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“ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในทีมของเรา
BE PART OF OUR TEAM”

บทนํา
วิธีการใช้ ค่ ูมือ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคู่ มื อ เล่ ม นี ก้ ็ เ พื่ อ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ
พนักงานและผู้รับเหมาในเรื่ องของระบบบริ หารจัดการเพื่อ
ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนควรมีค่มู ือเล่มนี ้ และหาก
จํ าเป็ น สามารถหาสําเนาอิ เล็กโทรนิ กของคู่มือดังกล่าวได้
จากเวปไซต์ของแผนก OE/HES ของบริ ษัท เชฟรอน
ก่อนการปฏิบตั ิงานทุกครัง้ พนักงานและผู้รับเหมาแต่ละคนควร
ทําการทบทวน พูดคุย และทําความเข้ าใจในคู่มือดังกล่าวก่อน
หากมีปัญหาด้ าน HES ที่ ไม่ปรากฏในคู่มือเล่มนี ้ พนักงาน/
ผู้ รั บ เหมาต้ องขอคํ า แนะนํ า จากหั ว หน้ างานของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย ผู้แทน HES ประจําหน่วยงานหรื อจาก
ตัวแทนนายจ้ างของตน
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้ องเข้ ารั บการปฐมนิเทศด้ านอาชี วอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ จัด โดยบริ ษั ท ที่
เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฎหมายของประเทศไทย บริ ษัท
คู่ สั ญ ญาจะต้ องจั ด การปฐมนิ เ ทศด้ านอาชี ว อนามั ย
สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย ให้ กับลูกจ้ างของตนก่อนที่
จะเริ่ มปฏิบตั ิงานกับบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ผู้ รั บ เหมาต้ องดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ด้ านอาชี ว อนามั ย
สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย ที่ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
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ระบบการจั ดการด้ านอาชี วอนามัย สิ่ งแวดล้ อม และความ
ปลอดภัย สําหรับผู้รับเหมา (CHESM) เพื่อเสริ มกับคู่มือเล่มนี ้
ผู้รับเหมาสามารถจัดตารางการปฐมนิเทศในเรื่ องของ HES
โดยทําการติดต่อกับตัวแทนของบริ ษัท-เชฟรอนประเทศไทย
เพื่ อ มาเฝ้า สัง เกตการในการดํ า เนิ น การจัด การปฐมนิ เทศ
ดังกล่าว
ความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คล (รวมทัง้ การดํ าเนิ นการทาง
วินยั ต่อการละเมิดกฎระเบียบของ OE/HES)
ในฐานะของพนั ก งานและผู้ รั บ เหมาที่ ทํ า งานกั บ บริ ษั ท
เชฟรอนประเทศไทย ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความ
ปลอดภัยของตนเอง รวมถึงของเพื่อนร่วมงาน
ความรับผิดชอบของพนักงาน
ความรั บผิ ดชอบของพนักงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย ตามคู่มือเล่มนี ้มีดงั ต่อไปนี ้:
• ตระหนักและปฏิบตั ิตามความข้ อกําหนดของคู่มือเล่มนี ้
• ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าผู้รับเหมาในพื ้นที่ความรับผิดชอบ
ของตน ตระหนัก ถึ ง มาตรฐานและจัด ให้ มี คู่มื อ เล่มนี ้
พร้ อมใช้ งาน
• ตรวจสอบให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ รั บ เหมาที่ ทํ า งานกั บ บริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย ปฏิ บัติตามมาตรฐานของคู่มือ
เล่มนีร้ วมถึงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานที่พวกเขารับผิดชอบอยู่
2

ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
บริ ษัทผู้รับเหมาแต่ละบริ ษัทต้ องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของพนั ก งานของตนและต้ องมั่ น ใจว่ า พนั ก งานของตน
ปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะวั น ด้ วยความปลอดภั ย และอย่ า ง
เหมาะสม
ผู้รับเหมาต้ องมั่นใจว่าบุคลากรของตนมีความคุ้นเคย และ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในคู่มือเล่มนี ้ และขอคําปรึกษา
จากหน้ างานของผู้รับเหมาเมื่อใดก็ตามที่เกิดข้ อสงสัยในคู่มือ
เล่ ม นี ห้ รื อ ในแนวทางในการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย
คู่มือเล่มนีเ้ ป็ นเพียงการสรุ ปภาพรวมของแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อความปลอดภัยของบริ ษัท เชฟรอนประเทศไทย แต่มิได้ มี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ มาทดแทนมาตรการความปลอดภัยของ
บริ ษัทผู้รับเหมาเดิมที่มีอยู่ หากมีข้อขัดแย้ งใด ๆ เกิดขึ ้นให้
เลือกปฏิบตั ิตามมาตรการที่เข้ มงวดที่สดุ
ความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
หัวหน้ างานมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้:
• ทํ าค วามเข้ าใจ นํ าไ ปปฏิ บั ติ แล ะต้ อ งมั่ น ใจว่ า
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนปฏิ บั ติ ต ามนโนบาย และ
ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านต่ าง ๆ ควบคู่ไ ปกับ การปฏิ บัติ
ตามข้ อกําหนดทางด้ านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และ
ความปลอดภัย ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ในส่วน
ที่ตนรับผิดชอบ
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• ให้ คําแนะนํ าและช่วยเหลือพนักงานใหม่ทัง้ ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย เองและของบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา
รวมถึงผู้มาเยี่ยมชม ให้ เกิดความคุ้นเคยกับมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงาน นโยบายที่เกี่ยวข้ อง วิธีการทํางาน และ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
• แจ้ งให้ บุคคลทราบถึงอันตรายที่อาจเกิ ดขึ ้น เช่น เพลิง
ไหม้ การระเบิด และอันตรายอื่น ๆ จากการทํางานของ
บุคคลนัน้ ๆ
• ตรวจสอบให้ มั่นใจว่า แผนตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุก เฉิ น
(ERP) เป็ นเล่ ม ปั จ จุ บัน และสามารถใช้ งานได้ และ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคนได้ ศึกษาและทําความเข้ าใจแล้ ว
• ต้ องดํ าเนิ นการให้ มั่นใจว่าผู้ใต้ บังคับ บัญชาและผู้มา
เยี่ยมชมเข้ าใจถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของตน
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
• ต้ องมั่นใจว่าพนักงานใหม่ทัง้ หมดของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย และของผู้รั บ เหมาได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศ
สํ า หรั บ สถานที่ ป ฏิ บัติง านนัน้ ๆ ในเรื่ อ งอาชี วอนามัย
สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
• สามารถยืนยันได้ ว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาของตนได้ รับการ
อบรมในห้ องเรี ย นและ/หรื อ ได้ รั บ การฝึ กอบรมใน
ระหว่างการปฏิ บัติงาน (OJT) อย่างเหมาะสม เพื่อให้
พวกเขาจะได้ มีทักษะและความรู้ ในการปฏิ บัติงานได้
อย่างถูกต้ องและปลอดภัย
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• สํารวจและตรวจตราสถานที่ปฏิ บตั ิงานเป็ นระยะ ๆ ให้
เข้ า ใจถึ ง อัน ตรายที่ อ าจเกิ ดขึน้ หยุด การปฏิ บัติงานที่
เสี่ยงอันตราย และขจัดหรื อบรรเทาอันตรายให้ อ ยู่ใ น
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ต้ องมัน่ ใจว่ามีเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมีอยู่
ในสถานที่ที่กําหนด
• ส่งเสริ มพฤติ กรรมที่ ปลอดภัยและแก้ ไขพฤติ กรรมที่ไม่
ปลอดภั ย ตามหลั ก การการสร้ างพฤติ ก รรมความ
ปลอดภัย (BBS)
• สอบสวนและรายงานอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์ซงึ่ รวมถึง
การบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย การหกรั่วไหล การเกิดเพลิง
ไหม้ อุ บัติ เ หตุ ท างรถยนต์ และเหตุ ก ารณ์ เ กื อ บเกิ ด
อุบัติเหตุ เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการดํ าเนิ นการที่ เหมาะสม
เพื่อหาต้ นตอของปั ญหา แบ่งปั นประสบการณ์ ที่ได้ รับ
และป้องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ซํ ้า
• รั บฟั งและตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงานที่
เกี่ ยวข้ องกับสภาพการณ์ ต่าง ๆ ในสถานที่ ปฏิ บัติงาน
และลงมือแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ หรื อแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมได้ ทราบ เพื่ อ นํ า ไปสู่แ นวทางการ
แก้ ปัญหาต่อไป
วิถีของเชฟรอน
วิถีของเชฟรอนกล่าวถึงสิ่งที่ เราทํา สิ่งที่เราเชื่อ และสิ่งที่เรา
วางแผนเพื่อความสําเร็ จ
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วิถีเชฟรอนไม่เพียงแต่สร้ างความเข้ าใจให้ เกิ ดร่ วมกันในหมู่
ของผู้ที่ร่วมงานกับเชฟรอนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
อื่น ๆ ที่เรามีปฏิสมั พันธ์อีกด้ วย
รากฐานของบริ ษัทถูกสร้ างขึ ้นบนค่านิยมของเรา ซึง่ ทําให้ เรา
โดดเด่นรวมถึงช่วยชี ้นําแนวทางในการปฏิบตั ิงานของเรา เรา
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
เราเคารพกฎหมาย สนับสนุนสิทธิ มนุษยชนสากล ปกป้อง
สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ างประโยชน์ ใ ห้ กับ ชุม ชนในทุก ที่ ที่ เ รา
ปฏิบตั ิงาน
การปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้ อมเป็ นหนึ่งในเจ็ด (7) ของ
ค่ า นิ ย มของบริ ษั ท เชฟรอน เราให้ ความสํ า คั ญ สู ง สุ ด ต่ อ
สุข ภาพและความปลอดภัย ของพนัก งานของเรา รวมถึ ง
สิ่งแวดล้ อมและการป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เรามุง่ มัน่ ที่
จะเป็ นที่ยอมรับในผลการดําเนินงานในระดับสากลโดยการ
นํ าเอา ระบบบการบริ หารจัดการเพื่อความเป็ นเลิ ศ ใน
การปฏิบตั ิงาน มาใช้ อย่างมีวินยั
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ระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศในการปฏิบัติงาน
ระบบบริ หารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศในการปฏิ บัติงานคือ
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ นระบบในเรื่ อ งของความ
ปลอดภั ย ของกระบวนการผลิ ต (process safety) ความ
ปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ของบุ ค คล สิ่ ง แวดล้ อม ความ
น่าเชื่อถือและความมีประสิทธิ ภาพของกระบวนการ เพื่อให้
บรรลุผลสูผ่ ลการปฏิบตั ิงานในระดับสากล

วิสัยทัศน์ และค่ านิยม
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็ นเลิศของเรา มีส่วน
สนับสนุนวิสยั ทัศน์โดยรวมของบริ ษัทแม่คือ “เป็ นที่ได้ รับการ
ยกย่องชื่นชมทัง้ ในตัวของพนักงาน พันธมิตร รวมถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท” ด้ วยตระ หนักถึงความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงาน วิสยั ทัศน์ของเราคือเป็ นที่ยอมรั บและชื่นชมจาก
ทัง้ อุตสาหกรรมและชุมชนต่าง ๆ ในทุกที่ที่เราดําเนินกิจการ
ว่าเรามีผลการดํ าเนิ นงานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต สุขภาพและความปลอดภัย
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ของพนักงาน การรั กษาสิ่งแวดล้ อม และความน่าเชื่ อถื อและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในระดับสากล
วัตถุประสงค์
เราจะบริ หารจัดการความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
• เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิงานที่ปลอดจากอุบตั ิ การณ์ และการ
บาดเจ็บ
• ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีสขุ ภาพที่แข็งแรงและลดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพที่มีนยั สําคัญในสถานที่ทํางาน
• ระบุ แ ละลดความเสี่ ย งที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต
• ดําเนินงานด้ วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิตในระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรม
• ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ และทรั พย์สินของบริ ษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในการปฏิ บัติ ง าน
ประกอบด้ วยสามส่วนดังต่อไปนี ้:
ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ นํ า ความเป็ นผู้นําเป็ นเพี ย ง
ปั จ จั ย หนึ่ ง เดี ย วที่ ก่ อ บั ง เกิ ด ผลได้ มากที่ สุ ด อั น นํ า ไปสู่
ความสําเร็ จในระบบบริ หารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงาน ผู้นําเป็ นผู้กําหนดวิสยั ทัศน์รวมถึงวัตถุประสงค์ที่
ท้ าทายให้ กับองค์กร เพื่อให้ บรรลุผลการดําเนินงานในระดับ
สากล บรรดาผู้นํ า ทัง้ หลายคื อผู้กํ า กับ การดํ า เนิ น งานของ
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กระบวนการระบบการจัดการ (MSP) โดยผ่านการจัดลําดับ
ความสําคัญและการติ ดตามความคื บหน้ าในแผนงานที่จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ผู้นําต้ องแสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ที่
สามารถเห็นได้ อย่างเด่นชัดผ่านการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
กับผู้ปฏิ บัติงานและการแสดงความห่ว งใยต่ อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานแต่ละคน ผู้นําต้ องแสดงออกให้
เห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในการปกป้ อ ง
สิ่งแวดล้ อมและการลดความเสี่ยงในส่วนของความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
กระบวนการบริ ห ารระบบ - กระบวนการบริ ห ารระบบ
(MSP) คื อ แนวทางที่ เป็ นระบบที่ นํามาใช้ เพื่อให้ มั่นใจว่ามี
การดําเนินงานที่คืบหน้ าไปสูผ่ ลการดําเนินงานในระดับสากล
ในกระบวนการดังกล่าวนีเ้ ชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน
ธุรกิ จ และเริ่ มต้ นด้ วยการกํ าหนดวิสยั ทัศน์เพื่อความสําเร็ จ
รวมถึงการตังวั
้ ตถุประสงค์ ช่องว่างระหว่างการปฏิบตั ิงานใน
ปัจจุบนั และวัตถุประสงค์ที่ถกู กําหนดขึ ้นตามวิสยั ทัศน์ จะถูก
ติดตามในระหว่างขันตอนของการประเมิ
้
นผล แผนงานจะถูก
จัดทําขึ ้น นําไปปฏิบตั ิ และถูกติดตามเพื่อปิ ดช่องว่างดังกล่าว
ที่เกิดขึ ้นและเพื่อให้ บรรลุผลการดําเนินงานที่สงู ขึ ้น
ความคาดหวั ง ของความเป็ นเลิ ศ ในการปฏิ บั ติ ง าน –
ความคาดหวังของความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงาน ของบริ ษัท
แม่ประกอบด้ วย 13 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่
1. การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน
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2. การออกแบบและก่อสร้ างสถานที่ปฏิบตั ิงาน
3. การปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
4. การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
5. ความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพ
6. งานให้ บริ การของผู้รับเหมา
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
8. การดูแลผลิตภัณฑ์
9. การสอบสวนอุบตั ิเหตุ
10. การสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
11. การบริ หารจัดการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
12. การรับรองการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
13. การสนับสนุนในการร่างกฎหมายและข้ อกําหนด
มาตรฐานสําหรั บระบบบริ หารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศใน
การปฏิบตั ิงาน จะเป็ นไปได้ โดยการนําเอากระบวนการ และ
มาตรฐานต่ า ง ๆ มาปฏิ บัติ โ ดยผู้บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานใน
ระดั บ ท้ องถิ่ น ด้ วยการสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท แม่ และ
ผู้ เชี่ ย วชาญ (SME) ในด้ านต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ที่ มี ก าร
ปฏิบตั ิงานอยูน่ นั ้ ๆ
ภาพรวมของระบบบริ หารจัดการเพื่อความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถดูได้ ที่ URL ดังต่อไปนี ้
http://www.chevron.com/documents/pdf/OEMS_Overview.pdf
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ในขณะที่ ผ้ ูนํามีหน้ าที่รับผิ ดชอบในการบริ หารระบบบริ หาร
จัดการเพื่อความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงานและผลสําเร็ จของ
การดํ า เนิ น งาน ผู้ป ฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท เชฟรอนทุก คนก็ มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหลักการที่กล่าวไว้ วา่ “จง
ทํางานอย่ างปลอดภัย ถ้ าเห็นว่ าไม่ ปลอดภัยจะไม่ ทํา”
และ “เรามีเวลาเสมอในการปฏิบัติงานอย่ างถูกต้ องและ
ปลอดภัย”
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานนันขึ
้ ้นอยู่กับความมีวินัยในการ
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ 10 ประการในการทํางาน คือ “ทําทุก ๆ
งาน อย่างถูกต้ อง ตลอดเวลา ”
สิ่งที่สําคัญที่สดุ คือ การตระหนักถึงอันตราย การปฏิบตั ิตาม
วิธีการทํางานและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เหมาะสม และการ
ดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
หากจํ า เป็ น พนั ก งานของเราทุ ก คนได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้
อํานาจในการหยุดงาน
บัญญัติ 10 ประการในการทํางาน
เพื่อให้ บรรลุและคงรั กษาไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเรา เราต้ อง
สร้ างวัฒ นธรรมที่ ทุก ๆ คนเชื่ อ มั่น ว่า อุบัติ ก ารณ์ แ ละการ
หยุดชะงักของงานเป็ นสิ่ง ที่ ป้องกันได้ และอุบัติการณ์ เ ป็ น
ศูนย์นนั ้ เป็ นไปได้ บัญญัติในการทํางานเป็ นรากฐานของการ
สร้ างวัฒนธรรมสูค่ วามเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเช
ฟรอน ประเทศไทย
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บัญ ญัติ 10 ประการในการทํ า งาน เป็ น ประมวลของหลัก
ปฏิบตั ิเพื่อให้ พนักงานและผู้รับเหมาใช้ ในการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั ิงานในเรื่ องต่าง ๆ ในแต่ละวัน
ผู้ บริ หารมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการส่ ง เสริ มพฤติ ก รรมที่
สอดคล้ องกับบัญญัติ 10 ประการในการทํางาน ซึ่งตัง้ อยู่บน
หลักการสําคัญสองประการ คือ:
1.
2.

ทํางานอย่างปลอดภัย ถ้ าไม่ปลอดภัยจะไม่ทํา
เรามี เ วลาเสมอที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ องและ
ปลอดภัย

บัญญัติดังกล่าวกํ าหนดให้ แต่ละคนต้ องปฏิ บตั ิ ตามในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้ เสมอ:
1.
2.
3.

4.
5.
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ปฏิ บัติ ง านภายใต้ การออกแบบ และข้ อ จํ า กั ด ของ
สภาพแวดล้ อม
ปฏิ บัติ ง านภายใต้ สภาวะที่ ค วบคุ ม ได้ และมี ค วาม
ปลอดภัย
ปฏิ บั ติ ง านโดยต้ องมั่ น ใจว่ า มี อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยที่ถกู กําหนดไว้ อยู่ และอยูใ่ นสภาพที่สามารถ
ทํางานได้ ตามปกติ
ปฏิ บัติ ง านตามข้ อ กํ า หนดด้ า นความปลอดภัย และ
ตามขันตอนการทํ
้
างาน
ปฏิ บัติ ง านโดยตอบสนองได้ ต ามความต้ องการของ
ลูกค้ าหรื อสูงกว่า

6.

ปฏิ บัติงานโดยคงไว้ ซึ่งความสมบูรณ์ ของระบบที่ ถูก
ออกแบบมาเพื่อการใช้ งานนัน้ ๆ
7. ปฏิ บัติ ง านตามกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คั บ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
8. ระบุหรื อแจ้ งให้ ทราบถึงการทํ างานที่ ไม่ถูกต้ อง และ
พร้ อมทําการแก้ ไข
9. ปฏิบตั ิงานตามขันตอนการทํ
้
างานที่ได้ ระบุไว้ เป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรในสภาวะที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หรื อ ไม่
ปลอดภัย
10. ปฏิบตั ิงานโดยมีการปรึกษากับบุคคลที่ร้ ูจริ งในเรื่ องนัน้
ๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจใด ๆ ก็ ต ามที่ มี ผ ลต่ อ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและอุปกรณ์
การให้ อาํ นาจในการหยุดงาน
ที่บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต เราปฏิบตั ิตาม
บัญญัติ 10 ประการในการทํางานและมุ่งมัน่ ที่จะบรรลุส่กู าร
เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ปราศจากอุบตั ิการณ์ (IFO)
การให้ อํ า นาจในการหยุด งานเป็ นพื น้ ฐานสํ า คัญ สํ า หรั บ
ความสามารถของเราในการดําเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและ
น่าเชื่อถือ พนักงานและผู้รับเหมาแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
ที่จะหยุดการกระทําหรื อสภาพการณ์ใด ๆ ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับบัญญัติ 10 ประการในการทํ างานอันอาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
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ผู้ บริ ห ารต้ องให้ ค วามมั่น ใจกั บ ผู้ป ฏิ บัติ ง านว่า จะไม่ เ กิ ด
ผลกระทบส่วนบุคคลใด ๆ ในการให้ อํานาจในการหยุดงานนี ้
การเอาใจใส่และความเป็ นห่วงเป็ นใยของท่านมีความสําคัญ
อย่า งยิ่ ง ต่ อ ความปลอดภัย ของตัว ท่ า นเองและของเพื่ อ น
ร่วมงาน
ตัวอย่างของสถานการณ์ในการให้ อํานาจในการหยุดงาน แต่
มิได้ จํากัดเพียงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้:
เมื่ อ ใดก็ ต ามเมื่ อ มี ใ ครคนใดคนหนึ่ ง รู้ สึ ก ว่ า มี บุ ค ค ล
สิ่งแวดล้ อม หรื ออุปกรณ์อยูใ่ นความเสี่ยง
สังเกตเห็นสภาวะการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดกับผู้ปฏิ บัติ งาน
หรื อในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
การเกิดอุบตั ิเหตุหรื อการเกือบเกิดอุบตั ิเหตุที่สําคัญ
ในระหว่างการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉิน
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการทํางานที่อาจเพิ่มอันตรายที่
ไม่ได้ ถกู ประเมินไว้
เมื่อไม่เป็ นไปตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
กล่าวโดยทัว่ ไป กระบวนการของการให้ อํานาจในการสัง่ หยุด
งานเกี่ยวข้ องกับ การหยุด การแจ้ งเตือน การดําเนินการ
แก้ ไข และการกลับไปดําเนินการต่ อ สําหรับเป็ นวิธีในการ
แก้ ปัญหา
หัว หน้ า งานที่ มี อํ า นาจในระดับ สูง กว่า ถัด ไปต้ อ งเป็ นผู้ ให้
คําปรึ กษาเพื่อหาทางออกในกรณีที่มีความเห็นต่างเกี่ ยวกับ
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ความถูกต้ องของการให้ หยุดงานหรื อการตัดสินใจให้ กลับมา
ปฏิบตั ิงานได้ ต่อไป
ถ้ าผู้มีอํานาจที่เหมาะสมไม่อยู่ในสถานที่มีความขัดแย้ ง การ
หาข้ อยุติจะต้ องส่งต่อไปยังผู้มีอํานาจในลําดับถัดไป
การรายงานการแทรกแซงโดยการให้ อํานาจในการหยุดงาน
ควรได้ รับการบันทึกอย่างเป็ นทางการและมี การรายงานที่
เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านการให้
อํานาจในการสัง่ หยุดงานดังกล่าว เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ในบทเรี ยนต่าง ๆ ที่ได้ รับ
โปรแกรมของผู้รับเหมาที่เทียบเท่ากับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
ในการให้ อํานาจในการหยุดงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย จะถูกยอมรับให้ นําปฏิบตั ิได้ หากผ่านการอนุมตั ิจากทาง
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย แล้ ว
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"ข้ อปฏิบัติมิใช่ ทางเลือก"
จงจําไว้ วา่ ต้ องทํางานอย่างปลอดภัย
ถ้ าไม่ปลอดภัยจะไม่ทํา
เรามีเวลาอยูเ่ สมอที่จะปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและปลอดภัย
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รายงานอุบัติการณ์ และเหตุการณ์ ท่ เี กือบเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติ ก ารณ์ ถูก นิ ย ามความหมายไว้ ว่าคื อ สถานการณ์ หรื อ
สภาพการณ์ที่สามารถก่อให้ เกิดการบาดเจ็ บต่อบุคคล หรื อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สิน รวมถึงเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ
ต้ องทํ าการรายงานการบาดเจ็ บ ความเจ็ บป่ วย อุบัติการณ์
หรื อเหตุการณ์ ที่เกื อบเกิ ดอุบัติเหตุต่าง ๆ ความเสียหายแก่
ทรั พย์สิน การหกรั่ วไหล การปล่อยออก การเกิ ดเพลิง ไหม้
การล่วงละเมิด การฝ่ าฝื นข้ อกํ าหนดในใบอนุญาตที่เกิดขึ ้น
ทัง้ หมดไม่ว่าที่ระดับความรุ นแรงใด ๆ ต่อผู้บงั คับบัญชาที่ มี
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในทัน ที ก่ อ นเวลาหมดกะที่ ต นเองกํ า ลัง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่
รายงานการเกิ ดอุบัติการณ์ ต้องดํ าเนิ นการทํ าให้ เสร็ จ และ
หากต้ องการคําให้ การใด ๆ ต้ องดําเนินการให้ เสร็ จในบริ เวณ
ที่เกิดเหตุโดยทันที โดยให้ ทกุ คนที่เกี่ยวข้ องมามีสว่ นร่วม
การสังเกตอันตราย
เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านในการระบุ (ดู) สภาวการณ์ ที่
ผิดปกติ บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ให้ โปรแกรมที่เรี ย กว่า
“การสังเกตอันตราย” (HazOb)
สภาพการณ์ ที่เป็ นอันตรายเป็ นสถานการณ์ หรื อเหตุก ารณ์
แวดล้ อ มที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจทํ าให้ เกิ ด อันตรายต่อบุคคล
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ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สภาพแวดล้ อ มได้ แต่ อ ย่า งไรก็ ดี อุบัติก ารณ์
ดังกล่าวยังไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง
สถานการณ์อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตัวอย่างดังต่อไปนี ้:
อันตรายจากแหล่งพลังงาน
เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ชํารุด
ขาดอุปกรณ์ปอ้ งกันหรื อการคํ ้ายันที่ไม่เพียงพอ
ป้ายเตือนที่ไม่เพียงพอ
ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและความสะอาดของสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
สภาพการณ์ ที่ มี ส ารพิ ษ /มี บ รรยากาศที่ เ ป็ นอั น ตราย/มี
สารเคมีอยู่
เสียงดังเกินไป
วัตถุประสงค์ก็เพื่อกํ าจัดอันตรายที่อาจนําไปสู่การบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วย ความเสียหายและการสูญเสียต่อทรัพย์สิน การ
สูญเสียของกระบวนการผลิต การทํ าผิ ดต่อข้ อกํ าหนดและ
กฎหมาย การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและอื่น ๆ ก่อนที่
อุบตั ิการณ์นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้น
บัตรรายงานการสังเกตอันตรายของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย (บัต รรายงาน) ต้ อ งนํ า มาใช้ ใ นการรายงานและแจ้ ง
รายละเอียดในการสังเกตอันตราย บัตรรายงานที่เขียนเสร็ จ
แล้ วต้ องส่งไปให้ กับผู้รับผิดชอบของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว หรื อ ให้ กั บ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ าน HES ที่
ประจําอยูใ่ นสถานที่ปฏิบตั ิงานแต่ละแห่ง
การสร้ างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (BBS)
การส ร้ างพฤติ ก รรมเพื่ อ ค วามปลอดภั ย (BBS) เป็ น
กระบวนการที่ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการบาดเจ็ บที่เกิ ดแก่
บุคคลโดยใช้ เทคนิ คของการส่งเสริ ม “พฤติ กรรมเพื่อความ
ปลอดภัย” และกํ าจัด “พฤติ กรรมเสี่ยง” โดยการมีส่วนร่ วม
ของพนักงานแต่ละคน.
โปรแกรมการสร้ างพฤติ กรรมเพื่อความปลอดภัย (BBS) ถูก
นํ า ไปใช้ กั บ พนัก งานทุ ก คนและกํ า หนดให้ พ นั ก งาน และ
พนั ก งานสั ญ ญาจ้ างทุ ก คนต้ องรั บ การปฐมนิ เ ทศตาม
โปรแกรมของ BBS หรื อตามโปรแกรมพฤติ กรรมเพื่อความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
กระบวนการนีถ้ ูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ดการสังเกต
กันเองระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนโดยไม่ต้องคํานึงถึงตําแหน่ง
หรื อต้ นสังกัดของผู้ปฏิบตั ิงานเหล่านัน้
บริ ษัทผู้รับเหมาที่ได้ จดั ให้ มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการ BBS
ตามแนวทางของตน จะต้ องรายงานประสิทธิ ภาพของการ
ดํ า เนิ น งานตามโปรแกรม BBS ต่ อ ผู้ทํ า หน้ า ที่ เป็ น เจ้ า ของ
สัญญา (contract owner) ในระหว่างการประชุมเพื่อทําการ
ทบทวนผลการดํ าเนิ นงานของสัญญาตามที่ เห็ นเหมาะสม
โปรแกรม BBS ของผู้รับเหมาต้ องถูกทํ า การตรวจประเมิ น
ตามข้ อกํ า หนดของระบบการจั ด การด้ านอาชี ว อนามัย
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สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย สําหรับผู้รับเหมา (CHESM)
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
โปรแกรมการสร้ างพฤติ ก รรมความปลอดภั ย จะต้ องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
• บัญชีรายการพฤติกรรมวิกฤต (critical behavior)
• การฝึ กอบรมเกี่ยวกับกระบวนการในการสังเกต
• ข้ อเสนอแนะหลังการสังเกต
• การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้ ม
• การวางแผนการดําเนินการ
• ขั น้ ตอนในการติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารหก (6) ข้ อ
ดังต่อไปนี ้ เป็ นขัน้ ตอนสําหรั บใช้ ในการทํ าการสังเกต
เพื่อสร้ างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย:
1.
2.
3.

4.
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ทักทายเพือ่ เรี ยกความสนใจของบุคคลนัน้
ชื่ น ชมการกระทํ า หรื อ การปฏิ บัติ ที่ ป ลอดภั ย (ต้ อง
จําเพาะเจาะจงและมีความจริ งใจ)
แสดงความห่วงใยที่มีต่อการกระทําหรื อสภาพการณ์ที่
มีความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ ที่ทําให้ เกิด
การบาดเจ็ บได้ และถามว่าทํ าไมบุคคลนัน้ ถึ ง แสดง
การกระทําที่มีความเสี่ยงดังกล่าว หยุดการทํางานใน
กรณีที่จําเป็ น และปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ในเรื่ องนัน้ ๆ
ถามถึงวิธีการอื่น ๆ ที่จะทํางานได้ อย่างปลอดภัยและ
ความมุ่งมัน่ ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงต้ องมัน่ ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนันจะต้
้ องเกิดขึ ้น

5.
6.

ถามถึงข้ อกังวลในเรื่ องความปลอดภัยอื่น ๆ
ขอบคุณบุคคลดังกล่าวที่ให้ ความร่ วมมือและในความ
มุง่ มัน่ ของพวกเขาเพื่อการทํางานที่ปลอดภัย

รายงานการไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด
นโยบายของบริ ษัทเชฟรอนคือการปฏิ บตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดภายในและข้ อ กํ า หนดของกฎหมายทั ง้ หมดที่
เกี่ยวข้ อง จึงเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้ องรายงาน
สถานการณ์ ต่ อ ฝ่ ายบริ ห ารหากเชื่ อ ว่ า มี สิ่ ง ที่ ล ะเมิ ด ต่ อ
กฎหมายหรื อต่อนโยบายของบริ ษัท
การละเมิดหรื อไม่สอดคล้ องที่อาจเกิดขึ ้นกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเชฟรอน รวมถึงต่อประมวลหลักปฏิ บัติทางด้ าน
จริ ยธรรม ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ที่ สํ า คั ญ หรื อความ
ปลอดภัยของบุคลากร อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรื่ องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้:
กฎหมายต่อต้ านการควํ่าบาตร
กฎหมายต่อต้ านการผูกขาด
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ข้ อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายการป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ในต่างประทศ
การฉ้ อโกง
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การล่วงละเมิด/การเลือกปฏิบตั ิ
กฎหมายด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การวิ่งเต้ นและการเข้ าร่วมทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม
การคุ้มครองข้ อมูล
การควบคุมระบบบัญชีภายใน
การควบคุมและการควํ่าบาตรในเวทีการค้ าระหว่างประเทศ
การละเมิดทางอาญาร้ ายแรง
เกิดข้ อสงสัยในเรื่ องระบบบัญชีหรื อในระบบการตรวจสอบ
ขโมย สินบนหรื อทุจริ ต
การท่องเที่ยว ความบันเทิง หรื อการใช้ บตั รซื ้อของในทางที่ผิด
การพกพาอาวุธมาในที่ทํางาน
การรายงานสามารถทํ าได้ โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รายงานโดย
ส่งไปที่:
สายด่วน 24 ชั่วโมงของบริ ษัทเชฟรอน เป็ นหมายเลขโทรฟรี
[ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ท ร 001-800-007-5466] ห รื อ
http://www.ChevronHotline.com
จะไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การลงโทษใด ๆ กั บ
พนักงานหรื อผู้รับเหมาที่ทําการรายงานการละเมิดหรื อ การ
กระทําที่ผิดต่อกฎหมาย
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นโยบายและหลักปฏิบัติในสถานที่ทาํ งานของ
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
บริ ษัทเชฟรอนเคารพบุคคลทุกคนที่ทํางานให้ กับบริ ษัทฯ และ
หวังว่าพนักงานและผู้รับเหมาของเราจะปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ บริ ษัทเชฟรอนไม่ยอมรับการกระทํา ไม่ว่าจะเป็ นเป็ น
การหยอกล้ อ การกลัน่ แกล้ ง การล่วงละเมิดหรื อการทะเลาะ
วิวาทใด ๆ ในสถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
ผู้ฝ่ าฝื น จะได้ รับ การดํ า เนิ น การทางวินัยรวมถึ ง ขัน้ เลิกจ้ าง
นอกจากนีอ้ าจรวมถึงการดําเนินการทางกฎหมายตามความ
เหมาะสม
บริ ษัทเชฟรอนถื อว่าเป็ นความรั บผิ ดชอบของพนักงานของ
บริ ษัทฯ ผู้รับเหมา หรื อผู้รับเหมาช่วงที่ต้องรายงานการการ
กระทํ าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเลื อกปฏิ บัติ การล่วงละเมิ ด
ความรุ นแรง ฯลฯ โดยทํ าการแจ้ งต่อหัวหน้ างานของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทยหรื อหัวหน้ างานของผู้รับเหมา ผู้จัดการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อผู้จัดการฝ่ ายรั กษาความปลอดภัย
ของบริ ษัทฯ หรื อสายด่วนเชฟรอน (Chevron Hotline)
การแบ่ งแยก
นโยบายของบริ ษัทเชฟรอนมีเป้าหมายเพื่อจัดสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานที่ปราศจากการแบ่งแยกหรื อการล่วงละเมิด ไม่
ว่ า จะเป็ นในเรื่ อ งของเชื อ้ ชาติ สี ผิ ว ศาสนา ชาติ กํ า เนิ ด
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รสนิ ย มทางเพศ อัต ลัก ษณ์ ท างเพศ อายุ ความพิ ก ารทาง
ร่ างกายหรื อจิ ตใจ ความชอบทางการเมือง ครอบครั วหรื อ
สถานภาพสมรส และความเป็ นพลเมืองใด ๆ
การล่ วงละเมิด
การล่ ว งละเมิ ด คื อ การกระทํ า ใด ๆ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม เพื่ อ
วัตถุประสงค์หรื อส่งผลให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่
เป็ นไปในทางข่มขู่ เป็ นศัตรู ต่อกัน หรื อที่ มีการโจมตี กัน ซึ่ง
รวมถึ ง การเข้ า ไปแทรกแซงต่ อ ผลของการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานคนใดคนหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการทํางานของ
พนักงานคนนัน้
บริ ษัทเชฟรอนห้ ามการกระทําการ ดังต่อไปนี ้:
การล่วงละเมิดทางวาจาไม่ว่าเป็ น เรื่ องตลกที่ ไม่เหมาะสม
การตัง้ ฉายา การใส่ร้ายป้ายสี การใช้ รูปภาพที่ ดูน่ารั งเกียจ
การใช้ ภาพกราฟฟิ ค การใช้ รูปภาพอื่น ๆ ฯลฯ.
การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทํ าทางเพศที่ ไม่ได้ เชือ้
เชิญและไม่เป็ นที่ต้องการ การร้ องขอให้ ทําเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการทางเพศ หรื อ การพู ด จาเล้ าโลมหรื อ การ
แสดงออกที่สอ่ ไปในเรื่ องทางเพศอื่น ๆ
การล่วงละเมิดทางร่ างกาย เช่น การผลัก การดัน หรื อการแสดง
ความก้ าวร้ าวหรื อการข่มขูท่ ี่จะทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความรุนแรงในที่ทํางาน (การทะเลาะวิวาท)
บริ ษั ท เชฟรอนห้ ามและจะไม่ย อมให้ มี ก ารใช้ ความรุ นแรง
หรื อการก่อความรุ นแรงใด ๆ ในสถานที่ทํางาน เช่น การล่วง
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ละเมิดทางร่างกายอย่างรุนแรง การตีกนั การชกต่อย การเตะ
การต่อสู้ การทําร้ ายร่างกายหรื อการขูก่ รรโชก
การพนัน
บริ ษั ท เชฟรอนห้ ามเล่ น การพนั น ทุ ก รู ป แบบในสถานที่
ดําเนินงาน สถานที่ปฏิบตั ิการ และสถานที่ทํางานต่าง ๆ ของ
บริ ษัทฯ.
สิ่งผิดกฎหมาย
สิ่ ง ผิ ด กฎหมายคื อ การครอบครองสิ่ ง ของต้ องห้ ามและผิ ด
กฎหมาย รวมถึง อาวุธปื น กระสุนปื น วัตถุระเบิด ยาเสพติด
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ สารควบคุมและรายการอื่ น ๆ ซึ่งผิ ด
กฎหมายของประเทศหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ
บริ ษัทเชฟรอนไม่ยอมให้ มีการฝ่ าฝื นในเรื่ องสิ่งผิดกฎหมาย
และจะดําเนินการทางวินยั ตามความเหมาะสมซึง่ รวมถึงการ
ดําเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝื น
ปื น/อาวุธ
ไม่อนุญาตให้ นําอาวุธปื น เครื่ องกระสุน หรื อวัตถุระเบิด เข้ า
มาในสถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอนไม่วา่ เมื่อใดก็ตาม
ถ้ าไม่ได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท หรื อหลังจาก
การปรึ ก ษาหารื อ และได้ รั บ อนุญ าตจากหัว หน้ าเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยสากลของบริ ษัทแล้ ว
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อาวุธปื นรวมถึงอาวุธใด ๆ ก็ ตามที่ ทําการขับเคลื่อนเครื่ อ ง
กระสุนออกจากรั งเพลิงด้ วยวิธีการจุดระเบิดหรื อด้ วยแหล่ง
พลังงานอื่น ๆ
ดิ น ปื น รวมถึ ง อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจุด ระเบิ ด ใด ๆ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แหล่งพลังงานสําหรับเครื่ องอาวุธ
ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารควบคุม
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทยดําเนินนโยบายควบคุมการใช้ ยา
เสพติ ด เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และสารเสพติ ด (Substance
Abuse Policy, SAP) อย่า งเคร่ ง ครั ด โดยทํ า การตรวจสอบ
ภาคบั ง คั บ สํ า หรั บ ปริ มาณแอลกอฮอล์ ใ นลมหายของ
ผู้ โดยสารทุ ก คนที่ ต้ องเดิ น ทางออกนอกชายฝั่ ง ทั ง้ ทาง
เฮลิ ค อปเตอร์ ห รื อ ทางเรื อ รวมถึ ง ให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนการจ้ างงานอีกด้ วย
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ จั ด ให้ มี บุ ค ลากรทาง
การแพทย์เฉพาะสําหรับการดําเนินการในการตรวจดังกล่าว
ในสถานที่ที่เป็ นส่วนตัว
หากผู้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ มีผลทดสอบปริ มาณแอลกอฮอล์
ในลมหายใจเท่ากับหรื อสูงกว่า 0.05% จะไม่ได้ รับอนุญาตให้
เดิ น ทางเพื่ อ ออกไปปฏิ บัติ ง านนอกชายฝั่ ง และอาจจะถูก
ดําเนินการทางวินยั ตามข้ อกําหนดของ SAP และตามขันตอน
้
ปฏิบตั ิทางการแพทย์ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
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ยาตามใบสั่งแพทย์
หากมี ผ้ ูที่ นํ า ยารั ก ษาโรคเข้ า มาในสถานที่ ป ฏิ บัติ ง านของ
บริ ษัทเชฟรอน ต้ องเป็ นยาที่ถกู บรรจุอยู่ในขวดหรื อภาชนะที่
ได้ รับการจ่ายมาแต่เดิ ม และจะต้ องเป็ นยาที่ ถูกจ่า ยมาให้
สําหรับบุคลลนัน้ ๆ โดยเฉพาะ
ทุกคนจะต้ องรายงานการใช้ ยาต่อผู้บงั คับบัญชาของตน หาก
มีการใช้ ยาก่อนและในระหว่างกะของการทํางานหรื อหากมี
การไปปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
การใช้ ยาตามใบสัง่ แพทย์หรื อการใช้ ยาที่ซื ้อหามาเองจะได้ รับ
อนุญาต เฉพาะในกรณีที่การใช้ ยาดังกล่าวไม่สง่ ผลข้ างเคียง
ที่ ทํ า ให้ ลดหรื อมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค คลนัน้ ๆ พนัก งานแต่ ล ะคนควรปรึ กษา
แพทย์ผ้ รู ักษาก่อนที่จะใช้ ยาใด ๆ ที่อาจรบกวนความสามารถ
ในการทํางานได้ อย่างปลอดภัย
บริ ษัทเชฟรอนห้ ามใช้ ครอบครอง จัดจําหน่าย ซื ้อ หรื อขาย
สารควบคุ ม ใด ๆ ในสถานที่ ป ฏิ บัติ ง าน ในขณะที่ กํ า ลัง
ปฏิ บัติงาน หรื อในขณะที่ ทํางานกับอุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักร
ของบริ ษัทฯ
การสูบบุหรี่
ในบริ เวณพืน้ ที่ อาคารบริ ษัทเชฟรอนทัง้ หมดรวมถึงสถานที่
ปฏิบตั ิอื่น ๆ ถูกกําหนดให้ เป็ น “เขตปลอดบุหรี่ ” ยกเว้ นพื ้นที่ที่
ถูกกําหนดไว้ สําหรับสูบบุหรี่ เท่านัน้
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การสูบ บุห รี่ ใ นการปฏิ บัติ งานอกของชายฝั่ ง ได้ รั บ อนุญาต
เฉพาะในพื ้นที่ที่กําหนดไว้ เท่านัน้ การสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม
บนแท่นหลุมผลิตและพื ้นที่ใด ๆ ที่มีสารไฮโดรคาร์ บอน ก๊ าซ
หรื อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงอยู่
ห้ ามสูบบุหรี่ บนอากาศยานทุกชนิด (ทังแบบใบพั
้
ดหรื อแบบมีปีก)
การสูบบุหรี่ บนเรื อโดยสารสามารถทําได้ เฉพาะในพื ้นที่กัปตัน
เรื อกําหนดไว้ ให้ เท่านัน้
ห้ ามสูบบุหรี่ บนเรื อในระยะ 500 ฟุต (หรื อในระยะ 150 เมตร)
ก่ อ นถึ ง สถานที่ ป ฏิ บัติ ง านนอกชายฝั่ ง แท่ น ขุด เจาะหรื อ
FSO/FPSO
นอกจากนี ้ ไม่อนุญาตให้ นําเอาไฟแช็คและไม้ ขีดไฟไปใช้ บน
สถานที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ งใด ๆ รวมถึง FSO/FPSO แท่น
ขุ ด เจาะ เรื อ ที่ ใ ช้ ในโครงการพิ เ ศษ หรื อ เรื อ ก่ อ สร้ างที่
ดําเนินงานโดยหรื อเพื่อสําหรับกิจกรรมของบริ ษัทเชฟรอน
อุ ป กรณ์ จุ ด ไฟแบบตั ง้ โต๊ ะหรื อแบบติ ด อยู่ กั บ ที่ จะถู ก
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ในพื ้นที่ที่กําหนดไว้ เท่านัน้
การสูบบุหรี่ จะอนุญาตให้ สบู ได้ ที่บริ เวณท้ ายเรื อตราบใดที่ ยงั
มีอากาศถ่ายเทได้ ดีและควันบุหรี่ ไม่สามารถแพร่ กระจายไป
ทั่ว บริ เ วณที่ โ ดยสารทํ า ให้ ผ้ ูโ ดยสารอื่ น ๆ ได้ รั บ ควัน บุ ห รี่
อย่างไรก็ตาม หากระเบียบในการสูบบุหรี่ ของบริ ษัทเจ้ าของ
เรื อ มีความเข้ มงวดกว่าของบริ ษัทเชฟรอน ให้ ถือปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่บริ ษัทเจ้ าของเรื อประกาศกําหนด
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พนักงานไม่ได้ รับอนุญาตให้ นําหรื อใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า หรื อเครื่ อง
ก่อไอ (Personal Vaporizer) หรื อระบบส่งนิโตตินอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronic Nicotine Delivery System) ส่ ว น ตั ว มาใช้ ใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท-เชฟรอน
กฎความปลอดภัยทั่วไป
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าต่ าง ๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถเก็ บความร้ อนและประจุ
ไ ว้ ภ า ย ใ น (non-intrinsically safe) เ ช่ น ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งคิ ด เลข คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค ได้ รั บ
อนุญาตให้ ใช้ ได้ ในพื ้นที่ที่ไม่ มีสารไฮโดรคาร์ บอนเท่านันหรื
้ อ
นอกจากจะได้ รับอนุญาตตามใบอนุญาตทํางาน
ป้ ายประกาศในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
ป้ายประกาศ (Station Bills) จะที่ถกู ติดตังไว้
้ ในแต่ละสถานที่
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ป้ายประกาศจะสรุ ปขันตอนที
้
่จะต้ อง
ปฏิ บั ติ ต ามเมื่ อ มี เ สี ย งสั ญ ญาณเตื อ นทั่ ว ไปหรื อเสี ย ง
สัญญาญเตือนเพื่อให้ เตรี ยมสละแท่นฯ พนักงานจะต้ องอ่าน
ป้ายและทําความเข้ าใจกับเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเสียง
สัญญาณดังขึ ้น
ห้ ามตกปลา
ห้ ามตกปลาขณะอยู่บนหรื ออยู่ใกล้ แท่นหลุมผลิตและแท่น
ผลิตกลาง ข้ อห้ ามนีร้ วมถึงการตกปลาบนแท่นขุดเจาะ และ
บนเรื อ ที่ อ ยู่ภ ายในบริ เ วณพื น้ ที่ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
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เชฟรอน ประเทศไทย ยกเว้ นในกรณีเพื่อการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมเท่านัน้
อุปกรณ์ ป้องกันและราวกันตก
อุปกรณ์ป้องกันรวมถึงสิ่งติดตัง้ เพื่อป้องกันการสัมผัสต้ องไม่
ถูกถอดออกในขณะที่เครื่ องจักรกําลังทํางาน และต้ องติดตัง้
ก่อนเริ่ มใช้ อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรดังกล่าว ต้ องไม่นําเอาราว
กันตกหรื อแนวป้องกันอื่น ๆ ออกไปโดยไม่ได้ รับอนุญาต
เทคนิคการจับราวกันตกขณะขึน้ หรื อลงบันได (Hand
Trialing Technique)
การใช้ ราวจับนันจะต้
้ องมีมือข้ างหนึ่งจับราวไว้ เสมอ
เมื่อต้ องลงหรื อขึ ้นบันไดต้ องแน่ใจว่ามือข้ างหนึ่งสามารถใช้
ในการเลื่อนขึ ้นหรื อลงได้ และยังสามารถจับอยู่กับราวบันได
ได้ ตลอดเวลา “เทคนิ ค การจั บ ราวกั น ตกขณะขึ น้ หรื อ ลง
บันได” นี ้ ก็เพื่อให้ สามารถรัง้ ตัวท่านเองไว้ ในกรณีที่มีการลื่น
หรื อ สะดุ ด ล้ ม (สอบถามผู้ เชี่ ย วชาญด้ านอาชี ว อนามัย
สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย เพื่อทําการสาธิต)
ตัวยึดท่ อ
ไม่อนุญาตให้ ใช้ ตัวยึดท่อ (แบบใช้ น๊อต/แบบสวม) กับท่อลม
ท่อก๊ าซ ท่อนํา้ ท่อนํา้ มันเชือ้ เพลิง หรื อท่อไฮโดรคาร์ บอน แต่
อนุญาตให้ ใช้ สําหรับท่อนํ ้าหล่อเย็นเครื่ องยนต์เท่านัน้
อุปกรณ์ปอ้ งกันสะบัด (whip check) ต้ องถูกนํามาใช้ ในทุก ๆ
ข้ อต่อของท่อลม (airline connection)
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การยกด้ วยมือ
ควรหลีกเลี่ยงการยกด้ วยมือ ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ใช้ อุปกรณ์ ในการ
ช่วยยก เมื่อต้ องยกด้ วยมือ ควรย่อตัวด้ วยการคุกเข่าลงข้ างหนึ่ง
แล้ วยกลําตัวขึ ้นในแนวตรงพร้ อมกับของที่ต้องการยก ให้ ของที่
ยกอยู่ชิดกับลําตัวและควรให้ หลังตัง้ ตรงเสมอ ให้ ยกโดยใช้ แรง
จากขา ควรหาคนช่วยในกรณีที่ยกของที่มีนํ ้าหนักมาก
ห้ ามทําการยกด้ วยมือเปล่าสําหรับสิ่งของหรื ออุปกรณ์ที่หนัก
มากกว่า 25 กก. และ 55 กก. สํ า หรั บ ทัง้ ผู้ห ญิ ง และผู้ชาย
ตามลําดับ (อ้ างอิงจากพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานและ
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่ อง กําหนดอัตรานํา้ หนักที่นายจ้ างให้
ลูกจ้ างทํางานได้ )
อุปกรณ์ ต้องห้ าม
จากบทเรี ย นที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ไม่
อนุญาตให้ มีการใช้ สิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ปลอดภัย
ในการทํางาน ประกอบด้ วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
• อุปกรณ์ ในการยกและการผูก มัด (หากไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน)
• อุปกรณ์ ในการยกและการผูก มัด (หากไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน)
• อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านการอนุมตั ิ
• เครื่ องมือบางประเภท
• ท่ อ ผ่ อ น แ ร ง (cheater bar) เ ว้ น แ ต่ ใ น ก ร ณี ที่ ใ ช้
ดังต่อไปนี ้:
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ท่อผ่อนแรงสามารถนํามาใช้ เมื่อมีความจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านัน้
ท่อผ่อนแรงต้ องมีความยาวของท่อน้ อยกว่าสองเท่าของความ
ยาวของด้ ามจับที่ทําการต่อ (wrench handle) และจะต้ องมี
ขนาดที่พอดีตลอดความยาวของด้ ามจับ แต่ต้องไม่ใช้ กบั ด้ าม
จับของ Crescent® ที่สามารถปรับระยะได้ ต้ องไม่กระชาก
หรื อ กระโดดเหยี ย บบนท่ อ ผ่ อ นแรงเพื่ อ ทํ า การถอดข้ อ ต่ อ
ดังกล่าวออก
การขนส่ งสินค้ า
การขนส่งสินค้ าทัง้ หมดไปยังสถานที่ ปฏิ บัติงานของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย จะต้ องรัดตรึ งด้ วยสายรัดที่เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เรื่ อง ข้ อกําหนด
และแนวทางการปฏิบตั ิสําหรับอุปกรณ์ในการทําการยกและ
การจั ด การสิ น ค้ า (Chevron Thailand's Cargo Handling
and Lifting Equipment Requirements and Practices)
ได้ แก่
• สิ น ค้ าและวัส ดุทุก ชนิ ด ต้ อ งทํ า เครื่ อ งหมายบนบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อระบุนํ ้าหนัก ปลายทาง ผู้จดั จําหน่าย / เจ้ าของ
หมายเลขอ้ างอิ ง ในการจั ด ซื อ้ และสิ่ ง ของที่ บ รรจุไ ว้
ภายใน
• ต้ อ งแน่ ใ จว่า อุป กรณ์ ทัง้ หมดได้ รั บ การตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากการหล่นของวัตถุจาก
ที่สงู
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• เอกสารกํากับการขนส่งสินค้ าต้ องระบุอย่างถูกต้ องและ
ตรงกันกับสิ่งของหรื อวัสดุที่ทําการขนส่ง
• ไม่มีโอกาสที่เกิดการหกหรื อรั่วไหลในระหว่างการขนส่ง
• เครื่ อ งยนต์ ต้ อ งมี (1) ที่ ดัก ประกายไฟจากท่ อ ไอเสี ย
(exhaust spark arrestors) (2) อุ ป กรณ์ ปิ ด ช่ อ งดึ ง
อากาศเข้ า (air intake shutdown device) (3) ระบบจุด
ระเบิ ด ที่ แ รงตึ ง ตํ่ า (low tension ignition system) (4)
การป้องกันพื ้นผิววัสดุร้อนจากการสัมผัสโดยไม่ตงใจ
ั้
• ติ ด ฉลากและมี เ อกสารอ้ างอิ ง ข้ อ มูล ความปลอดภั ย
สารเคมี
มีดและอุปกรณ์ ในการตัด
ไม่อนุญาตให้ มีการใช้ มีดหรื ออาวุธใด ๆ ในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
นอกชายฝั่งของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ไม่อนุญาตให้ ใช้ มีดหรื ออุปกรณ์ในการตัดที่ทําขึ ้นเอง
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีหน้ าที่ควบคุมและอนุญาตให้
ใช้ มีดและอุปกรณ์ในการตัดที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ที่สถานที่
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เท่านัน้
มีดสําหรับทําครัวและประกอบอาหารต้ องเป็ นแบบปลายตัด
เท่านัน้ (แบบมีดปังตอ)
พนักงานไม่ได้ รับอนุญาตให้ นําพาหรื อใช้ มีดพกหรื อมีดพับ
อเนกประสงค์ (Leatherman, multi-pliers ฯลฯ) ในสถานที่
ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
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มี ด สามารถนํ า ไปใช้ ง านในสถานที่ ทํ า งานนอกชายฝั่ ง ได้
เฉพาะงานที่ มี ค วามจํ า เป็ น เท่ า นัน้ หัว หน้ า งานของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย ที่ รับผิ ดชอบ หรื อผู้มีตําแหน่งสูงกว่า
ต้ องส่งอี เมลหรื อส่งจดหมายเพื่อแจ้ งจุดประสงค์ ในการใช้
งานเพื่อขออนุญาตในการนําไปใช้
อี เ มลหรื อ จดหมายดัง กล่า วต้ อ งนํ า ไปแสดงต่ อ ด่ านรั ก ษา
ความปลอดภัย หากไม่มีอีเมลหรื อจดหมายดังกล่าว จะไม่
อนุญาตให้ นํามีดไปใช้ ในสถานที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่งได้
มีดจะต้ องอยูใ่ นหีบห่อหรื อบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและทําการ
ตรวจขึ ้นเครื่ องพร้ อมกันกับกระเป๋ าเดินทาง
บริ ษั ท ผู้รั บ เหมามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการแจ้ ง พนัก งานใน
สังกัดเกี่ยวกับข้ อจํากัดการใช้ มีดและอุปกรณ์ในการตัดตาม
ข้ อกํ า หนดของบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทย และต้ อง
ดํ า เนิ น การและจั ด หาอุ ป กรณ์ ใ นการตั ด อื่ น ใด ๆ ให้ กั บ
พนักงานของตนหากมีความจําเป็ นต้ องใช้
บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาแต่ ล ะรายควรมี วิ ธี ก าร / ขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อควบคุมการจัดซื ้อและการแจกจ่ายมีดที่มีคม
เปิ ดที่ต้องใช้ ในการทํางานของพนักงานของตนเอง
หากมีดเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวสําหรับการ
ทํางานนัน้ ๆ ผู้รับเหมาจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย ในเรื่ อง PPHA, การวิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย และอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
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พนักงานจะต้ องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน ที่ เหมาะสม (เคฟลาร์
หรื อถุงมือหนัง) เมื่อต้ องใช้ มีดและอุปกรณ์ในการตัด
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เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยมีความสําคัญคือ:
เตื อนและเป็ นสิ่งทบทวนความจํ าถึงสภาวะและอันตรายที่
อาจทํ าให้ เกิ ดการบาดเจ็ บ ความเจ็ บป่ วย หรื ออุบัติเหตุได้
เครื่ องหมายเหล่านี ย้ ังทํ าหน้ าที่ เพื่อเตือนพนักงานในความ
รับผิดชอบของตนให้ ปฏิบตั ิตามมาตรการด้ านความปลอดภัย
ที่ถกู กําหนดขึ ้น
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เครื่ องหมายถูกออกแบบเพื่อให้ สามารถเตือนได้ อย่างรวดเร็ ว
โดยใช้ รู ป ทรง สี และ คํ า พู ด ที่ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น ที่
พนักงานทุกคนสามารถจดจําได้
เครื่ องหมายต่าง ๆ มีไว้ เพื่อประโยชน์ ของพนักงาน ให้ อ่าน
และปฏิบตั ิตามข้ อความด้ านความปลอดภัยที่กําหนดไว้
1.

เครื่ องหมายให้ ปฏิบตั ิตาม

เครื่ อ งหมายให้ ปฏิ บั ติ ต ามมี ไ ว้ สํ า หรั บ แนะนํ า ให้
พนั ก งานใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่
ถูกต้ องตามลักษณะในการทํางาน ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชนิดพิเศษแบบอื่น ๆ
ลักษณะเครื่ องหมาย:
พื ้นหลัง = สีนํ ้าเงิน,
รูปภาพ หรื อ ตัวหนังสือ = สีขาว
2.
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เครื่ องหมายห้ าม

เครื่ องหมายห้ ามจะมีขอบและเส้ นทแยงมุมสีแดง และ
แสดงเครื่ องหมายห้ ามที่ มีขนาดอย่างน้ อย 35% ของ
พื ้นที่ของเครื่ องหมาย
ลักษณะเครื่ องหมาย:
พื ้นหลัง = สีขาว
รูปภาพ หรื อ ตัวหนังสือ = สีดํา
3.

เครื่ องหมายเตือนอันตราย

ลักษณะเครื่ องหมาย:
พื ้นหลัง = สีเหลือง
รูปภาพ หรื อ ตัวหนังสือ = สีดํา
4.

เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยแสดงทางหนี ไฟและ
เส้ นทางในการอพยพ รวมถึงเครื่ องหมายแสดงจุดรวม
พลและอุปกรณ์ความปลอดภัย
ลักษณะเครื่ องหมาย:
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พื ้นหลัง = สีเขียว
รูปภาพ หรื อ ตัวหนังสือ = สีขาว
5.

เครื่ องหมายเตือนสําหรับอุปกรณ์ดับเพลิง

ลักษณะของเครื่ องหมาย:
พื ้นหลัง = สีแดง
รูปภาพ หรื อ ตัวหนังสือ = สีขาว
การใช้ เครื่ องมือทั่วไปและเครื่ องมือไฟฟ้ า
ประเภทและความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป็ น
สําหรั บการทํ างาน ต้ องถูกนํ ามาพิจารณาเป็ นส่วนหนึ่งของ
PPHA และในการประเมิ น การวิ เ คราะห์ ง านเพื่ อ ความ
ปลอดภัย
ใบอนุญาตทํางานสําหรับงานที่อาจก่อให้ เกิดประกายไฟ (hot
work) ในพืน้ ที่ มีสารไฮโดรคาร์ บอน เป็ นสิ่งที่ มีความจําเป็ น
ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ ทั่ ว ไปหรื อ เครื่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ที่
สามารถก่อให้ เกิดประกายไฟได้
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เครื่ องมือทั่วไปควรใช้ ตามวัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ เท่า นัน้
(ห้ ามใช้ ประแจแทนค้ อน ไขควงแทนสิ่วหรื อเครื่ องมืองัด ห้ าม
ใช้ ประแจที่ใช้ กบั ท่อกับหัวน๊ อตหกเหลี่ยม)
เครื่ องมือไฟฟ้าจะต้ องต่อกระแสไฟฟ้าโดยต่อพ่วงกับเครื่ อง
ตั ด วงจรไฟฟ้ า เมื่ อ กระแสรั่ ว ลงดิ น (ground fault circuit
interrupter, GFCI)
เครื่ องเจียรควรมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ปอ้ งกันแผ่นเจียร และตาม
ประเภทของแผ่นเจียรที่ถกู กําหนดมาสําหรับความเร็ วสูงสุด
และตามประเภทของงานนัน้ ๆ
ควรรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ให้ อยู่ใ นสภาพดี เ สมอและเปลี่ย นหรื อ
ดํ าเนิ นการซ่อมแซมเครื่ องมือที่ ชํารุ ดโดยผู้ที่มีความรู้ ความ
ชํานาญ
ควรถอดปลัก๊ เครื่ องมือไฟฟ้าออกเมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
การใช้ อากาศที่อยู่ภายใต้ แรงดัน
การใช้ อากาศที่ อ ยู่ภ ายใต้ แ รงดั น ในการทํ า ความสะอาด
เครื่ องมือและอุปกรณ์ สามารถทํ าได้ ที่ความดันที่ เหมาะสม
คือที่ ≤ 30 psig พร้ อมกับการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ถกู ต้ อง เพื่อป้องกันเศษวัสดุที่อาจปลิวหลุดออกมาได้
พนักงานไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ อากาศที่อยู่ภายใต้ แรงดันใน
การทํ าความสะอาดตัว ซึ่งรวมถึงเสือ้ ผ้ า ร่ างกาย อุปกรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ว นบุค คล และสิ่ ง อื่ น ๆ ที่ อ าจก่ อ ความ
เสียหายหรื ออันตรายจากอากาศที่มีแรงดันได้
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สายกันสะบัด หรื ออุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่ ได้ รับอนุญาต
จะต้ องถูกนํามาใช้ กบั ข้ อต่อของสายท่ออากาศทังหมด
้
การดูแลรักษาความสะอาดพืน้ ที่ปฏิบัติงาน
การดูแลรั กษาความสะอาดพืน้ ที่ปฏิ บัติงานที่ดีเป็ นพืน้ ฐาน
ของความปลอดภัย พนักงาน/ผู้รับเหมามีความรั บผิ ดชอบ
และต้ องรั กษาสถานที่ ทํางาน เครื่ องมือ อุปกรณ์ ให้ สะอาด
และปราศจากอันตรายที่อาจเกิดจากการรักษาความสะอาด
ของพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน
ระบบรักษาความปลอดภัยของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ครอบคลุม การปกป้ อ งบุ ค ลากร ทรั พ ย์ สิ น และข้ อ มูล ของ
บริ ษัทจากการโจรกรรมและอาชญากรรม
พนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการรายงานการกระทํ าที่
เข้ าข่ายน่าสงสัย รายละเอี ยดของสายด่วนในการรายงาน
เรื่ องที่เป็ นความลับถูกติดไว้ ในแต่ละสถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อ
การรายงานเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การรั ก ษาความปลอดภั ย
รวมถึงเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดอื่น ๆ
การฉ้ อโกงและการขโมย
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย อาศัยระบบการควบคุมภายใน
และความซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงาน ในการปกป้องทรั พย์สิน
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ของบริ ษัทต่อความเสียหายจากการโจรกรรมและการใช้ งาน
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
การมีส่วนร่ วมในการหลอกลวงใครก็ตามไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อง
เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ การฉ้ อโกงนัน้ ละเมิ ด ต่ อ นโยบายของ
บริ ษัทเชฟรอนซึ่งรวมถึงเป็ นการทําผิดกฎหมาย อันอาจจะ
นําไปสู่การลงโทษขันรุ
้ นแรงรวมถึงการเลิกจ้ างและ/หรื อการ
ดําเนินคดีทางอาญา
ซึ่งการลงโทษดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กับการกระทําใด ๆ ที่เข้ า
ข่ า ยทุ จ ริ ต หรื อ ฉ้ อโกงซึ่ ง รวมถึ ง การลัก ขโมยหรื อ การใช้
ทรั พย์สินของบริ ษัทในทางที่ ผิด การโกงตารางเวลาในการ
ทํ างาน (timesheets) และการโกงรายงานค่าใช้ จ่ายในการ
เดิ นทางหรื อการเลี ้ยงสังสรรค์ รวมถึงการทํ าผิดกฎระเบียบ
อื่น ๆ แล้ วแต่ดลุ พินิจที่ใช้ ในการสอบสวนการกระทําความผิด
ดังกล่าว
หากพนักงานนํ าเงิ นสดมาเป็ นจํ านวนมาก หรื อสิ่งของมีค่า
และทรั พ ย์ สิ น ส่ว นตัว อื่ น ๆ มาในที่ ที่ ทํ า งาน จะถื อ ว่า เป็ น
ความรั บ ผิ ด ชอบส่ว นบุค คลของพนัก งานนัน้ ๆ ที่ ต้ อ งเก็ บ
รักษาของมีค่าดังกล่าวไว้ ให้ ปลอดภัย ทางบริ ษัทเชฟรอนไม่
รั บผิ ดชอบต่อการสูญหายของทรั พย์สินมีค่าส่วนบุคคลของ
พนักงานใด ๆ
อาวุธปื น
ไม่อ นุญ าตให้ นํ า หรื อ พกพาอาวุธ ปื น มาในพื น้ ที่ ใ ด ๆ ของ
บริ ษัทเชฟรอน หรื อแม้ แต่การนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจของ
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บริ ษัท หากไม่ได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัยของบริ ษัท เชฟรอน บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการค้ นตัวและทรั พย์สินส่วนบุคคลเพื่อทําการ
ตรวจค้ นอาวุธปื นและสิ่งผิดกฎหมาย
สารควบคุม
การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย ซื ้อ หรื อจําหน่ายสารควบคุมใด
ๆ โดยบุ ค คลใด ๆ ในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อสถานที่
ดําเนินงานของบริ ษัทเชฟรอน ถือว่าเป็ นการกระทําที่ต้องห้ าม
ห้ ามใช้ สารค วบคุ ม ใด ๆ อั น เป็ น เห ตุ ห รื อ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความสามารถในการทํางานหรื อเกิดพฤติ กรรมการทํางานที่
ผิ ดปกติ ในขณะปฏิ บตั ิ งานในสถานที่ปฏิ บัติงานหรื อในการ
ดํ าเนิ นงานใด ๆ ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย บริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์เพื่อดําเนินการค้ น และทํา
การทดสอบเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายนี ้
การป้ องกันข้ อมูลด้ านสารสนเทศ
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ต้ องการให้ พนั ก งานและ
พนักงานของผู้รับเหมารั กษาความลับของข้ อมูลที่เกี่ย วข้ อง
กับการดําเนินงานของบริ ษัท เชฟรอนประเทศไทย
เป็ นสิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ พนั ก งานทุ ก คนและบุ ค ลากรของ
ผู้รับเหมาต้ องตระหนักว่า คํ าพูด ข้ อความ สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ และข้ อ มูลของบริ ษัทเป็ นสินทรั พย์ที่ มีค่ า และ
ต้ องได้ รับการคุ้มครองและเอาใจใส่เช่นเดียวกับทรัพย์สินและ
สินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ
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พนักงานและผู้รับเหมาสามารถเปิ ดเผยและหารื อเกี่ ย วกับ
ข้ อมูลของบริ ษัทเฉพาะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงเท่านัน้
หรื อ เฉพาะผู้ที่ ต้ อ งรู้ ข้ อ มูล เพื่ อ ความจํ า เป็ น ในการทํ า งาน
ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานของระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเช
ฟรอนต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดและขันตอนการปฏิ
้
บัติงาน
เพื่อการรักษาความปลอดภัย
ต่อไปนี ้คือการสรุปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานสําคัญบางส่วนและ
ข้ อกําหนดในการใช้ อปุ กรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย
• การเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เชฟรอนต้ องทํา
โดยการใช้ บตั รประจําตัวพนักงานและรหัสผ่านของแต่
ละคนเท่านัน้ และรหัสผ่านต้ องไม่บอกให้ ผ้ อู ื่นทราบ
• ผู้ ใช้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทั ง้ หมดที่ ทํ า ผ่ า น
ทางการใช้ บตั รประจําตัวพนักงาน
• กิจกรรมที่ดําเนินการบนระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเช
ฟรอนทั ง้ หมดอาจถู ก ติ ด ตามตรวจสอบโดยแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
• เชฟรอนเคารพและให้ เกี ยรติ ในลิขสิทธิ์ และกํ าหนดให้
ผู้ใช้ ทุกคนต้ องเคารพและให้ เกี ยรติ กับเจ้ าของและใน
เนื ้อหาของลิขสิทธิ์ด้วย
• ต้ องมีการรักษาความปลอดภัยของ เครื่ องคอมพิวเตอร์
และที่นงั่ ทํางานจากผู้ไม่ได้ รับอนุญาตเมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
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• ผู้ใ ช้ จ ะต้ อ ง log out ออกจากระบบก่ อ นเลิ ก งานหรื อ
เปลี่ยนกะเสมอ
• ผู้ ใช้ งานทุ ก คนต้ องรายงานหากพบเจอไวรั ส หรื อ
อุบัติ ก ารณ์ ห รื อ ปั ญ หาใด ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยของระบบไอที โดยทําการแจ้ งต่อหน่วย
ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Desk)โดย
ทันที
• หากมีคําถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งาน หรื อสิ่งที่สอ่
ไปในทางกระทํ า ความผิ ด หรื อ สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
รั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลของบริ ษัทเชฟรอน ให้
รายงานให้ หวั หน้ าของตนทราบโดยทันที
การแบ่ งแยก การล่ วงละเมิด และความรุนแรงในที่
ทํางาน
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีความมุง่ มัน่ อย่างเต็มที่จะให้ มี
โอกาสการจ้ างงานที่เท่าเทียมกัน บริ ษัทเชฟรอนให้ คณ
ุ ค่าใน
เรื่ องของความหลากหลายและส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการ
ทํ างานที่ มีส่วนร่ วมที่ช่วยให้ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สนองตอบต่ อ วัต ถุป ระสงค์ ท าง
ธุรกิจของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ซึ่ง หมายถึ ง นโยบายของบริ ษั ท ถูก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้ อมในการทํ างานที่ ปราศจากจากการแบ่ง แยก
หรื อการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง เชือ้ ชาติ สีผิว ศาสนา
ชาติ กํ า เนิ ด วงศ์ ต ระกูล รสนิ ย ม อัต ลัก ษณ์ ท างเพศ อายุ
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ความพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ ค่านิยมทางการเมืองทาง
สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพการสมรส สถานะความ
เป็ นพลเมื อ ง หรื อ สถานะอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ม ครองตาม
กฎหมาย
พนั ก งานทุ ก คนจะต้ องปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
บทบัญญัติของนโยบายของบริ ษัท ฯ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ห้ ามมิให้ ทําการล่วงละเมิดต่อ
พนักงานหรื อผู้สมัครไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบใด การล่วงละเมิด
หมายถึ ง การกระทํ า ที่ ไ ม่พึง ประสงค์ ใ ด ๆ ทัง้ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม ซึ่งส่งผลให้ เกิดการรบกวนต่อสิทธิ ส่วนบุคคล หรื อ
เป็ นการทําร้ ายความรู้สกึ หรื อสภาพทางจิตใจของบุคคลนัน้
การล่วงละเมิดรวมถึง คําพูดที่ก้าวร้ าว การกระทําหรื อคําพูด
ไม่เป็ นมิตรหรื อการข่มขู่ รวมถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสม เช่น
การล่วงละเมิดทางเพศ
การกระทํ าที่ ก่อความรุ นแรงหรื อเป็ นภัยคุกคาม เช่น การตี
การต่อย การต่อสู้และการทํ าร้ ายร่ างกาย เป็ นรู ปแบบของ
การล่วงละเมิดทางร่างกายที่รุนแรง และไม่เป็ นที่ยอมรับ
ห้ ามตอบโต้ / ห้ ามแก้ แค้ น
การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศเป็ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมายและไม่ เ ป็ น ที่
ยอมรั บสําหรั บบริ ษัทเชฟรอน หากพบว่าพนักงานทําผิดต่อ
นโยบายต่ อ ต้ า นในการล่ว งละเมิ ด ของบริ ษั ท ฯ พนั ก งาน
ดังกล่าวต้ องถูกดําเนินการทางวินยั และรวมถึงขันการเลิ
้
กจ้ าง
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พนักงานจะไม่ต้องถูกข่มขูเ่ พื่อทําการแก้ แค้ น อันเนื่องมาจาก
ทําการร้ องเรี ยนการล่วงละเมิดทางเพศ หรื อการมีสว่ นร่วมใน
การตรวจสอบการล่ว งละเมิ ด ทางเพศ ซึ่ง ดํ า เนิ น การโดย
บริ ษัท การข่มขู่เพื่อแก้ แค้ นภายใต้ สถานการณ์ ใด ๆ ถื อว่า
เป็ นการทําผิดต่อนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในเรื่ อง
การร้ องเรี ยนของบริ ษัทเชฟรอนอย่างชัดเจน
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ นําขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานใน
เรื่ องการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของบริ ษัทแม่มาใช้ ถ้ าพนักงาน
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (หรื อทางอื่น ๆ) และ/หรื อทราบถึงการ
ล่วงละเมิดใด ๆ ให้ ทําการรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาของตน
โดยตรง (หรื อถ้ าคุณไม่สบายใจ ให้ รายงานต่อผู้บริ หารใน
ระดับถัดไป) หรื อต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรื อสายด่วนโทร
ฟรี ของบริ ษัทเชฟรอน ตลอด 24 ชัว่ โมงที่ + 1-800-284-3015
ในทัน ที ข้ อ ร้ องเรี ย นทัง้ หมดจะได้ รั บ การตรวจสอบอย่ า ง
รวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ พร้ อมการดํ าเนินการแก้ ไขทันที
หากข้ อกล่าวหาดังกล่าวได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าเป็ นความจริ ง
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ข้ อกําหนดในเรื่องของที่ตัง้ ของสถานที่
ปฏิบัติงานและการขนส่ ง
ข้ อกําหนดในการเดินทางไปนอกชายฝั่ ง
ข้ อกํ าหนดในการเดิ นทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานหรื อพื ้นที่
ดํ า เนิ น งานนอกชายฝั่ ง ของบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทย
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กับประเภทของข้ อกําหนด เช่น การตรวจ
ร่ างกายทางการแพทย์ การฝึ กอบรมและเอกสารที่ต้องใช้ ใน
การเดินทาง เป็ นต้ น
ประเภทของผู้เดินทางไปนอกชายฝั่ ง
ประเภทที่ 1: ผู้ไปเยี่ยมชมชั่วคราวที่ไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการ
ทํางาน/กิจกรรมทางกายภาพ
ประเภทนี ้รวมถึง:
การไปเยี่ ย มชนฐานปฏิ บัติก ารนอกชายฝั่ งที่ จัดขึน้ พิ เ ศษ บุคคลในกลุ่มนี ้ ได้ แก่ บุคคลสําคัญ (VIP) ข้ าราชการ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้ านต่าง ๆ
พนักงานหรื อผู้รับเหมาที่ ป กติ ปฏิ บัติงานประจํ าบนฝั่ ง หรื อ
นักศึกษาฝึ กงาน ที่ต้องเดินทางไปนอกชายฝั่ งเพื่อไปทํ าการ
ฝึ ก อบรม ทํ า การสํ า รวจ ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล หรื อ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิงานทางกายภาพ บุคคล
ในกลุ่ม นี ต้ ้ องเดิ นทางไปนอกชายฝั่ ง ไม่เกิ นสี่ (4) ครั ง้ ต่อปี
และใช้ เวลาอยูน่ อกชายฝั่งรวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี
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ประเภทที่ 2: ผู้ ที่ ต้ องไปปฏิ บัติ ง านเป็ นครั ง้ คราวที่ ต้ อ ง
ทํางานหรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางกายภาพ
ประเภทนี ้รวมถึง:
ผู้รับเหมาโครงการระยะสัน้ และนักศึกษาฝึ กงานที่ เดิ นทาง
ออกไปนอกชายฝั่ งเพื่อปฏิบตั ิงานเฉพาะหรื อทําโครงการที่มี
การทํ า งานทางกายภาพ โดยมี จํ า นวนครั ง้ สะสมในการ
เดินทางไปนอกชายฝั่ งน้ อยกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อปี และใช้ เวลา
อยูน่ อกชายฝั่งรวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี
ประเภทที่ 3: พนักงานที่ ปฏิ บัติง านประจํ าหรื อสมํ่า เสมอ
นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2
ประเภทนี ้รวมถึง:
พนักงานปฏิบตั ิงานประจํา นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2
ที่ต้องเดินทางไปนอกชายฝั่ งเพื่อต้ องไปทํางานทางกายภาพ
บุค คลในกลุ่ม นี ส้ ามาถเดิ นทางได้ ม ากกว่า สี่ (4) ครั ง้ ต่อปี
และใช้ เวลาอยูน่ อกชายฝั่งรวมกันได้ มากกว่า 30 วันต่อปี
เจ้ าหน้ าที่รัฐ เช่น เจ้ าหน้ าที่ของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ หรื อ
ผู้แทนของบริ ษัท ปตท. ที่ ทํางานอยู่บนฐานปฏิบัติงานนอก
ชายฝั่ งตามปกติ ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย จัดเป็ น
กลุ่ ม ที่ จํ า นวนวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกชายฝั่ ง เที ย บเท่ า กั บ
ผู้ปฏิบตั ิงานในประเภทนี ้

48

การตรวจร่ างการทางการแพทย์
(Physical Examination: PE)
โปรแกรมการตรวจร่ างกายดังต่อไปนี ้ มีความจําเป็ นสําหรับ
บุคลากรที่ต้องเดินทางออกไปปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
ประเภทที่ 1:
บุ ค คลในประเภทนี ต้ ้ องทํ า การลงนามในเอกสารรั บ รอง
ทางการแพทย์ แ ละให้ การยื น ยัน ว่า ตนมี ส ภาพร่ า งกายที่
แข็งแรงและสามารถเดิ น ทางออกไปนอกชายฝั่ งได้ ตามผล
ของการตรวจร่ า งกายโดยแพทย์ ภายในช่ วงระยะเวลา 12
เดือนที่ผ่านมา
ประเภทที่ 2:
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นประเทศไทย ต้ องได้ ใบรับรองจาก
“แพทย์ที่ได้ รับการรับรอง” และต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดขัน้
ตํ่ า ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นภาคผนวก D (TSP-2 การเดิ น ทางไปนอก
ชายฝั่ ง หนั ง สื อ เดิ น ทางสํ า หรั บ บั น ทึ ก ข้ อมู ล ด้ านความ
ปลอดภัย และพนักงานใหม่ที่มาปฏิบตั ิงานช่วงระยะสัน)
้ ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนการเดินทาง หรื อ หนังสือยินยอม
ในการชดใช้ จากนายจ้ างของตนก่อนที่ จะได้ รับอนุญาตให้
เดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
พนักงานที่มาจากต่างประเทศต้ องแสดงหลักฐานยืนยันเพื่อ
แสดงว่ามี “สมรรถนะของร่ างกายที่พร้ อมในการปฏิบตั ิงาน”
ไม่ว่าจะเป็ นใบรั บรองแพทย์ หรื อการยืนยันจากนายจ้ างว่า
พนักงานของตนมีผลการตรวจร่ างกายที่แข็งแรงที่ มีอายุไม่
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เกิน 12 เดือนก่อนการเดินทาง และมี “สมรรถนะของร่างกาย
ที่พร้ อมในการปฏิบตั ิงาน”
ประเภทที่ 3:
พนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยต้ องผ่านเกณฑ์
ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในภาคผนวก D (TSP-2) สําหรับกลุ่ม
ของพนักงานประจําและพนักงานจัดเตรี ยมอาหารและดูแลที่
พัก ก่อนที่จะได้ รับอนุญาตให้ ออกไปปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
พนักงานที่มาจากต่างประเทศต้ องแสดงหลักฐานยืนยันเพื่อ
แสดงว่ามี “สมรรถนะของร่ างกายที่พร้ อมในการปฏิบตั ิงาน”
ไม่ว่าจะเป็ นใบรั บรองแพทย์ หรื อการยืนยันจากนายจ้ างว่า
พนักงานของตนมีผลการตรวจร่ างกายที่แข็งแรงที่ มีอายุไม่
เกิ น 12 เดื อ นก่ อ นทํ า การเดิ น ทาง และมี “สมรรถนะของ
ร่างกายที่พร้ อมในการปฏิบตั ิงาน”
การฝึ กอบรมความปลอดภัยในการทํางานนอกฝั่ ง
พืน้ ฐานสําหรั บพืน้ ที่เขตร้ อน
(Tropical Basic Offshore Safety Training: TBOSIET)
พนั ก งานใหม่ ที่ ใ ช้ เวลานอกชายฝั่ ง มากกว่ า 30 วัน ต่ อ ปี
จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมความปลอดภัย ในการปฏิ บัติ ง าน
นอกฝั่ ง พื น้ ฐานสํ า หรั บ พื น้ ที่ เ ขตร้ อน หรื อ ผ่ า นหลัก สูต รที่
เทียบเท่าที่ได้ รับการรับรองจากบริ ษัท เชฟรอน
หนังสือเดินทางสําหรับบันทึกข้ อมูลด้ านความปลอดภัยควร
แสดงบันทึกการฝึ กอบรมต่าง ๆ ที่สามารถแสดงให้ ผ้ วู างแผน
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และควบคุ ม การเดิ น ทาง (transportation dispatcher) ทํ า
การตรวจสอบเมื่อต้ องเดินทางโดยเรื อหรื อเฮลิคอปเตอร์
หนังสือเดินทางสําหรับบันทึกข้ อมูลด้ านความปลอดภัย
ผู้รับเหมาทุกคนที่ ทํางานนอกชายฝั่ งต้ องมีหนังสือเดิ นทาง
สําหรับบันทึกข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย หรื อของหน่วยงานอื่ น ๆ ที่ ได้ รับการอนุมตั ิ ดัง
รายละเอี ย ดแสดงใน TSP-2 ถ้ าต้ องเดิ น ทางออกไปนอก
ช า ย ฝั่ ง ส มุ ด พ ก สํ า ห รั บ “ ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ ผู้ โ ด ย ส า ร
เฮลิ ค อปเตอร์ ” จะให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ขัน้ ตอนในการเช็ คอิ น
ความปลอดภัย ในการทํ า การบิ น และสิ่ ง ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ เมื่อ
เดินทางถึงที่หมายนอกชายฝั่ง
สมุด พกดัง กล่า วยัง แสดงถึ ง นโยบายของบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย ที่เกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิสําหรับผู้โดยสารที่
เดินทางทางเฮลิคอปเตอร์ และทางเรื อ ข้ อกําหนดของนํา้ หนัก
ของสัมภาระ กฎต่าง ๆ ฯลฯ หากคุณยังไม่มีสมุดพกสําหรับ
การเดินทางดังกล่าว สามารถขอได้ ที่ศูนย์การบินของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย
ควรอ่านรายละเอียดในสมุดพกดังกล่าว และหากมีคําถามใด
ๆ ให้ สอบถามกับผู้วางแผนและควบคุมเที่ยวบินที่ศนู ย์การบิน
ของบริ ษัทฯ
ควรอ่านโปสเตอร์ ที่ติดไว้ ที่ศูนย์การบินฯ สําหรั บข้ อมูลด้ าน
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และสุขภาพ ที่ประกาศไว้ ลา่ สุด
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สําหรั บข้ อมูลเพิ่มเติ มสําหรั บรายละเอียดในการเดินทางไป
นอกชายฝั่ ง หนังสือเดิ นทางสําหรั บบันทึกข้ อมูลด้ านความ
ปลอดภัย และโปรแกรมพนัก งานใหม่ที่ ม าปฏิ บัติ งานช่วง
ระยะสัน้ สามารถดูไ ด้ จ ากขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านเฉพาะ
สําหรับประเทศไทย (TSP-2)
การปฐมนิเทศ ณ สถานปฏิบัติงานนอกชายฝั่ ง
เมื่ อ มาถึ ง ยัง สถานที่ ป ฏิ บัติ ง านนอกชายฝั่ ง เป็ นครั ง้ แรก
พนักงานต้ องเข้ าการปฐมนิเทศเฉพาะของสถานที่ ซึง่ มีเนื ้อหา
ครอบคลุมหัวข้ อต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วีดีทศั น์ปฐมนิเทศเรื่ องความปลอดภัย
ระบบ T-card
การสูบบุหรี่
อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
แท่นที่พกั อาศัย
โปรแกรมสําหรับพนักงานใหม่ที่มาปฏิบตั ิงานช่วงระยะสัน้
ป้ายประกาศและการปฏิบตั ิในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉกุ เฉิน
ระบบสัญญาณเตือน
การสื่อสาร
การสํารวจสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ภาพรวมมาตรฐาน MSW และข้ อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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กฎทัว่ ไปเพื่อความปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นและหน่วยบริ การทางการแพทย์
การรักษาความสะอาด
การรายงานอุบตั ิการณ์และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้ อกําหนดเฉพาะต่าง ๆ ของสถานที่ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ
หัวข้ อในการปฐมนิเทศข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม
หากมี คํ า ถามใด ๆ ให้ พู ด คุ ย หรื อซั ก ถามกั บ ผู้ ทํ า การ
ปฐมนิเทศหรื อหัวหน้ างานของตน
ทุกคนถูกกําหนดให้ ต้องดูวิดีทศั น์เรื่ องความปลอดภัยทุกครัง้
เมื่อเดินทางกลับมาถึงสถานที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง
พนักงานใหม่ ท่ มี าปฏิบัติงานช่ วงระยะสัน้
โปรแกรมสําหรั บพนักงานใหม่ที่มาปฏิ บัติงานช่วงระยะสัน้
(SSE) กํ า หนดวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การระบุ ป ระเภทของ
พนักงานในประเภทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกํ ากับดูแล การ
ฝึ กฝน และการให้ คําปรึ กษากับ SSEs อย่างเป็ นระบบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุอื่น
ๆ ที่อาจเกิดกับพนักงานกลุม่ ดังกล่าว
พนักงานใหม่ที่มาปฏิบตั ิงานช่วงระยะสันแต่
้ ละคนจะต้ องถูก
ระบุตวั ตนที่สามารถถูกสังเกตได้ ชดั เจน ซึง่ ทําโดยกําหนดให้
พนัก งานใหม่ที่ ม าปฏิ บัติ ง านช่ ว งระยะสัน้ ต้ อ งสวมหมวก
นิ ร ภั ย สี เ ขี ย วหรื อติ ด เครื่ องหมายเฉพาะ ณ ที่ ส ถานที่
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ปฏิ บัติงานเพื่อให้ สามารถทํ าการระบุ หรื อสังเกตพนักงาน
กลุม่ ดังกล่าวได้ อย่างรวดเร็ วโดยสมาชิกผู้ปฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ

เนื ้อหาทังหมดของนโยบายนี
้
้ อ้ างอิงตามรายละเอียดดังแสดง
ไว้ ใน โปรแกรมสําหรับพนักงานใหม่ที่มาปฏิบตั ิงานช่วงระยะ
สันของบริ
้
ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
การเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์
ขัน้ ตอนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยสําหรับ
เฮลิคอปเตอร์
เมื่ออยู่ใกล้ กับเฮลิคอปเตอร์ จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามแนวทาง
เพื่อความปลอดภัยที่กําหนดไว้ เฉพาะ พนักงานต้ องเดินเข้ า
หาอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี กของเฮลิคอปเตอร์
กํ า ลัง หมุน อยู่ต ามคํ า สั่ง ของเจ้ าหน้ า ควบคุ ม การลงจอด
(Helicopter Landing Officer, HLO) พนัก งานภาคพื น้ หรื อ
นักบินเสมอ
ให้ เ ดิ น เข้ า หาอากาศยานที่ ตํ า แหน่ ง กึ่ ง กลางด้ า นข้ า งของ
ลํ า ตั ว เครื่ อ ง ไม่ ค วรเดิ น เข้ าหาเครื่ อ งเกิ น กว่ า ระยะของ
ตําแหน่งประตูสมั ภาระ หรื อเดินเข้ าไปในตําแหน่งของใบพัด
หาง รวมถึงการเดินตัดไปทางด้ านหน้ าหรื อทางด้ านหลังตรง
ตําแหน่งหางของเฮลิคอปเตอร์
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ขัน้ ตอนการปฏิ บัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในการโดยสาร
เฮลิคอปเตอร์ ประกอบด้ วย
• แจ้ งกับพนักงานที่ควบคุมการบินเมื่อต้ องทําการขนส่ง
วัสดุอันตรายใด ๆ เช่น วัตถุระเบิด สารไวไฟ ก๊ าซบรรจุ
ภายใต้ แรงดั น และสารกั ม มัน ตรั ง สี การขนส่ ง วัต ถุ
อันตรายทัง้ หมดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดในการขนส่ง
วัต ถุอัน ตรายทางอากาศที่ กํ า หนดโดยกรมการขนส่ง
(DOT) ว่าด้ วยการระบุอนั ตราย การจัดแบ่งประเภทของ
วัตถุอันตราย ชื่ อที่ ใช้ ในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การทํ า
เครื่ องหมาย การติดฉลาก และเอกสารกํากับการขนส่ง
วัตถุอนั ตราย
• ใช้ เ ครื่ อ งชั่ง นํ า้ หนัก ที่ จัดไว้ เพื่ อ ชั่ง นํ า้ หนัก ทัง้ ของผู้ตัว
โดยสารและสัมภาระให้ ถกู ต้ องในทุกเที่ยวบิน
• ถอดและยึด อุป กรณ์ ส วมศี ร ษะใด ๆ ซึ่ง รวมถึ ง หมวก
นิรภัยก่อนเดินเข้ าหาเฮลิคอปเตอร์
• แจ้ งให้ ผ้ ูควบคุมเที่ยวบินและนักบินทราบหากเป็ นการ
โดยสารทางเฮลิคอปเตอร์ ครัง้ แรกของท่าน เพื่อจะได้ รับ
ความช่วยเหลือและคําแนะนํ าพิเศษในระหว่างทําการ
โดยสารและขณะที่ลงจากอากาศยาน
• ผู้โดยสารทุกคนต้ องดูวิดีทัศน์ ปฐมนิ เทศในเรื่ องความ
ปลอดภัย ในการบิ น ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย
ก่อนทําการขึ ้นเครื่ อง
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• แจ้ งนั ก บิ น ให้ ทราบหากท่ า นไม่ ค้ ุ นเคยกั บ จุ ด หมาย
ปลายทางของท่าน เพื่อท่านจะได้ รับการแจ้ งเตือนเมื่อ
เครื่ องเดินทางมาถึงปลายทาง ซึง่ จะช่วยลดความสับสน
ของผู้โดยสารเพราะลานจอดของเฮลิคอปเตอร์ ถูก ทํ า
เครื่ องหมายตามชื่ อของที่ ตัง้ ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่ชื่อที่ใช้ เรี ยกกันตามปกติ
• การสูบ บุห รี่ การเคี ย้ วยาสูบ และการนัต ถุ์ย า เป็ น สิ่ ง
ต้ องห้ ามในขณะทําการโดยสารบนเฮลิคอปเตอร์
• ผู้โดยสารต้ องปฏิ บัติตามแนวทางต่อไปนี ้ สําหรั บการ
แต่งกายและในระหว่างการเดินทาง:
 ให้ ใส่กางเกงขายาวเท่านัน้ ห้ ามใส่กางเกงขาสัน้
 เสือ้ ต้ องมีปก - ห้ ามสวมเสือ้ ยืด ห้ ามสวมเสือ้ ผ้ า
หรื อรองเท้ าที่ช่มุ ไปด้ วยปิ โตรเลียมหรื อสารเคมี
 ต้ องสวมรองเท้ าที่เหมาะสม – ห้ ามใส่รองเท้ าคีบ
รองเท้ าแตะ รองเท้ าแตะแบบสวม หรื อรองเท้ าแตะ
แบบอื่น ๆ
 สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ ยิน - ที่อุดหูหรื อที่ครอบ
หู ที่ อุ ด หู แ ละที่ ค รอบหู ถู ก จั ด เตรี ย มไว้ สํ า หรั บ
ผู้โดยสารทุกคน หรื อท่านสามารถเตรี ยมอุปกรณ์
ดัง กล่า วมาเอง ห้ า มทิ ง้ ที่ อุดหูที่ใ ช้ แ ล้ ว ไว้ ภายใน
อากาศยาน บนลานจอดอากาศยาน หรื อบนทาง
วิ่ ง ของสนามบิ น เนื่ อ งจากมัน สามารถทํ า ให้ เกิ ด
อันตรายต่อความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ หาก
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ถูกดูดเข้ าไปในใบพัด หรื อปลิวเข้ าไปในเครื่ องยนต์
ได้
 สวมเสือ้ ชูชีพแบบพองลมได้ และรั ดเข็ม ขัด นิ ร ภัย
เมื่อโดยสารบนเครื่ องบินตามคําแนะนําของนักบิน

ขัน้ ตอนปฏิบัติทางการทางการแพทย์ ฉุกเฉินทางการบิน
การขนส่งในกรณีสําหรับทําการรักษาพยาบาลผู้ได้ รับบาดเจ็ บมี
ความสําคัญเป็ นอันดับแรกสํ าหรั บเที่ ยวบิ นถัดไปเสมอ เหตุ
ฉุกเฉิ นทางการแพทย์มีความสําคัญเป็ นอันดับแรกเพื่อทํ าการ
เคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บในทันที ควบคู่กับการเตรี ยมการประสาน
ความช่วยเหลือกับบนฝั่งผ่านทางบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
การเดินทางทางเรือ (ความปลอดภัยทางนํา้ )
คําแนะนําเหล่านีบ้ งั คับใช้ กับพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึง
อุ ป กรณ์ ที่ ทํ า การขนส่ ง ทางเรื อ ภายใต้ การดํ า เนิ น การที่
ให้ บริ การกับบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย รายละเอี ยดของ
การขนส่งอุปกรณ์ทางเรื อ อ้ างอิงตามคู่มือการขนส่งสินค้ าดัง
แสดงในหัวข้ อ 3.5
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สําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยของเรื อเช่าเหมาลํา
ที่ให้ บริ การกับบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย จะต้ องเป็ นหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกัปตันและเจ้ าของเรื อโดยเฉพาะ
เฉพาะกัปตันเรื อที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้ องแล้ วเท่านัน้ ที่จะ
ได้ รับการว่าจ้ างจากเจ้ าของเรื อ ให้ สามารถทํ าการเดิ นเรื อ
หรื อควบคุมเรื อที่ให้ บริ การกับบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้
กัปตันเรื อมีอํานาจที่จะปฏิเสธให้ การโดยสารกับบุคคลหรื อ
การขนส่งสินค้ าใด ๆ ถ้ าเห็นว่าไม่ปลอดภัยหรื อหากไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบข้ อบังคับ รวมถึงหากผู้โดยสารไม่ยอมสวมใส่
อุปกรณ์ ช่วยพยุงตัวในนํ า้ ส่วนบุคคลเมื่อได้ รับคํ าสั่งให้ ต้อง
ปฏิบตั ิ
กัปตันเรื อ ลูกเรื อ และทีมงานที่ทําการยก จะต้ องปฏิบตั ิตาม
การวิ เ คราะห์ ง านเพื่ อ ความปลอดภั ย (JSA) สํ า หรั บ การ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการยก
การเคลื่อนย้ ายจากเรื อลําหนึ่งไปยังเรื ออีกลําหนึ่งจะทําได้ ก็
ต่อเมื่อ ได้ รับการอนุมตั ิจากกัปตันเรื อทัง้ สองลําหรื อในกรณี
เหตุฉกุ เฉินเท่านัน้
เชือกโหน (สําหรั บขึน้ และลงเรื อ)
ผู้ให้ ความช่วยเหลือต้ องสวมอุปกรณ์ ช่วยพยุงตัวในนํา้ ส่วน
บุคคลและต้ องอยู่บนเรื อเพื่อให้ ความช่วยเหลือกับผู้โดยสาร
ได้ ต ลอดเวลาในขณะที่ ทําการขึน้ หรื อ ลงจากเรื อ และเมื่อ
กัป ตัน เรื อ พิ จ ารณาว่าสภาพของทะเลเหมาะสมแก่ ก ารใช้
เชือกโหนแล้ วเท่านัน้
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ใครก็ ต ามที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ กํ า ลั ง ทํ า การขึ น้ หรื อ ลงจากเรื อ
สามารถใช้ สิ ท ธิ์ ก ารใช้ อํ า นาจในการหยุดงานหากพบเห็ น
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย และบริ ษั ท ผู้รั บ เหมามีความ
รับผิดชอบในการฝึ กอบรมพนักงานของตนเองในการใช้ เชือก
โหนที่ เ หมาะสม ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งเรื่ อ งต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี ้
• เมื่อต้ องทําการเคลื่อนย้ ายสิ่งของขนาดเล็ก ให้ ทําการส่ง
สิ่งของให้ กับผู้ช่วยเหลือก่อนทําการขึ ้นหรื อลงจากเรื อหรื อ
ให้ ผ้ ชู ่วยเหลือส่งสิ่งของให้ เมื่อต้ องทําการขึ ้นจากเรื อเสมอ
• สวมหมวกนิรภัยที่มีสายรัดคาง
• ดูการเคลื่อนไหวของเรื อและระยะเวลาที่ ใช้ ในการโหน
จากท่าไปที่เรื่ อ เพื่อให้ เท้ าของท่านวางบนเรื อในขณะที่
ตัวเรื อเคลื่อนที่ขึ ้นสูงสุด เช่นเดียวกันเมื่อต้ องขึ ้นจากเรื อ
มาที่ ท่ า ให้ ก ะระยะเวลาการโหนของคุณ เพื่ อ ว่า ท่ า น
สามารถก้ า วเท้ า ออกจากเรื อ เมื่ อ เรื อ เคลื่อ นที่ ล งจาก
ตําแหน่งสูงสุดของความสูงคลื่น
• คว้ า ปมเชื อกที่ ตําแหน่ งที่ สูงพอที่ เท้ าจะไม่ถูไปกับพืน้
ตะแกรงของท่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นที่ตําแหน่งที่สงู กว่า
ปมที่อยูต่ รงตําแหน่งกลางหรื อที่ระดับสายตา
• แกว่งเชือกกลับไปหาคนต่อไปหลังจากที่ท่านลงสูพ่ ื ้นแล้ ว
• จงตื่นตัวและให้ ความช่วยเหลือเพื่อให้ คนต่อไปสามารถ
ลงพื ้นได้ อย่างปลอดภัย
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การขนส่ งผู้โดยสารโดยใช้ ปั้นจั่น
วิธีการขนย้ ายผู้โดยสารด้ วยวิธีนี ้ต้ องดําเนินการโดยพนักงาน
ขับปัน้ จัน่ ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติแล้ วเท่านัน้
เฉพาะพนักงานขับเครนที่มีประสบการณ์และได้ รับการรับรอง
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ การจัดประเภทของผู้ขับเครนที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตจากบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย แล้ วเท่านัน้ ที่ถือ
ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
เกณฑ์ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของ API SPEC 2C
และ API RP 2D ตามลําดับ
ปั น้ จั่นและกว้ านจะต้ องถูกจํ าแนกและระบุประเภทสําหรับ
“ขนส่งพนักงาน” โดยเฉพาะพร้ อมทังติ
้ ดสติ๊กเกอร์ รูปกระเช้ า
ขนส่งพนักงาน รวมถึงมีการจัดเก็บบันทึกการบํารุงรักษาและ
คําแนะนําของผู้ผลิตไว้ ในแฟ้มการปฏิบตั ิงาน
ปั น้ จั่นที่ ใช้ สําหรั บการขนส่งกระเช้ าพนักงาน ต้ องได้ รับการ
ติ ดตัง้ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการหย่อนบูมลงตํ่ าโดยไม่เจตนา
และมีชดุ เครื่ องมือสําหรับหย่อนลงตํ่าฉุกเฉินติดอยู่
ตะขอทัง้ หมดบนเฮดเอคบอล บล็อกและสตริ งเกอร์ ที่ ใช้ ใน
การขนส่ง กระเช้ า พนัก งาน ควรจะเป็ น ชนิ ด ที่ ส ามารถปิ ด
และล็อกได้ ตามมาตรฐาน API SPEC 2C
กระเช้ าขนส่ งผู้โดยสาร
ปั น้ จั่ น ที่ ใ ช้ กั บ กระเช้ าขนส่ ง ผู้ โดยสารใช้ งานสํ า หรั บ การ
เคลื่อนย้ ายพนักงานระหว่างเรื อกับแท่นปฏิบตั ิงาน
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ผู้ที่ไม่ค้ นุ เคยกับวิธีการขนส่งดังกล่าวต้ องขอความช่วยเหลือ
และสังเกตการปฏิบตั ิจากคนอื่นก่อนทําการโดยสารกระเช้ า
ขนส่งผู้โดยสารเป็ นครัง้ แรก
ให้ ว างสัม ภาระและสิ่ ง ของที่ ถื อ มาที่ มี ข นาดเล็ ก เท่า นัน้ ไว้
ภายในกระเช้ าขนส่งผู้โดยสาร
พนัก งานจะต้ อ งยื น อยู่บ นขอบด้ านนอกของกระเช้ า ขนส่ง
ผู้โดยสาร และจับเชื อกด้ านบนของกระเช้ าไว้ ให้ แน่น ให้ งอ
เข่าไว้ เล็กน้ อยและเตรี ยมตัวเองสําหรับการเคลื่อนที่ที่อาจไม่
คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่ทะเลมีคลื่นลม

พนัก งานทุก คนที่ เ ดิ น ทางโดยกระเช้ า ขนส่ง ผู้โ ดยสารควร
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของพนักงานขับเครน / ลูกเรื อ และสวม
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ ส่วนบุคคล และหมวกนิรภัยที่มีสาย
รัดคาง
กระเช้ าขนส่งผู้โดยสารจะต้ องได้ รับการตรวจสอบก่อนการใช้
งานเพื่อให้ สอดคล้ องกับนํ ้าหนักที่กําหนดโดยผู้ผลิตและให้ ใช้
งานตามข้ อจํ ากัดของนํ า้ หนักบรรทุกที่ระบุตามป้ายที่ติดไว้
รวมถึ ง ข้ อ กํ า หนดของอุ ป กรณ์ ช่ ว ยยกแบบเคลื่ อ นย้ า ยได้
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(PLE) ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย และตามมาตรฐาน
API RP 2D
ต้ องใช้ เชือก tag line แบบไม่มีปม ความยาวประมาณ 15-20
ฟุต กับกระเช้ าขนส่งผู้โดยสารทุกอัน
ห้ ามทํ า การยกที่ ม องไม่ เ ห็ น สํ า หรั บ การยกกระเช้ าขนส่ง
ผู้โดยสาร
การขนส่ งทางบก
เข็มขัดนิรภัย
พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้ องนัง่ ประจําที่ให้ เรี ยบร้ อย และ
คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกรถและตลอดการเดินทาง
โทรศัพท์ เคลื่อนที่และข้ อจํากัดในขณะขับขี่
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ห้ ามพนั ก งานขั บ รถใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ ขณะที่รถ
หรื อยานพาหนะกํ าลังเคลื่อนที่ (รวมถึงการพิมพ์ข้อความ)
ห้ ามโทรออกและรับสายในระหว่างที่ รถติ ดอยู่ในการจราจร
หรื อ หยุด รอสัญ ญาณไฟจราจร หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ องใช้
โทรศัพท์พนักงานขับรถต้ องหาที่จอดรถที่ปลอดภัยและจอด
รถให้ เรี ยบร้ อยในจุดที่ไม่อันตรายต่อผู้ใช้ รถใช้ ถนนรายอื่น ๆ
ก่อนที่จะโทรออกหรื อรับสาย
พนักงานขับรถห้ ามทําสิ่งอื่น ๆ เชื่นกันในระหว่างขับรถ (เช่น
รับประทานอาหาร อ่านหนังสือ หรื อจดบันทึก เป็ นต้ น)
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การขนส่ งสินค้ า
กั ป ตั น เรื อ กั ป ตั น เครื่ อ งบิ น หรื อ พนั ก งานขับ รถต้ องเป็ น
ผู้รับผิ ดชอบในการรั บหรื อปฏิ เสธการขนส่งสินค้ า และต้ อง
มัน่ ใจว่าสินค้ าถูกจัดวางและรัดตรึ งอย่างเรี ยบร้ อยและอยูใ่ น
สภาพที่ปลอดภัยก่อนการเดิ นทาง บริ ษัทผู้ขนส่งต้ องเป็ นผู้
จัด หาอุป กรณ์ สํ า หรั บ การรั ด ตรึ ง สิ น ค้ า และอนุ ญ าตให้ ใช้
เฉพาะโซ่ ที่ มี แ คมล็ อ ก (Cam-Lock) หรื อ แบบต๊ าปเกลี ย ว
(Ratchet-Type) เท่านัน้
วัตถุอันตรายจะต้ องได้ รับการจํ าแนก จัดหมวดหมู่ ระบุชื่อ
บรรจุ ทําเครื่ องหมาย ติดป้ายกํากับ และมีเอกสารกํากับการ
ขนส่งวัตถุอนั ตรายที่เหมาะสม
สินค้ าทุกอย่างจะต้ องทําการระบุให้ ชัดเจนถึงข้ อมูลของผู้สง่
สินค้ า สถานที่ส่ง นํา้ หนัก ส่วนประกอบ และบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้ าต้ องทนต่อสภาพแวดล้ อ มต่า ง ๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ใน
ระหว่างการขนส่ง
การขนส่ งวัตถุอันตราย
บุคคลใดก็ ตามที่รับผิ ดชอบในการจํ าแนกหมวดหมู่ ทํ าการ
บรรจุ ทําเครื่ องหมาย ทําป้ายกํากับ ติดป้ายสําหรับการขนส่ง
การจั ด การ หรื อ การจั ด เตรี ย มเอกสารในการขนส่ ง ตาม
กฎหมายวัตถุอนั ตราย ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การขนส่งและเอกสารประกอบการขนส่งดังกล่าวเป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดของสมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่า งประเทศ
(IATA Code) ข้ อ กํ า หนดของกรมการขนส่ ง (DOT Code)
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และข้ อ กํ า หนดการขนส่ง สินค้ าอันตรายทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMDG Code)
เมื่อใดก็ตามที่ต้องทําการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ทาง
นํ ้า หรื อทางบก ให้ นําเอาข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในคู่มือดังต่อไปนี ้
มาใช้ ประกอบด้ ว ยคู่มื อ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ความ
ปลอดภัยและการดําเนินงานทางการบินของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย คู่มือขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อความปลอดภัย
และการดํ าเนิ นงานการเดิ นเรื อในทะเลของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย การจัดการวัตถุอันตราย (TSP-20) การจัดการ
และการเก็ บรั ก ษาสารเคมี (TSP 33) และพระราชบัญ ญัติ
วัตถุอันตราย ในการดําเนินงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย ทังหมด
้
ให้ จัด ทํ า บัน ทึ ก สํ า หรั บ การขนส่ง ของเสี ย อัน ตราย โดยใช้
แบบฟอร์ มการขนส่งของเสียอันตราย ห้ ามใช้ ใบกํ ากับการ
ขนส่งสินค้ าปกติ
ผู้จัด ส่ง สิ น ค้ า ต้ อ งให้ ข้ อ มูล กับ กัป ตัน เรื อ กัป ตัน เครื่ อ งบิ น
พนักงานขับรถ หรื อผู้ขนส่งใด ๆ ในกรณี ของการขนส่งวัตถุ
อันตราย ก่อนทําการขนวัสดุดงั กล่าวขึ ้นบนยานพาหนะ
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การประชุม OE/HES (ความปลอดภัย)
การประชุ ม OE/HES เป็ นวิ ธี ก ารที่ สํ า คั ญ ในการแบ่ ง ปั น
ความรู้ ในเรื่ องอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
(HES) บทเรี ยนที่ ได้ รับ ตลอดจนส่งเสริ มการใช้ เทคนิ คการ
วางแผนเพื่ อ การทํ า งานอย่ า งปลอดภั ย บริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย กําหนดให้ แต่ละบุคคลต้ องเข้ าร่วมในการประชุม
ดังต่อไปนี ้
การประชุมเตรียมความพร้ อมก่ อนเริ่มงาน
และการทํา JSA
ก่ อ นเริ่ ม งานทุ ก ครั ง้ หรื อ เมื่ อ สภาพการณ์ ใ นการทํ า งาน
เปลี่ยนไปจากที่ได้ เคยพูดคุยในการประชุมเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนเริ่ มงานหรื อจากการประชุม JSA ของที มผู้ปฏิ บัติง าน
สมาชิ กทัง้ หมดในที มต้ องทํ าการพูดคุยเพื่อทํ าการวางแผน
มอบหมายงาน พิจารณาลักษณะจําเพาะของอันตราย และ
ทําการกําหนดมาตรการในการหลีกเลี่ยงหรื อควบคุมอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ ้นตามที่ได้ ทําการระบุไว้
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่ มงาน ต้ องทํา ณ
ที่ สถานที่ ปฏิ บัติงานจริ งและต้ องรวมถึงการตรวจสอบและ
เห็ น พ้ อ งในรายละเอี ย ดของผลในการทํ า PPHA หรื อ JSA
รวมถึ ง รายละเอี ย ดของข้ อกํ า หนดต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
ใบอนุญาตในการทํางาน

66

ในการประชุมเตรี ยมความพร้ อมก่อนเริ่ มงานและในการทํ า
JSA จํ า เป็ น ต้ อ งให้ มี ก ารสื่อ สารเกิ ด ขึน้ ทัง้ สองทาง เพื่ อ ให้
มัน่ ใจว่าสมาชิกของผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนเข้ าใจและมีสว่ นร่วม
การประชุมความปลอดภัยประจําเดือน OE/HES ของ
แต่ ละสถานประกอบการ
การประชุมความปลอดภัยประจําเดือน OE/HES ของแต่ละ
สถานประกอบการจําเป็ นต้ องจัดให้ มีขึ ้นเป็ นประจํา เพื่อเป็ น
การยํา้ เตื อนผู้ปฏิ บัติงานทุกคนถึงความสําคัญในเรื่ อ งของ
ความปลอดภัยและ OE/HES
การประชุมความปลอดภัยประจําเดือน OE/HES ของแต่ละสถาน
ประกอบการโดยปกติจะจัดขึน้ ทุก ๆ สองสัปดาห์ และกําหนดให้
พนักงานประจําสถานที่ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ ทุกคนต้ องเข้ าร่วม
ผู้จัดการฐานปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ ง (OIM) หรื อผู้จัดการของ
สถานปฏิ บัติ ง านแต่ ล ะแห่ ง ต้ องเป็ นผู้ กํ า หนดวาระการ
ประชุมโดยคํานึงถึง ผู้ปฏิบตั ิงาน กิจกรรม ประเด็นและหัวข้ อ
ต่าง ๆ ที่กําลังเกิดขึ ้นในช่วงเวลานัน้ ๆ และกําหนดให้ มีการ
จัดเก็ บใบลงชื่ อผู้เข้ าประชุมและบันทึกการประชุมในแต่ละ
ครั ง้ ไว้ ด้ วย อย่ า งน้ อยวาระการประชุ ม โดยทั่ ว ไปต้ อง
ประกอบด้ ว ยการรั บ รองรายงานการประชุม ครั ง้ ที่ ผ่ านมา
หัวข้ อการประชุมหลักที่ถกู กําหนดไว้ แล้ ว การแบ่งปันบทเรี ยน
ที่ ได้ รับ รายงานจากการส่งบัตร BBS คํ าถามจากพนักงาน
และอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ น TSP-26 เรื่ อ งการประชุม
OE/HES
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การสอบสวนอุบัติเหตุ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย กําหนดให้ ทกุ เหตุการณ์ของการ
เกิ ด อุบัติ ก ารณ์ อุบัติ เ หตุ รวมถึ ง เหตุก ารณ์ ก ารเกื อ บเกิ ด
อุบตั ิเหตุ ต้ องถูกดําเนินการทําการสอบสวนและจัดทําบันทึก
ตามกระบวนการสอบสวนอุบตั ิการณ์ของบริ ษัทฯ
อุบัติการณ์ (Incident) คื อ เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด หรื อสิ่งที่
เกิ ดขึน้ แล้ วที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้รับเหมา เครื่ องมือ
อุ ป กรณ์ ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อม รวมถึ ง ชื่ อ เสี ย งหรื อผล
ประกอบการทางการเงินของบริ ษัทฯ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั ิเหตุ (Near Miss) คือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิ ดว่าจะเกิ ดขึน้ ที่ สามารถก่อให้ เกิ ดความเสียหาย แต่
เหตุการณ์ดงั กล่าวยังไม่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรื อ
ความเสียหายต่อทรั พย์สิน สิ่งแวดล้ อม รวมถึงชื่ อเสียงหรื อ
ผลประกอบการทางการเงินของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท เชฟรอนกํ า หนดให้ ทุ ก คนต้ องทํ า การรายงานการ
บาดเจ็ บ ความเจ็ บ ป่ วย (ทั ง้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานและที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน) อุ บัติ ก ารณ์ และเหตุ ก ารณ์ เ กื อ บเกิ ด
อุบตั ิเหตุต่อหัวหน้ างานในทันที
ผู้รั บ เหมาก็ ถูก กํ า หนดให้ ต้ อ งทํ า การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข อง
อุบตั ิการณ์ (RCA) รวมถึงในบางกรณีอาจทําหน้ าที่เป็ นผู้นํา
ในการทําการวิเคราะห์สาเหตุของอุบตั ิการณ์นนั ้ ๆ ด้ วย
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การวิเคราะห์ สาเหตุของอุบัติเหตุ (RCA) /
การสอบสวนอุบัติเหตุ
การสอบสวนสาเหตุของอุบัติ เหตุร วมถึ ง แต่ไม่จํากัด เพี ย ง
ข้ อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
• คําอธิบายถึงเหตุการณ์เกิดขึ ้น
• ประมาณการความสูญเสียที่แท้ จริ ง รวมถึงความสูญเสีย
อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
• รายการของสาเหตุต่าง ๆ ของอุบตั ิการณ์
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิการณ์ดงั กล่าวซํ ้า
• รายการของมาตรการควบคุม เชิ งระบบและ/หรื อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สามารถลดโอกาสของความ
เสี่ยงในการเกิดอุบตั ิการณ์ซํ ้า
• ต้ องมีแผนในการสื่อสารบทเรี ยนที่ได้ รับและรายละเอียด
ของรายงานการวิ เ คราะห์ ส าเหตุข องอุบัติ เ หตุที่เสร็ จ
สมบูร ณ์ กับ ผู้แ ทนของบริ ษั ท เชฟรอนที่ ป ฏิ บัติ งานใน
สถานที่ประกอบการของผู้รับเหมาโดยเร็ วที่สดุ
• บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ต้ องมี ส่ ว นรวมในการ
สอบสวนอุ บัติ ก ารณ์ ข องผู้ รั บ เหมา หากอุ บัติ ก ารณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้นภายใต้ พื ้นที่ ควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ในสถานการณ์ ที่อุบัติการณ์ ที่เกิ ดขึน้ เกี่ ยวข้ องกับผู้รับเหมา
หลายราย ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริ ษัท เชฟรอนประเทศไทย
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บริ ษัทอาจทําการแต่งตังที
้ มสอบสวนอุบตั ิการณ์โดยมีตัวแทน
มาจากทุกบริ ษัทที่ได้ รับผลกระทบได้
การบริหารรายกรณีของอุบัติการณ์
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย กํ าหนดให้ มีการรายงานและ
ประเมินการบาดเจ็ บและความเจ็ บป่ วยในทุกกรณี ในทัน ที
เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้ป่วยหรื อผู้ได้ รับบาดเจ็ บจะได้ รับการดูแ ล
และการติดตามทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การรายงาน
และการจัดการการกับการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยที่ล่าช้ า
อาจส่งผลให้ การเจ็บป่ วยทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ รวมถึง
เพิ่มความซับซ้ อนในการรักษาพยาบาลให้ มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
ขันตอนการบริ
้
หารรายกรณีของอุบตั ิการณ์ ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบหลักเจ็ด (7) ประการดังต่อไปนี ้:
1.
2.
3.
4.
5.

การแจ้ งและการรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วย
สถานพยาบาล
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การนําตัวส่งสถานพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์
การสื่อสารขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการบริ หารรายกรณี
ของอุบตั ิการณ์ให้ กบั ฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ
6. เอกสารคําแนะนําในการรักษาพยาบาล
7. กฎหมาย/จริ ยธรรมทางการแพทย์
“TSP-21 เรื่ อง การบริ หารรายกรณีสําหรับอุบตั ิการณ์ ในกรณี
เกิดการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุจากงาน” ได้ ถกู
จัดทําขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผู้ที่เกี่ ยวข้ องในการจัด การ
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และติ ดตามการบาดเจ็ บและความเจ็ บป่ วยที่ มีสาเหตุจ าก
งาน วัตถุประสงค์พื ้นฐานของ TSP-21 มีดงั ต่อไปนี ้:
• เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ได้ รับบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยได้ รับการรักษา
ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
• เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารติ ด ตามอย่ า งเหมาะสม
จนกระทัง่ ผู้บาดเจ็บ/ผู้เจ็บป่ วยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง
และสามารถกลับมาปฏิบตั ิงานได้ ตามปกติ
• เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารประสานงานและสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิ ภาพระหว่างหัวหน้ างาน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
ทัง้ ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เองและผู้รับเหมา
เจ้ าหน้ าที่ แ ผนก OE/HES และแผนกการแพทย์ ข อง
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย รวมถึงสถานพยาบาลที่
ให้ บริ การทางการแพทย์
• เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า การบาดเจ็ บ และความเจ็ บ ป่ วยได้ ถูก
บันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและสมํ่าเสมอตามมาตรฐานการ
รายงานของบริ ษัทเชฟรอน
หากมีข้อสงสัยว่าการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยมีสาเหตุที่มา
จากงานหรื อไม่ ให้ ปฏิบตั ิกับกรณีที่เกิดขึ ้นเสมือนว่ามีสาเหตุ
มาจากงานก่อนเสมอ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย กําหนดให้ ผ้ ูรับเหมาจําเป็ นต้ อง
ติ ด ตามอาการบาดเจ็ บ /เจ็ บป่ วยที่ เ กิ ดขึน้ กับพนักงานของ
ตนเอง รวมถึงทําการรายงานที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้
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ในสัญ ญาที่ ทํ า ระหว่ า งบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยและ
ผู้รับเหมาโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่สามารถดําเนินการได้
ผังการไหลการจัดการรายกรณีการบาดเจ็บ/ความเจ็บป่ วยมี
สาเหตุมาจากงาน ดังแสดงในรูปด้ านล่าง
Work-related Injury / Illness Occurs at a CTEP
Facility or Operation
Employee / Contractor
Seek treatment from Facility Medic Immediately
Describe medical situation to Medic and Supervisor
Adhere to treatment prescribed by Medic
Complete Permission to Release Information Form
Return to work when approved by Company Doctor

•
•
•
•
•

Facility Medic

Chevron Doctor
Discuss with 3rd Party
Medical Doctor if used by
Contractor on diagnosis
and treatment
Advise all Chevron Medics
on diagnosis and treatment
Ensure proper Medical
referral
Arrange for Drug & Alcohol
Test if required
Contact Treating Physician
about treatment details
Review treatment status
and approve IP’s Return to
Work
Review work-related cases
for proper recording

•

•
•
•
•
•
•

3rd Party Medical Services
Doctor
•
•

Contact & Consult with the
Chevron on Duty Doctor
about treatment
Advise 3rd party medic on
treatment

All Chevron Medics consult
Chevron on duty Doctor
• 3rd party Medical Service
Medics consult 3rd party
Medical Service Doctor
• Provide required treatment
• Determine severity of
illness/injury
• Complete Injury / Illness
Report
If Minor, then:
• Advise IP to Return to
Work
If Serious, then:
• Consult with Duty Chevron
Doctor
• Refer IP to Hospital
• Secure Permission to
Release Information Form
from IP
• Ensure IP has complied
with all steps in the Fit to
Return to Work Procedure
• Complete Report of
Referral Form and
Distribute
•

Onshore Medical Coordinator
•
•
•
•
•
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Arrange transport from hangar to
hospital for all cases
Coordinate with treating physician
for treatment plan and report CTEP
doctor
Coordinate with contractor’s
representative to handle the case
Follow up progress with Treating
Physician on a daily basis
Follow up progress of IP recovery
and inform Chevron Doctor daily

•
•
•
•
•

Supervisor
Contact IP for incident
details
Contact Medic for
treatment details
Conduct II&R Notification
and Investigation
Identify Testing With
Cause Case for Drug &
Alcohol Test
Record II&R details

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Chevron Staff
• Notify HR to handle details
• Review & Assign
appropriate tasks to IP
following approval from
Chevron Doctor.

Review details with Duty
Doctor to identify work
restrictions.
Consult with Duty Doctor to
conduct Drug & Alcohol
test if required
Contact P’s Manager
regarding IP work
restrictions
Review work restrictions
with IP‘s Supervisor.

Contractors
• Notify details to Contractor
Representative
• Assign appropriate tasks to
IP following approval from
Chevron Doctor

HR/Contractor Representative
•

Facility Manager
•

Communicate Drug &
Alcohol test policy to all
Personnel.
Provide appropriate
resources to manage the
case
Visit IP in hospital
Track IP’s sick leave
Support follow-up
compensation claims
Manage Drug & Alcohol
positive case
Maintain records and
reports to officials.

Asset / Dept. HES Specialist
•
•
•

Review IIR for quality and
accuracy
Classify incident correctly
Review data in IMS
HES Manager

•
•
•

Ensure report sent to DMF
within 72 hours when
required
Review incident
classification
Evaluate effectiveness of
procedures

ผังการไหลแสดงการบริ หารรายกรณี ทางการแพทย์สําหรับ
การบาดเจ็ บและการเจ็ บป่ วยที่ มีสาเหตุจากงานที่ มีบริ การ
ทางการแพทย์จากภายนอกมาเกี่ยวข้ อง
Reported Injury or Illness

Non-Work Related

Work Related or Suspected

1. Facility Medic consults his 3rd party
Medical Services Doctor for treatment.
2. Inform OIM/DSM/PIC

1. Facility Medic assesses the patient then
reports to his 3rd party Medical Service Doctor.
2. Inform OIM/DSM/PIC
3. 3rd party Medical Service Doctor contacts
Chevron Doctor at 66-2-545-5555 ext 4411 or
4403 to discuss prior to prescribing treatment.

No Referral
3rd party Medical
Service Doctor
advises treatment
to Facility Medic.

Need-Referral
1. 3rd party Medical Service
Doctor contacts Chevron
Doctor at 66-2-545-5555 ext
4411 or 4403 to discuss prior
to arranging referral.
2. Facility Medic prepares
referral documents then sends
to ELQclinic@chevron.com.

No Referral
3rd party Medical
Service Doctor
advises treatment
to Facility Medic

Need-Referral
1. Facility Medic prepares
referral document and sends
to ELQclinic@chevron.com.
2. ELQ clinic contacts
Onshore Chevron clinic.

Chevron Onshore Clinic
• Chevron Onshore Medical Coordinator
accompanies the patient to designated hospital, if
available. Non medical person may accompany a
non serious case, which will be advised by
Chevron Doctor.
• Chevron Onshore Medical Coordinator to engage
with outside attending doctor.
• If a 3rd party Medical Service Provider is
involved, the 3rd party doctor coordinates the case
management with the Chevron onshore Medical
Coordinator directly.

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมของขันตอนการดํ
้
าเนินงานการบริ หาร
รายกรณีสําหรับผู้บาดเจ็บ/ผู้เจ็บป่ วย ให้ ติดต่อกับนายแพทย์
ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย หรื อ คลิ นิ ก ประจํ า ฐาน
ปฏิบตั ิงานประจําแหล่งผลิตเอราวัณ
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ข้ อกําหนดด้ านสุขภาพ สิ่งแวดล้ อม และความ
ปลอดภัย (HES) สําหรับผู้รับเหมา
การตรวจสอบและการคัดเลือกคู่สัญญา
ในกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย จะยึ ด หลัก การพิ จ ารณาซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จํ า กั ด เพี ย งแค่ ก าร
ประเมินและการจัดระดับของกระบวนการระบบการจัด การ
ด้ านอาชี วอนามัย สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยสําหรั บ
ผู้รับเหมา (CHESM) เท่านัน้ แต่จะพิจารณาถึงองค์ประกอบ
อื่น ๆ อีกดังต่อไปนี ้:
• ลักษณะและความเสี่ยงของงาน
• ประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมา
• ภาวะผู้นําของผู้บริ หาร
• ผลสัมฤทธิ์ทางด้ าน HES ในอดีตผ่านมา
• ระบบบริ หารจัดการด้ าน HES หรื อด้ านความปลอดภัย
• การฝึ กอบรมและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
• การสอบสวนอุบตั ิ การณ์ และขัน้ ตอนการปฏิบัติงานใน
การรายงานอุบตั ิการณ์
• ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ข้ อกําหนดสําหรั บผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาที่ อยู่ในระหว่างการปฏิ บัติ งาน หัวหน้ างาน และ
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามดังต่อไปนี ้:
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• ดําเนินการจัดประชุม HES และการประชุมเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนเริ่ มงาน รวมถึงการวางแผนการประเมินความ
เสี่ยง
• ใช้ อปุ กรณ์เฉพาะที่ระบุไว้ ในสัญญาเท่านัน้
• ใช้ งานอุ ป กรณ์ ต ามที่ ผ้ ูผ ลิ ต แนะนํ า โดยพนัก งานที่ มี
ความรู้ความชํานาญและผ่านการฝึ กอบรมแล้ ว
• ต้ องดํ าเนิ นงาน และปฏิ บัติตามระบบอนุญาตทํ า งาน
และการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ความปลอดภั ย
(MSW) ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
• ต้ อ งจัด หาและทํ า ให้ มั่น ใจว่า พนัก งานของผู้รั บ เหมา
เข้ าใจและปฏิบัติตามข้ อกําหนดในสัญญา รวมถึงของ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ในเรื่ องการฝึ กอบรมและ
การใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
• ต้ อ งดํ า เนิ น การและเข้ า ร่ ว มในการเข้ า เยี่ ย มและการ
ตรวจสอบสถานปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมาร่ วมกับผู้แทน
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เพื่อกําหนดข้ อกําหนด
ในการติดตามให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ต้ องเก็ บ บั น ทึ ก ชั่ ว โมงการทํ า งานและอุ บั ติ เ หตุ /
อุบตั ิการณ์ของพนักงานของผู้รับเหมาและพนักงานของ
ผู้รับเหมาช่วง ดังต่อไปนี ้:
 อุบตั ิเหตุถึงขันเสี
้ ยชีวิต
 อุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงาน (DAFWC)
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 อุบัติ เ หตุถึ ง ขัน้ บาดเจ็ บ ที่ ต้อ งจํ า กัด ลัก ษณะการ
ทํางาน (RWC)
 อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั น้ บาดเจ็ บ ที่ ต้ องได้ รั บ การรั ก ษา
มากกว่าการปฐมพยาบาล (MTC)
 อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั น้ บาดเจ็ บ ที่ ต้ องได้ รั บ การปฐม
พยาบาล
 การเกิดเพลิงไหม้
 การหกรั่วไหล
 อัต ราการเกิ ด อุบัติ ก ารณ์ ที่ ต้ อ งลงบันทึ ก ทัง้ หมด
(TRIR)
• ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เชฟรอนอนุ ญ าตให้ ผู้ รั บ เหมาหลัก
ควบคุมงานโดยใช้ ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
ตนเอง ผู้ รั บ เหมาต้ องจั ด ทํ า เอกสารเพื่ อ ทํ า การ
เที ย บเคี ย งระบบการจั ด การความปลอดภั ย ของตน
ดังกล่าวกับของบริ ษัทเชฟรอน
ระดับของ CHESM
หากการปฏิ บัติ ง านของผู้รั บ เหมาอยู่ใ นขอบเขตของการ
บริ หารจัดการด้ านสุขภาพ สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
ของผู้ รั บ เหมา (CHESM) แล้ ว โปรไฟล์ ค วามเสี่ ย ง (risk
profile) ในงานของผู้ รั บ เหมาและระดั บ คะแนนจากการ
ประเมินตามกระบวนการ CHESM จะเป็ นตัวกํ าหนดระดับ
ของการมีส่วนร่ วมของผู้รับเหมาในกิ จกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
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เป็ นทางด้ านอาชี วอนามัย สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานร่วมกับบริ ษัท เชฟรอน
ผู้รับเหมาจะถูกประเมินออกเป็ นระดับต่าง ๆ เช่นตัง้ แต่ เกรด
A – D, ระดับตํ่ า, ยังไม่มีการให้ คะแนน, ให้ หยุดปฏิ บัติงาน
ชั่ว คราวเนื่ อ งจากอาจส่ง ผลกระทบที่ สําคัญ (กํ า หนดตาม
รายการมาตรฐานของกิจกรรมการทํางาน), และการประมาณ
การจํานวนชั่วโมงการทํางานเพื่อกําหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง
ในการปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้:
การประเมินในขัน้ เริ่มต้ น
อัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ที่ต้องลงบันทึกทังหมด
้
การใช้ แบบสอบถามในการทวนสอบคุณสมบัติโดยผ่านการ
ตรวจสอบระบบการจัด การด้ านอาชี วอนามัย สิ่งแวดล้ อ ม
และความปลอดภัย (HES System Review) และ/หรื อการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม
และความปลอดภัย ที่ สํ า นัก งานหรื อ สถานปฏิ บัติง านของ
ผู้รับเหมา (CHESM Office/ Field Audit)
การปรั บระดับคะแนน (CHESM Grade) หลังจากทํางาน
ร่ วมกับเชฟรอน
อัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ที่ต้องลงบันทึกทังหมด
้
การใช้ แบบสอบถามในการทวนสอบคุณสมบัติโดยผ่านการ
ตรวจสอบระบบการจัด การด้ านอาชี วอนามัย สิ่งแวดล้ อ ม
และความปลอดภัย (HES System Review) และ/หรื อ การ
ตรวจประเมินระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม
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และความปลอดภัย ที่ สํ า นัก งานหรื อ สถานปฏิ บัติง านของ
ผู้รับเหมา (CHESM Office/ Field Audit)
ง า น ใ น ข ณ ะ ที่ มี กิ จ ก ร ร ม ที่ กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร อ ยู่
(การประเมินผลงาน การตรวจสอบภาคสนาม)
ข้ อกําหนดสําหรั บอุปกรณ์ ของผู้รับเหมา
(เช่ น กล่ องเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ เี ช่ ามา)
อุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่สง่ มายังพื ้นที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย และทัง้ ที่อยู่ระหว่างการใช้ งานต้ องมาพร้ อมกับ
อุปกรณ์ ช่วยยกที่ ได้ รับการตรวจสอบและการรับรองแล้ วซึ่ง
เป็ นไปตามหรื อที่สูงมาตรฐานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย ในเรื่ องการยกและการผูกรัด (lifting and rigging)
ต้ องมั่นใจว่าอุปกรณ์ ที่ใช้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดการจัดแบ่ง
พื ้นที่ (ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย)
ต้ องมั่นใจว่าอุปกรณ์ ที่ประกอบด้ วยเครื่ องยนต์มีการติดตัง้
อุปกรณ์ดักประกายไฟที่ ปลายท่อไอเสีย ระบบการหยุด การ
ทํางานเมื่อความเร็ วเกินกว่าที่กําหนด ระบบป้องกันการเกิ ด
ประกายไฟที่เกิดจากความตึงตํ่า และการบุฉนวนบนพืน้ ผิ ว
วัสดุที่มีความร้ อน
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ซึ่งรวมถึง TSP-9 เรื่ อง กล่องเครื่ องมือ/หี บ/อุปกรณ์ ที่มีบาน
พับและบานเปิ ด และ TSP-39 เรื่ อง การดํ าเนิ นการในการ
ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เ ช่าและการขนส่ง กลับ รวมถึ ง TSP อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
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อุปกรณ์ ที่ทํางานภายใต้ แรงดันต้ องถูกทํ าการประเมิน และ
ทดสอบแรงดันโดยใช้ นํ ้า (hydro test) ตามสภาพการใช้ งานที่
ผู้ผลิตกําหนดหรื อที่เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
อุปกรณ์ไฟฟ้าต้ องได้ รับการประเมินและรั บรองหรื อทดสอบ
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า สามารถใช้ ง านได้ ตามที่ ผ้ ูผลิ ตแนะนํ าหรื อ
เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
อุปกรณ์ช่วยยกและการผูกรัดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
บริ ษัทเชฟรอน
การจัดการผู้รับเหมาช่ วง
ผู้รับเหมาหลักเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่ในการรั บประกันว่าผู้รับเหมา
ช่ ว งและพนัก งานของตนปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานที่ ต กลงไว้
เช่นเดียวกันกับผู้รับเหมาหลัก ทัง้ นีร้ วมถึงต้ องรับประกันว่า
ผู้รั บ เหมาช่ ว งมี คุณ สมบัติ ใ นการปฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของบริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทย รวมถึ ง ข้ อ
กําหนดการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย (MSW) ของบริ ษัท
แม่ (U&G) และข้ อกําหนดของกระบวนการ OE อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในขณะปฏิบตั ิงานให้ กบั บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
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การจัดการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
การจัดการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
สําหรับในสถานการณ์ฉุกเฉิ นใด ๆ ก็ตามพนักงานแต่ละคน
ต้ องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนก่อนเป็ นอันดับแรกเสมอ
ให้ พนั ก งานกดสั ญ ญาณเตื อ นภั ย และตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ฉกุ เฉินเมื่อเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงเท่านัน้
ในสถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย แต่ละ
แห่ ง จะมี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
(emergency station bill) ซึ่งให้ รายละเอี ยดถึงลักษณะของ
การแจ้ งเตื อ น รวมถึ ง ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ใ นระห ว่ า ง
สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ป้ า ยประกาศในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จะระบุ ผ้ ู มี ห น้ าที่ ใ น
ตําแหน่งภายใต้ สถานการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ (บุคลากรหลัก ๆ)
โดยแบ่ ง ตามประเภทตํ า แหน่ ง งานปกติ เ ป็ นหลัก (หน้ าที่
สําหรับในแต่ละตําแหน่งที่สําคัญ จะถูกระบุไว้ ในใบรายการ
ตรวจสอบ (checklist) ของแผนตอบโต้ สถานการณ์ฉกุ เฉิน)
นอกจากนี ใ้ นสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกชายฝั่ ง ของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย แต่ละแห่งจะมีการติดป้ายเพื่อระบุถึง
ตําแหน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉิ นหรื อแผนควบคุมอัคคีภยั เพื่อให้
ข้ อมูลแก่พนักงานถึงที่ตงั ้ และจํานวนของอุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ
ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
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พนักงานแต่ละคนต้ องมีส่วนร่ วมในระหว่างการฝึ กซ้ อ มเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในกรณีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น และปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่ของตนตามที่ถกู กําหนดไว้
การให้ ความช่วยเหลือทางการแพทย์จดั ให้ มีอยูใ่ นทุกสถานที่
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ นอกจากนีอ้ ุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้ อง
มีอยู่ประจําในแต่ละสถานที่ปฏิบตั ิงาน หากมีการนําเอาวัสดุ
จํ า เป็ น ในชุด ปฐมพยาบาลไปใช้ จะต้ อ งมี ก ารรายงานให้
ทราบเพื่อจะได้ จดั หามาทดแทนในทันที
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ นเคยในรายละเอี ย ดของขัน้ ตอนการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินของบริ ษัท เชฟรอนประเทศ
ไทย ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนต้ องทําความเข้ าใจในแผนตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ น (ERP) ของสถานที่ปฏิบตั ิงานของตน
รวมถึงรายละเอี ยดของโครงสร้ างตํ าแหน่ง และใบรายการ
ตรวจสอบสําหรับหน้ าที่ตา่ ง ๆ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ท้ ายที่สดุ หากในตําแหน่งงานของคุณไม่ได้ ถกู กําหนดไว้ ให้ มี
บทบาทหลักในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบตั ิงานยังคงต้ องทํา
การทบทวนรายละเอี ย ดในป้ า ยประกาศในสถานการณ์
ฉุกเฉิ น และรู้ ถึงความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบตั ิตาม
หากมี สัญ ญาณฉุ ก เฉิ น ดั ง ขึน้ หรื อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
เกิดขึ ้น
การดับเพลิง
เป็ นหน้ าที่หลักของผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนในการช่วยกันป้อ งกัน
เหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ โดยต้ องปฏิบตั ิ
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ตามหลัก การปฏิ บัติง านเพื่ อ ความปลอดภัย และมี ก ารเฝ้า
ระวังอยู่เสมอ รวมถึงต้ องทําการจัดการกับความเสี่ยงที่ อาจ
ทํ าให้ เกิ ดเพลิงไหม้ หรื อเป็ นสาเหตุของการเกิ ดเพลิงไหม้ ที่
อาจลุกลามได้
โดยปกติแล้ ว นํา้ เป็ นสิ่งที่หาได้ ง่ายและมีความสะดวกในการ
ใช้ ในการควบคุมเพลิงและดับเพลิง
เพลิงไหม้ ที่เกิดจากแรงดันก๊ าซจะต้ องถูกทําให้ เย็นลงด้ วยนํ ้า
จนกระทั่งแหล่งกําเนิดของแรงดันดังกล่าวสามารถถูกปิ ดลง
ได้ โดยทัว่ ไป ห้ ามดับเพลิงที่มีสาเหตุมาจากแรงดันก๊ าซ
อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ ายได้ จัดเป็ นอุปกรณ์ ดับเพลิง
ขั น้ ต้ น ถู ก ออกแบบมาสํ า หรั บ ดั บ เพลิ ง ที่ มี พื น้ ที่ จํ า กั ด
เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาที่สามารถดับเพลิงได้ สนั ้ ๆ เท่านัน้
ชนิดของอุปกรณ์ดบั เพลิงมีดงั ต่อไปนี ้
นํา้ จัดเป็ นสารดับเพลิงที่มีประโยชน์หลายอย่างและ
เหมาะสมสํ า หรั บ เพลิ ง ที่ เ กิ ด จากวัส ดุ จํ า พวกไม้
กระดาษ ผ้ า และเพลิงที่ เกิ ดจากลัก ษณะเดี ย วกัน
แต่ไม่ควรใช้ นํ ้ากับเพลิงที่มีสาเหตุมาจากเชื ้อเพลิงเหลวหรื อที่
เกิดจากไฟฟ้าที่ยงั คงมีกระแสไฟฟ้าอยู่
สารเคมีผง อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดนีเ้ ป็ นผงที่ไม่นําไฟฟ้า จึง
ทํ าให้ เหมาะสมสําหรั บใช้ ดับเพลิงที่เกิ ดจากไฮโดรคาร์ บอน
เหลว และในพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ ที่เกิดจาก
สาเหตุหลาย ๆ อย่างรวมกัน ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ดับเพลิงชนิด
สารเคมีผงในพื ้นที่ปิดคลุมที่มีพื ้นที่ที่จํากัด
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โฟม มีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมเพลิ งไหม้
จากไฮโดรคาร์ บ อนเหลว แต่ ห้ ามใช้ กั บ เพลิ ง ที่ มี
สาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้า เพราะอาจเสี่ยงต่อการ
ถูก ไฟฟ้า ช็ อ ตได้ อุป กรณ์ ดับ เพลิ งประเภทโฟมชนิ ด พิเศษ
เหมาะที่จะใช้ ดบั เพลิงที่มีสาเหตุมาจากการทอดโดยใช้ นํา้ มัน
ในห้ องครัว
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดนี ้
เป็ นไอของก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ข้ มข้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและไม่นําไฟฟ้า ใช้ สําหรับดับเพลิงที่มี
ไฟฟ้าหรื อที่เกิดจากระบบอิเลคโทรนิค หรื อไฟไหม้ ที่เกิดจาก
เชื อ้ เพลิงเหลวโดยการเข้ าไปแทนที่ ออกซิเจน (ใช้ หลักการ
สกัดกัน้ ) เพราะว่าก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สะอาดและไม่มี
อันตรายต่อกลไกลหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเหมาะสําหรับที่จะ
ใช้ ในพื ้นที่ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ห้ องควบคุม ห้ องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ บูธพ่นสี ในเรื อ และในอากาศยาน
แต่ ล ะคนที่ ป ระจํ า อยู่ใ นสถานที่ ป ฏิ บัติ งานแต่ล ะแห่ ง ควร
เรี ยนรู้ วิธีการตรวจสอบและการใช้ งานของอุปกรณ์ดบั เพลิงที่
ตนมีเครื่ องมือดับเพลิงที่จัดไว้ นี ้ มีไว้ เพื่อปกป้องทัง้ พนักงาน
และทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
การตรวจสอบด้ วยสายตาควรดําเนินการอย่างน้ อยเดือนละ
ครัง้ โดยทําการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทัง้ หมดแล้ วมีการ
ทํ า บัน ทึ ก การตรวจสอบติ ด ไว้ กั บ อุ ป กรณ์ นัน้ ๆ เครื่ อ งมื อ
ดั บ เพลิ ง จะต้ องมี ส ลั ก ติ ด ไว้ เสมอ เพื่ อ บ่ ง บอกว่ า เครื่ อ ง
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ดับเพลิงดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ งาน หากพบว่าสลักของเครื่ อง
ดับเพลิงชํ ารุ ดหรื อสูญหาย เครื่ องดับเพลิงดังกล่าวจะต้ อ ง
ได้ รับการตรวจสอบการบํารุ งรักษาตามรายการทัง้ หมดใหม่
อีกครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเครื่ องมือดับเพลิงดังกล่าวยังไม่ได้ ถกู
ใช้ งาน
ต้ องทําการแจ้ งเจ้ าของพื ้นที่ ให้ ทราบเสมอ เมื่อพบว่าเครื่ อง
ดับเพลิงได้ ถกู ใช้ งานแล้ วหรื อหายไปจากตําแหน่งที่ถกู ระบุไว้
การรายงานสถานการณ์ ฉุกเฉิน
เมื่อตรวจพบความผิดปกติ อันตราย หรื อสภาวการณ์ฉกุ เฉิน
ให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนีใ้ นทันที!
เปิ ดสัญญาณเตือนภัยและประกาศให้ ทราบถึงสถานการณ์
และตําแหน่งที่เกิดเหตุผ่านระบบเสียงตามสาย 3 ครัง้ (หรื อ
หากสามารถทํ า ได้ ให้ รายงานสถานการณ์ แ ละพื น้ ที่ ต่ อ
ห้ องควบคุ ม /ห้ องสื่ อ สาร หรื อ โทรไปที่ เ บอร์ ฉุ ก เฉิ น ของ
หน่วยงาน)
เมื่ อ ต้ อ งรายงานเหตุเ พลิ งไหม้ หรื อสถานการณ์ ฉุก เฉิ น ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี ้:
รายงาน:
แจ้ งว่าตนเองเป็ นใคร
แจ้ งว่าตนเองอยูท่ ่ีไหน
แจ้ งว่าเกิดอะไรขึ ้น
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แจ้ งความช่วยเหลือที่ต้องการ
ถอยออกมา สังเกต และประเมินสถานการณ์ ในตํ าแหน่งที่
ปลอดภัย
ดํ า เนิ น การเฉพาะเมื่ อ เห็ น ว่า สามารถทํ า ได้ แ ละปลอดภัย
(อย่านําตัวเองเข้ าไปเสี่ยง)
รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อห้ องควบคุม/ห้ องสื่อสาร
หรื อ เบอร์ ฉุก เฉิ น ของหน่ ว ยงานจนกว่า ความช่ว ยเหลือจะ
มาถึง
ไปยังจุดที่กําหนดไว้ สําหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อจุดรวมพล
เมื่ อ ที ม ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ประจํ า สถาน
ปฏิบตั ิงานมาถึง
ไปยังจุดรวมพลหรื อจุดลงเรื อของตนเพื่อทํ าการตรวจสอบ
จํ านวนคน จับคู่บัดดี ้ และรอคํ าสั่งต่อไปเมื่อมีสัญญาณสั่ง
การดังขึ ้นหรื อได้ รับคําสังผ่านทางระบบเสียงตามสาย
การปฏิบตั ิในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
กระบวนการและเครื่ องมือโต้ ตอบในสถานการณ์
ฉุกเฉิน:
คู่มือการปิ ดระบบในสถานการณ์ฉุกเฉิ นรวมทังปุ่
้ มและวาล์ว
สําหรับการปิ ดระบบได้ ถกู จัดทําขึ ้นสําหรับใช้ ในการหยุดการ
ทํางานและ/หรื อลดแรงดันในอุปกรณ์และในระบบต่าง ๆ
พนักงานจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานระบบดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ
สังเกตพบสภาวการณ์ฉกุ เฉิน
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ห้ ามเข้ าไ ปในพื น้ ที่ ที่ กํ าลั ง ประส บปั ญห าห รื ออยู่ ใ น
สภาวการณ์ ฉุก เฉิ น ยกเว้ น ผู้ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมและได้ รั บ
อนุญาตแล้ วเท่านัน้
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (การส่ งต่ อผู้ป่วย):
กฎทัว่ ไปสําหรับการรักษาผู้ได้ รับบาดเจ็บ:
กฎทัว่ ไปสําหรับการรักษาผู้ได้ รับบาดเจ็บ:
ห้ ามนึกเอาเองว่าผู้ได้ รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้ ว
ให้ ใครคนใดคนหนึ่งโทรแจ้ งเบอร์ ฉกุ เฉินหรื อพนักงานสื่อสาร
(Radio Operator) ทันที
ให้ ดําเนิ นการปฐมพยาบาลหากได้ รับการฝึ กอบรมมา ห้ าม
เคลื่ อ นย้ า ยผู้บ าดเจ็ บ จนกว่า จะได้ รั บ คํ า แนะนํ า โดยบุ รุ ษ
พยาบาลที่ผ่านการอบรม
รักษาอุณหภูมิร่างกายผู้บาดเจ็บให้ อบอุ่นอยูเ่ สมอ
อยู่กับ ผู้บ าดเจ็ บ จนกว่า ความช่ ว ยเหลื อ ทางการแพทย์ จ ะ
มาถึง
พาผู้บ าดเจ็ บ ไปทํ า การรั ก ษา หากผู้บ าดเจ็ บ ยัง มี ส ติ แ ละ
สามารถเดินเองได้
ห้ ามทํ าการรบกวนใด ๆ ในบริ เวณพืน้ ที่ โดยรอบ นอกเหนือ
เสียจากว่าในบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าวไม่ปลอดภัย ป้องกันผู้ไม่ได้
รับอนุญาตเข้ ามาในพื ้นที่เกิดเหตุ
ปฏิบตั ิตามคําเตือนในการป้องกันตนเองเสมอและใช้ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลสําหรับป้องกันการติดเชือ้ ที่สมั ผัสผ่าน
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ทางโลหิ ต เช่น โรคไวรั สตับอักเสบเอ โรคไวรั สตับอักเสบบี
และโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง (HIV)
ปฏิบตั ิตามคําเตือนในการป้องกันตนเองเสมอและใช้ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลสําหรับป้องกันการติดเชือ้ ที่สมั ผัสผ่าน
ทางโลหิ ต เช่น โรคไวรั สตับอักเสบเอ โรคไวรั สตับอักเสบบี
และโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง (HIV)
การบาดเจ็บจากไฟฟ้ า:
ห้ ามสัมผัสตัวผู้บาดเจ็บ
หาที่มาและตัดแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้า
หากสามารถทําได้ ให้ ใช้ ไม้ แห้ ง (ไม้ กระดานนัง่ ร้ าน, ด้ ามไม้ )
ผลักผู้บาดเจ็บให้ ห่างจากแหล่งกําเนิดของกระแสไฟฟ้า หรื อ
ผลั ก แหล่ ง กํ า เนิ ด ของกระแสไฟฟ้ า ให้ ออกจากตั ว ของ
ผู้บาดเจ็บ
ดํ า เนิ น การปฐมพยาบาลหากได้ รั บ การฝึ กอบรมมา
ดําเนินการเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าแล้ ว
คนตกนํา้ :
โยนห่ ว งชู ชี พ หรื อ วั ต ถุ ล อยนํ า้ อื่ น ๆ ไปยั ง คนตกนํ า้ เพื่ อ
ช่วยเหลือและ/หรื อเป็ นเครื่ องหมายแสดงจุดที่ลอยตัวอยู่
ตะโกนว่า “คนตกนํ ้า” และตะโกนต่อเนื่องจนกว่ามีคนอื่นได้ ยิน
เฝ้ามองคนตกนํ ้าไว้ ตลอด สังเกตอัตราและทิศทางที่ลอยตัว
บอกผู้ที่อยู่ใกล้ เคี ยงให้ ใช้ ระบบเสียงตามสาย หรื อโทรแจ้ ง
เบอร์ ฉกุ เฉิน แล้ วให้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้:
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• ตําแหน่งในนํ ้า (ทิศทาง, ระยะทาง)
• ชื่อของคนตกนํ ้า (ถ้ าทราบ)
• ชื่อผู้แจ้ งและตําแหน่งปัจจุบนั
• หากไม่มีใครเลยที่อยู่ใกล้ เคียงและเป็ นทางเลือกสุดท้ าย
แล้ ว ให้ อ อกมาจากตํ า แหน่ ง ดัง กล่า วเพื่ อ ไปประกาศ
ตามระบบเสียงตามสายเพื่อแจ้ งคนตกนํ ้า
• สังเกตอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ รับความช่วยเหลือ
รั่วและหก:
แจ้ งเตือนผู้ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ในพื ้นที่ให้ รับทราบ
ออกจากพื ้นที่นนโดยด่
ั้
วนเท่าที่ทําได้ พร้ อมกับกลันลมหายใจ
้
ปิ ดอุปกรณ์พกพาทัง้ หมด: ไม่ทําสิ่งที่อาจก่อให้ เกิดประกาย
ไฟหรื อเป็ นแหล่งของประกายไฟ
ต้ องมัน่ ใจว่ามีการกดสัญญาณเตือน
ตอบสนองเหมือนกับสัญญาณทัว่ ไป
ไฮโดรคาร์ บอนเหลวและก๊ าซเมื่อรั่วหรื อหกอาจเกิดการสะสม
ในพื ้นที่ที่ปิดมิดชิดได้ เมื่อสงสัยว่ามีก๊าซสะสมอยู่ ให้ จํากัด
การเข้ า พื น้ ที่ แ ละจะอนุญ าตให้ เข้ า พื น้ ที่ เฉพาะพนัก งานที่
ได้ รับการฝึ กอบรมภายใต้ การควบคุมดูแลแล้ วเท่านันโดยต้
้
อง
สวมอุปกรณ์ SCBA
ความเสี่ยงในการเกิ ดเพลิงไหม้ จะเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อมีก๊าซติดไฟสะสมอยู่ในพื ้นที่ ดังนัน้ ต้ องหลีกเลี่ยงการใช้
วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่อาจก่อให้ เกิดประกายไฟ
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การอพยพ/การสละฐานปฏิบัติงาน:
การตัดสินใจในการสละฐานปฏิ บัติงานนอกชายฝั่ ง จะเป็ น
อํานาจของผู้จดั การประจําฐานฯ (OIM) ผู้ควบคุมเรื อ/กัปตัน
(สําหรับสถานที่ปฏิบตั ิงานที่ลอยลําอยูใ่ นทะเล) หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายแล้ วเท่านัน้
เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วขึน้ ผู้ที่ ต้ อ งอพยพ (ในกลุ่ม E)
จะต้ องทําการอพยพก่อนเป็ นอันดับแรกและพนักงานฉุกเฉิน
(ในกลุม่ R) จะยังคงปฏิบตั ิงานต่อตามที่กําหนดไว้ ในแผนการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื อแผนอพยพหนีไต้ ฝนุ่
วิธีการอพยพที่ปลอดภัยที่สดุ จะถูกกําหนดตามสภาพอากาศ
อุปกรณ์ที่มี และปัจจัยอื่น ๆ
วิธีการอพยพที่ใช้ ได้ แก่ :
การอพยพทางเฮลิคอปเตอร์
การอพยพทางเรื อลําเลียงสิ่งของและกําลังพล
อพยพโดยเรื อช่วยชีวิต/แพช่วยชีวิต
วิ ธี ก ารอพยพอื่ น จะถูก พิ จ ารณาและแจ้ ง ให้ ผ้ ูอพยพทราบ
ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในพื ้นที่นนั ้ ๆ
การฝึ กซ้ อมเพื่อตอบสนองต่ อสถานการณ์ ฉุกเฉิน
การฝึ กซ้ อมสําหรับการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้ อง
ถูกดําเนินการในสถานที่ปฏิบตั ิงานของของบริ ษัทเชฟรอนที่
เป็ นไปตามที่ กฎหมาย ข้ อบังคับ และนโยบายของสถานที่
ปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ผู้ ปฏิ บัติ ง านมี
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ความคุ้นเคยกันกับขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งานในสภาวะฉุกเฉิ น
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย จึ ง ได้ มี ก ารกํ า หนดให้ มี ก าร
ฝึ กซ้ อมเสมือนหนึ่งว่ามีเหตุฉกุ เฉินต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดขึ ้นจริ ง
ผู้รับเหมาต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อ มทัง้ หมด ทุกแท่นขุดเจาะ
ต้ องมีการกําหนดการฝึ กซ้ อม จัดทําการฝึ กซ้ อม ทําการบันทึก
ผลการฝึ กซ้ อมให้ แก่ ผ้ ู ปฏิ บั ติ ง านของตน ที่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับ และข้ อสัญญาที่ทําไว้ กับ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
แผนการตอบสนองกรณีนาํ ้ มันรั่วไหลและการแจ้ งเตือน
ที มบริ หารสถานการณ์ ฉุกเฉิ นของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย จะเป็ นผู้ประสานงานการตอบสนองในกรณี ที่มีนํา้ มัน
หรื อวัตถุอนั ตราย (HAZMAT) รั่วไหล ซึง่ มีสาเหตุจากสถานที่
ปฏิบตั ิงานและทรัพย์สินต่าง ๆ ของเชฟรอนทัง้ ที่อยู่ในทะเล
และบนบก ในกรณีนีร้ วมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของรัฐ
ในการวางแผนและการแจ้ งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องในกรณีที่
มีนํา้ มันและวัตถุอันตรายรั่วไหล ซึ่งมีสาเหตุมาจากทรัพย์สิน
และสินทรัพย์ภายใต้ พื ้นที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเช
ฟรอน
ผู้ที่สังเกตเห็ นหรื อพบเจอการรั่ วไหลจากสถานที่ ปฏิ บตั ิงาน
หรื อจากการดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทเชฟรอน
ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้:
1. ความปลอดภัยมาเป็ นอันดับหนึ่งเสมอ – ต้ องมัน่ ใจว่า
พนักงานทุกคนปลอดภัย ผู้ใดก็ตามที่พบเห็นการรั่วไหล
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จะต้ องดํ า เนิ น การอย่ า งรอบคอบ ระมั ด ระวั ง และ
สมเหตุสมผล
2. แจ้ งหัวหน้ างานและพนักงานผู้ที่รับผิดชอบของบริ ษัทเช
ฟรอนทราบ
3. ควบคุมจุดที่รั่วไหล – จะดําเนินการได้ เฉพาะสําหรับผู้ที่
มีความรู้และผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ วเท่านัน้ เมื่อเห็นว่า
สามารถทําได้ ซงึ่ อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
 ปิ ดหลุมและ/หรื อถังหรื อภาชนะกักเก็บประเภทต่าง
 ปิ ดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตัง้ เหนือและใต้ ผิว
ดิ น (ทัง้ วิธีการสั่ง งานผ่ านระบบอัต โนมัติห รื อ ทํ า
โดยใช้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน)
 กดปุ่ มระบบปิ ดการทํ างานในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
(ESD)
 เปิ ดการทํ า งานอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การพลุ่ ง ของ
ของเหลวหรื อก๊ าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
(BOP) และระบบควบคุมหลุม
 ผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบในการพัฒนาแผนการ
ตอบสนองต่อนํ ้ามันและ HAZMAT ตามข้ อกําหนด
ของหน่วยงานของรัฐสําหรับการรั่วไหลซึง่ มีสาเหตุ
จากพื ้นที่ สถานที่ปฏิบตั ิงาน หรื อทรัพย์สิน รวมถึง
ท่อนํ ้ามันของตน
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ผู้ รั บ เหมาจึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจั ด การและการ
ตอบสนองต่ อ การรั่ ว ไหลของนํ า้ มัน และวัต ถุอัน ตรายซึ่งมี
สาเหตุจากทรัพย์สิน สถานที่ ปฏิ บตั ิ งาน ท่อนํ า้ มัน หรื อจาก
ทรัพย์สินของตน
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (การส่ งต่ อผู้ป่วย)
ในกรณีของภาวะฉุกเฉิ นทางการแพทย์ ผู้จัดการของสถานที่
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย หรื อพนักงานของ
ผู้รับเหมาที่ดูแลรับผิดชอบจะต้ องประสานงานและมัน่ ใจว่า
การเดิ นทางไปสถานพยาบาลสําหรั บผู้ได้ รับบาดเจ็ บได้ ถกู
จัดเตรี ยมไว้ กอ่ นหน้ าแล้ ว พนักงานที่ได้ รับบาดเจ็บที่ถกู ส่งไป
รั ก ษา/ประเมิ น อาการยัง สถานพยาบาลต้ องมาพร้ อมกั บ
บุคลากรทางการแพทย์หรื อพนักงานที่ได้ รับการฝึ กอบรมการ
ปฐมพยาบาลขึ น้ อยู่ กั บ ระดั บ ของความรุ น แรงของการ
บาดเจ็บ
บุคคลผู้นําส่งจะต้ องมีบนั ทึกจากบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
หรื อจากตัวแทนของบริ ษัทผู้รับเหมาในการมอบอํ านาจให้
ดําเนินการรักษาผู้ได้ รับบาดเจ็บได้ ตัวแทนของนายจ้ างจะไป
พบกับผู้ได้ รับบาดเจ็บเมื่อมาถึงสถานพยาบาล ทัง้ นี เ้ พื่อให้
แน่ใจว่าผู้บาดเจ็บจะได้ จดั การดูแลทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม
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การดูแลสิ่งแวดล้ อม
การปกป้ อ งและดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อมเป็ นหน้ าที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของทุ ก ๆ คนที่ ป ฏิ บัติ ง านอยู่ใ นแต่ ล ะสถานที่
ปฏิบตั ิงานและในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย สิ่งนี ร้ วมหมายถึงทุก ๆ คนต้ องตระหนักว่าใน
การปฏิ บั ติ ง านและในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ต นทํ า สามารถ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างไรบ้ าง
เรามีสิ่งแวดล้ อมอยูเ่ พียงหนึ่งเดียว ดังนันทุ
้ กคนจะต้ องจริ งจัง
ในการปกป้องการดูแ ลสิ่ง แวดล้ อมของบริ ษัทเชฟรอนเป็ น
หนึ่งในมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศที่มงุ่ มัน่ ในการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อมรวมถึง การลดผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึน้ จากการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเชฟรอนให้ ได้ มากที่สดุ
ทุกคนจะต้ องตระหนักว่าในทุก ๆ การปฏิบตั ิงานของแต่ละคน
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ แต่ ทุก คน
สามารถลดหรื อทําให้ ผลกระทบเหล่านี ้หมดไปได้ โดยการลด
ปริ มาณวัสดุหรื อสิ่งของที่ใช้ (ไม่ให้ เหลือทิง้ เป็ นของเสีย) นํา
วัสดุกลับมาใช้ ซํ ้า (รี ไซเคิล) ในทุก ๆ ครัง้ เมื่อมีโอกาส กําจัด
และทดแทนสารอันตรายโดยใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
และต้ องดูให้ แน่ใจว่าของเสียได้ รับการคัดแยกในภาชนะที่ ถกู
จัดเตรี ยมไว้ และถูกกําจัดอย่างถูกต้ อง
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พึงระลึกไว้ เสมอว่าในทุก ๆ งานจะมีแง่ของการปฏิ บัติงาน
ด้ า น สุข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภัย อยู่ร่ ว มกัน
เสมอ – ดังนัน้ อย่าลืมที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้ อม
ต้ อ งดูใ ห้ มั่นใจว่า ในหัว ข้ อ ของอันตรายและข้ อควรระวังที่
กํ าหนดไว้ ในใบอนุญาตทํางานจะต้ องมีการระบุถึงประเด็น
ปั ญหาและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้ อมให้ ชดั เจน
อยูเ่ สมอ
อย่าปล่อยให้ สารมลพิษปนเปื อ้ นลงสูด่ ิน แหล่งนํ ้า หรื อปล่อย
ออกลงสู่ทะเล เตื อนเพื่อนร่ วมงานอยู่เสมอถึงความสําคัญ
ของการตระหนักถึงเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
ใครก็ ต ามที่ สั ง เกตเห็ น การหกรั่ ว ไหลจะต้ องรี บ แจ้ ง
ผู้ปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นพื ้นที่หรื อห้ องควบคุมทราบโดยทันที
ดํ า เนิ น การหยุด ต้ น เหตุที่ ทํา ให้ เ กิ ดการรั่ ว ไหลและควบคุม
พื น้ ที่ ข องการรั่ ว ไหลในทั น ที อย่ า งไรก็ ต าม ต้ องทํ า การ
ประเมินสถานการณ์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ที่มีก่อนเป็ นอันดับ
แรก เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคล
(PPE) รวมถึงมีวัสดุและอุปกรณ์ ตอบสนองต่อเหตุก าร์ ณ ที่
เหมาะสม ต้ องไม่มีใครเอาตัวเองเข้ าไปเสี่ยงในอันตราย
ที่ บ ริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย เรามี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้
พนักงานและการปฏิบตั ิงานของเราดําเนินการอย่างเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อมและสะอาดในทุก ๆ อย่างที่เราทํา
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สารต้ องห้ าม
การกําจัดการใช้ วสั ดุที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นวิธีที่ดี
ที่สดุ ดังนันไม่
้ ควรซื ้อหรื อใช้ สารที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ซึง่ เหล่านี ้รวมถึงแต่มิได้ จํากัดเพียงสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
สารทํ า ความเย็ น ในรู ป ก๊ า ซและของเหลวอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น สาร
ทําลายชันโอโซน
้
(Ozone Depleting Substances , ODS)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของแร่ ใ ยหิ น (Asbestos) ทุ ก
รูปแบบ
สีที่มีสว่ นประกอบของสารตะกัว่
โพลิคลอริ เนต ไบฟี นิล (PCBs).
จาระบีทาเกลียวท่อที่มีตะกัว่ เป็ นองค์ประกอบ (pipe dope)
สารเคมี / วัสดุ / และสารที่เป็ นอันตรายที่สามารถหาสิ่งอื่นมา
ทดแทนได้
Waste Management
ต่อไปนีเ้ ป็ นบทสรุ ปทั่วไปของหลักการและวิธีการจัดการของ
เสี ย ที่ ถูก นํ า ประยุก ต์ ใช้ แ ละต้ องนํ า ไปปฏิ บัติใ ห้ เหมาะสม
สํ า หรั บ ในแต่ ล ะสถานที่ ป ฏิ บัติ ง าน ในการดํ า เนิ น งานทั ง้
รวมถึงในการปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมาและบุคคลอื่น ๆ ในงาน
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทัง้ หมดที่ได้ สญ
ั ญาในการจัดการ
การขนส่ง หรื อกํ าจัดของเสียให้ กับบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย ต้ องดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
ดูแลของเสียโดยบุคคลที่ สามของบริ ษัทเชฟรอน (Chevron
Third Party Waste Stewardship Standard, TWS) และการ
กํ า จัด ของเสี ย จะต้ อ งถูก ดํ า เนิ น การโดยผู้รั บ เหมาที่ ไ ด้ รั บ
อนุมตั ิตามมาตรฐานของ TWS แล้ วเท่านัน้
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นแล้ ว แม้ วา่ การบําบัด
และกํ า จั ด ของเสี ย จะดํ า เนิ น การเป็ นไปตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้ อมแล้ วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่ามันเป็ นวิธีการ
ที่ดีที่สดุ ในการจัดการของเสีย วิธีที่มีประสิทธิ ภาพมากกว่า
คือการลดของเสียที่แหล่งกําเนิด ตามกลยุทธของ “3R’s” อัน
ได้ แก่ การใช้ ซํ ้า (Reuse) การรี ไซเคิล (Recycle) และการนํา
กลับคืนมาใช้ ใหม่ (Recover) หรื อการลดปริ มาณของเสียขัน้
สุดท้ ายก่อนที่ต้องนําไปกําจัด
ภาชนะบรรจุของเสียต้ องมีการปิ ดฉลากอย่างเหมาะสมเพื่อ
ระบุชนิด และปริ มาณของของเสีย และต้ องจัดไว้ ให้ มีใช้ งาน
ในแต่ละสถานที่อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อการจัดการ
และการคัดแยกของเสียที่มีประสิทธิภาพ
ของเสียแต่ละชนิ ดต้ องได้ รับการคัดแยกตามป้ายระบุช นิ ด
หรื อประเภทของของเสีย ที่แสดงไว้ ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ตาม
แนวทางของบัญชีรายชื่อของเสียของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย ที่ ถูกระบุไว้ ใน TSP-7 เรื่ องการจัดการและการควบคุม
วั ส ดุ ข องเสี ย (TSP-7 Managing and Handling Waste
Materials) สําคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องทํ าการคัดแยกของเสีย
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อันตรายออกจากของเสียไม่อันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ เกิ ด
การปนเปื อ้ นของเสียอันตรายที่มากับของเสียไม่อันตรายได้
ให้ อ้ า งถึ ง TSP-3 (การกํ า จัด และควบคุ ม โดลนที่ ป นเปื อ้ น
ป ร อ ท ( The Removal and Handling of Mercury
Contaminated Sludge)) TSP-7 (การจัดการและการควบคุม
วัส ดุข องเสี ย (Managing and Handling Waste Materials)
TSP-18 (การควบคุม วัส ดุป นเปื อ้ นปรอทและการขจัด การ
ปน เปื ้ อ น ขอ งปรอ ท (Mercury Contaminated Material
Handling and Decontamination) แ ล ะ TSP-20 (วั ต ถุ
อันตราย) ในการจัดการของเสียและวัสดุที่ปนเปื อ้ น
ข้ อควรห้ าม: วิธีการต่อไปนี ้ห้ ามใช้ ในการจัดการของเสีย
• การเผาของเหลวหรื อของแข็งแบบเปิ ดโล่งในหลุม กอง
ไฟ ถัง หรื อภาชนะเปิ ดโล่งอื่น รวมถึงตะกร้ าเผาขยะใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่งแต่ละแห่ง
• กําจัดของเสียอันตรายที่เป็ นของเหลวในหลุมฝังกลบ
• การทิ ้งถังบรรจุของเสียในที่สาธารณะ
กฎความปลอดภัยทั่วไปสําหรั บการปฏิบัติงานอย่ าง
ปลอดภัยกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
1. วิธีการปฏิบัตงิ านกับสารเคมีท่ ดี ี มีดังต่ อไปนี:้
 คัดแยกสารเคมีที่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อกันที่อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายเกิดขึ ้นได้ หากทําการจัดวางไว้
ใกล้ กัน เช่น สารเคมีที่ติดไฟกับสารเคมีที่ระเบิดได้
และสารกัดกร่อนกับสารไวไฟ เป็ นต้ น
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 ให้ นําอาหาร เครื่ องดื่ ม และบุหรี่ ออกจากสถานที่
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น
 อ่ า นเอกสารข้ อ มูล ความปลอดภั ย ของสารเคมี
(Safety Data Sheet, SDS) และศึ ก ษาฉลากของ
สารเคมีก่อนใช้ งาน
 ทราบถึงตํ าแหน่งและที่ ตงั ้ ของฝั กบัวและอ่างล้ าง
ตาฉุกเฉิน
 ต้ องมั่นใจว่ามีอุปกรณ์ ดับเพลิงและ/หรื ออุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยที่ถกู ประเภทอยู่ในบริ เวณใกล้
ๆ และในสภาพที่พร้ อมใช้ งาน
 ตรวจสอบให้ มั่น ใจว่า มี ก ารระบายอากาศอย่ า ง
เพียงพอ
 ทราบถึงผู้ที่ต้องติ ดต่อและข้ อปฏิ บัติเ มื่อเกิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน
 แจ้ งหัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่ วมงานทราบถึงสถานที่
และเวลาเมื่อคุณต้ องทํางานร่วมกับสารเคมี
 เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล (PPE) ที่
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานไว้ ใกล้ ๆ
2. ข้ อควรระวั ง เฉพาะเมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านกั บ สารเคมี
อันตราย:
 ห้ ามเปิ ดภาชนะบรรจุสารเคมีทิ ้งไว้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน
 ห้ ามใช้ ปากดูดสารเคมี
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 อย่ า คิ ด ว่ า สารเคมี ทุก ชนิ ด มี ก ลิ่ น ไอระเหยของ
สารเคมีบางชนิดไม่มีกลิ่นและเป็ นอันตรายมาก
 ห้ ามผสมสารเคมีด้วยตัวเอง ถึงแม้ ว่าเป็ นการผสม
กับนํ ้าโดยไม่ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าว
ก่อน
 ห้ ามสูดดมก๊ าซที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมี
 ห้ ามเทนํ ้าลงในกรด
 ห้ ามกิน ดื่ม หรื อสูบบุหรี่ ใกล้ กบั สารเคมี
 ห้ า มเก็ บ สารเคมี ไ ว้ โ ดยไม่ไ ด้ ศึ ก ษาเอกสารคู่มือ
ความปลอดภัยสารเคมีโดยเฉพาะเรื่ องปฏิ กิริ ยาที่
สามารถเกิดขึ ้นได้
 ห้ ามใส่ ค อนแทคเลนส์ ใ นพื น้ ที่ ที่ มี ไ อระเหยของ
สารเคมีที่เป็ นพิษ คอนแทคเลนส์แบบอ่อนสามารถ
ดูดซับไอระเหยของสารเคมีได้
การป้ องกันนํา้ มันและสารเคมีหกรั่วไหล
ทุ ก คนที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด การกั บ นํ า้ มัน และสารเคมี ต้ อ ง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน TSP-33 (ขันตอน
้
การจั ด การและและจั ด เก็ บ รั ก ษาสารเคมี (Chemical
Handling and Storage)) และเอกสารคู่มื อความปลอดภัย
สารเคมี เ พื่ อ ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ การหกรั่ ว ไหล รวมถึ ง
สถานการณ์อนั ตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
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ควรให้ ความสําคัญกับการควบคุมปริ มาณในการจัดเก็บและ
การใช้ ทําบัญชีรายการสารเคมี ซึ่งรวมถึงการจัดซื ้อสารเคมี
ในปริ มาณที่เหมาะสมเพื่อลดปริ มาณสารเคมีที่หมดอายุและ
ของเสียที่ต้องกําจัด
เลือกสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลลงพื ้น นํา้ และดิน และต้ องดําเนินการตรวจสอบเป็ น
ประจําทุกสัปดาห์ ต้ องไม่วางภาชนะบรรจุนํ ้ามันและสารเคมี
บนตะแกรงหรื อพื ้นที่ที่หากเกิดการรั่วไหลแล้ วสามารถออกสู่
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ โ ดยตรง การวางซ้ อ นภาชนะบรรจุส ารเคมี
จํากัดไม่เกิน 2 ชัน้ และชันเดี
้ ยวสําหรับถังพลาสติก (สีนํ ้าเงิน)
สารเคมีที่สามารถทํ าปฏิ กิริยากันจะต้ อ งแยกจากกัน ทัง้ ใน
ระหว่างการใช้ งานและการจัดเก็บ
ต้ อ งจัด เตรี ย ม secondary containment ที่ มี ข นาดใหญ่ พอ
สําหรั บกรณี ที่มีการหกรั่ วไหลในปริ มาณมากสุดที่ สามารถ
เกิ ด ขึ น้ ได้ และ/หรื อ จั ด เตรี ย มให้ มี ก ารไหลล้ นไปยั ง บ่ อ
รวบรวมที่ มีความจุเพียงพอเพื่อกักเก็ บหรื อบําบัดสารเคมีที่
หกรั่วไหลซึง่ ต้ องพิจารณารวมถึงปริ มาณของนํ ้าฝนหรื อนํ ้าอื่น
ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน TSP-33
ต้ องบ่งชี ้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นรวมถึงมาตรการป้องกันการ
หกรั่วไหลเมื่อใดก็ตามที่มีการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้ามันหรื อ
สารเคมี แ ละทํ า การจั ด เตรี ยมแผนการลดผลกระทบที่
เหมาะสม เช่น:
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1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สําหรั บกรณี หกรั่ วไหลที่ เ พี ยงพอใน
พื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
2. ใช้ อปุ กรณ์ที่ถกู ต้ องในการเคลื่อนย้ ายของเหลว
3. ใช้ ถาดรองหรื อ secondary containment รองด้ านล่าง
ในจุดที่ต้องทําการเคลื่อนย้ าย
4. ใช้ อุปกรณ์เคลื่อนย้ ายที่มีสภาพดี ไม่มีรอยรั่ว มีการติด
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมี และอื่น ๆ
5. ต้ องดูให้ แน่ใจว่าข้ อต่อระหว่างจุดจ่ายและจุดรั บแน่ น
หนาและไม่มีรอยรั่ว
6. กันพื
้ ้นที่หากมีการหกรั่วไหลเกิดขึ ้น
ของเสียจากการพ่ นทําความสะอาดพืน้ ผิววัสดุและงานสี
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการพ่น ทํ า ความสะอาดพื น้ ผิ ววัส ดุ การ
กะเทาะสี และงานสีต้องถูกจัดการตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน
TSP-7 เรื่ อง การจัดการและควบคุมวัสดุของเสีย (Managing
and Handling Waste Materials)
กรณีนีร้ วมถึงการควบคุมเพื่อรวบรวมและลดการแพร่ กระจาย
ของฝุ่ นและละอองสีไปในอากาศในระหว่างและภายหลังการทํา
กิจกรรมดังกล่าว
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การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สังคม และสุขภาพ
(Environmental Social & Health Impact Assessment,
ESHIA) และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Impact Assessment, EIA)
การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ ESHIA และ EIA เป็ นสิ่งที่ต้อง
ปฏิ บัติ ทัง้ ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย เองและบริ ษัท
ผู้ รั บ เหมา พร้ อมกั บ ดํ า เนิ น การติ ด ตามผลกระทบอย่ า ง
ต่อเนื่องเมื่อสามารถดําเนินการได้
กระบวนการ ESHIA OE ของบริ ษัทเชฟรอนและข้ อกํ าหนด
ของ EIA ตามที่ กฎหมายกํ าหนด มีเป้าหมายเดี ยวกันก็ เพื่อ
จํ า แนกและบ่ ง ชี ผ้ ลกระทบที่ รุ นแรงที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อม สังคม และสุขภาพอย่างเป็ นระบบ ควบคู่ไปกับ
การกํ า หนดมาตรการลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ระหว่ า ง
ขัน้ ตอนของการออกแบบ การก่อสร้ าง และการดํ าเนิ นงาน
ของทุก ๆ โครงการ
ให้ ติดต่อกับผู้แทน HES หรื อที่ ปรึ กษากระบวนการ ESHIA
ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย สํ า หรั บ ข้ อ สงสัย ใด ๆ
เกี่ ย วกับ ข้ อ กํ า หนดของ ESHIA และ/หรื อ EIA หรื อ อ้ า งถึ ง
รายละเอียดดังแสดงไว้ ตาม URL ด้ านล่าง:
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce
sses/OE_Elements/Element0703_ESHIA.asp
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การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยก็เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคน
เป็ นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตั ิงานทุก ๆ คนในการขอความ
ช่วยเหลือจากหัวหน้ างาน ผู้แทน หรื อผู้เชี่ยวชาญ HES ของ
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย เพื่ อ ขอรั บ เอกสารเรื่ อ งการ
ปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย (SWP) ฉบับสมบูรณ์และนํามาศึกษา
เพื่อทําความเข้ าใจ ซึ่งประกอบด้ วยรายละเอียดในหัวข้ อต่าง
ๆ ดังต่อไปนี ้ เรื่ องดังกล่าวมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีของผู้ปฏิบตั ิงานหรื อผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเข้ าระบบ
อิ นทราเน็ ตของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เพื่อดูเอกสาร
ดังกล่าวได้
เอกสารฉบับสมบูรณ์ที่แสดงรายละเอียดของหัวข้ อต่าง ๆ ใน
เรื่ อ งการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ความปลอดภัย สามารถดูไ ด้ จาก
URL ดังแสดงด้ านล่างนี ้:
การบริ หารการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย (MSW):
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce
sses/OE_Elements/Element0302_MSW.asp
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเฉพาะของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
(TSP):
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce
sses/ThailandSpecificProcedures.asp
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ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานมาตรฐานสําหรับการขุดเจาะและการ
สนับสนุนหลุมผลิต (D&C) ดังแสดงตามลิงค์ด้านล่าง:
http://thailandupstream.chevron.com/drilling/Standard
SOPs/GP_Drilling.asp
เกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย (TC&S) ดังแสดงตามลิงค์ด้านล่าง:
http://thailandupstream.chevron.com/FE/FEStandard/F
E_Standards.asp
มาตรฐานทางวิศวกรรมของบริ ษัทเชฟรอน (CES) ดังแสดง
ตามลิงค์ด้านล่าง:
https://custom002hou.sp.chevron.net/sites/Standards/Active%20CES/For
ms/AllItems.aspx
การบริหารการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (MSW)
ข้ อกํ า หนดของกระบวนการ MSW ของบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย มี ผ ลบัง คั บ ใช้ กั บ พนั ก งาน ผู้ รั บ เหมา และ
ผู้รับเหมาช่วงทุกคน ยกเว้ นในกรณี ที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นใน
สัญญาจ้ าง
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หาร
การปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย (MSW) ที่ถกู กําหนดโดย
กลุ่มธุรกิจต้ นนํา้ และก๊ าซ (Upstream and Gas, U&G) ของ
บริ ษั ท เชฟรอนสํ า นัก งานใหญ่ ควบคู่กับ การฝึ ก อบรมเพื่อ
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สร้ างความตระหนักในการสร้ างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย
(BBS) เพื่อกํ าจัด “พฤติ กรรมเสี่ ย ง” อันเป็ นพืน้ ฐานเพื่ อ ให้
มัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย
ข้ อกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ของผู้ รั บ เหมาถู ก ระบุ อ ยู่ ใ นเอกสาร
กระบวนการรจัด การด้ า นอาชี ว อนามัย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความปลอดภั ย สํ า หรั บ ผู้ รั บ เหมา (CHESM) ของบริ ษั ท
เชฟรอน
เอกสารของกระบวนการ MSW ประกอบด้ วย 3 ขันตอนการ
้
ปฏิ บัติ ง านและ 12 มาตรฐาน เพื่ อ ใช้ ใ นการสนับ สนุน การ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด ซึง่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับ
การอบรมเพื่ อ ทํ า การศึก ษาทบทวนและทํ าความเข้ าใจใน
ข้ อกําหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย:
วัตถุประสงค์ของกระบวนการบริ หารการปฏิบตั ิงานเพื่อความ
ปลอดภัย (MSW) ก็ เพื่อทํ าการบ่งชี ้ ประเมินและกํ าจัด ลด
หรื อควบคุมอันตรายที่เกิ ดจากการปฏิบัติงาน กระบวนการ
MSW ครอบคลุมถึง การบ่งชีแ้ ละประเมินอันตรายที่เกิดจาก
การทํางาน ข้ อกําหนดสําหรับมาตรการควบคุม การจัดการ
กั บ มาตรการควบคุ ม การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านและ
พฤติ ก รรมที่ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การสนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย กระบวนการ MSW เป็ นส่วน
หนึ่ ง ของระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในการ
ปฏิบตั ิงาน (OEMS) ของบริ ษัทเชฟรอน
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ MSW
ประกอบด้ วย:
• ขั น้ ต อ น ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ นํ า ใ น
กระบวนการ MSW
• ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานการวิเคราะห์อนั ตราย
• ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานใบอนุญาตทํางาน
มาตรฐาน MSW ประกอบด้ วย:
• การฝึ กอบรมสําหรับกระบวน MSW และมาตรฐานการ
ทวนสอบด้ านสมรรถนะ
• มาตรฐานการข้ ามระบบป้องกันที่ สําคัญ (Bypassing
Critical Protections)
• มาตรฐานการปฏิบตั ิงานประดานํ ้าเพื่อการพาณิชย์
• มาตรฐานการปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศ
• มาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยกับไฟฟ้า
• มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการขุด
• มาตรฐานการทํางานที่ก่อให้ เกิดความร้ อนหรื อประกายไฟ
• มาตรฐานการปฏิ บัติงานตัดแยกระบบแหล่ง พลัง งาน
อันตราย
• มาตรฐานการปฏิบตั ิงานยกและการผูกมัดสิ่งของ
• มาตรฐานการตรวจวั ด ก๊ าซโดยใช้ เครื่ องมื อ แบบ
เคลื่อนย้ ายได้
• มาตรฐานการทํ างานหลาย ๆ แผนกพร้ อมกันในเวลา
และพื ้นที่เดียวกัน
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• มาตรฐานการทํางานบนที่สงู
กําหนดให้ ในการทํางานทุกงานต้ องทําการกรอกข้ อมูลลงใน
แบบฟอร์ ม PPHA/JSA ของบริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยให้
ครบถ้ วน ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการวางแผนและการ
วิเคราะห์อนั ตรายจากการปฏิบตั ิงาน
ขัน้ ตอนที่ ถูกกํ าหนดไว้ ของกระบวนการ MSW ดังแสดงใน
แผนภาพด้ านล่าง
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A.

ขัน้ ตอนปฏิบัติการมีส่วนร่ วมของผู้นําในการ
บริหารการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
หนึ่ ง ในปั จ จั ย ของความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ บรรลุสู่
ความเป็ น เลิ ศ ในการปฏิ บัติ ง าน คื อ ภาวะของผู้ นํ า
สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู้ นํ า คื อ การแสดงออกผ่ า นทาง
พฤติ กรรมและการกระทํ าที่ มีต่อผู้ปฏิ บัติงาน ผู้นําที่
อยูใ่ นหน่วยธุรกิจต้ นนํ ้าและก๊ าซธรรมชาติ (U&G) เป็ น
ผู้ส่ง เสริ ม การสร้ างวัฒ นธรรมความเป็ น เลิ ศ ในการ
ปฏิ บัติงาน ปลูกฝั งวินัยในการปฏิบัติงานและทําการ
ตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้ องกับกระบวนการ
มาตรฐาน และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของกระบวนการ
MSW ที่ถกู กําหนดโดยกลุม่ ธุรกิจต้ นนํ ้าและก๊ าซ (U&G)
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานนีใ้ ห้ ข้อกําหนดของกลุ่มธุรกิ จต้ น
นํ ้าและก๊ าซ (U&G) ในเรื่ องการมีส่วนร่วมของผู้นําในการ
บริ หารการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยภาคสนาม
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานดังกล่าวนีใ้ ช้ สําหรับผู้ที่เป็ นผู้นํา
ของบริ ษัทเชฟรอนเท่านัน้
เป็ นความรับผิดชอบของทีมผู้นําในแต่ละหน่วยธุ รกิ จ
ของบริ ษัทเชฟรอนของแต่ละประเทศ (Business Unit)
/ หรื อที ม ผู้ บริ หารอาวุ โ ส ที่ ต้ องมั่ น ใจว่ า มี ก าร
ดํ า เนิ น งานตามกระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของผู้นํ า ใน
ระบบการบริ หารการปฏิ บัติงานเพื่อความปลอดภัย
ตามขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงานเรื่ องภาวะผู้นํานี ้
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B.

ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ อนั ตราย
การวิเคราะห์อนั ตรายควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง
ในการปฏิ บัติงานต้ อ ถูก นํ ามาปฏิ บัติเ สมอ โดยผ่าน
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ป ฏิ บัติ ง านทุ ก คนก่ อ นเริ่ ม การ
ปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ข้ อกํ า หนดในภาคผนวก B เรื่ อ ง
ขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ อั น ตรายของบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้;
ขัน้ ตอนที่ 1: การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการวิเคราะห์
อันตรายของ U&G (ดังแสดงในตารางที่ 7) เพื่อทําการบ่งชี ้
อันตรายที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ต้องทําในงาน
ขั น้ ตอนที่ 2: หากกิ จกรรมที่ ทํา มีค วามเสี่ ยงสูง โดย
อ้ างอิงตามระดับความเสี่ยงดังแสดงในตารางที่ 7 ให้
ดํ าเนิ นการวางแผนการวิเคราะห์ อันตราย (Planning
Phase Hazard Analysis, PPHA) การวิ เ คราะห์ ง าน
เพื่อความปลอดภัยที่หน้ างาน (JSA) และการประเมิน
อั นตรายด้ วยตนเอง (Individual Hazard Assessments
(IHAs) ตามข้ อกําหนดของ U&G ก่อนเริ่ มลงมือปฏิบตั ิงาน
ขัน้ ตอนที่ 3: สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ตามที่ ถูกระบุไว้ ในตารางที่ 7 ให้ ดําเนิ นการวิเคราะห์
งานเพื่อความปลอดภัยที่หน้ างาน (JSA) และประเมิน
อันตรายด้ วยตนเอง (Individual Hazard Assessments
(IHAs) ตามข้ อกํ า หนดของ U&G ก่ อ นเริ่ มลงมื อ
ปฏิบตั ิงาน
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ขัน้ ตอนที่ 4: กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตํ่าตามที่ถกู ระบุ
ไว้ ใ นตารางที่ 7 ให้ ทํ า JSA แบบไม่ ต้ องใช้ เอกสาร
(ด้ วยวาจา) ที่หน้ างานก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินอันตรายด้ วยตนเอง (IHAs)
ที่ ไ ม่ต้ อ งใช้ เ อกสาร ถื อ ว่า เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
สมาชิ ก แต่ ล ะคนในที ม ที่ ต้ องมี ค วามตระหนั ก ถึ ง
อันตรายและปฏิ บัติตามมาตรการป้องกันอันตรายที่
เกี่ยวข้ องในงานของผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนทังก่
้ อนและ
ในระหว่างปฏิบตั ิงาน
ขั ้น ตอนที่ 6: การปิ ดงานจํ า เป็ นต้ องมี ก ารบัน ทึ ก
บทเรี ยนที่ได้ รับหลังจากการเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิงานลง
ในส่วนของการวิจารณ์แบบฟอร์ มของ JSAให้ สมบูรณ์
ต้ อ งนํ า เอาแบบฟอร์ ม เฉพาะสํ า หรั บ การทํ า PPHA
และ JSA ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มาใช้ และ
ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนในการวางแผนงานเพื
้
่อ
การทํางานอย่างปลอดภัย
เครื่ องมือบ่งชีอ้ ันตราย (Hazard Identification, HID)
ของบริ ษั ท เชฟรอน ดั ง แสดงในรู ป ด้ านล่ า ง ให้
คําแนะนําที่ต้องทําการคาดการณ์และระบุถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ ้นทัง้ ก่อนและในระหว่างการปฏิบตั ิงานอยู่
เสมอ ซึง่ เครื่ องมือดังกล่าวแบ่งแหล่งที่มาของอันตราย
ออกตามประเภทของแหล่ง พลัง งานชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่
สามารถก่อให้ เกิดอันตรายในสถานที่ปฏิบตั ิงานได้
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C.

ขัน้ ตอนการปฏิบัติใบอนุญาตทํางาน
ระบบใบอนุญาตทํ างาน (PTW) เป็ นกลไกสําคัญเพื่อ
ทํ า การบ่ง ชี ้ สื่ อ สาร บรรเทา และควบคุมอันตรายที่
เกี่ ยวข้ องกับการทํางานที่อาจส่งผลกระทบรุ นแรงต่อ
สุขภาพ สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยได้
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิสําหรับใบอนุญาตทํางานนี ถ้ ูก ระบุ
ตามข้ อกํ าหนดของ U&G ในเรื่ องใบอนุญาตทํ า งาน
ในการศึ ก ษาและทํ าความเข้ าใจในขัน้ ตอนของการ
ปฏิ บัติ ง านดั ง กล่ า ว ให้ อ้ างถึ ง แผนผั ง การไหลของ
ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ใ บอนุ ญ าตทํ า งานที่ แ สดงอยู่
ด้ านบน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิสําหรับใบอนุญาตทํางานของ U&G
ประกอบด้ วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
• ใบอนุญาตทํางานทัว่ ไป
• ใบอนุญาตทํางานเฉพาะ
• แผนการทํางาน
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ทํ า การออกใบอนุญ าตทํ า งานให้ กับ
ตัวเองได้
ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ นี ใ้ ห้ นํ า มาใช้ กั บ การทํ า งานของ
พนั ก งานของบริ ษั ท เชฟรอนและตั ว แทน รวมถึ ง
ผู้รับเหมาที่ ปฏิ บัติ งานภายใต้ หน่ว ยธุร กิ จ ของ U&G
ของบริ ษัทเชฟรอน
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ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ นี ใ้ ห้ นํ า มาใช้ กั บ การทํ า งานของ
พนั ก งานของบริ ษั ท เชฟรอนและตั ว แทน รวมถึ ง
ผู้รับเหมาที่ ปฏิ บัติ งานภายใต้ หน่ว ยธุร กิ จ ของ U&G
ของบริ ษั ท เชฟรอน ผู้ ควบคุ ม การปฏิ บัติ ง านเป็ น
ผู้รับผิ ดชอบที่ ต้องมั่นใจเสมอว่า ใบอนุญาตทํ างาน/
เงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ในแผนการปฏิบัติงานต้ องถูกสื่อสาร
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง การปฏิบตั ิงานได้ ดําเนินการเป็ นไป
ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุไ ว้ ใ นใบอนุญ าตทํ างาน/แผนการ
ปฏิบตั ิงาน และใบอนุญาตทํางาน/แผนการปฏิบตั ิ งาน
ถูกปิ ดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
แผนผังการไหลของการอนุญาตการทํางาน ดังแสดง
ในแผนภาพ ด้ านล่าง
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ไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ริ่ ม ลงมื อ ปฏิ บัติ ง านหากใบอนุญ าต
ทํ างานยังไม่ได้ รับการอนุมัติ และทํ าการออกโดยผู้
ควบคุมพื ้นที่ (area controller) รวมถึงต้ องถูกยอมรั บ
โดยหัวหน้ าของคณะทํางาน
หากมีข้อสงสัยประการใดในเรื่ องเกี่ ยวกับข้ อกําหนด
และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิใบอนุญาตทํางานสําหรับงานที่
ท่านได้ รับมอบหมาย ให้ ถามหัวหน้ างานของท่านก่อน
เสมอ
D.

การฝึ กอบรมการบริ หารการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย (MSW) และมาตรฐานการทวนสอบ
ด้ านสมรรถนะ
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานทุกคนต้ องมีสว่ นร่วมและทําความเข้ าใจ
ในเรื่ องของสมรรถนะตามข้ อกํ าหนดของ MSW ของ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ที่สอดคล้ องกับหน้ าที่ใน
การปฏิบตั ิงานของตน
ดัง นัน้ บริ ษั ท เชฟรอนจึง ได้ จัดให้ มี หลัก สูต รและการ
ฝึ กอบรมที่ เป็ นระบบ สําหรั บผู้ควบคุมงานและ/หรื อ
ผู้ปฏิบตั ิงานในเรื่ องของ MSW ดังกล่าว
เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของหั ว หน้ างานที่ ต้ องจั ด ให้
ลูกน้ องของตนได้ รับการฝึ กอบรมตามลักษณะของการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละคนตามข้ อกําหนดของ เป็ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ปฏิ บัติ ง านแต่ ล ะคนที่ ต้ องแจ้ งให้
หัว หน้ า งานของตนทราบ ถ้ า ตนเองยัง ไม่ไ ด้ รั บ การ
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ฝึ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของ
MSW หรื อ เมื่ อ รู้ สึ ก ว่ า ตนเองขาดคุณ สมบัติ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานที่ถกู ร้ องขอได้ อย่างถูกต้ อง
รายละเอี ย ดของข้ อกํ า หนดในการฝึ กอบรมและ
มาตรฐานในการสอบทวนด้ านสมรรถนะ ดังแสดงอยู่
ในภาคผนวก D ของข้ อกําหนด MSW
E.

มาตรฐานการยกเลิกการทํางานชั่วคราวของ
อุปกรณ์ หรือระบบป้ องกันที่สําคัญ (Bypassing
Critical Protections – BCP)
การยกเลิกการทํางานชั่วคราวของอุปกรณ์หรื อระบบ
การป้องกันที่สําคัญเกี่ยวข้ องกับการสร้ างความเชื่อมัน่
ว่าอุปกรณ์ และเครื่ องมือควบคุมที่ เกี่ ยวข้ องกับความ
ปลอดภัย และระบบป้องกันที่ สํ าคัญ ยัง คงทํ างานได้
ตามที่กําหนดไว้ ทงั ้ ทางตรงหรื อผ่านวิธีการดําเนินการ
อื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ปฏิ บัติตามขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานการยกเลิกการทํางานชั่วคราวของอุปกรณ์
หรื อระบบป้องกันที่สําคัญที่ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง
ๆ อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่
รวมกั น เป็ นลํ า ดั บ ชั น้ ของระบบป้ อ งกั น (layers of
protection) มีความสมบูรณ์ ตามที่ ได้ ถูกออกแบบไว้
และยังคงทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
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ดังนัน้ ความเข้ าใจในมาตรฐานของ MSW ดังกล่าวจึง
มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านทัง้ ด้ า นการผลิต การ
ซ่อมบํารุ ง และการก่อสร้ างซึ่งมีความจําเป็ นที่ต้องทํา
การหยุด ข้ าม หรื อถอดเอาระบบการป้องกันที่ สําคัญ
ออกจากระบบการทํางานปกติ
บริ ษั ท เชฟรอนได้ จัด ทํ า ป้า ยแขวน แบบฟอร์ ม และ
ตารางบันทึกขันตอน
้
(log) ซึง่ ต้ องถูกนํามาใช้ และต้ อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย งข้ องกั บ
มาตรฐานของ BCP ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างของการใช้ ป้า ยแขวนสําหรั บ การข้ า มระบบ
การป้องกันที่สําคัญ:

ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
(Management of Change: MOC) หากกิจกรรม BCP
ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิมากกว่า 72 ชัว่ โมง
ภาคผนวก E ของเอกสาร MSW แสดงรายละเอียดของ
แบบฟอร์ มและมาตรฐานที่อธิ บายถึงข้ อกําหนดที่ต้อง
ปฏิบตั ิตามเมื่อมีการทํางานที่ต้องทําการข้ ามอุปกรณ์
ระบบป้องกันที่สําคัญ
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F.

มาตรฐานการปฏิบัติงานประดานํา้ เชิงพาณิชย์
การปฏิ บัติ ง านประดานํ า้ มี ขัน้ ตอนที่ ซับ ซ้ อ นและมี
ความเสี่ยงจําเพาะ ดังนัน้ บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
จึงกํ าหนดให้ การปฏิบัติงานประดานํา้ ในเชิงพาณิชย์
ทัง้ หมดต้ องมีก ารวางแผน ควบคุม ดูแ ล และปฏิ บัติ
ตามข้ อกํ าหนดทัง้ หมดของ MSW รวมทัง้ ต้ องปฏิ บัติ
ตามส่วนที่อยูน่ อกเหนือจากมาตรฐานเฉพาะที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั ในการปฏิบตั ิงานประดานํา้ ในเชิงพานิชย์ของ
บริ ษัทแม่ (U&G) ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก F
ของมาตรฐาน MSW และตามข้ อ กํ า หนดในสัญ ญา
จ้ างระหว่างบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย และผู้รับเหมา
งานประดานํ ้า
ผู้รับเหมางานประดานํ า้ ผู้ปฏิ บัติงาน อุปกรณ์ และ
ระบบต่าง ๆ ที่ใช้ ในงานประดานํา้ ของผู้รับเหมา ต้ อง
เป็ นเป็ นไปตามคุ ณ สมบั ติ แ ละได้ ใบรั บ รองที่ เ ป็ น
ปัจจุบนั ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

G.

มาตรฐานการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านในที่ อับ อากาศของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย ดังแสดงในภาคผนวก G ของ
เอกสารมาตรฐาน MSW ต้ องถู ก นํ า มาปฏิ บั ติ กั บ
ผู้ปฏิ บัติงาน (ทัง้ พนักงานบริ ษัทฯ และผู้รับเหมา) ที่
ต้ องปฏิ บัติงานใด ๆ ก็ ตามที่ ต้องลงไปในพืน้ ที่ปิดที่มี
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ทางเข้ าจํ ากัด และไม่ใช่พืน้ ที่ สําหรั บการปฏิ บัติ ต าม
งานปกติได้ อย่างต่อเนื่อง
การทํางานในที่อับอากาศต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนการ
้
ปฏิ บัติงานและตามมาตรฐานของ MSW ที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั ง้ หมด รวมทั ง้ ข้ อกํ า หนดอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
ข้ อ กํ า หนดที่ ถูก ระบุไ ว้ ใ นภาคผนวก G ของเอกสาร
MSW ในเรื่ องมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศ
แบบฟอร์ มใบอนุญาตทํางานเฉพาะสําหรับการทํ างาน
ในที่อบั อากาศจะต้ องถูกนํามาใช้
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H.

มาตรฐานการปฏิบัติงานกับไฟฟ้ าอย่ างปลอดภัย
ภาคผนวก H ของเอกสาร MSW เรื่ อง มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกําหนดข้ อบังคับที่
เข้ ม งวดที่ ค รอบคลุม ถึ ง ผู้ป ฏิ บัติ ง านและสภาพการ
ทํางาน ๆ ที่การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์ หรื อ
ระบบไฟฟ้าที่อนุญาตให้ สามารถดําเนินการได้
การปฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ไฟฟ้า ต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานและขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้ อกํ าหนดของ MSW ที่ เพิ่มเติ มจากข้ อ กํ าหนดปกติ
ของมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านกั บ ไฟฟ้ า อย่ า ง
ปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุป กรณ์ ไ ฟฟ้า หรื อ ชิ น้ ส่ว น
อิ เล็คทรอนิคส์ทงั ้ หมด (ตัง้ แต่ 50 โวลต์ DC หรื อ AC
(RMS) ขึ ้นไป) ต้ องอยูใ่ นสภาพที่สามารถให้ ปฏิบตั ิงาน
กับไฟฟ้าได้ อย่างปลอดภัยก่อนที่พนักงานจะเริ่ มลงมือ
ปฏิ บั ติ งาน แล ะเมื่ อ อ ยู่ ใ น ส ถาน การณ์ ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี ้:
• ผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในขอบเขตการป้องกันไฟฟ้าช็อต
ที่มีพื ้นที่จํากัด
• พ นั ก ง า น ที่ ต้ อ ง สั ม ผั ส กั บ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า
(ยกตัวอย่างเช่น โยกสวิตช์ การเปิ ด/ปิ ดเครื่ อง)
ทัง้ ตัวนําหรื อชิน้ ส่วนวงจรที่ถกู ติดตัง้ อย่างมิดชิด
แล้ ว แต่ ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งสู ง จากการได้ รั บ
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บาดเจ็ บ จากอัน ตรายการเกิ ด ประกายวาบไฟ
(arc flash)
ข้ อยกเว้ นสําหรับข้ อกําหนดดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี ้
1. ก า ร ติ ด ตั ้ง แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ตั ว ตั ด แยก
กระแสไฟฟ้าได้ ทําอย่างถูกต้ อง หรื อใช้ วิธีการตัด
การเชื่ อมต่อการเปิ ด ปิ ด นํ าออก หรื อการแทรก
ระบบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด สภาพการทํ า งานกับ ไฟฟ้ า ที่
ป ล อ ด ภั ย ใ น อุ ป ก ร ณ์ ที่ ต่ อ กั บ แ ห ล่ ง ข อ ง
กระแสไฟฟ้า (การตัดแหล่งพลังงาน)
2. การทําให้ อุปกรณ์กลับมาทํางานตามปกติ (การ
ต่อแหล่งพลังงาน) ที่ถกู จัดให้ อยูใ่ นสภาพของการ
ทํ างานได้ อย่างปลอดภัย โดยกํ าหนดให้ ต้องทํา
การประเมินความเสี่ยงและไม่พบความเสีย่ งที่ไม่
สามารถยอมรับได้ ในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
มาตรฐานนี ้ไม่สามารถนํามาใช้ กับงานที่มีระบบไฟฟ้า
แรงดันตํ่า/กระแสตํ่า คือ ที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 50
โวลต์ DC หรื อ AC (RMS) ซึ่ง ไม่จํ า เป็ นที่ ต้องให้ เกิ ด
สภาพการทํางานกับไฟฟ้าที่ปลอดภัย
ข้ อ จํ า กั ด หลัก ในการปฏิ บัติ ง านจะขึ น้ อยู่กั บ ระดั บ
แรงดัน ไฟฟ้า (voltage) ระยะที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบตั ิงาน
แบบฟอร์ มใบอนุญาตทํ างานเฉพาะได้ ถูกจัดทํ าไว้ และ
ต้ องถูกนํามาใช้ สําหรับงานที่มีกระแสไฟฟ้าทุกงานเสมอ
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หลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในเรื่ อ งไฟฟ้ า หรื อ
มาตรฐานที่ถกู กําหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ
เพื่อความปลอดภัยของไฟฟ้าในสถานที่ทํางานจะต้ อง
มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่า “มาตรฐานสําหรับ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานที่ทํางาน” ตาม
มาตรฐานของ NFPA 70E
I.

มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุด
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานขุดเกี่ยวข้ องกับการขุดหรื อ
เคลื่อนย้ ายดินที่ความลึก ≥ 1.5 เมตร (≥ 5 ฟุต) หรื อ
ที่ ระดับลึกกว่าจากระดับผิ วดิ นไม่ว่าจะเป็ นลักษณะ
ของการขุดหลุมหรื อการขุดเป็ นคูโดยใช้ เครื่ องมือใน
การขุด หรื อการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ/หรื อเครื่ องจักร
หนักในการเปิ ดพื ้นผิว (ยกตัวอย่างเช่น รถขุดล่อง รถ
ตัก เครื่ องเจาะหิน และอื่น ๆ) โดยไม่คํานึงถึงความลึก
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานขุดเกี่ยวข้ องกับการขุดหรื อ
เคลื่อนย้ ายดินที่ความลึก ≥ 1.5 เมตร (≥ 5 ฟุต) หรื อ
ที่ ระดับลึกกว่าจากระดับผิ วดิ นไม่ว่าจะเป็ นลักษณะ
ของการขุดหลุมหรื อการขุดเป็ นคูโดยใช้ เครื่ องมือใน
การขุด หรื อการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ/หรื อเครื่ องจักร
หนักในการเปิ ดพื ้นผิว (ยกตัวอย่างเช่น รถขุดล่อง รถ
ตัก เครื่ องเจาะหิน และอื่น ๆ) โดยไม่คํานึงถึงความลึก
งานขุดยังสามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ได้ เช่ น นํ า้ ฝน นํ า้ ชะหน้ าดิ น หรื อ ทํ า ให้ เกิ ด ความ
เสี ย หายกั บ พื ช พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ ดั ง นั น้ บริ ษั ท เชฟรอน
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ประเทศไทย จึงได้ กําหนดให้ ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ในเอกสารของ MSW ที่ แสดงไว้ ในภาคผนวก I เรื่ อง
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการขุด ควบคู่กับการวิเคราะห์
อั น ตราย ใบอนุ ญ าตทํ า งาน และข้ อกํ า หนดการ
ทดสอบก๊ าซตามมาตรฐานของ MSW โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การปฏิ บัติ ต ามมาตรการการปฏิ บัติ ง านในที่ อั บ
อากาศ และมาตรฐาน MSW อื่น ๆ ที่เหมาะสม
ให้ ใช้ เครื่ องมื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและพนั ก งานที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านัน้ ที่ สามารถปฏิ บัติง านที่
เกี่ยวข้ องกับการขุดได้ ซึ่งข้ อกําหนดดังกล่าวถูกระบุไว้
ในแบบฟอร์ มใบอนุ ญ าตทํ า งานเฉพาะในการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการขุดของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย
J.

มาตรฐานการทํางานที่ก่อให้ เกิดความร้ อนหรือ
ประกายไฟ
เอกสารของมาตรฐานของ MSW ในภาคผนวก J เรื่ อง
มาตรฐานการทํ า งานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความร้ อนหรื อ
ประกายไฟได้ ระบุข้อกําหนดและข้ อห้ ามต่าง ๆ เอาไว้
สําหรั บงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการเชื่ อม การเกิ ดเปลวไฟ
หรื อ กิ จ กรรม/อุ ป กรณ์ ใ ด ๆ ที่ ส ามารถทํ า ให้ เกิ ด
ประกายไฟ
ควรหลีกเลี่ยงงานที่ทําให้ เกิ ดความร้ อนหรื อประกาย
ไฟโดยให้ พิจารณาวิธีการทํ างานด้ วยวิธีอื่นก่อนเป็ น
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อั น ดั บ แรก อย่ า งไรก็ ดี ห ากมี ค วามจํ า เป็ น การ
ปฏิ บัติงานที่ ทําให้ เกิ ดความร้ อนหรื อประกายไฟต้ อง
ดําเนินการตามข้ อกําหนดของขันตอนการปฏิ
้
บตั ิและ
มาตรฐานของ MSW ที่นอกเหนือจากข้ อกําหนดที่ ถูก
ระบุไ ว้ ใ นเอกสารมาตรฐานการทํ า งานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความร้ อนหรื อประกายไฟ (Hot Work Standard
Document) ปกติ
ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบอนุญาตทํางานเฉพาะสําหรับการ
ทํ า งานที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความร้ อนหรื อประกายไฟในการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวเสมอ
ต้ อ งทํ า การตรวจวัด ก๊ า ซและมี ค นเฝ้า ระวัง ไฟ (fire
watch) ประจําหน้ างาน สําหรับงานที่ต้องทําการเชื่อม
หรื อมีเปลวไฟที่ทําให้ เกิดความร้ อนหรื อประกายไฟ
K.

มาตรฐานการปฏิบัติงานตัดแยกระบบแหล่ ง
พลังงานอันตราย
การบ่ ง ชี แ้ ละการตั ด แยกแหล่ ง พลัง งานที่ อ าจเป็ น
สาเหตุทําให้ เกิดอันตรายหรื อสภาพการทํางานที่ เป็ น
อั น ตรายในการทํ า งานถื อ เป็ นพื น้ ฐานของการ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
ในการวิเคราะห์ อันตรายในขัน้ ตอนการวางแผนงาน
(PPHA) ต้ องทําการพิจารณา บ่งชี ้ และบันทึกรายการ
ที่ต้องทําการตัดแยกแหล่งพลังงานออกทัง้ หมด โดยมี
การทํ าล็อกเอ้ าท์ และแท็ กเอ้ าท์ (LOTO) และทํ าการ
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ปลดอุปกรณ์ตัดแยกแหล่งพลังงานออกภายหลังจาก
การทํ าการออกใบรั บ รองการตัด แยกแหล่ง พลัง งาน
อันตรายเสร็ จสิ ้นแล้ ว
แบบฟอร์ มสําหรั บ การทํ า IHE ได้ ถูกจัดทํ าไว้ เ ฉพาะ
และต้ องนํามาใช้ สําหรับการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ไฟฟ้า เครื่ องจักร และถัง/แท๊ งค์และท่อ ที่จําเป็ นเพื่อให้
มั่นใจว่าไม่มีพลังงานอันตรายใด ๆ อยู่ในระบบก่อน
เริ่ มการปฏิบตั ิงานใด ๆ
ต้ องดําเนินการตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน MSW ดัง
แสดงในภาคผนวก B เรื่ องมาตรฐานและข้ อกํ าหนด
ของการทํ า IHE เมื่ อ ต้ อ งทํ า การวางแผน/จัด เตรี ยม
และทํ า การปลดระบบการตั ด แยกแหล่ ง พลัง งาน
อันตราย
อุ ป กรณ์ ล็ อ กเอ้ าท์ ต้ องมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี เช่ น เป็ น
กุ ญ แจล็ อ กอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การตั ด แยกแหล่ ง
พลังงานอันตรายและต้ องอยู่ในตํ าแหน่งที่ ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการทํางานของเครื่ องจักรหรื อชิน้ ส่วนของ
อุปกรณ์อื่น ๆ ของเครื่ องจักรในขณะที่ ทําการตัด แยก
แหล่ ง พลั ง งานอั น ตราย มี เ พี ย งพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตแล้ วท่านันที
้ ่สามารถทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ล็อก
เอ้ าท์ ไ ด้ อุ ป กรณ์ ล็ อ กเอ้ าท์ ต้ องถู ก ใช้ เพื่ อ ควบคุ ม
อุปกรณ์เพื่อทําการตัดแยกแหล่งพลังงานอันตรายให้
อยูใ่ นตําแหน่งที่ปลอดภัยหรื อตําแหน่งปิ ดเสมอ
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กุ ญ แจล็ อ กส่ วนบุ ค คล – แต่ ล ะคนดํ า เนิ น การทํ า
LO/TO ที่กล่องล็อกด้ วยตนเอง
การล็อกแบบกลุ่ม – แต่ละคนดําเนินการทํา LO/TO
ด้ วยตนเอง และมีเพียงหัวหน้ าทีมที่ดําเนินการ LO/TO
ได้ ในฐานะตัวแทนของทีม โดยใช้ อปุ กรณ์ล็อกเพียงอัน
เดียวเพื่อเป็ นตัวแทนของทีมทังหมด
้
ไม่แนะนําให้ ใช้ การล็ อกแบบกลุ่ ม ยกเว้ นในงานทํ า
ความสะอาดถังหรื องานที่ต้องเข้ าไปภายในถัง (tank
cleaning and vessel entry) เท่านัน้
• หัวหน้ างาน (หัวหน้ าคณะทํางาน) ได้ รับอนุญาต
ให้ ใช้ การล็อกแบบกลุ่ม เนื่องจากมีลกั ษณะของ
การทํางานที่เป็ นกลุ่มและเพื่อให้ สามารถควบคุม
และดูแลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้
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• แผ่นล็อกและแท็ กสี (pad lock & tag color) จะ
เป็ นไปตามกลุม่ ของพนักงานของบริ ษัทเชฟรอนที่
ทําหน้ าที่ในการควบคุมงานนัน้ ๆ
การใช้ อุป กรณ์ ล็ อ กที่ มี ร หัส สี ต่ า ง ๆ (colored code
locks) มี ค วามจํ า เป็ นและจัด ให้ มีใ ช้ เ พื่ อให้ สามารถ
แยกแยะงานที่ ต้อ งทํ า การล็ อ กเอ้ า ท์ แต่ละงานออก
จากกัน
รายละเอียดของเอกสารขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการทําล็
อ กเอ้ าท์ แท็ กเอ้ าท์ ไ ด้ ถู ก จั ด ทํ าขึ น้ เพื่ อ อธิ บาย
รายละเอียดของข้ อกําหนดของบริ ษัทเชฟรอนประเทเศ
ไทยในการใช้ อปุ กรณ์ล็อกเอ้ าท์แท็กเอ้ าท์ดงั กล่าว
L.

มาตรฐานการปฏิบัติงานยกและการผูกมัดสิ่งของ
การทํ า การยกสามารถทํ า ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ มี
นัยสําคัญได้ ดังนัน้ บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย จึงได้
จัดทํ าข้ อกํ าหนดที่ เข้ มงวดสําหรั บอุปกรณ์ ช่วยยกทัง้
แบบที่ ติ ด ตั ง้ อยู่ กั บ ที่ แ ละแบบเคลื่ อ นที่ ไ ด้ รวมถึ ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ สําหรับทําการยกและงานผูกต่าง ๆ
ที่ ใช้ ในงานยกดังกล่าว มาตรฐานข้ อกํ าหนดสํา หรั บ
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยยกทั ง้ แบบอยู่ กั บ ที่ (FLE) และแบบ
เคลื่อนที่ได้ (PLE) ดังแสดงในภาคผนวก L ของเอกสาร
มาตรฐาน MSW
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เอกสารเพิ่มเติ ม ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ที่
เกี่ ยวกั บ การยกแล ะกา รผู ก รั ด ประกอ บด้ ว ย
รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้;
• วิธีปฏิบตั ิในการใช้ อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนที่
ได้ (PLE)
• วิธีปฏิบตั ิในการใช้ อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนที่
ไ ด้ (PLE) ภ าค ผ น วก 1 – การจั ด การและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนที่ได้
• วิธีปฏิบตั ิในการใช้ อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนที่
ได้ (PLE) ภาคผนวก 2 – แนวทางสํ า หรั บ การ
ตรวจสอบและทดสอบภาชนะ (containers) ที่ใช้
ในการยกแบบต่าง ๆ
• วิธีปฏิบตั ิในการใช้ อปุ กรณ์ช่วยยกแบบอยูก่ บั ที่
• วิธีปฏิ บัติในการใช้ อุปกรณ์ ช่วยยกแบบอยู่กับ ที่
ภาคผนวก 1 การจั ด การและการตรวจสอบ
อุปกรณ์ช่วยยกแบบอยูก่ บั ที่
ต้ องปฏิบตั ิตามเอกสารของบริ ษัทเชพรอนประเทศไทย
ทํ า การยกและการผู ก รั ด ในพื น้ ที่ ก ารควบคุ ม การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
ต้ องมีใบอนุญาตทํางาน เอกสาร PPHA และแผนการยก
ที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อักษร สําหรับการยกแบบวิ กฤต
(critical lifting) และ/หรื อการยกที่ นอกเหนื อจากปกติ
(non-routine lifting) ยกตัวอย่างเช่น:
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• การยกที่มองไม่เห็นของที่ยก
• การยกที่มีความซับซ้ อน
• การยกที่มีความยุง่ ยาก
• การยกที่มีนํ ้าหนักมาก
• การยกที่ใช้ ตะกร้ าโดยสารสําหรับการทํางานบนที่สงู
• การยกชนิ ด อื่ น ๆ ที่ ถู ก กํ า หนดโดยพนั ก งาน
ผู้ปฏิบตั ิงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเนื่องจาก
มีลกั ษณะการยกที่จําเพาะ
ต้ องมีพนักงานให้ สญ
ั ญาณที่ใช้ สญ
ั ญาณมือตามแบบ
มาตรฐานที่ กํ า หนดเพื่ อ ช่ ว ยระบุ ทิ ศ ทางและช่ ว ย
พนักงานขับปัน้ จัน่ ในระหว่างการใช้ ปัน้ จัน่
พนักงานขับปั น้ จั่นทุกคนต้ องได้ รับการการรับรองจาก
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย และได้ รับ ใบอนุญาต
ตามหมวดหมูข่ องนํ ้าหนักที่สามารถอนุญาตให้ ทําการ
ยกได้
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการยกต้ องอยู่ในช่วงพิกัดที่ ถกู ทํ า การ
ทดสอบหรื อในรหัสสีที่เป็ นปัจจุบนั เสมอ
หมายเหตุ: ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ยกและผูกรั ดที่ ถูกทํ าหรื อ
ปรั บ สภาพขึน้ เอง ที่ ไ ม่ผ่ า นการตรวจสอบและการ
รับรองมาตรฐานจากบริ ษัทเชฟรอน
กําหนดให้ ต้องทําการตรวจสอบปั น้ จั่น โดยใช้ รายการ
ตรวจสอบเฉพาะก่อนการใช้ งานในแต่ละครัง้
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M.

มาตรฐานการตรวจวัดก๊ าซโดยใช้ เครื่ องมือแบบ
เคลื่อนย้ ายได้
เอกสารของมาตรฐาน MSW ในภาคผนวก M เรื่ อ ง
มาตรฐานการตรวจวั ด ก๊ าซโดยใช้ เครื่ อ งมื อ แบบ
เคลื่อนย้ ายได้ ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย แสดง
ข้ อกํ าหนดของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย สําหรั บ
การใช้ และการวัดที่ จําเป็ น เพื่อให้ มั่นใจว่ามีปริ มาณ
ออกซิเจนเพียงพอและเพื่อบ่งชีห้ ากมีโอกาสเกิ ดการ
ระเบิด มีก๊าซพิษ หรื อสารอันตรายอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส
หรื ออันตรายอื่น ๆ ที่อยูใ่ นสถานที่ปฏิบตั ิงาน
อนุ ญ าตให้ เฉพาะพนั ก งานที่ ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รอง
คุณ สมบัติ แ ล้ ว เท่ า นัน้ ในการทํ า หน้ า ที่ ต รวจวัด และ
บันทึกผลการตรวจวัดก๊ าซในสถานที่ปฏิบตั ิงาน

การตรวจวัด PGD ที่ต้องดําเนินการ ตลอดจนความถี่
ในการตรวจวั ด ต้ องถู ก บั น ทึ ก ลงในแบบฟอร์ ม
ใบอนุญาตทํางานตังแต่
้ ขนตอนการวางแผนงาน
ั้
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ต้ องทําการบันทึกผลในการวัดทัง้ ก่อนและระหว่างการ
ทํางานลงบนแบบฟอร์ มใบอนุญาตทํางาน ณ สถานที่
ปฏิบตั ิงาน
การตรวจวัดก๊ าซโดยใช้ เครื่ องมือแบบพกพามักมีความ
จํ าเป็ นสําหรั บการทํ างานที่ ก่ อให้ เ กิ ดความร้ อนและ
ประกายไฟ การปฏิ บัติ ง านในพื น้ ที่ อับ อากาศ และ
สําหรับการใช้ งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ชิน้ ส่วนภายใน
ไม่รั บ รองการเกิ ดระเบิ ด (non-intrinsically safe) ใน
พื ้นที่อนั ตรายที่ถกู ระบุตามแบบที่แสดงพื ้นที่อนั ตราย
ใน การทํ าการฝึ กอ บรมในเรื่ อ งของ PGD ต้ อง
ทํ าการศึกษาและทํ าความเข้ าใจถึงรายละเอี ยดของ
เอกสารมาตรฐานการตรวจวัดก๊ า ซโดยใช้ เครื่ องมือ
แบบเคลื่อนย้ าย
ใน การทํ าการฝึ กอ บรมในเรื่ อ งของ PGD ต้ อง
ทํ าการศึกษาและทํ าความเข้ าใจถึงรายละเอี ยดของ
เอกสารมาตรฐานการตรวจวัดก๊ า ซโดยใช้ เครื่ องมือ
แบบเคลื่อนย้ าย
N.

มาตรฐานการทํางานหลาย ๆ แผนกพร้ อมกันใน
เวลาและพืน้ ที่เดียวกัน (SIMOPs)
เอกสารมาตรฐาน MSW ภาคผนวก N เรื่ องมาตรฐาน
การทํ างานหลาย ๆ แผนกพร้ อมกันในเวลาและพื ้นที่
เดียวกันแสดงข้ อกําหนดสําหรับการประสานงานและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ เมื่อมีการปฏิบัติงาน
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ตัง้ แต่สองกิจกรรมขึ ้นไปที่มีคณะทํางานที่แตกต่างกัน
และลงมื อ ทํ า ในพื น้ ที่ เ ดี ย วกั น และในระยะเวลา
เดียวกัน
SIMOPs มีข้อกําหนดที่เพิ่มเติมจากใบอนุญาตทํางาน
โดยอ้ างอิ ง ตามเมทริ กซ์ ก ารตั ด สิ น ใจ แผนการ
ปฏิ บัติ ง าน และบัน ทึ ก ประจํ า วัน ของกระบวนการ
SIMOPs ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
แบบฟอร์ ม บัน ทึ ก การทํ า งานและการวางแผนของ
SIMOPs ไ ด้ ถู ก จั ด เตรี ยมไ ว้ ซึ่ ง ต้ องนํ า มากรอก
รายละเอียดให้ ครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ และต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิก่อนเริ่ มลงมือปฏิบตั ิงาน ซึ่งถือว่าเป็ นส่วน
หนึ่งตามข้ อกําหนดการอนุมตั ิของใบอนุญาตทํางาน
ในทุ ก ๆ กรณี การสื่ อ สารระหว่ า งควบคุ ม การ
ปฏิ บัติ ง านทัง้ สองกลุ่ม (Person Managing Control
of Work, PMCoW) เป็ นพื ้นฐานของความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงานของ SIMOPs ทังก่
้ อน ระหว่าง และหลัง
การปฏิบตั ิงาน
จําเป็ นต้ องมีการประชุมเพื่อการประสานงานก่อนเริ่ ม
ป ฏิ บั ติ ง า น ซึ่ ง ก า ร สื่ อ ส าร ที่ ต่ อ เ นื่ อ ง ร ะห ว่ า ง
ผู้ปฏิบตั ิงานร่วมกันในพื ้นที่ดงั กล่าวมีความจําเป็ นเป็ น
อย่างยิ่ง
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O.

มาตรฐานการทํางานบนที่สูง (Working at Height:
WAH)
เอกสารของ MSW ในภาคผนวก O เรื่ องมาตรฐานการ
ทํ า งานบนที่ สู ง ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย
กําหนดให้ ต้องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
จากการตกจากที่สงู เมื่อทํางานอยูบ่ น/ร่วมกับนัง่ ร้ านที่
มีความสูงตังแต่
้ 3.05 เมตรขึ ้นไป (10 ฟุต) ยกตัวอย่าง
แต่มิได้ จํากัดแค่กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้:
a. การตัง้ แก้ ไข หรื อรื อ้ นัง่ ร้ าน
b. ทํางานบนนั่งร้ านที่ไม่มีราวกันตกล้ อมรอบอย่า ง
สมบูรณ์
c. ทํางานนอกราวกันตกของนัง่ ร้ าน
d. ทํางานบน/ร่วมกับนัง่ ร้ านที่ไม่ได้ รับการรับรอง/ติด
แท็กเขียว
วิธีการป้องกันและ/หรื อปกป้องผู้ปฏิ บัติงานจากการ
ตกเป็ นสิ่งจําเป็ นเมื่อต้ องทํางานในที่ที่ไม่มีราวป้องกัน
ที่ระดับความสูงตัง้ แต่ 2 เมตรขึ ้นไปจากระดับพื ้นหรื อ
ดาดฟ้า โดยอ้ า อิ ง ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ.
2551 (ค.ศ. 2008) เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานในการ
บริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ งาน
ก่อสร้ าง
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ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิเฉพาะของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย (TSP-41 เรื่ องนัง่ ร้ านชัว่ คราว บันได และอุปกรณ์
สําหรั บการทํ างานบนที่ สูง) ที่ เพิ่มเติ มจากมาตรฐาน
การทํ า งานในที่ สูง ของ U&G ให้ แนวทางและระบุ
ข้ อกําหนดสําหรับวิธีการต่าง ๆที่อนุญาตให้ พนัก งาน
สามารถทํางานบนที่สงู ได้
ร ะ บ บ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ งกั น ก าร ต ก ส่ ว น บุ ค ค ล
(Personal Fall Arrest System, PFAS)
A. จุดยึด
B. ตัวซัพพอร์ ตร่างกาย
C. ตัวซัพพอร์ ตร่างกาย

เฉพาะพนักงานที่ได้ รับการอบรม WAH แล้ วเท่านันที
้ ่สามารถ
ทํางานบนที่สงู ได้
เฉพาะพนักงานที่ได้ รับการอบรม WAH แล้ วเท่านันที
้ ่สามารถ
ทํางานบนที่สงู ได้
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การป้ องกันการบาดเจ็บจากการทํางานในท่ าซํา้ ซาก
การยศาสตร์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ข องการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพผู้ป ฏิ บัติ ง านโดยลดอัน ตรายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ความผิ ด ปกติ ข องกล้ ามเนื อ้ และกระดู ก โดยทั่ ว ไปจะ
เกี่ ย วข้ องกั บ การบาดเจ็ บ จากการทํ า งานในท่ า ซํ า้ ซาก
(Repetitive Stress Injuries, RSIs)
ปั ญหาของ RSI เกิดจากการเพิ่มปริ มาณและความถี่ ในการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ และเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหวในท่าซํ ้าซาก
ในระหว่างการทํางานกับคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว กระบวนการ
การป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการทํ า งานในท่ า ซํ า้ ซาก
(Repetitive Stress Injury Prevention) ของบริ ษัทเชฟรอน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดการบาดเจ็บจากการทํางานในท่าซํ ้าซาก
(RSIs) และความรู้ สึกไม่สบายร่ างกายที่เกิดจากการทํ างาน
ในสํานักงาน โดยกําหนดการมีส่วนร่ วมและการปฏิบัติต าม
ข้ อกํ า หนดสํ า หรั บ พนั ก งานทั ง้ หมดที่ ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์ ที่
บริ ษัทเชฟรอนจัดหาให้ ในสภาพแวดล้ อมในการทํางานของ
สํานักงานอย่างน้ อยหรื อมากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ข้ อกําหนดของ RSIP
RSIP ครอบคลุมถึงการประเมินโต๊ ะนั่งทํางาน (workstation)
การฝึ กอบรม อุปกรณ์เสริ ม และการช่วยเหลือทางการแพทย์
แต่ละแผนก/กลุ่มต้ องมีผ้ ูประเมิน workstation ที่ผ่านการอบรม
ที่สามารถช่วยบ่งชี ้และกําจัดความเสี่ยงที่เกิดจาก RSI ได้
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กระบวนการนี ม้ ่งุ เน้ นการลดการบาดเจ็ บจากการทํางานใน
ท่าซํ ้าซากและกําจัดการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางานในท่า
ซํ ้าซากจากการทํางานในสํานักงาน หรื อจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องผ่านการทําการฝึ กอบรมความตระหนักในเรื่ องของ
RSIP และการทําการประเมินประจําปี
เครื่ องมือที่ใช้ ประเมินจะจําแนกความเสี่ยงของ RSI ออกเป็ น
‘ตํ่ า’ ‘ปานกลาง’ หรื อ ‘สูง’ และจะเสนอแนะการดํ าเนิ นการ
เพื่อลดความเสี่ยงจาก RSI ที่เหมาะสม
หัวหน้ างานต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้ เข้ าใจ
บทบาทและความรับผิดชอบในเรื่ อง RSIP ที่ตนต้ องปฏิบตั ิ
พนักงานทุกคนจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ในซอฟต์แวร์ การพัก
ยืดเหยียดร่ างกาย (stretch break software) ที่ ติดตัง้ ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเชฟรอนและรายงานให้ หัวหน้ างานของ
ตนทราบเมื่อเกิดความไม่สบายของร่างกายใด ๆ เกิดขึ ้น

ภาพประกอบแสดงให้ เห็นถึงตําแหน่งของร่างกายที่เหมาะสม
ในขณะที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
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การตะหนักและการสื่อสารในเรื่ องวัตถุอันตราย
นอกจากเครื่ องมือชีบ้ ง่ อันตรายของบริ ษัทเชฟรอน (Chevron
Hazard Identification Tool, HID) แล้ ว บริ ษั ท เช ฟรอน
ประเทศไทย ยังมีโปรแกรมการสื่อสารในเรื่ องวัตถุอันตราย
(HazCom) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า พนั ก งานมี ค วามตระหนั ก ถึ ง
อันตรายเฉพาะของวัตถุอันตรายที่ ถูกนํ า มาใช้ ในพืน้ ที่ ก าร
ดําเนินงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
โปรแกรมนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ข้อมูลและความตระหนัก ถึง
อัตรายที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการสัมผัสและการใช้ วัตถุอันตราย
ต่าง ๆ
พนักงานต้ องตระหนักเสมอว่าวัตถุอนั ตรายและการสัมผัสกับ
วัตถุอันตรายดังต่อไปนีส้ ามารถเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องพิจารณาถึง
อัน ตรายที่ ส ามารถเกิ ด ขึน้ จากการสัม ผัสกับ วัต ถุอันตราย
ตัง้ แต่ในขันตอนของการวางแผนการทํ
้
างาน และต้ องอ้ างอิง
ถึงข้ อกํ าหนดที่ ระบุไว้ ใน TSP-20 และ TSP-33 ในเรื่ องวัตถุ
อันตรายและการจัดการและการจัดเก็บสารเคมี ตามลําดับ
อันตราย:
มีความเป็ นไปได้ ที่อาจทําให้ เกิ ดโอกาสการ
สั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ อั น ต ร าย ห รื อ ทํ า ใ ห้ เกิ ด
สภาพการณ์ที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อเป็ น
อันตรายได้
139

ความสามารถของวัตถุหรื อสสารที่สามารถก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพเมื่อร่างกายไปทําการสัมผัสที่ความเข้ มข้ นใดความ
เข้ มข้ นหนึ่ง
โอกาสในการสัมผัสสามารถเกิ ดขึน้ จากการสัมผัสโดยตรง
การซึมซับผ่านผิวหนัง ผ่านการหายใจผ่านทางจมูกและปาก
หรื อโดยการกลืนลงไป
สารไฮโดรคาร์ บอน
การผลิตสารไฮโดรคาร์ บอนและผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์ บอนต่าง ๆ
สามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ :
ความดัน:
ความดันที่มีอยู่สงู ในกระบวนผลิตก๊ าซธรรมชาติ นํา้ มัน หรื อ
คอนเดนเสทเหลว สามารถก่อให้ เกิดการแตกและรั่วไหลของ
ท่ อ และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ มี ข นาดไม่ ไ ด้ มาตรฐานหรื อ มี
มาตรฐานของการรับแรงดันที่ไม่เหมาะสม
การลุกติดไฟ:
นอกเหนื อ จากอัน ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความดัน แล้ ว ยัง มี
อันตรายในเรื่ องโอกาสในการเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ ที่
อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยเสมอ
ห้ ามปล่อยให้ สารไฮโดรคาร์ บอนรั่ วไหลออกไปอย่า งอิ ส ระ
หรื อ อยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม การรั่ ว ไหล
ดังกล่าวได้
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สารพิษ:
ก๊ าซธรรมชาติ นํ า้ มั น และคอนเดนเสทเหลวที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย อาจมี
องค์ ป ระกอบของสารที่ เ ป็ นอันตรายอยู่ 2 ชนิ ด ในปริ ม าณ
เล็กน้ อยคือสารเบนซีนและปรอท ในแต่ละวันสารเหล่านี จ้ ะ
อยูใ่ นกระบวนการผลิตซึง่ ไม่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ แต่
อย่างไรก็ ตาม พนักงานควรต้ องตระหนักถึงอันตรายที่ อาจ
เกิดขึ ้นได้ อยูเ่ สมอ
ถึงแม้ ว่าในพื ้นที่การดําเนินงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไ ท ย จ ะ ไ ม่ พ บ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร มี ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในพื ้นที่ผลิตในอ่าวไทย แต่อนั ตราย
จากสารอันตรายดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นในระหว่างกิจกรรมการ
ขุดเจาะและการผลิต
ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนควรทําความคุ้นเคยกับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้นจากก๊ าซพิษดังกล่าว ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
สามารถยับยัง้ ระบบการหายใจและเป็ นเหตุที่ทําให้ เกิ ด การ
เสียชีวิตได้ ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ถึงแม้ ว่าก๊ าซดังกล่าวจะมี
อยูท่ ี่ระดับความเข้ มข้ นเล็กน้ อยแต่สามารถก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้

เบนซีน
เบนซีนเป็ นสารประกอบที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีอยู่ใน
นํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ
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เบนซีนเป็ นของเหลวที่ติดไฟง่ายและมีกลิ่นฉุนมากกว่ากลิ่น
หอม เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารอะโรมาติกชนิดอื่น ๆ
เบนซีนสามารถระเหยได้ อย่างรวดเร็ วภายใต้ สภาวะปกติ และ
ก่อให้ เกิดไอระเหยที่เป็ นอันตรายซึ่งมีนํ ้าหนักมากกว่าอากาศ
ปกติถึง 3 เท่า
เบนซีนจัดเป็ นสารก่อมะเร็ งชนิดหนึ่ง ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยงการ
สัม ผัส กับ สารดัง กล่า วโดยการใช้ อุ ป กรณ์ ป้อ งกัน ภั ย ส่ ว น
บุ ค คลและหน้ ากากหรื ออุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การหายใจที่
เหมาะสม
มาตรฐานในการสัมผัสกับเบนซีนของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย มีดงั ต่อไปนี ้
การวัดการสัมผัส
ค่าเฉลีย่ ความเข้ มข้ นของสารเคมีอนั ตราย สําหรั บ
การทํางานปกติ 8 ชัว่ โมง ต่อวันและ 40 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ที่คนงานเกือบทุกคนสัมผัสสารซํ ้า ๆ หลาย
วั น ต่ อ เนื่ อ งกั น โดยไม่ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ร่ า งกาย
(TWA)
ค่าความเข้ ม ข้ นของสารเคมีใ นอากาศที่ คนงาน
ปกติทั่วไปสามารถสัมผัสได้ ในช่วงเวลา 15 นาที
ต่อเนื่องกันโดยไม่เกิดอันตรายและการสัมผัสนัน้
ต้ องไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อวัน (STEL, 15 minutes)
ค่าความเข้ มข้ นของสารอันตรายที่มีผลเฉียบพลัน
ต่อชีวิตและสุขภาพ (IDLH)
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มาตรฐานการ
สัมผัส
1 ส่ ว นในล้ าน
ส่วน

5 ส่ ว นในล้ าน
ส่วน

500 ส่วนในล้ าน
ส่วน

Mercury
ปรอทเป็ นโลหะเหลว ที่มีนํา้ หนักมาก มีสีเงินคล้ ายโลหะเป็ น
ประกายและมี ค วามเป็ นพิ ษ สูง ปรอทสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบจากการสะสมในร่ างกายซึ่งเกิดจากการถูกดูดซับ
เข้ าสู่ร่างกายผ่านทางการสูดดมไอปรอทและการดูดซึมผ่าน
ทางผิวหนัง
ที่ อุณ หภูมิ ห้ อ ง ปรอทสามารถระเหยกลายเป็ นไอได้ และ
สามารถมี ป ริ ม าณมากพอที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ นพิ ษ ต่ อ
ร่างกายได้
ไ ม่ ค วรเข้ าไ ปทํ าการจั ด การกั บ ปรอท น อ กเสี ย จาก
ผู้ปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้ รับการฝึ กอบรมให้ สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างปลอดภัย มีการนําขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่จดั ทําขึ ้น
เฉพาะมาใช้ รวมถึ ง มี ก ารใช้ อุป กรณ์ ป้อ งกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม
ให้ อ้างถึงรายละเอี ยดที่แสดงใน TSP-3 เรื่ องการกํ าจัดและ
จัดการโคลนที่ปนเปื อ้ นปรอท และ TSP-18 เรื่ องการจัดการ
วัสดุที่ปนเปื อ้ นปรอทและการทําความสะอาดการปนเปื อ้ น
(decontamination)
มาตรฐานในการสัมผัสกับปรอทของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย มีดงั ต่อไปนี ้
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การวัดการสัมผัส
ค่ า ตรวจวัด ที่ ต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
(AL)
ค่าเฉลี่ยความเข้ มข้ นของสารเคมีอันตราย
สําหรับการทํางานปกติ 8 ชัว่ โมง ต่อวันและ
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่คนงานเกื อบทุกคน
สัมผัสสารซํ ้า ๆ หลายวันต่อเนื่องกันโดยไม่
เกิดอันตรายต่อร่างกาย (TWA)
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารอั น ตรายที่ มี ผ ล
เฉียบพลันต่อชีวิตและสุขภาพ (IDLH)

มาตรฐานการ
สัมผัส
15 มค.ก./ลบ.ม.
25 มค.ก./ลบ.ม.

10,000 ม ค . ก . /
ล บ.ม. ห รื อ 10
มก./ลบ.ม.

ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ไม่มี สี หนัก กว่า อากาศ และที่ ค วาม
เข้ มข้ นตํ่า ๆ (ตัง้ แต่ 10 ส่วนในล้ านส่วนลงไป) มีกลิ่นเหมือน
ไข่เน่า ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีอนั ตรายร้ ายแรงเพราะมีผลทํา
ให้ สูญ เสี ย ประสาทสัม ผัส กลิ่ น ภายในเวลาไม่ช้ า ภายหลัง
หายใจเอาก๊ า ซดังกล่าวที่ ความเข้ มข้ น ที่ ร ะดับ ตํ่ ากว่า 100
ส่วนในล้ านเข้ าไป ที่ ความเข้ มข้ นสูงสามารถทํ าให้ หมดสติ
ในทันทีและเสียชีวิตได้ ในไม่ช้า
ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้:
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สามารถทําให้ เสียชีวิตในทันทีหากสูดดมเข้ าไปที่ความ
เข้ มข้ นสูง
มีนํ ้าหนักมากกว่าอากาศและจะตกสะสมอยู่ในระดับตํ่า ๆ
ที่พื ้น
กระจายตัวได้ ง่ายเมื่อมีกระแสลมหรื อในสภาพอากาศที่
ปั่นป่ วน
เมื่อเกิดการเผาไหม้ (ไฟ/เปลวไฟ อื่น ๆ) จะเกิดเปลวไฟสี
ฟ้าและก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (ก๊ าซพิษอีกชนิดหนึ่ง)
สามารถกัดกร่ อนโลหะและทําให้ โลหะบางชนิดเกิดการ
เปราะและแตกหักได้
ก๊ าซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ เ ป็ นอั น ตรายมากกว่ า ก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ถึง 5 – 6 เท่า ความเข้ มข้ น (ส่วนใน
ล้ านส่วนในอากาศ = พีพีเอ็ม) (part per million in air =
ppm) ของก๊ าซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ มี ค วามเป็ นพิ ษ
ดังต่อไปนี ้:
ผลกระทบต่ อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
4-5 ส่วนในล้ านส่วน
10 ส่วนในล้ านส่วน
27 ส่วนในล้ านส่วน

ได้ กลิ่ น ทั น ที เป็ นกลิ่ น เหมื อ น
ไข่เน่า
นํ า้ ตาเริ่ ม ไหลตามด้ วยระคาย
เคืองเล็กน้ อย
ไ ด้ ก ลิ่ น ไ ข่ เ น่ า แ ร ง ขึ น้ แ ต่ ยั ง
สามารถทนได้
145

100 ส่วนในล้ านส่วน

200-300 ส่ ว น ใ น ล้ า น
ส่วน
500-700 ส่ ว น ใ น ล้ า น
ส่วน
1000-2000 พีพีเอ็ม

สู ญ เสี ย ประสาทสัม ผั ส การรั บ
กลิ่นและเกิดอาการที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ นที่รุนแรงขึ ้น
ระคายเคืองหลอดลมและระคาย
เคื อ งตามากขึ น้ ภายหลั ง การ
สัมผัสผ่านไป 1 ชัว่ โมง
ส่วนมากหมดสติในทันที หายใจ
ไม่ออก ตามด้ วยเสียชีวิต
หมดสติ ทัน ที ระบบการหายใจ
และการเต้ น ของหัว ใจล้ ม เหลว
เป็ นเหตุให้ เสียชีวิตได้

การปฏิบตั ิเมื่อได้ กลิ่นก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์:
• กลันหายใจ
้
• อพยพอย่างรวดเร็ วไปยังสถานที่ ปลอดภัยเหนื อลม ให้
อพยพสวนกับ ทิ ศ ทางลมหากไม่ทราบแหล่ง ที่ ม าของ
ก๊ าซดังกล่าว
• สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิ ดถังบรรจุ
อากาศแบบพกพาหรื อชุดเครื่ องช่วยหายใจที่ใช้ สําหรั บ
การอพยพ
• เปิ ดสัญญาณเตือนภัย
• อย่ า พยายามช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น จนกว่ า ตนเองจะสวม
เครื่ องช่วยหายใจสําเร็ จ
• ทํางานเป็ นคู่ เพื่อให้ มีการช่วยเหลือกกัน
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• ในการช่วยผู้ที่ได้ รับผลกระทบ ให้ นําเครื่ องช่วยหายใจ
สํารองอีกอันหนึ่งไปด้ วย
ค่ามาตรฐานในการสัมผัสก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการทํางาน
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
การวัดการสัมผัส
ค่าเฉลี่ยความเข้ มข้ นของสารเคมีอันตราย
สําหรับการทํางานปกติ 8 ชัว่ โมง ต่อวันและ
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่คนงานเกื อบทุกคน
สัมผัสสารซํ ้า ๆหลายวันต่อเนื่องกันโดยไม่
เกิดอันตรายต่อร่างกาย (TWA)
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารเคมี ใ นอากาศที่
คนงานปกติ ทั่ ว ไปสามารถสั ม ผั ส ได้ ใน
ช่ ว งเวลา 15 นาที ต่ อ เนื่ อ งกัน โดยไม่เกิ ด
อัน ตรายและการสัม ผัส นัน้ ต้ อ งไม่เ กิ น 4
ครัง้ ต่อวัน (STEL,15 minutes)
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารอั น ตรายที่ มี ผ ล
เฉียบพลันต่อชีวิตและสุขภาพ (IDLH)

มาตรฐาน
การสัมผัส
5 ส่ ว น ในล้ าน
ส่วน

15 ส่ ว นในล้ า น
ส่วน

100 ส่วนในล้ าน
ส่วน
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Acids
กรดเป็ นสารเคมีที่มีความเข้ มข้ นสูง และ
มี ค่ า พี เ อชตํ่ า กว่ า 6 กรดแต่ ล ะชนิ ด มี
ความแรงและความเข้ มข้ นหลายระดับ
โดยทัว่ ไปจะถูกใช้ ในรูปของสารละลายที่เป็ นของเหลวที่ระดับ
ความเข้ มข้ นสูง
กรดแก่ เ ป็ น สารอัน ตราย มี พิ ษ กัด กร่ อ น และทํ า ปฏิ กิ ริ ย า
ดังนัน้ ต้ องดูแลและจัดการด้ วยความเอาใจใส่เป็ นพิเศษและ
ใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันที่เหมาะสม
เมื่อกรดสัมผัสกับผิวหนังจะทําให้ ผิวหนังไหม้ และเป็ นพิษหาก
กลืนลงไป
ไอกรดเป็ นอันตรายอย่างรุ นแรงและอาจทําให้ อวัยวะภายใน
ที่ สั ม ผั ส เกิ ด การไหม้ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ การสัม ผั ส
ภายนอกได้
กรดไฮโดรคลอริ กและกรดซัลฟิ วริ กเป็ นกรดสองชนิดที่ มีการ
ใช้ งานอยูโ่ ดยทัว่ ไป
Caustics
ด่างเป็ นสารที่ มีความเข้ มข้ นสูง และมี
ค่ า พี เ อชมากกว่า 8 ด่ า งแต่ ล ะชนิ ด มี
ความความแรงและความเข้ ม ข้ น ใน
ระดับที่แตกต่างกันโดยทั่วไปจะถูกใช้ ในรู ปของสารละลายที่
เป็ นของเหลวที่ระดับความเข้ มข้ นสูง
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เช่นเดียวกับกรด ด่างเป็ นอันตราย มีความเป็ นพิษ สามารถ
ทํ าให้ เกิ ดการกัดกร่ อน และทํ าปฏิ กิริยา และต้ องดูแลและ
จั ด การด้ วยความเอาใจใส่ เ ป็ นพิ เ ศษโดยการใช้ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เมื่อด่างสัมผัสกับผิวหนัง จะทํ า
ให้ เกิดการไหม้ และเป็ นพิษหากมีกลืนลงไป
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) เป็ น ด่ า งที่ มี ก ารใช้ ง านอยู่
โดยทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
แร่ ใยหิน
แร่ ใยหินมักถูกพบในฉนวน ปะเก็น หรื อ
ในวัสดุก่อสร้ างชนิดต่าง ๆ แร่ใยหินเป็ น
วัตถุที่มีมีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยที่เกิดขึ ้นเอง
ตามธรรมชาติ และสามารถทําให้ เกิดมะเร็ งที่ระบบทางเดิ น
หายใจได้
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ ดําเนินการเพื่อทําการสํารวจ
บ่ ง ชี ้ และกํ า จั ด หรื อบํ า บั ด แหล่ ง ที่ ม าหรื ออุ ป กรณ์ ที่ มี
องค์ประกอบของแร่ใยหิน
อย่างไรก็ ดี อาจมีความเป็ นไปได้ เสมอที่ จ ะพบแร่ ใ ยหิ น ใน
อุป กรณ์ เ ก่ า ๆ ของบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย และของ
บริ ษัทผู้รับเหมาได้
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ตะกั่ว
ตะกั่วอนินทรี ย์เป็ นสารที่พบได้ โดยทัว่ ไปใน
สี ข้ อต่ อ ท่ อ และส่ ว นที่ ข องเกลี ย วของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
ตะกั่ ว อนิ น ทรี ย์ ส ามารถดูด ซึ ม เข้ า สู่ร่ า งกายผ่ า นทางการ
หายใจ หรื อการกลืนเข้ าไปในร่างกาย
การลอก การพ่นขัด หรื อการเผาสีบนผิวโลหะ เป็ นโอกาสที่
อาจทําให้ เกิดโอกาสในการสัมผัสกับสารตะกัว่ ที่ได้ มากที่สดุ
การบ่งชี ้ การเฝ้าติดตาม และการฝึ กอบรมในเรื่ องการสัมผัส
กั บ ตะกั่ ว เป็ นสิ่ ง จํ า เป็ นและอาจต้ องมี ก ารเฝ้ า ระวั ง ทาง
การแพทย์ร่วมด้ วย
การสัมผัสกับตะกั่วในระดับที่สงู เกินไปสามารถทําให้ เกิดผล
กระทบเฉียบพลันหรื อผลกระทบเรื อ้ รังต่อสุขภาพได้
Chemicals
ส า ร เ ค มี ทุ ก ช นิ ด ถื อ ว่ า เ ป็ น ส าร
อันตรายอันตรายและต้ องดําเนินการ
จั ด ก า ร กั บ ส า ร เ ค มี ด้ ว ย ค ว า ม
ระมัดระวัง รวมถึงต้ องใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ เหมาะสม กฎพืน้ ฐานเพิ่มเติ มในการทํ างานกับสารเคมี มี
ดังต่อไปนี ้:
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• ห้ ามสูบบุหรี่ รั บประทานอาหารและเครื่ องดื่ มในขณะ
ทํางานกับสารเคมี
• ต้ องมั่ น ใจว่ า สารเคมี ถู ก จั ด เก็ บ โดยแยกออกตาม
ประเภท และความเข้ า พวกและมี ก ารติ ดฉลากอย่าง
เหมาะสม
• ต้ องใช้ เฉพาะภาชนะบรรจุ แ ละวัส ดุ ที่ เ หมาะสมกั บ
สารเคมีแต่ละประเภท
• ห้ ามทํ าการผสมสารเคมีนอกเหนื อจากจะปฏิ บัติ ต าม
คําแนะนําที่กําหนดไว้
• สารเคมี ที่ เ หลื อ ใช้ ค วรถูก ทํ า ให้ เ ป็ น กลางและทํ า การ
กํ าจัดทัง้ ตัวสารเคมีเองและภาชนะบรรจุอย่างถูกต้ อง
ต้ องทําความสะอาดพื ้นที่ทํางานและควรให้ ความสําคัญ
ต่ อ สุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลเป็ นพิ เ ศษหลั ง จากการ
ปฏิบตั ิงานกับสารเคมี
• หากร่ างกายสัมผัสกับสารเคมี ให้ ไปที่ฝักบัวฉุกเฉินหรื อ
แหล่งนํา้ สะอาดในทันทีและทําการล้ างส่วนที่สมั ผัสกับ
สารเคมีด้วยนํ ้าในปริ มาณมาก ๆ
• ถอดชุดที่ปนเปื อ้ นกับสารเคมีออกในทันที
• ดํ าเนิ นการปฐมพยาบาลและให้ แ พทย์ทํา การติ ด ตาม
อาการ
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การปฏิบตั ิในกรณีฉุกเฉินหากมีการสัมผัสกับสารเคมี
อันตราย
• แจ้ งให้ ห้องควบคุม/ห้ องวิทยุทราบ
• อยูใ่ นความสงบ
• ใ ห้ ดู ว่ า มี ก า ร ห ก รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ ค มี อื่ น ที่ ยั ง
ไม่ร้ ูและเป็ นอันตรายอีกหรื อไม่
• สวมอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
• ห้ ามทําการตอบสนองด้ วยความเร่งรี บ
• ห้ ามสูดดม ชิ ม หรื อทํ าการสัมผัสกับสารเคมีที่หกหรื อ
รั่วไหล
• บ่งชี ้สารเคมีที่ก่อให้ เกิดอันตรายก่อนเป็ นอันดับแรก
• ศึกษาข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเพื่อการจัดการ
ที่เหมาะสม รวมถึงข้ อควรระวัง และสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิต่าง
ๆ
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นํา้ มันเชือ้ เพลิง
นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง เป็ น ของเหลวที่ ติ ด ไฟง่ า ย นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง
สามารถทําให้ เกิดไอระเหยที่ติดไฟได้ ที่อณ
ุ หภูมิในบรรยากาศ
ปกติ มี จุด วาบไฟที่ -45°F (-7°C) เนื่ อ งจากมี จุด วาบไฟตํ่ า
นํ า้ มันเชื อ้ เพลิงจึงเป็ นแหล่งอันตรายของเพลิงไหม้ ที่สําคัญ
มากกว่าเชื ้อเพลิงชนิดอื่น ๆ
แหล่ งและการปฏิบัติงานกับวัสดุกัมมันตรั งสี
การปฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับอันตรายจากสารกัมมัน ตรั ง สี
จะต้ องดําเนินการภายใต้ การควบคุมของพนักงานที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมและถูกมอบหมายให้ รับผิ ดชอบในเรื่ องของความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวกับวัสดุกมั มันตรังสีโดยเฉพาะ
ต้ องมีใบอนุญาตทํางานก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิงานกับแหล่งของ
แหล่งสารกัมมันตรังสี
หากเป็ นไปได้ งานเอ็กซ์เรย์ทงหมดต้
ั้
องดําเนินการในระหว่าง
ช่วงพักหรื อในช่วงเวลากลางคืน
ต้ องทําการกันพื
้ ้นที่ในบริ เวณที่มีการใช้ แหล่งสารกัมมันตรั งสี
ต้ องติดป้ายแจ้ งเตือนไว้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงาน
ได้ รับการแจ้ งเตือนในส่วนของพื ้นที่ต้องห้ าม
การติ ดตามปริ มาณสารกัมมันตรั งสี ในตัวของผู้ปฏิ บัติ ง าน
ต้ องดํ าเนิ นการตามข้ อกํ าหนดที่ระบุไว้ ใน TSP 16 เรื่ องการ
ครอบครองและการจัดการวัสดุกัมมันตรั งสีอย่างปลอดภัย
พนักงานที่ ทําหน้ าที่ ในการจัดการหรื อทํ างานใกล้ กับแหล่ง
ของวัสดุกมั มันตภาพรังสีจะต้ องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย
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ทุกคน (เช่น: แถบวัดปริ มาณกัมมันตรังสี เครื่ องส่งสัญญาณ
เตือนแบบมีเสียง และอื่น ๆ)
ต้ อ งดํ า เนิ น การตาม TSP-16 เรื่ อ งการครอบครองและการ
จัดการกับวัสดุกัมมันตรั งสีอ ย่างปลอดภัย และต้ องปฏิ บัติ
ตามนโยบายการจัดเก็บและการขนส่งแหล่งสารกัมมันตรังสี
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เสมอ
วัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ
วั ส ดุ กั ม มั น ตรั งสี ต ามธรรมชาติ (Naturally Occurring
Radiation Materials, NORM) พบได้ ทวั่ ไปในดิน หิน นํ ้า และ
พืชที่อยูบ่ นโลกนี ้
ในการปฏิ บัติงานด้ านนํ า้ มันและก๊ าซธรรมชาติ ปั ญหาของ
วัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติสามารถอธิ บายทางเทคนิคได้
ว่าเกิ ดจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณสารกัมมันตรั งสีที่ทําการ
แผ่ รั งสี ซํ า้ (Technically Enhanced Naturally Recurring
Radiation) ซึ่ง เกิ ด จากการกิ จกรรมของมนุษ ย์ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด
การสะสมของวัสดุกัมมันตรังสีในท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ ้น
ต้ องจําไว้ เสมอว่า ต้ องทําการสํารวจปริ มาณสารกัมมันตรังสี
หากมีการเคลื่อนย้ าย เปิ ด และเมื่อต้ องเปิ ดให้ ผิวด้ านในของ
well tubing ท่ อ แล ะอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ อ อ กมาสั ม ผั ส สู่
บรรยากาศภายนอกเสมอ
สําหรับ บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เมื่อใดก็ตามหรื อหากมี
การพบวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็ น
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หลักคือที่อนุภาคและฝุ่ นขนาดเล็กที่สะสมอยู่บนผิวของวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ปนเปื อ้ นที่สามารถฟุ้งกระจายไปสูบ่ ริ เวณรอบ
ๆ ได้ เสมอ
เฉพาะผู้ที่ได้ รับการฝึ กอบรมและที่ไม่ใช่เป็ นพนักงานระยะสัน้
(SSE) เท่านัน้ ที่จะได้ รับอนุญาตให้ ปฏิบตั ิงานกับท่อ อุปกรณ์
เศษเหล็กหรื อวัสดุที่มีการปนเปื อ้ นด้ วยวัสดุกัมมันตรังสีตาม
ธรรมชาติ
อาชีวอนามัยและงานสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
สมรรถนะของร่ างกายที่พร้ อมในการทํางาน
พนักงานทัง้ หมดที่ได้ รับมอบหมายให้ มาปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย ต้ องมีสมรรถนะของร่ างกายที่พร้ อมที่
สามารถปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ต่าง ๆ ของตนได้
ในกรณีนี ้รวมถึงต้ องได้ รับการรับรองในการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ก่อนการจ้ างงานอีกด้ วย
เพื่อให้ เป็ นไปตามความรับผิดชอบดังกล่าวนี ้ ผู้รับเหมาต้ อง
ทําการฝึ กอบรมพนักงานของตน ดังต่อไปนี ้:
ดํ า เนิ น การและจั ด ทํ า โปรแกรมความปลอดภั ย สํ า หรั บ
พนัก งาน และมั่น ใจว่า พนัก งานทัง้ หมดของตนได้ รั บ การ
ฝึ กอบรมตามประเภทของงานที่ได้ รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ปลอดภัย
จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ ได้ รับการอนุมัติให้ ใช้
งาน ให้ กบั พนักงานที่มาปฏิบตั ิงานกับบริ ษัท เชฟรอนประเทศ
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ไทย โดยต้ องเป็ นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับงานที่ต้องปฏิบตั ิ
และอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
ให้ พ นัก งานแจ้ ง ให้ หัว หน้ า งานของตนทราบหากตนมี การ
รับประทานยาก่อนมาปฏิบตั ิงาน ทังที
้ ่เป็ นยาที่มีใบสัง่ และยา
ที่ไม่มีใบสัง่ ยา ที่อาจทําให้ ความสามารถในการทํางานอย่าง
ปลอดภัยลดลง
ต้ อ งมั่น ใจว่า พนัก งานของผู้รั บเหมาทราบและปฏิ บัติตาม
ข้ อกําหนดของบริ ษัทเชฟรอนเรื่ องสารเสพติดและแอลกอฮอล์
ติ ด ตามการดํ า เนิ น การทางสุข ศาสตร์ อุต สาหกรรมอย่า ง
เหมาะสม และหากได้ รับการร้ องขอให้ ส่งสําเนาสรุ ปผลการ
ติดตามดังกล่าวให้ กบั บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
หลักการทั่วไปของอาชีวอนามัย
ผู้รั บ เหมามี ห น้ า ที่ บ่ง ชี อ้ ัน ตรายที่ อ าจมี ต่ อ สุข ภาพที่ อ ยู่ใ น
ขอบเขตและพื น้ ที่ ข องการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า มี
โปรแกรมและการติ ดตามที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดกับพนักงานของตน สิ่งนี ้รวมถึงการตระหนัก การทํา
การประเมิน และการควบคุมปั จจัยหรื อความเครี ยดที่ เ กิ ด
จากสภาพแวดล้ อมในการทํางานหรื อจากสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ดความเจ็ บป่ วย ทํ าให้ สุขภาพและคุณภาพ
ชี วิตแย่ลง หรื อก่อให้ เกิ ดความไม่สบายของร่ างกายอย่างมี
นัยสําคัญกับพนักงานหรื อกับประชาชนในชุมชนใกล้ เคียง
กระบวนการอาชีวอนามัยของบริ ษัทเชฟรอนมีวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้:
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ป้องกันสุขภาพของพนักงานทัง้ หมดที่ทํางานภายใต้ พื ้นที่ การ
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งาน (operational control) ของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย
จั ด ทํ า กรอบการทํ า งานเพื่ อ ให้ ตระหนั ก และจั ด การกั บ
อันตรายต่อสุขภาพซึ่ง ประกอบด้ วยอันตรายทางกายภาพ
และอัตรายที่เกิดจากสารเคมี
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
อันตรายทางกายภาพที่มีต่อสุขภาพ
A.

การยศาสตร์ ในสถานที่ทํางาน
การยศาสตร์ เกี่ยวกับข้ องกับการทํางานในสถานที่ และ
ตําแหน่งที่เหมาะสมกับทังในด้
้ านท่วงท่าและท่าทางที่
ถูก ต้ องเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการบาดเจ็ บ โปรแกรมการ
สังเกตพฤติ กรรมเพื่อความปลอดภัยรวมถึงเรื่ องของ
การยศาสตร์ นีด้ ้ วย ซึ่งถูกกํ าหนดเป็ นหนึ่งในรายการ
ของการตรวจสอบพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น อัน ตราย เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าพนักงานได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อ ให้ สามารถ
ปฏิบตั ิงานของตนได้ โดยปราศจากความเสี่ยง

B.

ภาวะเครียดจากความร้ อน
ตามสภาพแวดล้ อมในอ่าวไทย ความร้ อนสามารถเป็ น
อันตรายหลักต่อสุขภาพที่ต้องคํานึงถึง และเป็ นปัจจัย
เสี่ยงอันหนึ่งที่ต้องทํา PPHA และ JSA ที่หน้ างาน ผู้ที่
ทํ าการวางแผนงานมีความรั บผิ ดชอบที่ ต้องมัน่ ใจว่า
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ได้ ทําการบ่งชีอ้ ันตรายและใช้ มาตรการการควบคุมที่
เหมาะสม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย กั บ พนั ก งาน
ผู้ปฏิบตั ิงาน
C.

ความเหนื่อยล้ า
ความเหนื่อยล้ าจากการทํางานเป็ นปั จจัยเสี่ยงสําหรับ
พนักงานที่ทํางานยาวนานกว่ากะปกติหรื อระหว่างการ
ทํางานที่ต้องใช้ แรงกายมากเป็ นพิเศษ
พนัก งานต้ อ งได้ รั บ การบอกกล่า วให้ ทํ า การแจ้ ง กั บ
หัว หน้ า งานทราบเมื่ อ ตนเองรู้ สึก เหนื่ อ ยล้ า เพื่ อ ให้
มัน่ ใจว่ามีช่วงเวลาของการพัก และมีการสลับเปลี่ยน
ชุดของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นช่วง ๆ

D.

การยกด้ วยมือเปล่ า
การบาดเจ็บเป็ นจํานวนมากสามารถเกิดขึ ้นได้ จากการ
ปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องในการยก การบาดเจ็ บ ที่ ห ลั ง
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยกฎง่าย ๆ ดังต่อไปนี ้:
• ยกโดยใช้ แรงจากขา ไม่ใช่จากหลัง
• หลีกเลี่ยงการยกในตําแหน่งหรื อท่าทางที่ไม่ถนัด
หรื อไม่สมดุล
• จับวัตถุที่ทําการยกให้ แน่นก่อนทําการยก
• ใช้ การทํางานเป็ นทีมเมื่อต้ องทําการยกหลายคน
โดยทําการยกขึ ้นหรื อยกลงพร้ อม ๆ กัน
• หลี ก เลี่ ย งการทํ า การยกด้ ว ยมื อ เปล่า และลด
นํ ้าหนักของที่ต้องการยกเมื่อสามารถทําได้
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ต่ อ ไปนี เ้ ป็ นข้ อควรพิ จ ารณาเมื่ อ ต้ องยกของที่ มี
นํ ้าหนัก:
1. ประเมิ น นํ า้ หนัก ก่ อ นทํ า การยกหรื อ เมื่อต้ องทํ า
การยกของเอาไว้ ควรหาผู้ช่วยหากไม่มั่นใจใน
นํ ้าหนักหรื อขนาดของวัตถุที่ต้องทําการยก
2. ยกของที่มีนํ ้าหนักหนักไว้ ชิดกับตัว
3. เมื่อทําการยกหรื อวางของที่มีนํ ้าหนักร่วมกับผู้อื่น
ควรต้ องตกลงร่ ว มกันว่าจะให้ ใครเป็ นผู้สั่ง หรื อ
เป็ นผู้ ให้ สั ญ ญาณ และห้ ามทํ า การวางของ
จนกว่าทุกคนจะพร้ อม
4. “วิธีทางจลศาสตร์ ” ของการยก ที่ ควรปฏิ บัติ มี
ดังต่อไปนี ้:
a. ต้ องมัน่ ใจว่ายืนอยู่ในท่าทางที่มนั่ คง แยกเท้ า
ออกจากกัน โดยให้ เท้ าข้ างหนึ่งอยู่ข้างหน้ า
เท้ าอีกข้ างหนึ่ง
b. งอเข่าลงเพื่อทําการยกหรื อเมื่อต้ องวางของลง
c. ให้ หลังตังตรงเท่
้
าที่จะเป็ นไปได้ เสมอ
d. จับของที่ทําการยกให้ มนั่
e. ยกของขึ ้นหรื อวางของลงโดยค่อย ๆ ยกตัวขึ ้น
หรื อย่อตัวลงโดยให้ หลังตังตรงอยู
้
เ่ สมอ
f. เก็บแขนให้ ชิดกับลําตัว
g. เก็บคาง
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h. วัตถุหรื ออุปกรณ์ที่มีหนักกว่า 20 กิโลกรัมห้ าม
มิให้ ทําการยกด้ วยมือเปล่า
E.

การบาดเจ็บที่หลัง
ถึงแม้ ว่าการบาดเจ็บที่หลังเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้
ในการปฏิบตั ิงานโดยทั่วไป แต่สามารถป้องกันได้ ง่าย
ๆ โดยการปฏิบตั ิอย่างถูกวิธี
กฎในการปฏิบตั ิ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. เดินและยืนด้ วยท่าตรงเสมอ
2. สวมรองเท้ า บูท หรื อ รองเท้ า ที่ พ อดี พื น้ และส้ น
รองเท้ าต้ องอยูใ่ นสภาพดี
3. ใช้ เทคนิคการยกที่เหมาะสม
4. ขอความช่วยเหลือเมื่อต้ องทําการยกของหนัก
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F.

เสียงรบกวน
ในสถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
หลายแห่งอาจมีระดับเสียงรบกวนสูงซึง่ จําเป็ นต้ องทํา
การป้องกันการได้ ยิน
พื ้นที่ทงหมดที
ั้
่มีระดับเสียงรบกวนสูงต้ องมีการติดป้าย
เตื อนให้ ใช้ อุปกรณ์ ป้องกันการได้ ยินและต้ องปฏิ บัติ
ตามคําเตือนดังกล่าวเสมอ

ความปลอดภัยในการใช้ ยานพาหนะ
การใช้ ยานพาหนะเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงทังที
้ ่
ที่เกิดขึ ้นในเวลาและนอกเวลางาน
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย เน้ นยํ ้าเป็ นอย่างยิ่งถึงข้ อกําหนด
ความปลอดภัยในการใช้ ยานพาหนะ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี ้:
• การเลื อ กและใช้ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ง ต้ อ งมี ใ บอนุญ าตที่
ถูกต้ อง พนักงานขับ รถต้ อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมรวมถึ ง
ยานพาหนะที่ใช้ ต้องมีการการบํารุงรักษาอย่างดี
• มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนใช้ งานทุกครัง้
• บังคับใช้ เข็มขัดนิรภัยในทุกที่นงั่ ของผู้โดยสาร
• ห้ ามใช้ โทรศัพท์มือในระหว่างขับรถ
• ทํ า การฝึ ก อบรม และปฏิ บัติ ต ามเทคนิ ค การขับ ขี่ เ ชิ ง
ป้องกัน
• สังเกตข้ อจํากัดความเร็ วรวมถึงสภาพของถนน
• เปิ ดไฟน้ าเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา
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• ห้ ามขับรถเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอ
• ห้ ามขับรถหลังจากดื่มแอลกอฮอล์
• ห้ ามสูบบุหรี่ ภายในรถหรื อระหว่างการเติมนํ ้ามัน
• รายงานอุ บั ติ เ หตุ ใ นทั น ที แ ละทํ า การเขี ย นรายงาน
ตามหลัง
การจัดการวัสดุและพัสดุภัณฑ์
พัส ดุภัณ ฑ์ ทัง้ หมดจํ าเป็ นต้ อ งมี ใ บกํ ากับ การขนส่ง ที่ แสดง
รายละเอียดของ จํานวน ชนิด นํ ้าหนัก และรายการของบรรจุ
ภัณฑ์และภาชนะ
การขนส่งพัสดุภัณฑ์ ใด ๆ ที่ ต้องปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดของ
สหประชาชาติในการขนส่งสินค้ าหรื อวัตถุอันตรายไม่ว่าทาง
อากาศหรื อ ทางเรื อ ตามข้ อกํ า หนดของ IATA หรื อ IMO
ตามลําดับ ต้ องทําการบรรจุลงในหีบห่อหรื อภาชนะ และทํา
การขนส่งวัตถุอนั ตรายตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในเรื่ องการ
ใช้ เ อกสารกํ า กับ การขนส่ง วัต ถุอันตรายหลายทาง (MultiModel Dangerous Goods Manifest Document) ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย และตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิของ IMDG
อุปกรณ์ ของผู้รับเหมาต่าง ๆ ต้ องมีเครื่ องหมายของบริ ษั ท
แสดงไว้ เพื่อให้ สามารถจําแนกและระบุบริ ษัทผู้เป็ นเจ้ าของได้
รวมถึงแสดงรายละเอี ยดของอุปกรณ์ควบคู่กับการระบุหรื อ
แสดงนํ ้าหนักสุทธิของอุปกรณ์นนั ้ ๆ
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พนักงานขับรถ นักบิน หรื อกัปตันเรื อต้ องได้ รับการแจ้ ง และ
ต้ องยินยอมให้ ดําเนินการขนส่ง ก่อนทํ าการขนส่งในกรณีที่
เป็ นสินค้ าหรื อวัตถุอนั ตรายเสมอ
การจัดการกับวัสดุ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

การจัดการวัสดุเป็ นหนึ่งในกิจกรรมที่อนั ตรายที่สดุ อันหนึ่ง
ในการดําเนินงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
พนักงานต้ องมีความตื่ นตัว และจับตาไปที่ พนักงานขับ
ปัน้ จัน่ บล็อกของปั น้ จั่น และสิ่งของที่ทําการยก และเชือก
ผูกมัดอยูเ่ สมอ
หลีกเลี่ยงตํ าแหน่ งที่ ตนเองสามารถเข้ าไปติ ดอยู่ข้ างใน
ห้ ามนําตัวเอง มือ และเท้ าไปอยู่ใต้ นํา้ หนักที่ทําการยก ใช้
สายแท็กเพื่อควบคุมของที่ทําการยกในขณะที่ของยังลอย
อยูใ่ นอากาศ
เมื่อพนักงานขับปัน้ จัน่ ไม่สามารถมองเห็นพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
ได้ ทัง้ หมด พนักงานให้ สัญญาณต้ องเป็ นผู้ให้ สัญญาณ
เพื่อบอกทิศทางเสมอ
ต้ องให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษเมื่อต้ องทําการคลายสายรัดที่
ใช้ สําหรับการยกกองท่อ (tube bundle)
ต้ องให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษเมื่อต้ องทําการคลายสายรัดที่
ใช้ สําหรับการยกกองท่อ (tube bundle)
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การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเป็ นระบบและ
กระบวนการจัดการที่ มีจุด มุ่ง หมายเพื่อลดความเสี่ ย งจาก
อุบตั ิเหตุหลักหรื ออุบตั ิเหตุร้ายแรง โดยทัว่ ไปเกี่ยวข้ องกับการ
รั่ วไหลของวัตถุอันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดการ
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็ น
พื ้นฐานของการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็
ต่อเมื่อผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนตระหนักในความเป็ นเจ้ าของ ให้
ความสนใจต่อวิธีการใช้ อุป กรณ์ และตรวจสอบว่าอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ กําหนดไว้ และ
สามารถใช้ ง านได้ อ ย่า งปกติ เ สมอ แนวทางของการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรและความมีวินยั ในการปฏิบตั ิงานจึงมีความ
จํ าเป็ นในการรั กษาผลการดําเนินงานในกระบวนการความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ภายในการดําเนินงานของบริ ษัทเชฟรอน ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตคือ หัวข้ อต่าง ๆ ที่ต้องให้ ความสําคัญที่มีอยู่
ในแต่ละประเด็นของความเป็ นเลิศในการปฏิบัติงาน ที่ช่วย
ป้องการเกิดอุบตั ิเหตุขนรุ
ั ้ นแรงในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ
ได้ ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจะเชื่อมโยงต่อ ไปยัง
กระบวนการ OEMs ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ 13 องค์ ป ระกอบของ
ความเป็ นเลิ ศ ในการปฏิ บัติ ง าน และส่ ง ผลต่ อ หน่ ว ยงาน
กิจกรรมใหม่ ๆ และกระบวนการต่าง ๆ ของบริ ษัทแม่
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มาตรฐานความปลอดภัย ในกระบวนการผลิตรวมถึงเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้;
• การจัดการความมั่นคงสมบูร ณ์ ข องกระบวนการผลิ ต
(AIM)
• ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (OP)
• ข้ อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSI)
• มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางด้ านเทคนิค (TC&S)
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทําให้ มนั่ ใจว่า
สถานที่ ป ฏิ บัติง านและอุป กรณ์ ต่ าง ๆ ถูก ออกแบบมาเพื่อ
ทํางานได้ อย่างปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและหลักเกณฑ์
การก่อสร้ างที่ ดีโดยใช้ เทคนิ คและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตระหนักถึงความสัมพันธ์
ที่ ใกล้ ชิดระหว่างพนักงานผู้ปฏิ บัติงานและการบํารุ ง รั ก ษา
สําหรับกระบวนการผลิต และการรักษาความสมบูรณ์รายการ
ต่อรายการของระบบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการผลิตต่าง ๆ
ข้ อกําหนดสําหรับการเริ่ มเดินเครื่ องจักร การดําเนินการผลิต
และการบํารุ งรักษามีรายละเอี ยด ดังแสดงไว้ ในขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิของกระบวนการ PSM
สํ า หรั บ การอ้ างอิ ง ถึ ง การดํ า เนิ น การในอดี ต และปั จ จุบัน
ระบบการผลิตจะต้ องถูกดํ าเนิ นการและทํ าการบํารุ งรั กษา
ตามขัน้ ตอนการปฏิ บัติที่ถูกเขียนไว้ เท่านัน้ ค่าควบคุมและ
ขีดจํากัดต่าง ๆ ต้ องไม่ถกู เปลี่ยนไปจากเดิม จนกว่าจะถูกทํา
165

การประเมินเมื่อมีความจําเป็ นโดยใช้ ขนตอนการปฏิ
ั้
บัติการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง(MOC) ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องเดิ ม (like for like) ต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดการประเมินและการอนุมตั ิที่ระบุไว้ ใน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิของกระบวนการ MOC เสมอ
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อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
อุปกรณ์ ท่ ัวไป
ผู้ ปฏิ บัติ ง านภายในบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย ทุ ก คน
จะต้ องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขันพื
้ ้นฐาน
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพิเศษอื่น ๆ ตามผล
การวิ เ คราะห์ อัน ตรายในงานที่ ต้อ งทํ า หรื อสํ าหรั บ สถานที่
ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ
อุป กรณ์ ป้อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุค คลขัน้ พื น้ ฐานของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้:
• ชุดปฏิบตั ิงานภาคสนาม (ติดไฟยาก)
• รองเท้ านิรภัย
• หมวกนิรภัย
• การป้องกันดวงตา
• การป้องกันเสียง
• การป้องกันมือ
• เสื ้อกัก๊ นิรภัย (สําหรับใส่ในขณะปฏิบตั ิงานเหนือนํ ้า)
• เสื ้อชูชีพ(เพื่อช่วยชีวิต)
• การป้องกันระบบหายใจ
• อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกจากที่สงู
• อุป กรณ์ ป้อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุคคลแบบพิ เ ศษตามที่
กําหนดไว้ ใน TSP-24
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บริ ษัทผู้รับเหมาจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ว น
บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มัติ จ ากบริ ษั ท เชฟรอน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ข อ ง ต น สํ า ห รั บ ก า ร
ปฏิบตั ิงานฉพาะต่าง ๆ ที่กําลังทําอยู่ รวมถึงงานที่มีโอกาสที่
จะเกิ ด อัน ตรายแก่ ผ้ ูป ฏิ บัติ งาน และตามสภาพการณ์ ของ
สถานที่ ปฏิ บัติงาน ผู้ปฏิ บัติงานกับสารเคมีต้องปฏิ บัติตาม
ข้ อกําหนดขันพื
้ ้นฐานสําหรับการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตามที่ ถูกระบุไว้ ในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
สารเคมีเมื่อต้ องปฏิบตั ิงานกับสารเคมีหรื อเมื่อมีโอกาสที่ ต้อง
สัมผัสกับสารเคมี
การป้ องกันศีรษะ

หมวกนิรภัย
ผู้ปฏิบตั ิงานจะต้ องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่
ในสถานที่ปฏิบตั ิงาน ยกเว้ นในบริ เวณสํานักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานจะต้ องสวมหมวกนิ รภัยพร้ อมกับใช้ สายรั ด คาง
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานภาคสนาม
หมวกนิ ร ภัย และระบบรองรั บ ภายในของหมวกจะต้ องถูก
เปลี่ ย นตามระยะเวลาที่ กํ า หนดหรื อ ตามคํ า แนะนํ า ของ
บริ ษัทผู้ผลิต
ห้ ามผู้ใดทําการดัดแปลงใด ๆ กับหมวกนิรภัย (เจาะ ตอกด้ วย
หมุด ทาสี หรื อเปลี่ยนรูปแบบ)
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วัส ดุที่ ใ ช้ ทํา หมวกนิ ร ภัย จะต้ อ งไม่ใช่ โ ลหะและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของ ANSI Z89.1 (หรื อเทียบเท่า)
ต้ องสวมหมวกนิรภัยไว้ บนศีรษะโดยไม่เอียงไปด้ านใดด้ าน
หนึ่งหรื อใส่กลับด้ าน (หน้ าไปหลัง)
จะต้ องสวมหมวกนิรภัยสําหรับงานเชื่อมในขณะทําการเชื่อม
ชิ ้นงาน
การสวมหมวกนิ ร ภัย สํ าหรั บงานเชื่ อ มจะได้ รั บ ข้ อยกเว้ นก็
ต่อเมื่อ การสวมหมวกเป็ นอันตรายต่อช่างเชื่อมเนื่องจากทํา
ให้ ร่ า งกายอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในขณะกํ า ลั ง
ปฏิ บัติ ง าน ข้ อ ยกเว้ น พร้ อมคํ าอธิ บ ายจะต้ อ งถูก ระบุไว้ ใน
ใบอนุ ญ าตทํ า งานสํ า หรั บ งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร้ อนหรื อ
ประกายไฟและในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดย
ระบุถึงมาตรการควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ ้นทังหมด
้

การป้ องกันดวงตา
ผู้ป ฏิ บัติ ง านจะต้ อ งสวมแว่นตานิ ร ภัย แบบที่ มี ก ารป้อ งกัน
ด้ านข้ างที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ในสถานที่ปฏิบตั ิงานทุกพื ้นที่
รวมถึงพื ้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ยกเว้ นในบริ เวณสํานักงาน
ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้ าร่ วมด้ วยในขณะที่ทํางานตัด
หรื อย่อยวัสดุที่มีขนาดเล็ก งานเชื่อม งานที่ทํากับสารเคมีหรื อ
งานที่ ทํ า กับ วัส ดุข นาดเล็ ก ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ
ดวงตา อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน
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ของ ANSI Z87.1 โดยอ้ างอิ ง ตาม TSP-24 เรื่ อ งอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ปฏิบตั ิงานและผู้มาเยือนจะต้ องสวมใส่แว่นตานิรภัย แบบ
เลนส์ ช นิ ด ใส (สํ า หรั บ การทํ า งานตอนกลางคื น ) หรื อ แบบ
เลนส์ชนิดกันแดด (สําหรับการทํางานตอนกลางวัน) ทุกครัง้ ที่
อยู่ข้างนอกแท่นพักอาศัยหรื อนอกอาคารสํานักงาน แว่นตา
นิรภัยนัน้ จะต้ องมีการป้องกันด้ านข้ างหรื อปิ ดรอบด้ านตาม
มาตรฐานของ ANSI Z87.1 (รวมถึงแว่นตานิ รภัยที่ใช้ เลนส์
สายตา)
(สัญลักษณ์ Z87 จะต้ องแสดงบนกรอบหรื อ ขาของแว่น ตา
นิรภัยที่สวมใส่) ซึง่ รวมถึงแว่นสายตาถ้ าหากใส่เพียงอันเดี ยว
เพื่อป้องกันดวงตาอีกด้ วย
ควรป้อ งกัน สายตาจากแสงที่ เกิ ด จากการเชื่ อมและแสงที่
สะท้ อนมาจากวัตถุชนิดอื่น ๆ เช่น ผิวนํ ้า เป็ นต้ น
ต้ องสวมแว่นป้องกันดวงตาเมื่อต้ องช่วยงานหรื อปฏิบัติงาน
อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกับช่างเชื่อม
อาจมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ อุป กรณ์ ป้อ งกัน ดวงตาอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากแว่นตานิรภัยสําหรับงานบางประเภท ที่เป็ นไป
ตามข้ อกํ าหนดของ TSP-24 เรื่ องอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
คอนแทคเลนส์
ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด ที่เพิม่ เติมจาก
ที่ระบุไว้ ใน TSP-24 ดังต่อไปนี ้
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• แจ้ งให้ หวั หน้ างานทราบ ในกรณีที่ท่านใส่คอนแทคเลนส์
• ห้ ามใส่คอนแทคเลนส์ในบริ เวณที่มีโอกาสในการสัมผัส
กับควันหรื อสารเคมีที่เกิดจากงานเชื่อม
• ควรใส่ ค อนแท็ ค เลนส์ แ บบอ่ อ นหรื อ แบบที่ อ ากาศ
สามารถผ่านได้
• ให้ สํารองคอนแทคเลนส์ไว้ อีกคู่หนึ่งหรื อแว่นสายตาไว้
อีกอันหนึ่งเสมอ
การป้ องกันเท้ า
การสวมรองเท้ า นิ ร ภัย ถื อ ว่ า เป็ น ระเบี ย บข้ อ บัง คั บ ในการ
ปฏิ บัติ ง านภาคสนามและในบริ เ วณพื น้ ที่ ง านก่ อ สร้ าง ไม่
อนุญาตให้ สวมรองเท้ าประเภทเปลือยส้ นเท้ า เช่น รองเท้ า
แตะ, รองเท้ าใส่เดิ นในบ้ าน ในพืน้ ที่ ปฏิ บัติงาน หรื อในการ
โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ และบนเรื อ
พนักงานและผู้มาเยื อนที่ ไม่ไ ด้ เกี่ ยวข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ง าน
ประจํ า ภาคสนาม เช่ น คนขับ เฮลิ ค อปเตอร์ ห รื อ พนัก งาน
สํานักงาน ไม่จําเป็ นต้ องสวมรองเท้ านิรภัย นอกเสียจากต้ อง
มีการเข้ าไปในกระบวนการผลิตหรื อพื ้นที่งานก่อสร้ าง
ประเภทรองเท้ านิรภัยที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ แก่ รองเท้ าบูทนิรภัย
หัวเหล็กแบบหุ้มข้ อ หรื อรองเท้ าบูทยางหัวเหล็กแบบหุ้มข้ อ
รองเท้ าบูทหนังสังเคราะห์ (สําหรับงานสนับสนุนหลุมผลิต)
การป้ องกันมือ
ต้ องสวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมตลอดเวลาหากมีโอกาสที่ จะ
สัมผัสกับอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น เช่น จากการโดนบาด โดนเจาะ
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หรื อโดนถลอก (ถุงมือผ้ า ถุงมือกันบาด ถุงมือหนัง หรื อถุงมือ
หนังที่ทําด้ วยหนังบริ เวณฝ่ ามือ (leather-palmed gloves)).
ต้ องสวมถุงมือที่ผ่านการอนุมตั ิสําหรับการทํางานกับสารเคมี
หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระแสไฟฟ้ า เมื่ อ มี ก ารทํ า งานกับ
สารเคมีหรื อวัตถุอันตรายทางเคมีหรื องานที่ต้องเกี่ยวข้ องกับ
กระแสไฟฟ้า
สํ า หรั บ งานเชื่ อ ม: ต้ อ งสวมถุง มื อ ที่ ป้อ งกัน ไฟขณะทํ างาน
เชื่อมด้ วยไฟฟ้า เชื่อมด้ วยแก๊ ส หรื องานตัดด้ วยแก๊ ส ยกเว้ น
ในกรณี ที่ ทํ า งานทั่ ว ไป เช่ น การทํ า การทดสอบหรื อ การ
ประกอบ เป็ นต้ น
ในงานผูกรัด จะต้ องสวมถุงมือในขณะที่ทํางานที่เกี่ยวข้ องกับ
การผูกรัดเสมอ
สําหรับการประกอบอาหาร/ห้ องครัว: ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนที่ใช้ มีด
ในการประกอบอาหารต้ องสวมถุงมือป้องกันการบาดเสมอ
บริ ษัทผู้รับเหมาที่ รับผิดชอบในการทําอาหารต้ องมีขนตอน
ั้
การปฏิ บัติงานสําหรั บทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ ถุงมือกัน
บาด อนุ ญ าตให้ ใช้ ที่ ลั บ มี ด ไฟฟ้ า แบบตั ง้ โต๊ ะเท่ า นั น้ ใน
ห้ อ งครั ว หรื อ ห้ องอาหารบนเรื อ ตามมาตรการควบคุม การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเชฟรอน
นักประดานํ ้าต้ องสวมถุงมือเคฟลาร์ ในขณะปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิ บตั ิ งานที่ ต้องใช้ มีดพับ หรื อมีดแบบที่ มีคมยึดกับ ด้ า ม
(fixed blade knifes หรื อในที่นี ้จะเรี ยกว่ามีดธรรมดา) จะต้ อง
สวมถุงมือเคฟลาร์ หรื อถุงมือหนัง หากมีความจําเป็ นที่ต้องใช้
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มี ด สํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง าน บริ ษั ท ต้ นสัง กั ด ของพนั ก งาน
ดังกล่าวจะต้ องจัดหามีดพับหรื อมีดธรรมดาและจํากัดการใช้
งานเฉพาะงานที่ จํ า เป็ นเท่ า นั น้ ซึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะปฏิ บัติ ง าน
ดังกล่าวจะต้ องทําการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเสมอ
การป้ องกันเสียง
บริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย และบริ ษั ท ผู้รั บ เหมาจะต้ อง
จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันการได้ ยินให้ กับพนักงานของตน และ
พนั ก งานจะต้ องสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การได้ ยิ น ในพื น้ ที่
กําหนดให้ มีการการป้องกันการได้ ยิน เช่น:
บนเฮลิคอปเตอร์
ในพื ้นที่อื่น ๆ ความดังเสียงที่มีในระดับสูง
ชุดป้ องกันร่ างกาย (ชุดปฏิบัติงานทั่วไป)
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะต้ องสวมชุดปฏิบตั ิงานที่ ทํา
จากผ้ าที่ติดไฟยากแบบแขนยาวเมื่อต้ องปฏิ บตั ิงานในพืน้ ที่
ในอุปกรณ์ หรื อบริ เวณหรื อรอบ ๆ พื ้นที่ผลิตหรื ออุปกรณ์ ใน
กระบวนการผลิต หรื อในพื ้นที่ที่มีการปฏิบตั ิงานในการขุดเจาะ
บุคคลทั่วไปหรื อผู้มาเยือน (สําหรั บวัตถุประสงค์ อื่นที่ ไม่ใช่
พนั ก งานที่ ทํ า งานประจํ า ) จะต้ องใส่ เ สื อ้ แขนยาว โดย
ข้ อยกเว้ นของนโยบายสําหรั บผู้มาเยือนนี จ้ ะขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของผู้รับผิดชอบในสถานที่ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ
ชุดจะต้ องถูกสวมใส่อย่างถูกต้ อ งและอยู่ในสภาพดี ไม่มี รู
รอยขาด หรื อหลุดลุ่ย และต้ องใส่ได้ อย่างพอดีตัวโดยปล่อย
แขนเสื ้อลงและเอาชายเสื ้อใส่ไว้ ในกางเกงเสมอ
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ต้ องสวมใส่ชุดป้องกันชนิ ดอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมกับงาน (ตาม
คําแนะนําใน SDS หรื อ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)
เมื่อต้ องทํางานการสารเคมีหรื อวัตถุอตั รายต่าง ๆ
อนุญาตให้ สวมเสื ้อกันฝนไว้ ด้านนอกได้ ในสภาพที่มีอากาศ
แปรปรวน
ชุดปฏิบัติงานที่ทาํ จากวัสดุติดไฟยาก
บริ ษัทผู้รับเหมาจะต้ องจัดหาชุดปฏิบตั ิงานที่ทําจากวัสดุติด
ไ ฟยาก (Fire Retardant Clothing – FRC) แล ะอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ แก่พนักงานของตน และต้ อง
มัน่ ใจว่าพนักงานของตนสวมใส่อย่างถูกต้ อง ตามประเภทของ
การสัมผัสกับแหล่งพลังงานอันตรายในการทํางานเฉพาะนัน้ ๆ
ช่ า งไฟฟ้า และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบบอัต โนมัติ ที่ ทํ า งานใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ต้ องสวม
ชุ ด ปฏิ บัติ ง านที่ ทํ า จากวัส ดุ ติ ด ไฟยากเป็ นอย่ า งน้ อ ย ชุ ด
ปฏิ บัติ ง านที่ ทํ า จากวัส ดุติ ด ไฟยากสํ า หรั บ งานไฟฟ้ า ต้ อง
สามารถป้องกันการติดไฟจากการเกิดประกายวาบไฟ (arc) ได้
ผู้ปฏิบตั ิงานที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับไฟฟ้าโดยตรงแต่มีความเสี่ยง
สูงในการเกิ ดการวาบไฟอาจต้ องสวมใส่ชุดปฏิ บัติงานที่ทํา
จากวัสดุติดไฟยาก โดยข้ อกํ าหนดอื่ น ๆ สําหรั บการทํางาน
กับ ไฟฟ้า แรงสูง ถูก ระบุไ ว้ ใ นคู่มื อ การปฏิ บัติ ง านกับ ไฟฟ้ า
อย่างปลอดภัยของบริ ษัทเชฟรอน สําหรับข้ อมูลและละเอียด
สามารถปรึกษากับตัวแทนของบริ ษัทเชฟรอนในเรื่ องดังกล่าวได้
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การป้ องกันระบบหายใจ
ต้ อ งสวมอุป กรณ์ ป้อ งกัน ระบบทางเดิ นหายใจที่ เหมาะสม
ในขณะปฏิบตั ิงานกับฝุ่ น สารเคมี สีสเปรย์ การพ่นทราย หรื อ
งานเชื่อม ซึ่งผู้สวมใส่ต้องผ่านการทดสอบความกระชับของ
หน้ ากากก่อนใช้ งาน ไม่อนุญาตให้ ไว้ หนวดหรื อเคราในขณะ
ปฏิบตั ิงานเนื่องจากจะทําให้ การสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันระบบ
ท างเดิ นหายใจไม่ ก ระชั บ กั บ ใบห น้ า โด ยให้ อ้ างถึ ง
รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ใน TSP-24
ถ้ ามีการเข้ าไปปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่ปก
คลุ ม ด้ วยก๊ าซหรื อ ควั น ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
จําเป็ นต้ องสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดิ น
หายใจชนิ ดถังบรรจุอากาศแบบพกพา
พร้ อมหน้ ากากเต็มหน้ าที่เป็ นชนิดแรงดันบวก (SCBA) หรื อ
ในพื น้ ที่ ใ ด ๆ ที่ มี อ อกซิ เ จนไม่เ พี ย งพอที่ ต้ อ งสวมอุ ป กรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจชนิด SCBA
ผู้ที่จะสวมสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ SCBA ได้ นัน้
จะต้ องผ่ า นการอบรมการใช้ งาน มี ผ ลการตรวจสุข ภาพ
ร่ างกายที่ พร้ อมปฏิ บัติง าน และนอกจากนี ต้ ้ องมีทีม กู้ภัย ที่
เตรี ยมให้ ความช่วยเหลืออยูเ่ สมอ
บริ ษัทผู้รับเหมาที่พนักงานปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้ องสวมอุปกรณ์
ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ต้ องมีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
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โปรแกรมอุป กรณ์ ป้อ งกัน ระบบทางเดิ น หายใจในสถานที่
ปฏิบตั ิงาน บริ ษัทผู้รับเหมาต้ องแน่ใจว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ของตนนัน้ ได้ ผ่านการฝึ กอบรม การทดสอบทางการแพทย์
และการทดสอบความกระชับของหน้ ากาก และมีโปรแกรม
ตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
อุปกรณ์ ช่วยพยุงตัวในนํา้ ส่ วนบุคคล

เสือ้ ชูชีพช่ วยชีวิต
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนจะต้ องสวมเสื ้อชูชีพช่วยชีวิตหรื ออุปกรณ์
ช่วยพยุงตัวในนํา้ ที่ผ่านการทดสอบในขณะลอยตัวในนํา้ ลง
เรื อและอยูบ่ นเรื อหรื อแพชูชีพ และใช้ กระเช้ าขนส่งผู้โดยสาร
ในแต่ละแท่นที่พักอาศัยจะมีเสือ้ ชูชีพช่วยชี วิตสําหรั บ แต่ละ
บุคคล ในส่วนของเสือ้ ชูชีพช่ว ยชี วิตสํา รองถูกจัดเก็ บ ไว้ ใ น
บริ เวณเดียวกันกับเรื อชูชีพ
เสือ้ กั๊กนิรภัย

ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนจะต้ องสวมเสื ้อกั๊กนิรภัยในขณะอยู่บนเรื อ
รั บส่งผู้โดยสาร เรื อลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ และกระเช้ าขนส่ง
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ผู้ โดยสาร และก่ อ นที่ จ ะเข้ า ไปยัง พื น้ ที่ ท่ี อ ยู่ร ะดับ ตํ่ า กว่า
cellar deck
บริ ษัทผู้รับเหมาจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ ช่วยพยุงตัวในนํ า้ ส่วน
บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การอนุมัติ จ ากบริ ษั ท เชฟรอน ประเทศไทย
ให้ แก่พนักงานของตน
จะต้ องสวมอุปกรณ์ ช่วยพยุงตัวในนํ า้ ส่วนบุคคลให้ พอดีกับ
ตัว รัดสายเข็มขัดให้ แน่น และอุปกรณ์อยูใ่ นสภาพดี
อนุญ าตให้ ส วมอุป กรณ์ ช่ ว ยพยุง ตัว ในนํ า้ ส่ว นบุค คลชนิ ด
ขยายออกได้ ของแผนกการบิ น ของบริ ษั ท เชฟรอนบน
เฮลิคอปเตอร์ เท่านัน้
อุปกรณ์ ยับยัง้ การตกจากที่สูง
พนั ก งานจะต้ องสวมอุ ป กรณ์ ยับ ยัง้ การตกจากที่ สู ง เมื่ อ
ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้:
เมื่อปฏิบตั ิงานบนพื ้นยกระดับที่มีความสูงตัง้ แต่ 6 ฟุตขึ ้นไป
หรื อบนแพลตฟอร์ ม ชัน้ ทางเดิน หรื อชันของอาคารที
้
่ไม่มีการ
ติดตังขอบเพื
้
่อป้องกันการตก
เมื่อปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ที่มีโอกาสจะพลาดตกลงไปที่ความสูง
มากกว่า 4 ฟุตจากดาดฟ้าหรื อบนพื ้นที่เปิ ดโล่ง
เมื่อปฏิ บัติงานบนบันไดถาวรหรื อบนบันได้ ที่เคลื่อนย้ ายได้
และผู้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นตําแหน่งสูงจากพื ้นปกติมากกว่า 6 ฟุต
เมื่อปฏิบตั ิงานบนท่าเทียบเรื อ (boat landing) หรื อที่ตํ่ากว่า
ระดับที่ 10 ของแท่น ที่ไม่มีราวจับล้ อมรอบ
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เมื่อปฏิ บัติงานบนนั่งร้ านที่ ยังไม่ผ่านการตรวจรั บรองโดยผู้
ตรวจสอบนัง่ ร้ านที่ผ่านการรับรอง
เตื อ นความจํา : ผู้รับเหมาแต่ละรายอาจพิจารณาให้ ต้ อ ง
สวมอุปกรณ์ ยับยัง้ การตกจากที่ สูงถึงแม้ ว่านั่งร้ านผ่านการ
ตรวจรับรองแล้ วก็ตาม
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลในขณะที่ไม่ ได้
ปฏิบัติงาน
ผู้ ที่ ป ฏิ บัติ ง านกั บ บริ ษั ท เชฟรอนทุ ก คนต้ องสวมอุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมหลั ง จากเลิ ก
ปฏิบตั ิงาน ถ้ าหากอยูน่ อกบริ เวณห้ องครัวและที่พกั อาศัย

178

การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะ
ในการปฏิ บัติงานและในลักษณะของการทํ ากิ จกรรมต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้จําเป็ นต้ องมีเอกสารกํากับการปฏิบตั ิงานเฉพาะซึ่ง
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในทุกการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะเฉพาะ ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องปฏิบตั ิ
ตามขันตอนการปฏิ
้
บัติงาน มาตรฐาน และข้ อกําหนดของการ
บริ หารการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัยตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น เพิ่ มเติ มจากข้ อกํ าหนดของการปฏิ บัติ งานจริ ง และ
สําหรับการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะเฉพาะดังกล่าว
ความน่ าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ทางการบิน
ในการปฏิ บัติ ก ารทางการบิ น ต้ องทํ า สัญ ญาและดํ า เนิ น
กิ จกรรมการบินที่ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ “กระบวนการ
ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางการบิน
ของบริ ษัทแม่ (U&G)” รวมถึงเอกสารอ้ างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดดังกล่าว
คู่มือสําหรั บการเดิ นทางไปทํ างานนอกฝั่ งของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย ที่ อธิ บายถึ งการปฏิ บัติ งานในการใช้ เครื่ อ งบิ น
เฮลิ คอปเตอร์ ในการขนส่ งผู้ โดยสารและข้ อ กํ า หนดความ
ปลอดภัย สามารถขอได้ ที่ศูนย์อากาศยานของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย ผู้ที่ต้องลงไปปฏิบตั ิงานทุกคนต้ องอ่านและปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดดังกล่าวก่อนการเดินทางไปทํางานนอกชายฝั่ง
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รายละเอี ย ดของข้ อ กํ า หนดในการเดิ น ทางไปทํ า งานนอก
ชายฝั่ งทัง้ หมด สามารถศึกษาได้ จากขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
เฉพาะสําหรับประเทศไทย (Thailand Specific Procedure:
TSP) TSP-2 เรื่ องการเดินทางไปทํางานนอกชายฝั่ ง หนังสือ
เดิ น ทางสํ า หรั บ บัน ทึ ก ข้ อ มูล ด้ า นความปลอดภั ย (safety
passport) และโปรแกรมสําหรับพนักงานใหม่ที่มาปฏิบตั ิงาน
ช่วงระยะสัน้ (Short Service Employee, SSE)
คู่มือการบิน
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีค่มู ือเฉพาะสําหรับการบิน ชื่อ
ว่า “คู่มือความปลอดภัยและขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานสําหรับ
การบิน” ซึ่งระบุข้อกําหนดต่าง ๆ ในการดําเนินงานทางการ
บินสําหรับประเทศไทยเอาไว้
ความน่ าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน
การเดินเรือในทะเล
ในทุกการปฏิ บัติงานสําหรับการเดิ นเรื อในทะเลต้ องเป็ นไป
ตามที่ ระบุไว้ ในสัญญาและต้ อ งดํ าเนิ น การตามข้ อ กํ า หนด
ของกระบวนการความน่าเชื่ อถื อ ประสิทธิ ภาพ และความ
ปลอดภัยในการเดินเรื อในทะเลของบริ ษัทแม่ (U&G) รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คู่มือเดินเรื อในทะเล
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีค่มู ือเฉพาะสําหรับการเดินเรื อ
ในทะเล ชื่ อ ว่ า “คู่ มื อ ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการเดินเรื อในทะเลของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย สํารวจและผลิตจํากัด (CTEP)” ซึง่ เป็ นข้ อกําหนดสําหรับ
การเดินเรื อในทะเลของประเทศไทย
การขุดเจาะและการสนับสนุนหลุมผลิต (Drilling and
Completion)
ทุกการขุดเจาะและการสนับสนุนหลุมผลิตต้ องดํ าเนิ น การ
โดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาสําหรับการปฏิบตั ิงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ
ต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํ า หนดในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ความ
ปลอดภัยและการบริ หารการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
ของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
นอกเสี ย จากว่ า ผู้ รั บ เหมามี ข้ อกํ า หนดและขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับการยอมรับหรื อเทียบเท่ากันกับของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย
แผนกขุดเจาะและการสนับสนุนหลุมผลิต (D&C) ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย ได้ จั ด ทํ า เอกสารเฉพาะที่ ร ะบุ ถึ ง
ข้ อกําหนดสําหรับการปฏิบตั ิงานซึ่งรวมถึงข้ อมูลอ้ างอิ งและ
ข้ อกําหนดเฉพาะเพิ่มเติมต่าง ๆ เอาไว้ เช่นการปฏิบตั ิงานใน
การตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น การควบคุ ม หลุ ม
อุ ป กรณ์ แ ละการป้ อ งกั น การพลุ่ ง และการปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คู่มือสําหรับการวางแผนงานและการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัยสามารถหาได้ จาก URL ดังแสดงที่ด้านล่างนี ้:
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http://thailandupstream.chevron.com/Drilling/DCSafety/
Information_Forms.asp

มาตรฐานเฉพาะและเอกสารคู่มือการปฏิบตั ิงาน (SOP) อื่น
ๆ สามารถหาได้ จาก URL ดังแสดงที่ด้านล่างนี ้:
http://thailandupstream.chevron.com/drilling/Standard
SOPs/GP_Drilling.asp
หาก URL ดังกล่าวไม่สามารถเปิ ดดูได้ หรื อมีปัญหาในการเข้ า
ดูเนือ้ หา โปรดติดต่อกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญด้ านอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย ของแผนก HES อย่าตีความ
เอาเองว่ า ข้ อ กํ า หนดหรื อ หั ว ข้ อ ดัง กล่ า วอาจไม่เ กี่ ย วข้ อ ง
หรื อไม่ต้องมีผลบังคับใช้ กบั การปฏิบตั ิงานของท่านเอง

182

การฝึ กซ้ อมเพื่อตอบสนองต่ อสถานการณ์ ฉุกเฉิน
บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาต้ องทํ า การฝึ ก ซ้ อ มในการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ซึ่งต้ องครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ต่ า ง ๆ เช่ น การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ คนตกนํ า้ การสละฐาน
ปฏิ บั ติ ง านฯ และการควบคุ ม หลุ ม ซึ่ ง ต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของบริ ษัทผู้รับเหมา ข้ อกําหนดของบริ ษัท เชฟรอน
ประเทศไทย และข้ อกํ า หนดตามที่ ก ฎหมายระบุ ไ ว้
ตามลํ า ดับ เอกสารบัน ทึ ก ในการฝึ ก ซ้ อ มต้ อ งถูก เก็ บ ไว้ ใ น
สถานที่ปฏิบตั ิงานแต่ละแห่งเสมอ
การควบคุมหลุม (Well Control)
ในการบริ หารและการจัดการวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทเชฟรอนเพื่อ
การปฏิ บัติงานที่ ปราศจากอุบัติ การณ์ ให้ ความสําคัญเป็ น
อย่างยิ่งกับการควบคุมหลุม บริ ษัทเชฟรอนคาดหวังที่ จ ะให้
ผู้รับเหมาทุกคนได้ รับการฝึ กอบรมตามแผนการอบรมตามที่
ระบุไว้ ใน Subpart O ในเรื่ องการควบคุมหลุม
การฝึ กซ้ อมเพื่อการควบคุมหลุมในขณะทําการเจาะ และใน
ระหว่ า งการยกก้ านเจาะขึ น้ และลงจากหลุ ม จะต้ อง
ดําเนินการอย่างน้ อยสามครัง้ ต่อสัปดาห์ต่อการลงปฏิบตั ิงาน
แต่ ล ะครั ง้ จนกว่า ผู้ป ฏิ บัติ ง านเริ่ ม มี ค วามชํ า นาญก็ ใ ห้ ลด
ความถี่ ใ นการฝึ ก ซ้ อ มลงมาเหลื อ แค่ สัป ดาห์ ล ะสองครั ง้
เอกสารบันทึกการฝึ กซ้ อมดังกล่าวต้ องถูกเก็ บไว้ ในสถานที่
ปฏิบตั ิงานแต่ละแห่งเสมอ
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การทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันการพลุ่ง (Blowout
Preventing Equipment : BOPE)
อุปกรณ์ ป้องกัน การพลุ่ง (BOPE) คื อ อุปกรณ์ ฉุกเฉิ น ชนิ ด
หนึ่ ง ซึ่ง จะต้ อ งถูก ดูแ ลให้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อมที่ จ ะทํ างานได้
ตามปกติเสมอตามข้ อกําหนดในคู่มือการควบคุมหลุมเจาะ
และ/หรื อคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมหลุมเจาะและการ
ป้องกันการพลุง่ ของบริ ษัทเชฟรอน
วัตถุประสงค์ของการทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันการพลุ่งก็เพื่อ
ขจัดมิให้ เกิดการรั่วไหลเกิดขึ ้นและเพื่อตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่า
อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถทํ างานได้ ตามปกติในกรณี ห าก
เกิ ดการพลุ่ง อุปกรณ์ ป้องกันการพลุ่งต้ องถูกทดสอบตัง้ แต่
ครั ง้ แรกเมื่อทํ าการติ ดตัง้ และในทุก ๆ 14 วันหลังจากการ
ติ ด ตั ง้ ซึ่ ง เป็ นช่ ว งระหว่ า งดํ า เนิ น การขุ ด เจาะหรื อให้
ดํ า เนิ น การเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ BOEMRE ที่ มี อ ยู่ใน
ปัจจุบนั
สําหรับปฏิบตั ิงานในหลุมที่มีการเจาะหรื อการผลิตแล้ ว (well
work over) และการปฏิ บัติ ง านภายในท่ อ กรุ (cased-hole
operations) จะต้ อ งทํ า การทดสอบทุก ๆ 7 วัน หรื อ เป็ นไป
ตามข้ อกํ าหนดของ BOEMRE แผนผังและเอกสารสําหรั บ
การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งต้ องถูกเก็ บไว้ ที่ส ถานที่
ปฏิบตั ิงานแต่ละแห่งเสมอ
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การทดสอบโดยไม่ ทาํ ลาย (NDT)
ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านการทดสอบโดยไม่ ทํ า ลาย (NDT)
ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพรังสีและการทดสอบด้ วยแรงดัน
นํา้ อาจก่อให้ เกิดอันตรายได้ เนื่องมาจากมีการแผ่รังสีและมี
แรงดัน สูง เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง หากไม่ป ฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนการ
ปฏิ บัติ ง านและข้ อ ควรระวัง เพื่ อ ความปลอดภัย ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย สําหรับงานดังกล่าว
เฉพาะผู้มีใบอนุญาตและมีความรู้ และความชํ านาญเฉพาะ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วเท่ า นั น้ ที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การ
ทดสอบ NDT ได้
ข้ อกํ า หนดของการถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละการจั ด การวั ส ดุ
กัมมันตรั งสีจะถูกอ้ างอิงตามขัน้ ตอนปฏิบัติงานเฉพาะของ
ประเทศไทย (TSP-16 เรื่ อง การครอบครองและการจัดการ
วัสดุกมั มันตรังสีอย่างปลอดภัย)
สําหรับรายละเอียดทังหมดของขั
้
นตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและข้ อ
ควรระวังสําหรับการวางแผนและการทดสอบด้ วยแรงดันนํ า้
จะอ้ างอิงตามมาตรฐานการทดสอบด้ วยแรงดันนํา้ ของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย
การทดสอบด้ วยแรงดันนํ ้าต้ องใช้ นํ ้าที่ผสมสารป้องกันการกัด
กร่ อนและสําหรับจุดที่มีแรงดันอากาศสูงติดอยู่ภายในระบบ
ต้ อ งทํ า การระบายเพื่ อ กํ า จัด อากาศและก๊ าซที่ ค งค้ างอยู่
ภายในท่อออกก่อน
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ข้ อควรสั ง เกต: การใช้ แหล่ ง ก่ อ กํ า เนิ ด สารกั ม มัน ตรั ง สี
จําเป็ นต้ องดําเนินการควบคู่กับการใช้ มาตรฐานการยกเลิก
การทํ างานชั่วคราวของอุป กรณ์ ห รื อระบบป้องกันที่ สํ า คั ญ
(BCP) เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการกระตุ้นการทํางานของระบบ
เตือนภัยที่ไม่ได้ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นจริ ง (false alarm) ใน
ระบบของอุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ (fire detection
system)
งานพ่ นทําความสะอาดพืน้ ผิววัสดุและงานพ่ นสี
การพ่นทําความสะอาดพื ้นผิววัสดุและการพ่นสีสามารถทําให้
เกิ ด การระเบิ ด และอาจเป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของ
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากมีการใช้ สารเคมีและมีฝนุ่ เกิดขึ ้นหาก
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานความ
ปลอดภัย และการใช้ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่กําหนด
ไว้ โดยบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
หากมีการทํ างานที่สงู กว่าระดับพืน้ ปกติ ต้ องปฏิ บัติตามข้ อ
ควรระวังของข้ อกําหนดในการทํางานบนที่สงู ตามที่ได้ ระบุไว้
ในการทํ า PPHS/JSA รวมถึ ง ใบอนุญ าตทํ า งาน และแผน
ช่วยชีวิต
สําหรับรายละเอียดทังหมดของขั
้
นตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและข้ อ
ควรระวังสําหรับการพ่นทําความสะอาดผิววัสดุ และการพ่นสี
ต้ องอ้ างอิงตามมาตรฐานของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย ใน
เรื่ องดังกล่าว
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การเชื่อมต่ อและเจาะรูท่อหรื อถังที่อยู่ภายใต้ แรงดัน
หรือในระหว่ างที่ใช้ งานอยู่ (Hot Tapping)
การเชื่ อมต่อและเจาะรู ท่อหรื อถังที่ อยู่ภายใต้ แรงดันหรื อใน
ระหว่างที่ใช้ งานอยู่ เป็ นการปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างหนึ่งเพื่อ
ต่อท่อเส้ นใหม่เข้ ากับท่อเดิ มที่ ยงั คงถูก ใช้ งานอยู่ ซึ่งในท่อ
ดังกล่าวอาจมีทัง้ แรงดันหรื อมีสารไฮโดรคาร์ บอนบรรจุอ ยู่
ภายใน ในการดํ าเนิ นการดังกล่าวอาจทํ าให้ เกิ ดเพลิ ง ไหม้
เกิดการระเบิด หรื อก่อให้ เกิดอันตรายและเกิดการบาดเจ็บกับ
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ หากไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและ
ข้ อควรระวั ง ในการทํ า hot tapping ของบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย
บุคคลที่ได้ รับการฝึ กฝนมาเป็ นพิเศษและผู้ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วเท่านัน้ ที่จะได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินการทํา hot tapping
ดังกล่าวได้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใบอนุญาต
ทํ า งานที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มัติ แ ล้ ว การวางแผนงานและการ
วิ เ คราะห์ ง านเพื่ อ ความปลอดภั ย (PPHA/JSA) รวมถึ ง
เอกสารการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (MOC) อีกด้ วย
สําหรับรายละเอียดทังหมดของขั
้
นตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและข้ อ
ควรระวังสําหรับการทํา hot tapping ดังกล่าวจะอ้ างอิงตาม
มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ และเจาะรู ท่ อ หรื อ ถั ง ที่ อ ยู่ภ ายใต้
แรงดั น หรื อ ในระหว่ า งที่ ใ ช้ งานอยู่ ของบริ ษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย
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การส่ งและการรั บกระสวยในการทําความสะอาดท่ อ
ในการปฏิ บัติงานการส่งและการรั บกระสวยสําหรั บการทํ า
ความสะอาดท่ออาจก่อให้ เกิ ดอันตรายเนื่ องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ได้ เช่น ตําแหน่งวาล์วที่ไม่ถกู ต้ อง อุปกรณ์ไม่ทํางาน
หรื อไม่อ่านค่า ความดันที่ถกู กักอยู่ภายในท่อ และการสัมผัส
กับสารพิษเช่นปรอทหรื อเบนซินหากไม่ปฏิ บัติตามขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิงานและข้ อควรระวัง รวมถึงการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคลตามข้ อกําหนดของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
สําหรับรายละเอียดทังหมดของขั
้
นตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและข้ อ
ควรระวังในการส่งและการรับกระสวยในการทําความสะอาด
ท่ อ จะอ้ างอิ ง ตามมาตรฐานในการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท
เชฟรอน ประเทศไทย ในเรื่ องการส่งและรับกระสวยในการทํา
ความสะอาดท่อดังกล่าว
การจัดการก๊ าซที่อยู่ในถังภายใต้ แรงดันและก๊ าซ
ที่อยู่ในรูปของเหลว
ถั ง บรรจุ ก๊ าซที่ อ ยู่ภ ายใต้ แ รงดัน รวมถึ ง ก๊ าซที่ ถูก บรรจุอ ยู่
ภายในสามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ เนื่องจากแรงดันรวมถึง
มีสารเคมีที่ถูกบรรจุอยู่ หากไม่ปฏิ บัติตามข้ อควรระวังของ
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
ห้ ามใช้ จาระบีหรื อนํา้ มันกับถังรวมถึงข้ อต่อท่อของถังบรรจุ
ก๊ าซ ให้ ใช้ ข้อต่อและท่อก๊ าซที่ถกู ออกแบบมาสําหรับให้ ใช้ ได้
ร่วมกันกับก๊ าซที่บรรจุอยูภ่ ายในถังเท่านัน้
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ถังบรรจุก๊าซจะมีนํ ้าหนักมากและควรมีการจัดการด้ วยความ
ระมัดระวัง โดยต้ องมีฝาครอบวาล์วปิ ดอยู่เสมอ วางถังใน
แนวตัง้ และรัดตรึงให้ มนั่ คงเพื่อป้องกันไม่ให้ ถงั ล้ ม
ถั ง บรรจุ ก๊ าซออกซิ เ จนและก๊ าซอะเซทิ ลี น ไม่ ว่ า ที่ ว างอยู่
ด้ วยกันบนที่วางหรื อบนรถเข็น ควรมีแผ่นเหล็กกันระหว่
้
างถัง
บรรจุก๊าซทังสองประเภทดั
้
งกล่าว
รายละเอียดของข้ อกําหนดของการจัดซื ้อ การจัดการและการ
ใช้ งานอย่างปลอดภัย ของถังบรรจุก๊าซที่มีแรงดันหรื อถังบรรจุ
ก๊ าซเหลว จะอ้ างอิงตามขันตอนปฏิ
้
บตั ิงานเฉพาะของบริ ษัท
เชฟรอน ประเทศไทย ในหั ว ข้ อดั ง กล่ า ว (TSP-6 เรื่ อ ง
ถังบรรจุก๊าซที่ มีแรงอัดและถังบรรจุก๊าซเหลวรวมถึงการใช้
งาน)
การจัดการเชือ้ เพลิงเหลว
นํา้ มันเชือ้ เพลิง
โดยทั่ ว ไป นํ า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง เป็ นสิ่ ง ต้ องห้ ามสํ า หรั บ การ
ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั่ง และห้ ามนําไปเป็ นสารที่ใช้ สําหรับการ
ทําความสะอาด
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงต้ องถูกเก็บไว้ ในสถานที่ที่ปลอดภัย โดยต้ องมี
มาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และเพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง
สําหรับเครื่ องยนต์ประเภทต่าง ๆ ข้ อควรปฏิบตั ิเมื่อเกิ ด การ
สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา และเมื่อเกิดไฟฟ้าสถิตและการ
ดับเพลิง อ้ างอิ งตามเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(SDS) ของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงนัน้ ๆ
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นํา้ มันสําหรับอากาศยาน
นํ ้ามันสําหรับอากาศยานจะถูกจัดเก็บ จัดการ และจัดหาโดย
ผู้ที่ผ่านการฝึ กอบรมตามข้ อกําหนดของคู่มือการดําเนินงาน
ด้ านการบินของบริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทย
นํา้ มันดีเซล
สํ า หรั บ เครื่ อ งยนต์ แ ละอุป กรณ์ ที่ ใช้ นํา้ มันดี เซล จะต้ อ งใช้
นํ ้ามันที่ถกู จัดเก็บเพื่อคงรักษาคุณภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานที่
กําหนดไว้ เท่านัน้ รวมถึงต้ องมีการจัดการและการจัดเก็บตาม
คํ า แนะนํ า เฉพาะของผู้ผ ลิ ต และปฏิ บัติต ามข้ อ ควรระวังที่
แสดงในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ของ
นํ ้ามันดังกล่าว.
เชือ้ เพลิงก๊ าซธรรมชาติ
เครื่ อ งยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ที่ ใ ช้ ก๊ าซธรรมชาติ เ ป็ น
เชือ้ เพลิงจะต้ องมีการใช้ งานและดําเนินการบํารุ งรั กษาตาม
คํ าแนะนํ าฉพาะของบริ ษัทผู้ผลิตเท่านัน้ รวมถึงต้ องปฏิ บตั ิ
ตามข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และสุขภาพ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ถังบรรจุก๊าซอัด
ถังบรรจุก๊าซชนิดเคลื่อนย้ ายได้
การเคลื่อนย้ ายถังบรรจุก๊าซต้ องใช้ ภาชนะสําหรับการขนย้ าย
ชนิ ด ที่ มี ม าตรฐานการป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ นและที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตตามที่กฎหมายการขนส่งกําหนดไว้ แล้ วเท่านัน้
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ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าฝาครอบวาล์วปิ ดอยูอ่ ย่างแน่นหนาก่อน
ทําการเคลื่อนย้ ายถังบรรจุก๊าซ และฝาครอบวาล์วต้ องปิ ดอยู่
บนถังบรรจุก๊าซเสมอขณะที่ไม่มีการใช้ งาน
ห้ ามใช้ สลิง เชือก หรื อโซ่เพื่อยกถังบรรจุก๊าซ
ห้ ามยกถังบรรจุก๊าซที่ตําแหน่งของฝาครอบวาล์ว
ควรใช้ รถเข็นในการเคลื่อนย้ ายถังบรรจุก๊าซ หลีกเลี่ยงมิให้ ทํา
การกลิ ้งหรื อลากไปกับพื ้น และต้ องทําการรัดตรึงถังบรรจุก๊าซ
ไว้ กบั รถเข็นให้ ปลอดภัยก่อนทําการเคลื่อนย้ ายเสมอ
การเก็บรักษา
• จัดเก็บถังบรรจุก๊าซไว้ ในที่ร่ม
• ปิ ดฝาครอบวาล์วในระหว่างที่ไม่มีการใช้ งาน
• จัดเก็ บถังบรรจุก๊าซให้ ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ง่ายหรื อ
ไวไฟ เช่ น นํ า้ มั น หรื อสารเคมี อย่ า งน้ อย 20 ฟุ ต
นอกจากนัน้ จะต้ องใช้ แ ผ่ นเหล็ ก สูง 5 ฟุต หนา1/4นิ ว้
วางกัน้ ระหว่างถังบรรจุก๊าซที่ ติดไฟง่ายหรื อก๊ าซไวไฟ
เมื่อใช้ งานร่วมกันเสมอ
• ห้ ามวางถังบรรจุก๊าซไว้ ในบริ เวณที่ คาบเกี่ ยวกับระบบ
วงจรไฟฟ้า
• ห้ ามเปิ ดถังบรรจุก๊าซในบริ เ วณที่ มีเ ปลวไฟ รวมถึงใน
บริ เวณที่ มีอุณหภูมิสงู กว่า 125 องศาฟาเรนไฮต์ (หรื อ
ประมาณ 50 องศาเซลเซี ย ส) หรื อ ในบริ เ วณที่ มี ก าร
เคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่
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• ห้ ามใช้ ถงั บรรจุก๊าซเป็ นที่กลิ ้ง ที่คํ ้า หรื อเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากการบรรจุก๊าซ
• ควรรัดตรึงถังบรรจุก๊าซในลักษณะที่วางตังตรงในบริ
้
เวณ
ที่ มี อุป กรณ์ ที่ ไ ม่ติ ด ไฟเพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้ ถัง ก๊ า ซล้ ม ไป
กระแทกและก่อให้ เกิ ดความเสียหายกับอุปกรณ์ อื่น ๆ
และห้ ามใช้ เชือกเพื่อรัดตรึ งถังก๊ าซ ในขณะมีการใช้ งาน
จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ ถังบรรจุก๊าซถูกกระแทกรวมถึ ง
โดนสิ่งของอื่นตกใส่
• ปิ ดวาล์วของถังบรรจุก๊าซอยู่เสมอยกเว้ นแต่ในขณะที่ มี
การใช้ งาน และต้ องหันวาล์วไปยังทิ ศทางที่ไม่มีคนอยู่
และในขณะทําการเปิ ดวาล์วควรค่อย ๆ เปิ ดอย่างช้ า ๆ
• ห้ ามใช้ แรงดั น ในถั ง ก๊ าซเพื่ อ เป่ าทํ า ความสะอาด
เนื่องจากอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อดวงตาหรื อร่ างกาย
หรื อสามารถอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ ได้
• ห้ ามใช้ ถังบรรจุก๊าซที่มีรอยชํ ารุ ด หรื อเมื่อเครื่ องหมาย
สําคัญต่าง ๆ หลุดหายไป (เช่น ฉลาก สติกเกอร์ ป้าย)
หรื อหากเลยวันทดสอบ hydrostaticไปแล้ ว
• ใช้ เครื่ องควบคุมการไหลของก๊ าซ (regulator) มาตรวัด
และสายท่อก๊ าซตามที่ ถูกกํ าหนดมาสําหรั บก๊ าซแต่ละ
ชนิ ดโดยเฉพาะเท่านัน้ ห้ ามใช้ เครื่ องมือหรื ออุป กรณ์
ดังกล่าวเหล่านี ้กับถังบรรจุก๊าซสําหรับก๊ าซที่มีคณ
ุ สมบัติ
ที่แตกต่างไป

192

• ใช้ ข้ อต่ อ ที่ เ หมาะสมและประแจไขที่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อแนะนําสําหรับวาล์วของถังบรรจุก๊าซเท่านัน้ และห้ าม
ใช้ ไขประแจนี ้กับงานชนิดอื่น ๆ
• ต้ อ งทํ า การติ ด ตัง้ ชุด กัน ไฟวาบย้ อ นกลับ (flashback
arrestor) ที่ ตํ า แหน่ง ปล่อ ยก๊ าซออก (discharge) ของ
เครื่ องควบคุมการไหลของก๊ าซและที่หวั เชื่อมหรื อหัวตัด
(torch)
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ภาคผนวก - คําอธิบายคําย่ อ
บ ริ ษั ท เ ช ฟ ร อ น
ประเทศไทย

ANSI
API RP

บริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต
จํ ากัด (Chevron Thailand Exploration and
Production Limited. : CTEP)
บริ ษั ท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย)
จํ า กั ด ( Chevron Offshore (Thailand)
Limited. : COTL)
Chevron Asia South Limited. (CASL)
American National Standards Institute

BOP
Bosun
BU

American
Petroleum
Institute
Recommended Practice
Behavior Based Safety
Bureau of Ocean Energy Management,
Regulation and Enforcement
Blowout Prevention
Boatswain
Business Unit

CCU
CPP
dBA or dB(A)
DOT
ESD

Cargo-Carrying Unit
Central Processing Platform
Decibels A
U.S. Department of Transportation
Emergency Shutdown

BBS
BOEMRE
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FRC
FPSO
FSO
H2S
HAZCOM
HAZMAT
HazOb
HLO
HUET

Flame Retardant Clothing
Floating Production Storage
Offloading
Floating Storage Offloading
Hydrogen Sulfide
Hazard Communication
Hazardous Material

and

IFO

Hazard Observation
Helicopter Landing Officer
Helicopter Underwater Escape (Egress)
Training
Immediately Dangerous to Life and
Health
Incident Free Operation

IHE
IT
JHA
LEL
LO/TO
LQ

Isolation of Hazardous Energy
Information Technology
Job Hazard Analysis
Lower Explosion Limit
Lock-Out/ Tag-Out
Living Quarter

MSRE
MSW
MVC

Marine, Safety, Reliability, and Efficiency
Managing Safe Work
Motor Vehicle Crash

IDLH
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NDT
NORM
NFPA
O2
Oxygen
OE/ HES
OEMS
OIM
OSHA
PA
PEL
PFD
PGD
PIC
PLE
PPE

Nondestructive Testing
Naturally Occurring Radioactive Material
National Fire Protection Association
Oxygen
Operational Excellence
Operational
Excellence/
Health
Environment and Safety
Operational Excellence Management
System
Offshore Installation Manager
Occupational Safety and Health
Administration
Public Address
Permissible Exposure Limit

PPHA

Personal Flotation Device
Portable Gas Detection
Person-In-Charge
Portable Lifting Equipment
Personal Protective Equipment ppm
parts per million
Planning Phase Hazard Analysis

PTW
RCA

Permit to Work
Root Cause Analysis
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SCBA
SDS
SimOps
SOP
SSE
STEL

Self-contained Breathing Apparatus
Safety Data Sheet
Simultaneous Operations
Standard Operating Procedure
Short Service Employees
Short Term Exposure Limit

SWA
SWL
SWP
T-BOSIET
TIF
TRIR

Stop-Work Authority
Safe Working Load
Safe Work Practice
Tropical Basic Offshore Safety Induction
and Emergency Training
Think Incident Free
Total Recordable Incident Rate

TWA
UL

Time Weighted Average
Underwriter’s Laboratory
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For more information, please contact
OE/HES and Security
66 2545 5555

