็นภาพ

• Report คืือผลการตรวจสุุขภาพก่่อนเข้้ างาน การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
การตรวจสุุขภาพตามความเสี่่�ยงที่่�ถููกจััดเก็็บไว้้
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• การตรวจสุุขภาพก่่อนเข้้ างานและการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
โดยมีีการแสดงตััวอย่่างตามภาพ ดัังนี้้ �
6

12345
สมหวัง ทุกสิ่ง
Somwang Tuksing

66

PTTEP SSHE Handbook

SSHE INDUCTION

ข้้ อมููลเปรีี ยบเทีียบผลการตรวจย้้ อนหลััง 5 ปีี
6
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การตรวจเฝ้้าระวัังตามปัั จจััยเสี่่�ยงจากการทำำ�งาน
6

- หากมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สามารถติิดต่อ่ มา
ที่่�อีีเมล Medicalteam@pttep.com
- หากมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับการเข้้ าใช้้ PTTEP Health Book Application
สามารถติิดต่อ่ มาที่่�อีีเมล์์ Ehealthbook@pttep.com
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6.2.15 โมเดลภาวะผู้้�นำ�ด้
ำ ้ าน SSHE ของ ปตท.สผ. (SSHE Leadership
Model)    
6

6.2.16 วััฒนธรรมความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้ อม
(SSHE Culture )
การสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้ อมของ ปตท.สผ. เริ่่�มมีีการผลัักดัันอย่่างเข้้ มแข็็งหลัังจาก
มีีการสำำ�รวจวััฒนธรรมความปลอดภััย ปีี 2011 ซึ่่�งเรามุ่่�งเน้้ น
พััฒ นาองค์์ ป ระกอบของวััฒ นธรรมความปลอดภััย  มั่่�น คง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้ อมประกอบด้้ วย
1. ด้้ านทััศนคติิ
2. ด้้ านพฤติิกรรม
3. สภาพการทำำ�งานภายในองค์์กร
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Behavior Aspects
“What People Do”
“Daily Actions”

6

SSHE
Culture
Elements
Psychological Aspects
“How People Feel”
“Heart & Minds”

Situation Aspects
“What the Organization Has”
“Safety Guideline”

ด้้านทััศนคติิ - เรามีีการปลููกฝัังความเป็็ นผู้�นำ้ �ด้
ำ ้านความปลอดภััยฯ
ในพนัักงานทุุกระดัับ เพื่่�อให้้ ทุุกคนตระหนัักถึึงบทบาทหน้้ าที่่�
ของตนเองที่่�จะต้้ องปฏิิบัติั ิงานอย่่างปลอดภััย ผู้้�บริิ หารระดัับสููง
ให้้ นโยบายในการสามารถหยุุดการทำำ�งานได้้ ทันที
ั ีเมื่่�อเกิิดสภาพ
การณ์์ที่่�ไม่่ปลอดภััย (Stop Work Authority) โดยผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน
มีีความเข้้ าใจและปฏิิบัติั ด้ิ ้ วยความเต็็มใจ
ด้้ า นพฤติิกรรม  - จากการศึึกษาพบว่่าสาเหตุุที่่�แท้้ จริิงของ
อุุบัติั เิ หตุุนั้้ �น ส่่วนใหญ่่มาจากพฤติิกรรมเสี่่�ยงของตััวผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
โดยตััวผู้้�ปฏิิบัติั ิงานทำำ�ไปเพราะมองไม่่เห็็นถึึงผลเสีียด้้ านลบที่่�
ตามมาจากพฤติิกรรมเสี่่�ยงนั้้�น เราจึึงใช้้ เครื่่�องมืือในการช่่วยสัังเกต
พฤติิกรรม ซึ่่ง� เรีี ยกว่่า Behavior Base Safety (BBS)  เป็็ นหนึ่่�งใน
เทคนิิคการช่่วยสัังเกตพฤติิกรรมปลอดภััยและพฤติิกรรมเสี่่�ยง
พนัักงานทุุกคนจะผ่่านการอบรมหลัักสููตรนี้้ ทำ
� ำ�ให้้ มีีทัักษะใน
การสัั ง เกตและแยกพฤติิ ก รรมของเพื่่� อ ร่่ ว มงานได้้ เมื่่� อ พบ
พฤติิกรรมเสี่่�ยง ผู้้�ที่่�สังั เกตสามารถเข้้ าไปหยุุดการทำำ�งานและมีี
การพููดคุุยกัันถึึงอัันตรายขณะนั้้�น  โดยให้้ ผู้�ถูู้ กสัังเกตทบทวนถึึง
อัันตรายจากพฤติิกรรมเสี่่�ยงและผลเสีียที่่�ตามมา (Re-Thinking)   
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การสัังเกตพฤติิกรรมความปลอดภััย (BBS) จะช่่วยให้้ พฤติิกรรม
เสี่่�ยงในองค์์กรน้้ อยลง เป็็ นผลให้้ อัตั ราการเกิิดอุบัุ ติั ิเหตุุลดลงได้้
อีีกทั้้�งยัังช่่วยส่่งเสริิ มภาวะความเป็็ นผู้�นำ้ ำ�ด้้านความปลอดภััยฯ
และความกล้้ าที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเปิิ ดเผยของพนัักงาน
ทุุกคน

ด้้ านสภาพการทำำ�งานภายในองค์์ กร – ปัั จจััยที่่�สนัับสนุุนให้้
เกิิ ดวััฒนธรรม ความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีี วอนามััย และสิ่่�ง
แวดล้้ อมขององค์์กร คืือ การสร้้างมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านที่่�เป็็ น
ตััวกำำ�หนดแนวปฏิิบัติั แิ ละมาตรการควบคุุมความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
อัันตรายของแต่่ละกิิจกรรมภายในองค์์กร เรามีีการพััฒนาระบบ
ก
า
ร
บริิ หารจััดการด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้ อม (SSHE-MS) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยใช้้ หลัักพื้้ �นฐาน PDCA
(Plan - Do - Check - Act) และออกแบบให้้ สอดคล้้ องกัับระบบ
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บริิ หารจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ ในธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิต
ปิิ โ ตรเลีี ย มตามแนวทางของสมาคมผู้้�ผลิิ ตปิิ โ ตรเลีี ย มและ
ก๊๊ าซนานาชาติิ (International Association of Oil and Gas
Producers หรืือ IOGP) ซึ่่�งระบบการบริิ หารจััดการดัังกล่่าว
ถืือเป็็ นข้้อกำำ�หนดขั้้�นพื้้ �นฐาน (Minimum Requirement) สำำ�หรัับ
ทุุกหน่่วยงานภายใน ปตท.สผ. ในการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ การนำำ�ระบบ
การบริิ หารจััดการด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (SSHE MS) ไปใช้้ ง านอย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ลนั้้�น
มีีการพิิจารณาถึึงองค์์ประกอบหลายด้้ าน เช่่น 
- การกำำ�หนดขั้้�นตอนการปฏิิบัติั ิงานโดยการอ้้ างอิิงมาตรฐาน
สากล แนวปฏิิบัติั ที่ิ ่�ดีี หรืือข้้ อกำำ�หนดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
- การฝึึ กอบรมให้้ ความรู้� ้ ความเข้้ าใจ  รวมถึึงให้้ คำำ�ปรึึ กษาแก่่
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
- การจััดสรรทรััพยากรที่่จำ� ำ�เป็็ น ทั้้ �งในแง่่อุปุ กรณ์์ความปลอดภััย
เครื่่�องจัักรที่่�ได้้ รัับการรัับรอง เครื่่�องมืือที่่�ช่ว่ ย
- ควบคุุมดููแลกระบวนการผลิิต ตลอดจนงบประมาณในการ
บริิ การจััดการ
- การกำำ�กัั บ ดููแล เน้้ นย้ำำ ��  และให้้ การสนัั บ สนุุ น พนัั ก งาน
และคู่่�ธุุรกิิจในการปฏิิบัติั ติ ามระบบการบริิ หารจััดการฯ
- การตรวจติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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ทั้้�ง นี้้ � พนััก งานในทุุก ระดัับ ต้้ อ งทราบถึึง บทบาทหน้้ า ที่่� ค วาม
รัั บผิิดชอบและมีีการสื่่�อสารแบบสองทาง เพื่่�อนำำ�ปััญหาและ
ข้้ อเสนอแนะมาพััฒนาปรัับปรุุงระบบหรืือขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �นนำำ�ไปสู่่�การสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยที่่�แข็็งแรง
ต่่อไป
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6.2.17 การสัังเกตและการรายงานด้้ านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้ อม  
เพื่่�อการบริิ หารจััดการด้้ านความปลอดภััยฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล พนัักงานและผู้้�รัับเหมาทุุกคน ต้้ องรายงาน
อุุบัติั ิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้ �นภายใต้้ การปฏิิบัติั ิงานของ ปตท.สผ. อย่่าง
โปร่่งใสและทัันการณ์์ เพื่่�อให้้ มีีการบริิ หารจััดการได้้ อย่่างถููกต้้ อง
และเหมาะสม และเพื่่อ� เป็็ นการป้้องกัันเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุในพื้้ �นที่่ป� ฏิิบัติั ิ
งานต่่าง ๆ พนัักงานและผู้้�รัับเหมาควรทำำ�การสัังเกตและรายงาน
สภาพการณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่ปลอดภััย
กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บการรายงานอุุบัติิก
ั ารณ์์
• เมื่่�อเกิิดอุบัุ ติั กิ ารณ์์ต้้องปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้ �

เกิิดอุุบััติิการณ์์
พบเห็็นเหตุุการณ์์หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องรายงานอุุบััติิการณ์์ทัันทีีโดยใช้้
หมายเลขโทรศััพท์์ฉุุกเฉิิน... หรืือช่่องวิิทยุุติิดต่่อตามที่่�พื้้�นที่่�กำหนด
หรืือ รายงานผู้้�บัังคัับบััญชาของงานนั้้�น

ผู้้�รัับผิิดชอบหมายเลขโทรศััพท์์ฉุุกเฉิิน (เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการผลิิต
หรืือ เจ้้าหน้้าที่่�สนัับสนุุนบริิการงานปฏิิบััติิการ) รายงานอุุบััติิการณ์์
ต่่อผู้้�จัดั การพื้้�นที่่� หรืือ ผู้บ้� ริิหารสููงสุุดในพื้้�นที่่� เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยฯ
และ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ

PTTEP SSHE Handbook

73

6

SSHE INDUCTION

• ข้้ อมููลเบื้้ �องต้้ นที่่�ต้้องรายงานมีีดังั ต่่อไปนี้้ �
- สถานที่่�เกิิดเหตุุ
- ผลที่่�เกิิดขึ้้ �น
- กิิจกรรม
- ผู้้�แจ้้ งเหตุุ และ เบอร์์ ติดต่
ิ อ่
- วัันและเวลา
- ผู้้�เกี่่�ยวข้้ อง / ผู้้�บาดเจ็็บ
- เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้ �น
- รููปประกอบอุุบัติั กิ ารณ์์

6

หมายเหตุุ อุบัุ ติั กิ ารณ์์ที่่�มีีความรุุนแรงระดัับ 1 และ 2 รายงานเข้้ าระบบรายงาน
ความปลอดภััยอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ ปตท.สผ. ภายใน 48 ชั่่�วโมง  และ อุุบัติั กิ ารณ์์
ที่่�มีีความรุุนแรงระดัับ 3-5 รายงานเข้้ าระบบรายงานความปลอดภััยอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ของ ปตท.สผ. ภายใน 24 ชั่่�วโมง
การสัั ง เกตและรายงานสภาพการณ์์ หรืื อ การกระทำำ�ที่่�
ไม่่ปลอดภััย
ขั้้�นต อนการสััง เกตพฤติิ ก รรมและรายงานโดยใช้้ แ บบสััง เกต
ความปลอดภััย ในการทำำ� งาน  (Safety Observation and
Communication Card: SOC) ประกอบไปด้้ วย 5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้ �  
1) ต้้ อ งวางแผนเพื่่� อ กำำ� หนดพื้้ น� ที่่�  ลััก ษณะงานก่่ อ นที่่� จ ะทำำ�
การสัังเกต เพื่่�อการเตรีี ยมตััวที่่�ดีีของผู้้�สังั เกต
2) หยุุดเพื่่�อสัังเกตพฤติิกรรมความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน 
รวมถึึง การใช้้ เ ครื่่� อ งมืือ อุุป กรณ์์ แหล่่ง อัันต รายโดยรอบ
รวมถึึงการตอบสนองของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน เป็็ นต้้น 
3) สื่่อ� สารผลของการสัังเกตทั้้�งในสิ่่�งที่่�ปลอดภััยและไม่่ปลอดภััย
กล่่ า วชมเมื่่� อ พบการกระทำำ� ที่่� ถูู กต้้ อ งปลอดภััย หากพบ
เหตุุก ารณ์์ ที่่� ไ ม่่ปลอดภััย ให้้ สื่่� อ สารหาทางแก้้ ไ ขให้้ ถููกต้้ อ ง
หรืือหยุุดงานหากมีีความจำำ�เป็็ น 
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4) สร้้างคำำ�มั่่�นสััญญาในการปฏิิ บััติิงานอย่่างปลอดภััย แล้้ ว
บัันทึึ ก ผลการสััง เกตลงในแบบสััง เกตความปลอดภัั ย ฯ
พร้้อมทั้้�งระบุุแนวทางในการปรัับปรุุง
5) นำำ�แบบสัังเกตความปลอดภััยฯ ส่่งหััวหน้้ างานเพื่่�อปรึึ กษา
หารืือ ฯ และวิิเคราะห์์สถิิติิในการหาแนวทางปรัับปรุุ ง แล้้ ว
จึึงส่่งให้้ หน่่วยงานความปลอดภััยฯ ในพื้้ �นที่่�

พื้้ �นที่่�การผลิิต
(Operation)

สำำ�นักั งาน
(Office)

การขัับขี่่�
(Driving)

ตััวอย่่างแบบสัังเกตความปลอดภััยในการทำำ�งาน
(Safety Observation and Communication Card: SOC)
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นอกจากนี้้ ยั� ัง มีี แ บบรายงานการพบเห็็ น ความเสี่่�ย งที่่� อ าจก่่ อ
ให้้ เกิิ ด การละเมิิ ดข้้ อบััง คัับ และสภาวการณ์์ ที่่� ไ ม่่ ป ลอดภัั ย
(Hazard Report Card: HRC) โดยมีีขั้้ �นตอนเช่่นเดีียวกัับ SOC
6

ตััวอย่่างแบบสัังเกตความปลอดภััยในการทำำ�งาน
(Hazard Report Card: HRC)
พนัักงานสามารถรายงานการสัังเกตพฤติิกรรมความปลอดภััย
(SOC) และสภาพการณ์์ที่่�ไม่่ปลอดภััย (HRC) ผ่่านแบบฟอร์์ ม
สั่่�งพิิมพ์์ และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-SOC, e-HRC)
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6.2.18 การบริิ หารจััดการเหตุุฉุกุ เฉิินและภาวะวิิกฤติิ   
เหตุุฉุกุ เฉิินสามารถแบ่่งได้้ เป็็ น 3 ระดัับดัังนี้้ �
ระดัับที่่� 1 เหตุุฉุกุ เฉิินที่่�หน่่วยงานหรืือฐานปฏิิบัติั ิการสามารถ
จััดการระงัับเหตุุ และฟื้้ นฟูู
� สถานการณ์์ ให้้ กลัับคืืน
สู่่�ภาวะปกติิได้้ ด้้วยทีีมระงัับเหตุุฉุกุ เฉิินของหน่่วยงาน 
(Emergency Response Team)
ระดัับที่่� 2 เหตุุฉุกุ เฉิินที่ห่� น่่วยงานหรืือฐานปฏิิบัติั กิ ารไม่่สามารถ
จััดการได้้ ด้้วยตนเอง และต้้ องขอการสนัับสนุุนจาก
ทีีมบริิหารจััดการเหตุุฉุกุ เฉิินส่ว่ นกลาง (Emergency
Management Team) และจากส่่วนงานท้้ องถิ่่�น
ระดัับที่่� 3 ภาวะวิิกฤติิที่่�จัดั การโดยทีีมบริิ หารจััดการเหตุุวิิกฤติิ
(Crisis Management Team) โดยมีี ป ระธาน
เจ้้ าหน้้ าที่บ่� ริิหารทำำ�หน้้ าที่่เ� ป็็ นผู้� ค้ วบคุุมสั่่�งการ ซึ่่ง� อาจ
ต้้ องขอการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภายนอก ทั้้�งใน
ระดัับประเทศและสากล
กฎระเบีียบที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัั บในการปฏิิบััติิตนเพื่่�อรองรัั บ
เหตุุฉุุกเฉิิน
• พนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และผู้้�เยี่่�ยมชมทุุกคนต้้ องผ่่านการอบรม
เบื้้ �องต้้ นด้้านความปลอดภััยฯ (SSHE Induction) ในพื้้ �นที่่�
ปฏิิบัติั กิ ารนั้้�น ๆ ต้้ องเข้้ าใจแผนฉุุกเฉิิน แผนอพยพ สััญญาณ
แจ้้ งเหตุุฉุกุ เฉิิน และจุุดรวมพล
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• หน่่วยงานหรืือพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั ิการต้้ องฝึึ กซ้้ อมแผนตามระเบีียบ
วิิธีีการปฏิิบัติั ิในการจััดการเหตุุฉุุกเฉิินและภาวะวิิกฤติิของ
หน่่ ว ยงานหรืือฐานปฏิิ บััติิ ก ารนั้้�น  ๆ และตามที่่�ก ฎหมาย
กำำ�หนด
• สถานที่่� ป ฏิิ บััติิ ก ารต่่ า ง ๆ จะต้้ อ งมีี ก ารจััดตั้้ง� ทีี ม ตอบโต้้
เหตุุฉุกุ เฉิินได้้ ตลอด 24 ชั่่�วโมง (Duty Roster) ซึ่ง่� ต้้ องผ่่าน
การฝึึ กอบรมและต้้ องมีีใบรัับรอง
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เมื่่�อเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินต้้องปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้ �

เมื่่�อพบเหตุุฉุุกเฉิิน ให้้ปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนฉุุกเฉิินของแต่่ละพื้้�นที่่�
- หยุุดปฏิิบััติิงาน
-	ทำพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ปลอดภััย เช่่น ปิิดอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าทุุกชนิิด เป็็นต้้น (ถ้้าสามารถทำได้้อย่่างปลอดภััยและรวดเร็็ว)

แจ้้งเหตุุไปที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ฉุุกเฉิินของสถานที่่�นั้้�น ๆ
-	ชื่่�อผู้้�แจ้้งเหตุุการณ์์
-	จุุดที่่�เกิิดเหตุุการณ์์
-	รายละเอีียดของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น

กรณีีที่่�ต้้องมีีการอพยพหรืือได้้ยิินเสีียงสััญญาณแจ้้งอพยพให้้ ไป
รวมที่่�จุุดรวมพล

ปฏิิบััติิตามคำสั่่�งของผู้้�ที่่รั� บั ผิิดชอบ ณ จุุดรวมพลนั้้�น ๆ
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