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ค ำอธิบำยและค ำจ ำกดัควำมของ เกณฑแ์ละเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดล้อม (SSHE)  

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยกำ๊ซธรรมชำติ จ ำกดั ปี 2560 
 
 

1) ด้ำนควำมปลอดภยั (Safety) 

อบุติัเหตุ (Accident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีไ่ม่มเีจตนาใหเ้กดิ เมื่อเกดิขึน้แลว้มผีลท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ หรอื

เจบ็ป่วยจากการท างาน หรอืการเสียชีวติ หรอืความสูญเสียต่อทรพัย์สิน , ผลติภณัฑ์, กระบวนการท างาน

หยดุชะงกั หรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม และสาธารณชน 

อุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน (Work Related Accident) หมายถึง อุบตัิเหตุที่เกดิจากการปฏบิตัิงานทัง้ในและ

นอกพืน้ทีต่ามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

อุบติัเหตุถึงขัน้หยุดงำน (Lost Time Accident: LTA) หมายถงึ การเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานซึ่งท าให้ผู้
ประสบเหตุบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้หยดุงานไมส่ามารถมาปฏบิตังิานในวนัท างานถดัไป  
หมายเหตุ :  
1) กรณกีารเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ และการบาดเจบ็ถงึขัน้ทุพลภาพถาวร ใหน้บัรวมเป็นอุบตัเิหตุถงึ
ขัน้หยดุงาน 
2) อุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไป-กลบั บา้นพกักบัทีท่ างาน ไม่นบัเป็นอุบตัเิหตุจากการท างาน 

LTA1 = การเกดิอุบตัเิหตุถงึขึน้หยดุงานของพนกังาน 
LTA2 = การเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานของผูร้บัเหมา 

 
อตัรำกำรบำดเจบ็จำกกำรท ำงำนรวม (Total Recordable Injuries Rate: TRIR) 

 
 

 

TRIR1 = อตัราการบาดเจบ็จากการท างานรวมของพนักงาน 

TRIR2 = อตัราการบาดเจบ็จากการท างานรวมของผูร้บัเหมา 

 

กำรบำดเจบ็ท่ีบนัทึกทัง้หมด (Total Recordable Injuries Case: TRIC) หมายถงึ ผลรวมของการบาดเจบ็
จนถึงขัน้เสียชีวิต (Fatalities) ทุพพลภาพถาวร (Permanent Total Disabilities) หยุดงาน (Lost Workday 
Case) ถูกจ ากัดลักษณะการท างาน (Restricted Workday Case) รับการรักษาทางการแพทย์ (Medical 

TRIR  = 
         จ านวนผูบ้าดเจบ็ทีบ่นัทกึทัง้หมด (TRIC) x 200,000 

                            ชัว่โมงการท างาน   
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Treatment Case) รวมถงึอุบตัเิหตุทางรถยนต์ทีเ่กดิจากการท างานดว้ย ทัง้นี้ไม่รวมถงึการบาดเจบ็ของการรบั
การปฐมพยาบาล (First Aid Case) 

 
กำรเกิดอุบติัเหตุเสียชีวิต (Fatalities) หมายถึง การเกิดอุบตัิเหตุเนื่องจากการท างาน หรอืกิจกรรมของ
บรษิทัฯ เป็นเหตุใหม้ผีูบ้าดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจนถงึขัน้เสยีชวีติ 

 
กำรบำดเจ็บถึงขัน้ทุพลภำพถำวร (Permanent Total Disabilities: PTD) หมายถึง การเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการท างาน หรอื กจิกรรมของบรษิทัฯ เป็นเหตุใหผู้ป้ระสบเหตุบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้ทุพพลภาพ
ถาวร 

 
ทุพพลภำพ หมายถงึ การสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของรา่งกาย 

 
กำรถกูจ ำกดัลกัษณะกำรท ำงำน (Restricted Workday Case: RWC) หมายถงึ อุบตัเิหตุจากการท างานซึง่
ท าใหผู้ป้ระสบเหตุบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย ท าใหไ้ม่สามารถกลบัมาปฏบิตังิานประจ าทีร่บัผดิชอบไดโ้ดยถูกจ ากดั
ลกัษณะการท างาน หรอืตอ้งโอนยา้ยไปท างานในหน้าทีอ่ื่น 

 
กำรรบักำรรกัษำทำงกำรแพทย ์(Medical Treatment Case: MTC) หมายถงึ อุบตัเิหตุจากการท างานซึง่ท า
ให้ผู้ประสบเหตุบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย ต้องได้รบัการรกัษาทางการแพทย์โดยแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญและสามารถ
กลบัมาท างานไดต้ามปกตโิดยไมไ่ดห้ยดุงาน และไมถู่กจ ากดัลกัษณะการท างาน ตวัอยา่งกรณกีารรบัการรกัษา
ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ 

 การรกัษาการตดิเชือ้ 
 การท าความสะอาดแผลและทายาฆ่าเชือ้โรคต่อเนื่อง 
 การรกัษาแผล Burn ทีม่คีวามลกึถงึชัน้หนงัแท ้หรอืกลา้มเนื้อ 
 การเยบ็แผล หรอืใชก้าวตดิเพื่อใหข้อบแผลชดิกนั 
 การน าสิง่แปลกปลอมทีฝั่งในลกูตาออก 
 การน าสิง่แปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณีทีม่คีวามยุ่งยาก จากขนาด ต าแหน่งและความ

ลกึของสิง่แปลกปลอมทีฝั่ง 
 การใหย้าต่อเนื่องจาก Dose แรก 
 การประคบ บ าบดัดว้ยความรอ้น ความเยน็ หรอืบ าบดัโดยใชอ่้าง น ้าวนแบบต่อเนื่อง 
 การตดัแต่งแผล ตดัผวิหนงัทีต่ายออก 
 พบความผดิปกตจิากการวนิิจฉยัดว้ยการ X-RAY 
 การเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 
กำรรบักำรปฐมพยำบำล (First Aid Case: FAC) หมายถงึ การรบัการรกัษาพยาบาลครัง้เดยีว การบาดเจบ็
เลก็น้อย จากการท างานหรอืจากการถูกของมคีมขีดข่วน, การบาด, ถูกลวก หรอืถูกเศษสะเกด็ต่างๆ ที่ได้รบั
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การรกัษาหรอืปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึง่โดยปกตไิม่จ าเป็นต้องไปพบแพทย ์หรอืหากไปพบแพทยก์ย็งัถอืเป็น
การปฐมพยาบาล อาทเิช่น 

 การทายาฆา่เชือ้โรคในครัง้แรก 
 การรกัษาแผล Burn ผวิหนงัชัน้แรก 
 การใชผ้า้ยดืพนัแผล (Elastic bandage) ในครัง้แรก 
 การตดิผา้กอซเพื่อปิดแผล 
 การน าสิง่แปลกปลอมทีไ่มไ่ดฝั้งในลกูตาออก 
 การน าสิง่แปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณธีรรมดา 
 การประคบ บ าบดัดว้ยความรอ้น ความเยน็ 
 การใชย้าขีผ้ ึง้ทาแผลทีถ่ลอก 
 ไมพ่บความผดิปกตจิากการวนิิจฉยัดว้ยการ X-RAY 
 การสงัเกตอาการบาดเจบ็ 

 
วนัท่ีสูญเสียไปเน่ืองจำกอุบติัเหตุถึงขัน้หยุดงำน หมายถึง เวลา (วนั หรอื Number of date) ที่ผู้ประสบ

อุบตัเิหตุหยดุพกัรกัษาตามความเหน็ของแพทย ์(ใบรบัรองแพทย)์ 

บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั และบรษิทัในเครอื 

พนักงำน  หมายถงึ พนักงานประจ าของ บรษิทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั และบรษิทัในเครอื ทัง้นี้

รวมถงึผูบ้รหิารจาก ปตท. และ GDF Suez ทีม่าปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ ดว้ย 

ผู้รบัเหมำ หมายถงึ แรงงานจา้งเหมาและผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัรบัเหมา ทีอ่ยู่ในการควบคุมของส่วนก่อสรา้ง

และส่วนปฏบิตักิาร ทัง้นี้ใหร้วมถงึพนกังาน BSA ดว้ย     

อบุติัเหตุทำงรถยนต์ขัน้ร้ำยแรง (Major Car Accident) หมายถงึ อุบตัเิหตุที่เกดิกบัรถยนต์ของบรษิทัฯ ใน

ระหว่างการเดนิทางเพื่อมจีุดมุ่งหมายเพื่อท างานให้บรษิทัฯ โดยที่พนักงานเป็นฝ่ายผดิ (ใช้ขอ้มูลจากบรษิทัฯ

ประกนัภยัหรอืเจา้หน้าทีต่ ารวจ) และมคีวามเสยีหายขัน้รา้ยแรง คอื ส่งผลใหพ้นักงานหรอืคู่กรณีไดร้บับาดเจบ็

ถงึขัน้เสยีชวีติ ทุพพลภาพถาวร หรอืหยุดงานตัง้แต่ 1 วนั หรอืมมีูลค่าความเสยีหายของทรพัย์สนิที่เกดิกบั

บรษิทัฯและคู่กรณ ีรวมกนัมากกว่า 100,000 บำท ขึน้ไป 

กำรเกิดอบุติัเหตยุำนพำหนะระหว่ำงกำรเดินทำงต่อไปน้ี จะถือว่ำไม่เก่ียวเน่ืองจำกกำรท ำงำน 
 เดนิทางจากทีพ่กัอาศยั/ โรงแรมไปยงัทีท่ างานแรก 
 เดนิทางจากทีท่ างานสุดทา้ยกลบัทีพ่กั/ โรงแรม 
 กจิกรรมในช่วงเยน็หรอืนอกเวลาการท างาน 
 การเดนิทางออกนอกเสน้ทาง เพื่อท าธุระส่วนตวั 
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กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของผู้บริหำร (Management Safety Visits) หมายถึง การ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนักงานรวมถงึผูร้บัเหมาทัง้ในส่วนงานก่อสรา้งและงาน Operation ของผูบ้รหิาร
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบและสอบถามความต้องการของพนักงานในเรือ่งความปลอดภยั รวมถงึการให้
ค าแนะน าในการปรบัปรุงดา้นความปลอดภยัให้ดยีิง่ขึน้ โดยก าหนดใหผู้้บรหิารตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
จะตอ้งท า Safety Visits อยา่งน้อยคนละ 4 ครัง้ต่อปี รายละเอยีด ดงันี้ 

 
ล ำดบั ผูบ้ริหำร เป้ำหมำย 

1. กรรมการผูจ้ดัการ  

 

≥ 4 ครัง้ต่อปี/ คน 
2. ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 
3. ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและธุรการ 
4. ผูจ้ดัการฝ่ายการขายและการตลาด 
5. ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและพฒันาธุรกจิ 

 

2) ด้ำนสขุภำพ (Health) 

กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี หมายถงึ การตรวจสุขภาพของพนกังาน ทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี โดยมี

รายการตรวจสุขภาพ ดงันี้ 

ล ำดบั รำยกำรตรวจสขุภำพ รำยละเอียด 
1. ตรวจร่างกายทัว่ไปโดยแพทย ์         

(Physical Examination) 
การตรวจร่างกาย ความดนั ชพีจร และชัง่น ้าหนกั 
เพื่อตรวจสอบความผดิปกตขิองรา่งกายเบือ้งตน้โดย
แพทย ์

2. เอก็ซเ์รยด์ว้ยฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray) การเอก็ซเ์รยท์รวงอกเพื่อวนิจิฉยั วณัโรคปอด มะเรง็
ปอด และความผดิปกตอิื่นๆ ของปอดและหวัใจ  

3. ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 
(Audiogram) 

การตรวจการไดย้นิของห ูณ ความถีต่่างๆเพื่อ
วนิิจฉยัความผดิปกตใินการไดย้นิ  

4. ตรวจสมรรถภาพการมองเหน็ (Vision 
Test) 

การตรวจความสัน้ ความยาว และความเอยีงของการ
มอง และการตรวจความผดิของความสามารถแยกสี
ของตา 

5. ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด      
(Lung Function Test) 

การตรวจประสทิธภิาพการท างานของปอด เพื่อ
วนิิจฉยัโรคหรอืความผดิปกตขิองระบบหายใจ  

6. ตรวจเมด็เลอืด (Count Blood Cell: 
CBC) 

การตรวจเมด็เลอืด และของเหลวในเลอืด เพือ่
วนิิจฉยัโรคหรอือาการผดิปกของรา่งกาย  

7. ตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืด (Fasting 
Blood Sugar: FBS) 

การตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืด เป็นการตรวจสอบ
การท างานของฮอรโ์มนอนิซูรนิ เพื่อวนิิจฉยัโรคที่
เกดิเนื่องจากฮอรโ์มนอนิซรูนิท างานผดิปกติ 
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ล ำดบั รำยกำรตรวจสขุภำพ รำยละเอียด 
8. ตรวจระดบัไขมนัในเลอืด            

(Cholesterol, Triglyceride, LDL และ 
HDL) 

การตรวจระดบัไขมนัในเลอืด เพื่อวนิิจฉยัโรคทีเ่กดิ
จากไขมนัในเลอืดสงู เช่น โรคหวัใจ โรคความดนั 
หรอืโรคไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด เป็นตน้ 

9. ตรวจหน้าทีก่ารท างานของตบั 
(SGPT, SGOT) 

การตรวจวดัระดบัเอนไซม ์SGPT และ SGOT เพื่อ
วนิิจฉยัการท างานของตบั  

10. ตรวจการท างานของไต (B.U.N, 
Creatinine) 

การตรวจตวัอยา่งสารในปัสสาวะ เพื่อวนิิจฉยัการ
ท างานของไต 

11. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) การตรวจสิง่ทีป่นอยูใ่นปัสสาวะ เพื่อวนิิจฉยัความ
ผดิปกตขิองรา่งกาย 

12. ตรวจหาสารบ่งชีม้ะเรง็ตบั (Alpha-
Fetoprotein) 

การตรวจสารอลัฟา-ฟีโตโปรตนี (Alpha-
Fetoprotein) จากเลอืด เพื่อวนิิจฉยัการเกดิมะเรง็ตบั 
มะเรง็ตบัอ่อน มะเตง็ของทางเดนิน ้าด ีและอาการ
ผดิปกตขิองตบั (ตรวจเฉพาะพนกังานทีม่อีายุ
มากกว่า 35 ปี) 

13. ตรวจหามะเรง็ในทางเดนิอาหาร 
(Carcino Embryonic Antigen: CEA) 

การตรวจสาร CEA จากเลอืด เพื่อวนิิจฉยัการเกดิ
โรคมะเรง็กระเพาะอาหาร มะเรง็ล าไส ้และอาการ
ผดิปกตขิองล าไส ้(ตรวจเฉพาะพนกังานทีม่อีายุ
มากกว่า 35 ปี) 

14. ตรวจหามะเรง็ต่อมลกูหมาก            
(Prostate Specific Antigen: PSA) 

การตรวจสาร PSA จากเลอืด เพื่อวนิิจฉยัการเกดิ
มะเรง็ในต่อมลกูหมาก และอาการผดิปกตขิองต่อม
ลกูหมาก (ตรวจเฉพาะพนกังานชายทีม่อีายุมากกว่า 
35 ปี) 

15. ตรวจมะเรง็ปากมดลกู (Pv Thin 
Prep) 

การเกบ็ตวัอยา่งเนื้อเยือ่และการตรวจภายในปาก
มดลกู เพื่อวนิิจฉยัการเกดิมะเรง็ปากมดลกู (ตรวจ
เฉพาะพนกังานหญงิทีม่อีายุมากกว่า 35 ปี) 

16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (Electro 
Cardio Gram: EKG) 

การตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติจากหวัใจ เพื่อ
วนิิจฉยัอาการผดิปกตขิองกลา้มเนื้อหวัใจ 

 

3) ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

กำรตรวจวดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมายถงึ การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีท่ีม่พีนกังาน

ปฏบิตังิาน โดยมรีายการตรวจวดั ดงันี้ เพื่อเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุใหส้ภาพการณ์ท างานมคีวามปลอดภยั

และไดม้าตรฐาน 
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ล ำดบั รำยกำรตรวจวดัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พื้นท่ีกำรตรวจวดั 
1. การตรวจวดัระดบัแสงสว่าง ทุกพืน้ทีส่ านกังาน 
2. การตรวจวดัระดบัเสยีง OTS และ PRS 
3. การตรวจวดัความรอ้น พืน้ทีก่่อสรา้ง 
4. การตรวจวดัคุณภาพอากาศ ทุกพืน้ทีส่ านกังาน 

 

กำรส่งรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ/หรือรำยงำน

ด้ำนส่ิงแวดล้อม (EIA and/or ER Monitoring Report) หมายถงึ การจดัท ารายงานการปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระยะด าเนินการใน

ทุกพืน้ทีท่ีด่ าเนินการ โดยด าเนินการจดัท า 2 ครัง้ต่อปี ในช่วงเดอืนมกราคม - มถุินายน และเดอืนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม และการจดัท ารายงานด้านสิง่แวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด าเนินการ โดยด าเนินการจดัท า 1 ครัง้ต่อปี 

พร้อมทัง้ส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่รบัผิดชอบได้แก่ ส านักงานนโยบายแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) และ/หรอื กรมธุรกจิพลงังาน ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

กำรกระท ำท่ีขดัต่อกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดล้อม หมายถงึ การปฏบิตัทิีไ่ม่

สอดคลอ้งตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานหรอื

กจิกรรมของบรษิทัฯ และไดร้บัแจง้อย่างเป็นทางการ(หนังสอื) จากหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานในพืน้ที่ที่

ก ากบัดแูล 

หมายเหตุ 

- กรณีที่ได้รบัการแจง้ (เป็นหนังสอื) จากภายนอกหลายหน่วยงานแต่เป็นเรื่องเดยีวกนั ให้นับเป็น 1 

ครัง้ 

- ไมน่บั non-compliance ทีเ่กดิจากการ audit ทัง้ภายในและภายนอก 

- ไม่รวมการได้รบัแจ้งที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิที่ไม่สอดคล้องกบัมาตรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 

สิง่แวดลอ้ม 

 


