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บันทึกเกี่ยวกับสิทธิการต่อรองร่วมกันและข้อย่อยในสัญญาร่วม 

ตระหนักว่า COVID-19 เป็นโรคท่ีเกิดจากการท างานและสร้างความม่ันใจเพ่ือสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย 

ไอยเูอฟ เอเชีย แปซิฟิก 

30 มิถุนายน พ.ศ.2563 

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศเพ่ิมสูงขึน้เรื่อยๆ และไมม่ีทีท่าวา่จะสิน้สุดในเวลาอนัใกลนี้ ้บางประเทศท่ีฟ้ืนตวัจากโรคระบาดก าลังประสบ
กบัการระบาดระลอกท่ีสองหรือสาม ในบางประเทศท่ีมีการยบัยัง้การระบาดอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ยงัคงมีเชือ้ไวรสั COVID-19 อยูแ่ละการสาธารณสุขตอ้งตกอยู่
ในความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

COVID-19 จะยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัย่ิงแมว้า่การระบาดจะผ่านพน้ไปแลว้ ความเส่ียงนีร้วมถงึคนงานท่ีติดเชือ้ COVID-19 ในท่ีท างานหรือจากกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

โรค COVID-19 จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นโรคท่ีเกิดจากการท างานและสิทธิความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (OSH) ของคนงานจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง [ดู
ดา้นล่าง: COVID-19 และ OSH] 

สหภาพแรงงานหลายแห่งไดเ้จรจากบันายจา้งเรื่อง “การกลับมาท างานอยา่งปลอดภยั” และการจัดการการท างานภายใตรู้ปแบบ “ความปกติแบบใหม”่ อยา่งไร
ก็ตาม มาตรการส่วนใหญ่ไดร้บัการแนะน าจากนายจา้งเพียงฝ่ายเดียวและตดัออกไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยไมค่ านึงถึงคนงานท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง 

ตวัอยา่งเช่น ในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม นายจา้งแนะน าจ่ายเงินพิเศษในรูปแบบของการสนบัสนนุในช่วงเวลาท่ีพนักงานตกท่ีนั่งล าบาก การจ่ายเงิน
พิเศษนีแ้สดงถงึการยอมรบัถงึความรบัผิดชอบพิเศษ ความเครียดและความล าบากในการท างานในช่วงการระบาดของ COVID-19 

ในกรณีท่ีนายจา้งเสนอเป็นการจ่ายเงินพิเศษแตล่ดคา่จา้งหรือไมจ่่ายคา่จา้งพิเศษเลยแมว้า่การระบาดจะยงัพุง่สูง การจ่ายคา่จา้งพิเศษตระหนักถงึความ
ยากล าบากและความเครียดเพ่ือตอบสนองตอ่การสาธารณสุขฉุกเฉิน แตล่ดลงหรือเพ่ิมขึน้ตามสภาวะทางการเงินของนายจา้ง 

การตดัคา่จา้งพิเศษท าใหค้นงานมีความเส่ียงสูงขึน้ เมื่อหยดุจ่ายคา่จา้งส าหรบัความยากล าบาก ความเครียดและความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ก็เป็นการส่งสารท่ีผิด: 

“โรคระบาดสิน้สุดแลว้ ตอนนีทุ้กคนปลอดภยัแลว้” 

แตใ่นความเป็นจริง ตอนนีทุ้กคนยงัไมป่ลอดภยั มาตรการความปลอดภยัส าหรบั COVID-19 จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปและมาตรการเหล่านีย้งัคงกอ่ใหเ้กิด
ความเครียด ความยากล าบากและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ 

ในขณะเดียวกนั คนงานจะตอ้งปกป้องสิทธิส าหรับท่ีท างานท่ีปลอดภัย 

สหภาพแรงงานหลายแห่งก าลังเสนอขอ้ก าหนดเก่ียวกบั COVID-19 ซึ่งรวมถงึ: 

• คณะกรรมการร่วมด้านความปลอดภัยส าหรับ COVID-19: คณะกรรมการรว่มระหวา่งสหภาพและนายจา้งดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูจ่ะตอ้งรวม
เรื่องของ COVID-19 ในความรบัผิดชอบหรือตอ้งจัดตัง้คณะกรรมการส าหรบัการจดัการ COVID-19 ตอ้งจัดสรรเวลาและทรพัยากรท่ีจ าเป็นเพ่ือให้
คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการรว่มจะตอ้งด าเนินการประเมินความปลอดภยัเป็นประจ า ทบทวนขอ้มลูใหม่
เก่ียวกบั COVID-19 วา่เป็นโรคจากการท างาน จัดท าขอ้มลูการศกึษาใหก้บัคนงานและประสานงานกบัหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทอ้งถ่ินและดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
• สิทธิท่ีจะมีสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย: นายจา้งตอ้งตระหนักถงึความรบัผิดชอบในการสรา้งความมั่นใจส าหรบัสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัและสิทธิ

ส าหรบัพนักงานทุกคนโดยไมค่ านึงถงึสถานะการจา้งงาน  สิทธินีร้วมถงึสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธการท างานหากมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะติดเชือ้ 
COVID-19 คนงานมีสิทธิท่ีจะเลือกออกมาจากความเส่ียงนั้นจนกวา่จะมีการรบัประกนังานท่ีปลอดภยัโดยไมค่วรไดร้บัการลงโทษหรือกลายเป็นขอ้
เสียเปรียบแกค่นงานในทางใดทางหนึ่ง 
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• ความเท่าเทียมทางเพศและการไมเ่ลือกปฏิบัติ: มาตรการความปลอดภยั COVID-19 และขอ้ตกลงใหมจ่ะตอ้งค านึงถงึสิทธิและประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนงานสตรีและในคณะกรรมการตอ้งมีผูห้ญิงเป็นตวัแทน มาตรการและการเตรียมการท างานใหม่ทั้งหมดจะตอ้งไดร้บัการประเมิน
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีความใส่ใจดา้นเพศสภาพและไมม่ีความเส่ียงจากการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจส่งผลเสียตอ่คนงานสตรี การประชุม
การจัดการท างานท่ีมีความออ่นไหวทางเพศสภาพและมาตรการความปลอดภยัจะตอ้งปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

 
• หลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติและการตีตรา:  ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือใหแ้น่ใจวา่คนงานท่ีสงสัยวา่ติดเชือ้ COVID-19 หรือผูท่ี้ไดร้บัการยืนยนัวา่ติด

เชือ้ COVID-19 ไดร้บัการช่วยเหลือและไมถ่กูเลือกปฏิบัติหรือถกูตีตราใด ๆ ถือเป็นเป็นความรบัผิดชอบของทั้งสหภาพและนายจา้งเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มี
การศกึษาและความตระหนักในการก าจัดการเลือกปฏิบัติและการตีตราในท่ีท างาน 

 
• การจัดระเบียบงานใหม่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอันตราย: การจัดการการท างานรวมถงึความเร็ว / ความหนักของงาน ชั่วโมงท างาน รูปแบบการ

เปล่ียนกะและการหยดุพกัตอ้งไดร้บัการจัดระเบียบใหมโ่ดยการหารือกบัสหภาพเพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีการรกัษาระยะห่างทางกายภาพท่ีเหมาะสม มีการ
ใช ้ PPE มีแนวทางปฏิบัติดา้นสุขอนามยัท่ีดี และมาตรการความปลอดภยัอื่น ๆ สามารถใชไ้ดจ้ริงและช่วยลดความเครียดตอ่การจัดรูปแบบการ
ท างานใหม ่

 

 ความเครียดท่ีเก่ียวข้องจากการท างาน: ความเครียดจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นโรคจากท่ีท างานและจะตอ้งมีการประเมินรว่มกนัโดยสหภาพ
และนายจา้งเพ่ือรบัรูถ้งึประเด็นนีแ้ละลดความเครียดของคนงาน รวมถงึความเครียดท่ีเกิดจากมาตรการความปลอดภยั COVID-19 และการระบาด
อยา่งตอ่เน่ือง 
 

 อุปกรณป้์องกันภัยส่วนบุคคล (PPE): ตอ้งจัดใหม้ี PPE ท่ีเพียงพอและมีคณุภาพโดยไมเ่รียกเก็บคา่ใชจ้่ายจากพนักงานทุกคน (รวมถงึพนักงาน
สัญญาจา้ง พนักงานชั่วคราวและพนักงานท่ีจัดจา้งจากองคก์รภายนอก) โดยไมม่ีการหักคา่จา้งหรือคา่ปรบัใด ๆ สหภาพและนายจา้งจะเห็นพอ้งกบั
ชนิด คณุภาพและปริมาณของ PPE ของคนงานตอ่เวรเขา้กะท างาน ทั้งนี ้ เวลาท างาน เวลาพกั เวลาในการเปล่ียนเครื่องแบบและถอดเครื่องแบบ 
ความเร็วในการท างาน / ความหนักหน่วง จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพ่ือใหพ้นักงานสวมใส่ PPE ไดอ้ยา่งสะดวกสบายและมปีระสิทธิภาพ  
PPE ควรมีเหมาะสมตอ่เพศสภาพและกบัคนงานสตรี การอภิปรายเก่ียวกบั PPE ท่ีเหมาะสมส าหรบัผูห้ญิงและมาตรการความปลอดภยัจะตอ้ง
ปราศจากการลว่งละเมิดทางเพศ 
 

 การเดินทางท่ีปลอดภัย: คณะกรรมการรว่มระหวา่งสหภาพและนายจา้งจะตอ้งรวมความปลอดภยัของพนักงานทุกคนท่ีเดินทางไปท างานรวมถงึ
บริการจัดส่ง การขายสินคา้และการออกไปประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือการฝึกอบรมนอกสถานท่ี การเดินทางไปและกลบัจากการท างานรวมอยูใ่น
ค าจ ากดัความของสถานท่ีท างาน ดงันั้นควรมีมาตรการในการส่งเสริมการขนส่งท่ีปลอดภยัและลดความเส่ียงอนัตรายจาก COVID-19 ในขณะ
เดินทาง 

 

 ยกระดับการลาป่วยท่ีได้รับค่าจ้าง: คนงานทุกคนควรสามารถใชล้าหยดุท่ีไดร้บัคา่จา้งโดยไมม่ีการลงโทษหรือความไมม่ั่นคงทางการเงิน การลา
ป่วยท่ีไดร้บัคา่จา้งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัคนงานทุกคนในการรกัษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง การลาป่วยท่ีไดร้บัคา่จา้งไมค่วรนับรวมการเขา้รว่มประชมุหรือ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งก็ไมค่วรเปล่ียนสิทธินั้นเป็นการใหเ้งินสดแทน 

 

 การลาท่ีได้รับค่าจ้างพิเศษ: การลาท่ีไดร้บัคา่จา้งจะตอ้งมอบใหก้บัพนักงานท่ีสงสยัวา่ติดเชือ้ COVID-19 หรือไดร้บัการยืนยนัวา่ติดเชือ้ COVID-19 
วนัลาท่ีไดร้บัคา่จา้งพิเศษนีย้งัใชก้บัคนงานท่ีมีความรบัผิดชอบหลักส าหรบัสมาชิกในครอบครวัท่ีสงสัยวา่มี COVID-19 หรือไดร้บัการยืนยนัวา่ติดเชือ้ 
COVID-19 

 

 การจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษ: การจ่ายเงินเพ่ิมเติมหรือการสนับสนุนท่ีจ่ายเพ่ือตระหนักถงึความเครียด ความยากล าบากและความรบัผิดชอบ
เพ่ิมเติมในการระบาดของ COVID-19 จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปตามนโยบายของรฐับาลเก่ียวกบัการปราบปรามโรคระบาด ในสถานการณห์ลังเกิด
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โรคระบาดยงัตอ้งการการสนับสนนุเพ่ิมเติมเพ่ือรบัรูถ้งึความเครียด ความยากล าบากและความรบัผิดชอบเพ่ิมเติมของมาตรการความปลอดภยั
COVID-19 ท่ียงัคงด าเนินตอ่ไปและการจัดการท างานใหม ่

 

หมายเหตุเพิ่มเติมเก่ียวกับ COVID-19 และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 

• COVID-19 เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรสั corona ท่ีเรียกวา่ "โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2" หรือ SARS-CoV-2    
 

• คนงานอาจสัมผัสกบั coronavirus SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการท างานของพวกเขาและอาจติดเชือ้ COVID-19 
 

• หมายความวา่ COVID-19 เป็นโรคจากการท างาน (เป็นโรคท่ีเกิดการติดเชือ้ขณะท างานหรือเน่ืองจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน) 
 

▪ คนงานอาจสัมผัสกบัเชือ้ไวรสัCorona SARS-CoV-2 จากในฟารม์หรือโรงงานได ้ หากเพ่ือนรว่มงาน หัวหนา้งาน ผูจ้ัดการ ผูร้บัเหมา 
เพ่ือนรว่มงานจากองคก์รภายนอก ผูน้ าส่งสินคา้ ผูท่ี้ท างานในโรงอาหารหรือพนักงานจัดเลีย้ง พนักงานท าความสะอาดหรือผูท่ี้เป็นแขก
ของท่ีท างานติดเชือ้ COVID -19 

 

▪ ในโรงแรมคาสิโน รีสอรท์และรา้นอาหารคนงานตอ้งเผชิญความเส่ียงเพ่ิมเติมจากการสัมผัสกบั coronavirus SARS-CoV-2 หากแขก
หรือลูกคา้ติดเชือ้ COVID-19 

 
▪ ในดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OSH) “สถานท่ีท างาน” นั้นรวมถงึการเคล่ือนไหวทั้งหมดเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการท างาน: 
การน าส่งสินคา้หรือบริการใด ๆ ใหก้บัลูกคา้ การออกไปท างานนอกสถานท่ี หรือการเดินทางไปและกลับจากท่ีท างาน 

 

• ค าอธิบายของเชือ้ไวรสั corona SARS-CoV-2 ทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OSH) นั้นคือ ส่ิงท่ีท าให้เกิดโรคทางชีวภาพ และ 
COVID-19 จัดเป็นอันตรายทางชีวภาพในท่ีท างาน 
 

▪ เน่ืองจากมีการติดเชือ้ COVID-19 เป็นจ านวนมาก (สามารถติดตอ่จากคนท่ีติดเชือ้ไปยงัผูอ้ื่นไดง้า่ย) และยงัไมม่ีวคัซีนหรือการรกัษา 
จึงถือวา่เป็นอันตรายทางชีวภาพท่ีมีความเส่ียงสูง 

 

• กรอบแนวทางปฏิบัติดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OSH) ตอ่ COVID-19 เป็นไปตามการจ าแนกตามความอนัตรายไมใ่ช่ตามความเส่ียง 
 

▪ กรอบแนวทางปฏิบัติท่ีอิงตามความเส่ียงพิจารณาถงึความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ เก่ียวขอ้งกบัการพยายามประเมินระดบัความเส่ียงและ
ท านายเวลาและสถานท่ีท่ีคนงานอาจสัมผัสกบัเชือ้ไวรสั Corona SARS-CoV-2 มากท่ีสุด ใหค้วามส าคญักบับทบาทงานหรือต าแหน่ง
หรือแผนกท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่คนอื่น ๆ 
 

▪ กรอบแนวทางปฏิบัติท่ีอิงตามความอันตรายถือวา่ COVID-19 เป็นโรคท่ีรุนแรงและติดเชือ้ไดง้า่ยอีกทั้งตระหนักถงึอนัตรายท่ีเกิด
จากเชือ้ coronavirus SARS-CoV-2 
 
▪ กรอบแนวทางปฏิบัติท่ีอิงตามความอนัตรายสนันิษฐานวา่คนงานทุกคนสัมผัสกบั coronavirus SARS-CoV-2 ในท่ีท างานและแนะน า
มาตรการท่ีจ าเป็นทั้งหมดเพ่ือปกป้องคนงานจากการเส่ียงติดเชือ้ตลอดเวลา 
 

▪ เหตผุลท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการตามความเป็นอนัตรายคือคนงานตอ้งท างานภายใตก้ารจัดการการท างานเฉพาะองคก์รการท างานและ
สภาพการท างานท่ีนายจา้งก าหนด ดงันั้นคนงานจึงไมส่ามารถรบัผิดชอบตอ่การลดความเส่ียงของการติดเชือ้ได้ 



4 
 

 

• คนงานทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะไดร้บัการป้องกนัจากการเส่ียงสัมผสักบัเชือ้ไวรสั 
 

• สิทธิของผูป้ฏิบัติงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั(OSH)ตอ้งขยายใหค้รอบคลุมรวมถงึโรค COVID-19 ดว้ย 
 

• คนงานท่ีติดเชือ้ COVID-19 จะตอ้งไดร้บัสิทธ์ิการลาหยดุโดยท่ีไดร้บัคา่จา้ง การรกัษาพยาบาล ประกนัสุขภาพและคา่ชดเชยส าหรบัการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากการท างาน 
 

▪ ใชห้ลักการ “ขอ้สันนิษฐานท่ีไมเ่ด็ดขาด” มาประยกุตใ์ช ้ ซึ่งหมายความวา่จะตอ้งมีการสันนิษฐานวา่คนงานไดส้ัมผัสกบั coronavirus 
SARS-CoV-2 และติดเชือ้ COVID-19 ในท่ีท างานหรือเป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ขอ้เสนอแนะใด ๆ วา่การติดเชือ้
ไม่ใช่ผลจากการท างานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจะตอ้งไดร้บัการพิสจูนท์างวทิยาศาสตรแ์ละ / หรือทางการแพทย ์

 

• นายจา้งตอ้งยอมรบัวา่ COVID-19 เป็นอนัตรายทางชีวภาพและตอ้งเจรจากบัสหภาพเพ่ือใหม้ั่นใจวา่สถานท่ีท างานมีความปลอดภยัโดยลดความ
เส่ียงตอ่การสัมผัสกบัเชือ้ไวรสันี ้

 


