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 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจา้งซึ�งทํางานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง 
พ.ศ. %&'(  

 

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลกูจ้างซ่งทาํงานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง 
พ.ศ. %&'( 

เมื�อวนัที� & ตุลาคม %&'( ไดม้กีารประกาศกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานการตรวจสขุภาพลูกจา้งซึ�งทาํงาน
เกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง พ.ศ. %&'( (“กฎกระทรวงฯ”) ภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. %&&& ในราชกจิจานุเบกษาเพื�อความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจา้งซึ�ง
ทาํงานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง โดยกฎกระทรวงฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี: 

 การตรวจสุขภาพ หมายถงึ การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวธิีทางการแพทย์เพื�อให้
ทราบถงึความเหมาะสมของสภาวะสขุภาพของลูกจา้ง หรอืผลกระทบต่อสขุภาพของลกูจา้งอนัอาจ
เกดิจากการทํางานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง 

 งานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง หมายถงึ งานที�ลกูจา้งทาํเกี�ยวกบั 
o สารเคมอีนัตรายตามที�อธบิดปีระกาศกาํหนด  
o จลุชวีนัเป็นพษิที�อาจเป็นเชื:อไวรสั แบคทเีรยี รา หรอืสารชวีภาพอื�น  
o กมัมนัตภาพรงัส ี 
o ความรอ้น ความเยน็ ความสั �นสะเทอืน ความกดดนับรรยากาศ แสง หรอืเสยีง หรอื 
o สภาพแวดลอ้มอื�นที�อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของลูกจา้ง เชน่ ฝุ่ นฝ้าย ฝุ่ นไม ้ไอควนัจากการ

เผาไหม ้เป็นตน้ 



 ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพลกูจา้งซึ�งทํางานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยง (“ลูกจ้าง”) ตามระยะเวลา 
ดงัต่อไปนี: 
o การตรวจสขุภาพลูกจา้งครั :งแรกใหเ้สรจ็สิ:นภายใน (A วนันับแต่วนัที�รบัลกูจ้างเขา้ทาํงาน และ

จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพลกูจา้งครั :งต่อไปอยา่งน้อยปีละ B ครั :ง  
o ในกรณทีี�ลกัษณะ หรอืสภาพของงานเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยงที�มคีวามจําเป็นตอ้งตรวจสขุภาพตาม

ระยะเวลาอื�นตามผลการตรวจสขุภาพ ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพลกูจา้งตามระยะเวลา
นั :น 

o ในกรณีที�นายจ้างเปลี�ยนงานที�มปัีจจยัเสี�ยงของลูกจา้งแตกต่างไปจากเดมิ ใหน้ายจา้งจดัใหม้ี
การตรวจสขุภาพลกูจา้งทุกครั :งใหเ้สรจ็สิ:นภายใน (A วนันบัแต่วนัที�เปลี�ยนงาน 

 กรณีที�ปรากฏวา่ลกูจา้งนั :นมอีาการหรอืความเจบ็ป่วยเนื�องจากการทํางาน ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้ง
ไดร้บัการรกัษาทนัทแีละใหส้ง่ผลการตรวจรวมถงึแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขต่อพนักงานตรวจ
ความปลอดภยัตามแบบที�อธิบดีกําหนดภายใน (A วนันับแต่วนัที�ทราบถึงความผิดปกติหรือ
เจบ็ป่วยนั :น 
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