กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ ำง
ทีท่ ำงำนเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ ยง 2563
นพ อดุลย์ บัณฑุกลุ
นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อมแห่ งประเทศไทย

ปั ญหา
1. หาแพทย์ ตรวจไม่ ได้
2. งานเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงยังคลุมเครื อ
3. ปั ญหาเรื่ องการกาหนดการตรวจสุขภาพ
เนื่องจากผลที่ตามมาเกี่ยวข้ องกับแพทย์ อาชีว
เวชศาสตร์ หลายเรื่ อง เช่ น การลงความเห็นใน
ใบรั บรองแพทย์ หรื อ การลงความเห็นว่ าเป็ น
โรคจากการทางาน เพื่อให้ นายจ้ างแก้ ไขทันที

ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำงกฎกระทรวงปี 2547 และ 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุ ขภำพ กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่ ง
ของลูกจ้ำงและส่ งผลกำรตรวจแก่พนักงำน ทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง
ตรวจแรงงำน
“กำรตรวจสุ ขภำพ” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ “กำรตรวจสุ ขภำพ’ หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ
ร่ ำงกำยและสภำวะทำงจิตใจตำมวิธีทำงกำร ร่ ำงกำยและสภำพวะทำงจิตใจตำมวิธี
แพทย์ เพื่อให้ทรำบถึงควำมเหมำะสม และ ทำงกำรแพทย์ เพือ่ ให้ ทรำบถึงควำม
ผลกระทบต่อสุ ขภำพของลูกจ้ำงอันอำจเกิด เหมำะสมของสภำวะสุ ขภำพของลูกจ้ ำง
จำกกำรทำงำน
หรือผลกระทบต่ อสุ ขภำพของลูกจ้ ำงอันอำจ
เกิดจำกกำรทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง
ปัจจัยเสี่ ยงมี 4 ข้อ
ปั จจัยเสี่ ยงเพิ่มข้อ 5 สภำพแวดล้อมอันที่อำจ
เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพของลูกจ้ำง เช่น ฝุ่ น
ฝ้ ำย ฝุ่ นไม้ ไอควันจำกกำรเผำไหม้
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แพทย์ แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญำต แพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมด้ำนอำชีวเวช
สำขำเวชศำสตร์ ป้องกัน แขนงอำชีวเวช
ศำสตร์ หรื อที่ผำ่ นกำร อบรมด้ำนอำชีวเวช ศำสตร์ หรื อ ผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวช
ศำสตร์ หรื อที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดี
ศำสตร์ ตำมหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุ ข
ประกำศกำหนด
รับรอง
ในกรณี ที่ลกู จ้ำงหยุดงำนสำมวันทำงำน
ในกรณี ที่ลกู จ้ำงซึ่ งทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง
ติดต่อกันเนื่องจำกประสบอันตรำยหรื อ
หยุดงำนตั้งแต่สำมวันทำงำนติดต่อกันขึ้นไป
เจ็บป่ วย ไม่วำ่ กรณี ใด ๆ นำยจ้ำงอำจขอ
เนื่องจำกประสบอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยไม่วำ่
ควำมเห็นจำกแพทย์ผทู้ ำกำรรักษำ หรื อแพทย์ กรณี ใดๆ ก่อนให้ลกู จ้ำงกลับเข้ำทำงำน ให้
ประจำสถำนประกอบกิจกำร หรื อจัดให้มีกำร นำยจ้ำงขอควำมเห็นจำกแพทย์ผรู้ ักษำหรื อ
ตรวจสุ ขภำพของลูกจ้ำงก่อนให้ลกู จ้ำงกลับ แพทย์ประจำสถำนประกอบกิจกำร หรื อจัด
เข้ำทำงำนอีกก็ได้
ให้มีกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงโดยแพทย์ซ่ ึ ง
ได้รับวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิสำขำเวชศำสตร์ ฯ
หรื อผ่ำนกำรอบรมฯ
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ให้แพทย์ผทู้ ำกำรตรวจบันทึกรำยละเอียด เช่นเดียวกัน แต่เพิ่มข้อ 3 และ 4 คือ กำรตรวจ
เกี่ยวกับผลกำรตรวจสุ ขภำพ โดยให้ระบุ
สุ ขภำพ และกำรตรวจก่อนกลับเข้ำทำงำน และ
ควำมเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกถึงสภำวะ
กำรบันทึก แพทย์ผตู้ รวจจะจัดทำในรู ปข้อมูลอี
สุ ขภำพของลูกจ้ำงที่มี ผลกระทบหรื อเป็ น เล็คทรอนิกส์กไ็ ด้
อุปสรรคต่อกำรทำงำนหรื อลักษณะงำนที่
ได้รับมอบหมำยของลูกจ้ำง
สมุดสุ ขภำพ
นำยจ้ำงจะจัดทำในรู ปข้อมูลอีเล็คทรอนิกส์กไ็ ด้
เก็บบันทึกผลกำรตรวจสุ ขภำพรวมทั้งข้อมูล เพิ่มเติม เว้นแต่ผลกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำง
สุ ขภำพอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้ไม่นอ้ ยกว่ำสองปี เกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงที่อำจทำให้เกิดโรคมะเร็ ง
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดกำรจ้ำงของแต่ละรำย เว้น จำกกำรทำงำนตำมประกำศกระทรวงแรงงำน
แต่มีกำรร้องทุกข์หรื อฟ้ องร้อง และห้ำม
ว่ำด้วยกำรกำหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตำม
ไม่ให้นำไปในทำงที่เป็ นโทษลูกจ้ำงโดยไม่ ลักษณะหรื อสภำพของงำนหรื อเนื่องจำกกำร
มีเหตุอนั ควร
ทำงำนไว้ไม่นอ้ ยกว่ำสิ บปี

ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำงกฎกระทรวงปี 2547 และ 2563
ให้นำยจ้ำงมอบสมุดสุ ขภำพประจำตัวให้แก่ นำยจ้ำงมอบสมุดสุ ขภำพประจำตัวให้แก่
ลูกจ้ำงเมื่อสิ้ นสุ ดกำรจ้ำง
ลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง เมื่อ
สิ้ นสุ ดกำรจ้ำง
ภำยในสำมปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ ให้ถือว่ำแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง
ซึ่ งผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ ผ่ำน
กำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ ตำมหลักสู ตร
ที่กระทรวงสำธำรณสุ ขรับรองตำมกฏ
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ 2547 เป็ น
แพทย์ซ่ ึ งสำมำรถตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่ ง
ทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงตำมกฏกระทรวงนี้

สิ่ งที่เป็ นปัญหำในกฎกระทรวงฉบับ 2563
• ความจาเป็ นที่ต้องตรวจทุกปี
• ปั จจัยเสี่ยง
• ดุลยพินิจของแพทย์ - บทบาทของแพทย์
• การตรวจสุขภาพโดยแพทย์
• ใบรั บรองแพทย์
• การตรวจเพื่อกลับเข้ าทางาน
• การตรวจพบผิดปกติ ต้ องจัดให้ ลูกจ้ างได้ รับการรั กษาพยาบาล
ทันที และให้ ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ เพื่อประโยชน์ การ
ป้องกัน

กลุ่มอำชีพเสี่ ยงที่ตอ้ งประเมิน fit for work
• ผู้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
• ผู้ปฏิบตั ิงานในที่อบั อากาศ
• ผู้ปฏิบตั ิงานบนที่สงู
• ผู้ปฏิบตั ิงานปรุงอาหาร
• ผู้ปฏิบตั ิงานขับขี่รถเพื่อการพาณิชย์
• ผู้ปฏิบตั ิงานกับหน้ ากากชนิดแนบแน่น
• ผู้ปฏิบตั ิงานผจญเพลิงหรื อกู้ภยั

