ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๗
วาดวย กรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวทางการปฏิบัตติ ามบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๗
 รัฐบาลตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่องและมีความคืบหนา ซึ่งการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
นั้นมีอยู ๓ ระดับ ดวยกันคือ
๑. การกําหนดนโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๒. การจัดทําระบบความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแหงชาติ
๓. การวางแผนงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแหงชาติ
 รัฐบาลตองพิจารณาดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมการใหสัตยาบันอนุสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยฉบับอื่นๆ ของ ILO (รายชื่ออนุสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ตามเอกสารแนบ ๑)
 ในการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนทั้ง ๓ ระดับ และการดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ นั้น รัฐบาลตองรวมปรึกษาหารือกับองคกรผูแทนขางมากที่สุดของ
ของนายจางและของคนงาน
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนตามที่อนุสัญญากําหนด
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนใน ๓ ระดับ เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงความปลอดภัย
สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่องและมีความคืบหนา นั้น ประกอบดวย
๑. การกําหนดนโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
รัฐบาลตองกําหนดนโยบายแหงชาติฯ เพื่อเปนกรอบระยะยาวในการทํางานและกําหนด
ทิศทางใหหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยฯ ไดนําไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรมโดย
ไมเกิดชองวางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานโดยซ้ําซอนกัน ทั้งนี้ นโยบายแหงชาติฉบับดังกลาว ตอง
จัดทําขึ้นตามหลักการของมาตรา ๔ แหงอนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕ วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทํางาน (ลักษณะของนโยบายแหงชาติตามหลักการของมาตรา ๔ แหงอนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ๒)
๒. การจัดทําระบบความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแหงชาติ
การจั ด ทํ า ระบบความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ในการทํ า งานแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น
การดําเนินงานในระดับรองลงมา ระบบแหงชาตินี้จะเปนกรอบในการนําหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบาย
แหงชาติมาสูการปฏิบัติ

๒
ระบบแหงชาติประกอบดวย
(ก) กฎหมายและขอบังคับดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
(ข) หน ว ยงานหรื อ คณะบุ ค คลที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย (หนึ่ ง หรื อ หลายหน ว ยงาน/คณะบุ ค คล เพื่ อ
รับผิดชอบดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน)
(ค) กลไกที่ทําใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศ ระบบการตรวจ และ
(ง) การสงเสริมความรวมมือระหวางฝายจัดการ คนงาน และผูแทนคนงานในระดับสถานประกอบกิจการ
เพื่อใหเกิดมาตรการเชิงปองกันในสถานที่ทํางาน
ระบบแห ง ชาติ ต อ งจั ด ให มี สิ่ ง ต า งๆ ต อ ไปนี้ โดยแต ล ะสิ่ ง สามารถจั ด ให มี ไ ด ต าม
ความเหมาะสมกับเงื่อนไขภายในประเทศ
(ก) คณะที่ปรึกษาไตรภาคีแหงชาติ เพื่อพิจารณากําหนดวิธีแกไขปญหาดานความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการทํางาน
(ข) การบริการใหคําปรึกษาและขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยฯ
(ค) การจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยฯ
(ง) การบริการตางๆ ดานอาชีวอนามัย ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ
(จ) การวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยฯ
(ฉ) กลไกการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลดานโรคและการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน โดยให
คํานึงถึงตราสารตางๆ ที่เกี่ยวของขององคการแรงงานระหวางประเทศ
(ช) การจัดใหระบบการประกันสังคมหรือการประกันสุขภาพครอบคลุมถึงโรคและการไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน และ
(ซ) กลไกเชิงสงเสริม เพื่อใหเกิดการปรับปรุงดานความปลอดภัยฯ ในวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง และในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
๓. การวางแผนงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแหงชาติ
รัฐบาลตองวางแผนงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแหงชาติ ซึ่งบอกได
ถึงเปาประสงค กรอบเวลา และลําดับความสําคัญของการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯ
หนวยงานที่ทรงอํานาจสูงสุด ของประเทศตองใหการรับรองแผนงานแหงชาติ และให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนงานดังกลาว
แผนงานแหงชาติตอง
(ก) สงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงปองกันดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยแหงชาติ (หมายถึง
วัฒนธรรมซึ่งเคารพตอสิทธิทุกระดับในเรื่อง สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีตอสุขภาพอนามัยและมี
ความปลอดภั ย ซึ่ ง รั ฐ บาล นายจ า ง และคนงานต า งมี ส ว นร ว มในที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น คงด า น
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีตอสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัย โดยใชระบบการกําหนดสิทธิ

๓

(ข) มีสวนชวยคุมครองคนงาน โดยการขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานใหมี
น อ ยที่ สุ ด เท า ที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ไ ด ต ามเหตุ ผ ลสมควร ตามกฎหมาย และตามแนวปฏิ บั ติ
ภายในประเทศ
(ค) ไดรับการจัดทําและทบทวน โดยอาศัยการวิเคราะหสถานการณดานความปลอดภัยฯ และระบบความ
ปลอดภัยฯ ภายในประเทศ
(ง) มีวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และตัวชี้วัดความคืบหนา และ
(จ) เชื่อมโยงในเชิงสนับสนุนกับแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในประเทศ
แนวปฏิบตั ิภายในประเทศที่สอดคลองกับอนุสัญญา
นโยบายแหงชาติ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานได
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาการประกาศเรื่อง “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบ
แหงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ อนุมัติในหลักการกรอบแนวคิด และประกาศ
นโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” (เอกสารแนบ ๓) เปนระเบียบวาระแหงชาติของกระทรวง
แรงงาน และใหทุกหนวยงานถือเปนแนวทางการดําเนินการตอไป
ระบบแหงชาติ
ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางานอยูหลายฉบับ ทั้งยังมีระบบการตรวจแรงงาน การตรวจโรงงาน การตรวจสภาพแวดลอม และ
การกําหนดบทลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญาตอผูกระทําความผิด เพื่อเปนกลไกที่ทําใหเกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
แผนงานแหงชาติ
ประเทศไทยมีแผนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานหลายฉบับ
แตฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงที่สุด คือ แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ซึ่งมีกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนหนวยงานรับผิดชอบจัดทําและ
นําไปปฏิบัติ และเปนแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ในปจจุบัน เปนการปฏิบัติตาม
แผนแมบทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
(ก) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ข) ยกระดับการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในองครวม
(ค) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

๔
(ง) กระตุนและสงเสริมการมีสวนรวมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของทุกภาคสวน
(จ) พัฒนาระบบสารสนเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และการ
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ
**********************************
จัดทําโดย อังคณา เตชะโกเมนท
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กลุมงานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

เอกสารแนบ ๑
รายชื่ออนุสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
อนุสัญญาฉบับที่ ๘๑
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๕
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๐
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๑
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๙
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๙
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๔๘
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๒
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๑
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๒
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๖๗
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๐
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๔
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๗๖
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๙๕
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๔
พิธีสาร ค.ศ. ๒๐๐๒

วาดวยการตรวจแรงงาน ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐)
วาดวยการคุมครองจากการแผรังสี ค.ศ. ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
วาดวยสุขลักษณะ (พาณิชยกรรมและสํานักงาน) ค.ศ. ๑๙๖๔ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
วาดวยสิทธิประโยชนกรณีไดรับบาดเจ็บจากการจางงาน ค.ศ. ๑๙๖๔ (พ.ศ.
๒๕๐๗)
วาดวยการตรวจแรงงาน (เกษตรกรรม) ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒)
วาดวยโรคมะเร็งจากการทํางาน ค.ศ. ๑๙๗๔ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
วาดวยสภาพแวดลอมในการทํางาน (มลภาวะทางอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน) ค.ศ. ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน (งานทาเรือ) ค.ศ. ๑๙๗๙
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน ค.ศ. ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
วาดวยบริการอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
วาดวยแรใยหิน ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานกอสราง ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ.
๒๕๓๑)
วาดวยสารเคมี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
วาดวยการปองกันอุบัติเหตุรายแรงในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานเหมืองแร ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ.
๒๕๓๘)
แนบทายอนุสัญญาฉบับที่ ๘๑ วาดวยการตรวจแรงงาน ค.ศ. ๑๙๔๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐)
วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ.
๒๕๔๔)
แนบทายอนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕ วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางาน ค.ศ. ๑๙๘๑
********************************

เอกสารแนบ ๒
ลักษณะของนโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ตามหลักการแหงอนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๕ วาดวยความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ลักษณะทั่วไป
นโยบายแห ง ชาติ ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
มีลักษณะที่ครอบคลุมในภาพรวมของประเทศ เพื่อเปนกรอบระยะยาวในการทํางานและกําหนดทิศทาง
ใหหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยไดนําไปออกมาตรการ หรือแนวปฏิบัติในรายละเอียด
โดยตอบสนองซึ่งกันและกันและไมซ้ําซอนกัน ทั้งนี้ รัฐบาลตองรวมปรึกษาหารือกับผูแทนนายจางและ
ลูกจางในการจัดทํานโยบายนี้
จุดมุงหมาย
รั ฐ บาลต อ งกํ า หนดให น โยบายแห ง ชาติ อั น มี จุ ด มุ ง หมาย เพื่ อ ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ และ
การไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน โดยการลดตนเหตุ หรือสาเหตุที่มีอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานให
นอยที่สุดที่จะสามารถกระทําได
ประเด็นในนโยบาย
รัฐบาลตองกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ใหปรากฏอยูใ นนโยบายแหงชาติ
ก) หลักปฏิบัติในเรื่อง การออกแบบ การทดสอบ การเลือกใชวัสดุ การนําวัสดุอื่นมาใชแทนที่ การติดตั้ง
การเตรียมการ การใช และการบํารุงรักษาองคประกอบการทํางานเชิงวัตถุ เชน การออกแบบสถานที่
ทํางาน การรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน การติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ การเลือกใช
สารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สารชีวะ สารกายภาพ และสารเคมี และการกําหนดกระบวนการทํางาน
กับสารเหลานั้น (หลักวิศวกรรม)
ข) หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง การใช อุ ป กรณ ก ารทํ า งาน หรื อ การจั ด กระบวนการทํ า งานให เ หมาะสมกั บ
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน อั น เป น การจั ด องค ป ระกอบการทํ า งานด า นวั ต ถุ ใ ห สั ม พั น ธ กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู
ควบคุมดูแลการทํางาน การปรับเครื่องจักรใหเหมาะสมกับการทํางาน ตลอดจน การจัดเวลาทํางาน
การจัดระเบียบการทํางาน และการกําหนดกระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับขีดความสามารถทาง
รางกายและจิตใจของคนงาน (หลักการยศาสตร)
ค) หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง การจั ด ฝ ก อบรมที่ จํ า เป น เบื้ อ งต น ให แ ก ค นงาน และการฝ ก อบรมทบทวน
การฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อสรางศักยภาพและคุณสมบัติในการทํางานใหแกคนงาน
ง) หลักปฏิบัติในเรื่อง การสื่อสารและความรวมมือ ในระดับคณะทํางาน ระดับสถานประกอบการ และ
ระดับอื่น ๆ ที่สูงขึ้นไปตามความเหมาะสม โดยรวมถึงระดับประเทศดวย
จ) หลักปฏิบัติในเรื่อง การคุมครองคนงานและผูแทนคนงานจากมาตรการทางวินัย กรณีที่บุคคลดังกลาวได
กระทําการใด ๆ ที่เหมาะสม อันสอดคลองกับนโยบายแหงชาติที่จัดทําขึ้น
กลุมเปาหมาย
ในการจัดทํานโยบายแหงชาตินี้ รัฐบาลตองระบุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางานของผูที่เกี่ยวของ อันไดแก หนวยงานภาครัฐ นายจาง คนงาน และ
บุคคลอื่น ๆ
***************************

เอกสารแนบ ๓
ระเบียบวาระแหงชาติ
“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
รั ฐ บาลมี น โยบายพั ฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ โดยเน น ความมั่ น คงของชี วิ ต และ
ทรัพยสินใหแรงงานทํางานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี เปนสังคมแหงการพัฒนาองคความรู
ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ด า นแรงงาน
ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของสถานประกอบการ ตลอดจนประเทศชาติ ให ทุ ก ภาคส ว นมี
เปาหมายรวมกันในการนําพาเศรษฐกิจไทยสูการแขงขันทางการคาเสรี ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอประกาศ
นโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระแหงชาติ โดยมีเปาหมาย ๗ ประการ คือ
๑. แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานภายใตแผนแมบทดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ
๒. แรงงานทุกภาคสวนทํางานในสภาพแวดลอมที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย
๓. แรงงานมีจติ สํานึกและองคความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
๔. แรงงานมีอตั ราการประสบอันตรายจากการทํางานลดลง
๕. แรงงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
๖. แรงงานไดรับการเฝาระวังดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยางเปน
ระบบ
๗. แรงงานมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยในการทํางาน
*****************************

