สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๔

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๖
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ๑
ตระหนัก วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการบริ ก ารโดยไมคำนึงถึงผลเสียตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน สงผลใหคนทำงานตองบาดเจ็บ เจ็บปวย ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต
เปนจำนวนมาก
ตระหนัก วาการเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของคนทำงานเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานและเปนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ รวมทั้งตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
รับทราบ วารัฐบาลไดกำหนดนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระ
แหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ตระหนัก วาการแกปญหาจะตองคำนึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ทั้งภาครัฐ
องคกรนายจาง ผูประกอบการ องคกรลูกจาง สหภาพแรงงาน คนทำงาน และผูประสบอันตรายจากการทำงาน)
และการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกรตาง ๆ
รับทราบ วาคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการตองไดรับการคุมครองดานอาชีวอนามัยเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน แตสวนใหญยงั ประสบปญหาการเขาถึงการบริการ เนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการดานการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน การประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพในการทำงาน และอาชีวเวชศาสตรที่ยังไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการดังตอไปนี้
๑.๑ เรง รั ด ให มี ก ารดำเนิ น การตามมาตรา ๓ วรรค ๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการ
สวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๓
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ความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอ มในการทำงานในหน ว ยงานของตนไม ต่ ำ กว า มาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๒ รวมกับเครือขายแรงงาน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
สำนักงานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแหงชาติ (สปสช.)
สถาบันการศึกษาที่ผลิต/อบรมบุคลากรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สมาคมสงเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันพัฒนารูปแบบการทำงาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในการทำงาน
๑.๓ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำและพัฒนาแนวทาง
และมาตรฐานดานอาชีวอนามัยในเรื่องตอไปนี้
๑.๓.๑ การควบคุมคุณภาพการบริการอาชีวอนามัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
๑.๓.๒ การตรวจและการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน
๑.๓.๓ การตรวจสุขภาพคนทำงานตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
๑.๓.๔ ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
๑.๔ จัดสรรเงินกองทุนจากดอกผลของกองทุนเงินทดแทนในการสนับสนุนการจัดบริการดานอาชีวอนามัย
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ครอบคลุมอยางทั่วถึงเพื่อใหสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีความสามารถ
เขาถึงบริการอาชีวอนามัยใหกับคนทำงานได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๕ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและ
ศึกษาขอมูลเตรียมความพรอม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใหสัตยาบันตออนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศที่จำเปนตอการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
- ฉบับที่ ๑๕๕ วาดวยความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
- ฉบับที่ ๑๖๑ วาดวยการบริการอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
- ฉบับที่ ๑๘๗ วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖
(พ.ศ. ๒๕๔๙)
๑.๖ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทบทวน ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพในสถานประกอบการใหมีคุณภาพและมีความสอดคลองกัน เชน ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่องหลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลซึ่งไมตองอยูในบังคับ
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๒. ขอใหสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ในฐานะองคกร
มหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงเสริมและสนับสนุน การพัฒ นาความเข มแข็ งแกองคกรแรงงานและภาคประชาสังคม เพื่อเปนกลไกสงเสริม
การเขาถึงสิทธิเรื่องการบริการอาชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๕๗

๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย เปนหนวยงานหลักดำเนินการ
ในเรื่องตอไปนี้
๓.๑ ให มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารด า นอาชี ว อนามั ย และอาชี วเวชศาสตร ให มีคุ ณภาพ
ครอบคลุมและเขาถึงไดงาย เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งบริการเชิงรุกและเชิงรับ
๓.๒ จัดทำและพัฒนาแนวทางในการปองกันและสงเสริมสุขภาพการตรวจวินิจฉัย การรักษา และ
การฟนฟูสภาพผูมีปญหาดานสุขภาพจากการทำงาน
๓.๓ สนับสนุนและรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการผลิตเพิ่มและพัฒ นานักอาชี วอนามัย นักสุข ศาสตรอุตสาหกรรม แพทย อ าชี วเวชศาสตร และพยาบาล
อาชีวอนามัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ใหมีความรู
ความสามารถในการทำหนาที่บริการดานอาชีวอนามัย
๔. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดสรรงบประมาณในการดูแลสุขภาพใหกับ
คนทำงานเพิ่มเติมในสวนที่ไมสามารถเขาถึงการบริการทางสุขภาพจากกองทุนอื่น ๆ
๕. ขอใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม บังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยาง
จริงจัง พรอมทั้งใหภาคีเครือขายผูหญิงและเครือขายแรงงานที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คนทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕
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