สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒

หลัก ๑ / ๑๒
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
สถานการณแรงงานนอกระบบ
๑. ปจจุบนั เศรษฐกิจนอกระบบ๑ ในประเทศไทยขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งมาจากการลดตนทุนการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยอาศัยชองวางของกฎหมายพัฒนารูปแบบการจางงานทีห่ ลาก
หลายและซับซอน ประกอบกับกำลังแรงงานจำนวนมากทีไ่ มสามารถเขาสูร ะบบการจางงานปกติได เพราะเงือ่ นไข
ภาระทางสังคมของแตละบุคคลและขีดจำกัดของการจางงานในระบบทีเ่ ปนทางการ จึงทำใหกำลังแรงงานจำนวน
มากเขามาอยูใ นระบบการจางงานทีไ่ มเปนทางการ
๒. จากการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ หงชาติในป ๒๕๕๐ พบวามีผมู งี านทำ ๓๗.๑ ลานคน จำแนกเปน
แรงงานนอกระบบ๒ จำนวน ๒๓.๓ ลานคน คิดเปนรอยละ ๖๒.๗ ทีเ่ หลือเปนแรงงานในระบบ ๑๓.๘ ลานคน คิดเปน
รอยละ ๓๗.๓ เมือ่ เปรียบเทียบกับป ๒๕๔๘ มีแรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๒.๕ ลานคน พบวามีแรงงานนอกระบบ
เพิม่ ขึน้ ๗ แสนคนในระยะเวลาสองป แรงงานนอกระบบกลุม นีท้ ำงานอยูใ นหลากหลายประเภทงาน ไดแก ภาค
เกษตรกรรม เชน เกษตรกรในระบบพันธะสัญญา เกษตรกรทัว่ ไป ภาคผลิต เชน ผูผ ลิตสินคาหัตถกรรม สินคาภูมิ
ปญญาตาง ๆ ผูร บั งานไปทำทีบ่ า น และภาคบริการ เชน แรงงานคุย ขยะ แท็กซี่ สามลอ จักรยานยนตรบั จาง หาบเร
แผงลอย ฯลฯ ซึง่ กระจายอยูท วั่ ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
๑

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ใหความหมายวา “เศรษฐกิจนอกระบบ”
(Informal Economy) หมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ไมไดรับการคุมครองและควบคุมโดยกฎหมาย หรือ
ธรรมเนียมปฏิบตั หิ รือไมไดรบั การคุม ครองอยางเพียงพอ จึงดำเนินกิจกรรมนอกกรอบกฎหมายโดยไมมกี ารออกมาตรการใด ๆ คุมครอง
หรือเปนกิจกรรมที่มีกฎหมายรองรับแตในทางปฏิบัติไมสามารถบังคับใชได และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติ เพราะกฎระเบียบไม
เหมาะสม สรางภาระใหแกผูเกี่ยวของและกอใหเกิดคาใชจายสูง” โดยไดจำแนกแรงงานที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบเปน ๓ กลุม
ไดแก ๑. นายจาง (Employers)ของกิจการขนาดเล็กหรือกิจการนอกระบบที่มีลูกจางจำนวนนอย ๒. ผูประกอบกิจการของตนเอง
(Self-employ / Own account workers) และผูใชแรงงานโดยไมไดรับคาจาง (Unpaid employees) ๓. ลูกจาง (Workers)
ในกิจการขนาดเล็ก หรือกิจการนอกระบบ หรือลูกจางที่ไมมีนายจางแนนอน หรือไมมีสัญญาจาง เชน ผูรับงานไปทำที่บานและผูรับ
จางทำของ
๒
“แรงงานนอกระบบ” ไดถูกนิยามหรือใหความหมายโดยหลายหนวยงาน เชน กระทรวงแรงงานใหความหมายวาหมายถึง ผูมีงาน
ทำ มีคาตอบแทนหรือมีรายไดจากการทำงาน ไมมีสภาพเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน สำนักงานสถิติแหงชาติระบุไววา หมาย
ถึง ผูมีงานทำที่อยูในสถานประกอบการที่มีลูกจางนอยกวา 10 คน ผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง ผูที่ชวยธุรกิจครัวเรือน
โดยไมมีคาจาง ทัง้ นีไ้ มรวมลูกจางและขาราชการในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในขณะทีส่ ำนักงานประกันสังคม ไดกำหนดความหมาย
ของแรงงานนอกระบบไววา หมายถึง ผูท มี่ งี านทำ มีรายไดและไมอยูใ นความคุม ครองของพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งจำแนกออกเปน ๒ กลุม กลุมแรกเปนกลุมที่มีการทำงานหรือรับจาง และมีรายได เชน ผูรับงานไปทำที่บาน ผูรับจางทำของ
ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทำงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือ
เปนฤดูกาล ลูกจางซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบานที่ไมไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย กลุมที่สองคือผูประกอบอาชีพอิสระที่ไมมี
ลูกจาง เชน คนขับรถรับจางทั่วไปทั้งที่เปนรถของตนเองหรือรถเชา หาบเรแผงลอย ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา
เจาของรานชำ หรือรานขายยา ทนายความ แพทย เปนบุคคลที่ไมไดรับราชการและไมมีเงินเดือนประจำ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗
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๓. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และมูลนิธิ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดอี ารไอ ไดประมาณการขนาดรายไดทเี่ กิดจากแรงงานนอกระบบวามี
มูลคาประมาณ ๒.๓๓ ลานลานบาท หรือเกือบครึง่ หนึง่ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทัง้ ๆ ทีแ่ รงงาน
นอกระบบมีประมาณ ๒ ใน ๓ ของกำลังแรงงานทัง้ ประเทศ และมีบทบาทในการสรางการผลิตใหแกเศรษฐกิจของ
ประเทศในปริมาณที่ใกลเคียงกับกำลังแรงงานที่อยูในระบบ แตแรงงานเหลานีก้ ย็ งั ไมไดรบั การดูแลและคุม ครองจาก
นโยบายและกฎหมายของประเทศเทาทีค่ วร
๔. จากการสำรวจของสำนักงานสถิตปิ  ๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบประสบปญหาทีส่ ง ผลตอคุณภาพ
ชีวติ ของแรงงานกลุม นีแ้ ละครอบครัว หลายประการ เชน
๔.๑ ปญหาความมัน่ คงในการประกอบอาชีพและสวัสดิการสังคม แรงงานนอกระบบขาดความมัน่ คงใน
การมีงานทำ ไดคา ตอบแทนแรงงานทีไ่ มเปนธรรม ตองทำงานหนัก ไมมวี นั หยุด มีชวั่ โมงการทำงานทีย่ าวนานกวา
แรงงานทัว่ ๆ ไป ขาดหลักประกันทางสังคม เขาไมถงึ ระบบประกันทางสังคม และไมมสี วัสดิการอืน่ ใด
๔.๒ ปญหาสุขภาพและสภาพการทำงานทีไ่ มปลอดภัย จากการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ หงชาติในป
๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบไดรบั บาดเจ็บหรือประสบอุบตั เิ หตุจากการทำงานถึง ๓.๗ ลานคน เพิม่ ขึน้ รอยละ
๑๕.๗ เมือ่ เปรียบเทียบกับป ๒๕๔๘ ซึง่ มีผทู ไี่ ดรบั บาดเจ็บหรือประสบอุบตั เิ หตุจำนวน ๒.๙ ลานคน ทัง้ นีแ้ รงงานนอก
ระบบสวนใหญ (รอยละ ๗๐.๖) ใชบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
“บัตรทอง” ซึง่ ไมครอบคลุมการบริการสาธารณสุขทีม่ คี วามเสีย่ งจากการทำงาน หรือความเสีย่ งในดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน
ปญหาสุขภาพและการไดรบั บริการสาธารณสุขทีไ่ มเหมาะสมสำหรับแรงงานนอกระบบ
๕. ในป ๒๕๕๐ สำนักงานสถิติแหงชาติสำรวจพบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมไดรบั ความคุม ครอง
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ทัง้ ยังเผชิญกับปญหาสำคัญ ๓ ประการ คือ ปญหาดานคาตอบแทน
นอย (รอยละ ๔๙.๓) ปญหาการมีงานทำไมสม่ำเสมอขาดความตอเนือ่ ง (รอยละ ๒๓.๓) และปญหาเกีย่ วกับความไม
ปลอดภัยในการทำงาน (รอยละ ๑๕.๗) โดยแรงงานนอกระบบบาดเจ็บหรือประสบอุบตั เิ หตุจากการทำงานจำนวนถึง
๓.๗ ลานคน๓
๖. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอมในการทำงานเปนปญหาอันดับตนของแรงงานนอกระบบ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไมไดมีการบังคับใชกฎหมายที่ใหการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของ
แรงงานนอกระบบอยางจริงจัง สงผล ใหกลุม แรงงานนอกระบบประสบปญหาสุขภาพหลายประการใน เชน โรคที่
เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ การเสือ่ มของสายตา อาการแพทางผิวหนัง หูตงึ โรคกระเพาะอาหาร การปวดเมือ่ ย
กลามเนือ้ สวนตาง ๆ คือ คอ หลัง ไหล แขน และขา รวมทัง้ โรคเครียด ซีง่ สาเหตุของปญหาสุขภาพเหลานีม้ าจาก
๖.๑ สภาพแวดลอมในการทำงานทีไ่ มเหมาะสม อันเนือ่ งมาจากการดัดแปลงบานทีอ่ ยูอ าศัยใหเปนทีท่ ำงาน
โดยขาดความรู ความเขาใจและความตระหนักทีเ่ พียงพอในเรือ่ งสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน
๖.๒ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรและอุปกรณการทำงานทีม่ สี ภาพไมสมบูรณ ชำรุด บกพรอง จึงกอใหเกิด
อุบตั เิ หตุจากการใชงานไดงา ย ในขณะทีน่ ายจางก็มไิ ดใหขอ มูล ความรู และจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณปอ งกันอันตรายที่
เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการทำงานของแรงงานนอกระบบ
๓

สำนักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๔๘
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๖.๓ ทาทางการทำงาน ทีไ่ มถกู ตองเหมาะสม ทำใหประสบปญหาเกีย่ วกับการปวดเมือ่ ยสวนกลามเนือ้
สวนตาง ๆ ของรางกาย
๖.๔ ความเสีย่ งในการสัมผัสกับสารพิษและสารเคมีอนั ตราย ทีม่ อี ยูใ นวัตถุดบิ อุปกรณการทำงาน รวมทัง้
อยูใ นขัน้ ตอนการผลิต
๖.๕ สภาพการทำงานทีไ่ มมมี าตรฐาน เนือ่ งจากโอกาสในการทำงานไมตอ เนือ่ ง และไดรบั คาตอบแทนต่ำ
แรงงานนอกระบบจึงมักทำงานตอเนือ่ งยาวนาน ไมมกี ารจัดเวลาพักผอนทีเ่ หมาะสม
๗. ปญหาสุขภาพของแรงงานกลุม นีย้ งั ไมเปนทีร่ บั รูแ ละเขาใจของสังคมและรัฐ สงผลใหกลุม แรงงานนอกระบบ
ไมใชกลุม เปาหมายหลักในการใหบริการสุขภาพ หนวยงานกำหนดนโยบายการบริการดานสุขภาพ อันไดแก กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังไมไดใหความสำคัญ ไมมีนโยบาย และแผนงานเฉพาะ
ในการใหบริการสุขภาพแกแรงงานนอกระบบโดยไดรบั การบริการเชนประชาชนทัว่ ไป หนวยบริการปฐมภูมิ สถานี
อนามัย และ PCU ทีม่ คี วามใกลชดิ และเขาใจสภาพการทำงานของกลุม แรงงานนอกระบบเปนอยางดี ก็ยงั ขาดการ
บริหารจัดการเชิงระบบและการสนับสนุนใหมรี ะบบการจัดเก็บ และบันทึกขอมูลสุขภาพ สำหรับประเมินปญหาการ
เจ็บปวย การเกิดอุบตั เิ หตุ และโรคจากการทำงานของกลุม แรงงานนอกระบบ
นโยบายทองถิน่ กับการจัดการสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
๘. องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานีอนามัย จัดเปนหนวยงานรัฐทีอ่ ยูใ กลชดิ กับแรงงานนอกระบบ แต
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังขาดขอมูลพืน้ ฐาน และขาดความเขาใจในปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ
จึงไมมกี ารกำหนดนโยบาย ออกเทศบัญญัตหิ รือขอบัญญัตติ ำบล จัดสรรงบประมาณ สำหรับการดูแล สงเสริม พัฒนา
และคุม ครองแรงงานนอกระบบ แมมบี างโครงการที่ใหการสนับสนุนกับแรงงานนอกระบบ เชน การสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนเพือ่ การลงทุน สรางโรงเรือนทีท่ ำการผลิตของกลุม การพัฒนาทักษะฝมอื อาชีพ แตขาดมิติ
อืน่ ๆ โดยเฉพาะมิตดิ า นสุขภาพความปลอดภัย
๙. สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบทีไ่ มมขี าดความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ มีรายไดตำ่ และขาด
การคุม ครองแรงงาน การตองดิน้ รนทำงานเพือ่ ความอยูร อดของตนเองและครอบครัว ขาดความตระหนักในเรือ่ งสิทธิ
ขาดการรวมกลุม องคกรทีเ่ ขมแข็ง ทำใหบทบาทการมีสว นรวมของแรงงานนอกระบบในเวทีทำแผนของชุมชนหรือเวที
ประชาคมซึง่ จัดโดยองคกรปกครองทองถิน่ (อบต.) มีนอ ยมาก ดังนัน้ ปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ
จึงไมปรากฎอยูใ นแผนชุมชน
๑๐. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหจดั ตัง้
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพืน้ ที่ สำหรับสรางหลักประกันสุขภาพใหแกบคุ คลในพืน้ ที่ เนนทำงาน
สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุม ผูป ว ยเรือ้ รัง ผูส งู อายุ สตรี ผูพ กิ าร เด็กและเยาวชนและผูป ระกอบ
อาชีพทีม่ คี วามเสีย่ ง ดวยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเปนรายหัว (๓๗.๕๐ บาทตอคน) และ อปท.จัดสรรงบ
ประมาณสมทบรวม ตามขนาดของ อปท. ป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนปแรกของการดำเนินงานมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิน่ ในระดับพืน้ ทีจ่ ำนวน ๘๘๐ แหง ป ๒๕๕๑ มีจำนวน ๒,๖๙๒ แหง กระจายอยูท กุ ภูมภิ าค
๑๑. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรว มกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ๙ แหง
ไดประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพืน้ ที่ ในปแรกพบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ สี ว นรวมในการคัดสรรคณะกรรมการบริหารกองทุน และการเสนอโครงการนอยมาก และไมมผี แู ทนของกลุม
เปาหมายเขาไปเปนคณะกรรมการบริหารกองทุน ผูเ สนอโครงการสวนใหญเปนเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมองวาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ฉะนั้น ลักษณะของโครงการ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๙๙

สวนใหญจงึ เปนการดูแลสุขภาพในมิตเิ ดิม เนนกลุม เปาหมายหรืองานเดิมของสถานีอนามัย และไมมโี ครงการทีด่ แู ล
สุขภาพเฉพาะกลุม อยางกลุม ในวัยแรงงาน หรือผูป ระกอบอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ ง อยางไรก็ตาม การดำเนินงานกองทุน
ทำให อปท.ไดเรียนรูก ารทำงานดานสุขภาพมากขึน้ ซึง่ เห็นไดจากการที่ อปท. หลายแหงสมทบเงินเขากองทุนสูงกวา
ทีก่ ฎหมายกำหนด และขยับไปสูก ารจัดสวัสดิการในรูปแบบอืน่ ๆ หากมีรปู ธรรมตัวอยางดี ๆ ของการทำงานดูแล
สุขภาพของคนกลุม ตาง ๆ เพือ่ ให อปท. ไดเรียนรู จะชวยให อปท. สามารถสงเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบได
ชัดเจนมากขึน้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการคุม ครองและการสรางหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ
๑๒. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, ILO) มีหลักการ แนวคิด
และมาตรฐานในการคุม ครองแรงงานทีป่ ระเทศตาง ๆ ยึดเปนมาตรฐานการคุม ครองสิทธิพนื้ ฐานของแรงงาน ๔ เรือ่ ง
หลัก คือ ขจัดการบังคับแรงงาน (อนุสญ
ั ญา หรือ ILO Convention ฉบับที่ ๒๙, ๑๐๕) เสรีภาพในการรวมตัวและ
การเจรจาตอรองรวม (อนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๘๗, ๙๘) ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นการจางงานและอาชีพ (อนุสญ
ั ญา ILO
ฉบับที่ ๑๐๐, ๑๑๑) และ การคุม ครองแรงงานเด็ก (อนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ ๑๓๘, ๑๘๒) แนวคิดเรือ่ งการงานทีค่ ณ
ุ คา
(Decent Work) และอนุสัญญาวาดวยงานที่รับไปทำที่บาน (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๗๗ และขอแนะที่ ๑๘๔) ที่
เอือ้ ตอสิทธิมนุษยชนของแรงงานและการคุม ครองแรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ
๑๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดระบุหลักการคุม ครองแรงงานซึง่ ครอบคลุมแรงงาน
ทุกกลุม ทุกประเภท รวมทัง้ แรงงานนอกระบบ โดย มาตรา ๔๔ ระบุวา “บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรบั หลักประกันความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทัง้ หลักประกันในการดำรงชีพทัง้ ในระหวางการทำงานและเมือ่ พนภาวะใน
การทำงาน” มาตรา ๖๔ ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูค ณะอืน่ ” และ มาตรา ๘๔ (๗) ระบุวา “สงเสริมให
ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุม ครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีทผี่ ทู ำงานมี
ุ คาอยางเดียวกันไดรบั คาตอบแทน
สิทธิเลือกผูแ ทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม ครองใหผทู ำงานทีม่ คี ณ
สิทธิประโยชน และสวัสดิการทีเ่ ปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบตั ”ิ
๑๔. ปจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายหลักสำหรับคุม ครองแรงงาน ๔ ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๑) พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และ พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แตการคุม ครองแรงงานตามพระราชบัญญัตทิ งั้ ๔ ฉบับนีไ้ มครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
กฎหมายบางฉบับทีค่ มุ ครองแรงงานนอกระบบ เชน กฎกระทรวงวาดวยการคุม ครองแรงงานในงานรับไปทำทีบ่ า น
พศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงวาดวยการคุม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พศ.๒๕๔๘ แตยงั ไมครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบทุกกลุม ทุกประเภท การบังคับใชยงั ไมมปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ บริบทของกฎหมายยังไมเพียงพอทีจ่ ะคุม ครองสิทธิ
พืน้ ฐานของแรงงาน
๑๕. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และภาคประชาชนโดยมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนา
แรงงานและอาชีพ และ เครือขายแรงงานนอกระบบตระหนักถึงปญหาจากการขาดนโยบายทีช่ ดั เจนและกฎหมายที่
จะใหการคุม ครองและสรางหลักประกันทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ จึงไดยกรางกฎหมายเพื่อเริม่ การคุม ครอง
แรงงานนอกระบบบางกลุม โดยเฉพาะที่มีความสัมพันธดานการจางงานที่ใกลเคียงกับแรงงานในระบบ เชน
พ.ร.บ. คุม ครองผูร บั งานไปทำทีบ่ า น และสำนักงานประกันสังคมพยายามทีจ่ ะขยายการประกันสังคมมาสูแ รงงานนอก
ระบบโดยการปรับปรุงมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ๒๕๓๓
๑๐๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
๑๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ ระบุวา “บุคคลยอมมีมสี ทิ ธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมและไดมาตรฐาน... บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรบั บริการสาธารณสุขจากรัฐทีต่ อ งเปนไป
อยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ....และ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยาง
เหมาะสม โดยไมเสียคาใชจา ยและทันตอเหตุการณ”
๑๗. พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา บุคคลทุกคนมีสทิ ธิไดรบั บริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึง่ การบริการสาธารณสุข ซึง่ ให
โดยตรงแกบคุ คลเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟู
สมรรถภาพ ทีจ่ ำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวติ
๑๘. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ ระบุวา บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวติ ใน
สิง่ แวดลอมและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ
กฎหมาย/นโยบายทีเ่ กีย่ วของกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
๑๙. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) และ (๓) ใหความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจใหแกองคปกครองสวนทองถิน่ ใหมีหนาที่จัดบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิน่
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิน่ ดวย ในขณะที่ มาตรา ๘๐ (๒) และ (๔)
ระบุถงึ การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืน
ของประชาชน รวมทัง้ จัดและสงเสริมใหประชาชนไดรบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานอยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
๒๐. พระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัตสิ ภาตำบล
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดอำนาจหนาทีข่ อง อบต. ในการพัฒนาทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ใหประชาชนในชุมชนทองถิน่ มีความอยูด กี นิ ดี เชน มีสภาพแวดลอมทีด่ ี มีงานทำ มีการศึกษา
คนทุกเพศทุกวัยไดรบั การสงเสริมและพัฒนา มีสวัสดิการดูแลคนดอยโอกาสยากจนทีเ่ พียงพอ จัดหาสาธารณูปโภค
เพือ่ อุปโภค บริโภคและการเกษตร มีการปองกันและระงับโรคติดตอ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒๑. พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๘ (๔) ระบุใหประชาชนและทองถิน่ มีสว นรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในหลายรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาเอกสารหลักและรางมติ
๒๒. คณะทำงานวิชาการจัดทำเอกสารหลักและรางมติขอเสนอนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาวะของแรงงาน
นอกระบบไดมกี ารประชุมหารือกับองคกรเอกชน นักวิชาการ และหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ โดยมีผเู ขารวมประชุม
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๗๐ คน เมือ่ วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๑ และยังไดจดั สงเอกสารเพือ่ ขอรับความคิดเห็นจากผูม ี
สวนไดสว นเสียเพือ่ ปรับปรุงเอกสารหลักและรางมติใหมคี วามสมบูรณยงิ่ ขึน้
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพจิ ารณารางมติในเอกสาร รางมติ ๑ / ๑๒

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๐๑

