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เบื้องต้น หรือหากองค์กรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น

ก็สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงนั้นมาก�าหนดทิศทาง

ด้าน SHE ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 2: การกำาหนดทิศทางด้าน 

SHE

เมื่อได้ข้อมูลต่างๆจากขั้นตอนที่ 1 แล้วผู้บริหารก็จะต้อง

ก�าหนดทิศทางด้าน SHE หรือที่ทุกองค์กรเรียกกันติดปาก คือ 

นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE 

Policy) โดยช่วงเวลาการก�าหนดนโยบาย SHE ส่วนใหญ่องค์กรมัก

จะก�าหนดทกุต้นปีงบประมาณ ปีปฏทินิ หรอืเมือ่ครบวาระการบรหิาร

ของคนเก่าและมผีูบ้รหิารท่านใหม่มารบัต�าแหน่ง หรอืเมือ่มกีจิกรรม

การด�าเนินการใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นต้น โดยการก�าหนดนโยบายด้าน 

SHE จะประกอบด้วยโครงสร้างของเนื้อหาหลักๆ คือ ส่วนแรก จะ

เป็นการบอกลักษณะของธุรกิจที่องค์กรด�าเนินการอยู่แบบย่อๆ 

สั้นๆ โดยจะบ่งบอกปัญหาที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจในประเด็น

ใหญ่ๆ ส่วนที่สอง จะเป็นเนื้อหาของนโยบาย SHE โดยรายละเอียด

ในส่วนนี้ก็ขึ้นกับองค์กรนั้นๆ ว่าจะเน้นอะไรโดยน�าข้อมูลจากการ 

เตรียมการ หรือจากการส�ารวจตัวตนขององค์กร หรือหากองค์กรใด

น�าระบบการบริหารจัดการด้าน SHE มาใช้ เช่น ระบบ มอก.18001, 

OHSAS18001, ISO14001 ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้จะมีกรอบของ

ข้อก�าหนดให้ผู้บริหารก�าหนดนโยบาย SHE อยู่แล้วซึ่งก็จะง่ายต่อ

ประเด็นที่จะประกาศเป็นนโยบาย โดยทั่วไปนโยบาย SHE ก็จะอยู่

ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

●  ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน SHE

ทิศทางSHE

เมื่อ
หน่วยรู้ตัวตนของตนเองพร้อมกับมีความชัดเจนและ

ความพร้อมที่จะน�าระบบ SHE เข้ามาใช้ในการบริหาร

จัดการแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของทิศทางการจัด

ท�าเรื่อง SHE ซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานนั่นเอง โดยจะต้องชัดเจนและสอดคล้องกับตัวตนของ

องค์กรตนเอง โดยรายละเอียดในการปฏิบัติในเรื่องน้ีสามารถสรุป

แนวทางการปฏิบัติง่ายๆ ได้ 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ

ในขั้นตอนนี้สาระส�าคัญที่ต้องท�าให้เกิดความขึ้น คือ การจัด

เตรียมข้อมูลเพ่ือก�าหนดทิศทางด้าน SHE โดยข้อมูลส�าคัญๆ ให้

น�ามาจากข้อมูลจากการส�ารวจตัวตนขององค์กร ตามที่ผู้เขียนได้น�า

เสนอไปเมื่อฉบับที่แล้ว เช่น ลักษณะธุรกิจขององค์กรท่ีด�าเนินการ

อยู่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและอันตราย หรือภัยคุกคามด้าน 

SHE ข้อก�าหนดทางด้านกฎหมาย สังคมและชุมชนที่มีต่อ SHE มี

แนวโน้มและความต้องการอย่างไร ความต้องการจากพนกังานและผู้

บรหิาร หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ตลอดจนแนวโน้มของโลกในอนาคตใน

ด้าน SHE โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารทุกระดับ 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมายและ

กลุ่มอ่ืนๆ ต้องช่วยกันรวบรวมและเสนอให้ผู้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่ง

ต่อให้ผู้บริหารสูงสุดน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดทิศทาง

ด้าน SHE ต่อไป โดยช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูลสามารถด�าเนินการ

ได้ระหว่างปีท่ีมกีารปฏบิตังิานขององค์กร หรอืหากองค์กรใดทีเ่ริม่น�า

ระบบ SHE มาจดัท�าครัง้แรกกส็ามารถใช้ข้อมลูจากการส�ารวจองค์กร

ต้องชัดเจนก่อน
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●  ลดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โรคจากการท�างาน และความ

สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม

●  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ SHE ให้พัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง

●  เน้นการควบคมุป้องกันไม่ให้เกิดอุบตัเิหต ุอุบตักิารณ์ โรค

จากการท�างาน และสิ่งแวดล้อม

●  จะสนับสนุนทรัพยากรในการจัดท�าระบบ SHE

●  จะสือ่สารนโยบาย SHE ให้พนกังานและบคุคลภายนอก

ได้รับทราบและปฏิบัติ

ซึ่งเนื้อหาอาจจะไม่จ�าเป็นต้องครอบคลุมรายละเอียดหมด

ทุกข้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรน้ันๆ และเมื่อก�าหนด

นโยบาย SHE ครบถ้วนแล้ว ผู้บรหิารสูงสุดจะเป็นผู้ลงนามในนโยบาย 

SHE ฉบับนั้นๆ และประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งภายนอก

องค์กรในกลุ่มต่างๆ ด้วย

ขั้นตอนที่ 3: การนำาทิศทาง SHE ไปสู่

การปฏิบัติ

เมื่อทิศทางการด�าเนินการ SHE ขององค์กรชัดเจนแล้วก็

ถึงช่วงการน�าเอานโยบาย SHE ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งโดยหลักการ

การบรหิารจัดการในทกุระบบกจ็ะไมแ่ตกต่างกนั คอื ผูบ้รหิารสงูสดุ

ประกาศนโยบายและผู้บริหารระดับรองลงมาตามสายงานก็จะน�า

ไปเปลีย่นเป็นแนววธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม โดยผู้เขยีนขอเสนอ

แนวทางการปฏิบัติจริงเป็นขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

3.1 จากหัวข้อนโยบาย SHE ของแต่ละข้อให้ก�าหนดเป็น

เป้าหมายให้ชัดๆ ซึ่งจะก�าหนดแบบละเอียดในแต่ละเรื่องก็ได้ เช่น 

นโยบายก�าหนดไว้ว่าลดอุบัติเหตุจากการท�างาน ในทางปฏิบัติให้

ก�าหนดเป็นเป้าหมายลงไปให้ชัด เช่น ฝ่ายผลิตลดลงให้เป็นศูนย์

และฝ่ายการตลาดลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ลง 10 เปอร์เซ็นต์จากปี

ที่ผ่านมา 

3.2 จากเป้าหมายของแต่ละข้อ ให้น�าไปก�าหนดเป็นมาตร- 

การการปฏบิติั โดยเริม่จากการก�าหนดรปูแบบ หรอืวิธกีาร กจิกรรมที่

จะปฏบิติั หลงัจากนัน้ให้ตรวจสอบดูว่ามาตรการทีจ่ะปฏบิตัสิามารถ

ด�าเนินการผ่านระบบการบริหารจัดการใดที่องค์กรมีอยู่หากมีก็ให้

น�ามาตรการนั้นมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่มีระบบการบริหาร

จดัการรองรบั องค์กรกส็ามารถก�าหนดวธิกีารขึน้มาใหม่ โดยผ่านทาง

คู่มือการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐาน 

หรือมาตรการทางด้านอ่ืนๆ เช่น ทางวิศวกรรม เป็นต้น โดยในขั้น

ตอนนีห้ากองค์กรใดด�าเนนิตามระบบ มอก.18001, OHSAS18001, 

ISO14001 ก็จะง่ายและสะดวกมากขึ้นเพราะในระบบที่กล่าวมาจะ

มข้ีอก�าหนดทีร่ะบหุวัข้อการบรหิารไว้แล้ว โดยในขัน้ตอนนีอ้งค์กรจะ

ต้องน�าเครื่องมือการบริหารเรื่องการวางแผนงาน โดยเขียนสิ่งที่จะ

ต้องปฏิบัติให้เป็นแผนการปฏิบัติให้ได้ (Action Plan)

3.3 การควบคุม ผู ้บริหารของทุกหน่วยที่รับผิดชอบใน

กจิกรรมทีต้่องปฏบิตั ิจะต้องควบคมุก�ากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ด�าเนนิ

การให้ได้ตามแผน โดยจะต้องใช้ศักยภาพของผู้บังคับบัญชาของ

หน่วยงานนั้นๆ พร้อมทั้งระบบและมาตรการที่องค์กรมีอยู่มาใช้ทุก

เครื่องมือ เช่น การก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การอบรม 

การสื่อสาร กฎระเบียบการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม เป็นต้น

3.4 จะต้องวัดและประเมินผล ความคืบหน้าอย่างสม�่าเสมอ 

ทัง้การวดัผลการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัแผนและค่าทีไ่ด้เปรยีบเทยีบ

กับมาตรฐาน หรือวัดเทียบกับเป้าหมาย เปรียบเทียบกับเวลา หรือ

ด้านอืน่ๆ เพราะการวดัและประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอจะท�าให้รูช่้อง

ห่าง ส่วนต่างและอื่นๆ ซึ่งสามารถน�ามาปรับแก้ไขได้อย่างทันการณ์

3.5 การพฒันาปรบัปรงุ โดยในขัน้ตอนนีผู้เ้ขยีนขอให้พฒันา

ปรับปรุงตั้งแต่ข้อ 3.1 จนถึงข้อ 3.4 ก็จะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องนั่นเองและเมื่อมั่นใจในมาตรการการควบคุมที่มีอยู่แล้วก็

ให้กลับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 คือ การเตรียมการและตามด้วยขั้นตอน

ที่ 2 การก�าหนดทิศทางด้าน SHE และขั้นตอนที่ 3 การน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ ท�าแบบนี้เรื่อยไปผู้เขียนก็เชื่อว่าองค์กรของท่านจะประสบ

ความส�าเรจ็ด้าน SHE แน่นอน เพราะทกุครัง้จะกลบัไปเริม่ทีท่ศิทาง

ขององค์กรในด้าน SHE ที่ชัดเจนนั่นเอง ลองปฏิบัติดูครับแล้วท่าน
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