ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดของธุรกิจปโตรเลียม ไมเพียงตอบริษัทฯ เทานั้น หาก
สําคัญตอผูมีสวนไดเสีย อันไดแก พนักงาน ผูรับเหมา และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดานความมั่นคง ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย กําหนดใหพนักงานและผูรับเหมามีหนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัยทั้งตอตัวเองและเพื่อนรวมงาน
ตอกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม
และพลังงาน (SHEE) และการดําเนินงานมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมกับการนําระบบ
บริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) มาใช สงผลใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยดีขึ้น
ตามลําดับ

•
•
•
•

•

โครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2558 ถึงปจจุบัน ไดแก
• โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิบตั ติ นเพือ่ เปนผูน าํ
ในดานความปลอดภัย
• Field Risk Assessment (FRA) การสรางความตระหนักและความรู
ความเขาใจของผูปฏิบัติงานตออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนํามาสู
การปองกันกอนเกิดเหตุไดอยางเหมาะสม
• การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก มาตรฐาน
LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), HW (Hot Work)
การจัดทําขอมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Information : PSI) เปนการรวบรวมขอมูลความรูพ นื้ ฐาน
ที่ตองรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่จําเปน
การวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหอันตรายที่มี
อยูในกระบวนการผลิต พรอมทั้งหาวิธีปองกันอันตรายที่เหมาะสม
การสืบสวนอุบตั กิ ารณ (Incident Investigation : II) เปนขัน้ ตอนในการวิเคราะหหาสาเหตุทแี่ ทจริงของอุบตั กิ ารณ และนําขอมูล
ที่ไดมาใชในการกําหนดมาตรการปองกันในเชิงระบบ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักร (Management of Change TechnologyFacilities : MOC-T,F) เปนกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตใหมีความปลอดภัยผานระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใหมัน่ ใจวาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ไดรบั การประเมินและทบทวนความเสีย่ งจากผูเ ชีย่ วชาญ
ในสวนงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกคนเพื่อชวยลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup Safety Review : PSSR) เปนการตรวจสอบอุปกรณและ
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตใหเกิดความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังจากที่มีการ
หยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต และการซอมบํารุงใหญ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เริ่มกระบวนการผลิต
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และเพื่อสงเสริมความตระหนักดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแกพนักงานและผูร บั เหมา บริษทั ฯ ไดจดั กิจกรรมทัง้
ภายในงานและภายนอกงาน หรือเรียกวา Safety 24 ชั่วโมง
อยางตอเนื่อง (OGSS : Emergency Preparedness)
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยภายในงาน เชน
• การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture
Transformation) ผานกิจกรรม Line Walk ของผูบ ริหาร
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ แสดงออกถึงการใหความสําคัญ
เรือ่ งความปลอดภัย และหวงใยการทํางานของผูป ฏิบตั ิ
และ Field Risk Assessment (FRA) ใหพนักงาน
คนหาอันตรายและความสี่ยง เพื่อปองกันลวงหนา
• กิจกรรม SHEE Excellence Day
• การสรางจิตสํานึกและใหความรูผานชองทางตางๆ
ไดแก การสื่อสารผานทาง Outlook ปายประกาศ
เสียงตามสาย (Safety Radio Channel) ทัง้ ในรูปแบบของ
ขาวสาร ความรู ปายเตือนกระตุกความคิด และเกม
ตางๆ
• การประชุมและรวมตรวจพื้นที่ความปลอดภัย รวมกับ
เจาหนาที่ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมาทุกเดือน
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยภายนอกงานทีด่ าํ เนินการ
อยางตอเนื่อง เชน การรณรงคใหพนักงานทุกคนขับขี่อยาง
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมือ่ ขีจ่ กั รยานยนต และคาด
เข็ดขัดนิรภัยทุกครั้งกอนออกเดินทาง
เนื่ อ งจากป นี้ บริ ษั ท ฯ มี ง านซ อ มบํ า รุ ง ใหญ ป ระจํ า ป
เพื่อตรวจสอบอุปกรณและซอมแซมตามแผนงาน มีการนํา
เครื่องจักรขนาดใหญเขามาในพื้นที่ รวมทั้งมีผูรับเหมาเขามา
ปฏิบัติงานจํานวนมาก บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัย และจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยเพิ่ม
เติมเฉพาะชวงงานซอมบํารุงใหญ อาทิ
• การตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ทํางานและประชุม
รวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา
ทุกวัน
• ผู บ ริ ห า ร เดิ น พ บ ป ะ พ นั ก ง า น ใน พื้ นที่ ทํ า ง า น
(Management Line Walk) เพื่อแสดงความหวงใย
และไดพูดคุยกับผูปฏิบัติงานพนักงานและผูรับเหมา
สรางความเขาใจในการปฏิบตั ติ ามหลักความปลอดภัย
และปฏิบัติอยางตอเนื่อง
• การนํามาตรฐานความปลอดภัยมาใชในการทํางาน
ไดแก มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break),
HW (Hot Work) มาใช

• การจัด Safety parade รณรงคเรื่องความปลอดภัย
พรอมมอบเกลือแรและสายรัดคางรวมกับเจาหนาที่
ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา
• กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยเชิงสันทนาการ อาทิ
การประกวดรองเพลงของตัวแทนผูรับเหมา การแสดง
ตลกที่สรางเสียงหัวเราะและผอนคลายความเครียด
รวมทั้งเพิ่มเกร็ดความรูเรื่องความปลอดภัย
• การอบรมใหความรูเ รือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งตนและ
การใชเครื่อง AED (Automated External Defibrillator)
• การสื่ อ สารเป า หมายด า นความปลอดภั ย ในช ว ง
ซอมบํารุงใหญผานปายประกาศ
• การมอบรางวัลสําหรับผูร บั เหมาทีป่ ฏิบตั งิ านตามหลัก
ความปลอดภั ย เช น สวมใส อุ ป กรณ ป อ งกั น ส ว น
บุคคลครบถวนถูกตอง
จากการดําเนินงานดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
กิจกรรมดานความปลอดภัยอยางตอเนื่องในชวงซอมบํารุง
ใหญทําใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายดานความปลอดภัย คือ
มีชั่วโมงความปลอดภัยครบ 1,000,000 ชั่วโมงคน โดยไมมี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เปาหมาย บริษัทฯ มีแผนดําเนินงานระบบ PSM ใหครบ 14 Elements ภายในป 2564
บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) และจัดใหมีคณะ
ทํางาน PSM Governance Committee (PSM GC) โดยมีแผนงานตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 กําหนดคานิยมความปลอดภัย ไดแก
3E ซึ่งหมายถึง
Everyone goes home safely every day:
ทุกคนทํางานอยางปลอดภัย
กลับบานปลอดภัยทุกวัน
Efficient and Reliable Operation
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ
Environment and Asset are Protected:
รวมกันดูแลและปกปอง
สิ่งแวดลอมและทรัพยสิน

ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในป 2561 บริษทั ฯ ไดรเิ ริม่ โครงการใหมตามระบบ PSM 2 เรือ่ ง
โดยจัดใหมกี ารอบรมใหกบั ผูเ กีย่ วของเพือ่ วางระบบและดําเนินการ
ตอเนื่องในป 2562 ไดแก
• ความพรอมใชของอุปกรณ (Mechanical Integrity; MI)
เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
และการควบคุ ม อั นตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุ ก าร
ใช ง านของอุ ป กรณ นั้ น ๆ รวมถึ ง การบํ า รุ ง รั ก ษาตาม
วัตถุประสงคทอ่ี อกแบบไว ใหมคี วามพรอมใชงานอยูเ สมอ
• การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance; QA) เปนการ
ตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว า อุ ป กรณ เครื่ อ งจั ก รต า งๆ ใน
กระบวนการผลิตไดถูกติดตั้งตรงตามการออกแบบและ
มีความพรอมใชงาน
ผลการดําเนินงานดานสุขภาพและอาชีวอนามัย ป 2561
บริษัทฯ ยังคงใชกระบวนการดานอาชีวอนามัยเชิงรุก จัดให
มีการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ (Health Risk Assessment)
ของผูปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงกลั่น ควบคุมอันตราย
จากแหลงกําเนิด พรอมทัง้ ติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสามารถกําหนดมาตรการปองกัน
แกไข ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่
ทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยอยางตอเนื่อง และมีการ
เฝาระวังดานสุขภาพ ดังนี้
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• ตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแตเริ่มเขางาน ระหวางงาน และเมื่อ
ออกจากงาน
• ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและ
ตรวจสุ ข ภาพตามป จ จั ย เสี่ ย งด า นอาชี ว อนามั ย โดยมี แ พทย
อาชีวเวชศาสตรและนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ รวมกันกําหนด
รายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง วิเคราะหผลตรวจสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานจากปจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทํางาน
ในป 2561 ไดเพิ่มการตรวจมะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งตับออน
และมะเร็งทางเดินอาหารในโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน
เพือ่ ใหครอบคลุมโรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการใชชวี ติ ประจําวัน และ
เพื่อใหพนักงานเฝาระวังสุขภาพตนเองตอเนื่อง
• มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติดตามสอดคลองตามมาตรฐานสากล และกําหนดเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ
ลวงหนาสําหรับผูที่มีความเสี่ยง
• จัดมาตรการดานอาชีวอนามัยใหแกผูรับเหมา เชน พื้นที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณปองกันและใหความรู
• จัดใหมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉินทางการแพทยเพื่อใหทีมชวยเหลือของบริษัทฯ และทีมชวยเหลือของโรงพยาบาลไดมีการ
ฝกซอม ทําความเขาใจบทบาทหนาที่ เพื่อใหการประสานงานกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• จัดจางแพทยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยในการประเมินและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
• จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เชน โครงการ 200 วัน 1,000,000 กาว, โครงการ Fight for Fit : Do it
yourself - “DIY” ใหพนักงานทํากิจกรรมดวยตนเองตามความชื่นชอบและความถนัดของแตละคน โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดไขมันที่สะสมในรางกายและเพิ่มมวลกลามเนื้อ
บริษัทฯ มีการติดตามวัดผล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ
(Injury Severity Rate: ISR) และอัตราการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) ของพนักงานและผูรับเหมา และใช
เปนตัวชี้วัดการบริหารงานดานความปลอดภัยของบริษัทฯ
ชาย

2559*

หญิง

ชาย

2560

หญิง

ชาย

2561*

หญิง

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
• พนักงาน
• ผูรับเหมา

0
0.22

0
0

0
0.

0
0

0.55
0.71

0
0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)
• พนักงาน
• ผูรับเหมา

0
10.24

0
0

0
0

0
0

7.75
9.18

0
0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
• พนักงาน
• ผูรับเหมา

1.8
0.67

0
2.96

0.74
0

0
0

1.66
1.41

0
0

* มีการหยุดซอมบํารุงใหญ

จากสถิติขางตน เห็นวา คา IFR, ISR และ TRIR ของพนักงาน และผูรับเหมายังคงมีคาสูงในปที่มีการหยุดซอมบํารุงใหญ
ซึ่งมีการทํางานที่ตางไปจากปกติ และมีผูรับเหมาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงเพิ่มมาตรการดานสอบสวนสาเหตุ และนําบทเรียน
จากขอบกพรองมาปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการปฏิบตั งิ านใหเขมขนขึน้ เพือ่ ปองกันการเกิดซํา้ กําหนดแผนการปรับปรุง
ในระยะสั้นและยาว และจัดใหมีการติดตามการแกไขใหแลวเสร็จพรอมสื่อสารแกผูเกี่ยวของ ควบคูไปกับการดําเนินกิจกรรม
ดานความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Safety) เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอยางยั่งยืน

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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