อภิธานศัพท์ในกลุม่ ประชากรแรงงานข้ ามชาติ
คาศัพท์
Migrant worker

Refugee

Ethnic group

Country of origin/ Source country

Destination Country
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Legal status

Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women – CEDAW
CLMV

Civil society organization

ความหมาย
แรงงานย้ ายถิ่น/ แรงงานข้ ามชาติ หมายถึง บุคคลธรรมดา
ซึง่ ได้ ย้ายถิ่นฐานทังภายในประเทศหรื
้
อระหว่างประเทศ
เป็ นการเคลือ่ นไหวของประชากรจากหลายสาเหตุ เช่นการ
อพยพ การทางาน เป็ นต้ น
ผู้ลี ้ภัย หมายถึง บุคคลที่จาเป็ นต้ องทิ ้งประเทศบ้ านเกิดของ
ตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร
หรื อได้ รับการคุกคามต่อชีวิต และได้ รับการรับรองจาก
ข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยจากสหประชาชาติ (UNHCR)
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ หมายถึง กลุม่ คนที่มีอตั ลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ร่วมกัน ทาให้ สมาชิกในกลุม่ มีวฒ
ั นธรรม
ประเพณี บรรทัดฐาน ภาษา และความเชื่อในแนวเดียวกัน
อัตลักษณ์เหล่านี ้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น
ประเทศต้ นทาง หมายถึง ประเทศที่เป็ นถิ่นที่อยูข่ องบุคคล
ก่อนการอพยพไปยังประเทศที่สอง/ประเทศที่สาม
ประเทศปลายทาง หมายถึง ประเทศที่บคุ คลตัดสินใจทีจ่ ะ
ไปอาศัย หรื อลงหลักปั กฐาน
ประเทศทางผ่าน หมายถึง ประเทศที่บคุ คลใช้ เป็ นทางผ่าน
ระหว่างการเดินทางจากประเทศต้ นทางไปยังประเทศ
ปลายทาง
สถานะทางกฎหมาย ซึง่ ทุกคนบนราชอาณาจักรไทยต้ อง
ได้ รับการคุ้มครองภายได้ กฎหมายเท่านัน้ อย่างไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิทางด้ านเชื ้อชาติ สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ
และเพศสภาพ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี ในทุก
รูปแบบ
กลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ านของไทย ได้ แก่ กัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม
องค์กรภาคประชาสังคม หมายถึง องค์กรเอกชนทีไ่ ม่
แสวงหาผลกาไร ซึง่ มีทงที
ั ้ ่มีสถานะทางกฎหมาย

Greater Mekong Sub-region

Human immunodeficiency virus – HIV

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU
fishing)

Nationality verification

Documented migrant/ Regular migrant

Undocumented migrant/ Irregular migrant

MOU

Forced labor

Fishery

หรื อไม่มีสถานะทางกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาและช่วยเหลือสังคม ต่อสู้เพื่อความเป็ นธรรมหรื อ
เรี ยกร้ องสิทธิในด้ านต่างๆ
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่
แม่น ้าโขง
เอชไอวี หมายถึง เชื ้อไวรัสชนิดหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดภาวะ
ภูมิค้ มุ กันบกพร่องในมนุษย์
การทาประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน
และการประมงที่ขาดการควบคุม หมายถึง การทาการ
ประมงในเขตทะเลอาณาเขตที่ขดั ต่อเงื่อนไขของการทาการ
ประมงในเขตอาานาจรัฐ หรื อการทาการประมงในทะเล
หลวงที่ขดั กับมาตรการทีเ่ ห็นชอบร่วมกันของรัฐต่างๆใน
องค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค
การพิสจู น์สญ
ั ชาติ หมายถึง หนึง่ ในขันตอนของกระบวนการ
้
ขึ ้นทะเบียนของแรงงานข้ ามชาติที่เข้ าเมืองมาอย่างผิด
กฎหมาย และได้ รับการผ่อนผันให้ ขึ ้นทะเบียนตามมติของ
คณะรัฐมนตรี
แรงงานทีจ่ ดทะเบียน หมายถึง แรงงานทีม่ ีการจดทะเบียน มี
เอกสารถูกต้ องตามกฎหมาย
แรงงานที่ไม่ได้ จดทะเบียน หมายถึงแรงงานทีเ่ ข้ าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมาย และยังคงไม่มเี อกสารที่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย
บันทึกความเข้ าใจ หมายถึง เป็ นหนังสือซึง่ ฝ่ ายหนึง่ แสดง
ความสมัครใจจะปฏิบตั ิอย่างหนึง่ อย่างใด และตามเงื่อนไข
ที่ปรากฏในหนังสือนันกั
้ บอีกฝ่ ายหนึง่
แรงงานบังคับ หรื อ แรงงานที่จาต้ องทางาน หมายถึง งาน
หรื อบริ การที่บงั คับให้ คนทาเพื่อเป็ นการลงโทษโดยไม่ได้ เกิด
จากความสมัครใจ บุคคลอาจถูกบังคับใช้ แรงงานด้ วยการขู่
การใช้ ความรุนแรงทางกาย หรื อการทารุ ณทางเพศ บางครัง้
เหยื่ออาจถูกกักขังและบางครัง้ เป็ นแรงงานขัดหนี ้ ตามร่าง
พรก. แก้ ไข เพิ่มเติม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ า
มนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
อาชีพประมง

Seafood processing worker
Sex worker/ Service worker
Construction worker
Factory worker
Human trafficking

Labor rights

Labor relations

Welfare committee in workplace

อาชีพต่อเนื่องประมงทะเล
อาชีพพนักงานบริ การ
อาชีพก่อสร้ าง
อาชีพโรงงาน
การค้ ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การ
จัดให้ อยูอ่ าศัย หรื อการรับไว้ ซงึ่ บุคคลด้ วยวิธีการขูเ่ ข็ญ หรื อ
ด้ วยการใช้ กาลัง หรื อด้ วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด
และมีการให้ หรื อรับเงิน หรื อแสวงหาผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ต้องเป็ นไปตาม พรบ.
ป้องกันปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2557
สิทธิแรงงาน หมายถึง สิทธิของผู้ใช้ แรงงานในความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้ างกับนายจ้ าง ทังสิ
้ ทธิทางกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน เช่น อัตราค่าจ้ าง จานวนชัว่ โมงการทางาน
สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในที่ทางาน เป็ นต้ น ทังน
้
นี ้สิทธิทางกฎหมายรวมถึงสิทธิทแี่ รงงานต้ องได้ รับภายใต้
พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 และพรบ.
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทาางาน พ.ศ. 2554
แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้ อง หรื อการปฏิบตั ิตอ่
กันระหว่างนายจ้ าง องค์กรนายจ้ าง กับลูกจ้ าง องค์กร
ลูกจ้ าง ตังแต่
้ เริ่ มเข้ าทางาน จนออกจากงาน เช่น การทา
สัญญาจ้ างแรงงาน การมอบหมายงาน การควบคุมการ
ทางาน การทดลองงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานการจ่ายค่าจ้ างการอบรมพัฒนา การจัดสวัสดิการ
แรงงาน ความปลอดภัยในการทางาน การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
การลงโทษการพิจารณาความดีความชอบ การโยกย้ าย การ
ยื่นข้ อเรี ยกร้ อง การเจรจาข้ อเรี ยกร้ อง การนัดหยุดงาน การ
ปิ ดงาน การทาข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง การเลิกจ้ าง
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตาม (ร่าง) พรบ. แรงงานสัมพันธ์
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตาม
มาตรา 96 แห่งพรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็ น
องค์ประกอบของลูกจ้ างซึง่ ได้ รับการเลือกตังในสถาน
้
ประกอบกิจการ เพื่อเป็ นตัวแทนของลูกจ้ างร่วม

Trafficking in Persons Report (TIP report)

Child labor

Worst form of child labor

Social Security Scheme

ปรึกษาหารื อกับนายจ้ างเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ลกู จ้ าง โดย
ในทุกสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 50 คนขึ ้นไป
จะต้ องมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ซึง่ แรงงานข้ ามชาติสามารถอยูใ่ นคณะกรรมการได้ แต่ไม่
เกิน 5 คน
รายงานประจาปี ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะต้ อง
จัดทาตามกฎหมายคุ้มครองเหยือ่ การค้ ามนุษย์
(Trafficking Victims Protection Act - TVPA) ค.ศ.
2000 โดยประเมินสถานการณ์และการดาเนินการต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวมทังสิ
้ ้น
188 ประเทศ
แรงงานเด็ก หมายถึง แรงงานเด็กคือการใช้ เด็กทางานใน
ลักษณะที่ยอมรับไม่ได้ เพราะเป็ นงานที่เป็ นอันตรายต่อเด็ก
หรื อเอาเปรี ยบเด็กจนเกินไป แรงงานเด็กมีสามประเภท
ได้ แก่ แรงงานที่ทาโดยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15 ปี บริ บรู ณ์
งานอันตรายที่มีผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ หรื อศีลธรรมของ
เด็ก และแรงงานเด็กรูปแบบทีเ่ ลวร้ ายทุกลักษณะ
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ าย กล่าวคือ ตามอนุสญ
ั ญา
ฉบับที่ 182 ว่าด้ วยการห้ ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อ
ขจัดรูปแบบที่เลวร้ ายที่สดุ ของการใช้ แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
กาหนดแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ ายที่สดุ อันได้ แก่ การใช้
แรงงานเยีย่ งทาส การค้ ามนุษย์ แรงงานขัดหนี ้และแรงงาน
บังคับ การบังคับเกณฑ์แรงงานเพื่อการสงคราม การค้ า
ประเวณี การผลิตสือ่ ลามก และกิจกรรมต่างๆ ที่ผิด
กฎหมาย
ประกันสังคม หมายถึง การสร้ างหลักประกันในการ
ดารงชีวติ ในกลุม่ ของสมาชิกทีม่ ีรายได้ และจ่ายเงินสมทบ
เข้ ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบเฉลีย่ ความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึ ้นจากการเจ็บป่ วย คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์ ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ ได้ รับการ
รักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้ รับต้ องอยูภ่ ายใต้
พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2558

Migrant health insurance scheme

Field officer migrant

Volunteer

Leader

Multidisciplinary team (MDT)

HIV/TB outreach session

Port-in/ Port-out – PIPO

ประกันสุขภาพแรงงานข้ ามชาติ หมายถึง กองทุน
หลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ ามชาติ ซึง่ บริ หารโดย
กระทรวงสาธารณสุข และขายให้ แก่แรงงานโดย
โรงพยาบาล ซึง่ จะขายให้ แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้
อยูใ่ นระบบประกันสังคม
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามข้ ามชาติ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ประจาของ
มูลนิธิรักษ์ ไทยซึง่ เป็ นแรงงานข้ ามชาติ ซึง่ ช่วยให้ เข้ าถึงกลุม่
ประชากรได้ มากขึ ้น เนื่องจากไม่มีอปุ สรรคด้ านภาษา ทาให้
สามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อาสาสมัคร หมายถึง แรงงานข้ ามชาติของชุมชนที่อยูใ่ น
พื ้นที่ความดูแลของรักษ์ ไทย และสมัครใจอาสาเป็ นผู้ช่วย
คอยประสานงานระหว่างชุมชนกับรักษ์ ไทย
แกนนา หมายถึง บุคคลที่เป็ นผู้นาในชุมชน เป็ นตัวแทนของ
เพื่อนพี่น้องแรงงาน สามารถเป็ นกระบอกเสียงในการ
เรี ยกร้ องสิทธิ รวมทังสามารถให้
้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
ในชุมชนได้
การทางานเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ แก้ ปัญหาต่า
งๆ ที่มีความซับซ้ อนและต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากหลายสาขา
วิชาชีพมาร่วมกันแก้ ปัญหา เช่น ปั ญหาการค้ ามนุษย์
ปั ญหาผู้ติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ เปราะบาง ปั ญหาแรงงานเด็ก
ปั ญหาการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น
กิจกรรมอบรมกลุม่ ย่อย หมายถึง การอบรมให้ ความรู้เรื่ อง
เอชไอวี หรื อวัณโรคแก่ชมุ ชนเพื่อให้ เกิดความตระหนักถึง
พฤติกรรมเสีย่ งและวิธีการป้องกันโรค รวมทังมี
้ การแจก
อุปกรณ์ปอ้ งกันให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วม
ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก ทาหน้ าที่ตรวจเรื อประมงที่
แจ้ งเข้ า-ออก ทังการตรวจสอบเอกสารหลั
้
กฐานและการ
ตรวจที่ทา่ เรื อ รวมทังการตรวจเรื
้
อประมงในกลุม่ เฝ้าระวัง
การทาการประมงผิดกฎหมาย ซึง่ ประกอบด้ วยหลาย
หน่วยงาน ทังกองทั
้
พเรื อ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง
กรมเจ้ าท่า ตารวจน ้า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

Personal protective equipment

Sexually transmitted infection – STI
Tuberculosis – TB
Malaria
Stigma & Discrimination

Occupational Safety and Health (OSH)

Reproductive Health

Migrant children learning center (MCLC)

อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง อุปกรณ์ที่สวม
ใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากสภาพและสิง่ แวดล้ อมในขณะ
ปฎิบตั ิงาน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัณโรค
มาลาเรี ย
การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ การตีตราหมายถึง
กระบวนการทางสังคมทีลดคุณค่าของบุคคล หรื อกลุม่
บุคคล และการเลือกปฏิบตั ิหมายถึง การปฏิบตั ิทีไม่เท่า
เทียมหรื อไม่เป็ นธรรมต่อปั จเจกบุคคลหรื อกล่มบุคคล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง
การส่งเสริ มให้ เกิดให้ เกิดสภาพแวดล้ อมการทางานที่
ปลอดภัยและมีอนามัยทังยั
้ งให้ การป้องกันต่อเพื่อนร่วมงาน
, สมาชิกในครอบครัว, ผู้วา่ จ้ าง, ลูกค้ า และอื่น ๆ อีกมากที่
อาจได้ รับผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางาน ซึง่
เป็ นไปตามพรบ. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน
การทาางาน พ.ศ. 2554
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ ความหมายของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ให้ ไว้ วา่ "ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์
ของร่างกายและจิตใจ ทีเ่ ป็ นผลสัมฤทธิ์อนั เกิดจาก
กระบวนการและหน้ าที่ของการเจริ ญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทงชาย
ั้
และหญิงทุกช่วงอายุของชีวิต ซึง่ ทาให้ เขาเหล่านันมี
้ ชีวิตอยู่
ในสังคมได้ อย่างมีความสุข" นอกจากนัน้ อนามัยการเจริ ญ
พันธุ์ยงั ครอบคลุมถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วงอายุใน
การตัดสินใจ สิทธิที่จะได้ รับการเรี ยนรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ตลอดจนสามารถที่เข้ าถึง
บริ การด้ านนี ้
ศูนย์การเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตลูกแรงงานข้ ามชาติ
จัดตังโดยมู
้
ลนิธิรักษ์ ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ลกู แรงงาน
ข้ ามชาติเข้ าถึงศักยภาพที่สงู ขึ ้นในด้ านร่างกาย พัฒนาการ
ทางสมอง การสร้ างโอกาสทางด้ านอาชะ และรวมถึงการเข้ า
สังคม และเพื่อป้องกันการใช้ แรงงานเด็ก

Tripartite-plus

Department of Disease Control

Department of Labor Protection and Welfare

Department of Employment

Department of Health

การประชุมไตรภาคีบวก หมายถึง การประชุมที่
ประกอบด้ วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และตัวแทนแรงงาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีพนั ธกิจในการวิจยั
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการป้องกัน
ควบคุมโรคที่ได้ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้ แก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องและประชาชน
ตลอดจนหน่วยงานระดับนานาชาติ ซึง่ มีหน่วยงานสาคัญที่
เกี่ยวกับการทางานของมูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ แก่ สานักเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , สานักวัณโรค และ
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มี
พันธกิจในการกาหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล กากับดูแลการคุ้มครอง
แรงงานให้ เป็ นไปตามกฏหมาย ส่งเสริ มและพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ
แรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย ซึง่ มีหน่วยงานสาคัญที่
เกี่ยวกับการทางานของมูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ แก่ กองคุ้มครอง
แรงงาน, สานักแรงงานสัมพันธ์ และกองความปลอดภัย
แรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มการมีงานทา คุ้มครองคนหางาน เป็ นศูนย์กลาง
ข้ อมูลตลาดแรงงาน รวมทังพั
้ ฒนาและส่งเสริ มระบบการ
บริ หารด้ านการส่งเสริ มการมีงานทา เพื่อให้ ประชากรมีงาน
ทาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ไม่
ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้ รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม ซึง่ มีหน่วยงานสาคัญทีเ่ กี่ยวกับการทางานของ
มูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ แก่ สานักบริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าว
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทาหน้ าที่ในการ
สังเคราะห์ใช้ ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกาหนดนโยบายและ
ออกแบบระบบส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อม

Division of Health Economics and Health Security

International Organization for Migration - IOM

International Labor Organization - ILO

World Health Organization - WHO

โดยการประสานงาน สร้ างความร่วมมือและกากับดูแล
เพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานซึง่ มีหน่วยงาน
สาคัญที่เกี่ยวกับการทางานของมูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ แก่ สานัก
อนามัยเจริ ญพันธุ์
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการกองทุนผู้ประกันตนต่างด้ าว
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน เป็ นองค์กร
นาระหว่างรัฐบาลในด้ านของการย้ ายถิ่น และทางานอย่าง
ใกล้ ชิดกับภาครัฐ,ระหว่างรัฐ และ องค์การพัฒนาเอกชน
(NGOs)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักในการ
ช่วยเหลือผู้ใช้ แรงงานทัว่ โลกให้ ได้ รับความยุติธรรมจาก
สังคม ให้ มีชีวติ และสภาพการทางานที่ดีขึ ้น
องค์กรอนามัยโลก เป็ นทบวงการชานาญพิเศษของ
สหประชาชาติ ซึง่ รับผิดชอบการประสานงานด้ าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริ มสุขอนามัยของ
ทุกคน

