โรคโควิด-19 และโอกาสสัมผัสเชือ้ จากการทางาน
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ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายจ้างในทุก ๆ อุตสาหกรรมมักจะออกมาตรการต่าง ๆ มารับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในที่ทางาน บางรายอาจจะมีมาตรการที่มีขนั้ ตอนดาเนินงานชัดเจนโดยผ่านการ
เจรจาต่อรองร่วมกับทางสหภาพแรงงาน เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ นายจ้างเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิในการทาหน้าที่
ตัวแทนแรงงานในสถานประกอบการนั้ น ๆ สิทธิ ในการเจรจาต่อรองเพื่อปรับเปลี่ยนระบบและรู ปแบบการ
ทางานถือเป็ นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและต้องได้รบั การปฏิบตั ิแม้วา่ จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉกุ เฉินก็ตาม ทัง้ นายจ้าง
และฝ่ ายสหภาพแรงงานมีขอ้ ตกลงร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการทางานและรูปแบบการทางานที่ตา่ งไปจาก
เดิมเพื่ อลดความเสี่ย งด้านการติด เชื ้อโรคโควิด-19 ทั้งสองฝ่ ายต้องร่วมมือกัน เพื่ อสร้างสถานที่ ท างานที่
ปลอดภัยขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนปลอดภัยขึน้ ด้วย สหภาพแรงงานมีบทบาทสาคัญในการอธิบายเนือ้ หาใน
ข้อตกลงร่วมที่ทากับนายจ้างให้กับคนงานรวมถึงชุมชนได้ทราบเพื่อการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานความ
ปลอดภัย อีก ทั้งยังเป็ น การสร้างหลัก ประกัน ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่ เ ข้มงวดขึน้ จะ
สามารถดาเนิ นการได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ หากมี จุดบกพร่องในการด าเนิน งานต่าง ๆ รวมถึ งในกรณี ที่
พนักงานบางคนอาจจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ หรือบางคนอาจจะต้องทางาน
เสี่ยงกว่าพนักงานคนอื่น การสื่อสารสิ่งเหล่านีก้ บั นายจ้างและหาหนทางแก้ไขร่วมกัน เป็ นสิ่งที่ดี ทั้งนี ้ เพื่อให้
มาตรการความปลอดภัย ไร้โควิด-19นั้น ไม่ก่ อให้เ กิ ดการเลือกปฏิบัติหรือสร้างความไม่เท่าเที ยม สหภาพ
แรงงานทาหน้าที่สื่อสารผลของการดาเนิน งานรวมทั้งปั ญหาที่เกิดขึน้ เมื่อมีปัญหาใหม่ๆก็สามารถนาเสนอ
แนวทางการแก้ไข จนทาให้นายจ้างสามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ทันท่วงที ทั้งนีย้ ังเป็ นการแก้ไขปั ญหาร่วมกันทั้ง
ฝ่ ายนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ถ้าหากเป็ นไปตามแนวทางนีแ้ ล้ว นายจ้างจึงจะสามารถอ้างได้เต็ม ที่ว่าพวก
เรา “ทางานร่วมมือกัน” เพื่อยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แต่ทว่าในความเป็ นจริง นโยบายเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19ในสถานประกอบการส่วนมาก มักจะเป็ น
การออกนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิโดยนายจ้างเพียงฝ่ ายเดียว ไม่มีการเจรจาต่อรองร่วม ไม่มีการรับฟั งผล
การปฏิบัติงาน ไม่มีก ารสร้างข้อตกลงร่วมและทาความเข้าใจร่วมกันว่ามีสิ่ งใดบ้างที่ จาเป็ นต้องทา หรือสิ่ ง
ใดบ้างที่ จ าเป็ น ต้อ งหาทางแก้ไ ข มาตรการต่างๆที่ น ามาใช้ ไม่ว่า จะเป็ น การตรวจวัดอุณ หภูมิ ร่างกาย
การรักษาระยะห่าง และการปรับเปลี่ยนเวลาหรือตารางการทางาน ไม่มีสว่ นร่วมรับฟังเสียงของพนักงานเพื่ อ
การดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และถ้าหากสิ่งต่างๆไม่เป็ นไปตามแผนงานหรือมาตรการที่วางไว้
ก็จะไม่มใี ครรูจ้ นกว่าจะสายเกินแก้
ในบางกรณี มาตรการด้านความปลอดภัย ที่ ห น่ วยงานราชการในพื ้น ที่ นั้น ออกเป็ น ระเบี ย บหรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆมาให้สถานประกอบการปฏิบตั ิเพื่อให้กิจการยังสามารถดาเนินต่อไปได้เนื่องจากความจาเป็ นที่
จะต้อ งผลิ ต สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ จ าเป็ น ต่อ การด ารงชี วิ ต และระเบี ย บของทางราชการเหล่า นั้น มัก จะ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ (ในบางประเทศ ระเบียบปฏิบัติจากรัฐบาลส่วนกลางกับ หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นกลับ
ขัดแย้งกันเอง เป็ นต้น) จึงทาให้คนงานมีความสับสนและอาจโดนลงโทษโดยไม่เป็ นธรรม หากคนงานขาดงาน
เนื่องจากเจออุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปทางานได้ คนงานก็อาจจะต้องสูญเสียรายได้หรืออาจโดน
คาสั่งเลิกจ้าง ในบางประเทศ คนงานอาจจะโดนข่มขู่หรือถูก คุกคามที่ด่านตรวจ ที่ มกั ใช้เจ้าหน้าที่ ทหารหรือ
ตารวจมาปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งเน้น การกดขี่ป ระชาชนมากกว่าการลดปั ญ หาไวรัส ภายใต้สภาพการณ์เ ช่น นี ้
นายจ้างจานวนมากยังคงปฏิเสธที่ จะหารือกับ สหภาพแรงงานถึ งอุปสรรคที่ คนงานต้องเผชิ ญ ระหว่างการ
เดินทางไปและกลับจากการทางาน
และยังมีอีกหลายกรณีที่ดเู หมือนว่ามาตรการรับมือโรคโควิดเป็ นเพียงแค่การสร้างชื่ อเสียงของบริษัท
นัน้ ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดดู ีหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลจากการเสื่อมเสียชื่ อเสียง การป่ าวประกาศ
ถึงความร่วมมือกันภายในบริษัททัง้ หลายมีความสาคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ ปฏิบัติจริง ดังจะเห็นได้จากกรณีที่บรรษัท
ข้ามชาติชื่อดังระดับโลกออกสื่อโชว์ภาพบริจาคสมทบทุนสูภ้ ยั โควิดแต่ในขณะเดียวกัน กลับไม่มีการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กบั พนักงานได้เพียงพอต่อความต้องการ ตัวอย่างของบรรษัทข้ามชาติแห่ง
หนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การบริจาคผ่านสื่อต่างๆ แต่กลับไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้พนักงานผูต้ อ้ งสงสัยติดเชือ้ โควิด19 ที่ตอ้ งกักกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยง เช่น บริษัทโคคาโคล่าประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คนงานที่ตอ้ งสงสัยว่าติดเชือ้
จาเป็ นต้องกักตัวที่บา้ นเป็ นเวลา 14 วัน แต่นายจ้างกลับไม่จ่ายค่าจ้างตรงนีด้ ว้ ยการสั่งให้พนักงานท่านนีใ้ ช้วนั

ลาหยุดประจาปี ของพนักงานแทน และในขณะเดียวกัน โคคาโคล่าฟิ ลิปปิ นส์กลับเป็ นกระแสในสื่อต่าง ๆ ว่าได้
บริจาคเงินสมทบทุนสูภ้ ยั โควิด จานวน 150 ล้านเปโซ (หรือประมาณ 95,720,000 บาท)
แน่นอนว่า มาตการที่ ออกจากนายจ้างแต่เพียงฝ่ ายเดียวอาจนาไปสู่จุดอ่อนที่ทาให้การปฏิบัติตาม
มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางาน มักจะนาไปสูก่ ารสร้างความสับสนและยากลาบากที่จะปฏิบัติ
ตามจนเป็ นสาเหตุให้อตั ราความเสี่ยงกลับเพิ่มขึน้ แทน นอกจากนี ้ ยังมีความสับสนเป็ นอย่างมากเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนหนึ่งของปัญหานีค้ ือการที่นายจ้างมักจะมองว่าการรับมือกับการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็ นประเด็น ด้านสาธารณสุขที่ส่งผลทางอ้อมต่อที่ทางาน และนายจ้างมองว่าจะต้องท า
หน้าที่ในฐานะพลเมืองของสังคมที่จะต้องต่อสูก้ ับโควิด-19 และสร้างหลักประกันว่าการแพร่กระจายเชือ้ ใน
ชุมชนจะหยุดอยู่ที่หน้าทางเข้าสถานประกอบการหรือที่ทางานแค่นั้น แต่โรคโควิด-19 ได้ถือว่าเป็ นโรคที่เกิ ด
จากการประกอบอาชีพหรือการทางาน หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมทั้ง
ทาให้พวกเราต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของแรงงาน
จากเอกสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO Standards and COVID-19 เผยแพร่เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2563 ระบุวา่
“โรคโควิด-19 และภาวะความเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจ (Posttraumatic stress disorder)
หากเกิดขึน้ จากการสัมผัสเชือ้ ในทีท่ างาน ให้ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ”
แม้วา่ โรคโควิด-19 ไม่ได้มรี ายชื่อระบุไว้ชดั เจนในข้อชีแ้ นะเรื่องรายชื่อโรคจากการประกอบอาชีพ ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2002 (ข้อชีแ้ นะฉบับที่ 194) แต่กพ็ บว่ามีเนือ้ หาในมาตรา 1.3.9 ที่
ครอบคลุมตรงส่วนนี ้
1.3.9 โรคที่เกิดขึน้ จากสาเหตุทางชีวภาพ (biological agents) ในขณะปฏิบัติงาน ชนิดอื่นนอกจากที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการก่อนหน้า โดยได้มีการพิสจู น์ทราบในทางวิทยาศาสตร์ หรือโดยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขและธรรมเนียมปฏิบตั ิในประเทศ ถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการสัมผัสเชือ้ โรคที่เกิดจากสาเหตุ
ทางชีวภาพในขณะปฏิบตั ิงานกับโรคที่พบในคนงาน”
สมาคมประกันสังคมสากล (International Social Security Association - ISSA) ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ
ค.ศ. 1927 ภายใต้ความอุปถัมภ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า

“ตามความเป็ นจริงแล้ว ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการสัมผัสเชื ้ อไวรัสโคโรนาสายพัน ธุใ์ หม่
(SARS-CoV-2) ขณะทางานจนเป็ นโรคโควิด-19 เพื่อให้ได้รบั การจัดเป็ นโรคที่เกิดจากการทางานนัน้
เงื่ อนไขแรก คื อ การพิสูจ น์ด ว้ ยวิ ธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ว่าเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ก่ อให้เกิ ดโรค
โควิด-19 เป็ นข้อเท็จจริงที่ได้รบั การพิสจู น์แล้วในทางวิทยาศาสตร์ แต่กรณีสว่ นใหญ่ จะพบว่าเป็ น
เรื่องยากที่จะสร้างความเชื่อมโยงเพื่อพิสจู น์วา่ เกิดจากการสัมผัสเชือ้ ในขณะทางาน ถ้าหากว่าเกิด
การติดไวรัสผ่านการสัมผัสเชือ้ ในที่ทางาน คนงานจะได้รบั การคุม้ ครองภายใต้รายชื่อตามที่ระบุอยู่
ในเอกสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ”
ข้อพิสจู น์ที่ชดั เจนว่าได้เกิดการสัมผัสเชือ้ จากที่ทางานขึน้ แล้ว ในกรณีที่คนงานคนนั้นติดโรคโควิด-19
ในระหว่างทางานในสถานประกอบการหรือสถานที่ทางานใด ๆ แต่คาว่าสถานที่ทางานหรือ workplace ไม่ได้
หมายความแต่เ ฉพาะโรงงาน โรงแรม พื ้นที่ เ กษตรกรรม หรือสานักงานเท่านั้น ในอนุสญ
ั ญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่155 ได้ให้คาจากัดความไว้ดงั นี ้
“คาว่า สถานที่ทางาน ครอบคลุมถึงทุกทีท่ ี่คนงานจาเป็ นต้องอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
หรือเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ โดยสถานที่แห่งนัน้ ไม่จาเป็ นต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้างทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม”
ทุก ๆ ที่ที่คนงานจาเป็ นต้องอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึง่ หรือไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งด้วยเหตุแห่ง
หน้าที่การงานของบุคคลนั้น ๆ หมายความว่าการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยกับ ที่ทางานให้ถือเป็ นที่
ทางาน ด้วยเหตุนี ้ ความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรคโควิด-19ในระหว่างเดินทางไปและกลับจากการทางานให้ถือว่า
เป็ นการสัมผัสขณะทางาน
จากอนุสัญญาฉบับที่ 155 ในเอกสาร ILO Standards and COVID-19 ยังได้เน้นยา้ ถึงสิทธิของ
คนงานที่จะปฏิเสธไม่ทางานนั้นๆ ถ้าหากคิดว่าที่ทางานตรงจุดนั้นไม่ปลอดภัย (ทั้งนี ้ ให้หมายความรวมถึ ง
สถานที่ที่คนงานจาเป็นต้องอยู่หรือเดินทางไปถึงสถานที่แห่งนัน้ เนื่องด้วยหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากนายจ้าง)
อุปสรรคประการหนึ่งที่สาคัญคือการเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับที่ ทางานที่
ปลอดภัยภายใต้สภาวะโรคระบาดโควิด-19 คือแนวโน้มที่นายจ้างส่วนมากมักจะเน้นที่ พฤติกรรมส่วนบุคคล
ของคนงานทัง้ การมองในแง่ของต้นตอของปั ญหาและการแก้ไขปัญหา ในช่วงสองทศวรรษที่ ผา่ นมา นายจ้าง

จานวนมากได้ใช้แนวทาง พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหรือ Behavior Based Safety (BBS) เป็ น
แนวทางหลักในการดาเนินงานเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย แทนการใช้หลักการด้านสิทธิ แรงงานที่
จาเป็ นต้องมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย คนงานกลับต้องรับผิ ดชอบความปลอดภัยของตนเองรวมทั้งของคน
อื่นๆ ภายใต้แนวทางพฤติกรรมความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น ตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมของคนงาน
และการกระทาหรือพฤติ กรรมที่ ไม่ป ลอดภัยของคนใดคนหนึ่ง คือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ อาการบาดเจ็บ
ความเจ็บป่ วย และอันตรายร้ายแรงที่ส่งผลถึงขัน้ เสียชี วิตในที่ทางาน ภายใต้แนวทางเช่นนี ้ ถ้าหากคนงาน
เปลี่ยนแปลงการกระทาหรือพฤติกรรม และคนงานต้องระมัดระวังตนเองให้มากขึน้ อุบัติเหตุต่างๆ อัตราการ
บาดเจ็บ เจ็บป่ วยหรือเสียชีวิตก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย และส่งผลให้ที่ทางานนัน้ ปลอดภัยมากขึน้
แนวทางดังกล่าว ไม่ได้คานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบฝ่ ายนายจ้างที่จะต้องมีหลักประกันว่าสถานที่
ทางานนัน้ ปลอดภัยจริงๆ ตัวอย่างเช่น ต้องลดการสัมผัสสารเคมีที่เป็ นพิษต่อร่างกายหรือสิง่ ที่ทาให้เกิดโรคทาง
ชีวภาพ ไม่ใช่แค่ให้คนงานใส่อปุ กรณ์ป้องกันความปลอดภัยเท่านั้น นายจ้างจะต้องดาเนินมาตรการต่างๆ ที่
ลดความเสี่ยงในที่ทางานด้วยการจัดรูปแบบการทางานใหม่ หรือลดการใช้สารเคมีหรือสารที่เป็ นอันตรายนัน้ ๆ
ลง ในกรณีที่ความเสี่ยงในการทางานนัน้ ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นายจ้างจาเป็ นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัยรวมทัง้ ต้องจัดฝึ กอบรมเพื่อการใช้อปุ กรณ์ที่ ถูกต้อง การปรับ เปลี่ยนเวลาทางานและรูปแบบ
การทางาน (รวมทัง้ เวลาที่ใช้สวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย) จะต้องเป็ นไปเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยขัน้ สูงสุด
โดยส่วนใหญ่ที่ นายจ้างเลือกใช้แนวทางพฤติก รรมความปลอดภัย เพื่อรับมือภัยโควิด -19 . ซึ่งผลัก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้คนงานแต่ละคนที่จาเป็ นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านสุขอนามัย
ส่ว นบุค คล จึง ไม่แปลกใจเลยว่า สุขภาพและสุข อนามัย ส่ว นบุค คลนั้น สาคัญ มาก (ต้องหมั่น ล้างมื อ )
เช่นเดีย วกับ การสวมหน้ากากอนามัยและรั กษาระยะห่างระหว่างพนักงานหนึ่งเมตรครึ่งถึ งสองเมตร แต่
นายจ้างมีหน้าที่รบั ผิดชอบที่จะต้องทาให้ความพยายามของแต่ละคนสามารถปฏิบตั ิได้จริงและมีประสิทธิ ภาพ
นายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อล้างมือได้ง่ายขึน้ จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย ส่วนบุคคล
อานวยความสะดวกให้คนงานสามารถรักษาระยะห่างขณะทางาน และเพิ่มเวลาที่เหมาะสมสาหรับปฏิบัติ
ตาม การปรับเวลาทางานรวมถึงเวลาพัก การปรับลดความเร็วสายพานการผลิตและภาวะกดดันในระหว่าง
ทางาน จึงเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับสถานที่ทางานที่ปลอดภัย นายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเวลา
เดินทางไปกลับระหว่างที่ทางานกับที่พกั เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้ และลดความเสี่ยงที่ยงั ครอบคลุมถึง

ครอบครัวของคนงานด้วย ซึ่งหมายความว่าคนงานแต่ละคนจาเป็ นต้องเข้าถึงสิทธิรว่ มกันที่จะมีสถานที่ทางาน
ที่ปลอดภัย เพราะเมื่อคนงานเข้าถึงสิทธิรว่ มกันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับส่วนรวม
การเข้าถึ งสิท ธิและการมีต ัวแทนร่วมของคนงานผ่านองค์กรสหภาพแรงงานคือหัวใจสาคัญ ที่จ ะ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสร้างความร่วมมือร่วมใจคือหัวใจสาคัญเช่นกัน และที่สาคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ หลังวิกฤติโควิด-19 ที่เราจะต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจถดถอย การที่นายจ้างยัง คง
เพิกเฉยต่อองค์กรสหภาพแรงงาน รวมทัง้ ไม่ยอมเจรจาต่อรองร่วมเพื่ อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นภายใต้
สถานการณ์ของโรคระบาดร้ายแรงที่ มีผคู้ นเสียชี วิตเป็ นจ านวนมาก เท่ากับ ว่านายจ้างยิ่งเพิ่ มความเสี่ย ง
รวมทัง้ อาจก่อให้เกิดความคลางแคลงสงสัยในหมูแ่ รงงานจานวนหลายล้านคนว่า ถ้าหากพวกเราจับมือร่วมกัน
เพื่อเอาชนะโควิด-19 แล้วคาว่า พวกเรา ในทีน่ หี ้ มายถึงใครกันแน่?
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