
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำง 
และส่งผลกำรตรวจแก่พนักงำนตรวจแรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กำรตรวจสุขภำพ”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจร่ำงกำยและสภำวะทำงจิตใจตำมวิธีทำงกำรแพทย์   

เพ่ือให้ทรำบถึงควำมเหมำะสมของสภำวะสุขภำพของลูกจ้ำง  หรือผลกระทบต่อสุขภำพของลูกจ้ำง 
อันอำจเกิดจำกกำรท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

“งำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง”  หมำยควำมว่ำ  งำนที่ลูกจ้ำงท ำเกี่ยวกับ 
(๑) สำรเคมีอันตรำยตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
(๒) จุลชีวันเป็นพิษที่อำจเป็นเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  รำ  หรือสำรชีวภำพอื่น 
(๓) กัมมันตภำพรังสี 
(๔) ควำมร้อน  ควำมเย็น  ควำมสั่นสะเทือน  ควำมกดดันบรรยำกำศ  แสง  หรือเสียง   
(๕) สภำพแวดล้อมอื่นที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของลูกจ้ำง   เช่น  ฝุ่นฝ้ำย  ฝุ่นไม้   

ไอควันจำกกำรเผำไหม้   
“แพทย”์  หมำยควำมว่ำ  ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม 
ข้อ ๓ ให้นำยจ้ ำงจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ ำงซึ่ งท ำงำนเกี่ ยวกับปัจจัยเสี่ ยง   

ตำมระยะเวลำ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้ำง 

เข้ำท ำงำน  และจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงครั้งต่อไปอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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(๒) ในกรณีที่ลักษณะหรือสภำพของงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีควำมจ ำเป็นต้องตรวจสุขภำพ
ตำมระยะเวลำอื่นตำมผลกำรตรวจสุขภำพ  ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงตำมระยะเวลำนั้น 

(๓) ในกรณีที่นำยจ้ำงเปลี่ยนงำนที่มีปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้ำงแตกต่ำงไปจำกเดิม   ให้นำยจ้ำง 
จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงทุกครั้งให้เสร็จสิ้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนงำน 

กำรตรวจสุขภำพตำมวรรคหนึ่ง  ให้กระท ำโดยแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ 
สำขำเวชศำสตร์ป้องกัน  แขนงอำชีวเวชศำสตร์  หรือผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์  ตำมหลักสูตร 
ที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง   

ข้อ ๔ ในกรณีที่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงำนตั้งแต่สำมวันท ำงำนติดต่อกัน 
ขึ้นไป  เนื่องจำกประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ก่อนให้ลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำน  ให้นำยจ้ำง 
ขอควำมเห็นจำกแพทย์ผู้รักษำหรือแพทย์ประจ ำสถำนประกอบกิจกำร  หรือจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ 
ลูกจ้ำงโดยแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสำขำเวชศำสตร์ป้องกัน   แขนงอำชีวเวชศำสตร์   
หรือผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ตำมหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง   

ข้อ ๕ กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำมข้อ   ๓  และข้อ  ๔   
ให้แพทย์ผู้ตรวจบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับผลกำรตรวจสุขภำพ  โดยให้ระบุควำมเห็นที่บ่งบอกถึง 
สภำวะสุขภำพของลูกจ้ำงที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนหรือลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ของลูกจ้ำง  พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและวันที่ตรวจหรือให้ควำมเห็นนั้นด้วย 

บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพตำมวรรคหนึ่ง  แพทย์ผู้ตรวจจะจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๖ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  และให้นำยจ้ำงบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงในสมุดสุขภำพประจ ำตัว 
ของลูกจ้ำงตำมผลกำรตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีกำรตรวจสุขภำพ 

สมุดสุขภำพตำมวรรคหนึ่ง  นำยจ้ำงจะจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๗ ให้นำยจ้ำงเก็บบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำมข้อ  ๕   

รวมทั้งข้อมูลสุขภำพอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
โดยให้เก็บไว้  ณ  สถำนประกอบกิจกำรของนำยจ้ำงไม่น้อยกว่ำสองปีนับแต่วันสิ้นสุดของกำรจ้ำง  
แต่ละรำย  เว้นแต่ผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดโรคมะเร็ง  
จำกกำรท ำงำนตำมประกำศกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยกำรก ำหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตำมลักษณะหรือ 
สภำพของงำนหรือเนื่องจำกกำรท ำงำนให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำสิบปีนับแต่วันสิ้นสุดของกำรจ้ำงแต่ละรำย   

ข้อ ๘ ให้นำยจ้ำงแจ้งผลกำรตรวจสุขภำพให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทรำบ
ภำยในระยะเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผลกำรตรวจสุขภำพผิดปกติ  ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงผู้นัน้ภำยในสำมวันนับแตว่นัที่ทรำบผล
กำรตรวจ 
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(๒) กรณีผลกำรตรวจสุขภำพปกติ  ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงผู้นั้นภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทรำบผล
กำรตรวจ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่พบผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติ 
หรือลูกจ้ำงนั้นมีอำกำรหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน  ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงดังกล่ำวได้รับ 
กำรรักษำพยำบำลทันทีและให้ตรวจสอบหำสำเหตุควำมผิดปกติเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกัน 

ให้นำยจ้ำงส่งผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงที่ผิดปกติหรือที่มีอำกำรหรือเจ็บป่วย เนื่องจำก 
กำรท ำงำน  กำรให้กำรรักษำพยำบำล  และกำรป้องกันแก้ไขต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย  ตำมแบบ
และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบควำมผิดปกติหรือกำรเจ็บป่วย  
ของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีลูกจ้ำงซึ่ งท ำงำนเกี่ ยวกับปัจจัยเสี่ยงผู้ ใดมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ 
จำกสถำนพยำบำลของรำชกำรหรือที่หน่วยงำนของรัฐจัดตั้งขึ้น  แสดงว่ำไม่อำจท ำงำนในหน้ำที่เดิมได้   
ให้นำยจ้ำงเปลี่ยนงำนให้ลูกจ้ำงผู้นั้นตำมที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ต้องค ำนึงถึงสุขภำพและควำมปลอดภัย 
ของลูกจ้ำงเป็นส ำคัญ 

ข้อ ๑๑ ให้นำยจ้ำงมอบสมุดสุขภำพประจ ำตัวให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  
เมื่อสิ้นสุดกำรจ้ำง 

ข้อ ๑๒ กำรด ำเนินกำรของนำยจ้ำงตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุขภำพ 
ของลูกจ้ำงและส่งผลกำรตรวจแก่พนักงำนตรวจแรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงนี้   และกำรด ำเนินกำรต่อไปให้เป็นไป 
ตำมกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ ภำยในสำมปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่ำแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
ซึ่งผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์  ผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ตำมหลักสูตรที่กระทรวง
สำธำรณสุขรับรองตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงและส่งผล  
กำรตรวจแก่พนักงำนตรวจแรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นแพทย์ซึ่งสำมำรถตรวจสุขภำพของลูกจ้ำง 
ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำมกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้ 
นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเพ่ือให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมีควำมปลอดภัย 
ในกำรท ำงำน  สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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