
แนวทางการจัดการดา้นความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามยั   

  
การรักษาความมัน่คงปลอดภัย ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในการท างานเป็นสิง่ที ่ปตท. ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่ในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานของ ปตท. มคีวามปลอดภัย สภาพแวดลอ้มในการท างานถกูหลกัอาชวีอนามยั และประสทิธผิลของการบรหิารจัดการที่
เทยีบเทา่อตุสาหกรรมชัน้น าในระดบัสากล ทกุพืน้ทีป่ฏบิตักิารทีส่ าคญัของกลุม่ ปตท. ไดผ้า่นการรับรองระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อา
ชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล และไดร้ับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง  ยิง่ไปกวา่นัน้ ปตท. ยงัมุง่เนน้ในเรือ่งของการบรหิารจัดการ
ดา้นความมัน่คงปลอดภัย (Security) อยา่งเป็นระบบ เพือ่ลดความเสีย่งของภัยคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหลากหลายรปูแบบ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ
ความสญูเสยีอยา่งมนัียส าคญัตอ่ธรุกจิได ้
ปตท. ไดพ้ฒันาและประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืรว่มกบัมาตรฐานตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง มุง่หวงัใหเ้กดิการสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภัยผา่นระบบรายงาน 
อบุตักิารณ์ ซึง่รวมถงึอบุตัเิหต ุเหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหต ุ(Near Miss) และการกระท า/ สภาพทีต่ า่กวา่มาตรฐาน (Sub-Standard Act/ 
Conditions) บน Intranet ซึง่สามารถบนัทกึเหตกุารณ์ วเิคราะหแ์ละสอบสวนหาสาเหตหุลกั และจัดท ามาตรการแกไ้ขและป้องกนั แบบ
ออนไลน ์และการแบง่ปันขอ้มลูภายในองคก์รเพือ่เป็นแนวทางป้องกนัเหตกุารณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัในอนาคต 

  
ความปลอดภัยของพนักงาน  
ปตท. มุง่เนน้การสรา้งความตระหนักรูข้องพนักงานและผูร้ับเหมา เพือ่ปลกูฝังพฤตกิรรมความปลอดภยั ผา่นการด าเนนิโครงการทีห่ลากหลาย 

โครงการ Incident Injury Free (IIF) ของโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิหนึง่ในโครงการทีป่ระสบความส าเร็จในปี 2559 ผา่นกระบวนการบรูณา
การแกไ้ขปัญหาตามหลกั IIF ทัง้ 5 ขัน้   

1. การวางแผนงาน (Planning) 
2. การประเมนิ (Assessment) 
3. การสรา้งการมสีว่นรว่ม (Engagement) 
4. การสรา้งทกัษะ (Skills) 
5. การด าเนนิโครงการอยา่งยัง่ยนื (Sustaining)  

อกีทัง้จัดการฝึกอบรมขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภัยและอาชวีอนามยัใหก้บัพนักงานและผูร้ับเหมาทีร่ว่มงานกบักลุม่ ปตท. ทกุราย ซึง่ถอืเป็น
วฒันธรรมการปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานของ ปตท. และก าหนดแนวทางการจัดการเพือ่พฒันาวฒันธรรมดา้นความมัน่คง ความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม กลุม่ ปตท.  ซึง่ระบกุระบวนการและขัน้ตอนในการพฒันาวฒันธรรมดา้น SSHE ภายในองคก์รอยา่ง
ชดัเจน   
การด าเนนิงานภายใตห้วัขอ้ความปลอดภัยของพนักงาน ปตท. ไดค้รอบคลมุถงึสขุภาพอนามยัของพนักงานและผูป้ฏบิตังิานทกุคนที ่ ปตท. ให ้

ความส าคญั การพฒันามาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามยั กลุม่ ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System) 
อยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ถกูใชเ้พือ่เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารจัดการดา้นอาชวีอนามยั กอปรกบัการพฒันาระบบการวดัผลการ
ด าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัในเชงิรกุทีเ่รยีกวา่ Health Leading Performance Indicators หรอื HPI เพือ่ใหท้ราบผลการด าเนนิงานดา้น
อาชวีอนามยั และเป็นการพฒันายกระดบังานดา้นอาชวีอนามยัใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง   นอกจากนี ้ปตท. ยงัไดพ้ฒันาคูม่อื/แนวทางการ
ด าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัอกีหลายฉบบั เพือ่ใชเ้ผยแพรใ่หค้วามรูเ้รือ่งสขุภาพอนามยัของพนักงานและผูป้ฏบิตั ิ รว่มถงึใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ (Health Risk Assessment) เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทีไ่ดน้ ามาใชใ้นการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพทีอ่าจ
เกดิขึน้กบัพนักงานและผูป้ฏบิตังิานของ ปตท. อนัเนือ่งมาจากการสมัผสัหรอืไดร้ับปัจจัยเสีย่งตา่งๆ จากการท างาน รวมทัง้ก าหนดมาตรการ
ควบคมุและลดระดบัของความเสีย่งดา้นสขุภาพ รวมทัง้จัดใหม้กีารตรวจสขุภาพพนักงานเป็นประจ าทกุปี รว่มกบัมาตรการดา้นการใหค้วามรู ้โดย
อบรมใหค้วามรูพ้นักงานกอ่นเขา้ปฏบิตังิาน ในกรณีความเสีย่ง ผูท้ีป่ฏบิตังิานในสถานทีท่ีม่โีอกาสสมัผสักบัสารเคมอีนัตราย ปตท. ก็ได ้
ก าหนดใหม้กีารตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ก าหนดระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน และใหผู้ป้ฏบิตังิานสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคล
อยา่งเหมาะสม นอกจากนีก้ม็กีารจัดโครงการสง่เสรมิสขุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานและผูป้ฏบิตังิานมสีขุภาพอนามยัทีแ่ข็งแรง
สมบรูณ ์ 

การบรหิารจัดการดา้นความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (Process Safety Management)  
อบุตัเิหตใุนกระบวนการผลติอาจสรา้งความเสยีหายตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม และมแีนวโนม้ทีจ่ะกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซ่

อปุทานตัง้แตต่น้ทาง กลุม่ ปตท. มุง่เนน้ในการป้องกนัอบุตัเิหตรุา้ยแรงทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิ และสิง่แวดลอ้มเป็นวงกวา้ง ดว้ยการ

ใชร้ะบบ “การจัดการความปลอดภยักระบวนการผลติ” หรอื Process Safety Management (PSM) ทีมุ่ง่เนน้ให ้ กระบวนการผลติไดถ้กู
ออกแบบ เดนิเครือ่ง และไดร้ับการบ ารงุรักษาอยา่งเหมาะสม กลุม่ ปตท. ไดก้ าหนดเป้าหมาย Process Safety Event Tier 1 ตอ้งเทา่กบั 

0   
ระบบ PSM ถกูถา่ยทอดการผลการด าเนนิการผา่น ระบบปฏบิตักิารสูค่วามเป็นเลศิ หรอื Operational Excellence Management System 
(OEMS) ทีเ่ชือ่มโยงไปสูผู่ร้ับผดิชอบหลกัประกอบดว้ย หน่วยงานวศิวกรรม (Engineering) หน่วยงานปฏบิตักิารผลติ (Operation) 



หน่วยงานซอ่มบ ารงุ (Maintenance) และหน่วยงาน SSHE ผูร้ับผดิชอบเหลา่นีร้วมตวักนัเป็น Forum และแบง่ตามบทบาทหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบ ใหส้อดคลอ้งตาม OEMS  Element   
กลุม่ ปตท. จงึบรหิารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลติอยา่งเครง่ครดั โดยมคีณะท างานความปลอดภัยกระบวนการผลติ เป็นเครอืขา่ย

ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทในกลุม่ ปตท. ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการท างานรว่มกนั ทัง้การแลกเปลีย่นขอ้มลูการด าเนนิงานดา้นเทคนคิในการ
ควบคมุความปลอดภัยในกระบวนการผลติในเชงิลกึ และการเรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์รับมอืกบัอบุตัเิหตจุากเหตกุารณ์จรงิ รวมถงึแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ารด าเนนิงานดา้นเทคนคิในเชงิลกึ ทีส่ าคญัคอืมกีารถา่ยทอดแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี ค าแนะน าทีไ่ดร้ับจากการตรวจประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 
และบทเรยีนทีไ่ดร้ับจากความสญูเสยีทัง้ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ ปตท. และกลุม่อตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง  

การด าเนนิงานทีผ่า่นมา ปตท. ไดม้กีารจัดท า PTT Group PSM Implementation Guideline และ Audit Checklist และไดม้กีาร
ประสานงานความรว่มมอืไปยัง OEMS Forum ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชก้ลไกความรว่มมอืภายในกลุม่ ปตท. สง่เสรมิการยกระดบักลไกทีใ่ช ้

ป้องกนัอบุตัเิหตรุา้ยแรง (Process Safety Barrier) อาทเิชน่ การยกระดบัระบบ Operating Window ระบบ Management of Change 
ระบบ Pre Startup Safety Review (PSSR) และระบบ Safety Critical Equipment เป็นตน้ ประกอบกบัการรวบรวมและวเิคราะห์
ประเด็นทีเ่ป็นสาเหตขุองอบุตัเิหตดุา้นความปลอดภัยกระบวนการผลติในกลุม่อตุสาหกรรม และประเด็นพฒันาทีก่ลุม่ ปตท. มุง่หวงัใหส้ามารถ
ด าเนนิการไดส้มบรูณ์ พรอ้มทัง้สือ่สารภายใน กลุม่ ปตท. เพือ่เป็นขอ้มลูในการตรวจสอบ และพจิารณาปรับปรงุแกไ้ขตามประเด็นดงักลา่ว 
นอกจากนีย้งัไดข้ยายผลการก าหนดและเก็บขอ้มลูตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภัยในกระบวนการผลติกลุม่ ปตท. ส าหรับวดัและตดิตามผลการ
ด าเนนิงานเชงิรกุเพือ่ทีจ่ะสามารถป้องกนัการสญูเสยีไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีโดยก าหนดตวัชีว้ดัเชงิรกุ (Process Safety Indicator Tier 3 และ 
4) และถา่ยทอดตวัชีว้ดันีไ้ปยังผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชก้ลไกของ OEMS Forum ตดิตามและผลกัดนัใหม้กีารด าเนนิการไดต้ามเป้าหมาย   
ความมัน่คงปลอดภัย  
ปตท. ไดก้ าหนด มาตรฐานการบรหิารความมัน่คงปลอดภัยกลุม่ ปตท. และแนวทางการประเมนิความเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยักลุม่ ปตท. 
เพือ่เป็นกรอบการก ากบัดแูลการด าเนนิงานดา้นความมัน่คงปลอดภัยใหส้อดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร ครอบคลมุทกุพืน้ทีป่ฏบิตักิารของ ปตท. และ

กลุม่ ปตท. ตัง้แตปี่ 2554 โดยไดจั้ดท าวธิปีฏบิตังิานเรือ่งความมัน่คงปลอดภัยของบคุลากรและสนิทรัพย ์เพือ่ใชเ้ป็นขัน้ตอนการด าเนนิงานของ
ทัง้กลุม่ ปตท. และมหีน่วยงานสว่นกลางด าเนนิการตรวจประเมนิผลการด าเนนิงานตามคูม่อืตรวจประเมนิความมัน่คงปลอดภัยกลุม่ ปตท. และน า
ผลจากการตรวจประเมนิและขอ้รอ้งเรยีนการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรงุระบบบรหิารจัดการ

ดา้นความมัน่คงปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่ง  ทัง้นี ้ ปตท. ไดป้ระสานงานกบัเครอืขา่ยหน่วยงานราชการเพือ่ด าเนนิงานดา้นการขา่ว และสามารถขอ
ความชว่ยเหลอืเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิไดท้นัทว่งท ีโดยจัดใหม้กีารซอ้มแผนดา้นความมัน่คงปลอดภัยในพืน้ทีป่ฏบิตังิานตา่งๆ ของกลุม่ ปตท. ควบคู่
ไปกบัการซอ้มแผนฉุกเฉนิเป็นระยะ เพือ่เตรยีมความพรอ้มและสามารถบรหิารเหตฉุุกเฉนิไดอ้ยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
ปตท. ตระหนักถงึประเด็นการละเมดิสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิงานดา้นความมัน่คง จงึก าหนดมาตรการดา้นการเคารพสทิธิ
มนุษยชนไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มกลุม่ ปตท. ซึง่ครอบคลมุถงึการปกป้อง
ชวีติ ทรัพยส์นิ และขอ้มลูขององคก์ร ตลอดจนจัดใหม้หีลกัสตูรอบรมส าหรบัเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยผา่นขอ้ก าหนดงานจา้งเหมารักษา
ความปลอดภัย ปตท. เชน่ ศลิปะการป้องกนัตวั และการตรวจคน้บคุคล เป็นตน้ และมกีารตรวจสอบการด าเนนิงานเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยั
ผา่นการตรวจประเมนิความมัน่คงปลอดภัย กลุม่ ปตท. เพือ่ยนืยันวา่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยทราบถงึสทิธใินหนา้ทีแ่ละปฏบิตังิานโดย
ไมใ่หเ้กดิการละเมดิในสทิธขิองบคุคลอืน่ขึน้  

 


