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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 
 
สถานการณแรงงานนอกระบบ 
 ๑. ปจจบุนัเศรษฐกจินอกระบบ๑ ในประเทศไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ เนือ่งมาจากการลดตนทนุการผลติของภาค
อตุสาหกรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขัน โดยอาศัยชองวางของกฎหมายพฒันารปูแบบการจางงานท่ีหลาก
หลายและซบัซอน ประกอบกบักำลังแรงงานจำนวนมากทีไ่มสามารถเขาสูระบบการจางงานปกติได เพราะเงือ่นไข
ภาระทางสังคมของแตละบคุคลและขดีจำกัดของการจางงานในระบบท่ีเปนทางการ  จงึทำใหกำลังแรงงานจำนวน
มากเขามาอยูในระบบการจางงานทีไ่มเปนทางการ    
 ๒. จากการสำรวจของสำนกังานสถติแิหงชาตใินป ๒๕๕๐ พบวามผีูมงีานทำ ๓๗.๑ ลานคน จำแนกเปน 
แรงงานนอกระบบ๒ จำนวน ๒๓.๓ ลานคน คดิเปนรอยละ ๖๒.๗ ท่ีเหลอืเปนแรงงานในระบบ ๑๓.๘  ลานคน คดิเปน
รอยละ ๓๗.๓  เมือ่เปรยีบเทียบกบัป ๒๕๔๘ มแีรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๒.๕ ลานคน พบวามแีรงงานนอกระบบ
เพิม่ข้ึน ๗ แสนคนในระยะเวลาสองป แรงงานนอกระบบกลุมนีท้ำงานอยูในหลากหลายประเภทงาน ไดแก ภาค
เกษตรกรรม เชน เกษตรกรในระบบพนัธะสญัญา เกษตรกรทัว่ไป ภาคผลติ เชน  ผูผลติสนิคาหตัถกรรม สนิคาภมูิ
ปญญาตาง ๆ ผูรบังานไปทำทีบ่าน และภาคบรกิาร เชน แรงงานคุยขยะ แทก็ซี ่สามลอ จกัรยานยนตรบัจาง หาบเร
แผงลอย ฯลฯ ซึง่กระจายอยูทัว่ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ 

หลัก ๑ / ๑๒ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ใหความหมายวา “เศรษฐกิจนอกระบบ” 
(Informal Economy) หมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ไมไดรับการคุมครองและควบคุมโดยกฎหมาย หรือ
ธรรมเนียมปฏิบตัหิรอืไมไดรบัการคุมครองอยางเพยีงพอ จึงดำเนนิกจิกรรมนอกกรอบกฎหมายโดยไมมกีารออกมาตรการใด 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 ผูรับงานไปทำท่ีบานและผูรับ
จางทำของ  
๒ “แรงงานนอกระบบ” ไดถูกนิยามหรือใหความหมายโดยหลายหนวยงาน เชน กระทรวงแรงงานใหความหมายวาหมายถึง ผูมีงาน
ทำ มีคาตอบแทนหรือมีรายไดจากการทำงาน ไมมีสภาพเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน   สำนักงานสถิติแหงชาติระบุไววา หมาย
ถึง  ผูมีงานทำที่อยูในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางนอยกวา 10 คน ผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง ผูที่ชวยธุรกิจครัวเรือน
โดยไมมีคาจาง ท้ังนีไ้มรวมลกูจางและขาราชการในภาครฐับาลและรฐัวสิาหกจิ  ในขณะทีส่ำนกังานประกนัสงัคม ไดกำหนดความหมาย
ของแรงงานนอกระบบไววา หมายถงึ ผูทีม่งีานทำ มรีายไดและไมอยูในความคุมครองของพระราชบญัญตัปิระกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ซึ่งจำแนกออกเปน ๒ กลุม  กลุมแรกเปนกลุมที่มีการทำงานหรือรับจาง และมีรายได เชน ผูรับงานไปทำท่ีบาน ผูรับจางทำของ 
ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทำงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือ
เปนฤดูกาล ลูกจางซ่ึงทำงานเก่ียวกับงานบานท่ีไมไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย กลุมท่ีสองคือผูประกอบอาชีพอิสระที่ไมมี
ลูกจาง เชน คนขับรถรับจางท่ัวไปทั้งท่ีเปนรถของตนเองหรือรถเชา หาบเรแผงลอย ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา 
เจาของรานชำ หรือรานขายยา ทนายความ แพทย เปนบุคคลที่ไมไดรับราชการและไมมีเงินเดือนประจำ 
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 ๓. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ (สศช.) และมลูนิธิ
สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอื ทดีอีารไอ ไดประมาณการขนาดรายไดทีเ่กดิจากแรงงานนอกระบบวามี
มลูคาประมาณ ๒.๓๓ ลานลานบาท หรอืเกอืบครึง่หนึง่ของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทัง้ ๆ ทีแ่รงงาน
นอกระบบมปีระมาณ ๒ ใน ๓ ของกำลงัแรงงานท้ังประเทศ และมีบทบาทในการสรางการผลิตใหแกเศรษฐกจิของ
ประเทศในปริมาณที่ใกลเคียงกับกำลังแรงงานที่อยูในระบบ แตแรงงานเหลานีก้ย็งัไมไดรบัการดแูลและคุมครองจาก
นโยบายและกฎหมายของประเทศเทาทีค่วร  
 ๔. จากการสำรวจของสำนกังานสถติปิ ๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบประสบปญหาทีส่งผลตอคุณภาพ
ชวีติของแรงงานกลุมนีแ้ละครอบครวั หลายประการ เชน 
     ๔.๑ ปญหาความมัน่คงในการประกอบอาชพีและสวสัดกิารสงัคม แรงงานนอกระบบขาดความมัน่คงใน
การมงีานทำ ไดคาตอบแทนแรงงานท่ีไมเปนธรรม ตองทำงานหนัก ไมมวีนัหยดุ มชีัว่โมงการทำงานทีย่าวนานกวา
แรงงานทัว่ ๆ ไป ขาดหลกัประกนัทางสงัคม เขาไมถงึระบบประกนัทางสังคม และไมมสีวสัดกิารอืน่ใด  
     ๔.๒ ปญหาสขุภาพและสภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั  จากการสำรวจของสำนกังานสถิตแิหงชาตใินป 
๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบไดรบับาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุากการทำงานถงึ ๓.๗ ลานคน เพ่ิมขึน้รอยละ 
๑๕.๗ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ๒๕๔๘ ซึง่มผีูทีไ่ดรบับาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุำนวน ๒.๙ ลานคน ทัง้นีแ้รงงานนอก
ระบบสวนใหญ (รอยละ ๗๐.๖) ใชบรกิารรักษาพยาบาลตามสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรอื 
“บตัรทอง” ซึง่ไมครอบคลมุการบรกิารสาธารณสุขทีม่คีวามเสีย่งจากการทำงาน หรอืความเส่ียงในดานอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการทำงาน  
 
ปญหาสขุภาพและการไดรบับริการสาธารณสขุทีไ่มเหมาะสมสำหรบัแรงงานนอกระบบ 
 ๕. ในป ๒๕๕๐ สำนกังานสถิติแหงชาติสำรวจพบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมไดรบัความคุมครอง
สวสัดกิารและหลกัประกนัทางสงัคมจากการทำงาน ท้ังยงัเผชิญกบัปญหาสำคัญ ๓ ประการ คอื ปญหาดานคาตอบแทน
นอย (รอยละ ๔๙.๓) ปญหาการมงีานทำไมสมำ่เสมอขาดความตอเนือ่ง (รอยละ ๒๓.๓)  และปญหาเกีย่วกบัความไม
ปลอดภยัในการทำงาน (รอยละ ๑๕.๗)  โดยแรงงานนอกระบบบาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุากการทำงานจำนวนถงึ 
๓.๗ ลานคน๓    
 ๖. ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอมในการทำงานเปนปญหาอนัดบัตนของแรงงานนอกระบบ 
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไมไดมีการบังคับใชกฎหมายที่ใหการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของ
แรงงานนอกระบบอยางจริงจงั สงผล ใหกลุมแรงงานนอกระบบประสบปญหาสขุภาพหลายประการใน เชน โรคที่
เกีย่วกับระบบทางเดนิหายใจ การเสือ่มของสายตา อาการแพทางผวิหนงั หตูงึ โรคกระเพาะอาหาร การปวดเมือ่ย
กลามเนือ้สวนตาง ๆ  คอื คอ หลงั ไหล แขน และขา รวมทัง้โรคเครยีด  ซีง่สาเหตขุองปญหาสขุภาพเหลานีม้าจาก  
     ๖.๑ สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีไมเหมาะสม อันเนือ่งมาจากการดดัแปลงบานทีอ่ยูอาศยัใหเปนทีท่ำงาน 
โดยขาดความรู ความเขาใจและความตระหนกัทีเ่พยีงพอในเร่ืองสุขภาพความปลอดภยัในการทำงาน 
     ๖.๒ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรและอปุกรณการทำงานท่ีมสีภาพไมสมบรูณ ชำรดุ บกพรอง จึงกอใหเกิด
อบุตัเิหตจุากการใชงานไดงาย  ในขณะทีน่ายจางกม็ไิดใหขอมลู ความรู และจดัเตรียมวสัดอุปุกรณปองกันอนัตรายที่
เหมาะสมและเพียงพอสำหรบัการทำงานของแรงงานนอกระบบ  

๓ สำนักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๔๘ 
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     ๖.๓ ทาทางการทำงาน ทีไ่มถกูตองเหมาะสม ทำใหประสบปญหาเกีย่วกบัการปวดเมือ่ยสวนกลามเนือ้
สวนตาง ๆ ของรางกาย  
     ๖.๔ ความเสีย่งในการสัมผัสกบัสารพษิและสารเคมอีนัตราย ทีม่อียูในวตัถดุบิ อปุกรณการทำงาน รวมทัง้
อยูในขัน้ตอนการผลิต 
     ๖.๕ สภาพการทำงานทีไ่มมมีาตรฐาน เน่ืองจากโอกาสในการทำงานไมตอเนือ่ง และไดรบัคาตอบแทนตำ่ 
แรงงานนอกระบบจงึมกัทำงานตอเนือ่งยาวนาน ไมมกีารจดัเวลาพกัผอนท่ีเหมาะสม 
 ๗. ปญหาสขุภาพของแรงงานกลุมน้ียงัไมเปนทีร่บัรูและเขาใจของสงัคมและรฐั สงผลใหกลุมแรงงานนอกระบบ
ไมใชกลุมเปาหมายหลกัในการใหบรกิารสุขภาพ หนวยงานกำหนดนโยบายการบรกิารดานสุขภาพ อนัไดแก กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังไมไดใหความสำคัญ ไมมีนโยบาย และแผนงานเฉพาะ
ในการใหบรกิารสุขภาพแกแรงงานนอกระบบโดยไดรบัการบรกิารเชนประชาชนทัว่ไป หนวยบรกิารปฐมภมู ิ สถานี
อนามยั และ PCU ทีม่คีวามใกลชดิ และเขาใจสภาพการทำงานของกลุมแรงงานนอกระบบเปนอยางด ี กย็งัขาดการ
บรหิารจดัการเชิงระบบและการสนบัสนนุใหมรีะบบการจดัเกบ็ และบนัทกึขอมลูสขุภาพ สำหรบัประเมนิปญหาการ
เจบ็ปวย การเกดิอบุตัเิหต ุและโรคจากการทำงานของกลุมแรงงานนอกระบบ  
 
นโยบายทองถิน่กบัการจัดการสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ  
 ๘. องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานอีนามัย จดัเปนหนวยงานรัฐทีอ่ยูใกลชดิกบัแรงงานนอกระบบ แต
องคกรปกครองสวนทองถิน่ยงัขาดขอมลูพืน้ฐาน และขาดความเขาใจในปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ 
จงึไมมกีารกำหนดนโยบาย ออกเทศบญัญตัหิรอืขอบัญญตัติำบล จดัสรรงบประมาณ สำหรบัการดแูล สงเสริม พฒันา 
และคุมครองแรงงานนอกระบบ  แมมบีางโครงการที่ใหการสนับสนุนกับแรงงานนอกระบบ เชน การสนับสนุน
เงนิทนุหมนุเวยีน เงนิทนุเพือ่การลงทนุ สรางโรงเรอืนท่ีทำการผลติของกลุม การพฒันาทกัษะฝมอือาชีพ แตขาดมติิ
อืน่ ๆ โดยเฉพาะมติดิานสขุภาพความปลอดภยั  
 ๙. สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบทีไ่มมขีาดความมัน่คงในการประกอบอาชพี มรีายไดตำ่ และขาด
การคุมครองแรงงาน การตองดิน้รนทำงานเพือ่ความอยูรอดของตนเองและครอบครวั ขาดความตระหนกัในเร่ืองสทิธ ิ
ขาดการรวมกลุมองคกรทีเ่ขมแขง็ ทำใหบทบาทการมสีวนรวมของแรงงานนอกระบบในเวททีำแผนของชุมชนหรอืเวที
ประชาคมซึง่จดัโดยองคกรปกครองทองถิน่ (อบต.) มนีอยมาก  ดงันัน้ปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ
จงึไมปรากฎอยูในแผนชมุชน  
 ๑๐. สำนกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหจดัตัง้ 
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถิน่หรอืพืน้ที ่สำหรบัสรางหลักประกนัสขุภาพใหแกบคุคลในพืน้ที ่เนนทำงาน
สรางเสรมิสขุภาพของคนในชมุชนโดยเฉพาะกลุมผูปวยเรือ้รงั ผูสงูอาย ุ สตรี ผูพกิาร เด็กและเยาวชนและผูประกอบ
อาชพีทีม่คีวามเสีย่ง ดวยการสนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุเปนรายหวั (๓๗.๕๐ บาทตอคน)  และ อปท.จดัสรรงบ
ประมาณสมทบรวม ตามขนาดของ อปท. ป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนปแรกของการดำเนินงานมีกองทุนหลักประกนัสขุภาพ
ทองถิน่ในระดบัพืน้ทีจ่ำนวน ๘๘๐ แหง  ป ๒๕๕๑ มจีำนวน ๒,๖๙๒ แหง กระจายอยูทกุภูมภิาค  
 ๑๑. ศนูยบรกิารวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรรวมกบัเครอืขายสถาบนัอดุมศกึษา ๙ แหง 
ไดประเมนิผลการดำเนินงานของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถ่ินหรอืพืน้ที ่ ในปแรกพบวา ประชาชนใน
พืน้ทีม่สีวนรวมในการคดัสรรคณะกรรมการบรหิารกองทุน และการเสนอโครงการนอยมาก และไมมผีูแทนของกลุม
เปาหมายเขาไปเปนคณะกรรมการบรหิารกองทนุ ผูเสนอโครงการสวนใหญเปนเจาหนาทีส่ถานอีนามัย เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมองวาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ฉะนั้น ลักษณะของโครงการ
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สวนใหญจงึเปนการดแูลสขุภาพในมติเิดมิ เนนกลุมเปาหมายหรอืงานเดิมของสถานอีนามัย และไมมโีครงการทีด่แูล
สขุภาพเฉพาะกลุมอยางกลุมในวยัแรงงาน หรอืผูประกอบอาชีพทีม่คีวามเสีย่ง อยางไรกต็าม การดำเนนิงานกองทุน
ทำให อปท.ไดเรยีนรูการทำงานดานสขุภาพมากขึน้ ซึง่เห็นไดจากการที ่ อปท. หลายแหงสมทบเงนิเขากองทนุสงูกวา
ทีก่ฎหมายกำหนด และขยบัไปสูการจัดสวสัดกิารในรปูแบบอืน่ ๆ หากมรีปูธรรมตวัอยางด ี ๆ ของการทำงานดแูล
สขุภาพของคนกลุมตาง ๆ เพือ่ให อปท. ไดเรยีนรู จะชวยให อปท. สามารถสงเสริมสขุภาพของแรงงานนอกระบบได
ชดัเจนมากข้ึน 
 
กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัการคุมครองและการสรางหลกัประกนัทางสงัคมสำหรบัแรงงานนอกระบบ 
 ๑๒. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, ILO) มหีลกัการ แนวคดิ 
และมาตรฐานในการคุมครองแรงงานทีป่ระเทศตาง ๆ ยดึเปนมาตรฐานการคุมครองสทิธพิืน้ฐานของแรงงาน ๔ เรือ่ง
หลกั คือ ขจดัการบงัคบัแรงงาน (อนสุญัญา หรอื ILO Convention ฉบบัที ่๒๙, ๑๐๕)  เสรภีาพในการรวมตวัและ
การเจรจาตอรองรวม (อนสุญัญา ILO ฉบบัที ่๘๗, ๙๘) ขจดัการเลือกปฏิบตัใินการจางงานและอาชีพ (อนสุญัญา ILO 
ฉบับที ่๑๐๐, ๑๑๑)  และ การคุมครองแรงงานเดก็ (อนุสญัญา ILO ฉบบัที ่๑๓๘, ๑๘๒) แนวคิดเรือ่งการงานท่ีคณุคา 
(Decent Work) และอนุสัญญาวาดวยงานที่รับไปทำที่บาน (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๗๗ และขอแนะท่ี ๑๘๔) ที่
เอือ้ตอสทิธมินุษยชนของแรงงานและการคุมครองแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ 
 ๑๓. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดระบหุลกัการคุมครองแรงงานซึง่ครอบคลุมแรงงาน
ทกุกลุม ทกุประเภท รวมทัง้แรงงานนอกระบบ โดย มาตรา ๔๔ ระบวุา “บคุคลยอมมสีทิธไิดรบัหลกัประกนัความ
ปลอดภยัและสวัสดภิาพในการทำงาน รวมทัง้หลกัประกนัในการดำรงชพีทัง้ในระหวางการทำงานและเมือ่พนภาวะใน
การทำงาน” มาตรา ๖๔ ระบวุา “บคุคลยอมมเีสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม สหภาพ สหพนัธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน องคการพฒันาเอกชน หรอืหมูคณะอืน่” และ มาตรา ๘๔ (๗) ระบวุา “สงเสริมให
ประชากรวยัทำงานมงีานทำ คุมครองแรงงานเดก็และสตร ี จดัระบบแรงงานสมัพนัธและระบบไตรภาคทีีผู่ทำงานมี
สทิธเิลอืกผูแทนของตน จัดระบบประกนัสงัคม รวมทัง้คุมครองใหผูทำงานทีม่คีณุคาอยางเดยีวกนัไดรบัคาตอบแทน 
สทิธปิระโยชน และสวสัดกิารทีเ่ปนธรรมโดยไมเลอืกปฏิบตั”ิ  
 ๑๔. ปจจบุนัประเทศไทยมกีฎหมายหลกัสำหรบัคุมครองแรงงาน ๔ ฉบบั คอื พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ (ฉบับปรบัปรงุ ๒๕๕๑) พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และ พ.ร.บ. 
ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แตการคุมครองแรงงานตามพระราชบญัญตัทิัง้ ๔ ฉบับนีไ้มครอบคลมุแรงงานนอกระบบ 
กฎหมายบางฉบับทีคุ่มครองแรงงานนอกระบบ เชน กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานรบัไปทำทีบ่าน 
พศ. ๒๕๔๗  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พศ.๒๕๔๘ แตยงัไมครอบคลมุแรงงานนอก
ระบบทกุกลุม ทกุประเภท การบงัคบัใชยงัไมมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้บรบิทของกฎหมายยงัไมเพยีงพอท่ีจะคุมครองสทิธิ
พืน้ฐานของแรงงาน  
 ๑๕. รฐับาลโดยกระทรวงแรงงาน  สำนกังานประกันสงัคม  และภาคประชาชนโดยมลูนธิเิพือ่การพัฒนา
แรงงานและอาชีพ และ เครอืขายแรงงานนอกระบบตระหนกัถึงปญหาจากการขาดนโยบายทีช่ดัเจนและกฎหมายที่
จะใหการคุมครองและสรางหลักประกันทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ จึงไดยกรางกฎหมายเพื่อเร่ิมการคุมครอง
แรงงานนอกระบบบางกลุม โดยเฉพาะท่ีมีความสัมพันธดานการจางงานที่ใกลเคียงกับแรงงานในระบบ เชน 
พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทำทีบ่าน และสำนกังานประกนัสงัคมพยายามทีจ่ะขยายการประกนัสงัคมมาสูแรงงานนอก
ระบบโดยการปรบัปรงุมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ.ประกนัสงัคม ๒๕๓๓ 
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กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัการดูแลสขุภาพแรงงานนอกระบบ 
 ๑๖. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ ระบวุา “บคุคลยอมมมีสีทิธเิสมอกนัในการ
รบับรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐาน...  บคุคลยอมมสีทิธไิดรบับรกิารสาธารณสขุจากรฐัทีต่องเปนไป
อยางทัว่ถึงและมปีระสิทธิภาพ....และ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรฐัอยาง
เหมาะสม โดยไมเสยีคาใชจายและทนัตอเหตกุารณ”    
 ๑๗. พระราชบญัญตัหิลกัประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา บุคคลทุกคนมีสทิธไิดรบับรกิาร
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึง่การบริการสาธารณสขุ ซึง่ให
โดยตรงแกบคุคลเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพ การปองกันโรค การตรวจวนิจิฉยัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟนฟู
สมรรถภาพ ทีจ่ำเปนตอสขุภาพและการดำรงชวีติ   
 ๑๘. พระราชบญัญตัิสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ ระบุวา บุคคลมีสิทธิในการดำรงชวีติใน
สิง่แวดลอมและสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอสขุภาพ   
 
กฎหมาย/นโยบายทีเ่กีย่วของกบับทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการดแูลสขุภาพแรงงานนอกระบบ  
 ๑๙. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) และ (๓) ใหความสำคญั
กบัการกระจายอำนาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีหนาที่จัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถิน่ 
รวมถึงการพฒันาคณุภาพชวีติและการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทองถ่ินดวย ในขณะท่ี มาตรา ๘๐ (๒) และ (๔) 
ระบถุงึการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืน
ของประชาชน รวมทัง้จดัและสงเสรมิใหประชาชนไดรบับริการสาธารณสุขทีม่มีาตรฐานอยางทัว่ถึงและมปีระสิทธภิาพ   
 ๒๐. พระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และพระราชบญัญตัสิภาตำบล
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดอำนาจหนาทีข่อง อบต. ในการพฒันาทัง้ทางดานเศรษฐกจิ 
สงัคมและวัฒนธรรม ใหประชาชนในชมุชนทองถ่ินมคีวามอยูดกีนิด ี เชน มีสภาพแวดลอมทีด่ ี มงีานทำ มีการศึกษา 
คนทกุเพศทกุวยัไดรบัการสงเสรมิและพฒันา มสีวสัดกิารดแูลคนดอยโอกาสยากจนท่ีเพยีงพอ จดัหาสาธารณปูโภค 
เพือ่อปุโภค บริโภคและการเกษตร มีการปองกันและระงับโรคติดตอ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   
 ๒๑. พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๘ (๔)  ระบใุหประชาชนและทองถ่ินมสีวนรวมในระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาในหลายรปูแบบ   
 
กระบวนการพฒันาเอกสารหลักและรางมต ิ
 ๒๒. คณะทำงานวชิาการจัดทำเอกสารหลักและรางมติขอเสนอนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาวะของแรงงาน
นอกระบบไดมกีารประชมุหารอืกบัองคกรเอกชน นกัวิชาการ และหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ โดยมีผูเขารวมประชมุ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ ๗๐ คน เมือ่วนัที ่ ๑-๒ กนัยายน ๒๕๕๑ และยงัไดจดัสงเอกสารเพือ่ขอรับความคดิเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสยีเพือ่ปรบัปรงุเอกสารหลกัและรางมตใิหมคีวามสมบรูณยิง่ข้ึน 
 
ประเดน็พจิารณาของสมัชชาสขุภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมชัชาสขุภาพแหงชาตพิจิารณารางมตใินเอกสาร รางมต ิ๑ / ๑๒ 
 


