
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความม่ันคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยถือเป็นส่ิงส�าคัญ
ที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม ไม่เพียงต่อบริษัทฯ เท่านั้น หาก
ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชน 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านความม่ันคง ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย ก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมามีหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยท้ังต่อตัวเองและเพื่อนร่วม

งาน ต่อกฎหมายและมาตรฐาน โดยมีโครงสร้างการบริหารด้าน 
ความปลอดภยั ความม่ันคง อาชวีอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
(SHEE) และมาตรฐานด้านความปลอดภยั ISO 45001 ท่ีบริษทัฯ  
ใช้ในการบรหิารด้านความปลอดภยั นอกจากนัน้แล้ว ยังด�าเนินงาน 
เพื่อวางรากฐานระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ 
(Process Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

เป้าหมาย

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การน�าระบบการบริหารด้านความปลอดภัย ความมั่นคง  
อาชวีอนามัย สิง่แวดล้อมและพลังงาน (SHEE) และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย ISO 45001 รวมถึงระบบบริหารความปลอดภัย
กระบวนการ (Process Safety Management: PSM) มาบริหาร
ด้านความปลอดภัย ท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
ดีขึ้นตามล�าดับ และบริษัทฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยท้ังภายในงาน และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 
24 ช่ัวโมงอย่างต่อเนือ่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งเสรมิให้พนกังาน 
ทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย  
มคีวามรู้ความเข้าใจ และมุ่งม่ันปฏิบัตงิานอย่างปลอดภยัในทกุๆ วนั
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในงาน เช่น

การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety 
Culture Transformation) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม  
Line Walk ของผูบ้ริหาร ในพืน้ทีป่ฏิบัตงิาน เพือ่แสดงออกถงึ 
การให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัย และห่วงใยการ
ท�างานของผูป้ฏบิติั และ Field Risk Assessment (FRA) ให้
พนกังานค้นหาอนัตรายและความเสีย่ง เพือ่ป้องกันล่วงหน้า
กิจกรรมการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยอย่างปลอดภัยด้วยการ
ใช้สายรัดคางทุกครั้ง
การประชุมและร่วมตรวจพื้นที่ความปลอดภัย ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาทุกเดือน

ส�าหรบักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภัยภายนอกงานทีด่�าเนนิการ 
อย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การรณรงค ์ให ้พนักงานทุกคนขับข่ี 
อย่างปลอดภัย โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังเม่ือขี่
จักรยานยนต์ และคาดเข็ดขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

จากการด�าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง  
ท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย คือมีชั่วโมง
ความปลอดภัยครบ 2,350,000 ชั่วโมง-คน โดยไม่มีอุบัติเหตุ 
ถงึขัน้หยุดงาน ซึง่ทางบริษทัฯ ได้มอบของท่ีระลกึให้กับพนกังาน
ทกุคน เพือ่แทนค�าขอบคณุทกุคนทีร่่วมมือกนัท�างานให้เกดิความ
ปลอดภัย

การระบภุยัคุกคามทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท�างาน การประเมนิความเสีย่ง 

และการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง

บริษทัฯ จดัให้มีระเบียบวธิปีฏิบตักิารชีบ่้งประเมินประเด็นอนัตราย  
ความเส่ียงและหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข โดยวิธี What if 
และ HAZOP ครอบคลุมกิจกรรมและทั้งที่ปฏิบัติโดยพนักงาน
และผูรั้บเหมา โดยก�าหนดให้ทกุขัน้ตอนการท�างาน (Procedure) 
จะต้องชี้บ่งประเมินประเด็นอันตราย ความเส่ียง และหาโอกาส 
ในการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ลดและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดับ
ที่ยอมรับได้ตลอดเวลา และทบทวนการชี้บ่งประเมินประเด็น
อนัตราย ความเสีย่ง และหาโอกาสในการปรับปรงุแก้ไขอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ส�าหรับงานที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นประจ�ามกีารชีบ่้งอนัตรายและประเมินความเสีย่งให้ครอบคลมุ 
กิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธี JSA (Job Safety Analysis) 
พร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้สอดคล้องกับ 
ความเส่ียง ร่วมกับระบบใบอนญุาตในการท�างาน ก�าหนดให้มกีาร
สื่อสารเรื่องความปลอดภัยผ่านการ Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติ
งาน และมีการตรวจสอบความปลอดภยัและความสอดคล้องในการ
ปฏิบัตข้ิอก�าหนดทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในการท�างาน เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่ากระบวนการประเมินความเส่ียงมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ  

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
สอดคล้องกับ

กฎหมายครบถ้วน

อัตราการเจ็บป่วยจาก
โรคจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมด เท่ากับ ศูนย์

ไม่มีการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี
อย่างมีนัยส�าคัญสู่สิ่งแวดล้อม

กรณีการเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของ
สารไวไฟหรือสารเคมีจากภาชนะบรรจุหลัก

หรือกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง (Tier 1) ตามข้อก�าหนด 

API 754 เท่ากับ ศูนย์

0 0X
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ก�าหนดให้ผู ้ที่ท�าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงต้องเป็นพนักงาน
หรือผู้รับเหมา ระดับวิศวกรหรือระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้ง 
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการประเมินความเส่ียงให้กับผู ้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุคน หลังจากประเมินความเส่ียงและก�าหนดมาตรการ
ควบคมุแล้วต้องรวบรวมให้ผูจ้ดัการส่วนทบทวนและลงนาม และ
ทุกส่วนมีหน้าที่ทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก�าหนดเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการประเมินความเสี่ยงพบว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
(Work-Related Hazard) ท่ีจะท�าให้เกิดความความเส่ียงของ  
High Consequence Injury ได้ เช่น ไฟไหม้ สารเคมีรัว่ไหล วสัด ุ
ตกกระแทกหรือชน ของมีคมบาด เป็นต้น ทางบริษทัฯ ก�าหนด
มาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึด�าเนนิการ 
ตามหลักล�าดับชั้นของการควบคุมอันตราย (Hierarchy of 
Controls) โดยการทบทวนการออกแบบกระบวนการผลิตให้
มีความปลอดภัย ทบทวนการประเมินความเส่ียงและขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมา 

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการรณรงค์ให้พนักงานท�ารายงาน 
ใบข้อแนะน�าด้านความปลอดภัย (Safety Observation Report) 
โดยมุ่งเน้นถึงการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) และ 
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุ ในกรณีท่ีพนักงานและผู้รับเหมาสังเกต
หรือพบเห็นสภาพการณ์ท�างานที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจส่ง 
ผลกระทบต่อตวัผูป้ฏิบัตงิาน ผูป้ฏิบัตงิานสามารถยุตกิารท�างานได้  

โดยถือว่าไม่มีความผิดในการละเว้นในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
รายงานให้หวัหน้างานและเจ้าของพืน้ทีท่ราบ เพือ่ท�าการตรวจสอบ 
และแก้ไข จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
หรือด�าเนินกิจกรรมต่อไปได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังด�าเนินโครงการ 
Field Risk Assessment (FRA) การสร้างความตระหนกัและความรู ้
ความเข้าใจของผูป้ฏิบัติงานต่ออนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ เพือ่น�ามาสู่
การป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมพนักงาน
ค้นหาอันตรายและความเส่ียงด้วยตนเอง เพื่อป้องกันล่วงหน้า 
และน�าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัทฯ ต่อไป

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความเส่ียงท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การท�างาน

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การท�างาน การรายงานและสอบสวนอบุติัเหตหุรือเหตกุารณ์ต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นหวัใจของระบบการบริหารงานด้านความปลอดภยั  
วัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และก�าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�้า บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มี
การรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นและมีการ
เก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุ 
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss) ทั้งนี้เม่ือเกิดเหตุการณ์ดัง
กล่าวเกิดขึ้น ผู ้อยู่ในเหตุการณ์หรือผู ้ท่ีพบเห็นจะต้องเขียน
รายงานให้เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 24 ชั่วโมง  
หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการสอบสวน
อบัุตเิหต ุหรอืเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนและเพือ่ให้การสบืสวนหาสาเหตุ
ทีแ่ท้จริง (Root Cause) และก�าหนดมาตรการป้องกนัมใิห้เหตกุารณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นซ�้าอีกได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
การสอบสวนอุบัติเหตุใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Why Tree Analysis 
มาเป ็นเคร่ืองมือในการด�าเนินการค้นหาสาเหตุที่แท ้จริง  
หลังจากนั้นมีการตรวจติดตามผลการด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ตามมาตรการป้องกันท่ีได้ระบุไว้เป็นระยะๆ และเพื่อให้การ
ป้องกันมีประสิทธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุได้มีสือ่การเรียนรู้จาก
อบัุตเิหต ุหรือเหตกุารณ์ผิดปกตทิีเ่กิดขึน้ (Lesson Learned Sharing)  
ให้กับพนกังาน และผูร้บัเหมาทราบผ่านทางสือ่ต่างๆ ของบริษทัฯ

บริการด้านสุขภาพท่ีเกีย่วเนือ่งจากการท�างาน

การควบคุมดูแลและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
และผู้รับเหมา มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติงานในพื้นท่ีหน่วยกล่ัน  
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ 
ผูป้ฏิบัตงิานได้ตลอดเวลา บริษทัฯ ใช้กระบวนการด้านอาชวีอนามัย 
เชงิรุก จดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพของผูป้ฏิบัติงาน  
(Health Risk Assessment) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงกล่ัน  
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานอย่างสม�่าเสมอ เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน  
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และสารเคมีในพืน้ทีท่�างาน เป็นต้น เป็นมาตรการทีบ่ริษทัฯ ใช้ใน
การประเมินมาตรการควบคุม ป้องกันทางด้านความปลอดภัยท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพของผูป้ฏิบัตงิาน โดยน�าผลทีไ่ด้
จากการตรวจวัดมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานที่ก�าหนด ในกรณี
ที่พบว่าผลการตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย บริษัทฯ 
มีการออกแบบและปรับปรุงพื้นท่ีท�างานให้มีสภาพการท�างาน 
ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท�าแผนปรับปรุงแก้ไข 
และมีการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและแพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชวีเวชศาสตร์ ท�าหน้าทีค่วบคมุและให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�า
แก่พนักงานและผูรั้บเหมาในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านอาชวีอนามัย 
โดยบรษิทัฯ จดัให้มีการเฝ้าระวงัด้านสขุภาพพนกังาน ดังนี้

ตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่เร่ิมเข้างาน ระหว่างงาน และ
เมื่อออกจากงาน
ดูแลสขุภาพพนกังานด้วยการตรวจสขุภาพประจ�าปี ทัง้การ
ตรวจสุขภาพท่ัวไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงด้าน 
อาชวีอนามัย โดยมีแพทย์อาชวีเวชศาสตร์และนกัอาชวีอนามัย 
ของบริษทัฯ ร่วมกันก�าหนดรายการตรวจสขุภาพตามปัจจัยเสีย่ง  
วเิคราะห์ผลตรวจสขุภาพของผูป้ฏิบตังิานจากปัจจยัภายใน
และภายนอกสถานที่ท�างาน หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจ
สขุภาพผดิปกตจิะต้องเข้าพบแพทย์และรับค�าแนะน�าในการ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีรายการ
ตรวจเพิม่เตมิตามความเสีย่งของกลุ่มอายุ โดยเพิม่การตรวจ
มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจมะเร็งตับอ่อน และตรวจมะเร็ง 
ทางเดินอาหาร ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนกังาน เพือ่ให้ 
ครอบคลุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน  
และเพื่อให้พนักงานเฝ้าระวังสุขภาพตนเองต่อเนื่อง 
มีข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การตรวจสอบตดิตามสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และก�าหนดเกณฑ์/แนวทางปฏบิตัล่ิวงหน้า 
ส�าหรับผู ้ที่มีความเส่ียง ผู ้ท่ีมีผลการตรวจสอบผิดปกติ 
ทั้งระดับเล็กน้อย ปานกลาง และสูง
จดัมาตรการด้านอาชวีอนามัยให้กับผูรั้บเหมา เช่น จดัเตรียม 
พื้นที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณ์ป้องกันและส่งเสริม 
ให้ความรู้ 
จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อให้ทีม
ช่วยเหลือของบริษัทฯ และทีมช่วยเหลือของโรงพยาบาล 
ในสัญญาได้มีการฝึกซ้อมและท�าความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ เกิดความคล่องตัวในการประสานงานร่วมกัน และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยในการประเมิน 
และปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสขุภาพท่ัวไปและการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานบริษัทฯ
Exercise Idol Project เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่อง
ของการรักษาสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานดูแล  
3 ด้านส�าคัญ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ และด้าน
จิตวิทยา ท�าให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการเจ็บป่วย

ในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้ม ี
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงให้กับผู้รับเหมาทุกคน รวมถึง
ติดตามผลวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพและให้ค�าปรึกษา หากพบ
ว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติจะต้องเข้าพบแพทย์และ 
รับค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง หลังจากด�าเนนิการ 
ตรวจเสร็จแล้วให้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับหัวหน้างาน
บางจากและตัวแทนส่วนความปลอดภัยฯ

การมีส่วนร่วม การปรึกษา และการส่ือสารกับผู้ปฏิบัติงานใน

ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นคณะท�างานที่จัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายในสถานประกอบการเพือ่เป็นเวทที�างานร่วมกนัระหว่าง
ตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ให้สถานประกอบการ
มีการท�างานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมการท�างานท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานระดับปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยตัวแทน
พนักงานระดับปฏิบัติการมาจากการเลือกตั้งแยกตามสายงาน 
เพื่อให้มีตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน ซึ่งก�าหนดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการรับข้อมูล
จากพนักงานแต่ละสายงานผ่านตัวแทน และแจ้งข่าวสาร พร้อม
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การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(Disclosure 403-5)
บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนก่อนเร่ิมท�างาน อีกทั้งได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการช้ีบ่งการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยป้องกันและระงบัอคัคีภัย ทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังาน
และผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน หรือตรงตามประเภท
ของงานที่ต้องปฏิบัติ หรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง โดยบริษัทฯ  
จัดท�าแผนการฝึกอบรม การด�าเนินการตามแผน ประเมินผล  
ตลอดจนบันทึกและจัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในส่ิงท่ีอาจเป็น
อนัตรายและก่อให้เกิดอบัุติเหตุ วธีิการป้องกนั และควบคมุอนัตราย
ในขณะปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้ด้วยความปลอดภัย

การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้บริการและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ส�าหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
และการรักษาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ห้องแพทย์ของ 
บริษัทฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลประจ�าและมีแพทย์
ประจ�าทุกวันท�าการ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมามาใช้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี และฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ จัดโครงการและบริการส่งเสริมสุขภาพหลากหลาย 
รูปแบบแก่พนักงานโดยสมัครใจซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานและแผนการด�าเนนิงาน 
ในอนาคต เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 ได้มีการทบทวนคู ่ มือ 
ความปลอดภัยส�าหรับพนักงานและผู ้รับเหมา การทบทวน
มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment : PPE) และจัดหา PPE ที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงของงานน้ันๆ รวมถึงมีการทบทวนผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของผูร้บัเหมา บริษทัฯ จดัให้มีการประชมุและร่วมตรวจพืน้ที่
ความปลอดภยั ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัของบริษทัผูร้บัเหมา 
ทุกเดือน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและท�างานด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยั ร่วมกันระหว่างบรษิทัฯ กับผูรั้บเหมา ในปี 2562 ได้
มีการปรับปรุงที่พักผู้รับเหมาให้ถูกสุขลักษณะ และให้ค�าปรึกษา
และค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยในการท�างานผ่านการประชุม
และการตรวจพ้ืนที่ในทุกเดือน ยกตัวอย่างเช่น พบผู้รับเหมา
กระท�าความผิดกฏความปลอดภัยในกรณีเดิมซ�้าๆ ทางบริษัทฯ 
ได้หารือกับบริษัทผู้รับเหมาโดยเปิดโอกาสบริษัทผู้รับเหมาเสนอ
มาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน ท�าให้สถิติการกระท�าความผิดกฎ
ความปลอดภัยลดลงอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทฯ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัยท้ังภายในงาน 
และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งได้มีการสื่อสารให้ผู ้เก่ียวข้องทราบ โดยกิจกรรมดังกล่าว 
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน มีจิตส�านึก
ด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งม่ันปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน (OGSS: Emergency Prepareness)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในงาน เช่น
กิจกรรม SHEE Excellence Day ได้แก่ การจัดท�าสื่อ
นิทรรศการด้านความปลอดภัย การจัดท�าวิดีโอการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเกมส์ตอบค�าถาม
ด้านความปลอดภัย

การสร้างจิตส�านึกและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก ่
การส่ือสารผ่านทาง Outlook ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 
(Safety Radio Channel) ทั้งในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้  
ป้ายเตอืนกระตกุความคิด เช่น การส่งเสรมิให้พนกังานสวมใส่ 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเกมส์ต่างๆ
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โครงการลดน�า้หนัก Fit Your Fat Off เพื่อเป็นกลไกหนึ่งใน
การให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพ 
ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานดูแล 3 ด้านส�าคัญ ได้แก ่ 
ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ และด้านความคิด ท�าให้
พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการเจ็บป่วย และสร้างเสริม
พฤติกรรมดีในการดูแลสุขภาพเพื่อลดโรค NCDs
โครงการ 235 วัน 2,235 ล้านก้าว “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ทุก 
10,000 ก้าวจะเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า 4 บาท เพื่อมอบให้กับ
โรงเรียนที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาทั่วประเทศ
โครงการ Fight for Fit : Do it yourself “DIY” ให้พนักงาน
ท�ากจิกรรมด้วยตนเองตามความชืน่ชอบและความถนดัของ
แต่ละคน โดยมีเป้าหมายเพือ่ลดไขมันทีส่ะสมในร่างกายและ
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
โครงการจดัหาอาหารเพือ่สุขภาพ ให้กับพนกังานปฏิบัตกิาร
ในมื้อเย็นของทุกวันตลอดทั้งปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในเร่ืองสถานที่และอุปกรณ์
การออกก�าลงักาย ได้แก่ Fitness ท่ีอาคารส�านกังานโรงกล่ันน�า้มนั
บางจาก และอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ส�านักงานใหญ่

ผลการด�าเนินงาน

จากการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมา บริษัทฯ มีการติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัด
ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: 
IFR) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: 
ISR) อัตราการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: 
TRIR) และ High-Consequence Work-Related Injuries Rate 
ของพนักงานและผู้รับเหมา

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0
0

0
0

0.55
0.71

0
0

0
0.42

0
0

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR) 
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0
0

0
0

7.75
9.18

0
0

0
1.27

0
0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0.74
0

0
0

1.66
1.41

0
0

0
1.06

0
0

High-Consequence Work-Related Injuries Rate*
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

0
0

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เท่ากับ 0

จากการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานทั้ง
พนกังานและผูรั้บเหมา ส่งผลให้ในปีนีบ้ริษทัฯ มีผลการด�าเนนิงาน 
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ทั้งตัวชี้วัด ได้แก่ อัตรา 
ความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) อัตรา
ความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) อัตรา
การบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) และ 
High-Consequence Work-Related Injuries Rate ของพนักงาน
และผู้รับเหมา ลักษณะของการบาดเจ็บหลักท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท�างานในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุกระแทกและของมีคมบาด 
ส�าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนสาเหตุ
และน�าบทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการท�างานและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดซ�้า ก�าหนดแผนการ
ปรับปรุงในระยะสั้นและยาว และจัดให้มีการติดตามการแก้ไข

ให้แล้วเสร็จพร้อมส่ือสารแก่ผู้เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกับการด�าเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) เพื่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

* High-Consequence Work-Related Injuries Rate อุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างานที่ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถท�าให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพ
เหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

114 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานตามระบบบริหารความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) และ
จัดให้มีคณะท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC) 
โดยมีแผนงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และก�าหนดค่านิยม 
ความปลอดภัย ได้แก่ 3E ซึ่งหมายถึง

Everyone Goes Home Safely Every Day ทุกคนท�างาน
อย่างปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน
Environment and Asset are protected ร่วมกันดูแลและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
Efficient and Reliable Operation ด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

โครงการที่ด�าเนินการท�าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ได้แก่

โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิบัติตน
เพื่อเป็นผู้น�าในด้านความปลอดภัย 
Field Risk Assessment (FRA) การสร้างความตระหนกัและ
ความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัตงิานต่ออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ 
เพื่อน�ามาสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม 
การจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน ได้แก่ 
มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), 
HW (Hot Work)
จัดท�าข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process 
Safety Information: PSI) เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู ้
พื้นฐานที่จะต้องรู้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจ�าเป็นในการบ่งชี้
และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
การวเิคราะห์อนัตรายในกระบวนการผลติ (Process Hazard 
Analysis: PHA) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์อันตรายท่ี
มีอยู่ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งหาวิธีป้องกันอันตรายที่
เหมาะสม
การสืบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II) เป็น
ขั้นตอนในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์  
และน�าข ้อมูลที่ ได ้มาใช ้ในการก�าหนดมาตรป ้องกัน 
ในเชิงระบบ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ด้าน
เทคโนโลยี และด้านเครื่องจักร (Management of Change 
Technology-Facilities : MOC-T,F) เป็นกระบวนการจดัการ
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย 
ผ่านระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้รับการประเมิน และทบทวน 
ความเสีย่งจากผูเ้ชีย่วชาญในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  
และส่ือสารท�าความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติงานที่เ ก่ียวข้อง 
ทกุคน เพือ่ช่วยลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน
การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต  
(Pre-Startup Safety Review : PSSR) เป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์และการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ให้เกิดความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลัง
จากท่ีมีการหยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต และการซ่อม
บ�ารงุใหญ่ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบของอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้
จากการเริ่มกระบวนการผลิต

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการใหม่ตามระบบ Process 
Safety Management (PSM) 2 เรื่อง โดยจัดให้มีการอบรมให้กับ
ผูเ้ก่ียวข้อง เพือ่วางระบบและด�าเนนิการต่อเนือ่งในปี 2562 ได้แก่

การเตรยีมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ (Emergency 
Planning & Response: EP & R)
การจดัการการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ด้านบุคคล  
(Management of Change Personnel: MOC-P) 

ภายในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนด�าเนินงานระบบ PSM ให้ครบ  
14 Elements ได้แก่

ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการควบคมุอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ตลอดอายกุารใช้งาน
ของอปุกรณ์นัน้ๆ รวมถงึมีการบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
ตามวตัถปุระสงค์ทีอ่อกแบบไว้ และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance: QA) เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆ ใน
กระบวนการผลิตได้ถูกติดตั้งตรงตามการออกแบบและมี
ความพร้อมใช้งาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor 
Safety Management: CSM)
การฝึกอบรม (Training and Performance: T&P)
การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Auditing: SA)

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีเหตุการณ์รั่วไหลของสาร
ไวไฟจากภาชนะบรรจุหลักหรือกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรง (Tier 1 และ 2) ตามข้อก�าหนด API 754 เท่ากับ 0

115รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562




