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การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 

 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ๑ 

 ตระหนัก วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการบริการโดยไมคำนึงถึงผลเสียตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน สงผลใหคนทำงานตองบาดเจ็บ เจ็บปวย ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต
เปนจำนวนมาก   
 ตระหนัก วาการเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานเปนสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานและเปนบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 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  แตสวนใหญยงัประสบปญหาการเขาถงึการบริการ  เนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการดานการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน การประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพในการทำงาน และอาชีวเวชศาสตรที่ยังไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอ 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้  
 ๑. ขอใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการดังตอไปนี้ 
     ๑.๑ เรงรัดใหมีการดำเนินการตามมาตรา ๓ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการ
สวนทองถ่ิน และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๖   
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๓ 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงานของตนไมต่ำกวามาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
     ๑.๒  รวมกับเครือขายแรงงาน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
สถาบันการศึกษาที่ผลิต/อบรมบุคลากรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สมาคมสงเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันพัฒนารูปแบบการทำงาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในการทำงาน  
     ๑.๓ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำและพัฒนาแนวทาง
และมาตรฐานดานอาชีวอนามัยในเร่ืองตอไปนี้  
  ๑.๓.๑  การควบคุมคุณภาพการบริการอาชีวอนามัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
  ๑.๓.๒  การตรวจและการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน 
  ๑.๓.๓  การตรวจสุขภาพคนทำงานตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 
  ๑.๓.๔  ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 
     ๑.๔ จัดสรรเงินกองทนุจากดอกผลของกองทุนเงนิทดแทนในการสนบัสนนุการจัดบรกิารดานอาชีวอนามัย 
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ครอบคลุมอยางทั่วถึงเพื่อใหสถานประกอบกิจการขนาดเลก็และขนาดกลางมคีวามสามารถ
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)  
  - ฉบับที ่๑๘๗ วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภยัในการทำงานและอาชวีอนามยั ค.ศ. ๒๐๐๖   
     (พ.ศ. ๒๕๔๙)  
     ๑.๖ รวมกบักระทรวงสาธารณสขุและหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทบทวน ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 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
มหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งแกองคกรแรงงานและภาคประชาสังคม เพื่อเปนกลไกสงเสริม
การเขาถึงสิทธิเรื่องการบริการอาชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น 
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 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย เปนหนวยงานหลักดำเนินการ
ในเรื่องตอไปนี้ 
     ๓.๑  ใหมีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการดานอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร ใหมีคุณภาพ 
ครอบคลุมและเขาถึงไดงาย เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งบริการเชิงรุกและเชิงรับ  
     ๓.๒  จัดทำและพัฒนาแนวทางในการปองกันและสงเสริมสุขภาพการตรวจวินิจฉัย การรักษา และ
การฟนฟูสภาพผูมีปญหาดานสุขภาพจากการทำงาน 
     ๓.๓  สนับสนุนและรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในการผลิตเพิ่มและพัฒนานักอาชีวอนามัย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม แพทยอาชีวเวชศาสตร และพยาบาล 
อาชีวอนามัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ใหมีความรู
ความสามารถในการทำหนาที่บริการดานอาชีวอนามัย  
 
 ๔. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดสรรงบประมาณในการดูแลสุขภาพใหกับ
คนทำงานเพิ่มเติมในสวนท่ีไมสามารถเขาถึงการบริการทางสุขภาพจากกองทุนอื่น ๆ 
 
 ๕. ขอใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม บังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูอยาง
จริงจัง พรอมทั้งใหภาคีเครือขายผูหญิงและเครือขายแรงงานที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
คนทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ 


