
ความม่�นคง ความปลอดภ่ัย และอาชีีวอนาม่ยถืือเป็นสิ่่�งสิ่ำค่ญทีี่�สุิ่ดของธุุรกิ่จปิโตรเลียม ไม่เพีียงต่อบร่ษั่ที่ฯ เที่่าน่�น หากิสิ่ำค่ญต่อ             
ผู้้�มสีิ่ว่นได�เสีิ่ย อน่ได�แก่ิ พีนก่ิงาน ผู้้�รบ่เหมา และชุีมชีน บรษ่่ัที่ฯ จงึมีนโยบายด�านความม่�นคง ความปลอดภ่ัยและอาชีวีอนามย่ กิำหนด
ให�พีนก่ิงานและผู้้�รบ่เหมามหีน�าทีี่�และความรบ่ผู่้ดชีอบด�านความปลอดภ่ัยที่่�งตอ่ตว่เองและเพีื�อนร่วมงาน ตามทีี่�กิฎหมายและมาตรฐาน 
กิำหนดไว� โดยมีโครงสิ่ร�างกิารบร่หารด�านความปลอดภั่ย ความม่�นคง อาชีีวอนาม่ย สิ่่�งแวดล�อมและพีล่งงาน (SHEE) ตามแนวที่าง
มาตรฐานด�านความปลอดภั่ย ISO 45001 รวมที่่�งย่งดำเน่นงานเพีื�อวางรากิฐานระบบบร่หารความปลอดภั่ยกิระบวนกิาร (Process 
Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

แนวทางการบริหารจััดีการความป็ลอดีภััยและ
อาชีวอนามัย
บร่ษั่ที่ฯ มุ่งม่�นในกิารปร่บปรุงและพ่ีฒนาระบบกิารบร่หารด�าน
ความปลอดภัย่ ความม่�นคง อาชีวีอนามย่ สิ่่�งแวดล�อมและพีลง่งาน 
(SHEE) ตามมาตรฐานด�านความปลอดภ่ัย ISO 45001 และ            
ระบบบร่หารความปลอดภั่ยกิระบวนกิาร (Process Safety 
Management: PSM)  มาบร่หารงานด�านความปลอดภั่ย ที่ำให�
ผู้ลกิารดำเน่นงานด�านความปลอดภั่ยดีขึ�นตามลำด่บ และ                
บร่ษั่ที่ฯ จ่ดกิ่จกิรรมทีี่�สิ่่งเสิ่ร่มด�านความปลอดภ่ัยท่ี่�งภัายในงาน                            
และภัายนอกิงาน หรือเรียกิว่า Safety 24 ชี่�วโมงอย่างต่อเนื�อง 
โดยกิจ่กิรรมดง่กิลา่วสิ่ง่เสิ่รม่ให�พีนก่ิงานที่กุิระดบ่ รวมที่่�งผู้้�รบ่เหมา
ทีุ่กิคน มีจ่ตสิ่ำนึกิด�านความปลอดภั่ย มีความร้�ความเข�าใจ และ          
มุ่งม่�นปฏิ่บ่ต่งานอย่างปลอดภั่ยในทีุ่กิๆ ว่น

กิ่จกิรรมสิ่่งเสิ่ร่มความปลอดภั่ยภัายในงาน เชี่น
• กิารสิ่ร�างว่ฒนธุรรมความปลอดภั่ย (Safety Culture 

Transformation) อย่างต่อเนื�องผู้่านกิ่จกิรรมเชี่น Line 
Walk ของผู้้�บร่หาร ในพีื�นที่ี�ปฏิ่บ่ต่งาน เพีื�อแสิ่ดงออกิถืึง
กิารให�ความสิ่ำค่ญเรื�องความปลอดภ่ัย และห่วงใย           
กิารที่ำงานของผู้้�ปฏิ่บ่ต่ และ Field Risk Assessment 
(FRA) ให�พีน่กิงานค�นหาอ่นตรายและความเสิ่ี�ยง                        
เพีื�อป้องกิ่นล่วงหน�า

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามัย (Occupational Health & Safety)

เป้าหมาย: 

อ่ตราการเจำ็บป่วยจำากโรค

จำากการทำางานของผูู้�ปฏิิบ่ติงาน

ท่�งหมด เท่าก่บ ศููนย์

ไม่มีการร่�วไหลของนำ�าม่น

และสารเคมีอย่างมีน่ยสำาค่ญ

สู่สิ�งแวดล�อม

กรณีการเกิดเหตุการณ์ร่�วไหล

ของสารไวไฟหรือสารเคมีจำาก

ภาชั่นะบรรจำุหล่กหรือกระบวนการผู้ลิต

ที�ส่งผู้ลกระทบอย่างรุนแรง (Tier 1) 

ตามข�อกำาหนด API 754 เท่าก่บ ศููนย์

• กิารประชุีมและตรวจพีื�นทีี่�ความปลอดภ่ัย ร่วมกิ่บ             
เจ�าหน�าที่ี�ความปลอดภั่ยของบร่ษั่ที่ผู้้�ร่บเหมาทีุ่กิเดือน

• กิารชีื�นชีมและมอบรางว่ล PSM Reward แกิ่ผู้้�ที่ี�ปฏิ่บ่ต่
งานถื้กิต�องตามข่�นตอนเป็นแบบอย่างที่ี�ดีให�กิ่บเพืี�อน
พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา

• กิ่จกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มความปลอดภ่ัยจากิคณะกิรรมกิาร               
ความปลอดภ่ัย ตามข�อเสิ่นอแนะจากิกิารประชุีมและ            
แลกิเปลี�ยนความค่ดเห็นระหว่างผู้้�บร่หารและพีน่กิงาน 
เพีื� อ ส่ิ่ง เสิ่ร่มกิารมีสิ่่ วนร่ วมของพีน่กิงานเกีิ�ยว ก่ิบ                       
อาชีีวอนาม่ยและความปลอดภั่ย

• กิ่จกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มให�ป้องกิ่นและด้แลสุิ่ขอนาม่ยของตนเอง 
เพีื�อลดกิารแพีร่ระบาดของ COVID-19 

สิ่ำหร่บก่ิจกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มความปลอดภ่ัยภัายนอกิงานทีี่�ดำเน่นกิาร
อย่างต่อเนื�อง เชี่น กิารรณรงค์ให�พีน่กิงานทุี่กิคนข่บขี�อย่าง
ปลอดภ่ัย โดยรณรงค์ให�สิ่วมหมวกินร่ภ่ัยที่กุิคร่�งเมื�อขี�จก่ิรยานยนต์ 
และคาดเข็ดข่ดน่รภั่ยทีุ่กิคร่�งกิ่อนออกิเด่นที่าง 

จากิกิารดำเน่นงานด�านความปลอดภั่ยและกิ่จกิรรมด�านความ
ปลอดภั่ยอย่างต่อเนื�อง ที่ำให�บร่ษั่ที่ฯ บรรลุเป้าหมายด�านความ
ปลอดภั่ย คือมีชี่�วโมงความปลอดภั่ยครบ 5,000,000 ชี่�วโมง-คน
โดย ไม่มีอุบ่ต่เหตุถืึงข่�นหยุดงาน ซึึ่�งที่างบร่ษ่ัที่ฯ ได�มอบของทีี่�
ระลกึิให�ก่ิบพีนก่ิงานที่กุิคน เพีื�อแที่นคำขอบคณุที่กุิคนที่ี�รว่มมอืกิน่
ที่ำงานให�เกิ่ดความปลอดภั่ย
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การระบุภััยคุกคามที�เกี�ยวเน่�องกับการทำางาน 
การป็ระเมินความเส่ี�ยง และการส่อบส่วน
เหตุการณ์์ที�มีความเส่ี�ยง (Disclosure 403-2)
บร่ษั่ที่จ่ดให�มีระเบียบว่ธุีปฏิ่บ่ต่กิารชีี�บ่งประเม่นประเด็นอ่นตราย 
ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปรบ่ปรงุแกิ�ไข โดยวธุ่ ีWhat if และ 
HAZOP เปน็ต�น ครอบคลมุกิจ่กิรรมและที่่�งที่ี�ปฏิบ่ต่โ่ดยพีนก่ิงาน
และผู้้�ร่บเหมา โดยกิำหนดให�ทีุ่กิข่�นตอนกิารที่ำงาน จะต�องชีี�บ่ง
ประเมน่ประเด็นอน่ตราย ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปร่บปรุง
แกิ�ไข เพีื�อลดและควบคุมความเสิ่ี�ยงให�อย้่ในระด่บทีี่�ยอมร่บได�
ตลอดเวลา และที่บที่วนกิารชีี�บ่ง ประเม่นประเด็นอ่นตราย                
ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปรบ่ปรงุแกิ�ไขอยา่งน�อยปลีะ 1 คร่�ง 
หรือเมื�อมีกิารเปลี�ยนแปลง สิ่ำหร่บงานทีี่�ไม่ได�เก่ิดขึ�นเป็นประจำ
มีกิารชีี�บ่งอ่นตรายและประเม่นความเสิ่ี�ยงให�ครอบคลุม กิ่จกิรรม
และพีื�นที่ี�ปฏิ่บ่ต่งาน โดยว่ธุี Job Safety Analysis (JSA) พีร�อม
กิำหนดมาตรกิารควบคุมและป้องกิ่นให�สิ่อดคล�องกิ่บความเสิ่ี�ยง 
ร่วมกิ่บระบบใบอนุญาตที่ำงานอ่เล็กิที่รอน่กิส์ิ่ (Work Permit 
Online) กิำหนดให�มกีิารสิ่ื�อสิ่ารเรื�องความปลอดภัย่ผู่้านกิาร Safety 
Talk กิ่อนเร่�มปฏิ่บ่ต่งาน และมีกิารตรวจสิ่อบความปลอดภั่ยและ
ความสิ่อดคล�องในกิารปฏิ่บ่ต่ข�อกิำหนดที่ี�ระบุไว�ในใบอนุญาต           
ในกิารที่ำงาน เพีื�อให�ม่�นใจว่ากิระบวนกิารประเม่นความเสีิ่�ยง              
มีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพี ที่างบร่ษั่ที่กิำหนดให�ผู้้�ที่ี�ที่ำหน�าที่ี�ประเม่น                 
ความเสิ่ี�ยงต�องเปน็พีนก่ิงานหรอืผู้้�รบ่เหมา ระดบ่วศ่วกิรหรอืระดบ่
ห่วหน�างานขึ�นไป รวมที่่�งจ่ดให�มีกิารอบรมข่�นตอนกิารประเม่น
ความเสิ่ี�ยงให�กิ่บผู้้�ที่ี�เกิี�ยวข�องทีุ่กิคน หล่งจากิประเม่นความเสีิ่�ยง
และกิำหนดมาตรกิารควบคุมแล�วต�องรวบรวมให�ผู้้�จ่ดกิารส่ิ่วน
ที่บที่วนและลงนาม และทุี่กิส่ิ่วนมีหน�าทีี่�ที่บที่วนและต่ดตามกิาร
ปฏิบ่ต่ต่ามมาตรกิารที่ี�กิำหนดเพีื�อควบคมุความเสิ่ี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง 

ในสิ่ถืานกิรณ์กิารแพีร่ระบาดของโรคต่ดเชีื�อไวร่สิ่โคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ี�มีความรุนแรงเพี่�มขึ�นในปี 2564 บร่ษั่ที่ฯ ได�ยกิ
ระดบ่มาตรกิารต่างๆขึ�น เพีื�อปอ้งกิน่กิารแพีร่ระบาดภัายในสิ่ถืาน
ประกิอบกิ่จกิาร เชี่น จ่ดให�มีกิารตรวจค่ดกิรองพีน่กิงานและผู้้�ร่บ
เหมาที่ี�เข�ามาที่ำงานในพีื�นที่ี�อย่างเข�มงวด ที่่�งตรวจว่ดอุณหภั้ม่
ร่างกิาย กิรอกิแบบสิ่อบถืามสุิ่ขภัาพีและประว่ต่กิารเด่นที่างเพีื�อ       
คด่กิรอง COVID-19 รวมถืงึกิารตรวจคด่กิรองด�วยวธุ่ ีRapid Test 
สิ่ำหร่บพีน่กิงานกิะ และพีน่กิงานอื�นๆทีี่�สิ่งสิ่่ยหรือมีความเสีิ่�ยง              
มีกิารที่ำความสิ่ะอาดพีื�นที่ี�ที่ำงานโดยกิารฉีีดพ่ีนน�ำยาฆ่่าเชืี�อและ
แสิ่ง UV รวมที่่�งกิารจ่ดต่�งศ้นย์พี่กิคอย สิ่ำหร่บพีน่กิงานที่ี�อย้่ใน
กิลุ่มเสิ่ี�ยงสิ่้งทีี่�ต�องกิารกิ่กิต่ว โดยมีห�องพี่กิปร่บอากิาศ อุปกิรณ์              
ในกิารประเม่นอากิารในแต่ละว่น มีแพีที่ย์ให�คำปรึกิษัา กิรณีมี
อากิาร อาหารครบสิ่ามมื�อ และยาสิ่าม่ญประจำบ�าน นอกิจากินี�
บร่ษั่ที่ฯ ย่งสิ่่งเสิ่ร่มให�พีน่กิงานที่ี�มีความเสิ่ี�ยงได�ร่บกิารตรวจด�วย
วธุ่ ีRT-PCR ทีี่�โรงพียาบาล และประสิ่านหาโรงพียาบาลให�ที่ำกิาร
ร่กิษัา กิรณีตรวจพีบเชีื�อ 

สิ่ำหร่บมาตรกิารป้องกิ่นบร่ษั่ที่ฯได�จ่ดหาหน�ากิากิป้องกิ่นให�กิ่บ
พีน่กิงานทีุ่กิคน มีจุดแอลกิอฮอล์ล�างมือให�ครอบคลุมทีุ่กิพีื�นที่ี�        
ปร่บใชี�มาตรกิารกิารปฏ่ิบ่ต่งานทีี่�บ�าน พีร�อมจ่ดรถืร่บส่ิ่งถึืงบ�าน 
เพีื�อลดความเสีิ่�ยงในกิารเดน่ที่างรถืสิ่าธุารณะ สิ่ำหรบ่พีนก่ิงานกิะ
และพีนก่ิงานทีี่�จำเปน็ต�องเข�ามาปฏ่ิบต่ง่านทีี่�โรงกิล่�นฯ นอกิจากินี�
ได�สิ่น่บสิ่นุนในเรื�องกิารจ่ดหาว่คซึ่ีนให�พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา                
อกีิด�วย  อกีิที่่�งกิำหนดแนวที่างปฏ่ิบต่เ่พีื�อป้องกิน่กิารตด่เชีื�อ ได�แก่ิ 
สิ่วมหน�ากิากิปอ้งกิน่ตลอดเวลาเมื�อปฏิบ่�ตง่านและประชีมุรว่มกิบ่
ผู้้�อื�น รก่ิษัาระยะห่าง หม่�นล�างมอื รวมถืงึประชีาสิ่ม่พีน่ธ์ุ ให�ความร้� 
และข�อแนะนำในกิารป้องกิ่นกิารแพีร่ระบาดอย้่เป็นประจำ 

ผู้ลจากิกิารประเม่นความเสีิ่�ยงพีบว่ากิ่จกิรรมที่ี�มีความเสิ่ี�ยง 
(Work-related hazard) ทีี่�จะที่ำให�เก่ิดความความเสิ่ี�ยงของ High 
consequence injury ได� เชี่น ไฟไหม� สิ่ารเคมีร่�วไหล ว่สิ่ดุตกิ
กิระแที่กิหรือชีน เป็นต�น บร่ษั่ที่ฯ กิำหนดมาตรกิารป้องกิ่นและ
ควบคุมอ่นตรายทีี่�เหมาะสิ่ม รวมถึืงดำเน่นกิารตามลำด่บชี่�นของ
กิารควบคุมอ่นตราย (Hierarchy of controls) โดยมีกิารที่บที่วน
กิารออกิแบบกิระบวนกิารผู้ล่ตให�มีความปลอดภั่ย ที่บที่วนกิาร
ประเม่นความเสีิ่�ยงและข่�นตอนปฏ่ิบ่ต่งาน ที่บที่วนระบบกิาร
บร่หารจ่ดกิารด�านความปลอดภั่ย และจ่ดหาอุปกิรณ์ป้องกิ่น
อ่นตรายสิ่่วนบุคคลให�กิ่บพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา 
 
นอกิจากิน่�นบร่ษั่ที่ฯ มีกิารรณรงค์ให�พีน่กิงานที่ำรายงาน                     
ข�อแนะนำด�านความปลอดภ่ัย (Safety Observation Report) โดย
มุง่เน�นถืงึกิารกิระที่ำทีี่�ไมป่ลอดภ่ัย (Unsafe Act) และสิ่ภัาพีกิารณ์
ที่ี�ไม่ปลอดภั่ย (Unsafe Condition) ซึ่ึ�งเป็นมาตรกิารป้องกิ่นกิ่อน
เกิ่ดเหตุ ในกิรณีที่ี�พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมาสิ่่งเกิตหรือพีบเห็น           
สิ่ภัาพีกิารณ์ที่ำงานที่ี�ไม่ปลอดภั่ย หรืออาจสิ่่งผู้ลกิระที่บต่อต่ว                   
ผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน ผู้้�ปฏิ่บ่ต่งานสิ่ามารถืยุต่กิารที่ำงานได� โดยถืือว่าไม่มี
ความผู่้ดในกิารละเว�นในกิารปฏ่ิบ่ต่หน�าทีี่� และรายงานให�                   
ห่วหน�างานและเจ�าของพีื�นที่ี�ที่ราบ เพีื�อที่ำกิารตรวจสิ่อบและแกิ�ไข 
จนกิว่าจะม่�นใจว่าปลอดภ่ัยจึงจะอนุญาตให�ปฏ่ิบ่ตง่านหรือดำเนน่
กิ่จกิรรมต่อไปได� อีกิที่่�งบร่ษั่ที่ย่งดำเน่นโครงกิาร Field Risk 
Assessment (FRA) กิารสิ่ร�างความตระหน่กิและความเข�าใจของ
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ผู้้�ปฏิบ่ต่ง่านตอ่อน่ตรายที่ี�อาจเกิด่ขึ�น เพีื�อนำมาสิ่้ก่ิารปอ้งกิน่กิอ่น
เกิด่เหตุได�อย่างเหมาะสิ่ม โดยส่ิ่งเสิ่รม่พีนก่ิงานค�นหาอน่ตรายและ
ความสิ่ี�ยงด�วยตนเอง เพีื�อป้องกิ่นล่วงหน�า และนำไปสิ่้่ว่ฒนธุรรม
ความปลอดภั่ยของบร่ษั่ที่ต่อไป 

กระบวนการส่อบส่วนเหตกุารณ์ที์�มีความเส่ี�ยงที�
เกี�ยวเน่�องกับการทำางาน
กิารที่ำงานกิารรายงานและสิ่อบสิ่วนอุบต่เ่หตหุรอืเหตกุิารณต์า่งๆ                  
ที่ี�เกิด่ขึ�นถือืเป็นหว่ใจของระบบกิารบรง่านงานด�านความปลอดภัย่ฯ 
ว่ตถืุประสิ่งค์เพีื�อสิ่ืบค�นหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง และกิำหนดมาตรกิาร
ควบคุมและป้องกิ่นไม่ให�เก่ิดขึ�นซึ่�ำ บร่ษั่ที่ฯ ได�กิำหนดให�มีกิาร
รายงานอุบ่ต่เหตุ หรือเหตุกิารณ์ไม่ปกิต่ ที่ี�เกิ่ดขึ�นและมีกิารเกิ็บ
บ่นที่ึกิไว�อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมกิารเกิ่ดอุบ่ต่ เหตุ 
เหตุกิารณ์ผู้่ดปกิต่ที่ี�เกิ่ดขึ�นในกิระบวนกิารผู้ล่ต และเหตุกิารณ์
เกิือบเกิ่ดอุบ่ต่เหตุ (Near-miss)  ที่่�งนี�เมื�อเกิ่ดเหตุกิารณ์ด่งกิล่าว
เกิ่ดขึ�นผู้้�อย้่ในเหตุกิารณ์หรือผู้้�ทีี่�พีบเห็นจะต�องเขียนรายงาน                   
ให�เจ�าของพีื�นที่ี�และผู้้�ที่ี�เกิี�ยวข�องที่ราบภัายใน 24 ชี่�วโมง จากิน่�น
จะมีกิารแต่งต่� งคณะที่ำงานเพีื�อที่ำกิารสิ่อบสิ่วนอุบ่ต่ เหตุ                  
หรือเหตุกิารณ์ที่ี�เกิ่ดขึ�นและเพีื�อให�กิารสืิ่บสิ่วนหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง 
(Root cause) และกิำหนดมาตรกิารปอ้งกิน่มใ่ห�เหตกุิารณด์ง่กิล่าว
เกิ่ดขึ�นซึ่�ำอีกิ รวมถืึงข�อแนะนำเพีื�อกิารปร่บปรุง (Opportunity               
for Improvement - OFI)  ได�อย่างเป็นระบบและมีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพี 
กิารสิ่อบสิ่วนอุบ่ต่เหตุใชี�เครื�องมือที่ี�เรียกิว่า Why Tree Analysis 
มาเป็นเครื�องมือในกิารดำเน่นกิารค�นหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง                        
หล่งจากิน่�นมีกิารตรวจต่ดตามผู้ลกิารดำเน่นกิารแกิ�ไข ปร่บปรุง
ตามมาตรกิารป้องกิ่นที่ี�ได�ระบุไว�เป็นระยะๆ และเพีื�อให�กิาร
ปอ้งกิน่มปีระส่ิ่ที่ธุภ่ัาพีและประสิ่ท่ี่ธุผู่้ลส้ิ่งสิ่ดุ ได�มสีิ่ื�อกิารเรยีนร้�จากิ
อุบ่ต่เหตุ หรือเหตุกิารณ์ผู้่ดปกิต่ที่ี�เกิ่ดขึ�น (Lesson learned 
sharing) ให�กิ่บพีน่กิงาน และผู้้�ร่บเหมาที่ราบผู้่านที่างสืิ่�อต่างๆ         
ของบร่ษั่ที่ฯ และบร่ษั่ที่ฯ ได�พี่ฒนากิารควบคุมกิารเข�าออกิพีื�นที่ี� 
โดยกิารต่ดต่�งไม�กิ่�นอ่ตโนม่ต่ เพืี�อเพี่�มความปลอดภั่ยและ                  
ความม่�นคงให�มากิขึ�น

บริการด้ีานสุ่ขภัาพที�เกี�ยวเน่�องจัากการทำางาน 
(Disclosure 403-3) 
กิารควบคุมด้แลและป้องกิ่นอ่นตรายต่อสิุ่ขภัาพีของพีน่กิงานและ
ผู้้�ร่บเหมา มีความสิ่ำค่ญอย่างย่�งในกิารดำเน่นกิ่จกิารของบร่ษั่ที่ฯ 
โดยเฉีพีาะอย่างย่�งกิารปฏ่ิบ่ต่งานในพืี�นที่ี�หน่วยกิล่�น ซึ่ึ�งมี                  
สิ่ภัาพีแวดล�อมที่ี�อาจกิอ่ให�เกิด่อน่ตรายตอ่สิ่ขุภัาพีของผู้้�ปฏิบ่ต่ง่าน
ได�ตลอดเวลา บร่ษั่ที่ฯ ใชี�กิระบวนกิารด�านอาชีีวอนาม่ยเชี่งรุกิ              
จ่ดให�มีกิารประเม่นความเสีิ่�ยงด�านสุิ่ขภัาพีของผู้้�ปฏ่ิบ่ต่งาน 
(Health Risk Assessment) ครอบคลุมทีุ่กิพีื�นที่ี�ของโรงกิล่�น                 
เพีื�อนำไปสิ่้่กิารกิำหนดมาตรกิารควบคุมและลดความเสิ่ี�ยงที่ี�          
เหมาะสิ่ม รวมที่่�งกิารเฝ้้าระว่งและตรวจว่ดสิ่ภัาพีแวดล�อมใน              
กิารที่ำงานอย่างสิ่ม�ำเสิ่มอ เชี่น กิารตรวจว่ดแสิ่ง เสิ่ียง ความร�อน 
และสิ่ารเคมีในพีื�นที่ี�ที่ำงาน เป็นต�น เป็นมาตรกิารทีี่�บร่ษ่ัที่ฯ                  
ใชี�ในกิารประเม่นมาตรกิารควบคมุ ป้องกิน่ที่างด�านความปลอดภัย่
ที่ี�อาจกิ่อให�เกิ่ดผู้ลกิระที่บต่อสิุ่ขภัาพีของผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน โดยนำผู้ลที่ี�
ได�จากิกิารตรวจวด่มาเทีี่ยบเคียงกิบ่ค่ามาตรฐานทีี่�กิำหนด ในกิรณี
ที่ี�ผู้ลกิารตรวจว่ดฯ เกิ่นค่ามาตรฐานความปลอดภั่ย บร่ษั่ที่ฯ                  
มีกิารออกิแบบและปร่บปรุงพีื�นที่ี�ที่ำงานให�มีสิ่ภัาพีกิารที่ำงาน              
ที่ี�ปลอดภั่ยอย่างต่อเนื�อง รวมที่่�งกิารจ่ดที่ำแผู้นปร่บปรุงแกิ�ไขและ            
มีกิารตรวจต่ดตามอย่างเป็นระบบ นอกิจากินี�บร่ษ่ัที่ฯ จ่ดให�มี              
เจ�าหน�าที่ี�ความปลอดภัย่และแพีที่ยเ์ฉีพีาะที่างด�านอาชีีวเวชีศาสิ่ตร์ 
ที่ำหน�าที่ี�ควบคุมและให�ปรึกิษัาและคำแนะนำแกิ่พีน่กิงานและ     
ผู้้�ร่บเหมาในประเด็นที่ี�เกิี�ยวข�องกิ่บด�านอาชีีวอนาม่ยตลอดเวลา  
กิารเฝ้้าระว่งด�านสิุ่ขภัาพีพีน่กิงาน ได�แกิ่

• ตรวจสิุ่ขภัาพีพีน่กิงานต่�งแต่เร่�มเข�างาน ระหว่างงาน และ
เมื�อออกิจากิงาน

• ดแ้ลสุิ่ขภัาพีพีนก่ิงานด�วยกิารตรวจสิ่ขุภัาพีประจำป ีที่่�งกิาร
ตรวจสุิ่ขภัาพีท่ี่�วไป/ ตรวจสุิ่ขภัาพีตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยงด�าน        
อาชีีวอนาม่ย โดยมีแพีที่ย์อาชีีวเวชีศาสิ่ตร์ และน่กิอาชีีว
อนาม่ยของบร่ษั่ที่ฯ ร่วมก่ินกิำหนดรายกิารตรวจสิุ่ขภัาพี
ตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยง ว่เคราะห์ผู้ลตรวจสิุ่ขภัาพีของผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน
จากิปัจจ่ยภัายในและภัายนอกิสิ่ถืานที่ี�ที่ำงาน หากิพีบว่า
พีนก่ิงานมผีู้ลตรวจสิ่ขุภัาพีผู้ด่ปกิตจ่ะต�องเข�าพีบแพีที่ยแ์ละ
รบ่คำแนะนำในกิารดแ้ลสิ่ขุภัาพีอยา่งตอ่เนื�อง ที่่�งนี�บรษ่ัท่ี่ฯ
ย่งจ่ดให�มีรายกิารตรวจเพ่ี�มเต่มตามความเสิ่ี�ยงของกิลุ่ม
อายุ โดยเพ่ี�มกิารตรวจมะเร็งต่อมล้กิหมากิ ตรวจมะเร็ง           
ตบ่ออ่น และ ตรวจมะเรง็ที่างเดน่อาหาร ในโปรแกิรมกิาร
ตรวจสิุ่ขภัาพีพีน่กิงาน เพืี�อให�ครอบคลุมโรคที่ี�อาจจะเกิ่ด
ขึ�นจากิกิารใชี�ชีวีต่ ประจำวน่ และเพีื�อให�พีนก่ิงานเฝ้้าระวง่
สิุ่ขภัาพีตนเองต่อเนื�อง 

• มีข่�นตอนกิารปฏิ่บ่ต่งาน กิารตรวจสิ่อบต่ดตามสิ่อดคล�อง
ตามมาตรฐานสิ่ากิล และกิำหนดเกิณฑ์์/แนวที่างปฏิ่บ่ต่
ล่วงหน�าสิ่ำหร่บผู้้�ที่ี�มีความเสีิ่�ยง ผู้้�ที่ี�มีผู้ลกิารตรวจสิ่อบ               
ผู้่ดปกิต่ที่่�งระด่บเล็กิน�อย ปานกิลาง และสิ่้ง
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